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الونشريس جنوب التعمري البشري مبنطقة 

من خالل الشواهد االثرية

، جامعة تيارتاألستاذ احلاج لبيب
صملخ

منطقة، يمروره كثرية هي الشواهد االثرية الداّلة على وجود االنسان واستقراره او 
ت، مربجمة منها او وهو ما يتأتى من خالل االعمال امليدانية سواء عن طريق املسح االثري او احلفر

بغية حتديد االطار الكرونولوجي هلذه  ومن ّمث الشواهدانقاذية، ليتم بعدها دراستها تقنيا وخمرب
و أر احملتوى يف شكل تقارير يف كتب تسليم النتائج العلمية للمّؤرخ الجل التحليل املوضوعي ونش

ه من خالل هذا املقال الذي  منطقة الونشريس أهليةيسلط الضوء على جمالت، وهو ما ارد
مبختلف انواعها  لسكان منذ ما قبل التاريخ وهو ما دلتنا عليه عديد املواقع االثرية من بقا اجلنويب 

ووظائفها عرب التاريخ.  
Abstract:

There are many archaeological evidences of human existence and
settlement or passage in any area, which have come to light through the
fieldwork by either programmed or rescue archaeological surveys or excavations
that are examined technically and in laboratory in order to be determined
chronologically. Then, the scientific results are delivered to historians for
objective analysis and dissemination of content in form of reports in books or
magazines, which is our objective through this article that sheds light on the
populated Southern-Ouarsenis area since prehistoric times, the thing that has
been confirmed by many remnants of archaeological sites of various kinds and
functions throughout history.

الونشريس، الليمس، سهل السرسو، موريطانيا القيصرية، عني تكرية، : الكلمات املفتاحية
التحصينات العسكرية. 

Key-Words: Ouarsenis, Limes, Sersou Plain, Mauritania Caesariensis, Ain
Toukria, Military Fortifications.
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مقدمة

، سواء من خالل عمليات التنقيب الشواهد األثرية اليت عثر عليهايتضح من خالل
حثني يف جمال األثريوالبحث  ا  ت اليت قام  رأو من خالل التحر عرفت حقب املنطقةأن اآل

ت الدخول يف التاريخ مث الفرتة القدمية اىل غاية رخيية منذ عصور ما قبل التا حلول ريخ وبدا
ملنطقة. اإلسالم 

ا من خالل مواقع أثرية  ملنطقة مراحل انتقالية عديدة تركت بصما إن لفرتة ما قبل التاريخ 
أين مت العثور على أدوات وصناعات حجرية بينت مهارة إنسان تلك الفرتة يف تقنيات التحّكم يف 

ت ليبية وأشكال آدمية اىل جانب تسجيل عدة حمطات ملا قبل التكذل ا على كتا اريخ، عثر 
ل السرسو كما هو احلال ئل الرببرية ملنطقة الونشريس وسهعّربت وبصدق عن استيطان القباوحيوانية 

ر على حتديد )1(لنسبة  النتشارهم عرب كامل مشال إفريقيا الفرتة ، حيث يتفق مجع من علماء اآل
ا حبوايل  سنة من خالل استقراء جتمعات بشرية اختذت من املنطقة 7000التارخيية لذلك وحيددو

لرتحال  جلنوب، خاصة وان تلك القبائل كانت تعرف  لغرب والشمال  مركز عبور يربط الشرق 
عن االستقرار وكل ما يضمن بقاءها.والبحث 

ملنطقة قدميا، فبعد ا بسط الرومان و حتالل مشال إفريقيا من طرف وتتواىل األحداث 
عتبار هذه املرتفعاتالسيطرة على مرتفعات الونشريس أين عجزوا ع بوابة التحكم يف ن تسلقها و

فان القبائل املورية اليت اختذت من جبال الونشريس معقال اسرتاتيجيا هلا واختاذها واملخارجاملنافذ 
طبيعية لصد هجمات العدو ومقاو  بعة )2(مة  االستعمار الروماينحصو ، وقد كانت هذه القبائل 

بعا  ململكة ماصيصيليا اليت كانت تسيطر على اجلزء الغريب من اجلزائر حىت املغرب وبقاء الونشريس 
.)3(ق.م202- 213هلا بقيادة امللك سيفاقص 

فاعها، أصبحت وتثمينا للدور الفعال الذي لعبته السالسل واملرتفعات اجلبلية بعلوها وارت
شنييت: " حتولت املناطق اجلبلية اىل أشبه جزر مستقلة يف حبرية رمزا للحرية حيث يقول الباحث 

ستقالهلم، وحتولت املرتفعات اىل قواعد خلفية حملاربة االستعمار  رومانية داللة على احتفاظهم 
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جدار الليمس وهو عبارة الروماين، وأمام عجز الدولة الرومانية على قمع الثورات جلأت اىل وضع
.)4("خلاضعة لسلطتها على طول الونشريسعن قواعد عسكرية ملراقبة القبائل غري ا

ر ذلك على جدران مدن تيارت وتلمسان سم *ووجود أ من خالل نقيشات التينية،  
بعة للحكام احملليني واألفارقة ومنهم صولومونيسامللك  مازونـاعلما أن هذه املدن كانت 

MAZUNA 5(م 535حبكم عالقتهم مع البطريق صولومونيس(.

وبعد إنشاء هذا اخلط الذي لقي من خالله الرومان ضالتهم، بفصل كل القبائل واملرتفعات 
عن بعضها البعض وتقويته مبجموعة من اخلطوط العسكرية، حيث أنشئ خط مشايل من عني 

مث قرية أوالد هالل مرورا ويب من بوغار يو وغيليزان، وخط جنالدفلى إىل شلف حىت واد اره
كي وصوال إىل أما اخلط الشرقي عرب واد مينا إىل غيليزان ،تيارت، وخط غريب ميتد من تيهرت ببور

.)6(فيمتد من بوغار اىل املدية مث تيبازة 

الشواهد األثرية ومدن وبسط السيطرة وهو ما تثبته هذا ما أعطى الفرصة لبناء معسكرات
إلشارة غلباجدة تو امل العتماد على املواقع واليت سنقوم  اىل بعضها خالل هذه الدراسة، 

على جزء كبري من املنطقة.جمموعة من البحوث اليت أجريت 

السلطة الرومانية، مان، وضعفت ومع مطلع القرن اخلامس اشتدت ثورة القبائل املعادية للرو 
429ندال وقد كان دخوهلم إىل أرض إفريقيا سنة الو خرى منافسة للرومان متثلت يفوظهرت قوة أ

واستغلوا ثورات القبائل املورية.م، بعد أن أزاحوا الرومان منها

وحىت ال حيدث هلم ما حدث للرومان مل يدخلوا يف صراعات مع الثوار احملليني وتركوهم 
ا سوى اخلضوع االمسي والشكلي ويف تل ك الفرتة  ظهرت يشكلون ممالك مستقلة ال يربطهم 

ر ملوية بوهران، وملا غلب البيزنطيون مملكة الونشريس املورية، واليت امتدت من وارسنيس إىل 
ه 534الوندال على ارض إفريقيا سنة  م، رفضت املمالك احمللية هذا الوافد اجلديد معتربة إ

نيا، ودخلت معه يف صراعات بني عامي  ءت بفشل م 539و 535استعمارا رومانيا 
انيا القيصرية الرومانية الذي أزالته اجعون عن فكرة استعادة ملك موريطالبيزنطيني مما جعلهم يرت 
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يف عهد اإلمرباطور يا من قائمة املقاطعات البيزنطية ائقاطعة هذه امللك احمللية، ومت حذف املما
ضعه الرومان حتت م ، ومن مث بقي الونشريس ومملكته مستقال بعد أن أخ602، 582موريس  

.)7(سيادته وسلطة حكمه 

، 62بعد دخول اإلسالم لبالد الونشريس خالل عهد الفتوحات واليت كانت بني سنيت   
حتت ان الونشريس م، على يد اغلب محالت الفاحتني الذين اخضعوا سك683، 681/ـه64
حىت الفرتة واألمراءوامللوك لتتواىل بعدها األحداث وتستمر االنشقاقات بني القبائلاإلسالملواء 

املعاصرة وحتديدا مرحلة املقاومة الوطنية اليت كان لسكان الونشريس قسط وشرف كبري يف تدعيمها 
.)8(وبعث نشاطها متهيدا لتحريرها من قبضة االستعمار الفرنسي

: طبيعة االستيطان والتواجد البشري

ريخ الشعوب القدمية وحىت الفرتات املتأخرة، اختيار األماكن اخلاصة املعروف على 
إلقامتها، وهذا الستقطاب العنصر البشري يف املدينة أو القرية وقد ساعد يف ذلك واىل حد كبري 

على غرار ما مت التطرق إليه نطقة من خالل تنوع تضاريسها املالظروف البيئية املالئمة وهذا ما مييز 
ا توفري احلصانة الطبيعية وختفيف الضغط خاصة سابقا بذكر اجلبال والسالسل اجلبلية اليت من شا

الذي تتميز به منطقة الونشريس بوجود من الناحية األمنية، والسهول اليت تضفي الطابع الفالحي 
لنسبة لإلنشاءات املعمارية واملتمثلة يف عدد كبري من املراكز الفالحية ذات اإلنتاج الوافر،  أما 

ببعض املواقع على مثل هذه ومن خاللز املراقبة، حيثحة، املدن، ومراكاألضر  حبثنا هذا، عثر
ا حماجر لتوفري الصخور ذات النوع اجليد واحلجارة الضخمة،  اهلياكل مما يدعنا نقول أن املنطقة 

مالزما ملظاهر التطور يبقىكيدان ف، ملنطقةوبعودتنا اىل توضيح دالالت التواجد البشري 
ملنطقة، احلضاري ل عصور ما قبل التاريخ، واملعلومات اليت حبوزتنا تدل على وجود حضارة حقيقية 

.ى بعد التعمق يف األحباث مستقباليف انتظار اإلعالن عن أوجه ثقافية وحضارية أخر 

ت، كل هذا يف ظل  ما مييز سكان إفريقيا األوائل حبهم للتنقل والرتحال وصيد احليوا
ت معرفتهم للسكن كانت مع اختاذ الكهوف، املغارات انعدام القوانني وال تقاليد ونظم احلكم، وبدا
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عني الصفا ولعل املخابئ الصخرية ملنطقة )9(أينما أدرك الليل سريهم كمالجئواملخابئ الصخرية  
ما قبل التاريخ على ذلك واعتبارها من بني حمطاتدليل واضحملوتلك املوجودة مبكمن اجل

ت الليبية، والنقوش الصخرية املتمثلة يف األشكال اآلدمية ملنطقة حيث وجود جمموعة من الكتا
ن، سيدي  لنسبة ملواقع كاف اللوز، وار شكال ختطيطية وهندسية، وكذا احلال  واحليوانية 

اليت حتوي جمموعة من العناصر الفنية واألدوات احلجرية، ضف اىل ذلك وبوقايد، بوتوشنت 
ت األ .)10(ثرية ملا قبل التاريخ وفجر التاريخالكتا

لنقش  من الواضح أن اإلنسان البدائي كان يعرب عن أحاسيسه ومشاعره ومعتقداته الدينية 
ت على واجهات  على الصخر وطرق أنواع الدفن، فمن خالل مالحظاتنا لرسم بعض احليوا

ت استئناسها (اخلروف، الثور، الكلب)  .الصخور دليل على بدا

هذا كل ما تقدمه الشواهد األثرية حلضارة ما قبل التاريخ على اختالف املراحل االنتقالية 
للعصور احلجرية، حيث أن للفن الصخري دالئل أكيدة وواضحة، وكذلك ممارسة خمتلف الشعائر 
للتعبري عن مضامني حياتية واجتماعية، لتبقى جممل الدراسات يف تطور مستمر نظري تطور األفكار 

الستمرارها وفرض تواجدها يف ظل وا تمعات القدمية ضما ملناهج اليت ارتكزت عليها ا
جلنس، اللغة، اجلغرافيا وكذا السعي لينظم الكل حتت لواء االنتماء احلضاري، االختالفات املتعلقة 

رزة وواضحة بشكل جيد، خاصة من خالل  أما الفرتة القدمية، فمعامل االستيطان ال تزال 
ض املدن املدنية واملعامل الدينية والعسكرية حيث يتضح التواجد الرمسي لإلمرباطورية الرومانية، بع

والذي يبني كذلك االستغالل احلقيقي لألراضي الفالحية وإسكان األشخاص واجلنود وتبين الفيالق 
بني العسكرية يف شكل جمموعات أو أفراد واهلدف هو إدماج األهايل أكثر فأكثر يف خطوة ت

كثر يف بعث احلركية األسلوب الروماين يف استيطان الرتاب اإلفريقي واحتوائه، وما ساعد أ
فتح شبكة الطرقات على حمور موريطانيا القيصرية واملناطق التابعة هلا (مركز عني ، والديناميكية

ت األثرية اليت أجريت وال زالت، بينت وجود مراكز دفاعية قدمية)11(تكرية)  تقع جغرافيا واحلفر
زا، عني أشري، وتيحمامت) ويف نفس السياق، حيث  يف أقصى حدود املنطقة من الناحية الشرقية (
نلمح االستمرارية يف تواجد الشعوب اىل فرتات متأخرة من التاريخ احلديث، كانت كلها حافلة 
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بعاد ركائز احلضار  ات السابقة ألحداث مع وصول مجوع العرب، وجميء اإلسالم الذي أذن 
وإضعاف مصادر تقويتها الن الكل يتناىف من حيث املبدأ واملصاحل اليت تبعث كلها للبناء 

ا ومستحقيها. لواالستمرار على ارض افريقية  تبقى ملكيتها ألصحا

ملنطقة: دالئل التعمري واالستيطان البشري 

:الشبكة املائية-1

لتار  ئق واملصادر اخلاصة  يخ القدمي هو قيام اغلب احلضارات على ضفاف ما تدونه الو
ر النيل العظيم،  ار ومنابع املياه واألودية، ونذكر من ذلك قيام احلضارة املصرية على ضفاف  األ

ري الدجلة والفرات (ما بني النهرين العراق - وكذا حضارة بالد الرافدين اليت تنسب تسميتها اىل 
ب عرب التاريخ مستغلني التنوع التضاريسي والتكوين القدمي) حيث استمرت يف ذلك الشعو 

اجليولوجي ملناطق االستقرار البشري وتنشيط احلركة التجارية خاصة منها القائمة على السواحل 
.رية (املوانئ واملرافئ التجارية)البح

لعودة اىل دراسة اخلريطة الطبوغرافية للمنطقة، مت الوقوف  على من خالل العمل امليداين، و
ر املنجزة ضمن املنشآت واهلياكل البنائية  ار وحىت اآل جمموعة من منابع املياه من عيون، شعاب وا
القدمية، ومن خالل الدراسة الطبيعية اليت ختص اجلانب التضاريسي من حيث أن املنطقة تتميز 

هذه األخرية بطابع جبلي على ارتفاع يسمح بتساقط كميات معتربة من الثلوج يف فصل الشتاء، و 
ختزن يف جوف الصخور مشكلة فيما بعد ظهور عدد معترب من العيون واملنابع (جبال الونشريس 
رد شتاء ومبعدل تساقط يضمن توفر املياه على اغلب  واملداد) اضافة اىل أن املنطقة تتميز مبناخ 

مشايل وجنويب) فصول السنة، فموقع قصر الروم مبنطقة القواسم يتوسط جمرى مائي على قسمني (
ر القواسم يف املكان املسمى "الروراوة" اضافة اىلر من قمة جبل أوالد بن يوسف ويصبينحد يف 

ملوقع وكذا قرب كل من موقعي توم زايت والقاليل من النهر الرئيسي وجود حوضني جلمع املياه 
لقدمي، مما يدعنا نقول أن الذي وحسب جيولوجية املنطقة وتكوينها التضاريسي، مل يغري مساره منذ ا

ملو اختيار أماكن  ارقع املذكورة كان على حساب اإقامة أبراج ومدن أثرية  اري املائية اليت األ وا
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أن اختيار الرومان )LACAVE LAPLAGNE)12، ويف هذا السياق، يذكر اتصب فيه
ار يف إشارة منه اىل إ سرتاتيجية وجاذبية موقع واد لبناء قواعدهم املختلفة وخاصة على ضفاف األ

إلقامة نظري افتقادها  لرجام وعذوبة مياهه وخصوبة تربته وهو ما جعل الكثري من العائالت تتمتع 
ملياه، وبشهادة الباحث بداللة احتمال اختيار هذه العائالت بعد أن ترومنت  ملصادر متوينها 

الدينية وقصور العبادة وممارسة الطقوس وأخذت على عاتقها بناء مدن إليوائها اىل جانب األضرحة
.اجلنائزيةو 

كما أن املصادر القدمية تشري اىل وجود بعض املنشآت ذات الغرض االستحمامي 
حلمامات املعدنية، حيث وجود منبع مائي ساخن أو مسبح حمفور يف  والرتفيهي ويتعلق األمر 

عتباره احد املراكز املعدنية وهو مستغل اىل يومنا هذ)13(الصخر مبنطقة سيدي سليمان  ا 
منزل  ر غري الواضحة على اخلريطة، ومنها بقا إلضافة اىل وجود بعض اآل والسياحية يف املنطقة 

بلدية بين شعيب وعلى إحدى ، أما ب)14(وعمودين مبنطقة أوالد غالية وخربة بين علة (اخلرب)
يد عن الطريق الرابط بني برج بونعامة وثنية وجود جمرى مائي على ميني واد فودة، وغري بعاباهلض

آلجر ، )15(احلد وجود كتابة أثرية غري واضحة لبعض املعامل مبنية  ومبنطقة أوالد بسام وجود بقا
ملكان  حلجارة و واحلجارة املنحوتة، وهي موجودة مبحاذاة ربوة حماطة بثالث أودية كبرية مبنية 

وار متوازية مشكلة من احلجارة غري املنتظمة وغري املنحوتة احلمام وجود سبعة أسكافاملسمى 
.)16(رتفاع ثالث أمتار وطوهلا مئات األمتار 

ر واصل الذي شهد  ال، ذكر  ئق التارخيية يف هذا ا أهملناحية اجلنوبية وما حتتمله الو
ملنطقة  بعة على وجه اخلصوص ألهم معسكر  (عني املراكز العسكرية الرومانية اليت كانت 

يف الفرتة الرومانية، وهي بذلك تشكل احد نقاط االرتكاز للخط الدفاعي الثاين تكرية)
بل تواصلت حسب ما متليه الجنازات مل تتوقف عند هذا احلد،حيث أن هذه ا) 17("الليمس"
أن خرجاتنا امليدانية مل معلبشرية واألمهية اجلغرافية إلقامة املراكز العسكرية واالستيطانية، الطبيعة ا

ر وهذا حبكم وجودها يف مناطق  ما ذكرته املراجع يف جمال اآل ر وبقا متكننا من العثور على آ
.السرسو الشمايلفالحية وزراعية تنتمي اىل سهل 
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زا  ا الدكتور بوحيياوي، ،القادربرج األمري عبد –ومبوقع  ت األثرية اليت يقوم  ومن خالل احلفر
ملدينة  ت املياه  أشارت يف تقاريرها اىل وجود نظام توزيع وتصريف املياه، وبعض الصهاريج وخزا

)18(.األثرية خالل فرتة إقامة األمري عبد القادر هناك

ها بشكل تفصيلي نظرا لوقوعها يف مناطق هذه الشبكة املائية وان مل نتمكن من اإلشارة إلي
ا تعترب احد العوامل األساسية والرئيسية للتواجد البشري ذه املنطقة، معزولة ومتدهورة امنيا، إال أ

اري املائية بوسط املدينة  وهو ما نستطيع استنتاجه على ارض الواقع من خالل كثرة السيول وا
بيع، وهو ما جعل ضرورة متركز املنشآت الدفاعية واملراكز خاصة يف فصل الشتاء وبداية فصل الر 

الفالحية حول هذه الشبكة احليوية.

شبكة الطرقات:-2

نشاء شبكة طرقات  إن إحكام السيطرة على أي إقليم، موقع أو مقاطعة ما ال ميكن إال 
كن تنقل ما ميّ و الطرق الثانوية وغري الرئيسية،جيدة واستحداث منافذ وخمارج ضمن الفجوات أ

الفرق واجليوش العسكرية من منطقة ألخرى خاصة ضمان إيصال املؤن واملعدات الالزمة هلا دون 
التحصينية الدفاعية واإلسرتاتيجية، ال طرقات حمروسة عن طريق اإلنشاءات حيث تكون ال،)19(عناء

ق هذا النظام كان أن جناح الرومان يف حتقيبيت السلم وضمان امن الطرقات حيثلشيء إال لتث
اية القرن الثاين والثالث ميالدامل توفري األمن يف مشال إفريقيااحد ابرز عو  ، لإلشارة، ومن ييف 

خالل حبوثنا اليت تركزت يف بعض مراحلها على املطالعة استنتجنا أن خملفات احلضارة الرومانية يف 
ال أعيد استعماهلا من طرف الشعوب اآلتية من بعد، ت هذا ا وهو ما يرجح فكرة تداخل املستو

.ية على اختالف الفرتات التارخييةاألثر 

ا يف  من خالل النظر للمعطيات اجلغرافية واليت ميكن من خالهلا القول وبتأكيد ذلك أ
اختيار شبكة الطرق العسكرية وحنن هنا حناول توضيح أن جبال الونشريس ذات التشكل 

املوارد احليوية إلقامة املدن من جهة أخرى ما عدا إقامة بعض اجليولوجي الضخم من جهة وقلة 
أخرى...وعلى  واملتسعة أحيا القالع على املرتفعات ملراقبة التحركات على السهول الضيقة أحيا
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ا ربط اإلسرتاتيجية األساسهذا  مكا فان كتلة جبال الونشريس مل تتح الفرصة إلنشاء طرقات 
اط واملتمركزة أساسا على بناء املراكز للمراقبة العسكرية ومحاية حمطات املدن الدفاعية مبختلف النق

ملنطقة حاولنا االعتماد على  استقراء  ر معامل شبكة الطرقات  على طول الطريق، وأمام غياب واند
فريقيا الرومانية .الماصلبيار خريطة شبكة الطرقات 

على حمور انطالقا من منطقة زايب شرقا  مرورا ببوغار وصوال اىل حدود واد مينا بغيليزان غر
اليت قمنا )، الذي يربط ويشمل عديد املدنReconnueواملعروف (الرئيسيالطريق الداخلي 

لقرب من شبكة طرق رومانية  زا الواقعة  جبرد مواقعها األثرية  وكمثال على ذلك اعتبار منطقة 
ا واآليت بداية مكثفة ملوريطانيا القيصرية من بوغار، ، ومن ذلك الطريق الروماين الذي مير بقر

ذا ، تيارت مث فرندة، قرية أوالد هالل مث تتبع احلدود طريقا اسرتاتيجيا مير عرب ثنية احلد، قدرا و

فر 01اخلريطة  يقيا الرومانية: شبكة الطرقات 
SALAMA. Pلـ
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زا تقع يف حدود اخلط الدفاعي الثاين الذي  امتد بسبب احلركة التوسعية التحديد فإن منطقة 
اختذها الرومان كإضافة وتدعيم للخط األول من خالل تطويق املناطق الداخلية والتلية خاصة اليت

اية احلكم السيفريي ( )  بداية من منطقة سيالص (اخلربة الزرقاء) مرورا بزايب م235بعد 
–NUMERUS SYRORUM- جوستينيانة (املسيلة) اىل غاية مقر اللفيف السوري (مغنية)

مني املدن ومعسكرات ، حيث اعت)20( ن الوحيد لتنشيط احلركة التجارية و رب هذا الطريق الشر
واالفرتاضيةالثانويةاجليوش التابعة واليت هلا عالقة مباشرة مع مدن اإلمرباطورية على غرار الطرق 

)Supposé ا ) اليت مت شقها لتنمية املناطق الواقعة على حمور الطريق الرئيسي واستغالل ثروا
ال اتصال الطرق الثانوية و  تسهيل االتصاالت واإلشارات العسكرية، حيث نستطيع ذكر يف هذا ا

مع املناطق الداخلية الغربية، وخاصة منها تلك اليت عرفت إنشاء مراكز مراقبة وحراسة املنشآت 
عتبارها جزءا من خط الليمس خاصة يف املنطقة الواقعة بني جبال الونشريس جنو  العسكرية 

واحلدود الشمالية لسهل السرسو حىت منطقة تيارت.

الطريق الرئيسي:-

واهم مميزات هذا الطريق  منطقة زايب (املسيلة حاليا) شرقا حىت حدود واد مينا بغيليزان غر
وقوعه على احملور شرق غرب الليمس املوريطاين واإلشراف على املناطق الداخلية لألطلس التلي 

اليت مت ذكرها ة، الونشريس والسهول الشمالية مبراعاة وقوع بعض املواقع األثريةخصوصا جبال الظهر 
كي على اخلريطة) زا ومعسكر عني تكرية (املسماة بور منطقة وعني تيسمسيلت حىتعلى غرار 

.تيارت كمناطق إسرتاتيجية

قل مسافة من الطريق السابق يربط خربة أوالد هالل مشال  ثنية شرقوجود طريق رئيسي 
لعاصمة ايول ( ) وجبال AQUAE CALIDAE) مرورا حبمام ريغة (شرشالاحلد 

زكار.
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الطرق الثانوية:-

ا تتفرع من على حدود الطريق الرئيسي وتربط املدن الداخلية والقريبة سواء  عديدة، مبا أ
ا منشآت وأبراج دف ا تتجه كلهالألغراض التجارية أو تلك اليت  حنو الشمال اعية، واملالحظ أ

(األطلس الصحراوي).نطقة تيارت واملتجهة حنو اجلنوبعلى عكس الطرق الثانوية األخرى مل

مقطع من خريطة شبكة الطرقات :02اخلريطة 
فريقيا الرومانية

الطريق الرئيسي
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ملنطقة: الشواهد االثرية للتعمري البشري 

يف ختام هذه الدراسة أ االثرية لبعض املواقع واليت بدأرد ورها متثل ن نعرض اهم البقا
ملنطقة منذ ما قبل التاريخ والفرتة الرومانية اهد اشو  ان  استقراء هذه لوجود البشري  اذا اعترب

علميا  كيد نظرية ان املنطقة ضاربة يف اعماق التاريخ البقا ا  حيدد جوانب كرونولوجية من شأ
من خالل حمطات ومواقع ما قبل التاريخ والفرتة التارخيية.

ملنطقة من بني جند موقع عني اشري ببلدية برج االمري عبد القادر حيث الشواهد االثرية 
ره  عشرات القبور الدائرية (التيميلوس) حتفها حجارة متوسطة األحجام وغري مرتفعة كثريا تشمل ا

مقطع من خريطة شبكة الطرقات :03اخلريطة 
فريقيا الرومانية
الطرق الثانوية



الحاج لبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعمير البشري بمنطقة جنوب الونشريس

22

األمواتعلى مستوى سطح األرض، استغل يف ذلك ربوة صغرية كمقربة مت من خالهلا دفن 
ا من  القبور فترتاوح من م  أما املسافة بني1,40م  إىل 1,25حيث قطر الفوهة ترتاوح من مقاسا

لكننا مل نتمكن من التعرف على املقاسات الداخلية للقبور وحىت طرق الدفن سم. 65إىل 40
حبكم عدم تعرض املوقع ألي عمليات تنقيب أو حبوث أثرية.

لصناعات احلجرية، ما نشاط االنسان يف حقبة ما قبل أ التاريخ خصوصا ما تعلق 
شكال خمتلفة، ويتعلق االمر  ما على ادوات حجرية  تنا امليدانية اثبتت وجود موقعني عثر  فتحر

مشاال حيث ان هذه االدوات مت العثور عليها على السطح مبوقع كاف اللوز احملاذي ملوقع عني تكرية 
ا خالل من خالل عملية املسح االثري اليت ق يف اطار جرد املواقع االثرية.2009منا 

للموقع منظر عام :01الصورة
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اىل وصف املوقع )32(يتطرق الباحث دحدوححيث ما املوقع الثاين يتواجد ببلدية بوقايد أ
م جنوب غرب منجم 600بوقايد وأحد روافده، على بعد على انه حيتل زاوية مشكلة  من واد

لقرب لث املواقع اليت تعود لفرتة ما قبل التاريخ وحتديدا فرتة العتبة، و ركبةمن الباريت و اعتباره 
العصر احلجري احلديث (النيوليتيك)، ويشري نفس الباحث اىل أن املوقع مت اكتشافه من طرف 

JEAN(جني مورال السيد   MOREL أداة 148، حيث قام جبمع  1948) يف سنة
، النصيالت حجرية مصنوعة اغلبها من حجر الصوان والكوارت زيت وهي تتمثل  يف النصال، الشظا

واملثاقب.

نماذج لألدوات الحجریة بالموقع:03الصورة للموقعمنظر عام : 02الصورة

الحجریة األدوات: 04الصورة
الملتقطة من الموقع

دحدوح : الباحث عن
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ملمارسات الدينية  ملنطقة، فالشواهد االثرية ال تزال معاملها قائمة واجلنائزية فيما يتعلق 
ضريح سيدي جغبالة ببلدية املعاصم  لكن حالة حفظها سيئة، ومن بني هذه الشواهد جند بقا

الضريح مت تسجيل تواجد عدد كبري من احلجارة أين تكثر القبور جبواربعد معاينة املوقع،حيث و 
ا ترتاوح من املنحوتة سم يف السمك أما 60اىل 55م طوال،  ومن 1,60اىل 1,55، مقاسا

من اجلهة العلوية، أما كانت مشكلة للضريح       حيث  والشكلاالرتفاع فيختلف حسب الوظيفة 
عتماد نظام التدرج يف بناء األضرحة واليت تبلغ يف 2م40,96ها قاعدة الضريح فتبلغ مساحت ، و

وعليه فإن هذا النوع ،2م18,49حيث  تبلغ املساحة اإلمجالية جمملها أربعة دورات يف البناء،
ينتمي إىل األضرحة هرمية الشكل،

ا  مسطحة من الزواواملالحظ على طبيعة احلجارة املكونة للجهة العلوية للضريح، أ
جزاء السفلى املنحوتة بشكل مربع.اخلارجية بشكل أفقي على عكس تلك املكونة لأل

كما مت تسجيل سقوط اغلب احلجارة املكونة ألسوار الضريح بشكل كلي، ما عدا جزء    
ية من السور الغريب مما اثر على عدم إمكانية اخذ املقاسات اخلاصة أساسا بتحديد املساحة اإلمجال

للضريح من مجيع اجلوانب وحىت إعادة تصوره يف شكل خمطط، من شأنه تسهيل إعادة ترميمه 
ملوقع.خاصة وان احلجارة اليت كانت مكونة له ال تزال 

تقنیة بناء حجارة الضریح: 05الصورة لضریحلمنظر عام : 04الصورة 
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بيبليوغرافيا املقال:

م العربعبد الرمحن حممد ابن خلدون. )1( من ذوي السلطان اصرهموالعجم ومن عكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أ
.156ص، 1971، بريوت 1األكرب، منشورات مؤسسة املطبوعات ج

ريخ) شنييت حممد البشري. 2( ر املغرب القدمي جو موريتانيا القيصرية، دراسة حول الليمس ومقاومة املور، أطروحة دولة يف  ، 1أ
ر، جامعة اجلزائر  .55، ص1992معهد اآل

أنظر أيضا: قداش .51-50، ص1998ململكة النوميدية واحلضارة البونية، شركة دار األمة، اجلزائرا) غامن حممد الصغري. 3(
دحدوح .66، 64-63ص، 1993اجلزائراجلزائر يف العصور القدمية، ترمجة صاحل عباد، املؤسسة الوطنية للكتاب، حمفوظ.

رخيية ومواقع أثريةتيسمسيلت، عبد القادر. .19ص، 2009ئر اجلزا، حمطات 

نقال عن:08، ص2008جامعة اجلزائر معهد التاريخ،االستيطان مبنطقة الونشريس، ماجستري يف التاريخ،سعيداين سحنون. ) 4(
.95، ص1985االحتالل الروماين لبالد املغرب، الطبعة الثانية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر شنييت حممد البشري. 

يف الفرتة القدمية على نفس اخلط الدفاعي (الليمس) وبلوغه املغرب األقصى - تيارت وتيسمسيلت-املدينتني حبكم التجاور ووقوع*
على املقاومة اليت أبداها سكان مشال مرورا بتلمسان واشرتاك هذه املدن يف نقاط دفاعية خمتلفة، عرفت فرتة بناءها تضييق اخلناق

تيطان.   إفريقيا رافضني كل أشكال االحتالل واالس

(5) DIEHL, CH. L’Afrique byzantine, histoire de la domination byzantine en Afrique
(523, 709) Vol I et II, Paris 1892, PP 260- 262.

انظر أيضا:.351و349، 342) شنييت حممد البشري. املرجع السابق، ص6(

اغلب حجارة الضریحسقوط: 07الصورة



الحاج لبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعمير البشري بمنطقة جنوب الونشريس

26

- SALAMA, P. Les voies romaines de l’Afrique du nord.

.21املرجع السابق، ص) دحدوح عبد القادر. 7(

.33و23ص) نفسه، 8(

.38- 30املرجع السابق  ص ) حمفوظ قداش. 9(

ر ما قبل ية احلد بوالية تيسمسيلت،دراسة وصفية حتليلية حملطات الفن الصخري ملنطقة ثن) كمال بولغرايف:10( ماجستري أ
ر، جامعة اجلزائر .55- 44. ص 2007التاريخ، معهد اال

(11) SALAMA, P. Les voies romaines de l’Afrique du nord, Alger 1951, PP 36-37.

(12) LACAVE LAPLAGNE. Notes sur les ruines romaines relevées dans la
commune mixte d’Ammi Moussa, Bulletin de la Société de Géographie et
d’Archéologie d’Oran, 1911, P 48.

(13) CADENAT, P. « Fouilles à Columnata 1956-1957 » Libyca Archéologie /
Epigraphie, N°  VI, 1er semestre, 1958, PP 89-93.

(14) CAVAULT, P. « Note sur les ruines antique d’Ain Toukria » Revue Africaine,
N° 27, O.P.U, 1883, PP 233.

(15) GSELL, S. Atlas Archéologique de l’Algérie, Feuille 23, N° 02.

(16) BASSET, P. Etude sur la Zenatia de l’Ouarsenis et du Maghreb central,Paris
1895, P 12.

(17) GSELL, S. Op Cit. N° 02.

(18) WAILLE, V. Une reconnaissance Archéologique entre Theniet el Had et Tiaret.
Bulletin de Correspondance Africaine, 1884, P 461.

(19) CAGNAT, R. L’Armée romaine et l’occupation militaire de l’Afrique sous les
empereurs, 1892, P 653.

زا برج األمري عبد القادر .بوحيياوي عز الدين)20( ، أرشيف مديرية 2009ىل إ2001لكل املواسم منالتقارير العلمية حلفرية 
الثقافة لوالية تيسمسيلت (مصلحة الرتاث الثقايف).

(21) SALAMA, P. Op Cit. PP 100-101.

(22) COURTOIS, C. Les vandales et l’Afrique. Edition, Arts Métiers Graphiques,
Paris 1955,  P 79.



بلخير بقة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليهود)بالمفـاهيم: (العبرانيون، بني إسرائيل،  التعريف  

27

باملفاهيم: التعريف 
(العربانيون، بين إسرائيل، اليهود)

، جامعة تيارتبلخري بقةاألستاذ
ملصطلحات (العربانيون، بين إسرائيل، اليهود): امللخص واهلدف ، يتناول املقال التعريف 

من هذه التعريفات هو الوقوف على أهم الفروقات املوجودة بني هذه املصطلحات املرتبطة بتاريخ 
ليهود، والوصول إىل هذه الفروقات لن يتأتى إال من خالل الوقوف على أصل كل مصطلح، ا

وحتديد اطاره الزمين، وجماالت استعمال كل مصطلح حىت ال يقع اخللط لدى البعض يف استعمال 
املصطلحات، وهو ما الحظناه يف كثري من األعمال اليت ختلط بني الكلمات الثالث، يف حني أن 

الزمين املدروس.لإلطارخيتلف وفقا استعماهلا
.اليهود، العربانيون، بين إسرائيلالكلمات املفتاحية العربية: 

Abstract :The article deals with the definition of terms (Hebrews,
Israelites, Jews), and the goal is to stand on the most important differences
between the three terms, as well as discuss the origin of each term and determine
its historical context, and thus demystify some, which is located have confused
these terms and find them employ the term other instead while their meaning
different things especially in terms of the historical context in.

Hebrews, Israelites, Jews.الكلمات املفتاحية االجنليزية: 

م هو أن إمقدمة: تساؤهلم كثر ما يثري حب التطلع لدى املثقفني على اختالف مستو
لذا فإن الباحثني يف أصول األقوام واحلضارات واألقوام،مساء البلدان واألماكن اجلغرافيةعن أصول أ

لغًا واجلغرافية التارخيية يولون  لنظر هلاهتمامًا  ىل صلة ذلك جبالء احلقائق عن أصول إذا املوضوع 
ا، يف هذا البحث أن أعرف ومن أجل هذا أردت احلضارات واهلجرات البشرية واستيطا

رخيها.اليهودعلى اليت أطلقت ملصطلحات وذلك بغرض إزالة الغموض والبحث يف أصوهلا و
ريخ اليهودع فيه البعض لدى تناوهلم وكذا اخللط الذي كثريا ما يق .للمواضيع اليت ختص 
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إبراهيم :العربانيون-1 ، وعلى تتفق جل املصادر على أن لفظة عرباين أطلقت على سيد
ا بنو إسرائيل يف التاريخ، وقد اختلف ، و )1(ذريته من بعده هي من أقدم التسميات اليت عرف 

:)2(العلماء حول أصل هذه التسمية
لعرباين ألن أحد أجداده يسمى عابر (ِعِرب)، فهو  قيل أن إبراهيم عليه السالم لُقب 
رح بن حاور بن سروح بن رعو بن عابر حسب ما يذكره سفر التكوين الذي تنسب  إبراهيم بن 

. غري أن هذا الطرح يبقى بعيدا عن الصواب، ذلك أن بني إبراهيم )3(كبرية من األنسابةإليه جمموع
 بني عابر ستة أجيال متوالية، فلو شاء إبراهيم و أن ينسب إىل أحد أجداده كان من

البديهي أن يعزى إىل سام أشهر أجداده. ولو كانت النسبة لعابر فلم مل ترد يف الكتاب طيلة ستمائة 
ر الفرات وهو بعد يف أرضه وعشريته؟ ا قبل عبوره  )4(سنة؟ ومل مل يسم إبراهيم 

إبراهيم وفريق آ را، وهذا النهر املقصود حيتمل أن خر حيتمل أن يكون سيد عرب 
ر األردن ر الفرات، كما حيتمل أن يكون  عن )6(، وذلك حني نزح من العراق إىل كنعان)5(يكون 

العراقيفأصهارهمنفاراالفراتعربقداآلخرهويعقوبأنالتوراةيفوجاء. )7(طريق عبوره النهر
وتروي،)8(جلعادجبلحنومستهوجعلالنهروعربوقامله،كانماوكلهوكنعان، فهربوحن

ن صهرأنكيفهذه القصة علىفاتفقالشامديةيفأدركهحىتمبطاردتهقاميعقوبال
ناالنفصال، وقال ُن لِيَـْعُقوَب: 51[ليعقوب:ال َ َوَذا اْلَعُموُد ُهَوَذا َهِذِه الرُّْمجَُة َوهُ «َوقَاَل َال

َنَك.  َشاِهَدٌة َهِذِه الرُّْمجَُة َوَشاِهٌد اْلَعُموُد َأّينِ َال َأَجتَاَوُز َهِذِه الرُّْمجََة ِإلَْيَك 52الَِّذي َوَضْعُت بـَْيِين َوبـَيـْ
اللذينالنصبوهذاحلجراهذا. أي أن)9(]َوَأنََّك َال تـََتَجاَوُز َهِذِه الرُّْمجََة َوَهَذا اْلَعُموَد ِإَيلَّ لِلشَّرِّ 

مييللذلكاحلجر،هذاتعربالوأنتإليكهذا احلجرأعربالأينيشهدانوبينكبيينوضعتهما
العربانيني،السمأساساالفراتلنهريعقوبعبورومنهم حسن ظاظا إىل اعتبارالباحثنيبعض
. )10(العبورذاقاممنإىلينتسبونالنهر، كماعبورإىلينتسبونفهمسابقاذكروكما

نيان ابن الصلييب (ت م) وابن العربي 1171وقد رجح هذا الرأي العاملان السر
تاز أو 1286(ت نية "أكويال" اليت ترتجم العرباين  لرتمجة اليو م)، إذ أيد ابن العربي قوله 

يهودية، وكذا كليفن الذي اشتاين يف كتابه ال)11(العابر، وهو الرأي نفسه الذي دعى إليه احلاخام
ا مشتقة من فعل معناه عبور النهر، وهذا معناه عبور ابرام الفرات غري أن هذا . )12(أكد أ
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لنهريعقوبعبورقبليف التوراةجاءماحسباالسمذاعرفواالعربانينيألنضعيفاالحتمال
.الفرات

ال ترجع إىل شخص معني أو ويرفض ولنفسون الرأيني السابقيني ألن كلمة عربي حسبه
حادثة بعينها، وإمنا ترجع إىل املوطن األصلي لبين إسرائيل، وذلك أن بين إسرائيل كانوا يف األصل 
من األمم البدوية الصحراوية اليت ال تستقر مبكان، بل ترحل من بقعة إىل أخرى، والكلمة حسبه يف 

من الطريق أو عرب الوادي أو النهر من عربه األصل مشتقة من الفعل الثالثي عرب مبعىن قطع مرحلة 
أو عرب السبيل شقها، وكل هذه املعاين جندها يف الفعل سواء يف العربية أو العربية، وهي يف جمملها 
تدل على التحول والتنقل الذي يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية، فكلمة عربي إذن مثل  

لكن لو كانت التسمية من اهلجرة والنقل لكانت . )13(كلمة بدوي أي ساكن الصحراء والبادية
ا العربانيون دون غريهم من األمم السامية، واليت ال  ا، ولكن اختص  معظم األمم السامية نعتت 

. )14(ختتلف عنهم يف موطنها األصلي
ألجبدية (Habiri)وهناك من يذهب إىل أن أصل الكلمة هو كلمة خابريو  (ابر 

للغة املصرية القدمية، واخلابريو عند البابليني) وهي قبائل بدوية ظهرت يف ،)15(األوغاريتية وعابريو 
، وكان هؤالء على ما يبدو منتشرين )16(فرتة معاصرة لظهور العربيني غزت فلسطني وتوغلت فيها

كشعب غري مستقر وفوضوي يقوم خبدمة من يدفع له أكثر سواء )17(على أطراف اهلالل اخلصيب
املة يف األعمال املدنية الكربى أو كمرتزقة يف اجليش، ويذهب اندريه لومري إىل أن أصول كأيد ع

الشعب العربي توضع يف اإلطار العام حلركة اهلابريو أو العابريو يف النصف الثاين من األلف الثاين 
ذي ذهب . وهو الرأي نفسه ال)18(ق.م، وأنه من املستحيل عدم تقريب التعبريين أحدمها من اآلخر

"دريتوون"و"أولربايت"و"وويل"و"أوسرتيل"وهول"أمثالاليه جمموعة من املؤرخني والعلماء 
العربانيون يفهم، وأكدوا أن اخلابريو"ميك"و"بدويأمحد"و"لبيبهور"و"فاندييه"و

.)19(التوراة
يشريون إىل أن ولكن أكثر العلماء يتحفظون يف جعل العربي واخلابريو من أصل واحد؛ إذ 

. وينقل لنا بيومي )20(عربي صفة تدل على النسب واالنتماء بينما اخلابريو تدل على جمموعة الناس
إىل)john Wilsonويلسون (جونإليهذهبمهران جمموعة من اآلراء حول املصطلح، منها ما ي
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علىتدلالكلمةهذهأنحاملرجمنإسرائيل، وأنهبينمنيكونواملالعابريوأواخلابريوهؤالءأن
اللفظنيبنيالعالقةدروم أنيرى ادواردحنييفاألردن،شرقيفالبدويةالقبائلبعضاسم

مشتقةعربيكلمةبينماأو الشريك،احلليفأوالرفيقتعينصفة""خبريوفكلمةفيهامشكوك
أما احلاخام ابشتني فأكد أن اجتاز، أيعربذكرهسبقكماالعربيةيفالشائع،الساميالفعلمن

الربط بني العربانيني واجلوالني اخلابريو أمر بعيد االحتمال، والتشابه يف حروف الكلمتني حسب 
.)21(الكسندر شاف ال يعين أن االمسني من أصل واحد

وقد ورد ذكر اخلابريو يف املصادر القدمية املسمارية والفرعونية، وذلك قبل ظهور موسى 
م "سابعشرات الق كاز" منذ عهد أور الثالثة، وورد ذكرهم أيضا يف - رون، فكان السومريون يسمو

بل ونوزي ئق تل العمارنة)22(نصوص  املصرية )32(وماري وأوغاريت، كما ورد ذكر العبريو يف و
ا ملوك كنعان إىل أمنحوتب الثالث ( ق.م) وأخناتون، واليت تعود إىل 1352-1390اليت بعث 

، إذ ورد املصطلح بصيغة العفريين وذلك يف رسائل "رب )42(اخلامس عشر والرابع عشر ق.مالقرنني
هّدا" ملك جبال (جبيل) الذي أرسل جمموعة من الرسائل ألمنحوتب الرابع ملا كان يف حرب طويلة 
مع ملوك أمورو الذي استمالو العفريين (اخلبريو) وحرضوها عليه، وقد كان هؤالء حسب هذه 

ل مرتزقة منتشرين يف مناطق متفرقة من ساحل بالد الشام، يعتمدون يف معيشتهم على النهب الرسائ
,Ea67, Ea71-Ea77, Ea79، ومن بني هذه الرسائل اليت ورد فيها املصطلح (والسلب والقتل

Ea81- Ea83, Ea85, Ea87- Ea88, Ea90-Ea91, Ea104, Ea113, Ea116, Ea121, Ea127,
Ea130-Ea129()52(.

ووردت الكلمة يف ورقتني من أوراق الربدي كتبتا يف القرن الثالث عشر ق.م يف عهد 
ولندا، ومها رسالتان أحدمها ق.م1225-1292رمسيس الثاين ( ن يف متحف اليد  )، ومها موجود

لرئيس له امسه بكنفتاح يقول فيها: " اسرتضاء لسيدي أمتمت أمره من كاتب امسه كويسر جوا
م وأعط أيضا العربيو الذين ينقلون احلجارة لبناء امللك الذي أنف ذه إّيل قائال أعط اجلنود قو

يقول فيها: "رمسيس..."، أطعت ما أمرين به والثانية من كاتب امسه كينا إىل رئيس امسه كيجا
سيدي قائال أعط اجلنود أرزاقهم والعربيو أيضا الذين ينقلون احلجارة هليكل الشمس الذي 

ت على أن العبريو متكنوا من احتالل )62("فت إليه عناية رمسيس...انصر  . وقد دلت التحر
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قبل عهد موسى حبوايل قرنني من الزمن مث اختفى ذكرهم من األحداث التارخيية منذ )72(مدينة أرحيا
. )82(األلف الثانية ق.م

متينا ما مشتقان من ويذكر ولنفسون أن كلمة عربي ترتبط بلفظ عريب ارتباطا لغو أل
، ويذهب فريق من علماء إىل اعتبار أن كلمة عربي )29(أصل واحد، وتدالن على معىن واحد

، غري أن أمحد سوسة يطرح عكس هذا الرأي، ذلك أن اللفظان )30(مشتقة من عريب بطريق القلب
ذلك هو فعال مرتبطان ببعضهما، غري أن كلمة عريب هي اليت اشتقت من لفظ عربي، ودليله يف

أقدمية كلمة العربي على العريب، فاألول كما ورد سابقا يرجع إىل القرن اخلامس عشر ق.م، والذي 
ا عرب البادية والرحل .)13(ورد يف رسائل تل العمارنة وكان يقصد 

ئق األشورية  أما لفظ عريب فقد ألول مرة يف التاريخ يف القرن التاسع ق.م يف إحدى الو
رخيه إىل 724- 858ر (للملك شلمناص ، مث أخذت لفظة العرب منذ )23(ق.م853ق.م) يعود 

ئق األشورية والبابلية يف صيغ متعددة: أرييب ( ) وأريب Aribiالقرن الثامن ق.م ترد بكثرة يف الو
)Arbi) وعريب (Arbuبلية عبارة (ماتوا أرييب) أي أرض العرب والبادية ، )33()، ووردت يف نصوص 

ية (وجاءت ع ية أو أر ، وعند )43(ق.م مبعىن البادية530) يف النصوص الفارسية عام Arbayaر
ن مبعىن )53(العربانيني مبعىن البدو واألعراب ت اليو ، ويف أواخر القرن اخلامس ق.م ظهرت يف كتا

عىن مبالتوراة جاءت. ويذكر جواد العلي أن كلمة العرب الواردة يف )63(سكان جزيرة العرب كلها
لتنقل والتحركالبداوة .)73(أو البادية، واألعرايب مرتبط 

ً كان األمر فإن الكنعانيني كانوا أول من أطلق على إبراهيم  لقب العرباين، مث وأ
بع املصريون والفلسطينيون يف ذلك ، وقد كان لفظ عرباين )83(صار لقبا لبعض نسله من بعضه، مث 

ب، وكان يرد على لسان الشعوب اليت كان يعيش هذا الشعب بينها يدل أوال على غربة الشع
م وبني غريهم من )39(مغرت ا بني جلد ، هذا وقد استعمل العربانيون أنفسهم هذه التسمية مفرقني 

الشعوب، وإن كانوا يفضلون دائما لفظة اإلسرائيليني خاصة بعد أن استوطنوا كنعان، وعرفوا املدنية 
.)04(واحلضارة

العشرة وتشتيتهم يف البالد، وتفرقهم )14(وقد تغري مدلول لفظ العربانيني منذ سيب األسباط
بني الشعوب األخرى، ومل يبق سوى يهوذا وبنيامني، فتسمى الشعب نسبة ليهوذا، وبطل استعمال 



بلخير بقة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليهود)بالمفـاهيم: (العبرانيون، بني إسرائيل،  التعريف  

32

، وأصبح اسم العربيني بعد )24(لفظ عرباين اليت كانت تدل على كل الشعب وأخذ معىن جديدا
م يعقوب ويوسف وموسى ا لرعيل األول من اليهود أي أ حىت ما لعودة من السيب خاص 

ء عن اليهود وليسوا منهم .)34(قبل السيب البابلي، وتتحدث التوراة عن العربانيني بصفتهم غر
ذه التسمية  ومل ترد كلمة عرباين أو عربي يف القرآن الكرمي، ولو عرف العرب اليهود 

ذه التسمية، وجند كذلك أشهر املؤرخني العرب كانوا يسمون اليهود ببين لوردت يف  القرآن الكرمي 
كثر من  إسرائيل يف كتبهم متاشيا مع منهج القرآن الكرمي، ومثل ذلك فعله األشوريون قبل اإلسالم 

ق.م) تفاصيل محلته على مملكة يهوذا مسى681-705ألف ومائيت عام، فعندما دّون سنحاريب (
حزقيا ملك يهوذا حزقيا اليهودي، ومل يستعمل كلمة عربي أو عرباين، وهذا دليل آخر على أن كلمة 

.  )44(عربي مل يسبق أن استعملت للداللة على بين إسرائيل يف تلك العصور التارخيية
منا على  ملقدسات الرتاثية القدمية، حيث حرص اليهود يف أ وقد ارتبطت الكلمة اليوم 

لعربي، فنجد عبارة اللغة العربية، الثقافة العربية، األدب العربي، تسمية ذا الرتاث  كل ما يتعلق 
لعربانيني .)54(اجلامعة العربية، الصحافة العربية... وال يسمون أنفسهم 

فقد أطلقت ، ))46: وهو االسم البديل الذي عرف به النيب يعقوب بن إسحاق إسرائيل-2
بناء يعقوب، وملا )74(ونسله يف القرآن الكرمييعقوب الكلمة على سيد . وقد عرف أبناؤه 

إلسرائيليني أو بنو إسرائيل ، وكلمة إسرائيل عربانية مركبة من مقطعني )84(صار امسه إسرائيل مسوا 
:)49(األول "اسرا" والثاين "ايل"، وقد اختلف العلماء يف تفسريها

ا تعين عبد هللا. قال لعربانية هو عبد، وايل هو هللا، وقيل إسرا فقيل أ ابن عباس: "إسرا 
هو صفوة، وايل هو هللا. وقيل اسر من الشد، فكأن إسرائيل الذي شّده هللا وأتقن خلقه، ذكره 
املهدوي" وقال السهيلي: "مسّي إسرائيل ألنه أسرى ذات ليلة حني هاجر إىل هللا تعاىل فُسمي 

، وقال )05(وحنو هذا، فيكون بعض االسم عربانيا، وبعضه موافقا للعرب"إسرائيل أي أسرى إىل هللا
لعربانية يف معىن إنسان، فكأنه قيل رجل هللا" منبهبنوهبيرىبينما. )15(القضال: "قيل إن إسرا 

للسانويلمعناهاإسرائيلأن ينهللا  هللا،رسولجربائيلمثلهللا،وإيلويلإسراومعىنالسري
.)25(اخل...هللاصفيهللا، وميكائيلعبدزارئيلوع
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فريقوذهب. )35(وفسرها البعض اآلخر: اسرا مبعىن احلكم أي ليحكم ايل أو ايل حيكم
أوغلبوتعين"يسرا"كلمتني منمكونةوهي"يليسرا"العربيةيفتنطقإسرائيلأنإىلآخر
ببينواملقصودفرتة سابقة،يفاليهودعبدهوالذي،ميةاألرااللغةيفاإللهاسمهيإيلوكلمةساد،

. )45(عشراالثنايعقوبأبناءمنتناسلوامنإسرائيل
وقيل أن "إسرا" معناها الذي حيارب أو يصارع، "إيل" ومعناها اإلله، ومعىن الكلمة الذي 

طلق على سيدوسبب هذه التسمية أن املالك هو الذي أ. )55(يصارع اإلله أو جندي اإلله ايل
هذا االسم بعد صراعه حىت مطلع الفجر، فقد أورد سفر التكوين قصة عن سيديعقوب 

خذ منه عهدا مبنحه أرض فلسطني له ولبنيه،  يفوردحيثيعقوب أنه صارع هللا من أجل أن 
منطقةيفصغريجدولعندالفجرمطلعحىترجلضدعراكاً أنه خاضمفادهاقصةالتوراة

أطلقكاللهفقاليطلقه،أنمنهطلبعليه،يقدرالأنهالرجلرأىوملا،"يبوق"يدعى ألردنا
صارعت هللاألنكإسرائيل،بلبعد،منيعقوبامسكيدعىله: لنوقالفباركهحىت تباركين،

َلِة َوَأَخَذ اْمَرَأتـَْيِه َوَجارِيـَتَـ 22وغلبت. [والناس ْيِه َوَأْوَالَدُه اَألَحَد َعَشَر َوَعبَـَر مثَُّ قَاَم ِيف تِْلَك اللَّيـْ
فـََبِقَي يـَْعُقوُب َوْحَدُه. َوَصاَرَعُه 24َأَخَذُهْم َوَأَجاَزُهُم اْلَواِدَي َوَأَجاَز َما َكاَن َلُه. 23َخمَاَضَة يـَبُّوَق. 

َرَب ُحقَّ َفْخِذِه فَاْخنََلَع ُحقُّ َفْخِذ َوَلمَّا رََأى َأنَُّه َال يـَْقِدُر َعَلْيِه ضَ 25ِإْنَساٌن َحىتَّ طُُلوِع اْلَفْجِر. 
َال ُأْطِلُقَك ِإْن َملْ «فـََقاَل: ». َأْطِلْقِين ألَنَُّه َقْد طََلَع اْلَفْجرُ «َوقَاَل: 26يـَْعُقوَب ِيف ُمَصاَرَعِتِه َمَعُه. 

يُْدَعى اْمسَُك ِيف َما بـَْعُد َال «فـََقاَل: 28». يـَْعُقوبُ «فـََقاَل: » َما اْمسَُك؟«َفَسأََلُه: 27». تـَُبارِْكِين 
َأْخِربِْين «َوَسأََلُه يـَْعُقوُب: 29». يـَْعُقوَب َبْل ِإْسَرائِيَل َألنََّك َجاَهْدَت َمَع ِهللا َوالنَّاِس َوَقِدْرتَ 

كَ  مسِْ ي؟«فـََقاَل: ». ِ رََكُه ُهَناكَ » ِلَماَذا َتْسَأُل َعِن امسِْ .)65(]َوَ
كوقد ورد ذكر اسم إسرائيل  سجلت فيها )75(يف قصيدة منقوشة على جدران الكار

ق.م)، فقد ذكر بعض املؤرخني استنادا إىل الدراسات األثرية أن 1215- 1225انتصارات مرنتباخ (
قبيلة من إسرائيل هربت من مصر إىل فلسطني قبل حكم هذا امللك فراراً من االضطهاد الذي وقع 

ا متردت على احلكم املصري عليها يف عهد أبيه رعمسيس الثاين، وأ ا مرنبتاح أل ا هي اليت نكل 
يف فلسطني، ويعتقد حممد عزة دروزة أن ورود االسم يف القصيدة يدل داللة واضحة على أنه كان 

لتايل قبل خروج بين إسرائيل بقيادته من مصر على القبيل الذي يطلق قبل حياة موسى  ، و
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لعربانيني وقبل كتابة سفر التكوينمسوا يف مصر، مث ظلوا يسمون بعد . وأطلق االسم )85(خروجهم 
فيما يعد على مجيع أسباط اليهود االثين عشر، واستمر ذلك حىت بداية انفصال األسباط من 
سبطي يهوذا وبنيامني، وحني وقع االنفصال أطلق االسم على األسباط العشرة اليت تشكل 

.)59(الشمال
رخيهموهذه التسمية هي املفضل ا عرب  قي التسميات اليت عرفوا  ، )60(ة عند اليهود على 

إذ فضلوه على لقب العربانيني، بل وكانوا يفخرون ويعتزون به ألنه اللقب الذي أطلقه الرب على 
لوعد الذي منحه هلم كشعب خمتار كما يزعمون، لذا تردد هذا اللقب يف كل أسفار  أبيهم، مقرت

أن لقب العربانيني يدخل معهم أبناء إبراهيم من غري يعقوب، أما إسرائيل فال التوراة، ضف لذلك
.)16(حيتمل إال نسل يعقوب فقط

ماكليفوالعربلدروسمليئامستفيضاالقرآنيفإسرائيلبينعناحلديثكانوقد
لتاريخ اليتوالرسالةنبوةالأطوارسرديفالقرآنفأفاضإسرائيل،لبينوالسياسيالديينيتعلق 

إسرائيل، ومن خالل متابعتنا للنص القرآين ميكننا تتبع أطوار هذه التسمية، فهي بيتظهرت يف
َّ َرُسوَال رَِبَك ﴿قدمية عرفت حني كان العربانيون يف مصر وذلك يف قوله تعاىل:  فَْأتَِياُه فـَُقوَال ِإ

نَ فََأْرِسل َمَعَنا َبِين ِإْسَرائِيل َوَال تـَُعذِّ  يٍَة ِمْن رَِبَك َوالسََّالُم َعَلى َمن إتـََّبَع اُم َقْد ِجئـْ ِ َك 
. فتسمية بين إسرائيل وردت يف اآلية يف خضم دعوة موسى وهارون عليهما السالم )26(﴾اهلَُدى
ما مبعوثني من طرفه سبحانه، وأن ما جاءا )63(لفرعون ، ولتبليغه  للعدول عن كفره واإلميان 

. )46(و داللة ومعجزةبه ه
اَوْزَ بَِبِين َوجَ :﴿وظلت هذه التسمية قائمة حىت بعد بعد فرارهم من مصر. يقول تعاىل

بَـَعُهْم ِفْرَعوُن َوُجُنوُدُه بـَْغًيا َوَعْدًوا حىتَّ َإَذا َأْدرََكُه الَغَرُق قَاَل َأَمنُت أَ  نُه َال ِإَلَه ِإْسَرائِْيَل الَبحَر فَأَتـْ
َ ِمَن املُْسِلِمنيَ ِإألَّ الَّذِ  أي أن بين إسرائيل ملا اشتد اضطهاد . )56(﴾ي َأَمَنْت ِبِه بُنو إْسَرائِيل َوأ

من مصر، وطاردهم فرعون حىت ساحل البحر، فلما الفرعون عليهم خرجوا صحبة موسى 
ن أن يضرب البحر فانفلق، واجتاز بنو إسرائيل البحر، وحلقهم فرعو أدركهم أمر هللا موسى 

.)66(فكانت أن غرق يف البحر
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موسى َأَمل تـََر ِإَىل املَِإل ِمْن َبِين ِإْسرائِيَل ﴿يف قوله تعاىل: واستمرت حىت بعد سيد
ُُم ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نـَُّقاِتْل ِيف َسِبيِل ِهللا قَاَل َهْل َعِسيُتْم إن كُ  ِتَب ِمن بـَْعِد ُمْوَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِيبٍ هلَّ

َنائَِنا َليُكُم الِقَتاُل َأالَّ عَ  ِرَ َوَأبـْ َ تـَُقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل ِهللا َو َقْد ُأْخرِْجَنا ِمن ِد
لظَّاِلِمنيَ  ِ ُهم َوُهللا َعِلْيٌم  ُهم الِقَتاُل تـََولَّوا ِإالَّ قَِليًال ِمنـْ ان بنو إسرائيل . فقد ك)76(﴾فـََلمَّا ُكِتَب َعَليـْ

على طريق االستقامة، مث أحدثوا وعبدو األصنام إىل أن بعث إليهم صموئيل، بعد موسى 
فدعا بنو إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم هلم ملكا يقاتلون معه أعدائهم، غري أنه حذرهم  بعدم االلتزام 

م أكدوا على اتباع ملكهم وهم من ُأخذتإن عني هلم ملكابعدهم منهم البالد وُسيب ، غري أ
م بعد ذلك مل يلتزموا بعدهم .   )86(أوالدهم، غري أ

عيسى  َيـَُّها اّلِذيَن آَمُنوا ُكونُوا َأنَصاَر ِهللا َكَما ﴿. قال تعاىل: وظلت يف زمن سيد َ
َأنَصاُر ِهللا فآَمَنت طَائِفٌة َمن َأنَصارَي َإَىل ِهللا قَاَل احلََوارِيُوَن َحننُ نيَ قَاَل ِعيَسى ابُن َمرَميْ ِللَحوارِي

َ الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدِوِهْم فََأْصَبُحوا ظَا . وذكر )69(﴾ِهرِينَ ِمن َبِين ِإسَرائِيَل َو َكَفَرت طَّائِفٌة فأَيَّْد
ملا بلغ رسالة ربه ، فعيسى بين إسرائيل يف اآلية جاء يف خضم احلديث عن دعوة عيسى 

من وازره من احلواريني، واهتدت طائفة من بين إسرائيل مبا جاءهم به، وضلت طائفة إىل قومه ووازره 
.)70(فخرجت عما جاءهم به

وال شك أن هناك فرقا بني مسمى بين إسرائيل واليهود يف القرآن الكرمي، وذلك واضح من 
ل الدكتور صالح خالل متابعتنا لصيغة اخلطاب، وصيغة احلديث املتعلقة ببين إسرائيل واليهود. يقو 

رخيهم السابق على بعثة حممد  اخلالدي: "إن القرآن الكرمي عندما كان يتحدث عن بين إسرائيل يف 
أو كان يشري إىل بعض ما وقع هلم وعليهم قبل البعثة كان يطلق عليهم بنو إسرائيل، وملا كان ملسو هيلع هللا ىلص 

م - بعد هجرته إليها- يف املدينة ملسو هيلع هللا ىلص يتحدث عنهم يف مواجهتهم لرسول هللا  ويكشف عن نفسيا
م وأقواهلم كان يطلق عليهم اليهود، إذن ميكننا أن  م ودعا م ويفند شبها ودسائسهم وحتريفا

نقول أن هذا الشعب املعروف يف التاريخ  يسمى بين إسرائيل يف حياته السابقة منذ يوسف 

ا االسم وأخذ امسا جديدا ، وهذا الشعب نفسه بعد البعثة النبوية فقد هذملسو هيلع هللا ىلصوانتهاء ببعثة حممد 
. )17(وهو اليهود.."

اختلف اللغوين يف أصل ومعىن املصطلح:اليهود:-3
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ا كلمة عربية-أ ب ورجع إىل احلق، فهو منقيل أ اهلود: أي التوبة، َهاد يـَُهوُد هوًدا وتـََهود: أي 
بو عن )27(هائد، وهي التوبة والعمل الصاحل م  ليهود أل . جاء يف )37(عبادة العجل. وقيل مسو 

َ ِإلَْيك﴿التنزيل:  َّ ُهْد . )57(، أي تبنا ورجعنا إليك)47(﴾إ
إليك أي سكنا إىل أمرك-ب ، ومنه قوله )67(وقيل مشتق من اهلوادة أي السكون واملوادعة، وهد

ِ َوالَيوِم اآلِخِر َوَعِمَل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا والَّذيَن َهاُدوا َوالَنَصاَرى َوالَصابِِئْنيَ ﴿تعاىل:  ِ َمن آَمن 
. )77(﴾َصاِحلًا فـََلُهم َأِجُرُهم ِعنَد َرِِّْم َوَال َخوٌف َعَليُهم وَال ُهم َحيَزنُون

م كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، -جـ بينما ذهب آخرون إىل أن التسمية كانت أل
. )87(هللا موسى التوراةألن السموات واألرض حتركت حني أتى

ويرجع بعض الباحثني نسبة اليهودي إىل يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السالم، فقلبت العرب -د
يهوذااسمأنظاظاحسنويرى. )79(الذال إىل دال، ألن األعجمية إذا عربت غريت من لفظها

وتعين الرب )08(هوه"تكون من امسني "يوهو يي)، د(ووهوقدميساميأصلمنلغومشتق
جلزاء، ومنها كلمة دية عند العرب، وهكذا تعين  و"ود" وتعين يف األصل السامي االعرتاف واإلقرار 
الكلمة شكر اإلله، أو االعرتاف بنعمته، وقد اشتقت ليئة زوجة يعقوب هذا االسم البنها الرابع من 

يهوذامستهولذلكالرب"أشكراملرة"هذهفقالت:هذا املعىن حسب سفر التكوين، فأمسته يهوذا 
عتبارهم قبيلة من قبائل .)18(الزمنمنلفرتةاإلجنابعنبعدهوتوقفت واليه ينتسب اليهود 

العربانيني اإلثين عشرة وأطلقت الكلمة كذلك على مملكة اجلنوب يهوذا، مث اتسعت داللتها بعد 
وذا بعدها بقرنني من الزمن، فأصبحت الكلمة السيب األشوري، واختفاء مملكة إسرائيل واستمرار يه

نة اليهودية يف أي زمان ومكان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو  تطلق على كل من يعتنق الد
. )28(الديين

م موسى  وقد اختلفت اآلراء حول بداية استعمال هذا االسم، فهناك من يرجعه إىل أ
-م داود وهناك ، )38(-أي القرن الثالث عشر ق.م ، وسليمان من يرجعه إىل أ

غري أن من يطالع أسفار الكتاب املقدس يالحظ أن صفة اليهود مل تواكب بين إسرائيل منذ بعثة 
نة حمددة موسى  حيث  مباشرة، فالظهور التارخيي لكلمة يهود يف العهد القدمي مبا يشري إىل د

ا، فنحن ال جند ذكرا لليهود أو اليهودية يف أسفار كانت الغلبة، وإىل هوية سياسية واثنية ظهر متأخر 
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موسى  ، وكذلك أسفار يشوع والقضاة وامللوك األول، وترد الشريعة اخلمسة املنسوبة إىل سيد
هذه الصفة يف سفر امللوك الثاين حيث وردت الكلمة يف عهد آحاز ملك يهوذا، الذي قام بنقل 

د أيلة (العقبة)، كما يرد يف السفر نفسه ذكر احلوار بني رصني ملك آرام أيلة إىل آرام، وطرد يهو 
رئيس سقاة األشوريني وبني اليهود يف القدس؛ حيث يطلق على أهايل مملكة يهوذا صفة اللغة 

. )48(الذي خلف والده آحازاليهودية، وكان ذلك يف عهد حزقيا 
بل عند ما كان اليهود يف ويذكر أمحد سوسة أن مصطلح (يهودي) استعمل ألول مرة يف 

األسر، ومنذ ذلك التاريخ استعملوا اسم يهود نسبة إىل مملكة يهوذا، حيث أن عددا كبريا منهم  
كانوا ينتمون إىل مملكة يهوذا، وأن أول تسمية (يهودي) وردت على لسان امللك اآلشوري 

يهوذا ق.م) عند وصفه النتصاراته على مملكة يهوذا، فسمى حزقيا ملك681-705سنحاريب (
.)85((حزقيا اليهودي) أي املنتسب إىل يهوذا

وبذلك فأول ما وصلنا ذكر هذا االسم يهودي قد مسّي به سبط يهوذا وسبط بنيامني 
أو بعده كما أنه مل يعثر على أي وثيقة أو معاهدة قبل عهد سليمان ،)68((اململكة اجلنوبية)

ببين إسرائيل وجند أن القرآن الكرمي عّرب عن من عاصروا موسى ورد فيها ذكر مصطلح اليهود، 
م الفرس (. )78(أو قوم موسى ملصطلح إىل أ خر  طلقوا على فأ)88(ق.م)332-539وهناك فريق 

م اسم اليهودية(اململكة اجلنوبية)شعب مملكة يهوذا  . )89(اسم اليهود، وأطلقوا على عقيد
على مملكة اجلنوب بعد انفصال مملكة الشمال، وظل هذا اإلطالق والراجح أنه أطلق أوال 

إىل سيب األسباط العشرة (السيب األشوري)، ومل يبق إال مملكة يهوذا بعد اختفاء مملكة الشمال، 
ومن مث حل اسم يهودي حمل عربي للداللة على نسل إبراهيم، وأصبح لفظ يهودي اسم جنس 

ق.م) حىت 539- 586هذه التسمية أثناء السيب البابلي (يطلق على كل أفراد الشعب، وشاعت 
غدت لقبا لكل األمة، وبعد العودة من السيب توسع معناها فصارت تشمل مجيع من رجعوا من 

. ومهما يكن من أمر فإن املصطلح مستحدث مل يستخدمه موسى )09(األسر من اجلنس العرباين
إسرائيل هذا االسم يف خماطبة أقوامهم، وهذا ومن بعده من األنبياء، ومل يستخدم أنبياء بين

يعين أن هذا االسم أطلق على الدين احملرف ال على الدين احلق، وأشار اخلطاب القرآين إىل هذا 
َوقَاَلِت اليَـُهوُد ُعَزيـُْر ابُن ِهللا َوقَالِت النََّصاَرى ﴿االسم يف فرتة عزير وذلك بعد السيب. قال تعاىل: 
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َِفْـَواِهِهْم ُيَضاُهوَن َقوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن قـَْبُل قَاتـََلُهم ُهللا َأىنَّ املَِسيُح ابُن هللاِ  َذِلَك َقوُهلُم 
. )19(﴾يـُْؤَفُكونَ 

اهلوامش:
).13:14(سفر التكوين -(1)
، تر: رشاد ية واالكتشافات األثريةالعربانيون وبنو إسرائيل يف العصور القدمية بني الرواية التوراتأبراهام ماملات وحييم تدمور، -(2)

.17-16، ص ص 2001، 1عبد هللا الشامي، مكتبة اإلسكندرية، القاهرة، ط
، 1، طوالعهد القدمياملدخل إىل دراسة التوراةحممد على البار، ). ينظر كذلك: 26-10:11، 25-21:10(سفر التكوين- )3(

.  32-31، ص 1990دار القلم، دمشق، 
ن الوثنيةالزغيب، فتحي حممد-(4) ألد ، دار البشري للثقافة والعلوم اإلسالمية، مصر، 1، تق: حيي هاشم حسن، طثر اليهودية 

.78، ص 1994
ن اهلندحممد ضياء الرمحن األعظمي، -(5) .65، ص 2003، مكتبة الراشد، 2، طدراسات يف اليهودية واملسيحية وأد

، مشتقة يف العربية من كنع مبعىن ركع، ويف الكلدانية مبعىن خزي، ويف العربية مبعىن بن نوح : نسبة إىل كنعان بن حام كنعان- )6(
رض كنعان يؤخذ من معىن هذه الكلمة فمعناها املنخفض"، وهناك و خضع،  يذكر القديس اوغسطني "إن السبب يف تسمية أرض امليعاد 

مبعىن الصباغ األرجواين، وهذا (Kaarggi)اجلديد جيعله دوري األصل آراء أخرى تشري إىل أن أصل الكلمة غري سامي، فاالشتقاق
)، Kena–) ويف الفنيقية (كنع Kinakhkhi) ويف مسمارية تل العمارنة (Kinakhi–أعطى الصيغة األكدية يف نوزي (كناخي 

اليت قطنت فلسطني ولبنان وسورية منذ أقدم الشرق األدىن القدمي على العناصربالد األرجوان، هلذا أطلق مؤرخوويف العربية كنعان أي
العصور تسمية كنعان وكنعانيني كتسمية تقليدية عامة ملنطقة فلسطني والساحل الفينيقي، وقد وردت تسمية كنعان يف التوراة حيث اتفق 

رض امليعاد ، فصاروا ياملستشرقون االستعماريون والصهاينة على أن هذه األرض هي األرض اليت وعد الرب إبراهيم  ا اليوم  دعو
، خطوات 1، طإسرائيل يف جزيرة العربكنعان وملوك بينلتكون املسرح اجلغرايف االستعماري الصهيوين احلديث. ينظر: أمحد الدبش، 

.36-35، ص 2006للنشر والتوزيع، دمشق، 
.139، ص1986لقصاص، دار الرقي، بريوت، ، تر: السيد يعقوب، مر: حممد ااحلضارات السامية القدميةموسكايت سبتينو، -(7)

لقرب منه عني حريود املسماة اليوم جلعاد:- )8( جبل غرب األردن يشرف على وادي يزرعيل انصرف منه قسم من جيش جدعون، و
، ص 2011، جممع الكنائس يف الشرق األدىن، بريوت، 15، طقاموس الكتاب املقدسعني جلعود. ينظر: بطرس عبد امللك وآخرون، 

264.
) 52-51: 31(سفر التكوين- )9(

ت اللغوية واحلضارية عند العرب،حسن ظاظا، - (10) لقرا م تعريف  -62، ص 1990، دار القلم، دمشق، 2طالساميون ولغا
63.

فريسيني (حاخاميم) كلمة عربية معناها (الرجل احلكيم أو العاقل)، وكان هذا املصطلح يطلق على مجاعة املعلمني الاحلاخام:- (11)
ومنها أخذت كلمة (حاخام) لتدل على املفرد، وتستخدم الكلمة لإلشارة إىل الفقهاء اليهود الذين فسروا كتب املدراش وغريها من 

م يف التلمود. ينظر:  ن، ، املوسوعة املوجزة يف جزأيموسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبد الوهاب املسريي، الكتب، ومجعت تفسريا
.59، ص2009، دار الشروق، (د.م)، 5، ط2مج 

.77فتحي حممد الزغيب، املرجع السابق، ص- (12)
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77، بريوت، ص1980، دار القلم، 1،طالساميةاللغاتريخولفنسون،إسرائيل- (13)
، دار 2، طرآن والسنةبنو إسرائيل يف الق. ينظر كذلك: حممد سيد طنطاوي، 78، ص فتحي حممد الزغيب، املرجع السابق- (14)

.11، ص 2000الشروق، 
م 1929تعترب أقدم أجبدية يف العامل، وتعود إىل القرن الرابع عشر ق.م، وأول اكتشاف هلا يعود إىل سنة األجبدية األوغاريتية:- (15)

ملسمارية بلغة غري معروفة يف أوغاريت، وتواىل العثور على الرقم ت عامي (حيث عثر على أول رقيم آجري كتب  - 1948، وخالل حفر
لقصر امللكي عثر على رقيم صغري من اآلجر نقشت عليه تلك األجبدية لتكون منوذجا للكتبة املبتدئني، 1949 م) ويف قاعة أمانة السر 

(30وتتألف من  ة، وكانت ). تطورت األوغاريتية من الكتابة التصويرية واملقطعية حىت وصلت إىل األجبديCuneiformحرفا مسمار
منها ثالثة ألف (َأ  وأ وإ) وحرف السني يكتب بشكلني، وعدلت إىل 29من  حرفا، يفصل بني الكلمات حرف 22حرفا مسمار

مسماري عمودي، وكانت تكتب من اليسار إىل اليمني، وبعدها اقتبسوا الكتابة من اليمني إىل اليسار من اآلراميني، ويعتقد بعض العلماء 
- ية أثرت على أجبدية أوغاريت، ويرى البعض أن مثانية حروف أجبدية تشبه مقاطع من الكتابة املسمارية البابلية أي (األكاديةأن اهلريوغليف

فاطمة ينظر:األمورية)، وقد اكتشف رقيم طيين عليه أجبدية أوغاريتية حروفها تتبع ترتيب األجبدية العربية اجلنوبية: (هـ ل ح م ق غ).
.49-48، ص 1999، دار احلصاد، دمشق، 1ط،- ريخ وجغرافية أهم املواقع األثرية–نبع احلضارات سور جود هللا، 

.17-16أبراهام ماملات وحييم تدمور، املرجع السابق، ص - (16)
صار انتمصطلح وضعه العالمة جيمس هنري بريستد، وأصبح شائع االستعمال. ينظر: جيمس هنري بريستد، اهلالل اخلصيب:-)17(

. ويقع إىل الشمال من الصحراء العربية، 151، ص 1969، تر: أمحد فخري، مكتبة األجنلو املصرية، -ريخ الشرق القدمي–احلضارة 
وهو عبارة عن سهل خصب على شكل قوس عظيم تتجاوز الصحراء طرفيه، وتتعمق يف قلبه، بينما حتيط به اجلبال من ورائه على شكل 

قلوب، وينتهي الطرف الغريب للهالل اخلصيب يف جنوب شرق البحر املتوسط، بينما يرتكز طرفه الشرقي على املقوس فيبدو كاهلالل
قلبه حيث  بل وأشور، يف حني حتتل سور اخلليج  العريب، وبذلك تقع العراق يف نطاقه الشرقي، حيث أينعت حضارة سومر وازدهرت 

لغريب فتقع لبنان يف الشمال حيث قامت حضارة الفينيقيني، وفلسطني يف اجلنوب حيث قامت حضارة اآلراميني واحليثيني، أما نطاقه ا
دراسة أرض امليعاد، استقر الكنعانيون والفلسطينيون قدميا، وكان اهلالل اخلصيب ومازال إىل منطقة صراع. ينظر: حسني فوزي النجار، 

رض امليعاد على ضوء الكتب .    37-36، ص 1985السماوية، دار املعارف، القاهرة، علمية للوعد اإلهلي لبين إسرائيل 
.10، ص 1999، عويدات للنشر والطباعة، بريوت، 1، تر: انطون إ. اهلاشم، طريخ الشعب العربياندريه لومري، - (18)
، دار املعرفة 1، جالتاريخ: منذ عصر إبراهيم عليه السالم حىت عصر موسى عليه السالمبنو إسرائيل حممد بيومي مهران، - (19)

. 31، ص 1999اجلامعية، اإلسكندرية، 
.17-16أبراهام ماملات وحييم تدمور، املرجع السابق، ص - (20)
.32حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص - (21)
سم نوزا، وهي مدينة قدمية تقع يف أعايل دجلة يف موقع يورغان تبه جنويب غريب كركنوزي:- (22) وك يف العراق، كان اسم تعرف كذلك 

ا منذ عهود ما قبل التاريخ وحىت  هذه املدينة يف األلف الثالث ق.م جاسور (أو غاصور)، وقد أثبتت التنقيبات يف موقع املدينة استيطا
حيتوي لوح4000القرن اخلامس عشر ق.م، وهو عصر ازدهار نوزي اليت كانت حينها حتت احلكم احلوري، وعثر يف موقع املدينة على 

-865ص ، 1991، جروس برس لبنان، 2، طمعجم احلضارات الساميةهنري س. عبودي، قسم كبري منها نصوص قانونية. ينظر: 
866.

ئق تل العمارنة: -)23( كم على الرب الشرقي لنهر النيل، واالسم منسوب لقبيلة بين عمران 50تقع جنويب مدينة املنيا املصرية بنحو و
سم املدينة، اليت تقيم هناك،  ر مدينة آخت آتون اليت أمر أمنحوتب الرابع ببنائها، وقد عثر فيها على الرسائل اليت مسيت  وهو يضم آ
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لكتابة املسمارية واللغة األكدية، يبلغ عددها  382وهي رقم صغرية ال يتجاوز حجمها غالبا الكف البشرية، وعليها نصوص مدونة 
ا رسائل تبادهلا ملوك مصريون من األسرة رسالة و 350رقيما (نصا)، وهي  الباقي نصوص متفرقة خمتلفة املواضيع، وتوصف الرسائل 

بل)، وملوك  الثامنة عشرة (أمنحوتب الثالث، أمنحوتب الرابع، توت عنخ آمون) مع ملوك كربى ممالك الشرق القدمي (ميتاين، َخّيت، 
يف بالد الشام (سورية، لبنان، فلسطني، األردن) خالل القرن الرابع عشر ق.م. آشور وأرزاوا وأالشيا، وملوك أو حكام كانوا حي كمون مد

ئق مسمارية من القرن فاروق إمساعيل، : ينظر رية (ق.م14مراسالت العمارنة الدولية و للطباعة 1)، ط4، سلسلة دراسات آ ، إ
. 15-13، ص ص 2010والنشر، دمشق، 

رخيية تظهرها املكتشفات األثرية-رب واليهود يف التاريخالع، سوسة أمحد- (24) ، العريب للطباعة والنشر، دمشق، 2ط- حقائق 
.244-243ص (د.ت). 

.396- 271. لإلطالع على نصوص الرسائل ينظر: املصدر نفسه، ص ص 50، املصدر السابق، ص فاروق إمساعيل- (25)
.31، ص 1969، بريوت، للطباعة والنشر، املكتبة العصرية3، طأسفارهمريخ بين اسرائيل من حممد عزة دروزة، - (26)

ر )مكان الروائح العطرية(أو )مدينة القمر(معناها أرحيا:-)27( . وهي مدينة ذات أمهية عظمى، تقع على مسافة مخسة أميال غريب 
كرها يف العهد القدمي فموضعها تل السلطان، الذي يقع على األردن وعلى مسافة سبعة عشر ميال مشال شرقي أورشليم. أما أرحيا اليت ورد ذ 

وتلول أبو العليق اليت تقع على مسافة ميل غريب أرحيا احلديثة هي بقا)الرحيا(بعد مسافة ميل من مدينة أرحيا احلديثة اليت تدعى اآلن 
قدما حتت مستوى سطح البحر ولذا فجوها حار. 825احلي الراقي الغين من أرحيا يف عصر العهد اجلديد. وتقع أرحيا يف منخفض يبلغ 

.58بطرس عبد امللك وآخرون، املرجع السابق، ص ينظر: 
.244-243، ص أمحد سوسة، املرجع السابق- (28)
. 78ولفنسون، املرجع السابق، صإسرائيل- (29)
. 63املرجع السابق، ص حممد ضياء الرمحن األعظمي، - (30)
تمع اليهودي. ينظر كذلك: زكي شنودة، 247ص ،رجع السابقأمحد سوسة، امل- (31) - 5، مكتبة اخلاجني، القاهرة، (د.ت)، ص ا

6 .
. ينظر كذلك: 640، ص 1987، بغداد، 22جملة كلية اآلداب، العدد العرب يف ضوء املصادر املسمارية،رضا جواد اهلامشي، - )32(

ريخ العرب قبل اإلسال، اجلوادعلي وما بعدها. 574ص .2006، أوند للطباعة والنشر، (د.م)، 6، جماملفصل يف 
.43، ص 1966، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، العرب قبل اإلسالمزيدان جورجي، - (33)
معية، دار املعرفة اجلاالعرب يف العصور القدمية،. ينظر كذلك: لطفي عبد الوهاب، 144، ص 1واد، املرجع السابق، جاجلعلي - (34)
.403، ص 2007مصر، 
)31(عياءاشسفر- (35)
رد، - (36) . 11، ص 1954، تر: نبيه أمني فارس، حممد يوسف زايد، (د.ن)، بريوت، العرب يف التاريخلويس بر
. 19، ص 1واد، املرجع السابق، جاجلعلي - (37)
.33حممد بيومي مهران، ، املرجع السابق، ص - (38)
.79، املرجع السابق، ص غيبفتحي حممد الز - (39)
.78ولفنسون، املرجع السابق، صإسرائيل. ينظر كذلك: 34حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص - (40)

أ. ينظر: ملسو هيلع هللا ىلصمفردها سبط وهو ولد الولد أي ولد االبن أو االبنة، وجاء يف احلديث احلسن واحلسني سبطا رسول هللا األسباط: -)41(
، دار 22، ج6، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، مجلسان العربهـ)، 711ن حممد بن مكرم ابن منظور (ت الفضل مجال الدي
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، وعددهم اثنا عشر، فولد كل واحد منهم أمة من الناس فسموا أسباطا. واألسباط هم أوالد يعقوب املعارف، القاهرة، (د.ت).
ويل القرآن)، م923هـ/310(ت أيب جعفر حممد بن جرير الطربي ينظر:  ، تح: عبد هللا عبد احملسن تفسري الطربي، جامع البيان عن 

يساخر،يهوذا،الوي،. واألسباط االثين عشر هم: 598- 597، ص2001، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1،  ط2الرتكي، ج
الذهبمروجهـ)،346لي املسعودي (ت روبيل. ينظر: أيب احلسن بن عمشعون،أشر،جاد،نفتايل،دان،بنيامني،يوسف،زبولون،
.38ص،2005بريوت،املكتبة العصرية،،1ط، 1، مر: كمال حسن مرعي، جاجلوهرومعادن
.80، املرجع السابق، ص فتحي حممد الزغيب- (42)
.24، ص 1999دمشق،القلم،دار،اإلسرائيليةالشخصيةظاظا، حسن- (43)
.247-246، صأمحد سوسة، املرجع السابق- (44)
.24، املرجع السابق، ص (الشخصية..)ظاظا، حسن- (45)

فإسرائيلالسالمعليهماوعيسىإسرائيلإالامسانلهمناألنبياءمنيكن: "ملعنهماهللارضيعباسابنعناحلاكمأخرج-)46(
تح: مصطفى عبد القادر عطا، ،الصحيحنيىعلاملستدركم)، 1014/ه405(ت املسيح". ينظر: احلاكم النسابوري وعيسىيعقوب

.خيرجاهوملاإلسنادصحيح. حديث3415/552. رقم 405ص،2002، دار الكتب العلمية، بريوت، 2، ط2ج
ينظر: املدنية.السوريفمرةعشراملكية، وستةالسوريفمرةوعشرينمرة، مخساً وأربعنيإحدىالقرآنيفاالسمورد ذُكر هذا-)47(

، ص 1998، دار القلم، دمشق، 1، ط-ريخ ومسات ومصري–الشخصية اليهودية من خالل القرآن ح عبد الفتاح اخلالدي، صال
33 .

) 13، 7: 34(سفر التكوين-)48(
.19)، املرجع السابق، صالشخصية... ينظر كذلك: حسن ظاظا، (94-93فتحي حممد الزغيب، املرجع السابق، ص -)49(
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان،هـ)، 671(ت حممد بن أمحد األنصاري القرطيب هللا أيب عبد -)50(

. ينظر كذلك: حممد بن عمر الفخر الرازي 7-6، ص2006، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، ط2تح: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ج
. 474، ص 1999اإلحياء الرتاث العريب، بريوت، ، دار2، ط1، جالتفسري الكبريهـ)، 606(
.474الرازي، املصدر السابق، ص حممد بن عمر الفخر -)51(
د،حيدرالعثمانيةاملعارفدائرةجملسمطبعة،محريملوكيفالتيجانكتابهـ)، 114منبه (ت بنوهب-)52( 1347اهلند،آ

.154ص ه،
.35سابق، ص حممد بيومي مهران، املرجع ال-)53(
. ينظر كذلك: 353ص،1998القاهرة،جامعةمركزالقانونية،النظمريخالعزيز،عبدحممودمجالطالب،أبوحسنصويف-)54(

.31صت)،.(دالقاهرة،الشرق،مكتبة،1ج،اليهودريخعثمان، أمحد
.69: بطرس عبد امللك وآخرون، املرجع السابق، ص ينظر كذلك. 103، ص1عبد الوهاب املسريي، املرجع السابق، مج -)55(
).29-22: 32(سفر التكوين-)56(
م، وهو الوحيد الذي اكتشف فيه أول ذكر إلسرائيل يف نص خارج عن 1886ويعرف كذلك بلوح مرنبتاح الذي اكتشف عام -)57(

أبراهام ماملات وحييم تدمور، املرجع جهة النزعة املشككة. ينظر: التوراة ، وقد اختذ املدافعون عن إسرائيل التوراتية هذا النص حجة يف موا
. ونص القصيدة: "ينعم أصبحت كأن مل تكن، وإسرائيل أبيدت لن يكون هلا بذرة، وأصبحت حورو (فلسطني وما 46السابق، ص 

ريخ مصر منذ أقدم العصور حىت جاورها) أرملة ملصر". ينظر: أمحد فخري،  ، اهليئة املصرية ق.م232عام مصر الفرعونية موجز 
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لقاهرة حتت رقم 282، ص 2012للكتاب،  ر برتي يف املعبد اجلنزي 34025. واللوح موجود يف املتحف املصري  وجده عامل اآل
ينظر:ملرنبتاح بطيبة (االقصر).

G. Buysschaert, Israël et le Judaïsme dans le Cadre de l'ancien orient, trad par:
Vander Waeter,  ed: Beyaert, Paris, 1953, P 155.

. 36-35املرجع السابق، ص حممد عزة دروزة، -)58(
.103املرجع السابق، ص . ينظر كذلك: عبد الوهاب املسريي، 83ق، ص فتحي حممد الزغيب، املرجع الساب-)59(
نةريخأمحد، حسنخليفةحممد-)60( . ينظر كذلك: زكي 24ص ،1998والنشر،للطباعةقباءدار،1ط،اليهوديةالد

.11شنودة، املرجع السابق، ص 
.84-83فتحي حممد الزغيب، املرجع السابق، ص -)61(
.47رة طه، اآلية: سو -)62(
أصلها "بريع" مبعىن البيت الكبري أو البيت امللكي، ومل تكن هذه الكلمة من ألقاب امللك قدميا، وأول ظهور للمصطلح فرعون: -)63(

، مبعىن بعد عصر الدولة )، ويرى البعض أن املصطلح يعود إىل ما بعد عصر يوسف 20-15: 12(سفر التكوينيف التوراة كان يف 
أحوال مصر من عصر لعصر،سطى مبا ال يقل عن مائيت سنة تقريبًا أي ابتداء من عصر امللك أخناتون. ينظر: أمحد حممد عوف، الو 

األمساء القرآنية القدمية يف ضوء الدراسات للمزيد ينظر كذلك: بلقاسم رمحاين، .12- 11العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ت)، ص
فإن صمت التوراة والقرآن الكرمي وكذا املصادر األثرية عن ذكر اسم أما فرعون موسى: . 118، ص2009لصراط، جملة ااآلثرية احلديثة،

، فتح الباب أمام الكثري من االحتماالت واالجتهادات، إذ يذكر املؤرخ اليهودي يوسيفوس أن اخلروج حدث شخصية فرعون موسى 
ذي طرد اهلكسوس هو فرعون اخلروج، ويزعم يوسيفوس أن مانيتون  املؤرخ املصري ق.م ال1575يف عهد  الفرعون "أمحس األول" سنة 

ر اليهود القدمية،إمنا يرجع اهلكسوس إىل أصل سامي وهم من اليهود. يوسيفوس،  ، 1، ط1تر: حممد محدي إبراهيم، جضد آبيون آ
. غري أن هذا 52، ص 103، الفقرة 16لفصل ، وا48، ص 94، الفقرة 15. الفصل 2007الكتب املصري للمطبوعات، القاهرة، 

د  الرأي بعيد عن الواقع ألن خروج بين إسرائيل كان برغبة منهم، أما اهلكسوس فطردوا نتيجة ثورة، كما أن مدينة رعمسيس اليت بناها اليهو 
دار أخبار اليوم، ، لتوراة والقرآنالفرعون الذي يطارده اليهود بني اسعيد ابو العينني، ينظر: كانت بعد خروج اهلكسوس بثالثة قرون.

ق.م) أو ابنه "أمنحوتب 1436-ق.م1490ومنهم من ذهب إىل القول أن "حتومتس الثالث"(.111، ص 1997مصر، 
ِين وََكاَن ِيف َسَنِة اَألْرَبِع ِمَئٍة َوالثََّماِنَني ِخلُُروِج بَ 1. وحجتهم يف ذلك: [ق.م) هو فرعون موسى 1406-ق.م1439الثاين"(

َنِة الرَّاِبَعِة ِلُمْلِك ُسَلْيَماَن َعَلى ِإْسَرائِيَل، ِيف َشْهِر زِيُو َوُهَو  ْيَت ِللرَّبِّ ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْرِض ِمْصَر، ِيف السَّ سفر ]. الشَّْهُر الثَّاِين، أَنَُّه بـََىن اْلبـَ
وهناك من يذكر "امينوفيس الرابع" (أخناتون)  كفرعون .342، ص املرجع السابقحممد بيومي مهران، ينظر: ).1: 6(امللوك األول
مستدال بغزو اخلابريو ملنطقة كنعان، وهو ما حتدثت عنه رسائل العمارنة،. ينظر:موسى 

G. Buysschaert, Op.Cit, P 156-157.
م أخناتون أو بعده بفرتة وجيزة،  وأنه اخلروج حدث بني ( ق.م) أي بعد وفاة 1350- 1358وهناك من يرى أنه كان يف أعقاب أ

أخناتون وقبل أن يعيد حورحمب توطيد سلطان الدولة. ينظر:
Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Trad: Katherine Jones, HPIP, 1939, p 48.

واستندوا يف ذلك إىل تشييد مدينة بر رعمسيس اليت ذكرت بينما يذهب آخرون إىل القول: أن "رمسيس الثاين" هو فرعون موسى 
لفعل على نشاطه الكبري مما يرجح كونه املقصود، على أن 11: 1(سفر اخلروجيف التوراة يف  ) وتشهد احلركة البنائية زمن هذا الفرعون 
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، 23: 2(سفر اخلروجثاين" هو من سخر بين إسرائيل وأخرجهم، وقد ُردَّ على أصحاب هذا االجتاه استنادا إىل نصني توراتيني "رمسيس ال
ويذهب الكثري من العلماء أن رمسيس الثاين هو فرعون التسخري يف حني أن ابنه مرنبتاح إمنا هو فرعون اخلروج، أي أن اخلروج  ).19: 4

م هذا األ خري، ويعتمد أصحاب هذا الرأي على نص التوراة اخلاص ببناء مدينيت فيثوم ورعمسيس، وعلى ما جاء يف لوح كان يف أ
للمزيد أكثر حول املوضوع ينظر: . 411-354، صاملرجع السابقحممد بيومي مهران، ينظر: إسرائيل الذي ذكرته سابقا. 

Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et La Science, Les Ecritures saintes examinées
a la lumiére des connaissances modernes, 15éme ed, Seghers, Paris, 1976, p 390-410.

، دار ابن 1، ط2ج،تفسري القرآن الكرميم)، 1372هـ/774أيب الفداء امساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثري (ت -)64(
.1868، ص 2002حزم، بريوت، 

.90سورة يونس، اآلية -)65(
.1447، ص 3ابن كثري، املصدر السابق، ج-)66(
.246سورة البقرة، اآلية: -)67(
.479، ص 1ابن كثري، املصدر السابق، ج-)68(
.14سورة الصف، اآلية: -)69(
.2886، ص 4ابن كثري، املصدر السابق، ج-)70(
. 38صالح عبد الفتاح اخلالدي، املرجع السابق، ص -)71(
.4718، ص 51، ج 6ابن منظور، املرجع السابق، مج -)72(
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي هـ)، 671(ت مد بن أمحد األنصاري القرطيب، أيب عبد هللا حم-)73(

.158، ص 2006، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، ط2لرتكي، ج، تح: عبد هللا بن عبد احملسن االفرقان
. 156سورة األعراف، اآلية: -)74(
.213، ص 1ابن كثري، املصدر السابق، ج. ينظر كذلك: 4718، ص 51، ج 6ابن منظور، املرجع السابق، مج -)75(
.159-158حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، املصدر السابق، ص أيب عبد هللا -)76(
.62البقرة، اآلية: سورة -)77(
، ص 1975، دار الفكر، بريوت، 1، جمعامل التنزيل يف التفسري والتأويلهـ)، 510احلسني بن مسعود الفراء البغوي (ت -)78(

.213، ص 1ابن كثري، املصدر السابق، جينظر كذلك: .93
. 158بق، ص ، املصدر السامد بن أمحد األنصاري القرطيبأيب عبد هللا حم-)79(
أخرى، ويف كلتا احلالتني إمنا هو إله Elohim)، ولفظ إلوهيم (Yhwhلفظ يهوه (هلالج لج تطلق التوراة على هللا يهوه:-)80( ) أحيا

، وقد أحلقت به التوراة صفات تتناقض والصفات بين إسرائيل دون سائر البشر، وقد بدأت فكرة اإلله الواحد يف التوراة مع إبراهيم 
، وهي صفات أقرب منها إىل لصفات البشر من ضعف وحركات ونسيان وغضب وسرقة وقتل، وأنه ميشي يف اجلنة، وأنه ال يدعي العلية

ا صورته يصارع يعقوب  حىت مطلع الفجر وال العلم وأنه غيور، كما أنه كثريا ما يقع يف اخلطأ، وهو قاس ومتعصب لشعبه... حىت أ
احلضارة احلياة الدينية واالجتماعية والسياسية بنو إسرائيل، إىل إسرائيل. ينظر: حممد بيومي مهران، حىت يغري امسه يفلته يعقوب 

. وورد يف قاموس الكتاب 413-400، ص ص 1999، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 4واالقتصادية والقضائية والعسكرية، ج
ما كان يف األصل، ومعناه كان أو حدث أو وجد، وبعبارة أخرى هو الذي كان، املقدس أن لفظة يهوه هي فعل املضارع من هيه أو هوه ك
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والذي أعلن ذاته وصفاته، وتستعمل لفظة يهوه خمتصرة يف أمساء املقطع األول من أمساء العلم كيشوع وكذلك يف املقطع كإشعيا وحزقيا 
. ومنذ )3: 6(سفر اخلروجعلى جبل حوريب وغريمها، وقد أطلق املصطلح يهوه حسب ما جاء يف القاموس منذ عهد موسى

أواخر القرن الرابع ق.م تزايد اخلوف من تدنيس اسم يهوه، فمنع الشعب من النطق به. وأصبح ال يستطيع التلفظ به إال رئيس الكهنة عند 
مساء أخرى أمهها (أدوين) أي ال رب والسيد. واستعملت يف الرتمجة تالوة الصالة وإعطاء الربكة يف اهليكل، واستعاضوا عن النطق به 

للغة العربية يف العهد القدمي  مرة. وقد استعمل 6823السبعينية يف القرن الثالث ق.م (كرييوس) أي (رب) بدال منه، وقد ورد اسم يهوه 
للداللة على معاملة هللا للبشر أو معاملته لشعب بعينه وبنوع خاص يف عالقة العهد مع ذلك الشعب بطرس عبد امللك . ينظر: اًمسا 

.1097-1096وآخرون، املرجع السابق، ص 
.102عبد الوهاب املسريي، املرجع السابق، ص ينظر كذلك: .28املرجع السابق، ص ،الشخصية..)ظاظا، (حسن-)81(
.  102عبد الوهاب املسريي، املرجع السابق، ص -)82(

.39ص ، 1جحممد بيومي مهران، املرجع السابق، - (83)
، دار 1، طاليهود بني القرآن والتوراة ومعطيات التاريخ القدمي). ينظر كذلك: عبد الرحيم غنيم، 6:16(سفر امللوك الثاين - (84)

. 12، ص 2000اجلليل، دمشق، 
.21، ص 2001، (د.ط)، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، مصر، مالمح من التاريخ القدمي ليهود العراقأمحد سوسة، -)85(

.87، املرجع السابق، ص فتحي حممد الزغيب- (86)
.20. سورة املائدة، اآلية: 134سورة األعراف، اآلية: -)87(

.39ص ، 1جحممد بيومي مهران، املرجع السابق، - (88)
تسليمان مظهر، - (89) .350، ص 2002، مكتبة املتبويل، القاهرة، 2، طقصة الد
.90، املرجع السابق، ص فتحي حممد الزغيب- (90)

، دار النمري، دمشق، جذور الفتنة أجيال بين إسرائيل األوىل. ينظر كذلك: حممد عصمت بكر، 30اآلية: ،سورة التوبة-)91(
.17-16(د.ت)، ص
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العالقـات االقتصـادية بني مصـر 

وشبه اجلزيرة العربية يف القديم
جامعة تيارت،قفــاف البشرياألستاذ

المقدمــة: االقتصادي من أهم امليادين اليت ظهرت فيها الصالت احلضارية جليا يعترب ا
حلياة االقتصادية كل ما يتع القتصاد من معىن بني مصر وشبه اجلزيرة العربية يف القدمي، ويقصد  لق 

لزراعة والصناعة واحلرف، ونركز يف هذا  حلكم والشعب والتجارة واملال، أو ما يتعلق منه  وعالقته 
املقال كل ما يشمل التجارة بنوعيها الربي والبحري وما يشمل الزراعة، وتشمل التجارة مستويني، 

املستوى اخلارجي أي التعامل مع الداخلي أي تعامل أبناء بالد العرب بعضهم مع بعض وعلى 
ت األخرى. تمعات واالمرباطور ا

م هــــذه احلرفــــة  متهــــا وقــــد كــــان العــــرب يف الغالــــب جتــــارا، ومشــــهودا هلــــم يف العــــامل القــــدمي 
والتجارة يف لغـة "املسـند" هـو "مكـر" ويتبـني مـن خـالل دراسـة كتـب التفسـري واحلـديث وكتـب األدب 

ـم، كمـا كـانوا واألخبار والسري أن ألهل مك ة (العربية الشمالية) جتارة مزدهرة وأصول وقوانني خاصـة 
خـــرباء يف التنميـــة األمـــوال واســـتثمارها واســـتغالهلا، ويف املســـند ألفاظـــا كثـــرية ذات معـــاين جتاريـــة تتعلـــق 
لشـــراء والبيـــع والعقـــود، وهـــي دليـــل علـــى أن العـــرب اجلنـــوبيني كـــانوا ميارســـون التجـــارة أبـــدعوا فيهـــا، 

لتجــارة يف لغـــة القتبــانيني هـــي ش، ت، ي، ط، "تنشــيط" دور التجـــارة يف ربــط الصـــالت احلضـــارية وا
بني مصر وشبه اجلزئية العربية.

ــا هــي أن شــبه اجلزيــرة العــرب والتجــارة الدوليــة يف القــدمي: -1 احلقيقــة الــيت جيــب اإلقــرار 
ـــدان االقتصـــادي مل تق ـــل العربيـــة ســـواء الشـــمالية أو اجلنوبيـــة يف املي تصـــر علـــى حـــدود املنطقـــة فقـــط، ب

ـــة، وأثـــرت فيهـــا زمنـــا طـــويال، وقـــد كانـــت بـــالد  لتجـــارة العاملي تعـــدت امتـــدت إىل خارجهـــا اتصـــلت 
تصــدير وجتــارة وعبــور للبخــور والعطــور، كمــا كانــت مركــزا مهمــا لالتصــال التجــاري بــني احملــيط اهلنــدي 
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رت عليهـــا علـــى أن احليـــاة االقتصـــادية والـــبالد الواقعـــة شـــرق البحـــر املتوســـط وبينـــت النقـــوش الـــيت عثـــ
وخيلـــص أحـــد البـــاحثني إىل أن اتســـاع نطـــاق الســـلع داخـــل الـــبالد .)1(وركـــزت علـــى الزراعـــة والتجـــارة 

ا علـــى إقامـــة عالقـــات ماليـــة  العربيـــة وكـــذا التجـــارة مـــع البلـــدان اخلارجيـــة اكتســـت أمهيـــة كبـــرية ســـاعد
.)2(م يف منو االقتصاد العريب قبل اإلسالمأساسها التعامل النقدي وهذه العوامل هلا أثر مه

ثــريا يف حضـــارة اجلزيــرة العربيـــة  واألنبــاط هــم أكثـــر الشــعوب العربيـــة القدميــة نشــاطا أشـــدهم 
وأقــام األنبــاط دولــتهم يف املنطقــة الواقعــة إىل الشــرق مــن خلــيج العقبــة أيــن ميــر الطريــق التجــاري الكبــري 

جتـاري وعاصـمتهم "البـرتاء" أب واد موسـى حاليـا، وقــد مشـال جنـوب، هلـذا كانـت دولـتهم ذات طــابع
ق.م)، 106بلغــوا أوجهــم يف القــرنني األولـــني قبــل املــيالد إىل غايــة ســـقوطهم علــى يــد الرومــان عـــام (

ومع ذلك مل يتوقف نشاطهم التجاري وكانت مصر من أهم املناطق اليت تـردد عليهـا األنبـاط بقـوافلهم 
ن املمتــدة مــن ســاحل ودليــل مــرور القوافــل التجاريــة. هــي النقــوش النبطيــة الــيت خلفتهــا صــخور الــود

البحر األمحر إىل النيل عرب الصحراء الشـرقية، وتـدل هـذه النقـوش أن مـا ورد منهـا علـى صـخور وادي 
ن املتفرقــة منــه يشــبه إىل حــد كبــري النقــوش النبطيــة علــى صــخور احلجــاز وخاصــة يف  احلمامــات والــود

.)3(منطقة عبور األنباط إىل البحر األمحر يف طريقهم إىل مصرمدائن صاحل اليت تعترب

لضــبط يف 81ويبلــغ  عــدد املــذكورة حــوايل  نقشــا أو قــدم هــذه النقــوش توجــد يف الشــمال و
منطقــة "القافيــة" أمــا يف اجلنــوب الصــحراء الشــرقية فــإن أقــدم النقــوش النبطيــة توجــد يف منطقــة املمتــدة 

ــا نقــوش تذكاريـــة بــني "واد احلمامــات" و "واد ي عبـــاد" ونوعيــة هــذه النقـــوش كمــا صــنفها العلمـــاء أ
ــم التجاريـــة عــرب الصــحراء الشــرقية يف طـــريقهم مــن البحــر األمحــر إىل النيـــل  ســجلها األنبــاط يف رحال

ـــا، وأهـــم الســـلع  لســـلع للمتـــاجرة  "البخـــور بـــدون شـــكهيقـــادمني مـــن شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة حمملـــني 
جهــا اجلزيــرة العربيــة والــيت كــان الطلــب عليهــا كبــريا يف مصــر الفرعونيــة الســتخدامها والطيــوب" الــيت تنت

للطقـــوس الدينيـــة واملقـــابر واملعابـــد، وهـــذه النقـــوش أمـــدتنا مبعلومـــات عـــن اســـتقرار األنبـــاط يف منـــاطق 
خمتلفة من مصر ومن األدلة اليت تثبت ذلك هو النقش الذي يسجل عقد حـرره رجـل زال امسـه وبقـي 

الــده وهــو "يرحبولــة" ويبــدو مــن الســياق أن هــذا الرجــل اســتأجر مبــىن ليســتخدمه كــاهن اجلاليــة اســم و 
ما ومن خالل دراسة أشكال حروف هذا النقش وجـد البـاحثون أنـه يرجـع إىل .)4(النبطية طوال حيا
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ــم كــانو  ا جاليــة القــرن األول قبــل املــيالدي، وهــذا لــه داللــة علــى أن األنبــاط اســتقروا يف شــرق الــدلتا وأ
.  )5(هلا معبدها اخلاص

التجارة الربية: -أ

قبيـــل ســـقوط االمرباطوريـــة املصـــرية يف حـــوايل منتصـــف القـــرن الثـــاين عشـــر قبـــل املـــيالد، كـــان 
األراميون والفنيقيـون قـد سـيطروا علـى التجـارة البحريـة وحـوض البحـر املتوسـط، وأنشـأوا علـى شـواطئه 

.)6(ز التجاريةسلسلة من اإلمارات واملستوطنات واملراك

ومــن جهــة أخــرى ســيطر العــرب علــى التجــارة الربيــة واســتخدام اجلمــل كوســيلة لنقــل البضــائع 
ـــا،  والســلع، واســـتطاع العـــرب الوصـــول إىل أقصـــى املنـــاطق يف شــبه اجلزيـــرة العربيـــة مـــن مشاهلـــا إىل جنو

اءت يف "ســفر امللــوك" وأول إشــارة إىل القوافــل واســتخدامها يف التجــارة يف الــبالد العربيــة هــي الــيت جــ
والغريــب يف األمــر أن أســفار التــوراة ال تــذكر مــن الشــعوب العربيــة اجلنوبيــة غــري "ســبأ" وقوافــل "ســبأ" 

.)7(وذهبها كما أشار "سفر أشيعا" يف القرن الثامن قبل امليالد إىل قوافل "إيفا" و"مدين"

وعـدن جتـار سـبأ وإذا ذهبنـا أما احلدود اجلنوبية متتد كما يفهم من قول "حزقيال" حران وكنـه
للمقارنـة بــني قوافــل ســبأ يف القــدمي وقوافــل قــريش فغــن هــذه األخــرية كانــت أصــغر حجمــا تســري أحيــا

لفـــي بعـــري، وحبكـــم املشـــقة يف الـــبالد العـــرب فإنـــه كانـــت لـــديهم رحلتـــني الشـــتاء إىل الـــيمن واحلبشـــة 
وانئ اليمنيـــة، ورحلـــة الصـــيف إىل الشـــام وكانـــت توافـــق قـــدوم املراكـــب مـــن اهلنـــد وشـــرق إفريقيـــا إىل املـــ

ح املومسيــة اجلنوبيــة الغربيــة، وكانــت هلــم طــريقتني أساســيتني  والعــراق ومصــر وكانــت توافــق هبــوب الــر
للقوافـــل تســـري أحـــدمها مـــن حضـــر مـــوت إىل البحـــرين علـــى اخللـــيج العـــريب مث إىل "صـــور" علـــى البحـــر 

األمحر وما دام الطريـق األول جمـاور للحـدود الشـرقية األبيض املتوسط، أما اآلخر فيكون مناخا للبحر 
.)8(فسمي بطريق الشرق، والثاين جماوز للحدود الغربية فسمي بطريق الغرب

لتجــارة القوافــل واملالحــة البحريــة إذ  أمــا مــن جهــة مصــر فقــد كــان قــدماء املصــريني يهتمــون 
ملـــوك األســـرة الرابعـــة إىل بـــالد توغلـــت ســـفنهم يف البحـــر األمحـــر يف عهـــد امللـــك "ســـنغر األول" أول

كمـا بعـث الفراعنــة يف .)9("نيشـا" الواقعـة شـرق إفريقيـا وكـذلك السـواحل اجلنوبيـة لشـبه اجلزيـرة العربيـة
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اململكة الوسطى برحالت استكشافية إىل بالد "نيشا" كما اهتموا بتسهيل عملية املالحـة وربـط النيـل 
حبفـر قنـاة هلـذه املهمـة وهـي متتـد عـرب الفـرع البلـوزي لبحر األمحـرن حيـث قامـت امللكـة "حتشيسـوس 

.)10(أحد فروع النيل القدمية

والعرب اهتموا من جهـتهم وركـزوا علـى املالحـة يف البحـر وبنـاء السـفن التجاريـة كمـا ذكـر يف 
ــَربِّ َواْلَبْحــِر "، ويف ســورة اإلســراء القــرآن الكــرمي يف ســورة اإلســراء قولــه تعــاىل:" ُهــَو الَّــِذي ُيَســريُُِّكْم ِيف اْل

تَـغُــوا ِمــْن َفْضــله ِإنَّــُه َكــاَن ِبُكــْم َرِحيًمــا". و  يف قولــه تعــاىل:" َرّبُكــْم الَّــِذي يـُْزِجــي َلُكــْم اْلُفْلــك ِيف اْلَبْحــر لِتَـبـْ
َّ لِــُريَِيُكْم ِمــْن آ تــه ِإنَّ ِيف َذلِــَك ســورة لقمــان قولــه تعــاىل:" أََملْ تـَــَر َأنَّ اْلُفْلــَك َجتْــرِي ِيف اْلَبْحــر بِِنْعَمــِت ا َ

ٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر ". َآلََ

فقد كان للعرب قوارب صغرية جتوب حماذاة شاطئ البحر األمحر حىت موانئ الشـمالية ولكـن 
ــا وجـدت أدلــة علـى ذلــك يف  طورهـا القـدماء يف شــبه اجلزيـرة العربيــة إىل السـفن جتاريــة كبـرية السـيما أ

قرون قبل امليالد سبئية ومعينة مكرسة لآلهلة العربية يف جزيرة ديلوس يف البحـر النقوش عربية تعود إىل 
وعلــى ذكــر أمهيــة التجــارة فإنــه كــان هلــا الــدور األساســي يف ربــط الصــالت والعالقــات بــني .)11(إجيــه

العربية الشمالية والعربية اجلنوبية حيث أدخلت الكتابة الثمودية والنبطيـة إىل الـيمن، وأصـحاب هـاتني
لعربيـة الشـمالية حيــث كـانوا يركبـون القوافــل مـن اجلنـوب إىل الشــمال  الكتـابتني مـن الشـعوب املقيمــة 
ا، وعثــر العلمــاء يف أمــاكن متعــددة مــن خرائــب الــيمن علــى   ومــنهم مــن ســكن فيهــا واخــتلط بســكا

.)12(كتابة العربية الشمالية

التجارة البحرية -ب

ن خـــالل مـــا ذكــره العلمـــاء واملؤرخـــون أنـــه مل تـــرد يف  مـــاملالحــة يف شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة: -1
ت "املســــند" الـــيت عثــــر عليهـــا يف اجلزيــــرة العربيـــة معلومــــات عـــن أســــفار العـــرب البحريــــة، ال إىل  كتـــا
ســواحل إفريقيــا وال غريهــا، ولكــن مهمــا يكــن فقــد أظهــر العلمــاء بعــض األدلــة عــن جتــارة شــبه اجلزيــرة 

ت معينـة مـن منـاطق خمتلفـة مثـل البحرية من خالل أدلة ماديـة وإن ك انـت قليلـة حيـث عثـر علـى كتـا
ن، وكـــذلك يف مصـــر كتبـــت حـــوايل  ت 263جزيـــرة ديلـــوس مـــن جـــزر اليـــو جلزيـــرة وهـــي كتـــا ق.م 
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ـــا تثبـــت وصـــول املعنيـــني بـــني مصـــر يف ذلـــك العهـــد وعـــن وجـــود  ـــة كبـــرية ال قصـــرية ولكـــن ذات أمهي
ت تتحدث عـن رجـب صالت جتارية ربطت بني مصر وشبه اجلزيرة ا لعربية يف الرب والبحر هذه الكتا

زيد بن زيـد ايـل" مـن آل ظـربن "اعـرتف بوجـود  ديـن عليـه إىل بيـوت آهلـة مصـر مـن املـر وقصـب  امسه ّ
وقـد ذهـب صـاحب الـنص املـذكور "رودوكنـاكس" إىل احتمـل ان "زيـد ايـل" كـان كاهنـا .)13(الطيب"

ملعابــد يف معابــد مصــر ولــو كــان مــن أصــل غــري مصــري، و  كــان هــذا الشــخص يســتورد الســلع اخلاصــة 
.)14(من أمواهلا ومل يكن إال وسيطا بني البائع واملشرتي

وهنــاك مـــن يـــزعم أن العـــرب اجلنــوبيني مل يكونـــوا إال أصـــحاب قوافـــل وجتــارة بريـــة أمـــا التجـــارة 
كانـــت تنقـــل البحريـــة واملالحـــة بيـــد شـــعوب غـــريهم أكثـــر تطـــورا يف هـــذا امليـــدان، وأن الســـفن الشـــرقية  

الســـلع إىل شــــبه اجلزيــــرة العربيـــة، وكمــــا يقــــال أن العـــرب مل تكــــن هلــــم إمكانيـــات صــــناعية الســــفن مــــن 
ـــذه احلقـــائق املزعومـــة يف النصــــوص  األخشـــاب وغريهـــا، والغريـــب يف األمـــر أن اليمنيـــون قـــد ســـلموا 

حلضارة الشرقية .)15(القدمية، والغرض منها االفتخار 

ة: السلع التجارية القدمي-2

السلع املقدسـة: 

البخــور "اللبـــان": مــن املعـــروف أن مــواطن البخـــور يف الـــبالد هــي املنطقـــة املمتــدة مـــن جبـــال 
"ســنحان" إىل الشــرق مــن "ظفــار" حــىت جبــال "املهــرة" املطلــة علــى ســاحل ســيحوت"، ويبلــغ امتــداد 

قـدم، 300اطق حنـو ميال ويبلغ ارتفاعها يف بعض املنـ250هذه اهلضبة من الشرق إىل الغرب حوايل 
ن تكســـو معظمهــا األعشــاب واألشــجار الربيـــة، وأجــواد أنــواع اللبـــان  وتنحــدر منهــا إىل الســاحل ود

وقــال ابــن خلــدون يف وهــو مــا يوجــد علــى الســفوح الشــمالية، أمــا املنحــدرات اجلنوبيــة فلبتنهــا رديء.
ط وظفار"العرب:"ويف هذه البالد يوجد اللبان ويف ساحله العنرب الشحري...وبالد  الشجر مدينة مر

ج العــروس "عنــرب الشــحر يضــرب بــه املثــل" وقــال القلــوب:وقــال الثعــاليب يف مثــار  صــاحب 
:"شــجرة شــوكية ال تســمو أكثــر مــن ذراعــني هلــا ورق مثــل ورق األس، وال يكــون يصــف شــجرة البخور

لشــجر مــن الــيمن، ومنابــت شــجرته اجلبــال "وعنــدما زار صــاحب كتــاب"  الطــواف حــول اللبــان إال 



قفــاف البشير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العالقـات االقتصـادية بين مصـر وشبه الجزيرة العربية في القديم  

50

البحــر االيــرتريي "املينــاء" قنــا" وهــو مينــاء مملكــة حضــر مــوت الرئيســي، شــاهد قوافــل االبــل والقــوارب 
تنقــــل اللبــــان مــــن داخــــل حضــــر وســــواحلها إىل مينــــاء "قفــــا" ومســــي ملــــك حضــــر مــــوت مبلــــك بــــالد 

.)16(اللبان"

ب املندب وخلـيج عـدن كـان وال يـزال ينـتج اللبـان، ومع أن اجلوانب االفريقية حول مضيق 
م ومصـــادرها، فقـــد  إال أن جتارتـــه كانـــت بيـــد العـــرب اجلنـــوبيني الـــذين حرصـــوا علـــى امتـــام أســـرار جتـــار

.)17(اعتقد املصريون وغريهم أن بالد العرب وحدها هي اليت تنتج البخور وغريه من السلع املقدسة

العـــرب، إىل ويـــذرك "هـــريودوت" عنـــدما زار مصـــر وجـــد املصـــريون يشـــريون إىل جبـــال بـــالد 
ـــا مـــواطن البخـــور ورأينـــا مـــن قبـــل أن الثـــوراة والكتـــب الكالســـيكية تـــذكر  الشـــرق مـــن مصـــرن علـــى أ
البخور كسلعة عربية حتملها قوافل سبأ ضمن السـلع العربيـة الثمينـة األخـرى إىل مصـر وإىل بـالد اشـام 

الين أرسـلها امللـك وأقدم اشارة إىل البخور هي اليت جاءت يف النقش الذي يتحدث عن رحلة السفن
"ساحورع" حوايل منتصف األلف الثالثة قبل امليالد إىل بالد "بنت" جللـب البخـور وغريهـا مـن السـلع 
الشــــرقية، وال يعقــــل أن تكــــون هــــذه الرحلــــة هــــي األوىل، ولقــــد ســــبقتها رحــــالت عــــرف مــــن خالهلــــا 

منيــــة إليهــــا، وينظــــر املصــــريون الســــواحل اجلنوبيــــة للبحــــر األمحــــر، وســــواحل خلــــيج عــــدن، والطــــرق األ
املصــريون القــدامى وحــىت الشــعوب األخــرى إىل البخــور واملــر والصــرب وخمتلــف الطيــوب نظــرة تقــديس، 
حيث كانوا يسمون األرض اليت تنتج هذه املـواد "األرض املقدسـة" أو أرض اآلهلـة، ويسـتعمل البخـور 

لآلهلــة. ففــي القــرن الثــامن عشــر قبــل املــيالد أقــام رمســيس الثالــث بنايــة خاصــة وللبخــور عــادة قــر
لآلهلة "أمون" .)18(الذي كان حيرقه قر

ما آلهلــتهم،  وعنــدما نرجــع إىل املســند اليمــين جنــده يتحــدث عــن البخــور واملــر اللــذين يقــدما
ــــد يف  ونســــتهلك يف العــــامل الواحــــد عشــــرات األطنــــان مــــن البخــــور، عــــدا مــــا كــــان حيــــرق خــــارج املعاب

ة، ورغــم شــهرة بــالد العــرب لــدى شــعوب العــامل القــدمي إلنتــاج هــذه املــادة املناســبات والعــادات القدميــ
املقدســـة إال أنـــه ال يعقـــل أن أشـــجارها هـــي وحـــدها كافيـــة لتـــزود العـــامل القـــدمي بعشـــرات األطنـــان مـــن 

.)19(البخور الذي حيتاج إليها كل عام
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ألول" كــل عــام وإن كــان "هــريودوت" قــد بلــغ حينمــا قــال أن العــرب كــانوا يهــدون إىل "دارا ا
طــن، لكــن هــذا مــن جهــة يبــني ضــخامة الكميــات الــيت كانــت 25ألــف وزنــه مــن البخــور أي حــوايل 

.)20(تستهلك من هذه السلعة"

ان منـاطق البحـر األمحـر البخور عصب جتارة األمحر يف القدمي:  يتضح من خـالل مـا ذكـر
املألوف لنا، وعنـدما نقـارن رواج اشتهرت منتجة للبخور خاصة ذلك النوع املدعو الكندر وهو اللبان

لنســبة ألمهيــة وللكميــة املســتعملة وحــىت  احلــايل فإننــا جنــد الفــرق شاســع  البخــور يف القــدمي ويف عصــر
دواعي االستعمال، وهذا الفرق مل يكن سببه نقص الكميات املنتجة فحـىت الوقـت احلـايل ميكـن انتـاج  

لعصــور القدميــة، كميــات كبــرية مــن البخــور، ولكــن األســاس يف ذلــك  اخنفــاض الطلــب عليــه مقارنــة 
وذلك لعاملني أساسيني: 

أوهلما: معرفة اإلنسان ألنواع من العطور أطيب رائحة وأيسر مناال من البخور.

نيا: وهو األهم، تغيري منط التفكـري الـديين اليـوم عنـه عنـد القـدماء، بعـد أن اسـتنارت عقـول 
لكتــب الســماوية ويتمثــل هــذا لســحر الــذي كــان البشــر  التغــري يف حتــرر الفكــر الــديين منــه االرتبــاط 

يســيطر علــى العقائــد الدينيــة، حيــث كــانوا يعتقــدون أن هلــم قــوة ســحرية عنــدما حيــرق يف املعابــد أو يف 
.)21(املقابر

لبخــور، حيــث كــانوا اضــافة  ونتحــدث اآلن عــن املصــريني القــدماء بوجــه خــاص العتقــادهم 
سـتخدامه يف املقـابر بطريقـة تتماشـى إىل استخدامه للطقوس  الدينية يف معابـدهم، فقـد انفـردوا أيضـا 

لبعث واخللود بعد املوت، وهـي ضـرورة ختليـد اجلسـد والـروح، ومـن هـذه  م  م اخلاصة واميا مع عقيد
الناحيــة فقــد كانـــت عقيــدة املصـــريني تغلــب عليهــا األفكـــار الســاذجة إذ اعتقـــدوا أن الــروح يف حاجـــة 

ـــــاة األخـــــرى، دائمـــــة  ـــــايل اخللـــــود يف احلي لت لقـــــرابني الكتســـــاب التجـــــدد، و بعـــــد املـــــوت إىل التمتـــــع 
والكتســاب الــروح هــذا التجــدد ال بــد مــن اســتدعاءها لتقــدمي القــرابني هلــا، وبــتم ذلــك بقــراءة تعاويــذ 

املصـريونعلـى هـذا األسـاس ابتكـر .)22(خاصة وحرق البخور فتصعد الروح إىل مسكنها (أي اجلثـة)
لروح. لتايل االعتناء  عملية التحنيط للحفاظ على اجلثة و
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وهـذه العمليـة كانــت تلـزم املصــريني اسـتعمال كميــات كبـرية مــن البخـور لتعقــيم اجلثـة ومحايتهــا 
ــا املصــريون عــن ســائر الشــعوب  مــن التلــف ولتعطريهــا وتعطــري أمــاكن التحنــيط، هــذه األفكــار انفــرد 

ـــة اجلنوبيـــة الـــيت القدميـــة ممـــا جعلهـــا أكـــرب مســـتهل ك هلـــذه املـــادة، والـــيت كانـــت جتلـــب طبعـــا مـــن العربي
اشـــتهرت بتجارتـــه، واكـــد هـــذا القـــول "هـــريودوت" أن الـــبالد الوحديـــة الـــيت تنـــتج البخـــور والقرفـــة واملـــر 

ت عـن األخطـار الـيت يتعـرض .)23(والالدن هي البالد العربية وقد مسع "هريودوت" عـن املصـريني روا
ت قــد أظهــر .)24(وب فــإن أشــجارها حتميهــا أفــاعي جمنحــةهلــا مــن ميجــع الطيــ وهــذا النــوع مــن الــروا

لتــايل كــان البــد هلــم مــن جلبهــا مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة أو مبعــىن  قدســية مــادة البخــور عنــد املصــريني و
آخر ربط صالت جتارية اقتصادية معها.

أهــم ســلعة مقدســة يف القــدمي هــي مــادة البخــور فــإن هنــ اك ســلعة أخــرى كانــت بعــدما ذكــر
ا فنجد:  الت استعماال ذات أمهية نظرا 

املر والصرب: يقول "الربت هيل" يف كتابه النبات االقتصادي :" املر احللـو نـوع عـريب معـروف 
طويلـة يف البخـور والعطـور والتحنــيط، وكـان يضـاهي الـذهب يف قيمتــه،  منـذ القـدم وقـد اسـتعمل قــور

تحنــيط لــدى القــدماء املصــريني، فقــال أنــه بعــد اســتخراج دمــاغ ميــت ووصــف "هــريودوت" عمليــات ال
ملـر وكـل مـادة  ويشق البطن ويستخرج كل ما يف داخله وينظف التجويف، بعـد ذلـك ميـأل التجويـف 
ــا إذ تــويف احــد  عطــرة عــدا البخــور، وهنــاك أســطورة عــن العنقــاء مسعهــا "هــريودوت" يف مصــر تقــول أ

كتلـة مـن املـر مث حتملهـا مـن بـالد العـرب إىل معبـد الشـمس يف مصـر من ودلـديها تقـوم بوضـع جثـة يف
.)25(حيث تدفنها فيه

وكان إىل جانـب اسـتعماله يف املراسـيم الدينيـة يسـتعمل يف تركيبـة الـدهن املقـدس الـذي يؤخـذ  
ب املنـدب ـاورة ملضـيق  امـا الصـرب .)26(كعالج للجروح وبعض األمراض، وينتج بكثرة يف املناطق ا

ــــا ــــه ســــائل صــــمغي مــــر الطعــــم يســــتعمل يف الطــــب فنب ــــات يســــتخرج مــــن أوراق ت مــــن فصــــيلة الزنبقي
واالسهال.

وهنـــاك ســـلع أخـــرى كثـــرية عربيـــة مقدســـة لكـــن مل يكـــن هلـــا دور يف التعـــامالت التجاريـــة بـــني 
اجلزيرة العربية ومصر يف القدمي.
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جغرافية منطقة البحر األمحر وأمهيته التجارية:-3

ر كان عـامال اساسـيا وطريقـا رابطـا بـني مصـر القدميـة وشـبه اجلزيـرة العربيـة، مبا أن البحر األمح
رخييــة وجغرافيــة إلدراك هـذه األمهيــة وابرازهــا، كــذلك جيــدر بنــا ابــراز أثــر  فإنـه جيــدر بنــا دراســته دراســة 

العوامل اجلغرافية والبشرية يف تشكيل الصالت احلضارية.

ـــالطبيعـــة: -أ ـــد البحـــر األمحـــر مـــن مين ب املنـــدب ميت ـــة مشـــاال إىل بوغـــاز  اء الســـويس والعقب
ـذه  لضبط سبب تسـمية البحـر األمحـر  ، مث يتسع يف اجلنوب لتكوين خليج عدن، وال يعرف  جنو
التسمية حيث توجد آراء كثرية يف هذا، بعضها قدمي وبعضها حديث فمنها من يقول أن السـبب هـو 

ــا ترجــع إىل اللــون االمحــرار الــذي تبــدوا بــه اجلبــال الوا قعــة علــى الشــواطئ هــذا الــرب ومــنهم مــن يقــول أ
.)27(لون نوع من الطحالب اليت متيل إىل االمحرار وتعكس هذا اللون

كلـــم ويضـــيف كلمـــا اجتهنـــا مشـــاال حيـــث يتفـــرع إىل 400كلـــم وعرضـــه 2000ويبلـــغ طولـــه 
شـبه جزيــرة قسـمني شـرقي يكـون خلـيج العقبـة وغـريب يكــون خلـيج السـويس ويفصـلهما عـن بعضـهما 

ــــار تصـــب يف البحــــر األمحـــر وال تســــقط أمطــــار يف القســـم الشــــمايل منــــه  ســـينا، كمــــا انـــه ال توجــــد أ
.)28(واملناطق احملاذية له جبلية بوجه عام وسواحله رملية

لنســبة خللــيج عــدن فــإن املنــاطق املطلــة عليــه فاحلــة فســاحله اجلنــويب رملــي مــنخفض خــال  و
فهـو رملـي تتخللـه اجلبـال، وميتـد البحـر األمحـر طـوال مـن شـرق إفريقيـا من العوائق اما سـاحله الشـمايل 

.)29(على شكل أخدود يف قناة وسطى وقناتني ساحليتني

رتفــاع نســبة  أمــا املنــاخ البحــر فهــو شــديد الصــعوبة ويعتــرب مــن العوائــق أمــام النشــاط البشــري 
لتــايل ســندرس التــأثريات املصــرية بــدون ق ثــر الرطوبــة وخاصــة القدميــة و يــد زمــين كــي نــرى التــدرج يف 

ســفن شــبه اجلزيــرة العربيــة علــى امتــداد زمــين واســع، ونصــل إىل إدراكــه بدرجــة كبــرية، كمــا ســنخرج عــن 
اإلطـار اجلغــرايف علـى أســاس أن الســفن العربيـة كانــت تنشــط يف منـاطق واســعة مــن احملـيط الــيت بــدورها 

ثريا هناك .)30(قد تركت 
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د كانـــت التــأثريات البحريـــة ال ختتلــف كثـــريا يف العصــور الوســـطى أمــا عـــن االمتــداد الـــزمين فقــ
ــا وعــدم تعرضـها للتغيــري الكبــري  عنهـا يف العصــور القدميـة بســبب طبيعــة التقاليـد البحريــة الــيت متتـاز بثبا
عرب العصور أو املسافات، وعلى عكس امليدان الربي فإنه ختتلف فيـه العـادات والتقاليـد ودرجـة التـأثر 

رجي، نظرا لكثرة احلواجز من منطقة ألخرى.مبا هو خا

ـــال البحـــري فإنـــه يعـــد مشـــرتكا تقـــل فيـــه احلـــواجز نظـــرا ألن املـــاء هـــو الطريـــق الوحيـــد  امـــا ا
لتــايل فإنــه يقــوم علــى أســاس ثقــايف مشــرتك يفرضــه الــنمط املوحــد للبيئــة البحريــةن هــذا ممــا  والثابــت، و

لتايل من السهل معرفة أصلها بسهولة.يساعد على انتشار تقاليد ملسافات شاسعة دون  تغري كبري و

طرق بناء السفن وتسميتها: -4

التســميات املصــرية للســفن: فمــن اجلانــب املصــري اطلــق قــدماؤهم علــى الســفن الــيت كــانوا -أ
ــا امســا عامــا وهــو "حعــو" مبعىن"ســفن" وامســا خــاص هــو "كبنت"وهــذه الكلمــة مشــتقة مــن  يبحــرون 

املصــريون علــى مينــاء "بيبلــوس" او "جبيــل"، والواقــع علــى الســاحل اللبنــاين اســم "كــنب" الــذي اطلقــه
مشـال بــريوت، هــذا املينـاء الــذي كــانوا يســتوردون منـه مــادة خشــب األرز، واسـتنتج البــاحثون مــن هــذه 
التسمية أن قدماء املصـريني كـانوا يعتمـدون علـى الفينيقيـني يف صـناعة سـفنهم، أي أن السـفن املصـرية  

لســاحل الفينيقــي وحتــول إىل البحــر األمحــر ووجــدت نقــوش تشــري إىل أن هــذه الســفن  كانــت تصــنع
.)31(كانت تصنع داخل مصر نفسه

وهناك أدلة أخرى تذكر أن املصريون كانوا يصنعون السفن مث تفك إىل قطع وتنقل مـن النيـل 
ــا إىل تعــاد نفــس العمل ــا، وبعــد عود رجاعهــا إىل النيــل، إىل البحــر األمحــر وتركــب ليعــاد اإلحبــار  يــة 

ــــيت كانــــت تبحــــر يف البحــــر األمحــــر هلــــا أمهيتهــــا  ــــوع الســــفن ال ــــدفعها إىل القــــول أن ن وهــــذه احلقــــائق ت
وخاصيتها املتميزة وهي الفك والرتكيب، وعن اصل السـفن فغـن التسـمية "كبنـت" ال تعـين ان السـفن  

الـذي يسـتورد نظـرا ملتانـة كانت تصنع عنـد الفينيقيـني ولكـن األصـل يف ذلـك هـي مـداة خشـب األرز
لنســبة ملوضــوعنا هــذا فإنــه املهــم يف هــذا النــوع مــن الســفن وطــول ألواحــه لصــناعة الســفن الضــخمة. و

ـــال وال تســـتخدم املســـامري  حلب ـــيت تشـــد ألواحهـــا  ـــا كانـــت مـــن الســـفن املخيطـــة او اخليطيـــة، أي ال أ
املعدنية. 
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هنــاك نــص هريوغليفــي التــأثريات املصــرية يف الصــناعة الســفن بشــبه اجلزيــرة العربيــة:-ب
يتحدث عـن السـفن اخليطيـة يرجـع إىل األسـرة السادسـة الفرعونيـة أوائـل القـرن اخلـامس والعشـرين قبـل 
املــيالد، جــاء فيــه أن احــد رؤســاء البعثــات املصــرية الــيت كانــت تزمــع الســفن إىل إحــدى منــاطق البحــر 

محر، قد قتله البـدو أثنـاء قيامـه ببنـاء سـفينة مـن نـوع "كبنـت"، وقـد اسـتخدم الـنص كلمـة "سـبت" األ
مصـرية قدميــة يف التعبــري عــن عمليــة بنــاء الســفينة، مث وردت الكلمـة بــنص آخــر مــن العصــر نفســه فــوق 

حلبـال وم ويالحـظ ان هــذه الكلمـة تسـتعمل حـىت اليــ. )32(مثلـث فيـه سـفينة وهـي تبــىن بشـد ألواحهـا 
ه يتبني أن السـفن اخليطيـة كانـت هـي الـيت  يف الدارجة املصرية لتدل على "السلة" ومن خالل ما ذكر

تستعمل يف رحالت املصريني يف البحر األمحر.

يت إىل بيـــت القصـــيد، حيـــث جنـــد أن هـــذا النـــوع مـــن الســـفن كـــان هـــو  وعلـــى أســـاس هـــذا 
البحــر األمحــر واحملــيط اهلنــدي يف العصــور القدميــة الطــراز الشــائع للســفن العربيــة املســتعملة للمالحــة يف

ت التارخييــة، ففــي العصــور القدميــة أشــار  أو يف العصــور الوســطى، كمــا كانــت دلــك علــى ذلــك الــروا
مؤلــف كتــاب "الطــواف حــول البحــر االريــرتي" "إىل الســفن" رهابتــا" وهــي املنطقــة تقــع علــى الســاحل 

يطيـة وإن هـذه السـفن كانـت مـن صـناعة عربيـة، إذ يقـول اإلفريقي الشرقي كانت من نـوع السـفن املخ
يف هذا الصدد "..يوجد ميناء آخر يف "إزانيا" يسمى "رهابتا" وقد اشتق امسه من السفن املخيطية".

....وكـان أمـري معــافر "دولـة مينيــة قدميـة" حيكمهــا مبقتضـى حــق قـدمي، خيضــعها لسـادة املدينــة 
ـــيت تلقاهـــا أول مـــا تلقاهـــا علـــى ســـاحل مســـه، ال ـــا اآلن  العرب....وأهـــل مـــوزا، خمـــا احلاليـــة" حيكمو

لفـون أهـل الـبالد ويتزوجـون  بنـة ووكـالء عـر ويبعثون إليها بسفن جتارية، يسـتخدمون يف معظمهـا ر
.)33(معهم ويعرفون السحل واللغة"

لســــفن املخيطــــة أو  ومــــن خــــالل هــــذه الرتمجــــة الحــــظ بعــــض البــــاحثني ان كلمــــة "رهابتــــا" 
ثــريات عربيــة يف "رهابتــا" هــذا أن الكلمــة قريبــة مــن الكلمــة العربيــة اخلي طيــة، وإشــارة املؤلــف لوجــود 

ا تشري أيضـا إىل عمليـة بنـاء  "ربط" ولعلها نفس الكلمة حرفت على لسان الكتاب الكالسيكيني أل
حلبــال، ويــرى حــوراين ان هــذا االســم عــريب األصــل كــان يطلــق علــى الســفن امل شــدودة الســفن بربطهــا 

لليف أي السفن اخليطية .)34(األلواح 
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الواقـع أن السـفن كـان النـوع السـائد يف البحــر األمحـر واسـتمر اسـتخدامه طـوال العصـور حــىت 
بعــد معرفــة ســكان هــذه املنــاطق للمســامري احلديديــة يف تثبيــت األلــواح، وهــذا مــا جعــل البــاحثون إىل 

لنــوع األول، وخلصــوا إىل ا لســفن اخليطيــة أكثــر ليونــة وأكثــر حتمــال لالصــطدام التنــاول عــن التمســك 
ـا البحـر األمحـر، وظلـت هـذه حـىت العصـور الوسـطى، ودارت العديـد مـن  بشعاب املرجان اليت يزخر 
اآلراء حول ذلك، فاملسعودي يقول أن مياه احمليط اهلندي تذيب احلديد خبالل ميـاه البحـر املتوسـط، 

حلبال من "القنبار: الن البحر األمحر وغـريب احملـيط ويذكر ابن بطوطة أن مراكب اليمن واهل ند ختاط 
ملســامري حتطمــت، وإن كــان خماطــا أعطــي الليونــة فــال  حلجــارة، فــإن املركــب مشــدودا  اهلنــدي مليئــة 

. ونتساءل حنن كما تساءل الباحثون عن أصل السفن العربية ومن أين جاءت؟)35(ينكسر

ـا مـن اهلنـد علـى أســا س أن اخلشـب "السـاج" الـذي كانـت تصـنع منـه الســفن ذكـر الـبعض أ
ـا تشـبه .)36(العربية من اهلند" جيـدا إىل طريقـة بنـاء السـفن اخليطيـة العربيـة يالحـظ أ ولكـن إذا نظـر

إىل حــد كبــري طريقــة بنــاء الســفن املصــرية القدميــة، فكالمهــا كــان يعتمــد يف تثبيــت ألــواح الســفينة مــن 
الضـافة إىل قـدم اسـتخدام املصـريون هلـذا النـوع مـن السـفن ممـا الدسر اخلشبية واخليوط واحلب ال، هذا 

جعلهم الرواد يف هذا امليدان، ورغم أنه ال يوجد مناذج للسـفن املصـرين الـيت كانـت تسـتخدم يف البحـر 
األمحــر كــي نعــرف طريقــة بنائهــا، وكــذلك ال توجــد منــاذج للســفن العربيــة واملصــرية الــيت اســتعملت يف 

أهـــم هـــذه الســـفن املعروفـــة مبركـــز الشمســـن والـــيت وجـــدت يف اجلنـــوب مـــن اهلـــرم األكـــرب داخـــل مصـــر و 
.)37(، واليت ترجع  إىل عهد امللك "خوخو"1954جليزة عام 

امــــا الســــفن العربيــــة يف العصــــود الوســــطى "إذ ال شــــك أن هــــذه الطريقــــة مل تتغــــري كثــــريا عــــن 
الفحــص الــذي أجــري علــى مركــب "خوخــو" العصــور القدميــة نظــرا لثبــات تقليــد البحريــة، ومــن خــالل 

املـــذكور يتضـــح ان ألـــواح الســـفينة واجزائهـــا كانـــت تثقـــب قـــرب أطرافهـــا، مث توضـــع يف الثقـــوب دســـر 
خشــبية تتصــل ببعضــها حببــال مــن كتــان أو ليــف خنيــل، وهــذه الطريقــة نفســها اتبعــت لصــناعة الســفن 

ارق آخـــر وهـــو ان الســـفينة العربيـــة  العربيـــة يف العصـــور الوســـطى مـــع الفـــارق يف نـــوع احلبـــال، وهنـــاك فـــ
.)38(كانت تصبغ مذابة
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ـــا اســـتخدمت يف الســـفن القدميـــة  ورغـــم أن هـــذه املـــادة مل تســـتعمل يف ســـفينة "خوخـــو" إال أ
ومنه فإن املرجـع أن السـفن .)39(املصرية، بوجه عام كما ذكرها الباحثون من خالل الرسوم والنصوص

البحـــر األمحـــر واحملـــيط اهلنـــدي يف العصـــور القدميـــة، والـــيت اخليطيـــة الـــيت اســـتخدمها العـــرب القـــدماء يف
أطلـــق ليهـــا الكتـــاب املســـلمون االســـم "جلبـــة" وترجـــع يف أصـــلها إىل الســـفن اخليطيـــة املصـــرية املســـماة 
"كبنـــت" والـــيت اســـتخدمت يف البحـــر ملالئمتهـــا لطبيعـــة هـــذا البحـــر، حيـــث متتلـــئ شـــواطئه، بشـــعاب 

يسـهل عمليـة فـك السـفينة ونقلهـا بـني شـاطئ النيـل وسـاحل البحـر املرجان والصخور، إضافة إىل أنـه 
ر اليت وجدت يف موقع امليناء الذي كانت تركب وتفك فيه هذه السفن .)40(األمحر كما دلتنا اآل

ثــري أنــواع أصــول أجــزاء الســفن بشــبه اجلزيــرة العربيــة: -ج حتــدثنا يف العنصــر الســابق عــن 
لســـفن املصـــر  ية ويف هـــذا العنصـــر نتطـــرق إىل أصـــول الســـفن العربيـــة وإىل أصـــول شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة 

لسفن املصرية القدمية وجنملها فيما يلي:  ثريها  أجزاء السفن العربية و

.)41(الشراع: يرى الباحثون أن الشراع العريب املثلث قد تطور عن الشراع املصري املربع-1

مالــة طــرف مقدمتــه إىل األســفل، وكانــت وذلــك بوضــع الشــراع املربــع عــرب الســفينة طــوال مــع إ
ح الشــمالية الســائدة يف مصــر،  ا يف تســيري الســفينة ضــد الــر هــذه الطريقــة مســتخدمة يف النيــل لفائــد
ن قصر اجلزء األمامي من الشراع ورفع حمـو مـؤخرة السـفينة،  مث سار التطور حنو الشراع العريب املثلث 

الشـراع، واحلقيقـة ان فكـرة الشــراع املثلـث كانـت معروفــة لتأخـذ حظـا مـن الــريح فظهـر هـذا الـنمط مــن 
يف مصـــر ولكـــن املصـــريني اســـتخدموه يف الســـفن الـــيت تتطلـــب وظيفتهـــا ان تكـــون خفيفـــة احلركـــة مثـــل 
الســفن احلربيــة، ومثــال ذلــك الســفن الــيت اســتخدمها رمســيس الثالــث "األســرة العشــرون" حــوايل عــام 

.)42(ليت شنها ضد شعوب البحرق.م يف املعركة البحرية الشهرية ا1180

فاليارس" املعروفة بكتابته عن املراكب الشراعية القدمية، إن املركب اليمين الـذي ويقول: اآلن
سـافر عليــه "قــد بــين مــن جمموعــة غربيــة مــن القطــع اخلشــبية" يــدل هــذا علــى أنــه مل يســتطيع معرفــة نــوع 

امــة مل تكــن تبــىن خبشــب الســاج اخلشــب الــذي بــين بــه املركــب اليمــين، ممــا يؤكــد أن مراكــب ســ احل 
.)43(اهلندي كمراكب الساحل اجلنويب لليمن
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واســتعمل العــرب "القــار، ودهــن احلــوت، يف ســد الثقــوب، والشــقوق يف مــا بــني األلــواح بعــد 
قــال ابــن جبــري:" يتصــيدون مــا خياطتهــا او تســميتها، وكانــت عــدن مشــهورة بيــع دهــن مســك القــرش.

" وكــانوا يطلــون بــه شــحما مــذافيطبخونــه يف قــدور فتــذوب وتصــبح صــغر منهــا يقصــد مســك القــرش،
.على قاع املراكب حلمايتها من دودة السفن"

الدفة: يرى البعض أن صيغة التثنية يف االسم العريب للدفة هي "سكان" وهـي يف الغالـب -2
.)44(دليل على استخدام العرب للدفة املزدوجة"

شكال من الصـواري مثـل الصـاري الـذي علـى شـكل الصاري: ظهرت يف احمليط اهلندي أ-3
.)45(سلم والصاري ثالثي األعمدة

وهــذه األنـــواع مـــن خصـــائص الصـــواري القدميـــة هـــذا فضـــال علـــى أن طريـــق ربـــط الصـــاري إىل 
.)46(نصب مثلث يف قاع السفينة اليت ظهرت يف السفينة العربية هي طريقة مصرية قدمية

حلبــــال -4 ــــدن الســــفينة  ــــدعيم ب ــــة: طريقــــة ت دول ــــة ا متيــــزت بعــــض أنــــواع الســــفن العربي
دولة يف اإلحاطـة ببـدن السـفينة لتدعيمـه ضـد أمـواج البحـر األمحـر العاتيـة، وهـذه  ستخدام احلبال ا
الطريقــة ظهــرت يف الســفن املصــرية القدميــة منــذ أقــدم العصــور، ومثــال ذلــك ســفينة مــن عهــد الفرعــون 

.)47("ساحورع" من األسرة اخلامسة

ف السفن: زخار -5

ــــى مقدمــــة ســــفنهم شــــكال خــــاص ميثــــل عــــني إهلهــــم  كــــان املصــــريون يرمســــون أو حيفــــرون عل
ـــا تبعـــد عـــنهم األدى، وتبشـــرهم بســـالمة العـــودة، وقـــد زهـــرت هـــذه العـــني يف  "حـــورس" العتقـــادهم أ
هلند ورغم أنه ال يوجد لـدينا سـفن عربيـة قدميـة مـن ذلـك العصـر  رسوم أحد كهوف منطقة "اجنتار" 

ذلك الرسم، إال أن دور الشكل، وخاصة أن هذه العـني تطـورت يف رأي البـاحثني إىل الفتحـة الـيت ا 
.)48(تدىل منها مرساة السفينة العربية"
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واســتنادا إىل الرســوم القليلــة الــيت خلفهــا الفراعنــة وغــريهم مــن الشــعوب القدميــة يــرى البــاحثون 
مقدمات تنحـت أطرافهـا علـى الشـكل رؤوس أن مراكب العصور القدمية كانت على العموم من ذات 

ـا موجـودة يف  ـا ترعـب األرواح الشـريرة، الـيت كـان القـدماء يعتقـدون أ ت خميفـة اعتقـادا مـنهم أ حيـوا
ت كانــت تســتخدم للقرصــنة  البحــر، ولكــن يبــدو أن هــذه الســفن الــيت حتمــل مقــدمتها أشــكال حيــوا

ــامجهم وإرعــاب واألغــراض احلربيــة كالســفينة الفرعونيــة، والغــرض م نهــا إدخــال الرعــب يف قلــوب مــن 
أمــا الســفينة التجاريــة فــال بــد أن تكــون ذات مظهــر مســامل كســفن األرواح الشــريرة يف أعمــال البحــر.

م امللكــة "حتشبســوت" والــيت كانــت مقــدمتها علــى شــكل زهــرة  املصــرية الــيت تــرتدد إىل بــالد "بنــت" أ
.)49(اللوتس"

علـى العمـوم أنـه ميكـن القـول أن املراسـي علـى السـاحلني الغـريب املوانئ العربيـة القدميـة:-5
واجلنــويب يف بــالد العــرب اجلاهليــة، والشــواطئ اإلفريقيــة املقابلــة هلــا، قــد بــرزت بشــكلها البــدائي حيــث 
تتوفر احلماية الكافية للقوارب من العواصف، منذ أن بدا رجال البحر علـى السـواحل العربيـة يـرتددون 

إلفريقيـة القريبـة مـنهم ونتيجــة السـتمرار تـدفق موجـات املهـاجرين العـرب إىل الشــواطئ علـى الشـواطئ ا
اإلفريقية أخذت هذه املراسي تتطور وتتسع، وبـدأت تشـهد نوعـا مـن التبـادل التجـاري بـني املهـاجرين 

دثر والســكان األصــليني، واملــوانئ القدميـــة يف شــبه اجلزيــرة العربيـــة وخصوصــا اجلنوبيــة كثـــرية منهــا مــا انـــ
وأشهرها: .)50(ومنها ما تغري امسه أو موقعه

ال يستبعد أن ميناء عدن كان أحـد تلـك املـوانئ العربيـة القدميـة الـيت شـهدت بدايـة عدن: -أ
نشاط اليمنيني البحري وبداية ارتباط اليمن بشرق إفريقيـا فهـو يف موقـع أمـني حصـني حتـيط بـه اجلبـال 

ح املومسيــــة و  مــــن العواصــــف وعــــدن جزيــــرة يفصــــلها عــــن الــــرب قنــــاة مــــن كــــل جهــــة وحتميــــه مــــن الــــر
.)51(مكسرة

فكانــت الســلع تنقــل مــن الــرب إىل القنــاة ومنهــا إىل املينــاء عــدن، وشــيد قــدماء اليمنيــني قنطــرة 
علــى القنــاة كــان كوهلــا ثالمثائــة ذراع لتســهيل مهمــة االنتقــال، ومبــا أنــه ال ســبيل للوصــول مــن الــرب إىل 

ر اضــطروا إىل شــق نفقــني أحـدمها طويــل واآلخــر قصــري هــذا األخــري يبــدأ السـاحل إىل القنطــرة أو اجلســ
مـــن جهـــة الـــرب يف اجلبـــل املقابـــل للشـــرق مث ختـــرج إىل مدينـــة عـــدن أســـفل التلـــة الـــيت شـــقت منـــه طريـــق 
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العقبــة، وال يعــرف حــىت اآلن مــىت شــق النفقــني وحــىت طريــق العقبــة، وال يعــرف يف أي عهــد مــن ملــوك 
ت املسـند تشـري إىل ذلـك، ولكـن اسـتنادا إىل اليمن مت ذلك إذ مل يعث ر حـىت اآلن علـى كتابـة مـن كتـا

ما جـاء يف بعـض نصـوص املسـند عنـد قيـام "يـدع أب ذبـني بـن شـهر" آخـر مـركيب قتبـان وأول ملوكهـا 
حبفــر األنفــاق وشــق املمــرات الطويلــة يف جبــال لتمــر القوافــل التجاريــة يف مملكتــه الــيت امتــدت حــدودها 

وحضــر مــوت شــرقا، وســبأ مشــاال اختلــف العلمــاء يف حتديــد زمــن إىل البحــر جنــ ب املنــدب غــر و و
هذا امللك، فمنهم من يرجعه إىل القرن الثامن قبل امليالد ومنهم قال القرن الرابع قبل امليالد.

نيـون ال يتجـاوزون مبـراكبهم هـذا  وكان ميناء عدن مهـم جـدا يف العـامل القـدمي حيـث كـان اليو
قبــل أن يعرفــوا الطــرق البحريــة إىل اهلنــد، وقــال صــاحب كتــاب الطــواف حــول البحــر االريــرتي املينــاء

"يتصــف عــدن كانــت تســمى الســعيدة" وكانــت مدينــة هامــة عنــدما كانــت الرحلــة مــن اهلنــد إىل مصــر 
نيني الجيــرؤون علــى املالحــة مبصــر إىل املــوانئ الواقعــة وراء احملــيط،  بــل  أمــرا مل يتحقــق بعــد، وكــان اليــو

م كانــت تتلقــى الســلع مــن كــال البلــدين كمــا تتلقــى  تــون مجيعــا إىل هــذا املينــاء، ويف تلــك األ كــانوا 
.)52(االسكندرية ومصر السلع اليت جتلب من اخلارج

وقـــد جـــاء علـــى جتـــارة الـــيمن الربيـــة والبحريـــة نكســـات بســـبب احلـــروب الداخليـــة والســــيطرة 
لربيــة إىل قــريش بقيــت عــدن ســوقا جتاريــة للســلع الشــرقية اخلارجيــة، ولكــن حــىت بعــد انتقــال التجــارة ا

والســـلع الرائجـــة مثـــل الطيـــب مبختلـــف أنواعـــه والبخـــور والعطـــور والـــربود وغريهـــا مـــن الســـلع اليمنيـــة، 
.)53(وكانت التجارة حرة

ميناء قتا: -ب

.)54(حران وقنية وعدن جتار سبأ وكلمد جتارك

م يعتقـــــد البـــــاحثون أن "فنيـــــة" املـــــذكورة يف الســـــف ر "حزقيـــــال" هـــــي "قنـــــا" املينـــــاء املشـــــهور أ
صــاحب "الطــواف البحــر االريــرتي" يف جنــوب الــبالد الغربيــة إىل الشــرق مــن عــدن، وكــان املينــاء ســوقا 
لكل اللبان الذي يزرع يف البالد، يؤتى به على ظهور اجلمـال ويف األرمـات احملليـة املصـنوعة مـن اجللـد 

ويف القوارب.
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ـــا هـــي املينـــاء الرئيســـي وكانـــت هلـــا جتـــارة مـــن شـــ رق افريقيـــا والســـند وفـــارس وعمـــان، كمـــا أ
ومن صـحراء الربـع  ط" شرقا إىل "ميفعة" غر للمملكة حضر موت اليت كانت حدودها متتد من "مر
، وكانــت عالقتهــا بشــرق افريقيــة قويــة جــدا ومنهــا مصــر عــن طريــق التجــارة،  اخلــايل حــىت البحــر جنــو

.)55(ت "قنا" تتلقى السلع من الرب والبحرومنذ العصور القدمية كان

، حيــث توقفــت 1834ولكــن هــذا املوقــع جمهــوال، حيــث طغــت عليــه الرمــال إىل غايــة ســنة 
سفينة اجنليزية يف ممر ضيق قصري ومغلق من أحد جانبيه فنزل الضـباط ومعهـم مـالح عـريب الـذي قـال 

ت األثريـــة، هلـــم أن هـــذا احلصـــن هـــو حصـــن الغـــراب وراحـــوا يبحثـــون عـــن النقـــوش و  اخلرائـــب والكتـــا
واستطاعوا استكشاف املكان وحتديد معامله من أبراج ومنـازل صـغرية مربعـة الشـكل، واملنحـدرات الـيت 
ر ويقول أحد الضباط أنـه مل جيـد أطـالل أبنيـة كبـرية وال قنـاطر أو األعمـدة، فقـد كانـت  ا اآل تنتشر 

مسنــت مصــنو  ع مــن الصــدف املتحجــر، أمــا عــن اجلزيــرة معظــم اخلرائــب مبنيــة مــن الصــخور كســيت 
.)56(الصغرية فكانت فيما مضى مفصولة عن الساحل متاما، ولكن اليوم متصلة به بربزخ رملي

رخيــه إىل القــرون مــن مــا قبــل التــاريخ، فقــد -ج مينــاء املخــا: يعتــرب "املخــا" مينــاء قــدمي يرجــع 
رخيــه فريــق مــن الع ســنة، 300لمــاء إىل قبــل املــيالد حبــوايل عثــر فيهــا علــى نقــش بلغــة املســند، أرجــع 

ذكــر هــذا االســم يف كتابــه ســجلت فيهــا حــروب امللــك "يوســف أســار" املشــهور "بــذي نــواس" علــى 
.)57(األحباش ونصارى اليمن

و"املخا" بلغة املسند هي "خمن" أو "خمان" وهو امسها القـدمي، ولقـد وجـد صـاحبّ الطـواف" 
ملراكب، وأصحاب ا لسفن واملالحني العرب والنـاس يف شـغل شـاغل بشـؤون التجـارة هذا امليناء ملئ 

.)58(وهي مدينة من األسواق أقيمت على أساس من القناون

مينــاء مســرهم: يعتــرب أيضــا مــن املــوانئ القدميــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة املــدثرة، ويعــرف اليــوم -د
ت فيهـا شـجريات اللبـان، وكـان "خور روى" وهو "بظفار" وميناء مهـم جـدا لقربـه مـن املنطقـة الـيت تنبـ

.)59(بعا ململكة حضر موت
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لقـــد لعـــب اجلانـــب االقتصـــادي الـــدور األهـــم يف توضـــيح الصـــالت احلضـــارية بـــني مصـــر اخلامتـــة: 
بعـــد تطرقنـــا إىل مراحــــل اتصـــال ســـكان شـــبه اجلزيــــرة  وشـــبه اجلزيـــرة العربيـــة يف القـــدمي، حيــــث وجـــد

ـــال الـــديين وتســـهيل حلضـــارة املصـــرية، أنـــه كـــان معظمـــه لســـبب ا قتصـــادي حبـــت، هـــذا طبعـــا بعـــد ا
ــاالت  االتصـال عـن طريـق الكتابــة واللغـة، واجنـر عنــه بعـد ذلـك التـأثر وانتقــال املظـاهر احلضـارية يف ا

، مث ساألخــرى، حيــث كــان أول اتصــال يف شــبه جزيــرة ســيناء علــى أســاس التنقيــب يف املنــاجم النحــا
ـال االقتصـادي كانـت دافعـا بحرية.عن طريق البحر األمحر واملالحة ال وهذه الصالت احلضـارية يف ا

التصــال احلضــارة املصــرية بشــبه اجلزيــرة العربيــة، وانتقــال املظــاهر احلضــارية إىل بــالد العــرب، حــىت أن 
ثرا مبظـاهر وعـادات  تمعني إىل اندماج شبه كلي، و بعض العلماء والباحثون يذكرون أنه قد وصل ا

بعضهما البعض.
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مكانة اُحلجاب األمويني باألندلس يف احلياة األدبية والعلمية
م)1031- 756هـ/422- 138(

األستاذ رزقي عبد الرمحن، جامعة تلمسانجامعة تلمسان، وهراني قدورالدكتور 
ملخــــــص:

لعديــد مــن املهــارات  لكثــري مــن اخلصــائص اإلجيابيــة و ألنــدلس  امتــاز احلجــاب األمويــون 
لفروسـية والقـوة والقـدرة علـى القتـال وقيـادة  الفردية فباإلضافة إىل النباهة والذكاء والفراسة فقد عرفوا 

إلضـافة علـى الـتحكم يف اللغـة وال تفـوق فيهـا فكـان مـنهم اجليوش، واختاذ القرارات املناسـبة واملوفقـة، 
ـــاثر اخلطيـــب، وسنســـتعرض يف هـــذا املقـــال جمموعـــة مـــن احلجـــاب الـــذين عرفـــوا  الشـــاعر احلكـــيم، والن

ثريهم على أداء مهامهم.   بنباهتهم العلمية واألدبية، وما مدى 
: احلجاب، األمويون األندلس، األدب، اللغة، الشعر. الكلمات املفتاحية

Abstract:
The chamberlains of Umayyad Spain were distinguished by many positive qualities
and unique skills in addition to vigilance, intelligence, and their keen powers of
discernment. They were also known for their chivalry and strength and ability as
fighters and leaders of troops and their capability of making the appropriate decision.
They had an excellent command of language both prose and verse. In this article we
will present a number of chamberlains who were famous for their intellectual and
literary prowess, and the extent of its influence on the execution of their duties.
Key Words: Chamberlain, Umayyads, Andalus, literature, language, poetry.

منصــب احلاجــب م) 1031-756هـــ/422-138(عرفــت األنــدلس يف العهــد األمــوي 
بتقيــيم الــوزراء واملكلــفمــل يف أرقــى أشــكاله وأكثــره تطــورا، فقــد كــان احلاجــب مبثابــة املشــرف علــى ع

عملهـــم وعـــرض عملهـــم علـــى األمـــري أو اخلليفـــة، وال شـــّك أّن الوصـــول إىل هـــذا املنصـــب املهـــم كـــان 
يتطّلب مميزات ومؤهِّالت أدبية وذهنية وشخصية خمتلفة تظهـر فـيمن يريـد الوصـول إىل هـذا املنصـب، 

ا برباعة ملهامهم بلفتساعده على أداء األمثل  مة.جتعله يقوم 
ـــه العســـكرية الفائقـــة  ـــرمحن بـــن عبـــد الواحـــد بـــن املغيـــث" مبقدرت ـــد ال فقـــد متيَّـــز احلاجـــب "عب

إلضـــافة إىل أنـّــه تـــوّىل الكتابـــة 1وقيادتـــه للصـــوائف واحلمـــالت ضـــد املماليـــك النصـــرانية يف الشـــمال  ،
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االســم أكمــل مــن محــل هــذا «، وقــد كــان حبــّق كمــا وصــفه ابــن حيــان: 2لألمــري عبــد الــرمحن األوســط
.3»(احلاجب)، وأمجعهم لكل مجلة حسنة

ء "احلكم بن هشام"  وقد كان هذا احلاجب شاعراً ُمفوَّها، وأنشد له "ابن حيان" يف ر
حلكم األبيات التالية: نئة ولده األمري "عبد الرمحن بن احلكم"  و

ـار أن يظلـمــاكـــــــان الزمـــان مـرزأ خبليفـة         أودى فكــــــــــاد 
مى حىت إذا قعـد اإلمـام لبيـعـــة          كالغيث شـــــــح بوابلــــه مث ا
م و أفخما أيـة بيعـــــة مـا أعـظـمـــــــــــا          وأجـــل فخرا يف األ

لكـرمي املنتميأعطـت قريش بيعـة مرضيـة          إلمامـها امللك ا
ـمـــــا وبدا كمثل البدر ينصدع الدجى      عنـــــه ويكشف نوره ما أ

.4أنت أبـو املـطرف يف الوغى       وخلائف وملعتف قـد أعـدما
ـــه ورجـــال  ـــوزراء حكومت ومـــن أهـــم مميّـــزات احلاجـــب "عيســـى بـــن ُشـــهيد" حســـن اختيـــاره ل

ــاً يف  ــُن مــن مســتوى خدمتــه ممــا جعلــه موفّق عملــه ، وقــد حــرص علــى إســداء النصــح هلــم مبــا ُحيَسِّ
ــــــة ــــــب الدول ــــــد الواحــــــد 5آدائهــــــم ملهــــــامهم، مث رعــــــايتهم حــــــىت يصــــــلوا إىل مرات ؛ فقــــــد نصــــــح "عب

إلمساك عن الغناء ، مثَ قَـرَّبَُه مـن األمـري عبـد الـرمحن األوسـط فاسـتندمه، ومل تـزل  االسكندراين"، 
؛ وكــــان قــد أُعجـــب بطريقـــة عمــل كاتـــٍبٍ◌ عيَّــــنه حـــني 6زارة واملدينـــةعنايتــه تصـــحبه حـــىت والّه الــو 

ً، وهـو "حممـد بـن موسـى الغـافقي"، فصـحبه معـه إىل قرطبـة واسـتوزره ، ومل 7خرج إىل إشـبيلية غـاز
. وســر 8يتوقّــف أمــره عنــد هــذا احلــد؛ بــل أصــبح وكيــل ويل العهــد األمــري "حممــد بــن عبــد الــرمحن"

هو حبه لـألدب ألنّـه ال ميكـن لـه إتقـان عملـه دون أن تكـون لـه إعجاب احلاجب بعمل الكاتب 
موهبة أدبية كبرية.

ر" قــــائًال: وكــــان احلاجــــب "هاشــــم بــــن عبــــد العزيــــز" مميــــزاً كــــذلك، فقــــد وصــــفه "ابــــن األّ
واجتمعـــت فيـــه خصـــال مل جتتمـــع يف ســـواه مـــن أهـــل زمانـــه إىل مـــا كـــان عليـــه مـــن البـــأس واجلـــود «

؛ لكــن رغــم كــل هــذا املــديح فقــد 9»والبيــان والبالغــة وقــرض األشــعار البديعــةوالفروســية والكتابــة 
ـــة الـــيت حـــدثت زمـــن األمـــري "حممـــد"، وذلـــك لســـوء  ـــه الكثـــري مـــن املـُــؤرخني ســـبب الفتن نســـب إلي

.10تصرّفه
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وهلاشم يف مدينة "إلبرية" يذم وروده عليها وهي مكان أوليته:          
شر بلدة     ف ك صوب الرواعدإذا حنن رحنا عنك  ال سقيت ر

وال زال سوط من عذاب منزل     على قائم من ساكنيك وقاعد
فأجابه فىت من أهلها املتأدبني:          

ا يف نعمـة وفوائـدِ  لقد حرم التَّوفيق من ذم بلدة     يروح 
ومن يتمىن سوط ِخْزِي منزل     على قائم من ساكنيها وقاعد

.11ا اختربمت    فكل لكل الئم غري حامـدفإن كنتم مل حتمدوا م
، وهو يف أسره:           12وله شعٌر كتب به إىل الوزير وليد بن غامن

نهت خوف أن     يسر مبا أبديه شنان كاشح لدمع  فكم غصة 
والدموع سوافح دمت يف الدجى     جنوم الثر .13حتاملت عنه مث 

ـا األمـري "حممــد"؛  وكـان سـبب نكـب األمـري "املنـذر" حلاجبـه هاشـم أبيـات مـن الشـعر ر
وكان له من الشعر الكثري يستعطف به األمري بعد سجنه:    

حلديـد ُمَضبَّـــــــــــــــــــــــبٌ  ٌب منيــع  وإين عـداين أن أزورك ُمطبــــــــــــــــــق          و
عــــــــاج ممَّا أصـابين          ففي ريب هــذا الدهر ما يتعجـــــــــبف إن تعجيب 

ـها         كأين على مجــر الغـضا أتقلــــــــــــــــــــب ويف النفس أشيــــــــــــاء أبيت بغمِّ
نـت أرهــــــــــــبتركت رشاد األمر إذ كنت قــــادراً         عليـه فالقيت الذي كُ 

وكم قائٍل قال انج وحيـك ساملاً          ففي األرض عنهم ُمسرتاد ومذهب
فقلت لــــــــــــــــــــــه: إنَّ الفـرار مذلـٌة           ونفسي على األسواء أحلى وأطيب

رء مهـربسـأرضى حبكم هللا فيما ينوُبين             وما من قضـاء هللا للم
.14فمن يَـُك مسروراً حبايل فإنـه             سينهل يف كأسي وشيكاً ويشرب

وقـد كـان احلاجـب "جعفـر املُصـحفي" مـن أهــل األدب البـارع، ولـه شـعر كثـري يـدل علــى 
، فقد أنشد يهنِّئ اخلليفة "اَحلكم املُستنصر" على ميالد ويل العهد "هشام":15طبعه وسعة أدبه

هنيـئاً لألنــــــــام ولإلمــــــــــــام           كرمي يستفيد على كـــــــــــــرام
ُمَرجَّى للخالفـة، وهو ماء           ومأمول آلمال عظـــــــــــــــــــــام
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مأضـاء على كرميته ضـيــــاه           فلم تعلم بغاشية الظـــــــــال
16ومل ال يستضـاء جبانبيـهـا            وبني ضلوعها بدر التمـام

وله يف وصف سوسنة قائًال:
ربُّ سوسنة قـد ِبتُّ ألثمها      وما هلا غري كعم املسك من الريق
ا عاشـــــــــــق يف حجر معشـوقٍ  .17ُمصفرة الوسط مبيض جوانبها     كأ

تفاحة بقوله:ووصف 
َـــــــــــــا ِمينِّ َأَحـقُّ َوَأْملَـكُ  َلَعْمِري لَِئْن َأْهَدْيُت نـَْفِسي َوَما َحَوْت        فَأَنْــــــَت 

رَ  كُ َوَلِكنَِّىن ُأْهــــــــــِدي اليت ال تَـُردَُّهــــــــــــــــا         ميُني وَال ِفيَها ِلِذي اللحظ َمتـْ
ــــــا         من احلسن ذاك الناجم املتفلك ّ .18تناولُتهــــــــــــــا مـن ُغصنهـــــــــــا وكـأ

ووصف سفرجلة قائًال:
ومصفرٍة ختتاُل يف ثوِب نرجـِس        وتعبق عن مسـك ذكيِّ التنفسِ 

بٍّ ُحلَة السقِم مكَتسِ َهلا ريـُح حمبوٍب وقسـوُة قلِبِه         ولوُن حمـ
َـا ِمـْن ُصفريت ُمستعارٌة        وأنفاُسها يف الِطيِب أنفاس ُمْؤنِسي فُصْفَر
َا       وَحاَكْت هلا األَنـَْواء أبراَد ُسْنـُدسِ  فلمَّا اْستتمت يف الَقِضيـِب َشَبا

للُّْطِف أبِغي اْقتطاَفها       ألجعلهـا رحيانيت وسـط جم لسيمددُت يدي 
وَكان هلا ثـَْوٌب مـن الزَّْغـب أغٌرب      يَِرفُّ َعـلى جسِم من الترب أملس

فلـمَّا تعرَّت يف يدي من لباسـها      ومل تبـق إال يف غـاللة نرجـس
ـا من ال أبوح بذكـرِه      فأذبلـها يف الكف حـر تنفُّسي .19ذكرُت 

ــا نكبــه احلاجــب الــذي خلفــه "حممــد بــن أيب عــ امر" وســجنه، اســتعطفه واستشــفع كثــرياً فلمَّ
فلم ينل شفاعة:

َعـَفا هللا َعْنَك َأالَ َرْمحَـٌة           َجتُـوُد بَِعْفـِوَك ِإْن َأبـَْعـَدا
لَِئْن َجلَّ َذْنٌب َوَملْ أْعَتِمـْدُه          فَـأَْنَت َأَجـلُّ َوَأْعَلى يَـَدا

َوَمـْوَىل َعَفا َوَرِشيداً َهـَدىَأملْ تَـَر َعْبـداً َعـَدا طُورَُه    
.20أِقْلِين َأقَـالَـَك َمْن َملْ يـََزْل          يَِقيَك َوَيْصِرُف َعْنَك الرََّدى
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وبلغُه أن أقواماً توجعوا له، وتفجعوا مما وصله، فكتب إليهم:
أحنُّ إىل أنفاسـكم فأظنهـا        بواعـث أنفـاس احلياة إىل نفسي

.21ً صرت فيه مفنداً       ألثقل من رضوى وأضيق من رمسىوإن زمـا
وقد كان "املنصور ابن أيب عامر" أشهر اُحلجاب دون منازع، فقد متيز بطموحه الذي فـاق 
ــد درجــة درجــة حــىت وصــل إىل مبتغــاه فحّقــق منــاه، وحكــم األنــدلس  بــه اآلفــاق. فتســلق ســلَّم ا

فســـه. وقــد اجتمعـــت فيـــه صــفات ومميـــزات عديـــدة دون أن يشــاركه يف ذلـــك أحـــد حــىت اخلليفـــة ن
تفـــوق احلصـــر؛ ومنهـــا ســـعة علمـــه فقـــد عـــني يف منصـــب القضـــاء وكـــان ال يُعـــني فيـــه إال ُمتفقـــه يف 

الدين.
وقد كان لـ "ابن أيب عامر" ملا توىل متكن من احلكم جملس يف كـل أسـبوع جيتمـع فيـه أهـل «

.  22»العلم للمناظرة حبضرته ما كان مقيماً بقرطبة
وقد اعتىن وتشدَّد يف جودة الكتب اليت تبعث إليـه مـن خـالل جـودة الـنص ونوعيـة املـداد، 
م اجلهلــة الــذين مل يبلغــوا إحكــام اخلــط ومتييــز  حــىت لقــد أصــدر عهــًدا يــوبِّخ فيــه الُعمــال الســتكتا
أنــواع الــرق واملــداد، وهــدَّد مــن يكتــب يف رقِّ رديء أو مــداد دين أو خــط خفــي فيــه حلــن أو بشــر 

.  23إنه معزول وسيغرم املال الذي ذُكر يف الكتابف
وبلغ من إفراط حبه للغزو أنّـه رمبـا خـرج للُمصـلى يـوم العيـد فحـدثت لـه نيـة يف ذلـك فـال «

يرجع إىل قصره، بل خيـرج بعـد انصـرافه مـن املصـلى كمـا هـو مـن فـوره إىل اجلهـاد، فتتبعـه عسـاكره 
م به أوالً فأوال، فال يصل إىل أوائل بالد الرو  م إال وقد حلقه كل مـن أراده مـن العسـاكر. غـزا يف أ

مملكتـــه نيفـــاً ومخســـني غـــزوة وقـــد ذكرهـــا ابـــن حيـــان يف كتابـــه "املـــآثر العامريـــة"، واستقصـــاها كلهـــا 
رها فيها؛ وفتح فتوحاً كثرية، ووصل إىل معاقـل قـد كانـت امتنعـت علـى مـن كـان  ا وذكر آ وقا

.  24»من بنات الروم وأوالدهمقبله، ومأل األندلس غنائم وسبياً 
ن يغــزو غــزوتني يف الســنة، وكــان كلمــا انصــرف مــن قتــال « وكــان يف أكثــر زمانــه ال ُخيــل 

ن يُــنفض غبــاُر ثيابــه الــيت حضــر فيهــا معمعــة القتــال، وأن جيمــع وُحيــتفظ بــه؛ فلمــا  مــر  العــدو 
.     25»قربهحضرته املنية أمر مبا اجتمع من ذلك أن يُنثر على كفنه بعد وضعه يف
ظماً للشعر، فقد قال ُمفتخراً: وكان كمن سبقه من اُحلجَّاب 
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رميت بنفسي هول كل عظيمة     وخاطرت واحلر الكرمي خماطر
تـر وما صاحيب إال جنان مشيـع      وأمسـر خطي وأبيض 

ومن شيمي أيب علي كل طالب     أجـود مبـال ال تقيه املعاذر
ش إىل الوغي     أسود تالقيها أسود خـوادروإين لزجـاء اجليو 

لسدت بنفسي أهل كل سيادة      وكاثرت حىت مل أجد من أكاثر
دة     على مـا بىن عبد املليك وعامر ولكـن ز وما شدت بنيا

لعـوايل حديثـه     وأورثناها يف القـدمي معافـر .26رفعنا املعايل 
م مســــتمّدة مــــن تنــــوّع  ألنـــدلس بشخصــــيات قويــــة، وكانــــت قـــّو ــــاب  وهكـــذا امتــــاز اُحلجَّ
م، فكــان مــنهم الشــاعر البليــغ، والقائــد املُحنــك، والــذكي املُقــدِّر لعواقــب األمــور،  معــارفهم وجتــار
ً له قوانني تضبطه، فُخصِّص لـه راتـب معـني، وعُـنيِّ لـه موقـع معـروف وكانت احلجابة منصباً إدار

يف االحتفاالت واالستقباالت. 
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ببالد األندلس بني املسلمني وأهل الذمةوالتعايشالتسامح 

م1126-711هـ /520- 92إىل هناية عصر املرابطني

، مصرجامعة احلائل، جامعة عني مشس، خالد حسني حممودد/

ملخص البحث:

العيش املشرتك بني املسلمني وأهل  يسعى هذا البحث إىل الكشف عن التسامح وقضا
دف دحض افرتاءات بعض الكتاب  اية العصر املرابطي،  الذمة ببالد األندلس اإلسالمي حىت 
الذين أهدروا "التارخيية" حلساب األهواء الدينية والرؤى السياسية، فراحوا يبالغون يف تصوير 

ضطهاد الذي تعرض له أهل الذمة يف خمتلف أقطار العامل االسالمي وعلى مدى التاريخ، اال
متجاهلني ما انطوى عليه  الشرع االسالمي من مبادئ قومية للتعايش السلمى، وإمناء العالقات 

للعمل الودية بني مجيع الشعوب على اختالف االنتماءات الدينية واملذهبية والعرقية والطائفية، تعزيزاً 
بني السلمياجلماعي املشرتك ملا فيه اخلري والسعادة لإلنسانية. ومت رصد بعض مظاهر التعايش 

وتبادل العالقات والتأثري االجتماعي- االقتصاديواملسلمني وأهل الذمة على مستوى التعايش 
املشاركة والتأثر، أو على مستوى احرتام العقائد واملقدسات وصيانة دور العبادة، أو على مستوى

الفكرية والعلمية، اعتماداً على النصوص املصدرية األصلية، والرتكيز بشكل كبري على النوازل الفقهية 
مة. واليت تعكس احلياة اليومية بواقعية 

Research Summary:
This research seeks to detect about tolerance and the issues of communal

living between Muslims and Dhimmis in Al-Andalus to the end of the era of
Almoravids; In order to refute the calumnies of some writers who have squandered
" The historical" because of the political visions and religious prejudices. They
exaggerated in photographing the persecution suffered by the Dhimmis in the
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various countries of the Islamic world, throughout history. They ignored the
Islamic law of unorthodox Principles of Peaceful Coexistence, and develop
friendly relations among all peoples with different religious, sectarian, ethnic.
Furtherance of the joint collective action that which is good and happiness of
humanity. This research detected some semblance of peaceful coexistence between
Muslims and Dhimmis on the level of social - economic coexistence, and
exchange relations, impact and influence, Or on the level of respect for the beliefs
and sanctities and maintenance of places of worship, Or at the level of intellectual
and scientific participation, depending on the original source texts, and focus
heavily on the jurisprudential events,that reflect the daily life completely
realistically.

متهيد:

على مبادئ قومية للتعايش السلمى وإمناء -ذي األبعاد العاملية–اإلسالميالشرع انطوى 
؛العالقات الودية بني مجيع الشعوب على اختالف االنتماءات الدينية واملذهبية والعرقية والطائفية

مواطنني يسرى عليهم ما يسرى على عاشوا ف، اخل دار اإلسالمغُري املسلمني عهود األمان دأُْعطىو 
لواجبات دون تفرقة أو متييزاملسلمني من  حلقوق وااللتزام  ستثناء ما تستوجبه أمور ، التمتع 

.وهكذا،  ظل العامل اإلسالمي خالل معظم عصوره 1العقيدة اإلسالمية أو حيتمه أمن الدولة املسلمة
بني املسلمني وغريهم من الطوائف وامللل ، لتنصهر ضمن وحدة 2يشكل منوذجًا للتسامح والتعايش

اجتماعية متيزت خبصائص حضارية مشرتكة وانسجام اجتماعي ملحوظ، رغم ما كان يظهر أحيا
ا ظلت يف التحليل األخري استثناءات ونتوءات يف هذا التاريخ .3من نعرات التعصب والتحيز، إال أ

تمع األندلسي خالل العصر الوسيط عن تلك القاعدة؛ فقد عاش فيه مل يشذ ا
لنصارى واليهود إىل جانب املسلمني يف جمتمع واحد يسوى فيه بينهم يف مجيع احلقوق "ا

وهو ما تسعى تلك الدراسة إىل كشفه .4والواجبات..تقوم الكنائس والبيع إىل جانب املساجد"
وتبيانه، من خالل رصد واقع التعايش والتسامح الذي ساد بني مسلمي األندلس وأهل الذمة  
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دف دحض مزاعم املتحاملني من الباحثني، والذين كالوا للمسلمني خالل تلك الفرت  ة، وذلك 
مة التعصب الشديد جتاه أهل الذمة واضطهادهم ومعاملتهم معاملة ال إنسانية .حقيقة 5ألندلس 

إن يهود األندلس على وجه اخلصوص تعرضوا لبعض االضطهادات خالل ذلك العصر، لكنها  
م كما سيتضح الحقاً.  مرهم وجتاوزا كانت ردة فعل طبيعية جتاه خيانتهم و

ن االحتياط والتحفظ مما جاء  تستلزم دراسة موضوع التسامح والتعايش بني الشعوب واألد
ا بنربة من التعصب والتشدد جتاه -يف الغالب األعم- يف بعض املرجعيات الفقهية، واليت تلون خطا

هيكلية بعض الطوائف الدينية، واليت ال تنم عن طبيعة الدين السمحة، بقدر ما ترتبط بعوامل
فرضت موقفًا صارمًا متشددا، وتستوجب يف املقابل االحتكام إىل الواقع التارخيي الذي يثبت أن 
تمع األندلسي جتاوز اخلطوط احلمراء اليت وضعها الفقهاء، وتعامل املسلمون مع كل الطوائف  ا

لتميز، متجاوزين األخرى على أساس مبدأ االنفتاح على اآلخر، بعيدًا عن كل أشكال االستعالء وا
.وهو ما ينسحب 6التحذيرات الفقهية اليت تشدد على عدم التعامل مع أهل الذمة أو التداخل معهم

تمعات اإلسالمية أيضا على أهل الذمة الذين جتاهلوا القيود اليت فرضها رجال دينهم، واندجموا يف ا
.7اليت عاشوا فيها

ألند عتبارهم مواطنني هلم حقوق املواطنة، لقد تعاملت املؤسسة الفقهية  لس مع أهل الذمة 
نه إن تعرض أهل الذمة داخل  تمع لعدوانفقد نقل الفقهاء عن ابن حزم فتواه  خارجي فعلى ا

ً ملن هو يف ذمة هللا" لكراع والسالح ومنوت دون ذلك صو ، كما أكد ابن سهل 8املسلمني "قتاهلم 
.9اختالف مللهم "يف احلقوق سواء"أن مجيع سكان األندلس على 

عتبارهم أقلية يف مواجهة أغلبية  ال ميكن قبول دراسة وضعية أهل الذمة يف األندلس 
نعزاهلم يف أحياء خاصة عن احمليط اإلسالمي، بل خالفاً لذلك، عاش أهل الذمة  مسلمة، أو القول 

عتبارهم عنصرًا وطنياً، ، واندجموا مع غريهم 10بكامل احلقوق وبكافة االمتيازاتومتتعوا ألندلس 
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من السكان يف منظومة النشاط االقتصادي، وشاركوهم يف مناحي احلياة االجتماعية وألوان العطاء 
حثون غربيون .11الفكري واملعريف، وهو ما اعرتف به وأكد عليه 

ط بني املسلمني وأهل الذمة أكدت املعطيات املصدرية على تعايش اجتماعي مشرتك رب
ألندلس، فما أن استقر املسلمون  ألندلس، امتزجوا من خالله يف كل األماكن املستوطنة 

جلماعة" ، ومسح 12ألندلس، حىت عاهدوا أهل الذمة فاندرجوا يف سلك "أهل الطاعة املستمسكة 
لسكىن يف مواضعهم اليت كانوا فيها "يعاجلون فالحة األرض،  وعمران القرى، يرأسهم أشياخ من هلم 

جلباية الالزمة لرؤوسهم" ، وعاشوا يف قرطبة 13أهل دينهم،  أولو حنكة ودهاء ومداراة،  ومعرفة 
، 15، كما تواجدوا يف شلب14جبوار قصر اخلالفة واجلامع الكبري، ونسب هلم فيها بعض املواضع

، 22، وطركونة21، وسرقسطة20اردة ، وم19، واملرية18،وأليسانة17، وإشبيلية، وطليلطلة16والبرية
هيك عن القرى اليت شهدت 28، وبيانة27، ووشقة26ورندة، 25، وبلنسية24، ومرسية23ودانية  ،

. 29اختالطاً بني املسلمني وأهل الذمة

ونتيجة لسياسة التسامح هاته سرعان ما حتولت األندلس إىل مركز استقطاب لعناصر 
ا  وافدة من أهل الذمة من خمتلف األصقاع، بل صاروا أغلبية بني سكان بعض املناطق؛ حىت أ

ا ، كم32، واليسانة اليت عرفت بـ"مدينة اليهود"31، وتكفي االشارة إىل "روطة اليهود"30نسبت إليهم
طة اليهود" ا33عرفت بـ"غر ، وهو ما ينطبق على جبانة اليت كان "أهلها 34، لكثرة أعدادهم 

ا "يهود كثرية35يهود" م 11خالل القرن اخلامس اهلجري/37قدرهم بينارت36، وطليطلة اليت كان 
بنحو أربعة أالف نسمة.

ألندلس يف العديد من األنشطة االقتصادية،  وهو ما دفع الفقهاء ملناقشة شارك أهل الذمة 
لفالحة وزراعة 38التفريعات الفقهية ألنواع الشراكة بني املسلم والذمي .فقد اشتغل أهل الذمة 

لنجارة واجلزارة39وامتلكوا احلقول والكروماألرض غة 41والصياغةوصناعة اخلبز40، وعملوا  والد
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غة اجللود، ، واخلياطة، و 42والصباغة، وصناعة اخلمور ، وصناعة األحذية، ونسج األقمشةد
ومارسوا البيع والشراء ،43والداللة، ونسخ الكتب وجتليدها، وعملوا كأساكفة، ومحالني وكيالني

مهية كربى يف جمال التجارة45، وهو ما أكدته أمثال العامة44ألسواق ، 46. كما حظي اليهود 
ئق إىل امتالك يهود طليطلة حوانيت جتارية داخل ، وهو ما 47مركز املدينة التجاريوتشري الو

حًا طائلة جعلتهم أكثر غىن وثراء من  ينسحب على يهود إليسانة الذين حققوا من التجارة أر
أن أموال اليهود وبضائعهم كانت تودع طرف رجال األعمال املسلمني 49، وذكر جوايتاين48غريهم

لسفن. وورد يف إح ا مع القوافل أو  ئق اجلنيزة نص رسالة أرسلها أحد الذين كانوا يسافرون  دى و
يهود األندلس إىل يهودي آخر جاء فيها:" إذا كانت هناك قافلة، وكان يسافر فيها مسلمون 

رساِل البضائع معهم" م يف ، وكان 50مؤمتنون، تكرَّْم  اليهود يزورون بيوت شركائهم املسلمني ويهنئو
م األعياد .51أ

ألندلس خالل فرتة البحث على أهل الذمة السكن يف أحياء  مل تفرض السلطة االسالمية 
خاصة، وأعطتهم حرية التنقل واالستقرار، وهو ما أدى إىل جتاور دور املسلمني وأهل الذمة، ،  

كيد ذلك املعىن ا إىل  كان له ترد إشارات عمن "52ففضال عن األمثال الشعبية اليت تشري دالال
ليسانة اشرتك يف سكناه "املسلمون وبعض اليهود"53جار نصراين" يهودي ، وعن 54، وعن ربض 

ً ليس فيه إال املسلمنيسكن  ع دارا ليتيم مسلم كانت داخل دور اليهود55در ، 56، وعن وصي 
ع داره ليهودي ن له إىل أن الفقيه ابن احلصار القرطيب كا58، وتشري رواية الطرطوشي57وعن مسلم 

جار نصراين "يقضي حوائجه وينفعه، فكان الفقيه يكثر أن يقول له: أبقاك هللا وتوالك،  أقرا هللا 
عينك! يسرين وهللا ما يسرك! جعل هللا يومي قبل يومك". وكان لليهود دار عبادة وسط حي 

61جوايتاينويؤكد ،60وجرت العادة بتأجري اليهود دوراً للسكىن من املسلمني والنصارى،59إسالمي

ولكن املسيحيني، فلم يكن هناك جيتو، أن "بيوت اليهود كانت متامخة لبيوت املسلمني وبيوت
على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثرية لالختالط اليومي".وال أدل على جتاور بيوت 
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ن "مينع أهل الذمة من اإلشراف على املسلمني يف  املسلمني وأهل الذمة من فتوى اجلرسيفي 
. 62نازهلم والتكشيف عليهم"م

اروة واقعًا مألوفًا وأمرًا معتادًا أجاز الفقهاء لليهود بناء دورهم جبوار دور  وملا كانت ا
الوفاء حبقوق اجلوار ، وأوجبوا عليه 64، وأجازوا أن يكرى املسلم داره لنصراين أو يهودي63املسلمني

قشوا ، ك65مثل املخالطة وقضاء احلاجة ولني القول مسالة شهادة نساء أهل الذمة على والدة ما 
ن .66النساء املسلمات من جريا

فسمح هلم االجتماعية، أهل الذمةاستلزم ذلك التجاور والتداخل االجتماعي احرتام حقوق
ا واملتاجرة فيها ر اليت حفرها املسلمون67بصناعة اخلمر وشر الستفادة من مياه اآل ، ومن 68، و

ر املساجد متالك احلمامات69مياه آ م من أهل الذمة70و م ، وشارك املسلمون جلريا يف احتفاال
.72، رغم احملاذير الدينية اليت كانت تطلقها أفواه الفقهاء الذين اعتربوا ذلك بدعة71وأعيادهم الدينية

م املسلمني يف عيد  ، 73الفطري اليهودىكما جرت عادة اليهود توزيع الفطري على زوارهم من جريا
75، ويذهبون إىل مقابرهم74وكان أهل الذمة يتبعون جنائز املسلمني

م املسلمني شهودًا يستندون إليهم  بلغت درجة التمازج هذه أن اختذ أهل الذمة من جريا
م اليهود اليت تتعلق خبصومات ضد إخوا مثلت عملية السلف والدين اليت  كما ،76يف القضا

م من أهل الذمة صورة من صور هذا التعايش والتمازجكانت  .77تتم بني املسلمني وجريا
جتلت مظاهر التمازج االجتماعي والتعايش بني املسلمني وأهل الذمة يف الزواج واملصاهرة، 

، ويبدو أن شيوع ذلك كان وراء 78حيث تشري  املصادر إىل نكاح املسلمني من نساء أهل الذمة
ن "عقد نكاح الكتابية كعقد اهتمام  كت ئق بصيغ عقود نكاح الكتابية واالقرار  ب السجالت والو

،  كما صدرت التشريعات والفتاوى الفقهية اليت تنظم عملية الزواج من 79نكاح املسلمة"
ظهر التأثري اإلسالمي واضحًا يف عقود الزواج أهل الذمة مثل تقسيم عملية الدفع إىل .و 80الكتابيات
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، كما متاثلت عقود زواج اليهود 81دفع للزوجة عند العقد ومؤخر يف حالة الرتمل أو الطالقمقدم ي
مع عقود الزواج اإلسالمية فيما خيص اشتماهلا على شروط تتعلق بعدم اختاذ الزوج زوجة أخرى على 

ا دون رضاها نه يكره ،  مما حدا بفقهاء املالكية إىل الفتوى 82زوجته أو التسري عليها، أو السفر 
.كما طبق النظام اإلسالمي على عقود الزواج 83أن يعقد "نكاح أهل الكتاب على شروط املسلمني"

ن كانت تكتب وثيقتان للزواج األوىل يهودية والثانية إسالمية .84اليهودية 

سئل الفقيه الذمة، فقدشكل الزي وجهًا آخر للتعايش املشرتك بني املسلمني وأهل 
يف الدواب، ويقعدي أبو بكر بن العريب عن رجل "يـَُعمَُّم ويتختَّم ويركب السروج على فاره األندلس

فضل زيِّ كبار  ر، وميشي كذلك يف األسواق بغري غيار يعرف به، بل  حانوته من غري غيار وال ز
ت بلباس املسلمات إىل حد بعيد حيث مل . كما تشبهت 85املسلمني وأحسنه" يكن النساء اليهود

ئق  اجلنيزة86هلن زي يعرفن به من املسلمات .ولعل يف فتاوى الفقهاء بضرورة  87، وهو ما أكدته و
إلزام أهل الذمة ال سيما يف األمصار الكبار بتغيري " أطرافهم أو اختاذ علم يتميزون به"،  وأنه مينع 

لسروج،  والزّي مبا هو من زيِّ املسلمني،  أو مبعليهم "  ٍة،  وينصب ركوب اخليل  َّ ا هو من أ
ما 88يف حقِّ الرجال،  واجللجل يف حقِّ النساء"*عليهم علماً  ميتازون به من املسلمني،  كالشكلة

"الختالطهم يؤكد على أن الواقع كان خالف ذلك، وأن اهلدف من ذلك إمنا هو متييز أهل الذمة
م" م وخصومتهم وبياعا م وخماطبا ثر املسلمون بلباس أهل .ويف89ملسلمني يف تصرفا املقابل 

ن العصر املرابطي والذي "مال إىل  الذمة، فتشري املصادر إىل علي بن مرديش أمري شرق األندلس إ
أمراء وأجناد 90اختاذ زي الروم"، ويبدو أنه كان أمراً شائعًا حىت أن املقري ذكر أنه كان كثرياً ما يتز

اورين  هلم،  فسالحهم كسالحهم،  وأقبيتهم ..كأقبيتهم،  وكذلك األندلس "بزّي النصارى ا
أعالمهم وسروجهم"

كان الطعام مظهرا آخر من مظاهر املشاركة بني املسلمني وأهل الذمة، فقد كان اليهود 
، 91يقدمون للمسلمني الفطري احملشو بقطع الدجاج، واهلريسة املصنوعة من الدقيق واللحم املقطع
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ثر األ ليهود يف جمال الطعام يف شيوع ألوان خاصة من األطعمة تنسب إليهم منها: وجتلى  ندلسيني 
، وتشري 94، و"لون من حجلة يهودي"93، "ولون يهودي حمشو مدفون"92"لون من فروج يهودّي"

ت إىل تلبية املسلمني دعوات أهل الذمة لتناول األطعمة معهم .95احدى الروا

داقة بني مسلمي األندلس وأهل الذمة، فحني صدرت األوامر ربطت عالقات مودة وص
لقبض على الفقيه طالوت بن عبد اجلبار املعافري بعد حادثة الربض، جنح يف اهلروب واالختفاء 

، وكان ابن حزم الظاهري صديقًا للطبيب اليهودي إمساعيل بن 96عند صديق له يهودي ملدة عام
ملريةيونس ودائمًا ما كان يزوره يف دكا غ صديقًا للوزير 97نه  ، وكان الفقيه أبو الفضل بن الد

اسحاق بن قسطار اليهودي وذكر أنه كان 99وامتدح صاعد األندلسي98حسداي بن يوسف
جيالسه كثرياً،  كما سئل ابن سهل عن رجل مسلم من أعيان قرطبة  يدعى أبو اخلري كان له صديق 

كل معه يتنزهان 100نصراين  ، ويذكر ابن سعيد أنه كان صديقًا إلبراهيم بن سهل االسرائيلي وكا
يتشاركان الشعر شبيلية وكا ً إىل مرج الفضة  ن هذا العصر 102.لذلك حق لبرينت101سو القول 

ن خمتلفة".  شهد "تسامح ديين وسياسي كبري وظهر تعاون وثيق بني علماء ينتمون إىل أجناس وأد
الصداقة من املتانة والثقة واالطمئنان أن املسلمني كانوا حيملون أصدقائهم من أهل بلغت تلكو 

.103الذمة رسائل غاية يف اخلصوصية ليقوموا بتوصيلها للمرسلة إليهم

ن يف النسيج االجتماعي يف مشاركة مسلمي يف املغرب األدىن لليهودانعكس هذا الذو
م الدينية، وهي  ا قرون عديدة من التعايش رغم احملاذير الدينية معظم احتفاال مشاركة روحية أفرز

، وجرت 104بدعةأعيادهميف اليهوداليت كانت تطلقها أفواه بعض الفقهاء الذين اعتربوا مشاركة 
م املسلمني يف عيد الفطري اليهودي ، كما تكشف 105عادة اليهود على توزيع الفطري على جريا

رات ئق اجلنيزة عن ز م املواسم و نئتهم يف أ م وشركائهم املسلمني و ا اليهود إىل جريا قام 
أن "قرع النواقيس يبهج أهل قرطبة".107، وأكد ابن خاقان106واألعياد
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مثة نصوص تكشف عن عالقات عاطفية مجعت بني املسلمني ونساء أهل الذمة، حيث  
م النصرانيات ، كما يشري ابن بسام إىل 108كان يرتدد الشباب املسلم على الكنائس لرؤية عشيقا

م) الذي هام حباً بصبية نصرانية " ذهبت بلبه  1087هـ/480ابن احلداد النمريي الوادي آشي (ت
مذهب،  وركب إليها أصعب مركب،  فصرف حنوها وجه رضاه،  وحكمها يف رأيه وهواه؛ وكان كل 

يسميها " نويرة " كما فعله الشعراء الظرفاء قدميًا يف الكناية عمن أحبوه،  وتغيري اسم من 
ملصطلحات النصرانية كالتثليث واإلجنيل، واملسيح، والقس 109علقوه" ، وحفل شعره الغزيل فيها 
ت والصوامع والبيعات والفصحوالصل ً منه بدين 110بان والرهبان والنساك والكنائس والعيسو ، وإميا

ا وينقذه من املوت احملتم .111حبيبته مل يرتدد يف أن يقص قصة غرامه على القس عساه يزوجه 

م الديني م ومؤسسا ة، واحرتمت متتع أهل الذمة حبرية العبادة، ومسح هلم ببناء دور عباد
حلواضر األندلسية بيع م الدينية، فقد كان لليهود  نذكر منها 113وشنوعات112عقائدهم ومقدسا

إىل ما 116. ويشري ابن بسام115، و"بيعة سبت أخلج" بقرطبة114الشنوعة اليت كانت حباضرة قرطبة
ا عدة كنائس ت"، ففضًال عن قرطبة اليت وجد  من انتشر يف بالد األندلس من "كنائس وحا

ألندلس "كنيسة روبية"117بينها الكنيسة العظمة و"كنيسة 119و"كنيسة أولية"118، تناثرت 
ر الرهبان املتناثرة 122، و"كنيسة األسرى"121و"كنيسة الغراب"120املاء" ، وغريها من الكنائس وأد

ف فقهاء األندلس مبنع "إحداث أهل الذمة من اليهود . ورغم فتوى 123لبوادي والقرى واألر
نشاء ، 124صارى كنائس وال شنوغات يف مدائن اإلسالم وال بني ظهرانيهم"والن ُمسح ألهل الذمة 

، واالستفادة مما حبس عليها 125دور عبادات جديدة يف األماكن اليت ترتفع فيها كثافتهم السكانية
نه مل تنب 127ولعل يف افتخار املؤرخ املوحدي عبد الواحد املراكشي، 126من املمتلكات واألراضي

م أبطلوا  ملغرب بيعة وال كنيسة، ما يدعو إىل القول  معتاداً امرًا كانيف عصر دولة املوحدين 
ومل يقتصر األمر على البناء بل متيزت دور العبادة لدى السلطات اليت حكمت بالد األندلس قبلهم. 
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، كما 128لعالية وصروحها املتعالية"النواقيس... ا«بـ فقد متيزت كنائس النصارى والتنميق،إلتقان 
م.مبخالفة اليهود والنصارى الذين أمعنوا يف زخرفة وتزيني دور 129أفىت الطرطوشي عباد

م الدينية واالدارية والقضائية ، فقد ترك للنصارى 130ترك املسلمون ألهل الذمة تنظيما
س131نظام "القماسة" ،  أو " قومس 132م "زعيم عجم الذمة"الذي كان يتوىل إدارته رجل عرف 

مورهم133العجم ، ومكلفًا من السلطة 134، وينتخبه النصارى ليكون مسئوًال عن كل ما يتصل 
، وتعطي املصادر أمساء من توىل القماسة مثل : ابن 135جبمع اجلزية املفروضة وتقدميها نيابة عنهم

، الذي كان 138س األعظم". وفضًال عن هذا "القوم137، و"أرطباس قومس األندلس"136القالس
لكنيسة املعظمة بقرطبة كان هناك قواميس صغار موزعني على كافة مدن 139مستقره 

لتأليف يف شرائعهم وأحكام دينهم140األندلس ، واشتغل بعضهم بصناعة 141.وُمسح ألهل الذمة 
، كما مسح ليهود اشبيلية 146"وسائر علوم الفلسفة"145واهلندسة144والطب143والعدد142املنطق

147مكتبة خاصة مجعوا فيها الكتب واملؤلفات اليهودية من خمتلف األصقاعبتكوين

م مبساعدة  م تعمل وفق تشريعا بعة هليئة قضا كما أُفردت ألهل الذمة حماكم خاصة 
ئق اجلنيزة، اليت كشفت أن غالبية القضا، 148املوثقني والعدول والوكالء كيده و وهو ما تلح على 

. كما استجاب الفقهاء إىل رغبة أهل الذمة يف التقاضي 149ت تنظر أمام حماكم يهوديةاملدنية كان
، ال سيما يف احلاالت اليت يثبت 151موافقة روؤسائهم، شريطة 150فيما بينهم أمام القضاء اإلسالمي

لفقهاء إىل 152فيها أحد طريف اخلصومة أن القاضي على عداوة معه أو مع عائلته ، وهو ما حدا 
، وأن جيعل هلم 153القاضي بعقد جملس القضاء يف رحبة املسجد "ليصل إليه اليهودي واحلائض"إلزام 

إىل الرسائل القانونية اليت اعتمدها أهل الذمة يف 155، ويشري ابن حزم154يوما حسب أعدادهم 
ليف البطاركة والقساوسة. كما وضع الفقهاء املسلمون املساطر القضائية  األندلس يف أحكامهم من 

.156واجب اتباعها حال ورود قضية على هيئة اسالمية وأحد طريف النزاع فيها من أهل الذمةال
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هم،  م متشياً مع عقائدهم وتقاليدهم يف دفن مو كما كان ألهل الذمة مقابرهم اخلاصة 
قامة مقربة أخرى جديدة قرب مقربة أم س157فقد كان بقرطبة "مقربة اليهود"  لمة ، بل مسح هلم 

لقرب من سور املدينة158االسالمية ومبالقة مقربة يف اجلزء 159،  وكان بطرطوشة مقربة لليهود تقع 
161ومقربة مباردة قرب وادي الربجس160الشرقي من املدينة

لت حقوق أهل الذمة الدينية واملدنية احرتام احلكام واملتنفذين، الذين مل يرتددوا يف 
شفني على عزل عامل الضرب على أيدي من  ا،  فقد أقدم علي بن يوسف بن  حاول املساس 

طة عمر بن ينالة عندما حضر لبالطه جمموعة من نصارى املدينة يشتكون له ظلم عاملها هلم  غر
، كما مل يتوان القضاة يف رد حقوق أهل الذمة اليت اغتصبها 162وتعديه على حقوقهم الدينية واملدنية

ا الطابع االنساين للقضاء 163جه حقمنهم مسلمون دون و  زلة حتمل بني طيا ، ونشري هنا إىل  
األندلسي جتاه أهل الذمة،  فقد ماتت أم وتركت صبيتني مسلمتني وجدة أمهما نصرانية،  وجدة 
حلضانة اجلدة  ن األوىل  األب مسلمة، ووقع النزاع بينهما حول احلضانة، فجاءت الفتوى 

ن املسلم يعاقب 164ن اجلدة لألب وإن كانت مسلمة""النصرانية وهي أحق م .كما أفىت الفقهاء 
ا مخر لذمي .وكان عدل القضاة وانصافهم ألهل الذمة وراء  إحلاح بعضهم على 165إن كسر آنية 
، بل بلغت درجة 167، وهو ما كان حيدث خالفًا بني طريف النزاع166االحتكام للقضاة املسلمني

م تعبدهم احرتام السلطة االسالمية حلق وق أهل الذمة الدينية أن منح موظفوهم إجازات يف أ
. 168وأعيادهم الدينية

ال أمامهم  ألندلس فتح ا لتويل املناصب كان من جتليات التسامح مع أهل الذمة 
لذكر ،172، ووالية املدن171، والوزارة170، والكتابة169والوظائف، كالسفارة الطبيب حيىي وخنص 

ت والعماالت وكان قائد بطليموس وكان بن اسحاق الذي  توىل يف عهد عبد الرمحن الناصر "الوال
ل حظوة يف دولة 173له من أمري املؤمنني الناصر حمل كبري" ، وابن املرعزي النصراين االشبيلي الذي 

وقد أصبح هذا اليهودي حلبوس على وزرائه،  وكتابته،  "، وامساعيل بن نغدلة 174املعتمد بن عباد
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شفني اليهودي سليمان بن ،  175ر أعماله،  ورفعه فوق كل منزلة"وسائ وعني على بن يوسف بن 
املعلم طبيبًا خاصًا له،  وكان حيمل لقب الوزير الفخري،  وكان هو والطبيب اليهودي إبراهيم بن  

بن  كامينال وكيلني ماليني للدولة يعمالن يف جمال مجع اجلزية املفروضة على اليهود، وقد أتيح ال
ً لدى السلطة يف حل مشاكل بين جلدته ، كما عمل على ترسيخ  كامينال أن يكون وسيطًا قو

، وكان لعمر بن علي بن يوسف  177، كما اختذ من النصارى حرسًا خاصًا له176مصاحلهم بقوة
طة لرغم من أنه كان مكروهاً ملسلمي غر . ولعل ما 178كاتب يهودي،  وقد عينه يف هذا املنصب 

شفـني بن علىيؤكد  ا  تقلد أهل الذمة مناصب ووظائف الدولة املرابطية تلك الرسالة اليت بعث 
مرهم بعدم إسناد وظائف الدولة ألهل الذمة له بعض .179علي إىل القضاة والفقهاء  ونظرًا ملا 

اغتيال خصوم خطرية، مثلأهل الذمة من قرب لدى السلطة، فقد لعب بعضهم أدوارًا سياسة 
ت180السلطة .181،  واستغالل فرتات الفنت وضعف السلطة واالستقالل ببعض الوال

والسلوكات الذمة،األندلس جتاه أهل الراجح أن التسامح الديين الذي أبداه مسلمو 
ا  محلت هؤالء على ردود أفعال اجيابية، كان من أمهها حبس بعض ،هممعاحلضارية اليت تعاملوا 

بل مل يرتدد بعضهم عن .182ساجد واإلنفاق على طالب العلم وفقراء املسلمنيأمالكهم لصاحل امل
من النصارى واليهود طوائف ال 183اإلقبال على اإلسالم واعتناقه، يقول ابن حزم حيصى "شاهد

ً فأسلم"،عددهم أسلموا وحسن إسالمهم" ، وعمن  184وهكذا تتواتر التفاصيل عمن كان "يهود
،  و"غالم من النصارى 186كان على دين النصرانية،  فأسلم"لرجوعن "، 185كان "نصرانياً فأسلم"

وعمن "أسلم عبده 188،  وعمن عرض االسالم على "نصرانية ..فأسلمت"187يريد االسالم"
شبيلية"189النصراين" . ومل يتوان عن ذلك حىت علماء 190،  وعن "الذين أسلموا من أهل الذمة 

- 430ق الذي توّىل قضاء اليهود يف قرطبة من أيب عمر يوسف بن صديأهل الذمة من أمثال 
اية عصر م، وكان1047-1083هـ=439 م حياتهاملرابطني، ويفإسالمه يف  .191أواخِر أ

ئق والسجالت بفيض من "عقود إسالم أهل الكفر" ، اليت أكدت صيغتها أن 192وحتتفظ كتب الو
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ً يف 193خائف أمرًا وال متوقعًا شيئاً"املرء أسلم "طائعًا منًا على نفسه وماله غري مكروه وال  ، وإمعا
.194التسامح مل يعامل من أسلم وأراد الرجوع إىل دينه معاملة املرتد

ألندلس أن  كذلك كان من نتائج املعاملة الطيبة والتسامح الذي تعامل به أهل الذمة 
ا أقبلوا على ، 195األندلس كانوا يشتغلون بعلم العربية"فمن املعروف أن "يهود تعلم العربية والكتابة 

ن األدب قد 196ومنهم من "أحكم علم لسان العرب وبلغ الرتبة العليا يف البالغة" ، حىت قيل 
م ويهودهم" ، وتتواتر االشارات عن "شعراء 197انصرف يف أهل األندلس "كالغريزة حىت يف صبيا

ئهم198اليهود" العاشر، وحىت أواخر القرن اخلامس ومنذ منتصف القرن .200، ووشاحيهم199، وأد
ألدب  ثره  ألندلس فرتة منوه، ونضجه، وازدهاره نتيجة  عشر امليالدي شهد األدب اليهودي 

ا 201العريب ال سيما يف جمال الشعر .كما انتشرت اللغة العربية يف أوساط املستعربني وظلوا يستعملو
ألندلس للفقيه أمحد بن 203نا برتمجة ابن عبد امللك، ونستأنس ه202حىت انتهاء احلكم اإلسالمي 

عبد الصمد بن أيب عبدة حيث ذكر أنه "كان له مملوك من أبناء الروم قد علمه الكتابة فكان يكتب 
عنه كل ما يؤلف ويصدر عنه من نظم أو نثر".

إن بالد األندلس مثلت خالل احلكم اإلسالمي بوتقة انصهرت فيها عناصر :صفوة القول
م على أساس وحدة املواطنة واالنتماء، مما جعلها الس كان على اختالف أجناسهم وأعراقهم ود

- االقتصاديمثًال صادقًا للتعايش والتسامح بني املسلمني وأهل الذمة، سواء على مستوى التعايش 
وصيانة دور وتبادل العالقات والتأثري والتأثر، أو على مستوى احرتام العقائد واملقدسات االجتماعي

العبادة، أو على مستوى املشاركة الفكرية والعلمية. مما يدحض تلك التخرجيات اليت نعتت احلكم 
لتعصب واالضطهاد ألهل الذمة.  اإلسالمي 

ورغم ذلك ال ندعي خلو تلك الفرتة من مظاهر اضطهاد وتعدي لكنها كانت يف الغالب 
على املعتقدات االسالمية وخيانتهم للمسلمني وختابرهم مع األعم موجهة ضد اليهود كردة لتهجمهم
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طة فعلى سبيل املثالنصارى الشمال ملهامجة املدن األندلسية،  كانت ثورة املسلمني ضد يهود غر
رهم عام  م كان ردة فعل ملا قاسوه من جور وظلم خالل 1066هـ/459وقتلهم هلم وانتهاب د

، وما اشتهرا به من التهجم على القرآن وتعاليم اإلسالم 204وولده امساعيلفرتة وزارة ابن نغدلة
وسعيهما إلقامة دولة يهودية على حساب احلكم 205واضطهاد العلماء والفقهاء ونفيهم من البالد

م بسبب خيانتهم 1126هـ/ 520كان عقاب اليهود ونفيهم من األندلس عام ، و 206اإلسالمي
طةللمسلمني وتواطؤهم مع نصارى ا ، 208، كما شاركوا معهم يف غزو بلنسية207ألسبان لغزو غر

، وهو ما 210، كما قاتلوا ضد املسلمني يف معركة أقليش الشهرية209وقاتلوا جبانبهم يف معركة الزالقة 
لشعراء للتحريض على طردهم من البالد قام اليهود بقتل مسلم ومثلوا هـ  529، ويف عام 211حدا 

رهم وذلك بقرطبة""فاستطال املسلمون علجبثته  .ويبدو 212ى اليهود،  فنهبت أمواهلم،  وهدمت د
حىت ، 213أن تلك الفرتات هي اليت شهدت عمليات التعدي على دور عبادات اليهود والنصارى

نه "هادم الكنائس والبيع" .214ت ميدح السلطان 
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مصادر املياه والنشاط الفالحي يف واحات املغرب األوسط 
"وارجالن منوذجا"

تيارتجامعة ، إلياس حاج عيسىاألستاذ

:ملخص
ريخ املغرب  عامة، وبرز دورها أكثرها اإلسالميسامهت واحة وارجالن بدور فعال يف 

ألوسط من جهة، وبني وصل بني إقليمي افريقية واملغرب ااالسرتاتيجي كحلقةمن خالل موقعها 
. هذا املوقع مسح هلا بربط شبكة من الطرق التجارية يف اجتاهات بالد السودان من جهة أخرى

ذا الدور اخلارجي لوال االهتمام الذي حظي به جمال  خمتلفة. وما كان لوارجالن أن تضطلع 
مينها،   ا وطرق استخراجها، مث  لنكما أن املياه  سبة ملنطقة صحراوية إذ العملية ليست يسرية 

املياه اجلوفية هي املصدر الوحيد لتأمني هذا العنصر احليوي. 
ا واحة وارجالن، نكتشفحناول من خالل هذه الورقات أن  الثروة املائية اليت تزخر 

لعيون يف عرف املنطقة، مث املبذولواجلهد  ر أو ما يعرب عنه  يف استخراجها من خالل حفر اآل
تنظيف هذه العيون من طرف الغطاسة، وهي حرفة خطرية قد تؤدي إىل هالك نتحدث عن

صاحبها. والعنصر اآلخر هو تقسيم مياه العيون للزراعة مما يؤكد على قيمة املاء يف الواحات. 
واحلديث عن العيون يستدعي احلديث عن الزراعة، من خالل ثالثة أبعاد، تتمثل يف اهتمام 

ملنتجات الزراعية اليت كانت تنتجها الواحة والتمر أمهها، وأخريا احلديث ذه احلرفة، واالسكان
خلّماس وهو لفظ  لعامل فيها، وهو الذي عرف  عن العالقة اليت كانت تربط صاحب األرض 

ظل راسخا يف عرف الواحاتيني لقرون، يعربون من خالله عن الفالح حىت ولو كان أجرياً.
Abstract
The oasis “ouarejlan” has contributed to active role during the Islamic

Maghreb History in general. It has also emerged thanks to its strategic location
as a link between “Ifriquia” regional. Besides, “central Maghreb” on the one
hand, and between the countries of Sudan On the other hand. This site allowed
her to link a network of trade routes in different directions.
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And it played this role of external and attention given to water them and
ways to extract the field, and then secure them. The process is not easy for the
desert area as groundwater is the only source to secure this vital element.

Then we try through these papers to discover water resources that
abound in the “ouarejlan” oasis and the effort to be extracted by drilling wells
of the region for and then we talk about cleaning the wells of the diver party, a
serious craft may lead to the destruction of its owner.

The other element is a division of spring water for agriculture which
confirms the value of water in the oases. And talk about the wells calls to talk
about agriculture, through three dimensions, it is in the interest of the
population in this craft, and agricultural products that were produced by Oasis,
dates the most important.

Finally, we talk about the relationship between the owner of the land
factor which, who knew as “Khamas”, this term remained in the oasis for
centuries, crossing through it from the farmer, even if salaried employees.

أََوملَْ يـََر {يعترب املاء عصب احلياة وعمادها، فبه تستمر احلياة على األرض، قال تعاىل: 
يٍّ أََفَال الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّمَواِت َواْألَْرَض َكانـََتا َرتْـًقا فـََفتَـْقَناُمهَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء حَ 

ا يف املناطق الصحراوية )، وإذا  30يـُْؤِمُنوَن} (األنبياء: حتتل أمهية كانت للمياه هذه املكانة فإ
م واستقرارهم وخمتلف قصوى يف حياة اإلنسان واحليوان والنبات بصفة عامة، حيث تتوقف حيا

م على هذه املادة احليوية، لذلك كان استغالهلا واإلفادة منها عن طريق ختزينها، وإدامة  نشاطا
ا بطرق وأساليب غاية يف األمهية، وهذا ما فعله سكان الصحراء منذ جر خمتلفة أمرا ضرور

م املعيشية، وهذا ما سوف نوضحه من خالل استعراض أمد بعيد، خدمة منهم لدوام حيا
:اجلوانب اآلتية

مصادر املياهأ.
املياه اجلوفية.1

ت مياه وادي يف منطقة متيل حنو الشرق مما ساعدها على استقبال ترسباتقع وارجالن
رجالن امن العناصر اليت سامهت يف متيز و و اللذان ينبعان من اجلنوب الشرقي،غارْ يغارْ إِ وادو ، ةْ يَّ مِ 

، ومها ينبعان اسَ وواد النْ ْمزاْب،اجلوفية رافدان آخران مها: واد لى خمزون هائل من املياه بتوفرها ع
ا الكثرية والافمدينة و من الشرق أيضا. ها رجالن بواحا ن اليت ذكر ، وخاصة وادي آنفاود
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يشرف على واحات كثرية من 1مية إلضافة إىل موقعها اجلغرايف، جعل منها قصرا صحراو
2.النخيل

استطاع األهايل استغالل هذه الثروة املائية الباطنية، فقد استخرجوها بتقنيات حمّددة 
ملنطقة ن متفجرة، وهي قدمية سطح األرض على شكل عيو وبرزت علىسوف نذكرها الحقا، 
وال يوجد هلا 3،، مما جعلها تعرف عند أهل املنطقة بعيون ذات القرننيتعود إىل ما قبل امليالد

4.وتيكورارينريغ وتوات أأخرى، على غرارمناطقالد املغرب إال يف هذه املنطقة و مثيل يف ب

لقول:ة حميط وارجالن يف الفرتة ااملصادر التارخييإحدى تصفو  "من قرية لوسيطة 
وعدد قرية325العباد حىت قرية إفران"، كانت توجد ومن جبلحمروز إىل قرية عني البغل، 

ر يقدر عددها بـ:  كانت قيبات األثرية احلديثة واليت  كما أن التن5.بئر1051هائل من اآل
تكتشف شبكة كثيفة جعلتها 6" يف سدراتةالباحثة الفرنسية "مارجريت فان برشمحتت إشراف

إىل وارجالنمن سدراتة واملزارع املمتدةمن السواقي كانت تستخدم يف ري واحات النخيل 
رخيية، تفيد أن املاهذا النوع من االكتشافات أيّ نواحي أبعد منها.و  ت ساقتها مصادر  ء  د روا

أخرى تقع على وواحات، مل لسقي واحات النخيل يف وارجالنأنه استعكان متوفرا بسدراته، و 
7سدراته.بعد أميال من

اق، فاملنطقة صحراوية لقد كان استغالل املياه الباطنية يعتمد على اجلهد البشري الش
ن، واألمطارتتوفر على أودية دائمة وهي الجرداء،  مما يعرض املنطقة إىل قليلة التساقطاجلر

ا بعيدة عن رجالايتضاعف مشكل قلة املياه يف منطقة و جفاف دائم، و  ن من منطلق أن واحا
ر مما حتم  ر أوال، ،على العاملني اعتماد تقنية جديدةمنبع اآل مث مدّ متكن من حفر اآل

نيا، و  لعدل بني أصحاب األجنةتوزيعالسواقي  ض من املشاكل اليت تعرت و . والبساتنيها 
لعمال القائمني عوارجالن أن نوعية تربتها رملية حلفر ، مما يدفع  ر  أعماق  إىللى حفر اآل

ديداً ملن يباشره. وهو عمل 8.كبرية إلضافة أنه يشكل  فيه مشقة 
هرت إىل منطقة ورجالن اختاروا جهة سدراته اليت  تشري الدراسات أن اهلاربني من 

، عاليت جعلتهم خيتارون هذا املوقأن من بني األسبابو كلم،14تبعد عن مدينة وارجالن حبوايل 
بئر أطلق عليها اسم "حبر ، ولسعة هذه المرتاً 60احتواؤه على بئر ارتوازية حفرت على عمق 



إلياس حاج عيسىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــمصادر المياه والنشاط الفـالحي في واحات المغرب األوسط  

100

سم عني الصفا، واليت تشري إليها املصادرورمبا كانت هذه العني9"الطوفان هي اليت عرفت 
لقربمن أهم عيون منطقةا  ا تقع  هلا ثالثة مصارف من سدراته، و وارجالن، خاصة أ
.مصرف أوالد بن الشيخ: مصرف أوالد إبراهيم بن عيسى، مصرف أوالد عيسى بن أمحد،هي

نية إلضافة إىل سم عني القبائل، بناحية يفرنعني  هي األخرى، ومصارفها ثالثةتعرف 
يم، مصرف أوالد عيسى بن مصرف أوالد عيسى بن إبراه: مصرف أوالد عيسى بن نوح، هيو 

10.سليمان

ا شأن قصور للتخريبواملصارف والسواقي تعرضتالعيون ري من تلكلكن الكث ، شأ
رخيية متعاقبةاليت تعرضت هي وقرى وارجالن ، خصوصا بعد األخرى للتخريب يف فرتات 

إلضافة 11م.1227/ه624بن غانية على املنطقة سنة اهلجوم الذي قاده حيي بن اسحاق
ن قدوم القبائل اهلالليةسعيدوين صر الدين إىل أسباب أخرى، إذ ذهب إىل بالد إىل القول 

نتج وتقهقرا اقتصادم قد محل معه انكماشا عمرانيا 11هـ/5القرن منتصف املغرب ابتداًء من 
لرعي أكثر.و 12،أساسا عن إمهال البدو الستغالل مصادر املياه اهتمامهم 

للباحث نورد مالحظاتوارجالن و لالستدالل أكثر على الوضع الذي كانت عليه منطقة 
Alain»روميالفرنسي أالن  Romey يقول: "ومن خالل احلديث عن كثرة النخيل إذ«

، ال نرى اليوم سوى كثبان رملية، خاصة حول و القرى من إفران إىل جبل العبادالسكان و 
ات مائية، لتجمعات سكانية، وقنو جند عددا كبريا من األطالل املتناثرة وسة، و ڤاته وانـسدر 

ر تعطينا تصورا تقريبيا عن املناطق اليت  وجذور النخيل. را، هذه اآل كانت واحات وقرى، وآ
ا املائية الباطنية، فهي اليت كانت أساس ازدهار وقصورا إن وارجالن تدين بوجودها، إىل ثرو

13املدينة واملنطقة."

حــفر اآلبــار / 2
وسيط مبدى قدرة السكان على استغالل املياه يرتبط ازدهار وارجالن يف العصر ال
ا،  ال على الرغم ممّا اجلوفية واحملافظة عليها والتحكم يف تقنيا وقد رفعوا التحدي يف هذا ا

رخيية عرفت فيها مظاهر من الرتاجع العمراين واالنكماش االقتصادي  شهدته املنطقة يف فرتات 
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إمهال استغالل مصاد التقنيات فما هير املياه واجلهل بطرق استعماهلا. كان سببه كما أشر
؟األهايل للوصول إىل مصادر املياهاليت اتبعها 

طن األرض وجد مثلها إال يف يف هذه املنطقة تتم بطريقة ال يإن استخراج املياه  من 
بئر ن جوانب الجدا، وألن األرض رملية فإواحات املغرب اإلسالمي، حبيث أن البئر حتفر عميقة

حىت متنع تسرب الرمال إىل قاع البئر، إىل أن يصل العاملون املكلفون 14،تربط جبذوع النخل
لفؤوس واملعاول، و احلفر عنحلفر إىل طبقة صلبة فيتحول تتم العملية حبذر دئذ إىل حنت 

صبح رحلة  قريبني من مستوى املياه، وعندما ياحلفر يكونون يف تلك املىشديد ألن العاملني عل
حلفر إىل مسك تلك الكتلة الصخرية أكثر رقة يكتفي ، و أعلى البئر، يصعد العامل املكلف 

قطعة من حديد إىل قاع البئر فتنكسر تلك الطبقة املتبقية فينبعث املاء صاعدا إىل األعلى، برمي
ان ال تتم هذه العملية دون خماطر على اإلنسو 15.جيري املاء على وجه األرضو فيمتلئ البئر

الذي جيب أن يرتكه قبل فرمبا أساء العامل تقدير مسك الكتلة الصخريةالذي يقوم بعملية احلفر، 
ندفاع املاء وهو يف قاع البئر، وإذا كان بطيء احلركة فإن املياه ستحاصره، الصعود، س يتفاجئ 

ورمبا ينتهي به األمر إىل الغرق.  
تمعات الواحاتية رصٌد ملختلف مظاهر استخرا ويف رحلة العياشي ج املياه وختزينها يف ا

ا،  حتدث عن يف مناطق توات وتيكورارين، و 16حيث وقف على أجهزة الفجاجرياليت مّر 
هي عبارة عن و 17"،تْ لـْ َڤ"الـيدعىلتخزين املياه يف املناطق السهبية والصحراوية،مظهر طبيعي

ملياه  ن، ويف وصفه حلالة وارجالن، لفرتة من الزمن بعد مستنقعات صغرية  حتتفظ  جفاف الود
رمن غرائب هذه البلدة، استخر "و :قال ، فيحفرون بئرا حنوا من اج عيون املاء غزيرة حبفر اآل

قبوه  فاض منه املاء ، فينقرونه  فإذا نصلون إىل حجر مصفح على وجه األرضمخسني قامة مث ي
، ويطلع كذلك بسرعة إىل فم البئر و  قو جلدف أغرقه فإنعينايصريفيضا مل يتدارك احلافر 

18املاء."

ر يف  أن ألخرى،من منطقة حميط وارجالنخيتلف عمق اآل عمق عني فلقد ذكر
ر أخرى بامرت، وقدر 60الصفا تصل اىل  جبل كرمية بئر يقدر يفقامة. و 50:ـلعياشي معدل آ

قياس ذلك بتقليدية، و طريقة بسيطة و أما عن طريقة القياس، فهي تتم ب19،مرتاعمقه بثمانني
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احلبل يقوم جبر على اليابسة، وهو(مجل أو بغل أو محار)مسافة الطريق اليت يسريها احليوان
اليت عرفتها وارجالن قد الفنتلكن يبدو أن كثرة 20املاء من البئر.مللئ و لْ يف آخره دَ طُ بَ رْ الذي يُـ 

رعلى بعض مظاهرها، على غرارعلى الثروة املائية، وانعكست لباً رت سِ أثّ  . وهي من دفن اآل
وارجالن، قصروا يلزمون أي عرش من أعراش النوازل اليت اعرتضت فقهاء املنطقة، لذلك كان

، فإذا  ر على عني مدفونة حتت األرضثِ عُ أنه مىت ني، أو بين إبراهيم، ـڤوهم بين سيسني، أو بين وا
رض  لتساوي، أما إذا اكتشفها مها، مث يستفيد منهايلتزم برتميفإن العرش الشيوعكانت 

، فإنه يتوالَّها قبل غريه، فإن وجدوا هلا مالكافإنه خيرب العرش الذي ينتمي إليهأحد داخل جنانه 
هذا ما فهي لصاحب اجلنان.نفقتهم فإن مل جيدوا هلا مالكا، مع العرش يف خدمتها على يتفقو 

ر يف منطقةطر بيتعلق بعة إىل وقت قريب، ومل تَّ مُ طريقةهذه الظلت وقد . وارجالنيقة حفر اآل
ستحداث الطرق والتقنيات احلديثة اليت أدخلها املس يف تعمر الفرنسي إىل املنطقة تتوقف إّال 

21.ميالديمطلع القرن العشرين

وتنظيف العيونالغطاسة / 3
ر متتلئ ألتربةوارجالنوالعيون يفاآل إىل طبيعة املنطقة لنظرواألوساخ عادة 

الرجال و 22.ريةصدر هلذا العمل تصيبه مشقة كبيت، والذيالكنس، فتحتاج إىل التنظيف و الرملية
ا،طّ ذه املهمة يسمون الغَ يقومون الذين حيث اسة، وهم يشكلون فئة حرفية قائمة بذا

ر معروفةورجالن على رجالهي حرفة تقع يفلغطس داخل البئر لتنقيتها و يقومون ود
ا اكتسبوا خربات و  لعمل على استخراج ما علق  ر  جتارب من جراء احلماية الطويلة هلذه اآل

تلك العائالت هذه املهنة مند قرون إىل غاية بداية القرن العشرين توارثاخ وأتربة، وتمن أوس
للميالد، خلف عن سلف. 

ا الزمفالعيون تندفن تدرجييا كلما قدمت و  ا و امتد  ا ن فتنغلق فتحا يضعف جر
ا ضعيفا يتفقون الغطّاسة مببلغيف هذه احلالة يتفق مالك العني مع ،شيئا فشيئا حىت يكون جر

بربط جراء عملية التنظيف فتتمعن كيفية إمث يشرعون يف عملهم. أّما عليه يف املسجد الكبري 
دىل به كذلك إىل قاع، يُ ربط فيه حجر كبرييف حبل آخر يُ دىل به إىل قاع البئر، و قفة يف حبل يُ 

ألتربة واألوساخ،ة فلكي فَّ فأما القُ البئر، ما حبل احلجر فهو لنزول الغطاس أو ميألها الغطاس 
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حيرص أن ال ينفلت منه حىت ال يتيه حتت لعملية جيعل احلجر بني رجليه و أثناء قيامه وصعوده و 
الغرق ورمبا ينتهي به األمر يف هذه احلالة إىل،هصعودقد يعقد من مهمة مما ،جوف البئر

ألتربة واألوساخ، و عند وصوله إىل . و اهلالكو  يكون قد مكث يف املاء مدة قاع البئر ميأل القفة 
ا والدقائق وبعد صعوده يسحبون القفة 10إىل 5متتد من زمنية اس النزول يعاود الغطّ ويفرغو

23.تصفى العني من األتربةحىت ، وهكذاإال يف اليوم املوايل

يف بعض األحيان دي ، تؤ يف نفس الوقتخطريةعمل الغطاسة مهمة شاقة جدا و يعترب
ر ترت إىل هالك الغطّاس.  اك من غري تلذلك كانت بعض اآل فيكون نقية لصعوبة العمل 

ر ت ق إىلونذكر أن وارجالن ظلت حمافظة على احلرفة 24.مصريها االند ، م20هـ/14بدا
ا، معاصرا صاحب "غصن البان" "الشيخ أعزام" ورقلةوكان مؤرخ ملا تبقى من ممارسات يف شأ

أما الكبار انقرضوا و اآلن كادت هذه الوظيفة تتالشى يف هذا الوطن ألن إذا علق عليها قائال: "و 
يف ختام هذا العنصر 25من شرفهم."وشيئا حيطأوالدهم صارت عندهم هذه اخلدمة ساقطة 

ا ، نستنتجخالل تتبع وصف املصادر واملراجع حلرفة الغطس يف العيونومن  ظلت حمافظة أ
وصاف الدرجيين  على أصالتها طيلة قرون، دون أن تتعرض لتغيري جذري، إذ ميكن االستدالل 

ة.14هـ)، وأعزام (ق 11هـ)، والعياشي (ق 7(ق  26هـ)، الذين قدموا لنا أوصافاً متشا

لعنيتقسيم ماء ا/4
بتوفرها على عشرات العيون وأن بعض تلك العيون  عرفنا أن منطقة وارجالن اشتهرت 

ممّا حّتم على القائمني على تنظيم املوارد املائية العمل على إيصال ، كانت بعيدة عن البساتني
رها ماثلة إىل تزال بعضال،شبكة كثيفة من السواقيمياه العيون إىل البساتني من خالل  آ

استعملوا جهدهم العضلي يف حفر وإذا كان أهل وارجالن قدخاصة.يوم يف أطالل سدراتةال
ر و  م كذلك اجتهدوا يف إجياد طريقة مثلى لتوزيع مياه اآل يئة العيون ومد السواقي فإ إعادة 

يه سنقوم بشرح طريقة التقسيم، من خالل بعض بني أصحاب البساتني بطريقة عادلة. وعل
تزمني التبسيط قدر املستطاع. النماذج مل

زمنية أقصاها أربعة عشر يوما، كلها مدةوارجالنبساتنييستغرق توزيع املياه على 
ايبدأ من طلوع الشمس هل ورجالن االقتصادي ألعرف اليف الواحداليومو  الفرتة أّما .إىل غرو
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اليوم الواحد كما يقسم .ايناليوم الثاليوم املوايل هو املمتدة من غروب الشمس إىل طلوع مشس
اخلروبة دانق،100الواحدة حتتوي على اخلروبة خروبة، و 120تساوي إىل وحدات قياس 

1680. يكون جمموع ماء العني يف أربعة عشر يوما لدانق هي وحدات لقياس كمية املاءوا
صيب كل بستان من املاء فهو خمتلف على حسب اتساع كل بستان، فبعض . أما نخروبة

، والبعض اآلخر مثن يوم، وبعضها سبعة خراريب نصف يومالبساتني هلا يوم كامل وبعضها
، هناك من له خروبة والبعض خروبتان، و سبعون دائقا، وبعضها ثالثة خراريب ومخسة و نصفو 

األصناف أوقات معلومة ومقدرة عند أصحاب هوالبعض نصف خروبة. ولكل صنف من هذ
27.ية التقسيمالبساتني ومن يشرف على عمل

مت استحداث عيون جديدة يف وارجالن، وأصبحت العيون اجلديدة ختتلف عن العيون 
، مبعىن أن العيون القدمية كان بداية وقتها طلوع الفجر، وآخرالقدمية يف وقت الفصل بني يوم 

الفالحني يغريونبعض االختالف جعلهذا الشمس.أما اجلديدة فبداية وقتها هو عند شروق 
يبدلونه عند انتصاف الليل،  رة قبلمن وقت تصريف املياه.  فأحيا بعدهذلك و . كل وأحيا

على إبطال الفرق بني وأعراش البلدأخرى. مما أدى إىل اتفاق أعيان حساب بساتنيهذا على 
ويعرف هذاوهي طلوع الشمس موحدة،تصريف العني وجعل بداية، واجلديدةالعيون القدمية 

ت يف عرف البلد مباء الصبح.التوقي
* كيفية تبديل املياه

أكثر على فهم آلية توزيع مياه العني كل حسب نقدم هنا بعض األمثلة اليت تساعد
، هذا يعين أن له يوم كامل من السقي، كأن وعشرون خروبةإذا كان الفالح عنده مائة فحصته.

ا، وتسمى ايكون يوم اجلمعة مثال، فيبدل املاء يف يوم اجلمعة  ألوىل من طلوع الشمس اىل غرو
لنهار، و ؛ خروبة بيضاء لسقي كانت  بدل من غروب الشمس يف اجلمعة الثانية يألن حصته 

لليل.ألن حصتهتسمى خروبة سوداء، اىل طلوعها، و  إذا كان له ستون و هذه املرة كانت 
عة األوىل من الصبح إىل الزوال، يف اجلمهذا الفالح يبدل ة، يعين نصف اليوم يف اجلمعة،خروب

الثالثة يبدل من الزوال اىل الغروب، ويف اجلمعة، يكون له نصيب من املاءالثانية ال ويف اجلمعة
عّوض يبدل الليل كله، أي من غروب الشمس اىل طلوعها، فيجتمع له نصفان، فيويف الرابعة
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ال يقسم يف عرف أهل وارجالن.سبب هذا االستثناء أن الليل اجلمعة اليت مل يسق فيها، و 
28.عملية التقسيميف تعقيداملالحظ أنه كلما نقص نصيب بستان من البساتني زاد ذلك و 

ت بيض فقطهناك منو  لنهار فقط، مبعىنالبساتني من هلا خرو . أن وقت السقي يكون 
الفالحــــةب.

ارتبطت اليت 29ملياه اجلوفيةارتبطت الفالحة يف واحة وارجالن ارتباطا وثيقا مبدى وفرة ا
األهايل على التحكم يف استغالهلا، وهو مبدأ تشرتك فيه مجيع واحات قدرة هي األخرى مبدى 

املغرب األوسط.
لزراعة.1 اهتمام األهايل 

لسكان وهذا على امتداد حمور  ين، األول ميتد من قرية كانت منطقة وارجالن آهلة 
هي منطقة تضمإىل قرية إفران، و ميتد من جبل العباد ور الثاينواحملإىل قرية عني البغل، حمروز

ادر القدمية لكن املص30النخيل.لسقي األجنة و بئر1051وقرية325حسب بعض املصادر 
مع و 31.حديثةهياإلحصائيات املتوفرةوجل ، عدد سكان املنطقةتسعفنا مبعلومات حولال 

احلقبة فة السكان يف املنطقة رغم البعد الزمين عن ذلك فهي مفيدة يف وضع تصور تقرييب لكثا
نية فإن مؤرخو ، هذا من جهةمدار البحث أن أي جتمع سكاين االقتصاد يقدرونا. ومن جهة 

، 2كلم85، أي مساحة حيتاج إىل عشر مناطق ريفية خصبة32نسمة3000بلغ عدد سكانه
، حىت ال يبقى هؤالء واد الغذائيةحلد األدىن من املهذه املساحات هي اليت متد السكان 

يف . أما احلديث عن التجارة الكربى أو اخلارجية فال ميكن االعتماد عليهاهممهددون يف معيشت
ا متوين املدن إّال بصفة جزئية، حبيث أن وسائل النقل تقليدية وبطيئة واملسافات بعيدة ، أو أ

حمفوظة ، تساعدها يف استقطاب سية، اقتصاديةسيابفعل عوامل دينية33استثنائية تشمل مد
ض املدن الكبرية مثل مكة املكرمة، واملدينة هو مثال ينطبق على بعو .كرب من التجارعدد أ

متع املدن اليت تتوغريها من، والقسطنطينية، والبندقية، وروما، املنورة، وبغداد، ودمشق، والقاهرة
االقتصادية.من األمهية بقدر أكرب

ثريه يف، والثالث والرابع للهجرةين الثا،تاج الفالحي ضعيفا خالل القرونإذا كان اإلن و
، فإن النمو الدميغرايف وكثرة اهلجرات إىل منطقة احلياة  نو االقتصادية والتطور العمراين 
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ظهور طبقة من األغنياء االجتماعية، و ارتفاع القدرة الشرائية لدى بعض الفئات وارجالن، و 
لفالحة مع حتسني استغالل أمثل ملياه العيون 34،واملياسري كلها عوامل سامهت أكثر يف العناية 

.أخرىويف واحاتظهرت يف وارجالن هذه العناية 35.البستنةوتطوير زراعة
لسكان إىل االهتمام دفإلضافة إىل العوامل السابقة، تعترب جتارة القوافل عامًال إضافيا ع 

خمزون أساسا يف، واملتمثلة وارجالنجلب رؤوس أموال إضافية إىل حيث سامهت يف لزراعة،
إلضافة إىل جلب اليد العاملة الرخيصة ممثلة يف عبيد السودان. هذالذهب ين العاملني، 

رجالن ومعظم ايف واحة و منو وتطوير ووفرة اإلنتاج الزراعي واجيايب علىانعكسا بشكل كبري 
ارجالن، وهل هي جات الزراعية اليت كان يوفرها فالحوا و هي املنتمالكن 36واحات املغرب.

جتار وارجالن تصديرها إىلاليت يستطيع من خالهلا املنتجةكمياتهي ال، ومامتنوعةخمتلفة و 
لتايل االستهالك احمللي، و حدّ مل يكن يتجاوز االهتمامأم أن ؟البالد اليت تذهب إليها قوافلهم

التجارية.به القوافلدون انتظار ما جتود من،ذايت يف املواد الغذائيةتقالل الاالسنسبة منحتقيق
ا أرض يب عنها من خالل إبراز أهم املنتهذه التساؤالت سنحاول أن جن جات اليت كانت جتود 

صر الدين . واملنتوج الثانوينتوج الرئيسي التمييز بني املو ،وارجالن يف هذا السياق يقدم لنا 
على أخذ هو مهم جداحديثا لعدد النخيل يف وارجالن، و سعيدوين إحصاءً  كونه يساعد

د م كان عد1881. ففي سنة ارجالن يف القرون السابقةو يف واحة حول املوارد الزراعية تصور
خنلة، يف وقت كان فيه عدد سكان املدينة 436.252حوايل خنيل منطقة وارجالن ونواحيها 

اورة وبال شكخنلة لكل فرد، فهو إذاً 100أي مبعدل 37؛نسمة3143هلا حوايل والقصور ا
.عدد كبري

الزراعيةاملنتجات.2
التمور-أ

يل الشاسعة يف بالد املغرب إىل واحات النخومانية الر ال تشري املصادر القدمية، اإلغريقية و 
ية املؤلفات العربحني كتبتيف ،ودة يف منطقة وارجالن على األخصاملوجعموما، وتلك

االنسياق وراء معهاعن واحات النخيل يف بالد املغرب بشكل كثيف لدرجة يصعبواإلسالمية
أصل منبتها  وهم يرون أناآلراء اليت حتدثت عن انتقال زراعة النخيل من املشرق إىل املغرب. 
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يف ا إىل بالد املغرب املهاجرون املسلمون األوائل كان يف بالد املشرق، وقد يكون الذي أتى
38.القرن السادس امليالدي

كثافة واحات بالد املغربأكثروجعلها من، لى غرس النخيل يف منطقة وارجالنما ساعد عإن 
.لى طبقة هائلة من املياه اجلوفيةاملنطقة عتوفر- أ: اثنان مهاعامالن-بسكرةغرار واحة على- 
39.واسعة للسكان بتقنيات غرس النخيلالاملعرفة-ب

األوىل هي اإلكثار :كل واحات بالد املغرب بطريقتنييفل يف وارجالن و زرع النخيت
ا، إذ تكون نسبة اجلودة ضعيفة ،بطريقة النوى وهي طريقة ال تستعمل بكثرة بسبب كثرة عيو

جدا، كما أن نسبة النخيل املذكر يكون مرتفعا، قد يصل إىل النصف من جمموع ما يتم زرعه 
االعتناء جبميع الفسائل حىت تكرب، إذ من الصعب التفريق بني النخيل من النوى، وجيرب الفالح

لفسائل.هيالثانية 40من جنس الذكر واألنثى قبل مرحلة التزهري. عبارة عن وهي 41اإلكثار 
، وهي تعرف يف (النخلة األم)خنيالت صغرية يتم قطعها من جوانب خنلة كبرية تكاثرت حوهلا

سم "احلشان".واحات املغرب األوسط 
، ويسمى األوىل تكون طبيعية:طريقتنيكما تتم عملية تلقيح النخيل (التأبري) وفق 

ح وبعض احلشرات املتنقلة بني أشجار النخيل أي دون تدخل 42،لتلقيح اهلوائي عن طريق الر
ا يف فرتة  ح أثناء هبو هي من بنقل اللقاح من النخلة اليتاللقاح تقوماإلنسان، حبيث أن الر

جنس الذكر إىل النخلة اليت هي من جنس األنثى. واملالحظ أن هذا النوع من التأبري يكون يف 
ً على النخيل ذات العلو  املناطق اليت يكثر فيها النخيل من جنس الذكر، كما تقتصر أحيا

يف املرتفع لصعوبة ارتقائها من طرف االنسان، وتكون الغالت يف مثل هذه احلاالت ضعيفة، إال
نبتدخل االنسانالتأبريكونيوالثانيةبعض األصناف.  إىل يصعد الفالح بنفسه ، وذلك 

نية إىل النخلة من جنس أعلى النخلة الذكر ل يأخذ مادة اللقاح من عراجينها مث يصعد مرة 
لسعفو وسط العراجني األنثى ليضع مادة اللقاح  العراجني حجم يكرب، وعندما يقوم بربطها 

بشكل منتظم. تبدأ النخلة يف جعلها متدلية إىل األسفلد الفالح مرة أخرى لتنظيمها و يصع
، من عمرهاالسادسةالرابعة أو لة وذلك ابتداء من السنة اإلنتاج تدرجييا يف هذه احلاالعطاء و 

رجالن من أكثر الواحات اتعترب و و 43.سنة15ويبلغ اإلنتاج ذروته عندما تبلغ النخلة عمر 
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قوت احلموي ذيؤكد هوية كثافة من حيث عدد خنيلها وكذا جودة متورها. و راالصح ا الرأي قول 
44."واخلريات، كثرية النخل يف الربضاربة وبالد اجلريد"كورة بني افريقية ارجالن اعن و 

ريخ وارجالنجند يف مصادر أخرى ما يشري إىل القيمة االقتصادية للنكما  منها ما. خيل يف 
ء يف سريه عن أيب نوح سعيد بن زنغيل، عند فراره إىل وارجالن بعد فشل ثورته كتبه أبو زكر

أحسنوا القيام به فمأل له الشيخ على الفاطميني، حيث "أكرمه أهله وحفظوه وعظموا درجته و 
لتمر.  45أخرى عشية."ة بكرة و مائدوأجرى عليهصاحل جنون بيتا إىل السقف 

ة أخرى تبني لنا احلضور الدائم للتمر يف موائد الوارجالنيني، فقال: ويف الدرجيين حادث
حدثين بعض العزابة عن الشيخ عبد هللا عن علي قال خرجت من أربغ أريد وارجالن يف مجاعة "

عليهم،قال فخرج إىل العزابة فسلم حيي،من العزابة فسلكنا على تالل منزل الشيخ عبد هللا بن 
...مث دخلت عليه ولبنا عجيباا دخلنا موضعه قدم لنا مترا كبيسا معسال فلموأنزهلم للضيافة.

بس وبني يديهفصادفته على مرضخة  ه رضخها كلما رفع حشف، و وكوز ماءحشف أحرش 
ا ، فقلت له ما هذا النواة لعلف الغنموفضّ ، وأكلها وأتبعها جبرعة ماء من الكوزوأزال نوا

بين إن من أكل خيار ماله فقد أكل دم شيخ؟ هال أكلت من التمر الذ ي أطعمتنا منه؟ فقال 
46"وجهه، وذلك مدخر ألمثالكم، وإن الذي بني يدي مع العافية كثري.

لنسبة ألهل وارجالن  ء، تبني أن التمر هو  لثة نستخرجها من سري أيب زكر حادثة 
ا أحد مشائخ وارجالن هو ابو ثروة ال تقدر بثمن، يبدو ذلك جليا من خالل رسالة بعث 

ن حد مناطق املغرب وهو يدعوه ليقدم إليه صاحل جنون بن مير ، إىل ابن عم له كان مقيما 
ابن عمي إيتينويهجر وارجالن: أرضا كرمية قدر " ، فإنك قمت يف أرض الفقر، فإن عند

ابن عم أرضا قعدة ، فأن ي ايتينالكساء حيمل البعري وسقه حبا. فأجابه أبو صاحل:  عند
منابت النخل أغىن من واجلواب فيه قناعة أيب صاحل أن 47الرجل حيمل البعري وسقه عسال."

ن كان حذقا يف السياقويف نفس منابت القمح. الوسياين صاحب السري أن بن مير يفيد
ها، ومن تساقط عليعمل النخيل، من إزالة الكرانيف واجلريد اليابس وتنقية قلبها من احلشف امل

، فهذا نفس الكثافة طيلة قرون من الزمانواحات وارجالن شاخمة بوظلت48.نسيج العنكبوت
،حلته يف القرن احلادي عشر للهجرةأثناء ر مطلع العصر احلديثيف العياشي يصف لنا املدينة
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قة عجفاء، " وتراءى لنا خنل وارقال كأنه، بقوله:السابع عشر للميالد ع يتقطسحابة رطباء أو 
49."السراب دونه وكثري من الناس ال يفهمونه

، نستنتج أن أشجار النخيل كانت تزرع على نطاق من خالل هذه النصوص التارخيية
كنا - واسع يف وارجالن، كيف ال وعدد النخيل يف منطقة وارجالن حسب إحصائيات حديثة

إليها من  4331كان حوايل يف حني أن عدد السكان  252436حوايل بلغت-قبلأشر
مرتفعة، يستنتج من خالهلا ثراء وهي نسبةهو ميثل متوسط مائة خنلة لكل فرد، و نسمة فقط. 

عتبار أن حيازة النخيل يف مدن الواحات من املقاييس احملّددة للثروة.  املدينة 
لنخيل، حىت أنه قلما الو  د عائلة ليس لديها جتزالت عادة سكان الواحات االهتمام 

ية.واحات اجلزائر اليف ظاهرة الزالت متوارثةيان أو جنان فيه عدد معني من النخيل، وهبست
ا االستهالك ا لتأكيد كانت تنتج التمور بكميات كبرية تتجاوز  حمللي وتصدره فوارجالن 

ات كبرية منها، وخاصة من ، على عهد اآلسيقيني الذين كانوا يستوردون كميململكة سنغاي
تية من وارجالن القوافل اآللّ قِ ، وعندما تَ د كان لسكان سنغاي ولع به جلودته، وقوارجالن

لتمور مليزان وإمنا بعدد املتبقية يف، فإن الكميات القليلة واحململة  أسواق سنغاي ال تباع 
مناليت كانت جتلب إىل مملكة سنغايكانت من األمحال الثقيلة والكبريةاحلبات. فالتمور إذاً 

تكون عوائدها  وتستخدم كمادة جتارية 50وتوات.ـرتڤاملغرب، وخاصة من وارجالن وتـواحات
الستغالل املوارد سعيدوين على التأثري اإلجيايبصر الدينويستدلّ املنطقة.اقتصاد كبرية على 

سن ودليل اإلزدهار املرتبط حبسكان يف عهود خمتلفة بقوله: "ملنتوج التمور على رفاهية الاملائية، و 
ألف دقة ذهبية،  150استخدام املياه اجلوفية أن سكان ورقلة كانوا يدفعون حلاكمهم ضريبة 

يف وقت كان فيه فارس،1000كما أن حاكم ورقلة كان قادرا على اإلنفاق على حامية من 
قل داًء من القرن احلادي عشر اهلجري، السابع عشر امليالديلكن ابت51."التمر أهم منتوج

يئتهااالهتمام الفنت اليت عرفتها وارجالن يف تلك ت و ، من جراء االضطرامبصادر املياه و
لتايل الكثري من واحات النخيل إىل  احلقبة، فتحول الكثري من الفالحني إىل الرعي، وحتولت 

52أرض بور بفعل اإلمهال والفنت.
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راعية اليت كانت تنتجها ديد نوعية املواد الز ختتلف الدراسات يف حت: منتجات أخرى
أن الفالحة يف وارجالن  فيذهب معظمها إىل القول ، ماعدا التمر طبعاتصدرها وارجالنرمبا و 

دف االستهالك  كانت تتمثل أساسا يف غرس النخيل. أما زراعة بعض املنتجات األخرى فهو 
ا هامشي يتماشى مع ميثل اقتصاد تقتصر على املساحات املروية من الواحات، فهواحمللي أل

سدّ ويكون اهلدف من هذا النوع من االقتصاد هو،ظروف وأوضاع املنطقة الصحراوية
رجالن اشتهرت إىل ايف حني أن هناك من الدارسني من يرى أن و 53.حاجيات السكان أساسا

نا يفيد على األرجح، اإلنتاجومفهوم الكثرة ه54جانب كثرة خنيلها بكثرة أشجار الزيتون فيها.
كما يرى حممود إمساعيل أن ازدهار الزراعة يف واحة وارجالن الذي يزيد على االستهالك احمللي.  

ر كان نتيجته اشتهار املنطقةاعتمادا على مياه ا النخيل والزيتون وزراعة احلبوب، شجار آل
ة اشتهرت بوفر ،صغرية لكنها متحضرةوارجالن فمدينةأما ا اجلانب قائال: "يصفها من هذو 

ألسواق و وغصَّ ا خنيلها وغال 55." تجارالت 

يف سريه حول حصار الفاطميني ملدينة وارجالن واقعةوهناك  أخرى ذكرها أبو زكر
ا إىل  الواقع خارج وارجالن للتحّصن به، وفيما يشبه السرد األسطوري، جبل كرميةوهروب سكا

م وضعوا كمياقال  هي تبدوا من بعيدال تقرتب منها و ت كبرية من الزيت يف قصاع واجلمأ
ا تشرب ماءً  ماء كثري، فرأوا أن يفكوا أن مع السكانرون، فظن احملاصِ للفاطميني احملاِصرين وكأ

ء، يكون أهل وارجالن يتوفرون على كميات كبرية 56.احلصار عنهم ففي حالة صدق أيب زكر
كانت كل املدن "يقول فيها:كاالكعّ لعثمانأخرىوخنتم بشهادةعلى الزيت والزيتون. 

57."املزارعوتكون بفحوصها، واملغارسا اجلنات وخصب حتيطالرستمية يف عمران 

ولكنها موجهة لالستهالك احمللي، منها ، أخرى عديدةاملنطقة حماصيلعرفت لقد 
وع من هذا الن58.الربتقال، الليمون، الرمان، العنب، املشمشعلى غرار ، األشجار املثمرة

جذورها الطويلة، ورمبا املتابعة الدائمة، عكس النخيل اليت تعتمد على احملاصيل يستلزم السقاية و 
كما أن تستغين النخلة عن السقاية إذا توفرت املياه اجلوفية يف مستوى قريب من السطح.

ت  النخيل معروف مبقاومته النسبية للملوحة. لكن عندما تشتد نسبة امللوحة وتصل إىل مستو
النخيل تصبح عاجزة عن فإن أشجار ، غرام يف اللرت4مرتفعة، كأن تصل نسبة الكلور إىل 
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ا األشجار ة يف األسبوع على األقل. أمّ مع ذلك فالنخيل حيتاج للسقي صيفا، مرّ اإلنتاج. و 
م احلر الشديد املثمرة اليت حتدثنا عنها فهي غالبا ما تزرع بني النخيل حىت تس تفيد من ظلها أ

قى فيه حتتاج إىل السقاية بكميات كبرية يف فصل الصيف، عكس فصل الشتاء حيث تسهيو 
ا شديدة احلساسية يف مواجهة ظاهرة امللوحة، مرة أو مرتني يف الشهر. و  متتاز األشجار يف أ
إذا مل يسارع بعالجها يكون مصريها اإلنتاج، و وتتوقف عناألصفر، حيث يتغري لون أوراقها إىل

59وت.احلتمي امل

لنسبة للحبوب فإن الفالحني يزرعونه مرتني يف السنة. م رّة يف الشتاء وأخرى يف أما 
أشعة الشمس احلارقة، ر من يف هذا الفصل يزرع القمح بني النخيل حىت ال يتضر الصيف، و 

ا على زراعة احلبوب و وما يالحظ. بينما تكون املساحة املزروعة يف فصل الشتاء أكرب الشعري أ
طلب كميات كبرية من املاء، على عكس النخيل واألشجار املثمرة، خاصة يف فصل الصيف.  تت

خاص بفصل الصيف. الشتاء وآخركما يزرع الفالحون خضرا مومسية بعضها خاص بفصل 
ا اليت تزرع يف . أمّ ففي فصل الشتاء يزرعون مثال: البصل، الثوم، اجلزر، اخلس، الفول، اللفت

.ام، الشمّ لقرع، البطيخ احمللي، الطماطم، الفلفل، الباذجنانفصل الصيف فمنها: ا
حني أن الصيفية تسقى يوم بيوم، وتسقى اخلضر الشتوية مرتني أو ثالثة مرات يف األسبوع، يف 

يوميا.و  ولالستدالل أكثر على نوعية احملاصيل الزراعية اليت كانت تنتجها وارجالن، 60أحيا
وارجالن كانت غنية بزراعة يعتقد أحد الباحثني أنكما 61حلنطة.ينفرد اإلدريسي بذكر مادة ا

إلضافة إىل بعض الفواكه. وما ناليل و النخ حظه يف اخلتام أن سكان الواحات أشجار الزيتون، 
من االهتمام ألجنتهم يولو يزالونرغم كثرة التأثريات احلديثة، فال و  ها ، جتدوبساتينهم وواحا

ا وحتميها النخيل و مزينة مبختلف اخلضر الش والليمون أشجار الربتقال توية والصيفية، حتيطها 
يف سائر ده يتكرر يف واحات وارجالن، توات، تيكورارين، و هذا املنظر جت.والرمان والعنب

واحات بالد املغرب. 
نظام  اخلمـــاسة/ 3

اشتق مصطلح اخلماسة من لفظ "اخلمس"، ومخس الشيء هو جزء من مخسة أجزاء،
خذ  وهو يف العرف االقتصادي لسكان الواحات يعين أن العامل الذي يشتغل يف أرض غريه 
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خيتلف عن نظام األجرة. مخس اإلنتاج كمقابل للمجهود الذي يبذله يف خدمة األرض. فهو إذاً 
هذا النظام بوارجال لقول: "وهذا أعزام يصف بقا ذان يف الفرتة املعاصرة  الوطن  واخلماسة 

ليس له ما يكفيه من املؤنة له ولعياله، يتوالها من هو فقري و نت من املهن الشريفة، والغالبكا
خلمس يف التمرومعناها أخد اخلمس، و  فنظام اخلماسة إذًا عبارة عن 62".قد كانت اخلماسة 

وفق شروط معينة، بعضها يقع على عاتق 63اخلماسد العالقة بني مالك األرض و عقد يقيّ 
هي جممل األعمال الكبرية مثل:و املالك، 

أجرها.بوسائله ودفعجلب األمسدة إىل أرضه - 
إعطاؤهم أجرهم.أن يهتم بنفسه بعملية الغطاسة كاتفاقه مع الغطاسني و - 

فيماهي أن يكمل ما بقي خلدمة األرض وهي أعمال تتمثل أما شروط املالك على اخلماس ف
الفواكه.، واخلضر و رزرع األشجاألمسدة إىل مكان احتويل- يلي: 

يج البستان ويكون غالبا جبريد النخيل                                                تسي- 
مور السقاية-  االهتمام 
ا.االهتمام بتأبري النخيل و -  تنقيتها يف األوقات اخلاصة 
64نقله إىل البلد أو كذلك احلطب.قطع التمر و - 

ت الربية. البستان من الحراسة-  لصوص واملفسدين، ومن احليوا
بعد هذا االتفاق، يستفيد الفالح من مخس اإلنتاج كما أسلفنا. ويف كثري من األحيان يتربع 
صاحب األرض للخماس جبزء من حصته، خاصة إذا كان اإلنتاج ضعيفا بفعل عامل من 

ن لكي نرى تقييمه نعود لصاحب غصن الباو . العوامل، أو أن يكون املالك من ذوي الفضل
، فلما خلف من واإلفادة والعمرانذه املهنة كان الناس يف غاية الرفاهية ا النظام فيقول: " و ذهل

ألجرة اليومية، صاروا يسافرون ذا فقد فسد النظام ...بعدهم خلف، ألفوا خدمة احلاضر  و
فهو خمتلف، إذ أن نا ا تقييمأمّ 65بقيت تلك األراضي اخلصبة قاعا صفصفا."وخلت البالد، و 

أن هذا األخري ال يستثمر فيها مبال أو جتهيز معني، لكن اس، و األرض ليست ملكا للخمّ 
يدفع الفقر ملقابل فهو يضحي جبهده ووقته، وال يبدو أنه جيين يف األخري الشيء الكثري، إال أن 

يتخلون عن مهنة إن مل يكن كذلك، فما هو السبب الذي جيعل األبناءعن نفسه وعن عياله، و 



إلياس حاج عيسىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــمصادر المياه والنشاط الفـالحي في واحات المغرب األوسط  

113

ء. إىل التلف والفساد قبل كانت تتعرض أحيااحملاصيل الزراعية يف الصحراء  كما أن اآل
إلضجنيها، نتيجة قساوة الظروف الطبيعية اليت ، من خالل الفنتافة إىل العامل البشري، 

أكرب املتضررين. هذه العوامل إذا مل يستوعبها املالك كان اخلماس .عرفتها املنطقة عرب السنني
ال تؤكد سوء العالقة بني املالك واخلّماس، و  نظام اخلماسة ال يوفر الرفاهية والنوازل يف هذا ا

خر يف الظلم االجتماعي .   للجميع، بل رمبا يساهم بشكل أو 
:اهلوامش

ريخ اجلزائر (العهد العثماين)، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -1 صر الدين)، دراسات وأحباث يف  سعيدوين (
224م، ص. 1985هـ/1405

225سعيدوين ، نفس املرجع ، ص. -2

د على مدى قدم هذه العيون.                                                                                   يبدو أن استخدام العبارة كان جمازا، للتأكي-3

ريخ وارجالن، (كراس مكتوب خبط اليد)، ص .-4 محو إبراهيم بن صاحل)، غصن البان يف  88أعزام (

ريخ وارجالن، خمطوط، صورة طبق األصل، ورقة/-5 01لو افرتضنا املبالغة يف العدد، إال أنه يفيد الكثرة. جمهول، 

ت حول سدراتة.Margueritte Van Berchemفان برشم"مارغريت-6 لعديد من احلفر حثة فرنسية قامت   ،"

45م، ص.1981هـ/1402زيع ،اجلزائررشيد بورويبة ، مدن مندثرة ، سلسلة فن و ثقافة ، الشركة الوطنية للنشر والتو - 7

بوعصبانة (عمر سليمان)، معامل احلضارة االسالمية بوارجالن، رسالة ماجيستري، معهد أصول الدين، جامعة اجلزائر، –8
165م، ص .1992هـ/1412

45بورويبة ، املرجع السابق، ص .- 9

ضية يف املغرب األوسط ، مجعية الرتاث، القرارة-10 128م، ص.1996ـ/ه1416اجلزائر، - مسعود مزهودي ، اال

167بوعصبانة، املرجع السابق، ص.-11

242، ص . املرجع السابق سعيدوين ، - 12
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Alain Romey,Histoire mémoire et societes, editions l’harmattan/awal,-13

Paris/France, p.03

16614بوعصبانة ، املرجع السابق ، ص.-

91، ص.املرجع السابق أعزام ، -15

سم "الفقارة".                                                طريقة للسقي تستعمل اىل اليوم يف منطقة توات و -16 تيقورارين "أدرار و تيميمون"،تعرف 

لقرب من الواحات، وهي تفيد نفس - 17 يف اجلزائر يف منطقة السهوب والصحراء  مصطلح "القلتة" ال يزال استعماله شائعا عند
عات سكانية أخذت امسها من املنطقة اليت تكثر تجمع فيها مياه األمطار، بل إننا جند جتماملعىن املشار إليه يف املنت، أي الربك اليت ت

فيها هذه الظاهرة.

، 02حلميسي (موالي)، اجلزائر من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط-18
87ص. م،1981هـ/1401

166بوعصبانة ، املرجع السابق ، ص . -19

ر البعيدة،ومل يستغن عنها الفالحون اال حديثا ،بعد ظهور احملركات -20 عرفت واحات املغرب هده الطريقة يف جلب املياه من اآل
ئية.       الكهر

92أعزام ، املرجع السابق ، ص .-21

88حلميسي ، املرجع السابق ، ص . -22

94ص . أعزام ، املرجع السابق ،- 23

88حلميسي ، املرجع السابق ، ص . - 24

94أعزام ، املرجع نفسه ، ص . - 25

لتقنيات احلديثة. بل -26 هذا االنقالب اجلذري عرفته كل واحات املغرب، إمنا العيب ليس يف ترك األساليب التقليدية، و األخذ 
ت الشفوية احتفظت لنا  مبعلومات قيمة يف جمال الري و يف عدم تدوين  التقنيات القدمية بكل تفاصيلها ،وحلسن احلظ أن الروا

الفالحة.                                                                                                                     
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95أعزام ، املرجع السابق ، ص . -27

96أعزام ، املرجع السابق ، ص . - 28

.               275، ص 1985هـ/1406حممود امساعيل عبد الرزاق ، اخلوارج يف بالد املغرب ، الطبعة الثانية ، سنة -29

Alain Romey, op.cit, P.16-30

لنظر اىل كون املنطقة عرفت زوال الكثري من القرى ، 4331م ، حوايل 1881كان عدد سكان ورجالن سنة -31 نسمة ، و 
–أكثر من هذا العدد بكثري .أنظر فال يعقل أن يكون عدد سكن املنطقة يف الفرتة الوسيطة أقل من هذا العدد، بل رمبا كان 

244سعيدوين ، املرجع السابق ، ص. 

ذا املقياس االقتصادي .                                               -32 ا من قرى كثرية ، معنية  نتصور أن وارجالن ، و ما حييط 

م)، الدار التونسية للنشر، 10و9هـ/4و3(احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية)،(قاحلبيب اجلنحاين ، املغرب االسالمي-33
35م، ص. 1978تونس

اخرتاق اآلفاق، م)، املغرب العريب من كتاب نزهة املشتاق يف1153هـ/548االدريسي (أبو عبد هللا حممد الشريف) (ت.–34
160م، ص.1983تح: حممد حاج صادوق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

36حلميسي ، املرجع السابق ، ص.- 35

رهاقويدر بشار ، -63 تنةجتارة القوافل و آ م، ص. 2001اجلزائر، -، جملة: طريق القوافل، املركز الوطين للبحوث، مطابع قريف، 
17

244سعيدوين ، املرجع السابق ، ص . -37

ملغرب االسالمي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -38 تة يف احلركة املذهبية  م، 1984هـ/1404بن عمرية (حممد)، دور ز
. 27ص

39- ALAIN ROMEY, HISTOIRE TOPONYMIE ET TRADITION ORALE
D’UNE OASIS ARABO-BERBERE: N’GOUSSA.CENTRE D’ETUDES
MAGHREBINES 1973-1974, P.21.
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م، ص 2014سورية، - بربندي عبد الرمحان، شجرة النخيل زراعتها وأمهيتها اآلفات احلشرية واملرضية، دار رسالن، دمشق- 40
28-29.

جلذع األم، هذه األشجار الصغرية تفصل عن أمها-41 عادة ما تلد النخلة مبجرد بداية منوها، شجريات أخرى من النخيل وحتيط 
لتزرع من جديد.   

.29بربندي عبد الرمحان، املرجع السابق، ص - 42

Alain Romey, op.cit, p.22-43

لد اخلامس، دار صادر، بريوت- 44 قوت "شهاب الدين أيب عبد هللا"، معجم البلدان، ا 1977هـ/ 1397لبنان، -احلموي 
371م، ص 

، (حيي بن أيب بكر)، (ت.-42 ، سري األئمة وأخبارهم، تح: امساعيل العريب، املكتبة الوطنية، اجلزائر، هـ)471أبو زكر
155م، ص. 1979هـ/1399

ملغرب، ج670د) (ت.الدرجيين (أبو العباس أمحد بن سعي-43 ، تح: طالي ابراهيم، (د.ن)، (د.م)، 02هـ)، طبقات املشائخ 
. 508-507(د.ت)، ص

343، ص.2الدرجيين ، املصدر السابق، ج-44

، ص.م1985أبو الربيع الوسياين، سري مشايخ املغرب، حتقيق وتعليق:إمساعيل العريب ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر-45

83حلميسي ، املرجع السابق ، ص. -46

دية ، مملكة سنغاي-47 ، (د.ت)، م) ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر1591-1493يف عهد اآلسيقيني(عبد القادر ز
177ص. 

243، ص . سعيدوين ، املرجع السابق-48

243سعيدوين ، نفس املرجع، ص . -49

244سعيدوين ، نفسه ، ص . -50

164لسابق ، ص . بوعصبانة ، املرجع ا-51
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275حممود امساعيل ، املرجع السابق ، ص . -52

ء ، مصدر سابق ، ص . -53 .                                                                                                                            113أبو زكر

123م، ص.2003، بريوت  لبنان ،01وجز التاريخ العام للجزائر، دار الغرب اإلسالمي ، طعثمان الكعاك ، م-54

58- ALAIN ROMEY, HISTOIRE TOPONEMY, P. 25

ألن املنطقة أصبحت إن ارتفاع نسبة امللوحة يف الرتبة يؤثر سلبا على احملاصيل الزراعية عموما، و يف وارجالن تتعقد املشكلة -56
تشهد ظاهرة تصاعد املياه اجلوفية. 

ALAIN ROMEY, OP.CIT, P.25-60

160، ص .املصدر السابقاإلدريسي ، -58

97أعزام ، املرجع السابق ، ص. -59

ثري هذا املصطلح على العرف اجلماعي لسكان الواحات الصحراوية، فقد ظل-60 الناس إىل وقت قريب يرددون هذا نتيجة 
االسم ويطلقونه على الفالح الذي يشتغل يف أرضهم كأجري يومي.                                     

بني القصور  وواحات النخيل بعدة كيلومرتات .                            -62 تقع البساتني خارج أسوار البلدة ، و تقدر املسافة أحيا

98أعزام ، املرجع السابق ، ص . -63
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وأمهيتها الرحلة العلمية
)م1364/ـه482يف مسرية العامل ابن مرزوق احلفيد (تـ:

جامعة تيارت، الطيب بومجعة نعيمةاألستاذة 

: امللخص

لعقل الذي يدعوه لذلك،  وكانت الرحلة من خلق هللا اإلنسان حمبا للحركة والتنقل وأمده 
لقد تعددت الرحالت وتنوعت أشكاهلا .من إفراغ هذه الرغبةاإلنسانالوسائل اليت مكنت 

وعليه ميكن اعتبار الرحلة ،لة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدوافع الرحالة نفسهأولكن تبقى املس،ودوافعها
االت اليت تزيد اإلنسان معرفة وثقافة ومن هذا املنطلق تعترب الرحلة العلمية من أهم ،من أكثر ا

. وكانت الرحلة يف حياة ابن مرزوق احلفيد اإلسالميةة العربية أنواع الرحالت اليت عرفتها احلضار 
ا سامهت يف صقل شخصيته، إذ يعد  ل من علوم  مهمة جدا، أل موسوعة علمية متنوعة، فقد 

عديدة، ونتيجة لذلك  كغريه من شقفقد ظهر نبوغه يف علوم عديدة ومتنوعة،كثرية وأجاد فنو
ومثابرة، رغبة منه يف حتصيل القدر الكايف من العلوم ةمحاسالعلماء األفذاذ طريق العلم بكل

واملعارف، وسامهت الرحلة العلمية يف هذا البناء والتكوين الفكري والثقايف.

"الرحلة العلمية وأمهيتها يف مسرية العامل ابن مرزوق احلفيدومن خالل هذا البحث 
"، سنحاول تسليط الضوء على الكيفية اليت سامهت فيها الرحلة يف )م1364/ه482(تـ:

كرب برهان على أالرحلة العلمية هي استجماعه لعلومه واألماكن اليت قصدها يف رحالته السيما وأن
نا العظام مكانة تعكس علو اهلمة ومسو القصد، وشرف الغاية والوسيلة لطلب العلم، ئبلوغ علما

ها وإوهي  يف اإلنسانإليهاقيمة وغاية يرتقي وأكثرهاأشرفهاالرحالت فهي أنواعدىإحن اعترب
.يتزودون منهم العلم والقيمفحياته، كيف ال وهي الرحلة اليت جتمع طلبة العلم بعلماء عصرهم 

God created man as a lover of movement and mobility, providing him with
the mind as a support for that reason.  The journey was one of the means that
enabled man to offload this desire. Journeys were numerous and took a variety of
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forms and motives, yet the issue remains closely linked to the travelers’ reasons
themselves. Thus, the journey could be considered as the important areas which
add more knowledge and culture to man. In this sense, the scientific journey is
one of the most important journeys known by the Arab-Islamic civilization.

This journey was very important in the life of Ibn Marzouq El-Hafid,
because it contributed to the refinement of his character, as Ibn Marzouk is
considered as a variety of scientific encyclopedia. He learnt from many sciences,
mastered many arts, and as a result his genius appeared in many and varied
sciences. Like his fellow scientists, he inclined to the road of knowledge with
enthusiasm and perseverance with the desire to obtain enough science and
knowledge. His scientific journey contributed in this construction and intellectual
and cultural configuration.

Through this research work, "The scientific journey and its  importance
in the march of  Ibn Marzouk", we will try to shed light on how the journey
contributed to his collection  of his knowledge as well as the places he used to go,
especially since the scientific journey is the biggest proof of the achievement of
our eminent scientists a position which reflects the high vigor and  purpose, and
the honor of desire and means of the seeking of knowledge; which, if we consider
it one of the kinds of trips, it is the most noble and valuable man need to progress
in his life. It is the journey that gathers science students and scholars of the times
to take from them knowledge and values.

.The scientific journey, Ibn Marzouk, scientists,Tlemcenالكلمات املفتاحية:

دمة:مق
لعقل الذي يدعوه لذلك، وتشري كتب  خلق هللا اإلنسان حمبا للحركة والتنقل وأمده 

يكف عن ، وملالتاريخ الطبيعي واألنثروبولوجيا وغريها أن اإلنسان مل يتوقف عن احلركة والتنقل
تعددت لذا ،مله من الكنوز واخلرياتحيمن اخللق واملوجودات وفيما العامل التفكري فيما تضمنه 

الرحالت وتنوعت أشكاهلا ودوافعها ولكن تبقى املسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدوافع الرحالة 
"ليس من لزم جهة وطنه وقنع مبا منى إليه من األخبار من :. وهنا نستعني مبا قاله املسعودي)1(نفسه

مه تقاذف األسفار واستخراج كل دقيق من  إقليمه كمن قسم عمره على قطع األقطار، ووزع بني أ
رة كل نفيس من مكمنه" االت اليت تزيد )2(معدنه، وإ ، وعليه ميكن اعتبار الرحلة من أكثر ا

هذا املنطلق، كانت الرحلة يف حياة ابن مرزوق احلفيد . ومن)3(اإلنسان معرفة وثقافة
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ا سامهت يف صقل شخصيته، إذ يعد َعاملُنام1364/ه842:ـ(ت موسوعة علمية ) مهمة جدا، أل
عديدة، فكان كما وصفته  ل من علوم كثرية وأجاد فنو كتب الرتاجم: "آية يف إحدى  متنوعة فقد 

سرها"املفرط على اواإلطالعحتقيق العلوم  ونتيجة ذلك .)4(لنقول والقيام األكمل على الفنون 
متعدد- سنرىكما - له ظهر نبوغه يف علوم عديدة ومتنوعة؛ وهذا التميز جاء من كون الزاد العلمي 

ومثابرة، رغبة ةاملناهل والروافد، فقد كان كغريه من العلماء األفذاذ قد شق طريق العلم بكل محاس
منه يف حتصيل القدر الكايف من العلوم واملعارف.

سنحاول "أمهية الرحلة العلمية يف حياة ابن مرزوق احلفيد" ومن خالل هذا البحث
يف استجماعه لعلومه واألماكن اليت العلمية تسليط الضوء على الكيفية اليت سامهت فيها الرحلة 

نا العظام مكانة ئالعلمية هي أكرب برهان على بلوغ علماالسيما وأن الرحلة،قصدها يف رحالته
ها إحدى  تعكس علو اهلمة ومسو القصد، وشرف الغاية والوسيلة لطلب العلم، وهي وإن اعترب
أنواع الرحالت فهي أشرفها وأكثرها قيمة وغاية يرتقي إليها اإلنسان يف حياته، كيف ال، وهي 

يتزودون منهم العلم والقيم.فعصرهم الرحلة اليت جتمع طلبة العلم بعلماء
الرحلة بني املفهوم والغاية:-1

م، وترجع أمهية هذه الظاهرة احلضارية إىل نيلقد متيز الرحالة العرب املسلم بكثرة رحال
لرحلة يف سبيل العلم  ا من املمارسات اليت أكد عليها الدين اإلسالمي، والذي طالب معتنقيه  أ

ا، وهذا شأنه يف اإلسالم،فواملعرفة مل يدع وسيلة من وسائل الرقي إال نبه عليها، وندب إىل العمل 
. ومن هنا، كان البد من دراسة مفهوم الرحلة )5(الرحلة، فقد دعا إليها راميا إىل أغراض سامية

االصطالحي والغاية والدوافع اليت حركت هلا.هااللغوي واستخدامهاواستيضاح مفهوم
ُل هو مركب للبعري والناقة. حْ ل"، والرَ حَ غوية الرحلة جاءت من أصل "رَ من الناحية الل

البعري رحلة، سار فمضى، مث جرى ذلك يف املنطق حىت لَ حتََ والرحل: منزل الرجل ومسكنه وبيته، وارْ 
حلة: اسم لالرحتال واملسري، وقال بعضهم: الرحلة . أما الرِ )6(قيل: "ارحتل القوم عن املكان ارحتاال"

خذ فيه وتريده. يقال رَ  حل: أي الرجل: إذا سار، وقوم رُ لَ حَ االرحتال، والرحلة: الوجه الذي 
كان ذلك )7(كثرياونَ لُ حتَِ رْ يَـ  . والرحلة تعين االنتقال من مكان إىل آخر لتحقيق هدف معني ماد

.)8(اهلدف أو معنو
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يتفق الباحثون على مفهوم جامع الصطالح الرحلة، فاملؤرخون يرونه جزءا اصطالحا ملأما 
من امن علم التاريخ، واجلغرافيون يدخلونه ضمن علم اجلغرافية، فيما يعده دارسي األدب مصدر 

يراه حسب توجهه واختصاصه، ولعل هذه املفاهيم جمتمعة مبعىن أن كال،مصادر التاريخ لألدب
أن الرحلة يف بعض أشكاهلا فن أديب مبعىن. وحىت لو أخذ)9(الصطالح الرحلةكون املعىن العام تُ 

له مميزاته وخصائصه واستقالله، ولكن ال ينبغي أن يفهم من هذا القول خلو كتب الرحالت من كل 
.)10(املعارف التارخيية واجلغرافية

كبريا للمؤرخ واجلغرايف معاوعليه ولعل من بني أمهية الرحلة هو صقل ،كانت الرحلة عو
كيد املشاهدة واملعاينة، األمر الذي أوثق املرئيات وأكد حدوث الوقائع، هذا عالوة على  املنهج و
لبلدان  ما وسعته الرحلة من أفق ومدارك كل من اجلغرايف واملؤرخ بسبب اتساع دائرة اتصاهلا 

ارخيي واجلغرايف، بل كان هلا شأن يف األدب والفلسفة على اجلانبني التتهاواألقوام، ومل تقتصر أمهي
االت املعرفية األخرى اية املطاف نقول أن الرحلة هي جمال )11(وغريها من ا . وهذا جيعلنا يف 

.)12(فن خمتلط ال جيمع شتاته سوى صاحب الرحلةيشامل ملختلف أنواع العلوم والفنون، فه
لرحلة، فهي متعددة من وفيما خيص الدوافع اليت حركت أهل امل غرب اإلسالمي للقيام 

طلب العلم، وحج بيت هللا احلرام، وحب االستكشاف والسفارة والدافع االقتصادي فضال عن 
ا، ومها: األول ينيرئيسني. ولكن، ميكننا حتديد سبب)13(الدافع الشخصي وامر التزامهمللقيام 

قد جعله واجبا على بعضهم، ويتجلى ذلك يف قوله الباري عز وجل الذي حيثهم على طلب العلم، ف
ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف ﴿تعاىل:  يِن َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ الدِّ

(صلى هللا عليه . والتزامهم بوصية الرسول )14(﴾ُرونَ َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيْذَ 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن ذلك واجب ديين، وهذا يعين أنه طلب يف أنوسلم)

كان مصدره ومكان تواجدههواجب على كل مسلم أن يطلب ومن هنا ،، وأن يسعى إليه ويناله أ
لدافع الديين،من أول السبل لطلب العلمهي ن الرحلة فإ ومن هنا جند أن الدافع العلمي مرتبط 

.)15(فالدين نفسه يدعو إىل العلم واملعرفة
والعامل الثاين أن هللا سبحانه وتعاىل فرض على املسلمني أداء فريضة احلج، وذلك يف قوله 

َْتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمرٍ ﴿تعاىل:  حلَْجِّ  ِ . )16(﴾َِْتَني ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ َوَأذِّن ِيف النَّاِس 
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ونتيجة ذلك، كان املغاربة يتسابقون ألداء الركن اخلامس من اإلسالم ويف طريقهم إىل مكة ألداء 
الفريضة، كانوا يغتنمون الفرصة فيزورون مراكز الثقافة اإلسالمية الواقعة يف طريقهم وكانوا يستفيدون 

. )17(ويفيدون
منها: الرحلة العلمية واليت سنتطرق إليها فأما عن أنواع الرحالت فقد تنوعت تنوعا كبريا، 

رة األماكن املقدسة، والرحالأما فيما بعد،  ا رحلة احلج وز ،االستكشافيةتالدينية نعين 
.)18(الستطالعية والسفارية وغريها من األنواعا

أمهية الرحلة يف شخصية طالب العلم:-2
لنسبة للمسلمني حافزا حنو العبادة والتقرب إىل هللا طلبا للرضا كانت  مسألة طلب العلم 

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال ﴿وداللة على اإلميان، وهو الذي يقول يف حمكم كتابه:
م املضنية علماء املالوإن املرء ليعجب ملا حيدثنا به التاريخ عن ،)19(﴾يـَْعَلُمونَ  سلمني من أنباء رحال

ا من أجل العلم رغم  يجتازون العقبات ويستهينون وتباعد املسافات، فالسفرمشقة اليت قاموا 
ت يف سبيل العلم، ال يطمعون يف دنيا يطمحون من وراء ذلك إىل جاه أو وظيفة واللصعو

ا .عن مرضاة الباري عز وجلالفائدة العامة ومنفعة اجلميع فضالموكان ديد،يصيبو
ثريها على العامل وطالب العلم من قبل العلماء  إن التأكيد على الرحلة العلمية وأمهيتها و

، فهذا اإلمام ابن صالح يف كتابه علوم احلديث يقول: همالعرب املسلمني جند هلا صدى يف أحاديث
كيد واضح على أمهية "إذا فرغ من مساع العوايل واملهمات اليت ببلده فلريحل إىل غ ريه". وهذا 

وقد وصل التشكيك يف قدرة .الرحلة يف حياة طاليب العلم يف ذلك الوقت وحىت اآلن هي ضرورية
العامل يف حال عدم سفره وانتقاله يف طلب العلم، ما قاله حيىي بن معني: "أربعة ال تؤنس منهم 
رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن احملدث ورجل يكتب يف بلده وال يرحل يف طلب 

. )20(احلديث"
ا ط لب العلم إذ غدت أمرًا البد القد شكلت الرحلة العلمية أحد املميزات اليت اصطبغ 

ومن هنا يتضح لنا من أن ،منه من أجل اكتساب الفوائد عرب لقاء من هم أكثر علما واألخذ منهم
ة يف االرتقاء بقدرات العامل ودفعه إىل األمام، ويف هذا الصدد كتب ابن خلدون يالرحلة مسألة ضرور 

خة مزيد من كمال يف التعلم، والسبب يف ذلك ولقاء املشي،يقول: "الرحلة البد منها يف طلب العلم
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رة علما وتعليما  خذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل،  أن البشر 
ملباشرة إال أن حصول امللكات عن املباشرة والتلقني أشد استحكاما  رة حماكاة وتلقينا  وإلقاء و

على العموم إن للرحلة .)21(ل امللكات ورسوخها"ورسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصو 
ثريها يف شخصية طالب العلم، وتظهر مدى ضرورة القيام  العلمية فوائد عديدة تعكس أمهيتها و

ا، وميكن حتديدها يف اآليت:
التمكن من اجلوانب العلمية..أ

نشر العلم الذي حتصل عليه العامل..ب
اتساع الثقافة العامة..ت
الفضائل وتكاملها يف النفس.تنمية.ث
كسب صداقات جديدة تساهم يف تعزيز القدرات واألفق..ج
ة ابن مرزوق احلفيد:جوانب من حيا-3

املغرب اإلسالمي عرفها من أبرز الشخصيات اليت أحدعرف عن ابن مرزوق احلفيد على 
ثرياالثامن والتاسع اهلجرينيخالل القرنني  يف احلياة الثقافية ، هذه الشخصية اليت تركت أثرا و

تلمسان حتديدا، وهو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد واحلاضرةبالد عموما الوالعلمية يف 
"احلفيد"يقال لهو ، ، ويكىن بـ"أيب عبد هللا")22(التلمساينبن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجيسي

نظرا لتشابه امسيهما ه)781(تـ:متييزًا له عن جده مشس الدين حممد بن أمحد بن مرزوق اخلطيب
.وكنيتيهما

ريخ ميالده عاملناوذكر  يف مدينة م 1364/ه766ربيع األول 14هو ليلة االثنني أن 
نتذكر من ال تتوفر معلومات كثرية عن حياته األوىل، ولكن علينا أنو ،)23(اليت نشأ فيهاتلمسان 

بنه وأول ،أنه نشأ يف بيت علم ومعرفة وصالح ودين وما كان سائد آنذاك فاألب العامل هو ألصق 
ولكننا جند أن ابن مرزوق كان أكثر حظا من غريه إذ مل يكن األب وحده ،أساتذته احتكاكا به

كملها فاجلد من أعلم أعالم تلمسان واملغرب اإلسالمي ك افة والعم كذلك، وهذا عاملا وإمنا األسرة 
ذا اخلصوص حني هما ساهم على ما يبدو يل يف نبوغ منذ الصغر، وهنا نستعني مبا قاله البلوي 

إلجازة العامة له من  ته  قال: "وهو يروي عن جده ألبيه السيد اخلطيب نفع هللا به مجيع مرو
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حفظ ،األوىل عن عائلتهأخذ علومه إذن فقد .)24(صغره ويروي عنه أيضا بوساطة أبيه وعمه"
القرآن الكرمي ودرسه على أبيه وجده، كما تتلمذ أيضا على يد عمه حممد وعلى يد بعض شيوخ 

فع على يد شيخه عثمان الزروايل، فكان كما )25(تلمسان ، مث تال القرآن الكرمي بقراءة ورش عن 
لقيام التام على الفنون املفرط على النقول واواالطالعوصفه املقري: "آية يف حتقيق العلوم 

.)26(سرها"
درة هاتفق املرتمجون على أنفقد أما عن صفاته وأخالقه  كان يتوفر على صفات عالية و

تدل على النبوغ والعبقرية وامللكات الفكرية، وأنه كان على هامش كبري من التواضع وحسن اخللق، 
بعض من صفاته خشية هللا عز وجل وهي من بنيومجال الطبع وأنس املعاصرة وعلو اهلمة، ومن 

أوىل الصفات اليت أكد عليها اإلسالم، فإن خشية هللا هي اليت جتعل العامل يؤدي ما جيب عليه، 
وكلما كانت خشيته أكمل صار إخالصه أعظم وصار أداؤه لألمانة أكمل، وهو ما جاء يف قوله 

ََّ ِمْن ِعَباِدِه ﴿تعاىل:  َا َخيَْشى ا ََّ َعزِيٌز َغُفورٌ ِإمنَّ خالقه،)27(﴾اْلُعَلَماء ِإنَّ ا فكانت كما امتاز 
ا وه ا عليه : "وختمت عليه أربعينيات النوويعنهاملقريو ما نستخلصه مما كتبهمثاال حيتذى  قرأ

خذ يف البكاء فلم أزل  يف منزله قراءة تفهم فكان كلما قرأت عليه حديثا يعلوه خشوع وخضوع مث 
بدينه وحرصه عليه عاملنا. ويعلق التنبكيت على متسك )28(أ وهو يبكي إىل أن ختمت الكتاب"أقر 

وهذا ما يؤكده ،)29(حني يقول: "سيف هللا على ذوي البدع ممن عظم نعمة هللا به على خلقه"
شاكرا وله اآلجري كصفة من صفات العامل وأخالقه حني يقول: "فمن صفات العامل أن يكون 

ذاكرًا دائم الذكر حبالوة حب املذكور منعم قلبه مبناجاة الرمحن يعد نفسه من شدة اجتهاده خاطئا 
وتتجلى صفات الشكر وحسن العمل يف .)30(مذنبا ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا"

كرها القلصادي حني قال: "كان من رجال الدنيا واآلخرة وكانت أوقاته كلها معمورة الصورة اليت ذ 
ارا من صالة وقراءة قرآن وتدريس علم وفتيا وتصنيف وكانت له أوراد معلومة ،لطاعات ليال و

.)31(وأوقات مشهودة"
لتواضع  يف رحلته يصف تواضع شيخه قائال: ويف هذا الصدد كتب القلصاديكما عرف 

"الشيخ اإلمام العالمة الكبري الشهري شيخنا وبركتنا سيدي أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن 
السته واالستماع و صربه بأيضا عرف و .)32(مرزوق العجيسي حل كنف العلم والعالء" حبب الناس 
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املقري: "وأمجع الناس على فضله من املغرب إىل ويف هذا يقول ذلك تشري املصادر إىل إذ إليه، 
الس، وجعل هللا تعاىل حبه يف قلوب  ر املصرية، واشتهر ذكره يف البالد فكان بذكره تطرز ا الد

وهذا احلب راجع ،)33(العامة واخلاصة فال يذكر يف جملس إال والنفوس مشوقة إىل ما حيكى عنه"
.عواقبهله للحق مهما كانت تواضعه وإنصافه وقو بطبيعة احلال إىل 

إال منوذجا لفضائل األعمال والصورة املثلى للعامل عاملناومن خالل ما سبق مل يكن 
،احلقيقي، الذي ال غرض له من العلم إال خدمة الناس والتقرب به زلفى إىل هللا عز وجل ليس أكثر

َمْن طََلَب اْلِعْلَم "وهذا يظهر لنا بعد املسافة الفاصلة بني شيخنا ومضمون حديث املصطفى:
.)34(لُِيَمارَِي بِِه السَُّفَهاَء أَْو لِيـَُباِهَي بِِه اْلُعَلَماَء َأْو لَِيْصِرَف ُوُجوَه النَّاِس إليِه فـَُهَو ِيف النَّار"

بدليل ما نقله لنا الونشريسي م يف الفتوىواحدا من األئمة الذين يفزع إليهكما كان
"شيخا الفتوى بتلمسان سيدي حممد بن مرزوق واملازوين يف نوازهلما، فقد ورد لدى الونشريسي:

املازوين يف مقدمة نوازله صرح ، و )35(وسيدي أبو الفضل قاسم العقباين رمحهما هللا ورضي عنهما"
يف مجيع ذلك على أجوبة املتأخرين من علماء تونس مبصادر فتاويه اليت اعتمدها، فقال: "واقتصرت

لقواعد  وجباية واجلزائر وأشياخنا التلمسانيني كشيخي ومفيدي شيخ اإلسالم علم األعالم العارف 
تهدين ذي التواليف  واملباين سيدي أبو الفضل قاسم العقباين وشيخي اإلمام احلافظ بقية النظار وا

.)36(ستويف املطالب والتحقيق سيدي أيب عبد هللا حممد بن مرزوق"العجيبة والفوائد الغريبة م
رمسية ألن مبلغ مهه كان حتصيل العلم وظائفمل يتول عاملنا ومهما يكن من أمر فإن 

يف حل النزاعات مشاركاواملعرفة وتلقينهما لطالبه عن طريق التدريس واإلفتاء والتأليف، كما كان 
للسان واليد، واملشاكل احلاصلة يف جمتمعه ف ملعروف والنهي عن املنكر  وهو ما كان يتوىل األمر 

الونشريسي: "وقد تصدى لتغيري ذلك وشدة النكري فيه شيخ شيوخنا الشيخ نستشفه من قول
احملصل أبو عبد هللا سيدي حممد بن مرزوق بـَّرد هللا ضجعته وأسكنه جنته، فانقطعت تلك املفاسد 

. )37(من تلمسان طول حياته رمحه هللا مث عادت مبوته رمحه هللا بل زادت"
قد شغل مناصب يف جمال التعليم، هت واضحة فيها أنولكن من املؤكد وإن مل تكن اإلشارا

ال مل يكن يف تلمسان وحدها وإمنا نشط يف كل مكان ذهب إليه لنسبة ، وعمله يف هذا ا أما 
من الباحثني املعاصرين نفوا أن يكون عاملنا قد توىل اخلطبة وأن هل من حقق خمطوطاتجللخطبة ف
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ليه تشريفا له وفقط، ولكن العكس متاما فاملصدر الوحيد صفة "فارس املنابر والكراسي" أطلقت ع
يف سياق الذي يؤكد على أنه كان خطيبا وإماما مبسجد العباد هو ما ذكره لنا تلميذه املُجاري 

منصب إمام وخطيب إماما للمصلني يف أنه توىل حديثه عن أخذه بعض العلوم عن شيخه احلفيد 
حيث كتب يقول: "قرأت عليه مجيع خمتصر منتهى اد،مسجد منشر اجللد وخطيبا يف مسجد العب

السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل لإلمام أيب عمرو بن احلاجب مث أعدت قراءته إىل األحكام 
قيه مبسجد خطبته  قراءة تفهم وحتقيق ونظر وتدقيق يف املرتني، قرأت أكثره مبسجده مبنشر اجللد و

لنصوص الواردة يف كتب الرتاجم. ما تؤكده لنا ا، وهو)38(لعباد"
لبحث والتأليف والدرس تويف عاملنا مساء يوم اخلميس  شعبان 14وبعد حياة حافلة 

وأكد هذا التاريخ تلميذه القلصادي إذ شهد وفاته وحضر جنازته فهو ممن ـم 1364/ه842
هز  جلامع لي وصُ ،سنةالست والسبعنيالزمه يف آخر سنوات حياته وذلك عن عمر  عليه 

لروضة غريب املسجد يف جنازة مهيبة حضرها السلطان وكبار  األعظم بعد صالة اجلمعة ودفن 
لقول: "كانت له جنازة عظيمة حضرها السلطان فمن  رجال الدولة والعلماء، ذكر هذا املشهد 

ه يف دار كرامته وأسف الناس لفقده و  آخر بيتني مسع منه دونه مل أر مثلها فيما قبل، مجعنا هللا وإ
قبل موته:

.)39(ي"مِ دَ كِ فْ سَ بِ مُ كُ نْ مِ ةٌ رَ ظْ نَ تْ لَ ا غَ مَ م      فَ كُ ادِ رَ ى مُ صَ قْ ي أَ مِ دَ كُ فْ سَ انَ كَ إنْ 
:ه العلميةرحالت-4

لقليل أو احملدود من العلوم لعاملنامل تكن الرتكيبة الشخصية  من خالل دراستنا هلا ترضى 
نعومة أظافره على طلب العلم والتتلمذ على يد كبار العلماء، كيف ال وهو ذواملعارف، إذ حرص من

سليل أسرة هلا صيتها ومسعتها العلمية. ومن هنا كانت األسرة هي املدرسة األوىل اليت اغرتف منها 
حب العلم والتعلم، إذ كان جده ابن مرزوق اخلطيب يف مقدمة من غرس فيه حب العلم فضال عن 

بعد ذلك انتقل إىل رحاب مدينة تلمسان يتنقل بني مدارسها ومساجدها سعيا وراء  والده وعمه، و 
االت ومن هنا فإن مصادر ثقافته كانت متنوعة وكثرية كل ما هو مفيد وصاحل من العلوم يف شىت ا

حصاء العلوم والفنون اليت درسها عن  مجعها عرب مسرية طويلة من اجلهد والعمل الدؤوب.وإذا قمنا 
خذ كل العلوم اليت كانت شي وخه واليت درسها هو فيما بعد ، توصلنا إىل أنه كان يف إمكانه أن 
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متداولة يف زمانه يف مدارس وجمالس العامل اإلسالمي، وهي العلوم اليت كان يدرسها أشياخه ونرجح 
ع وشهرته أنه أخذ عنهم أكثرها، وإذا كانت الدالئل تنقصنا إلثبات تعلم بعضها، فإن علمه الواس

نه أخذ أكرب قدر من كل هذه العلوم  لالعتقاد  وسعة اطالعه اليت أبداها يف ما كتب وقال تدعو
اليت كانت متداولة يف تلمسان وحىت خارجها. 

ولقد حرص مثل بقية علماء عصره على االجتهاد يف السفر من أجل طلب العلم 
حتصل على ما ميكن حتصيله من العلوم واالستزادة من معارف وعلوم اآلخرين، السيما وأنه 

واملعارف يف مدينته تلمسان، وأخذت نفسه تتوق إىل املزيد من العلم، فامتدت خطواته العلمية 
شرق غرب واملفانتقل ما بني مدن املاإلسالمي،الرصينة إىل أمصار العلم األخرى يف العامل 

نوعها بني علوم احلديث والفقه والبالغة فساهم ذلك يف تنوع ثقافته وتعدد معارفه وتاإلسالميني،
وغريها من امليادين األخرى، وهذا ما جعل أبو الفرج بن أيب حيىي الشريف التلمساين يقول عنه: 
"هو شيخنا اإلمام العامل العلم جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية حفظا وفهما وحتقيقا راسخ 

. )40(القدم"
ىل تونس:إرحالته -أ

تونس املقصد األول يف مسريته العلمية خارج تلمسان، وفيها تلقى علوم القرآن  كانت
كالتفسري والفقه وأصوله وغريها من علوم القرآن على أيدي علماء أجالء كاإلمام ابن عرفة وأيب 

ومسو منزلته، ه . ويشري املقري إىل حادثة تعكس علو كعب)41(العباس القصار وغريهم من الشيوخ
ا قدم تونس يف بعض الرسائل السلطانية طلب منه أهل تونس أن يقرأ هلم يف التفسري قائال: "مل

م إىل ذلك وعينوا له حمل البدء فطالع فيه، فلما حضروا قرأ القارئ غري ذلك  حبضرة السلطان، فأجا
وأرادوا بذلك إفحام الشيخ والتعريض به، فوجم هنيهة )42(﴾فمثله كمثل الكلب﴿وهو قوله تعاىل 

تفجر بينابيع العلم إىل أن أجرى ذكر ما يف الكلب من اخلصال احملمودة وساقها أحسن مساق، مث
ت، حىت عد من ذلك مجلة مث قال يف آخرها: فهذا ما حضر  وأنشد عليها الشواهد وجلب احلكا
لس، من حممود أفعال الكلب وخصاله، غري أن فيه واحدة ذميمة، وهي إنكاره الضيف، مث افرتق ا

لس من الصبح إىل قرب الظهر" . ومن خالل هذه الرواية نستنتج )43(وأخربين أنه أطال يف ذلك ا
من أن ابن مرزوق احلفيد، كانت له املقدرة والعلم على الرد واإلجابة مهما كانت طبيعة السؤال أو 
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وهذا ما ذكرياملوضوع، فضال عن قدرته يف اسرتجاع معارفه وعلومه حينما يكون ذلك ضرور
فوائد الرحلة. ب

ومن األمور اليت حدثت خالل رحلته إىل تونس وتدل دالله واضحة على شهرته وانتشار 
لشيخ ابن عرفه، إذ يذكر املقري احلادثة )44(أخباره خارج حدود مدينة تلمسان حادثة لقائه 

لقول: "ومن فوائده ما حكى يف بعض فتاويه قال: حضرت جملس شيخنا العالمة خنبة الزمان ابن 
فجرى بيننا )45(﴾َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحَنِ ﴿رمحة هللا تعاىل أول جملس حضرته فقرأ هعرف

لرفع و جلزم، ووجهها مذاكرات رائقة وأحباث حسنة فائقة، منها أنه قال: قرئ (يعشو)  (نقيض) 
بكالم ما فهمته وذكر أن يف النسخة خلًال وذكر بعض ذلك الكالم، فاهتديت إىل متامه أبو حيان
لشرطية ملا تضمنت من فقلت:  سيدي، معىن ما ذكره أن جزم (نقيض) مبن املوصولة لشبهها 

لشرط بذلك فما يشبه لفظ معىن الشرط، وإذا  كانوا يعاملون املوصول الذي ال يشبه لفظة لفظ ا
وعند ذلك -كما أن األنصاف كان طبعه-الشرط أوىل بتلك املعاملة، فوافق رمحه هللا تعاىل وفرح

ثبات معاملة املوصول معاملة الشرط، فقلت: نصهم  لس وطالبوين  أنكر علي مجاعة من أهل ا
تيين فله درهم)  من ذلك، فنازعوين يف ذلك، على دخول الفاء يف خرب املوصول يف حنو (الذي 

وكنت حديث عهد حبفظ التسهيل، فقلت: قال ابن مالك فيما يشبه املسألة: وقد جيزم متسبب 
عن صلة الذي تشبيها جبواب الشرط، وأنشدت من شواهد املسألة قول الشاعر: 

عْ نَ ا صَ ب مَ اقِ وَ عَ مِ غْ ى رَ لَ عَ هُ بْ صِ ا    تُ مً الِ ظَ اسِ لى النَ ي عَ غِ بْ ي يَـ ذِ الَ اكَ ذَ كَ 
. )46(فجاء الشاهد موافقا للحال"

ويذكر ابن غازي يف خمتصره بعد احلديث الذي دار بينهما خبصوص ما سلف من أن ابن 
فأنت إذن أبو عبد : "فقال ابن عرفهن حمدثه هو ابن مرزوق احلفيد، حيث كتب يقول:أعرفه عرف 

أن ابن عرفه قد قام بواجب الضيافة ويذكر املقري من ، )47(هللا بن مرزوق، قال: نعم، فرحب به"
لس"ةحنو ابن مرزوق، حني قال: "أن ابن عرف وعلى ما يبدو أن ،)48(اشتغل بضيافته ملا انقضى ا

كان من أبرز مالحمها هو هذه احلادثة ربطت بني االثنني عالقة صداقة ومرافقة امتدت لوقت طويل
حلج معا. قيامهما 
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يف كتب الرتاجم والتواريخ جند أن ابن مرزوق احلفيد كان ومن خالل اإلشارات اليت ترد 
ومن ،دائم احلركة والتواصل مع مشايخ تونس وخالهلا يتبادل اآلراء ويزيد يف علمه ويعلمهم مما علم

ت ما أشار إليه ابن عرف وقاضي اجلماعة يعقوب عاملناعن حماورة على مائدة الطعام بني ة هذه الروا
وهذا نصها: "وقد ذكر يل عن الشيخني العاملني أيب عبد هللا حممد بن مرزوق يببن أيب القاسم الزع

ما اجتمعا يف وليمة، وسئال عن رجل رأى  والشيخ قاضي اجلماعة الزعيب رمحهما هللا تعاىل أ
، فهل جيب عليه فورا أخذها والبد من تيممه؟، فقال ة، وكان على غريه طهار ةمصحفا يف جناس
جيري ذلك على من انتبه يف املسجد قد احتلم، فقيل: جيب عليه فورا اخلروج، القاضي املذكور:

ن هذه الصورة أشد فيجب فورا - يقصد ابن مرزوق احلفيد-وقيل يتيمم، فرد عليه الشيخ اآلخر 
من املفسدة، ألنه إن تركه اختيارا كان ردة، خبالف بقائه جنبا يف املسجد، فإنه ال يعد ردة إخالصه
. )49(هر وهللا سبحانه يرحم اجلميع مبنه وفضله"وهو ظا

، القصارومن شيوخه يف هذه الرحلة يربز اسم الشيخ أبو العباس األزدي التونسي النحوي 
لقول: "الشيخ الفقيه اإلمام  ألخذ عنه يف شرحه على الربدة ووصفه  وصرح ابن مرزوق احلفيد 

الشيخ أبو القاسم ا. وكذ)50(لرواية الصاحل العارف"األستاذ النحوي اللغوي األعرف احلافظ املتقن ا
جلامع  بن أمحد بن حممد بن املعتل البلوي القريواين نزيل تونس ومفتيها وفقيهها وحافظها وإمامها 

ملغرب وإمام تونس اومن أبرز شيوخه ، األعظم بن عرفة الورغمي التونسي املالكي شيخ اإلسالم 
معه يف كتابه "اغتنام الفرصة هئذكر بداية لقاهـوه 790معه سنة أخذ عنه وحج وعاملها وخطيبها

.)51(يف حمادثة عامل قفصة"
رحلته إىل فاس:-ب

ا فاس، وفيها اعتكف ولقي احلاضرةوبعدها شد الرحال إىل املغرب األقصى حتديدا إىل 
رزين من بينهم أيب طي الفاسي النحويعلماء  ، عبد هللا حممد بن علي بن حيايت الغافقي الغر

سي قاضي اجلماعة يف مدينة فاس ومفتيها أخذ عنه الفقه وتعلم منه أمور اإلفتاء أيبو  سامل اليز
حممد عبد هللا بن عمر يد أيبعلى كما تتلمذ ،فيما وقد أثىن عليه كثرياالشكل الذي جعله مميز 

تالوانغيلي ال زيد بن وومن شيوخه أيضا أب، فاسي الضرير املفيت وأجازه مبا له من املصنفات واملرو
إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد املصمودي.ووالعالمة احملقق الدارس أب، صاحل املكودي الفاسي
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دث عبد هللا احلفار األنصاري حمومن علماء األندلس الذين أخذ عنهم يف فاس يربز اسم الشيخ أيب
عبد هللا بن عالق حافظ األندلس ومفتيها ووالشيخ أب،األندلس أخذ عنه بفاس وأجازه

.)52(وحمدثها
رحالته للمشرق االسالمي:-ج

رحليت تونس وفاس عاد ابن مرزوق احلفيد إىل موطنه تلمسان بعدما اكتسب علوماً وبعد 
قرر الذهاب إىل ف، تراودهت رغم ذلك ظلن رغبة الرحلة يف طلب العلم فإوعلى ما يبدو ،عديدة
نخبة من العلماء املصريني فيها بالتقى أين مصر ه بالد كانت أوىل حمطاتي فاملشرق اإلسالمبالد 

اليمن عز الدين الربعي وأيب،البقاء تقي الدين بن حامت املصريوأخذ عن العديد منهم أب، فوغريهم
اء الدين اإلسكندراين املخزومي أخذ عنه املوطأ برواية حيي بن ابن الكويك الدمشقي والدماميين 

آخر هنووصفه عبد هللا مشس الدين الغماري املالكي احملدث الرواية أخذ عنه أيب، و حيي الليثي
ر املصرية لد ر افظ أيباحلو ، النحاة  الفضل زين الدين الكردي العراقي املصري حمدث الد

القاهرة يف رحلة حجه الثاين فحدثه جبملة من أخذ عنه يف ابن الكويك الربعي التكرييت ، و املصرية
دي ، أمصنفاته وأجازه احلافظ ابن حجر قرينه، و وأخذ عنه علوم العربيةفالزمه ما الفريوز آ

لقاهرة وشاركه يف كثري من الشيوخ ومسع كل منهما من اآلخر و  خذ عنه احلفيد أالعسقالين لقيه 
قطعة من شرح البخاري.

ىل مكة املكرمة إخذ كفايته من العلوم يف مصر قرر التوجه إىل احلجاز وحتديدا أوبعد ما 
، هـ792هـ و790ابن عرفة من أجل أداء فريضة احلج وكان ذلك بني سنيت اإلمامرفقة شيخه 

كما الزم احملب ابن ،لييالدين العقنورمن العلماء والشيوخ األجالء من أمثال اعددالقي و 
اهشام ودرس على روى صحيح البخاري على الشيخ ابن و ،يديه أصول اللغة العربية وآدا

.)53(مث عاد إىل وطنه ليتوىل مهمة اإلقراء والتدريس بتلمسان،الصديق
وهناك ىل احلجاز ألداء فريضة احلج للمرة الثانية،إمرة أخرى عاملناهـ عاد 819ويف سنة 

،وأيب القاسم بن اخلشاب،حممد بن اجلوزيأمثال حصل على إجازات من علماء أندلسيني على 
إىل تلمسان رجعوبعدها ،)54(واحملدث بن علي واحلافظ ابن عالق،يحاطيقوابن عبد هللا حممد ال

علميا ضخما خالصة تنقالته ورحالته واحتكاكه بغريه من علماء عصره ببالدي معه حامال  ترا
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ذا غدا حب اشتهر ذكره يف خاصة الشرعية منها، فرا يف خمتلف العلوم املغرب واملشرق اإلسالميني، و
صار يدعى بـ"شيخ اإلسالم وعامل الدنيا".و البالد 

اخلامتة:
تمع اإلسالمي، فرحل .1 يف حياة ا أصبحت الرحلة على اختالف أنواعها عنصرا قو

ت، ورحل آخرون يف  رة األماكن املقدسة ولقوا يف سبيل ذلك الكثري من املشاق والصعو الناس لز
طلب العلم وحتملوا مثلما حتمل غريهم، ورحل فريق آخر يف سبيل االجتار حيث اتسعت األسواق 

إشباع فضوله املعريف إال، وهناك من دفعه حب االستطالع إىل الرتحال وليس مهه اإلسالمية
إلضافة إىل الساعني يف سبيل الرزق وكسب العيش.

ا من املمارسات اليت أكد تهاغدت الرحلة العلمية ظاهرة حضارية، وترجع أمهي.2 إىل أ
لرحلة يف سبيل ،عليها الدين اإلسالمي العلم واملعرفة هذا ما ميز العلماء والذي طالب معتنقيه 

م سعيا وراء كل شي جديد. العرب املسلمني بكثرة رحال
أظهر لنا البحث من أن شخصية علمية مثل ابن مرزوق احلفيد مل تكف مبا جاد هللا عز .3

ةىل سنإجل طلب العلم واملعرفة، وهو تطبيقا أوإمنا سعت يف األرض من وجل عليها من معرفة
جله.أالمي من سنة حسنة يف طلب العلم والسفر من الدين اإلس
كانت الرحلة عند ابن مرزوق احلفيد متعددة االجتاهات ومتنوعة املصادر، حينما تنقل .4

ىل بالد املشرق اإلسالمي، وهناك فاد واستفاد مما  إيف بالده املغرب اإلسالمي، وبعدها شد الرحال 
.اكان موجود

وسائل االتصال والتواصل بني العلماء يف العصر هم أكانت الرحلة العلمية من .5
واسعة أمام العلماء وطلبة العلم يف االستفادة من جهود وقدرات اآفاقتاإلسالمي، وهي اليت فتح

اآلخرين.
اهلوامش:
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باملغرب اإلسالمي مسالك الّتواصل الّتجارية والّثقافية 

املرابطيالعصرخالل 
جامعة الشلف،طاهري عبد الكريماألستاذ 

القرن اخلامس اهلجري خاللملغرب االسالمي كان من نتائج قيام دولة املرابطني ملخص :
دت اىل امتألندلس واليت تلك الوحدة السياسية، املذهبية واإلقتصادية اليت مجعت بالد املغرب 

بالد السودان الغريب، وكان هلذا التّوحد أثر عظيم على أطراف الّدولة املرابطية من خالل تالقي 
صالت ةنشأاألمر الذي ساهم يف .سودانيةصحراوية خمتلفة، أندلسية، مغربية، و ثقافيةمؤثرات 

وانتقال خمتلف هذه دورا مهما يف نشر خالهلا أّدت املسالك الّتجارية بينهما، وثيقة ثقافية
لطرق التجارية دور يف خلق صالت ثقافية بني أطراف الّدولة املرابطية ؟لكان فكيف.الّتأثريات

Abstract :

One of the results of the of Almoravid's polity in the Islamic Maghreb
during the fifth century Ah ,those political unity. Doctrinical,and economic, that
brought the country of Maghreb in andalousia, and spread to the west of sudan,
and it had a great influences on autism, through the convergence of different
cultural influences, andalusian, maghribin, and of Desert, that contributed to the
emergence of a close cultural links among
them, commercial tract that played an important in the transmission of these
various influences. so how was the trade routes role in creating cultural links set
forth the parties to the Almoravid's polity ?

، املسالك التجارية،املرابطون،الغريبالسودان ،املغرببالددلس،األنالكلمات املفتاحية:
.املراكز الثقافية

Key worths : Andalousia - land of Maghreb - west of sudan - Almoravides -
commercial tract - Cultural Centers.
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حركة دينية خالل ارخيية، أّن جمال صحراء صنهاجة الّلثام شهد انطالقتذكر املصادر التّ 
حلركة املرابطية،م11هـ/ 5القرن  ، مما جعلهاحققت جناحا دينيا وسياسيا كبريا، واليتُعرفت 

وبذلك ،معاقلها الصحراويةين والسياسي على املغرب واألندلس، فضال عن تبسط نفوذها الدي
، كان هلا نفوذ سياسي قوي يف اجلناح الغريب منية مالكية املذهبامرباطور الّدولة املرابطية أقامت 

.العامل اإلسالمي

، غلب عليها الّتناحر غرب قبل قيام الّدولة املرابطّية، حالة فوضى سياسيةعاشت بالد امل
تية ، إذ شهدت متزقا وتفرقا وضعفا، لكّن املرابطني ال، ومل تكن األندلس أفضل حابني اإلمارات الز

استطاعوا الّتغلب على هذا الوضع، توحيد قبائل املغرب، والسيطرة على األندلس، وأقاموا وحدة 
م على أرجاء هذه البالد م وسلطا ، وأشاعوا اإلستقرار1سياسية بني بالد العدوتني، وفرضوا سيطر

شفني وأوائل عهد علي بن يوسف ، كما أصبح 2واألمن والطمأنينة، خاّصة يف عهد يوسف بن 
م املرابطني منطقة موحّدة، يشكل والية مقرها تلمسان، وعلى  ّ رخيه أ املغرب األوسط ألّول مرّة يف 

قبائل املتواجدة رأسها أحد أمراء املرابطني، ممّا وضع حّدا للصراعات اّليت كانت قائمة بني خمتلف ال
فيها، وأبعد عنها أطماع بين زيري وبين محّاد، وبذلك عّم األمن بالد املغرب األوسط، وانتشر فيها 
سيس مدينة تلمسان اجلديدة  الرخاء، وخطت خطوات عديدة حنو االزدهار، وخباصة بعد 

.3"جرارت"

املرابطيةللّدولةوالتجارية ثربات الوحدة السياسية على احلركة الثقافية )1
اطلع أمراء حيث ، منّو احلركة الفكريةاليت أشاعها املرابطون اإلستقرار حالةمتخض عن 

املرابطني على الّتطور الفكري يف مدن األندلس املختلفة، ممّا دفعهم لالستفادة منها يف بالد املغرب، 
ء والّصناع األندلسيني، وأغذ لعلماء واألد املغربية واستفادت املدن. 4قـوا عليهم الّصالتفـرحّبوا 

من هذا النزوج، حيث حتّولت إىل مراكز علمّية نشيطة، مثل فاس وسبتة، أّما مراكش عاصمة 
. 5املرابطني، فكانت قبلة للعلماء األندلسيني للخدمة يف البالط املرابطي
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، ذلك االنفتاح هذه الفرتة بني املغرب واألندلسومن نتائج الوحدة الّسياسية خالل
لسية املّتنوعة دون قيود ، اّلذي أّدى إىل تّدفق الثّقافات األندالفكري األندلسي على بالد املغرب

ملغرب وأحدثت صلة وثيقة بني األندلس واملغربعلى ذلك .       6، فأمثرت ثورة ثقافية 

كيدانصرا للمذهب املالكي يف املغربقّيام دولة املرابطنياحية الدينية كان ومن النّ  ، و
عقيدة ، املتمثل يف ة نشأت على أساس اإلصالح الّديين، ذلك أّن هذه الّدوللدور علماء املالكية

املذهب املالكي يف سائر أحناء الّدولةرّسختو أهل السّنة والفقه املالكي، فحاربت البدع، 
. وكـان املذهب املالكي هو 8ترتكز عليها الّدولة يف سياستهاأساسية اعتمدته قاعدة و ، 7املرابطية

وساهم يف ، دلس للمرابطني أحدث وحـدة مذهبية، إذ أّن ضّم األن9السائد يف األندلس كذلك
األندلس قد لقوا ترحيبا وتكرميا، ورعاية من ، خاّصة أّن علماء املذهب منازدهار العلوم الّدينية

، 10- فروع مذهب مالك- ، اّلذين مل يكن يقرب منهم إّال من عّين بعلم الفروعراء املرابطنياألم
، وختريج العلماء املالكيني ومن هذه املراكز بية مراكز لدراسة املذهب املالكيوصارت املدن املغر 

أجنبت ، و 11مدينة تلمسان اليت كانت دار للعلماء واحملدثني ومحلة الرأي على مذهب اإلمام مالك
، 12، منهم القاضي عّياض بن موسى اليحصيب الّسبيت املالكياملالكيةبالد املغرب الكثري من علماء 

م، وجامع مذهب اإلمام مالكا .13، وشارح أقواله واملدافع عنهلذي اعترب إمام املالكية وقدو
ملوازاة مع التّ  ا الّدولة اهتم املرابطون و طورات السياسية والفكرية واملذهبية اليت شهد

، رغبة منهم يف ازدهار البالد ومواكبتها للّتطورات اّليت كانت ترد عليهالوضع اإلقتصاديبتطوير 
، ومّد اجلسور بينهما، إذ تذكر املصادر أّن املرابطني عند دلس سياسياخصوصا بعد ضم املغرب واألن

، ، عملوا على تطوير اقتصادها، وبناء احلّمامات، والفنادقم1061ه/462مدينة فاس سنةفتح
ويصف اإلدريسي مدينة مكناس  األودية، رغبة يف رواج اقتصادها وحتريك عجلته،واألرحاء على

ا كانتويبني مدى اعتناء املرابطني، كما شاهدها يف عهد املرابطني ّ برتويج اإلقتصاد، حيث ذكر أ
ا الدافقة، وكانت تنتج القمح والعنب تتكون من جمموعة أحياء متقاربة، ومتتاز خبصوبتها وعيو

ا منتظمة يتصل بعضها ببعضوالزيتون .14والفواكه، وغراسا
املرابطني يف عصر يوسف قتصادي الذي شهدته دولة واإلياسيستقرار السّ كان حلالة اإل

شفني بن يوسف األثر الكبري يف ظهور أمهية التجارة وازدهارها، والشك أنّ عليوعصر ولده، بن 
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ذا امليدان يعود إىل إلغاء الّدولة املرابطية للضرائباعتناء التّ  الفادحـة واملكوس على الّتجارة جار 
تمع املغريب واملتاجر، مما ساعـد على استفحال ظاهرة ا من العديد من شرائح ا الّتجارة وامتها

، فأّدى ذلك واملزارعنيجار والّصناع واحلرفينية من التّ اّلذي كان يتكون من جمتمع العامّ األندلسي
إىل تدعيم العالقات بني خمتلف أطراف الّدولة املرابطية أنذاك، وازدهار احلركة الّتجاريّة فيها خصوصا 

فّعال يف تغلغل اإلسالم يف ، فكان لذلك أثر15جنوب الّصحراءالّتجارة مع بالد الّسـودان الغـريب
.16خمتلف أحناء الّدولة، وانتشار الّلغة العربية يف املدن واملراكز الّتجاريّة

ألوضاع اإلقتصادية،  ونتيجة حلالة اإلستقرار هذه، وحرص األمراء املرابطني على الّنهوض 
توجيه أبنائهم للّتعليم، وإىل وقف تدفقت األموال على عاصمة الّدولة املرابطية، واّجته الّناس إىل 

ضة العلوم يئة املن17األوقاف لتعليم الصبيان، فكان هلذا أثره يف  اخ العلمي الذي يدرس فيه ، و
ء األندلس 18، وجيعلهم يقبلون على البحث والّتحصيلالطّلبة ، مستفيدين من توافد علماء، وأد

إىل األندلس.على بالد املغرب، أومن خالل االرحتال لطلب العلم

:املسالك الّتجارية املرابطية)2

الطرق التجارية بني أطراف الّدولة املرابطية           أ)
بعد إخضاع املرابطني ألقاليم املغرب يف ظل سلطة مركزية واحدة، صار املغرب األقصى 

جنوب الصحراء والقادمة منها.انتظمت القوافل الّتجارية إىل فمعربا لتجارة اجلنوب حنو األندلس، 
، عرب شبكة 19"اإلمكان أن تنتقل القوافل من أقصى السودان إىل أقصى األندلسحيث أصبح "يف

وانطالقا ممّا سجله أبو عبيد ،من الطرق التجاريّة اليت كان هلا دور حيوي يف التبادالت التجارية
مل الّطرق واملسالك الّتجارية العابرة للصحراء،  البكري، اجلغرايف األندلسي، يف وصفه الّدقيق 

: 20جارية اليت كانت تعرب أراضي الّدولة املرابطية إىل احملاور التاليةميكن تقسيم املسالك التّ 
سارات حول مراكش، وحنو فاس، وعرب سهول ، خيص املغرب األقصى وفيه أربعة ماحملوراألّول

جتاه مضيق  .جبل طارقاألطلس، و
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لنسبة للمحورالثاين ألندلس اّليت كانت حتت حكم املرابطني، وفيها ثالثة مسارات ميتد أّما  فيرتكز 
األّول منها من مضيق جبل طارق إىل غرب األندلس، ومير الثاين عرب الوادي الكبري واهلضاب، 

.21ويتجه املسار الثالث حنو شرق األندلس
منطلقاً من أغمات أو من مراكش، ميّتد احملور األّول عرب السهول املنبسطة عند أقدام جبال األطلس 

دال متوجهًا حنو مكناس وفاس حىت يصل إىل مواىنء سبتة، والقصر الصغري، وطنجة، وكان  خيرتق 
هذا احملور يف عهد املرابطني طريق القوافل التجارية اليت كانت تربط إفريقيا جنويب الصحراء بساحل 

ت مبثابة رأس اجلسر لتجارة اعتمدت على البحر األبيض املتوسط عرب طريق سجلماسة اليت كان
، وبذلك نالحظ أّن هذا احملور طريق جتاري رئيسي بني األطراف الكربى للّدولة 22الذهب اإلفريقي

املرابطية، السودان الغريب ، املغرب األقصى، األندلس.
مثل سال، ويتابع مساره بعد ذلك الّسهول األطلسية وينحرف اجتاه املواىنء، فيعربأّما احملور الثّاينو 

، ومعىن ذلك 23حنو القصر الكبري، الّنقطة اليت تربط طنجة ومواىنء املتوسط مع شبكة مسالك فاس
أّن هذا الطريق ذا أمهية جتارية واقتصادية هاّمة ألنه يربط املغرب األقصى بطرق جتارية مهمة التقل 

أمهّية عن الطريق املؤدي إىل الصحراء.
جمموعة من وجود تنتهي املسالك الّتجارية املرابطية بشمال املغرب األقصى، من خالل 

حملور التجاري اخلاص  املوانئ الرئيسية بسواحل البحر املتوسط، لرتتبط بعد ذلك عن طريق البحر 
جتاه األطراف ا ملختلفة ألندلس، حيث تبدأ بعد ذلك مسالك جتارية انطالقاً من اجلزيرة اخلضراء، 

ألراضي األندلس.
يتواصل النشاط التجاري للمرابطني عرب موانئ ضفيت البحر املتوسط الرابطة بني املغرب 
حلبوب واملواشي وغريها من املواد اخلام،  واألندلس، فقد سامهت احلاجة إىل تزويد مدن األندلس 

املتوسطية واألطلسية، ومواىنء جنوب يف مضاعفة التبادل عن طريق البحر، بني مواىنء املغرب
، كاجلزيرة اخلضراء، أركش، وشريش، لتصل بعد ذلك إىل مدينة إشبيلية، أكرب مراكز 24األندلس
فهي املسار ، ريق الرئيسية لالتصال ما بني الوادي الكبري وهضاب قشتالة. وأّما الطّ 25األندلس

ا الذي يبدارخيي لتحّرك اجليوش يفالتّ  ا وإ ويدخل إستجة  ليصل بعد ذلك ،26أ يف قرمونةذها
ىل أعايل الوادي الكبري عابراً أرجونة، وأندوجر، وجّيان، وميضي إإىل قرطبة، وخيرتق ضواحيها صعوداً 
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، وابذة وغريها، ومن جهة أخرى تتشّعب من مضيق جبل طارق ، وبياسةقدمًا إىل قلعة بين سعيد
لنسبة  ىل بالد األندلس، وهي تتّجه حنو الشرق والّشمال إيف دخوهلم ىل املرابطني إطريق مهمة جداً 

طة، وأملرية، اليت كانت  مدينة - حسب اإلدريسي- فيعرب اجلزء األّول منها مدن، رونده، مالقة، غر
جتاه ما مساه املسلمون شرق األندلس، إىل  األندلس الرئيسية يف عهد املرابطني، ويتابع فرعها اآلخر 

فيها احلواضر والقالع  واملوانئ لتبلغ بلنسية، املركز التجاري املزدهر على ساحل منطقة انتشرت
. وأخريا تقرتب الطريق من البحر األبيض املتوسط ذا الكثافة السكانية الكربى يف تلك املرحلة

احلدود الّشرقية والّشمالية ملا كان يعرف يف األندلس ما بني القرنني احلادي عشر والثالث عشر: 
جزر البليار يف املتوسط كحدود حبرية، وحنو الّداخل مدينة قونقة اّليت كانت وسيطًا بني مراكز 

.27الّسلطة يف هضبة املنجى وشرق األندلس

الّتجارية املرابطية الكربى املراكز ب) 

لسودان الغريب - املراكز التجارية 

على امتداد الطّرق التجارية برزت العديد من املراكز الّتجارية اليت كان هلا دور حيوي يف 
تنشيط احلياة التجارية وتقوية الصالت اإلقتصادية بني املغرب وبالد الّسودان الغريب.

ا أنواع التجارة من تعترب  أودغشت من احملطات التجارية اهلامة لقوافل الصحراء، وكان 
اليت ترد عليها من بالد املغرب، وكانت تتاجر يف األقمشة احلريرية املوشاة اليت احلبوب والفاكهة،

مني 29. وإىل جانب هذه املدينة ازدهرت مدينة جىن28يدفع مثنها تربا يف عهد املرابطني بسب 
ا سوق عظيمة من أسواق الط ّ رق الّتجارية، وانتشار األمن ، وامتازت هذه املدينة بسعتها و

ا 30املسلمني، يلتقي فيها الّتجار من مجيع البالد ّ لذهب، إضافة إىل أ ، ويتم فيها مبادلة امللح 
لثروات السمكية واحليوانية، والسيما القطن الذي يشرتيه جتار املغرب ل تصديره إىل منطقة غنية 

، مقابل أواين حناسية وأسلحة وغريها من السلع يف آخر القرن اخلامس اهلجري سنة . و 31أرو
شفني و م،1109هـ /490 أنشئت مدينة متبكت اليت أصبحت بعد يف عهد األمري يوسف بن 
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ن على أهم املراكز الّتجارية يف غرب إفريقيا، حيث كان أهلها بدوا يرعون األغنام، ويعيشو ذلك من
م املقام بسب استقرار املرابطني، وأضحت هذه املدينة سوقا هاّما يؤمها  الّرتحال، وبعدها استقر 

ا أقرب حمطة للقوافل التجارية القادمة من املغرب، وهي حلقة اتصال بني 32الّتجار، والقوافل ّ ، أل
وال سيما جتارة الذهب ازدهارها كذلك بسبب جتارة املرور،جتارة املغرب وجتارة السودان، وجاء

.33وامللح
الصحراء، مل ويسود االعتقاد أن مجلة هذه املسالك التجارية الرابطة ما بني ضفيت

ومتزامنا، وإّمنا كانت البداية مع الطريق املنطلق من سجلماسة ووادي درعة يف تشهد تطّورا متواز
لق منها يف اجتاه اجلنوب الشرقي، الطريق الذياجتاه آدرار، والذي ينتهي عند أودغشت، مث ينط
م ّ خصبة ، كما يصلها مبا يوجد خلفها من أراضييصلها بعاصمة غانة القدمية على بعد سّتة أ

ر السنغال .34على ضفاف 

املراكز التجارية ببالد املغرب األقصى واألوسط         -
األوسط واألقصى ازدهرت عديد من املراكز التجارية إّما ملوقعها اجلغرايف يف بالد املغرب

ا ممّر، أو سوق جتارية للقوافل التجارية. أولكو
قصى جنوب املغرب األقصى أهم املراكز التجارية، مستفيدة من  تعترب سجلماسة 

فالحية، واليت شكلت دعامة األسواق النشيطة على امتداد حوض وادي درعة الغين مبواده ال
تت جارة الصحراوية مما عبارة عن مستودع للسلع الرائجة يف التّ اقتصادية قوية للمدينة، وبذلك 

أّهلها ألن تستقطب القوافل القادمة من مشال بالد املغرب يف انتظار انطالقها حنو بالد السودان، 
. 35ره إىل مدن بالد املغربومن جهة أخرى كانت مركزا لتلقي جتارات السودان وتصدي

هتمام الّتجار، وأتتها الّتجارات  أّما مراكش فتأيت يف مقدمة املراكز التجارية اّليت حظيت 
من كل مكان، وصارت مركزا للّتجارة الّداخلية بني مدن الشمال واجلنوب، وساعد على ازدهارهذه 

ا والبناء فيهااملدينة اعتبارها عاصمة للّدولة املرابطية .36واهتمام والة األمر بعمار
اإلدريسي  وصف مهّم للطرق اليت كانت تقطعها القوافل من وإىل مدينة  فاس بوأمّد

ا، فكان هناك طريق يربط بني تلمسان ومدينة سجلماسة تتوسطه مدينة  رابطة شرق البالد جبنو
دلة وأغمات إىل فاس، حيث كانت تسري القوافل من تلمسان إىل فاس، ومن فاس إىل صفرو إىل 
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–، ويصف اإلدريسي طريقا أخر يربط فاس بسجلماسة وهو طريق فاس 37درعة ّمث إىل سجلماسة
دلة ّمث إىل وادى شعب الصفا حيث يشق هذا اجلبل الكبري إىل جنوبه  صفرو إىل قلعة مهدي إىل 

.39س كانت قطبا ومدارا ملدن املغرب األقصى، ويقول اإلدريسي أّن فا38ومن هناك إىل سجلماسة
ويذكر عبد الواحد املراكشي طريقا أخر يربط بني مدن املغرب من أقصى الشرق إىل 
اجلنوب تقع عليه مدينة فاس، وهو طريق سلكه املسافرون يف تلك احلقبة يربط تلمسان بفاس 

خمتلف أطراف بالد املغرب كما كانت فاس حلقة وصل رئيسية بني،40ومراكش بسجلماسة
واألندلس، حيث توثقت العالقات الّتجارية بني فاس واألندلس بفضل عدد من املوانئ املطلة على 
كبريا يف ظل محاية األسطول املرابطي، ومن هذه املوانئ ميناء  البحر املتوسط، اليت أدت دورا جتار

حلركة الّتجارية ميناء مدينة سال فيمكن اعتباره أهم املوانئ ،أّما 41مدينة سبتة اليت كانت تزخر 
ويف مقدمتها السفن األندلسية ومنها مراكب "والذي كان يستقبل السفن املختلفة، األطلسية،

ا بضروب من البضائع  أهل إشبيلية وسائر املدن الساحلية من األندلس، يقلعون منها وحيطون 
لطّعام ا، ويتجهزون منها  .  42"على سائر بالد األندلس الساحلّيةوأهل إشبيلية يقصدو

ملغرب األوسط شكلت تلمسان قاعدة جتارية ذات أمهية كبرية، حيث كان ينطلق و
وتوات، ورارةكبواحات  املسلك التجاري القاصد منطقة احلوض األوسط لنهر النيجر، مرورامنها:

ألندلس، مث املسلك املغذي للمراكز التجارية حبوض البحر األبيض املتوسط خاصة منها أملرية 
دلة ّمث أغمات مرورا بفاس،فضال عن املسلك الغريب املتوجه حنو مكناسة والذي يصل إىل غاية 

.43ودرعة وسجلماسة

املراكز التجارية األندلسية-
جارة اخلارجية وازدهارها يف عصر املرابطني منو البحرية من خالل بناء تّ ساعد على منو ال

د نشاط حركة املالحة ومنو كثري من املوانئ مثل 44أسطول إسالمي ضخم ، وترتب على ذلك ازد
مرسية، دانية، أملرية، بل عرفت كثري من املدن الّداخلية نشاطا ملحوظا.   

اعتربت أملرية امليناء الرئيسي يف األندلس الذي تقصده السفن من سائر األقطار، فانعكس 
ألندلس أيسر من أهلها ماال ، والأجتر منهم يف أصناف "هذا الرخاء على املدينة،  ومل يكن 
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وألمهية أملرية وضع، 4647، فقد كانت املدينة ملتقى للتجارة45"التجارات تصريفا و ادخارا
املرابطون أسطوهلم على أهبة االستعداد حلماية السفن الّتجارية اليت ترد  على ميناء  املدينة، حيث  
كانت تربطها ببالد املغرب صـالت حبرية وثيقة، فكانت السفن تنتقل مابني ثغور أملرية وثغور 

.48املغرب
طة قاعدة هلم يف وبسبب ما أصابته أملرية من تقدم جتاري، واختاذ املرابطني مدي نة غر

األندلس، ازدهرت احلياة الّتجارية هلذه املدينة، ومن املدن الّداخلية اليت ازدهرت يف عصر املرابطني 
ا، وكان ُجتارها  مدينة قرطبة حيث استعادت جمدها ورونقها، وصارت قاعدة بالد األندلس وأّم مد

مدن أندلسية أخرى واسرتجعت مركزها مسرة هلم أمواال كثرية، وجتارات واسعة، كما ازدهرت
ا احلركة الّتجارية من بيع وشراء، وتكدست  احلضاري واإلقتصادي، مثل إشبيلية اليت نشطت 
الثروات يف أيدي أهلها، كما مشلت احلركة التجارية مدن لبلة، وبلنسية، ومرسية، وغريها من مدن 

األندلس .

:املراكز الثّقافية املرابطية) 3

:املراكز الثّقافية ببالد السودان الغريبأ) 
إىل جانب دورها الّتجاري لعبت املدن دورا ثقافيا مهّما، وظهرت مدن بالد السودان الغريب  
كمراكز ثقافية هاّمة، فكان ملدينة أودغشت دور كبريا يف نشر اإلسالم يف منطقة السودان، وكانت 

هذا الّدين إىل رحاب السودان، يف ركاب املرابطني الذين أحكموا من املراكز األوىل اليت انبعث منها 
سني، ومنها انطلقت موجات من الدعاة إىل بالد السودان لنشر  ّ بن  الّسيطرة عليها بقيادة عبد ا

ذه املساجد جمموعة تعاليم اإلسالم، وكانت هذه املدينة زاهرة، فيها مساجدة كثرية آهلة، وكان 
ا املدارس لتعليم  من املعلمني لتعليم القران الكرمي، والسنة، وتعاليم اإلسالم، كما كثرت 

.49األطفال
وثقافيا مهّما، اجتمع فيها العلماء من مجيع األجناس أّما متبكت  فكانت مركزا فكر

ي مأوى العلماء و العّبادين، ومألف األولياء، والزاهدين، وملتقى الفلك، والّسيار، ، وه50واأللوان
م ورجوعهم وكان ، 51فجعلوها خزانة متاعهم، وزرعهم إىل أن صارت مسلكا للمالكني يف ذها
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ا ، 52مسجدها اجلامع يضم خنبة من الفقهاء، والعلماء أكثرهم من قبيلة جدالة حيث وجد 
كان فقهاء وعلماء متبكت كثريا .54، فأخذوا العلم عن علمائها53والرعايةالطّالب التشجيع 

، كما أّن املدينة كانت مقصد علماء وفقهاء من 55مايقيمون بفاس ومراكش، يعلمون، ويتعلمون
السودان، سكنها األخيار فكانت منارة العلم يف، 56بالد املغرب، واألندلس، وكافة بـالد السودان

.57ني، وذوي األموال من كل قبيلة، ومن كل بالدمن العلماء، الصاحل
ووفد إىل مدينة جىن طالب العلم والفقهاء من قبائل وبالد شّىت حيث كانوا جيلسون حول 

.     58العلماء، وعاشت املدينة بذلك حياة علمّية مزدهرة
:ب) املراكز الثقافية ببالد املغرب 
، ومن أهم هذه املدارس 59تفوقت تفوقا واضحامدارس املغرب جيمع املؤرخون على أنّ 

لفه مدينة من مدن "مدرسة فاس اليت بلغت يف عهد املرابطني  من الغبطة و الرفاهّية والدعة مامل 
كانت من أعظم املراكز الثقافية املرابطية، خاّصة بعد فقدان مدينتا قرطبة والقريوان ، ف60"املغرب

ألندلس، وهجرة قبائل بين هالل إىل إفريقية، أمهيتهما العلمّية،  قصدها بسبب احلروب التنصريية 
لتّلقي علوم الّتفسري واحلديث والفقه واألصول، وعلم اآللة والفلك العلماء من األندلس وأفريقية 

ضة علمّية كبرية .61والطّب واهلندسة، وشهدت هذه املدينة يف عهد املرابطني 
أّما مدينة مراكش فكان هلا دور ثقايف مهم كعاصمة للّدولة املرابطّية وأصبحت مركزا علمّيا 
ملغرب األقصى، يقصدها طّالب العلم من خمتلف مدن املغرب اإلسالمي، وهو ماجعلها  مشهورا 

.62ملتقى علماء بالد املغرب وعلماء الّسودان الغريب واألندلس

ة :املراكز الثقافية األندلسي-
، حيث استفادت من حالة 63كانت كل مدن األندلس كرباها و صغراها مراكز ثقافية

اإلستقرار اليت بثها املرابطون، ومن أهم املراكز الثقافية األندلسية قرطبة، إشبيلية، مرسية، بلنسية، 
طة، بطليوس، وشلب وغريها. أملرية، دانية، طرطوشة، شاطبة، سرقسطة، غر

ألندلس، يرحتل إليها طالب العلم  تعترب قرطبة أهم هذه املراكز بوصفها قاعدة املرابطني 
ئها ، وهي أكثر مدن األندلس  64من األندلس واملغرب، لتوسطها لألندلس، وشهرة علمائها وأد

سة ، أّما إشبيلية 65كتبا وأشّد الّناس اعتناءا خبزائن الكتب، صار ذلك عندهم من أالت التعيني والرّ
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العلمي يف عهد املرابطني والطرب، وازدهارهافارتفع ذكرها كمركز من مراكز األدب والفن واملوسيقى 
طة فكانت من مراكز 66هو استمرار ملا حتقق من تطور فكري يف عهد املعتمد ابن عباد . أّما غر
ا التأليف يف كتب الفقه، وكان العلم اليت اجتمعت فيها العلوم الفقهية، والفلسفية، الصوفية، وكث ر 

من أئمة علمائها الذين ُيّشد الرحال إليه الفقيه علي بن حممد بن عبد الرمحان بن الضحاك ويعرف 
لقراءات، وحافظت على مركزها العلمي يف عهد املرابطني، فكان 67بن البقري . واشتهرت دانية 

لنسبة ألملرية فهي .68لى قرائها املشهورينحيج إليها الطالب من مجيع أحناء األندلس لألخذ ع و
مدينة الصوفية والعلوم الفقهية، لعبت دورا مهما يف تطور العلوم الّدينية، كما اشتهرت بعدد كبري من 
علمائها ومفسريها ومتصوفيها، ومنهم أبو العباس بن العريف، الذي قصده أهل الزهد يف األندلس، 

دانية ندلس مثل مرسية وبلنسية .أّما مدن الشرق يف األ69وحّيةوبذلك أصبحت من أهم املراكز الر 
فكانت هلا نفس االجتاهات الفكرية ملدينة أملرية، ولعبت هذه املدن دورا ، 70ميورقةوشاطبة وجزر

رئيسيا يف ازدهار العلوم اإلسالمية، وكانت سرقسطة من املراكز املهمة اليت ازدهرت فيها علوم 
.71ةالفلك، والّطب، والفلسف

انتقال املؤثرات الثقافية بني أطراف الدولة املرابطية      ) 4
إّال أّن هذه الّدولة قد ازدهرت ثقافيا يف كامل ربوعها رغم االمتداد الواسع للّدولة املرابطية

ويف أطرافها الثالث بالد السودان الغريب، وبالد املغرب، واألندلس، وإذا كان األندلس قد شهد 
ازدهارا ثقافيا سابقا لعهد املرابطني فإنّه الميكن إنكار ماقام به املرابطون من حتويل ذلك اإلشعاع 

ىل بالد املغرب، بل ميكن اجلزم أنّه ختطى إقليم الصحراء، حّىت وصل إىل بالد الثّقايف األندلسي إ
السودان، حيث احلضارة الزجنية البكر. 

م على الطرق الّتجارية، واستتباب  نتيجة توحيد املرابطني بني األقاليم املختلفة، وسيطر
قصى مشال بالد املغرب إىل مناطق الذهب األمن داخل الّدولة  وعرب هذه الطرق، اليت امتّدت من أ

كانت "ولسودان، ازدهرت احلركة التجاريّة، ونشطت قوافل املسلمني بني الشمال والسودان 
م دعة، ورفاهّية ورخاء متصل، وعافية وأمن ّ مهم ا جاءت األفكاروالتعاليمومع الّتجارة،72"أ

اإلسالمية، وأصبحت املراكز الّتجاريّة مراكزا للدعوة والفكر اإلسالمي، فكان الّتجار ورجال العلم 
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من الطلبة والدعاة  حيضرون معهم األفكار املتحضرة عن احلكومات اإلسالمية خاّصة يف النواحي 
.73عملوا كمرتمجني ونّساخ ووزراء للمالّية ملعظم حكام ممالك السودانفاإلداريّة، 

أوبربرا  كان الّتجار ذو مكانة هاّمة لدى امللوك الوثنيني،حيث مجع هؤالء سواءا كانوا عر
م وبني نشرالّدعوة، فقد كانت الّتجارة وحدها تصل الّتاجر بصلة وثيـقة ومباشرة  بني بيع جتار

هلجرة، وتنشا التجمعات وحينما تزدهر التجارة تنشط اولئك اّلذين يريد أن حيوهلم إىل اإلسالم،
.74اإلسالمية اجلديدة، اليت ازدهرت بوجود املدارس لتعليم املسلمني

سامهت الّتجارة بشكل كبري يف نشر األفكار، والثّقافات اليت محلها الّتجار،واملسافرون من 
العربية وهي لغة فبجانب نشرهم لإلسالم، قام الّتجار بنشر الّلغة ، العلماء والّطالب عرب الصحراء

انتشرت الّلغة العربية يف الّسودان إىل أن أصبحت لغة التخاطب بني ، وبذلك75القرآن والّتجارة
معظم القبائل، ويعترب ذلك تقدما من الّناحية احلضارية، إذ صحب ذلك ظهور صناعات متقدمة 

وأقبل الطلبة الّسودانيون ونقل أهل املغرب كثريا من كتب الّنحو والّصرف إىل بالد السودان الغريب، 
عليها بشغف، وبعد مّدة تكونت طبقة من الفقهاء الّسودانيني الذين يتقنون الّلغة العربية، لغة الّدين 

، وقام الّتجار بتعميق العالقات الّتجارية ،فأنشأوا املدارس 76والثّقافة والّتجارة تّولت مهمة الّتعليم
م مارسوا نشاطا لتعليم القرآن، وأقاموا املساجد وإىل ج ّ انب مزاولتهم للنشاط اإلقتصادي، فإ

، فتكونت املدارس اليت كانت تقليدا للمدارس اليت كان املرابطون قد بنوها بعد تعليميا كذلك، 
الفرق املذهبية، الّدينية، مدرسة لتعليم  توسعهم يف اجلهاد فكانت تلحق بكل زاوية من زوا

مذ على يديه عدد كبري من أهل البالد، وهؤالء بدورهم أخذ كل شيخ من الفقهاء تتلو األطفال، 
.77العلم عنهم عدد أخر من الّتابعني

ميكن اعتبار مدينة مراكش حلقة الوصل األساسية بني أطراف الّدولة املرابطية، حيث لعبت دورا 
مللك الشاسع، أساسيا يف انتقال املؤثرات الثقافية اليت بنيت عليها الّدولة، فقد كانت عاصمة هذا ا

حلياة قريبا من األمـراء، فينالوا  ومقرا للسلطان، وكعبة القصاد، وفد إليها العلماء من كّل فج لينعموا 
ي صدر ـرغدهم وعطاءهم، وقصدها من كل علم فحـوله، حّىت أشبهت حضرة بين العباس ف

.78دولتهم
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ا مل تكن أّن املؤثرات األندلسية كانت موجودة يف املغر ومع  ّ ب قبل عهد املرابطني، إّال أ
يد يف احلضارة اإلسالمية  مثل  تتعّدى اإلقليم الّشمايل، الذي انتشرت فيه املدن، ذات املاضي ا
فاس، وال تكاد تتخطى الّنطاق إىل اجلنوب، فلم يكن هناك تعاون أو اتفاق بني إقليم السهول، و 

قسمي املغرب األقصى، عقبة حتول بني املؤثرات األندلسية، إقليم الصحراء، وأصبح هذا التباين بني 
.          79و بني أن تعّم كامل البالد

خذ  لكّن هذه املؤثرات الراقية واملتقدمة وجدت من يشجعها من املرابطني والسودانيني، و
، فقد استطاعت املؤثرات األندلسية، واملغربية أن تتخطى جبال درن يف 80يدها، ويشد أزرها

ريخ  اجلنوب، موغلة يف إقليم الصحراء، حّىت وصلت إىل السودان، وأدَّت الصحراء الكربى يف 
إفريقيا الغربية ما مل يؤدِّه احمليط األطلسي من األدوار احلضارية اهلامة، فقد كانت مسارب الصحراء 

فريقيا خالل العصر الوسيط مبثابة مسالك تعرب من خالهلا حضارة البحر األبيض املتوسط إىل غريب إ
واحلضارة اإلسالمية بعد ذلك إىل إفريقيا جنوب الصحراء عموما وإفريقيا الغربية بصورة أخص، ومل 
تكن الصحراء تشكل عائقا دون اإلتصال احلضاري املثمر بني اإلقليمني، وكانت األسس املباشرة 

.                           81هلذا االتصال هي التجارة، وعن طريقها انتقلت املؤثرات احلضارية بشكل واسع
وكان للتأثريات األندلسية صداها يف السودان الغريب، ويظهر ذلك شواهد القبور اليت 

لعربية واإلس ، ويظهر هذا 82بانيةوجدت يف عهد املرابطني يف منطقة النيجر األوسط، منقوشة 
اليت زينت بضروب من النقوشات واألدهان، ومشسيات الزجاج، وكان  التأثري يف قصور ملوك غا

م . غري أّن التأثريات القادمة من بالد املغرب كانت أكثر 83/1116هـ510بنيان هذا القصر سنة 
أصبح شبيها بلباس أهل وضوحا ألّن اإلسالم محل معه إىل بالد السودان الغريب ثقافته، فملبسهم

املغرب، جلباب ودراريع، بال تفريج، وكانت مدارسهم تكاد تكون مغربية صرفة، وحّىت طريقة 
لطّابع املغريب، بل كانت تـدرس نفس املناهج املغربية ثرت  ثر السودان 84الكتابة  ، كما ظهر 

سني املتشددة يف الّدين، وأداء فروض الشريعة وبذلك شكلت .85أبعد احلدودإىل بتعاليم إبن 
الدولة املرابطية وحدة ثقافية مرتامية األطراف.
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خامتة:
األندلس وبالد السودان يف عصر لسياسية اليت تشكلت بني املغرب و إّن الوحدة ا

مااملرابطني أ رخيهما وحضار واملصاحل، نا واحدا يتبادل سكانه املنافع ، وأصبحا وطدت إىل توحيد 
، غري إّن انتقال اهلم مؤثرا يف مجيع نواحي احلياة، وكان اتصسكن بعضهم إىل بعض، وتقاربواو 

قوة وضعفا التأثريات احلضارية من منطقة إىل أخرى جيعلها تتعرض لدرجات من الّتغيري ختتلف
بالد ، فكانت ختالف ظروف األخرين، أوحبسب اجلوار اجلغرايف والقرب أوالبعد عن مناطق التأثري

ألندلس ثرا  ضوحا لسية يف بالد املغرب أكثر و ، األمر الذي جيعل التأثريات األنداملغرب أكثر 
ال الّصحراوي لدولة املرابطني فقلت فيه حّدة هذه قرب ما تكون إىل أشكاهلا األصليةوأ ، أّما ا

قي العالقات انت تنفت الروح يفوبذلك ميكن القول إّن املسالك التجارية ك،الّتأثريات احلضارية
احلضاري يف بالد املغرب أثّر يف الّتطور اإلجتماعي و ، فالعنصر احلاسم الذي األخرى من كل نوع

دهار ، فإليه ينسب كثري من املؤرخني ما عرفته أقاليم السودان من از ، هو العامل التجاريالسودانو 
على العادات لقوافل من فرص االطالع ، وذلك ملا أحتته ار سياسي واقتصاديحضاري وتطوّ 

املتنوعة.احلضارية واملعطيات 
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ط ، ،ابن أيب زرع، األنيس املطرب بروض القرطاس، دار املنصور للطباعة و الوراقة- 8 .154، ص 1972الر
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م ال يعرفون سوى القرآن - 9 فع ، وكانوا يزعمون أ كان أهل األندلس يتبعون املذهب املالكي ويقرأون القرآن على طريقة 
يقتلونه ،  حد املعتزلة أو الشيعة كانوا أحيا م إذا عرتوا على شافعي أو حنفي كانوا يطردونه  وإذا أمسكوا  ّ وموطأ مالك وأ

.236، دار صادر ، بريوت ، دت ، ص 2مد املقدسي، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،طينظر: أبو عبد هللا بن حم
، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ، تح ، حممد عبد الواحد املراكشي، 154، ص املصدر السابقابن أيب زرع ، -10

ن ، القاهرة ،  .172ص ، 1963سعيد العر
.77ص، املغرب يف ذكر بالد إفريقية و املغرب ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة ، د ت ، أبو عبيد البكري - 11
، أصل أهله من األندلس ، مث هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عبد هللا اليحصيب- 12

للغة و النحو ، دخل يف طاعة 1083هـ/476انتقل إىل املغرب و استقر بسبتة ، ولد سنة  وفقيها وعاملا  م ، كان حمد
ض يف أخبار عّياض ، م ، ينظر 1149هـ/544املرابطني فأكرموه ورفعوا منزلته ، تويف سنة  أمحد بن حممد املقري ، أزهار الر

.23، ص م1939هـ/1308، القاهرة ، جلنة التأليف و الرتمجة و النشر، مطبعةبط وحتقيق ، ابراهيم االبياري، ض1ج
.465، املرجع السابق ، ص حسن علي حسن- 13
.77م ، ص 1863الشريف اإلدريسي املغرب و أرض السودان ومصر و األندلس ، مطبعة ليدن ، - 14
رى األعلى لنهر الفو بالد السودان الغريب حوض النيجرتشمل- 15 و ا ر غا ، لتا ، واحلوض األوسط لنهر النيجر، و

، دار الّتوزيع و 1هـ ، ط350-هـ300فتحي زغروت ، العالقات بني األمويني الفاطميني يف األندلس و الّشمال اإلفريقي 
.169، ص 2006الّنشر اإلسالمّية ، القاهرة ، 

.103، املرجع السابق ، ص عبد احلميد حاجيات- 16
لصلة ،  السفر األول ، القسم األّول ، تح : إحسان -17 ابن عبد امللك املراكشي ، الذيل و التكملة لكتايب املوصول 

.240-239،  ص ص 1964عباس ، دار الثقافة ، بريوت ، 
.443، املرجع السابق ، ص  حسن علي حسن- 18
والدينية والعلمية يف املغرب اإلسالمي من خالل نوازل كمال أبو مصطفى، جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية- 19

.7، ص م1991، اإلسكندرية ، املعرب للونشريسيوفتاوى املعيار
ا، -20 ا ت هذه الطرق و املصدر السابق ، ص البكري،وركز بعضهم على بعضها دون غريها،اختلف املؤرخون يف بدا
ريخ بن خلدون املسّمى ديوان املبتدأ و اخلرب يف أخبار العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي ، ابن خلدون163164  ،

.119، ص 7،ج2000مر: سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والّنشر والّتوزيع ، بريوت، ،6الّشأن األكرب ،ج
.158، املصدر السابق ، ص البكري- 21
.158املصدر نفسه ، ص البكري،- 22
.103املصدر نفسه ، ص البكري، - 23
.103املصدر نفسه ، ص البكري، - 24
.82املصدر نفسه ، ص البكري، - 25
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ر الوادي الكبري-26 لقرب من إشبيلية ، يف الشمال الشرقي منها ، على حوض  ، ينظر حممد بن بلدة صغرية يف األندلس 
، ص 1975، دار صادر ، بريوت 2: إحسان عباس طعبد املنعم احلمريي ، الروض  املعطار يف خرب األقطار ،   تح

158.
.164، املصدر السابق ، ص البكري- 27
.158املصدر نفسه ، ص البكري، - 28
ر الّنيجر األعلى يف منتصف - 29 م ، أسلم 800القرن الثاين من اهلجرة النبويّة الشريفة حوايل سنة أسست هذه املدينة على 

اية القرن السادس اهلجري ، ينظر عبد الرمحان بن  أمريها أواخر القرن اخلامس اهلجري ، وحذت حذوه الرعّية ، وّمت إسالمها يف 
ريس  ريخ السودان ، نشره هوداس ، أجني ،  .12، 11م، ص ص  1898عامر السعدي ، 

.13، 12املصدر نفسه ، ص ص  البكري، - 30
اية القرن التاسع عشر . -31 -هـ1404املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ، جتارة القوافل ودوره ةااحلضارؤي حّىت 

ب ، معهد البحوث و الدراسات الغربية ، ص 1984 .84م ، إشراف أمحد ابراهيم د
لة التارخييةنشر اإلسالم يف غرب إفريقياالعرب يفحسن أمحد حممود ، دور- 32 ، 1968، سنة 14املصرية ، جملد ، ا
.68ص 
.82املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ، املرجع السابق ، ص - 33
سجلماسة ملن سلك م عن أحوال هذا املسلك، قوله:" ومن 890حوايل عام اليعقويب ومما سّجله اجلغرايف واملؤرخ- 34

مخسني رحلة مث يلقاه قوم يقال هلم إىل القبلة يريد أرض السودان من سائر بطون السودان يسري يف مفازة وصحراء مقدارمتوجها
م م أنبية من صنهاجة يف صحراء ليس هلم قرار شأ إّمنا يتشحون بثيا كّلهم أن يتلثموا بعمائمهم سنة فيهم وال يلبسون قمصا

عامر فيه املنازل وفيه ملك وهو واد ٍ -أودغشت- من اإلبل ليس هلم زرع وال طعام مث يصري إىل بلد يقال له غسط مومعاشه
كثرية."هلم ال دين له وال شريعة يغزو بالد السودان وممالكهم

.257سابق ، ص . اليعقويب ، املصدر ال78املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ، املرجع السابق ، ص - 35
.269، املرجع السابق ، ص حسن علي حسن- 36
.81، املصدر السابق ، ص الشريف اإلدريسي- 37
.76، ص نفسهاملصدرالشريف اإلدريسي، - 38
.79، صنفسهاملصدرالشريف اإلدريسي، - 39
.42، املصدر السابق ، ص عبد الواحد املراكشي- 40
، ص 1955، دار املعارف ، القاهرة ، 4، تح : شوقي ضيف ، ط2حلى املغرب ، ج، املغرب يف ابن سعيد املغريب- 41
54.
.73، املصدر السابق ، ص الشريف اإلدريسي- 42
.81، ص املصدر نفسهالشريف اإلدريسي،- 43
، بريوت ، ، دار الغرب االسالمي 1، دور املرابطني يف نشر االسالم يف غرب إفريقيا ، طعصمت عبد اللطيف دندش - 44

.196ص ،1988
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. 563، املصدر السابق ، ص اإلدريسيالشريف- 45
.385، املرجع السابق ، ص عصمت عبد الّلطيف دندش- 46
.15، املصدر السابق ، ص البكري- 47
، 1984السيد عبد العزيز سامل ، قاعدة األسطول األندلس ، مؤسسة شباب  اجلامعة الطباعة والنشر ، االسكندرية ، - 48
.89ص 
.158البكري، املصدر نفسه ، ص - 49
.163املرجع نفسه ، ص ،عبد اللطيف دندشعصمت- 50
.21، املصدر السابق ، ص عبد الرمحان بن عامر السعدي- 51
.21، ص املصدر نفسه عبد الرمحان بن عامر السعدي، - 52
.163، ص ، املرجع السابقعصمت عبد الّلطيف دندش- 53
.163املرجع نفسه ، ص عصمت عبد الّلطيف دندش، - 54
.11ص عبد الرمحان بن عامر السعدي، املصدر السابق،- 55
.163، ص عصمت عبد الّلطيف دندش، املرجع السابق- 56
.21صالرمحان بن عامر السعدي، املصدر السابق،عبد - 57
.11، ص املصدر نفسهعبد الرمحان بن عامر السعدي، - 58
ريخ املغرب يف العصور الوسطى، دار الفكر العريب، مصر، د حسن أمحد حممود، - 59 قّيام دولة املرابطني صفحة مشرقة من 

.431ص،ت
ئي-60 ط ، 2مدينة فاس ، تح عبد الوهاب ابن منصور ، ط، جىن زهرة األس يف بناءعلّي اجلز ، املطبعة امللكية، الر

.33ص ،1991
2001، مدينة فاس يف عصري املرابطني و املوحدين ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، اإلسكندرية ، مجال أمحد طه- 61

.269ص ،
.100السابق ، ص، املرجعاملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- 62
.111، ص سابق، املصدر الابن سعيد املغريب- 63
، تح : إحسان عباس ،دار صادر، 1جنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، أمحد بن حممد املقري التلمساين،- 64

.154، 153، ص 1، ج1988بريوت، دت 
.155، ص 1املصدر نفسه ، ج- 65
.384املرجع السابق ، ص ، عصمت عبد الّلطيف دندش- 66
متكلما له تواليف كثرية منها كتابه- 67 مدارك احلقائق يف أصول "وكتاب "السداد يف شرح اإلرشاد "كان فقيها حمد

.384، املرجع نفسه ، ص ، وله رسالتان يف التصوف"الفقهى 
،تح : إحسان عباس ، دار الثقافة ، بريوت ، 4، قسم 1، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، م ابن بسام الشنرتين -68

.23، ص 1، م3ق، 1997
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.385عصمت عبد الّلطيف دندش ، املرجع السابق ، ص - 69
بسة وطوهلا عشرة فراسخ وعرضها مثانية ، ومنها جتلب امللح و اخلشب إىل بالد إفريقية ، وهي جزيرة كثرية - 70 هي جزيرة 

الثمار و الزرع ، ينظر ، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الزهري ، كتاب اجلغرافية ، تح : حممد حاج صادق ، مكتبة الثقافة 
.128الدينية ، برسعيد ، د ت ، ص 

.385، املرجع السابق ، ص عصمت عبد الّلطيف دندش- 71
.167، املصدر السابق ، ص ابن أيب زرع- 72
.155، املرجع السابق ، ص عصمت عبد الّلطيف دندش- 73
.156عصمت، املرجع نفسه ، ص - 74
.9596املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ، املرجع السابق ، ص ص - 75
.168ص ،عصمت عبد الّلطيف دندش، املرجع السابق- 76
.156، ص عصمت عبد الّلطيف دندش، املرجع نفسه- 77
. 227عبد الواحد املراكشي، املصدر السابق، ص - 78
.143، املرجع السابق ، ص عصمت عبد الّلطيف دندش- 79
.167، املصدر السابق ، ص ابن أيب زرع- 80
.70، املرجع السابق ، صللرتبية والثقافة والعلوماملنظمة العربية - 81
.147عصمت عبد اّلطيف دندش، املرجع السابق ، ص- 82
.6، املصدر السابق ، ص الشريف اإلدريسي- 83
ويت الطنجي-84 ،  القاضي عياض ، ترتيب املدارك   و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، تح : حممد بن 

ط .112، ص  وزارة األوقاف   و الشؤون اإلسالمية ، الر
.167عصمت عبد اّلطيف دندش، املرجع السابق ، ص- 85
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رحيل العالمة أبو القاسم سعد الالثالثةذكرىاليف 

1رسالة جوابية إىل الدكتور أبو القاسم سعد ا

الدكتور عبد احلق شرف، جامعة تيارت
ملخص: 

تعد املراسالت الديوانية أو اإلخوانية وحىت األدبية، مصدرا مهما لكتابة التاريخ. وقد شاع 
. إليهحدٍّ سواء، فأبدع فيه من اشتغل به ُمرِسال أم ُمرَسالً هذا الفن قدميا وحديثا على 

ينا أن نقدم لباحثينا وقرائنا إحدى الرسائل اليت كان شرف تبادهلا لناويف هذا الصدد ار
الدكتور أبو القاسم سعد الفقيد األستاذ،احلديثةمع املؤرخ الكبري، رائد املدرسة التارخيية اجلزائرية 

هللا.
Abstract: The diwaniya or brotherly correspondence, even the literary one, is

an important source of history. This art has become widespread both in the past
and in the modern times.

In this regard, we decided to present to our researchers and readers one of the
letters that we had the privilege of sharing with the great historian, the pioneer of
the modern Algerian historical school, the Professor Abu Al-Qasim Saadullah,
might God have mercy upon him.

على الرغم من مرور تسع سنوات على رسالة املرحوم األستاذ الدكتور أبو القاسم مقدمة:
سعد هللا إّيل، فإن وقعها بقي متجّذرا يف نفسي، وذكراها عالقة يف ذهين. مازلُت أتذّكر جيدا يوم 

"العريب بن عبد القادر بن علي املشريف املتوىف أهديته نسخة من مذكريت للماجستري بعنوان: 
ره"ح1895 . وكان قد محلها إليه مشكورا من معهد احلضارة اإلسالمية بوهران وقتها؛ 2ياته وآ

لس العلمي للمركز الوطين  سة ا األستاذ الدكتور بوعالم بلقامسي الذي كان يتوىل حينها ر
ألبيار.1954للدراسات يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب   ،
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أسعد الفرتات يف حيايت العلمية، خاصة وأن املوضوع لقد كانت هذه املناسبة حبق من 
، سبق وكتب عنه املرحوم الدكتور سعد هللا مقالة مبجلة كامالحبثاالذي حبثت فيه وكتبت عنه 

"، ويف الكثري من احملطات يف مؤلفات املشريف املعاصر لألمري عبد القادرحتت عنوان: "3الثقافة
ريخ اجلزائرالثاين من كتريخ اجلزائر الثقايف؛ وكذا اجلزء يف قرارة حينها فقلت .اب أحباث وآراء يف 

كون مثرة من الثمار اليانعة ي، عّله هذا البحثنفسي: إّن أحسن ما يُهدى لألستاذ سعد هللا هو 
حىت أصبحت جاهزة للقطف.-رمحه هللا–اليت رعاها 

كورا، فإنين أقول وبكل فخر ومهما كانت املالحظات والنصائح اليت قدمها يل رمحه هللا مش
إنه كان حليما رفيقا، نِْعَم الناقد، ونِعَم املوّجه. لقد استطاع مبالحظاته تلك أن يسرب :واعتزاز
يل خري سند ،أغواري وأن يقف على مكمن اخللل يف حبثي، فقدم يل خري دواء وخري نصيحة، كا

ه، واليت استمرت مدة مخس سنوات كاملة  يف إمتام مشاريعي املستقبلية خاصة أحباثي يف الدكتورا
ره. كّلها حبث وتنقيب يف فكر املشريف ودراسة آل

ا ذكرى أستاذي املرحوم الدكتور سعد هللا،  إنين اليوم وبني يدي هاته الكلمات اليت أخّلد 
لذكر منهم  أقف وقفة إجالل وإكبار لكل مؤرخي اجلزائر، يف كل ربع من ربوعها الطاهرة، وأخص 
يد بن نعمية، الذي أفىن أزهى فرتات العمر يف تكوين  شيخي الفاضل األستاذ الدكتور عبد ا

، فله منا خالص الشكر والثناء. حاملي لواء العلم واملعرفة ببالد

مث إّن ما أمتناه اليوم وبعد مرور ثالث سنوات على وفاة العالمة الدكتور أبو القاسم سعد 
أن أقدر -والذي ال زلت أحّس حبنني كبري إليه كلما قرأت رسالته إّيل، وإىل نصائحه الرشيدة- هللا، 

على العمل بنصيحته؛ وحتقيق أمنيته ملا خاطبين قائال: "أمتىن أن جتد الوقت والصحة لتبحث وتتعمق 
الطالع على مجيع آ ره أكثر يف فكر املشريف وأحكامه على أهل عصره، وال يكون ذلك إال 

املكتشفة واليت ما تزال يف طي الكتمان أو النسيان". 
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رمحه –وإنين إذ أقول ذلك، فإّن ما ُكِتب؛ ُكتب كّله بقلب مفتوح، وحب ال حمدود أكنه له 
ا -هللا متأكد أنه وحيث يوجد اآلن يف عامل الربزخ، سيبلغه ثواب أعماله كّلها، واليت خدم  لذا فأ

ذلك أّميا تفاٍن.اإلنسانية، بل وتفاىن يف

ا  ال هاهنا للتعليق على الرسالة كاملة، لكن أهم ما يقال عنها: هو أ وقد ال يسع ا
حوت إشارات مهمة عن حياة املشريف، وعن مصادر ترمجتها، وهي يف احلقيقة تدخل ضمن 

ريخ اجلزائر الثقايف. وأضع هذه االجتهادات الشخصية للدكتور سعد هللا خالل مجعه ملادة كتابه 
الرسالة اليوم بني يدي القراء والباحثني عّلها تكون جزءا من البناء التارخيي الوطين.

وشيخنا الدكتور سعد هللا، وإىل جنات اخللود إن شاء هللا آمني. رحم هللا أستاذ

د/ عبد احلق شرف، جامعة تيارت، اجلزائر

2016ديسمرب 13ليلة 

الرسالة؛ لتحكي له يف صمت قصة الوصية ه بني يدي واآلن أترك القارئ الكرمي وأدع
عّلها تكون نرباسا نستنري به يف حياتنا - رمحه هللا- اخلالدة من الشيخ املرّيب الدكتور سعد السعود 

العلمية.

بسم هللا الرمحن الرحيم

:السالم عليكم، وبعد. األستاذ عبد احلق شرف، وهران

رهلماجستري عن (أشكركم على إهدائي نسخة من مذكرتكم ل ). وقد العريب املشريف وآ
هتمام، ألن سرية ومؤلفات املشريف سبق يل التعرض إليها ودراسة بعضها. تصفحتها 

ويف احلال اعتقدت أن صاحب املذكرة يكون قد سافر إىل املغرب واطلع على أرشيفه 
اجلزائر وما قرأه وعلى مؤلفات أخرى للمشريف، ولكين وجدت صاحب املذكرة اقتصر على ما يف

هنا وهناك عن هذه الشخصية املتنوعة اإلنتاج.
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ر املشريف، وحىت هذه العملية غري كاملة. ألن  املذكرة عبارة عن حشد للمعلومات ومجع آل
املشريف كان أيضا يرتدد على اجلزائر، وكانت له صالت ببعض املستشرقني الفرنسيني يستفيدون منه 

عمال فرنسا يف اجلزائر وفضل ملعرفة أحوال املغرب قبل احلماية. وقد نّوه املشريف على العموم 
معاملتها للعلماء، ورجال الدين على معاملة السلطات املغربية لعلماء املغرب ورجال الدين هناك. 
صيه، عميد الدراسات األدبية يف  ومن الذين كانوا يطلبون منه الكتابة عن اجلزائر واملغرب: روين 

جلزائر. وقد كتب عنه وعن معاصره التونسي (حممد بريم اخلامس)، املستشرق هنري املدرسة العليا 
برييز وقارن بينهما يف احلكم على عمل فرنسا يف اجلزائر، فأحدمها (املشريف) معجب، واآلخر (بريم) 

منتقد.

يف وأنت مل تذهب إىل املغرب فيما يبدو، ولكنك مل تذهب أيضا إىل ما هو أقرب وأسهل
الوصول إليه مثل زاوية اهلامل أو البشري ضيف لتطّلع مثال على ما هناك يف عني املكان من مؤلفات 

املشريف ولو كانت مصورة.

وبودي أن تعرف أن كتاب (ذخرية األواخر) قد حققه حتقيقا جزئيا طيبا األستاذ عبد املنعم 
ورقلة. وال أدري إذا كان نشر حتقيقه أم القامسي، وهو من زاوية اهلامل (بوسعادة) وأستاذ يف جامعة

ال.

هناك أمور قد توقعك يف إشكال إن هي بقيت يف املذكرة على حاهلا: مثال تقول عن بين 
ملغرب األقصى. وأين قبيلة بين شقران اجلزائرية؟ ألست 4هامش90شقران (ص م قبيلة  ) أ

تتحدث عن بين شقران يف منطقة معسكر؟

شكرك على التنويه مبسامهيت عن املشريف. وقد مجعت معلومايت عنه أثناء إنه ال يسعين إّال 
(رحليت إىل املغرب) اليت لعلك اطلعت عليها، ومل أذهب إىل املغرب من أجل املشريف ولكن من 
ريخ اجلزائر الثقايف، لذلك بقيت أمور عن املشريف مل يسعن الوقت لالطالع  أجل مجع مادة لكتايب 

ت تمعني اجلزائري واملغريب يف القرن التاسع عشر، وهو عليها. وكتا ملالحظات واآلراء عن ا ه غنية 
مهمشا رغم شكراه من أهل فاس. رجل َخِربَ احلياة وأعيان الناس يف البلدين، ومل يكن رجال عاد
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أمتىن أن جتد الوقت والصحة لتبحث وتتعمق أكثر يف فكر املشريف وأحكامه على أهل 
ره املكتشفة واليت ما تزال يف طي الكتمان أو عصره، وال الطالع على مجيع آ يكون ذلك إال 

النسيان.

21/07/2008أ.د/ أبو القاسم سعد هللاوفقنا هللا مجيعا للعمل العلمي، والسالم

جوابنا على رسالة الدكتور أبو القاسم سعد هللا:

:بسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على حممد وآله وصحبه والتابعني

حتية طيبة وبعد:، األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد هللا

وصلنا مكتوبكم األخري، واملتضمن املالحظات املتعلقة مبذكرة املاجستري حول "العريب 
ره". املشريف وآ

لتوجيهات واملالحظات املقدمة حول هذا وال أخفيكم أستاذي الكرمي، أنين سعدت كثريا ل
العمل. إال أنين سأوضح بعض األمور، واليت رمبا ذكرت أغلبها بني طيي املذكرة، لكنين سأبّينها 

لتفصيل يف هذا الرسالة.

مل نعتمد على ما هو موجود يف اجلزائر فقط يف إجناز املذكرة، بل إن املتوفر يف اجلزائر هلو 
إلجناز حبث من هذا القبيل. ولذلك استعنت بنسبة كبرية جدا فاقت الثلثني نزر قليل جدا ال يكف

1907بدراسات مغربية، وكذا تقارير األرشيف املغريب وخاصة التقرير الذي نشره ميشو بلري سنة 
ضمن األرشيف املغريب.

إلمكان إمتامه لوال  كما أنه بودي أن أخربكم أستاذي الفاضل أن هذا العمل مل يكن 
عتمادي على ما ذُكر سابقا، خاصة يف الفصل الثاين منه الذي بذلت فيه قصارى اجلهد، ا

خاصة خمطوطات املشريف نفسه اليت - فيما أعلم–واعتمدت فيه على مادة مصدرية مل تنشر بعد 
جلبتها من املغرب وهي كالتايل:
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احلسن خلديوان نظم يف من أيقظ للدين جفن الوسن موال زانة امللكية : وهو خمطوط 
ط حتت رقم:  .5310لر

ملكتبة الوطنية املغربية، ذخرية األواخر واألول فيما يتضمن من أخبار الدول : خمطوط 
.2956حتت رقم: 

ملكتبة الوطنية املغربية، حتت رقم: رحلة إىل نواحي فاس .1246: خمطوط 

عسوس سيء الظن احلسام املشريف لقطع لسان الساب اجلعريف الناطق خبرافات احل
ملكتبة الوطنية املغربيةالكنسوس .4: خمطوط 

إن هذه املخطوطات مل يتسن لنا احلصول عليها إال بعد عناء كبري، وكّلفتنا الكثري. إال مث
عانة من بعض األساتذة من اجلزائر واملغرب متكنا من احلصول  أننا وبتوفيق من هللا تعاىل، مث 

يد لقادر من واألستاذ الدكتور خليفي عبد ا،عليها؛ ونذكر منهم: األستاذ الدكتور بن نعمية عبد ا
جامعة وهران. والدكتور حسن الصادقي من معهد الدراسات األفريقية، والدكتور عمر أفا جامعة 

ط. لر حممد اخلامس 

جلزائر، وخباصة زاوية  ما أمكننا للحصول على خمطوطات املشريف املوجودة  وقد اجتهد
ألستاذ عبد املنعم القاسي الذ ي ذُكر يف جوابكم األخري، وقد زّوداهلامل. واتصلنا يف هذا اإلطار 

لتحقيق الذي قام به حول خمطوط الذخرية املذكور يف اجلواب. لكن الذي وصلين  مشكورا جدا 
من األستاذ عبد املنعم القامسي التحقيق اخلاص بقسم اجلزائر فقط. ومادام التحقيق مل يكن قد ُنشر 

ت لزاما علينا االعتماد على النسخة ا ملخطوطة اليت حصلنا عليها من املغرب، خاصة بعد وقتها، 
أن طلبُت النسخة املخطوطة كاملة من احملقق، لكنه اعتذر بعدم توفرها عنده كاملة، وهو ما جعلين 
ا، بعد اطالعي  كدت أن ال وجود ملخطوطات املشريف  أصرف النظر عن الزاوية اهلاملية بعد أن 

مطبوعات دار الغرب اإلسالمي، وكذا سؤال القّيمني ضمن2006على فهرستها املنشورة سنة 
عليها.
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إلشكال املذكور يف الرسالة حول بين شقران (صفحة  ) من 4هامش90وأما ما تعلق 
ا هو قبيلة بين شقرون املغربية، وليس قبيلة  املذكرة. فإن املعلومة على ما يبدو صحيحة، واملقصود 

ملغرب بين شقران مبنطقة معسكر. أما قبيلة ألطلس املتوسط  بين شقرون فهي قبيلة مغربية 
وقد أثبتناها كتابة ببين شقرون، وليس بين شقران.،5األقصى

دعو هللا تعاىل أن ميّد يف عمركم ويبارك فيه، لكي ويف األخري، أجدد شكري لكم، وأ
نستفيد من توجيهاتكم وتسديداتكم العلمية.

29/7/2008أ/عبد احلق شرف، وهران

غالف الرسالة املوجهة إلينا من طرف املرحوم الدكتور سعد هللا وعليها اخلتم والتاريخ
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أبو القاسم سعد هللا وعليها توقيعه الشخصي يف األخريالنص األصلي لرسالة الدكتور
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اهلوامش:

نشرها ختليدا لذكراه.2008الرسالة أرسلت من طرفنا إىل األستاذ سعد هللا سنة -1 ، وتعميما للفائدة أرد
ا شهادة املاجستري يف التاريخ 2007جوان27نوقشت هذه املذكرة يوم -2 بكلية احلضارة اإلسالمية جامعة وهران، ونلت 

واحلضارة اإلسالمية بتقدير حسن جدا. وكانت جلنة املناقشة متكونة من السادة األساتذة: أ.د. بن معمر حممد من جامعة وهران 
يد م- رئيسا د. بوعصبانة -د. بومجعة جهيدة من جامعة وهران مناقشا- ن جامعة وهران مشرفا ومقرراأ.د. بن نعمية عبد ا

سليمان لقمان عمر من جامعة وهران مناقشا.
م.1983، 13، سنة 75عدد -3
اية الرتمجة الرابعة يف إطار التحضري لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالم-4 ية جبامعة هذا املخطوط حققته إىل 

ا على شهادة الدكتوراه يف التخصص املذكور بتقدير مشرف جدا. 2012جوان11وهران. وقد نوقشت األطروحة يوم  وحصلت 
يد من جامعة وهران –وقد كانت جلنة املناقشة مكونة من: أ.د. بن معمر حممد من جامعة وهران رئيسا  أ.د. بن نعمية عبد ا

د. عدة بن داهة –مناقشا 2أ.د. حساين خمتار من جامعة اجلزائر –جهيدة من جامعة وهران مناقشا أ.د. بومجعة–مشرفا ومقررا 
د. شخوم سعدي من جامعة بلعباس مناقشا.–من جامعة معسكر مناقشا 

آيت سريي.قبيلة بنو شقرون: -5 دلة، وجنو ن، وغر ، ص: 2هية، جراجع: مصطفى املشريف، احللل البحتدها مشاال قبيلة ز
167.
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مسامهة النساء يف األوقاف مبدينة اجلزائر العثمانية
على ضوء وثائق احملاكم الشرعية

م)1830- 1520هـ/ 1246- 927(

جامعة تيارت، حممد زاهيالدكتور 
تمع اجلزائري  تعترب األوقاف (األحباس) من أهم األعمال اخلريية اليت عرفها ا

والتقرب إىل هللا. وهذا ما دفع عددًا كبرياً اإلسالمي، يكون فيها الواقف مدفوعا حببه للخري
تمع اجلزائري يف الفرتة العثمانية إىل حتبيس أمالكهم من دور وحوانيت وأراضي زراعية  من ا

ئق احملاكم الشرعية. تمعهم بكل طواعية واختيارية، وهذا ما تؤكده و لصاحل النفع العام 

اشرتكت فيها فئات خمتلفة ميثلون 1فاوقكان للنساء دوٌر كبري يف املسامهة يف اال
أزواج وبنات وأقارب الفئة العسكرية واإلدارية للطبقة احلاكمة الرتكية، ونساء وبنات العلماء 

ت ال نعرف عنهّن سوى عطائهم اخلريي ئق 2واحلرفيني والتجار، ونساء أخر . وتؤكد الو
لعسكرية واإلدارية، كانت تساهم يف الشرعية أن عددا كبريا من بنات وأزواج وأقارب الفئة ا

إلضافة إىل نساء الفئات األخرى .3األوقاف، 

املسامهة املبكرة للنساء يف األوقاف:.أ

سامهت النساء يف وقت مبكر يف الوقف يف مدينة اجلزائر أثناء الفرتة العثمانية،  
ب عزون، ً يقع بفحص حمرب خارج  وقفاً أهلياً كخدجية بنت عبد السالم اليت أوقفت بستا

. 4م1556مث يعود لصاحل فقراء احلرمني الشريفني يف سنة 

 م 1599هـ/1008وفاطمة بنت املرحوم األرجوين األندلسي اليت حبست حانوت سنة
.5وقفا أهليا مث يعود لصاحل فقراء احلرمني الشريفني
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الشريفني يف والولية حليمة ابنة غامن اليت حبست جنة وقفا أهليا مث تعود لصاحل احلرمني
.6م1641هـ/1050سنة 
 ب عزون سنة حية  م 1657هـ/1067وزكية ابنة مراد اليت حبست جنة بعني الربط 

.7وقفا أهليا، مث تعود لصاحل فقراء احلرمني الشريفني
 احلانوت مبدينة اجلزائر وقفًا أهليا سنة 4/3والولية آمنة اليت حبست

.8احلرمني الشريفنيم، مث يعود لصاحل فقراء1661هـ/1070
ب البحر حبسًا أهليًا يف سنة م رمي ابنة احلاج مصطفى اليت حبست مجيع الدار 

.9م مث لصاحل فقراء احلرمني الشريفني1663هـ/1073
ب والولية خدجية ابنة املرحوم محودة طبجي مجيع العلوي يف سوق الربادعية بناحية 

.10م وقفاً أهلياً، مث يعود لصاحل احلرمني الشريفني1665هـ/1075عزون يف 
 وعائشة املدعوة عويشة ابنة احلاج رمضان اليت حبست دار أسفل عني احلمراء مبدينة

.11م، وقفاً أهلياً، مث لصاحل احلرمني الشريفني1671هـ/1081اجلزائر يف 

ت يف وقت مبكر يف واجلدول التايل يوضح لنا مدى مسامه ة النساء اجلزائر
م.1671هـ/1081م إىل سنة 1556/ه964دينة اجلزائر العثمانية من سنة األوقاف مب

املكاننوعية امللكاسم احملبسالتاريخالعلبة والوثيقة

خدجية بنت عبد م1556/ه964
السالم

بفحص جمرب خارج بستان
ب عزون

فاطمة بنت م1600هـ/371008و10/1ع
املرحوم األرجوين

مدينة اجلزائرحانوت

الولية حليمة بنت م1641هـ/711050و5/1ع
الناحية الغربية جنةغامن

ملدينة اجلزائر
37/2ع 

عني الربط بباب جنةزكية بنت مرادم1657هـ/411067و
عزون

مدينة اجلزائر4/3الولية آمنةم1660هـ/10/11070ع 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زاهي محمدمساهمة النساء في األوقـاف بمدينة الجزائر العثمانية

165

احلانوت19و

مرمي بنت احلاج م1663هـ/221073و4/1ع 
ب البحر مبدينة دارمصطفى

اجلزائر

عائشة بنت احلاج م1671هـ/331081و5/1ع 
أسفل عني احلمراء دارمضانر 

بباب عزون

األوقاف األهلية املخصصة من طرف الرجال لصاحل النساء:.ب

ء الذين كانوا ئق الشرعية لعدد من اآل يقو مون حبصر االنتفاع تعرضت بعض الو
ئق التالية: ث، وهذا ما تؤكده الو لوقف يف الذكور دون اإل

 حتبيس العريب بن الربكة مجيع األرض على ولده وإخوته وعلى عاقبهم من الذكور دون
ث وقفاً أهلياً يف سنة  .12م1812هـ/1227اإل

ث حبساً حتبيس الفالق بن ثقار النسيمي مجيع الدار على أوالده الذك ور فقط دون اإل
.13م1803هـ/1218أهلياً يف سنة 

ئق املوجودة بني  ء  أيدينا،لكنه ظهر لنا بعد االعتماد على الو أنه ليس كل اآل
لوقف يف الذكور  كانت هلم نفس فكرة احلرص على إبقاء استغالل الوقف حبصر االنتفاع 

ث، حيث أكدت لنا النصوص الوقفية أن عددا ء قد ألزم يف شروط دون اإل كبريا من اآل
ث على السواء. كتحبيس احلاج خليل  الوقف، على أن تشمل منافع الوقف الذكور واإل
لالنكشاري بن مثان الشطر من الدار يف حومة كوشة علي مبدينة اجلزائر حبسًا أهليًا على 

ث على سواء، وكان ذلك يف سنة  .14م1699هـ/1111أوالده الذكور واإل

ث، كتحبيس الولية مرمي ابنة ول كننا جند أن النساء كانوا أكثر عدًال بني الذكور واإل
السيد حممد القليعي جلميع الغرس بضواحي مدينة اجلزائر، حبسًا أهليًا ''على أوالدها 
املوجودين اآلن، وهم حممد وحسن وعمر وراضية، وعلى ما يتزايد هلا بعد أن قدر هللا بذلك 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زاهي محمدمساهمة النساء في األوقـاف بمدينة الجزائر العثمانية

166

ث ، على أن يكون حظ الذكر واألنثى يف ذلك سواء ال مزية واحد على من ذكور وإ
م.1696هـ/1108، يف سنة 15اآلخر''

م،  ء كانوا أكثر رمحة وحمبة لبنا ئق الشرعية أن بعض اآل وتطلعنا العديد من الو
م، كتحبيس احلاج حممد بلكباشي م وحىت على حفيد فقاموا بتحبيس أمالكهم على بنا

ب الوادي، حبساً  ابن عمر الرتكي الدار حبومة حارة اجلنان على مقربة من دار الشويهد 
أهليًا على ''ابنته فاطمة املوجودة اآلن وعلى من سيولد له بقية عمره''، يف سنة 

.16م1721هـ/1134

 وحتبيس حممد شاوش مجيع الدار املوجودة يف حارة السالوي بني السور والستارة على
.17م1698هـ/1109على بناته يف سنة نفسه مث
 وحتبيس احلاج علي آغا ابن السيد املرحوم حممد بن علي حبسًا أهليًا على ابنته آسيا

ونفسه مجيع الدار حبومة الويل الصاحل السيد رمضان داخل مدينة اجلزائر يف سنة 
.18م1682هـ/1093
19م1780هـ/1195نة وحتبيس األب حانوتني على ابنته حنيفة مث على ذريتها يف س.
 20م1730هـ/1153يف سنة الولية آمنةوحتبيس حممد الضرير على ابنته.

ء كانوا أشد حرصًا على مستقبل  ئق أن هؤالء اآل ميكن أن نستنتج من خالل الو
م خاصة منهم غري املتزوجات، واملطلقات، واألرامل، والذين يعانون من إعاقة معينة يف  بنا

حمنتهم.

جلميل، استفادت  أيضا املرأة كثريًا من أوقاف األزواج، فبعض الرجال اعرتافًا منهم 
م، كتحبيس املعظم لكبري آغا بن يوسف الرتكي مجيع  قاموا بتحبيس أمالكهم لصاحل زوجا

.21م1690هـ/1102الدار على زوجته، مقدار مثن واحد والباقي على األوالد، يف سنة 

سن شطر من احلوش حبسًا أهليًا على زوجته الولية وحتبيس املكرم حممد يلداش بن ح
.22م1748هـ/1161نفسة ابنة احلاج مصطفى والشطر اآلخر على ولده أمحد، يف سنة 
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 وحتبيس املكرم عبد القادر املزوار مجيع اجلنة بفحص بين مسوس، حبسًا أهليًا على ابنته
ا أمي فإن تزوجت أو م اتت تعود حصتها لألوالد يف نفيسة وعلى زوجه الولية آمنة مدة كو

.23م1755هـ/1169سنة 
ابن حممد األندلسي مجيع الدار بعلويها واصطبلها مبدينة وحتبيس احلاج حممد الكبابطي

اجلزائر، حبسًا أهليًا على ابنته فاطمة وزوجه عائشة ابنة حممد على أن يكون لزوجه املذكورة 
حلبس املذكور على أبناء ابنته، يف سنة  ا يلحق  ا وبعد وفا مثنًا واحدًا مدة حيا

.24م1753هـ/1167

لنساء، من خصصة من طرف الرجال لصاحل ااألوقاف األهلية املواجلدول التايل يوضح 
م 1812ه/1227م اىل سنة1682ه/1093سنة 

نوعية اسم احملبسالتاريخالعلبة والوثيقة
امللك

املكان

27/2ع 
داراحلاج علي آغام1682هـ/621093و

حومة الوايل الصاحل 
سيدي رمضان داخل 

املدينة
27/2ع 

مثن من آغا ابن يوسفم1690هـ/771102و
داخل مدينة اجلزائرالدار

الولية مرمي ابنة السيد م1696هـ/11108و37/2ع 
ضواحي مدينة غرسحممد القليعي

اجلزائر
48/1ع 

حارة السيالوي دارحممد شاوشم1698هـ/511109و
داخل املدينة

13/1ع 
احلاج خليل م1699هـ/531111و

االنكشاري ابن عثمان
من شطر 

داخل مدينة اجلزائرالدار

احلاج حممد بلكباشي م1721هـ/41134و50ع 
حارة اجلنان بباب دارابن عمر الرتكي

الوادي
داخل املدينة/حممد الضريرم1730هـ/291153و5/1ع 
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26/2ع 
حممد يلداش ابن م1748هـ/81161و

حسن
شطر/ من 

خارج مدينة اجلزائراحلوش

م1753هـ/51167و5/1ع 
احلاج حممد الكبابطي 

ابن حممد األندلسي
دار بعلويها 

داخل مدينة اجلزائرواصطبلها

37/2ع 
اجلنةعبد القادر املزوارم1755هـ/171169و

بفحص بين مسوس 
خارج املدينة

10/1ع 
33و

داخل مدينة اجلزائرحانوتنياألبم1780هـ/1195

ابن تقار الفالقم1803هـ/101218و5/1ع 
النسيمي

داخل مدينة اجلزائردار

خارج مدينة اجلزائرأرضالعريب ابن الربكةم1812هـ/81227و5/1ع 

مكانة املرأة ومسامهتها يف األوقاف:.ج
مشاركة النساء األزواج يف إنشاء أوقاف أهلية:.1

اشرتكت العديد من النساء مع أزواجهم يف حتبيس أمالكهم أوقافًا أهلية، يستفيد 
منها أبنائهم أوال مث تعود بعد انقراض عقبهم إىل فقراء احلرمني الشريفني مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، كتحبيس عويشة ابنة علي وزوجها القايد حسني عبد هللا عتيق املنعم الذين حبسا 

ب عزون، يف سنة مجيع الدا حية  صطبلها وعلويها، يف حومة البطحاء  ر 
.25م، وقفاً أهلياً مث لصاحل فقراء احلرمني1662هـ/1072

 واشرتاك مرمي ابنة احلاج مع زوجها علي آغا عبد هللا عرف ببوجيل الذين حبسا دار
ب عزون، سنة حبومة السبوعة م حبسًا أهليًا مث 1687هـ/1098جماورة لدار احلجاج 

.26لصاحل فقراء احلرمني الشريفني
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 واشرتاك آمنة بنت إبراهيم وزوجها حسني الذين حبسا مجيع الدار حبومة عني عبد هللا
لقصبة حبسًا أهليًا  م مث تعود لصاحل 1697هـ/1108العلج جماورة لدار بنت القاضي 

.27حلرمني الشريفنيفقراء ا
 واشرتاك الولية فاطمة بنت حممد وزوجها مصطفى بن السليمات الرتكي وربيبه زوج

الولية قامري بنت حممد، الذين قاموا بتحبيس جنة مبدينة اجلزائر وقفًا أهلياً، يف سنة 
.28م لصاحل فقراء احلرمني الشريفني1717هـ/1129
وجة الذين حبسا مجيع العلوي للدار واشرتاك مجيلة وأمها جنات وزوجها مصطفى خ

اورة حلمام محزة خوجة مبدينة اجلزائر، يف سنة  م وقفًا أهليًا مث لصاحل 1721هـ/1133ا
.29فقراء احلرمني الشريفني

 واشرتاك الولية راضية مع زوجها احلاج حممد االنكشاري احلرار ابن حسني الذين حبسا
م مث 1730هـ/1142بوقدور، حبسًا أهليًا سنة دار يف زنقة ابن فارس أسفل ضريح الشيخ 

.30تعود لصاحل فقراء احلرمني الشريفني
 واشرتاك الولية فاطمة ابنة السيد عبد الرمحن وزوجها املرحوم يوسف رايس بن علي يف

.31م مث لصاحل فقراء احلرمني الشريفني1764هـ/1177حتبيس دار مبدينة اجلزائر، يف سنة 
وزوجها حسني يلداش ابن أمحد الرتكي، بتحبيس الشطر اشرتاك فاطمة بنت ساعد

العلوي لدار املالصقة للمسجد املوجود بسقيفة الشرشايل قرب خربة ابن ميمون أسفل 
م حبسًا أهليًا مث تعود لصاحل 1758هـ/1171القصبة القدمية داخل مدينة اجلزائر، يف سنة 

.32فقراء احلرمني الشريفني ولصاحل املسجد األعظم
رتاك الولية خدجية بنت إبراهيم مع زوجها املعظم مصطفى بلوكباشي بن رمضان واش

م مث لصاحل فقراء احلرمني 1702هـ/1114الرتكي مجيع الدار حبًا أهلياً، يف سنة 
.33الشريفني

ت أزواجهم يف إنشاء أوقاف  واجلدول التايل يوضح لنا مشاركة النساء اجلزائر
م1764هـ/1177سنة م إىل1697هـ/ 1108أهلية من سنة 
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العلبة 
نوعية اسم احملبسالتاريخوالوثيقة

املكانامللك

7/1ع 
26و

عويشة وزوجها م1662هـ/1072
القايد حسني

الدار 
واالصطبل

حية  حومة البطحاء 
ب عزون

10/1ع 
56و

حومة السبوعة بباب دارمرمي مع زوجهام1687هـ/1098
عزون

7/2ع 
21و

آمنة وزوجها م1697هـ/1108
حسني

حومة عني عبد هللا دار
لقصبة

13/1ع 
20و

م1702هـ/1114
الولية خدجية 
وزوجها مصطفى 

بلوكباشي
مدينة اجلزائردار

5/1ع 
م1717هـ/461129و

الولية فاطمة 
مدينة اجلزائرجنةوزوجها مصطفى

10/1ع 
م1721هـ/511133و

مجيلة وأمها 
وزوجها مصطفى 

خوجة
دار

جماورة حلمام محزة خوجة 
مبدينة اجلزائر

5/1ع 
م1730هـ/391142و

الولية راضية 
وزوجها احلاج 
حممد االنكشاري

زنقة ابن فارس مبدينة دار
اجلزائر

27/2ع 
م1758هـ/171171و

فاطمة ابنة ساعد 
وزوجها حسني 

يلداش

العلوي 
لدار

املالصقة ملسجد سقيفة 
الشرشايل أسفل القصبة

5/1ع 
14و

م1764هـ/1177
الولية فاطمة 
وزوجها يوسف 

رايس
مدينة اجلزائردار
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ء واألبناء وأبناء اإلخوة يف إنشاء أوقاف أهلية:-2 مشاركة النساء اآل

اشرتكت بعض النساء مع األب واالبن وحىت مع ابن األخ يف حتبيس أمالكهم، مما 
يدل على حرص النساء على الوقف، وعلى حبها املفرط لألعمال اخلريية من بذل وعطاء 
وإحسان، كاشرتاك جنات مع أبيها السيد علي بن عبد هللا السييب بتحبيس مجيع الدار يف 

لقصبة يف سنة حومة خربة ميمون ومبقربة من ع م 1804هـ/1218ني عبد هللا العلج 
.34حبساً أهلياً مث لصاحل فقراء احلرمني الشريفني

 شا مبدينة لقرب من املسجد املعروف خضر  اشرتاك كل من السيد أمحد وابنته دار 
.35م وقفاً أهلياً مث لصاحل فقراء احلرمني الشريفني1686هـ/1097اجلزائر يف 
رومة مع أبنائها حممد الفزاز وأمحد أوالد احلاج حممد امليلي بتحبيس واشرتاك الولية ب

.36م مث لصاحل احلرمني الشريفني1767هـ/1180حانوت بسوق اللوح بفحص بوزريعة يف 
 ابن حممود ابن محيدة مجيع اإلنكشاريواشرتاك الولية قامري مع ابن أخيها مصطفى

.37م مث لصاحل احلرمني الشريفني1741ـ/ه1153الدويرة قرب احلمامات حبساً أهلياً يف 

ء واألبناء وأبناء اإلخوة يف  واجلدول التايل يوضح لنا مدى مشاركة النساء اآل
م1804هـ/1218م إىل سنة1686هـ/1097إنشاء أوقاف أهلية من سنة 

اسم احملبسالتاريخالعلبة والوثيقة
نوعية 
امللك

املكان

10/1ع 
40و

دارأمحد وابنتهالسيد م1686هـ/1097
لقرب من مسجد 
شا مبدينة اجلزائر خضر 

م1741هـ/151153و7/1ع
الولية قامري مع 

ابن أخيها
الدويرة

قرب احلمامات مبدينة 
اجلزائر

م1767هـ/211180و28ع 
الولية برومة مع 

أبنائها
حانوت

بسوق اللوح بفحص 
بوزريعة

الدارجنات مع أبيهام1804هـ/231218و7/2ع
حومة خربة ميمون 

لقصبة
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مشاركة النساء البنات واألخوات يف إنشاء أوقاف أهلية:-3

ا يف حتبيس أمالكهم، وهو دليل على  ا وأخوا اشرتكت أيضًا بعض النساء مع بنا
حب املرأة لإلحسان والعطاء والبذل، ودليل على مكانة املرأة االجتماعية ووضعيتها املالية، 

ى حرضها على مستقبل أفراد عائلتها خاصة البنات منهم من الفتيات غري ودليل واضح عل
ث والذكور، كاشرتاك الولية قامري ابنة يوسف  الراشدات واألرامل واملطلقات واملعوقني من اإل

م 1718هـ/1130وابنتها بتحبيس شطر الدار يف أعلى احلمامات بباب اجلزيرة، يف سنة 
.38احلرمني الشريفنيوقفاً أهلياً مث لصاحل فقراء

 واشرتاك الولية ميونة ابنة أمحد آغا وابنتها أم احلسن بتحبيس شطر الدار يف زنقة ابن
.39م مث لصاحل فقراء احلرمني الشريفني1746هـ/1158فارس، حبساً أهلياً يف سنة 

 واشرتاك نفيسة وأختها أمينة بتحبيس مجيع الدار مبدينة اجلزائر، حبسًا أهليًا يف سنة
.40م مث لصاحل احلرمني الشريفني1723هـ/1351
 واشرتاك ميونة وابنتها دوما بتحبيس مجيع االصطبل واألغراس واجلنات قرب اجلامع

م، حبسًا أهليًا مث لصاحل احلرمني 1765هـ/1168املعلق سند اجلبل مبدينة اجلزائر يف سنة 
.41الشريفني
ابنة سليمان وابنتها عزيزة بتحبيس جنتني بفحص بئر مراد رايس سنة واشرتاك ميونة

.42م، حبساً أهلياً مث لصاحل احلرمني الشريفني1767هـ/1180
 واشرتاك الولية مرمي وأنيسة ابنتا حممد القليعي بتحبيس جنة بفحص عناصر بين موسى

ب عزون، يف سنة  .43مني الشريفنيم حبساً أهلياً مث لصاحل احلر 1780هـ/1194خارج 
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واجلدول التايل يوضح مشاركة النساء والبنات واألخوات يف إنشاء أوقاف أهلية 
م1780هـ/1194م إىل سنة 1718هـ/1130من سنة 

املكاننوعية امللكاسم احملبسالتاريخالعلبة والوثيقة

الولية قامري م1718هـ/321130و7/1ع 
بباب اجلزيرةشطر من الداروابنتها

نفيسة وأختها م1723هـ/421135و9/1ع 
دارأمينة

بفحص بين 
ب  موسى خارج 

عزون

ميونة وابنتها أم م1746هـ/421158و6/2ع 
شطر من الداراحلسن

زنقة ابن فارس 
داخل مدينة 

اجلزائر

ميونة وابنتها م1765هـ/61168و10/1ع 
دوما

االصطبل 
واألغراس 

واجلنات

قرب اجلامع املعلق 
مبدينة اجلزائر

م1767هـ/441180و3ع 
ميونة ابنة 
سليمان وابنتها 

عزيزة
بفحص بئر مراد جنتني

رايس

الولية مرمي م1780هـ/61194/ و37ع 
فحص بين موسى جنةوأختها أنيسة

ب عزون خارج 
لبنات واحلفيدات:-4 إنشاء أوقاف خاصة 

ا خاصة منهم حرصت املرأة مبدينة اجلزائر على مساعدة ومساندة  ا وحفيدا بنا
الذين هم حباجة إىل ذلك، كتحبيس عائشة على ابنتها حليمة وعلى ذرية ابنتها وعقبها مجيع 

.44م، مث تعود لصاحل احلرمني الشريفني1736هـ/1148البالد، حبساً أهلياً يف سنة 
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عة املفيت خارج وحتبيس ميونة جلميع اجلنة بعني الربط املالصقة لرقعة البايلك الشهرية وبرق
ب عزون، حبسًا أهليًا على ابنة ابنتها وهي الولية نفوسة ابنة السيد احلاج حممد بوضربة 

.45م، مث تعود لصاحل احلرمني الشريفني1786هـ/ 1200سنة 
مناذج من النساء األكثر بذال وعطاء يف الفرتة العثمانية:.د

ذًال وعطاءًا يف جمال كشفت لنا العقود الشرعية أن بعض النساء كانت أكثر ب
الوقف، من خالل املسامهة يف حتبيس العديد من األوقاف، ومن بني النساء اليت اشتهرت يف 
يف حتبيس أمالكها، وحسب ما تؤكده النصوص الوقفية مثل: فاطمة ابنة ساعد من  نظر
العنصر األندلسي اليت سامهت يف العديد من األوقاف، فقد اشرتكت مع زوجها حسني 

م، وذلك بتحبيس 1758هـ/1171داش بن أمحد الرتكي يف أوائل مجادى الثاين من سنة يل
ملسجد الكاين بسقيفة الشرشايل قرب خربة بن ميمون أسفل القصبة العلوي '' لدار الالصق 

ا 1787هـ/1201. ويف سنة 46القدمية داخل اجلزائر احملروسة'' حبسًا أهلياً  م بعدما تقدم 
ين متثل يف مجيع الدار 29العمر وبعد مرور  سنة من التحبيس األول، قامت بتحبيس 

.47بباب عزون وقفاً أهلياً مث يعود لصاحل فقراء احلرمني الشريفنيالعزارةحبومة 

لقصبة واألخرى بباب عزون دليل  إن اختالف أماكن األمالك احملبسة املوجودة 
كها، علما أن هذه املرأة كانت تنتمي لعائلة على عىن هذه املرأة والثروة الكبرية اليت كانت متل

ا يف الفرتة العثمانية. ساعد األندلسية املشهورة بغناها وثرو

لبذل والعطاء من بينهن مرمي ابنة السيد حممد  ت  كما اشتهرت نساء أخر
لباب اجلديد على نفسها أوًال مث  القلعي، اليت حبست مجيع الغرس (جنة) يف بين مسوس 

نائها حممد وحسن وعمر وراضية، وعلى ما يتزايد هلا بعد أن قدر هللا بذلك من ذكور على أب
ث، وبعد انقراض عقبها تعود لفقراء احلرمني الشريفني، ومت ذلك يف سنة  وإ

لتحديد يف سنة 13. وبعد مرور 48م1767هـ/1180 م، قامت 1780هـ/1194سنة و
ب مرمي ابنة السيد حممد القلعي مع أختها بتحب يس جنة بفحص عناصر بين مسوس خارج 

.49عزون حبساً أهلياً مث تعود لصاحل فقراء احلرمني الشريفني
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إن التحبيس األول والثاين هلذه املرأة دليل على حب هذه السيدة للبذل والعطاء 
واإلحسان على أبنائها أوًال، ومن جهة أخرى الوقف على فقراء احلرمني الشريفني، وجندها 

بيس الثاين قد شجعت أختها أنيسة على الوقف.يف التح

ت بكثرة البذل والعطاء، فقد اشرتكت كل من ميونة وابنتها  كما عرفت نساء أخر
دوما بتحبيس مجيع االصطبل واألغراس واجلنات قرب اجلامع املعلق سند اجلبل مبدينة اجلزائر 

.50م1755هـ/1168وقفاً أهلياً يف سنة 

ابنة احلاج حممد خوجة بتحبيس بناء وساحة وخمزن بفحص كما قامت الولية خدجية
ب اجلديد، وقفًا أهليًا يف سنة  م مث لصاحل فقراء 1766هـ/1179بين مسوس خارج 

.51احلرمني الشريفني
 وقامت خدجية ابنة املرحوم أمحد ابن ربيعة بتحبيس مجيع دار العمل والكوشة واحلانوت

لقرب من دار العمل مبدي م مث 1769هـ/1182نة اجلزائر، وقفًا أهليا يف سنة املوجودة 
.52لصاحل احلرمني الشريفني

 كما قامت الولية نفوسة بتحبيس أمالك عديدة تتمثل يف دار وملك واصطبالت، يف
حومة سيدي علي الفاسي جماورة لدار فرج علي مبدينة اجلزائر، وقفًا أهليًا يف سنة 

.53الشريفنيم مث لصاحل احلرمني 1772هـ/1185
 وقامت راضية ابنة موسى بتحبيس أمالك عديدة تتمثل يف األرض واألجنة املسماة

لزبوجة، واحلوض األبيض برأس العني بكوشة  رحة وحوض لكريف، ومجيع حوض 
.54م1819هـ/1234احلشابتة مبدينة اجلزائر، يف سنة 

ئق الشرعية مدى دور املرأة يف ال وقف، ومكانتها يف ويظهر من خالل كل هذه الو
حب املرأة للخري جمتمع اجلزائر من خالل حتبيس األمالك اليت متلكها هي شخصياً، ومدى

، من خالل ما كانت تتمتع به من شخصية مالية ووضعية اجتماعية مميزة، واإلحسان والرب
لنسبة للنساء اليت تنتمي إىل الطبقة احلاكمة، وأسر أصحاب الوظائف  االقتصاديةخاصة 

من العنصر األندلسي، وسكان احلضر من اجلزائريني، واألسر اليت تنتمي إىل الوظائف الدينية  
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كبنات العلماء، وهذا األمر مسح للعديد من النساء بوقف أمالكهن، كما حرصت البعض 
منهّن على االنتفاع مبردود أوقافهّن.
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العثمانيحتت احلكماملشرق العربي 
تيارتجامعة بوسالمة،حممد األستاذ 

العثماين:املشرق العريب قبل التوسع -1
على يد املغول، مرحلة ركود يف م 258كان سقوط بغداد، عاصمة اخلالفة العباسية، عام 

املشرق العريب، إال أن بعض أجزاء من العامل العريب اإلسالمي. وبرغم اهلجمات اليت تعّرض هلا 
لسقوط أن، 1ثريات هذا الغزو املباشر عليه اقتصرت على العراق اّلذي ُضّم إىل الدولة املغولية

ا  ر، فقدان هذه املنطقة لوحد ر سّيئة على مصري منطقة املشرق العريب، و أبرز هذه اآل بغداد آ
تها داخليا  ت اليت جا ت والتعد السياسية، ذلك السالح اّلذي واجهت به خمتلف التحد

ت منها مطمًعا وهكذا أصبح املشرق العريب جمّزًءا إىل إمارات ودويالت متناحرة جعل،2وخارجًيا
ولذا مع منتصف القرن الثالث عشر، ظهرت على مسرح األحداث دولة استطاعت ، لكل طامع

حيث أننا جند ،3أن تعيد للمشرق العريب واإلسالمي مكانته التارخيية واحلضارية وهي دولة املماليك
لدور واألمهية الالتارخيية احلديثة واملعاصرة تعرتفأن الدراسات  كربى اليت لعبتها دولة وتقّر 

املماليك يف تطّور أحداث املشرق العريب وتربز ذلك يف:
جناح املماليك يف إنقاذ املشرق من اخلطر املغويل، وأنه لوال اّحتاد بالد الشام ومصر يف - 

ذلك الوقت ما أمكن حتقيق االنتصار على املغول.
خاصة بعد استقدام اخلليفة العباسي كما تزّعم املماليك العامل اإلسالمي لفرتة من الزمن- 

إىل مصر، وبذلك انتقلت اخلالفة العباسية إىل القاهرة وبقيت مصر مركز اخلالفة اإلسالمية وحمط 
.4أنظار املسلمني

لقد حاول املغول التوّسع على حساب بالد الشام بعدما سقطت عاصمة اخلالفة العباسية 
مصر قطز، خرج على رأس جيش إىل الصاحلية ملالقاة املغول. بغداد. إال أن سلطان املماليك يف

زم على إثرها املغول وفّر جيشهم أمام 1260والتقى اجلمعان يف معركة عني جالوت عام  م، ا
ت املماليك اّلذين طاردوهم حىت أخرجوهم من بالد الشام إىل ما وراء الفرات . إن الوحدة 5ضر
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ملرصاد ألية اليت حتّققت بني مصر والشام، ع قب عني جالوت، مّكنت املماليك من الوقوف 
حماولة من املغول، وهكذا أصبحت سلطنة املماليك يف مصر أكرب قوة يف املنطقة، عملت على 

من أعظم خطر ظل يهّدد العامل العريب اإلسالمي يف ذلك الوقت . 6محاية مصر وسور
إىل مصر والشام بعد أن ضاع العراق يف يد املغول. لقد انتقلت زعامة العامل العريب اإلسالمي

7وما زاد يف أمهية مصر، انتقال اخلالفة العباسية إىل القاهرة يف عهد السلطان الظاهر بيربس

ملستنصر 1260-1277( خلالفة فُلّقب " يعه  م) اّلذي استقدم أحد أبناء البيت العباسي و
ر امل لد ر البكريةصرية، و " وقام هذا األخري بتقليد السلطان اململوكي " البالد الشامية والد

كقاعدة 1517". وهكذا استمرت مصر حىت الفتح العثماين عام واليمنية والفراتيةواحلجازية 
ا .8للخالفة اإلسالمية وحمّط أنظار املسلمني يف مشارق األرض ومغار

جيمع كثري من املؤرخني على أن عوامل احنطاط دولة املماليك يف أواخر القرن اخلامس عشر 
تعود إىل:

 ا صفة الدولة العسكرية بعد ابتعاد اجليش عن ميادين املعارك منذ معركة عني جالوت فقدا
لّصناعة والّتجارة.واهت مامهم 
 والقمع.وكثرة الظلمانتشار الفساد اإلداري وشراء املناصب
.ضعف اخللفاء العباسيني اّلذين أصبحوا حتت سيطرة حكام املماليك
.ت الربتغاليني والصفويني الشيعة وقوفهم عاجزين أمام حتّد
 املماليك أنفسهم اّلذين حتّول بعضهم إىل انتشار حمّبة العثمانيني بني الطّبقات الشعبية وحىت بني

مؤيّد ومناصر للعثمانيني، مما هّدد أسس دولة املماليك.
 ختّبط دولة املماليك يف األزمة االقتصادية بعد حتّول الطرق التجارية، مما أرغمها على البحث عن

.9مصادر أخرى فلم جتد إال فرض الضرائب، مما ولد سخطًا لدى األوساط الشعبية
لنسبة ملصر خاصة التجارة بني أور لغة  كانت التجارة ذات أمهية 

لشرق األوسط، حيث كانت جتارة التوابل واحلرير تنقل عرب طريقني ميران  والشرق األقصى مرورًا 
م وصل 1498ويف عام .10ملنطقة العربية يسمى أحدمها طريق احلرير واآلخر طريق التوابل

ربتغايل إىل اهلند عرب طريق رأس الرجاء الصاحل، ليظهر طريق آخر ال مير عرب فاسكو دي ڤاما ال
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األراضي العربية. وبعد عودته إىل لشبونة ومعه محولة من التوابل، أوجد طريًقا آخر إىل الشرق 
ً من الطريق العابر للمشرق العريب . ومنذ ذلك 11األقصى، ميتاز بتكاليف قليلة وأنه أكثر أما

وخطريا لدولة املماليك يف توزيع التجارة الشرقية على دول أصبحت الربتغال منافًسا حقيقياالتاريخ،
م سيطروا على املمرات  م األمر أن هّددوا السفن املصرية املتوّجهة إىل اهلند، حىت أ . ووصل  أور

يف مياه احمليط إىل البحر األمحر، كما تعّرضت السفن العربية هلجوم األسطول الربتغايلواملضائق
.12اهلندي

أحرز الربتغاليون نصرًا حامسًا على احلملة البحرية اليت أرسلها سلطان 1509يف عام 
يف موقعة "ديو". وكانت هذه املوقعة االنطالقة لالنتصارات الربتغالية والسيطرة 13املماليك الغوري

.14م17التجارة الشرقية حىت منتصف القرن احلقيقية على 
لقد أقام الربتغاليون قواعد عسكرية حبرية وبرية إلغالق املعابر املؤّدية إىل اخلليج العريب عرب 

. لقد حتّولت التجارة العاملية من 15مضيق هرمز وممر عدن إلغالق طريق البحر األمحر إىل مصر
وانتقل مركز التجارة البحر األمحر ومصر إىل جنوب إفريقيا ومل تعد مصر مركزًا رئيسًيا للتجارة العابرة

من اإلسكندرية إىل لشبونة. وهكذا، أخذت طاقة مصر االقتصادية تتدهور وأذى ذلك إىل ضعف 
ا العسكرية والسياسية، مما مّكن العثمانيني من هزميتها عام  م، وانتهى األمر خبضوع 1517قو

ستثناء املغرب األقصى ومنطقة  جند بقلب شبه اجلزيرة العربية العامل العريب إىل السيطرة العثمانية 
تضاريسًيا.عورة املنطقة طبيعًيا و لو 

م الدويل  عالقتهم مع اخلاص، وحتّددتوبذلك فقد العرب يف مطلع القرن السادس عشر كيا
.16بقية دول العامل عن طريق الدولة العثمانية

التوّسع العثماين يف البالد العربية:-2
لنسبة للعثمانيني، من األخطار  ضول العثماين  كان لظهور الصفويني الشيعة يف إقليم األ
ّدد سالمة الدولة العثمانية السنية. ولذلك بدأ االحتكاك بني الطرفني، كانت فيه الغلبة يف   اليت 

العثمانيون كثري من األحيان لصاحل العثمانيني. كما وجدت قبائل احلدود من الرتكمان، اّلذين كان
م يف الشاه إمساعيل الصفوي، حامًيا  وي إليه نفوسهم أكثر حياولون إخضاعهم لسيطر وزعيًما 

. إن تبين الدولة الصفوية للمذهب الشيعي، 17من هواهم للسلطان العثماين، رمز املذهب السين
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رت حفيظ وعزمهم ة العثمانيني وسعيها بكل الطرق إىل نشره خارج حدود إيران، من العوامل اليت أ
هية وحماصرة بورصة يف على وضع حد لطموحات هذه الدولة، اليت استطاعت أن حتتّل مدينة كو

ضول، مما جعل العثمانيني يعتمدون على سياسة االضطهاد الديين ضد الشيعة املقيمني يف  األ
إىل سدة احلكم، بداية تصادم حقيقي بني العثمانيني والشيعة 91األول سليم يعّد وصول. 18بالدهم

خاصة عندما افتك السلطان سليم من شيخ اإلسالم "صاري حوريز" وهو أعلى مرجع ديين يف 
قتلهم.حبهم و اإلمرباطورية بفتوى خترج الشاه إمساعيل وأتباعه من اجلماعة اإلسالمية وتبيح ذ

. 20فتوى الشرعية على دخول سليم احلربوكان لسليم ما أراد حيث أضفت هذه ال
ر احلرب بني الطرفني عام  موقعة تسمى يف- الصفوينيعاصمة- مشال تربيز 1514اشتعلت 

، انتصار القوة العثمانية وانكسار الصفويني، ودخل السلطان سليم األول وكانت النتيجةجالديران. 
.21نة، واعتربوه حمّررهم من الضغط الشيعيمدينة تربيز مؤيًَّدا ومرّحًبا به من ِقبل سكان املدي

ضول إىل الدولة  ر بكر واملدن الشرقية يف األ من نتائج هذه احلرب، انضمام منطقة د
، كما استفاد 22العثمانية وكذا مشال العراق لتفتح بقية هذه املنطقة يف عهد سليمان القانوين

م على العثمانيون أيًضا من اجلانب االقتصادي واالسرتاتيجي . فأما الشق األول، متّثل يف سيطر
ضول إىل سّد حيمي  الطرق التجارية يف اّجتاه الشرق، أما الشق الثاين، فيكمن يف حتّول هضبة األ

.23احلدود الشرقية العثمانية
كما يعّد التوّسع العثماين يف البالد العربية، يف بداية القرن السادس عشر، نتيجة من نتائج 
الصراع السياسي واملذهيب بني الدولة العثمانية والدولة الصفوية. حيث كان ظهور هذه األخرية على 
مسرح األحداث، سبًبا من أسباب حتّول وجهة العثمانيني من الغرب إىل الشرق. إذ اعتربت ظهور 

هم24الصفويني خطرا على املنطقة العربية توجب عليه وأطماعهم هلا، مما اس، وتفّطن إىل نوا
الشروع يف الزحف على البالد العربية، فاستوىل على املناطق املتأّمخة لدولة املماليك. وبذلك يبدأ 

.25الصراع بني العثمانيني وسلطنة املماليك يف مصر بقيادة السلطان قانصوة الغوري
لقد كان السلطان سليم األول مدفوعا حنو فتح بالد الشام من أجل منع وصول املد 

حية أخرى تلك االّتصاالت اليت كشفها العثمانيون بني ا لصفوي الشيعي إىل البالد العربية. ومن 
الصفويني واملماليك، واليت كان اهلدف منها احليلولة دون سقوط املنطقة بيد العثمانيني. ويرى املؤرّخ 
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توّجه م،1516م عايف كتابه "الكواكب السائرة يف أخبار مصر" "أنه "ابن أيب السرور البكري"
اجليش اململوكي من القاهرة إىل احلدود الشمالية السورية هو السبب املباشر يف نشوب معركة مرج 

زم فيها السلطان الغوري وقتل. والسبب يف ذلك حدوث 26دابق" ذه املوقعة، وا . التقى الطرفان 
يف القوى بني خالف يف صفوف جيشه املؤلف من املماليك، إىل جانب ذلك عدم التوازن 

الطرفني. بعد هذه املعركة، توّسع سليم على عّدة مدن منها: محص، دمشق ومحاه، وخرج السكان 
لفاحتني، حىت أن اخلطيب أضاف يف خطبته عبارة "خادم  حاملني املصاحف واألعالم، مرّحبني 

.27احلرمني الشريفني"
صل اخلرب إىل مماليك مصر، أين بعد مقتل السلطان قانصوة الغوري يف معركة مرج دابق، و 

ي ً عليهم يتوىل الدفاع عن سلطنة املماليك يف مصر، إال أن طومان 28انتخبوا طومان  سلطا
رفض هذا املنصب يف البداية لعّدة أسباب أمهها، االنقسامات اليت كانت بني املماليك، وكذلك 

هذه األثناء تقّدم اجليش العثماين حنو . يف29األوضاع االقتصادية املتدهورة اليت كانت تعيشها مصر
مصر، مستولًيا على املدن اليت كانت يف طريقه منها غزة. ووصل اجليش إىل حدود القاهرة، أين 

لريدانية1517التقى الطرفان عام  زم جيش املماليك وتفّرق. فدخل السلطان سليم م  ، أين ا
ا أمام العثمانيني امل . ومبا أن املماليك يعرفون مداخل وخمارج 30نتصرينالقاهرة بعدما فتحت أبوا

م انكسروا  املدينة، نشبت حرب داخل مدينة القاهرة، حّقق فيها املماليك انتصارات عديدة، إال أ
حدى القبائل البدوية من أجل تنظيم  ي إىل اجلنوب  زموا وجلأ السلطان طومان  يف النهاية وا

ي 31خافت من بطش العثمانيني، فسّلمته هلماملقاومة، إال أن هذه القبيلة  . وبعدما وقع طومان 
يف األسر، أراد السلطان اإلبقاء على حياته ملا رأى فيه من ذكاء وفطنة وشجاعة، إال أن هناك من 
أوغر صدر السلطان عليه فأمر بشنقه. وهكذا دخلت مصر حتت احلكم العثماين يف شهر أفريل 

أمواهلم من أجل االستفادة منهم يف فهم و التعّرض للمماليك يف وظائم. كما أمر بعدم 1517عام 
. بعد أن أصبحت مصر حتت النفوذ العثماين، توّجهت أنظارهم حنو البالد العربية 32إدارة البالد

اورة منها منطقة  للحجاز، فقد دخل حتت السيادة اليمن والعراق. فبالنسبةاحلجاز وبالداألخرى ا
العثمانية سلميا، حيث أعلن شريف مكة وألنه للعثمانيني من خالل إرسال ابنه مبفاتيح احلرمني 

. لقد ترّتب على بسط السيادة العثمانية 33الشريفني، فأجازه العثمانيون بتفويض منهم حبكم احلجاز
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ر ومحايته من اخلطر الربتغايل الزاحف على احمليط على إقليم احلجاز، ظهور العثمانيني يف البحر األمح
واليمن كان سببه وجود اخلطر اهلندي. ويرى كثري من املؤّرخني أن التوّسع العثماين على احلجاز

.34واإلسالمي عامةالربتغايل والتهديد املباشر لألماكن املقّدسة خاصة وللعامل العريب 
ا يف بداية األمر، إال أن نزاًعا وقع بني املماليك على حكم كان التوّسع على إقليم اليمن سلمي

اليمن. وخّوفًا من استغالل الربتغال هلذا االنشقاق، سارعت الدولة العثمانية إىل إرسال محلة بقيادة 
شا اخلادم عام  عاد من جديد بني اليمنيني أن التوترالنزاع. إالم لفض 1538سليمان 

.35م1636وج العثمانيني من صنعاء وعدن عام والعثمانيني، نتج عنه خر 
أما فيما خيص العراق، فقد أصبح جزًءا منه حتت النفوذ العثماين منذ معركة جالديران عام 

، وضمت املناطق الشمالية يف عهد السلطان سليم األول وبقيت والصفوينيبني العثمانيني 1514
ا األجزاء األخرى حتت السيطرة الصفوية إىل أن  جاء عهد سليمان القانوين، اّلذي تزّعم محلة واّجته 

رة قبور 36، وضّمها إىل النفوذ العثماين1534صوب بغداد عام  . مث اّجته حنو اجلنوب، أين قام بز
أئمة الشيعة لكسب تعاطفهم. ويف هذه األثناء، قّدم حاكم البصرة مفتاح املدينة، لتصبح هذه 

بعة للنفوذ العثم وجنوبه خاضًعا للدولة العثمانية، إال أن املنطقة اين. وأصبح العراق بشمالهاألخرية 
ت وثورات مل تتوّقف بسبب الوجود الصفوي، اّلذي حاول اسرتجاع نفوذه. إال أن  شهدت اضطرا

لفشل، ليعود العراق يف األخري للسيادة العثمانية عام  ءت  ائًيا حىت احلرب 1847حماوالته 
.37ألوىلالعاملية ا
السياسية:األوضاع -3

يّتفق الكثري من املؤّرخني اّلذين اهتموا بتاريخ الدولة العثمانية على وصف احلكم العثماين 
جتذير وترسيخ حكمها بشكل قوي يف تصل إىليف البالد العربية على أنه كان حكما سطحيا، ومل 

العثمانيني الشديد مببدأ احملافظة على هذه البالد، ويُرجع الكثري من الدارسني ذلك إىل متّسك 
واقتصارهم على إدخال بعض التعديالت اّليت وجدوها أمامهم يف املناطق اليت توّسعوا فيها38النظم

ا حتقق السيادة العثمانية .39اليت كانوا يرو
ا من األطماع  مني احلماية ملمتلكا وكانت تقتصر وظيفة الدولة لدى العثمانيني على 

واملهمة الثانية مجع الضرائب، اخلارجية، حيث تقع هذه املهمة على عاتق املؤسسة العسكرية،
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واخلصومات بني الناس. أما ما خيص املهام األخرى غري تلك حل املشاكل واملهمة الثالثة متثّلت يف 
ذلك إىل جانب،واملؤسسات االجتماعية والّدينية40املذكورة، فكانت تلقى على عاتق الطوائف

استعانت الدولة العثمانية ببعض األسر احمللّية والشخصيات الدينية واألعيان والوجهاء، إلدارة شؤون 
ا ورعاية مصاحلها. وقد وجدت تعاوً من هؤالء الوسطاء، حىت أن يف أحيان كثرية، شهدت  وال

ا للدولة العثماني ة، ويف املقابل اعرتفت الدولة هذه الفعاليات تنافسا كبريًا فيما بينها لتقدمي خدما
. على عكس ذلك، مل ترد الدولة العثمانية إدخال تغيريات يف نظم 41وقّدمت هلم امتيازاتم

احلكم واإلدارة يف البالد العربية بل كانت توّد فقط ضمان والئها ونفوذها يف املنطقة. ومن أجل 
ا، كما اعتمدت على ذلك حرصت على اتّباع أسلوب سياسي ضّد القوى احمللّية  وجتريدها من قّو

رة الضغائن واألحقاد والّصراعات بني هذه القوى حىت تضعف  مبدأ فرق تسد اّلذي يقوم على إ
ديد السيادة العثمانية على مناطق النفوذ .42وال تقدر على 

جيمع املؤّرخون على أن عدم وجود سياسة واضحة وحمّددة داخل مناطق نفوذ الدولة 
ثمانية يف البالد العربية، كان من نقاط الضعف الرئيسية يف احلكم العثماين، وما شهده القرن الع

ت واختالالت داخل سلطة الدولة العثمانية، إال دليل على ضعفها يف  الثامن عشر من اضطرا
اطورية واخلاصة، كما مل تستطع عثمنة البالد العربية وإذابتها يف بوتقة اإلمرب تسيري الشؤون العامة

. 43العثمانية
، ويعود  كما يوجد تصّور آخر لسيطرة الدولة العثمانية، يكمن يف كون احلكم كان عسكرً
السبب إىل أن النزعة العسكرية مل تكن نزعة طارئة بل كانت نزعة أصيلة ومتجّذرة، وأن املؤسسة 

ريخ الدولة العثماني رًزا عرب خمتلف فرتات  ة. إذ جعلت كافة املناصب العسكرية لعبت دورًا 
احلكومية تدار من ِقبل العسكريني، إذ أن هؤالء كانوا بعيدين كل البعد عن الرعّية. ولذلك، كانت 

عبد العزيز "ويرى املؤرّخ .44والّرعيّ النتيجة احلتمية هي حدوث انفصال وقطيعة بني احلّكام 
ر سّيئة يف احلكم، حيث "الشناوي يف السياسة العثمانية للبالد العربية: "أن هذه األخرية كان هلا آ

واّتساع اهلوة بني احلكام والرعّية واعتمادها على النظم القدمية اليت أّدت متّيزت بسوء التسيري اإلداري
ّخر العامل العريب وختلفه. كما شاعت أيًضا ميزة االستعالء اليت حا لت دون انصهار وإدماج إىل 
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الشعوب اليت كانت حتت النفوذ العثماين". ويقول أيًضا: "أن لوال الصلة الدينية، ما كان هناك 
ًما  .45"وشاسًعاارتباط ولكان التباعد 

ويف األخري ورغم هذه املمّيزات السلبية يف احلكم العثماين للبالد العربية، ال ينكر أحد 
تمع العريب حتت النفوذ اإلجيابيات اليت متيّ  خذ على سبيل املثال ال احلصر، حالة ا ا، و ز 

الستقرار السياسي ولو نسبيا، وكذا استعادته لوحدته السياسية وترسيخ مبدأ  العثماين واستمتاعه 
نب التضامن اإلسالمي بني العامل العريب والدولة العثمانية خالل فرتة احلروب اليت شاركوا فيها إىل جا

.46اإلمرباطورية
األوضاع االقتصادية:

شهدت الّتجارة العربية يف العهد العثماين ازدهارًا وتطّورًا كبريين نتيجة إلغائها للقيود 
التبادل وكانت النتيجة هي استمراراجلمركية اّليت كانت تعيق األفراد يف أداء نشاطهم االقتصادي.

. ولقد وجدت التجارة التشجيع الّدائم من ِقبل 47االقتصادي والتجاري بني املناطق العربية اإلسالمية
ا من خالل العناية الفائقة اليت أولتها للطرق التجارية من املركزية، ويظهرالسلطة  االهتمام العثماين 

ت وختفيض الرسوم اجلمركية كرية برًا وحبرًا،خلدمة القوافل وتوفري احلماية العس48خالل بناء اخلا
جلانب التجاري، 49ومنح االمتيازات والتسهيالت لتنشيط اجلانب التجاري . لقد اهتّمت الدولة 

ا املاديّة والبشرية واملعنوية إلجناحها.  ا. إذ كانت جتّند كل إمكانيا حيث وضعته يف مقّدمة اهتماما
د على الوالة توفري كل الشروط الضرورية املتاحة إلجناحها دون أية وقد كانت السلطة املركزية تشدّ 

ت، كما عملت على حتسني احلصون والقالع اليت حتمي طرق القوافل، وزادت  قالئل أو اضطرا
ت لتمويل القوافل مبا حتتاج ر السياسة 50عن ذلك ختصيص نسبة من ميزانيات الوال . وتظهر آ

يف البالد العربية إىل عودة النشاط االقتصادي إىل األسواق العربية منذ القرن العثمانية وتطّور التجارة
واألمنية للمنطقة قبل هذا التاريخ، واألكثر من ذلك، السادس عشر بسبب تعّفن األوضاع السياسية

ظهور وكاالت جتارية متخّصصة، أصبحت فيما بعد منظمات جتارية تتبع أساليب خمتلفة يف التعامل 
.51ريالتجا

أما فيما خيص النشاط الصناعي، فقد ارتبط بنظام الطوائف اليت كانت عبارة عن هيئات 
مستقلة ذات تنظيم خاص يـَْنَظمُّ إليها كل من ميارس الصناعة أو التجارة. وهي عبارة عن تنظيمات 
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بضوابط اجتماعية شعبية ضّمت إليها أصحاب الصنائع يف املدن اإلسالمية، وتّتصف هذه الطوائف 
أخالقية رفيعة، وتذكر بعض املصادر أن ظهور الطوائف كان قبل التوّسع العثماين على البالد 

.52العربية

ا،  لقد أبقت الدولة العثمانية على هذه التنظيمات االقتصادية واالجتماعية دون املساس 
تمعات العربية؛ كما اعترب  ته نظاًما يعمل على ورأت أن هذا التنظيم يسّهل عليها تسيري شؤون ا

ذيبهم والرتفيه عنهم. أما عن النظام الداخلي للطوائف،  تمع وصموده وتربية الناس و متاسك ا
فكانوا يّتبعون نظاًما واحًدا رغم تعّدد األصناف، وكانت كل صناعة ترتكز يف حي خاص.

غني، حي النّحاسني،  حي ووجدت شوارع حتمل اسم الصنعة أو احلرفة كحي الدّ
وكانت أهم املصنوعات الرائجة خالل احلكم العثماين للبالد .53اجلزّارين، وحي احلّدادين...وغريها

ومصر(العربية املنسوجات القطنية والصوفية واحلريرية؛ وأهم املناطق:  ، إىل جانب )العراق، سور
إلضافة إىل حرفة النقش على اخلشب وعلى صناعة الزيوت والصابون املعادن. وكانت والشمع، 

ا اعتمدت على أساليب  إال أ تعتمد الصناعة العربية على املواد األولية اليت كانت تستورد من أور
. ومع بداية القرن التاسع عشر، وبسبب غزو الصناعات 54تقليدية وبدائية وعلى اجلهد العضلي

؛ ويرى بعض املؤّرخني املعاصرين اوقوّ األوربية لألسواق العربية، بدأت الصناعة العربية تفقد بريقها 
"أن العثمانيني حىت وهم يف عز القوة وأحسن األحوال، كانوا متخّلفني كثريًا عن معاصريهم من 

ملسائل االقتصادية، األوربيني ف ويرجع ذلك إىل ختّلف الفكر االقتصادي وانعدام أي يما يتعّلق 
.55سياسات جتارية واضحة املعامل"وعدم انتهاج حماولة جاّدة لتطوير قوى اإلنتاج،

أما النشاط الزراعي، فقد أخذ حّضه من الالمباالة من ِقبل السلطة احلاكمة نتيجة 
ت السياسية والعسكرية اليت اجتاحت البالد العربية يف العهد العثماين، اليت مل تعطيها  االضطرا

كثرية أثّرت على النشاط الزراعي، وأّمهها مؤثّراتعوامل و االهتمام والعناية الالزمة؛ وذلك بسبب 
.56نظام اإلقطاع اّلذي استخدمته السلطة العثمانية كأداة يف تقوية السيادة العثمانية

ا زراعة اكتفائية نتيجة تلك األفكار اليت كانت سائدة واملتمثّلة  ومتّيزت الزراعة يف هذه الفرتة بكو
لقليل، رغم أ ن البالد العربية توّفرت على كل الشروط الالزمة واإلمكانيات ألي تطّور يف االكتفاء 

، . 57ويرجع كثري من املؤّرخني ذلك إىل طبيعة النظام العثماين السائداقتصادي كما شهدته أور
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واملزارعني، إذ  إىل جانب ذلك هناك ميزة أخرى تتمّثل يف كثرة الضرائب وتنّوعها على الفالحني
ت واألسواق الفالحية؛ كانت هناك ضرائب مفروضة على األرض، وضرائب على احملاصيل واحليوا

واختلفت هذه الضرائب من منطقة إىل أخرى، وذلك حسب احلكام وطريقة تسيريهم لشؤون هذا 
. ومن العوامل اليت سامهت أيًضا يف تدهور حالة الزراعة واملزارع واملزارعني، تتمّثل يف 58القطاع

دولة من مسؤولية توفري احلماية الضرورية للفالح من جشع اإلقطاعيني والباشاوات، وكذا تنّصل ال
حسب العوامل الطبيعية واملناخية؛ والعامل اآلخر  تعّرض املزارع إىل غزوات القبائل البدوية دور

إذ راحوا اّلذي ال يقل أمهية عن العوامل السابقة هو دور اليهود يف استغالل عوز الفالح املادي،
يشجعونه على االقرتاض بفوائد كبرية فيصبح الفالح غري قادر على تسديدها، مما يعّرض أمالكه 

.59وأرضه إىل املصادرة
وجممل القول فيما خيص هذا اجلانب، أي األوضاع االقتصادية للبالد العربية يف العهد العثماين، 
رجحت بني األحسن يف بعض النشاطات واألسوأ يف  ا  نلّخصها يف مجلة واحدة وهي، أ

وسائر البالد العربية نشاطات أخرى مما توّلدت عنه أزمات اقتصادية عان منها املشرق العريب
اضعة لإلمرباطورية العثمانية.اخل

األوضاع الثقافية و العلمية:
وبرز به،م) للخالفة العثمانية16لقد خضع املشرق العريب منذ القرن العاشر هجري (

العديد من احلواضر العلمية والثقافية، يف مقدمتها مدينة القاهرة مبصر ومكة خالل هذا العهد
.60الشاماملكّرمة واملدينة املنّورة وبالد

يت القاهرة على رأس احلواضر العلمية املذكورة ا وحفلت ،و فقد تنّوعت املراكز العلمية 
.26واملدرسة الصالحية61لعديد من املدارس، كاملدرسة األشرفية، املدرسة الصرغتمشية

إلضافة إىل كما اليت كانت الدراسات فيها متيل لالّجتاهات الصوفية،  ا العديد من الزوا وجد 
الدراسات اإلسالمية العامة، ومن أمهها: زاوية اخلضري والزاوية القريبة من املشهد احلسيين، والزاوية 

ملنصورة جلامع الكبري  .63امللحقة 
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ا العلماء وحتلق حوهلم الطالب، واكتسبت وكانت أكثر مساجد مصر مراكز فكر وإشع اع، جلس 
ومسجد اإلمام بعض هذه املساجد شهرة يف جمال التعليم منها: جامع عمرو، جامع شيخون 

إلضافة إىل جامع املشهد احلسيين .64الشافعي 
لقاهرة، فقد احتّل الصدارة يف مصر بل ويف العامل اإلسالمي. ومن أسباب 65أما اجلامع األزهر

ألندلس، ووقوعه يف مكان يتوّسط العامل  احتالله هلذه املكانة، انقراض احلضارة العربية اإلسالمية 
إلضافة إىل أمهية مصر االقتصادية. وهلذا اجتمع به عدد كبري من ،اإلسالمي، وقربه من احلجاز

اورينالع لقرب 66لماء الوافدين عليه من مناطق خمتلفة  اورين يقيمون  . وقد كان بعض هؤالء ا
طوائف، لكل منها حارة ورواق خاص وينقسمون إىلمنه، يف حني يقيم البعض اآلخر داخله، 

املغرب . ومن أقدم األروقة اليت شهدها األزهر رواق املغاربة، وهو رواق كبري خمّصص ألهل 67ا
اإلسالمي. وقد أصبح الّرواق مبثابة مؤسسة ثقافية واجتماعية تقّدم خدمات ألبناء املغرب 

اإلسالمي.
كانت مكة واملدينة املنّورة مركزين مهّمني من مراكز العلم يف الدولة اإلسالمية، وقد دّب النشاط 

د عدد العلماء اّلذين طاب هل ما نتيجة ازد م جماورة بيت هللا احلرام. وقد كان يف احلركة العلمية 
املسجد احلرام أهم املراكز العلمية والتعليمية يف احلرمني الشريفني لتعدد حلقات الدروس به، واليت  
كان يعقدها مشايخ من أجّلة علماء احلرم، وآخرين وافدين عليه من خمتلف مناطق العامل اإلسالمي 

اورة .68للحج وا
اّلذي تعّددت به حلقات الدروس. كما 69فقد اشتهرت جبامعها األمويأما مدينة دمشق،

ا عدد كبري من املدارس، حيث قّدر بِـ  مدرسة، بعضها خمصص لتدريس القرآن الكرمي 159وجد 
.70واآلخر للحديث الشريف، وبعضها للمذاهب الفقهية وغريها من العلوم

ملشرق العديد من املدارس وا ا مل كما وجدت  واملساجد اليت قامت مبهمة التعليم، غري أ لزوا
ا احلواضر الثالثة السالفة الذكر، فبعضها كان بيت  ترق إىل مستوى املراكز العلمية اليت حفلت 

بلس وحلب .71املقدس و
ملشرق، فقد  ا حلقات الدروس العليا  لرغم من تنوّع مراكز الثقافة اليت ازدهرت  هذا و

م العثمانيني،وصف لرتاجع أ ذلك إىل حتّول "عبد القادر عطا "وأوعز ت احلياة الفكرية والعلمية به 
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لتايل مركز النشاط القسطنطينية إىل عاصمة الدولة، ومركز وحمور ارتكاز يف العامل اإلسالمي، و
.72والثقايف يف الدولة اليت تتكّلم اللغة الرتكيةالعلمي

لضعف الثقايف "هاللعمار "كما ّمحل  العثمانيني مسؤولية إصابة العامل العريب اإلسالمي 
واحلضاري، معتربًا القرن العاشر اهلجري أول مرحلة من مراحل التقهقر اّلذي مّس مجيع النواحي، 

ا وهي الظاهرة اليت استمرت حسب رأيه طيلة العهد العثماين .73ويف مقّدمتها العلوم وأصحا
لرّكود خالل العهد وهكذا فق د أمجعت آراء هؤالء الباحثني على اّتسام احلركة العلمية واألدبية 

ا تدهور كبري واختفت  العثماين. ولكن علينا أن منّيز بني نوعني من العلوم: العلوم العقلية اليت أصا
عهود السابقة، يف بعض املناطق، والعلوم النقلية اليت عرفت تراجًعا حمسوًسا عما كانت عليه يف ال

ء والشعراء واملؤّرخني. وال ينكر أحد أن هذا  حملدثني والفقهاء واألد رغم أننا جند العصر يعّج 
العصر قد أجنب العديد من العلماء األفذاذ املدرسني يف خمتلف العلوم النقلية خاصة العلوم 

.74اإلسالمية
اهلوامش:

ريخ املشرق العريب (عمر-1 .   22)، ص1994) (دار املعرفة اجلامعية، إسكندرية 1923-1516عبد العزيز عمر: 
ريخ الدولة العثمانية غريب-2 ، 2007)، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1916-1288(واملشرق العريبالغايل: دراسات يف 

.53ص
. 53، صنفسه-3
. 53صالغايل: نفسه،غريب-4
ريخ املشرق العريب، ص- 5 .  23عمر عبد العزيز عمر: 
. 23عمر عبد العزيز عمر: نفس املرجع، ص- 6
اّلذي اشرتاه هو الصاحل أيوب وايل محاة أعتقه ويقال أنالظاهر بيربس: يقال أنه من أصل تركي بيع يف صغره يف سوق الرقيق. - 7

بين ملا رأى فيه من حسن اخللق و األخالق. تقّلد مناصب عّدة يف احلكم و أصبح للمماليك قوة خاصة بعد مقتل آخر سالطني 
ملغول يف موقعة عنيوخطر املغول. واجه يف عصره خطران: خطر الصليبية أيوب لتايل اليك. و للمموكان النصرجالوت . التقى 

م بعد مرض عضال.  1277طويلة. تويف سنة والشام لفرتةتبّوأ مكانة عظيمة يف حكم دولة املماليك اليت ستحكم مصر 
. 23عمر عبد العزيز عمر: نفسه، ص-8
ريخ الدولة العثمانية و املشرق العريب، ص-9 .55-54غريب الغايل: دراسات يف 

.24مر: املرجع نفسه، صعمر عبد العزيز ع- 10
. 25عمر عبد العزيز عمر: نفسه، ص- 11
.   26نفسه، ص- 12
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لغوري نسبة إىل طبقة الغور مبصر. تربع على العرش مدة  -13 هو السلطان أبو النصر قانصوة بن عبد هللا اجلركسي املشهور 
لعمران 15 ، كما رّمم بعض أروقة املسجد احلرام. خاض حرً  واملساجداملدارسوبناء سنة. كان ذا رأي و فطنة، كثري الدهاء. اهتم 

ضد السلطان سليم يف موقعة مرج دايق، كانت النهاية فيها لصاحل سليم بعد مكيدة من خري بك و الغزايل و مها من مجاعته و ضرب 
رأسه و قتل . 

. 26نفسه، ص- 14
.    27نفسه، ص- 15
. 27نفسه، ص-16
. 68عبد العزيز عمر: نفس املرجع، صعمر -17
ريخ الدولة العثمانية و املشرق العريب، ص- 18 . 56غريب الغايل: دراسات يف 
سع ملوك بين عثمان، ولد سنة -19 ً 46هـ، توىل احلكم يف سن 872سليم خان بن عثمان:  سنة. كان ملكا قاهرًا  و سلطا

ب املطالعة و أخبار امللوك. توّسعت الدولة العثمانية يف عهده على مناطق عديدة يف العامل جّبارًا، قوي البطش، شديد اليقظة، حي
العريب. 

. 57غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 20
. 57نفسه، ص- 21
هـ 926هـ و توىل احلكم سنة 900القانوين بن السلطان سليم خان احلادي عشر، من ملوك بين عثمان: ولد سنة سليمان-22

ً سعيًدا، رؤوفًا، صادقًا، ال يعرف الغل و اخلداع، ال يعرف املكر و النفاق. يذكر أيًضا أن ه بعد وفاة أبيه. يذكر عليه أنه كان سلطا
لعلم، فبىن أربعة مدارس، أشهرها املدرسة الكائنة مبرجة بدمشق. تويف سنة شارك يف أربعة عشر غزوة، انتصر يف معظمها. اهتم 

هـ. 974
. 57غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 23
. 69عمر عبد العزيز عمر: نفس املرجع، ص- 24
. 71نفس املرجع، ص- 25
ماليك قانصوة الغوري و هي واقعة مشال حلب. مرج دابق: موقعه التقى فيها جيش سليم العثماين و سلطان امل- 26
ريخ الدولة العلمية العثمانية، حتقيق إحسان حقي، ص- 27 . 192حممد فريد بك: 
لسلطة بعد خلع جان بالط. كوَّن جيًشا، و خاض حرب -28 ي: كان من أعيان املماليك. بويع  هو سيف الدين طومان 

عدامه شنًقا. الشوارع ضد اجليش العثماين. حقق انتصارات، إال أنه سقط يف األسر و قام السلطان سليم 
. 79عمر عبد العزيز عمر: املرجع نفسه، ص- 29
. 63غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 30
. 80عمر عبد العزيز عمر: نفسه، ص- 31
. 63غريب الغايل: نفسه، ص- 32
. 97عمر عبد العزيز عمر: نفسه، ص- 33
. 95نفسه، ص- 34
ريخ الدولة العثمانية و املشرق العريب، ص- 35 . 65غريب الغايل: دراسات يف 
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. 66غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 36
ريخ املشرق العريب، ص-37 . 94عمر عبد العزيز عمر: 
داخلية للمناطق اليت أصبحت حتت هذا األسلوب شائع عند العثمانيني، و هو عدم التغّري يف احلياة العامة و الشؤون ال-38

نفوذهم، و اجلزائر، على سبيل املثال. مل يقم العثمانيون بتغيريات جذرية بل تركوا الشؤون الداخلية ألهل املنطقة. 
ريخ الدولة العثمانية و املشرق العريب، ص- 39 . 66غريب الغايل: دراسات يف 
االقتصادي و االجتماعي اّلذي و هذا بفضل الدور السياسي و مكانة عظيمة،أصبحت هلذه الطوائف يف العهد العثماين -40

ا، حيث أصبحت احلصن املنيع اّلذي حتتمي به الشعوب من بطش احلّكام.  أعطي هلا. و ازدادت بذلك متّسك الشعوب 
. 67غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 41
. 68نفسه، ص- 42
. 69غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 43
. 70نفسه، ص- 44
. 71نفسه، ص- 45
. 72نفسه، ص- 46
، نقال عن الوجود املغريب يف املشرق املتوسطي يف العصر احلديث، ليلى الصباغ.   99غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 47
وي إليه التجار للمبيت و االسرتاحة من مشاق السفر، و اخلا-48 ن عبارة عن بناء يف وسطه ساحة  مجع خان، عبارة عن نزل 

كبرية مربعة تسمى احلوش. 
. 99غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 49
. 99نفس املرجع، ص- 50
. 100نفسه، ص- 51
. 106نفسه، ص- 52
. 107غريب الغايل: نفس املرجع، ص- 53
. 109نفسه، ص- 54
. 110نفسه، ص- 55
. 111نفسه، ص- 56
. 118نفسه، صغريب الغايل: املرجع - 57
. 121نفسه، ص- 58
. 223نفسه، ص- 59
، نقال عن عبد القادر أمحد عطا: التصّوف 155، ص3لزغم فوزية: اإلجازات العلمية لعلماء اجلزائر العثمانية، الفصل - 60

اإلسالمي   بني األصالة و االقتباس يف عصر النابلسي. 
م). 1256-هـ757صرغتمش املعروفة جبامع صرغتمش، اّلذي أنشأه سيف الّدين صرغتمش الناصري يف سنة (هي مدرسة - 61
ا للشيخ جنم الّدين اجلنوشاين، و 1271- هـ572بناها السلطان صالح الدين األيويب سنة (-62 م)، و جعل التدريس و الّنظر 

ا مشروطًا ألعلم علماء الشافعية. رتب له راتًبا. و هي جماورة لضريح اإلمام الشافعي. و قد كان التدريس 
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. 351-348ص-، ص5أمحد شليب: موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج- 63
. 351-348ص-، ص5أمحد شليب: موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج- 64
و كان بناءه يف شهر رمضان من بناه القائد جوهر الكاتب الصقلي موىل املعز لدين هللا الفاطمي بعدما اختط اإلسكندرية،-65

م). و كان قاضي القضاة أبو احلسن علي 975-هـ365م). و بدأت به حلقات دروس الفقه الشافعي يف (972-هـ361سنة   (
بن نعمان أول  من جلس للتدريس به للسيوطي. 

اورين" لسكناهم جبوار األزهر. و نفس املصطلح يطل- 66 ق على املقيمني جبوار املسجد احلرام.يسمى العلماء و الطالب "
اورون متاعهم، و الرواق هو الفضاء الواقع بني العمودين، و كان يقرأ فيه الدرس    - 67 احلارة عبارة عن حجرات يضع فيها ا

رة التقسيم املذهيب رة التقسيم اجلنسي، و  ومييه. ج–جلماعات صغرية، و تقام فيه األذكار. و يتبع تقسيم األروقة 
هذا ما يستخلص من كتب تراجم الرجال يف العهد العثماين، حبيث جند أن عدًدا كبريًا من العلماء من خمتلف مناطق العامل     -68

اإلسالمي قد جاوروا و درسوا به، و منهم عدد من علماء اجلزائر كالشيخ عيسى الثعاليب و الشيخ أمحد املقري...و غريهم.  
م) من طرف اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك. مكان كنيسة ماريو حنا. 658- هـ88مع األموي يف سنة (بين اجلا- 69

م يف حماسن الشام بريوت ط . 1البدري، نزهة  األ
ريخ التعليم يف مكة، ص- 70 . 66عبد الرمحن بن صاحل: 
. 62اس، صعبد القادر أمحد عطا: التصوف اإلسالمي بني األصالة و االقتب- 71
، نقال عن مجال الدين الشيال.62عبد القادر أمحد عطا: التصّوف اإلسالمي بني األصالة و االقتباس، ص- 72
، 1995عمار هالل: العلماء اجلزائريون يف البلدان العربية اإلسالمية فيما بني القرنني، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية -73
. 293-292ص-ص
ب االجتهاد و النتقادات املوّجهة إىل هذا العصر يف العلوم اإلسالمية،من ا-74 اقتصار املؤّلفني على الشروح و إغالق 

احلواشي، و االختصارات و التعليقات.
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لنضال السياسي يف منطقة الظهرة من أعالم من ا

بن علي بوقرط

جامعة تيارت، فاطمة حباشالدكتورة
امللخص:

عرفت منطقة الظهرة كإطار جغرايف بوجودها احلضاري. إذ تعاقبت عليها حضارات منذ 
لتمتد بعدها مع فرتة الفتح اإلسالمي، حيث عرفت الرومانية،العهد القدمي، على رأسها احلضارة 

وعايشت ميالد دول إسالمية، كان منها املرينيون.  واستمر هذا التواجد احلضاري إىل غاية الفرتة 
احلديثة، خاصة مع التواجد العثماين يف اجلزائر، حيث احتضنت أول عاصمة لبايلك الغرب " 

ا للموقف األول للجزائريني ضد االحتالل مازونة"، وتواصل حضورها اجلغرايف عند اح تضا
ثورة بعدها ميالدمع األمري عبد القادر، حيث أصبحت جزءا من دولته.  لتشهد الفرنسي: أوال

دينية مجعت أغلب أتباع الطرق الصوفية حتت قيادة الشريف بومعزة.

يف، بل تعداه إىل إال أن هذا احلضور السياسي ملنطقة الظهرة مل يقتصر على اجلانب اجلغرا
العنصر البشري من خالل املواقف الثورية لقبائلها اليت ساندت املقاومة العسكرية ضد الوجود 

ا املناهض خالل القرن 19الفرنسي طيلة فرتة القرن  وذلك ، سياسيا20، ليستمر موقف سكا
ركة الوطنية، منهم لزعامات السياسة اليت أجنبتها وفرضت حضورها يف النضال السياسي ونشاط احل

نضمامه ، بن علي بوقرط زعيم الشيوعيني اجلزائريني األوائل، الذي برز بطموحه السياسي وترمجه 
نيا عرب  إىل التيار الشيوعي، متيز مبواقفه املناهضة لإلدارة االستعمارية، أوال عرب الصحافة، و

طهاد والتعسف االستعماري، وحىت االضفعاىناجلمعيات النقابية الفرنسية ذات التوجه اليساري.
التهميش من زمالئه داخل احلزب الشيوعي اجلزائري. 
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ذه ، جاءت هذه الورقة البحثية لتتطرق ألهم مواقفها الشخصية النضاليةوللتعريف 
.السياسية من خمتلف األحداث اليت عايشتها طيلة مسارها النضايل

Abstract:

Dahra was known as a geographical area by its civilized existence. Since
the ancient past, it knew successive civilizations, especially the Romanian
civilization. Then during the period of Islamic conquest, this area saw the birth of
some Islamic states, as Marinids. This civilization continued up to the modern
period, especially with the Ottoman presence in Algeria, where “Mazouna” was the
first capital of Pielke West. By time, it was continuing its geographical presence
when hosting the first attitude of the Algerians against the French occupation: the
first was with Emir Abdelkader as it became a part from his State. Then it witnessed
the birth of a religious revolution that gathered most of the followers of the Sufi
orders under the leadership of Sharif Boumaza.

However, this political presence for Dahra was not limited by the geographical
side, it exceeded the human element through revolutionary reactions of tribes that
supported the military resistance against the French presence during the 19th century,
till the 20th century, when its inhabitants continued their struggle politically, through
the birth of political leaders who imposed their presence in the political struggle and
the national movement activity, among of them, Ben Ali Boukart, the leader of the
first Algerian communists, who emerged as the political ambition that was translated
by joining the Communist party , he was marked for his anti-colonial administration,
through the press, and the left-leaning French trade union associations. Therefore, he
was suffering from the colonial oppression and abuse, and even the marginalization of
his colleagues within the Algerian Communist Party.
So, this paper came in order to identify this political leader, dealing with his important
political attitudes towards various events that he lived and knew throughout his
struggle process.

متهيد:

ملد االستعماري واالستيطان الفرنسي جتاه املناطق من جهة 19إذا كان القرن  متيز 
متيز ، ومن جهة أخرى1830ية على مدينة اجلزائر اهلضابية والصحراوية بعد احلملة العسكر 

عشائر حتت راية اجلهاد ملقاومة العسكرية من خالل الثورات الشعبية اليت تزعمتها خمتلف القبائل وال
املثقفنيوتبلوره لدى اجلزائيني خاصة فئةميزه ميالد الوعي السياسي20املقدس، فإن القرن 

سلوب جديد، والشروع يف املقاومة السياسي ة عن طريق إرسال وإصرارهم على مواصلة النضال 
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اجلزائريني واالستعانة التعسف والتسلط االستعماري يف حق علىاحتجاجاالعرائض والشكاوى
لصحافة لفضح جرائم املعمرين.

عرفها هذا التوجه اجلديد يف النضال اجلزائري أوجدته الظروف أمهها احلركة اإلصالحية اليت 
رة ن بفضل رحالتعرف عليها اجلزائريو العريب، واليت املشرق بعض ت احلج إىل األراضي املقدسة، وز

املصلحني للجزائر أمثال حممد عبده. وساهم يف هذا الوعي كذلك انتشار األفكار الليربالية واتساع 
مبادئ األممية عرب خمتلف املستعمرات والدعوة إىل وربيني خاصة الشيوعيني  نشاط اليساريني األ

ذا ة حركات التحررالشيوعية اهلادفة إىل مساند ثروا  لطبع من بني الذين  وحرية الشعوب، و
كة الوطنية مع مطلع العشرينات إىل جانباحلراك السياسي واستفادوا منه لوضع اللبنات األوىل للحر 

ودوره لسياسة والفكر املناهض لالستعمار، ومبوقفه علي بوقرط أحد أعالم اجند بن األمري خالد، 
النضال السياسي بعدما عرفت عرب خمتلف يف أوجد ملدينة مازونة ومنطقة الظهرة عموما دورا الوطين 

وملعاجلة املوضوع انطلقنا من إشكالية.احلضاري وذاع صيتهالإلشعاعالعصور التارخيية كمركز 
إىل أي مدى ميكن اعتبار بن علي بوقرط مناضال شيوعيا،  قد أعطى إضافة نوعية مفادها: "

" ال السياسي اجلزائري خالل القرن العشرين؟ وماذا عن املوقف الفرنسي من نضاله؟للنض

_ نشأته: 1

هو بن علي بوقرط بن أمحد ولد احلاج أمحد ولد احلاج حممد ولد مصطفى ولد أمحد 
بلدية املختلطة رونو إحدى ملحقات ال1مواليد دوار القصبة مبازونةبوقرط، أمه عائشة قرين، من 

Renault ن ، استقر به املعمرو 1873سس سنة ملنطقة الظهرةيركز االستعمار امل، وهي مبثابة
بعة إىل دائرة مستغامن. ولد حسب ماوهي ، 2الذي استقدموا من األلزاس على إثر حرب بروسيا

4رير الشرطة االستعمارية يف علي وكذلك حسب تقورد يف السجل املدين لبلدية سيدي أحممد بن
اشتغل والده لفرتة قصرية .4مكونة من عشرة أفراد كان هو أوهلميف وسط عائلة19043ري فيف

لبلدية  ختلى عن منصبه بعدما رفض تنفيذ لتمكنه من اللغة الفرنسية، لكن سرعان ماشاوش 
.5أبناء منطقته، وقرر فتح حمل لبيع املواد الغذائيةحقاألوامر التعسفية يف
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ملدرسة االبتزاول تعليمه  بعدما تعذر عليه ائية مبازونةداألول مبسقط رأسه، حيث التحق 
ملزاولة الدراسة بتلمسان، ليلتحق بعدها6االلتحاق مبدرسة الذكور برونو لعدم وجود أماكن

افرنك20فرنك، كان يدفع منها 50مبنحة مدرسية تقدر بDécieuxمبدرسةالتكميلية
لرغم من الظروف  لإليواء والباقي لألكل وامللبس، فهو يذكر يف مذكراته أنه أصر على إمتام دراسته 

لنجابة والذكاء الشديد مما أهله لاللتحاق مبدرسة 7املادية الصعبة اليت كان يعيشها بتلمسان . متيز 
اللشيوعية منعهميولاملعلمني ببوزريعة، غري أن  إىل العودة إىل مسقط رأسه واضطره من االلتحاق 

ت . 8مؤقتا واشتغل إىل جانب والده يف دكان احللو

نيانه متيز بثقافة واسعة بفضلبصفة عامة ميكن القول إ منما اكتسبه أوال من املدارس، و
ا حنو فرنسا من اكتساب ثقافة متنوعة خاصة الثقافة الفرنسية أين مكنتهواليت الرحالت اليت قام 

فكار الفالسفة كديكارت وغريهم، إضافة إىل املدة اليت قضاها ملدة  عامني تشبع 
.9جبامعة الشرق لدراسة االقتصاد السياسي املاركسي اللنيين) مبوسكو1934_1933(

_املسار النضايل: 2

)1927-1924(ياسية: ميالد املمارسة الساملرحلة األوىل

لسياسة يتوطد يف مرحلة الشباب، اهتمامبدأ  عمره ال يتعدى العشرين و بن علي بوقرط 
طالع ومتابعة دائمة ا، فقد كان على 10ونضاهلامجاعة النخبةشاطسنة، من خالل االطالع على ن

واليت كان يقرأها وهو اليزال تلميذا بتلمسان، كان مري خالدحال األلسان"اإلقدام"لصحيفة 
اكآنذمنطقته بوراس بن دردوش الذي كان رقيب أول يف اجليش الفرنسي ابنحيصل عليها من 

نتظام كان يشرتيها ،لرغم من التعليمات االدارية اليت متنع العسكريني من اخلوض يف السياسة
، واستمر هذا األخري يف شرائها لوحده كل سبت من مصروفه بوقرطسرا مث يعطيها لنب عليهاويقرأ

علىعليها بشغفيطلع . إىل جانب جرائد أخرى كان11اخلاص بعد تسريح بن دردوش من اجليش
جلزائراحلز احتاديةلسان حال "النضال االجتماعي"جريدة رأسها  ، وكذا ب الشيوعي الفرنسي 
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والواقع أن هذه اجلرائد والصحافة عموما  .13لصادق دندان12الراشدي"اإلسالم" و"جريدة "
كانت مبثابة الوسائل األوىل للنضال السياسي للجزائريني بعد فشلهم يف اجلانب العسكري.

إلجياد نواة تنظيم قاعدية عرب أن احلركة الشيوعية كانت أسبق احلركات السياسية ويبدو
ق خمتلفة أمهها فيدرالية سيدي بلعباس اليت كانت أكثر اجلزائر يف شكل فيدراليات موزعة يف مناط

بن عليمنهم اجلزائرياببجذب الشيفثر هذه احلركة السياسية أومن هنا فال نستبعد ،نشاطا
دى 192414سنة Mazoyerالذي أثر فيه خطاب املرتشح الشيوعي النقايب  ، والذي 

ودعم عبد الكرمي اخلطايب يف ثورته، كما دعى استقاللبضرورة  املستعمرات، ومساندة سور
واندفع بوعيه رابطة الشبيبة الشيوعية، وفعال انبهر بوقرط كشابيف الشباب إىل ضرورة االخنراط 

ا ، وأكد15باشرة إىل االنضمام إليهاالسياسي م وجوده واخنراطه من خالل الرسائل اليت كان يبعث 
محر"، حيث كان يندد من خالهلا مستعار " الشاب األاسمفة النضال االجتماعي بتوقيع إىل صحي

يف و Renaultوالتجاوزات اليت حتدث على مستوى البلدية املختلطة رنو يلتعسف االستعمار 
.16حق سكان الظهرة عموما 

علنا يف بعد االخنراط بدأ موقفه السياسي يشتد ويربز بقوة ضد السلطات االستعمارية
، أين اعتدى رجال الدرك 1924العديد من املرات أشهرها تزامن مع مناسبة عيد الفطر سنة 

األمر الذي استهجنه ،71القادر اجليالينضريح سيدي عبدان يزورلبلدية على كوكب نسائي ك
إىل كل من عامل عمالة وهران، وقائد الدرك واحتجاجبوقرط ودفعه إىل إرسال رسائل استنكار 

" اإلقدام" و" النضال ها إىل الصحيفتني املفضلتني لديه لناحية إضافة إىل رسائل أخرى بعث
.81االجتماعي"

محاسه واندفاعه إىل رية املدنية والعسكرية كرد فعل علىإذن عمدت السلطات االستعما
امه مبعاداة فرنسا و  حيثرجال الدركو حاكم القرية املدعو بن سديرةتأديبه من قبلمعاقبته أوال با

نيا حرمانه من االلتحاق مبدرسة املعلمني رفضاخضع للتعذيب الشديد من أجل االعتذار لكنه  ، و
علم ، وقد أ91وجناحه يف املسابقةلرغم من تفوقه 1925_1924ببوزريعة خالل املوسم الدراسي 

أمل . هنا إذن كانت خيبة20سلطات العليااملدرسة أن أمر عدم تسجيله صادر من المن قبل مدير
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خاصة بعد حماوالته وغطرسته يف البالدة مباشر الشاب بن علي كبرية وزادت نقمته على االستعمار
طلبات عمل مبختلف اإلدارات العمومية على مستوى الربيد واملواصالت والسكة قدميتلالعديدة 

لتجارة ومساعدة  على موقفه السياسي، هلذا قرر االشتغال  احلديدية، لكن دون جدوى عقا
.12والده يف الدكان

ا يف اكتمل االنتقام االستعماري  عندما استدعي للخدمة العسكرية والتحق 
ة وهران ، بثكنات عمالة 1/10/192722حىتوبقي1/10/1925 حيث ملس مظاهر املعا

ألهايل يف ظل النظام االستعماري، ويف هذا الصدد يقول " ....إن الثكنة هي املكان واملأساة ل
لعنصرية املنتظمة اليت ميارسها هذا النظام، فقد كان اجلنود  كلون يف األوربيوناملثايل للوعي 

ء العسكرية، بينما األ كلون يف العراء ويكتفوناملطاعم ويلبسون اجلديد من األز للباس هايل 
لرتب واملنح كذلك، فهو يذكر انه كان يدرب املستعمل من الدفعات السابقة، وكان هناك متايز يف ا

يب بينما هو املدرب بقي جمرد قائم التدريب على رتبة رقيني، حتصلوا بعد فرتة انتهاء ضباط اورب
.32"أو رقيبمقام

)1936_1927: االنتماء الشيوعي(املرحلة الثانية

لنسبة لنب  الركيزة احلقيقية يف العمل السياسي داخل مبثابة علي بوقرط تعترب هذه املرحلة 
ه للخدمة العسكرية حاول مواصلة تعليمه لكن دون دائاحلزب الشيوعي الفرنسي، فهو بعد أ

بواب مما نه ظلت تالحقه وأغلقت أمامه كل األفاللعنة األوىل وموقف اإلدارة االستعمارية م،جدوى
ملدة Aulnoyeفاستقر بشماهلا مبنطقة أولونو1927دفعه إىل اهلجرة والسفر حنو فرنسا سنة 

ريس1929، ويف أواخر 42عمل بقطاع املناجم والتعدينسنتني، حيث  رفقة قريبه قرر التوجه إىل 
لسباكة ليلتحق بعدها مبصنعSaint Denisسان دوين استقر بفعيسى بن حراث  واشتغل 

Otofax52.  دخل يف لعمل السياسي بشكل قوي، فالفرصة الذهبية لدخول الهنتاكوهناك
منهم معروف حممد، وعمار إمياش، إفريقياوالنقابيني املؤسسني لنجم مشالاتصاالت مع املناضلني

من هيئات فرنسية يسارية على رأسها، إضافة إىل سياسيني62عبد القادر اجليالين، أوسيدهم بوشافة
. 72العامة للشغلالكنفيدراليةو يالشيوعي الفرنساحلزب 
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اية وتو  رساله يف  كممثل وحيد عن جنم مشال إفريقيا 1929ج عمله السياسي بباريس 
ليةحلضور املؤمتر العاملي للرابطة املناهضة  ، فكانت له الفرصة بفرانكفورتواالستعمار املنعقد لإلمرب

، إضافة ندونيسياأ، املستعمرات من الصنيني عن خمتلف مبمثللاللتقاء ، سور ، اهلند الصينية، ماليز
والبلجيكينيواهلولنديني إىل بعض ممثلي احلركات األوربية املناهضة لالستعمار، وبعض الفرنسيني

م وأفكارهم النضالية األحرار والتحررية. ويف نفس املساندين حلركات التحرر، فاستفاد من جتار
لقاء كلمة أمام املؤمترين شرح فيها وضعية اجلزائر واجلزائريني املزرية حتت نري النظام الوقت تق دم 

قمة االستبداد واجلور، كما باالستعماري، واصفا التجاوزات والتعسفات املختلفة يف حق اجلزائر
لية ومواصلة النضال لنيل احلرية أكد  الوطن.ستقاللواعلى إرادة الشعب اجلزائري يف حماربة االمرب

اء كلمتهصفقوا له حبرارةكان لتدخله وقع كبري على املؤمترين الذين نئة ، كما حعقب إ صل على 
، وأشادت الصحافة األملانية خبطابه وحمتواه moronorCمورون ر خاصة من الشيوعي كو 

.82القوي

املستعمرات عني على رأس فرع اجلزائر للجنةتدرج يف املناصب فمباشرة بعد انضمامه 
سيس صحيفة 92التابعة للحزب "األمة"كرد على صحيفة "العمل"، كما أنه ساهم بباريس يف 

لسان حال جنم مشال إفريقيا، وهنا نلمس بداية التحول يف التحالف بني الوطنيني والشيوعيني إىل 
بعدما عارضتعنها مواجهة مكشوفة بعدما قرر النجم اخلروج عن الوصاية الشيوعية واالنفصال 

مج جنم مشال إفريقيا السياسي غري مال الستقالل حبجة أن بر ئم للشعب فكرة الوطنية املطالبة 
ال ميكن حتقيقها مع هذه وفكرة االستقالل،نيجناس من عرب وقبائل وميزابياجلزائري املتنوع يف األ

ا وعجزها فكر ه أنفاس الظهرة أنه حاول ويف هذا الصدد يذكر يف كتاب، 30األجناس لعدم كفاء
التقليل من املواجهة بنوع من التنسيق بني الوطنيني والشيوعيني لكن اعرتض طريقه عقبتان: األوىل 
تعصب مصايل احلاج ومريدية، والثانية موقف قيادة احلزب الشيوعي الفرنسي من الوطنية اجلزائرية 

كان مبدأهم نالذي13-ف كل اليسارينيوهو موق-اليت يعتربها كأحد مظاهر االحنراف الربجوازي
لنظام االشرتاكي على بعموما يقضي  ضرورة التمييز بني االستعمار الرأمسايل واالستعمار املرتبط 

برجوازي  مرادف للغزو الدموي والنهب واالفالس الفكري واألخالقي، استعمارأساس األول هو 
نضاهلم كان أن نفهم إال إذا انتصرت احلركة العمالية، ومن هنا ميكن من خالله حترر الشعوبوال
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إىل تسهيل متثيلهم يف كل كالسعيللوطنية واالنتفاضة والتوجه حنو سياسة االصالحات  امناهض
الس، وتوحيد الطبقة الشغيلة بني األهايل والفرنسيني يف النضال من أجل الرقي االجتماعي ، ا

.اقتصادية واجتماعيةووجوب حتقيق إصالحات 

بعد عودته من اجلزائر يف حلزب الشيوعي الفرنسيعضو نشيطا داخل ابوقرط أصبح 
وتبعا .33الوساطة بني عمال مشال إفريقياعن، مسؤوال1932يف جويلية وتعيينه، 193123

والتفاين اللذان أبدمها للحركة الشيوعية العاملية واحلزب الشيوعي الفرنسي مت ترشيحه سنة لإلخالص 
شهرا يف دراسة االقتصاد 18مبوسكو، فأمضى حوايل وتدريبيةلقضاء فرتة تكوينية 1933

، ليعود بعدها إىل اجلزائر للمسامهة يف توطيد دعائم احلركة الشيوعية ينيالسياسي املاركسي اللين
.43ا

ر رجوعه انتباه إدارة االحتالل  لكن عودته من موسكو إىل اجلزائر جلبت له املتاعب وأ
سبتمرب29اية املطاف إىل إيقافه يف اليت بدأت تتبع خطواته وحتركاته يف تقارير سرية أدت يف 

عمال وحبسه ملدة أربعة أشهر بسجن بربروس 1934 دم وختريبية، وقمشبوهةبتهمة القيام 
ما ورد يف كتابه سه  والرد على التهم املنسوبة حسب، أين حاول الدفاع عن نف53للمحاكمة

ام إذا كان لدي ما أقوله، فقدمت عرضا فندت  "....إن رئيس اجللسة سألين بعد تالوة حمضر اال
زعج فيه كل التهم املنسوبة إيل ومنددا يف نفس الوقت مبظامل النظام االستعماري، األمر الذي أ

جلانب اخلاص برفض اهتماماالشخصيات احلاضرة بصفة عامة، ويف نفس الوقت أبدوا  ملحوظا 
فكار ديكارت والكتاب املوسوعيني وحمرري  معاداة فرنسا....لقد بينت أن ثقافيت الفرنسية املشبعة 

ت ن حقوق اإلنسان واملواطن وما قرأإعال وجان جاك روسو ....إخل،  هيجو ومونتيسكوت يف كتا
لتايل ال أعتز به و لفرنسا...."كل ذلك قد أضفى علي كنزا فكر .63ميكن يل أن أكون معاد

وضع يف إقامة جربية و مل يفده،إذن جند أن االستعطاف الثقايف الذي اعتمده إلنقاذ نفسه 
جلنوب الغريب لرجل اخلطري"وتسجيله يف خمتلف تقارير الشرطة السريببين عباس  ، فقد كان 73ة " 

ماي 20سراحه إال يف رمزا للشيوعيني الذين اضطهدوا من طرف احلكومة العامة، ومل يطلق 
إطالق سراحه كان حتت وهنا جتدر اإلشارة إىل أن .83الشعبية للسلطةاجلبهةوصول بعد1936
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وأوربيني، فقد سخروا الصحافة لشيوعيني جزائريني ثري نضال مستميت وشديد للمناضلني ا
لظلم املما يف إقامة جربية رس يف حق بن علي بوقرط، وكيف وضعواالجتماعات واملؤمترات للتنديد 

باس"، فقط ألنه دافع عن كرامة االنسان وحريته، فقد اعرتفوا كلهم بدون جلنوب الغريب " بين ع
. 93االنسانية والسلم"سمنه رمز " املناضل استثناء

شعيب ضخم بعد إطالق سراحه وفور وصوله مبحطة القطار بوهران، أين ستقبالحضي 
قدمت خمتلف الشرائح العمالية من عمال املوانئ والسكك احلديدية وأعوان الربيد واملواصالت 
واألشغال العمومية واحلرفيني والتجار وغريهم حاملني الفتات وهاتفني بشعارات منها " حتيا اجلبهة 

ومل يتوقف األمر عند ذلك بل ل اخلبز واحلرية والسلم" و" حيي بن علي بوقرط". الشعبية" و" من أج
استمر التعبري عن الفرحة حبريته عرب خمتلف املؤمترات اجلهوية للحزب مبختلف املدن منها سيدي 

ريقو لية والفاشية وسعيه (احملمدية)بلعباس، تلمسان،  ، مستشهدين بتضحياته وبطوالته ضد االمرب
ئم واحلثيث لتحقيق العدالة االجتماعية للفرد وحرية االنسان، ونبذه للتمييز العرقي بني األوربيني الدا

واملسلمني.

جلزائراملرحلة الثالثة )1940_1936(: القيادة الشيوعية 

بوصول اجلبهة الشعبية إىل احلكم جتددت أمال الشيوعيني وعلى رأسهم بن علي بوقرط
وزادت شعبيته بني املناضلني والطبقة العمالية اليت حيث أصبح من القيادات الشيوعية البارزة، 

لتعسف املمارس ضده سراحه إلطالقضلت طويال  عرب خمتلف املناسبات واملؤمترات منددين 
هلتافات بعد حتريرهومشيدين بوطنيته ونضاله السياسي،  وانفتح ،40يف التجمعات الوطنيةواستقبلته 

ملشاركة يف املؤمتر االسالمي ال من جديد ملمارسة السياسة ودشنها   جوان 7نعقد يف ملاله ا
لعاصمة، حبضور كل التيارات السياسية كل من مجعية العلما1936 ء وفيدرالية بقاعة املاجيستك 

والشباب والفالحني النواب املسلمني، الشيوعيني واالشرتاكيني، واملرابطني والعلماء الرمسيني
والكشافة، بينما غاب النجم عن املؤمتر لتحفظه عن إحلاق اجلزائر بفرنسا، وهذا ملناقشة مشروع بلوم 

، الذي جاء مبجموعة من االصالحات يف مقدمتها ما يتعلق مبنح اجلنسية الفرنسية لبعض فيوليت
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لعيش رتاماحاملثقفني اجلزائريني بدون التخلي عن األحوال الشخصية، وكذا  قي اجلزائريني  حقوق 
.14وفق تعاليم القرآن ونصوص شريعته، إضافة إىل إلغاء قانون األهايل

شخصيا من واحلاضرين عموما، كما مت الرتحيب به حبفاوة كبرية من قبل املؤمترين استقبل 
ملنصة إىل اكلمة، وفعال صعدإللقاء، والذي استدعاه إىل املنصة 42بن جلولحممد قبل رئيس املؤمتر 

القائمني على هذه املبادرة اجليدة اليت مجعت كل سط تصفيقات حارة للحاضرين، فشكر و 
ا،  ، كما 34إىل ضرورة الوحدة والعمل لصاحل الشعبودعااألطياف السياسية على اختالف توجها

امتيازاتت اليت اعتربهاعرب بصراحة عن رأيه يف مشروع بلوم فيوليت فرحب مبا حيمله من إصالحا
، كما أنه فرصة -من منطلق أنه حيسب على النخبة ذات الثقافة الفرنسية الداعية لإلدماج-

ال للمسلمني للحصول على حقوقهم  لتحقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني العمال، ويفتح ا
ن تكون احلكومة عند وعدها  مل يف نفس الوقت  السياسية على رأسها حق االنتخاب، كما 

م ، وعرب عن ذلك يف مقال نشره يف صحيفة النضال االجتماعي يو 44االصالحاتوتنفذ 
.54نه " األمل الوحيد للشعب"16/8/1936

حامال  إىل جانب حضوره للمؤمتر كان ضمن وفد اجلبهة الشعبية عندما سافر وفد املؤمتر 
، على أساس وحسب ما ذكره 64املطالب إىل احلكومة الفرنسية والربملان والرأي العام الفرنسيكراسة

ن الذي ركز على يف مذكراته  أن الشيوعيني كان هلم مسامهة كبرية يف بلورة املطالب بقيادة جان بر
74ملكية احلرفيني والصناع الصغار.واحرتامعنصر التحسني االجتماعي للعمال، 

، صرا ومناضال فعاال للحزب الشيوعيمل يقتصر نشاطه على املناسبات الوطنية بل كان عن
جلزائر، أين تقدم خبطاب 1936زب يف أكتوبر التأسيسي الذي عقده احلاملؤمتر فقد شارك يف

جل نتخاب اللجنة املركزية واملكتب استعرض فيه أهداف الشيوعية  ، كما 84السياسيزائر. وتوج 
سيسه سنة  طقه الرمسي 1936عني أول أمني عام للحزب الشيوعي اجلزائري بعد  ، وأصبح 

رأيه 1937جويلية 23لن يف خطاب ألقاه أمام اللجنة املركزية يف وتوسع نشاطه أكثر حيث أع
بصراحة يف مشروع بلوم فيوليت وتساءل إذا كان سيطبق وتتحقق االصالحات بعد املوافقة عليه،  
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لنجم مشال إفريقيا اطبيعياامتدادكما تعرض يف نفس اخلطاب حلزب الشعب اجلزائري واعتربه 
لوطنية .94ينادي 

جلزائرنته توج أما أين ختلف املناطق واملدنية مباللقاءات احمللو تنظيم الندوات بللحزب 
رته إىل سيدي بلعباس، وبريقو، وتلمسان، ويف كل مرة  ملناضلني والعمال، ومن أمهها ز يلتقي 

هلتاف واصفني هحيضر للخطاب يستقبل  لبطل الذي عاىن االستبداد ببين عباس بسبب إ
ملساواة واحلرية ونضاله ضد الرأمسالية والفاشية ونصرة أفكاره ال العمالية الطبقاتتحررية ومناداته 
.50الكادحة 

ليةكان يستعرض يف خطبه كل مره تنديد والتمييز الطبقي الذي يعانيه ه الدائم ضد االمرب
نه العمال مع املالك الكبار وحتديدا املعمرين الذين يعيشون على حساب عماهلم. كا ن دائما يشري 

واملساواة وتسعى إىل السلم بني الشعوب، وإمنا هو عدو حلريةليس ضد فرنسا اليت تنادي 
جلزائر لية ومشروعها االستعماري  العام لألحزاب اليسارية سواء املبدأوهذا يف الواقع ، 51لإلمرب

م ليس ضد االستعمار كفكر وإمنا ضد  احلزب االشرتاكي أو احلزب الشيوعي على أساس أ
لية امللكية الصغرية واحلرفيني، وأكد على نبذ احرتامطالب بضرورة .25االستعمار برعاية إمرب

ائيليني وإسبان ووجوب متتعهم بكل وفرنسيني وإسر عرالتعصب والتمييز العرقي والديين بني العمال 
35حقوقهم يف احلياة.

، 1939بقي بن علي بوقرط يف منصبه كأمني عام حىت بداية احلرب العاملية الثانية سنة 
حلزب الشيوعي وبتدبري وختطيط أين جند للمشاركة يف احلرب، وعلى إثر ذلك  من األوربيني 

حلزب الش م  يعاز من أعوا فقد منصبه الذي وجده مشغوال بعد يوعي الفرنسي اجلزائري و
الحنراف. 55بتعيني عمار أوزقان45عودته م  واخليانة خاصة بعدما أبدى الوطين الربجوازيا

، وقد مسحت1939أوت 25يف موقفا من املعاهدة اليت انعقدت بني أملانيا واالحتاد السوفيايت
ا د السوفيايت، فهو أدان املعاهدة ألبولونيا دون حترك اجلار الكبري االحتاحتاللللرايخ الثالث 

لتفصيل يف رسالته عو إليه الشيوعية يف موسكودالذي تتسري يف االجتاه املعاكس وعرب عن ذلك 
عتباره ا لعقر املفتوحة إىل رئيس احلكومة وهو اليزال جمند يف احلرب حيث انتقد االحتاد السوفيايت 
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ا بوقرط مبادئها الداعية للمساواة والعدالة االجتماعية واحلريةالذي تربت فيه الشيوعية وتلق ، ى 
خليانة العظمى واحنراف عن خط ستالني .65واصفا موقفها 

استقاللحول انتقاداتهالرمسي اشتدت انتقاداته ضد زمالئه السابقني، وكانت أوىل وبعزله
املدرسة االبتدائية للحزب الشيوعي اجلزائري يف غضون احلرب العاملية ن يث يقول: " إاجلزائر ح

عار مسؤولني يرفعون شبعض أال غو حول االستقالل املزعوم، حيث يرى لالثانية شعارها كان ال
أن مياغوجية؟ فليس من املمكن ب عن كل شيء أليس هذا حمض داالستقالل التام للجزائر كجوا

.75اجلزائر مستقلة"تعيش

)1954_1945(: االنقالب عن الشيوعيةاملرحلة الرابعة

، لكن ي بوقرط تؤكد عن خروجه من دائرة الشيوعيةعلإن كل االنتقادات اليت وجهها بن
يفرضوااجلزائر أنيف األوربيونمأساة جديدة، حيث حاول الشيوعيونبدايةهذا االرتداد ولد له 

يكسب ثقة احلركات السياسية اليت حاول التقرب منها، فهي تعاملت عليه حصارا خانقا حىت ال
االستفادة منها ال أكثر وال معه كمتعاون فين ليس إال: رجل صاحب جتربة نضالية وسياسية ميكن 

85.أقل

بقيادة حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائريذا املنطق هيوأول حركة تعاملت معه 
تيف محلة احلزبهذا مناضلي ، فهو تطوع إىل جانب 95فرحات عباس لس انتخا التأسيسيا

يقول يف هذا الصدد: " ...لقد وضعت جتربيت السياسية وأصبح منهم، و ، 1946الفرنسي يف جوان 
تجانسة يف شكل حزب مقبول وكتلة امليف خدمة البيان مكرسا نفسي لتنظيم هذه احلركة غري 

.60النضال بفعالية..."سة قادرة على متجان

ولكن قبل أن يتعامل رمسيا وبشكل علين مع حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري  
عن الشيوعيني كانت له جتربة مع دعاة االستقالل حيث اتصل بعد تسرحيه من اجليش وابتعاده 
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د احلميد ببعض مناضلي حزب الشعب اجلزائري احملظور منهم خملويف، طالب حممد، عب1941يف
ملشاركة  يف جمال سيدي علي، واألستاذ سيدي أمحد، وتعاون معهم سياسيا سرا، حيث توج عمله 

، واستمرت 1944السرية اليت انطلقت يف فيفري "العمل اجلزائري"الصحافة والكتابة يف صحيفة 
يف الصدور حيث كانت تصدرها مجاعة حممد طالب اليت أبعدت من احلزب بسبب اتصاهلا 

.61ألملان

دى بعض العناصر يناصبونه العداء بتكثيف محلتهم عليه والكيد له لما انفك الشيوعيون
حمل السياسية اليت  عباس الذي مل موقف فرحاتللتعاون معه، وهنا جند بوقرط يعيب تكن تر

وما لبث هذا املوقف غري املشجع من املسؤول األول يف ،يسانده أمام هجمات الشيوعيني عليه
أن خيب أمله، وجعله يشعر أن االستمرار يف مساعدة هذا احلزب أصبح منافيا حزب البيان 

وعلى إثر سور العودة إىل احلركة الشيوعية. لكرامته. وهكذا ابتعد عن حركة البيان بعد أن دمر ج
مث أطلق ول حسني، حممد خيضر، أمحد حمساسقة حلاعتقل يف بوزريعة رف1945ماي 8حوادث 

ازر اليت إىل أنه كان حيمل، والبد من االشارة26سراحه احلزب الشيوعي الفرنسي مسؤولية ا
.194536ماي 8حدثت 

" لسان حال حركة اجلزائر احلرة"الكتابة بصحيفة استمر يف ميدان الصحافة وساهم عرب
ت الدميقراطيةانتصار ل يا عرب التاريخ، ، متناوال شخصيات من مشال إفريقبعد االنضمام إليهالحر

ليختار بعدها املنفى والعيش بفرنسا ألقي عليه القبض 1957، ويف 195446غاية وهذا إىل 
لعاصمة حىت وافته املنية يف دطيلة فرتة الثورة التحريرية، ليعو  على إثر 1983بعد االستقالل وبقي 

.56سكته قلبية

را مكتوبة وهي عبارة عن مذكرات شخصية  سرد إىل جانب نضاله السياسي فقد ترك أ
ثري يف مسريته النضاليةفيها أم احملطات يف حياته، واليت ك للغة الفرنسية بعنوان ان هلا  ، ألف كتابة 

"Le Souffle du Dahra" للغة العربية " أنفاس الظهرة"، صدر عن املؤسسة مبا يقابلها 
جلزائر برعاية من عائلته سنة  صفاحاته املتوسط عددمن احلجم ، وهو1986الوطنية للكتاب 

صفحة.178
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حيتوي هذا الكتاب على قيمة علمية هامة، حبيث ميكن تصنيفه ضمن املصادر التارخيية 
عتبارها مذكرات ريخ اجلزائر لكن من الدرجة الثانية  لرغم من األخطاء. لكتابة  فهو يعطي وهذا 

عامة عن بداية النضال السياسي وميالد احلركة الوطنية اجلزائرية وعن دور املهاجرين اجلزائريني صورة 
يف تيارات انتظموابفرنسا سياسيا وكيف استغلوا احلراك السياسي لليسار الفرنسي فنشطوا سياسيا و 

ية اليت ملتحفظ من مبدأ الوطنخمتلفة، إضافة إىل دور احلزب الشيوعي الفرنسي يف النضال وموقفه ا
ن إليه.أبدها اجلزائريون املنتمو 

معلومات عن احتواء، بل تعداه إىل صر على احلركة الوطنيةتكما أن حمتوى املذكرات مل يق
داريني يف حق سكان بلدية رونو على يد اإلالسياسة االستعمارية واالضطهاد والتعسف املمارس 

م من  ، كما أعطى صورة عن والتجنيداجلزائريني، إضافة إىل التمييز يف التعليمالفرنسيني وأعوا
تمع يف كتابة التاريخ يفدوعادات وتقاليد سكان مازونة ونشاطهم االقتصادي، مما اجلزائريا

احمللي للمناطق.

:اخلامتة

من لرغممن هذه احملطات النضالية يف حياة بن علي بوقرط نراه يتمتع حبس وطين كبري 
م عن االندماجينيأنه حيسب على  ، والدليل التغيري واملوقف الذي أبداه من الشيوعيني بعد انقال

وانتقادها علنا واخلروج عنهم ئهاخبطعليها سياسيا، حبيث فضل التصريح العلين ىبمبادئهم اليت تر 
لوطنية.وقناعة حد ذاته اعتدالوالتقرب من التيارات الوطنية ومواصلة النضال وهذا يف

اهلوامش:
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.1870على إثر حرب بروسيا واللورين

امليالد._ نفس شهادة 3
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سيس حزب الشعب اجلزائري سنة  ، امتاز 1939، عني عضو يف فيدرالية احلزب بفرنسا سنة 1937جريدة األمة، ساهم يف 
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عضو ،1924عمرات سنة الشيوعي الفرنسي، كان عضو يف جلنة املستاحلرب العاملية األوىل واستقر بباريس أين انضم إىل احلزب
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سس حتت وصاية الشيوعيني وعطف اليساريني الفرنسيني واألوربيني وكل املنظمات املعادية 30 لرغم من أن جنم مشال إفريقيا   _
لالستعمار، ولكن وألن اهلدف احلقيقي للنجميني هو حتقيق االستقالل الشامل فقد اختلفوا معهم خاصة بعد ما تقرر يف املؤمتر 

ن يسعى هذا األخري ملنع النجم الشيوعين جيعل جنم أفريقيا الشمالية خاضعا للحزب 1928السادس للكومنرتن سنة  الفرنسي و
بعة حملاربة  ليةامن أن يصبح منظمة وطنية وجعله فقط منظمة  الفرنسية يف مشال إفريقيا حتت راية الشيوعية العاملية وليس راية إلمرب
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./ _ حمفوظ 378، 377، ص ص 373.  ص. 1992بنان. . دار الغرب االسالمي. ل2سعد هللا. احلركة الوطنية اجلزائرية. ج
ريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ( .205، 204. ص ص. 2012. دار األمة. اجلزائر. 1). ج1939-1919قداش. 

.404_ حممد عباس. املرجع السابق. ص. 31

رته األوىل ملسقط رأسه سنة 32 نقل ما اكتسبه من أفكار سياسية وحماولة حاول بن علي بوقرط1930_ بعد هجرته لفرنسا ويف ز
ة أعضاء، ارتفع عددهم إىل سيس تنظيم سياسي مصغر مكون من ستماس للنضال بني أبناء منطقته، بعث الوعي السياسي واحل

ملركز يف مبىن تعود ملكيته  لوطين بتشايل سيدي علي أحد مالك مديونة، الذي عرف حبماسه اإىل عشرين شخصا، وكان مقره يف 
ملزاولة عملهم السياسي، لكن التنظيم مل يستمر بسبب املضايقات  ملبين جما ودعمه ألي نشاط نضايل لذا منحهم غرفة 

لالستفسار حول نشاطه وأهداف التنظيم، وانتهت Avinatاالستعمارية، فهو استدعي شخصيا من قبل العون اإلداري السيد 
-رنسا. ينظر: املتابعة حبل التنظيم وعودته إىل ف Benali Boukort. Op. Cit. P. 42.

33_ Benjamin Stora. Op. Cit. P. 341.

34_ Benali Boukort. Op. Cit. PP. 49,50,51.

35_ Benjamin Stora. Op. Cit. P. 341.

.405_ حممد عباس. املرجع السابق. ص. 36

37_ CAOM. 5I/13. Prefecteur d’Oran. Bulletin de renseignements. Oran 11/9/1939

38_ Benjamin Stora. Op. Cit. P. 341.

39_ CAOM. 5I/13. prefecteur d’Oran. Rapport. Sidi Bel abbes. 7/12/1936.

40_ CAOM. 5I/13. Police Municipal. Réunion publique communiste Benali Boukort.
Telmcen 28/11/1936.

من أهم املطالب اليت اتفق حوهلا أعضاء املؤمتر االسالمي جند: إلغاء القوانني االستثنائية ويف مقدمتها قانون األهايل، ومنح _ 41
الس وخاصة الربملان الفرنسي، إضافة إىل املطالبة اجلزائريني مجيع احلقوق السياسية مثل ا لفرنسيني منها حق التمثيل النيايب يف كل ا

لعربية، احملافظة ، رد االعتبار للغة العربية وجعلها لغة رمسية إىل جانب اللغة الفرنسية، بتوحيد اهليئة االنتخابية حرية التعليم والصحافة 
إصالح هيئة احملاكم الشرعية وفق القانون االسالمي، إضافة إىل فصل الدين عن الدولة، إعادة على احلالة الشخصية واالسالمية مع

ت امليزانية اجلزائرية على الفالحة والصناعة  ملساواة يف الرتب واألجرة والكفاءة، توزيع إعا أموال الوقف للمسلمني، املطالبة 
ي على حرية امللكية وتوزيع أراضي البور على صغار الفالحني والعمال، إلغاء تكوين مجعيات وتعاونيات فالحية،  التخل، والتجارة

ت. ينظر: حمفوظ قداش. املرجع السابق. ص ص.  . /أبو القاسم سعد هللا. احلركة الوطنية اجلزائرية 568-567قانون الغا
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وليان. إفريقيا الشمالية ./ شارل أندري ج158-157. ص ص 1992. دار الغرب اإلسالمي. لبنان. 3). ج1930-1945(
.153. ص 1976تسري. دار القومية للنشر. تونس. 

رجيي املدرسة الفرنسية ومن دعاة االندماج سياسيا، رئيس فيدرالية املنتخبني ، هو من خ1896سنة _ حممد بن جلول ولد 42
يف تنظيم املؤمتر نيالرئيسي، حيث كان من املشرفني 1936)، وكان الرجل األول يف السياسة حىت 1938- 1927املسلمني (

وفق مبادئه حتاد الفرنسي االسالمي اجلزائرياال، فأسس حزبه 1938االسالمي، أفل جنمه بعد فشل املؤمتر وانقسام الفيدرالية سنة 
كان عضوا يف اجلمعية الوطنية .ينظر: حممد حريب. الثورة اجلزائرية " سنوات املخاض". موفم للنشر والتوزيع. 1945. بعد االندماجية

.183. ص.2006اجلزائر. 

43_ Benali Boukort. Op. Cit. PP. 60, 61.

44_ CAOM. 5I/151. Département d’Oran. Commissariat de police de Perrégaux.
N=2865. Réunion communiste. Rapport spécial. 2/12/1936.

45_ Benjamin Stora. Op. Cit. P. 341.

46_ Benali Boukort. Op. Cit. PP. 61, 62.

47_ CAOM. 5I/151. Département d’Oran. Commissariat de police de Perrégaux.
N=2865. Réunion communiste. Rapport spécial. 2/12/1936.

.401عباس. املرجع السابق. ص. حممد_ 48

49_ Jaques jurquet. La révolution nationale Algérienne. Edition du centenaire.
Paris. 1974. PP. 559, 560.

50_ CAOM. 5I/151. Département d’Oran. Commissariat de police de Perrégaux.
N=2865. Réunion communiste. Rapport spécial. 2/12/1936.

51_ Ibid.

). عمل غري منشور يف إطار 1954- 1939_ فاطمة حباش. احلزب االشرتاكي " الرجال واملواقف من مطالب اجلزائريني" (52
.62. ص. PNR .2011مشروع البحث الوطين 

53_ CAOM. 5I/151. Département d’Oran. Commissariat de police de Perrégaux.
N=2865. Réunion communiste. Rapport spécial. 2/12/1936.

.409حممد عباس. املرجع السابق. ص. _ 54

لعزازقة1980-1910(_ عمار أوزقان:55 لربيد، ): ولد  لقبائل الكربى، بدأ نشاطه السياسي منذ العشرينات وهو موظف 
، كان من رواد 1948إىل 1943شغل عدة مناصب نقابية، انضم إىل احلزب الشيوعي اجلزائري وانتخب سكريتريا للحزب من 

رير جريدة الشاب املسلم اليت كان يسريها حترير املرأة ودعاة جمتمع متعدد األجناس. تقرب من مجعية العلماء املسلمني وساهم يف حت
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لثورة سنة  ، بعد 1958، اعتقل يف جانفي 1956، وكان حمرر لبيان مؤمتر الصومام 1955أمحد الطالب االبراهيمي. التحق 
لة الثورة االفريقية (1963-1962االستقالل عني وزيرا للزراعة ( مد ينظر حم).1965-1964)، مث وزيرا للسياحة ومديرا 

.185حريب. املرجع السابق. ص.

56_ CAOM. 5I/13. Dans une lettre adréssé au gouverneur générale l’ex
communiste Benali Boukort  rejette les doctrines de la III internationale. Oran
Républicain 13/ 1/ 1940.

.413حممد عباس. املرجع السابق. ص. _ 57

.415، ص 413ص نفسه. _ 58

، احلالة 1899ينتسب فرحات عباس إىل الطبقة الربجوازية الريفية اجلزائرية، فهو ابن قايد، من مواليد الطاهري سنة _ 59
لعاصمة ويتحصل منها على امليسورة للعائلة مسحت له  ملدرسة ومواصلة تعليمه حىت املراحل العليا ويلتحق بكلية الطب  اللتحاق 

لسياسة وشغوف1932سنة ختصص الصيدلةشهادة يف  متتبعا لكل شؤون بين وطنه وما حيدث هلم مع هذا التواجد ا. كان مولعا 
األجنيب.

، فكان رفيقا للدكتور بن جلول يف فيدرالية النواب املسلمني نيدماجينبدأ حياته السياسية منذ العشرينات ضمن تيار اإل
عنه بعد فشل املؤمتر االسالمي ومشروع بلوم فيوليت، ويواصل نضاله لوحده بتأسيس حزب ، مث انفصل1937اجلزائريني إىل غاية 

، ومع اندالع احلرب العاملية الثانية كان من املؤيدين لفرنسا وتطوع يف اجليش 1938االحتاد الدميقراطي الشعيب اجلزائري سنة 
الفرنسي.

اء تطوعه بعدما ملس التعسف وعدم املساواة بني اجلنود ومعاملت ا، قرر إ م إىل جانب فرنسا يف حر هم كأهايل رغم أ
لتحالف الذي عقده مع العلماء واالستقالليني يف بيان  والعودة إىل املمارسة السياسية، وفعال حقق خالل هذه الفرتة قفزة نوعية 

و السياسي ويؤسس حزبه االحتاد الدميقراطي ، ليعود ويظهر مبفرده بعد العف1944وملحقه مث يف أحباب البيان واحلرية سنة 1943
ا االدارة 1946للبيان اجلزائري سنة  ت، لكن سياسة التزوير اليت اعتمد لدخول يف االنتخا وشارك يف احلياة السياسية 

سلوبه السياسي جمد ة اندالع الثورة يف الظروف، إىل غايوجتاوزتهاالستعمارية جعلت نشاطه يدور يف حلقة مفرغة ومل يعد النضال 
، وعلى إثر اتصال مناضلي احلركة الوطنية جببهة التحرير الوطين واالنضمام إليها جند فرحات دخل يف اتصاالت 1954نوفمرب 1

لس الوطين للثورة مث عضو جلنة التنسيق والتنفيذ، ويف 1956، لينضم بعدها سنة 1955بعبان رمضان منذ  وعني عضوا يف ا
محيد عبد القادر. فرحات عباس" رجل اجلمهورية". دار املعرفة. .ينظر:1961ألول حكومة جزائرية إىل غاية ايسأصبح رئ1958
.320، 11. ص ص2007اجلزائر. 

60_ Benali Boukort. Op. Cit. PP. 61, 62.

61_ Ibid. P. 89./ _ Benjamin Stora. Op. Cit. P. 341.
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مبدينة اجلزائر يف وسط أسرة بسكرية، هو أحد مناضلي التيار االستقاليل 13/3/1912حممد خيضر من مواليد _ 62
ئبا عن اجلزائر سنة ، 20من ثالثينات القرن  بعد أن رفض تسليم نفسه إىل 1951، التجأ إىل القاهرة يف 1946انتخب 

،  1956بعد حادثة االختطاف سنة السلطات االستعمارية على إثر أحداث املنظمة اخلاصة وعملية بريد وهران، تعرض لالعتقال
لس الوطين للثورة، كان إىل جانب بن بلة يف أزمة صيف  .1962كان عضو ا

حلركة ، عضو اللجنة املركزية ر، انضم إىل حزب الشعب اجلزائري يف بلكو 1923أمحد حمساس من مواليد بودواو سنة 
ت الدميقراطية الا ، يتعرض لالعتقال 1948سنة التنظيم املسلح املنظمة اخلاصة)، يعني يف قيادة 1947-1946(نتصار للحر

، عضو ممثل جبهة التحرير الوطين ، يشارك يف حترير جريدة اجلزائر احلرة1952، ويتمكن من الفرار إىل فرنسا سنة 1950عام 
.194، 193ينظر: حممد حريب. املرجع السابق. ص ص .1963، وزير الفالحة 1955بفيدرالية فرنسا 

لثانويةكبسكي17/12/1917حلول حسني: من مواليد  ، 1936سنة دة، انضم إىل جنم مشال إفريقيا وهو تلميذ 
ت الدميقراطية سنة ال)، عضو اللجنة املركزية حلركة ا1939-1936مشرف ومسري فرع حزب الشعب اجلزائري ( نتصار للحر

سيا سنة ، ممثل جلبهة التحرير الوطين 1951مث أمني عام سنة 1946 .ينظر:1956لبلدان االسالمية 

_ Benjamin Stora.  Op. Cit. P. 290.

.414،415حممد عباس. املرجع السابق. ص ص. _ 63

./ 416_ نفسھ. ص. 64 _ Benjamin Stora. Op. Cit. P. 341.

مساء ببلدية سيدي أحممد بن 15:00على الساعة 2000لقاء مع بوقرط محيدة األخ األصغر لنب علي سنة _65
).Renaultعلي (
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اجلزائريةوحتديات الثورةجرائم االستعمار الفرنسي بني واقع اجلرمية 
أمحد بن بلة1وهران جامعةأمحد بن بلة       إشراف األستاذ الدكتور فغرور دحو، 1وهران جامعة، لياالستاذ بوترعة ع

املقال: ملخص

ا الشعب اجلزائري خالل الفرتة  ريخ هذا أمن االستعمارية،ان الظروف اليت مر  حلك الفرتات يف 
والذي استعمل كل الوسائل من اجل ، الشعب االيب الذي عاىن الويالت من االستدمار الفرنسي

من ، وسائل جديدةفانتقل اىل ، وملا جتدي نفعا، فاستعمل التعذيب والسجن والتنكيل، ارضاخه
ولكن ، كل ذلك من تدبري جنراالته،  والتجارب النووية، الشائكةألسالكالسيطرة، فجاءاجل 

. آنذاكقوة يف العامل أعىت، استطاعت ان تتغلب على الثورة ومن ورائها الشعب

–املعتقالت - األلغام- التجارب النووية–األسالك الشائكة -جرائم: الكلمات املفتاحية
االسلحة النووية –القنبلة النووية –اإلعدام –التعذيب –السجون 

Abstract

The conditions experienced by the Algerian people during the colonial
period, of the darkest periods in the history of this proud people, who have
suffered the scourge of genocide the Algerian people, who used every means in
order to, So it was used torture, imprisonment, and when going to work, go to the
new methods, in order to control, came barbed wire and nuclear tests, all of the
management of his generals, but the revolution and the people behind them, she
was able to overcome the mightiest power in the world at the time.

key words: Crimes- barbed wire-nuclear -mine-detention -prison -bomb
nuclear –death- Nuclear tests- nuclear weapons.

مقدمة: 

واليتحبق اإلنسانيةارتكبتاليتوضراوة،وحشيةاجلرائمهرأشالتاريخمرعلىالعاملشهد
تمعوقد حاولوصفها،عنتعبرياً املتشائمنيأكربيعجزوكوارثمآسيعنأسفرت الدويلا
.والعدالةاألمنمنحهعربمحاية اإلنسانمنهاالغرضوسائلإجيادطريقعنتكرارهاومنعتداركها



بوترعة عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرائم االستعمار الفرنسي بين واقع الجريمة وتحديات الثورة الجزائرية  

214

ذي اطعمهم إليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ال(: قال تعاىل
املوضوعاتمنهوالدوليةاجلرائمموضوعأنكماسورة قريش.)من جوع وآمنهم من خوف

رمناجلرائمتلكاحدثتهملاوذلك نظراالبالغة،األمهيةذات اجلوهريةوالقيماملصاحلمتسخطريةآ
تمعلطاملا حرصواليت على صارخااعتداءتتضمنفهي.ااملساسوعدممحايتهاعلىالدويلا

.محاية خاصةاإلنساينالدويلالقانونوكذااجلنائيالدويلالقانونهلايكفلاليتاحليويةاملصاحل
ثقافةوجهيفقويكدرعالتارخييةاملعرفةمستوىميثلهااليتالقصوىاألمهيةمنوانطالقا

السياقهذايفمتثلالعلميةالتارخييةالكتابةفإنواحدآنيفوالتزييفالتحريفأو مدرسةالنسيان
لتاريخوثيقارتباطذاتمواضيعيفخاصةالتارخييةاملعرفةمستوىإثراء وإنعاشميكنهرافدأبرز

بذلكوأقصداملعاصراجلزائرريخيفومصرييةحامسةاألمر بفرتاتتعلقإذاخصوصاالوطين
الثانية.بعد احلرب العاملية مامرحلة

لبحثشاملمبوضوعمرتبطةمتعددةقضاعلىالضوءتسليطاملقالاهذيفوسأحاول يعىن 
،، وسجون، وإعداموتعذيب ومعتقالتمن جمازرجرائم احلرب والوسائل املستعملة فيها، مسائليف
القرار الدبلوماسي للجزائرصناعةيفسامهتغري أن هذه اجلرائم، جتارب نوويةو ،شائكةأسالكو 
الظروف واإلمكانياتعندوالوقوفالتحريريةالثورةسنواتاالنتصارات يف احملافل الدولية خاللو 

السياسية والدبلوماسية.العملياتمنالنوعهذالتأمنيالثورةقيادةا سخر اليت
ت يقع بني سطيفمن:1945ماي 8انتفاضة  عند ، البحرو الواضح ان املركز الرئيسي لالضطرا

كويكول (مجيلة حاليا) ألطاللالعظيمة النتوءاتتربز الوحشية اليتتلك االرض ، جبال البابور
ان هذه ، اىل شطرين املضايق اهلاوية "ملعرب املوت "مرت قاطعةاليت تتجاوز قممها الفي ، القدمية

ا املضمرة دورو ،البائسةو املنطقة الصعبة املداخل تقطنها القبائل الرببرية اجلافية ، اليت تظهر عداو
ال ، االورويب يف هذا اجلانب من الطرق العظيمةميثل التأثريوكل ما . يف شكل هجومات معزولة

. بية ومراكز صغرية لالستعمار متباعدة وغري كثيفة"يعدو بعض احملطات الغا

ان جلنة التحقيق اليت عينها الوايل العام قد تساءلت هي نفسها ملاذا كان املتظاهرون يف 
دوء فهل ذلك يعود اىل مهارة وطاقة بعض االداريني الفرنسيني الذين ، بعض املناطق قد تفرقوا 
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هم او هل كان بعض الزعماء السياسيني املسلمني؟حقق كثري منهم عالقات جيدة مع رعا
او لعلهم راوا ان الوقت مل يكن قد نضج بعد؟ او هل  االخر؟اعتداال من البعض أكثراملسلمني 

ا كانت خائفة من رؤية أكثرالقبائل متيل عادة اىل السلم و كانت بعض القرى من غريها؟ او ا
ا مل تستطع ان تكتشف ،  اجلنود بعتادهم العصري؟ ان اللجنة اكتفت بذكر االحتماالت فقط كما ا

من الذي اعطى االوامر يف عدد قليل من املزارعني الصغار يف بعض املنازل وحيث مل يقع اي 
.1''اجلهاد'' بت واحرقت حتت صرخةقد ، حادث منذ ست واربعني سنة

وسائل االستعمار:

إن كثري من الناس يعتقدون أن الثورة اجلزائرية قد كانت فقط يف اجلبال واملدن من خالل 
بل هناك جوانب أخرى خفية من كفاح ، 2املعارك والكمائن واالشتباكات والعمليات الفدائية
درت السلطات االستعمارية واحملتشدات. ولقدالشعب اجلزائري األيب داخل السجون واملعتقالت 

ملناضلني اجلزائريني والوطنيني، الفرنسية عند اندالع ثورة التحرير إىل إنشاء املعتقالت ، وألقت فيها 
ا أو يوفروا هلا الدعم والسند  وخمتلف الفئات من اجل عزهلم عن الثورة كي ال يلتحقوا 

الذي مورس يف حق الشعب اجلزائري منذ أن ع التعذيبأنوا تعددت و لقد تنوعت: التعذيب- 1
ا أعلى اغلب األماكن اجلزائرية، بذلك مارست أبشع أساليب التعذيبو أحكمت فرنسا سيطر

لشعبو  عشرين سنة، فأحكمت عليه اخلناق بكل و مخسةو األعزل الذي قاومها مدة مئة-التنكيل 
قد مارست و اعتبارها قطعة فرنسية ال تتجزأ منها،و األرض،و الوسائل الحتواء الشعبو األساليب

عنفو قد كانت متارسها بكل قوةو غري ذلك،و النفسيو أنواعا شىت من التعذيب منها اجلسدي
تفنن.و 

: يف االيتويتمثل:اجلسديالتعذيب - 

أنواع التعذيب اليت مارسها جالدو السلطات االستعمارية يف حق أحديعترب فالضربالضرب:-أ
عتبارها الطريقة املثلى هي أوىل الطرق و السهلة لتعذيب هذا الشعب الستجوابهو الشعب اجلزائري 

لنسبة هلم. و لالستجواب عند اجلالدون أمتعها 
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ء-ب ء هي كذلك :الكهر فهو ، س يف حق املساجنيأنواع التعذيب اليت كانت متار أحدفالكهر
دية إلقرارو تفنن االعرتاف بكل ما قام به املسجون أو املشتبه به،و دراسة واحد أنواع التعذيب ا

ن يقول، الن هذا النوع له و ما مل يقم به كذلكو  كبري على األجهزة العصبيةإثرما يقال له 
ل من جيعل له هذه اآلالتو  خاصة عند وضعها يف و األدوات لتعذيبهو الدماغية لإلنسان، فما 

املرأة.أماكن حساسة من جسم الرجل أو 

يستخدم على ثالث مراحل أوهلا و التعذيب،و أنواع االستنطاقأحديعترب املاء الصابون: و املاء-ج
رمبا و الصمتو تفقد الشخص على قدرة املواصلةآالم حادةيتم إدخال املاء إىل البطن مما حيدث 

ردا،و الغثيان،يؤدي إىل  لثها يتم ربطه و نيها يتم إدخاله يف مغسل أثناء الليل عندما يكون اجلو 
يف لوحة طويلة مث يقلب إىل األسفل حىت يغطس رأسه يف املغسل ملدة زمنية، مث يرجع إىل األعلى،

.3تتكرر العملية ملرات حىت يعرتفو 

لنار:-د لقوةتستعمل هذه الطريقة النتزاع واحلرق  متر على عدة مراحل إشعال آلة و األسرار 
)، مث توجه إىل الصدر أو البطن ليحرتق به 327°اللحام، بعد ضبطها على درجة إذابة الرصاص(

لتهم املنسوبة إىل  متوسط مسك جلد اإلنسان مث تقرب الفوهة شيئا فشيئا مع طلب االعرتاف 
أماكن أخرى للجسم أما الطريقة الثانية فهي عملية لو مل يرتكبها مث تعاد العملية يفو السجني حىت

لسجائر مث يكون مكان اإلطفاء  تسلية حيث يوضع السجني يف زنزانة يكون فيها اجلنود يتلهون 
إذا يكشف لك احد الذين تعرضوا لذلك يشمئز قلبك من املشهد. و يف جسده،

-ري يف أجسام املعتقلني الزجاج: تدق املسامو احلديد-والكالب على السجناء تسليط-ه
العطش:  و اجلوع-احلبل: 

، فمنهم من 4إن هذا النوع من التعذيب له اثر كبري على شخصية املسجون التعذيب النفسي: 
ال يطيق الصرب،  وهذا املسجون يعترب األسهل عند اجلند الفرنسيني يف اإلقرار و يكون إميانه ضعيف

هذا النوع يستخدم عند ضباط بسيكولوجيني و لقضية،عكس الذي يكون قوي العزمية مؤمنا 
لوسائل النفسية يصبح و ، أو يتخلى هذا املسجون (الضعيف) عن مبادئه5لإلجبار على االعرتاف 
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تلجا هذه العملية إىل و عميال للقوات الفرنسية فيصبح دليال أو مرشدا هلا أثناء عملية التمشيط،
أمثال هذه احلرب النفسية أن يؤتوا بزوجة املسجون أو إحدى من و حتطيم نفسية الشعب اجلزائري،

ياره . 6بناته مث ميارس عليها اجلنس حتت أنظاره مما يؤدي إىل ا

دة-:االستيطان-التجويعو التفقري- االتنصري:- génocideاجلماعية: اإل ا
احلقوق متعت الفرنسي يف هذه و القتل دون مراقبة أو حساب،و الصالحيات املطلقة يف التعذيب

لتفنن يف التعذيب بشع األساليبو اجليش  املعتقالت:. 7افضعهاو القتل 

وهي اليت ختتص بشؤون املعتقلني املدنيني.ا/ ـ املعتقالت املدنية:

وهي اليت خصصت للمجاهدين الذين مت إلقاء القبض عليهم اثر ب/ ـ املعتقالت العسكرية:
جالدوه عناصر اجليش الفرنسي، يعد املعارك اليت كانوا خي ا ضدهم،ويف اغلب األحيان كا وضو

هم. 8موت األسري بعد اعتقاله انتقاما ملو

: املعتقالت أثناء الثورةأهم-2

لقرب من عني وملان بوالية سطيف وهو خاص : قصر الطريمعتقل- ) 1 يقع هذا املعتقل 
اهدين األسرى 

للطريق الرابط بني بريكة ومسيلة : معتقل اجلرف- )2 يقع هذا املعتقل شرق مدينة مسيلة حماذ
أطلق هذا االسم على معتقل جبال الضاية ختليدا ملآثر فرنسا ويقع : _معتقل بوسوي [الضاية ]93

مسه جنوب سيدي بلعباس يف دائرة [تالغ] هذا املعتقل الذي مسي 

خصصت فرنسا يف البداية لقادة احلركات السياسيةيقع يف والية االغواط وقد: _ معتقل افلو4
اإلصالحية. و 

وهذا املعتقل يقع شرق مدينة وهران واغلب من به نقلوا من اجلرف : _ معتقل سان لوي (ارزيو)5
. اجلرفو وعني وسارة وال يقل أمهية عن معتقل بوسوي
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ا وهو معتقل لتعذيب يقع هذا املعتقل شرق مدينة وهران ويكاد يكون : _معتقل اركول6 بصيقا 
النفسي وحمطة للمرور حبيث كلما جيء مبعتقل من ارزيو أو افلو اجلرف أو سيدي الشحمي و البدين

م يف سجن المبري زولت أو ، أو من املعتقالت الصغرى من مراكز التجمع أو من الذين قضوا حيا
م عليه تعذيباو إالالربواقية أو وهران أو سجن الكدية بقسنطينة أو سجن عنابة ديداو ميرون 

يضطر مسؤوهلم  و ترهيباو  اغلبهم من األسبان ال يسلم من أذاهم أي احد من املعتقلني وأحيا
حليلولة دون التنكيل ببعض الشخصيات العلمية خوفا من تسرب األخبار للصحافة العاملية . للقيام 

لذين نقلوا من يقع جنوب شرقي مدينة و : _ معتقل سيدي الشحمي7 هران وقد ملئ يف البداية 
املؤقت.(اجلرف) وغريها من املعتقالت الصغرى اليت تعترب مراكز للتجمع ومعتقل (بوسوي)

يقع غرب مدينة املدية وكان مركزا ومصطافا لعمال السكة احلديدية يف فرتة : ولوديمعتقل-9
للشيوعيني األوروبيني مث ضمت إليهم الشيوعيني م فتحته فرنسا 1958يف عام ، و االحتالل الفرنسي

ييد الثورة يف املستقبل كما تفرض ،  اجلزائريني وقد نقلتهم من معتقل (لودي) أن يتعهدوا بعدم 
عليهم الرحيل إىل فرنسا. 

السجون و م للذين خرجوا من املعتقالت1958أنشا سنة ، يقع يف متيجة: معتقل الدويرة-10
م اىل هذا املعتقل ، الثورة من جديد والقي القبض عليهم مرة أخرىومارسوا العمل مع  وجيء 

. للتكفري عما قاموا به حنو الثورة

ملكان املسمى 1955افريل03مت فتحه استنادا لقانون الطوارئ يف ـ معتقل الشالل: 11 م 
لشالل" ويقع جنوب مدينة املسيلة على بعد  كلم حيده 10العجيلة وهو معروف بتسمية "فيالج 

من الشمال الطريق الوطين الرئيسي الذي يؤدي إىل عني احلجل واجلزائر العاصمة ويعترب من أقدم 
أبرزومن 1955الد عام ، يف الب10كما فرضت قانون حالة الطوارئ.املعتقالت وأبشعها تعذيبا

العوامل اليت أدت إىل إنشائه:

وعزهلا عن بعضها البعض.، ـ فك الروابط األسرية للعائالت الثورية1
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ـ قرب هذه املراكز املستحدثة من الثكنات العسكرية جتعل منها دروعا أمامية للعمليات العسكرية 2
اهدون وحتقيق األمن جلنودها. ا ا 11اليت يقوم 

قمع الروح الوطنية لدى اجلزائريني وحماولة والقضاء على هليب الثورة واحلد العسكري والسياسي ـ 3
بتة حنو االستقالل.  اللذان أصبحا يسريان خبطى 

جيش التحرير الوطين وغري املنضويني و ـ العمل على بعث التفرقة السياسية بني املنتمني إىل جهة4
رت الثغرات بني أ بناء النبيذ للقضاء غلى الوحدة ومنع الشعب من االلتفاف حول حتت لوائها وأ

. 12جيش التحرير الوطين

كثرت مع انتشار الثورة و سجنا، مث منت26يف بداية الثورة قرابة عدد السجونبلغ وقد:السجون
، تيميمونو االغواط، مث سجن أدرارو غردايةو سجنان بكل من ورقلةو منها: سجن بسكرة

بوسعادة، سجن اجللفة، و ثالثة بكل من املسيلةو سجنان مبتليلي،و رقان،متنراست،و عني صاحل،
عظميت،و توقرت .13ومسعد،

الثورة:أهم السجون أثناء 

سم سجن"سركاجي" وهو سجن مدين يف أعايل بربروس:سجن-ا الذي هو معروف اليوم 
القصبة.

ج ، م1884سنة بين ، السجن املدين ببسكرة: سجن بسكرة-ب ويقع أمام احملكمة القدمية يف 
لقرب من متثال الفيجري  سابقا.حممد رحيم 

400000وهناك مراجع تقول انه مت إحصاء عدد املعتقلني يف أوائل الثورة إىل حوايل 
.14بفرنسا 15000، ويف اجلزائر40000وعدد املساجني الذين حكم عليهم حوايل ، معتقل

إصدار العدالة الفرنسية صالحيات إثروهذه االعتقاالت واحملاكمات الصورية جاءت على 
ا يف حماكمة اجلزائريني حماكمة صورية بعد إذاقتهم ألوان العذاب من طرف الشرطة أو  واسعة لقضا
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رة ، الدرك أو اجليش م من ز م خمتلفة مع حرما ئهم.ولفقت ضدهم  ول ولقد وضعنا هذا اجلدأقر
.15) م1962- 1955ليبني تفاوت احملاكمات وعدد احملكوم عليهم بصفة عامة يف فرتة (

19551956195719581959196019611962السنوات      

56531862261481388141احملاكمات 

احملكوم عليهم
لسجن

///99775661336499

15210712012008///اإلعدام 

مما ميكن أن تستنتجه من اجلدول هو أن عدد احملاكمات ازداد خاصة يف السنتني 
.وهو الوقت الذي اشتدت فيه الثورة التحريرية وخاصة معركة اجلزائر، م1958- 1957

ت:و جرائم االغتصاب هي ، انه ملن املتفق عليه أن األفعال اجلنسية املشروعةتقييد احلر
، ويعترب واألفعال اليت تتم خارج هذه العالقة تعترب غري مشروعة، الزوجيةاليت تتم يف إطار العالقة

ديدا كبريا ، األفعال الشنيعة اليت ختدش شرف وعرض اإلنسانأخطرفعل االغتصاب من  وتشكل 
الذي حيدد األفعال اجلنسية املشروعة ، هنا البد من تدخل القانونو .على جسمه وحريته اجلنسية

تمع، وغري املشروعة والنظام العام واآلداب العامة.، وفقا ملقتضيات محاية ا

رهو حقول األلغام تمع اجلزائريآ :ا السلبية علة ا

األلغامأوال: أنواع

APDV/59قد استعملت النماذج التالية:"و االلغام املضادة لالفراد: االنسان،)1
51/APID، 51لغم من نوع"4056241قد مت زرع و/APID " نوفمرب 21ابتداءا من

.195816مارس 20اىل 1957
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مبجرد قطع االسالك من طرف جيش التحرير الوطين لتنطلق شرارات تشتعلاملضيئة: االلغام )2
.17مضيئة يف السماء

يضم مخسة اسالك شائكة موضوعة فوق بعضها البعض ومفصولة عن ساج املكهرب: ال)3
. 18من االسالك الشائكةبعضها بعوال، وقد عزز السياج من االعلى بشبكة

اربعة امتار اقيمت خلف اخلط املكهرب على بعد ثالثة امتار بعد عرضهاالشائكة:االسالك )4
ا تتصل ببعضها البعض عن طريق ممرات ارضية،و الطريق املعبد مباشرة، متتد اخلنادق رة فا لال

ضمان و اخلنادق بغرض توفريعلى غرار ذلك اقامت االدارة االستعمارية املراكز العسكرية حول و 
السالمة للقائمني على احلراسة. و االمن

اكثر من 1959فقد كانت القوات االستعمارية املتمركزة يف اجلزائر، قد بلغت حىت فاتح جويلية
البحرية: القوات .جلر 392.500الربية: القوات رجل كانت موزعة كالتايل:612.390

قوات وحدات .رجل13.100جل.قوات الدرك: ر 310.500القوات اجلوية:رجل. 10.900
الدفاع رجل.18.520فرق املخزن: رجل.39.850قوات احلركة: رجل.78.500املقاطعة: 

رجل.18.810الذايت: 

على الناحية 101.000كانت هذه القوات موزعة عرب القطر اجلزائري كله حبيث انتشرتو 
كلفوا 26.000وعلى الناحية الوسطى128.500الناحية الشرقية، على128.500والغربية،

مبهام اخرى عرب الوطن.

ا العسكرية ضد الثورة،و  اعتمدت و على اساس هذه القوات املذكورة نفذت فرنسا خمططا
.19ووحدات االحتياط العامة، خلصوص على فرقها العسكرية بوحدات الصاعقة

الوجه األبشع لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر : اجلرمية النووية

السالح النووي هو سالح تدمري فتاك، يستخدم عمليات التفاعل النووي، يعتمد يف قوته 
نتيجة هلذه العملية تكون قوة انفجار و ،20التدمريية على عملية االنشطار النووي او االندماج النووي

مكان قنبلة نووية قنبلة نووية صغرية اكرب بكثري من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية، حيث أن 
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واحدة تدمري أو إحلاق أضرار فادحة مبدينة بكاملها. لذا تعترب األسلحة النووية أسلحة دمار شامل
ميثل السعي حنو امتالكها هدفا تسعى إليه كل و استعماهلا إىل ضوابط دولية حرجةو خيضع تصنيعهاو 

21الدول. 

ا النوويةلقد اختارت احل املكان بعناية، فقد كانت جتد يف و الزمانو كومة الفرنسية الجراء جتار
ا خرجت منهزمة و دخول النادي النووي ا االنسانية، خاصة اذا عرفنا ا لو على حساب مبادئ ثور

ت املتحدة  يف اكثر من حرب ووجدت نفسها متاخرة عن الدول العظمى بعد تفجري الوال
اجنلرتا سنة و 1949مث االحتاد السوفيايت سنة 1945اوت 6ل قنبلة نووية يف االمريكية الو 

ا لالنضمام هلذا النادي يف اقرب االجال. و .1957 22كان على فرنسا تسخر كامل امكانيا

سيس"حمافظة الطاقة النووية الفرنسية" يف اكتوبر آنذاكلذلك اقرت حكومة شارل ديغول و 
مع و االمكانيات التقنية لصنع القنبلة النووية،و يف جتميع الدراسات العلميةاليت شرعت و ،1945

فرنسا حتقيق حلمها فاسندت للجنرال "بوشايل" جتسيد املشروعمكاناصبح 1955حلول سنة 
ذا املشروع الذي اعتربه مشروعا حيوو  اسرتاتيجيا و ملا توىل اجلنرال ديغول السلطة ازداد االهتمام 

. على امل ان يكون يف ذلك 196023خطط الن يتم تفجري اول قنبلة جتريبية بداية سنة و لفرنسا،
للفرنسيني الذين يضعون ثقة مفرطة يف و رسالة للقوى الدولية حىت ال تفرض حلوهلا على فرنسا

ية.مشاريعها يف حل القضية اجلزائر و للثوار اجلزائريني الذين يتخذون السياسة الفرنسيةو رئيسهم

لقد جاء اختيار الصحراء اجلزائرية خمتربا لتفجري اول قنبلة نووية فرنسية السباب عديدة، 
كدت ضرورة ان منطقة االختبار بعيدة عن االنظار جغرافيا و مؤهلة طبيعياو غري ملفتة لالنتباهو اذ 

بولينزمهاو عليه رشح اخلرباء الفرنسيون منطقتان مؤهلتان لذلكو 24الجراء هذه التجارب،
فقرها للموارد الطبيعيةو الصحراء اجلزائرية، لكن بعد االوىل عن الوكن االم (فرنسا) من جهةو 
جممعات عسكرية من جهة و املساعدة على اقامة صناعاتو البشرية الكفيلة بتجسيد املشروعو 

يم توات ب بذلك مت حتديد منطقة رقان اليت تبعد عن اقلو اخرى جعل االختيار يقع على اجلزائر،
.      25عني ايكر مشال متنراست كاماكن مناسبة لتجسيد املشروع النووي الفرنسيو كم.100

كم كقاعدة اساسية ملراقبة 65قاعدة رقان: وقع االختيار على منطقة محودية اليت تبعد عن رقانب



بوترعة عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرائم االستعمار الفرنسي بين واقع الجريمة وتحديات الثورة الجزائرية  

223

ا الرئيسيةو 1957ذلك يف جوان سنة و اجراء التجارب النووية، اىل الفرقة اوكلت مهمة بناء منشآ
. 26الثانية التابعة للجيش الفرنسي

و مل تكد االشغال تنتهي حىت اصبحت القاعدة تضم اكثر من عشرة االف عامل من 
شغلوا يف و جزائري جيء مبعظمهم من مراكز االعتقال، او من املناطق السكنية القريبة3500بينهم

ملركز الصحراوي للتجارب 27اعمال السخرة " النووية العسكرية. مسيت القاعدة النووية الفرنسية "
القيادة العسكرية مقرها و املطار العسكري برقان،و االداريةو وهي مقسمة اىل قسمني: املصاحل التقنية

الشراف املباشر على العملياتو محودية ات، رصد االشعاعو اجراء االختبارات التقنيةو اليت كلفت 
28عتبار ان التفجريات كانت سطحية. 

قرر اخلرباء الفرنسيون البحث عن مكان امن متكن طبوغرافيته من التطبيقات السلمية 
لباطنية فوقع االختيار على منطقة االهقار اجلبلية كرومية قرب و لالنفجارات النووية  لضبط يف 

- 1961انية انفاق يف الفرتة املمتدة بني عني امقل جنوب عني ايكر اين مت حفر ما يقارب الثم
اي يف 1961حيث شهد معظمها تفجريات نووية كان اوهلا يف السداسي االول من سنة 1962

لتفجريات رقان لتليها تفجريات اخرى استمرت اىل ما بعد استقالل اجلزائر، حيث 4الذكرى االوىل 
.29مت حفر عدة انفاق جديدة حتضريا لتجربة "مونيك"

بعد و الفنية االزمة،و جتهيزها بكل الوسائل التقنيةو د انتهاء فرنسا من اجناز قاعدة رقانوبع
رلوشاتل" متت و ان توصل اخلرباء الفرنسيون اىل صناعة اول قنبلة نووية يف خمتربات مصانع "برو

ريخ فرنسا العسكري.  30عملية نقلها اىل قاعدة رقان النووية الجراء اول عملية تفجري يف 

وخالل الساعات االوىل منه كانت القنبلة قد نصبت يف 1960فيفري من سنة 13يف و 
ا اثنتا عشر كامريا مراقبة لتصوير احلدث100اعلى برج معدين يفوق طوله  التقاط و م، وقد حاصر

متت عملية "الريبوع االزرق" على الساعة السابعة 31صور االنفجار الناجم عن االشعاع احلراري
رجال ساميني يف احلكومة الفرنسية يتقدمهم وزير الدفاع و اجلزائر حبضور ضباط عسكرينيبتوقيت

ريس ليخرب اجلنرال ديغول بنجاح التجربة، انذاك بيار مسمر الذي طار على جناح السرعة اىل 
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رك هذا االخري يف مؤمتر صحفي ما امساه اجنازا فرنسيا،و  قدمت خالل املؤمتر اوىل الصور و قد 
. 300ول العملية حبضور ازيد من ح

اعترب و خباصة القائمني على العمل،و احلكومة،و احلنرال ديغول الشعب الفرنسيوقد حي
يفك و يفتح هلا املزيد من التقدم العسكري النووي،و . يضمن هلا االمن32ذلك اجنازا كبريا لفرنسا

يت الزمتها اىل غاية تلك اللحظة.عقدة النقص ال

جلنوب الغريب اجلزائري صباح يوم استيقظ سكان  1960فيفري 13منطقة رقان الواقعة 
مريعا الذي جعل من سكان اجلزائر و دقائق على وقع انفجار ضخمأربعو على الساعة السابعة

جماهدين. و الف مواطن من منطقة رقان42حتويل اكثر و حقال للتجارب النووية

عملية التفجري حتت اسم الريبوع "االزرق"، تيمنا بلون ففي صبيحة هذا اليوم املشهود، متت 
لصوتو الكيان الصهيوين الصورة بعد و اول لون من العلم الفرنسي، هذا التفجري الذي سجل 

كلم عن رقان املدينة)، قبل التفجري بساعة 65(الكلمة اليت القاها ديغول يف نقطة التفجري حبمود
ريس ليعرض يف النشرة االخبارية املتلفزة على مت نقل الشريط مباو واحدة فقط، شرة من رقان اىل 

33الساعة الثامنة من نفس اليوم بعد عرضه على الرقابة. 

ما النووية املشرتكةو جنحت فرنسا مها تدركان حق االدراك ان سكان هذه و اسرائيل يف جتار
ال تفرق بني و ال تذرو وية ال تبقىسنة من وقع اشعاعات نو 4500املنطقة سيعانون لفرتة تزيد عن 

34انسان او حجر. و حيوانو نبات

ن عام -  ليا . 1945كانت اول قنبلة نووية سطحية بقوة ثالثة اضعاف قنبلة هريوشيما 

تلتها قنبلة "الريبوع االبيض"، "الريبوع االمحر" حسب ترتيب االلوان الثالثة للعلم الفرنسي لتختتم - 
لقنبلة الرابعةالتجارب االستعمارية رقان  لريبوع و النووية مبنطقة محود االخرية اليت مسيت"

.1961ابريل 25هذا يف و االخضر"،
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هذا اجلدول يوضح حسب تصرحيات السلطات االستعمارية التجارب النووية اليت متت يف منطقة و 
35األهداف املتوخات منها .و رقان

القنبلة قوة التاريخ اسم التجربة الرتتيب
كيلو/طن

األهداف

عسكرية 70ـ13/02/196060الريبوع األزرق 01
عسكرية 20أقل من 01/04/1960الريبوع األبيض 02
عسكرية 20أقل من 27/04/1960الريبوع األمحر 03
أكثر من 25/04/1961الريبوع األخضر04

20
عسكرية 

يف معرض ردها عن محالت الشجب حاولت الدبلوماسية الفرنسية الدفاع عن موقفها و 
مبربرات واهية، فقد صرح "جيل موش" مندوب فرنسا الدائم لدى هيئة االمم املتحدة يوما 

ا 05/11/1960 ، ان بالده اجتهدت يف اختيار موقع التجارب النووية مدعيا ان رقان ال توجد 
، فهل اىل هذه الدرجة ميكن االستهتار 36عيفة ال تؤخذ بعني االعتبار اال جتمعات سكانية ض

ا غري مؤهلة؟ .و ي حق مسحت فرنسا لنفسها بتلويث منطقة واسعةو رواح الناس؟ ان سلمنا 

به لذلك، و  على الرغم من االستياء الذي ابداه الراي العام احملب للسلم فان فرنسا مل 
ا يف  املنطقة نفسها اليت شهدت ثالث عمليات اخرى، مسيت االوىل الريبوع وواصلت جتار

افريل 27و1960افريل 01ذلك يف و الثالثة الريبوع االخضرو الثانية الريبوع االمحرو االبيض،
ا جمتمعة و على التوايل.1961افريل 25و 1960 كلطن، لتبلغ قوة الطاقة 60قد بلغ جمموع قو

كيلو طن كقابل ثالثة عشرة عملية تفجري بقوة 130حميطها ما يقارب و اناليت مت تفجريها يف رق
.37كيلو طن بقاعدة عني أيكر بتمنراست370

ر خملفات التجارب النووية الفرنسية على اجلزائر.و آ
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لطرق التقليدية، بل  دة اليت انتهجها اجليش الفرنسي على القتل اجلماعي  مل تقتصر اال
هذا يف اطار و التقدم التكنولوجي يف خدمة االغراض الدنيئة. و استعمال العلمتطور االمر اىل حد 

دف فرنسا من خالله  مشروعها الذي يطلق عليه اسم التنظيم الصناعي االفريقي هذا االخري الذي 
ا النووية يف القارة االفريقية نظرا لكون الصحراء تكتسي موقعا و اىل انشاء مناطق الجراء جتار

لصحراء امهها: منطقة اسرتاتي جيا مهما لعملية التجارب النووية، فقد اقامت فرنسا مراكز نووية 
ا النووية،و رقان اليت مت خالهلا استخدام جمموعة من اسرى جماهدي املنطقة و ذلك الجراء جتار

ملنطقة كفئران جتو املنظورين حتت لواء جبهة التحرير الوطين ارب جمموعة من املدنيني القاطنني 
ا النووية.  لتفجريا

هلقار و ،38إن الزائر اليوم ملدينة رقان وقرية احلمدية التابعة هلا يقف على 39منطقة أينكر 
ت النووية اليت خلفتها  جتربة اجراها الفرنسيون هناك ما 17خطورة االشعاعات النامجة عن النفا

اصابة آالف و الف جزائري42تسببت مبقتل و ،1966نوفمرب 16و 1960فيفري 13بني 
هذا دون احصاء التجارب التكميلية 40السكان.و اضرار كبرية مست البيئةو ،شعاعاتاالخرين 

عقب املنتدى الذي 2007اليت مل ترد يف تقرير وزارة الدفاع الفرنسية الذي نشر يف شهر فيفري 
جلزائر العاصمة. 41انعقد 

الذي و 1999اعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف سنة يف االطار يكشف تقرير خربةو 
لنقاط الصفر لرقان من بينها 2005نشر سنة  عني و منطقة بقرية احلمودية40ان املناطق احمليطة 

يشري "عمار منصوري" الباحث يف و .42اينكر مازالت حلد االن متضررو بسبب االشعاعات املعتربة
(األبيض مث األمحر : يش الفرنسي يف تفجرياته اليت محلت مسميات الريبوعاهلندسة النووية، اىل ان اجل

عناصر من اللفيف االجنيب  و مث االخضر مث االزرق)، استخدم فيها االف من ابناء منطقة رقان43
ت ت مل تسلم من هذه و الطيورو احلشراتو كفئران جتارب، اضافة اىل  احليوا حىت بذور نبا

لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجري،كان يتم ر و التجارب، لقد اتت التجارب على و بط الضحا
طاة على  سكان اجلهة اجلنوبية خملفة آالف العائالت يف و كانت بذلك اشدو اليابس،و االخضر

إلشعاعات كيلو 30. كما يلفت منصوري اىل ان قوة القصف النووي بلغت آنذاك 44مناخ ملوث 
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السنني على تلك التجارب النووية، اال أن قطر املنطقة احمليطة، ال يزال طن، ورغم انقضاء عشرات 
مشعا بصفة حادة ما دفع السلطات حلظر الدخول اليها، كما ان املساحات اليت استهدفها االشعاع  

متداخلة التاثريات، يف صورة ما اكدته احباث بشان مادة و اكرب من املتوقعو كانت شاسعة
نتشار امراض العيونو تلويثا،و سميماالبلوتونيوم االكثر ت عقم و تراجع الوالداتو ما يتصل 

ا لوقت طويل ثريا .كنها ان تنتقل اىل اجيال قادمةميو االشجار جراء االشعاعات اليت ستبقى 

" يف من جهته، كشف املدير السابق للمحافظة الفرنسية للطاقة الذرية، الربوفيسور "ايف روكارد
مل تطبيقها يف اللحظة صفر فيما يتعلق بقنبلة  فيفري 13مذكراته ان:" كل االجراءات اليت كنا 

لفشل..... سحابة مشحونة بعناصر مشعة نتجت عن 1960 ءت  املسماة بــــ"الريبوع االزرق"، 
مرة من 100000كان نشاطها االشعاعي اكثر بــــــــــو هذه التجربة االوىل وصلت اىل غاية نيامي

فيفري جبنوب الربتغال، مث يف اليوم املوايل يف 16مت تسجيل تساقط امطار سوداء يف و معدهلا،
ن، هذه االمطار كانت حتمل نشاطا اشعاعيا اكرب بــــــــ  45مرة من معدهلا".29اليا

ريلوو  ان سلطات يؤكد الباحث الفرنسي املتخصص يف التجارب النووية الفرنسية، برينو 
الف جزائري بينهم اسرى من جيش التحرير اجلزائري " فئران 42االستعمار الفرنسية استخدمت 

دة واهلمجية، ويعض هذه 1960جتارب" يف تفجريات متعددة يف عام  ما ميثل اقسى صورة لإل
اول قنبلة املقولة تصرح غاستون موريزو، احد قدماء اجلنود الفرنسيني الذي كان حاضرا مبوقع تفجري

قائال، " لقد استعملنا سكان املنطقة  1960فيفري 13نووية فرنسية يف الصحراء اجلزائرية بتاريخ
هذا فضال عن خماطر بيئية متتد ملساحة 46كفئران خمابر خالل اوىل التجارب النووية الفرنسية برقان"

ت600 دة و كلم مربع، فيما تسببت النفا التفجري يف ا اىل 1960جزائري بني الف60بقا
من أخطر ما كشف عنه ان فرنسا استعملت اجلزائريني يف التجارب النووية دون ان تقوم و ،1966

، خارقة بذلك كل قواعد احلرب ت الضحا رشفة أو حفط هو لتايل و حقوق اإلنسان،و اصال 
. كما ان اجليش الفرنسي مل يعد امام السلطات حاليا اي امكانية للتعرف على الكثري من الضحا

ركا آالف األطنان املعدات املشعة حتت الرمال لتقضي على اإلنسانو غادر قواعده يف صحراء 
رها ستمتد لعدة قرون أخرى.و البيئةو احليوانو  47آ



بوترعة عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرائم االستعمار الفرنسي بين واقع الجريمة وتحديات الثورة الجزائرية  

228

الفرنسيني هو اليوم متقاعد،  1962كنت برقان سنة :"48ويف هذا اإلطار يقول أحد الضحا
م سخروا منا حنن اجلنود و مقارنة بكل ما شاهدتهو لالتصاالتبوحدة النقل  ما اعلمه اليوم، اجد ا

. "49هذا ما جيعلين أشعر مبرارة شديدة اجتاه فرنساو البسطاء،

:اخلامتة

جرائم لن ينساها التاريخ . ان اجلرائم الفرنسية املرتكبة ضد الشعب اجلزائري وارضه ومياهه
ان قوانينها ، وتبقى فرنسا وحدها تتحمل هذه املسؤولية، ال الزمان وال املكان، فياالعاملي وال اجلغرا

هذه اجلرمية ما هو اال صوت سياسي ، ومعركة لربح الوقت، املفربكة من اجل تعويض ضحا
فرنسا ن هناك جرمي، فالتاريخ ال ينس  ة ارتكبت على فكل ضحية تظهر من جديد هي اعرتاف 

الطاهرة.هذه االرض 

اهلوامش: 

.ص. 1945مايو، 18جريدة (ال ديباش دي كونستنتني)، - 1
تر: امحد بن 2010رافائيال برانش،التعذيب وممارسات اجليش  الفرنسي اثناء ثورة التحرير اجلزائرية،،  سلسلة املرتمجات، امدوكال للنشر :- 2

.56-55حممد بكلي، 
.51، ص 1957بيري هنري سيمون: ضد التعذيب يف اجلزائر، دار العلم للماليني،بريوت، - 3
.151املرجع السابق، الصفحة بوعالم جنادي: - 4
.21بيري هنري سيمون: املرجع السابق، ص - 5
.46نصر هللا فريد: املرجع السابق، ص - 6
.192حيي بو عزيز: املرجع السابق، ص - 7
ريخ اجلزائر"8 اهدين، "قرص مضغوط.1830/1962منظمة ا
ت املعتقلني، املصدر السابق، ص- 9 .216حممد الطاهر عزوي، ذكر

مر من الوزير املقيم -10 حالة الطوارئ،حالة استثنائية تفرض خالهلا إجراءات وقوانني صارمة قصد التحكم يف الوضع الطارئ.، مث فرضها 
يف حماولة للحد من نشاط الثورة [أخذت من رسالة املاجيسرت لبلقاسم صحراوي،معتقل قصر 1955جاك سوستال يف مارس 

تنة،][رسا1956،1962الطري، 142م.ص.2005، 2006لة املاجيسرت].معهد اآلداب والعلوم االجتماعية.جامعة 
تنة 1962-1954كمال بريم،"املعتقالت ومراكز التجمع ملنطقة املسيلة" مداخلة ألقيت يف امللتقى الدويل األول حول الثورة [-11 ]جامعة 

123ديسمرب.ص.4-5
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تنة 1962-1956قصر الطري [بلقاسم صحراوي،معتقل-12 -2006] رسالة املاجيسرت معهد العلوم واآلداب والعلوم االجتماعية،جامعة 
154.ص.2005

دمي القرى واملداشر"السجون امل- 13 ت اجلنوب املقدم إىل امللتقى الوطين الثاين لتاريخ الثورة، الرتحيل اجلماعي و دنية التقرير اجلهوي لوال
لد الثاين،قصر األمم من العسكرية"،اجلزء .226، ص 1984ماي 10اىل 8األول،ا

.88، ص3، ج1986، (د ب)، (د ط)، الوطنية للرعايةاجلنيدي خليفة، حوار حول الثورة، طبع املؤسسة - 14
ن الثورة التحريرية وتداعيتها املعاصرة"، مكتبة الرشاد للط- 15 باعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، (د حممود جماود، "سياسة التعذيب االستعمارية إ
.108، ص 2006ط)، 

ما على الثورة اجلزائرية -16 ثريا ، دار سيدي اخلري للكتاب 1962-1957مجال قندل، خطا شال وموريس و
. 102،ص،2009اجلزائري،

در، اجلزائر منارة التاريخ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، - 17 . 185ص 2008الطيب بن 
. 144مجال قندل، املرجع السابق ص- 18
.176نفس املرجع السابق،يوسف مناصرية، ص - 19
، اجلزائر، 1945التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب  -20

. 22- 21، ص ص 1998
. 22-21، ص نفسهاملرجع - 21
، اجلزائر، 1945التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب -22
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.  23-22املرجع نفسه، ص ص: - 23
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105-106.
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106.
اهد - 26 . 5، ص 1960فيفري 18جريدة ا
يئة قاعدة رقان يف: التجارب النووية الفرنسية، مرجع -27 انظر شهادة الشاي قويدر ومناين حممد اللذين حضرا التفجري االول وعمال يف 

. 201سابق، ص 
ا يف منطقة عني ايكر، مطبوعات وزارة االتصال والثقافة، أنظر الطيب ديهكال: بلدية عني مقل واقع التجارب النووية - 28 الفرنسية وخلفيا

.93-91،ص ص 2004اجلزائر، 
ا يف منطقة عني ايكر، مطبوعات وزارة االتصال والثقافة، - 29 انظر الطيب ديهكال: بلدية عني مقل واقع التجارب النووية الفرنسية وخلفيا
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.95س املرجع، ص نف- 30
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ردو السيدة سيلفيتياردو من مذكرات زوجها وقد ادلت بذلك يف - 31 ند فرانسيس  يف نقل هذه الشهادة على ما قراته ارملة ا اعتمد
لصحراء اجلزائرية وهو حتت عنوان  ئقي" حول التجارب النووية الفرنسية  وقد اخرجه Les apprentis sorcierوقد 1996"شريط و

andre gazut.
32 - pierre messmer , les apprentis sorciers, opcit.

.15عبد القادر فكاير، التفجريات النووية الفرنسية يف اجلزائر واملواقف الوطنية منها، جملة املصادر، ع - 33
.15املرجع نفسه، جملة املصادر، ع - 34

1535.املرجع السابق، عبد القادر فكاير، جملة املصادر، ع -
36 Les apprentis sorciers , op.cit.

ا وتوارخيها برقان وعني ايكر من - 37 -انظر اجلدول املرفق يف كتاب التجارب النووية1966-1960حول التجارب النووية الفرنسية وقو
.40مرجع سابق، ص 

كم عن مقر والية أدرار.150كم عم مدينة رقان واليت بدورها تبعد مسافة 65تبعد قرية احلمودية مسافة - 38
كم عن مقر والية متنراست.150تبعد قرية اهلقار مسافة - 39
لصحراء  اجلزائرية، مقال نشر على املوقع: - 40 بتاريخ www.hazemsakeek.comا/كامل الشريازي: التجارب النووية 
06/01/2012 .

لصحراء االنعكاسات الصحية والبيئية "، جملة اجليش، العدد مليكة أيت عمريات- 41 ، وزارة 2007، ديسمرب533،" التجارب النووية 
. 30الدفاع اجلزائرية، ص: 

. 30ا/ مليكة ايت عمريات: مرجع سابق، ص:- 42
ذا الرتتيب كناية عن األلوان يف العلم الفرنسي. - 43 أطلقت هذه التسميات 

لصحراء اجلزائرية، مقال نشر على املوقع: نقل بتصرف ان-44 ظر: ا/ كامل الشريازي: التجارب النووية 
www.hazemsakeek.com :06/01/2012بتاريخ .

. 30ا/مليكة آيت عمريات: مرجع سابق، ص: - 45
ئقي طويل بعنوان "الريبوع االزرق" للمخرج مجال وهاب -46 الذي عرض "ألول مرة " مساء يوم شكلت هذه الشهادة املؤملة موضوع فيلم و

بباريس حبضور مجهور غفري من بينهم العديد من الربملانيني الفرنسيني. 03/08/2009االثنني 
ض معزوزي: االشعاعت النووية الفرنسية يف اجلزائر ستؤثر على البيئة اىل ما بعد - 47 لة العلمية أهرام24ر اجلزائر، - الف سنة قادمة ا
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(OAS)هليئة التنفيذية املؤقتة يف مواجهة مشكل منظمة اجليش السري ا

)1962جوان-مارسباجلزائر (

جامعة تيارت، محري ليلىالدكتورة 
امللخص:

توجت مرحلة الثورة التحريرية اجلزائرية 1962عندما انتهت املفاوضات اجلزائرية الفرنسية يف مارس 
19خالهلا طريقة تسيري اجلزائر يف املرحلة االنتقالية من وقد تقررايفيان، تفاقيات مسيت اتفاقيات 

مارس إىل غاية إجراء االستفتاء وتكوين أول حكومة جزائرية رمسية، حبيث أسندت مهمة تسيري اجلزائر 
.والفرنسيةجمموعة من الشخصيات اجلزائرية وعني فيهاتنفيذية ترأسها فارس عبد الرمحان إىل هيئة

18املرحلة وكثرة مشاكلها دخل أعضاء اهليئة يف حوار مع منظمة اجليش السري يف ونظرا لصعوبة
حلوار من جهة اجلزائريني، وبرزت جمموعة من األمساء اجلزائرية  در  والفرنسية يفماي، وكان فارس من 

تفاق شفوي أوقفت مبوجبه منظمة اجليش السري هذه االتصاالت عمليات التخريب اليت انتهت 
ويف األخري كانت هلذا االتفاق انعكاسات ونتائج سلبية خصوصا والتدمري يف اجلزائر خاصة العاصمة.

على الشخصيات اجلزائرية اليت شجعت حدوثه. 

:إلجنليزيةامللخص 
When the negotiations Algerian- Frensh ended in march 1962, They resulted an

ageements named the Evian agreements, and the negociators  decided to establishing a
temporary executive for guarantee the passage of Algeria frome revolution period to
independence periode and the negotiators designed Fares Abderrahmane the president
with many personalities Algerian and French.

The period was complicated because of problems, for this the members of temporary
executive enter in communications with Organization of secret army(OAS) on may 18th ,
and Fares was the first which participe in the conversations which resulting in a verbal
agreement, so that the killing and destruction stopped in the capital of Algeria.
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Finally the agreement has had a many reflections especially towards Algerian
personalities which encouraged the conversations.

مقدمة:

والتاريخ اجلزائريفصنعت مسارا جديدا لألحداث 1954اندلعت الثورة التحريرية يف نوفمرب 
اء املأساة اجلزائرية مثل مرحلة ماو عموما دوار مهمة لصاحل إ بعد وقف أفرزت أمساء كثرية سامهت 

ريخ الثورة بسبب املشاكل اليت خلفتها احلقبة النار اليتإطالق  تعترب فرتة حامسة وحساسة من 
مواجهة مشاكلها بكل شجاعة خصوصا ما تعلق و االستعمارية، فظهر رجال متكنوا من اجتيازها

هو الدور الذي قاموا به ماو مبشكلة منظمة اجليش السري، فمن هم الرجال الذين برزوا يف هذه الفرتة؟
منظمة اجليش السري؟   ملواجهة

تعيني اهليئة التنفيذية املؤقتة وبداية مواجهتها للمشاكل: -1

لفشل أنبعد 1962مع بداية األخريةمرحلتها إىلوصلت املفاوضات  ءت اللقاءات السابقة 
لكن و اجلزائريو طرحها الطرفان الفرنسيأساسيةاالختالف حول قضاو وجهات النظربسبب تباعد

عدة األخريةمشلت هذه و تفاقيات ثنائيةالطرفان، وخرج 1962يف مفاوضات ايفيان الثانية مارس 
- هيئة تنفيذية مؤقتة لتسيري اجلزائرإنشاء-النارإطالقوقف هيئة تنفيذية مؤقتة:أمههامواضيع 

ت اخلاصة -تسوية املسائل العسكرية- استفتاء تقرير املصري جلزائرلألوروبينيالضما -املقيمني 
استغالل ثروات الصحراء وقد رتبت االتفاقيات على شكل مواد و التقينو املايلو التعاون االقتصادي

فصول.و أبوابداخل 

العام حتت عنوان تنظيم اإلقرارمن األوللنسبة للهيئة التنفيذية املؤقتة فقد وردت يف الفصل 
ت استفتاء تقرير املصري وهي مكلفة مبا يلي:و السلطات العامة خالل املرحلة االنتقالية ضما

.ضمان تسيري الشؤون العمومية اجلزائرية- 

العام األمناحلفاظ على –اإلداريةجزائريني بوظائف يف خمتلف الفروع إحلاقو اجلزائريةاإلدارةتسيري - 
بعة لسلطتها.األمنحفظ وقوةالشرطة صاحل بواسطة م تكون 
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استفتاء تقرير املصري.إجراءو حتضري- 

هذا لكي يعود الشعب و غريهاو االقتصاديو ال االجتماعياالقرارات يف أوىلتقوم اهليئة بتنفيذ و - 
مبكان عملها، حتديد التحاقهاو حياته العادية، كما عليها ان تطلب بعد شهرين من تعيينهاإىلاجلزائري 

.1ريخ االستفتاء

ا اهليئة التنفيذية املؤقتة حسب االتفاقيات هي تسيري شؤون اجلزائر و  لتايل فإن املهمة اليت كلفت 
كانت تشكيلة اهليئة التنفيذية حكومة جزائرية رمسية.ألولالسلطات لكقبل االستفتاء مث تسليم

املؤقتة كاآليت:

فارس عبد الرمحانالرئيس: - 

(Roger Roth)النائب: روجي روث - 

ؤون العامة: مصطفاي شوقيمسئول الش- 

مسئول الشؤون االقتصادية: بلعيد عبد السالم- 

مسئول الزراعة: الشيخ حممد- 

: شنتوف عبد الرزاقاإلداريةالشؤونمسئول - 

ول النظام العام: احلصار عبد القادرؤ مس- 

االجتماعية: بومدين محيدومسئول الشؤون - 

مسئول الشؤون الثقافية: البيوض حممد- 

مسئول الربيد:تفتيفة حممود- 

)Jean Mannoniمسئول الشؤون املالية: جون مانوين (- 
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. Charles Koenig(2(العمومية: شارل كوينغ األشغالمسئول- 

خبطاب توجه- حاليابومرداس-نوارإىل مقر اهليئة روشي مبجرد وصول فارس رئيس اهليئة التنفيذية
Christian)قام به املفوض السامي كريستيان فوشي الشيءنفس و الفرنسينيو إىل اجلزائريني

Fouchet)،يف عمل اهليئةاالنسجامو تكررت مظاهر التفاهمو وهذا أظهر النظرة املشرتكة لديهما
إىل نتيجة مشرتكة.املفوضية السامية من أجل الوصول و 

أصعب من أن تتمكن اهليئة و اجلزائر يف تلك املرحلة كانت أخطرعرفتهااليتفمجموع املشاكل 
من قد عرب رئيس اهليئة فارس عن قلقهو على احلدود،و من حلها منفردة داخل املدن، يف املناطق الريفية
ت اليت اعرتضت اهليئة وذكر أن وضعية  .3سنة ال ميكن تغيريها يف مدة قصرية 130الصعو

األمر الذي استدعى تضافر جهود كل اهليئات املسئولة آنذاك: اهليئة التنفيذية املؤقتة، املفوضية 
وكانت احلكومة اجلزائرية املؤقتة املناطق،مسئويلو السامية، القيادة العامة بروشي نوار، السلطات احمللية

لنسبة للحكومة الفرنسية عن طريق املفوض السامي.على علم مبا جيري ، نفس الشيء 

ا أعضاء اهليئة التنفيذية هي حتضري خمطط استعجايل من طرف محيدو ومن املهام اليت كلف 
أغذية وأدوية لالجئني اجلزائريني مبساعدة املصاحل الفالحية إلرسال املساعدات األولية من بومدين 
نظم و مع مسئويل كل واليةضمان االتصاالت املباشرةو قام مصطفاي شوقي مبراقبة اإلدارةو العائدين

لنظام يف مدينة اجلزائر، ئبه روجي روث االتصاالت مع األوروبيني و فارس الغرف الثالث اخلاصة 
فتكفلوا بتنظيم السلطة احمللية، عبد القادراحلصارو فتيفةأما عبد السالم بلعيد وبن تقسنطينةو وهران

أعضاء من فدرالية جبهة التحرير إرسالاحلصول من احلكومة املؤقتة على أمر و شبكات املعلومات
.4بفرنسا لدعم مفوضيات الشرطة خاصة يف العاصمة

تردد بعضهم إما و األوروبينيلقد كانت احلاجة كبرية إىل شغل الفراغ الذي أحدثه مغادرة املوظفني
أبعد من آخرون معهو خوفا من منظمة اجليش السري أو تضامنا معها، هلذا كان تصور رئيس اهليئة

املصاحلة مع اجلزائريني حلل و طرح فكرة التفاهمو فقد كان يف إرجاع الثقة لألوروبينيلوظيفةااللتحاق
ائيان فاستغل أكثر من مناسبة لطرح  .5الفكرة على الفئتني لكن دون جدوىاملشكل 
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ايةر ل لقضاء على املنظمة إال ان غم من تعهد الفرنسيني للجزائريني يف  مفاوضات إيفيان 
العمليات استمرت على اعتبار أن السبب من وجودها كان الوقوف ضد منح االستقالل للجزائر

Charles)معارضة سياسة دوغول و  De Gaulle)األوروبيني محاية مصاحلو القضية اجلزائريةجتاه
جلزائر على و وبقائهم يف اجلزائر هذا املوقف ظهر منذ االنقالب الفاشل للضباط العسكريني الفرنسيني 

سست منظمة اجليش السريقبلها و 1961أفريل 22السلطة يف فرنسا يوم  فيفري 11يف بشهور 
1961.

سيس املنظمة على تطور القضية اجلزائريةيؤثرمل و  طالق النار يف إلذلك كان قرار وقف حدث 
لتدمريو دافعا لتكثيف هذه العمليات1962مارس 19 التقتيل الطي و انتهاج سياسة األرض احملروقة 

ملنظمة و أفريلمارس،مشل كل األماكن حىت املستشفيات خالل شهور  ماي وفق خطة إما االعرتاف 
.-6السوداءاألرجل-األوروبينيأو تدمري كل شيء قبل رحيل 

دف جتنب أي مواجهة قد تقع بني و جل التعقلأكانت مساعي رئيس اهليئة فارس من  إقرار األمن 
ماي الرد على 14قرر يوم -زراريرابح- الدينمنظمة اجليش السري لكن الرائد عز و اجلزائريني

ا فخطط ونفذ عمليات على  األوروبيونعلى حدود األحياء اليت يقطنها منطقة 17مستوى عمليا
فانعكس عن العملية األوروبينيجرحى معظمهم من و داخل مدينة اجلزائر نتج عنها سقوط عدة قتلى

.7دقائق10ية اغتيال كل لبشعة من طرف املنظمة حيث سجلت عمأفعالردود 

ت ا كانت تدرك صعوبة و عارض مسئولو الوال الوضع،احلكومة املؤقتة اجلزائرية قرار عزالدين أل
ين يوم من العملية إىل مقر قيادة منطقة اجلزائر املستقلة لفارس فقدلنسبة نفس الشيء  توجه يف 

(ZZA) ملغامرة .8عرب عن غضبه من تصرف مسئوليها ووصفه 

نتيجة وهي االستجابة لبعض املطالب اليت قدمها إىل اهليئة وحقق الرائد عزالدين من هذه العملية 
املفوضية السامية خبصوص إطالق سراح بعض املناضلني الذين قبض عليهم يف عملية تفتيشو التنفيذية

لعاصمة من أجل و مفوض الشرطة،احملليةاقرتاح لقاء جيمع مسئويل العاصمة، السلطات و  القائد العام 
.9دراسة مجيع املشاكل املوجودة على مستوى العاصمة 
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رئيس اهليئة التنفيذية يدخل يف حوار مع منظمة اجليش السري:-2

مجع يف البداية جون جاك سوزيين و اجلزائريني من اهليئة التنفيذيةو جرى اتصال بني أعضاء املنظمة
(Jean-Jacques Susini)13شارك يف انقالب و وهو من املدافعني عن فكرة اجلزائر الفرنسية

سيس منظمة اجليش السري لذلك أصبح 1961أفريل 22مث انقالب 1958ماي  كما شارك يف 
-النفسي داخل املنظمة مث مسئوال عليها بعد ألقاء القبض على صاالنو املسئول عن النشاط السياسي

فارس ألنه كان اخليار الثالث مع 10فتح احلوار اجتمعت عدة أسباب وراء و -املسئول السابق للمنظمة
اليت تسببت للمنظمة بعد جتريب خيار اإلبقاء على اجلزائر فرنسية مث خيار تطبيق سياسة األرض احملروقة 

.11يف األذى للجميع

تكن طرفا يف فبعد اإلعالن عن وقف إطالق النار تغريت الظروف لغري صاحل املنظمة فهي مل
كل ما وقع من و ثاحدلن تكون كذلك يف بناء اجلزائر املستقلة كما يبدو من األو املفاوضات األخرية

ا تراجعت م حنو فرنسا وبعد و ختريب وتقتيل حسب ضدها فثقة األرجل السوداء  ازدادت هجر
ر الرائد عز الدين يف  كريستيان فوشي كما ذكو إدراكهم لفداحة ما ارتكبوه حاولوا التقرب من فارس

.12كتابه 

Raoul)بعد إلقاء القبض عليهم، مثل: صاالن املنظمة ألهم مسئوليهاسارةإلضافة خل
Salan) وجوهو(Edmond Jouhaud) السبب الذي وضع سوزيين كأهم مسئول عليها آنذاك

أراد من وراء ذلك لعب دور مهم  هو و االتصاالت لفتح احلوار مع جبهة التحرير،واختاذه مبادرة إجراء 
ريخ االستفتاء قد تفوت الفرصة األخرية خاصةو كرجل سياسة أنه بدأ يسعى لضمان مكان و مع حتيد 

جلزائر املستقلة كونه خيتلف عن الضباط الفرنسيني ألنهو لنفسه د من األرجل افر أحد ألألرجل السوداء 
.13ولد ونشأ يف اجلزائراءالسود

ووقع اختيار سوزيين على فارس ألسباب فإما رآه ممثال للجبهة ميكن الدخول معه يف حوار أو ألنه  
.15يضع أمامه مشروعهو ليتحول اجتاهه14كان يعرف ميزاته 
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اتفقت أغلب املراجع اليت تناولت و (Charles Baujard)بوجارشارلبعث سوزيين لفارس و 
مصاحلة األوروبيني مع اجلزائريني ومنع أي و االقرتاح من أجل توقيف التقتيلالفكرة على أن فارس قبل 

جلزائر الناشئةو مواجهة بينهما . 16رأى بعضهم أنه فكر يف مستقبله السياسي 

لتعقل جاذبيتهو استغالل كل مؤهالتهو احلكمةو هناك من وصف فارس يف هذا املوقف 
فكر و اليت اكتسبها خالل مراحل حياته السابقة ألجل مشروع احلوارحنكته السياسية و دبلوماسيتهو 

حينها يف إمكانية احلصول على موافقة جزء من احلكومة املؤقتة اجلزائرية من بينهم عبد احلفيظ بوصوف
ت، 17كرمي بلقاسمو  ألن هذا ، 18منطقة اجلزائر املستقلةو يف نفس الوقت استغالل سلطته على الوال

ما يتوقعه منه الطرف اآلخر.و تاج إليهفعال ما حي

طال و ماي إىل العلمة ظهرا مع سائقه فوجد سوزيين مع آخرين يف انتظارهن18توجه فارس يوم و 
اإلصالح- املوحدةاهليئة- االستقالل- جزائريونهم األوروبيون-العفواحلديث فشمل مواضيع كثرية مثل 

تو هم ثوريوناملنظمةأنصار-الفالحي لضما .19كذا مصاحل الشرطةو املشاركة يف السلطةو يطالبون 

ت املطلوبة من طرف سوزيين هي موجودة يف اتفاقيات إيفيان اليت و  يف مذكراته قال أن الضما
لنسبة ملسئويل جبهة التحرير، هلذا ال  وافق عليها الفرنسيون عن طريق االستفتاء الشعيب ونفس الشيء 

.االستفتاءاع ألن أعمال املنظمة التخريبية لن متنع إجراء جدوى من الصر 

تعرض احلديث إىل مسألة التمثيل  فمن جانب سوزيين أكد أنه ميثل املنظمة فطلب منه فارس و 
مضمونه، كما حاول شرح و طمأنه بقرب إطالع اجلبهة على اللقاءو إصدار أمر بوقف إطالق النار

بفضل عالقته احلسنة مع مسئويل الوالية الثالثة، الرابعة ومنطقة اجلزائر سلطته على جزء هام من اجلزائر
م،مشكلة العناصر املصالية اليت تدخله يف حلو املستقلة نه وأرادت تسليم نفسها خالل تلك األ

كان يلقى الدعم من اجلبهة بذكر عدة شخصيات معروفة فبدا كالم فارس حينها مراوغا، لكن سوزيين
لرضا من أجل إخراج املنظمة من املأزقو يف حاجة ألن يصدقه . 20يشعر 
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مشاركة األوروبيني مت حترير نص مشرتك تضمن نقاط منها: مشروع العفو عن كل عناصر املنظمةو 
لعاصمةو األوروبينيو للشرطة بني اجلزائرينييف السلطة احمللية، تنظيم خمتلط وهران.و كذلك اإلدارة 

. التفاق على أن يظل سر وانتهى اللقاء 

ت بروشي نوارو واتصل سوزيين بفارس جلمهورية و أبلغه بوجود متفجرات يف إحدى البنا اعرتف 
يصاله إىل سعد دحلب، و حاول األخري االتصال مبسئويل اجلبهة يف تونسو .21اجلزائرية كلف أحدهم 

،22اجلبهة يف طرابلس لعقد املؤمتر السادس للمجلس الوطين للثورةلكن هذا األخري وجد أعضاء قيادة 
اجلزائريني خصوصا من يعرفون لغة و استغل فارس الفرصة يف حماولة نشر فكرة احلوار بني األوروبينيو 

لغريبة وصعبة (Alain Jacob)املسدس مبساعدة الصحفي أالن جاكوب  الذي وصف الفكرة 
.23التحقيق

مل خيرب زمالئه يف اهليئة التنفيذية على اخلصوص مصطفاي شوقي الذي عينه بن يوسف ذلك مع و 
ى شكل مباشرة بتونس وطرح فكرة التحاور علاإليصالبن خدة ممثال للجبهة داخل اهليئة، فهو حاول 

م نفسه يعود سبب التكتم إىل الطابع السياسي للمسألة اليت أقحو اقرتاح ليعرف ردود األفعال املختلفة
إلضافة إىل طلب شوقي مصطفاي من و فيها، هذا الدور مل خيول للهيئة حسب اتفاقيات إيفيان 

لتايل فمجرد طرح القضية كان سيخلق سوء تفاهم و البداية إبعاد اهليئة عن أي مشكلة سياسية،
ري جمرى : لو أن فارس استشار أعضاء اهليئة لتغهذا ما أكدته شهادة مصطفاي حيث قالو بينهما،

.24األحداث

م ومل حيدث  احلوار ما ينوي اآلخر القيام به تواجدت على طرف يفوملعرفة كل شيء،مرت أ
J M)جون ماري تيينو (Jacques Chevalier)الساحة وساطة متثلت يف جاك شوفاليي 

Tiné)25.ريس يوم و وسعى تيين أخذ و ماي22كريستيان فوشي لنفس الغرض بتوجههما إىل 
تسهيل مهمة و انظم إليهما شوفاليي، وقدم دوغول توصياته لفوشي بتدخل شوفالييو موافقة احلكومة،

. 26فارس، لكن بشرط أن ال تظهر احلكومة الفرنسية يف الصورة
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عدم و طلب منه األول التفاهم مع اجلزائرينيو ماي26تيين بسوزيين يوم و بعدها التقى شوفاليي
مر الضباط الفرنسيني، فأعلن سوزيين عرب اإلذاعة بعد هذا اللقاء عن فكرة الوطن احلقيقي  االهتمام 

ء جيعلوا اجلزائر و أن يتفامهواال سالم إال ملن يعتربون إفريقيا وطنا حقيقيا هلم فعليهمو الذي هو وطن اآل
ور مل تعد يف يد األرجل السوداء بل يف يد قيادة . وما مت جتاهله أن مقاليد األم27القوة األوىل يف إفريقيا

جبهة التحرير اليت كانت منشغلة يف جلسات مؤمتر طرابلس من أجل رسم صورة اجلزائر بعد 
ثريو بناها سوزيين جمرد أحالمت، فتبقى أفكار شوفاليي اليت االستقالل .كالم عابر ليس له 

أحضر له نصا و ال األول مع مسئويل اجلبهة يف تونسمث التقى شوفاليي بفارس وعرف نتيجة االتص
أكد على ما اتفق عليه يف ايفيان كمرجع أساسي لذا فوجود و ، لكن فارس رفض28لإلطالع عليه

تفاقيات أيفيان ألنه حىت ذلك الوقت مل حيظ مبوافقة لالتفاقتصريح شفوي يكون كافيا ومتسك 
املساندة كما أظهر اعتماده على وساطتهما للوصول إىل نتيجة، و أكد حملدثيه أنه يضمن الدعمو اجلبهة

.29مقنعةو تيين بكالمه ألن حججه بدت دقيقةو فاقتنع شوفاليي

أهم ما و كان نص االقرتاحات الذي مت حتضريه بعيدا عن الواقع الذي يفرض نفسه على اجلميع،
زب الشيوعي اجلزائري مبعىن بقاء اجلزائر وجود احلمنع- مستقلنيجاء فيه: وجود نظام يتضمن جملسني 

-أروبيةوحدات عسكرية تشكيل- الفرنسيةو رمسيتان، ومها: العربيةلغتان-الليربايليف املعسكر الغريب 
سيساالستفتاء ريخ خري ثالثة من املنظمة. يف و وطين يضم أعضاء من احلكومة املؤقتةجملسو

تطابقا مع اتفاقيات ايفيان ألنه من غري املسموح اخلروج عن و املقابل حضر فارس نصا أكثر موضوعية
إطارها، ووضح أن اجلبهة سرتفض وجود قوة عسكرية قد ال تسيطر عليها، ورفض كذلك تشكيل 

قي املقرتحات فتكيف حسب اتفاقيات ايفيان .   30جملس وطين، أما 

صدر منه خالل لقاء العلمة فنعته طالع سوزيين على نص فارس بدا له ذلك كرتاجع عما بعد ا
اجلبهة، و بشىت األوصاف غي الالئقة، خصوصا وأمسع تكذيب مصطفاي لوجود اتصال بني املنظمة

ر غضب  وأن هذه األخرية ترفض أي حماولة لفعل ذلك، نفس الشيء قام به فارس، السبب الذي أ
عرب إرسال إذاعي للمنظمة، وتصرحيات مصطفاي اليت جاءت بعد انتشار خرب االتصاالتسوزيين

ماي يف جريدة 31و30ماي وعرب الصحافة يومي 28يوم (Emission pirate)إمييسو بريات
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اإلنكار بسبب عدم وجود و وضعت فارس يف موقف حرج اضطره للتكذيب(Le monde)لوموند 
قي أعضاء اهليئة التنفيذية هلذه االتصاالت سرية حملاولة احلفاظ على و تفويض من اجلبهة وجهل 

لرغم .31جوان3من ذلك قال لشوفاليي أنه سيتم االتفاق قبل اللقاءات حىت ال تنقطع، و

فيه رفض ممثل كدهل التزم بوعده؟ يف الوقت الذي و فعلى اي أساس وعد رئيس اهليئة بذلك؟
اجلبهة مصطفاي شوقي للحوار وبشكل علين.

مر من سوزيين فبقي على فارس اخلروج بنتيجة خالل اللقاء 31يف يوم  ماي أعلن عن هدنة 
سوزيينو من حضره فارس من اهليئةوأبرز- شوفالييإقامة مقر-الربججوان يف 01الثاين الذي حتدد يوم 

احاته، وذكر تيين كوسيطني، ووضع فارس أمام اجلميع اقرت و شوفالييو من املنظمة(Gardes)غارد و 
ت كانت طويلة ومضطربة حول نفس املواضيع ما استجد هو اقرتاح غارد حول و يف كتابه أن احملاد

. 32العلم، فرفض فارس الفكرة ألن أي دولة مستقلة يف رأيه متلك علما واحدا

تمعون على أساس موافقة الطرفني عو  ايفيان مع ى وثيقة فارس املنسوخة عن اتفاقيات لافرتق ا
هي: العفو عن مجيع األعمال الرتكبة قبل يوم االستفتاء، إدماج الوحدات و ثالث نقاط جديدة،

ت املمنوحة لألوروبيني، وأهم قرار خرج به هو متديد ااألوروبية يف قوات حفظ األمن وتوسيع  لضما
إلجيايب جوان02إىلاهلدنة .33، ووصف اللقاء 

لعدول عن نصه املقرتح كذلك احلصول و إذا أهم النتائج احملققة يف هذه اجلولة هو إقناع سوزيين 
.من تونسالوطين على هدنة مؤقتة يف انتظار رد قيادة جبهة التحرير

يف الغد استدعي فارس من طرف مصطفاي شوقي لعقد اجتماع عاجل فغرف حينها أن و 
تصا خالل االجتماع سأله عن موضوع االتصاالت املوجودة و الته مع سوزيين،شوفاليي قد أخربه 

إىل تونس، فأعلمه بلقائه مع سوزيين بصفة رئيس اهليئة متحمال كل -34وامسه بوطالب-وسفر مبعوثه
غضب مصطفاي، وحسب و املسئولية يف ذلك ألن اهلدف من ورائها هو مصلحة البالد، فتعرض للوم

، وألن رد أقحمهم يف قضية سياسيةو عيد فإن مصطفاي الم فارس ألنه جتاوزهمرواية عبد السالم بل
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واجبه قيادة اجلبهة يف تونس عاد برفض كل ما عرض عليهم من طرف مسئويل املنظمة، أصبح من 
التصرف منفردا مع املنظمة.

رخيه Lesاألشخاص الذين حضروه، فكتاب و ما يالحظ عن االجتماع هو االختالف يف حتديد 
accords d’Evian ذا لرضا مالك ذكر وقوعه قبل لقاء فارس الثاين مع أعضاء املنظمة، واألخذ 

تصاالت فارس قبل  جوان األمر الذي أكده عبد السالم بلعيد، 01الرأي يعين أن مصطفاي علم 
مل م  لتايل فإن  التكذيب الذي حدث مل يكن مع جهل  وضوع "...فيظهر مصطفاي ليكذب اخلرب و

مر الرسالة اليت بعثها فارس ر جمهو لاحلكومة املؤقتة لخاصة بعد اعرتاض  ية اجلزائرية..." فهو كان يعلم 
خلربذإىل تونس عن طريق عبد السالم بلعيد ال الرد معا، فكان رد فعل و ي كان يف تونس وعاد 

ومل يشر إىل التاريخ.و تماع أعضاء اهليئةمصطفاي هو إرجاء كل شيء حلني انعقاد اج

أن عبد السالم بلعيد هو الذي محل و مايو وقوع األحداث يف أفريلرضا مالك ذكر كتاب و 
رد إىل مصطفاي،و الرسالة من فارس إىل بن يوسف بن خدة االجتماع وضح مصطفاي أثناءو رجع 

، لكن فارس عاود الكرة سرا فأخرب توقيف اتصاالته مع سوزيينأكد علىو لفارس رفض احلكومة املؤقتة
ألمر، كأن فارس هنا حتدى زمالءه واحلكومة املؤقتة وجتاهل ردود و الوسيطني شوفاليي وتيين مصطفاي 

أفعاهلم.

L’accordكتاب ضمن  و  FLN- OAS ند كريراس ورد (Fernand Carreras)لفر
تصاالته... وشعر األحداثسري  بشكل غريب، حيث أنه خالل اجتماع أعضاء اهليئة اعرتف فارس 

ما وقعا يف الفخ جحا إن صح التعبري، 01...مث شاركا يف لقاء شوفاليي وتيين أ جوان الذي كان 
ديد سوزيين لرغم من  بعودة املنظمة إىل ففارس بعدما كان مرتددا قبل اللقاء، حتدث بكل ارتياح 

م جميء سعد دحلب بتصريح من مسئويل اجلبهة، وكل من بن يوسف بن خدة، يضمن هلنشاطها،
آخرون يشجعونه من أجل املواصلة، وكرمي بلقاسم املتواجد مبنطقة القبائل حدثه عرب اهلاتف و احممد يزيد

األمرفإنه يضمن العفو عن عناصر  املنظمة، ولو تطلب من ذلكأكثرو ،حول ضرورة مشاركة الفئتني
سف سعدي. وهذه الرواية تثبت أنه مل يكن يعرف و لقاء شخصيا مع دوغول، سانده يف هذه الفكرة 

رد احلكومة املؤقتة.
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خمرج جوان مل حيضر، ووجده شوفاليي بصدد البحث عن 04عندما يتم حتديد لقاء آخر يوم و 
ا،اللتزاماسريع أخربه برفض احلكومة املؤقتة للحوار مع املنظمة، لكن بعد احلاح و ت ال يستطيع الوفاء 

إليه مصطفاي يف الصباح، وكان دعاجوان مساء كان سيرتأس اجتماعا طار05يوم شوفاليي حضر
ت املراجع الثالثة دون التطرق لشهادة فارس، ميكن اس. 35جوان فاشال05لقاء  تنتاج ما إذا من الروا
يلي: 

تصاالته - عبد السالم بلعيد أشار إىل اجتماع واحد دون ذكر التاريخ، حيث اعرتف فيه فارس 
وعرف رفض اجلميع هلا.

ستثناء لقائه مع شوقي مصطفاي يوم كتاب رضا مالكمصادر معلومات  -  ماي 15غري موجودة 
الذي ذكر له خرب تكذيبه لالتصاالت على جريدة لوموند يف أوائل أفريل لذا فروايته تبدو 1991
ضعيفة.

ند كريراس-  تصاالته29ذكر اجتماعني: األول يف ورد يف كتاب فر ماي الذي اعرتف فيه فارس 
جوان صباحا الذي دعا لعقده مصطفاي، لكن 05والثاين العاجل يوم تيين، و حضره شوفالييو 

حظ من خالل حديث فارس أنه ضمن جانب أمساء معروفة لو و معرفته برد احلكومة كان قبل هذا اليوم.
هلذه ، وظهر عليه الكثري من التفاؤل يف الوقت الذي كان يعرف فيه رفض زمالئهيف اجلبهة

الغريب أنه ذكر وجود كرمي بلقاسم يف اجلزائر يف و ا أنه جتاهلهم متاما؟االتصاالت، فهل كان يعين هذ
، وكالم فارس لو جوان وتوجهه بعدها إىل بالد القبائل10الوقت الذي أكدت فيه املراجع دخوله يوم 

ورد على سبيل املراوغة فإنه ال يصل إىل درجة خلق األحداث.

ته جيد أن الكاتب و شوفاليي،مصادر كتاب كريراس اقتصرت على شهادة و  املتمعن يف كل روا
حتقيق السلم يف اجلزائر. و متديد اهلدنةو كأنه الوحيد الذي حرص حينها على إجناح املفاوضاتو قدمه

لكن على األقل توضع عالمة االستفهام أمام و طبعا هذا ال يعين التشكيك يف كل معلومات الكتاب
العديد منها.
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عضاء  فيكون من املرجح وقوع اجتماع أعضاء اهليئة التنفيذية بعد اللقاء الثاين الذي مجع فارس 
للقاء، وهذا األخري كان يعلم  املنظمة، ومن غري املستبعد أن شوفاليي هو الذي أخرب مصطفاي 

زمالءه مبوضوع االتصاالت مسبقا، لذا طلب عقد اجتماع عاجل ألعضاء اهليئة، وخالله أخرب فارس
رفضها للحوار مع املنظمة. فأصبح وحيدا و بكل ما حدث، ويف املقابل أخربوه برد احلكومة على رسالته

مبواجهة مسئويل املنظمة الذين كانوا ينتظرون تصرحيا من احلكومة املؤقتة لعقد االتفاق و بدون متثيل
النهائي.

ا يف موقف حرج فأصبح حينه، واصلةاهليئة املبعد علم اجلميع أصبح من الصعب على رئيس و 
لتأكيد على ءوفاالقدرته علىبسبب عدم بوعوده اليت أصبحت مستحيلة، فحاول اإلفالت منها 

ا املخرج الوحيد من مجيع املشاكل، لكن سوزيين هدد وتوعد  العبارة اليت ستطرح يوم االستفتاء، أل
منشآت هامة أعلنت عنها املنظمة يف إرسال هلا عرببعودة سياسة األرض احملروقة اليت حضر هلا بتلغيم 

ت من أحد أعضاء (Emission pirate)امييسيو بريات يف نفس الليلة، وطلب منه ضما
وطرح اللقاء الثالث مشكل التمثيل الذي كان يفتقده رئيس .36احلكومة املؤقتة، كشرط الستمرار احلوار

اهليئة يف جبهة التحرير الوطين.

ند كريراسكتابوانفرد   ديد سوزيين لفارس بكشف كل فر املمضاة معه عرب االتفاقاتبرواية 
حلكومة املؤقتة، وكادت لالتصالالصحافة، وطلب أعضاء املنظمة من شوفاليي التوجه إىل تونس 

37قبول اجلبهة إستقباهلاتونس بعدممثلية تتكون من تيين، شوفاليي وفارس أن تتوجه إىل 

عضاء احلكومة املؤقتة وحماولة إقناعهم بتغيري موقفهم االتصالفأصبح دور مصطفاي هو  جمددا 
فعلق عبد السالم على ذلك بقوله أنه كان البد على احلكومة من أخذ الوضعية ،لةأحيال هذه املس

ا حماالعتباراليت فرضتها املنظمة بعني  تجة بعدم متكنها من السيطرة عليها، وخشية كذلك لتغيري أسلو
دف عدم إعطاء حجة للجيش مواجهة جيشمن حدوث  التحرير الوطين للحكومة الفرنسية، و

.38لتدخل لالفرنسي 

موقف جبهة التحرير الوطين من احلوار اجلاري:-3
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جوان انقطعت اهلدنة وطالت أعمال املنظمة املراكز العلمية واإلدارية يف نفس الوقت 07ويف يوم 
املمثلية هذهمر توجه كل من فارس، مصطفاي وبن تفتيفه إىل طرابلس، وأخرب فارس تيين وشوفاليي 

نه ختوفتصرف فارس L'accord FLN-OASكتاب عند لقائهما يف روشي نوار، وفسر
ته مع سوزيينمن ذ  ثالثة . وعلى افرتاض أن الرواية صحيحة، فكل ما مت هو 39كر شوفاليي حملاد

املنظمة مسئولو انتهيا بعقد اتفاق مل حيصل بعد على موافقة اجلبهة، وهذا ما كان يدركه اثنان،لقاءات
ميثل اجلبهة، جيدا، أما اللقاء الثالث والفاشل فقد أوصل احلوار إىل طريق مسدود بسبب غياب طرف 

يعين أنه مل حيصل ما يستدعي التخوف ألن ما حدث قد يفسر على سبيل املراوغة واحملافظة على 
.االتصالاستمرار 

07ماي حىت 25ويف طرابلس حيث كان ينعقد املؤمتر السادس للمجلس الوطين للثورة من 
جوان حاول الثالثة احلصول على تصريح من اجلبهة، هذه األخرية اليت كان لديها الدافع إلزالة املنظمة 

ماعية، بعدما اجلاألوربينيمن اجلزائر خاصة وأن املفاوضني الفرنسيني يف إيفيان محلوها مسؤولية هجرة 
ت الالزمة م بعد إطالعهم على رسالة مسئولوها، فرفض 40وضعوا هلم كل الضما أي اتصال 

.  41فارس

جوان واختذوا قرار حتضري وثيقة 02وقد تعرض املشاركون يف املؤمتر للموضوع خالل جلسة 
اجلمعية العامة هليئة األمم سياسية توضيحية لكل عمليات املنظمة التخريبية وعرضها خالل انعقاد 

ملبدأ قيادة الثورة، األمر الذي أكده غادر لسوزيين عند حتليله إتباعا، فكان املوقف مجاعيا 42املتحدة
.43ملسألة املفاوضات اجلارية وإىل ما ستؤول إليه

ه ليستنظر العاصمة كما ذكر الرائد عز الدين مل يعطوا موافقتهم لفارس، فهو من وجهة مسئولو
تعرض لوضعه وأفكاره قبل الثورة كما نقد و لديه أي صالحية من اجلبهة، ونقده بشكل مباشر

ت اليت كانت بينه وبني سوزييناحمل .44اد

ت،جبهة التحرير الوطين رفضوا هذه مسئويلفأصبح من الواضح أن  لكن األحداث الواقعة احملاد
وقع أثناء جلسات املؤمتر وعدم االنقسام الذيوالتفرقة بسبب االختالفآنذاك كانت تسري حنو اجتاه 
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أن الثالثة وجدواوجود التفاهم، مما أثر فيما بعد على مواقفهم اجتاه نفس املسألة.ومبجرد وصول 
م التقوا مبحمدي سعيد وبن بلة اللذين  اهم تفاجآاحلكومة املؤقتة قد انقسمت وفارس ذكر أ و

إلمكان وضع صيغة شفوية لذلعن التورط يف األخري ك ووافقه حممدي السعيد أي اتفاق كتايب، لكن 
.خيضر الذين مل يقدما إجابة واضحةو يف رواية أخرى التقوا أوال بنب بلةو يف كالمه.

ا،  يف نفس اليوم توجهت ممثلية الثالثة إىل تونس ألن أغلبية أعضاء احلكومة املؤقتة تواجدوا 
وهذا يتطابق متاما مع  مفتوحا،خده بن يوسف الذي قال أنه ترك الباب ومصطفاي بنبوالتقى فارس 

م يف امليدان، وعليهم التصرف ملا فيه مصلحة البالد. مي بلقاسم فقد  أما كر كالم فارس حيث ذكرهم أ
ازر، وحدثت مساء  جوان موافقة كل من عبد احلفيظ بوصوف وخلضر 08كان ضد فكرة استمرار ا

من رأي كرمي بن  ما كا ل أل . تعرضوا ملقرتحات 45هو اآلخر كان من املؤيدينبلقاسم، بوضيافطو
بن خده بن يوسف وعني46املنظمة خالل احلديث عن الوضعية املأساوية اليت فرضتها املنظمة

موعة لتقدمي الدعم هلا.  مصطفاي كممثل اجلبهة للتفاوض، وبعث كرمي بلقاسم مع ا

فباستثناء بن خدة الذي صرح شخصيا عن موقفه، ودخول كرمي بلقاسم مع املمثلية إىل اجلزائر من 
نع التعرض هلا. فلماذا هذا أجل دعمها، فانه مل تتأكد املوافقة بشكل قطعي عند البقية، ولكن هذا ال مي

التغيري يف املواقف عند بعض أعضاء احلكومة املؤقتة؟

ازر، واسرتجاع األمن يف املدن، كإيقافيف هذه احلالة ميكن وضع بعض األسباب املفرتضة،   ا
فارس مث مصطفاي يف احلوار، أو أقحمتوإجراء االستفتاء يف ظروف مستقرة وهي ضمن الدوافع اليت 

رمبا كما قال غارد  يف حتليله لسوزيين  على أنه سيكون اتفاق مع مصطفاي الذي لن يلتزم بشيء على 
مسؤوليته ألنه لن يكون اتفاق مجاعي، وما سيتم الغ سواء كان وعدا أو وثيقة، ويف األخري حيدث 

فتاء، وألن االتصال سيكون مع جمموعة اجلبهة من أجل ربح الوقت بسبب اقرتاب موعد االستاالتفاق
. أو 47يف اهليئة كما قال عبد السالم بلعيد فباستطاعتهم القيام بذلك ألن املنظمة تبقى من مستواهم

ألن الشرط املوضوع هو االلتزام مبا ورد يف اتفاقيات ايفيان، مع الوصول التفاق شفوي فحسب.
يف لقاءاته مع سوزيين.يالحظ أن فارس ردد العبارة األخرية و 
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ائي مع  وسواء كان الدافع هذا أو ذاك، فقد حتمل مصطفاي ومعه فارس مسؤولية حتقيق اتفاق 
منظمة اجليش السري، والدعم حينها متثل يف اصطحاب كرمي بلقاسم بوزنه التارخيي ومركزه احلساس 

داخل قيادة اجلبهة.

وانعكساته املختلفة:O.A.Sاتفاق جبهة التحرير الوطين مع - 4

ريس ألخذ موافقة دوغول على أثناء فرتة غياب أعضاء اهليئة الثالثة، توجه كريستيان فوشي إىل 
ت ، وحني عودة املمثلية اىل اجلزائر يوم  جوان طلب مصطفاي مقابلة الوسيطني 10استمرار احملاد

جوان عن 13ملعرفة خمتلف مطالب املنظمة جمددا، وبعد كتابة نص االتفاق اطلع عليه سوزيين يوم 
يف االتصاالت حيث صرح بن خدة بن يوسف طريق تيين وشوفاليي، لكن ما استجد أحدث اضطرا

ت إعطاءجوان على أن احلكومة ترفض 13يف خطاب يوم  ا لألوروبينيإضافيةضما غري اليت حدد
جوان 14اتفاقيات ايفيان، فتدخل كرمي بلقاسم وذكرت عدة  مراجع لقاءه بكريستيان فوشي يوم 

غياب ، حبضور فارس   ومصطفاي ليؤكد له على التفويض الذي حتصل عليه ، وما يالحظ مساء
ستثناء لقاءه مع الوسطني يوم  ريخ اللقاء 12تفاصيل األحداث يف كتاب فارس  جوان لتحديد 

سوسيين، تيين ،  ،فارسبوجود مصطفاي،15، لكن هذا األخري وقع يوم 48جوان17النهائي يوم 
.للمرات السابقةشوفاليي وآخرون يف مكان مغاير

جوان من طرف 17الصيغة النهائية للنص يعلن عنه يوم املنظمة علىمسئويلبعد موافقة 
يين يف املساء عرب إرساهلم اخلاص إلعالم اجلميع حبدوث ز مث سو والتلفزة،مصطفاي أوال عرب اإلذاعة 

ما جاء يف نص االتفاق هو إدخال وأهم اتفاق بني اجلبهة واملنظمة على توقيف التقتيل والتخريب.
لعفو عن األعمال املرتكبةاألوروبيني وذكر املنظمة كطرف االستفتاءقبل يف قوات حفظ األمن، وعد 

.49حدث معه االتفاق

منظمة اجليش السري خارج العاصمة أنكروهفمسئولولقد اختلفت املواقف اجتاه هذا االتفاق 
يب والتقتيل يف عنابة ، واستمر التخر 50جويلية02اعتربوا أن ال قيمة التفاق شفوي خاصة بعد و 
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اجلماعية حنو فرنسا األوروبينيالواحد بعد اآلخر، ومل تتوقف هجرة االنسحابووهران إىل أن بدأوا يف 
لفشل. ت هلذا االتفاق  ليحكم على إحدى الغا

وظهرت ردود فعل خمتلفة من أمساء كثرية يف قيادة اجلبهة منهم أمحد بن بلة، حممد خيضر، حممدي 
م، وقد الس عيد، رابح بيطاط وحسني آيت أمحد فهؤالء أنكروا االتفاق ونقدوه بشدة عرب تصرحيا

الوالية الرابعة بعنف اجتاه جمموعة اجلبهة يف هيئة التنفيذ املؤقتة، إذ قاموا بشق نص اولو ؤ مستصرف 
وداي  . الرائد عز BAO DAI51االتفاق وبعثوا جبزء منه إىل روشي نوار وكتبوا عليه فارس = 

ألكذوبة. وموقفه هذا كان معروفا من البداية فانعكس االتفاق  الدين هو اآلخر وصف االتفاق 
بشكل سليب على املشاركني يف عقده أو املساندين هلم، ما دفع مبجموعة اجلبهة داخل اهليئة وعلى 

. لكن عبد 52جوان خاصة، بعد تصريح بن خدة27يوم االستقالةرأسهم مصطفاي إىل تقدمي 
نه مل ي بقي وشجع ذلك فارس على عدم فهم كالمه على سبيل اإلنكار هلذااالسالم بلعيد قال 

.االستقالة

بني أعضاء القيادة، الذي وقعاالنقساملنسبة للجماعة اليت ساندت، فلقد سبقت اإلشارة إىل 
لتايل فستتسع اهلوة بني املنقسمني، وكان كرمي بلقاسم يعلم موقفه ألنه مبثابة انتحار جيدا خطورةو

.53غل من طرف خصومه كما ذكر لنب خذة قبل دخول اجلزائرتسياسي، وخطأ سيس

إطالع مستمر على- مجاعة بن بلة -اجلبهةمسئويلما وقع انعكس على فارس أيضا، جعل بعض 
كانوا بصدد تكوين . وهذا دليل على عدم الثقة، خاصة وأن هؤالء54مبا جيري داخل مكتب فارس

موعة اليت ستصل إىل السلطة فكانوا حباجة إىل من يهيأ هلم األرضية يف اجلزائر، فكان من ضمن  ا
مهام اهليئة التنفيذية التحضري لدخول قيادة الثورة وتسليم السلطة إىل أول حكومة جزائرية رمسية بعد 

إجراء االستفتاء وإعالن نتائجه. 

لتايل  تقرير املصري الذي أعلن فارس وأعضاء اهليئة التالية هي التحضري الستفتاء مهمةأصبحتو
.55عن إجرائه يف أواخر شهر أفريل 
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حوار بني اجلزائريني ومنظمة اجليش السري فتح زمالئه يفو مبادرة رئيس هيئة التنفيذ املؤقتةن إ
ا  وقف تفاق كانت غايتهمبادرة اجيابية انتهت بعقد اتعترب من اإلسهامات اليت جيب الوقوف عندها أل

لدرجة األوىل، وساعدت كذلك على إجراء و التقتيل والتخريب التدمري الذي عاىن منه اجلزائريون 
رخيه احملدد .1962جويلية 1يوم استفتاء تقرير املصري يف 
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)1962- 1954التعذيب االستعماري خالل ثورة التحرير (
منطقة سيدي بلعباس أمنوذجا

جامعة تيارت،كركب عبد احلقالدكتور
ت، تعين الرجوع ملخص:  بذاكرة األمة إن التكلم عن الثورة التحريرية واسرتجاع شريط الذكر

املكافحة إىل حقبة ظلماء من عمر أجيال الشعب، لتفنيد مزاعم االستعمار الذي ادعى أنه جاء 
عماله الدنيئة كل القيم واألعراف  لبناء اجلزائر وزرع احلضارة بل عاث يف األرض فسادا متخطيا 

رض اجلزائر جرائمه الوحشية اهلادفة إىل ا النصياع واالنسالخ واألخالق، ونستشف من مسريته 
رخيهم. م و عن حضار

مجة عن تصرفات فردية، إمنا كانت  ومن املؤكد أن ممارسة التعذيب يف اجلزائر مل تكن حمدودة أي 
ا السلطات الفرنسية يف  جزءا من النظام االستعماري ومن صالحيات األجهزة املختصة اليت أنشأ

اجلزائر.
إن جرائم فرنسا ضد الثورة مبنطقة سيدي بلعباس، واملتضمن سرد احلقيقة عن سياسة 

وانتشار مراكز التعذيب التابعة للجيش الفرنسي وزرعها لضباط املخابرات االستعمارية،التعذيب 
اك وحتطيم  دف إىل إ سرطان يف اجلسم  ا خال على الرتاب الوطين ومبنطقة سيدي بلعباس كأ

ا مع شهادات العصر يف ذكر احلقيقة للرأي ت الشعب اجلزائري لكن دون جدوىمعنو ، وتداعيا
فضاعة التعذيب واجلرائم اليت عايشها الشعب اجلزائري، واليت كانت متشعبة عرب الزمكنة، العام عن

واليت ال ميكن حصرها ال يف اجلزائر ككل وال مبنطقة سيدي بلعباس.
ا مبختلف سي املمنهج يف منطقة سيدي بلعباس، سياسة اإلجرام الفرنفعن  ة سكا ومعا

فحاولت تشخيص الصورة احلقيقية، شرائحه االجتماعية واليت يندى هلا اجلبني، وتقشعر هلا األبدان، 
ملنطقة 1962إىل 1954وتسليط الضوء على مناذج من هذه اجلرائم اليت وقعت بني سنة 

وألبشع اجلرائم املنطقة من هوس آلة التعذيب الفرنسية، وعرضت مناذج حية عما عايشه سكان 
والردود االنتقامية لفرنسا ضد نشاط الثورة الفردية والكثرية املرتاكمة يف أرجاء منطقة سيدي بلعباس، 

رخيي عن جرائم  ة األمل ملا قاساه املوقوفون كمشهد  ملراكز تتكلم عرب زمن التاريخ عن فضاعة معا
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حت بكل برودة دم ممارسة فرنسا وعن مجلة  املمارسات املنافية لألخالق واألعراف الدولية واليت أ
بشع التصرفات الشنيعة،  م القهر داخل أسوارها  لكن إرادة الشعب كانت أصلب وأقوى، وإميا

القوي بعدالة القضية كان عامال من عوامل الثبات واالنتصار. 
Abstract :

Talking about the Algerian revolution means back to the dark period of the history of
generations In order to refute the allegations of colonialism, which he brought
civilization to Algeria.Indeed he brought ruin and destruction and crimes indicate his
actions outrageous .there was a policy of torture and there were specialized devices
in torture in Algeria.
The policy of torture in Sidi Bel Abbes region aimed at killing the peoples will, but
without result. the France crimes in Sidi Bel Abbes were planned , so I tried to
explain this torture models from  1954 to 1962 périod and the French occupation
crimes in the region .

The torture policy was Awesome but the will of the people will was so strong and so
solid, and the Algerians faith in victory are the real cause to defeat the enemy.

للغة االجنليزية: الكلمات املفتاحية 

The policy of torture  -colonialisme Torture- Sidi Bel Abbes city- the Algerian
revolution

تبيان احلقيقة التارخيية عن فضاعة وبشاعة جرائم السلطات االستعمارية مبنطقة سيدي ل
ة مبراكز بلعباس ضد الثورة، وما اهدون من ويالت املعا ا املتعاطفون، املناصرون، وا لقيه رجاال

التعذيب واملعتقالت ما يندى له اجلبني وتذرف له العني دموعا ال ميحيها الزمن، فأردت من خالل 
هذه الدراسة الواقعية تشخيص الصورة احلقيقية، وتسليط الضوء على مناذج من هذه اجلرائم اليت 

.1962إىل 1954ني سنة وقعت ب
دأ بل تواصلت  دة يف حق اإلنسانية والشعب اجلزائري خاصة مل  إن مسلسل اجلرائم واإل
منذ أن وطئت أقدام املستعمر الفرنسي أرض اجلزائر ألكثر من قرن والربع واشتدت ضراوة من حقبة 
ألخرى ومن مقاومة ألخرى حىت موجة التحرير اليت بدأت شعلتها متقدة يف الفاتح نوفمرب الذي 

ت جمرى احلياة وبه سطع فجر احلرية، فقد خضبت جرائم فرنسا بدماء الشهداء رفا وبندا يف غري 
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ه ، )1(ساح الفداء، ويف املناطق اجلزائرية وعرب ربوع الوطن هذه هي حقيقة االستعمار وما عا
ت االستقالل الوطين إال الشعب اجلزائري الذي مل يدخر جهدا يف الدفاع عن حقوقه املسلوبة، ومل 

ليضع حدا لقافلة الشهداء.
ا املعاصرة أوال: سياسة التعذيب االستعمارية وتداعيا

برباثنها وجيوشها كل مجيل أتت عل األخضر واليابس 1830كسحت فرنسا يف سنة 
لسؤدد وبكل صيحة رجل وامرأة يف بوتقة النسيان  دمرت األحالم وهامات الرجال وحطت 

للحرية قطعت األلسنة، شوهت وطمست الشخصية األبية يف اجلزائروالقهر، نكلت بكل تغريدة
دة الوحشية اليت )Saint Arnaudسانت أرنو(عامة، فكان القائد  يقر يف مذكراته حلرب اإل

كنا نبيد كل شيء، نقتل السكان حنرق و ندمر املساكن و شنها ضد الشعب اجلزائري: "
.)2("األشجار

الدوق دوروفبقو )Montagnacاك (مونتانيإن جنراالت فرنسا كل من: 
(Ducderovigo) ،وبيجو)Bugeaud( ، وبيليسي)Pelissier( يف عمليات ،

مة أو 1845احلرق والنهب لألراضي يف جوان  ، وسانت أرنو االعتقال واحلجز وراء اجلدر دون 
وغريهم الكثري، ) Lamoriciereالمورسيري(اجلنرال ، و )Randonرادون(سبب معني، و

دة  ريخ حرب اجلزائر وفرنسا مما سببته من رعب وأمل، وقتل، وإ تبقى أمساؤهم ترن كحجرة عثرة يف 
للبشر واحليوان والنبات، ومن مجلة االعرتافات املخطوطة يف شكل رسائل كتبها اجلنراالت منها ما 

األفكار السوداء عن نفسه إىل خطيبته أنه يسرتيح نفسيا ويبعد)Cavegnacكافينياك (أورده 
... هكذا كيف جيب بقطع رؤوس العرب، ورسالة مشؤومة أخرى مع اجلنرال مونتينياك جاء فيها: "

حلرب للعرب: قتل كل الرجال عمرهم حىت  سنوات، مث أخذ النساء، وكل األطفال 15القيام 
ختصار دة كل من يدب ووضعهم يف مراكب حبرية وإرساهلم إىل جزر املاركيز أو غريها و إ

Alex De(أليكس دو طوكفيل كانت وجهة نظر و  )3("لدى أرجلنا مثل الكالب
Tocville(" احملبذين للقوة المورسيار،مؤيدة لرؤى القادة والساسة الفرنسيني ولزميله اجلنرال "

واإلجرام عن طريق القتل اجلماعي املمنهج، فكان يفضل الضغط على العرب يف خمتلف تدخالته 
م أو قنصهم مع إحراق الزرع وبث اهللع يف نفوس السكان، وجاء يف مقولته مايلي: " د مبا أننا وإ
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قبلنا هذا العنف الكبري واملتمثل يف الغزو، أعتقد أنه ال ينبغي أن نرتاجع دون أعمال العنف 
.)4("اجلزئية اليت هي ضرورة مطلقة لتكريسها

، )PaulOssarisبول أوساريس(مع اجلنرال 1957إن جرائم فرنسا مل تبدأ سنة 
د خالل سنيت  سجني 24000سجني اختفت من جمموع 3024أكثر من 57-55الذي أ

م قتلواجلزائر العاصمة، فأجاب بعبارة مهذبة شهرية وبربودة أعصاب: " مارسال بيجار ،أو)5("أ
)Marcel Bigeard( صاالن ر أو)اوولSalan Raoul( أو جاك ماسو
)Jacques Massu( أو)ايدموند جوهوEdmondDjouhaud( ا إىل ، بل تعد

أبعد مما يتحمله الزمن من فضاعة وهول املشاهد اإلجرامية اليت يندى هلا جبني التاريخ، فقائمة 
بون (السفاحني طويلة وعريضة تتضمن كل من ديغول و )Maurice Paponموريس 

)ulleDega(و) ميشال دوبريbreeMichel D وروجي فري(
)RugieFrei()6()وهنري بورجوHanri Bourgeau( وغريهم من اجلنراالت

دة يف حق الشعب اجلزائري ازر االستعمارية )7(الفرنسيني الذين قادوا عمليات اإل إن سياسة ا
ا قوامها وأظهر من خالهلا  املتبعة من قبل اإلدارة الفرنسية كانت حجر الزاوية واألسس اليت  رفعت 

ا االستعماري. كيا
منذ تفجري الثورة اجلزائرية تصاعدت وترية اللجوء إىل االستخدام املفرط من قبل احلكومة الفرنسية يف 

دة التعذيب وجعلها وسيلة مباشرة للقمع وتكميما للحناجر الرافضة للعبودية وتكبيال للعزائم، )8(ز
املناصر حلرب )Francise Jensen(" فرانسيس جونسونلفرنسي"سئل الفيلسوف افقد 

الرافض جلرائم فرنسا يف اجلزائر، هل هي جرائم ضد اإلنسانية ؟ أجاب مفحما، و التحرير اجلزائرية 
كان من املفروض أن يكون السؤال هو: هل االستعمار الفرنسي يف اجلزائر جرمية ضد فقال: "

.؟اإلنسانية أم ال 
جلرائم األخرى، أقول أن  لكم  االستعمار الفرنسي يف حد ذاته جرمية ضد اإلنسانية فما 

اجليش الفرنسي حني استعمر اجلزائر وارتكب جرائمه بدون رمحة حماوال أنمما سبق نستخلص و 
االنتقام من الثورة والشعب وسعى إىل حتييده عنها، أراد قتل روح الكفاح فيه،بل كان العكس 
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لشعب إىل االلتفاف حول الثورة و الذود عنها حىت كان النصر فكانت اجلماجم سلما دفعت 
.1962جويلية 05مؤزرا يف 

بشاعة اإلجرام الفرنسي مبنطقة سيدي بلعباس:نيا:
تيجة الحتدام واشتداد وقع العمليات العسكرية اليت قادها أشاوس رجال جيش التحرير ن

تعتربذا الصد املنيع جلأت فرنسا إىل إنشاء مراكز للتعذيبالوطين يف منطقة سيدي بلعباس وأمام ه
بؤر للقهر واالضطهاد لتطبق من خالهلا أساليبها القمعية،و الوحشية بكل شراسة وعدوانية ، هدفها 
اعتماد أسلوب االستنطاق كوسيلة لردع كل طاقة رافضة للتواجد االستعماري وأيضا بغرض انتزاع 

وكانت أغلب هذه املراكز جهزة األمن الفرنسية، اص  املوقوفني من قبل أاالعرتافات كرها من األشخ
ا من )9(تنشط يف سرية متناهية وحمجوبة عن األنظار الدولية ودون رقابة .ورغم اختالف مسميا

سجون، معتقالت، إىل مراكز التعذيب، أوجدت كلها هلدف أمسى وهو إضعاف وإفشال الثورة 
م بغية فظع الصلة الوطنية  ا لكسر معنو ا وقادا التحريرية و السعي منها إىل جتفيف عقول ساسا

العزمية  النضالية، لكن دون بني الثورة ومسانديها وجماهديها وبث سياسة الرتويع لكسر شوكة 
جدوى ال الرصاص وال احلديد ثبط من عزائم الرجال فكان النصر مظفرا بعد جهد جهيد.

خالهلا ألف اجليش الفرنسي منذ بداية الثورة التحريرية، وعقب كل هزمية يتلقى من 
ت اية كل معركة أو اشتباك أو كمنيالضر ، يسارع إىل القرى املوجعة من قبل الثوار عقب 

موجها هلم انتقامه وشيوخا،–أطفاال –واملداشر ليصب جام غضبه على الدروع البشرية نساء 
رةالالذع  رة أخرى، خملفا وراءه الرعب واهللع، فيبيدهم  ، ويسيب ويعذب وينتهك من الشرف 

مواطنة كبريا كان أم فكان املستعمر يكن يف نفسه اخلوف والغل جمبوال فيه يرى يف كل مواطن أو
.)10(صغريا على أنه عدّوا له حامال البندقية البد من تصفيته أو االنتقام منه

لة شرق مدينة سفيزفصور من القمع والتعذيب  :مبنطقة سيدي بلعباسبدوار بين 
16منها ما وقع مساء يوم االثنني العزل،ارتكب العدو جمازر عدة ضد املدنيني 

، والنقيب )Castinyكاستيين (بقيادة الكولونيل 129أين قام ضباط الفيلق 1957مارس
بعملية متشيط واسعة ) Perrain(انبري رئيس املركز العسكري ملزرعة ) Marthe(مارث 

ذلك قام املالزم النطاق حيث جرح من طرف احملافظ السياسي املختار السقاط املراحي وعلى إثر 
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النتقام من املدنيني العزل وكلهم فالحني وعددهم عشرون شخصا يف )Lefavreلوفافر (
مر من السفاح املقدم )LucienLaforgue(الفورق لوسيانمزرعة املعمر  هول ، وهذا 

)Haul.(
اهدين الستة الذين جنو عن  الواقعة نورد شهادة حية لألجيال والتاريخ على لسان أحد ا

اهد " زارتنا من يوم االثنني فصيلة " قائال: "بتخيسي خميسيمن املوت الزآم، حيث يسرد بطالقة ا
اهدين تتكون من  لدوار فقدمنا هل12من ا م فردا بقيادة "سي زغلول" أين قضوا الليلة عند

العناية الالزمة واملساعدة املمكنة من أكل وشرب ولباس وكل ما حيتاجونه من مستلزمات، ويف اليوم 
ء وهو يوم السوق األسبوعي ملدينة سفيزف ذهبنا إىل التسوق لشراء بعض  املوايل يوم الثال

اهدين قد  ا ملؤونة، وحني عودتنا إىل الدوار وجد اهدين  حتولوا عن منزلنا إىل احلاجيات لتزويد ا
وحبلول الساعة الثانية ظهرا قدمت إىل الدوار فرقة من اجليش الفرنسي ، منزل "بوسطلة حلسن"

مة، وعلى رأسهم "شانسني" من املكتب الثاين، فباغثوا املكلف  لدرك الفرنسي يف سرية  مدعومة 
اهدين حلراسة "شايب الذراع عبد القادر" الذي حني رأى دورية املستعمر دومنا يبلغ ا فر هار

اهدون  بقدومهم، فحاصر اجليش الفرنسي القرية، و بدأ يف إطالق النار الكثيف، فتبادل ا
وعساكر العدو رمي الرصاص، فأصيب أحد ضباطهم من رتبة عقيد جبروح بليغة، واستشهد منا 

عجوبة إىل الغابة  اهدون من االنسحاب  اورة للقرية، وبعد ذلك بدأ جماهدان اثنان، ومتكن ا ا
اجليش الفرنسي يف مدامهة السكان وإخراجهم من مساكنهم، ويف تلك اللحظة أمرين عسكري 
من  فرنسي حبمل أحد الشهداء فوق سيارة مصفحة، وحبلول الساعة احلادية عشر ليال أخرجو

، ليذهبوا بنا إىل املعصرة الكبرية للخمور التابعة للمعمرالفو  ر -رق لوسيان، مث أدخلنا يف الزنفور د
ت الكحولية بوا كل ما كنا منلكه - قبو لرتكيز وختمري املشرو وبدأوا يف تعذيبنا، مث قاموا بتفتيشنا و

هناك بعدما أشعلوا لنا السجائر، مث أغلقوا عنا كل األبواب ومجيع  من نقود وأشياء أخرى، وتركو
حنن املنافذ إلعاقة التنفس، ويف يوم األ ربعاء وعلى الساعة التاسعة صباحا، فتحوا األبواب، فوجدو

اهد:  الستة  فاقدين للوعي، أما بقيتنا وعددهم عشرون قد توفوا اختناقا " رمحهم هللا، ويضيف ا
حنن الستة: رمضان اجلياليل، صارنو بن حيي،  م أخذو "بتخيسي خميسي" يف شهادته قائال: "أ

كدوا من جناتنا إىل املكتب لقجع جلول، سايح  بق ين بعد أن  دور، بولسيس حنيفي، وحممد ز
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م، فمكثنا  الثاين، مث إىل مزرعة بريي أين مت استنطاقنا بوحشية، ليستمر هذا املسلسل كل أربعة أ
.)11(هنالك مدة عشرين يوما حتت التعذيب الوحشي واالستنطاق ويف األخري مت إطالق سراحنا"

) رمحهم هللا فهم كاأليت:20الشهداء العشرون (
بوصطلة عبد القادر، بوصطلة املختار، بوصطلة العريب، بوسطلة حممد ولد أمحد، بوصطلة    - 

حلسن، قدوس حممد ولد احلاج، بن علي، مصطفى، وسرياس بن قدور ولد حممد، بالحة ولد 
جلول ولد عيسى، مسون عيسى، مسون البودايل ولد خلضر، بولسيس بغدادي ولد عيسى، بولسيس

ن العريب ولد جلول، صارنو حممد ولد يوسف، بورخيسي احلبيب  ، مروك ولد الطاهرعيسى، بن ز
.                                          )12(حممد، كحلة حلسن علي، حلسن بن سهلة ولد العريب

:وبشرق مدينة سيدي بلعباس بوادي سفيون
ارتكبت الفرقة العسكرية الفرنسية جمازر مروعة يف حق املدنيني العزل هدفها بث وزرع 
الرعب وانتهاج سياسة التخويف و احلرب النفسية يف نفوس الشعب اجلزائري، فقامت كل من الفرقة 

)èmeRI129 مائة 150جبرائم حرب عن طريق حشر بيجار)، والفرقة الثانية بقيادة الكولونيل
، دون غذاء أو هواء،وتتواصل )COMY(كومين شخصا داخل بئر مبزرعة املعمر ومخسو 

لقاء مائة وثالثون  كويل شخصا آخر داخل  بئر مبزرعة 130عمليات التعذيب اجلماعي 
)COLY( ما من احلياة ومها واملتكونة من عائليت مساعيلي، مع حمو عائلتني عن الوجود وحرما

.)13(فردا14فردا، وبن عيسى واملتكونة من 20
وبنواحي مدينة سيدي بلعباس بقرية تلموين:

دون رمحة أو مراعاة للنفس البشرية اإلنسانية تقع كارثة أخرى أبطاهلا ضباط الفرقة الثالثة 
ر مهجورة حباسيèmeDI13عشر ( " مردوم") أين قاموا برمي مئات من املدنيني العزل يف آ
" ونذكر منهم:السنايسةوحاسي "تلموين"بقرية "
 بن عبد هللا ميمون ولد احلاج بوعالم، تومي ولد الشفار، جرود ولد محيده، بومدين، بن ديدة

لول عبد القادر، بوجيرة دحو، بوقامسية اجلياليل، سكران احلبيب، ويسي املكي، درار  بلعباس، 
زروق ومول...، والقائمة طويلة ال تعد وال حتصى من سعيد، مكي ولد الشيخ، آيت هين م

رمحهم هللا.)14(املخنوقني
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نية اجليش الفرنسي يف حق السكان، سجل التاريخ يف  إىل جانب هذا الصورة البشعة لز
ر  لعشرات، يف اآل ذاكرته احلية اليت ال متحي أبدا لألجيال، شهداء آخرون عذبوا ومت رميهم 

ر جرائمه.وحولت هذه احل ا املستعمر آ فر إىل مقابر مجاعية يغطي 
لضبط عند دوار أضاف املستعمر سوادا يف سجله احلريب ففي ببلدية تلموين أيضا و

اهد " " مبنزله من طرف اجليش الفرنسي التابع لفرقة سالك الطاهر ولد قايداحلساسنة حوصر ا
)èmeRI129(ويستنطق ويعذب مث يرمى به إىل كالب اجليش لينهش حلمه حيا حىت ليؤسر

املوت دون رمحة.
لة بسفيزف: أحرق الشهيد " " حيا دون إملول أمحد ولد قادةوبنواحي مدينة سيدي بلعباس عني 

.)15(رمحة
ديس  كيلومرت -20- عشرونوبنواحي مدينة سيدي بلعباس ببلدية تنرية، وشيطوان، وابن 

.)16(رأس املاءعن قرية 
ا هذا الشعب األعزل الذي رفض العبودية  ، ومل يستسلم والقهركلها جرائم دفع فاتور

أبدا.
ا حيث بلغ عدد القتلى  دميت: سجل قتل مجاعي يف حق سكا 40بنواحي العونيات وعني 

رمحهم هللا.)17(شهيدا
ر أخرى دفنت فيها رفاة أجساد الشهداء يف كل من:يف حاسي أوالد بن عبد هللا وآ

صر وحباسي أوالد أمبارك، حيث كان  لقرب من ترابل _رجم دموش حاليا_ وحاسي أوالد 
ر كثرت اإلعدامات الغري  اللفيف األجنيب واخليالة التاسعة حتكمان مراكز متقدمة، وكلما كثرت اآل

معها النفي للبشرية اجتاه أرض الشرعية ودون حماكمة ، وكثرت معها اجلرائم ضد البشرية وكثر أيضا
)18(املستعمر.

اهدين والقادة أمثال " سي بثكنة بودانس _بلدية بلعريب حاليا_:أزهقت العديد من أرواح ا
" الذي أسر وهو جريح ومبتور الذراع أثناء اشتباك وقع مع العدو فبدال من القيام الفيصل حممودي

راعاة لألعراف الدولية أو املعاهدات، ويف نفس الثكنة مت مبعاجلته جيهز عليه ويقتله يف قبو دون م
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" بدون رمحة وال شفقة.جنان حيي" و"سي منصور" و "عبد النعيم معطيإعدام كل من الرقيب "
)19(

" نظرا الشيخ" رفقة شقيقه "بلعريب عبد القادراختطف "1957جانفي14ليلة يف
، ليغتاال جنبا إىل جنب وغدرا من طرف )20(حماكمةالبطولية والثورية ضد احملتل وبدون ملواقفهما 

. )Chuppinشيبان(ضباط حتت قيادة السفاح 
أرواح أبيدتوجرمية أخرى تقشعر هلا األبدان اقرتفها جنود اللفيف األجنيب، يف حق أربع 

ن حرقا ودون مراعاة لألخالق أو الرمحة، ضف إىل قوافل قرابني احلرية جوامرياديمن خالهلا عائلة 
اهد قالل عبد وتتواصل اآللة االستعمارية حصد األرواح الشابة، )21(1957من سنة  قد أحرق ا

لقرب من غابة دوار املهادة ال تابعة لبلدية بلعريب.القادر 
ملوازاة مع هذه العينة من سجل اجلرائم ضد اإلنسانية يف حق الشهداء مبنطقة سيدي 
ر الثوريني  بلعباس، عكفت اآللة االستعمارية إىل استئصال كل نبض وطين عن طريق اقتفاء آ
والوطنيني مبساعدة اخلونة والعمالء لتضييق اخلناق عليهم ومتابعتهم وتعذيبهم واغتياهلم ضنا منها 
اهدين  جحة يف إجهاض أحالم التحرر لكن هيهات، فاهتمت بدراسة معمقة لفكر ا
م، ومن بني هذه الشرائح نذكر على سبيل  والسياسيني والوطنيني غرضها الولوج إىل عقوهلم لضر

ومنهم:املثال ال احلصر رجاالت رصعت دماؤها صدر احلرية وشاحا ودرعا للوطن املفدى 
" لسيداألستاذ الشهيد "الذي حوصر من طرف اجليش الفرنسي مبكتب القيادة يف أمحد إ

لقرب من موالي سليسن يوم  مجوت  بدار إمبارك، وخالل اشتباك 1956أكتوبر21مركز 
"، فتم القبض عليه وأخذ سجينا، وبعد التعرف على هويته بدأ االستجواب الشهيدضاري جرح "

فانسان طاق وتعذيب قاس، حتت إشراف النقيب معه مباشرة، مث سرعان ما حتول إىل استن
)Vincent(  من فرقة املشاة السابعة)7 Emeri( والد ميمون، فصمد الشهيد دومنا أن

يصرخ أملا ، وعندما ارتبك اجلالد الضابط من أجوبة السجني وانبهر لصربه وتركيزه، بدأ بفقء عينيه 
لبنزين ومت حرقه حيا .)22(مث رشه 

من قبل الثوار، وها هي ذي العدالة السماوية ففي نفس املكان اغتيل النقيب فانسان 
مبضي أربعة أشهر فقط بنواحي موالي سليسن.
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" لقرب من 1956ديسمرب 15"يف احلبيب بناسي حممدكما مت سجن األديب
بع لدائرة تالغ بوالية سيدي بلعباس، وبعد إخضاعه للتعذيب الوحشي، وأم ام صموده بدوار 

، وأمام اجلمهور، بسبب )32(فلم تفلح اآللة االستعمارية إىل انتزاع االعرتافات قامت حبرقه حيا
وطنيته الثائرة الرافضة لتواجد العدو الفرنسي. 

ونواصل سرد بعض احلاالت من سجل اجلرائم الفردية الشائعة والشنيعة يف مدينة سيدي بلعباس يف 
حىت املوت.اللوت بلعباس"و"خلضر بن صغريحق الشهداء كحالة " "، اللذين عذ

، الرتاب الوطينفهما منوذج حي وصارخ متميز ألبشع اجلرائم الفردية والكثرية املرتاكمة يف أرجاء 
ألدوية واألدوات  من مساندي الثورة كل يف جماله كتزويدها  ومبنطقة سيدي بلعباس كعينة فكا

اهدين الطبية والدراهم ومبساندة حد سواء. والشهداء علىنسوة وأرامل ا
اية سنة خلضر بن صغريلشهيد "أوقف ا ، وحول وأودع إىل متفنين التعذيب 1958" 

مبعمل املصربات والزيوت لفارو بطريق معسكر بسيدي بلعباس لدى الفرق العمالتية للحماية 
)DOP ذه الطرق ) هؤالء اجلالدون خمتصون يف ممارسة التعذيب بصفة منظمة وقد مت تكليفهم 

ا مجاد ال حياة  فبعد أن تعرض الشهيد لكل فيه،دون شفقة، يعاملون األجساد واألرواح كأ
ر قرية تلموين إلخفاء  حد آ أشكال التعذيب، كسرت رجله وفقئت إحدى عينيه، مث رمي 

.)42(اجلثث
دة الفردية واجلماعية اليت إن س ضد اإلطارات اجلزائرية قاعدة انتهجتها فرنساياسة اإل

ا ضد اجلزائر كان هدفها جتهيل الشعب وتركته ينغمس يف ظلمات اجلهل دون تنوير  أساسية يف حر
ليسهل عليها استعباده، فقد سارعت إىل اقتطاف رأس كل مناضل أو جماهد أو كل من تظهر عليه 

دته دون عالمات النبوغ التحرري، إىل توقيفه دون جرمية وحماكمة عادلة إىل تعذيبه والتنكيل به وإ
تعيني القرب له لقهر عقيدة احلرية لديه.

" الذي مت توقيفه بعد اعرتافات اللوت بلعباسعن ذلك نذكر ما وقع للشهيد "من األمثلة
" ليقر فوقف عنه التنكيل، سقال شعيبمت احلصول عليها حتت ضغط التعذيب من زميله الشهيد "

دوغالدر فاعتقل وزج به يف ثكنة اللفيف األجنيب بسيدي بلعباس فأشرف املالزم 
)Degueladre ( من اللفيف سجله احلالك كسفاح لرجاالت الثورة املنضوي حتت
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(OAS) يف الكومندوس دالتا، أدار رحى االستجواب و الذي حاوال جاهدا أن ينتزع من الرجل
رة أخرى يقشر أظافره من الغيظ، فعمد  رة يف تلعثمه و الشهيد االعرتافات دون جدوى متملمال 

ء يف األماكن احلساسة إىل تعليقه رأسا على عقب وبعد توايل اجلالد  ستعمال الكهر على تعذيبه 
مخس البندقية ليهشم مججمته، فلم ين كسر ومل موجة من مراحل العذاب املرير بصق عليه وضربه 

رئها رمحه  سرارها لتزهق روحه الطاهر إىل  يديل مبعلومات للعدو عن خمططات الثورة ومل يبح 
.)52(هللا

يد املتواصل يف ضخ الدماء من قوافل الشهداء لترتعرع شجرة  موعد آخر لتاريخ الثورة ا
ها الشهيد " ، خبالد" املدعو رعون حممدفاحلرية، فهذا أحد أعيان مدينة سيدي بلعباس وضحا

ئب رئيس البلدية مت اغتياله يف أوت  ب داره، ال 1958وكان مستشار بلدي، و ، بربودة أمام 
لشيء سوى أنه وطين ثوري ومعارضته الشديد لالخنراط يف جلنة لإلنقاذ العمومي، وقد مت توجيه 

ام إىل اليد احلمراء، كما كان قتله له معىن سياسي، ويف اليوم املوايل وعقب موت والده أصابع اال
جلبل حيث استشهد ميلود فرعونالتحق ابنه " .)62(والسالح بيده" 

ن أشكال التعذيب أيضا واجلرائم الوحشية اليت تقشعر من أهواله األبدان هو ما حصل يف م
عبد بوخلدة"، و"بوهند حييوما تعرض إليه كل من"-مارسي الكومب سفيزف حاليا-بلدية  
وي أمحدو"القادر" ، وعائلته، وآخرون كثر، وكعينة منوذجية ملا عايشته جل العائالت )72("لعر

رخيية عن عائلة " رت ولطمت االستعمار يف ثغره نورد كشهادة  وي أمحداجلزائرية اليت  " لعر
لساعة على ا1957مارس10الذي عاىن األمرين التعذيب و القتل، فقد ألقي القبض عليه يوم 

-سفيزف وبوحنفية- العاشرة صباحا من طرف اجلنود الفرنسيني مبنطقة تدعى "الفرعة" الواقعة بني
وأخذ عنوة ومكبال إىل املكتب الثاين أين عذب واستنطق، وبعيد الظهرية أخذه العساكر وعلى 

" إىل منطقة تدعى "غابة إسطنبول" بنواحي مدينة بوحنيفية، وبكل وحشية شانسيسرأسهم "
لرصاص ويسقط شهيدا يف ميدان الشرف وعمره ال يتجاوز  قطعت أذنيه وأنفه وهو يتأمل، لريمى 

شخصا ليبثوا الفزع واهلوان يف 25عاما، وقد أحظر اجلالدون شهداء على الواقعة حلوايل 29
اهدان" دكاين "، و"شباين عبد القادرأنفسهم، لكن ككل مرة هيهات هيهات، ومن بني احلضور ا

محهما هللا.ر)82("دأمح
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وي حيي وتساءل " ملاذا مل حياول أحد يف سياق الشهادة اسرتسل جنل الشهيد السيد عر
م فضلوا تضحية ، فقيل له: "من احلضور مساعدة والده وختليصه من اجلنود الفرنسيني"

ا وهذابشخص واحد بذال من أن يقتل سكان منطقة إسطنبول بكاملها" سجية اتصف 
دة مجاعية وبعيد االستقالل سعى ابنه جاهدا - كما ذكرت آنفا-االستعمار الفرنسي قيامه 

ره وجتاعيده كأثالم خطوط زرع ال ميحوها  للعثور على قرب والده ولكن دون جدوى، فرتك احلزن آ
ر أيدي  اجلالدين الفرنسيني يف الزمن، فلم تسلم هلم اجلثة الطاهرة بل تركت لوعة النوى عليها آ

ا  أنفسهم شاهدة كتاريخ ال يضمحل وال يطمس أبدا، فوالدته وافتها املنية حرقة وشوقا على فقدا
عاما تناست 23الشهيد البطل، وال أوالده حيي، ماما، الطيب تناسوه، وال زوجته البالغة آنذاك 

ا عند ساعة ال ر صفر لينغصوا ويقوظوا عليهم العيش الروح واجلسد، فككل ليلة عاود اجلالدون ز
ج الوقار وبتحريش الكالب  بسالم، فسلطت عليهم جرمية احلياء خبلع املالبس وجتريدهم من 
البوليسية املدربة لتنهش حلم األم أمام أنظار أوالدها ودون مراعاة لألعراف الدولية أو حلقوق 

طة وفرح السادية االستعمارية، علهم جراء اإلنسان فلم يكل املستعمر الغاشم عن أفعاله، وهم يف غب
التذليل النفسي البوح بكلمة عن الثورة، لكن هيهات، صربت العائلة الثورية متجلدة حمتسبة عند هللا 

الستقالل )29(.الفرج والثواب، والتطلع ليوم أفضل 

وي أمحدلتحق الشهيد "ا "، ويسجل يف قائمة قوافل الشهداء اللذين مل يعرف لعر
فنهم، ولكن ذاكرة التاريخ مل تنساهم وال األماكن اليت زهقت فيها أرواحهم، فهم شهداء بال مد

"بوهند حيي" و"عراس رقية"، و: "زيدور حممد قاسم" قبور، وحيرر امسه مبعية زمالئه كأمثال
.)30(و"بوخلدة عبد القادر"

نعم «صرح هي عينات ورذاذ عامت يف العلبة السوداء للجرائم اليت اقرتفتها فرنسا ضد شعب 
ا حاالت انعزالية فردية شاذة حىت تتنصل من معاقبة األجيال  ا أمام الرأي العاملي كأ للحرية"، أورد

، ملا اقرتفته من أحزان يف صفحات لن تطوى ولن حترف أبدا.  والتاريخ وشهداء العصور

لثا: مراكز التعذيبالفرنسي مبنطقة سيدي بلعباس:
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حلرية واألرواح التواقة للعيش الكرمي سعى جاهدا منذ أن  ليكمكم اإلستدمار األفواه املطالبة 
القهر واإلرهاب فقد شهدت منطقة سيدي بلعباس إىل اعتماد سياسةوطئت أقدامه الرتاب الوطين

التعذيب كإسرتاتيجية أساسية للقضاء على الثورة عن طريق أبشع الصور من الظلم، واعتمد سياسة
بتكار أساليب حتدث األمل  إنشاء احملتشدات وخمتلف مراكز التعذيب وخاصة ضد املساجني، 
والصدمات اجلسدية و النفسية حىت املوت وقد خصص و أنشأ و استحدث االستعمار الفرنسي 

كز يدي بلعباس على سبيل املثال ال احلصر: "مرجمموعة من مراكز التعذيب على مستوى منطقة س
يكىن نسبة إىل ضابط دو جنسية اسبانية من ضباط اللفيف األجنيب، يقع هذا املركز يف بوحلية"

احلي الشعيب حي الريح، و إذا جنى األسري فيه من املوت فإنه ال ينجو من العاهات اجلسدية 
" فكان املساجني حيولون إليه بعد حماكمتهم على السجن املدين مبدينة سيدي بلعباساملستدامة، "

األعمال املنسوبة إليهم، فيسلط عليهم أبشع أنواع التعذيب ويعاملون معاملة ال متت لإلنسانية 
أنشأ هذا السجن وكان حتت إشراف عناصر اللفيف األجنيب السجن املدين حبي القرابة" بصلة، "

سلطات الفرنسية، وهناك مركز آخر ال يقل بشاعة و ال والذين كانوا فيه يعتربون خطر على أمن ال
اليت ذاق فيها املناضلون مركز ثكنة فيينو" يتصوره عقل و يعجز أي لسان عن التعبري عنه هو "

يف وسط مدينة سيدي بلعباس، و أوكلت مهمة اإلشراف 1861العباسيون الويالت، أنشأ سنة 
.)Tomass()31" (توماسوالكولونيل ")Gardy" (قارديلضباط كبار أمثال الكولونيل "

ومن أشهر مراكز التعذيب على مستوى منطقة سيدي بلعباس جند:
(بدائرة تالغ) مراكز التعذيب
(بلدية الضاية)بوسوي مركز التعذيب
(بدائرة تنرية) مركز التعذيب مبزرعة بوحلوفة
(مبدينة سيدي بلعباس) مركز التعذيب مبعصرة الزيتون
 التعذيب ببلدية بلعريب (بودانس سابقا)مركز
(بسفيزف) مركتز التعذيب مبعصرة اخلمور
(دائرة رأس املاء) مركز التعذيب دار احملابيس
(بوخنفيس) مركز التعذيب ببوشبكة
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هذا ما خلفته احلكومة االستعمارية من شواهد وأطالل كشهود عيان عن جهنمية وفظاعة 
سبيل املثال ال احلصر:هذه احملالت ونورد منها على 

:(بدائرة تالغ) مراكز التعذيب
إن التاريخ لن ميحى، ال الذاكرة، وال الزمن، وال اآلالم، فاألطالل اليت خلفتها األماكن 

من مراكز للتعذيب، لشواهد عيان على الوحشية احليوانية اليت استعملتها  اجلهنمية بدائرة تالغ
اهدين و الوطنيني لكسر شوكة الثورة ونذكر منها: مركز  كمطية لصد جحافل الرجال من ا

سس سنة كامبو يف معصرة للخمور ألحد املعمرين 1955االنتقاء والرتحل مبزاورو، والذي 
(Cambot) آنذاك، يديرها أحد أبناء املعمرين برتبة صف ضابط يدعى رئيس بلدية تالغ

سم ")JeanVan Jeanجون فان جون ( "، الذي أوكلت إليه شايب الرأسواملعروف 
مهمة تعذيب وقتل كل جماهد يعتقل فيه، وأطلق على هذا املركز اسم املكتب األول 

)Premier Bureau( ت ضيقة ير مى فيها ، جمهز حبفرة خصصت للتعذيب وزنزا
ألصفاد  ا أكوام من حلم مكبلة األيدي من اخللف  اهدون األسرى واملناضلني أجسادا كأ ا
والسالسل حىت األرجل حىت ال يطيق الكائن احلي من احلراك أو القيام حباجاته الطبيعية، فقد 

اف عوملت هذه الزمرة بعنف شديد ودوم رمحة أثناء عمليات االستنطاق مرامها سحب أي اعرت 
ء  عتماد أبشع وأقبح الوسائل منها الكهر اهدين،  ولو كان غري حقيقي عن خمططات الثورة و ا
مثال... ووضع خرقة على األفواه مث مترير املاء عليها ليختنق الشخص خالل العملية ... وكانت 

ر القيود من خيش احلبال وغرز األصفاد وندوب السياط خلري مدافع أمام حمكمة احل ق املنصفة آ
.)32(ملا لقيه الثوار يف سبيل حتقيق احلرية

كان هذا املعتقل الرئيسي الذي تدار فيه عمليات االستنطاق الكربى كلما كان املعتقل أو املأسور ف
ذو قيمة، وتعترب مهزة الوصل بني املعتقالت األخرى إذ شارك يف عمليات التعذيب و التحقيق بعض 

اية كل عملية است نطاق يقسم إىل من اخلونة اجلزائريني، و املرضى نفسيا من أبناء الكولون، وعقب 
ت، والقسم الثاين ينقل إىل  ر و الغا ثالثة أقسام منهم من يلقى حتفه بعد التعذيب ويرمى يف اآل
عمال السخرة و الشاقة كبناء الثكنات  احملاكم الفرنسية، أما القسم الثالث فيزج به للقيام 

والسجون لالستعمار. 
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فهذا املعتقل اجلهنمي كان يضم أربعة أبراج للحراسة و املراقبة على كل واحدة كشاف من 
جليش  نور ساطع ميسح املنطقة ليال ليكشف كل حراك، وله مدخالن: الباب األول خاص 

فذة واحدة حجمها  40الفرنسي، والباب الثاين خمصص لدخول السجناء، كما كان حيوي على 
رات األهايل مرة واحدة يف األسبوع ملدة ال تتجاوز اخلمس دقائق، مسكا فقط،وهي خمصص ة لز

ر التعذي ب عن شريطة أن يكون السجني قد مر على كل مراحل التعذيب واالستنطاق واندملت آ
ا مأساوية و  جسده حىت يرخص ألهله وذويه  رته، أما احلياة بداخلها فأقل ما ميكن ذكره عنها أ ز

)33(.ميكن لإلنسان العاقل تصورهاكارثية جدا وال 

ملكتب الثاينز آخر معد للتعذيب ببلدية تالغ و ومرك املسمى 
)DeuxièmeBureau( فكان أصل منشئه معمل جتاري ملك 1957سس سنة

يقع حتت قيادة املالزم األول من القبعات احلمراء)Khalfounخلفون(لليهودي املسمى 
)Les Berets Rouges(واحد فقط، وبوسطه توجد طاولة كبرية تبلغ مرتان ،له مدخل

م عرضا، وهي مثبتة يف األرض وغري قابلة للنقل أو للحمل وهلا أربعة أغالل 01م طوال ومرت02
يقيد فيها السجناء من اليدين والرجلني، ومبدخله ركبت لوحة خشبية معلق عليها كل التعذيب من 

اية ك ئية...، وبعد  ل عملية تعذيب يرمى السجناء يف حوض من املياه امللوثة خناجر وأدوات كهر
قتحام األجساد، فأغلبهم ميوت جراء املرض و التعذيب ويتم رميهم  لصابون مما تسمح للجراثيم 

ن. ومركز آخر للتعذيب ر املهجورة و يف مغارات اجلبال والكهوف والود شيلمبزرعةليال يف اآل
ا ثكنة ) Fermr Chile Bijeu(جبو الواقعة بطريق الضاية لدائرة تالغ، كان يوجد 

عسكرية يشرف عليها ضابط برتبة نقيب، وحسب شهادات ممن ذاقوا مرارة هذا املركز أنه من كان 
ها ال يعود ليخرج منها فيقتل ويرمى يف بئر عميقة جماورة  يدخلها ويثبت انتماءه للثورة ومساندته إ

)43(للثكنة. 

كز التعذيب هي قطرة من ويل العذاب الذي لقيه الصامدون الرافضون نعتقد أن مرا 
للعبودية والقهر من اآللة االستعمارية الفرنسية، فبجماجم الشهداء سطع جنم احلرية، وال أحد 

ة إال من عايشها، هوان، قلق نفسي، أمل روحي وجسدي، فراق األحبة، مقربة      يتصور مشهد املعا
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األجيال، التاريخ كان وال يزال وصمة عار على املغتصب بيد أنه أنصف لألحياء، وهم مفخرة
الرجال ممن دافعوا عن الوطن ورصع ووشح أمساءهم يف سجل التاريخ واخلالدين.

مناذج وشهادات عن سياسة التعذيب االستعماري مبنطقة سيدي بلعباسرابعا:
ا اجليش الفرنسي ضد السكان املدنيني  بعد أن استعرضنا األعمال الوحشية اليت قام 
اهدين يف مراكز التعذيب واليت كانت منتشرة عرب تراب منطقة سيدي بلعباس، حماوال  وضد ا

لثورة أو حيتضنها، وأصبحت   كاسرتاتيجيةالعدو الفرنسي من خالهلا خنق كل صوت يؤمن 
حد من قوة الثورة مربهنا على شراسة جيش االحتالل.ومنهجية لديه لل

وحناول اآلن أن نعطي صورا حية عن تلك األعمال الشنيعة كنموذج من عشرات املئات 
ا شأن بقية املناطق األخرى من اجلزائر. حلاالت التعذيب اليت شهدها سكان هذه املنطقة شأ

 اهد :)53(يقولقندوسي عبد هللا شهادة ا
لشاهد العيان ممن عايشوا الظلم وعن  ة داخل املركز نستشهد  احلياة املزرية و املعا

اهد " إىل 1957" الذي أسر يف هذا املركز ملدة سنة كاملة من هللاعبدقندوسيداخله، وهو ا
لقد دخلت مركز القصبة لبوخنفيس وتعرضت ألبشع : "وحول ما تعرض له قال ما يلي1958

فال أستطيع املقاومة أنواع التعذيب و  ورجال ملاء حيث بعد تقييدي من يدا من بينها التعذيب 
نبوب من املطاط ويصلونه بني احلنفية وبني فمي مث يرسلون املاء حىت امتأل جويف  تون  بعدها 
وكدت أختنق ليقوموا يف نفس الوقت بركلي وضريب من كل جهة، ليخرج املاء من كل منافذ 

ء، وعن هذه الكيفية يضيف قائالوأحياجسمي"، : "لقد مت إيصال كان التعذيب بواسطة الكهر
ألجزاء احلساسة من جسمي حىت كدت يف بعض األحيان أن أفقد صوايب ووعيي  ئي  التيار الكهر

اهد من جراء هذا األسلوب من التعذيب" ، ومن أشنع وسائل التعذيب كذلك اليت تعرض هلا ا
" يف صباح مه على أكل عشرون كيلوغرام من البصل يقول يف هذا الصدد: قندوسي هي إرغا

م قام بعض اجلالدون بتكبيلي من كل جهة ليحضروا بعدها أكياس من البصل وأرغموين  إحدى األ
لقوة على ابتالعها وإال سوف أقتل مباشرة، فكان علي إال أن أمتثل ألمرهم وواصلت أكل البصل 

م نقلي إىل من الساعة التاسعة ص باحا إىل غاية اخلامسة مساءا حينها انفجرت معديت مما اضطر 
نية وبعدها مت - حساين عبد القادر حاليا-املستشفى ومكث فيه شهرا كامال ليعودوا يب إىل املركز 
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جراحية، إىل أن مت تعرضي إىل اعتداء من طرف جنود االستعمار مما أجربت على القيام بعملية
ويضيف ذات املتحدث أن االستعمار مل يكتفي ، راحي لعدم ثبوت األدلة الكافية"سبعدها إطالق 

بتسليط هذا العذاب فقط بل مشل شىت أنواعه أثناء االستنطاق واليت ال تقل خطورة وبشاعة  
ا . كسابقا

(املدعوة حمجوبة) 63(شهادة الفدائية داين الكبري سعدية(:
اهدة الفذة أطال هللا يف عمرها " مفاده سي عبد الكرميوبعد إيعاز أمر من املالزم "ا

سني بقلب مدينة سيدي بلعباس بغية جلب مسدس أسطواين كان  ضرورة التوجه إىل حي سيدي 
خمبأ يف بيت أحد املناضلني ونقله إىل ذات الفوج الفدائي للقيام بعملية نوعية ضد عساكر فرنسا، 

اهدة وبعد وشاية من أخد ا " بونسخلائنات مت القبض عليها من طرف النقيب "ويف طريق ا
)Pons ( م 10ليتم نقلها إىل معصرة الزيتون بطريق معسكر ليسلط عليها عذاب جهنمي مدة أ

ملركز مدة ستة ( ملاء .06متتالية لتمكث  لسوط وإغمارها  ء والضرب  ) أشهر عذبت الكهر
ا احلية تؤكد ا حينما كانت وعن شهاد تدق الساعة منتصف الليل:" تقول كنت :" أ

أخرج مبعية املقبوض عليهم ويتم تعذيبنا داخل قبو من طرف "مينوس"، ويؤتى بسرير ويتم بسط 
ستعمال آلة الصعق  ، ويقومون بكي جسدي كله  ورجال جسدي عليه، وأكبل من يدا

اهدين رغم معرفيت جبمي ئية دومنا أن أتفوه بكلمة سر عن ا ع األسرار الثورية ، وأمام عنادي الكهر
حلنفية ويدخل يف فمي  لقبو عن طريق توصيل خرطوم ماء  وصربي يتم استعمال املاء املتواجد 
وأرغم على الشرب دون أن آخذ أنفاسي ،حىت يغمى علي وبعد استعاديت لوعي أحتسس خروج 

اجليوية واجلسدية ليبقيين اجلالد املاء من أنفي، مث يؤتى بطبيب املركز ليتفحصين ويعاين مؤشرايت 
ا حياة ؟ ..." . متيقضة، ويطرح سؤاال على الطبيب: أهل هي مقاومة للعذاب أهل 

رة  ت  رة وزخاة من الذكر اهدة شاردة الذهن مغوررة العينني تذرف دما  وتسرتسل ا
تكل أبدا.أخرى، واليت كانت سنها حني ذاك قاصرة حنيلة اجلسد، ومتتلك عزمية قوية ال

جلالد بونسوبعد ما أن كل اجلالد  اهدة نودي وأويت  من تسليط العذاب األليم على ا
ليوجه هلا وابل من العذاب ليلقم مسدسه ويضعه على رأسها ويهددها )Godino(قودينو

ستقالل اجلزائر قوي به وصربت وحتدته قائلة هلم نفذ وأطلق فإمياين  وأنكم بطلق النار لكنها مل 



كركب عبد الحق      ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستعماري خالل ثورة التحرير  التعذيب اال

269

اهدة وتفوه أمامه  بونسسرتحلون عن وطننا، فاستشاط العدو وهم يف تسليط أعىت العذاب على ا
"إذا ما استطعت أن تفتك منها مبعلومة أو ليؤزه على شحذ ضغينته وهي تسمع حديثهما قائال له: 

ما ولكنهاتبوح لك األسرية  بسر عن الثورة ستكافئ ويتم ترقيتك يف الرتبة األعلى"، كسرت إراد
اهدين أو الثورة، فأمر اجلالد بستة ( ) من معاونيه من اخلونة 06وجتلدت ومل تتفوه بكلمة ختص ا

برتك رسالة أو )MUNOS(مينوس خراجها وقتلها يف مقربة املوىل عبد القادر، فأمرها اجلالد 
متعنتة ألمره، فقال هلا: وصية لوالديها فرفضت، أصر وأحل للمرة الثانية على طلبه لكن رفضت 

ا على منت سيارة احلياة ستنتهي معك" م ، وحينما مهوا إلركا ..." فعقدوا العزم على تنفيذ مأر
فأمر )Midon(ميدون لتنفيذ أمر القتل، حل عليهم قائد اللفيف األجنيب )Jeep(جيب

ا قاصرة وأنه يف غىن عن حتقيق يف ذات الش ا إىل زنزانتها كو أن ظف إىل تقيده يف نظره عاد
ستكمال امللف ومعاملتها بونسمبعاهدة جينيف املتعلقة حبماية ومعاملة األسرى، وأمر اجلالد 

جلنرال ديغول عن  بلطف وحماكمتها دون قتلها، وإن مل ينصاع ألمره سيتصل إذا تطلب احلال 
رجقضيتها، فهاب اجلالدون منه وأعادوها، وحولت إىل  مبخرج ) Ferme Berge(مزرعة 

حي ماكوين بسيدي بلعباس، ليتم التحفظ عليها مدة أسبوع، لتحول مرة أخرى إىل سجن وسط    
لثة إىل معتقل حمجوبةاملدينة، ولكن آمر السجن هاب ورفض استقبال الفدائية "  "، لتحول مرة 

ريخ وقف إطالق النار مبدينة تيبازة دومنا أن يتم تعذيبها مدة بقائها به حىت تيفيشونالنساء 
، لتتجه مبعرفة سكان مدينة البليدة ولرتكبا 1962مارس 24مبضي أسبوع، وسرحت منه يوم 

ا من املعتقل لتصال إليها مجيلةاملدعوة عاشورالقطار املتجه إىل مدينة سيدي بلعباس مبعية رفيقا
اهدة يف نفسها خيفة ووقف ت تتحسس األمر، كيف ال ارا وهي خالية من املارة، فأوجست ا

اهدة الفطنة ذات الباع يف البطولة واإلقدام، لتمشي مبعية رفيقتها على مشطي رجليهما يف  وهي ا
اهدة، وبعد  ترقب وحذر على طول طريق السكة احلديدية  لتدخال معا املنزل العائلي اخلاص 

االغتيال اجلماعي للمواطنني، ومل تنفذ القتل و منظمة اجليش السري استبيان واستقصاء عرفت أن 
ملناضلني  ، فطالبت اجلمع حبمام بن  شيحةتكل فحركتها وطنيتها واجتهت إىل حي القرابة الشعيب 

لدفاع واالنتفاض ضد (م.ج.س )، قيل هلا أن السالح شحيح، وأنه متواجد مبدينة تلمسان عند 
وطين لإلتيان به، فأعلمها القائد أن قطع "، فبادرت مبعية جندي جليش التحرير السيناصرالقائد "
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" كون السالح ذو أمر مبهمةالسالح متواجدة حبمام بوحجر لدى أحد املناضلني فسلمها وثيقة "
قيمة فنية وقتالية عالية، للتعريف عن نفسها وليسمح هلا بنقل وجلب السالح إىل مدينة سيد 

اهدة يف إسعاف بلعباس، وأكملت املهمة بنجاح ومت تدعيم الثورة و ا لسالح، وبقيت ا اهدين 
ملدرسة حتت إمرة الطبيب " " حىت نيل احلرية و االستقالل.سي صابراملرضى 

:اهلوامش
ن)، .1 .13، ص 2009دار هومه، اجلزائر، "جرائم فرنسا يف اجلزائر من بيجو اىل أوساريس"،سعدي (بز
: أنظر كذالك، 200، ص2009، دار هومة، اجلزائر، جرائمهم"كيف ننسى و هذه الصديق (حممد الصاحل)، ".2
" ،(عبد القادر) جلزائر خالل فرتة االحتاللالبقريات املمارسات "، امللتقى الدويل حول: - جرمية التعذيب-جرائم االستعمار الفرنسي 

.2015ماي 5و 4يومي: ،غري منشور، وهران )1962_1830القمعية والسياسات االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر (
).49،51، ص ص (2013"، منشورات دحلب التعذيب يف ميزان النقاش1962-1954جلزائر القورصو (مليكة)، "ا.3
، ترمجة: العيد دوان، منشورات "وكبح مجاح املستعمرات الفرنسية"1950- 1944جمازر استعمارية_اجلمهورية الرابعة_بونو (ايف)،".4

ري ).181،182، ص ص (2013س، الديكوفريت وسريوس، 
القضائية_فرجاس (جاك)، .5 لة، األبيار، اجلزائر، "جرائم الدولة_الكوميد .73، ص 2013"قراءة وتعليق "موسى زمويل"، منشورات 
ن)،.6 ).14،15املرجع السابق، ص ص ("جرائم فرنسا يف اجلزائر من بيجو اىل أوساريس"،سعدي (بز
ن)، .7 ريخ االستعمار الفرنسيصفحة ظاملة سعدي (بز املوافق لـ ذي 2008، ديسمرب 172، العدد جملة أول نوفمرب، ومظلمة من 

.)29،35ه، ص ص (1429احلجة 
ألفراد بصفة منظمة أو غري منظمة، دون مفهوم التعذيب.8 : يقصد به على العموم اآلالم اجلسدية و الذهنية اليت يلحقها أعوان السلطة 

أنفسهم أو بناء على أوامر السلطة اإلدارية أو السياسية أو كالمها معا، ويتضمن التعذيب عدة أشكال وأنواع وهو على سبب ظاهر من تلقاء
حول موضوع طرق ووسائل التعذيب الفرنسي يف ثورة درجات خمتلفة و هو يف األساس يتشكل على نوعني: تعذيب نفسي وآخر جسدي، 

إىل:التحرير الوطين اجلزائري يرجى العودة
 ئق، دراسات، حتقيقات وشهادات، بطوالت املرأة اجلزائرية يف الثورة وجرائم االستعمار الفرنسيقنطاري(حممد)، "من "، حقائق وو

اهد عبد العزيز بوتفليقة، دار الغرب للنشر والتوزيع، ص  وما بعدها. 161تقدمي: فخامة رئيس اجلمهورية ا
ن الثورة التحريرية، املركز الوطين للدراسات، صبلعبدي.9 .23(عابد)، "السجون واملعتقالت واحملتشدات إ

.202الصديق(حممد الصاحل)، املرجع السابق، ص .10
اهدين لوالية سيدي بلعباس، مصلحة احملافظةسجل جرائم ضد اإلنسانية يف سفيزف، العدد الثالث، "جملة أضواء التارخيية.11 "، مديرية ا

).11،12على الرتاث التارخيي والثقايف، ص ص (
، 1432/2010"، الطبعة األوىل، من جرائم اجليش الفرنسي يف بعض مناطق الوالية اخلامسة خالل الثورة اجلزائريةاري (علي)، ".12

).14،16مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، ص ص (
رخيية بلبوري (سيد أمحد)، ".13 ن الثورة اجلزائريةحمطات  ريخ منطقة سيدي بلعباس "، لناحية سيدي بلعباس إ امللتقى الوطين حول 

،جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع اجلزائر، ص ص 1830/1962خالل الفرتة االستعمارية 
)141 ،149.(

.21اري (علي)، املرجع السابق، ص.14
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ن الثورة اجلزائريةبلبوري (سيد أمحد)، ".15 رخيية لناحية سيدي بلعباس إ ).149، 141"، املرجع السابق، ص ص(حمطات 
اليت أنظر احلصة )، 270،271، ص ص (ANEP"، ترمجة: حممد املعراجي، منشورات 1962-1830اجلالدون جنادي (بوعالم)، ".16

عة سيدي بلعباس حول جرائم فرنسا يف منطقة سيدي بلعباس، مبناسبة إحياء ذكرى السادسة نشطها األستاذ الباحث "بوعالم جنادي" مبقر إذا
واألربعني السرتجاع السيادة الوطنية.

اهدين- تالغ- لعيد النصر37اللجنة الوالئية لالحتفال بذكرى .17 .19، ص مديرية ا
كلم.100بـــــــ  أرشيف بلدية رأس املاء، هذه األخرية تبعد عن مقر والية سيدي بلعباس .18
.31نهاري (علي)، املرجع السابق، صن.19
.15، صنفسه.20

21.- AINAD TABET(Redouane), « Histoire D’Algérie, Sidi Bel Abbés De La
Colonisation A La Guerre De Libération En Zone 5 Wilaya V (1830-1962)», Avec
La Collaboration De TAYEB NEHARI, Officier De L’A.L.N, ANP, Edition,
Alger1999,P 300.

).27،28املرجع السابق، ص ص (من جرائم اجليش الفرنسي يف بعض مناطق الوالية اخلامسة خالل الثورة اجلزائرية"، اري (علي)، ".22
:كذلكأنظر  )، 26،27ص ص (نفسه، .23

 AINAD TABET (Redouane), Op.Cit, PP(300,301).
24.AINAD TABET (Redouane), Op.Cit, PP (292,293).
25.Ibid,P 292.
26.Ibid,P 302.

وي حييمقابلة مسجلة.27 نوية حسيين حسني مبدينة سيدي بلعباس يوم - ابن الشهيد-مع لعر .18/04/2010مدير 
ملؤسسة ونبذة عن الشهيد.–منشورات .28 ه هللا.من إصدار املتوسطة اليت حتمل امسه ببلدية سفيزف ختليدا للشهيد رمح- مطوية خاصة 
وي أمحد يوم إلقاء القبض عليه  1957مارس 11كما أنه بعد اليوم املوايل إللقاء القبض عليه بتاريخ .29 حرر حمضر قضائي كتب فيه أن لعر

ملمرت، حيث مت إرسال حمضرين قضائيني آخرين أحدمها إىل 9جوز من األحذية مبختلف املقاييس وسالح ذو معيار12كان حبوزته كيس فيه 
وي حييمقابلة مسجلةس دائرة سيدي بلعباس والثاين إىل قاضي بلدية مارسي الكومب،  رئي املقابلة املسجلة السابقة.                      ابن الشهيد-مع لعر

املقابلة املسجلة السابقة.نفس .30
اهد عبد القادر بومليك بسيدي بلعباس..31 أرشيف متحف ا
اهدين لوالية سيدي بلعباس، مصلحة احملافظة على ، 2000، العدد الثالثجملة أضواء.32 رخيية فصلية تصدر عن مديرية ا نشرة إعالمية 

.34الرتاث التارخيي والثقايف، ص
اهدين واملكتب الوالئي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لوالية سيدي بلعباس، ".33 ألحداث التارخيية منشورات مديرية ا استمارات خاصة 

).  03،05، ص ص (- لدائرة تالغ-والعسكرية
.03نفسه، ص .34
لثورة عام مقابلة مسجلة مع.35 كمناضلفي ج.ت.و مث كمسؤول عن مجع االشرتاكات يف اخللية مث يف 1956قندوسي عبد هللا،التحق 

، مبقر بلدية ملطار.   2009جوان09األوىل،يف املنطقة اخلامسة،يوم الفوج مث يف العرش مث يف الفرع، القسمة األوىل، الناحية 
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مهمة الفلسفة إزاء اتمع والتقنية والكائن
*قراءة يف حوار مارتن هيدغر وريتشارد فيسر

الدكتور لكحل فيصل، جامعة تيارت
احلوار الذي أجراه ريتشارد فيسر مع مارتن هيدغر فيما خيص الفلسفة يبحث املقال يفامللخص: 

تمع والكائن، ألن التساؤل عن ماهية الفلسفة ال  تمع والكائن أي يف دور الفلسفة اجتاه ا وا
يتحدد من داخل الفلسفة كبحث يف املعرفة والوجود والقيم وإمنا يف مهمتها ودورها احلضاري، يف 

تمع واملتغريات العلمية والتقنية والتكنولوجية اليت أثرت يف الوجود اإلنساين جمال اإلنسان و  ا
املعاصر. 

The following article deals with the dialogue conducted by Richard Visser
with Martin Heidegger concerning philosophy, society and the object, in other
words, the role of philosophy towards community trend and the object, because
the question of what philosophy is, is not determined from within philosophy as
research in the knowledge and existence and values, but in its mission and role in
civilization in the field of human, society and scientific, technical and
technological variables  that have affected the contemporary human existence.

تمع Technologyالتقنية الكلمات املفتاحية :  الوجودThe objectالكائن  societyا

Being الفلسفةPhilosophy.

مقدمة: 
إن النص الذي حنن بصدد مناقشته وحتليل مضامينه عبارة عن حوار أجراه "ريتشارد فيسر" 
مع "مارتن هيدغر" يف إحدى قنوات التلفزة األملانية ونشر يف إطار مؤلف مجاعي حتت إشراف 

. وهو نص 77-67، ص: 1970ميونيخ ، فرايبورجKarl Alberريتشارد فيسر عن دار النشر 
عن موضوعات ومسائل متباعدة عن بعضها البعض نسبيا، ألنه مل يكن نصا يتكلم فيه هيدغر 

لنسبة  منضما بشكل كاف، ينتقل فيه احملاور من السؤال حول مهمة الفلسفة عامة ودورها 
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لنسبة للجامعة مث  تمع والكائن والكينونة بعامة إىل التساؤل حول وظيفة الفلسفة  لإلنسان وا
لوم األخرى، لريبط احملاور كل هته األسئلة من خالل بيان عالقتها بفلسفة لنسبة لغريها من الع

هيدغر األنطولوجية، حماوال أن جيد إجابة عنها من مسار الفكر اهليدغري ذاته. ويبدو من خالل 
احلوار أن هيدغر غالبا ما يوجه السؤال الذي يطرح عليه من طرف ريتشارد فيسر إىل سؤال آخر 

األسئلة اجلذرية اليت تطرحها فلسفته، ولكن على الرغم من تباين املوضوعات اليت يتالءم مع طبيعة
ت هيدغر، يظهر ذلك من خالل  شكلت مضامني احلوار إال أن هناك هدفا مشرتكا حيكم كل إجا
تركيزه على عالقة الفلسفة مبتغريات العصر العلمية والتقنية اليت أثرت بدورها على الوجود اإلنساين 

اصر ومن مث على مآله ومصريه. إن أمهية حتليل مضامني وحيثيات هذا احلوار هي بيان وجهة املع
(أي قبل ستة 1970نظر فلسفة هيدغر إزاء متغريات العصر، ال سيما أن احلوار كان يف سنة 

لتايل معرفة إن كانت مواقف هيدغر الفلسفية إزاء الكائن الكينونة، سنوات من وفاة هيدغر)، و
ملسار اإلن ا بقيت متمسكة  تمع، العلم التقنية... قد تغريت يف آخر مساره الفكري أم ا سان، ا

؟ إن السؤال اهلادي يف 1927منذ 1األنطولوجي نفسه الذي طرح يف مؤلف "الكينونة والزمان"
قراءة ومناقشة مضامني وموضوعات هذا احلوار الفلسفي بني فيسر وهيدغر هو بيان املهام املناطة 
تمع، العلم، التقنية التكنولوجيا، اليت أثرت  لفلسفة أمام متغريات العصر يف جمال اإلنسان، ا

بدورها على الدزاين اإلنسي املعاصر؟ 
مبعىن ماذا دأ فيسر سؤاله ملارتن هيدغر حول املهمة االجتماعية للفلسفة يف الوقت احلاضر؟يب

تمع والعلم، وكذا مدى مسامهتها يف تغيري األمناط التقليدية فيما  ميكن أن تقدم الفلسفة لإلنسان وا
تمع واجلامعة. خيص إصالح ا

يف حماضرته أقره منذ أربعني عامانفسه الذي إنَّ جواب هيدغر دقيق وحاسم، وهو اجلواب 
، إنه من الصعب جدا حتديد مهمة واضحة للفلسفة ازاء 1929االفتتاحية جبامعة فرايربورج 

تمع والعلم والكائن، ألن تفرعات العلوم وجماالت حبثها جيعل من الصعب القبض عليها  االنسان وا
"إن كل مفكر يفكر فقط يف فكرة واحدة. وهذا ما وفق ما حيدد لنا مهام الفلسفة ازاء كل منها،

حيتاج دائما إىل der Forscherمييز كذلك بشكل أساسي الفكر عن العلوم، إن الباحث 
واخلطأ. أما املفكر فيحتاج فقط Stockenاكتشافات وأفكار جديدة وإال وقع العلم يف الكساد 
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ذه الفكرة festhaltenحيتفظ جيدا إىل فكرة واحدة، والصعوبة اليت تواجه املفكر هي أن 
عتبارها الشيء الوحيد الذي ينبغي التفكري فيه حسب رأيه" ، إن املفكر يتوجه 2الوحيدة والواحدة 
املفكر أو الفيلسوف صوب خط أفقي حماوال حبث الفكرة اليت يريد الكشف عنها، إذ كلما أوغل 

يف البحث والسؤال عن حقيقة وماهية هذه الفكرة كلما حقق غاية ومهمة الفلسفة، بينما يف جمال 
لوصول إىل أفكار  ، ألن الباحث يف العلم مطالب دوما  العلوم فإن األمر خيتلف اختالفا جذر

ئي يف موضوعجديدة إزاء العلم موضوع البحث، ئية فمثال لو اكتفى الفيز ملعطيات الفيز حبثه 
ء ومل تصل إىل ما وصلت إليه اليوم من أفكار جديدة حول  الكالسيكة لتوقف البحث يف الفيز
ء احلديثة  لتايل ما كان للفيز ء وغريها، و الذرة والنيرتون والربوتون واإللكرتون وعامل امليكروفيز

ئية الكالسيكية.واملعاصرة أن تقوم هلا قائمة لوال جتاوز التفسريا "ولنتأمل حلظة ما يعنيه ت الفيز
" إن الطاقة الذرية اليت اكتشفتها العلوم  ن عصرا من عصور التاريخ يتميز بكونه "عصرا ذر القول 
وأطلقتها من عاقلها قد متثلت، كأمنا هي القوة اليت جيب أن حتدد جمرى التاريخ. واحلق أن العلوم ال 

ت العلم متغرية على حسب تغري معطياته، فهو دائما يف ، إ3الفلسفة"تكون إال إذا تقدمتها  ن نظر
ا،  يت نتائج أخرى تكذ مساره يسعى إىل اكتشاف النتائج اجلديدة اليت تبقى صادقة فقط ما مل 

دائما إىل األفكار اجلديدة اليت حتفظه من الكساد واخلطاء. وهكذا فإن مسار العلم تراكمي حيتاج

ا متاما  نكون –ولكن "ومع ذلك فإننا يف هذه العلوم مجيعا، وإذا تتبعنا مقاصدها اخلاصة 
ملوجود نفسه". ومن وجهة نظر هذه العلوم ال يتمتع ميدان من ميادينها  على –دائما على صلة "

يت "قبل" التاريخ، أو العكس. وليس ية "أولوية" عل- وجه الدقة ى غريه من امليادين، فالطبيعة ال 
، يبحث العلم الشيء نفسه، أي أنه 4يف املناهج اليت تتناول األشياء منهج يعلو على سائر املناهج"

، 5ري مناسب هلا يقرتح هيدغر تعريفا للعلم احلديث كنظرية للواقعيبحث يف الظواهر حماوال إجياد تفس
غري أن العلم كنظرية ال يعدو أن يبحث إال يف ظاهرية الظاهرة، أما السؤال عن الظاهرة نفسها فهو 

ينسد أمام انفتاح السؤال الفلسفي، و"إن السؤال هو تقوى من مهام الفلسفة، يبدو أن أفق العلم 
، ألن مهمة الفلسفة احلقة تبدأ حني ينتهي العلم إىل نتائجه بعد صياغة الفروض 6(خشوع) الفكر"

"العلم ال يتحرك يف بعد الفلسفة، ق مسدود ينتهي العلم إىل أفوالتجريب والوصول إىل القوانني،



لكحل فيصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهمة الفـلسفة إزاء المجتمع والتقنية والكائن

275

ء يف إطار مفاهيم الزمان واملكان  ولكنه مع ذلك متوقف دون أن يعرف.... مثال: تتحرك الفيز
واحلرية. ولكن العلم كعلم ال ميكن أن حيسم يف حتديد احلركة املكان والزمان. إن العلم إذًا ال يفكر 

بواسطة مناهجه  ء بواسطة أنه ال يستطيع بتا ذا املعىن. ال ميكنين مثال أن أقول ما هي الفيز
ء إال بكيفية السؤال الفلسفي" ئية، إنين ال أستطيع أن أفكر ما هي الفيز .7مناهج فيز

ملعىن الذي يؤثر يف  بيد أنَّ مهمة الفلسفة ازاء العلوم، تتطلب من الفكر أن يكون عمليا 
واقع االنسان وتطوره االجتماعي واحلضاري، بل أن الفكر النظري وحده غري كاف البتة ما مل تعمل 

ت االنسان وأهدافه العملية.  ا على أن تكون عملية يف متناول غا إن ميادين "العلوم من تلقاء ذا
ا كل علم من  املعرفة ينفصل بعضها عن البعض األخر مبسافات متباعدة، والطريقة اليت يعاجل 
عن طريقة غريه من العلوم. غري أن هذا احلشد املتناثر من  علومنا موضوعه ختتلف اختالفا جوهر

نساقه لغري التنظيم الفين للجامعات والكل ى معىن املناهج العلمية ال يدين اليوم  يات، وال حيتفظ 
ت العملية اليت يستهدفها املتخصصون. وعلى العكس من ذلك جند أن جذور  من خالل الغا

ا ، إن ما مييز املعرفة املعاصرة هو تعدد 8العلوم يف أساسها اجلوهري قد ذوت واضمحلت" موضوعا
ا،  وتفرعها داخل العلم الواحد، وتبعا لذلك تتعدد وتتغري مناهجها على تبع تغري وتفرع موضوعا
ء أو البيولوجيا أو التقنية أو التكنولوجيا أو غريها، غري أن موضوعات ومناهج  سواء يف جمال الفيز

رفة حقيقة الظواهر اليت العلوم بقيت على الرغم من موضوعيتها وأهدافها العملية عاجزة عن مع
ا العلم ترجع إىل أنه يرتك  الكلمة األخرية -عامدا أو متعمدا–تبحثها، "غري أن الصفة اليت ميتاز 

للشيء ذاته، وللشيء وحده. وحني يتمسك العلم مبا يف األشياء من مادية صرفة، فإنه خيضع 
، ال ميكن للعلم أن يفكر نفسه  9أن يكشف عن نفسه"–وله وحده للموجود حبيث يرتك له

ويل  لتايل فإن نتائجه ليست متوقفة عليه بشكل مطلق، العلم يعتمد على تفسري و كعلم، و
لنسبة لالكتشافات العلمية إمنا ترجع إىل الظواهر  ال يستطيع الظواهر، إن الكلمة األوىل واألخرية 

العلم أن يقول أي حقيقة خارج الظواهر، إن العلم خيضع للموجود يف كليته، بيد أن الفلسفة مبعناها 
لوجود ذاته. إذ "منذ  احلق يف نظر هيدغر هي جتاوز للموجود من حيث هو موجود واالهتمام 

د بعيدا عن  أضحى التفكري يف الوجو 1930املنعطف الذي طرأ على فكر هيدغر ابتداء من سنة 
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كل تصور لفهم الوجود، حيث توجه هيدغر مباشرة إىل التفكري يف الوجود أو يف حقيقة الوجود 
ملعىن الذي جيعل من العلوم ، 10انطالقا من الوجود ذاته" ليس للفلسفة مهمة اجتماعية واضحة 

اإلنسان، لذلك كانت اجابة هيدغر عن سؤال فيسر حول املهمة االجتماعية للفلسفة يف خدمة
ذا املعىن" . 11لنفي "ال ميكن احلديث عن مهمة اجتماعية 

تمع احلديث يف نظر هيدغر مل ينفصل عن  مبدأ الذاتية، بل أنه كما ذلك أن تطور ا
تمع الغريب احلديث قد حتددت سلفا 12يقول "ليس سوى صيغة مطلقة للذاتية" ، إن معايري قيام ا

الذي وضع رونيه ديكارت مبدأه النظري، حينما اعترب أن االنسان سيدا للطبيعة **وفق مبدأ الذاتية
الذاتية ومالكا هلا، وأن الذات اإلنسانية هي اليقني املطلق الذي ال يطاله الشك، "إن 

Subjectivité :Subjektivitat وهيدجر يرى أن ما مييز ، تعين ما جيعل الذات ذا
احلديث هو أن الذات أصبحت مركزا يتحدد على ضوئه ما جيب أن يعترب كائنا وما التاريخ الغريب 

شكال خمتلفة: مثال كوعي ترنسندنتايل، كجسد كعرق  ال جيب أن يعترب كذلك. والذات قد تؤول 
تمع احلدي. 13كمجتمع اخل" ث ال يعدو أن يكون سوى صورة متمثلة ملا تقره الذات العارفة إن ا

سلفا اليت حتولت مع اميانويل كانط اىل مبدأ للقيم االخالقية ومع فريديريك هيغل اىل مبدأ للتاريخ، 
ا مع الذوات  تمع مبفهومه العام ليس سوى تلك املعارف والقيم اليت تسقطها الذات يف عالقا إن ا

لت ايل فمن غري املمكن الكالم عن جمتمع ميكنه أن يتنصل متاما من حاكمية مبدأ األخرى، و
الذاتية. 

، وذلك منذ أن حدد ديكارت معامل ***إن ظهور العلم مبعناه احلق مت مع احلداثة الغربية
"امليتافيزيقا احلديثة بدأت حينما اعترب الذات اإلنسانية مبدأ للمعرفة والوجود،احلداثة الغربية برمتها 

فالذات هي املرجع يف احلكم على املوضوعات ،14مع ديكارت من خالل تعريف احلقيقة كيقني"
"مل يوجد العلم كبحث إال حينما أصبحت احلقيقة يقينا للتمثل وحتديد معايري احلقيقة واليقني،

وحتدد املوجد ألول مرة كموضوع له يف ميتافيزيقا "ديكارت". فعنوان الكتاب الرئيسي هلذا األخري 
مالت يف الفلسفة األوىل" (برييت فيلوصوفيا) هو املفهوم األرسطو طاليسي ملا سيسمى فيما بعد  "

ا". وامليتافيزيقا احلديثة بكاملها، مبا فيها ميتافيزيقا "نيتشه"، سوف لن حتيد عن هذا بـــ: "امليتافيزيق
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، إن العلم مبعناه احلديث مل ينفصل عن 15التأويل للموجود وللحقيقة الذي أقامه "ديكارت"
ت العلمية احلديثة اليت استندت على املعايري املوضوعية يف بناء أحكامها امليتافيزيقا، بل أن  النظر

ونتائجها بقيت تستمد أصوهلا ومبادئها من الذات اإلنسانية اليت كانت املرجع األول واألخري يف 
م  احلكم على صدق وصحة يقينيات العلم، ولئن اعتقد الفالسفة التجريبيون والوضعيون على أ

امليتافيزيقا من خالل حترير املعارف احلسية واملوضوعية من االفرتاض املسبق ألحكام الذات، جتاوزوا
كيد موضوعية املعرفة والوجود معا. إن االختالف بني  إال أن الذات بقيت املرجع األخري يف 

ألخري فالسفة العصر احلديث حول أولوية وأسبقية املعرفة والوجود بني (ذات/ موضوع)، انتهي يف ا
كيد أولوية الذات وأسبقيتها املعرفية واألونطولوجية ومع فريديريك نيتشه يف  مع كانط وهيجل إىل 
إرادة القوة ومع إدموند هوسرل يف الذاتية املتعالية، ومن هنا حتددت حسب هيدغر أطوار التشكل 

واالكتمال مليتافيزيقا احلداثة الغربية يف نسق الذات.

لشكل العملي يقتضي التغيري يف منط التفكري الفلسفي إن السؤال حول مهمة الفلسفة 
تمع إال اذا غري الفكر تصوراته، لذلك جند هيدغر يف قراءته  ذاته، ألنه ال ميكن تغيري االنسان وا
ملقولة كارل ماركس "مل يقم الفالسفة إال بتأويل العامل بكيفيات خمتلفة، يف حني أن املهم هو 

ويل معني للعامل يف مطالبته 16تغيريه" ، يرى أن كارل ماركس ذاته من خالل قوله هذا استند اىل 
بتغيري العامل، ذلك أن "تغيري العامل يفرتض تغريا يف تصور العامل انه ال ميكن الوصول اىل تصور للعامل 

تمع، العلم، 17ويله على حنو كاف"إال اذا مت . ال ميكن الكالم بشكل مطلق عن تغري يف ا
الكائن، الكينونة. على النحو الذي ميكن من خالله التخلص من مشكالت العصر ألن الفلسفة 

ويل للعصر ا ال ذا الشكل ليست سوى  ، اذ ال ميكنها أن ختلص العامل من مشكالته وأزماته. إ
ويل له فقط.تعدو سوى أن تقدم صورة ملا هو عليه هذا العصر، ا جمرد  ا

ا فلسفة توغلت يف سؤال االنطولوجيا األساسية اليت  لقد عرف عن فلسفة هيدغر أ
ال الكينونة من خالل تقويض صرح ، وهي االنشغال بسؤ 1927حددها مؤلف "الكينونة والزمان" 

إن مهها األكرب جتاوز/ تقويض امليتافيزيقا الغربية يف سبيل الكشف عن سؤال امليتافيزيقا الغربية،
تمع والقيم، يقول فيسر سائال هليدغر "واضح أن كل  لتايل إمهال سؤال اإلنسان وا الكينونة، و
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م الرتكيز عليه اليوم: ما هو انرتبولوجي ومتمركز شيء يتعلق حسبكم بتقويض الذاتية، وليس مبا يت
لتصور الذي يرى أن االنسان يكون بفضل املعرفة اليت لديه عن نفسه والفعل  على اإلنسان، ليس 

، كثٌري 18الذي يقوم به قد أدرك ماهيته. بدل ذلك توجهون االنسان اىل االنتباه اىل جتربة الدزاين"
امات اليت وجهت لفكر هيدغر  ا هي اال تمع وأ إلنسان وا من مثل أن فلسفته ال عالقة هلا 

تمع يف سبيل سؤال الكينونة، يف سؤال فيسر ملارتن هيدغر "كيف ميكن أن  إلنسان وا ضحت 
، يؤكد 19امه ومهومه املتعددة، متاعبه وأآلمه؟"تصري فلسفتكم اليوم فعالة يف جمتمع مشخص له مه

هيدغر أنه ال خالص من سؤال الكينونة، ألن أي سؤال حول ماهية االنسان يفرتض ويستدعي 
ن امليتافيزيقا الغربية نسيت َضرورًة سؤال الكينونة، إن منطلق مؤلف "الكينونة والزمان" هو كيف أ

، ينب هيدغر أن هذا النسيان ليس له معىن سليب، وإمنا ****سؤال الكينونة واهتمت بسؤال الكائن
ا، إذ بعد ما كانت الكينونة منفتحة ومنكشفة يف عهد اإلغريق  هو مصري امليتافيزيقا الغربية ذا
وال تكشفا.  واحتجا األول أضحت منذ افالطون واىل غاية العلم والتقنية احلديثة اختفاء وانسحا

لذلك ال يعّد هذا ل السؤال عن "الوجود والزمن" هو الالمفكر فيه "إن ما هو مستهدف من خال
، إن امليتافيزيقا قدر الغرب وهي تكشف عن نفسها يف 20الالمفكر فيه يف امليتافيزيقا نقصا فيها"
يف كل عصر من العصور، ولكن الربادمي هو نفسه إن الروح التاريخ الغريب من خالل متثلها النسقي 

األفالطوين والذات احلديثة وإرادة القوة وغريها من املبادئ النسقية للحداثة جتد اكتماهلا يف التقنية 
ا يف التقنية مبا هي التجلي مبا هي عهد االكتمال النسقي للميتافيزيقا، لقد بلغت امليتافيزيقا ذرو

نَّ العلم والتقنية قد األكثر خطورة  هلا، إذ "ولئن كان البعض يعتقد من خارج الطرح اهليدغري، 
لعكس من ذلك تعد التقنية عهد اكتمال واستتمام للميتافيزيقا الغربية، فالتقنية  جتاوزا امليتافيزيقا، 

، إن 21تية"تستند على أحكام ومواقف ميتافيزيقية شكلتها احلداثة الغربية، حداثة ميتافيزيقا الذا
التقنية هي التجلي األخري مليتافيزيقا الذاتية.  

، بل هي ميتافيزيقا، وما هو ميتافيزيقي يف 22يقول هيدغر "ماهية التقنية ليست شيئا تقنيا"
ا حجبت الوجود الطبيعي لإلنسان ودفعته إىل االرتباط بعامل معد بشكل إصطناعي  التقنية هو كو
لتايل سلبت من اإلنسان حريته ووجوده الطبيعي احلر، "وهكذا فإن  ومتحكم فيه بشكل آيل و
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تقني ا) وهكذا مل ندرك أبدا صلتنا مباهية التقنية، ما دمنا ماهية التقنية ليست البتة تقنية (أو شأ
نقتصر على تصور التقنية وعلى ممارستها، على التكيف معها أو اهلروب منها، نبقى يف كل شيء 

لتقنية وحمرومني من احلرية" يج اإلنسان يف عامل من التفاؤلية املصطنعة اليت إن التقنية تس، 23مقيدين 
مكانه التنبؤ مبستقبله والتحكم فيه بشكل آيل، بيد أن هذا االفرتاض ال أساس له من  تومهه أنه 

ا نتائج التقنية  ا يف صاحل -الصحة، ألن هناك يف مقابل التفاؤولية اليت ختدر اليت تبدو أ
النتائج الكارثية للتقنية، تلك اليت قادت اإلنسانية إىل حروب تشاؤومية مبطنة تكمن يف-اإلنسان

يف سؤال فيسر حول كالم هيدغر عن خماطر التقنية اليت عاملية وإىل دمار كارثي لإلنسان يف وجوده. 
نيا عن خطر أكرب من  سيطرت على االنسان وحتكمت فيه بقوله "ماذا تقصدون حينما تتحدثون 

ويله بشكل 24قانون التقنية"خطر القنبلة الذرية هو ، يعرتض هيدغر رافضا لسوء فهم كالمه وعدم 
يف التقنية،  مناسب قائال "لست ضد التقنية، مل أقل أبدا شيئا ضد التقنية وال ضد ما يسمى شيطا

، إن ما ينبه عن خطورته هو استخدام التقنية ضد اإلنسان. 25نية"ولكن أحاول أن أفهم ماهية التق
لتايل تعفي  ا تصبح قادرة على صنع اإلنسان و ء فإ ا كبيوفيز ذلك أن التقنية حينما تبلغ ذرو

االنسان الطبيعي من مهامه وتتجاوزه وتتحكم فيه وجتعله أكثر تناه من ذاته. 

مواقف أخالقية أو دينية أو مواقف إنسانية إن هيدغر ال يرفض التقنية من خالل تبين
حمضة كما يلجئ إىل ذلك رجال األخالق والدين، وإمنا هو حيذر من نتائجها السلبية اليت سهلت 
مل جتربيت  دة اإلنسانية أمرا وشيكا. "يبدو أن هيدغر قد  لإلنسانية سبل احلرب والدمار وجعلت إ

كانت زوبعة يف ة ليخلص أن تلك األهوال املريعة للحرباحلرب العاملية الثانية، واحلرب البارد
ا 26فنجان التقنية اليت مل تكشف بعد عن كل ماهيتها امليتافيزيقية" ، إن معىن خطورة التقنية هو أ

التقنية تعفي اإلنسان من التفكري األصيل ومن جمرد فكر حسايب، بل أن جتعل من فكر اإلنسان
تعفي اإلنسان من الشغل والعمل وجتعله إتكاليا كما أن التقنية،  *****االنشغال بكينونته احلقة

لتقنية احلديثة توجهت صوب الكائن معتمدا عليها يف كل أموره ومنقاد هلا وخاضعا لنتائجها، إن ا
لتايل أفرغت االنسان من إنسانيته، ألن اإلنسانية  ، و وجتاهلت الكينونة ومل تراعي هلا حسا
أضحت حتيا يف عامل الكائن ورضت به واطمأنت له، بيد أن هذه الطمأنينة ظرفية زمانية ال عمل 



لكحل فيصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهمة الفـلسفة إزاء المجتمع والتقنية والكائن

280

د، عاملا رقميا وحسابيا جديدا إال أن عليها، ألن التقنية وإن كانت حتفظ لإلنسان عاملا جدي
دد مصريه.  نتائجها السلبية خترتق وجوده و

، وال هو يدعو إىل امتداح التقنية  يبدو أن هيدغر ال يدعو إىل رفض التقنية رفضا قطعيا وجذر
لنسبة لإلنسان، حيث سهلت له سبل  ا ألنه من جهة ال ميكن جتاهل مكاسب التقنية  واإلشادة 

ه يف العامل، ولكن من جهة أخرى ال ينبغي مع هذا أن يصبح اإلنسان منقادا إىل التقنية وجود
ا. إن هيدغر حيتفظ  ا أشد االرتباط، حبيث ال ميكن أن يعيش وجوده وال أن يستمر بدو ومرتبطا 

ملوقف الوسط  لدفاع عن التقنية واإلشادة مبحاسنها، كما أنه ال يهنا  نكرها حيث أنه ال يغايل 
ائيا ومنعها  أو يرفضها بشكل مطلق، ألنه لو اجتمعت اإلنسانية مجعاء من أجل إيقاف التقنية 

ا لن تفلح يف ذلك،" ريخ حقيقة الوجود"عن اإلنسان فإ ، إن اإلنسان 27التقنية يف ماهيتها قدر 
ا وتتحول إىل  املعاصر اخنرط بدون وعي منه يف التقنية وأصبح منقادا هلا، حبيث تصعب حياته بدو
ثري التقنية. ولكن هذا ال  عناء وجهد زائد يفقد اإلنسان سكينته وطمأنينته اليت اعتاد عليها بفعل 

لتقنية بدون قول كلمة "ال" وبدون رسم حدود يف العالقة م عها. "الشيء تقين يعين معه أن نقبل 
يف ماهية التقنية: وهلذا ينبغي أن جيري التفكري األساسي حول التقنية والشرح احلاسم معها يف جمال 
يكون، من جهة، على صلة قرابة مع ماهية التقنية ويكون من جهة أخرى خمتلفا عنها بشكل 

مل الفنان من ال. ويكون كذلك عندما ال ينغلق  جانبه على هذه الكوكبة عميق. الفن هو هذا ا
.28من احلقيقة اليت ترمي إليها أسئلتنا"

لعودة إىل األصل إىل الطبيعة مثلما كان عليه الفكر اإلغريقي الطبيعي األول  يدعو هيدغر 
الذي كان براًء كل الرباء من التقنية ومن اإلتكالية، حيث كان يُنَظر إىل اإلنسان وإىل قيمة وجوده 

ط من حيث هو عمل وشغل فعال ميكنه بذاته أن حيول الطبيعة إىل صاحل وجوده، دومنا توس
الوسائل التقنية اليت يعتمدها إنسان العصر. 

خامتة: 
إن النتيجة اليت ميكن أن خنلص إليها من خالل حتليلنا حلوار مارتن هيدغر مع فيسر فيما 
تمع والتقنية والكائن، هو أن اإلنسان ال زال مل يفكر بعد يف املآل الذي  خيص مهمة الفلسفة إزاء ا

ل السيما وأن التقنية قد اكتسحت الوجود اإلنساين وأفرغته من كل ميكن أن يؤول إليه املستقب
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هيدغر من هذا املنطلق إىل حماولة إعمال الفكر يف اجلوانب الالامتالء للكينونة. مفكر فيها يدعو
تمع، "إن الشيء املفكر فيه أكثر من غريه هو أننا  بشكل جدي، يف اإلنسان والتقنية والكائن وا

ستمرار إىل التفكري فيه، يبدو ال نفكر بعد ، دائما ليس بعد، على الرغم من أن وضع العامل يدعو 
لتأكيد أن يعمل  ألحرى من اإلنسان هو  وأن يعمل فعال handeltأن ما تتطلبه هذه الظاهرة 

خري، عوض أن يتحدث يف احملاضرات وامللتقيات... ونتيجة هلذا فإن هناك نقصا يف الفعل  دون 
ينبغي على إنسان العصر أن يوجه تفكريه صوب العمل والفعل، ألن .29أبدا يف التفكري"وليس

إمكانية التفكري ال تكفي لوحدها إذا مل يعمل اإلنسان من تلقاء نفسه على توجيه الفكر حنو 
تمع، التفكري يف الالمفكر فيه يف التقنية والكائن، يقول التفكري يف العامل يف  مصري اإلنسان وا

حتت عنوان 1964هيدغر" ال أحد يعرف كيف سيكون مصري التفكري، سبق أن تكلمت سنة 
نفسي وقدمت يف ترمجتها الفرنسية، أنين أميز  اية الفلسفة ومهمة التفكري يف حماضرة مل القها أ

. 30امليتافيزيقا والتفكري كما أفهمه"بني الفلسفة، أي 
إن التفكري يف مهمة الفلسفة إزاء متغريات العصر يفرض على الفكر التخلص من رواسب 

ا، يقو  اية حواره امليتافيزيقا اليت بلغت ذروة اكتماهلا يف التقنية كاشفة عن كل إمكا ل هيدغر يف 
كيدا منه على مسؤولية التفكري يف - مع فيسر كلمة سبق أن كتبها هاين ريش فون كالسيت، 

لف -مستقبل اإلنسانية "احنين أمام ذلك الذي ليس هنا بعد، واحنين أمام روحه قبل قدومه 
لنسبة للجيل الالحق من الفكر.31عام" ، إن التفكري هو املهمة العاجلة 

: اهلوامش

يقول إمساعيل املصدق يف تقدميه لرتمجة هذا احلوار "نقدم فيما يلي ترمجة للحوار الذي أجراه ريتشارد فيسر مع هايدجر لفائدة -*
، فرايبورج، Karl Alberإحدى قنوات التلفزة األملانية ونشر يف إطار مؤلف مجاعي حتت إشراف ريتشارد فيسر عن دار النشر 

تمع والفلسفة والتقنية، والفلسفة والكائن اخل". ... و 77-67ص: ،1970ميونيخ  هامة مثل: الفلسفة وا احلوار يتناول قضا
تمع والتقنية والكائن"، أجرى احلوار: ريتشارد فيسر "-ينظر تقدمي الرتمجة،  R.Wisserحوار مع مارتن هايدجر الفلسفة وا

املدير اإلداري: حممد إبراهيم بوعلو، املدير ورئيس جملة ثقافية فكرية"نقد"جملة فكر و ترمجه عن األملانية: إمساعيل املصدق، ضمن: 
.1999) نوفمرب 13(23العدد التحرير املسؤول: حممد عابد اجلابري، سكرتري التحرير: عبد السالم بنعبد العايل،

لة - لرابط التايل:  املوجود ضمن عدة أعداد أخرى على ا.1999) نوفمرب 13(23أنظر العدد اخلاص 
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http://www.aljabriabed.net/n23_15musadaq.htm- رة على الساعة . 02/12/2013يوم أول ز
رة كانت على الرابط التايل:-. 23:00 http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=32550أخر ز

عدد من جملة "فكر ونقد").100. (12:28. على الساعة 02/10/2016
هيدغر، "الكينونة والزمان"، ترمجة وتقدمي وتعليق: د.فتحي املسكيين، مراجعة: إمساعيل املصدق، دار الكتاب اجلديدة مارتن -1

. 12012طاملتحدة،
دية بونفقة، تق-2 دمي الدكتور: عبد الرمحان بوقاف، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن مارتن هيدغر، "ماذا يعين التفكري؟"، ترمجة 

. 70، ص2008عكنون، اجلزائر 
راجعه على األصل مارتن هيدغر، "ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟ هلدرلني وماهية الشعر"، ترمجة: فؤاد كامل وحممود رجب، و -3

. 55، ص54ط)، ص- س)، (د- األملاين وقدم له: عبد الرمحان بدوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، (د
. 102املصدر نفسه، ص-4

5-AlainBoutot" :Heidegger ". pressesuniversitaires de France. 3 edition :1995. p86
92، ص1998هيدغر مارتن، "الفلسفة يف مواجهة العلم والتقنية"، ترمجة، فاطمة اجليوشي، وزارة الثقافة السورية دمشق، -6
.1999) نوفمرب 13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، –7
. 102ية الشعر"، مصدر سابق، صمارتن هيدغر، "ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟ هلدرلني وماه-8
. 103املصدر نفسه، ص–9

ان، للمزيد من اإلطالع حول هذه الفكرة ينظر:إن املنعطف يف فكر هيدغر ليس تغيريا عن وجهة نظر الكينونة والزم-10
 - Alain Boutot" :Heidegger ". presses universitaires de France. 3 edition :1995. p 43

.1999) نوفمرب 13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، –11
.1999) نوفمرب 13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، -12

) جيب أن نفهمها يف احلقيقة كرتمجة للكلمة اإلغريقية: (أبيخيمينون) اليت تعين: ما هو Subjectum"وكلمة: "ذات" هذه (- **
ممتد أمام.. أي ما هو مبثابة عمق جيمع ويسند إليه.. (كل شيء). وهذه الداللة امليتافيزيقية ملفهوم الذات، ليس هلا يف البداية أي 

لـــ(أ إلنسان، وأكثر من ذلك  هيدغر مارتن، "التقنية، احلقيقة الوجود"، ترمجة، حممد - )"، أنظر يف هذا الصدد:عالقة خاصة 
. 159ص1995سبيال، عبد اهلادي مفتاح، املركز الثقايف العريب، 

-01- ش رقم أنظر يف هذا شرح املرتجم: "إمساعيل املصدق"، هام-13
ريخ الفكر سنة -*** ن الطبية 1623ماهية العلم احلديث تكمن يف مبدأ ترييض الطبيعة، ظهرت ألول مرة يف  ، ألن غاليلي قال 

ضية، أنظر يف هذا الصدد:  مكتوبة حبروف ر
- Alain Boutot" :Heidegger ". pressesuniversitaires de France. 3 edition :1995. p85

14-Ibid.p74
156هيدغر مارتن، "التقنية، احلقيقة، الوجود"، مصدر سابق، ص-15
.1999) نوفمرب 13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، -16
.1999) نوفمرب 13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، -17
.1999) نوفمرب 13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، –18
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.1999نوفمرب )13(23العدد أنظر: "جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية"، -19
"امليتافيزيقا تعرف كحقيقة لكليانية املوجود"، ينظر: هذا ألن -****

-Martin heidegger. "Nietzche 2". traduit de lGallimard .Pour la traduction
fronsaise.1971. p64

. 110مارتن هيدغر، "ماذا يعين التفكري؟"، مصدر سابق، ص-20
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.93ص2011
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Bernard-palissy-75006 Paris.1973 .p170
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روح احلضارة االنسانية يف االسالمتشظيات 
ومنوذج مدارس الطب والفلسفة

تيارتجامعة، حسنيرمضانياألستاذ 
ملخص املقال:

متثل مسألة روح احلضارة االنسانية، أهم مسألة تناوهلا املفكرون العرب يف الفرتة الراهنة، إذ 
األطياف الفكرية اليت تسعى اىل حتديد يشكل هذا املستوى من البحث بؤرة توتر فكري بني خمتلف 

فلسفي. حيث سالم سواء من جانبه الديين أو المجلة اخلصائص اليت متيز هذه الروح يف الفكر اال
ا علمائنميكن استقطاب أ عن طبيعة ا األوائل يف اطار الكشف الضمينهم اخلصائص اليت متتع 

لذات الذي الزم املراحل األوىل لنقل تراث  احلضارات الكربى اليت كانت رائدة حني بدء الوعي 
دة عن  انتشاره وفرض سلطان الدولة االسالمية على أرجاء واسعة من بالد تلك احلضارات، ز
ا االسالم يف سبيل رقي االنسانية  دى  ذلك يعترب القرآن أساس تطور تلك الروح السمحة اليت 

لم الكالم القدمي عن تشظيات هذه االشكالية على أسس خالصة من احلرية واملساواة. كما يعرب ع
من خالل اخلوض يف جمال الطبيعيات الذي كان أهم مرجعية استند عليها الفكر الكالمي لبحث 

مقتضيات الوجود االنساين دينا ودنيا.
الروح، احلضارة، القرآن، االستدالل، الطاقة، التجريبية، الغيب، : الكلمات املفتاحية

الطبيعيات.العقل، التوحيد، املعتزلة، الرازي، االميان، املادي، االهلي، 
مقدمة

ال نتواىن عن االفتخار جتعلناإن جمرد إلقاء نظرة فاحصة لتاريخ احلضارة اإلسالمية، 
قيد امنلة. إذ ال  ، وماضي أجداد ميكن جتاهل ما حققته حضارتنا من منجزات علمية مبجد

وفكرية رائعة، ال تزال تشهد هلا االنسانية اىل يومنا هذا، حيث ال يزال يتبادر اىل امساعنا اعرتافات 
س به، من أعظم املستشرقني املعاصرين والذي يؤكد جلهم فضل االسالم واملسلمني يف .عدد ال 

تطور االنسانية مجعاء. 
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، اىل حقيقة ما - فرتة بعد فرتة - فدون شك ال تزال الدالئل التارخيية حتيل الباحثني املعاصرين 
توصل اليه املسلمون األوائل؛ من تطور علمي يف جمال الطبيعيات. مما يدعو الباحث العريب اليوم، 

لعودة اىل تفحص تراثهم العلمي والفلسالسلفاىل وجوب تكرمي علمائنا  في من على األقل 
جديد. واعادة احياء العلوم اليت خربوها، على ضوء ما توصلت اليه األحباث املعاصرة من نتائج 
علمية مستجدة، أو أسئلة فلسفية راهينية، إذ ال يزال يرتاءى على مسامعنا صدق عدد من 

خر أطارحيهم الفلسفية والعلمية. واليت بقي بعضها حسب املختصني، لسبب ما جمهوال، وبعضها اآل
ت التقليد االعمى  موضوعا يف طي النسيان، بسبب تواري روح احلضارة االنسانية خلف غيا

ب االجتهاد.   الناجز عن سد 
إن روح احلضارة االنسانية يف االسالم، أخذت دافعا حترري، مبجرد أن بدأ املسلمون بنقل 

به الدين احلنيف، إذ مل يكن وترمجة الرتاث القدمي. وذلك يف اطار وجوب طلب العلم، الذي أمر 
هناك بد، من أن جيتهدوا يف تطوير تلك املعارف اليت أثروها عن األمم السابقة، بناًء على ذلك 
ستيعاب مجلة املعارف العلمية والعملية، اليت متكن جمتمعهم املتنامي  الواجب اإلمياين. وذلك 

يكفلها االسالم عقيدة وشرعاً. فهذه الروح سكانيا وثقافيا، من العيش يف كنف احلياة الراقية اليت 
إمنا هي يف االساس جمموع القيم اإلنسانية، قيم جتعل احلضارة االسالمية على قمة هرم        

احلضارات البشرية منذ بدء اخلليقة واىل اآلن. فقد جسدت حضارة املسلمني حقيقة، ما ميكن 
إلنسا ن اخلليفة.اعتباره مطلبا أساسيا للدعوة اليت تنادي 

روح احلضارة االسالمية يف نظر بعض املستشرقني:-1
لعل الباحث الذي يكد يف تقليب نفائس الرتاث االسالمي، ال يزال بدوره يقتنع مرة بعد 

فل بعد يف مساء االنسانية. فما سجله املستشرق املعاصر جورج سارتونمرة أن جنم حضارتنا مل 
)SartonGeorge(1.ريخ العلم مل )، ميثل شهادة صرحية لعايف مؤلَّفه الضْخم (مدخل إىل 

نصف احلضارة يف عصرها الوسيط خاصة احلضارة االسالمية. حيث أشاد بعظمة وازدهار هذه 
، واليت م)1100ه/ 493(إىل عام م) 750/ه132احلضارة، بني الفرتة املمتدة من عام (

ً شكلت تعاقـًُبا متصًال لتطور الفلسفة والعلوم عند املسلمني.  يقول املستشرق جورج سارتون معر
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إن العرب الذين نعتربهم عباقرة الشرق يف القرون الوسطى مآثرة عظمى          "بشأن علمائنا،
.2على االنسانية "

الكيميائي، املتضلع يف أمور الطب فمن القرن الثاين للهجرة، بدًء خبالد بن يزيد األمري 
/ هـ210- م 736ه /  120( . واىل القرن الثالث هجري مع العامل جابر بن حيَّان 3والكيمياء

والكندي م )،848ه / 232- م 780هـ / 164واخلوارزمي اجلغرايف ( م )، 826
بت بن القرة احلراين ( 867ه / 252- م 801هـ / 185( -م 835/ هـ221م ) و

كان 4م )؛ صاحب كتاب: ( حساب االهلة، ورسالة يف سنة الشمس ) وغريهم900هـ / 286
الفكر االنساين عند املسلمني، يرتقي عاليا يف أفق حضارة العصور الوسطى. 

حيث يشري سارتون حسب هذه الدراسة التارخيية لتطور العلوم عند املسلمني، بكل نزاهة 
ريخ العلم عند العرب، شق طريقه يف احلضارة االسالمية خبطى عمالقة. فمرورا وموضوعية. اىل ان 

م 854ه / 240م )، ووصوال اىل الرازي ( 929ه / 317-م 854هـ / 240لبتاين ( 
إلنسانية قدما، حنو التقدم والرقي 915هـ / 313-  م ). كانت احلضارة االسالمية تدفع 

ن العلم والعمل. واالزدهار، يف شىت ميادي
ومن املعروف عند الباحثني املعاصرين، خاصة الذين تعرفوا على الرتاث االسالمي عن كثب، أن 
نسبة هؤالء اىل االسالم أكثر منطقية من نسبتهم اىل األيديولوجية العربية. حيث يكاد جيمع 

تالف فيه، رغم أن أغلبهم أغلبهم، أن انتماء هؤالء العلماء والفالسفة اىل حاضرة االسالم أمر ال اخ
ريخ الرتاجم حسب ما يؤكد كثري من الباحثني  كانوا ينحدرون من أصول غري عربية. بل إن 

والسري، يثبت لنا أن معظم هؤالء، قد ولد وترعرع يف اقاليم أعجمية بعيدة عن بالد العرب، اال أن 
أو .5انتماًء، أو والًء هؤالء العلماء انضوا أغلبهم، حتت راية االسالم إما إميا

ولو أن هناك جدًال خفيا، بقي حمتدما اىل وقت قريب حول هذه املسألة، بل ال يزال قائما بني 
العديد من الباحثني واملستشرقني. خاصة وأننا ال نستطيع الوقوف على امكانية صرحية، لتحديد 

هذه املسألة الباحثني العرب دوافع هذا االختالف الذي يشريون اليه ويقولون به. ومع ذلك تدعو 
ن مثة ما يقال بصدد إميان بعضهم، وانتماء بعضهم  اىل تقصي حقيقة هذا اخلالف واىل القول 
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؟ ). إذ ال تزال تبني لنا بعض الدراسات الغربية والعربية، اختالف املواقف حول سري !اآلخر (
.6هؤالء العلماء

أن ما ميكن الوقوف عنده هنا، هو أن هؤالء العلماء واحلكماء املسلمني، قد ترّفعوا غري
حلكمة والعلم عن كل لون وجنس وعرق. فطلبوا غاية االنسانية اليت دعا إليها االسالم، غاية كونية 

اقتضت منهم اجلمع بني شرف العلم ومقاصد الدين.
دور االسالم واملسلمني يف تطور احلضارة-2

يار  البد لفيلسوف احلضارة أن يكون مدركا ألمهية الدين، ودوره الرئيسي يف قيام وا
احلضارات. إذ ال ميكنه البتة التنكر اىل الدور الذي تلعبه األفكار واملعتقدات يف تطور احلضارات 

تمعية، يتأكد انه مل يسبق أن انتظم وجود لنظر اىل خمتلف األنساققاطبة فـ: "واألمم  الثقافية وا
بشري، دون بلورة رؤية دينية أو رؤية فلسفية ميتافيزيقية ينهض عليها ذاك الوجود. االمر الذي يبني 
أن االنسان ال يستطيع أن يعيش يف الوجود، دون ان يستفهم عن معناه ويفكر يف مدلوله، ويبحث 

. 7أعراضه "عن الكنه الذي يثوي خلف 
يدل على تلك الروح ئإن ظالل االسالم اليت عاش يف كنفها علما نا، ليست إال تعبريا تصوير

اخلالصة اليت فاضت عن جوهر الدين، وهي روح التسامح اخلالص اليت سادت بني املسلمني وغري 
كون هذه الروحديد، اىلاملسلمني. ورمبا تعود مسألة تفاعل االنسان املسلم مع حميطه احلضاري اجل

ائية املوجود النسيب. ولعل  ائية الوجود املطلق، و كانت تدفع به اىل السعي واالجتهاد بني ال 
ين، يف  ذلك يعود اىل خصوصية االسالم كدين يف حد ذاته واىل الدور الذي قام به هذا الدين الر

ريخ االنسانية. وذلك منذ أن كان يف مهده األول، يقول بعث كربى االفكار العقائدية والعلمية يف 
نية واليت جتلت بوضوح يف الثقافة السائدة  ابراهيم العايت يف وصف دقيق هلذه الروح االنسانية الر

ن عصر العباسي األول. إ
ن وغريهم مزجيًا من ثقافاتكانت-يف الواقع -"إن ثقافة هذا العصر  الفرس واهلند واليو

.8ال مع الروح االسالمية اليت تشكل املنبع واإلطار ")، ملتقية بطبيعة احل(...
ن القرنني الثالث  ولئن كان هناك امكانية لتصور مدى تطور املسلمني يف ميادين العلوم، إ

لضرورة مدعوون لتمثل احلضارة، على ان جسمها يرتكب من مجلة العلوم والرابع هجريني. فإننا 
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الدين جوهر قيامها وروح انبعاثها. وعليه فاخلصوصيات واعتبارتدعمها واآلداب والفنون اليت 
ا  جتعلنا على العموم، ندرك قيمة ما قدمه علمائنا  واملقومات اليت حتملها حضارة االسالم يف ذا

ا أن تفتح للمسلمني طريق السؤدد واالزدهار. األوائل من جمهودات علمية وفكرية، من شأ
فكر عبد الرمحن مرحبا اىل حقيقة بينة، مفادها أن لإلسالم دور على هذا األساس، ينقلنا امل

جوهري يف تطور حياة األمة االسالمية. حيث يقول: " من املعلوم أن االسالم مل ينتشر يف فراغ، 
فاألمم اليت اعتنقته ودانت به أو على األقل تلك اليت دخلت يف ربقته، وخضعت لسلطانه أمم 

. 9ثقافات متنوعة ومرت بتجارب وخربات مادية، وروحية متعددة "عريقة؛ عرفت حضارات شىت و 
لقد كان يتم نشر العلوم بني العامة من املسلمني، على غرة احلراك احلضاري الناجز عن الفتح 
ملوازاة مع انفتاح اخللفاء واالمراء والوالة، على  اإلسالمي يف كل بالد كان يفتحها املسلمون، و

إذ ميكن من اآلداب والفنون وطرق تدبري السياسات االجتماعية واالقتصادية. أمناط ثقافية جديدة
االشارة يف هذا السياق، اىل التأكيد الذي قدمه الدكتور حممود زقزوق يف معرض تقدميه لكتاب:

). الفلسفيدور االسالم يف تطور الفكر(
واملتمثل يف أمهية املبادئ السمحة اليت أقرها االسالم، واليت أدت بطبيعة احلال اىل تنوير 
لدفاع عن هذه االطروحة من منطلق البعد االنساين، املتعايل عن كل  املسلمني. حيث قام املفكر 

أمران " لقد مت لإلنسان مبقتضى دينه عرقية أو قومية أو ايديولوجية. يقول يف معرض أطروحته: 
الصريحعظيمان صقال ذاته املفكرة، استقالل اإلرادة واستقالل الرأي والفكر. وقد كان هلذا املوقف 

.10والعقلية اإلسالمية "لإلسالم اجتاه العقل، أثره العظيم يف صياغة احلضارة اإلسالمية
لعلم واحلكمة،  ن املسلمني كانوا فعال أجدر  قدر كبري من وعلىمن هنا أمكننا االعرتاف، 

ما. زعهم يف االهتمام  فما منعهم مانع عن طلب العلوم، وال قيدهم قيد يف استخالصها، وال 
الجتهاد. وما حزَّ يف نفوسهم  لغوه  زع على حتصيلها وال بعد مطلبهم فيها، وهم طالبوه و ذلك 

، ال واحدا منهم أفضل رغم ذلك، اختالف اجلنس، وال افرتاق العرق، فهم يف غمرته أنداد وإخوة
من اآلخر اال مبا يبلغه أحدهم يف احلكمة. فيكون أرفعهم درجة بينهم أعلمهم يف العلم والعمل. 

على هذا األساس القيمي اشتدت الرغبة يف طلب العلم والفلسفة واستعدت هلم االرادة يف ذلك       
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م انضو حتت مظلة االسالم كما سبق الذكر، وا ليت تكفل لإلنسان كرامته وحياته ال لشيء اال أل
وانسانيته.

تنوع اجتماعي وثقايف. والذي إن ما يبدوا عليه العصر العباسي األول من ازدهار اقتصادي، و 
شهدت مآثره  كتب احلضارة االسالمية والعربية. لدليل واضح على أن ظهور العلماء والفالسفة يف 
جتا عن تفاعل ديناميكي بني رؤية االنسان املسلم، املتبلورة بفعل الواقع الديين  هذا العصر، كان 

رخيية االنسان املستخلف يف األرض وبني لطبع فقد كان الناجز عن  الغاية االنسانية يف الوجود. و
خالصا بريئا، لإلجناز العظيم اطمئنامجهور املسلمني عامة، كما يقول فهمي جدعان: " مطمئنا 

ائي الذي سيحرزه هذا الدين، على   الذي حققه بزوغ االسالم، كما كان مطمئنا اىل التقدم الال
. 11كل حال عن دين سواه "

يرتاءى لنا منذ البداية، أن هناك نتاج ثقايف ضخم، ّمت توطينه يف حضارة االسالم على العموم
حيث تظهر لنا املتنامية أطرافها واملتسعة آفاقها، بفضل املوقف الصريح لإلسالم ازاء العلم واملعرفة. 

Dé(مكانة الفكر الفلسفي لإلسالم إذ يقدم لنا املستشرق دي بور  bore( موقفه اجتاه هذا
عتباره مظهرا من مظاهر احلضارة االسالمية. يقول:  لرغم من أننا ال جند هلا يف عامل الفكر،   "

ا - الفلسفة اإلسالمية يقصد- الفكر خطوات جديدة، تستحق أن نسجلها هلا  ، ومع هذا فشأ
ة والفلسفة املسيحية يف القرون من الوجهة التارخيية، أكرب كثرياً من جمرد الوساطة بني الفلسفة القدمي

.12الوسطى "
وقد نتج عن تلك الروح الديناميكية، عدة خطوط عقدية كانت يف االساس، تنحو يف اجتاه 
ين هو منهج التوحيد االسالمي. ليتفق بعد  لدين اجلديد؛ وذلك وفق منهج ر توطيد أصل االميان 
لتوحيد، إمنا نشأت أوًال  ذلك مجهور املسلمني على ان مباحث علم الكالم الكربى اليت اهتمت 

وأن هذا العلم هو االساس املعريف والقيمي للفكر احلضاري من دائرة العقيدة اإلسالمية. ض
للمسلمني، حيث ارتكز على جانبني مهمني مها: 

لبعد االهلي لعقيدة االسالم، والذي يقوم حيث على مقتضيات التوحيد.اجلانب األول تعلق 
تهادية عقالنية، ال تقصي عامل الغيب وال حركة دينية هلا مبادئ اجيقوم هذا اجلانب على بعث 

كانت يقصيها عامل الشهادة. إذ ويف وصف دقيق للمفكر عبد الرمحن بدوي، إزاء هذه الروح اليت
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ا الروح اليت ال تقصي عامل الشهادة، وال تقود احلركة االجتهادية للدين االسالمي. يقول فيها : " إ
.13وجودات واملعقوالت "تقتصر على عامل الغيب يف معرفة علل امل

لدرجة األوىل، إذ جتلى يف الدفاع  أما اجلانب الثاين، فيتمثل يف كون أن لعلم الكالم، دور تقين 
دلة العقلية. ضد كل من يتنكر لذلك البعد االهلي  عن الدين والعقيدة االسالمية، والربهان عليهما 

املسلمون على املؤسس على التوحيد. فبمجرد أن بدأت حروب الردة أو قبل ذلك بقليل، حىت محل
م، بشىت وسائل املمكنة كاحلوار واملناظرة واجلدل. حيث كان عليهم  عاتقهم مهمة الدفاع عن دعو
حلجة، ال يعوزهم يف ذلك عجز وال كلل، والواقع أن الشواهد التارخيية تثبت  أن يقارعوا احلجة 

ول، بدأ الصراع مهده األبشكل واضح. " أنه منذ اللحظة اليت ختطى فيها اإلسالم حدود 
.14"والتصادم

كما كان هلذه اجلوانب كلها، دور يف صد حركات الشعوبية، والنزعات العصبية املتنامية يف 
ن النزعتان، أبعد ما  العامل االسالمي. بدًء من النصف الثاين من القرن االول هجري " ألن ها

ته اإلنسانية، وأبعد عن الروح التقدمية لإلسالم وغا ن عن مصاحل القوى االجتماعية يكو ما تكو
.15الصاعدة، اليت أخذ اإلسالم بيدها "

ال شك أن الرجوع اىل مصادر تراث االسالم، تؤكد لنا أن ما أمجع عليه علمائنا االوائل. من مث
فعال كان من بني ابرز مظاهر احلركة الكالمية يف احلضارة االسالمية، اليت دفعت أن الفكر االعتزايل

بدورها على حد رأي كثري من مفكرينا املعاصرين، بعجلة تطور العلوم النظرية والتجريبية. ولكن دون 
دة جتاهل املهمة الرئيسية اليت وجد ألجلها ذلك احلراك الكالمي أساسا، املتمثل يف الدفاع عن عقي

التوحيد. 
لعودة اىل الدراسات اليت تناولت مراحل تطور الكالم ميكننا أن نرصد أبرز تلك اللحظات  إذ و
عتبارها ظاهرة ثقافية هلا أبعادها املوضوعية والتارخيية.  االبستيمية، اليت أسست ظاهرة علم الكالم 

قدمي من جديد  وفق منظور نقدي واليت ال تزال حسبهم تستدعي اعادة النظر يف بنية علم الكالم ال
لعودة اىل موقف حممد عابد اجلابري من تطور .16معاصر ورمبا ميكن توضيح هذا احلراك الفكري، 

العلوم عند املسلمني بناًء على نظرته التحليلية لبنية العقل العريب. حيث بنيَّ مدى تبلور العقل البياين 
ا حمددة زمنيا جبملة من االحداث السياسية والثقافية.والربهاين عرب مراحل ابستيمية رأى ا
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حيث أشار اىل حلظة واصل بن عطاء، وحلظة أيب اهلذيل العالف يف مقابل حلظيت أيب احلسن 
االشعري، وبعدها مرحلة املتأخرين، واليت متثل معرفيا: " مرحلة توفيقية جاءت عكس طريقة 

وحرية االختيار يف الفكر املرحلة اإلبستيمية، حول العلم،املتقدمني، وقد متحورت مسائل هذه 
.17"والفعل

ذه العلوم، ومؤسسني هلذه االمناط املعرفية اجلديدة يف احلضارة  وغين عن البيان أن املشتغلني 
االسالمية. قد اختذوا منذ البداية من القرآن منطلقا آلرائهم، وذلك من خالل استخدام االساليب 

ت القرآن). حيث قاموا بتوظيفها النص االهلي (االستداللية اليت استلهمها أفاضلهم من املنطقية و  آ
عند عامتهم من أهل السنة  يف أحباثهم، بل وعلى اساسها كان يتمَّ رفض التقليد قالبا ومضمو
والشيعة. حىت أفسد املعتزلة واالشاعرة على أساسها اعتقاد املسلم املقلد، ملا نبذه املسلمون من 

ملوروث دون متحيص، وال تقصي. وإمنا ا ن مبا إقتضاه اعمال العقل التسليم  لتسليم والتعميم يكو
ت لزم االعتبار  ويل الدالالت مجيعها. فإن كان يف الوجود لنظر واالجتهاد يف  يف األمور، 

ا وتنزيهها وإطالقها.  والتدبري. وإن كانت يف االهليات، كان التأويل مبا يلزم ثبو
الظاهري، اال إذا ألتزم القول، يف وجوب فال يكون املسلم مسلما، حسب رواية البن حزم 

ألخص املعتزلة لشرع. وذلك عند أهل السنة واجلماعة و لعقل ال  . 18معرفة هللا 
وقد أكد الرازي الطبيب على غرار املعتزلة، أثر هذه الالزمة العقدية، اليت تدعو لتكرمي االنسان 

ر يف اخلالق من جهة خملوقاته، اليت يرتأسها هذا لعقل. يف ظل الضرورة االميانية اليت تلزمه التدب
املخلوق ( االنسان ). يقول الرازي: " إنَّ العقل أعظم نعم هللا، وانفع االشياء، وأجداها علينا. 
حيث يذهب يف كتابه الطب الروحاين اىل ذكر فضل العقل، وأثرها على حكمة االنسان، يقول: 

وصَرفناها يف الوجوه حىت ملكناها وُسسناَها وذلّلناها،- طق غري النا-فبالعقل فضلنا على احليوان 
لعقل أدركنا مجيع ما يرفعنا، وحيسن ويطيب به عيشنا، ونصل اىل .علينا ( ... )االعائدة منافعه و

.19"بغيتنا ومراد
من هنا، يتبني لنا اخلط املعريف الرابط بني الرازي وعلماء املعتزلة، حيث أن كالمها، جيعل من 

لإلميان واحلكمة. إذ ال خيرج أي منهما عن تفعيل العقالنية، داخل النسق العقدي العقل نرباسا
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ملسلمني هي: التحرك قدما حنو حتقيق السعادة الدنيو  ية واألخروية، واملعريف، ألن املهمة املناطة 
على حد سواء.

القرآن بني االستدالل العقلي وأنطولوجيا العلم-2
كان جل اجتهاد املسلمني األوائل يف هذه املرحلة، نعين مرحلة بدء االشتغال على موضوعات 

ا بدت مساوقة ملبحث اجلليل الذي يسمو مبوضوع االهليات.  حسب- دقيق الكالم، اليت يبدوا أ
يف األساس يتمحور حول مسألة إثبات مشروعية العقل هذا االجتهادكان-بعض املفكرين 

حة الشرع استعمال سلطان العقل؛ وحتكيمه يف الشؤون الدينية والعقالنية، وذلك يف ظل إ
بتة  تندرج حتت مقولة أساسية،  ويال. من حيث أنه كان ينطلق من حقيقة  والدنيوية تصرحيا و

لعقل، واليت ترد تصرحيا يف النص القرآين مجلة وتفصيال. هي تكرمي االنسان 
ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق (يقول الباري (  ِ ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (1): ﴿اقْـرَأْ  ) اقْـَرْأ َوَربَُّك 2) َخَلَق اْإلِ

ْلَقَلِم (3اْألَْكَرُم ( ِ ْنَساَن مَ 4)     الَِّذي َعلََّم  ْنَساَن لََيْطَغى (5ا ملَْ يـَْعَلْم () َعلََّم اْإلِ ) َأْن 6) َكالَّ ِإنَّ اْإلِ
) أَرَأَْيَت ِإْن 10) َعْبًدا ِإَذا َصلَّى (9) أََرأَْيَت الَِّذي يـَنـَْهى (8) ِإنَّ ِإَىل َربَِّك الرُّْجَعى (7َرَآُه اْستَـْغَىن (

لتـَّْقَوى (11َكاَن َعَلى اْهلَُدى ( ِ ََّ يـََرى 13أَْيَت ِإْن َكذََّب َوتـََوىلَّ () أَرَ 12) أَْو أََمَر  َِنَّ ا ) أَملَْ يـَْعَلْم 
)14﴾(20 .

ته، فيما خيص إعمال النظر يف  إن تكرمي االنسان مبلكة العقل، هو من قبيل بيان حدود امكا
ت  اجلرب املطلق. الظواهر الغيبية. وتقدير نزوعه الدائم حنو حرية االختيار، ومن مثَّ توقيفه على غا

لدرجة األوىل؛ ال يتجاوز فيها حدود ما  فالنظر العقلي يف صورته الدينية موقوف على الزمة عقدية 
.21وجد له يف االساس

إذن من دون شك، يدرك املسلمون مجيعا، أن مركز التحريك الدائم للطاقة العقلية هو الوحي 
خالصتا الوحي االهلي الذي جاء هداية القرآين ومصادره اليت ال تنضب. فالقرآن واحلديث 

لصفات، بغض النظر عن   مال واستدالال من جهة اخلالق وعالقته  لإلنسان، قد وردا مجلة عامة 
ما وردا تشريعا لعقيدة مساوية. كما وردا قياسا واستقراًء من جهة دعوة هذا املخلوق املرسل اليه  كو

على اإلله الواحد. اىل غري ذلك من الطاقات الفريدة، اىل مالحظة املوجودات واملخلوقات الدالة 
ا الوحي االهلي.  اليت يزخر 
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هذا ما ميكن اعتباره حسب أيب الوفا التفتازاين يف كتابه: ( الكون واالنسان يف االسالم ) أحد 
. إذ يتجلى لنا موقف القرآن من مناهج البحث 22وجوه االعجاز الفلسفي والعلمي يف القرآن

ة واحلسية، واضحا وصرحيا. ففي كل مرة يود العقل املتأمل أن يعود فيها اىل النص القرآين، اال العقلي
نية املودعة يف الوجود.  وجيد يف رأينا مالذه األول واألخري، الذي يكشف من خالله عن احلقائق الر

ت القرآن الكرمي، لوجد نفسه أ ملية فاحصة، اىل آ مام نص إهلي فلو أن املسلم يلقي نظرة 
ألوامر اليت توجه العقل االنساين، حنو استخدام منهج متكامل ميكن من خالله، البحث يف  مفعم 
الكون. وهو ما ذهب اليه االستاذ صبحي الصاحل، حني اورد لنا يف مؤلفه السالف الذكر. أمثلة 

لغة تتقصى احلقائق العلمية للكون، إذ كيف خيفى على امل سلمني حسب رأيه؛ قرآنية ذات أمهية 
ته  ا االنسان يف كالمه املقدس. ففي عديد من املناسبات يف آ احلقيقة اليت خص الباري سبحانه 
الكرمية، دالالت صرحية على وجوب استعمال العقل والتحكم يف أمناط نشاطه؛ ومؤشرات 

. 23ستدالالت العقلية) قد أوىل عناية ظاهرة يف وحيه، هلذه األنواع من االاستدالله. فالباري ( 
دة على ذلك، مل تقتصر اساليب القرآن، على نوع واحد أو متوحد من االستدالالت. فهو  ز
فذة فيه اجلواهر  النص املنفتح إطالقا على الظاهر الصريح، والتأويل الصحيح. ألن النص القرآين 

لعقل ؛ والتدبر  ، ويف مجيع االهلية، مىت كان االعتقاد يقينا واإلميان وجدا لقلب عرفا ، و برها
ويال عقليا ملعاين القرآن. فاحلق أثبت وأوجد يف كتاب هللا،  وجوه طاقة االنسان تفسريا نصيا؛ أو 
واملثال ظاهر عند علمائنا االوائل، إذ على سبيل االشارة اليت يقدمها لنا االستاذ صبحي الصاحل، يف 

هذه العبارة اجلزلة. 
رون عدة تفاسري استجلت حقائق الكون، وردت على شكل سياقات بنائية فقد أورد املفس

خر على أمهية وضرورة استعمال املسلم،  استداللية يف النص القرآين، واليت تدل يف رأينا بشكل أو 
مناهج االستدالل واالستقراء. فنحن جند على سبيل املثال، يف أواخر سورة ( يس ) سياقا استنباطيا 

ثبات عقيدة البعث والنشور يف االسالم. حيث نقتبس املثال التايل عن استقرائيا،  فيما تعلق 
ت السورة، وفق  االستاذ صبحي، الذي يقدم لنا دليال عن الكيفية اليت متَّ من خالهلا ادراج آ
مقدمات منطقية، وضعت كسلسلة متعاقبة من املقدمات الطبيعية. واليت تنتهي يف األخري اىل 

يت األسلوب االستقرائي حسب ما يبني التسليم ب عقيدة التوحيد من دون ارتياب وشك، حيث 
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َّ َخَلْقَناُه ِمْن ﴿): صبحي الصاحل، مبينا عن نفسه يف سياق قوله تعاىل (  ْنَساُن َأ أََوملَْ يـََر اْإلِ
َقُه قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ) َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخلْ 77نُْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبٌني (

) الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر 79) ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم (78(
ًرا فَِإَذا أَنـُْتْم ِمْنُه تُوِقُدوَن ( َ ي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بَِقاِدٍر َعَلى َأْن َخيُْلَق ) أََولَْيَس الَّذِ 80اْألَْخَضِر 

ُق اْلَعِليُم ( ًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن (81ِمثْـَلُهْم بـََلى َوُهَو اخلَْالَّ َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشيـْ .24﴾)82) ِإمنَّ
من هنا يشري االستاذ صبحي، اىل أن هذا النص االهلي، يظهر لنا كيف تنتهي فيه عملية 
عتبار أن هذه العمليات، هي أدوات للتعقل والتدبر  االستدالل كطاقة كامنة يف العقل االنساين. 

إلعمال وال لفطرة يف االنسان ليكتسبها  تفكري. يف شؤون اخللق تصورا ومتثًال. وأن الباري أودعها 
فقد دعا النص القرآين املسلم منذ الوهلة األوىل  لكي يستخدم االستقراء يف حياته، وذلك تعزيزا 

مللكاته العقلية، ودعما لوجيستكيا لقدرته الفكرية على فحص حقائق اخللق يف عامل الشهادة. 
لبحث عن اسئلة ك ثرية. عن  كما طالبه من خالل إعمال مناهج العقل التجريبية والنظرية، 

، أو هل تكونت عن مادة هي كاألجزاء أو (؟)، أو مما هي مركبة (؟)كيفية وجود هذه اخلالئق 
ا هذه املخلوقات (؟)اهلباء  لبحث أيضا عن الكيفية اليت تطورت  ).(؟، بل وأمره 

وهي مشكلة اثبات حدوث ولعله من هنا يتبدى لنا، فجر اكرب مشكالت علم الكالم القدمي،
مل  وما يقابلها من ابطال لقدمه. وهو ما ميكن أن نعتربه أحد األسئلة، اليت شغلت املسلمني  العا

لدقيق     أو اجلليل. حيث حاولوا إجياد أجوبة انطالقا من القرآن  كثريا، سواء كان املشكل متعلق 
ما. حىت أن بعض املفكرين يرون أن مسألة احلدوث والقدم، كانت مبثابة  املدخل واحلديث ذا

املنهجي اىل ميتافيزيقا علم الكالم القدمي. ألن مفهوم القدم يف علم الكالم منظور اليه بداللة سبق 
لزمان واملكان. الباري ( هللا ) عن كل األشياء واملوجودات 

اختاروا فكان املتكلمون على هذا األساس ينتصرون حلدوث العامل بشىت األدلة واحلجج، حيث 
د سواء؛ ليعينهم من الرباهني اليت استخرجوها من اخلرب الديين، ومن تراث األولني على حما ارتضوه

ن إف"اليت اعرتضتهم يف هذا السياق. وعلى حد ما ذهب اليه ابراهيم مدكور:على حل املشكالت
من هذا يف حبثهم هذه املسألة. فقد جعلوا الطبيعيات مقدمة ذهبوا اىل أبعدأوائل املسلمني،

ن "عوا بذلك أول لبنة للعلم الطبيعيهليات، ليضلإل .25على غري ما عرف عند اليو
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لقد ظلت الطبيعيات إذن منذ أمد غري بعيد، الوسط املتعني لإلنسان املسلم حسب تصوره
ويعمل به، واملستوى املبدئي الذي ينطلق منه املتأمل يف اخللق واملخلوقات. رغم الذي يرثه شرعا 

لنسبة للفكر املتأمل؛ حيث ظل هلاث الفكر  ت اعلى للوجود او املعرفة  االنساين وراء مستو
. هلذا ال تزال ختتلف حصائل هذا النشاط بدرجات 26التنظري للطبيعيات أمر ال فكاك منه اطالقا

ملعارف الطبيعية، كما  متفاوتة أميا تفاوت، ليظل املطلب االكرب، وجوب إملام الفالسفة واملفكرين 
ريخ علم  ه ي مطروحة يف عصرهم، وحيث مل يستثىن املسلمون من كل هذا، خاصة وأننا ندرك أن 

يف الفلسفة الطبيعية على الكالم،  كان خري شاهد على ذلك النشاط الفكري. أين غلب النظر
رهم على حد تعبري املفكر عبد الرمحن بدوي .27فكر املعتزلة األولني، كما يتضح من ا

لكون ومن الطري ف أن القرآن الكرمي، يزخر بدالئل توحي بطبيعة الذرية للعامل، بداية وانتهاًء 
وتركيبه املادي اجلزيئي، كما يشري اىل الضرورة القصوى اليت حتكمه، إذ تشري القرائن القرآنية اىل 

ق الغاية من تسخري كل هذا الكون لإلنسان املسلم، رغم قيد الزمان واملكان. حىت يسرب حقائ
فقد أنبئ القرآن على سبيل املثال، االنسان بقطع ابعد مسافات .28الوجود املنبثق عن قدرة اخلالق

لشََّفِق ﴿:قال تعاىل.قصر االوقات، وانه سريكب طباق السماوات طبقا عن طبق ِ َفَال أُْقِسُم 
.29﴾)19لَتَـرَْكُنبَّ طَبَـًقا َعْن طََبٍق () 18) َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق (17) َواللَّْيِل َوَما َوَسَق (16(

، يف اجلزء الثالثني، من تفسريه هلذه ه)310(توقد علق إمام املفسرين ابن جرير الطربي 
ت. بقوله: " سوف تركب أيها البشر مساء بعد مساء " .30اآل

إن الشعوب واالمم اليت انظمت حتت لواء االسالم، مباشرة بعد الفتوح الكربى. كانت فيما 
إلسالم قد عرفت مذاهب فكرية مادية، ذات طابع ذري. ولعل ذلك يعود اىل ما  سبق عهدها 
ا املدارس القدمية، واليت تناولت موضوعات الطبيعة احلسية كأقرب ما  ورثوه من أخبار وعلوم خرب

رخييا فكر االنسان منذ زمن سحيق، رغم أنه تكو  ن مباحثا أنطولوجية. فقد شغل التصور الذري 
وال شك، لكل عصر تصوره اخلاص هلذا املوضوع. حيث ظهر هذا التصور بداية يف الفكر اهلندي 

ين، ليواصل الظهور يف الفكر االسالمي خاصة يف القرن الرابع اهلجري. القدمي، مث يف الفكر اليو
حىت صار البحث يف فكرة الذرية حلقة، وخطوة أخرى من خطوات تقدم املعرفة االنسانية يف 

جمال الطبيعيات. 
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ن، مث مدرسة الطبيعيني املتأخرين، وصوال اىل مدرسة املشائني  فمن مدرسة أوائل الطبيعيني اليو
الطوسي، الشهري بشروحه اليت اتبعت أرسطو، وشيعته يف االسالم أمثال ابن سينا، مث نصري الدين 

هاما  آلراء الشيخ الرئيس، كان املذهب الذري يتقدم خطوة عقب خطوة، ليحتل يف النهاية مكا
يف األحباث العلمية والفلسفية، بل وكان االجتاه الذري املادي يشق طريقه جبسارة يف العامل 

.31االسالمي، عقيدة وشريعة
املادي، مع ظهور عدة مدارس طبية وفلسفية يف عصر وقد تزامن هذا التطور املطرد للمذهب 

ا املسلمون بفعل النقل والرتمجة، ومن  العباسي األول جراء التنوع اهلائل للتيارات واملذاهب اليت انتد
يف القرن الثالث والرابع  مجلتها هذا االجتاه الذري. إذ ميكن أن نذكر أهم مدرستني طبيعيتني ظهر

هجريني مها: 
لعلمانيني، كالرازي الطبيب وأيب الرحيان - )1 املدرسة االوىل تكونت من علماء يوصفون 

البريوين.
نية يطلق عليها بعض مفكرينا، امثال الدكتور امحد فاضل الطائي املدرسة - )2 مدرسة 

. 32الليربالية وميثلها أبو الربكات هبة هللا البغدادي
وهر الفرد، كان متوقفا على مدى تربير مشروعية الرباهني ييد املسلمني لنظرية الذرة أو اجلإن

لدرجة األوىل، إذ  كجوهر الفرد، من هنا كانت املسائل الطبيعية (الدينية. اليت تزكي االهليات 
نرى هذا اىل حني اجلبائي مبثابة مقدمات مقبولة يف الفكر الكالمي اىل حد بعيد، إذ العامل)حدوث 

املوقف منتشرا بوضوح يف آراء ايب اهلذيل العالف، ومعمر، وهشام الفوطي. 
املباحث فخر الدين الرازي يف (؛ وكذلك والنحل)(املللولعل ما أورده لنا الشهرستاين يف 

خري دليل على تبين علماء الكالم اآلراء الذرية، ألجل الدفاع عن مسألة خلق العامل من الشرقية)
لنسبة ملكانة الطبيعيات يف الفكر االسالمي، غم أن األمر عدم. ر  سيكون على النقيض من ذلك، 

خاصة مع فالسفة االسالم. إذ سنجد معارضة قوية، ونقد شديد يف الكثري من النتائج اليت توصل 
.اليها املتكلمون، خاصة من طرف فالسفة االسالم األفالطونيني واملشائيني

كان هناك تقريبا، موقف موحد بني هؤالء الفالسفة االسالميني، يتضمن إبطال مذهب حيث
جوهر الفرد من حيث اجلسمانية. ورمبا قد ال خيتلف اثنان حول النتائج احملصل عليها، جراء النقاش 
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الطويل الذي دار بني املتكلمني والفالسفة. ألن مذهب جوهر الفرد انطالقا من عصر الكندي 
لفارايب وابن سينا وصوال اىل الغزايل وابن رشد؛ كان حمل اشتغال مهم، يف والطبي ب الرازي مرورا 

رها البحث الفلسفي يف املناهج املتبعة يف دراسة الطبيعيات. هلذا جاء تناوهلم  البحوث اليت أ ثنا
م حول إمكانية وجود توافق ن ظري لفكرة لنظرية اجلوهر الفرد بشكل متفاوت، تصب كل امكانيا

ت  اجلوهر الفرد مع السياق العام ملشكلة اخللق من عدم. من مثة بدأ النقد والتمحيص يطال النظر
ظر فالسفتنا خصومهم اعتبارا من أن النظرية يف  الذرية القدمية. بل وعلى أساس منهجي حمض، 

ا، .33لصق مبيتافيزيقا العلم االهليحد ذا
خامتة:-

ذات طابع عقدي مثلما هي ذات طابع ،ة للطبيعيات يف الفكر االسالميإن االشكالية احملوري
لدرجة األوىل، إدراك العالقة بني هللا (  ا تعىن  ) واالنسان والعامل. واليت علمي وفلسفي. أل

تتجلى بدورها يف عدة أطروحات، كالقول: إن العالقة بينهما عالقة إجياد، وخلق من العدم، أو 
. هلذا بقيت الطبيعيات يف علم الكالم القدمي، تلعب 34إحداث احملدث من مادة، وصورة قدمية

يف بناء احلقيقة، مما ادى يف األخري اىل تصلب ال نو وجود احلقيقي داخل منظومة مكانية دورا 
. غري أن  التساؤالت املبدئية اليت حتددت مسبقا بتصورات املادة االوىل، اليت كان عنها الكون كو

أفردها أوائل املسلمني يف هذا السياق، كانت يف األساس حمل نقاش مستعر بني أطياف هؤالء 
اىل ضرورة افرتاض منحى معريف، تشكلت املفكرين األمر الذي أحال الفكر الفلسفي يف االسالم

رها  وفقه روح الفلسفة يف احلضارة االسالمية. من خالل ما يثريه السؤال حول اآلراء الفلسفية اليت أ
فالسفتنا على غرار الطبيب الرازي، واليت متثل يف نظر الباحثني مشهدا من مشاهد النزوع احلضاري، 

عتباره قوة حنو احلرية واالنسانية والكونية اليت عتباره آلة أو  ينشدها العقل يف االسالم سواًء 
.روحانية مودعة يف االنسانية مجعاء

اهلوامش:
ريخ العلوم. ُولد جورج ألفريد ليون سارتون يف غنت م ). 1956تويف ( سارتون امليعد املستشرق جورج -1 من أملع الباحثني يف 

 )Gand(31، بلجيكا ) ل شهادة الدكتوراه يف علم التاريخ عام ( 1884أغسطس م ) من مدينة نفسها. وقد 1911). 
ريس، فصدرت األوىل منهما بدأ سارتون بنشر أحباثه التارخيية العلمية يف جملتني وك ان له الفضل يف املشاركة بتأسيسهما يف مدينة 
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سم أوزيريس ( 1912عام ( )Isisسم إيزيس (  م )، مث نشر هذه األفكار يف 1936عام ( )Osirisم )، وصدرت الثانية 
ريخ العلوم )  الفرتة املمتدة ، وذلك خالل )Introduction to the History of scince(مؤلفه املشهور ( املدخل إىل 

، -مقال-نظر: جملة الرتاث العريبيم ).1948-1929بني عامي (  نية حممد زهري البا ثري احلضارتني واللغتني، اليو
نية يف العلوم العربية ، ص 72-71م، العدد: 1998-ه1418األول، ربيع -، احتاد الكتاب العرب، دمشق، ( متوز ) والسر

، 1961، تر: إمساعيل مظهر، دار النهضة العربية، دط، ريخ العلم واإلنسية اجلديدة. وأيضا: سارتون جورج، 112-113
.09-05القاهرة، مصر، ص 

، اجلمهورية العراقية، دط، ، منشورات وزارة الثقافة والفنونمسامهة العرب يف علوم احلياةالشيخ حسني عادل حممد على، - 2
.04، ص 1979

ريخ العلوم عند العربعبد الرمحن حكمت جنيب، -3 ، 4جامعة املوصل، طالبحث العلمي،تعليم العايل و ، وزارة الدراسات يف 
.245ص 1975العراق، 

له عدة رسائل انصرف من بلد الروم ألنه رآه فصيحا.رّان، استصحبه حممد بن موسى ملاصريفيا حببت بن القرة احلراينكان-4
، تح: سيد أمين فؤاد، الفهرستالندمي،ينظر: ابن احلصبة)و اجلدري (يفورسالته ملفردة)اجالينوس يف االدوية (جوامعأمهها: كتاب 

.227ص ،2009، لندن، 02مؤسسة الفرقان للرتاث االسالمي، مج 
عالم القرن الرابع مع أيب الوفاء بيبليوغرافيةيضع الدكتور البغدادي -5 اية القرن األول ومرورا  موسعة لعلماء االسالم انطالقا من 

() وابن اهليثم م1048/ه440-م963ـ/ه351)، والبريوين (م988ـ/ه388-940/ه328البوزجاين (
)، وابن سينا (م1042ه/ 421- م 975/ه354واحلاسب الكرخي ()م1051ه/ 430-م 975ـ/ ه354
)، انتهاًء بعمر اخليام وابن زهر والشريف االدريسي يف القرن اخلامس، مث البغدادي م1032/ ه428-م 980/ ه371

الفكر العريب، ، دارريخ العلوم وفلسفة الرتبية العلميةوالقزويين واجللدكي بني القرنني الثامن والعاشر. ينظر: البغدادي حممد رضا، 
.79–64، ص 2003، 01مدينة نصر، مصر، ط 

انصرف من بلد الروم ألنه رآه فصيحا. له عدة رسائل رّان، استصحبه حممد بن موسى ملاصريفيا حببت بن القرة احلراينكان- 6
ص املرجع السابق،، الفهرستالندمي،ينظر: ابن احلصبة)و اجلدري (يفورسالته ملفردة)اجالينوس يف االدوية (جوامعأمهها: كتاب 

227.
قراءة نقدية، يف داللة الفلسفة وسؤال النشأة، مركز مناء للبحوث والدراسات، ، الفكر الفلسفي الغريبريخبوعزة طيب، -7

.26-25ص ،2012، 1ط،لبنانبريوت،
ً عاملياً يف جمال املعريف واحلضاري خاصة يف القرن الرابع اهلجري (ميكن-8 ه)  04القول أنَّ اكتساب احلضارة العربية اإلسالمية، لو

هذا ،وثلة من مفكري العرب املعاصرين،كان نتاج عدة عوامل ثقافية واجتماعية تفاعلت فيما بينها. فقد اعترب الدكتور ابراهيم العايت
. إذن مل يكن االسالم دينا وحضاريمتيز به من تفاعل ثقايفنظرًا ملانضوج العقلي والرقي احلضاري عند املسلمني، القرن قمة ال

اورة. اخلارج، مرتصدا لكل جديد؛ وإن كان ابراهيم العايت يرى أن هذا اجلو  منغلقا، بل كان منفتحاً على كل وافد من احلضارات ا
لنشاط واحليوية الذي  قد صاحبها شيء من العنف واإلكراه يف بعض االحيان. ينظر: العايت ،تزامن مع حركة النقل والرتمجةاملفعم 

.19-11، ص 1993، 1دار املنتخب العريب، بريوت، لبنان، ط، الزمان يف الفكر االسالميابراهيم، 
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ريخ العلوم عند العربمرحبا حممد عبد الرمحن، -9 .196ص ،1989، 03للكتاب، اجلزائر، ط ية، املؤسسة الوطناجلامع يف 
.11، ص 1984، 01، مكتبة وهبة، عاصدين، قطر، طدور اإلسالم يف تطور الفكر الفلسفيزقزوق حممود محدي، -10
.27، ص 1988، 03، دار الشروق، االسكندرية، مصر، ط أسس التقدم عند مفكري االسالمجدعان فهمي، -11
، تر: حممد عبد اهلادي أبو ريدة، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، ط الفلسفة يف االسالمريخ دي بور ت. ج، -12

.50، دس، ص 05
، ص 1964، 02، ج 2مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط ، موسوعة احلضارة اإلسالميةبدوي عبد الرمحن وآخرون، -13

539.
19، االسكندرية، مصر، د س، ص 02الثقافة للنشر و التوزيع، ط ، دارمدارسهعلم الكالم و بدير عون فيصل، -14
.515، صالسابق، املرجع موسوعة احلضارةبدوي عبد الرمحن،-15
ا علمائنا وفالسفتنا االوائلغري -16 واليت ال خترج ،أن ما جيب التنويه اليه واالشارة له، يف هذا السياق، هو الطريقة اليت يتناول 

ا أن علم الكالم، يدرس وفق ،فما هو معروف لدى كثري من الدارسني املتخصصني.اىل حد ما مبناهج علم الكالميقةلصعن كو
يستند أساسا على نظرتنا هلذا :األول(االسلوباليت ترى أن: .حسب ما تذهب اليه الدكتورة ميىن ظريف اخلويل،اسلوبني متباينني

واليت تبدأ من التوحيد .نظر يف ترتيب موضوعات علم الكالمفيستند اىل ال: العلم من زاوية الفرق اليت كونته، بينما االسلوب الثاين
للطائف الطبيعية ميىن طريف، . ينظر: اخلويلالعقل)كاجلسم واحلركة والزمان واملكان، وكلها موضوعات تدخل يف جمال ،وتنتهي 

.71، ص 1995، دطمصر فة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار الثقاالطبيعيات يف علم الكالم من املاضي اىل املستقبل
قدية تتعلق خباصية كل على عدة احتماالت ن،الذي خلفه علماء املسلمني،يفتح اجلابري دراسته االبستيمية لرتاث العقدي-17

ت الكالمية،يف حتديد البين القاعديةأساسيا فارقا واليت شكلت .حلظة زمنية أنه ليس بصدد :فمثال يرى.اليت شكلت النظر
ا متثل -حلظة فخر الدين الرازي -التعرض لدراسة احلقبة اليت برز فيها الفخر الرازي، إذ يقول : ( لن نتعرض هلذه األخرية  أل

سره اليت تشمل ،بن خلدون اسم " طريقة املتأخرين " متييزًا هلا عن طريقة املتقدمنيأطلق عليها ا،مرحلة جديدة يف علم الكالم 
لتايل فنقده ال ينطبق عليها، وإن كان انتقاده البن سينا يصدق .اللحظة اليت مل يدركها ابن رشد:اللحظات الثالث األوىل، وهي و

سست على املفاهيم اليت وضعها هذا األخري يف إط،عليها ا  الذي يؤدي اىل اجلمع بني الدين والفلسفة ). ينظر: ،ار مسعاهلكو
ص 1998، بريوت، لبنان، 01، مركز دراسات الوحدة العربية، ط الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللةاجلابري حممد عابد، 

16.
تزلة، فقد كانوا من الفرق اإلسالمية اليت يقول عبد الرمحن بدوي فيهم: ( املعتزلة عقل هذه األمة )، ويقول أيضا: ( أما املع- 18

موسوعة تصدت للدفاع عن اإلسالم ضد خصومه، بل واختذت موقع اهلجوم على هؤالء اخلصوم ). ينظر: بدوي عبد الرمحن، 
، دار الشورى، ط االسالم ومستقبل احلضارةصبحي، . وايضا: الصاحل505ص، 02، املرجع السابق، جاحلضارة االسالمية

.31، بريوت، لبنان، ص 1982، 01
.111، ص 2002، دار القدس للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، مقام العقل عند العربطوقان قدري حافظ، -19
ت -20 .14، 13، 12، 11، 10، 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02،  01سورة العلق، رقم: ، اآل
واألحقاب، وهو يف قد مر عليه عشرات األلوف من السنني-األومو سابيان -يقول صبحي صاحل : ( حىت اإلنسان األول -21

ضخم ،حىت استطاع أن يكتشف قدرته العقلية.ويف الكون من حوله،املضين يتأمل ويطيل التأمل يف نفسهحتركه البطيء هزة  ا
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قبل استنادها اىل التجريبية التطبيقية املتأخرة حصوًال ). ينظر: ،تكمن يف القدرة التأملية املتقدمة زمناً الطاقات الكامنة يف العلم، واليت 
.26ص ،، املرجع السابقاالسالم ومستقبل احلضارةصاحل صبحي، 

لنعل اذا  ق-22 عند املناطقة قول هوعبارة عن رد الشيء اىل نظريه. و سويته، وهو:درته و القياس لغة : التقدير، يقال قست النعل 
ا قول آخر. ينظر: التفتازاين أبو الوفا الغنيمي، مؤلف من قضا ، دار الثقافة االنسان والكون يف االسالمإذا سلمت لزم عنها لذا

.35، ص 1995ط، للنشر والتوزيع، د
املرجع االسالم ومستقبل احلضارة،. وأيضاً: صاحل صبحي، 25، ص نفسه، املرجعاالنسان والكون يف االسالمالتفتازاين، -23

.25ص ،السابق
.81-77، اآليتان 36سورة، يس، رقم -24
م: ( استطاعوا أن يبتكروا حلوال-25 مل ،كانت للمسلمني إضافات معتربة يف عدة مسائل كان هلا عالقة مبشكلة احلدوث، حىت أ

ا يف فكر املعتزلة ). .يسبقهم أحد اليها وهذا دليل واضح على أن هناك فلسفة إسالمية ذات خصائص مميزة، هلا أصالتها ومبتكرا
.26، ص 2003، دار املعارف، القاهرة ، مصر، د ط، يف الفلسفة االسالمية منهج وتطبيقهمدكور ابراهيم، ينظر: 

حتواه بطن الفلك او هي: ( كل موجود سوى هللا تعاىل، األجسام كلها كل ما ا:اخللق كله، وهو:وهي،العامل:الطبيعيات هي-26
ن : وأعراضها، وهو عبارة عن كل شيء، ما سوى هللا من املوجودات، ألنه يُعلم به هللا من حيث أمسائه وصفاته، وقد زعم قائل 

ل،ليس خيلو، وهللا متقدم عليهالعامل متأخر عن هللا لزمان، كتقدم الواحد على االثنني، فإنه إما أن يريد به أنه متقدم  ذات ال 
لطبع، مع انه جيوز أن يكون معه يف الوجود الزماين، وكتقدم العلة على املعلول، مثل تقدم حركة الشخص على حركة الظل التابع له 

.110، ص 08مصر، ط ملعارف، القاهرة، تح: سليمان دنيا، دار اافت الفالسفة... ). ينظر: الغزايل أبو حامد، 
.511، ص 02، املرجع السابق، ج موسوعة احلضارة االسالميةبدوي عبد الرمحن ، -27
أما حاضرا فال يزال هذا االجتاه يكتسي أمهية كربى يف االحباث العلمية املعاصرة، فثبوت فكرة الرتكيب الذري للكون، حقيقة ال - 28

وى فروضه العلمية. واليت ال تزال تقوم القائمة حوهلا بني العلماء يف احملافل الدولية واملختربات علم الفلك املعاصر، يف اقيزال يدعمها
رخيهلعاملية، حيث ينتصر علماء الغربا عبارة عن ،ألقرب الفروض التطبيقية اليت تقر نتائجها ( أن هذا الكون كان يف بداية 

ينحالن اىل كهارب ،ذا السدمي تكون من ذرة مركبة من الكرتون وبروتونوأن ه.ه السدميسحابة من غبار ذي تركيب كوين يشب
)، ومل يكن وجود الذرة آنذاك يرتك جماال للشك، وكان 1897إلكرتون الذرة عام ( اكتشافسالبة ). وقد ظهرت بوادر بة و موج

ء متفقني ا تشكل املرحلة النهائية لتجزئ املادة. ( وال،مجيع علماء الفيز يف أنفسهم، هي أن  نتيجة النهائية، كما كانوا يقولونعلى ا
)1897احلال أنه يف تلك السنة ( هي الذرات ال يوجد بعدها شيء ). و ،كل جسم يتألف من جسيمات ال متناهية يف الصغر

ئي  ختبار بواسطة أنبوب كروكس)،ج . ج تومسن( كان الفيز ) جان بريان ( مث أمت .ويدرس فيه االشعاع املهبطي،يقوم 
ء ليكتشف ان االشعاع املهبطي يتألف،التجربة يف الواقع من جسيمات هي أصعر من الذرات، وليس قوامها املادة بل الكهر

ت ). ينظر: روسو بيار،  ، سلسلة ماذا اعرف؟، تر: خليل اجلر، املنشورات من الذرة اىل النجمالسالبة اطلقوا عليها اسم الكرتو
.33، املرجع السابق، ص االسالم ومستقبل احلضارة. وأيضاً صاحل صبحي، 16–15دس، ص العربية، دط، 

.19- 16، اآليتني 84سورة، االنشقاق، رقم -29
.41، ص ، املرجع السابقاالسالم ومستقبل احلضارة، صاحل صبحي-30



رمضاني حسينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشظيات روح الحضارة االنسانية في اإلسالم  

301

هور أبو علي بن سيناء الفيلسوف املش.الطبيعياتمسائل والذين اهتموا بدراسة ،من رجال الفلسفة يف القرن اخلامس اهلجري-31
ه ). ومن رجال 600ه)، وركن الدين بن قلج أرسالن ( ت 453وأبو احلسن علي بن رضوان املصري ( ت ه )428( ت 

اب الدين ه ) وشه535الباقي البغدادي، املعروف بقاضي املارستان ( ت القرن السادس اهلجري، القاضي أبو بكر حممد بن عبد
سّري أعالم من مصنفاته: التلوحيات يف املنطق واحلكمة. ينظر: الذهيب، ه )587وردي احلموي املقتول ( ت حيىي بن حبش السهر 

ؤوط، دار الرسالة، بريوت، طالنبالء .211ص ، 1994، هـ1413، 21،  ج 9، تح: شعيب األر
دار الفارس للنشر مية العربية االسالمية، علم الفيزيقا عند العرب، موسوعة احلضارة االسالالطائي فاضل أمحد وآخرون، -32

304ص ،1995، 01، ط 01والتوزيع، بريوت، لبنان، ج 
.353، املرجع السابق، ، ص موسوعة احلضارة اإلسالميةبدوي عبد الرمحن وآخرون، -33
، بىن، رفع، خلق ، ُمدَّ، طحا، صور، نصب، سوَّى، وأرسى، وكذلك جند يف اسم لالقرآن عددا من األفعال مثل جعيستعمل-34

ا تتضمن معىن خاصا وتسرتعي لذلك انتباها خاصا، أما الفعل خلق  الفاعل، الباري، الفاطر، الفاطر، اخلالق. أما كلمة بديع، فإ
م، ويظهر هذا الفعل ألول مرة يف القرآن الكرمي، فهو يتكرر مرارا وال سيما عند احلديث عن تكوين السموات واالرض يف ستة  أ

.47، املرجع السابق، ص مشكلة اخللقوذلك يف سورة العلق. ينظر: االلوسي، 
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األمناط القيادية وعالقتها بالوالء التنظيمي

لدى عمال ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتيارت، اجلزائر

الدكتور بن موسى مسري، جامعة تيارت
دف الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة العالقة بني األمناط القيادية امللخص: 

البشرية التابع لديوان الرتقية والتسيري العقاري ومستوى الوالء التنظيمي لدى عمال قسم املوارد
اجلزائر. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبيان يقيس األمناط القيادية املكون من ستة - بتيارت 

) فقرة، والذي تضمن ثالث أمناط قيادية (التسلطي، التسييب، والدميقراطي). كما مت 26وعشرين (
الني وماير للوالء التنظيمي. وقد طبقت الدراسة على ) فقرة من مقياس17اقتباس سبعة عشر (

) 60عامًال، متت الدراسة على حنو ستون (130موظفي قسم املوارد البشرية، والبالغ عددهم 
تمع األصلي، و ٪46موظفا اي بنسبة  من أهم النتائج احملصل عليها:                      من حجم ا

بني النمط القيادي 0.01عند مستوى الداللة 0.477قدر بــ وجود إرتباط دال إحصائيا -
لدى عمال قسم املوارد البشرية التابع لديوان الرتقية والتسيري الدميقراطي ومستوى الوالء التنظيمي 

العقاري بتيارت.                                                                    

بني النمط القيادي 0.01عند مستوى الداللة 0.527يا قدر بــ وجود إرتباط دال إحصائ- 
التسلطي ومستوى الوالء التنظيمي.

بني النمط القيادي 0.01عند مستوى الداللة 0.609وجود إرتباط دال إحصائيا قدر بــ - 
التسييب ومستوى الوالء التنظيمي. 

لنمط القيادي التسييب مرتفع مقارنة بكل من النمط القيادي كما كشفت الدراسة أن أثر ا-
التسلطي والدميقراطي. 
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وقد اقرتحت الدراسة على ضرورة تكوين اإلطارات القيادية يف جمال العلوم النفسية، 
واالستفادة من جتارب املؤسسات الوطنية والدولية الناجحة يف جمال إعداد واختيار القادة األنسب 

كفاءة القيادية القادرة على أداء دورها التسيريي وفق مبادئ العقالنية والواقعية من ميلكون ال
لعنصر البشري لتحقيق مستوى عايل من الوالء التنظيمي.                   والتوقعية، حبيث ُميٌكنهم لالرتقاء 

التسيبية، الوالء القيادة، القيادة التسلطية، القيادة الدميقراطية، القيادة :الكلمات املفتاحية
التنظيمي، ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتيارت.

Abstract: This study aims to identify the nature of the relationship
between leadership styles and level of loyalty among workers in the human
resources department of the Office of Promotion and management of reale state in
Tiaret - Algeria. To achieve this, the researcher used a questionnaire to measure
leadership styles consisting of twenty-six (26) items, which included three styles
of leadership. As was the quote of the yen Meyer tool and loyalty to the
organization, it is composed of seventeen (17) issues distributed by three
dimensions. The sample selected 60 workers including of an estimated number of
130 workers in total member of the Directorate of Human Resources workers of
the Office of Promotion and management of the wilaya of Tiaret. The study
sample was selected according to preview class, so that the use of descriptive and
suitable approach with the nature of the study, and after statistical analysis using
the Pearson correlation coefficients and the calculating of the  averages and
standard deviations, the study found the following results:

- There is a statistically significant relationship that was estimated at 0,477 at the
0.01 level between the democratic style of leadership and loyalty of workers to the
organization the Human Resources Department of the Office of Property
Management in Tiaret.

- There is a statistically significant relationship that was estimated at 0.527 at the
0.01 level between the authoritarian leadership style and the level of loyalty of
workers to the organization of the Human Resources Department of the Office of
Property Management in Tiaret.

- There is a statistically significant relationship that was estimated at 0.609 at the
0.01 level between the leadership style and what makes the level of loyalty of
workers to the organization of the Human Resources department and the Office of
Property Management in Tiaret. The study also revealed that the leadership style
leaves do is the most common style in the study sample. The study suggests the
need to set up psychological training for leadership, and benefit from the
experience of national and international institutions through good leaders, choose
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the most appropriate, with the capacity and leadership skills who is able to fulfill
his role on the principles of rationality and realism and predictability, so that it
helps to adapt to various emerging countries and can raise the human element in
achieving a high degree of organizational loyalty positions.

Keywords: leadership, authoritarian leadership, democratic leadership,
leadership let go, organizational loyalty,Office of Promotion and management of
reale state in Tiaret.

مقدمــــــــة: 

احلايل تغريات متسارعة يف مجيع جماالت احلياة، هذه التغريات انعكست على  يشهد عصر
املؤسسات من حيث حجمها وتركيبتها البشرية ووظائفها. وما يساعد هذه املؤسسات على 
عتباره عنصر التغيري والتطوير يف أي تنظيم سواء كان  استمراريتها وحتقيق أهدافها هو اإلنسان 

أو اجتماعيا . وأي مؤسسة فهي حباجة ضرورية لتكوين أفراد قادرين على النهوض )6(اقتصاد
ا أهم عناصر الن جاح يف ملؤسسة واحملافظة عليها، ولتحقيق ذلك جيب ان تكون القيادة فعالة أل

م ووالئهم، إذ أن أي منظمة ال  املنظمة، حيث توجه كافة املوارد حنو حتقيق األهداف، وحتدد اجتاها
تستطيع ان حتقق أهدافها حىت لو توفرت لديها كافة اإلمكانيات املادية يف ظل منط قيادي غري قادر 

ُمتغري ُيشٌكل وُحيٌدد طبيعة تُعترب القيادة ) ، 10(على توجيه املوارد البشرية وتنظيمها وتنسيقها
رة أفكار العاملني وجتسيدها ويتضح ذلك  التفاعالت داخل اجلماعات، يتمثل دورها يف تنشيط وا
م وسلوكهم ومدى مشاركتهم يف حتقيق أهداف املؤسسة. فضال  من خالل التأثري والتأثر يف اجتاها

ع تبار أن مفهومها اليوم مبين على عالقات عن ذلك فطبيعة القيادة هلا أثر يف حتديد بيئة العمل 
لقيم األخالقية للعمل لكسب والء  فردية ومجاعية ترتكز على عدة عوامل من بينها الثقة وااللتزام 
لغا لدى  لتايل جند أن موضوع القيادة موضوع يثري اهتماما  لوالء التنظيمي و العاملني واالرتقاء 

العلوم االقتصادية، االدارية، والعلوم االجتماعية، ووفقا لذلك الباحثني يف ختصصات عدة من بينها
ذه الدراسة. قمنا 

إشكاليــــــــة الدراســــــة:
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ت نتيجة التطور السريع يف مجيع  تمعات يف الوقت احلايل حتوالت وحتد تواجه ا
يئ االسرتاتيجيات املناسبة االت، لذلك البد على الدول أن  للتكيف مع املستجدات ومواجهة ا

املشكالت املرتتبة عنها كما جيب عليها أن تسعى جاهدة ملواكبة الركب احلضاري والتطور العلمي 
ا وازدهارها. مبا يسمح هلا من حتقيق استقالليتها وسياد

ت سواء يف بيئتها الداخلية أو اخلارجية  كما أن املنظمات بدورها تواجه العديد من الرها
فالتنظيمات املعاصرة عرفت تطورا كبريا نتيجة التطور التكنولوجي لدرجة أصبح من الصعب متابعة 

ولتطور الدول وتقدمها وجب االعتماد على املؤسسات اخلدماتية نظرا لدورها يف )27(هذه التغريات
حتقيق جودة احلياة ملواطنيها. ويُعترب ديوان تسيري وترقية السكن العقاري من بني أهم املؤسسات اليت 

تمع منها، وحىت ترقى  ا مبقدار حتقيقها ملا يتوقعه ا إىل تقدم خدمة عمومية، واليت تقاس كفاءا
مستوى التوقعات فهي حباجة إىل العنصر البشري واملادي الكايف واملؤهل، وبىن تنظيمية مناسبة 
وسياسة مضبوطة ومواكبة للتطورات العلمية املستجدة يف خمتلف امليادين، وظروف عمل مالئمة. 

ليت وتسعى هذه املؤسسات إىل حتقيق اجلودة من خالل استخدام جمموعة من املدخالت البشرية ا
. ويف )47(تعترب احملرك االساسي واحليوي لألداء الذي يساعد يف الرفع من مستوى الوالء التنظيمي

) إىل التعرف على األمناط القيادية لرؤساء األقسام يف 1990ذات السياق هدفت دراسة العمري (
لوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريسية، وبيان أثر   كل من املتغريات جامعة امللك سعود وعالقتها 

املتمثلة يف : درجة العلمية، والسن، واحلالة االجتماعية والدخل الشهري واخلدمة واليت توصلت إىل 
أن النمط الدميقراطي هو النمط األكثر شيوعا لدى عينة الدراسة من رؤساء األقسام يليه التسييب مث 

إحصائية بني النمط القيادي التسلطي النمط األتوقراطي وأنه توجد عالقة سلبية معنوية ذات داللة 
والوالء التنظيمي وتوجد عالقة سلبية اجيابية ذات داللة إحصائية بني النمط القيادي الدميقراطي 
والوالء التنظيمي، وأنه ال يوجد أثر ذات داللة إحصائية للمتغريات املستقلة ؛ الدخل الشهري، 

مية، وعلى مستوى الوالء التنظيمي. ويعترب الوالء والسن، واخلدمة يف العمل احلايل، والدرجة العل
م، فاألفراد ذوي  التنظيمي املفتاح األساسي للكشف عن مدى التجانس القائم بني األفراد ومنظما
دة اجلهد املبذول  م هم الذين لديهم االستعدادات املطلوبة للرفع وز الوالء املرتفع اجتاه منظما

ملنظمة اليت ينتمون إليها.و قد بينت معظم الدراسات اليت وإتقان أعماهلم ويسعون إىل ا الرتباط 
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م هم الذين تنخفض نسب  أجريت يف جمال الوالء التنظيمي أن أكثر األفراد والء وانتماء ملؤسسا
م عن عملهم ويكون رضاهم الوظيفي يف ارتفاع مستمر  .كما يؤكد الفارسي على أن ) 8(غيا

ا  نتاجية عالية وأداء  مرتفع وفعالية تنظيمية أكثر املنظمات اليت يوجد  والء تنظيمي مرتفع تتميز 
ا والء املوظفني منخفض  . ضعف الوالء للمنظمة يرتتب عليه حتمل )42(من املنظمات اليت يوجد 

تكلفة الغياب والتسيب وهجرة الكفاءات ـ وعدم القدرة على االبتكار واخنفاض االنتاجية وااللتزام 
قد ذكر أوشي يف دراسة له أن سعي املنظمات لكسب والء موظفيها أمر ضروري ملا ). و12(ل لعم

م عل  دة قدر لنسبة للمنظمة تتمثل يف رضاهم الوظيفي وز يرتتب على الوالء من مكاسب 
اإلبداع واإلنتاجية، واحرتامهم لألنظمة وقوانني العمل. لكن رغم ما ذكر سابقا ال ميكن احلصول 

إلكراهات املختلفة بل إنه نتيجة لتفاعالت والعديد من العوامل على  الوالء جاهز ويفرض 
واملتغريات فهو ليس نظاما، بل هو نتيجة للعديد من النظم والسياسات والسلوكيات املتفاعلة، ويؤثر 

.) 26(عليه العديد من املتغريات 

يت تناولت ظاهرة الوالء ومن خالل تقصي العديد من الدراسات العربية واألجنبية ال
لكثري من العوامل واملتغريات ولعل أبرزها النمط القيادي، حيث  التنظيمي اتضح أن الوالء يتأثر 

) حول موضوع العوامل املؤثرة يف الوالء التنظيمي لدى العاملني 2009بينت دراسة بوعالق نوال (
أن النمط القيادي الفعال غالبا ما يؤثر على أن عامل القيادة يؤثر بدرجة عالية يف الوالء التنظيمي. و 

العاملني وسلوكهم وأداءهم بشكل كبري، كما ينعكس على روحهم املعنوية ورضاهم على العمل 
ووالءهم.

فالقائد الفعال هو الذي ُحيدث ذلك التأثري االجيايب يف املناخ لتنظيمي بوجه عام ويف الروح 
ادة الناجحني هم الطاقة املبدعة اليت تدفع العاملني للمبادأة املعنوية للعاملني بوجه خاص إذ أن الق

ثريًا على )39(واملبادرة لبلوغ أهداف املؤسسة  و تعترب القيادة يف أي تنظيم من أكثر املهام تعقيًدا و
السلوك التنظيمي فهي تؤثر بشكل مباشر على دافعية األفراد لألداء ورضاهم عن العمل وحمورًا 

م رئيسيا للعالق ة بني الرؤساء واملرؤوسني، فالقائد الناجح يقدم ألفراد مجيع الوسائل اليت تشبع رغبا
م وكذلك يدافع عنهم فيحصل على والئهم، ومن خالل عطاء املرؤوسني يكتسب  وحتقق حاجا
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. ولكن بغض النظر عن النمط القيادي الذي يسلكه املدير فإنه )8(القائد شرعيته وسلطته كقائد 
مهية إدراك املرؤوسني للنمط القيادي ملديرهم هي حجر زاوية، ألنه ليس املهم ما ميارسه املدير تبقى أ

بل ما يدركه املرؤوسني ألن هذا اإلدراك له األثر القوي يف سلوك الفرد ويف نوعية العمل الذي 
ث)39(يؤديه ري ذلك على .  ونظرا ألمهية املوضوع املتمثل يف النمط القيادي من وجهة املوظفني و

والئهم التنظيمي جاءت هذه الدراسة، خاصة مع ارتفاع التغيب ودوران العمل الغري صحي، واليت 
تُعترب من بني أهم مصادر اخنفاض مستوى الوالء التنظيمي. وعليه، بناء على ما ذكر أنفا طرح 

الباحث التساؤالت األتية:

تساؤالت الدراسة: 

ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتيارت؟ماهو النمط القيادي السائد يف- 

هل توجد عالقة بني النمط القيادي الدميقراطي والوالء التنظيمي يف ديوان الرتقية والتسيري - 
العقاري بتيارت؟

هل توجد عالقة بني النمط القيادي التسييب والوالء التنظيمي يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري - 
بتيارت؟

القة بني النمط القيادي التسلطي والوالء التنظيمي يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري هل توجد ع- 
بتيارت؟

انطالقا مما مت تناوله يف إشكالية الدراسة، قمنا بصياغة الفرضيات على صياغة الفرضيات:- 2
النحو االيت:

توجد عالقة دالة إحصائيا بني النمط القيادي الدميقراطي ومستوى الوالء التنظيمي :األوىلالفرضية
يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتيارت.

توجد عالقة بني النمط القيادي التسييب ومستوى الوالء التنظيمي يف ديوان الرتقية :الثانيةالفرضية
والتسيري العقاري بتيارت.
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وجد عالقة بني النمط القيادي التسلطي ومستوى الوالء التنظيمي يف ديوان الرتقية ت:الثالثةالفرضية
والتسيري العقاري بتيارت.

تتعٌدد أسباب إختيار املوضوع إىل أسباب ذاتية وعلمية:دواعي اختيار املوضوع:- 3

هلذا املوضوع لعدة أسباب ذاتية نذكر منها:أسباب ذاتية:-أوال يعود اختيار

بة واالهتمام الشخصي من خالل االطالع املعريف والتقصي امليداين حول مواضيع ترتبط الرغ- 
ألمناط القيادية والوالء التنظيمي.

التجارب املهنية واملالحظات العلمية بٌينت أن السلوك القيادي للمسؤول اجلزائري جيعل والء - 
ري العقاري مبدينة تيارت.موظفيه شبه منعدم، ولتقصي ذلك متت الدراسة مبؤسسة التسي

: إثراء املكتبة اجلامعية مبادة علمية تسهم يف تطوير البحث العلمي التخصصي، علميةأسباب -نيا
وتقدمي القيمة املضافة لتشخيص وحل املشاكل املرتبطة مبمارسات املدراء واملسؤولني واملوظفني 

والعالقات املهنية داخل املؤسسات.

هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:دف أهداف البحث:- 4

تسليط الضوء على النمط القيادي والتعرف عليه يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري مبدينة تيارت.- 

معرفة انعكاسات األمناط القيادية املوجودة على سلوكيات املوظفني ووالءهم للمنظمة.- 

يمي واألمناط القيادية يف املؤسسة من خالل تطبيق التعرف على العالقة بني مستوى الوالء التنظ- 
أدوات الدراسة.

احلدود املوضوعية: يتناول هذا املوضوع البحث عن العالقة بني ؛يفمتثلتحدود الدراسة: - 5
األمناط القيادة ومستوى الوالء التنظيمي وعليه حدد املتغري املستقل يف األمناط القيادية واملتغري التابع 

الوالء التنظيمي؛ احلدود املكانية: ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتيارت؛ احلدود الزمانية: املتمثل يف
اية شهر ماي الفني ومخس عشر. احلدود  اية شهر افريل اىل  اجريت الدراسة يف شهر من 
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ي مدينة البشرية: على عينة من خمتلف الرتب بقسم املوارد البشرية ديوان الرتقية والتسيري العقار 
تيارت.

لوالء التنظيمي: الدراسات السابقة- 6 ا  اليت تناولت األمناط القيادية وعالقا

القيادي، دراسة تطبيقيةلنمطالتنظيميالوالء) املوسومة بــ عالقة2001احلريب (دراسة-أوال
السعودية. حيث العربيةاململكةيفوالربيةوالبحريةاجلويةاجلمركيةاملنافذيفاجلماركموظفيعلى

:إىلالدراسةهدفت

جمتمعوتكون.اجلمارك يفاملتبعالقياديواألسلوبالتنظيميالوالءبنيالعالقةعنالكشف-
ض (منفذخالدامللكمطارمجاركيفالعاملنياملوظفنيمجيع:اآلتيةاملفرداتمنالدراسة لر

مفرداتعددإمجايلبلغوقدبري)الشمالية (منفذملنطقةو حبري)جدة (منفذمبحافظةو (جوي
لطريقة1771الدراسة (جمتمع الدراسةعينةأخذتمتمنفذمن كلالطبقيةالعشوائية) موظفاً، و

أهدافلتحقيقالتحليليالوصفياملنهجاستخداممت) موظفا. كما628عددها (اليت بلغ
النمطهوالربياملنفذيفالسائدالقيادياالتية: النمطالنتائجإىلالدراسةوقد توصلت.الدراسة
يفالسائدالقياديالنمطبينمااألوتوقراطي،القياديالنمطاقلبدرجةيليهالدميقراطيالقيادي

القياديالنمطالبحرياملنفذيفيسودبينمااألوتوقراطي،القياديالنمطهواجلوياملنفذ
.التنظيميالوالءمنعالمبستوىاجلماركموظفوالدميقراطي. ويتمتع

أنكمايف اجلماركاملوظفنيوالءمستوىمنالدميقراطي يزيدالقياديالنمطاستخدامإن-
اجلمارك. موظفيالتنظيمي لدىالوالءمستوىيفسلباً يؤثراألوتوقراطيالقياديالنمطاستخدام
اخلربة واملؤهلالتنظيمي ومتغريات (سنواتالوالءبنيإحصائيةداللةذاتعالقاتوجودومل يتبني

يفوكذلكاملنهج الوصفي،املستخدم وهواملنهجيفدراستنامعالدراسةهذهالعلمي). تتفق
عنالدراسةالتنظيمي. وختتلف هذهوالوالءالقياديالنمطبنيالعالقةفحصيفمنهااهلدف

لوالءفحصالقيادي املرادالنمطنوعيفوكذلكالتطبيق، الدراسة وبيئةجمتمعدراستنا يف عالقته 
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النمط القيادي (دميقراطي،بنيالعالقةطبيعةبيانإىلالدراسةهذههدفتحيثالتنظيمي،
أوتوقراطي).

والنمطالتدريسهيئةألعضاءالتنظيمي): املوسومة بــ الوالء1999العمري (دراسة-نيا
أمناطبنيالعالقةطبيعةمعرفةإىلالدراسةسعود؛ هدفتامللكجامعةيفاألقساملرؤساءالقيادي
منمكوً الدراسةجمتمعوكانسعود،امللكجبامعةهيئة التدريسألعضاءالتنظيميوالوالءالقيادة
) عضوًا واستخدم 147العينة(إمجايلبلغفيماسعود،امللكالتدريس جبامعةهيئةأعضاءمجيع

ت. ومنجلمعكأداةالستبانةاالستعانةومتاملسحياملنهج الوصفيدراستهيفالباحث أهمالبيا
:النتائج

والوالء التنظيمي،التسييبالقياديالنمطبنيإحصائيةداللةذاتسلبيةعالقةوجود- 
الدميوقراطيالنمط القياديبنيإحصائيةداللةذاتاجيابيةعالقةوجودإىلالدراسةتوصلتكما

القياديالنمطيدركونهيئة التدريسأعضاءأنالدراسةهذهنتائجأظهرتكما.التنظيميوالوالء
النمطهواجلامعيالوسطالقيادية شيوعا يفاألمناطأكثرأنأيضاً القسم، وتبنييفاملتبع

وجوديتبنيومل.التدريسهيئةأعضاءلدىالتنظيميالوالءمنعالِ مستوىتوفرالدميوقراطي؛
جمتمعألفرادواملتغريات الدميوغرافيةالتنظيميالوالءمستوىبنيإحصائيةداللةذاتعالقات
.الدراسة

وعالقتهالقياديالنمطالكشف عنإىلدراستهاهدفت): 2006(هريودراسة- لثا
ئيةللطاقةاملؤسسة الناقلةموظفيلدىالتنظيميلوالء انطلقتبعنابة، وقدسونلغازالكهر
يفالسائدالقياديالنمططبيعةحولتدوراهلامةمن التساؤالتجمموعةمندراستهايفالباحثة

احلالةاجلنس،الشخصية (السن،خلصائصهمملوظفيها تبعالوالء التنظيمياملؤسسة وعالقته
ثالثوفقسؤال، مقسم48ضماستبيانعلىالباحثةاعتمدتوقداخلدمة).مدة االجتماعية،

من٪25بنسبةاجلنسنيمنموظف75علىملتغريات الدراسة وقد طبق االستبيان تبعاحماور
إىل: وجودالباحثةخلصت.املشرفني، واملنفذيناإلطارات،:منكلمستالدراسة، واليتجمتمع
كشفت عن عالقةحنيالتنظيمي، يفالقيادي الدميقراطي والوالءالنمطبنيقويةإجيابيةعالقة
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املتغرياتبنيالفروقخيصفيماأمااألوتوقراطي والوالء التنظيمي،القياديالنمطبنيسلبية
مااملوظفنيبنيإحصائيةداللةذاتفروقعلىأسفرت النتائجفقدالتنظيميوالوالءالشخصية

متغريبنيإحصائيةداللةذاتاختالفوجودعدمعلىالنتائجدلتس حيثاجلنمتغريعدا
.البحثمنظمةملوظفيوالوالء التنظيمياجلنس

ين (- رابعا املهين والنمطالوالءبنيالعالقةطبيعة): اليت درست2003دراسة العور
وجودإىلالدراسةهذهالفلسطينية، وتوصلتالوطنيةالسلطةوزاراتيفلدى اإلدارينيالقيادي

املهين.              والوالءالدميقراطيالقياديبني النمطاجيابيةعالقة

Elenaستوفاألينادراسة - خامسا Stoeva)2006اجيابيةعالقةوجود): اليت بينت
القيادي والوالءالنمطبنيعالقةوجوداملعياري والعاطفي وعدموالوالءالدميقراطيبني النمط

.املستمر

املنهج وأدوات الدراسة:- 7

مت االعتماد على املنهج الوصفي، الذي يناسب طبيعة موضوع الدراسة.                                        منهج الدراسة: 
ختالف : تكونت عينة الدراسة الدراسةجمتمع من عمال ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتيارت 

فإمجايل 2015رتبهم الوظيفية من إطارات ومتحكمني ومنفذين، وحسب إحصائيات الديوان عام 
) عامال من جمموع مئة وثالثون 60عامل، قد مت التعامل مع ستون (400القوة العاملة هي 

تطبيق الدراسة مع قسم املوارد البشرية للسهولة          ، وقد مت٪46.15) عامًال بنسبة قدرها 130(
واالنسيابية يف التعامل مع تركيبته البشرية، وفيما خيص اسلوب املعاينة قد مت استخدام اسلوب 

املعاينة العشوائية الطبقية.             

إىل غاية 26/04/2015متت الدراسة من الفرتة املمتدة من مدة الدراسة: 
27/05/2015                                         .

مصادر بناء أدوات الدراسة:
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مت بناء االستبيان وفق مصادر التالية: االستفادة من االستبيان األول؛ األمناط القيادية:
، طاهر حممود  1997املراجع اليت مت تناوهلا من بينها كتاب االجتاهات احلديثة للقيادة االدارية 

لدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، من بينها دراسة الراشدي  أمناط 2010كاللدة، واالستعانة 
لوالء الت نظيمي للمعلمني يف دولة الكويت. وقد مت إجراء مقابالت مع عمال القيادة وعالقتها 

م حول فقرات االستبيان إلخراجه  بديوان الرتقية والتسيري العقاري لوالية تيارت إلبداء مالحظا
بشكل واضح ومناسب.                    

الذي قام برتمجته مت اإلقتباس من مقياس الني وماير اإلستبيان الثاين؛ الوالء التنظيمي:
يف العربية للعلوم 2010/2011وإعداده "بدر حممد اجلريسيب " يف املوسم اجلامعي  من جامعة 

األمنية كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية يف إطار إعداد املذكرة لنيل شهادة املاجستري يف 
سب وموضوع الدراسة.العلوم اإلدارية مع إجراء بعض التعديالت لتكييفه مع ما يتنا

اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:- 8

الصدق:                                                        - أ

استخدمنا صدق االتساق الداخلي فيما خيص استبانة أمناط القيادة، مت التوصل اىل:

أن - أ ا 6-5-4- 3- 2- 1الفقرات (بُعد النمط القيادي الدميقراطي: وجد ) ارتباطا
) قدر ارتباطها بــ 7وأن الفقرة السابعة (0.01دالة عند مستوى 0.80إىل 0.36قدرت بني 

، يعين أن النمط القيادي الدميقراطي يتمتع بدرجة عالية من 0.05دالة عند مستوى 0.43
يف دراستنا. الصدق وميكن تطبيقه

أن معامل االرتباط تراوح بني - ب 0.73إىل 0.28بُعد النمط القيادي التسلطي: وجد
، يعين أن النمط القيادي التسلطي يتمتع بدرجة عالية من الصدق وميكن 0.01دال عند مستوى 

تطبيقه.
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أن معامل االرتباط تراوح بني - جـ 0.79ىل إ0.43بُعد النمط القيادي التسييب : وجد
، يعين أن النمط القيادي التسييب يتمتع بدرجة عالية من الصدق 0.01دال عند مستوى داللة 

وميكن تطبيقه. 

معامل الصدق لالتساق الداخلي، وقد خلصنا  وفيما خيص استبانة الوالء التنظيمي اخرت
أن استبيان الوالء ، يعين 0.95إىل 0.38اىل ما يلي: الحظنا أن معامالت االرتباط تراوحت بني 

بعاده (الوالء العاطفي، الوالء املستمر، الوالء االخالقي) صادق وصاحل للتطبيق. 

التجزئة لقياس مدى ثبات أداة البحث مت استخدام معامل الثبات ثبات أداة الدراسة:- ب
النصفية. 

لنتائج التالية: تبٌني لنا أن درجة ثبات البعد األول (االمناط  ، 0.91القيادية) خرجنا 
ا التصحيحية 0.86ودرجة ثبات البعد الثاين (الوالء التنظيمي)  ، وهي نسب ثبات عالية ومعامال

. وعليه فإن أداة الدراسة تستويف 0.86، وثبات البعد الثاين 0.93بسبريمان براون للبعد األول 
شروط خاصييت الصدق والثبات، وهي صاحلة للتطبيق.

ائج الفرضيات:عرض ومناقشة النت- 9

: اليت مفادها وجود عالقة ارتباطية بني النمط القيادي األوىلاجلزئيةالفرضيةنتائجمناقشة
الدميقراطي ومستوى الوالء التنظيمي لدى عمال قسم املوارد البشرية بديوان الرتقية والتسيري العقاري 

بتيارت.

النمط القيادي الدميقراطي ومستوى الوالء تبٌني لنا أن قيمة معامل االرتباط بريسون بني
تؤكد بوجود عالقة ارتباطيه طردية 0.01دالة عند مستوى داللة 0.47التنظيمي قدرت بـ 

متوسطة بني النمط القيادي الدميقراطي ومستوى الوالء التنظيمي لدى عمال الرتقية والتسيري 
وتدبري جيد وفعال من طرف القائد لكونه العقاري يف تيارت. تفسر هذه النتيجة على  وجود تسيري 

حة فرص احلوار خللق نشاط  يتبع النمط القيادي الدميقراطي يف عالقاته مع العمال، من خالل ا
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وحيوية داخل املؤسسة، حيث ان أفضل تقدير لدى املرؤوسني ميثل يف القيادة الفعالة، وال يعين 
جلعلها تتوافق مع األفعال املقررة لضمان جناحها، ذلك تقييد اإلرادات وال تثبيطها ولكن اكتشافها 

فالقائد ال يستغل سلطات منصبه من أجل إصدار األوامر واألحكام فقط بل يولد الرغبة الصادقة 
لدى املرؤوسني يف الوالء التنظيمي العايل فهو يؤثر بشكل معنوي وإجيايب يف الوالء التنظيمي، 

راعاة احتياجات مرؤوسيه إذ أن توزيع املسؤوليات واملهام فالقائد الدميقراطي حريص دائما على م
ته يشعرهم بتقدير اإلدارة هلم وثقتها فيهم مما يزيد من  بعدالة بني العاملني كل حسب قدراته وإمكا

؛ Pedrite،2002عطائهم يف جو من األلفة واحملبة. وتتفق دراستنا مع دراسة ماري بيدريت 
اليت بٌينت أثر النمط القيادي للمدربني يف املدارس الكاثوليكية األمريكية على والء املعلمني، 
وأظهرت النتائج أن هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني النمط القيادي الدميقراطي ودرجة الوالء 

دية لرؤساء األقسام املوسومة بــ أثر األمناط القيا2003التنظيمي. كما تتفق مع دراسة اخلشايل 
العلمية على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة. اليت خرجت 
بوجود عالقة دالة إحصائيا بني منط القيادة الدميقراطي ومستوى الوالء التنظيمي. واختلفت مع 

ريس والنمط القيادي لرؤساء املوسومة بــ الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التد1999دراسة العمري 
األقسام يف جامعة امللك سعود. اليت أكدت على عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني منط القيادة 

الدميقراطي ومستوى الوالء التنظيمي.

الثانية:                                                                                  مناقشة نتائج الفرضية

بٌينت النتائج أن قيمت معامل االرتباط بني النمط القيادي التسلطي ومستوى الوالء التنظيمي 
اليت تؤكد على وجود عالقة ارتباطيه متوسطة بني 0.01دالة عند مستوى داللة 0.52قدرت بـ 

النمط القيادي التسلطي ومستوى الوالء التنظيمي لدى عمال ديوان الرتقية والتسيري العقاري
ثريًا يف بعض املواقف من القيادة  بتيارت، وتفسر هذه النتيجة على أن القيادة التسلطية أعلى 
الدميقراطية مثل األزمات ويف وجود موظفون جدد يفتقدون للخربة مما يصعب عليهم املبادرة واختاذ 

لنمط من القيادة يف القرارات احلامسة اليت حتتاج اىل القائد املتمرس يف جمال عمله .كما يستند هذا ا
يئه  احلالة اليت يكون فيها الفرد ال يقوم بواجباته ومهامه ويتهرب من املسؤولية وهذه الصفات 
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لالنقياد واالعتماد على الغري وجتعله يعمل خوفا من اجلزاء والعقاب، ولذا حيتاج إىل متابعة دقيقة 
مه، فالقائد يضطر إىل استخدام هذا ومراقبة مباشرة من رئيسه للتأكد من القيام بواجباته ومها

ا التنظيم واليت تتطلب الصارمة واالنضباطية، إذ أن املوقف  األسلوب يف احلاالت الطارئة اليت مير 
يتطلب هذا النوع من السلوك وإن التهاون فيه ال خيدم مصاحل التنظيم والعاملني، واحلاالت اليت 

نواع من املرؤوسني ال يت ال يتفاعل معهم إىل استخدام هذا األسلوب، ويف يواجه فيها القائد 
لتعليمات احلاالت اليت تكون فيها طبيعة العمل متجانسة حبيث يكون مجيع العمال خاضعني 

ا  وقواعد حمددة لتنفيذ العمل، واملرؤوسني مييلون إىل أن تكون السلطة عليهم على أساس ا
ع األوامر الصادرة وخيضعون للتعليمات املوجهة األسلوب املناسب لتنفيذ العمل فهم يتقبلون مجي

على  إليهم حيث أن أسلوب القيادة التسلطي يتماشى مع توجهات العاملني وهذا يؤثر إجيا
يت نتيجة التفاعالت بني الفرد واملنظمة كما يتأثر الوالء التنظيمي  عتباره  مستوى الوالء التنظيمي 

ذاتية من العمر وسنوات اخلدمة، املستوى التعليمي، احلالة لعديد من التغريات، فهناك اهداف 
ملصاحل الشخصية للعمال كاألجر واحلوافز. ومن  االجتماعية، واحلاجة لإلجناز. وهناك أبعاد تتعلق 
خالل دراستنا اكتشفنا أن مستوى الوالء التنظيمي مرتفع نتيجة للبيئة اخلارجية للعمل من حيث قلة 

للموظف إىل جانب فرص التقدم والرتقية املمكنة يف مساره الوظيفي داخل فرص العمل املتاحة 
املؤسسة، فكل من هذه املتغريات وغريها تؤثر يف مستوى الوالء حيث يرى بيكر يف نظرية األخذ 
م  نواع خاصة من السلوكات داخل املنظمات ذلك أل والعطاء أن األفراد ُيصبحون مقيدين 

وا لتايل اكتسبوا بعض املزا ملكافآت خالل مسارهم املهين واليت تؤثر مباشرة على هذا السلوك، و
إذا ختلو عنه. تتوافق هذه النتيجة مع دراسة عبد العاطي الصيار  م خيشون من هدر تلك املزا فإ

واليت توصلت اىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني النمط القيادي 1989وحسن إبراهيم سنة 
ستوى الوالء التنظيمي يف املدرسة املتوسطة السعودية. وتتوافق هذه النتيجة أيضا مع التسلطي وم

لنمو املهين  صر حممد إبراهيم حتت عنوان أمناط القيادية يف املؤسسات الصناعية وعالقتها  دراسة 
أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني النمط القيادي التسلطي وأظهرت النتائج.2004
اليت اقتصرت على 1997ى الوالء التنظيمي. وتتفق كذلك مع دراسة عبد الشمالين ومستو 

األمناط القيادية السائدة يف الفكر اإلداري. واليت توصلت أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني 
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النمط القيادي التسلطي ومستوى الوالء التنظيمي. بينما ال تتفق دراستنا مع ما توصل إليه الباحث 
واليت بينت أن النمط التسلطي هو األقل ممارسة يف املؤسسات. كما ختتلف 1998مد غازي حم

التسلطيعدم وجود عالقة دالة إحصائية بني منط القيادة أظهرتاليت 1987مع دراسة الفايدي 
ومستوى الوالء التنظيمي.

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

بيٌنت النتائج أن قيمة معامل ارتباط بريسون بني النمط القيادي التسييب ومستوى الوالء 
وهذا يعين وجود عالقة ارتباطية قوية بني 0.01عند مستوى داللة 0.609التنظيمي قدرت بـ 

النمط القيادي التسييب ومستوى الوالء التنظيمي. تفسري هذه النتيجة أن النمط القيادي التسييب 
ائع يف مؤسسة ديوان الرتقية والتسيري العقاري، حيث اجته القائد إىل تفويض السلطة ملرؤوسيه على ش

أوسع نطاق وميله إلسناد الواجبات إليهم بطريقة عامة غري حمددة، يتيح هلم مزيد من احلرية 
رتك ملرؤوسيه واالستقاللية يف ممارسة أعماله، ومن جهة أخرى يعتمد القائد على التعليمات العامة في

حرية اختاذ القرارات واصدار التعليمات ويرتكهم حيددون أهدافهم يف نطاق األهداف العامة للتنظيم 
وجييزون ألنفسهم حوافز العمل دون الرجوع اىل القائد، ويف نطاق التمثل االجتماعي اجلزائري ففي 

إلضافة إىل عدم فهمه للنمط الدمي قراطي نتيجة لالستقرار يف  الغالب ال حيبذ النمط التسلطي 
قطاع العقار الذي يعيش غموض يف املراسيم القانونية و التنظيمية والتسيريية، مما جعل اجلزائر ورشة  
لرغم من ارادة السلطات العليا يف عملية االسكان واالعمار من خالل  ا االشغال  كربى مل تنته 

ومالحظتنا امليدانية ملهام وأنشطة ). ومن خالل دراستنا 2015- 2009املشروع اخلماسي (
منسقي املبحوثني فهي واضحة وحمددة بدقة وال تقتضي التدخل فيها مقارنة بعمال الورشات اليت 
تقتضي مراقبة وإشراف، كما وقد يعود سبب الوالء التنظيمي للعمال إىل األعباء واملسؤوليات 

ظ على وظيفته، كما يتأثر الوالء التنظيمي االجتماعية اليت تقع على عاتق املوظف الذي حياول احلفا
العتبارات الشخصية كالرغبة يف االستقرار والثبات وعدم التنقل إىل وظائف جديدة  للموظف 
ا. وعليه تتفق  إلضافة إىل أن الفرد يكون قد قضى مدة خدمة طويلة يف املؤسسة وارتبط والئه 

أن أكثر األمناط شيوعا يف املدارس املتوسطة ) اليت أسفرت على1992دراستنا مع دراسة حسان (
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) اليت اكدت على أن املدير يف 1997هو النمط الفوضوي. واتفقت ايضا مع دراسة املنيع (
املدرسة االبتدائية ميارس األسلوب القيادي التسييب. ويف نفس االجتاه اتفقت دراستنا مع دراسة 

ة يف بعض املؤسسات الصناعية اخلاصة وعالقتها ) بعنوان أمناط القياد2004صر حممد ابراهيم (
لنمو املهين. واليت أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بني النمط القيادي التسييب والوالء 

) اليت هدفت ملعرفة النمط اإلداري 1984التنظيمي. واختلفت دراستنا مع دراسة حممد غازي (
النمط التسييب هو األقل انتشارا يف مدارس متوسطة مكة أكثر تفضيال لدى املعلمني واليت بينت أن

ليس ( ) حيث أشارت لعدم وجود أثر 2009املكرمة. واختلفت دراستنا ايضا مع دراسة إكو 
النمط القيادي التسييب على مستوى الوالء التنظيمي لدى املعلمني.

لوالء التنظيمي لعمال املوارد البشرية خامتــة:  بديوان الرتقية والتسيري العقاري ترتبط القيادة 
على والء  بتيارت، كون األمناط القيادية الدميقراطية،  التسيببية، والتسلطية تؤثر سلبا أو إجيا
داءه واجنازه، ألن األمناط القيادية ختتلف من فرد  م ملا يقومون  املرؤوسني وعلى حبهم للعمل وإتقا

وسلوكات وحىت الظروف االجتماعية لكل فرد وطريقة آلخر وهذا راجع إىل ادراكات واجتاهات
تفاعله مع األمناط القيادية املختلفة يف ضوء عالقاته املهنية وطبيعة العمل يف حد ذاته، ومساره 
املهين والثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة.  وهلذا نوصي بوجوب االعتماد على هذه الدراسات 

اط القيادية اليت تتناسب مع املواقف    واالحداث والوضعيات املهنية. واالستفادة منها لتفعيل األمن
لنفس  وأن ختتار املؤسسات األفراد الذين يتمتعون بقدرات شخصية قيادية من االستقاللية والثقة 
ت الوالء للمرؤوسني وحتقيق أهداف املؤسسة  واليقضة واملرونة من أجل الوصول إىل أعلى مستو

عام.خدمة للصاحل ال
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):M.M.P.I.2(2دراسة صدق وثبات اختبار مينسوتا املتعدد األوجه للشخصية 
دراسة ميدانية مبؤسسات التعليم الثانوي لوالية مستغامن

الطالبة بوشي شريفة، طالبة دكتوراه يف القياس النفسي، جامعة مستغامن
امللخص:

املتعـدد األوجـه للشخصـية  ، 2هدفت الدراسة إىل دراسة اخلصائص السيكومرتية الختبـار مينسـو
وحتديد الطرائق اليت جرى استخدامها من أجل التحقق من صدق االختبار وثباته، وقـد جـرى تطبيـق 

ث مت اختيـارهم بطريقـة 150ذكـور و150مفحـوص: 300هذا االختبار على عينة مكونـة مـن  إ
ت والية مستغامن. عشوائ نو ية من بعض 

املتعدد األوجه للشخصية الكلمات املفتاحية: ، الصدق، الثبات.2اختبار مينسو
Abstract:

The study aimed to study psychometric properties of Minnesota
multiphasic personality inventory، and determine the methods were used
to confirm the reliability and validity of the test. The test was conducted
on a sample of 300 (150 males, and 150 females) who were randomly
selected from some high schools in the wilaya of Mostaganem.
Key words: Minnesota multiphasic personality inventory2, Validity, Reliability.

مقدمـــــــــــــــــــــة: 
نشـاء وهللـم 1879تعود أوىل مالمح القيـاس النفسـي حبسـب أدبيـات علـم الـنفس إىل سـنة 

ملانيا، حيـث كـان اهلـدف مـن وراء التجـارب السـيكوفيزيقية والـيت تركـزت  فونت خمرب يف مدينة اليبزغ 
انني عامـة على دراسة اإلحساسات املختلفة من مسعية وبصرية وملسـية إىل الوصـول إىل أوصـاف أو قـو 
للسلوك " مثال كيفية عمل أذن اإلنسان وخمه معا يف كيفية إدراك الصوت، مصدره، حدته.

أضــف إىل ذلــك االختبــارات الــيت ارتبطــت حبركــة القيــاس النفســي، وتعــد املعــامل األوىل لربوزهــا خــالل 
كرول السـباق القرن التاسع عشر عندما بدأ االهتمام مبسألة التخلف العقلي إذ جند الطبيب جان اسـ

ال. يف هذا ا
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ومل تتوقـــف حركـــة القيـــاس النفســـي عنـــد هـــذا احلـــد بـــل تضـــاعف تطورهـــا أثنـــاء احلـــرب العامليـــة 
نـــدين وانتقـــاء القـــادة واســـتبعاد  ـــذكاء لفـــرز ا ـــر الســـتخدام اختبـــارات ال األوىل، إذ بـــرزت احلاجـــة أكث

ـــذكاء إىل أعمـــال مناســـب ة. ومـــن أشـــهر االختبـــارات املســـتعملة املتخلفـــني عقليـــا وحتويـــل منخفضـــي ال
اختبــار ألفــا وبيتــا. ولكنــه قــد تبــني أن هنــاك جمموعــة مــن املتغــريات غــري العقليــة الــيت تــؤثر علــى األداء 
العقلــــي للفــــرد وهــــي: مــــا تتصــــل بســــمات الشخصــــية، لــــذلك ظهــــر اجتــــاه يعمــــل علــــى قيــــاس مســــات 

ء وغـري األ ـال الشخصية ويعمل على التميز بني األفراد األسـو ء، ومـن األمسـاء البـارزة يف هـذا ا سـو
ت 116روبرت وودرث الذي قدم قائمة لقياس الشخصية تضم  سؤال تتناول جمموعة من االضـطرا

إلجابــة (أســلوب التقريــر الــذايت)، وقــد اســتعملت هــذه الصــحيفة يف التعــرف علــى  ويقــوم املفحــوص 
دائهــــم. ومل يتوقــــف قيــــاس الشخصــــية علــــى اجلنــــود املضــــطربني نفســــيا والــــذين مشــــاكلهم تــــؤثر علــــى أ

صــفيحة روبــرت وودرث بــل ظهــرت عــدة اختبــارات نفســية لقيــاس الشخصــية وهــي اختبــار الروشــاخ، 
املتعــدد األوجــه للشخصــية 1942اختبــار تفهــم املوضــوع، لتكــون ســنة  ريــخ ظهــور اختبــار مينســو

واي وماكنلي والذي أحدث قفـزة نوعيـة يف حركـة عتبـاره يقـدم الذي أعده كل ها قيـاس الشخصـية 
بوضــوح الصــفحة النفســية للفــرد مــن خــالل جموعــة املقــاييس املختلفــة الــيت يضــمها، ويتضــمن االختبــار 

إلجابـــة عنهـــا. وبعـــد فـــرتة أي بعـــد 550 فقـــرة تتنـــاول جوانـــب خمتلفـــة للشخصـــية ويقـــوم املفحـــوص 
تمع األمر  يكي تغريات مشلت وبصورة أكثر دقـة مرور مخسني سنة من الطبعة األوىل لالختبار شهد ا

ــــد متــــت مراجعــــة فقــــرات اختبــــار  ــــة علــــى حاجــــة إعــــادة التجدي ــــة األمريكيــــة ومــــن أجــــل اإلجاب الثقاف
M.M.P.I إذ مت تغيــري جمموعــة مــن الفقــرات وحــذفت الفقــرات غــري مقبولــة والــيت مل تتماشــى مــع ،

لمجتمـع األمريكـي، لـتخلص عمليـة العصر وإضافة فقرات جلعل االختبار يتالءم مع الثقافـة اجلديـدة ل
الداملراجعـــة إىل  والـــذي أصـــبح 19891، ســـنة JamesButcherمـــن طـــرف M.M.P.I-2مـــ

فقرة .567يضم 
مشكلة البحث:.1

حتتــــل  االختبــــارات أو الروائــــز النفســــية مكانــــة هامــــة يف علــــم الــــنفس املعاصــــر نظــــرا الســــتعماهلا 
الواسع يف شىت جماالت احلياة لتشخيص النفسي، التشخيص الرتبوي، التوجيه واإلرشاد، ولكـن علينـا 

لنســــبة أن نضـــع يف االعتبــــار أن األخـــذ بنتــــائج االختبـــار تتوقــــف علـــى مــــدى صـــدق وثبــــات الرائـــز 
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للجمهور الذي صمم من أجله، فاإلحلاح على توفري أفضل االختبارات وإعدادها إعدادا مالئمـا دعـا 
املتعــــــدد األوجــــــه للشخصــــــية  مــــــن أجــــــل دراســــــة خصائصــــــه 2الباحثــــــة الختيــــــار اختبــــــار مينســــــو

مــات الســيكومرتية واالســتفادة منــه يف جمــاالت متعــدد خاصــة يف مرحلــة املراهقــة الــيت تتميــز حبــدوث أز 
عديدة .

املتعــدد األوجــه  ـــ 2يعتــرب اختبــار مينســو مــن أشــهر M.M.P.I2والــذي يعــرف اختصــارا بــــ
االختبارات التقرير الذايت وأكثرها اسـتخداما يف عمليـة التشـخيص وتقـومي التكيـف العـام للشخصـية ، 

يف الكتــاب الســويــذكر ( جنثــر ، وجنثــر ) عــن روجــرز يف عرضــه لقائمــة  نوي الســابع للقيــاس مينســو
نــه كــابوس ســيكومرتي ومــع ذلــك فــان الكاتــب نفســه يف اجلملــة التاليــة  العقلــي أنــه يصــف املقيــاس 

ــــة يف «يقــــول :  ــــنفس املتخصصــــني  هلــــا، حــــىت تصــــبح أداة فعال ســــتثمار علمــــاء ال ــــا أداة جــــديرة  إ
واي فــريى أن القائمــة متكننــا مــن التوصــل إىل كميــة كبــ2»اســتخدامها  رية مــن املعلومـــات يف أمــا هــا

زمن قليل. وقد أثبـت فعـال االختبـار حضـوره يف مستشـفيات الطـب العقلـي، يف مؤسسـات اإلصـالح 
التعلــيم حيــث مت تطبيقــه علــى 3و التأهيــل مــن أجــل دراســة اجلوانــب النفســية و اإلكلينيكيــة للمجــرم 
مريكـا مت تتـبعهم ل فـرتة لبيـان مـن احنـرف مـنهم ومـن عدد كبري من تالميذ املدارس اإلعدادية والثانويـة 

حنــــراف  مل ينحــــرف. وقــــد أدت هــــذه الدراســــة إىل اســــتخراج متوســــطات ميكــــن اســــتغالهلا يف التنبــــؤ 
ـــا هـــذا االختبـــار، وحاجتنـــا إىل أداة مهمـــة يف 4تالميـــذ املـــدارس الـــيت يتصـــف  ، يف ضـــوء هـــذه املـــزا

ا الحتــواء االختبــار علــى عـــدة التشــخيص يف مرحلــة عمريــة جــد حساســة تتميــز بعـــدم الثبــوت، ونظــر 
ت النفســـية والعقليـــة وحـــىت الســـمات النفســـية قامـــت الباحثـــة بدراســـة  مقـــاييس تشـــمل كـــل االضـــطرا
الختبـار،  صدقه وثباته لالسـتفادة منـه يف التشـخيص، والتنبـؤ. وانطلـق البحـث مـن سـؤالني مـرتبطني 

املتعــدد األوعينــة البحــث:  ؟  _مــا قــيم 2وجــه للشخصــية _مــا قــيم مؤشــرات صــدق اختبــار مينســو
املتعدد األوجه للشخصية  ؟ 2مؤشرات ثبات اختبار مينسو

أمهية البحث:.2
تتحدد أمهية البحث يف النقاط التالية:

_أمهية االختبارات النفسية يف الكشف عن اجلوانب الشخصية الشعورية والالشعورية. 
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الصـالحية واملوثوقيـة تـالءم البيئـة اجلزائريـة، تقـف _توفري أداة تشخيصية موضـوعية تتـوافر فيهـا شـروط 
عند حاالت السواء واالضطراب واملرض لدى املراهق.

املتعــدد األوجــه، والــذي يعتــرب مــن االختبــارات الــيت لقــت رواجــا واهتمامــا مــن  _أمهيــة اختبــار مينســو
قبل املشتغلني يف ميدان اخلدمة النفسية   كل أحناء العامل.

أهداف البحث: .3
املتعــدد األوجــه  تــتلخص أهــداف البحــث يف التعــرف علــى اخلصــائص الســيكومرتية الختبــار مينســو

على عينة من تالميذ التعليم الثانوي.2للشخصية الطبعة 
جمتمع البحث وعينته: .4

جمتمــــــع الدراســــــة مــــــن تالميــــــذ مرحلــــــة التعلــــــيم الثــــــانوي بواليــــــة مســــــتغامن للســــــنة الدراســــــية لــــــف
12967ذكـــــور و11991) تلميـــــذ، (24958حجـــــم جمتمـــــع الدراســـــة (وبلـــــغ2015/2016

ث) مـوزعني علـى  ت مـن أجــل 43إ نـو نويـة، وقــد اسـتقر الـرأي علــى تطبيـق البحـث علـى ســتة 
نويـــــــــــة بـــــــــــن زازة مصـــــــــــطفى خروبـــــــــــة، مـــــــــــتقن أول  ملنـــــــــــاطق اجلغرافيـــــــــــة للواليـــــــــــة وهـــــــــــي:  اإلملـــــــــــام 

نويــة لطــروش اجلــياليل مز 1954نــوفمرب نويــة عبــد مســتغامن،  نويــة األخــوة عمــار اســتيدية،  غــران، 
نوية خبيت بلقاسم خضرة. احلق بن محودة سريات، 

عينة البحث: .5
مت اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية عنقوديــة متعــددة املراحــل مــن تالميــذ املســتويني الدراســيني 

نــوي الــذين تــرتاوح أعمــارهم مــابني  ســنة، ومت اســتبعاد تالميــذ األوىل 18ســنة و16الثانيــة والثالثــة 
) حبيـث 2015/2016سـنة.  للعـام الدراسـي (15نوي نظرا الن أغلبهم كان عمـرهم يف حـدود 

تمع األصلي متثيال صادقا.  متثل ا
وقد مت اختيار العينة وفقا هلذه الطريقة حسب املراحل التالية:

وقـــع اجلغـــرايف املؤسســـات الـــيت تقـــع يف وســـط _ املرحلـــة األوىل: تقســـيم مؤسســـات الواليـــة حســـب امل
مدينــة مســـتغامن، املؤسســات الـــيت تقـــع قــرب وســـط مدينـــة مســتغامن، املؤسســـات الـــيت تقــع بعيـــدة عـــن 

وسط مدينة مستغامن.
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نويــة بــن زازة  _ املرحلــة الثانيــة: اختيــار مؤسســتني مــن كــل منطقــة وســط املدينــة أي منطقــة حضــارية 
نويـة لطـروش اجلـياليل مزغـران، 1954مصطفى خروبة، متقن أول نـوفمرب ، قريـب مـن وسـط املدينـة 

نويــة عبـد احلــق بــن  نويـة األخــوة عمــار اسـتيدية أي منطقــة شــبه حضـارية، بعيــدة عــن وسـط املدينــة 
نوية خبيت بلقاسم خضرة أي منطقة ريفية. محودة سريات 

لســنة الثانيـــة والثالثـــة 360(_ املرحلــة الثالثـــة: حتديــد عـــدد أفـــراد العينــة املقـــدر بـــــــ  ) تلميـــذ وتلميـــذة 
ث).180ذكور) و (180نوي ( إ

): يوضح أمساء املؤسسات اليت طبق فيها االختبار وعدد التالميذ الكلي وعدد 1اجلدول رقم (
التالميذ املطبق عليهم االختبار

املؤسسات
ملؤسسة تعداد التالميذ 

ثالذكورجمموع الكلي موعاإل النسبةا
%195435011911523411,61متقن أول نوفمرب 
%55614619333916,82بن زازة مصطفى
%99623437260630,07لطروش اجلياليل 

%44010813924712,25اإلخوة عمار 
%74526021947923,77عبد احلق بن محودة

%23447631105,45خبيت بلقاسم 
موع  332191411012015ا

ث) مــن كــل مؤسســة مــذكورة ســابقا بطريقــة 30ذكــور و30تلميــذ وتلميــذة (60وقــد مت اختيــار  إ
مـــن جمتمـــع الدراســـة. أمـــا %17,86، وهـــم يشـــكلون 360عشـــوائية ليكـــون حجـــم عينـــة الدراســـة 

سنة.18سنة و17سنة و16فرد من كل من 120السن فقد أخذ 
من مرحلة التطبيق قد مت استبعاد أوراق التالميذ الذين مل تستكمل االستجابة على وبعد االنتهاء

) من مث أصبحت العينة 40الورقة أو اإلجابة العشوائية بدون قراءة األسئلة واليت قدر عددها بــــ (
ث)، وقد مت حذف (170ذكور) و(150تلميذ وتلميذة (320مكونة من  ) ورقة حتمل 20إ

ث).150ذكور) و(150) تلميذ وتلميذة (300ث، لتصبح العينة النهائية (جنس اإل إ
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منهج البحث:.6
جــرى إتبــاع املــنهج الوصــفي يف هــذه الدراســة وهــو أحــد أســاليب البحــث العلمــي، الــذي حســب 
خـاطر مصـطفى أمحـد هـو " الطريقـة املنتظمـة لدراسـة حقـائق راهنـة متعلقـة بظـاهرة أو موقـف أو أفــراد 
رهـا  دف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قدميـة وأ وأحداث أو أوضاع معينة 

ا وتفسريها وكشف اجلوانب اليت حتكمها"والعال علـى املـنهج الوصـفي مـن 5قة اليت تتصل  ، واستند
املتعــدد األوجــه  علــى  تالميــذ مرحلــة التعلــيم 2أجــل دراســة اخلصــائص الســيكومرتية الختبــار مينســو

ية ســـنة ) دراســـية وصـــف18ســـنة  و 16الثـــانوي بواليـــة مســـتغامن والـــذين تـــرتاوح أعمـــارهم مـــا بـــني (
.حتليلية من خالل دراسة صدق وثبات االختبار

أدوات البحث:.7
املتعــدد األوجــه  ـــ الــذي هــو-2M.M.P.Iاختبــار مينســو Multiphasiqueاختصــارا لـــ

Inventaire de personnalité du Minnesotaعتبـار أن االختبـار ،ــ كـان أداة البحـث األساسـية 
علــى االختبــار الـذي مت تقنينــة يف اجلزائــر مـن طــرف حممــد  نفسـه هــو موضــوع الدراسـة ـ، وقــد اعتمـد

.2012أجراد سنة 
عــداده كـــل مـــن  أخصـــائي نفســـاين و Starke R. Hathawayهــو اختبـــار قـــام 

J.ChanleyMckinleyعتبـــــاره يضـــــم طبيـــــب عقلـــــي عصيب،خمصـــــص للتقيـــــ يم اإلكلينيكـــــي 
فقــرات تغطــي مــدى واســع مــن املوضــوعات الــيت تتنــاول جوانــب عديــدة مــن الشخصــية ( الصــحية ، 
األخالقيـــة ، االجتاهـــات اجلنســـية ،االجتاهـــات الدينيـــة ،املخـــاوف ، األســـرة ،ومـــا إليهـــا ) لـــتمكن مـــن 

ت النفسية و العقلية . الكشف عن االضطرا
قاييس صدق هـي مقيـاس ال أدري، مقيـاس الكـذب، مقيـاس التـواتر، ويضم االختبار أربعة م

، االحنــراف مقيــاس التصــحيح، وعشــرة مقــاييس إكلينيكيــة:  تــوهم املــرض، مقيــاس االكتئــاب، اهلســتري
يت، الذكورة  ، السكاثينيا، الفصام، اهلوس اخلفيف، االنطواء االجتماعي.السيكو األنوثة، الربانو

الدراسات السابقة:.8
مؤسسـة مـن جلنـةالـذي مت إعـداده مـن طـرف:P.I.2M.M.ر. التقنني الفرنسـي الختبـا1.8

فقــرة 107ـــأول ترمجــة ل ECPAوأخصــائيني مــن J.Perseو بــرس P.Pichotطــرف بيشــو 
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للغتــــني، الفقـــرات الفرنســــية 67جديـــدة و  فقـــرة مغــــرية مت إعـــدادها مــــن طـــرف أخصــــائيني مرتمجـــني 
دف تطوير و تبسيط الصياغة .املنحدرة من الصيغة  6األوىل مت دراستها 

.James Nالــذي مت إعــداده مــن طــرف :P.I-AM.M.ر. التقنــني الفرنســي الختبــا2.8
Butcher ,Carolyn L. Williams,John R . Graham بيشـو وآخـرون جلنـة شـكلت مـن طـرف

P.Pichot وأخصــــائيني مــــنECPA وذلــــك لرتمجــــة وتكييــــف فقــــراتM.M.P.I-A أول ترمجــــة ل
7فقرة مغرية مت إجرائها من طرف أخصائيني مرتمجني ثنائي اللغة 31فقرة جديدة و58

املتعـــدد األوجـــه . 3.8 دراســـة حممـــد اجـــراد الـــيت محلـــت عنـــوان تقنـــني (تعيـــري) اختبـــار مينيســـو
) أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه دولـة يف علـم M.M.P.I. 2(-الطبعة الثانيـة –للشخصية 

ـــنف ـــادي ال ـــة لتطبيـــق االختبـــارات وكانـــت2012س العي إشـــكالية البحـــث هـــي: هـــل هنـــاك إمكاني
النفســية املعــدة يف بيئــة أجنبيــة علــى البيئــة اجلزائريــة وإذا مل يكــن تطبيقهــا علــى البيئــة اجلزائريــة ذا منفعــة 

8فهل ميكن تكييفها على البيئة اجلزائرية وهل ميكن الوثوق بنتائجها بعد التكييف. 

تتضـــــمن اخلطـــــوات الـــــيت اتبعـــــت مـــــن أجـــــل دراســـــة اخلصـــــائص . إجـــــراءات الدراســـــة ونتائجهـــــا: 9
املتعدد األوجه للشخصية  ما يلي:2السيكومرتية الختبار مينسو

. الدراسة االستطالعية: 1.9
كانـــت اخلطـــوة األوىل يف تنفيـــذ البحـــث بتطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة اســـتطالعية مســـحوبة بطريقـــة 

ت واليــة مســتغامن تكونــت مــن عشــوائية نــو ذكــر) مــن تالميــذ 30أنثــى و50مفحــوص (80مــن 
نوي ترتاوح أعمارهم من  سنة، وكان اهلدف من هذه الدراسة:18إىل 16السنة الثانية والثالثة 

.التعرف على مدى فهم واستيعاب املفحوصني لتعليمات االختبار وفقراته
الختبار يف البيئة املدرسية.التعرف على مدى إمكانية تطبيق ا
.التعرف على الزمن الذي يستغرقه املفحوصني يف اإلجابة على االختبار

وكانت النتائج كالتايل:
 تعليمــــات االختبــــار واضــــحة علــــى العمــــوم يف حــــني كانــــت فقــــرات اســــتوجب علــــى الباحثــــة

شرحها للمفحوصني 
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زمنــة املاضــي يف حــني كــان أن االختبــار يطلــب مــن املفحــوص التعبــري هنــاك فقــرات وردت 
عن مشاعره وخرباته يف احلاضر فتم تغريها.

ا2اجلدول رقم ( رقامها والتغريات اليت حلقت  ) ميثل الفقرات األصلية 
التغريات اليت حلقتهاالفقرة األصليةرقم الفقرة

أحب املدرسة كنت أحب املدرسة 160
بطيء التعلم يف القسم، كنت بطيء التعلم 235 يف القسم، أ
يف املدرسة كنت أجد صعوبة يف 275

التحدث داخل القسم 
يف القسم أجد صعوبة يف التحدث

داخل القسم
رات القوية 422 ال  كنت مولعا 

حني كنت شا
رات القوية  ال  مولع  أ

دقيقـــــة يف 45دقيقـــــة أي مبعـــــدل 15تــــراوح زمـــــن األداء علـــــى االختبـــــار مبعــــدل ســـــاعتان و
مللل والتعب.  عتبار مت تقسيم االختبار إىل ثالث حصص حىت ال يشعر املفحوص  احلصة، 

ونتائجها ومناقشتها:الدراسة األساسية. 2.9
أنثــى مــأخوذين مــن 150ذكــر و150مفحــوص 300مت تطبيــق االختبــار علــى عينــة تضــمنت 

نـوي تراوحـت أعمـارهم مـن  سـنة 16مناطق حضرية، شبه حضرية، ريفية، مـن السـنة الثانيـة والثالثـة 
سنة.18إىل 

ـا مـا نريـد قياسـه صدق االختبـارأوال / وقـد 9"حسـب لنيدكوسـن " أنـه درجـة الصـحة الـيت نقـيس 
ستخدام: مت التحقق من الصدق 

ــدف التعــرف إىل جمموعــات البنــود الــيت تــرتبط الصــدق ألعــاملي :.  1 يســتخدم التحليــل ألعــاملي  
بدرجـة كبـرية بعضــها مـع بعــض ولكـن تــرتبط بدرجـة منخفضـة أو ال تــرتبط متامـا مــع جمموعـات أخــرى 

تكشـايف بغيـة معرفـة العوامـل الـيت يتكــون مـن البنـود ، وهنـا اسـتخدمت الباحثـة  التحليـل ألعـاملي االس
املتعـــدد األوجـــه  والتبـــاين املشـــرتك بـــني مقـــاييس االختبـــار، كمـــا يشـــري تشـــبع 2منهـــا اختبـــار مينســـو

لعامـــل حســـب صـــفوت فـــرج   االختبـــار علـــى العامـــل هـــو يف حقيقـــة األمـــر معامـــل ارتبـــاط االختبـــار 
ستكشــايف االعتمــاد علــى نفــس اخلطــوات أضــف إىل ذلــك اهلــدف مــن اســتخدام التحليــل العــاملي اال

، وقـــــــد  مت إجـــــــراء التحليـــــــل ألعـــــــاملي M.M.P.I.2الـــــــيت اســـــــتخدمت كتـــــــاب الـــــــدليل الختبـــــــار 
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ت األساسية هلوتلنج والتـدوير  االستكشايف لدرجات أفراد العينة على مقاييس االختبار بطريقة املكو
يلي:املتعامد للمحاور بطريقة الفارمياكس وقد نتج عن التحليل ما

) مصفوفات البناء ألعاملي ملقاييس الصدق واملقاييس اإلكلينيكية الختبار 3جدول رقم (
2.I.P.M.M:

املقاييس
بعد التدويرقبل التدوير

4العامل3العامل2العامل 1العامل 4العامل3العامل2العامل 1العامل 
0,9200,833الفصام 
0,8150,814التواتر 

0,5420,4010,796-0,493اهلوس اخلفيف
0,7960,745الربانو

االحنراف  
يت  السيكو

0,7550,711

0,8960,7030,484السيكاثينيا
0,606-0,4260,465-الكذب

0,585-0,600-0,6270,403-التصحيح
0,5080,5500,5160,919اهلستري

0,7000,764توهم املرض
0,5840,5140,739االكتئاب

الذكورة ــــ األنوثة 
الذكور

-0,5600,690-0,977

الذكورة ــــ األنوثة 
ث اإل

0,4070,581-0,6290,964

0,7330,881-0,493االنطواء االجتماعي 
42,4815,8612,228,3931,5019,8014,6213,02التباين املفسر %
79,3178,94التباين الكلي %

) أن عدد العوامل املستخرجة هي أربعة عوامل:3يتضح من اجلدول رقم (
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تولوجي : مجع بني مقاييس الفصـام، التـواتر، العامل األول سوء التكيف العام أو السيكو
لنســـبة  يت، الســـيكاثينيا تشـــبع اجيـــايب، وتشـــبع ســـليب  ، االحنـــراف الســـيكو ـــو اهلـــوس اخلفيـــف، الربان

ملقياس الكذب 
لتايل عامل ثنائي القطب جبذر كامن ( ).31,50) ونسبة تباين (4,41والتصحيح، وهو 

ت العصـابية ، تـوهم املـرض، االكتئـاب : مجـع بـنيالعامل الثاين االضـطرا مقـاييس اهلسـتري
).19,80) ونسبة تباين (2,77تشبع اجيايب وهو عامل أحادي القطب وذلك جبذر كامن (

:ــــ األنوثـــة ــــ األنوثـــة العامـــل الثالـــث الـــذكورة ــ هـــذا العامـــل يفســـر أساســـا مبقيـــاس الـــذكورة ــــ
ث تشـــبع اجيــا يب وهـــو عامــل ثنـــائي القطــب جبـــذر كـــامن الــذكور تشـــبع ســليب ومقيـــاس الــذكورة ـــــــ اإل

).14,62) ونسبة تباين (2,04(
هــذا العامــل يتكــون مــن املقــاييس التاليــة العامــل الرابــع االنطــواء واالنبســاط االجتمــاعي :

مقيـــاس االنطـــواء االجتمـــاعي والســـيكاثينيا تشـــبع اجيـــايب ومقيـــاس التصـــحيح تشـــبع ســـليب وهـــو عامـــل 
). وتتفـق هـذه النتيجـة مـع كـل مـن نتيجـة 13,02ونسبة تباين () 1,82ثنائي القطب جبذر كامن (
الـــــيت توصـــــلت إىل وجـــــود أربعـــــة عوامـــــل تتشـــــبع عليهـــــا M.M.P.I.2التقنـــــني الفرنســـــي الختبـــــار

،(Gillet)MireilleSimon, Isabelleاملقـــاييس مـــع اخـــتالف يف تشـــبع املقـــاييس علـــى العوامـــل. 

.M.M.P.I.A)James N. Butcher ,Carolyn  Lونتيجـة الـيت توصـل إليهـا التقنـني الفرنسـي.
Williams(

"يســتخدم حتليــل الفقــرات كــإجراء إحصــائي لعــزل أنــواع معينــة مــن الفقــرات أو . حتليــل الفقــرات:2
ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل 10حـــذفها وخباصـــة تلـــك الـــيت ال تضـــيف إىل الدرجـــة الكليـــة مبـــا فيـــه كفايـــة "

كـــل فقـــرة والدرجـــة الكليـــة علـــى املقيـــاس، إذ حتـــذف الفقـــرات ذات حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــني  
وقد أظهرت النتائج ما يلي:االرتباطات املنخفضة.

مقاييس الصدق:
متتع مجيع فقرات املقياس مبعامالت ارتباط دالة مع املقياس ككل لنسبة ملقياس الكذب :

االتساق الداخلي يف ضوء النظرية مما يؤكد متتع املقياس بدرجة مرتفعة من 0,01عند مستوى 
التقليدية للقياس.
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داال ارتباطًاللمقياسالكليةلدرجةالفقراتارتباطلنسبة ملقياس التواتر: اتضح
. 24. 18( ) 0,01(مستوى عندإحصائيادالةاالرتباطقيم معامالتمعظمكانتحيثإحصائًيا،

30 .36.42.48.54 .66 .72 .84 .96 .114 .138 .144 .150 .156 .162 .168 .180 .198 .
216 .228 .234 .240 .246 .252 .258 .264 .282 .288 .294 .300 .306 .312 .324 .336 .
. 270. 60) (0,05و () 343. 330. 210. 192. 126.174. 108. 90. 78. 12. 6. 361. 355. 349
ملقياس ككل ) 204.276 )318. 222. 186. 132. 120. 102( كما توجد فقرات ال ترتبط 

داال للمقياس ارتباطًاالكليةلدرجةالفقراتارتباط: اتضحلنسبة ملقياس التصحيح
29. 83) ( 0,01(مستوى عندإحصائيادالةاالرتباطقيم معامالتمعظمكانتحيثإحصائًيا،

.37 .58 .76.110.116 .122.127 .130 .136.158 .167.196.213 .243 .267 .284 .290 .
ملقياس ) 148) (0,05(وعند مستوى ) 356. 348. 346. 341. 339. 338 وتوجد فقرات ال ترتبط 
). 365. 330. 171.157(وهي 

املقاييس اإلكلينيكية:
داال للمقياس ارتباطًاالكليةلدرجةالفقراتن ارتباطأمقياس توهم املرض: اتضح

. 28. 18) (0,01(مستوى عندإحصائيادالةاالرتباطقيم معامالتمعظمكانتحيث،إحصائًيا
39 .53 .59 .97 .101 .111 .149 .175 .247 .2 .3 .10.45 .47 .91 .117 .141 .143 .152 .

ملقياس وهي ) 249. 224. 208. 179. 176. 173. 164 ).255. 57. 20.8(وتوجد فقرات ال ترتبط 

127. 73.92. 39. 38. 31. 18. 15. 5(أن الفقرات التالية مقياس االكتئاب: اتضح .
130 .146 .147 .170 .175 .215.233 .2 .10 .43 .45 .49 .55 .68 .75 .95 .109.140 .141 .
لدرجة الكلية للمقياس )330. 267. 260. 248. 226. 223. 212. 165. 148. 143. 142 ترتبط 

ترتبط ) 260. 245. 189. 37. 33. 56. 46(أما الفقرات )0,01(عند مستوى إحصائًياداال ارتباطًا
يف حني جند فقرات ال ترتبط )، 0,05(داال إحصائًيا عند مستوى ارتباطًالدرجة الكلية للمقياس 

)238. 221. 188. 178. 134. 118. 76. 29. 20. 9. 181. 117. 5(ملقياس وهي

:التحويلية معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس مقياس اهلستري
التحويلية . 11() 0,01مستوى (عندإحصائيادالةاالرتباطقيم معامالتبينت أن معظم،اهلستري

18 .31 .39 .40 .44 .65 .101 .166 .172 .175 .218 .2 .3 .10 .14 .26 .45 .47 .58 .76 .81 .
91 .95 .98 .110 .115 .125 .129 .141 .148 .152 .157 .159 .164 .173 .176 .179 .208 .
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ملقياس وهي )185. 9. 7)( 0,05(وعند مستوى ) 249. 224 . 29. 8. 230(وتوجد فقرات ال ترتبط 
116 .124 .135 .151 .161 .167 .193 .213 .241 .243 .253 .263 .265.(
يت: معامالت االرتباط بني الفقرات واملقياس ككل بينت ارتباط مقياس االحنراف السيكو

. 113. 105. 99. 94. 89. 82. 71. 56. 54. 52. 42. 35. 32. 31. 22. 21. 17(الفقرات التالية 
195 .202 .219 .225 .259 .264 .288.12 .34 .79 .83 .95 .125 .157 .217 .226 .263 .
الفقرات ) 0,05(وعند مستوى) 0,01(مستوىعندإحصائيادالةارتباطعامالتمب)267. 266

ملقياس ككل 261. 209( . 158. 143. 129. 122. 70. 9() يف حني مل ترتبط الفقرات التالية 
160 .167 .171 .185 .214.243. (
أن أغلب الفقرات ال ترتبط مع الدرجات مقياس الذكورة ــــ األنوثة (الذكور): الحظنا

. 236. 219. 191. 177. 166. 137. 128. 122. 119. 80.112. 62. 25(الكلية للمقياس وهي 
251 .256 .268 .271 .1 .19 .26 .69 .76 .86 .103 .104 .107 .120 .121 .133 .184 .193 .
لدرجةاليت الفقراتأما )272. 257. 235. 231. 207. 201. 199 للمقياس ارتباطًاالكليةارتبطت 
. 67. 64. 4والفقرات ()0,01(مستوى عند)254. 239. 197. 187.27.63(، فهي إحصائًياداال 

.)0,05(مستوى عند)237. 194. 163. 132. 68. 209. 205. 196. 74
 ث):مقياس الذكورة ــــ الحظنا أن هناك الفقرات ال ترتبط مع الدرجات األنوثة (اإل

. 163. 132. 107. 104. 103. 86. 76. 68. 19. 1. 177.196. 62. 25(الكلية للمقياس وهي 

لدرجةاليت الفقراتأما ) 272. 268. 239. 237. 201. 197. 194. 193. 184 الكليةارتبطت 
. 205. 191. 187. 128. 122. 121. 119. 112. 80. 67. 4(فهي ،اإحصائيً داال للمقياس ارتباطًا

) والفقرات 0,01(مستوى عند)257. 254. 235. 209. 207. 166. 133. 63. 27. 256. 251. 236

.)0,05(مستوى عند)231. 120.199.  69. 26. 219.271. 137. 74. 64(
: الحظنا أن هناك الفقرات ال ترتبط مع الدرجات الكلية للمقياس وهي مقياس الربانو

لدرجةاليت الفقراتأما ) 315. 297. 286. 284. 283. 255. 244. 110. 104. 98. 81( ارتبطت 
. 146. 144. 138. 113. 99. 42. 24. 23. 22. 17. 16(فهي،إحصائًياداال للمقياس ارتباطًاالكلية

عند)314. 266. 100. 36195. 355. 336. 334. 333. 307. 305. 285. 277. 271. 234.259
).0,05(عند مستوى ) 162. 145(والفقرات) 0,01(مستوى 
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 :معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس السيكاثينيا،مقياس السيكاثينيا
. 56. 38. 31. 16.23. 11() 0,01(مستوى عندإحصائيادالةاالرتباطقيم معامالتمعظمكانت

65 .73 .82 .89 .94 .130 .147 .170 .175 .196 .218 .242 .273 .275 .277 .285 .289 .
301 .302 .304 .308 .310 .313 .316 .317 .320 .325 .326 .327 .328 .329 .331 .109 .
ملقياس وهي )321. 293. 174. 165. 140 .)33. 9. 309.3(وتوجد فقرات ال ترتبط 
:الحظنا أن أغلب الفقرات ذات معامل ارتباط دال إحصائيا عند مستوى مقياس الفصام

)0,01) (16 .17 .21 .22 .23 .31 .32 .35 .38 .42 .44 .46 .48 .65 .85 .138 .145 .147 .
168 .170 .180 .182 .190 .218 .221 .229 .233 .234 .247 .252 .256 .273 .274 .277 .

287.281 .292.296 .298 .299 .303 .307 .311 .316 .319 .320 .322 .323 .325 .329 .
. 279)  (0,05(وعند مستوى)343. 290. 278. 179. 177. 165. 106. 34. 12. 355. 333. 332

ملقياس وهي ) 295. 210. 192. 91. 90 . 9. 6. 291. 268. 242. 166. 92(وجند فقرات ال ترتبط 
255 .276.280.(
:ملقياس عند مستوى الداللة مقياس اهلوس اخلفيف ) 0,01(أن أغلب الفقرات ارتبطت 

)15 .21 .23 .50 .55 .61 .85 .87 .98 .113 .122 .131 .145 .155 .168 .169 .182 .190 .
200 .205 .206 .211 .212 .218 .220 .227 .229 .238 .242 .244 .248 .250 .253 .269 .
ملقياس ) 263. 167)(0,05(مستوى .) وعند106. 100 . 107. 93. 88. 13(أما الفقرات اليت مل ترتبط 
136 .154 .158 .242 .(
:ملقياس عند مستوى الداللة االنطواء االجتماعي ) 0,01(أن أغلب الفقرات ارتبطت 

)31 .56 .70 .100 .127 .135 .158 .167 .185 .215 .243 .251 .265 .275 .289 .296 .302 .
308 .326 .337 .338 .347 .351 .357 .364 .367 .368 .369 .25 .49 .79 .86 .106 .112 .
131 .189 .207 .209 .231 .237 .280 .321 .340 .342 .344 .353 .354 .359 .360 .370 (
ملقياس أما الفقرات اليت مل ترتبط )350. 345. 328. 267. 181. 284. 161)(0,05(مستوى وعند

)104 .110 .348 .352 .32 .255 .262 .335 .358 .362 .363 .366 (.
مبقاييســـها عنـــد مســـتوى  وهـــو ) 0,001(لتـــدقيق ممـــا ســـبق يتضـــح أن أغلـــب فقـــرات ارتبطـــت جـــوهر

ممــا يشــري إىل جتــانس فقــرات يف املقــاييس، )0,005(أعلــى مســتوى للداللــة اإلحصــائية، وعنــد مســتوى
ملقاييس، وهذا يدل على عدم جتانسها مع بقية البنود. ومن جهة أخرى وجد ت بنود مل ترتبط 
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يقصـــد مبقارنـــة األطـــراف يف . صـــدق املقارنـــة الطرفيـــة : ومنهـــا مقارنـــة األطـــراف يف االختبـــار : 3
االختبــار" مقارنــة درجــات الثلــث األعلــى بــدرجات الثلــث األدىن يف االختبــار، وتــتم هــذه املقارنــة عــن 

داللــة اإلحصــائية للفــرق بــني املتوســطني، فــإذا كانــت هنــاك داللــة إحصــائية واضــحة طريــق حســاب ال
ن االختبـار صـادق " ، بعـد 11للفرق بني متوسط الثلث األعلى ومتوسـط الثلـث األدىن ميكـن القـول 

مث اسـتخدام اختبـار "ت" لقيـاس 300احلصول على درجـات العينـة وعـددها ( ) مت ترتيبهـا تصـاعد
فــرد ) ومنخفضــي الدرجــة 81أعلــى  أي %27بــني مرتفعــي الدرجــة علـى املقــاييس (داللـة الفــروق 

فــرد ) وقــد اســتخدمت الباحثــة هــذه الطريقــة للتعــرف علــى قــدرة 81أدىن  %27علــى املقــاييس (
املقاييس يف التميز بني طريف السواء واالضطراب اليت يقيسها. 

ل علـى النتـائج بعـد تكريـر عمليـة القيـاس علـى نفـس يعين االسـتقرار يف احلصـو نيا /ثبات االختبار:
ملوثوقيـة  الفرد أو جمموعة أفراد من طرف نفـس األخصـائي أو مـن طـرف أخـر أي أن االختبـار يتسـم 
ســــتخدام طريقــــة االتســــاق  وميكــــن االعتمــــاد عليــــه. مت حســــاب الثبــــات علــــى مســــتوى كــــل مقيــــاس 

أنثــى 37مفحــوص 57ختبــار علــى عينــة قــدرت بــــ الــداخلي مبعادلــة ألفــا لكرونبــاخ وطريقــة إعــادة اال
أسابيع من أجراء االختبار وخلصت النتائج إىل:3ذكور بعد مرور 20

) يبني معامل الثبات عن طريق ألفا لكرونباخ وإعادة تطبيق االختبار4جدول رقم (
معامل ألفا املقاييس 

لكرونباخ 
إعادة تطبيق 

االختبار 
معامل ألفااملقاييس 

لكرونباخ 
إعادة تطبيق 

االختبار 
0,56الذكورة ــــاألنوثة(الذكور)0,480,70الكذب 

0,59
ث)0,780,72التواتر 0,22الذكورة ـــــــاألنوثة(اإل

0,700,72الربانو0,630,70التصحيح 
0,830,80السيكاثينيا 0,720,69توهم املرض 

0,850,79الفصام0,610,59االكتئاب 
0,600,73اهلوس اخلفيف 0,640,68اهلستري

االحنراف 
يت  السيكو

0,700,75االنطواء االجتماعي 0,650,73
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وميكننـا القـول إن معـامالت الثبـات بطريقـة ألفــا لكرونبـاخ تعـد مقبولـة يف بعـض املقـاييس يف حــني 
منخفضة يف مقاييس أخرى مثـل الـذكورة ـــــ األنوثـة، الكـذب ويرجـع ذلـك إىل أن املقيـاس تقـيس عـدة 
ــــث الســــن واملســــتوى املعــــريف، العــــادات  ــــت متجــــانس مــــن حي ــــة كان ــــك أن العين أجــــزاء أضــــف إىل ذل

م علــى املقـــاييس متقاربـــة، حيـــث أن العالقــة بـــني قـــيم معامـــل ثبـــات وا لتـــايل كانـــت درجـــا لتقاليــد، و
لتـــايل أدى اخنفـــاض تبـــاين املقـــاييس إىل اخنفـــاض قيمـــة معـــامالت  املقـــاييس وتباينـــه عالقـــة طرديـــة. و

ـم. .James N. Butcher،Carolyn  Lوتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـل إليـه الثبـات اخلاصـة 

William.اليت أظهرت نتائج دراسته للثبات أن االختبار يتصف مبستوى مقبول من الثبات
أما معامالت الثبات املستخرجة عن طريق إعادة االختبار فكانت مرتفعـة يف مقـاييس ومقبولـة يف 

ـــة، ـــذكورة و األنوث ســـر ذلـــك ويفأخـــرى ومـــنخفض نوعـــا مـــا يف مقـــاييس أخـــرى  مثـــل االكتئـــاب و ال
لنسبة ملقياس االكتئاب فاملقياس أصال يقيس االكتئاب االستجايب اخلارجي األصل أكثـر ممـا يقـيس 
بتــة بــل اســتجابة ألســباب تتغــري مــن وقــت ألخــر وتتحــدد  االكتئــاب العصــايب لــذلك فهــو لــيس مســة 

ـــ األنوثــة  إشــكالية تقبــل ا لنســبة ملقيــاس الــذكورة ــــ هلويــة يف هــذه املرحلــة فمــن حلالــة املزاجيــة للفــرد، 
ـــة األســـرية، وتتفـــق هـــذه  تمـــع ووطـــأة املراقب مراهقـــة قابلـــة ألنوثتهـــا إىل رافضـــة هلـــا حتـــت ضـــغوطات ا

اليت أظهرت نتـائج دراسـته ) James NButcher Carolyn L. Williams(الدراسة مع ما توصل اليه
للثبات أن االختبار يتصف مبستوى مقبول من الثبات.

املتعدد األوجـه خامتة:  مـن 2M.M.P.Iتوصلنا يف دراسة صدق وثبات اختبار مينسو
خالل تطبيقه على عينة من تالميذ التعليم الثانوي، إىل النتائج التالية: 

ت البحث وجود أربعة عوامـل تتشـبع  فيما خيص التحليل العاملي االستكشايف: أظهرت بيا
عليها مقاييس االختبار وهي:

تولوجيالعامل  : مجع بني مقـاييس الفصـام، التـواتر، األول سوء التكيف العام أو السيكو
لنســـبة  يت، الســـيكاثينيا تشـــبع اجيـــايب، وتشـــبع ســـليب  ، االحنـــراف الســـيكو ـــو اهلـــوس اخلفيـــف، الربان

ملقياس الكذب والتصحيح.

ت العصـابية ، تـوهم العامل الثاين االضطرا املـرض، االكتئـاب تشـبع : مجـع بـني مقـاييس اهلسـتري
اجيايب.
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ـــ األنوثــة: هــذا ـــ األنوثــة الــذكور العامــل الثالــث الــذكورة ــ العامــل يفســر أساســا مبقيــاس الــذكورة ــــ
ث تشبع اجيايب. تشبع سليب ومقياس الذكورة ــــ اإل
ة مقيــاس : هــذا العامــل يتكــون مــن املقــاييس التاليــالعامــل الرابــع االنطــواء واالنبســاط االجتمــاعي

االنطواء االجتماعي و السيكاثينيا تشبع اجيايب ومقياس التصحيح تشبع سليب.
_أمــا فيمــا خيــص حتليــل الفقــرات فنجــد أن أغلــب الفقــرات لــديها ارتبــاط دال إحصــائيا عنــد مســتوى 

ا. 0,005و 0,001 وهناك من مل ترتبط 
لنسبة للصدق التميزي فأن النتائج دلت على القدرة التشخي صية لالختبار. _

ستخدام طريقة االتساق الداخلي، وطريقة إعـادة تطبيـق االختبـار،  _ مت التحقق من ثبات االختبار 
ســـتثناء مقيـــاس الـــذكورة ــــــــ  وبينـــت النتـــائج علـــى تـــوفر مســـتوى مقبـــول مـــن الثبـــات ألغلـــب املقـــاييس 

لثبــات عــن طريــق إعــادة تطبيــق االخ تبــار فقــد أظهــرت النتــائج أن األنوثــة، الكــذب أمــا فيمــا يتعلــق 
ستثناء الذكورة ــــ األنوثة، االكتئاب. ذه الطريقة كان جيد ألغلب املقاييس  معامل الثبات 

اهلوامش:

1 Bisson, Thierry ; 1997 ; Le M.M.P.I Pratique et évolution d´un test de personnalité ;
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.183، دار الفكر العريب ـ القاهرة ـ ب ط، ص ـ املقاييس واالختبارات، القياس النفسي ــ2001سعد جالل 4
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دور األمثال الشعبية 
يف التحسيس باألمن

األستاذ بن مشرنن نور الدين، جامعة تلمسان
ألمن جيدر بنا أن نتوقف  لدراسة والتحليل دور األمثال الشعبية يف التحسيس  وحنن نتناول 
قليال عند مدلول املصطلحني املثل واألمن. جاء يف معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
ة ليبني أحدمها  األصفهاين: واملثل عبارة عن قول من شيء يشبه قوال يف شيء آخر بينهما مشا

آلخر ويصوره حنو قوهلم الصيف ضيعت اللنب، فإن هذا القول يشبه قولك أمهلت وقت اإلمكان ا
. أما األمن فجاء يف املعجم: أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمن واألمانة )1(أمرك. 

رة رة امسا للحالة اليت يكون عليها اإلنسان، و ملا يؤمن واألمان يف األصل مصادر، وجيعل األمان 
تكم) مبصطلح األمن يف هذه )3) (2(عليه اإلنسان حنو قوله تعاىل: (وختونوا أما .  وعليه فمقصود

الدراسة هو األمن حيمل هذه الداللة األصلية املعجمية، شامال معها االكتفاء املعيشي واالقتصادي 
بتة يف جمت معه حتفظ له وجوده وكيانه وتعلقه واالستقرار احليايت للمواطن، حبيث يشعر أن له ركائز 

رضه ووطنه ودولته. فاالستقرار يف حياة الفرد عامل ضروري وأساسي حلفظ توازنه العاطفي 
والنفساين والعقلي الذي يربطه جبذوره العائلية والثقافية والدينية وتقاليده اإلنسانية، مع انفتاحه من 

خرى لريى ما فيها من حماسن ومساوئ، فيأخذ موقع الواثق بنفسه على احلضارات والثقافات األ
التحجر يف املواقف، من املرونة ما جيعله رجل زمانه حلسن ويبتعد عن السيء، متفاد مبد

األمانة ألقرانه ولألجيال الصاعدة. يساهم ويصنع حاضره ومستقبله بيده، مؤد
ا يف  إجيابية يفوال خيفى على أحد ما لألمثال الشعبية من أدوار شىت جماالت احلياة تقوم 

رخيية وسياسية وعلمية وتربوية.  كل احلضارات عرب الزمن، من اجتماعية واقتصادية وأخالقية و
ألمن وأمهية هذه  تمع  ولعل أهم دور وأخطره لألمثال الشعبية يف الراهن هو   حتسيس أفراد ا

ا. لذا كان من الواجب أن نربز هذا الدورالقيمة اخللقية يف استقرار كل شيء يف احلياة على ق اعد
لدراسة والتحليل واستخالص البعد  وبوضوح، ويتمثل هذا أساسا يف تناول بعض أمثالنا الشعبية 

األمين الصريح من نص املثل.
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ولكن قبل هذا يتعني علينا أن نوضح العوامل اليت مكنت هذه األمثال من لعب هذا 
تمع أنه ما من شك يف أنه،الدور، فبنا إىل القول    إذا قلنا(أمنا) قلنا(قيما)، إذا اعتمد عليها ا

ا جمموعة التصورات اليت تدور حول :إذ تعرفمتكن من ضبط شؤونه احلياتية، "القيم عادة 
. وحىت يتسىن لألمثال الشعبية أن تكون رافدا 4املرغوب فيه وموضع استحسان داخل اجلماعة..."

لدراسة العلمية كي مييزوا بني مامن روافد الثق ا  هو حبق افة األمنية، يتعني على الباحثني أن يتناولو
. 5خادما لألمن وعامال على استسبابه يف ربوع الوطن

وبعد تناولنا ملفهوم األمن مع اإلشارة إىل دور األمثال الشعبية يف استسبابه، نرى أنه من الفائدة 
لية لقيمتها. العلمية أن نبسط احلديث لأل لوصفة ا مثال 

نواعها      تمعات تصور فيه التجارب والعادات والقيم واألخالق  فاألمثال الشعبية هي ديوان ا
لشعر ديوا ا االقتصادية والدينية واالجتماعية والثقافية واألمنية والتارخيية.  فهي أشبه  وألوا

تمعات واألمم احلقيقية يف كل جانب من للعرب، فهي املوسوعة احلكيمة اليت  نرى فيها صورة ا
ا يف املاضي واحلاضر واملستقبل.  جوانب حيا

تمع ما أن  ريخ وكتاب تراث فيه كل شيء وال ميكن  وهي موسوعة احلياة وسجل 
أصالته يستغين عن أمثاله الشعبية مهما كان احلال، ألنه يرى فيها شخصيته وكرامته وقوته وعزته و 

رخيه ومكانته بني جمتمعات العامل.  و
املتفحص يف ذخرية األمثال الشعبية اجلزائرية جيدها حتتوي على كنوز زاخرة وزاهرة متس  
تمع اجلزائري عرب قرون متعاقبة  كل جوانب احلياة وميادينها.  وال غرابة فهي عصارة جتارب حياة ا

قائق العلمية اليت ال تدع جماال للشك وال منفذا للريب.  وقدميا وأزمنة متالحقة.  فهي إذن مبنزلة احل
تمع اجلزائري ذهنية اإلمهال، أي  قالوا |: التجربة تسبق العلم.  غري ان الشائع اليوم بني أفراد ا
م عدم  ذا اجلزء املهم من الرتاث وإغفال معانيها (األمثال الشعبية)، ويف حسبا إمهال االهتمام 

يد جدواها  رخيه ا تمع وترشيد سلوكه االجتماعي والرتبوي واألمين وكتابة  يف يف صناعة ثقافة ا
تمع، بل  وغريه وكأنه املطلوب غري هذا.  ومل يقف األمر عند هذا احلد فقط، أي بني أفراد ا

وحظ فيها امتدت عدوى الالهتمام والالمباالة والالرعاية إىل املنظومة الرتبوية اجلزائرية، حيث ل
الغياب الطويل والعريض والعميق لنصوص األمثال الشعبية اجلزائرية.  والسؤال هنا هو: ملاذا ال 
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ت التعليم بوطننا لرتسيخ  حيصل إدراج مناذج منها خمتارة يف مفردات املنهاج الرتبوي يف كآفة مستو
احلياة وال نقدم رجال فيها معاين الثقافة األمنية أساسا وقاعدة، إذ من دون أمن ال نصنع شيئا يف

تمع، رأينا اختيار  إىل األمام.  وملا كان للثقافة األمنية هذا الثقل وهذا الوزن يف استقرار حياة ا
مناذج من األمثال الشعبية اجلزائرية ذات البعد الرتبوي األمين للتعامل معها على منهج الوصف 

نوال التايل: والتحليل واإلسقاط على الواقع وقد وهي على امل
املثل الشعيب وصفا وحتليال:

نة): -1- هو مثل شعيب جزائري فيه معىن التضحية من اجل الغري 6(لربة تكسي غريها وهي عر
وفيه معىن ايثار الغري على النفس.  وكل من التضحية واإليثار مها خلقان كرميان ممدوحان من قمم 
تمع فهما يدفعان إىل صناعة استقرار يف  ما يقودان إىل ربط أواصر أفراد ا األخالق الشريفة وكو

تمع وغرس خلقه الفضيل بني أفراده يف احلياة ويف الوقت نفسه يعم الن على إشاعة االمن يف ا
شىت أنواع العالقات واالما ننتظر من غياب كل من التضحية واإليثار إال التفكك والنزاع والصراع 

تمعات.   دد أمن األفراد واستقرار ا والعداوة اليت 
أمهية املشورة يف إنتاج سداد الرأي وذلك لبيان7)(بليس قال ما يغلبين غري اللي يشاور- 2-

وصوابه املؤسس على املشورة طريق إىل حتقيق األمن وحتصيل االستقرار.  وما هذه الفنت والنزاعات 
والصراعات واحلروب واضطراب األمن صنع الرأي املستبد الواحد املعادي للمشورة.  فهو اذن مثل 

شعيب جزائري ذو بعد تربوي امين. 
يضرب هذا املثل يف التحذير ضمنيا من اقراض املال 8ي وال عشرة عند الناس)عند(واحد-3-

للغري الذي يقبض وال يسدد ملا يرتتب عن ذلك من مشاكل ونزاعات وعداوات وصراعات وحروب 
من حياته.  ويف التحذير هنا دعوة اىل إشاعة خلق الرتبية  ز استقرار الفرد وجمتمعه وتذهب 

تمع الواحد.  واملثل الشعيب هذا مفتوح يف ضربه على كل املعامالت االجتماعية األمنية بني أفرا د ا
واالقتصادية والسياسية سواء أفرادا أو مجاعات أو أمما وهكذا.   

مثل شعيب يضرب يف االحتياط الغري من اإلساءة للغري مع -9واحد ما راح من واحد سامل)(-4
.  ويقال املثل هذا يف الصديقني عدم استغراب إساءة الغري اليك و  لو كنت حمسنا إليهم إحسا

آلخر ويف االحتياط بعد تربوي امين يقود إىل إقرار  واالخوين واجلارين والقريبني يغدر أحدمها 
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مصلحة األمن والسلم بني األفراد يف العالقات ويدفع مفسدة العداوة والصراع والنزاع بينهم ويف ذلك  
ت كله مقصد شريف وغا تمعات يف كل مستو ية نبيلة هي غرس خلق الرتبية األمنية يف أفراد ا

احلياة. 
يرة)-5- ن 10(خذ طريق العافية ولو دايرة وبنت العم ولو  يف هذا املثل الشعيب معنيان تربو

أمنيان األول حيث على جتنب األشياء اليت ال حيمد عقباها ولو كلف جتنبه عناء زائدا وشاقا ويقال
أيضا يف احلث على االبتعاد عن كل ما يؤدي إىل اخلصومات واملنازعات والصراعات والفنت. 

مهما كان فالطريق الدائرة قد تكون اتعب لطوهلا لكنها هي أسلم وأأمن عاقبة وهذا يف 
حد ذاته سلوك أخالقي ذو بعد تربوي امين.  واملعىن الثاين يف املثل فيه حتبيب الزواج من القريبة 

ا تكون جمربة على حفظ عرض زوجها وماله ونسبه الذي هو عرضها وماهلا ونسبها. ..ويف ذل ك أل
مدعاة إىل حتقيق األمن والسلم والتعايش احلسن واملعاشرة املعروفة بني أفراد األسرة وعلى الرأس 
تمع عند علماء االنرتوبولوجيا من  تمع واستقراره ويبدأ امن ا الزوج والزوجة، إذا مها أساس امن ا

امن األسرة أساسا. 
يف املثل الشعيب هذا حث على 11حكك)خذ الرأي اللي يبكيك وما ختذش اللي يض(-6-

لنصيحة احلسنة من الغري، ولو كانت مرة ومؤملة ومبكية ألن فيها أمنه واستقراره.  ويف املثل  األخذ 
أيضا حتذير من األخذ بنصيحة العدو احللوة واملضحكة والطريفة اليت حتبذ له عمله السيئ وتزينه 

ديدا ألمنه واستقراره وهي سب لكنه يف العاجل او اآلجل.  الن فيها  يل ميسر إىل 
أمنيا يسهل إسقاطه يف الراهن على املنحرفني من الشباب والرجال  واملثل حيمل بعدا تربو

مراض العصر من مخور وسفور وخمدرات واختالس أموال ورذائل وغريها والبنات والنساء واملبتالت 
الشعيب حتذير من معاداة األخ الشقيق يف هذا املثل 12(خوك خوك ال يغرك صاحب)-7-

وتفضيل الصاحب عليه يف الثقة واملعاملة الن ذلك جير إىل عواقب غري حممودة ويكرس الزمن عليك 
ال أمنا يف حياتك بكثرة املشاكل واإلضرار واصطناع الشرور. .....اخل  وكل هذا يصنع لك عدم 

نهم صاحبك الذي ال يفارقك والرتبية األمنية االستقرار يف حياتك ليصبح احلذر واحليطة واخلوف م
تطلب تقريب األخ الشقيق أو أحدا من األقارب على الصاحب والصديق الن األول يدوم والثاين 
يفارقك بعد ساعة أو يوم.  مع لزوم احليطة والفطنة يف املعاملة مع القريب والبعيد علما أن التجربة 
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دة على هذا فان املثل علمتنا أن هناك بعض األقارب عقارب كما ان البعض األقارب أطايب.  وز
فراد األسرة الواحدة ويف ذلك قوة وامن واستقرار.    تمع بدءا  الشعيب هذا يدعو إىل ربط أواصر ا

وهذا مثل شعيب جزائري يضرب يف وجوب التعامل مع 13اذا ضربت اوجع)(-8-
لغلطة التامة إذا متردوا أو متادوا يف األذى أو السوء الن الرفق اللؤماء والسيئني من الناس 

م ظنا منهم خوفكم منهم.  وهذا ما جيعل  م يف هذه احلالة ال يفلح بل يزيد يف طغيا
ا فتيلة قنبلة سينفجر يف أي  دائرة األمن بينكم وبينهم يف اضطراب وتقلص وتبقى وكأ

ا يصل حلظة من اللحظات فالرتبية األمنية توجب التعامل مع ال لغلطة ألنه  عدو العنيد 
تمع من شره ويف ذلك األمن واالستقرار. وقد جاء  إىل إيقاف سوئه وأذاه فتأمن أنت وا
أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني وأغلظ  كيد هذا املعىن يف القرآن الكرمي لقوله تعاىل:(

. )14عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري)(
يضرب هذا املثل الشعيب يف وجوب مدارسة احمليط واألرضية املرتبطة 15لدار)(اجلار قبل ا-9-

ملشروع الذي تعزم بنائه فهي تسبق املقصود وذلك لضمان سالمة بنائه وأمنه بعد إجنازه.  وليكن 
أي مشروع يف حياة اإلنسان. فقبل السفر وقبل الزواج البد من حسن اختيار رفيق السفر وقبل 

ر خيص احلياة البد من مراعاة ظروفه كاملة وشاملة حىت ال ينقلب عليك فتجين منه اختاذ أي قرا
شوكا ويتحول فرحك إىل حزن وندامة وينقلب الرفيق إىل خصيم مبني واجلار إىل عار ودمار. وهو 
مثل شعيب قد يكون سببه ما حصل إلنسان اشرتى بيتا أو بىن مسكنا ليقيم فيه ويسكن ومل  تراع 

ذا البيت من جار إذا فوجئ جبار سوء أشبعه أذى ومل يتوقف فلما بلغ صربه حدا الظروف احمل يطة 
ال يطاق انفجر وخسر.  واملعىن من املثل يصب عني خلق الرتبية األمنية الن فيه حث على وجوب 

أخذ
خذ به وهو ضرر ال ينجو منه احلذر. واملثل  االحتياط.  من ضرر قد يصاحبك طول حياتك إن مل 
أيضا يضرب يف وجوب اختيار اجلار اخللوق واألمني وحسن معاملته ملا يوفر لك ذلك من امن 
ق معك زمن حياتك كلها كما أن املثل  وأمان واستقرار يف حياتك وبيتك مع أوالدك، فاجلار 
حيذر من جماورة اجلار السيئ ملا يرتتب عنه من أذى ساخط وشر مستطري ينسف االستقرار ويذهب 

ذا الصيغة يصب يف عني الرتبية األمنية يف ألم ن وينذر بضر أليم مهدد للحياة والكيان واملثل 
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احلياة.  ويف سياق هذا املعىن يصلح للمقام املثل الشعيب القائل: (الرفيق قبل الطريق) حيث يصلح 
جلب املصلحة كما لألطفال والتالميذ درسا يف عني الرتبية األمنية اليت تقود إىل ثقافة دفع املفسدة و 

تمعات والدول واألمم يف  تمع، يتوسع إىل ا تمع، يتوسع إىل كل شرائح ا يتوسع إىل كل شرائح ا
ا اخلارجية.  سياسا

هو مثل يصب يف عمق الرتبية األمنية : و16(اذا غابت السبوعة تستبع الضبوعة)- 10-
لظلم والتبجح والقهر وأبعادها حيث يقال يف األراذل من الناس يعلون ويتحكمو  ن يف رقاب الناس 

والفساد واألذى ويقال يف أمور الناس يتوالها من ليس أهال هلا وهم األصاغر من الناس. واملثل 
يستعمل يف احلياة االجتماعية كما يستعمل يف السياسة كما يوظف يف الكسول وغري املبايل يعلو 

رضنا يستنسر) كما يضرب للضعيف يصري ذكره والذليل يعز وهو املثل العريب القائل :( ان البغاث 
وإذا استسبعت الضبوعة غابت منهم احلكمة يف األخذ مبقاليد األمور يف شىت جماالت احلياة  قو
وإذا حصل وحتقق فانتظر الفتنة ذهب األمن واختفى االستقرار.  والرتبية األمنية تصنع بيد احلكماء 

يد األراذل اللؤماء.  اما الفتنة واالستقرار فيصطنع ب
هذا مثل يقال فيمن يقدم على أخطار حمققة يف الوقت : 17(السبع يزهر واحلمار مالقيه)- 11-

ا وملا حتمله من أضرار كبرية متس من  الذي كان جيب عليه أن يتقيها ويبتعد عنها كل البعد خلطور
مواقع اخلطر والضرر والذين يقرتب منها ال حمالة كما يصاغ املثل لألطفال الذين يلعبون قرب 

م بذلك يعرضون أنفسهم للضرر  ح او نزول املطر او اشتداد احلر أل خيرجون للعب أثناء هبوب الر
واخلطر ويساق املثل أيضا يف الرجل يدفعه الفضول إىل الذهاب إىل مكان املشادات والتشاجر 

حلجارة بني املتظاهرين والشرطة وغريها من األمث لة.  فاحلمار لغباوته يسمع زئري األسد والرتاشق 
فال خيتفي بل يواصل سريه حىت ولو كان يف االجتاه الذي فيه األسد.   واملثل هذا يصب يف عمق 
حلس األمين يف احلياة ومن ذلك  الرتبية األمنية اذ حيث األطفال والرجال والنساء بضرورة التحلي 

ع رداء الغباوة وينزع ثوب البالهة عنه انتزاعا وذلك أن يكون كيسا حذرا فطنا يف كل شيء وان خيل
وقال أيضا :(وال تلقوا )  18(بتجنبه مواضع اخلطر أو أماكن الضر.  قال تعاىل (وخذوا حذركم)

.19يديكم إىل التهلكة)
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لفطنة والكياسة يف 20(عوم وعس حواجيك)-12- مثل جزائري شعيب يضرب يف التحلي 
ياة ويقابل ذلك مبجانبة الغفلة ومحاقة يف تدبري األمور ورمبا يكون مورد املثل إن قضاء األمور يف احل

ركا أغراضه على شاطئه وعلى حني غفلة سرقت واختفت فلما  لغفلة سبح يف حبرية أو حبر  إنسا
صحا له بقوله (عوم  انتهى عاد إليها فلم جيد شيئا ويف حلظة خسر كل شيء فجاءه احد احلكماء 

حواجيك)واملثل يصلح ان يضرب يف عمق الرتبية األمنية لإلنسان طفال كان أو امرأة او رجال وعس 
هم إىل ضرورة مصاحبة احلذر واحليطة  والنباهة يف كل األمور دومنا غفلة أو ال مباالة وهو  ملفتا إ

فراح بل مثل جار وحي بني األطفال يف املدرسة والرجال والنساء يف خمتلف األمكنة وجتمعات األ
حىت يف املساجد اليت تشكو من سرقة األحذية حىت صار يقال لكل من دخلها على حذائه عس 
حواجيك، وهكذا. ..يصلح املثل يف العديد من املواضع سواء كانت مواضع أفكار أو مواضع 
يف حياة األفراد  أحجار وهكذا...خصوصا وحنن يف ظروف عامة غري مأمونة لذا صار مثال ضرور

تمعات  وا جلماعات وا
مثل شعيب  جزائري يضرب يف التحذير من املخالطة 21(اخللطة بلطة واجلرب يعدي )- 13-

املفتوحة مع الناس، والناس معادن كما فيهم احلكيم وهم قلة ففيهم اللئيم وهم كثرة ورمبا يتوجه 
السلب للمال والتعرية والتوقيع التحذير رأسا من خمالطة األراذل من الناس وذلك ينتج من خمالطتهم 

جحا غري أن  يف مواطن الضرر والسلب يف قيم األخالق فكم من تلميذ كان جنيبا خلوقا جمتهدا 
خمالطته األشرار قلبت حاله من خري إىل شر فضاع وضيع وكم من شاب أصاب مث خيب وخاب 

ئرة وكم من مسكني صا ر سكينا وكم من مسؤول وكم من صاحل احنرف وكم من طاهرة حتولت إىل 
صار مغلول...وهكذا نسأل هللا الثبات. كما ان املثل يستقي معناه وأبعاده من نصوص النبوة منها 
فح  قوله صلى هللا عليه وسلم (مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل حامل الطيب و

)22(الكري)

ق وقاية له من الضر ويف نفس لذا حيسن ان يلقن التلميذ يف املدرسة والبيت قبله هذا اخلل
السياق واملعىن واحلال واملال يساق مثل شعيب قريب منه هو:(خلط روحك مع النخالة ينقبوك 

تمع  الدجاج).  واملثل هو لغاية جمانبة خمالطة األراذل واملرضى واألشرار من أفراد ا
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حلق مهما كانت عواقبه ذلك 23(خلطها تصفا)-14-  فهو مثل شعيب حيث على خلق الصراحة 
تمع قائمة كالقنبلة قابلة للتفجر يف  إن كتمان الباطل قد يبقي املنازعات بني األفراد يف العائلة وا
حلق وان  تمع فكان من احلكمة التصريح  أي وقت والكتمان للشر يبقيه قائما ضارا مهلكا يف ا

ا ويصفى كل شيء ويضرب نتج عنه ضرر والبد فخفيف وطفيف وسرعان ما تعود األمور إىل نصا
املثل أيضا يف املريض الذي يصرح مبرضه وآالمه للطبيب حىت خيلصه منه وهكذا ولذلك قالوا: من  

كتم داءه قتله.
ماعية كما واملثل هذا هو من عني الرتبية األمنية لألطفال والرجال والنساء يف شىت السلوكات االجت

ا وتستبد يف حكمها وال تراعي حقوق األفراد وال  تمعات اليت تقهر شعو ميكن توظيفه يف ا
ا وخمتلف أشكاهلا إذ السكوت على احلق يف األوضاع الظاملة  اجلماعات وال القبائل بشىت ألوا

ظلما. لذلك يصدق املثل على هذه احلال مث حيصل بعدها ا لعدل وتعود يبقيها على ذلك ويزيد
تمع إىل طبيعتها ورمبا حيسن يف هذا املقام صياغة املقولة الثابتة التالية :(موت على حق  أمور ا

طل) واملثل العريب القائل:(املنية والالدنية).                                                                 خريمن حياة على 
م ويضرب يف 24ومن بسالحو)(امل- 15- هذا مثل شعيب جار كثريا على ألسنة الناس وخطا

حث اإلنسان أي كان مقامه وسنه ووظيفته على وجوب اخذ االحتياط واحلذر والتسلح إن اضطر 
يت على األخضر  احلال إىل ذلك اضطرارا خصوصا يف أزمنة االحتجاجات واملواجهات العمياء اليت 

لها السفهاء للفساد واإلفساد. يذهب معىن املثل إىل إصابة عمق الرتبية األمنية واليابس ويستغ
للطفل والتلميذ فتقول له :(املومن بسالحو) وأنت تطلب منه اخذ ملزمات احملفظة واملئزر كلها وهو 

ه على مراجعة دروسه دوما قبل دخوله االمتحان.  إ بتوجه إىل املدرسة وتقوهلا له حا
ستمراركما أوصاه الطبيب وتقوهلا له وتقوهلا  ه على تناول دوائه  إ له إذا كان مريضا حا

ه على ارتداء معطفه ولبس قبعته يف الظرف املمطر والبارد وقاية له من كل مكروه                           إ حا
لطعام قبل اخلروج إىل السفر الطويل ا ه على التزود  إ ه وتقوهلا له حا إ لشاق وتقوهلا له حا

على االجتهاد يف طلب العلم والنجاح الن العلم سالح املؤمن أي كان واملثل يبقى مفتوحا على 
تمع.                                     ألسباب عند مجيع شرائح ا مجيع السلوكات اليت متثل احليطة واألخذ 
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رب لغاية احلث على نبذ األحقاد واألذى بني وهو مثل يض25(املومن ما يكون حقود)-16
تمع كما يدعو إىل خلق إصالح ذات البني.. الذي من ورائه حتقيق االستقرار وبسط  األفراد يف ا
تمع بدءا  تمع وهو يصب يف وعاء الرتبية األمنية لدى مجيع شرائح ا األمن بني أفراد األسرة وا

يخ الكبري يف احلياة.  وقد علمنا ما تثمره األحقاد والكراهيات يف املدرسة إىل الش- الطفل–لتلميذ 
ر احلرب بني األشقاء ولرمبا قادت إىل  تمع وبني أفراده... فرمبا أوقدت األحقاد  من ضرر يف ا

التهلكة ولرمبا أوصلت إىل املوت. ..وهكذا 
لفاس)- 17- حنفر لو يف قرب مو وهو هارب يل  ار على ألسنة العامة وهذا مثل شعيب ج26(ا

يت ملساعدته فيعرقل عملك وهو ماينبئ  تمع اجلزائري يضرب يف من  من الناس وخاصتهم يف ا
على خري األول ومحاقة الثاين وشره.                                  ومثل هذا السلوك قد يشوش 

تمع إذ من جاء إليك الطريق يف حتقيق األمن والتعاون والتآخي والتآزر واالستقرار بني األفراد يف ا
خالص إلجنازه واملثل كما ينصح بفعل اخلري لغريه ينصح بوجوب  خلري فاشكره وتعاون معه 
ا ستكون طريقا إىل اجلفاء والكراهية والقطيعة  لسيئة أل خلري وينهى عن رد احلسنة  استقبال اخلري 

من حللوهلا فرد وال جمتمع وال امة وقد يكون من عني الرتبية األمنية اليت ال يستقر عليها وضع وال 
خلري واستقبال احلسنة  للتلميذ والطفل أن نغرس فيهما خلق املساعدة للغري مع خلق وجوب اخلري 

حسن منها أو ردوها) )  27(حبسنة خري منها وهكذا لقوله تعاىل : (و إذا حييتم بتحية فحيو 

م. وقد يساق يف املعىن نفسه أو قريب منه املثل  من األفراد وتستقر جمتمعا فبذلك اخللق 
ملشهاب لعيين) وهو يضرب يف املسيء إىل من حيسن إليه.   للقمة لفمو وهو  الشعيب القائل (ا

كل التمرة واملثل هو يف معىن ومقصد املثل العريب الفصيح القائل:( كل متري ويعصي امري).  (و
كل يف الغلة ويسب يف امللة)  لنوى) ويدخل يف هذا السياق أيضا املثل الشعيب السائد:( ويرمجين 
وهكذا، وان كان هذا األخري يتوجه رأسا إىل من يتذمرون ويلعنون البلد خبرياته اليت ينعمون فيها 

م ووفر هلم مجيع على الدوام او يسبون وينكرون معروف البل د الذي علمهم ووظفهم وأمنهم يف حيا
حقوقهم.  وميكن صدها يف ذات السياق ان نسرد جمموعة أمثال شعبية جزائرية يتوجه رأس 
لتلميح أخرى وهي كثرية جدا ال يكفي  لتصريح مرة و تمع  مقصدها إىل غرس الرتبية األمنية يف ا
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يت ظرف مو  ائم جنمعها للتحليل واالستنباط واالستعمال كمشروع فرقة حبث املقام لتحليلها فلرمبا 
يف علم االنرتوبولوجيا إن شاء هللا.  وهذه بعض منها على التايل:                                                    

28(اذا مات خوك ما تعز بن خوك)

29(اذا كنت زين اسرتروحك ملعني، واذا كنت شني اسرت روحك ملفضايح)

30(بلرض ولدتك أمك)

نقلك سيدي وانت فهم روحك) 31(ا

لناس والناس بريب) 32(الناس 

ليتيم عندما ال جيد نصريا. ..ويف ا33(اليتيم لك ريب) - لفقري ال جيد مساندا يف الشفقة والرمحة 
آلخرين والسند والتعاون بني أفراد  لشفقة والرمحة  فهو يبحث على هذه األخالق احلسنة كالتحلي 

تمع ال حمالة.   تمع وهو بذلك يقود إىل إقرار األمن بني أفراد ا ا
مري وانت مري شكون يسوق احلمري) - م بعمل هو مثل شعيب يقال فيمن ترفع عن القيا34(ا 

زاعما انه ليس يف مستواه فعلى اآلخرين القيام به فهذا ليس من األخالق اليت تبعث على االرتياح 
واالستقرار بل رمبا زعزعت كيان الفرد يف أمنه.  فاملعىن األساس يتوجه إىل وجوب العمل وقبول ا ي 

اس يف العمق خبلق عمل مادام العمل شرف وكرامة احلياة كما أن رفض العمل والتعايل عليه مس
الرتبية األمنية. 

لقريبة واحلث عليه ملن مل جيد لك، ذلك أن 35(بنت عمك ترفد مهك) يقال يف حتبيذ الزواج 
وراءه استقرار األسرة وأمنها ودفع للمفسدة األخالقية وهو يسري يف خط تعزيز الرتبية األمنية لدى 

تمع الن األصل يف الزواج األمن والصحة واالستقرار بكل معانيها وأبعادها.                                                      األفراد يف ا
مثل يضرب فيمن زعم انه أحسن إليك وأنت تعلم انه أساء إليك كما 36(البنني يعرفوه الضروس)

ا دفعا ملفسدة وجلبا يقال يف معاملة زائفة مغشوشة ومفضوحة. فهو حيذر منها وممن يتعامل 
الستقرار امن فهو يصب يف عمق الرتبية األمنية لألفراد واجلماعات.  

يضرب هذا املثل اجلزائري يف الرجل يلحقه اإلفالس 37(البيوت خيلوها الزغاريت واال املساليت)
لكثرة زواجه وطالقه ويقال يف ثروة أسرة أو جمتمع يبددها األبناء الطاحلون وهو مثل صاحل 
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ذا املعىن فيه حتذير من تبديد املال للمجت معات اليت يبددها أفرادها أمواهلا العامة لفسادهم.  واملثل 
تمع.  تمع وهذا يصب يف عني الرتبية األمنية يف ا فيما ال فائدة وال منفعة للفرد واألسرة وا

ت كلب تصبح راجل )– يقال يف احلث على اليقظة وحراسة املال والعرض والنفس ويف 38(
تمع.   ذلك حتقيق للرتبية األمنية يف الفرد واألسرة وا

يقال يف العائلة تكثر مطالبها حبيث ال يقدر رب العائلة عليها فتفتد 39(اجبد وال لوح اجللد)-
طلب املعقول من النفقة حىت يتحقق العائلة استقرارها ويهتز أمنها ويف املثل حث رب العائلة على

التوازن وحيكم األمن واالستقرار. 
40(جا يداويها عماها  )-

فيه الرجل يقع يف ورطة جلشعه وطمعه فوقع فيما ال حيمد عقباه ففيه 41(جا يربح صيدوبورابح)-
بذلك معىن من معاين الرتبية األمنية. 

42(جا يطيب احترق)-

موال الضعفاء واليتامى ومن ال 43وس اليتامى ) (جا يتعلم احلسانة يف ر - يقال فيمن يعبث 
مدافع عنهم وهذا يقود حتما إىل الالمن ألالستقرار فهو يصب يف عني الرتبية األمنية من جهة 

املال. 
يقال فيمن يدفع غريه للمخاطر بعد ان حيصن نفسه او 44(جيي يف الكوزو ويقول هلم جوزو ) -

وال يدفع شيئا من ماله. من يستضعف الناس 
فحسب.  ذه النماذج متو واألمثال الشعبية اجلزائرية يف املوضوع أكثر من أن حتصى وقد اكتفينا 

(جا القط يوري  لبنو النط).-
(احلب االعمى).-
(حتا يزيد نسموه سعيد ).-
يقال يف تساوي الشيئني وبقاء احلال على حاله، ويقال أيضا (احلاج موسى موسى احلاج): -

عندما يعوض مسؤول قدمي مبسؤول جديد من طينته وعجينته الفاسدة فهو يصب يف عني الرتبية 
ملال.  األمنية 

(حدث الفاهم تسرتاح ).-
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ن).- (احرز دينك يوم ختتلط االد
لفاس يف الراس خلي اخلماس يشقى).- (احصل 
امية تغلب السبع ).(احمل-
(احلنش ما حيفر غار ما يبات فيه ).-
مك وصي عليها راجل امك).- (احلاجة اللي 
(احييين اليوم واقتلين غدوة ).-
(احليا من الدين ).-
(اخلرب جييبوه التواىل).-
(اخدم يصوردي وحاسب البطال ).-
(اخدم على روحك تعجب الناس).-
الشاقي للباقي ).- (اخدم 
كربي لقربي).- صغري لكربي واخدم  (اخدم 
(خسر بقرة وبنتها ).-
(اخسر وفارق).-
(خلي البري بغطاه).-
(خاين البيت مايتعس).-
(اخلري امرا والشر امرا).-
لعرض).- لطول وخيرج  (يدخل 
(يدخل منا وخيرج منا كاحلوتة).-
لفعايل).- لوجوه واالخرة  (الدنيا 
).(الدار دار - الكالب طردو يو
(دير روحك مهبول تشبع كسور).-
(الذيب خش السوق).-
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(راس مال الرجل كلمتو).-
(نوري لك النجوم يف القايلة احلامية ).-
بسة ).- (ربع نسا والقربة 
(الروح روح هللا والعود عود البايلك ).-

هذا وان ما يستخلص من هذا العرض الوصفي التحليلي هلذه الباقة من النماذج اخلالصة: 
تمع اجلزائري  يف األمثال الشعبية اجلزائرية هو قليل من كثري، وهو أنه كما هي تكشف عن طبيعة ا
ا تكشف أيضا خصائصه الرتبوية، ومنها  يف شخصيته وعقليته ومنط فكره ومستوى ذكائه.  فإ

نية أساسا ورأسا، األمر الذي يفيد مساملة هذا الشعب األيب وتوقه إىل احلياة اآلمنة الرتبية األم
املستقرة، وبغضه منطق احلرب والعداء والظلم واالستعباد والقهر.  وأنه ما شهر سالحه إال يف وجه 

ا يردد االستقرار وال ازدها ر وال املستعمر الغاشم الذي استباح ماله وعرضه ودمه.  كما أن مضمو
مناء وال رقي ألمة أو حضارة إال يف رحاب تربية أمنية أمنة مؤمنة.  ومن هنا ميكن رد االعتبار هلذه 
املنظومة الذهبية يف أدراجها ضمن مفردات منهاج الرتبية الوطنية لربط األجيال بواقعهم وجتارب 

ملناسبة ميكن إحصاء نسبة معتربة من مدونة األمثال الشعبي ة هي من معني األمثال أسالفهم.  و
العربية الفصيحة كما أوردها امليداين يف جممع األمثال، ويف هذا دالالت وعرب.                                                    
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مسات القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة
سطيف- جهزة القياس واملراقبة بالعلمةدراسة ميدانية باملؤسسة الوطنية أل

علم النفس العمل والتنظيمدكتوراهطالبةوجلنيببهلامإ
ةاملسيلجامعةجماهدي الطاهراألستاذ الدكتور إشراف: 

امللخص:
ملؤسسات، جاءت إدارةتطلبات تبين انطالقا من أمهية القيادة كأحد م اجلودة الشاملة 

اجلودة إدارةهذه الدراسة اهلادفة لتحديد أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل تبين 
) 10) مسة اجتماعية، (11، (عقلية) مسة 11اليت اشتملت على عدد من السمات:(،الشاملة

ئج الدراسة على أمهية توافر هذه السمات يف نتاوأسفرت) مسة انفعالية.11مسات جسمية، و(
أمهيتها.اجلودة الشاملة مع وجود تباين يف إدارةالقائد يف ظل تبين 

Summary:

Proceeding from the importance of leadership as of the requirements to e adopt
total quality management of institutions, this study aimed at determining the most
important features that should be available in the commander  under adopt total
quality management which include. Number of attributes: (11) characteristic
mentality, (11) social attribute, (10) the foregoing attributes, and (11) emotional
attribute.

The results of the study on the Importance of the availability of these features in
the commander under adopt total quality management with the results of the study
on the Importance of these features in the commander under adopt total quality
management with a discrepancy in importance.

Keywords: personality, commander, total quality management.

ال :اإلشكالية-1 انطالقا من املنافسة الشديدة اليت متيز العصر احلايل خاصة يف ا
اجلزائرية اليت تسعى إىل مواجهة هذا على املؤسسات وعلى رأسها املؤسسة ، كان لزامااالقتصادي
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ا والسعي إىل جتويدها،التحدي والتصدي له إدراكا ألمهيتها يف ،ضرورة إعادة النظر يف منتجا
يت من فراغ إال من خالل تبين كحتقيق رضا العميل و  سب رهان املنافسة، لكن حتقيق هذا ال 

الذي كان له الدور يف جناح العديد من ،ملةأسلوب إداري هادف يتمثل أساسا يف إدارة اجلودة الشا
رض الواقع وتوفري كل متطلبات جناحه خاصة فيما أوهذا من خالل تفعيله يف ،الشركات بتبنيها له

لقيادة  ) متكنها من سمية، عقلية، انفعالية واجتماعيةجاملناسبة ذات قدرات ومسات خاصة (يتعلق 
ته األحباث والدراسات أن امتالك الشخص ملثل هذه السمات إحراز اجلودة املرغوبة استنادا ملا أكد

جحا يف منصبه القيادي.  تؤهله الن يكون 
نظرا للدور املؤثر للقيادي يف سري العمل مبجمله فان موضوعه قد تناولته أقالم الباحثني 

ة واملختصني من ميادين وفروع علمية عديدة وتوصلت معظم هذه األعمال البحثية بنتائج كثري 
، العقلية، االنفعالية واالجتماعية)، وهذا خبصائصه وصفاته الشخصية (اجلسميةاختص البعض منها 

لدورها البارز يف قدرة القائد على أداء واجباته وحتمل مسؤولياته ومواكبة متطلبات العصر اليت 
ختلف تفرض ضرورة حتقيق جودة املخرجات وإرضاء العميل، فأصبح هذا املوضوع قاسم مشرتك مل

املؤسسات اليت تسعى إىل البقاء واالستمرار وهذا من خالل تبين أسلوب إداري حديث كفيل 
بتحقيق ذلك هو إدارة اجلودة الشاملة وتفعيله يف ارض الواقع من خالل توفري كل متطلبات جناحه 
لكوادر اإلدارية ذات مسات حمددة وصفات خاصة، ويف هذا اإلطار وضعت  خاصة فيما يتعلق 
الشركات اليت جنحت يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة جمموعة من اخلصائص يفرتض توافرها يف من 
يشغل الوظيفة القيادية وهي: اإلدراك القوي هلدف الفريق ودوره يف عملية التحسني، الكفاءة يف 

ات فهم املشكالت، الفهم بطرق اختاذ القرار القيادي، أن يكون متفتح وأمني ، أن ميتلك مهار 
اتصال عالية، وان تكون عالقاته قوية ويعرف كيف يتعامل مع املقاومة واملتناقضات وان تكون له 

تمعات كما أظهرت بعض الدراسات صفات رئيسية ال غىن عنها للقائد .)1(قدرة على إدارة ا
لذكاء أكثر من مرؤوسيه، أن يتسم بطالقة اللسان وسالمة  لتكامل شخصيته وهي أن يتسم 

عبري، أن تكون له قوة الشخصية وحب تسلم مسؤولية القيادة، أن يتسم بسعة األفق وعمق الت
.)2(التفكري واالتزان العاطفي والنفسي والنضج العقلي والتحليل السليم لألمور
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ومما ال شك فيه أن مثل هذه السمات ستجعله قادرا على التحسني والتطوير بشكل مستمر ويوفر 
ومن هذا املنطلق جاءتجاح الذي يضمن بدوره بقاءها واستمرارها.للمؤسسة نصيب من الن

ليتم من خالهلا حتديد أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة ةدراسهذهال
الشاملة. وحتدد التساؤل الرئيسي للدراسة كالتايل:

ملؤسسة ما هي أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل يبين إدا-  رة اجلودة الشاملة 
ا؟AMCالصناعية  من وجهة نظر إطارا

وانبثق عن هذا التساؤل مجلة من التساؤالت الفرعية هي:
أمهية مسات القائد اجلسمية يف ظل تبين لدرجةAMCما هو تقدير إطارات املؤسسة الصناعية - 

إدارة اجلودة الشاملة؟
أمهية مسات القائد العقلية يف ظل تبين لدرجةAMCية ما هو تقدير إطارات املؤسسة الصناع- 

إدارة اجلودة الشاملة؟
أمهية مسات القائد االنفعالية يف ظل لدرجةAMCما هو تقدير ا إطارات املؤسسة الصناعية - 

تبين إدارة اجلودة الشاملة؟
اعية يف ظل أمهية مسات القائد االجتملدرجةAMCما هو تقدير إطارات املؤسسة الصناعية - 

تبين إدارة اجلودة الشاملة؟
الدراسة:فرضيات-2
الفرضية العامة: -

ملؤسسة الصناعية  أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل يبين إدارة اجلودة الشاملة 
AMC ا تتمثل يف السمات اجلسمية، السمات العقلية، السمات االنفعالية من وجهة نظر إطارا

واالجتماعية.
: لفرضيات اجلزئيةا- 
لنسبة للقائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة -  السمات العقلية حتتل درجة أمهية كبرية جدا 

ا.AMCملؤسسة الصناعية  من وجهة نظر إطارا
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لنسبة للقائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة -  السمات االنفعالية حتتل درجة أمهية كبرية 
ا.AMCملؤسسة الصناعية  من وجهة نظر إطارا

لنسبة للقائد يف ظل تبين إدارة اجلودة -  السمات االجتماعية حتتل درجة أمهية متوسطة 
ملؤسسة الصناعية  ا. AMCالشاملة  من وجهة نظر إطارا

لنسبة للقائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة -  السمات اجلسمية حتتل درجة أمهية قليلة 
ا.AMCعية ملؤسسة الصنا من وجهة نظر إطارا

الدراسة:أهداف-3
تتحدد أهداف الدراسة يف النقاط التالية: 

الوصول حتديد أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة. - 
. إىل وضع قائمة حول أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة

الوصول إىل وضع قائمة حول أهم السمات الواجب توفرها يف القائد يف ظل تبين إدارة - 
اجلودة الشاملة.

ترتيب هذه السمات حسب األمهية اخلاصة لكل مسة ينبغي توفرها يف القائد يف ظل تبين - 
إدارة اجلودة الشاملة.

مفاهيم الدراسة:-4
القائد الزالت تستخدم حىت اآلن ومن بني توجد عدة تعاريف ختصالقائد:تعريف- 4-1

التعاريف اليت مت انتقائها واليت تتمحور ضمن موضوع الدراسة ما يلي:
ميتلك من املهارة واخلربة والكفاءة والسلطة ما ميكنه من تطويع القائد هو الشخص الذي  

م اآلخرين .)3(رسومة واملصاحل املأمولةما حيقق األهداف املإىلوالرغبة وطيب اخلاطر إلقناعوقياد
القائد هو الشخص الذي يتمتع مبجموعة من املهارات والقدرات تساعده يف التأثري على  

.)4(اآلخرين ودفعهم وحفزهم حنو حتقيق أهداف مشرتكة 
القائد هو إنسان له شخصية براقة، أو لديه كل املهارات، ولديه مسات شخصية خاصة ومواهب  

ا فردية، بعبارة  أخرى يتم النظر إىل القيادة من حيث شخصية وقدرة القادة ويتم تعريفها على أ
.)5(شيء ميتلكه القائد فقط 
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تؤهله ملنصبه القيادي يف ظل تبين إدارة اجلودة شخص له مسات خاصةإجرائيا: هوتعريف القائد 
الشاملة.

مسات القائد:تصنيف- 4-2
جي1- 4-2 قسم السمات الواجب توفرها يف القائد إىل :Tajiيتصنيف عامل اإلدارة اهلندي 

ثالث جمموعات وهي:
: مثل الصحة، روح الصداقة، الذكاء، األمانة، احلكم الصائب على األمور.مسات شخصية 
تمع.مسات سياسية:  احلس السياسي، حتقيق األهداف العليا يف ا
نظمة العمل واختاذ امسات نظامية:  لقرارات الصائبة يف حدود األهداف تعين االلتزام 

.)6(املرسومة
صنف السمات القيادية يف ثالث جمموعات وهي كالتايل:: Daftدافت تصنيف2- 4-2

مسات جسمية: تشمل احليوية، سالمة اجلسم، الذكاء، املعرفة، طالقة اللسان، النشاط. 
لنفس، مسات شخصية: تضم األصالة، اإلبداع، السلوك األخالقي، دافع ا  ملسؤولية، الثقة 

الرغبة يف التفوق، التوجه للمهمة، اليقظة.
، األمانة، اللياقة، واالحرتام: وتتكون من القدرة على التعاون، الشعبية، اهليبة اجتماعيةمسات  

.االجتماعيةالدبلوماسية، املسامهة 
وهي:الذي قسم السمات القيادية إىل مخس جمموعات حامد زهران:تصنيف3- 4-2

.)7(مسات عامةو اجتماعيةمسات ،انفعاليةمسات ، مسات عقلية،مسات جسمية 
املتبع فيالدراسة كالتايل:اإلجرائيمسات القائد وفق التصنيف يدوبناءا على هذا مت حتد

هي جمموع اخلصائص اليت تعرب عن الصحة اجلسمية والسالمة العضوية السمات اجلسمية: - 
ا القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة واللياقة البدنية وامل ظهرية اليت يتسم 

ملستوى املعريف والذهين للقائد يف ظل تبين إدارة السمات العقلية: -  هي السمات املرتبطة 
اجلودة الشاملة 
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جلانب الوجداين للقائد يف ظل تبين السمات االنفعالية: -  هي تلك الصفات ذات الصلة 
لةإدارة اجلودة الشام

لتفاعالت والعالقات السمات االجتماعية: -  الجتماعية اليت تربط اهي اخلصال اليت تعىن 
تباعه وعمالئه يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة. القائد 

:السمات- 4-3
من بني التعاريف اليت صيغت ملفهم السمات الشخصية جند:السمات: تعريف- 4-3-1
هي تركيب نفسي له القدرة على أن يعيد املنبهات : G. Allportتعريف جوردن ألبورت -

املتعددة إىل نوع من التساوي الوظيفي وإىل أن يعيد إصدار وتوجيه أشكال متكافئة ومتسقة من 
.)8(السلوك التكيفي والتعبريي

هي أي جانب ميكن متييزه وذو دوام نسيب وعلى أساسه :Guilfordتعريف جيلفورد
.)9(خيتلف الفرد عن غريه 

ا من السلوك :R. Cattelتعريف رميوند كاتل - هي بنيان عقلي واستنتاجات نقوم 
املالحظ لتفسري وانتظام السلوك واتساق هذا السلوك، فالسمات هي صفات فطرية أو مكتسبة 
ميكن أن تالحظ كالطول والوزن وسرعة املشي، وقد تكون نفسية ذاتية ال تالحظ مباشرة من خارج 

.)10(شاعر والرغبات واملخاوف واآلراء والدوافع الكامنة الفرد كامل
هي الصفة اجلسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية الفطرية تعريف عبد املنعم حنفي:-

لدوام  منها أو املكتسبة، العامة أو اخلاصة اليت تستنتجها من سلوك األفراد وتتصف هذه السمات 
ا خمتلف األفراد بدرجات متقاربة، فهي اختالف يف الدرجة وليس النسيب، ويشرتك يف االت صاف 

.)11(يف النوع 
العقلية، (اجلسمية، واخلصائص الشخصيةهي جمموع الصفات : إجرائياتعريف السمات التعريف 
غريه.يتميز عن األفرادا من تسممن ياليت جتعلواالجتماعية) االنفعالية

بني التصنيفات اليت حددت السمات الشخصية جند:منالسمات:تصنيف-2- 4-3
:تصنيف ألبورتأوال:
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فرق بني ثالث أنواع من السمات هي:
:حسب أمهيتهاأ 

ا ويكون مشهورا من خالهلا أو خيضع لتأثريها مسات أصلية  : وهي السمات اليت يعرف الفرد 
وتسيطر على معظم أمناط سلوكه.

ر مسات مركزية  زة وهي أكثر شيوعا ومتثل امليول اليت متيز الفرد ويكون ظهورها : وهي مسات 
ا بسهولة. بوضوح واستنتاجا

نوية  وتستدعي ألداء وظيفتها بصورة أقل من السمات املركزية مسات  ا أقل حدو : تتميز 
.)12(يف وصف شخصية الفرد

عموميتها وفردانيتها:حسب-ب 
اليت توجد عند معظم األشخاص نتيجة لوجود أنظمة ثقافية : هي السماتمسات عامة مشرتكة 

ا  ا تنتج بفعل احملددات االجتماعية والثقافية، كما أ تمع الواحد تؤدي إىل تكوينها، أي أ يف ا
ستمرار. موجودة عند عدد كبري من الناس وتتغري 

الفردية أو السمة اليت وتعين اخلاصية،الستعدادات الشخصية:: مساها ألبورتمسات فردية 
ا تعكس بدقة تركيب  ميتلكها الشخص وال يشاركه فيها اآلخرون، ويؤكد على أمهية دراستها أل

الشخصية يف حني أن السمات املشرتكة حسب وجهة نظره تعد حالة
.)13(االجتماعيةمفروضة على الشخص بفعل منظومة القيم واملعايري 

ات الشخصية بوجه عام إىل ثالث فئات وهي:صنف كاتل السم:تصنيف كاتل جـ 
صدار األفعال السلوكية السمات الدينامية:  وهي السمات املفسرة للسلوك النزوعي وتتصل 

لدافعية أو امليول الجتاهاتوهي اليت تتصل  .)41(العقلية أو 
.االنفعال: وهي السمات املميزة للسلوك الوجداين أي السمات املزاجية 
ت ات القدرةمس  : وهي السمات املميزة للسلوك املعريف فهي تتعلق بكيفية مواجهة الفرد لصعو

.)15(احلياة 
حدد السمات الشخصية يف ثالث فئات وهي: : تصنيف جلفورد د 
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.)16(السمات العقلية واملزاجية، السمات السلوكية،السمات الفسيولوجية 
اجلودة الشاملة:إدارة- 4-4
مصطلح إدارة اجلودة الشاملة من املفاهيم احلديثة يعتربالشاملة:اجلودة إدارةيفتعر -1- 4-4

وضع تعريف انعكس على عدم اتفاقهم علىهاوالذيآراء الباحثني حول مفهومت أفكار و تبايناليت 
منها:نذكر هلاجامع هلا، إال أن هناك بعض التعاريف اليت أظهرت تصورا عاما موحد و 

:املعهد الفدرايل للجودةحسبارة اجلودة الشاملة إدتعريف-2- 4-4
لعمل الصحيح من أول مرة مع االعتماد على تقييم املستهلك يف قياس مدى حتسني  هي القيام 

.)17(األداء
Rityحسب إدارة اجلودة الشاملة تعريف-3- 4-4 Carton:جمموعة من األدوات هي

.)18(البشريةوالطرق الكمية والطرق واملواد 
اإلدارة العليا التزامهي إشراك و إدارة اجلودة الشاملة حسب ادوارد دميينغ: تعريف-4- 4-4
.)19(املوظف يف ترشيد العمل عن طريق توفري ما يتوقعه العميل أو ما يفوق توقعاتهو 

Rر.هودجاسإدارة اجلودة الشاملة حسب تعريف-5- 4-4 Hodgett : نظام تسيري هي
دف إىل التحسني املستمر يف خدمة الزبون وبتكلفة منخفضةيقوم على املوارد البشرية .)20(اليت 

الصناعية حديث تنتهجه املؤسسات إداريهي أسلوب :إجرائياإدارة اجلودة الشاملةتعريف
دف إىل حتقيق جودة املخرجات وكسب رضا العميل. اليت 

الدراسة امليدانية:إجراءات-5
الدراسة:منهج- 5-1

ار منهج حبث ألي دراسة علمية يتوقف على طبيعة املوضوع وإشكالية وفرضيات إن اختي
الدراسة وبناءا على هذا مت تبين املنهج الوصفي كونه املنهج املناسب لطبيعة الدراسة وأهدافها والذي 
يهتم بوصف الظاهرة كما هي يف الواقع من خالل وصف وحتديد أهم السمات الواجب توفرها يف 

ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة.القائد يف 
:الدراسةعينة- 5-2
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انطالقا من موضوع الدراسة الذي يتمحور يف حماولة حتديد أهم السمات الواجب توفرها 
ملؤسسة الصناعية ما تتميز به أهموبناءا على أن يف القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة 

يستدل عليها من خالل وإمنابشكل مباشر السمات الشخصية هو عدم القدرة على مالحظتها
كان لزاما علينا تطبيق الدراسة على عينة من العمال متثلوا أساسا يف الفرد وتصرفاتهسلوكات

ذا مت  عتبارهم الفئة األكثر اتصاال وتعامال بشكل مباشر مع قائد املؤسسة، و إطارات املؤسسة 
سلوب املعاينة القصدية 39أو (االختيار العمدي) حيث قدر عدد أفرادها بـانتقاء هذه العينة 

إطار.
:الدراسةأداة- 5-3

ت الدراسة حيث بناء قائمة من قامت الباحثةمت استخدام االستبيان للوصول إىل بيا
السمات يف شكل استبانة مقسمة إىل أربعة حماور مت تكييفها استنادا على الدراسات السابقة اليت 

ضوع، وعلى اإلطار النظري والتصنيف اخلاص بسمات القائد لكل من دافت عاجلت مثل هذا املو 
).كما ذكر سابقا(زهران حامد و 

للتأكد من صالحية أداة الدراسة البد من التأكد :السيكومرتية ألداء الدراسةالدالالت- 5-4
ا السيكومرتية املتمثلة يف: من صحة دالال

ا صدق حلساب:االستبيانصدق داللة-1- 5-4 أداة الدراسة مت عرض اإلستبانة يف صور
على جمموعة من احملكمني متثلوا يف أساتذة جامعيني خمتصني يف علم وقبل التطبيق النهائي األولية 

وبناءا على آرائهم مت تعديل االستبيان ووضعه يف النفس العمل والتنظيم وعلم النفس اإلكلينيكي، 
ا النهائية مكونة من املتضمنة الستبيان الدراسة يف صفأصبحت قائمة السماتصورته النهائية. ور

حماور وكل حمور ضم جمموعة من السمات موزعة كالتايل:04مقسمة إىل مسة 43
10إىل 1مسات من 10: خاص بسمات القائد اجلسمية ضم احملور األول.
21إىل 11مسة من 11: خاص بسمات القائد العقلية ضم احملور الثاين.
32إىل 22مسة من11: خاص بسمات القائد االنفعالية ضم ور الثالثاحمل.
43إىل33مسة من 11: خاص بسمات القائد االجتماعية ضم احملور الرابع.
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أما بدائل اإلجابة اليت انطوى عليها استبيان الدراسة فكان يف مخسة بدائل وهي:
:التقدير الكمي املمنوح هلا مخسة درجات.بديل مهمة بدرجة كبرية جدا
التقدير الكمي املمنوح هلا أربعة درجات.بديل مهمة بدرجة كبرية :
التقدير الكمي املمنوح هلا ثالث درجات.بديل مهمة بدرجة متوسطة :
التقدير الكمي املمنوح هلا درجتني.بديل مهمة بدرجة قليلة :
الكمي املمنوح هلا درجة واحدة: التقدير بديل مهمة بدرجة قليلة جدا

وهو ما يدل على أن أداة الدراسة 0.93وبعد املعاجلة مت التحصل على قيمة الصدق املساوية لـ 
استوفت خاصية الصدق.

ثبات األداة:داللة-2- 5-4
حيث قدر Alpha Cronbachللتأكد من ثبات االستبيان مت حساب معامل 

راسة استوفت خاصية الثبات.وهو ما يدل على أن أداة الد0.65ب
ت الدراسة مت اعتماد األساليب :الدراسةاملعاجلة اإلحصائية املتبعة يف أساليب- 5-5 ملعاجلة بيا

اإلحصائية التالية:
 الوسط املرجح للسمة الفرعية = جمموع التكرارات اليت حصلت عليها السمات الفرعية / عدد

املستجيبني.
ية = جمموع التكرارات اليت حصلت عليها السمات الرئيسية / الوسط املرجح للسمة الرئيس

عدد املستجيبني.× عدد السمات 
 القيمة القصوى.100× الوزن املئوي = الوسط املرجح /

ت أوزان مسات استبانة الدراسة يف: وتتحدد مستو
 4=1- 5أقل درجة أي: –حتديد املدى = أعلى درجة
0.80=4/5ت اإلستبانة أي حتديد طول الفقرة= املدى / مستو

درجة أمهية السمةيوضح تقدير األوساط املرجحة واألوزان املئوية ل:)01جدول رقم (
الوزن املئويالوسط املرجحدرجة أمهية السمة
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0.36أقل من - 1.800.20إىل أقل من 1من قليلة جدا
0.52أقل من - 2.600.36إىل أقل من 1.80من قليلة

0.68أقل من - 3.400.52إىل أقل من 2.60من متوسطة
0.84أقل من - 4.200.68إىل أقل من 3.40من كبرية

100أقل من - 50.84إىل أقل من 4.20من كبرية جدا
نتائج الدراسة: ومناقشةعرض-6
لدرجة AMCالنتائج املتعلقة بتقدير إطارات املؤسسة الصناعية ومناقشةعرض- 6-1

:لفرعية املتضمنة للسمة الرئيسة املتعلقة بسمات القائد اجلسميةأمهية السمات ا
سمات القائد اجلسميةلAMCالصناعيةيوضح تقدير إطارات املؤسسة :)02جدول رقم (

الوزن املئويالوسط املرجعالسمات اجلسمية
4.4388.6حيوي- 1
4.1583يتمتع بسالمة احلواس- 2
240تهمظهره اخلارجي يتناسب مع طبيعة وظيف- 3
1.2324.6نقص البصريعاين من- 4
للياقة البدنية- 5 4.2084يتميز 
لصحة اجلسمية- 6 4.4889.6يتمتع 
4.6492.8خيلو من عيوب جسمية- 7
1.7935.8ةيعاين من أمراض مزمن- 8
4.6492.8أنيق- 9

4.2585يتميز بقوة إنصات عالية-10
3.5871.6التقدير الكلي لدرجة أمهية السمات اجلسمية

ت اجلدول التقدير الكلي لدرجة أمهية مسات القائد اجلسمية أنيتضح لنا من خالل بيا
ووزن مئوي يقدر بـ 3.58على وسط مرجح يقدر بـ حتصل يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة 
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درة هذا الذي يعكس دورها يف قالسمات اجلسمية ذات أمهية كبرية والذي يدل على أن71.6
ملستوى املطلوب حيث أن القادة يف وقتنا احلاضر هم أحوج الناس  القائد على إجناز وظائفه 
م مضطرون لبذل جهود ضخمة ملتابعة التطورات  للصحة اجلسمية واللياقة البدنية والطاقة العالية أل

أثرها على الدور عكسنياليت تشهدها اإلدارة احلديثة اليت واالقتصاديةواالجتماعيةالتكنولوجية 
مسات أحد وهو ما أكدته نتائج بعض الدراسات اليت متت حديثا واليت مشلتيؤدونهالقيادي الذي 

أن أهم السمات املشرتكة بينهم أكرب إحدى عشرة شركة أمريكية وأكثرها رحبا، عشر مديرا ميثلون 
حتياطي من الطاقة اجلسمية أعلى مما هو معتاد لدى معظ م الناس. وأن هذه السمة هي : متتعهم 

نية الحظها الباحثون املشرفون على الدراسة عند أغلب املديرين الناجحني لشركات  تفسر مسة 
جنازه، كان يبدو من خالل اجلهد املضين  ا، وهي أن اندفاعهم حنو العمل والتزامهم  أخرى يعرفو

خذ الكثري من وقتهم وطاقا .)21(مالذي كانوا يبذلونه، والذي كان 
درجة أمهية لAMCالنتائج املتعلقة بتقدير إطارات املؤسسة الصناعية ومناقشةعرض- 6-2

السمات الفرعية املتضمنة للسمة الرئيسية املتعلقة بسمات القائد العقلية.
سمات القائد العقلية.لAMCيوضح تقدير إطارات املؤسسة الصناعية :)03جدول رقم (

الوزن املئويرجحالوسط املالسمات العقلية
4.9298.4ذكي يف مواجهة األزمات - 1
4.7995.8مبدع يف معاجلة املشكالت - 2
للباقة اللغوية- 3 4.4188.2يتميز 
4.7995.8كفء يف إدارة أعماله- 4
4.5390.6مثابر - 5
4.5190.2واسع الثقافة- 6
4.6492.8طموح- 7
4.7995.8منظم ألعماله- 8
4.3086اتالقرار اختاذجريء يف - 9
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ألزمات الفجائية-10 4.4889.6يتنبأ 
4.4889.6ماهر يف حتليل املواقف-11

4.6092التقدير الكلي لدرجة أمهية السمات العقلية
ت اجلدول أنيتضح التقدير الكلي لدرجة أمهية مسات القائد العقلية يف لنا من خالل بيا

92ووزن مئوي يقدر ب 4.60رجح يقدر بـ على وسط محتصل ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة 
لنسبة لشاغل الوظيفة وهو وهذا يعين أن السمات العقلية ذات أمهية كبرية جدا. ا  ما يؤكد ضرور

ا أصعب الفرتات  ت مراحل تطبيقها، كو القيادية يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة خاصة مع بدا
ف واالرتباك واملقاومة ملا هو جديد ورفض قبول التغيري، اليت يسودها جو من عدم االستقرار والتخو 

هذا الذي جيعل عملية تطبيقها صعبة، والذي يفرض ضرورة إجياد القيادة القادرة على املواجهة 
والتصدي ملثل هذه املعيقات والقادرة على نشر الثقافة واألفكار الصحيحة عن الفوائد اليت ميكن 

،واحمللي وحىت العاملي،وبناءا على هذا على املستوى الداخلي للمؤسسةيينجنيها بقبول التغيري التحس
يستلزم األخذ بعني االعتبار أمهية توافر السمات العقلية يف القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة 
م أكثر  كأحد املعايري والشروط يف عملية انتقاء املرشحني لشغل املناصب القيادية من حيث كو

ألزمات، واختاذ القرارات تفوقا من حية الذكاء العام وأغىن ثقافة وأوسع معرفة واألسرع على التنبؤ 
واألقدر على إبداع وابتكار ما حيقق رضا العميل واألفصح من حيث الطالقة اللغوية وهو ما أكدته 

اليت توصلت إىل أن الطالقة اللفظية ،12م ص 1941نتائج دراسة كارتر ونكسون سنة 
ما أكدته نتائج إضافةإىل.)22(لعوامل اليت جتعل من الشخص قائداستعداد الكتايب مها أحد اواال

ا جامعة أوهايو الالزمةالدراسات اليت استهدفت الكشف عن السمات  للقيادة اليت قامت 
"ستوجديل" أن مسة الذكاء تشكل السمة الثانية من السمات الباحثإشرافاألمريكية حتت 

من ذكاءيكون يف الغالب أكثر اإلداريلصلة بنجاح القائد كما الحظ أن القائد الوثيقة ا
.)23(مرؤوسيه

لدرجة AMCالنتائج املتعلقة بتقدير إطارات املؤسسة الصناعية ومناقشةعرض- 6-3
أمهية السمات املتضمنة للسمة الرئيسية املتعلقة بسمات القائد االنفعالية.

سمات القائد االنفعاليةلAMCإطارات املؤسسة الصناعية ) يوضح تقدير 04جدول رقم (



إلهام بولجنيب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة الجودة الشاملةسمات القـائد في ظل تبني  

364

الوزن املئويالوسط املرجح السمات االنفعالية
4.1282.4يتحكم يف انفعاالته - 1
4.5190.2يثق بنفسه- 2
1.9238.4جاملزا متقلب - 3
2.5350.6يتوتر يف املواقف الصعبة- 4
لرزانة- 5 4.0280.4يتميز 
2.1042سيه لهمرؤو انتقاداتيغضب من - 6
4.0280.4يقلق بشدة على املستقبل- 7
4.1783.4سطرةاح مرؤوسيه يف حتقيق األهداف امليفرح لنج- 8
3.4168.2يتضايق من املشاكل الفجائية- 9

3.5170.2خيفي غضبه عند خيبة أمله-10
ين-11 0.8416.8أ

3.2064التقدير الكلي للسمات االنفعالية
ت اجلدو  التقدير الكلي لدرجة أمهية مسات القائد االنفعالية يف ظل تبين ل يتضح أن من خالل بيا

والذي يدل 64ووزن مئوي يقدر بـ 3.20على وسط مرجح يقدر بـ حتصل إدارة اجلودة الشاملة 
وهو ما يفرض ضرورة جتنب القادة لبعض السمات  السمات االنفعالية ذات أمهية متوسطةأنعلى 

نية تعيق حتقيق متاسك اجلماعة وحتقيق األهداف العامة للمؤسسة ألن القائد الذي مثال اليتكاأل
نية متنعه من أن يرى شيئا إال ملصلحته اخلاصة،  ،وال يهتم متناسيا مصاحل اآلخرينيتصف بسمة األ

ذا يكون من البديهي أن تكون راحة ورضا  إال مبنفعته وأهدافه اخلاصة على حساب مرؤوسيه، و
عمالئه قبل راحته ألن القائد احلقيق هو من يضع حاجات ورضا غريه يف قمة سلم أتباعه أو

ت انطالقا من أن حتقيق رضا العميل الداخلي أو اخلارجي هي أحد أهم الركائز اليت تقوم  األولو
كالرزانة، األخرىيتميز القائد ببعض السمات ، ويف مقابل ذلك يستلزمأنعليها إدارة اجلودة الشاملة

لنفس والقدرة على ضبطها فهي متكنه من أن يستجيب بثبات للمثري وا ات املختلفة، التزان والثقة 



إلهام بولجنيب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة الجودة الشاملةسمات القـائد في ظل تبني  

365

دون انفعال وغضب وجتعله املرؤوسنيكما تساعده على تقبل النقد من وعدم اخلضوع للضغوط،  
مىت ظهرت ومتنعه من الوقوع يف اخلطأ نتيجة التوتر األزماتومتكنه من مواجهة مياال للتفاهم 

والتسرع كما متنعه من االحنياز عن الثبات والصواب الذي يعيقتحقيق األهداف املنشودة.
درجة لAMCالنتائج املتعلقة بتقديرات إطارات املؤسسة الصناعية ومناقشةعرض- 6-4

.أمهية السمات الفرعية املتضمنة للسمة الرئيسية املتعلقة بسمات القائد االجتماعية
سمات القائد االجتماعيةلAMCير إطارات املؤسسة الصناعية يوضح تقد05جدول رقم 

الوسط املئويالوسط املرجحاجتماعيةمسات 
4.4188.2منصف يف معاملة مرؤوسيه - 1
4.5390.6صادق يف وعوده لعمالئه- 2
4.4388.6حيرتم كل مرؤوسيه- 3
1.2825.6انطوائي- 4
4.2885.6مهذب يف تعامله مع من حوله- 5
4.1783.4رؤوسيهيثق يف م- 6
4.6492.8يعمل بروح الفريق- 7
3.2064متسامح مع من خيطئ يف أداء عمله- 8
4.5190.2يتفاعل مع أفراد مجاعة العمل- 9

4.5891.6رقيب على متاسك أعضاء مجاعة العمل-10
4.5691.2متواضع -11

4.0581االجتماعيةالتقدير الكلي للسمات 
ت اجل دول أن التقدير الكلي لدرجة أمهية مسات القائد يتضح لنا من خالل بيا

ووزن مئوي 4.05على وسط مرجح يقدر بـ حتصل االجتماعية يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة 
ا من العوامل اليت تشعر سمات االجتماعية ذات أمهية كبرية  والذي يدل على أن ال81يقدر بـ  كو

لراحة واالطمئنان والعناية  عتبارهم أهم عناصر اإلنتاج، واملورد الرئيسي املرؤوسني  واالهتمام 
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أن إضافةإىلهذا من جهة، والوحيد القادر على حتقيق األهداف وتعزيز املوقع التنافسي للمؤسسة 
لصدق والتسامح  والتواضع... جيعله موضع احرتام وتقدير من قبل واإلنصافاتسام القائد 

ذا ميمرؤوسيه وحىت عمالئه .  ت ن القول أن من كو اليت حتقق جناح تطبيق إدارة أهم التحد
ملؤسسة هو خلق  بيئة تنظيمية تسودها عالقة التعاون واحملبة واالحرتام والعضوية اجلودة الشاملة 

مبفهوم العمل اجلماعي وروح الفريق وإدراك أمهية العنصر ئد وأتباعه واألخذ والثقة بني كل من القا
عتباره رأس مال ال ميكن االستغناء البشري بني خمتلف  املوارد املتاحة وأمهية االستثمار األمثل فيه 

عنه والطاقة احملركة لسري العمل بشكل خاص وحتقيق أهداف املؤسسة بشكل عام من خالل منحه 
بعض السلطات ومتكينه  من احلصول على الثقة واحلرية الكافية، الستكمال أداء مهام معينة والعمل 

إشراكه يف اختاذ بعض القرارات وحل املشكالت وتشجيعه على إبداء أرائه وأفكاره خاصة على 
اإلبداعية واجلديدة منها ألن هذه األخرية هي من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها أي مؤسسة 

ئنها، يف حني أن مسة االنطوائية ه ي حترتم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، وتسعى إىل حتقيق رضا ز
ا تولد نوعا من عدم الثقة والوضوح  من السمات الغري املهمة يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة أل
والتواصل واحلوار واالنسجام بني القائد وأتباعه وهو ما يعكس متطلبات تطبيق إدارة اجلودة والذي 

سطرة لذا ينبغي أن يعود سلبا على إمكانية حتقيق األداء املطلوب واجلودة املرغوبة واألهداف امل
يكون قائد املؤسسة انبساطيا ومنفتحا اجتماعية حمافظا ... يف ظل ما أكدته نتائج دراسة إيزنك 

.)24(1953سنة 
توفرها يف اسة ميكن عرض أهم السمات الواجبر ضوء مناقشة نتائج الدخالصة: يف

لدرجة أمهية السمات اجلسمية، القائد يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملة بناءا على التقدير الكلي 
التايل:يف اجلدول واالجتماعية للقائدالعقلية، االنفعالية 

يف ظل تبين إدارة اجلودة الشاملةيوضح أهم السمات الواجب توفرها يف القائد 06جدول رقم 
أهم السمات الفرعيةالسمات الرئيسية

فاءة، املهارة، اجلرأة، املثابرة، الطموح، الذكاء، اإلبداع، اللباقة اللغوية، الكالسمات العقلية
، تنظيم العمل.والثقافة الواسعةاملعرفة 

الصدق، االحرتام، التسامح، التواضع، التفاعل، العمل بروح الفريقالسمات االجتماعية
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احليوية، الصحة اجلسمية، السالمة العضوية، اللياقة البدنية، املظهر السمات اجلسمية 
والعيوب اجلسميةو من األمراض املناسب، اخلل

لنفس، ضبط النفس، االتزان االنفعايل، الرزانة، عدم املبالغة أوقات السمات االنفعالية  الثقة 
الفرح أو احلزن 

خامتة:
العقلية، االنفعالية ،أن السمات اجلسميةيف ضوء ما توصلت نتائج دراستنا ميكن القول 

تبين إدارة اجلودة الشاملة لكن ظلاجب توفرها يف القائد يفهي أهم السمات الو واالجتماعية
مؤسسة وهو ما كل بدرجات متفاوتة وهذا طبعا يتحدد حسب طبيعة كل نشاط وطبيعة هدف  

ت أمهية وتفاوت بني درجاإخالفبوجودAMCأكدته نتائج تقدير إطارات املؤسسة الصناعية 
لنسبة لشاغل الوظيفة ال الشاملة.قيادية يف ظل تبين إدارة اجلودة جمموعة هذه السمات 
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أزمة الثقافة عند املهاجرين اجلزائريني بفرنسا 
عرب األجيال الثالثة

األستاذ الدكتور بشري متيجة، املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
اهلجرة هي االنتقال من البلد األصلي لالستقرار يف بلد آخر وهي حركة يتم من امللخص: 

خالهلا انتقال األفراد واجلماعات من وطنهم األصلي إىل بلد جديد مبا تسمح به ظروف الدول 
املستقبلة، ومبا خيدم األوضاع االقتصادية، ومن أسباب اهلجرة هو البحث عن مستوى معيشي 

من االضطهاد والفقر واحلرب. أفضل وكذلك اهلروب 
Migration is moving from the country of origin to stability in another

country; it is a movement through which the mobility of individuals and groups
from their country of origin to a new country is permitted under the conditions of
receiving countries, and to serve the economic conditions. The main causes of
migration are the search for better standard of living, as well as escaping from
persecution and poverty and war.

Economicاألوضاع اإلقتصاديةNationalالوطنية migrationاهلجرة الكلمات املفتاحية: 
conditions الثقافة ،the culture      تمع Cultural identityاهلوية الثقافية the societyا

تعريف اهلجرة:

ا حركة  اهلجرة هي االنتقال من البلد األصلي لالستقرار يف بلد آخر وميكن أن نقول 
هلا انتقال األفراد واجلماعات من وطنهم األصلي إىل بلد جديد خيتارونه، وذلك سكانية يتم من خال

لعدة أسباب مبا تسمح به ظروف الدول املستقبلة، ومبا خيدم األوضاع االقتصادية لكل من الدول 
املستقبلة ودول املنشأ، ومن أسباب اهلجرة هو البحث عن مستوى معيشي أفضل وكذلك اهلروب 

اعات أو احلروب.من االضطهاد وا نتشار ا
تفيد اإلحصائيات الرمسية الفرنسية بوجود "حركة هجرة فعلية" هجرة اجلزائريني إىل فرنسا:

من اجلزائر اىل فرنسا يف السنوات األخرية اليت سبقت اندالع احلرب العاملية األوىل.
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يون يف فرنسا وقد صدر حديثا كتاب بعنوان "املهاجرون والتمييز العنصري" اجلزائر 
للغة 1962- 1900 للكاتب نيل ماك ماسرت، ويعترب هذا الكتاب أول دراسة شاملة تصدر 

. االجنليزية حول أقدم هجرة سكانية وأكربها من العامل الثالث حنو أورو
هذه الدراسة تكشف بعمق العالقة املتبادلة بني االستعمار واهلجرة، أحد أهداف هذا 

واليت تعود [1]مناقشة العمليات اليت من خالهلا أصبح اجلزائريون هدفا للعنصرية والتمييزالكتاب هو 
تمع الفرنسي يصنف املهاجرين إىل ما قبل حرب التحرير أي املرحلة املبكرة لالستعمار، فقد بدأ ا

ء أو دخالء وكان هذا التطور االستعماري املبكر الذي نشأ يف ا م غر لفرتة املمتدة اجلزائريني 
قد أسس اجلذور العميقة ألمناط اآلراء املشوهة وللتهميش والتمييز العنصري 1920- 1910مابني 

تمع الفرنسي  ن وضع الذي استمر ليرتك بصماته العميقة يف ا وحديثا بدأ املختصون يدركون 
لرجوع إىل املرحلة األو  ال ميكن فهمه بشكل جيد إال  ىل من االستعمار لكشف األقليات يف أورو

جذور التمييز العنصري والتهميش.
ريخ اهلجرة السكانية من اجلزائر حنو فرنسا يقع إذن ضمن التفاعل املعقد بني عوامل الطرد 
اعة يف الريف اجلزائري املستعمر،  واجلذب، فاألوىل نتيجة االستيالء واغتصاب األراضي وانتشار ا

املتزايد على القوى العاملة غري املاهرة الستخدامها يف االقتصاد الفرنسي. والثانية تتمثل يف الطلب
تمع اجلزائري التقليدي من خالل االستيالء  ثري كبري على بنية ا فاستعمار فرنسا للجزائر كان له 

ة على األراضي الزراعية، وترحيل القبائل من أماكنها وحتطيم الصناعة احلرفية وفرض الضرائب الثقيل
ذه الطريقة "أوجد النظام االستعماري  اعة، و وإفقار الفالحني الذين كانوا عرضة للمرض وا
الفرنسي احتياطا كبريا من اليد العاملة من املزارعني الفقراء الذين كانوا جاهزين لالستخدام بعد عام 

[2]عندما واجه االقتصاد الفرنسي نقصا فيها"1900

ة للقادمني اجلدد من اجلزائر، ومنها سيتجهون حنو املناجم واهلياكل كانت مرسيليا أول حمط
ريس ويف الشمال الفرنسي مث إىل قطاعات أخرى كالبناء واألشغال العمومية، وإىل  الصناعية يف 

وظائف أخرى يرفض الفرنسيون الشغل فيها.
ثقافة املقاومة:
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ف أين كانت األمية املعروف أن املهاجرين اجلزائريني يف غالبيتهم ينحدرون من اجلبال و األر
متفشية يف أوساطهم بشكل كبري، ويتميزون بثقافة ودين مغايرين ومل يسبق هلم أن تعرفوا على املدينة 
ومشاكلها من قبل فقد ينبهر معظمهم بشبكة النقل الداخلي والقطارات وقراءة خريطة املرتو، 

ومل تكن عملية االندماج [3]ليس من السهل التحكم فيهافيشكل هذا النظام حالة ثقافية جديدة
فاجلموع املتدفقة من العائالت والعمال مل يكن هلا اختيار والتأقلم مع الوضع اجلديد أمرا بسيطا 

بيوت قصديرية أو مساكن هشة، ال سوى اإلقامة يف جممعات أنشئت على أطراف املدن الكربى
قل ما يقال عنها أن احلياة فيها جحيم.تتوفر فيها أدىن شروط احلياة، فأ

م وميكن أن  تمع الفرنسي رغم التاريخ الطويل هلجر بقي املهاجرون اجلزائريون مهمشني يف ا
كيد عزلة  م كانوا هدفا للعنصرية، وهناك مجلة من العوامل ساعدت على  يعزى ذلك إىل أ

تمع الفرنسي عند وصوهلم إىل فرنسا، بل كان هلم اتصال اجلزائريني، فهم مل يبدأوا بعملية التواصل 
الستغالل  لفرنسيني يف اجلزائر ملدة طويلة   وكرد فعل للسيطرة االستعمارية اليت اتسمت  سابق 
واالضطهاد، بىن املهاجرون اجلزائريون نطاقا من آليات الدفاع عن اهلوية الوطنية تشمل إبقاء احلدود 

تمع الفرنسي  فعلى سبيل املثالاالجتماعية والثقافي الزواج املختلط ة متميزة بشكل جذري مع ا
بني اجلزائريني والفرنسيني كواحد من املؤشرات األكثر حساسية للحفاظ على اهلوية كان يف الغالب 

تمع الفرنسي هو [4]غري موجود ن يف ا وهناك عامل آخر ساعد على مقاومة اجلالية اجلزائرية للذو
بت بني فرنسا وقراهم األصلية يف ا لنمط الدوري للهجرة، حيث بقي اجلزائريون يتحركون بشكل 

م إىل أرض الوطن أمر حتمي،  لدائمة وظلوا يكررون ألبنائهم أن عود م  اجلزائر ومل يعتربوا هجر
لو  سائل املؤقتة واعتربت فرنسا ملدة طويلة أن اهلجرة هي ظاهرة مؤقتة ال ميكن التعامل معها إال 

معات القصديرية وترحيل العائالت إىل سكنات عبور ومل 1970ففي سنة  فقط مت القضاء على ا
ائية على هذه السكنات إال يف سنة  .1985يقض بصفة 

إشكالية االندماج الثقايف:
لعودة إىل أرض الوطن وبعضهم يعتقد  ظل الكثري من املهاجرين يف حالة تفكري مستمرة 
ذا يبقى املهاجر يف حالة صراع مع ثقافة البلد املستقبل حىت  م طارئة وغري دائمة، و أن هجر
لبقاء واالستقراء ألسباب عدة منها تفرع  تتحقق عودته، بينما هناك من اختذ القرار وحسم األمر 
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رض املهجر، ملا والتفكري يف مستقبل األبناء الدراسي يف املهجالعائلة وزواج األبناء  ر أكثر ضما
حيصلون عليه من فرص تعليمية ومساعدات دراسية.

الختالف بني األجيال: ا
ت هي: رغم تالحم العائالت اجلزائرية إال أننا نالحظ أن اهلجرة تنقسم إىل ثالث مستو

هلوية الثقافية للبلد اجليل األول: الذي يشعر بصعوبة االندماج الثقايف نتيجة تشبعه 
لوطن. األصلي، حيث بقي مرتبطا مع البلد األصلي واألسرة والقبيلة وكل ما يربطه 

: ميثلون أبناء املهاجرين وهؤالء يعيشون حالة مقارنة بني الثقافة األصلية وثقافة اجليل الثاين
خذون من ثقافة البلد بلد اإلقامة ويكونون من الثقافة اجلديدة، لكن مع األسف ال  أكثر اقرتا

املستقبل إال ما هو سطحي ال ينفعهم بشيء.
ميثله األطفال الذين ولدوا يف بلد املهجر، وهؤالء يكونون أكثر مترًدا على جليل الثالث:ا

اجلزائري صياد عبد املالك يف كتابه الثقافة األصلية وثقافة البلد املستقبل، وهو ما يلخصه الكاتب 
"الغياب املزدوج". 

ويصبح تناول الثقافة األصلية للمهاجرين وأبنائهم أكثر تعقدا ليس بسبب تعقد املفهوم 
ت واالفرتاضات  نفسه وضخامة املهمة وإمنا كذلك بسبب الغموض الذي تتصف به بعض املقار

تقتضي استعماهلا. واالبستيمولوجية واإليديولوجية اليتاملنهجية
لنسبة ألبنائهم ويعرب  وهذا االستدالل، إن كان صعبا على املهاجرين الراشدين فهو أصعب 

هذه الصعوبة معطى أساسيا يف النقاش الذي يدور حول اهلجرة والذي يتناول فيه اخلطاب عن 
ت سياسية بينما يندرج يف الواقع يف جمال قائالذي يصنع اهلوية كظاهرة ثقافية  م على مكو

واقتصادية واجتماعية وثقافية، من هذا املنظور ال يهم إنتاج تعريف جيد "للثقافة األصلية 
للمهاجرين" اليت توضحها مجيع االلتباسات اليت يقوم عليها استعماهلا  وهكذا جند أنفسنا أمام 

رتباط الثقايف ترجع إىل سلسلة من التساؤالت أكثر من سلسلة تعاريف ويف األصل، "فان فرضية اال
نظرية الثقافة األصلية والثقافة الثانية، وهي تستدعي مفهوم االزدواج الثقايف" وحتاول إخفاء الواقع 
ا تبدو غري كافية وينجر  الثقايف ألبناء املهاجرين وإذا طبقناها مثال على الطفل اجلزائري املغرتب فإ
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ت وتعرتضنا مج لة من التساؤالت املعقدة، هل الطفل اجلزائري عن ذلك إذن سلسلة من الصعو
املغرتب مزدوج الثقافة؟

وإذا كان كذلك فما هو نوع االزدواج؟ وما هي الثقافة األصلية؟ هل هي الثقافة األصلية العائلية، 
أم تلك اليت تدرس يف حصص العربية؟ وما هي العالقة بني الوضعيات، وعالقة هذه الوضعيات 

ت ثقافية؟ وما هي عالقة الطفل بثقافة البلد  املستقبل؟ هل هي أشكال خمتلفة، لثقافات أم ملستو
ت؟ بكل هذه املستو

ويعد اخلطاب حول الثقافة األصلية ألبناء املهاجرين نفسه حبيسا لتناقض مزدوج لتحديد 
قايف؟ هل ميكن أن انتماء هؤالء هل ميكن اعتماد البعد القانوين أم االجتماعي أم التارخيي أم الث

م ولدوا وتربوا بفرنسا، فهم فرنسيون من الناحية القانونية،  عتبار أ م فرنسيون  نتحدث عنهم كأ
ئهم؟ وكيف ميكن أن يقرتب  بينما ليسوا فرنسيني ثقافيا إال بصفة جزئية؟ وإال هل جيب متاثلهم آل

تمع الك ء أكثر من ثقافة ا لي الذين يعيشون فيه؟ أو ليس احلديث هؤالء األطفال من ثقافة اآل
عن الثقافة األصلية إال ذريعة إلبقائهم يف اهلجرة والتغريب؟ ما هي إذن حدود املاضي الذي ينبغي 
ء  الرجوع إليه يف تعريف ثقافة الشباب املنحدر من اهلجرة؟ ما هي حدوده مع الثقافتني، ثقافة اآل

وليس مبشكلة طاب عن الثقافة األصلية هلؤالء الشباب،ويصطدم أيضا اخلوثقافة البلد املستقبل؟ 
وليس أخرى، تتمثل يف ظهور موقف جديد، هو موقف البحث عن اهلوية، واملسلك هلؤالء الشباب

لتايل تصبح  إعادة النظر يف النموذج الثقايف املسيطر الذي كان يف املاضي هو الوحيد املقبول، و
ة أكثر فأكثر مع النظامني ا الثقافيني اللذين ينتمي إليهما الشباب ويف هذه احلال، هل هناك [5]ا

قلمهم بعاملهم الغامض ألنه متعدد ومتناقض؟  هيكلة عميقة للهوية الثقافية للشباب؟ وكيف ميكن 
ويف إطار تعليم اللغات والثقافات األصلية هل هناك تغيري يف كيفية تصور اهلوية والثقافة هلؤالء 

خذ بعني االعتبار كل أبعاد الثقافة، يف حني أن الوقائع الشباب؟ وكيف ميكن أن تصدر مقارنة 
االجتماعية والسياسية والتارخيية اليت يعيشها الشباب يف تغري؟

إن الثقافة واهلوية مها من طبيعة دينامية متعددة، دينامية ألنه يستحيل أن جتد عنصرا ثقافيا 
منذ نشأته، "إن الثقافات تنمو وتتغري، فهي تستبعد بعض تشارك فيه كل أعضاء جمتمع معني
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لنسبة  ائيا كما يكون األمر  رخيها، أما اهلوية ال تثبت وال تتم  العناصر وتكسب أخرى خالل 
[6]لنوع من ركيزة الشخصية أو أي شْي جامد ال يتغري"

لن ن، ألن مشكلة التنوع ال تطرح  ا املتبادلة إن الثقافة واهلوية متعدد سبة للثقافات يف عالقا
وية واحدة  فقط، إمنا يوجد يف كل جمتمع تنوع داخلي، والرتكيز على ثقافة واحدة ووحيدة كالتعلق 
ووحيدة فيما خيص هؤالء الشباب، كما حيدث ذلك عموما، يفقد أكثر فأكثر من معناه؟ إن اهلوية 

ات الثقافية للشباب املنحدر من اهلجرة ال ميكن تص ا ورمها خارج الزمن والتغيري، وال بعيدا عن ا
ت املتقابلة وشبكات العالقات اليت تربط بينهما، ويندد  الدائمة بني اهلو

ت. DEVREUXديفروالباحث خبطورة تفوق هوية على كل األخر
ألنه ليس إن البعد التعددي لثقافة الشباب املنحدر من اهلجرة ال ينبغي تصوره بصفة جامدة،

عبارة عن تكديس عناصر الثقافات املتقابلة (الثقافة العائلية وثقافة البلد املستقبل) وإمنا هو نتيجة 
ة أو يف التشابه، وعلى نطاق أعم. ا شطة هلذه العالقة، سواء أكان ذلك يف ا سريورة 

م  ت عدة يف االندماج مع ويف احلقيقة يواجه املهاجرون اجلزائريون على اختالف مستو صعو
ملتحضر وحيمل شعار األخوة واملساواة. جمتمع فرنسي يسمي نفسه 

ومازال ينظر إىل هؤالء املهاجرين بكثري من الريبة والقلق والعنصرية مما دفع أبناء املهاجرين إىل 
تمع وراحوا يبحثون عن جمتمع مواز بديل  التمرد وضرب احلائط كل ما يصنفهم مع هذا ا

".verlanكاختيارهم للغة الفارلون "
malfaiteursهلجة قدمية كانت متداولة بني األشرارle verlan""الفرلون "، اليوم "

أصبحت لغة اخلطاب اليت يستعملها شباب الضواحي واليت متيزهم عن غريهم.
le verlanب جند أن أصبح اليوم ظاهرة هلا طابع اجتماعي لغوي حقيقي ، فمن جهة اخلطا

ية قواعد واالختصار يف اجلمل  لسهولة و اخلروج عن املألوف و عدم التقيد  هذه اللهجة تتميز 
ملقابل جند املراهقني أبناء  هذا عند شباب الطبقة الكادحة خاصة منهم املنحدرون من اهلجرة، 

ا غري فرنسي ة، هلجة منحطة ال قيمة الطبقة الربجوازية هلم موقف مغاير من هذه اللهجة فهم يعتربو
هلا.
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لتقليل من املوانع »le verlanيبقى الفرلون" جيذب أبناء املهاجرين وعند استعماله يشعرون 
م وجدوا وسيلة متكنهم من التعبري املغاير جتاه الكبار. تمع، وكأ اليت يفرضها ا

الضواحي الفقرية " بشكل كبري يف le verlanيف السنوات األخرية انتشر الفرلون"
ويزداد توسعا يف أوساط اجلاليات املهاجرة. الباريسية

:الفرلون لعبة لغوية ام متيز شخصي
أللفاظ، لكن اليوم أصبح ظاهرة اجتماعية لغوية حقيقية، فمن  قدميا كان الفرلون جمرد تالعب 

ا ختتصر الكلمات مقارنة مبعجم هلجات أخرى ، جهة اللغة "الفرلون" يظهر فعالية اللهجة أل
الفرلون لعبة معقدة خيتفي وراء العبارات املقلوبة ذات احلروف البسيطة واملطاوعة والرهيبة جتعل 
الفرلون قابال لالبتكار، فهو يشتغل على كل إمكانيات اللغة املنطوقة للتشويش وجعل التعبري غري 

ذا النوع من اللهجة، بعض اللسا نيني يؤكد على االستعمال اهلزيل مفهوم، على غري العارفني 
" "سذاجة bachman et basier"للفرلون" عند الشباب بدل استعماله كمعجم، مايسميه "

الرتويض اللغوي."
خارج التجمعات  خذ مكا يف السنوات األخرية، انتشر الفرلون بشكل ملفت لالنتباه، وأصبح 

الشباب املهاجر أصبح له قيمة تواصلية للتعبري عن السكانية فانتشار هذا النوع من اللهجة بني 
هلوية الفرنسية، هذه اخلاصية  تمع، وكذلك عن متسكهم  لرفض من ا ميشهم، وعن شعورهم 
ا وبني الثقافة الفرنسية  ئهم اليت ال ميتلكو جتعلهم مييلون إىل استعمال الفرلون للتموقع بني ثقافة أ

عها.اليت مازالوا مل يندجموا م
إن السمات اخلاصة للفرلون تظهر يف خصوصية استعماله، أوال احملتوى يف حد ذاته، من يستعمل 
الفرلون، فهو يغري لغة الشارع، لغة الفناء، وأيضا هو أسلوب عنف يعرب عن احلياة اليومية اليت تتميز 

لعنف فاأللفاظ القبيحة هي العناصر املت أخرى  لضوابط وأحيا داولة يف التخاطب بني أحيا
صورة التماثل تصبح «godailler»الشباب مع استثارة مستعملي الفرنسية السليمة كما يقول
التعبري عن املأساة اليت يعيشها الشباب املنحدر من اهلجرة.

اللهجة وحسب رشيد بقاق هناك ظاهرة مهمة يف لغة الضواحي تتمثل يف امتالك الذكور هذه
اليت ال تتعامل مع هذا النوع من اللهجة ، هذا االستعمال املطرد الذي ابتكره مستعملو دون البنات 
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ا فيما بينهم ويعود (mela)هذه اللهجة هذا ما جيعل يؤكد أنه هلجة الرجال اخرتعوها ليتكلموا 
احي، رشيد بقاق ليؤكد هو اآلخر مبالحظة مماثلة "فمن الناحية السيكولوجية ، جند لغة شباب الضو 

ث، وجند توظف كتعبري عن الرجولة، عامل ال تدخله النساء  وأن اللغة الفرنسية العادية هي لغة اإل
الكثري من االجتماعيني اللغويني قد بينوا أمهية اجلنس يف االستعمال.

لفرلون، حقيقة أن بعض املختصني ومنهم ( ) يشري إىل melaلنسبة لتنوع صورة التخاطب 
الفرلون ليس لغة ختاطب وحيدة ومتجانسة وتتغري من حي إىل أخر حسب التشكيلة السكانية أن 

عن الربوز التارخيي لنوع goodaillerومن جهته أكد " نه اللهجة اخلاصة بكل جالية متحد  "
من املعجم القاعدي الذي يوحد بني مجيع األحياء، فيشري إىل أن هناك نوًعا من التعابري تتغري من

لنسبة للباحث آيت  حي إىل أخر ، هذا االختالف هو نتيجة االنتماء األصويل للمتكلمني، أما 
لتخاطب بني  ة اليت تسمح  سي سليمان فيالحظ انه من املمكن أن منيز بني السمات املتشا

ولكن يف احلقيقة هو جمموعة من األصناف تبني كل واحدة منها يف الشباب بلغة واحدة 
ات املوجودة بني أفواج الشباب، مع اإلشارة أن أغلب األحياء متعددة اجلنسيات كما االختالف

جنسية تتعايش يف مدينة سرسال وحدها على سبيل 82فنجد Herve vieillardيؤكده
املثال كنموذج سكاين للجاليات املهاجرة اليت تعيش يف الضواحي الفرنسية.

للغة الفرنسية الذين يبذلون جهدا لرتسيخ اللغة اجلميلة وميكن أن نقول أنه رغم حرص أساتذة ا
ا الوظيفية، فانه ال ميكن أن نتجاهل أن هناك لغة فرنسية  سواء قواعدها النحوية أو استعماال

مستعملة يف احلياة اليومية وخاصة يف أوساط الشباب املنحدر من اهلجرة.
ا "الفرلون".فاختصار الكلمات أو تقليبها هي السمة اليت يتميز 

ختصار قلب الكلمة (verlanفكلمة "فرلون" " أ+ب يتحول إىل ب+أ )ver-lan" تعين 
أي معكوس، وهذه بعض النماذج من الكلمات املقلوبة:)LANVERمبعىن (

-BIZARRE>ZARBI
-Laisse Tombé>Laisse béton

-Louche>chelou
-Femme>Meuf

-Je m’en fou>j’m’en ouf
-Fou>ouf

-FLIC>Keuf
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-Arabe>BEURE
-NOIR>RENOI

-Français>CEFRON….
"الفرلون" وغريها من اللهجات األخرى، أصبحت يف فرنسا عبارة عن لعبة لغوية متثل 
موضوعات للتحاليل اليت تعرفها القواعد النحوية، وكذلك صارت أساليب للمخاطبة والتعبري عادة 

ت، وليس من العجب إذا الحظنا أن املوضوع ما يستثمر ألغراض فنية يف الكثري من األ فالم والروا
) وحتليل 2001،1997godaillerمازال يغذي األعمال اللغوية واهتمام املعاجم احلديثة (مثل 

الكلمات الدخيلة على اللغة الفرنسية من خمتلف هلجات اجلاليات املقيمة بفرنسا خاصة العربية 
منها.

ماج الثقايف تكشف عن وجود اجتاهني رئيسيني مها:: إن حالة االنداخلالصة
تمع االجتاه األول خلصوص اجلزائريني وعزهلم عن ا : حماولة غلق األبواب أمام املهاجرين و

حة الفرص أمامهم وهذا يتجلى يف مواقف األحزاب املتشددة والشخصيات املتطرفة،  وعدم إ
م، أو وغريهم ممن يعارضون وجود جزائريني على الرتا ب الفرنسي، ويقفون حجر عثرة أمام نشاطا

دف للتقارب والتفاعل مع ثقافة البلد املستقبل. املمارسات الثقافية اليت 
: هو اجتاه يدعو إىل التفاعل وإشراك املهاجرين يف النشاطات املتنوعة، ولكن االجتاه الثاين

هنا تربز مشاكل جديدة تتمثل يف ضعف الربامج املخصصة لالندماج وقلة الدعم للمشاريع الثقافية 
املقدمة من طرف مجعيات املهاجرين مقارنة مع املشاريع الفرنسية اليت تنصب يف ذات التوجه والبد 

حث عن أساليب جديدة ضمن التخطيط الثقايف للهجات املشرفة على الثقافة مبا يستوعب من الب
نشاطات املهاجرين، إال أن حجم النشاطات يبدو جد قليل مقارنة مع متطلبات الواقع، وأن تغري 
فرنسا سياستها جتاه اهلجرة وان تتوقف على ممارسة العزل الثقايف والتعامل مع سكان الضواحي من 

اجرين وفق حالة التهميش، واعتبارهم مناطق غري مهمة، وأن تدرك إن املهاجرين هلم ثقافات امله
ت الثقافية  هلو متنوعة تكاد تتناقض إىل حد بعيد مع ثقافة بلد املهجر، ولذا البد من االعرتاف 
والتعرف على خصوصيات املهاجرين بصورة علمية منظمة، بعيدا عن االستيالء عليها 

حة الفرصة لتقدميها وفق أشكال وأساليب ثقافية خمتلفة. اوقبوهل وإ
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كفاءة معلم املرحلة االبتدائية
يف التدريس باملقاربة بالكفاءات
2األستاذ وليد العيد، جامعة اجلزائر 

امللخص:
هدفت الدراسة إىل تقييم كفاءة املعلم الرتبوية يف اجلوانب التعليمية التالية: كفاءة املادة 

ا، وكفاءة التقومي أساليــب التدريسالدراسية، كفاءة ومهاراته، وهي وسيلة تعتمد على ترتيب ومهارا
العملية الرتبوية خالل إجناز الكفاءات التعليمية، مهارات كل كفاءة بشكليتناســــب مع تسلسل

واألساتذة ملعرفة الذين حيتاجون إىل إعادة تصنيف املعلمنيوميكن أن تستغل هذه الوسيلة يف
م األدائية يف الفضاء التعلمي.التأهيل من جديد، وحتسني كفاءا

كما تشري نتائج الدراسة إىل أن الكفاءة املهنية ألغلبية املعلمني من العينتني املستهدفتني 
م املهنية أو تكوينهم وطريقة توظيفهم تصل جنسهممراعـاةببحثنا دون ومستواهم التعليمي أو خرب

)211(هنية على عينة حجمها تطبيق مقياس الكفاءة املمن خاللوهذاإىل درجة فوق املتوســــط،
مفتشي الرتبية والتعليم السادةنظرمعلما ومعلمة، ومقياس كفاءة األداء الرتبوي من وجهة

معلما ومعلمة.)229(االبتدائي، على عينة حجمها 
ستخدام اختبار ملقاربة )T(و لعينة واحدة تبني أن املعلمني قادرين على التدريس 

م اليت هي فوق املتوسط، وبتطبيق اختبار لرغـملكفاءات،  تبني أن T testمن درجة كفاء
توصلت إليه الدراسات امليدانية خالفا ملاوهذامستوى الكفاءة املهنية ال يتأثر بنوع التكوين،

التدريس، وهي نتيجة ليس له عالقة بكفاءةاجلنسالسابقة  مبؤسسات إعداداملعلم، اما متغري
وإمنا التكوينية للجنسني،إىل مزيد من البحث، الن اكتساب الكفاءة ال يقتصر على الطبيعةتدعو

.يقتصر على امليول واالجتاهات حنو مهنة التعليم أو يقتصر على طبيعة إسرتاجتية التعليم ببالد
تبني أن ANOVA ONE WAYوعند استخدام حتليل التباين احادي االجتاه

ا املختلفة واملستوىاخلربة املهن مبختلف مراحله، ال يؤثران يف كفاءة التدريس، التعليميية مبستو
النفس وعلماء الرتبية، مما يقودعلماءأجراها كل منوهذا خالفا للدراسات امليدانية السابقة اليت
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إصالح التعليم ةإسرتاتيجيإىل إعادة النظر يف املشروع الرتبوي ككل وحيتم علينا ايضا إعادة تغيري
. ببالد

Abstract: This study sets out to evaluate the educational competency of the
teacher in the following aspects : efficiency of courses, efficiency of teaching
methods and skills, evaluation and skills efficiency. It is a way that depends on the
skills classification of each efficiency that fits the educational process through the
achievement of didactic competencies. Moreover, this tool can be used to classify
teachers and institutors to know who need rehabilitation again and improve their
performing skills in the learning field.

Through the application of the professional competence scale on a sample
of 211 teachers, and the educational performance efficiency scale according to the
inspectors of primary education on a sample of 229 teachers, it’s concluded
that the results of the study indicate that the professionalism of the majority of the
teachers from the two samples regardless their gender , their academic level , their
professional experience or their training and  their method of employment is up to
the average.

Using the test (T) for one sample showing that teachers are able to use
competency based approach, despite of their proficiency degree. By the
application of Ttest, it is pointed out that the professional competence level is not
affected by the formation type, contrary to the previous studies concerning the
formation of the teacher; however, the sex variable has no relation with the
teaching efficiency as acquiring a competence is not limited to the formative
nature of the sexes, but limited to the tendencies and trends towards the teaching
profession or limited to the teaching strategies in our country.

When using the ANOVA ONE WAY, it is pointed out that professional
experience in its various levels and the educational level in various stages, does
not affect the efficiency of teaching, and that unlike the previous researches
conducted by pedagogues and psychologists, which leads us to reconsider the
educational project, It also requires re-change the education reform strategy in our
country.

مقدمة:
املدرسة اجلزائرية مطالبة بتجديد مناهجها، خاصة أن الربامج املطبقة يعود تصميم أهدافها

ا إىل عقود خلت، وهي بذلك ال تواكب التقدم العلمي واملعريف الذي أحدثته  وحتديد حمتو
تمع اجلزائري تغريات سياسية واجتماعية التقنيات احلديثة يف اإلعالم واالتصال، وقد عرف ا
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االجتماعية وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي يف ظل وثقافية عميقة، غريت فلسفته
التغيري االجتماعي.العدالة واملواطنة املسؤولة، اليت تكون فيها روح املبادرة والبحث عن النجاعة يف

ا أضحت تفرض نفسها، خاصة وأن عوملة لذا فان تغيري الربامج التعل يمية وحتديد حمتو
إلعداد اجليد والرتبية الناجعة لألجيال،  ت جديدة لن ترفع إال  تمعات حتد املبادالت متلي على ا
لكفاءات،  ملقاربة  ويتكرر اليوم نفس اهلاجس ونفس التهيب واخلوف من بيداغوجية التدريس 

إلصالح اجلديد، فقد استصعبه الذي جاء مصححا ومتمما  لبيداغوجيا األهداف واملعرب عنه 
لرغم من التوضيحات والشروح املقدمة هلم من قبل املؤطرين أثناء حلقات  املعلمون يف البداية 

التكوين.

لكفاءات ال يعين وضع املعرفة يف املقام األول، وإمنا التنبيه إىل جتنب حشو  وتبين املقاربة 
أذهان املتعلمني بـها، وبعبارة أدق االبتعاد عن املعرفة الوظيفية اليت ال ميكن تسخريها أو استثمارها 

لواقع، وهذا كله نت ج عن أثر املذهب بشكل جمد ومفيد حلل وضعيات أو مشكالت مرتبطة 
ملشاريع، وأسلوب حل 1النفعي يف الرتبية الذي يتزعمه املريب األمريكي مبتكرا لطريقة العمل 

املشكالت يف التعليم.

ا  ت اليت تواجه املؤسسات الرتبوية هلي كبرية دون شك، إذ أ ومن هذا املنطلق فان التحد
عا لتطور املوازي للتقدم التكنولوجي، ومن هنا حتتل تتطلع بدور تكوين الناشئة تكوينا يتناسب م

ميها على السواء، ومن مث ال عجب  تمعات متقدمها و مبفهومها الشامل مكانة الصدارة لكافة ا
أن حتتل قضية إعداد املعلم املكانة الكربى واألمهية القصوى يف اخلطاب السياسي والرتبوي 

سيسا واجلماهريي، لذا فان نوعية املعلم هي املفتاح الذي يضمن للتعلم بلوغ أهدافه ومقاصده، 
.2للمقولة الرتبوية اليت تؤكد انه ال ميكن ألي نظام من تعليم أن يرتقي أعلى من مستوى املعلمني

ا  ومع بداية حقبة الثمانينات من القرن العشرين شهدت العديد من الدول حتوال يف اجتاها
ت ليصبح العنصر -حنو العملية التعليمية التعّلمية، وبدأ التعّلم يتحرك صاعدا يف سّلم األولو

اجلوهري كمفهوم جديد لألمن الوطين، ذلك أن تقدم األمم يقاس مبستوى تعلم أبنائها، ومن ميلك 
العلم واملعلومات ميلك القوة االقتصادية ليصبح السباق الدويل سباقا تعليميا يف املقام األول إلعداد 
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لم وكفاءته، ألنه من أبرز املسائل مثارا لالهتمام والنقاش حسبما تشري كافة املؤمترات والدراسات املع
ت والتقارير بدء من تقرير بوير .1999. إىل تقرير مالمسة املستقبل سنة 3واملنتد

عضوا من رؤساء اجلامعات، 36وليس من قبيل الصدفة أن تعقد حلقة نقاشية ضمت 
ت املتحدة األمريكية، حيث انتهى املناقشون إىل إصدار  لوال ومن املتخصصني يف شؤون الرتبية 

ا املعلمني نتقد والذي ا3التقرير املرسوم مبالمسة املستقبل حتت عنوان (تغيري الطريقة اليت نعد 
بشدة كليات الرتبية يف اجلامعات الكربى، ملا تفرزه من معلمني مل يتلقوا مقررات علمية متينة، األمر 

مج إعداد املعلم. الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر يف بر
إىل ضرورة 4املشار إليه يف1993كما أشار التقرير املبدئي لرابطة املعلمني األمريكية سنة 

عداد املعلم ومهنة التعليم، الن واقع املعلم ال يرقى إىل الصورة بذل جهود  اجيابية ومهمة لالرتقاء 
املنشودة، ويضاف إىل ذلك وجود اعتقاد راسخ تدعمه دراسات أجريت على املستوى الوطين يف 

ت املتحدة األمريكية، أن كليات إعداد املعلمون، ومهنة إعداد التعليم جتذب الطلبة ال ضعاف الوال
.5أكادمييا ممن ال تتوافر لديهم فرص مهن أخرى 

درت كلية الرتبية جبامعة الكويت إىل تبين فكرة إجراء دراسة علمية لتقومي  ومن هذا املنطلق 
لكلية، امتد عمله 6خمرجات كلية الرتبية وتشكل هلذا الغرض فريق حبثي من أعضاء هيئة التدريس 

الدراسة إىل النتائج التالية:على مدار عامني كاملني، وانتهت
ملدرسة مث جهة التخرج.- 1 األداء الفعلي يتأثر مبطالب املسؤولني، ومناذج املعلمني 
ملؤسسة الرتبوية.- 2 لتوجيه الذي يتلقاه من املسؤولني  منو املعلم يتأثر 

نكما تصف إحدى الدراسات، إجراءات القبول املع ا يف اليا تم اهتماما كبريا 7مول  . اليت 
حبسن اختيار الطالب الراغبني يف االلتحاق بكلية الرتبية، فتحدد اختبارات مقننة هدفها تقريب 

مستوى املقبولني لدى الكليات، ويعد النجاح فيها هو املعيار الوحيد للقبول ومن أمهها:
ارات القبول اخلاصة بكلية الرتبية املقابالت الشخصية، اختبارات القبول التحصيلية العامة، اختب- 1

اختبارات املهارات العملية، اختبارات املقال، واختبارات الثقة.
كما تشري بعض الدراسات أن هناك ثالث عوامل رئيسية إلعداد معلم املستقبل وتتمثل يف:

حسن اختيار املعلم.- 1
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إلسناد إىل معايري معينة كمع- 2 دل التعليم الثانوي، املقابلة الشخصية، اختبارات القبول، انتقائه 
الكشف الطيب، الكشف عن درجة االنتماء إىل املهنة، مهارات النمو املهين، واجلانب الفين والعلمي 

.8للطالب املعلم

ومن هنا ظهرت صيحات هنا وهناك مفادها وجود ضعف عاما يف خمرجات التعليم يف كل 
تج عن ضعف مستوى املعلم األكادميي والفين وتدين الرضا املهين لديه، وشيوع مراحله التعلي مية، 

فكرة التعليم مهنة ملن ال مهنة له، ومثل هذه األفكار متثل نوعا من الضغط على القائمني على أمر 
دف إىل االرتقاء مبستوى املعلم إىل إعداد املعلم إلعادة النظر يف اسرتاتيجية التعليم وإجراءاته، كما 

جانب إصالح عملية التعليم.

مشكلة البحث:

ا التحوالت  يشهد التعليم يف العصر الراهن تطورات كبرية يف أهدافه، طرائقه، وأساليبه، أفرز
االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف عصر العوملة الذي نعيش فيه، وعلى املستوى العريب فان مثة 

بعة من خالل متابعة أدبيات البحث الرتبو  إلثبات والتحرير،  ي، وأعمال املؤمترات قضية جديرة 
واحللقات النقاشية، اليت تتمثل يف تطوير برامج إعداد املعلم وحتديثها لتواكب االجتاهات والتطورات 
احلديثة يف نظام إعداد املعلم، واملستجدات العلمية اليت تؤكد وجوب نوعية من املعلمني، ميلك 

ستمرار، مستثمرا الطاقة الكامنة بداخله.القدرة على التعلم مدى احلياة وتطوير معارفه ومهاراته 

ويستحيل أن يتحقق ذلك يف ظل نظام تقليدي يعتمد على التلقني واسرتجاع املعارف 
رزة يف سياسات الدول 9واملعلومات املقدمة ومنه فان ضرورة تغيري املناهج الدراسية أصبح مسة 

لتدارك عجلة املعاصرة.

ة يف السياسة الرتبوية يف اجلزائر، تفرض هي األخرى تكريس األفضل واملقتضيات األساسي
ت والطاقات، لذلك فإن ثنائية (املنهاج،  واألكفأ، وتوفري الشروط اليت تتيح تفتيق مجيع اإلمكا
ت، فقد شكلت  املعلم) أضحت هي األخرى انشغاال مطروحا يف كثري من الطاوالت واملستو

ا مستوى والبد من اإلصالحات الرتبوية اجلديد ة مثار عدة انتقادات، والكلمة الفيصل يف ذلك "إ
وصوله".
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فالبد من الكف عن التخندق يف منهاج احلفظ والصب، فاالنشغال الواجب طرحه هو 
مستوى األداة اجلوهر يف بلوغ هذا املستوى أال وهو املعلم وال بد للمعلم من التفاين، إن داللية كلمة 

ته العطائية التفاين ت عكس وعي املعلم برسالته الرتبوية، كما تعكس رغبته يف تطوير مستو
والتواصلية، فعوملة التعليم أضحت ككل الورشات تفرض حوارا وتبادال وتشاركا ال يف وجهات النظر 

فحسب بل وصياغة تكهنات املستقبل.

لكفاءات يعترب حبق أداة لتصحيح مسار العملي ة التعليمية، اليت ظلت إن مشروع التدريس 
ا ال تنفي  ت واملشاريع اإلصالحية، كما أ وملدة طويلة تتلمس طريقها يف فضاء تتضارب فيه النظر
ت األهداف املعرفية  السلوكات السابقة، وتقتبس منها األجرأة والشفافية وشروط الصياغة ومستو

كادت أن تفقدها، وهذا بوجود كفاءات واحلسية والوجدانية، لرتجع املواد الدراسية حيويتها اليت  
دة التعامل  ا، دون إمهال اخلطوات املنهجية اليت تعتمد على الكفاءات املمتدة، وز نوعية خاصة 
ت بشكل وظيفي يف تنمية شخصية املتعلم، ألنه حيتل مكان الصدارة يف العملية التعليمية  مع احملتو

بناء على مبادئ التدرج يف التعلم.

لكفاءات يف ومفهو  م االستقاللية الذي يعد حبق أهم املفاهيم املركزية ملدخل التدريس 
تمع، بناء على القدرات واملؤهالت اليت ختول له هذه الصفة، ونظرا  هيل املتعلم واندماجه يف ا
ت املرتبكة بعمل الكفاءات، ميتنع بعض املعلمني من اعتمادها بديال لألهداف السلوكية،  للصعو
لذلك جيب بذل اجلهد إلقحام هذا النموذج بدون تردد أو خوف، ما دام الفعل التعليمي يقوم على 
يت التقومي والتصحيح، ومعلم اليوم هو امتداد ملعلم األمس فقط املطلوب  مبدأ احملاولة واخلطأ، مث 

من روح العصر منه التكيف مع ما هو جديد، والتفاعل إجيابيا بكل إرادة وعزم واجتهاد، لالقتباس
التفاين واإلصرار والعمل املتواصل.

إن هذه الرؤية تفرض جمازا جتاوز إشكالية كفاءة املعلم، ألنه يعترب أهم عنصر بشري يف 
جتسيد أهداف اإلصالح، الذي ينبغي أن يتجاوب مع متطلبات النوعية والكفاءة يف جوانبها 

وينا يكسبه املعارف اليت حيتاجها لكي يتحكم يف املضامني األكادميية والبيداغوجية، ومنح املعلم تك
املعرفية اليت حتتويها املناهج اجلديدة، وهذا ما يدفعنا إىل البحث يف كفاءة معلم املرحلة االبتدائية يف 
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إلجابة على  لرؤية للواقع اجلزائري، تتحدد مشكلة الدراسة  لكفاءات، و ملقاربة  التدريس 
:األسئلة اآلتية

لكفاءات؟1 . هل معلم املرحلة االبتدائية قادر على التدريس وفق املقاربة 
عتبار نوع التكوين الذي تلقونه يف القدرة على التدريس وفق 2 . هل توجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات؟ املقاربة 
ث) يف القدرة على التدريس وفق املقا3 ربة . هل توجد فروق بني اجلنسني (الذكور، اإل

لكفاءات؟ 
عتبار املستوى التعليمي (عايل، متوسط، بسيط) يف القدرة على 4 . هل توجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات؟  التدريس وفق املقاربة 
عتبار اخلربة املهنية (العالية، املتوسطة، البسيطة) يف القدرة على 5 . هل توجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات؟  التدريس وفق املقاربة 
فرضيات البحث:

لكفاءات.1 . معلم املرحلة االبتدائية قادر على التدريس وفق املقاربة 
عتبار نوع التكوين 2 الذي تلقونه يف القدرة على التدريس وفق . يوجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات. املقاربة 
ث) يف القدرة على التدريس وفق املقاربة 3 . ال يوجد فروق بني اجلنسني (الذكور، اإل

لكفاءات.
عتبار املستوى التعليمي (عايل، متوسط، بسيط) يف القدرة على 4 . ال يوجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات.التدريس وفق املقارب ة 
عتبار اخلربة املهنية (العالية، املتوسطة، البسيطة) يف القدرة على 5 . يوجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات. التدريس يف التدريس وفق املقاربة 
دف الدراسة إىل حتقيق ما يلي: أهداف البحث: 

لكفاءات.1 . التعرف على قدرة املعلم على التدريس وفق املقاربة 
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عتبار نوع التكوين الذي تلقونه يف القدرة على التدريس وفق املقاربة 2 . معرفة الفروق بني املعلمني 
لكفاءات.

لكفاءات.3 ث) يف القدرة على التدريس وفق املقاربة  . معرفة الفروق بني اجلنسني (الذكور، اإل
عتبار املستوى التعليمي (عايل4 ، متوسط، بسيط) يف القدرة على . معرفة الفروق بني املعلمني 

لكفاءات. التدريس وفق املقاربة 
عتبار اخلربة املهنية (العالية، املتوسطة، البسيطة) يف القدرة على 5 . معرفة الفروق بني املعلمني 

لكفاءات. التدريس وفق املقاربة 
، حىت يواكب التقدم التك6 نولوجي احلاصل..املسامهة يف تطوير الرتبية والتعليم ببالد
.البحث عن املعلم الكفء، الذي ينفذ املناهج املقررة، وحيقق الكفاءات يستطيع أن املستهدفة 7

اليت تظهر جليا يف سلوك املتعلم.
ت، لتحسني مرد ودية التعليم.8 .تطوير التكوين وإعطائه األولو
ولية وأكثر فعالية، بتوفري البيئة .تغيري النظرة اإلسرتاتيجية للمؤسسة الرتبوية، إىل نظرة أكثر مش9

الالزمة اليت تساهم يف تطوير الرتبية والتعليم.
تمع، وفقا لرغبات املتعلم وميوالته وقدراته.10 .تكييف التعليم حسب واقع املتعلم ومتطلبات ا

أمهية البحث:  
لية الرتبوية وجناحها هلذا البحث أمهية كبرية تتمثل يف إجياد احللول املناسبة، أثناء سريورة العم

لتحقيق الكفاءة الالزمة للمعلم احلايل، حىت يتمكن من حتقيق التوافق النفسي واالجتماعي والتكيف 
مع اجلديد احلاصل نتيجة التطور التكنولوجي اهلائل الذي يفرض علينا مسايرته.

حلديث يف ومن خالل ذلك ميكننا أن نتصور املعلم الذي ميلك الكفاءة املؤهلة للتدريس ا
ذه املرحلة، كما يفرض  البيئة اجلزائرية، وهذا ما يفرض علينا نوعية معينة من املعلمني اخلاصني 
علينا أيضا تطوير التكوين وإعطاءه كل األولوية، وهذا بتوفري جل الوسائل الالزمة لنجاحه سواء 

يف معرفة حجم املناهج التكوين األويل أو التكوين أثناء اخلدمة، كما تكمن أمهية البحث أيضا 
املقررة واملعلم املؤهل لتغطية ذلك.

حتديد املفاهيم اإلجرائية: 
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هو املرسل الذي يقوم بتنفيذ هذه املناهج عرب الرسالة املناسبة اليت تصل إىل املتعلم، املعلم:
م وجعلها قابلة للفهم، مراعيا يف ذلك خصوصيتهم النفسية والعقلية وا لوجدانية وتقريبها إىل أذها

ويشمل (أستاذ التعليم االبتدائي، أستاذ جماز رئيسي للتعليم االبتدائي).
هي أهم مرحلة من مراحل التعلم اليت يكون فيها املتعلم أبعاد شخصيته، واليت املرحلة االبتدائية:

يت بعد السنة التحضريية الغري إلزامية، وهي مقسمة إىل ثالث أطوار، األول ويشمل السنة األوىل والثانية، 
الطور الثاين ويشمل السنة الثالثة والرابعة، والثالث ويشمل السنة اخلامسة.  

هي أعلى مستوى ميتلكه املعلم من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات، جتعله الكفاءة:
قادرا على أداء مهامه التعليمية مبستوى معني من اإلتقان ميكن الوصول إليه، وقابل للقياس 

واملالحظة.
ا وتوظيفها واستثمارها يف املقاربة: هي تقريب املفاهيم إىل ذهنية املتعلم قصد اكتسا

يات خمتلفة ومتنوعة.وضع
يشمل كل العمليات التكوينية، اليت يساهم فيها املتعلم حتت مسؤولية املدرسة املنهاج:

خالل فرتة التعلم. 
ا املناهج اليت خصت للمرحلة املناهج املقررة يف اإلصالح الرتبوي اجلديد:  نقصد 

االبتدائية، وتشمل كل املناهج دون استثناء.
دف إىل تسهيل مقروئية املناهج اجلديدة، وتوضح املبادئ املنهجية الوثيقة املرافقة:

واألسس الرتبوية اليت بنيت عليها هذه األخرية.
ال لإلبداع، كما يقدم له اقرتاحات دليل املعلم:  هو يرافق كتاب التلميذ، ويتيح له ا

ية.تربوية وتعليمية، لتسيري األنشطة املقرتحة اعتمادا على املناهج الرمس
مج: جزء من املنهاج خالل فرتة زمنية حمددة وهو متسلسل ومنتظم ومرتابط، لتحقيق الرب

الكفاءات املسطرة منه.
هي عدد السنوات اليت قضاها يف ممارسة مهنة التعليم، وتصنف اخلربة التدريسية للمعلم:

) 14-10(سنة فما فوق)، خربة متوسطة 15حسب خصائص عينة البحث إىل خربة عالية (
) سنة.9- 1سنة، وخربة بسيطة (
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هو جمموعة املعارف املتحصل عليها معلمو وأساتذة التعليم االبتدائي، لتطوير  التكوين: 
م املهنية،سواء يف مرحلة التكوين األويل، التكوين أثناء اخلدمة، التكوين عن بعد، أو عرب  كفاء

البحث، هو التكوين األويل الذي تلقاه وسائل االتصال املتنوعة ، والتكوين املقصود يف هذا
املعلمني سواء يف املعاهد التكنولوجية للرتبية أو اجلامعة.

مت تقسيم درجات املستوى التعليمي إىل، مستوى منخفض وهو اقل املستوى التعليمي:
+ ، بكالور ، ومستوى متوسط (بكالور +1من البكالور +2، بكالور ) واملستوى 3، بكالور

لعايل ليسانس فما فوق.ا
قتصر الباحث على قياس بعض جوانب الكفاءة املهنية ملعلم املرحلة االبتدائية : ا

الكفاءة لدى املعلم، ومتثلت يف مدى قدرة املعلم على ترتيب مهارات حسب أولوية وأمهية املهارات 
ة على ترتيب املهارات يف جمال التدريس، وتقاس الكفاءة هنا مبدى قدرة معلم املرحلة االبتدائي

واملقياس املرجعي هنا هو ترتيب معياري معطى من طرف أساتذة جامعيني خمتصني يف جمال الرتبية 
)10(وعلم النفس، واقتصر الباحث على كل من كفاءة املادة الدراسية اليت اشتملت على عشرة 

، وكفاءة التقومي اليت مهارة) 15(مهارات كفاءة أساليب التدريس اليت اشتملت على مخسة عشرة 
مهارات أعطيت بشكل عشوائي وطلب من معلمي املرحلة االبتدائية أن )6(اشتملت على ستة 

يرتبوها من األهم إىل املهم. 
ا: منهجية الدراسة وإجراءا

عينة الدراسة:
لوالية الذين يبلغ ) 440(تتألف عينة الدراسة من  معلما ومعلمة من مقاطعات خمتلفة 

ختيارها بطريقة عشوائية، وقسمت إىل )1265(هم حوايلعدد معلما ومعلمة،وقام الباحث 
العتماد على مقياس الكفاءة املهنية ملعرفة مدى كفاءة  عينتني متكافئتني: األوىل اختربها الباحث 

داء ) معلما(ة)، والثانية اختربها الباحث مبقياس األ211معلم املرحلة االبتدائية ويقّدر حجمها (
الرتبوي داخل الفضاء التعّلمي ملعرفة كفاءة املعلم من وجهة نظر السادة املفتشني ويقّدر حجمها 

) معلما(ة)، ومعرفة أيضا الفروق بني نوع التكوين، اجلنس، اخلربة املهنية، واملستوى التعليمي 229(
لكفاءات، واليت متثل متغريات الدراسة احلالية. للتدريس وفق املقاربة 
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): توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس ونوع التكوين واملستوى التعليمي واخلربة املهنية.1جلدول رقم(ا

تتألف الدراسة من األداة األوىل وتتمثل يف أداة تقدير ذايت للمعلمني، على شكل أداة الدراسة:
.10سامي عبد الرزاق وعلي حسن حبايبمقياس مقنن يف البالد العربية من طرف األستاذين 

العينة الثانيةالعينة األوىلالفئة
النسبة العدد


النسبة العدد



اجلنس
10248.312956.3الذكر
10951.710043.7األنثى

211100229100املج

نوع التكوين
14468.216672.5عن طريق املعهد
6731.86327.5عن طريق اجلامعة

211100229100املج

املستوى 
التعليمي

8037.99139.7اقل من بكالور
+ 14320.46227.1بكالور
+ 273.331.3بكالور
+ 32110.0125.2بكالور
6028.46126.6ليسانس

211100229100املج

اخلربة املهنية

7317.56026.2سنوات10اقل من 
3516.63716.2سنة14إىل 10من

سنة فما 15من 
فوق

13965.913257.6

211100229100املج
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الباحث على قياس بعض جوانب الكفاءة لدى املعلم، ومتثلت يف مدى قدرة املعلم على 
ترتيب مهارات حسب أولوية وأمهية املهارات يف جمال التدريس واملقياس املرجعي هنا هو ترتيب 
معياري معطى من طرف أساتذة جامعيني خمتصني يف جمال الرتبية وعلم النفس، واقتصر الباحث 

) مهارات، وكفاءة أساليب التدريس واليت 10ى كل من كفاءة املادة الدراسية واشتملت على (عل
) مهارات، أعطيت بشكل 6) مهارة، وكفاءة التقومي وقد اشتملت على (15اشتملت على (

عشوائي، وطلب من معلمي املرحلة االبتدائية أن يرتبوها من األهم إىل املهم بشكل متقن وفعال.
ما املقياس الثاين فيتمثل يف معرفة كفاءة املعلمني من وجهة نظر السادة املفتشني أثناء أ

رات التفتيشية املفاجئة ويتألف من ( ) عبارة ويشمل أربعة أبعاد تتمثل يف إدارة الوقت 34الز
) بندا، وتقومي 16) بنود، تنفيذ الدرس ويشمل (6) بنود، التخطيط للدرس ويشمل (4ويشمل (

) بنود.8تعلمني ويشمل (امل
ستخدام طريقة:صدق املقياسني:  مت التحقق من صدق األداتني 
راء(صدق احملكمني:  ألخذ  ) حمكما من أساتذة قسم 12مت اختبار صدق املقياسني 

علم النفس جبامعة اجلزائر للتأكد من صحة العبارات ومدى مالءمتها للبعد اليت متثله ومت اختيار 
على األقل.90العبارات اليت مت االتفاق عليها بنسبة 

العتماد على العينة االستطالعية وقدر حجمها(ثبات األداتني:  ) 60مت حساب الثبات 
ست خدام طريقة التجزئة النصفية، وهذا حبساب معامل االرتباط بريسون معلما(ة)، 

PEARSON للتعرف على قوة معامل االرتباط بني العبارات الزوجية والفردية للمقياسني
ستخدام معادلة التعديل ) 0.97، 0.64وحتصل على قيم معامل االرتباط كالتالـــــــــــــــــي:( و 

، 0.78الثبات، حتصل الباحث على قيم معامل الثبات كاأليت:(يف حسابسبريمان براون""
).2اجلدول رقم (كما هو مبني يف ) 0.98

): يبني ثبات األداتني حبساب معامل االرتباط ومعامل الثبات.2اجلدول رقم (
معمل االرتباط 

(ر)
معامل الثبات 

(ث)
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0.640.78املقياس األول

0.970.98املقياس الثاين

:نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض
معلم املرحلة االبتدائية قادر على التدريس وفق املقاربة أوال: عرض نتائج الفرضية األوىل: 

لكفاءات.
ومت تطبيق مقياس الكفاءة املهنية على العينة األوىل ملعرفة مدى كفاءة معلم املرحلة االبتدائية 

لكفاءات وذلك ب اجلدول لعينة واحدة كما هو مبني يف (ت)تطبيق اختبارللتدريس وفق املقاربة 
).3رقم(

):يبني املتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري لدرجات الكفاءة املهنية للمعلم، 3اجلدول رقم (
.SPSSحاديةأواختبار(ت) لداللة الفروق لعينة 

N
X

SddlTtestمستوى الداللــــة

21
1

13.9
8

1.5
2

210
133.8

82

Sig=0.00
دال عند املستوى 

α=0.05
وبتطبيق أيضا املقياس اخلاص بكفاءة املعلم من وجهة نظر السادة املفتشني، حتصلنا على ما يلي:

): املتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري لدرجات الكفاءة من وجهة نظر السادة 4جدول رقم(
املفتشني 

.SPSSواختبار(ت) لداللة الفروق لعينة أحادية

NXSD
dl

Ttestمستوى الداللــــة
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22996.6
5

22.
46

22
8

65.12Sig=0.00
دال عند املستوى 

α=0.05
أن كل 211ومن خالل تطبيق مقياس الكفاءة املهنية على عينة ( ) معلما ومعلمة وجد

م فوق املتوسط، وبتطبيق التحليل  الدرجات املتحصل عليها تبني أن غالبية املعلمني كفاء
ا دالة إحصائيا عند املستوى SPSSاإلحصائي  أ .210ن=ودرجة احلرية α=0.05وجد

إىل أن معلم املرحلة االبتدائية قادر على التدريس  لكفاءات، وهذه النتيجة تقود وفق املقاربة 
ولكن هناك عوامل متعددة وموانع حتول بينه وبني تنمية وتطوير كفاءته وجتعله يتكيف مع ما هو 

جديد.
وبتطبيق املقياس الثاين حتصل الباحث على نتائج تؤكد أيضا صحة التساؤل األول، وكل 

م فوق امل ا دالة إحصائيا عند الدرجات املتحصل عليها تبني أن غالبية املعلمني كفاء توسط، وأ
.228ن=ودرجة احلرية α=0.05املستوى 

عتبار نوع التكوين الذي نيا: عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:  توجد فروق بني املعلمني 
لكفاءات. تلقونه يف القدرة على التدريس وفق املقاربة 

عهد، خ اجلامعة) يف جمموع األبعاد للمقياس الثاين): اختبار(ت) لداللة الفروق بني (خ امل5جدول رقم(

Nاألبعاد
خ. املعهد

N
Ttestخ. اجلامعة

الداللــــة االحنرااملتوسطNاالحنرافاملتوسطNاألبعاد
ف

الداللــــة

16611.5313.24116312.361الوقت
2.99

092.301

Sig=0.13
غري دال عند 1

α=0.05املستوى 

16618.6253.66386318.769التخطيط
3.46

280.007

Sig=0.93
غري  دال 5

α=0.05عند املستوى 
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16645.45811.05176346.851التنفيذ
11.8
191.823

Sig=0.17
غري دال 8

α=0.05عند املستوى 

16619.8756.31906321.732التقومي
6.56
78

0.963

Sig=0.96
غري دال 3

α=0.05عند املستوى 

مج 
16695.49022.15786392.713األبعاد

23.1
451.261

Sig=0.26
غري دال 3

α=0.05عند املستوى 

أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا عند  من خالل النتائج احملصل عليها إحصائيا، وجد
لتايل فان 227ن= ودرجة احلرية α=0.05املستوى  مستوى الكفاءة املهنية ال يتأثر بنوع ، و

التكوين، وهذا خالفا ملا توصلت إليه الدراسات امليدانية السابقة مبؤسسات إعداد املعلم، و اليت 
م من خرجيي  قرا هتمام كبري خاصة فيما يتعلق مبقارنة خرجيي نظام مخس سنوات  حظيت 

يما يلي:واملتمثلة ف.11الربامج التقليدية ذات أربع سنوات
إن الربامج املوسعة (ذات مخس سنوات) جتذب نوعية من الطلبة املتميزين، ألنه يزيد من كفاءة 
ملقارنة مع خرجيي الربامج  املعلم الطالب خرجيي الربامج املوسعة، وقابليته لالستمرار يف مهنة التعليم 

لرضي إلضافة إىل خرجيي الربامج املوسعة أكثر شعور  ملقارنة مع خرجيي الربامج التقليدية،  املهين 
) سنوات متثل منوذجا للحد األدىن إلعداد 5التقليدية، وعليه فقد أصبحت الربامج املوسعة ذات(

هيلهم بشكل متميز ملهنة  املعلم الكفء، ملا أفرزته من خرجيي رفيعي املستوى أكادمييا فضال عن 
التعليم.

، مل جير ومن املالحظة امليدانية فإن األعداد  الساحقة من الذين ميارسون مهنة التعليم ببالد
م، سواء على مستوى اجلامعة أو وزارة  هيل لتجديد معلوما هيل مهين مسبق وال إعادة  هلم أي 
الرتبية والتعليم، وإن معظم امللتحقني من خرجيي اجلامعات جيدون أنفسهم عاجزين عن استعمال 
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مما يستدعي إعادة النظر يف سياسة التوظيف، ويف تكوين 12لكفاءاتطريقة التدريس وفق املقاربة 
م. املعلمني وجتديد معارفهم ومعلوما

إلصالح الرتبوي اجلديد،  وانطالقا من دراستنا النظرية املتمثلة يف الفصل الرابع املعنون 
حل وتتالشى، الذي يبني أنه من خصائص الكفاءة املهنية النمو والتطور، كما ميكنها أن تضم

هيله، وهذا يدل على أن التكوين  والسبب يرجع إىل التكوين بكل أصنافه وأنواعه إلعداد املعلم و
لرغم من أن األدب الرتبوي  ال حيقق الغرض املطلوب،  يف هذه احلالة أصبح صور الساري ببالد

ستاذ هلما انعكاسات على جودة يؤكد على أن الكفاءة العلمية والتكوين الرتبوي اجليد للمعلم أو األ
التعليم.

غري أن هذا التكوين الذي تتوفر فيه مواصفات اجلودة العالية يفتقر إليه جل املعلمني يف 
م، أو طرق اختيارهم ملمارسة  م وطريقة إعدادهم وعدم جتديد خربا حبكم اختالف مستو بالد

مل تتوفر بعد.مهنة التعليم بناء على معايري مهنية وعلمية حمددة 

عتبار نوع لثا: عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها :ال توجد فروق بني املعلمني 
لكفاءات. اجلنس يف القدرة علي التدريس وفق املقاربة 

): اختبار(ت) لداللة الفروق بني (ذ، أ) يف جمموع األبعاد للمقياس الثاين6جدول رقم(

األبعا
Nد

ث Nالذكور(ذ) (أ)اإل
Ttestالداللــــة

XSXS

الوقت

12911.86053.2566100
11.6
4003.11240.509

Sig=0.476 غري
α=0.05دال عند املستوى 

التخطيط

12918.21713.701710019.2
400

3.40272.270
Sig=0.133 غري

α=0.05دال عند املستوى 

التنفيذ

12944.883711.240100
47.0
800

11.205
80.032

Sig=0.859 غري
α=0.05دال عند املستوى 
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، ال يوجد فرق دال إحصائيا )6(اجلدول رقم :من خالل النتائج اإلحصائية املتحصل عليها يف 
بني اجلنسني للتدريس وفق املقاربة 227وعند درجة احلرية ن = α=0.05عند املستوى 

دون شك إىل أن متغري اجلنس ليس له عالقة بكفاءة التدريس، وهي  لكفاءات، وهذا يقود
إىل مزيد من البحث، الن اكتساب الكفاءة ال يقتصر على الطبيعة التكوينية  نتيجة تدعو

الجتاهات حنو مهنة التعليم ألحد اجلنسني أو لطبيعة إسرتاتيجية للجنسني، وإمنا يقتصر على امليول وا
. التعليم ببالد

رابعا: عرض نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها: 

عتبار املستوى التعليمي (عايل، متوسط، بسيط) يف القدرة ال يوجد فروق بني املعلمني 
لكفاءات. على التدريس وفق املقاربة 

ت الثالث  من خالل النتائج احملصل عليها إحصائيا فإنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا بني املستو
=αللمستوى التعليمي للمعلم عند املستوى  ، وهذا يعين أن 228ودرجة حرية ن=0.05

ا  املستوى التعليمي ال يؤثر يف كفاءة التدريس، وهذا خالفا للدراسات امليدانية السابقة اليت أجراه
رخيية لألساليب التقوميية املستخدمة، حيث تفحصوا 13الباحثيـــــن  مدرسة 363وهي دراسة 

وأسفرت نتائج الدراسة على ما يلي:تستخدم معايري خمتلفة لتقومي أداء املعلم.

منها %38من هذه األدوات والوسائل تؤكد على السمات الشخصية للمعلم، وان %30أن 
على دوره %11.63تؤكد على دوره اإلداري، و%13.95ريسي، وتؤكد على دوره التد

لألداء %13.5للتخصص العلمي الدقيق، و%7.37االجتماعي داخل وخارج املدرسة، و
التحصيلي للتالميذ.

التقومي

12919.87356.3190100
21.7
3026.56780.963

Sig=0.963 غري
α=0.05دال عند املستوى 

عاد
األب

مج 

12994.790722.75410099.0
600

21.952
1

0.249
Sig=0.618 غري

α=0.05دال عند املستوى 
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ت الثالث، وهذا ما  والفرضية اليت اقرتحها الباحث تؤكد بعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املستو
إىل القول  ا مل توظف يف العملية التعليمية، أو ليست هلا يقود ت العلمية إما أ ن هذه املستو

لتعليم وبدأت يف التدين والسقوط، ومنه   لتحاقها  لتخصص الرتبوي، أو جتمدت مباشرة  عالقة 
ة فإن املستوى التعليمي مرتبط ارتباط وثيقا مبستوى األداء الرتبوي للمعلم، الذي له عالقة بفعالي

لكفاءات. التدريس وفق املقاربة 
عتبار خامسا: عرض نتائج الفرضية اخلامسة ومناقشتها:  يوجد فروق بني املعلمني 

لكفاءات. اخلربة املهنية (عالية، متوسطة، بسيطة) يف القدرة على التدريس وفق املقاربة 
إحصائيا عند من خالل النتائج احملصل عليها إحصائيا تبني انه ال يوجد فروق دالة

ا الثالث (بسيطة، 228ودرجة حرية ن= α=0.05املستوى  ، وهذا يعين أن اخلربة مبستو
متوسطة، عالية) ال تؤثر يف مستوى الكفاءة، وهذا خالفا للدراسات امليدانية السابقة اليت 

خلربة 14أجراها التدريسية األوىل، و اليت تبني أن نقطة البداية يف النمو املهين، تبدأ قبل ما يسمى 
ا تبدأ مبكرة يف حياة الطالب املعلمني وتكون  ملالحظة، أي أ وهي تسمى بظاهرة التعلم املهين 

ت 12غري مقتصرة عليهم، ومتتد إىل أكثر من  عاما، واليت ترتسب يف أعماق املتعلمني صورا وذكر
م وتفاع م ومشاهدا م اليومية مع املعلمني ومهارات عن التدريس، وذلك من واقع مالحظا ال

واملعلمات وتكون غري مقصودة.
ونشري إىل أن عامل اخلربة وحده قد ال يكون فعاال وال مؤثرا إال إذا تدخلت عوامل أخرى 
ت التدريسية السابقة املوجبة، درجة  تعترب جزء منها وعنصرا معززا هلا، فاخلربة التدريسية كالذكر

ة، درجة الضبط واللفظية، درجة التقبل الواعي للتوجيه املدرسي، التقدير واالقتناع، حب املهن
واعتماد النقد الذايت والتأمل اجلمعي...كلها عوامل إذا توفرت بشكل اجيايب لدى املعلم صاحب 

.اخلربة التدريسية (العالية، املتوسطة، البسيطة)، تكون من العوامل املساعدة لتنمية وتطوير كفاءته
االقرتاحات:

خالل الدراسة توصل الباحث إىل طرح االقرتاحات اآلتية:من 
إجراء حبوث من هذا النوع على مستوى أوسع وعينة أكرب من اليت تعاملنا معها حىت تكون -1

الدراسة أمشل وأوضح.
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إجراء حبوث من هذا النوع على املستوى املتوسط والثانوي لدراسة أوسع وأعمق. -2
لكفاءة املهنية للتدريس.طرح فرضيات أخرى مل نطرحها وتشمل-3 متغريات جديدة وهلا عالقة 
بتة للوصول إىل نتائج تدعم البحث -4 لتحكيم اجلاد لبناء اختبارات صادقة و ضرورة االهتمام 

ال لبحوث أخرى. العلمي وتفتح ا
ضرورة االتفاق على منهجية موحدة يف طريقة حتكيم االستمارات.-5
بحوث العلمية اهلادفة بقصد اإلجابة على اإلشكاليات املطروحة إعطاء الدعم الكايف إلجراء ال-6

يف الواقع بصدق وثبات.
ضرورة توطيد الصلة مع املختصني يف اإلحصاء للمساعدة يف تفريغ وحتليل النتائج اإلحصائية -7

املختلفة حىت تكون للبحوث مصداقية لدعم وتطوير البحث العلمي اجلامعي.
اهلوامش:

1.(John Dewey ملشاريع وأسلوب حل املشكالت يف التعليم.جون ديوي للرتبية . (1859-1952; مبتكر طريقة العمل 
ن،مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،  ."قاموس جون ديوي للرتبية"، خمتارات من مؤلفاته، مجعها رالف وين، ت. حممد علي العر

1964 .
2).(Higginson الرتبوية اليت تؤكد انه ال ميكن ألي نظام تعليمي االرتقاء من مستوى املعلمني.. صاحب املقالة 1996 ;

3. Cooper. J. m and Weber. W. r, *specialists competency based Systems, approach
to teacher education*, berkely, ca, mac cutchan, 1973.

)Cooper الرتبية يف اجلامعات الكربى، ملا تفرزه من معلمني مل يتلقوا تدريبا كافيا.) التقرير الذي انتقد بشدة كليات1999:
.الذي ينص على ضرورة بذل اجلهود االجيابية لالرتقاء 1993التقرير املبدئي لرابطة املعلمني األمريكية سنة ). 1994(كوبر، . 4

ملعلم ومهنة التعليم.
5) .cypher ,et Ryan, ن كليات ). دراسات أجريت عل1984 ت املتحدة األمريكية،  ى املستوى الوطين يف الوال

إعداد املعلمون ومهنة إعداد التعليم جتذب الطلبة الضعاف أكادمييا ممن ال تتوافر لديهم فرص مهن أخرى.
ة الرتبية، وتشكل هلذا ). مبادرة كلية الرتبية جبامعة الكويت إىل تبين فكرة إجراء دراسة علمية لتقومي خمرجات كلي1999يناير،. (6

لكلية  الغرض فريق حبثي من أعضاء هيئة التدريس 
تم اهتماما كبريا حبسن اختيار )2000(الدمنهوري ونصر ،. 7 ن اليت  ا يف اليا إحدى الدراسات، إجراءات القبول املعمول 

الطالب الراغبني يف االلتحاق بكلية الرتبية، فتحدد اختبارات مقننة هدفها تقريب مستوى املقبولني لدى الكليات، ويعد النجاح فيها 
هو املعيار الوحيد للقبول.
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التعــليــم اجلـامع يف اجلـــزائر

واقع وآفاق

الدكتور شـــامــي بن ســـادة، جامعة تيـــارت
أولت املنظومة الرتبوية اجلزائرية عناية بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن نسق ملـخص: 

م اجتماعي عام حيث كان لقطاع الرتبية والتكوين جتربة إدماج هذه الفئة من التالميذ مع  أقرا
العاديني ضمن مدرسة شاملة موحدة أو ما اصطلح عليه حديثا الدمج التعليمي النابع من فلسفة 
تربوية ذات نزعة إنسانية. كما أن عملية الدمج هذه تدعو إىل إعادة النظر يف بناء مناهج وبرامج 

زائرية كتجربة أولية أدت التعليم العام والرتبية اخلاصة وقد طبق هذا النوع من التعليم يف املدرسة اجل
تمع ضمن آفاق مستقبلية تتالءم وأمهية تكوين املورد البشري   إىل نتائج إجيابية وسلبية على الفرد وا

كاسرتاتيجية فعالة لتنمية مستدامة شاملة.

األطفال –أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة - مدرسة للجميع الكلمات املفتاحية:
ي. الدمج التعليم–العاديني 

The Algerian educational system attached a great care to the category of people
with special needs within the general structural, where the sector of education and
training had an experience incorporating this category of students with their
normal peers within a comprehensive unified or what has been termed a newly
educational integration. It is stemming from the same tendency of a humanitarian
educational philosophy of the school.

The aim of these calls is to reconsider the construction of curricula and
programs of public and private education. This model has been applied as an
experiment in the Algerian school with positive and negative results on both the
individual and society within the future prospects that fit the importance of human
resource in the configuration as an effective strategy of sustainable
development....
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تشـهد اجلزائر تغريات تربوية واجتماعية كغريها من دول العـامل وخاصة يف القرن مقـدمــة:
) ومطلع األلفية الثالثة. ومن القطاعات احلساسة اليت مشلها هذا التحول قطاع الرتبية 20العشرين (

لكفاءات والتك وين الذي اعتمد حديثا على فلسفة تربوية جديدة قائمة على بيداغوجية املقاربة 
أو من ذوي االحتياجات  واليت جتعل من التلميذ حمور العملية التعليمية التعلمية سواء كان عاد

ختلفة. اخلاصة لتهيئته لغد يتفاعل مع معطيات العصر ومتكيفا مع مستجداته ومندجما يف أنساقه امل

تمع اجلزائري كالتعليم مدى  وقد برزت يف السنوات األخرية مفاهيم تربوية جديدة يف ا
احلياة والتعليم حق للجميع، والتعليم اجلامع إيل يتضمنه ها املقال، فما هو هذا التعليم؟ وما هي 

ه يف املدرسة املقاربة النظرية املعتمد عليها يف عملي التطبيق؟ وملن هو موجه؟ وما مدى تطبيق
اجلزائرية؟ وما مكانة هذا التعليم ضمن اإلصالح الرتبوي؟ وهل مناهج وبرامج اجليل الثاين من 
اإلصالح الرتبوي عاجل االختالالت املتواجدة ميدانيا أم أبقى على النمطية التعليمية السابقة لدمج 

ال يف العالـــم العـــريب والدول ذوي االحتياجات اخلاصة؟ وما هي النماذج الرتبوية الرائدة يف هذا ا
األوروبية؟ وما آفاقه املستقبلية؟ 

التعليم اجلامع أوال: تعريف

يطـلق مفهوم التعليم اجلامع على كل تعليم فيه صيغة الدمج بني فئتني، ونقصد به دمج 
حة الفرصة هلم للتفاعل مع  فئات ذوي االحتياجات اخلاصة يف بيئة الرتبية العادية دجما شامال وإ

م العاديني  .1أقرا
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نيا: تطور مفهوم التعليم اجلامع: 

جاء هذا املفهوم كرد فعل مضاد للممارسة اليت سادت العامل قدميا ولفرتات طويلة واليت متثلت يف 
ئيــــة  ماكن  عزل ذوي االحتياجات اخلاصة يف مؤسسات داخلية 

)(Instituttionalization حيث انبثق توجــه فلسفــي إنساين يف الدول االسكندينافية
وكان هدفه تزويد هذه الفئة Normalisation)بتطبيـــــع حياة ذوي االحتياجــــات اخلــاصـــــــة ( 

تمع والتوقف  لظروف والفرص والربامج اليت تشبه اىل اكرب حد ممكن تلك املتوفرة للجميع يف ا
ق خمتلفة. عن معاملتهم بطر 

يشري مفهوم التعليم اجلامع إىل تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية مع 
تمع مع العاديني، وقد شغل هذا املفهوم الكثري من املهتمني  م العاديني وإعدادهم للعمل يف ا أقرا

هيل املعاقني يف امريكا حيث ظهر بظهور القانـــــ ـــ 42(ــون االمريكـــــي رقــم واملتخصصني يف تربية و
والذي ينص على ضرورة توفري أفضل أسـاليب الرعاية الرتبوية واملهنية للمعاقني 1975لسنة )94

م العاديني  .2مع أقرا

ويرى كوفمان أن الدمج أحد االجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة، ويتضمن وضع االطفال 
م املعاقني عقليا بدرجة بسيطة يف ا ملدارس االبتدائية العادية مع اختاذ االجراءات اليت تضمن استفاد

من الربامج الرتبوية املقدمة يف هذه املدارس كما جند مادن  وسالنن ان الدمج يعين ضرورة ان يقضي 
خلدمات اخلاصة إذا لزم االمر .  م وإمدادهم  املعاقون اطول وقت ممكن يف الفصول العادية مع اقرا

ختالف مستوى اإلعاقة وهي كاآليت:   للدمج أنواع وأشكال خمتلفة ختتلف 

لبناء –1 الدمج املكاين: يقصد به اشرتاك مؤسسة او مدرسة تربية خاصـــة مع مدرسة عاديــــة 
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املدرسي فقط، بينما تكون للمؤسة او مدرسة الرتبية اخلاصة خططها الدراسية اخلاصة، واساليب 
ا، ختتلف عن املدرسة العادية وجيوز ان تكون االدارة واحدة تدريب، وه يئة تدريس خاصة 

لكليهما 

ويقصد به اشرتاك التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة مع الدمج الرتبوي أو األكادميي:- 2
مج الدراسة،  التالميذ العاديني يف مدرسة واحدة تشرف عليها نفس اهليئة التعليمية وضمن نفس بر

د تقتضي احلالة وجود اختالف يف مناهج الدراسة املعتمدة واألساليب والوسائل املستخدمة، وق
وهذا النوع من الدمج يتضمن األشكال التالية:  

* الصفوف اخلاصة: يتم فيها احلاق التلميذ بصف خاص بذوي االحتياجات اخلاصة داخل املدرسة 
حة الفرصة أمامه دئ األمر، مع ا للتعامل مع أقرانه العاديني يف املدرسة أطول فرتة العادية يف 

ممكنة من اليوم الدراسي. 

* غرف املصادر: يتم حتويل التلميذ ذو االحتياجات اخلاصة إليها ليقضي جزءا من اليوم الدراسي 
ذه الفئة، وبقية اليوم يكون مع  ا برامج تعليمية خمتصة  ملدرسة العادية  فيها وهي غرفة صف 

نه العاديني يف الصف العادي. أقرا

لصف العادي مع تلقيه  * اخلدمات اخلاصة: حيث يلحق التلميذ ذو االحتياجات اخلاصة 
مساعدة خاصة من وقت آلخر بصورة غري منتظمة يف جماالت معينة مثل القراءة أو الكتابة أو 

ملدرسة مرتني او ثالث احلساب وغالبا يقدم هذه املساعدة للطفل معلم تربية خاصة متنقل يزور ا
.3مرات اسبوعيا 

لصف الدراسي العادي  * املساعدة داخل الصف: حيث يلحق التلميذ ذو االحتياجات اخلاصة 
مع تقدمي اخلدمات الالزمة له داخل الصف حىت ميكن للتلميذ أن ينجح يف خمتلف املواقف 
التعليمية وقد تتضمن هذه اخلدمات استخدام الوسائل التعليمية أو األجهزة التعويضية، أو الدروس 

صية. اخلصو 
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ت  لوال ت احلديثة ف الرتبية اخلاصة اليت شرع يف تطبيقها  تعترب نظرية كوفمان من النظر
املتحدة األمريكية يف سبعينيات القرن املاضي، حيث انتشر صيتها عامليا بتبين املدافعني عن حقوق 

النظرية. اإلنسان بصفة عامة وحقوق الفئات االجتماعية املهمشة بصفة خاصة ألهداف تلك 
وأصبح تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يعين دجمهم بصفة تدرجيية يف النظام التعليمي الرمسي مع 
االطفال العاديني دون أي تفرقة أو متييز نفسي وتربوي وبيداغوجي، حىت يصبح التعليم للجميع وهو 

شعار املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو). 

كثري من الدول على إزالة تلك احلواجز الثقافية والنفسية والتشريعية والتنظيمية فبدأ يف ال
اليت تقف عائقا أمام هؤالء األطفال املعاقني وإعطائهم حقهم اإلنساين يف فرص متساوية مع اجلميع 

بينهم لإلستفادة من املنظومة التعليمية الرمسية وبنفس املنشآت التعليمية ومبا يتناسب مع االختالفات
وبني غريهم، مع إزالة احلواجز املادية والسيكوسوسيوثقافية اليت حتول بينهم وبني ممارسة حقهم 

الطبيعي يف التعليم. 

 االجتاه األول: اصحاب هذ االجتاه يعارضون هذه الفكرة بشدة ويعتربون تعليم ذوي
م أكثر فعالية وأمنا وراحة هل 4م وهو حيقق أكرب فائدة.االحتياجات اخلاصة يف مدارس خاصة 

 تمع والتخلص االجتاه الثاين: يؤيد اصحابه فكرة الدمج ملا لذلك من اثر يف تعديل اجتاهات ا
لتايل احلاق وصمة العجز والقصـــــــــور  من عزل فئة ذوي االحتياجات اخلاصة والذي يسبب 

 ،واإلعاقة وغريها من الصفات السلبية اليت قد يكون هلا أثر على الطفل ذاته وطموحه ودافعيته
تمع بشكل عام.  أو على االسرة أو املدرسة أو ا

 االجتاه الثالث: يرى اصحاب هذا االجتاه أنه من املناسب احملايدة واالعتدال وعدم تفضيل
مج على آخر، بل يرى أن هنـاك فئــات  ليس من السهــل دجمهــــا ويفضل تقدمي اخلدمات بر
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 م من خالل مؤسسات خاصة، كما جند اصحاب هذا االجتاه يؤيد فكرة دمج اخلاصة 
االطفال ذوي االعاقات البسيطة أو املتوسطة يف املدارس العادية ويعارض فكرة دمج األطفال ذوي 

االعاقات الشديدة جدا ومتعددي االعاقات. 

دمج تالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة مع التالميذ العاديني ليس عـملية سهلة، بل إن إن 
هـنـاك عدة متطلبات ال بد من مواجهتها:  

  :أوال: التعرف على االحتياجات التعليمية وذلك من خالل
حتديد اإلعاقات املناسبة للدمج - 
توفري اخلدمات الطبية املناسبة للطفل املعاق. - 
املنهج ومرونته، املدرس وإعداده للتعامل مع هذا التلميذ. - 
ذا التلميذ. -  الوسائل التعليمية اخلاصة 

ورغم ذلك فان تنفيذ برامج الدمج يتطلب الرتكيز على أربع نواح:  
إعداد هيئة التدريس، واختيار املناسب. –1
5وضع االطفال يف االقسام املناسبة –2

مج الفردي الرتبوي قواعد ختطيط وت–3 نفيذ االسرتاتيجيات املناسبة: التقييم الرتبوي، الرب
ضبط القسم، البيئة، التخطيط داخل القسم، اخلطة واجلــــــداول 

اللعب االسرتاتيجيات داخل القسم وخارجه. 
املشاركات بني الوالدين والعاملني.  –4
  :إعـداد القائمني على الرتبية

يئتهم لفهم جيب تغي لعملية الرتبوية من مدرسني، ومديرين، ومفتشني و ري اجتاهات كل من يتصل 
الغرض من التعليم اجلامع، وكيف حتقق املدرسة أهـدافها يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة حبيث 

تمع . يستطيعون اإلسهام بصورة اجيابية يف جناح إدماجهم يف التعليم وإعدادهم لالندماج يف ا
  :إعـداد املعلمني
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 مج للدمج جيب توفري جمموعة من املعلمني ذوي اخلربة يف تعليم ذوي قبل تنفيذ أي بر
االحتياجات اخلاصة، وإعـدادهم إعـدادا مناسبا للتعامل مع العاديني واملعاقني ومعرفة كيفية إجراء ما 

اىل يلزم من تعديالت يف طرق التدريس ملواجهة احلاجات اخلاصة هلذه الفئة يف القسم العادي،
م املعاقني.  جانب معرفة أساليب توجيه التالميذ العاديني وإرشادهم إىل ما يساعدهم على تقبل أقرا

 إعــداد املناهج والربامج الرتبوية: من متطلبات الدمج ضرورة إعـداد املناهج الدراسية والربامج
نمية املهارات الشخصية الرتبوية املناسبة اليت تتيح لذوي االحتياجات اخلاصة فرص التعليم، وت

واالجتماعية والرتبوية ومهارات احلياة اليومية. 
 إخـتـيار مدرسة الدمج: تطلب عملية الدمج اختيار إحدى مدارس احلي أو املنطقة التعليمية

ء واملعلمني توفري اخلدمات  لتكون مركزا للدمج وفق شروط حمددة منها قرب املدرسة تساعد اآل
، وتوفري بناء مدرسي مناسب. ..واألنشطة الرتبوية

 .يئة األسر واألولياء إعـداد و
 .يئة التالميذ إعـداد و
 .إنتقاء األطفال الصاحلني لعملية الدمج

ر االجيابية لعملية التعليم اجلامع وجود األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مع  من اآل
دة التفاعل واالتصال ومنو  االطفال العاديني يف مبىن واحد، او قسم دراسي واحد يؤدي اىل ز
العالقات املتبادلة بني األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال العاديني كما جيعل بفضل 

ه العملية التقليل من الفوارق االجتماعيــة والنفسـية بني األطفال عامة وكذلك ختليص الطفل هذ
م جراء حالة اإلعاقة اليت يعاين منها واليت Stigmaاملعوق واسرته من الوصمة  اليت حلقت 

كدت وتدعمت من خالل وجود الطفل املعاق يف مركز تربية خاصة. 

لطفل ذو االحتياجات اخلاصة على حتقيق الذات ويزيد من دافعيته حنو يساعد التعليم اجلامع ا- 
التعليم وتكوين عالقات إجتماعية سليمة مع زمالئه مما يهيئ له منوا سليما يف خمتلف اجلوانب 

األكادميية واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية. 
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ر واملعلمني والطلبة يف املدرسة يساهم الدمج يف تعديل اجتاهات الناس بشكل عام واجتاهات االس- 
م حنو االطفال املعاقني . 6العامة بشكل خاص وتوقعا

يساعد الدمج فئات االطفال غري املعاقني واملعلمني يف املدارس العادية على التعرف عن قرب - 
الطفال املعوقني االمر الذي قد ينتج عنه تقدير أفضل وأكثر موضوعية وواقعية  واالحتكاك املباشر 

م على مواجهة تلك االحتياجات.  م وكيفية مساعد لطبيعة مشكال

ختفيض الكلفة االقتصادية املرتتبة على خدمات الرتبية اخلاصة يف املؤسسات يساهم الدمج يف - 
واملراكز املتخصصة، ويوسع قاعدة اخلدمات الرتبوية لالطفال املعوقني األمر الذي يرتتب عليه 
ملراكز املتخصصة  التوسع يف قاعدة قبول الطلبة خصوصا الذين ال تتاح هلم فرص االلتحاق 

ها بعد السكن، عدم توفر وسائل النقل اجتاهات األهل السلبية حنو مراكز الرتبية ألسباب خمتلفة من
اخلاصة. 

أن اي فكرة جديدة تكون سالح ذو حدين فكما أن للدمج اجيابيات كثرية فان له 
سلبيات ايضا وهي قضية جدلية هلا ما يساندها وما يعارضها ومن هذه السلبيات:  

ومدربني جيدا يف جمال الرتبية اخلاصة يف املدارس العادية قد يؤدي اىل عدم توفر معلمني مؤهلني - 
إفشال برامج الدمج مهما حتققت له من امكانيات. 

قي طلبة املدرسـة خاصـة أن املدارس -  دة الفجوة بني االطفال املعاقني و قد يعمل الدمج على ز
أساسي وقد يكون وحيدا يف احلكم على العادية تعتمد على النجاح األكادميي والعالمات كمعيار 

الطالب. 

تمع املدرسي وخاصة عند تطبيق فكرة الدمج -  دة عزلة الطفل املعاق عن ا قد يؤدي الدمج اىل ز
يف الصفوف اخلاصة أو غرف املصادر أو الدمج املكاين فقط، األمر الذي يستدعي اجياد برامــــــــج ال 

قي طلبة املدرسة العادية للتخفيف من العزلةمنهجية مشرتكة بني الطلبة  . 7و
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لتايل التاثري على مستوى -  قد يساهم الدمج يف تدعيم فكرة الفشل عند االطفال املعاقني و
دافعيتهم حنو التعلم وتدعيم املفهوم السليب عن الذات خاصة اذاكانت املتطلبات املدرسية تفوق 

املعاق وامكانياته. 

العادية تطبق املعيار الصفي يف التقييم يف حني أن الطفل املعاق حيتاج اىل تطبيق حيث أن املدارس 
املعيار الذايت يف التقييم والذي يقوم على أساس مقارنة أداء الطفل املعاق مع ما هو متوقع منه 

موعة الصفية.  وليس مقارنة مع أداء ا

ت اليت غالًبا ما تصاحب عملي ة الدمج التعليمي من املهم إدراكها هناك الكثري من الصعو
لطريقة اليت تناسبها ومبا  وتفهم األسباب اليت تقف من ورائها، للعمل على جتاوز كل صعوبة وحلها 

:يتماشى مع مصاحل الطفل. ومن أكثر املشكالت انتشارًا

نفسهم بسبب اإلعاقة أو ل* بعد موقع عدم قدرة بعض األطفال املعاقني على الوصول إىل املدرسة 
املدرسة. 

رفض املدارس العادية قبول األطفال املعاقني أو بعض أنواع اإلعاقات خشية عدم القدرة على *
رة اإلزعاج لآلخرين .التعامل معهم، وحتمل مسؤوليتهم، أو حبجة إ

ا* . عدم كفاية النصيحة أو املشورة املقدمة لألهل فيما يتعلق بعملية الدمج التعليمي وما يرتبط 
.املعاملة غري املرضية لألطفال املعاقني يف املدرسة العادية، كإمهاهلم وجتاهلهم*
عدم جاهزية النظام التعليمي العادي من حيث تصميم وختطيط املدرسة واألدوات والوسائل *

.الضرورية للمعاقني، وعدم وجود التسهيالت البنيوية الالزمة هلم داخل املدرسة
.ة لدى املدرسني حول كيفية التعامل والتكيف مع األطفال املعاقنيعدم توفر معرفة كافي*

م أو االستهزاء * إساءة بعض األطفال العاديني السلوك حنو األطفال املعاقني يف املدرسة، مثل ضر
.م
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عادة تعليم الطالب ذو احلاجات اخلاصة –1 النموذج االستشاري: يقوم فيه معلم الرتبية اخلاصة 
مهارة صعبــة أو يساعده على ممارسة مهارة تعلمها حديثا. 

يستخدم يف املدارس ذات األعداد القليلة من الطلبة واليت يوجد فيها أعدادا حمدودة من الطلبة - 
. ذوي االحتياجات اخلاصة

النموذج التعاوين: يتعاون كل من معلم الفصل العادي ومعلم الرتبية اخلاصة معا لتعليم الطلبة - 2
العاديني والطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف نفس الصف ويكون على أشكال:  

لوقت نفسه مع توفري الدعم. - أ التعليم: املوازي: تقسيم الطلبة اىل جمموعات ويدرسها 

عادة تعليم جمموعة من التعليم ا–ب  لبديل: يقوم معلم بتدريس موضوع معني ويقوم املعلم الثاين 
ديته.  الطلبة نفس النشاط إذا واجهوا صعوبة يف 

التعليم اجلماعي: تواجد املعلمني بنفس الصف والتدريس معا والتنقل بني الطلبة لتقدمي –ج 
املساعدة ملن حيتاج. 

التعليم يف حمطات تعلمية: يتم تقسيم املادة الدراسية والطلبة اىل وحدات أو جمموعات. –د 

ملوضوع املراد تدريسه. - ه معلم رئيسي ومعلم مساند: عندما يكون أحد املعلمني ذو خربة أكثر 

ني منوذج الفريق: يعمل معلم الرتبية اخلاصة كمنسق لفريق متعدد األعضاء ملستوى قسم مع–3
ألساليب اخلاصة بتعديل السلوك، املعلومات عن الطلبة، اخلطة. .. مزودا 

األهلية للدمج: - 1

وجود القدرات العقلية الىت من خالهلا يتكيف مع املدى املعرىف املوجود- أ
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القدرة على التنقل داخل الفصل مبساعدة اداة او جهاز- ب
ملهارات الالزمة للتفاعل مع الع- ج ادينيالتمتع 
وجود الرغبة ىف التعلم داخل الفصل العادى-د

دية املهارات- ص وجود القدرةعلى االعتماد على النفس ىف 
وجود االستقرار العاطفى الالزم للتكيف مع متطلبات التعلم داخل الفصل- ل
وجود القدرة على االستمرار ىف اداء مهمة ىف الفصل العادى - م
من اليوم الدراسى ىف الفصل %50الطفل املدمج حواىل فرتة الدمج: البد وان يقضى - 1

العادى. 
التكامل التعليمى: دراسة الطفل املعاق للمناهج الىت يدرسها الطفل العادى بقدر اإلمكان- 3
موعة - 4 التكامل االجتماعي: يتحقق من خالل مشاركة الطفل املعاق مشاركة فعلية ىف ا

. 8للمجموعةوحيس من خالهلا بشعور االنتماء

إن الطفل املعاق عندما يشرتك يف فصول الدمج ويالقى الرتحيب والتقبل من اآلخرين فإن ذلك 
ته يف  لثقة يف النفس، ويشعره بقيمته يف احلياة ويتقبل إعاقته،ويدرك قدراته وإمكا يعطيه الشعور 

تمع الذي يعيش فيه .  نتمائه إىل أفراد ا وقت مبكر، ويشعر 

كما أن الطفل املعاق يف فصول الدمج يكتسب مهارات جديدة مما جيعل يتعلم مواجهة 
ت احلياة، ويكتسب عددا من الفرص التعليمية والنماذج االجتماعية مما يساعــــــد على  صعو
حدوث منو اجتماعي أكثر مالءمة، ويقلل من تفهمه الذايت السليب ويكون العالقات اليت سوف 

ــــاج إليها للعيش واملشاركة يف األعمال واألنشطة الرتفيهية ويشجعه على البحث عن ترتيبات حيتــــ
حياتية أكثر عادية والدمج ميكن الطفل من بناء منوذج شخصي وتفهمه لذاته، اجتماعي، سلوكي 

تمع والبيئة احمليطة به ومن مثة التقليل التقليل من للتفاهم والتواصل  صفة االعتمـاد مع كافة أفراد ا
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ويضيف رابطة عقلية وسيطة أثناء لعب وهلو الطفل املعاق مع أقرانه على األم أو احد أفراد األسرة، 
العاديني . 

أن عملية الدمج يؤدي إىل تغري اجتاهات الطفل العادي حنو الطفل ذو االحتياجات اخلاصة 
العــادي علـى التعود على تقبــل الطفل املعاق ويشعر أضــف إىل ذلك أن الدمــــج يساعـــــد الطفــــــل 

. وقد أوضحت الكثري من الدراسات على إجيابية األطفال 9الرتياح مع أشخاص خمتلفني عنه
ستمرار وعمل صداقات بني األشخاص  العاديني عندما جيدون فرصة اللعب مع األطفال املعاقني 

ليم اجلامع. املختلفني، وهذا ما يوفره هلم نظام التع

م يتعلمون طرقا جديدة لتعليم الطفل  تمع، كما أ ء بعدم عزل الطفل املعاق عن ا يشعر اآل
ما يبدآن التفكري …  وعندما يرى الوالدان تقدم الطفل امللحوظ وتفاعله مع األطفال العاديني فإ

ن أن كثريا  ما ير من تصرفاته مثل مجيع األطفال الذين يف يف الطفل أكثر، وبطريقة واقعية. . كما أ
ذه الطريقة تتحسن مشاعر الوالدين جتاه طفلهما، وكذلك جتاه أنفسهما.  مثل سنه ــــ و

فاألطفال املعاقني يف للدمج فوائد تربوية وأكادميية لكل من التالميذ واملعلمني على النحو التايل:
مييا مقبوال بدرجة كبرية يف الكتابة، وفهم اللغة، واللغة مواقف الدمج الشامل حيققون إجنازا أكاد

.االستقبالية أكثر مما حيققون يف مدارس الرتبية اخلاصة يف نظام العزل
دة اخلربات  أضف إىل ذلك: أن العمل مع الطفل املعاق وفق نظام الدمج يعترب فرصة للمعلم لز

لطفل املعاق ـ والطريقة اليت التعليمية والشخصية. فالدمج يتيح الفرصة الكاملة ل لمعلم لالحتكاك 
تستخدمها للعمل مع الطفل مفيدة أيضا مع الطفل العادي الذي يعاين من بعض نقاط 

.10الضعف
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تمع بفوائد كثرية منها:   يعود التعليم اجلامع أي عملية الدمج على ا

تمع أن ينظر له على - 1 نه إنسان وعلى ا تمع إىل حق املعوق يف اشعاره  أنه ينبه كل أفراد ا
أنه فرد من أفراده، وأن اإلصابة أو اإلعاقة ليست مربرا لعزل الطفل عن إقرانه العاديني وكأنه غريب 

غري مرغوب فيه. 

م العاديني له-2 تمع إذ توظف أن الدمج الـتالميذ املعاقني مع أقرا قيمة اقتصادية تعود على ا
ا الصحيح ومبا يعود على الطالب بفوائد كبرية  ميزانية التعليم بشكل أكثر فاعلية بوضعها يف مكا
فتحول اإلنفاق من االستخدامات التعليمية غري املناسبة (مثل: استخدام وسائل النقل ملسافات طويلة 

ا يعترب توظيفا لألموال بشكل أكثر إنتاجية ونفعا للمجتمع. للوصول إىل املدارس اخلاصة. وهذا م

ت كبرية يف جمال الدمج التعليمي لذوي اإلعاقة.  فكيف لنا ان نطالب  ما زلنا، نواجه حتد
لدمج التعليمي وما زالت لدينا يف الـجــزائـر مدارس الرتبية اخلاصة اليت أنشئت يف الستينات وتقدم 

ليمية للطلبة من ذوي اإلعاقة يف بيئة مدرسية معزولة.  فإنشاء مدارس الرتبية اخلاصة يف خدمات تع
دف عدم قدرة الطلبة من ذوي اإلعاقة على استكمال تعليمهم العام اال  تلك احلقبة الزمنية كان 

م اخل م العاديني لتلقي الربامج التعليمية اليت تتناسب واحتياجا اصة.  من خالل عزهلم عن اقرا

هذا األمر أصبح مناقضا ملا تطالب به العديد من دول العامل املتقدمة من أمهية الدمج 
م العاديني  التعليمي للمعاقني، وذلك ملا لدى هؤالء من قدرات تساعدهم على تلقي التعليم مع اقرأ

يف املدارس العامة. 
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لتعليم اجلامـــع  وقد سبقتنا الكثري من دول العامل يف جمال الدمج التعليمي او ما نسميه 
وكانت هلا حركات تطويرية واسعة منذ منتصف القرن العشرين من خالل إصدار تشريعات وقوانني 

. 11تعطي الطلبة من ذوي اإلعاقة احلق يف تلقي التعليم يف املدارس العامة 

:  * جتربة ايطـاليا

اورة حىت سنة 1960كـان التعليم اخلاص قبل سنة  يف ايطاليا مشابه للكثري من الدول ا
تمع االيطايل. يف سنة 1968 مسح 1971، حيث حدثت ثورة يف مفهوم التعليم والصحة يف ا

ظهر قانون رقم 1977حيق تعليم املعاق يف املدارس النظامية اما سنة 118القانون األهلي رقم 
حيث وضع بعض االنظمة اليت حتدد عدد الطالب يف كل الفصول املوحدة حبيث ال يزيد 517

ا على  من الطلبة املعاقني. وبعدها مت إغالق مجيع 2طالبا على ان يكون يف كل فصل 20طال
املدارس والفصول اخلاصة للمعاقني وتوزيعهم على املدارس النظامية. 

ت املتحدة األمر  تعترب من الدول الرائدة يف تطبيق فكرة التعليم اجلامع يكية: * جتربة الوال
وتعـديالته واطلق عليه اسم قانون 142/94م ظهـــور القانــون رقــم ــشكاهلا املختلفة. حيث ت

)، حيث كان قبل هذا القانون (Education for all children Actالرتبية لكل األطفال 
ء غري معنيني بعملية التقييم واالحالة وكذلك تقييم  حقوق الوالدين مهضومة من حيث أن اال
ء يف عملية  االطفال بغري لغتهم االم، اما بعد صدور هذا القانون اصبح من الضرورة وجود دور لأل

اين لكل األطفال وحقهم كذلك بتطبيق اخلطة اختاذ قرار التسكني واإلحالة وإلقرار حق التعليم ا
.12الفردية 

من التجارب املشهورة يف Urbian Plavon Scoolتعترب جتربة والية كاليفورنيا: 
تطبيق فكرة الدمج لالطفال املعاقني حركيا حيث صممت هذه املدرسة لتطبيق فكرة دمج االطفال 

و330املعاقني حركيا مع التالميذ العاديني حيث التحق  طالبا من املعاقني حركيا 96طالبا عاد
مدرسني لالطفال املعاقني وزودت املدرسة جبميع 8مدرسني للعاديني و10يشرف عليهم 

ئية املتوازية وممرات املشي.  ملفاصل، احلواجز الكهر االمكانيات الالزمة مثل األجهزة اخلاصة 
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طبقت فكرة الدمج للمعاقني حركيا ومسعيا، وتطلب : Wisconsinوالية وسكنسون 
ذلك وجود مدرس مساعد يتقن لغة االشارة ملساعدة الصم. كما مت تطبيق فكرة الدمج بنجاح يف 

Michigan Stateعدد من جامعات أمريكا، ومن التجارب املشهورة جتربة والية ميتشغان 
Universityالحتياجات اخلاصة من حيث ممراته حيث صمم احلرم اجلامعي ليليب حاجة ذوي ا

لتقنيات الالزمة وأجهزة الكمبيوتر الناطقة وغريها  ومبانيه ومصاعده ملساعدة الطلبة املعاقني والتزود 
والكتب املسموعة .

فية اليت بدات بتطبيق سياسة الدمج جتربة الدامنارك:  تعترب الدامنارك من الدول االسكند
االخرى حيث بدات بتطبيق فكرة الدمج منذ منتصف الستينات. بشكل مبكر مقارنة مع الدول

من االطفال الدامناركيني يتلقون شكال من %12.6وهناك دراسة جلورج جونسن ان حوايل 
The Educationأشكال الرتبية اخلاصة. كما تبنت الدامنارك النموذج الرتبوي املوازي 

Pairing Modelادي مع معلم الرتبية اخلاصة يف حتمل يتمثل يف تعاون معلم الصف الع
النتقال اىل  مسؤولية تعليم االطفال املعاقني وضمن هذا النموذج يسمح لطالب الفصل اخلاص 

. 13الصفوف العادية يف بعض املواد الدراسية

لغة للتعليم اجلامع وإنتهجت سياسة تربوية قائمة على  إن غالبية الدول العربية أولت أمهية 
ملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األليسكو) 2012الدمج وقد مت التأكيد على ذلك سنة 

والتعليم وذلك لضمان فرص متكافئة للرتبية2003حبيث مت ابرام عقدا عربيا لفئة املعاقني سنة 
جلميع األطفال املعاقني ودجمهم يف مجيع املؤسسات الرتبوية والتعليمية ويف أقسامها النظامية العادية، 

ولتحقيق هذا اهلدف حالت هذه الدول توفري ما يلي: 

ـ تكوين اإلطارات الرتبوية املؤهلة ملرافقة هذه الفئة 

عليمية التعلمية ـ توفري الوسائل واإلمكانيات الضرورية للعملية الت
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هيل األطفال العاديني  مهية دمج األطفال املعاقني يف املدارس العادية و تمع  ـ توعية االسرة وا
واملعلمني إلستقبال األطفال املعاقني. 

ـ إعادة النظر يف املناهج والربامج التعليمية للتالئم مع السمات النمائية والنفسية والبيداغوجية 
قني وتكييفها والتطور العلمي والتكنولوجي يف ميدان تكنولوجية التعليم احلديث. لألطفال املعا

لت إستقطاب التعليم يف بعض  من خالل ماسبق  نلمس أمهية هذه الفكرة والتجربة  اليت 
الدول العربية كاألردن، االمارات العربية املتحدة، السعودية، البحرين، اجلزائر. 

* جتربة األردن:  

يف مدرسة عبد احلميد شرف مببادرة من 1983/ 1982فكرة الدمج يف العام بدأت
مج دبلوم الرتبية اخلاصة وبفضل قناعة مديرة املدرسة  إحدى املعلمات اليت كانت تدرس يف بر

طالبا ميثلون حاالت بطيئي التعلم وحاالت االعاقة 20آنذاك حيث مت إنشاء فصل خاص ضم 
ء الطلبة على فصول املدرسة العادية مبعدل الدمج وإعداد الربامج الرتبوية . مت توزيع هؤال14احلركية

ت املتمثلة يف صعوبة تقبل الطلبة العاديني وأوليائهم  الفردية لكن كانت هناك بعض الصعو
ومعلميهم لفكرة الدمج إضافة اىل صعوبة متابعة الطلبة غري العاديني للمناهج الدراسية العادية. 

شراف معلمة تربية ثانية: يف مدرسة املنهل بعمان: التجربة ال فتح فصل خاص ضمن املدرسة و
ت التعلم. 10خاصة، ضم  طالب من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة واحلركية وصعو

افتتاح وحدة الرتبية اخلاصة ومن مهامها اإلشراف على جتربة املدرسة العصرية بعمان: 
ملدرس وتضم هذه الصفوف حاالت من 95/96ة العادية منذ العام الصفوف اخلاصة امللحقة 

األطفال غري العاديني. 

إحلاق الطلبة يف الصفوف العادية مث حتويل الطلبة غري آلية العمل يف الفصل اخلاص: -
العاديني إىل الصف اخلاص بعض الوقت يعودون بعدها إىل الصفوف العادية. 
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مت افتتاح قسم للرتبية اخلاصة يف وزارة الرتبية والتعليم * جتربة اإلمارات العربية املتحدة: 
وأنشأت فصول للرتبية 1980- 1979ضمن إدارة اخلدمة اإلجتماعية وذلك يف العام الدراسي 

ث على مستوى الدولة اختصت  اخلاصة يف املدارس التأسيسية بواقع مخسة فصول للذكور واإل
لفصول إمارة ديب منها بفصلني، بينما كان عدد ال تلميذا 40تالميذ والتلميذات امللتحقني 

توسعت فصول 1985و1984بني عامي 15وتلميـــــــــــــذة معـــظمهم من حـــاالت التخـــــلف العقــلي 
الرتبية اخلاصة لتشمل األطفال املتأخرين دراسيا وبطيئي التعلم، فيما مت حتويل حاالت التخلف 

صــدرت أول الئحـــة تنظــــم العمــل يف 1988ن االجتماعية، يف عام العقلي لوزارة العمل والشؤو 
ت يف  لطالب الذين يعانون من صعو الهتمام  فصــــول الرتبيـة اخلاصة وجتسد الواقع امليداين 

التعلم. 

على مستوى 249وصل عدد الفصول يف العام الدراسي اىل 2000- 1999يف عام 
منطقة ديب التعليمية فيما وصل عدد الطالب امللتحقني يف الفصول يف فصال يف37الدولة منها 

طالبا وطالبة يف منطقة ديب. 281طالبا وطالبة، منهم 1825نفس العام اىل 

كمــا تـم استحــداث ادارة خاصـــة لـرعايــــة ذوي االحتيــــاجــات اخلاصة وذلك يف العام 
اية الفائقني واملوهوبني وقسم الرتبية اخلاصة بقسميها قسم رع2000–1999الدراسي 

لفئات اخلاصة وتطوير الربامج التشخيصية  ـــدف توسيع رقعة االهتمام  ومشكـــالت التعلــــم وذلك 
والعالجية املقدمة هلم. 

بينهم يشيـــر اإلحصاء العام للسكان والسكـــن األخيـــــر أن عدد املعاقني يصل إىل مليون من
من ذوي %31من املكفوفني، %24من الصم والبكم، %01إعاقة حركية، 44%

اإلعاقات الذهنية. ولقد صدرت يف السنوات األخرية عدة قوانني خاصة حلماية ذوي اإلحتياجات 
) من القانون 18، 17، 16، 15، 14اخلاصة وضمان إدماجهم يف العملية التعليمية (املادة 

منه اليت تنص 14، خاصة املادة 2008جانفي 23املؤرخ يف 08ـ 04بية رقم التوجيهي للرت 
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على: (تسهر الدولة على متكني األطفال من ذوي اإلحتياجات اخلاصة من التمتع حبقهم يف 
.   16التعليم)

تمع اجلزائري، فكلما زاد عاد  إن فئة ذوي االحتياجات اخلاصة تشكل شرحية هامة يف ا
دة يف هذه الفئة، وجند االطفال ميثلون النسبة االكرب لذوي االحتياجات اخلاصة  السكان تبعته ز

و حيث يعرف على انه حيتاج طول حياته أو خالل فرتة من حياته اىل خدمات خاصة كي ينمو أ
يتعلم أو يتدرب أو يتوافق مع متطلبات حياته اليومية أو االسرية أو الوظيفية أو املهنية مما ميكنه من 

املشاركة يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية بقدر املستطاع. 

منها حبق التعليم للجم ذه الفئة اميا الهتمام  يع واجلـزائر كغريها من الدول تسعى جاهدة 
ذا فقد عمدت اىل تطبيق سياسة التعليم اجلامع  فالتعليم للتميز والتميز جيب ان يكون للجميع، و
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة، ابتداء بعملية التحسيس واالعالم عن طريق امللتقيـــــات الوطنية 

الوزارتني لكيفية حتديد وعقد اتفاقية بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة التضامن الوطين والتنسيق بني
ذا اجلانب من حيث وضع النصوص ،إصالح االختالالت وتدارك  اإلجراءات العملية للتكفل  

. 17النقائص سواء منها املتعلقة مبردودية الفعل الرتبوي أو حوكمة املدرسة اجلزائرية 

اخلاصة يف إن قضية التعليم اجلامع الذي يتم عن طريقه دمج األطفال ذوي االحتياجات 
اهلامة واخلطرية فهي سالح ذو حدين فإذا مل يتم اإلعداد اجليد  املدارس العادية يعترب من القضا
لعملية الدمج ومت تاليف كل العقبات اليت ميكن أن تعرتضه فانه سينعكس اجيابيا على مجيع املعنيني 

ر مدمرة على لطفل املعاق، أما إذا كان التخطيط سيئا واعرتضت عقبات كثرية فا نه سيكون ذو أ
لتايل جيب اإلشارة إىل األســــــس اليت  م و مجيع األطفال املدجمني وكذلك مجيع املعنيني 

ا يف عملية التخطيط على النحو التايل:  18جيــب مراعا

على اجلهات ذات العالقة بتنفيذ عملية الدمج لألطفال ذو احلاجات اخلاصة عموما 
لدمج بطريقة إجرائية بعبارات واضحة وحمددة وتعريف الفئة املستهدفة واملعايري وتعريف املعين 
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مج الدمج طويلة وقصرية املدى والفرتة  الالزمة الختيارهم يف عملية الدمج وكذلك حتديد أهداف بر
الزمنية اليت حتتاجها عملية الدمج. 

أو غر  مج الدمج سواء كان صفا خاصا أو صفا عاد فة مصادر أو دمج مكاين حتديد بر
مج التعليمي الذي سيتم تطبيقه هل هو منهاج عادي دون أية خدمات  وكذلك حتديد نوعية الرب
تربوية خاصة أو منهاج موازي معدل للمنهاج العادي، هل حتتاج عملية الدمج اىل خدمات 

مساندة. 

ألسس الواجب توافرها يف األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أنفسهم أما فيما يتعلق 
فالبد أن يكون الطفل من نفس الفئة العمرية لطلبة املدرسة العادية، وان يكون سكنه قريبا من 
املدرســـة، ان ال يكون يعاين من اعاقة مزدوجة، وقادرا على االعتماد على ذاته يف املهارات 

. 19معنينياالستقاللية وحبيث يتم عرض الطفل على جلنة تربوية مؤلفة من عدة أشخاص 

إن املفهوم الشامل لعملية التعليم اجلامع او الدمج التعليمي ال تعين فقط توحيد خاتـــمـــــــة: 
جمرى التعليم بني الطالب عاديني وذوي االحتياجات اخلاصة بل تعرب عن فلسفة ذات نزعة انسانية 

تمع من جديد على أخالقية ال تفرق بني انسان عادي وآخر معوق، لكنها إعادة صياغة لفئات ا
تمع ككل.  خريطة خدمات ا

كما ان عملية الدمج تدعو اىل اعادة بناء التعليم العام والرتبية اخلاصة ووضعها ضمن نظام 
جديد يوفر لطالب املساعدة املطلوبة يف نطاق القسم العادي. 

فهي تركز على كيفية إدارة األقسام واملدارس اليت ميكن ان توفر احلاجات الرتبوية لكل 
مج الفردي  ا ال تلغي وجود مدرس الرتبية اخلاصة بل تعترب وجوده ضرورة لتوفري الرب طفل، كما أ

املناسب ودعم املعلم العادي.  
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ن األطفال املعاقني بل حاول ورغم أن اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر مل يهمل هذه الفئة م
إدماجهم وفق صيغ متعددة واعتمادا على جتارب عربية وأجنبية مستندا يف ذلك على القانون 

التوجيهي للرتبية الذي ال يفرق بني فئة األطفال املعاقني والعاديني يف عملية التعليم والتكوين. 

لسنة الدراسية يف مطلع السنة إن اجليل الثاين من اإلصالح الرتبوي الذي شرع فيه خالل ا
حيمل يف طياته تعديالت جوهرية مشلت النسق الرتبوي والبيداغوجي 2017/ 2016الدراسية 

الذي سيساعد التالميذ العاديني واملعاقني يف التكيف مع متطلبات عصر تكنولوجية اإلعالم 
واالتصال. 

افة مواقف التميز وإجياد جمتمعات يف األخري جند أن فكرة التعليم اجلامع هي أجنح وسيلة لك
حقيقية وإقامة جمتمع متسامح وهي ما يصبو اليه هذا التعليم كهدف اسرتاتيجي عاملي. 
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مدى مسامهة الظروف الفيزيقية (الضوضاء، احلرارة، اإلنارة) 

يف وقوع حوادث العمل

تيارت- ) SOTRIFITدراسة ميدانية مبؤسسة القلد(
األستاذة محدادة ليلى، جامعة تيارت

األستاذ الدكتور مباركي بوحفص، جامعة وهران
امللخص:

الفيزيقية يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى مسامهة الظروف 
القلد لوالية تيارت، وللتحقق من أهداف الدراسة قاما الباحثان بتصميم استبيان يقيس مدى 
رة) يف وقوع حوادث العمل، يتكون من تسعة  مسامهة الظروف الفيزيقية (الضوضاء، احلرارة، اإل

مسامهة الضوضاء يف وقوع احلوادث ) أبعاد، هي 03) عبارة موزعة على ثالثة (29وعشرون (
رة يف وقوع احلوادث، مت تطبيقه على عينة عشوائية  ومسامهة احلرارة يف وقوع احلوادث ومسامهة اإل

) عامال منفذا، وأسفرت نتائج الدراسة على ما يلي:40مكونة من أربعني (
ة القلد.تساهم كل من الضوضاء واحلرارة بدرجة عالية يف وقوع حوادث العمل مبؤسس- 
رة بدرجة عالية جدا يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد.-  تساهم اإل

رة.الكلمات املفتاحية: حوادث العمل، الضوضاء، احلرارة، اإل

Abstract:

The objective of this study is to know the contribution of physical conditions in an
occurrence of work accidents at “SOTRIFIT” institution in Tiaret. However to
make sure of the objectives, we have designed a questionnaire which has
measured the contribution of physical conditions (noise, heat, lighting) in the
occurrence of work accidents. It contains twenty nine (29) terms that were
distributed for three (03) aspects: the contribution of noise, heat and lighting in
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work accidents, then it is applied over random pattern which is a sample of forty
(40) executive workers. We attained the following the results of this study:

The noise and the heat contributed highly in the occurrence of work accidents
at SOTRIFIT institution.

The lighting contributed very highly in the occurrence of work accidents.

Key words: work accidents, noise, heat, and lighting.

املقدمة:-1

نتيجة املنافسة االقتصادية لدول العامل، فان وترية التصنيع املتسارعة أدت إىل العمل حتت ظروف 
يف كافة جماالت احلياة خطرية وصعبة، كذلك  االستعمال املكثف واالعتماد الكلي على اآلالت

ويف عامل الشغل على وجه التحديد، حيث أصبح اإلنسان يف ظل هذا التطور التكنولوجي ال 
يستغين على خدمة اآلالت، مما جعل اغلب حوادث العمل ترتبط بسوء العالقة بني اإلنسان 

ا تتس بب يف خسائر والتقنية حمل االستعمال، وتكمن أمهية دراسة  ظاهرة حوادث العمل يف كو
فاضحة اليت ترتكها على مستوى األفراد، أو املؤسسة كإطار تنظيمي، اجتماعي ينتمي إليه الفرد.

ت اليت تناولت موضوع حوادث العمل  ونظرا ألمهية هذه الظاهرة جند العديد من الدراسات واملقار
ين، االقتصادي .... اخل، من جوانب خمتلفة، منها اجلانب السيكولوجي، االجتماعي، الفيزيقي، التق

فمن خالل دراستنا هذه سنحاول دراسة حوادث العمل من جانبها الفيزيقي املتمثل يف: الضوضاء، 
رة مبؤسسة القلد، اليت تندرج ضمن صناعة احلديد والصلب والذي يعترب من أكثر  احلرارة، اإل

ملخاطر املهنية وظروف العمل الصعبة الراجعة إىل طبيعة نشاطاته والعمليات اليت الصناعات احلافلة 
ا العمال، فمثال عملية صهر احلديد وشحن األفران تتطلب درجة حرارة عالية، فضال عن  يقوم 

لعمل. الضوضاء املرتفعة الصادرة من اآلالت والتجهيزات اخلاصة 

اإلشكالية:-2

دد القائمني على العمل وكذلك العاملني يف بلدان العامل املختلفة سواء  من اكرب املشاكل اليت 
ا تكلف البلدان الكثري من  املتقدمة منها أو السائرة يف طريق النمو، هي مشكلة حوادث العمل كو
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ة النفسية واالجتماعية، تؤكد يف ذلك إحصائيات املكتب ا لدويل للشغل النفقات املادية واملعا
)BIT بسبب احلوادث واألمراض املهنية، وتؤدي هذه 270) أن مليون عامل ميوتون سنو

ة  م، إضافة إىل 03مليون عامل والتوقف عن العمل ملدة تفوق ثالثة (160األخرية إىل معا ) أ
.1مليار دوالر سنو1250ارتفاع تكاليف التعويض عن هذه احلوادث ب 

لعمل يف اجلزائر حسب إحصائيات املعهد الوطين للوقاية من األخطار أما حوادث ا
يف خمتلف 50000أن مخسون ألف 2009) سنة INPRPاملهنية( حادث عمل يقع سنو

. وحسب تصريح 2حادث عمل مميت800إىل 750القطاعات، وقد بلغ متوسط احلوادث مابني 
التأمينات االجتماعية لوالية تيارت، أنه مت رئيس مصلحة حوادث العمل واألمراض املهنية ملؤسسة

يف كل القطاعات.2014حادث عمل سنة 140إحصاء 

جيمع املختصون يف علم النفس العمل والتنظيم، األرغونوميا، األمن والسالمة املهنية، أن 
لبيئة املهنية، هذا ما  تؤكده ظروف العمل الفيزيقية الصعبة والسيئة تساهم يف وقوع احلوادث 

)، الذي توصل من خالهلا إىل الوقوف 1905/1910الدراسات امليدانية اليت أجراها ماكس فيرب(
على الدور الكبري الذي تلعبه الظروف الفيزيقية واإلنسانية يف خلق األجواء اآلمنة والسليمة ألداء 

ألجهزة واملعدات اليت يعم .3ل عليها العمالاألعمال، خاصة تلك اليت تتضمن خماطر آلية متعلقة 

حول العالقة بني Obsorne et Vernon) 1922بينت دراسة أبرسون وفرنون (
درجة احلرارة وحوادث العمل، أنه توجد عالقة واضحة بني درجات احلرارة ومعدالت احلوادث لدى 
جمموعات من عمال املصانع، حيث أن احلوادث تزداد كلما ارتفعت درجة احلرارة أو اخنفضت عن 

لضيق وجيذب امل عدل املناسب، فدرجات احلرارة الغري املناسبة يف مكان العمل جتعل العامل حيس 
.انتباه العامل حنو نفسه، ومن مت يبتعد انتباهه عن العمل، وهكذا حيتمل أن يتورط يف احلوادث

يف دراسته حول حوادث العمل ومنعها، أن معدل 1936Vernonكما توصل فرنون 
تقريبا عن معدل احلوادث %25يف ظروف الضوء الصناعي غري الكاف زاد مبقدار حوادث العمل 
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ثرا أكرب من غريها فيما يتعلق مبعدل احلوادث  يف ضوء النهار الطبيعي، كما أن مهنا معينة أبدت 
.4ا 

كا ريكو ( لوحدات 2008وتوصل أبدول رزاكو أ ) يف دراسته حول أسباب حوادث العمل 
أن أغلب املعرضني حلوادث العمل تنقصهم اخلربة، والكفاءة املهنية وعدم استخدامهم الصناعية، 

ملعدات الوقاية الفردية أثناء مزاولتهم العمل، كما ترجع احلوادث إىل ظروف العمل الصعبة أمهها 
.5نقص التهوية، اإلضاءة الغري الكافية، وارتفاع درجات احلرارة بورشات العمل

) حول ظروف العمل الفيزيقية السائدة يف مركز النسيج، 2010رشيد (أما دراسة خلفان
توصل إىل أن ظروف العمل الفيزيقية السائدة يف بيئة العمل هي ظروف صعبة، جمهدة وخطرية ال 
ا أن تكون سببا يف وقوع  تتالءم مع املعايري اليت تضمن السالمة واألمن للعمال، واليت من شأ

.6نية احلوادث واألمراض امله

لنسبة لدراسة لونيس علي وعبد هللا صحراوي ( ) حول عالقة حوادث 2010كذلك 
لظروف الفيزيقية يف البيئة املهنية، بينت النتائج على وجود عالقة بني الظروف الفيزيقية (  العمل 

رة، الضوضاء، التهوية، الغبار، أرضية مكان العمل) وحوادث العمل مبؤسسة االمسنت، كم ا ابرزا اإل
أمهية املتغريين ( احلوادث والظروف الفيزيقية ) يف ميدان العمل، وعدم إمهال الظروف الفيزيقية من 
ا تعترب  م ووحدات اإلنتاج لديهم، أل ب العمل عند صياغة سياسة منظما طرف املسؤولني وأر

املسطرة للمؤسسة، لدى اجلميع عنصر أساسي من عناصر جناح العملية اإلنتاجية، وحتقيق األهداف
لبيئة املهنية  .7بقدر ماهي كذلك متغري ذو اجتاهني للوقوع أو عدم الوقوع يف حوادث العمل 

لظروف الفيزيقية (الضوضاء،  من خالل كل ما سبق نستنتج أن حوادث العمل مرتبطة 
رة) السائدة والغري املناسبة حبوادث العمل يف البيئة الصناعية،  وحتسني هذه الظروف احلرارة، اإل

يعمل على خلق بيئة أمنة خالية من املخاطر ومهددات الصحة والسالمة املهنية للعمال.
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انطالقا من كل هذا سنحاول التأكيد على حقيقة العالقة القائمة بني الظروف الفيزيقية 
رة) وحوادث العمل مبؤسسة القلد اليت تعترب بيئة ع مل حافلة السائدة (الضوضاء، احلرارة، اإل

ملخاطر وظروف فيزيقية صعبة راجعة إىل طبيعة النشاط حبد ذاته، وكذلك طبيعة املناخ الذي 
رتفاع حمسوس لدرجات احلرارة يف فصل الصيف، واخنفاض  تتواجد به املؤسسة، الذي يتميز 

فيزيقية حمسوس لدرجات احلرارة يف فصل الشتاء. وعليه نطرح التساؤل التايل: هل تساهم الظروف ال
السائدة يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد؟

ولإلجابة على التساؤل العام جيب اإلجابة على التساؤالت الفرعية:

ما مدى مسامهة الضوضاء يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد ؟-1
ما مدى مسامهة احلرارة يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد ؟-2
رة يف وقوع -3 حوادث العمل مبؤسسة القلد ؟ما مدى مسامهة اإل

أهداف الدراسة :-3

دف الدراسة احلالية إىل:
معرفة مدى مسامهة الضوضاء يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد.- 
معرفة مدى مسامهة احلرارة يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد .- 
رة يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد .-  معرفة مدى مسامهة اإل

حتديد املفاهيم:-4

الظروف الفيزيقية:4-1

هي أحد العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف سلوك العملني، وتشمل على الضوضاء، احلرارة 
ثري بعض  رة، وتضم أيضا مسات مجالية معينة مثل ألوان اجلدران، األرضية، ويتميز  ت اإل مستو
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ىل حد كبري، يف حني أن عوامل أخرى  هذه الظروف على أداء العملني بكونه مباشرا وسلبيا إ
.8كاأللوان تتميز بتأثري غي مباشر وأقل 

ا عبارة عن اإلشارات الصوتية اليت ميكن أن تؤثر سلبا على الضوضاء: 4-2 يعرفها كريتار على أ
تشكل  مصدر إزعاج لكثري من القطاعات حيث، 9اجلانب الفيزيولوجي والسيكولوجي للفرد 

لعامل املستمر لضوضاء عالية  وبدون أجهزة الوقاية الفردية يؤدي به إىل اإلصابة املهنية، فتعرض ا
ا تتسبب يف تشتت االنتباه، ومن مت تزايد 10لصمم املهين ، كما بينت العديد من الدراسات أ

لفرد، كما أنعىا تعزل اإلشارات الصوتية  احتمال وقوع احلوادث لنقص االنتباه لألخطار اليت حتيط 
لسالمة إىل العامل كجرس ع ن العامل ، الشيء الذي مينع وصول الكثري من املعلومات املتعلقة 

حتمال تعرضه حلادث أثناء العمل .11اإلنذار أو إخطار زمالئه يف العمل 

احلرارة: 4-3

هي احد أشكال الطاقة وميكن أن تنتج يف بيئة العمل من مصادر طبيعية مثل أشعة 
، حيث اثبت الدراسات أن درجة احلرارة اليت يعمل فيها 12الشمس أو صناعية مثل األفران وغريها 

ت العمل تكون  ت النامجة عنها، فقد وجد أن إصا الفرد تؤثر على عدد حوادث العمل واإلصا
دىن عندما يعمل الفرد يف درجة حرارة معتدلة، وكلما قلت درجات احلرارة أو زادت عند حدها األ

عن درجة احلرارة املثلى زاد معدل حوادث العمل، كما تبني أنه إذا زادت درجة احلرارة أو قلت 
ا مما يتسبب يف توقف العامل لفرتة أطول عن  ا تزيد من خطورة احلوادث وشد بدرجة كبرية فإ

.31العمل 

رة: 4-4 اإل

هي اجلزء املرئي من الطيف الكهرطيسي الواقع بني األشعة حتت احلمراء والفوق البنفسجية  
رة اجليدة غالبا ما تساعد العمال على 14والذي تتحسس له العني لرتى األشياء من حوهلا  ، فاإل

اإلدراك والدقة يف التمييز رفع كفايته اإلنتاجية مبجهود أقل، ألن هذه الكفاية غالبا ما تتوقف على
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بني األشياء املستعملة يف العمل من أدوات، آالت ومواد، حيث إذا كان  العامل يعمل حتت إضاءة 
ا تسبب له التوتر واالضطراب يف حواسه أو جوانب من جسمه،  غري موزعة بشكل كاف فإ

دة التعب، ومن جهة أخرى فإن تفاوت األماكن  املتقاربة يف شدة اإلضاءة وكذلك كثرة األخطاء وز
%، كما اإلضاءة السيئة تتسبب يف وقوع 15وكثرة التنقل بني أماكن العمل تسبب إجهاد للعينني 

.The National Safety Council (NSC)16من حوادث العمل  حسب20

حوادث العمل:4-5

هي أي إصابة يتعرض هلا العامل، مما يؤدي إىل تعطيل النشاط املبذول، وما يرتتب عن 
. أما من الناحية القانونية، 17ذلك من خسائر مادية ومعنوية للعامل واملؤسسة على حد سواء 

املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، معدل 1983املؤرخ يف يوليو 83-13فالقانون اجلزائري 
ألمر رقم ومت يعترب كحادث عمل كل 06واملادة رقم 1996جويلية 06املؤرخ يف 96- 19مم 

جتة عن سبب مفاجئ وخارجي طرأ يف إطار عالقات العمل  .18حادث اجنرت عنه إصابة بدنية 

اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يتالءم املنهج املعتمد يف الدراسة: -5
ا.                                       مع ط بيعة الدراسة وتساؤال

) عامل تنفيذي مبؤسسة القلد 40مت اختيار عينة عشوائية مكونة من أربعني (عينة الدراسة: -6
لوالية تيارت.

): يوضح توزيع العينة حسب السن:01خصائص العينة: اجلدول رقم (1- 6

النسبة املئوية العددالفئات 
26–381332.5
39-512767.5

موع 40100ا
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سنة، ويرجع 51-39من خالل اجلدول نالحظ أن اغلب أفراد العينة ينتمون إىل الفئة العمرية 
.1992هذا إىل أن أغلب العمال توظفوا مع بعض منذ بدأ املؤسسة مهامها سنة 

): يوضح توزيع العينة حسب األقدمية:02اجلدول رقم (

النسبة املئويةالعددالفئات
2-131640

14-252460
موع 40100ا

، %60سنة بنسبة 25- 14من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب أفراد العينة ينتمون إىل الفئة 
ا سنة  . 1992ويرجع هذا إىل أن أغلب العمال توظفوا معا منذ أن بدأت املؤسسة نشاطا

):03اجلدول رقم (

توزيع العمال املعرضني وغري املعرضني حلوادث العمل حسب السنيوضح 

النسبة املئوية العدد التعرض للحوادثالسن 
0410نعم 36-38

0922.5ال
1127.5نعم39-51

1640ال
موع 40100ا

، حيث سجلت أعلى %37,5من خالل نالحظ أن أعلى نسبة للمعرضني للحوادث كانت ب 
لفئة العمرية  ، يرجع هذا إىل أن اغلب أفراد %27.5سنة، قدرت ب 51- 39نسبة للتعرض 

سنة، لذا ال ميكن املقارنة بني الفئتني يف التعرض للحوادث.51و39العينة يرتاوح سنهم مابني 
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):04اجلدول رقم (

يوضح توزيع العمال املعرضني وغري املعرضني حلوادث العمل حسب األقدمية

النسبة املئويةالعددالتعرض للحوادثنالس
0615نعم2-13

1025ال
0922,5نعم14-25

1537,5ال
موع 40100ا

، إذ بلغت أعلى %37.5من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة املعرضني للحوادث بلغت 
لنسبة لفئة االقدمية  أن أغلب أفراد ، ويرجع هذا إىل %22.5سنة ب 25-14نسبة للحوادث 

سنة لذا ال ميكن املقارنة بني الفئتني يف التعرض 25و14العينة ترتاوح مدة عملهم مابني 
للحوادث.

:مت االعتماد يف الدراسة على األساليب اإلحصائية التاليةاألساليب اإلحصائية: -7

توسط احلسايب للبعد.النسب املؤوية، االحنراف املعياري، معامل ألفا كرونباخ، املتوسط احلسايب، م

)، مسامهة متوسطة 2.6- 1.8)، مسامهة ضعيفة (1.8- 1الفئات: مسامهة ضعيفة جدا (
).5- 4.2)، مسامهة عالية جدا (4.2-3.4)، مسامهة عالية (2.6-3.4(

استخدمت الباحثة استبيان يقيس مدى مسامهة الظروف الفيزيقية يف وقوع أداة الدراسة: -8
لد حيث مت بناء االستبيان بناء على الثرات النظري للدراسة، تكون حوادث العمل مبؤسسة الق

) عبارة موزعة على ثالثة أبعاد وهي الظروف الفيزيقية، احلرارة، 29االستبيان على تسعة وعشرون (
رة. مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني ( حمكمني) يف ختصص علم النفس العمل 03اإل
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النفس وعلوم الرتبية جبامعة ورقلة وقسم العلوم االجتماعية جامعة تيارت، والتنظيم من قسم علم
م مت إعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. وقد مت التأكد من اخلصائص السيكوميرتية  ووفق اقرتاحا

لالستبيان من حيث صدقه وثباته.

:صدق االتساق الداخلي1- 8

.0.01وهي دالة عند 0.66ية بلغت درجة البعد األول مع الدرجة الكل

.0.01وهي قيمة دالة عند 0.73بلغت درجة البعد الثاين مع الدرجة الكلية 

.0.01وهي قيمة دالة عند 0.45بلغت درجة البعد الثالث مع الدرجة الكلية 

و منه تستنتج أن االستبيان يتمتع بدرجة صدق مرضية .

ستعمال طريقة مت حساب الثبات لكل ثبات األداة: 8-2 بعد على حدا ولالستبيان ككل 
اأفاكرونباخ، واجلدول التايل يبني نتائج حساب الثبات:

): يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ الستبيان مدى مسامهة الظروف الفيزيقية 05اجلدول رقم (
يف وقوع حوادث العمل مبؤسسة القلد

موع األبعادقيمة ألفا كرونباخ قيمة ألفا كرونباخالبعد 
0.880.85مسامهة الضوضاء

0.85مسامهة احلرارة
رة  0.70مسامهة اإل

ستعمال معامل ألفا  05كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ) مت التأكد من ثبات االستبيان 
كرونباخ، واملالحظ كل معامالت األبعاد مرتفعة، يف حني كان معامل الثبات لالستبيان ككل 
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لتايل 0.85حيث قدر مرتفع  ن االستبيان يتمتع بدرجة مرضية من الثبات و ، مما ميكنا القول 
ميكن االعتماد عليه يف الدراسة األساسية.

_ عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:9

مدى مسامهة الضوضاء يف وقوع احلوادث مبؤسسة نص التساؤل: مانتائج التساؤل األول: 9-1
ذا التساؤل مت حساب النسبة املئوية لكل بديل، بعدها حساب املتوسط القلد، ولإلجابة على ه

احلسايب لكل فقرة مث حساب متوسط البعد ككل، بعدها إدراج املتوسط احلسايب للبعد يف الفئة اليت 
ينتمي إليها .

): يوضح االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية 06جدول رقم(
ت العم ال لبعد مسامهة الضوضاء يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلدالستجا

دائمامسامهة الضوضاء يف ووقوع احلوادث 

%

غالبا

%

أحينا

%

درا

%

أبدا

%

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

10652,5202.53.601.00تسبب يل الضوضاء املرتفعة الوقوع يف حادث بعملي
575017.52.53.670.82بسب الضوضاء املرتفعةأرتكب أخطاء يف عملي 

5757.512.503.720.75أفقد الرتكيز أثناء عملي بسبب الضوضاء املرتفعة
2,582.52,512.503.750.70يتشتت انتباهي يف العمل بسبب الضوضاء املرتفعة

5707.517,503.620.83افقد الرتكيز يف العمل بسبب الضوضاء املتقطعة
12,557.52,527.503.551.03افقد الرتكيز يف العمل بسبب الضوضاء املستمرة

4042.52,51504.071.02استعمايل ملعدات الوقاية من الضوضاء جينبين احلوادث
أرى أن التقليل من الضوضاء يساهم يف رفع تركيزي 

أثناء العمل
2562.52.51004.020.83

تعرضي لضوضاء مرتفعة لفرتات طويلة يوشك يب 
ارتكاب حادث عمل

20.582.52.512.503.750.70

لقلق والتوتر أثناء عملي بسبب الضوضاء  اشعر 
املرتفعة

17.567.52.512.503.450.98

14.3683.215.70.53.72املتوسطات 
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ت العمال كانت على البديل ) نالحظ أن أعلى نسبة06من خالل اجلدول رقم ( إلجا
ذرا، مث نسبة %15.7، تليها نسبة %68غالبا بنسبة  على البديل %14.3على البديل 

، أخريا %3.2دائما، و ذرا . كما قدر املتوسط احلسايب %0.5على البديل أحيا على البديل 
ال (3.72للبعد ب  املسامهة العالية، ومنه نستنتج ) الذي يعرب على 4.2- 3.4وهو ينتمي إىل ا

أن الضوضاء تساهم بدرجة عالية يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلد من وجهة نظر العمال.

: الذي ينص: ما مدى مسامهة احلرارة يف وقوع حوادث العمل عرض نتائج التساؤل الثاين9-2
لكل بديل، مث حساب مبؤسسة القلد ؟، ولإلجابة على هذا التساؤل مت حساب النسبة املئوية 

املتوسط احلسايب لكل فقرة، مث حساب متوسط البعد ككل، بعدها إدراج املتوسط احلسايب للبعد يف 
جمال املسامهة الذي ينتمي إليه.

): يوضح االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية والنسيب املئوية 07جدول رقم(
ت العمال لبعد مسامهة احلرارة يف وقو  ع احلوادث مبؤسسة القلدالستجا

مسامهة احلرارة يف 

ووقوع احلوادث 

دائما

%

غالبا

%

أحينا

%

درا

%

أبدا

%

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب

أفقد الرتكيز يف عملي بسبب 

احلرارة املرتفعة 

10557 .527.503.471.01

خلمول والفشل بسبب أشعر 

عملياحلرارة املرتفعة يف مكان 

107017.52 .503.720.87

أتعرض حلوادث العمل بسبب

احلرارة املرتفعة يف العمل

7,55015252.53.351.02

أفقد القدرة على التحكم يف 

معدات العمل بسبب الربودة 

2047.5527.503.601.10

7.542.512.537.503أتعرض حلوادث العمل بسبب  .201.04
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الربودة يف مكان العمل
افقد الرتكيز يف العمل بسبب 

الربودة يف العمل

562.51022.503.500.90

تزيد احلرارة املرتفعة من عصبييت 

أثناء العمل

12.550532.503.421.08

تؤدي يب الربودة يف عملي

إىل ارتكاب أخطاء

5607.527.503.420.95

يباحلرارة املرتفعة تؤدي 

إىل ارتكاب أخطاء أثناء عملي

7.557.57.527.504.020.61

9.445510.225.50.273.52املتوسطات 

ت كانت على البديل غالبا 07من خالل اجلدول رقم ( ) نالحظ أن أعلى نسبة لإلجا
ذرا بنسبة %55بنسبة  ، مث اإلجابة على البديل أحيا%55.5تليها اإلجابة على البديل 
ذرا %9.44، مث اإلجابة على البديل دائما بنسبة %10.2بنسبة  ، أخريا اإلجابة على البديل 
ال (3.52، كما قدر املتوسط احلسايب للبعد ب %0.27بنسبة  -3.4وهي قيمة تنتمي إىل ا
ال الذي يعرب على املسامهة العالية، ومنه نستنتج أن احلرارة تساهم بدرجة عالية يف 4.2 ) وهو ا

ملؤسسة . وقوع احلوادث 

رة يف وقوع عرض نتائج التساؤل الثاين9-3 حوادث العمل : الذي ينص:ما مدى مسامهة اإل
مبؤسسة القلد ؟ ولإلجابة على هذا التساؤل مت حساب النسبة املئوية لكل بديل، مث حساب 
املتوسط احلسايب لكل فقرة، بعدها حساب املتوسط احلسايب للبعد ككل، مث إدراج املتوسط احلسايب 

للبعد يف جمال املسامهة الذي ينتمي إليه.
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يارية واملتوسطات احلسابية والنسيب املئوية ): يوضح االحنرافات املع08جدول رقم(
رة يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلد ت العمال لبعد مسامهة اإل الستجا

رة يف ووقوع احلوادث  دائمامسامهة اإل

%

غالبا

%

أحينا

%

درا

%

أبدا

%

االحنراف املتوسط احلسايب
املعياري

رة اجليدة ضرورية يف عملي. 77.517.55004.720.55اإل
رة الضعيفة إىل تؤدي يب اإل

ارتكاب حاث عمل

42.5552.5004.400.54

ارا  رة الغري املنسجمة  تسبب يل اإل
الوقوع يف حادث عمل.

1067.57.51503.720.84

رة اجليدة ليال جتنبين الوقوع يف  اإل
حادث عمل 

57.5402.5004.550.55

ارتكب أخطاء يف عملي بسبب 

رة غري املناسبة  اإل

3562.52.5004.320.52

ارا تؤدي يب إىل  رة غري الكافية  اإل
ارتكاب حوادث عمل 

35650004.350 .48

عدم نظافة النوافذ يودي يب 

إىل ارتكاب حوادث 

2062.517.5004.400.54

رة بشكل جيد يف  عدم توزيع اإل
الورشات يؤدي يب إىل  

ارتكاب حوادث عمل.

42.5552 .5004.220.73

رة غري كافية ليال تسبب اإل

االصطدام مبعدات العمل

3557 .52.5503.900.84

رة غري املنسجمة ليال تؤدي يب إىل  اإل
ارتكاب حادث عمل 

37.552.52.57.504 .200 .82

39.2547.24.52.7504.24املتوسطات 
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ت العمال كانت على البديل غالبا 08من خالل اجلدول رقم ( ) نالحظ أن أعلى نسبة إلجا
، كما %4.5على البديل دائما، مث 39.25%، تليها نسبة %47.2بنسبة  على البديل أحيا

)، 5-4.20وهي قيمة تنتمي إىل جمال املسامهة العالية جدا (4.24بلغ املتوسط احلسايب للبعد 
رة تساهم بدرجة عالية جدا يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلد.  ومنه نستنتج أن اإل

مناقشة النتائج:-10

مناقشة التساؤل األول: 10-1

الضوضاء يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلد؟ ولإلجابة على هذا نص التساؤل: هل تساهم 
لبعد ككل وحساب  ت العمال على كل فقرة من البعد و التساؤل مت حساب النسب املئوية إلجا
ن  ملؤسسة، كانت النتيجة  متوسط البعد ملعرفة مدى إسهام الضوضاء يف وقوع احلوادث 

عالية، أي أن للضوضاء السائدة بورشات العمل عالقة الضوضاء تساهم يف وقوع احلوادث وبدرجة 
ملؤسسة. بوقوع احلوادث 

من أفراد العينة اتفقت على الضوضاء %65) يتضح أن 06من خالل اجلدول رقم (
من أفراد العينة اتفقت على %82.565املرتفعة غالبا ما تسبب الوقوع يف حوادث العمل، و

العمل.الضوضاء تسبب تشتت االنتباه يف 

وقد اتفقت هده النتيجة مع العديد من الدراسات اليت أكدت أن الضوضاء تتسبب يف 
لفرد 19ّّتشتيت االنتباه، ومن من يزيد احتمال يف وقوع احلوادث، لنقص االنتباه لألخطار اليت حتيط 

.

من أفراد العينة اتفقت على أن %67.5) أن 06كما نالحظ من خالل اجلدول رقم (
لقلق والتوتر أثناء العمل.الضوضا ء املرتفعة غالبا ما تسبب الشعور 
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" Françoise et Autre) 1975تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه فرنس واز وآخرون (
لضيق، واالكتئاب، والضيق، والعصبية،  األماكن اليت تكثر فيها الضوضاء يشعر العاملني فيها 

.20لعامل للوقوع يف حوادث "واإلرهاق، وكلها عوامل قد تؤدي 

) يف 2013وقد اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصال إليه لونيس علي وصحراوي عبد هللا (
لظروف الفيزيقية، حيث توصال إىل أن الضوضاء املرتفعة يف  دراستهما حول عالقة حوادث العمل  

لتايل فان ه يفقد حاسة أساسية للوقاية مكان العمل تؤثر على سالمة العامل وجيعل لديه صمما، و
من حوادث العمل، كما أن استمرار تعرض العامل هلذه الضوضاء يؤثر على سالمته وسالمة زمالئه 
لعوازل المتصاص الضوضاء  يف العمل، كذلك توصال إىل ضرورة تزويد خمتلف اآلالت واألجهزة 

ة اجلماعية والفردية فيما خيص الناجتة عن عملية تشغيل إضافة إىل ضرورة توفري الوسائل الوقاي
من أفراد العينة %82.5، وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة حيث أن 21التعرض للضوضاء 

لعمال إىل ارتكاب حوادث عمل،  اتفقت على أن التعرض املسرت للضوضاء املرتفعة غالبا ما يؤدي 
الشخصية غالبا ما جينب من أفراد العينة اتفقت على أن استعمال معدات الوقاية%42.5و

العمال من ارتكاب احلوادث .

مناقشة نتائج التساؤل الثاين: 10-2

نص التساؤل: هل تساهم احلرارة: يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلد؟ ولإلجابة على هذا 
ت العمال على كل فقرة من البعد والبعد ككل وحساب  التساؤل مت حساب النسب املئوية إلجا

ن احلرارة متوسط البعد  ملؤسسة، كانت النتيجة  ملعرفة مدى إسهام الضوضاء يف وقوع احلوادث 
تساهم يف وقوع احلوادث وبدرجة عالية، أي أن للحرارة السائدة بورشات العمل عالقة بوقوع 

ملؤسسة. حيث جند  من أفراد العينة اتفقت على أن احلرارة املرتفعة غالبا ما %55احلوادث 
لعمال إىل %57.5وع احلوادث، وتساهم يف وق من أفراد العينة أن احلرارة املرتفعة غالبا ما تؤدي 

من أفراد العينة اتفقت على أن درجة احلرارة املنخفضة غالبا %62.5ارتكاب حوادث، كما أن 
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لعمال إىل فقدان الرتكيز أثناء العمل، و من أفراد العينة اتفقت على أن %47.5ما تؤدي 
درجات احلرارة املنخفضة غالبا ما تسبب للعمال فقدان القدرة على التحكم يف املعدات العمل.

Obsorne et) 1992وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه أبسرون وفرنون (
Vernonات العمل من يف حبثه حول العالقة املوجودة بني درجة احلرارة واحلوادث بني مجاع

عمال املصانع، فتبني هلما أن معدل احلوادث يبلغ أقصى درجات اخنفاضه يف حالة درجات احلرارة 
لضيق، والضغط  املعتدلة، حيث أن درجة احلرارة املرتفعة يف مكان العمل  يزيد من شعور العمال 

لتايل على كفاءته يف أدائه للعمل، ويزيد من احتمال تو  رطه يف احلوادث، كما النفسي، فينعكس 
لضيق، وجيذب انتباه العامل حنو نفسه، ومن مت يقل  أن اخنفاض درجة احلرارة جيعل العامل حيس 

.22انتباهه فيزيد من احتمال وقوعه يف حوادث 

مناقشة التساؤل الثالث:10-3

رة: يف وقوع احلوادث مبؤسسة القلد؟ ولإلجابة على هذا نص التساؤل: هل تساهم اإل
ت العمال على كل فقرة من البعد والبعد ككل وحساب  التساؤل مت حساب النسب املئوية إلجا
رة  ن اإل ملؤسسة، كانت النتيجة  متوسط البعد ملعرفة مدى إسهام الضوضاء يف وقوع احلوادث 

رة السائدة بورشات العمل عالقة بوقو  ع تساهم يف وقوع احلوادث بدرجة عالية جدا، أي أن لإل
ملؤسسة. احلوادث 

رة %55) يتضح لنا 08من خالل اجلدول رقم ( من أفراد العينة اتفقت على أن اإل
لعمال إىل الوقوع يف احلوادث، و رة غري %57الضعيفة غالبا ما تؤدي  اتفقت على أن اإل

لعمال إىل الوقوع يف احلوادث، و عدم توزيع اتفقت على أن %57الكافية ليال غالبا ما تؤدي 
رة بشكل جيد يف الورشات غالبا ما يؤدي إىل ارتكاب حوادث العمل. وقد اتفقت هذه  اإل

Hالنتيجة مع ما جاء يف حبث أجراه فرينون  .M. Vernon ،من الوقاية حول حوادث العمل
دة قدرها  من جمموع احلوادث.%25اتضح أن اإلضاءة الصناعية يتسبب عنها ز
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%25الذي قامت به إحدى شركات التأمني جلميع احلوادث، أن ومن خالل اإلحصاء
. حيث تسبب اإلضاءة السيئة تشويش يف رؤية العني، هذا 23منها ترجع إىل رداءة أو سوء اإلضاءة

ا، أو  ما يؤثر سلبا على الفرد العامل وتصبح رِؤيته لآلالت املوجودة أمامه غري واضحة فيصطدم 
م املنتشرة يف األرض (قطع احلديد، حجارة صغرية .... اخل) مما أنه ميشي على بعض األجسا

رة املناسبة يف التقليل من إجهاد العني وارتفاع مستوى  تتسبب له يف التعثر واالنزالق، كما تفيد اإل
ت واحلوادث  لتايل تساعد على تقليل اإلصا .24دقة العامل و

خامتة: -11

اسة احلالية على موضوع مسامهة الظروف الفيزيقية يف لقد مت إلقاء الضوء من خالل الدر 
وقوع احلوادث مبؤسسة القلد لوالية تبارت، كون موضوع الظروف الفيزيقية من املوضوعات 
األرغونومية اليت تثري اهتمام العديد من التخصصات ذات العالقة، على غرار علم النفس العمل 

مة املهنية، وغريها، ولذلك يتطلب هذا النوع من والتنظيم، طب العمل، األمن والوقاية والسال
ثري كبري يف  املوضوعات األرغونومية تناوال شامال على املستوى الكلي لألرغونوميا، نظرا ملا له من 
لبيئة املهنية عامة والصناعية خاصة، تتضافر فيه جهود كل التخصصات ذات  انتشار احلوادث 

لبيئة احمللية تساعد على حتسني الظروف الفيزيقية  من العالقة لتحديد معايري أرغونومية  خاصة 
ت ومدة  التعرض، كذلك توفري اإلجراءات الوقائية من معدات السالمة اجلماعية  حيث مستو
لتوعية  لسالمة املهنية، كذلك  والفردية، اللوائح اإلرشادية، إلزامية تطبيق القوانني اخلاصة 

ملخاطر املوجودة يف بيئة للعمل، للوصول يف األخري إىل خلق بيئة عمل والتدريب على التعامل مع ا
خالية من املخاطر والقضاء على حوادث العمل .

االقرتاحات:-12

ملخاطر املوجودة يف مكان عملهم وتدريبهم على كيفية التعامل معها.- توعية العمال 
تتناسب مع أبعادهم اجلسمية قصد توفري معدات الوقاية الشخصية ذات فعالية ونوعية جيدة -

توفري هلم الراحة واألمان أثناء العمل.
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الصيانة الدورية لآلالت املصدرة للضوضاء-
الصيانة الدورية للمصابيح والنوافذ.-
توفري مالجئ للراحة بعيدة عن ورشات العمل.-
رة السيئة)- الفحص الطيب الدوري للعمال املعرضني (الضوضاء، احلرارة، اإل
ت الضوضاء، - ملؤسسة ملستو إجراء قياسات دورية من قبل مصلحة األمن والوقاية 

رة، احلرارة. اإل
ا ضوضاء مرتفعة ووضع عليها صور تنص على - وضع لوائح حتذيرية أمام مداخل الورشات اليت 

إجبارية ارتداء معدات محاية السمع قبل دخول الورشة ومباشرة العمل.
ت الناجتة عن حوادث توعية العمال مبدى - أمهية معدات الوقاية الشخصية يف الوقاية من اإلصا

العمل.
إجبارية ارتداء العمال ملعدات الوقاية الشخصية ومعاقبة العمال املخالفني للتعليمات الوقائية.-
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آالم الظهر معاناة يف العمل

الدكتور ماريف منور، جامعة تيارت
معضلة آالم الظهر؛ السبب الرئيسي حلاالت العجز لدى العامل يف مجيع تعدامللخص: 

بلدان العامل، كما تعترب ضمن ثلث اإلعاقات النامجة عن العمل وما يالقيه الفرد العامل من أتعاب، 
من %9.4بلد يعانون من هذا املشكل، كما أن 180حيث أثبتت الدراسات أن عمال حوايل 

الغربية، سكان العامل مبا فيهم  األطفال يعانون آالما يف الظهر، وهي ختص معظم البلدان كأورو
ومشال إفريقيا، والشرق األوسط، يف حني مت تسجيل أضعف املعدالت يف أمريكا الالتينية، وأشار 

الباحثون إىل أن مشاكل آالم الظهر، تزداد مع تقدم سن العامل، وممارسة األعمال املتعبة أيضا.

ت املتحدة؛ أن حوايل أكدت الدراس لوال مليون 22,4ات من خالل إحصائيات املسح 
مليون يوم من العمل. تشري 141,1حالة تعاين آالما يف الظهر لدى العمال، مما أدى إىل ضياع 

لتحديد؛ أن آالم الظهر تظهر بدءا من السن األربعني ( )، واألقدمية يف 40دراسات أخرى أيضا و
) سنوات، كما متس خمتلف العمال يف خمتلف األنشطة املهنية؛ 05ز اخلمس (العمل، اليت تتجاو 

يف األشغال امليكانيكية، ويف خمتلف املهن والوظائف.%58يف الصناعات اخلفيفة، 18%

ا  نعتقد إذن من خالل هذه اإلحصائيات، ظهور انعكاسات صحية وخيمة، قد ال يشعر 
ا متس خمتلف مناطق الظهر، األمر الذي دفع بنا إىل العامل اال بعد فوات األوان؛ خاصة وأ

الوقوف عند هذا املوضوع من خالل طرح التساؤل التايل: 

ة حقيقية  ثري مشكلة آالم الظهر على العامل؟ وإىل أي مدى ميكن اعتباره معا ما درجة 
ا مصاحبة له طوال حياته املهنية؟ وماهي االسرتاتيجيات املمكنة  للحد منها؟للعامل؛ كو

ة يف العمل- وضعيات العمل - آالم الظهر -األمل الكلمات املفتاحية:  .العمل- املعا
Abstract: Back Pains is seen to be an acute problem, the main cause

of disability and cease to workers in all countries of the word. Besides, it is
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considered the cause of one third of disabilities due to work and what the worker
is facing from tiredness at work as studies showed that workers in 180 countries
suffer from that trouble and 9.4 from the word population amongst children
suffer from the pains in the back. This concerns most of the countries in west
Europe, North Africa, the Middle East, Latin America as well as we reported the
lowest avenges in Latin America. Moreover, researchers throughout the
browsing statistics in the USA show that a most 22.4 million case suffer from
Back Pains from workers which resulted to loss of 141.1 days of work.

Other studies also show that back Pains start by the age of 40 and the
anciently which goes beyond 5 years of work as it touches different workers in
different professional activities; 18% light industry, 58% in mechanical tasks
and in all different professions and functions. We, through these statistics,
believe that acute and serious effects appear which can't be felt by workers just
after being rooted and touching different part of the back the point that pushes us
to stand on it through presenting the following question:

To what extent does Back Pain hurt the worker? And to what
extent it represents a real suffering to the worker as it accompanies him during
all his work? and what strategies to be taken to limit it up?

Keywords: Pains - back ,Pains, Work (labour) positions, Suffers at
Work, Work (labour)

مقدمة:

أصبحت مشكلة آالم الظهر من املشاكل الصحية العويصة والشائعة اليت مل يسلم منها 
بية األفراد مبختلف أعمارهم. أصبح املشكل أكثر تفاقما، خاصة يف الوسط املهين مبختلف غال

ا العامل أو املوظف، بتعبري أدق؛ أن أمل الظهر، مل يعد  جماالته؛ مبعىن كل الوضعيات اليت يوجد 
ميس العمال الذين يشتغلون يف األعمال ذات اإلرهاق اجلسدي فقط، بل تعدى ذلك، وأصبح 

منه الفرد يف الوضعيات العادية كوضعيات اجللوس او االسرتخاء للنوم مثال. يعاين

ا هي اآلالم العضلية، وآالم  ُيشري "حممد أمحد حمرم" أن أكثر األمراض شيوعا ومسببا
ا؛ كحدوث جتمع دموي أو نقص كثافة العظام،  العمود الفقري؛ كأن تكون املشكلة يف الفقرة ذا

موعة من )1(أو مابني الفقرات . إن هذه االنعكاسات السلبية اليت تقع على اجلسم، هي نتيجة 
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تصرفات، وكنتيجة لعادات غري الئقة؛ تتعلق حبمل األثقال بطريقة خاطئة، وممارسات غري سوية؛  
ا الفرد. كاجللسة الغري الصحيحة، واحلركة العفوية الفجائية اليت يقوم 

.حتليل املفاهيم:1

ترب األمل مؤشرا على وجود مرض، يتم معرفته من خالل عملية التشخيص يع.األمل:1.1
، تزيد (chast, 1995)الطيب أو االكلنيكي، أما حتديد طبيعته، فتبقى من ختصص الطبيب 

ألمل، من خالل  لتايل يتم الشعور  حدة املرض عندما يبذل الفرد جمهودا أكثر من الالزم، و
ئية، ألمل من األعصاب عن طريق النخاع الشوكي، وصوال تفاعالت كيميائية، كهر تنقل الشعور 

ألمل؛   إىل الدماغ، حيث تشكل األعصاب احمليطة شبكة ألياف عصبية، وظيفتها نقل الشعور 
لنخاع الشوكي، وصوال إىل الدماغ، حيث يتم  كاجلروح أو احلروق، وآالم املفاصل والعظام، مرورا 

ألمل. الشعور احلقيقي 

ميكن حتديد نوع األمل حسب املدة أو موقع األمل، فتبعا للمدة، قد يكون حادا كما قد 
يكون مزمنا، أما احلاد؛ فيحُدث عادة بسبب تعرض األنسجة لضرر حاد، حبيث إذا مل يتم تدارك 
هذا األمل، قد يتحول إىل أمل مزمن؛ يصعب عالجه، أما األمل املزمن هو أمل مستمر، ينجم عادة من 

يج يرافقه اكتئاب، وانكسار، ضر  ر مستمر من بعض أنسجة اجلسم، أو إصابة أعصاب اجلسم، و
وميل إىل العزلة.

؛ مبعىن جسميا أو حسيا، ينجم عن حتفيز مباشر  إن األمل حسب املوقع قد يكون عضو
لتايل تكمن  ألمل احلاد، و ثريات األمل للمستقبالت الكيميائية أو احلرارية، مما يؤدي إىل الشعور 

احلاد على الفرد، كونه ال ينعكس على شكل ضرر جسدي فقط، بل على حياته كلها، حبيث 
إلضافة إىل عدم الرتكيز، وامليل إىل العزلة  يؤدي به إىل االكتئاب وفقدان الشهية واالضطراب، 

واالنطواء.

ت هي تلك احلالة املرضية اليت تصيب الفرد، تنعكس يف. آالم الظهر: 2. 1 شكل نو
لتحديد على طول العمود الفقري، كما يتجسد األمل يف مناطق  أمل على مستوى منطقة الظهر؛ و
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Guoأخرى من جسم اإلنسان؛ كالكتفني، احلوض، أو الفخذين والساقني، حيدده الباحث "قيو" 
خالل مدة على أنه األمل الذي يعاين منه الفرد على مستوى الظهر كل يوم خالل أسبوع، أو أكثر

) 2(اثنا عشر شهرا.

تظهر أمهية حدة األمل، انطالقا مما اتفق عليه أغلب الباحثني يف جمال األمن والوقاية على 
Roweأن آالم الظهر؛ هي أهم األمراض املهنية اليت تتطلب تعويضات مالية، حيث يقرتح "راو" 

الم من العمال يعانو %56أحد خرباء موضوع أوجاع الظهر أن نسبة  ن أعراضا مرضية تتعلق 
م عن  م املهنية، وحوايل نصف هؤالء العمال كانت هذه اآلالم سببا يف غيا الظهر خالل حيا

العمل يف فرتات متفاوتة.

لنشاط احلركي لالنسان ألول مرة سنة  قبل امليالد مع 2780اقرتنت عاهة آالم الظهر 
بوصف فقرات العمال املتضررين، نتيجة الذي قام Imhotepالطبيب املصري "اميهوتب" 

لألتعاب املبذولة جراء بنائهم لألهرامات مبصر، وهو ما جعل االهتداء إىل أن آالم الظهر مرتبطة 
عند %82لنشاط املهين للفرد يف خمتلف األوساط املهنية، ففي فنلندا مثال: جندها بنسبة 

عند عمال املكاتب. %61ة، عند عمال األشغال الديناميكي%79مستخدمي اآلالت، 

آلالم على مستوى العمود الفقري عند إصابته أو . أسباب آالم الظهر:2 ُيصاب الظهر 
إجهاده، مثل محل األثقال فوق الالزم، أو بعد إحداث حركة مفاجئة، أو السقوط اخلاطئ سواء 

من األسباب داعية لألمل عند الوقوف أو من املرتفعات، إال أنه ُجيمع الباحثون على وجود جمموعة 
يف الظهر منها:

الم الظهر بعد تقدمه يف السن، حيث ُيصاب -  تقدم العامل يف السن: ُيصاب العامل 
الحنالل، مما يؤدي إىل احتكاك بني فقرات العمود الفقري. القرص الغضرويف 

ة بع-  ض العمال العامل الوراثي: حيث أثبتت الدراسات أن للعامل الوراثي دورا يف معا
أكثر عرضة آلالم الظهر، نتيجة لوجود خلل جيين يتحكم يف التكوين واحملافظة على العظام 

والغضاريف.
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وضعيات ذات إجهاد مهين: هناك بعض املهن والوضعيات اخلاطئة تؤدي إىل خشونة - 
دة الوزن، واجللو  س يف وشدة العمود الفقري، نتيجة حلمل األشياء الثقيلة، وضعف العضالت، وز

وضعية خاطئة لفرتات طويلة، أو الوقوف بدون حركة ولفرتات طويلة.

العامل النفسي: تبني أن للعامل النفسي ارتباطا شديدا بقدرة الفرد على حتمل نوع األمل،  - 
نفسيا، كما  كما أن احتماالت حدوث آالم مزمنة أكثر شيوعا عند املرضى الذين يُعانون اكتئا

ضوية املزمنة اليت تصاحبها آالما لفرتة طويلة، تؤدي بعد مدة معينة إىل اكتئاب تبني أن األمراض الع
ألمل. دة من إحساس الفرد املصاب  نوي، حيث يؤدي هذا االكتئاب؛ إىل الز

اعوجاج أو تشوهات العمود الفقري: وهي حاالت ارتقائية حتدث يف األعوام املبكرة من - 
لوقت إىل آالم مزمنة.حياة الفرد، حيث تؤدي مع مرور ا

العامل الثقايف: يتمثل يف انتقال العادات والتقاليد يف األسرة الواحدة املتعلقة بطريقة محل - 
األثقال، طريقة اجللوس، وممارسة النشاط اليومي املكثف، وذلك من األب إىل االبن، أو من األم 

إىل البنت. مثال...

لدرجة األوىل؛ راجعة إىل مزاولة عموما، ميكننا القول أن األسباب املهنية آلالم الظهر 
األعمال الثقيلة اليت تتطلب جمهودا عضليا كبريا، وإىل وضعيات العمل الغري املناسبة للفرد، 
الضافة إىل الوضعيات واملهام اليت حتد من احلركة الطبيعية للجسم، حبيث جتعل الفرد يتحرك داخل 

غري مريح، ومع طول مدة العمل يف هذه الوضعية ومع تقدمه هذا الوسط، ومبختلف أطرافه بشكل 
يف السن، يؤدي به ال حمالة إىل إعاقة جسمية.

.  تطور مشكلة آالم الظهر: 3

تشري معظم الدراسات إىل أن املهن اليت تتطلب وضعيات اجللوس لفرتات طويلة تسبب 
ملقابل يتضح من خالل الدراسات احلديثة، أن العمل يف وضعيات  آالما وإجهادا كبريين، لكن 
الوقوف ال يؤثر سلبا على الظهر، هو ما أكدته دراسة أسرتالية؛ مفادها أن وضعيات العمل يف 
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ف لفرتات تصل إىل ثالثني دقيقة خيفف من آالم الظهر دون التأثري على مستوى حاالت الوقو 
) دقيقة ملدة أسبوع، مت 30االنتاجية. حيث مت تناوب العمال على اجللوس والوقوف كل ثالثني (

مل أخف على مستوى الظهر، مع قلة اآلالم على مستوى  التوصل فيها إىل أن شعور العمال 
ه الوضع يف وضعية اجللوس طوال يوم من العمل.الساق، مما كان علي

تؤكد هذه النتائج دراسة "أليشيا ايه ثورب" اليت مت إجراؤها مبعهد أمراض القلب والسكري 
سرتاليا، حيث أنه من خالل إدخال فواصل منتظمة من االسرتاحة عن طريق الوقوف من حني 

عراض اإلجهاد للعضالت والعظام، مقارنة آلخر عرب يوم كامل من العمل، يؤدي إىل التقليل من أ
لبقاء يف وضعية جلوس لفرتات طويلة طوال اليوم.

إن مثل هذه املالحظات اليت مت استيقاؤها من طرف الباحثني يف جمال الطب واهلندسة 
لعامل، مت التوصل من خالهلا إىل أن العمال اإلداريني الذين يشتغلون  تم  البشرية وجماالت أخرى 

من يوم عملهم يف اجللوس على املقاعد، هو ما ُحيدث %75ملكاتب يقضون مدة ما يُقارب 
) رجال، 17آالما على مستوى الظهر. ُأجريت يف هذا السياق دراسة؛ مت فيها توزيع سبعة عشر (

) نساء عشوائيا على جمموعات تشتغل على مكاتب عمل، حبيث ميكن تعديل ارتفاع 06وست (
موعة الثانية فتم مقاعد هذه املك لنسبة للمجموعة األوىل، أما ا ئية، هذا  اتب بطريقة كهر

موعة الثالثة 08إخضاعها للجلوس خالل يوم كامل ملدة مثاين ( ) ساعات، بينما مت إخضاع ا
لتناوب، أي الوقوف بعد قضاء ثالثني ( ) دقيقة من اجللوس.30للجلوس 

موعات هلذه ال م، حيث 05وضعيات واألدوار بعد مرور مخسة (مت استبدال هذه ا ) أ
ت آالم الظهر، راحة العضالت والعظام، ومدى شعورهم  أنه يف اليوم اخلامس مت حماولة معرفة مستو
ا ملكاتبهم القابلة للتعديل، متضمنة يف استبيان مت  م، والكيفية يرغبو مبستوى مردوديتهم اخلاصة 

مو  عات.توزيعه على أفراد هذه ا

الجهاد بلغ  لألفراد الذين جلسوا 52,7توصلت النتائج إىل أن متوسط درجة الشعور 
ئية أثناء العمل،  لنسبة لألفراد الذين جلسوا طوال يوم كامل، مع العلم 67,8على مقاعد كهر
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درجة فأكثر مستوى مرتفعا مقارنة مبا جيب أن يشعر به الشخص السليم.66أنه مت اعتبار معدل 
مل العضالت والعظام وأسفل الظهر  كما كان األفراد يف جمموعة اجللوس والوقوف أيضا أقل شعورا 

يف األمل على مستوى القدمني مقارنة بزمالئهم الذين جلسوا %14، وأقل بنسبة %32بنسبة 
)3(طوال يوم كامل من العمل. 

ر، وأن وترية انتشارها سريعة تؤكد الدراسات املقارنة أن أمراض آالم الظهر يف تزايد مستم
متعرضني %49جدا، حيث أوضحت دراسة مسحية بريطانية أن نصف السكان أي مبا يعادل 

%18فإن حويل 1998، ويف سنة )4(ساعة 24وملدة 2000آلالم الظهر، أقصرها خالل سنة 
ة يوم واحد على من األفراد البالغني عانوا من آالم الظهر ألول مرة، ومن املتوقع أن تصل نسبة  املعا

)5(من األفراد البالغني.%80األقل خالل العمر؛ أي مبا يعادل 

عامل أن األمراض 1500من خالل الدراسة اليت أجراها على Roweأوضح "راو" 
ت العضوية على مستوى الظهر، منها  الم الظهر متحورت حول جمموعة من االصا املهنية املتعلقة 

، جروح حقيقية بنسبة %20، االلتهاب بنسبة %68ل القرصي للفقرات بنسبة التحلل أو االحنال
كانت ألسباب أخرى.%08مث 04%

. عالقة آالم الظهر بطبيعة النشاط املهين:4

جتمع الدراسات على أن مجيع الوضعيات املهنية تعرض العمال آلالم الظهر، لكن مل يتم 
رة، عدا أن هناك بعضا من املهن تستدعي انتباها حتديد ترتيب هذه املهن من حيث درجة اخلطو 

أكثر من األخرى، أو بعضها تسبب آالما على مستوى الظهر دون إحداث جروح، على سبيل 
احلصر؛ املهن اليت تستدعي جلوسا ملدة طويلة دون حترك؛ كمستخدمي االعالم اآليل ومهن االدراة 

) 6(مثال...

حلركات (Guo 2002)يتضح أيضا من دراسة قيو  سيطرة آالم الظهر ذات العالقة 
املتكررة واحنناء اجلذع وتدويره وحماولة الوصول ألماكن العمل، كأن تكون يف املهن املتعلقة بقيادة 
ت الثقيلة وقيادة القطارات، أو األعمال اليت يكون فيها  ت سواء السيارات أو غريها من العر العر
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ا يف وضعية التعامل مع اهل سواق املساحات أصحا ستمرار، أو مهن البائعات والبائعون  اتف 
منهم يعانون من آالم الظهر. %57الكربى حيث أن 

جند أيضا أن آالم الظهر ال تتوقف عند الوضعيات الستاتيكية فقط، بل جندها أيضا يف 
ملرضى الذين الوضعيات املتحركة، منها على سبيل مثال ممرضات املستشفيات الذين يتعاملون مع ا

لشلل الكلي أو النصفي جراء تعاملهم املستمر الذي  حلركات؛ كاملصابني  ال يستطيعون القيام 
يستدعي تقدمي اخلدمات بشكل كلي ومستمر، أو حىت محلهم لتلقي متارين التأهيل العضلي؛ هو ما 

سرتاليا مفادها أن  م ممرضة ص300من أفراد عينة مكونة من %80أكدته دراسة  رحوا عن معا
دية مهامهم  ت املرضية املتكررة، وإعاقة  م إىل الغيا من آالم الظهر، األمر الذي كان يؤدي 

) 7(بشكل مضبوط. 

يف اجلزائر يشري الدكتور مباركي بوحفض أنه مل تكن هناك دراسة مسحية شاملة أما
ونة يف املصاحل االستشفائية منشورة حول عاهة آالم الظهر، عدا تصرحيات يومية لألطباء مد

جتة عن أعباء مهنية وهي منتشرة على نطاق  والسجالت الطبية، تؤكد وجود أمراض وآالم للظهر 
واسع، يضيف الدكتور مباركي بوحفص مربزا ذلك من خالل دراسة مسحية ميدانية مبصلحة طب 

ملستشفى اجلامعي مبدينة وهران؛ مفادها أن أمراض الظهر متث من األعراض %21ل نسبة العمل 
من جمموع %79املالحظة، يبني أيضا نفس الباحث يف دراسة أخرى متت على السائقني أن نسبة 

) 8(سائق عانوا ولو مرة واحدة من آالم الظهر.81

نستخلص إذن؛ أن هناك ثالث وضعيات رئيسية مسببة ملضاعفات آالم الظهر منها؛ 
العامل االحنناء إىل األمام بدون سند للذراعني، أو متدد وضعيات الوقوف اليت يضطر من خالهلا

الظهر إىل اخللف لبلوغ أماكن عالية، أو العمل يف األماكن الضيقة يضطر فيها العامل إىل تقليص 
ا  لراحة إال أ لرغم من إحساس العامل  جسمه، جند أيضا وضعيات اجللوس طوال اليوم، و

ان الكرسي من النوع الذي مل يتم فيه مراعاة السند الالئق للظهر مضاعفة آلالم الظهر، خاصة إذا ك
والذراعني، أو عدم وجود سند لألرجل؛ ما ُحيدث آالما يف مؤخرة الفخذين. تتمثل الوضعية الثالثة 
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يف حالة تنفيذ املهام اليدوية، والتعامل املستمر مع األثقال، وهو ما ُحيدث أيضا؛ تشوهات على 
قري.  مستوى العمود الف

. انعكاسات آالم الظهر:5

لتايل ال حمالة تنعكس سلبيا  تشري الدراسات أن مشكلة آالم الظهر يف تزايد مستمر، و
على الفرد؛ كاخنفاض اجلهد العضلي، وعدم قدرته على تقدمي أداء سليم، أو إحداث إعاقات جزئية 

املهين، أما على املؤسسة جند اخنفاضا أو كلية، أو يف بعض األحيان، االنقطاع املبكر عن النشاط 
ت مستمرة للعمال. ت اإلنتاج، وغيا ملستو

التتوقف التكلفة املالية آلالم الظهر يف . انعكاسات على مستوى التكلفة املالية: 1. 5
م العمل فقط، بل متس إنتاجية العامل الذي مير مبرحلة  التعويضات املالية أو الوقت الضائع من أ

ايته، ومصاحبته له طوال حياته املهنية، األمر الذي جيعل املشرفني ُحيدثون األمل،  سواء يف بدايته أو 
تغيريات يف وضعيات العمل، وصعوبة التجاوب مع الفرتات املستمرة يف راحته، ما جيعلهم أيضا 

د يفكرون يف اللجوء إىل إحداث تكوين لعمال جدد، بغية التكيف مع االختالالت احلادثة وس
الفراغ.

تندرج التكلفة املالية االضافية للمؤسسة، جراء إخضاع العمال اجلدد إىل عمليات التكوين 
الم الظهر، مع العلم أن اإلحصائيات املعطاة يف جمال التعويضات  ألجل تعويض العمال املصابني 

مراض الظهر غري مصرحني ضم ن ال تقرتب إىل الصحة، نظرا ألن العديد من املصابني 
م ال يلجؤون إىل املستشفيات إلجراء الفحوصات الطبية، وحىت أن طبيعة العاهة  اإلحصائيات، كو
مستوى من االهتمام؛ كأمراض تستدعي املتابعة والعالج املستمر  ا مل تتلقى يف اعتقاد يف حد ذا

مثل األمراض املزمنة األخرى...

ت املرضية: 2. 5 ترب األمراض املهنية من األسباب تع. انعكاسات على مستوى الغيا
ت املتكررة عن العمل، األمر الذي يؤثرا سلبا على اجلانب االقتصادي  األساسية املؤدية إىل الغيا
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للمؤسسة، إال أن املالحظ ومن خالل الدراسات امليدانية مل يتم إدراج التشوهات العظم عضلية 
ت اليت حتُ  ) 9(دثها.وآالم الظهر بشكل كلي ضمن نسبة الغيا

ة األفراد العاملني من هذه املعضلة جراء اجلراحة  إضافة إىل هذه االنعكاسات، تتجلى معا
ت املتحدة  ا من بلد آلخر، ففي الوال املقامة على مستوى مناطق الظهر، حيث ختتلف معدال

افية املتباينة األمريكية ُجترى أكثر من مخسة أضعاف مما جترى يف اجنلرتا، حيث تساهم األوضاع الثق
ة العديد  ة آالم الظهر، فقد جند يف سلطنة عمان ارتفاعا كبريا من حيث معا بشكل واضح يف معا

)10(من األفراد جراء هذا األمل إىل حني إدخال الطب الغريب، ذلك ما أقره تقرير وزارة الصحة.

. احللول املناسبة آلالم الظهر:6

ال األرغن ت جيمع الباحثون يف ا ومي أن احلد من مشكلة آالم الظهر تقع على مستو
لتدخل األرغنومي، ومما يتعلق بنظام الوقاية  لفرد العامل، ومنها ما يتعلق  ثالث؛ منها ما يتعلق 

واألمن الصناعي للمؤسسة.

أما من حيث الفرد فيقع على مستوى الوعي؛ مبدى خطورة مشكلة آالم الظهر، ما جيعله 
تباع الطرق الصحيحة يف اجللوس، واحرتام فرتات الراحة أثناء اجللوس يف املكتب، أكثر قابلية إل

حية اخللف يف االجتاه املعاكس، مع  حيث يتم ذلك بوضع اليد على الفخذ، مث حتريك اجلسم كله 
احلرص على بقاء الظهر يف وضعية استقامة، أو اللجوء إىل متارين الوقوف عن طريق متارين بسيطة، 

ميكن الوقوف على قدم واحدة، مث حتريك القدم والساق األخرى على شكل الرقم مثانية " حبيث
لتايل فإنه يتم العمل على تدريب العضالت، اليت هلا 8 لنسبة للقدم األخرى. و "، ونفس الشيء 

لعمود الفقري. عالقة مباشرة أو غري مباشرة 

وإعادة تصميم أماكن عمل مناسبة، تقع تدخالت األرغنومي يف هذا السياق يف تصميم 
إلضافة  ا شروط العمل املرحية، سواء يف وضعيات اجللوس، أو الوقوف، أو املناوبة بينهما.  تتوفر 
إىل إعادة تصميم املهام اليدوية اليت تتطلب التعامل مع األثقال اليت تتعامل مع عمل العمود 
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احه ألدوات تساعده على محل األثقال، أو الفقري، كما ميكن لألرغنومي التدخل من حيث اقرت 
تقدير األثقال احملتملة تبعا لطاقة الفرد.

لتفكري املنطقي ألجل احلد أو التقليل  أما من حيث تدخالت املؤسسة؛ فيجب أن تعمل 
ثري هذا النوع من العاهات على صحة القوة العاملة؛ كأن توفر أوقات للراحة تتناسب ومهمة  من 

)11.(األثقال، مع توفري الوسائل املساعدة على محل األثقالالتعامل مع 

يؤكد الباحثون يف جمال الوقاية والسالمة املهنية على أن اجلانب الوقائي آلالم وعاهات 
لدرجة األوىل على حتديد أسبابه واليت ميكن احلد منها كاآليت: الظهر ترتكز 

االنتقاء املهين: أثبتت الدراسات والتجارب امليدانية يف جمال االنتقاء بغرض التوجيه إىل - 
مهن معينة أو التوظيف يف الوظائف، أن املشرفني على عملية التوجيه هلم دور كبري يف التقليص من 

الفيزيولوجية وقوع آالم أو تشوهات يف الظهر، وذلك إذا ما مت األخذ بعني االعتبار جانب املواءمة 
لتايل فإن العملية تتطلب دراسة حتليلية لكل من  بني املهنة، أو الوظيفة املراد التوجيه إليها والفرد. و
الفرد ومنصب العمل؛ ذلك اعتمادا على جمموعة من االسرتاتيجيات، حبيث ترتكز هذه 

ه من أدوات وآالت، االسرتاتيجيات على دراسة جمموعة من العوامل منها؛ مكان العمل وما يتضمن
ومواد العمل دون إغفال املعطيات األنثربومرتية للعامل. 

شرية ورأي الطبيب املختص يف جمال طب العمل يف مرحلة -  االنتقاء الطيب: تعترب 
ت آالم الظهر،  االنتقاء الطيب األويل، إحدى العوامل املؤدية إىل معرفة األفراد األكثر تعرضا إلصا

لتايل يتم  موعة من و استبعاد أو توجيه إىل مهن أخرى، وذلك عندما يتم األخذ بعني االعتبار 
لفرد نفسه؛ كالقامة، الوزن، حجم اجلسم، السمنة...، أو بعد  اخلصائص الشخصية املتعلقة 
العملية التشخيصية للعمود الفقري، أو غريها من اخلصائص األخرى اليت ميكن اكتشافها عن طريق 

نتقاء الطيب.تقنيات اال

اللجوء إىل عملية التدريب: يركز الباحثون على إعطاء العناية لعمليات التدريب للعمال - 
ا مع األثقال، أو اليت تتطلب الوقوف أو اجللوس  م للمهنة اليت يتعامل فيها أصحا قبل مباشر
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لتايل فإن عملية التدريب متكنهم من تبين وضعيات صحيحة و  صحية يف خمتلف طوال يوم كامل، و
يف هذا السياق أن برامج التدريب على محل األثقال Roweوضعيات العمل. يؤكد "راو" 

والتعامل معها بطريقة سليمة؛ عادة ما تكون مقبولة من طرف العمال، خاصة الربامج املرنة، مبعىن 
خذ بعني االعتبار الفروق الفردية بني العمال يف تقنيات التعامل مع  ) 12(األثقال تلك اليت 

خامتة:

إن مشكلة آالم، عاهات، تشوهات الظهر وأسفله جيب إدراجها ضمن األمراض الصحية 
لتايل فهي تتطلب  املزمنة، خاصة يف جمال طب العمل، وذلك حىت يتم إعطاؤها العناية التامة، و

النتقاء، تنسيقا متكامال بني خمتلف الفاعلني يف املؤسسة، بدءا من القائمني على عملية ا
األرغنوميني، أطباء العمل، واملشرفني على عمليات التدريب، ومسؤويل الوقاية والسالمة املهنية 
واملشرفني املباشرين عن املؤسسة، وهو اجلانب الذي تفتقر إليه املؤسسات اليوم، نظرا النعدام 

ن مثة ميكننا الوقوف التنسيق بني الوسط املهين واملؤسسات العلمية؛ كمراكز البحث واجلامعات، وم
عند بعض املالحظات منها:

التحلي جبانب العلمية يف جانب االنتقاء املهين والطيب للعمال املرتشحني ملختلف املهن.- 

لتنسيق مع املؤسسات العلمية (مراكز حبث، جامعات) -  القيام بدراسات ميدانية، وذلك 
واألوساط املهنية.

األثقال احملمولة (أكياس، علب...) متاشيا مع األوزان املناسبة إعادة النظر يف طريقة تعليب - 
لتحمل عضالت اجلسم.

توفري وسائل ميكانيكية مساعدة لرفع األثقال، واليت تُنقص من إجهاد العامل كقوة الدفع - 
واجلذب.

املراجعة املستمرة لوترية العمل.- 
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الستمرارية التشوهات على مستوى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية عن طريق األشعة، تفاد- 
الظهر بشكل سريع.

املتابعة ألجل القيام بتعديالت على أماكن العمل، من حيث االرتفاع وجماالت متدد أطراف - 
جسم العامل تبعا ملعطياته األنثربومرتية املتغرية مع مرور الزمن، وإشراكه يف العملية بغرض إعالمي 
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عالقة الضغط النفسي مبعاجلة املعلومة من الناحية النفسية العصبية
األستاذة هدور مسرية، جامعة تيارت

2حتت اشراف األستاذ الدكتور حممد الصغري شريف، جامعة سطيف
: هدفت هذه الدراسة توضيح العالقة بني الضغط النفسي ومعاجلة املعلومة من ملخص

دة إفراز هــرمون الكورتيزول من قبل الغدة الكظرية  نتيجة الناحية النفسية العصبية،  حيث أن ز
للموقف الضاغط الذي يعترب كــحدث مصاحب بــحالة انفعالية حادة وسلبية تعد كتــهديد وخطر، 
ت  دة هذا اهلرمـــون ال يتــمكن الفــرد من استخدام كل الذكــــر فإن كل االنتباه يتوجه نــحوه، فعند ز

ســـابقة يف مـــعاجلة املـــعلومة اليت تتــطلب املعلومات والتجارب السابقة، املوجـــودة ضمن سيــاقات ال
ملخططات املعرفية، ويكون نتيجة  منــظمة، تعتــمد على خــربة الــفرد يف حيــاته اليومية، والــيت تســمى 

أساسية يف معـــاجلة املعلومة.لذلك فقدان الرتكــيز والتفــكري والتذكر، وهي عمــليات
ثــري الضــغط علــى منــاطق دمــاغية معيــنة، له أمهــية كبــرية يف عدم اســرتجاع  ضــف إىل أن 
املعــلومات اجلــديدة، واليت تكون غــري املشفرة. فإذا كانت مصحوبة بعوامــل قلق وتوتــر ستكون مبــثابة 

الدمــاغ، مما يؤدي إىل صعوبة الرتكيز واإلدراك ويؤثر على االنتباه عوامــل مشتتة هلا أثر على
ت على اخلال االنتقائي، خصوصا أنه يلعب دورا هــاما يف معاجلة املعلومة، حيث تؤثر اهلرمو
العصبية يف قرين أمون واللوزتني وهي من أهم مراكز اسرتاتيجيات التشفري واالسرتجاع للمعلومات.

الضغط النفسي، معاجلة املعلومة.ية:كلمات مفتاح
Summary: The purpose of this study is to illustrate the relation between the

stress and treating of information; because the stress is considered as a
threatening event or a danger associated with an acute state and negative
emotional which will attract all the energy of the selective attention. This
situation provokes an increase of hormone of Cortisol, because of it the person
does not succeed in treating the information which is based on the previous
information of the past individual experiences that are organized in the cognitive
schemas. Then, to have disorders of thought and lack of focus and may be the
memory loss when the impact of stress on cerebral areas which are important for
retrieving the information. Above all that, it is associated with the anxiety and
the depression, because the psychological factors distracting and have harmful
impact on the brain.



هدور سميرة               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالقة الضغط النفسي بمعالجة المعلومة من الناحية النفسية العصبية

454

Words key: stress, treating the information.

مقدمة: 
يتعرض اإلنسان إىل جمموعة من التغريات اليت تطرأ عليه يف حياته اليومية، واليت تساهم 
بقدر كبري يف إعادة تفكريه ومعتقداته وبناءها من جديد، حيث ميكن هلا أن تتأثر بعوامل أكثر حدة 

فة فالتعرض له بصتتطلب من العضوية استجابة للتكيف معها، فيقع الفرد ال حمال يف الضغوطات، 
ت نفسية أخرى، لذلك فانه  ألمراض السيكوسوماتية واضطرا قد  متكررة يؤدي إىل خماطر اإلصابة 

ت هامة لتفسري الضغط النفسي، وأول من اهتم  كان حمور اهتمام  عدة علماء كانت هلم نظر
1940إىل 1930) يف الفرتة ما بني H.Selyeبدراسته من اجلانب البيولوجي هو العامل سيلي(

بعد أن حدد مراحله اليت أطلق عليها تسمية التناذر 1975ولكنه مل يضع تعريفا دقيقا له إال سنة 
دف إىل التأقلم مع الوضعية الضاغطة)، لذلك  العام للتكيف (أي جممل التغريات اجلسدية اليت 

جتة عن خطر خارجي له هدف التكيف أو اإلنذار ه ويف ، كما أن1اعتربه كاستجابة فيزيولوجية 
نفس السنة أيضا حدد نوعني أساسني من الضغوط، فإذا كانت املثريات تسمح بتكيف جيد 

ديدا على الفرد فيسمى )eustress(يسمىف ، وإذا كانت ال تسمح بذلك وأصبحت تشكل 
)distress.(2

ميس مجيع و  مل يكن مصطلح الضغط معروفا، لكن يف احلياة الراهنة أصبح مفهوما عاد
لغني، وحسب إحصائيات –75هو األصل يفعاملية يعد الفئات العمرية من أطفال ومراهقني و

حاالت التأخر عن و من حوادث العمل%80-60ومن املعاينات الطبية اليومية،90%
تشري إىل ،1990) سنة Powel &Enrightsبويل وانرييت (لالعمل، كما أن هناك دراسات

ت القلبية، ارتفاع ضغط الدم، الصداع %80أن ما نسبته  من أمراض العصر احلديث مثل النو
ا إجهادا نفسيا. لتايل فهو3النصفي، القرحة املعدية والقولون تكون يف معظم بدا رد فعل و

لتأثريات عوامل خارجية مثل كثرة املعلومات اليت تؤدي إىل اإلجهاد االنفعايل، ويظهر نتيجة 
ر. للتهديد واخلط

التقدير وعادة ما يستخدم الباحثون مصطلح اإلجهاد النفسي يف مكان الضغط ألنه
ت فيزيولوجية، حيث يعترب جمموع العوامل  ا ضاغطة تؤدي إىل استجا املوضوعي لوضعية ما على أ
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اصة املتسببة يف هذه احلالة موقفا ضاغطا سلبيا أو إجيابيا، وهذا يف مقابل املميزات االنفعالية اخل
بكل فرد، وقدراته الشخصية على التكيف والتحكم، وبذلك جيب أن تكون االستجابة طبيعية 

فتؤدي الضغوط إىل تغريات يف العمليات العقلية وحتوالت انفعالية.نتيجة له،
هذه التغريات البيولوجية وكذا النفسية هي عبارة عن أعراض بعدية عصبية إعاشية املنشأ 

ز هذه التغريات دور االنفعاالت من خالل إفراز غدد وعمليات استقالبية ضمن للضغط، حيث ُترب 
ت نفسية تعكس اجلانب الغددي واأليضي  ا تؤدي إىل اضطرا ذا فإ التناذر العام للتكيف. و

ت النفسية اليت يعاين منها الذي يتحكم يف سلوك الفرد. وما هو معروف أنه إىل جانب االضطرا
ت تشمل الوظائف املعرفية من تفكري وإدراك الشخص كاالكتئا ضطرا ب والقلق، واليت هلا عالقة 

وذاكرة وقد أوضحتها دراسات اهتمت ببحث هذه العالقة من الناحية البيوكيميائية (اهلرمونية)، 
ا العملية املعرفية ملعاجلة املعلومة وهذا ما أوضحته  وخصوصا االنتباه الذي هو وظيفة هامة تبدأ 

. 20034سنة ) F.S. Maheuوماهو () S.J. Lupienاسة البيان (در 
اإلنسان يقوم بتوظيف أنظمة معرفية معقدة للتعامل مع املثريات اخلارجية اليت تعترب كخطر ف

خارجي، لذلك فإنه حباجة إىل معاجلتها، ليتمكن من إجياد حل هلذا املشكل، واختاذ إسرتاتيجية 
ته  الشخصية، ولطبيعة املوقف الضاغط، وهذا من خالل عملية املعاجلة املعرفية مناسبة وفقا إلمكا

ملعلومات الوضعية الضاغطة حيث تقوم بعملييت التقييم األويل والثانوي. وبناءا على ما سبق ميكننا 
طرح التساؤالت اآلتية:

ما هي التغريات الفيزيولوجية الناجتة عن الضغط؟
كيف يؤثر الضغط النفسي على مجلة الوظائف املعرفية؟     

هل هناك عالقة بني الضغط النفسي ومعاجلة املعلومة؟   
تتمثل أمهية هذه الدراسة فيما يلي:ـ أمهية الدراسة:2

دراسة الضغط النفسي من منظور معريف عصيب، يعترب موضوع حديث النشأة لذا فإن 
لدراسة  أمر يف غالية األمهية. كما أن دراسة الضغط النفسي من جوانب خمتلفة مبا فيها الرتكيز عليه 

اجلانب املعريف العصيب، يعترب مبثابة تفسري شامل متعدد اجلوانب هلذا املتغري.
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جلزائر كونه حديث  قلة املواضيع املدروسة يف هذا التخصص (علم النفس العصيب) 
ميكن إعطاء أمهية ملثل هذه املواضيع لكي تكون كدراسة جلامعات، فمن خالل هذه الدراسة 

سابقة حملية.
تناول معاجلة املعلومة وكذا الضغط من اجلانب النفسي مع اإلشارة إىل اجلانب العصيب 
البيولوجي، وتقدمي تفسري نفسي فيزيولوجي عن جممل التغريات البيولوجية، بذلك فإن هذه الدراسة 

مصطلحات جديدة، خاصة بعلم النفس املعريف والعصيب مل تتداول يف علم أضفت تفسريا ومفاهيما و 
النفس، مما متكن قارئها من كسب رصيد معريف يف هذا التخصص. 

: تتمثل أهداف الدراسة يف:ـ أهداف الدراسة3
التعرف على اجلانب الفيزيولوجي والعصيب للضغط النفسي.

ثري الضغط النفسي على مجلة الوظائف املعرفية.دراسة 
الكشف عن عالقة الضغوط النفسية مبعاجلة املعلومات.  

ـ  حتديد املفاهيم األساسية للدراسة:4
عتباره  الضغط النفسي دف التكيف معه أو  : هو استجابة الفرد جتاه موقف معني 

كخطر، يتطلب تغريات هرمونية وعصبية تعكس سلوك الفرد والقرار الذي يتخذه يف مواجهة 
الوضعية أو بتجنبها. 

: هي عملية معرفية هامة للتعامل مع العامل اخلارجي، تعتمد على التأويل معاجلة املعلومة
ختاذ الفرد للقرار إزاء املوقف.     والتحليل وهي اليت تسمح 

للتطرق إليها جيب التعرف عن أسسها النظرية اليت : _ التغريات الفيزيولوجية الناجتة عن الضغط5
أسس نظريته ) .SelyeH(أنهارون توفيقيقول ر.تناولت هذا اجلانب ضمن التيار البيولوجي. ف

يف اجلــهاز  من خالل جتــاربه على اإلنســان واحليوان، وبّني أن التعرض املستمر له ُحيدث اضطرا
األعراض اليت تظهر اهلرموين من خالل االســتثارة الزائدة للجهاز العصيب املستقل، وقد أطلق على 

للغة األجنبية (امعلى العضوية اسم: التناذر الع le syndrome généralللتكيف، وهو ما يعرف 

d’adaptation ( وأكد على خاصية غري حمددة لالستجابة اليت تعطيها العضوية مهما تكن طبيعة
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ل على التجانس العامل الضاغط (جسدي، كيميائي، نفسي) تكون استجابة وحيدة هدفها احلصو 
اكالداخلي ومتر بثالث مراحل هي: . 5مرحلة اإلنذار، مرحلة املقاومة ومرحلة اإل

يفشل الفرد يف التحكم إن التغريات الفيزيولوجية تتسبب يف ظهور أعراض خاصة به، تظهر عندما
نيف يف مصادر الضغوط سلبية، ومع استمرارية التعرض للمصادر املسببة للضيق. وفيما يلي تص

: ألعراض الضغوط املختلفة حسب ع. عسكر
العرق الزائد، التوتر العايل، الصداع، أمل يف عضالت الرقبة واألكتاف، األعراض اجلسدية: 

عسر عدم انتظام النوم، تطبيق الفكني األسنان، املغص اإلمساك، آالم الظهر، التهاب اجللد،
لتعب وفقدان الطاقة.االقرحة، التغري يف الشهية،اهلضم واإلسهال،

سرعة االنفعال، تقلب يف املزاج العصبية سرعة الغضب، العدوانية األعراض االنفعالية: 
الستنزاف االنفعايل أو االحرتاق النفسي، االكتئاب سرعة البكاء.والعنف، الشعور 

القرارات، النسيان، صعوبة الرتكيز، صعوبة يف اختاذ األعراض الفكرية أو الذهنية: 
تزايد عدد اخنفاض يف الدافعية،استحواذ فكرة واحدة على الفرد،ذاكرة ضعيفة،اضطراب التفكري،

إصدار أحكام غري صائبة.األخطاء
لعالقات الشخصية: آلخرين،األعراض اخلاصة  نسيان املواعيد عدم الثقة غري املربرة 

دفاعي يف العالقات مع اآلخرين، جتاهلهم والتفاعل أو إلغاءها قبل فرتة وجيزة، تبين سلوك واجتاه
. 6معهم بشكل آيل (غياب االهتمام الشخصي، تفاعل يكتنفه الربود) 

احلالة االنفعالية ويظهر الضغط من خالل األعراض السابقة الذكر، وجتدر اإلشارة إىل أن
.غري الطبيعية املصاحبة له تضعف انتباه الفرد وقدرته على الرتكيز

: أصل التغريات الفيزيوجلية هي تفسري الضغط من اجلانب العصيب والفيزيولوجي1_5
البيوكيميائية (هرمونية) لذلك فإن االستجابة للضغوط أساسها عصيب هرموين وملعرفة ذلك وجب 

التطرق إىل: 
ت القلب، حرارة اجلسم، عملياجلهاز العصيب املستقل: ات ويقوم هذا اجلهاز بتنظيم ضر

اهلضم، الدورة الدموية، وإفرازات الغدد الصماء. ومع أنه يعمل بطريقة الإرادية، إال أن اتصاله 
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جلهاز العصيب املركزي جيعله خاضعا لسيطرة الدماغ. وهناك تصنيفان للجهاز العصيب الذايت: 
السمبثاوي، والبارامسبثاوي.

أن األول يهيئ اجلسم ملواجهة املواقف F.S. Maheu et S.J. Lupienويذكر
عادته إىل حالته الطبيعية وإىل حالة االسرتخاء فيساعد اجلسم على  الضاغطة، بينما يقوم اآلخر 
االحتفاظ بطاقته للمواقف الالحقة.ويعرف اجلانب السمبثاوي بتوليده للطاقة اليت متكن اجلسم من 

ت وظيفية املواجهة أو اهلرب، فحني يثار هذا اجلهاز ف مكا إن اجلسم يكون يف وضع غري عادي و
ختتلف عن الظروف العادية. 

وتكون ردود فعل القسم البارامسبثاوي أكثر حتديدا، حيث تسرع من نشاط بعض األعضاء 
ت القلب، ويبطؤ التنفس، وتصغر  احليوية وتقلل من نشاط البعض اآلخر. وبذلك تنخفض ضر

دة حدقة العني، ويزداد نشاط  الغدة اللعابية، وينخفض الضغط والغلوكوز الذي أنتجه اجلسم لز
.7طاقته يف مواقف املواجهة أو اهلرب 

الغدد الصماء اجلهاز الذي يعمل مع اجلهاز جهاز: يعترب ع. عسكر جهاز الغدد الصماء
نفعايل واحليوي. العصيب السمبثاوي والبارامسبثاوي ليتمكن اجلسم من االحتفاظ حبالة من التوازن اال

يئة األعصاب  ته مباشرة يف الدم حيث يقوم بتنشيط اجلسم ويساهم يف  ويصب هذا اجلهاز هرمو
لسرعة اليت تتناسب مع املوقف املسبب للضغط النفسي، ومع أمهية دور  والعضالت لالستجابة 

جتاه مصدر ا ت السلوكية  ن مها: الغدة الغدد املختلفة، إال أن أكثرها أمهية لالستجا لضغوط غد
ن الكظريتان .                                                                                              8النخامية، والغد

ا تستمد أمهيتها من ارتباطها F.S. Maheu et S.J. Lupienفاألوىل  أكدا أ
ملهاد، ويشكالن معا حلقة ال وصل بني اجلهاز العصيب وجهاز الغدد الصماء، ومن هنا فإن الوثيق 

ن توقعاتنا وردود الفعل تتحول  استثارة املهاد يؤدي إىل استثارة الغدة النخامية، وبذلك ميكن القول 
. 9إىل إفرازات هرمونية تساعد اجلسم على املواجهة

ا أما الغدة الكظرية ع. عسكر هر السلوكية مثل سرعة هي املسؤولة عن املظاذكر 
ت القلب والتنفس كرد فعل لالستثارة االنفعالية. وتتكون الغدة من جزئني: اجلزء الداخلي  ضر
لني الذي يؤثر  الذي يسمى خناع الكظر الذي يستجيب لرسائل اهليبوتالموس فيفرز هرمون األدر
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مني بشكل رئيسي على اجلهاز الدوري، ومن خالل هذا اهلرمون وهرمون النو  لني وهرمون الدو رادر
يظهر رد الفعل الكلي على اجلسم. وما دام الدماغ يتلقى رسائل عصبية تتضح احلاجة إىل استمرارية 
اليقظة، فتستمر استثارة النخاع. وإذا استمر املوقف الضاغط فإنه ينعكس سلبا عليه، وأما الــجزء 

يســتجـيب الســتثارة اهليـــبوتالموس من خـالل الغـدة اخلــارجي للغــدة فيســمى قـشــرة الكظــر الــذي
) الذي يتوزع يف جمرى CorticotropiqueAdrenoالنخامية الـذي ميهد إلفـراز هـرمون (

شرة اليت بدورها تفرز هرموين قالدم ليصل إىل قشرة الكظر. هذه العملية تؤدي إىل استثارة ال
ت توفر الطاقة بصورة اجللوكوز االلدوستريون والكورتيزون ملواجهة املو  اقف الضاغطة. وهذه اهلرمو
.                            10واألمحاض الدهنية واألمحاض األمينية

ت  ويف حالة استمرار الضغوط، فان اإلمداد الربوتيين املطلوب والضروري لتكوين الكر
للمرض. وهلذا فان التعرض املستمر الدموية البيضاء واألجسام املضادة يتضاءل لدرجة القابلية

للضغوط يساهم يف إجهاد العضالت ويضعف اجلهاز املناعي واجلهاز الدوري.
وقد مت توضيح الضغط وخمتلف التغريات الفيزيولوجية اليت تتعرض هلا العضوية، وكل ما 

ثري واضح على اجلانب النفسي وكذا املعريف، لذلك فان العنصر املوايل س ت سبق له  يتضمن النظر
املهمة ملعاجلة املعلومة ودورها أثناء التعرض للموقف الضاغط.

ثري الضغط النفسي على مجلة الوظائف املعرفية: 6 تفاعل 1984سنة Beckاعترب بيك ـ 
الضغط كنتيجة لسريورة نشطة ومستمرة هو قابل للتقييم كوضعية خطر، وكذا تقييم اجلوانب 

حيرض الفرد سلوك حنو املثري، ويبقى دائما حتت درجة من التقييماإلجيابية والسلبية له. فحسب 
لرغبة يف اهلروب  أو املواجهة. إذن اليقظة حىت يف غيابه، وعندها يواجه وضعيات اخلطر بقلق و

فكل استجابة تتطلب حتركا من الشخص إلجياد حل للوضعية املصاحبة حبالة انفعالية وإن مل يقم 
لتايل يقع يف الضغط. ي فعل يقع حتت دائرة اليقظة املكثفة و الشخص 

ويل املثريات مركب على بنيات منظمة تسمى التخطيطات  ، هي عبارة schémasنظام حتليل و
رات تسهل االسرتجاع الذاكري، لكن يف نفس الوقت من املمكن أن تشكل تكوينات عن تصو 

بتة تسّري مجيع مراحل معاجلة املعلومة ونشاطها كالتايل:          عقلية جديدة 
تصفية واختيار املعلومات اجلديدة.- 
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الذاكرة طويلة املدى.تنظيم املعلومات املخزنة يف نظام- 
استعادة املعلومات من النظام السابق.- 
تسيري األفعال.- 

ويله  فكل حدث خارجي تقوم بعض التخطيطات املعرفية اخلاصة اليت تنشط لتصنيفه، 
عادية، فهناك سلسلة من فهي تسهل بعض اسرتاتيجيات املواجهة يف احلالة ال11وإعطائه معىن. 

التعديالت للتكيف مع املثريات اخلارجية، والـتأويل النهائي للحدث ميثل تفاعل بني احلدث 
خلطر  والتخطيطات، حمتواها حيدد طبيعة االستجابة االنفعالية والسلوكية، وحمتوى املثري مرتبط 

لقلق. والفرد، ليكّون خربة الرغبة يف اهلرب والشعور 
.Lazarus et S. FolkmanRطى كل من فولكمان والزاروس كما أع

أمهية للضغط يف نظريتهما عن التقييم املعريف، فهو يربز العالقة بني الشخص وحميطه فهو (1984)
ت متواصلة وتقييما مستمرا. ويعترب هذا املنظور الفرد كعامل نشيط ميكنه أن يؤثر يف  يستدعي مقار

12مفعول العامل الضاغط عن طريق اسرتاتيجيات معرفية، انفعالية وسلوكية. 

ثريه، مث مقاربة بني اإلنسان واحمليط ويتعلق األم ر هنا مبعرفة طبيعة العامل الضاغط لتقييم 
أين تلعب العوامل اإلدراكية املعرفية دور القاطع، مع اإلشارة أيضا إىل قدرة الفرد يف التغلب على 
األحداث الصدمية واخلربات الضاغطة ويتوقف ذلك على درجة فعالية الذات يف ذلك، وهي بدورها 
ته يف التعامل مع الضغوط،  تتوقف على البيئة االجتماعية للفرد وعلى إدراكه لقدراته وإمكا

اعتربها شكال من التقييم املعريف الذي يقوم به M.De.Bonisفالعوامل املعرفية حسب بونيس 
نه يستطيع التأثري على ا لبيئة الفرد جتاه املواقف اليت يتعرض هلا، فهي تشري إىل اعتقاد الشخص 

ا تتوسط العالقة بني تقييمات الضبط واسرتاتيجيات املواجهة ، لذلك فإن 13اليت يعيش فيها، وأ
ستطاعتهم التحكم فيها  األفراد ذوي مستوى فعالية الذات املرتفع يُقّيمون املواقف الضاغطة أنه 

كات التكيفية يف احلياة وأن فعاليتها تبدأ مبدى واسع من السلو ومواجهتها وتغيريها بدال من تقبلها،
ته  ا تنمو من خالل إدراك الفرد لقدراته وإمكا وتشتمل على سلوك املواجهة وضبط الذات، وأ
ا يف حياته، حيث تعمل على مساعدة الفرد يف تغلبه  الشخصية من خالل تعدد اخلربات اليت مير 

على املواقف الضاغطة اليت تواجهه .
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LazarusوFolkman أكدا على وجود متغريات وسطية تتوسط العالقة بني الفرد والبيئة مركزا
على العمليات املعرفية لدى الفرد ودورها متمثل يف االستجابة للضغوط ومواجهتها ، وهو ما يسمى 

التقييم إدراك الوضعية الراهنة كخطر. أما التقييم األويل:ف14عملية التقييم األويل والثانوي.
مرتبط مبوارد املواجهة واألحكام فهو راك الفرد ملوارده واستعداده ملواجهة الضغط،إدالثانوي: 

ألنه اقل أمهية من األويل،  نو التقييمية لتحسني العالقة املضطربة بني الفرد وحميطه، وقد مسي 
لنسبة لفرد آخر، أل ن وليس حسب التتايل.ويظهر أن ما يعترب ضغطا عند فرد ما ال يعترب كذلك 

15هناك عوامل عديدة بيئية، شخصية وطبيعة املوقف هي من حتدده. 

ن معاجلة املعلومة تتضمن عدة متغريات: فردية، مضمون احمليط J.larueواستنتج الرو 
ويف هذه احلالة يكون الضغط ما هو إال حالة نفسية يعتمد على االجتماعي الثقايف للحدث.

إدراك خلل التوازن ما بني التقييم الذايت لقدراته ملواجهة متطلبات املهمة واالعتداءات املدركة، وأن 
لنسبة للفرد تكون  الضغط يشعر به الفرد عندما ال يليب كل الطلبات املدركة، فمعاجلة املعلومات 

ستدرج يف خطوات كالتايل:جد معقدة تُ 
لوضعية اخلاصة -  عندما يكون هناك ضغط يتصرف الفرد بطريقة الشعورية بتقييم معريف، أوال 

لضغط من خالل خصائص الفرد وموارده مبا فيها إدراك العوامل احمليطة به.
لفرد يف حد ذاته، تتضمن الثقة بقدراته ملواجهة الطلب. بعد اختيار إسرت -  اتيجية معينة، هنا نيا 

عادة تقييم الوضعية مرة أخرى. أما دينامية  التغذية الراجعة اليت تسمح له feed-backيقوم 
مبعرفة مدى فعالية اسرتاتيجياته اليت تستند إىل املوارد الشخصية وهو مفهوم جد مهم طيلة هذه 

ستطاعته التحكم يف الوضعية اليت تتطلب 16التكيف.الفرتة، فالفرد يعتقد أنه 

ويتضح من النماذج السابقة أن إدراك الفرد للضغوط يتأثر بعوامل عدة منها:
وعلى قدرات الفرد التعاملية مع املواقف وخرباته واحلالة االنفعالية لديه،متغريات شخصية: - 

تتطلب معاجلة و أساس خصوصيته يتحدد نوع االستجابة اليت تصدر عنه إزاء األحداث الضاغطة، 
املعلومات موارد شخصية من أجل مواجهة الوضعية:

اإلدراك النفسي والبيولوجي.- 
الذكاء الذي يفضل تقييم عميق للوضعية مع ما يناسبها من قدرات للرد.- 
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احلالة النفسية والبيولوجية (املعرفية واالنفعالية)، اليت تتداخل بشكل كبري مع تقييم الوضعية - 
أن املكتئب ال يستطيع أن يفعل التقييمني مع بعضهما.وقدرات الشخص، ويشري إىل

لضغط.-  اخلربات املاضية، القوية املتعلقة 
ا ضغوطا مكملة.-  املعتقدات اليت تعترب يف حد ذا
صراعات، عدم الرضا الوظيفي، العالقات اإلنسانية داخل البيئة.متغريات بيئية:-
ديده للفرد.متغريات املوقف الضاغط:- 17شدة املوقف وحداثته ومدى 

إذن عندما يدرك الفرد أنه عاجز عن التأثري فيما يتعرض له من أحداث وظروف ضاغطة 
لضبط والتحكم، وهذا يقود إىل  وال يستطيع السيطرة عليها، فإن ذلك يؤدي إىل فقدان الشعور 

لضغط، وملعرفة ماهي العوامل املعرفية وكيف ت لضغط جيب التطرق إىل البنية املعرفية الشعور  تأثر 
ا. ومكو

لتفسري هذه السريورة جيب تناول عدة عناصر نظرا ألمهيتها يف ـ عالقة الضغط مبعاجلة املعلومة:7
هذه العملية نستدرجها كما يلي:

لبنية املعرفية البنية املعرفية:1_7 ترتبط الفروق الفردية يف القدرة على حل املشكالت اخلاصة 
عادة صياغة املشكالت وإعداد اخلطط واالسرتاتيجيات، لتحديد العمليات  واملهارات املستخدمة 
املعرفية املستخدمة للتمثيل الذهين الداخلي للمعلومات. وحتديد الرتاكيب املعرفية املستخدمة عن 

رتكيز من خالل بعض النماذج املعرفية املختزنة يف الذاكرة، على اعتبار أن حل املشكالت طريق ال
ملعاجلة النشطة اليت تعتمد على عوامل الذاكرة عن طريق استخدام شبكة ترابطات املعاين  يرتبط 

.1973سنة Gréenoوهذا ما تطرق اليه غريينو 
أنه يف إطار جتهيز املعلومات، فإن حل ،1981سنة Burnsteinويضيف برنستاين 

18املشكل يتطلب االنتباه، التنظيم املعريف، الذاكرة، اللغة والتخطيط املعريف كعمليات عقلية الزمة.

مهارات املعاجلة، فعالية نظم جتهيز املعلوماتإذن حل املشكالت يعتمد يف األساس على
هو أحد األنشطة العقلية املعرفية، فالتفكريالسابقة،األفكار اليت نتذكرها من خالل التجارب و

أنه حيدث عندما حياول الفرد حل املشكلة، حيث ينتقل من مرحلة املعطيات Mayerويقول ماير 
) إىل اعتباره ُمهما يف إدراك املعلومات Carlson)1993إىل مرحلة اهلدف. وذهب كارلسون 
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ة وإعادة تنظيم املدركات احلسية والدوافع، العادات والقواعد فهو املعاجلة العقليومعاجلتها وتصنيفها.
وقد يكون منطقيا، حيث يتم إجراء عقلي يبدأ من املعلومات املعطاة ويؤدي إىل استنتاجات جديدة 

تستند على قواعد واضحة.
ذكرا )2007و. السيد أمحد خليفة و م. علي عيسى سعد، (مراحل معاجلة املعلومات:7-2

تضمن عددا من املراحل ُتستدرج على النحو التايل:ا ت
ملسجل احلسي عن طريق استقبال املعلومات: - املثري، وخالل هذه املراحل إدراكمتر املعلومات 

تتحول بعض املعلومات إىل الذاكرة قصرية املدى، وتتوقف درجة االستفادة منها على كمية 
يلة املدى.املعلومات املتاحة للتحويل إىل الذاكرة طو 

الذي يتطلب وقتا قابال للقياس عن طريق التتايل السريع حيث يعرض املثري لفرتة سرعة املعاجلة: -
قصرية جدا، مث يتبع مبثري آخر ليتقنع املثري األول، مث يقدر زمن الرجع الذي حيتاجه الفرد السرتجاع 

وتذكر املثري األول والتعرف عليه.
درة على الرتكيز على املعلومات املهمة واستبعاد غري املهمة، وهو يعتمد هو القاالنتباه االنتقائي: -

على حتديد دقيق ملركزه ولإلدراك، وهو العملية األساسية األوىل اليت تقرر انتقال املعلومات من 
19الذاكرة احلسية إىل الذاكرة قصرية املدى.

عملية ذهنية يوجه الفرد من " ر. حممود أبو عالم االنتباه بصفة عامة على أنهعرفت
G. T. Antérion et P. Gذكر20خالهلا وعيه وحيتفظ به جتاه مثريات تستقبلها احلواس".

Carnie ،ن يظهر اضطراب االنتباه ببطء عمل األشياء مع صعوبة يف الرتكيز أونترييون وكارين 
ىل تثبيط النشاط.واحلاجة لقضاء املهام دفعة واحدة، حساسية كبرية للتداخل مما يؤدي إ

إن الضطراب االنتباه انعكاس كبري على نظام الذاكرة قصرية املدى اليت تتحكم يف 
املعلومات، ويسمح بصعوبة استيعاب املعلومات اجلديدة، كما ميكن أن يعكس حالة قلق أو 

ائي اكتئاب انعكاسي. فاالنتباه ضروري الكتساب تنظيم معريف الذي يعتمد على االنتباه االنتق
ملثريات معينة وخربات سابقة.

إن نشاط حل املشكالت هو نشاط مؤقت يتوقف على طبيعة املوقف املشكل، هذا 
النشاط يتطلب قدرات تذكرية فعالة ونشطة، سواء كانت على مستوى الذاكرة قصرية املدى أو 
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ها الذاكرة قصرية طويلة املدى. فهو ال يستطيع أن يفعل شيئا ما مل تنشط هذه املعلومات وتستحضر 
املدى أي نتذكرها، ونظرا ألن سعتها حمدودة، فإن معاجلة املوقف املشكل مرتبط إىل حد كبري 

بكمية احملتوى الذي ميكن محله يف الذاكرة قصرية املدى.
ألثر الذاكري الذي جيب أن التشفري: - عند اكتساب املعلومات يتم التشفري (اهلدف)، يسمى 

ا. وهو املرحلة األوىل للتمثيل الذاكري فيجرى تشفريها على هذا النمط ينشط عند اسرتجاعه
ر على مستوى - املختلف ذو طابع حسي (مسعي بصري) مث جتهز بدرجة أعلى لتتحول إىل آ

ا تتالشى،  الذاكرة قصرية املدى، ومن املمكن أن تدخل نظام الذاكرة طويلة املدى، وإن مل تشفر فإ
21.وال ميكننا أن نتذكرها

، يقوم بعزل الروابط املتطفلة وتعزيز للتذكرولتثبيت معارفنا جيب التكرار، فهو عملية شرطية كافية 
ويرجح أغلب العلماء أن األحداث املشحونة انفعاليا تكون سهلة االسرتجاع، ألن الروابط الفعالة.

النتباه، إذن القدر  ة على التذكر مرتبطة دماغ اإلنسان يوظف طاقة لتسجيل األحداث اليت ترتبط 
ذا العنصر األساسي.

هناك عدة عالقة الضغط النفسي على معاجلة املعلومة من اجلانب املعريف والعصيب: 3_7
عوامل مؤثرة يف معاجلة املعلومة ولعل أمهها هو الضغط فهو يعتربا من عوامل الكف والتداخل إذا 

ا يف موقف خمتلف بسبب العوامل املشتتة تداخلت مفاهيم يف موقف معني فقد يصعب علينا تذكره
ت هلا أثرا يف الدماغ ، وبسبب املوقف املشحون بعوامل القلق أو االضمحالل حيث أن الذكر

العصبية اليت تضعف إذ مل تستخدم. فالعامل  لتدريج بسبب عدم استعمال اخلال تضمحل 
املعاجلة املعرفية للمعلومات. الضاغط يتسبب يف اضطراب االنتباه االنتقائي مما يسبب خلل يف

نفعاالت القلق أو االكتئاب، فإنه ذلك يؤدي  أما إذا كان هذا احلدث الضاغط مشحو
إىل صعوبة الرتكيز والتفكري يف التفاصيل، واستيعاب معلومات جديدة، يؤثر كذلك على النوم 

املدى ميكن أن يؤدي إىل فقد فاحلرمان منه يؤدي إىل تعقيدات معرفية، كما أن االكتئاب طويل 
سرتاتيجيات التشفري واالسرتجاع  عصبية يف قرين أمون واللوزتني، فال ميكن للفرد أن يقوم  خال
نفعاالت املعلومات املركزية للتذكر أي السلبية اليت حتمل مشاعر حزن  الفعالة، الذاكرة متأثرة 
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يف تغيري االنتباه عن التفكري السليب الذي واكتئاب. فبعد أحداث صعبة من احلياة، هناك صعوبة 
يقود ال حمال إىل االكتئاب.

كما أن حالة اليقظة املستمرة الناجتة عن الضغط تؤدي إىل حالة من األرق، فاألشخاص 
الذين ينامون ساعات قليلة يكونون أكثر عرضة للنسيان، وأن ست ساعات هي احلد األدىن 

قظا بدرجة كافية خالل اليوم، فإنه الوسيلة اليت ميكن من خالهلا املطلوب لضمان أن يكون الفرد ي
لنشاط العقلي أثناء اسرتجاع  إعادة تصور املعلومات اليت مت مواجهتها، وهذا يف دراسات اهتمت 
املعلومات أثناء فرتة النوم التالية. حيث وجدوا أن املسارات العصبية النشطة أعيد تنشيطها أثناء 

ا عملية االندماج اليت حتدث يف الذاكرة، فاستعادة النشاط يقوي املسارات النوم، ومن امل عتقد أ
من جامعة J.D. Payneالعصبية اليت حتمل معلومات جديدة، حسب مقال منشور لـباين 

2010.22بوسطن 

وتذكر أ. طعمة  أن نقص النوم يؤدي إىل االنفعال السريع والكآبة، وهناك دراسات كثرية 
ذلك، وعلى رد الفعل وعلى الفهم واالنتباه، بسبب أن إيقاع اجلسم يستمر ألربع وعشرين توضح 

ت املختلفة يف اجلسم مثل الكورتيزول وامليالتونني وهرمون  ساعة كل يوم وفيه ينظم شحنات اهلرمو
ت النوم بشكل مغاير لساعة التنبيه اليت حيم لها النمو الذي ينظم النوم واليقظة، وقد تعمل نو

جسم املرء، حسبما يقول "تيموثي روثرس" مدير مركز حبوث مشاكل النوم يف مستشفى هنري فورد 
بديرتويت أن جسم اإلنسان يكون موضوعا فوق دورة أخرى متأخرة نتيجة لبقائه ساهرا إىل ساعة 

كرا عسريا، ألن اجلسم مل يضخ القدر الكايف بعد من هر  مون متأخرة، وهذا ما جيعل االستيقاظ 
ت  ت األخرى اليت تساعد على استيقاظ الفرد. وبطبيعة احلال فان اضطرا الكورتيزول واهلرمو
ا تتداخل مع  ت ضاغطة حلادثة الصدمة، تتميز  التالية ما بعد الصمة اليت تتصف حبدوث ذكر

لذي عملية اكتساب معلومات جديدة، وأن الضغط املستمر يؤدي إىل إفراز هرمون الكورتيزول ا
23يدمر أغشية املخ املهمة لعملية التذكر.

وبصفة عامة يتوقف الضغط أساسا على درجة االستجابة له، وليس على كميته، وكل 
شخص يتعامل مع الضغوط الواقعة عليه بشكل خمتلف عن اآلخرين، وأن االستجابة للضغوط 
الشديدة تدفع إىل إفراز الكورتيزول مما حيدث عجز مستمر يف معاجلة املعلومة، وميكن للشخص 
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ر على طرق تعديل االستجابة ألحداث احلياة الضاغطة، وإجياد طرق فعالة السيطرة مبحاولة العثو 
ا السيطرة على ما يواجهه من ضغوط. ويذكر  إىل F.S.Maheu et S.J.Lupienيستطيع 

حلدث املسبب لالضطراب فإن كل االنتباه  تـواجد دراسات تشري إىل أن االنفعال السليب املرتبط 
يف الدم وهو نوع من الكورتيزول، تصبح catécholamineمون يتوجه حنوه، وعند إفراز هر 

حلدث. 24موارد االنتباه حمدودة فال يستطيع الفرد معاجلة املعلومات اخلاصة 

ن حيقق االنتباه االنتقائي وهو أحد أبعاد عملية االنتباه الذي يرتبط  يد أمحد  وأشار ع.عبد ا
قي املثريات األخرى األقل أمهية وهذا ما يعرف بتوجيه وتركيزه حنو مثري معني حلظة معين ة، وعزل 

امش االنتباه، فمن خالل االنتباه االنتقائي ُيضعف الدماغ املعلومات األخرى غري املرتبطة 
xxvملوقف.

وقد يصعب حتقيق االنتباه االنتقائي نتيجة لالستثارة الزائدة، مما يؤدي إىل فقدان الرتكيز، 
ذي له قدرة على التأثري عليه وعلى عملية التحويل اليت تتضمن االنتباه االختياري أو إىل الضغط ال

ختيار االستجابة اليت حتقق اهلدف بتحويل  يف سعة املعلومات اليت كانت هامشية، فيقوم الفرد 
االنتباه ألحداث خارجية أخرى غري مهمة. كما أنه يعمل على تركيز االنتباه حنو الداخل وإىل 

لتايل عدم الرتكيز الكلي وتشتته. وأفاد توران األفك نه يف حاالت J.M.Thurinار السلبية و
ثري على الدماغ، وقد أكد العلماء أن إفرازها بشكل  ت اليت هلا  الفرح والصدمة تفرز نفس اهلرمو

اكرة إال مفرط فإن هذا يسبب نقص قدراتنا يف اسرتجاع املعلومات اجلديدة اليت ال تدخل نطاق الذ
االنتباه لتشفري الذي يتطلب انتباها هلا من قبل املخ الذي يقرر ما هو هام وما يسجله

xxviاالنتقائي.

إن اجلهاز السمبتاوي وهو جهاز رد على الضغط، يتضمن حياة الفرد بطرق خمتلفة، فهو 
ة أو اهلروب من اخلطر، كما يضمن تذكر تفاصيل دائم ا ة هلذه الوضعيات يوفر له الطاقة عند ا

ا يف املستقبل، فهي متلك القدرة على تكوين ترابطات بينها واحلدث  من أجل جتنب شبيها
الصدمي املرتبط بشحنة انفعالية، وعند اإلنسان توجد ثالث مناطق هامة تعمل على ذلك وهي: 

قييم الوضعية قبل قرن آمون، اللوزتني والقشرة األمامية الفص اجلبهي. فالقشرة اجلبهية تساعد على ت
اختاذ القرار (االنتباه مث القرار)، ويؤثر الضغط على اللوزتني من اجلانب االنفعايل للمعلومة، وارتفاع 
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ت  يف هذه املنطقة املسؤولة عن النسيان نفسي املنشأ، Glucocorticoïdesتثبيت هرمو
ر العصبية الدائمة للضغط أنه قد يسبب خلل عصيب حاد. وال شيخوخة املبكرة أو توقف ومن اآل

جتة عن الرسائل الكيميائية. العصبية  بعض اخلال
خامتة: 

خلصوص منطقة  الضغط هو استجابة فيزيولوجية نتيجة استثارة اجلهاز العصيب املستقل و
فراز هرمون  الذي يؤثر على الغدة الكضرية adreno corticotropiqueاملهاد الذي يقوم 

لتفرز بدورها هرموين األلدوستريون والكورتيزون ملواجهة املوقف الضاغط، فتظهر تغريات فيزيولوجية 
دة نبض القلب واليقظة املستمرة ويكون اجلسم يف  عصبية داللة على استثارة اجلهاز السبمثاوي كز

هب إما للمواجهة أو اهلرب. وال ختيار احلل املناسب مع الوضعية الضاغطة جيب حالة استعداد و
اللجوء إىل التقييم املعريف هلذه الوضعية كخطر، وملوارده الشخصية اليت تعتمد على معاجلة املعلومة 
ويل وحتليل املثريات املبين على اختيار  للقيام حبل املشكالت اليت تستند أساسا على نظام 

االنتقائي واسرتجاع املعلومات واخلربات السابقة من طرف املعلومات اجلديدة بواسطة االنتباه 
لتايل يظهر دور املخططات املعرفية يف تسهيل استخدام اسرتاتيجيات املواجهة. الذاكرة، و

ت الناجتة عن نشاط اجلهاز السمبثاوي حيدث عجزا مستمرا يف معاجلة  لكن إفراز اهلرمو
ملستقبالت العصب ن والفص اجلبهي، فتؤثر املعلومة، فهي تتثبت  ية املوجودة يف قرن أمون واللوز

لرغم من حماولته للرتكيز على حتقيق اهلدف لكن يتوجه إىل األحداث  على االنتباه االنتقائي 
لتايل يصعب تشفريها وال يتمكن الفرد  األخرى غري املهمة واهلامشية مع عدم الرتكيز والتشتت، و

لتقييم األويل لتحكم ويقع الفرد يف الضغط من القيام  لضبط و وال الثانوي ويفقد الشعور 
املستمر.  

فمن خالل هذه الدراسة تبني أن التغريات الفيزيولوجية الناجتة عن الضغط أساسها اجلانب 
ت الكورتيزول الذي يؤثر  العصيب واهلرموين املتمثل يف استثارة اجلهاز العصيب الالإرادي وإفراز هرمو

املناطق الدماغية السابقة الذكر، واليت تلعب دورا كبريا يف حتديد االستجابة للموقف الضاغط على
لتايل مت إظهار أن  للضغط  ت نفسية ومعرفية، و ومعاجلة معلوماته، فيتسبب يف حدوث اضطرا

ثريا على مجلة الوظائف املعرفية اليت تتطلبها معاجلة املعلومة من إدراك وذاكر  خلصوص النفسي  ة و
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االنتباه االنتقائي الذي يكون غري مركزا على احلدث الضاغط، ومنه التأكيد على أن الضغط له 
لتايل فإن خمتلف التغريات البيولوجية والعصبية واهلرمونية للضغط النفسي  عالقة مبعاجلة املعلومة.  و

ت معرفية، يؤدي إىل تشتت االنتباه االنت لتايل حيول دون القدرة وما يتسبب فيه من اضطرا قائي و
على معاجلة املعلومات وال يستطيع الفرد التحكم يف الوضعية الضاغطة. 
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:اجلزائريةاألسرةيفاألبويةالسلطة

الّتقليدياتمعيالنمطمعقطيعةأمامتدادية

األستاذ عمـر داود، جامعة تيارت

ملخص

تمعاتتشهدهااليتواملعقدةالعميقةالتحوالتمنلرغم الوحدةتشكلاألسرةتزالالا
اغريعليها،واحلفاظالروابطملختلفبتأسيسهااالجتماعيالبناءيفاألساسيةاالجتماعية ّ قدأ

اخمتلفيفعرفت والعالقاتووظائفهابنيتهااخلصوصوجهعلىتمسّ جوهريةتغرياتمتظهرا
.أعضائهابنيفيما

تمعاتكلأسرغرارعلىاجلزائريةاألسرةوتبقى منظومتهاإنتاجإعادةحتاولاإلنسانيةا
علىتفرضاليتاألبويةوإيديولوجيتهاالتقليدية،األسريةواملعايريالقيمعلىاحملافظةيفواالستمرار

أدواتشىتوتستخدمالّتصرف،وحريةوالنفوذالّسلطةواحتكاراملركزي،املوقعاحتاللاألب
حنوالّتوجهاالجتماعيالفعلعلىفرضالذياملتحول،واقعهامعوالتفاوضواملقاومةاملمانعة
الوفتحالّتمدن، اختياراتهوفرضالفردبربوزومسحاحلقول،خمتلفيفالنِّسائيةاملسامهةأماما
االت،شىتيفوأذواقهوميوالته االستمرارأوأخرى،أسريةسلطويةأشكالإىلاللجوءاستلزمماا

تالتمايزاتشرعنةيف مننوععلىللحفاظأخرىصيغوتبينوتقديسها،ا،واإلقناعوالتفاو
جاهًداوحياولالتقليديالنمطهذامعالقطيعةيؤجلمزدوجتدبريكاألبويةللسلطةاإلجيايبالتمثل

. فقطالرمزيشكلهايفولوالسلطةهذهامتداديةاستمرار

.التحول–السلطة–األسرة: املفتاحيةالكلمات
Summary: The theme of parental authority in the family is considered

among the new themes that   has caused a social evolution in the Algerian society.
In this study we will try to focus on how to understand and treat the issue of



عمـر داودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسلطة األبوية في األسرة الجزائريةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

471

parental authority in the Algerian family from a structural and functional point of
view in relation with the symbolic of these emerging new social actors, that
attempted to impose a new position, due to a cultural change in the Algerian
society.

It seeks the indicators of the extension of the parental authority in the
present Algerian family, and on the other hand found other indicators of the break
with the type of the traditional family authority.

Therefore, this article demonstrates that the Algerian family to maintain
some of the characteristics of the traditional type with the existence; a significant
change in the distribution of work between the individuals and the quality of the
roles, rights and duties and the disparity in the responsibilities and authority in the
family have been done. This does not mean the adoption of the current Algerian
family the nuclear Western type, yet this separation is  accompanied by the
continuity of the many traditional social commitments.

Keywords: family - authority - mutation.

مقدمة

ا؟هيومااألسرة؟مؤسسةإليهاترتكناليتالّسلطةطبيعةوماالّسلطة؟هيما ومامرجعيا
ايفيتموكيفاشتغاهلا؟آلياتهي عنينجمالذيومااالجتماعي؟املرورعمليةاستقبالأحضا
اجلزائريةاألسرةيفالّسلطةطبيعةوهلالّسلطة؟علىومزامحاتواختالالتصراعاتمناملرورهذا

تخمتلفإىلاألسرياملستوىتتجاوز تمعّيةاملستو املصغرالّنموذجعتبارهااألخرىا
للمجتمع؟

حملاولةاجلزائرية،األسرةيفالّسلطةمبوضوعاالشتغالإىلاحلاجةوغريهااألسئلةهذهتربر
الّتساؤلانصبفقدوعليهإنتاجها،وإعادةإنتاجهاآلياتوحتليلواملاديالّرمزينظامهااكتشاف
األسرةيفاألبويةالّسلطةجتدرمبساراتاملرتبطةالدينامياتحولالبحثّيةالورقةهلذهاإلشكايل
اليتاآللياتعنالكشفحماولةعنفضالً وحتّوهلا،استمرارهاشروطحتدداليتوالعواملاجلزائرية
.املختلفةاالجتماعيةوحتوالتهالواقعمعالتفاوضمنمتكنها
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الذياألمراألسرة،هذهعناصربنيالعالئقسؤالتفكيكإىللضرورةحييلماوهو
ااألسريةالقيمواستنطاقاالنفتاحيتطلب سلطمنأبنيتهايفيتأسسوماوظواهرها،وممارسا

.سواءحدٍ علىاملضمرةأواملعلنةالرتاتبّيةعنوتكشفواقعهاتراهنووظائف

عتبار الضبطملمارسةاملقررواحلقاجتماعي،تنظيملكلهاًمامطلًباالّسلطةو
تمع، وُمتارس والتأثري،القوةجانيبتشملفهياالجتماعي، وتستمد مرجعيتها من ثقافة ا

ختالف أشكاهلا ضمن نسق قيمي متعارف عليه يف اجلماعة، ومبا أّن األسرة هي مبثابة اخللية 
تمع تشهد حتوالت نسقية اليت تدور يف فلك الّنسق الع ام، فهي على غرار بقية مؤسسات ا

مبدئٍي ومرجعٍي تتم به املقارنة ملعرفة خمتلف الّتغريات، لذلك متعددة، ما يفرض وضع إطاٍر 
عتباره منوذًجا اجتماعًيا واقعًيا له وجود سوسيولوجي   تمع الّتقليدي  يبقى اإلطار املرجعي هو ا

ئًيا ملعرفة مؤشرات االمتدادية والقطيعة.كاٍف جلعله إطارًا مبد

ج شكل موّحد من الّنمط  لضرورة اشرتاك كّل األسر اجلزائريّة يف  وهو ما ال يعين 
الّسلطوي األسري، فقد تتخذ هذه األسر عّدة أشكال سلطويّة، تعرب عن نتاٍج حمدٍد لشرٍط 

ضوع عن أي نزعة تعميمّية، وال يسمح يُبعد املو األمر الذيجمتمعٍي متعدد املتغريات واألبعاد، 
لوصول إىل تشكيل إطاٍر مشوٍيل مكتمٍل ألسرٍة جزائريٍة يف حمك الّتحول، مع إمكانية فتح 
ملمازجة بني املنظورّين البنيوي  منافذ نُّطل منها لالقرتاب أكثر من فك شفرات املوضوع 

بشكل يرفع الّلبس عنها، وخيفف من  والوظيفي الّتفاعلي، ما يتطلب حتديد األطر املفاهيمّية 
كثافة محولتها.

اإلطار املفاهيمي:-1

السلطة:1-1

االجتماعية،احلقولكلّ بذلكويقتحماحملض،السياسياملعىنالسلطةمفهوميتجاوز
تمعاتكلّ عرفتهاقدميةظاهرةفالسلطةلذلكبشري،جتمعأيعلىنفسهويفرض البسيطةا

اسواء،حدٍ علىواملعقدةمنها الستقامةالتنشئويةاملؤسساتجلعليهاتعتمدوحتمّيةضروريةألّ
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معانٍ حتمـلAutoritéالسلطةلفظةجيعلمااألفراد،وانضباطبقائهاوضماناالجتماعّيةاحلياة
اليتالالتينيةAutoritasكلمةمنمشتقةفهيتوظيفها،سياقاتاختالفمعمتناسبةمتعددة

ايبدوو ،1ومواقفهمسلوكهمبعضيفللتحّكماآلخرينعلىاملطّبقالتأثريإىلتشري ّ حديثةأ
كلساناملتخصصةالقدميةالقواميسيفالعريبالّلغويمعناهاعلىالعثوريتمملحيثاالستعمال

وكلمةالشّدة،معىنحتمالنوالّسليطالسَّلطُ عباريتأنّ غريوغريمها،احمليطالقاموسأوالعرب
السيطرة«يف" السُّلطة"معىنالوسيطاملعجمحيصربينما،2امللكوقدرةاُحلّجة،إىلحتيلالسلطان

حيددماكل«بـالفلسفياملعجمويعرّفها،3»والسيطروالتمكنالتحكميعينوالتسلطوالتحّكم،
ً أوسلوًكا أنّ يعينماوهو،4»املعروضةالقضيةأولألمرالذاتّيةالقيمةعنخارجةالعتباراترأ

مإطارعنخترجواليتاألفراد،علىاملفروضةالقوةهيالّسلطة يفوتتحكمالذاتّية،اختيارا
م، .القضابعضيفمواقفهموحتددسلوكا

أحدممارسةداللةحتملالسلطةأنّ Duncun Mitchellميشيلدينكنيرىحنييف
ةاخلاصّ األهدافحتقيقحنواألفرادلتوجيهاجلربيةوالسيطرةالتأثرييفتكمناليتالقوةأشكال
م،جهودهمبتنظيموتقوموالعاّمة، : أقسامثالثةإىلMax weberفيربماكسويقّسمهاوواجبا
موجودةكانتلنظمامتدادهياألوىلأنّ ويرىوالكريزماتية،،)الشرعية(والعقليةالتقليدية،السلطة

القانونيةواألحكامالطرقعلىتعتمدالثانيةبينماالتارخيية،شرعيتهاإىلوتستندالسابقة،األزمنةيف
واملزاالّصفاتببعضيتميزالذيالفردشخصيةحولالثالثالقسميتمحورحنييفالعاّمة،

علىقادرةعتبارها،5وضبطهالّنظامعلىاحملافظةيفختفقحينماشرعيتهاالسلطةوتفقداملقدسة،
املسطرةالربامجشكلخذترابطيةبصيغةإّمانفسه،تلقاءمنليفعلهيكنملمابفعلالغريإلزام

السلطةوتعّرف،6األوامرإصدارطريقعنتتأسساليتالرتابطّيةلصيغةأوالتوجيهية،والتعليمات
اعاّمةبّصفة تمعيفالضاغطـةالقوةتلكّ عليهاواملوافقاالجتماعّية،املكانـةبنسقواملرتبطةا

تمع،أعضاءمجيعمن ايعينماحمددة،بصورةاألفرادسلوكتوجيهعلىوتعملا ّ تّلكمتثلأ
تمعمنشرعيتهاتستمدواليتجمتمع،أييفوالشرعّيةالنظامّيةالقوة بنسقوترتبطوثقافته،ا

. االجتماعينيالفاعلنيجلقبلمناملوافقةالغالبيفتلقىلذلكبه،فاملعرت االجتماعيالرتاتب
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األسرة:1-2

نتيجة الختالف املدارس واالجتاهات الّنظرية الّسوسيولوجّية يصعب حصـر األسرة من الّناحية 
، وقبل اخلوض يف ذلك يؤكد مصطفى  املفاهيمّية، غري أنّه من املمكن تناوهلا من عّدة زوا
بوتفنوشت يف حديثه عن العائلة اجلزائريّة على عدم وجود فروق واضحة بني مفهومّي األسرة 
والعائلة، فهما يعنيان ثنائي الّزوج والّزوجة وأبنائهما، وجيمعان يف اآلن ذاته األسالف واخللف 

.7الّتابعني للّدار الكبرية

ا تشّكل A.Comteأما أوغست كونت  تمع، ألّ خللية األوىل يف جسم ا فينعت األسرة 
النقطة األوىل اليت تبدأ منها يف الّتطور، وهي الوسط الطّبيعي االجتماعي الذي يرتعرع فيه الفرد، 

لوحدة البنائّية اليت تتكون من رجل وامرأة تربطهما عالقةH.Spencerويّصفها هربت سبنسر 
ُيضاف إليها األطفال واألقارب، ويكون وجودمها قائم على الّدوافع الغرائزيّة زوجّية متماسكة، وقد 

واملصاحل املتبادلة والشعور املشرتك، بينما ال ُخيرجها عاطف غيث يف قاموسه عن إطارها االجتماعي 
. 8واملرأةاليت تتكون نتيجة تلك الرّابطة الزّاوجية املقّررة اجتماعًيا بني الّرجل و البيولوجي الّنظامي،

ما "األسرة" H.J.LockeولوكBurgessE.Wيف حني حاول كٌل من برجس  يف كتا
جتة عن صالت الّزواج، والّدم والّتبين،  موعة من األفراد الذين تربطهم روابط قوية  تعريفها بتلك ا

وعالقات ويعيشون يف بيت مشرتك، ويتفاعلون سوً ويتقامسون األدوار مكّونني ثقافة مشرتكة 
، وال يكاد األمر خيتلف عند راد كليف 9اجتماعّية متماسكة أساسها املصاحل واألهداف املشرتكة

الذي عادًة ما يوظف مفهوم األسرة األولّية، واليت تتألف من الّرجل وزوجته R.K.Brownنبراو 
ا هذه اجلماعة هي إشباع احلاجة العاطفية، ،10وابنهما أو أبنائهما ومن أهم الوظائف اليت تقوم 

يئة املناخ االجتماعي والثقايف املناسب لرعاية وتنشئة األبناء، وتُعّرف اخلويل األسرة من زاوية  و
ت واألدوار املكتسبة عن طريق الّزواج  أخرى خمتلفة عندما جتعلها مرتبطة مبجموع املكا

ت عناصر األسرة،11واإلجناب وأدوارهم ما يعين وجود عالقات تبادلّية متوازنة ومتقاطعة حتدد مكا
ا الّداخلية واستمراريتها وبقائها. اليت تسعى إىل حتقق أهدافها وضمان احلفاظ على تواز
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ومن خالل هذه التعاريف، ميكن القول أنّه من الّصعب الوصول إىل تعريف يلقى بعض 
ألجل ذلك على بعض اجلوانب اليت تبدو هلا أهم من غريها، تركز كل حماولةٍ اإلمجاع، حبيث 

االهتمام بني النواحي الّتنظيمّية، والوظائفّية، والّتفاعلّية، وعليه ميكن حتديد األسرة  فتتأرجح زوا
وظائفه املرّكب واملعقد ببنائه و بتلك املؤسسة االجتماعّية ذات الوجود العاملي، والّنظام االجتماعي

تمع اليت توجهه وتعّدل من  وأهدافه وديناميته، والذي يعتمد على عناصره البيولوجّية، وثقافة ا
تمع وظروفه  م مبا يتناسب طبيعة ا م وتفضيال وظائف عناصره وأدوارهم وسلطهم وتفاعال

وحتوالته.

السلطة األبوية:1-3

والذي،"العائلةرب"لـاألسرةأفرادلكلالتاماخلضوعذلكإىلاألبويةالسلطةمعىنيشري
االمتثـالسوىحيالهميلكـونالمركزيفاألخرىالعناصرتكـونحبيثاألب،يفعادةيتمثل

وأعرافوتقاليدعاداتمتليهماعلىبناءً شرعيتهاالسلطةهذهوتستمدأوامره،وطاعةلقراراته
تمع، يُعدمتردأوعصيانوأدىنومسؤوليته،إمرتهحتتاجلميعوجتعلواهليبةالحرتامحتيطهاليتا
تمعثقافةعنخروًجا ً تعترباليتوتقاليدهوعاداتهوقيمها تمعاتيفمقدًساشأ وهوالتقليدية،ا

تمععنحديثهعندشرايبهشاميؤكدهما العالقاتهذهمجيعيطبعالذيالطابعإنّ : «العريبا
ميلكالذيهوالسلطةميثلأوميثلهومنجمتمعنايفالسلطةفصاحبالفوقية،السلطةطابعهو

تمعيفوالكبريومتتثل،وترضختقبلاألفرادقيبينماويستفيد، وحيكميتسلطالذيدوماهوا
تمعيفواملركزالسلطةوصاحبالكبريوليس(...) ويسيطر العائلةيفلألبمكربةصورةإالّ ا
قضيبًياجمتمعنايفالذكرالفردينموأنمستغرً ليس(...) دونهمبنوعالقتهلنفسهونظرتهبتصرفاته

منه،أضعفهممنإذاللإىلومييلاملرأة،وحيتقروالسيطرة،الربوزحبإىلشخصيتهيفينزع
التمثلتشكيلإىليؤديالذياألمروهو،12»هلاوارتكاًساأبيهصورةعلىشخصيتهفتكون
يعكسماوهوواقتصادية،واجتماعيةوثقافيةدينيةمعطياتعلىينبينوالذي" األب"هلذااجلمعي
تمعيوالنمطاحملافظالتفكرييفوأسرتهالفردبنيالدمجعمليات بينهمايربطالذيالتقليديا
ئهم،اخلاصةامللكيةاألبناءمنفيجعلالوثيق؛الرتباط أبنائه،عدديقررالذيهواألخريفهذاآل
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يفاالجتماعيالتطبيععمليةتنجحوقدله،امتداًداأبناءهميعتربماوغالًباتنشئتهم،كيفيةوحيدد
ويتأزماألمريتحولقدبينماواملكافأة،والتباهيللفخرمصدًرابعضهمويكوناألبناء،طفولةمرحلة
ءينتقدماوغالبااالستقاللية،إىلونزوعهالرشدمرحلةاالبنبلوغمبجردالوضع حياةأسلوباآل

موأذواقهم،ألصدقائهم،اختيارهوطريقةأبنائهم، هذهمثليفاملرأةتكونبينما،...املختلفةوميوال
تمعات الضبطآللياتخضوًعاوأكثرألسرةتقّيداأكثراملرأةلألبالسلطةمتنحاليتا

اليفاخنراطًاأكثروالرجلالرجل،مناالجتماعي .    منهاالعاما

املنظور البنيوي األسري:1-4

ملنظور البنيوي األسري هو الّشكل الذي تتبناه األسر يف تركيبتها، والذي  إّن املقصود 
تمع وحركيته وأهم حتّوالته الّسوسيو ثقافّية، وعليه ميكننا حتديد األشكال اليت تع رفها األسر يفرضه ا

على الّنحو الّتايل: 

ون األسرة املمتدة بنائًيا من ثالثة أجيال أو أكثر، تتكّ : La famille étendueاألسرة املمتدة - أ
، املقيمني يف املسكن 13فهي تضم بذلك األجداد وأبنائهم املتزوجني وغري املتزوجني واألحفاد

تمعات الّتقليديّة، وهي عبارة املشرتك، ويُعترب هذا الشكل الّنمط الشائع يف  تمعات البدائية وا ا
عن مجاعة نظامّية امللكّية والّسلطة، حبيث تكون هذه األخرية بيد رئيس األسرة بّصفة تكاد أن 

تكون مطلقًة، فتنتقل هذه الّسلطة من اجلد إىل األب فاالبن األكرب.

ة الّنووية على جيلّني، إذ تضم تقتصر األسر : La Famille nucléaireاألسرة النووية - ب
ً يتم استخدام مفهوم األسرة الّزوجّني واألبناء غري املتزوجني فقط، واملقيمني يف مسكٍن واحد،  وأحيا

الّزواجّية لإلشارة إىل هذا الّشكل من األسر، كما أّن شّدة احلراك اجلغرايف وشيوع الّنزعة الفرديّة اليت 
ّية والقانون والّتمثالت االجتماعّية العاّمة املتعلقة مبعايري الّنجاح انعكست على عّدة مظاهر كامللك

تمعات  االجتماعي وحتقيق الفرد لسعادته وإرضاء ذاته جعلت هذا الّنموذج من األسر مقروً 
احلديثة، لذلك فإّن وظائف هذا الّشكل األسري تقتصر يف الغالب على الوظيفة العاطفّية واجلنسّية 

.14ويّة واالقتصاديّةوالّرتب
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تمعات La polygameاملتعددة الّزوجات األسر- ج : غالًبا ما يكون هذا الّشكل مرتبطًا 
لّنمط املمتد، ويتميز عنه وعن األشكال األخرى بوجود زوج مشرتك بني زوجتّني  الّزراعّية الّتقليديّة و

أو أكثر.
الّنادرة االنتشار، إذ األشكالمنالشكلهذايعترب: La polyandrieاألسر متعددة األزواج -د
جزر ماركيز يف وهو الّنمط املفضل عند سكاناملعزولة يف بعض اجلزر،القبائلإّال يفيوجدال

يفNoudaالنوداقبائلعندمريدوك، و حسبLes îles marquises Polynésieبولينيز
تمعات األخرىشكل متفرق ومشتت يفيفيظهركما أّنهاهلند،جنوب ، وهو يعين15بعض ا

أكثر.أووجود زوجة مشرتكة بني رجلّني 
معفقطالوالدّينأحديعيش فيهااليتوهي: Monoparentalesأحاديّة الوالديناألسر-هـ

الّشكل من هذاأحدمها، وغالًبا ما يكونموتأواهلجرأوالّطالقبسببم، إّماويتكفلاألبناء
تمع احلديث الذي يتمّيز بغياب الّتضامن القرايب من جهة،  لّنمط الّنووي، و األسر مرتبطًا 

الستقاللّية االقتصاديّة واالجتماعّية من جهة أخرى.  ومطالبة األفراد 
يرتبط وجود هذا الّشكل األسري : La pluriparentalitéأسر الّنمط الوالدي املتعدد -و

سات الّزواجّية احلرّة، اليت تتـم بعقود معنوية غري قانونّية تشرتط يف الغالب قبول كّل طرف بتبين ملمار 
أبناء الطّرف اآلخر، ويف حاالت عدم الّتفـاهم يرتك أحدمها اآلخر، دون أن يتـرتب عن ذلك أي 

ضرر معنوي أو مادي، وجيدد كّل واحد منهما حياته األسريّة مع أطراف أخرى جديدة.
وهي األسرة اليت تنتج من الّزواج :Homo parentaleاألسر الزواجّية من النوع نفسه- ي

لطّرق غري القانونّية، وزاد  املثلي، أي عقد القران بني رجلّني أو امرأتّني، فقد كان هذا الّنمط يتم 
ملّا أصبحـت قوانني بعض الّدول تبيـح الزواج بني رجلّني على  غـرار انتشاره يف أورو

، مث بلجيكا، وإسبانيا، وايرلندا...، وتعطـي 1998، وهولندا1993، والنـرويج 1989الـدمنارك
هلذه األسر احلق الكامل يف تبين األطفال، ما ترتب عن ذلك االعرتاف القانوين بوجود هذا الّشكل 

الّنسائي نتيجة األسري اجلديد، ومن املرجح أن يتم سن قوانني أخرى ترفع احلظر عن الزواج املثلي
ضغوط هذه الفئة. 

املنظور الوظيفي الّتفاعلي:1-4
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تمـــع  ملنظـــور الـــوظيفي الّتفـــاعلي هـــو جممـــوع املمارســــات الوظائفّيــــة الـــيت أوكلهـــا ا املقصــــود 
م مــع منــاذج الطّاعــة ومســايرة الّنســق  م وتفــاعال لألســرة، وجممــل أدوار عناصــرها، والــيت تتــأثر بعالقــا

تمعــي أو رفضــه ومواجهتــه، فهــو ينظــر إيل األســرة كنســق اجتمــاعي ذي أجــزا ء معينــة يــربط القيمــي ا
ـــا لبقـــاء الّنســـق وتوازنـــه وحتقيـــق  ـــه لوظائفـــه حتقيًق ـــادل، ويهـــتم بزاويـــة أدائ بينهـــا الّتفاعـــل واالعتمـــاد املتب
الّتكامــل الــوظيفي للّنســـق الكلّــي، كمــا يـــتم الّرتكيــز علـــى العالقــات الّداخليّــة للّنســـق األســري، وعلـــى 

وار، وعالقات املركز...  خمتلف العمليات كالّنمط الّسلطوي الّسائد، وتوزيع األد
وإمجاًال ميكن حتديد أهم وظائف األسر الّتقليدية كما يلي:

لرغم من حمدوديّة احلاجات االستهالكّية للمجتمعات القدمية، فإّن األسر الوظيفة االقتصاديّة  :
يف الغالب الّتقليدية كانت مبثابة الوحدة االقتصاديّة، إذ كانت تسعى لالكتفاء الّذايت، فال تستهلك

ختالف نوعهم وسنهم ينخرطون يف العمـل اإلنتاجـي االقتصادي،   إّال ما تنتجه، ما جيعـل عناصرها 
كالّتحطيب، وغزل الّصوف، ونسج املالبس، ورعي املواشي، والعمل الّزراعي...، فهي تنتج 

أو األخ األكرب وتستهلك وتعيش على الّزراعة، وملكّية األرض بيد رب العائلة (اجلد، أو األب، 
سنا)، ما جيعله املتحكم يف توزيع قيمة اإلنتاج على أفراد أسرته حسب وضعيتهم االجتماعّية، وهو 

األمر الذي مينع األبناء من اخلروج عن أطرهم األسرية. 
: مل تكتف األسر الّتقليدية بتعليم أفرادها الكتابة والقراءة فحسب، بل كانت تلقن الوظيفة الّتعليمّية

م خمتلف املهارات احلياتّية، واحلرف كالّصيد والزراعة والشؤون املنزلّية....هل
: لقد كان األب مسؤوًال عن توفري األمن ومحاية عناصر أسرته، ويتقاسم هذه الوظيفة وظيفة احلماية

مع ذكور أسرته، بينما ينفرد بتحقيق احلماية االقتصاديّة، وتتعاون معه زوجته يف توفري احلماية 
الّنفسّية واالجتماعّية إىل غاية تقّدمهما يف الّسن، وتتحول حينها هذه املهمة إىل أبنائهم.

م يف الوظيفة الّدينّية : تتكفل األسر الّتقليدية بتعليم أبنائها عقائدهم الّدينّية، وترسيخها مبساعد
ا .تالوة الّنصوص املقّدسة، ومرافقتهم يف ممارسة خمتلف الطّقوس املرتبطة 

: وتُعترب من الوظائف الثّانوية، وغالًبا ما تكون مقرتنًة بتعليم املهارات كالّصيد الوظيفة الّرتفيهّية
والفنون القتالّية...
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تمعاتأسركانتآخر،جانبومن تقتفي العالقات Matrilinéaireأمويةالبدائّيةا
ث ااملرأة،بيدالّسلطةفكانت،16القرابّية خط اإل تريبلبيتالوقتمعظمتقضيكانتألّ

الّصيدرحاالتنتيجةالّنهار،ِطوالأسرهمعنيغيبونوالّرجالاألزواجكانحنييفأوالدها،
تمعاتوبتقّدماملّطولة، يفمطلقبشّكلتنحصرالّسلطةوبدأتاألسراستقرتالزراعة،وانتشارا
ء، أحدجريلهُحقحىتإمرته،حتتالكلّ وأصبحPatrilinéaireاألبويّةاألسرفتشكلتاآل
اعلىالّتقليديّةاألسرةحتافظولكيإعدامه،أوبيعهأوأسرتهعناصر أبنائهاعلىفرضتممتلكا
أوالقبيلةأفرادبنييقـعالذيالّزواجوهوEndogamieالّلحميأوالّداخليالّزواجيالّنمط

تمعويفرضالواحـدة،الّدينّيةاجلماعةأواالجتماعيةالطبقةأوالقريةأوالعشرية املخالفعلىا
.   17اجلماعةأعضاءبنيواالنسجامللوحدةحتقيًقاالعقابمنخمتلفةً أشكاالً هلا

توظهورالكربى،واحلواضراملدنوبنشأة اليتالقانونّيةواملنظوماتالّسياسّيةالكيا
املطلقة،األبويّةالّسلطةمناحلدّ منمتّكنتاإلنسان،حقوقخمتلفبتحقيقملطالبةانشغلت
طريقعنتنظمهاوأصبحتاألسرةربّ حقوقمنالكثرياملُخولةالّدولةمؤسساتوانتزعت
.18القانون

:األبويةالسلطةوجتدرالّتقليديّةاجلزائريةاألسرةخصائص-2
تمع لقد ا البنيويّة والوظيفّية الّتفاعلّية متناسبًة مع طبيعة ا كانت األسرة الّتقليديّة مبميزا

حية البنّية والوظائف واخلصائص، إذ كانت متتاز بكرب  اجلزائري وجماله احليوي الرّيفي حينها من 
ا أو تغيريه كّلما زاد حجمها واّتساع بنيتها، ألّن الفضاء الرّيفي يساعدها على توسيع املسكن أفقيً 

ا كانت تسعى دوًمـا لالكتفـاء االقتصادي الّذايت وما يرتتب عن ذلك من  ّ حجم األسرة، كما أ
توزيـع لألدوار واحتكار للّسلطة، وكان هذا الّنمط مشرتًكا بني كّل األسر اجلزائر، وهو ما يؤكده 

تمع اجلزائري ينقسم إىل عّدة «بقوله: P. Bourdieuبيار بورديو  ثقافات [لرغم من أّن ا
ا وتقاليدها، إّال أّن منوذج األسرة ]و أنواع من القبائل كالّشاوية والعرب...اخل، ولكّل منطقة عادا

تمع يف كّل هذه ملناطق متشابه، حيث أّن العائلة الواحدة تضم بني  الذي كان يقوم عليه هذا ا
، وأّما عن خصائصها وبنيتها يذكر 19»، وحيمل أفراد االسم املمتد إىل اجلدّ مخسة أجيالٍ و أربعة 

بوتفنوشنت أّن األسرة اجلزائريّة هي عائلة كبرية موسعة، ما جيعل العديد من األسر الّزواجّية تقيم 



عمـر داودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسلطة األبوية في األسرة الجزائريةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

480

لدار الكبرية ة من حيث ،20حتت سقف واحد، وهو ما يُطلق عليه  والعائلة اجلزائريّة متشا
مع العائلة العربّية، حبيث أن هذه األخرية موسعة، وتتميز بكرب حجمها وتشكّلها من اخلصائص

ء واألبناء املتزوجني  ثالث أجيال وأكثر، وهم جيل الوالدّين الكبريّين أي اجلّد واجلّدة وجيل اآل
لغة للعالقات 21واملنجبني لألطفال، ويعيش اجلميع حتت سقف واحد ، وتعطي بذلك أمهية 

ابّية اليت تضمن التآزر والّتعاون والّتضامن والّتماسك والّتعاضد واملناصرة، فيشعر بذلك اإلنسان القر 
أنّه عضو يف أسرته أكثر من كونه فرد مستقل، والقرارات األساسّية كالعمل والزواج وتربية األطفال 

ً عائلًيا، مبعىن أّن أي تصـرف أو قرار مستقل يُعترب مترًدا وخروًجا عن والطالق واإلرث... شأ
األسرة وتنكرًا جلميلها، ما جيعل األفراد غري مسؤولني عن سلوكهم الّشخصي فحسب، بل عن 
ث، فيمس بذلك أي "احنراٍف"  م، وخاّصة مسؤولية الذكور عن اإل تصرفات كّل أعضاء أسر

إمجاًال ميكن اختصار للبنت عائلتها يف الّصميم، ومن هنا ميكننا فهم ظاهرة جرائم الّشرف والثأر، و 
خصائص األسرة اجلزائريّة الّتقليديّة يف الّنقاط الّتالّية:

 تتميز بنيتها بكثرة عدد عناصرها، ألنّه يُعتقد أّن عدد األبناء والذكور منهم على وجه
اخلصوص يزيد يف املكانة االجتماعّية لألسرة، ويسـاهم يف ضمان إنتاج الّنشاط االقتصادي، املتمثل 
غالًبا يف الّزراعة، ويف احلفاظ على امللكّية العائلّية وعلى إرثها املادي، وال تسعى إىل تقسيمه خوفًا 
من تفكك األسرة، لذلك يُلزم على األبناء البقاء مع أسرهم اليت تؤّمن هلم العمل يف حقوهلا 

وأراضيها.
 املسكن عند معظم يتناسب مسكنها مع الوسط الّتقليدي اجلزائري عموًما، وُيسمى هذا

لّدار الكبرية أو "اخليمة لكبرية"، نتيجة لسعته وقابليته للّتمدد األفقي كّلما أراد أحدهم  اجلزائريني 
تزويج أحد أبنائه، أو إذا زاد عدد أفرادها، ألجل حمافظة األسر على وحدة عناصرها وتالمحهم، وقد 

يّة إقامة أسرها الّزواجّية يف بيوت صغرية متجمعة تفرض احتياجات ومتطلبات األسرة الّتقليديّة اجلزائر 
ومرتاصة يف مكان مشرتك، يسمح بنوع من احلرية الّشخصية لألفراد داخل أسرهم، كما يضمن عدم 

.22االنفصال الكّلي عن العائلة الكبرية
 يكاد يكون نظامها االقتصادي موحًدا؛ فباإلضافة المتهان بعض األسر حلرف معينة ومتوارثة

غة، والّتجارة، والّصيد...، فإّن معظم األسر أب  عن جّد كالّنجارة، واحلدادة، والصباغة والّد
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الكتفاء الّذايت، فال تستهلك األسر  اجلزائريّة كان يزاول أفرادها الّنشاط الّزراعي الذي كان يتميز 
ىل رأمسال رمزي معترب إّال ما كانت تنتجه يف الغالب، ما حيّول حيازة األرض من ثروة مادية ِصرفة إ

حيدد رفعة مكانة األسرة املالكة.
 عرافها لطّابع احملافظ؛ فهي شديدة الّتمسك  تتمّيز قيم األسرة اجلزائريّة الّتقليديّة ومعايريها 

لغة  ا، وُختضع كّل عناصرها هلا دون نقاش أو تطاول عليها، وتعطي أمهية  وتقاليدها وعادا
لقرابّية،  وتفرض عليهم اخلضوع للّسلطة األبوية املطلقة متنقلًة من اجلد إىل للعالقات الّدمويّة وا

ما، لدورهم األساسي يف اإلعالة وإدارة مصادر  األب من بعده، أو األخ األكرب يف حالة غيا
إلضافة لتوفري األمن والطمأنينة، وهو ما يُربر تسلطه وهيمنته وإخضاع اجلميع لطاعة  اإلنتاج، 

وفرض كلمته ورأيه، فُيقال عن الفرد مهما بلغ من العمر أو اجلاه: ابن فالن، غري أّن والدة أوامره 
لزغاريد تعبريًا ملشاعر الفرحة والبهجة، ومقابل متجيد الذكورة  ً هاًما فُيستقبل  الذكر تعترب حد

مصدر كّل شّر وبلّية تُبّخس األنوثة، وتنتشر املعتقدات اخلرافّية اليت حتط من شأن املرأة، وتعتربها
ألسرة، وهو ما يتم تطبيعه عرب تداول العديد من األمثال الّشعبّية على غرار: "اخلري امرا،  تلحق 
والّشر امرا" و"امرا تعييك وامرا تعّليك" و"الّلي عينو يف العذاب خيالط الّنسا والـكالب" و"الّلي يبـغي 

عترب األسـر الّتقليديـة اجلزائريّة إجناب األنثى عيّـًبا وعارًا، اهلراج يكثر من الّنسا والّدجاج"...، لذلك ت
وتفرض عليها كّل أشكال القـمع، واحلرمان من الّتعليم، والقّسوة يف الّتعامل والّصرامة يف الّرتبّية 
ا متثًال ملعاين  لتطبيعها على الّتحمل والطّاعة، وُمتنع من الّلعب مع الذكور، ولفت األنظار بعلو صو

م وحراستهم ، كما 23الّشرف واحلياء واحلشمة واحلُرمة، وُتكّلف خبدمة أشقائها الّصغار، واالعتناء 
ا وهي ال تزال طفلة،  أّن عليها تعّلم األعمال املنزلّية كالطّبخ واخلياطة والطّرز واحلياكة، وإتقا

رة جًدا ألّن زواجها سرتة ومحاية إلضافة إىل تربية الّدجاج وإطعام املواشي...، مث تـُّزوج يف ّسن مبكّ 
ا حلقتها كل نعوت  هلا، وعادًة ما ُجترب على الّزواج من ابن عّمـها، وإن تعّدت ّسن زواج قرينا

هانة واالحتقار، وحينها ال يتواىن األهل يف إرغامها الّزواج برجل يف الّستني أو الّسبعني من العمر.اإل
تمعّية اجلزائريّة-3 :    الّتحوالت ا

لّنمو  تمع اجلزائري، واليت اتسمت  إلضافة إىل الّتحّوالت الّدميوغرافّية اليت شهدها ا
الّسريع؛ بعد أن كان عدد الّسكان ال يتجاوز العشر ماليني يف سنة االستقالل، تضاعف بعد 



عمـر داودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسلطة األبوية في األسرة الجزائريةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

482

، ليصل بعد 2003، مث انتقل إىل حدود الواحد والثالثني مليون نسمة يف أكتوبر24عشرين سنة
الّية منها، وال  عشر سنوات إىل عتبات األربعني مليون نسمة، فإّن هذه التحّوالت مل تستثن ال ا

تمع اجلزائري قد  يد، ورث جمموعة من القيم الّتقليدية اليت تعود إىل ماضيه البعالقيمّية، إذ أّن ا
تمع اجلزائري   عتبارمها أهم مصادرها، غري أّن ا وهذه األخرية ترتكز أساًسا على الّدين والُعرف 
لّرغم من كونه ال يزال مرتدًدا  تمعات الثّالثّية يعرف ديناميكّية متسارعة وحركّية مستمرة  كغريه من ا

، اليت crise de valeursحاالت األزمةإزاء تبين القيم احلداثّية، ما جيعل منظومته القيمّية تعيش 
تعكس إّما الّصراع بني الّتقليدي واحلديث، أو حماوالت تكييف الّتقليدي مع املعطى اجلديد، 

والّسياق املتحّول.
تمع اجلزائري يشّكلون جمتمًعا ريفًيا، كما أوضحت دراسة حممد  وقد كان معظم أفراد ا

تمعالسويدي  خالل الّنصف األّول من القرن الّتاسع عشر كان القطاع «حيث قال: حول هذا ا
من جمموع الّسكان الذين قدر عددهم حبوايل ثالث ماليني ٪6أو ٪5احلضري ال يشمل سوى 

لرّيف 1830نسمة سنة  موع الكّلي٪95يف حني تبلغ الّنسبة  ، ونتيجة لتعرض 25»من ا
و الّتقسيم والّتفتيت هاجر حنو املدن سكان الرّيف بناءاته االقتصاديّة واالجتماعّية إىل الّسلب أ

الذين ال ميلكون مداخيل اقتصاديّة دون أن ُحيضَّروا للعيش يف املناطق احلضريّة.

ايل واحلراك اجلغرايف بعد االستقالل، عندما ترك املعّمرون ورشات  واستمر هذا التحّول ا
إلضافة إىل أّن الّتوجه الّتنموي االقتصادي اجلزائري حينها،  صناعّية يف املدن، حتتاج لليد العاملة، 

الّصناعّية احملاذيّة والذي كان متجها بكثافة حنو القطاع الّصناعي، فتّم إنشاء العديد من املناطق 
ف إىل الّنزوح حنو املدن، للظفر مبنصب عمل،  عداد من ساكنة األر للمراكز احلضريّة، ما دفع 
لّرغم  وامتيازاته املاديّة واالجتماعّية، حىت أصبحت فئة عّمال املدن أكرب حجًما ووزً يف اجلزائر، و

املرور من منط معيشي ريفي بسيط إىل من وجود متايز وتناقضات عديدة بني الوسطّني، وعسر
الّنمط احلضري املعقد ظلت هذه اجلموع من الّنازحّني متمسكًة بنموذجها األصلي الرّيفي، وحماولًة 
تكييفه مع معايري وقيم املناطق احلضريّة، وتوليفه مع الوسط احلضري وعناصره الثقافّية ليتماشى مع 

ضٌة ومتعايشٌة يف اآلن ذاته، متثلت يف  ممارسات اجتماعّية أهوائها، ونتجت عن ذلك ثنائياٌت متناق
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وصفها البعض بظاهرة "ترييف" املدن، وعّرب عنها مصطفى األشرف بتحويل املدن إىل الوضعّية 
.26نصف حضرية، واليت تشري إىل حالة عدم االكتمال

لف املدن اجلزائرية والحتواء هذه األعداد املتدفقة من البادية و"الدّوار" و"الّدشرة" إىل خمت
توسعت هذه األخرية بطريقة عشوائّية وفوضويّة، فتشّكلت أحياء على أساس الرّابط الّدموي 
ا، أي جعلها ال تستقطب إّال جمموعات األسر املنتمّية للمرجعّية  واالنتماء القبلي أو القروي لسكا

ال احلضري، لتوطيد االجتماعّية املشرتكة، كمحاولة إلعادة إنتاج الّنمط الّتقليدي  الرّيفي يف ا
موعة احمللّية، وحتصينها مبقاومة ما كان يعتقد من انتشار للميوعة واالحنالل والفساد واجلنب  ا
واالحنراف... يف املدن، غري أّن مؤشرات الفقر والبؤس والبطالة واهلشاشة االجتماعّية مل تسهل 

عاقدي احلديث، وال احملافظة على الوضعّية التقليديّة عملية االنتقال إىل الّنموذج الّتضامين التّ 
م االنغالق على  األصلّية، فعاىن الوافدون اجلدد إىل املدن ولفرتات طويلة من الُعزلة، نتيجة حماوال
م، وانعكاًسا لتّلك الّتمثالت الّسلبية حنوهم بوصفهم بـ "العروبّية" وهو ما يعين الّتخلف واجلهل  دوا

م الّشبابّية واخلشونة وق لّلباقة، واحلنّكة...، كما عانوا من مظاهر التأزم بسبب انبهار فئا ّلة الّدراية 
ا، وولعهم بـ"بريق" الّتحضر وما يتضمن من قيم الّتحرر  ا ورهبة بنا ملدينة وأنوارها وعادا خاّصة 

ت تسعينيات واالستهالك والرّفاهّية والّتسلّية...، وكان لتزايد املوجات الّنازح ة إىل املدن يف بدا
القرن املاضي نتيجة تردي األوضاع األمنّية يف الرّيف اجلزائري استمـرار يف تراجع الّنمط املعيشي 
ثري على كّل الّنواحي االجتماعّية واالقتصادية والّسياسّية  احلضـري لصاحل القيم واملعايري الرّيفّية، و

والثّقافّية.

العالقات االجتماعّية مبا فيها عالقات العمل والوالء والّتحالف ومل تسلم بذلك شبكة
والّتعاون أو الّتصادم والّصراع من سيادة العالقات القرابّية واجلهويّة والزّبونّية...، كما تغريت العناصر 

الكتسـاح الّتدرجيي الثّقافّية كالّتقاليد واألعراف والّرموز ومنط الّتفكري ومنطقه، وتنامي قيم الّتحرر 
لوسائل االتصـال احلديثة، وانتشار الّتعليم بفضل جمانيته وإجباريته استقطب كّال اجلنسّني، وارتفع 
ا لالستقاللّية  لولوج يف عامل الّشغل، وإكسا بذلك املستوى الّتعليمي للمرأة خاّصة وُمسح هلا 

ت أواجديدً اجتماعًيافاعالً بوصفهااالقتصاديّة، واحلق يف الّتفاوض  شكًال من أشكال اهلّو
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ما جعل بعضهن يناضلن من أجل فّك قيد اهلّيمنة Des identités émergentesالـُمتطّلعة 
الذّكوريّة، وجتاوز املخيال االجتماعي الّتقليدي مبضامينه الثّقافّية املوروثة اليت حتط من شأن األنثى 

عة واخلضوع، مقابل محالت البنيات املقاِومة واملمانِعة وحتتقرها، وحترير الّناشئة من قيم الوالء والطّا
للّتغيري واليت حتاول فرض االمتداديّة الثقافّية الّتقليديّة يف الوسط احلضري مبربرات دينّية يف العديد من 
األحيان، ما ترتب عن ذلك ظهور منوذج انتقايل أو حتّويل يتموقع بني الّنمطّني، كنتيجة حتمّية 

تمع اجلزائري.لتالقي عناص ر ثقافّية متباينة ومشرتكة يف توجيه مسار ا

ر البنائّية عل األسرة اجلزائريّة وسلطتها األبوية: -4 اآل

ريفاخلوضقبل تمعيةالتحوالتهذهآ معظمأنّ إىلاإلشارةجتدراجلزائريةاألسرةعلىا
تمعات الثقافةذاتسراألحىتذلكمنتسلموملعميقة،أسريةتغرياتإىلتعرضتقداملعاصرةا

ذاالريفّية، أكربمنتتقلصالرّيفّيةالثقافاتظليفأخذتاألسرةأنّ دوركامييذكرالصددو
األسرة،حجمتقلصبقانونالظاهرةهذهّمسىحىتفأصغر،أصغرأشكالإىلاملعروفةأشكاهلا

سابًقا،عليهكانتعّماملفتبشكلاخنفضتقداألسرةداخلاملتبادلةالعالقاتكثافةأنّ كما
،27واحداجتاهيفيسريالذيالّتارخييلّتطوريرتبطاألسريةلألمناطالبنائيالتتابعأنّ يعينما

كلٌ يؤكدو والوظائف،األدوارتوزيعإعادةخالهلامنويتمواملتجدد،املستمرلتفاعلتتسمكحركة
ا MurdockومريدوكW. Ogburnأجربنولياممن أن مأساة األسرة احلديثة تكمن يف فقدا

ا رسونز إىل قدرة األسرة على استيعاب كل ، يف حني يشري28ألغلب وظائفها اليت كانت تقوم 
ستمرار، وما حتّول األسرة املعاصرة إىل الّنمط الّنووي إّال مؤشرًا من مؤشرات  املعوقات الوظيفّية 

وظائفها وحماولة تكيّيفها مع متطلبات الّتغيري االجتماعي، للمحافظة على توازن جتديد ميكانيزمات 
ستمرار .29نسقها 

تمعهلايتعرضاليتللّتحوالتفإنّ لذلك ااألسرةعلىالواضحاألثراجلزائريا متثلألّ
وانتشاررايفالّدميوغوالّنمواجلغرايفاحلراكمظاهرولعلجمتمع،أيلبناءاألساسّيةالوحدة

البناءمساتبعضاجلزائريةاألسرةأفقدالتثاقفعملياتواشتداداالتصالوسائلتكنولوجيات
: الّسويدييؤكدهماوهوالّنووي،الّشكلممّيزاتلبعضتبنِّيهاوأظهراملمتد،الّتقليدياألسري
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ووظائفاحلضريةاألسرةخصائصبنيجتمعجزائريّةأسربوضوحتتشكلبدأتاالستقاللبعد«
.30»التقليديةاألسرة

اليتالّتحوالتمعتتأقلمأناستطاعتقداملعاصرةاجلزائريةاألسرةأنّ القولميكنلذلك
تمع،يفحدثت الناتبدوقدشكالً واختذتا ّ اغريظاهرها،يفنوويةأ ّ سرةصلتهاتقطعملأ
تمعاتأسرةمعحصلكمامنها،احندرتاليتالّتوجيه ماوهوالّنووية،البنّيةتبنتاليتاألوروبّيةا

حتملحبيثانتقالية،حالةإىليوحيوكأنهاملعروفة،األشكالعنخيتلفجديدنوعتشّكليعين
تاألسرةهذه نفسه،الوقتيفاملمتدالّتقليديالّنوعوخصائصالّنووياحلديثالّنوعمكو

مإالّ اخلاّصةمساكنهمإىلزواجهمبعداألبناءبذلكوانتقل ّ سرهمدائماتصالعلىبقواأ
تعّرب اليتاالنتقالّية،ألسرةاملعاصرةاجلزائريةاألسرةتسميةميكنوهلذامنها،احندروااليتاألصلّية

تمعحركيةوتريةمعللتأقلمحماوالتعنأوخمتلفآخرمنطإىلمنطمنالّتحولعسرعنإّما ا
.اخللفإىلاجلزائريالفردتشدتزالالاليتاملراوحةوآلياتالّتقليدقوةعنأو

ازدادتكمانسبًيا،الّصغريحلجمتتميزفأصبحتبنيتها؛يفاجلزائريةاألسرةتقلصتلقد
متثلالاالستقالليةهذهأنّ غريالوالدين،عناإلقامياالنفصاليفحديثًااملتزوجنياألبناءرغبة

ساعدتاليتالعواملبنيومنمستمرًة،التواصلّيةالّروابطظلتبلالوالدية،األسرةعناالنفصال
وعنمنها،ينحدروناليتاألسرعنلألبناءاالقتصاديةاالستقالليةاالنفصالمنالنوعهذاعلى
الّشهريالرّاتبوعلىاملأجورالعملعلىاعتماًداالغالبيفمعاشهميؤّمنونفهماألقارب،بقية

املشرتكإلرثمعنّينيوالألسرهم،االقتصاديلّنشاطمرتبطنيبذلكيعودواومليتقاضونه،الذي
احلديثةاملساكنلنمطأنّ كماالّتقليدية،األسرحالكانمثلماالكبريواملنزلاألرضيفاملتمثل

فوراألصليةأسرهمعنلالنفصالاألبناءاجتاهيفدورٌ وضيقهاللغرفالقليللعددتتميزواليت
جعلتتوابعمنحتملمباوتبلورهاindividualismeالفردانيةقيمبروزإىلإلضافةزواجهم،

.اهليمنةصوركلّ منوالّتخلصاملختلفةاالجتماعّيةالضغوطعناالبتعاديفيرغبوناألفراد

ر الوظيفّية -5 الّتفاعلية على األسرة اجلزائريّة وسلطتها األبوية:اآل
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تمعحتديثلعاملكانلقد وجهعلىوالتنشئويةاالجتماعّيةاملؤسساتبظهوراجلزائريا
وانتزاعهامعينةوظائفيفمبزامحتهااألسرة،وظائفعلىالتأثرييفدورٌ نطاقهاواتساعاخلّصوص
وبتوسع لألسر،اإلنتاجيالدوربتقلصفقطمنهااالقتصاديةعلىاألمريقتصروملأخرى،لوظائف

لّتحرر من العائلة والقبيلة، وازدادت احتماالت تفجر األطر  الفرديّة االقتصادية اليت مسحت 
ط القرابة أو زواله ليحل حمله عامل املصلحة، ابلاجلماعتّية، برتاجع ر والرتبويةالّتعليميةإىلتعد

يعينالوهذالألسرة،األساسيةالوظائفاحنصرتلذلكونتيجةالرتوحيية،وحىتألمنيةواوالّدينية
خمتلفممارسةأنّ أدركتقدبلوظائفها،عنفتنازلتالواقع،لألمراستسلمتقداألسرأنّ 

واإللزامي،اإلكراهيبعدهايفاالجتماعيةوالّسياقاتاألخرىلبنياتوطيدبشكليرتبطمهامها
اغري ّ أجلمنبذلكفتتفاوضتغيري،كلومقاومةممانعةعلىتعملالبنياتكلغرارعلىأ

امكتفيةكانتبعدماوظائفهابعضعناجلزئيالتنازل .31قبلمنبذا

تراجعيفزادومااألبوي،التقليديللّنظامديًدااجلزئيأويالكلّ الّتنازلهذاكانولقد
ءالتأثرييةالقدرة تمعية،الّتحوالتهذهمناملرأةاستفادةهوأسرهم،أفرادعلىلآل مسحتاليتا

كمااملطلقة،احلقيقةامتالكويدعياملعرفةحيتكرالرجليعدفلماحلديث،التعليمجمالبولوجهلا
الّسيطرةمناالجتماعيوالّتحرراالقتصاديةالتبعيةقيدكسرمنالعملسوقيفاالندماجمّكنها

سلطته،منبعًضااألببذلكوفقداألبوي،النظامبتفككتنذرتفاوضيةكقوةوبروزهاواخلضوع،
احلوارأسلوبوتغليبأسرته،ألفرادمعاملتهيفالّتشددوعدمالتفاوضاملتحّولالّسياقعليهوفرض

حنومليلهلممسحتاليتلألبناءالنسبيةاالستقالليةإىلأّدىمااألسرية،القراراتخمتلفاختاذيف
مبثابةرسونزيعتربهالذيللّزواجلنسبةاحلالهوكمااحلر،االختيارأساسعلىالعالقاتإنشاء
العملتقسيمبعواملواملرتبطاحلديثة،األسرةيفواملؤثرللقرابة،األساسيالبنيوياملفتاح

تمع،يفالقائمةوالتخصص .32ووظيفًيابنائيامتخصصةاجتماعيةوحدةإىلحيّوهلاوالذيا
مناملدنتقطناليتتّلكوخباصةاجلزائريةاألسرمنالعديدعندالزواجحتّولفقدلذلك

وهوExogamieاخلارجيالنوعإىلالّداخليمنطهومنالشخصي،األمرإىلاألسريالشأن
مأوقبيلتهمخارجأشخاصمنالرجلأواملرأةزواجبضرورةيقضي طبقتهمأوقريتهمأوعشري
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يتعلقاألمروكأن،33إجبارً أواختيارً الزواجهذايكونفقدالّدينية،مجاعتهمأواالجتماعية
حمّدداتبربوزالّزواججماليتمحورمبوجبهااليتوالقواعداألسسصياغةوجتدداحلواجزبكسر
الديينواالنتماءالقرابةعوامللتأثرياتالّتدرجييوالرتاجع،...احليويةواملصاحلواملهارةالتأهيل
تظاهرةتعدفلمواإلثين، املقاومةتلقىاحلديثةواالتصالاإلعالموسائلخمتلفيفالزواجإعال
تمعيوالرفض ايفكانتكماا لألسرالقرايبالنسقأنّ لضرورةيعينالوهواألوىل،بدا
الروابطتزالالبلاألورويب،األسريلنمطشبيهةاألخريةهذهوأصبحتاضمحلقداجلزائرية
ارغمودينيةاجتماعيةبقيمترتبطاجلريةوعالقاتالقرابية والتكنولوجي،الصناعيللتطورمعاصر
راتتبادلخاللمنذلكويتجلىالتمدن،حنواالجتماعيالفعلوتوجه املختلفةاملناسباتيفالز

اغري،...واخلتانواألعيادكاألعراس ّ عالقاتماحدٍ إىلتشبهأضحتبلإجبارية،تعدملأ
احبيثالصداقة ّ انعكاسجمردتعدملالوجداين،وامليلالواعي،االختيارعلىتقومأصبحتأ
.  34املصاهرةوعالقاتالدمويللرابط

خامتة

تمعأنّ رغم اجتماعيةحتّوالتيعيشأنّهإالّ احلداثة،إزاءمرتدًدايزالالاملعاصراجلزائريا
الّية،سكانهوحركيةالّدميوغرافيةمعطياتهيفبوضوحتتجلىقدعميقة، الّتعليمّية،وإصالحاتها

تمعفهووأشكاهلا،امللكيةمظاهرعلىأثرتاليتاالقتصاديةومساراته تدرجيًيا،يتمدنالذيا
علىانعكسماوهوتتجدد،بينهموالتعبريالتواصلوقنوات،ستمرارتتغّري أفرادهعيشوأمناط
واملعايريالقيميفعميقوحتّولاالجتماعيةالعالقاتمنطيفوتغّري االجتماعي،الّتدرجنسقتعقد

بثقلهاالتقليديةالقيممقاومةرغماجلارفةالفرديةالّنزعةتّلكبظهورمسحتاليتاالجتماعّية،
ا املوروثترسباتمنالكّليلّتخلصاجلزائريللفردتسمحملواليتوالّرمزية،البنيويةوإكراها

بينهاالّصراعمنبنوعيتعلقاألمروكأنإنتاجه،وإعادةوتبعيتهذهنيتهتشكيليفودورهالثقايف،
.اجلديداملعطىمعالتقليديالّنمطتكييفحماولةإىليشريأواحلديثةالقيموبني

تجلعلىالّتحّوالتهذهمثلانعكستلقد املسامهةمستوىوعلىاالجتماعّية،املستو
واسعة،آفاقًاهلنفتحقدوالعملالّتعليمعاملولوجهنأنّ حبيثاخلصوص،وجهعلىالنسائية
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وأدوارهمعناصرها،ووظائفاألسرية،البنيةعلىومؤثرٍ جديدٍ اجتماعيكفاعلالربوزمنومّكنهن
م تبعاتمنحيملهمباالّسكيناالنفصالحنواألسرنزوعبذلكوأصبحاملختلفة،وعالقا

ونوعيةالعملتوزيعيفمهّمةتعديالتوجودمعواضًحا،االختياروحقكاحلريةومستلزمات
األسريالّنوعتبينيعينالماوهووالسلطة،املسؤولياتيفوالتفاوتوالواجبات،واحلقوقاألدوار
القرابّيةااللتزاماتمنالعديدستمراريةمصحوً االنفصالهذايكونحبيثالغريب،النووي

مكانتهاعلىاالحتفاظبغيةللتغيريمقاومةً الّتقليديةاألسرةتزالالآخربتعبريأوواالجتماعّية،
إىلالبعضبعضهممعاملختلفةعناصرهاتفاعليفترتكنفهي،"الرمزية"األبويةوسلطتهاومركزها

إستمراريته،إدامةجاهًداوحياولالتقليدياألبويالسلطويالنمطمعالقطيعةيؤجلمزدوجتدبري
كصيغةالتقليديضمنالعصريواستدخالمتزاجإالّ واضحبشكلاحلداثةيفدخولهيعلنوال

.املتحولالعامليالسياقيفرضهماملسايرةممكنةتوليفية

اهلوامش:

1  - Norbert Sillamy, Dictionnaire de la psychologie, édition LAROUSSE, Paris,
2003, p74.
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العدالة التنظيمية وعالقتها باملواطنة التنظيمية

دراسة ميدانية على أساتذة كلية العلوم االجتماعية واالنسانية جبامعة تيارت

األستاذ سليمان تيش تيش حممد ملني، جامعة تيارت
امللخص:

استهدفت هذه الدراسة حتقيق عدد من األهداف، واليت متثلت يف توضيح العالقة بني 
التنظيمية واملواطنة التنظيمية، لدى أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة إبن العدالة
إلضافة إىل الكشف عن أثر العوامل الدميغرافية والتنظيمية على هذه العالقة. وقد - خلدون تيارت. 

ساتذة متحورت الدراسة حول تساؤل مركزي، يبحث يف إمكانية وجود عالقة بني درجة إدراك األ
للعدالة التنظيمية ومستوى املواطنة التنظيمية عندهم.

داة االستمارة اليت احتوت عددا من األسئلة 61ومشلت الدراسة  الستعانة  أستاذا، 
إلضافة إىل مقياسي اجتاه ثالثيا األوزان يتعلقان مبتغريي الدراسة، اليت مت  الدميغرافية والتنظيمية، 

لة من النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:التوصل من خالهلا إىل مج

وللمواطنة التنظيمية مبتوسط بلغ 2.33لألساتذة إدراك إجيايب للعدالة التنظيمية مبتوسط بلغ - 
2.62.

، حيث إقتصرت العالقات الدالة إحصائيا فقط %33.3حتققت الفرضية العامة جزئيا بنسبة - 
اإلجراءات مع بعد السلوك احلضاري واليت كانت على العالقة بني بعدي عدالة التعامل وعدالة 

) على التوايل، من أصل ستة فرضيات جزئية.0.415) و(0.302(
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وجود فروق يف العالقة حسب متغريات اجلنس، الشهادة العلمية، املهام اإلدارية، مكان السكن - 
واألقدمية.

Summary:

The aim from this study was to reach a number of objectives, in order to
clarify the relationship between organizational justice and organizational
citizenship of the teachers of the Faculty of Humanities and Social Sciences at
Ibn Khaldun-Tiaret University.

In addition to the disclosure of the impact of demographic and organizational
factors on this relationship, the study focused on the central question, looking
into the possibility of a relationship between the degree of awareness of the
teachers for the organizational justice and the level of their organizational
citizenship.

The study was conducted on a sample of 61 teachers, using the questionnaire
method, which contained a number of demographic questions, in addition to the
scales of the triple weights related to the study. The results can be summarized
as follows:

-Professors’ positive perception of organizational justice reached an average
of 2.33, and an average of organizational citizenship 2.62.

-the General hypothesis is partly achieved by 33.3%, and the function of
relationships is restricted statistically only to the relationship between the
dimensions of justice and fairness of procedures to deal with post-civilized
behavior, which was (0.302) and (0.415), respectively, out of six partial
hypotheses.

-The existence of differences in the relationship according to the variables of
gender, career, administrative tasks, place of residence and seniority.

أوال: اإلطار التصوري للدراسة:

أهداف الدراسة:-1

تسعى هذه الدراسة للوصول إىل حتقيق عدد من األهداف هي:
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واملواطنة التنظيمية، عند أساتذة كلية العلوم اإلنسانية التعرف على درجة كل من العدالة التنظيمية - 
واالجتماعية جبامعة إبن خلدون بتيارت.

قياس أثر عدد من املتغريات الشخصية والتنظيمية على العالقة بني متغريي الدراسة.- 

اإلشكالية:-2

كلما إرتفعنا تعترب املنظمات حقوال إجتماعية هرمية البنية، تزداد فيها القوة والسلطة وامل زا
يف اهلرم التنظيمي، وتقل كلما نزلنا يف درجاته. إن هذه البنية غري املتساوية نتج عنها على مر التاريخ 
إلعتماد على  العديد من الصراعات، اليت حاول املنظرون يف علوم التنظيم التغلب عليها وضبطها 

دة درجة العدالة داخل املنظمة. جمموعة من القوانني واإلجراءات، اليت حتاول على قدر ا المكان ز
لوضوح  وذلك عن طريق توزيع املوارد حسب االستحقاق، وسن قوانني وتطبيق إجراءات تتسم 

وعدم التمييز بني االفراد، وإحرتام كرامتهم.

ت اليت وضعت أسس تقسيم العمل  وللنجاح يف هذا املسعى ظهرت العديد من النظر
ل املنظمة، يف حماولة لضبط العالقات واملوارد بطريقة علمية، ال ترتك جماال وتوزيع السلطات داخ

ت مفاهيم جديدة مثل حتليل  لإلجتهادات الفردية قدر االمكان. وقد تولدت عن هذه النظر
وتقسيم العمل والتوصيف الوظيفي، تسببت يف فقدان الفرد العامل خصوصا واملنظمة عموما املرونة 

ات وضعف روح املبادرة عند أفرادها.يف إختاذ القرار 

كما أن تقسيم العمل وما أفرزه من تفريق بني من يتخذ القرار ومن يطبقه، ساهم يف تنامي 
une figureالتمييز بني الرئيس والتابعني له، وحوَّله إىل ما يسمى بوجه لسلطة املنظمة (

d'autorité وبقية األفراد، بسبب طبيعة الفوارق بني الرئيستنامي ). ونتج عن هذا التحول
ألفراد إىل التعامل مع رئيسهم على  عالقات السلطة والفوارق يف القوة داخل املنظمة، واليت تدفع 

أنه ميثل املنظمة، وأن هذه األخرية ُختْتَـَزُل يف شخصه.
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لباحثني إىل حماولة إجياد مفاهيم جديدة، لتوفري املر  ونة الالزمة إن هذه النتائج الالوظيفية دفعت 
للتأقلم مع البيئة املتغرية للمنظمة، واليت تعترب املواطنة التنظيمية من أبرزها. فهذا املفهوم الثري والقائم 
إلضافة إىل حتمل املهام الصعبة وبذل اجلهد يف  على مساعدة الزمالء والتعامل معهم بلطف، 

قلم ميأل ما أغفلته التوصيفات احرتام قوانني املنظمة والدفاع عن مسعتها مع اآلخرين، يو  فر عامل 
دة أداء األفراد وبذلك حتقيق أهداف املنظمة. الوظيفية الرمسية، ويساهم يف ز

ورغم كل اإلجيابيات الناجتة عن تعزيز سلوك املواطنة عند األفراد، إال أن هذا األخري يبقى 
ت أن أي سلوك غري عادل من رهني تصرفات رئيسهم يف العمل، فقد أثبتت العديد من الدراسا

لعمل عموما، وبسلوك املواطنة خصوصا. فضعف العدالة  طرفه يؤدي إىل ردود فعل سلبية ومضرة 
م إىل تبين سلوكيات غري مهذبة وضعف يف الكياسة، إضافة إىل  يف التعامل مع األفراد يؤدي 

رة سلبية عنها. كما أن التحدث سلبيا حول املنظمة مع املعارف واألصدقاء، وبذلك إعطاء صو 
ة  تطبيق اإلجراءات بطريقة غري عادلة يؤثر سلبيا على درجة وعي الضمري عندهم، حيث أن احملا
م والتقليل من جديتهم يف العمل،  م إىل عدم االلتزام بواجبا واالنتقائية يف تطبيق اإلجراءات يؤدي 

التأثري السليب لعدم عدالة التوزيع عن وتقدمي مصاحلهم الشخصية على املصلحة العامة. وال يقل 
دة  البعدين السابقية، حيث أن أي خلل فيه يؤدي إىل إضعاف روح التنافس عند األفراد، وز

مقاومتهم ألي جهد زائد يطلب منهم، وانتشار الشكاوى والتذمر بينهم. 

راسة لكن ورغم كل هذه النتائج، إال أن الدراسات املصاحبة هلا قد مشلت جمتمعات د
ختالفات تنظيمية وثقافية عن  خمتلفة عن جمتمع األساتذة اجلامعيني حمل حبثنا الراهن، والذي يتميز 

تمعات املدروسة، اليت تتميز بنظام بريوقراطي وتراتبية هرمية واضحة املعامل. غريه من ا

ملواطنة كل هذه الفوارق دفعت إىل البحث يف العالقة بني متغريي العدالة التنظيمية وا
التنظيمية عند أساتذة كلية العلوم االجتماعية جبامعة ابن خلدون بتيارت، حيث متحورت الدراسة 

حول التساؤل املركزي التايل:
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هل هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة للعدالة التنظيمية ومستوى - 
مواطنتهم التنظيمية؟

الدراسات السابقة:-3

لبحث متغري العدالة من خال ل هذا العنصر سيتم التطرق إىل ثالثة دراسات، تناولت 
، مت التوصل إىل أن بعد 1دويدارالتنظيمية يف عالقته مبتغري املواطنة التنظيمية. حيث ويف دراسة 

)، وبعد السلوك احلضاري 0.306العدالة اإلجرائية يؤثر يف كل من بعد اإليثار (معامل ارتباط=
ضية (معامل 0.457ارتباط=(معامل  ). أما بعد العدالة التقييمية فيؤثر أكثر يف بعد الروح الر
)، وبعد الكياسة (معامل 0.382)، بعد وعي الضمري (معامل ارتباط=0.432ارتباط=
).0.280ارتباط=

من خالل هذه الدراسة نالحظ أن للعدالة التنظيمية يف بعدها اإلجرائي دور كبري يف تنمية 
إليثار والسلوك احلضاري، نظرا ألن كل فرد يعترب أن حقوقه حمفوظة واإلجراءات املطبقة روح ا

عادلة، فيعمل على رد ذلك عن طريق مساعدة زمالئه يف حل مشاكل عملهم أو إمتام مهامهم. 
إضافة إىل حرص الفرد على احلفاظ على املنظمة من خالل التبليغ عن أي خماطر حمتملة، وكذا 

إحرتام إجراءات السالمة، والتطوع واملبادرة حلل املشكالت. كما يالحظ أن اإلجتاه احلرص على 
دة وعي الضمري عند األفراد العاملني، وتنمية  اإلجيايب لألفراد حنو العدالة التقييمية يساهم يف ز

ضية فيسهل عليهم تقبل الضغوط، حيث يعمدون إلحرتام مواعيد احلضور وإجناز املها م روحهم الر
م. كما يسامهون يف احلد من  هودا م راضني عن تقييم اإلدارة  واإللتزام بقواعد املؤسسة، أل
إلضافة إىل  دة روح التحدي عندهم،  الصراعات اليت تنشأ بني الزمالء وتوعيتهم، ودفعهم لز

التعامل بلطف معهم وتقدمي النصح واملعلومات الالزمة هلم عند احلاجة.

ثريا يف أبعاد 2اجحجأما دراسة  فقد توصلت إىل أن بعد العدالة التنظيمية األكثر 
املواطنة التنظيمية هو بعد العدالة التعاملية، الذي كان معامل إرتباطه مع بعد اإليثار(معامل 

ضية (معامل 0.360)، وعي الضمري(معامل ارتباط=0.260ارتباط= )، الروح الر
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)، السلوك احلضاري (معامل 0.340رتباط=)، الكياسة (معامل ا0.290ارتباط=
).0.240ارتباط=

، مما يتعارض مع حجاجقد توصل إىل نتائج شبه مطابقة لدراسة 3معمريوكان الباحث 
ثريا يف أبعاد املواطنة التنظيمية هنا دويدارنتائج دراسة  ، حيث كان بعد العدالة التنظيمية األكثر 

)، 0.260الذي كان معامل إرتباطه مع بعد اإليثار(معامل ارتباط=أيضا هو بعد العدالة التعاملية، 
ضية (معامل ارتباط=0.340وعي الضمري(معامل ارتباط= )، الكياسة 0.300)، الروح الر

). كما وجد كال الباحثان 0.380)، السلوك احلضاري (معامل ارتباط=0.260(معامل ارتباط=
مع أبعاد املواطنة التنظيمية، لكن بدرجة أقل كثريا من ) عالقة لباقي أبعاد العدالةمعمريوحجاج(

عالقتها مع بعد العدالة التعاملية.
) يلخص العالقات القائمة بني أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد املواطنة التنظيمية، 01واجلدول رقم (

من خالل نتائج الدراسات السابقة:
العدالة التنظيمية
املواطنة التنظيمية

عدالة تقييميةعدالة التعامالتعدالة إجرائيةتوزيعيةعدالة 

0.235+ 0.234+++ 0.238+++ 0.160+ اإليثار
0.382+ 0.321+++ 0.279+++ 0.234+++ وعي الضمري

ضية 0.384+ 0.293+++ 0.291+++ 0.193++ الروح الر
0.280+ 0.259+++ 0.215++ 0.167+ الكياسة
0.439+ 0.320+++ 0.369++ 0.242++ احلضاريالسلوك 

قبل التعليق على اجلدول جيب اإلشارة إىل أن بعد العدالة التقييمية مل يتم اعتماده إال يف 
، وهذا ما يفسر قلة املرات اليت وجدت فيها عالقة دالة بينه وبني أبعاد املواطنة دويداردراسة 

عينها، بل هي التنظيمية األخرى، كما أن معامالت االرتباط الواردة يف اجلدول ال متثل نتائج دراسة ب

جدول رقم (01) من إعداد الباحث: 
املواطنة التنظيمية مع يوضح عدد املرات اليت مت احلصول فيها على عالقات دالة بني أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد

متوسط هذه العالقات من خالل الدراسات الواردة أعاله.
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متوسط نتائج دراسات خمتلفة وال ميكن اعتمادها إال على سبيل املقارنة فقط. إضافة إىل أن عالمة 
زائد (+)، تعرب عن عدد الدراسات اليت تطرقت للعالقة بني أبعاد العدالة التنظيمية واملواطنة 

التنظيمية.

بني بعد عدالة ويالحظ من خالل اجلدول اتفاق كل الدراسات على وجود عالقة
التعامالت مع كل أبعاد املواطنة التنظيمية، وكانت العالقة األكرب مع بعدي وعي الضمري والسلوك 
ضية مقارنة  احلضاري، مث يليها بعد العدالة اإلجرائية واليت كأنت هلا عالقة أكرب مع بعد الروح الر

لثا جند بعد العدالة التوزيعية اليت ا تفقت الدراسات الثالثة على وجود عالقة ببعد وعي الضمري، و
الذي كان متأثرا بكل أبعاد العدالة - أي بعد وعي الضمري-بينها وبني بعد وعي الضمري، وهو البعد 

التنظيمية يف الدراسات الثالثة.

يف األخري ميكن استنتاج أن العدالة التنظيمية تؤثر يف املواطنة التنظيمية عموما. فقد اتفقت 
ثرا أغلب  ا مؤثرة خصوصا يف بعدها التعاملي، وأن أكثر أبعاد املواطنة التنظيمية  الدراسات على أ

ا دالة  مبتغري العدالة التنظيمية هو بعد وعي الضمري، مع وجود عالقات ضعيفة إىل متوسطة مع كو
إحصائيا.

الفرضيات:-4

ن صياغة فرضية عامة مفادها:من خالل حتليل الدراسات السابقة واملقارنة فيما بينها ميك

هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة للعدالة التنظيمية ومستوى مواطنتهم - 
التنظيمية؟

واليت تفرع عنها ستة فرضيات كالتايل:

سلوكهم هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة العدالة التعامالت ومستوى - 
اإليثاري.
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هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة لعدالة التعامالت ومستوى روحهم - 
ضية. الر

هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة لعدالة التعامالت ومستوى سلوك - 
الكيس.

دراك األساتذة لعدالة التعامالت ومستوى سلوكهم هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني درجة إ- 
احلضاري.

هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة لعدالة اإلجراءات ومستوى سلوكهم - 
احلضاري. 

هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة إدراك األساتذة لعدالة التوزيع ومستوى وعي الضمري - 
عندهم.

يوضح الفرضيات العالئقية بني أبعاد العدالة التنظيمية واملواطنة التنظيمية:)01شكل (الو

املواطنة 
التنظيمية

وعي الضمري

السلوك 
احلضاري

الكياسة

ض يةالروح الر

اإليثار

عدالة 
إجرائية

عدالة 
تعامالت

عدالة 
توزيعية

العدالة 
ةالتنظيمي

) من إعداد الباحث:02شكل رقم (
یوضح العالقة المفترضة بین أبعاد العدالة التنظیمیة والمواطنة التنظیمیة
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نيا: اإلطار املفاهيمي للدراسة:

العدالة التنظيمية:-1

:تعريف العدالة التنظيمية

ا "قيام األفراد العاملني مبقارنة حالتهم مع حالة العدالة التنظيمية على )Byrne(برينيعرف 
. يركز هذا التعريف على أن العدالة التنظيمية تقوم على أساس املقارنة 4زمالئهم اآلخرين يف العمل"

نزانومع الزمالء، إال أنه مل يتطرق إىل أساس هذه املقارنة. ويرى كل من  ) Cropanzano(كرو
اGreenberg(غرينربغو ا من )  "إدراك األفراد حلالة اإلنصاف يف املعاملة اليت يعاملون 

. املقارنة من خالل هذا التعريف تتمحور حول مدى اإلنصاف يف تعامل املنظمة 5طرف املنظمة"
ا. وأضاف  ) صفات أخرى هلذا التعامل يف تعريفه أال وهي Cole(كولمع األفراد العاملني 

ن النتائج اليت النزاهة والعدل، حيث يرى أن ا ا العاملني  لعدالة التنظيمية هي "الدرجة اليت يعتقد 
ا، وطرق معاملتهم داخل املنظمة نزيهة وعادلة" يضيف للتعريفات السابقة العتييب. وتعريف 6يتلقو

طرفا آخر وهو الرئيس املباشر يف العمل، كما يوضح أكثر نتيجة التغري يف درجة العدالة التنظيمية، 
ملنظمة أو حيث  ا "إدراك العاملني للعدالة يف مكان العمل، من خالل عالقتهم  يعرفها على أ

م يف العمل" لنهاية على مواقفهم وسلوكيا .7برئيسهم املباشر، واليت تؤثر 

العدالة التنظيمية هي ومن خالل هذه التعاريف ميكن إستخالص تعريف إجرائي وهو: " 
ئم على مقارنة األستاذ للمدخالت املادية واملعنوية اليت يتلقاها مع ما ذلك اإلدراك اإلجيايب القا

يتلقاه زمالؤه، ومدى عدالة اإلجراءات واللوائح التنظيمية وطريقة تطبيقها من طرف رئيس 
". القسم

:أبعاد العدالة التنظيمية

جتمع أغلب األدبيات التنظيمية على أن للعدالة التنظيمية ثالثة أبعاد هي:
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1963سنيت (Adams)آدمز: وهي أقدم األبعاد من حيث الدراسة. تناوهلا العدالة التوزيعية-
لدراسة، وأنطلق من فرضية مفادها أن  "أفعال الفرد تكون حمفزة على حسب ما 1965و

جتة عن هذا اإلرضاء" . ويقدر الفرد العالقة 8سيجنيه من إرضاء حلاجاته، وما سيقلله من خسائر 
الته وخمرجاته عن طريق املرور بثالثة مراحل، "فيبدأ بتقييم ما قدمه للمنظمة وما حصل بني مدخ

عليه منها، مث يقوم مبقارنة حصيلته حبصيلة زمالئه يف العمل، وأخريا يقوم بتبين سلوك يرتاوح بني 
حلياد يف حال تساوي مدخالته مع خمرجاته". 9اإلجيابية والسلبية مرورا 

) أن العدالة التوزيعية تتكون من ثالثة قواعد، "أوهلا لن ال يتم Organ(أورغانويرى 
التفريق بني األفراد يف املكافآت على أساس اجلنس أو العرق مثال (قاعدة النوعية)، وأن تتساوى 
خمرجات الفرد مع مدخالته (قاعدة املساواة)، وأن يقدم احملتاج على غري احملتاج يف حال ندرة املوارد 

10حلاجة)".(قاعدة ا

ا "  إدراك األستاذ أن طريقة توزيع املوارد وميكننا أن نعرف العدالة التوزيعية على أ
".داخل املنظمة تقوم على املساواة يف الفرص وتتماشى مع ما يقدمه الفرد وتراعي إحتياجاته 

) Walker(وولكر: ظهرت كنتيجة لدراسات كل من العدالة اإلجرائية-
، حيث قام هذان الباحثان بدراسة حول طبيعة ردود أفعال 1975سنة )Thibaut(تيبوتو

األشخاص الذين كانوا حمل منازعات قضائية. وقد توصل الباحثان اىل أن "حكم األفراد على عدالة 
le contrôle duأو ال عدالة إجراء معني له بعدين، األول السيطرة على العملية (

processusعبري عن رأيه فيما خيص عملية إختاذ القرار. أما البعد الثاين )، أي قدرة الفرد على الت
)، وهو قدرة الفرد على حتديد le contrôle de la décisionفهو السيطرة على القرار (

11النتيجة الفعلية للقضية".

وقد فتحت دراسات هذين الباحثني الباب لدراسات أخرى مثل دراسات 
، الذي وضع عددا من القواعد للعدالة 1980و1976) بني عامي Leventhal(ليفنتال

ا  اإلجرائية. حيث أنه وحسب هذا الباحث فإنه حىت ميكن احلكم على اإلجراءات التنظيمية 
قي اإلجراءات  عادلة، جيب أن تكون "مبنية على معلومات دقيقة وصحيحة ومنسجمة مع 
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لثبات زمن ا يف املنظمة، إضافة إىل متيزها  يا وموقفيا، وإمكانية أي فرد من املنظمة املعمول 
م". 12إستئناف أحكامها، مع ضرورة متاشيها مع أخالقيات العاملني وتوقعا

ن العدالة اإلجرائية هي "  إدراك األستاذ أن اإلجراءات من خالل ما سبق، ميكن القول 
لثبات وم ن املمكن الطعن فيها التنظيمية مبنية على معلومات أخالقية، متوقعة، دقيقة وتتميز 

". وإستئناف أحكامها
ا "درجة تعامل القادة مع ) علىColquit(كولكيتاليت يعرفها عدالة التعامالت:-  أ

حيث يظهر هنا حتديد بني طريف العدالة اليت تكون بني القائد 13املرؤوسني بكل إحرتام وتقدير"،
ا "هي تلك العدالة القائمة على ) عدالة التعامالت علFoster(فوسرتواملرؤوسني. ويعرف  ى أ

، ومن خالل هذا التعريف نالحظ أن هناك معايري أخالقية حىت 14الصدق واإلحرتام واألمانة"
يكون التعامل عادال، ومن هذه املعايري هي الصدق يف املعلومات املقدمة للمرؤوسني والتعامل معهم 

حرتام.
وحىت يتم احلكم على درجة العدالة التعاملية، جيب أن حيرتم عدد من القواعد يف التعامل بني الرئيس 

) تقوم على "الصدق فيما Moag(مواغ) وBies(بيزواملرؤوسني. هذه القواعد حسب كل من 
م سو  حرتام وتقدير دون التقليل من شأ اء يقدمه املشرف من معلومات ملرؤوسيه، والتعامل معهم 

لفضيا أو عن طريق اإلمياءات. إضافة إىل احلرص على تبين سلوك لبق معهم، يتماشى مع املواقف 
إلضافة إىل احلرص على شرح وتربير كل القرارات املتخذة يف حقهم". 15اليت جتمعهم مبرؤوسيهم، 

ن العدالة التعاملية هي " اليت يتلقاها إدراك األستاذ أن املعاملةومن خالل ما سبق، ميكن القول 
لصدق، اإلحرتام، اللباقة وشرح وتربير القرارات ".من رئيسه تتميز 

املواطنة التنظيمية:-2
:تعريف املواطنة التنظيمية

ا "جمموعة من السلوكيات الطوعية Katz(كاتزعرفت املواطنة التنظيمية من طرف  ) على أ
،  16الظاهر، لكنها تعد أساسية للفاعلية املنظمية"والتلقائية اليت تذهب إىل أبعد من متطلبات الدور 

لعمل، ال يتضمنها الوصف الوظيفي Organ(أورغانكما يعرفها  ا "سلوكيات مرتبطة  ) على أ



سليمان تيش تيش محمد لمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعدالة التنظيمية وعالقتها بالمواطنة التنظيميةـ ـــــــــــــــــــــــــــ

501

. ومن خالل هذين 17وال ترتبط بنظام مكافئات رمسي، وهي تقوي وتدعم األداء الفعلي للمنظمة"
، ويتعدى الوصف التعريفني نستنتج أن املواطنة التنظيمية تقوم على أساس تطوعي غري مثمن ماد

فع وضروري من أجل استمرارية املنظمة والرفع  الوظيفي ملنصب الفرد داخل املنظمة، وهي سلوك 
من أدائها. 

للمواطنة التنظيمية مخسة أبعاد هي األكثر تداوال يف الرتاث النظري، وهذه أبعاد املواطنة التنظيمية: 
األبعاد هي:

يعرف على أنه "منط من أمناط السلوك الذي يقوم به العاملون ملساعدة اآلخرين الذييثار: اإل-
لعمل داخل املؤسسة" . من خالل هذا 18بشكل مباشر أو غري مباشر حلل مشكلة مرتبطة 

دف حل التعريف ميكن القول أن اإليثار هو " سلوك طوعي، يهدف ملساعدة الزمالء 
لعمل ".مشكالت تتعلق 

ضية: و- االروح الر "إنعكاس ملدى رغبة الفرد لتقبل بعض اإلحباطات تعرف على أ
ا "رغبة 19واملضايقات املنظمية العرضية، دون إمتعاض أو شكوى". كما تعرف أيضا على أ

الشخص يف التسامح، وقدرته على حل املشكالت واملهمات الصعبة، دون تذمر أو شكوى، 
ويالحظ من خالل التعريفني 20املوجهة ملثل ذلك لإلجناز العمل".والعمل على إدخال الطاقة

ضية هي " سلوك يقوم على الصرب وحتمل املضايقات الشخصية السابقني، أن الروح الر
".واملشكالت التنظيمية، دون إبداء أي مشاعر سلبية

كن أن يتعرض هلا يعرف على أنه "املسامهة يف منع املشاكل اليت ميالسلوك املهذب (الكياسة): -
. 21الزمالء، عن طريق تقدمي النصح وتوفري املعلومات الضرورية وإحرتام رغبات الزمالء اآلخرين"

لعمل، ويتجنب "إضافة إىل أنه السلوك الذي حيرص فيه العامل على منع وقوع مشكالت متصلة 
ني، أن بعد . ونستخلص من خالل هذين التعريف22إستغالل اآلخرين والقيام مبشكالت معهم"

بعدم التدخل يف خصوصيات الزمالء وعدم إحراجهم، مما يزيد من اإلحرتام الكياسة يتعلق "
".املتبادل ويقلل من ظهور املشكالت بينهم

نظمتها، من خالل السلوك احلضاري: - يعرف على أنه "املشاركة الفعالة يف املؤسسة واإللتزام 
ا، وإستغالل الوقت يف أداء حضور اإلجتماعات وتقدمي املقرتحات الر  امية إىل حتسني العمل 
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يلتزم املوظف بقواعد وخطط املؤسسة وأن يعمل على ، فمن السلوك احلضاري أن " 23العمل"
".الرفع من أدائها، عن طريق إستغالل الوقت وتقدمي أفكار جديدة، حتسن من مسعة املؤسسة

ل العاملني، يتعدى احلدود الدنيا ملتطلبات ويعرف على أنه "سلوك تقديري من قبوعي الضمري: -
"اإلستغالل . حيث يقوم هذا البعد على24العمل الرمسي للمؤسسة يف جمال احلضور والعمل جبدية"

األمثل ألوقات الدوام وإحرتام مواعيده، إضافة إىل اإللتزام بلوائح املنظمة حىت يف غياب 
الرقابة"

لثا: اإلطار املنهجي للدراسة:

االت الدراسة:جم-1

ال املكاين:- متت الدراسة الراهنة يف كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية جبامعة إبن خلدون ا
بتيارت، والكلية تقع يف حي كارمان ببلدية تيارت.

ال الزمين:- ، عن طريق 09/05/2016مت الشروع يف البحث امليداين للدراسة الراهنة يف ا
، ويف نفس هذا 02/06/2016ومت التوقف عن إسرتجاع اإلستمارات يوم إستمارة. 100توزيع 

ت. يوم  ت 09/06/2016اليوم مت الشروع يف عملية تفريغ البيا إنطلقت عملية حتليل البيا
.25/06/2016إحصائيا والتعليق عليها إىل غاية يوم 

ال البشري:- على - تيارت–حتتوي كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة ابن خلدون ا
لعلوم اإلجتماعية، وتضم الكلية  لعلوم اإلنسانية والثاين خاص  157قسمني، األول خاص 

.21/06/2016أستاذا إىل غاية يوم 

منهج وأدوات الدراسة: -2

يل، مستخدمة اإلستمارة البحثية كأداة جلمع إعتمدت الدراسة الراهنة على املنهج الوصفي التحل
ت الشخصية. أما احملور  لبيا ت. وقد قسمت اإلستمارة إىل ثالثة حماور، احملور األول خاص  البيا



سليمان تيش تيش محمد لمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعدالة التنظيمية وعالقتها بالمواطنة التنظيميةـ ـــــــــــــــــــــــــــ

503

الثاين فقد كان عبارة عن مقياس إجتاه ثالثي األبعاد، يتكون من بعد عدالة اإلجراءات 
لنسبة للمحور الثالث، 06ة التعامل (عبارات) وعدال05عبارات)، عدالة التوزيع (07( عبارات). و

فقد كان هو اآلخر عبارة عن مقياس إجتاه ثالثي األبعاد. وقد إشتمل على بعد السلوك اإليثاري 
ضية (06( عبارات)، السلوك احلضاري 05عبارات) ، الكياسة (06عبارات)، الروح الر
عبارات).06عبارات) ووعي الضمري (07(

العتماد على معامل ألفا كرونباخ:02واجلدول رقم ( ) يوضح ثبات ابعاد متغريي الدراسة 
عدد العبارات قيمة ألفا كرونباخ البعد

5 0,628 عدالة التوزيع
7 0,873 عدالة اإلجراءات
6 0,849 عدالة التعامل
6 0,729 اإليثار
6 0,764 وعي الضمري
6 0,697 ضية الروح الر
5 0,579 الكياسة
7 0,672 السلوك احلضاري

)، حيث 0.500من خالل اجلدول يتضح أن كل معامالت ثبات األبعاد اكرب من (
لنسبة لبعد الكياسة، و(0.579تراوحت قيمتها بني( ) لبعد عدالة اإلجراءات. كما 0.873) 

لنسبة لبعض األبعاد راجع يف األساس لقلة  العبارات، يالحظ أيضا أن ضعف معامالت اإلرتباط 
متعلقني  اليت يؤثر عددها بشكل كبري على قيمة الثبات، حيث أن أضعف معاملي إرتباط كا

لبعدين اللذين يضمان مخس عبارات فقط، ومها بعدي الكياسة وعدالة التوزيع.

العينة:-3
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يت املختلف مت إتباع معاينة غري عشوائية يف هذه الدراسة، وهي املعاينة العرضية، وذلك بسبب التوق
إستمارة فقط، وبلغت عينة الدراسة 61إستمارة، مت إسرتجاع 100لألساتذة. وبعد توزيع 

تمع املدروس.38.85% من ا

رابعا: اإلطار امليداين للدراسة:

ت:-1 حتليل البيا

وأبعادها:) يوضح العالقة بني العدالة التنظيمية وأبعادها مع املواطنة التنظيمية 06جدول رقم (- 
املواطنة 
التنظيمية

السلوك 
احلضاري

الكياسة
الروح 

ضية الر
وعي 

الضمري
اإليثار املواطنة التنظيمية العدالة التنظيمية

-,035 -,019 -,091 ,033 -,175 ,090
قيمة معامل 

اإلرتباط عدالة التوزيع
,790 ,887 ,485 ,802 ,178 ,491 الداللة

,194 ,415** ,004 ,107 ,033 ,135
قيمة معامل 

اإلرتباط عدالة اإلجراءات
,134 ,001 ,973 ,412 ,800 ,299 الداللة

,064 ,302* ,108 -,001 -,101 -,022 قيمة معامل 
اإلرتباط عدالة التعامل

,623 ,018 ,409 ,994 ,437 ,863 الداللة

,102 ,304* ,011 ,061 -,089 ,086
قيمة معامل 

اإلرتباط العدالة التنظيمية
,433 ,017 ,931 ,641 ,495 ,508 الداللة

قبل البدء يف التعليق على اجلدول، جتدر االشارة اىل االساس يف احلكم على قوة أو ضعف معامل 
االرتباط هو كالتايل:

یوضح معیار الحكم على نوع اإلرتباط ) من إعداد الباحث: 02شكل رقم (

--++ + -
-1- 0.6- 0.2

0
+0.2+1 +0.6

إرتباط قويطمتوسإرتباط فضعیإرتباط طمتوسإرتباط إرتباط قوي
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من خالل اجلدول يتضح أغلب فرضيات الدراسة (أربع فرضيات) مل تتحقق إمربيقيا (من 
ن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني أصل ستة فرضيات)، حيث  يالحظ أن الفرضية القائلة 

مع مستوى -0.022عدالة التعامل وسلوك اإليثار مل تتحقق حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
، وميكن ارجاع هذه النتيجة اىل أن جودة تعامل رئيس القسم 0.863بلغ 0.05داللة اكرب من 

م لبعضهم البعض، خصوصا وأن طبيعة مع األساتذة ال ميكن أن تع لضرورة تكافلهم ومساعد ين 
عمل األستاذ ختتلف عن بقية القطاعات اإلدارية أو الصناعية، حيث يتكامل عمل املوظفني 
والعمال مع بعضهم البعض. فاألستاذ غالبا ما يكون مسؤوال عن تقدمي احملاضرة واألعمال املوجهة 

واجده القصرية يف القسم (يومان أسبوعيا) يصعب من إلتقائه بزمالئه يف نفس الوقت، كما أن مدة ت
هم، خصوصا وأن  منهم يسكنون خارج والية تيارت.%82ومساعدته إ

ن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني عدالة التعامل والروح  أما الفرضية الثانية القائلة 
ا مل تتحقق أيضا، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  ضية فإ مع مستوى داللة اكرب 0,001الر

م ال . إن هذه النتيجة ميكن إرجاعها إىل أن العالقة اجليدة مع رئيس القس0.994بلغ 0.05من 
تعين أن األساتذة يقبلون كل االجراءات اليت يصدرها هذا األخري، إنطالقا من أن األستاذ اجلامعي 
، وإنطالقا من هذه الرؤية فهم ال  يعترب رئيس القسم زميال وأستاذا أكثر من كونه مسؤوال إدار

صادرة عنه ميكن جيدون صعوبة يف إبداء وجهات نظرهم يف آرائه، وال يتقبلون بسهولة أي قرارات
م أو أن متس مبصاحلهم، عكس القطاعات األخرى حيث يكون املسؤول  أن تتعارض مع رغبا
اإلداري أعلى رتبة وقد يكون أيضا أعلى شهادة من مرؤوسيه، مما حيدث فرقا يف السلطة بني 

ت اليت الطرفني وفجوة يف ميزان القوى، مما جيرب املرؤوسني على تقبل أفكاره وقراراته خوفا  من العقو
ميكن أن يسلطها ضدهم.

ن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني عدالة التعامل وسلوك  أما الفرضية الثالثة القائلة 
ا مل تتحقق حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  مع مستوى داللة أكرب من 0.108الكياسة فإ

يعة تعامل رئيس القسم مع األساتذة ال ، ويرجع عدم حتقق الفرضية إىل أن طب0.409بلغ 0.05
لضرورة على التعامل احلسن بني األساتذة مع بعضهم البعض، حيث أن التعامل احلسن  يؤثر 
م  لنسبة لألساتذة واجب يقتضيه مستواهم العلمي واالخالقي، وهذا ما كشف عنه متوسط إجا
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يضا أكرب متوسط وأقوى إجتاه من بني  ، والذي كان أ2.78عن بعد الكياسة يف التعامل الذي بلغ 
كل أبعاد املواطنة التنظيمية، إضافة إىل إتفاقهم الكبري حول ضرورة حسن التعامل مع الزمالء، 

، وهو أصغر معامل إحنراف من بني معامالت أبعاد 0.43حيث بلغت قيمة معامل اإلحنراف 
املواطنة التنظيمية.

لنسبة للفرضية الرابعة والقائلة  ن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني عدالة التعامل و
مع مستوى داللة أقل 0.302والسلوك احلضاري فقد حتققت، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

. هذا اإلرتباط الطردي متوسط القوة، يدل على أن السلوكيات القائمة 0.018بلغ 0.05من 
امل بود ولباقة مع األساتذة، تساهم يف الرفع من على اإلحرتام من طرف رئيس القسم وكذلك التع

مستوى السلوك احلضاري عند هؤالء. 

لنشاطات الرمسية واإلجتماعية قبل حدوثها  فحرص رئيس القسم على إبالغ األساتذة 
م  إضافة اىل حرصه على إشاعة روح التعاون بينهم، يساهم يف مواظبتهم على حضور امللتقيات واأل

لقسم. كما الدراسية اليت تنظمها الكلية، كما جتعلهم ملزمني أخالقيا حبضور اإلجتماعات اخلاصة 
حلقوق الوظيفية لألساتذة تدفعهم للتصرف بشكل مسؤول جتاه  أن حرص رئيس القسم وإهتمامه 
القسم والكلية. كما أن مراعاة رئيس القسم للمصاحل الشخصية لألساتذة عند إختاذه للقرارات 

حل سبان بعد مكان سكنهم وظروفهم العائلية والصحية، يدفعهم اىل إنتهاج سلوكيات وأخذه 
إجيابية، كاملسامهة يف تقدمي إقرتاحات لتطوير مناهج التدريس وطرقه.

ن هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني عدالة التوزيع  اما الفرضية اخلامسة اليت تنص 
مع مستوى داللة أكرب - 0.175مة معامل اإلرتباط ووعي الضمري فلم تتحقق، حيث بلغت قي

. ورغم أن هذا اإلرتباط غري دال إحصائيا، إال أن إجتاهه العكسي حيمل 0.178بلغ 0.05من 
عدة دالالت، ألن كل الدراسات السابقة أثبتت أن العالقة بني هذين البعدين موجبة. إن نتيجة  

هودات املبذولة من طرف األستاذ كهذه تعين أنه كلما إخنفضت عدالة التوزيع كل ما إرتفعت ا
وتعدت املستوى املتوقع منه، وكلما زاد إحرتامه لألنظمة وجديته يف التدريس. وميكن إرجاع هذه 
العالقة العكسية إىل أن األستاذ الذي يرى أن توزيع املوارد غري عادل، حياول أن يبذل جهدا ضافيا 
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كما ميكن أن تكون عدم داللة من التوزيعات داخل الكلية.من أجل إثبات جدارته وحتسني حصته 
ا  ا، حيث أن إلتزامه  هذا اإلرتباط راجعة إىل أن وعي الضمري عند األستاذ يرتبط مبثاليات يؤمن 

ي تغريات يف مدخالته املادية .ال يتأثر 

ن هناك عالقة إرتباطية دالة  إحصائيا بني عدالة لنسبة للفرضية السادسة واألخرية القائلة 
مع مستوى 0.415اإلجراءات والسلوك احلضاري فقد حتققت، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

. هذه العالقة الطردية متوسطة الشدة بني هذين البعدين، 0.001بلغ 0.05داللة أصغر من 
هذا على أنه كلما كانت اإلجراءات املتخذة من طرف رئيس القسم عادلة، كلما ساعد تشري إىل 

فتفسري القرارات من طرف رئيس القسم وشرحها، الرفع من السلوكيات احلضارية عند األساتذة.
م. كما أن  يدفع األساتذة إىل حضور اإلجتماعات، اليت تعترب فرصة لطرح أسئلتهم وإستفسارا

امعة تزويدهم مبعلومات إضافية عند طلبها جيعلهم على بصرية مبا حيدث يف الكلية خصوصا واجل
عموما، وهذه الرؤية الواضحة املبنية على معلومات متوفرة ومفصلة، جتعلهم يدافعون عن اجلامعة 
لنسبة إىل  م ميلكون أدلة تساعدهم يف هذا الدفاع. و عندما ينتقدها األشخاص األخرون، أل

دة حرصهم على تقدمي حرص رئيس القسم على إبداء األساتذة آلرائهم فإنه يساهم بدوره يف ز
حة  م يعلمون أن هذه اآلراء ستؤخذ يف احلسبان. وتعترب إ مقرتحات لتحسني طرق التدريس، أل
ال لألساتذة من أجل مناقشة القرارات اليت يتخذها سببا مهما حلرصهم على متابعة   رئيس القسم ا

كل جديد خيص القسم والكلية، من أجل املشاركة الفعالة يف هذه النقاشات.

ثر بعد السلوك احلضاري ببعدي العدالة اإلجرائية يف األ خري جتدر اإلشارة إىل أن 
تج من كون هذين البعدين من بعاد العدالة التنظيمية هلما أقوى ارتباط فيما بينهما  والتعاملية 

)، حيث أن العالقة بينهما عالقة طردية قوية، وهذا 0.000، داللة=0.768=اإلرتباط (معامل 
أن كال من العدالة اإلجرائية والتعاملية تشكالن أبعادا إنسانية يتحكم فيها رئيس القسم،  راجع إىل 

ن من بعضهما البعض يف بعض املؤشرات، فإستشارة األساتذة عند إختاذ قرارات تتعلق  كما تقرت
م، ميكن أن تعد مؤشرا على اإلحرتام واإلهتمام  من م وشرحها هلم وكذلك اإلجابة عن إستفسارا

، 0.440=اإلرتباط طرفه. أما العالقة اليت تربط بني البعد اإلجرائي والتوزيعي (معامل 
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ا عالقة طردية متوسطة القوة، نظرا إىل أن اإلجراءات اليت 0.000داللة= ) فيمكن تصنيفها على أ
لعدالة والشفافية وقابلية املناقشة، كلما ساهم ذلك يف  الرفع من يتخذها رئيس القسم كلما متيزت 

اإلدراك اإلجيايب لألساتذة حنو عدالة التوزيعات. أما العالقة اليت تربط بني البعد التعاملي 
)، فهي عالقة طردية ضعيفة وغري دالة 0.084، داللة=0.223=اإلرتباط والتوزيعي(معامل 

ية، ال إحصائيا. وهذا راجع إىل أن التوزيعات املادية داخل القسم ختضع لضوابط إدارية وقانون
ضفاء مرونة عليها لتتناسب مع جمهودات كل أستاذ. تسمح لرئيس القسم 

واجلدول التايل يوضح العالقة بني أبعاد العدالة التنظيمية: 

) يوضح العالقة بني العدالة التنظيمية فيما بينها:07جدول رقم (- 
العدالة 
التنظيمية

عدالة التعامل عدالة اإلجراءات عدالة التوزيع

0,658** 0,223 0,440**
1

قيمة معامل 
اإلرتباط عدالة التوزيع

0,000 0,084 0,000 الداللة

0,927** 0,768**
1

0,440** قيمة معامل 
اإلرتباط عدالة اإلجراءات

0,000 0,000 0,000 الداللة

0,833**
1

0,768** 0,223
قيمة معامل 

اإلرتباط عدالة التعامل
0,000 0,000 0,084 الداللة

1
0,833** 0,927** 0,658** قيمة معامل 

اإلرتباط العدالة التنظيمية
0,000 0,000 0,000 الداللة

:ت اخلاصة مبقارنة معامالت اإلرتباط بني فئات املتغريات الشخصية البيا
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ألساتذة،  ت بني الفئات املختلفة للمتغريات اخلاصة  وستقتصر هذا العنصر حيتوي على مقار
)، أي بني بعدي العدالة 07املقارنة على اإلرتباطات اليت وجدت دالة إحصائيا يف اجلدول رقم (

اإلجرائية والتعاملية مع بعد السلوك احلضاري.

مناقشة نتائج الدراسة:-2

من خالل الشواهد الكمية والتحليالت اإلحصائية يتبني أن الفرضية العامة للدراسة 
) 03والشكل (، بواقع فرضيتني من أصل ستة فرضيات جزئية. %33.33بة حتققت جزئيا بنس

يوضح العالقة بني أبعاد العدالة التنظيمية واملواطنة التنظيمية حسب فرضيات الدراسة:

) يتضح أن النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة ال تتفق 03من خالل الشكل رقم (
لسابقة، إال فيما خيص العالقة املوجودة بني عدالة يف عمومها مع ما توصلت إليه الدراسات ا

التعامل والسلوك احلضاري، مبعامل ارتباط أقل قليال من متوسط معامالت إرتباط الدراسات السابقة 
). كما ان الدراسة توصلت إىل نفس نتائج دراسيت كل من 0.320مقابل 0.302(

العدالة اإلجرائية والسلوك ) خبصوص العالقة بني بعد0.457(دويدار) و0.280(معمري
) أقوى معامل الدراسة األوىل 0.415احلضاري، حيث كان معامل اإلرتباط يف الدراسة الراهنة (

وأضعف من معامل الدراسة الثانية.

إن كل هذه اإلختالفات بني نتائج الدراسة الراهنة والدراسات السابقة تعود إىل طبيعة 
دراسات السابقة مت تطبيق املقاييس على مفردات تنتمي جمتمع الدراسة يف كل منها. ففي ال
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متت على عمال ميناء مبصر، ودراسة دويدارتمعات ختتلف عن جمتمع البحث الراهن. فدراسة 
ء بقطاع غزة، ودراسة حجاج متت على أساتذة التعليم الثانوي.معمريمتت على عمال شركة كهر

ا جمتمعات حبثية يتميز أفرادها إن القاسم املشرتك بني جمتمعات الدراس ات السابقة، هو أ
م ميلكون مستوى علمي وأقدمية وعمر غالبا ما يكون أقل من رئيسهم يف العمل، وهذا ما مييز 
أغلب املنظمات البريوقراطية. هذه الفوارق بني رئيس العمل وبقية األفراد، إضافة إىل طبيعة عالقات 

م إىل التعامل مع رئيسهم على أنه ميثل املنظمة، السلطة والفوارق يف القوة دا خل املنظمة، تدفع 
وأن هذه األخرية ُختْتَـَزُل يف شخصه.

ي تصرفات تنبع من هذا الرئيس، حيث  ثر سلوك املواطنة  كل هذه العوامل تؤدي إىل 
لعمل عموما، وبسلو  ك أن أي سلوك غري عادل من طرفه يؤدي إىل ردود فعل سلبية ومضرة 

م إىل تبين سلوكيات غري مهذبة  املواطنة خصوصا. فضعف العدالة يف التعامل مع األفراد يؤدي 
وضعف يف الكياسة، إضافة إىل التحدث سلبيا حول املنظمة مع املعارف واألصدقاء، وبذلك 
إعطاء صورة سلبية عنها. كما أن تطبيق اإلجراءات بطريقة غري عادلة يؤثر سلبيا على درجة وعي 
م إىل عدم االلتزام  ة واالنتقائية يف تطبيق اإلجراءات يؤدي  الضمري عندهم، حيث أن احملا
م والتقليل من جديتهم يف العمل، وتقدمي مصاحلهم الشخصية على املصلحة العامة. وال يقل  بواجبا

ىل إضعاف التأثري السليب لعدم عدالة التوزيع عن البعدين السابقية، حيث أن أي خلل فيه يؤدي إ
دة مقاومتهم ألي جهد زائد يطلب منهم، وانتشار الشكاوى والتذمر  روح التنافس عند األفراد وز

بينهم. 

إن كل هذه األسباب سابقة الذكر ال ميكن إسقاطها على السياق اجلامعي، فاألستاذ يف 
أن هذا األخري ال اجلامعة ال يعترب رئيس القسم على أنه رئيسه يف العمل، بل يرى أنه زميل. كما 

يكون دوما أكثر األساتذة خربة أو أقدمية أو درجة علمية. كل هذه العوامل تضعف من السلطة 
اإلدارية لرئيس القسم، وتقلل بذلك من درجة متثيله لإلدارة العليا عند األساتذة. فالنتائج املتوصل 

دراكهم للعدالة إليها يف هذه الدراسة تثبت أن سلوكيات املواطنة التنظيمية عند ا ألساتذة ال تتأثر 
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لنسبة  التنظيمية، فالنتائج تثبت متوسطا عاليا لكال املتغريين وأبعادمها، ومنه فاملواطنة التنظيمية 
لعدالة التنظيمية درجة كبرية، بل  لألستاذ اجلامعي هي سلوك إجيايب يتم تبنيه ألسباب غري متعلقة 

ل دراسات الحقة.ألسباب أخرى جيب البحث فيها من خال
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الصراع التنظيمي يف املؤسسة االقتصاديةيف عمليةدور الثقافة التنظيمية

دراسة نظرية حتليلية

2جامعة تيارت                األستاذ صالح عنرت، جامعة سطيف هيشور حممد ملني،األستاذ 

يعطي القادة واملديرين يف دنيا األعمال املعاصرة األولوية للثقافة التنظيمية يف امللخص:
دف تقدمي كل التسهيالت امليدانية إلجناح األهداف اليت تصبوا إليها هذه  م اإلنتاجية،  مؤسسا

م يعتربون الثقافة أحد األصول اإلسرتاجتية الغنية واملرحبة ملشاريعهم ا لصناعية، املؤسسات، ومن مث فإ
فاملؤسسات الناجحة واملتميزة يف السوق هي اليت متتلك ثقافة قوية تدعم اإلسرتاجتية املؤسسية، 

وحتقق الرحبية وتواكب كل التغريات اخلارجية. 

تصبح أكثر أمهية " غراء اجتماعي "والثقافة بوصفها املوجود غري امللموس، أو بوصفها 
االقتصادية، إذا تالءمت مع قيم وثقافة الفئات السوسيومهنية املشكلة لدى املسريين يف املؤسسات 

الفعالة، وتصبح بيئة العمل مناسبة للنسق التنظيمي، وبذلك تتوحد السلوكيات واملمارسات املهنية
ملبدأ الدميومة واالستمرارية يف النجاحات التنظيمية، وكل هذا يدل على القيمة الرمزية للثقافة 

لنسبة للقادة واملسريين يف التنظيمية د اخل الفضاءات اإلنتاجية، ومنه يصبح الرهان والتحدي 
املؤسسات االقتصادية هو تزكية ونشر وتعزيز ثقافة تتفق وحتقق االنسجام والتكامل الداخلي، 

حتاول هذه زمن "عدم اليقني". ووتراقب وترتصد يف نفس الوقت كل التحوالت اخلارجية يف 
يف احلد من حاالت الصراع التنظيمي يف املؤسسة ةلية معرفة دور الثقافة التنظيميالدراسة التحلي

االقتصادية، من خالل استعراض بعض الدراسات امليدانية اليت توضح الدور الفعال والديناميكي 
للثقافة التنظيمية، إضافة إىل جهود املؤسسة يف التقليل من الصراع التنظيمي.

ثقافة التنظيمية، الصراع التنظيمي، اسرتاتيجية املؤسسة، تغريات : الالكلمات املفتاحية
احمليط، املؤسسة االقتصادية.
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Abstraction: Leaders and managers, in the world of contemporary
business, give priority to organizational culture in their productive organizations
in order to provide all facilities to reach their goals, and then they consider culture
as a rich and profitable asset for their strategic industrial projects. Institutions that
possess a strong culture which support the institutional strategy are successful and
distinctive and achieve profitability and keep pace with all the external changes.

Culture, as the intangible existing or as a "social glue", becomes more
important to the managers in the economic institutions, if it corresponds with the
values and culture of the socio-occupational categories that form the
organizational coordination, and thus unite the behaviours and the effective
professional practices, and the environment of work becomes suitable for the
principle of permanence and continuity in the regulatory successes.All this shows
the symbolic value of the organizational culture in the productive spaces, and the
challenge, for leaders and managers in the economic institutions, promotes a
culture that achieve harmony and internal integration, and controlling, at the same
time, all the external shifts in the time of "uncertainty."

This analytical study tries to figure out the role of the organizational
culture in reducing the incidence of the organizational conflict in the economic
organization, with the review of some field studies that demonstrate effective and
dynamic role of the organizational culture, in addition to the foundation's efforts
to reduce organizational conflict.

Key words: the organizational culture – the organizational conflict -
Enterprise strategy - setting changes - Economic Corporation.

املقدمة: 

االت، حيث أبرزت  متيزت الساحة االقتصادية الدولية يف وقتنا احلايل تطورات هائلة يف خمتلف ا
ت جديدة تواجهها منظمات األعمال، وأصبحت بيئة -هذه التحوالت السوسيو اقتصادية حتد

األعمال أكثر تعقيًدا وتشابًكا من أي وقت مضى، لذلك تلجأ املؤسسات االقتصادية إىل صياغة 
رتاجتيات تسيريية متكنها من البقاء واالستمرار يف دنيا األعمال، ويتطلب ذلك الرتكيز واالهتمام اس

لثقافة التنظيمية الداعمة من أجل بلوغ املساعي التنظيمية وحتقيق األهداف املرجوة. 

ويعد موضوع الثقافة التنظيمية من املوضوعات املهمة واحلديثة يف األدبيات التنظيمية 
ت غري امللموسة املثرية ملشاعر وسلوكيات واإل ا إحدى املكو هتمام واسع، كو دارية اليت حظيت 
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ديتها أدوار إسرتاجتية وحيوية أخرى كتحقيق  ملؤسسة، فضال عن  العناصر البشرية ذات العالقة 
سسة، وإنشاء الوالء التنظيمي وتنمية روح اإلبداع واملخاطرة، ودمج وتعبئة املوارد الداخلية للمؤ 

عالقات عمل متوازنة مبا ينمي ثقافة التمكني، وتقليص احلواجز الرتاتبية، ودعم النسيج التنظيمي، 
ولذلك يلعب العامل الثقايف داخل املنظمة دورًا متنامًيا واسرتاجتًيا يف رسم النجاح التنظيمي وحتقيق 

التميز يف دنيا األعمال. 

ة جزًءا ال يتجزأ من العقيدة التنظيمية والنظام العام كما ميكن اعتبار الثقافة التنظيمي
للمؤسسة حيث تعترب مورًدا تنظيمًيا أساسيا تساهم يف عقلنة املمارسات اإلدارية وخلق هوية 
مهية التماسك التنظيمي وتوفري لغة  تنظيمية مّوحدة، وتنمية عالقات تضامنية، ونشر إميان مجاعي 

ية مبنية على االحرتام املتبادل والواقعية، وكل هذا يؤدي إىل نشر مشرتكة بني الفئات السوسيومهن
الصحة التنظيمية. 

عالوة على ذلك، تؤدي الثقافة التنظيمية دورًا مهًما يف التقليل من حاالت الصراع 
ر اجيابية يف تنمية اإلبداع وحب املخاطرة وتعميم سلوك املواطنة التنظيمية  التنظيمي ملا ترتكه من أ

ا وا لتعلم التنظيمي، والتكيف مع التهديدات اخلارجية، وهذه املواصفات الثقافية اليت تتميز 
ا اإلدارية  تسمح مبواجهة حاالت التوتر والصراع التنظيمي ليس على  املنظمات االقتصادية وقيادا
املستوى الفردي فحسب بل وعلى املستوى اجلماعي لكونه ظاهرة حتمية موجودة يف معظم 

فضاءات اإلنتاجية، ومادام الصراع موجود يف النظام العام للمنظمات وبدرجات متفاوتة، فيتعني ال
على الطاقم اإلداري اللجوء إىل حلول استباقية من خالل اسرتاجتيات داعمة لالستفادة من اجلوانب 

ملرجوة. االجيابية للصراع التنظيمي وجعله يف خدمة التوجهات اإلسرتاجتية للمؤسسة واألهداف ا

وبناًءا على العالقة بني الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية والصراع التنظيمي كأحد 
النواتج الداخلية، سنحاول يف هذه الدراسة التحليلية تشخيص العالقة التواجلية والرتبطية بني الثقافة 

: كيف تساهم الثقافة تايلالتنظيمية والصراع التنظيمي من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي ال
التنظيمية يف احلد من الصراع التنظيمي يف املؤسسة االقتصادية؟
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أوال: الثقافة التنظيمية 

تعريف الثقافة التنظيمية:-1

على الرغم من الرتاكم املعريف الواسع النطاق يف جمال العمل على حتسني وتفعيل دور املوارد 
هتمام واسع يف البشرية يف خمتلفة بيئات األعمال، إال أن موضوع الثقافة التنظيمية  مل حيضى 

لظروف الثقافية للمؤسسة  الفكر التنظيمي إال بعد السبعينيات من القرن املاضي، أين بدأ االهتمام 
واهلوية التنظيمية، وهذا التطلع اجلديد يُعد مؤشرًا لتطور علم االجتماع وإدراكه اجلديد للمؤسسة 

، ويذهب بعض الدارسني يف جمال اإلدارة اإلسرتاجتية 1يد اهلوية واإلنتاج الثقايف وطرق االنتماء وحتد
والتطوير التنظيمي إىل أن الثقافة التنظيمية أداة لتحقيق االندماج الداخلي ومدخل لتعزيز االستقرار 

اخلالفية، فيما يذهب البعض األخر إىل اعتبارها احملرك الرئيسي للتغيري  والتجديد، ومناقشة القضا
يمن على السوق  ، 2فهي تصنع قوة النجوم الصاعدة، وهي اليت تدعم منوذج اجلماعات اليت 

لتايل ميكن اعتبار الثقافة التنظيمية عامل من عوامل التماسك التنظيمي داخل املؤسسة، ومن  و
بعض جهة أخرى هي عامل لنشر السالم املؤسسي، أما عن تعريف الثقافة التنظيمية فسنقدم

التعاريف اليت نراها مناسبة وهي: 

ا: مجلة الرموز واللغة، واألساطري، والطقوس Pettigrewيُعرف  الثقافة التنظيمية 
واهلندسة...فبعض املسريين خيلقون وينشرون عن وعي رموزًا للتأثري يف سلوكيات موظفيهم: وهذا ما 

ت املادية واملعنوية اليت ، ومن هذا املنطلق فالثقافة3نسميه التسيري الرمزي  التنظيمي هي مجلة املكو
تؤثر يف حياة املؤسسة. 

ا عن اآلخرين، Thévenetويعرف  ا: ما ُميّيز املؤسسة يف ممارسا الثقافة التنظيمية 
ومن جهة أخرى خيتلف قبول هذه الثقافة من فرد ألخر، فمنهم من يقبلها بصفة مطلقة، ومنهم من 

، ونستشف من هذا التعريف أن متثالت وإدراك الثقافة 4ومنهم من يعرتض عليها يقبله جزئيُا، 
التنظيمية من طرف الفئات السوسيومهنية خمتلف من فرد ألخر، حسب قدرة املؤسسة على ترسيخ 

م.  ثقافة قوية تؤثر يف ذهنيات العمال وتصرفا
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جمموعة القيم اليت جيلبها أعضاء التنظيم الواحد قادًة وعاملني : اKossenويعرفها
، وهذا التعريف يُركز على القيم التنظيمية 5من البيئة اخلارجية إىل البيئة الداخلية لذلك التنظيم 

الوافدة من السياق االجتماعي للمنظمة. 

لتنظيمية هي تعريفا مفصال للثقافة التنظيمية مضمونه: الثقافة اKurt Lewinوقدم 
ا أفراد املنظمة، وهي مبثابة  جمموعة االفرتاضات واالعتقادات والقيم والقواعد واملعايري اليت يشرتك 
البيئة اإلنسانية اليت يؤدي املوظف عمله فيها، والثقافة شيء ال حيس وال يشاهد ولكنه حاضر يف  

ات واألعراف التنظيمية والرموز ، ومنه فإن هذه القيم والعاد6كل مكان يف املنظمة ويؤثر فيها 
واهلياكل املادية تتفاعل فيما بينها وبني الفئات املهنية مكونة أسلوب وطريقة احلياة داخل املنظمة. 

ا: املعتقدات املشرتكة بني أعضاء اإلدارة Tichyأما فيعرف الثقافة التنظيمية 
لعاملني واملستهل ومنه ، 7كني واليت حتدد طريقة الفعل والتصرفواملرتبطة بعالقة املنظمة ببيئتها و

تكمن مهمتها يف التأثري على طريقة التفكري واملمارسة التنظيمية، بني الطاقم اإلداري والقوى 
التشغيلية. 

ا: منط املعتقدات واملزاعم، واألفكار، والفلسفات، واإليديولوجيات Kawويعرفها 
خرتاعها وتب ا سواء كان إمجاًعا غري رمسي من اليت قامت جمموعة ما  نيها واالتفاق واإلمجاع بشأ

لعرف السائد يف بيئة عمل ما، وبذلك  خالل القواعد والسلوكيات غري املكتوبة وهو ما يعرف 
. 8تكون الثقافة التنظيمية ميكن تبنيها ونقلها وتوارثها من جيل إىل جيل جديد 

ا: جمموعة الثقافة التنظيمية وهو أكScheinويعرف  ثر التعريفات مشوال واستخداما 
دف التعود على  ا مجاعة معينة، وذلك  من االفرتاضات واملبادئ األساسية اليت اكتسبتها أو طور
حل املشاكل فيما خيص التكيف مع احمليط اخلارجي واالنسجام أو التكامل الداخلي، هذه املبادئ 

ا الطريقة املالئمة واملثلى للقدرة األساسية يتم تعليمها لكل عضو جديد يف اجلماعة، وذلك على أ
ملشاكل املتعلقة والناجتة عن العمل اجلماعي . وبناءا على هذه التعاريف 9على التفكري واإلحساس 

ميكن القول أن الثقافة التنظيمية هي: 
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إطار مرجعي حيدد طرق التفكري والتصرف؛
 التنافسية؛مصدر النجاح التنظيمي وامليزة
بطاقة تعريفية للمؤسسة تعرب عن هويتها اخلاصة؛
وسيلة لالندماج الداخلي وتعبئة األصول املادية؛
أداة إسرتاجتية للتغيري والتطوير التنظيمي؛
لغة مشرتكة وطريقة للتواصل بني الفئات السوسيومهنية؛
 .وسيلة لعقلنة وترشيد املهام اإلدارية والتنظيمية
متثل املؤسسة شكال تنظيمًيا وثقافًيا، وظائف الثقافة التنظيمية يف املنظمات املعاصرة: -2

يضم جمموعة من الفاعلني املكونني للنسق التنظيمي، يزخر هذا الفضاء بعالقات مهنية واجتماعية 
للمناخ التنظيمي الصحي،وتعمل الثقافة على حتقيق النجاح التن ظيمي معينة واليت تعد مطلبا حيو

ا تساعد على متاسك األعضاء، واحلفاظ على هويتهم وبقائهم، وتوجيه  إىل حد كبري، من حيث أ
م، مما يُولد ضغوطًا عليهم للمضي قدما للتفكري والتصرف بطريقة تنسجم  سلوكهم ومساعد

، وتعمل الثقافة على تشكيل حلمة تنظيمية مّوحدة إذ أن التماسك التنظيمي 10وتتناسب معهم 
بتة لتنظيم العمل فيما بينهم، ال داخلي يساعد أعضاء املنظمة على التوصل إىل اتفاقات وقواعد 

ألن إدراك التهديدات اخلارجية اليت قد تتعرض إليها املنظمة يزيد من شدة التماسك التنظيمي 
التعاون ، ويف هذه احلالة توفر الثقافة أداء إضايف الناتج عن روح 11الداخلي بني أعضاء املنظمة 

وااللتزام الفردي والكفاءة اجلماعية، ويف الوقت الذي تقوم به املؤسسة وكافة الطاقم اإلداري بتطوير 
الشعارات التنظيمية وتسييس عملية العمل، تقوم ثقافة املنظمة برتسيخ روح املخاطرة واإلبداع 

لكيان واهلوية لدى العاملني واالستدامة والتنوع الثقايف، كما تقوم الثقافة أيضا بتهيئة اإلحساس 
رل، وقد توصلت دراسة 12واملساعدة على استقرار املؤسسة كنظام اجتماعي  إىل أن هاتفاين و

ين يرجع إىل طبيعة ثقافته، وهو السبب األساسي لتفوق  ت االلتزام لدى العامل اليا ارتفاع مستو
ا من املصانع أ نية على مثيال ، فهي تعمل كغراء 13و املنظمات األمريكية املصانع واملنظمات اليا

موعات املهنية ببعضها البعض، وإجياد االلتزام التنظيمي والوالء بني  اجتماعي اهلدف منه ربط ا
العاملني وتغليب املصلحة اجلماعية على املصلحة الشخصية، وهنا يتشكل التميز التنظيمي الذي 
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مّوحدة للتفكري، واملبنية على اخلربات واملعارف حيدث من خالل رؤية مشرتكة للمعرفة ومناذج 
يت اجلديد الذي يسمح خبلق 14املاضية املوجودة بذاكرة املنظمة ، كما ميكن اعتبارها احلزام اهلو

عتبارها عامال منتجا  ا مفتاح التميز املؤسسي والنجاح التنظيمي  التعبئة واإلدماج، فضال عن كو
ت إنتاجيتهم وابد اعمملناخ العمل، مما يرتك أثرًا 15لًغا على سلوك األفراد ومستو

ومن الناحية االقتصادية والكمية تعترب الثقافة التنظيمية مبثابة أداة للتطور االقتصادي 
، وتشري بعض الدراسات أن الثقافة القوية مصدر 16للشركة بتقليص تكاليفها خاصة تكاليف التأطري

ت 615قصاء لـ لإلبداع وحتسني األداء، ففي است مديرا يف بعض منظمات األعمال يف الوال
منهم أن التغريات يف ثقافة املؤسسة هي جزء أساسي ومتمم %43املتحدة األمريكية رأت نسبة 

ا  تساهم تنمية الثقافة اإلبداعية كما تبني 17للجودة وحتسني األداء  ،  ويف دراسة أخرى اتضح أ
كبريا ل ثريا معنو كل من أبعاد الثقافة التنظيمية واخلصائص الدميوغرافية يف قدرة العاملني أن هناك 

ا جمموعة 18على اإلبداع  Leger et Leger، وهي نتيجة مماثلة للدراسة اليت قامت 
حيث اتضح من هذه الدراسة املعمقة أن اإلبداع منط إداري، Daniel Mercureبقيادة

. 19تكون أرضية لإلبداع والثقافة اجلزائرية مشجعة، وميكن أن
وعلى العموم، فمعظم الكتاب يف جمال التطوير التنظيمي وعلم االجتماع املؤسسة والفكر 
اإلداري يتفقون ملنح الثقافة التنظيمية وظيفتني أساسيتني مها: وظيفة اإلدماج الداخلي ووظيفة 

الضبط والتخطيط، وتقدم إطارا ، فهي اليت ترسم الرؤية اإلسرتاجتية املبنية على 20التكيف اخلارجي
لتايل تكون الثقافة التنظيمية  تفسريً للمؤسسة تستطيع من خالله قراءة املشهد اخلارجي، و
ا املشكالت اإلنسانية وحي  ومعايريها واألساطري القائمة عليها هي الطريقة املثلى اليت تعاجل 

. 21اليومية
ثون يف بني أبعاد الثقافة التنظيمية كل حسب دراسته اختلف الباحأبعاد الثقافة التنظيمية: –3

إلضافة إىل طبيعة النشاط الذي متارسه هذه املنظمات على أن  والبيئة اليت تنشط فيها املنظمات 
اغلب هؤالء الباحثون اتفقوا على عدد من األبعاد، وكون هذه األبعاد غري ظاهرة للعيان فهي 

م، وسنحاول فيما يلي مرتسخة يف أذهان القوى التشغيلية  م وأفعاهلم ومتثال حيث توجه سلوكا
توضيح أبعاد الثقافة التنظيمية: 
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ا قادة املنظمات القيم واملعتقدات التنظيمية: 3-1 القيم هي مبثابة خطوط إرشادية يستعني 
م، فنراهم يتجهون إىل القيم كمدخل أو منهج مقنع  جلعل عند مواجهة مواقف معينة الختاذ قرارا

، وتّوجه القيم التنظيمية سلوك العاملني يف 22قرارات وإجراءات العمل منسجمة مع أهداف املنظمة 
الفضاء اإلنتاجي  حسب الظروف التنظيمية املختلفة، ومن هذه القيم نذكر املساواة بني العاملني، 

لوقت. ..إخل كما تشمل املعتقدات التنظ لعمل وإتقانه، االهتمام  يمية األفكار املشرتكة االهتمام 
حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل، وكيفي اجناز العمل واملهام التنظيمية ومنها: 
أمهية املشاركة يف عملية صنع القرارات، واملسامهة يف العمل اجلماعي، وأثر ذلك يف حتقيق األهداف 

. 23التنظيمي 
ا العاملون يف املنظمة على اعتبار وهي عبارة عناملعايري التنظيمية: 3-2 إجراءات وقواعد يلتزم 

ا مفيدة يف حياة املنظمة، وغالًبا ما تكون هذه اإلجراءات غري مكتوبة وواجبة اإلتباع.  أ
ا مجيع األفراد املنظمة األعراف التنظيمية: 3-3 لسلوك يتقيد  هي عبارة عن قواعد خاصة 

ا، فهي مفيدة لنجا  م داخل املنظمة ويلتزمون  ، ومثال ذلك 24ح املنظمة ولسري األفراد واجنازا
التزام املنظمة بعدم تعيني األب واالبن يف نفس املنظمة، ويفرتض أن تكون هذه األعراف غري 

. 25مكتوبة وواجبة اإلتباع 
ا الفرد هي عبارة عن جمموعة من األشياء املتوقعة اليت حيددها أو يتوقعهالتوقعات التنظيمية: 3-4

أو بعد من املنظمة وكذلك تتوقعها املنظمة من الفرد، وذلك من خالل فرتة عمل الفرد يف املنظمة
. انتهاء العمل فيها

نيا:الصراع التنظيمي:
ال تستطيع أي منظمة أن تشتغل يف أجواء تنظيمية صحية تعريف الصراع التنظيمي: -1

خالية من الصراعات بني خمتلف الفئات السوسيومهنية، وذلك نتيجة التواصل والتفاعل داخل بيئة 
العمل، حيث أن األجراء املستخدمون يتبادلون املعلومات، واخلربات، واألفكار، والقيم، وهذه 

سك التنظيمي، وإما إىل الصراع التنظيمي الذي يعد ظاهرة االعتمادية ميكن أن تؤدي إىل التما
تنظيمية موجودة يف معظم املنظمات االقتصادية وبدرجات متفاوتة، وسنحاول أن نقدم أهم 

التعاريف للصراع التنظيمي وهي: 
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نه: وضع تنافسي يكون فيه أطراف الصراع الصراعBouldingيعرف التنظيمي 
مدركني للتعارض يف إمكانية احلصول على املراكز املستقبلية ويرغب كل طرف يف احلصول على 

ال التنظيمي زاخر بعالقات 26املركز الذي يتعارض مع رغبة الطرف األخر  ، وهذا يعين أن ا
حول القيم والسعي من أجل املكانة والقوة واملوارد كفاحنه: Coserويعرفه التعاون والصراع. 

. 27النادرة، إذ يهدف األضداد إىل حتييد خصومهم أو القضاء عليهم
نه: ويعرفه الباحثان ظاهرة سلوكية طبيعية تنشأ أوال داخل الفرد نفسه يوسف وأمين عبد القادر 

آلخرين، نتيجة الختالف القيم ويظهر جليا ويتعاظم من خالل التفاعل التنظيمي واالحتكاك 
ت والتنازع حول هدف واحد، وانه وضع تنافسي يكون فيه أطراف  والثقافات واألهداف والغا
الصراع مدركني للتعارض الناتج فيما بينهم، يف الوقت الذي يرغب فيه كل أطراف الصراع احلصول 

مع رغبة الطرف األخر، واليت على املركز اإلداري أو الصالحيات أو االمتيازات فيما يتعارض 
. 28تشكل مادة الصراع يف املنظمات اإلدارية

ويشري الصراع التنظيمي إىل: عملية اخلالف أو النزاع اليت تتكون كرد فعل ملمارسة ضغط  
كبري من جانب فرد معني أو جمموعة أفراد أو منظمة على فرد أخر أو جمموعة أفراد سواء من داخل 

ميدان جمتمعي أخر يهدف إىل إحداث تغيري اجيايب أو سليب يف بنية أو معايري ميدان العمل أو يف 
موعة أو املنظمة  . وبناءا على هذه التعاريف ميكن القول أن الصراع التنظيمي 29أو قيم الفرد أو ا

هو: 
 الصراع  ظاهرة  تنظيمية موجودة يف معظم املنظمات االقتصادية؛
األفراد واجلماعات؛ الصراع التنظيمي أمر حتمي بني
 السبب الرئيسي للصراع التنظيمي هو االختالف يف املصاحل واألهداف بني األضداد

واخلصوم؛
الصراع التنظيمي ينشأ نتيجة اختالف الثقافة بني األفراد واجلماعات واملنظمات؛
 سلبية ميكن أن يكون الصراع التنظيمي ظاهرة إجيابية (صراع بّناء) وميكن أن يكون ظاهرة

(صراع هّدام) يف حياة املنظمة؛
ا؛ يهدف الصراع التنظيمي إىل اكتساب هذه املوارد واالحتفاظ 
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ظاهرة الصراع التنظيمي لصيقة بظواهر التغيري والتطوير والتجديد؛
 .ختتلف أسباب وأساليب واسرتاجتيات إدارته من منظمة ألخرى
ت الفردية واجلماعية أساليب واسرتاجتيات إدارة الصراع التنظيمي: -2 التكامل بني اهلو

داخل املنظمة االقتصادية هو سيناريو يطمح إليه القادة واملسريون، وميكن أن تكون الثقافة بثقلها 
أحد املدخالت اجلديدة إلحداث دينامكية مجاعية، وحنن نعلم أن الرأي السائد يف األدبيات 

ة من الصراعات الفردية واجلماعية، ولذلك يلجأ التنظيمية يشري إىل استحالة وجود منظمة معصوم
القادة واملدرين إىل نشر مناخ تنظيمي صحي يقل فيه النزاع بني الفئات السوسيومهنية. 

وينشأ الصراع يف املنظمات نتيجة العديد من األسباب بعضها عوامل تنظيمية ترجع إىل 
لفرد  والتفسريات اخلاطئة، واالتصاالت ظروف املنظمة وعملها، وبعضها عوامل شخصية تتعلق 

اخلاطئة، وعدم الرضا الوظيفي، ومهما تعددت أسباب الصراع فهي واحدة فاالختالفات قد تكون 
ثريات البيئة بكل عواملها اخلارجية، وكلها مبثابة  يف مستوى الثقافة اليت حيملها أعضاء التنظيم أو 

إدارة الصراع التنظيمي من مفكر ألخر إال ظروف تؤثر يف نشوئه وتكوينه، وقد اختلفت أساليب
ا تشرتك مجيعا يف عدة تّوجهات واسرتاجتيات إدارية، وفيما يلي نستعرض أهم هذه األساليب  أ

إلدارة الصراع وهي: 
ت الكالسيكية واحلديثة يف نظرية املنظمة على منافع ومزاإسرتاجتية التعاون2-1 : ركزت النظر

ملقابل جهود اإلدارة لنشر ثقافة التعاون والتضامن ب موعات املهنية داخل بيئة العمل، ومثنت  ني ا
التعاون والتماسك، فاملنظمات الناجحة هي اليت تعتمد على شبكة عالقات اجتماعية اعتمادية، 
ويف حاالت كثرية يؤدي التعاون والصراحة بني الرؤساء واملوظفني إىل إرضاء اهتمامات اآلخرين. إن 

القدرة على إدراك وفهم عواطف ومشاعر اآلخرين تعترب مهارة شخصية جتعل من السهل بناء هذه
، وتنمي العمل اجلماعي وتقلل من 30عالقات اجتماعية على أساس الثقة املتبادلة مع اآلخرين

الصراعات اهلّدامة. 
ة واملشاركة يف اختاذ تقوم هذه اإلسرتاجتية على تثمني العالقات اإلنسانيإسرتاجتية املشاركة: 2-2

القرارات والالمركزية، وإشباع الرغبات السيكواجتماعية للعمال يف جو يسوده الثقة واالحرتام املتبادل 
بني أطراف العملية التنظيمية، كما أن اندماج العامل يف املنظمة ُحيسن العالقة اهليكلية بني القمة 
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املشاركة يف ظل القيادة الدميقراطية أن مفهوم David Emeryوالقاعدة، ومن جهته يرى 
ا ختلق اجلو النفسي واملوقف املالئم الذي حيفز العاملني على بذل أقصى جهودهم لتحقيق  يعين أ

. 31وهو ما أمساه دور غري املديرين أعلى مستوى لإلنتاج
ن الصراع ظإسرتاجتية التجنب واالنسحاب: 2-3 اهرة تستند هذه اإلسرتاجتية على االعتقاد 

سلبية وجيب على املنظمة أن تتجّنبه، والتجّنب هنا ميكن أن جيلب فوائد كثري إذ يقّلل من الضغوط 
واكراهات العمل، ويعطي لألطراف املتنازعة فرصًة ألجل التسوية الودية وحل املشاكل التنظيمية 

. بطريقة منهجية حمكمة
املة: 2-4 جتية درجة عالية من التعاون والذي يعمل ُتظهر هذه اإلسرتاإسرتاجتية التوفيق وا

م على خطأ، وتستخدم عندما تكون املسألة أكثر أمهية  بصورة أفضل عندما يدرك األعضاء 
ت اجتماعية، ويف خمتلف املناقشات املستقبلية داخل املنظمة. لآلخرين 32يف بناء حسا

ر الصراع التنظيمي على حياة املنظمة:  تؤثر ى الصراع التنظيمي نتائد فورية يرتتب علنتائج وأ
ا، وقد حدد للصراع 33من النتائج (سلبية واجيابية) نوعنيBacalيف اداؤ املنظمة وعمليا

الداخلي: 
: ميكن حتديد سلبيات الصراع التنظيمي فيما يلي: النتائج السلبية للصراع3-1
 العمل داخل املنظمة؛ميثل اختالال تنظيمًيا ووظيفًيا يؤثر على جودة حياة
 يُقلل من الكفاءات واملهارات القيادية نتيجة ضعف التحكم، وضعف القدرة على اختاذ

قرارات؛
 يؤدي إىل فقدان الثقة املنظمية ويهدم عالقات العمل املهنية، ويشري الباحثان يف جمال

قد يؤدي إىل أن تدين مستوى الثقة التنظيمية Dirks et al ,Hart et alالفكر التنظيمي 
دة وتفشي الشائعات، واالندفاع حنو  دة يف الصراع، وعدم االستقرار يف التنظيم، وترك العمل، وز ز

ت  ؛34اإلضرا
 يساهم يف اخنفاض الروح املعنوية نتيجة انتشار التوتر النفسي وفقدان احرتام الذات؛
لنسيج االجتماعي للتنظيم؛ ميثل ظاهرة هّدامة، تؤثر على الشبكة االجتماعية للمنظمة أو ا
 يؤدي إىل اخنفاض الكفاءة الفردية واجلماعية للمنظمة ويُقلص الفعالية التنظيمية؛
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 يؤثر سلًبا يف استقرار التنظيم وااللتزام التنظيمي واهلوية املهنية، وخيلق صعوبة يف انسيابية
املعلومات نتيجة تعارض املصاحل وتداخل املسؤوليات؛ 

 من الوقت واجلهد والتكاليف ويساهم يف انتشار ظاهرة دوران العمل. يهدر الكثري
يؤدي الصراع التنظيمي داخل املنظمة ما يلي: النتائج االجيابية للصراع: 3-2
يكشف الصراع التنظيمي عن طرق جديدة تساعد على بلوغ أهداف املنظمة؛
لفرص الناجتة عن الصراع تعزيز فرص األ شخاص يف املنظمة وتنمية يرتتب على االهتمام 

احلاالت اإلبداعية؛
 إزاحة الستار عن احلقائق واملعلومات اليت تعد مقياًسا حلل املشاكل التنظيمية؛
 ينمي القدرات الشخصية واالستعدادات الكامنة والطاقات اليت ال تربز إال يف حاالت

الصراع؛
اليت تواجهها املنظمات يشجع الصراع على التفكري يف حلول غري تقليدية للمشكالت

. 35ويؤدي إىل حلول االبتكارية اخلالقة 
 يـُّزود املنظمة مبعلومات التغذية العكسية حول الكيفية اليت ينبغي أن تسري عليها األحداث

يف املنظمة؛
يساهم الصراع يف توفري طرق االتصال التنظيمي ويفتح أفق جديدة للتواصل االجتماعي؛
 يساعد الصراع على إشباع احلاجات النفسية لألفراد وخاصة ذوي امليول العدوانية؛
 .الصراع وسيلة للتعلم التنظيمي واكتشاف خربات تعليمية جديدة لألفراد العاملني

وبعد هذا العرض، يرى الباحثان أن الصراع ميكن أن يكون اجيابًيا بّناًء،وميكن أن يكون 
سلبًيا هّداًما وأن النواتج االجيابية للصراع ممكن أن تتحقق يف حال تّوفر الظروف املالئمة، ومن جهة 

لتعامل بذكاء تنظيمي مع هذه الظاهرة، وذلك بتحويل الطاقة ا لناجتة عن أخرى املنظمة مطالبة 
الصراع إىل قوة وأثر ليأخذ الطابع االجيايب، فالصراع مبثابة مدخل أو أداة  الستثارة الدافعية واإلبداع 

والتنافس اخلّالق. 
هناك اعرتاف علمي سائد بني لثا: الثقافة التنظيمية والصراع التنظيمي أية عالقة؟ 

حدة داخل املنظمة، وإمنا توجد العديد من رجال التنظيم واإلدارة مفاده أنه ليس هناك ثقافة وا
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ثقافات اجلماعات املهنية، وهو ما يؤكد أن ثقافة النخبة أو اإلدارة ليست يف كل احلاالت مقياًسا 
للنجاح التنظيمي، فالديناميكية اجلماعية وشيوع العاطفة واحلماس الكبريين بني الفئات 

ليست هّينة كما يتصور البعض ، كما أن خلق ونشر بيئة تنظيمية صحية خالية السوسيومهنية قضا
من الصراعات أمر يف غاية الصعوبة، وحيتاج ذلك إىل ذكاء تنظيمي وشعوري فائق، وما دامت 
املنظمة جمتمع مصغر يضم خمتلف الذهنيات، فإنه يتعني على الطاقم اإلداري  ضرورة االهتمام 

دف فهم وتفسري سل م، ومن مث تعبئتهم إلطار السوسيوثقايف للمنظمة  وكات األفراد وسيكولوجيا
وحتفيزهم واستمالتهم داخل جمال العمل لتصبح بيئة العمل مناسبة ملبدأ االستقرار والدميومة، وكل 
هذا يدل على القيمة الرمزية للثقافة التنظيمية،  كما أن التقليل من أماكن العصيان والتمرد التنظيمي 

روسة وحمكمة ترتكز على تفعيل دور الثقافة التنظيمية. يت من خالل اسرتاجتيات مد
جلوانب املعنوية والسلوكية ألفراد التنظيم، وهي الوسط البيئي  وترتبط الثقافة التنظيمية 
م، ولذلك  م واجتاها ا على شعور العاملني وممارسا الذي تعيش فيه املنظمات حيث تؤثر خمرجا

كرون أنه جبانب األصول اإلسرتاجتية  للمنظمة (املادية، والتكنولوجية، يعترب الكثري من الُكّتاب واملف
والفنية، والبشرية ) حتتاج املنظمات إىل الثقافة لتّدعم تلك األصول، ومعلوم أن املنظمات الناجحة 
هي املنظمات اليت متتلك ثقافة تنظيمية مرنة وفعالة وقادرة على مواكبة التغريات اخلارجية، مثال 

IBM ,Microsoft, Ford, Generalده يف عدة شركات ذات مسعة دولية: ذلك جن
–Electric،فكلما كانت الثقافة قوية، كلما وغريها من الشركات املهيمنة على السوق الدولية

تغلغلت يف الفضاء املهين وحققت االنسجام واالتساق بني القوى التنظيمية واملوارد البشرية. 
الثقافة التنظيمية يف إدارة الصراع التنظيمي بطريقة اجيابية وفعالة، عالوة على ذلك، تساهم

لتايل  ره السلبية، و من خالل تّفهم املشكالت بطريقة عقالنية ومنهجية ُختفف من حدة الصراع وأ
كد من خالل  تؤدي إىل تنمية عمليات اإلبداع واالبتكار لدى الفئات السوسومهنية وهذا ما 

دور الثقافة التنظيمية يف مواجهة اسات واألحباث امليدانية، ففي دراسة بعنوان: العديد من الدر 
إىل جمموعة من النتائج أبرزها: أن الثقافة اخلفاجي رشا مهدي، توصل الباحث الصراع التنظيمي

ستطاعة املنظمات الصناعية تبنيها لتعزيز اسرتاجتيات الصراع، كما التنظيمية عامال مهما ومؤثرًا، و
اتضح من خالل الدراسة التأثري الواضح ألبعاد الثقافة التنظيمية (القيم واملعتقدات ) واسرتاجتيات 
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منط الشخصية ، ويف دراسة أخرى املوسومة بعنوان: 36إدارة الصراع التنظيمي (التعاون والتجنب)
جود أثر ذي إىل نتائج أبرزها: و حممد أمحد احلراحشة، توصل الباحث وأثره يف الصراع التنظيمي

لعمل على  داللة إحصائية بني منط الشخصية وأسلوب إدارة الصراع التنظيمي وأوصت الدراسة 
العمل الفريق وبيان اجيابيات العمل اجلماعي وتعزيز  إجياد ثقافة تنظيمية لدى العاملني لرتسيخ مزا

املوسومة بعنوان: رسحسني حممد العزب ومريوان كامل فا، يف حني تشري دراسة: 37ثقافة احلوار 
إىل أن وجود أثر تنوع الثقافات يف بلورة الصراع التنظيمي يف الدوائر احلكومية يف حمافظة كركوك

بعاده جمتمعة،  بعاده جمتمعة يف الصراع التنظيمي  أثر ذي داللة إحصائية ملتغري تنوع الثقافات 
حد املتغريات اليت تؤدي إىل نشوء الصراع وهذا معناه أن تنوع الثقافات يف املنظمات املبحوثة هو أ
أمناط إدارة ، ويف دراسة أخرى بعنوان: 38التنظيمي بني املوظفني الذين يسعون إىل حتقيق أهدافهم 

ن بدري االبراهيم، توصل الباحث الصراع يف اجلامعات الرمسية األردنية إىل نتائج أبرزها: أن عد
جمال منط التعاون جاء يف املرتبة األخرية ضمن أمناط إدارة الصراع ويوصي الباحث بضرورة الرتكيز 
آلخرين،  لنفس و على منط التعاون بني القادة األكادمييني كونه ميتاز بدرجة عالية من االهتمام 

نه حازم ومتعاون  ا الباحث ، وتوصلت نتائج الدراسة اليت39ويوصف  املوسومة عثمان قدورقام 
لصراع التنظيميبعنوان:  إىل أن القيم االقتصادية املادية ( الربح القيم التنظيمية وعالقتها 

واإلنتاج )، والقيم االجتماعية (التعاون واالنتماء) تؤثر يف الصراع التنظيمي وأوصت الدراسة بضرورة 
خليل، يف حني توصل الباحث 40لتكافل والعمل اجلماعي نشر قيم تنظيمية حتث على التعاون وا

إىل نتيجة رئيسة ثري اآلليات التنظيمية يف نواتج الصراع يف دراسته بعنوان: إبراهيم عيسى
مفادها: أن شكل االختالف الثقايف هو السبب األساسي واألكثر أمهية يف حاالت الصراع يف كلية 

، ويف دراسة أخرى توصل 41فة تقود الفكر واملمارسة شط العرب موضوع الدراسة، ألن الثقا
إىل دور الذكاء الشعوري يف إدارة صراع فريق العمليف دراسته بعنوان: رمي سعد اجلميلالباحث 

نتائج أبرزها: أن العقل اإلداري القيادي ميتلك خصائص الذكاء الشعوري إلدارة الصراع التنظيمي 
سرمد ، يف حني تشري دراسة الباحثان 42ة لدى جامعة املوصل داخل فريق العمل يف املركز البحثي

التغيري املنظمي وأثره يف خلق الصراع املوسومة بعنوان: غامن الصاحل وعلي عبد الستار احلافظ
خذ املنظمي إىل جمموعة من النتائج أبرزها: أن أي تغيري منظمي يرافقه صراع، وهذا الصراع قد 
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راًعا يف صاحل املنظمة وتطورها ومنوها، وقد يكون هّداًما يعيق منو أشكاال متعددة، وقد يكون ص
املنظمة وتطورها، وهذا يوصلنا إىل أن التغيري املنظمي يُعد أحد األسباب املؤثرة يف خلق الصراع 

ا الباحثان: 43التنظيمي  حجم الطائي وعامر علي يوسف، وأخريًا توصلت دراسة ميدانية قام 
موعة من النتائج أبرزها: وجود عالقة ارتباط موجبة بني مقدرات الذكاء إىل جمالعطويحسني

الشعوري وإسرتاجتية املشاركة، وهذا يشري إىل أن الذكاء الشعوري التنظيمي للقادة ينمي روح 
. 44املشاركة مع اآلخرين عند حل الصراع 

عن العالقة املوجودة وبناًء على نتائج هذه الدراسات العلمية امليدانية وتركيزها يف البحث
ته واليت أكدت  بني متغريين، الثقافة التنظيمية بكل أبعادها والصراع التنظيمي بكل أشكاله ومستو
ثريية، ميكن القول أن الثقافة التنظيمية عامل جد حاسم يف  جمموعها على وجود عالقة قوية و

السلبية واملرضية للصراع وتعزيز وميكن التخلص من اجلوانبتلطيف األجواء التنظيمية الصراعية،
يئة خطة عمل واضحة وتشخيص أسبابه والتعامل معه بذكاء  نشاطاته اإلنتاجية من خالل 
للكشف عن اجلوانب غري املرئية للصراع، وحتويله إىل صراع بّناء ذي نتائج اجيابية، ومادام الصراع 

إدراك اآلليات اليت تنظم العالقة ينشأ يف حاالت كثرية عن أسباب ثقافية، فإنه يتعني فهم و 
االرتباطية بني الثقافة والصراع، فمعرفة الفرد وثقافته حباجة إىل حاضنة أعم وأمشل تستطيع توجيهه 
لرجوع إىل الواقع التنظيمي املعاصر الذي يشهد تغيريات  ودجمه وتعبئته داخل املشروع املنظمايت، و

الواضح، واإلحباط الذي يغشي احلياة كما يغشي عميقة، واالندفاع املكبوح، واملستقبل غري
املؤسسة، فإن البديل هو شجاعة اخلروج من اإلطار، والثقة اليت تسمح مبعرفة قيمة األخر والفائدة 

، والعمل على نشر وترسيخ القيم الثقافية والتنظيمية االجيابية  45من منحه االستقاللية واملسؤولية
بداع . كروح املبادرة، واملخاطرة، واإل

يف ختام الدراسة نشري إىل أن الثقافة التنظيمية تلعب دورًا اسرتاجتًيا يف املواجهة اخلامتة: 
والتقليل من الصراع التنظيمي داخل املنظمة، من خالل تثمني وتعزيز القيم التنظيمية االجيابية وصقل 

لتجديد فيها والعمل على املقدرات البشرية الطاحمة إىل التفوق والنجاح، كما أن االستثمار وا
ت اليت  تطويعها وتشفريها، وجعلها يف خدمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة من املهمات الضرور
ي حال من األحوال جتاهل دور الثقافة يف البيئة  أّحل عليها الفكر التنظيمي املعاصر، وهلذا ال ميكن 
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ة عامل اسرتاجتي وفّعال يف إدارة الصراع التنظيمية. لقد اتضح من خالل هذه الدراسة أن الثقاف
لتايل فإنه ينبغي على املنظمات أن تراعي اخلصوصية الثقافية واإلطار السوسيوثقايف  التنظيمي، و
عتبارها أرضية للحياة املنظمية، فإنه ميكن  عند التعامل مع األحداث والظواهر التنظيمية، والثقافة 

م املؤّسسي، حيث تبين جسورًا بني الذهنيات أن تكون أيًضا وسيلة إلدارة التن اقضات ونشر الو
. استدامة املؤسسةاملختلفة، وتدعم 

ا غري املرئية (الثقافة التنظيمية)  من أجل  حتقيق االندماج وينبغي أن تطّور املنظمة قو
من الداخلي ومواجهة التهديدات اخلارجية، ففي بعض احلاالت ال يكفي املال وأقساط جديدة 

ت للحصول على والء تنظيمي والتزام وظيفي، ويف حاالت استثنائية قد حيصل والء  املنح واملردود
مصطنع داخل املنظمة بفضل سياسة ملئ اجليوب وتكميم األفواه، ويف هذه احلالة حنن متأكدون أّن 

قة لإلنسان وال هذا لن يزرع الثقة املنظمية داخل النسق التنظيمي، ولن تكون بيئة العمل بيئة صدي
ً للعيش، فثمة مسؤوليات اجتماعية وثقافية ينبغي أن ّتعيها املنظمات جلعل األهداف التنظيمية  مكا
حرتافية عالية، فتطوير ثقافة املوارد البشرية  الفردية واجلماعية مّربجمة ومّدققة يف آن واحد ومضبوطة 

يمية منفتحة، وخيال تنظيمي ُحيسن قراءة ما وراء وحتسني عالقات الثقة املتبادلة حتتاج إىل ذهنية تنظ
مهية التنوع الثقايف وقدرة  الظواهر واألحداث التنظيمية، كما حتتاج إىل ثقافة إدارية راقية تؤمن 
الثقافة على نفي الصراع خارج أسوار املنظمة، ولتحسني الصورة االجتماعية للمنظمة وتعزيز 

ت،اجلاذبية، ليف جسد تنظيمي متماسك جيب وضع هديدات اخلارجية،والتومواجهة التحد و
ا ببساطة  التميز عربونالثقافة ضمن االهتمامات اإلسرتاجتية األولية وإعطائها عناية فائقة، أل

يـُّعبد النجاح إنسانًيا واجتماعًيا.التنظيمي وأهم عامل 
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 دافعيت اإلجناز لدي مستشاري التىجيه واإلرشاد املدرسي واملهين

 دراست ميدانيت مبراكس التىجيه واإلرشاد املدرسي واملهين ببعض الىالياث اجلسائريت

 مستغامن -جامعت عبد احلميد بن باديس  -د.قيدوم أمحد  -حيدرة وحيدة

 ادللخص:

دافعية اإلصلاز لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد  مستوىىدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على 
ولتحقيق أغراض الدراسة  .والوظيفية ومدى أتثرىا ببعض ادلتغريات الشخصية ادلدرسي وادلهين 

على  طبق دافعية اإلصلازبخاص  صفي التحليلي وقاما ببناء مقياساعتمد الباحثان على ادلنهج الو 
 اختيارىا بررققة عشوايية م  مراز  التوجيو واإلرشاد مت، ( مستشارا ومستشارة 300عينة قوامها )

وبعد التأزد م  اخلصايص السيكومًتقة ألداة القياس  .رسي وادلهين بعشر والايت ج ايرقةادلد
  التوصل إىل النتايج التالية : ( مت(Spss20ومعاجلة البياانت آليا ع  طرقق برانمج 

يف دافعية اإلصلاز وأبعادىا الفرعية لدى مستشاري عة ، متوسرة( سلتلفة) مرتفتوجد مستوايت  -
 التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين.

توجد فروق ذات داللة إحصايية يف دافعية اإلصلاز تع ى دلتغريات اجلنس والس  واخلربة ادلهنية  ال -
 وادلؤىل العلمي والتخصص العلمي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين .

التوجيو واإلرشاد ادلدرسي مستشار التوجيو واإلرشاد ، : دافعية اإلصلاز ،  ادلفتاحية اتالكلم
 وادلهين.

Abstract: 

The objective of this study is to know the level of achievement motivation 

among the scholar and vocational guidance and counseling counselors, and its 

impact by some personal and functional variables. In order to achieve the 

purposes of this study the researchers relied on the descriptive and analytical 

method and they built a special measure of achievement motivation, Applied to 

a sample of (300) counselors have been selected at random from the scholar 
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and vocational guidance and counseling centers in ten Algerian towns. After 

confirming the psychometric properties of the instrument of measurement and 

data processing by automatically Spss20 program, the reached results are the 

following: 

- There are different levels (high, medium) in achievement motivation and its sub-

dimensions among the scholar and vocational guidance and counseling 

counselors. 

- No statistically significant differences in achievement motivation due to gender, 

age, professional experience and qualifications and scientific specialization among 

the scholar and vocational guidance and counseling counselors 

Key words: achievement motivation, counselor, scholar and vocational guidance 

and counseling. 

: مقدمة  
إن البحث ع  القوى الدافعة اليت تقف وراء سلوك العامل وتوجهو ضلو اإلصلاز أمر ابلغ األمهية ابلنسبة للفرد 

 فهي تساىم ابإلضافة إىل لتحقيق أىداف ادلنظمة  اأساسي اوادلنظمة على حد سواء حيث تعترب الدافعية شرط
 رضا أفرادىا وواليهم و تع ق  شعورىم ابالنتماء التنظيمي .زسب يف   إنتاجيتهازايدة 

أن هتتم بدراسة سلوك ي للبقاء يف سوق ادلنافسة  البد وترتق أدايهاوادلنظمة اليت تسعى إىل التمي  والتفوق يف 
 عيتهم ضلو السلوك االصلازي مع توجيو وتنشيط ىذا السلوك دافأفرادىا ومعرفة العوامل اليت تساعد على استثارة 

  ضماان لتحقيق األىداف ادلشًتزة بني الفرد وادلنظمة .حاجاهتم  إشباعقتم  حىت  استمرارقتو واحملافظة على
إبدراك الفرد لقدراتو الذاتية وبرغبتو يف النجاح وتقييمو الحتماالت الفشل واليت السلوك اإلصلازي يف العمل  وقرتبط

إنتاجية زانت أو خدماتية على اختالف ختصصاهتا وىنا قربز دور ادلنظمة ، لتنظيم اب احمليرةتتأثر بدورىا ابدلواقف 
ما حتتاج إليو  م  وسايل وخدمات  استثمار الشخصية اإلصلازقة يف العمل وذلك بتهيئة الظروف ادلناسبة وتوفرييف 

ىدفها  ابعتبارللمنظمات الًتبوقة  ابلنسبة مادقة أو معنوقة حىت تتمك  م  استغالل طاقاهتا ضلو أداء أفضل خاصة
 وميوال تومورد بشري وتربيتو وتنميتو حىت تقدمو خلدمة رلتمعو يف رلال ختصص قوافق رغباتو  يف خلققكم  

 وإمكانياتو .

اإلشكالية : -1  
والوصول  عليم خاصة إىل موارد بشرقة مؤىلة لتحقيق أىدافها التنظيميةتحتتاج ادلنظمات عامة ومنظمة الًتبية وال 

توفري مرالب على ادلنظمة  قتوجب، وم  أجل حتقيق ىذه األغراض يا م  التفوق واالمتياز هبا إىل مستوايت عل
 .بدوافع  تؤثر على عالقاهتم وأدايهم  مرتبرة اليت غالبا ما تكون  احتياجاهتم وفهم سلوزاهتم وإشباع اأفرادى
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وتعترب الدوافع مصدر الراقة البشرقة حيث إهنا عامل حيوي يف بداقة أي عمل أو تدرقب وىي ضرورقة لالستمرار 
إلنتاج فحسب فيو وزايدة اجلهد ، وىناك الكثري م  البحوث اليت أزدت على أن الدوافع الت قد الرغبة يف العمل وا

( نقال ع  26:2006، بل أن الدافع القوي قؤدي إىل زايدة يف ترزي  االنتباه وأتخري يف ظهور التعب )عياصرة ،
 (.1990) احليايل ، 

أمهية نواجتها يف منظومة الدوافع اإلنسانية اليت أخذت مكانتها م   يف اذلامةودتثل  دافعية اإلصلاز أحد اجلوانب  
، زالًتبية واالقتصاد   مبيادق  أخرىأو لعلوم النفسية واالجتماعية واإلدارقة ، سواء تلك ادلرتبط اب االت اجمل سلتلف 

حباجة الفرد إىل  االرتباطهنظرا اإلنسانية الشخصية مكوان م  مكوانت إىل اعتبارىا  أمهيتهاوقرجع ىذا التنوع يف 
 .رية يف توجيو سلوك الفرد ضلو حتقيق أىدافو، فضال ع  وظيفتها التوجيهية والتنشيتقدقر ذاتو وحتقيقها 

إىل الدور ادلهم الذي ققوم بو الدافع لالصلاز يف رفع مستوى أداء الفرد وانتاجيتو يف 1961أشار مازليالند  زما
لدى أفراد ىذا اجملتمع .  سلتلف اجملاالت واألنشرة ، فالنمو االقتصادي يف أي رلتمع ىو زلصلة الدافع لالصلاز

 (.16:2006وىبوط النمو االقتصادي ابرتفاع واطلفاض مستوى الدافعية لالصلاز )خليفة ،وقرتبط ازدىار 
وهتتم اجملتمعات ادلتقدمة حضاراي وفكراي واقتصاداي ابلدافع إىل اإلصلاز حبثا وتنمية ، وىناك رلتمعات أخرى 

رط للنمو االقتصادي واالجتماعي ولكنها مل تعرف طرققها الصحيح استغرقت م  عمرىا عشرات السنني وىي خت
االىتمام ابلعامل النفسي واالجتماعي ىو  إذبعد ألهنا زانت تسلك طرقا أخرى غري اليت توصلها إىل اذلدف 

   (07: 2011احلاسم يف أي تنمية م  خالل االىتمام ابلدوافع اإلنسانية واالىتمام ابلعمل ) معمرقة ،العامل 
يف اجملال األزادميي بربرها متغريا أساسيا يف التحصيل الدراسي واألداء  إبسهابلقد ظهرت دراسة دافعية اإلصلاز و 

-Ramzan&Galin 1990) ) وقالني رم انزدراسة  والتعلم وغريىا م  العوامل ادلعرفية و النفسية 
 بقسمدلعرفة العالقة بني السعادة ودافعية اإلصلاز بني الذزور واإلانث لدى طلبة ادلاجستري  اليت ىدفت 1991

 وآخرون رويدراسة و آزاد اإلسالمية ختصص علم النفس )دراسات عامة ، علم النفس العيادي والًتبوي ( 
 الثاٍل الصف مدارس طالبلدى  االصلاز ودافعية العاطفي الذزاء بني العالقة إىل معرفة  ىدفتاليت ( 2013)

 .اذلندقة ابتنة مبدقنة عشر

ادلالحظ أن ىناك ندرة يف الدراسات العربية اليت اىتمت بدافعية اإلصلاز يف اجملال التنظيمي  وخاصة لدى و 
ابلرغم م  أن دلدرسني خصوصا ، وذلك ابحيث اىتمت إال يف السنوات األخرية شاغلي الوظايف الًتبوقة 

 صلاحها يف حتقيق أىدافها بنجاح اجملتمع أبزملو وقرتبط زياهنا  اليتادلؤسسات التنظيمية  تعترب أىمقة ادلنظومة الًتبو 
 الدافع تنمية يف العصبية اللغوقة الربرلة استخدام أثر على التعرف إىل ىدفت( اليت 2011) اذللول دراسةز

 درجة( اليت ىدفت إىل معرفة 2011) وآخرون مسارة، ودراسة بغ ة  األساسي التعليم ادلعلمني مبرحلة لدى لالصلاز
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 اإلصلاز بدافعية وعالقاهتا لذواهتم الرصيفة لواء تربية دلدقرقة التابعة ادلدارس يف الدنيا األساسية ادلرحلة معلمي تقدقر
 . لدقهم

الًتبوقة وىو  ويف دراستنا احلالية سنحاول التعرف على دافعية اإلصلاز لدى زادر جدقر ابألمهية يف ادلنظومة
 مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين م  خالل طرح التساؤالت التالية :

 ما مستوى دافعية اإلصلاز وأبعادىا الفرعية لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين؟ -

ربة ادلهنية وادلؤىل ىل توجد فروق ذات داللة إحصايية يف دافعية اإلصلاز تع ى دلتغريات اجلنس والس  واخل -
 العلمي والتخصص العلمي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين ؟

 فرضيات الدراسة : -2

) وزامبل أدسيل زدراسةم  خالل استقراء النتايج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة  
(Adsul,Kambale2008  دلتغري تع ى اإلصلاز دافعية يف إحصايية داللة ذات فروق وجوداليت توصلت إىل 

 اخلريي و دراسة، ماىراراشًتا لوالقة التابعة سنغايل مبدقنة العليا الدراسات طالب لدى الذزور لصاحل اجلنس
 إىل ترجع اإلصلاز دافعية درجات متوسرات يف إحصايية داللة ذات فروق عدم وجود( اليت توصلت إىل 2008)

 الكلية والدرجة واالستقالل، ، وادلنافسة ، ابلنفس والثقة ادلغامرة:)  التالية األبعاد يف إال اخلربة سنوات متغري
 . سنوات5 م  أقل إىل1 م  الفئة لصاحل وزانت

 االنتماء م  زل ودرجة اإلصلاز دافعية العالقة بني معرفة( اليت ىدفت إىل 2015) جراد أبوزما توصلت دراسة 
 وجود عدم إىل  غ ة قراع مبحافظات الًتبوقني ادلرشدق  لدى أخرى انحية م  الوظيفي والرضا انحية م  الوظيفي
 الدخل ، االجتماعية احلالة ، اخلربة وسنوات اجلنس  دلتغري تع ى لإلصلاز الدافعية درجات يف إحصاييا دالة فروق

لفرضيات تكون اإلجاابت ادلؤقتة وم  خالل نتايج ىذه الدراسات  .العمل وجهة السك  مكان ، الشهري
 الدراسة زما قلي :

توجد مستوايت سلتلفة) مرتفعة ، متوسرة( يف دافعية اإلصلاز وأبعادىا الفرعية لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد  -
 ادلدرسي وادلهين.

توجد فروق ذات داللة إحصايية يف دافعية اإلصلاز تع ى دلتغريات اجلنس والس  واخلربة ادلهنية وادلؤىل العلمي  ال -
 والتخصص العلمي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين .
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خالل إن سعي ادلنظمة ضلو إنتاج سلرجات ذات جود ة عالية وفايدة للمجتمع قتحدد م   أمهية الدراسة:-3
 ما قلي:يسعيها ضلو االىتمام مبواردىا البشرقة وزايدة فاعليتهم وزفاءهتم، وتكم  أمهية الدراسة احلالية ف

الذي مرتك  الفعل الًتبوي أمهية العنصر البشري يف دفع عجلة اإلنتاج وىو حال مستشار التوجيو واإلرشاد  -
 .م ختصصو وزفاءتو قساىم بفعالية يف تنمية وتربية األجيال ادلستقبلية حبك

بسلوك العامل و تنشيرو و  يف التنبؤ ىام مؤشرز، وأمهية دافعية االصلاز  أمهية الشخصية اإلصلازقة يف العمل -
 .أىدافو ضلو حتقيق توجيهو 

مستوى دافعية بوزارة الًتبية والتعليم عامة وقسم التوجيو واإلرشاد خاصة على  القيادات الًتبوقة العلياإطالع  -
 قد قساعدىم يف إعداد برامج وخرط ىادفة لتنمية وتروقر ىذه الفئة . واإلرشاداإلصلاز لدى مستشار التوجيو 

 يف الفكر الًتبوي واإلداري والتنظيمي ادلعاصر. أمهية  الدافعية لإلصلاز -

 : هتدف الدراسة إىل أهداف الدراسة  :-4

 وادلهين. مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسيمعرفة مستوى دافعية االصلاز لدى  -

معرفة أتثري ادلتغريات الشخصية والوظيفية ) اجلنس ، الس  ، اخلربة ادلهنية ، ادلؤىل والتخصص العلمي على  -
 دافعية اإلصلاز لدى العينة ادلبحوثة (.

 ادلهين.زلاولة بناء مقياس خاص بدافعية اإلصلاز يف رلال التوجيو واإلرشاد ادلدرسي و  -

 التعريف مبصطلحات الدراسة : -5

 التعاريف النظرية: -5-1

 دافعية اإلجناز:-

(:"أبهنا ما حيرك الفرد للقيام مبهامو على أفضل شلا أصل  م  قبل Mcclelland . 1961) ماكليالندعرفها  
 (.175:2007بكفاءة و سرعة و أقل جهد و أفضل نتيجة " )بين قونس ، 

الفتاح : "الدافع لإلصلاز ىو الرغبة يف األداء اجليد و حتقيق النجاح و ىو ىدف ذايت قنشط عرف فاروق عبد و 
 (.155:  2009السلوك أو قوجهو و قعد م  ادلكوانت ادلهمة للنجاح ادلدرسي " )دمحم عبد الرمح  ، 
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الرغبة  وحترزهاالسابقة فإن دافعية اإلصلاز ىي مفهوم افًتاضي تعرب ع  قوة داخلية لدى الفرد  رقفنيالتعوم  خالل 
 .واالمتيازيف النجاح والسعي للوصول إىل مستوى متمي  م  األداء اجليد وفقا لبعض معاقري التفوق 

 التوجيه واإلرشاد: -

أبنو : " عملية تقدَل ادلساعدة لألفراد لكي قصلوا إىل فهم أنفسهم ، و اختيار الررقق  التوجيو )ميلر( عرف
الصحيح و الضروري للحياة و تعدقل السلوك لغرض الوصول إىل األىداف الناضجة و الذزية ، و اليت تصحح 

 ( .19: 2007رلرى احلياة " .)دبور. الصايف ،

ية تفاعلية تنشأ م  عالقة فردق  أحدمها متخصص ىو ادلرشد ، اإلرشاد أبنو:" عمل (Glanz) جالنزوقعرف 
واآلخر ادلسًتشد ققوم ادلرشد م  خالل ىذه العالقة مبساعدة ادلسًتشد على مواجهة مشكلة تغيري أو تروقر 

 (5:2008سلوزو وأساليبو يف التعامل مع الظروف اليت قواجهها" ) أبو محاد:

تعرقف التوجيو واإلرشاد  أبنو عملية فنية متخصصة تقوم على رلموع و م  خالل التعرقفني السابقني ميك  
بناء مشروعو تربية اختياراتو و اخلدمات النفسية و الدراسية و الًتبوقة و ادلهنية اليت تقدم للفرد دلساعدتو يف 

لباهتا م  جهة و رغباتو و ميولو م  جهة  و الفرص الدراسية ادلتاحة و متر   الشخصي وفقا إلمكاانتو و قدراتو 
وصول بو إىل أقصى غاايت للعلى فهم ذاتو وحل مشكالتو واختاذ قراراتو بنفسو تو زما هتتم مبساعد،  أخرى 

 التكيف .

 مستشار التوجيه واإلرشاد ادلدرسي وادلهين : -

أبنو :" ادلسؤول األول على تنفيذ عملية التوجيو ادلدرسي و  Roucklin Mouriceقعرفو مورقس روزالن 
ادلهين ، و ىو سلتص يف التوجيو و قعترب أقدر الناس و أزفأىم على مجع زافة ادلعلومات حول الرالب ادلراد 

 (.126: 2014توجيهو و استغالذلا ابعتماد مبادئ و تقنيات علم النفس "  ) ب  فليس   ،

 اإلجرائية :التعاريف  2 -5

 دافعية اإلجناز :  -

ىي رغبة مستشار التوجيو واإلرشاد يف النجاح و سعيو للوصول إىل مستوى م  التفوق والتمي  يف أداء عملو ، 
ية اإلصلاز ادلصمم إجابتو على مقياس دافع خالل وقستدل عليها م  خالل رلموع الدرجات اليت حيصل عليها م 

ستة عوامل ىي : ) حتمل ادلسؤولية ، مستوى الرموح ، التنافس ، ادلثابرة ، إدراك  وادلتكون م  انم  قبل الباحث
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ال م  ، التخريط للمستقبل ( ، حيث تعكس الدرجة العليا مستوى عال م  دافعية اإلصلاز لدقو والدرجة الدنيا 
 مستوى منخفض م  دافعية اإلصلاز لدقو.

 مستشار التوجيه واإلرشاد ادلدرسي وادلهين: -

عضو تربوي معني م  قبل وزارة الًتبية والتعليم و متحصل على مؤىل جامعي يف ختصص علم النفس أو علم 
االجتماع أو علوم الًتبية ، ذزر أو أنثى، قدَل أو حدقث العهد ابدلهنة وققيم ابلثانوقة و ق اول مهام التوجيو 

كنولوجي وادلتوسرات التابعة لقراع تدخلو بوالايت : واإلرشاد ادلدرسي وادلهين مبؤسسات التعليم الثانوي العام والت
وىران ، تلمسان ، سعيدة ، معسكر ، بلعباس ، عني دتوشنت ، شلف ، ابتنة ، اجل اير ، أدرار ، وذلك طبقا 

 لقرارات وزارة الًتبية الوطنية.

 حدود الدراسة :-6

أجرقت الدراسة مبراز  التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين بعشر والايت ج ايرقة وىي : وىران احلدود ادلكانية:  -أ
 .، بلعباس ، معسكر ، سعيدة ،  عني دتوشنت ، تلمسان ، شلف،  ابتنة ، اجل اير ، أدرار  

 .2016امتدت ادلدة ال منية إلجراء  الدراسة م  شهر فيفري إىل شهر ماي احلدود الزمنية:  -ب

 : دتثلت يف مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين . البشرية احلدود -ج
 اإلجراءات ادلنهجية للدراسة : -7

 منهج الدراسة :7-1

وصف الظاىرة ادلدروسة والتعبري لاستخدم الباحثان  يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي وىو ادلنهج األنسب 
ادلنهج الوصفي ىو :" نوع م  أساليب البحث ، قدرس وعنها زميا وزيفيا وفهم عالقاهتا مع غريىا م  ادلتغريات. 

الربيعة االجتماعية واالقتصادقة والسياسية الراىنة دراسة زيفية توضح خصايص الظاىرة وحجمها وتغرياهتا ، 
 (.69:2009األخرى "    ) سعد عمر،  ودرجة ارتباطها مع الظواىر

 أداة  الدراسة : 2 -7

على ضوء ما أزدتو النظرايت ادلتخصصة يف ىذا اجملال وما أزدتو قام الباحثان ببناء مقياس دافعية االصلاز 
 الدراسات وادلقاقيس السابقة، ومع ما قتناسب وادلهام ادلسندة إىل مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي .
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وخلص الباحثان إىل حتدقد ستة أبعاد أساسية قرى أهنا ذات أمهية يف رلال التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين وتعرب 
ع  ادلواقف اليت قتفاعل معها مستشار التوجيو واإلرشاد داخل زليط عملو ، وعلى ىذا النحو دتت صياغة الصورة 

ستة أبعاد )حتمل ادلسؤولية ، مستوى  موزعة علىفقرة  58ادلبديية دلقياس دافعية اإلصلاز واليت اشتملت على 
خيارات ثالث  وفقالرموح، مستوى التنافس ، مستوى ادلثابرة ،إدراك ال م  ، التخريط للمستقبل ( جياب عنها 

( يف حالة العبارات االجيابية وتعكس 3،2،1) تنربق ، إىل حد ما ، التنربق ( وتعرى الدرجات على التوايل ) 
 لة الفقرات السلبية .يف حا

 اخلصائص السيكومرتية ألداة القياس : -8

 (208:2009)معمرقة، إذا زان" ققيس ما وضع لقياسو " قعترب االختبار صادقا الصدق :  8-1

 على نوعني م  الصدق زما ىو موضح فيما قلي : اإلصلاز دافعية وقد اعتمد الباحثان للتأزد م  صدق مقياس 

 صدق احملتوى :-أ

أستاذا زلكما م  أساتذة سلتصني يف علم النفس بكل م  جامعة 20مت عرض الصورة ادلبديية دلقياس الرضا على  
وقد قاما الباحثان حبساب  ،منها  15مستغاًل ، ادلرز  اجلامعي غلي ان ، وجامعة وىران ومعسكر ، مت اسًتجاع 

 ب م  ادلعادلة التالية :واليت حتس Lawsheدرجة صدق زل عبارة اعتمادا على طرققة لوش 

 ن         0.5 -درجــــــة صدق العبارة =   م

 (203:2009ن            )عبد الرمحان ،0.5                           

وىذه الدرجة دتثل درجة صدق العبارة، وقعتمد احلد األدٌل للدرجة ادلرلوبة على عدد احلكام ويف مقامنا ىذا عدد 
فقرة فاقت  53حيث مت قبول ادلرجع حسب ذات  0.49ا احلد األدٌل للدرجة ادلرلوبة ققابله 15احلكام 
 .0.49وىي أزرب م  احلد األدٌل للدرجة ادلرلوبة  0.53درجتها

 الصدق العــــــــــــاملي : -ب

وذلك  spss20للتأزد م  الصدق العاملي استخدم الباحثان  التحليل العاملي االستكشايف ابستخدام برانمج 
طرققة مقاقيس أو زلكات احلكم على قابلية ادلصفوفة للتحليل العاملي االستكشايف ، وابعتماد بعد التأزد م  

( ترز  على تبسيط تشبعات 70، وىي حسب ) تيغ ة ، مرجع سابق: (Varimax)يف التدوقر الفارميازس 
بدال  شبعات ) التشبعات داخل زل عامل (الفقرات أو ادلتغريات على زل عامل ، أي تلجأ إىل تبسيط أعمدة الت
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مصفوفة تشبعات زل بعد  مت احلصول علىو ،  م  تبسيط تشبعات الصفوف ) التشبعات بني أو عرب العوامل (
،   تسمية العوامل  بناء على ادلغ ى ادلشًتك بني زلتوى الفقرات اليت تتشبع تشبعا مرتفعا على العاملمع بفقراتو ،

 :زما ىو موضح يف اجلدول التايل

 مصفوفة تشبعات فقرات استبيان الدافعية لالجناز بعد التدوير مع تسمية العوامليوضح (: 11اجلدول رقم )

قيم الشيوع أو 
 االشًتازيات 

  العوامل ادلستخرجة  الفقرات

 مستوى إدراك ال م   ادلثلربة  
 التنافس

التخريط  مستوى الرموح حتمل ادلسؤولية
 للمستقبل

 

 31ف 0.78      0.66
 28ف 0.71      0.58
 26ف 0.71      0.55
 9ف 0.64      0.54
 34ف 0.62      0.51
 16ف 0.58      0.40
 52ف 0.52      0.38
 20ف  0.76     0.68
 42ف  0.73     0.62
 2ف  0.69     0.56
 48ف  0.58     0.53
 37ف  0.54     0.45
 47ف  0.50     0.50
 29ف  0.46     0.38
 13ف  0.46     0.32
 46ف  0.45     0.38
 11ف  0.39     0.30
 25ف  0.39     0.37
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 51ف   0.60    0.56
 3ف   0.58    0.44
 15ف   0.57    0.58
 40ف   0.57    0.48
 10ف   0.54    0.49
 36ف   0.53    0.51
 35ف   0.52    0.39
 8ف   0.47    0.48
 6ف   0.45    0.28
 30ف   0.41    0.28
 21ف   0.40    0.45
 12ف   0.37    0.19
 5ف  .  0.35   0.49
 22ف    0.36   0.42
 4ف    0.62   0.47
 38ف    0.58   0.58
 39ف    0.57   0.56
 50ف    0.39   0.41
 49ف    0.34   0.28
 7ف     0.61  0.43
 18ف     0.49  0.48
 45ف     0.48  0.35
 33ف     0.45  0.35
 43ف     0.44  0.27
 53ف     0.44  0.36
 27ف     0.37  0.52
 17ف      0.40 0.41
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 19ف      0.67 0.53
 1ف      057 0.56
 23ف      0.45 0.28

، ومت مبعامل ارتباط ضعيف على عامل التخريط للمستقبل اليت تشبعت ( 41،32،14) وقد مت حذف الفقرات
قد مت ابلعامل الثالث ) ادلسؤولية ( ف( اليت تشبعت 44)، أما الفقرة حذفها ألهنا ال تقيس فعال زلتوى العامل 

 مل تتشبع أبي عامل . 24والفقرة  حذفها ألهنا ال تقيس فعال زلتوى حتمل ادلسؤولية ،

 الثبات: 8-2

 حلساب معامل الثبات دلقياس دافعية اإلصلاز طرققتني مها :استخدم الباحثان 

 : حيث توصلت إىل معامل الثبات التايل: طريقة التناسق الداخلي حبساب معامل ألفا لكرومباخ  -أ

 معامل ألفا لكرومباخ: -( يوضح حساب 12اجلدول رقم )     

(، وىو مؤشر مرتفع  دال على ثبات ادلقياس 0.89( قتضح أن معامل ألفا لكرومباخ بلغ ) 02م  اجلدول رقم )
 حساب الثبات بررققة التج ية النصفية: -.  ب

 قامت الباحثة حبساب معامل الثبات بررققة التج ية النصفية بعد تقسيم ادلقياس إىل نصفني متساوق  حسب
، 17، 13،15، 11، 9، 7، 5، 3، 1ترتيب الفقرات، النصف األول قضم الفقرات ذات الًتتيب الفردي )

،( والفقرات ذات الًتتيب  47، 43،45، 39،41، 37، 35، 31،33، 27،29، 25، 23، 21، 19
، 36، 34، 30،32، 28، 26، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2ال وجي )

38 ،40 ،42 ،44 ،46 ،48:) 

 ( يوضح حساب معامل االرتباط بطريقة التجزئة النصفية13جدول )

 لكرومباخمعامل ألفا   عدد األفراد عد الفقرات

48 102 0.89 

 ادلعامل سبريمان براون ر عدد األفراد عد الفقرات

48 102 0886 0892 
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 . مؤشر مرتفع دال على ثبات ادلقياس( وىو  0.92( قتضح أن معامل سبريمان براون بلغ ) 03م  اجلدول رقم )

 على ادلؤشرات السابقة ميكننا القول أن ادلقياس قتمتع مبؤشرات ثبات مقبولة تسمح لنا بتربيقو. وبناء

 حجم و مواصفات عينة الدراسة األساسية: -9

مستشارا ومستشارة يف التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين التابعني دلراز  التوجيو  300دتثلت عينة الدراسة يف 
وادلهين لعشرة والايت ىي: وىران ، تلمسان ، معسكر ، بلعباس ، سعيدة ، عني دتوشنت ، واإلرشاد ادلدرسي 

 ابتنة ، شلف ، اجل اير ، أدرار .

 وتتوزع عينة الدراسة األساسية حسب مواصفاهتا على النحو التايل:

 من حيث اجلنس : 9-1

و واإلرشاد ادلدرسي وادلهين موزعني ( مستشارا ومستشارة يف التوجي 300تتكون عينة الدراسة األساسية م  )
 ( مستشارة ، زما ىو موضح يف اجلدول التايل:187( مستشارا و)113على)

 (: توزيع عينة الدراسة األساسية حسب اجلنس14جدول رقم )

 اجملموع اانث ذزور اجلنس
 300 187 113 العدد
 100 62.33 37.66 النسبة 

(، %37.66( أزثر م  نسبة فئة الذزور اليت بلغت )%62.33نسبة اإلانث البالغة ) قالحظ م  اجلدول أن
 وىذا قعكس حقيقة رلتمع الدراسة الذي قفوق فيو تعداد اإلانث على تعداد الذزور.

 من حيث السن : 9-2

 تتوزع عينة الدراسة األساسية م  حيث الس  على ثالث فئات عمرقة موضحة يف اجلدول التايل :

 (: توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب السن :15رقم ) جدول

 اجملموع فما فوق50م   49-40م  39-30م   30أقل م   الس 
 300 09 84 158 49 العدد
 100 03 28 52.66 16.33 النسبة 
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سنة ( بنسبة ) 39-30قالحظ م  اجلدول أن أزرب فئة عمرقة لعينة الدراسة األساسية تتمرز  يف الفئة م  )
( وىذا قعكس حقيقة رلتمع الدراسة الذي %28( بنسبة ) 49-40(، مث تليها الفئة العمرقة )م % 52.66

 تتفوق فيو الفئة العمرقة الشابة .

 من حيث األقدمية : 9-3

 تتوزع عينة الدراسة األساسية على ثالث فئات حسب األقدمية موضحة يف اجلدول التايل :

 (:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب األقدمية :16جدول رقم )

 اجملموع 20أزثر م   سنة20-11م  سنوات10-1م  األقدمية
 300 21 89 190 العدد
 100 7 29.66 63.33 النسبة 

-11سنوات (، تليها الفئة م 10-1( دتحورت يف الفئة ) م  % 63.33قالحظ م  اجلدول أن أزرب نسبة )
 ( شلا قعكس حقيقة رلتمع الدراسة الذي أزثره حدقثي العهد مبجال التوجيو واإلرشاد % 29.66سنة بنسبة )20

 من حيث التخصص العلمي: 9-4

 تتوزع عينة الدراسة األساسية م  حيث التخصص على ثالث ختصصات علمية زما ىو موضح اجلدول التايل:

 (:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص17جدول رقم )

 اجملموع علوم الًتبية علم االجتماع علم النفس التخصص

 300 27 124 149 العدد
 100 09 41.33 49.66 النسبة 
 أزرب مشكلة( % 66.49) بلغت النفس علم ختصص ذات األساسية الدراسة عينة أن اجلدول م  قالحظ
 االجتماع علم ختصص قليها مث التوظيف، عملية يف التخصص ذلذا األولوقة إلعراء نظرا طبيعي أمر وىو نسبة،
 الدراسة عينة الًتبية علوم ختصص م  جدا ضئيلة نسبة تشكل فيما ،( % 33.41)متقاربة بلغت  بنسبة

( ، وىذا قعكس حقيقة رلتمع الدراسة حيث تعداد ختصص علم النفس قفوق  %09األساسية واليت بلغت )
 ختصص علم االجتماع وعلم الًتبية اليت ال تشكل سوى نسبة ضئيلة م  رلتمع الدراسة.
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 من حيث ادلؤهل العلمي : 9-5

 تتوزع عينة الدراسة االسترالعية على أربع مؤىالت علمية موضحة يف اجلدول التايل :

 (:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب ادلؤهل العلمي :18)جدول رقم 

دراسات تربيقية  الس 
(DEUA ) 

 اجملموع دزتوراه ماجستري ماسًت ليسانس

 300 03 08 43 225 21 العدد
 100 1 2.66 14.33 75 07 النسبة 
)  بنسبة شلثلة(  ليسانس)  العلمي ادلؤىل حاملي م  األساسية الدراسة عينة أفراد أغلب أن اجلدول م  قالحظ
  توظيف مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي. يف ادلرلوبة الشهادة وىي ،( % 75

: مت استخدام  زل م  ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري ، والوزن النسيب وحتليل  اإلحصائية األساليب -10
 التباق  الثنايي.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات: -11

 :نتائج الفرضياتعرض 11-1

 عرض نتائج الفرضية األوىل : –أ 

نص الفرضية : توجد مستوايت سلتلفة ) مرتفعة ، متوسرة ( يف دافعية اإلصلاز وأبعادىا الفرعية لدى مستشاري 
 التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين 

النسبية لدرجات أفراد العينة وزانت والختبار الفرضية مت حساب ادلتوسرات احلسابية واالضلرافات ادلعيارقة واألوزان 
 زما قلي :

 (: يبني ادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري والوزن النسيب لدرجات دافعية اإلجناز وأبعادها الفرعية.19اجلدول رقم )

 الًتتيب الوزن النسيب االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب الدرجة العدد دافعية اإلصلاز

  75.20 15.46 108.30 144 48 الدرجة الكلية
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 1 77.95 2.78 16.37 21 7 التخريط للمستقبل

 2 77.03 4.26 25.42 33 11 مستوى الرموح

 6 70.63 4.25 25.43 36 12 ادلسؤولية

 4 76.19 2.81 16.00 21 7 التنافس

 3 76.38 2.59 16.04 21 7 إدراك ال م 

 5 75.25 1.84 9.03 12 4 ادلثابرة

(، وابضلراف معياري 108.30( أن متوسط الدرجة الكلية لدافعية اإلصلاز بلغ)09اجلدول رقم )قتضح م  
 ( ، وىذا ما قدل على أن مستوى دافعية اإلصلاز مرتفعة  .75.20( ، وبوزن نسيب )15.46)

 زما قشري اجلدول إىل مستوايت أبعاد دافعية اإلصلاز حيث تًتتب على التوايل: 

 (.77.95(، وبوزن نسيب قدر ب)16.37للمستقبل مبستوى مرتفع بلغ )بعد التخريط  -

 (.77.03(، وبوزن نسيب قدر ب)25.42بعد مستوى الرموح مبستوى مرتفع بلغ ) -

 (.76.38(، وبوزن نسيب قدر ب)16.04بعد إدراك ال م  مبستوى مرتفع بلغ ) -

 (.76.19ب)( وبوزن نسيب قدر 16.00بعد التنافس مبستوى مرتفع بلغ ) -

 (.75.25(، وبوزن نسيب قدر ب)9.03ادلثابرة مبستوى متوسط بلغ ) -

 (.70.63( وبوزن نسيب قدر ب)25.43بعد ادلسؤولية مبستوى متوسط بلغ ) -

وم  خالل ىذه ادلؤشرات حتققت الفرضية الثانية اليت تنص على وجود مستوايت سلتلفة ) مرتفعة ، متوسرة ( يف 
  ادىا الفرعية .دافعية اإلصلاز وأبع

 :لثانية اعرض نتائج الفرضية -ب

نص الفرضية : ال توجد فروق ذات داللة إحصايية يف دافعية اإلصلاز تع ى دلتغريات اجلنس والس  واخلربة ادلهنية 
 وادلؤىل العلمي والتخصص العلمي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين . 
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دام حتليل التباق  الثنايي وىو األسلوب اإلحصايي األنسب  يف حالة وجود والختبار صحة الفرضية مت استخ
متغريق  مستقلني أو أزثر لكل منهما مستوقني أو أزثر قؤثران يف متغري اتبع واحد فقط . وزانت نتايج حتليل 

 التباق  الثنايي زما قلي :

 ( : ادلتغريات ادلقاسة بتحليل التباين الثنائي 11اجلدول رقم )

 ادلصدر

 ادلتغريات التابعة

 الداللة ف متوسط ادلربعات درجة احلرقة رلموع ادلربعات

 0.772 0.084 21.515 1 21.515 اجلنس

 0.650 0.548 139.854 3 419.561 الس 

 0.885 0.122 31.123 2 62.246 األقدمية

 0.274 1.292 329.660 4 1318.640 ادلؤىل

 0.633 0.458 116.884 2 233.769 التخصص

   255.228 226 57681.549 اخلرأ

  300 3590371.00 اجملموع

 299 71487.397 اجملموع ادلعدل

(، وىذه القيمة غري دالة عند 0.084(أن الفروق يف اجلنس بلغت قيمة )ف(عندىا )10قالحظ م  اجلدول رقم)
( وىذه القيمة زذلك غري 0.548الفروق يف الس  فقد بلغت قيمة )ف( عندىا ) (، أما0.05مستوى الداللة )

( وىي قيمة 0.122( ، وابلنسبة للفروق يف األقدمية فقد بلغت قيمة )ف( عندىا )0.05دالة عند مستوى )
( 0.129(، أما الفروق يف ادلؤىل فقد بلغت قيمة )ف( عندىا )0.05غري دالة زذلك عند مستوى الداللة )

 ( . 0.005ىي قيمة غري دالة عند مستوى الداللة )و 

( وىي األخرى غري دالة عند 0.458ونفس الشيء ابلنسبة دلتغري التخصص حيث بلغت قيمة )ف( عندىا )
 ( .0.05مستوى الداللة )
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وم  ىذه ادلخرجات نستدل على حتقق الفرضية الرابعة اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصايية يف  
افعية اإلصلاز وأبعادىا الفرعية تع ى دلتغريات اجلنس والس  واخلربة ادلهنية وادلؤىل العلمي والتخصص العلمي لدى د

 مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين.

 مناقشة وتفسري نتائج الفرضيات: 2 -11

 :األوىلمناقشة وتفسري نتائج الفرضية  -أ

النتايج أن مستوى دافعية اإلصلاز لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين مرتفع حيث بلغت  أظهرت
 حتققت. األوىل( ، وعليو فالفرضية 75.20( ، وبوزن نسيب )158.19قيمة ادلتوسط احلسايب ))

 معلمي تقدقر اليت ىدفت إىل معرفة درجة (2011) وآخرون مسارة وتتفق نتايج ىذه الدراسة مع نتايج دراسة
حيث  لدقهم اإلصلاز بدافعية وعالقاهتا لذواهتم الرصيفة لواء تربية دلدقرقة التابعة ادلدارس يف الدنيا األساسية ادلرحلة

 لدى العينة ادلبحوثة . اإلصلاز مرتفع يف دافعية مستوى توصلت إىل وجود

 مستوايت على للتعرف ، واليت ىدفت (2013،2014) حنان فوزي مع دراسة دراسةىذه الوختتلف نتايج  
ادلتغريق  ، وتوصلت ىل وجود  بني العالقة وطبيعة العمومية الصحة أطباء لدى اإلصلاز ودافعية ادلهنية الضغوط

 مستوى منخفض يف دافعية االصلاز لدى العينة ادلبحوثة .

سرة حسب أولوقتها لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي  وتًتتب أبعاد دافعية اإلصلاز مبستوايت مرتفعة ومتو 
 زما قلي :

ذلك إىل  ( وميك  ع و77.95، وبوزن نسيب بلغ )(16.37فبعد التخريط للمستقبل مبستوى مرتفع بلغ ) 
 اىتمام العينة ادلبحوثة ابلتفكري يف إصلازاهتا ادلستقبلية ع  إصلازات ادلاضي واحلاضر وإدرازهم أبن التخريط
للمستقبل ليس وليد الصدفة بل أييت بتخريط جدول زمين زلكم قصد استثمار الوقت واجلهد وىذه م  صفات 

 الشخصية اإلصلازقة يف العمل .

قفسر أن  وىذا ما ( ،77.03(، وبوزن نسيب بلغ ) 25.42مث أييت بعد مستوى الرموح مبستوى مرتفع بلغ )
الصعاب والعراقيل يف ميدان عملو و حيب التجدقد واالبتكار  مستشار التوجيو واإلرشاد شخصا طموحا قتحدى

 سواء زان ىذا الرموح متعلقا ابىتماماتو الشخصية أو ادلهنية.
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فبجكم تعدد اخلدمات اليت  ،( 77.03(، وبوزن نسيب بلغ ) 16.04مث  بعد إدراك ال م  مبستوى مرتفع بلغ )
يدان تدخلو وعالقاتو مع شرزاء عدة يف ميدان عملو ) ققدمها مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وتوسع م

ادلتوسط ، الثانوي ، التكوق  ادلهين ، مرز  التوجيو ( وما تقتضيو الضرورة فهو مل م حبكامة يف تنظيم االبتدايي ، 
 وعدم أتجيل نشاط على حساب نشاط آخر حىت قتمك  م  تغرية مجيع نشاطاتو يف زل اجملاالت . وقتو

(.  وميك  تفسري ىذه النتيجة إىل 77.03( وبوزن نسيب بلغ ) 16.00وأييت بعد التنافس مبستوى مرتفع بلغ ) 
طبيعة العمل الذي ققوم بو مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي والذي قترلب دايما النشاط واحليوقة والتجدقد 

ر اآلخر ابلرضا. وىذه الصفة تدعمها جلسات تشعسلتلفة اخلدمات اليت ققدمها أبساليب وتقنيات  يف لتنوقعوا
التنسيق اليت تعقد مبراز  التوجيو واإلرشاد ادلدرسي نصف شهراي مع زمالء العمل اليت تفرض على مستشار 

 التوجيو روح التنافس والتمي  يف عملو.

إىل  ذلك وميك  ع و  ( ،77.03(، وبوزن نسيب بلغ ) 9.03أما بعد ادلثابرة فكان مبستوى متوسط بلغ )
الظروف احمليرة بعمل مستشار التوجيو واإلرشاد وزثرة ادلهام ادلسندة إليو واليت حتول بينو وبني بلوغو مستوى متقدم 

 م  ادلثابرة ، ومنها قراع التدخل الواسع وصعوابت التنقل .

ىذه  وميك  ع و( 70.36(، وبوزن نسيب بلغ )25.43)وقًتتب يف األخري بعد ادلسؤولية مبستوى متوسط بلغ 
النتيجة إىل تعدد اخلدمات اليت ققوم هبا مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي واليت تفوق توزقع  وتنظيم وقتو للقيام 

 هبا أحياان .

زما قتأثر شعور مستشار التوجيو واإلرشاد بتحمل ادلسؤولية م  خالل بعض االختالل الذي صلده يف عملية 
هناقة السنة الدراسية وفقا للتحجيم ادلقًتح م  الوزارة فيضرر مستشار التوجيو إىل  تنفيذ  توجيو التالميذ اليت تتم يف

ىذه التعليمات وادلشارزة يف رللس القسم لتوجيو التالميذ دون مراعاة رغباهتم وميوذلم ادلهنية ، وىذا ما قتناىف مع 
هين واليت تؤثر سلبا على شعور ادلستشار بتحمل التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادللعملية عملية العلمية والقيقة احل

 ادلسؤولية .

ىذا ابإلضافة إىل أن مستشار التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين قضيع أحياان جهده سدى يف حضور مجيع 
على الفصلية اخلاصة بعملية التقييم الًتبوي والصب اآليل لعالمات التالميذ  ومأل الواثيقاجملالس البيداغوجية 

الدتت بصلة  وىذه العمليات ميك  اسنادىا ألعوان اإلدارة وىي ربرلات اآللية اليت قتم العمل هبا يف الثانوايت ،ادل
 التعرف إىل اليت ىدفت (2013/2014) دمحم لربيعة العمل اإلرشادي والتوجيهي ، وقد توصلت دراسة عمراٍل

 دراسة يف الًتبوقة ادلؤسسات يف دورىم تفعيل عملية حول وادلدرسي ادلهين التوجيو مستشاري نظر وجهات على
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إىل  (معسكر ، غلي ان) الغريب الشمال ووالايت( أدرار ، بشار) الغريب اجلنوب والايت بني مقارنة استكشافية
 النشغاذلم ادلهين و ادلدرسي التوجيو مستشاري معاش أتزيد حقيقة ىذا الوضع ادلعاش م  خالل نتيجة مفادىا أن

زما توصلت إىل    ادلهام لتلك الغريب اجلنوب يف زمالءىم معاش ع  ختتلف ال النصوص يف الواردة تلك غري مبهام
 دلمارسة ادلعيقة ادلشازل حول الغريب اجلنوب يف زمالءىم و الغريب الشمال مستشاري بني حقيقية فروق وجود عدم

 . النصوص يف الواردة مهامهم

 :الثانيةمناقشة وتفسري نتائج الفرضية  -ب

فالفروق يف اجلنس بلغت قيمة )ف(  0.05أن قيم )ف( غري دالة عند مستوى  نتايج ادلعاجلة اإلحصاييةأظهرت 
(، و التخصص العلمي 0.129(، و ادلؤىل )0.122(، واألقدمية )548. 0(،  والس )0.084عندىا )

 (، وىذا ما قشري إىل حتقق ىذه الفرضية.0.458)

اليت ىدفت إىل  Ramzan&Galin 1990 1991) ) وقالني ة مع دراسة رم انوتتفق نتايج ىذه الدراس
اإلسالمية حيث  آزاد بقسم ادلاجستري طلبة لدى واإلانث الذزور بني اإلصلاز ودافعية السعادة بني العالقة معرفة

 وآخرون مسارة أسفرت نتايجها ع  عدم وجود فروق يف مستوى دافعية االصلاز قع ى دلتغري اجلنس ، ودراسة
حول متغري اجلنس  (2015) جراد أبو التدرقسية. و دراسة واخلربة العلمي وادلؤىل حول متغري اجلنس (2011)

 غ ة. قراع مبحافظات الًتبوقني واخلربة لدى ادلرشدق 

 أثر دلعرفة اليت ىدفت Adsul,Kambale)) 2008وزامبل أدسيل وختتلف نتايج ىذه الفرضية مع دراسة
 لوالقة التابعة سنغايل مبدقنة العليا الدراسات طالب لدى الربقات واختالف االقتصادقة خللفيةوا اجلنس م  زل

 ماىراراشًتا حيث توصلت نتايجها إىل عدم وجود فروق يف مستوى دافعية االصلاز تع ى دلتغري اجلنس .

ىذه النتيجة إىل طبيعة دافعية اإلصلاز وخصايصها اليت تعترب قوة داخلية لدى الفرد حترزها عدة  الباحثان وقع و
طبيعة  اخلارجية العوامل ، فم شلك  و أقل جهد  عالية سرعةبللقيام مبهامو بكفاءة داخلية وخارجية عوامل 

 فضال ع زعة على مدار السنة مضبوطة ومو مدروسة و العملية اإلرشادقة والتوجيهية نفسها اليت تترلب خرة 
، فيسعى ىذا األخري إىل حتقيق التكامل بني  يف النفس وحتمل ادلسؤولية للمستشار زالثقةتدخل العوامل الذاتية 

 .التكيفالنمو و أقصى غاايت مجيع اخلدمات اليت ققدمها ال لشيء إال إلرضاء التلميذ والوصول بو إىل 

ىذا إضافة إىل أن م  خصايص ذوي السلوك اإلصلازي يف العمل أهنم" قشعرون ابلسعادة و الرضا م  رلرد حتقيق 
نتايج إصلاز انجحة بصرف النظر ع  أي عوايد خارجية ، زحصوذلم مثال على مكافأة بناء على النجاح الذي 

ال التوجيو واإلرشاد ادلدرسي (. وىذه ىي حقيقة العمل يف رل 226: 1997حققوه) احلناوي. سلران ، 
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وادلهين، شلا قفسر عدم أتثرىا ابدلتغريات الشخصية والوظيفية اجلنس والس  أو اخلربة أو التخصص أو ادلؤىل 
 العلمي .

 وتوصيات:خامتة 

 لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسيع  مستوى دافعية اإلصلاز وأبعادىا الفرعية زشفت نتايج الدراسة 
) التخريط للمستقبل ، إدراك بينت ادلعاجلة اإلحصايية أن الدرجة الكلية لدافعية اإلصلاز وأبعادىا  حيثوادلهين 

فيما بينت أن بعد جتمل ادلسؤولية وادلثابرة مبستوى ال م  ، مستوى التنافس ، مستوى الرموح ( مبستوى مرتفع ، 
 .متوسط 

اجلنس والس  واخلربة ادلهنية وادلؤىل والتخصص العلمي أثرا على دافعية  أنو ليس دلتغريات الدراسةزما بينت نتايج 
 :رسي وادلهين ، وعليو نقًتح ماقليادلد اإلصلاز لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد

 إعادة النظر يف ادلهام ادلسندة دلستشاري التوجيو واإلرشاد ادلدرسي وادلهين  -

 .واإلرشاداز لدى مستشاري التوجيو لتنمية دافعية االصل ةإرشادق برامج بناء -

 . واإلرشاد التوجيوي حلاجيات  مستشار  تستجيب ةتكوقني برامجبناء  -

توظيف أخصاييني نفسانيني ومستشاري التوجيو يف التعليم األساسي وادلتوسط لتخفيف الضغط على ادلستشار -
  ادلقيم ابلثانوقة .

 االىتمام ابحلواف  ادلادقة وادلعنوقة اليت تستثري دافعية اإلصلاز لدى العينة ادلبحوثة.  -

 قائمة ادلراجع : -

(:اإلرشاد النفسي والتوجيو ادلهين ، الربعة األوىل ،عمان ،األردن ، جدارا للكتاب العادلي ، 2008أبو محاد، انصر الدق  ) -1
 إربد ، األردن ، عامل الكتب احلدقث .

(:االنتماء والرضا الوظيفي وعالقتهما بدافعية اإلصلاز لدى ادلرشدق  الًتبوقني مبحافظات غ ة 2015أبو جراد، خليل علي خليل )-2
 .جامعة األزىر غ ة ، ، رسالة ماجستري يف علم النفس ، زلية الًتبية 

 .سكندرقة ، الدار اجلامعية (: السلوك التنظيمي ، اإل1997احلناوي . دمحم صاحل ، سلران ، دمحم سعيد ) -3 
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(: الرضا الوظيفي و دافعية االصلاز لدى عينة م  ادلرشدق  ادلدرسيني مبراحل 2008اخلريي ، حس  ب  حسني العراس : ) -4
 السعودقة .جامعة أم القرى ، ادلملكة العربية زلية الًتبية، ، رسالة ماجستري يف علم النفس ،  التعليم العام مبحافظة الليث و القنفذة 

(: أثر استخدام الربرلة اللغوقة العصبية يف تنمية دافعية اإلصلاز للمعلم الفلسريين ، رللة جامعة القدس 2011اذللول ، امساعيل ) -5
 ادلفتوحة لألحباث والدراسات ، العدد الثاٍل والعشرون .

 لربعة األوىل ، عمان ، دار ادلسرية للنشر والتوزقع .(: سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت ، ا2007بين قونس ، دمحم زلمود )  -6

(: اإلرشاد ادلدرسي بني النظرقة والتربيق ، الربعة األوىل ،عمان ، األردن ، 2007دبور.عبد اللريف ، الصايف .عبد احلكيم ) -7
 دار الفكر .

عملية تفعيل دورىم يف ادلؤسسات الًتبوقة (: وجهة نظر مستشاري التوجيو ادلهين وادلدرسي حول 2013/2014دمحم ، عمراٍل ) -8
 وىران.، رسالة ماجستري ، زلية العلوم االجتماعية ، جامعة 

 (:مدخل لدراسة القياس النفسي ، الربعة األوىل ، مصر ، ادلكتبة العصرقة للنشر والتوزقع 2009معمرقة، بشري ) -9

(: " الضغط ادلهين وعالقتو بدافعية اإلصلاز لدى أطباء الصحة العمومية ، دراسة ميدانية على 2013،2014حنان ، قوراي )-9
 أطباء الصحة العمومية الدوس  ، رسالة ماجستري يف علم النفس ختصص علم النفس االجتماعي ، جامعة دمحم خيضر بسكرة .

لًتبية والعلوم اإلنسانية  الربعة األوىل ، دمشق ، دار (: ادلوج  يف البحث العلمي يف ا2009سعد عمر ، سيف اإلسالم ) -10
 الفكر . 

(: درجة تقدقر معلمي ادلرحلة األساسية الدنيا يف ادلدارس التابعة دلدقرقة تربية لواء الرصيفة 2012مسارة ، مسارة ، سالمات ) -11
 (.3( ، العدد )26لوم اإلنسانية (، اجمللد)لذواهتم وعالقاهتا بدافعية اإلصلاز لدقهم ،رللة جامعة النجاح لألحباث ) الع

(: علم النفس الصناعي ، الربعة األوىل ، اإلسكندرقة ، مؤسسة رؤقة للرباعة والنشر 2009عبد الرمحان ، حس  دمحم ) -12
 والتوزقع .

 (: القيادة والدافعية يف اإلدارة الًتبوقة ، الربعة األوىل ،عمان ، دار ومكتبة احلامد 2006علي أمحد عبد الرمح  ، عياصرة ) -13

 (: الدافعية لالصلاز ، القاىرة ، دار غرقب للرباعة والنشر والتوزقع .2006خليفة، عبد اللريف دمحم ) -14

 التوجيو ادلدرسي وادلهين ، اجل اير ، دقوان ادلربوعات اجلامعية .:ادلرجع يف 2014)خدجية ، ب  فليس ) -15

 spss ملي االستكشايف والتوزيدي مفاىيمهما ومنهجيتهما بتوظيف ح مةا(: التحليل الع2012تيغ ة، أدمحم بوزاين )-16
 ،الربعة األوىل ، عمان ، دار ادلسرية للنشر والتوزقع والرباعة .lisrelولي رل
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(I) Poste de Travail
(J) Poste de

Travail

Différence de

moyennes (I-J)

Erreur

standard
Signification

Interval de confiance à 95

%

Borne

inférieure

Borne

supérieure

Paramedicaux 1,77509 ,003 1,6392 10,1817

Administratif 1,99988 ,004 1,6785 11,3027

Médecins -5,91045 1,77509 ,003 -10,1817 -1,6392

Administratif 1,45397 1,000 -2,9184 4,0787

Médecins -6,49059 1,99988 ,004 -11,3027 -1,6785

Paramedicaux -,58014 1,45397 1,000 -4,0787 2,9184

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.
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UMC Sidi Ali
Homme 5 22 27
Femme 2 2 4

Maternité
Homme 11 22 9 42
Femme 22 112 16 150

Psychiatrie
Homme 8 32 15 55
Femme 11 38 9 58

Homme 162 47.93%

Femme 176 52.07%

0 – 5 ans 129 38.17%
5 – 10 ans 98 29%
11 - 15 ans 30 08.87%
16 ans et plus 81 23.96%

Médecins 50 14.80%
Paramédicaux 201 59.47%
Administratifs 87 25.73%

(Constante) 29,983 3,984 7,527 ,000
Rôle de ressources humaines dans

l'organisation des urgences
,315 ,162 ,101 1,951 ,052

Organisation des urgences et
changement

1,124 ,146 ,397 7,699 ,000

a. Variable dépendante : La prise en charge du patient
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02 0.252 09 0.200 16 0.614** 23 0.541**
03 0.445** 10 0.459** 17 0.582** 24 0.313**
04 0.533** 11 0.428** 18 0.560** 25 0.634**
05 0.657** 12 0.355** 19 0.404** 26 0.532**

06 0.375** 13 0.400** 20 0.589** 27 0.481**

07 0.479** 14 0.538** 21 0.721**

Fiabilité fractionnée 60 0.556
Coefficient Alpha Cronbach 60 0.749

UMC
Mostaganem

Homme 20 81 11 112
Femme 19 24 3 46

UMC Aïn
Tedeles

Homme 8 16 24
Femme 4 5 9
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01 0.349** 06 0.503** 11 0.232 16 0.415**
02 0.516** 07 0.671** 12 0.665** 17 0.030
03 0.514** 08 0.574** 13 0.464** 18 0.513**
04 0.478** 09 0.592** 14 0.525** 19 0.490**
05 0.366** 10 0.208 15 0.351** 20 0.601**

Fiabilité fractionnée 60 0.554
Coefficient Alpha Cronbach 60 0.698

01 0.517** 08 0.543** 15 0.505** 22 0.417**
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Personnel
Médecins Paramédicaux Administratifs Total

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Homme 8 13.33% 21 35% 4 6.66% 33 55%

Femme
8 13.33% 19 31.66% 27 45%

0 – 5 ans 7 11.66% 10 16.66% 2 3.33% 19 31.66%

5 – 10 ans 6 10% 08 30% 14 23.33

10 ans et plus 3 5% 22 36.66% 2 3.33% 27 45%

Poste de travail 16 26.66% 40 66.66% 4 6.66% 60 100%



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini



Etude du système d’évaluation de la performance des ressources humaines ـــــــ Mustapha Ghobrini


	1.pdf (p.1-554)
	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2-554)
	A1.pdf (p.1-9)
	1.pdf (p.1-2)
	2.pdf (p.3-5)
	3.pdf (p.6-7)
	4.pdf (p.8-9)

	A2.pdf (p.10-271)
	1.pdf (p.1-17)
	2.pdf (p.18-35)
	3.pdf (p.36-55)
	4.pdf (p.56-63)
	5.pdf (p.64-87)
	6.pdf (p.88-108)
	7.pdf (p.109-125)
	8.pdf (p.126-143)
	9.pdf (p.144-153)
	10.pdf (p.154-168)
	11.pdf (p.169-183)
	12.pdf (p.184-203)
	13.pdf (p.204-221)
	14.pdf (p.222-242)
	15.pdf (p.243-262)

	A3.pdf (p.272-301)
	1.pdf (p.1-12)
	2.pdf (p.13-30)

	A4.pdf (p.302-553)
	16.pdf (p.1-230)
	1.pdf (p.1-19)
	2.pdf (p.20-35)
	4.pdf (p.36-49)
	5.pdf (p.50-67)
	6.pdf (p.68-77)
	7.pdf (p.78-96)
	8.pdf (p.97-118)
	9.pdf (p.119-138)
	10.pdf (p.139-151)
	11.pdf (p.152-168)
	12.pdf (p.169-188)
	13.pdf (p.189-211)
	14.pdf (p.212-230)

	17.pdf (p.231-252)
	أ- الحدود المكانية: أجريت الدراسة بمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بعشر ولايات جزائرية وهي : وهران ، بلعباس ، معسكر ، سعيدة ،  عين تموشنت ، تلمسان ، شلف،  باتنة ، الجزائر ، أدرار  .
	ب- الحدود الزمنية: امتدت المدة الزمنية لإجراء  الدراسة من شهر فيفري إلى شهر ماي 2016.
	9-1 من حيث الجنس :




	2.pdf (p.555-570)

