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  الحوار في خدمة السلم  واإلنسانية
  الحاج دحمان.د

  فرنسا  ،األلزاس العليا  ،كولمار جامعة  
راجعي مصطفى، أستاذ علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، الجزائر.د: رجمةت

.  
الدميقراطية تكنولوجيا املعلومات والتواصل و  العوملة ورديفاها

اإلعالمية حولت العامل إىل قرية ومسحت لنا مبعرفة كل شي عن كل 
ددة تقدم ويوميا أخبار متنوعة عن وقائع متع.ماحيدث يف حينه

ملستهلكي املعلومات،و تأيت يف مقدمة  هذه األخبار تلك األخبار 
املتعلقة بأحداث عنف مربوطة بالدين، ومن خالل كل هذا نشهد 

عودة النقاش حول مكانة الدين وتلك املقولة الدائعة الصيت  
القرن الواحد وعشرون سيكون أسطوريا أو ال " الندري مارلو

  )1("يكون
ولكن هل هذا هو  الواقع؟ االنتشار .ض التعايشالعوملة تفرت 

ا  تالواسع للعنف ،احلرب والفظاعا املنسوبة غالبا للدين يظهر أ
يف هذا . فاجأت اجلميع، فاستخدام الدين بات معروفا للجميع

السياق ومبناسبة كل حادثة  عنف تقع نسمع أصواتا تنادي املسلمني 
األمر فهو يعترب إدانة يف حد  مبجرد التفكري يف.بالتنديد واالستنكار

 البعض األخر يلقي باللوم على اإلسالم ويتهمه بالعنف وبعدم .ذاته
رغم أن الشواهد عديدة من مصادر  .تقبل االختالفالتسامح و 

العودة اىل أسس التعايش الذي هو من صميم  .اإلسالم تنفي ذلك
مع اإلسالم هو مسعى يصب لصاحل تعزيز األمن والسالم يف اجملت

من وجهة نظر تارخيية،كيف نعيد رسم بناء السلم واحلوار . اإلنساين
الذي دافع عنه اإلسالم طويال؟  وكيف نصف دعاة وفاعلي احلوار 

  والعيش املشرتك؟
  هل هناك يف اإلسالم مؤشرات  على العيش املشرتك ؟

لإلجابة على هدا السؤال نساءل القران الكرمي مث السرية النبوية 
ببعض الشخصيات التارخيية اليت جعلت من حوار  مث نستشهد

  .الديانات قضيتها األساسية وغايتها املنشودة
  : القرآن واحلوار

يعطي اإلسالم أمهية غري مبالغ فيها للوفاق بني البشر بغض 
التضامن مع أخيه فهو يدعو اإلنسان إىل التعاون و .النظر عن دينهم 

رة األكثر داللة مر والسو هناك عدة سور تدعو إىل هذا األ.اإلنسان
لقد خلقناكم من ذكر "منها حتديدا  23واآلية  هي سورة احلجرات

التعارف يسمح باحلوار  ".وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
  والتعاون ويسهل قيام جمتمع متوازن  

  

 
ويضمن لكل فرد من خالل التسامح واحلرية واملسؤولية حياة هنيئة 

  .ار حياة إنسانيةباختص...ومستقرة 
انطالقا من هذا املبدأ ميكن القول أن اإلسالم كغريه من األديان 

جيب اإلشارة  .يدعو إىل االلتقاء حول مبدأ اإلنسانية وليس العكس
إىل اآلية هنا ال تتوجه باخلطاب إىل املسلمني فقط أو املؤمنني ولكن 

" ون،املسلمونيا أيها املؤمن"جند يف القران غالبا .للبشر يف عمومهم 
وكأن اآلية .ر عامةولكن يف هذه اآلية اليت اشرنا إليها ختاطب البش

واإلسالم مثله مثل .يف البشرية كل الناس أخوة: تقول للمسلمني
األديان التوحيدية يدعو اىل حياة ملؤها احلب والتسامح والسلم وهو 
يؤكد على ما جيمع كل األديان آي التفاهم بني البشر بدون 

شرع "أن الدين عند اهللا واحد   13جاء يف سورة الشورى اآلية .متييز
لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وماوصيىنا به 

  "إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تفرقوا فيه
ومن جهة أخرى، فان اإلسالم يعترب كل األنبياء إخوة بالنظر 

وسبب ثاين لإلخوة بني بين هذا االعرتاف ه.لرسالتهم املشرتكة
 لقولوا أمنا باهللا وما أنز .."سورة البقرة من 136اإلنسان جاء يف اآلية 

إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما  لإلينا وما انز 
م النفرق بني أحد منهم  موسى أويت وعيسى  وما أويت النبيون من ر

  ".وحنن له مسلمون
إلنسان مركز كل اهتمام ويعطيه كل كما أن  اإلسالم يضع ا

من  سورة البقرة   256ففي اآلية .احلرية يف املعتقد وحرية االختيار
أفأنت " من  سورة يونس جاء  99ويف اآلية " ال إكراه يف الدين"جاء

هذه اآلية تتوجه للناس الذين ال ". تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني
يعرتف . هم أمر جيب أتباعهمن حقهم عدم اإلميان واحرتام.دين هلم 

ملا عاد النيب إىل مكة تال .القرآن حبق املرء يف اختيار دينه وإميانه
هذا مايسمح لنا ). سورة الكافرون" (لكم دينكم ويل دين" عليهم 

بالقول أن اختالف وجهة النظر ال ينبغي أن تدفع بالناس إىل 
" اإلمث والعدوانوتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على " التمزق

على البشر أن يتعاونوا للقضاء على الظلم ). 2سورة املائدة،اآلية (
وعكس ذلك هو غريب عن روح اإلسالم .والفقر واإلقصاء والتمييز

  .وعن روح كل دين
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نيب  .رجال والنساء ويربط اجلميع باهللالدين هورباط بني ال
  ".لنفسه ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب"اإلسالم  قال 

يف االسالم ال جيب فقط االميان باهللا الواحد واملشرتك وال التمييز 
فكل دور العبادة  . بني األنبياء ولكن كذلك ينبغي احرتام دور العبادة

و لوال دفع اهللا "كلها ينبغي أن تكون موضع احرتام جاء يف القران 
ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد  الناس بعضهم

بعبارة أخرى فان اسم اهللا يعظم يف دور ".اسم اهللا كثريا يذكرفيها
إن تعظيم دور العبادة هو تعظيم .العبادة اليهودية والكنائس واملساجد

  .هللا الواحد
اإلسالم يدعو إىل  التبادل والضيافة بني  من جهة أخرى،

الكتاب حل  اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا" املؤمنني
وأخريا،يأمرن القرآن ) من سورة املائدة(ل هلم لكم وطعامكم ح
الينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل " بالعدل واإلحسان

من سورة  8االية  "( خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم
  )  املمتحنة

  نبي االسالم والحوار
ان وتظهر السرية النبوية عالمات على احلياة املشرتكة مع أدي

مع ) دستور املدينة ( لقد أمضى النيب ملاجاء اىل املدينة وثيقة . أخرى
مني أن يصوموا يف يوم كما أمر املسل.اليهود وتبادل معهم اهلدايا

كان   Youm Kippour) يوم النجاة( كان عيدا يهودياعاشوراء و 
الشعب اليهودي حيتفلون به شكرا هللا على أن جنا موسى وشعبه من 

عامل املكيون صحابة الرسول معاملة سيئة وقمعية طلب  وملا. فرعون
لطلب اللجوء حيث ) اثيوبيا احلالية( منهم النيب التوجه اىل احلبشة

ا ملكا اليظلم عنده أحد "قال هلم   لوخرجتم اىل أرض احلبشة فان 
  ".وهي أرض صدق

اإلمام ابن .اإلسالم بابه التسامح والتعاون واحرتام األديان كلها
الشخصية اإلصالحية البارزة صرح انه يزرع )1940-1889( باديس

احلب على أساس املساواة االحرتام جتاه كل شخص مهما كان عرقه 
  .أو دينه الذي يعتنقه

لسبب أو ألخر الحنتفظ إال باللحظات الصعبة بني األديان  
نيب اإلسالم كان له تبادالت .وننسى حلظات احلياة املشرتكة بينها

كما بني ذلك ميشال ) يف اليمن احلالية( يحي جنران مثمرة مع مس
أمل يكن ذلك نوعا من احلوار بني . ريرب يف كتاباته عن االسالم

  )2(االديان؟
  لشخصيات التاريخية والحوارا

 ،ملعاصر للكلمة، بدأ منذ زمن بعيداحلوار مابني األديان باملعىن ا
بني  م823 وميكن أن نشري إىل اللقاء  الذي مجع يف بغداد سنة

 823و 780الشرقرئيس كنيسة ) م823تويف ( البطريرك تيمويت األول
أو نذكر أيضا  اللقاء بني البابا . بني وهارون الرشيد اخلليفة العباسي

اللقاءات كانت . م1076غريغوار السابع والسلطان الناصر سنة 
اجملمع  ، أقر1965ويف . البدايات األوىل للحوار بني الديانتني

ي للفاتيكان الثاين بضرورة احلوار مع األديان حيث جاء يف الكنس
 الذين يعبدون اهللا أن الكنيسة تنظر بتقدير للمسلمني: ثيقةالو 

الرحيم والعظيم خالق السماوات واألرض والذي  ،الواحد،احلي
  .خاطب  البشر

الديانات األخرى قمة قع ،عرفت العالقات بني اإلسالم و يف الوا
وهي فرتة ا الزدهار . دلس يف العهد الذهيب لإلسالمازدهارها يف األن

يف احلقيقة، حدث  .الياهو أشتور اريخ اليهودي أيضا كما كتبيف الت
لقاء اسثنائي بني اإلسالم واليهودية، مسح جو التسامح الذي كان 
ويتهم كما شاركوا بصفة فاعلة يف  سائدا بأن احتفظ اليهود 

 ،بكل محاس واخالص كشعراء شارك اليهود مع املسلمني.اجملتمع
وعملوا مجيعا لصاحل خري اإلنسان  ماءأطباء وعل فالسفة، ،موسيقيني

  . عامة
 أرسطو،: ندلس على ترمجة الكتب اليونانيةعمل املسلمون يف األ

هؤالء الفالسفة .طوروا بطريقتهم الفلسفة العربيةو  أفالطون أساسا،
) 873ت(كر منهم الكندي لعبوا دورا حمددا يف املقاربة الدينية  ونذ 

وهم قد واجهوا الدين والعقل ) 1198ت(وابن رشد ) 950ت(والفارايب
بالنسبة إليهم حقائق العقل التناقض حقائق النقل  فاحلقيقة هي .
  .مهماكان مصدرها عربيا أم غري عريب" واحدة "

تلك املرحلة املزدهرة يف الفالسفة اليهود كان هلم اثر يف 
 سعدية جاوون، ى سبيل املثال  داود املقمص،نذكر عل ،االندلس

ابراهيم ابن داود وخاصة الفيلسوف والطبيب موسى ابن ميمون 
  )1204ت(القرطيب  

هكذا عرف احلوار .كانت احلوارات بني  خمتلف الفالسفة مثمرة 
مابني الديين بني ابن رشد وابن ميمون مستوى من الرقي حىت أصبح  

لقد اعتبارا هذا  .لفيلسوف األخركل فيلسوف يشيد ويبجل دين ا
  ".للديانتني التوأمني " إبراهيم كان أبا مشرتكا: شكال ساميا للتوحيد 

كتب ابن ميمون عن ابن رشد وعن الديانة وعن الكتب 
ما جتليان :حنن متفقان حول عالقة العقل بالنقل "السماوية  إ

 إذا عند فليس هناك تناقض بينهما إال .خمتلفان حلقيقة إهلية واحدة
ا  أصحاب القراءة احلرفية للنصوص الذين جيهلون مدلوال

الكل يعرف أن ابن رشد وابن ميمون كان ) .داللة احلائرين"(اخلالدة
امللك االسباين .هلم إسهامات كبرية يف العلوم وخباصة يف الطب
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كان .ألفونسو العاشر كان قد طلب ترمجة التينية للقران وللتلموذ
  .ني يذهبون لنفس املدارساليهود واملسلم

الصويف  ألندلس هي األندلس اليت عاش فيهاوأخريا، هذه ا
ف بالشيخ األكرب املعرو ) 1240تويف (الشهري حمي الدين اين عريب

الذي ترك لإلنسانية  ن أفالطون صاحب مذهب وحدة الوجودبابو 
ة هي كانت رسالته األساسي.مؤلفا 846تراثا ضخما متكونا من 

لتالية يف اليت عربت عنها األبيات الشعرية ا لتسامح واحملبةاالعرتاف وا
  :ديوانه ترمجان األشواق

  لقد صار قليب قابال كل صورة
  فمرعى لغزالن ودير لرهبان
  وبيت ألوثان وكعبة طائف
  وألواح توراة ومصحف قرأن

  أدين بدين احلب أىن توجهت ركائبه
  .فاحلب ديين وإمياين

رص اجلميع على ضمان حياة جنحت األندلس بفضل ح ،هكذا
ا كما أخربنا املؤرخون كان الناس خمتلفني وقريبني .هادئة وغنية لسكا

  . من بعضهم يف نفس الوقت،وكان اجلميع يكمل اجلميع
يف القرن التاسع عشر،لدينا مثال أخر عن الوفاق بني األديان يف 

جتسد الوفاق بني األديان يف . مرحلة خمتلفة ويف ظروف مغايرة
الذي عرف عنه أنه قدم ) 1883-1808(خصية األمري عبد القادرش

يف دمشق عام  املارونيني من االعتداءات عليهم محاية للمسحيني
وبالرغم من أنه حارب اجليش الفرنسي احملتل للجزائر اال أنه . 1880

مل مينعه ذلك من أن تكون له عالقات ود واحرتام مع ممثلي الكنيسة 
ارى لعرفت إيل املسلمون والنص لو أصغى"ح انهالكاثوليكية حيث صر 

" را وباطنا ولكن ال يصغون إيلولصاروا إخوانا ظاه ،اخلالف بينهم
  ).االمري يف  كتابه ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(

رية من قبل اجليش الفرنسي بعد احتالل الزمالة مبعسكر اجلزائ
شق  حيث استقر األمري يف دم السجن مبدينة بو وامبواز، ودخوله

ويف دمشق سيعطي االمري معىن .ضريح شيخه حمي الدين ابن عريب
استخدم مفهوم باقا و وهو الذي كان س.لكفاحه من أجل االنسانية 

لقد قدم االمري محايته للجالية املسيحية خالل ". حقوق االنسانية"
مسيحيا مارونيا من  ألف 12لقد أنقذ  .1860احداث جويلية 

اءها مسلمون غاضبون حيث تدخل هجومات وشيكة كان ور 
األديان ويف مقدمتها اإلسالم هي شريفة ومقدسة وليست "قائال

أحذركم من ..كانا للضاللة أو االصوات الناعقةخنجرا للجهالة آو م
) ترمجة من النص بالفرنسية"(سريوا يف خطى الشيطان واجلهالةأن ت

 وهو منقول من تقارير قنصل فرنسا يف دمشق الذي يوضح أن

هذا املوقف من األمري كان  .)3(األمريقد مجع جيشه النقاذ املسيحيني
الكثري من رؤساء الدول أعربوا .له صدى معتربا يف مجيع أحناء العامل

هكذا ونتيجة هلذا املوقف النبيل كرمه البابا .عن اعرتافهم له جبهوده
وبعد تلقيه الرسائل . ووسام الشرف الكبري Pie IXمبنحه وسام 

مافعلناه من خري مع "دة  للشكر واالعرتاف كتب األمريالعدي
الن .املسيحيني قمنا به وفاءا لإلسالم واحرتاما ملبادئ اإلنسانية 

كل الشرائع اليت جاء .العباد كلهم عيال اهللا وأحبهم هللا أنفعهم لعياله
ا األنبياء منذ أدم واىل سيدنا حممد عليه الصالة والسالم قامت 

وماعدا هذين .ظيم اهللا العلي القدير والرأفة خبلقهتع:على مبدأين 
والشريعة .املبدأين ليس هناك إال مسائل خالفية غري كبرية األمهية

ة والرأفة واحلرص على احملمدية من بني كل الشرائع اوصت بالرمح
  ).ترمجة من النص الفرنسي" (جتنب الفنتالتعاون و 

ة إىل املسيحيني لإلشار " حنن"يستخدم األمريعبد القادر صيغة 
املشهور  ويف كتابه .فهو خيشى الفتنة بني البشر: منيواملسل

املختلفة حيث جاء يف  يطرح لنا رؤية عميقة ملا جيمع األمم"املواقف"
احد ربنا هو رب مجيع األمم املخالفة لنا وهو رب و "هذا الكتاب 

  .)ترمجة من الفرنسية"( للجميع
وكل اخلالئق تعود  ماهي العربة من كل هذا؟ الرب واحد

 .تعظيمه: فان الغاية واحدة ،ومهما تعددت طرق الوصول إليه.ليهإ
وخدمة مجيع اإلنسانية هي  واحرتام كل البشر، ،احلوار مابني األديان
  .أفضل الطرق لتعظيمه
قام إمام مسجد  ،ين،وخالل احلرب العاملية الثانيةويف القرن العشر 

سجد إىل مكان ملقاومة باريس سي قدور بن غربيط بتحويل امل
وكان للمسجد  .االحتالل النازي ومكانا أمنا إلنقاذ وإيواء اليهود

قام  .Les Francs-tireurs partisans (FTP)فرعه من منظمة 
وقام .أعضاء هذه املنظمة خالل هذه الفرتة بإنقاذ وإسعاف اجلرحى

اق مسجد باريس مبساعدة العائالت اليهودية اليت كانت تنتظر األور 
اإلدارية من سلطات االحتالل النازي لرتحيلهم إىل اجلنوب الفرنسي 

ولقد أحصى الدكتور . أو إىل جنوب املتوسط يف املغرب العريب
بطاقة غدائية منحها ملسجد باريس اعطيت لليهود  1600أسولني 

الذين وجدوا يف املسجد ملجأ ومحاية من الرتحيل النازي إىل 
  .معسكرات االعتقال

آيات قرآنية ظر لكل هذه الشواهد اليت أوردناها من وبالن
لم نوردها وللشواهد التارخيية من أفعال وأحاديث نبوية والتي

شخصيات كبار يف تاريخ اإلسالم ميكن أن نؤكد أن اإلسالم كان 
سباقا  للحوار بني األديان وأنه دعا دائما لإلخوة والسالم  وهي 

  . دعوة من صميم اإلسالم
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 الخيالالديمقراطية بين الواقع و 

 يامنة بن فرح 

 تونس -والعلوم اإلنسانية بصفاقس اآلدابقسم الفلسفة بكلية 

 ؟ ما الديمقراطية_ 1

 - ا عبارة دخيلةال ميكننا تقدمي تعريف واضح للدميقراطية ال أل
ا حتمل الكثري من الغموض ما جيعلها   ّ إمن  و  - )1(داللةو لغة  ّ                                ا أل     

ا املطلب األساسي و  .كلما حاولنا اإلمساك حبروفها  تنفلت منا ّ                أل   
ّ                                               لكل  الشعوب فسنحاول اإلحالة على ما تعنيه وفقا ملا  أ صطلح ُ  

الدميقراطية تعين ف.                     ّ       ّ                عليه لنرى إن كانت تطب ق فعلي ا على أرض الواقع
 يفعربها حتديد العالقات                 ّ قواعد واضحة يتم  ام سياسي يقوم على نظ

      ّ يستمد   - كما يقال–ويف الدميقراطية . هماوبين الداخل واخلارج
كل " فـالدستور شرعيته من اإلرادة اجلمعية واملتحدة للشعب، 

فالشعب الدميقراطي يقبل سلطة . "سلطات الدولة مصدرها الشعب
مواطن    ّ أن   كما. مستقبلهه و القانون ألنه يف اآلن نفسه واضع

ّ   تتحد د  لذلكوفقا  .داخل جمموعة سياسية حمددةيوجد دميقراطية ال    
توفري ضمانات      ّ    وتتمث ل يف ثالثة أبعاد رئيسية يف ماهية الدميقراطية

احرتام حقوق اإلنسان واحرتام مبدأ تداول السلطة طبقا لإلرادة 
 إىل جانب.      ّ  الديني ةة و والفكري ةالسياسي يةالشعبية والقبول بالتعدد

تنظيمية اإلجرائية والقواعد هذه املبادئ هناك العديد من اآلليات وال
القبول بالتعدد التنظيمي ومن بني هذه القواعد الدميقراطية        ّ  ا تتحق ق
وتأكيد الفصل بني السلطات وضمان  واجلمعيايت ايتواملؤسس

استقالل القضاء ومشاركة املواطنني يف صنع القرار واالنتخابات 
والفصل بني  النزيهة وتوفري ضمانات الرقابة السياسية وحرية الصحافة

   .الدولة واحلزب احلاكمجهاز 
وفقا ملا نراه اليوم يف مجيع الدول دون استثناء ميكننا التأكيد على 

ّ                أن  كل  هذه التعريفات     ّ              ّ                  ، تعريفات نظري ة ال جند هلا أثرا يف "    ّ  سياسي ة" 
ا قوانني مكتوبة الواقع،  ّ                بل هي جمر د قواعد ميكن أن تفهم على أ                            ّ        

لدولة مبعىن الغاية من تأسيسها غايتها تنظيم احلياة بني األفراد داخل ا
ا ال املواطن ّ                وعليه فإن  هذه التعريفات . احملافظة على أمن الدولة ذا         

ال ميكنها أن توقف فينا حب معرفة هذا املصطلح الغامض وتكرار 
ا منهج أو   الدميقراطية؟ طرح السؤال ما ّ           هل هي فكرة سياسية أم أ                        

ا فكرة أمنا ب     ّ إن سل  سياسي؟ و  "تكتيك" إىل أي مدى ميكنها أن ّ         
هذا  أن يكون هلا" فكرة"؟ مبعىن كيف للـتؤثر وأن تكون مطلب الكل
ا منهج فهي  الدويل؟اإلهتمام الفردي واجلماعي و  ّ            أم ا إذا سلمنا بأ                 ّ 

ا، وهي  لن تكون غري منهج اختاذ القرارات العامة من قبل امللزمني 
بني أفراد اجملتمع،  واملتبادل يقتضيه التعايش السلمي "ضرورة"منهج 

ّ                            منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات متك ن اجلماعة السياسية من إدارة                               

ّ   أوجه االختالف يف اآلراء وتباين املصاحل بشكل سلمي ومتك ن                                               
الدولة، بالتايل، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب 

الدميقراطية من خالل تقييد         ّ    ذلك ما حتق قه . الفنت واحلروب األهلية
عليها القوى  تصادقاملمارسة الدميقراطية بدستور يراعي الشروط اليت 

  .الفاعلة يف اجملتمع
ّ            ّ                        وإن كانت جمر د فكرة سياسي ة أو منهج ينتهجه ممارسي –لكن            

ّ                    هل متك نت الدولة، عن طريق -السلطة حفاظا على الدولة     
مواجهة أسباب الفنت در العنف و الدميقراطية، من السيطرة على مصا

هل بطلت األسباب اليت من أجلها ننادي بالدميقراطية ؟  وغريها؟
 –  ّ                 ّ           ّ                       ّ   حىت  وإن كان للدميقراطي ة حدودا تقي دها من أجل املصلحة العام ة 

ّ                            فهل أن  وجودها فعلي  ؟ أين املنادين بالدميقراطية  -وهو ما ال نرفضه             ّ      
عندما يضطهد الشعب الفلسطيين وتسلب منهم أهم وأوىل حقوقهم 

                                       ّ   ة ؟ أين الذين ينسبون إىل أنفسهم الدميقراطي ة وهي احلق يف احليا
عندما زرع اإلرهاب يف الدول العربية وهم يف الواقع له فاعلون؟ كان 

من  بدالوضامنا للحريات الفردية  اعلى الدميقراطية أن تكون حارس
على الرغم من ذلك و . )2("الوحش الذي ال مالمح له"أن تكون 

ا تبقى املنطقة الوحيدة اليت ّ                          فإ  ّ                   سوف تستمر  ملا حتمله من صورة             
  . مجيلة

  المتطلبات األخالقية والتضمينات السياسية لفكرة الديمقراطية_2
ّ                  إن  املطلوب من تأسيس  النظر إىل الوضع اإلنساين          ّ  الدميقراطي ة 

ّ                                 ّ   من زاوية أخالقية ألن  هذه األخرية تعترب الضامن الوحيد حلري ة                   
ّ            اإلنسان وإلنسانيته ولعل  التنظري لدمي     ّ      ّ                   قراطي ة كوني ة خري نظر قادر على                     

                                       ّ       ّ   ولكن هل ميكننا اإلقرار بوجود دميقراطية كوني ة أم أن ه . حتقيق ذلك
ّ                             يبقى جمر د تنظري ال يتجاوز دائرة اخليال؟         

ّ                                     ّ                  أو ال، عندما نتحدث عن دميقراطية كونية فإن نا جند أنفسنا أمام   
ّ                                   ّ مفارقة تتمث ل يف أن  الدميقراطية من جهة ال ميكنها أن تتحق   ّ  ق إال            ّ          

                                                   ّ       داخل الدولة ومن جهة أخرى يكون املواطن الدميقراطي كوني ا أي ال 
ّ               إن  السؤال الذي يّ  مث  . ينتمي إىل موطن بعينه أو إىل مكان بعينه طرح ـ 

مبعىن كيف ميكن حتقيق     ّ   كوني ة؟اليوم هو كيف للدمقراطية أن تكون  
فاق عاملي؟ على أن البحث عن حقوق    ّ بات   ىحتضىن دميقراطية ـب

مل يكن من ،بغض النظر عن اإلنتماءات القومية ،سية كونيةأسا
البحوث اجلديدة فهو ضارب يف القدم إذ جنده عند الفالسفة منذ 

بالكونية املقصود    ّ إن   .زمن ويطرح األسئلة احلامسة يف الوقت الراهن
لكل فرد احلق يف مبعىن اإلعرتاف بأن كل البشر كائنات أخالقية 
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ال كمواطنني أو كأعضاء ينتمون إىل جمموعة  احلماية القانونية كبشر
ا                 ّ ي كل احلدود داخلي    ّ ختط      ّ  كوني ةإضافة إىل ذلك تعين ال.    ّ  معي نة

ّ        يف ظل  مصطلح –ا إلرساء العدالة مبعىن ما عاد      ّ خارجي  و   - "     ّ الكوين  "   
احلديث عن انفصال احلدود بني الدول ممكنا بل ستكون هذه 

ّ           راعات ألن  ما جيمعها الصوترات و احلدود ملتحمة على الرغم من الت        
يف تأمالته الذاتية كتب مارك أوريل .    ّ  كوني ةمجيعا هو الدميقراطية ال

. إذا كنا نشرتك يف ملكة التفكري فإن ذلك يعين أننا نشرتك يف العقل"
وإذا كان األمر كذلك فهذا يعين أننا نشرتك يف القوانني، وإذا كان 

ني نشارك يف إدارة األمر على هذه احلال، فذلك يعين أننا كمواطن
  .دولة، وإذا كان األمر كذلك فإن العامل هو يف اآلن نفسه دولة

ّ       ّ   لكن هل ذلك يعين أن الدميقراطية هي الكونية أم أن  الكوني ة                                              
 - كما سبق وإن أشرنا-            ّ                        صفة للدميقراطي ة؟ إذ جند هذه األخرية تعين 
ّ          نظام سياسي قوامه قوانني حتد د العالقات ّ  مستمد ةو                           شعب من إرادة ال     

ما  داخل جمموعة سياسية حمددةبذلك يكون مواطن الدميقراطية و 
ّ      لعل ذلك ما يتعارض مع ما أك دناه و  كويناملواطن الجيعل منه غري                           

ا جامعة و  منذ البداية ّ           بأن  الدميقراطية ال حدود هلا وا                           ّ   .  ّ  كلي ة  

  مدى مطابقتها للفكر الراهنو   الديمقراطية في الفكر الكنطي  

     ّ         مدى حتق قها على      ّ                      الكوني ة والبحث عن معناها و لة إن طرح مسأ
ا هي مسألة ضاربة يف لواقع ليست من املسائل الراهنة و أرض ا ّ                    إمن   

ّ              القدم حيث كان هم  املفك رين منذ ظهور       ّ الفكر الفلسفي البحث عن                
العصر الذي اجملاالت بطرق خمتلفة تتماشى و            ّ الكوين يف كل  املطلق و 

ّ        إليه ينتمي املفك ر ولعل  مصطلح        ّ كانت قد "      ّ         ّ  الكوني ة السياسي ة"              
كانت فالثورة الفلسفية على يد كنط ظهرت يف العصر احلديث مع 
ّ  أس ستدشينا لفكر نقدي جديد  من  هقطيعة معرفية مع ما سبق  

يئة األذهان لتغيري األنظمة السياسية . فلسفات فلقد سعى كنط إىل 
ر وجعل من والثقافية واالجتماعية اليت باتت ال تتالءم مع روح العص

فكرة النقد والتقدم اإلنساين وقدرة العقل البشري احملاور الرئيسة 
لتأسيس فلسفة تنويرية كانت اهلدف الرئيسي الذي سعى عصر 

العبارة السابقة " سالم دائم بني الدول"فكان . التنوير إىل حتقيقها
                        ّ             الراهنة فكان كنط بذلك سب اقا يف التنظري " العوملة السياسة"لعبارة 

ا أكثر من أن تكون  هذا باإلضافة إىل .            ّ  دميقراطية كوني ةل ّ   جمر د أ  
برنامج مل يكتمل بعد وال يزال هي وإمنا   نتاجا ملرحلة تارخيية منقضية

أمل يكن . قادرا على أن يلعب دورا إجيابيا يف اجملتمعات املعاصرة
 )3( "جيب أن يكون الدستور املدين لكل دولة دستورا مجهوريا"القائل 

)4("               ّ   املبادئ اليت للحري ة على  الدستور جيب أن يتأسس"و
أن جيب "و 

 )5(."على ابتكار شروط حسن الضيافة العاملية    ّ كوين  يقتصر احلق ال
مصطلحي ن كنط يستعمل نلحظ من خالل هذه املقوالت أ

ّ            ّ                       ليدل  على الشمولي ة وعلى ضرورة تشريك كل "       ّ العاملي  "و"      ّ الكوين  "    
ّ                وأن يشمل القانون كل  الناس مبن فيهم                      ّ  البشر يف احلياة السياسي ة                   

ّ            وبذلك نؤك د على أن  كنط مل ينس . الغرباء من خالل حسن الضيافة         ّ        
يف سياسته الغرباء عن الدولة بل مشلهم القانون الكنطي من خالل 

ّ             وقد فس ر ذلك بقوله " الضيافة"استعماله ملصطلح  كما يف البند "     
. "ن وإمنا عن القانونحمبة اإلنسا السابق بأن الكالم ال جيري عن

                                            ّ   ال ميكن أن تفهم من الناحية اإلنسانية أو اإلجتماعي ة الضيافة  مبعىن،
                              ّ     ّ                 ال ميكننا معاملة الغريب معاملة جي دة ألن ه حيتاج ذلك مبوجب 

أن تكون كرم إنساين أو بل إن الضيافة أكثر من الطبيعة أو التاريخ  
ا هي ّ     واجب إجتماعي و إمن  جيعل الغريب  "  ّ حق  " ،لكل الناس» حق«                 

ّ                                         مواطن بالقو ة يف الدولة اليت يقصدها لتصبح بذلك الدولة  دولة «          
ا » اإلنسان العامة ّ   إ  م    ّ ينظ   "احلق يف الضيافة". "   ّ  كوني ةاجلمهورية ال" 

ذا املعىن تعين لفظة ضيافة حسب كنط. بشرالالتفاعالت بني  : و
من طرف اآلخر، عندما يكون على  حق كل غريب يف أال يعامل"
ّ  ال ميكن للغريب أن يطالب باحلق  . ، معاملة العدوض هذا األخريأر                           

ّ        يف حمل  إقامة  ّ               الذي يستوجب عقد خاص  بالرب  جيعل منه لبعض (         ّ                   
ا حق  الزيارة ) الوقت ضيف املنزل ّ          وإمن      ّ الذي جييز جلميع الناس أن   

م،ي مبوجب حق التملك املشرتك للمساحة األرضية،  عرضوا انتماءا
ة الشكل، ال يستطيع البشر أن يتفرقوا عليها إىل فبما أن األرض كروي

اية األمر، أن يتحملوا بعضهم  اية، إمنا هم مضطرون، يف  ما ال
 )6(."البعض متجاورين

ّ                         ّ                 ّ           إن  طرح مسألة السياسة الكوني ة ألمر غاية يف األمهي ة استطاع    
مامه بالسياسة و مبصلحة املواطن ولكن  كنط من خالله أن يثبت إ

ّ                            سياسة واقعي ة؟ صحيح أن  دعوة كنط إىل مساعدة الغريب هل هذه ال           ّ          
ّ   باستضافته قد اعتمدت كقاعدة قانوني ة يف اتفاقي ة جنيف اخلاص ة             ّ          ّ                                
ّ                                      بالال جئني واليت تنص  على عدم ترحيل الالجئني إىل بلدهم األصلي              ّ    
م إال  أن  هذا  ّ      قسرا يف حال كان ترحيلهم يشك ل خطرا على حيا    ّ                    ّ                          

ّ             ّ            جانب منه جمر د تنظري مل يتحق ق إىل يومنا التفكري الكنطي يبقى يف            
            ّ                                      هذا، كيف يتحق ق يف عامل يطغى عليه الصراع من أجل حتقيق 

ّ                                املصاحل اخلاص ة؟ كيف ميكن الوصل بني الدميقراطية  املصطلح  -         
ّ                  ّ   السياسي املرتبط هو ذاته بقواعد وضوابط حتد دها النخبة السياسي ة                                        - 

ائي   ّ      والذي ال ميكن أن حيد د أو        ّ                           ّ والكوني ة هذا املصطلح املطلق الال                 
  أن يضبط بقواعد؟

ّ                           ّ                    إن  ما يشد  اهتمامنا يف مسألة الدميقراطي ة ما يقال عنها وهو         ّ ا  ّ  أ    
ّ  ممارسة احلرية يف اجملتمع والدولة انطالقا من أن  من أشكال شكل                                         

الشعب هو حمور العامل ومقياس القيم باعتباره صانع تارخيه وسيد 
لطة ومالكها، ميارسها من خالل فالشعب هو مصدر الس. مصريه
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عقد اجتماعي ميثل أساس الشرعية  والدستور هو. هيئاته النيابية
دد الصفة املدنية الدميقراطية  ويتطلب محايته من أية انتهاكات 

ّ                         أن  احلرية الفردية والتعدديةويقال أيضا ب .للدولة مها متالزمان   
هذه .  البشرشكال راقيا لتنظيم العالقات بنيو  ونتاجات طبيعية

اليت مسحت بإنتاج وتشييد  األسس الفكرية للنظام االجتماعي هي
هل هذا ما  .والنظام التعددي" دولة احلق والقانون "مؤسسات الدولة 

       ّ                                           جنده متحق قا يف العامل وحتديدا يف العامل العريب؟ هل الشعب 
ّ                     ّ             ّ      الفلسطيين، يف ظل  اإلستعمار الصهيوين، سي د مصريه؟ هل مث ة فعال               

ّ                         رية فردي ة وتعددي ة حىت  نتحد ث عن تالزمهما ؟ ال ميكن أن ح    ّ يعرب         ّ        ّ     ّ    
اغتيال الشهيد شكري بالعيد والشهيد الربامهي يف تونس وغريمها يف 

ّ                  ّ        ّ               ّ  كل  دول العامل عن احلري ة الفردي ة وال عن التعددي ة ّ          كل  ذلك ليس .    
ا يواجه رجل السلطة الشعب وهي ليست إال   ّ  إال  جمر د قواعد                                               ّ    ّ  

تعملها الدولة يف حوارها مع الشعب ومع الدول األخرى أدوات تس
   ّ إن  .       ّ                                      ّ  كي تبني  مدى حرصها على انتهاج السياسة الدميقراطي ة

ّ               الدميقراطي ة جمر د كلمة تعاد و  ّ         تكر ر يف كل  خطاب سياسي  دون أن         ّ                ّ       ّ   
حتديدا يف الواقع العريب وال جند          ّ                   يكون هلا حتق ق فعلي يف الواقع و 

ّ  وعلى الرغم من أن  . الشعب وبني الدوللألخالق أثرا بني الدولة و                 
                            ّ         وقد كان ظهورها قائما على عملي ة الفصل -        ّ            ّ   للدميقراطي ة جذور أروبي ة 

ا كان  ذا الفصل رفض الدين وإمن  ّ       بني الدين والسياسة وليس املقصود                                                      
م قوي ا بأن  العلماني ة قادرة على احتواء اجملتمع مبا يتضم نه من  ّ       إميا                                 ّ         ّ     ّ         

ّ          ومن أن  االجتاهات -اسي واجتماعي تنوع واختالف فكري وسي      
ّ                            الفكري ة والسياسي ة املتزامنة مع التحو الت يف أوروبا كانت حتمل برامج                     ّ          ّ     
ا مل تكن دميقراطي ة مع  ّ               ّ      دميقراطي ة شاملة يف مسائل وقضايا اجملتمع فإ                                  ّ      
ّ        ّ                             الشعوب األخرى وخاص ة العربي ة بل كانت تستعمل هذا املصطلح                  

ّ  فإن    ّ                أم ا يف العامل العريب. للتمويه ّ           خطيئتها ال تقل  عن الدول                
التيارات الفكرية والسياسية على عاتقها  مل تأخذ إذ"         ّ  الدميقراطي ة"

ة تعميم مفهوم الدميقراطية وممارسته فيما بينها كمفهوم مهم    ّ مهم  
ا مل   جيب تطويره من أجل اخلطط العملية  تعمل على رسمكما أ

  .التطبيقي اإلنتقال باملفهوم إىل اجملال
ّ      الدول اليت تسم ي نفسها بالدول الدميقراطية مل تتمك ن من    ّ إن                                   ّ             

ا  ّ   ارساء هذه الدميقراطية يف العامل كل ه ومل حتافظ على أسسها بل أ                           ّ                              
                   ّ                                 اختذت مفهوم الدميقراطي ة كشكل من أشكال التمويه السياسي 

ّ  خدمة ملصاحلها اخلاص ة ذا الشكل تصبح الدميقراطي ة جمر د فكرة .                 ّ        و     ّ                        
ا املواطن وهي بذلك لن تتجاوز دائرة أنتجها السياسي  وحلم 

ا  ّ   اخليال كما أ    ". تكتيك سياسي"           
  

 

  :الهوامش
ّ           الدميقراطية  لفظة  إغريقية تتكو ن من كلمتني .1 وتعين الشعب  dêmosاألوىل   :                             

  .و حتمل معىن املقدرة و السلطة kratosالثانية و 
مستقبل الفلسفة ( لمعرفةعالم ا           ّ   ، مقال من جمل ة "              ّ  الفلسفة السياسي ة"لني غودمان،  .2

  137.ص) يف القرن الواحد و العشرين
3.  « La constitution civile de chaque Etat doit  être 

républicaine », Kant (E), Paix perpétuelle, Vrin 2007, p.25 
4.  « La constitution fondée premièrement sur les principes de 

la liberté », Op.cit. 
5.  « Le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions de 

l’hospitalité universelle », ibid, p.33 

6.  l’hospitalité (accueil) y signifie le droit pour un étranger 

de ne pas être traité de manière hostile par un autre quand 
il arrive sur le sol de ce dernier.[…].L’étranger ne peut 
revendiquer un droit de résidence (qui exigerait un contrat 
particulier de bienfaisance faisant de lui pour un certain 
temps l’hôte de la maison) mais un droit de visite qui 
permet à tous les hommes de proposer leur compagnie, en 
vertu du droit de commune possession de la surface de la 
Terre, sur laquelle, parce qu’elle est sphérique, ils ne 
peuvent se disperser à l’infini, mais sont finalement 
obligés quand même de se supporter les uns à cotés des 
autres, nul n’ayant originellement plus qu’un autre le droit 
de se trouver en un lieu de la terre. Op.cit., p.33 
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  االعتراف والعدالة
  1اكسيل هونيث

 المغرب - نورالدين علوش  :ترجمة
  

يعترب هذا املقال مسامهة كبرية للتعريف بأحد رموز املدرسة النقدية 
األملانية واملدير احلايل ملعهد فرانكفورت اال وهو الفيلسوف األملاين 

  .اكسل هونيث
فالفيلسوف اكسل هونيث هو ممثل اجليل الثالث ملدرسة 

رانكفورت  ولعل املكانة املرجعية املتميزة اليت مل يفتا حيتلها هذا ف
الفيلسوف يف السنوات األخرية، ترجع لكونه استطاع جبدارة عالية 
القيام بتنظري فلسفي ال مثيل له ملفهوم االعرتاف وخباصة بعد ظهور  

وهو الكتاب   1993سنة "الصراع من اجل االعرتاف: "كتابه العمدة
هلونيث شهرة واسعة يف األوساط الفلسفية الغربية القارية  الذي أعطى

دفعت الكثري من الفالسفة وعلماء االجتماع إىل  واالنغلوسكسونية؛
  .الدخول يف نقاشات وسجاالت معه خبصوص براديغمه اجلديد

اجلدير باإلشارة ان اهلدف من براديغم االعرتاف هو تأسيس 
على .ديد النظرية النقدية األوىلنظرية معيارية للمجتمع لتحيني او جت

هذا األساس قام يف كتابه الصراع من اجل االعرتاف بإعادة بناء 
التجربة االجتماعية، انطالقا من أشكال االعرتاف التذاويت اليت 
يعتربها هونيث مؤسسة للهوية حىت حتقق الذات وجودها داخل 

رة نسيج العالقات االجتماعية وهو بذلك يتفق فيما خيص بضرو 
االنتقال من فكرة الذات يف العالقات االجتماعية واملؤسسات إىل 
ا كالعمل والتفاعل والتنشئة  التذاوت احلديثة ومبختلف متظرها

ومع ان هونيث قد اشاد مبا يسمى باملنعطف التواصلي .  االجتماعية
هلابرماس  الذي اعاد حتيني النظرية النقدية من جديد  ؛غري انه بقي 

ى اختزال هارماس للحياة االجتماعية اىل البعد اللغوي متحفظا عل
والتمركز حول اللغة قد حيجب عنها حقيقة التفاعالت اجملتمعية 
ويؤدي هذ اىل عدم القدرة على ادراك التجارب االجتماعية 

واألخالقية املرتبطة بأشكال الظلم واالحتقار وعدم االعرتاف باالفراد  
يث إعادة إدماج بنيوي ألشكال لذلك حاول هون. أو اجلماعات 

الصراعات االجتماعية وأمناط التجربة األخالقية املعاشة ضمن منوذج 
معياري لالعرتاف املتبادل الذي استلهمه من منوذج هيغل وعمقه من 

  .خالل أعمال هربرت ميد 
لذلك يرى أن االعرتاف املتبادل كفيل بوضع حد للصراعات 

  ة واهليمنة والظلم االجـتماعي، ومن االجتماعية القائمة على السيطر 
  
  

  
م وفق ثالثة أشكال أو مناذج معيارية  مثة يستطيع األفراد حتقيق ذوا

 .احلب واحلق والتضامن: متميزة لالعرتاف هي 

هو الصورة األولية  –حسب هونيث–إن احلـب : احلب. 1
متكنه لالعـرتاف، إذ أنه يربط الفرد جبمـاعة حمددة وخاصة األسرة اليت 

 .من حتقيق مقصد أساسي يتمثل يف الثقة يف النفس

أما احلق فهو ذو طابع قانوين وسياسي، حبيث يتم : احلق. 2
االعرتاف باإلنسـان كذات حاملة حلـقوق ما، وهلذا االعرتاف أمهية  

 .كبرية الكتساب ما يسمى احـرتام الـذات

 إىل -حسب هونيث–أما التـضامن فهو حييلنا : التضامن. 3
الصورة األكثر اكتماال من العالقة العملية بني الذوات وهذا لتحقيق 
مقصد أساسي يتمثل يف إقامة عالقة دائمة بني أفراد اجملتمع، حبيث 
يتمكن كل الفرد أن يتأكد أنه يتمتع مبجموعة من املؤهالت 
والقدرات اليت تسمح له من االنسجام اإلجيايب مع ضعه االجتماعي، 

 .تقدير الذاتفيحقق ما يسم ب

ّ                                            غري أن  حتقيق االعرتاف من خالل هذه األشكال أو املستويات      
الثالثة ليس أمرا هينا من الناحية الواقعية، إذ كثريا ما جيد األفراد 
أنفسهم أمام ما يسميه هونيث باالمتناع عن االعرتاف، والذي يأخذ 
اية األمر إىل ما يسمى  بدوره ثالثة أشكال أساسية تؤدي يف 

 : الحتقار االجتماعي وهيبا

وهذا حينما يتم إحلاق األذى : من الناحية اجلسمية والنفسية -أ
أو الضرر اجلسماين والنفسي لشخص ما، مثل حالة التعذيب أو 
 .االختطاف أو االغتصاب، وهذا ما يؤدي إىل فقدان الثقة يف النفس

 وهذا حينما يتم إحلاق الضرر للفرد: من الناحية القانونية -ب
ميشه من الناحية القانونية فال حيصل على  حينما يتم استبعاده أو 

كحاالت (حقوقه ألسباب إثنية أو جنسية أو طبقية أو دينية 
ّ                        ، غري أن  املالحظ عندما نتحدث هنا )املغرتبني، النساء، السود، اخل       

عن حقوق األفراد أو اجلماعات فال يتعلق األمر فقط بعدم التساوي 
يف التوزيع العادل للخريات والثروات وإمنا يتعلق األمر يف احلقوق أو 

بشعور هؤالء األفراد  -من الناحيتني النفسية واألخالقية –أيضا 
املهمشني أو احملرومني باإلهانة وهذا الشكل من االحتقار يؤدي إىل 

 .فقدان الفرد أو اجلماعة ملا يسمى احرتام الذات

ما يتم إحلاق الضرر للفرد وهذا حين: من الناحية االجتماعية -ج
عندما ال ينال االعرتاف الذي يستحقه بالنظر إىل مؤهالته وقدراته  1  - www.passant-ordinaire.com/revue/38-349.asp 
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فال حيقق املرتبة االجتماعية اليت يستحقها، على غرار ما . وكفاءاته
حيدث مثال يف مؤسسات العمل اليت ال ينال فيها الفرد التقدير 

ي إىل فقدان وهذا الشكل من االحتقار يؤد .االجتماعي الالئق به
ّ                               الفرد هذا التقدير، لذلك فإن  معايشة األفراد لتجارب االحتقار                            
االجتماعي تؤدي ال حمالة إىل صراعات اجتماعية وسياسية، يبحث 

  هؤالء األفراد من خالهلا على االعرتاف يف خمتلف أشكاله
  اطروحة نقدية جديدة" العدالة واالعتراف
اسية ،يف السنوا ت لتطور الفلسفة السي  متتبعال يسع أي 

األخرية  إال أن  يكون  شاهدا على السريورات النظرية ؛اليت من 
  .خالهلا تتطور املفاهيم املركزية املواكبة  لتحوالت  االجتاهات املعيارية

اية الثمانينات،شكلت هيمنة املاركسية يف التقليد القاري ونظرية  يف 
؛ مبدأ موجها للنظرية العدالة لراولز يف التقليد االنكلو ساكسوين

بالرغم من : املعيارية للنظام السياسي بدون شك وال مواربة
االختالف يف التفاصيل، فاجلميع يتفق على إزالة الفوارق االجتماعية 

  .واالقتصادية غري املربرة عقالنيا
الفكرة املؤثرة، اليت تعرب عن الفكر الدميقراطي  هذهحيث تركت 

ا لفكرة ج فإزالة . ديدة يصعب فمها للوهلة األوىلاالشرتاكي مكا
الالمساوات ال متثل هدفها املعياري، بل الوصول إىل الكرامة أو 

  .وكذلك التوزيع العادل للخريات أو املساواة املادية. تفادي االحتقار
هي حسب : فاالنتقال من فكرة إعادة التوزيع إىل فكرة االعرتاف

حيث .م قدمي اىل براديغم جديدنانسي فرايزر انتقاال مهما من براديغ
األول مرتبط بفكرة العدالة اليت ترمي إىل حتقيق العدالة االجتماعية 

أما .من خالل إعادة توزيع اخلريات ؛باعتبارها موجهات للحرية 
الثاين فيحدد شروط اجملتمع العادل الذي يهدف إىل االعرتاف 

  . بكرامة شخصية آلي فرد
ط العريضة، لنظرية العدالة اليت يف املقال سأحاول رسم اخلطو 

تنطلق من البعد االجتماعي واألخالقي لضرورة االعرتاف 
  .االجتماعي

سأحاول تفسري ملاذا هو ضروري الربط بني   األوىليف املرحلة 
يف املرحلة الثانية سأجته إىل التربير . االعرتاف والعدالة االجتماعية

سأحاول نقل النظرية من   النظري لألطروحة ؛أما يف املرحلة الثالثة
  .املستوى اجملرد  إىل املستوى العملي أالن

  العدالة االجتماعية واالعتراف -1
يف الكثري من أعمايل حلد اآلن، عملت على توظيف الفكرة 

يتعلق األمر بالدفاع عن : الوصفي حتديدا باملعىناملعيارية لالعرتاف 
كلة تفاعليا مع الذوات أطروحة مفادها أن االنتظارات األخالقية املش

األخرى  تعتمد على االعرتاف  االجتماعي لآلخرين،  حيث األخر 
  .ينظر إليه كوحدة عامة وخمتلفة

األول  : فأثار هذه املالحظة السوسيو أخالقية تطورت يف اجتاهني
متحور حول اجلمعنة األخالقية للذوات والثاين متحور حول االندماج 

خيص نظرية مجعنة الذوات لنا الكثري من فيما .  للمجتمع األخالقي
األسباب املعقولة اليت تدفعنا إىل القول، بان تكوين اهلوية الفردية مير 
: عموما عرب مراحل استبطان نظم معيارية لالعرتاف االجتماعي

حيث الفرد يتعلم كيف ينظر إىل نفسه، باعتباره عضوا مميزا وجزءا ال 
يف هذا . عل االجيايب مع أقرانهيتجزأ من اجملتمع عن طريق التفا

السياق فكل ذات اجتماعية هي بطريقة أولية مرتبطة بعامل مشكل 
من  أشكال السلوك االجتماعي املنظم من خالل املبادئ املعيارية 

فحينما تغيب قيم االعرتاف، يظهر االحتقار : املتبادل لالعرتاف
يف االجتاه . دوهذا ما يؤثر سلبا على تشكيل  هوية الفر  .واالزدراء

املعاكس ملفهوم مناسب للمجتمع الذي ينتج عنه تداخل بني 
االعرتاق واجلمعنة اليت ال ميكن متثيل االندماج االجتماعي؛ باعتباره 

يف نظر أعضاء .صريورة دمج منظم من خالل أشكال االعرتاف
اجملتمعات فهذه األخرية ميكن اعتبارها وحدات اجتماعية شرعية على 

    .ا ملختلف أشكال االعرتاف املتبادلأساس ضما
ال يتم إال مبأ سسة  من هنا فاإلدماج املعياري للمجتمعات،

مبادئ االعرتاف احملدد عن طريق أشكال االعرتاف املتبادل بني 
  ..يف احلياة االجتماعية املدجمةأعضائه 
هلذه املبادئ النظرية األخالقية بتوجيهنا، سنصل إىل  مسحناإذا 
رض نفسها أن أي ايتيقا سياسية أو أخالقية للمجتمع؛ نتيجة تف

جيب تصورها بطريقة تعيد نوعية عالقات االعرتاف املضمونة من 
العدالة أو السعادة جملتمع، تقاس بدرجة استعداده : طرف اجملتمع

لضمان لشروط االعرتاف املتبادل؛ اليت يف ظلها تشكل اهلوية 
  .ظروف مواتية جدا الشخصية للفرد وبذلك تنمى شخصيته يف

بطبيعة احلال ال ميكن متثيل إي اجتاه حنو ما هو معياري، 
باستخالصنا النتيجة القائلة بان التعايش االجتماعي املثايل ناتج عن 

باإلضافة إىل أن اكراهات االندماج . اكراهات وظيفية موضوعية
ا مؤشرات ملبادئ ايتيقا  االجتماعي، ميكن فقط فهمها على أ

أو أخالقية على أساس أن هذه املبادئ نفسها تنعكس يف  سياسية
  .الذوات االجتماعية سلوكياتانتظارت 

يف هذه . عندما حتقق هذه العتبة  أي توجه حنوها يكون مربرا
األساسية لتوجهنا حنو ايتيقا سياسية، مل يتم  املبادئاحلالة اختيارنا 

سبيا اليت من ألسباب امربيقية؛ لكن لسلوكات االنتظار الثابتة ن
  .املمكن فهمها باعتبارها ودائع ذاتية لضرورات االندماج االجتماعي
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رمبا ال جنانب الصواب كثريا، اذا حتدثنا عن املصاحل شبه متعالية 
للجنس البشري  ونفس األمر ينطبق على ما يسمى باالنبثاق املوجه 

  .إلزالة االختالالت االجتماعية وأشكال اإلقصاء
ان مضمون أي  :التجربة هي نفسها علمتناهذا يعين بان 

انتظارت لالعرتاف االجتماعي، ميكنها ان تتحول بسبب التحوالت 
فقط من خالل شكلها تقدم هذه االنتظارات .البنيوية للمجتمعات

ا ثوابت انرتبولوجية ؛يف حني أن  اجتاهها ومصريها يشري إىل  على ا
  .نوع االندماج االجتماعي داخل اجملتمع

بان : ا ليس املكان املناسب، للدفاع عن األطروحة  القائلةفهن
التحوالت البنيوية املعيارية للمجتمعات عليها أن تشري إىل قوة الدفع 

بطريقة عامة ميكنين تصور . اليت قدمها الصراع من اجل االعرتاف
على األقل  بالنظر إىل التطور االجتماعي إمكانية  احلديث عن تقدم 

أن شرط االعرتاف يشمل دائما تغيري القيم  الذي  أخالقي مبعىن 
يعمل على ضمان أسباب وحجج قوية  يف إطار التعبئة  مما يؤدي 

من اجل هذا  البد من اإلشارة . إىل تزايد قوة االندماج االجتماعي
ا اجتماعيا هي  تشكل هلا من  إىل أن املهمة األساسية املعرتف 

البنيات األولية لالعرتاف املتبادل طرف املبادئ املعيارية املتصلة ب
  .داخل تشكل اجتماعي ما

االستنتاج الرئيسي اليوم هو أن أي ا يتيقا سياسية أو  أخالقية 
. مبادئ لالعرتاف اليت تنظم جمتمعاتنا  3عليها االشتغال على 

وبالتايل فهذه األشكال الثالثة لالعرتاف أي احلب واملساواة 
جموعها ما يشكل اليوم أبعاد العدالة واملسامهة يف اجملتمع هي مب

  .  االجتماعية
  المساواة وتحقيق الذات -2

بطريقة غري مباشرة ،اشرت سابقا إىل طريقيت يف تصور التربير 
املعياري، لفكرة مفادها ان نقطة االنطالق يف تصور العدالة 
االجتماعية يوجد باألساس يف نوعية عالقات االعرتاف املتبدل 

يف ما خيص اجملتمعات احلديثة انطلق من مقدمة نظرية . عداخل اجملتم
أن املساواة االجتماعية تسمح للجميع بتشكيل هويته : مفادها
بالنسبة يل يعين هذا أن اهلدف الرئيسي الذي نطمح إليه . الفردية

عندما نتحدث عن املساواة االجتماعية هو السماح ألي فرد 
روح اآلن هو من اي نقطة فالسؤال املط. بتشكيل هويته الشخصية

نوعية شروط : ميكن الوصول إىل االستنتاج التايل) ليربالية(مرجعية
االعرتاف االجتماعي هي اليت ينبغي أن تؤسس جوهر أي ايتيقا 

  .سياسية أو أخالقية آلي جمتمع
فكريت كما اشرت إليها سابقا، هي علينا تعميم معارفنا النسبية 

ة،  يف إطار نظرية أخالقية من النوع للشروط االجتماعية لتشكل هوي

يف أي تصور ميكن احلديث عن الشروط اليت تسمح لكل . املساوايت
  .فرد بتحقيق ذاته وتشكيل هويته

وعلى عكس راولز، فانا مقتنع بان جتميع الكثري من احلجج 
النظرية؛ ال ميكنه تعويض اإلجراء املتمثل يف جتميع معارفنا لتعميمها 

على ضوء . حلياة الطيبة املرتكز على الذكاء واالنيةوتطوير مفهوم ا
املعارف الين منتلكها ميكن بناء نظرية،  لكن ال ميكن أن نقدر يف 
يوم من األيام أن نعطيها طابعا شامال عرب معطيات جتريبية أو 

هلذا فنظرية الصراع من اجل االعرتاف ميكن من . افرتاضات نظرية
ا اآلن فصاعدا اعتبارها تصور غا ئي للعدالة االجتماعية؛ كما أ

  .شكال عاما للحياة السعيدة ذي طابعا افرتاضيا وعاما
باستخدام كل املعارف املتداخلة، فهذا املشروع الفكري هو 
حصيلة أشكال االعرتاف املتبادل؛ الذي حتتاجه الذوات حىت يتسىن 

  .لكل ذات حتقيق هويتها
  ةالمبادئ المعيارية للعدالة االجتماعي -3

حىت ولو أن هذه االستدالالت، اليت قدمت اخلطوط العامة 
للنظام املعياري للنظرية إزاء مشكل العدالة؛ فان املهمة األساسية هي 
حتديد املبادئ املوجهة للعدالة االجتماعية والذي من الواجب علينا 

  .إكماهلا
فسؤال معرفة كيف هلذه املبادئ، التدخل يف تطور  الصراعات 

حلد اآلن . ة، يتطلب على األقل نظرة إمجالية لبداية احللاالجتماعي
شرعت يف ختطيط استداليل حىت تصبح واضحة فلماذا األخالق 
 .االجتماعية عليها أن ترجع إىل نوعية عالقات االعرتاف االجتماعية

حسب حتليلي فاحلجة احلامسة تكمن يف النظرية املؤسسة جيدا، اليت 
ية الفردية منوط بتوفر الشروط املوضوعية مفادها أن حتقيق االستقالل

فالرتابط . لتطوير عالقة مع الذات، عرب جتربة االعرتاف االجتماعي
مع هذه التصور االيتيقي هو الذي يسمح بإدخال العنصر الزمين يف 

مبعىن أن بنية عالقات االعرتاف تتغري مع : مشروع أخالقيات اجملتمع
  .مرور التطور لتارخيي
الذوات، اعتبار أبعاد شخصيتهم اليت من خالهلا  هذا ما يدفع

هلم احلق يف االنتظار الشرعي لالعرتاف االجتماعي، الذي يقاس من 
خالل النمط املعياري إلدماجهم يف اجملتمع وهكذا مع درجة 

وبالتايل ميكن تأويل أخالقيات اجملتمع، . اختالف دوائر االعرتاف
عياري هلذه املبادئ يف تشكل اليت تناسب شكل من أشكال التعبري امل

اجتماعي ما، تنظم الطريقة اليت من خالهلا يتم االعرتاف املتبادل بني 
  .الذوات

فهذه الوظيفة اليت هي تأكيدية ورمبا حمافظة، تتناسب مع هذه 
مبادئ  3النظرية اليت على أساسها، جيب ان تشمل نظرية العدالة 
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وحىت . ئ لالعرتافمباد 3من نفس القيمة اليت تعترب بدون شك 
يتسىن للفرد حتقيق استقالليته البد االعرتاف له حباجاته وحبقه يف 

كما نفهم من هذه . االستفادة من احلقوق ومن املسامهة يف اجملتمع
العبارة ان حمتوى ما نسميه عدل هو يقاس كل مرة بنوعية عالقات 

ىل احلب يتعلق األمر بعالقة تتميز بالعودة ا: االعرتاف بني األفراد
فمبدأ احلاجة يفرض نفسه، يف حني أن يف العالقات يتم الرجوع إىل 
احلق حيث مبدأ املساواة هو الذي حيظى بأولوية وفيما خيص 

باخلالف مع دافيد  عالقات من النوع التعاوين نطبق مبدأ التعويض؛(
حاجة، (مبادئ للعدالة  3ميلر الذي ينطلق من تعددية  مقارنة بني 

فالتوزيع الثالثي الذي اقرتحه العالقة له  بأي اتفاق ..) مساواة
بسيط مع نتائج  البحث االمربيقي حول العدالة  وال مع االختالف 
السوسيو انطلوجي ألمناط العالقات؛ بل مبعرفة الشروط التارخيية 

ألننا نعيش يف إطار اجتماعي، حيث : لتشكل اهلوية الشخصية
تأثري العاطفي، والتمتع باحلقوق ميكن لكل فرد تطوير هويته عرب ال

وأخريا التقدير االجتماعي الذي يبدو  نيابة عن االستقاللية الفردية 
القلب النابض للنظرية املعيارية  لألشكال الثالثة لالعرتاف،

  .لالعرتاف
هناك نقطة أخرى اختلف معه ،هي انه يعترب أن هذه املبادئ 

التوزيع؛ اليت من خالل   الثالثة ال ميكن فهمها إال يف إطار مبادئ
يف حني أنين . الدوائر اخلاصة تسمح بإعادة توزيع اخلريات املقدرة

أشكال من االعرتاف، حبيث أن هذه  3اعتربها قبل أي شيء 
وهذا لن . التصورات اخلاصة واالعتبارات األخالقية جيب ربطها معا

 يكون اال عندما تكون أشكال االعرتاف، تكون يف أن واحد نتائج
إلعادة توزيع بعض اخلريات اليت أتكلم عنها بطريقة ختتلف عن 

  ..طريقة ميلر
بالرغم من هذه االختالفات، فهناك تقاطع بني هذين املقاربتني، 

ا بدون الرجوع إىل فرضيات غائية .من الواجب عدم نسيا
أوافرتاضات أخالقية، ينطلق ميلر من قناعة أن الفكرة احلديثة للعدالة 

ا   3حتلل إىل عليها أن  جوانب كل جانب حيدد الطريقة اليت نعامله 
فهو مييز بني مبادئ احلاجة واملساواة والتعويض، . كل إنسان

بالطريقة اليت افرق فيها انأ بني املبادئ الثالث احلب واملساواة 
يف كال احلالتني ال جيب أن نندهش . القانونية واالحرتام االجتماعي
 ملصطلح واحد املساواة، الن هذا ميس من رؤية تظهر يف مكانني
املستوى االعلى حيث أن األفراد يطلبون : املستويني لتصور للعدالة

م ويف احلقوق ويف مسامهتهم يف اجملتمع . االعرتاف املتبادل يف حاجا
أما املستوى األدىن فمبدأ االستقاللية القانونية هو الذي يلعب دور 

م وهكذا باملعىن الدقيق لكلمة ما يقتضيه مساواة التعامل بينه
  . املساواة

أما عن : إذن ميكن التعبري عن املستوى االعلى، بطريقة متناقضة
طريق مبدأ الستقاللية القانونية أو من خالل املبادئ األخرى 

  .لالعرتاف، البعيدة كل البعد عن املساواة باملعىن الدقيق
  االعترافالدور النقدي لتصور العدالة المرتكز حول نظرية 

لكن السؤال األساسي، يتعلق مبعرفة كيف ميكن لتصور للعدالة 
مبين على نظرية االعرتاف ، ميكنه خارج طابعه التأكيدي أن يكون 

فالسجال الذي دار بيين وبني نانسي فرايزر، يرتكز . نقديا وتقدميا
أساسا على سؤال معرفة  أية شروط وعلى أساس أية نظرية، ميكن 

قة معيارية عن التوجه الواجب اخده بعني االعتبار، يف التعبري بطري
  . تطور الصراعات االجتماعية احلالية

تصور  ال نساءل إال الدور التأكيدي الذي يلعبه إىل حد هنا،
حماولتها احملافظة على تعددية غري اختزالية  ،العدالة العامة يف نطاق ما

مبادئ مستقلة  3حنن هنا أمام : ملبادئ العدالة يف عصر احلداثة
ا باعتبارها مناذج  لالعرتاف خاصة بكل دائرة، اليت يتعني امتحا
معيارية مميزة للعدالة؛ حينما تكون الشروط البيذاتية لإلدماج 

  .الشخصي جلميع األفراد حممية
يف احلقيقة ميكن تسميتها بفضل مهارة التمييز او ما يسميه 

ل شيئا حول البعد النقدي وولزر فن الفصل، بالعدالة احملايثة،مل نق
لتصور ما للعدالة، حينما يتعلق األمر بالتقومي األخالقي للصراعات 

يف احلالة الثانية ال يتعلق األمر فقط بشرح تعدديته . االجتماعية
ملبادئ العدالة املوجودة واملتجذرة يف ما هو اجتماعي؛ لكن األهم 

ي للعدالة انطالقا من تصور تعدد هو تطوير معايري معيارية،
ومبساعدة هذه املبادئ يف التطورات احلالية، ميكن أن تنتقد على 

  .ضوء اإلمكانيات املستقبلية
أي واحد ال يريد االرتباك يف عمل ذي نظرة قصرية، له أهداف 
مشرتكة مع احلركات االجتماعية احلالية األكثر تأثريا ال يتسىن له 

التقدم األخالقي  تطوير أي معايري بالعالقة مع الصياغات حول
بالفعل فتقومي الصراعات احلالية، يفرض تقدير . للمجتمعات برمتها

خاص للحمولة املعيارية البادية يف بعض املطالب الداعية اىل التغيري 
من املهم . اليت التستهدف املدي القصري بل تتعداه إىل املدى الطويل

العريضة  التسجيل بان نظرية العدالة اجململة من خالل اخلطوط 
تندرج يف إطار عام حول التقدم الذي يعيد االعتبار للتأسيس  

وانطالقا من هنا ميكن رؤية  مع أساس ليس . األخالقي للمجتمعات
نسيب فقط يف سياق أن بعض االكراهات االجتماعية اليت فرضت 

  .نفسها ومربرة بطريقة معيارية



 

18 

نين من لسوء احلظ، فالوقت املعطي يل يف هذا العرض ال ميك
أعطيت حقيقة . إعطاء نظرة عامة عن جمريات أي تصور للعدالة

بدون فائدة يف جوايب مؤشرات متناثرة خبصوص حاجة وإمكانية اى 
تصور لتطوير العالقات االجتماعية لالعرتاف، لكن أنا مل أقدم سوى 
ملخص بسيط من شانه السماح لتصور العدالة املبين على نظرية 

جج معيارية مربرة حول الصراعات االجتماعية االعرتاف، لتقدمي ح
يف املقطع الذي قدمت فيه، بإجياز عالقات االعرتاف يف . احلالية

اجملتمعات احلديثة الليربالية  انطلق بطريقة غري مباشرة من افرتاضات 
بالفعل فمبادئها . تعىن بالتوجه األخالقي للتطور االجتماعي

النطالق شرعية ومربرة ملشروع اتيقا الداخلية، ال ميكن اعتبارها نقطة ا
سياسي إال إذا تتحرك يف إطار اجتماعي جمدد لشكل أخالقي عايل 

  .لالندماج االجتماعي
كما مجيع منظري اجملتمع املرتبط مبقاربة داخلية ،الذين ينطلقون 

أمثال هيغل وماركس : من شرعية النظام االجتماعي احلديث
ألخالقي للحداثة، حيث افرتضت ودوركامي؛ انطلق أنا من التفوق ا

  أن التأسيس املعياري هو حصيلة تطور يف ماضي خمتار برؤية
مل افعل سوى استحضاره، مرورا باملعايري اليت مسحت يل وصف 

مع تشكل : االختالفات بني دوائر االعرتاف كرافعة للتطور األخالقي
ق الدوائر الثالث كل فرد تتزايد فرصه يف اجملتمع اجلديد لتحقي

استقالليته الفردية؛ الن بإمكانه جتريب استقالليته الفردية عرب الدوائر 
  .الثالث

إذا كانت قناعات هذه اخللفية واضحة، فيمكننا احلصول على 
: معيارين مبجموعهما ميكنهما تربير فكرة تقدم يف عالقات االعرتاف

من جهة لدينا صريورة الفردنة، إذن تزايد الفرص لتمفصل شرعي 
لف مظاهر الشخصية؛ من جهة أخرى صريورة اإلدماج ملخت

  .االجتماعي أي إدماج تام لألفراد يف اجملتمع
من السهل مالحظة إىل أي نقطة هذين املعيارين مرتبطني بطريقة 

حيث يعطى . داخلية، مبقدمات نظرية واجتماعية لنظرية االعرتاف
دماج اذا كان اإل. هلما إمكانيتني لتزايد االعرتاف االجتماعي

االجتماعي يتم عرب تأسيس  عالقات االعرتاف، عربها حيصل األفراد 
على توافق اجتماعي لبعض مظاهر شخصيتهم  ومن مث أعضاء يف 
اجملتمع؛ فنوعية اإلدماج االجتماعي ميكن أن تتحسن بفضل 

إما عن طريق : االعرتاف ببعض مظاهر شخصية األفراد  بصفة عامة
  .اإلدماج االجتماعي الفردنة أو عن طريق تزايد

املهم بالنسبة للتحسني النوعي، يكمن قبل كل شيء يف فك 
على املستوى  االشتباك بني االعرتاف القانوين والتقدير االجتماعي،

القاعدي هذه الفكرة يف نفس الوقت اخرتقت وبالتايل فجميع األفراد 

م عن طريق املشاركة يف عالقات  هلم نفس الفرص يف حتقيق ذوا
  . عرتافاال

  تقويم التطورات األخالقية
هكذا قمنا بتربير ملاذا البنية التحتية األخالقية للمجتمعات 

ميكن اعتبارها نقطة االنطالق شرعية يف ايتيقا  الليربالية الرأمسالية،
  .سياسية

يبقى سؤال كيف ميكن تقومي التطورات األخالقية داخل هذه 
ل لن يكون سوى يف إطار من الواضح أن حل هذا املشك. اجملتمعات

منوذج املساواة الثالثية الذي يظهر باعتباره حقيقة معيارية مع متييز 
الدوائر الثالث لالعرتاف فما يسمى فيما بعد بالعادل سيقدر 
حسب هذه الدوائر سواء بالعالقة مع فكرة جواب عن حاجة 
عاطفية ومساواة يف احلقوق او اإلنصاف يف التعويض؛ فمتغريات 

ور األخالقي داخل النظام االجتماعي اجلديد ال تعرف إال التط
  .بواسطة الدوائر الثالث
باملعىن الذي أعطيناه سابقا يف " القيمة املائلة"فعن طريق فكرة 

وبالتايل يف مرحلة ثانية ميكن تبيان الدور . تقدمينا لدوائر االعرتاف
يف النقدي لتصور عدالة مبين على نظرية االعرتاف، ال ينحصر 

لكن بالعكس  املطالب القانونية هلذه القيم اخلاصة بالدوائر االعرتاف،
صحيح أنين اكتفيت . مجع امتحان وضع احلدود بني دوائر القيمة

ذه التوضيحات البسيطة حلد اآلن كما قلت سابقا، فالتطورات 
داخل العالقات االجتماعية لالعرتاف تكتمل على مستوى الفردنة 

سواء بالنسبة النفتاح ملظاهر . االجتماعيومستوى اإلدماج 
الشخصية اجلديدة يف االعرتاف املتبادل حبيث يزداد التوافق الفردي 
االجتماعي أو سواء بازدياد إدماج األفراد يف عالقات االعرتاف 

  .املوجودة، حبيث تزداد وتتسع حلقة االعرتاف املتبادل بني األفراد
لذي ظهر مع اجملتمع الرأمسايل مع هذا النظام الثالثي لالعرتاف ا

احلديث، لن نعرف جيدا اذا ماكان هذين املعيارين للتطور األخالقي 
  .ميكن أن جندمها على صعيد املمارسة

بالفعل فالدوائر الثالث لالعرتاف مرتبطة مببادئ معيارية، حيث 
على هذه . هذه األخرية حتتوي على ما هو عادل وما هو غري عادل

اليت قمت بتقدميها سابقا هي الكفيلة بتحقيق ذلك  النقطة فالفكرة
خاصة " قيمة مائلة" فكل مبدأ من مبادئ االعرتاف حيتوي على

حيث معناه املعياري يظهر يف الوقائع عن طريق صراع متواصل لتأويله 
  . وتطبيقه التطبيق املناسب

هكذا  فممكن يف اي حلظة، يف داخل كل دائرة إثارة  جدل 
لخاص والعام الذي يروج لرأي خاص بالرجوع إىل أخالقي جديد ل
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اذا كانت . املبدأ العام لالعرتاف؛ وهذا مل يتم أخذه بعني االعتبار
  هذه القيمة املائلة ملبادئ االعرتاف أمام تكلف يف تأويله االجتماعي 

ا أن  الذي إليه ترتبط نظرية االعرتاف املشروحة سلفا اليت بإمكا
أمام املمارسات الرائجة : ار وظيفتها النقديةتأخذ موقعا مهما باعتب

للتأويل اليت تروج ملا يوجد من حالة وقائع خاصة ونوعية الذي 
   .يفرضه  االعرتاف األخالقي لتوسيع دوائر االعرتاف لتشمل اجلميع

يف احلقيقة أي نقد لن يسمح لنا بكسب وجهة نظر متكننا من 
ة  ملا هو خاص إال بعد التمييز بني األشكال املؤسسة وغري املؤسس

ترمجة املعيار العام للتقدم املشروح سابقا؛ باملعىن دوائر االعرتاف 
  يتم االعرتاف بأمر عقالين وشرعي عرب إمكانية فهم نتائج : املتتابعة

حىت . تطبيقه على أساس إما ربح فردانيته أو اإلدماج االجتماعي
لسفة التاريخ ولو ان هذه الصياغات النظرية تذكرنا من بعيد بف

هليغل، فان استعماهلا لن يتم إال يف إطار شروط نظرية تسمح لنظرية 
  .االعرتاف أن  تلعب اليوم  دورا نقديا

التحقق من املطالب األخالقية املربرة، تبدو مهمة ألي عمل كان 
اال ميكن اذا قمنا بوضع حدود حول مبادئ العدالة وبالرجوع إليها 

يف منوذجي هذا يتناسب مع . رعية كبريةميكن آلي مطلب أن حيوز ش
فكرة اليت حسبها نتحرك يف جمتمعنا على أساس ثالث مبادئ 
أساسية لالعرتاف املختارة لقيمة مائلة معيارية نوعية خاصة به اليت 

  .تسمح مبطالب االختالفات أو حاالت الوقائع املنسية حلد اآلن
هي موضوع من بني العدد الكري من االكراهات اخلاصة ،اليت 

جيب اختيار تلك املربرة . مطالب االعرتاف يف الصراعات االجتماعية
أخالقيا ويف املرحلة الثانية البد من استعمال معيار للتقدم مشروح 

نعم فاالكراهات لوحدها إىل توسيع عالقات االجتماعية . ومقعد
ا تذهب يف : لالعرتاف اليت ميكن اعتبارها بطريقة الئقة معيارية أل

  .عىن جتديد املستوى األخالقي لإلدماج االجتماعيم
فنقطتا املرجع مها الفردنة واإلدماج االجتماعي، متثل املعايري اليت 

حنتاج إىل معقولية لنتمكن من . بفضلها ميكن آلي امتحان أن يلتزم
تطبيق معيار العلم للتقدم املشار إليه سابقا داخل دوائر ثالث 

  لتقدم يف تطبيق مبدأ املساواة لن يتضح بالفعل فمسالة ا. لالعرتاف
إال يف إطار دائرة القانون احلديث وهذا ال يسري على املبدأين 

  .اآلخرين لالعرتاف كاحلب واملسامهة يف اجملتمع
كما يف سياقات معيارية عديدة، من املفيد للمرة األوىل إعادة 

فكرة إزالة صياغة املعيار االجيايب إىل السليب ومن مث االنطالق كمرجع 
تقدم أخالقي يف دائرة احلب ميكن ان يعين هكذا : العقبات املتناسبة

إزالة بالتدريج كل التمثالت اخلاصة باألدوار االجتماعية فهذه 

األكليشيهات واالنفعاالت الثقافية اليت تسبب قلقا يف إمكانية 
  .التكيف املتبادل حلاجات  اآلخرين

ي، فأي تقدم سيعين مسائلة فيما خيص دوائر التقدير االجتماع
جذرية  للبناءات الثقافية اليت كانت يف ماضي الرأمسالية املصنعة، 

تم فقط مبا هو جدير أن يكون عمال اجريا لكن أي . حيث كانت 
منوذج لتقدم مبين على التمايز الصناعي جيد نفسه أمام صعوبة اليت 

ا توضح كل الصعوبة اليت ت   .واجهينأحب أن أناقشها للختم أل
يف عرض حالة مبدأ مساواة التعامل أمام العدالة يف دائرة التقدير 
املرتبط بالعمل، عرف تقدما مع بناء الدولة االجتماعية؛ يظهر إىل 
أي حد التطورات األخالقية يف النظام االجتماعي احلديث ميكنها ان 

الن : تؤدي إىل وضع حدود جديدة بني اختالفات دوائر االعرتاف
ارونا الشك بان هذا يف مصلحة الطبقات املهددة دائما باألزمة ال يس

االقتصادية، من اقتطاع جزء من الوضع االجتماعي املبين على العمل  
يف أي حالة من حتوالت . وحتويله إىل واجب االعرتاف باحلقوق

احلدود ال ميكننا التكلم عن التطور األخالقي إال إذا كانت الشروط 
ن اهلوية الشخصية تتحسن باستمرار جلميع أفراد  االجتماعية لتكوي

يظهر سواء خاصة، . الطبقات عرب االنتقال اجلزئي على مبدأ جديد
صريورة توسيع احلق أي اجتاهات إىل توسيع املبدأ القانوين للمساواة 
املختارة من قدرة التدخل يف دوائر االعرتاف األخرى للقيام 

من هنا . يا للهوية الشخصيةبإصالحات ومن مث ضمان احلدود الدن
يسمح مبعرفة املنطق األخالقي، مصدر االنتقال احلدود باعتبار ما 

الن كما : جيري يتم انطالقا من دائرة احلق لتوجيه الدوائر األخرى
املبدأ املعياري للحق احلديث يعتمد على مبدأ االحرتام املتبادل بني 

طيا حيث مجيع األشخاص املستقلني له يف األصل طابعا غري شر 
األفراد املعنيني يستفيدون منه؛ اثر مالحظتهم أن الشروط الضرورية 

  . للمحافظة على االستقاللية الفردية غري حممية مبا فيه الكفاية
فالصراعات االجتماعية  النتزاع حقوق اجتماعية اليت اشرنا إليها 
سابقا، ليست هي األمثلة الوحيدة اليت توضح صريورات توسيع  

هناك أيضا النقاشات اليت تشعبت  . ئرة احلق املنطلقة من األسفلدا
كثريا حول الضمانات القانونية ملبدأ املساواة املتبادل يف التعامل 

فاحلجة املهمة بغض النظر عن اهليمنة الذكورية يف : داخل األسرة
احلياة اخلاصة، لن يتمتع النساء بشروط حتديد ذايت إال إذا أخذت 

ابع حقوق تعاقدية ومن مث تصبح واجب خيص هذه الشروط ط
  .االعرتاف القانوين

نستنتج من خالل تأمالت حول تصور لعدالة مبين حول نظرية 
االعرتاف، أن يضطلع بوظيفة نقدية ليس فقط يف ما يتعلق مبسالة 

حنتاج كذلك . الدفاع القانوين للتطورات األخالقية يف دوائر االعرتاف



 

20 

د املقامة بني املناطق ملختلف مبادئ إىل امتحان تأملي للحدو 
الن الشك لن يرفع إال بتقاسم العمل املبين بني الدوائر . االعرتاف

  .األخالقية اليت لن تؤثر على إمكانيات االستقاللية الفردية
أن توسع : وليس نادرا أي تساؤل يصلنا إىل نتيجة مفادها

دئ احلب احلقوق الفردية هو الضروري عندما نكون حتت تصرف مبا
  .أو املسامهة ال تضمن مبا فيه الكفاية شروط االحرتام واالستقاللية

الروح النقدية ألي تصور للعدالة، هنا سيدخل يف صراع مع 
وظيفته الوقائية مادام أن مجيع الشرعيات األخالقية تصب يف 
مصلحة انتقاالت احلدود اليت  حتتوي  أيضا على ضرورة احلفاظ على 

الن شروط حتقيق الذات يف اجملتمع احلديث، : دوائرالتمييز بني ال
ليست كما رأينا سابقا مضمونة فقط اجتماعيا عندما يدخل األفراد 
يف جتربة االعرتاف املتبادل ليس فقط الستقالليتهم بل أيضا 

م النوعية م اخلاصة وقدرا   .حلاجا
  :خاتمة

) 2000الصراع من اجل االعرتاف (انطالقا من مفهوم االعرتاف  
فتح  الفيلسوف األملاين اكسل هونيث أفاقا جديدة يف النظرية 
. النقدية عامة ويف براديغم التواصل الذي طوره هابرماس خاصة

لألسف هذا األخري مل يربز مبا فيه الكفاية الطابع الصراعي ملا هو 
اجتماعي، يف حني أن الفيلسوف اكسيل هونيث أكد ا ن الصراع 

ين بالدرجة األوىل إرادة الوجود اليت تكشف يع" من اجل االعرتاف
  .وتشجب األمراض االجتماعية واملفارقات الناشئة للمجتمع الرأمسايل

يف رأي اكسيل هونيث، فادورنو بعمله على اخذ  مسافة على 
ما هو اجتماعي وبالتايل حقل أفعال قابلة بان يكون سلطة مضادة 

ية للنظرية النقدية ملبدأ اهليمنة الذي عمل على وقف أية إمكان
  .للحفاظ على رابط املمارسة املؤسسة على مشروع التحرر

إذن يعتمد اكسيل هونيث يف نظريته النقدية اجلديدة على 
  .براكسيس يرتكز على الطابع الصراعي ملا هو اجتماعي

هلذا جنده يعود إىل أستاذه هابرماس الذي وطد العالقة بني 
لطابع التوافقي التذاويت مقابل العقل النظرية واملمارسة للحفاظ على ا

برباديغم ) عند ماركس(حيث مت تعويض براديغم اإلنتاج . االذايت
التواصل عند هابرماس؛ لكن هذا األخري مل يربز جيدا الطابع 

  .الصراعي ملا هو اجتماعي
مع ذلك فإبراز هذا املفهوم الذي يسمح بتعريف ما هو 

حقل الصراعات واملواجهات اليت اجتماعي بطريقة كافية أي استثمار 
مع العلم أن فوكو . تكون مادته األساسية، اليت تتموقع يف أصوله

اقرتب من هذا املفهوم لكن بطريقة دقيقة ، الشيء الذي جيعل 
كارل ماركس : اكسيل هونيث يندرج يف التقليد األملاين الفلسفي 

  .وهيغل وزميل
يث امكانية فهم فمن خالل ديالكتيك الصراع ،يرى اكسيل هون

بالفعل ففهم هذا األخري من خالل اللغة ،يعترب . ما هو اجتماعي 
حسب هونيث اجراء اختزايل وذايت وهو يف األخري خطا 
ابستيمولوجي ؛ متناسني دعوة أشكال التفاعل غري اخلطايب أي مجيع 

  .التعابري االشارية والرمزية واجلسدية للتفاعل االجتماعي
مكنة لنظرية نقدية جديدة يؤكد هونيث فيما خيص األسس امل

على حضور مفهوم االعرتاف على أساس االعرتاف واخلطاب، 
بالنسبة له اية نظرية اجتماعية تشتغل على عكس هذا املفهوم فهي 

  . يف الواقع تنكر معيش اجملتمع
العالقات "من خالل أمراضه االجتماعية يفهم هونيث 

فهذه األمراض " لى حتقيق الذاتوالتطورات االجتماعية اليت تؤثر ع
تظهر على شكل استيالب اي من خالل اغرتاب ذواتنا عن نفسها، 

فهذه . هذا من خالل شروط حياتنا وعالقتنا مع اآلخر ومع العامل
الفكرة تواجه التقليد الذي رسخته مدرسة فرانكفورت بسيطرة  العقل 

  .االدايت
شخص جيدا ونفس األمر ينطبق على استاذه هابرماس الذي 

  .استعمار العامل املعيش من طرف األنساق يف إطار عقالنية اداتية
فما يريد هونيث إبرازه باالعتماد على مفهوم االعرتاف ومبحاولته 

تطور : إبراز العالقة بني الالعدالة واإلمراض االجتماعية هو أن
اجملتمع النيو ليربايل يندرج يف سياق تصبح شروط حتقيق الذات على 

  .قل ملوثة ورمبا تشكل نقطة الالعودةاأل
فهذا التوجيه جعله يبقى يف إطار تقليد فلسفي أملاين يرتكز على 

. وجود أو باال حرى على اجلدل السليب أو االنفصال/جدلية كائن 
. فمفهوم اهلوية أو الالهوية هو الذي يقدم لنا مفهوم االعرتاف

لالعرتاف هو الال وجود ف. بالتحديد إبراز الطابع الذايت املشار اليه
  ).225ص(باملعىن االجتماعي للكلمة 

فهذا الالوجود أو الوجود غري املرئي حسب هونيث ،ميكن فهمه 
باعتباره ال متثيل لآلخر أو باال حرى فهذا الدخول املسدود إىل متثيل 

يعين أن اآلخر ليس له وجود ألنه مشار إليه انه غري قادر : اآلخر
غري قادر على ان يكون : وجود او ما هو اشدعلى ان يذكر بأنه م

  .معينا ألنه شفاف غري مرئي
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 )اإلصغاء إلى صوت الوجود(التأويل الهيدغري وقراءة لهولدرلين 

       فرفودة فاطمة  

 الجزائر.ستغانم،م جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم االجتماعيةشعبة الفلسفة ،  طالبة دكتوراه ب

  
رب التأويل اهليدغري من اإلجنازات الفلسفية اليت استقام عليها يعت

حال اهلرمنيوطيقا كمشروع أنطولوجي جتاوز املبتغى اهلوسريل القائم 
قد عمل على رد " هيدغر"على ذوغمائية الذات وسلطتها وهنا 

االعتبار للوجود من منظور تأويلي الذي نظر إليه مهشما طوال هذه 
املتعالية أن حتيزه عن فهم كينونة الوجود وحىت عن املدة، وأبت الذات 

تقارب اللغة منه للكشف عن ما يكتنفه هذا الوجود ومن خالل هذا 
  كيف عمل هيدغر على تأويل الوجود؟  : القول يستدعي أن نتساءل

على رد االعتبار للوجود من منظور تأويلي " هيدغر"« لقد عمل 
ألوىل بعدما أزاحته الذات بتعاليها، أي العودة إىل األشياء يف بدايتها ا

حقيقة وقللت من فاعلية ودوره يف الكشف عن كينونته بعيدا عن 
ا و انتمائتها اإليديولوجية  وهذه ... أحكامه املسبقة و حتيزا

" هيدغر"اإلجراءات املنهجية كانت مبثابة األساس الذي أخد بيد 
وز واالختالف، ليبين صرح مشروعه الفينومينولوجي على ميل التجا

تتجلى إذا قراءة الرؤية اهليدغرية يف تسليط الضوء على كينونة الوجود 
باعتباره ظاهرة موجودة حيتاج إىل أن مييط اللثام عن حضوره بدل أن 

املنهج " هيدغر"يبقى أسري ذاتية متعالية ولذلك أعطى 
)1(الفينومينولوجي مفهوم اهلرمنيوطيقا األنطولوجية

هنا نفهم أن » 
حاول أن يفهم الوجود متجاوزا بذلك صيغة أستاذه " هيدغر"
يف بلورة معامل مشروعه " هيدغر"ينطلق « وعليه " هوسرل"

اهلرمنيوطيقي من نقده للميتافيزيقا ومفهومها للذاتية، اليت تنظر 
لإلنسان باعتباره حمور الوجود، والعامل الوحيد الفاعل يف املعرفة، 

دور ثانوي خيضع للذاتية ويستجيب ومن مت ال يصبح للوجود إال 
ا، ففي  بوحي من منهج " هيدغر"عمل " الكينونة والزمان"ملقوال

الفينومينولوجي على جتاوز الذاتية الرتانسندتالية  من " هوسرل"أستاذه 
أجل بلوغ موضوعة تتموقع خارج ثنائية الذات واملوضوع، وتتخذ من 

ائية   )2(.»وقائعية الوجود نقطة مرجعية 
من هذا املنطلق يركز على فعالية الفهم الوجودي  " هيدغر"وجند 

كنقطة جتلي املوجودات يف العامل وباعتباره الفهم الطريقة الوحيدة 
إن الذات « اليت يسري عليها التأويل لظهور املوجود ال غري  وعليه 

ليست هي من جيلب األشياء للعامل أو خيرجها من حالة اخلفاء إىل 
بل إن العامل هو الذي خيلق السياق الذي به يتسىن "صفة التجلي 

املسبق مواجهة املوجود، إن هذا الفهم الوجودي املسبق للوجود 
هناك، هو الذي يسمح لإلنسان أن يندمج وفقا لطبيعة ويسجل 

فالفينومينولوجيا يف مشروع "دخوله إىل العامل، يؤسس عالقات 
ى أنه ذلك ترتك الشيء يظهر ويكشف عن نفسه عل" هيدغر"

الشيء وليس غريه، لكن هذا ال يعين أن تنسحب الذات من حرب 
التأويل والفهم بل هي تصاحب األشياء يف رحلتها من التواري 
والتحجب إىل الكشف والظهور، أو قل تتعلم فن اإلنصات وترك 
األشياء تفصح عن حاهلا، إذ تكمن أصالة هذه الرؤية يف االلتفات 

ا متخفية وإمنا يف زي إىل الظواهر ال بوصفه ا أشياء متجلية، وإمنا كو
ا زحيت فتوارت قهرا، وهنا يأيت دور الفعالية  خمادع وزائف، أو أل
اهلرمنيوطيقية كنشاط تأويلي يقوم به الكائن البشري يف حماولة لفهم 

  )3(.»الوجود انطالقا من فهم وجوده اخلاص
إلنصات يف أوىل للذات مهمة ا" هيدغر"ومن هنا نستشهد أن 

ومن هذا « عملية التأويل لفهم الوجود وجعله يتجلى شيئا فشيئا 
ليس شيئا ميلكه اإلنسان يف بعض " هيدغر"املنطلق فالفهم عند 

الظروف، الفهم هو نفسه وجود اإلنسان يف العامل، والفهم إذن هو 
الصورة األصلية لوجود العامل يف جتليه لنل وليس مقصورا على موقف 

»معني
يعترب الفهم كخطوة من " هيدغر"، ومن خالل هذا جند أن )4(

  .خطوات التأويل الكفيلة لفهم الوجود يف العامل وجتليه هلا
ينبع من جتلي األشياء وكشفها عن " هيدغر"الفهم عند « وهنا 

ا وعملية الفهم ال يستقيم حاهلا إال ضمن  حاهلا يف حلظة لقائنا 
نطالقا من هذا التصور مسة وإن الفهم يعدو ا... نظام عالئقي

أساسية الكتمال مشروع الكائن اإلنساين لتحقيق وجوده واالنفتاح 
على اآلخر، فالفهم إذا من هذا املنظور االنطولوجي سابق على كل 

فعل من أفعال الوجود أو قل به ينوجد الكائن، كما أن إصراره ورغبته  
  )5( .»)الفهم القلق(يف كشف احملجوب 

ظور جند أن وجود الكائن اإلنساين واكتمال حقيقة من هذا املن
وجوده مرتبطة بالفهم وليس بفهمه لذاته فقط بل كذلك النفتاحه 
على العامل وعلى اآلخر والتأويل من هذا القبيل مهمة أساسية لفهم 

الوجود والكشف عن احملجوب حىت يتجلى ويظهر وجند السبب يف  
ا مل" هوسرل"لفكرة " هيدغر"إنكار   تؤسس على وعي أنطولوجي أ

على فينومينولوجيا " هيدغر"يعيه « وعليه  فما  يفهم الوجود
هو عدم تأسيسها للذاتية املتعالية تأسيسا انطولوجيا، " هوسرل"

والسبيل الوحيد لتجاوز هذه املعضلة هو إحياء سؤال الوجود، إذن 
ية ماهية الوجود تقتضي حتديدها يف إطار الزمان، وهذا ما جعل بن
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ا حتديدا انطولوجيا للذاتية، إال ألن  ال " هيدغر"الزمان تظهر على أ
يتوقف عند هذا احلد، بل يذهب إىل القول بأن الوجود ذاته زمان، 
دم  هذه النظرة ال تقوض فقط النزعة الذاتية للفلسفة احلديثة، وإمنا 

وجود األفق الكلي للتساؤالت اليت تثريها امليتافيزيقا، واليت حتدد ال
   )6(.»على أنه ما هو حاضر فقط

مل خيتص يف دراسة للتأويل الوجودي فقط " هيدغر"وجند كذلك 
بل ربطه مبسالة أكثر عمقا أال وهي اللغة وذلك أن مرحلة الفهم 

  .ليست مبعزل عن اللغة املكتوبة واملنطوقة
الكائن ال يفهم إال يف جمال التكلم باللغة، ومنه يبدو أن  « إن

هو املرحلة اللغوية للفهم، لكن الفهم ليس باعتباره منهجا التأويل 
متولدا من فقه اللغة، وإمنا باعتباره احملايثة الواعية للوجود قبل أن 

كل فهم للعلم يتضمن فهما "يتقيد بأطر الكتابة بالنصوص إذ 
" فهم الكائن يف العامل"مبحاولته " هيدغر"وإن " للوجود والعكس

  )7(.»د املتتاخم حلدود إنشاءات اللغةمرورا باستحضار الوجو 
ينظر إىل الفهم بنظرة أخرى على غرار أن الفهم " هيدغر"وهنا 

وحده يكشف عن الوجود املتحجب بل يضيف أن مهمة التأويل يف 
الكشف عن املسكوت عنه كذلك تلجأ اللغة باعتبارها حاجة ال بد 

ويل االهتمام يف هذا املقام ي" هيدغر"منها يف عملية التأويل وجند 
دائما أن اللغة " هيدغر"يردد « باللغة  كقاعدة تلفظ الوجود  وعليه 

  )8(.»تنطق الوجود

اللغة هي جمال الفهم والتفسري، فالعامل يكشف نفسه « ومبا أن 
لإلنسان من خالل عمليات مستمرة من الفهم والتفسري، ليس معىن 

هم من خالل ذلك أن اإلنسان يفهم اللغة، بل األحرى القول يف
اللغة، واللغة ليست وسيطا بني العامل واإلنسان ولكنها ظهور العامل 
وانكشافه بعد أن كان متسرتا، إن اللغة هي جتلي الوجودي للعامل، 
ا تتضمن أن الفهم ال يقوم  مثل هذه الظاهرية هرمنيوطيقية، مبعىن أ

الشيء على أساس املقوالت والوعي اإلنسانيني، ولكنه ينبع من جتلي 
  )9(.»الذي نواجهه

ومن هنا الفهم الوجودي أو اإلصغاء إىل الوجود البد له لغة 
التأويل اهليدغري هو اإلصغاء إىل صوت « لفهم دائرية الوجود وعليه 

فالفهم طريقة يف الوجود قبل أن "الوجود وحتقيق اإلصغاء اجليد 
الشيئية اليت ، ومنه فاملعرفة تنطلق من الدوائر "يكون طريقة يف املعرفة

مث التأسيس هلا وجوديا، وتعمل اللغة بعدئذ على محل الكينونة إىل 
أن العالمة ال "مستوى اخلطاب من خالل ملتقى العالمة، حيث 

ا هذا " تستحضر الشيء املشار إليه فقط باملعىن الذي تعوضه إ
الشيء نفسه الذي نكونه، ومن خالل العالمة اجملهزة باإلحالة 

م إحلاق الفهم مبعىن الوجود، هذا اإلحلاق مير عرب اختزال األداتية يت

الوجود من جهة من خالل القضاء على دواله ودجمه يف لوغوس 
اللغة، ومن جهة أخرى يتم تدمري فكرة العالمة لسحب الفهم من 
وحدة الكلمة وكشفه للوجود الظاهريت وهي مرحلة التأويل يف 

  )10(.»اللغة
التأويل البد أن ينوجد على ركيزتني ومن خالل ما سبق جند أن 

لتحقيق الفهم وذلك من خالل الوجود واللغة ويف هذه احلالة يكون 
الفهم اهلرمنيوطيقي متجلي وذلك بالكشف عن كينونة الوجود وهنا 

قد حاول أن يبلور مشروعه اهلرمنيوطيقي باستناده ملنهج " هيدغر"
وذلك باعتبار الوجود  الفينومينولوجي لكن يتجاوز الذاتية املتعالية

" هيدغر"ملا صرح : املرجع النهائي لكن هنا يستوجب أن نتساءل
بأن اللغة بيت الوجود؟ وماذا كان حياول أن يبني من خالل هذه 
املقولة؟ وملا الوجود يستند إىل اللغة؟ وهل ميكن القول يف هذا املقام 

ا ال يظهر؟    . أن الوجود يكتنفه التحجب ومن دو
يف العنصر السابق حاول أن يأول الوجود وذلك " دغرهي"جند 

عن طريق الفهم ليفصح الوجود عن نفسه، لكن يف هذا املقام جند 
أن الوجود ال يرتد بدرجة األوىل للتأويل لكي ينكشف ألن هناك ما 
هو أكثر بعدا وبدونه ال يتمظهر ال الفهم وال الوجود أال وهي اللغة 

ومن " اللغة بيت الوجود"لعبارة بصريح ا" هيدغر"ولذلك يقول 
ما مميزات الوجود؟ وهل البد من : خالل ما سبق حناول أن نتساءل

  اللغة ليتجلى الوجود؟
الوجود إن ما هو أجلى وأشد ظهورا، أي ما هو « " هيدغر"يقر 

" هريقليطس"وقد قال ... أقرب مثاال ميثل ما هو يف كل مرة موجود 
وجود يعشق اخلفاء واحلجاب، ، إن ال"أرسطو"و" أفالطون" قبل

ولكن ماذا كان يعين فعل عشق بالنسبة لإلغريق؟ إنه يعين أن شيئني 
موجودان يف نفس الواحد وكل واحد منهما هو من اآلخر وما 

وأن االحنجاب واالنسحاب ال ينفكان " هريقليطس"يريدون أن يقوله 
  )11(.»عن الوجود

أن الوجود غري بياين  يريد أن يربهن" هيدغر"يويل الفهم هنا أن 
واألمر هنا ال يتعلق باإلنصات أي السمع بل هنا يتعلق بإتباع 
اخلطوات املتسلسلة واعتبارها كمأوى لإلظهار الوجود باللغة كسبيل 

  .االتصال بني الذوات الوجودية
يعين باللغة وصلتها بالعامل بفهم العامل عناية شديدة، « " هيدغر"

احا عن فهم العامل، وإن اإلنسان ال ذلك أنه رأى يف اللغة إفص
يسمع ويصغي ويسكت، وهذا يؤلف تركيبا أساسيا يف وجوده، 
واإلنسان ال يسمع ألن له أذنني ألنه من حيث وجوده هو يسمع 
فهو سامع بوجوده، والسماع واإلصغاء والسكوت كلها إمكانيات 

  )12(.»وجودية تنتسب إىل اإلنسان بوصفه متكلما
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أن اللغة تعرب فاعلية من فعاليات استهداف من هنا نستشهد 
" أرسطو"يف هذا املقام يرجع إىل " هيدغر"الوجود أو األكثر متيزا و

  . وحياول أن ينظر هلذا األخري كيف عرب عن اللغة وعالقتها بالوجود
ال تستهدف فقط إعطاء " أرسطو"إىل " هيدغر"« إن عودة 

همها انطالقا من جانبها مثال عن التصور امليتافيزيقي للغة اليت يف
ا تريد يف الوقت نفسه إبراز جانب أساسي يف اللغة  الصويت، بل إ

اللغة يف بداية التجربة " أرسطو"ولقد فهم " أرسطو"تتجلى يف تأمل 
ا هي ما يستند بناء اللغة  اإلغريقية انطالقا من اإلبانة معتربا أ

ويتبدى أي يأيت  وركائزه، واإلبانة أو اإلظهار هي جعل الشيء يظهر
ا تكمن هي بدورها يف الكشف يف أل  إىل الالخفاء، وعليه فإ

Alétheia  لتأمالته ليحدد اللغة انطالقا " هيدغر"ذه اإلشارة يهيئ
  )13(.»من اإلبانة

اللغة هنا مل تعد جمرد وسيلة للتداول الصويت بل جتلت من البداية 
وقد اعتربت اخلاصية كطريقة للكشف أو كسند هلذا الوجود املتبدي 

  .اليت تيسر باخلفاء إىل اإلظهار والتجلي
إن « وذلك من خالل ) اللغة بيت الوجود(وعليه جند أن الكالم 

اإلنسان حبكم وجوده يفصح عن نفسه، وهذا اإلفصاح عن النفس 
وإن اللغة سبيل االتصال بني الذوات الوجودية، ... هو اللغة 

قة انكشاف من الواحد لآلخر، لكن والعالقة بني املتحدثني هي عال
هذا االنكشاف ما لبث أن يتحول من كشف لألشياء إىل الكشف 

  )14( . »للتعبري عن األشياء
يف هذا التنظري حياول أن يشري أن الذوات الوجودية " هيدغر"و

تستند إىل اللغة ليحدث االتصال بينها وهذا االتصال عبارة عن 
  .اف عن الذوات الوجوديةحديث واحلديث بدوره ميثل كانكش

مهمتها هي إنارة الوجود، أي التفكري « أن اللغة " هيدغر"يقر 
يف وجود اإلنسان من خالل اإلنارة وهذه األخرية هي اليت ستمكننا 

أن املعرفة تتجلى من " هيدغر"من النظر يف ماهية اإلنسان ويقول 
ن ليعطي خالل اللغة، اللغة هنا ليست أداة للتوصيل اخرتعها اإلنسا

معىن أو التعبري عن فهمه الذايت لألشياء، اللغة تعرب عن املعنوية 
  )15(.»القائمة بالفعل بني األشياء

والوجود هنا مرتبط باللغة فاإلنسان يتكلم ألنه موجود وهناك 
عالقة بني ثنائية اللغة والوجود واللغة بذلك جتسد للوجود قاعدة 

ا تتميز عن لقد كانت اللغة من ف« التجلي وعليه  عل اإلنسان و
ا حتدث أثرها يف اإلنسان، حبيث صار اإلنسان يوجد  احليوان، وإذ 
بقدر ما يتكلم، فثم ارتباط وثيق بني القول والوجود لدى اإلنسان، 
وبني حدوث الوجود وبني اللغة فثمة نوع من الدور، لقد صارت 

يف العامل إال اللغة هي اليت تعطي الوجود لألشياء واإلنسان ال يوجد 

بقدر ما ميلك لغة، اإلنسان مشروع ذاته ولكن هذا املشروع خيطط 
بقدر الذي به اللغة ليست من خلق اإلنسان الذي يتكلمها بل هي 
أمر يتقبله، اللغة جتعل األشياء الغائبة حاضرة، وغري املوجودة موجودة 

  )16(.»والبعيدة قريبة
د واإلنسان حبكم أن هنا جند نوع من الصلة بني اللغة والوجو 

موجود يتكلمه ووجوده يفرض عليه اإلفصاح عن نفسه وهذا 
اإلفصاح ليس دخيل عن اللغة بل هو قد أنشأ منها وإليها وذلك 

  .للكشف عن الوجود
باللغة واضحا، وهكذا تكون " هيدغر"ومن هنا بات اهتمام 

تتمثل يف إحضار الوجود من التحجب إىل   للغة خاصية أساسية« 
ذا املعىن كذلك تكون إحدى مقتنيات اإلنسان اخلطرية، الن ور، و

ألن أي قصور يف اللغة ينتج عنه قصور يف اإلظهار أو اإلبانة 
والتجلي والوضوح وينتج عن ذلك عاملا من املعاين مشوشا وغامضا، 
قد يشوه ماهية األشياء، واألخطر من ذلك كله أنه قد يشوه ماهية 

أن اللغة ملكة إنسانية تتوقف عليها كل  الوجود، ولكن حنن نعتقد
ا ليؤكد أن كل لغة هي إظهار " هيدغر"عالقاتنا مما جعل  يتجه صو

ولكن بوصفها أداة تستعمل لإلشارة إىل األشياء )  Zeigen(لشيء 
ومبالحظة متأنية ندرك أن القرب والقول األصلي بوصفهما ماهية 

  )17(.»للغة هو ما هو عني ذاته
يؤكد أنه إن كان فهم اللغة غامضا يعترب هذا  "هيدغر"هنا 

قصورا واألصعب من ذلك عندما تعجز اللغة وتكون قاصرة يزداد 
الوجود يف اخلفاء ويصبح غامضا وعليه فاللغة البد أن تكون قادرة 
على الفهم واخلطاب لكي يتسىن هلا الكشف عن الوجود والذي 

جود يعشق أن الو " "هريقليطس"يتميز بالتحجب وكما يقول 
  ".اللغة بيت الوجود"ولذلك " االحنجاب واالنكشاف

اللغة هي مسكن الوجود الذي يقيم اإلنسان يف كنفه « إن 
واملفكرون والشعراء هم أوالئك الذين يسهرون على هذا املأوى 
م من خالل  وسهرهم هذا إجناز الن كشافية الوجود، من حيث أ

والكالم ...ويصونه داخلها قوهلم حيملون هذا االنكشاف إىل اللغة 
وثراؤه الذي ال يقدر ويعاد لإلنسان مسكنه ليقيم يف قلب حقيقة 

واللغة هي اجمليء الوجود ذاته اجمليء املفصح والكامت يف ... الوجود 
  )18(.»ذات الوقت

قرر أن " اللغة بيت الوجود" "هيدغر"من هذا املقام يف مقولة 
اليت حتجبه عن الغموض،  يفهم الوجود بوضوح انطالقا من اللغة

وحاول أن يربز أن حقيقة الوجود تتجلى باللغة والكالم كله بصريح 
لقد : العبارة ما هو إال تعبري عن الوجود، لكن هنا حناول أن نتساءل

أن اللغة بيت الوجود فماذا عن اللغة الشعرية؟ وما " هيدغر"اقر 
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صلة  ؟ وهل اللغة الشعرية هلا"هولدرلني"ب" هيدغر"عالقة 
 .  بالوجود؟

  ":هولدرلين"ل" هيدغر"قراءة 
ا اآللية الوحيدة " هيدغر"لقد حتدث  عن اللغة ورجح بأ

الكاشفة عن الوجود وأن الكالم ليس مبعزل عن الوجود وتلتقي ثنائية 
اللغة والوجود يف بنية تفاعل لكن مع ذلك جند أن اللغة هي السمة 

وجود على أنه هو وليس األساسية اليت عليها يتحقق وينكشف امل
ا كاشفة " هيدغر"غريه، لكن  يف أعماله مل ينظر للغة فقط لكو

ا قوام الذي  ا أ ألبعد األبعاد بل وجه نظره إىل اللغة الشعرية وأقر 
  .ال ميكن أن جند غريه يف تفسري الغموض

الشعر ال يتلقى اللغة قط مادة « يشري " هيدغر"وعليه جند 
ا م عطاة له من قبل، بل الشعر هو الذي يبدأ جبعل يتصرف فيها كأ

اللغة ممكنة، الشعر هو اللغة البدائية للشعوب واألقوام، وإذن فيجب 
خالفا ملا قد يتوهم، أن نفهم ماهية اللغة من خالل ماهية 

  )19(.»الشعر
أن الشعر هو املرحلة األوىل اليت ترجع إليها " هيدغر"هنا يصرح 

عاملته مع اللغة ليس كوسيلة لالطراد بل وتنبثق عنها أي حضارة وم
حيث أنه على املفكر أن " هيدغر"هو من ميتلكها ولذلك جند 

  .يستعني بالشاعر
يعتقد أن الشاعر ميكنه أن يساند « " هيدغر"ولذلك جند 

الفيلسوف عندما يصبح األخري بعيدا عن منابع الكينونة، فال يعود 
بطبيعتها البدائية، أي قبل  يصغي ملا تنبئه به الكلمات عن األشياء

شحنها بشىت الدالالت اليت تنبع من أفكارنا املسبقة عن العامل، 
، أمهية التحليل "هيدغر"الشعر هنا يصبح ذا أمهية تفوق يف نظر 

إىل الشعر ال تعين االهتمام " هيدغر"الفلسفي النسقي، ولكن عودة 
ذا أمهية  به من حيث كونه خيضع ألحكام مجالية، بل من حيث كونه

أنطولوجية يف املقام األول وإن الشعراء قادرون على تلقني الفيلسوف 
درسا يف كيف ميكن لإلنسان أن يسكن قريبا من األرض وكيف 
ا، أي على حنو يرتك هلا الكشف عن  يقارب األشياء كما هي يف ذا

ا جمردة مما نضيفه عليها ا بذا   )20(.»ذا
ولوجية تتبع يف الشعر باعتباره فن من هنا ندرك أن احلقيقة األنط

إن طبيعة الفن هي الشعر، فإنه يعين « : يقول" هيدغر"ولذلك جند 
بذلك أن كل فن من حيث ماهية يشارك يف ماهية الشعر الذي 
يكون بدوره تأسيسا للحقيقة، فكل فن يكون شعرا باملعىن املاهوي 

أسلوبا  باعتباره) Poetizing( للشعر، أي ممارسة ملاهية الشعر
وأولوية هذا الشكل الفين ال ... إلسقاط ضوء احلقيقة يف شكل 

فأشكال الفن (تكمن يف أنه حيفظ لنا ماهية الشعر تتجلى فيه 

، وإمنا تكمن يف أنه حيفظ لنا ماهية الشعر )األخرى تشاركه يف ذلك
ويتيح لنا أن نتعرف عليها عرب اللغة ومن خالهلا، إن الشعر حيدث 

اللغة حتفظ الطبيعة األصلية للشعر، وإذا كان كل فن  يف اللغة ألن
هو شعر باملعىن املاهوي، وإذا كانت ماهية الشعر تتحقق أو تتجلى 

  )21( . »من خالل اللغة حيث تأسيس للحقيقة وكشف للوجود
يف هذا الصدد قد اعترب الشعر على أنه فن حيدث يف اللغة 

قيقة ومن منطلق ما صرح وممارسته باللغة يعين كطريق لتبيان ضوء احل
قد " هيدغر"لكن " هيدغر"به لقد حتدثنا عن الشعر وكيف نظر له 

أهلمه شاعر كبري الذي كانت أناشيده مصدر إهلام حقيقي 
  ". هيدغر"ل

، أن الشعر "هولدرلني"أخد مبا ذهب إليه « " هيدغر"وعليه جند 
، وإمكان الكلمة يقتضي "يستطيع كل من أن يسمع اآلخر"حوار 

بالضرورة القدرة على الكالم والقدرة على السمع، وكالمها يرقى إىل 
ا، غري أنه ال خيفي خطر الكلمة بل يعدها  أشد "أصالة الكلمة ذا

من أن الشعر " هولدرلني"مث يفيض فيما ذكره " ... املقتنيات خطرا 
الشعر يتبدى للناس لعبا وليس  "، ومبا أن "أكثر املشاغل براءة"

ب يقرب مابني الناس ولكن على جيعل كل واحد كذلك، فاللع
ينسى نفسه، أما يف الشعر فاإلنسان يركز ذاته على وجوده اإلنساين 
ويصل هناك إىل الطمأنينة، ال إىل تلك الطمأنينة املتولدة من البطالة 
وفراغ الفكر، بل إىل تلك الطمأنينة الصافية اليت يصاحبها نشاط يف 

  )22( . »مجيع القوى والعالقات
من هنا ندرك أن الشعر جيب أن يكون مصاحب لكل العالقات 
وكل االرتباطات ويكون غين الفكر ليتسىن للشاعر القدرة على 

احلقيقة هي انكشاف ما هو متسرت واجلميل ليس « الكالم وعليه 
ذلك الذي يعجبنا، وإمنا ذلك الذي يقبع حتث قدر احلقيقة هذا 

غري متجلي منذ األزل وبالتايل غري الذي حيدث عندما يبلغ الشيء ال
املرئي التجلي األكثر جتليا من غريه ليس بوسعنا إال أن نرتك الكلمة 
الشعرية يف حقيقتها يف اجلمال، هذا ال يستبعد بل يتضمن بأننا 

  )23(.»نفكر يف الكلمة الشعرية
وهنا يلتق " هولدرلني"وهذا القول ليس بعيدا عن تصريح 

بأنه كما لو كان عالقة بني الفكر والشعر " هولدرلني"بـ" هيدغر"
ولكن عندما يكون الشعر شعرا والفكر فكرا أصيال هنا تكمن 

إن الشعر حينما جياور الفكر مينح هلذا األخري اإلنارة  « احلقيقة وعليه
" هيدغر"والقدرة على االنفتاح وكذلك الفكر جياور الشعر و

لشاعر فمن أجل أن ا" هولدرلني"الفيلسوف عندما تناول قصائد 
نبني تلك العالقة اليت جيب أن تكون بني الفكر والشعر، كما أن 

أن " هيدغر"هذه العالقة هي يف منظورنا عالقة جوار، ويريد بذلك 
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هنا ندرك  )24(،»يعين عنده فكر الوجود" فكر"يفهمنا أن مصطلح 
كعالقة بني الشعر والفكر وجند " هولدرلني"و" هيدغر"الصلة بني 

شاعرا "كشاعره املفضل ألنه بالنسبة إليه " هولدرلني"خيتار "  دغرهي"
من هذا املقام قد أوجد يف اللغة الشعرية لغة " هيدغر"  )25("لشاعر

الكائن احلقيقة اليت نفكر بالدقة اإلفصاح والكشف عن املكنون 
فاللغة األصلية إذن هي لغة الشعر، ألن الشعر وحده القادر «  وذلك

جب عن الوجود، الشعر يسمح لألرض والسماء وتدفق على رفع احل
األعماق وقوة األعايل بأن تتقابل وتتفاعل، ويف هذا التفاعل يتم 

    .)26(»اإلظهار واإلحضار
للغة الشعرية هل " هيدغر"كيف نظر : ومن هذا املنطلق نتساءل

نظر إليها من مواطن الكشف واإلظهار فقط؟ وهل الشاعر  
  ر احلقيقة؟ وهل الفلسفة ميكن اعتبارها شعرا؟ كالفيلسوف يقتفي آثا

من الوجهة األنطولوجية قائم، إذن على أن الشعراء « إن الشعر 
يلقنونا درسا يف كيف نقيم على األرض وكيف نبقى بالقرب من 
م ميتلكون لغة  األرض وواعني للقوى اليت تسيطر على حياتنا أل

م عينية ودقيقة ميكنهم بواسطتها الفيض على م اهية الظاهر، إ
م ليسوا فقط أكثر ... يسمون القوى املستمرة يف الطبيعة والثقافة  إ

م أيضا أكثر حساسية إلمكانات  حضورا من معظم البشر، بل إ
اللغة باعتبارها واسطة لكشف اإلنسان عن ذاته ولتوكيد انتمائه إىل 

ي لغة أما الشعر لغة الشعراء وه )27(»الواقع الطبيعي واالجتماعي
ا نابعة من كينونة شاعرية والشعراء يسيطرون على  واضحة أصيلة أل

الشعر « اللغة وذلك من أن اللغة تتكلم من خالهلم وليس العكس 
واألكثر التصاقا ومحيمية باإلنسان، ولغته هي " اللغة األصلية"هو 

اللغة اليت تروي ما نكون عليه اللغة يف تراكمها وتراكمها وهي أي 
التسمية التأسيسية للكائن وجوهر كل األشياء، وهو ليس قوال الشعر 

تعسفيا، وإمنا هو الذي يبدأ جبعل اللغة ممكنة، أي ممكنة التجلي يف 
وهنا نستشهد قيمة الشعر يف  )28(،»منظوم واضح الداللة، واهلدف

حضور اإلنسان مبعىن أنه اجلوهر الذي يدرك به حقيقة ما خيتلج يف  
ن بلغته وهنا حناول أن نعيد التساؤل الذي قلنا  كينونته ويف قوله املر

  . هل ميكن اعتبار أن الفلسفة شعرا ؟   :عليه سلفا
ليست شعرا، ولكنها نوع من التفكري الشعري، أي « الفلسفة 

التفكري الذي يتحقق يف اللغة أو حيقق ماهيتها يف كشف وإظهار 
ال " هيدغر"د فإن فهم حقيقة اللغة والشعر عن...وجود الوجود 

و اللغة ليست بأداة ...ينفصل عن فهمنا حلقيقة الفلسفة أو الفكر 
وال مبوضوع، وإمنا اللغة اليت تنطق شعرا وفكرا، والشعر الذي ال 
يكون جمرد تشكيل لغوي أو صورة مجالية تستخدم اللغة، وإمنا الشعر 

  )29(.»الذي حتقق فيه ماهية اللغة من حيث هي قول

فهم الفلسفة فهما رفيعا كحقيقة " هيدغر"جند أن  من هذا املقام
ال بد منها واللغة والشعر يعتربان كثنائية إلظهار حقيقة الفلسفة، 
ومع ذلك إن التفكري الشعري ليس مبعزل عن الفلسفة وإن صح 

  .التعبري، هو نوع من أنواع التفكري فيها
 هو ذلك الكائن القلق أكثر من«  "هيدغر"إن الشاعر يف نظر 

غريه على مصريه يف عامل غريب عنه، والشاعر هو الوحيد القادر على 
إن الشعر تسمية مؤسسة للوجود "اإلفصاح عما ال ميكن تسميته 

ومنه فإن اللغة " وجلوهر كل شيء، وليس جمرد قول يقال كيفما أتفق
الشعرية هي جمال البحث يف املتخفي حيث األشياء تصبح كلمات، 

  )30(.»قع مشرتك بني الوجود واملوجودوالكلمات جتمع يف مو 
حاول أن يبني أن الشعر أكثر املوجودات تواجدا، "هيدغر "هنا 

وحضورا ،وجتليا ليس بالنسبة إليه فقط بل لتجلي كل من له عالقة 
به، والشاعر يعترب مساند للفيلسوف ألن احلقيقة الفعلية تتم ظهر 

على هذه احلقيقة  يف تواجد الفلسفة والشعر اللذان يسعيان للقبض
نة خلف الوجود، وكما أن اإلنسان ليس مبعزل عن لغته  الوجودية املر
فللغة ليست مبعزل عن الشعر إذ فيه تربهن وجودها، وحضورها بقوة 
  .ليس كداللة مجالية بقدر ما هي نسق أنطولوجي يف مقام األولويات
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  العوائق االبستيمولوجية التي صادفها تأسيس علم الهيئة
  .العرب والمسلمين عند العلماء والفالسفة

  مذكور مليكة 
 .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

  :المقدمة
ارتبط علم اهليئة منذ بداياته األوىل جبملة من اإلشكاليات 

الفلسفة  اختصاصفقد كان هذا اجملال لفرتة طويلة من  ،الفلسفية
عيدا عن األسئلة امليتافيزيقية، وحتديدا علم ما بعد الطبيعة، ومل يكن ب

فالبحث يف  وعليه من املباحث الرياضية فيما بعد، قبل أن يصبح
وبنيته، تناهيه وحمدوديته، أو ال تناهيه، طبيعة  مسألة أصل الكون

حركة أجرامه، واملادة املكونة هلا، وهل هي واحدة أم متعددة، هي 
ظنا  ،يات تفكريهاليت شغلت االنسان منذ بدا مجلة من اإلشكاليات

منه أنه بامكانه فهم حقيقة الكون وطبيعته وادراك سر نظامه اذا 
عرف االجابة عليها، وهلذا فقد حاول منذ البداية أن يبين فلسفة 

لكن يف العصر احلديث ومع تطور هذا العلم م الكون، اخاصة لنظ
أصبح العلم هو الذي حياول اإلجابة عن هذه اإلشكاليات اليت بقي 

  .اركها مع الفلسفةيتش
اإلشكاليات املعرفية  ومبا أن لب اهتمامنا ينحصر يف البحث عن

اليت حركت الفالسفة والعلماء العرب واملسلمني يف تأسيسهم لعلم 
اهليئة، والعوائق االبستيمولوجية اليت واجهوها، فإننا جند من الضروري 

  .اإلشارة إىل نقطتني أساسيتني ستصنع متفصل هذا البحث
م  -1 إن البحث واإلشادة بإجنازات علمائنا والوقوف على نظريا

وآرائهم ال شك قد سبقنا إليها الكثري من الباحثني لكننا سنسعى 
من خالل هذا املقال إىل حماولة اإلجابة عن سؤال ال شك أنه حيري 
أي باحث يف علم اهليئة عندما يقرأ اجنازات العلماء العرب 

التساؤل باألساس حول األسباب اليت واملسلمني، ويتمحور هذا 
أدت إىل إخفاق علماء اهليئة العرب واملسلمني يف إجناب العلم 
احلديث؟، أو بتعبري آخر ما هي املوانع اليت حالت دون انبثاق هذا 
العلم بشكله احلديث يف عاملنا العريب اإلسالمي ؟، رغم اجلهود 

على الكثري من الكبرية املبذولة من قبل علمائه، ورغم وقوفهم 
  .اليت أقرها العلم احلديث احلقائق العلمية اهلامة

ال ميكن احلديث عن علم اهليئة عند العرب دون اإلشارة إىل   -2
علم الفيزياء، نظرا لالرتباط الوثيق بني علم الكومسولوجيا وعلم 
الفيزياء، خاصة إذا عرفنا أن الفكر يف العصر القورسطي يؤمن إميانا 

على املوجودات األرضية أي موجودات العامل "  الكومسوس قويا بتأثري
الفيزيائي، وبالتايل فإن احلديث عن أحدمها يؤول إىل احلديث عن 

 الثاين اضطرارا، ذلك ألن الفكرة الغالبة يف هذا العصر ترى أن 

 
السيارة يف حركتها بني الربوج واملنازل هلا تأثري مباشر  الكواكب

  .  عية واالجتماعية يف عامل الكون والفسادعلى كل الظواهر الطبي
وال شك أن حماولة اإلجابة عن هذه اإلشكاليات سيتطلب 
االرتداد التارخيي والعودة إىل علوم األولني كخطوة منهجية، غري أن 

االرتداد ال نبغي من ورائه أن يكون عودة انتقائية يصرف فيها هذا 
م، اميانا منا أخطاء القدماء ونشيد فقد بإجناز  عنالنظر  م وانتصارا ا

أن قيمة الكشف عن العثرات واهلفوات اليت وقعوا فيها ال تقل قيمتها 
مو  عن الكشف عن انتصارات   .اجنازا

وهلذا سننطلق من عدة اشكاليات حركت فكر الفالسفة وعلماء 
العرب وكانت مبثابة عوائق ابستيمولوجية حالت دون تأسيسهم  اهليئة

  .  يل ومنافس للنظام الفلكي البطليميلنموذج فلكي بد
  :تتعلق بالبحث في أصل الكون ونشأته: االشكالية األولى-1

 ارتبط علم اهليئة يف نشأته اليونانية بقصة خلق العامل ككل، وهلذا

ا، إذ انشغل  كان الوجود أول حبث استهلت به الفلسفة فجر حيا
عته ومم يتألف، الفالسفة منذ البداية بالبحث عن أصل الكون وطبي

ارتبط يف أغلب اشكالياته و وكيفية نشأته وأصل التغريات والكثرة فيه، 
بشق ميتافيزيقي ال بد من الوقوف عنده إذا أردنا فهم نشأة الكون 

  .وموجوداته
وهلذا فقد اهتم الفالسفة اليونان األوائل بالبحث يف طبيعة 

أصل الوجود الكون أي الكومسولوجيا، وأمجع هذا االجتاه على أن 
البد أن يكون مادة، وأن تكون هي مبدأ نشأته وحركته، وهو ما 
ذهب إليه الفالسفة الطبيعيون األوائل، لكنهم مل يتساءلوا عن 

 Aristote ) (384(الوجود وعالقته بالعدم، على حد تعبري أرسطو 
، بل اهتموا بالوجود وعالقته مبوجود آخر، )م.ق 322-ق م

يء ما كان موجودا على الدوام، تنشأ منه العتقادهم أن هناك ش
املوجودات وإليه تعود، وهو العلة وراء كل التغريات اليت حتدث يف 
الطبيعة، وبالتايل فال مكان لفكرة اخللق من العدم يف فلسفتهم، 
سواء يف تفسريهم لنشأة الكواكب والنجوم، أو يف تفسريهم 

لقد فكر « :ملوجودات العامل الطبيعي، ويف هذا يقول أرسطو
ا هي  الفالسفة األوائل يف املبادئ ذات الطبيعة املادية، واعتقدوا أ
وحدها مبادئ األشياء مجيعا، فهي تلك اليت تتكون منها األشياء  
كلها، واليت منها ظهرت إىل الوجود ألول مرة، واليت تنحل إليها يف 
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ومن مث فهم يعتقدون أن ال شيء ميكن أن يظهر أو ... النهاية 
» خيتفي، ما دام هذا النوع من الكائنات موجودا باستمرار

)1(    .  
غري أن الفالسفة الطبيعيون األوائل وإن اتفقوا على أن للكون        

م اختلفوا يف حتديد طبيعته   .أصال أو مبدأ واحدا إال أ
أما البدايات الفلسفية لبناء تصور وفلسفة واضحة ومتكاملة عن 

 347-ق م Platon( )427(تبدأ مع أفالطون أصل الكون ونشأته ف
            ّ                                      وأرسطو، إذ مي ز أفالطون بوضوح بني ثالثة مبادئ قدمية هي ) ق م

الصانع، املثل، واهليوىل أو املادة األوىل، حبيث جعل من املثل صورا 
ا ثابتة موجودة أمت الوجود، وهي  جمردة للموجودات ووصفها بأ

ا بل نعقلها" ، كما جعلها مبدأ الوجود، )2("صور أو مثل ال نشعر 
            ّ                                           ألن اجلسم ال يتع ني يف نوعه وشكله إال إذا شارك جبزء من مادته يف 
مثال من املثل، فيتشبه به وحيصل على بعض كماله، أما اهليوىل أو 
ا مادة                                                  ّ             املادة األوىل اليت استعملها الصانع يف صنع األشياء فتتمي ز بأ

  .متعينة رخوة غامضة بال كيف وال صفات، أي غري
ّ                    وعليه ميكن القول إن أفالطون فس ر صنع اهللا جلسم العامل                             
باالعتماد على املثل الثابتة األزلية من جهة، وعلى املادة الرخوة 
                               ّ                         اهلالمية من جهة أخرى، وذلك بأن بني  بأن فعل صنع العامل يقتصر 

  .على تركيب الصور املأخوذة عن املثل يف املادة اخلام وليس خلقها
وهلذا السبب فلما شرع الصانع يركب جسم العامل فقد أخذ        

النار ليجعله مرئيا والرتاب ليجعله ملموسا، وال شيء ميكن أن يصري 
مرئيا بدون نار وال ملموسا بدون مادة كثيفة، وال كثيفا بدون تراب، 
ووضع اهللا املاء واهلواء يف وسط النار والرتاب، ووفق بني هذه 

ر املستطاع معادلة واحدة، وأنشأ مساء واحدة العناصر، مراعيا قد
مرئية وملموسة، وبناء على هذه النسب ومن مثل هذه العناصر 

  . )3(األربعة يف العدد ولد جسم العامل منسجما بالتناسب
وملا كان العامل حمسوسا متحركا ومتغريا فقد خلق الصانع الزمان 

مع الفلك ، فالزمن قد حدث )4("جعله صورة متحركة لألبدية"و
دورها، وأنشأ وضع الكواكب السيارة يف الفلك و  وولدا معا، مث

الشمس والقمر والكواكب، وبقية أصناف الكائنات احلية األخرى، 
                                        ّ                   وعليه فالصانع يف فلسفة أفالطون هو الذي يعني  حركة كرة الثوابت، 

  .وهو مبدأ حركات الكون الدورية املنتظمة
فالطونية بعد انتقال العلم وتطورت هذه الفلسفة الكونية األ

اليوناين إىل اإلسكندرية، وأصبحت تعرف بعدها باألفالطونية 
احملدثة، تقوم هذه الفلسفة على أساس أن الكون كله دائري الشكل 

األوىل، وهى فلك  العلةمركزه األرض، وأن الدائرة األعلى هي دائرة 
، تأتى بعد ناهيةالالمتالعقل املطلق، أي دائرة العلة الفاعلة العاقلة 

هذه الدائرة دائرة ثانية أدىن منها هي دائرة العقل، تليها دائرة ثالثة 

هي دائرة النفس، يلي كل ذلك دائرة رابعة أدىن وهى دائرة اهليوىل أي 
النار، اهلواء، املاء، : دائرة املادة، وهي دائرة البسائط األولية األربعة

، حبيث )5(ل ولكنها دائرة منفعلةالرتاب، وهذه الدائرة ال تعلم وال جته
ختضع الدائرة األدىن للدائرة األعلى منها، بالنسبة ملوجودات العامل 

، أما عامل املادة فقد أوكلت تدبريه حلركات الكواكب، العلوي
ذا فسرت األفالطونية احملدثة نشأة  والنفوس اليت يف السماوات، و

  .الكون وترتيب ونظام موجوداته
قدمي مبادته  فهو، )م ق322ت( )Aristote(ند أرسطوالعامل ع أما

وصورته وحركته، ألن احلركة عنده حتدث يف زمان والزمان قدمي، كما 
أن احلركة يف نظر أرسطو ال ميكن تعليلها تعليال مقبوال ما مل نقل 
مبحرك أول ال يتحرك، وعن هذا احملرك األول فقط تنشأ حركة 

ها، وهذا احملرك األول هو اإلله، األشياء ويكون هو سببا يف حتريك
وفعله ليس اخللق واإلجياد، وإمنا هو التحريك، وهذه احلركة اليت متثل 
صلة اهللا بالعامل ليست حركة فاعلة، فهو حيرك كغاية، ألن العامل هو 

  . الذي يتحرك عشقا منه يف أن حييا حياة تشبه حياة احملرك األول له
جت فيها الفلسفة اليونانية وهذه الفلسفة الكونية اليت امتز 

ا  انتهت إىل باألفالطونية احملدثة، وإن اختلفت يف تفاصيلها إال أ
ا بدأت باألساس من القول القول بأن الكون قدمي وال متناهي ، أل

  .قدم املادة وقدم الزمان واملكانب
وقد شكلت هذه الفلسفة الواردة إىل الفكر العريب االسالمي 

متام على التزامات ميتافيزيقية تعارض ا قامت حتديا حقيقيا، أل
املعارضة ما جاء به الدين اإلسالمي من القول خبلق الكون من العدم 

من هذا -احملض، وهلذا فقد تباينت مواقف الفالسفة املسلمني 
  .           ّ  بني رافض وموف ق -اإلرث الفكري الوارد إليهم

سفة، إذ عارض هذا التفسري علماء الكالم والكندي من الفال
علماء الكالم على القول خبلق الكون من عدم، كما أن حيث أمجع 

هذا اخللق مل يسبقه زمان وال مادة قدمية، ذلك ألن القول بالقدم 
معناه القول بوجود قدميني أو أكثر، وهو ما يتعارض مع مبدأ 

فقد مال يف تفسريه لقضية ) م873-هـ256(التوحيد، أما الكندي 
نب الديين، إذ قال خبلق العامل، وأثبت أن اهللا نشأة الكون اىل اجلا

تعاىل هو خالق الكون، مثبتا بذلك بداية زمنية للكون، فاهللا أوجد 
 ماالكون من ال شيء ضربة واحدة يف غري زمان ومن غري مادة، وهو 

  . )6("ّ                           ق ي األول تأييس األيسات عن ليسإن الفعل احل"   ّ          عرب  عنه بقوله
قد أقر خبلق الكون من العدم، فإن  وإذا كان االجتاه املعارض

 قد سعى إىل -غالبية الفالسفةوهو ما ذهب إليه  - ّ  وف قاالجتاه امل
ومن مثة  واجلمع بني معطيات الطرفني،التوفيق بني الفلسفة والدين 

خلص إىل القول بقدم العامل وقدم املادة األوىل، وقدم املكان والزمان، 
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مان مثلما ذهب إىل هذا لكن يتقدمها موجدها بالذات ال بالز 
 وابن رشد )م1037، هـ428( وابن سينا،)م950،هـ339ت ( الفارايب

  . )م1198، هـ595ت (
                                  ّ                      أما تأثري األفالطونية احملدثة فيظهر جلي ا يف موقف الفارايب وابن 
           ّ                                             سينا، إذ بني  كالمها أن العامل صدر أو فاض عن اهللا فيضا ضروريا، 

الدين القائل باخللق من العدم، حماوالن بذلك التوفيق بني موقف 
وبني املوقف األرسطي القائل بأزلية العامل مبادته وصورته، إذ توافق 
نظرية الفيض الفلسفة األرسطية يف قوهلا بقدم املادة وأزليتها، وتوافق 
الدين يف ربط العامل باهللا تعاىل وتقدمه بالذات ال بالزمان على مجيع 

  .املوجودات
الفارايب وابن سينا قدمي قدما زمانيا ال يتقدمه  وهلذا فالعامل عند

موجده بالزمان بل بالذات، وهذا لتالزم العلة واملعلول، وقد استفاد  
 - إن الواحد ال يصدر عنه إال واحد -كل منهما من مقولة أفلوطني

يف تنظيمهما لبناء الكون وترتيب موجوداته وكيفية نشأته، وقد شرح 
أن واجب الوجود واحد من كل جهة، نا                        ّ ابن سينا هذا الصدور مبي  

وال ميكن أن تصدر عنه كثرة، فإذا صدر عنه العامل املتكثر مباشرة  
كان ذلك مدعاة للتعدد والتكثر يف ذاته، وهلذا جعل الصادر األول 
عن واجب الوجود واحدا هو العقل األول وهو عقل حمض، ألنه ال 

عنه كثرية ال بالعدد  -وهي املبدعات –جيوز أن يكون أول املوجودات
وال باالنقسام إىل مادة وصورة، لكن هذا العقل ليس من قسم 
واجب الوجود لذاته، ألنه معلول لعلة هي واجب الوجود بذاته، 
ولذلك فهو ممكن بذاته، ومادام كذلك فال حرج من وجود الكثرة 
ابتداء منه، فبتعقله لعلته يصدر عنه عقل ثالث، وهو عقل يدبر 

قصى، وبتعقله لذاته على أنه واجب الوجود بغريه تصدر الفلك األ
عنه نفس الفلك األقصى، مث إن العقل األول من حيث هو ممكن 
الوجود يصدر عنه الفلك األقصى، ويستمر الصدور على هذا الوجه، 

عقل ونفس وجسم، إىل أن نصل : فعن كل عقل تصدر ثالثة أشياء
ذي تفيض عنه هيوىل العامل إىل العقل الفعال، وهو العقل العاشر ال

العنصري، وهو املدبر لعامل الكون والفساد، واملتصرف فيه، وهو 
واهب الصور والعقول والنفوس اجلزئية، وهو مصدر كل ما يف عامل 

  . )7(الكون والفساد من موجودات
ومما سبق يتضح جليا أن مواقف الفالسفة املسلمني التوفيقية 

جديدة عن الكون، ومن مثة حالت حالت دون تكوين صورة فلسفية 
دون البحث عن أسس جديدة لتفسري حركته وحركة كواكبه، فبقيت 
مواقفهم تدور يف فلك أرسطو والفلسفة األفالطونية احملدثة، ينظرون 
ا، ويفسرون نشأته من خالل  ا ومقوال إىل الكون من خالل تصورا

ا وأنساقها،  سفة املسلمون وهو االشكال الذي وقع فيه الفالنظريا

أمثال الفارايب وابن سينا إذ صار عليهم التوفيق بني الرؤية االسالمية 
القائلة حبدوث الكون، وكونه ذا بداية يف الزمان وبني ما قال به 
اليونان فابتدعوا يف ذلك أقاويل واستخلصوا نتائج تقع كلها ضمن 

  .إطار الرؤية والسياق الفكري اليوناين
التفرقة بين عالم السماء واألرض من حيث : نيةالية الثااالشك –2

الهيئة  المكونات وطبيعة الحركة، ومدى تجاوز الفالسفة وعلماء
  :له العرب

قامت الكومسولوجيا اليونانية سواء مع أفالطون أو مع أرسطو 
على التفرقة بني عامل السماء واألرض، كما عملت على توسيع اهلوة 

رتكب من مادة خمالفة ملا يرتكب منه بينهما، بأن جعلت كال منهما ي
العامل اآلخر، وبالتايل خيتلفان يف طبيعة احلركة ويف القوانني اليت 
حتكمها، حبيث ميثل عامل السماء عامل الكمال واألزلية والثبات، أما 
العامل السفلي فيمثل عامل الكون والفساد والتغري، وبالتايل فهو أدىن 

  .مرتبة من العامل األول
ف عامل الكون والفساد من أربعة عناصر هي النار واهلواء يتأل

واملاء والرتاب، وتدخل هذه العناصر بنسب خمتلفة يف تكوين 
املوجودات،كما تتوزع هذه العناصر يف العامل توزعا طبيعيا حبيث 

حيز الرتاب يليه "يكون كل عنصر حسب طبيعته يف مكانه الطبيعي، 
حيز النار النتهاء عامل الكون والفساد حيز املاء يليه حيز اهلواء مث 

  .)8("عند عنصر النار
ا متضادة فهي إما ثقيلة أو خفيفة،  كما تتميز هذه العناصر بأ
حارة أو باردة، رطبة أو يابسة، وهذا التضاد هو أصل ما نراه من 
حتول يف عناصر بعضها إىل بعضها، وذلك ألن هذه العناصر تنتقل 

حركة من الوسط إىل العلو، وحركة : تانمن ضد إىل ضد، وهلا حرك
من العلو إىل الوسط، فأما األجسام اخلفيفة فحركتها من الوسط إىل 

، )9(العلو، أما بالنسبة األجسام الثقيلة فتتحرك من العلو إىل الوسط
وكل عنصر يتحرك إىل مكانه الطبيعي الذي يسكن فيه سكونا دائما 

  .              ما مل حيركه حمرك
                                    ّ                ناء على هذا ميكن القول إن احلركة اليت متي ز عامل املوجودات وب

ّ                                   األرضية والعناصر األربعة املكو نة هلا هي احلركة املستقيمة،سواء كانت                            
  .طبيعية أو قسرية

أما عامل السماء فهو عامل الكمال واألزلية، يرتكب من مادة مغايرة 
د، ولذا فإن حركته للعناصر األربعة اليت يتألف منها عامل الكون والفسا

وقوانينه مغايرة متاما لقوانني هذا العامل أيضا، إذ يتألف عامل السماء من 
إن للفلك " :عنصر خامس هو األثري، وهو ما أكده أرسطو عندما قال

اسطقس خامس، وليس هو من اإلسطقسات األربعة اليت هي النار 
  .، بل هو من طبيعة مغايرة)10( " واهلواء واملاء والرتاب
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ونظرا لكون عامل السماء هو العامل األعلى واألشرف، فإنه يتوىل 
تدبري كل ما يطرأ يف عامل ما حتت فلك القمر من حركات كاالستحالة 
والتكاثف والتخلخل واحلركة املستقيمة، أي حركة العناصر األربعة من 
أعلى إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلى، وعليه فكل الظواهر اليت حتدث يف 

مل األرضي حتدث بسبب حركات األفالك السماوية، ويف حالة غياب العا
هذا التأثري، فإن العناصر األربعة األرضية تبقى ساكنة يف أماكنها الطبيعية 

إن حركة :" يقول أرسطو" ما مل خترجها حركة خارجية عن سلوكها
غري                                           ّ                     األشياء السفلية املنقضية مكونة من احلركة العل ية املتواترة املتصلة ال

  . )11(" فاسدة
ومما سبق ميكننا القول إن تفرقة الفيزياء األرسطية بني عامل 
السماء واألرض أدت إىل القول بأن طبيعة احلركة فيهما خمتلفة، 
خاصة وأن حركة كل عامل حتددها طبيعة املادة املكونة هلا وتركيبتها 

خصائص الفيزيائية، وهلذا سعت الفيزياء األرسطية  إىل التمييز بني 
  .احلركة املستقيمة وخصائص احلركة املستديرة

                                   ّ                     وجيتهد أرسطو يف توضيح هذه الفوارق مبي نا أن احلركة املستقيمة 
تتم من ضد إىل ضد، وتنتهي إىل السكون الذي هو غايتها، أما 
احلركة املستديرة فهي حركة متصلة ال متناهية ال تسكن على خالف 

السكون عند غايتها، ألن اجلسم  احلركة املستقيمة اليت تنتهي إىل
املستدير ال ضد له، وبالتايل ال يوجد مكان هو أوىل به من مكان 
                                                  ّ   آخر، وهلذا فهذه احلركة متقدمة بالطبع على احلركة اليت متي ز 

إن احلركة : "موجودات عامل الكون والفساد، ويف هذا يقول أرسطو
هو ناقص والدائرة املستديرة حركة تامة، والتام متقدم بالطبع على ما 

أمت األشكال، وأما اخلطوط املستقيمة فليس شيء منها بتام، ال إن  
اية اية وال إن مل تكن له    .)12("كانت له 

ومبا أن احلركة املستديرة حركة تامة فهي ال تقبل الزيادة 
ة ال تشتد وال تضعف على خالف احلركة الطبيعية  والنقصان، متشا

قسرية اليت تشتد أوال ويف الوسط وتضعف اليت تشتد أخريا، وال
، وهذه التفرقة بني خصائص احلركة املستديرة وخصائص )13(أخريا

قادت أرسطو إىل القول ) الطبيعية منها و القسرية(احلركة املستقيمة 
إن اجلسم الذي يف طباعه ميل مستدير ال ميكن أن يكون له ميل 

البسيط األول ال ميكن  فقد استبان أن اجلرم:"مستقيم، يقول أرسطو 
أن يتحرك طبعا حركة مكانية ال متصاعدة إىل فوق وال منحدرا إىل 
أسفل، وال ميكن أيضا أن يتحرك حركة أخرى طبيعية غري االستدارة، 
وال حركة أخرى خارجة عن الطبيعة ال بكليته وال بشيء من أجزائه، 

ذلك  ،)14("وذلك ألن القول يف حد الكل وحد اجلزء واحد بعينه
ألن العامل العلوي حاصل على الكمال والثبات، وهلذا فال ميكن 

  .حدوث أي تغري فيه

إىل  -حسب تصور أرسطو -ويرجع هذا االختالف يف احلركة 
اختالف طبيعة وتركيبة اجلسم املستدير املخالفة لطبيعة العناصر 
األربعة واملوجودات األرضية، وهلذا أعطى خصائص معينة للجسم 

 ّ                                            متي زه عن غريه من املوجودات األرضية، فهو جسم مؤلف  السماوي
اجلسم بأنه متشابه، ال ضد                            ّ      من مادة خامسة هي األثري، يتمي ز هذا

هو ليس بثقيل وال خفيف، ال حار وال بارد، ال رطب وال له، و 
يابس، ال ينمو وال ينخرق وال يستحيل، وهلذا فهو ال يتكون وال 

ؤدي إىل حترك األجزاء املنخرقة على ، وذلك ألن اإلخنراق ي)15(يفسد
االستقامة، كما أن اخلرق عبارة عن االنفصال، وإذا انفصل اجلسم 
املستدير فسدت جسميته اليت كانت وحدث جسمان آخران، 
فيكون اخلرق متضمنا للكون والفساد، كما يستحيل عليه النمو ألن 

ون النمو عبارة عن ازدياد اجلسم يف مقداره، وهذا يتضمن الك
والفساد أيضا، أما سبب رفع االستحالة عنه، فذلك ألن االستحالة 

  .إىل فساد جوهره بتغريه من حالة إىل حالة أخرى تؤدي
تفسريه ) م161-90(وهو املبدأ ذاته الذي أقام عليه بطليموس

إذ تعترب الكومسولوجيا والفيزياء األرسطية هي األرضية اليت  للكون،
يئة، وهلذا جنده حيتفظ بكل مبادئها  أسس عليها بطليموس علم اهل

كاالعتماد على فكرة الكون املغلق احملدود، تقسيم العامل إىل قسمني 
علوي وسفلي، وتنزيه عامل السماء عن االخنراق واالنفعال والكون 

هي احلركة الدورية املنتظمة والفساد، رفض وجود اخلالء، واعتبار 
مزج بني          ّ           و ما يبني  أن بطليموس، وهلألجرام السماويةاحلركة املالئمة 

التفسري الفيزيائي األرسطي للكون وحركاته، وبني التعبري الرياضي 
  .األفالطوين والفيثاغوري

كما استعان مبا وصل إليه القدماء يف علم اهليئة، واختذ من 
قاعدة إبرخس القائمة على مركزية األرض أساسا لنظامه الفلكي، 

دوير ال على طريقة الدوائر الالمركزية لكنه فضل استخدام أفالك الت
ا إبرخس،   يف شرح التحركات املتنوعة لألجرام السماوية اليت جاء 
كما صححها وأضاف إليها ما ثبت لديه من خالل ما قام به من 

حيث سعى فيه إىل متثيل  )16("اجملسطي"أرصاد مجعها يف كتابه 
ً       ً                        الكون متثيال  رياضيا ، وذلك بوضع جمموعة من ال فرضيات والصيغ          

الرياضية واهلندسية اليت تؤدي إىل الزيادة يف فهمنا وتنبئنا بالظواهر 
اليت حتدث يف الكون، كالكسوف واخلسوف وحركات الكواكب 

  .وغريها
وعلى الرغم من أن بطليموس قد أدرك بعض نقائص علم اهليئة 
ا مع  عند أرسطو مثل إدراكه لبعض الكواكب اليت ال تنسجم حركا

ركات الدائرية، إذ الحظ أن بعض الكواكب أثناء حركتها حنو احل
الغرب تتحرك مرتاجعة حنو الشرق قبل أن تستأنف حركتها حنو 
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ا للكون، جعله جيتهد الغرب،  إال أن وفائه للفلسفة األرسطية ونظر
باعتبارها احلركة الطبيعية لألجسام  يف احملافظة على احلركة الدائرية

إىل الرتقيع للمحافظة على هذه احلركات من  أالفلكية، وهلذا جل
ال ينطبق مركزها على مركز العامل، إذ تدور  خالل أفالك التدوير اليت

الكواكب يف دائرة هي فلك التدوير، ويدور هذا األخري يف فلك 
حامل يعرف بفلك االسناد، وهذا الفلك يدور بدوره حول األرض، 

اليت تظهر يف  -الكواكب كما اضطر  أيضا يف تفسريه حلركات بعض
وضع تعقيدات وقضايا غري إىل -تراجع أكرب مما حتدده أفالك التدوير 

قياسية على حد تعبري ابن اهليثم لتفسري حركة الكواكب اليت وجدها 
تشذ عن ذلك، وهو ما أدى به إىل خلق نظريات فلكية شاذة يف 

، كالقول يةسبيل تأييد نظرية أرسطو للحركة الدائرية لألجسام السماو 
بأن الكواكب تدور حول نقطة افرتاضية هي ما يعرف بالفلك املعدل 

  . للمسري، وهو غري مركز األرض
عندما وقف  )م1040،هـ430ت (وهو ما أشار إليه ابن اهليثم

اهليئة اليت فرضها للكواكب اخلمسة، على أخطاء بطليموس منتقدا 
ا خارجة عن القياس ا هيئة باطلة أل وعن األصول     ّ                                     مبي نا أ

               ّ                                     الصحيحة، كما بني  أيضا أن بطليموس نفسه قد اعرتف أن هذه 
اهليئة خارجة عن القياس، وأنه اضطر أن يقيم الرباهني يف الدوائر 

      .)17(اجملردة اليت ترمسها حركة هذه الكواكب يف أكرها 
وعلى الرغم من إدراك الفالسفة وعلماء اهليئة العرب هلذه 

اء التفسريي للكون الذي قدمه بطليموس، ووقفوا التعقيدات يف البن
م مع ذلك حافظوا على البناء الكومسولوجي  على أخطائه، إال أ

أفضل نظرة عامة لشرح وتفسري األرسطي واعتربوا نظام بطليموس 
ا، وهلذا كرسوا الكثري من الوقت واجلهد  حركات الكواكب أو التنبؤ 

واهتموا وتقومي فسادها، لتحسني صيغ بطليموس وتصحيح أخطائه 
ا وإصالح القيم العددية اليت وصلت إليها، بل و  بقيت بشرح تعقيدا

آراء بطليموس حتضى بالتقدير واالحرتام واملكانة العالية رغم الكثري 
م على خلق  من االنتقادات اليت وجهت هلا، وهو ما حال دون قدر

آراؤهم  تمنوذج تفسريي مغاير ينافس النموذج القدمي، ما دام
م اجلديدة تقوم على األسس الفلسفية اليت قام عليها هذا  وتصورا
العلم عند بطليموس، وهو ما جعل من آراء بعض علماء اهليئة 

ا عن نظام بطليموس  -العرب اليت خرجت يف بعض تصورا
حماوالت غري مكتملة النسق مادامت تعتمد على املقوالت   -الفلكي

  .بطليميةواملفاهيم األرسطية وال
وهلذا السبب بقيت التفرقة بني عامل السماء واألرض تشكل مبدأ 
أساسيا لعلم اهليئة عند العلماء والفالسفة العرب، وقد سار يف هذا 
االجتاه أغلب الفالسفة املسلمني كالكندي والفارايب وابن سينا 

من األرض إىل فلك القمر حيز " :وغريهم، حيث يقول هذا األخري
قابلة للكون والفساد، ومن فلك القمر إىل آخر العامل األجسام ال

كما .)18("  ّ                                              حي ز اإلبداعيات الدائمة احلركة، وال حيز خارج احليزين
تتوزع هذه العناصر يف العامل توزعا طبيعيا حبيث يكون كل عنصر 
حسب طبيعته يف مكانه الطبيعي، حيز الرتاب يليه حيز املاء يليه 

النتهاء عامل الكون والفساد عند عنصر النار، حيز اهلواء مث حيز النار 
أما عامل السماء فيبدأ من فلك القمر إىل الفلك احمليط الذي ميثل 

  . اية الكون
ذا التفسري الذي يقوم على أن   كما متسك أغلب علماء اهليئة 
كرة العامل تتألف من أحد عشرة كرة متحدة املركز ذات مركز ثابت 

كاحاطة طبقات ت حييط بعضها ببعض  هو األرض، وهذه الكرا
البصل، حبيث مياس سطح احلاوي بسطح احملوي، دون أن يكون 

السمرقندي بينهما فراغ وال خالء، وهو ما ذهب إليه القوشجي 
إن : يف الرسالة الفتحية يف علم اهليئة، إذ يقول )م1474،هـ879ت(

عضها العامل كرة واحدة مركزه مركز األرض، واألفالك تسعة حييط ب
ببعض حبيث مياس مقعر احمليط حمدب احملاط بل يتحدان وضعا، 
والفلك احمليط بسائر األفالك يسمى الفلك األعظم والفلك األطلس 
وفلك األفالك، ويف جوفه فلك الثوابت ومجيع الكواكب الثابتة مركوز 

ويف جوفه فلك زحل مث فلك املشرتي مث فلك املريخ مث فلك ...فيه
عطارد مث فلك القمر وبه ينتهي عامل الفلكيات، ويف الزهرة مث فلك 

جوفه عامل العناصر أوهلا كرة النار مث كرة اهلواء مث كرة املاء مث كرة 
األرض وهذه الكرات حييط بعضها ببعض إحاطة األفالك اعين يتحد 

  .)19(حمدب سطحي احملاط ومقعر سطحي احمليط 
باعتباره من ) م1274،هـ672ت(كما حافظ نصري الدين الطوسي

                                            ّ                  أواخر علماء اهليئة على هذا التقسيم أيضا إذ بني  أن األجرام األثريية 
هي األفالك مبا يتضمنها من الكواكب ويسمى العامل العلوي، وأما 
األجسام العنصرية فهي العناصر األربعة أعىن النار واهلواء واملاء 

ا مقعر واألرض وتسمى العامل السفلي، وعامل الكون والفساد وحمله
  .)20(فلك القمر

وباإلضافة إىل ما سبق فقد استمر التمييز بني موجودات العاملني 
من حيث املكونات وطبيعة احلركة إذ تنسب احلركة املستقيمة 
املتضادة املتناهية حلركة العناصر األربعة واملوجودات اليت ترتكب منها، 

، يقول مؤيد بينما ختتص موجودات العامل العلوي باحلركة املستديرة
إن عامل الكون والفساد يتألف من ) م1266، هـ664ت(الدين العرضي

وتتحرك هذه  -أعين الرتاب واملاء واهلواء والنار –األربعة العناصر
العناصر إىل أماكنها الطبيعية حركات سريعة على اخلطوط املستقيمة 

ا على غ ريها إال املارة مبركز العامل ما مل يعقها عائق، وال تتحرك بذا
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لسبب أو لعائق، وهذه العناصر متفاعلة ينقلب بعضها إىل بعض، 
قابلة للتغري يتلطف وينبسط كثيفها، وينقبض ويتكاثف لطيفها، 
ويتألف بعضها مع بعض تارة ويفرتق أخرى، منفعلة عن حركات 
األفالك وأشعة الكواكب، وأما العامل العلوي فيتألف من األثري الذي 

سطحان كريان متوازيان مركزمها واحد يقال له  هو جسم كري حيده
مركز العامل، السطح األدىن منهما حميط بكرة النار واألعلى منهما 
اية العامل، فال ميس شيئا ألن عنده انتهت األجسام العنصرية 
والفلكية،وهذا اجلسم أعين األثري ثابت على حاله، وذلك أن حركته 

املستقيم،فهو خمالف للعناصر دورية، فال يكون فيه مبدأ للميل 
األربعة يف احلركة ويف قبول االنفعال، إذ حركته دورية وليس فيه حركة 

 ).21(مستقيمة أصال 

) م1274، هـ672ت(واملذهب ذاته انتهجه نصري الدين الطوسي
إذ حافظ على فكرة أن العامل العلوي يتألف من عنصر خامس هو 

 الكون والفساد بأن الفلكيات ال                       ّ         األثري وأن هذا العامل يتمي ز عن عامل
تنخرق وال تلتئم وال تنموا وال تذبل وال تتخلخل وال تتكاثف وال 
فساد يف حركتها وال تضعف وال يكون هلا رجوع أو انعطاف وال 
وقوف وال خروج من حيز وال اختالف حال غري حركتها املستديرة 

ة يف مجيع األوقات         .)22(املتشا

 أن الفالسفة وعلماء اهليئة العرب قد حافظوا يف            ّ وهذا ما يبني  
تفسريهم لظواهر الكون على البناء األرسطي والبطليمي، ورغم انتقاد 
بعض الفالسفة والعلماء للتفرقة بني السماء واألرض، ورفض التمييز 
بينهما يف املكونات وطبيعة احلركة إال أن هذا االجتاه مل يكن ذا 

يف ) م866هـ، 272ت(بو معشر البلخيتأثري، إذ شكك الفلكي أ
الفالسفة "                                             ّ   املواصفات اليت أعطاها أرسطو لعامل السماء حيث بني  أن

مبا يف ذلك أرسطو يقولون إن املذنبات تكون يف السماء يف منطقة 
ّ                              من نار وأن الشيء فيها قد تشك ل يف السماوات، وإن السماوات ال                            

الرأي ألنين رأيت ختضع ألي تغري، لكن مجيعهم قد أخطأ يف هذا 
بعيين مذنبا أسفل من الزهرة، وعرفت أن مذنبا كان فوق الزهرة لعدم 
م شاهدوا مذنبا حتت  تأثر لونه، وإن كثريا من الناس قد أخربين أ

، ذلك ألن أرسطو )23(املشرتي، ويف بعض األحيان أسفل من زحل
ر يعتقد أن الشهب واملذنبات العابرة البد أن تكون حتت القمكان 

وداخل الغالف اجلوي لألرض وهو أمر صحيح بالنسبة للشهب 
، ذلك العتقادهم أن ما هو مساوي )24(وخاطئ بالنسبة للمذنبات

البد أن يكون خالدا وال يطرأ عليه الفساد، يف حني أن املذنبات هلا 
اية وبناء عليه ال ميكن للمذنبات أن تكون أجساما مساوية   .بداية و

جهود فيلسوف آخر و معشر البلخي ويضاف إىل جهود أب
انتهج منهجا نقديا يف دراسته للكسمولوجيا والفيزياء األرسطية، 

حماوال أن يؤسس لفيزياء وكومسولوجيا مغايرة هي فيزياء امليل، ساعيا 
 )م570ت) (Philopon jean(بذلك إلكمال ما بدأه حيي النحوي

ات البغدادي ، وهذا الفيلسوف هو أبو الربكالذي سبقه إىل نقدها
يف الفكر العريب  - الذي يعد من أوائل الفالسفة ) م1165،هـ547ت(

الذين انتقدوا التفرقة بني عامل السماء واألرض  -يف عصره الوسيط
سواء من حيث املكونات أو من حيث طبيعة احلركة، إذ سعى هذا 
الفيلسوف إىل التوحيد بني حركة األجسام السماوية وحركة 

ضية، وذلك عندما أثبت أن حركة اجلسم املستديرة املوجودات األر 
مثل حركة أي جسم آخر، جيوز أن يكون فيه مبدأ حركة ) الفلك(

مستقيمة ومبدأ حركة مستديرة دون أن يلزم عن ذلك أي تناقض من 
، وهلذا )25(التناقضات اليت كان يدعيها أرسطو والفالسفة املؤيدين له

  ّ                       ميي ز بني حركة اجلسم املستديرال جند هذا الفيلسوف يف حتليالته 
وحركة املوجودات األرضية ال من حيث طبيعة احلركة وال من ) الفلك(

حيث تفسري القوانني اليت حتكمهما من حيث الزمان والسرعة 
والبطء، بل يساوي بينهما، كما ال جند عند هذا الفيلسوف أية 

 يتألف منها الذي ميثل املادة اليت) األثري( إشارة إىل العنصر اخلامس
كثريا ما جنده يتشكك يف كتابه   عامل ما فوق فلك القمر، وهلذا

) األثري(يف طبيعة الفلك، هل هو مادة واحدة" املعترب يف احلكمة"
ا مكو نة من عدة طبائع حيث  ّ                     مثلما يدعي أرسطو وابن سينا، أم أ                                      

ا مرك:" يقول بة وألنا نرى يف الوجود أجساما يرينا النظر واالمتحان أ
من هذه األجسام اليت تلينا، فنتشكك يف أمر السماء أيضا، هل هي  
من طبيعة واحدة أم طباع أخرى خارجة عن هذه الطبائع األربعة أم 

  .)26(واحدة منها، أم مركبة منها
: كما انتقد هذا الفيلسوف أرسطو وابن سينا يف موقفهما القائل

حركة مستقيمة ومبدأ  إن اجلسم املستدير ال ميكن أن جيتمع فيه مبدأ
حركة مستديرة العتقادمها أن اجلسم الواحد ال جيوز أن يكون فيه 
قوتان متضادتان تقتضيان فعلني متمانعني ألنه يقود إىل احملال، وعليه 
فاجلسم املستدير ال ميكن أن يفارق مكانه ألنه إن فارق مكانه أو 

ستقيم يعيده جزء منه فارق مكانه، فال بد أن يكون فيه مبدأ ميل م
إليه، وكان فيه مبدأ ميل مستدير، وبالتايل سيكون فيه مبدآن مها 
قوتان حمركتان، وذلك مما ال جيوز، ومنه خلصا إىل أنه ال جيوز أن 
يكون يف جسم واحد مبدأ حركة مستقيمة ومبدأ حركة مستديرة حىت 
يتحرك يف حيزه مستديرا ويف غريه مستقيما، وذلك ألن الطبيعة 

  .)27(ة ال ميكن أن تقتضي أمرين متنافيني متعارضنيالواحد
وهذا التصور يعارضه أبو الربكات البغدادي، ويصل من نقده له 

الذي رفض أرسطو وابن  -إىل القول بأن امليلني املستقيم واملستدير
حىت لو اجتمعا يف جسم واحد ويف آن واحد،  -سينا اجتماعهما 
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ض، ألنه سيكون حكمهما فإنه ال حيدث عن اجتماعهما أي تناق
حكم اجتماع امليلني الطبيعي و القسري يف احللقة املتجاذبة، إما أن 

، )28(يتقاوما فيتمانعا عن احلركة فيسكن اجلسم، أو يغلب أحدمها
فيتحرك اجلسم إىل جهة الغالب، وهذا معناه أن اجلسم املتحرك سواء  

مستقيمة  كان فلكا أو جسما آخر، جيوز أن جيتمع فيه مبدأ حركة
  .ومستديرة معا

وانطالقا من هذا ميكننا القول بأنه كما ميكن أن جتتمع احلركتان 
ميكن أن -كحركة العجلة مثال  –معا يف حركة املوجودات األرضية 

جتتمع معا يف حركة األجرام السماوية، وهو ما سعى أبو الربكات 
فقط  البغدادي للوصول إليه، بعدما كانت احلركة املستقيمة الزمة

حلركة عامل الكون والفساد ومستحيلة يف عامل السماء، ألن احلركة 
املستقيمة تستلزم السكون، وسكون األفالك جيلب الفساد لعامل 

  . السماء وهو ما حاولوا اهلروب منه
كما عارض أبو الربكات البغدادي أيضا قانون احلركة القسرية 

ا أرسطو حركة املوجودات يف عامل  ّ                                اليت فس ر  الكون والفساد، إذ       
كان أرسطو يشرتط ضرورة وجود احملرك لكي حتدث احلركة، ولكن 
الستمرارها ال يكفي وجود احملرك فحسب، بل البد من استمرار فعله 

هلذا جنده يشرتط ضرورة التماس املباشر بني احملرك واملتحرك "أيضا، و
، لكن أرسطو بعد أن الحظ أن هناك بعض )29("لكي تتم احلركة 

نتيجة وجود أجسام  -الظواهر تشذ عن القاعدة اليت أكد عليها
جلأ إىل  -تستمر يف احلركة رغم انفصاهلا عن حمركها كحركة املقذوفات

                                            ّ                      ترقيع نظريته والقول بنظرية الوسط الدافع، مبي نا أن الوسط  أو اهلواء 
احمليط باجلسم هو الذي حيل حمل احملرك يف دفع املتحرك 

  .)30(بالتماس
حاول أبو الربكات البغدادي بلورة مفهوم  جاوز هذه اهلفواتولت

منتقدا نظرية الوسط الدافع اليت جاء جديد لتفسري احلركة القسرية، 
ا أرسطو وطرح تفسريا مغايرا يرى فيه أن اجلسم املقذوف يستطيع 
االستمرار يف احلركة بعد انفصاله عن حمركه، وذلك بفضل قوته الذاتية 

، وهذه )قوة امليل القسري( اليت يستفيدها من حمركه على االندفاع
ا، وهلذا يرد سبب الضعف  القوة تتالشى بالتدريج من تلقاء ذا
التدرجيي للميل القسري إىل البعد التدرجيي يف الزمان للجسم 

، مستفيدا يف ذلك من آراء حيي النحوي )31(املقذوف عن قاذفه
، واملبدأ ذاته )32(ركة القذيفةالذي سبقه إىل نقد التفسري األرسطي حل

ميكن تطبيقه يف دراسة حركة الكواكب، ذلك ألن حركات الكواكب 
هي حركة يف زمان، وختتلف يف السرعة والبطء مع أن األثري الذي 
تتحرك فيه ال مقاومة فيه، والسبب يف ذلك ال يعود إىل الوسط، 

ا احملركة ، مطبقا )33(ولكن ألن هذه الكواكب ختتلف باختالف قو
  .   احلركة القسرية على حركة األجرام السماويةبذلك 

وكما انتقد أبو الربكات البغدادي الفروق اليت تقيمها الفيزياء 
                                           ّ        املشائية بني السماء واألرض، انتقد اخلصائص اليت متي ز اجلسم 

عدم اخنراق "عن اجلسم األرضي، وتعد خاصية ) الفلك( املستدير
ّ                        اليت صو ب هلا هذا الفيلسوف سهام  من أهم اخلصائص" السماء      

نقده، وذلك ألن القول بأن السماء تنخرق ال يهدم علم 
الكومسولوجيا األرسطية فحسب بل يهدم معها علم الفيزياء أيضا، 
الرتباط علم الفيزياء بعلم الكومسولوجيا مثلما أشرنا إىل ذلك من 

  .قبل
 -معناه –وهذا ألن قولنا بأن السماء تنخرق حسب ابن سينا 

أن اخلارق حيرك أجزاء املخروق حركة مستقيمة قسرا، ولكل جسم 
قابل للحركة املستقيمة قسرا ففيه مبدأ حركة مستقيمة طبعا، وذلك 
ألن األجزاء اليت تتحرك حبركة قسرية تعود إىل االلتئام عند زوال 

  .)34(القاسر
وباإلضافة إىل ما سبق يشري هذا الفيلسوف أيضا إىل موقف 

آخر يشكل خرقا حقيقيا ملبادئ الفيزياء والكومسولوجيا  جريء
ّ                            األرسطية والبطليمية، وذلك عندما أقر  أن عامل السماء قابل لإلخنراق                                   

يف حني    ،)35(وال مانع فيه من ذاته عن قبول ذلك إن وجد اخلارق
كانت فيه الفيزياء األرسطية ترتب حيز العناصر األربعة ترتيبا ينتهي 

لنار، وخارج هذا احليز يوجد حيز األجسام الفلكية ا إىل حيز ا
اخلالدة الكاملة احلركة، وما دام لكل عنصر مكانه الطبيعي يف عامل 
الكون والفساد، فال ميكن ألي عنصر من هذه العناصر األربعة أو 
املوجودات املركبة منها أن خترق السماء بأن تصعد من عامل الكون 

السماء " ألزلية ال طبعا وال قسرا حبجة أن والفساد إىل عامل اخللود وا
  ".ال ينخرق 

وإذا كانت هذه األفكار موجودة عند بعض الفالسفة الذين 
حاولوا جتاوز الفيزياء والكومسولوجيا األرسطية اليت كانت أرضية الفكر 
البطليميي، إال أن هذا االجتاه بقيت آراءه مبتورة نظرا ألنه مل يستطع 

بستيمولوجية يف الفكر اليوناين، ونظرا جلمعه بني جتاوز العوائق اال
العديد من املتناقضات، وهلذا كان االجتاه املؤيد ألرسطو كان هو 
االجتاه الغالب، وهو االجتاه الذي سار فيه أغلب الفالسفة وعلماء 

  .اهليئة  العرب مثلما رأينا سابقا
ن، و مركزية األرض في الكهي اشكالية  :االشكالية الثالثة -3

  :ثباتها وطبيعة حركة الكواكب
أخذ أفالطون وأرسطو باملوقف القائل بأن الكون جسم كروي 
متناه يف حواشيه يدور حول نفسه دون أن يتحرك من مكانه إىل 
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على مركز مكان آخر، وتقع األرض يف وسطه حبيث ينطبق مركزها 
 الشمس والكواكب والنجوم فتدور حوهلا حبركةالكون، أما األفالك و 

واحدة ألن النجوم مثبتة يف أفالكها وهلذه األفالك حمورا واحدا، 
      ّ                                                 حيث بني  أفالطون إن العامل كروي مستدير كامل االستدارة يتحرك 
حركة دائرية حول نفسه، وإن األرض واقعة يف النقطة املركزية من 
العامل، ورتبت الكواكب يف مدارات حبيث جعل القمر يف املدار 

ذا الرأي )36(ليه باقي الكواكب األخرىاألول حول األرض ت ، و
إذ حافظ على فكرة أن العامل كروي ) م 161-م90(أخذ بطليموس 

الشكل وأن األرض ثابتة كروية الشكل تقف معلقة يف الفضاء وسط 
الكون، وتتحرك الشمس والقمر والنجوم حوهلا يف أفالك دائرية، 

ب يف هذا فكيف فسر أرسطو ومن بعده بطليموس حركة الكواك
  .الكون املغلق، وكيف فسروا ثبات األرض؟

ا نتيجة حركة احملرك األول احلركة  ّ                                                      فس ر أرسطو حركة الكواكب بأ  
األوىل األزلية، لكن هذه احلركة ليست فاعلة بل هي عشق إذ أن 
الكواكب تتحرك حركة عشق اجتاه احملرك األول وينتج عن هذه احلركة 

، إذ تنتقل احلركة إىل )37(خرى تباعااألوىل حركة باقي الكواكب األ
األفالك واحدة تلو األخرى، ألن الطبقات اليت تفصل بني الكواكب 
مرتاصة، ال فراغ يفصل بينها، وهلذا حيرك الفلك األعلى منها ما 

  .يوجد أسفله، وهكذا دوالك حىت نصل إىل فلك القمر 
ار وقد بىن بطليموس نظامه الفلكي على هذه الفكرة وهو ما أش

                    ّ                                ّ إليه البريوين عندما بني  أن بطليموس يف صدر كتاب اجملسطي، بني  
ا إله  أن العلة األوىل حلركة الكل األوىل إذا تومهنا احلركة مفردة رأينا أ
ال مرئي وال متحرك ومسينا صنف البحث عنه إهليا، وهذا الفعل نعقله 

  .)38(يف أعلى علو العامل فقط مباينا البتة للجواهر احملسوسة
ومل يكن الفالسفة وعلماء اهليئة العرب بعيدين كثريا عن املوقف 
األرسطي إذ أرجعوا دوران األفالك حول األرض إىل النفس الكلية 

يف  اليت هي احملرك األول حلركة الفلك احمليط الذي يدور حول األرض 
وملا كانت الكواكب واألفالك  ،كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة

تدور معه حنو اجلهة اليت يدور إليها، ولكن تقصر  يف جوفه صارت
حركتها عن سرعة حركة حمركها بشيء يسري، حبيث تكون كل واحدة 
من هذه األكر متحركة مبا فوقها وحمركة ملا حتتها، إىل أن تنتهي إىل 
فلك القمر، وكل واحدة تنقص حركتها عن سرعة حركة حمركها، وأن 

بعده عن الفلك احمليط لكثرة فلك القمر أبطأها حركة من أجل 
املتوسطات بينهما، وهلذا السبب صار دوران هذه األكر حول 

  . )39(األرض خمتلف األزمان
وعلى الرغم من أن القرآن الكرمي قد أشار إىل أن الكون له 
اية، وأن اهللا تعاىل كما بدأ أول خلق يعيده، إال أن فكرة احلركة 

ا أرسطو واليت تأيت بعد الدفعة األوىل وجتعل  الالمتناهية اليت قال 
من حركة الكون ال متناهية، لقيت الدعم والتأييد، ومل ينتبه الفالسفة 
وعلماء اهليئة العرب إىل انتقادات حيي النحوي هلذه املسألة على 
الرغم من أن أفكاره كانت متداولة ونقده للفيزياء األرسطية كان 

علماء العرب، إذ يعترب حيي معروفا عند العديد من الفالسفة وال
النحوي أول من أثار مشكلة القوة احملركة، ذلك ألن احلركة إذا كانت 
ال متناهية فالبد أن تكون القوة احملركة ال متناهية أيضا، وهو يتعارض 
مع فكرة القوة الالمتناهية يف العامل الطبيعي اليت كان أرسطو يرفضها، 

ا كان الكون حمدودا، وإذا كانت إذ: مستخدما يف ذلك احلجة التالية
القوة الالمتناهية ال ميكن أن تتحقق واقعيا يف جسم متناه، بل هي 
وجود بالقوة، إذا ال ميكن أن يستمر الكون احملدود إىل زمن ال 

 . حمدود، أي إىل األبد كما ساد االعتقاد عند أرسطو

ا                                ّ                       وهو ما أشار إليه ابن رشد إذ بني  أن حيي النحوي أورد شكوك
وأقوى شك تشكك به يف هذا املعىن هو أن  كثرية على فيزياء أرسطو

إن أرسطو ومجيع أصحابه يرون أن كل جسم قوته متناهية، : قال
فكيف صار جسم السماء وهو متناهي القوة يقبل من أمر احملرك 
األول قوة غري متناهية إال لو صح أن يقبل األزلية من موجود أزيل ما 

  ّ                                   بني  أرسطو أنه ليس فيه قوة على الفساد،  شأنه أن يفسد، وقد
   .)40(وذلك يف آخر املقالة األوىل من السماء والعامل

ا فقد  ا يف مكا أما قضية ثبات األرض يف مركز العامل وسكو
برره أرسطو بأن األرض جرم كروي يقع يف مركز العامل، وبالتايل ال 

كانت جرم   األرض إذا ميكن أن تتحرك األرض حركة مستقيمة ألن
ا ال ميكن أن تتحرك حركة مستقيمة ألن اجلسم  كروي فهذا معناه أ
املستدير ال ميكن أن جيتمع فيه مبدأ حركة مستقيمة ومبدأ حركة 

، ألن  وال ميكن أن تتحرك حركة مستديرةمستديرة مثلما رأينا سابقا، 
األجرام ذوات الثقل إذا ألقيت من فوق إلقاء مستويا مرة بعد مرة "

وقفت يف موضع واحد، وإن كان اإللقاء والدفع دائما فليس يتبدل 
موضعها فقد استبان أن األرض ساكنة ال تتحرك إىل الوسط وال 

   .)41("خارجة من الوسط
حبركتها، بل دافع بشدة عن استحالة ومل يعرتف بطليموس أيضا 

حترك األرض، سواء أكانت حركة دوران أو تقدم، ذلك ألننا إذا 
بعني االعتبار كل ما حيدث حولنا ويف اهلواء جند أن تصور أخذنا 

حركة األرض يصبح يف هذه احلالة تصورا منافيا للعقل على حنو 
ا سوف ختلف اهلواء وراءها كما ستخلف  واضح، فاألرض أثناء دورا

اجلوي، كالطيور احمللقة اليت لن  ءها األشياء اليت حيتويها الغالفورا
وذلك يوجب أن ال يرجع الطائر ران األرض تتمكن من اللحاق بدو 

، كذلك األمر بالنسبة للحركة إىل وكره مهما طار عنه حنو املغرب
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التقدمية لألرض، فهي مستحيلة بنفس القدر، ألن األرض يف هذه 
، ولو حتركت األرض حركة مستقيمة )42(احلالة سترتك جمال السماء

و ما يتعارض مع مبدأ فهذا معناه أن وراء هذا العامل مكان آخر، وه
أساسي من مبادئ الكومسولوجيا األرسطية والبطلمية الذي مفاده أن 

ال يوجد وراءه مكان ال لكون مغلق حمدود احلواف واحلواشي، و ا
  .خالء وال مأل

          ّ                                           وهو ما يبني  مقدار السلطة الفكرية اليت كان أرسطو يفرضها 
الفالسفة على الفالسفة والعلماء بعده، بدءا من بطليموس إىل 

رفض نظرية هرياقلطس "وعلماء اهليئة العرب، إذ أن بطليموس 
وأرستارخوس القائلة بدوران األرض واعتمد يف كثري من حججه على 

ا ومركزيتها للكون ، على )43(أرسطو يف قوله بكروية األرض وثبا
الرغم من وجود تفاسري أخرى، وهو ما أبقى عليه أيضا الفالسفة 

لعرب إذ متسكوا بفكرة ثبات األرض يف مركز العامل وعلماء اهليئة ا
مؤيد الدين  واستحالة احلركة عليها، ومثال ذلك ما ذهب إليه

       ّ                     الذي بني  أن األرض ثابتة يف وسط )م1266،هـ664ت(العرضي 
وال ...السماء ينطبق مركزها على مركز العامل، وليس هلا حركة وضعية 

، واحلركة اليومية العامل ألن ذلك يوجب خروجها عن مركز انتقالية
  . )44(اليت ترى للكواكب هي حركة السماء وليس األرض

على نفس ) م1274، هـ672ت(كما حافظ نصري الدين الطوسي
                 ّ                                         الفكرة أيضا إذ بني  أنه ال ميكن إسناد احلركة األوىل إىل األرض ال ملا 
قيل من أن ذلك يوجب أن ال يقع املرمى يف اهلواء على وضعه 

ل جيب أن يقع يف اجلانب الغريب منه أو يوجب أن احلركة ملا األول، ب
انفصل منها كالسهم والطائر إىل جهة حركتها أبطأ ويف خالفها 

ا ذات ميل مستقيم فيمتنع أن تتحرك بالطبع، وإذا ..أسرع،  بل لكو
ثبت استدارة األرض والسماء، فلتعلم أن ميل األثقال مجيعا إىل مركز 

  . )45(ز الكلاألرض الذي هو مرك
غري أن هذه الفكرة مل تكن حمل يقني بل دارت حوهلا شكوك  
كثرية، وهلذا جند باإلضافة إىل االجتاه السابق، اجتاه آخر له موقفا 
مغايرا مثلما ذهب إىل هذا  البريوين إذ رأى أن سكون األرض هو 
أحد مبادئ علم اهليئة الذي يعسر حل الشبه العارضة فيه، لكنه 

إىل ما كان متداوال يف علم اهليئة عند اهلنود ذهب إىل أن  واستنادا
ب أن " :أن تتحرك حركة موضعية، حيث يقول األرض ميكن و

كما .. ذلك صحيح وأن األرض تدور الدورة التامة حنو املشرق ،
فما العائق فيها عن املوازنة واملوازاة، مث ليست ... يدورها السماء 

ّ                علم اهليئة شيئا بل تط رد أمورها معها حركة األرض دورا بقادحة يف                     
وإذا كان البريوين . )46(على السواء، وإمنا تستحيل من جهات أخر

يرى أن األرض ال مانع من أن تدور حول نفسها حركة وضعية، 

يعرتض آخرون على األدلة اليت قدمها بطليموس ويرون أن حجج 
اء الدين بطليموس ال تقطع بأن األرض ثابتة، وهو ما ذهب إليه 

 أن                          ّ يف كتابه تشريح األفالك إذ بني  ) م1622 /هـ1031ت (العاملي 
، )47(األرض مل يقم دليل على بطالن حتركها حركة وضعية بطيئة

اء الدين العاملي والبريوين من بني أوائل علماء الفلك  ذا يعترب  و
                                                        ّ   الذين فكروا يف احتمالية الدوران املوضعي لألرض، وهذا ما يبني  أن

ا كان حمور حبث ومناقشة بني الفالسفة  قضية حركة األرض أو ثبا
والعلماء، لكنها مع ذلك بقيت حمض فرضية أو فكرة نظرية مل يتم 
توظيفها يف إعادة بناء تصور جديد حلركة األرض وعالقتها بباقي 

  .الكواكب األخرى
  :والدين) علم الهيئة البطليمي(التوفيق بين : االشكالية الرابعة-4

إن سعي الكثري من الفالسفة وعلماء اهليئة العرب إىل االقرار 
بالنموذج الفكري البطليمي للكون الذي بين على التصور األرسطي 
والقول بأن حقائقه تتطابق مع املعطيات اليت استنتجوها من تأويلهم 
وشرحهم لبعض اآليات القرآنية اليت تشري إىل الكون وحركته وبعض 

يف ترسيخ وتقوية النظام الفلكي البطليمي وهو ما  موجوداته، ساهم
جعل حقائقه أكثر تأييدا، كما جعله مبنأى عن النقد عند العديد من 
علماء اهليئة، وجعل له نفوذا وسيطرة، وهلذا جند العديد من العلماء 
عندما يصلون إىل نتائج تتعارض مع ما وصل إليه يسارع البعض 

  .أو اصالحهااآلخر إىل الدفاع عن حقائقه 
يفسرها ومل  القرآن الكرمي وردت اآليات الكونية فيه جمملةومبا 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأشار إليها بشكل جممل من حيث 
أ ل ون ك  ع ن  األ  ه ل ة   ﴿"منافعها، مثل قوله تعاىل ِ  َِّ  ي س  َ ْ    ِ  َ   َ  َ  َُ  ْ ي  م و اق يت    ۖ ◌  َ 

ُ  ق ل  ه   ِ  َ  َ  َ  ِ   ْ  ُ
ِ   َ  َْ ِّ ل لن اس  و احل  ج   فإن أغلب املفسرون هلذه ، )189سورة البقرة اآلية ( ﴾ ِ  َّ 

اآليات الكونية اعتمدون على علوم عصرهم يف تفسريها، وهو األمر 
أي النظام ( الذي ساهم يف ترسيخ املعرفة الفلكية لذلك العصر

    ).الفلكي البطليمي
وهلذا فقد كان من اخلطأ تفسري آيات القرآن الكرمي وفق حقائق 

رآن فحقائقه مطلقة ال يأتيه متغرية، أما القالعلم، ألن حقائق العلم 
الباطل ال من بني يديه وال من خلفه، وبالتايل ال ينبغي أن نقول عن 
ا طابقت استنتاجنا أو تفسرينا للقرآن،  ا صحيحة أل نظرية أ
فالنظريات العلمية هي اليت تتوافق مع اآليات الكونية يف القرآن 

  .الكرمي وليس العكس
- م اهليئة عند العلماء العرب وهلذا جند أن أغلب كل كتب عل

حىت عند العلماء الذين كانت هلم اعرتاضات على علم اهليئة عند 
تبدأ حتليلها من اقرارها برتتيب نظام الكون وتوزيع مواقع -بطليموس

األفالك والكواكب وفق ما أقره أرسطو ومن بعده بطليموس، وهو ما 
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، )48(" علم اهليئةالتذكرة يف"جنده عند نصري الدين الطوسي يف كتابه 
اء الدين العاملي يف كتابه  تشريح األفالك يف فن "وجنده عند 

، كما جنده يف رسائل إخوان الصفا، وعند غريهم من الفالسفة "اهليئة
  .  والعلماء

اء ا                   ّ    لدين العاملي قد بني  يف  وكمثال على ذلك جند أن جند أن 
  إىل قسمني أنبعد أن أقر تقسيم العامل" تشريح األفالك"كتابه 

العامل اجلسماين كرة منضدة من ثالثة عشرة كرة متالصقة أعالها 
اية العامل، وهو غري  الفلك األطلس أو الفلك احمليط الذي هو 
مكوكب مث فلك الثوابت وكلها مركوزة يف ثخنه، وهذان الفلكان مها 
العرش والكرسي بلسان الشرع، مث السماوات السبع للسيارات كل يف 

ك يسبحون، وحييط بكل من التسع سطحان متوازيان مركزمها مركز فل
العامل مث باقي األفالك وفق الرتتيب املعروف، مث كرة النار تليها كرة 

  .)49(اهلواء، مث كرة املاء ،مث كرة األرض ومركز ثقلها مركز العامل
ا اليت أشار إليها اخوان الصفا مبينني بأن  وهي الفكرة ذا

ا إلينا : األفالك تسعة سبعة منها هي السماوات السبع، وأدناها وأقر
ِ َ      فلك القمر، وهي السماء األوىل، ومن مثة وراءه فلك ع طار د  وهي     ُ                                              
السماء الثانية، ومن ورائه فلك الزهرة وهي السماء الثالثة، مث من 
ورائه فلك الشمس وهي السماء الرابعة، ومن ورائه فلك املريخ وهي 

ن ورائه فلك املشرتي وهي السماء السادسة، السماء اخلامسة، وم
ومن ورائه فلك زحل وهي السماء السابعة، وزحل النجم الثاقب 
ذا االسم ألن نوره يثقب مسك سبع مساوات حىت يبلغ  ومسي 
أبصارنا، وهكذا روي عن عبد اهللا بن عباس ترمجان القرآن، وأما 

ذه األفالك الفلك الثامن وهو فلك الكواكب الثابتة الواسع احمل يط 
السبعة، فهو الكرسي الذي وسع السماوات واألرض، وأما الفلك 
ذه األفالك الثمانية فهو العرش العظيم الذي حيمله  التاسع احمليط 

  .)50( فوقهم يومئذ مثانية كما قال اهللا عز وجل
ذا الرتتيب الفلكي الذي جنده عند الفالسفة  وهذا االقرار 

ترتب عليه أيضا ترسيخ ميتافيزيقا العقول ب وعلماء اهليئة العر 
السماوية املتفرعة عن فيزياء أرسطو واألفالطونية احملدثة، ذلك ألن 
الفيزياء األرسطية بنيت على أساس أن لكل متحرك حمرك مث عممت 
هذه النظرية على املوجودات يف عامل ما فوق وما حتت القمر، مبا يف 

املصادرة هي اليت انتهت  ذلك حركة األجرام السماوية وهذه
بالقدامى إىل توكيد حتريك النفوس لألفالك العلوية، والقول بأن 

يسمى باللفظ " حمركات األجرام السماوية عقول أو نفوس وهو ما 
  .)51("الشرعي املالئكة املوكلني حبفظ العامل وتدبري اخلليقة بإذن اهللا
سطو إىل وهذه النظرية اليت أسس هلا الفكر اليوناين من أر 

بطليموس كانت تتالئم مع املعتقد الديين الذي نتج عن تأويل بعض 

اآليات واألحاديث، وهو ما ساهم  يف ترسيخ هذه احلقائق، وهلذا 
ساد االعتقاد أن حركة األفالك غري طبيعية وإمنا هي إرادية، يقول 

وقد ورد يف القرآن ما " فخر الدين الرازي يف باب تعليل هذا الرأي 
َ ُ  ٌّ  ِ و ك ل  يف   ﴿ :على أن حركات األفالك إرادية حيث قال اهللا تعاىليدل 

ب ح ون   ُ   َ فـ ل ك  ي س   َ ْ  َ  ٍ واجلمع بالواو والنون يف لغة  )40سورة يس،اآلية ( ﴾ َ َ 
س  و ال ق م ر  ر أ يـ تـ ه م  يل   ﴿" العرب للعقالء وكذلك قوله تعاىل ْ   ِ و الش م   ُ  ُ  ْ َ َ   َ  َ  َ  ْ َ   َ  ْ َّ   َ 

د ين   ِ   َ س اج   ِ    .)52(" )4سورة يوسف، اآلية ( ﴾َ  
اليت حارب هذه الفكرة ) م1064،هـ456ت( حزم أن ابنورغم 

زعم قوم أن : وم والكواكب يف حياة الناس بقوله       ُّ      تزعم حتك م النج
ا تدلل على احلوادث  ا ترى وتسمع، وأ الفلك والنجوم تعقل، وأ
ّ                     املقبلة، وهذه دعوى باطلة بال برهان، وصح ة احلكم بأن النجوم ال                                      

ا على ر  ً         تعقل أصال  وأن حركتها أبد                 ً تبة واحدة ال تتبدل عنها، وهذه        
وليس للنجوم تأثري يف أعمالنا، … صفة اجلماد الذي ال اختيار له

ا تدب رنا طبيعي ا كتأثري                                              ّ          ً        وال هلا عقل تدبرنا به إال إذا كان املقصود أ
وكتأثري الشمس يف عكس احلر وتصعيد …القمر يف املد واجلزر

  .)53()التبخري(الرطوبات 
ثلما رأينا سابقا أن نظام الفلك البطليمي قد         ّ  فمن البني  ما وهلذ

بين على األسس اليت قامت عليها الفيزياء األرسطية، وهلذا فإن 
اإلقرار بأسسها جعل كل حماوالت اخلروج عن نظام بطليموس 
الفلكي مع االحتفاظ مببادئها ومفاهيمها ال جدوى منه، وهلذا جند 

لنقد آراء جزئية يف أن علماء العصر احلديث تضافرت جهودهم ليس 
هذا النظام الفلكي فحسب بل عملت على تفجريه من الداخل، 

نظام احلركة ) مGalilée )(1564-1642(وهلذا فعندما فجر غاليلي 
اوى التصور القدمي للكون برمته أي عامل السماء  األرسطي 
ارت بذلك الكومسولوجيا والفيزياء األرسطية، حبكم ما  واألرض، فا

  .التداخل بينها من
  :الخاتمة

ومما سبق ميكننا القول إن الفالسفة وعلماء اهليئة العرب مل 
يستطيعوا تقدمي براديغم جديد ميكن أن حيل حمل الرباديغم البطليمي 
م عجزوا عن جتاوز األسس الفلسفية  أو يكون بديال معرفيا عنه، أل

يائي والفيزيقية اليت قام عليها، كما عجزوا عن تقدمي منوذج فيز 
يستطيع أن حيل حمل الفيزياء األرسطية يف تفسري الطبيعة، نظرا للتالزم 
املوجود بينهما، وذلك ألن علم اهليئة البطليمي بين باألساس على 
تصور الفيزيقا األرسطية للكون ورسم قوانينه يف حدودها وسار وفقا 
ألسسها الفلسفية، وهلذا فعلى الرغم من اكتشاف الفالسفة وعلماء 

هليئة العرب ألخطاء بطليموس وفساد نظامه الفلكي، وعلى الرغم ا
ا، إال  من التفسريات واحلقائق العلمية اجلديدة واجلريئة اليت جاؤوا 
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أن هذا النظام الفلكي مل ينهار بل استمرت سيطرته إىل عصر  
  ). م1543-مNicolas Copernic(  )1473(كوبرنيكوس 

ائق االبستيمولوجية، وهذا إىل مجلة من العو  ذلكويرجع سبب 
بقوا أسريي غالبية العلماء والفالسفة العرب املشتغلني بعلم اهليئة  ألن

كانوا ينظرون إىل الكون والعامل   التصور األرسطي للكون، وهلذا فقد
بعني أرسطو، ويفكرون مبقوالته، ويتحركون يف نسقه، ويستندون إىل 

نني عامل الكون والفساد أو ما قوانينه، ذلك ألن قوانني الفيزياء أي قوا
ا القوانني األرسطية مل تتغري، إذ احتفظوا  فوق فلك القمر بقيت ذا

بالتصور السكوين الثابت للكون حبيث يكون كل جسم يف مكان 
تقسيمه للعامل الطبيعي ما مل حيركه حمرك خارجي، كما حافظوا على 

إليه شيء  عامل مساوي ثابت كامل ال ميكن أن ينضاف: إىل قسمني
وال ينقص منه، ال كون فيه وال فساد، وعامل آخر سفلي هو عامل 
التغري والصريورة والفساد، حبيث يتقابل هذان العاملان بالتضاد سواء 

وال ميكن أن يوجد من حيث طبيعة املوجودات أو نظام حركتها، 
أكثر من نظام كوكيب واحد، كما ال ميكن لألجسام السماوية أن 

، كما احتفظوا بتصور الكون املغلق احلركات الدائرية تتحرك بغري
احملدود الذي ال يوجد وراءه ال خالء وال مأل، وفكرة العقول والنفوس 

، كما حافظوا أيضا على موقفه الرافض لوجود احملركة لعامل السماء
اخلالء اخلايل من املقاومة، وعلى فكرة التناقض والتعارض بني احلركة 

لتفسري الغائي للحركة حبيث يكون السكون هو  والسكون، وعلى ا
كمال حركتها، وفكرة أن العامل منظم وأن احلركة خروج عن النظام، 

وذلك ألن استمرار اعتماد هذه املقوالت ....وغريها من األفكار
واملبادئ حال دون انطالقة فعلية لنظرية فلكية جديدة منافسة وبديلة 

عوائق وحدود التفسري األرسطي  للنظرية البطليمية ميكن أن تتجاوز
  .والبطليمي للكون

وبالتايل فاجلمع بني العديد من املتناقضات داخل النسق       
م رغم إدراكهم ملفهوم  الواحد، هو األمر الذي جعلهم يراوحون مكا
األزمة يف العلم البطليمي ووقوفهم على الكثري من أخطائه ونقائصه، 

وثقتهم يف نظريات بطليموس لكن متسكهم ببعض االعتقادات 
حالت دون إعطاء تصور جديد لعلم الفلك يقلبه رأسا على عقب، 
م ال تتجاوز مستوى التشكيك يف صحة نظريات  بل بقيت حماوال

وهو ما جعل علم اهليئة عند العرب واملسلمني ال يعدو أن  السابقني،
شكل ثورة يكون استمرارا للنظام الفلكي البطليمي وتطويرا له، إذ ال ي

ا الفالسفة  بأمت معىن الكلمة، ألن االنتقادات اجلزئية اليت جاء 
ا تطوير النظام القدمي وليس  وعلماء اهليئة العرب إمنا كان يراد 

هو ما جعل جتاوزهم لبعض نقائص الفيزياء  اخلروج عنه،

والكومسولوجيا البطليمية غري كاف لبناء منوذج فكري بديل ومنافس 
  .قدميللنموذج ال

إن العلماء العرب صحيح قد جاؤوا ببعض اآلراء وهلذا نقول 
اجلديدة واملبتكرة، لكنها مل تكن فعالة ما مل تتغري املنظومة الفكرية  

فال يعقل مثال أن نسمي نقدا قيل من قبل عامل أو فيلسوف ككل، 
معني بأنه قدم نظرية جديدة وهو يف نفس الوقت يستعري من النظام 

مبركزية األرض وتناهي املكان، ويبقى على العالقة بني  القدمي قوله
احلركة واحملرك، وغريها من املفاهيم اليت جتعل الفكرة اجلزئية اجلديدة 

ذلك ألن الفكرة ال تكون ال تشكل معىن الثورة بأمت معىن الكلمة، 
فعالة إال إذا توفرت هلا األرضية الفكرية اليت تنشأ وتنموا فيها وإال 

   .يسة الكتب والعقولستبقى حب
ت (وهلذا فعلى الرغم من جهود وشكوك ابن اهليثم

 - هـ440ت(والبريوين ) م929، هـ317ت(والبتاين) م1040،هـ430
، ومؤيد الدين )م1274، هـ672ت(، نصري الدين الطوسي)م1048

 ،هـ493 ت(والزرقايل  )م1375 ،هـ777ت( العرضي وابن الشاطر

وغريهم من علماء اهليئة، إال  )م1274، هـ672ت(والبيرتوجي ) م1099
م مل يستطيعوا إعطاء نظرية جديدة يف علم الفلك أو تفسري  أ
جديد يهدم التصور اليوناين الرتيب والسكوين للكون، ذلك ألن علم 
اهليئة عند العرب ما كان له أن يعيد ترتيب وبناء نظام الكون من 

ا مغايرا له وهو يفكر جديد أو يرى العامل رؤية مغايرة أو يبين تصور 
  .وفق قوانني بطليموس ويتحرك ويفكر مبقوالته

ذا النظام       -وقد يرجع متسك الفالسفة وعلماء اهليئة العرب 
إىل إدراكهم أن التخلي عن –رغم إدراكهم للتناقضات اليت حيويها 

هو مبثابة هدم للبناء ) علم اهليئة البطليمي( هذه املنظومة الفلكية 
الذي رسم للكون والعامل، وزعزعت الكثري من املعتقدات الثابت 

الراسخة، ولو اختل هذا النظام لفسد نظام عامل السماء واألرض 
مجيعا الرتباط الكومسولوجيا بعلم الفيزياء، وليس هذا فقط، بل كانت 
نظريات بطليموس ال تتعارض مع معتقدات الدين وهو ما سهل أمر 

أن الفالسفة شعروا بأن هذا النظام لو قبوهلا وعدم معارضتها، كما 
م من أساسها، وهلذا جند أن أي معرفة كانت  ار لقوضت معتقدا ا
تظهر ميكن أن تعارض النظام القدمي أو تؤدي إىل هدمه يسارع 
الفالسفة والعلماء إىل تعديلها تعديال مرضيا وتعليل هذا التعديل 

ألن إعطاء تصورات  حىت ينسجم مع التفسري الثابت للكون والعامل،
جديدة معارضة كان مبثابة الضربة القاضية لكثري من التصورات 
الفيزيقية والدينية، وال أقصد من وراء هذا إىل أن الدين والتصورات 
اليت قدمها تؤيد النظريات السابقة بل كانت تعارضها، ألن 
التصورات القدمية كانت تقوم على فكرة قدم املادة والعامل والزمان 
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واملكان، بينما التصور الديين يقوم على حدوثها وبالتايل زواهلا، ألنه 
  .يعارض فكرة أبدية العامل 

أما علم الفلك احلديث فقد جاء ثورة كاسحة مشل كل املفاهيم 
خرج عن خط سري الفكر اإلغريقي واهلليين واملبادئ والنظريات، و 

ى يد مجلة وتفصيال، حىت وإن كان هذا اخلروج مل يتحقق عل
فيلسوف أوعامل واحد فقط، فقد تضافرت جهود كوبرنيكوس ومن 

 johnnes(وكبلر ) مGalilée )(1564-1642(بعده غاليلي

Kepler) (1571-1630(ونيوتن ،)Issac Newton (1642)–
على اخلروج من نسق الفكر البطليمي اإلغريقي إىل نسق ) 1727

وم السابقة سواء جديد له مبادئ ومفاهيم جديدة مل يرثها عن العل
تعلق األمر فيها مبوقع األرض أو حركتها أو بطبيعة األجرام السماوية، 
بل بين على أساس رفع القداسة عن العامل العلوي، واملساواة بني عامل 
السماء واألرض وبني باقي األجرام يف املكونات والقوانني واحلركة، 

املتناهية، وجتاوز وجتاوز فكرة املكان الطبيعي، واحلركة املستقيمة 
الفكر السكوين الذي يكون فيه السكون حالة طبيعية واحلركة خروج 

  .عن الطبيعة وغريها من املفاهيم األخرى
وهلذا ميكن القول إن ما جاء به علم الفلك احلديث ليس 
إصالح خللل يف معطيات سابقة وليس توضيحا لغموض يف 

لقدمي للكون، وهو ما  قضاياها، وإمنا رفض لكل ما جاء به التصور ا
كان الفكر العلمي العريب حباجة إليه، إذ كنا حباجة إىل ثورة حقيقية 
تقلب كل املوازين وليس ترقيعا وتصحيحا وتطويرا لعلوم سابقة، 
حباجة إىل إعادة ترتيب الكون وفق نظام جديد، يربك كل شيء 
ويبث الفوضى يف كومسولوجيا الفكر اإلغريقي ويقلبها رأسا على 
عقب، وبعبارة بسيطة كنا حباجة إىل إعادة النظر إىل العامل من منظار 

وترتيبه على أسس جديدة تتشكل من املعطيات واحلقائق ..جديد
اليت توصل إليها الفالسفة وعلماء اهليئة الذين أدركوا اخللل يف النظام 

  .البطليمي للعامل
مل تكتمل  ولذا نقول إن علم اهليئة عند الفالسفة والعلماء العرب

صورته، نظرا لألسباب السالفة الذكر، وهلذا مل يصل إىل مستوى 
ا علماء  البناء املعريف املتكامل، ألن التصورات اجلديدة اليت جاء 

اهليئة العرب مل تصل إىل مستوى التصادم بني نظريتني كومسولوجيتني  
ت ميكن أن ينشأ عنها براديغم أومنوذج كوين جديد، ألن ظهور نظريا

جديدة يتطلب تدمري النظريات السابقة وتغيري آليات علم اهليئة 
الذي سامهت يف رسم حدوده الفلسفة اليونانية واهللينية، والكشف 
عن إخفاقاته يف تفسري الظواهر، ولذلك استمر النظام الفلكي 

قرار رفض براديغم يكون متزامنا مع "البطليمي يف السيادة، ذلك ألن 

، مثلما أشار إىل هذا توماس  )54(م آخرقرار قبول براديغ
     .)مthomas Samuel kuhn( )1922-1996(كون

لكن لإلنصاف علمائنا ال بد من القول أيضا إن علماء العصر 
احلديث ما كانوا ليصلوا إىل ما وصلوا إليه لوال جهود الفالسفة 

لينية، وعلماء اهليئة العرب يف نقد الفيزياء والكومسولوجيا اليونانية واهل
ولو مجعت آراؤهم لبناء نسق متكامل، والقت أفكارهم التأييد 
والدعم وطورها من جاء بعدهم، ومت توظيفها عمليا يف ميدان دراسة 
الطبيعة ملا انتظرنا عدة قرون لنتحدث عن علم الفلك و الفيزياء 

ا وقوانينها   . احلديثة ونظريا
 :الهوامش
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العلمية لفلسفة لدفيج فتجنشتيناألسس   
 قادري عبد الرحمان  
  جامعة سيدي بلعباس

أن تنشأ من  ما يؤكد تاريخ الفكر البشري أنه ال ميكن لفلسفة
ا إىل شروط افراغ، فهي ال بد أن تعود يف بعض أصوهلا وتصور 

وكثريا ما .  توجيه مسارهاسابقة أو حمددات تساهم ولو نسبيا يف
واألمثلة يف هذا   .شكل العلم أحد أهم شروط التفكري الفلسفي

كثرية؛ فسقراط يستلهم املنهج الرياضي منطلقا من تعريف املفاهيم 
املرتبطة مبوضوع ما مثلما يبىن االستدالل اهلندسي على تعريف 

. ذلكالدائرة وما إىل النقطة، املستقيم و : ياضية  مثلمصطلحات ر 
ويؤسس ديكارت نظريته يف املعرفة استنادا إىل الرياضيات معتربا أن 

يقيم إميل دوركامي و . لوضوح التام هو معيار احلقيقةالبداهة أو ا
.  فلسفته االجتماعية اعتمادا على نتائج العلوم البيولوجية يف عصره

ا تتميز به ممواليت بالرغم ، تنينشينطبق على فلسفة فتج روهذا األم
ا ال خترج عن توجه فلسفي وعلمي له  ،وجتديد أصالةمن  إال أ

رية يف عصر احضوره وهيمنته اخلاصة وذلك ملعطيات تارخيية وحض
  .شتنينجتف

ن ع شتني تكشف لنانإن الدراسة التحليلية ألعمال فتج
كيف توظف املفاهيم والرموز متعددة األصول، وتبني لنا  مكونات 

. للتعبري عن حقائق العامل واللغة والفكر ية والقواعد الرياضية واملنطق
وكيف تساهم االكتشافات الفيزيائية والكيميائية يف بلورة هذه 

وكلما تعمقنا أكثر يف أصول تلك املكونات وطريقة . الفلسفة
توظيفها وحاولنا معرفة خمتلف االرتباطات القائمة بينها، كلما 

وسنهتم يف هذا . تنياستطعنا أن ندرك أكثر ما الذي أراده فيتجنش
السياق أوال باالجنازات املنطقية والرياضية من جهة مث الفيزيائية 
والكيميائية من جهة أخرى، خالل النصف الثاين من القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين مع الرتكيز على بعض األفكار األساسية 
اليت مهدت لفلسفة فتجنشتني وسامهت يف تشكيلها،و كذا عرض 

  .لبعض األمثلة اليت تربز بوضوح ما أريد الذهاب إليه
لقد كان إلجنازات علماء املنطق والرياضيات يف تلك الفرتة تأثريا 
بالغا يف نشأة الذرية املنطقية بشكل خاص والفلسفة التحليلية بشكل 

، جورج كانتور )Dedekind)1831-1916ديدكيند :عام ومن هؤالء
G.Kantor 1854) -1918(رز ساندرس بريس ، تشالC.S.Peirce 

- 1858( Giuseppe peano، جيوسيب بيانو )1938-1914(
، فردريك )1862-1943( David Hilbert، دافيد هلربت )1932

- 1872(راسل  د، برتران)F.G.frege )1848-1925جوتلوب فرجيه 
  ). 1861–1947(  Alfred whiteheadوألفرد وايتهد ) 1970

املنطق إىل ما يثريه  ايل الرياضيات و ت أعمال هؤالء جملقد تعد
وكان ذلك نتيجة . كل منهما من إشكاليات لغوية وفلسفية

التطورات اجلذرية والقفزات النوعية اليت عرفتها الرياضيات وبدت 
ا منذ بداية القرن التاسع عشر أول األمر يف أعمال الرياضي  جتليا

ما أثبت عند Gauss(Carl Friedrich,1777-1855) الشهري غوص
لكنه رفض نشـر ذلك ). 1816(هندسة ال إقليدية  إمكانية قيام

تقـديرا ملكانة إقليدس وخشية أن يثري ذلك الفـوضى يف األوساط 
ولكـن ما عالقة تلك . العلمية، مث يف أعمال لـوباتشفسكي ورميان

ا سامهت  اإلبداعات بفلسفة فتجنشتني؟ أو بأي معىن ميكن القول أ
   الفلسفة اجلديدة ؟يف ظهور هذه 

كان من املعروف رياضيا أن الدوال متصلة وخاصية االتصال 
ال  اليتي، لكن اكتشاف الدوال املنفصلة و مرتبطة باملكان اهلندس

تتحقق فيها هذه اخلاصية كانت نتيجته الشك يف املكان اهلندسي، 
أي الشك يف أحد أهم أسس التحليل، فأصبح هذا األخري حباجة 

ا إىل أساس،  خاصة بظهور اهلندسات الالإقليدية املتباينة يف منطلقا
ونتائجها، وحلل هذه األزمة حاول الرياضيون رد التحليل إىل احلساب 
ضمن ما عرف مبشروع حتسيب التحليل، وهو أحد أهم مشاريع 

  . لكن علم احلساب كان هو اآلخر حباجة إىل اإلصالح. فرجيه
وهلذا . حلساب نسقا استنباطياولذا كان من الواجب أوال إقامة ا

الغرض قدم بيانو وفرجيه حماولتني مستقلتني لنسق استنباطي 
للحساب، وحاول بعض الرياضيني رد األعداد مجيعها إىل األعداد 

ديدكند  وكانتور وفرجيه، وعن هذه احلركة نشأ : الطبيعية ومنهم
م االجتاه اللوجيستيقي الذي بدأ برد التصورات األساسية يف عل

احلساب للمنطق، أي تعريف األعداد والعمليات احلسابية منطقيا،مث 
غري أن املنطق كان عاجزا عن . مشل املشروع مجيع فروع الرياضيات

ومل يكن يصلح إلعادة بنائها على أسس  حل مشاكل الرياضيات،
دقيقة، إذ مل يكن بإمكانه أن يستوعب كثريا من األفكار والعالقات 

وذلك ألن . ن لغته كافية لرتمجة تلك احلقائق الرياضيةالرياضية أومل تك
 ،)احملمول–املوضوع (املنطق ظل يقتصر على قالب فكري واحد 

ولكونه ظل مرتبطا بقواعد الرتكيب اخلاصة باللغة اليونانية،ومفتقرا إىل 
ومن هنا ظهرت احلاجة إىل تطوير منطق جديد حيل . الوضوح والدقة

وقد بدأت حركة إصالح شاملة للمنطق بديال للمنطق التقليدي، 
اية القرن التاسع عشر مشك ة بذلك نقطة انعطاف يف تاريخ لقبل 

  .املعرفة
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ويف هذا السياق ظهرت مسامهات عديدة إلقامة املنطق كعلم 
استنباطي وجعله أساسا الستنباط القضايا الرياضية ،وقد شكلت 

اد لغة رمزية مثالية، تلك املسامهات  بعثا ملشروع ليبـنز املتعلق بإجي
ومل تعد هذه اللغة مقتصرة كما سبق أن . تتميز بالدقة والشمولية

ذكرت مبجايل الرياضيات واملنطق،بل تعدت ذلك إىل املعرفة 
ومادام هذا املنطق اجلديد منشغال بتحديد . اإلنسانية بشكل عام

أى كما ر -قوانني الفكــر وصياغتها رمزيا فإن هذه القوانني املنطقية
ا عامة  -فرجيه ا األساسية أ لن ختص موضوعا دون غريه، وإمنا ميز

                                  ً    َّ       فالفكر هو نفسه أينما كان وليس صحيحا  أن  هنالك "ومطلقة 
خمتلفة من املوضوعات      ً                                  ً  أنواعا  خمتلفة من قوانني الفكر لتالءم أنواعا  

  )1("املفكر فيها
 واملهم هنا ليس هو تلك اإلجنازات،خاصة اليت قدمها بريس

وشرويدر وبيانو وفرجيه  ورسل ووايتهد، وإمنا املهم ما متخضت عنه 
ً        ً من نتائج شكلت مصدرا  أساسيا  لفلسفة فتجنشتني و عامال  جوهريا                        ً       ً                   

ا هذه النتائج ميكن تلخيص أمهها يف مجلة من النقاط . يف بلور
  :       ً              ً       ابتغاءا  للوضوح ومراعاة  للدقة

          ً     منطقية نظرا  ملا سفية و ـاد اللغة العادية كلغة فلرفض اعتم:    ً أوال  
ام ، وبالتايل فإن هذه اللغة ليست مناسبة للتعبري  تنطوي عليه من إ
عن البنية املنطقية األساسية للفكر كما أن استخدام هذه اللغة 
يسمح بدخول كيانات غريبة متمثلة يف كلمات جمردة أو قد حتجب 

إن هناك وعلى سبيل املثال ف. عنا قواعدها اللغوية قواعد املنطق
شيء ما هو حيوان : "1مساواة بني اجلملتني التاليتني حنويا، ج

، هذا التساوي ال "شيء ما هو اإلسكندر العظيم: "2، ج"لبون
يف اجلملة األول تستعمل كرابطة "هو " جتيزه اللغة املنطقية ألن 

بينما يف " حيوان لبون" واحملمول " شيء ما" انتماء بني املوضوع 
مما يعين أن . كرمز للهوية" هو" استخدمنا الرابطة  املثال الثاين

استخدام اللغة العادية ال يتسق مع منطق الفكر، وهذا ما ميهد ال 
حقا لتلك االنتقادات املوجهة ضد امليتافيزيقيا خاصة لدى الوضعية 

  .املنطقية
ا قوانني املنطق، أي أن : ثانيا اعتبار أن قوانني الفكر هي ذا
، األمر الذي يعين وجود كم مجيع ما هو مفكر فيهألخرية حتهذه ا

، وهذا ما تعرب عنه فلسفة ية عامة متثل بنية عميقة للمعرفةلغة منطق
دف إىل صياغة هذه اللغة املنطقية أو إىل  فتجنشتني األوىل، اليت 

  .البحث عن الشروط اليت جتعل اللغة كاملة منطقيا 
لمة معينة هو استخدامها، التأكيد على أن ما حيـدد معىن ك: ثالثا

وهذا ما تضمنته بعض أحباث فرجيه، إذ يعترب أن من بني املبادئ 
األساسية لكل استدالل، واليت هي مبادئ أو قوانني املنطق العامة، 

أن ال نسأل عن معىن كلمة مبعزل عن سياقها وهذه الفكرة تشكل 
إنه ينبغي وحسب فرجيه ف. أساسا لفلسفة فتجنشتني يف املرحلة الثانية

. )2("أال يسأل، البتة، عن معىن كلمة مبعزل عن سياقها يف قضية"
ا بعد ذلك مواقف لسانية كذلك الذي طرحه  وهذه الفكرة ساند

  . فرديناند دي سوسري حول عالقة الدال باملدلول
التمييز بني القضايا التحليـلية القبلية والقضايا الرتكيـبية أو : رابعا 

ية واعتـبار القوانـني الرياضية واملنطقية حتليلية، وهذا يعين التأليفية البعد
ا ليست تركيبية كما رأى جون ستوارت ميل وال تركيبية قبلية كما  أ
ذهب كانط، مع التأكيد على مكانة ودور كل من القضايا التحليلية 
والرتكيبية األساسي بالنسبة للعلـوم أي دورمها يف استخالص وصياغة 

وإذا كانت القضايا التحليلية، أي قضايا الرياضيات . علميةاملعارف ال
ا مع ذلك تساعدنا على بناء  واملنطق ال تقول شيئا عن الواقع إال أ
. االستدالالت، أي على االنتقال من قضايا واقعية إىل أخرى واقعية

ا جندها عند فتجنشتني يف تصنيفه للقضايا، وهي  وهذه الفكرة ذا
، وقد "قضايا مزيفة"يلية أو تركيبية أو أشباه قضايا يف نظره إما حتل

أضاف فتجنشتني هذا الصنف األخـري متاشيا مع الفكرة األوىل، أي 
  .لكون بعض اجلمل اللغوية ال تتسق مع منطق الفكر

تلك هي أهم النتـائج املرتتبة عن التحوالت اجلذرية يف جمـايل 
كعوامل موجهة املنطق والرياضيات واليت سامهت بشكل مباشر  

لفلسفة فتجنشتني فماذا عن األسس التجريبية وبالتحديد يف جمايل 
  الكيمياء؟  لفيزياء و ا

أثارت املواقف الفلسفية تقليديا مشكلة تركيب املادة ، فطرحت 
فرضية وجود الذرة من قبل بعض فالسفة اليونان كدميوقريطس 

ذيل وأبيقور وطرحت أيضا لدى بعض املسلمني مثل حممد بن ه
) هـ 231-160(وإبراهيم بن سيار النظام )  هـ 235 -135(العالف 

  ).هـ672-604(وجالل الدين الرومي
وانبعث من جديد التفسري الذري للمادة يف عصر النهضة 

العلماء مثل جيوردانو الفالسفة و من  العصر احلديث لدى كثريو 
ل منذ لكن مفهوم الذرة ظ .نيوتن، ليـبنز و برونو، جاليلو، ديكارت

القدمي خاضعا العتبارات ميتافيزيقية، ومل يكن باإلمكان أن يبث 
ومع . ائيا يف حقيقة ما يقوله الفالسفة عن تركيب املادة وتكوينها

بداية القرن التاسع عشر، قرن التحوالت الكربى أثريت فرضية الذرة 
فتبني أن بعض الظواهر ال  ميكن تفسريها إال على  ءيف جمال الكيميا

ومت التعرف من خالل بعض التجارب الرائدة، . ساس هذه الفرضيةأ
-John Dalton )1766خاصة تلك  اليت قدمها جون دالتون 

مؤسس الكيميـاء احلديثة على بعض العنـاصر الكيمائية  ) 1844
وتبني أن الذرة هي . كاهليدروجني واألوكسجني والنحاس واحلديد
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ميـائية أساسية ختتلف يف الوحدة األسـاسية يف تشكيـل وحدات كي
وهذه الوحدات هي اجلزيئات اليت متثل وحدة بنائية ختتلف . تركيبها

كما مهد دالتون ملعرفة العامل األصغر بفرضياته . باختالف األجسام
العلمية املتعلقة خبصـائص الذرة كالوزن الذري و اخلصائص الفيزيائية 

  .والكيمائية للعناصر 
ا مندليف أما اخلطوة األكثر أمهي ة فهي تلك اليت قام 

Mendeleiev   )1834-1907  (Ivanovitch) (Dmitri  عندما
 الوزن الذري والتكافؤ استـنادا إىل ةقـام بتصنيف العناصر الكيميائي

ورغم توصل العلماء ملثل هذه احلقائق اليت تعطي تفسريا . الكيمائي
ود الذرة عمليا معقوال لرتكيبة املـادة فقد ظل البعض يشكك يف وجـ

ا جمـرد فر  يف طريق طويل  ،وكخطوة أخرية. ضـية ميـتافيزيقيةمعتـربا أ
) Avogadro  )1776-1856لغزو عامل الذرة، وضع أفوغادرو

ا ودورها يف إثبات وجود الذرة ا أن . فرضية كانت هلا شهر ومضمو
الغازات تشمل على نفس العدد من  ناألحجام املتساوية م

وقد استطاع العامل الفرنسي جان بريان إثبات صحة هذه اجلزيئات، 
ل من أي غـاز يف  22.4الفرضية  عندما اكتشف أن حجما مقداره 

يشمل ) درجة حرارة 0 – مم76(الشروط النظامية للضغط واحلرارة  
2310×6نفس العدد من اجلزيئات وهو 

  .جزيء   
. توهكذا تأكد انقسام املادة إىل وحدات بسيطة هي الذرا

ائية كان الفيزيائيو  يف جمال الكهرباء  نوقبل أن يتأكد ذلك بصورة 
قد وصلوا إىل وجود جزيء مادي هو اإللكرتون بعد جتارب 
ا بعض العلماء ابتـداءا من كوملب والعامل األيرلندي  متواصلة قام 

   Millikan (Robert Andrews)األمريكي مليكان   ستوين إىل
بتت جتاربه مبا ال يطرح شكا وجود الذي أث) 1868-1953(

باعتباره جزءا من املادة، أي من الذرة، األمر الذي يعين  ناإللكرتو 
قابلية الذرة لالنقسام وأصبح ينظر إليها كبنية، أي كشيء يتألف 

ولكن التجارب العلمية سرعان ما . من عناصر تقوم بينها عالقات
إجراء االختبارات واجهت صعوبات متزايدة، إذ مل يعد من اليسري 

للتعرف بدقة على مكونات الذرة وتفسري ظواهرها أو مواصلة 
ومل يعد باإلمكان حتديد صفات الال منقسم، . التحليل املادي للذرة

أي الصفات اليت متيز اجلسيمات  املادية األولية كاإللكرتون، ما هو 
احلجم احلقيقي جلسيم اإللكرتون؟ ما هو شكله األصلي؟ ما هي 

ته األساسية؟ مل تستطع التجارب إجراء القياس مبفهومه املعتاد بني
مثال قياس احلجم بتحديد نقاطه وأقسامه مث قياس ذلك وفق 

وقد أدت بعض القياسات اليت طبقت إىل إقصاء . عالقات رياضية
قياسات أخرى أي أن إجراء كل القياسات يف وقت واحد أمر ال 

  . ق التجرييبميكن حتقيقه، مما يعين غيابا للتحق

لقد تبني أن إجراء أي قياس، كذلك الذي يتعلق بسرعة 
اإللكرتون، يؤدي إىل تدخل فعلي ومباشر يف طبيـعة وبنية الواقع 
املقاس، مما يؤدي إىل تغيري نظام الواقع كما أن هذا التغيري احلاصل 
يلغي كل توقع أو تنبؤ وذلك ألن التفاعل بني أدوات القياس وبنية 

  .التحليل يتم يف جمال ال يقبل املراقبة و  جلديدالواقع ا
مل يعد إذن موضوع الفيزياء والكيمياء كما كان يف السابق تلك 
الطبيعة املوضوعية لألشياء، بل أصبح الطبيعة يف عالقتها باملالحظ، 
ونتج عن ذلك أن معان ومفاهيم عقلية كثرية اعتمدت منذ قرون قد 

ا وأصبحت حباجة إ وتبعا هلذه .ىل حتديد جديدفقدت مدلوال
النتائج، ويف إطار ما توصلت إليه العلوم الفيزيائية والكيميائية، ميكن 
. أن نفهم كثريا من أفكار فتجنشتني خاصة املرتبطة بفلسفته األوىل

ومل يعد . فظواهر العامل األصغر قد ابتعدت عن  اإلدراك العادي
ونفس األمر . ميةباإلمكان مراقبتها باعتماد أدق الوسائل العل

حيصل بالنسبة للوقائع الذرية يف فلسفة فتجنشتني واليت هي وقائع 
ا أبسط الوقائع ومن الصعب حتديدها مبثال  منطقية، تعرض على أ

  .وكذا األمر بالنسبة ملكونات هذه الوقائع املنطقية من  أشياء 
ي اعتماده والتماثل مرة أخري حيصل يف األسلوب الذي ينبغ

أو اللغة اليت ميكنها أن تساعد على سرب  ،عن هذا الواقع للتعبري
أول  ءبالنسبة للفيزياء والكيميا. أغواره واكتشاف قوانينه وصياغتها

األمر مث علوم أخرى كامليكروبيولوجيا واالقتصاد واللسانيات، فإن 
الرياضيات ومنهجها األكسيومي احلديث هي أنسب وسيلة للتعبري 

 يف جمال الفيزياء النظرية استلهام هذا املنهج وأيضا للتفكري، إذ مت
الفرضي االستنباطي وتوظيفه الستخالص النتائج أو القوانني العلمية 

ا حمدودة إننا ال . دون االعتماد على التجربة اليت أصبحت إمكانيا
نصل إىل هذا الواقع املادي املعقد عن طريق مالحظة واستنطاق هذا 

واسطة لغة رياضية تساعد على صياغة الفروض الواقع جتريبيا، وإمنا ب
مث استخالص ما ينتج عن هذه الفروض . األولية هلذا الواقع املادي

استـنادا إىل قواعد رياضية تتـميز بالدقة والشمولية والنسقـية والقدرة 
أما األسلوب الذي . على اإلحاطة بظواهر هذا العامل اخلفي والدقيق

ل مع عامل الوقائع الذرية، فهو اآلخر لغة يقرتحه فتجنشتني يف التعام
صورية ورمزية دقيقة هي اللغة املنطقية فبواسطتها ميكن التعبري عن 

  . العامل وحمتوياته وعن الوقائع واألشياء
وملا كان البحث العلمي املتواصل يف جمال املادة، عبارة عن 
عملية مستمرة، تكشف يوما بعد يوم أكثر مما كان متوقعا من 

اية على األقل حاليا ملسار التحليل، فكذلك األمر األ سرار، وأنه ال 
بالنسبة لفتجنشتني، الوقائع الذرية بسيـطة لدرجة يصعب فيها حتديد 
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معيار ما لبساطتها، وهي مكونة من أشياء  أكثر بساطة مما حيول 
  . دون حتليلها

أن وإذا أردنا أمثلة فهي أبسط من أشياء هذا العـامل، بل ميكن 
والشيء ليس شيئا حمددا واضح املعامل، بل . تقبل هي األخرى حتليال

يصعب تعريفه بإثبات صفات معينة، ألن هذا الوصف حيوله إىل 
إذن فنحن نتكلم يف نظر فتجنشتني . واقعة جديـدة مكونة من أشياء

من الناحية املنطقية عن األشياء النهائية اليت ميكن أن يقود إليها 
ا كنا ال حندد واقعا معينا وال حنصر منطا من الظواهر و مل. التحليل

الواقعية وال نقتصر على مثال حمدد، فمعىن ذلك أننا نتكلم عن كل 
إن . ما هو ممكن وعن مجيع العوامل اليت ميكن التفكري فيها منطقيا

نظرة فتجنشتني هنا ليست عدمية تنفي وجود الشيء ،عندما تسارع 
، وإمنا نظرته )3("األشياء ال لون هلا " الشيء إىل القول بأنه أشبه بال

تستبق البحث العلمي مسرتشدة به وقبل ذلك بتجربة فلسفية 
لكن ما هو السبيل إىل حقيـقة ما قبل  أن يثبتهـا أو ينكرها .سابقة

  العلم ؟ 
علميا أو تارخييا أنه  - من وجهة نظر الذرية املنطقية-إذا ثبت

العـامل، أو نفسر وقائعه استنادا  ليس من املفيـد يف شيء أن نصف
ا الفارغة من املعىن، كاملطلق واجلوهر والشيء  إىل امليتافيزيقا وتصورا
يف ذاته،كما أنه ينبغي أن ال خنوض يف ذلك، اعتمادا على ما نعرفه 
يف حلظة تارخيية معينة، ال للتغري احلاصل يف اإلبداعات العلمية 

يع التغري وعميق األغوار وأكثر فحسب بل إن الواقع الذي ندرسه سر 
غموضا وخفاءا مما يعيق قدرتنا على رصد مكوناته ونظامه النهائي 
فإننا سنكون أكثر حاجة إىل الرمز يف التعبري عنه، فالرموز ختتزل 
الدالالت املتغرية ما أمكن مثلما خيتزل مفهوم الدالة يف صيغة حمدودة 

  . ملتغرياتالعالقة بني عدد قد يكون ال حمدودا من ا
وميكن أن نالحظ ميزة اخلفاء هذه ال كخاصية مرتبطة بعامل 
الذرة يف جمال الفيزياء الدقيقة والكيمياء الذرية بل بالظواهر 

تفسـري "وكأمنا كان كتاب . اإلنسانية كذلك يف عصر فتجنشتني
تعبريا عن هذه احلقيـقة، ففي جمال احلياة ) م1900" (األحالم

سري السلوك إال بإظهار ما ميارس يف إخفاء النفسية ال ميكن تف
وكبت، وعامل النفس أعمق وأخفى مما نشعر به والالشعور هو عامل 

ونفس الشيء جنده مثال يف التاريخ لدى مدرسة . النفس احلقيقي
احلوليات مع بداية القرن العشرين، فالتاريخ ال ينحصر فيما يطفو 

اث املاضي بل إن على السطح، أي فيما هو ظاهر ومدوي من أحد
وراء هذا املظهر من حوادث خفية   يحقيقة التاريخ كامنة فيما خيتف

ا فرعية أو غري فاعلة يف مسـار التاري ، خكثريا ما ينظر إليها على أ

ولكننا إذا أردنا بناء املاضي حقيقة فيجب أن نعود إىل مجيع وقائعه 
  .ونتتبع كل ما هو خفي منها

خرى عند عرض القضايا ضمن هذه اخلاصية تتجلى مرة أ
، وهناك عبـارات 7اىل 1فهناك عبارات رتبت مرقمة من . الرسالة

فرعية متثل سبع جمموعات، كل جمموعة تلي إحدى العبارات 
الرئيـسة، حيث تتبع كل واحـدة من هذه األخرية بعبارات فرعية 

وإذا كانت األرقام بالنسبة لألوىل هي من جمموعة . تشكل حتليال هلا
. ألعداد الطبيعية، فإن الرتقيم الفرعي يعتمد على األعداد احلقيقيةا

ا يف نفس  وال شك أن هذه الطريقة حتمل أكثر من داللة كما أ
إن هذه الطريقة تبعث من جديد فكرة .الوقت تطرح أكثر من سؤال

مفادها أن العدد هو أساس النظام كما رأى فيثاغورس ألن العامل ال 
وال إال إذا كان منظما وال ميكن أن يكون منظما ميكن أن يكون معق

إال إذا خضع لألعداد، وهنا يقرتب فتجنشتني من فيثاغورس عندما 
وقد مت تقدمي هذه األخرية .يستخدم األعداد كأساس لعرض أفكاره 

بطريقة تشري إىل فواصل وقفزات، فما الذي يقابل األرقام احلقيقية 
  خلارجي ويف عامل اللغة ؟ الالمكتوبة من حقائق يف العامل ا

هناك عدة أجوبة حمتملة من بينها مثال وجود حدود ال ميكن 
ائي للمعرف وتعديها أ . قد بينته الذرية املنطقية ةأن هناك حد 

 قوحقيقة األمر أن طريقة الرتقيم تلك تدل على قابلية اشتقا
عبارات جديدة تدخل هي األخرى يف إطار ما ميكن قوله أو يف 

ر العام الذي وضعته الذرية املنطقية، حبيث تشكل القضايا اإلطا
وهذا يعين أن .اجلديدة مضمون الفراغ القائم بني القضايا األساسية

قضايا الرسالة تؤسس لنسق معريف  منفتح وقابل للنمو يف اجتاه 
  .معني

أال يعكس هذا التصور ما هو قائم من إبداعات علمية خاصة 
الدقيقة كالفيزياء والبيولوجيا ؟ ففي جمال الذرة يف جمال العلوم املادية 

هناك حقائق مت حتديدها كوجود بعض املكونات الذرية كالنواة 
واملدارات الذرية والنيرتونات والربوتونات وتسارعت وترية االكتشافات 

 اويرسم هذا النموذج إطار . لتقدم منوذجا يفسر البنية العامة للذرة
جديد أي حيدد مجلة خصائص بصورة  عاما ملا ميكن اكتشافه من

كأن تكـون املكونات . مسبقة ملا ميكن أن يفضي إليه التحليل الحقا
الذرية اجلديدة أقل كتلة أو أن تتميز خبصـائص فيزيائية وكيميـائية 
. معينة لتؤدي دورا وظيفيا يف تفسري متكامل للنشاطات الذرية

ديده وما هو ممكن وهكذا جند أنفسنا أمام ما هو كائن وما مت حت
وإذا كانت الفيزياء قد جنحت بفضل الرياضيات يف . وقابل للتحديد

صياغة املنهج العلمي الذي ميكنها من حتقيق املزيد من االكتشافات، 
فإن الفلسفة حسب االجتاه الذري املنطقي هي األخرى ستكون 
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حباجة ماسة إىل املنهج الذي ميكنها من التعبري بوضوح عن ما ميكن 
  .قوله

إن فلسفة فتجنشتني ليست مصطبغة بنتائج العلوم فحسب، بل 
تأثرت باألسس النظرية للمعرفة العلمية واليت تضمنتها العديد من 
األحباث كتلك اليت أشار إليها فتجنشتني بشكل واضح، فعندما 

ارجع إىل كتاب هرتز يف امليكانيكا عن النماذج :" يقول مثال
ملؤلفه هينريش " مبادئ امليكانيك"كتاب أي يقصد   )4("الديناميكية

فهو يرشدنا إىل الكتابات اليت وجهته إىل Heinrich Hertz هرتز 
ومن بني أفكار هذا الكتاب . بعض املنطلقات األساسية يف فلسفته

األساسية ضرورة وجود مطابقة بني الطبيعة والتفكري، ففيه ميكن أن 
يكي وبني النسق الذي يعد إن العالقة بني منوذج دينام:"نقرأ ما يلي

منوذجا له هي نفس العالقة متاما بني الرسوم اليت يشكلها عقلنا 
ا مبثابة متثيل  جألننا لو اعتربنا حالة النموذ . لألشياء وبني األشياء ذا

اليت جيب أن تتضح وفقا -حلالة النسق، فإن نتائج هذا التمثيل
ليت تنشأ عن الشيء هي أيضا متثيل للنتائج ا -لقوانني هذا التمثيل

وبناءا على ذلك يشبه . األصلي وفقا لقوانني هذا الشيء األصلي
االتفاق بني العقل والطبيعة االتفاق بني نسقني يكون كل منهما 

هذا االتفاق عن طريق افرتاض  انفسر متام نمنوذجا لآلخر، وميكننا أ
على  أن العقل قادر على صنع مناذج ديناميكية فعلية لألشياء، وقادر

ويف نفس هذا الكتاب الذي رأى فتجنشتني  أن . )5("العمل معها
نقول عن نسق : " قيمته  ال تضاهيها قيمة كتاب آخر ورد أيضا

مادي ما أنه منوذج ديناميكي لنسق آخر، حينما ميكن التعبري عن 
العالقات املوجودة يف النسق األول مبثل اإلحداثيات اليت جيب أن 

  :يةتستويف الشروط اآلت
أن يكون عدد إحداثيات النسق األول مساويا لعدد إحداثيات   - أ

  .النسق الثاين
إنه بناءا على الرتكيب املناسب إلحداثيات كل من النسقـني   - ب

  )6(..."ينشأ تساوي حالتيـهما
مثل هذه األفكار سامهت يف تشكيل نظرة فتجنشتني للعامل وللغة  

ق تقابلي بوجود تطبي -حسب االصطالح الرياضي-ويف القول
بينهما، ويف نظرته ملعىن القضية والصدق املنطقي وكافة تصوراته عن 

  .                                                                                                             ما ميكن قوله وما ميكن معرفته
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 رؤية نقدية لمقاربات النهايات، نهاية التاريخ أنموذجا
 فيصل مبرك 

قسم العلوم اإلنسانية/ سكيكدة -1955أوت  20جبامعة  -أ-أستاذ مساعد قسم   
  

َ َ  لق د  ب د أ    َ  ْ م  ال ع ال م   َ  ِ  ال ع ال م  ال يـ و م  يـ ف ه م  أ ن  م ه م ة  فـ ه   َ  َ  ْ   َ  ْ  َ   َ َّ  ِ  ُ َّ  َ  ُ  َ  ْ  َ   َ ْ  َ ْ    ُ  َ  َ ِ  ل ي س  ب األ  م ر   ْ   َْ ْ  ِ   َ  َْ 
َ  ِّ ِ ال ه ي ن     ).براتراند راسل... ( ْ 

اية التاريخ يف خضم هذا الزخم الفكري هو يف  إن الكالم عن 
حقيقة األمر أشبه بعودة حنو الوراء ملدة عشرين عاما مضت أو أكثر، 
وإن مل يكن هذا ضربا من السماحة فإنه أقرب للسذاجة، ليس جتاه 

اية التاريخ فحسب، ول كن شخصا مثل فوكوياما، الذي فكرة 
تعرض النتقادات الكثريين ال ميكن اعتباره مفكرا ولو من الدرجة 

، فهو يف أحسن األحوال )1(الثانية حسب أحد املفكرين العرب
صحفي اختزايل انتقائي ال ميكن أن يكون فيلسوفا أو صاحب 
نظرية، أو مدافعا عن اجتاه إيديولوجي، لذا فإن جاك دريدا ينظر 

كتاب فوكوياما على أنه إعادة نشر متسرعة للدراسات األخروية ل
املسيحية انطالقا من تأويل معني هليجل لصاحل الدولة اللربالية، وبعيدا 
اية  عن هذا وذاك، فإنه من احلري بالباحث أن ال يتطرق لفكرة 
التاريخ مبعزل عن آراء فوكوياما املتأخرة وأعين بذلك تنازله على بعض 

اية التاريخ م2003ر وتغيريه لبعضها منذ سنة األفكا ، ولعل كتاب 
صامويل هنتنجتون أستاذ العلوم هو أحد األسباب اليت جعلت 

 صدام"تضمن نظريته عن  الذيكتابه ، يؤلف  هارفارد يفالسياسية 
اية التاريخ" احلضارات ً                 بدال  من  وبينما لقيت نظرية هنتنجتون ،   

ا بعد      ً      ً             اهتمام ا واسع ا وتعرضت ملنا قشات مستفيضة، ازدادت حد
تعرضت له واشنطن ونيويورك،  الذيأحداث سبتمرب األخرية واهلجوم 

ً  نقد ا الذع ا" اية التاريخ"واجهت نظرية فوكوياما عن       ً وقيل أن .   
مارجريت تاتشر عندما مسعت عن نظرية فوكوياما، كان رد فعلها بالغ 

  ".!؟اهلراء اية التاريخ أم بداية: "السخرية حني قالت
ورغم أن فوكوياما ال حيتاج إىل التكلم عنه بنوع من التبسيط أو 
الشرح ألنه يتكلم بلغة هي يف غاية من البساطة والوضوح، إال أن 
املوضوع جيب أن يدرس بصورة أدق مما يطرحه فوكوياما، لكي تعطى 
هذه الفكرة أبعادا عاملية أوسع وتربط بأفكار وعقائد أمشل، خاصة 

اية التاريخ موضوع متداول على الساحة الفكرية وأن  موضوع 
والدينية مبفاهيم خمتلفة، وبإيديولوجيات متعددة، لذا فإن طرح هكذا 
مواضيع حيتم على الباحث أن خيوض هذا الغمار بنوع من اجلدية من 
جهة، والقلق واحلرية من جهة ثانية، كون املوضوع ميس مستقبل 

  .اإلنسان ومصريه

اية التاريخ بنوع من التحليل  سأتناول يف موضوعي هذا، فكرة 
واملقاربة وإبعاد الفكرة أبعادا أمشل قدر إمكاين، وذلك من خالل 
طرح ونقد فكرة فوكوياما، ومقارنة ذلك مبا جيري على الساحة 
الفكرية والفلسفية العربية واإلسالمية والعاملية، مستعرضا يف ذلك 

  .ملوضوع على املستويني الديين والفكريبعض ما كتبه املفكرون يف ا
اية التاريخ بقدر ما هو دراسة  وإن كان موضوعنا ليس هو 
اية التاريخ خصوصا،  لنوايا األدجلة يف احتماالت النهاية عموما و
اية التاريخ ما هي  النهاية اليت سيؤول إليها العامل، وأعتقد أن فكرة 

يدي الذي طرحه اإلنسان وال إال أعادة صياغة جديدة للسؤال التقل
: زال يطرحه يف كل عصر حسب ما تقتضيه حياة ذلك العصر، وهو

اية تاريخ إال  مصري اإلنسان إىل أين؟ كيف؟ ماذا بعد؟ وما فكرة 
اية التاريخ ليس  إجابة بطريقة ما على هذه األسئلة، ذلك أن معىن 

ة التقليدية اية تسلسل األحداث العاملية، ومنه فهي ليست النهاي
اليت كانت تظهرها لنا الديانات السماوية واألعمال الفنية املختلفة 
اية احلياة وانقراض اجلنس البشري، أو زوال هذا  اليت تدور حول 

  . الكون
  : تحليل نظرية نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما

اية لتاريخ البشرية  من األسباب اليت جعلتنا نقول بان هناك 
احلجة السيسيولوجية اليت تتلخص يف توجه االجتماع واضحة، 

اإلنساين التلقائي حنو اللربالية والدميقراطية بدافع امليغالوتيما، أما 
السبب الثاين وهو احلجة االقتصادية املتمثلة وهو ما نسميه الدافع 

  .)2(التيموسي
يف نظر فوكوياما أن العامل أيقن أن شرعية الدميقراطية اللربالية  

ظام للحكم بعد أن حلقت اهلزمية باإليديولوجيات املنافسة مثل كن
الفاشية والنازية واألنظمة الشمولية والديكتاتوريات احلديثة 
والشيوعية، وأضاف إىل ذلك بأن الدميقراطية اللربالية قد تشكل نقطة 

  .)3(النهاية يف التطور اإليديولوجي لإلنسانية
ي  ن ظ ام  خ ال  م ن  التـ ن اق ض ات  ِ  َّ    ِّ ُ ْ إ ن  الد مي ق  : "يقول فوكوياما

ِ  ر اط ي ة  ه    َ  ُ َ َّ      َ  ِ  ٍ   َ   ٌ  َ  ِ  َ  ِ   ََّ  ِ  َ 
ل ي ة ، و م ا ي ظ ه ر  م ن  م ش اك ل  و م ظ امل   يف  ال ع امل   الل رب  ايل    ي ة  الد اخ  ِّ األ  س اس  ِ  َ ِ ِّ    َِ   َ  ْ  ِ  َ ِ  َ  َ َ   َ  ِ   َ  َ  ْ  ِ  ُ  َ  ْ  َ   َ َ    َِّ ِ  ِ  َّ     َِّ  ِ   َ َ ْ  

ِ ه و  نـ و ع  م ن  ال ق ص ور  يف  التـ و ف يق  بـ ني   التـ و أ م ني    ْ  َ  َْ َّ     َ ْ  َ   ِ  ِ  ْ َّ     ِ   ِ  ُ  ُ  ْ   َ  ِ  ٌ  ْ  َ   َ َ   َ  ُ احل  ر ي ة  و ال م س او اة  (ُ   ُ  ْ َ   ُ َِّ ُْ  "( )4(.  
مييز فوكوياما بني شكلني من أشكال الرغبة يف االعرتاف، 
فالشكل األول هو اإليزوتيما، وهي الرغبة يف االعرتاف بنا كمتساوين 
مع اآلخرين، بينما الشكل الثاين هو امليغالوتيما وهي الرغبة يف أن 
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يعرتف بتفوقنا على اآلخرين، وفقدان اإلنسان إلحدى الرغبتني 
هو الدافع للحراك السياسي واجلمعوي والنخبوي يسبب الغضب و 

والدافع لطارئ التغيري، وهو ما يسمى بالتيموس، التاريخ عند هيجل 
ليس مسرحا لأليام الرغيدة واجلميلة واهلادئة، بل هو صراع دائم 
وشرس من أجل افتكاك االعرتاف والتقدير من اآلخرين، مثة جتد 

ا الفلسفة فرانسيس فوكوياما يتكلم عن التفاؤلي ة اليت كانت تتكلم 
احلديثة، هذا التفاؤل الذي أنتج احلرب العاملية األوىل والثانية 
واألزمات املختلفة، وهو ما ولد من جديد نزعة تشاؤمية يف قراءة 
التاريخ،  وإن التأكيد على هذا العامل كحاسم يف فهم الصراعات 

مقبول أحيانا، وقد  أو تفسريها، أمر معقول - عرب التاريخ-والنزاعات 
يعترب الغضب ذا دور مهم يف مركزية التاريخ وحتريك السياسة وبلورة 
اإليديولوجيا، وهو ما يسمى باملقاربة السيكو سياسية التيموسية، 
ولكن الرهان على التيموس يف حركية التاريخ جيعلنا نستبعد النهاية 

ما جيعل التاريخ القريبة للتاريخ، وبل ونستبعد له النهاية أصال، وهو 
مفتوح على كل اإلمكانات القادمة، وذلك أن اإليزوتيما هي رحلة 
البحث عن اإلشباعات املختلفة ملطالب اإلنسان بينما امليغالوتيما 
تدفع اإلنسان إىل االنتماء إىل مجاعات وتكتالت تكون األصل 
واملالذ، منها يبدأ التعصب هلا، ومنها يبدأ العنف مع غريها، وهذا 

ء  ال ع و ل م ة  " تـ ر  التـ ع ر ي يف  خ ال  َ  ِ مب  ث اب ة  الثـ و ب  ال ذ ي ي س   َ ْ  َ  ْ   ِ َ  َ  ِ   ِّ  َ َّ      ُ  ُ  ْ  َ   ِ َّ    ِ  ْ ، كما عرب عنه "ِ َ َ َ ِ      َّ
  .)5(الدكتور صالح قنصوه

جممل  نقد الشر المحضلقد وصف مطاع الصفدي يف كتابه 
اية التاريخ لفرانسيس فوكوياما وهذا مقتبس مما كتب : نظرية 

ْ  َ  ْ ال ع و د ة  إ ىل  ه يجل م ن  أ ج  «  ِ     ِ  َ  ِ  ُ َ ْ  َ ب اع  إ ط ار  م ن  ال م ف ه م ة  ع ل ى الت ح و ال  ت  ْ  َ  ُّ َِ  ل  إ ش  َّ      َ َ   ِ َ  َ  ْ  َ  ْ   َ  ِ  ٍ  َ  ِ  ِ  َ  ْ  ِ  ِ
ُ  الد و ل ي ة  ال ك بـ ر ى، مب  ا خي  د م  ال و اق ع  الر اه ن  ال ذ ي انـ تـ ه ت  إ ل ي ه  ظ ر وف     ُ  ُ   ِ َْ ِ   ْ  َ  َ  ْ     ِ َّ    َ  ِ  َّ     َ  ِ َ  ْ   ُ  ِ ْ َ   َ ِ     َ  ْ  ُ  ْ   َِّ ِ  ْ َّ   

ام  م ق ول ة   د  ت خ  ُ  َ ِ  الر أ مس ال ي ة  األ  م ر يك ي ة  ب اس   َ  ِ  َ  ْ  ِ ْ  ِ   َِّ ِ  ِ  َْ ر ي" ِ َ َ ُ     َّ  ِ  ِ   اي ة  الت ار يخ  "   َّْ  َ  ِ َِّ    ْ ْ  ِ ك ت ج  ِ َ ِ  ِّ د    ائ ي  َ َ    ٍ
، و ه و  يف  احل  ق يق ة  ال  يـ ع د و ك و ن ه   ي ة  الر أ مس  ال ي ة  ب الذ ات  ْ َ ُ  ل أل  ي دي ول وج   َ    ُ  ْ  َ  َ   ِ َ  َِْ   ِ   َ  ُ َ    ِ  َّ   ِ   َِّ ِ  َ ُ  َّْ     َِّ  ِ   ُ  ُ  َْ ْ  ِ
ل ي ة  ع بـ ر  أ ح د  م أ و ل يه ا  ي ة  ب ال ي ة ، جت  د د  نـ ف س ه ا ب اس ت ع ار ة  ه يج  َ   أ ي دي ول وج   ِ ِّ  َ ُ  ِ  َ  َ  َ  ْ َ   ٍَّ ِ  ِ   ِ   ٍ َ   َ  ِ ْ  ِ    َ  َ  ْ  َ   ُ ِّ َ ُ    ً َِ  َ   ًَّ  ِ   ُ  ُ  َْ 

ْ  ال ك ب ار   ر  )كوجيف( ْ  ِ َ  ا ال م ش  ْ  ُ ، و ه ذ   َ  ْ    َ  َ َ ل ة     اخ  ث  ح ل ق ات  م ت د  ِ َ  ٍ وع  يـ ت ض م ن  ث ال    َ  َ ُ  ٍ   َ  َ َ   َ َ  َ  ُ َّ  َ  ََ    ُ   :
يف، و الث ال ث ة  ل ف وك وي ام ا، و جي  ب  أ ن  ال   والث ان ي ة  ل ك وج  ْ   َ األ  وىل  هل  يجل    َ  ُ َِ  َ     َ  َ   ُ  ُ  ِ  ُ َِ  َّ   َ      ِ   ُ  ِ  ُ َِ  َّ     َ   ِ ِ  َ  ُ ْ  
ح  ال م غ ز ى  ي ي د  و اض  ي  ت ش 

َ   تـ ؤ خ ذ  األ  وىل  و الث ان ي ة  جب  ر ير ة  الث ال ث ة  ال يت  ه   ْ  َ  ْ   ُ  ِ  َ   ٌ  ِْ  ْ  َ  َ  ِ  ِ َّ    ِ َِ  َّ     ِ َ  ِ َ ِ   ُ َِ  َّ   َ  َ  ُ ْ    َ  َ  ْ  ُ 
ْ ََ  ِ و اهل  د ف    َ « )6(.  

يظهر على فرانسيس فوكوياما أن سقوط السوفيات كان مفاجأة 
له، مثله مثل هنري كسينجر وتوقعات الغرب كله، فهو حيفل بانتصار 
اللربالية الدميقراطية والرأمسالية على الشيوعية، ويوعز ذلك إىل سقوط 
فكرة جراء مواجهة فكرة أخرى، مبعدا بعض اخلصوصيات لدى كلتا 

األسباب اليت عجلت حسم املعركة، تلك العشية اليت قال الدولتني و 
ا و ل د ت  ومها بالتوافق واالنسجام العامليني،  ْ                                 عنها صمويل هنتجتون أ  َ َّ  َ                        

سرعان ما تبدد ألسباب متعددة منها تضاعف الصراعات العرقية 
، فمن األسباب اليت تثبت هذا الوهم هو أن )7(واتساع األصولية

روع السالم والتوافق العامليني بتفوق صمويل هنتنغتون يرهن مش
الواليات املتحدة األمريكية على كل النماذج الصاعدة األخرى  
كالصني الشعبية مثال وبعض الدول اإلسالمية، فالعامل بالنسبة له 

، لذا فهل هذا ما نطق به )غرب، وكثرة غري غربية(مقسم إىل قسمني 
متثل عاملية احلرية، وإمنا ماركس من قبل وقال أن الدولة اللربالية ال 

جمرد انتصار وتفوق طبقة معينة وهي العامل األول، والدول املصنعة 
  .)8( املتمكنة يف اجملال االقتصادي، على حساب حرية باقي الطبقات

لئن كان السوفييت قد حتول إىل الدميقراطية، فإن هذا يقابله يف 
لى ذلك التحول يف الواليات املتحدة األمريكية حتول حنوها أيضا وجت

التخلص من التمييز العنصري، حىت يعتلي بعض الزنج رئاسة البلد  
كله، فالواليات املتحدة األمريكية مل تبدأ دميقراطية، ولكنها انتهت 
امربيالية، حسب الكثري من منتقدي سياستها اخلارجية، ولعل حركة 

مظهر داخلي من مظاهر (**)، وحزب الشاي(*)احتلوا وول سرتيت
انتقاد اللربالية والدميقراطية األمريكية وكذا النظام املايل العاملي 

  .الرأمسايل
ولكن يف حقيقة األمر تبقى الدميقراطية نظاما قدميا يتطور مع 
الزمن، وليست نظاما وليد اللحظة، فهي إذا ليست مآال تنتهي إليه 

ف األنظمة الشمولية والديكتاتورية املختلفة، وأن ما حدث يف النص
الثاين من القرن العشرين ما هو إال انتصارا هلا على خمتلف األنظمة، 

  .أو لنقل هو اجتياح بطيء للعامل مل يكتمل إىل حد اليوم
هل ما حدث يف تسلسل األحداث يف القرن العشرين أو يف 
النصف الثاين من القرن العشرين هو حتمية تارخيية أم أن انسجام 

يف ذهن فوكوياما أرشده إىل القول  األحداث وتكررها خلق تنميطا
حبتمية التحول إىل اللربالية؟، وساق يف ذلك جتارب كل من إسبانيا 

  ...وتايوان وكوريا وجنوب إفريقيا واليابان
ومن أجل عقلنة قراءة التاريخ يتم استدعاء جانب من اجلدلية 

، وهو الذي أراد  )9(اهليجلية، فاجتياح العامل هو لب ومغزى الفكرة
وكوياما أن يثبته على أنه فعل تارخيي، ولكنه يف النهاية يبقى فعال يف ف

التاريخ ال فعل التاريخ ذاته، وعموما فإن حمصلة النقد املرتتبة على 
ا الرتكيب األعلى للفلسفة  اية التاريخ الفوكويامية على أ فكرة 
قة اإلقصائية اليت سيطرت يف الفكر األمريكي وحتقيباته، ولكنها بطري

أفضع، إنه إقصاء ال حيمل معه أي وعد وال حيمل أي رسالة لسكان 
، إنه إقصاء ال يظهر يف شكل ديكتاتورية كالسيكية بقدر )10(التاريخ

 .ما هو واضح على أنه ديكتاتورية فردية فريدة

  



 
 

47 

  : تحديد معالم التاريخ العالمي
ُ                         بالنسبة لفوكوياما، ال م ع ل م  األول هو املعلم االقتصادي،  َ ْ  َ وذلك أن                      ْ 

العلم والتكنولوجيا، خيلقان إمكانات عديدة لتوفري اإلنتاج بأنواعه 
وبالتايل إمكان إشباع حاجات كثرية بال حدود، وهذه هي النقطة 
اليت حددت معامل التاريخ العاملي فبغض النظر عن النمط االجتماعي 
ا تسري وفق غائية  والسياسي واالقتصادي ألي من اجملتمعات، إال أ

قتصادية فحواها تسخري التكنولوجيا والوسائل املتاحة من أجل ا
اإلنتاج، ومن أجل ذلك يتحتم على اإلنسان الرقي والتطور والتخلي 
على بعض النماذج املعيشية القدمية، مثل القبيلة والطائفة والعائلة، 
والتوجه حنو االنفتاح والتكامل يف إطار الدول واملدن الكربى، 

ادا إىل انتشار ثقافة االستهالك والتطور االقتصادي؛ وبالتايل فاستن
فإن اإلنسان يسري وفق تاريخ عاملي موحد يف أصله متجه تلقائيا حنو 

  .)11(اللربالية االقتصادية
غري أن هذه القراءة االقتصادية للتاريخ وإن كانت متكننا من 

ا ال  حتدد لنا التوصل إىل كون التاريخ ينزع تلقائيا حنو الرأمسالية فإ
معامل النهاية أو التوجه حنو الدميقراطية، ويف النهاية ما هذه القراءة إال 
شكل من أشكال نقد كارل ماركس، هلذا فإن فوكوياما راهن على 

تالكوت بارسونز تطور املنطق والعلوم احلديثة، وهذا اختزال لفكرة 
 ، وذلك أن العلوم الطبيعية تسهر على عدم تطبيق)1979ـ  1902(

العلم يف ما يضر الطبيعة، أو حتاول حماربة ذلك، هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى لكل األزمنة دوافع وحمفزات للتطور التكنولوجي 
منها التسابق حنو التسلح، وهو ما يدفع باإلنسان ويلح عليه املضي 
قدما حنو تطوير العلوم والتكنولوجيا ومنها تطوير خمتلف اجملاالت 

  .الصناعية
يعتقد فوكوياما أن ردة أفعال الناس جتاه معاملة : رك التاريخحم

اآلخرين هو احملرك احلقيقي للتاريخ وهي استعارة هيجلية تعرف 
، وهو ما يشكل صراعا وتنافسا بني الناس ومنها حتدث )12(بالتيموس

غلبة الغالب على املغلوب، ومنه يظهر التمايز بني السادة والعبيد، 
معلم التاريخ واجتاهه، ولكن مع الثورة الفرنسية وهو ما حيدد لنا 

والثورة األمريكية يتم إغالق ملف الصراع من أجل التقدير واالحرتام، 
ولكن ماذا متثل حركات التحرر يف القرن العشرين وماذا متثل الثورة 
التونسية والثورة املصرية باعتبارها انطلقت من منطلقات تيموسية 

  يناريو آخر النتهاء التاريخ أو ابتدائه؟ حبتة، هل متثل معامل س
حقيقة قضية الصراع من أجل نيل االحرتام ما هي إال صراع من 
اية  أجل السيطرة والتغلب تنتهي بتحديد الغالب واملغلوب، ولكن 
التاريخ ما هي إال حتديد املنهزم إىل األبد واملنتصر إىل األبد، مع 

، وتتضح النهاية بتقسيم ...التحفظ حول سرمدية النصر واهلزمية

العامل إىل أسياد لألبد وعبيد لألبد، وذلك أن أي صراع خيتتم 
بتحديد املنتصر واملنهزم، كما أن صلب املشكلة ال يكمن يف 
االعرتاف باآلخر من حيث الوجود االنطولوجي، بل من حيث النظرة 

  .إليه نظرة استعباد أم نظرة معبود
ا حتتم وهناك شرخ بني السياسة االقت صادية اليت قال فوكوياما أ

على اجملتمعات االنسجام والتناغم يف الوقت الذي قال فيه بأن 
م  اللربالية جتعل الناس يقيمون شعائرهم الدينية ويشعرون بانتماءا
العرقية بكل حرية، ولكن إن الحظنا ما هو موجود فعليا يف ما جيري 

ة وجدنا ان هناك الكثري من العامل اليوم يف قلب اللربالية األوروبي
القضايا ما زالت مفتوحة وتساهم يف خلق الكثري من املشاكل 
وتأجيج الصراعات بني خمتلف واألديان واملذاهب، منها ما خيص 

  .)13(الدين اإلسالمي يف أوروبا
وهكذا فإن لكل عصر تساؤالته وحريته واضطراباته، ومن املعقول 

ار تلك التساؤالت أن العصر الذي يلي هو عصر استقر 
واالضطرابات، يف وقت تفتح فيه تساؤالت واضطرابات جديدة 
خاصة بذلك العصر، فقد كانت أوروبا تطمح للتخلص من قيود 
الكنيسة املسيحية والديانات املعيقة لتطور العقل، هلذا فإن أوروبا 
بالكاد كانت تعرف أن منحى التاريخ سيصل إىل سيادة العقل 

إىل أين؟ كما أن : نيسة، ناهيك عن طرح السؤالوسيطرته بدل الك
العامل الوثين القدمي وهو الباحث عن استقرار انطولوجي وروحي 
والباحث أيضا على إجابات لتساؤالته وحريته وغيبته امليتافيزيقية، 
اية التاريخ هي التوحيد أو بصورة أخرى حلول دين مساوي  يرى أن 

  ...ه وينبذ تعدد اآلهلةيعيد لإلله األول واألكرب اعتبار 
  : غائية التاريخ

يؤمن فرانسيس فوكوياما بغائية التاريخ لذا فإنه يطرح أسئلة 
ا من االستحالة مبا كان ، )14(وافرتاض بعض احلوادث وكأنه جيزم بأ

وما دام التاريخ غائيا فإنه لن يعيد نفسه أبدا، ولكن إذا كان كذلك؛ 
أسبق من الشيوعية فهي أكثر فهل ميكن أن نقول أن الدميقراطية 

رجعية منها؟ وهل كانت الشيوعية مرحلة أرقى من الدميقراطية حقا؟ 
ا جزء من كليتها التارخيية؟   أم أ
هل التاريخ غائي؟ عادة ما ينطلق : إن الذي يطرح السؤال التايل

ا وتشابكها  من أحداث التاريخ فيدهشه اختالف األحداث وتقار
ري بعضها لبعضها يف شكل أشبه وتداخلها، ويدهشه تفس

بالفسيفساء املزخرفة، وال ميكنه أن يتخذ قرارا بشأن اإلجابة عن هذا 
السؤال إال معتمدا على ختمينه وترجيحه وميله الشخصي، وهو يف 
ذلك يفتقد للربهان القاطع ليس فقط جتاه نفسه ولكن جتاه اآلخرين 
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هناك غائية تارخيية  أيضا، غري أن رجال الدين هم أميل لإلجابة بنعم
  . جتيب عليها تعاليم الدين بصيغ خمتلفة ومتعددة

  : الرجوع إلى الهمجية والتخلف
، ف إ ين  س ر يع ا "... ً   إ ذ ا ح او ل ت  أ ن  أ ت أ م ل  ت ار يخ  أ ور وب ا و أ م ر يك ا احل  ايل   ِ  َ  ِّ  َِ   ِ  َ ْ     َ  ِ  ْ  ََ   َ   ُ  ُ  َ  ِ  َ   َ َّ  ََ َ   ْ  َ  ُ  ْ َ   َ   َ  ِ

تـ ق   ب ه  ال ع ب ار ة  ال يت  اش  ل  إ ىل  ن ت يج ة  ت ش  ْ  َ  ُّ م ا أ ص    ِ َّ    َ َ  َ ِ  ْ   ُ ِ ْ  ُ  ٍ َ  ِ َ  َ  ِ  ُ  ِ ِ  ه ا ه ن ا م ن  أ قـ و ال  ال م ؤ ر خ  َ   َ  ِّ  َ  ُ  ْ   ِ  َ  ْ َ   ْ  ِ  َ  ُ    َ
و  الت ايل   يص ه ا ع ل ى الن ح  ل يز ي فـ ي ش ر، و ال يت   مي  ك ن  تـ ل خ  جن  ِ     َّ  ِ اإل    ْ َّ      َ َ    َ  ُ   ِ  ْ َ   ُ  ِ ْ ُ   ِ َّ  َ     َ  ْ َ    ِ  ِ  ْ ُ  التـ ق د م  :   ِْ ُّ  َ َّ    -

ِ  َّ ت ار خي ي ا  ِ ا التـ ق د م  ل ي س  ق ان ون ا  - َ  ل ة ، إ ال  أ ن  ه ذ  َ   َ ُ   ً  و اق ع ة  م ص اغ ة  ب و ض وح  و د ال   َْ   َ ُّ  َ َّ       َ  َ  َّ  َ َّ  ِ   ٍ َ َ  َ َ   ٍ   ُ  ُ  ِ  ٌ َ   َ  ُ  ٌ َ  ِ َ 
يل  م ا؛ مي  ك ن  جل  يل  ت ال  أ ن    َ ِ  ِ َّ  ط ب يع ي ا، ْ  مب  ع ىن  أ ن  ال ذ ي ح ق ق ه  ج   َ  ٍ  َ   ٍ  ِ ِ   ُ  ِ ْ ُ     َ  ٌ   ِ   ُ َّ َّ  َ    ِ َّ   َّ  َ َ  َْ ِ
َ  ُ ي ض يـ ع ه   ِّ   َ  ُ"... )15(.  

اإلنسان إىل أين؟ فرغم أن اإلنسان يفق يف القمة وينظر إىل 
تراث البشرية خلفه وهو فخور بالوصول إىل تلك القمة، يقف على 

لك ولكنه ساهم قبور من ساهم يف ذلك الوصول إال أنه مل يوفق لذ
إىل أين؟ ملاذا جييب اإلنسان عن : فيه، ولكن حري به طرح السؤال

هذا السؤال بإجابة تفضي تلقائيا إىل اللربالية بدل التوجه حنو األفضل 
أم  )16(واألحدث؟ هل هو شعور حقيقي بشيخوخة اجلنس البشري؟

، ألن التمييز بني املتمدين واهلمجي أصبح صعبا منذ القرن العشرين
يف حني كان سهال وغريزيا يف القرن التاسع عشر أو قبل ذلك 

، نعم هذا ما يروج له الغرب أو على األقل البعض ممن )17(قليال
  .يروجون لفكرة النهايات يف التاريخ

إلن قلنا بأن التوجه حنو الدميقراطية حتمي، وأن كافة الشعوب 
وازدهار االقتصاد  استنادا إىل ما تقتضيه تطور العلوم الطبيعية وتطور

ومنو الوعي باملشاركة السياسية واملطالبة باحلقوق، فهل هناك عوارض 
وحوادث وطوارئ تعيد اإلنسان إىل مهجيته؟ ولنضرب مثاال على 

احلرب على اإلرهاب، حروب األفيون واملخدرات، حركة (ذلك 
االستعمار احلديث، الثورات الدينية وقيام أنظمة مشولية ثيوقراطية، 

اح املتطرفني يف انتخابات دميقراطية، حرب نووية عاملية، أزمة جن
، ومن هنا ميكن أن نطرح السؤال التقليدي الذي )اقتصادية عاملية

  هل هناك برابرة على األبواب؟ : طرحه فرانسيس فوكوياما
إن التحول االقتصادي القادم بعد نفاد النفط يغري الكثري من 

ويؤجج حروبا ما كان أحد ليحتسب هلا، املفاهيم وحيوهلا، كما يذكي 
وال يعلم تفاصيلها أو نتائجها، وحتسا ملا قد يأيت، يضع االنسان 

  .املتفائل فكرة اخلالص نصب عينيه
  : األمل وخالص اإلنسانية

  ).أرسطو(ما من نظام سريضي اإلنسان إرضاء تاما، 
اية املأساة اإلنسانية؟  اية التاريخ و ى فعلما العالقة بني 

اية  يطرحه التوقع األرجح ميكن أن نعترب كل اإلنسان خبصوص 

 يف األحوال أحسن على حمتمل توقع أو لذيذ، حلم هو جمرد التاريخ
  !ظنه

إن جون جاك روسو ملا قال أن على اإلنسان الرجوع إىل البدائية 
واحلياة البسيطة، هو يف احلقيقة مل جيزم أن اإلنسان سيتجه إىل تلك 

لضرورة، ولكنه وجد خالص اإلنسان من معاناته ومشاكله احلياة با
تنتهي مع رجوعه إىل تلك احلياة البدائية البسيطة األوىل، بل وذهب 
إىل أبعد من ذلك وقال بان سعادة اإلنسان مرهونة بالتخلي عن 

، -على بساطة التكنولوجيا يف عصر روسو-التكنولوجيا احلديثة 
ى التاريخ بتحقيق رغبة اإلنسان األوىل واألهم يف نيل  هيجل أيضا أ

اه كارل ماركس بنهاية الطبقية ومشاعية  التقدير واالحرتام، بينما أ
اه فوكوياما مبا يسمى بالدميقراطية واللربالية،  اإلنتاج واملال، يف حني أ
اية ملأساة اإلنسان وما عاناه  اية للتاريخ بقدر ما هي  وهي ليست 

اية التاريخ عند هؤالء، تطابق خلوده عرب هذا التاريخ الط ويل، إن 
  .إىل الراحة

اية سعيدة  هل بالضرورة غائية التاريخ تؤدي بنا إىل الرتابة وإىل 
ذا املنظور مبكن أن نعترب  ذا الشكل أو بأشكال أخرى،  للتاريخ 
اية حقيقية للتاريخ بالنسبة للعصور الوسطى، ولكنها  عصر األنوار 

جدا بالنسبة للحضارة العربية واإلسالمية، ولكن إن كنا  اية سيئة
اية  نلمس يف ذلك نوعا من التفاؤل، فإن العصور الوسطى أيضا 
للعصر اإلمرباطوري الروماين والعصر القدمي ككل، رغم ذلك مل تكن 
اية مثلى بالنسبة بعض  هذه النهاية جيدة بالنسبة ألوروبا، ولكنها 

  .األمم الشرقية
  :اية التاريخ إلى محاولة إنهاء التاريخمن نه

ا هل  و  و ص ف  خم  ت ص ر  ل ال  جت  اه  ال ذ ي أ د ع وه  الت ار خي ان ي ة ، "...  ِ  َ  ِ ََّ   إ ن  ه ذ   َّ     ُ  ُ  ْ  َ   ِ َّ    ِ َ ِّ ِْ  ِ  ٌ  َ  َْ ُ   ٌ  ْ  َ   َُ َ    َ  َ  َّ  ِ
ل   ر ى جم  م وع ة  م ن  األ  ف ك ار  ال م تـ ر اب ط ة  ب ش ك  ر ة  ق د مي ة  أ و  ب األ  ح  ي  ف ك 

ٍ  و ه   ْ  َ  ِ  ِ َ  ِ َ  َ  ُ  ْ   ِ   َ  َْ ْ    َ  ِ  ٌ َ  ُ ْ َ    َ  ْ َ ْ  ِ   ْ  َ  ٌَ  ِ  َ  ٌ َ  ْ  ِ  َ  ِ َ
، و ال يت  ق د   ع  ٍ    َ  َّ ِ َ  ْ و اس   ِ ْ  أ ص ب ح ت    َ   َ  َ ْ ُ  ِ    َْ ِّ ل س وء  احل  ظ  - َ  د ا م ن   -ِ  ْ  مت  ث ل  ج ز ء ا ك ب ري ا ج   ِ  َّ  ِ   ً  ِ َ   ً  ْ  ُ   ُ ِّ َ ُ

أ ي   ي ة  م س ل م    ا، و ي ص ع ب  يف    ي  ال ذ ي يـ ؤ خ ذ  ع اد ة  ك ق ض  ن ا الر وح  َ َ  ِّ م ن اخ  ِ   ُ  ُ  ْ  َ َ    َ ِ   ٌ َّ  َ  ُ  ٍَّ  ِ  َ  َ   ً َ   َ   ُ  َ  ْ  ُ    ِ َّ   ِّ  ِ  ُّ     َ  ِ  َ  ُ
ع  ش ك   َ  ٍّ و ق ت  أ ن  ت ك ون  م و ض    َ  ِ  ْ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ٍ  ْ َ"... )18(.  

اية التاريخ إال صراع بني إيديولوجيات الدميقراطية ( ما 
على أساس أن حق االعرتاف ) والشيوعية والثيوقراطية والديكتاتورية

ا على االعرتاف  بقيمة الشعوب مدفون يف تلك األنظمة أحجم أربا
للشعب بقيمته احلقيقية، فهم يف صراع دائم حيسم يف األخري لصاحل 

  .الشعوب الطاحمة للحرية واملساواة
اء التاريخ كانت على ثالثة  هل ميكن أن نقول أن حماوالت إ

طرق، الفاشية والنازية من جهة والشيوعية من جهة أخرى، واللربالية 
من طريق خمالف، مل يكتب ألي من هذه األنظمة القرار والبقاء، غري 
اللربالية اليت ما زالت قائمة إىل اليوم، أم أن هذا ال يصح وإمنا 
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اشرتاكية ورأمسالية كانت   الصحيح هو أن العامل كانت تتجاذبه قوتان
اء التاريخ كما يتوافق معها، وتوجيه مصري  كل واحدة تسعى إىل إ

  .العامل حسب ما ترمسه تلك القوة
اية سعيدة للعبيد؟  ماذا عن املساواة يف الدين اإلسالمي أهي 
اية للتاريخ بالنسبة لألمم احملتقرة املستعبدة املستضعفة، ماذا  أهي 

 حيققها اإلسالم للمسلمني أو يضمنها بشروط؟ وإن  عن احلرية اليت
اية سعيدة للجميع فإنه ليس هناك ضامن  كان باإلمكان أن تكون 
للمحافظة عليها، وذلك أن املخاطر والتناقضات تأيت تباعا 
لألحداث الطارئة، واألخطار احلادثة القادمة من الداخل أو من 

إىل األرض لدى  اخلارج، كما أن فكرة هبوط املسيح املخلص
املسيحيني وتقابلها فكرة املهدي املنتظر لدى املسلمني، وفكرة شيوع 
اية مقرتبة للتاريخ؛ بقدر  اللربالية والدميقراطية هي يف احلقيقة ليست 

  ...ما هي حلظة تارخيية مرتقبة قد ال تتحقق أصال
اء التاريخ ما هي إال صورة ختيلية  قد يعتقد البعض أن عملية إ

تشرافية ملآل التاريخ ورتابة مظاهر التغري العاملية فيه، أو هي اس
استنباطية استنتاجيه ملسار تاريخ البشرية، ولكن احلقيقة اليت أقصد 
اء التاريخ، وذلك أن الكثري من األمم احلية  ها هنا هي حماولة إ
املستعدة لقيادة التاريخ أو الطاحمة إىل ذلك، تلك األمم اليت حتس 

ا كأمة فاعلة يف التاريخ أو عليها أن تكون كذلك، بكيا ا وذوا
ا ورغبتها يف  اء التاريخ يف أحسن صورة ختدم تطلعا تسعى كلها إل

  .آخر السباق، ولو استوجب ذلك استخدام القوة، أو اخلداع
اية التاريخ ال تكون مع أمريكا وال ميكنها أن تكون يف  إن 

ولكنها تنتهي يف مهدها األول، فالشعوب العامل اللربايل وال امللحد، 
املتدينة وبصورة أخرى وكما يقول ريتشارد بولييه وهو أحد أندر 
املؤرخني املعارضني ملا يطرحه صمويل هنتغتون وفرانسيس فوكوياما 

إن احلضارات : "يقول )19(يف كتابة احلضارة اإلسالمية املسيحية
، لذا )20("مستقبل مشرتكالساعية إىل املواجهة ال ميكنها البحث عن 

فهناك من جيزم أن منتهى الصراعات العاملية وإن كانت هلا الكثري من 
ا يف جوهرها صراعات دينية، وستنتهي صراعات دينية  املربرات فإ

  .مصريية يف املستقبل
وهو الشيء الذي يؤمن به جاك دريدا جتاه ما يفكر به فرانسيس 

وكتابه املذكور ووصفه بأنه ال  فوكوياما، فقد علق على هذا األخري
يعدو كونه إعادة نشر متسرعة للدراسات األخروية املسيحية انطالقا 

  .من تأويل معني هليجل لصاحل الدولة اللربالية
  : كارل بوبر في وجه التاريخانية

يعرتف فوكوياما يف األخري بأن قضيته كلها تؤول إىل الال معىن 
ر  «: وذلك يف قوله ْ  ُ إ ن  الت ج  ُ  ب ة  تـ ل م ح  إ ىل  أ ن  ال ب ش ر  ال  ي س ع ه م  الن ض ال  ِ  َّ    َّ   َ ِّ     ْ  ُ  ُ  َ  َ َ   َ  َ  َْ   َّ  َ َ  ِ  ُ ِّ  َُ    َ َ

يل   ي ة  ك ان ت  ق د  انـ ت ص ر ت  يف  ج  ي ة  ع اد ل ة ، أل  ن  ت ل ك  ال ق ض  ل  ق ض  ٍ  م ن  أ ج    ِ  ِ   ْ  َ  َ  َْ     ْ  َ  ْ  َ  َ   ََّ  ِ  َ  ْ   َ  ِْ  َّ َ ِ    ٍ َِ   َ   ٍَّ  ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ
، و ذ ل ك  م ن   ي ة  ب الذ ات  د  ه ذ ه  ال ق ض  ْ  س اب ق  ع ل ي ه م ، ف إ نـ ه م  يـ ق ات ل ون  ض   ِ  َ  َِ  َ    ِ  َّ   ِ   َِّ  ِ  َ  ْ   ِ ِ  َ  َّ  ِ   َ   ُِ   َ  ُ   ْ  ُ َّ  ِ َ    ْ  ِ  َْ  َ   ٍ  ِ  َ
ر ى ف إ نـ ه م  يـ ق ات ل ون  ب س ب ب  الض ج ر ،  ، و ب ع ب ار ة  أ خ  ل  م تـ ع ة  الن ض ال  ِ   أ ج   َ َّ     ِ  َ َ  ِ  َ   ُِ   َ  ُ   ْ  ُ َّ  ِ َ    َ  ْ  ُ  ٍ َ  َ ِ  ِ َ    ِ   َ ِّ     ِ َ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ
، و إ ذ ا ك ان  اجل  ز ء   ر اع ات  َ    ُْْ ُ  ل ي س  ب إ م ك ا  م  خت  ي ل  أ نـ ف س ه م  يف  ع امل   ب د ون  ص    َ   َ  ِ َ    ٍ   َ  َ  ِ   ِ   ُ  ِ ٍَ   َ  ِ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   ُ ُّ َّ َ   ْ ِ ِ   َ  ْ  ِِ   َ  َْ 

بـ ر  م ن  ال ع امل   ال ذ ي ي ع يش ون  ف يه  يـ ت م   َ   ِ ِ    ََ  َ األ  ك    ُ  ِ  َ   ِ َّ   َِ   َ  ْ   َ  ِ  ُ  َ  ْ َ َ ٍ  يـ ز  ب د مي ق ر اط ي ات  ل رب  ال ي ة  م ز د ه ر ة    ْ  ِ  َ ْ  ُ  ٍَّ ِ  َ ِ  ِ  ٍ  َّ  ِ  َ  ُْ  ِ  ِ  ُ َّ  
م  و ذ ل ك  اال  ز د ه ار   ا الس ال  د  ه ذ  ِ  و س ل م ية  ف إ نـ ه م  ع ن د ئ ذ  س يـ ق ات ل ون  ض    َ  ِ ْ ِْ    َ  َِ  َ   ِ َ َّ      َ  َ  َّ  ِ   َ   ُِ   َ  ُ  َ   ٍ  ِ َ  ِْ   ْ  ُ َّ  ِ َ   ٍ  َ  ِ َ  َ

ِ  َّ ِ و ض د  الد مي ق ر اط ي ة    َ  ُْ ِّ    َّ  َ ، ومما ال شك فيه أن هذا الكالم ليس )21( »...َ 
أو التنبؤ بشكل من أشكال  فتحا آلفاق أخرى المتداد التاريخ

التاريخ يكون جزءا من فكرة النهاية اليت يروج هلا فرانسيس، ولكن 
هي اعرتاف بأن التاريخ مفتوح على مصراعيه على اجملهول، وما هذا 

، أي ...التنبؤ سوى فرضية من فرضيات انفتاح التاريخ على الظالم
  .كارل بوبرأن ما انتهى إليه فوكوياما هو ما يبدأ به من جديد  

 احلضارة تدهور عن سبيكر، كتابا األملاين الفيلسوف كتب لقد

 الغرب، مث وراء من كله للغرب وللعامل مظلما مستقبال وتوقع الغربية

 سنة العالم(امسه      ً كتاب ا وكتب اروين، جورج االجنليزي العامل جاء

 كان لكن الواقع سيئة، أوضاعا وتوقع متشائما     ً كاتب ا وكان ،)1984

 بعده وما 1984عام  العامل ابه مر اليت األوضاع فإن منه،     ً  تشاؤم ا ثرأك

 .اإلجنليزي املفكر تصوره ذلك مما وقتامة وسوداوية سوءا أكثر كانت

 الثالث الرايخ عن حتدث أما ما قاله من قبل أدولف هتلر حينما

اصطدم  التوقع هذا ولكن  !زعمه حد على عام ألف الذي سيعيش
 األمر هذا بني اجلمع ميكن يقول، فكيف ملا   ً  متام ا املخالف بالواقع

 العادي اإلنسان فهم مستوى فوق أحيانا الذي يكون العلمي بالتحليل

مجهور  حال لواقع واملالئم املناسب التبسيط مع تبسيطه وإدراكه،
املوضوع؟،  هذا إىل حيتاجون املسلمني والغرب على حد السواء الذين

ً  أيض ا اآلخر ياإلجنليز  الفيلسوف كتب مث  سقوط ويلسون، عن هولن   

 البحوث والكتب من متسلسلة منظومة ضمن الغربية، احلضارة

 للعامل سقوط وشيك عن تتحدث كانت القدمية، اليت والدراسات

  أليس هذا ضرب من التنجيم االستقرائي العقلي؟، الغريب
  : كلمة التاريخ

لتاريخ يواجهنا إننا نواجه التاريخ بكل ما منلك من قوة فهل كان ا
بكل ما ميلك؟ ورغم ذلك فإن للتاريخ كلمته األوىل واألخرية على 

، هل )التاريخ واإلنسان(اإلنسان دون احلاجة إىل عناء أي منهما 
حنن الذين ننهي التاريخ أم أن التاريخ هو الذي ينتهي عندنا أو ينهي 

أن ننهيه روحه فينا؟ بل ينهي إدراكنا لوجودنا فيه، فإذا كان ميكننا 
فإنه غري متعايل وال غائية ينشدها، لكن إذا كان ينهي نفسه بنفسه 
رغما عنا؛ وكان مصريه يف يده، فإنه ينهينا فيه وينهي كل تصور لنا 

ائه   .يف إ
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اية حمتملة له بأي صورة  اء التاريخ أو التحدث يف  إن حماولة إ
أم  هل التاريخ ماضي فقط: من الصور جتعلنا نقف متسائلني

مستقبل أيضا؟ ظاهر أم مضمر، فإن كان ميكننا أن ننهي أي حقبة 
تارخيية مضت، بقراءة فلسفية تارخيية معينة، فإنه ال ميكننا أن نتجاوز 

، )املستقبل(ذلك إىل اخلوض يف حقب تارخيية مل حتدث أصال 
فسيكون ذلك جمرد عبث ال أكثر، وذلك أن اللحظة التارخيية ال 

أو عنها إال بعد أن حتدث فعال، فنهاية كل حلظة  جمال للتكلم فيها
تارخيية هو وقت حدوثها وانقضائها، وال ميكن أن تنتهي حلظة قبل 
ذلك، ولذا  كان من احلتمي والضروري أن نعرتف بأن التاريخ حاضر 
وماضي ال مستقبل له، حىت ال نظهر للدفاع عن فكرة مفادها أن 

أقول أن األجدر باإلنسان أن  اإلنسان يعيش خارج الزمن، لذا فأنا
  .يطرح سؤاال أو أسئلة عديدة عن بدايات التاريخ

  َ ال  «: قوله" بروتاغوراس"يف اخلتام أستعري من أحد السوفسطائيني 
   ً  ورا    ُ م   ُ أ    َّ ن   ِ إ     َ ، ف    َ ين    ِ ود   ُ ج   ْ و   َ م    َ ر    ْ يـ   َ غ    ْ م   َ أ     َ ين    ِ ود   ُ ج   ْ و   َ م    ُ ة   َِ هل     َْ اآل      َ ان   َ ك     ْ ن   ِ إ    َ م   َ ل   ْ ع   َ أ    ْ ن   َ أ     ُ يع   ِ ط   َ ت   ْ س   َ أ  

َ ني     َ بـ    َ  و   ِ ين   ْ ي    َ بـ     ُ ول   َُ حت     ً ة   َ ري   ِ ث   َ ك     ُ ر   َ ص   ِ ق     َ ، و   ِ ة   َ ل   َ أ   ْ س   َ م    ْ ال     ُ وض   ُ م     ُ ا غ   َ ه   ُّ ص   ُ خ     َ ، أ   ِ م   ْ ل   ِ ع      َ ا ال   َ ذ   َ ه    ْ
يبقى التاريخ مفتوح : ، وعلى هذا النسج واملنوال أقول »  ِ اة   َ ي    َْ احل   

األبواب والنوافذ ويبقى املستقبل الغامض بوصفه ما هنالك، لذلك ال 
ا أن نعيشه داعي اىل االيقانيات والدوغمائيات، فاملستقبل ال ميكنن

  .إال من خالل انتهائه أي من خالل وقوعه فعال
  :الهوامش  

، جملة الفكر "سياسية تيموسية، سلوتردايك فوكوياما - حنو سيكو"زهري اليعكويب،  .1
، 149 -148العريب املعاصر، الصادرة عن مركز اإلمناء القومي، بريوت، العدد 

 .62ص ت، .د

خامت البشر، ترمجة حسني أمحد أمني، مركز اية التاريخ و  فرانسيس فوكوياما،(  .2
 ).09، ص1993، القاهرة، 1األهرام للرتمجة والنشر، ط

اية التاريخعبد الوهاب املسريي،  .3 ،    ٌ       ٌ       رؤية  حضارية  جديدة: الصهيونية والنازية و
 .2005القاهرة، دار الشروق، ، 4ط

 .08فوكوياما، مرجع سابق، ص .4

غتون، صدام احلضارات إعادة صنع صالح قنصوه يف ترمجة كتاب صمويل هنتن .5
 .20، ص1999، 2النظام العاملي، ترمجة طلعت الشايب، ط

 1، ج2001مطاع الصفدي، نقد الشر احملض، مركز اإلمناء القومي، بريوت،  .6
 .77ص

صمويل هنتنغتون، صدام احلضارات وإعادة صنع النظام العاملي، ترمجه إىل العربية  .7
 .52، ص1999، 2طلعت الشايب، ط

حبث  ،"مة اإلسالميةمن األ وقف الغريبإشكالية امل"ر سامل سعد اهللا العبيدي، عم .8
، 2007 /4/ 3-2مقدم ملؤمتر اإلسالم والتحديات املعاصرة، جامعة املوصل، 

 .411ص

 نيويوركمبدينة  وول سرتيتبدأت حركة احتلوا على شكل مظاهرات يف منطقة *
وحىت  17، ولكنها طالت كامل نيويورك منذ 2011 سبتمرب 17األمريكية يف 

سبتمرب، وقد واجهتها الشرطة األمريكية باالعتقال والقبض على مجيع  23
شخص،  100إىل  80احملتجني بتهمة عرقلة حركة املرور، والذين بلغ عددهم 

َ                             بعد هذه االعتقاالت نقل  املتظاهرون موقع اعتصامهم إىل  القريبة  حديقة زوكويت                   

بدأت االحتجاجات تتوسع وتنتشر خارج  أكتوبرمن وول سرتيت، مع مطلع شهر 
 الواليات املتحدة األمريكيةنطاق منطقة وول سرتيت ومدينة نيويورك لتشمل 

 "احتلوا"لنفسها وهو بأكملها، واختذت احلركات اجلديدة الوليدة نفس الشعار 
وبدأت  أكتوبر 7 - 1ففي فرتة أيام .     ً                                 مقرتنا  باسم املدينة اليت تنشط فيها احلركة

 وشيكاغو ولوس أجنلوس بوسطناعتصامات مفتوحة يف مدن وواليات أمريكية 
، وامتدت إىل دول أخرى وحىت خارج القارة األمريكية، وفلوريدا وأوسنت وفيالدلفيا
جا على السياسة املالية واالقتصادية العاملية عموما واألمريكية على احتجا

 .اخلصوص، ومناهضة سياسة الشركات متعددة اجلنسيات
، تؤيد احلركة 2009حركة أمريكية شعبية قامت باحتجاجات سياسية عدة منذ عام  **

احلكومي، ومعارضة لزيادة الضرائب يف درجات متفاوتة، وتدعو خفض اإلنفاق 
بدستور لتخفيض الديون الوطنية، ومعاجلة عجز امليزانية الفدرالية، والتقيد 

  .الواليات املتحدة
 .60صزهري العيكويب، مرجع سابق،  .9

 .60صزهري العيكويب، مرجع سابق،  .10

 .11صمرجع سابق، فوكوياما،  .11

 .13صمرجع سابق، فوكوياما،  .12

اية التاريخ وفرانسيس فوكوياما، موقع احلوار ا .13 ملتمدن على الشبكة فؤاد النمري، 
 .2015/ 03/ 11اإلعالمية العاملية، يوم 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101275 
 .77صمرجع سابق، فوكوياما،  .14

اء درويش، منشأة املعارف،  .15 كارل بوبر، احلياة بأسرها حلول ملشاكل، ترمجة 
 .22ص،  1994اإلسكندرية، 

 .86صمرجع سابق، فوكوياما،  .16

، ترمجة جان -ما وراء صدام احلضارات–زفيتان تودوروف، اخلوف من الربابرة ت .17
، ص 2009، هيئة أبو ضيب للثقافة والرتاث، أبو ضيب، 1ماجد جبور، ط

 .27 -20ص
، دار التنوير للطباعة 1كارل بوبر، اجملتمع املفتوح وأعداؤه، ترمجة السيد نفادي، ط .18

 .17، ص1998والنشر، بريوت، 
19. La civilisation islamo- chrétienne, Flammarion, 2006. 

20. Georges Leroux, «Au-delà du choc des civilisations, la 
pensée islamique et l'Occident», Magazine Devoir, 
Canada, 2006,p4. 

 .304فوكوياما، مرجع سابق، ص .21
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  آليات العولمة لتفكيك بنية الهوية العربية
اويسهى حمز . د  

   أستاذة حماضرة، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة خنشلة
 

  :تمهيد
تسعى ثقافة العوملة يف كثري من األحيان إىل اخرتاق الثقافة 
العربية، ألن هذه األخرية حبكم رسوخها التارخيي وتغلغلها يف 

لذلك . شخصيات البشر تشكل عقبة أمام تدفق موجات العوملة
ة إىل دك الثقافة القومية تارة من خالل إحياء الثقافات اجتهت العومل

احمللية حىت تقضي على فاعلية الثقافة العربية، وتارة من خالل 
استبدال مضامني الصورة الصادرة عن الثقافة الغربية املعاصرة مبضامني 
الكلمة املتدفقة من الرتاث، وتارة من خالل نشر الثقافات الفرعية 

ء الثقافة العربية كنشر ثقافة االستهالك ونشر ثقافة املنحرفة يف بنا
الفساد، وتارة من خالل اخرتاق اهلوية وهتك نسيجها إلضعاف 

  . الرابطة اليت تربط البشر
يارات يف بنية الثقافة والقيم إىل  ومن الطبيعي أن تؤدي هذه اال

  .عديد من الظواهر والسلوكيات اليت تظهر كرد فعل لذلك
تبنت ثقافة العوملة آليات وأساليب عديدة ا هدفه ولتحقيق

  .تقويض بناء الثقافات العربية وغريها، بعث الثقافة احمللية: أمهها
تأسيسا على ما سبق يأيت هذا املقال ليتناول مجلة القضايا 

  :ناقشة العناصر اآلتيةمب السابقة بالتحليل والدراسة
 .ةالهوية الثقافي - الهوية - العولمة: مفاهيم أساسية -1

  .دور المتغيرات الخارجية في التأثير على طبيعة الهوية العربية -2
  .مجاالت تقويض العولمة لبناء الهوية العربية -3
 .العولمة ظلتآكل الهوية العربية في  -4

 .آليات العولمة لتفكيك بنية الهوية العربية -5

 .تبديد العولمة  للهوية الجزائرية -6

 .لعولمةآليات الحفاظ على الهوية العربية في عصر ا -7

 :مفاهيم أساسية: -8

حظيت العوملة بتعاريف خمتلفة باختالف وجهة نظر  العولمة
ا، وأهم هذه التعاريف جند   :أصحا

العوملة متثل حقبة التحول الرأمسايل العميق لإلنسانية مجعاء يف "  -1
ا يف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل غري  ظل هيمنة دول املركز وبقياد

  )1(" املتكافئ 
ا يعرفها -2 ديناميكية جديدة تربز داخل دائرة : " برهان غليون بأ

 العالقات الدولية، من خالل حتقيق درجة عالية من الكثافة، والسرعة 

 
 

كما كانت رؤيته ، )2(."يف عملية انتشار املعلومات التقنية والعلمية
ا  مثرة التطورات العلمية، والتقنية: " للعوملة يف موضوع آخر على أ

املوضوعية النابعة من منطق التنافس بني الدول، والشركات لتحقيق 
  ".تتعلق خبدمة املصاحل االجتماعية أهداف

ا -3 ظاهرة متعددة : "يضع جالل أمني تعريف للعوملة على أ
اجلوانب تشمل تسارع معدل التجارة الدولية وتدفق العمالة ورأس 

تقال األفكار وأمناط املال والتكنولوجيا، فضال عن تسارع معدل ان
  )3("هذه اجلوانب يف التنمية البشرية وخيتلف أثر. احلياة

  :الهوية.  2
تعد اهلوية من املفاهيم املتحركة اليت تتصل بالفرد أو اجلماعة أو 

لقا بل هي نسق غالطبقة أو اجملتمع أو احلضارة، وهي ليست نسقا م
  :مفتوح، وقد حظيت بعدة تعاريف أمهها

العناصر املرجعية املادية واالجتماعية املصطفاة اليت مركب من " -1
  )4(."سمح بتعريف خاص للفاعل االجتماعيت

هي الصورة أو التصورات املعنوية للشيء املتجسد واقعيا، "  -1
 )5( ."هو الفرد أو اجلماعة أو اجملتمع سواء كان املتجسد

ا :الثقافيةالهوية .  3   :يقصد 
ا الشخصية العربية جمموعة السمات واخلصائص ال " يت تنفرد 

وجتعلها متميزة عن غريها من اهلويات الثقافية األخري ، وتتمثل تلك 
يد الاخلصائص يف اللغة والدين والتاريخ والرتاث والعادات والتق

   واألعراف وغريها من املكونات الثقافية ذات السمة العربية 
  )6("واإلسالمية

لتأثير على طبيعة الهوية دور المتغيرات الخارجية في ا -2
  :العربية

يذهب املفكرون إىل أن هناك مجلة من املتغريات اليت ميكن أن 
تساعدنا يف فهم عاملنا املتغري املتداخل اهلويات، إضافة اىل فهم 
. التفاعالت العاملية احمليطة باهلوية العربية فتؤثر فيها وحتدد طبيعتها

اليت طرأت على نظامنا  وهي التفاعالت اليت بدأت مع التحوالت
  )سقوط االحتاد السوفيايت. (العاملي املعاصر

وقد تأثرت اهلويات العربية يف تشكل طبيعتها جبملة من املتغريات 
  :لعل أبرزها اثنني

 
 
 



 
 

 52

 :ثورة المعلومات وتشكيل الهوية الهجين .1

وتكنولوجيا املعلومات اليت  تيشهد عامنا املعاصر ثورة االتصاال
يا يف حتطيم احلواجز املعنوية على الصعيد العاملي، أدت دورا أساس

وألن الثورة االتصالية واملعلوماتية كانت قوية فقد استطاعت مللمة 
عاملنا املعاصر الفسيح، واختزلت مساحاته حىت أصبحت قرية صغرية 

  .تتقابل على ساحتها هويات وحضارات خمتلفة
الظاهرة  من هذا التقابل ظهرت أربعة ظواهر أساسية تتمثل

األوىل يف امتالك بعض اهلويات لوسائل العصر، إضافة اىل التفوق يف 
وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات، األمر الذي يسر هلا السعي 

  .الخرتاق اهلويات األخرى
وتشري الظاهرة الثانية اىل مجود بعض اهلويات غري القادرة على 

ا يف عامل متسارع  ا وقدرا ويف هذا السياق . التغريتطوير إمكانا
كما جند أن كل تدفق من شأنه أن . الضعيف تتولد القابلية لالخرتاق

  .يعمل يف اجتاه تبديد هويتها الفرعية حىت تنكشف
وتشري الظاهرة الثالثة اىل بروز اهلويات احمللية على حساب 
اهلويات القطرية والقومية بفعل عديد من املتغريات العاملية، حبيث 

ويات فرعية عديدةأصبح ف يف حني تتجسد . ضاءنا العاملي متخم 
الظاهرة الرابعة يف ظهور اهلويات اهلجني، هويات قد تتشكل من 
عناصر كانت متنافرة، غري أن الظروف تدفع املتنافرين ليتآلفوا 

ومن بني هذه اهلويات اهلجني األقليات . ويشكلوا هويات جديدة
تمعات الغربية حيث تتكامل العناصر العربية اليت تعيش اآلن يف اجمل

  .املتنافرة يف هوية جديدة متماسكة
 :ميل القوى العالمية الختراق الهويات واإلضرار بها .2

لقد أصيبت اهلوية العربية بالضعف الذي أسس يف إطارها فراغا 
وهو ما سعت اهلويات . من الطبيعي أن تسع هويات أخرى مللئه

  . الغربية اليه
يب يشكك باستمرار يف اهلوية العربية، والنظر اىل إن الرتاث الغر 

فكرة العروبة والدعوة للتضامن العريب باعتبار أن ذلك نوعا من الوهم 
وإذا كانت االمربيالية الغربية . ألسباب تتعلق خبصائص العامل العريب

قد متكنت من تعطيل تطور اهلوية العربية وسعت اىل تقليص منوها 
لتفرقة الطائفية والعرقية، خاصة يف اجملتمعات من خالل اللجوء اىل ا

التعددية الشديدة التنوع، وإنشاء قواعد عسكرية، واستعمال 
االرساليات التبشريية الدينية، وممارسة االستعمار الثقايف، باإلضافة 

  .اىل االستعمار السياسي واالقتصادي
  :مجاالت تقويض العولمة لبناء الهوية العربية .3

لعربية هلجوم كثيف من قبل ثقافة العوملة تعرضت اهلوية ا
  :استخدمت فيها وسائل وآليات عديدة أبرزها

  :اللغة - أ
تعد اللغة العامل األول الذي استهدفته ثقافة العوملة، باعتبار أن 
اللغة هي اآللية الرمزية اليت يتحقق بواسطتها التفاعل االجتماعي 

ستبدال اللغة األصلية بلغة داخل بنية الثقافة، هلذا تسعى العوملة إىل ا
جديدة ألن إزاحة اللغة يعين إعادة تشكيل التفاعل اللغوي وبالتايل 

  .إزاحة الثقافة
كما تعد اللغة العربية لغة الرتاث املشرتك، ولغة العلم والثقافة 
للعديد من الدول العربية اإلسالمية، وبالتايل لغة التحديث واحلداثة، 

وقد أشار اللغويون املعاصرون . وحد األمةوقد أصبحت الرابطة اليت ت
ا ظلت حمتفظة حبيويتها ومنظومتها النحوية والصرفية طوال عدة  إىل أ

  .مل حيدث للغة أخرى كما يشهد بذلك علم اللسانياتقرون وهذا ما
وقد استطاعت اللغة العربية أن تواكب التطور احلتمي يف 

ين كاميلو من ثورة الدالالت، ويؤيد ذلك ما أقره الكاتب اإلسبا
االتصاالت اليت اختزلت الزمان، وبالتايل ستؤدي إىل انسحاب أغلب 
اية القرن الواحد والعشرين ماعدا أربع لغات هي  اللغات قبل 

سبانية والعربية األمر الذي أثار حفيظة االجنليزية والفرنسية واإل
  )7(" الغرب

أوهلا أن اللغة  وقد مت اهلجوم على اللغة العربية بأساليب عديدة
االجنليزية هي لغة تكنولوجيا االتصال واملعلومات، فمثال يالحظ أن 
اللغة املستخدمة يف شبكة املعلومات هي اللغة االجنليزية، إضافة إىل 
أن أغلب املعلومات على الشبكة واردة من الواليات املتحدة 

مات مما جيعل هلا وضع األفضلية يف جمال جمتمع املعلو  ،األمريكية
وهلذا الوضع سلبياته املتعددة أبرزها حرمان مستخدمي . العاملي

الشبكة من التعرف على املعلومات غري األمريكية األصل، إضافة إىل 
أن العوملة أتاحت الفرصة لالستثمار األجنيب، وبالتايل جند أن أغلبية 
الشركات األجنبية تستخدم اللغة األجنبية، ويف الغالب االجنليزية أو 
الفرنسية كلغة ألداء األعمال واملهام، األمر الذي يؤدي باملعنيني إىل 
ضرورة إتقان التعامل باللغة األجنبية ولو على حساب لغته الوطنية،  

األجنبية يطرح مفردات  بأمسائهاكما أن وجود الشركات األجنبية 
  . غريبة على اللغة القومية يف لغة التعامل اليومي

يار الذي حدث للغة إىل الشارع والتفاعالت  وينتقل هذا اال
اليومية، حيث يتم استبعادها تدرجييا من جمريات التفاعل االقتصادي 

حيدث ذلك . وفرض انزواءها وحتويلها إىل لغة من الدرجة الثانية
حينما تستبدل ثقافة العوملة اللغة العربية بلغة هجني وسط بني لغة 

و بشكل انتقائي مثل صيانة كو، أو الثقافة القومية وثقافة العوملة، ول
 أو تكتب اللغة مبنطوق اجنليزي، ولكن حبروف عربية... فارماكو

  .برتوتريد باللغة األجنبية: مثل
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ومن الطبيعي أن يؤدي هجر اللغة إىل هجر الثقافة، وبالتايل 
تكسب ثقافة العوملة أرض ثقافية جديدة، ويتقلص يف املقابل نصيب 

سحب من أرضها ووطنها، أو أن يتجه الشباب إىل الثقافة العربية لتن
ا وتعابريها دون أن يعرفها  ابتكار لغة جديدة هلا معانيها ومفردا
الكبار احلاملني للغة وثقافة الرتاث، تأكيدا حلالة من االنفصال عن 

  .اللغة واهلوية الوطنية ورفضا للتفاعل من خالهلا
  :الدين -ب

ثقافة العوملة على الثقافات القومية يعد الدين اجملال الثاين لضغط 
وتفكيكها، ومنه تفكيك بناء اهلوية العربية، حيث اتسعت لالعتداء 
على الدين وتشويه هويته، باعتبار أن الدين يشكل جوهر أو حمور 
احلضارة، وهو خياطب اجلوانب الروحية يف اإلنسان على عكس ثقافة 

ملركب يفصل اإلنسان  العوملة اليت ختاطب الغرائز وهي تشكل أساسا
  .عن واقعه االجتماعي وعامله الروحي

دد الدين والعقيدة هو اجملتمع التكنولوجي  ومن األمور اليت 
احلديث، فمثال حتويل احتفال املسلمني بشهر رمضان من مناسبة 

  .دينية إىل مناسبة استهالكية
كما يكمن إضعاف الدين يف التعامل االنتقائي معه، فبدال من 

يعاب األجيال للبناء العقيدي للدين متكامال، فنكتفي ببعض است
  .العناصر ونستبعد أخرى

وهناك إضعاف آخر يقع للدين حينما نعزله عن تنظيم 
التفاعالت اليومية، وإذا كان الدين يتشكل من جمموعة من 
العبادات، فإن قوى العوملة حتصر الدين يف حدود العبادات، بينما 

ويتجسد . ملة هي احلاضرة على ساحة املعامالتفاعلية مضامني العو 
ذلك يف أن تفرض ثقافة العوملة االختالط بني الشباب يف األماكن 
العامة، وتراكم السلوكيات البعيدة عن مقتضيات الدين واهلوية 

  )8(.الوطنية
وإذا كان منطق الدين ينطلق من العبادات ليدعم أو يقوي  

العكس أي من السيطرة على فإن العوملة تبدأ من  ،املعامالت
املعامالت اليومية احملدودة اليت تتسع لتشغل مكانة املعامالت يف 

  . الدين، ومن مث تفرض تآكل العبادات الدينية
 :العولمة ظلتآكل الهوية العربية في  -4 

إن اهلوية هي نتاج تفاعل قيم متنوعة امتزجت فشكلت تكوينا  
سليمة طاملا أن املتغريات وتظل اهلوية متماسكة و . كليا جديدا

سليمة ) التاريخ، السكان، الدين، اللغة، الثقافة(املكونة هلا 
فإذا تأثرت أي من املتغريات املشاركة يف بناء اهلوية، فإنه . ومتماسكة

فتنتج لنا هوية . من الطبيعي أن يؤثر ذلك سلبا على بناء اهلوية
  .ناقصة أو مشوهة

اك ثالثة مصادر لتشوه اهلوية على هذا النحو فإننا جند أن هن
أن تؤدي املتغريات املشاركة يف بناء اهلوية دورها بصورة سلبية، : أولها

مبعىن أن ال تقدم قيمة مضافة تلعب دورا يف بناء اهلوية، كأن تتآكل 
فاعلية اللغة أو الدين أو الثقافة، أوال يتعرف البشر على خربات 

الق يف بناء اهلوية، بينما تارخيهم، أو أن يضعف دور الدين واألخ
على عكس املصدر األول حيث يؤدي أي  المصدر الثانييكون 

من املتغريات املشاركة يف بناء اهلوية دوره أكثر من املطلوب منه، كأن 
يكون الدين مثال متطرفا فيؤثر بطبيعة احلال على طبيعة اهلوية، أو 

 ،ني على احلاضرتعيش كثريا يف الذكريات التارخيية واملاضية متغافل
 المصدر الثالثبينما يتمثل . فيكون ذلك تعبريا عن هوية مشوهة

لتآكل اهلوية العربية يف االخرتاق اخلارجي الذي يضعف فاعلية 
كإضعاف الدين أو اللغة أو الثقافة،  املتغريات املشاركة يف بناء اهلوية

   .مما يساعد على إنتاج هوية ناقصة أو مشوهة
م يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى العوملة نظاإن  

ويدفع للتفتيت والتشتيت لريبط الناس بعامل الالوطن والالأمة 
ومع التطبيع مع اهليمنة ، والالدولة، أو يغرقهم يف أتون احلرب األهلية

واالستسالم لعملية االستتباع احلضاري يأيت فقدان الشعور باالنتماء 
  . بالتايل إفراغ اهلوية الثقافية من كل حمتوىلوطن أو أمة أو دولة، و 

إنه عامل . إن العوملة عامل بدون دولة، بدون أمة، بدون وطن
، وهم املسريون، "الفاعلني"املؤسسات والشبكات العاملية، عامل 

 واملعلوماتوهم املستهلكون للسلع والصور  "املفعول فيهم"و
فهو الفضاء " نهموط"أما . واحلركات والسكنات اليت تفرض عليهم

–الذي تصنعه شبكات االتصال، الفضاء الذي حيتوي " املعلومايت"
  .االقتصاد والسياسة والثقافة -يسيطر ويوجه

الهوية الثقافية  وال بد من الـتأكيد هنا على أن مفهوم
الذي نستعمله هنا، مبعىن اهلوية املشرتكة جلميع أبناء الوطن  القومية

ليج، ال يعين قط إلغاء وال إقصاء اهلويات العريب من احمليط إىل اخل
إنه ال يعين . الوطنية القطرية وال اهلويات اجلمعوية، اإلثنية والطائفية

فرض منط ثقايف معني على األمناط الثقافية األخرى، املتعددة 
بل جيب . واملتعايشة، عرب تارخينا املديد، داخل الوطن العريب الكبري

ثقايف يف الوطن العريب واقعة أساسية ال التعدد ال أن نؤكد على أن
ال بد من توظيفها بوعي يف إغناء وإخصاب  بلجيوز القفز عليها، 

ولكن تبقى مع ذلك كله . الثقافة العربية القومية وتوسيع جماهلا احليوي
الوظيفة التارخيية هلذه الثقافة، وظيفة التوحيد املعنوي، الروحي 

من جمرد رقعة جغرافية " الوطن العريب" :ـب والعقلي، وظيفة االرتفاع 
ا   .إىل وعاء لألمة العربية ال تكون إال به وال يكون إال 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى، فاللغة املشرتكة بني مجيع أبناء 
األمة العربية، لغة الرتاث املشرتك ولغة العلم والثقافة العاملة مجلة، 

ولذلك كانت اللغة . عربيةوبالتايل لغة التحديث واحلداثة هي اللغة ال
العربية هي يف آن واحد الرابطة املتينة اليت توحد بني مستويات اهلوية 
يف الوطن العريب أعين املستوى الفردي واملستوى اجلمعوي واملستوى 
ا ميكن العرب الدخول  الوطين والقومي، وأيضا األداة الوحيدة اليت 

  .يف العاملية وحتقيق احلداثة
 ريس الثنائية واالنشطار في الهوية الثقافية العربيةالعولمة وتك  

كلنا نعرف أن الثقافة العربية تعاين منذ ما يقرب من قرنيـن وضعا 
ا وعلومها وقيمها  متوترا نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغربية بتقنيا
احلضارية اليت هي نتيجة تطور خاص قوامه التحديث واحلداثة، تطور 

لعربية، بل بقيت مبعزل عنه جترت وضعا قدميا توقف مل تعشه الثقافة ا
  .عن النمو منذ قرون

يف هذا اإلطار إذن جيب أن نضع خصوصية العالقة بني العوملة 
فاالخرتاق الثقايف . واهلوية الثقافية عندما يتعلق األمر بالوطن العريب

الذي متارسه العوملة ال يقف عند حدود تكريس االستتباع احلضاري 
ام، بل إنه سالح خطري يكرس الثنائية واالنشطار يف اهلوية بوجه ع

الوطنية القومية، ليس اآلن فقط بل وعلى مدى األجيال الصاعدة 
ذلك أن الوسائل السمعية البصرية، املرئية والالمرئية اليت . والقادمة

حتمل هذا االخرتاق وتكرسه إمنا متلكها وتستفيد منها فئة معينة هي 
وحواشيها، فهي اليت تستطيع امتالكها والتعامل مع  النخبة العصرية

ا األجنبية، حبكم التعليم  عموم "أما . الذي تتلقاه" العصري"لغا
وعلى رأسه النخبة التقليدية فهو يف شبه عزلة، جيرت بصورة " الشعب

والنتيجة استمرار إعادة إنتاج ". اجلمود على التقليد"أو بأخرى ثقافة 
لثنائية نفسها، ثنائية التقليدي والعصري، ثنائية متواصلة ومتعاظمة ل

  .األصالة واملعاصرة، يف الثقافة والفكر والسلوك
  :آليات العولمة لتفكيك بنية الهوية العربية -5

  :بعث الثقافات المحلية .1
إن ثقافة العوملة تعمل على إضعاف الثقافة القومية، ومنه 

مية تقف عقبة أمام خاصة وأن الثقافة القو  العربيةإضعاف اهلوية 
انتشار ثقافة العوملة، هلذا البد من فرض آليات لقهرها وفرض 

يارها   . ا
ويف هذا اإلطار تنجز ثقافة العوملة مهمتها من خالل إعادة إنتاج 

نساق جديدة جذابة مبعىن أن أالثقافات احمللية، وإعادة إخراجها يف 
ا حتول ما هو حملي خاص ببيئة اجتماعية ثقافية  قوى العوملة وأدوا

و اخلصوصية القدمية أمعينة إىل شيء خمتلف عن تلك احمللية 
 . األصلية

  :استبدال ثقافة الكلمة بثقافة الصورة .2
مكونا أساسيا يف بناء ثقافة العوملة ألن الصورة  الصورةتعد ثقافة 

تصبح رمز التخاطب أو التفاعل يف هذه الثقافة اليت تسعى إىل 
دف حتقي   .ق التجانساالنتشار 

ا حتتاج إىل لغة الصورة  وحىت تنجز العوملة هذه املهمة بسرعة فإ
وليست لغة الكلمات، خاصة وأن ثقافة الصورة عابرة للحدود 

فالبشر يدمنون الصور اليت تتدفق من خالل . عكس الكلمات
ا ال تتطلب منهم سوى جهد املتابعة من أجل  اإلعالم واإلعالن أل

  .اإلدراك والفهم
إن ثقافة الصورة ترفض التأمل واحلس النقدي فهي ثقافة نتلقاها 
ا سريعة التتابع، ومن مث املالحظة حتتاج إىل  دون أي رد فعل أل

  )9().تل العقل اإلنساينقالصورة ت( يقظة احلواس دون االهتمام بالعقل
وإذا كانت الثقافة احمللية أو القومية تتغلغل بداخل اإلنسان من 

ا مؤسسات اجملتمع خالل عمليا ت التنشئة االجتماعية اليت تقوم 
ا تضبطه من داخلها، فإن ثقافة العوملة تسيطر عليه من  املختلفة لكو
اخلارج بالتكنولوجيا املتدفقة تارة، وبقيم السوق وثقافته تارة أخرى، 

  .وبظواهر غري سوية أخرى كاجلنس واملخدرات
  :ترويج العولمة لظواهر سلبية .3

عوملة للعديد من الظواهر الثقافية واالجتماعية السلبية اليت تروج ال
تعاين منها البيئة الثقافية، ومن هذه الظواهر انتشار ثقافة االستهالك 

ولكن على الرغم من هذا متيل بعض الشرائح إىل . يف جمتمعات فقرية
متجيد ما هو أجنيب، وامليل إىل استهالكه كأحد رموز املكانة 

ذلك تتالشى املشاعر املرتبطة باهلوية الوطنية، ويندفع ب. االجتماعية
البشر رغما عنهم إىل االرتباط مبا هو أجنيب وخارجي على حساب 

ا العوملة كإحدى  ثقافة الفساد(  .ما هو حملي   ) الظواهر اليت جاءت 
  :إضعاف العولمة لعواطف االنتماء .4

الذي يعد اخرتاق اهلوية وإضعاف االنتماء هو اهلدف الرابع 
ومن الطبيعي أن تعتمد العوملة آليات عديدة . استهدفته قوى العوملة

فقد فرض انتشار شبكات . اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات: أمهها
البث الفضائية تفوقا على وسائل اإلعالم الرمسية احمللية، إذ جيد 
املواطن أمامه موجات من التدفق اإلعالمي العاملي الذي يسهم يف 

ارف ومدركاته، وتطوير وعيه من خالل قراءة التغريات تنمية مع
والتطورات اليت تقع يف خمتلف أرجاء العامل، األمر الذي أضعف 
ارتباط اإلنسان بأحداث جمتمعه لصاحل اهتمامه مبتابعة األحداث 

  .العاملية
ومن آليات إسقاط االنتماء كذلك إضعاف مؤسسات التنشئة 

األسرة يف عملية التنشئة االجتماعية االجتماعية، فإذا كانت فاعلية 
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ارت فيها  تسبق فاعلية اإلعالم، فإن األسرة العربية تعيش حالة ا
ا االجتماعية بسبب  منظومتها القيمية، ومتزق نسيج عالقا
التحوالت االجتماعية، إضافة إىل أن بناءها خيضع اآلن حلالة من 

  .علية اإلعالمالفوضى بسبب تعديل املكانات واألدوار، وبسبب فا
ونتيجة هلذه الظروف والتحوالت سقطت األسرة باعتبارها  

مرجعية قومية وأخالقية لألبناء، كما أضعفت سلطة اآلباء إضافة إىل 
عدم وجود سلطة قيمية تنظم التفاعل بني عناصرها األمر الذي عمل 

  .على تفكيك األسرة، وعزل الفرد وحرمانه من أية تفاعالت
 :مة للهوية الجزائريةتبديد العول -6

  :االستعمار - أ
يعد االستعمار الفرنسي أول حماوالت اخرتاق الثقافة العربية 
واإلسالمية للمغرب العريب، وميكن اعتبار اجلزائر مثاال واضحا على 

إذ مل يكتف االستعمار الفرنسي بتجريد اإلنسان اجلزائري من . ذلك
والقضاء على الثقافة  أرضه، ولكنه سعى إىل إفساد العقل اجلزائري

اجلزائرية من خالل إتباع سياسة الفرنسة، وقد تأكد ذلك من خالل 
  : أمر صدر إىل حاكم اجلزائر غداة االستقالل جاء فيه

إن الجزائر لن تصبح حقيقة مملكة فرنسية إال عندما تصبح "
والعمل الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي . لغتنا هناك قومية
افة الفرنسية بين األهالي إلى أن تقوم مقام اللغة وراء نشر الثق

 " العربية الدارجة 

  :االختراق الثقافي -ب
يستهدف االخرتاق الثقايف إىل جعل اللغة الفرنسية هي الوسيط 
الرئيس للتفاعل االجتماعي حيث أصبحت الفرنسية هي اللغة 

. العامة الوحيدة املستعملة يف كتابة أمساء احملالت والشوارع واملرافق
  واستبدلت الشوارع بأمساء لقادة الغزو العسكري والفكري للجزائر 

: الم الفكر واألدب الفرنسي مثل، وألع"كلوزيل" "بيجو: مثل
  ".المارتني" " ، فيكتور هيجو"ديكارت"

إذن كانت فرنسة اجملتمع اجلزائري هي الغاية القصوى اليت 
  .استهدفت حتقيقها اإلدارة الفرنسية

الذي أصدرته السلطات الفرنسية  849القرار لى ذلك مثال ع
إن لغتنا هي اللغة الحاكمة، ومن ثم : "لإلدارة اجلزائرية والذي يقول

إن ...فإن قضاءنا المدني والعقابي يصدر أحكامه على العرب
أهم األمور التي ينبغي أن نعتني بها قبل كل شيء هو السعي وراء 

بين الجزائريين الذين عقدنا  جعل اللغة الفرنسية دارجة وعامة
 )10("لينا ودمجهم فينا وجعلهم فرنسيينالعزم على استمالتهم إ

  

  :التنصير -ج
عمدت جهود التنصري كآلية رابعة إىل دفع السكان املسلمني إىل 
اعتناق املسيحية كآلية لالخرتاق الثقايف للجزائر، وذلك عن طرق 

  .ى اعتناق املسيحيةإخراج الشعب اجلزائري عن دينه وإرغامه عل
لقد حصر كتاب فرنسا " :حد الكتابأويف هذا اإلطار يقول 

أنفسهم بين نزعتين أساسيين هما التنصير والفرنسة، وبتعبير 
أوضح العمل على إقامة الديانة المسيحية محل الديانة 
اإلسالمية، وإحالل اللغة الفرنسية محل اللغة العربية، ألن 

سة، والفرنسة تساعد على التنصير يساعد على الفرن
  )11(..."التنصير

ولتحقيق عملية التنصري، عمدت فرنسا إىل تكثيف نشاط 
اإلرساليات املسيحية والتبشري للمسيحية من خالل القيام ببعض 

  .اخلدمات التعليمية واخلريية الستدراجهم للدين اجلديد
كما اجتهت فرنسا لتحقيق عملية التنصري إىل مجع األطفال 

مى وأبناء الفقراء، وإغراءهم بكل الوسائل لتنشئتهم على الديانة اليتا
  .املسيحية

يف مقدمة برناجمه لتنصري أطفال " الفريجي"وقد كتب الكاردينال 
علينا أن نجعل من األرض الجزائرية مهدا لدولة " : اجلزائر قائال

أخرى يسودها اإلنجيل دينا أعني بذلك فرنسا . مسيحية عظيمة
  "وعقيدة
إن العرب لن يطيعوا فرنسا إال : "ا املاريشال بيجو فقد قالأم

إذا أصبحوا فرنسيين، أي متفرنسين لغة وثقافة، ولن يصبحوا 
 )12("فرنسيين إال إذا أصبحوا مسيحيين

  :اإلدماج. د
يعد اإلدماج أحد آليات القضاء على اهلوية اجلزائرية، ويعين أن 

وإلغاء كل ما يفصل باريس  تكون اجلزائر إقليما فرنسيا مثل فرنسا،
ويف هذا اإلطار لوحت اإلدارة الفرنسية مبنح . عن املقاطعات اجلزائرية

احلقوق الكاملة للجزائريني مقابل ختليهم عن أحكام الشريعة 
اإلسالمية يف األحوال الشخصية وقبوهلم ألحكام القانون املدين 

  .لكن القت هذه السياسة فشال ذريعا .الفرنسي
 :العولمة عصرفي  العربيةالحفاظ على الهوية  آليات -7

 يف ظل العوملة العربيةاحلفاظ على اهلوية  آلياتاحلديث عن  إن
وتنبع ضرورات التعامل واملواجهة  .التعامل مع العوملة الثقافية يقتضي

العربية لظاهرة العوملة باألساس من احلاجة إىل محاية اهلوية العربية 
ويتم ذلك من خالل التوجه  ،تها الذاتيةاإلسالمية وصيانة خصوصي
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إىل التطور احلضاري اإلنساين ودعم التفاعل احلضاري الثقايف بني 
   .األمم والشعوب

ن مستقبل هوية اجلزائر الثقافية ى املستوى الوطين نصل إىل أوعل
  :)13(يتوقف على مجلة من العوامل أمهها 

ا من  -1 تفويض شعيب وجود إرادة سياسية قوية تستمد شرعية قو
واسع يف إطار برنامج وطين يتم االتفاق عليه حبيث ينسجم مع 

  .التطورات العاملية
تبين سياسات علمية وثقافية تعبئ الطاقات وتفهم روح العصر  -2

 .ومتطلباته

بناء الثقافة اجلزائرية كجزء من الثقافة العربية وإعادة إنتاج  -3
املدين، وتطوير  منظومة القيم االجتماعية، وتنمية وتعميق الوعي

مؤسسات التكوين الثقايف واالجتماعي كاألسرة، املدرسة، اجلامعة، 
 .احلزب، املؤسسات اإلعالمية

إعادة النظر يف الطرق التعليمية وتعليم الفكر النقدي، وزيادة  -4
اإلنتاج الثقايف العريب األصيل بشىت أشكاله مع الرتكيز على نوعية 

 .هذا اإلنتاج

صحيحا للتحكم فيها وتعديل قيمها وقوانينها فهم العوملة فهما  -5
إىل قوانني التكافؤ واملساواة، واالعتماد الالتكافئ  وحركتها من قوانني

 .املتبادل بني اجملتمعات

فعال استنادا إىل ما سبق طرحه من قضايا نصل إىل أننا مطالبني 
. مسامهني فعالنيالتحديث، أي االخنراط يف عصر العلم والتقانة كب

اجة كذلك إىل مقاومة االخرتاق ومحاية هويتنا القومية حب أننا كما
وخصوصيتنا الثقافية من االحنالل والتالشي حتت تأثري موجات الغزو 

ذلك ألنه  .الذي ميارس علينا وعلى العامل أمجع بوسائل العلم والتقانة
من احلقائق البديهية يف عامل اليوم أن جناح أي بلد من البلدان النامية 

نها أو اليت هي يف طريق النمو، جناحها يف احلفاظ على اهلوية م
والدفاع عن اخلصوصية مشروط أكثر من أي وقت مضى مبدى عمق 

  .عملية التحديث اجلارية يف عصر العلم والتقانة
  :الهوامش

عمال ورقة مقدمة ألالعوملة، عبد اخلالق اخلتاتنة، مستقبل التنمية العربية يف ظل  .1
، 2001 منشورات جامعة قسنطينة، اجلزائر، العوملة،اجلزائر و   األول حولامللتقى الدويل

 .227 ص

، يوليو، لبنان، 221:العوملة والعرب، املستقبل العريب، العدد ،نايف علي عبيد .2
       . 28 ، ص1997

الطبعة  -قراءة حتليلية يف فكر املثقف -دكتاتورية العوملة ،حممد حسني أبو العال .3
 .       40،ص 2004مدبويل، القاهرة، مصر،  األوىل، مكتبة

، ورقة مقدمة )اهلوية العربية منوذجا(العوملة وإشكالية اهلوية  ،نور الدين بومهرة .4
 منشورات جامعة قسنطينة، اجلزائر، العوملة،اجلزائر و  عمال امللتقى الدويل األول حولأل

 .212 ، ص2001

، منشورات جامعة عني 1ة، جاألمن القومي العريب يف عصر العومل ،علي ليلة .5
 .236، ص 2009 مصر، مشس،

هاين حممد يونس موسى، دور الرتبية يف احلفاظ على اهلوية الثقافية للمجتمع  .6
 .13ت، ص.العريب، جامعة بنها، د

.                                                                     203 املرجع السابق، ص ،علي ليلة .7
 . 207 ملرجع السابق، صا .8

 .195-194املرجع السابق، ص ص  .9

 .173املرجع السابق، ص   .10

 .175 -174املرجع السابق، ص   .11

عمال امللتقى ورقة مقدمة أل، ومستقبل هوية اجلزائر الثقافية العوملةكامل عمران،  .12
 ، ص2001 منشورات جامعة قسنطينة، اجلزائر، العوملة،اجلزائر و  الدويل األول حول
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 اللغة وسؤال الوجود في فلسفة مارتن هيدغر

  بالفوضيل يمينة
   جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر                                                                                 

ّ                                                 إن  اللغة ستصبح لغة الوجود مثلما الغيوم هي غيوم الس"   "ماء 
هولدرلين

تعترب إشكالية الوجود اإلنساين من بني أهم اإلشكاليات اليت 
م الفكرية، نتيجة                                        ّ                    طرحها الفالسفة الغرب على بساط حبوثهم وتأم ال
انطالقهم من الواقع األسيف؛ الذي فرض نفسه بقوة خصوصا فرتة 
                                                  ّ        احلربني العامليتني وما حلقها من دمار وإحباط نتيجة ما ترت ب عنها 
ّ                من قلق على املصري وعلى الوجود، ومادام املفك ر ضمري عصره فقد                                         
دف رد  ارتأى بعض الفالسفة بعث األمل من أعماق األمل؛ 
ّ        االعتبار للموجود اإلنساين واخراجه من بؤرة الوضع املتأز م الذي                                                   
ّ                          يعيشه والذي أفقده الثقة بالتنظري اجملر د البعيد عن واقعه البائس                                    

  .واليائس
ّ    ولعل  اإل نسان يف نظر الفلسفة الغربية املعاصرة هو باب احلداثة،    

والوحيد الذي مبقدوره صناعة ما بعد احلداثة؛ إذ يسعى دائما يف حبثه 
إىل الكشف عن احلقيقة اإلنسانية، من أجل تأسيس السؤال وحتطيم 

بغية فهم األنطولوجية الغربية  )La pensée close(التفكري املغلق 
رها اليومي وبأبعادها الشخصية واإلنسانية، يف عمقها ويف حاض

ا احلضارية والثقافية   )01(.مبختلف جتليا
ّ         لذلك يعد  املفك ر األملاين       ّ  (M. Heidegger)" مارتن هيدغر"       

من بني أبرز الفالسفة الغرب الذين أرادوا التأسيس لفهم جديد 
ا يف                                 ٍ                       لإلنسان، من خالل إعادة صياغته جلملة  من املفاهيم وبلور
ً                                ً          سياق خمتلف، جاعال  من مسألة االهتمام باملوجود عنوانا  لفلسفته                
ف باللغة ويف اللغة ِ                  األنطولوجية يف إطار اشتغاله الفكري املتفلس                                         .

ّ        هل بإمكان اللغة أن تشك ل دورا : لتكون إشكالية موضوعنا هي                      
  مفصليا يف التأسيس لفلسفة هيدغر األنطولوجية؟

  :سؤال الوجود في فلسفة هيدغر-01
ّ                                                   إن  احملن اليت خلقتها احلروب العاملية واليت زعزعت االستقرار   

واحلرية، كان هلا أثر واضح يف اندفاع اإلنسان  وقضت على األرواح
حنو التفكري يف مصريه وانصرافه عن التفكري اجملرد والتصورات اجلوفاء 

ّ             اليت ال متت  بصلة حلياته  ، مما جعل سؤال املصري وهاجس )02(       
ّ ً                           ستقبل طرحا  ملح ا  يف اخلطاب الغريب املعاصر، إذ اخلوف من امل     ً         

ّ                               ً       ً    ّ ً          شك ل هذا اجلو املشحون بالتوتر مهمازا  ودافعا  هام ا  للبحث يف   
خصوصا الشباب ...مشكلة اإلنسان، وجوده، حريته ومسؤوليته

َ     نتيجة ما يعانيه من يأس  ودمار  ألغى الغاية، األمل  واهلدف  من        َ                   ٍ       ٍ                      

هيدغر طرح سؤال الوجود طرحا             ّ      األمر الذي تطل ب من  )03(.حياته
  .                                  ّ     جيعل من الكائن ناطقا باسم الوجود وممث ال له

هذا السؤال املنسي الذي كشف عنه الفكر اليوناين القدمي ما 
ّ    ّ                                           قبل السقراطي، مث  غط ته وحجبته امليتافيزيقا ألسباب تارخيية ودينية،                

ّ                ّ            إذ بعد تساؤل طويل وجتريد عميق قر ر الرجعة إليه ألن ه أصل السؤ  ال                               
  )04(.الفلسفي

ّ                                 والسؤال يف عمومه احتل  أمهية بالغة يف الفكر اهليدغري، إذ                     
ّ                                            يعتربه أساس التحو ل من الفكر امليتافيزيقي إىل الفكر األنطولوجي،                 
 ّ                 ّ                                    إن ه السؤال الذي غري  وجهة الفلسفة الغربية، حيث نقلها من 

 )05(مصداقية املعرفة ويقينيتها إىل السؤال عن حمنة اإلنسان وماهيته
ّ  وهو ما يفس ر قراءة هيدغر النقدية للفكر الفلسفي، إذ يرى أن                                                 ّ          
اخلطاب الفكري الغريب ابتداء من أفالطون، مرورا بديكارت ووصوال 
ّ          إىل نتشه؛ نسي  اإلنسان كموجود يعو ل عليه يف املهم ة املنوطة               ّ                   َ            

  .واليت هي الكشف عن الوجود )06(.به
لوجود، جتربة قلق ليصبح معىن الفلسفة يف نظر هيدغر قراءة ل

ّ    على املصري، شعور ومعاناة وتصري بذلك أوضح املعاين أشد ها                                                
احتجابا واختفاء؛ كونه يطرح سؤاله الرئيس ما معىن الوجود؟ ملاذا  

وكأن هيدغر كعادته دائما  )07(كان مثة وجود ومل يكن عدم؟
دف .                                           ّ   يتفحص تاريخ الفكر قبله ويكشف عن أخطائه وهن اته

،فقد أقام عالقة تأمل حوارية مع  ح مبا سكت عنهاستنطاقه والبو 
التاريخ الفلسفي من خالل طرحه سؤال الوجود، نظرا ألن اإلنسان 

   .هو الكائن الوحيد الذي يضع وجوده موضع تساؤل وقلق
وجود يومي مبتذل : ويف هذا الصدد يفرق هيدغر بني وجودين

قي بل ووجود حقيقي أصيل، وهي تفرقة ال تقوم على أساس أخال
إذ أن الوجود . على أساس أنطولوجي حييا اإلنسان يف أحدمها

األصيل ال مينع املوجود من القيام بواجباته بل جيعله يراها على حنو 
جديد، وليس جمرد واقعة من الوقائع كما هو احلال يف الوجود 

ّ      فرؤية اإلنسان لألمور ختتلف يف الوجود الزائف عم ا هي  )08(.املزيف                                          
د د عليه يف ال ّ   وجود احلقيقي، ذلك أن هذا األخري تتسع فيه الرؤية وجت   ُ                                               

ّ  أ طرها باستمرار، يف حني أن الوجود اليومي هو وجود روتيين ممل                                                        ُ
ٍ                                                   خال  من القلق والسؤال، حيياه معظم الناس وتسوده الالمباالة   .   
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لذلك اهتم هيدغر بالبحث عن إمكانيات انكشاف الوجود 
املعروف ) da-sein(مى بالدازاين وهو ما يس -هنا-لنفسه يف الوجود

" الوجود والزمن"واليت سعى للكشف عنها يف كتابه . باسم اآلنية
)sein undzeit ( بوصفها موضوع األنطولوجيا واليت هي علم الوجود

وهذا الوجود هو اإلنسان والذي هو موضوع علم  )09(.مبا هو وجود
فهم وجوده  الوجود الرئيسي بصفته الكائن الوحيد الذي بإمكانه

مام، االهتمام،                 ّ                                           والتعبري عليه، إن ه كائن جتمعه مع عامله عالقة اال
  .والسؤال ال الرضوخ والتسليم ألفكار اجلماعة

ما الفلسفة؟ ما "وهنا يعرض لنا مارتن هيدغر يف كتابه 
أسطورة تعرب عن فكرته وهي " هولدرلني وماهية الشعر"امليتافيزيقا؟ 

جامع امليثولوجيا اليونانية " Hyginus"وسأسطورة تنتسب إىل هيجين
ار فرأى بعض ا من : "حتكي ر من األ ً      أن  االهتمام كان مير عرب                                         ّ  

ّ                                        الطمي؛ فأخذه وبدأ يشك له يف صورة متثال وبينما هو يتأمل التمثال                      
ً      ّ       ظهر جوبيرت، فتوسل إليه أن مينح ما قد صنعه روح ا فلىب  جوبيرت                                            

ن يطلق امسه على التمثال احتج طلبه، ولكن عندما أراد االهتمام أ
                       ُ                             جوبيرت على ذلك وطلب بأن ي طلق امسه هو على هذا التمثال، 
وبينما كان جوبيرت واالهتمام يتنازعان حول االسم ظهرت األرض 
وطلبت هي األخرى أن يكون امسها هو الذي يطلق على التمثال، 

ا هي اليت قد مت قطعة من جسدها  ّ                  أل  )10("لالهتمام) الطمي(            

  ن ما العمل ليتم تسمية التمثال الذي يرمز إىل اإلنسان؟لك
) Satum) (الزمان(احتكمت األطراف املتنازعة إىل ساتورن "

ً                             وجعلته حكم ا يف القضية، والذي قرر ما يلي أنت يا جوبيرت مبا :          
 ّ                                                   أن ك قد وهبت الروح للتمثال ونفخت فيه من روحك؛ فستأخذ 

ّ                    قد مت اجلسد؛ فعند موته                                 ّ  روحه عند املوت، وأنت يا أرض مبا أن ك  
ستستقبلينه من جديد، لكن االهتمام مبا أنه هو الذي صنعه؛ 
ً                       فسيحتفظ به طول حياته ومبا أن مثة نزاع ا حول االسم فسموه باسم                                    

 )11("    ُ  قد ص نع) Humus(ألنه من أدمي األرض ) (Homo) آدم(
ّ                                  فهذه األسطورة تبني  كيف أن  اإلنسان حتركه طبيعة تساؤلية جتعل من ه                  ّ      

  .     ً    ً                   كائن ا قلق ا على وجوده وحياته
ً       ً     ليكون االهتمام الذي يسري يف دم اإلنسان أصال  ومصدر ا له                                        
           ً                                            طاملا كان حي ا وأن الزمان هو صاحب القرار النهائي فيما خيص 
طبيعة اإلنسان، إذ الزمانية متدنا باألساس األنطولوجي هلذا املخلوق 

  )12 (.الذي صنعه االهتمام
م وموجز عن سؤال الوجود يف خطاب إذا كان هذا عرض عا

 هيدغر الفكري، فما عالقته بالطرح اللغوي ؟

 
  

  : اللغة وضرورة الكشف عن الوجود-02
ا أن جتد لنفسها مواضيع  ا إن ه من ديدن الفلسفة وعاد   ّ    ّ                                              لرمب 

فها وتتفلسف داخلها ِ                   جديدة ت فلس  ّ                  لتجد د من خالهلا طابعها        ُ       
ا، فتارة ترتبط بامليتافيزيق يا، وتارة بالعلم وتارة أخرى وأطروحا

                                                     ً ومن أوجه التجديد تلك جند ارتباطها باللغة بوصفه ارتباطا   ...باألدب
من نوع خاص جيعل من الفلسفة أكثر حيوية وأكثر دينامية، 

ا ي سه م يف فتح آفاق حبثية متعددة ِ                         وي لبسها لبوس ا جديد    ُ   ً       ً          ُ  .  
صرة، نتيجة        ّ                 ّ                         فقد احتل ت اللغة مكانة هام ة يف الفلسفة الغربية املعا

ٍ  مدخالت  متنوعة  أفضى تراكمها إىل ميالد فلسفة اللغة كمساق                                          ٍ       ٍ     
ّ                           ٍ         جديد، ومهما يكن فإن  معاجلة موضوع اللغة من زاوية  فلسفية                    
ّ         سيمك ن اإلنسان الباحث خصوصا ؛ من إحداث مقاربة  متفر دة لفهم       ٍ                 ً                     ّ    
ّ                                             نفسه وواقعه، إذ أن  عالقة اإلنسان بوجوده عالقة لغوية والوجود ذاته                   

                                                    ٍ  ه كائنات مفاهيمية، ومن غري املمكن احلديث عن فكر بدون لغة  متأل
ّ             تعطيه مسو غات الوجود ودالئل احلضور، ومن مثة فإن  حضور اللغة                                    ّ         

  )13(.يعين الكينونة يف شىت صورها
وفلسفة هيدغر اللغوية من بني الفلسفات اليت انتشرت على 

ا األنطولوجي املمي ز، حيث حاول أن                                           ّ       خارطة الفلسفة املعاصرة بثو
يقيم توازنا بني الكائن والكينونة، إذ احلد األوسط يف هذه املعادلة هو 
اللغة، باعتبارها بيت الكائن وموطنه الذي حيمل املوت، القلق والعدم 

ّ                            ذلك أن  اللغة هي الوسيط الفاعل بني  )14(.وكل ما يرمز إىل الوجود      
كن أي لغة ل. الكائن وكينونته بل هي الكاشف عن كينونته احلقيقية

ّ            يصري الوجود من خالهلا متكش فا وظاهرا؟                          
ّ            يا هلا من سخرية أن حيط  اإلنسان من :"يقول سورين كركجورد                     

نفسه عن طريق الكالم فيهبط إىل مستوى أدىن من العجماوات 
ويفهم من هذا التعجب لكركجورد وسخريته من ) 15("ويصبح ثرثارا

ّ                اإلنسان الذي ال جييد فن  التكلم، إذ الك ٌ                   الم نطق  باسم الوجود سواء                          
  .بالسلب أو اإلجياب، االبتذال أو األصالة

 )Gerede(يوظف هيدغر املصطلح السالف الذكر، وهو الثرثرة  
للتعبري عن ضرب من احلديث الذي ال يوصل لشيء وال يكشف 

إننا كثيرا ما ال نفهم  األشياء التي يدور حولها ": عن شيء، بقوله
قط لما يقال في الحديث بما هو  الحديث، وإنما نصغي ف

                                         ّ          كذلك، وبدال من أن يكشف الكالم عن األشياء ويفت حها فإنه 
وكأن الثرثرة تعبري غري سليم عن األشياء وقول فارغ من ) 16("   ّ    يعت مها

  .                                                 ّ  املعىن، بوصفها إصغاء وتصديق للقيل والقال دون فهم ومتع ن
مع ويعتقد هيدغر أن الثرثرة هي من ضروب الوجود الزائف 

اآلخرين حيول دون مواجهة أصيلة وخالقة للغة ويؤدي الحنرافها عن 
وظيفتها احلقيقية؛ املتمثلة يف الكشف، إذ اجلماعة يف نظره تذيب 
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ا إىل درجة يصبح استبدال الفرد  الذات وتفقدها وظيفتها املنوطة 
ألن . بغريه ممكنا، وتكون الذات يف حالة من االغرتاب واالستالب

رسون ديكتاتورية حقيقية إذ يتطلبون نوعا من توحيد الناس ميا
م عبارة عن مفرتق للطرق مفتوح  املستوى يف احلياة االجتماعية، وكأ

     ُ                                             فيه ت لغى املسؤولية الشخصية لصاحل املسؤولية االجتماعية . لكل قادم
. )17(ويصري سلوك الناس هو سلوك الفرد و غذاؤه الثرثرة اليومية 

مام والتساؤل عن املصري اإلنساين وتسود فتغيب بذلك معاين ا ال
  .الرتابة يف احلياة

ّ        بيد أن اخلروج من هذه احلالة ال يكون يف نظر هيدغر إال  بوثبة                                                
                      ّ                                   إىل الوجود األصيل؛ إذ ملـ ا كان اإلنسان قادرا على إضاعة نفسه، 
ا، إحيائها وإخراجها من حالة السقوط  فهو قادر أيضا على اكتسا

، وهذه الوثبة هي خطوة حتتاج إىل تصميم على اليت كانت فيه
على اعتبار  )18(. احتمال القلق وما يكشف عنه من أحوال الوجود

أن االنتقال من حالة الوجود الزائف إىل الوجود األصيل؛ يتطلب 
عزمية واصرارا على جتاوز لغة الثرثرة واالقبال على إشراقة لغة الوجود 

ا   .ومكنونا
َ  فلسفة اللغة عند هيدغر جمال حبث فتح   األمر الذي جعل من                                

ا فلسفة  آفاقا متعددة ومتنوعة للنظر يف بنية الكينونة اإلنسانية، إ
. تبحث يف الوجود اإلنساين من خالل القول،  الشعر والتأويل

لتجعل من اللغة مقاربة متميزة بني اإلنسان ووجوده ال من ناحية 
                   ّ        من ناحية وجودية، مؤك دا على النحو واملنطق وإمنا الكالم أو املعىن 

ّ                                                            أن  ماهية اللغة هي لغة املاهية، مما يعين أن اللغة احلقيقية هي اليت   
   ّ                                                     تعرب  عن صميم الوجود، فليست اللغة جمرد عالقة أو رابطة فحسب، 
ّ                                               بل هي احملر ك األساسي الكاشف للوجود، كون أن الوجود هو الذي          

هيدغر للغة تتجاوز  ، إذ دراسة)19(يتجلى من خالل اللغة لإلنسان 
فمن . مستواها اللغوي النحوي والصريف إىل مدى كشفها عن الوجود

غري املمكن التكلم عن الوجود اإلنساين دون اللغة، هذه األخرية اليت 
  . ُ          ً   ت عترب مسكنا  له

فظ فيه األشياء  ُ               فالكلمات واللغة ليست غالفا أو وعاء  حت    ً                                
ّ          ّ                       ويتوج ه له الكت اب والقراء، إذ أنه يف ال كلمات واللغة تتجلى األشياء     

إن اللغة "ألول مرة وتظهر، ولعل هذا ما قصده من خالل عبارته 
ا؛ هو تالعب بالوجود  )20(".منزل الوجود ّ                           لذلك فإن  أي  تالعب     ّ        

  .ذاته
؛ إذ Ambivalence)(وهو ما يعرف بازدواجية الداللة يف اللغة 

ٍ              ميكن أن تكون أسلوب توصيل  وانفتاح  وميكن أن تكون         ٍ ٍ  وسيلة خداع                                   
ما السبيل إىل نزاهة اللغة؟  : وهذا ما جيعلنا نتساءل )21(.      ٍ وانغالق  

ٍ          كيف بإمكان اللغة أن تكون طريق كشف  وانفتاح؟                                 !  

لإلجابة ينبغي استدعاء فهم هيدغر للحقيقة مبعناها اليوناين 
)alethia ( بوصفها الالحتجب، الكشف، التفتح، وكلما كانت

هذا الفهم األصيل للحقيقة؛ عندها ميكن عالقة اللغة بالوجود ضمن 
لذلك  )22(. القول بنجاح اللغة يف احضارها للوجود وجعله ظاهرا

  .تقع على عاتق اإلنسان مسؤولية كشف الوجود
            ّ                                     َ   ُ      على اعتبار أن ه حامل رسالة الوجود وهو الكائن الذي ي عرب  اهلوة 

ّ   فس ر بني خفاء الوجود وظهوره، بني الالوجود والوجود، وإذا تكلم   
هذا الوجود، ليكون بذلك التفكري والكالم إظهار ملا كان خمتفيا 

باليونانية ) Logos(    ّ                        حىت أن ه إذا عدنا ملصطلح لوغوس  )23(        ً ومتواريا  
  )24(.أي يقول، فاللوغوس هو قول) Légein(جنده مشتق من الفعل 

والكلمة " الكالم"الكلمة أو "إذ يدل القول يف نظر هيدغر على 
ف من خالهلا األشياء وتظهر، ومن مث أعطى للكالم           ّ هي ما تتكش  

              ًّ                       جتعل املتحجب جلي ا  ، واملهم يف هذا كله أن  )25(وظيفة كشفية، 
وماهية اللغة  هيدغر جعل من اللغة كاشفا عن الوجود ومسكنا له،

هي لغة املاهية إذ تكسب الوجود ماهيته، داللته ومعناه وتكشف 
حول اللغة انتقل من لغة الكائن  إال أن هيدغر بتفلسفه. عن كينونته

  !فكيف تفلسف يف كينونة اللغة ؟. إىل كينونة اللغة
  :.من لغة الكائن إلى كينونة اللغة-03

ً               شهد فكر هيدغر حتو ال ، وهو ما اطلق  1930ابتداء من سنة   ّ                
فقد حاول ) Kehre(التحول أو املنعطف : عليه هو بنفسه مصطلح 

ّ         كينونته الدزاين، لكن حتو ل إىل أن فهم  " مانالز الوجود و "يف كتابه                        
فهم الكينونة بالذات هو الذي جيعل فهم الكينونة ممكنا حبسب 

   )26(.الطريقة اليت تفتح فيها
على اعتبار أن اللغة ال تنشأ من فراغ و إمنا تنبع من إنسان ناطق 

الشيء الذي جيعلها يف نفسها ممكنة ) Homo loquens(أو متكلم
وكأننا مع هيدغر نتحدث عن طابع صويف للغة  )27(عن طريق اللغة 

ا   .إذ يتكلم يف اللغة وعن اللغة باستخدام اللغة ذا
ّ                               أليست اللغة هي اليت تفك ر بنا؟ أليست هي اليت تتكلم؟ إذ                       
يعترب أن اإلنسان ال يتكلم إال استجابة للغة عندما يصغي إىل ما 

  .تقوله
ح بها صاللغة ليست في ماهيتها وسيلة يف: "حيث يقول

إن ...ال هي تعبير عن الكائن الحيالكائن العضوي عن نفسه، و 
   )28("اللغة هي الكيفية التي يكشف فيها الوجود عن ذاته

وهلذا يتبىن هيدغر يف كتاباته األخرية نغمة شعرية بل وحىت 
ّ                                                 أسطورية عم قت اهتمامه باللغة نفسها، وهو ما يظهر جليا يف قول           

لم تعد اللغة :")Joseph Kockelemans(جوزيف كوكلمانس 
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إذ ال ميكن أن  )29("مجرد أداة ولكنها أصبحت نفسها تتكلم
ا   .               ّ         ينكشف الوجود إال  فيها و

األخرية وهو ما عربت عنه وهذا ما جتلى يف مرحلة تفكريه 
تلميذة  ) Hannah Arendt)1906-1975(أنا أرندت  :الباحثة

) ي األملاينكارل يسربس وهي من بني أهم وجوه الفكر السياس
وقوة (...) يتميز فكر هيدغر بصفة االختراق وهي صفة خاصة "

أو " في"ن هيدغر ال يفكر إ: هذه الصفة تكمن في فعل فكر
أعماقه  من خالل الغوص يف )30("إنما يفكر الشيءو " حول"

ّ       ً جاعال  من اخلفي  ظاهرا           ً                 ً               ، من الغامض واضحا  ومن الالمنطوق    
  .      ً منطوقا  

ّ          وهو ما يفس ر قول هيد الفكر ليس ببساطة تاريخ اآلراء "غر          
تلقاها                        ّ      ّ                       والمذاهب الفلسفية المتغي رة، إن ه الهبة وااللطاف التي ي

وهو أن يجعل وجود الموجود ... اإلنسان من انتشار الوجود
   )31(" ينطق

وهذا بغية الوقوف على الوجود كحضور، كانتشار، رابطا إياه 
        ِ  َ          له، فحىت ف عل ي اإلنصات باللغة والنطق وكأن نطق املوجود هو تفسري 

واالستماع ال ينبغي أخذمها باملعىن احلسي احملض كون أن االنصات 
هو ارمتاءة فكرية داخل أحضان اللغة من أجل اختاذها مأوى، يقول 

إنه  )32(، "إن القول هو من شأن اللغة: "هيدغر يف هذا الصدد
ٍ  قول جيعل من اللغة تتجه صوب الكائن وتناديه مناداة كشف     .    ّ  ٍ وتفت ح                                                    

ذا نكون مع هيدغر يف جتربة مع اللغة؛ ففي حماضرة له بعنوان  و
ّ                                    يتحد ث عن الدخول يف جتربة مع شيء ما، معناه" انفتاح اللغة"     :

ا حلظة اكتناه ملا يتعل ق بصميم الوجود  ّ                               ّ                تركه يتوج ه حنونا، كو         )33(  
  ّ                                       إن نا نحيا تجربة اللغة بحيث تعبر عن نفسها : "ويف هذا يقول

              ّ      ّ                                         ها، فاللغة تتمي ز بأن نا نعيش فيها ونألفها من دون أن ننتبه لها بنفس
ومن خالل قوله  )34("في العادة، أو نحاول تركيز أبصارنا عليها

هذا أراد هيدغر من اللغة نفسها أن تتكلم، هذه اللغة اليت طاملا 
ّ                                    ً   الزمتنا لكن دون أن حنو هلا إىل جمال لالرتقاء بالوجود اإلنساين كشف ا                     

  . ً ال  وتأوي
ّ                                        ّ    على اعتبار أن  اإلنسان يف نظر هيدغر هو ناطق الوجود ومؤو له،              
ّ                                                     ذلك أن  املوجود اإلنساين يفهم ذاته من إمكانية الوجود أو عدمه،       
بني األصالة والالأصالة، بني اجلوهر والالجوهر، بني التواري 
ٌ                                           والتجل ي، هو فهم  يسمح للكائن بالسؤال عن معىن وجوده، السؤال           ّ     

ّ       تحقيق فهم املعطى انطالقا مما يؤس س املعىنالذي يسعى ل إذ  )35(.                             
ّ               وظيفة اللغة وظيفة تأويلية ال حيصل الفهم إال  من خالهلا، حيث                                         

ا ّ  يصفها هيدغر بأ    ) 36(" جلب اللغة بوصفها لغة داخل لغة":               

أي : هو إظهار ماهيتها، بوصفها لغة: ومعىن جلب اللغة
، من خالل إتاحة )ملنطوقة داخل الكلمة ا(بوصفها قوال داخل اللغة 

ا بكل  حرية وعفوية وقد أطلق على  ّ                           الفرصة للغة بالتعبري عن ذا                               
مبعىن  "هرمينوطيقا اآلنية": اسم" لوجود اآلنية يف العامل"حتليله 

تفسري الوجود تفسريا فينومينولوجيا، لتكون أنطولوجيا الفهم 
ً        هرمينوطيقية املضمون؛ باعتبارها فهما  أصيال  جيعل اإل نسان ينفتح يف                                  ً     

ليكون نشاط ) 37(.اجتاه وجوده اخلاص فضال عن انفتاحه على العامل
ً                         املفهمة اهليدغري نشاطا  متواصال  يشتغل باللغة وعلى اللغة       ً                    .  

مما جيعل اإلنسان نفسه كينونة لغوية، مادامت اللغة مبا هي نطق 
 تعترب انفتاح على الكائن وإمكان للوجود، إمكان يبين احلقيقة بقدر
ما يكشف عنها، إذ صفة الكينونة رحلة لغوية عبارة عن قلق 
ومغايرة، فباللغة يرحتل اإلنسان يف حالة من التجاوز من املألوف إىل 

وهذا ما  يعكس خروج هيدغر  )38(.اجلمايل ومن الثرثرة إىل االبداع
ّ                     عن املعتاد يف الدراسات اللغوية واملنطقية إذ شق  لنفسه طريقا مغايرا                                            

ا رحلة انتقل ف يه من لغة الكائن ليؤصل كينونة اللغة ويتعمق فيها، إ
لغوية وجودية من حمطة إىل حمطة لتصل إىل حقيقة مفادها إما 
                                                        ّ   املكوث يف البيت والتموقع فيه وإما اخلروج منه واالغرتاب عنه، إم ا 

  .        ّ         النور وإم ا العتمة
ي الكلمة ه": معتربا اللغة هي الكافل واحلافظ للوجود إذ يقول

ّ   التي تساعد الشيء على الوجود وتحفظه، إذ هي التي تمك ن                                                   
  )39("الموجود من الوجود وتكفله له

ّ                                 ّ  واألكثر من ذلك أن  اللغة ال تستدعي الوجود فحسب، وإمن ا                 
ّ                  تعطي القدرة على استدعائه واإلصغاء إىل ندائه ليتم  تأويله، وبالتايل                                               

وطيقية إىل الفهم تنظر ظواهرية هيدغر األنطولوجية بصبغتها اهلرمين
 ّ         ألن ه من غري  )40(.باعتباره الكيفية األساسية للموجود يف العامل

احلديث عن التأويل مبعزل عن الوجود؛ إذ  -حسب هيدغر-املمكن
ّ                ّ       ً            أن  فهم الكائن يتطل ب فهما  للوجود ذاته  .  

ّ                                           لذلك يعد  اكتشاف هيدغر لألمهية األنطولوجية للفهم نقطة         
" هانس جورج غدامري"قية، اليت تابعها حتول يف النظرية اهلرمينوطي

ّ                    نتيجة نقطة البداية اليت قد مها له هيدغر، ألن  حتليل هيدغر للوجود                  ّ                         
اإلنساين فتح إمكانية االعرتاف املباشر بالوعي اهلرمينوطيقي 

  )41(.الفلسفي
  :أنطولوجيا الشعر في فلسفة هيدغر-04

ّ                                   من املؤك د أن  اهتمام هيدغر بالشعر مل يكن اهتماما فنيا حبتا،        ّ    
ّ                                  إمنا كان ضمن سؤال حموري ميس  انشغاله الفكري، إنه سؤال الشعر،                         
وهو ليس سؤاال إستيتيقيا فحسب، بل يف هو يف العمق سؤال 
ّ    أنطولوجي ميليه فكر الوجود الذي ينتسب إىل األفق الذي يشر عه                                                     
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ّ          نظرا ألن  االشتغال  )42(.القول الشعري وهو أفق نداء الكينونة       
ّ               ً                         ي ال بد  أن يكون افصاحا  واحضارا للحقيقة الناجتة الفكري الشعر       

  .عن نداء الكينونة
وهذا املوقف األنطولوجي من الشعر عند هيدغر حدث يف إطار 

الوجود "االنعطاف الذي شهده فكره، إذ مل تعد لغته هي لغة كتابه 
بل أخذت محاسته للفلسفة طريقا آخر، حيث أصبح " والزمان

اية الفلسفة واليت تعين اكتمال امليتافيزيقا املتناسية  يتحدث عن 
ّ                                               للوجود، غري أن  حديث النهاية هذا هو إيذان ببداية أخرى، إيذان              

ّ                      ببداية مهم ة الفكر والفكر ال يعين  اعمال العقل _ حسب هيدغر_         
 )43(.على حنو منطقي فقط، إمنا هو معانقة للقول الشعري يف أصالته

ّ       املفرطة، اليت وصلت حد  تشيء  وخطاب النهاية هذا هو نتاج التقنية                   
  .اإلنسان وسلب وجوده األصيل

ّ      يف هذا الصدد يقرتح هيدغر العودة إىل األصل؛ حيث مت  طرح                                             
سؤال الوجود بشكل أصيل؛ أي إىل فالسفة اليونان األوائل 

ّ     إىل أولئك الذين فك روا ...) أنكسمندر، بارمنيدس، هرقليطس(                 
  .)44(         ّ                         بشاعرية جتل ى فيها حوار الشعر والفكر

إذ يعترب عبد الرمحن بدوي الوجودية أقرب الفلسفات إىل الشعر 
والشعر أقرب الفنون إىل الوجودية، فالشعر والفلسفة صورتان للتعبري 
عن الوجود وال غىن للواحد منها على اآلخر، ليسقط بذلك التعارض 

ولكن أي  )45(. بني الفلسفة والشعر، بني عامل الواقع و عامل اخليال
   وأي شعر؟تفكري

إن المقول شعرا والمقول فكرا ليس شيئا " :يقول هيدغر
واحدا، لكنهما قد يكونان شيئا واحدا بالفعل؛ عندما تنفرج 
بوضوح وبشكل نهائي الهوة بين الشعر والتفكير، وهذا يمكن أن 
يحدث عندما يكون الشعر شعرا رفيعا والتفكير تفكيرا 

ض بني الفكر والشعر خيتفي هو وبالتايل ما جيعل التعار  )46("عميقا
ّ   ً أصالة الشعر وعمق التفكري، ليصبح املفك ر شاعرا  والشاعر مفك را              ً        ّ                                    .  

ّ                             وجند هيدغر يف مواطن عد ة يشري إىل أقوال الشاعر األملاين                     
ومن  -فه مصدر إهلامه احلقيقيبوص) 1843 -1770(-"هولدرلني"

  :ذلك
 إن الذي يفكر في األكثر عمقا، يحب" :قول هولدرلني

إن الحوار المطلق : "وكان تعليق هيدغر عليه بقوله" األكثر حياة
ّ  يفك ر"بين الفعلين  يؤلف مركز البيت الشعري، إن " يحب"و"   

الرغبة ترتكز على التفكير، يا لها من عقالنية عجيبة تؤسس 
   )47("المحبة على التفكير

ا  ا يتقو م الفكر و ّ             ليكون الشعر بذلك تلك الفسحة اليت                                        
ا . الكينونةتتفتح  ّ                              إذ يرى هيدغر أن  اإلنسان يستعمل اللغة كما أ               

تستعمله، لتصبح الكلمة وخاصة يف شكلها الشعري ليست عبارة 
تزل عند اللسانيني؛ وإمنا هي البعد  ُ                                 عن صوت أو عالمة كما خت                     

الشعر األصيل : األساس إلقامة اإلنسان على األرض، كون اللغة هي
هم من يعطي -حسب هيدغر–راء الذي يكشف عن احلقيقة، والشع

الشعر : "للكلمة املنطوقة وظيفتها النافذة يف صميم الوجود، إذ يقول
والشاعر يف نظره قريب من " هو تأسيس للوجود بواسطة الكالم

                                    ّ                    واإلله هنا بعيدا عن الفكرة الدينية، إن ه احلضور الدائم؛ هو (اإلله 
ّ             حضور اجملهول اجملاوز لكل  أشياء العامل  ّ                ألن ه ناطق بالوجود نظرا )                    

.                      ٍّ                                 وبلغة الشعر اليت هي جتل  للغريب يف املألوف وللبعيد يف القريب
ا يكون  )48( ٍ     ٍّ             فلغة الشعر جتعل املوجود موضع إشعاع  وجتل  وبدو                                

ّ         االنطفاء واالختفاء، الغياب والتواري، التحج ب والعدم                                        .  
ا شعرا  بقوله ّ                 ً       ليعر ف اللغة ذا إن اللغة هي شعر أصلي، فهي : "   

ر قول عبير عن الوجود من حيث هو كذلك للكلمة، والشعت
وعلى اإلنسان أن ينصت إلى هذا القول، وهذا القول أصلي 

ّ                              عندما ينادي اإلنسان يوج ه نداءه أيضا إلى األشياء وإلى                       
  )49("العالم

وعلى العموم فإن سؤال الفكر والشعر سؤال يتجاوز قضية منط 
ا من وز  ن وتفعيلة كونه سؤال مرهون الكتابة الشعرية وما تعلق 

باحلالة املقلقة اليت يعيشها اإلنسان ومرتبط حبالة التيه اليت يشهدها 
                   ّ                                     العصر، وهي حالة تتطل ب االستجابة ألسئلة ذات أفق أنطولوجي ال 

ليؤسس بذلك هيدغر  )50(.تم مبوجود جزئي بل املوجود يف كليته
ّ         بارا منه أن  الشاعر أنطولوجية فكرية مساوقة ألنطولوجيا شعرية، اعت           

  .أكثر قلقا على مصريه وحقيقة وجوده
ّ                         ّ                     بيد أن  الباحث يف فلسفة هيدغر عام ة ويف فلسفته اللغوية       
ّ                                           خاصة، جيد أن  اهتمام هيدغر باملوجود اإلنساين والذي سعى إىل            
إعادة االعتبار له؛ انفلت منه نتيجة غوصه الشديد يف حتليله املرتكز 

                      ً            ، دون أن يعين هذا انقاصا  من قيمتها على األبعاد األنطولوجية
وأمهيتها يف الفكر الفلسفي وهو أمر ال ميكن إغفاله؛ ففي هذا يقول 

 Emmanuel Levinas(" إميانويل لفيناس"الفيلسوف الفرنسي 

ّ                                أعتقد بأن  اإلنسان الذي يشتغل بالفلسفة في ") 1905-1995         
ّ                        القرن العشرين ال يمكنه إال  أن يخترق فلسفة هيدغر،  حتى ولو                         

ّ   ورمبا من بني أوجه هذا اخلروج هو ما حتد ث  )51("كان للخروج منها                                  
  . عنه لفيناس نفسه يف إتيقاه اللغوية
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اللغة كقول هي انفتاح أخالقي على ": وهو ما ترمجه يف قوله
  .)52("اآلخر

ا الفلسفة يف سعيها                                  ّ                      وعليه تبقى تلك الدينامية اليت تتمي ز 
واضيعها حسب متطلبات العصر احلثيث إىل تفعيل وتنويع م

ّ                                   وتداعياته مستها البارزة وسر  استمراريتها، وهذا ما أحدثه هيدغر                           
حيث حاول االنزياح عن الطرح الفلسفي السابق، إذ أراد للفلسفة 

ّ           أن جتد د  ماهيتها ُ                                   وأ ط رها وتعيد طرح سؤال الوجود، من خالل        ُ 
سيطرت  اهتمامها وحبثها يف مواضيع أكثر صلة باإلنسان؛ يف زمن

َ                                              فيه التقنية وفـ ق د  فيه الكائن وجوده األصيل، فكانت النتيجة إحداث   َ  َ              
هيدغر لتلك التوأمة اليت مزجت اللغة بالفكر تعبريا منه عن 

ٍ           أنطولوجيا فكرية ومست فكره بطابع  شعري أصيل                               .  
  :الهوامش
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  "علي الحبيب الفريوي" حوار مع - الحاجة إلى انطولوجيا عربية للتفكير في ما ينقذ المصير
  حمد ماريفأ

 ،جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم،الجزائرفي الدكتوراه باحث البط
 

فكريا  تشهد الفلسفة العربية عموما واملغاربية خصوصا  نشاطا
وحيمل الكثري من الرهانات اليت تسعى إىل  يطرح العديد من األسئلة،

إعادة النظر يف مقوالت الفهم، واىل مراجعة مفاهيم التفكري اليت 
تشكل بنية العقل العريب، حيث ظهرت الكثري من الكتابات الفكرية 

فية الثالثة لاإلنسان يف منعطف األاليت اهتمت بقضايا الفكر و  اجلادة
غريت من جغرافية  ،ت العديد من املنعرجات والتحوالتاليت شهد

ميش األطراف  الفكر ورمست مركزية عقل أدايت عوملي يسعى إىل 
مثل الدكتور التونسي علي احلبيب . وتذويب خصوصيتها الثقافية

الفريوي أستاذ اجلماليات والسميائيات باجلامعة التونسية، احد 
خرية، والذي مجعنا لعريب خالل السنوات األاملهتمني بالفكر الغريب وا

يف أعقاب امللتقى الدويل حول جاك دريدا الذي انعقد   به هذا اللقاء
مبستغامن -بكلية العلوم االجتماعية جبامعة عبد احلميد بن باديس

ئلة  وكان فرصة  لطرح العديد من األس. 2014نوفمرب  19و 18:يومي
والتصورات حول قضايا الفكر  اآلراءوتوضيح الكثري من املسائل و 

والفلسفة، فارتأينا أن يكون هذا احلوار بداية تواصل مع قرائنا 
 .األعزاء

مرحبا بك ضيفا يف هذا اللقاء، يف البداية كيف ميكن أن : أ ماريف
  يقدم علي احلبيب الفريوي نفسه للقارىء؟

يشرفين أن ميتحنين القارئ الكرمي على صفحات : د الفريوي
يف هذه االستضافة احلرة واملفتوحة على أسئلة تتشابك مع جملتكم، 

الراهن و تالمس اليومي العريب، وتسعى إىل إنارة الطريق الذي مل يعد 
اعتقد أنين قارئ للنصوص اليت خترتقين، . تفكرينا قادر على مساءلته 
وال ادعي الفهم املطلق  احرتز من اللغة،. وجتتاحين بأسئلتها املدهشة

ال أؤمن بسلطة األمساء على األشياء، وال بسلطة اخلطاب  .للحقيقة
  . على التفكري

امتدت رحليت مع النصوص بكل أجناسها منذ أن كنت طالبا 
درست الفلسفة عند أساتذة كبار، بديع الكسم، . يف جامعة دمشق
مث التحقت باجلامعة اللبنانية، ونلت . غامن هنا طيب تيزيين،

، ودرست عند كبار األساتذة. بية املعاصرةاملاجستري يف الفلسفة الغر 
اد احلكيم، والربوفيسور علي زيعور، وسع ،موسى وهبة، جورج زيناتى

عدت إىل اجلامعة التونسية، ونلت الدكتوراه بأطروحة . مي زيادة
مها   نشرت كتابني،. حممد حمجوب األستاذحول هيدغر، بإشراف 

ومن . دار الفارايب، بريوت احلقيقة،عننقد العقل امليتافيزيقي، والفن و 

حسن احلظ، أن ما كتبته فيهما مقروء عند القارئ اجلزائري يف 
  .اجلامعات وخارجها 

السيميائيات مبعاهد اجلامعة لتدريس علم اجلمال و التحقت ب
كانت يل جتربة قصرية يف جامعة التحدي الليبية ملا كنت . الفنون
دي ،أين نشرت كنت يف تواصل مع املفكر مطاع الصف. ببريوت

كان الرجل يعتقد .بعض الدراسات يف جملته الفكر العريب املعاصر 
جتفف قلمه، تنهك املفكر و أن مهنة التدريس يف اجلامعات العربية 

وبعد هذه الفرتة الطويلة من انقطاع التواصل أدركت أن األستاذ 
ال مينح األستاذ تقوى  الصفدي كان على صواب، وان التدريس

ا إىل مواصلة البحث األكادميي، فعدت جمدد. هد االنفتاحعالتفكري و 
بني سجلت أطروحة جديدة مقاربة فينومينولوجية يف فن التصوير و 

  .حتت إشراف األستاذ حممد حمسن الزارعي. مريلو بونيتهيدغر و 
كيف يعترب الدكتور علي احلبيب الفريوي نفسه هل هو :  أ ماريف

  تماع؟ فيلسوف أم باحث فلسفة أم عامل اج
قلت لك إنين لست فيلسوفا، بل إنين حمب للنص  د الفريوي

الفلسفي اجليد الذي يدهشين ويفاجئين ألنه جييب عن أسئليت 
ا على  بأسلوب راقص ال يقف عند العتبات بل يسعى إىل جماوز

ميكن اعتبار نيتشه آخر الفالسفة الكبار الذي رسم لنفسه . الدوام
ة الكربى، واكتملت على يديه املبدعتني نسقا خارج األنساق الفلسفي

 ،إنين لست باحثا يف الفلسفة. يدغرالفلسفة الغربية كما يرى ذلك ه
الن الفلسفة ال تقوم على البحث بقدر ما تقوم بالتفكري يف السؤال 

يبقى عامل االجتماع هو املهتم باألحباث امليدانية . لكونه تقوى الفكر
هم بنية اجملتمعات، شان كل العلوم االجتماعية، واليت تسمح لنا بف
أقرا كل ما خيص   منذ مدة أصبحت. األخرى اليت تبحث يف اإلنسان

احبث عن الفكر الذي يؤصل العشق بني الفلسفة الشأن الفين، و 
املبدع عليه أن مير من هذه لفن، العتقادي أن التفكري احلر و وا

ز، هي حمايثة  فمساحة احملايثة اليت حتدث عنها جيل دلو . التقاطعات
أنطولوجية لفكر يستلهم أسئلته من هذه العالقة احلدثية بني الفن 

ما حنتاجه ونتطلع إليه هوا االستفادة من التجارب الفنية . والفلسفة
. ودراستها، واالنطالق منها ملمارسة التفكري يف ما ينقذ املصري

الال مرئية والسعي إىل اإلفراج عن أسئلتها والتفكري بعواملها املرئية و 
نداء ال مياسف بني الفلسفة والفن، الن اإلبداع اإلنساين مشروط 

ألجل ممارسة  ،ع بني حنت املفهوم و رؤية العاملبشخصية إبداعية جتم
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جة احلياة  رغبة الوجود دون قيود أو ضرورة قاسية، متنعنا من 
يبقى أن أقول عن نفسي، إنين أفكر من داخل العمل . الراقصة
ي يف غياب املؤسسات البحثية اليت جتمعنا على ضيافة األكادمي
  .التفكري

ا اآلن، : أ ماريف ميثل موضوع أطروحة الدكتوراه اليت تعدو
فما هي . مقاربة فينومينولوجية لفن التصوير بني هيدغر ومريلوبونيت

وما هي النتائج اليت . اإلشكالية اليت عاجلتموها يف هذه األطروحة
  ؟ميكن التوصل إليها

كان عنوان هذه األطروحة حيرضين على . نعم سيديد الفريوي 
الفلسفة يف من العالقة املتجمدة بني الفن و  اخذ  موقف نقدي

هناك متاسف بني . جامعاتنا العربية ،أو بني األنطولوجي وامليتافيزيقي
يف هذه وما يقدم لطلبة معاهد الفنون، و  ما يدرس يف أقسام الفلسفة

ة ميوت اإلبداع سواء يف إبداع املفاهيم أو يف إبداع القطيعة  املفتعل
ملا اطلعت على بعض من فكر هيدغر و أدركت ما . اإلعمال الفنية

يمن على أبنيته يفكر فيه هذا اجلرماين ، تيقنت أن العقل العريب 
أن ال شفاء منها إال بالعمل على التأسيس عدمية مضاعفة، و 

فن وبني املفكر والفنان يف شخصية النطولوجيا جتمع بني الفلسفة وال
  .    حتمل نبوءة التفوق

ا  يف اعتقادي مل يعد للفلسفة قرار بعد اخلتم النيتشوي على بيا
اية . األخري مبعىن أن  اجلييالوجيا أو احلفر يف األصل كان بيان  

مثل نيتشه النقطة األخرية . األنساق الكربى وبداية التفكري الشذري
ىل الدائرة لكي تكتمل حركة الصريورة، ويتفعل زمان اليت انضافت إ

العود األبدي، ويبدأ اإلصباح اجلديد للتفكري، بدو مل ير فيه هيدغر 
ا حنو أنطلجة الوجود  كان .إال حلظة اكتمال امليتافيزيقا دون جماوز

هيدغر مصرا على عدم شفاء اإلنسان من رشح امليتافيزيقا، وان قدره 
نتظار، وأن عليه أن ينفتح على مقام الفن للعبور أن يظل يف فجوة اال

  .إىل املستقبل
فإذا كانت الفلسفة قد باعدت منذ أفالطون حىت نيتشة بني 
الوجود ولزمان، فان اإلبداع الفين هو األقدر على رتق هذا الشرخ 

ففي العمل الفين يتزمن . الذي ولد من فجوته الفكر امليتافيزيقي
ه االنطولوجي لإلنكشاف، وللعبور إىل الوجود ويستعيد مستطاع

ذلك ما يعاجله كتايب نقد العقل امليتافيزيقي الذي . الضفة املقابلة
 ،نقد الرتاث الغريبحبثت فيه جتربه هيدغر يف مساءلة امليتافيزيقا و 

ووقفت فيه عند األسلوب الذي فكر به، واألسئلة اليت وجهها إىل 
ى اجملاوزة والعبور إىل العقل احلداثي،  وهي أسئلة  حترض عل

رمبا أسئلة عجز العقل العريب على طرحها، وأختام مل . املستقبل
. زات  بلبلت لغتنا وشردت تفكرينايستطع هتكها فأصبحت مفا

على ة، و ن نتمرن على طرح األسئل أ.ذلك ما حنتاجه حنن العرب
فاحلل ليس يف دفاتر الفلسفة . املقاومة دون أن نسقط يف التقليد

  .بيةالغر 
أدركت . ملا التحقت مبعاهد الفنون اجلميلة، ودرست علم اجلمال

أن هيدغر كان على صواب، ملا ماثل بني اجلماليات املتعالية 
ما يف رأيه وجهان خمتلفان لعملة واحدة نسيان . وامليتافيزيقا ،أل

ذلك ما ناقشه كتايب الفن واحلقيقة، . الوجود والتفكري باملوجود 
عيد النظر يف أفكاري، واسعي إىل حتريرها من اللبس والذي جعلين أ

ومن الظالل، وأن امنح األولوية االنطولوجية للعمل الفين بعد أن  
اء امليتافيزيقا .  كنت اعتقد يف أولوية الفكر اجلمايل الفلسفي إن  إ

والتحرر من عقم تفكريها  ال يتحقق إال بالتحرر من احلقيقة املتعالية  
فما حيتاجه العقل العريب هو منح العقل . ملطلق ومن التطابق ا

اإلبداعي و العقل الفين األولوية للتعبري عن معىن  وجودنا، والتشريع 
ذلك ما مل ينتبه إليه من اهتم . للمفكر أن حيوهلا إىل أسئلة و أفكار

تبدأ  قراءة الرتاث بإعادة . بدراسة  قضايا الرتاث العريب و مشكالته 
باإلبداع وبالفنون، والتسويغ للفنان أن ينال شرف تقييم عالقتنا 

ا املفكر  وقد تناولت هذه املسائل .املكانة الفكرية اليت حظي 
واألسئلة يف اجلزء الثاين من األطروحة اليت انا بصدد اجنازها، واليت 
ا مريلو بونيت الرتاث الغريب من  تتناول الرؤية االنطولوجية اليت درس 

إذ مينح مريلو بونيت األولوية االنطولوجية  . ينولوجيباب وجودي فينوم
ويثمن دور العمل الفين يف . للفن إلعادة وصل الكائن بكينونته

فالفنان قادر أن مينحنا . تشكيل العامل وفتحه للسكن والتواصل
املستطاع الفكري لنحت مفاهيمنا وإنشاء أدواتنا جملاوزة انفعاالت 

دد األرض احلداثة، بعد أن تعثرت منجزا ا وحتولت إىل كوارث 
ه إىل إعادة رسم حدود سعى مريلو بونيت يف نصوص. واإلنسان

التفكري يف منعرجها ويف االنبثاق إىل حدثية اإلنغراز الفلسفة، و 
ومعكوسية التشابك بني اجلسد والطبيعة والغفل، إلبداع عمل فين 

  .يعرب عن وجودنا يف العامل 
هذه األطروحة بني هذين الفيلسوفني   رمبا هلذا السبب مجعت يف

كمنطلق للبحث يف ما حيرر اإلنسان من اللوث امليتافيزيقي، وتقدمي 
جتربة يف التفلسف ويف حماورة الرتاث والتفكري يف أسئلته من منظور 

ولعل األهم من هذا كله هو االنفتاح على أسلوب جديد . انطولوجي
. جماوزة ما استنفذ حمتواه يف التفكري ويف التعامل مع الرتاث، ويف 

مبعىن كيف ميكن للفكر العريب أن يستثمر هذه األساليب الفكرية 
لكي ميتلك شروط احلركة بني الضفاف ويستطيع االخنراط يف الزمان 

  .التارخيي الذي يتوطن عقلنا العريب خارجه
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كيف يستطيع الفيلسوف أن يسكن مع الفنان بيتا   : أ ماريف
  ءها دون خصومة؟واحدا  ويشاركه فضا

ومن . ليست هناك خصومة بني الفنان والفيلسوف: د الفريوي
بة اليت يقول باخلصومة فهو ال يدرك الصراع العشقي بينهما، واحمل

إن الفلسفة من طبيعتها أن تسكن كل . تشدمها إىل حنت الوجود
ا آم العلوم و البيوت وتتنافذ على كل األسئلة، لي  ،املعارفست لكو

ب تقوى األسئلةإمنا أل ل ووجودي يف معاهد الفنون مث. ا من 
مطلوب، كما على الفنان أن غريي من األساتذة وجود حممود و 

يتواجد يف كل الفضاءات وكل االختصاصات النظرية، ألنه يستطيع 
إبداع احملايثات وحتويل املفاهيم اليت حنتها الفيلسوف إىل أعمال فنية 

  .املمتنحنا حدثية الوجود يف الع
وندرسه يف جامعاتنا العربية ويف كل  إن ما ندرسه،

حنتاج إىل . االختصاصات يبقى جمرد تلقني ملعارف استنفذت حمتواها
ففي الفلسفة، و رغم وجود . التحول من التلقني إىل اإلنتاج واإلبداع

من مل ننل . أساتذة كبار يف املشرق واملغرب، ظل املنتوج ضعيفا
ومل نتعلم منها سوى سرد لتاريخ  .ار جمردةدروس الفلسفة سوى أفك

مل نتدرب على التفكري وال على طرح األسئلة .طويل بدون رهانات
كان مدرس الفلسفة يدرسنا فلسفة بال . حول سؤال ما ينقذ املصري

  .وطن و بال نوابت تتجذر يف عاملنا املعيش
اكتشفت . أما حني دخلت معاهد الفنون اجلميلة للتدريس

مل أعاين إبداعا فنيا يصل . لوجيا وهيمنة مليتافيزيقا اليوميقحطا انطو 
ة  لصقل الفلسفالعني بالعقل ويشبك بني الفن و الرؤية بالتفكري و 

، وعلى املسامهة يف تأسيس انطولوجيا مواهب قادرة على اإلبداع
منقذة، ترسم لنا منعرجات فكرية إلنقاذ مصرينا العريب من االنزياح 

فطالب الفنون عبارة عن حريف . الزمان التارخيياملميت خارج حركة 
أفالطوين، عليه االلتزام بقوانني احلرفة ومتطلبات الصنعة دون تفكري 

  .أو خيال أو حلم ببهجة احلياة
يد النظر يف ، يعهذه الفجوة حتتاج إىل إصالح جذرياعتقد أن 

نافذ جياد تالفلسفة يف جامعاتنا العربية، يف ضوء إالعالقة  بني الفن و 
اقتداء دون تقليد بعالقة هيدغر وفان جوج     ،بني الفنان والفيلسوف
ية العالقة بني ينبهنا جيل دلوز إىل أنطولوج. ومريلوبونيت وبول  سيزان

ينحت األول من اللغة وجودا مفهوميا، ويتكفل  .الفنان والفيلسوف
احلالتني  غفلها، ويف كلتاو الثاين بنحت وجود من خامات الطبيعة 

صراع عشاق، فكل منهما حيتاج إىل اآلخر  يفتح بينهما دلوز لقاء
  .لنحت معىن وجوده بطريقته اخلاصة

رمبا حتت غطاء اديولوجي يف ما جيمع و  ،مثة إذن تقصري فكري
إن كان يف موت الفن عند هيجل والدة للفلسفة . الفلسفة والفن

ا لفلسفي، وموته فاألجدر أن تكون والدته  والدة للتفكري ا هو مو
ايتها يعتقد دلوز أن مفكر احملايثة جيب أن جيمع بني رؤية الفنان  .و

يصعب على الفلسفة أن تنحت مفاهيمها . وسؤال الفيلسوف
وجتددها دون انفتاح على انطولوجيا العمل الفين كما ال ابداع فين 

و هلذا علينا .اصيل دون انغراز الفنان يف تقوى األسئلة وعهد التفكري
أردنا الشفاء من امليتافيزيقا أن نتضرس يف عامل الفن، حىت ال إذا 

 .متيتنا احلقيقة

لذي أجنزمت حوله خباصة هيدغر اتمون بالفكر الغريب، و :  أ ماريف
كيف ميكن أن نستثمر هذه االنطولوجيا لفهم   .أطروحة دكتوراه

  جمتمعاتنا العربية ولتحرير عقلنا من العطالة الفكرية؟  
إن اهتمام القارئ العريب بالشأن الفلسفي يظل  . الفريوي د

األكادمييني بالنشاط الفلسفي،  دودا أو معدوما، فما عدى اهتمامحم
الفكري ويسخر مستطاعه  نه قل وندر أن جند من  يهب عطاءهفا

وأن نكون . اإلبداعي لتبادل الضيافات الفكرية مع فالسفة الغرب
لتعرف على طريقتهم يف ش لضيوفا على موائد نصوصهم متونا وهوام

إن كل فلسفة . يف طرح أسئلتهم حول ما ينقذ مصريهمالتفكري، و 
أصيلة ال بد أن تبحث يف ما ينقذ، ويف ما حيرر اإلنسان من كل 

مسحت قراءيت هليدغر وملريلو . يود والشروط اليت يفرضها اليوميالق
ز وبول بونيت أن أجوب تاريخ الفلسفة الغربية من هرقليطس إىل ديلو 

ا الكربى ريكور، وان أقف عند ا وعند إنتهاءا ا ومنعطفا   .منعرجا
مطلب ضروري و  ،نصوص الفلسفة الغربية حاجة ملحة إن قراءة

م،  ا وأسئلتها اليت حياور فيها فالسفتها مشكال ليس ملعرفة مشكال
ا واالعتقاد يف  م  فما حنتاجه ليس التحصن  ويتطارحون فيها ازما

ا ويف انفتاح أسئلتها على واقعنا العريب ، فحل مشكالتكرم م نا ال تو
الختالف أسئلتنا عن أسئلتها  ،يوجد يف دفاتر هذه الفلسفة

م  ماحنتاجه حنن العرب . والختالف مشكالتنا عن طبيعة مشكال
ا، هو اكتشاف أسلوب  من هذه الفلسفة القارية املتمركزة حول ذا

شكالتهم، وكيف يطرحون أسئلتهم تفكيرهم وكيف يفكرون في م
ويقرؤون تراثهم، وكيف يقوضون مغاليقه ويفككون أختامه  

يم تقليدا وتيمما مبا ينتجونه،  .ويتجاوزون عتباته مبعىن آخر، أن ال
وإمنا أن نتعلم منهم الشجاعة يف نقد البداهات وتفكيك املسلمات 

خبتم التعايل اليت حولت تراثنا إىل  مرويات كربى  مقدسة، خمتومة 
لقد فكر أفالطون يف ما ينقذ . التيولوجي ومبهورة مبثالية مفارقة

اإلغريق، وتفلسف ابن رشد يف ما ينقذ العرب واملسلمني كما أسس 
ديكارت حلداثة غربية حترر العقل الغريب من ظلمات جهل القرون 

سعى نيتشه ومن بعده هيدغر إىل تقويض احلداثة الغربية . الوسطى
 ، وعجزها.ا بعد اكتماهلا ينقذ بفعل هيمنة ميتافيزيقا التقنيةوجماوز 
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مل يفكر الغرب يف ما ينقض مصري العرب . على طرح سؤال ما ينقذ
واإلسالم، بل إن هيغل يرى يف العرب  شعوبا غري مؤهلة للتفلسف 

حنتاج حنن العرب إىل يوم من .واملسامهة يف تشكيل خريطة العقل 
أسلوب الرقص اج إىل يوم نيتشوي نتعلم فيه حنت. التفكري النقدي

نتقن فيه طرح سؤال ما ينقذ املصري وما جينبا و  ،املبدع لبهجة احلياة
  . البقاء يف اهلاوية  اليت حتولت بفعل ثقافة العوملة إىل هوة رقمية 

. حنتاج حنن العرب إىل يوم فلسفي، واىل يوم رشدي وخلدوين
لكندي، واىل كل من ساهم يف طرح حنتاج إىل ابن طفيل والفاراىب وا
ت دي بتفكريه إىل ما ينقذ مصرينا سؤال الفلسفة العربية ،لكي 

إن فكر ابن رشد . حيصن معىن وجودنا يف عامل متحول بال خرائطو 
يف حال العرب ويف ما يعيق تفكريهم وميكنهم من اإلشعاع 

ز احلضاري، وإحداث قطيعة انطولوجية يف بنية العقل جعلته يتجاو 
ظل الفكر العريب املعاصر سجني التقليد . إبالالته امليتافيزيقية

واالنبهار باجنازات احلداثة الغربية، دون أن يرسم لنفسه مشروعا 
حداثيا خاصا، ودون ان يكون واعيا باالختالف بني أسئلتنا 

واالنطولوجي الذي جيعل من  اللغويايز الثقايف و بني التمو وأسئلتها
ا مينحنا تراثن.  احلضارة  اإلنسانية مدماكا من مداميكتراثنا الثقايف 

حيرضنا على أن نفكر بأنفسنا، وان نطرح اختالفا ثقافيا وثراء لغويا، و 
بنا معىن ما نكون به وجودا يف العامل،  سؤال ما ينقذ بلغة عربية 
دون أن نستعري من اآلخر لغته للتفكري يف ما حيررنا من السقوط يف 

طرح حلوال كان الغرب قد طرحها لتجاوز أزماته وحل أو ن .اهلاوية
فاحللول احلضارية ال توجد يف دفاتر الفكر الغريب ،إمنا . مشكالته

على املفكر العريب أن يؤمن بأمهية التفكري عربيا يف شاننا اخلاص، 
وبلغة عربية تنحت مفاهيمها من عامل املعىن وتنغرز يف فطريه 

يدفع بالتفكري العريب إىل طرح  املتوحش، لتأسس فكر انطولوجي
  .مصرينا يف املستقبل سؤال ما سيكون عليه 

وحتديدا جامعة ابوبكر بلقايد  لقد سبق وأن زرت اجلزائر،  :أ ماريف
، فما هي عة عبد احلميد بن باديس مبستغامنبتلمسان وأنت اآلن جبام

 ة ؟قراءتك للتجربة الفكرية والفلسفية اجلزائرية من خالل هذه الزيار 

اعتقد ودون مبالغة أو جماملة، إنين كنت امحل : د الفريوي 
ا عن التجربة األكادميية اجلزائرية قبل زياريت فهي جتربة . التصورات ذا

شهدت اجلامعة اجلزائرية . ناشئة ومثال حيتذى به ونفتخر مبنجزاته
ا تطورا كبريا يف كل األصعدة ا ومؤسسا  عندما .مبختلف جامعا

ا وطلبتهازرت جامع عاينت  ،ة ابن باديس مبستغامن والتقيت بأساتذ
ا، رفع ألجل ال اجملهود املضاعف الذي يبذله كل القائمني على شا

ا العلمية و    .البحثية من مستوى مقدرا

 ،الدوليةإن كثرة املخابر البحثية وتعدد امللتقيات العلمية الوطنية و 
ووجود املكتبات اليت  وتعدد املنشورات من كتب وجمالت ودوريات،

توفر للباحث املادة البحثية، ومضاعفة الفرص أمام طلبة املرحلة 
الثالثة الجناز رسائلهم وأطارحيهم يعكس جليا تطور املناهج ونضج 

ولعل املستقبل القريب سيؤكد هذه الصحوة ويثبت . العملية التعليمية
جلامعة على جدارة هذا االنعراج حنو تفعيل العمل األكادميي وفتح ا

وتبقى هذه النقلة حماولة إصالحية وحتديثية حتتاج . حميطها اإلنساين
  .إىل املتابعة، واىل الدعم واحملافظة على االجنازات وجماوزة العراقيل

فهل . مسعنا مؤخرا عن مشروع اجلمعية الفلسفية املغاربية: أ ماريف
عية  وماهي تصوراتكم ألهداف هذه اجلم. انتم ضمن هذا املشروع

  ومستقبلها؟
بتقديري الشخصي، إن تأسيس مجعية فلسفية مغاربية د الفريوي 

حدث يبعث على التفاؤل وعلى احللم بوالدة مشروع فكري، قد 
يكون مسامها يف والدة جيل مبدع ومفكر بسؤال إنقاذ املصري 

أمتىن أن تبعث على هديها  .املغاريب خصوصا، والعريب عموما
وثقافية تفتح سبل احلوار البناء، و توحد بني مجعيات فكرية وعلمية 

أبناء هذه اجلغرافيا الفكرية املعطاءة، بعد أن عجزت السياسة يف بناء 
مبعىن أن العرب حيتاجون اليوم اىل سؤال . وحدة املصري املشرتك

مشرتك قبل احلديث عن مصري مشرتك، كما تروج اىل ذلك 
  .االديولوجيات السياسية والدينية

تطلبه قيام هذه اجلمعية الفلسفية هو مقاومة العراقيل  إن ما ي
. وعطب احلدود، الن الفلسفة بطبيعتها ال حتتاج إىل جواز سفر

ولعل األهم من ذلك  . والفيلسوف ال حتركه التأشريات لعبور البوابات
أن والدة هذه اجلمعية مل يأت مدعوما بقرار سياسي، خيول هلا 

فكم من مجعية . قابة، ويدعمها مادياممارسة نشاطها حبرية ودون ر 
وكم من جملة أغلقت  عربية يف جمال الفكر توقفت عن النشاط،

نتيجة الضائقة املالية، ونتيجة للحصار الذي يطوق قلمها احلر عندما 
ا مع خطاب السلطة إن  تأسيس هذه اجلمعية هو . يتعارض خطا

ا خلري هذا نتيجة جلهود بعض املفكرين االكادميني الذين اجتمعو 
أمتىن أن ترى هذه .  الوطن، وملصلحة هذا العقل العاطل عن العمل

التنوير الذي يسبق عن قريب، وان تساهم يف التحرير و اجلمعية النور 
ا الفكرية  احلداثة، وان اكون من الناشطني والداعمني ملسري

  .واإلبداعية 
دول  ما هو تقيمك للكتابات الفلسفية واإلبداعية يف: أ ماريف

  املغرب العريب تونس اجلزائر واملغرب؟
يفتخر العرب مبا يكتبه املفكرون واملثقفون يف املغرب د الفريوي  

العريب من إبداع يف كل جماالت الثقافة والفكر، وما ينشرونه من 
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أعمال نقدية وروائية رائعة، وما يرتمجونه من أمهات النصوص 
ص نبنا النقل احلريف للنصو وهو إبداع ينقل روح املعىن وجي. الكربى

حتريرنا نسبيا من خيانة الرتمجة ومن  وىساهم يف. الوافدة على لغتنا
العديد من الرتمجات املؤدجلة اليت حرمت أجياال من االطالع على 

فنحن اآلن نفهم ماركس ونيتشه ليس كما . روح النصوص اهلامة
  .فهمه السابقون منا

 غياب التشريع الذي حيمي اعتقد أن اإلنتاج ال يفي باحلاجة يف
. حقوق املبدع، ويف غياب القارئ املتخصص نتيجة ظروف متعددة

وإن حتدثت عن اإلبداع الفكري، نرى غياب األقالم املتفرغة 
فاملفكر يف .واألصوات املبدعة اليت تشتغل على النص الفلسفي 

مغربنا الكبري هو أكادميي ميارس التدريس يف اجلامعات دون حوافز، 
يف ظل ظروف حياتية ومعيشية صعبة ال حترض على اإلبداع احلر، و 

وال على التفكري مباهية األشياء ومبا يعمق ارتباطنا بانطولوجيا األسئلة 
  .املصريية

مازال اجملتمع العريب يف املشرق واملغرب يتعامل مع الفلسفة 
 بتحفظ، حتت امراة فكر عقائدي تقليدي ال يقبل بالتأويل وال

حنتاج إىل تفكري ديين متكوثر مفتوح على . اجملاوزةيعرتف ب
فأزمتنا  الروحية حتتاج إىل مفكر جيمع بني . االختالف وعلى اآلخر

أن ينبت بيننا فيلسوف فقيه وفقيه فيلسوف بقامة . الفلسفة والفقه
أبو الوليد ابن رشد، حيرر تفكرينا  من الدوغمائية الفلسفية والغنوصية 

  . مشروعا حدثيا  يف التنوير والتحريرالفقهية ويرسم لنا 
إن منتوجنا الفكري واألديب يف املغرب العريب منتوج متنوع وجيد، 

ملهمة يف الرواية كتبت لكنه ال يوفر كل ما حنتاجه فاغلب النصوص ا
ومازال بعض مفكرينا يصرون على استعمال لغة اآلخر . بالفرنسية

تفكري خمصوص بلغته،  وهو يف رأيي تقصري، الن كل. أداة للكتابة
فان نفكر عربيا هو أن نستعمل اللغة العربية اليت مل نسعى إىل 

ضة. تطويرها وجعلها لغة اإلبداع والتعبري فكرية  فاحلديث عن 
ا،  مغاربية يقرتن بوجود لغة عربية ناهضة يف مفاهيمها واصطالحا

طييب إن جتربة اخل .تسمح لنا بشرف احلديث عن مدرسة  إبداعية
يف ما بعد اجلابري وأركون وجعيط تظل ومالك بن نيب وابن عاشور و 

 .فتحها على راهنناجتارب ثرية، حتتاج إىل القراءة واىل تأويل أسئلتها و 
فهي يف جمملها  ،ات فيغلب عليها اجلانب األكادمييأما بقية الكتاب

  .ي منشورات ألعمال علمية أكادمييةدروس تقدم للطلبة أو ه
ف نستطيع أن نؤسس لفكر تنويري أو ملشروع حداثي كي   :أ ماريف

  وهل ترى أن التطلع هلذه احلداثة أمر ممكن؟. عريب
ليس من السهل أن أجيبك عن هذا السؤال احلارق  :د الفريوي 

يطرحها فسؤالك ميثل سؤال كل األسئلة اليت . ذه السهولة والتلقائية

لة اليت تطرحها هذه رمبا يكون هذا السؤال أهم األسئ. الفكر العريب
قبل احلديث عن حداثة عربية وجب أن نكون تارخيانيني . املقابلة

ففي رأيي . وقادرين على  القفز إىل الوراء واىل أصل األزمة وفصلها
فما مير به . إن مساءلة البدو األول مهم جدا لكي نسائل احلاضر

العقل العريب اآلن هو نتيجة لعطب أصاب أصباحه ولقحط جفف 
حنتاج حنن العرب إىل شجاعة، بشجاعة نيتشه واىل شهداء . ابعهمن

بقامة سقراط ملقاومة وضع رديء وللشفاء من وهم ووهن ينخر 
امتدادها الكارثي إىل ميكن أن حندد بدو األزمة و . قرونجلدتنا منذ 

اآلن منذ ذلك اللقاء السجايل بني أبو الوليد ابن رشد وأبو حامد 
. م للنقل واإلتباع على حساب العقل واإلبداعكان فيه احلس. الغزايل
حول خطابه املستنري إىل لفكر األشعري واسكت نداء العقل و انتصر ا

إفساد الشبيبة واغتيل الفيلسوف بتهمة اإلحلاد و . زندقةافت و 
  . امللة  والدعوة إىل اخلروج عن
ال منارس لصادمة سلبا، مل نعد ننتج فكرا و منذ تلك احلادثة ا

عات مذهبية دخلنا يف صرااعتمدنا على العلوم النقلية، و  اتفكري 
مل يعد العقل قادرا أن يتجاوز أزمته أو التفكري .ذكتها الفنت السياسية
والنتيجة املرعبة ماميكن ان نستقصيه من كتب . يف ما ينقذ املصري

 نتيجة طبيعية التاريخ  وما تقلص جغرافية العامل العريب اإلسالمي إال
  .تراجع حدود تفكريه عقله و  لتقلص جسد

إن من نتائج هذه األزمة اليت أتاخت على العقل العريب و غمرته 
مبيتافيزيقا راشحة يف النسيان امليتافيزيقي، وبغيمة موغلة يف االبالل 
التيولوجي، انفساخ قحط انطولوجيا فتح لنا حدود تبعية قاسية 

مل نكن يوما . سالميةحلداثة غربية غريبة عن واقعنا العريب وذائقته اإل
ا ا و اجنازا   .سؤاال من أسئلتها، و ال موضوعا من رهانا

عندما نتحدث عن حداثة عربية، جيب أن يسبق ذلك ثورة 
ليس . حتديثية تأيت على كل موروثنا الثقايف، وتطال أدواتنا التفكريية 

سهال أن نؤسس حلداثة دون إحداث قطائع، ولعل أبرزها القطيعة 
اء واجملاوزة لإلرث امليتافيزيقي االنطول وجية اليت تتناول إمكان اإل

الذي حجب عنا التفكري يف وجودنا، ويف ما ينقذ مصرينا من الغفلة 
هناك أزمة يف املفاهيم و يف أساليب التفكري وهناك عطالة . والنسيان

كيف حترض العقل . لغوية طالت وجودنا ونالت من هويتنا اللغوية
دون وجود لغة متضرسة يف املعىن، ومنغرزة يف الفكر على التفكري ب

ا كيف ميكن أن . وقادرة على إنتاج مفاهيمها وتشكيل خطا
نتواصل مع ثقافة معوملة لغتها االجنليزية وسيميائيتها سيبارنيطيقا 
حاسوبية، ليس فيها للغتنا مكان وإمكان، عندما نتحدث عن حداثة 

وإال نظل عرضة . رحه و تفعيلهعربية جند أنفسنا امام سؤال وجب ط
ماذا تعين احلداثة وهل ميكن . الزمة املفاهيم اليت مل ننل الشفاء منها
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ا سؤال أن نبلغها بلغة الغري، دون وجود لغة عربية قادرة أن حترض فين
احلداثة غري مقرتن مبطلب أن مطلب هذه  وهل. التفكري يف ما خيصنا

الستقالل يها شوطا بعد االذي اعتربه أولوية خطونا ف ،التحديث
عهد مثل  مطلب احلداثة شرف العقل و  .اجلغرايف وليس السيادي
ال بقاء فيها  ،مجيعا يف منعطف االلفية الثالثة الفكر  وحلم العرب
لغري مستطاع القوة ونبوءة  ، وال موطن قدمللفكر االرتكاسي

ية ولذلك أرى من واجب أويل األمر منا االنتباه إىل أمه. املتفوقني
التفكري يف التأسيس هلذه احلداثة املؤجلة على الدوام، واىل حتويلها من 
حلم إىل مشروع ميكن أن يتحقق لو سارعنا بعملية التحديث 

  .االجتماعي والسياسي
وبإمكانية . وفري شروط التفكري ومناخ اإلبداعبت يسمح التحديث

ا . قبلالتحرر من ميتافيزيقا اليومي واالنفتاح على أسئلة املست ونعين 
أسئلة احلداثة اليت ال تتزمن إال يف ما سيأيت، وال تتحقق إال يف 
منعرجات القطائع االنطولوجية واالبستيمولوجية وكذلك 
االكسيولوجية اليت تتشكل  كلما استنفذت احلداثة معىن سؤاهلا، 

معىن ذلك، انه مثة حداثات وليست حداثة . وفقدت ماهية وجودها
دائما على أهبة للعبور إيل الضفاف واىل الوقوف على واحدة جتعلنا 

  .العتبات
إن من أهم عوائق اجناز احلداثة العربية هو التفكري باحلاضر، دون 
أن نشده إىل أصوله االنطولوجية واىل بدوه الذي يفرض على املفكر 

ليس انشدادا إىل املاضي وإمنا انفتاحا على بدء . العودة إىل الوراء
مبعىن أن حداثتنا العربية حتتاج إىل . منه سهال إىل اإلماميكون الوثب 

ستقبل، طاملا أن احلداثة تزمني ، واىل زمانية متتد بأسئلتنا إىل امل
  .ما ينقذ املصري يف املستقبل مشروع و 

هلذا أجد يف تراثنا منتوجا إبداعيا وفكريا أحاط به النسيان 
عيد إليه هالته وبريقه، وهو امليتافيزيقي، وحيتاج إىل ذاكرة تستدعيه و ت

استدعاء من شانه أن يسرع يف إحداث منعرج يفتح مغالق التفكري 
حنتاج إىل قراءة عميقة . ويضع مشروع احلداثة يف مساره االنطولوجي

ونقدية للرتاث، ال متيز بني ماهو روحي وما هو مادي، وهو ما جيب 
ارت على كوجيتو أن خنتلف فيه مع احلداثة الغربية، اليت أقامها ديك
ة جسدها عنف من الثنائيات، والىت انتهت إىل ميتافيزيقا مضاعف

إن من شروط قيام حداثة عربية هو التأسيس لعقل  .ميتافيزيقا التقنية
يستطيع أن يكشف عن املسكوت . يفكر من عمق الزمان التارخيي

هناك مرحلة . عنه وحيول الال مفكرفيه من تراثنا موضوعا للتفكري
من تارخينا مل يأت عليها التاريخ، وأن تناوهلا املؤرخون فبذاتية  مهمة

وهناك فراغ فكري وقحط انطولوجي ميتد منذ حمنة ابن رشد . وحتريف
وانطفاء جذوة التفكري العقالين إىل يومنا مل نتناوله ومل نسائل عجزه 

ولعل التأسيس النطولوجيا عربية متأل هذا الفراغ التارخيي . ورداءته
نحنا زمانية مبساحة العقل العريب، قد تشرع لنا طرح سؤال ما ومت

ؤال إن س. ينقذ، أو السؤال الذي خيول لنا طرح مشروع حداثة عربية
  .املنفذ إىل احلداثة املأمولة ما معىن أن نفكر هو املنقذ و 

حتدثت عن أمهية اللغة يف البناء احلداثي كيف نقيم لغتنا  :أ ماريف
 لراهن؟العربية يف وضعها ا

تيمولوجي اعتقد أن اجناز حداثة عربية يف جماهلا االبس :د الفريوي
 البدء القيام حبداثة ، يستوجب يفويف حقلها االكسيولوجي

 الن التفكري أو حتديد قوى ، تتناول عالقتنا باللغة العربية،انطولوجية
وحني نتحدث عن عطالة العقل  .اإلنسانية مشروط باللغة الفهم

إن ما حنن فيه من أزمات  .نتحدث عن عطالة لغوية العريب فنحن
روحية هو نتيجة القحط االنطولوجي الذي اجتاح لغتنا وحنط مادية و 

 ال ميكن أن نفكر خارج اللغة، وال نستطيع .معانيها وكبل مفاهيمها
اعنا ال نقدر أن منارس  مستط ،أن نسمي معىن الشيء خارج الكلمة

ليب خالقة حترض العقل على التفكري وأسا ،التعبريي دون لغة مبدعة
يذهب هيدغر إىل أن اللغة هي بيت الوجود ،وان إنقاذه من . اخلالق

النسيان امليتافيزيقي حممول على اللغة وعلى ما تبدعه من استعارات 
حية، تسمح لإلنسان باالخنراط يف إشراقة الوجود واإلنصات إىل نداء 

زت به اللغة العربية يسمح هلا إن اإلعجاز اللغوي الذي امتا. ما ينقذ
أن تنهض مىت وجدت من حيرر منابعها من اجلمود، ويرفع من 
ا . مقامها التداويل واالستعمايل، ويعيد النظر يف عالقتنا السيئة 

شكل اإلنصات إىل اللغة جوازا  يسمح للشعوب من الدخول إىل 
غريق فاإل. التاريخ ،واملسامهة يف حتديد جغرافية العقل اإلنساين

والعرب والرومان وكل الثقافات اليت سامهت يف البناء احلضاري كانت 
ا اإلبداعية بفضل اقتدار اللغة على قول املفاهيم وإنبات  مسامها

رب لغة . وما فضل لغتنا العربية على احلضارة إال فضل كثري. املعىن
هي نعمة النعم تتحول إىل خطر يهدد، واىل عنف يأيت على القيم 

رب لغة أسكنت الوجود وتكتمت على لغزييته وشكلت  .دهافيبي
تصبح اللغة . من الالمعىن خرائط العامل تتحول إىل مفازات وإىل قفر

ميكن أن تتحدد . هي ما ينقذ العرب من اخلطر ومن االندثار الثقايف
ا على  أزمات العامل العريب يف خيبات اللغة العربية وعدم قدر

 احلداثة العربية يبدأ من اللغة ومن التفكري التفكري، الن الطريق إىل
  . يف إبداع املفاهيم وطرح األسئلة 

اجليو سياسية اليت تشهدها  ماهي قراءتك للتحوالت: ماريف أ
 املنطقة العربية؟

الراهن هو حالة ما يعيشه العامل العريب يف الوقت  :د الفريوي
تيجة الفراغ  الروحي ا العقل نحلظة تارخيية قاسية مير ميتافيزيقية، و 
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كيف لشعب أغلبية سكانه . الفقر املعريف الذي استبد به منذ قرون و 
اين، وكيف ال ال يقرؤون وال يكتبون أن ال يبلغ هذا االنكسار الوجد

مل . الكوارث اليت طالت ذاكرته ونالت من هويتهحتيط به امللمات و 
ة مصري سقط يف م . ستنقع اليومييعد اجملتمع العريب قادرا على  جما

فقد جرفت وعيه ثقافة االستسهال والالمباالة، وهيمنت على 
حتول إىل جمتمع . توجهاته واختياراته إغراءات الصورة وإغوائها

مشهدي مسطح، سقط يف فخ الوسائط البصرية مبختلف أشكاهلا، 
استهوته اللذة االفرتاضية وإستهامات الرغبات االستهالكية يف 

معىن ذلك أن اجملتمع العريب .عات الثقافية املوجهة اإلشهار ويف الصنا
يتدحرج إىل قاع األزمة وليس له من خيار سوى االستجابة حلركة 
  .التاريخ ،بعد أن مزقته قوى جيو سياسية يصعب السيطرة عليها اآلن

إن ما حصل من حتوالت سياسية، وما عرف بالربيع العريب يف بعض 
األزمة، وعدم القدرة على السيطرة الدول العربية يعكس حقيقة هذه 

فعوض أن نتغلب على التصحر وعلى القحط االنطولوجي . عليها 
 ،الت اجيابية يف حياتنا اجملتمعيةالذي سرى يف وعينا، وحنقق حتو 

سقطنا يف دوامة العنف والتقاتل والتناحر من اجل مكتسبات يومية، 
نحنا حوار السالم ة قادرة أن متمل تعد اللغ. وانقطع التواصل البناء

التسامح، وحتولت لغتنا العربية إىل لوث لغوي واىل عالمات جوفاء و 
إن ما جيري على ارض الواقع العريب . تعكس أزمة املعىن اليت تتوطننا 

هو نتيجة هلذا النسيان الذي طال وجودنا، واجل طرح سؤال ما 
متر كان باإلمكان أن يطرح هذا السؤال منذ وعد بيلفور ومؤ . ينقذ

سايكسبيكو، الن ما نعيشه اليوم هو نتيجة لتلك القرارات التارخيية 
ا دون أن حنملها بعدها التارخياين، وما سينجر عنها يف  اليت قبلنا 

  .املستقبل
املفكر األكادميي ترك من هذا كله، أن املثقف العريب و  واألخطر

الروحية ساحة املواجهة، وإنكفأ إىل ذاته دون اكرتاث خبطر العدمية 
. اليت تنشرها جهات مقنعة ،ملصلحة مشاريع ترفض حقنا يف الوجود

فهل ميكن أن خيتفي املثقفون وجتفف ثقافة املقاومة، ويعهد  إىل 
اإلعالم مواجهة اخلطر وتدارس أمرنا وما جينبنا الكارثة بلغة تفتقر إىل 

 ويسمح لإلعالمي والسياسي الداللة، وبطرح أسئلة جمففة من املعىن،
كان من نداء الواجب على املثقف . بطرح سؤال ما ينقذ املصري

العريب أن يفتك املشهد، وأن حيلل مفاعيله وأفاعيله وأن يفكك 
طبيعة هذه التحوالت، ويكشف عن ظواهرها الغريبة عن ثقافة 
املنطقة، وأن يرصد الينابيع االديولوجية هلذه الفوضى املفزعة اليت أتت 

ان يقوض لغزية هذا القبح املريع الذي ينثره على كل جغرافيتنا، و 
  .اإلرهاب العاملي

لقد فاجئنا التاريخ، وتذمرت منا األرض، وتنكرت لنا اللغة بعد 
حاصرتنا اجلغرافيا لنواجه مصريا مرعبا ال . أن  جففناها من املعىن

ويف ظل هذه األزمة، يصبح احلل . تستطيع مقدراتنا أن متنحه حال
الفرتاضية، والالمعىن ب، ومقاومة ميتافيزيقا الصورة ااجلمايل هو األنس

. داء االنطولوجي لإلنصات ملن ينقذاإلرهاب هو الن الذي جيسده
إىل عنصر  وتتحول النار احلارقة للعامل، الالهبة يف أجساده وأشيائه

يف حريتنا وصمتنا واىل دفق مجايل  نعثر فيه  مريع يبعث االندهاش
 حافة الذاكرة، يف اآلن ذاته، متنحنا النار عن أحالمنا املتالشية يف

ا   احلكمة األوملبية ا من لوث النسيان امليتافيزيقي، ونتوظأ  لنتطهر 
من خطيئة التيولوجيا العدمية، بعد أن شحت ينابيع املاء يف وطن 

تظل هذه العدمية مبعثا للقلق، وحدثا . مفتوح على معراج السماء
عزع ثوابتنا لالنعراج إىل الضفة صادما يضاعف من دهشتنا ويز 

املقابلة، واالنفتاح على حدثية انطولوجية لبدو جديد قد يتحقق يف 
  .املستقبل
  ماذا تكتب اآلن للمستقبل؟: أ ماريف
بفضل اهتمامي الفلسفي وتدريسي للجماليات واإلبداع : د الفريوي

ير يف معاهد الفنون اجلميلة، أدركت أمهية الفكر االنطولوجي يف حتر 
اإلنسان من الغفلة، ويف توجيهه إىل تقويض إقفال البداهات وأختام 
الثنائيات، والتفكري يف ما يرسم لنا مشروع حداثي عريب، ينور لنا 

لقد أدركت أن الفكر املنقذ . الطريق لاللتحاق بركب احلضارة
أو يف حدث انفتاح  ،والفلسفةواملؤسس يتجذر يف التقاطع بني الفن 

يت مسحت  للفيلسوف ان ينحت مفاهيمه من فجوة احملايثة  ال
الوجود اليت يعرب عنها الفن، ومكنت الفنان من إبداع أعماله من 
تقوى أسئلة الفلسفة، وعهد أفكارها، ولذلك اسعي اىل الكتابة يف 
ذه  هذا املوضوع وتأثيث الدروس واحملاضرات اليت أقدمها إىل طلبيت 

من تأليف كتاب جديد حول هذا  تكما أين انتهي. األسئلة احلائرة
  .املوضوع احتفظ بعنوانه إىل أن يرى النور عما قريب

  .وحىت نلتقى يف حوار،تفضل باختتام هذا اللقاء  :أ ماريف
يف ختام هذا اللقاء الذي مجعين بكم، و بأسئلتكم  د الفريوي

وما جيب أن نطرحه على راهننا  اهلادفة إيل إعادة النظر مبا نفكر فيه،
أمتىن أن يظل احلوار متواصال بني املهتمني بالشأن الفكري  .عريبال

الن ما حيتاجه النص لتحقيق رهاناته هو نقل لذته  والقارئ العريب،
إىل القارئ، وإحداث ضرب من التلقي اجلمايل يولد جمموعة من 

فما يهمين شخصيا هو ما تولده . األسئلة الصادمة لدى املتلقي
ورية وما تؤسسه من هوامش حتمل تفكرينا إىل الكتابة من أسئلة جذم

. تقويض بداهات النص وفتح مغاليقه على التأويل وعلى جماوزة املعىن
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ااعتقد أننا حنتاج إىل نصوص  الن  ،تفكر بالقارئ قبل أن تفكر بذا
  .أسئلة املتلقي هي تقوى أسئلة املفكر وعهد تفكريه 
زة اليت حرضت لغيت أشكرك سيدي القارئ على هذه األسئلة املتمي

فنحن يف منطقتنا  .التعبري عن مشرتكنا وانتظاراتنا على القول، وعلى
حنتاج اىل هذه احلوارات اليت تولد فينا دهشة األسئلة وتعفينا من 
ميتافيزيقا األجوبة، الن السؤال يظل تقوى التفكري مبا ينقذ ومبا جيعل 

  .ثالثةمن عقلنا العريب عقال مسامها يف فكر األلفية ال
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وأركونري العقل العربي اإلسالمي بين الجاب  

 قراءة تحليلية نقدية معاصرة
  حمادي النوي

  جامعة طاهري حممد، بشار   -)أ(مساعد   أستاذ 
  :المقدمة

هجا، ال شك أن الفكر العريب اإلسالمي قد تطور موضوعا ومن
 ويصدق هذا ما قيل عن املفكر املغريب حممد عابد اجلابري

، بالنظر إىل كثرة إسهاماته وتنوع ميادينها، فقد )م1936/2010(
ا وحتليل بعض القضايا  ساهم يف خدمة الفلسفة اليت ارتبط مساره 

م على مواجهة املشكالت اليت كانت تطرح  الفكرية، وممن متيزوا جبرأ
عربية بصفة خاصة وبإقدامهم على التنظري الذي يعتمد على الثقافة ال

على األعمـال الشخصيـة للفكر، ويتمثل يف دراساته حول الفكر 
العريب اإلسالمي، وكذلك املفكر اجلزائري حممد أركون 

الذي حييلنا إىل علوم اإلنسان واجملتمع يف أعلى ) م1928/2010(
ا وأكثر نقاطها تقدما لكي نفهم منه جيته وكيفية دراسته مستويا

للرتاث اإلسالمي والعلـوم اإلنسانية، إذ يطبقها على الرتاث العريب 
، فهو من )اإلسالمي ويؤسس ملا يعرف باإلسالميات التطبيقية

صنف أولئك املفكرين العقالنيني الذين يتحركون يف فضاء الفكر 
  .احلداثي التنويري

ة الفكر العريب إن البحث يف خصائص العقل اإلسالمي أو تارخيي
اإلسالمي قد حييلنا إىل تفحص األصول واللبنات األوىل، والسيادة 

هل استطاع كل من : العليا واملرجعية اليت نستمد منها معقوليتنا ومنه
محمد عابد الجابري ومحمد أركون إعادة نقد وتحليل قراءة 

  مفهوم العقل العربي اإلسالمي وفق خطاب فلسفي معاصر؟
    : قلفي مفهوم الع

إذا تأملنا يف مفهوم العقل وبعض املفاهيم األخرى، جند أنفسنا 
مضطرين إىل ضرورة استعراض بعضا منها، نظرا ألمهيتها يف موضوع 
حبثنا، فهناك جدلية قائمة يف قراءة وحتليل هذه املفاهيم املختلفة من 
ما  حيث املضمون، كمفهوم العقل والثقافة والبنية وعالقة العقل 

التداخل القائم بينهما، ورمبا لو قرأنا تراثنا الفلسفي العريب  ومدى
لوقفنا على جذور مفاهيمية كثرية عن مفهوم العقل اليت كانت  قادرة 
 على تطوير تصورات املفكرين املسلمني املعاصرين، فلدينا الفيلسوف

العقل أو القوة العاقلة جوهر بسيط "الذي رأى يف) م870/950الفارايب(
للمادة يبقى بعد موت البدن، فالعقل عند الفارايب يقال على مقارن 

عقل بالقوة، عقل بالفعل، عقل مستفاد، والعقل : "أربعة أحناء هي
  . )1("   ّ   الفع ال
 

 
 

فيعرف العقل ) م1037/ه  427- م980 /ه 370ابن سينا (أما 
هذا اجلوهر ليس مركبا من قوة قابلة للفساد فهو ال يتحدث : "بأنه

العاقلة إال ليطلق عليها اسم اجلوهر وهو يسمى اجلوهر عن القوة 
، ومن خالل هذا التمييز )2("املبتدئ من املواد يف كل جهة عقال

أما العقل "املعريف ميكن القول أن العقل يعترب أداة إلنتاج املعرفة، 
ا، بل األداة املنتجة هلذه األفكار   . )3("فهو، ليس األفكار ذا

-م1126/ه520(ثل العقالنية اإلسالمية أما ابن رشد الذي مي
ّ               فيعر ف العقل يف قوله )م1198/ه595 العقل نور روحاين تدرك به : "   

املمتد بأصوله العميقة إىل  )4(،"النفس األمور الضرورية والفطرية
اناكساوراس (و) م.ق535/475 هرياقليدس(التصور اليوناين ابتداء من 

 347/م. ق 427بني أفالطون عاش(مرورا ب) م. ق 428/م. ق500
الذي نادى مبذهب  )م. ق 322/م . ق 384 أرسطو(و )م.ق

مركزية األرض للكون، وهو املذهب الذي استحوذ على مجيع 
ا  العقول، وأثىن أيضا على اإلميان بقوة العقل وبقوة املعرفة وقدر

   .  وصدقها املوضوعي
   :الجابري والعقل الكوني

فهوم العقل يف الفكر العريب إذا كان موضوع حبثنا له عالقة مب
اإلسالمي، ينبغي اإلشارة ولو بشكل وجيز إىل تعريف اجلابري 

إنه امللكة اليت يستطيع كل إنسان أن يستخرج من إدراك :" للعقل
العالقات بني األشياء مبادئ كلية وضرورية، وهي واحدة عند مجيع 

  .  )5("الناس
يب حياول من أجل هذا جند صاحب كتاب بنية العقل العر 

التخلص من التأريخ  والنظر يف العقل العريب لرفع فعل العقل إىل 
مرتبة الصدارة يف الثقافة العربية اإلسالمية، لكن جيب االنتباه إىل 
فكرة أساسية تتعلق بالضوابط اليت حتكم هذه الرؤية اليت جتيب عن 
خمتلف اإلشكاالت املصريية املطروحة، حني يكون عقال منتظما أم 

لذلك "قال ناظما، بعيدا عن كل القيود اليت تعيقه أو تعرقل مصريه ع
اعترب اجلابري أن نقد العقل العريب، هو مرحلة مهمة من عملية 

  . )6("التحضري لولوج احلداثة
من جهة أخرى ينبغي أن نشري إىل أن اجلابري حافظ هو اآلخر 

البشر أنه واحد عند مجيع "، الذي يعين )العقل الكوين(على فكرة
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، أي امللكة اليت تشرتك فيها كل الكائنات )7("بالتعبري الديكاريت
  . العاقلة، واليت متيز اإلنسان العاقل عن غريه

يف السياق ذاته، جند الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
يف نسقه الفلسفي، قد جعل العقل مستقال عن ) م1595/1650(

ابقيه، ومن بني الطبيعة استقالال تاما، ألن منطلقاته ختتلف عن س
هؤالء نذكر على سبيل املثال الفيلسوف اإلجنليزي فرنسيس بيكون 

العقل يف الفلسفة وتتناول "الذي اختزل موضوع ) م1626/  1561(
على أن العقل أرقى من ) الطبيعة واإلنسان واهللا(ثالث موضوعات 

التاريخ، وألجل تكوين العقل اجلديد البد من منطق جديد يضع 
تكشاف فقد كانت الكشوف العلمية وليدة االتفاق، إن أصول االس

  .)8("العقل أداة جتريد وتصنيف ومساواة ومماثلة 
الذي ينظر للعقل ) م1577/1679(كذلك اإلجنليزي توماس هوبز

: من منطلقات فلسفية حديثة ومن وجهة نظر املاديني احملدثني
ائهم أفعل والعقل املستقيم حيمل الناس على التماس وسائل حلفظ بق"

ا الفرد جياهد وحده   . )9("من اليت يتوسل 
فديكارت يؤمن بفكرة ثبات العقل ومطلقتيه والتمييز بني العامل 

إنه حياول العودة إىل تقرير املطابقة التامة بني قوانني "اخلارجي املتغري، 
العقل وقوانني الطبيعة، بشكل ال خيتلف عليه األمر عند فالسفة 

حام الوساطة اإلهلية إقحاما يراد به حل املشاكل اليونان إال بإق
  .)10("املنطقية اليت تطرحها ثنائية الفكر واالمتداد

  :مفهوم الثقافة
إذا أردنا الوقوف على حقيقة مفهوم الثقافة، فاملفكر اجلزائري 

ّ                 يعر ف الثقافة يف قوله) م1973/ 1905(مالك  بن نيب  أن الثقافة : "  
ر  فحسب، وإمنا تضم أشياء أهم من ال تضم يف مفهومها األفكا

ذلك أي ختص احلياة يف جمتمع معني، كما ختص السلوك 
، وهذا )11("االجتماعي، الذي يطبع تصرفات الفرد يف ذلك اجملتمع

الذي ) م 1917 /1832(املفهوم جنده عند اإلجنليزي إدوارد تايلور
وم من ، إذ نظر للمفهم1871سنة ) الثقافة البدائية(وضعه يف كتابه 

فهي ذلك الكل املعقد الذي يتضمن : "بعديه الفردي واالجتماعي
املعرفة واالعتقاد والفن واحلقوق واألخالق والعادات، وكل القدرات 

  .)12("وأعراف أخرى اكتسبها اإلنسان كفرد يف جمتمع
فالثقافة ترتبط باجملتمع الذي يعيش فيه الفرد، وثانيا مبلكة 

ية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تساعد االكتساب والتعلم اإلنسان
الكائن العاقل على التكيف مع واقعه انطالقا من الرؤية اليت حتدد 
مركز تفكريه، فهي مثرة ما أنتجه اإلنسان، أوهي طريقة احلياة يف 
اجملتمع أو سلوك إنساين رفيع، فهي الرتاث الفكري الذي تتميز به 

 . األمم عن بعضها البعض

  : مفهوم البنية
لكن إذا حاولنا كذلك الوقوف على مفهوم البنية، فقد جاء يف 

: يف معجمه الفلسفي) م1963/ 1867الالندأندري (تعريف الفرنسي 
البنية هي كل مكون من ظواهر متماسكة أو متضامنة، حبيث يكون  "

كل عنصر فيها متعلقا بالعناصر األخرى وال يستطيع أن يكون ذا 
  .)13("داللة إال يف نطاق هذا الكل

ملفهوم مصطلح ) الفرنسي الالند(فإذا تأملنا جيدا مع حتديد 
البنية، فإن طابع الكلية يوحي لنا بالبعد املنطقي الذي يعين دراسة 
وحتليل املوضوع يف إطاره الكلي، أي وفق عناصره ومكوناته املتضافرة 
اليت بدورها تشكل كال متكامال، ألن املوضوع يشكل وحدة 

  .يصعب فصل هذا اجلزء عن بقية العناصر األخرى متفاعلـة، مما
لذا يعد اجلابري من املفكرين الذين سامهوا يف قراءة الرتاث 
والفكر العريب املعاصر خصوصا قراءة حتليلية نقدية، واستخدام آليات 
التحليل املنطقي لعملية النقد البعيد عن كل حتليل إيديولوجي، 

  .  الفكر العريب املعاصر وتأسيس بنية منطقية يف التعامل مع
  : عقالنية الدين ونقلية العقل

فإذا اجتهنا وفق هذا الطرح صار بإمكاننا تلمس بداية النظر  
العقلي لدى املسلمني وبالضبط يف صدر اإلسالم نفسه، حينما صار 
االجتهاد بالرأي أسلوبا ضروريا يف تعميم أحكام الشرع على الوقائع 

أن الشرع دعا إىل اعتبار املوجودات ) "شدابن ر (اجلديدة، حيث يرى 
، فثمة دعوة لتعقل )14("بالعقل ودعا إىل معرفتها بالنظر العقلي

اخلطاب الديين  لتجاوز إشكالية العالقة بني النقل والعقل، ويؤكد 
فكرة أن احلكم الشرعي قلما خيالف : "اجلابري هذه املسألة يف قوله

احلق ال : "عنها ابن رشد بقوله احلكم الوجودي وهي الفكرة اليت عرب
  .)15("يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له

أن "الرشدية يف قوله  ةويؤكد اجلابري ذلك مدعما هذه األطروح 
االجتهاد بالرأي يف األحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظر 
العقلي عند املسلمني، وقد منا وترعرع يف رعاية القرآن وبسبب من 

هنا يكون اجلابري قد عمد إىل تفكيك بنية العقل ، و )16( "الدين
العريب وقدرته على استيعاب كل القضايا والتحوالت يف الوطن العريب 
وباخلصوص املشكالت الفكرية اليت تفلت من قبضة العقل 
الكتساب رؤية جديدة واضحة املعامل حول القضايا اليت تؤسس 

  .سالميلفكر عريب يتماشى وخصوصية اجملتمع العريب اإل
وإن كان أركون قد حـاول هـو اآلخــر إضفاء الطابع النقدي 

ة منطقية وعلمية خالية من الذاتية،  التحليلي على الرتاث وقراءته قراء
يتطلب األمر هنا جهدا كبريا من أجل :" ويف هذا يعـر أركون يف قوله
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كن حترير الفكر اإلسالمي طبقا للفكرة الباشالرية اليت تقول بأنه ال مي
  .)17("أن يتقدم الفكر العلمي إال بتهدمي املعارف اخلاطئة الراسخة

فالعقل ليس جمردا قابعا يف اهلواء وإمنا هو شيء حمسوس ومؤطر 
بشكل جيد، فقد حاوال إحداث القطيعة اإلبستمولوجية مع 
القراءات الكالسيكية اليت تفتقر إىل روح اخلطاب الفلسفي العقالين 

فكرية من بيئة خصبة تتميز بالتنوع والتعدد، وقد الذي ينهل أصوله ال
الطفرة ال من حيث املوضوع فحسب، بل من حيث   أحدثا هذه

  .املنهج الذي وصل إىل حد التجديد واملوضوعية
يف قوله ) زكي جنيب حممود(                 ّ             وبناء على ذلك يعرب  املفكر املصري 

سلطان  فكتبت بعنوان: "عن أمهية اخلطاب العقلي يف اجملتمع يف قوله
أقول إن الظواهر اليت يقال ) جمتمع جديد أو الكارثة(العقل يف كتايب 

ا تتحدى العقل، وإن العلم يقف حياهلا عاجزا عن القليل، مل  إ
تكن أبدا من الدعائم اليت تبىن عليها احلضارات، ال فرق يف ذلك 
ا، وسائر احلضارات اليت قامت  بني حضارة املسلمني إبان قو

، فلقد قامت حضارة املسلمني كما غريها على وسوف تقوم
 .    )18("واقع

  :الجابري وأركون وقراءة التراث
  :الجابري والتحليل الواقعي للتراث

يكون اجلابري قد أدرك العالقة بني الرتاث وواقعيته املشروعة 
والعمل على نقده وتنقيته من اإلرهاصات الفكرية اليت تنحدر من 

إننا : "إلينا من عصـر االحنطـاط، ويف هذا يقولبنية العقل املنحـدر 
نعتقد أن الدعوة إىل جتديد الفكر العريب أو حتديث العقل العريب 
ستظل كالم فارغ ما مل تستهدف أوال وقبل كل شيء كسر بنية 
العقل املنحدر إلينا من عصر االحنطاط، وأول ما  جيب كسره عن 

ل العريب يعين يف املنظور طريق النقد الدقيق الصارم إن جتديد العق
الذي نتحدث فيه إحداث قطيعة إبستمولوجية تامة مع بنية العقل 

ا إىل الفكر العريب املعاصر   .)19("العريب يف عصر االحنطاط وامتدادا
فاجلابري الذي أظهر موقفه من بنية العقل وإخضاعه للتحليل  

ت املنطقية، عن كل إيديولوجية واستخدام اآلليا املنطقي الذي يبتعد
فهو يكتفي بإخضاع العقل للتحليل الواقعي الذي يستمد أطروحاته 

واضح أن "من ما هو موجود، ويف واقعية العقل العريب اإلسالمي، 
اجلابري يتبىن األطروحة اليونانية متمثلة أساسا بالعقل األرسطي يف 

رسطي طريقـته لفهـم الواقع، وهو يف الوقت ذاته يعد العقل اليوناين األ
متحدا مع العقل األورويب العريب، فكالمها يقومان على ما يطلق عليه 
النظام الربهاين، وكالمها جيعالن من العقل مطابقا للحقيقة الواقعية أو 

  .)20("الطبيعة

لقد كان البحث عن املعرفة اليقينية من أهم الدوافع اليت دعت 
اإلسـالمي من خالل إىل ممارسة التحليل املنطقي لنقد العقل العـريب و 

  النصوص األصلية كالقرآن الكـرمي 
فينبغي علينا "، )لعقلنة الدين و دينية العقل(والسنة النبوية 

التمسك بإسالمنا مع حتكيم العقل يف فهم الواقع، وتفعيل املفاهيم 
  . )21("اللغوية يف ترمجة هذا التحدي من النظر إىل التطبيق

وما حيمله من آراء وأفكار ذا يكون تعريف العقل العريب 
وتصورات حول قضايا األمة واجملتمع من بني القضايا الفكرية، اليت 
شكلت جوهر البحث والنظر يف الفكر العريب اإلسالمي انطالقا من 

  .     مقاربة مفاهيمية وبنية منطقية ال حتمل التأويل على حال
يب من لذا كانت تأمالت اجلابري يف مشروعه النقدي للعقل العر 

بني املشاريع الفكرية اجلديرة  بالبحث والتأمل، من خالل قراءته 
ملفهوم العقل، يف ظل الثقافة اليونانية والثقافة األوروبية احلديثة 

يتوصل إىل أن العقل العريب هو عقل : "واملعاصرة، فحسب  اجلابري
 معريف، يرتبط بإدراك األسباب، فالعقـل العريب كان عقال قيميـا، فهو

  .)22( "مرتبط أكثر بالسلوك واألخالق
  :الرؤية التفكيكية لبنية العقل العربي اإلسالمي ومراحله

يكون اجلابري قد عمد إىل تفكيك بنية العقل العريب وقدرته على 
استيعاب كل القضـايا والتحوالت يف الوطن العريب، وباخلصوص 

ة املاورائية املشكالت الفكرية اليت تفلت من قبضة الفلسفات التأملي
اجملردة اليت أصبحت ال تسايـر فكر هذه اجملتمعـات، وتعمل على 
ختليصها من ما هو موروث، وقد تضمنتها بصفة خاصة الدراسة اليت 

والدعوة إىل ) م1198/ه595-م1126/ه520ابن رشد (قدمت عن 
إحداث ثورة فكرية وقطيعة إبستمولوجية من خالل نقد العقل وفق 

ة ، فتأثري العقالنية الرشدية يبدو واضحا يف تشكيل الثوابت املنطقي
وبناء العقالنية اإلسالمية، الن العالقة بني الدين والعقل ليست 
عالقة تناقض بل تكامل واتصال، وىف هذا يقول ابن رشد يف فصل 

، )23("وواجب أن جنعل نظرنا يف املوجودات بالقياس العقلي: "املقال
الرغبة يف االستجابة حلاجة ضرورية فهذه الدراسات تعكس مجيعها 

بالنسبة للمفكر العريب املعاصر يف تشكيل وصياغة رؤية جديدة، 
ختلصنا من اإلشكاالت اليت وضعنا فيها الرؤى اليت كانت سائدة  يف 

وحنن نعتقد أن التحرر من التبعية : "              ّ              تراثنا، لذا عرب  اجلابري يف قوله
عمل من أجل التحرر من لآلخر ال ميكن أن تتم ،إال من خالل ال

التبعية للماضي، ومع التحرر من هيمنة الرتاث، معناه التعامل معه، 
أي الدخول مع ثقافتـه اليت تزداد عاملية، يف حـوار نقـدي، وذلك 
ا ومفاهيمها يف نسبيتها، وبصفة  ا يف تارخييتها وفهم مقوال بقراء

  . )24("خاصة العقالنية والروح النقدية
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من املفكرين العرب املتأثرين بالفكر التنويري كذلك جند   
       ّ                            الذي عرب  عن موقفه من هذه الفكرة حيث ) حسن حنفي(املفكر
أصبح العقل أعدل األشياء قسمة بني الناس، ونورا فطريا  : "يقول

يقود إىل الصواب، دون االستعانة بوحي أو سلطة أو مبفكر عظيم 
لذين يغلقان الواقع، سابق، كان عمل العقل ضد اخلرافة والوهم ال

واستطاع العقل مبفرده التوصل إىل ... ومينعان من وصول العقل إليه
التوحيد العقلي اخلالص، كما حدث عند املعتزلة من قبل، أصبح 
العقل أساس الوحي، ووضع الدين يف حدود العقل وحده، كما 

فضاعت اخلصوصية اليت كانت تقرتب يف كثري من  ) نطكا(فعل
إذا ما تفحصنا أيضا فلسفة . )25("الغرور والعنصريةاألحيان من 

اجلابري التنويرية وموقفه من عالقة املاضي باحلاضر مؤكدا ذلك حيث 
حنن يف حاجة إىل مراجعة مواقفنا، يف حاجة إىل رؤية جديدة "يقول 

مشولية واعية تتخطى احلواجز وتتجاوز الدوائر الومهية، وتنظـر إىل 
ل، وتربط احلاضر باملاضي يف اجتاه األجزاء يف إطـار الكـ

  .)26("املستقبل
فقد سار التوجه الفكري للجابري بعد مرحلته األوىل حنو  

التخصص، فأصبح املوضوع األساسي فيه هو البحث عن رؤية 
جديدة تتعلق مبستوى واحد من املستويات اليت سلف لنا ذكرها، 

ي بصفة خاصة، وهو التعامل مع تراثنا الثقايف بصفة عامة والفلسف
وإذا كان اخلطاب الغريب يعترب لدى اجلابري خطوة متهيدية لنقد 
العقل العريب، فهذا معناه أن نقد العقل يصبح مهمة ضرورية، حيث 

إن غياب النقد يف مشروع الثورة أو '': يؤكد اجلابري على ذلك
النهضة الذي حنكم به حنن اليوم، قد جعله على الرغم من كل 

ا عنه، امتدادا لنفس األلفاظ والع بارات اجلديدة اليت نتحدث 
  . )27(''املشروع السابق مشروع النهضة الذي مل يتحقق بعد

هكذا يكتشف اجلابري أن نقد العقل العريب هو القاعدة املعرفية لكل 
ا أن تكون علمية لرتاثنا من جهة، وللنظر يف الكيفية  قراءة تريد لذا

ا العقل العريب  القضايا واملشكالت اليت تواجهه من جهة اليت يعاجل 
  .ثانية

  :  أهم المراحل والخطوات
فاملرحلة األوىل اليت مثلها كتاب اخلطاب العريب املعاصر، وهذه 
املرحلة هي مبثابة تشخيص لألعراض، ألنه يقوم بنقد العقل العريب 
ذا العقل يف حال ديناميته، لذلك  ومن هنا جيب علينا أن منسك 

إن هدفنا ليس بناء هذا : "جلابري عن دراسته للخطاب العريبيقول ا
اخلطاب بصورة من الصور، بل إبراز ضعفه وتشخيص عيوبه، ومنه 
تكون دراسة اخلطاب العريب املنفذ واملعرب إىل نقد العقل الذي يصدر 

  .)28("عن هذا اخلطاب

وأما املرحلة الثانية وهي اليت اجته فيها اجلابري إىل البحث عن 
جذور اخلصائص اليت الحظها على اخلطاب العريب املعاصر، وفقا 
للمنهج الذي أعلن عنه منذ البداية، من أن إدراك أي مشكلة 
يقتضي العودة إىل جذورها، فيبحث اجلابري عن هذه اجلذور يف 
تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية ليجدها يف مكونات العقل العريب 

، وقد كان واعيا جبدية )والعرفان والربهانالبيان (الثالثة املتصارعة 
  .املهمة اليت يقرتحها علينا بالنسبة للفكر العريب املعاصر

ويف املرحلة الثالثة واليت ميثلها اجلزء الثاين من نقد العقل العريب، 
وخيصصه ) بنية العقل العريب(بـ : وهو الكتاب الذي يعنونه اجلابري
ا ومفاهيمها ورؤاها لفحص آليات النظم املعرفية الثال ثة وفحص آليا

  .)29("وعالقة بعضها ببعض مما يشكل البنية الداخلية للعقل العريب
ا ليست يف  وإذا كانت هذه هي املرحلة األخرية يف اإلجناز، فإ

فهو يعلن أن اهلدف هو حترير : "املشروع الفلسفي العام  للجابري
ية العقل العريب اليت عاقته العقل العريب من سلطاته املرجعية، وتغيري بن

يف حتليل القضايا املطروحة أي ممارسة العقالنية النقدية على الرتاث 
  .)30( "الذي حيتفظ بتلك السلطات على شكل بنية ال شعورية

  :أركون وقراءة التراث من خالل علوم اإلنسان
أما إذا عدنا إىل أركون فهو حييلنا إىل علوم اإلنسان واجملتمع 

أكثر على منهجيته ودراسته للرتاث اإلسالمي، فرغم  لكي نطلع
التنوع الفكري واملنهجي يكون أركون قد حاول هو األخر قراءة 
الرتاث قراءة نقدية حتليلية، وإتباع التحليل املنطقي لعملية النقد الذي 
يبتعد عن كل تأويل إيديولوجى، والعمل على تأسيس بنية منطقية يف 

المي املعاصر لتكوين رؤية منطقية شاملة التعامل مع الفكر اإلس
حول اجملتمعات اإلسالمية اليت تعيش هذه التبعية الفكرية والتخلف 

إن مشروع نقد العقل اإلسالمي ال :"احلضاري، لذلك يقول أركون
ينحاز ملذهب ضد املذاهب األخرى وال يقف مع عقيدة ضد اليت 

وأنرتوبولوجي يف  ظهرت أو قد تظهر يف التاريخ، إنه مشروع تارخيي
آن معا، إنه يثري أسئلة أنرتوبولوجية يف كل مرحلة من مراحل 

  .)31("التاريخ
يف كتاب حنو نقد العقل اإلسالمي ) هاشم صاحل( يذكر األستاذ

، إنه مشروع العمر "أن مشروع نقد العقل اإلسالمي"ألركون 
م  وخالصة الفكر، هذه العبارة ال تعين إطالقا اهلجوم على اإلسال

باملعىن السليب " نقد"كما توهم بعض السذج الذين يفهمون كلمة 
م جيهلون معناها الفلسفي العميق كما هو وارد عند  فقط أل

كل الرتاث العريب اإلسالمي منذ البداية وحىت اليوم )... كانط(
  .)32("ينبغي أن يتعرض لغربلة عامة شاملة
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من احلضارة على أساس أن أركون عاش يف الغرب ويكون قريبا 
الغربية يف التعامل والتعاطي مع املستجدات والتغريات احلاصلة يف 
هذه اجملتمعات، ألن اإلطالقية والوثوقية الفكرية أصبحت مرفوضة 
اليوم يف ظل التطور العلمي والفكري الذي عرفته اجملتمعات البشرية 
يف عصرنا هذا، فأزمة العقل العريب واإلسالمي ليست جديدة حىت 

ون قدرا مستبدا وخالية من أي حركة نقدية تقوميية، الن التحليل تك
املنطقي للعقل سيقدم نتائج يقينية ال حتتمل الشك واليت تبىن عليها 

  .إسرتاتيجية حترك العقل العريب اإلسالمي يف املستقبل
لذلك حاول أركون الوقوف على إشكالية يف غاية األمهية تتعلق 

افية والفكرية لنشاط العقل اإلنساين، خصوصا بتوسيع اآلفاق الثق
                                       ّ                    الذي يستطيع جتاوز السياجات العقائدية املشي دة وجعله يتحرك وفق 
حرية فكرية تتجاوز كل أشكال التعصب الفكري والديين 

، )االعتقاد وتكوين املوضوع اإلنساين(واإليديولوجي، وحتت عنوان 
  : يقول أركون

سالمي قليلني، وهم الذين ال يزال املؤرخون يف جمال الفكر اإل"
ّ                    جيرؤون على إرساء نوع من التحويل ميك ن من الدخول يف آفاق                                  
حتررية للعقل، فحني جتف املنابع أو عندما تغور متاما، فإن هذا 
يغذي لدى الكثريين من الباحثني نوعا من الوعي اهلادئ الذي 

ق األحداث املعلنة يف الوثائ" وثوقية"يستكني إىل ما ميكن تسميته 
  . )33("اجلاهزة

فقبل الشروع  يف النقد الفلسفي هلذا العقل وذلك الرتاث، 
خصوصا إذا تعلق األمر برتاث ثقايف وعقلي غين كالرتاث العريب 
اإلسالمي، ألن احلديث عن تاريخ الفكر العريب اإلسالمي يفرض 
التعامل معه بكل موضوعية وصدق، وعدم اختزاله يف علم دون آخر  

أو القانون اإلسالمي أو علم الكالم ويف كل هذا  كتاريخ الفقه
أنا أعتقد أننا خنسر  :" يتدخل العقل وميارس فعله لذلك يقول أركون

كثريا، إذا مل نرفق عملية النقد هذه جبرد فلسفي وجرد الهويت أيضا، 
مبعىن ينبغي تقدمي بديل ذي مصداقية وإال فإن الناس لن يتخلوا عن 

ولكن كلمة العقل ال تكفي هنا . )34("ةاملاضي مبثل هذه السهول
وهلذا "وحدها، ألن العقل هو من مجلة ملكات يستخدمها الفكر، 

يفضل أركون استخدام كلمة فكر على استخدام كلمة عقل، فالعقل 
، وألن العقل الذي كان يستخدمه )35("حباجة إىل الذاكرة واخليال

ابن (تخدمه ليس هو العقل الذي كان يس) احلسن البصري(اإلمام 
فالعقل ليس جوهرا ثابتا خيرج : "، وكذا أركون حيث يقول)خلدون

، إنه )36("على كل تارخيية وكل مشروطية، فللعقل تارخييته أيضا
مرتبط بالبيئة واجملتمع واحلالة التطورية لألنظمة الثقافية واملعرفية 

وقد حتدث أركون عن تارخيية العقل، . السائدة يف زمن كل مفكر

الطابع املتغري واملتحول للعقل، وبالتايل الطابع املتغري للعقالنية  أقصد
املنتجة عن طريق العقل، فالعقل اإلسالمي ليس جمردا أو مطلقا يقبع 
دوما خارج الزمان واملكان، وإمنا هو شيء مرتبط حبيثيات وظروف 

  .حمددة متاما
يقية، إذا حاولنا تتبع مسار أركون الفكري جند أن املنهجية التطب

ا تسري يف اجتاه حركة البحث العلمي  قد أثبتت فعاليتها خصوصا كو
املعاصر نفسه، حيث أركون يشكل بدوره قطيعة يف الفكر العريب 

لقد حرر اإلسالم من ذاته عندما وصل بالتحليل العلمي " اإلسالمي 
إىل أصل األصول، أي إىل النص القرآين نفسه حيث طبق عليه 

، إن )37("كرية فأضاءه بشكل غري مسبوقأحدث املناهج الف
ما كان ليحدث هذه ) م1985/ 1926(الفيلسوف الفرنسي فوكو

الثورة الفكرية لوال انتباهه قبل غريه من الفالسفة إىل أمهية علم 
التاريخ احلديث واستخدامه للكثري من أدواته ومصطلحاته، فكما 

ة داخل الفكر أحدث الفالسفة الفرنسيون ثورة ابستمولوجية ومنهجي
الفرنسي، فإن أركون أحدث ثورة داخل الفكر اإلسالمي والعريب، أي 
على الفيلسوف أن ميارس العلوم اإلنسانية واالجتماعية من أجل إثراء  
تفكريه، وجعله يستمد غذاءه الفلسفي من ممارسة هذه العلوم بشكل 

  .علمي وجترييب
عن العلوم  فالفلسفة مل تكن قطاعا معرفيا منفصال ومعزوال

األخرى، ما فتئت تسكن الربج العاجي أو مساء امليتافيزيقا اليت تقف 
فيه فوق مهوم اإلنسان وقضايا اجملتمع وتطلعاته حنو مستقبل أفضل، 
وإمنا أصبحت مواكبة ومطلعة على الواقع، تدرس هذه القضايا بكل 
صرامة عقلية وبعيدة عن كل تعصب إيديولوجي أو مذهيب، أصبح 

سوف يشمر عن ساعديه وينخرط يف املعركة كما يبحث مجيع الفيل
   .الباحثني، أصبح يلوث ساعديه برطوبة الواقع ولزوجة املاديات

  :أركون من التمرد الفكري إلى رفض الفصل بين الفكر والسلوك
أبو : "يكون أركون قد تأثر بأيب حيان التوحيدي حيث يقول عنه

ي  الروحي، أخي يف حيان التوحيدي هو أخي التوأم هو أخ
أحب هذا اإلنسان أحبه كشخص، ألين أجد فيه صفتني ... الفكر

من صفايت الشخصية  نزعة التمرد الفكري، أي رفض كل إكراه 
ميارس على العقل أو الفكر، ورفض كل فصل أو انفصام بني الفكر 

، ألن )38("والسلوك، أو بني العمل الفكري واملسار األخالقي العملي
  .دفع من وقت آلخر إلحياء احلركة الثقافية واحلضاراتالتمرد ي
لقد كان هذا الرجل واسع الذهن منفتح العقل ميأل احللقات  

الفلسفية، وقد اعرتف أركون بأمهية هذه الشخصية يف حياته الفكرية، 
التجربة  هفقد عاش جتربة فكرية وثقافية وأخالقية هائلة ومريرة، وهذ

ملثقفني العرب واملسلمني يف العامل معاشة اليوم من قبل بعض ا
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وقد وضح عالقته بالشخصيات الفكرية املاضية كابن "اإلسالمي، 
رشد مثال، فنحن ال نستطيع أن ننكر أنه قد ناضل وجاهد من أجل 

ا بالطبع أتبعه يف شيء واحد هو فضوله ... القضية اليت كان يؤمن 
  .)39("املعريف والفلسفي

  :ألوربيأركون وعالقته بالفكر ا
فعلى الرغم من أن اإلسالم له حضور قوي يف أوروبا لتواجد 
املاليني من أبنائه، فأركون يويل أمهية عالية للفكر األورويب إىل درجة 
أن اإلسالميني يتهمونه بالتبعية للغرب، كون أغلب حبوثه مركزة على 
قضايا الفكر العريب اإلسالمي وليس الغريب األورويب، فاإلسالم  

  .رة وثقافة هو جزء من العامل املتوسطي والعامل الغريب تارخيياكحضا
أما عن إمهال وجتاهل املثقفني عن جتربة اإلسالم بصفتها إحدى 
التجارب العاملية الكربى، فهم يفكرون داخل إطار عقالنية مقطوعة 
عن كل عالقة بالبعد الديين، وقد كانت حماولة أركون جادة عندما 

ألنظمة الالهوتية الدينية اليت عاشت عليها أراد أن يدرس كل ا
البشرية أزمانا طواال يف املاضي وسيطرت على مظاهر التفكري 

يف املفهوم ) (العقل املعلمن(البشري، أي حماولة املقارنة بينها وبني 
وهذه العملية تبدو من أهم املهام املطروحة علينا اليوم، أما  ،)األركوين

يف  تافقت عصر النهضة يف أوربا وتر سخعن النزعة اإلنسية اليت ر 
عصر التنوير منذ إعالن حقوق اإلنسان واملواطن على يد الثورة 

، اليت جاءت منادية حبقوق اإلنسان م1789الفرنسية الكربى عام 
احلرية، : (اليت تعترب من أكرب إجنازات الثورة الفرنسية، وكان شعارها

شكال العنف واالستبداد ، حني ثارت ضد كل أ)املساواة، واملؤاخاة
الذي ميارس ضد اإلنسان واإلنسانية مجعاء، رغم أن اإلسالم قد 
ّ                                            ّ        شر ع حلقوق اإلنسان وأبرز مكانته يف الوجود، وقد عرب  عن ذلك   
أركون  يف احملاضرة اليت ألقاها  يف القاعة التارخيية ألكادميية العلوم 

ية للثورة الفرنسية األخالقية والسياسية أثناء االحتفال بالذكرى املئو 
إن هذا اإلعالن قد بلور من قبل كبار علماء : "عندما استشهد قائال

املسلمني وأساتذة القانون وممثلي خمتلف حركات وتيارات الفكر 
  .)40("اإلسالمي

  : أركون والنزعة اإلنسية
يف ) م922/1023 ه414/ه320(رغم أن أبا حيان التوحيدي
ّ  الفكر العريب اإلسالمي قد كر س املؤانسة  لدراسة ) كتابه اإلمتاع(                        

، فهل أركون )العاشر ميالدي/الرابع اهلجري(اإلنسية العربية يف القرن 
يدعو حقيقة إىل مشروع إنساين جديد أو ما يسمى باإلنسية 
اجلديدة يف الفلسفة األركونية؟ ألن اإلنسية الشكلية السطحية قد ال 

دي مغلق ال يتالءم تؤيت مثارها عندما تتغلغل داخل سياج عقائ
والواقع الذي يعيشه اإلنسان، فهي ال تقيم أي مقارنة بني تعاليم 

الفلسفة اإلنسية النبيلة السامية واملمارسات السياسية القائمة، ويف 
فال يكفي أن نقول حنن إنسيون، حنن : "             ّ           هذا اإلطار يعرب  أركون قائال

ن أكرب قيمة يف مع النزعة اإلنسيـة واإلنسانيـة، حىت نعترب اإلنسا
اإلنسان أشكل عليه :(الوجود، وهناك مجلة رائعة للتوحيدي تقول

، كيف ميكن أن نصاحل اإلنسان على أرض الواقـع، )41( )"اإلنسان
ّ                          فقد جاء اإلسالم مبيتافيزيقا ربانية تكر م وختاطب اإلنسان أنه خليفة                                    

عل منه كائنا اهللا يف أرضه، وجتعله يف أمسى املعاين والقيم املثلى اليت جت
متعقـال ومتحضـرا، ميلك القدرة على التفاعل والتكيف مع خمتلف 

  .املستجدات
اليت تقـوم على احرتام اإلنسان واعتباره  إذا كانت النزعة اإلنسيـة

 فهذه النزعة ال تعترب: "أمسى ما يف الوجـود، فإن أركون يصرح قائال

ث العريب حكـرا على أوروبا والـغرب، بل متأصلة يف التـرا
، فكل مفكر يريد أن يضيف شيئا يف تاريخ اإلسالم )42("اإلسالمي

ويزيد من عظمة الفكر اإلسالمي يتهمونه، و هذا ما حصل يف 
املاضي وما زال حيدث يف احلاضر، فقد طفر أركون طفرة معرفية 

  .جديدة يف ساحة الدراسات العربية واإلسالمية
وتفكيك بنية العقل العربي  اآلليات المنطقية المستخدمة في نقد 

  :اإلسالمي
إن األداة اليت استخدمها كل من اجلابري وأركون إلجناز 
مشروعهما توحي باالختالف والتنوع، إذ جند أن اجلابري قد أعلن 
منذ بداية مشروعه عن تبنيه لإلبستمولوجيا واعتماد النقد 
 اإلبستمولوجي بغية تفكيك العقل العريب والكشف عن مكوناته،

وهنا نود الوصول إىل خالصة أوردها اجلابري حول طبيعة البحث 
إن : "االبستمولوجي مشريا إىل الصيغة اإليديولوجية فيقول

اإلبستمولوجيا تدرس وتنقد وعي اإلنسان بالعامل، مبا فيه هو نفسه، 
الشيء الذي ... وعيه املؤسس على أكرب قدر ممكن من املوضوعية

وجيا لواقعه العام، ومن هنا تلك الصيغة جيعل وعيه انعكاسا إيديول
اإليديولوجية اليت ال بد أن يتضمنها، صراحة أو ضمنا كل حبث 

  .)43( "ابستمولوجي
أما أركون فقد سلط مناهج علوم اإلنسان واجملتمع واللغة على 
الرتاث العريب اإلسالمـي، والتطرق للمقدس واملستحيل التفكري فيه، 

رتوبولوجيا اإلسالمية، طارحا األسئلة اليت مستعينا باأللسنية واألن
تنقب عن الفكر وحتثه على رفض التقوقع والتزمت والعمل بالعقل 
النقدي، لذلك حناول االعتماد على مقاربة بني هذين املفكرين يف ما 

  .جيمع بينهما وما يفرق بينهما، وما يربط بينهما من عالقة
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ي أن نتساءل عن وقبل الوقوف على حقيقة هذه املقاربة ينبغ
اآلليات املنطقية اليت اعتمد كل منهما يف نقدمها للعقل العريب 

  .واإلسالمي
( أما اآللية األوىل فتتمثل يف قياس الشاهد على الغائب، جند أن

قد استخدم هذه الطريقة لالستدالل على أرائه ) ابن خلدون
ئم االجتماعية والربهنة على قوانينه العمرانية اليت كونت الدعا

األساسية لعلمه االجتماعي واليت استقرأها بالنظر إىل  العمران 
  .البشري

فتتثمل يف تأثري علم املنطق على علم أصول   وأما اآللية الثانية
الفقه الذي ميثل كيفية تعقل أحكام الشرع ويبحث يف القواعد اليت 
ا إىل استنباط األحكام الشرعية من أدلتها اإلمجالية  نتوصل 

صيلية، والغرض منه هو فهم وتعقل العقيدة اإلسالمية، ألن والتف
امتداد العقالنية األرسطية للفكر اإلسالمي مل يقتصر على استخدام 
القياس األرسطي يف فهم املشكالت الفلسفية واملعرفية فقط، بل 

اإلمام (توسع إىل دائرة العلوم الشرعية، وهذا يظهر جليا يف منهج 
احملقق يف مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )ه 590/ه 538الشاطيب 

والذي أدرك أن الغاية منه هو تغطية أحكام الشريعة للواقع احلضاري 
اإلسالمي وعقلنة نصوص الوحي وترتيب هذه املصادر حسب 

  .التشريع اإلسالمي
لكن ما يهمنا حنن هو كيف نظر كل منهما هلذين املسألتني؟  

وأركون عندما استخدما جند اإلجابة يف منهج كل من اجلابري 
التحليل املنطقي لنقد العقل العريب واإلسالمي وتنقيته من الرواسب 
الفكرية التقليدية اليت أدت إىل حتجر وتقوقع العقل حول قضايا 
رجعية ال ختدم املسلم يف التكيف مع العصر ومسايرته لتقنيات 

ناء، البحث العلمي والتكنولوجي، الن النقد ال يعىن اهلدم بل الب
أي باشالر (وهذا حييلنا بدوره إىل اإلبستمولوجيا الباشالرية 

اليت اعتمدت التحليل والنقد إلعادة بناء الفكر ) م 1884/1962
فلسفة ( املعاصر وجعله أكثر ليونة وتقدما، واليت تأسست على

مفهوم القطيعة  "، ويتجلى )الرفض وإحداث القطيعة اإلبستمولوجية
اشالر أن الفكر اإلنساين عرف حتوالت جذرية اإلبستمولوجية عند ب

وعميقة، وذلك من خالل انتقاله من اإلشكالية قبل العلمية إىل 
، وهنا يظهر تأثري هذه العقالنية املعاصرة )44("اإلشكالية العلمية

وامتدادها للفكر العريب اإلسالمي خصوصا عند  اجلابري وأركون 
  .وكذا املنهج البنيوي املعاصر

تتبعنا هذه املقاربة املنهجية بينهما جند أن اجلابري مل  لكن إذا
يهتم بالظاهرة الدينية وال جتليات الوحي وال الدور الذي قـام به الرمـز 
واخليـال واملدهـش كمـا فعـل أركون، لكنه كان يشتغل على نصوص 

تراثية تدخل يف صلب ما أنتجه العقل اإلسالمي، يف حني جند أركون 
لفصل بني العقل العريب والعقل العريب اإلسالمي وبني قد عمد إىل ا

املشرقي واملغريب، ومن أبرز ما يفصل مشروع أركون عن مشروع 
اجلابري هو التصنيف الثـالثي للعقل العريب الذي وقف هذا األخري 
عنده يف ابستمولوجياه وأن النظـام الربهاين قائم على القياس 

  .األرسطي الذي يفيد اليقيـن
مل يقم أركون كاجلابري بتقسيم أنظمة العقل أو إجراء  كذلك

تفضيل فيما بينها، لكنه حاول أن خيضع العقل اإلسالمي مبجمله 
ملشروعه النقدي، دون أن يهدف إىل إضعاف العقل وإمنا إىل 

حممد أركون استبق كل " إخراجه من السياج الذي انغلق داخله، 
راديكايل للمشكلة الرتاثية ذلك عندما اخنرط يف التحليل النقدي ال

اليت فشل املثقفون العرب ليس فقط يف حلها وإمنا يف 
، هذا باإلضافة إىل أن أركون كان حريصا يف عمله )45("تشخيصها

على البحث حيث مل يعط أمهية إىل اجلانب اإلبستمولوجي يف 
عمله، والبحث يف عامل يتم التفكري فيه، وما مييز أيضا منهج أركون 

ابري هو التصوف، فاجلابري  يرى أن التصوف اإلسالمي قد عن اجل
غرق يف حبر اجملردات وباخلصوص عندما ادعى املتصوفة أن 

م هي مبثابة احلقيقة يف مقابل الشريعة   .مشاهدا
  :التحليل المنطقي ونقد العقل الغربي

جتدر اإلشارة يف سياق هذه املقاربة بني مشروعي نقد العقل  
، التساؤل هل الفكر العريب املعاصر يف حتليله لبنية العريب اإلسالمي

العقل العريب اإلسالمي اعتمد على التحليل املنطقي وتوظيفه وفق 
آليات منهجية دقيقة وواضحة املعامل؟ مثلما اعتمد مفكرو الغرب يف 
حتليل العقل الغريب والبحث عن الوسائل الكفيلة باملعرفة، كاألملاين 

من خالل ابستمولوجياه حمققا ) م 1804/  1724(اميانويل كانـط 
يف قدرة العقل وإمكانياته والتمييز بني عامل الفينومان أي الظواهر 
احملسوسة والنومان أي  امليافيزيقا، فالعقل بإمكانه أن يدرك القضايا 
واملشكالت اليت حتدث يف الزمان واملكان، أما عامل النومان فيفلت 

كانط بوجود اهللا واحلرية وخلود النفس، من قبضة العقل، ومنه يسلم  
ال يعين جمرد النقد، ولكنه يريد النقد التحليلي، ) "كانط(لذلك جند

فهو مل يهاجم العقل اخلالص، بل كان يرجو أن يظهر 
  .)46("إمكانياته

أن شروط تعقل املعرفة، أي ) "م1804/ 1724(فحسب كانط 
  دفعها إىل أقصى مشول
، هي مع بقائها معرفة مطابقةيد ممكن، ممكن وأقصى توح

االستعمال املشروع ألفكار العقل، أي استعماهلا استعماال تنظيميا 
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ّ                                     حمايثا، مما يعين أن  مثة استعماال غري مشروع للعقل ناتج  عن                 
  .     )47("اإلخالل بشروط املعرفة النظرية

   ّ                    ليحل ل اجلدل الديالكتيكي ) م1770/1831هيجل (لذلك جاء 
فعمل الفكر املنطقي ينطوي : "كم حيث يقولوفق نسق منطقي حم
اللحظة اجملردة وهي خاصة بالفامهة اليت تعزل : على حلظات ثالث

     ّ                                                    التعي نات، اللحظة الديالكتيكية وهي خاصة بالعقل السالب حيث 
ينبثق التناقض، اللحظة النظرية وهي خاصة  بالعقل املوجـب حيث 

) م1938/ 1859وسرله(كذلك . )48("يتم االرتفـاع إلـى التأليف
الذي استطاع أن يؤسس فلسفة معاصرة قوامها املنهج الظواهري، 

فالظوهرية تعين الواقع الذي يقصده املرء "ومن الناحية الفلسفية 
على الفلسفات السابقة جعلته ) هوسرل(، فثورة )49("بواسطة الشعور

يعيد بناء البيت الفلسفي قصد استنطاق األشياء بوصفها معطيات 
وجدت يف نفسي بداهة ما ): "هوسـرل(ا، ويف السياق ذاته يـقول ذا

هي بداهة أنه جيب علي قبل كل شيء أن أنشئ فينومينولوجيا 
ا علم  ماهوية تكون الصورة الوحيدة اليت حتقق أو ميكن أن يتحقق 

  .)50("فلسفي هو الفلسفة األوىل
 الذي جاءت شهرته يف الفكر) م1889/1951فتجشتاين(أما  

رسالة منطقية (الفلسفي املعاصر من كتابه على وجه اخلصوص 
، وجعل من التحليل هو احلجر األساس الذي أرسى عليه )فلسفية

ينوي نشر مصنف منطقي فلسفي الذي ) فتجشتاين( فلسفته، وكان
حيتوي على مقاربة للفلسفة تنسف إمكانية التفلسف وتعيدها إىل 

  .)51("نقطة االنطالق
تكون أشبه بالثورة على الفلسفة التقليدية، ) شتاينفتج(ففلسفة  

الذي يعد حبق من أعالم الفكر الفلسفي ) م1872/1970راسل(و
وإمام التحليل املنطقي املعاصر، فالفلسفة العلمية عنده هي جهد 
عقلي متواضع يرفض التورط يف إقامة مذهب ميتافيزيقي، ومعاجلة 

هج التحليل املنطقي، املشكالت الفلسفية عن طريق اصطناع منا
وتتضح لنا من تأكيده على ضرورة توافر الطابع العلمي للفلسفة، "

ا الفالسفة لبناء انساق فلسفية على غرار  ورفض أي  حماولة يقوم 
  .)52("ما تذهب إليه امليتافيزيقا التقليدية

الفيلسوف اهلريمينوطيقي الذي سار ) م1900/2002غادامار(و 
الذي قام ) م 1889/1976هايدغر ارتن م(على خطى الوجودي 

بنقد اهلريمينوطيقيا اليت تبحث عن منهج  يعتمد على عملية الفهم 
يف نقد العقل الغريب األورويب بصفة خاصة، ميكننا أن نكتشف ذلك 

وعليه وجدت من جانيب، املنطلق األول يف نقد املثالية : "يف قوله
  . )53("فةواملنهجاوية اللتني ميزتا عهد نظرية املعر 

فالتحليل إذا يعمل على تقدمي نتائج يقينية ال حتتمل الشك  
والتخمني، لتحديد حركة العقل العريب اإلسالمي يف املستقبل، حيث 
جند أن نقد العقل العريب الذي اعتمد على حتليل إيديولوجي مل يدرك 
نتائج يقينية مثلما هو الغرب، ألن العقل العريب اإلسالمي ظل 

  .إشكاليات أكثر تعقيدا كالتخلف واالنغالق الثقايف يتخبط يف
فنقد العقل عند اجلابري ال يعين الرفض بل معناه النهضة، فهو 
أن النظام الربهاين هو النموذج، الذي يدعو إىل عصر جديد يعيد 
احلياة إىل النظام الربهاين الذي أسس على وفقه الفكر احلديث 

. هو السالح لبداية عصر جديد واملعاصر الغريب، معتربا أن العقل
كما جند اجلابري يرى أن احلضارات الثالث أنتجت العلم، بل 
التفكري يف العقل، وقد اعتمد يف نقده للعقل على عدد من املفاهيم 

 كو ن(الفلسفية واملنهجية الغربية، كمفهوم العقل 
 كو ن وامل

ُ  َّ امل
     ِّ  ُ

عند )   
لوجية عند ، ومفهوم القطيعة اإلبستمو )م1867/1963(الالند

ومن ). م 1926/1985فوكوميشال (، واألركيولوجيا عند )باشالر(
خالل حديث اجلابري عن العقل اإلسالمي وتركيبته الداخلية وكيفية 
نشأته وطرائق اشتغاله يف التاريـخ واجملتمـع، خلص إىل أن هذا العقل  
حتول إىل عقل صلب ومغلق على ذاتـه، وهذا لنزع صفة العقالنية 

  .عنه
ينطلق هو األخر من منظور نقدي متفتح قائم على ) أركون(لكن

تصور معني  للعقل اإلسالمي، قائم على منهج تفكيكي دريدي أي 
ألن اخلطاب الفلسفي "، )م 2004/ 1930جاك دريدا(نسبة إىل

الدريدي خطابا مفككا من حيث إنه يرمي إىل إعادة النظر يف 
وزه العصر وجتاوزته احلقيقة، اخلطاب الغريب امليتافيزيقي الذي جتا

لذلك استخدم أركون . )54("يرفض مركزية العقل) جاك دريدا( لكن
كل األدوات يف إطار مشروعه الفكري الذي يسميه اإلسالميات 
التطبيقية، والذي يهدف إىل إحداث قطيعة إبستمولوجية مع 
 الدراسات التقليدية اإلسالمية، اليت توصف بالرؤية السكونية واليت
تستخدم املناهج الوضعية والتارخيية والفيلولوجية، حني جتاوزها التطور 

إن اهلدف األقصى للتفكيك يتمثل : "العلمي، ومنه يقول أركون
بإتاحة معرفة للظواهر البشرية واالجتماعية والتارخيية ومعرفة كيف 

  .)55("تشكلت وانبتت، كما أنه يقوم بوظيفة حتريرية وتطهريية ومؤكدة
  :ري وأركون وإعادة بناء العقل العربي اإلسالميالجاب

جتدر اإلشارة يف سياق هذه الدراسة بني مشروعي نقد العقل 
العريب اإلسالمي إىل مفهوم القطيعة املعرفية واملفاضلة اليت أقامها 
ا اجلابري للرتاث  اجلابري بني املشرق واملغرب، فالقراءة اليت قام 

ه عند نقطة مفصلية تكمن يف إبراز العريب اإلسالمي متيزت بوقوف
االختالف بني التجربة الفكرية اليت عرضها املشرق العريب اليت 
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وبني التجربة ) العقل املستقيل(وصلت يف األخري إىل ما أمساه 
الفكرية اليت جتلت يف املغرب العريب وأدت إىل تأسيس النظام الربهاين 

يبقى الربهان كنظام : "وجعله ركيزة البد منها، لذلك يـرى اجلابـري
معريف بقي متميزا، منهجا ورؤية عن البيان والعرفان بكونه يعتمد 
منهج أرسطو ويوظف جهازه املفاهيمي واهليكل العام للرؤية اليت 
شيدوها عن العامل، عن الكون  واإلنسان واهللا، مما جعل منه عاملا 

معهما،  معرفيا خاصا خيتلف عن عامل البيان وعامل العرفان ويدخل
  .)56("وبكيفية خاصة مع البيان يف عالقة احتكاك وصدام

فكل حماولة  للنهوض باحلضارة اإلسالمية املعاصرة جيب أن  
ترتكز على منوذج مستمد من الرتاث، لكن ليس غريبا أن يتحقق 

يف جمال ) م1198/ه595-م1126/ه520ابن رشد (ذلك مع 
 الشاطيب(و) ه456/ه384ابن حزم األندلسي(الفلسفة، و

. فيما خيص علم أصول الفقه والتشريع اإلسالمي)  ه590/ه538
ومل يتفق أركون مع اجلابري يف حديثه عن القطيعة، وإمنا على توسيع 
دائرة هذا املصطلح ملزيد من االستفادة وتسليط الضوء على الطبقات 
 التارخيية املرتاكمة، فهو ال يرى أية قطيعة بني املشرق واملغرب أو بني

الربهان والبيان والعرفان، ومل ير أركون أية قطيعة حقيقية بني الفكر 
  .الدينـي والعقلـي، أو على صعيد استخدام العقل

فاملهم عند أركون هو كيف استوعب العقل اإلسالمي الفكر  
اليوناين، وتفاعل معه من خالل املناظرات واملناقشات اخلصبة 

ه، أي املناخ املنفتح على واإلنتاج الفكري القيم الذي وصل إلي
النقاش واحلوار موازاة مع االنغالق والقطيعة  اليت ستحدث يف املرحلة 
التالية للعصر اإلسالمي الكالسيكي املبدع، مرحلة االجرتار والتقليد، 
ويشري أركون إىل استمرارية اخلطاب الديين السائد حاليا يف القرن 

اجة والتأويل هي نفسها، إذ العشرين، ألن رؤية العامل واإلدراك واحمل
ملاذا ال متأل ساحتنا : "يقول اجلابري يف خامتة كتابه  بنية العقل العريب

الثقافية بقضايا تراثنا هلا عالقة باهتمامات شعوبنا، اهتمامات النخبة 
والشباب واجلماهري قضية اللغة وجتديدها وقضايا الشريعة وشروط 

طويرها، والعقيدة  وأنواع  التجديد فيها وإمكانات تطبيقها وت
ا، أضف إىل ذلك نتائج  األغالل الفكرية  والسياسية امللتصقة  

ا   .)57("قضايا التاريخ واألدب والفلسفة اليت يزخر تراثنا 
  :الخاتمة

إن اإلميان  بقوة احملاجة وأمهيتها هو الشرط املسبق لكل حبث فكري 
عرفة فحسب، وإمنا جاد وهادف، مما جيعل من العقل ليس ملكة للم

        ّ                                                 أداة فعا لة يف التعاطي مع املشكالت الفكرية والفلسفية على وجه 
اخلصوص، فتحليل العقل العريب اإلسالمي ونقده يف الفكر العريب 
املعاصر، وإعادة صياغة مفاهيمه وفق آليات منطقية حمكمة يعمل 

على استخدام العقل وتكييفه مع اجملتمع العريب اإلسالمي، إال أن 
اجلابري وأركون أحدثا ثورة فكرية وقطيعة إبستمولوجية يف الثقافة 
العربية اإلسالمية، فإعادة قراءة العقل ونقده تعد خطوة هامة حنو 
التجديد واملعاصرة وعدم الركون إىل املاضي واجرتاره، فقد استطاع  
  .  كل منهما تأسيس فكر عقالين حداثي وفق منطلقات نقلية عقلية

   :   الهوامش
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  التنمية والتعايش
  .للتعايش الثقافي كقوة محركة للتنمية البشرية - تنموية - سوسيو دراسة

  ن معمر باهللا  عبد.دو  وهيبة بوربعين.أ
  جامعة تلمسان

  :مقدمة
وسيلة حلياة إنسانية   ،ثقايف قوة حمركة للتنمية البشريةالتعايش ال

ضرورة ملحة لإلستعمال  كرمية ،ركيزة صلبة لتعزيز التنمية البشرية،
امل يعيش ثورة علمية معرفية وإعالمية وتطورا هائال يف اإلبداعي لع

تقنية املعلومات واالتصاالت بشكل خاص يف بلوغ االحرتام والتفاهم 
متني  نفسها كأساساملتبادل والتعاون املشرتك بني دول جهود التنمية 

لذلك البد من  للتمكني االجتماعي الذي يهدف إىل بناء السالم،
اإلمنائي املبكر إحدى األدوات الرئيسية  إعتبار جهود اإلنعاش

لتحقيق بناء السالم واإلستقرار ووسيلة لتعميم مبادئ احلكم الراشد 
وممارسته ضمن القطاع العام ومنظمات اجملتمع املدين، واعتبار هذا 

أساسيا لتمكني األخري النهج الفعال لتحقيق التنمية البشرية، وشرطا 
  .بناء السالم املستدامالدولة و 

 :مفهوم التعايش الثقافي وضوابطهفي   -1
التعايش ضرب من التعاون املشرتك الذي يقوم على أساس الثقة 

بطواعية واختيار والذي يهدف إىل حتقيق  واإلحرتام املتبادلني،
األطراف اليت ترغب يف تقبل  أهداف يتفق عليها الطرفان أو

لقبول بالتنوع إن التعايش قائم على تعلم العيش املشرتك وا ،)1(بعضها
  اآلخر ضمنمبا يضمن وجود عالقة اجيابية مع 

ضوابط الشرع دون ترك فسحة ليؤثر طرف ما على ثقافة املسلم 
ولن يجعل اهللا للكافرين {:الصحيحة وذلك من منطلق قوله تعاىل

  .)2(}على المؤمنين سبيال
أما ثقافة التعايش فهي روح مجاعية تشيع يف اجملتمع حبيث يكون 

معهم داخل  )3(ب على أفراده قبول اآلخرين املختلفني والتعايشالغال
  .حيز مكاين وزماين واحد متقارب

إن تعايش الثقافات هو جتسيد عملي نوعي للتعايش وثقافته على 
أرض الواقع اجتماعيا وتشريعيا وتنظيميا، حبيث يوفر لآلخرين 

يش العادي املختلفني كل الضمانات القانونية واملادية واملعنوية للع
م املتعددة   .دون مشقة أو عناء ووفق خصوصيا

 :التأسيس النظري لثقافة التعايش- 1-1
اإلسالم ثقافة إنسانية تدعو إىل تعايش بين اإلنسان رغم  أسس
 ،)4(النبوية وجتد للتعددية مرجعيتها من القرآن والسنة اختالفهم،

  هم حيث مت التأكيد على اختالف أجناس ولغات الناس ومنازع

  
عتقاد، وتداوهلم على مراكز العلم ومداركهم وحريتهم يف التدين واإل

والقرار، وغريها من مظاهر التعدد والتنوع والتداول الفكري وقد نص 
القران الكرمي والسنة النبوية على وحدة األصل اإلنساين، مع اإلقرار 
مببدأ االختالف والتنوع البشري يف شىت اجملاالت وترتب عن ذلك 

رورة التفاهم والتعارف بني الناس وهو ما يقتضي احلوار بني ض
املختلفني وجتنب الصدام والصراع، وإحالل التنافس والتدافع 
احلضاريني كآليات ضرورية  للصالح واإلصالح ودفع الفساد عن 

وحالة  )5(وجعل حالة السلم هي األصل الكون والنوع البشري،
  .احلرب هي االستثناء
لى ثقافة التنوع الثقايف حتافظ وتعرفنا على هويتنا إن احملافظة ع

مع األخر فعندما تكون العالقات اجيابية فان ذلك سوف يعزز 
  .الكرامة واحلرية واالستقالل

إن التعايش واحد من أهم املفاهيم األساسية يف تاريخ الثقافة 
الغربية والفلسفة احلديثة خصوصا، هو أن الشرعية الفعلية للوجود 

ا ذاتية املفرت  ا احملددة موجودة فقط عندما تعرتف  ض من صفا
وهو '' وجود''أخرى،ووفقا هليغل فان جوهر فكره قائم على مصطلح 

فاملطلوب منا هو االعرتاف املتبادل كشرط '' تعايش''يف األساس 
  .احلرية واالستقالل ألجلضروري 

 :ضوابط التعايش الثقافي- 1-2
بآية حال من األحوال متييع إن التعايش الثقايف ال يعين 

وخلط األوراق، ومزج العقائد وتذويبها وصبها يف قالب  )6(املواقف
واحد حىت وان زعموا انه قالب إنساين يف الصميم، ذلك أن 

  .أصحاب العقائد السليمة ال يقبلون هذا اخللط املريب الغامض
إن التعايش الذي يسلب املسلم هويته وجيعل توازنه خيتل وكيانه 

أما إذا كان  يهتز هو ليس بتعايش إمنا هو غش واحتيال وتضليل،
التعايش بان حيتفظ كل طرف بدينه كامال غري منقوص ويتشبث 
مبكونات هويته وافرة كان هو عني القصد وجوهر التعامل الذي 

  . يسعى املسلم إىل إقامته مع غري املسلمني 
ة واالحرتام إن التعايش بني املسلمني ينبغي أن ينطلق من الثق

املتبادلني ،ومن الرغبة يف التعاون خلري اإلنسانية يف اجملاالت ذات 
 .االهتمام املشرتك وفيما ميس حياة اإلنسان من قريب
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  :التنوع الثقافي- 1-3
والشعوب  األممالتمايز الثقايف أساس التفاعل والتعايش بني 

كن للمرء أن فالتفاعل ال يلغي التمايز، وال مي وشرط للتفاعل الثقايف،
ينكر وجود قواسم مشرتكة بني احلضارات، فاالختالف الثقايف هو 
الذي يعمق الرؤى احلضارية الذاتية ويؤسس لقيم احلوار مع األخر 

  .)7(والتفاعل
إن احلوار وسيلة حضارية متقدمة،هدفه االلتقاء والتعايش مع 

أو ومل يكن هدفه القضاء على نقاط االختالف  احرتام اخلصوصيات،
فال وحدة للعامل إال باختالف اهلويات والتنوع ،وال :التطابق املطلق 

فال ميكن للثقافات أن تتوحد وتنصهر يف  )8(تنوع إال بوحدة العامل
هوية واحدة أو ثقافة واحدة فال أصالة إال جبوهر االختالف الثقايف،  
كما أن املعاصرة ال تتحقق يف السياق التارخيي واالجتماعي إال 

  .)9(تحرر من وهم املطابقةبال
وجند بشهادة التاريخ احلضاري أن التنوع الثقايف كان سببا يف 
ازدهار احلضارة اإلنسانية واألمثلة عن ذلك كثرية سواء بالنسبة 
للحضارة العربية اإلسالمية مع احلضارات اليونانية واهلندية والفارسية، 

عربية اإلسالمية، ونتج عن هذا التفاعل مزيج شكل جوهر احلضارة  ال
مع حضارات الشرق ) الغربية(وكذلك تفاعلت احلضارات اليونانية 

القدمي، وكذلك احلال مع احلضارة األوروبية احلديثة اليت تفاعلت مع 
ا اليت متتلك  لت من منابع العلم واملعرفة فكانت هلا حضار الشرق و

الذي اختذ  فهذا النوع من التفاعل احلضاري خصوصية متأثرة بالبيئة،
موقفا وسطا بني موقفني متطرفني أي االنطالق أو الذوبان أو 

يعرب عن أمهية التنوع واالختالف الثقايف بني األمم، ويؤكد  )10(التبعية
ولكن  أن التنوع الثقايف مل ولن يكون سببا للنزاع والصدام بني الدول،

اقتصادية نزاعا حمتوما ألسباب ثقافية بل '' جيحألت''ميكن استخدامه 
فالعاملية هي األخذ والعطاء بتأسيس حوار . )11(يف معظم األحيان

عاملي قائم على التواصل املستمر الن االنعزال والتقوقع واالنغالق 
على الذات من ابرز عوائق  احلوار ويف املقابل فان االستعالء الثقايف 

 .)12(يشكل حاجزا أمام عملية احلوار
  -أية عالقة–ية البشرية التعايش الثقافي والتنم-2
  :التنمية البشرية مفهوم  2-1

عرف برنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية يف تقريره العاملي 
االتنمية البشرية على  1990الصادر سنة  عملية توسيع " :أ

ومن حيث المبدأ هذه الخيارات يمكن أن  لخيارات األفراد،
  .)13("تكون مطلقة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت

ولكن اخليارات األساسية الثالثة على مجيع مستويات التنمية 
  :البشرية

 .أن يعيش األفراد حياة مديدة وصحية -1
 .أن يكتسبوا املعرفة -2
ولكن التنمية  أن حيصلوا على املوارد الالزمة ملستوى معيشة الئق، -3

البشرية ال تنتهي عند ذلك فاخليارات اإلضافية ترتاوح من احلرية 
واالقتصادية واالجتماعية إىل التمتع بفرص اإلبداع واإلنتاج  األساسية

وبالتايل  والتمتع واالحرتام الذايت الشخصي، وحبقوق اإلنسان املكفولة،
فالتنمية البشرية ترتكز على تكوين بيئة مالئمة حلياة مديدة وصحية 

 .وقائمة على اإلبداع 
) 14("يالاإلنصاف بين األج"تركز التنمية البشرية على فكرة 

حبيث تتعدى فكرة اإلنصاف مفهومها الضيق املرتكز على الدخل 
دف إليها التنمية  إىل عملية املساواة وتعزيز خيارات الناس اليت 
البشرية بان تكون لصاحل األجيال احلالية واملستقبلية على السواء دون 
التضحية بقدرات وفرص احدها يف سبيل األخر، فاإلنصاف 

  .إلنصاف داخل اجليل الواحد و فيما بني األجيال املطلوب هو ا
  :إن التحليل النهائي للتنمية البشرية 

أي بناء القدرات اإلنسانية عن طريق تنمية املوارد : تنمية الناس -1
 .البشرية

 .مردود النمو جيب أن يظهر يف حياة الناس يأ: الناسجل أمن  -2
التأثري على  متكينهم من املشاركة بفعالية يف يأ: الناسمن قبل 

م   )15(.العمليات اليت تشكل حيا
  :التعايش السلمي أساس التنمية  - 2-2

مما الشك فيه أن النزاعات املسلحة،سواء أكانت دولية أم غري 
تعد من العوائق الكربى اليت حتول دون حتقيق أي تقدم  )16(دولية

فالتنمية حتتاج واىل ظروف أمنة  وتطور تنموي تطمح إليه الدولة،
وسليمة للنهوض باجملتمعات، وقد تعددت الدراسات اليت تناولت 
موضوع العالقة بني التنمية والسالم، ففي حني يرى البعض إن 
السالم هو أساس التنمية، يشدد البعض األخر على أن التنمية تأيت 

وبناء على ذلك ال ميكن للتنمية  مكملة ملشروع بناء السالم،
يف اجملتمعات اليت حتتل فيها الشواغل تتحقق بسهولة  ،)17(البشرية

فاجملتمعات اليت ختصص جزءا كبريا من  العسكرية مركز الصدارة،
جهدها االقتصادي لإلنتاج العسكري تقلل بالضرورة من فرص 
ا يف التنمية ،فغياب السالم غالبا ما يدفع اجملتمع إىل ختصيص  شعو

اليت ختصصها  نسبة من ميزانيتها لإلنفاق العسكري اكرب من تلك
خاصة وان   الحتياجات التنمية يف جماالت الصحة والتعليم،

االستعداد للحرب يستهلك مواد ضخمة للغاية ويعيق تنمية 
املؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ورغم أن األنشطة 
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غري أن أمهيتها  اإلمنائية تعطي أفضل نتائجها يف ظروف السلم،
تقدم االجتماعي لتشكل حقا أساسيا من تتخطى حدود التطور وال

  .حقوق اإلنسان املرتابطة وغري القابلة للتجزئة 
  :التنمية كحق إنساني  2-3

إن التنمية تتضمن حتوال هيكليا يف االقتصاد يضم جوانب 
اجتماعية وسياسية إىل جانب العناصر االقتصادية وهي تعبري عن 

وخطط إسرتاتيجية جهد قصدي توجهه الدولة عن طريق وضع برامج 
تفصيلية كفيلة بالتحول املطلوب من دون أن تتخلى عن دورها 

على عكس النمو االقتصادي الذي ال  األساسي يف هذه العملية،
  .)18(يتحقق إال بصورة عفوية وتلقائية

وقد سامهت األمم املتحدة يف تأصيل العالقة بني السالم والتنمية 
على  )19(غير قابل للتصرفأساسي  كحق  األخريةعرب تكريس هذه 

قدم املساواة مع حقوق اإلنسان ليشمل الظروف املادية اليت حتد من 
ا  إمكانات غالبية البشر من املسامهة واالنتفاع بثمار تنمية جمتمعا

وعرب تأكيدها على مبدأ السلم واألمن الدوليني اللذان يشكالن 
  .احلق يف التنمية أساسيان ألعمالعنصران 

األمم املتحدة هذه العالقة بني السالم والتنمية يف  كما عمقت
انطالقا من حتديد األسباب اجلوهرية الكامنة وراء  تقاريرها السنوية،

السالم حلماية  أمهية إحقاقاندالع أعمال العنف مشددة على 
اإلنسان استجابة لفطرته يف البحث عن األمن وغريزته يف طلب 

ض حتما لالنتهاك يف حاالت حفظ الذات وصون حقوقه اليت تتعر 
العنف والنزاع  املسلح ،ولتحرير املوارد البشرية واملادية من االستهالك 
لصاحل النزاع وتوجيهها حلل مشكالت اجملتمع وحتقيق التنمية والتقدم 
وتطوير القدرة على اإلبداع احلضاري والذي ال يتحقق على النحو 

  .األمنيف ظل السلم و  إال 22األمثل
ا تضيف التنمية عوامل اجيابية على مشروع بناء السالم وبدوره

خالل مرحلة ما بعد النزاع من خالل ما تنطوي عليه من أبعاد 
تشمل خمتلف اجملاالت اليت تقوم على أساسها حياة اإلنسان 

  .وازدهاره
 :لتعايش الثقافي و التنمية البشريةا- 2-4

فهو تعبري عن إن التعايش الثقايف جزء ال يتجزأ من حياة الناس 
إنسانيتهم بكل ما حتمله الكلمة من معىن فعربها تكرس أمناط 
التفكري وتؤسس الرؤى واإلجتاهات يف خمتلف املستويات احلياتية 

ذا املكون األساسي يف حياة  لإلنسان، وبالتايل فأي مساس 
ذا اجلزء األصيل املرتبط  اإلنسان هو مساس بشكل أوبآخر 

إنسان من هذا التصور فإننا نعترب أن من حق كل  بإنسانيته، وانطالقا
يعرب عن هذا الثراء اإلنساين والغىن الثقايف دون أن يشعر يف حلظة  أن

من اللحظات أن كيانه مهدد أو جيد نفسه حماصرا عرب جمموعة من 
 السياجات املعيقة للممارسة احلرة ألي كيان ثقايف دون جرب أو

ا البعد وهو تصور نابع من  أن أ إكراه، ي تنمية ال تراعي يف حسبا
وال  هي تنمية برتاء ال تستطيع أن تبلغ مبلغ الناس، الثقايف لإلنسان،

إذ  واإلقتصادية واإلجتماعية، )20(أن حتقق أية  من مطالبهم السياسية
الناس من توسيع البعد الثقايف يف املقاربة التنموية ركيزة أساسية متكن 

م وممارسة م نطاق م دون اإلحساس واهبهم وطموحاخيارا
فنخرج بالتنمية البشرية من املقاربات األحادية  ،بالتضييق واإلكراه

رغم أمهيتها إىل عامل رحب تصبح فيه التنمية عملية توسيع اخليارات 
مبا فيها احلريات الثقافية، ويصبح البعد الثقايف بعدا اجيابيا وعامال 

  .ا وختلفهارئيسيا يف النهوض باألمم بدل تأخره
ا أحداث يرتكز البعد  إن الناظر إىل أحداث عاملنا املعاصر يرى أ

االثقايف بشكل كبري يف إد اإلقصاء الثقايف وعدم احرتام  إذ ،ارة جمريا
اجلانب اإلنساين يف تركيبة اإلنسان الثقافية ال ميكن أن ينتج إال نوعا 

  تكرة من احلقد الدفني والعداء املضمر لثقافة األخر احمل
أو غري املراعية للخصوصيات  الثقافية للشعوب واألقليات، ومن 
هذا املنظور فان أي مقاربة ال تراعي التعايش الثقايف هي مقاربة 

 ،املوت البطيءعاجال اإلندثار و  أجال أممآهلا  أن فاشلة بالضرورة إذ
ا بشكل من األشكال ا من خالل احتضا ا حتمل بوادر مو  أل

  .عنف وعدم االستقرار واستحالة العيش املشرتكألسباب ال
إذ ال  )21(إن قضية السالم قضية حمورية يف عملية التنمية البشرية

يث عن التنمية دون هذا العامل األساسي،فالتنمية حتتاج دميكن احل
 إىل مناخ من االستقرار واألمن من اجل تعبئة املوارد لتحقيق التنمية،

د األمم املتحدة تنصب حول حفظ ومن هذا املنطلق كانت جهو 
السالم العاملي الذي يضمن جوا مالئما ملسريات تنموية يف بقاع 
األرض غري أن حتقيق هذا املبتغى ظل رهني جمموعة من االعتبارات 

فأي تصور يريد قمع " صيانة الحريات الثقافية"لعل من أمهها 
اللغة  احلريات وقولبة اإلنسان يف قالب واحد دون احرتام عوامل

فالتنمية .والعرق والدين يكون مآله الفشل والتنازع  يف حتقيق التنمية 
اإلنسان  إلنسانية إىل جانب حتقيق الشروط األساسية البشرية تتطلب

اإلعرتاف حبرية الناس الثقافية وحقهم يف انتمائهم الديين، وتضع –
 حدا كبريا لكثري من اإلضطرابات السياسية اليت تتسبب يف خلخلة

  .السلم االجتماعي، وعرقلة عملية التنمية البشرية
فانه ال ميكن أن نتحدث عن مناخ مالئم وجو أخرى من جهة 

 أن) 22(من االستقرار السلمي إال يف ظل إقرار حقيقي حبق كل إنسان
الغىن يف تركيبته الثقافية دون ضرر أوإضرار يعرب عن مكونات ثقافته و 

وإمنا هي نظرة متكاملة هلذا  سنة،وهو أمر ال تكفي فيه النيات احل
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املشروع اجملتمعي واإلنساين عرب نشر القيم الدميقراطية والتشاركية 
العام وعرب منظومة تشريعية حتفظ هلذا املعىن الثقايف  إلدارة الشأن

وجوده واستمراره من اجل خلق جو إنساين ينعم فيه اإلنسان باحلياة 
" اإلقصاء الثقايف"بغي حماربة الكرمية على مجيع املستويات كما ين

الذي مل يأت لشعوب العامل إال باملشاكل املتتالية والصراعات 
الن اإلقرار بالتعايش  اجلماعية، وتعويضها بالتنوع الثقايف قوال وفعال،

وهلذا فمن  الثقايف ضرورة أنية يفرضها الواقع املتعدد لشعوب العامل،
حلق يف أن ميارس حريته يف الطبيعي أن يكون هلذا الغىن الثقايف ا

  .اختيار دينه آو لغته أو تراثه دون جرب أوإكراه
إن اجلو الذي ال يراعي خصوصيات التعايش الثقايف هو جو 

فاجملتمع الذي  ملغوم سرعان ما ينقلب سلبا على املسريات التنموية،
يؤمن بالتنوع الثقايف وحق اإلنسان يف ممارسته بشكل طبيعي هو 

بعيدا عن  ،)23(من اجلو السلمي والتعايش املشرتكوحده الذي يض
وهو الكفيل أيضا بالقضاء على أسباب  الروح العدائية واإلنتقامية،

االضطرابات والتوترات الذي يؤدي إىل خلخلة النظم االجتماعية 
  .وزعزعة السلم الذي يعوق التنمية البشرية املنشودة

قامت على إرادة  إذا إالعملية ال تتحقق ) 24(إن التنمية البشرية
فهي مؤسسة نابعة من  ةاجملتمع ميلك وعيا عميقا بشخصيته التارخيي

ة من قبل جمموع القوى احليوية لألمة ولذا سري الداخل ومدفوعة وم
ا جيب أن تتضمن كل أبعاد احلياة االجتماعية وطاقات األمة اليت  فإ

ون هؤالء  ينضوي فيها كل فرد وكل فئة وكل طبقة اجتماعية حبيث يك
ا كلهم مدعوون إىل املسامهة يف وملا   ،اجلهود العامة و اقتسام مثرا

كانت القيم الثقافية من عناصر التعايش احلضاري تشمل كل مظاهر 
ا وجتسد التعبري عن القيم السامية للفرد و  عن اجملتمع و احلياة ومستويا

ا هي اليت تقود التنمية البشرية و تضفي  عليها فهمهم للحياة فإ
  .مستها اإلنسانية

وقد بدأ علماء اإلجتماع يف الثمانينات من القرن املاضي 
إىل العوامل الثقافية يف تفسري عمليات التحديث  فأكثر يتجهون أكثر

جند من بينهم عامل اإلجتماع و  ،التنمية وما جيري يف اجملتمعاتو 
 كان أول من أبرز الصلة بني)1920-1864(''ماكس فيبر''األملاين 

األخالق البروتستانتية "التنمية البشرية يف كتابه م الثقافية و القي
ا ظاهرة ثقافية يف  و  )25("الروح الرأسماليةو  فسر صعود الرأمسالية بأ

جوهرها هلا جذورها العميقة يف الدين ،وكان على العامل االنتظار حىت 
وهو موظف يف برنامج " لورنس هاريزون"حني اصدر  1985عام 
للشؤون الدولية  هارفارداملتحدة األمريكية الالتينية عن مركز  األمم

حاول فيه إثبات أن الثقافة يف الغالبية العظمى من بالد أمريكا و 
  .األساس للتطور و  الالتينية كانت العقبة األوىل

قررت أكادميية هارفارد لدراسات الدولة  1998 ويف صيف
افة والسياسة وبني الثقاإلقليمية استكشاف احللقة اليت تربط بني 

عناصر "وعقدت ندوة عن  ،التطور االقتصادي واالجتماعي
اآلداب ون و يف األكادميية للفن" التقدم البشريالتعايش الثقافي و 

شارك فيها  1999 نيسان - أبريلوالعلوم يف كامربدج خالل فرتة 
العالقة وقد أمجع الباحثون على  ،هور متميز من الباحثني املثقفنيمج
وأن ثقافات األمم  التنمية البشريةوثيقة بين التعايش الثقافي و لا

  .املتخلفة هي السبب يف ختلفها
 ويرى بعض األونثروبولوجيني أن كل ثقافة إمنا حتدد أهدافها

أخالق و  أخالقها من داخلها وهو ما يتعذر تقييمه يف ضوء أهدافو 
ا حبكم تعريفهاو  ثقافات أخرى ا يف و امل تكعبنية متناسقة و  أ أ

  .من خارجها ترتتب عنه مظاهر صراع و معاناة وختلف إقحام
إن أهم األسباب يف فشل املشاريع التنموية يف معظم البالد ما  
كانوا على وعي بأن التصدي ملوضوع الثقافة ميس أعصاب شديدة 

  .التقدير الشخصي للذاتو  احلساسية هي األعصاب القومية والعرقية
شرية ال جيوز أن يبقى قاصرا على حماولة إن مفهوم التنمية الب

اللحاق اقتصاديا أو تقنيا بالدول األكثر تقدما ،بقدر ما جيب أن 
يهتم بالكشف عن قدرات الشعوب وإمكان إستغالل هذه القدرات 

رورة معرفة العاملية وهو ما يعين ضاملستويات احمللية واإلقليمية و على 
ااإلو راستها لفهمها دثقافات هاته الشعوب و  كما أن  ،سرتشاد 

ة مدى تقبلها اإللتفات إىل هاته الثقافات ال يعين فقط معرف
معرفة الهوية "إمنا يقتضي يف الوقت نفسه و  ،للمشروعات املقرتحة
ألن هذه اهلوية ختتلف من حضارة إىل أخرى " الثقافية للمجتمع

ثر ومن جمتمع إىل آخر يف احلضارة الواحدة ،فاخلصوصيات الثقافية تؤ 
ولعل من  ،رفضها بشكل كبري ومهم يف قبول مشروعات التنمية أو

لى دليال ع" ماكس فيبر"أبرز األمثلة اليت أوردها عامل االجتماع 
 األخالق"التنمية البشرية ما ذكره يف كتابه العالقة بني القيم الثقافية و 

ة ثور  عندما قال أن الربوتستانتية) 26("البروتستانتية وروح الرأسمالية
ما عزز صعود الرأمسالية  القيم الثقافية وهودينية غريت يف املفهومات و 

: يعين بذلك الرأمسالية الصناعية اليت عرفها وطنه أملانيا وقالو  ،احلديثة
إن البروستانتية حققت هذا ليس عن طريق إلغاء تلك الجوانب ''

التي أعاقت في العقيدة الرومانية وال عن طريق تشجيع سبل 
وأقرت أخالقا للسلوك الثروات وتراكمها بل حددت انجاز 

، وأضاف فيرب أن ''إلى النجاح االقتصادي اليومي أفضت
اإلنسان   الربوستانتية فعلت هذا عن طريق التأكيد على مسؤولية

، وميكن أن نشري من خالل ذلك إىل ما حدث وحرية اختياره ألفعاله
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إذ استطاعت إيران يف  ية،يف إيران بعد الثورة اإلنسانية من تطور وتنم
ثالثني عاما أن تصبح من الدول املتقدمة صناعيا وتقنيا وعسكريا 
واقتصاديا بعد أن كانت من الدول املتخلفة يف عصر الشاه على 

ا مع العراق طيلة مثاين سنوات   .الرغم من حر
ولعل املثال الرتكي أبرز النماذج الناجحة على ما حققه من 

فقد استطاعت احلكومة  ،ثقايف بالتنمية البشريةلتعايش الإرتباط ا
إىل ، وهذا ما أعاد الثقة يد العالقة بني الثقافة والسياسةالرتكية توح

ا طوال عقود طويلة بدأت يف بداية القرن  األمة الرتكية بعد أن فقد
تأسيسا على ما ذكرناه يف النقطة السابقة، تبني أن توجه العشرين 

تنمية البالد من باب اإلقتصاد مع عدم إمهال القيادة اجلديدة حنو 
فمنذ تويل العدالة والتنمية زمام السلطة يف البالد . بقية اجلوانب

الدول  مصافسعت إىل النهوض برتكيا إقتصاديا حىت تصبح يف 
  .ذات اإلقتصاد القوي على مستوى العامل

ت احلكومة الرتكية وبالسياسة احلكيمة واجلهد املتواصل استطاع
يف املرتبة السادسة عشرة بني الدول ذات اإلقتصاد  هاضع اقتصادت أن

كما ضاعفت . األقوى على مستوى العامل يف غضون مثاين سنوات
وقد .دوالر سنويا 10000ثالث مرات ليتجاوز  الرتكيدخل الفرد 

أوردت دراسة أعدت عن النهضة اإلقتصادية الرتكية ملؤمتر العالقات 
من اإلجنازات اإلقتصادية حلكومة العدالة والتنمية الرتكية اليمنية عددا 

  :كاآليت  2008وحىت  2001 )27(منذ تسلمها السلطة عام
إحتلت تركيا املرتبة السادسة على املستوى األورويب يف اجملال -1

  .اإلقتصادي
 م2002تضاعف مؤشر دخل الفرد يف تركيا فقد كان يف عام  -2

ه من خالل السياسة دوالر أمريكي لكن$ 3500يقدر مببلغ 
االقتصادية احلكيمة وبقيادة حزب العدالة والتنمية قفز دخل الفرد 

  .دوالر أمريكي $10500إىل  م2008عام 
تضاعف حجم اإلنتاج أربع مرات خالل ست سنوات؛ حيث -3

لكنه قفز يف عام ) مليار دوالر 180 م2002بلغ حجم اإلنتاج يف عام 
  .مليار دوالر 740إىل  م2008

ستطاعت تركيا يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية أن تسجل ا-4
كما  %11.5منوا جعلها حتتل ثاين أكرب دولة يف العامل بنمو مقداره 

 م2002استطاعت أن حتافظ على متوسط منو خالل الفرتة من عام 
وهذا معدل منو رائع رغم حدوث  %6يف حدود  م2008وحىت عام 

ا منذ عام األزمة املالية العاملية اليت بد اليت قادت  م2006أت تداعيا
  .إىل حاالت هبوط حاد يف منو العديد من دول العامل الصناعي

تطلعها إىل حتقيق بتظهر اخلطط التنموية اإلقتصادية لرتكيا -5
مليار دوالر وكذلك إيرادات تصل أيضا إىل  500صادرات تصل إىل 

ع أحد الدول مليار دوالر، كما ختطط تركيا لتحتل موق 500مقدار 
  .العشر األوىل إقتصاديا على مستوى العامل

  .حتتل تركيا املركز األول يف أوروبا يف جمال صناعة النسيج-6
الوصول إىل املرتبة الثالثة يف العامل يف تصنيع أجهزة التلفاز، -7

  .والثالثة يف العامل يف تصنيع احلافالت
يف جناح هناك عامالن آخران ال نستطيع أن نتجاهل دورمها 

النموذج الرتكي، األول يتمثل يف تطبيق نظام احرتام احلريات الثقافية، 
الذي ساعد على منو دور اجملتمع األهلي وعلى إنضاج خربات 
. املشتغلني بالعمل التنموي، وأتاح الفرصة لإلنصاف بني األجيال

وكان اإللتزام مببادئ التعايش الثقايف دور يف  جعل إرادة الشعب هي 
  .رجعية األهم يف صناعة ذلك القرار ومحايتهامل

أما العامل اآلخر فهو وضوح الرؤية اإلسرتاتيجية لدى النخبة 
وعلى كل األحوال فإن التجربة الرتكية يف النهوض بالدولة  .احلاكمة

ا حققت الكثري من  واجملتمع تستحق التأمل والدراسة، السيما أ
  .اإلجنازات الباهرة يف فرتة قصرية جدا

  التنمية البشرية في بناء الفكر الحضاري-3
  :عالقة التنمية البشرية بالفكر الحضاري- 3-1

تعترب عالقة الفكر البشري بالتنمية من املسائل اليت ربطت 
ختتلف مفهوما وممارسة   ترابطهاوهي يف .اإلنسان بالتطور عرب التاريخ

ارد على املو فهي عالقة قوة وسيطرة  ،رحلة تارخيية ألخرىمن م
وهي عالقة علمية وحبث علمي مبشروعية فكر  ،مبشروعية فكر البقاء

، وهي عالقة اإلندماج يف الدولة مبشروعية فكر الوطنية، وهي احلاجة
ا العاملية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا  اإلخنراط يف احلداثة بتطورا

  .مبشروعية العوملة
ا تلك، هي والتنمية يف تط احلضاريوهذه العالقة بني الفكر  ورا

حنو التسلح والسيطرة ،وإن  السباقدت الصراعات البشرية و       ّ اليت ول  
أخذت أشكاال خمتلفة يف التصرحيات القيادية لبعض الدول املهيمنة 

والتنمية  .اخل.........اليت تصورها كتبشري باحلرية ونشر للدميقراطية 
نها ترتبط أبعادا خمتلفة ولك احلضاري تأخذيف عالقتها تلك بالفكر 

، الغاية/ يعترب هذا التقاطع هو البعدو .  ما بينها يف تقاطع البد منهيف
  :األبعاد هي هوهذ

  :البعد االقتصادي- 1- 3-1
على أنه ال ميكن أن ننمي أية منطقة جغرافية يف  اثنانال خيتلف 

ضرورة وجوده من قوة صاد قوي يستمد مشروعية و العامل يف غياب إقت
ال إقتصاد بدون تنمية، وال ، و نمية بدون إقتصادفال ت احلاجة إليه،

ال ذاك بدون عقل بشري فعال، كما أن املقصود بالتنمية هذا و 
اإلقتصادية ليس املعىن الكمي فحسب بل الكيفي أيضا، مع مواكبة 
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وللفكر احلضاري بالتنمية اإلقتصادية عالقة  .ذلك لتطور اجملتمع
لتكوين ويبحث طرق إنشاء جمال ا: تالزم، تتوزع عرب ثالث جماالت
  .آليات و موادو  اقتصاد وما يتعلق به من أدوات

وعلى التوازن  يعمل فيه على احملافظة على اإلقتصادجمال التطور و  -
وعلى محايته يف سريورته للعملية  بني األرضية اليت يرتعرع فيها،بينه و 

  .اليت تصب يف كل قنوات احمليط
  . التصريف بدقة عاليةجمال التوظيف حيث ختتار قنوات -

هكذا ويف مجيع احلضارات اإلنسانية يعترب الفكر واملعرفة البشرية 
من اآلليات الالزمة لتحريك اإلقتصاد ومنه تتطور التنمية إال أن تلك 
احلضارات ختتلف يف جوهر وجودها من شعب ألخر و من مرحلة 

صارا أو تارخيية ألخرى وذلك تبعا لوضعية تنميتها قوة أو ضعفا، احن
انتشارا، فنتجت عن ذلك مراحل تارخيية عرفت مبدى قوة التنمية 

، وشيئا فشيئا، ومع تنمية وسائل االتصال، ااالقتصاد فيهواملعرفة و 
  .حيث أصبح العامل قرية متقاربة األبعاد

  :البعد اإلجتماعي- 2- 3-1
أن : ر احلضاري بالبعد االجتماعي لكونتأيت عالقة التنمية والفك

ت االجتماعية نفسها ليست مبعزل عن األخرى املوازية هلا  البنيا
اليت من أجلها يؤطر ذهن  كالبنيات املادية والذهنية واخللفيات

ا هذا عندما ننظر يف عالقة الرتبية بالتنمية االجتماعية، . إنسا
مهمتها هي إعداد الفرد ليساهم يف وظيفة الرتبية و  وعندما نفهم أن

، فإذا كان حباجة عا ملا يراه ذلك اجملتمع ضروريابتطور اجملتمع،وذلك ت
إىل موارد بشرية علمية عملت الرتبية على إعداد علماء مؤهلني هلذا 

-صناعية:املطلوب، ونفس الشيء ينسحب على موارد بشرية أخرى
  .دينية-زراعية
بناءا على هذا يتطور اجملتمع ومعه تتطور الرتبية وذلك فإن و 

وجتدر اإلشارة . ية اإلجتماعية الحضاريةالتنماهلدف األمسى هو 
بإحلاح إىل أن الرتبية اليت ال ترقى إىل درجة إفادة اجملتمع هي تربية 

ا ال تساهم  ال تؤدي إىل التطور والتنمية، ومثل هذا وذاك و فاشلة أل
يستحيل معهما أن يتطور اجملتمع وبالتايل متوت التنمية يف هدر 

اليوم يف حركة دؤوب حنو أفضل النماذج  للوقت واجملهود مع أن العامل
التنموية، ولذلك فهويف صراع ظاهر وخفي أحيانا، إنه يف جوهره 

  .صراع حول املواقع اإلسرتاتيجية يف كل جمال
 :البعد اإلستراتيجي- 3-1-3

هي  التنموي احلضاريمن أخطر املقاربات اليت حيكمها الفكر 
  .السياسي و العسكريخصوصا يف بعديها املقاربة اإلسرتاتيجية و 

ا يف عالقة الفكر بالتنمية من   تأخذ املقاربة اإلسرتاتيجية مكا
كون أن الصراع الذي يدور يف الكون حاليا هو صراع تنموي، وهو 

صراع يضطر فيه اجملتمع صاحب األهداف التوسعية إىل قوة سياسية 
، "منوذج دول الشمال"وعسكرية من أجل حتقيق تلك األهداف

ت أخرى املعرضة للغزو الشامل هي أيضا تضطر إىل قوة وجمتمعا
  .سياسية وعسكرية من أجل الدفاع

عامل مهاجم وعامل مدافع ومقياس النجاح هو  :فالعامل عاملان
  .ومسيطرةالتنمية فإن كانت قوية وضخمة وجبارة فهي املهيمنة 
ويكون اجملتمع  وإن كانت ضعيفة مستكانة فهي خاضعة، تابعة،

اخل، وبالتايل ....تربوية- طبية -عسكرية-علمية: ع جتاربفيها جمتم
ر التنمية يف اجملتمعات يكون وجود هذا اجملتمع سببا من أسباب تطو 

لعل هذا ما يفسر إهتمام دول الشمال ببعض دول اجلنوب القوية و 
  . باهلبات واملساعدات

 :البحث العلمي- 4- 3-1
الشرخ الذي ويف بعد آخر لعالقة الفكر بالتنمية يظهر مدى 

يتواجد بني الفكر  احلضاري والتنمية يف بلدان اجلنوب ، أال وهو 
من املعلوم أن هذا األخري يعترب أحد األركان .بعد البحث العلمي

تمعات املتطورة وإذا نظرنا إىل اجمل اجلبارة يف بناء التطور البشري،
ا اعتمدت أسلوب البحث العلمي يف تنمويا ، نالحظ بكل بساطة أ

خرتاق نسيج التخلف، ذلك اإلخرتاق الذي تعجز عنه دول اجلنوب ا
  .ألسباب تربوية اجتماعية اقتصادية سياسية 

إن أي وطن مآله الفشل إن مل يسجل التاريخ أي جمتمع تقدم  
بلغة اآلخر، فكل اجملتمعات املتطورة اعتمدت لغة الوطن يف الرتبية 

 إيران اليابانركيا إسرائيل والبحث العلمي، الصني ماليزيا أندونيسيا ت
، البشرية وغريها تلك هي عالقة الفكر احلضاري بالتنمية..،روسيا
، وهي العالقة الصحيحة ما عالقة عمل وإنتاج وتطور سليمفهي إ

والصاحلة لتطور الكون حنو األفضل، وإما عالقة قوة وإخضاع وبالتايل 
 فقدانن يف صراع ال متناه نتيجة غياب و تؤدي إىل إسقاط الكو 

  ..السعادة عند اجملتمع الكوين
  :الحضاري مقومات وحدود التعايش- 3-2

ميكن إجياز أهم اخلطوط العريضة اليت تقود خللق مداخل تساهم 
 :يتكيفية حدوث التعايش السلمي يف اآل  يف
ا امتداد  ةجهز حماولة بناء دولة املؤسسات وتفكيك األ-1 القائمة أل

 .)28(تالسودان إىل دويالللصراعات وقد تكون سببا يف تقسيم 
احرتام اخلصوصيات الثقافية املتنوعة وإعطاءها فرصا متكافئة -2

ا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإعالميا  .للتعبري عن ذا
اخل يف املناطق األكثر ..تعليمية وصحية وخدمية  خلق تنمية-3

 .ميشا والتعجيل برفع الكفاءة اإلقتصادية لساكنيها



 
 

87 

لنظرة الثقافية املتعالية واستهجان الثقافات األخرى البعد عن ا-4
 .وحماولة مسخها

التأكيد على أمهية دور التنشئة اإلجتماعية املنزلية واملدرسية -5
 .)29(روغريها يف عكس التنوع الثقايف وقبول األخ

تضمني التنوع الثقايف كماده تدرس يف املناهج الرتبوية على أن -6
هذا اجملال مع أمهية ترسيخ مفهوم تضع على يد متخصصني يف 

 .ومعاين التبادل الثقايف
م أدرى يف التعامل -7 أن حيكم أبناء الثقافات املختلفة مناطقهم أل

ا، وهم األكثر إقناعا ألهلهم لإلبتعاد عن املظاهر  مع خصوصيا
كما أن أمهية اإلعرتاف بالتنوع .الثقافية السالبة وتطوير اإلجيابية

له داخل املؤسسات السياسية والنقابية والتنفيذية الثقايف ومتثي
 .اخل..واإلدارية

تضمني التنوع الثقايف فعال يف الدستور الدائم، وىف املناهج -8
  .التعليمية يف كافة املراحل الدراسية

 :المنطلقات الروحية لحوار الحضارات وتعايش الهويات الثقافية-4
  :سالميةإة ـــرؤي–التعايش الحضاري - 4-1

 التعددية،هواحلل أساس على التعايش يكون اإلختالف أجواء يف
واألفكار  الرؤى يف الصراع والتضارب مشاكل بتجنب الكفيل

ا بشىتواملعتقدات   من واحد بنسق القبول التعايش واليعين .ألوا
 عن التنازل يعين ال بوتقته،كما يف والسلوك،وصهر اجلميع التفكري
يف التعددية وفقا ملفهوم متساوية، بنسبة شنياملتعاي على أوتوزيعه احلق

ه نشاط وميارس خلاص،ه بوضع طرف كل حيتفظ أن يعين الغرب،بل
العامة اليت  واحلرياتإطارا حلقوق  املذهيب الفكري،يف أو لديين

فيسبب إخالال بأمن واملرشدة،  املتوازنة مبضامينهايكفلها اإلسالم 
املثلى   وعددا،والصورة عدة فالطر  هذا قوة بلغتاجملتمع جمتمع مهما 

 فيها يعيشان والنصراين املدينة،اليهودي دولة صورة هي للتعايش
              ّ       الدولة  اإلسالمي ة،وكان كنف يفني املسلم جانب إىل بأمان

. املواطنة حقوق بكل فيها تعونن الفارسيون يتمالروميو ن احلبشيو 
جمال  يف      ّ  اإلسالمي ة لرؤية وتستندا األوسجانب األنصار وتعايش 

  :مها  ،)30(رئيسني نيأساسي إىلالتعايش معا آلخرين 
 .القائم الواقع ضوء على العليا      ّ  اإلسالمي ة املصلحة -1
 .األخالقية والعالقات اإلنسانية والرمحة الصالت -2

 املسلمني بني العالقة نوعية حتدد اليت الرئيسية العناصر أما
 :فأمهها للتعايش، كآلية وغريهم

 بالوسطية،      ّ  اإلسالمي ة األمة الكرمي القرآن يصف:المثال األمة-1
 للناس وهذات أخر  خري أمة الشاهدة واألمة األمسى ملثالا ا ويريد

. جملاالت كال يف والتكامل السمو باجتاه األمة يدفع العنصر

فتاح على جتارب اآلخرين ويعين ذلك اإلنمن  األكمل واإلستفادة
 .حضارية كربى  ، ومحل رسالة إنسانيةمجيع جماالت احلياة

   :لتعايشأمرين ل وتقضي: المبدئية-2
 يف األفراد وحدة ويعين أخوي،وهو تعايش  املؤمنني، بني:األول

 .الشؤون جممل
متمسكني باملبدأ  طبيعتهم وحيدد اآلخرين، مع الثاين والنوع
وديا  يكون معهم، كأن التعايش مضمون حيدد الذي ،اإلسالمي

 .القلق  يشوبه أوحسنا 
للواقع،  اإلسالمي لتصور أصوال أهم العدلل يشك:عدالةال-3

 العدل أمهية عن بدقة للواقع يعرب اإلسالم لتصور أصوال أهم فالعدل
 .معادالت  الواقع يف
 بني واإلتفاقات العهود بكل لوفاءا ا ويقصد:بالعهد الوفاء-4

 قوانينها هلا وحدد إلسالما ا صرح ما العقود هذه املسلمني  ومن
 عليا إسالمية لتحقيق  مصلحةة ضرور  األمر ويل يرى ما عامة،ومنهاال

  :ومثال على ذلك
 اإلقتصادية الثانية؛العقود األمان،ومثال وعقد اهلدنة عقد :األوىل

 .وغريها  والعسكرية
  .باإلحسان اإلحسانمبدأ جزاء يعرب عن  :بالمثل التعامل-5

إتبعه  ، الذي)31(هذا وقد نتج عن منوذج حوار احلضارات
بينما .                                 ً                 اإلسالم،تواصال تراكما حضاريا فاض خريا  علي البشرية مجعا

متخض منوذج صراع احلضارات،والذي أخذ به الغرب،عن انقطاع 
ومركزية حضارية وعقدة عظمة غربية أدخلت العامل كله يف مستنقع 
خطري من الصراعات العرقية واإلقتصادية والسياسية والدينية يشهد 

ا            ً العامل حاليا     .أسوأ تطورا
فاإلسالم في نظر  هنتنجتون ليس مجرد دين بل أسلوب 

جهد يبذله  إال ،كما يقول وما الصحوة اإلسالمية،. حياة
 أي الصحوة اإلسالمية، وهى عنده،. املسلمون لتحقيق هذا اهلدف

فكرية ثقافية إجتماعية وسياسية عريضة تنتشر اآلن يف معظم  حركة
ا جزء من  أحناء العامل اإلسالم، الصحوة الدينية "وهو يرى أ

تسعى لإلمساك به  ينتاج للتحديث،وه يواليت ه ،)32("العالمية
ومثل هذه . واإلسهام فيه،مع رفضها يف نفس الوقت للثقافة الغربية

قيام نظام عاملي متعدد احلضارات  النتائج تسقط،يف نظر هنتنجتون،
  .ومتعايش سلمي

  :الشاملبناء المجتمع اإلنساني - 4-2
لقد كان سعيد النورسي متشبعا بفكرة بناء اجملتمع اإلنساين 
ا  القائم على تعارف الشعوب وتعايشها رغم اختالف ألسنتها وألوا
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ا إنطالقا من مبدأ العاملية الذي نادى به القرآن الكرمي  وتعدد ثقافا
شعوبا وقبائل  و كذلك جعلناكم{:يف قوله تعاىل املتمثلو 

وغريها من اآليات اليت تنبثق من مفهوم اجملتمع )33(}لتعارفوا
الشامل  اإلنساين الشامل وهي مصطلحات تعرب عن اجملتمع اإلنساين

وال ختص فئة أو عنصرا اجتماعيا دون غريه، فمبدأ العاملية الذي 
نادى به القران هو سلوك حضاري متفتح يدعو إىل حوار الثقافات 

القرآين يف احلض على وتكامل احلضارات لذلك وظف اخلطاب 
إستثمار  إقامة عالقات ودية بني اجملتمعات اإلنسانية وسعى إىل

  .)34(املخزون اإلمياين لتحسيس العامل بضرورة التكامل ونبذ التخاصم
إن اخللفية الروحية هي احملرك الرئيسي لتأسيس احلضارات 

ا أو ما متلك من خريات على و  جه فسعادة البشرية ال تتأتى من ثروا
ا ألن أزمة العامل  هي أزمة  األرض، بل تأيت من روحها ووجدا
يف املقام األول وال ميكن أن خيرج هذا العامل من أزمته دون  )35(روحية

مراعاة اجلوانب الروحية وإال فإن مصري البشرية يبقى جمهول العواقب، 
وبناء على ذلك ذلك فان لإلميان دور جوهري يف إشاعة التفاهم بني 

وب العامل ملا ميتلكه من سلطة روحية قوية تؤدي إىل تشكيل نظام شع
بديع يتكسر فيه احلقد والكراهية بني شعوب العامل، وبدون اإلرتكاز 

، تتناسل أالم وأحزان  )36(على قاعدة اإلميان اليت هي أهم القواعد
البشرية وتسودها التفرقة ويعرتيها القلق يف حاضرها ومستقبلها 

  .عدم فيها مؤشرات احلوار احلضاري بني الشعوب وبالتايل تن
فأهم مشروع عملي جيدر باإلنسان القيام به هو إنقاذ اإلنسان 

فاإلميان باهللا جيسد . إلميانه والسعي إلمداده إميان اآلخرين بالقوة
املرتكز األساسي يف عالقات احلضارات اإلنسانية فكلما كان اإلميان 

افرت املعطيات لتحقيق مشروع ظت متجذرا يف تلك احلضارات كلما
حوار احلضارات واإلميان هو اخليط املوجه لتعايش الشعوب والتفاهم 
والسالم بني األمم والدول وبدون إميان تنطفئ شعلة احلوار ليتحول 

  .إىل صدام حواري
  :خـــاتــمـــــــة

إن التعايش الثقايف هدف حضاري تتوق إليه كل شعوب العامل 
اجس الدولية تتمحور حول كيفية احلفاظ عليه يف ظل فقد باتت اهلو 

 كل التحديات العاملية اليت تفرض نزاعات متنوعة وجتعل من إمكانية
 ،أسس السالم الدائم مهمة دقيقة وصعبة يف الكثري من الدول إرساء

أمام هذا الواقع تربز التنمية البشرية بأبعادها السياسية واإلجتماعية 
 أن ام األمان للسالم ،إىل             ّ بيئية تشكل صم  واإلقتصادية وحىت ال

ا يزيد من حدة التوتر لذلك فهي تتكامل وتتفاعل مع  أضحى  غيا
مفهوم بناء السالم الذي يتصدى بدوره ألعمق أسباب النزاعات 

ويعمل على حتديد ودعم اهلياكل اليت تساعد على تقوية وتعزيز 
  .السالم لتجنب اإلنزالق يف النزاع جمددا 

كانت التنمية والتعايش الثقايف أن يرتسخا بشكل جدي وملا  
 وحىت ال تكون الربامج اإلمنائية ،هفينبغي أن ينبعا من واقع اجملتمع ذات

مشروع بناء السالم مستوردين فإننا حنتاج خلطة وطنية شاملة تعاجل  و 
كل مصادر عدم  اإلستقرار عرب التوجه حنو تنمية القدرات البشرية 

ملية إعادة التأهيل ومعاجلة املشاكل األكثر إحلاحا واملسامهة يف ع
وطرح رؤيتهم جملتمع أفضل حيفظ لإلنسان كرامته الوطنية وقيمه 
اإلنسانية فطموحنا الشرعي يف التنمية البشرية إن مل ندعمه بفلسفة 

تستغرق عملية النهوض قرونا نكون قد أضعنا فيها  عمل صارمة،
ج درب مغاير مل دد سالمة فرصا عديدة يف  عايري مادية أصبحت 

الناجتة عن  )37(، من هنا فإننا نرصد أهم التوصياتاجلنس البشري
  :هذا البحث

إلرساء قواعد التعايش  ام األمان                       ّ تشكل التنمية البشرية صم   -1
 .الثقايف

نشر الوعي حول أمهية مفهوم بناء التعايش الثقايف ومعايريه  -2
وفتح مراكز  الرتبوية،األساسية من خالل إدخاله إىل املناهج 

 .متخصصة ومعاهد خاصة على تدريب املهارات
تعزيز الوعي املدين ونشر املعرفة حول حقوق اإلنسان ومبدأ  -3

 .املساواة بني الرجل واملرأة
آلياته ضارات وذلك باستخدام لغة العصر و تعزيز ثقافة حوار احل -4

دام تفعيل دور املؤسسات واهليئات الرمسية وغري الرمسية واستخو 
الوسائل التقنية املتطورة واإلستفادة منها لنشر ثقافة التعايش 

 .وبيان موقف اإلسالم من التعايش السلمي بني احلضارات
احرتام اإلختالف والتنوع الثقايف بتفعيل األسس والقيم  -5

منها لتكون  واالنطالقاإلنسانية املشرتكة بني احلضارات 
 .مرجعية لألجيال املستقبلية القادمة 

إقامة منتديات عاملية متنوعة تتوزع على أكثر من منطقة وإقليم  -6
تقوم على مبادرات من مؤسسات ومنظمات ذات اهتمام 
مشرتك من جامعات وحمافل ثقافية وأكادميية  تكرس جهودها 
إلشاعة قيم احلوار والتعايش السلمي ومتهد السبل لتحقيق 

األمم  ز الروابط اإلنسانية بنيتقارب وتفاهم أكرب وتعز 
 .الشعوب و 

إنشاء برنامج عاملي للتعايش الثقايف يؤكد على أمهية احلوار بني  -7
 .األمم إلرساء مبادئ التنمية البشرية
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ن البناء يعترب العامل الروحي احملرك الرئيسي للتعايش الثقايف أل -8
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  من التظاهر السلمي إلى االحتجاج العنيف:  كات االحتجاجية بالجزائرالحر 
  بلهواري الحاج .د

  ، مستغانممحاضر بجامعة عبد الحميد بن باديس ذستاأ
  

              اىل احلقيقـة،حيث                                              لقد أعـادت الفـرتة الراهنـة اجلزائـريني اىل الواقـع و 
                                                       انتهــت مرحلــة الطوبويــة وبــدأت مجلــة مــن الشــكوك والتســاؤالت حــول 

يــار أســعار احملروقــات، بــدا اجملتمــع يتحســس   .                التجربــة الســابقة                                           فبعــد ا
                                                        األزمـــة وكـــل أشـــكال املعانـــاة، ممـــا ان كـــل االحنرافـــات و كـــل املســـارات 

   لــــى                                   فــــاالختالالت الكبــــرية الــــيت بــــدأت يف الــــربوز ع  .              ممكنــــة و متوقعــــة
                                                       املســـتوى املشـــروع االقتصـــادي واالجتمـــاعي، كالبطالـــة وأزمـــة الســـكن 

     كلهــــا    ...                              يضــــاف إليهــــا اهلجــــرة حنــــو املــــدن الكــــربى  ،            الــــيت اســــتفحلت
                                                     عوامل مهـدت لظهـور أشـكال جديـدة مـن احلركـات االجتماعيـة، مـن 

ا العنف كأداة تعبريية    .                           خصوصيا
       حــظ حتــوال                                               فــاملتتبع ملســار احلركــات االحتجاجيــة بــاجلزائر حاليــا يال

                                                      نوعيـــا يف أســـلوب االحتجـــاج مـــن املظـــاهرات الســـلمية إىل املظـــاهرات 
       وآليـات       وسـائل                                               العنيفة، وقد أفضى هذا التطور إىل حتـول راديكـايل يف 

                                                االحتجــــاج، حيــــث انتقــــل شــــكل االحتجــــاج مــــن احتجــــاج تقليــــدي 
                                                    سلمي مؤطر وبأهـداف واضـحة وحمـددة إىل تظـاهر عنيـف غـري مـؤطر 

     ولعــل   .                             ات خمتلفــة لتحقيــق مطالــب واقعيــة                     وبــدون أهــداف يوظــف أدو 
ــا محلــت معهــا                                                          ابــرز ميــزات هــده احلركــات االجتماعيــة اجلديــدة  هــو أ

                                  شــباب املــدن واإلحيــاء الشــعبية الــذي عــرب    ...                   فــاعال اجتماعيــا جديــدا
ــــدة يغلــــب عليهــــا    ة                                 عــــن رفضــــه ألوضــــاعه املعيشــــية بلغــــة سياســــي                  جدي

          العماليـــــة، - ة                                          الغموض،مقارنـــــة مـــــع احلركـــــات االجتماعيـــــة الكالســـــيكي
                            فقــــد اخرتعــــت احلركــــات احلاليــــة لغــــة    ) 1 (        املألوفــــة،  -                 النقابيــــة، الطالبيــــة

           تفرضـها علـى                                             تعبرييـة جديدة،اسـتطاعت أن تكـون وسـيلة ضـغط قويـة
   .        السلطة
 فمــا هــي خلفيــات هــدا التحــول يف وســائل االحتجــاج  بــاجلزائر؟                                                   

                                                        و كيف انتقل االحتجاج من التظـاهر السـلمي إىل االنتفاضـة ؟ وهـل 
                                                   حتجـــــاج يهـــــدد النظـــــام أم يســـــاهم يف إعـــــادة إنتاجـــــه ؟ ومـــــا هـــــي   اال

                                    اإلشكاالت النظرية اليت تثريها الظاهرة ؟

                                                   هــذه التســاؤالت الــيت تثريهــا ظــاهرة االحتجاجــات يف اجلزائــر هــي 
                                                         الـــيت ســـنحاول يف هـــذه الورقـــة البحثيـــة اإلجابـــة عليهـــا،  وذلـــك بطـــرح 

               تنـــــاول االنتفاضـــــة                                          اإلشـــــكاالت املنهجيـــــة الـــــيت تثريهـــــا الظـــــاهرة أوال، و 
                       فاجلديـد هـذه املـرة ،مل يكـن  .                                   ورهانات احـتالل الفضـاء العمـومي ثانيـا 

                                                        يف املطالــب الــيت اســتمرت يف غالبيتهــا داخــل الطــرح االقتصــادوي، بــل 
                                                     يف حصـــول هـــده احلركـــات االحتجاجيـــة خـــارج فضـــاء العمـــل باعتبـــاره 

                                                       املكــان الطبيعــي لالحتجاجــات الكالســيكية الســابقة، قــد يطــرح هــدا 
                         إشــــكاالت سوســــيولوجية يف غايــــة   )       الشــــارع (                  تمركــــز اجلغــــرايف اجلديــــد  ال

   .     االمهية
                                                   التمركــز اجلديــد هلــذه احلركــات االحتجاجيــة خــارج املــدن الكــربى 
                                                        وامتــدادها اىل مــدن اجلنــوب، طغيــان أســلوب العنــف، التحــاق شــرائح 
                                                     اجتماعيـــة جديـــدة، التمفصـــل بـــني النخـــب واجلمـــاهري، كلهـــا عوامـــل 

              طرحهــا املطلــيب يف    ة                    جتماعيــة رغــم اســتمراري                  جعلــت هــذه احلركــات اال
     (*) .                     الطـــابع الصـــدامي العنيـــف                                الغالـــب، ختـــرج مـــن الطـــابع الســـلمي إىل 

   .                                               وبالتايل توفر لنا التربيرات السوسيولوجية ملقاربتها
                       اإلشـارة إيل أن هـذا املسـار       البـد من                            ولتفادي  املنزلقات املنهجية،  

ــائي ، ذلــك أن التظــاهرة                   الســلمية ميكــن يف أي                                        لــيس وخطيــا وال هــو 
                                                       حلظة وحتت ضغط طارئ غري متوقع أن تتحول إىل انتفاضة عنيفـة، و 
                                                       لنا يف انتفاضـة سـكان اجلنـوب وعـني صـاحل أكـرب مثـال ، ممـا يعيـد إىل 

ا     .                                      الواجهة شبح االنتفاضات باجلزائر  وماأل
                                                     واعتمدت يف هذه القراءة على بعض الطروحات املاركسية  اليت     

                                             ل التحليــل التــارخيي والــرتاكم للتغيــري، ألنــه لــيس مــن               تعتمــد علــى وســائ
                          لتفجــــري الثــــورة، مثلمــــا حــــدث يف      غضــــب                       الطبيعــــي أن نعتمــــد علــــى ال

                                                   تــــونس، وذلــــك يعتــــرب حتلــــيال ســــاذجا وســــطحيا ال ميكــــن القبــــول بــــه، 
ـــامج  ـــاء وإعـــداد برن                                                                فـــالثورة والتغيـــري تســـتدعيان التفكـــري واملنهجيـــة والبن

                         حسب طروحات ترتسـكي هـي فعـل                                 وشخصية كاريزمية مؤثرة، فالثورة
                                                  واعــي عميــق وطويــل وعنيــف، ولــيس عــارض وطــارئ وســطحي ســاذج 

   .                       مثل ثورات الربيع العريب 
   :                                     اإلشكاالت السوسيولوجية لظاهرة االحتجاج   :     أوال 

                                          عــــــــــاد االهتمــــــــــام يف العقــــــــــد األخــــــــــري بظــــــــــاهرة االحتجاجــــــــــات 
   بع                                                         االجتماعية، وقد انتقل هذا االهتمام من دراسات يطغى عليهـا طـا

ـا الرمزيــة                                                             االختـزال والتعمـيم إىل دراســات حتـاول رصـد الظــاهرة ودالال
                                                        والسوسيوــــ ثقافيـــة، علـــى أن البحـــث يف هـــذا اجملـــال مـــازال يعـــاين مـــن 
                                                    مشــــــاكل منهجيــــــة  يف هيمنــــــة اإليديولوجيــــــة املعارضــــــة الــــــذي ختتــــــزل 
   .                                                           الظاهرة، إن يف بروزها وتطورها يف خطاب نقايب تطبعه املطلبية دوما

                                           الــــذي يثــــري االنتبــــاه هــــو تزايــــد وتعــــدد االحتجاجــــات،         اإلشــــكال
                                                         فكيف ميكن حتليل وتأويل هذا العنف اجلماعي الذي يبـدو أنـه بـدون 

                    أهداف وتأطري مسبق ؟
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                                                   قــد تتبــادر إىل الــدهن جمموعــة مــن اإلجابــات، لكــن مــا يســتدعي 
  ،  "        بــــار يــــدغم  "                                       الوقــــوف عنــــده هــــو تلــــك اإلجابــــات الــــيت تــــدخل يف 

                                             بالفقر واحلرمان ليس تلقائيا وإمنا هو نتـاج بنـاء                       احلرمان والفقر والوعي
                                                    وتـــــراكم ورهـــــان، وعليـــــه تظهـــــر حمدوديتـــــه، فمـــــن اإلجحـــــاف اختـــــزال 
                                                  االحتجاجـــات كتعبـــري آيل لألوضـــاع االجتماعيـــة، ذلـــك أن إحســـاس 
                                                           هــذا التفســري امليكــانيكي  جيانــب احلقيقــة والــرأي الثــاين يقــول بفرضــية 

                             راكمات التأثري املتزايد لشبكات                                  التأثر حبالة وجمتمعات أخرى، نتيجة ت
                                                             التواصل االجتماعي، على سبيل املثل ثورات ما يعرف بالربيع العـريب، 
                                                              هذا الرأي  يتعاىل عن حقيقة أخرى وهي أن التماثل والتقليد مستبعد 
                                                 يف هـــــــذا الســـــــياق، ألن لكـــــــل جمتمـــــــع انتفاضـــــــة مماثلـــــــة خلصوصـــــــياته 

   ) 2 ( .      وظروفه

                     بــاجلزائر علــى اعتبارهــا                               مــن املســتبعد احلــديث عــن االحتجاجــات 
                                                      ثـورة أو موقـف جمتمعــي رافـض ســيؤدي اىل أحـداث قطيعـة مــع مـا هــو 
                                                       ســابق، فاالحتجاجــات تــؤدي اســتمرارية النظــام حــىت اتضــحت مرادفــة 
                                                         للنظام االجتماعي والسياسي، فالسلطة متكنت يف كل مـرة مـن إعـادة 
ا عــرب إعــادة اســتقطاب املنــاطق اجلغرافيــة                                                            إنتــاج نفــس أســاليب ســلوكا
                                                             اليت انطلقت منها شرارة االحتجاج، فبعد ثورات الربيع العـريب جـانفي 

                                      واجتنابــــــا النتقــــــال العــــــدوى إىل اجلزائــــــر قامــــــت   .        بتــــــونس          2011
                              الزيـــادة يف األجـــور ، املـــنح للشـــباب   :                         الســـلطة جبملـــة مـــن اإلجـــراءات 

                                                      حســب املنطــق الريعــي  طبعــا، وهــذه التنــازالت أفرغــت االحتجاجــات 
ا و تعري      ات يف  قــ                                     فهــا بثــورة الزيــت والســكر، ومــن بــني املفار                 مــن مضــمو

                                                        احلالـــة اجلزائريـــة أن هـــذا الشـــكل مـــن االحتجـــاج رغـــم أنـــه مـــن مظـــاهر 
                                                          أزمـــة مشـــروعية النظـــام، إال أنـــه يعمـــل إىل إعـــادة جتســـيد الـــروابط بـــني 

   .              اجملتمع والدولة 
   :                                        االحتجاجات من فضاء العمل الى احتالل الشارع :     ثانيا

                                   تربح هذه احلركـات مكـان العمـل ومل تـرتبط                    يف السياق اجلزائري مل 
                                                        بـــالتحوالت العميقـــة الـــيت عاشـــها اجملتمـــع اجلزائـــري، فاكتفـــت بـــالطرح 

                      ، وكــان الفاعــل الرئيســي  "        ناصــر جــايب "                      االقتصــادي والــدفاعي حســب 
                                                     داخــل هـــذه احلركـــات االجتماعيــة املغلقـــة حـــول نفســها داخـــل مكـــان 

          أن يقودهـــا                                              العمـــل وعـــامل الشـــغل عمومـــا عمـــال القطـــاع اخلـــاص قبـــل
ايــة الســبعينات، وبعــد ظهــور طبقــة                                                             عمــال القطــاع العــام، بدايــة مــن 

    )                         استثمارات القطاع الصناعي (            عاملة جديدة 
                                                           واملنطق الريعي الذي اعتمدته منوذج التنمية اجلزائـري املعتمـد علـى 
                                                       الدولــة كفاعــل مركــزي بــل أحــادي، لــيس يف امليــدان االقتصــادي فقــط 

                                      ى السياســية والثقافيــة، عرفــت بــروز الكثــري                      بــل حــىت يف امليــادين األخــر 

                                                    مـــن الشـــروخ ابتـــداء مـــن الثمانينـــات، عـــربت عـــن نفســـها مـــن خـــالل 
   .                           حركات احتجاج عمالية  واسعة 

          السياسـية،   (                                          وبغض النظـر عـن دوافـع هـذه احلركـات االحتجاجيـة 
ــــــت    )                     االقتصــــــادية، والثقافيــــــة                               فــــــإن أشــــــكال هــــــذه االحتجاجــــــات بقي

                    كانـــت احلركــة العماليـــة     ....      وعالقــات                        كالســيكية يف الشــكل واحملتـــوى
               .             ) 3 (                           والنقابية هي احملرك األساسي هلا

                                                      مـــع بدايـــة الثمانيـــات مـــن القـــرن املاضـــي بـــدأ اجلزائريـــون خيرجـــون 
                                                             تــدرجييا مــن احلالــة الســابقة الشــعوبية الســابقة الــيت كانــت تضــعهم أمــام 

    علـــى                                                     خيـــار أحـــادي هـــو التســـليم والقبـــول مبـــا متليـــه وتفرضـــه الســـلطة 
                                                   اجملتمــــع دون استشــــارة وال منافســــة مــــن هــــذه األخــــرية، حنــــو أشــــكال 
                                                    جديــــدة مــــن االحتجــــاج االجتمــــاعي املتمثــــل يف التظــــاهر يف الفضــــاء 

   .       العمومي
                                                  وقــــد أنــــتج هــــذا االنتقــــال إىل حتــــول عالقــــة احلركــــات االجتماعيــــة 
                                                         بالدولــة، فبعــد أن كانــت مطبوعــة باخلطــاب املاركســي اإليــديولوجي يف 

                                            ات، فالرهـــان السياســـي هـــو االحـــتالل الســـلمي للفضـــاء             عقـــد الثمانينـــ
                 هــذا املعطــى سينحصــر   )       1991            إضــراب الفــيس   (               العمــومي احلضــري 

                                                        بشــكل كبــري يف بدايــة التســعينات، بســبب الوضــعية األمنيــة، لكــن مــع 
ايــة العشــرية الســوداء بــاجلزائر، أعــادت هــذه احلركــات لتمــارس                                                              بدايــة 

ا على الدولة مـن خـالل اكتسـاح                        الفضـاء العمـومي بأسـاليب                                   ضغوطا
                    ، واملســــريات للتعبــــري عــــن  )           حركــــة العــــروش (                      خمتلفــــة تتمثــــل التظــــاهرات 

   ) 4 (   ...                                    موقف جمتمعي حيال مشكل البطالة، املعيشة
                                                   هــــده احلركــــات االجتماعيــــة الــــيت متركــــزت حــــول القضــــايا احلياتيــــة 

                  وكـــــل إشـــــكال التهمـــــيش     ...                             الســـــكن العمـــــل املـــــاء الصـــــاحل للشـــــرب (
              ، اختــــــذت لنفســــــها    (*)                     تعبــــــري عنهــــــا مبفهــــــوم احلقــــــرة                املختلفــــــة الــــــيت مت ال

       املصــنع، (                                             فضــاءات جديــدة ال عالقــة هلــا فضــاءات احلركــات الســابقة 

   .                             فقد غزت الشوارع املالعب واألحياء  )       اجلامعة
                                             وميكــــن تفســــري رهــــان هــــذه االحتجاجــــات يف خميلــــة احملتجــــني إىل 

م يف التــأثري علــى مصــادر القــرار، وكــذا كــون هــذه  املرا     هنــة                                                        عــدم قــدر
ـذا                                                              على العنف هي اللغة اليت تفهمها السلطة وآليـة و جيـب التعامـل 

   .      املنطق 
                                                  وقد ذهبت بعـض هـذه احلركـات االحتجاجيـة إىل ابتكـار أشـكال 
                                                       احتجاجيــــة غــــري مســــبوقة يف اجلزائــــر، كغلــــق أبــــواب اإلدارات احملليــــة، 

   .                                             الطرق وحىت املؤسسات اخلدماتية، مبا يف ذلك اجلامعات 
  "                                         أشكال االحتجاج من السلمية إىل العنيفـة، يـرى       لتحول         بالنسبة
                                            أنــــه كلمــــا اســــتمررنا يف جتاهــــل اآلخــــر، فإنــــه يتجــــه إىل   "         ناصــــر جــــايب

                                                     التخلـــي عـــن اهلـــدوء وانتهـــاج ســـلوك العنـــف إليصـــال صـــوته وللضـــغط 
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                                      فانقطـــاع قنـــوات احلـــوار والتواصـــل بـــني احملتجـــني   .                علـــى الطـــرف الثـــاين
              حالـــــة مــــن الســـــخط                                      والســــلطة، ولــــدفع طـــــرق نفــــوس، الطــــرف األول

                                                         واإلحبــاط، وســاعد ذلــك يف تضــييق الطريــق أمــام إمكانيــة التوصــل إىل 
   .                                                         اتفاق والتفاهم حول حلول توافقية لتكون احملصلة انتصار العنف 

                                   هـــدا التحـــول بنتـــائج دراســـة أجراهـــا حـــول   "          ناصـــر جـــايب  "     يشـــرح 
                                                             نضاالت احلركات الثقافية األمازيغية، اليت بدأت هادئة وسلمية وأكثر 

                       ، ومع مرور الوقت وبقـاء    ...   ) 5 (                          طريا من طرف اجلمعيات واألحزاب  تأ
                                                      املطالــــب هــــي دون اســــتجابة ، جــــاء قيــــاديون جــــدد يفضــــلون التغيــــري 
                                                   بأســلوب أخــر مغــاير، مســلحون بشــعور األحقيــة يف حتســني املطالــب 
                                                      مهما كانت التضحيات، ويذهب جايب إىل أبعد من ذلك، عنـدما ال 

                                و جبنـوب السـودان، فاجلديـد هـذه املـرة                            خيفي قلقه من أن يتكرر سيناري
                                                      مل يكـــن فقـــط فهـــم املطالـــب الـــيت اســـتمرت يف غالبيتهـــا داخـــل الطـــرح 
                                                    االقتصـــــادي، وإمنـــــا يف التحـــــول املـــــزدوج هلـــــذه احلركـــــات االحتجاجيـــــة 

                               إىل احتالل الشارع، والتحول الثـاين   )           مكان العمل (              حيث انتقلت من 
          إىل الطـــــابع                                           يف شـــــكلها العنيـــــف حيـــــث انتقـــــل مـــــن الطـــــابع الســـــلمي 

   .       ألصدامي
   :                                 الحركات االجتماعية والثورة الرقمية :     ثالثا

ا يف القــرن           فصــاعدا مل     18                                         تارخييــا احلركــات االجتماعيــة مــن نشــأ
                فــالتحول والتوســع   .  ) 6 (                                   تكــن كتحركــات فرديــة، بــل كحمــالت تفاعليــة

                                                             الــذي أحدثتــه الثــورة الرقميــة فيمــا يتعلــق بوســائل االتصــال قــدم فرصــا 
                                          ركات االجتماعية غـري مسـبوق،فهده الوسـائط زادت                وانفتاحا على احل

                               واصــبحت لشــبكات التواصــل االجتمــاعي    ) 7 (                 مــن اجلمهــور املســتهدف
                        فاحلشــود الذكيــة املتصــلة بــني  "                              اجلاذبيــة األكــرب علــى املســتوى الشــعيب،

                                                     بعضـــها الـــبعض بالرتاســـل عـــرب الكلمـــات هـــم  بالفعـــل مـــن يتســـلمون 
   .  20     للقرن                                     الراية من احلركات االجتماعية التقليدية 

                                                     وممــا الشــك فيــه ان احلركــات االجتماعيــة يف بدايــة هــدا القرن،قــد 
                                                       انتجــت تقنيــات جديــدة يف تنظيمهــا و بالقــدر نفســه انتجـــت ادوات 

       هل غـريت  :                                                   اخرى للتعبري عن مطالبها،وبالتايل تبقى هناك اسئلة مهمة
                                                         هــده التقنيــات اجلديــدة مــن االليــات التعبرييــة للحركــات االحتجاجيــة 

         باجلزائر
            وال ميكـــن جتاهـــل                                       ن العنــف أصـــبح لغـــة التعامـــل وآليـــة للضـــغط، إ

                                                         تأثري الوسائط اإلعالمية يف تطور هذه األشكال االحتجاجيـة بـاجلزائر 
                    إىل دور اإلعـــــالم يف ظهـــــور   Erick Neuve                 يف هــــذا الســـــياق يشـــــري 

                                                             والتفاعل بإبراز تأثريها وحقيقة أوضاعها كما يتجلـى يف ظهـور وسـائل 
                  ، وهـذا مـا تقـوم بـه  ) 8 (                  جتـاوز وضـعية اإلعـالم                   إعالم جديـدة تسـعى إىل 

           كمـا البـد مـن  .                                             لوحدها بعض الوسائل والقنـوات اإلعالميـة يف اجلزائـر 

                                                        التوقف عند متغري مركزي و هو االحتجـاج االفرتاضـي الـذي يبـدا عـرب 
                                                       الوسســـــائط االتصـــــالية ليتحـــــول يف املرحلـــــة التاليـــــة اىل هـــــدا الشـــــكل 

   .      العنيف
                         طريــق العنــف  تشــكل قطيعــة يف                         سوســيولوجيا االحتجاجــات عــن 

                                                    غيـــــاب خنبـــــة سياســـــية وفكريـــــة قـــــادرة علـــــى االســـــتثمار يف مثـــــل هـــــذه 
                                                     الوضعيات، هذا ال يعـين عـدم تأثريهـا كعمـل مجـاعي يسـعى إىل فـرض 
                                                         نفسه بشكل عنيف ما دامت األفاق وقنوات التعبري مغلقة وال تسـمع 

ذا الشكل     .             إال 
                     وانتقاهلـــا مـــن التظـــاهرة                                      إن راديكاليـــة احلركـــة االحتجاجيـــة بـــاجلزائر 

                                                    الســـــلمية إىل احـــــتالل الفضـــــاء العمـــــومي يعـــــود يف نظرنـــــا إىل ثـــــالث 
     :      متغريات
حتول  االحتجـاج مـن الطبقـة العماليـة الـيت طبعـت مسـار   :     األول                                              

                                                التطــــوري لســــلك االحتجاجــــات اىل طبقــــة جديــــدة تعــــرف حضــــورا 
   هـا                                                           متزايدا للفئة الشبابية من اجلنسني كمؤشرات دميوغرافيـة علـى طابع

                                                  وما يؤكد هدا الطـرح ان الشـباب مـن لـيس هلـم وظيفـة قـارة   .        العنيف 
م مـن  م يعتقدون بعدم اسـتفاد                                                          سيلعبون دور احملرك حلالة الرفض ال
                                                     الريــــــع بالشــــــكل الــــــذي يريدونــــــه واحلالــــــة النفســــــية هلــــــؤالء الشــــــباب 

           وعليـه نشـهد    ) 9 ( .                 من املسـتقبل واليـأس   ف               ،تتأسس على اخلو  ة        استثنائي
                                             دد،فالفاعل النقـايب مل يعـد هـو الوحيـد املهـيمن علـى              حاليا فاعلني جـ

  .             هده االحتجاجات

 ــــي ـــة وانســـالخها   :         الثـان                                           هـــو أزمـــة النخـــب السياســـية والنقابي
                                                           املتزايـد عـن اجملتمـع والـذي أقصـاها عمـدا مـن وظيفـة التبعيـة وقيـادة 
                                                   مطالبـــه، ولعـــل ضـــعف مشـــروعيتها تغـــري إىل حـــد بعـــد ارمتائهـــا يف 

                                 ادة إنتاجهـــا، كمـــا هـــو احلـــال املركزيـــة                      أحضـــان الدولـــة كرهـــان إلعـــ
                                        فاالحتجاجات احلالية تؤشر اىل تزايد االقتنـاع   U.G.T.A           النقابية   

                                                       لدى الشباب بان العنف والفعـل املباشـر قـد يكونـان أكثـر جـدوى 
                                              ونفعـــــــا مــــــــن االعتمــــــــاد علــــــــى السياســــــــني،فالعمل خــــــــارج االطــــــــر 
                                                واملؤسســـــــات القائمـــــــة هـــــــو الضـــــــامن الوحيـــــــد لتحقيـــــــق املصـــــــلحة 

     .                   وصول اىل اهلدف املنشود   وال

 عــــدم وجــــود أطــــر وقنــــوات االتصــــال بــــني الدولــــة   :         الثـالـــــث                                     
ــــــا ختطــــــئ االجتــــــاه و العنــــــوان،                                                 واجملتمــــــع، وحــــــىت وإن وجــــــدت فإ
                                                          فاالحتجــاج بــالطبع يقــوم بــه فئــات شــبابية يف مقتبــل العمــر والدولــة 

   .                          حتاور أعيان املنطقة وشيوخها

             ومعـــــامل احلركـــــات                                 وىف االخـــــري البـــــد مـــــن االعـــــرتاف بـــــان مالمـــــح
ا االجتماعيـــة والسياســـية                                                          االحتجاجيـــة تنـــتج عـــن التغـــريات يف ســـياقا

ا تنتج من ابتكارات الثورة التكنولوجية   .                                                أكثر من كو
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  دراسة إثنوغرافية للمعتقدات الشعبية المتعلقة بالطفل"
 "من لحظة الوحم وحتى لحظة بلوغه 

  محيدة نسيمة 
   ،مستغامننثروبولوجيا جبامعة عبد احلميد بن باديسأختصص سوسيولوجيا و  طالبة دكتوراه   

  :تقديم 
لكل جمتمع ثقافته اخلاصة واليت متيزه عن باقي اجملتمعات 
اإلنسانية وهي نتاج حياته املاضية وخالصة جتاربه وأفكاره املادية 
واملعنوية هذا ما تتوارثه األجيال، وتشمل الثقافة يف أوسع معانيها كل 

 احلياة املادية والسلوكية والتعامالت واألنظمة وكل ما يستخدمه صور
اجملتمع يف تعامالته الداخلية واخلارجية،هذا ما يربز بوضوح يف 
ممارسات األفراد واليت من بينها املعتقدات الشعبية موضوع 
دراستنا،فالعالقة بينهما متبادلة إذ تدخل الثقافة يف تنظيم املعتقدات 
ا وعناصرها مبا  ا من خالل مكونا وتشكيل املمارسات املتعلقة 

وقيم ولغة لذلك جند أن معظم الثقافات تتسم بصبغة  حتويه من رموز
العمومية والتشابه بني خمتلف اجملتمعات لكن هذا ال مينع من وجود 
ا مبا فيها  خصوصيات تعمل على تشكيل تصورات الفرد يف جزئيا
املعتقدات وترسم بنيته التصورية ومتثالته هلا وتربز مواقفه يف كل 

فالشعوب عامة "نطالقا من هذه التمثالت،املناسبات وكيفية التعامل ا
تؤمن باملعتقدات الشعبية فيما يرتبط بالعامل اخلارجي والعامل فوق 
الطبيعي،ويرجع منبعها لنفوس أبناء الشعب عن طريق الكشف 

يف دراسته " حممد اجلوهري"هذا ما أقره الدكتور  )1("أوالرؤيا أواإلهلام
يف       ً ثراء  لشعبية الشق األكثر للمعتقدات الشعبية،ومتثل املعتقدات ا

الرتاث الشعيب نظرا لتنوعها وكمها كما تشكل الشق األصعب من 
ا تقبع يف  الصدور وختتفي داخلها وال ميكن  حيث الدراسة أل

كانت عادات أو       ً سواء  التعرف عليها إال إذا ترمجت يف  ممارسات 
يظهر يف تقاليد املهم أن املمارسات هي الوعاء احلامل هلا،هذا ما 

الكثري من جماالت احلياة لدرجة انعكاسها حىت على مراحل حياة 
الفرد فتالزمه من صرخة امليالد بل رمبا من أول حلظات وحم األم اىل 
غاية الطقوس اجلنائزية وهذا ما مت العمل عليه يف عملنا البحثي هذا 
من خالل الرتكيز على املعتقدات الظاهرة على مستوى مرحلة احلمل 

لوالدة مث الرضاعة فالطفولة  فاملراهقة فالبلوغ ونتوقف عند وا
املمارسات املتعلقة بالبلوغ إذ يهمنا الطفل منذ كان جنينا حىت يصل 

حدى املدن إرحلة البلوغ،حيث عملنا على مدينة الشريعة وهي مل
حيث استخدمنا يف اإلطار املنهجي  الصغرية الواقعة شرق اجلزائر

 من الوصف انطالقاي بتقنياته املنهجية املنهج االنثروبولوج
  .مث املقابلة وكذا اإلخباريني عايشةاإلثنوغرايف واملالحظة بامل

  

  
وحددت الفضاء الزماين واملكاين مث البشري،ومل يكن عملي البحثي 
عشوائيا بل جاء انطالقا من أسباب ذاتية وأخرى موضوعية وله 

تلزمات املنهجية مهدت املسه هذل أهداف وأمهية ومقاربة منهجية،وك
لطرح السؤال املركزي إلشكاليتنا حول املعتقدات املالزمة هلذه املراحل  

  :يلي كما
هي أبرز املعتقدات الشعبية اليت تالزم املمارسات احلياتية من  ما

  وحىت حلظة بلوغ الطفل املولود ؟األم حلظة وحم 
يعة خصصنا هذا العمل البحثي للمعتقدات الشعبية ملدينة الشر 

باعتبارها جمتمع حبثنا حيث اخرتنا هذا املوضوع انطالقا من 
، الوحم احلمل، املمارسات واملناسبات املتعلقة بالطفل من حلظة ،

وهذا ما متت مالحظته فعال  )2(الوالدة، وصوال ملرحلة بلوغ الطفل
يف جمتمع البحث من خالل املعايشة اليومية للعديد من الفئات 

وأقاريب وما كونته من مالحظات أثناء حضوري  ،انطالقا من عائليت
ملناسبات واالحتكاك بأفراده خاصة فئة النساء يف الكثري من املواقف 
هذه املعايشة اليت نتجت بصفة آلية كوننا منثل أحد أفراد هذا 
اجملتمع، وقد جاءت دراستنا هذه تبعا ألسباب ذاتية وأخرى 

ويل ورغبيت الشخصية يف موضوعية بالنسبة للسبب الذايت يرجع لفض
خاصة  يتعلق بالرتاث الشعيب والثقافة الشعبية حب اإلطالع على ما

، أما األسباب املوضوعية فإن أوهلا متعلق بندرة الدراسات يف امليدان
األكادميية سواء االجتماعية أو األنثروبولوجية يف جمتمع البحث الذي 

حتض حىت اليوم بالتفاتة مزال ميدانا خاما زاخرا مبادة حبثية ثرية مل 
أكادميية حبثية تستحق من ينفض عنها غبار الركود هذا التخصيص 
جملتمع البحث ال يعين انه ينطبق على جمتمع البحث فقط بل موضوع 
املعتقدات الشعبية يف الثقافة اجلزائرية عموما مل ينل نصيبه من 

لثقافة ة سوى القليل منها على مستوى دراسات ايكادميالدراسات األ
هتماما إالشعبية يف حني توجد الكثري من الدول العربية اليت أعطتها 

مثال واملغرب األقصى أما  على غرار مصر يف جمال البحث األكادميي
السبب املوضوعي الثالث فيكمن يف شعورنا باملفارقة من خالل ما 

ناتج عن  حبثنا باعتبارنا أحد أعضائه هذا الشعور جمتمع عايشناه يف
مبا حتمله من تكنولوجيا املعلومات  تضاد بني معطيات العصرال

االقتصادي بل أيضا التضاد مع العامل الديين الذي ميثل  والتطور
ا كفيلة بالقضاء على  جوهر اجملتمع،كلها عناصر من املفروض أ



 

95 

العديد من املمارسات اليت تقبع داخلها املعتقدات الشعبية،لكن يف 
ا تقوم به الواقع مل حترك ساكنا  ومل تعمل العمل الذي من املفروض أ

وكأن هذه املعتقدات متلك من القوة ما جيعلها مرتسبة يف قاع البىن 
التصورية ألفراد اجملتمع وكل ما يأيت فوقها دخيل قد يقع 
خارجا،وتبقى هي اجلوهر واألصل واجلدير بالتساؤل هنا هل تكسب 

أمن من طبيعة األفراد  هذه املعتقدات كل هذه القوة من طبيعتها
التشكيكية وخوفهم من الغيبيات؟إن شعورنا هذا باملفارقة عمل على 
دفعنا للبحث عن أسباب جتذرهذه املعتقدات يف جمتمع حبثنا وحتديدا 
عند املرأة من خالل تسليط الضوء على كل تفاصيل املمارسات اليت 

لضوء إلقاء ا حاولناحتمل هذه املعتقدات،وكسبب موضوعي رابع 
على اإلشكالية املركزية يف حياتنا اليومية وهي  إشكالية موروث 
تقليدي أصيل وآخر مستورد معاصر واليت  ترسم صور واضحة عن  
ثنائية العامل اليت تعيشها الثقافة اجلزائرية بني عامل ذايت  داخلي وعامل 
خارجي هو ذلك الوافد احلديث هذا ما مهد للسبب املوضوعي 

تمثل فيمحاولتنا كشف املسكوت عنه واملخفي يف اجملتمع اخلامس وامل
من خالل حماولة فهم هذه املعتقدات لدى أفراد جمتمع البحث سواء  
كان إخفاء معتمدا أو غري معتمد من خالل حتليلنا للصيغ الرمزية 

عبد "املتضمنة يف املمارسات وهذا ما ينطبق عليه ما قاله األستاذ 
التمثالت يف الغالب تكون مؤقتة "  :حيث يرى أن" الغين منديب

للنظرة العامة للكون ومتناثرة يف كل جزئيات الواقع االجتماعي 
ومتخفية يف صيغ رمزية يستعملها الناس للتعبري عن إدراكهم 

من خالل أسباب اختيار املوضوع سالفة الذكر تظهر  .)3(للواقع
ت اليت أهداف العمل على هذا املوضوع أمهها الكشف عن املمارسا

دف من حبثنا هذا لرسم صورة عن  تتضمن هذه املعتقدات، كذلك 
يتم الواقع االجتماعي من خالل كشف املسكوت عنه واملخفي 

هذه الصورة بدراسة اجلانب األسطوري الكامن يف أغلب  ترتيب
املمارسات والذي يساعد على الفهم العميق للحياة اإلجتماعية 

بعض ممارساته إخفاء جزء من جملتمع البحث الذي يتعمد يف 
معتقداته والتعامل بطريقة متكتمة وسرية يف حني يستمر يف التمسك 
ا ويعتربها مسلمات وأمر حمتم ال مفر منه خاصة بالنسبة 

إن : "للمرأة،هذا ما عرب عنه األستاذ عبد الغين منديب أيضا بقوله
األنشطة  هذه النظرة للكون تشكل يف الواقع اخللفية الضمنية جملال

االجتماعية للمبحوثني واليت يستندون إليها يف توضيح املواقف 
ا مسلمات تقع فوق مستوى التساؤل   )4(ويتعاملون معها على أ

دف أيضا من خالل عملنا لبحث عن األسباب الكامنة خلف 
ذه املعتقدات الشعبية لدرجة حتوهلا إىل رواسب ثقافية مت  التمسك 

من خالل التنشئة االجتماعية خاصة بالنسبة  خرتواترها من جيل آل

لدور األم يف مترير املوروث الشعيب بطريقة قوية يف مقابل التطورات 
هنا نستذكر ما أشار  التكنولوجية واالقتصادية احلاصلة يف اجملتمع،

ذه " مرسيا إلياد"إليه  بوضوح إىل أن ذهنية الشعوب املؤمنة 
 وال تتماشى غيريتبحث عن التاملعتقدات هي ذهنية جامدة ال 

وهذا ما يفتح اجملال للتحقق من هذه  )5(وضرورات التقدم احلاصل
 مقبول يف جماالت كثرية ومرفوض يف حالة ريالفكرة خاصة وأن التغي

ترك هذه املعتقدات،حيث يظهر بوضوح يف الكثري من املمارسات 
ا واالستمرار يف تواترها بالبحث يف اخلل فية مستوى التشبث 
ان  -االجتماعية والثقافية والدينية هلذه املرأة واجملتمع الذي تعيش فيه

، كذلك -مل يكن بالنسبة لكل اجملتمع فهو كالم يصدق عن جزئه
البحث يف طبيعة الذهنية اليت تقف عاجزة عن إثبات أمور غيبية ال 
ا ماديا واليت تشكل غموضا فتصبح مبثابة عجز يكبت يف  ميكن إثبا

  .عور فتحقق هوية املمارسات إشباعا ومتنفسا لتلك الغيبياتالالش
إن أهداف هذا العمل البحثي تظهر أمهيته، حيث تشكل املعتقدات 
الشعبية جزءا ال يتجزأ من النسيج االجتماعي للعديد من اجملتمعات 
واليت تعكس ثقافته من جهة كما تصور واقعه من جهة أخرى، تظهر 

من خالل انفتاحه على العديد من أيضا أمهية موضوع حبثنا 
التخصصات أمهها أنثروبولوجيا الرتاث،األنثروبولوجيا الثقافية نظرا 
الرتباطه باملوروث الالمادي بوضوح، حيث يتقاطع يف ذات الوقت 
مع مواضيع الثقافة الشعبية بل متثل املعتقدات الشعبية أحد أهم 

ن جهة أخرى كونه أعمدة علم الفولكلور كما تربز أمهية موضوعنا م
يبني قيمة الذاكرة اجلمعية املوروثة بني األجيال ودرجة احتفاظها 
باملوروث الشعيب الالمادي ومدى متسكها به واحملافظة عليه رغم 
مرور الزمن كما تظهر أمهية موضوعنا من خالل املفاهيم اجلوهرية اليت 

ايته واليت تعترب مفاهيم حمركة  ذات وزن الزمته من بدايته وحىت 
 ،الثقافية وقيمة معرفية يف هذا املوضوع أبرزها مفهوم الثقافة،الرواسب

 العادات، الضمرياجلمعي، املمارسات، طقوس العبور، الطقوس،
 الطابوه، الطوطم، الرموز، املقدس، الشعائر، األعراف، التقاليد،

،كما تظهر أمهية هذا املوضوع من خالل ارتباطه ...ألسطورةا
بحثي واجلانب املعريف، فمدينة الشريعة تعترب ميدانا خاما باجلانب ال

وثريا مل ختصص له بعد األحباث خاصة امليدانية مما يفتح نوافذ 
جديدة للبحث يف جوهر وخصوصية هذه املدينة، بل وحىت املنطقة 
ا غنية برتاث زخم وذات تنوع ثقايف األمرالذي يستحق  خاصة وأ

  . بة للبحث األنثروبولوجي وخصوصيتةانتباها أكادمييا خاصة بالنس
  :المقاربات المنهجية والنظرية 

لقد اعتمدنا يف أطروحتنا للدكتوراه مقاربات منهجية ونظرية 
واملقاربة " ماكس فيرب"امهها املقاربة البنائية الوظيفية ومقاربة الفهم ل
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التأويلية الرمزية لكن يف هذه األوراق البحثية ومبا أننا إكتفينا 
وصف اإلثنواغرايف دون الغوص يف جوهر املعتقدات حمل الدراسة بال

ا تتجاوز جمرد الوصف اإلثنوغرايف وإن   فال حاجة هلذه املقاربات أل
كان مكثفا وعميقا ألننا ال نبحث عن معىن هذه املعتقدات  فقط  

  .بل حنتاج لوصفها وابرازها ال غري
  :المنهج المتبع : أوال

  "لوجيالمنهج االنروبو " - أ  
للمنهج االنرتوبولوجي خصوصيته ومتيزه النابع من طبيعة البحث 
وخصوصية مواضيعه وارتباطه بامليدان ومستلزمات العمل امليداين من 
معاينة أنثربوبولوجية ومالحظة باملعايشة وإخباريني وحسب 

ستخدام ما تتطلبه كل مرحلة إمستلزمات البحث األنثروبولوجي مت 
نهجية واملنطقية وأيضا طبيعة املوضوع فجاءت وحسب الضرورات امل

  :املنهجية اليت ترسم معامل املنهج األنثروبولوجي كما يلي
  :المالحظة بالمعايشة-1

ا من  متثل املالحظة باملعايشة جوهر البحث األنثروبولوجي أل
فلها فضل كبري على املنهج  ،)6(أهم أدواته املنهجية املستخدمة

األساس الذي  : " أمحد أبوزيد هي : "ألستاذاألنثروبولوجي فحسب ا
تقوم عليه  بقية طرق البحث  األنثروبولوجي للوصول إىل درجة أكرب 
من التعمق  يف البحث ويف الفهم ،للتأكد من صحة البيانات اليت 
حيصل عليها الباحث من الوسائل األخرى وهي اليت متكن الباحث 

حبثه وتوحي إليه من الوصول إىل صورة شبه كلية عن جمتمع 
وفق شروط تكون وإمكانية تطبيقها  وهي صعبة  ،"بتساؤالت جديدة

ا و املعايشة   وأن جيد )7("االندماج الكامل يف حياة اجملتمع"املقصود 
لنفسه مكانا يف جمتمع املبحوثني ميكنه من كسب ثقتهم وأن  الباحث

م املختلفة واليت تقربه منهم حىت يتضاءل  فعل يشاركهم نشاطا
املقاومة فيهم ويطمئنون له،معتمدا على تسجيل مالحظاته آنيا يف 

وصور تسهل  صوتية تقارير يومية على شكل كتابات وتسجيالت
  .عليه عملية التحليل فيما بعد

يفيد التقارب بني الباحث ومبحوثيه يف اختزال الكثري من 
عملية  التأويالت الذاتية والتخلص من األفكار املسبقة اليت قد توجه

 ال تعين املالحظة باملعايشةو  )8(حتليل املعطيات وجهة غري موضوعية
فقط املالحظة البصرية بل أيضا املالحظة السمعية اليت تعين اإلصغاء 

  .)9(إىل التفاعالت اللفظية اليت حتتاج إىل املالحظة واإلصغاء والفهم
ذات  جمتمع حبثنا الذي ميثل يفإعتمدنا هذه التقنية املنهجية يف 

جمتمعنا ومسقط رأسنا مما سهل علينا العديد من الصعوبات الوقت 
أمهها إمكانية االندماج وهذا أمر إجيايب بالنسبة للمالحظة باملعايشة 
وبقية مراحل البحث، هذه املالحظة اليت اعتربها أكرب من جمرد 

مالحظة باملشاركة بل تتجاوزها للمالحظة باملعايشة ألنين عايشت 
بل ما يكفي تمع البحث ليس الكل أو على صفة اإلطالق أفراد جم

ت،فقد  والحظت العديد من املمارساعلى األقل للقول أنين عايشتهم 
كانت مالحظايت منذ فرتة طويلة مالحظات عادية حتمل نوعا 

من املمارسات ومع مرور الزمن جمموعة مناالستغراب حول طبيعة 
يث طغت العديد من حتول هذا اإلستغراب لشعور باملفارقة، ح

املعتقدات الشعبية واليت تعود جذور أغلبها خلرافات وأساطري مت 
العادات والتقاليد من عصور مضت حيث تظهرعلى مستوى توارثها 
ألفراد يف املناسبات واملواسم وتطغى على البنية التصورية و واألعراف

رسات رأة يف هذا اجملتمع لدرجة أن العديد من املمااجملتمع خاصة امل
ا حىت الزم الكثري منها مراحل احلياة مثل طقوس العبور  مت التسليم 

بداية احلمل وهي الوحم  اليت تظهر أثناء املرور من مرحلة ألخرى من
الوالدة وصوال إىل الطقوس اجلنائزية وحنن سنتوقف يف هذه األوراق مث 

  .البحثية عند مرحلة بلوغ الطفل
  :المقابلة  -2

دف إىل استثارة متثل املقابلة  موقفا للتفاعل االجتماعي اللفظي 
معلومات حمددة ختدم هدف البحث سواء كان تشخيصا أو عالجا 
أو حتقيقا ويستخدم فيها، التبادل اللفظي اإلمياءات، السلوك، 

الباحث : تعبريات الوجه والعني وتتكون من ثالث عناصر هي
   )10("املبحوث واملوقف اخلاص باملقابلة

املقابلة يف األنثروبولوجيا أداة منهجية مهمة حيتاجها الباحث متثل 
األنثروبولوجي حيث متكنه من اإلجابة عن تساؤالت البحث واختبار 
دف احلصول على  فروضه من خالل حوار يتم بينه وبني املبحوثني 
معلومات ختص موضوع حبثه فيما يتعلق باآلراء واالجتاهات أو 

ث حتمل املقابلة أسئلة حمضرة سلفا ومن السلوك أو املعلومات حي
املتفق أن تكون مشاركة املبحوثني إرادية وأن تكون أجوبتهم حماطة 

  )11(.بالسر املهين
وللمقابلة أنواع منها احلرة، املوجهة، املكثفة، اعتمدنا يف حبثنا 

ع وتعترب و هذا املقابلة غري املوجهة وهي مكثفة تناسب طبيعة املوض
ا  املدخل املناسب الذي يعطي مرونة يف فهم الكيفية اليت ينظر 

م حيث تنطلق من فكرة أن الناس يعتربون  املبحوثون لواقعهم وحيا
أفضل خرباء ملا مروا به من جتارب وبالتايل هم أفضل من يتحدث 

فقد إستخدمناها لغرض مجع املعطيات واملادة  )12(عن هذه التجارب
ت اليت  تظهر وميارسها اجملتمع مع وعلى اإلثنوغرافية املتعلقة باملعتقدا

ا وصوال لبلوغ طفلها  املراة احلامل من حلظة ومحها وحىت والد
ملوضوعنا فرضت ذلكاالمر الذي إنعكس حىت على  طبيعة الكيفيةفال

مفتوحة تتيح للمبحوثات إبداء رأيهن  أسئلة املقابلة اليت جاءت كلها
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مر الذي يتيح يل ر حرية، األيف املوضوع املطروح وتعطيهن جماال أكث
  .ثنوغرافية مكثفةإكثر ومجع مادة أوصفا 

  : اإلخباريون-3
عند التحاق الباحث األنثروبولوجي بامليدان فإنه يتعامل مع فئتني 
خاصتني ببحثه الفئة األوىل للمبحوثني والفئة الثانية ختص اإلخباريني 

منهجية  يف البحث األنثروبولوجي أداة" اإلخباري"حيث يعترب 
الدراسة امليدانية، ألن اإلخباري هو املصدر الرئيسي مهمةيف 

للحصول على املادة اإلثنوغرافية خاصة بالنسبة للبيانات اليت تتعلق 
بأوضاع اجتماعية يصعب على الباحث أن خيضعها للمالحظة 

فاإلخباري يف حقيقة األمر نشأ يف بيئة جمتمع البحث،  )13(املباشرة
ة بقواعده وعاداته وأعرافه ومعايريه ودينه، وممارساته فهو له معرفة دقيق

عبارة عن ذاكرة وترسانة حتفظ جزءا من ثقافة اجملتمع الذي نشأ 
  .)14(فيه

بالنسبة لعملنا البحثي إعتمدنا اإلخباريني كأداة مهمة 
جدا،خاصة فيما يتعلق باملعلومات والبيانات واملادة اإلثنوغرافية 

ي ال ميكن وصفه ميدانيا إال من خالل ما املرتبطة جبانب سرد
يقدمونه لنا،وقد اتسم االخباريون خباصية اطالعهم على تفاصيل 
الكثري من املمارسات اليت ال ميكن ان تتوفر لدى املبحوثات عن 
تلك املعتقدات املتعلقة بكل مرحلة من مراحل النمو انطالقا من 

ه هذه املراحل من وما حتملالطفل مرحلة الوحم وحىت مرحلة بلوغ 
  . طقوس عبور وعادات وتقاليد

  :البحث فضاءات  - ب 
  :الفضاء البشري -1

يعتمد البحث يف العلوم االجتماعية على العينة اليت ترتبط من 
حيث طبيعتها أو حجمها ارتباط وثيقا مبوضوع البحث أي 
باإلشكالية واهلدف املتوخى منها كما يرتبط حجم العينة بكيفية مجع 

انات وتوفر األفراد الذين لديهم معلومات،وتعتمد العينة على البي
  )15(اختيار أشخاص يسهل الوصل إليهم

إن احلديث عن البحوث األنثروبولوجية يفتح قوسا ألمر خمتلف 
جزئيا حيث يتم العمل وفق طبيعة املوضوع يف حد ذاته،فالبحوث 

حصاء يكون اليت يغلب عليها الطابع الكيفي واليت تكاد ختلو من اإل
العمل فيها وفق أهداف وحسب إشكالية البحث اليت حتدد جمتمع 
البحث إذ يتم العمل مع املبحوثني انطالقا مما تفرضه طبيعة املوضوع 
وحسب املتغريات اليت تظهر على مستوى البيانات األولية يف دليل 

لذلك اعتمدنا الفضاء البشري املرن وليست العينة وقد  املقابلة،
فضاءابشريا منوعا بني فئتني فئة النساء املتزوجات من سن  اخرتنا

العشرين  فما فوق وفئة العجائز لسبب واضح أن املتزوجات هن من 

حيملن ويلدن ويقمن مبجموعة من املمارسات على مستوى كل 
مرحلة حتمل معتقدات شعبية بالشراكة مع العجائز باعتبارهن اكثر 

ذا اجلانب حيث  يلعنب دور املعلم للمتزوجات اطالعا وتشبعا 
حديثا، كما متثل فئة العجائز االخباريني يف أغلب األحيان باعتبارهن 
ميلكن معلومات قد ال تتوفر اال عندهن فقط نظرا لعامل السن 

  .والتجربة يف احلياة
  : الفضاء المكاني - 2

بالرجوع جملتمع البحث أو اجملتمع احمللي يف الدراسات 
نثروبولوجية فإنه يعين تلك اجلماعة اليت تربطهم السوسيولوجية واأل

روابط عديدة ومتنوعة ويشرتكون يف قدر من املصاحل وارتباطهم حبيز 
هذا احليز املكاين هو ما يعترب عن الفضاء مكاين أو  )16(مكاين حمدد

اإلطار اجلغرايف الذي يتم العمل يف حدوده الذين يعيون فيهن حيث 
ءنا اجلغرايف يف حبثنا هذا فتم العمل على  مثلت مدينة الشريعة فضا

كل ما ينحصر داخل حدود املدينة فكان العمل مع املبحوثات 
واإلخباريني داخل حدود مدينة الشريعة دون جتاوزها للمناطق 
دف حتقيق قابلية  اجملاورة،هذا اإلطار اجلغرايف مت اختياره 

ا تفرتض ا لعمل على اإلجناز،كما أن طبيعة املوضوع يف حد ذا
مدينة صغرية ال تشبه الريف وال املدن الكربى بل تكون جامعة 
لبعض مزايا اجملالني ملعرفة انعكاس هذه اخلصوصية التمسك أو ترك 

  . هذه
  : الفضاء الزماني - 3

بدأنا العمل على موضوعنا باعتبارها موضوع اطروحتنا للدكتوراه 
ل خطوة هي حيث كانت أو  2013جوانبشكل رمسي يف أواخر شهر 

عملية اجلمع البيبليوغرايف اليت بدأت تقريبا يف هذا التاريخ وبقيت 
مستمرة حىت آخر إضافات وقد مت استهالك وقت طويل يف إعداد 
ملخصات وبطاقات قراءة للمادة النظرية ومجعها وترتيبها وحتريرها، يف 

، مث استمرت 2013 املقابل بدأ العمل امليداين يف شهر نوفمرب
بالت بطريقة بطيئة نوعا ما مع املبحوثني واإلخباريني وأصبحت املقا

املادة  نمجعنا الكثري مكوننا   2014شبه منتهية يف شهر سبتمرب 
اإلثنوغرافية واملعلومات والبيانات اليت متس كل ما خيص موضوعنا 
واليت تعترب مادة ثرية بأفكار ومعلومات حول املعتقدات الشعبية حمل 

عانيها وأساسها التارخيي ومفهومها الشعيب وقيمتها الدراسة وبعض م
الرتاثية وقد توقفنا عن اجراء املقابالت عندما شعرنا أن مقابالتنا 
حققت اشباعا حبيث جتيب معظم املبحوثات اجابات متقاربة تصب 

 . يف نفس الفكرة

كما سبق الذكر أننا سنتعرض للمعتقدات الشعبية اليت  تظهر 
ا على مستوى دورة حي اة الفرد ليس ملعرفة هذه الدورة يف  حد ذا
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بل للتعرف على املمارسات اليت  تالزم كل مرحلة من مراحلها حيث 
خصصنا فقط العمل ملرحلة الطفولة مبا يسبقها من محل وميالد 

بداية مبحاولة إعطاء فكرة ورضاعة وصوال ملرحلة البلوغ وسيتم العمل 
متثل مجلة األفكار اليت  ترتجم يف عامة عن املعتقدات الشعبية اليت  

  .ممارسات يومية واليت ترتبط مباشرة بالعامل اخلارجي
  :لمحة عن المعتقدات الشعبية  - 4

فمصطلح معتقدات شكل حمور جدل كبري كان يف بداياته 
فلسفي األمر ظهر على مستوى املفهوم الذي تنوع وتعددت تعريفاته 

العمليات الذهنية غموضا وهو ما من اكثر " دافيد هيوم" فقد إعتربه 
فيما بعد أما بالنسبة لألنثروبولوجيا فقد " برترند راسل"تبناه أيضا 

وبالرجوع للسوسيولوجيا  )17(تبنت لزمن طويل ما جاءت به الفلسفة،
ليس سوى حكما يتعلق :" فيتحدد على مستواها املعتقد على أنه 

  )18("بالواقع يقبله الفرد ويؤمن به باعتباره صحيحا
ومتثل املعتقدات بناء قاعدي أويل للبنية التصورية لألفراد لعاملهم 
اخلارجي حبيث يتم التعبري عنها يف شكل ممارسات تعكس تلك 
التصورات والبىن املفاهيمية املوجودة على املستوى الذهين 
ا يف الواقع أين  للفرد،فتبحث تلك األفكار والتصورات عن مكا

آلالم والوساوس والتخوف من املستقبل يتحواللعراف ملسكن ل
الغامض بقراءة الطالع،ويكون اخلوف من غموض املخفي حمركا 
للتشاؤم من حيوان أو التفاؤل بآخر وحدوث أمر هو نذير بقدوم 
مصيبة أو فأل خري باقرتاب فرح قادم أوالتحصن من عني 
ن شريرةوحسد ماكر،كلها أمور يتم جتاوزها بتميمة أو ممارسة قد تؤم

الطمأنينة والراحة،هذا مايربر وجود هذه املعتقدات يف الكثري من 
اجملتمعات وعلى مستوى مجيع الثقافات، األمر الذي فتح اجملال 
للفالسفة والسوسيولوجيني وعلماء النفس واألنثروبولوجيني للبحث 

من أهم الرواد " إميل دوركهامي"، فكان  )19(يف سبب هذه العمومية 
ملوضوع الدين بإعتباره مدخال رئيسيا للمعتقدات الذين تطرقوا 

" األشكال األولية للحياة الدينية:" الشعبية من خالل كتابه
أن الدين ظاهرة إجتماعية حيقق من خالهلا اجملتمع  بإقرار1912

دف حتقيق االستقرار والتوازن،فهو يرى يف   متطلبات وحاجيات 
ملمارساحتول أمور مقدسة الدين نظاما نظاما موحدا من املعتقدات وا

وأخرى دنيوية يضعها اجملتمع،وهو يرى أن الدين أساسه القوى فوق 
،اللذين  « aminisme »واملبدأ احليوي  « mana »الطبيعية كاملانا 

يشكالن مصدرا للمعتقدات الدينية يف حني يرى رواد التيار 
" رمالطوطم واحمل" يف مؤلفه " سيغموند فرويد" السيكولوجي وأبرزهم 

أن فكرة الدين هي حالة عصابية تعاجل القلق الذي مير به األفراد، 
لكن لو عدنا للعصور املاضية وما قبل التاريخ وللمخلفات احلفرية 

اليت  إكتشفها علماء اآلثار من نقوش ورسومات كأفضل أدلة على 
ان اإلنسان يف هذه املراحل عاش والزمته املعاتقدات الغيبية اليت 

قوى خفية جمهولة األسباب ومستحيلة التفسري حينها   تتضمنها
كالزالزل والرباكني والرعود باالضافة لظاهريت املرض واملوت واليت  
وضعت اإلنسان حينها موضع اخلوف واهللع من ناحية واحلرية والرغبة 
ا   يف كشف هذه الظواهر من ناحية أخرى وحماولة معرفة أسبا

،والكثري من ...افة لألرواح والشياطني كاالحالم واملوت وامليالد اض
املعتقدات اليت  تدور يف إطار ما هو جائز مستحسن وماهو 
مستهجن،كلها مثلت إرث املاضي البعيد املثقل بتجارب اإلنسانية 
اليت يلفها الغموض والغرابة ألن اإلنسان يف تلك العهود كان يبحث 

سيطة أوهلا عن احللول خلوفه وهلعه مستخدما وسائل حمدودة وب
خياله الذي حاول من خالله تفسري هذه الظواهر فطغت التفسريات 
الذاتية واخلرافية اليت  تظهر اليومفي ممارسات كالسحروالتعاويذ 
واالحجبة والتمائم والطالسم، اليت استخدمها حيناكعالج 
وحيناللتفسري بل توجد الكثري من املمارسات اليت ال تعد وال حتصى 

ملعتقدات الشعبية من بينها معتقد العني الذي ذكر يف  واملشحونة با
التوراة وتلمود بابل واستمر عند الفينيقيني واليهود ليصل لشمال 

   )20(إفريقيا وللعرب حيث ترجع أصوله للرببر القدماء
باوراقنا البحثية وانطالقا من معتقدات الشعبية املتعلقة بالرجوع لل

أي اليت تعيش وتنتمي ملدينة ( ة مرحلة احلمل عند املراة الشريعي
نتوقف لضرورة التطرق ملفهوم احلمل الذي  )الشريعة وهي جمتمع حبثنا

الوظيفة اليت ال نظري هلنا بالنسبة للمرأة،حيث يقوم احلمل على يعترب 
انتظام الدورة الشهرية هلا،ويضفي عليها أمهية كبرية بل يعمل على 

فاملراة يف اجملتمعات العربية  )21(تثبيت الزواج وقبوله يف العائلة 
اإلسالمية تتحدد بأمومتها اليت  متثل أول بند من  بنود استقرارها يف 
ا سامهت يف استمرار إسم  م  يعتربو بيت زوجها وأهله أل

وهذا ايضا صفة مطلوبة يف  املرأة  أهماحلمل  لذلك يعترب )22(العائلة
ة يالناحيتني الدينراجع لكون اإلنسال هو الغاية من الزواج من 

   )22(واالجتماعية
لوجود عادات انفصال متارس " جيمس جورج فريزر" وقد أشار

جيب أن تعيش وحدها يف  « :على املرأة احلائض واحلامل فحسبه 
" كوخ صغري بعيدة عن مرآى أهايل القرية أو الذكور املتجولني 

–نسية العالقات اجل- احملرمات اخلاصة باملالبس دوجيب ان تتبع قواع
وباخلصوص يف  العالقة اجلنسية مع زوجها تصبح حمضورة  ،...االواين

حىت تتطهر ألن املباشرة اجلنسية أثناء الطمث أو بعد الوضع مباشرة 
، فقد ورد يف  أساطري العرب عن   » تترتتب عليها عقوبات ولعنا

كون الشيطان تعلق مبعىن الدم لذلك اختص بلون احلمرة وميثل رمزا 



 

99 

فالعالقة ،مبعناها القدمي الذي منه اشتقت النفساءأي الدم  للنفس
م تتبعها صلة أخرى هي معىن النجاسة لتعلق الدم مبعىن احلياة دبال

من جهة ومبعىن احليض فيقال أن الرجل مىت جامع زوجته وهي  
  )24(حائض فتأيت باملخنثني 

ن حول احلمل أ) 5(رقم  ةأما بالنسبة جملتمع البحث فريى املخرب 
ا الوالدة وهي   املرأة عندما تتزوج يتوسم فيها زوجها وأقاربه وأقار
مرادفة للخري والنعم والربكة فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يوصي 
باملرأة الودود الولود، فاحلمل يعين أن هذه املرأة ستكون سببا يف 
ا ستنجب الذرية الصاحلة كما يدل  مواصلة وإستمرار هذه العائلة وأ

أن مرحلة احلمل هي أرقى  ةرى املخرب تلها على اخلصوبة واخلري، و مح
ا حسب تعبريه  وهو أمر " روح حتمل روح"مراحل الطهر للمرأة أل

حماط بقداسة وهالة عفاف لذلك تعامل املرأة خالل محلها معاملة 
  .)25(راقية

عن  خصوبة املراة ذكر كذلك  5وفيما قالته املبحوثة رقم 
يف  الغصن الذهيب أن إله اخلصب جيب أن " زرجيمس جورج فري"

وهي نفسها خصبة وجيب ان متتلك شريكا " ديانا"تكون ملكة الغابة 
  .)26(ذكرا حيث يهدف إحتادمها اىل حتسني إمثارية األرض والبشر

ا ملزمني بتوفري  بالرجوع للزوجة احلامل نالحظ أن زوجها وأقار
ه أو يظهر تشكل غريب ماتشتهيه الزوجة خوفا من أن  حيدث تشو 

يف جسم املولود،وهذا ناتج عن اإلشتهاء يف  الوحم ،حيث يشكل 
مرحلة تستمر ثالثة أشهر ورمبا تفوقها فيستجيب الزوج لكل ما 
تشتهيه زوجته من مأكوالت ومشروبات وحتاط فيه  بكل ما يدعو 

  )27(للتفاؤل ويبعد عنها كل ما يثري التشاؤم 
ن معظم املبحوثات جيمعن تقريبا على بالنسبة جملتمع البحث فإ

ما مت ذكره  نظريا يف  مرحلة الوحم لكن مع لفت االنتباه لكون املرأة 
ا تنفر من أخرى بل  اليت تتوحم كما تشتهي أشياء ومأكوالت فإ
ميكن أن تنفر أو تكره أحد أفراد األسرة ويف  الغالب يكون الزوج 

مما يعين أن املولود قد  )18( وهذا ماجاء يف  حديث املبحوثة رقم
حيمل بعض أوجل مالمح أو طباع األب أو الشخص الذي  نفرت 

ومع  بروز بطن املراة احلامل تربز جمموعة من  )28(منه أثناء فرتة الوحم
ن كان ذكرا أم أنثى، فيعقتد إاملعتقدات الشعبية حول جنس اجلنني 
ل األنثى تكون ن املرأة يف محأأن املولود الذكر يتحرك قبل االنثى،و 

أكثر مجاال من الذكر أم شكل بطنها فيكون مدبب عند املولود 
  )29(الذكر ومستدير بالنسبة لألنثى

تقريبا ما جاء يف مؤلف مرفت العشماوي عثمان العشماوي 
أن :"  7يطابق ما وجناه يف  جمتمع حبثنا حيث تقول املبحوثة رقم 

مالمح وجهها جنس مولودها من جسمها و  تعرفاملراة احلامل 

ومشيتها ولون جلدها تاع وجهها ويديها )بطنها(وشكل كرشها
*بقع تاع دثة يتعمر وجهها

خاصة يف حناكها وجبهتها وتكون  (*)
دميا قالقة وكرشها خارجة لقدام وفارغة من جيهة جلناب هنا تعرف 
راها بلحمل بطفل ذكر وإذا زيانت ووجهها رجع صايف وكرشها 

وترجع دميا فرحانة وهادية وزيد  يسرلو  منليمدورة على جنبها 
الصغري ما يتحركش يف كرشها غري فالشهرين االخريين من محلها 

  "نثىأمعناها راها حامل ب
ن مجلة مقول القول هذه خاصة مبا قالته املبحوثة عن إ

ا األ م عن جنس مولودها فمعىن كالمها أن املواصفات اليت تستدل 
ح وجهها وشكل بطنها ومشيتها ولون املظهر اخلارجي للحامل ومالم

ا خاصة لون بشرة وجهها ويديها اذا كانت بنية يف شكل بقع  بشر
متقاربة على خديها وجبهتها وبطنها مدببة وتصبح معكرة املزاج 
ا حتمل  وعصبية يف معظم األوقات وجنينها كثري احلركة فهذا يعين ا

ا تزداد مجاال نثأيف  أحشائها طفال ذكرا أما إذا كانت حامل ب ى فإ
ووجهها يصبح مشرقا أما بطنها فيأخذ شكال دائريا ممتدا على 
ا تصبح بشوشة هادئة وجنينها ال  جانبيها األمين واأليسر كما ا
يتحرك إال خالل الشهرين االخريين من محلها،وبعد ما قالته املبحوثة 

بة مهية بالنسمر غاية يف األأمن عالمات جنس املولود أكدت على 
للحامل لسالمتها وسالمة جنينها أال وهو السرية التامة حول احلمل 
يف بداياته وحىت مرحلة بروز البطن وعدم اإلكثار من اخلروج حىت ال 

كذلك قد  يتم   )30(تصاب بعني حاسدة قد تؤذيها وتؤذي جنينها
ت أالرؤيا فإذا ر أو كاحللم  التعرف على جنس  اجلنني بطرق أخرى

نثى وإذا أاشرتت مالبس جديدة أو حلي فهي ستنجب ا  أاحلامل 
هنا جند  )31(حلمت بشراء حذاء أو دخول بيت فهي ستنجب ذكرا

ن احللم ميثل ظاهرة موجودة تعرب عن جمال مشرتك الهتمامات البشر أ
حيث ال متارس هذه الظاهرة يف اطار عامل اليقظة ومن مثة تقع يف  

ل جزءا من حياة الفرد سواء فوق الطبيعية حيث متث ةاطار الظاهر 
حالم والواقع يف كون إذ تظهر العالقة بني األ )32(وافق عليها أم ال

بعض الناس قد جيدون يف أحالمهم إجابات للمشكالت واألسئلة 
ا يف حياة اليقظة وهذا ما يربز من طبيعة وظائف  )33(اليت يواجهو

حالم هلا دور يف أو حالم هلا دور يف  احلياة أاألحالم اليت  تنقسم بني 
حالم يف التنبؤ ومن ضمن ما تقدمه األ ،)34(التنبؤ باملستقبل

حالم هلا رسائل هادفة أل، باعتبار ا)35(باملستقبل  معرفة جنس املولود
حالم أنساقا ثقافية من رموز مرتابطة هي ما يعرب عن أحمددة متثل 

هر بوضوح هذا ما يظ )36(النمط الثقايف اليت تكون حمددة يف اجملتمع
حالم احملددة مسبقا يف جمتمع البحث حيث تظهر جمموعة من األ

عن منط ثقايف معني وهلا رمزية نابعة من طبيعة ثقافة اجملتمع  واليت تعرب
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حالم معينة من خالهلا أيف حد ذاته،إذ تتفق معظم املبحوثات على 
ا أو  يتم الإلستدالل على جنس اجلنني فإذ رأت املرأة احلامل أو والد

ا ترتدي فستانا أو  ا أ فهذا يعين قراطا يف احللم مثال، أاحد أقار
ا اشرتت حذاءا أأأن جنينها  مباشرة  ونثى أما إذا رات يف حلمها أ

يف  ترتدي برنوسا أو حتمل يف يدها سكينا أو سالحا معينا فهي
  .)37(حتمل ذكرا يف بطنها تفسريهم للحلم

ا إن املراة احلامل يف بعض اجملت معات تعترب ظاهرةألن الدور
الشهرية إنقطعت فهي حماطة باملالئكة لتحرسها وحتميها هيوجنينها 

اليت تعمل دائما على ) قرينة االرض(من كل ضرر ومن الشقيقة 
ضافة إإجهاضها لذلك عليها عدم الصراخ حىت ال تزعج مالئكتها،

ا يف فرت ال ة على درجة  عتبار احلامل جمابة الدعاء أكثر من غريها أل
  )38(خاصة أثناء حلظة امليالد كبرية من الطهر

) 05( رقم هذا ما توافق مع ماجاء يف جمتمع حبثنا فاملبحوثة
 يكوناملرا كي تكون بلحمل حتبس ليها العادة الشهرية  « :تقول

دعاءها مستجاب خاطر يف كرشها ماليكة وهي تبقى طاهرة تسع 
 شهر

)39(
«   

لحامل مرحلة جديدة حيث لمتثل فهي  بالنسبة ملرحلة الوالدة
 280يطرد الرحم اجلنني خارجا بعد إكتمال فرتة احلمل املقدرة ب 

، هذه املرحلة تقطع فيها الوصلة وهي )40(يوم يف احلاالت العادية 
حيث كانت  )41(أوىل خطوة جترى على املولود لفصله عن أمه ماديا 

اجلنني ومع إنتهاء املدة املشيمة تؤدي وظيفة نقل وتبادل مواد تكوين 
  )42(البيولوجية ينتهي دورها

بالنسبة جملتمع البحث تشكل حلظة امليالد مرحلة مهمة جدا 
لذلك وجدناها مشبعة وحمملة بالكثري من املمارسات واليت تعكس 
معتقدات كثرية هلا أبعادها الرمزية والقداسية واخلرافية،فاملبحوثة رقم 

توجع املرا احلامل حنطو سبع عظمات بكري كنا كي « :تقول ) 02(
يام السمانة، يغلو وكي يطيبو كل عظمة أعلى حسب ) بيضات( 

نسموها باسم يوم من أيام السمانة وكي نكملوهم حنطوهم يف إناء 
مها وال أم راجلها وتقول ليها أطو حتطني وحنطوه بني رجلني احلامل 

نفرقو العظمات  وبعد "ان شاء اهللا عمار ومثار وكراك وتفقيس دامي"
أنو موعد الوالدة مهم  هل راجلها برك وتقولأعلى احلاضرين من 

يدها فيها الرباكة وطاهرة إجنيبو قابلة كبرية  فالسن تكون معروفة و 
هل البيت يبخرو ببخور أهي يل تولدها وقت توجع احلامل 

يه الرباكة والتسهيل وقبل ما يهبط الصغري القابلة تعطي (*)لشفاع
القطران والثوم تشمهم بش ما جتيهاش عروس النفاس وال للحامل 
(**)القطوسة

« 
)43(  

أوال  نالحظ ان  طبيعة البخور الذي تضعه النساء يف حلظات 
،فمن ...الوالدة حيمل معتقد ممزوج بني جانب ديين وتدين شعيب 

يظهر اجلانب االعتقادي فيه حيث " خبور األشفاع" خالل إمسه
ريه يف رمضان ويتم وضعه يف املساجد حيث ترسله النساء بعد حتض

يتشبع بالقرآن الذي تتم قراءته يف صالة الرتاويح،هنا يسود فكر 
الرقية الشرعية من ناحية وهو جانب ديين ال غبار عليه ،لكنه حيمل 
جانب  املعتقد الذي اختلقه الضمري اجلمعي يف شكل تدين شعيب 

ن بركة وتسهيل للحامل واملتمثل يف النفع الذي يعود به البخور م
  .حىت تضع محلها بيسر ودون أمل كبري

) القطران(أما بالنسبة للممارسة املتعلقة بوضع القليل من القار
ة تشمهما بعد أن تلد مباشرة فهذا أمر مرتبط بإعتقاد أوالثوم للمر 

أوال الغرض من القار بالذات عالجي روحي غييب فالقار من طبيعته 
يعترب طاردا لألرواح الشريرة والشياطن واجلن  سود الداكنولونه األ

ة يف حلظة الوالدة حسب التصور واملعتقد الشعيب تقف على أواملر 
ة بهذه البوا ،حدود بوابة مفتوحة بني عاملني عامل احلياة وعامل املوت

مر الذي يفتح اجملال لألرواح رواح بسهولة األاليت تنتقل من خالهلا األ
إيذاء النفساء أو دخول جسمها، بالنسبة للثوم الشريرة ويسهل عليها 

فالغرض منه مزدوج  بني طيب عالجي واقعي وبني روحي غييب فعندما 
تشم املراة الثوم وهي على وشك الوالدة يساعد على خفض مستوى 
الضغط الدموي ألن الغالب يف النساء ارتفاع ضغط دمهن أثناء 

الصحي فقط من خالل الوالدة مما يساعدها على جتاوز هذا اخلطر 
شم الثوم أما الغرض الروحي الغييب فيتمثل يف كون الثوم طارد 
لألرواح الشريرة هو اآلخر فعندما تشمه يقيها من املس أو األذى 

  .شانه شأن القار
عندما تضع املراة مولودها يف تلك اللحظة ترفعه القابلة بالبسملة 

بح يف منزلة والتشهد واآلذان له يف أذنه اليمىن وهكذا تص
جدته،فتعطى هلا اهلدايا واالموال وقطع قماش وتالزم النفساء مدة 

كدو من جنس الصغري أبعدما نت« :أسبوع كامل،تقول املبحوثة 
ا ليمنة،إذ كانت ) املولود( نظفوه ويأذن ليها باباها وال جدها يف وذ

طفلة حنطو ليها شوي عسل يف دغاديغها وجهازها التناسلي بش 
وظة وسعدها مليح عند راجلها والناس، ومنسحو العسل جتي حمظ

وحنطو دراهم،بكري حنطو دورو يف وقتنا ما بقاش الدورو ولينا حنطو 
)44(لويزة بش يديها راجل غين

 « .  
أن احلديث عن القابلة أمر على غاية من االمهية ألن هلا مهم 

إبن "ه  يف  عملية العناية باملولود والنفساء العناية هذاما حتدث عن
يف مقدمته باحلديث عن دور القابلة ووظيفتها وأطلق على " خلدون

وقال أن القابلة مسيت هكذا ألنه " صناعة التوليد " وظيفتها إسم 
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أستعري فيها معىن اإلعطاء والقبول وكان النفساء تعطيها اجلنني وهي 
ا العمل يف  استخرج املولو « : تقبله بقوله أن د التوليد صناعة يعرف 

يئة أسباب  اآلدمي من بطن أمه من الرفق يف إخراجه من رمحها،و
ذلك،مث ما يصلحه بعد اخلروج على مانذكر،وهي خمتصة بالنساء يف 
ن الظاهرات بعضهن علىعورات بعض وتسمى  غالب األمرملا أ

)45( ...القائمة على ذلك منهن القابلة
 «   

اشرة أوهلا قطع بالنسبة للمولود متارس عليه طقوس ومعتقدات مب
املشيمة الذي يليه مباشرة التمليح حيث أعترب امللح عند اجملتمعات 
القدمية أمر معظم وعنصر مهم من عناصر احلياة، وقد كان العرب 
يعدونه من عالمات الربكة وحيلفون باملاء وامللح تعظيما هلما،وقد 

اح اعتمد اليهود والنصارىي امللح كأفضل مطهر للمولود وطرد األرو 
الشريرة عنه،كما مثل امللح يف الثقافة اليونانية واحلضارة الرومانية 
والثقافة العربية اإلسالمية أجنع وسيلة لدرء عني احلاسد وإتقاء اجلن 

إصالح أجسام الناس وتقويتها،تكميد :" والسحر،ومن إستخداماته 
مواضع الوجع،القضاء على بعض االورام،دفع األوساهخ العالقة 

حفظ اللحوم واألطعمة كما يستخدم يف تركيبة بعضالطقوس باجلسد،
  ...".السحرية

وميثل متليح املولود طقسا تطهرييا وقائيا وهو ممارسة إجتماعية 
ا راجعة إىل اإلعتقاد يف  معروفة لدى العديد من اجملتمعات واملرجح أ
أن والدة الطفل جملبة للدنس فكانت هذه الطقوس عبارة عن وسيلة 

املولود واجلماعة من اخلطر خاصة األرواح الشريرة، واجلدير حلماية 
بالذكر ان التمليح خيتلف حسب جنس املولود فإذا كان ذكرا يتم 
متليحه بكثرة وتطهرية بالكثري من امللح حىت يكون صبورا وقوي البنية 
ا لينة رطبة وطريه  يف حني تطهر البنت بالقليل فقط حىت تبقى بشر

   )46(يعكس أنوثتهاويكون جلها رطب 
بعد الوالدة  مباشرة يتحدد نظام غذائي لألم النفساء حبيث 
تتجنب أطعمة معينة ومشروبات، ففي قبائل األزاندي تقوم النسوة 
بإعداد العصيدة لتقدميها اىل السيدة حديثة الوالدة وللسيدات 
احلاضرات واالطفال الصغار،ويف اجملتمع الريفي يف مصر تتناول 

   )47("املفروكة"أكلة مميزة تدعى النفساء 
بالنسبة للمدينة الشريعة فتظهر جمموعة من العادات والتقاليد 

كلة شعبية أاليت  متارس مبجرد والدة احلامل حيث يتم حتضري 
وفيها مزيج من األعشاب  (*)"الربكوكش" للنفساء تسمى يف املنطقة 

 املسخن، سة،البسي: املقوية والصحية إضافة إىل أكالت حلوة أمهها
واليت تتكون من القمح احملمص املطحون املغربل مع كمية ... الرفيس

عسل وزبدة ومتر وكلها حتتوي على مكمالت غذائية غنية بالكالسيوم 
والسكريات والدهنيات، كما تعمل على تقوية املفاصل وتزويد اجلسم 

 بالطاقة والسعرات احلرارية الالزمة،هذه االكالت الشعبية احللوة
حسب العادات يتم توزيعها أول يوم للوالدة صباحا على اجلريان 
واألقارب كما تقدم مع القهوة واحلليب للظيوف، ويعترب توزيع 
البسيسة على اجلريان عبارة على إعالن رمسي للجريان على والدة 

  .احلامل
بالرجوع للمارسات والعادات والتقاليد اليت تظهر على مستواها 

ية اخلاصة باحلمل والوالدة فإن احلمل والوالدة مها املعتقدات الشعب
مهية بالنسبة للمرأة لذلك فهي حترص مران على قدر كبري من األأ

على سالمة الوليد لذا جند أن قطع املشيمة واحلبل السري يتم 
أن قطعهما ماهو إال " فان جنب"التعامل معهما حبرص كبري ويعترب 

افة شعوب األرض تقريبا يرتبط شعرية إنفصال فاحلبل السري عند ك
حبياة وموت وصحة وطباع وجناح وفشل املولود،لذلك جنده مرتبط 

  باإلعتقاد اإلنساين يف  الروح اخلارجية أو الروح
اليت ال تنفصل عن اجلسد ومن هنا أصبح ما حيدث للمشيمة 
يؤثر يف حياة الطفل وحيدد مصريه حيث يعتقد أنه حيوي روح الطفل 

ارسة وتوأمه احلقيقي إن وجد،وهو مرتبط به ارتباطا ويضم روحه احل
 وثيقا وكيفية التصرف فيه كفيلة بتحديد مهارات الطفل وحظه

  .ومصريه يف احلياة
يف اجملتمع املصري يتم ردم املشيمة ودفنها جيدا،هذا الدفن مينع 
من أن يرى الطفل األشباح واخلياالت،لذلك جيب احلرص على 

عتقدون بأنه يستخدم عند البعض ألغراض إخفاءمكان دفنه،كما ي
يف " جيمس جورج فريزر"هذا ما أكده  ،)48(سحرية تؤذي الطفل

غصنه الذهيب باحلديث عن السحر اإلتصايل القائم على فكرة أن 
األشياء املتصلة تظل مرتبطة حىت بعد أن ينفصل أحدمها عن اآلخر 

حدمها يؤثر وان هناك عالقة تعاطف بينهما حبيث أن مايطرأ على أ
  )49(بالضرورة على اآلخر مباشرة 

العناية باالم واملولود ليس باملوضوع احلديث فقد وجد يف  إن أمر
ذات االصل الفرعوين والكائنة حاليا يف متحف " وستكار"بردية 

برلني جمموعة من التعليمات اخلاصة بسالمة االم واملولود وكيفية قطع 
باء سابقا يشريون على القابلة ، وقد األط)50(احليل السري وحفظه

بأن تقوم بدفن املشيمة بعد قطعها،وذلك ألسباب منها اخلشية  من 
استعماهلا يف السحر فكل ما ينفصل عن البدن يبقى حمتفظا بقوة 
حيوية وميكن أن يؤثر يف حياة اإلنسان كما ميكن تفسري هذا مبحاولة 

دفن املشيمة جتنب كل ما له عالقة بدم الوالدة وبالنجاسة،كمات
لإلعتقاد اجلمعي بأن هذا اجلزء احلي  من جسم اإلنسان كفيل 

  )51(بإخصاب األرض
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أنه يف  السابق  )  09(بالنسبة جملتمع حبثنا تقول املبحوثة رقم
كانت املشيمة تدفن يف مكان طاهر وبعيد عن حركة اجملتمع لكن 

ا ترمي  فضالت اليوم ومبا أن أغلب احلوامل يلدن يف املستشفى فإ
املستشفى واالعتقاد السائد أن هذه املشيمة هلا عالقة روحية باملولود 

ا تسمى يف جمتمع البحث ب  وهو مجع ملفرد " خلوات" "لدرجة أ
أخت أيأخته حيث تعترب يف جمتمع البحث أخت املولود أنثى ال 
ا الزمته يف الرحم حىت خرج للدنيا بسالم وستالزمه روحيا  ذكر،أل

،لذلك فهي طاهرة ونقيةوحافظة للمولود من كل شر  مدى حياته
ا هالة حتيط بروح املولود حىت ال يتأذىأ أما بالنسبة للحبل السري  كا
فإنه بعد مرور أسبوع على األقل ومع املعاجلة والتنظيف املستمر 
للسرة فإنه ينقطع بسهولة دون ان  يتأذى املولود، ويتم دفنها أيضا 

املارة،يكتسي احلبل السري طابعا قداسيا يف مكان طاهرو بعيدعن 
للمولود،وهذا راجع " خيط الروح " لدرجة أن املبحوثات يصنفه ب

لكونه كان مصدر غذاء اجلنني يف بطن أمه من جهة ولكونه سبب 
يف إستمرار حياة اجلنني فرتة احلمل كامل،لذلك جيب دفنهفي مكان 

  .)52(آمن وطاهر
  تصاحب دفن احلبل السري بالنسبة للمارسات الطقوسية اليت

أنه قبل دفن احلبل السري جيب ) 12(للمولود تقول املبحوثة رقم 
وضعه يف قطعة قماش خضراء،ومن األفضل أن تكون حمصلة من 
زيارة ضريح ويل صاحل من قبل،فهي مثال من زوار ضريح الويل الصاحل 

 على حد قول أفراد جمتمع البحث لكن هذا ال مينعها" سيدي عبيد"
يف مدينة الشريعة، " علي بن محيدة "من زيارة ضريح الويل الصاحل 

وحتتفظ بالشموع " سيدي موسى البهلول " وكذلك الويل الصاحل 
والقماش وكل ما تاخذه من الزردة للتربك والستخدام هذه املقتنيات 
يف مواقف مثل هذا املوقف املتعلق بوضع السرة يف قماش أخضر مت 

 قة ويوضع معها داخل قطعة القماش اليت غالبا ماجلبه من زيارة ساب
 القليل من الكمون األسود والشب والزنزار ،تكون خضراء اللون

ا حتمي  وتدفن وهكذ وتربط هذه القطعة يف شكل سرة، وامللح افإ
املولود منذ حلظة ميالده وحىت وفاته من كل أذى ومن العني احلاسدة 

  .)53(أو أي شر
اليت تقيمها أسرة املولود ما يعرف باليوم  ومن أهم االحتفاالت

السابع أو السبوع فهذا اليوم هو سابع يوم للمولود، حيث يعترب 
املقيمني " اهلوسا " مظهر تقدمي للمجتمع عند مجاعات مسلمي 

على بعد ثالث آالف ميل شرق صحراء كلهاري،إذ يقيمون حفال 
مي الطفل الطفل دف تقد" suna"يف اليوم السابع للميالد يسمونه 

للمجتمع،ويتم االحتفال يف هذا اليوم حتديدا ألن أفراد هذا اجملتمع   
 يتفاءلون باألعداد الفردية انطالقا من املعتقد الديين املرتبط بالوتر كما

عدد مكتمل،   كيعرب عن آخر يوم يف األسبوع وهو بذل 7ن العدد أ
من صبغته  إنطالقا 7كماان اجملتمعات االسالمية تفضل العدد 

فيعترب رمزا للخري والربكة الدينية  قدساتالرتباطه مبإالدينية و 
 عز وجل واإلكتمال والكثرة والنعم والفرح، إنطالقا من  كون اهللا

خلق الدنيا يف ستة أيام مث استوى على العرش يف اليوم السابع 
  .باالضافة لكون السموات سبع واأليام سبع

املصري يوضع املولود يف مكان  يف اليوم السابع لدى اجملتمع
وسط العائلة مث تقوم األم بتخطيه أي التخطية فوقه ألن التخطية 
فوق الشيء تعترب توحيدا بني كياين القائم بالتخطية واملخطو عليه 
وتعترب مبثابة إكتساب كل منهما قوى وعناصر الكائن الىخركما تفعل 

ور أو عمل سحري املرأة العاقر يف ختطي األحجار املقدسة أو خب
خاصة وان التخطية يف  املعتقد الشعيب هلا مدلول عام موسع ينطبق 
على هذا املوقف فاالم مبا يسكن جسدها من قوى روحية خرية 
ا وكيان  حتمي وليدها وهي حتقق نوعا من اإللتحام والتكامل بني كيا

  )54(إبنها 
اجملتمع بالنسبة جملتمع البحث التخطي له مدلول عكس الوارد يف 

املرا النافس يف النفاس نتاعها  « :تقول ) 02(املصري، فاملبحوثة رقم 
ا غري طاهرة ولوكان ) أي تتخطى( ماالزمش تشق  صغريها أل

ا فاللحظة يل تشقو يتأذى من ) أي تتخطاه( تتخطاه راها تأذيه أل
دم النفاس خيلي روحها مفتوحة على عامل الشر واألذى من غري 

  . » الصغري) يتخطو(العايلة ماالزمش يشقو  كل ماتقصد،و
هو يوم العقيقة حيث بالنسبة جملتمع البحث ميثل اليوم السابع 

تظهر فيه الكثري من املمارسات والطقوس يتم إعداد  يقام إحتفالبهيج
ّ  املسخ ن" خصيصا للنفساء وتقدم البسيسة للظيوف واجلريان،ويتم  )*("   

وكذلك وجبة " اخلروفالشربة بالفريك وحلم "إعداد وجبة 
اليت تعترب خاصة بالنفاس رغم أن اجلميع يف اجملتمع  " الربكوكش"

  .يتناوهلا يف فصل الشتاء
واجلديدر بالذكر أنه من خالل املالحظة باملعايشة يتم إعداد 
فراش خاص للنفساء يف الظاهر هو فراش لكنه مليء باملعتقدات 

ة متوسطة من حبيبات الشعبية حيث تضع أم النفساء أو أختها كمي
  ّ   سر تني "الكمون األسود خاصة عند مكان الرأس والقدمني كما تضع 

خرى  بالكمون األسود منالقماش االخضر متأل هي  األ" صغريتني 
تعلق أحدها على صدر االم النفساء والقليل من الشب وامللح 

ا تدفع الشر والعني احلاسدة  واالخرى على صدر املولود لإلعتقاد با
ّ                                      حتفظهما من كل مس  أو أذى بشري أو شيطاين إضافة اىل ممارسة و                

اخرى تتمثل يف جلب القار وهو معروف بالقطران ويوضع يف  وعاء 
مفتوح وتضع والدة النفساء او اختها فيه على قدر كف يدها وتطبعه 
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على ورقة بيضاء تعلق عند راس النفساء ومولودها كتحصني هلا من 
بشأن " فريال زيدي"ومما تقوله  .دة أضاالشياطني والعني احلاس

اخلمسة أن املرأة اليت تلد ذكرا تضع مخسة وحترص على أن تكون 
ظاهرة للعيان إما على صدرها أ على جبينها حيث تكون أصابع 
هذه اخلمسة متفرقة حلكمة طرد العني، وتبقى للعدد مخسة ولرمز 

والبعض  اخلمسة أصول  خمتلفة قد يرجعها البعض لعدد الصلوات
اآلخر يرجعها للحادثة اليت جرت يف عهد الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم من اجل جتنيد املسلمني وخوف ندا من ان يتفرقوا أخذ يد 
إبنته فاطمة ورفعها للسماء وطلب من اهللا عز وجل أن جيعلهم 
موحدي كأصابع اليد،لكن هذا التحليل ليس بأمر منطقي وال تارخيي 

يف اخلمسة أو اخلامسة كما تسمى عند البعض  وال علمي لن األصل
قبل اإلسالم وبالضبط ما قل التاريخ ألن جدران الطاسيلي يف اجلزائر 
عليها رسومات لليد اليت  تلعب الدور الوقائي وحماربة العني 

  )55(احلاسدة
بعد أن تأكل النفساء الوجبات احللوة ووجبة الغداء يومها األول 

،حيث النساء غطاء وتلف فيه النفساء "جلمع ا" يتم إعدادها لعملية 
ويتم ربطها حببل متني من كتفيها وحىت أسفل قدميها حيث يكون 
ذه العملية هي عبارة عن إرجاع  الربط بقوة وحسب املبحوثات فإ
ملفاصل اجلسم وعظامه إىل أماكنها ألن احلمل والوالدة باعدت 

رجوعها،بعد عملية  بينهما بطريقة غري ظاهرة لكن بعد الوالدة جيب
اللف والربط ترتك النفساء مدة متوسطة ال تقل عن ساعة حىت 
وإنكان االمر مؤملا ألن هذا األمل طبيعي،مث يتم فتح األربطة وتعاد 

  .اجلمع يوم االربعني يف احلمام "عملية 
بالنسبة ملالبس املولود يتم التحضري هلا قبل موعد الوالدة بفرتة 

ا وهناك من وجيزة إذ يوجد من يش رتي مالبس جديدة لداللة ألوا
يفضل أن يلبس مولوده مالبس إخوته السابقني أو مالبس الوالد اليت 

ا اجلدة لغرضني أوهلما الداللة على  نه خرج من أيف الغالب حتتفظ 
  .)56(والدهر صلبه والثاين حىت يطول عمره مثل عم
لود عندنا يلبس املو  « ) :02(يف جمتمع حبثنا تقول املبحوثة رقم 

لباس جديد والسبب باين  العادة تاع االحتفاظ باللباس القدمي 
مابقتش وغابت اليوم خاصة وانو احلامل ولت تقدر تعرف جنس 
اجلنني وحتضر ليه مالبس بالوان حسب جنسو،كانو بكري يلبسوه 
لباس باباه وال خوه الكبري ويبقى فيه مدة ربعني يوم بصح اليوم تبدل  

ار يبدلوه ليه يقولو كلشي بكر  ي كان يبقى ربعني يوم يف لباسو و
وأمو تتحمم وتتطهر وتلبس لبسة جديدة واملولود " حنو ليوم لكرك"

،مث تستطرد نفس  » يشريلو جدو لبسة جديدة بش يبارك ريب فيه
املبحوثة يف الكالم وتقول أنو جنس املولود له مكانه كبرية يف جمتمع 

ذكرا تذبح له ذبيحة اما االنثى بت األم البحث ففي السابق إذاأجن
ا تلغي دور املراة ،)57(فال يذبح هلا يف الغالب بالعودة للعقيقة جند ا

ويظهر دور الرجل ألنه هو من يعق مولوده يف مقابل بقية العمليات 
ا النسوة،حيث متثل العقيقة ذلك الشعر الذي يظهر  اليت تستأثر 

بطن أمه فيحلق اليوم السابع من عمره خيرج على رأس املولود وهو يف 
وتذبح شاة ،وقد ظهرت العقيقة يف اجلاهلية وبقيت يف  أول اإلسالم 
ثن نسخ عيد األضحى كل ذبح كان قبله، وتوجد الكثري من 
الشواهد اليت تبني امهية وقيمة العقيقة يف اجملتمع العريب اإلسالمي 

لعاهات حيث يعترب من عق عنه فهو يف حرز  وسالمة من ا
واآلفات، وقد أكد الفقهاء على ضرورة إجرائها خوفا على املولود 
الذي يرتصده من حنو اجلن واالذى وكذا والدته،كما ساد إلعتقاد 
يف  كون العقيقة فك للمولود من رهن الشيطان بعد اإلعتقاد السائد 
بأن الشيطان  يعلق باملولود من حلظة خروجه من رحم أمه، وهناك 

  )58(ن الذكر يعق عنه والده أما األنثى فنادرا ما كان تعق من أقر با
إن حتليل املمارسات املرتبطة فقط جبنس املولود يعكس الكثري مما 
يقبع يف املخيال الشعيب هلذه املعتقدات أوال الذبح ميثل يف  جمتمعاتنا 
طقس عبور من مرحلة ألخرى ومن وضع آلخر،من خالل سيالن 

ن قصص القرآن فيما حدث لسيدنا ابراهيم الدم وهو ما توارثه ع
اخلليل وإبنه إمساعيل عليهما السالم،كذلك طقس العبور ميس ايضا 
فكرة املرور من مرحلة العبودية ملرحلة العتق منها إضافة لرتاتب االنثى 
يف اجملتمع واليت  تعترب يف الدرجة الثانية يف مقابل الذكر الذي 

  .يسبقها
نت يف الظاهر تبدو واضحة وبسيطة وإن كا إن هذه األفكار

مهها ذلك االختالط البارز بني ألكنها حتوي الكثري من املعاين لعل 
هو ديين لدرجة ارتفاع االجتماعي للقداسي  املوروث اإلجتماعي وما

إصطباغه بالصبغة الدينية القداسية السيما فكرة  من خالل
 "إمساعيل"بنه إب "ابراهيم اخلليل"املقدسات السماوية كتضحية سيدنا 

عليهما السالم وإستبداله بالذبيحة كأضحية تورثناها وهذا ما يعكس 
فكرة أخرى عميقة تتمثل يف طقس العبور من وضع آخر والذي ال 
يتم إال من خالل إسالة الدم، أيضة ختتفي فكرة اخرى وراء الرتاتب 
اإلجتماعي يف  جمتمعنا بني الذكر واألنثى حيث يرث الذكر شرعا 

ترثه االنثى مرتان وهو غري ناقص لذلك يذبح له كبش او  ثل مام
ال تعق فهي ناقصة عقال ودينا وهي ذبيحة واحدة يف حني االنثى 

خذ مرياثها يف أصهر الذي يمبددة ألرزاق العائلة من خالل جلبهالل
نه جيلب أصلية له كما حني الذكر ال يضيع مرياثه خارج العائلة األ

رفع ألنه أن الذكر درجته أيت مبرياثها معناه أت زوجة هي يف املقابل
إجناب البنات ، لدرجة أن مصدر نفع مادي ومعنوي يف كل األحوال
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 العريب اإلسالمي أصبح مربر ملعايرة املراة ففي اجملتمع  يف اجملتمع
ألن البنت  أة اليت تنجب بنات املر  تعايراملصري وبتحفظ دون تعميم 
ر فيعزز ويقوي الرابطة الزوجية،والرغبة جتلب العارأما إجناب الذك

جناب الذكور كانت  شائعة لدى الشعوب ويف إالشديدة يف 
اجملتمعات القدمية ومازالت مستمرة حىت اليوم وباقية ألن الولد الذكر 
حيمل إسم العائلة وخيلد ذكرى والده،وألن اهللا فضل الذكور على 

  )59(اإلناث يف كتابه الكرمي
يف مشال إفريقيا جيلس األقارب يف فناء املنزل " RIF"ويف منطقة  

ينتظرون النبأ والبشرى من القابلة فإذا كان املولود ذكرا يقوم الرجال 
بالصياح والتهليل وتذبح األغنام وإذا كان املولود أنثى فال تذبح 
الذبائح وفقط يتناولون الطعام املعد مسبقا ويعودوا مسرعني 

م    )60(لبيو
ال يرحبون باملولود إذا كان أنثى وال  يفرحون به والعب عموما 

وهو امر سائد يف حضارات اخرى كما ذكرناه سابقا كالرومانية 
والصينية واهلندية ويف اجملتمع العريب االسالمي عموما يظهر الفرح 
بوالدة الذكر يف سلوك اجلماعة وطرق تعبريها فمنهم من يعتق رقبة 

 النفقات ومن ينثر الذهب او وهناك من  يقدم هبة ومن يسرف يف
الفستق إظهارا للشكر عن النعمة لدرجة ان الزغاريد أصبحت متثل 

أن " ابن قيم اجلوزية" وهنا يرى  )61(إعالنا رمسيا عن املولود الذكر
الرغبة يف والدة الذكر والتعلق به مشرتك لدى األب واألم على حد 

راجع لقيمة الذكر يف  السواء فهما ال يريدان إال الذكور غالبا وهذا
اجملتمع فهو مكسب للعائلة والعشرية به يزداد شرفها ويصان محاها 
ا وينميها عكس البنت  وحتفظ قيمتها،فعندما يرث اململتكات يصو
اليت  تبددها إفالولد جزء من ذات االب النرجسية ألنه يكمل اناه أو 

منزلة  ينتظر منه أن يكمل نقصا فيه،كما ان الذكر يكسب والدته
إجتماعية رفيعة وهو خري حليف هلا على مواجهة سلطة الزوج فهو 

  )62(الذي يضمن هلا اإلستقرار واالمان عندما ينقص مجاهلا
بالنسبة جملتمع حبثنا الحظنا أن هناك شبه إمجاع بني املبحوثات 
حول قيمة إجناب الذكر وانه حمبب ومفضل حيث تقول املبحوثة رقم 

جتيب لبنات ياسر عالقتها براجلها ترجع ضعيفة املرا يل  « :) 02(
ويف وسط العايلة ثاين وممكن راجلها يعاود عليها العرس معناه إذا 

 عندو يف جيبو يقدر جييب ااملرا الثانية بش جتيبلو الذكور
لكن  )63(

وهي ) 30(هذا اإلمجاع مل مينع من وجود املخالف له فاملبحوثة رقم 
ل إليه العلم واثبته بالنسبة للمسؤولعن أستاذة تقول أنه رغم ماتوص

جنس املولود إال ان جمتمعنا مازال متمسكا بفكرة أن املراة هي 
املسؤولة عن ذلك، يف حني أن الرجل علميا وواقعيا هو املسؤول 

االول عن ذلك من خالل نوع مورثاته اليت حيملها احليوان املنوي يف 
  . )64(حلظة اجلماع اليت تلقح البويضة

هو أمر فعلي وعلمي ألن ) 30(ما قالته املبحوثة رقم  إن
الكروموزومات املسؤولة عن جنس املولودعند املراة ال تتغري أبدا  فهي 

أما الرجل فيحمل الكروموزومات يف صيغة ) XX(دائما يف صيغة 
)XY ( فإذا تلقحت البويضة بالكروموزوم)X ( فمعناه ان اجلنني

نني  حيمل جنس االنثى ، وإذا أي اجل) XX(سيحمل الكروموزوم 
فمعناه ان اجلنني سيحمل ) Y(تلقحت البويضة بالكروموزوم 

 )65(أي أن جنس اجلنني ذكر ) XY(الكروموزوم 

فتدل على خروجه من صيغة اجملهول  أما عن تسمية املولود
أن التسمية ميكن ان تكون " ابن قيم اجلوزية" للتعيني واملعلوم ويقول 

يتم تأجيلها لليوم الثالث او ليوم العقيقة،والتسمية متثل  يوم الوالدة أو
وسيلة من وسائل الدمج الغجتماعي للوليد وشاهدا على إنتمائه 
ا اخلاصة وبذلك  للدين وعامال من عوامل جتذيره يف ثقافة هلا مميزا
يكتسب هوية دينية وتسمية املولود تعكس املنظومة القيمية السائدة 

مشحونة برموز كثرية ومكرسة للتمييز بني فهي غالبا ماتكون 
   )66(اجلنسني

ا تعترب من شعائر اإلندماج فاإلسم يدل على جنس املولود   فإ
" AINU"ويوضح ترتيبه داخل األسرة، ففي بعض اجملتمعات كقبائل 

مشال اليابان يسود إعتقاد أن هناك إرتباطبني إسم الطفل ووجوده 
املعتقد الشعيب حيمل أسرار الربط فاإلسم ووجود الروح أمر واحد ف

بني االسم واملسمى ،فاإلسم  ينبئ عن مستقبل صاحبه ومصريه، 
لذلك حيرص االهل على إختيار إسم منسوب لشخص شجاع قوي 

القاطنةبصحراء  "  KUNGكونج"ومقدس،ويف قبائل ... متقي
كلهاري تتم تسمية املولود االول بإمسوالده أو جده  أما الولد الثاين 

   )67(هل الزوجةأحد أيسمى بإسم ف
من خالل املالحظة باملعايشة لألهل واألسرة باعتبارهم جزءا من 
جمتمع حبثي وكذا مالحظايت للجريان فإن تسمية املولود ختضع 
إلعتبارات أوهلا تسبيق إسم األب أو اجلد عن أمساء أهل الزوجة 

جانب منها إعتزازا به وكذلك حماولة تسمية أمساء حممودة ومستساغة 
مثل حممد " عبد"و" حممد"مرتبط بالدين كاألمساء املسبوقة ب اسم 

ياسني وعبد النور وهناك أمساء مرتبطة جبانب إعتقادي أغلبه يصب 
فيما يعرف باحلظ اجليد أو ما يسمى يف اجملتمع  بالزهر مثل إسم 

لداللة على اإلجيابية هلذيناإلمسني وغريمها من ..." خرية -عامر"
  .اءاألمس

واجلدير بالذكر أن اجملتمع حيرص على شحن أمساء الذكور 
بدالالت رمزية باعتبار املسميات هلا تأثري على األمساء فإختيار 
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اإلسم ال يكون إعتباطيا وإمنا هو فعل ثقايف دال على رغبة اجلماعة 
يف تنبيه السامع إىل هوية املولوداجلنسية وهنا يلتقي إسم املولود 

بوظيفة التعيني فيختزل هوية اإلنسان وبذلك تعترب  ولباسه ليضطلع
التسمية وسيلة جتذير الفرد يف جمتمعه وعالمة دالة على خضوعه 

  )68(للمنظومة القيمية
فقط أحد شعائر اإلندماج بل أيضا يف بعض  التسمية ال تشكلو 

األحيان متثل إجراءا وقائيا يتخذ كتحصني من كل أنواع األذى اليت 
ولود ليس فقط حلظة ميالده بل قد تستمر مدى حياته قد تلحق بامل

وحىت حلظة وفاته فالتسمية تأخذ هذا الشكل الوقائي يف حاالت 
حمددة بل تصبح عند البعض رمزا للخري واملنفعة والربكة،ولعل أبرز 

رغم ان املوت  -أشكال األذى اليت ختشاها االمهات هي املوت 
ور يف الغالب عندما ترزق فاألم اليت تفقد الذك –حق وليس أذى 

وكان اإلسم يف  معناه ومدلوله حيمل "الكامل" بطفل تسميه مثال 
ائيا أي نقص فيه قد يبيح موته، أما إذا كانت  تعويذة للكمال تنفي 

ا مثال  وكان " حدودة"أو " حدة" تفقد اإلناث فتسمي مولود
لفاصل اإلسم حيمل تعويدة احلد من عملية املوت ويلعب دور احلد ا

بينها وبني املوت وهي ترى فيه إمسا مشحون بالتحصينات ضد املوت 
كي   « ) :09(وهذا ما جاء فيما قالته املبحوثة رقم  –ماعاذ اهللا  –

تكون وحدة والدها ميوتو وهوما صغار اذا كانو ميوتو ليها الذكور كي 
ة تولد تسمي ولدها الكامل وال اهلامل وإذا ميوتو الناثي كي تولد طفل

تسميها حدة وال حدودة وال تسميها اسم غريب بش ما تلحقهمش 
)69(العني وال األذى يل يدخلهم للقرب

 « .  
جراء الوحيد بل قد يتعدى ألكثر من هذا ليس هذا فقط اإل

حيث تظهر الكثري من املمارسات املشحونة باجلانب اإلعتقادي 
سانية ، ففي واهلادفة حلماية املولود يف الكثري من اجملتمعات اإلن

اللتني أجرت " الربج وبرشيد"ي وبالتحديد يف مدينيت ر اجملتمع املص
عليهما الدكتورة مرفت العشماوي عثمان العشماوي دراستها امليدانية 
وجدت الكثري من املمارسات اليت حتمل كما كبريا من املعتقدات اليت 

بدافع  تدرأ احلسد على رأسها إختيار إسم املولود الذي يتم إختياره
اخلوف عن املولود فيسمى تسمية غريبة أو مغايرة لنوعه حلفظ 
حياته،حيث تطلق االمهات يف هذين املدينتني أمساء اإلناث على 

كرقى تدرأ احلسد إلعتقادهن ... نوسة –موزة  –لوزة:الذكور مثل 
أن اإلناث أقل من الذكور مكانة وبالتايل فهن أقل عرضة 

ر اإلسم  يف بعض اجملتمعات األخرى ، بل تعدى االم )70(للحسد
يف أثيوبيا يعتقدون أن بعض "  AMHARاألمهار " فمثال جمتمع 

املمارسات الغريبة ذات مرجع إعتقادي حلماية املولود من العني 
 ،م احلاسدة فالوالدان يقومان بإلباس أبنائهم مالبس مغايرة لنوعه

لرأس أما شعر األطفال مع ترك خصلة منع يف أعلى ا كذلك حلق
اإلناث فيتم حلق شعورهن على شكل دائرة حلمايتهن من العني كما 

يف مصر بالعديد من املمارسات " برشيد " تقوم االمهات يف مدينة 
وبوسائل وأساليب كثرية لتقي أوالدهن من أخطار احلسد والعني 
الشريرة حيث تقمن بتغطية وجه املولودة بغطاء أزرق رقيق وتعليق 

أو كف مبسوطة يف مقدمة رأس الطفل أو على خرزة زرقاء 
مالبسه،كما يوضع جبانبه األمين مصحف وبعض النقود 
املعدنية،بالنسبة للنقود املعدنية فلها مدلول مرتبط باملعتقد الذي 

  .ن احلديد خيافه اجلن أمفاده 
فاملعادن يف املعتقد الشعيب طادرة لألرواح الشريرة،أما اخلرز 

مع سرة املولود وآيات " كمون أسود " فتحمل حبوب السبوع 
حجاب حتت رأس الطفل املولود يف  ىقرآنية،ويوضع يف سرة أخر 

  .)71(فراشه ومالبسه حىت مرور أربعني يوما على والدته 
بالرجوع جملتمع حبثنا وبالتحديد بالنسبة لتسمية املولود وخالل 

مارسات اليت عملية مجع املادة اإلثنوغرافية الحظنا وجود الكثري من امل
تعكس معتقدات جمتمعنا ن فاملولود يسمى بإسم معني عادي كبقية 

احلسد والشر  ءمساء لكن يستبدل بإسم آخر مؤقت خمصص لدر األ
عنه خاصة إذا كان هذا املولود ذكرا فلوناخذ مثال العائالت اليت 
م عالقة قرابة وكنت دائمة الرتدد عليهم االمر الذي سهللي  تربطين 

يقبل البدء يف حبثنا هذا، فإن أحظة باملعايشة خاصة القلبلية، املال
" نور الدين" فرادها بإبن ذكرأمساه أحد أن رزق أهذه العائلة حصل و 

هذا اإلبن على درجة عالية جدا من اجلمال،أشقر عيناه زرقاوان 
وشعره أشقر جدا لدرجة اللمعان، كان تالعائلة ختاف ان  يصاب 

أشارت اجلدة على الوالدين بان ال  يقصان له بعني حاسدة أو أذى ف
شعره وتركه يطول،وعند بلوغه ما فوق السنة أصبحو يلبسونه فساتني 

  )72(ومالبس البنات لدرجة أن كل من راه يهيا له أنه فتاة
إن اهلدف من هذه العملية التمويهية هو التمويه والتضليل، ففي 

أن إستبدال إسم الذكر  خميال الوالدين واجلدة بل والكثريين غريهم
ا لطفلة  باألنثى وتغيري شكله سيضلل العني احلاسدة اليت تطلق شرار
يف الظاهر يف حني هو طفل وكان اخلطا يف جنس الطفل سيصرف 

وهنا تقلب القاعدة من إسم ولباس يؤديان  ذلك االذى عن الطفل
م وظيفة تعيني اجلنس إىل إسم ولباس مغايران يؤديان وظيفة التعتي

  .دف احلماية
إن هذه العملية التضليلية ماهي إال رسم واضح ملنظومة جمتمعية 
تعتمد تراتبا جندريا واضحا بل وصارخ لرتاتب إجتماعي ومعنوي 
وقيمي وثقايف مبين على أساس اجلنس والذي يظهر يف خمتلف مراحل 
العمر ويف معظم املناسبات تقريبا،هذه املنظومة اليت طاملا جمدت 
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الت متجد الذكور حيث يعترب الذكر فيها افضل من األنثى لدرجة والز 
التمويه جبنسها وإستخدامه كمعرب ومنفذ لشرارات احلسد اليت ال 
ا فلن يكون الضرر كبريا كما  ا أقل شانا من الذكر وإن أذ تؤذيها أل
هو الشان  بالنسبة للذكر وأن يكن، فأن ضررها كالعادة امر غري 

ّ             بل الذكر،إن االمر عندالبعض تعد ى املالبس  إىل مهم جدا يف مقا                             
اإلسم فحسب االسرة املذكورة سابقا قامت اجلدة بتغيري إسم إبن 

، هنا نالحظان هذااإلبن إختفى طيلة "نورة"إبنها نور الدين إىل إسم 
طفولته يف شكل فتاة وإسم فتاة ومالبس فتاة خوفا وحتصينا من 

ء إال لكونه مجيال وبذلك سيصبح االذى أو العني احلاسدة ،ال لشي
عرضة للحسد والشر وهذا امر غري مقبول مما أجاز إستخدام كل 

  )73(اساليب التمويه حىت تتم محايته
ما وجدناه فيعملنا امليداين تقارب كثريا مع بعض ما توصلت له 
الدكتورة مرفت العشماوي عثمان العشماوي يف حبثها السابق 

 من االمهات اللوايت يفقدن أبناءهن الذكرعندما وجدت ان الكثري
الذكور يلجؤون إلطالق أمساء بنات وأمساء غريبة كتعاويذ حتصني ورد 

ثى نن األأ واستخدام أمساء اإلناث للذكور راجع إلعتقادهن )74(الشر
  .أقل مكانة من الذكر فهي أقل عرضة للحسد

م حلق بالنسبة للمارسات اليت تتم بعد بلوغ املولود سنة كاملة فيت
شعره ولو خصلة صغرية سواء كان املولود ذكرا أم أنثى، وحسب 

ا شعرية إنفصال من جهة وإندماج من جهة " فان جنب" فريى أ
   )75(أخرى

بالرجوع جملتمع حبثنا فتقريبا يتم نفس األمرحيث يتم حلق راس 
الطفل البالغ سنة من عمره ذكرا كان ام أنثى،ولو خصلة صغرية،تقول 

بكري كي يبلغ املولود عام حنجمو ليه شعرو  « ) :13(رقم املبحوثة 
ويذبح باباه وال جدو كبش ونطيبو وليمة وحنضرو العايلة وحلباب 
وكي جيحم الصغري نلبسوه لبسة جديدة وتكون اللمة بالفرحة ونوزعو 
الكسكسيواللحم على اجلريان وحلباب يل ما حضروش وفرحتنا كي  

يف مرحلة جديدة بصح اليوم قليل كمل ولدنا عام من عمرو ودخل 
يل يدير لعقيقة أغلب الناس حيجمو ويطيبو الكسكسي باللحم من 
غري ما يذحبو غري يل عندو الرزق ويوزعو الطمينة على احلاضرين 

)76(واجلريان
 « .  

بالنسبة للرضاعة فإن األم ترضع مولودها ملدة سنتني من ثدييها 
ملولود من حليبها الذي حيميه ألن اإلرضاع من الثدي يعين إنتفاع ا

  .)77(من سوء التغذية ألنه كامل وطبيعي كما يقيه من االمراض
أن الفطام ميثل أحد شعائر اإلنفصال،ألنه " فان جنب " ويرى 

حياة الطفل حيث يتحول من اإلعتماد على  نقطة التحول األول يف
  .)78(ثدي األم يف الغذاء إىل مصادر أخرى وبذلك يتحول طعامه 

فإن الباحثة الحظت ان " برشيد والربج " بالنسبة للفطام يف 
االمهات يضعن على اثدائهن إما الصبار أو الليمون أو الرماد 
املتخلف عن احلرق مما ينفر الرضيع من مذاق الثدي فريفض 

   )79(الرضاعة
أما جمتمع حبثنا فمن خالل املالحظة باملعايشة واملتعارف عليه 

ّ     مر  وصرب"تضع مادة تسمى  فإن االم غالبا ما مادة  على ثديها وهي" 
ا أخضر داكن جدا مييل لألسود ومذاقها مر مرارة ال  مطحونة لو
حتتمل،تقوم االم بتبليل القليل منه ودهنه على ثديها مما يزعج الطفل 
عندما حياول الرضاعة وينفره مع كل حماول رضاعة فينصدم مبذاق 

بريا من الوقت يف حماولة التخلص املرارة الذي يصيبه وميضي جزء ك
من ذلك املذاق البشع وعندما يعجز ويشتاق لثدي امه مباشرة يبكي 
وبشدة لكنه يبقى بعيدا عنه وتتكرر هذه احلالة حىت يكره ثديها وال 

ائيا وبذلك ينقطع عن الرضاعة   )80(يقربه 
بعد الفطام مباشرة يعيش الطفل مرحلته بالطريقة املعتادة يف 

ة،لكن بعد الفطام بالنسبة للجنسني جتدر املالحظة أن البنت األسر 
متارس عليها عادة يف صميمها سحرية حبتة وحتمل معتقدا غامضا 
ا أو  ففي سن السادسة أو السابعة املهم  قبل بلوغ الطفلة تقوم والد
ا أو خالتها أو إمراة متمرسة بعملية سحرية على هذه الطفلة  جد

ا نفتح قوسا ملسالة البكارة اليت إعتربت رمزية يف  هنا متعلقة بعذريته
كل احلضارات واجملتمعات اإلنسانية تقريبا،فقد كانت وال تزال أمرا 

ة باختالف اجملتمعات والعصور،بل امهما يتحكم يف مصري وحياة املر 
إن كل الديانات واألساطري تربط مسالة العذرية بالطهارة والعفة 

وخبروج املراة للعمل والدراسة يف مدينة أو والزهد،يف  العصر احلديث 
قرية تبعد عن مقر إقامتها تظهر بعض املمارسات القدمية الراسخة يف 
بعض االوساط خاصة الشعبية منها،هذه املمارسات يف جوهرها 

ا فالبنت هي  )81(دف إىل احملافظة على شرف املراة وعفتها وطهار
ب عليها التقيد بكل مراحل محالة شرف العشرية والعائلة  لذلك وج

الضبط اإلجتماعي حيث تروض جسدها على حركات هادئة ورزينة 
ومشية بطيئة وجلسة حمتشمة وحترص على ضم رجليها عند اجللوس 
ا متنع من ملس فرجها بأصابعها عند اإلغتسال  ا كما ا وإسدال ثو
مر وال تقفز وال تتسلق وال جتري إال للضرورة القصوى كل هذه االوا

والنواهي تشكل آليات التطبيع اإلجتماعي الذي يرسخ أمهية البكارة 
يف نفس البنت لكنها تبقى أما االمور الطارئة غري كفيلة حبماايتها مما 
يفرض اللجوء ملمارسات وطقوس سحرية يف اجملتمع حلماية هذه 

" كما تعرف عند البعض ب  )82(البكارة وهي ما يعرف بالتصفيح 
ممارسات تغيب يف  الوسط املديين على حد قول  وهي " الثقاف 

نظرا  النتشار التعليم والثقاف هو " الرازي جناة" صاحبة املقال 
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عملية إلغاء جلسد املرأة وصيانة له ضد أي إخرتاق، إنه نوع من 
احلجب له على اآلخر وال حتل  مراسيمه إال ليلة الزواج عند حضور 

ثقاف بطرق ووسائل كثرية وهو الزوج صاحب احلق يف  ذلك، ويتم ال
على عدة أنواع فالثقاف باملنسج يتم قبل  اإلنتهاء من نسيج الزربية 

مغمضة العينني " املناول" حيث تطلب االممن إبنتها أن متر فوق 
وتنطق بعبارات معينة مث تقوم االم بإخفاء كل األدوات املستعملة 

واجها حيث تستحم واليت من املفروض أن ال تراها البنت إال ليلة ز 
فوقها فيزول الثقاف، وهناك من يستعمل اللدونة اليت تضعها االم 

بنتنا حيط وولد الناس  « :فوق العضو التناسلي للبنت وتقول 
وتكررها إما ثالث  أو سبع مرات والبنت  تكررها من بعد    » خيط

ا  كل مرة فتتسرب هذه الكلمات لذهن البنت وتنسكب يف خمزو
كما ميارس الثقاف بطرق أخرى منها طريقة صندوق الالشعوري،

قطعة الصوف امللطخة بأول قطرات دم  الثقاف،السكني األمحر،
  .احليض للفتاة

إن تنوع وتعدد طرق الثقاف ال مينع من الوصول لنتيجة واحدة 
بأنه ختان نفسي يؤذي إىل العجز واإلحباط واإلنغالق النفسي 

كارة إبنتها،وعند قيام األم بعملية والبيولوجي، فاألم حتاول محاية ب
الغلق فهي أيضا اليت تقوم بفك مفعول الطقوس السحرية اليت  حتفظ 
ا حىت تفك ثقاف إبنتها يف حال  سرها وغالبا ماترتك وصية ملن تثق 

ا، والثقاف جيب أن حيدث قباللبلوغ أي قبل أن حتيض  غيا
  . )83(الفتاة

املرتبطة مبمارسة الثقاف  إن اجلدير باملالحظة أن كل الطقوس
مهما كانت دقيقة ترتبط باإلخفاء والغموض والسرية،وال يتم 
الكشف عنها وال عن أدوات الثقاف أو اإلعالن عنها إال ليلة زواج 
الفتاة،لكن قد حتدث الكارثة لو مت نسيان مكان إخفاء األدوات اليت 

ا الطقوس أو ماتت االم ونسيت ترك وصية ختص ثقا ف مورست 
  )84(.إبنتها

إن املدهش يف األمر أن جمتمع حبثنا هو اآلخر يعرف ظاهرة 
الثقاف وميارسها والغريب يف االمر انه ميارسها بنفس اخلطوات اليت 
تتبع يف املغرب األقصى السابقة الذكر،وكذلك بإلقاء تعازمي وقد 

عن نوعينمن الثقاف يف مدينة الشريعة قائلة )04(اعطتين املخربة رقم 
حنن نسموه تصفاح وال تصفيح نديروه بطرق ياسر عندك مثال  <<:

طريقة الكوبا وطريقة املنسج تاع الكوبا الزم نشرو كوبا جديدة ال 
حلت وال قفلت من قبل وجنيبو الطفلة يل تا نصفحوها الزم تكون 
مشي بالغة ندوشوها ونسموها هي وأمها نقولو فالنة بنت فالنة 

م ثالث درجات والطفلة جتيبها وحدة صبية ونقفلو الكوبا وال الزكر 
عازبة وقت نقفلو الزكرم مع كل درجة تقول ليها العازبة انت حيط 

وولد الناس خيط ثالث مرات قد درجات الزكرم وتزيد تقول سكرتك 
بالسكارة ال  حيلوك ال يهود وال نصارى وكي  تكمل تسكر 

تتخىب يف الدرجات يف ثالثة وخيبو الزكرم يف طرف قماش أبيض و 
مكان واح ما يشوفها حىت واحد وكي جيي وقت عرس الطفلة 
املصفحة ليلة عرسها جيبدو الزكرم هذاك وتوقف العروس حيلوه ومع  

كل درجة  تقول ليها يل حتلو أنت خيط وولد الناس حيط وحليتك  
بالسكارة باسم املسلمني ال باسم ليهود وال باسم النصارى والزم يل 

اما التصفاح تاع املنسج بعد ما  >>تكون عازبةحتلها نفس الشي 
يتسدا املنسج ويركب بالسفاحة فالسداية وينشروه لرض ويكون 
احلاثي والناير راكبني تدوش الطفلة يل معولني  يصفحوها وينشرو 
املنسج يف لرض على طولو وتوقف فوقو الطفلة وجييبو زوز نسا 

طوو السداية سبع حيكمو لعمود تاع احلاثي ويطلعو وزوز اخرين ي
طيات ويوقولو ليها  صفحناك باحلاثي والناير وأنت حيط وولد الناس 
خيط ويل يدمهك يقعد حاير وكي حيبو حيلوها ليلة العرس حيلو 
املنسج ويقولو للعروس انت خيط وولد الناس حيط وما حتريي 

>>حاير
)85(.  

هذه املمارسات ختص األنثى أما بالنسبة للذكر فيتم 
خلتان  قد ال يتزامن مع العقيقة حيث ميثل نوعا من أنواع ختانه،فا

العبادات الدموية اليت كان يقدمها اإلنسان ألربابه، وهو ذبح أصغر 
يف مقابل الذبح األكرب يقدمه املرء فداء لآلهلةلتمنحه القوة على 
اإلخصاب وحتميه من األذى،وقد مارسته شعوب كثرية يف الشرق 

ذه األذىن القدمي منها قدم اء املصريني واليهود والعرب الذين تشبثوا 
  .املمارسة، وهم  يتباهون باملختون ويعريون األقلف

ومع ظهور اإلسالم شهد طقس اخلتان حتوال يف معناه ليصبح 
شعار اإلنتماء إىل الدين وعلما للدخول يف ملة إبراهيم، وقد ركزت 

بذ مع العقيقة املؤسسة الفقهية يف امر اخلتان من حيث موعده هل حي
ام قبل بلوغ الطفل وتعرضت حلكمه وفوائده ونددت بدفن الغرلة يف 

  .املسجد
ويقام للختان إحتفال يقع فيه بوق أو ضرب كرب مزهرأ ضرب 
عود أو طنبور ولعل السبب يف ذلك مل يكن إظهار السروربقدر 
ماكان حماولة لتحصني الولد من القوى فوق الطبيعية حنو اجلن 

ا للفرد يف حياته  والشايطني العتقاد القوم بوجودها وحماصر
  )86(اليومية

بالرجوع جملتمع حبثنا ومن خالل مالحظايت اليت  أجريتها عندما 
عايشت بعض إحتفاالت اخلتان اليت أقيمت على مستوى األقارب 

حول " أمال قرامي"واجلريان فإن األمر حيدث بالتماثل مع ما ذكرته 
ن الطفل أمرا ضروريا وال مفر منه واألغلبية اخلتان حيث يعترب ختا
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يج لكن اجلدير بالذكر  خيتنون أبناءهم بعد العقيقة مع إقامة حفل 
ا  هنا أن النسوة حيضرن لألم إناءا كبريا وميلؤونه باملاء وترفع األم فستا
عن رجليها وتدخلهما يف اإلناء حيث تقف وسطه وعند حلظات 

ل تسبب هاته النسوة ضجيجا عارما اخلتان ومع بداية بكاء الطف
ا،هذا الطقس يف  وفوضى حيث يقمن جبمع األواين احلديدية ويقرعو
ظاهره إهلاء لألم حىت ال تسمع بكاء إبنها لكنه يف األصل طقس 
طارد لألرواح الشريرة والشيطان حيصن الولد من القوى فوق الطبيعية 

  .)87(رب االجيالاليت قد تؤذيه وهذا ما مت توارثه منذ القدمي ع
إن اخلتان وبعيدا عن مغزاه الديين هو ممارسة طقوسية إجتماعية 
تكرس لفكر ان هذا الطفل عندما يكرب سيصبح زوجا مضطلعا 

   )88(بدوره يف اجلماع وقادرا على اإلجناب
بالنسبة لثقب االذن كان معموال به لدى العرب يالنسبة لكال 

" الدعوة اإلسالمية ففي رواية اجلنسني واستمر العمل به يف جمتمع 
يا فاطمة أثقيب أذين  « :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" السكوين

ومع مرور الزمن وتقنني الفقه ملظاهر   » احلسن واحلسني خالفا لليهود
احلياة حتول ثقب األذن لطقس أنثوي،وقد أراد الفقهاء أن يعيدوا 

عليه السالم بأنه أومأ  أصل ثقب االذن للبنت فرجعوا لسيدنا إبراهيم
ا لكن عندما وضعت قرطني زاد  لسارة بان تثقب اذين هاجر نكاية 

ا ،ويرى  ا " ابن قيم اجلوزية " وجدا  ان ان هذا املمارسة ختتص 
   )89(اإلناث ال الذكور كون املراة حتتاج للزينة واحللي

  :الخاتمة 
رايف مجعنا من إن أوراقنا البحثية هذه ال تتجاوز سوى عمل إثنواغ

خالله مادة وصفية ثرية من ميدان البحث،حيث حاولنا أن نكون 
دقيقني يف عملية اجلمع دون التغاضي عن أدق التفاصيل،لكن هذا 
ال  مينع من وجود ممارسات وطقوس أخرى يضعها اجملتمع طي 
ا ستفقد معناها إن متت  الكتمان وحياول جاهدا إخفاءها رمبا لكو

ة اإلثنواغرافية قد تتحول ملادة دمسة ومقوية لشهية علنا،هذه املاد
الباحث االنثروبولوجي يف املقارنة والتحليل والتفسري يف الوقت الذي 
إكتفينا بالبحث يف كيفيات إجرائها وشروط ومتطلبات آدائها دون 
ان نغوض يف كنه هذه املمارسات ودون البحث عن معناها وال ملس 

إثنواغرايف ميثل عتبة دخول لعامل الطفل  جوهرها ألننا إضطلعنا بعمل
الذي حتيط به املعتقدات الشعبية من كل إجتاه بل تعيش يف أعماقه 
وتسايره من مرحلة ألخرى وتضفي عليه الطابع القداسي والوقائي 
والعالجي والتحصيين بني كل مرحلة ومرحلة وبشىت الطرق ويف كل 

من عصور غابرة كان فيها املناسبات،هذه املعتقدات اليت مت توارثها 
العقل اإلنساين ال ميلك من وسائل التحلليل والتفسري سوى خياله، 
االمر الذي يفتح قوسا لألنتقال إىل مرحلة ثانية يف هذا البحث هي 

مرحلة التحليل والتفسري حملاولة اإلجابة عن سؤال مهم وجوهري 
على  –نساين مفاده مامعىن هذه املمارسات؟ وملاذا مازال التفكري اإل

ا ؟ وكيف مكن تفسري العيش  –األقل يف جمتع البحث  متمسكا 
يف ثنائية بني عامل متطور غزته التكنولوجيا والعلومة وعامل متوراث 
حبذافريه من عصور انتهت ؟ كلها أسئلة قد تضع قدم الباحث 
االنثرولوبوجي على طريق البحث االنثروبولوجي، كما قد تفتح جماال 

بحث يف عامل الطفل الذي حيوطه الكثري من الغموض جديدا لل
بالنسبة هلذه املعتقدات فيبحث االنثرولوبوجلي والسوسويولوجي وعامل 
النفس عن أثر هذه املعتقدات واملمارسات يف نفس الطفل ونتائجه 
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 النظرة التاريخية للسياسة البيئية

  صالح الدين مندلي
  مستغانم  عبد الحميد بن باديس جامعة 

  :المقدمة
. مت  االهتمام  بالبيئة كانشغال اجتماعية  اال يف بداية الستينات

لطبيعية، ليس بأمر جديد، غري أن مشكل التلوث واستنفاد املوارد ا
لقد أظهرت الدراسات التارخيية . بل يعود اىل عصور قدمية قد خلت

ا مل تنحصر يف خملفات الصناعة وأنشطة املؤسسات، بل   للتلوث، أ
كان للمؤثرات الطبيعية ولسلوك االنسان يف جمتمعه أثارا بالغة 

العامة،  كانت اشكالية املدن القدمية، تنحصر يف النظافة. االمهية
يعود تاريخ االنشغال . معاجلة وتسيري النفايات، وتسيري املاه القذرة

سنة قبل امليالد، حيث كانت املدن واجملمعات  3400بالبيئة، اىل 
احلضرية تزود باملياه الصاحلة للشرب ومهيئة بقنوات صرف املياه، كما 

ة النفايات، للمحافظة على نظاف يعتجملاستخدموا مزهريات كبرية 
وضعت قوانني ملكية يف مدينة برغام، يف القرن الثاين، تنظم .  املدينة

. تنظيف الطرقات، النفورات، املراحيض العمومية وقنوات صرف املياه
إضافة لذلك، شرعت قوانني ملكية، يف فرنسا، لتنظيم تربية اخلنازير 
اليت تسببت  يف طرح االوساخ يف كل مكان واليت نتج عنها  روائح 

  .  ريهة، مشوهتا بذلك مدينة باريسالك
رغم تواجد القوانني اال هذا مل مينع، أن يظل االنشغال بنظافة 
املدن قائما، باعتبار أنه، اىل غاية منتصف القرن الثامن عشر حتت 

يئ باريس بنظام قنوات صرف املياه، ما جعلها 15والية لويس  ، مل 
ما دفع اىل تفعيل عدة  هذا. حتتل مرتبة املدينة الوسخة يف أوروبا

مث جاء . حتريات واصالحات من أجل حتسني مستوى النظافة فيها
، باقرتاح استعمال  ايناء جلمع 1887اقرتاح احملافظ السيد بوبال، سنة 

القاذورات يوضع يف جانب الطرقات حىت يسهل عملية اجلمع، غري 
متكن أن هذه املبادرة واجهتها معارضة مالكي العقارات، رغم ذلك 

. من فرض فكرته اليت أصبحت اليوم واسعة االستعمال وحتمل امسه
إضافة لذلك، كان متوين ومعاجلة املياه الصاحلة للشرب، أوىل 

حيث عرفت مدينة كبك . انشغاالت اجملمعات احلضارية يف القدمي
الك العديد من السكان، يف  الكندية عدة أمراض معدية أودت 

وثة اليت كانت تباع من طرف الباعة املتجولني القدمي، بسب املياه املل
هذا ما دفع اىل تطوير وسائل وتقنيات نقل املياه . من منزل اىل اخر

تخفيض معدل الوفيات اىل مستوى بالصاحلة للشرب، مسح ذلك 
  ........ حمسوس، يف منتصف القرن 

مل تتوقف االضرار امللحقة بالبيئة عند هذا احلد، بل توسعت اىل 
اد املوارد الطبيعية، خاصة تدمري الغابات باالستخدام املفرط استنف

  لألشجار، خاصة يف مشال افريقيا و الصني، مما أدى اىل توسيع رقعة 
التلوث، اىل تلويث اهلواء الذي ظهر شيآ فشيء باستخدام احلطب 

حيث اعتمد، يف القدمي على احلطب  .  يف الصناعة وانتاج الفحم
. االسلحة، هذا ما أدى اىل تدمري الغاباتكمصدر للطاقة إلنتاج 

إضافة لذلك فرض بناء السفن احلربية، استخدام موارد هائلة من 
استخدم اليونانيون، يف القرن السادس قبل امليالد، عددا . احلطب

. هائال من االشجار، من غابة مدينة أثنا، لبناء أسطوهلم البحري
حلادي عشر، غابات إضافة لذلك استخدم الفرنسيون، يف القرن ا

  . جنوب فرنسا، لبناء سفن التجارية
هكذا يبدو أن التدخل يف السلوكيات غري املسؤولة، اليت أبدت 
تأثريها على التوازن البيولوجي، حمتشما ومشروط باالستخدام االمثل 

قامت . كان تطبيقها بطيئا يف البداية. للموارد أو بالنظافة العمومية
يطانيا، من فرض أوامر حلماية املوارد الغابية السلطة امللكية، يف بر 

والسماح باالستغالل املستدام هلذا النشاط، كان ذلك يف القرن 
مل يتوقف تدخل السلطة عند هذا احلد، حيث أنه . السادس عشر

بعد تطور االنشطة الصناعية، الذي دفع اىل االستخدام املكثف 
. واء وتراجع نوعيتهللفحم، خاصة يف املدن الكبرية، من تلويث اهل

، من تبين قانون يأمر 1273هذا ما دفع بالسلطات الربيطانية، سنة 
  . بتخفيض االدخنة الناجتة عن حرق الفحم

مسح السلوك االنساين يف تعامله مع البيئة من تطوير العالقة  
بدأ بتوسيع مفهومها يف منظوره االقتصادي، املتعلق بنموذج . بينهما

ا من أجل حتد ليتوسع أكثر، بعد ذلك . يد قيمتها االقتصاديةحيا
يف منظوره القانوين، املتعلق بتنظيم تعامالته من أجل ضبط سلوكه 

لينتهي بإدراجها  ضمن مبادئ حياته يف اطار . يف تعامله مع البيئة
 .   تنظيمي يعرب عنه بالسياسة البيئية

زائر، حسب معطيات البنك العاملي املتعلقة بالتلوث اجلوي يف اجل
اىل  2004،أنه عرف تذبذبا طيلة الفرتة املمتدة من CO2عن طريق 

  :، كما يوضحه الشكل املوايل2010غاية 
20092010 2008 20062007 20042005  السنوات 

 Co2طرح 

(Tonnesmetrique 
par habitant) 
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املالحظ أن رغم تراجع معدل النمو االقتصادي اال أن طرح  
Co2هذا ما يبني بشكل . ، للفرد عرف تطورا متذبذبا غري مستقرا

سطحي أن مصدر التلوث يف اجلزائر ال ينحصر فقط يف النشاط 
اىل أن  2لقد أشار رابح كرياشي. االقتصادي بل هناك عناصر أخرى

شكل كبري يف رفع حدة التلوث اجلوي، استخدام السيارات يساهم وب
مستدعيا بذلك اىل تدخل السياسة البيئية، من أجل محاية صحة 
االنسان، مؤكدا على ضرورة جتهيز السيارات بأجهزة تقلل من حدة 

  .  %95التلوث اىل 
دف  ما يلفت النظر هنا، أن استدعاء تدخل الدولة كان 

غري أن هذه . ية للبيئةتدخل السلطة التشريعية بفرض مقاييس محائ
العملية، ال حتقق اال يف سياق منظم حتت والء السياسة البيئية 

يتضح هكذا أنه اضافة للدور التنظيمي لتدخل الدولة هناك . للدولة
هذا ما يدفع بنا يف هذا املقال . دور محائي للبيئة و لصحة االنسان

أهم الدوافع لعرض التطور التارخيي للسياسة البيئية، من أجل اظهار 
ا أن استدعاء تدخل : منطلقني من فرضية. واملراحل اليت مرت 

  .الدولة ساهم بشكل كبري يف تطوير الساسة البيئية عرب الزمن
قمنا يف املرحلة األوىل . هلذا قمنا بتقسيم املقال اىل ثالثة مراحل

بعرض تارخيي لقيمة البيئة يف منظور أهم املدارس االقتصادية اليت 
عرضنا يف املرحلة الثانية أهم الوسائل . ت هلذا املوضوعتطرق

. االقتصادية للسياسة البيئية، املستوحاة من أهم النظريات االقتصادية
أخريا قمنا يف احمللة الثالثة بعرض أهم جتارب السياسة البيئية ، اليت 

  .أجنزت يف أبرز الدول املتطورة اقتصاديا
  :ئةالتطور التاريخي لقيمة البي-1 - 

  :المدرسة الكالسيكية-/أ
ذه النظرية جيب أن حتوم على مدرسة سبقتها  قبل التطرق هل

كانت إحدى ركائز مطلقها، أال وهي املدرسة الفزيقراطية، أسس 
املخطط االقتصادي الذي يعرض الصورة  1758روادها يف سنة 

. العامة للمخطط االقتصادي املعتمد أساسا على النشاط الفالحي
مسح ذلك .  األرض املصدر الطبيعي الوحيد اخلالق للثروةحيث تعترب

لألستاذ فرنسوا كيناي، مبقارنة حركة الثروات االقتصادية بالدورة 
الدموية لإلنسان، جمربا بذلك اإلنسان على احملافظة وصيانة رأس 

يصبح هكذا . املال الطبيعي لضمان تواصل النشاط االقتصادي 
بار أن إنتاج النظام االقتصادي مرتبط اإلنسان خاضع للطبيعة، باعت

 .بالبيئة

الذي نشر كتابه  ،تلتها املدرسة الكالسيكية على يد آدم مسيث
البحث على الطبيعة وأسباب ثروات االمم . 1776سنة "       ّ                                    املشهور  

لقد استعمل آدم مسيث فكرة اليد اخلفية لعرض تشغيل الضبط الذايت 

لقد . لتحقيق الصاحل العامللسوق، اعتربها ضرورية خاصة يف السوق 
  .أدرج مفهوم التنمية املستدامة هلذه الضرورة يف بعده االجتماعي

ا أساسية البيئة  تعرض دافيد ريكاردو إىل مشكلة اتضحت أ
لقد بني أن الضغط الدميغرايف املطبق على األرض أدى إىل رفع أسعار 

 1817األراضي، مما مسح باستدالل السلطات الربيطانية سنة 
حيث أصبحت . بإصدار، أول قانون للملكية على األرض يف التاريخ

 .األرض بذلك سلعة بيئية باالختبار

على التزايد الدميغرايف ThomasMalthusعمل توماس مالتوس 
والنمو االقتصادي، اليت قد جند مكانتها يف الدراسات البيئية 

تصاديا خطيا، متزايد ومنوا اق الحظ مالتوس منوا دميغرافيا. املتعاصرة
مث . هذا ما أدى به االستنتاج ضمنيا أنه يوجد تراجع اإلنتاج الفردي

. قام بإسقاطها على املستقل، الذي رأى فيه تراجع املستوى املعيشي
يعكس عكس نظرية مالتوس على التقديرات احلالية، حيث تزايد 

لقد عرفت نظرية . التلوث البيئي يؤدي إىل تراجع شروط العيش
. نقدا كبريا من الدول املتطورة بسبب التطور التكنولوجي مالتوس

لكن جيب االعرتاف أن جزء من البشرية حتملت املصري الذي قدره 
 .  مالتوس

فكرة  John Stuart Millأسس األستاذ جون ستيوارت ميل، 
لتربير ذلك ناقش . تدخل الدولة يف تشغيل السوق ملعاجلة وضعيته

نون أساسي للمدرسة، حيث رأى ان املوضوع من جانب إنشاء قا
الطفل ال ميلك القدرات الكافية لتقييم نوعية التعليم، لدى فإن 

عرفت هذه املربرات . مراقبة املدرسة من طرف الدولة يكون مربر
حيث أصبح . رواجا كبريا خاصة بعد فشل أسواق املنافسة الكاملة

ائيا لك تدخل الدولة مربرا بذ. تدخل الدولة حتميا ملعاجلة الوضعية 
أدرك ميل بذلك أن البيئة ليست موردا إنتاجيا فقط، . يف محاية البيئة

 .بل موردا للرفاهية كذلك

  :)1(المدرسة النيوكالسيكية- /ب
لتوسيع فهم هذه النظرية ارتأينا الوقوف عند النظرية املاركسية 
ا النظرية  باعتبارها مفهوم أساسي لنظرية املنفعة اليت جاءت 

 .وكالسيكيةالني

لقد أشار ماركس إىل أمهية املوارد الطبيعية يف عالقة اإلنتاج اليت  
ال ميكن اإلنسان ان حيول الطبيعة أي يقوم : "كانت ختصص للعمل

يتضح هكذا أن العمل ". بتحويل شكل املواد باستخدام قوى طبيعية
. ةال ميثل املورد الوحيد يف قيم االستخدام الناجتة عن الثروات املادي

أشار كذلك إىل أنه توجد بعض األشياء اليت متلك قيمة استخدام 
جترد التحليل  .ناجتة عن منفعتها لإلنسان دون أن تنتج من عمله

إضافة إىل . املاركسي من دراسة املوارد الطبيعية غري القابلة للتسويق
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ذلك نقد قيمة التبادل احملددة من طرف الرأمساليني، باعتبار أن كل 
ل للتبادل وأنه ال توجد قيمة مطلقة مستقلة من معدل شيء قاب
املعرب عنه بقيمة التبادل، اقرتح  )Tauxd’équivalente(التساوي 

القيم النسبية باعتبار أنه ال يوجد سلعة غري قابلة لالستبدال، وان 
 . إمكانية التعويض النقدي تظل قائمة

تطورا كبريا تلت هذا التحليل املدرسة النيوكالسيكية اليت عرفت 
، متمسكني بفكرة االستخدام األمثل للموارد النادرة ذات 1870يف 

رغم ذلك فإن بعض مفكري هذه املدرسة . االستخدام التناويب
اهتموا بالعالقة بني الطبيعة والنشاط االقتصادي، نذكر منهم األستاذ 

S. Jevous أدىل بقلقه حول خطورة انتهاء خمزون  1865يف سنة
دور  1871أظهر سنة ، C. Mengerenري، واألستاذ الفحم احلج

عرف النيوكالسيك اإلنتاج على أنه . املواد األولية يف عملية اإلنتاج
. مزج لعوامل قابلة لإلحالل فيما بينها، رأس املال، العمل واألرض

  :يشرح تطور هذا املفهوم بسببني
 تعترب غالبية املوارد الطبيعية كسلع حرة، وأن األرض عامال -

إنتاجيا، يدرجه ضمن رأس املال باعتبار ان مزج العمل مع رأس املال 
ائيا قابال لالستهالك  .حيرران منتوجا 

ركز املفكرون النيوكالسيك حتليلهم على تشغيل السوق وشروط  -
  .توازنه

 .Jإضافة إىل ذلك أسست فلسفة املنفعة من طرف األستاذيني 

Benthan وJ. Mill عة احلدية اليت تقييم على أساس مفهوم املنف
السلع االقتصادية انطالقا من تدفق املنفعة الناتج عن استهالكها، 
حيث تكون قيمة االستخدام واإلشباع الناجتة مقاسة نقديا، مبدى 

كانت النتائج هامة . استعداد املستهلك على الدفع للحصول عليها
ت النظرية لقد استبعد. للعالقة بني النشاط االقتصادي واحمليط البيئي

يف حتليلها اجلانب البيئي باعتباره سلعة حرة وان هذه األخرية سلع 
غري قابلة للتسويق، علما أن النظرية النيوكالسيكية تستبعد من جمال 
حتليلها الظواهر اخلارجة عن السوق، كما تعترب أن اجلانب املادي 
 للسلع يعتمد مبجرد استهالكها وأن الفضالت املطروحة يف البيئة

غري نظرية الرفاهية طورت مفهوم الظواهر اخلارجية اليت . تكون مهملة
  .تشكل بدورها العنصر األساسي يف اقتصاد البيئة

 ) Hétérodoxe(التيار االقتصادي الهترودوكسي -/ج

حيلل هذا التيار السوق على أنه تشكيل اجتماعي ملا يتساءل 
القتصادي حول الفرضيات السلوكية املستخدمة جلعل النشاط ا

منوذجا علميا، يرتب حاجات اإلنسان حسب ترتيب تصاعدي 
. منطلقا من احلاجات األساسية إىل احلاجات اليت يصنعها بنفسه

Abraham Maslowيرى 
أن اإلنسان يبدأ باحلاجات الطبيعية  )2(

اليت تنبثق منها بعض احلاجات املادية، كاألمن واحلماية، هذا ما 
يضيف إىل العناصر االقتصادية األخرى يؤكد أن ترتيب احلاجات 

 . ذات طابع اجتماعي

إن الشروع يف إظهار العالقة بني االقتصاد واألخالق تستدعي 
لقيت هذه الفكرة معارضة شديدة يف . جتاوز النماذج املالية

االقتصاد، الذي يبحث على حتقيق الرفاهية املادية العظمى، فاقد 
 .ية والبيئيةبذلك التحكم يف املشاكل االجتماع

يف مفرتق الصراع بني العلوم Alfred Lawshallلقد ظهر 
االقتصادية والعلوم االجتماعية، مبراقبة إشكالية الظواهر اخلارجية، 
مشريا إىل أنه بإمكان للمؤسسة ان تستفيد من جماورة مؤسسة 

أصبحت هذه الفكرة، يف ما بعد، رائدة يف ميدان الصناعة . أخرى
بإعطاء حلول جبائيه  Walrasقام . نظر البيئيةخاصة من وجهة ال

للضغط الدميغرايف على األرض باعتبارها عامل إنتاج ثابت، تشري إىل 
يتضح . البيئةزيادة مداخيل الدولة الناجتة عن تأثري االقتصاد على 

إىل حد الساعة أن الصراع بني العلوم االقتصادية واالجتماعية مل 
  .حيل

  :المدرسة التأسيسية 
ارت هذه املدرسة ضد إزاحة االقتصاد على مفهومه ث

ا   .االجتماعي، بأفكار أكثر توسعا من سابقا
هذه املدرسة يف ثالثة  Beat Burgenmeireيعرض األستاذ 

  :تيارات
  التاريخية األلمانية-1

يا كلها  تعتمد يف حتليلها على ربط املكنزمات االقتصادية 
لدولة دورا فعاال يف االقتصاد، ترى هذه املدرسة أن ل. االجتماعية

باعتبار أنه إذا كانت املكنزمات االقتصادية تابعة للهيكل 
االجتماعي، يكون جائزا للدولة أن تغري من هيكلها، حيث أن 

أما إذا كانت . التغيري التشريعي يربر الدور الفعال للدولة يف االقتصاد
دور الدولة إال  املكنزمات االقتصادية حتدد بالسلوك الفردي، فينحصر

يضيف هذا التيار أن التغيريات االقتاصدية تكون تابعة . يف املراقبة
يصبح . لسلوك اإلنسان الذي يبحث دوما على تعظيم منفعيته

بذلك اجملتمع يعكس االسرتاتيجية الفردية، مؤكدا أن السلوك 
مبدئيا يتأثر هذا . االجتماعي ما هو إال جمموع السلوكات الفردية

مبؤثرات ثقافية، دينية، عادات، حسب قواعد حمددة، لذا  السلوك
  .تصبح العادات ومنوذج احلياة تلعب دورا مهما يف النشاطات امللوثة

  )    Institutionnelle(المدرسة التأسيسية -2
تؤكد على أمهية اهليكل االجتماعي الذي يشكل ميدان تأسيس 

طة االقتصادية تتطور ترى هذه املدرسة أن األنش. االقتصادات اجملردة
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ناحية التغري، ماعدا تغيري القوانني اليت تكون من صالحية الدولة، 
هكذا، يصبح دور الدولة أكثر فعالية من . باعتبارها سلطة تشريعية

يشرح . الدور املخول هلا من طرف منوذج السوق ذو التعديل اآليل
  .قة حسنةاالقتصاد التأسيسي، بذلك، حتليل التنمية املستدامة بطري

  المدرسة االجتماعية-3
يقرتح هذا التيار دراسة التنظيم االجتماعي، وإعطائه طابعا 

تعتمد هذه املدرسة على . قانونيا ، مرتكزا على األحداث املالحظة
ا، الوسائل الساحمة للمسري  دراسة اإليديولوجيات، اليت تعرف على أ

يعرض هذا . يإلجناز خطابه وفقا للمعتقدات والتنظيم االجتماع
. املنظور احلوار حول البيئة مبينا بذلك على أنه صراعا اجتماعيا قدميا

لذا دعمت املدرسة االجتماعية بقيمها، العلوم االقتصادية، مركزة 
معتربين أن التعامل االقتصادي . على السلوك غري العقالين أو املسري

إلنسان بل يرتاجع بدافع، أن االقتصاديني خيصصون قيما ال تتعلق با
 . هكذا يتبني املفهوم التطوري للتنمية املستدامة ليس ضيقا. بالنظام

  )3(السياسة البيئية- 
  الوسائل االقتصادية للسياسة البيئية-2- 
  )Pigou(نظرية بيغو /أ

أي ضرر مباشر ناتج عن املؤسسة، ال يعوض من طرف السوق، 
تسمح . آلخرينيكون له تأثري على رفاهية املتعاملني االقتصاديني ا

هذه الفكرة خبلق فارق بني التكاليف احلدية االجتماعية والتكاليف 
ينتج عن هذه احلالة وضعية ال تتوافق مع مثالية . احلدية اخلاصة

لذا جيب إقصاء هذا الفارق من التكلفة ). Pareto(بارطو 
. االجتماعية واخلاصة، حىت تتوصل لبلوغ هذا النوع من التوازن

من اقرتاح احلل اجلبائي، ) Pigou(قام األستاذ بيقو لتحقيق ذلك 
، )redevance(أو ضريبة ) Taxe(فارضا على امللوث دفع رسم 

. حيث تعادل قيمتها قيمة الفرق بني التكاليف االجتماعية واخلاصة
تسمح هذه العملية بإدخال الظواهر اخلارجية، اليت تعترب ظاهرة 

يصبح . ت حتدد سعرا لألضرارخارجة عن السوق، واليت ترتجم بدفعا
التكلفة احلدية (هكذا سعر املنتج مساويا للتكلفة احلدية االجتماعية 

هذا . ، معرب بدوره عن حتمل امللوث أضرار اآلخرين)اخلاصة، الرسم
اقرتاح دفع اعانات للملوث، . ما يؤدي إىل تراجع الربح احلدي

. ، بفعل الضريبةتعوضه عن الربح الضائع جراء ارتفاع تكاليف انتاجه
، إذا، على االقتطاع اجلبائي الذي يعمل على Pigouيعتمد مبدأ بيغو

لكنه ال يدرج التعويض الذي تتحمله . إخفاء الظواهر اخلارجية
إذا كان الرسم يعوض فعال خسارة الرفاهية اليت تتحملها . الضحية

الضحية، نكون يف حميط يتميز بعالقة ثنائية األطراف بني امللوث 
  الضحيةو 

  والمفاوضات الثنائية األطراف Coaseنظرية كوز /ب
على هذا التحليل يف بناء أفكاره، مشريا ) Coase )1960اعتمد 

إىل أن عملية إدخال الظواهر اخلارجية، ال تتم إال بواسطة 
أي إقامة املساومة . املفاوضات الثنائية األطراف بني امللوث والضحية

ا غياب تكلفة املفاوضات واليت ال جيب بني األطراف املعنية، مفرتض
حتدد حقوق استخدام . يف كل األحوال أن تفوق الربح االجتماعي

  :احمليط بطريقة جيب أن تتوفر وضعيتني قانونيتني متعاقبتني
يكون يف هذه احلالة على الضحية أن . القانون حيمي امللوثني -

  .  رارتتفاوض مع امللوثني، ألجل ختفيض إنتاجهم، لتأكيد األض
متت هذه الشروط بتعويض امللوثني من طرف الضحايا، مبقدار 

  .ضياع الربح الناتج عن ختفيض اإلنتاج
يكون يف . القانون حيمي الضحايا الذين يتحملون أضرار التلوث -

هذه احلالة على امللوثني أن يفتحوا املفاوضات مع الضحايا، والذين 
  .يقومون بتعويضهم

قانوين املناسب يسمح بتجسيد يتضح هكذا أن اإلطار ال
املفاوضات، اليت تسمح ببلوغ التوازن الذي يتوافق مع مثالية بارطو 

Pareto .  
  .سوق تسريحات التلوث:  نظرية دالس/ ج

من توسيع ) Dales )1965أراد االقتصادي الكندي دالص 
خبلق سوق لتبادل تسرحيات التلوث، مشريا إىل أنه  Coaseفكرة 

ية وقابلة للتخويل، حىت حيقق التبادل يف جيب أن تكون حصر 
يشري اهليكل احملدد هلذه التسرحيات أنه ال يتم حتقيق التوازن . السوق

  : يف حالة املنافسة إال إذا احتوت على امليزات األربعة التالية
أن تكون التسرحيات مناسبة مع املوارد املرجوة وأن ال : الشمولية -

 .تكون غامضة

كل التكاليف واألرباح املتعلقة مبلكية استخدام أن تكون  : احلصرية -
املوارد حمملة على مالكها أو تعود إليه، إما بطريقة مباشرة أو غري 

 .مباشرة عن طريق التبادل يف السوق

كل التسرحيات تكون قابلة للتحويل حبرية عن : قابلة التحويل -
 .طريق التبادل يف السوق

ات حمرتمة وحممية من كل جيب أن تكون التسرحي: قابلية التطبيق -
  .اعتداءات مقصودة وغري مقصودة من طرف اآلخرين

بعد توفر هذه الشروط، بوجود إطار قانوين ينظم تبادل تسرحيات 
امللوث (حيقق إرضاء كل األطراف . االستخدام الفعال للموارد

والربح االجتماعي ) للملوث(بتساوي الربح اخلاص ) والضحية
  . حتديد املستوى األمثل للملوث، إضافة لذلك )للضحية(
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أن يكون إصداره هذه التسرحيات من طرف  Dalesاقرتح 
السلطة السياسية، حىت تتمكن من مراقبة تبادهلا يف السوق وحتديد  

  .كميتها، اليت تتوافق مع هدف التلوث احملدد مسبقا
  الوسائل الغير اقتصادية للسياسة البيئية - 3- 
  الجانب القانوني/أ

اية الستينات لقد بدأ  الشروع يف تأسيس السياسات البيئية يف 
إىل غاية بداية السبعينات، مرتكزين يف ذلك على جمموعة من 
. القوانني حماولني بذلك تكييف القوانني املوجودة وبناء أخرى جديدة

ترتكز هذه العملية على إصدار وتطبيق القوانني واملعايري اليت جيب أن 
ا امللوثني،   كالقوانني اليت متنع استخدام امللوثات اخلطرية، ينضبط 

يرافق مراقبة احرتام القوانني . اخل...حتديد أهم ملوثات اهلواء واملاء،
. تطبيق عقوبات صارمة على املخالفني كالرسوم املتعلقة بعدم التالؤم

يعترب اجلانب القانوين الذي يعتمد على املنع اإلجبار أو حتديد 
لظواهر اخلارجية املميزة، اليت تعتمد على إحدى وسائل إدخال ا

ختويل املسؤولية املدنية على عاتق امللوث يرافق احرتام القوانني، 
االلتزام باملعايري، اليت حتديد عتبات ثابتة تضمن من خالهلا رفاهية 

  . اجملتمع أو النشاط االقتصادي
تقسم املعايري B. Desaiguesو F. Bonieuxحسب األستاذين 

  :بعة أنواعإىل أر 
تقوم بضمان األهداف املتعددة لنوعية اهلواء، : معايري نوعية احمليط -

 .املاء والصوت

ا: معايري اإلصدار - . ترتكز على مفهوم إصدار الفضالت املسرح 
حىت حيقق هدف النوعية . يعمل على تنظيم طرح الفضالت امللوثة

لى كل بأقل تكلفة جيب أن ال يطبق هدا املعيار بنفس الكيفية ع
لذا جيب األخذ بعني االعتبار اختالف التكنولوجيا يف . املؤسسات

 .عملية اإلنتاج

تقوم بتحديد امليزات اخلاصة للمنتوجات اليت : معايري املنتوجات -
الفضالت الكيماوية، املنظفات، الوقود، (من احملتمل أن تكون ملوثة 

، )راعيةاملبيدات الز (أو ذات خطورة على صحة اإلنسان ) السيارات
كما ميكن إدراج األصوات املزعجة للسيارات والطائرات يف هذا 

يتضح هكذا أن هذا املعيار يأخذ بعني االعتبار كل منتج . اإلطار
 .على حدى، مما يصعب تطبيقه

تعمل على حتديد طرق اإلنتاج أو معاجلة : معايري الطرق -
. ستخدمةكاستخدام املصفاة أو معاجلة املياه امل. الفضالت امللوثة

  : يسمح بالتمييز بني عدة أنواع من معاير الطرق
  القواعد األقل صرامة اليت تعرض طرقا معروفة مسبقا من طرف

 .جمموع الشركات

  القواعد األكثر صرامة، ترتكز على الطرق املستخدمة من طرف
 .الشركات ذات تكنولوجيا فعالة

  الجانب الخلقي/ب
يما سبق، صعوبة حتديد لقد اظهر حتليل االقتصاد البيئي، ف

الضحية، لضبط قواعد نظرية التوازن يف العالقة بني امللوث و 
دعا ذلك إىل تدخل الدولة، كمنظم باستخدام وسائل . اقتصادية

السيما حتديد جانب قانوين يفرض . اقتصادية وأخرى غري اقتصادية
رغم ذلك . على امللوث االلتزام به من أجل احلد يف إفراط التلوث

ائيظل ت لذا، كان من الضروري . دخل الدولة غري فعال بشكل 
استدعاء عامل آخر، يتمثل يف حتسيس اإلنسان، باعتباره عامال 

يستدعي . نشيطا يف التلوث البيئي بسلوكه اإلنتاجي واالستهالكي
ذلك  حتريك جانبه اخللقي، حىت ينضبط باحلفاظ على البيئة قبل 

ة أخرى، قبل أن حيدد املنتج أهداف القيام بنشاطه االقتصادي، بعبار 
رحبه االقتصادي يقوم بوضع هدفه البيئي أوال، الذي يضمن له 

أما بالنسبة . االستمرارية بصحة جيدة، حلياته ولألجيال املستقبلية
أن يكون نشاطه . للمستهلك، الذي يهدف إىل تعظيم منفعته

ستمتاع يتناسب مع حياته البيئية، الذي تضمن له، إىل حد ما اال
. مبنفعته وفقا لشروط صحية مواتية لالنتفاع الفعلي مبا يستهلكه

لتفعيل هذه األفكار األساسية، بات من الضروري، إجياد وسيلة 
لذا بادرت منظمة األمم املتحدة . لتوسيعها على خمتلف اجملتمعات

JohnCrowleyللرتبية والتعلم والثقافة، على قلم األستاذ 
مشريا  )4(

لية البيئية تتعلق مباشرة باجلانب اخللقي الفردي، الذي مل أن اإلشكا
يتمكن النقاش الدويل حله إىل حد الساعة، منطلقا من الفكرة 
األساسية أن الكل يتقبل األضرار الناجتة عن السلوك اإلنساين اجتاه 

لذا أشار أنه جيب وضع حدود هلذه األضرار من أجل محاية . الطبيعة
عت هذه الفكرة إىل إعادة النظر يف حتديد دف. األجيال القادمة

. املسؤوليات، اليت تعترب إحدى املواضيع القاعدية يف اجلانب اخللقي
مشريا إىل أنه إذا حتددت مسؤوليتنا فيما تسببنا فيه بصفة مباشرة 

يتضح هكذا، أن اجلانب . فقط، ال نكون املسؤولني على تضرر البيئة
لذا تقدم اجملتمع الدويل . يا ضعيفااخللقي للبيئة ميلك إطارا موضوع

بوضع جمموعة من املبادئ لتوجيه ردود الفعل ناحية اختاذ القرارات 
متحور املبدأ األول . املناسب، بفضل ربط اجلانب اخللقي باالستدامة

حول توضيح، أن التسبب يف الضرر ال يتوافق مع اجلانب اخللقي،  
إضافة لذلك حتديد . كما يفرتض وجود مبدأ التواصل بني األجيال

خمطط الستخدام املوارد، الذي قد يكون مفرطا إىل حد ما، يف 
  .حتديد املصاريف اليت تعاجل االضرار
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يتعلق املبدأ الثاين، بتحديد هليئة األمم املتحدة املعروفة بقمة 
يرتكز على تطبيق مبدأ . 1992سنة  Rioاألرض اليت انعقدت يف 

البيئية الناجتة عن ملوث معني على األضرار " امللوث الدافع"
أما يف حالة عدم حتديد هوية امللوث، يتم تصليح األضرار . ومعروف

انطالقا من تعميم االستفادة من البيئة على كل البشر، لذا جيب على 
تم أكثر بالبيئة يف خمططها التنموي ارتكزت هذه . بعض الدول أن 

عتبار أن التنوع البيولوجي املبادئ على حتديد القيمة اخللقية للبيئة با
غري أن للتنوع البيولوجي والعوامل بيئية . ضروري لرفاهية  اإلنسان

لذا يرتبط تطبيق هذا املبدأ . أخرى، قيمة ضمنية، موجودة يف حمتواها
ا أن تقي املوارد الطبيعية ذات  حبماية األماكن الطبيعية اليت بإمكا

  .قيمة اقتصادية هائلة
  :يالجانب التعليم/ج

لذا . رغم ذلك ظل تطبيق اجلانب اخللقي ميدانيا غري كافيا 
أن تضع برناجما لتطبيقه فعال من اجملال  UNESCOأرادت منظمة 

االجتماعي، حيث اقرتحت إدراج تعليم اجلانب اخللقي، باعتباره جد 
مهم يف كل التخصصات لتحسيس اإلنسان بدوره اجتاه حميطه، 

ل ذلك أقيمت عدة أحباث يف املوضوع مقاب. الذي يضمن له الرفاهية
دف اىل حتسيس اإلنسان  تم بإدراج اجلانب اخللقي يف التعليم، 

 Milagros Chavesترى األستاذة ميالغرص شفار طرطولرو . ببيئته
Tortolero

يف النموذج الرتبوي الذي اقرتحته يف حبثها لنيل  )5( 
يرتكز على . شهادة الدكتوراه، يعترب كمحرك اجتماعي لالتصال

  :نقطتني أساسيتني
 .حتسيس األفراد مبلكيتهم للثروة الثقافية، االجتماعية والتارخيية  - أ

حتفيز األفراد على خلق التطور الذايت بأنفسهم، بشكل   - ب
يسمح مبراجعة قيمهم األساسية يف إطار الرتدد اخللقي، على مستوا 

جملتمع  الوعي، للمسامهة يف ديناميكية التغريات اجلماعية وعلى ا
  . ككل

هذا ما دعا إىل إدراج اجلانب اخللقي يف تعليم العلوم 
دف املسامهة يف تطوير اإلنسان، باعتباره  والتكنولوجيات احلديثة، 
شخصا منفردا ويعيش يف جمموعة اجتماعية، لرتقية منو الوضعية 

يهدف منوذج . اخللقية املتعلقة باإلشكاليات السوسيوبيئية املعاصرة
  :تاذة من بناء وضعية تربوية تعتمد على العناصر التاليةهذه األس

حث األفراد على األخذ بعني االعتبار تنوع القيم املتعلقة  -
 .باخلطابات والعمليات اخلاصة بعالقة اإلنسان والبيئة

تطوير عند األفراد سلوك التفكري فيما خيص املعارف العلمية  -
نسان والبيئة اليت يعيش والتكنولوجية كذلك عند عرض العالقة بني اإل

 .فيها

حث يف إطار تعليم العلوم والتكنولوجيا، تطوير التفكري اخللقي  -
  .املتعلق بالبيئة

لقد توسع مفهوم إدراج اجلانب اخللقي يف التعليم على مستوى 
أوسع، حيث أصبح شامال وتوسع استخدامه على مستويات التعليم 

 PNUD ،UNRSCOعملت املنظمات الثالث . املختلفة
على تعريف التعليم البيئي للكبار على أنه  1992سنة  OCDEو

برنامج دائمة، الذي من خالهلا، يتمكن الفرد من اكتساب توعية 
ببيئته جيين منها املعارف، القيم، الكيفيات والتجارب اليت تسمح له 
بالتصرف الفردي أو اجلماعي حلل املشاكل البيئية احلاضرة 

تعليم البيئي للكبار إىل إظهار املؤثرات الفيزيائية يهدف ال. واملستقبلية
واالجتماعية املباشرة والغري مباشرة للبيئة، كما تستخدم عدة طرق 
دف من خالله إىل تطوير  لتحريك الوعي وتنشيط العلميات اليت 

  .الكفأت وتشجيع العمليات الفردية واجلماعية من أجل محاية البيئة
 التعليم من أجل محاية البيئة، قد إن إدراج اجلانب اخللقي يف

يتوسع إىل مستويات دنيا، حىت ال تكون الفئة املعنية منحصرة إال يف 
الكبار، لتمس الصغار كذلك، باعتبار أن يوما سوف يصبحون  

لذا جيب استغالل هذه املدة يف تكوين جيل الغد، حىت . كبارا
ذا يرى األستاذ هل. تنضج فيهم التوعية البيئية واإلحساس باملسؤولية

Ruth A. WILSON
على أنه جيب البدء باكرا يف التعليم البيئي،  )6(

يهدف الرتسيخ فيهم . حيث جيب إدراجها ضمن دروس األطفال
يرى أن . حسب الطبيعة وروح املسؤولية ليرتعرعوا يف حب محاية البيئة

بداية تعليم األطفال ترتكز على جتارب ميدانية يف احمليط اخلارجي 
رافقة كبار املسؤولني لتوجيههم، حىت يكتسبوا سلوكا إجيابيا باجتاه مب

علما أن األطفال يتعلمون بأحاسيسهم، بتشغيلهم . الطبيعة
متنح هلم عناصر الطبيعة، املادة األولية . وباستكشافهم لألشياء

لتشغيلهم وتساعدهم يف كسب بعض اخلربات، ليحققوا 
م يمي بني األطفال حسب خيتلف الربنامج التعل. استكشافا

أعمارهم، اهلدف منه أنه كلم اقرتب الطفل من الطبيعة إال واعتربها 
  .منبعا مجاليا جيلب له السعادة، حىت يعمل جاهدا على محايتها

  تجارب بعض السياسات البيئية - 4- 
  OCDEتجربة /أ

لقد اقرتحت هذه املنظمة أربعة وسائل اقتصادية للحد أو ختفيف 
  :فيما يليمتثل  ،التلوث

 يتماثل تطبيق هذه الوسيلة مع مبدأ امللوث : الرسوم  والضرائب
تتعرض هذه الوسيلة للنقد يف حالة ما إذا كان الرسم ضعيفا، . الدافع

ألنه يفقد طابعه التحريضي، حيث تصبح املؤسسات تفضل الدفع 
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. بدال من االستثمار يف حماربة التلوث أو يف التقنيات األقل تلويثا
 .لك يظل حتديد معدل الرسم أمرا صعبارغم ذ

  :تطبق الرسوم على 
  ،ملوثات املاء، اخلاصة مبجموعة من املواد امللوثة سابقة التحديد

يف جمموعة من الدول، كفرنسا، أملانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، 
تستخدم عوائد الرسوم يف فرنسا لتدعيم . هولندا واململكة املتحدة

احملاربة للتلوث، أما يف أملانيا تعمل الرسوم على استخدام املركبات 
تكملة اجلانب القانوين، حاثة بذلك املؤسسات على ختفيض 
م باستخدام خربة الطرق املتاحة، أما هولندا متلك نظاما  ملوثا

  .  دو هدف مايل
 متلك فرنسا نظاما ضريبيا على . أما فيما خيص ملوثات اجلو

لكربى، تستخدم هذه املوارد ملوثات اجلو خاص بالصناعات ا
. أساسا يف تطوير التقنيات النظيفة اليت تساعد على حماربة التلوث

مقابل ذلك تعمل كل من النرويج . غري أن هذا الرسم ظل ضعيفا
والسويد على تطبيق نظام ضرييب على ملوثات اجلو، مبعدالت 

حكم على هذا النظام بالفعال . مرتفعة، من أجل ختفيض التلوث
ال من اجلانب القانوين، غري أن اهلدف منه كان ماليا أكثر منه بد
  .                      بيئي
  امللوثات السمعية، اليت تتمثل أساسا يف الضجيج الناتج عن

تطبق يف أوربا ضرائب خاصة على عدد كبري .  األصوات العالية
  .من املطارات، ملا تسببه من إزعاج للمتضررين

 ت اليت تطبق تنقسم إىل فضالت العائال .الفضالت الصلبة
فضالت خاصة تشكل خطرا على حياة عليها ضرائب خاصة، و 

حتدد، بعض الدول منها النمسا، الضريبة انطالقا من . اإلنسان
التكاليف االجتماعية، هذا ما يدل على استخدام معدالت جد 
مرتفعة، من أجل حتميل  تكاليف الفضالت اخلطرية على عاتق 

دف جتنب الكوارثاملؤسس   .ة امللوثة، بغية إجراء معاجلة خاصة 
 رتبت : اإلعانات املاليةOCDE  اإلعانات إىل  1989سنة

  : ثالثة أنواع
م -  .اإلعانات املدفوعة للملوثني من أجل ختفيض فضال

دف  - اخلسائر املخففة احملققة املوافق عليها لصاحل امللوثني 
م حملاربة البيئة  .متويل عمليا

الهتالكات السريعة الستثمارات حماربة التلوث وخمتلف ا -
  .التخفيضات اجلبائية

تستعمل هذه اإلعانات يف بعض الدول لتمويل معدات التطهري،  
ا  كما هو احلال بالنسبة للسياسية الفرنسية للمياه اليت تضمن 

  .التمويل الذايت لتمويل هلذا النوع من املشاريع

 يواجه تطبيق نظرية : خلق سوق لتسرحيات التلوثCoase  عدة
مشاكل أساسية تتمثل يف حتديد سقف إصدارها وحتديد املنطقة 
. املعنية بذلك، أما الثانية تتعلق بتقييم هذه التسرحيات وتنظيم السوق

يشرتط يف تشغيل السوق توفر قواعد املنافسة الكاملة مع احرتامها، 
تسيري املعامالت  لذا يشرتط تواجد هيئة مماثلة للبورصة، حىت يتم

بإحكام، غري أن املشكل الذي قد يطرح يتمثل يف العدد احملدود 
كبديل لتسرحيات التلوث، مت الشروع . للمتعاملني على هذا السوق

يف تطبيق حل قد يكون فعاال إذا ما دعم من طرف السياسة البيئية، 
والذي يتمثل يف وضع عالمة إيكولوجية تشري إىل أن إنتاج هذه 

ع خيضع الحرتام البيئة، أو أن استهالك هذه السلع ال يؤثر على السل
تعترب كقيد امام . متنح هذه العالمة من طرف هيئة خمتصة. البيئة

  املؤسسات امللوثة
على  1978لقد شرعت أملانيا يف تطبيق العالمات اخلضراء سنة 

دف توعية املستهلك حىت يتمكن من  املنتجات اليت حترتم البيئة، 
تلتها . خالص الفارق بني املنتجات، ليقيم اختياره فيما بعداست

ا 1991فرنسا بعد ذلك سنة  . يف إطار الربنامج األوريب املتعلق 
. إضافة إىل ذلك، استخدام تأمني ملسؤولية كوسيلة محائية للبيئة

مرتكزة فيه على حتميل امللوث املسؤولية املدنية فيما خيص ملوثاته وما 
ذا ما ساهم يف خلق صندوق خمصص لتطهري وإصالح ينتج عنها، ه
  .   املناطق املتضررة

 يقام هذا التعاقد بني وكالة البيئة واملؤسسات امللوثة : التعاقد
تبنت . اجملمعة، يتم يف إطارها حتديد الواجبات وكيفية اإلقصاء

السياسة الفرنسية للبيئة هذه العملية خبلق تعاقد القطاعات، السيما 
ة الورق والسكر، حيث ارتكزت على حتديد جدول على صناع

كما . لتحقيق ذلك حىت تتمكن املؤسسات من توافقها مع املعايري
يوجد نوع آخر من التعاقدات املسماة بتعاقدات املدن أو تعاقدات 

يتميز التعاقد مبرونته ). تعاقد الوديان(الشركاء العموميني أو اخلواص 
ميكن أن يأخذ . لوكالة البيئةويسهل عمل املراقبة الذي يرجع 

التفاوض وتطبيق التعاقد، وقتا كبريا ومعقدا مما يتسبب يف تكاليف  
رغم ذلك تستفيد املؤسسات مؤهالت ختص صورة املؤسسة . كبرية

 .اليت قد ترتجم بإعانات

  التجربة األمريكية لسوق تسريحات التلوث/ب
ة بعد لقد شرع يف استخدام هذه العملية يف السبعينات، خاص

، وبعد ما حددت الوكالة 1970إصدار القانون املتعلق باجلو سنة 
EPA )Environnement Protection Ageg ( ،مبثابة وزارة البيئة

. القائمة من معايري وطنية ، اليت حددت انطالقا من األضرار احلاصلة
تأخذ بعني االعتبار األثر على صحة (قسمت اىل معايري اولية 
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دف إىل محاية رفاهية اجملتمع من (الثانوية   واخرى) اإلنسان
اتبعت هذه املعايري بتحديد املناطق، ). األضرار املعروفة واحملتملة

للتمييز بني املناطق اليت حترتم املعايري واملناطق اليت ال حترتم املعايري، 
تسمح هذه . أين يكون اهلدف فيها يتمثل يف حتسني نوعية اهلواء

املراقبة حسب املناطق، نظرا الختالف نوعية اهلواء  العملية من إقامة
ترتكز . بينهم، حسب كثافة السكان واحرتام املعايري الوطنية املوحدة

عملية املراقبة على خمطط املناطق اجلغرافية، الذي يتم فيه حتديد 
مستوى التلوث املسموح به ملختلف أنواع مصادر التلوث، بشكل 

  EPAيتم حتديد احرتام معايري 
من إعادة  EPAبعد التأكد من قلة فعالية املعايري، حاولت وكالة 

توجيه السياسة البيئية، يف منتصف السبعينات، بعد إصدار قانون 
اخلاص باهلواء، الذي يؤل اىل مبدئ  تبادل تسرحيات  1977سنة 
بقانون حيدد أحكام ختفيض غاز  1990الذي دعم سنة . التلوث
  .الكربيت

لتعويضات كوسيلة ملراقبة التلوث، الذي يرتكز استخدام نظام ا
على شراء التسرحيات من مصادر التلوث اإلضايف حىت ختفض 
التلوث إىل حد يقل على املستوى األويل، ليعاد بيعها ملصادر أقل 

  .تلويث
بتطبيق نظام بنك تسرحيات  1979سنة  EPAوكالة  قامت

ة التلوث التلوث، الذي ميكن الشركات اليت تعمل على حمارب
  . مبستويات تقل عن املعايري، من حصوهلا على تسرحيات إضافية

تعثر هذا النظام أمام عدة أسباب منها، قلة املصادر امللوثة 
كما . الراجع لصرامة النظام وارتفاع تكاليف العلميات التجارية

م الستخدامات مستقبلية،  يفضل بعض امللوثني االحتفاظ بتسرحيا
ليف يف هذا اإلطار ال يعترب هدفا هلم لذا مل يهتموا ألن ختفيض التكا

ذه املعامالت، مفضلني االستثمار يف معدات جديدة دون 
كما أن التوزيع األويل . التحكيم بني تكاليفها وتكلفة شراء التسريح

للتسرحيات ساهم يف أن تصبح سياسة مراقبة امللوثات ال تشكل قيدا 
  .    للشركات

  ية لوكالة المياهالتجربة الفرنس/ج
دف جتنب خماطر  عرفت التجربة الفرنسية النور يف الستينات، 
ندرة وتراجع نوعية املوارد املائية، الراجع لتطور الصناعة وتوسع 

ديسمرب سنة  16حدد مشروع قانون املياه يف . العمران بشكل كبري
اش لقد مسح النق. املتعلق بنظام توزيع املياه وحماربة تلويثها 1964

حول إصدار هذا القانون من حترير عدة مبادئ فيما خيص تسيري 
املوارد املائية يف إطار الصهاريج، التخطيط للحاجيات املستقبلية 
وحتديد التسعرية اليت تعكس ندرة املورد الطبيعي وتكلفة األضرار 

يناير  3دعم هذا القانون بقانون . املفروضة من طرف مستخدميها
املاء من ممتلكات الوطن، بعبارة أخرى أن  ، الذي يعترب1992

. محايته، تقييمه وتطويره، الحرتام التوازن الطبيعي يعترب فائدة عامة
 SDAGEمبا يسمى  1997لقد تغري نظام التخطيط يف بداية 

)Schéma Directeur d’Aménagement et deGestion des 

Eaux (دف إىل ضمان التنسي ق بني الذي يعترب كوسيلة ختطيط 
يسهر على إدراج خمتلف . العمليات الواجب حتقيقها يف املدن البعيدة

برامج الدولة، اجلماعات اإلقليمية وخمتلف النقابات واجلمعيات، 
دف إىل حتقيق األهداف العامة لالستخدام، حلماية املوارد وتقييم 

  .الوسائل االقتصادية واملالية الضرورية لتحقيقه
لسياسة البيئية الفرنسية على جملس إدارة إضافة لذلك تعتمد ا

الوكاالت اليت تقوم بتحديد برنامج تدخل يتوافق مع التخطيط يف 
تتأثر هذه الربامج . املدى الطويل، حملاربة التلوث وتطوير املوارد

اخلاص مبعاجلة املياه  1991ماي  21بالقيود األوربية خاصة قانون 
املتعلق حبماية املياه ضد  1991جوان  14القدرة العمرانية وقانون 

تتمثل تدخالت الوكالة بتخصيص . امللوثات ذات املصدر الفالحي
إعانات لتحسني طرق التطهري وحماربة امللوثات الناجتة عن احلوادث 

تتدخل الوكالة لتمويل عمليات حماربة التبذير، التهيئة . االستثنائية
ل حتديد مقدار وتطهري الوديان، كما يتم يف إطار برنامج التدخ

اإلعانات اليت تقدمها الوكالة للمؤسسات العمومية واخلاصة يف إطار 
  . حتسني نوعية وكمية املوارد املائية

 :الخالصة

املالحظ أن السياسة البيئية مرت بثالثة مراحل أساسية حسب 
  :دراسته التارخيية
ئل متيزت بتعامل االنسان مع حميطه البيئي بالوسا: المرحلة البدائية

مت الرتكيز يف البداية على نظافة املدن والسهر على النقل . املتاحة لديه
مت ذلك . السليم للمياه لتفادي تنقل االمراض املعدية بني الناس

بتدخل السلطة احلاكمة من أجل تنظيم سلوك االفراد مع احمليط، 
  .للمحافظة على مجال املدينة واجتناب االمراض اخلطرية والغريبة

متيزت بظهور التيارات االقتصادية وحتديد املبادئ :  ة الثانيةالمرحل
ا، يف البداية، استبعدت البيئة . االساسية للنشاط االقتصادي إال أ

يف حتليلها، الن منظورها االقتصادي يرى أن البيئة ليست بسلعة 
كما رأت أن التوازن يف . اقتصادية وأن املوارد البيئية متوفرة يف الطبيعة

ق حيقق بدافع قوى مكنز ماته وأن تدخل الدولة ينحصر يف السو 
توسع هذا املنظور بفكر جديد جاءت به تيارات معاصرة، . التنظيم

تركز على ضرورة ادماج اجلانب اخللقي لإلنسان يف التحليل 
االقتصادي، مشرية اىل أن العالقة بني االقتصاد واالخالق تستدعي 
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د ف تنظيم عالقة االنسان مبحيطه، اىل استبعاد اجلانب املايل، 
باعتبار أنه ميكن االستفادة من الظواهر اخلارجية يف النشاط 

  . االقتصادي
متيزت بنظرة أوسع للظواهر اخلارجية، حيث ركز : المرحلة الثالثة

املنظور االقتصادي على ضرورة ادماجها يف التحليل االقتصادي، 
ا، ال باعتبار أن البيئة سلعة عمومية ذات قيمة  معنوية يف مضمو
غري أن اعتماده على . حيق ألي أحد استغالهلا بطريقة عشوائية

املبادئ الكالسيكية يف توازن السوق، صعب يف اجياد التوليفة املثلى 
أدى تفاقم خطر تدهور الوضع .   لضبط التوازن بني امللوث و البيئة

حتهم البيئي اىل ظهور الوعي اجلماعي للبشر، من أجل محاية ص
. واحملافظة عليها لألجيال القادمة، باعتبارها ليست ملكية خاصة

مسح ذلك من تنظيم عدة مؤمترات دولية، بدأت بالتحسيس عن 
حدة اخلطر، مث شرعت يف جتسيد محاية البيئة بفرض تدخل الدولة  

اعتمد . كسلطة تشريعية تنظم عالقة االنسان مبحيطه يف اطار قانوين
االقتصادي الذي دعم باستدعاء اجلانب  يف ذلك على املنظور

  . اخللقي لإلنسان، ليمزج يف اطار تنظيمي مسي بالسياسة البيئة
ما هو واقع سياستنا البيئية . باعتبارنا جزء من هذا العامل

ا املستقبلية  من أجل محاية صحتنا وترك ارث بيئي سليم  وتطلعا
  ألجيالنا املستقبلية؟

  :اهلوامش
1. A. VALLEE, « Economie de l’environnement » Edition 

du Seuil, 2002. 
2. Beat Breryenmeier « Economie du 

développement durable», Edition de Beck, 2004. 
3. Sylvie Faucheux et Jean Français Noeïl « Economie de 

ressources naturelles et de l’environnement », Edition 
Armand Colin, Paris, 1995. 

4. John Crowley, j-crowle@uniesco.com. 
5. MilagrosChavesTertolero 
6. Ruth A. WILSON « Education environnementale pour les 

jeunes enfants ». www.greenteacher.com 
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 مسرح الطفل في الجزائر
 سـماش سيـد أحـمـد

  .الجلفة ،جامعة زيان عاشور ،كلية األدب واللغات والفنون"أ"أستاذ مساعد 
 :ةــــمقدم

إن الطفل هو رجل الغد، وحتقيق ذلك يستدعي منا العمل على 
وضع األسس الالزمة لتكوين وتنشئة طفل ميلك كل القدرات اليت 

، وإذا كانت القيم األخالقية والرتبوية هي ختوله ألن يكون هذا الرجل
أول ما جيب غرسه يف هذا الطفل، فإنه إىل جانب ذلك، حيتاج إىل 
ا أن تسري به ألن  ما ينمي قدراته الذهنية ويربيه تربية مجالية من شأ
يكون الوريث املنتظر الستكمال ما بدأه األولون، ومن ضمن ما 

  . لمسرح الطفيساهم يف حتقيق هذا جند 
بناء على ذلك، فإن فكرة هذا املقال انبثقت من النقص الكبري 
تم مبسرح الطفل يف اجلزائر، وإن برز بعض  يف ظهور دراسات 
االهتمام من طرف النقاد واألدباء فهو ليس بالكايف من الدراسة 
والتحليل، وكذلك قصد إبراز حقيقة للجميع مفادها أن اجلزائر هي 

ا حتتاج إىل من يأخذ  األخرى متتلك اهتماما مبسرح الطفل إال أ
بيدها فيقوم بتمحيص األعمال املسرحية اليت تقدم للطفل اجلزائري، 
ذا النص  وهذا قصد تطوير النص املسرحي وكل التقنيات املرتبطة 

واختياري هلذا املوضوع، يفرض . من أجل إجناحه على خشبة املسرح
كانت بداياته وما هي  كيف  : علي طرح اإلشكالية املتمثلة يف

مراحل ظهور مسرح الطفل يف اجلزائر وما هي أشكاله، وما هي أهم 
  مصادر ومميزات الكتابة املسرحية املوجهة للطفل اجلزائري؟ 

  مفهوم مسرح الطفل  -1
+ مسرح : ، هو مصطلح مركب من شقني"مسرح الطفل"

طفل، وسنحاول هنا اإلملام مبفهوم املسرحية ونفرق بينها وبني 
املسرح، حىت تكتمل الصورة يف أذهاننا عند استعمالنا ملصطلح 

كثرية هي التعاريف اليت تعرب عن جهود الباحثني " . مسرح الطفل"
إلجياد مفهوم ملفردة املسرحية، نذكر منها، تعريف إمساعيل عبد 

املسرحية فن من الفنون األدبية اليت عرفها « :الفتاح، حيث يقول
ر احلديث، واملسرحية هي الصورة اللغوية اليت األدب العريب يف العص

تأخذ شكلها النهائي حني تؤدى على خشبة املسرح لكي يتلقاها 
هذا ، و )1(»اجلمهور، سواء أكان هذا اجلمهور من الصغار أم الكبار

: د، حيث تقول يف تعريفها للمسرحيةمفهوم آخر حلنان عبد احلمي
يب وشكل فين يتطلب لكي هي يف مدلوهلا العام عبارة عن منوذج أد«

  حيدث تأثريا حقيقيا كامال، إشراك عدد من العناصر األدبية، 
  
  

  
احلبكة والبناء الدرامي، احلركة والصراع، الشخصيات : من أمهها

املالبس، اإلضاءة، : واحلوار، مع عدد من العناصر غري األدبية، ومنها
ز بالتفاعل تتمي... واملسرحية عملية تغري ديناميكية... املوسيقى

واحلركة والصراع، إذ ينمو شيئا فشيئا حىت يصل إىل الذروة، مث 
ينحصر بعد ذلك وينتهي بسقوط الشخصية الرئيسية أو حبل 

  .)2( »...املشكلة
ذا املصطلح  مسرح  -ويف اجلزائر نلمس نوعا من االهتمام 

رغم حداثته، إال أننا جند تسميات ألنواع عدة كلها تدعي  -الطفل 
أن املهتمني «: ماءها ملسرح الطفل، وما يفسر هذا التنوع هو انت

الشكل، املضمون، : باملسرح ينظرون إليه من زوايا متكاملة، هي
  )3( »املشاركني فيه، التقنيات واهليئة اليت تتبناه 

هناك العديد من األشكال تدعي انتماءها  :فمن الناحية الشكلية
ا  ، )4(التهريج: ُ                ل ب مسرح الطفل كـملسرح الطفل، بل تؤكد أحيانا أ

 .  التنشيط الصامت، العرائس، الدمى واملسرح البشري

 -اآلنفة الذكر -فإن كل األشكال املسرحية  :ومن حيث المضمون
ا قادرة على أن تنقل إىل الطفل اجلزائري مضامني  ترى نفسها أ
خاصة بالكبار يف قالب مبسط، كاملسرح السياسي، املسرح 

  .)5(الرتبوي
فقد جند مسرحا خاصا بالطفل، وآخر  :ومن حيث المشاركين فيه

للطفل، وهنا ال بد من التفريق بني هذين املفهومني، األمر الذي 
املسرح اخلاص (غفل عنه النقاد اجلزائريون، فإذا كان املفهوم األول 

م ) بالطفل أي من (يعين أن املشاركني فيه هم من األطفال ذا
يعين تقدمي ) مسرح للطفل(، فإن املفهوم الثاين )الصغار إىل الصغار

وإن اخللط بني هذين . عرض مسرحي للصغار من طرف الكبار
املفهومني وعدم سعي النقاد اجلزائريني للتفريق بينهما هو سبب قوي 

  .يف تواضع احملاوالت إلنتاج مسرح للطفل اجلزائري
مت، املسرح املسرح الصا(فإن أنواع املسرح  :أما من حيث التقنية

ظلت غامضة املفاهيم، ...) التلقائي، املسرح  املدرسي، مسرح الدمى
 )6( .فاقدة آلفاقها التقنية 

واملتمثلة يف املسرح احملرتف، املسرح : ومن خالل الهيئة التي تتبناه
العثور على  -إىل حد ما  - واملسرح املدرسي، إذ ال ميكننا . اهلاوي

فل وتعمل على تقدمي عروض هيئة خاصة تشرف على مسرح الط
ذه الفئة من اجملتمع، فقد يقدم مسرح اهلواة أو  مسرحية خاصة 
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احملرتفني مسرحا للطفل وليس للكبار فقط، فباب املشاركة والتأليف 
مفتوح للجميع، أي لكل من ميلك قدرة لإلبداع ملسرح الطفل، وهذا 

  :   ما يؤكده واقع املهرجانات عندنا مثل
سرح احملرتف بوهران، الذي تقدم فيه عروض أطفال، مهرجان امل« 

مهرجان مسرح اهلواة مبستغامن، ، ألن صفة املهرجان هي االحرتافية
الذي ميكن يف إطاره تقدمي عروض أطفال أيضا، كون صفته ال تنفي 

مهرجان املسرح املدرسي مبستغامن، الذي جيمع . جتنب هذا النوع
 » رتفة  واهلاوية جنبا العروض احملالعروض املدرسية مت

  :مراحل ظهور مسرح الطفل في الجزائر -2
إذا حبثنا بعمق يف تاريخ الكتابة  :مسرح الطفل قبل االستقالل - أ

وجدنا أن  -قبل االستقالل  -املسرحية املوجهة للطفل اجلزائري 
االنطالقة كانت قد تبنتها فرق الكشافة اإلسالمية، ومدارس مجعية 

معيات الثقافية والفنية اليت جتمع بني التمثيل العلماء املسلمني واجل
واملوسيقى، فقد بذلت هذه املدارس واجلمعيات جهودا من أجل 
إيصال هذا اللون األديب إىل الطفل اجلزائري، خاصة وأن جهودها 
هذه كانت تالقي التضييق من قبل املستعمر الفرنسي، الذي مل 

لم واكتساب املعرفة يكتف حبرمان الطفل اجلزائري من حقه يف التع
بأنواعها، بل تعدى ذلك إىل إفقاده لعنصري الفرجة والرتفيه يف 
حياته اليومية، ولقد رسخت جتربة الكتابة املسرحية لبعض األدباء، 

أمحد رضا حوحو، الطاهر فضالء، أمحد توفيق املدين، : من أمثال
د يما بعف -وكذلك ظهرت  اخل...أمحد سفطة وعبد الرمحان اجلياليل

فرقة املسرح اجلزائري، فرقة هواة التمثيل « :فرق مسرحية كثرية، مثل -
العريب، فرقة املزهر القسنطيين، فرقة مسرح الغد، فرقة املركز اجلهوي 

، وكانت احملاوالت )7( »الدرامي وفرقة عبد القادر غايل بوهران وغريها
عام " الناشئة المهاجرة"املسرحية تكتب باللغة الفصحى، نذكر منها 

مسرحية مدرسية تارخيية أدبية يف «حملمد الصاحل رمضان، وهي  1947
سبعة مشاهد، يدور موضوعها حول اهلجرة النبوية الشريفة ، مثلت 

تلتها مسرحية أخرى  )8(»ألول مرة يف مدرسة دار احلديث بتلمسان
أما أمحد توفيق املدين فقد كتب ". الخنساء"للكاتب نفسه بعنوان 

، وكتب "المولد"تب عبد الرمحان اجلياليل مسرحية ، وك"حنبعل"
  ."صنيعة البرامكة وأبو الحسن التميمي" أمحد رضا حوحو مسرحية

بقيت مسرحية األطفال يف : مسرح الطفل بعد االستقالل -ب
اية الستينيات مقتصرة على ما يقدم من متثيليات يف  اجلزائر حىت 

رسية، حيث التف حول املدارس يف املهرجانات واالحتفاالت املد
عبد الحليم رايس، « املسرح املدرسي خنبة من املثقفني، نذكر منهم 

مصطفى كاتب، ولد عبد الرحمان  كاكي، رويشد، عبد الجليل 
ولم تكن . مرتاض، الصالح لمباركية، أحمد بوتشيشة وغيرهم

الكتابات المسرحية  في بدايتها إال للقراءة، إذ كان هدفها تقديم 
لي جزائري يهتم بالطفولة، والتعريف بنضاالت وتاريخ أدب طفو 

وتراث بالدنا، وقد اعتبرت خطوة وتطورا عما كان عليه قبل 
ويف السبعينيات، لقيت الكتابة املسرحية املوجهة  )9(»االستقالل

كان لتبين اجلزائر الفكر االشرتاكي « للطفل انتشارا واسعا، فلقد 
األطفال، بل وأيضا يف  أكرب األثر ليس فقط يف ظهور مسرح

استخدامه بوصفه أحد الوسائل الفعالة يف تكوين املواطن 
، ولتحقيق ذلك ظهر اإلحتاد الوطين للشبيبة اجلزائرية، )االشرتاكي(

، وبدأ املسرح 1977واملهرجان الوطين ألشبال هواري بومدين عام 
بتخصيص قسم ملسرح األطفال،  1975اإلقليمي ملدينة وهران سنة 

ويف الثمانينيات،  )10(»ذ هذه السنة وهو يقدم عروضه لألطفالومن
،  1982ظهر املهرجان الوطين ملسرح األطفال مبدينة قسنطينة عام 

كما أحدثت وزارة الرتبية مهرجانا سنويا للمسرح املدرسي مبستغامن، 
خصصت له إمكانات مادية وقوة بشرية، وجوائز تشجيعية سنة 

1995ليعود عام  1992 ، وانقطع بعد ذلك سنة1986
وكان  )11(

ا  سبب هذه االنقطاعات تلك الظروف السياسية الصعبة اليت مرت 
ويف . اجلزائر، وهي الفرتة املعروفة لدى اجلميع بالعشرية احلمراء

منتصف الثمانينيات أنشأت بلدية أرزيو مهرجانا فنيا سنويا ملسرح 
1986األطفال سنة 

جانب العروض  تضمن برناجما ثريا، فإىل )12(
دف تطوير   املسرحية املقدمة، طرحت مناقشات حول مسرح الطفل 
 .كل ما يقدم هلذه الشرحية من اجملتمع ومعاجلته معاجلة نقدية دقيقة

تأليفا  –وعرفت السنوات األخرية دفعا قويا ملسرح األطفال باجلزائر 
قدمت أيام مسرحية لألطفال بوهران،  1996ففي سنة  -وعرضا
، 2011هذه األيام يف طبعتها الثانية مبسرح املدينة خالل سنة  وتعود

أما مدينة خنشلة فقد شهد مسرحها مهرجانا وطنيا ثقافيا ملسرح 
 2009، 2008األطفال يف ثالث طبعات على التوايل، يف صيف 

، ولقيت هذه املهرجانات إقباال ملختلف الفرق املسرحية اليت 2010و
عروض مسرحية ترفيهية، تثقيفية، تربوية  أمتعت الطفل مبا قدمته من

 .واجتماعية

   مصادر الكتابة المسرحية للطفل في الجزائر  -3
خالل اطالعي على جمموعة من النصوص املسرحية املوجهة للطفل 
لوا من مصادر متعددة  اجلزائري، أدركت أن الكتاب املسرحيني قد 

ا شأن مسرح الكبار، وجعلوا من هذه املصادر  وروافد متباينة، شأ
م املسرحية اخلاصة باألطفال، وأهم  مواد ألفكار وأحداث نتاجا

  :هذه املصادر
إن الطفل اجلزائري، وإذ حييا حياته اليومية بشكل طبيعي : الواقع/ 1

ال بد عليه أن يكون على درجة من الوعي بواقعه، ومبا حيدث يف 
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مع املشاكل أسرته وجمتمعه، حىت يكتسب ثقافة التفاعل واالنصهار 
احلياتية اليت ميكن أن يتعرض هلا، ويكتسب خربة التعامل مع 

ويعد املسرح وسيطا هاما من شأنه أن يساهم يف نقل هذا  .اآلخرين
الواقع للطفل بطريقة ممتعة ومشوقة، بعيدا عن لغة اإلرشاد واألوامر،  

افعل هذا وابتعد عن ذاك، كن هكذا وال تكن غري : "كأن يقال له
، فهذا املنطق من شأنه أن يبعد الطفل عن دائرة التفاعل مع "...هذا

واقعه، دافعا به إىل اهلروب منه، ومن مث يتجه إىل البحث عن عامل 
خاص يشكله بنفسه معتمدا يف ذلك على خياله وأحالمه  وميكن يف 

االبتعاد التدرجيي «هذا النوع من املسرحيات املقتبسة عن الواقع ، 
ي، أو البهلواين واخليايل، واإلملام ببساطة املواضيع عن املسرح التهرجي

فالواقع هو مادة  )13(»االجتماعية حسب الفئات العمرية واملشاكل
مسرح الطفل، ذلك أن  يئة باملواضيع اهلامة للكتابة يفخصبة مل

الطفل يبحث دائما عن وسائط متكنه من التقرب أكثر إىل ما يصوره 
عديد من املسرحيات اليت قدمت يف هذا وهناك ال .له واقعه وجمتمعه

ا على إشارات إىل احلياة اليومية اليت  الشأن، واليت حتتوي يف مضمو
حيياها أو يعايشها الطفل اجلزائري، سواء من الناحية االجتماعية، أو 

السلطان "ومثال ذلك، مسرحية . وغريها...السياسية أوالثقافية
ل األمراض االجتماعية الغريبة ، اليت يدور موضوعها حو )14("احلريان

كالقلق، اجلنون، التعصب، الشعور بالعظمة، الرغبة يف السيطرة، (
اليت تصيب عامة الناس ال سيما أصحاب الشأن،  ) اخل... األنانية

وإضافة إىل اجلانب االجتماعي الذي ... كامللوك، واألمراء والوزراء
نا السياسي، من تعاجله، فهي تنقل للطفل اجلزائري جانبا من واقع

خالل كيفية تعامل أصحاب النفوذ مع عامة الناس يف املقابل، هناك 
هي األخرى تنقل للطفل اجلزائري  ،)15("قلعة النور"مسرحية بعنوان 

جانبا من جوانب احلياة اليت يعيشها، والذي يتمحور يف الصراع 
دف إىل تعليم الطفل  األزيل بني الشر واخلري، وهذه املسرحية 

لتفريق بني فئات اجملتمع الذي يعيش فيه، فيعرف من هم األشخاص ا
م بذور اخلري، ليبتعد بذلك عن رفقاء السوء  .الذين حيملون يف ذوا

إن حاضر أي أمة ومستقبلها مبنيان على معرفة ماضيها : التاريخ/ 2
والتغلغل يف أصول هذا املاضي جلعله أرضية صلبة ألي بناء 

و كيان األمة، وبه يتمكن الفرد من اكتشاف  مستقبلي، فالتاريخ ه
أصول جتذره، ليأخذه هذا االكتشاف إىل إدراكه ملختلف احلوادث 

ا البيئة اليت حييا فيها ونظرا ألمهية ذلك، فقد  .التارخيية اليت مرت 
اهتم املسرحيون اجلزائريون بالتاريخ، مبسطني إياه قصد تقدميه 

ية املسرحيات املدرسية تارخيية، ومما ال شك فيه أن أغلب.للناشئة
ية العلماء ومثاهلا البارز ما كتب من قبل  كتاب مدارس مجع

الناشئة املهاجرة، اخلنساء، بالل ابن رباح، « املسلمني، يف مسرحيات

اليت كتبها أمثال حممد الصاحل رمضان، وحممد ... عمر بن اخلطاب
الكتاب يف هذا  فكان .)16(»العيد آل خليفة وعبد الرمحان اجلياليل

ذه املواضيع املستقاة من التاريخ العريب اإلسالمي،  املسرح يعتنون 
ومن خالل عناوين املسرحيات السالفة الذكر يتضح لنا عناية مؤلفيها 
ى الصور العربية إميانا منهم باحلرية، والكرامة، والطفولة  بتوظيف أ

واضيع املسرحية ومبا أن التاريخ يعد مصدرا أساسيا للم .واملستقبل
املوجهة لشرحية األطفال، فلقد جلأ املؤلف املسرحي يف الغالب إىل 
املصادر التارخيية يف صياغة مسرحيات ذات أهداف سياسية ونبيلة،  

لقد ارتكز  .)17(كإرضاء نزعة البطولة وعشق الشجاعة عند الطفل
ريخ مسرح الطفل يف اجلزائر أكثر على التاريخ العريب اإلسالمي، والتا

ا اجلزائر إبان  احمللي، إذ كانت الظروف املعيشية الصعبة اليت مرت 
االحتالل الفرنسي وغداة االستقالل ، مادة دمسة اعتمدها الكتاب 
م، كما كانت القضايا العربية والقومية  املسرحيون يف تأليف مسرحيا
والسياسية هي األخرى مصدر إهلام هلؤالء الكتاب، خاصة منها 

. سطني، وما تواجهه بقية األمم العربية على غرار العراققضية فل
واملؤلف يف هذه احلالة ال يقدم احلقيقة التارخيية اجملردة، وإمنا يقدم «

بعض الشخصيات  التارخيية اليت جسدت قيما خاصة حماوال بذلك 
ا احلياتية يف دالالت رامزة فحينما يوظف املؤلف   )18(.»إبراز سلوكا

، فإننا نلحظ مدى تعلق )19()اخلنساء(تارخيية ك  شخصية بطولية
ذه الشخصية، وذوبانه فيها، حىت يصل إىل درجة ختيله بأنه  الطفل 
هو من جيسد دور هذه الشخصية البطلة، وهذا من شأنه أن يشبع 

  . رغبته وميله يف أن يكون بطال حقيقيا
نونه لكل شعب تراثه، عاداته وتقاليده، معتقداته، وف: التراث/ 3

وآدابه، فهي مرآة حقيقية تعكس لنا شخصيته، وما يتصف به من 
إجيابيات وسلبيات، وألن هذا الرتاث يشكل أمهية كربى، فلقد اعتمد   

إذ ميدهم بعناصر فاعلة « ،سرح اجلزائري عليه أميا اعتمادكتاب امل
لكن املهم هو توظيف هذه  العناصر يف بناء مسرحي حيقق بفنيته 

فرتاثنا حافل بكثري من الظواهر . )20(»ايات املنوطة بهاألهداف والغ
إحياء   عادة صياغتها وتوظيفها قصد إعادةاملسرحية اليت حتتاج إىل إ

هذا الرتاث واستنطاق كوامنه، والكشف عن فاعليته لتقدميه لألطفال 
ولعل املسرح اجلزائري، وإن كان يف ميله إىل احمللية يف «. اجلزائريني 
ل  اجلزائري، إذ أنه مل ينهل فقط من الرتاث احمللي، بل خماطبة الطف

وتوظيف الرتاث الشعيب يف . )21(»جلأ إىل الرتاث العريب والعاملي
املسرح املوجه للطفل ال يعين إعداد احلكايات مسرحيات بشكل 
مباشر فحسب، بل قد يلجأ الكاتب املسرحي إىل االعتماد على 

ا حسب وجهة نظره اليت  حكاية شعبية ما مث يقوم بالتجديد يف فكر
قد تكون عصرية أو حديثة قياسا باحلكاية األصلية، وهذا نوع من 
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التمادي الذي قد ال يفيد الطفل كثريا، حبيث تقل أمهيته يف التعريف 
على أن الكاتب املسرحي وهو يوظف الرتاث  بنمط حياة الشخص

األصيل، فيما ال بد عليه أن حيذر من العبث واختالط الدخيل فيه  ب
مادة خصبة « ال، فالرتاث الشعيب حيتوي علىيتعلق بثقافة األطف

والقصص الشعبية، مبا هلا من القوة التعبريية  -حقا–ملسرح الطفل 
ا، وسحرا عظيما على وجدان  واإليقاعية اليت متيز كلما

)22(»األطفال
سندريال، علي بابا واألربعني : من أمثلة هذه القصص 
وكان استلهام الرتاث والسيما الشعيب منه . والسلحفاة لصا واألرنب

هو األبرز يف مسرحية األطفال يف اآلونة األخرية، وغالبا ما توقف 
املسرحيون عند حدود إعادة احلكايات واألساطري والسري، كسندريال، 
وعلي بابا،وعالء الدين واملصباح السحري، وعنرتة وغريها من 

م هلذا احلكايات واخلرافات، مث طو  ر املسرحيون من طريقة إعاد
الرتاث، حيث تطلعوا إىل التعبري عن قيم جديدة بأشكال مبتكرة،  

، عامل احليوانات 1984وصية دمنة «كما هو احلال يف مسرحيات  
وقد استفادت من حكايات كليلة ودمنة  لتقدمي دروس يف . 1995

ة العدو، والتعاون م ن أجل دور العقل وأمهية الذكاء، وجما
ا يف مادة الرتاث اليت : )23(»الفوز هناك عدة اعتبارات جيب مراعا

 : )24( تقدم على مسرح الطفل، من  أمهها

ب جيب أن تعاجل مبنطق الطفل وليس مبنطق الكبار، فالكاتب جي-
يف الرتاث الشعيب، وهو فعال غين به،  أن خيتار جوانب العامل الطفويل
م وم الكبار حتت دعوى توعية األطفال والبعد عن إثقال األطفال 

م   .مبا حييط 
دف املعاجلة إىل أن ينقل للطفل، بطريق غري مباشر العظة - أن 

  .التعليمية، وذلك بتصنيفها يف  إطار مواقف وصور درامية ومجالية
ال بد من احلرص على تقدمي املادة الدرامية من الرتاث الشعيب يف -

والبهجة الكفيلة بشد انتباه الطفل قالب غين باإلمتاع والتشويق 
  .وإمتاعه

  :خصائص التوظيف األسطوري في مسرح الطفل  -4
توظيف األسطورة يف مسرح الطفل يتطلب جتريدها من األمثال -

ا، حىت  يتم فهمها من قبل الطفل، هذا األخري  الكبرية املتصلة 
عنها الذي ال ميكنه استيعاب األمور الفلسفية املعقدة اليت يعرب 

بألفاظ فوق مستواه، ولذلك وجب على املؤلف املسرحي أن يبسطها 
  .له على قدر اإلمكان حىت يتمكن من إيصاهلا للطفل

حيبذ إىل الطفل تلك األساطري اليت جتسدها احليوانات وهي تتكلم -
وتتحاور فيما بينها، وتتزايد متعة أكثر إذا شاهدها على خشبة 

أي مكان ومهما كان سنهم يف  كما يشرتك األطفال يف.املسرح

ا حتوي مجيع العناصر الفنية املشرتطة يف  حبهم ألسطورة جحا، كو
  .البناء الدرامي للمسرحية

على املؤلف املسرحي أن يأخذ يف اعتباره وهو يوظف هذه -
على األهداف الرتبوية  األساطري يف مسرح الطفل احملافظة

  .واالجتماعية والنفسية اليت تؤديها
توظيف الكاتب لألسطورة يستدعي منه جعل الطفل يتفاعل إن -

مع األحداث اليت تتضمنها، فهذا التوظيف حيقق للطفل اختالط 
املاضي مع احلاضر، فيعيش مع األساطري من جهة وحوادث العصر 

  )25( .من  جهة أخرى

  :خصائص توظيف الحكاية الشعبية في مسرح الطفل -5 
ة يف مسرح الطفل عن توظيفها يف خيتلف توظيف احلكاية الشعبي-

مسرح الكبار، إذ ال بد من تبسيط مضامني هذه احلكايات، ذلك  
ا تشكل مصدرا أساسيا ال غىن عنه يف الكتابة ملسرح  الطفل « أل

ا،  ا وحضارا عند مجيع األمم واجملتمعات على اختالف لغا
كون فاحلكاية الشعبية هلا دور كبري يف تثقيف الطفل، وبذلك ست

احلكاية جزءا مهما من ثقافة املواطن الصغري، بل من ثقافة الشعب  
   )26( »بصفة عامة 

ال بد على املؤلف املسرحي الذي يوظف احلكاية الشعبية أن يتقن -
صياغتها مبا يتوافق مع  قدرات ذكاء الطفل، كما جيب عليه أن 
م، يبتعد عن الغلو واملبالغة بشكل جيعل الطفل يغرق يف األوها

عالء الدين "فيتشبث باملستحيل يف حل املشكالت كما يف مسرحية 
ولعل األنسب أن يوظف الكاتب حكايات  )27( "واملصباح السحري

ا األحب إىل األطفال، فهي تساعدهم على "ألف ليلة وليلة" ، أل
مواجهة احلياة العصرية وجتعلهم يشعرون باملتعة، وتساهم يف تنمية 

م اخليالية   .قدرا
من الضروري أن يكون مؤلف مسرحيات األطفال ملما بكل ما  -

م  األطفال، فعليه أن يقرأ  كتب قلمه من حكايات وقصص 
ملا فيها من مادة فكاهية، ولسهولة صياغتها " نوادر جحا"

   )28(.ومسرحتها
إن : الموضوعات المسرحية الموجهة للطفل في الجزائر -6

مل يولد بكل مقوماته الفنية مسرح الطفل عندما ظهر يف اجلزائر 
إذ أن ذلك يستحيل اشرتاطه مع الوالدة األوىل ألي فن «واجلمالية ، 

جديد، والسيما اجلمالية الشكلية هلذا األدب الطفويل الذي مل 
تتضح معامله بصورة جلية إال من بضع سنني، بل إنه حىت من حيث  

فكري املضمون كان كتاب األطفال بالكاد يراعون مستواهم ال
م عاملوهم معاملة الكبار أحيانا يف  وعاملهم الذي يتفردون به، إ

ويتجلى ذلك يف تناول القضايا اليت تناوهلا مسرح . )29( »الكتابة هلم 
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الكبار، إذ مل يعرف للطفل اجلزائري آنذاك مسرحا خاصا به، يعاجل 
املوضوعات القريبة من فهمه، حىت أن ما كان يقدم له ال يتعدى 

وبقي ميس . ايا واملضامني اليت كانت تعاجل يف مسرح الكبارالقض
نفس املواضيع اليت كان يتطرق إليها قبل االستقالل، مما جعل 
املسرحيات اليت أنتجت يف هذه الفرتة مرجتلة، ومل تظهر مسرحيات 
ذات قيمة طفولية درامية باملعىن الصحيح، فإن جل ما كان يؤلف 

اه قيما تربوية، وأغلبها كان وطنيا ثوريا مسرحيا للطفل حيمل بني ثناي
يهدف إىل حتضري هذا الطفل للدخول إىل أجواء حياة صاخبة كلها 

وإذا كانت الكتابة  .صراع وتضحية وكفاح باسم احلرية واالستقالل
املسرحية لألطفال تتم وفق مقاييس وشروط، فالشيء نفسه يقال عن 

ل، وبالنظر إىل ذلك، فإنه انتقاء املوضوعات املسرحية املناسبة للطف
أن يقدم موضوعات حسب مستويات التلقي « على كاتب املسرح 

عند الفئات العمرية للطفل وأن حيرتم ثقافته وخصائصه النفسية 
والفيزيولوجية وظروف حياته وهذا حىت نصل به إىل اإلميان باملوضوع 
ة الذي يشاهده ويصدق أحداثه، فمهمة املتلقي ال تقتصر على عملي

ه وبني ما يعرض التلقي واملشاهدة، بل تتعداها إىل صياغة التفاعل بين
ويف حديثنا عن املوضوعات املسرحية . )30( »أمامه فوق املنصة

املوجهة للطفل اجلزائري، نلمس تنوعا يف املضامني، هذا التنوع الذي 
إىل تنوع يف املسرحيات، وقد حاولنا عدها عدا  -منطقيا  –يقود 

مقتصرة على بعض األنواع متاشيا مع ما تقتضيه الظاهرة فوجدناها 
  : االجتماعية، منها

سرحيات اليت اجتهت من امل ):األخالقية(المسرحيات التربوية / 1
هي مسرحية يف مثانية مشاهد،  )31(مسرحية الخداع :هذا االجتاه

موضوعها يدور حول املكر واخلداع اللذين يصدران من الذئب 
اه أهل الغابة، حيث كانا يأكالن أبناء الغزالة وأخته الذئبة جت
دف إىل . ويتهمان الصياد هذه املسرحية مبا فيها من قيم تربوية 

. توعية األطفال خبطورة الكذب واخلداع ووقعهما على صاحبهما
مسرحية يف ثالثة فصول، موضوعها الرئيس  )32(مسرحية سر القرص

ب رغم إجيابياته يف يدور حول فائدة الكتاب، وسلبيات احلاسو 
دف إىل حتبيب الطفل يف املطالعة وغرس روح  بعض األحيان، 
البحث يف نفسه باالعتماد على الكتاب أوال، فهو خري رفيق وخري 

مسرحية يف ثالثة فصول،   مسرحية ريان في مدينة األمنيات. معني
يدور موضوعها حول األخوة وأمهية التعاون ومشاركة اآلخرين يف 

وعلى العموم، فإن املسرحيات الرتبوية تبقى من أكثر . أعماهلمإجناز 
الوسائل أمهية يف تربية الطفل بطريقة مشوقة بعيدا عن التعنيف 

كماعرفت الساحة األدبية . وأسلوب الضرب الذي ال فائدة منه
اجلزائرية اخلاصة بالطفل نتاجات كثرية حول كل ما خيص العقيدة 

ألنبياء وهجرة الرسول وغريها من اإلسالمية خاصة منها قصص ا
ا أن تساهم يف  القيم اليت يتضمنها القرآن الكرمي، واليت من شأ
إنشاء طفل جزائري مسلم حيب دينه، وخيلص له وحيميه من كل 

وألن األطفال حيبذون هذا النوع من املواضيع، فقد خلفت يف . دنس
را لألمم مجعاء، هذا اجملال قصص كثرية تروي سري أنبياء بعثهم اهللا نو 

أما بالنسبة للمسرحيات فهي موجودة، لكن ليس بالقدر الكايف، 
ا ستبدو  حتول  هذه النصوص املسرحية إىل عروض فإ ُ                                        رغم أنه عندما      ُ             

وما ميكن ذكره . أكثر تشويقا وتلقى ترحيبا واسعا من قبل األطفال
يف ثالثة فصول، تروي سرية " ولد اهلدى" يف هذا الشأن، مسرحية 

من امليالد حىت البعثة إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسول حممد ا
  .)34( يوم وفاته

من املسرحيات اليت تناولت هذا : المسرحيات التاريخية/ 3
رمحه اهللا ،  -جوانب من حياة اإلمام ابن باديس "اجلانب، مسرحية 

تقع يف ثالثة فصول، تظهر حمطات ومواقف بارزة وخالدة يف حياة 
   )35( .عبد احلميد بن باديسالعالمة 

ألن الطفل يعشق عامل األحالم واخليال، : المسرحيات الخيالية/ 4
فإن هذا النوع من املسرحيات يساهم يف إطالق خياالته، وهذا قصد 

ثيلية يشبع من خالهلا  تربية الذوق اجلمايل لديه، وبتجسيد أعمال مت
قع، خاصة وأن اإليهامية، اليت مل تتحقق على أرض الواتصوراته 

هي تفتح ملكة اخليال لديه، فهو يتطلع «الطفل يتميز بأهم مسة 
خبياله إىل عوامل أخرى تعيش فيها احلوريات والعمالقة واألقزام يف بالد  
يئ لألطفال قدرا كبريا من  األعاجيب، هذه القصص اخليالية 

    )36(»املتعة
يتجنب   وهناك موضوعات خيالية مفزعة ال بد على الكاتب أن

من ثالث إىل (خاصة أطفال املرحلة األوىل  -كتابتها لألطفال 
وف الذي يؤثر على فهي قد تثري فيهم مشاعر اخل -)مخس سنوات
يف " فتاة األسطورة"مسرحية : من املسرحيات اخليالية .منوهم النفسي

سبعة مشاهد، تروي حكاية فتاة تسبح  خبياهلا إىل عامل فيه ساحرة 
مل على مساعدة األطفال الذين تتحكم فيهم وجنية طيبة تع

الساحرة، وترى أن فتاة األسطورة هي األجدر بإنقاذ هؤالء 
ويطغى على املسرحية أجواء خيالية مليئة باملغامرات،  )37(األطفال،

. وهذا النوع حيبذه األطفال كثريا خاصة عندما يعرض أمامهم ركحيا
، يدور "اللولب"ن هناك أيضا مسرحية من نوع الالمعقول بعنوا

موضوعها حول ثالثة أشخاص كل واحد منهم  يدعي أنه ابن أم  
م إىل الدوران يف عامل األحالم، فيتخيل   كرمي، وهذا االدعاء يقود 

ذه املرأة، اليت يتضح يف األخري  كل شخص كيف سيكون لقاءه 
ا ليست أم هؤالء الثالثة    )38(.بأ
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ل معروفون حببهم لالكتشاف إن األطفا: المسرحيات العلمية/ 5
الذي يعتربونه نوعا من املغامرة خيلق لديهم  إحساسا باملتعة، ولذلك 
فإن هذا النوع من املسرحيات يزيد يف توسيع مدارك الطفل أثناء 
البحث، إذ يأخذ بعقله إىل ميادين اإلبداع واالبتكار، فتقدم له 

لعلمية إىل وميكن أن تقسم املوضوعات ا«. اإلجابة عن تساؤالته
أنواع تتضمن، عامل اإلنسان، عامل احليوان، عامل  النبات، عامل 

. )39(»البحار، عامل اجلمادات كاجلبال وعامل الفضاء واالخرتاعات
، "كم أنا سعيد"مسرحية : ومن املسرحيات اليت ألفت يف هذا الشأن

تعرف األطفال بأنواع األمراض اليت تصيب اإلنسان وخطورة بعضها، 
وهذه املسرحية تبني . ية وقاية اجلسم حىت ال يصاب بعلل خمتلفةوكيف

لألطفال قيمة السعادة احلقيقية اليت يعيشها اإلنسان وهو يف حالة 
، "الشجرة"هناك أيضا مسرحية  )40(جيدة غري مصاب بأي مرض

ا  اليت يدور موضوعها حول أمهية الشجرة، وفائدة غرسها،  كو
  )41(.يت تدر على اإلنسان باحلياة الكرميةمصدر من املصادر املهمة ال

إن الطفل وهو يشاهد أو يقرأ :مسرحيات من الرتاث العريب والشعيب-
مسرحية مستوحاة من الرتاث الشعيب، حكاية خرافية كانت أو شعبية 
أو أسطورة، جيد متعة كبرية وهو يتعرف على أبطال هذه القصص 

ُ                    اخلارقة، فيخيل  إليه أنه واحد منها ن التعريف بالرتاث له أمهية يف وأل.             
تكوين ذات الطفل، فقد أنتجت مسرحيات يف هذا الشأن، نذكر 

، مستلهمة من ألف ليلة وليلة،  )42( علي بابا الكبري"مسرحية : منها
عالء الدين "هناك أيضا مسرحية . وقصة علي بابا غنية  عن التعريف

احلم ك)43(واملصباح السحري ل طفل  عيش ، اليت ختتزل يف مضمو
زمانه من أجل حتقيق أحالمه يف احلياة، فيتمىن لو ميلك مصباحا 

  .سحريا يساعده على ذلك
من املسرحيات الوطنية، مسرحية : مسرحيات وطنية وقومية -
، وهي مسرحية شعرية يف ثالثة فصول، تتغىن  جبمال "أحبك بالدي"

ا يف جزأين   . )44(زء اجلاللجزء اجلمال، وج: اجلزائر ومبالحمها وبطوال
احلصار ... مأساة غزة"أما املسرحيات القومية، فهناك مسرحية 

، يف ثالثة فصول، تروي مأساة الفلسطينيني وإصرارهم على "واحملرقة
   )45( .جتاوز احملنة رغم ما ميرون به من ظروف  صعبة
إذا ما أتينا للحديث : واقع الكتابة المسرحية للطفل في الجزائر

                                      ً            املسرحية للطفل يف اجلزائر، فإنه سيكون لزام ا علينا أن عن الكتابة 
نعرتف أننا ال زلنا جنهل الكثري عن حاجات الطفولة؛ بسبب الوضع 
املتأزم الذي عاش يف ظله اجملتمع اجلزائري، مما خلق هذا أزمة كربى 
                                             َّ      يف جمال التأليف للطفل، وهذه األزمة يف احلقيقة مل متس  النص 

               َّ                   فل فحسب، بل تعد ت إىل النصوص املوجهة املسرحي املوجه للط
ً    للكبار أيض ا،  فلطاملا جلأ املسرح اجلزائري يف رحلة حبثه عن النص "         

املسرحي إىل عدة صيغ، منها الرتمجة والتعريب، اجلزأرة واالقتباس، 
وذلك لتخطي األزمة وجتذير التجربة املسرحية ... والتأليف اجلماعي

  )46( ."يف اجلزائر
ً                                         ض ا يف هذا الشأن هو عجز املبدعني اجلزائريني عن مما يسجل أي

                          َّ                                  مراعاة التطور الفين الذي مس  املسرح يف عامل الكبار، األمر الذي قد 
         ً                                             ينعكس سلب ا على مسرح الطفل، فعدم االستفادة من جتارب مسرح 

ا   . الكبار ونقده، يؤدي بالضرورة إىل الوقوع يف األخطاء ذا
          ً                قد عاىن كثري ا من االنقطاعات، وألن مسرح الطفل يف اجلزائر 

فقد أثر هذا االنقطاع على جتربة الكتابة املسرحية، وهذا ما يؤكده 
إن االنقطاعات بني عمل وآخر وبني : "حممد ميهويب؛ حيث يقول

جتربة وأخرى، هو أحد مؤشرات فشل التجربة، زد على ذلك فإن 
أما اليت أغلب األعمال املنجزة حىت اآلن كانت من إمضاء الكبار، 

أشرف عليها الصغار، فكانت قليلة احنصرت يف املدارس، وحىت هذه 
احملاوالت باءت بالفشل؛ لعدم جناح الرتبصات اليت خصصت لتأطري 

  )47( "املعلمني واألساتذة يف الفن الدرامي عامة
     ً              َّ                                 انطالق ا من هذا، يتبني  لنا أن السبب الرئيس يف األزمة اليت 

املوجه للطفل اجلزائري، هو انعدام مراعاة  يتخبط فيها النص املسرحي
املقاييس األكادميية والعلمية يف التأليف، ضف إىل ذلك فإن معظم 
األعمال املسرحية اليت قدمت للطفل ظلت حبيسة العمل االرجتايل، 
وكذا انعدام وجود عالقة تبادلية بني الكاتب املسرحي ورجال املسرح 

  ). إخل.. .املخرج، السينوغرافيون، املنتج(
                               َّ                     وللحد من هذه األزمة جلأ معظم الكت اب إىل الرتمجة واالقتباس 
من النصوص األجنبية أو العربية أو من الرتاث، حىت إن الناقد إدريس 

أن األعمال املوجهة لألطفال ما كانت لتنجح يف جمال    "قرقوة يرى 
دم كتابتها لوال طريقة إعادة تشكيل احلكاية، وذلك يف احلقيقة ال خي
 )48(".الرتاث بقدر ما خيدم األهداف الرتبوية اليت توخاها املؤلف

لكن حسب رأينا فإن هذا ليس باحلل األمثل، فأغلب من جلئوا إىل 
االقتباس أو الرتمجة يفتقرون للقواعد اليت ال بد وأن تراعى خالل 

ُ    بالتعاون مع د ور  -عملية النقل؛ ولذلك كان ال بد على  الدولة              
     َّ                      أن حتد  من هذه األزمة عن طريق  -لثقافة واجلامعات الفنون وا

التكوين األكادميي، ودراسة وتدريس مادة املسرح كعرض ونشاط 
  .ثقايف يف املدارس واملعاهد  

  :الخاتمة
يبدو جليا من خالل هته الدراسة أن ظهور مسرح الطفل يف 
اجلزائر مل يكن بالشيء اهلني عرب مراحل صعبة أسلفت ذكرها لكن 

 تكن عائقا يف تألق هذا الفن يف جمموعة من األعمال الفنية مل
الشهرية و املعروفة خالل جيل بأكمله، وكذا جمموعة من الرواد الذين 
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سامهوا بكل جهد يف أعطاء بصمتهم اليت بقية راسخة ألجيال أمثال 
" ماما جنوة"واحلديقة الساحرة مع " ما مسعودة"و" حديدوان"

الخري أردت امتام مقايل هذا مبجموعة من وأعمال أخرى لكن يف ا
                                ِ                   التوصيات أو جبملة من اخلصائص، أور دها يف النقاط اآلتية

  ُّ                                               جتن ب األصوات ذات الصعوبة النطقية، وكذا الكلمات ذات • 
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 سوسيولوجية البطالة

  محمد درويش
  غليزان، جامعة احمد زبانة   - كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية   

  
  :تمهيد

قي يواجهنا يف مطلع هذه الدراسة ال شك يف أن أول سؤال منط
من هو العاطل؟ وألن هذا السؤال يبدو ألول وهلة بسيطا جدا، : هو

إن العاطل هو من ال : فقد يسارع القارئ باإلجابة عنه بالقول
إن هذا التعريف غري  : يعمل، بيد أن نبادر بالرد على القارئ بالقول

ال يعمل،  كاف، بل وغري دقيق حقا، إن أهم صفات العاطل أنه
م ببساطة ال  ومع ذلك، فهناك عدد كبري من األفراد ال يعملون أل
يقدرون على العمل، مثل األطفال واملرضى والعجزة وكبار السن 
والذين أحيلوا اىل التقاعد وحيصلون اآلن على معاشات، فهؤالء ال 
يصح اعتبارهم عاطلني، ألن العاطلني جيب أن يكونوا قادرين على 

ذلك جتدر االشارة اىل أنه من احملتمل أن يكون هناك عدد العمل، ك
كبري من األفراد القادرين على العمل والذين ال يعملون فعال، ومع 
م،  م ال يبحثون عن عمل يليق  ذلك ال جيوز اعتبارهم عاطلني أل
مثل الطلبة الذين يدرسون يف الثانويات واجلامعات واملعاهد العليا،  

فراد القادرين على العمل ولكنهم ال يبحثون كذلك هناك بعض األ
م أحبطوا متاما، كما يوجد بعض األفراد القادرين على العمل  عنه أل
م يف درجة من الثراء جتعلهم يف غىن  ولكنهم ال يبحثون عن عمل أل

  .عن العمل، فكل هؤالء، ال يعتربون بطالني
عملون فعال ومن ناحية أخرى، رمبا يوجد عدد من األفراد الذين ي

م مع ذلك يبحثون عن عمل  وحيصلون على أجر وراتب، غري أ
م سجلوا أنفسهم يف مكاتب العمل كبطالني،  أفضل، وهؤالء رغم أ
فال جيوز اعتبارهم كذلك، هناك بعض العمال طوال الوقت، وهلذا 
فهم بصدد البحث عن عمل آخر، هناك أيضا بعض العمال 

م، اال أن ومع  واملوظفني الذين يعملون لبعض الوقت بغري إراد
ذلك، االحصائيات اخلاصة بالعمل غالبا ال تعتربهم بطالني حىت لو  
م  كانوا يعملون ساعة واحدة يف األسبوع، فهؤالء ميكن تصنيفهم بأ
يف حالة نقص التشغيل، وجيب أخذهم بعني االعتبار عند وضع 

  .إحصائيات البطالة
ن عمل يعد عاطال، كذلك وعليه نستنتج أن، كل من يبحث ع

يوجد هناك بعض االفراد الذين ال يعملون حلظة إجراء التعداد، أو 
وقت إعداد إحصاء البطالة، ولكنهم ال يصنفون ضمن دائرة البطالة، 
ألن هلم وظيفة أو عمال تغيبوا عنه بصفة مؤقتة، بسبب املرض أو 

  .اإلجازة أو ألي أسباب شخصية أخرى
  

  :تعاريف البطالة/ أ
البطالة واحدة من املصطلحات االجتماعية االقتصادية املعقدة 
ا من اخلالف، واىل الدرجة  اليت ال تزال تلقى عند حماولة التعريف 
اليت ميكن معها القول أن تعريفا جامعا مانعا هلا من الصعب الوصول 
اليه، فإن عدم االتفاق قد أتى أساسا من اختالف وجهات النظر 

جملال يف أمور كثرية تتعلق أصال بتوجههم حنو بني مفكري هذا ا
مفاهيم أخرى مثل العمالة، والتشغيل الكامل، والتشغيل الناقص، 
ومدى التعطل، وأنواع التعطل، وأنواع البطالة، وغري ذلك من 

  .)1(املقوالت اليت تدخل يف صلب املشكلة
  -وانطالقا من هذا، فإن الوصول اىل تعريف متفق عليه للبطالة 

ا جاء بدائرة معارف العلوم االجتماعية، أمر صعب بعيد املنال، كم
ا على الظروف القائمة يف الزمان واملكان  حيث يتوقف التعريف 
املعنيني، وعلى سبيل املثال، فإن يف املسح الذي أجري على األأسر 

م  1974يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  ، أشري اىل البطالني بأ
لذين يبلغون من العمر أربع عشر فما فوق، و الذين ال كل األفراد ا

يعملون بأجر خارج األسرة ملدة ساعة واحدة يوميا على األقل يف 
هذا الوقت الذي رأت فيه كثري من الدول أنه عاما فأكثر و أنه اذا 
قلت مدة عمله عن ثالث ساعات يوميا ميكن اعتبار هذا الشخص 

  )2(.يف عداد البطالني
مضاد له، والعامل ال، البطالة لفظ مقابل للعمالة و على أي ح 

، كما ورد عن إبن              ً فإن اللفظ لغة  والعاطل يكونان على نقيض، 
ُ                                منظور، قد أتى من الفعل بطل وب ط ل، وله معان كثرية ومنها أنه يعين   َ                            

أي / يبطل بطالة وبطالة ) بالفتح(التعطل، وأنه يقال بطل األجري
عجم الرائد تدور يف نفس اإلطار، وهي يف م .)3(تعطل، فهو بطال

ا قد إشتقت من بطل وبط ل وبطيل، وتعين عدم  ُ                   حيث يذكر أيضا أ                                     
  .)4( توافر العمل للراغبني فيه والقادرين عليه

                           ّ             مل خيرج عن هذا، حيث يذكر الوز ان يف القاموس : اللفظ إصطالحاو 
ّ   االقتصادي كلمة تعين األجري الذي فقد عمله ومصدر رزقه وتعط ل                                                     

  .)5(العملعن 
وعلى هذا، فإنه يتماشى مع ما ورد يف دائرة املعارف األمريكية، 
حني أوضحت أن البطالة مصطلح يقصد به حالة عدم االستخدام 
الكلي، اليت يشري اىل أن األشخاص القادرين على العمل، والراغبني 
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فيه، والباحثني عنه، ولكنهم ال جيدونه، ومن هذا املنطلق، فإن 
  :ل جمموعات خمتلفة من األفراد، وهوالبطالة تشم

  الذين ال يعملون -
 الذين يعملون مومسيا فقط -

 العاملون فعال، و لكن ذوي إنتاجية منخفضة -

وإذا كان ما سبق يشري اىل البطالة واىل التعطل يف الوقت نفسه، 
فإن دائرة املعارف األمريكية قد حنت نفس النحو، ولكنها فضلت 

املتعطل، وذلك حني أوضحت أن  الدخول اىل القضية من باب
املعىن احلريف للكلمة كان يقصد به يف املاضي كل األشخاص الذين 
هم بدون عمل، أما حديثا، فقد أصبح له معىن أكثر حتديدا، حيث 
قصد به هؤالء األشخاص الذين ال يعملون ملدة حمددة، وهم قادرون 

 .)6(عليه، وراغبون فيه، ويبحثون عنه جبدية

، إن هذا التوجه بعينه هو ما استقر عليه رأي عل أي حال
منظمة العمل الدولية أيضا يف تعريفها للبطالة، وذلك على الرغم مما 
أضافه من جديد يف هذا الصدد، حيث عرفت العاطل على أنه قادر 
على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى األجر 

  .)7( )أي ال جيده(السائد، ولكن دون جدوى 
وبالنظر ملا سبق، فإنه ميكن القول، أن تعريف البطالة، أو 
التعطل، املتفق عليه دوليا، والذي يتماشى أيضا مع توجهات دراستنا 
احلالية، يسند اليه ثالثة معاييري أساسية، ينبغي أن تتوفر يف الوقت 
ذاته لكي يكون الشخص متعطال بالفعل، وحسب جممل التوجهات 

، ينطبق على كل من هم "العاطلني عن العمل"بارة املرصودة، فإن ع
يف سن العمل طبقا ملا هو حمدد يف الوضع املعني، أي الناشطني 

  :اقتصاديا، وكانوا ضمن الفئات التالية
م اخلاص -   بدون عمل، أي الذين ال يعملون مقابل أجر أو حلسا
م  متاح للعمل، - أي الذين هم يف انتظار عمل مؤجر، أو حلسا

 اخلاص

يبحث عن عمل، أي الذين اختذوا خطوات حمددة للبحث عن  -
م اخلاص  .)8(عمل بأجر او العمل حلسا

من ذلك يتبني لنا، أنه ليس كل من ال يعمل عاطال، ويف  
الوقت نفسه، ليس كل من يبحث عن عمل يعد عاطال، وأن دائرة 
من ال يعملون أكرب بكثري من دائرة البطالني، وعموما هناك شرطان 

عاطل حبسب االحصائيات ساسيان وجيتمعان معا، لتعريف الأ
 :مهاالرمسية، و 

  أن يكون قادرا على العمل -1
  أن يبحث عن فرصة للعمل -2

وتأسيسا على ذلك جيمع االقتصاديون واخلرباء، وحسب ما  
، على تعريف العاطل )ILO(أوصت به منظمة العمل الدولية 

ب فيه، ويبحث عنه، ويقبله كل من هو قادر على العمل، وراغ:"أنه
، وينطبق هذا )9("عند مستوى األجر السائد، ولكن دون جدوى

التعريف على العاطلني الذين يدخلون سوق العمل ألول مرة، وعلى 
  .العاطلني الذين سبق هلم العمل وإضطروا لرتكه بسبب من األسباب

استلزام وجود " :وعلي نستنتج أن البطالة يف علم االجتماع هي
ضعية عدم االشتغال وكذا لزومية البحث عنه، عدم االشتغال  و 

  .)10("كشرط حالة، أما لزومية البحث عنه كشرط سلوكي أخالقي
حالة خلو العامل مع قدرته عليه، بسبب خارج عن :"وهي أيضا 

  .)11("إرادته، كالتعطل الالإختياري الذي يعود اىل نقص العمل
ذا يتبني أن البطالة أو العطال  عدم "ة معىن مشرتك، هو و
ولكن ميكن أن منيز بني اللفظني من حيث أن البطالة تعين " العمل

م مل يباشروا  أشخاص مل يسبق هلم وأن دخلوا سوق العمل، أي أ
أي وظيفة، مع استكماهلم لشروط السن والقدرة اجلسمانية 
والعقالنية على العمل، يف حني نصنف الذين كانوا يعملون مث توقفوا 

ن العمل يف فئة العاطلني حيث أن املدلول اللغوي ملفهوم التعطل ع
هو ان الفرد أو اآللة مثال كانا يف حالة عمل مث توقفا ألسباب 
خمتلفة، وقد يتعطل العامل ألسباب املرض، حوادث العمل أو بسبب 

  .)12(بعد مكان العمل عن مقر سكنه، اىل غريها من األسباب
تنوع أشكال وأنواع البطالة قد ساهم  وجيدر بنا االشارة هنا أن

يف تعقيد مفهوم البطالة وتنوعه، الشيء الذي استدعى تقدمي مفهوم 
هلا يف خضم كل نوع من أنواعها، هلذا فإن أي مفهوم للبطالة ال 
يقدم سوى صورة أو تصورا أوليا وخاصا هلا، وال يكتمل مفهومه اال 

ا، وأصناف البطالني وكذا باالشارة اىل أنواع البطالة يف كل نوع منه
  .نقيض البطالة، أال وهي العمالة

  :أنواع البطالة /ب
واذ كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث اجلنس والعمر والعرق، 
وكذلك من حيث مدة البطالة اليت تعانيها الفئات املتعطلة، فإن ذلك  
كله يتفاوت أيضا حبسب نوع البطالة السائدة، فهناك عدة أنواع من 

بطالة اليت عرفتها البلدان الصناعية الرأمسالية، فهناك نذكر منها ما ال
  :يلي
من املعلوم أن النشاط االقتصادي، جبميع : البطالة الدورية - )1

متغرياته يف االقتصاديات الرأمسالية، ال يسري عرب الزمن بوترية واحدة 
ة منتظمة بل تنتاب هذا النشاط فرتات صعود وهبوط دورية أشبه حبرك

ويطلق على حركة التقلبات الصاعدة واهلابطة للنشاط " الزجزاج"
  .االقتصادي، اليت يرتاوح مداها الزمين بني ثالث وعشرة سنني
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اليت هلا خاصية  Business cycles االقتصاديةفمصطلح الدورة 
التكرار والدورية، وتتكون الدورة االقتصادية من مرحلتني ومن نقطتني 

، واملرحلة األوىل هي مرحلة الرواج أو التوسع Turning pointsحتول 
Expansion  ،يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف حنو التزايد

أو قمة  Peakاىل أن يصل التوسع منتهاه بالوصول اىل نقطة الذروة 
الرواج، وعندها حتدث األزمة وبعدها يتجه النشاط االقتصادي جبميع 

دخل االقتصاد القومي مرحلة مكوناته حنو اهلبوط الدوري، لي
اىل أن يبلغ اهلبوط منتهاه بالوصول اىل نقطة قاع  Troughاالنكماش 

االنكماش، وبعدها مباشرة يبدأ االنتعاش فيتجه بعدها حجم النشاط 
  .وهكذا... االقتصادي حنو التوسع مرة أخرى 

  :وهذا ما ينعكس سلبا على العمالة من حيث 
االستهالكية بشكل واضح وتزايد  هبوط املشرتيات السلعية -1

  .املخزونات غري املرغوب فيها من السلع االستهالكية الدائمة
اخنفاض الطلب على العمالة، حيث يأخذ هذا االخنفاض يف  -2

البداية شكل خفض ساعات العمل، مث يليه يف املرحلة الثانية تسريح 
  .العمال، وبالتايل ارتفاع معدل البطالة

االنتاج، سيهبط بالتبعية الطلب على املواد مع هبوط حجم  -3
اخلام و الوسيطة، وسينخفض نتيجة لذلك أسعار كثرية من السلع، 
بط  على أن األجور وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن 

  .بسرعة يف بداية الكساد
تتدهور معدالت األرباح يف قطاع األعمال بسرعة يف بداية  -4

ار األسهم يف سوق األوراق املالية، الكساد، وسيهبط معها أسع
وسيسيطر التشاؤم على املستثمرين، وسينخفض أيضا الطلب على 

  .القروض من اجلهاز املصريف وتنخفض نتيجة لذلك أسعار الفائدة
فمن أهم مسات مرحلة الكساد ارتفاع معدل البطالة، وأن من أهم  

قصود مسات مرحلة التوسع اخنفاض معدل البطالة، وهذا هو امل
  .)13(بالبطالة الدورية

البطالة االحتكاكية، هي البطالة اليت : البطالة االحتكاكية - )2
حتدث بسبب التنقالت املستمرة للعاملني بني املناطق واملهن 
املختلفة، وتنشأ بسبب نقص املعلومات لدى الباحثني عن العمل، 
 ولدى أصحاب األعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل، فحينما

ينتقل عامل من منطقة جغرافية ألخرى، أو يغري مهنته اىل مهنة 
أخرى، أو حينما تقرر ربة املنزل اخلروج اىل سوق العمل، بعد أن 
جتاوزت مرحلة تربية األطفال ورعايتهم، فإن احلصول على فرصة 
عمل حتتاج بال شك اىل وقت يتم فيه البحث عن االمكانات املتاحة 

شكلة األساسية هنا هي أن الباحثني عن العمل وامل. واملفاضلة بينها
وأصحاب األعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل، يبحث كل 

االعالنات، الصحف، االتصاالت املباشرة، (منهم عن اآلخر 
، وقد تطول فرتة البحث عن العمل نتيجة لعدم ...)مكاتب التوظيف

  .)14(توافر املعلومات الكافية أو لنقصها لدى الطرفني
ويف ضوء ما تقدم، يعتقد عدد من االقتصاديني، أن البطالة    

االحتكاكية وإن كانت تنشأ بسبب تنقالت األفراد بني املهن 
واملناطق املختلفة، فإن السبب الرئيسي هلا هو نقص املعلومات، وهلذا 
ينادي هؤالء بأن فرض الضرائب على الدخل، يعني على البطالة 

ا أن يقلال ويقلل املدة الزمنية      ُ                                     اليت ت عطى فيها هذه االعانة من شأ
  .من هذا النوع من البطالة

يقصد بالبطالة اهليكلية، ذلك النوع من : البطالة الهيكلية - )3
التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل، بسبب تغريات هيكلية 
حتدث يف االقتصاد القومي، وتؤدي اىل إجياد حالة من عدم التوافق 

لتوظيف املتاحة ومؤهالت وخربات العمال العاطلني بني فرص ا
الراغبني يف العمل والباحثني عنه، أما عن طبيعة هذه التغريات 
اهليكلية فهي إما أن تكون راجعة اىل حدوث تغري يف هيكل الطلب 
على املنتجات، أو راجعة اىل تغري أساسي يف الفن التكنولوجي 

وق العمل نفسه، أو بسبب املستخدم، أو اىل تغريات هيكلية يف س
انتقال الصناعات اىل أماكن توطني جديدة، فهذا النوع من البطالة 
ميكن أن حيدث نتيجة الخنفاض الطلب على نوعيات معينة من 
ا  العمالة، بسبب الكساد الذي حلق بالصناعات اليت كانوا يعملون 
لع وظهور طلب على نوعيات معينة من املهارات اليت تلزم النتاج س

معينة لصناعات رفيعة النوعية، فهنا حتدث البطالة بسبب التغريات 
اهليكلية الطارئة على الطلب، ويف هذه احلالة يصعب على العمال 
العاطلني أن جيدوا بسهولة فرصة الشغل، ألن مستويات اخلربة واملهارة 
املطلوبة للوظائف الشاغرة املتاحة غري متوافرة لديهم، ويف الوقت 

م من نفسه،  يصعب على رجال األعمال أن حيصلوا على حاجا
العمالة املطلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة، أي أننا 

يف سوق عمل ما  Excess supplyهنا نواجه حالة فائض عرض 
يف سوق عمل آخر، ويظل هذا  Excess demandوفائض طلب 

طلب، مثال االختالل قائما اىل أن تتوافق قوى العرض مع قوى ال
دقيق على طبيعة البطالة اهليكلية النامجة عن تغري هيكل الطلب، 
ففي هذه الفرتة أغلقت كثري من مناجم الفحم يف أوربا والواليات 
املتحدة األمريكية بسبب إحالل النفط حمل الفحم كمصدر للطاقة، 
مما أدى اىل ظهور جيش من بطالة عمال املناجم يف هذه اآلونة، يف 

الذي مل يكن من املمكن أجبارهم على ترك هذه األماكن الوقت 
والرحيل اىل أماكن أخرى حبثا عن عمل أو لتعلم مهارات 

  .)15(جديدة
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كذلك من املمكن للتكنولوجيا أن تؤدي اىل بطالة هيكلية، 
العمليات " ميكنة"واملثال الواسع على ذلك هو أن ارتفاع درجة 

ة، أو االنسان اآليل يف صناعة وظهور اآلل Automizationاالنتاجية 
السيارات، قد أدى اىل االستغناء عن عدد كبري من العمالة اليت  
كانت تعمل على خطوط االنتاج، فمثل هذا النوع يعترب هيكليا،  
كما أن البطالة اهليكلية من املمكن أن حتدث بسبب وقوع تغريات 

توافق بني  حمسوسة يف قوة العمل، ومن أمثلة هذه احلالة قد ال يوجد
م وخرباهم من ناحية، وما تتطلبه الوظائف املتاحة يف السوق  مؤهال
من ناحية أخرى، وهنا خنص بالذكر كدخول املراهقني والشباب اىل 
سوق العمل بأعداد كبرية، حيث عرفت أخريا البلدان الصناعية 
املتقدمة نوعا جديدا من البطالة اهليكلية جنم عن تعاظم ظاهرة العوملة 

Mondialisation  يف ربع القرن اخلري واليت جلأت اىل فكرة التشديد
  .)16(على الشركات املتعددة اجلنسيات

البطالة املومسية أو ما يعرف أيضا بالبطالة  :البطالة الموسمية - )4
، وهي ذلك النوع من البطالة )Temporary unemployment(املؤقتة 

ات وال يعملون فرتات أخرى، اليت يكون األفراد مبقتضاها يعملون فرت 
وذلك مثلما حيدث يف معظم األرياف العربية، حيث يشتد دوران 
عجالة العمل يف فرتات ويهبط يف غريها وقد ينتفي يف ثالثة، كأن 
يعمل الطلب يف فصل الصيف فقط وال يعملون يف بقية فصول 
السنة، هذا وجدير بالذكر أ، هذا النوع من البطالة يتداخل مع ما 

  .)17( يعرف بالبطالة اجلزئية
رغم التداخل الكائن بني البطالة املومسية : البطالة الجزئية - )5

والبطالة اجلزئية، فإن هذه األخرية توجد إذا كانت القوى العاملة 
املتاحة غري مستخدمة إستخداما تاما، أي أن يعمل األفراد ساعات 

  .)18( عمل أقل من ساعات العمل العادية
وتسمى البطالة الظاهرة أو املسجلة هي اليت  :الة السافرةالبط - )6

ينطبق عليها التعريف الوارد يف هذا الفصل واليت ميكن قياسها رغم 
بعض املشاكل أو الصعوبات، إذا سجل العاطلون أنفسهم يف 
مكاتب التوظيف أو غريها من االدارات اليت ختصصها الدولة لذلك 

جلة املعروفة العدد، ومدى تسجيل أصبحت البطالة الظاهرة أو املس
البطالني ويف الدول املتقدمة اليت تكفل للعاطل املسجل إعانة بطالة، 
فإن أرقام البطالة الظاهرة أو املسجلة تكون متقاربة جدا، تؤخذ أرقام 
البطالة املسجلة كمقياس للبالة يف القطر أو املنطقة ولكن يف الدول 

ة مع ضعف إمكانيات وكفاءة لنامية حيث ال توجد إعانات بطال
ا يف الريف واملدن الصغرية، باإلضافة اىل أن  مكاتب التوظيف وغيا
البطالني ال يشعرون بأمهية التسجيل، فإن أرقام البطالة املسجلة تقل 
كثريا عن حقيقة البطالة بالرغم من أن من جيد عمال ويكون مسجال 

و أن أرقام البطالة يعوض عن بعض النقص، إال أن االعتقاد السائد ه
  .)19(املسجلة تقل كثريا عن أرقام البطالة الفعلية

وعلى هذا األساس ميكن النظر اىل أرقام البطالة املسجلة   
ا صورة  كمجرد مؤشر للتغريات ال كأعداد فعلية، باالضافة اىل أ
أدق عن بطالة املتعلمني، أي خرجيي املدارس العليا واجلامعات، 

يذهبون اىل مكاتب التوظيف ورمبا ال يعرفون عنها فالعمال عادة ال 
أي شيء، و خالصة القول أن التعامل مع أرقام البطالة املسجلة يف 

  .)20(جيب أن تأخذ حبذر شديد) إن توفرت(البالد العربية 
حتدث عندما يكون عدد  :البطالة المقنعة أو المستترة - )7

يف ازدياد ) غريكعنصر انتاج مت(األيدي العاملة أو حجم العمل 
مستمر بينما عناصر االنتاج األخرى كرأس املال أو األرض أو 
التنظيم ثابتة وبالتايل يتفاعل عنصر العمل املتزايد مع كميات أقل من 
العناصر الثابتة ونتيجة الخنفاض نصيبه من العناصر الثابتة، يتناقص 

جاري الناتج احلدي حىت يصبح صفرا ورمبا سالبا، ويف االنتاج الت
الذي يهدف اىل حتقيق أقصى ربح ال ميكن أن يدفع كأجر للعامل 
تكون انتاجيته صفرا أو سالبة لكن يف االنتاج األسري الذي ترتابط 

خاصة يف االنتاج الزراعي قد  –فيه عالقات أفراده بعضهم البعض 
يظل االبن أو األخ يعمل وحيصل على أجر أو دخل رغم أن انتاجه 

ا، وحيدث هذا أحيانا يف القطاع العام خصوصا احلدي يساوي صفر 
عندما تلتزم الدولة بتوظيف خرجيي املدارس العليا واملعاهد واجلامعات 
وغريها، ويفيض عدد املعني عن حاجة العمل، فينخفض الناتج 
احلدي جدا، وحتدث بطالة مقنعة أو املسترتة يف القطاع العام، وهي 

راتب ويعمل ظاهريا أو  مسترتة ألن الشخص حيصل على أجر أو
  .)21(مومسيا ولكنه ال ينتج شيئا حقيقيا يف أمر الواقع

وميكن أن نضيف البطالة أيضا  :االجباريةالبطالة االختيارية و  - )8
اىل بطالة اجبارية أو اضرارية، واختيارية، ويالحظ هذا التصنيف 

 ال خيدم البحث ألن البالد اليت هي ضمن العينة اليت) على صعوبته(
ا بطالة اختيارية، ورمبا كان هلذا التمييز أمهية يف  تدرس، ال توجد 
أوربا يف الربع أو الثلث األول من القرن العشرين عندما كانت الطبقة 
االرستقراطية فيها تعزف عن أي عمل، هذا وقد خيتلف االقتصاديون 

  .)22(حول أمهية هذا التصنيف وهذا التمييز
عطل فيها العامل مبحض اختياره وإرادته، هي حالة يت :فاالختيارية

حينما يقدم استقالته عن العمل الذي كان يعمل به، إما لعزوفه عن 
مع وجود مصدر آخر للدخل (العمل وتفضيله لوقت الفراغ 

، أو ألنه يبحث عن عمل آخر أفضل يوفر له أجرا أعلى )واالعاشة
  .)23(وظروف أحسن، فالعطالة هنا اختيارية وليست إجبارية
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فهي احلالة اليت يتعطل فيها العامل بشكل جربي أي  :أما االجبارية
من غري ارادته أو اختياره، وهي حتدث عن طريق تسريح العمال، أي 
الطرد من العمل بشكل قسري، رغم أن العامل راغب يف العمل 

عليه وقابل ملستوى األجر السائد، وقد حتدث البطالة  وقادر
د الداخلون اجلدد لسوق العمل فرصا االجبارية عندما ال جي

م عليه وقبوهلم ملستوى  للتوظيف، رغم حبثهم اجلدي عنه وقدر
األجر السائد، وهذا النوع من البطالة يسود بشكل واضح يف مراحل 

  .)24(الكساد الدوري يف البلدان الصناعية
قد يبدو ألول وهلة، أن مصطلح : التوظيف الكامل - )9

، يعين اختفاء FULL employmentالكاملة  التوظيف، أو العمالة
ٍ                 البطالة متاما، أي الوصول اىل معدل بطالة مساو  للصفر، لكن ذلك                                           
غري صحيح، فهناك دوما معدل من البطالة يسود يف االقتصاد 
القومي يف أي فرتة من الفرتات، وهو القدر الذي ينجم عن البطالة 

ن من البطالة ال ميكن االحتكاكية والبطالة اهليكلية، وهذان النوعا
ما ينتجان عن التغريات الديناميكية  القضاء عليهما أو جتنبهما، أل
والظروف اهليكلية للبناء االقتصادي، وهلذا جيمع االقتصاديون واخلرباء 
على أن حالة التوظيف الكامل ال تعين أبدا أن يكون معدل عمالة 

دده حجم ، بل أقل من ذلك بقدر ما، وهذا القدر حي%100هو 
البطالة االحتكاكية واهليكلية، وبعبارة أخرى، ميكن القول أنه عند 
مستوى التوظيف الكامل يكون معدل البطالة السائد هو حاصل 
مجع معدل البطالة االحتكاكية واهليكلية، وهو ما يطلق عليه أحيانا 
معدل البطالة الطبيعي، كما أنه ميكن القول، إن التوظيف الكامل 

  .ا ما كان معدل البطالة الدورية مساويا للصفريتحقق إذ
وعندما يصل اقتصاد ما اىل مستوى التوظيف الكامل، فإنه حيقق 
عند هذا املستوى ويف ضوء موارده املتاحة وإستغالهلا األمثل، ما 

الذي ميثل أفضل  GNPيسمى بالناتج القومي االمجايل املمكن 
سب مع حجم موارده مستوى ميكن بلوغه من الناتج القومي، يتنا

املتاحة عن طريق التكنولوجيا املستخدمة وحجم قوة العمل االنساين 
واملعدل العادي أو الطبيعي للبطالة، يف مرحلة زمنية معينة،  وإنتاجيته

وعليه نستنتج أن التحقيق للتوظيف الكامل هدفا عزيزا سعت اليه 
  .)25(خمتلف بلدان العامل ما بعد احلرب العاملية الثانية

تقاس البطالة عن طريق نسيب أو معدالت وقد  :قياس البطالة /ج
جرى العرف بأن يعترب االقتصاد القومي يف حالة تشغيل كامل إذا  

فتكون هذه البطالة مؤقتة  من العمال، %3كان معدل البطالة حوايل 
  )Frichonol unemployment.()26( أو غري عرضية

القوة العاملة  وسائل االنتاج و ية اليت حتدث يفإن التغريات العاد  
البد من أن حتدث قليال من البطالة، حىت ولو كان االقتصاد الوطين 

يف حالة رواج وإزدهار، وألن االقتصاد بدافع من قوته الذاتية مينع 
هذا املعدل من البطالة من الزيادة، وأن هذا املعدل من البطالة قد 

ن حىت هذا القدر من ميثل مشكلة من الناحية االقتصادية، ولك
  .)27(البطالة جمموعة من العمال

وتقاس البطالة كمعدل للعمال العاطلني نسبة للسكان يف بالد  
معينة، ويف بالد أخرى يستخرج املعدل بالنسبة للقوة العاملة، وبالطبع 
إذا نسب نفس العدد من العاطلني اىل السكان لكان املعدل أقل مما 

ثل جزءا فقط من السكان، ونالحظ أن  نسب اىل القوة العاملة مت
كثريا من الدول النامية، ولعدم توفر االحصائيات الدقيقة عن 
السكان والقوة العاملة، تقاس حجم البطالة عن طريق األرقام املطلقة 
    ُ                                                          أو ت نسب الزيادة اىل حجم البطالة الكلي، وإذا كانت أرقام البطالة 

 دقيقة، فإنه ال يهم كثريا املسجلة وعدد السكان والقوة العاملة غري
  .)28(إن قيست البطالة بطريقة أو بأخرى

فمدة البطالة قد تطول لعدة سنوات وتسمى يف هذه احلالة  
ا فيطلق عليها البطالة قصرية  البطالة طويلة األجل، وقد تقصر مد
األجل، وهذا التصنيف الزمين للبطالة له أمهية خاصة يف دراستنا 

اليت قد ترتتب على ظاهرة البطالة والسياسات هذه، ألن النتائج 
املطلوبة لعالجها تعتمد كثريا على الفرتة اليت يظل فيها الشخص 

  .عاطال عن العمل، وهل هي فرتة طويلة أم قصرية املدى
وعليه، ابتداءا مما ذكرناه سالفا، حيسب معدل البطالة،  

ب معدل باالحاطة حبجم وأبعاد مشكلة البطالة، يتطلب األمر حسا
البطالة، أي حساب نسبة األفراد العاطلني اىل قوة العمل املتاحة، 
ورغم بساطة هذا العمل، فإن حسابه يواجه صعوبات كبرية، ليس 
أقلها الصعوبات املفاهيمية اليت تتعلق بتحديد ما املقصود بالعاطل، 
وذلك على حنو ما عرضناه اآلن، وما يشري اليه املصطلح من جمموعة 

من إختيارات األفراد والظروف اخلاصة بكل اقتصاد، من حيث مركبة 
األطر واملؤسسات التنظيمية والقانونية وحالة عرض العمل والطلب 
عليه يف أسواق العمل املختلفة، كما هناك صعوبات احصائية ال 
ا تتعلق باحلصر الدقيق للعاطلني عن العمل، بعد تعريفهم،  يستهان 

  .)29(ملوأيضا بشأن حصر قوة الع
وإذا كان التعريف الشائع للبطال هو : البطالين فئة غير متجانسة

ذلك الفرد القادر على العمل والراغب فيه والباحث عنه عند مستوى 
األجر السائد دون جدوى، كما ذكرناه سالفا، فإن البطالني عن 
العمل، مع ذلك، ال يشكلون فئة متجانسة، بل عدة فئات، تتفاوت 

ن حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول فرتة البطالة فيما بينها م
ومدى املعاناة من البطالة نفسها، وهناك أسس عديدة ميكن االستناد 
عليها لتقسيم البطالني، فقد حيسب معدل البطالة على أساس النسبة 
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اىل اجلنس، أو على أساس الريف واحلضر أو على أساس العمر أو 
أسس، وحساب معدل البطالة على أساس العرق، وغري ذلك من 

على أساس هذه التقسيمات يعطي نتائج خمتلفة متاما عن املعدل 
االمجايل للبطالة، وليس كلما زادت االمكانات البشرية واالحصائية 
واملادية، أمكن نشر تفاصيل متعددة عن كتلة البطالة، لكن درجة 

انات، التفصيل وطبيعة التقسيم تعتمدان على الغرض من اعداد البي
عموما، عادة ما تكون معدالت البطالة بني العمال ذوي الياقات 
الزرقاء، اعلى منها عند النساء على الرجال، كما أن معدالت البطالة 
بني املراهقني والشباب أعلى منها بني البالغني، ويف الواليات املتحدة 
ني األمريكية يرتفع معدل البطالة بني السود أكثر من معدل البطالة ب

، كذلك من املالحظ أن معدالت البالة يف الريف )whites(البيض 
ختتلف عنها يف املدن، كذلك يتفاوت هيكل كتلة البطالة من حيث 
طبيعة الفئات العاطلة بني بلد وآخر، فهناك العاطلون الذين سرحوا 
من أعماهلم، كذلك تتفاوت الفئات العاطلة عن العمل من حيث 

بطالة، فهناك بطالة قصرية األجل، متوسطة طول املدة الزمنية لل
، وجتدر االشارة اىل أن مدة )أكثر من سنة(األجل، طويلة األجل 

البطالة الزمنية تتزايد عادة خالل فرتة الكساد، حيث يفقد كثري من 
األفراد وظائفهم، وتصبح فرصة العمل أو احلصول على العمل عزيزة 

ن فئة غري متجانسة، فإن هناك املنال، ونظرا ألن البطالني ال يشكلو 
عدم تكافؤ يف توزيع أعباء البطالة، حقا لو أن معدل البطالة الكلي  

، فإن وقع %10اىل  %06كان قد ارتفع، على سبيل املثال من 
البطالة ميكن حتمله من الناحية االجتكاعية و االقتصادية، لو أن 

س نسبة مجيع ساعات العمل ودخول مجيع العاطلني قد اخنفضت بنف
ارتفاع معدل البطالة، لكن ذلك ال حيدث من الناحية العملية، 
وهناك أسواق عمل يصيبها الضرر أكثر من غريها بشكل واضح، 

  .)30( وهو ما يعكس عدم التكافؤ يف توزيع أعباء البطالة
  :خاتمة

لقد وضعت احلكومة اجلزائرية عدة تدابري، كانت ترمي اىل حث 
ث عن فرص العمل، وقد كان هلذه التدابري الشباب البطال على البح

اجلانب االجيايب والذي يتمثل يف جتنب إقصاء الشباب البطال من 
عامل الشغل وبالتايل، خفض معدل البطالة، ويف األخري نقول أنه، 
من الصعب تفسري البطالة، اعتمادا على االحصائيات الرمسية، نظرا 

لعام، تعين أن يكون املرء إلختالف التعريفات، فالبطالة، باملعىن ا
متعطال عن العمل، غري أن العمل يف هذه احلالة يعين العمل املأجور 
وليس العمل يف مهنة أو حرفة معروفة وحمددة، فاألشخاص 
املسجلون رمسيا، بوصفهم يعانون البطالة قد ميارسون أشكاال عديدة 

ء يف من النشاط االنتاجي، مثل األعمال اخلاصة، أو حىت عمل املر 

منزله، كما أن كثري من الناس املتقاعدين رمسيا أو العاملني لبعض 
م يتقاضون األجور عن  الوقت ال يعتربون بطالني عن العمل مع أ
ا، فالبطالة إذن هي ظاهرة متكررة  بعض األعمال السابقة اليت قاموا 
يف اجملتمعات العاملية، ومبا أن العمل ميثل العنصر الرئيسي يف بنية 
الشخص النفسية، فإن معاناة البطالة كثريا ما تؤدي اىل احلرية 
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 الجزائر في األمية محو واقع

  والممارسة الخطاب بين
  نورية سوالمية

   جامعة معسكر  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم علم االجتماع
 مقدمة

يعترب تعليم الكبار نوع من أنواع التعليم، ختتلف أهدافه ووظائفه 
عليمية تبعا لألوضاع السياسية والتارخيية، االقتصادية، الثقافية، الت

جملتمع، وتبعا للتطلعات املستقبلية اليت ينشدها اوالتقنية القائمة يف 
األفراد ويتطلع اجملتمع إىل حتقيقها يف املهن والوظائف واحلرف 

 . املختلفة

وتعد حمو األمية جماال من جماالت تعليم الكبار، فهي عملية 
جديدا، اجتماعية متنح الفرد الذي يتحرر من األمية احرتاما ووضعا 

باعتبار أن األمية تقف حاجزا أمام كل تنمية، وهي مقياس لتخلف 
ي أ الفرصة حلياة أفضل، ومتثل جمموعة   .اجملتمعات                    ّ                    من برامج متكاملة 

  .هدفها تنمية قدرات اإلنسان ومن مث تنمية جمتمعاته بالتحديد
اجلزائر من بني الدول اليت عرفت ارتفاعا يف األمية، وعليه وفور 

هلا حاولت التصدي إىل هذا الواقع الذي أفرزته الفرتة استقال
يف  %85ب  1962عام  االستعمارية، حيث قدرت نسبة األمية

 09أوساط  السكان اجلزائريني الذين  كان عددهم آنذاك يقدر بـ 
نتيجة  وهذا %20ماليني نسمة، وكانت نسبة املتمدرسني ال تتجاوز 

فأفرزت . ر طيلة فرتة االحتاللسياسة التجهيل اليت انتهجها املستم
هذه السياسة مشاكل مجة بعد االستقالل نظرا لفرار عدد هائل من 
املعلمني واألساتذة الفرنسيني هذا من جهة، ومن جهة أخرى قلة 
اهلياكل القاعدية اليت مت توزيعها بطريقة غري عادلة على مستوى 

  .الرتاب الوطين
ت اجلزائر عن محلة وطنية وللخروج من هذه الوضعية املزرية أعلن

حتت  1963ضد اجلهل واألمية عرب كامل الرتاب الوطين، وذلك عام 
ّ                 ويف غمرة هذه احلملة مت  إنشاء مركز وطين  ."حماربة اجلهل أحترر"شعار                   

، واقتضت مهمته األساسية يف القضاء على 1964 حملو األمية عام
م لكل مواطن األمية يف أقل وقت ممكن بطريقة علمية، لضمان التعلي

  .ومتكينه من املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد
ّ                                    إال أن  ذلك مل حيد  من ظاهرة األمية، وللقضاء اجلذري على           ّ     
هذه األخرية طبقت اجلزائر اسرتاتيجية جديدة على جمال حمو األمية 
مفادها تطبيق مشروع املقاربة بالكفاءات، باعتبارها منهجية جديدة 

واجهة حتديات االنفجار املعريف الذي يشهده القرن الواحد مل
  والعشرون ومن بني الطرائق البيداغوجية اليت جتعل املتعلم الكبري حمور 

  

  
العملية التعلمية، وتكسبه مهارات متكنه من إدماج معارفه وحتويلها 

ّ                                والظاهر أن  حمو األمية هدفت إىل إكساب املتعلم . إىل معارف أدائية          
 الكفاءات املطلوبة من القراءة مبا يفيده، وأنه يتعني عليه يف الكبري

اية الدورة الكاملة املقدرة بثمانية عشرة شهرا أن يصبح قادرا على 
ّ                                   فك الر موز بطريقة صحيحة ملعىن رسالة مكتوبة  ، )يستطيع القراءة(     

وتوصيل أفكاره عن طريق املكتوب، وتعلم القواعد األساسية 
إىل حل املشكالت اليت تعرتضه مع إدخال  للحساب باإلضافة

 .تشكيلة واسعة من املعارف العلمية ومهارات التعبري عن الذات

وتنفيذا ملشروع املقاربة بالكفاءة، أصبح يدرس برنامج حمو األمية 
اية متدرسه على شهادة  بثالثة مستويات، على أن حيصل املتعلم 

وتعليم الكبار، وهي  موقعة من طرف الديوان الوطين حملو األمية
ويشمل كل مستوى كتاب . شهادة تعادل شهادة التعليم االبتدائي

مدرسي خاص به، خيضع للمقاييس والتوجيهات الرمسية لإلسرتاتيجية 
" سلسلة حواء"الوطنية حملو األمية وتعليم الكبار، يطلق عليه اسم 

ص خاص باملرأة والفتاة باعتبار أن النسبة الكبرية من األمية خت
  .اإلناث

وباعتبار الكتاب املدرسي أحد أهم العناصر املكونة ألي 
تعليمية، واحملور األساسي ألي دراسة علمية لفهم هذه  إسرتاتيجية

اإلسرتاتيجية، فقد توجب علينا يف هذا املقام طرح حماور 
كتاب اللغة العربية حملو األمية وحتليلها، ووقع اختيارنا وموضوعات  

العربية دون الرياضيات، والسبب يعود إىل أن اللغة على كتاب اللغة 
تعترب مظهرا من مظاهر السلوك البشري، ووسيلة لنقل املعلومات 
واملشاعر، وعامل أساسي يف ربط الفرد باجلماعة، وهي اللغة الوطنية 
والرمسية للجزائر وأحد املقومات األساسية للهوية ورمز من رموز 

 .السيادة الوطنية

ل من خالل هذه الورقة فهم واقع حمو األمية وتعليم وعليه حناو 
سلسلة "الكبار يف اجلزائر من خالل كتاب اللغة العربية حملو األمية 

االسرتاتيجية اليت طبقها اجلزائر يف حمو  إىل أي مدى جنحت، ف"حواء
األمية وتعليم الكبار، وماهي أهم العراقيل اليت تواجهها يف حتقيق 

  هذه االسرتاتيجية؟
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  مفاهيم ومقاربات: تعليم الكبار ومحو األمية: أوال
 تعليم الكبار .1

تعليم من ليسوا يف سن التعليم "يعرف تعليم الكبار على أنه 
النظامي العادي، ومن مت فهو يتم بصورة منظمة ومقصودة ويف فرتة 

فقد . )1("زمنية مرسومة وتتواله هيئة رمسية تشرف عليه وتتعهد به
م الكبار مع مفهوم التعليم غري النظامي والذي توافق مفهوم تعلي

نشاط تعليمي منهجي جيري خارج إطار التعليم "       ّ   يعرف بأن ه 
  )2("النظامي

                ّ                                         ويعرف أيضا على أن ه تلك الدراسات اليت يقبل عليها عن طواعية 
م ) فما فوق سنة18(أفراد الراشدون  م واستعدادا بقصد تنمية كفاءا

، فهو )3( ..."ات اجتماعية وخلقية خمتلفة ليستطيعوا القيام مبسؤولي
م يف مواجهة  يقدم إىل فئة خاصة من الدارسني من أجل مساعد
مشكالت احلياة االجتماعية، ويأخذ عدة أشكال منها التعليم 

  ....املهين، الثقافة الصحية، أو اإلرشاد الزراعي أو حمو األمية
يا مبعىن أنه ليس يتميز تعليم الكبار بعدة خصائص فهو تعليما طوع

إلزامي االنتظام فيه، وهو تعليما ال يتفرغ له الدارسون تفرغا كامال، 
فيه بعض الوقت، وتنظمه ومتوله مؤسسات شىت سواء   وإمنا ينتظمون

به من جتاوز سنه التعليم  حكومية، يلتحق كانت حكومية وغري
كبري يعمل تعليم الكبار على متكني املتعلم ال كما.اإللزامي األساسي

من النقد الذايت كأن يعرف مواطن القوة ومواضع الضعف يف أدائه 
األسرة، (لدوره يف خمتلف املؤسسات االجتماعية اليت ينتمي إليها 

اليت جتعله .... ، باإلضافة إىل تزويده باملهارات واملعارف...)العمل
 قادرا على أداء األدوار املنوطة به بصورة تعود عليه وعلى اجلماعة اليت
ينتمي إليها بفائدة، ويقوم تعليم الكبار على حتسني ذات الدارس 
وصيانتها يف سياق اجتماعي، كأن يعرف حقوقه وحقوق اآلخرين 
فيحرص على استيفائها بالوسائل الدميقراطية املشروعة، ومعرفة 
واجباته فيسعى إىل أدائها من أجل صيانة ذاته الفردية واالجتماعية، 

  .الكبار مشروعا هادفا لتحقيق إنسانية اإلنسانهلذا اعترب تعليم 
 محو األمية .2

ال حيسن  على الشخص الذي األمي يف اجلزائريطلق مصطلح 
القراءة وال الكتابة بأي لغة كانت، ويعد أميا كل من جتاوز عمره سن 
ا وال توجد لديه املهارات  القبول باملدارس االبتدائية ومل يلتحق 

كنه من القراءة والكتابة وهذا التعريف هو األساسية للتعلم اليت مت
ومما ال  الذي اعتمد يف تقييم وضعية األمية يف اجلزائر إىل يومنا هذا،

شك فيه أن مشكلة األمية يف اجلزائر تعترب مشكلة تارخيية ورثتها عن 
االستعمار الذي عمد على حرمان الشعوب املستعمرة من الرتبية 

مية واجلهل لكي يسهل عليها السيطرة؛ والتعليم والثقافة، فنشرت األ

حيث التزمت السياسة الفرنسية من البداية بتجهيل اجلزائريني وتنصري  
كل من ميكن تنصريه عن طريق املسيحية، واحلط من شأن اإلسالم 

ومل تكتفي فرنسا بتجريد  .واملسلمني وفرنسة شعب اجلزائر ككل
مدت على إفساد اإلنسان اجلزائري من أرضه وسلخ شخصيته، بل ع

األفئدة والعقول، وقد جتلى عملها يف التخريب وإغالق املساجد 
املركز الروحي للجزائريني واملدارس اليت كانت تعلم اللغة العربية، 
وامتدت يدها إىل هدم الزوايا اليت سامهت يف تثقيف الشباب 

" معمر داود"وقد أرجع  .اجلزائري وغرس روح املقاومة يف نفوسهم
ربته الثقافية للمجتمع اجلزائري أسباب األمية إىل أربعة نقاط يف مقا

  )4(: أساسية وهي
عدم متكني األغلبية الساحقة ممن ولدوا قبل االستقالل من الدراسة -

  .وااللتحاق باملدارس
  .كذلك املولودون بعد االستقالل خصوصا قبل تعميم التعليم-
مستوى دراسي كايف التسرب املدرسي لألطفال الذين مل يصلوا إىل -

ويرتدون حتما إىل األمية الوظيفية خالل فرتة وجيزة من انقطاعهم 
  .عن الدراسة

  .العجز اخلاص بالفئات الفقرية على توفري مصاريف التمدرس –
أصبحت مكافحة األمية تعين حترير اإلنسان من هذا  هناومن 

  .العجز الذي هو أشبه بالشلل
تنشئة التعليمية والرتبوية اليت متكن نظام ال"حمو األمية  تعد وعليه

األمي الراشد من اكتساب مهارات القراءة والكتابة واحلساب، على 
أن تكون هذه املهارات وسيلة لتحضري طاقاته وتوظيفها يف خدمة 

  )5(" نفسه ومجاعته اقتصاديا وحضاريا
ملبادئ القراءة والكتابة  "تعليما"فهي بطبيعة احلال ليس 

بل هو تكوين لألفراد يشمل جوانب اجتماعية واحلساب فقط، 
هذا ما يطرح ضرورة انفتاح هذا النوع من التعلم  واقتصادية وصحية،

على كافة فعالية اجملتمع من مؤسسات، وبنيات وفضاءات اليت 
تساهم يف تكوين وتربية املواطن، كما يأخذ باالعتبار التجربة 

خصوصيات ترتجم حاجيات و  ، باعتباره فردا لهللدارسالشخصية 
مشروعه الشخصي، وتشرح سبب التحاقه بأقسام حمو األمية، ويتم 
 من خالهلا مراعاة خصوصيات األفراد والفروقات بينهم وخصائصهم

املضمون احلقيقي حملو األمية هو و  .السوسيواقتصادية والثقافية والبيئية
أن يصبح الفرد فاعال يف اجملتمع قادرا على فك الرموز وتوصيل 

  .ألفكار بطريقة صحيحة وتعلم حل املشكالت اليت تعرتضها
ّ                                              إن  حمو األمية تعمل على إكساب األمي مهارات القراءة   
والكتابة واحلساب، ومهارات التفاوض والعمل على ربطها بالبيئة 

، فهي إذن عملية تعمل على تنمية الوعي لدى الفرد من )6(احمليطة به
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 بيئته االجتماعية من جهة أخرى،جهة، وإدراكه مبن حوله يف حميطه و 
حىت يتمكن من التواصل مع اآلخرين وحتقيق االنتماء االجتماعي 

وعلى هذا األساس ال يتعني لنا تناول ظاهرة حمو  .الذي يصبوا إليه
األمية باعتبارها جمرد نشاط تربوي منعزل عن البيئة االجتماعية 

حمو األمية فيما وميكن ذكر أهم وظائف . )7(واالقتصادية والسياسية
  :يلي
التعليم يف إطار حمو األمية وتعليم  االجتماعية،الوظيفة الثقافية  -

الكبار يقوم بتبسيط املفاهيم املتعلقة بثقافة اجملتمع وحتليل عناصر من 
  .أجل توارثها عرب األجيال للحفاظ على دميومة هذا اجملتمع

ّ                      ميك ن التعليم يف أقسام حمو  ،الوظيفة السياسية -  األمية من إكساب 

سلوكات، وقيم سياسية متعلقة بالدميقراطية ومعىن حرية الرأي 
ا   . وممارسا

ملا توفره من تعليم مهارات القراءة والكتابة  ،الوظيفة التعليمية -
  ...واحلساب

ؤالء األشخاص إىل  برنامجفهدف  حمو األمية هو الوصول 
وجمتمعهم عن مستوى تعليمي وثقايف ميكنهم من إفادة أنفسهم 

كما تعمل .طريق املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب
األمي على التواصل مع غريه خارج اخلطاب الشفهي، على متكني 

وعلى االنتفاع باملعارف اليت تتيحها وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية 
  ....واملسموعة

 لجزائرإستراتيجية محو األمية وتعليم الكبار في ا: ثانيا

  مراحل مكافحة األمية وتعليم الكبار في الجزائر .1
مرت جهود اجلزائر يف سبيل مكافحة األمية وتعليم الكبار 

  :بالعديد من املراحل، ميكن تقسيمها إىل
وإنشاء المركز  1963الحملة الوطنية لمحو األمية عام  -

  الوطني لمحو األمية
ستوى الوطين مباشرة قامت اجلزائر حبملة وطنية حملو األمية على امل

بعد االستقالل، شارك فيها كل املعلمني واملوظفني من خمتلف 
إال أن هذه . القطاعات، اهلدف منها حماربة ومكافحة اجلـهل واألمية

احلملة مل تدم إال ستة أشهر أي من شهر جانفي إىل غاية شهر 
فبالرغم من أن هذه احلملة مل تعتمد على . 1963جوان من عام 

ا حققت خطة شا ملة مبنية على طرق ومناهج علمية خمططة إال أ
إنشاء املركز الوطين حملو األمية كمصلحة تابعة نتائج معتربة، من بينها 

مؤرخ يف  269-64لوزارة اإلرشاد القومي مبرسوم رئاسي حتت رقم 
1964أوت  31

، املرسوم تاله أمر حتويل املركز الوطين حملو األمية  )8( 
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل حتت  كمؤسسة عمومية

1966مارس  23مؤرخ يف  61-66رقم 
)9(  

  1974- 1967مشروع محو األمية الوظيفي  -
يقصد مبحو األمية الوظيفي إكساب املتعلم الكبري آليات القراءة 
والكتابة واحلساب، وإعطائه تكوينا متخصصا يف امليدان الوظيفي 

وجاء هذا املشروع من . قدر يؤهله مهنياب) الفالحي أوالصناعي(
تصور مت وضعه ومناقشته يف املؤمتر الدويل لوزراء الرتبية املنعقد بطهران 

من أجل إكساب العمال املهارات األساسية وتأهيلهم  ،1965عام
  .املستدمة مهنيا لتمكينهم من النهوض الصحيح بالتنمية

ية كعامل للتنمية وتطرح مسألة الوظيفية وتطبيقها على حمو األم
مبفهومها الشامل؛ حيث يهدف إىل زيادة وعي املتحرر من األمية 
والقدرة على حل املشاكل، واملشاركة يف كل نشاطات اجملتمع الذي 
يعيش فيه، فهي وسيلة تسمح باستقبال املعارف املفيدة والكفاءات 
 اجلديدة اليت تؤدي إىل حتسني حياة املواطن،وأيضا تطور البالد يف

  . خمتلف امليادين 
كان الربنامج " حمو األمية الوظيفي"انطالقا من هذا املفهوم 
اسم "، والذي أطلق عليه )PEMA(التجرييب العاملي حملو األمية 

وهو عبارة عن مشروع انتقائي وجترييب مركز يهدف  ،"11اجلزائر
أساسا إىل تكوين العمال وتعليمهم يف أماكن عملهم، ساهم يف 

املشروع كل من اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للتنمية  تنفيذ هذا
)PNUD ( إىل جانب اجلزائر اجملسدة يف املركز الوطين حملو األمية .

قسم إىل ، 1967وكانت بداية تنفيذ هذا املشروع ابتداء من عام 
).02(ثالثة مشاريع فرعية باجلزائر كما يطرحها اجلدول رقم 

  )10(شاريع الثالثة الفرعية يف إطار املشروع التجرييب العاملييوضع امل): 02(اجلدول رقم 
  عدد األميني املستهدفني مدة املشروع  سنة التنفيذ القطاع اخلاص به  املشروع

  فالح 5000 سنوات 3 1967 القطاع الفالحي  املشروع الفرعي األول
  عيعامل صنا 25000 سنوات 3 1968 القطاع الصناعي  املشروع الفرعي الثاين
  أمي 70000  سنتني 1969 القطاع الفالحي والصناعي معا  املشروع الفرعي الثالث

  

) PEMA(الربنامج التجرييب العاملي حملو األمية " استهدف مشروع 
، )02(حمو أمية العمال والفالحني كما هو مبني يف اجلدول رقم 

شروع األمية اجلماهريية من بني اهتمامات هذا امل وبالتايل مل تكن حمو
 .التجرييب
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محو األمية الجماهيرية وإدراجها في مخططي التنمية الوطنية  - 
)1970 -1977(  

ظهرت ضرورة إدراج حمو األمية ضمن خمططات التنمية الوطنية 
الشاملة لتمس خمتلف الفئات االجتماعية بسبب سوء التفاهم الذي 

لتنمية حصل بني املسؤولني اجلزائريني وممثلي برنامج األمم املتحدة ل
)PNUD ( حول إدماج  حمو األمية اجلماهريي  ضمن الربنامج

ففي الوقت الذي بقي فيه املشروع .التجرييب العاملي حملو األمية
ايته  التجرييب الوظيفي ساري املفعول يف املناطق احملددة له إىل غاية  

  .توىل املخططني األول والثاين حمو األمية اجلماهريية
  1973- 1970: (األولالمخطط  الرباعي(  

املركز الوطين : ساهم يف تطبيق هذا املخطط عدة أطراف وهم
حملو األمية باعتباره جهة تقنية، حيث كلف بتوفري الوسائل التعليمية 

البحوث والدراسات  وتكوين املنشطني والعاملني يف امليدان، وإجناز
ذه العملية، وكدا اجلماعات احمللية من الواليات و  البلديات، اخلاصة 

وجهات أخرى ) الشركات الوطنية(اهليئات واملؤسسات االقتصادية 
ا الربنامج يف قطاع اخلدمات ويف املدارس ذطبق ه .من اجملتمع املدين

النظامية واملساجد والكتاتيب والزوايا ومراكز إعادة الرتبية والتأهيل، 
يون أمي اخل استهدف حمو أميةمل.. ويف دور الشباب واملراكز الثقافية
حمو أمية مائة ألف أمي يف إضافة إىل .يف قطاع حمو األمية اجلماهريي

 . جمال حمو األمية الوظيفي والذي مشل القطاعني الصناعي والفالحي

 1977- 1974: (المخطط الرباعي الثاني(  
أمي موزعني كما هو  560.000استهدف هذا املخطط حمو أمية 

  :مبني يف اجلدول التايل
يوضح توزيع عدد األميني وعدد الذين مت حمو ): 03(اجلدول رقم 

  أميتهم حسب القطاع اجلماهريي أو الوظيفي
 النسب املئوية عدد الذين مت حمو أميتهم  عدد األميني القطاع

 %24 97.870  مواطن 400.000 اجلماهريي
 %82 131.918  عامل وفالح 160.000 الوظيفي
 %41 229788  560.000 اجملموع

 )11(: المصدر                                                    

       )2001- 1990(أمية المرأة والفتاة  مشروع محو -

بعد إبرام اتفاقية ثنائية بني املركز الوطين حملو األمية باعتباره     
تنشط يف ميدان حمو األمية أو  جهة تقنية رمسية مع خمتلف اجلمعيات

عمل يف هذا اجملال، حيث يقوم املركز بتزويدها اليت ترغب التنسيق وال
مبختلف الوسائل التعليمية والتحفيزية اليت تساعدها على أداء مهمتها 

بتأطري الدورات التكوينية لفائدة الناشطني  النبيلة،كما يقوم أيضا
برز يف هذه الفرتة مشروع حمو أمية املرأة .العاملني مع هذه اجلمعيات

امرأة وفتاة  30.000دف إىل تأهيل وترقية والفتاة الذي كان يه

اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وهو عبارة عن جتربة وطنية انتقائية مركزة، 
مشلت أربع واليات منوذجية يف املرحلة األوىل، مع إمكانية تعميم 

  .العملية بعد ذلك يف الواليات األخرى يف املرحلة الثانية
ملرأة والفتاةابتداء من عام لقد شرع يف تنفيذ مشروع حمو أمية ا

 بصفة فعلية، وذلك بعد سلسلة من االتفاقات مع اليونيسف، 1991
وإىل جانب تعليم املرأة والفتاةالقراءة والكتابة واحلساب هدف هذا 
الربنامج إىل تزويدهن باملعارف التطبيقية اليت تساعدها يف احلياة 

ل الرتبوية املختلفة  األسرية واالجتماعية، هلذا منحت العملية الوسائ
كآالت اخلياطة وآالت النسيج مما حفز األميات على اإلقبال 

أعطت هذه العملية دفعا قويا لعملية حمو األمية .ومواصلة الدراسة
حيث نال هذا املشروع مسامهة معتربة من طرف الوكالة الكندية 
للتنمية الدولية كما نال أيضا رعاية اللجنتني الوطنيتني لليونيسف 

  . بفرنسا وإسبانيا
ّ                                                         ن  اإلنعاش الذي عرفته عملية حمو األمية بفضل هذا املشروع من بني إ

األسباب اليت ساعدت على ترقية املركز الوطين حملو األمية إىل ديوان 
وعليه أنشئت  .)12(وطين مكلف بتعليم الكبار إىل جانب حمو األمية

بقرار وزاري ملحقات للديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار 
مست بعض الواليات على أن   1999ديسمرب  15مشرتك بتاريخ 

  . يعمم هدا اإلجراء على كل واليات الوطن
  )2016-2007( مرحلة اإلنعاش  -

ائيا على األمية،  تعد تنفيذا إلسرتاتيجية وطنية رامية إىل القضاء 
كومة أن احل حيث ذكر رئيس الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار

ائيا يف البالد  وضعت إسرتاتيجية شاملة للقضاء على األمية 
2016قبل

فبفضل جهود وزارة الرتبية الوطنية اليت دأبت على  .)13(
تعزيز تعليم األطفال مع مكافحة ظاهرة التسرب املدرسي، منع طرد 

 50سنة، ومت ختصيص  16أي تلميذ من املدرسة ما مل يتجاوز عمره 
فيذ اإلسرتاتيجية الوطنية حملو األمية من طرف مليار دينار لتن

جند الديوان الوطين مؤسسات تربوية ودور للشباب  حيث .احلكومة
ومراكز ثقافية وكذا املساجد لتجسيد إسرتاتيجية الدولة الرامية للقضاء 

  .على األمية يف اجلزائر
 فعالة الكبار بصفة لتعليم الوطنية اإلسرتاتيجية تنفيذ ميكن ال لكن

واحد، إذ  آن يف والفعالية باملرونة يتميز الذي الشامل التأطري غياب يف
 املستمر      ّ  والتكي ف اجلواري العمل الدوام على يتطلب النشاط أن هذا

 وهلذا استحدثت اجلزائر هيئتني. التدخل حقل خصوصيات شروط مع

 :تتمثل يف البالد سلطات تقررها اليت األمية حملو الوطنية الربامج لتنفيذ
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 قانونيا التابعة املهام إليه تسند إداري هكيل هي :األولى الهيئة 

 املرسوم أحكام الكبار مبوجب وتعليم حملو األمية الوطين الديوان إىل

  1997 ديسمرب 20 يف املؤرخ 97-489 رقم التنفيذي
 أجل من والشراكة والتنسيق للتشاور فضاء تشكل :الثانية الهيئة 

 املنتدى" املسمى الفضاء هذا وسيجمع األمية، حمو نشاطات ترقية

كافة الشركاء اجلزائريني املعنيني مبحو " األمية حملو اجلزائري الوطين
وتكمن املهمة الرئيسية هلذا  .األمية، ومن بينها اجلمعيات املستقلة

املنتدى يف توفري أحسن الشروط املمكنة إلجناح اإلسرتاتيجية الوطنية 
 .حملو األمية

 مية في الجزائرمراكز محو األ .2

الديوان الوطين : ميكن تصنيف مراكز حمو األمية يف اجلزائر إىل
  .يدانهذا املاليت تنشـط يف  اجلمـعياتوكدا خمتلف حملو األمية 

  الديوان الوطني لمحو األمية  -
أو املركز الوطين - الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكباريعد 
تأسس   مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، -مية سابقاحملو األ

كمصلحة تابع لوزارة اإلرشاد القومي مبوجب مرسوم رئاسي حتت 
أي بعد احلملة الوطنية احلماسية  1964أوت  31مؤرخ يف  269رقم 

، مل يشرع الذكراليت عرفتها البالد بعد االستقالل مباشرة كما سبق 
ويله إىل مؤسسة عمومية هذا اجلهاز الوطين يف العمل إال بعد أن مت حت

مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل مبوجب أمر حتت 
وقد وضع  حتت وصاية وزارة  1966مارس  23بتاريخ  61-66رقم 

عندما مت حتويله إىل ديوان  1995إىل غاية سنة  ،)14(الرتبية الوطنية
مل رقم وطين حملو األمية وتعليم الكبار مبوجب مرسوم تنفيذي حي

ووضع حتت وصاية مصاحل رئيس   1995ماي 20مؤرخ يف  95-143
حيث أعيد وضعه مرة   1997ديسمرب  20احلكومة مباشرة إىل غاية 

يكلف الديوان الوطين حملو . ثانية حتث وزارة الرتبية الوطنية من جديد
  )15( :األمية مبا يأتـي

ا أن تسمح  يقرتح - للدولة بضبط ويعد مجيع العناصر اليت من شأ
إسرتاتيجية وطنية يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار، ويضع حتت 
تصرف احلكومة البيانات الضرورية إلعداد الربامج الوطنية اخلاصة 

  . مبحو األمية وتعليم الكبار
ينفذ برامج حمو األمية وتعليم الكبار يف إطار التوجيهات  -      

  . اإلسرتاتيجية الوطنية
مثل الوسائل املادية واملالية والبشرية اليت تعبئها الدولة يستعمل أ -

لتحقيق أهداف حمو األمية وتعليم الكبار طبقا للقوانني والتنظيمات 
ا   . املعمول 

يساهم يف جتسيد أبعاد مفهوم التضامن الوطين بتعميم مكافحة  -
على  األمية عن طريق تعبئة القدرات الوطنية وبتأطريها والسهر

ا، وإرسال تقرير سنوي إىل السلطة  الوصيةمراقبت   . ها وتقومي نشاطا
يعمل على توفري الربامج واملناهج والنماذج األساسية للكتب و  -

الوسائل التعليمية املتعلقة مبحو األمية وتعليم الكبار وضبط 
  . مقاييسها

األمية وتعليم الكبار،  املكلفني مبحو علمنيامليتكفل بتكوين  -
  . مع اهليئات واملؤسسات واجلمعيات املعنية بالتنسيق

  يتكفل مبهمة التوجيه واإلعالم باستعمال مجيع وسائل االتصال،  -
ينجز مجيع الدراسات  العلمية  والتقنية  وامليدانية  املتعلقة  بظاهرة   -

  . األمية  وحموها ويشجع  ذلك
ول موضوع ينظم احملاضرات وامللتقيات واأليام الدراسية واملعارض ح-

  . األمية
يساعد ويدعم النشاط اجلمعوي يف جمال حمو األمية وتعليم  -

  . الكبار
يعمل باالتصال مع مجيع القطاعات االجتماعية والرتبوية والثقافية  -

املعنية من أجل تعبئة مستخدمي تأطري واحملال واهلياكل الضرورية 
  . لتنفيذ اسرتاتيجية حمو األمية وبراجمها الوطنية 

يعمل يف إطار التنظيم املعمول به من أجل إقامة عالقات التعاون -
، ويستغل مجيع املعلومات ؤسسات واهليئات الدولية املتخصصةمع امل

  .والدراسات املرتبطة بالتجارب الدولية يف جمال مكافحة األمية 
باإلضافة  :لتنفيذ مهامه على جمموعة من الشركاء وهم يعتمد الديوان

الرمسية واجملتمع املدين توجد املنظمات الدولية، كما هو اجلهات  إىل
  ).01(مبني يف الشكل رقم 

  شركاء الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار): 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

 املوقع االلكرتوين للديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار: املصدر

http/www.onaea.edu.dznouvelle_page_3.ht  
  لجمـعيات التي تنشـط في ميدان محو األميـةا - 

عرفت حماربة األمية يف مطلع التسعينات جتدد النشاط بفضل 
مشاركة حركة مجعوية حديثة النشأة، إذ يرجع ظهورها باجلزائر ابتداء 

 ديسمرب4  املؤرخ يف 90- 31 ، عن طريق القانون رقم1991من عام 



 

139 

ديد قواعد تنظيم الذي وضع اإلطار التشريعي من أجل حت 1990
ّ                       مما نتج عنه عد ة مجعيات جعلت حمو األمية . اجملتمع املدين يف اجلزائر             

  .من بني أهدافها
وميكن تقسيم اجلمعيات اليت تنشط يف إطار حمو األمية إىل 

  :جمموعتني
واليت : اجلمعيـات الوطـنية غري املتخصصة يف ميدان حمو األميـة -

لكبار كاجلمعية الوطنية تعليم اتضع من بني أهدافها حمو األمية و 
تشغيل الشباب وتطوير احمليط االجتماعي، اجلمعية الوطنية لتكوين و 

خلية البحث والتفكري حلماية اإلنسان وحميطه، مجعية االنبعاث 
الثقايف، اجلمعية الوطنية لرتقية املرأة يف اجلنوب، مجعية اإلرشاد 

ت حملية ال حصر هلا باإلضافة على عدة مجعيا.... واإلصالح الوطين
ا حمو األمية   .من بني نشاطا

اليت تعمل : اجلمعيات  املتخصصة يف نشاط حمو األمية -
، فعلى املستوى الوطين توجد جاهدة على القضاء على األمية وحموها

معية الوطنية حملو األمية اقرأ، والرابطة الوطنية للكتاب وحمو األمية اجل
لي يوجد عدة مجعيات والئية من بينها القلم، أما على املستوى احمل

نذكر مجعية أمل، النور، الراشدية لرتقية العائلة وحمو األمية، مجعية 
                                                                                         .النصر وغريها

جدة من بني أشهر اجلمعيات اليت ختصصت يف حمو األمية واملتواو 
، اليت "اقرأ"اجلمعية الوطنية حملو األمية : عرب أغلب واليات الوطن

عملت على التحسيس بضرورة احلاجة للتعاون وتوحيد املبادرات 
م  املتناثرة للجمعيات وتركيز محاسهم الفياض وتنسيق طاقا
 .املتصاعدة واجملهودات اليت توظفها يف إطار خبري، منظم ورمسي

بالطابع الرتبوي، الثقايف،  "اقرأ"زائرية حملو األمية اجلمعية اجلومتيزت 
اعتمدت بقرار من وزارة الداخلية واجلماعات  التكويين واخلريي،

،ومن هنا كانت االنطالقة الرمسية 1990سبتمرب 29احمللية بتاريخ 
  .والزالت متواصلة حىت تقضي على األمية يف األوساط الشعبية

ى حتسيس وجتنيد املواطنني وسامهت هذه اجلمعية الوطنية عل
والسلطات الوطنية واحمللية بآفة األمية، تعمل على فتح أقسام حمو 

ا...األمية عرب كامل الرتاب الوطين املتميزة حتصلت اجلمعية  ولنشاطا
ودولية، إذ تعد عضو  اجلزائرية حملو األمية اقرأ على اعرتافات إقليمية

عضو ونائب رئيس ، 1977 الشبكة العربية للمنظمات األهلية من
عضو مالحظ ، 1999الشبكة العربية حملو األمية وتعليم الكبار سنة 

  .2000يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب سنة 
  المقاربة بالكفاءات في تعليم الكبار : ثالثا

قبل التطرق إىل املقاربة بالكفاءات يف تعليم الكبار ال بد من 
بالكفاءات كطريقة منهجية بيداغوجية وجدت حتديد مفهوم املقاربة 

لتحسني التعليم، مث أدرجت يف جمال تعليم الكبار كضرورة ضمن 
، والرامية للقضاء 2007اسرتتيجية وطنية شاملة انطلقت مع عام 

  .اجلذري والتام على األمية يف اجلزائر
  مفهوم المقاربة بالكفاءات .1

ا تتيح للمتعلم تأدية مجلة القدرات اليت "تعرف الكفاية على أ
،  )16("مشكالت معينة مهام وأنشطة معينة يف وضعيات خمتلفة أو

والكفاية أيضا جمموعة من املعارف والقدرات الدائمة من املهارات 
املكتسبة عن طريق استيعاب معارف وجيهة وخربات مرتبطة يف جمال 

ذا تعرب يف  الكفاية عن االندماج الذي حيدث لدى املتعلم" معني، و
معارفه ومهاراته وقدراته كي يستطيع أن يقوم مبهمات متكنه من 

وهي . )17("معاجلة مشكل معني تطرحه عليه وضعية من الوضعيات
ا كلية "عبارة عن  ا املتعلم على اعتبار أ عمليات ذهنية يقوم 

ا أشبه بأركسرتا تعزف بأدوات             ّ                                          تتكون من تعل مات خمتلفة وكأ
  )18("خمتلفة

كممارسة "قة املقاربة بالكفاءات يف الظهور بدأت طري
وانتقلت التجربة إىل فرنسا يف ...بيداغوجية ألول مرة يف كندا

التسعينيات حلل مشكلة الفشل الدراسي يف الثانويات الفرنسية يف 
؛ حيث ارتأت وزارة الرتبية الوطنية الفرنسية العمل 1992عام 

ها التعليم الفرنسي بعد أن باملقاربات ملواجهة األزمات اليت يتخبط في
ويشكل الالجتانس . أمضى سنني طويلة يف تطبيق البيداغوجيا الفردية

بني التالميذ والفشل الدراسي من األسباب الرئيسية لتطبيق هذه 
  )19("الطريقة يف التعليم

واملرحلة االنتقالية من نظام املقاربة باألهداف إىل نظام املقاربة 
جديدا للمنظومة التعليمية، مما حييل إىل بالكفاءات شكلت تصورا 

، وهي  situation problème"الوضعية املشكلة"احلديث عن 
إحدى املصطلحات اليت شاعت مع ظهور نظريات الرتبية احلديثة 
ا اجملال  القائمة على حتسني املستوى التعليمي للتالميذ، ويقصد 

لتعلمية املتصلة املالئم الذي متارس من خالله األنشطة واملهارات ا
بكفاءة املتعلم، بعيدا عن التقليد وتكريس احملاكاة، وكما يذكر 

هي كيفية "يف دراسة له حول املقاربة بالكفاءات " فيليب مرييو"
  )20("التأقلم مع وضعيات معقدة 

من هذا املنطلق تعترب مقاربة العملية الرتبوية يف ضوء هذا املفهوم 
ليس املهم أن أنه تقوم على فكرة أال وهو املقاربة بالكفاءات 

يكتسب املتعلم املعرفة، بل املهم أن يشغل تلك املعرفة، مما يفرتض 
التفاعل معها انطلقا من التغريات اليت حدثت لديه ذهنيا، فالتعلم 
يتم بفضل وضعية أو مشكلة حدث لدى املتعلم اختالال معرفيا، 
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وعليه  .شكلوتدعوه إىل البحث عن توازن عرب مسار كل هذا امل
 :دف املقاربة بالكفاءات إىل

جعل املتعلم يف قلب االهتمام والتفكري خالل العملية الرتبوية  •
 .التكوينية

 .تأهيل املتعلم لالندماج يف احلياة العملية، وإظهار مؤهلته وقدراته •

 .رفع كفايات املتعلمني •

  .انفتاح املؤسسة على احلياة واحمليط •
ألهداف هي اليت تفسر اعتماد املقاربة واجلدير بالذكر أن هذه ا

بالكفايات على أنشطة متفتحة على خربات املتعلم وعلى حميطه، 
فلهذا املفهوم موقع متميز يف فهم النشاط العلمي التعلمي الذي 
يعتمد على هذه املقاربة، فاألهم ليس تعليم املتعلم جمموعة من 

تعلمات يف وضعيات املعارف واملهارات واملواقف، بل استثمار هذه ال
 .مدرسية أو خارج املدرسة هي األهم

، اليت تعترب أنشطة تتيح االندماجيةوهنا نطرح مفهوم الوضعيات 
للمتعلم أن يقوم مبهام تتطلب إدماج التعلمات، واستثمارها بكيفية 

  )21(شاملة يف حياته اليومية
 ولكي ندرك هذا املفهوم بشكل معمق نرجع إىل أحباث

 )22("املعارف املمارسة"لذي حتدث عما أمساه با" مالكليف"
فليس للمعرفة . وتشكل جمموع هذه املعارف كلية منسجمة ومركبة

ا، ولكن تكمن قيمتها يف كيفية تشغيل جمموعة من  قيمة يف حد ذا
التعلمات يف وضعيات اندماجية، ولذلك استخدمت أدبيات 

إن هذا ، )(Mobilisationالكفايات مفهوم تشغيل التعلمات 
التشغيل له مقصد حمدد، وهو حل مشكل يواجهه املتعلم فيستدعي 
ا هذه  منه حتريك تعلماته ليتم معاينة وإجياد الكيفية اليت يوظف 

 )23(التعلمات

ّ                           ومن البديهي أن نقول بأن  املتعلم هو الفاعل يف إدماج                        
املكتسبات وليس املعلم، يعين ذلكأن إدماج املكتسبات عملية 

مكتسب بصورة  كما ال ميكن إدماج إال ما هو. أساسهاشخصية في
ّ               جيدة، ومعىن ذلك أن على املعلم أن ميك ن املتعلم من كل األدوات                                  

  .اليت تسمح له باستثمار مكتسباته
  المقاربة بالكفاءات في مجال محو األمية .2

ّ                                                     إن  املقاربة بالكفاءات منهج يف التعليم ال يكون فيه املتعلم   
بل مشاركا وباحثا عن املعلومة بشىت الوسائل  متلق للمعلومات فقط

املمكنة، فهو يعتمد على النشاط الذايت واملشاركة الفعالة للمتعلم 
حتت إشراف املعلم  واالستنتاجخالهلا قد يقوم بالبحث  واليت من

  .وتوجيهه وتقوميه

بناء املعارف وتثمينها وإىل " من املقاربة بالكفاءات  والغاية
ى استعماهلا واستثمارها لتلبية احلاجات اللغوية تنمية القدرة عل

وتتميز هذه املقاربة جبعل الدارس مركز .والثقافية واالجتماعية
االهتمام تدور حوله العملية التعليمية التعلمية، األمر الذي 
يستوجب تغري ملمارسات التعليمية املوروثة حيث يصري املدرس 

وضعيات أو اسرتاتيجيات  املوجه واملساعد لبناء املعارف من خالل
  .)24("مثل إسرتاتيجية املشروع

وباعتبار أن املتعلم الكبري يقبل على برنامج حمو األمية وهو 
حيمل رصيدا من التصورات واالستعدادات واملواقف، فهو يبحث 

  .فهم مشاكله يف الوضعية اليت يعيشها
ويف السياق نفسه جاء احلديث عن إمكانيات تعليم الكبار 

أميتهم يف ضوء املقاربة بالكفاءات، ليصبح املتعلم شريكا يف  وحمو
هلذا ومن .بناء املواقف التعليمية وإنتاج املعرفة بتساؤالته ونقاشاته

  :أجل تنفيذ املقاربة بالكفاءات يف أقسام حمو األمية ال بد من
م  - بناء املوقف التعليمي على حاجات املتعلمني واهتماما

م شكال ومض م، فيهدف وتطلعا مونا، وأن يكون مالئما لقدرا
م، مع  الربنامج إىل إرضاء ميول الكبار، واالستجابة الهتماما

املتعلمني بدال من الرتكيز على مظاهر  الرتكيز على مواطن القوة يف
  .العجز والقصور لديهم

                                 ّ                   أن يساهم املتعلمون الكبار بطريقة فع الة ونشطة يف عملية  -
  .التعلم

يف االعتبار عند تصميم الربنامج وحتديد حمتوياته أن يؤخذ  -
م املرتاكمة يف جمال  واختيار وسائل تقدميه معارف الكبار وخربا
                                             ً     الربامج اخلاصة، وأن تكون تلك املعارف واخلربات مصدر ا من 

  .مصادر التعلم
أن تتعدد الطرق اليت تستخدم يف تعليم الكبار ملواجهة الفروق -

ني يف القدرات واالهتمامات، ويف اخللفية املعرفية الفردية بني املتعلم
  .والثقافية واملهنية

ومن أجل جناعة املقاربة بالكفايات ال بد من االهتمام بتكوين 
، الذين البد وأن تكون هلم قدرة على )معلمي الكبار(املكونني 

التواصل واالستماع مع اإلملام باألهداف املراد حتقيقها باختيار 
  ....نيات املالئمة الحتياجات وقدرات املتعلمنيالطرق والتق

  "سلسلة حواء"قراءة تحليلية لكتاب اللغة العربية : رابعا
إن تعليم اللغة العربية يتم عرب ثالث مراحل كما سبق الذكر، 

يات ثالث، كما يتضح يف الشكل هذه املراحل تشمل مستو 
  ).02(رقم
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أكتوبر إىل غاية يدوم تسعة أشهر من الفاتح  :المستوى األول -
جوان، خيصص لالكتشاف والتعرف على احلروف األجبدية  30

واألصوات واجتماعها، آليات القراءة لكلمات ومجل ونصوص 
املذكر، (بسيطة، كما يشمل االستعمال الضمين للقواعد النحوية 

  ...)املؤنث، املفرد، اجلمع
ل أربع ساعة، مبا يعاد 216أسبوع أي  36يوزع املستوى األول على 

حصص أسبوعيا، مبعدل ساعة ونصف لكل حصة، ويف ثالث 
يئة املتعلم : مراحل أساسية وهي املرحلة التمهيدية من أجل 

، مرحلة التعلمات األساسية يف القراءة )تدوم شهر(اجتماعيا ونفسيا
والكتابة واليت تستغرق مخسة أشهر، وآخر مرحلة يف هذا املستوى 

ا ثالثة أشهرما يعرف مبرحلة التعلمات    .الفعلية ومد
من الشهر أكتوبر للعام (يدوم أربعة أشهر : المستوى الثاني -

اية شهر يناير ساعة توزع حبجم  44،مبقدار )املوايل إىل غاية 
  .ساعات يف األسبوع بأربع حصص أسبوعيا 9الساعي 

يهدف املستوى الثاين إىل تثبيت مكتسبات املستوى األول عن 
م والتعرف على األصوات والكلمات املألوفة طريق تنمية قد را

وخالل .املقدمة يف نصوص بسيطة، واليت متهد إىل القراءة السريعة

هذه املرحلة تكون احملاوالت األوىل الرامية إىل التدريب على التعبري 
، واالستعمال املكتوب للقواعد )مجل وفقرات قصرية(الكتايب 
  .النحوية

مخسة أشهر ابتداء من فرباير إىل غاية  مدته :المستوى الثالث - 
مرسالت، (جوان، يعد مرحلة للتدريب على االتصال املكتوب 

ائي ...)تقارير، أو ملء استمارة دف هذه املرحلة إىل ترسيخ   ،
آلليات القراءة مع فهم املعىن العام للنص وإكساب القواعد 

  .األساسية اليت حتكم اللغة من حنو وصرف
املستوى باملتعلم الكبري اىل درجة التكفل بنفسه،  ويرقي هذا   

وامتالك املعارف القاعدية الضرورية للتعلم الذايت واالندماج يف 
اية هذا املستوى .مسار تربوي آخر، وبالتايل متحى أميته ويف 

يفرتض أن تكون الدارسات قد متكن من القراءة البصرية والصوتية 
ا اليومية مثل البطاقات والالفتات للوثائق اليت تتعامل معها يف حي ا

قادرات على اإلخبار شفويا وكتابيا عما تقرأ ...ومواصفات الدواء
تعمال مفردات وتعابري وتطالع، تستطيع كتابة نصوص باس

  ....مناسبة

  املستويات الثالثة لتعليم الكبار يف أقسام حمو األمية): 02(الشكل رقم 

  
ذا العنصر تصفح كتب اللغة العربية وعليه سنحاول من خالل ه

  .ومن مت حتليلها
  )25(كتاب المستوى األول للغة العربية -1

صفحة، مقسم إىل تسعة حماور قمنا  98الكتاب يتكون من 
بتصنيفها حسب أبعاد النصوص، وهذا ما سيوضحه اجلدول 

  )04(رقم
  
 

  )26(كتاب المستوى الثاني للغة العربية -2
سلة حواء من احلجم املتوسط، عدد كتاب املستوى الثاين من سل

صفحة، حيث مشل كتاب جمموعة من النصوص  168صفحاته 
للقراءة واملطالعة واحملفوظات، باإلضافة إىل نشاطات اإلدماج واجناز 

  .املشاريع
مت توزيع دروس الكتاب على مثانية حماور تتناول اجملاالت املختلفة هلا 

اقع املعيش، كما هو مطروح يف عالقة باملرأة والفتاة، مستمدة من الو 
  )04(اجلدول رقم 

المستوى الثالث

مرحلة تكميلية

الثانيالمستوى 

مرحلة التدعيم

المستوى األول

مرحلة األساس

مرحلة التعلمات المرحلة التمھيدية
األساسية

مرحلة التعلمات الفعلية
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 )27(كتاب المستوى الثالث للغة العربية   -3

كتاب اللغة العربية املستوى الثالث مكمل للكتابني السابقني 
صفحة وتسعة حماور، تتناول  89األول والثاين، وهو يتضمن 

موضوعات تعاجل قضايا وطنية، اجتماعية، بيئية، تربوية وأدبية 
من اهتمامات حواء وواقعها، كما هو موضوع يف  نابعة

 )04(اجلدول رقم

توزيع حماور الكتب حسب املستويات وأبعاد ): 04(رقم اجلدول 
  النصوص

  أبعاد النصوص
  "سلسلة حواء"محاور كتب اللغة العربية 

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول

  االجتماعي

  المرأة والفتاة
  األسرة

  م والثقافةالعل
  عادات والفنون والحرف

  المرأة والفتاة
  التربية واألسرة

  األمومة والطفولة
  األسرة والمجتمع
  المرأة والعمل

  المنظمات الدولية
  نوادر- 

  /  التربية الدينية والخلقية والمدنية  عقيدة المسلم وأخالقه  الديني واألخالقي
  لصحيةالتربية ا  التربية الصحية  العالج والوقاية  الصحي
  الطبيعة والبيئة  المحافظة على البيئة  البيئة والطبيعة  البيئي
  الوطن والمواطنة  الموطن والمواطنة  الوطن والمواطن  الوطني

  /  تاريخ وجغرافية بالدي الجزائر  تاريخ بالدي الجزائر  التاريخي والجغرافي
  /  اقتصاد األسرة  /  االقتصادي
  ة واالتصالالعلوم التكنولوجي  /  /  التكنولوجية

  الدراسة امليدانية    : املصدر
من خالل قراءتنا لكتاب اللغة العربية حملو األمية مبستوياته 
الثالث مت الوصول إىل نوعية الكتاب من ناحية إمجال املواضيع 
انطالقا من دوافع املتعلم الكبري سواء كانت اجتماعية، أو دينية، أو 

جمة يف الكتب يف جمملها ، كما أن النصوص املرب ....صحية أو
مستوحاة من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وبالرغم من أن املسألة 
اجلوهرية املتمثلة يف احملور الديين مل تطرح يف كتاب املستوى الثالث، 
إال أن مواضيعه عوجلت ومت االعتماد على الدين يف ذلك، مع 

المية العربية ترسيخ قيم وعادات جزائرية تأكيدا على اهلوية اإلس
  .للمجتمع اجلزائري

وتطرح املقاربة بالكفاءات يف تعليم الكبار وحمو أميتهم مسألة 
املشاريع البيداغوجية من أجل دفع الدارس إىل االخنراط يف 

وضعيات تستدعي إدماج املكتسبات وحتيلها يف شكل وظيفي، "
ن إرادة يسمح مبمارسة الكفاءة امليدانية ذات البعد الواقعي النابع م

ورغبة شخصية جتعل املتعلم الكبري طرفا أساسيا وفعاال منذ ختطيط 
ومن بني املشاريع البيداغوجية  .)28("املشروع إىل غاية التجسيد

إجناز : الوظيفية يف كتاب املستوى األول نذكر على سبيل املثال
وإعداد عالمات وإشارات اخلطر، معرض لألعشاب الطبية 

  ...وللمنتجات التقليدية

تكملها مشاريع املستوى الثاين كإجناز شهادة مدرسية، بطاقة 
نئة، علم اجلزائر وإجناز خريطة للجزائر وغريها من املشاريع 

وقد تنوعت املشاريع البيداغوجية املعتمدة يف املستوى الثالث .اهلادفة
حسب األبعاد اليت مت طرحها مسبقا، مثال ويف حمور العلوم 

من الدارسات ملئ صك بريدي، والتعرف على والتكنولوجية طلب 
  .مكونات احلاسوب

كان كتاب املستوى األول بسيط وهادف يف توصيله 
للمعلومات، يشمل توعية وحتسيس املتعلم يف خمتلف جوانب 
حياته، سواء اخلاصة باملخاطر اليت تواجهه، يتماشى مع قدرات 

م وأهدافهم   .الكبار واستعدادا
ثاين والثالث يف تعليم اللغة العربية ينطلقان كتاب املستوى ال أما

من تعلم جمموعة من األفعال الكالمية، كاالستفهام، النهي، 
من أجل متكني الدارسات من التواصل اللغوي ... التعجب

الطبيعي، وكذا جمموعة من الرتاكيب للجمل الفعلية واالمسية، وصيغ 
من الصيغ، تعلم  الضمائر املنفصلة واملتصلة وأدوات الربط وغريها

ومتيزت نصوص كتاب .النحو والصرف والقواعد اإلمالئية وغريها
بعدم تشكيل الكلمات، هذا ما شكل صعوبة يف  املستوى الثالث

ا من طرف الدارسات هلذا اعترب هذان الكتابان فوق مستوى  .قراء
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الكثريات فهم فحواه، أو أنه موجه إىل فئة  الدارسات ويصعب على
تم أغلب . سنة 50شمل األمهات فوق السن واحدة ال ت لدا 

املعلمات يف تعليم الكبار على أجبديات الكتابة والقراءة فقط 
وتعترب باقي املشاريع ثانوية، هذا راجع على حد تعبريهن إىل 
الربنامج املسطر والذي ال بد من استكماله يف عاميني، وكذا بسبب 

للمتعلم الكبري الذي  احلجم الساعي املقرر، فهو مكثف بالنسبة
 .لذا هو دائم التغيب لديه ارتباطات والتزامات يف حياته اليومية

  خاتمة
تعد مشكلة األمية من املشكالت الكربى اليت تؤثر يف اجملتمع 

كبريا وتقف عائقا يف طريق تقدمه وتطوره، فهي مشكلة  تأثريا
وطنيا وقوميا من اجلهات   حضارية يتطلب القضاء عليها جهدا

 العاملية على اعتبار التعليم لها، وعليه أمجعت املؤمترات واملنظماتك
بعملية التنمية  وسيلة األساسية لتحسني وضع اجملتمع، والدفع

ا   .بكافة تفرعا
واجلزائر من بني الدول اليت كثفت اجلهود للقضاء على األمية، 

وطنية طبقت فيها تقنيات مستحدثة كاملقاربة  إسرتاتيجيةبواسطة 
الكفاءات، واليت تضع املتعلم الكبري حمور اهتمامها، تنطلق من ب

وقد استهدفت مكافحة األمية .اهتماماته واستعداداته من تعلمه
" سلسلة حواء"وتعليم الكبار من خالل تصفحنا لكتب اللغة العربية 

الدارسة املهارات اللغوية  حتقيق أمور أساسية، فعمدت على إكساب
وعة من القيم األخالقية واالجتماعية األساسية مع غرس جمم

ّ                            واحلضارية فيهن ، وتزويدهن  مبجموعة من النصوص القرآنية            ّ             
ّ                                   واألحاديث النبوية اليت حتفزهن  على تعلم اللغة العربية، كما هدفت                           
ن  معارف وسلوكات تستثمر يف وضعيات ومواقف قد  ّ                                          إىل إكسا         

م اليومية، مع حتسيس وتوعية شاملة   .تعرتض حيا
أسفرت عنه هذه الدراسة االهتمام فقط بتعليم أجبديات  ومما

القراءة والكتابة مع إمهال باقي الدروس، وعدم االهتمام باملشاريع 
البيداغوجية واعتبارها ثانوية، بسبب املدة القصرية اليت مت وضعها من 
طرف احلكومة بغرض تعليم الكبار، فهل ممكن للكبري أن يتعلم 

  شهرا؟) 18(بية يف مدة مثانية عشرة ويتحكم يف اللغة العر 
كان البد من التأكيد على مرونة الربنامج، مرونة يف اختيار  مث

النصوص حسب دوافع ورغبات واحتياجات املتعلم الكبري، فالدروس 
هي تلبية هلذه الرغبات، وعلى املدرس أن يدركها ليستطيع أن ميحوا 

م إىل املشا   .ركة الوظيفية الفعليةأمية دارسيه وتعليمهم، والوصول 
ا من خالل هذه الدراسة  ومن أهم التوصيات اليت خرجنا 

 اإلسرتاتيجية إعادة النظر يف املدة احملددة لتعليم الكبار يف إطار

الوطنية حملو األمية، واالنطالق من دوافع واهتمامات الدارسات يف 
  . تقدمي نصوص الكتاب

األمية تعترب مهمة واألهم التذكري بأن مسألة القضاء على 
اجلميع، ترتكز على كل واحد منا، فهي ليست مبسألة تقنية أو مادية 
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  الهوامش

 ،للنشر الوي اجملد دار ،"الكبار تعليم النظامي غري التعليم"، الياس طه احلاج .1
  . 83، ص 1999 عمان،

 ،، دار املسرية للنشر والتوزيع"رتعليم الكبار والتعليم املستم"، مذكور علي أمحد .2
  .87، ص 2007 عمان،

  .83، مرجع سابق، ص احلاج طه الياس .3
 مقاربة ثقافية للمجتمع اجلزائري دراسة لبعض املالمح السوسيو" ،داود معمر .4

  276 ، ص2009اجلزائر، ، ، دار الطليطلة"واالقتصادية نفسية
 حملو للمركز الوطين البلدي، وثيقة مقدمة "األمية وخطرها" ،خمناش حممد العريب .5

  15، ص1984، األمية، اجلزائر
تقرير متابعة عاملي خاص بالتعليم "، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة .6

  84، ص2004 ،، اليونسكو"للجميع
 اإلسكندرية، ،، دار املعرفة اجلامعية للنشر"التنمية الثقافية والتنوير"، بدران شبل .7

  52، ص2006
 املركز إنشاء يتضمن1964 أوت 31 يف مؤرخ 269-64 رقم الرئاسي وماملرس .8

 .القومي اإلرشاد لوزارة تابعة كمصلحة األمية حملو الوطين

أمر حتويل املركز الوطين حملو األمية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية  .9
  1966مارس  23مؤرخ يف  61-66واالستقالل املايل حتت رقم 

، سلسلة مكتبة الشعب، الشركة الوطنية "كلة األمية يف اجلزائرمش"تركي رابح،  .10
  )بتصرف( 34 -33، ص 1980للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

11. Cf. ABDELLATIF Fathi, « Alphabétisation et post 
alphabétisation dans le cadre de l’éducation continue : 
l’expérience Algérienne », In : Stratégie 
d’apprentissage pour la post alphabétisation, Institut de 
l’Unesco pour l’éducation, Allemagne, 1988. 

، 1997ديسمرب سنة  20املؤرخ يف  489-97مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  .12
 1995مايو سنة  20املؤرخ يف  143-95يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 

 حملو األمية إىل ديوان وطين حملو األمية وتعليم واملتضمن حتويل املركز الوطين
  . الكبار

 ،2016 اجلزائر ختطط للقضاء على األمية قبل عام .13

http://arabic.people.com.cn/31662/6752691.html  
    16:33على الساعة  05/11/2011مت االطالع يوم 

، مركز ابن خلدون للدراسات "تعليم الكبار منظور اسرتاتيجي"، اهد ضياء الدينز  .14
  16، ص1993 ،القاهرة ،االمنائية ودار سعاد الصباح

املوقع االلكرتوين للديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار  .15
http/www.onaea.edu.dznouvelle_page_3.ht  

  16:33على الساعة  05/11/2011مت االطالع يوم 
16. Michel Sandra, « Le débat autour de la notion de 

compétence », Revue Point Recherche, N°74, Fev1994, 
pp1-3 

17. François  Marie- Gérard Xavier Roegiers, « Des 

manuels scolaires pour apprendre », Ed de boeck, Parie, 
2003, p56 



 

144 

18. Phillipe Perrenoud, « Construire des compétences dès 
l’école », ESF éditeurs, Parie, 1997,p30 

منتدى الرتبية و التعليم العام، من التلقني إىل التدريس باألهداف إىل املقاربة  .19
  www.djelfa.infoبالكفاءات،

  10:56على الساعة  03/11/2011: مت االطالع يوم
20. La compétence d’après Philippe Mérieux, Consulter Le 

26/10/2011à 15 :36 www.francois.muller.free.fr 
21. Rogiers Xavier, « Une pédagogie de l’intégration 

(Compétences et intégration des acquis dans 
l’enseignement) », non daté, p21 

22. Malglaive, G, «  Enseigner à des adultes Travail et 
pédagogie », Puf, Parie, 1993, pp 29-32 

23. François  Marie et Gérard Xavier Roegiers, Op cit, p 58 
سلسلة  كتاب اللغة العربية املستوى الثاين"، طالل عمارةو  كواهي عبد احلميد .24

  5بدون سنة، ص اجلزائر،، الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار ،"ءحوا

كتاب اللغة العربية املستوى " ، سعداوي األمني طالل عمارةو  بن جديد بومجعة .25
بدون اجلزائر، ، ، الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار"سلسلة حواء األول
  .سنة

  .بق، مرجع ساطالل عمارةو  كواهي عبد احلميد .26
سلسلة  كتاب اللغة العربية املستوى الثالث"، طالل عمارةو  مسعودي رابح .27

  بدون سنة اجلزائر،، ، الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار"حواء
لكتاب ) ة(دليل املنشط"، طالل عمارةو  سعداوي األمنيو   بن جديد بومجعة .28

، اجلزائر ،مية وتعليم الكبار، الديوان الوطين حملو األ"اللغة العربية املستوى األول
  24بدون سنة، ص 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

145 

  عند الشباب االستهالكتأثيره  على ثقافة و أسلوب الحياة 
 بلمعمر فاطمة 

 )تماعقسم علم االج(بمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية ) أ(أستاذة  مساعدة قسم 

 .المركز الجامعي بغليزان  

االنفتاح الفضائي واالتصايل املصاحب النتشار العوملة  عصر يف
 إىل للحياة كأسلوب الثقافة حتولت احلر يف زمن االقتصادو الكاسح 

 العقول خترتق فعاله إعالنية ووسيلة والتسوق للتداول قابلة سلعة

مش  التارخيية صوصيةواخل اهلوية على وتقضى االجتماعية القيم و

 جديدة آلية الثقافة أصبحت السوق حضارة ظل وىف ، العامل لشعوب

 ثوابت من واويغري  الناس فكر على وايهيمن أن مسريي العوملة يد يف

عقوهلم ولعل الشباب من أكرب الشرائح استهدافا هلذا التنميط الثقايف 
وعلى  اليت تعمل القنوات الفضائية من خالل كم هائل من الربامج

ا  رأسها اإلعالنات التجارية يف الرتويج له فهذه األخرية تلعب بقدر
ألمناط تسويق السلع وا يف     ً  رئيسيا  كبريا و    ً   دورا    االغرائية املتفننة 

تعمل  "   ً        ً غزوا  ثقافيا  "االستهالكية الغربية، وهذا ما يعتربه البعض 
 ثقافة اإلعالنات على ترسيخه يف سلوكيات الشباب حىت أصبحت 

ا، السلعة جودة من أهم عنها املعلن ورموزها عندهم  لسلعةا  ذا
  بالسلعة ة ال شعوريةعاطفي ارتباطات إىلم  سلوكيامعظم   وحتولت

متأملني يف ذلك حتقيق التميز الذي ختلقه هذه الثقافة اإلعالنية على 
  .رؤوس فنانيها ومشاهيــــــــــــــــرها

تهالكية  جيد أن أهم أهدافها ال واملستقرئ حلقيقة الثقافة االس
العملية البسيطة من تأثر باإلعالن والشراء  هيقتصر على هذ

تكمن يف حق اإلنسان املشروع يف  واالستهالك فقط  فاملشكلة ال
االستمتاع ولكن تكمن يف أسلوب هذا االستمتاع فهناك استمتاع  

أو  كامل يشبع كافة االحتياجات اإلنسان احلقيقية دون أن يشوهه
حيطمه ودون أن يسلبه قدرته على االختيار، واستمتاع مريض يدمر 
اإلنسان ويسلبه حريته فأسلوب احلرية الرأمسايل نفسه يكمن يف فكرة 

، بشر أنفسهمحتول كل ما يف اجملتمع البشري جملرد سلع حىت ال
فيصبح لكل شيء مثنه واجلميع معروضني يف األسواق ملن يدفع أكثر 

سلع بل يف األفكار وقوة العمل واإلبداع املادي ليس فقط يف ال
والعقلي، وحىت العواطف واملشاعر فالكل خاضع ملنطق الربح 

ذا تغري أسلوب حياة اإلنسان يف مجيع جوانب حياته،   واخلسارة ، و
فلم يعد  الباحثون واملهتمون بدراسة السلوك االستهالكي سواء يف 

يتكلمون عن ذلك السلوك املتعلق  أو االجتماعية ةامليادين االقتصادي
يف اغلبه بعملية الشراء وإمنا تعدى ذلك إىل احلديث عن الرموز 

" أسلوب احلياة " واملعاين الكامنة وراء هذه العملية واملقصود بذلك 

ا يف الرتويج  واليت جعلت القائمني على صناعة اإلعالن يستخدمو
 . لسلعهم أحسن إستغالل  

  : ة مفهوم أسلوب الحيا .1
انتشارا واسعا وهو وان  " أسلوب احلياة " لقد انتشر مصطلح 

كان له معىن سوسيولوجي مفيد يشري إىل األسلوب املميز يف احلياة 
إىل جمموعات ذات وضع معني يف إطار الثقافة االستهالكية  بالنسبة

احلديثة فانه يعرب عن الفردية والرغبة يف التعبري عن الذات والوعي 
سلويب فمن بني العالمات الدالة على ذوق الفرد ما يرتديه الذايت األ

من مالبس وطريقته يف احلديث وكيفية قضائه لوقت فراغه واجنازاته 
ومأكله ومشربه أو ما يفضله من طعام وشراب وبيته وسيارته، ومن 
هنا فان عهد الثقافة االستهالكية والتغريات يف أساليب اإلنتاج 

ى سلع ومنتجات ال حصر هلا قد فتح وتفتيت السوق والطلب عل
ا شكال من  باب االختيار أمام الناس وأصبحت عملية االختيار ذا
أشكال الفن ومل يقتصر ذلك على الشباب بل تعداهم وبشكل 
ملحوظ ليشمل متوسطي العمر وكبار السن ، ومن هنا يتبادر إىل 

بيت لستيوارت واليزا" قنوات الرغبة " الذهن ثالث مجل من كتاب 
ا تصور  )Stewart, Ayouine (ايوين وهي مجل يرى فيها املؤلفان أ

 :أغراض امليول احلديثة يف إطار الثقافة االستهالكية وهي 

  ال توجد اليوم موضة بل موضات فقط. 

  ليست هناك قواعد بل اختيارات فحسب. 

  كل فرد ميكن أن يكون أي فرد. 

رتة طويلة قد انتهكت فماذا يعين أن رموز املوضة اليت سادت لف
وان هناك حربا ضد األمناط املوحدة أو التماثل وان االختالفات قد 
أفقدت األشياء واألشكال معناها؟ املعىن هو أننا نتحرك جتاه جمتمع 
ليس له مجاعات واضحة املعامل أو املراكز أي مجاعات أصبح سلوكها 

لفراغ والسلع من اختيار للمالبس وأنشطة أوقات ا(املميز يف احلياة 
شيئا ينتمي إىل املاضي ويقوم هذا ) االستهالكية واالهتمام باجلسد
 )1(.التحرك صوب جمتمع استهالكي

وهناك جمموعة من العادات واملواقف واحلاالت اليت حتدد بدورها 
متيز طبقة من الناس عن غريها وتنعكس هذه العادات كلها على 

الفنون، : مارسات الثقافيةفردية الفرد وذوقه بالنسبة للسلع وامل
الطعام، اهلوايات، قضاء اإلجازات، ومن األمهية مبكان أن نؤكد أن 
ا حمفورة  العادات ال تعمل على مستوى املعرفة اليومية فحسب بل أ
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ا فهي تتضح من خالل حجم اجلسم وقوامه  على األجساد ذا
سده وطريقة املشي وتناول الطعام والشرب ودرجة احرتام الفرد جل

ونربة الصوت واللهجة، وباختصار فان اجلسد تعبري مادي عن الذوق 
الطبقي أو هو الذوق الطبقي وكل مجاعة أو طبقة أو شرحية هلا 
عادات خمتلفة، وعلى هذا األساس ختتلف أساليب احلياة والتمتع 
بالثقافة االستهالكية ووسائلها وأساليبها باختالف الطبقات 

املثال فان الربجوازي الصغري يتعلق دائما االجتماعية فعلى سبيل 
بأساليب احلفاظ على اجلسد وممارسة الرياضة والتدريبات اجلسمية 
وأدوات الزينة والطعام الصحي وسواها وهذا التعلق يوضحان  بأن 
اجلسم ذاته يعامل على انه عالمة لآلخرين وليس أداة، والربجوازي 

مما هو عليه بالفعل وتكون  الصغري اجلديد يطمح أن يكون شيئا اكرب
نظرته للحياة استثمارية وحيث أن رأمساله الثقايف واالقتصادي ضئيل 
فانه يسعى دائما لزيادته وهكذا فان أسلوبه يف احلياة هو أسلوب 
ا واالهتمام  حياة وهو يسعى إىل التعبري عن الذات واالفتتان 

الراحة والثقة باملظهر أما الربجوازيني الكبار فهم أكثر إحساسا ب
  )2(اجلسدية 

إن الذوق يصنف الناس كما ): "Bourdieu(بيري بورديو  يقول 
يصنف القائمني أنفسهم فاالستهالك وأساليب احلياة كما خيتارها 
ويفضلها الناس تنطوي على اختالف يف الذوق واحلكم وهذا 
االختالف يف حد ذاته يصنف أذواق الناس وحكمهم على األشياء 

عل هناك فوارق وحواجز وطبقات فمن الواضح أن اجملموعة ومن مث جي
املتجانسة مهنيا أو طبقيا هلا عادة أذواق متجانسة وأسلوب متجانس 
يف احلياة واملمارسات االستهالكية األمر الذي جيعل من املمكن رسم 
خريطة العامل ألذواق وأسلوب احلياة متيز بوضوح بني خمتلف 

لواحد يف فرتة زمنية واحدة ،ويف هذا املستويات داخل اجملتمع ا
السياق تصبح املعرفة أمرا مهما املعرفة بالسلع اجلديدة وبقيمتها 
االجتماعية والثقافية وكيفية استخدامها بشكل مناسب ومن هنا فان 
الثقافة أمر ضمين فاملسالة ليست مسالة نوعية ما نرتديه من مالبس 

النظرية تدور حول نظرة  ولكن كيفية ارتداءها، ومن مثة فان هذه
سوسيولوجية حمضة مفادها إن اإلشباع الذي يتولد عن املنتجات إمنا 
يرتبط مبدخلها ذي الرتكيب االجتماعي يف إطار لعبة تعتمد اإلشباع 
واملكانة على عرض الفروق واحملافظة عليها حتت ظروف التضخم 

ا  الناس وهنا يكون الرتكيز على الطرق املختلفة اليت يستخدم 
 )3(.املنتجات من اجل خلق روابط اجتماعية أو متايزات اجتماعية

 

  

  

 :دور اإلعالنات التجارية في ترويج مفهوم أسلوب الحياة .2

لقد بات املعلنون أو املسوقون يدركون أن  لكل طبقة اجتماعية 
م ونشرهم  م يركزون يف منتجا أسلوبا معينا يف احلياة ومن هنا فإ

على احتياجات كل طبقة من هذه الطبقات  لبضائعهم وسلعهم
فاحتياجات الطبقة العاملة ختتلف عن احتياجات الربجوازية 
واحتياجات املثقفني غري احتياجات الطبقات األخرى، وإذا أراد 
هؤالء املنتجون أن يصرفوا بضاعتهم فعليهم مراعاة هذه الفروق يف 

ءا من عملية االحتياجات ومن هنا تصبح الثقافة االستهالكية جز 
زيادة الدميقراطية الوظيفية يف القوى بني الطبقات وبني الرجال 
والنساء بني اآلباء واألبناء فالطبقات األقل قوة أصبحت قادرة على 

ومن املشاركة يف املمارسات االستهالكية اخلاصة بالفئات األكثر قوة، 
 لسلعةفلعلى االختالفات االجتماعية،  يدل استخدام السلع مثة فان 

وقدرة على هدم احلدود االجتماعية، وتفكيك الروابط املستقرة  دور
االستهالك وأفضليات منط احلياة تتضمن  طويال بني األشخاص، ألن

وتصنفه بالنسبة  أحكام تفرقة وأحكام متييز حتدد ذوقنا اخلاص
 لآلخرين، وتعترب السلع اليت حتدد احلالة االجتماعية وتساهم يف

 ويستثمر الذينلى اجملتمع وقمته هي السلع النسبية، الوصول إىل أع
السلع املعلوماتية من أجل إعادة تأسيس مسافة  يف أعلى قمة اجملتمع

السلع اجلديدة وقيمتها الثقافية  اجتماعية، ومن هنا تكون أمهية معرفة
  .واالجتماعية وكيفية استخدامها بشكل مناسب وصحيح

أسلوب ستهالكية بأن وقد أكدت إحدى نظريات الثقافة اال
ن أذواق املستهلكني استهالك السلعة يرتبط بالصورة املصنعة عليها أل

ختتلف من حيث الصورة أو اهليئة أو الشكل الذي يفضلون استهالك 
السلعة عليها فإذا كان ميكن القول بوجود منطق انبثاق رأمسال عن 

يشري إىل اإلنتاج فانه بالوسع أيضا القول بوجود منطق لالستهالك 
الطرق ذات الرتكيبة االجتماعية واليت تستخدم فيها السلع لتحديد 

واحلديث عن استهالك السلع خيفي على " العالقات االجتماعية 
الفور تلك التشكيلة الكبرية من السلع اليت تستهلك أو تشرتى 

ولقد أكد  ،عندما يلجا الفرد إىل متضية أوقات فراغه لشراء السلع 
على أن العوامل االجتماعية  "(Thorstein Veblen) بلنثورتشاين في

دور مهم ىف حتديد منط االستهالك حيث ركز على جمموعة من  تلعب
 ، "طبيعة الطلب" الضرورية وحتديد  العوامل تكمن وراء احلاجات

م على حنو يرمز  فعلى سبيل املثال أغنياء اجملتمع ينفقون بثرو
 وعلى هذا فإن، أعضاء اجملتمع لوضعهم الطبقي لتميزهم عن بقية

" االستهالك املفرط للسلع "هو " فيبلن" االستهالك املظهري عند 
ً                                          دليال  على عضوية املستهلك للطبقة املرتفهة ىف اجملتمع  اليت تعد    

هذا املصطلح ىف الدراسات " فيبلن " وقد استخدم"الرأمسايل 
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 التباهي إىل األنثروبولوجية للمجتمعات قبل الرأمسالية لإلشارة
دف اكتساب اهليبة فبعض الناس يشرتون بعض  ،باستهالك السلع 

ا تشبع حاجة  السلع ا أجود من غريها، أو أل غالية الثمن ليس أل
ا غالية فحسب – ا أمام الناس وهذا " التباهي"وهو ما يعىن  بل أل

لالستهالك االقتصاد ي وهى  الظـاهـرة يوضح لنا اختالف الوظيفـة
" فيبلن"وتأكيدها على حد تعبري  ،نتفاع، بينما يعد حتقيق اهليبةالا

. "أحد الوظائف الكامنة هلذا االستهالك
)4(   

يلعب األسلوب الذي تتحرك به السلعة داخل اجملتمع دورا  ذا و 
كبريا يف إنتاجها واستهالكها ذلك أن املكانة اليت تتخذها بعض 

بط اشد االرتباط بالرمزية املنتجات قد تضفي واقعا استهالكيا مرت
وأسلوب احلياة الذي حيدد العالقات االجتماعية وكدليل على ذلك 

اليت تزداد قيمتها بطول مدة ختزينها حيث تستهلك " اخلمور املعتقة"
بشكل رمزي كأن يتحدث عنها أو تلتقط هلا صورة، األمر الذي 
 يولد إشباعا ورضا كبريين عند مستهلكيها وهذا ما يسمى

بأنه ذلك النوع من اإلنفاق  فيلنحيث يرى " الستهالك اهلدريبا"
الذي ال خيدم حياة اإلنسان وحيسن من نوعيتها وانتهاجه ما هو إال 
حماولة حماكاة بعض الطبقات االجتماعية األدىن لتعزز شكليا من 
مكانتها االجتماعية وتقلد الفئات األعلى يف السلم االجتماعي 

إىل احملاكاة يلعب دورا أساسيا يف حتليل منط فدافع التقليد وامليل 
 :االستهالك ويقسم فيلن منفعة السلعة إىل نوعني

 وتتمثل يف مدى كفاءة السلعة يف تقدميها : المنفعة األولية
 .خدمة حيتاجها املستهلك

 ا على إبراز قدرة املستهلك على : المنفعة الثانوية وهي قدر
يعين ارتفاع املكانة االجتماعية  الشراء وبالتايل ارتفاع سعر السلعة

ملستهلكها من هنا تصبح السلعة اليت هلا منفعة أولية فقط سلعة غري 
 جذابة

وتأخذ السلعة ذات املنفعة الثانوية أمهية اكرب حىت وإن كانت 
 .)5("ذات منفعة أولية منخفضة

حتليل فيلن خطوة إىل األمام يف ) Gilberte( ويأخذ جالربت
انه مع ارتفاع "ستهالكي يف اجملتمع من خالل قوله حتليل النمط اال

درجة رفاه اجملتمع تزداد عملية خلق احلاجات ومن خالل عملية 
إشباعها ففي املراحل األوىل للنظام الرأمسايل كان اإلنتاج السلعي 
مدفوعا باحلاجة االستهالكية هلذه السلعة أما بعد ارتفاع معدالت 

جي فقد أضحت إحدى اآلليات املهمة اإلنتاج وتزايد الفائض اإلنتا
لتصريف هذا الفائض هي خلق حاجات استهالكية جديدة مستمرة 
وبذلك صارت عملية اإلنتاج هي احملرك لالستهالك وليس 

   )6(".العكس

ذا فإن  من خالل إيقاظ  اتم توجيهيحركة االستهالك و
حاجات جديدة لدى اجلمهور تتناسب والسلع املعروضة للبيع مث 

قاظ حاجات جديدة تتناسب وسلعا جديدة وهكذا ودواليك وقد إي
نداء "يف كتابه  )Garaudy(وصف املفكر الفرنسي روجيه غارودي 

إن "هذا القانون الذي يتحكم مبجتمع االستهالك بقوله " إىل األحياء
من أعمق نواميس النظام االقتصادي احلايل هو أن اإلنتاج فيه على 

ال يهدف اىل " حرا"د الكالسيكي املدعو عكس ما يقول به االقتصا
االستجابة حلاجات السوق بل العكس اىل خلق حاجات يف السوق 
ولو مصطنعة غايتها االستجابة ملتطلبات اإلنتاج وهذا ما دعاه 

  )7("بعكس السياق"غالربت 
اخلطط اليت تؤول إىل تلك الزيادة  )Garaudy(  ويصف غارودي

  :الستهالك وهياملصطنعة للحاجات وبالتايل ل
  إنتاج سلع تتلف بسرعة من دون أن يكون بإمكان مستعملها

أن يصلحها بنفسه، مثال تصنع مصابيح نيون لإلضاءة ميكنها أصال 
أن ختدم عشرة آالف ساعة ولكنها ال تنزل إىل السوق إال بعد 

 .تعديلها حبيث ال ختدم سوى ألف ساعة

 ر تلفها، وذلك حث اجلمهور على استبدال سلعة ما قبل انتظا
بان يدخل على تلك السلعة تعديل تافه ال يكسبها أي تفوق 
حقيقي إمنا يكفي ليجعل ما كانت عليه قبل التعديل حبكم القدمي 

، حيث جيتهد صانعو "املوضة"الذي عفا عليه الزمن ومل يعد مياشي 
م مرة كل سنتني  السيارات مثال ليحملوا زبائنهم على تغيري سيارا

خال تعديالت طفيفة من حيث الطول السيارة وشكل وذلك بإد
ا ثورية   ) 8( .هيكلها وعدد مصابيحها لتقدم على أ

ا ابتعدت عن الوضع أكما  نه قد تزداد قيمة السلع اجملردة أل
السلعي وخرجت من السوق وحتوهلا إىل أشياء رمزية وموروثات حبيث 

عندما يرتبط امسها ميكن أن تزداد قيمتها سواء املادية أو املعنوية 
بأمساء املشاهري وهذا ما يفسر إقبال الناس على املزادات العلنية اليت 
تقام يف صاالت العرض فنرى أناس يدفعون املاليني للحصول على 
لوحة رمسها بيكاسو أو لشراء نظارة لبستها مارلني مونرو أو اقتناء 

أم كلثوم أو شراء جمموعة مناديل (Elvis) اسطوانات الفيس بريسلي
والدافع إىل ذلك هو احلصول على هذه املوروثات اليت حتمل تواقيع 
املشاهري نتيجة ارتفاع قيمتها التارخيية وتفضيلها على ما هو احدث 
وأفضل ورغبة الكثري من األفراد بالتفاخر بامتالك هذه األشياء 

ؤالء املشاهري  ففي بعض احلاالت يكون اهلدف " وحماولة التشبه 
لشراء احلصول على مكانة أو هيبة وسط الناس من خالل من ا

القيمة التبادلية العاملية وقد تغري احلصول على هذه السلع من اجل 
املكانة االجتماعية بتغري الظروف االجتماعية فمثال لسنوات خلت  
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كان امتالك السيارة أو الفيال دليال على االنتماء للطبقة العليا ويعمد 
تمسك باملظاهر حىت وان مل تكن هلم القدرة على بعض الناس إىل ال

م يقومون باقتنائها ولو بالدين من اجل  شراء بعض املنتجات فإ
  )9("الظهور أمام اآلخرين مبظهر املالك املنتمي إىل طبقة معينة

على  )Dauglasse, Ashraude( ولقد ركز دوجالس واشرود
ا السلع لوضع اخلطوط با لنسبة للعالقات الطريقة اليت تستخدم 

االجتماعية فهما يذكران أن متتعنا بالسلع يرتبط ارتباطا جزئيا فقط 
باستهالكنا املادي هلا فهي تستخدم كفواصل اجتماعية فنحن على 
سبيل املثال نستمتع مبشاركة اآلخرين يف أمساء السلع فاإلنسان 
املثقف ليس اإلنسان الذي لديه قدر هائل من املعلومات فحسب 

ا هو أيضا اإلنسان الذي يعرف كيف يستخدم ويستهلك وإمن
ذا  بالشكل والقدر املناسبني وبسهولة طبيعية ويف كافة املواقف و

–الفنون (املعىن البد أن يرتبط استهالك السلع الثقافية الراقية 
ا سلعا ثقافية دنيا ) الروايات واألوبرا والفلسفة بالطرق اليت نتناول 

، وهلذا يتعني وضع )وسائل الرتفيه -الشراب –الطعام –املالبس (
الثقافة العليا يف اإلطار أو اجملال االجتماعي نفسه الذي يوجد به 
االستهالك الثقايف، وعلى هذا األساس فقد قسما الطبقات 

 : االستهالكية بالرجوع إىل استهالك ثالث جمموعات من السلع 

  شرابالطعام وال(جمموعة متثل قطاع اإلنتاج األويل.( 

  كالسفر واملعدات (جمموعة متثل قطاع تكنولوجيا اإلنتاج الثانوي
 ).االستهالكية

  سلع املعلومات والتعليم والفنون (جمموعة املعلومات واليت متثل
 ).والثقافة

ويف قاع الرتكيب االجتماعي توجد الطبقات الفقرية اليت يقتصر 
اليت متثل قمة  نصيبها على اجملموعة األوىل من السلع أما الطبقة

ا تتطلب مستوى أعلى من الدخل وقدرة على احلكم  االستهالك فإ
 )10(.على السلع وخدمات املعلومات 

وهذا ما جيسد حقيقة اعتماد الثقافة اإلستهالكية على دوافع 
اإلنسان وحاجاته فخلقت منه انسان موجه ملنتجات وسلع أوهم 

ا ضرورية وعصرية وجتلب له السعادة أو تضمن له الصحة وهذا  بأ
يف احلقيقة ما هو إال هي إال خطة مدروسة تستهدف جيب اإلنسان 
قبل ذاته ألنه بعد شراء الفرد هلذه السلعة يكتشف بأن امتالكها لن 
يوقف محى االستهالك بل يدفعه حنو املزيد من االستهالك، وال 
يتوقف األمر عند هذا احلد بل إن االستهالك صار يشكل وعي 

سان وثقافته البديلة عن ثقافته األصلية حيث تشكل ثقافة  اإلن
اإلستهالك البديلة فنونا من املوسيقى الفارغة واألفالم واملسلسالت 

تقوم  ثقافة بوصفها االستهالكية الثقافة تفهم ال الطرح هذا ضوء وىف

على الشراء املادي فقط  ولكنها تقوم على متايز آليات اجلماعات 
  .ويج هلذه الثقافةاليت تقوم بالرت 

 كانت احلالية الصناعية للمرحلة السابقة الفرتة يف أنه"فيلن"ويرى

 احلديثة الصناعية املرحلة العليا،أما االجتماعية املكانة رمز هي الثروة

 يعرف، حيث هلا الرمز هو امللفت االستهالكي رداهل أصبح فقد

 خيدم ال ذيال اإلنفاق من النوع ذلك بأنه اهلدري االستهالك"فيلن

 اهلدر وسلوك قيم انتهاج أن نوعيتها،ويرى من وحيسن اإلنسان حياة

 االجتماعية الطبقات بعض حماكاة حماولة هو تمعجملا يف االستهالكي

 الفئات بعض بتقليد االجتماعية مكانتها من شكليا لتعزز األدىن
 عبيل احملاكاة إىل وامليل التقليد فدافع ،االجتماعي السلم يف األعلى

   )11(املفرط االستهالك منط حتليل يف أساسيا دورا
 بالفرد احمليطة االستهالكية االجتماعية القيم تلعب كما

 .املستهلكني وسلوك أذواق على التأثري يف املكثفة التجارية واإلعالنات

–الفضائي والبث العوملة عصر يف–اإلعالنية الرسالة عرفت لذلك

 االتصال وسائل إىل طريقها مشاعرلل واملستفزة باحلاجات املشبعة

 ووفرة تعددا السموات مألت اليت الفضائيات رأسها الدولية،وعلى
 لالمتالك الرغبة الشراء،وخلق على واحلث والتحديث الرتويج فد
 عنها املعلن أواخلدمة السلعة جتعل اليت الصور على الرتكيز طريق عن

  )12(عليها احلصول وميكن ومقنعة فيها مرغوبا
 املؤسسات وخدمات ملنتجات قبالتسوي اإلعالن مفهوم ارتبط هنا ومن

 دعم يف اإلعالم لوسائل املتزايدة الفاعلية يفسر مبا الكربى االقتصادية

 للمؤسسات اإلعالمية املؤسسات جهة،وتبعية من التسويقي النشاط

 .أخرى جهة من اجلنسيات املتعددة والشركات الكربى االقتصادية

 على تقوم واإلعالمي االقتصادي مفهومها يف لعوملةا كانت وملا

 يف جديدة سياسة اتباع من البد املفتوحة،كان والسماوات األسواق
 يسهل مبا وتوحيده اإلعالن عوملة سياسة وهي أال اإلعالن، جمال

 وعاملية املفتوحة األسواق سياسة مع متاشيا أخرى إىل سوق من حتويله
 للثقافات وفقا اإلعالن ومنتجو ططوخم ووجد، واملنتجات واخلدمات

 :أمهها اإلعالن، وعوملة لتوحيد عدة مربرات

 إنتاجه، تكاليف من يقلل توحيده وأن كثريا، يكلف اإلعالن أن )1
 فيها طفيف تعديل إجراء األحيان بعض يف األمر تطلب وإن

 .احمللية الثقافية واملعايري األوضاع خلفية مع ليتناسب

 روسية، هندية، عربية( جنسيته كانت مهما الشخص إن )2
 أو املكان كان أيا ثقافته، خصائص من بكثري حيتفظ يظل ،)صينية
 .فيها يعيش اليت الدولة
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م وتوقع مورغبا البشر حاجات إن )3  ختتلف ال موطموحاا

 ينفقون أدىن حد فهناك إليها، ينتمون اليت الثقافات كانت وأيا كثريا،

 .عليها

 )الغات(التفاقية وفقا التجارة وحترير فتوحةامل األسواق سياسة إن )4
 لنقل واسعا فضاء تتيح تواجهها، اليت الصعوبات من الرغم على

 اليت املقاييس أن طاملا استهالكها، وعاملية عامليتها وحتقيق السلع

 )13(.إياها استهالكهم من عليها يعتمد

وعلى هذا األساس ففي اإلعالنات جيري التمييز بني الناس يف 
ا فمركزنا ا جملتمع على قاعدة أنواع املنتجات اليت يستهلكو

االجتماعي وانتسابنا لفئة اجتماعية معينة وإحساسنا بفرديتنا اخلاصة 
كلها جيري الداللة إليها وتعينها انطالقا من نوع املنتجات اليت اخرتنا 
أن نستهلكها فنوع اجلينز الذي ترتدي هاو نوع العطر الذي تضعه 

عا يف جدوا العالمات احملددة هلويتك االجتماعية تصبح مجي
فالفروقات الفعلية املوجودة بني األنواع املتعددة املتوفرة يف كل صنف 
من املنتجات مثل العطور، الزيوت، اجلينز أو مساحيق التنظيف هي 

 تذكر لذلك فان أوىل وظائف اإلعالن فروقات احلد األدىن وتكاد ال
هي خلق متييز واضح بني منتج معني ومنتج آخر من الصنف نفسه، 
لكن اإلعالنات ال تكتفي بتميز منتج معني عن آخر بل هي متنح 
املنتجات املختلفة معاين اجتماعية خمتلفة وحني متتلك املنتجات 

يت باتت جزءا منها، معاين اجتماعية خمتلفة بفعل املفاهيم اخلرافية ال
تغدو املنتجات عالمات لكل منها قيمة اجتماعية معينة فتصبح 

ا  إشارات دالة إىل مستهلكيها أي الناس الذين يشرتو
ا   .)14(ويستعملو

ولقد فرض اإلعالن نفسه كهيمنة عاملية مل تفرضها قوة السالح 
خـالل توحيد وتنميط األذواق، وخـلق إمجاع زائف على وذلك من 

 حاجة يفاستهالك سلع وخدمات قد ال يكون الفرد أو اجملتمع 

 ،إليها، أو قد ال تتفق مع احتياجاته، وأوضاعه املعيشية بل وال تتفق
وبريق  ية ثقـافة االستهالكالأدت و الوقت نفسه  يفاجملتمع  وأولويات

واألفـكار واملعاين واملشاعر من خالل  اإلعالنات إىل تسليع القيم
والعالمات املـادية، وخلق األشياء الزائفة املاركات العاملية هتمام باال

خدمة وبني حتقيق  بني احلصول على سلعة واستهالك سلعة،أو
، وهلذا جند العديد من الشركات العاملية تنفق على السعادة أو احلرية

ا   .اإلعالنات مليارات الدوالرات  بغية حتقيق أكرب ربح ملنتجا
                  ً                   ً أكثر الشركات إنفاقا  على اإلعالنات عامليا   اجلدول التايل يظهرو 

               ً                                        وأكثرها تواجدا  يف العامل وعدد الدول اليت تتواجد فيها هذه
  : )15(الشركات

 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 الأ مةها آلية على ،التجاري التسوق جمال يف املنتجون ستنديو 
 الستمرارية وسيلة املوضة نسق االنثروبولوجيون اعترب وقد."املوضة وهى

 تدعيم يف دور واإلعالنيني اإلنتاج ألصحاب يكون مث ومن السلع،

  اهلدف نوتكوي املعىن تغليف :مها هدفان، هلم يكون إذ النسق، هذا

 ومتيز، اجلماعي واالتصال للذات املختلفة األهداف حيددان وكالمها

 لالخرتاع وهى مصدر االجتماعية، والفئات الثقافية القواعد بني املوضة

 جلذب آلية املوضة مفهوم من اإلنتاج أصحاب والتغري واالبتكار

ا خاصة املستهلكني،  ليست واملنتجات، السلع من العديد تشمل وأ

 املفروشات لتشمل اتسعت بل والزينة، األزياء جمال يف فقط

 ذلك، وغري "املوبيل مثل واإللكرتونية الكهربائية ةواألجهز  والديكورات

 إضافة املوضة تشمل فقداالستهالك،  استمرارية تدعيم أجل من وكله

 الرموز بداخلها كمفهوم، حتوى، ولكنها املنتج، على بسيطة عناصر
    .االستهالك ضوئها يف تفسر اليت واملعاين

" اة احلديثةبني األزياء وتفتت احلي (Zmelle)وهلذا يربط زمل 
فالفرد احلديث موجه بتغري حمموم يف األزياء والتعدد الصارخ 
لألساليب واملوضات ومن هنا يرى بان موضات األزياء ترتبط ارتباطا 

  الشركة فيها تتواجد التي الدول عدد  العالم في       ً تواجدا   الشركات أكثر  عالمي اإلعالنات على       ً إنفاقا   الشركات أكثر
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Ford  Colgate&  Palmolive  54  
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وثيقا بشرائح اجتماعية هي الطبقات الوسطى ومبوقع معني هو املدينة 
الكربى وثانيا فان إضفاء أسلوب على األشياء واألدوات العادية 

نزل ميكن أن يرتبط بعملة اكرب وامشل هي عملية إضفاء أسلوب بامل
على احلياة اليومية وجتميل احلياة وكالمها يشري إىل عالقة وثيقة بني 
الفن واملوضة والثقافة االستهالكية من ناحية وخمتلف منتجي 
ا والوسطاء  ومستهلكي وناقلي السلع الرمزية واجلماهري املستهدفة 

الطبقات الوسطى واليت نشأت عندها أذواق  من داخل قطاعات
  )16( "وأساليب حياة مماثلة ونزعة للتميز من ناحية ثانية 

على أن السلع مل تبق جمرد  )Boudriard(ولقد أكد بودريار
أدوات هلا قيمة استخداميه فقط وإمنا تبادلية من خالل العالقة بني 

نتاج الكبري هي السلعة والعالمة فالسمة األساسية للحركة صوب اإل
زوال القيمة االستخدامية األصلية للسلع وسيادة القيمة التبادلية يف 

 الرموز، صناعة حول يتمركز أصبح اآلن االستهالكظل الرأمسالية، ف

ا من تتحول   ً  سلع ا تنتج حيث ، .معنوية رمزية دالالت إىل املادية دالال
دالالت  ذات جديدة معان فتتولد القدمية املعاين يف تغري إىل يؤدى مما

  )17(.ا املستهلكون يرتبط رمزية
وتتحدد الطبيعة الرمزية لالستهالك باملسافة الكائنة بني الوظيفة 
األدائية اليت تؤديها السلعة على املستوى البيولوجي أو االجتماعي 
والوظيفة املعنوية اليت يؤديها االستهالك بالنسبة ملستهلكها أو هي 

كائنة بني الوظيفة الظاهرة الستهالك السلعة وبني باألصح املسافة ال
الوظيفة الكامنة من هذا االستهالك األوىل وظيفة ادائية بينما الثانية 

  )18(".اجتماعية
 (Boumane)   بومان سيجموند تناوليف هذا اإلطار و 

 أن يرى إذ احلداثة بعد وما االجتماعي التغري منظور من االستهالك

 الدول يف االجتماعي التغري حدوث يف    ً كبري ا ا   ً دور   لعب االستهالك

 بل السلطة، ميلك ال جديد مستهلك وجود إىل    ً مشري ا املتقدمة،

 ،ومنتجا سلع من يستخدمه ما حيث من السوق، قوى فيه تتحكم
 الذين أي غوايتهم، متت من األوىل اجتماعيتني، فئتني بني ميز وهنا

 احملرومون، أو املقهورون ثانيةوال االستهالكية، الثقافة عامل يف يعيشون

 من مستثنون فهم لذا األوىل، الفئة عن قليلة موارد ميلكون الذين أي

 والتعبري االختيار حرية يف هويته عن يبحث الفئتني من وكل  السوق

 يف إسهامهم جمرد فإن احملرومني، هلؤالء بالنسبة وحىت املستقل، الذايت
 وضع،ولقد الذات عن للتعبري ا    ً مؤشر   يعد اجلماعة ألعضاء سلع شراء

 منه حماولة احلياة اجلديدة وأسلوب القبيلة عن جديدة مفاهيم بومان

 يف     ً  إسهام ا ذاته حد يف هذا واعترب واالنتماء اهلوية بني العالقة لقياس
 دور أمهية على وأكد، عناصره من      ً أساسي ا      ً عنصرا   بل ستهالك،اال نظرية

 بعد ما فرتة يف الراديكالية وأثر غربية،ال الثقافة يف واإلقناع العقالنية

 بني الثقايف االتصال خالل من تنمو الثقافة صناعة أن يرى إذ"، احلداثة

 للمفكرين ويكون، املعاين نسق اختلف وإن االجتماعية، اجلماعات

 ثقافة تشكيل يف    ً دور ا التشريع عن واملسئولني الرأي وأصحاب

 أو اإلغواء على تعمل مؤسسات السوق يف يوجد حيث االستهالك،

 أنشطة يسميه ما أو املعيارية، االحتياجات تتولد كما الكبح،

م أن تعىن اليت االستهالك  يرى     ً وأخري ا ،االستهالك حول تدور حيا

ا املعاصر اجملتمع يف االستهالكية الثقافة مييز ما أهم أن بومان  ال أ
ً  أيض ا تنتج بل األغنياء، على تقتصر  أو اإلغواء يتوقف ولكنء، للفقرا   

 السلع شراء كذلك لالحتياجات،   ً  وفق ا االختيار حرية على الكبح

 توفري يف الدولة دور على أكد وهنا، املعايري مع تتسق اليت واملنتجات

ذا يف االستهالكية االحتياجات  اإلنتاج إعادة ميكن األسواق و

  )19(".للفقراء الكيفي
هالكية بأسلوب احلياة من وتتم عملية ربط احلياة الثقافة االست

خالل  إضفاء القيم اجلمالية على الواقع وهذا أمر تشجعه دينامكية 
السوق احلديث بكل ما يتضمنه من حبث دائب عن موضات 
جديدة وأساليب جديدة وأحاسيس وجتارب جديدة، وهكذا فأبطال 
الثقافة االستهالكية اجلدد ال يعمدون إىل تبين أسلوب للحياة دون 

من خالل العادات والتقاليد وإمنا جيعلون من أسلوب احلياة تأمل 
م وأحاسيسهم باألسلوب من  مشروعا للحياة ويعرضون شخصيا
خالل عرضهم لصنوف وصنوف من السلع واملالبس واملمارسات 

فالفرد "  واخلربات واملظاهر اليت ينسجون منها أساليب للحياة
بأنه يتحدث ليس مع  احلديث يف إطار الثقافة االستهالكية حيس

مالبسه فحسب بل مع منزله، أثاثه وديكورات منزله وسيارته وغريها 
من األشياء اليت يستخدمها واألنشطة واخلربات اليت ميارسها واليت 
تدل يف جمملها على وجود أو عدم وجود الذوق فهذا العامل يضم 
رجاال ونساء ينشدون اجلديد بل يبحثون عن جديد اجلديد واحدث 
م بعضهم ببعض  املوضات والبدع يف كل شيء مبا يف ذلك عالقا
م وهلؤالء الرجال والنساء رغبة يف املعاصرة واملخاطرة حبثا عن  وجتار
اختيارات للذات وألقصى مدى فهم يدركون أن الفرد يعيش حياة 
ا ومعايشتها  واحدة فقط وبالتايل البد أن يعمل جاهدا لالستمتاع 

  .والتعبري عنها
هلذا اعتمدت الشركات املتعددة اجلنسيات يف حتقيقها ألهداف 
الثقافة االستهالكية وتوحيد أسلوب احلياة العاملي على عدة منشآت 
استهالكية  ويف العديد من اجملاالت اليت تستقطب كافة الشرائح 

     ً وأخري ا ،التجاري التسوق الطعام، مقدمتها يف تأتى وخاصة الشباب 

 غري مبالمح الشكل حيث من املنشآت تلك زتتمي، حيث الرتفيه

 آلية ذاته حد يف الشكل هذا جيعل مما التقليدية، املنشآت عن مألوفة
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 يف تسهم املكان، حول ثقافية ممارسات تنسج حيث ،الشباب جلذب
 جلذب أخرى آليات املنشآت تلك تتخذ ذلك عن فضال به، همارتباط

 .قايف للمجتمعاتوتغيري األسلوب الث  االستهالكية الثقافة

 : آليات نشر ثقافة اإلستهالك وأسلوب الحياة  .3

 النهم فيها يظهر اليت اجملاالت أكثر من الطعام يعد: المطاعم 1-3

 والتفاعل االجتماعي التغري عن كينونته يف يكشف كما ،االستهالكي

 وأساليب والعادات والطقوس واملمارسات والرموز والثقافة، الطعام بني

 الثقايف، املوروث من هام جزء ألنه اخل،… والتسوق الطهي يف التفكري

 وأشكال االجتماعية العالقات ديناميات فهم خالله من وميكن

 فهم كذلك،  اهمتاسك ومدى األسرة وهوية القرار، واختاذ املفاوضة

 مبكان املرتبط واحليز الرفاهية، وديناميات والثقايف االجتماعي السياق

 ذا املرتبطة والطقوس واالستاتيكية الديناميةمتيزه ب ومدى تناوله

 )20(.املكان

 الكربى، املدن يف خاصة األخرية، اآلونة يف وتشهد جمتمعاتنا

 وىف اجلنسيات، متعددة شركات تتبع املطاعم من العديد افتتاح

 تشكني، فرايد ،كنتاكى ،ماكدونالد مثل أمريكية، شركات مقدمتها

 ومعاين رموز ذلك وصاحب، اخل … بيتزاهت فرايدز، ر،غبر  ماك

 مارجريت إليه أشارت الذي ،"املؤاكلة" مفهوم وظهر وممارسات،

 الرفقاء،حيث مع الطعام تناول ويعىن ،)Margret Visser (فيسر

ذا والرتفية املرح من جو وخلق معهم والتفاعل املشاركة تنمو  غريت و

 وهكذااليومي،  التفاعل وأمناط الطعام تناول طقوس من املطاعم تلك

 الصدد هذا وىف .خارجها إىل املطاعم تلك يف احلياة أسلوب ينسحب
 جمتمع عن (Reterz) ريتزر جورج صكه الذي املفهوم إىل نشري

 مطعم مبادئ تنشر خالهلا من اليت العملية به قصد والذي ماكدونالد

 على     ً فشيئ ا    ً شيئ ا طابعها وسيطرة السريعة الوجبات لتقدمي ماكدونالد

 العامل وكذلك جمتمعات األمريكي اجملتمع من أكثر طاعاتق

  .)21(األخرى
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على وجود ثقافة غذائية 
جديدة فرضتها العوملة وتركت آثارها على البعد الصحي والبعد 
الثقايف الذي احدث تغريات عميقة يف الذوق العاملي وأصبح ميثل 

ثقايف يف اجلانب الغذائي للمجتمعات خطرا دامها على املوروث ال
فكم من طعام تقليدي أصبح سائرا يف طريق الزوال من جراء انتشار 
هذه األطعمة وخاصة لدى شرحية الشباب الذي أصبح أكثر عزوفا 
عن تناول الوجبات اليت تعدها األمهات يف البيوت وهلذا العزوف 

قبال على تأثريه على اجلانب االجتماعي لألسرة حيث أضحى اإل
تناول هذه الوجبات من عوامل التحفيز على الفردية اليت تؤدي إىل 

 .اختالل يف العالقات األسرية

  : )centre commerciale(التجاري التسوق مراكز 2-3
 وهى ،والثقايف االقتصادي املوروث من    ً جزء ا التجارية املنشآت تعد

 الرمسية قواألسوا التجارية الشوارع خاصة املناطق كل يف تنتشر

 أمريكا، خاصة املتقدمة، الدول يف ظهر السبعينيات، ومنذ ،والشعبية

 العلماء بعض اعترب وقد ، "املول" عليها يطلق التجارية لألسواق منوذج

 ووظائف االقتصادية األنشطة فيه تنظم صغري عامل أنه املعاصرين

 اخلهبد حيمل فهو، ومعانيها رموزها االستهالكية والعمليات التسوق،

ً  خاص ا منطا  والتسامر التسوق حيث اليومية، احلياة ممارسات من   

 بعد ما حياة أسلوب وحيدد ، الفراغ وقت وشغل الرفاق ومقابلة

 كذلك االستهالكية، القيم أمناط خالله من حيث يتدعم احلداثة،

 االستهالك سحر ويعكس والبشر، والسلع الرأمسالية بني العالقات

 )22(.الرأمسايل

 احملل" لفكرة مضاعفة التسوق لعمليات جتميع عن عبارة ولوامل

 طوابق عدة على يبىن كبرية، مساحة على يشيد مبىن فهو  ،"الكبري

ً  جد ا    ً كبري ا    ً عدد ا بداخله يضم ست، إىل اثنني بني ما ترتاوح  من  

ار اجلاذبية على له اهلندسي التصميم ويعتمد، املنشآت  وتتشابه واإل

 واإلضاءة العمارة يف التصميم حداثة حيث من اهذ يف املوالت أغلب

  اخل ... واملصاعد والسالمل واألرضيات واألثاث
ولقد اختذ الشباب من التسوق يف املوالت أسلوبا حياتيا مميزا ملن 
يتبضع فيها ويقتين السلع املعروضة فيها حيث يعترب التسوق من هذه 

ت العصر إىل األماكن داللة على حتضر الشاب ومسايرته ملتطلبا
درجة  أضحت عملية الشراء أو باألحرى االستمتاع بعملية الشراء او 
جمرد التجول يف هذه األماكن أهم من عملية الشراء يف حد ذاته 
وهذا ما يعين أن مثل هذا التأثري للثقافة االستهالكية ال يقف عند 
حدود الشراء مادام تأثريها قد احتل مكانة يف البنية الذهنية 

ستهلك  مما جيعل من عملية التجول يف األسواق إىل هوس امل
 .سيكولوجي بالدرجة األوىل 

 : المالهي مدن 3-3

 إذ اهلائل الثقايف أثرها هلا النمو، عالية صناعة اآلن الرتفيه أصبح

 له األساسية فالفكرة ، العقول على السيطرة فن على الغالب يف تعتمد

 فيه يفوق الفراغ، شغل جمرد فهو مل،للعا اجلادة بالقضايا يتصل ال أنه

 االقتصاد على وتقوم، الناس آراء تشكيل يف الواقع اخليال عنصر

 وجهات خالله من تعزز اجلنسيات، متعددة شركات اآلن الرتفيهي

 حد على الشعيب فالرتفيه السائدة، املؤسساتية السلوك وأمناط النظر

 للوضع تروج يةدعا األساس يف وه " : (Barnou)بارنو أريك قول

 )23("نالراه
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ومن هنا أصبحت ثقافة الشباب قائمة على الرتفيه كمتطلب 
م والرتفيه يف حد ذاته ليس  حيايت يعكس اهلدف األساسي من حيا
باألمر السليب أو املمنوع ولكن طريقة الرتفيه هي اليت يؤاخذ عنها 

اب ألن تفرض على الشباب اإلسراف والتبذير وجتعل من تفكري الشب
م خلقوا  ينصب فقط يف كيفية قضاء اليوم مبزيد من التسلية وكأ

  .فقط جملرد االستمتاع باحلياة
هذه " شيء العامل إما كل واحد وإما ال "ألربت آينشتنييقول 
 ،أهلمه إياها حلمه بنظرية عامة جامعة عن اجملال املوحد مقوله رمبا
تنظر  فهيني هذه، آمنت مبقولة آينشت يبدو فان العوملة قد وعلى ما

بصورة تتجاوز  إىل شعوب العامل من منظور وحدة اجلنس البشرى
على  الثقافية، سواء العقائدية أو القيمية أو اللغوية بناء" النسبية"

نساىن هذا أن حتقق حلم التوحد اإل لكيذلك، كان على العوملة 
 اليتأو أخالقيات احلد األدىن  العامليمن اخللق  تسعى إىل إقامة نوع

 العامليذلك اخللق  يفال يرون  تشرتك فيها ثقافات العامل أمجع وهم
 ،العامل تناقضا مع اخلصوصية الثقافية واهلوية احلضارية لشعوب

 إنسانيةيقوم على مبادئ  العامليذلك أن هذا اخللق  يفسندهم 
ال جيوز أن يرتك أمر هذه املبادئ رهنا بالنسبية  ومن هنا ،عامة

املنظمات الدولية، ومواثيق حقوق  جيب فرضها من خاللالثقافية بل 
توفر  لكياملعلومات،  العاملية واألمل معقود على تكنولوجيا اإلنسان

دف تقريب  الوسائل العملية حلوار مثمر بني ثقافات العامل، وذلك 
 العاملي األخالقيوجهات النظر، بغية حتديد مضمون هذا امليثاق 

 –رأيهم  يف –سيحقق  الذية املعلومات، عصر ثقاف ميثاق ،اجلديد
قلوب البشر على اختالف  السالم والسعادة للجميع، ويؤلف بني

م   .)24(.أجناسهم وثقافا
إجياد  تالنظام الصناعي اجلديد استطاعومن مثة فإن آليات 

شكل جديد للوعي التجاري يقوم على الشراء املعنوي قبل الشراء 
من خالل العديد من العمليات يث، املادي عن طريق اإلعالن احلد

إثارة نوع من الغريزة الشرائية تـتحرك فور اإلعالنية اليت تعمل على 
وقد استخدمت كل هذه اآلليات اإلعالين، ورود إحياءات االتصال 

من اجل نشر النزعات االستهالكية وتعميقها يف  بأخرى أوبصورة 
البلدان النامية بني  لالستهالك يف اجملتمع وبالشكل الذي اوجد ثقافة

انتشار فومبا اثر سلبا عليها وعلى واقعها  اإلعالممجهور وسائل 
النزعات االستهالكية املفرطة يف اجملتمعات النامية مقرونة بالتخلف 

 أقصىاالقتصادي الذي تعيشه الكثري منها، هلو كفيل بتحقيق 
رد الشعوب اليت ارتضت لنفسها جم ألن درجات التخلف والتأخر هلا

استهالك ما ينتجه الغري من دون املسامهة مسامهة اجيابية وفاعلة يف 
، هي باطرادالعاملي البالغة التقدم واملتالحقة التطور  اإلنتاجحركة 

شعوب حتكم على نفسها بالتقهقر املادي واحلضاري مث ال تلبث أن 
جمرد كائنات طفيلية مستهلكة قابلة  أجيالجتد نفسها بعد عدة 

، ومن خالل ذلك فان صورة اآلخر ومنتجاته واالنقراض لالندثار
متنح للمستهلك أسلوب حياة جديد وعالقة جديدة سواء مع نفسه 
أو مع األشياء آو مع العامل جراء اكتسابه شخصية معنوية استهالكية 

حتكمها السلعة املادية وتظل يف حالة  جدلية بني ثقافة األنا جديدة 
احلالة على مساحة عريضة من السلع وتنتشر هذه وثقافة اآلخر 

املوضة  صراعاتاالستهالكية بدءا من جمالت األزياء املصورة، وآخر 
الغربية اليت تعارض خصوصيتنا القومية، وإىل تقليد جنوم املوسيقى 

  .والغناء، وانتهاء باستهالك وسائل التجميل والصابون والعطور
قل األفكار وصفوة القول هي أن توظيف املادة الثقافية لن

واألمناط االستهالكية والسلوكية السائدة يف الغرب لبلدان العامل 
تأثر  م االسرتاتيجيات اليت جسدت حقيقةالثالث تعترب من أه

الشباب بالثقافة االستهالكية من خالل تبين أسلوب احلياة الغريب 
وذلك عن طريق إعادة تشكيل أحاسيسهم وأذواقهم ومفاهيمهم 

ثقافة تتماشى مع مقتضيات السوق العاملية وهذه هي اجلمالية حبيث 
واليت طات التلفزيونية الفضائية احملمن خالل اليت تبث االخرتاق 
إىل إحالل الثقافات األجنبية حمل الثقافات الوطنية على  أفضت

من العادات واملمارسات والسلوك  ابتدءامستوى القواعد اجلماهريية 
على كافة املستويات ابتدءا من احلياة  اليومي إىل سلم القيم وأسلوب 

  .األكل واللبس وصوال إىل الرتفيه والتسلية
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  جزائريةة الأالمشاركة السياسية للمر 
 "مدينة وهران نموذجا "

   حمداد صحبية
  جامعة مستغامن  ،ختصص علم االجتماع السياسي قسم علوم االعالم و االتصال،  ،ستاذة مساعدة أأ

 
  :المقدمة 

أمهية كبرية يف مبادئ  قضية املشاركة السياسية لقد شكلت 
ية عن دميقراط اعبري عد تت)  bevort : 2002( الدميقراطية، فهي حسب

ا ضمان احلقوق واحلريات أكثر توسعا للمواطنني   متثيلية من شا
لذلك اصبح موضوع مشاركة املرأة يف العمل السياسي . ذكورا واناثا 

وهو تاريخ بداية العقد الذي خصصته االمم (1975خاصة  منذ 
، من اهم املسائل اليت القت اهتماما بالغا لدى )املتحدة للمرأة

املرأة، وكان يف  مقدمتهم الباحثني والفاعلني يف املناصرين لقضايا 
  .حقوق االنسان وايضا خمتلف التيارات النسوية العاملية واحمللية 

يف االونة   خضم التحوالت اليت يشهدها العامليف  كما انه
النظم السياسية بان مشاركة  ادركت يف كل املناحي اجملتمعية، االخرية

كأحد مؤشرات النمو ايضا  ت نفسها املرأة يف النشاط السياسي فرض
يف أوضاعها  إصالحاالجتماعي، مما استدعى وجوب النظر يف 

اجملتمع، كتلك املرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم والقضاء على مجيع 
اللفظي، اجلسدي، او حىت التحرش املعنوي (اشكال العنف 

قانونية حترص  آلياتاملسلط عليها، وذلك من خالل ) واجلنسي
  . ؤسسات الدول  على تطبيقهام

وجتدر االشارة يف هذا السياق، ان القرارات األممية كان هلا وقع 
على املرأة عامة، واملرأة اجلزائرية خاصة حيث مت االعرتاف بدورها يف  
احلياة السياسية من خالل تعزيز مسامهتها يف اختاذ  وصنع القرار، 

ا الرتشح يف االنتخابات االنضمام اىل مؤسسات اجملتمع املدين وايض
وتقلد مناصب قيادية، وتنفيذية وتشريعية وكذلك االخنراط يف 

  .االحزاب السياسية 
ومن ابرز هذه االتفاقيات اليت صادقت  عليها اجلزائر اىل جانب 

  :الدول االعضاء االخرى
الذي سعت فيه النساء املؤمترات  1975مؤمتر مكسيكو لعام -

ت والدول االعضاء على حتقيق املساواة بني اىل املطالبة من احلكوما
الرجل واملرأة يف السلم والتنمية ويف االسرة واجملتمع ويف فرص التعليم 

  .ويف االجور ويف احرتام مجيع احلقوق االنسانية 
الذي حرصت فيه النساء  1985ويليه مؤمتر نريويب بكينيا يف 

ناصب القيادية يف على متكني املرأة سياسيا وإعطائها فرص اعتالء امل
  .املؤسسات احلكومية واالقتصادية

الذي انعقد بيجني بالصني حيث اطلقت النساء  1995مؤمترمث 
للتمثيل   % 30ممثالت الدول املشاركة فيه نداءا لضمان حصة 

  .النسوي يف  سياسات احلكومات
ويف سياق االعرتاف باحلقوق السياسية للمراة، فان الدولة 

ا الرمسية باستدراج املرأة للحقل السياسي  اجلزائرية التزمت يف خطابا
 10دستورللمشاركة اىل جانب الرجل يف الشأن العام، وهذا بدا  من 

منه املتعلقة باحلقوق االساسية اليت  12السيما املادة  1963سبتمرب
تنص على مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق ويف الواجبات 

دستور ". (اجلنسني هلم نفس احلقوق والواجبات االفراد من كال لك"
  )1963ج،ج،د،ش 

الذي ضمن هلا بعض احلقوق  1976وايضا من خالل دستور 
منه على ان اعتالء مناصب  38السياسية، حيث تنص املادة 

املسؤولية يف مؤسسة الدولة مفتوح امام املواطنني الذين تتوفر فيهم 
  . شروط الكفاءة، والعمل االجتماعي 

تنص على ان املواطنون يتساوون يف احلقوق  39 املادة-
والواجبات، وكل تفرقة مبنية على اجلنس، على االصل واملهنة 

  .مرفوضة 
يضمن الدستور للمراة كل احلقوق االجتماعية،  42املادة -

 .السياسية واالقتصادية والثقافية 
لة  ان نيل مناصب العمل يف املؤسسات وادارات الدو  44املادة -

  .من حق كل مواطن ومواطنة مع شروط الكفاءة واالستحقاق 
كل املواطنون الذين يستوفون الشروط القانونية   58املادة -

  .ميكنهم ان ينتخبون وينتخبون
اكتوبر -14املؤرخ يف  91- 17اما بالنسبة  للقانون العضوي 

املتعلق  1989اوت  07 ل 8913املعدل  واملتمم للقانون  1991
االنتخاب عن طريق الوكالة خاصة تلك اليت كانت متنع املراة   بقانون

ا فان املرأة اصبحت مبوجبه تتمتع حبقوقها . من االدالء بصو
ا السياسية بكل حرية، وجاء التعديل  السياسية  وتعرب عن اختيارا

  :القانوين على الشكل التايل 
االهلية التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، و -أ

  .جلميع اهليئات اليت ينتخب اعضاءها باالقرتاع العام 
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املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة ويف تنفيذ هذه السياسة ويف -ب
شغل الوظائف العامة  وتادية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات 

  .احلكومية 
تم باحلياة العامة والسياسي-ج ة املشاركة يف اي منظمات ومجعيات  

 .للبالد

منه اليت تنص  31السيما املادة  1996وايضا ما جاء به دستور  
على ان مؤسسات الدولة ملزمة بتطبيق مبدأ املساواة بني املواطنني 
واملواطنات، والزالة العقبات اليت تقف امام تطوير االنسان وامام 
مشاركته الفعالة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

  .افيةوالثق
املتضمن القانون  1997مارس  6املؤرخ يف  07-97مث االمر رقم 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات حيدد شروط املنتخب  وال يفرق 
  )M.D.C.F.C.F :2007.( بينل الرج واملرأة

اما فيما خيص امليكانيزمات املؤسساتية، فقد انشات الدولة عدة 
  :ة وللمرأة ومنها هيأت لتفعيل السياسة التطويرية لألسر 

  2002الوزارة املنتدبة مكلفة باألسرة وبقضايا املرأة يف  
  2006اجمللس الوطين لألسرة واملرأة الذي انشا يف  
  احلركة اجلمعوية اليت مت تشجيعها حىت بلغ عددها اكثر من

  .مجعية وطنية  900مجعية من بينها  70000
يالت احلزبية االنضمامها اىل التشك مما شجع الكثري منهن على

ا وكذا اىل اجلمعيات ذات الطابع السياسي وكل  بكل توجها
  .الفعاليات السياسية  االخرى

ولكن على الرغم من هذا االعرتاف وخاصة االعرتاف الدستوري 
ذه  املشاركة، فانه على مستوى التطبيق ال يزال متثيل  املراة  يف 

قارناه مع دورها يف سياسة الوطن   ضعيف وغري فاعل، هذا اذا ما 
  ) .الصناعية والتجارية  واخلدماتية(النشاطات احليوية األخرى 

اما فيما خيص مكونات الدراسة فتتضمن هذه الدراسة  زيادة 
على املقدمة واالطار املنهجي، بابني االول نظري ويضم ثالثة 

اما األول فيقدم االطار أملفاهيمي والنظري اللذان يشرحان : فصول
  .شاركة هذه امل

اما الثاين فتطرقت فيه الباحثة اىل حتليل خطابات القادة 
النصوص الدستورية، القوانني السياسية املواثيق وخطابات (السياسيني 
  ).املسؤولني

الفصل الثالث تركز فيه الباحثة على الرؤية التحليلية للعمليات 
اسية واالليات الوطنية والدولية اليت ترمي اىل تطوير احلقوق السي

  .للمراة  اجلزائرية

اما الباب التطبيقي فيقدم العمل امليداين الذي ركز على حتليل 
املقابالت وعلى التفاعالت بني اخلطابات السياسية اجلزائرية خاصة 

  .2012بعد تشريعيات 
  اإلشكالية-2

لقد اصبحت الدولة اجلزائرية اليوم ،تراهن على املرأة يف عملية 
ا  البناء والتقدم، اوال ا وجناحا ا استطاعت ان تربهن على قدرا ال

يف خمتلف ميادين احلياة االجتماعية، وهذا يف كل مراحل التحول 
ما البالد عقب استقالهلا،  االجتماعي واالقتصادي اللذان شهد

ا متثل ما يفوق نسبة  من العدد االمجايل للسكان   % 51وثانيا أل
  ) 2008:ا.و.د(

تنمية اليت مل تكن احلكومات املتعاقبة على وجتسيدا لسياسة ال
السلطة يف اجلزائر منذ االستقالل واىل اليوم، تراها مكتملة  اال 
بتضافر جهود كل املواطنني رجاال ونساءا، حظيت املراة باهتمام 
بالغ، حيث  كانت الدولة تستعني وبشكل متزايد، باليد العاملة 

الرتبية  والصحة ويف خمتلف والشغيلة النسوية يف قطاعات التصنيع و 
  ).101صتاج عطاء اهللا،(اخلدمات  االخرى 

ولكن مع كل العناية اليت اولتها الدولة وال زالت توليها  للمراة 
ا التنموية، إال ان تواجدها يف احلقل  ا واسرتاتيجيا من خالل خمططا

ما ننظر اىل مؤشر التمثيل خاصة عندما  ،ه مغيبالسياسي يبقى شب
يف اهلياكل السياسية احلزبية واحلكومية ومراكز السلطة والذي  يالنسو 

  : يكون كااليت
   مؤشر التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية

  2002و 1997سنيتتطور عدد املرتشحات واملنتخبات بني : 1جدول
  2002  1997 اجملالس

  منتخبات مرتشحات  منتخبات  مرتشحات
  اجملالس الشعبية البلدية

  شعبية الوالئيةاجملالس ال
  اجمللس الشعيب الوطين

1281  
905  
322  

75  
62  
11  

9147  
4113  
694  

367  
268  
27  

  2002التقرير الوطين حول التنمية البشرية :  المصدر     
  .2012و 2007تطور نسبة فوز املرأة يف االنتخابات بني : 2جدول 
  2012  2007 اجملالس

  %21, 16  %  0, 74  اجملالس البلدية
 %27.92  % 13.44  س الوالئيةاجملال

  % 31, 38%              5, 32  اجمللس الشعيب  الوطين
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 :المرأة في الجهاز الحكومي ومراكز السلطة

على الرغم من الفرق الكبري يف عدد النساء الالئي دخلن اجمللس 
ا تعترب نائبا اال  194نائبات مقابل 10وهو  1962سيسي لسنة االت ا

التفاتة جيدة من قبل السلطة يف تلك الفرتة اليت بدأت فيها اجلزائر 
تطبيق مشروع سياسي حديث تلتزم فيه على العمل مببدأ املساواة بني 

مل يسجل هلا اي مشاركة يف احلكومات التسع  املتعاقبة . الرجل واملرأة
دة ، حيث عينت السي1984اىل سنة و على السلطة منذ االستقالل 

وزيرة للشؤون (زهور ونيسي كأول امرأة برتبة وزيرة يف الدولة اجلزائرية 
، واعطيت للسيدة ليلى )االجتماعية وبعدها وزيرة الرتبية الوطنية

الطيب حقيبة نائب وزير مكلفة بالتعليم الثانوي والتقين يف عام 
1984. . ):2007 ohra Z atima F Sai (  

دماج مخسة نساء يف طاقم إل 2002وكان جيب انتظار سنة  
وزيرات  األخرياتاحلكومة لتلك الفرتة، واحدة منهن وزيرة و 

وزيرات وابقي العدد  03تقلص العدد اىل  2006ولكن يف  .منتدبات
  .على وزيرتني منتدبتني 

ماي  11بعد التعديل احلكومي الذي اعقب تشريعيات  أما
زارية ارتفع اىل فان عدد الوزيرات الاليت اوكلت هلن حقائب و  2012

  .يف منصب وزيرة  منتدبة 01يف منصب وزيرة و 06وزيرات  منها  07
فيما يتعلق بتواجد املرأة يف جملس االمة،  فان اربعة مقاعد فقط و 

مقعد يف اجمللس، اعطيت للنساء  144من اصل    %2.78اي بنسبة 
  .  2010-2007 و2004 -2001يف العهدتني 

 10يفتشريعية االخرية اليت اجريت وبالنسبة  لالستحقاقات ال
فقد افرزت تقدما نسبيا يف فوز النساء، حبيث حتصلت   2012ماي 

امراة منتخبة يف اجمللس الشعيب الوطين  بينما اليزال  134النساء على 
مقعدا  يف نفس  462الرجال يفوزون بغالبية املقاعد اذ حتصلوا على 

  . اجمللس
 %50.68ومن اهليئة االنتخابية  %46.49كما مثلت املرأة بنسبة 

 2004ممن شاركن يف االنتخاب سنة 

فانه على الرغم ايضا من  أما على مستوى مناصب اختاذ القرار
تقلدت عدة مسؤوليات كوزيرة وسفرية وحمافظة اجلزائرية  املرأة  ان

كما ترشحت يف  ورئيسة دائرة ورئيسة جملس الدولة ورئيسة ديوان،
ذا تعترب ) 2009و 2004(سنيت  االنتخابات الرئاسية اول امرأة وهي 

ا اعلى املستوى العريب واجلزائري ترتأس حزب فازت  سياسيا، كما ا
، اال ان املرأة مل حتقق بعد طموحها يف التمثيل السياسي باملرتبة الثانية

  .سواء من حيث الكم او الكيف
مرأة من خالل هذه االرقام اليت توضح ضالة التمثيل السياسي لل

  :االشكالية اجلوهرية لبحثنا هذا كما يلياجلزائرية، نصيغ 

ما هي العوامل اليت حتد من التمثيل الواسع والفاعل للمرأة 
ا ؟   اجلزائرية يف السياسة الوطنية ويف قرارا

  :ومن السؤال العام حناول االجابة على االسئلة الفرعية 
ئرية من اجل تعزيز ما هي االجراءات اليت تتخذها احلكومة اجلزا -

  دور املرأة السياسي ؟
  ما مدى فاعلية هذا الدور يف هذا اجملال ؟ -
 ما هي املعوقات اليت حتول دون تفعيل دورها كما و نوعيا ؟ -

:                                                                        الفرضيات-3
  : عليها هذه الدراسة هي ان الفرضيات اليت سنبين   -
تعرف الساحة السياسية يف اجلزائر منذ التعديل الدستوري   -

  .االخري، قفزة نوعية ملشاركة املراة فيها 
ان االنفتاح الذي يشهده اجملال السياسي يف اجلزائر خاصة منذ  -

اقرار مبدا التعددية، مل حيول، بالرغم من تطوره املتواصل، املراة اىل 
ا  طرف فاعل   .يف السياسة الوطنية و يف قرارا

خاصة حلقوق  1989و  1976دستورانه بالرغم من إقرار كل من   -
املراة،خاصة السياسية، كأساس لنجاح معركة البناء االقتصادي 
واالجتماعي  والثقايف، فان العديد من املعوقات ال تزال حتول، دون 

  .ساتري حول املراةالتجسيد العملي او الفاعل ملا ورد يف هذه الد
  :تحديد مفاهيم الدراسة -4
  :المشاركة السياسية - 4-1

: ,311972( يقصد باملشاركة السياسية حسب املؤلف الفرنسي
René Capitant  ( تلك املسامهة اليت التعين االنضمام او االنتماء

فقط، بل  املسامهة اليت هي عبارة  عن اخذ  حصة  اوحق يف العمل  
القانون والسياسة  مبعىن اخذ نصيب  يف عمل  وخاصة يف عامل

  .قانوين ويف قرار سياسي
اىل ان املشاركة السياسية تشري  Friendlandو   Alfordويذهب 

اىل احلالية او املاضية للمنظمات العامة، واجملموعات اليت تؤثر بطريقة 
مباشرة او غري مباشرة على اختيار االشخاص واهليات احلكومية، 

م  . على التعاطي او عدم التعاطي مع هذه اهليات واألشخاصوقدر
 )2011،99:الطاهر علي موهوب(

تعترب املشاركة السياسية من اهم القضايا اليت يركز عليها علم  
 االجتماع السياسي، فهي تلك

دف اختيار  االنشطة االرادية اليت يزاوهلا اعضاء اجملتمع 
اىل ان املشاركة السياسية  حكامهم وممثليهم، ويذهب ميلرباث وجويل

تعترب تلك االفعال اخلاصة مبواطنني ذوي خصوصية، اذ يتجهون 
. خالل افعاهلم هذه حنو التاثري يف احلكومة والسياسة او تدعيمها

  )84، ص1995:عاطف امحد فؤاد(
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اىل  )p53 :j.j Rousseau,2011(وينظر جان جاك روسو 
  :املشاركة السياسة من جانبني

ربها ممارسة السلطة احلامية اي تالزم اخنراط ونشاط يعت: االول
  .لكل مواطن يف قضايا الدولة 

يرى بان االسس اليت ترتكز عليها احلقوق واجملتمع : الثاين
السياسي، تكمن يف جمموع املواطنني الذين يتصرفون مجاعيا ويتقبلون 

  .القوانني املطبقة على كل فرد منهم 
شاركة السياسية هي عبارة عن اما يف علم السياسة، فان امل

ممارسة احلق الدميقراطي الدستوري لكافة افراد اجملتمع البالغني، يف 
االشرتاك، بصورة منظمة، يف صنع القرارات السياسية اليت تتصل 
م يف جمتمع من اجملتمعات وجيب ان تضل يف اطار دميقراطي  حبيا

ة جتاه االهداف حبيث يتسق معه اطار الشعور باملسؤولية االجتماعي
اجملتمعية العامة، واطار الشعور حبرية الفكر وحرية العمل وحرية التعبري 

 .                               عن الرأي

 :اما المراة الجزائرية- 4-2

ا املراة  اىل القطر اجلزائري، يف ابعاده  املنتميةفإننا نقصد 
سياسية واالقتصادية التارخيية والثقافية، ويف حدوده اجلغرافية وال

والثقافية، فضال عن االنتماء االجتماعي والتارخيي خاصة يف 
   .املستقلةاجلزائر 

 :مفهوم الديمقراطية -4-3

يقسم الفالسفة اليونان لفظ الدميقراطية اىل كلمتني، دميوس 
ومعناه الشعب وكراتوس ومعناه السيادة، وهي نظام  سياسي تكون 

ني، هذا من الناحية الفكرية النظرية، كما فيه السيادة جلميع املواطن
تعين حكم االغلبية عن طريق التمثيل النيايب وهلذا النظام النيايب 

  :ثالث اركان هي
  سيادة الشعب -ا

  املساواة واحلرية -ب
  احلرية الفردية والكرامة االنسانية -ج
اوس"و يعرفها الباحث الربيطاين- يف كتابه " hobhaous"هو
ا املسامهة املباشرة من قبل مجاهري la démocratie" الدميقراطية" ، با

الشعب يف شؤون الدولة ،و يقر مبدأ مفهوم الدميقراطية على فكرة 
 )1983،749:حيي الكعكي).( السيادة الشعبية(

 :المواطنة - 4-4

هي جمموعة من املعايري القانونية واملمارسات االجتماعية اليت 
  .تؤسس مكانة املواطن 

يا تكون  املواطنة مرتبطة بالدميقراطية وترتكز على االعرتاف تارخي 
" لتوماس مارشال" اما بانسبة.بوجود االشخاص االحرار واملتساوين 

املواطنة هي عبارة عن نيل احلقوق املدنية واحلقوق السياسية واحلقوق 
  .)468شارلوت سيمور مسيث، ص. (االقتصادية واالجتماعية

ري بان اجملتمعات الدميقراطية املعاصرة دومنيك شناب يؤكدكما 
هي جمموعات املوطنني وهي وضعية يكون فيها شخصان او 
جمموعتان يف تطابق او يف تساوي وتكون املساواة هنا تلك اخلاصة 
باحلضوض  تطبيق النصوص القانونية من قبل كل االشخاص حسب 

  .)p Shnapper  Domique: 2000,247(الكسي توكفيلي 
  :المحلي المجتمع 

ويشري اجملتمع احمللي اىل االلتزام برعاية مصاحل ورفاهية االغلبية او 
القطاعات الشعبية من اجملتمع ومن مث االلتزام خبدمة السياسات 
واالسرتاتيجيات الشعبية املتضمنة يف ختطيط وتنفيذ املشروعات 

  الفردية او الربامج االكثر عموما 

  :مدينة وهران - 4-5
تعد واحدة من اهم مدن اجلزائر تطل على خليج  وهران مدينة

وهران يف غرب البحر االبيض املتوسط، ظلت املدينة منذ عقود 
  . عديدة وال تزال مركزا اقتصاديا وميناءا هاما 

ا يف  ، ويبلغ عدد 2009يف  نسمة 1.648.642بلغ عدد سكا
  .دائرة  23الدائرات اليت تنتمي اليها اداريا وجغرافيا 

دينة بعد استقالل اجلزائر تطورات مهمة جعلت منها ثاين شهدت امل
وقطبا اداريا، اقتصاديا وعلميا مهما، تطور النشاط  ،مدن البالد

االقتصادي بشكل ملحوظ ومس ذلك صناعات كبرية  وصغرية 
ا ملدينة ارزيو النفطية    .واستفاد من جماور

، بانه يعرف املنهج بصورة عامة: المنهجية وتقنيات الدراسة-5
جمموعة من اخلطوات اهلادفة اىل الوصول باقل تكلفة، اىل نتيجة 

 ) Raymond Boudon:1976p31.(حمدود 

من هذا التعريف العام للمنهج، فاننا ونظرا خلصوصية موضوعنا، 
الذي ينتمي اىل علم االجتماع، سنختار املنهج القائم على 

والتفسري من جهة، التحقيقات الكيفية، القائمة بدورها على الفهم  
وعلى حتليل العالقات بني املتغريات من جهة اخرى ، كما تقوم على  
مالحظة جمموعة عوامل اجتماعية، قابلة للمقارنة وهي العوامل اليت 

  . تكون جمسدة من خالل االفراد واملؤسسات  والتجمعات
 )    (R Boudon,p 441,444.  

الكيفية لتحليل وللوصول اىل معرفة ذلك، طبقت االساليب 
بيانات املقابالت واليت صممت ومشلت جمموعة من االسئلة 
املفتوحة، واستخدم يف هذه الدراسة االسلوب االستقرائي لتحليل 

  .البيانات الكيفية
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ا   وقد جلأت الباحثة يف ذلك اىل عينة قصديه غري احتمالية أل
ياسية يف اعتمدت اختيار حاالت من النساء الفاعالت يف  احلياة الس

حبيث تكون عينة ممثلة للنساء ) مدينة وهران(اجملتمع احمللي 
املمارسات للسياسية يف الوطن، ألنه يف عدم معرفة حدود اجملتمع 
الكبري خيتار الباحث فئة قليلة منه للحصول على معلومات منها 

  )1990،167:اجلوهري،عبد اهللا اخلرجيي(بسهولة 
   :المقابلة  -5-1

لدراسة يف مجع املعلومات على اداة املقابلة، اليت كما اعتمدت ا
يشيع استعماهلا يف البحث االجتماعي حينما تكون البيانات املطلوبة 
م حنو  هلا صلة وثيقة مبشاعر االفراد ودوافعهم وعقائدهم واجتاها

 )  202ص،2003:غريب عبد السميع . (موضوع ما

   المالحظة -5-2
ا اداة مجع املعلوملت حبيث تسمح  تعرف املالحظة على ا

للباحث ان يكون شاهدا على تصرفات االشخاص واملمارسات يف 
وسط اجملموعات وهذا من خالل تواجده يف املكان املتواجدين فيه 

رودولف شيقليون وبنجما (ومن مزايا املالحظة حسب تعريف 
ا عبارة عن نظرة تقع على ) 2008:ماتالو ما من غري ان  وضعيةا
  .حقيقتها  تغري يف

ما مييز هذا النمط من املعاينة ان الباحث نفسه هو الذي يقوم 
باملعاينة فيتوىل تسجيل املعلومات مباشرة، ويلتقط التصرفات وقت 

              ) Raymond quivy :2011,174 , Luc Van.campenhoudt, t(حصوهلا
   مجاالت الدراسة -6

  المجال المكاني والزماني
امراة من النساء الفاعالت يف الفضاء السياسي   30مشلت العينة 

بوهران يف خمتلف اهليات السياسية املتمثلة يف اجملالس املنتخبة الوالئية 
والبلدية واخلاليا احلزبية واجلمعيات النسوية، ومت اجراء الدراسة يف 

ماي  10الفرتة اليت أعقبت االنتخابات التشريعية اليت جرت يف  
  . إىل اليومو 2012

  :نتائج الدراسة والتحليل 
ان املعلومات اليت مت مجعها من خالل املقابالت، تدل على ان 
الغالبية من النساء املستجوبات، هن نساء فاعالت يف اجملالس 
املنتخبة ويف االحزاب، وايضا اجلمعيات اما االخريات مناضالت يف 

  .رانالنقابات املهنية اليت يرأسها الفرع النقايب النسوي بوه
لقد اقتحمن احلياة السياسية عن قناعة السيما يف ظل هذه الظروف  

اليت اصبحت فيها الدولة تشجع وتعزز دور املرأة يف املشاركة 
  .السياسية

ن امجعن  ن انه بالرغم من ان اخلطاب الرمسي كما ا يف تصرحيا
يف اجلزائر اجتاه املمارسة السياسية للمرأة، كان اجيابيا من خالل 

خصوصا من جانب الضغط على االحزاب  الدستوريةلضمانات ا
لتفعيل دورها يف خمتلف هياكلها، اال ان دورها مازال هامشيا امام 

   .احتكار الرجل لالدوار االساسية فيها 
التصرحيات ان للنظال السياسي الذي خاضته   ايضاواكدت 

د املرأة ويف املراة اجلزائرية  منذ االستقالل، دور كبري يف تعزيز تواج
توسيع قاعدة متثيلها يف اهليئات الربملانية ويف اجملالس الوالئية والبلدية 

، ليتضمن 2008،حيث مت تعديل دستور اجلزائر جزئيا يف نوفمرب 
التزام الدولة على العمل على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع 

وتبعه القانون ).مكرر 31املادة (حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة 
، ةيف القوائم االنتخابي  %30الذي يقرتح نسبة  2012العضوي يف 

بعدما تبنت النساء الفاعالت يف االحزاب السياسية مشروع قانون 
تقرتح فيه ختصيص حصص متثيل النساء يف اجملالس املنتخبة 

.)CIDEEF :2004( 

اما خبصوص االصالحات السياسية  اليت عرفها وضع النساء  
زائريات يف عهد االنفتاح السياسي، فان التصرحيات اليت مجعناها اجل

حول هذا األمر، تؤكد على ان وضع املراة شهد نقلة نوعية من 
خالل مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة االصالحي، الذي سلط 
فيه الضوء على ترقية املراة على املستوى املعريف واالقتصادي 

ة عقب التعديل الدستوري االخري، والسياسي واالجتماعي، خاص
الذي  اعطا املراة احلق يف االقرتاع بدون وكالة واحلق يف الرتشح  من 
خالل توسيع  نسبة متثيلها يف خمتلف اجملالس املنتخبة بغية تويل 

  .املناصب العامة 
ومبا اننا ركزنا يف اسئلتنا على معرفة وجهة نظر املستجوبات يف 

ء عزوف النساء عن العمل يف السياسة االسباب اليت كانت ورا
القته املراة يف هذا اخلصوص من قبل الدولة،   اليتبالرغم من التشجيع 

كانت معظم التربيرات اليت قدمتها هلن النساء عن سبب عدم 
اخنراطهن يف احلياة السياسية، هي يف غالبيتها مرتبطة باالحكام 

هلا على النسيج اخلاطئة عن دور املراة الضيقة اليت تظفي بظال
 الفئاتاالجتماعي ،فعزوف شرحية كبرية من النساء من خمتلف 

واملوظفات واالطارات وربات . من املتعلمات واجلامعيات(االجتماعية
، عن املشاركة السياسية، يرجع سببه )البيت وحىت املتقاعدات

االساسي اىل أزمة التمثيل السياسي،هذا على الرغم من اخلطاب 
اعم هلذه املشاركة واحلريص على تعزيزها وتفعيلها وهذا السياسي الد

  .منذ االنفتاح على الدميقراطية كما سبق ان اشرنا 
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وكما هو مستنبط ايضا من جل االجابات ان اسباب ظألة هذا 
  :التمثيل يعود اىل ما يلي

ان الرجل اجلزائري عموما ال يشجع املرأة على املمارسة السياسية 
رة التقليدية وتفكريه النمطي جتاه املرأة وأدوارها، اذ نتيجة تأثره بالنظ

االساسي هو احلمل والوالدة وتربية  املراةال زال يعتقد ان عمل 
االوالد ورعايتهم، لذلك فهي ترجح االبتعاد عن هذا العمل حىت ال 
تعرض نفسها وإفراد عائلتها للمظايقات كاالستهزاء والسب واملساس 

وهنا نستدل مبا ذهب اليه .راد اجملتمع بسمعتها من قبل بعض اف
حيث يقول ان عدم اهتمام النساء  )Duverger,1995(دوفرجيه 

ن انشان يف بيئة سوسيو ثقافية ال تشجع   -بالسياسة امر متوقع ال
ة السياسة وخباياها هذا . على تنمية شخصية نسائية قادرة على جما

ذا اجملال ال ن يعتقدن بانه حكر اىل جانب عدم اهتمام النساء 
م ال يقبلون منافسة املراة  على الرجال ويسيطرون عليه اىل درجة ا

اىل عامل اخر ال يقل امهية عن العوامل  املبحوثاتواشارت . هلم فيها
االخرى، وهو انشغال النساء مبطالب احلياة االسرية واالجتماعية اليت 

  .تعيق ممارستهن  للسياسة 
ر جممل العقبات واملعوقات اليت  رصدناها ومبا انه ال ميكن ذك
واليت تعترب انعكاسا  لوجهات نظر النساء (من التحقيقات امليدانية 

بالتحليل يف هذه الورقة، فاننا نكتفي بذكرها على )  املدروسات
  : شكل النقاط التالية 

عزوف املرأة عن هذا النشاط بسب ( القانونيةغياب الثقافة   )أ 
  ).م و عيها بأمهية الدور السياسي جهلها للقوانني و عد

ال تزال املرأة يف الكثري من (باملدارس  االلتحاقاالمية وعدم   )ب 
مناطق اجلزائر ال تلتحق باملدرسة او تنقطع عنها مبكرا بسبب 
الظروف االجتماعية الصعبة مثل بعد املدرسة عن البيت االسري 

  ).او بسبب الظروف املادية اليت حتول دون تعليم الفتيات
بسبب ضعف خربة املرأة يف (ضعف التواجد يف اجملال العام   )ج 

  ) .النشاط الساسي
الثقافة االجتماعية اليت الزالت ترمي بثقاهلا (املوروث الثقايف   )د 

على االفراد ذكورا واناثا وهي تنطلق من هيمنة الرجل على املرأة 
وتكرس التمييز ضد املرأة فيتم ابعادها عن القيام ببعض االدوار 

  ) . منها السياسيةو 
ضعف مشاركة املرأة يف اجملال العام (غياب الوعي السياسي  )ه 

وضعف اخنراطها يف اجملتمع املدين عامة،  ويف األحزاب السياسية 
خاصة حيرم املرأة من فرصتها يف التدريب والتعرف على العملية 

  ).السياسية ويقلل من فرص بروز قيادات نسائية 

تولدت هذه النظرة (رأة يف مراكز السلطةالنظرة السلبية لدور امل  )و 
نتيجة هيمنة متثيل الرجال على حساب متثيل النساء يف احلقل 

  ).السياسي وهذا منذ حقب تارخيية طويلة
  ضعف املعرفة بتكنولوجيا االعالم واالتصال  )ز 
غياب االرادة من طرف املؤسسات السياسية كاألحزاب ال   )ح 

  .دراج املرأة يف هياكلها وبراجمها
النظام القيمي املبين على التمييز املرتبط  بغياب العدالة  ظلم  )ط 

  .داخل االسرة 
غياب االليات الدستورية اليت حترص على تطبيق املخططات   )ي 

  .على ارض الواقع 
  : الخالصة

الدراسة سلطت الضوء ميدانيا على املراة يف  هذهبالرغم من ان 
لنتيجة تعكس فعليا  اجملتمع احمللي  املتمثل يف مدينة وهران، اال ان ا

 ظاهرة هزالة التمثيل السياسي للمراة على املستوى الوطين، النه 

باالظافة اىل ما خرجت به هذه الدراسة من استنتاجات فان  
الدراسات واالحباث اليت تناولت موضوع املرأة والسياسة عامة، واملرأة 

ية اليوم اجلزائرية خاصة، تؤكد حيث ان الواقع السياسي الزال واىل غا
يغيب املرأة وهذا على الرغم من ان جمتمعها حباجة اىل مشاركتها 
الفعلية والفعالة اكثر من وقت مضى، خاصة بعد حصوهلا على 
العديد من املكتسبات اليت مل تتحصل عليها من قبل واملتمثلة يف 
احلق يف التعليم والصحة والعمل واالنتخاب والرتشح يف اجملالس 

ن الوصول اىل مواقع صنع السياسات ورسم اخلطط وكذلك متكنها م
 . التنموية 

ومن هنا  ومن اجل تقليص الفجوة الكبرية املتواجدة بني ارادة 
الدولة يف تعزيز دورها يف املمارسة الدميقراطية وبني الواقع الذي 
يعكس متثيال ضعيفا للمرأة يف هذا اجملال فانه  جيب على احلكومة ان 

 ير املرأة ويف تبين اسرتاتيجية تستمر يف دعم تطو 

وطنية تعمل على ازالة العقبات اليت حتول دون ولوجها عامل 
   .السياسية
  المراجع

تاج عطاء اهللا ،املراة العاملة يف تشريع العمل اجلزائري بني املساواة واحلماية القانونية، -
  .دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون ،اجلزائر

يف علم السياسة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ة، مقدم)1983(الكعكي حيي-
  .بريوت 

  .،علم االجتماع السياسي، دار املعرفة اجلامعية) 1995( عاطف امحد فؤاد-
،البحث العلمي االجتماعي بني النظرية واالمربيقية،  ) 2003 (غريب عبد السميع

 -شباب اجلامعة االسكندرية 

،طرق البحث االجتماعي ،دار الثقافة للنشر ) 1990(وهري ،عبد اهللا اخلرجييحممد اجل-
  .و التوزيع ، القاهرة 
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،التنشئة االجتماعية و عالقتها باملشاركة السياسية ) 2011(الطاهر على موهوب -
 .،العلم و االميان للنشر و التوزيع 
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 إشكالية التكامل بين الطب الشعبي والطب الحديث

  بلــــــود عثمــــان  
 جامعة تلمسان 

     
الشعيب (قبل اخلوض يف إشكالية التكامل بني النمطني الطبيني 

، إن املنهجية املعتمدة تفرض علينا  تعريف املصطلحني )احلديث –
 . واملقاصد العلمية لكل منهما 

  :بيتعريف الطب الشع
ّ                             لقد عرف الطب الشعيب عد ة تعريفات نورد ما حضي بإمجاع                      

  :كالتايل   وهو  علماء الفلكلور وعلماء األنثروبولوجيا
إن الطب الشعيب هو جمموعة من تقنيات العالج املستعملة من 
طرف خمتصني غري عارفني بالطب احلديث، وال تدخل هذه التقنيات 

  ) 1(بشكل أو بآخر ضمن دائرة الطب احلديث

تم مبعاجلة خمتلف  ّ                                     وحنن نقول بأن  الطب الشعيب هو طريقة             
ا أكادمييا،  األمراض، فهو غري منتظم بالطريقة العلمية املعمول 
يستمد مواده وعناصره مباشرة من الطبيعة بعيدا عن الرتكيب 

    .الكيميائي املستحضر
خنلص من هذين التعريفني بأن الطب الشعيب أرضية اجتماعية 

  .ه ليقرتب من الطب احلديث أهلت
  :تعريف الطب الحديث

يتفق معظم الباحثني والدارسني بأن الطب احلديث هو علم قائم 
بذاته له مدارسه ونظرياته ومناهجه العقلية اليت تعتمد على املالحظة 

  ) 2(.والتحاليل والتجارب املخربية  للوصول اىل نتائج مادية  دقيقة

يث بأن املنهج املعتمد يف العلوم ويرى املشتغلون بالطب احلد
الطبية أتى خبدمات ملموسة طورت حياة األفراد واجلماعات من 

  ) 3(.خالل ارساء ما أصبح يعرف بالطب الوقائي والطب العالجي
أما الطب الوقائي هو منهج عقالين، أعطى نتائج فعالة لسكان 

  .املدن واألرياف  
يها إلعداد خمتلف ويشكل الطب الوقائي القاعدة املعتمد عل

 .السياسات الصحية العاملية 

اإلستعجاالت ضد األمراض : ويتمثل يف عدة أشكال منها
)4( التلقيحوالمنقولة أو المعدية، النظافة، التغذية الجيدة، 

…  
يعتمد على كشف املرض بطرق أكثر  أما  الطب العالجي

ة، علمية ودقة، يبدأ بتشخيص أعراض املرض بفحوصات بكترييولوجي
وفحوصات عن طريق األشعة والتحاليل للوصول إىل التشخيص 
الصائب وبالتايل تقدمي العالج املالئم سواء باملتابعة الطبية خارج 

 ) 5( .املستشفى أو داخله

I- مكانة الطب الشعبي في المؤسسات والوحدات الصحية :  
يقرتح اليوم يف خمتلف الدول اليت ميارس فيها الطب الشعيب، أن 

صورة قانونية مع األنساق الطبية العلمية وإستغالل أدوات يدمج ب
بسيطة وأدوية طبيعية فهناك عدد كبري من ممارسي الطب الشعيب، 
م يف الدوائر     َّ                                                     تلق وا تكوينا علميا، حيث إستطاعوا ممارسة عالجا
الريفية وهذا بعد القيام بأحباث جدية لإلشرتاك مع الطب احلديث يف 

ودخلت هذه البحوث حيز التنفيذ على . وليةالعالجات الصحية األ
  .2000سنة املستوى العاملي إبتداء من 

 فكل جهد يهدف إىل تنظيم الطب الشعيب ويسمح له

  .                                             َّ  باإلستمرار يرتجم مدى مسامهته الفعالة يف العالج األو يل 
عن وحدة البحوث  1984سنة وحسب حمتوى تقرير صدر 

 التابعة للمنظمة العاملية الطبية املتخصصة يف شؤون الطب الشعيب
للصحة، إن عملية إدماج املمارسات العالجية الشعبية ضمن أجهزة 

  ) 6( :الطب الرمسي تستلزم إحرتام التدابري التالية

إستخدام الطب الشعيب يف العالج األويل للصحة خاصة فيما  -1
الوصفات المتضمنة (يتعلق بالوصفات اليت تقدم للمرضى 

  ).األعشاب الطبية
  .ملطالبة بإعادة الفحوص لألدوية املستعملة ا -2
  .تنظيم النسق الصيديل   -3
  .التوجيه عن طريق إعتماد برامج تكوينية   -4
توجيه الطلبة الذين يتابعون تكوينا يف الطب الشعيب حنو مطالعة   -5

مجيع املصادر و املراجع اخلاصة بالعالجات األولية املعتمدة يف الطب 
  .احلديث

وى الطب الشعيب يف إطار دورات تكوينية ترشيد وتنظري حمت  -6
  .قصرية املدى

II -  المنهج العملي في عملية اإلدماج : 

من األهداف الرئيسية هلذا املنهج هي حماولة إرساء أطر منهجية 
  .سليمة ملمارسة الطب الشعيب مبختلف أساليبه العالجية 

إن املنظمة العاملية للصحة حتاول دمج ممارسات الطب الشعيب   
    َّ                                            ل فع ال إىل جانب الطب احلديث، وهذا على ضوء ما ذهبت كعام

،و الصين، الهند، الباكستانإليه بعض الدول يف هذا الصدد مثل 
  )7(.كعينة  كوريا
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إن تفسري أمهية املنهج العملي لإلدماج يكمن يف كيفية إستغالل 
الواقع العالجي الشعيب وحتويله ضمن نسق العالجات األولية يف 

  )8(.دورات التكوينية القصرية املدىإطار سلسلة ال
ومن الدول اليت إهتمت بعملية  التكوين املنظم ملمارسي الطب 

 20.000(، أندونيسيا )معالج 341.000(الهند الشعيب نذكر 
   )9().معالج 32.635(،  فيتنام )معالج 34.025( ، تايالندا )معالج

الشعيب يعاجلون بالطب  مليون ممارسايوجد  الباكستان،أما يف 
تسع خترجوا من كليات طب عددها  إمرأة 400منهم 

وأنشأت ) 10(.كليات الطب الشرقي، تسمى ،كليات)09(
ا للمجلس القومي للطب  احلكومة جملسا قوميا للطب الشعيب مشا
احلديث، يقوم هذا اجمللس بوضع املعايري، وعقد اإلمتحانات، وحتديد 

ا أ ربع ( املناهج الدراسية  تاريخ : وهي تشمل) سنوات )  04( فرت
الطب وعلم العقاقير، وعلم التشريح ووظائف األعضاء وعلم 
النفس، وطب المجتمع، وعلم األحياء الدقيقة، ومبادئ 

  . الجراحة، واألمراض المعدية، والتوليد، وطب األطفال
وترسل الطالبات إىل مستشفيات الوالدة لتلقي تدريب عملي 

رس طالب الطب كيف أن اإلنسان ليس ويد أسابيع) 06(ستة مدته 
  .كتلة من اللحم ولكنه روح و جسد 

ذه الكليات إهتماما خاصا بالد ين و اإلميان،                                            ِّ            ويويل التكوين 
وميارس الشعائر )    ِّ  الد ين(ويطلب من الطالب أن يقتدي بتعاليمه 

  )11(.الدينية حىت حيضى بثقة مرضاه
يف التصور واملمارسة، وتبعا هلذا التقدم الذي عرفه الطب الشعيب 

والتطور الذي شهده من حيث املضمون واملناهج العلمية، بادرت 
منظمة الصحة العاملية بوضع تدابري تنظيمية للطب الشعيب متكن 

  .املعاجلني من ممارسة هذا النوع من اإلستطباب بصفة رمسية 
  : من بني هذه التدابري نذكر 

رق املستعملة يف عالج البحث يف أمهية األدوية الشعبية والط  -1
  .خمتلف األمراض 

وضع برنامج يتعلق مبراقبة األدوية والنباتات الطبية ودراستها   -2
  .دراسة علمية للكشف عن جناعتها وفعاليتها 

كما قامت نفس اهليئة العاملية ببحوث تصب يف اخلدمات 
هذه  .اجلماعية للصحة السيما تلك املتعلقة بالعالجات األولية

ت    )12( :م باحملاور التالية البحوث 
  .املمارسة اآلنية للمعاجلني الشعبيني يف الوحدات الصحية  -1
  .خصائص الطب الشعيب باعتباره يرتجم وظيفة إجتماعية  -2
  . العالقة بني املمارسة العالجية و الوصفة الدوائية ومثن إقتنائها  -3

دراسة األصل واملنشأ التكويين احلايل ملختلف ممارسي الطب   -4
  .عيب الش
حتليل جمموع املعارف والتقنيات اليت تساعد على تلقني   -5

  .وتدريس الطب الشعيب 
ممارسي (الدمج احلقيقي للمعاجلني الشعبيني واألطباء الرمسيني   -6

ضمن فريق واحد للعالجات األولية وحتديد دور  ) الطب الحديث
  .كل واحد منهما 

III- العناية التي يحضى بها الطب الشعبي في بعض الدول : 

 الصينإن الطب الشعيب حيضى يف بعض الدول وعلى رأسها 
وخري . بأمهية بالغة بالنظر إىل فرص دجمه ضمن النسق الطيب احلديث

من  للصينصورة جتسد هذا النهج ما قررته السلطات السياسية 
  .جتميع األطباء الشعبيني والرمسيني ضمن نسق واحد
النسقني الطبيني  ومفاد هذه السياسة هو ضمان الدولة لكل من

الشعيب واحلديث فعاليته يف اجلهاز الصحي ومساعدة ممارسي الطب 
م  الشعيب بوسائلهم العالجية النباتية العشبية إلبراز مهارا

  )13(. اإلستشفائية خدمة للشعب
حديثة على النموذج  كلية طبية) 40(أربعون  الصينيوجد يف 

لشعيب على األقل، الغريب، تشمل كل واحدة منها معهدا للطب ا
ونفس الشيء بالنسبة للمدارس الطبية الشعبية، حبيث تشمل على 

ٍ            معهد  للطب احلديث    . )14 (  
م يف  كما أن ممارسي الطب الشعيب يزاولون إختصاصا
املستشفيات احلديثة، و من مثة إن النمطني الطبيني يشتغالن معا يف 

إن  من ذلك. مركز صحي مشرتك حتت سياسة إدماجية واحدة
الفريق الصحي الرمسي ميارس الطب الوقائي بينما املعاجلني الشعبيني 

  .يعتمدون على الطب العالجي
أنه أسس سياسة صحية  النسق الطبي الصينيومن مميزات 

تعتمد على املعطيات الواقعية للمجتمع الصيين حبيث مجع بني 
النمطني الطبيني احلديث والشعيب يف إطار تكوين متواصل وصعب 

  .من أولوياته تلقني تقنيات العالجات األولية 
أو "  الرحمة" ويطلق على ممارسي الطب الشعيب إسم أطباء  

  )15(.)   ِّ           مطب بين مساعدين
ا الطب الشعيب يف دول عديدة حبيث تشري  نفس العناية حضي 
الدراسات أنه يف عدد من كليات الطب يف أمريكا وكندا وأسرتاليا 

ّ        وأملانيا تدر س أنواع   .خمتلفة من الطب الشعيب            
تشتمل مناهجها على  23كلية طب من    15ويف إجنليرتا توجد 

 ) 16( .دورات ومقاييس يف الطب الشعيب 
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IV-  بعض نماذج تكامل النمطين في عالج بعض األمراض:  
يشري إىل  1984عام إن تقرير املنظمة العاملية للصحة الصادر 

يف عالج ) الشعبي والحديث(إمكانية التكامل بني النمطني الطبيني 
 :بعض احلاالت املرضية أمهها 

  :  التدليك -1
وللتدليك يف الطب الشعيب . اجللد) إثارة(التدليك يعين إستفزاز 

الصيين تأثري إجيايب على النفس ملا ينتجه من نشاط على مستوى 
  .الدماغ 

هذه الطريقة اعتمدت يف إطار الطب احلديث لفعاليتها العالجية 
إن التدليك حسب املعاجلني الشعبيني واألطباء الرمسيني . السريعة

   ِّ                                                      يسه ل وينشط عملية نقل الرتسيبات املتبقية من اإلحرتافات الناجتة 
عن الغذاء يف األنسجة، كما ينشط عملية تزويد األنسجة مبزيد من 
ا للقيام مبا  الدم  أو الغذاء فيحافظ على سالمتها ويزيد يف طاقا

فالعضالت املتعبة مثال من . أعمال فيزيولوجيةيرتتب عليها من 
اإلجهاد وتراكم ترسبات اإلحرتاق فيها تسبب الشعور باألمل، ولذلك 

 حركات) 04(أربع يقوم ممارسي الطب الشعيب مع األطباء الرمسيني 
أخيرا والتمسيد، العجن، النقر، أو القرع : للتدليك هي

  )17(.الفرك
  : الكسور -2

ج وجراحة الكسور واجلبائر يسجله التاريخ إن املنهج اجلديد لعال
الصيين حيث يرى املطببني الشعبيني أن إلتهاب املفاصل يف أول 
األمر حيدث تقلصا يف العضالت احمليطة باملفصل من داخله،و 
يقولون أن التمدد الذي ينتج عن اإلمتالء أو من ورم حار يف 

. تقليدية حبتة  املفصل، عالجه يكون بطريقة اإلستفراغ، و هي طريقة
كما ينصحون بعدم ربط الكسور ربطا حمكما باجلبائر منذ الوهلة 

 ، وذلك إلحتمال)مثلما يحدث في الطب الحديث(األوىل 

وينصح . حدوث ورم يف منطقة الكسر نتيجة جتمع الدم واملصل
ا قد                                                   َّ ِّ        املعاجلني الشعبيني األطباء الرمسيني بأن ال يطيلون مدة الش د  أل

عضو وتضعفه، وينصحون بفحص العضو بواسطة احلركة تؤذي ال
ٍ  للتأكد من سالمته أو بوجود كسر                              .  

ويف هذه احلالة املرضية يتفق مع الطب احلديث يف كيفية معاجلة 
األطراف اليت أصيبت بتعفن سواء من اخلارج أو من الداخل باللجوء 
إىل قطع العضو املصاب إىل حيث درجة انتشار درجات الفساد عن 

                                           )18( .ريق عملية جراحية و ختضري كلي للمريضط
  :  لتداوي باألعشابا - 3

بالرغم من تقدم الطرق العالجية احلديثة وتطور اخلدمات 
ا الطب احلديث يف تعامله  الصحية و املعدات التقنية اليت حيظى 

ة، ال زالت األعشاب مع العوارض املرضية واألمراض املستعصي
والنباتات الطبية متثل املصدر الرئيسي لصناعة األدوية يف أعظم 

  )19( .اجملتمعات تطورا و أكرب الشركات الصناعية الصيدالنية
ولعل األعشاب والنباتات الطبية ترتجم بكل جالء الطب 
التكامل العلمي املطلق بني الطب الشعيب والطب احلديث، من 

واد الفعالة للنباتات الطبية يف معاجلة أمراض حيث استغالل امل
  .عديدة

اليت تعاجل ) الديجوتوكسين(ويف هذا الصدد، نشري إىل أن مادة 
، و بعد 1879عام  )الكشاتبين(زهرة نبات القلب استخرجت من 

 )الديجوكسين(مادة مت استخالص   1930سنة أي يف  عاما 61
  .  ) النوكسين(أقراص لصناعة 

الوردية إستخلصت مادة  العناقيةإمسه عشقري مدومن نبات 
وهي أفضل عالج معروف حىت اآلن لسرطان )  فنكرستين(إمسها 

  .الدم عند األطفال 
لوحده يدخل يف صناعة ما )   (PAVOTأما نبات اخلشخاش 

  )20( .مستحضر صيدالين  400يزيد على   
فصليات وهكذا فإن أشكال الطب الشعيب النبايت، مثل 

، منقوعات األوراق المخفضة للحرارة، والمسهلةالجذور 
النباتات المخفضة لسكر ، والخالصات الخام المنظمة للطمثو

، أصبحت من مستحضرات التدليك، والدم، والكمادات
  .إهتمامات الشركات الصيدالنية الكربى يف العامل 

فهو يستخدم يف   (Belladone) " ست احلسن"أما النبات 
روبني الالزمة لتوسيع حدقة العني ومينع خروج استخراج مادة األت

  )21( .العرق 
  )  ACUPUNCTURE: (  الوخز باإلبــر  - 4

إن هذه الطريقة فن عالجي شعيب قدمي، يدرس وميارس يف 
فهناك عدد كبري جدا من . الفيتنام، وكوريا، واليابان، والصين

ّ   ملد ة األطباء الصينيني تلقوا تكوينا يف هذا النوع من العالج  ثالث  
يتخرجون بشهادة متكنهم من ممارسة عالج الوخز  سنوات) 03(

  .باإلبر
وأدخل هذا النمط اإلستشفائي ضمن النسق الطيب احلديث ملا 
فيه من فوائد عالجية فعالة حيث أصبح متداوال يف مجيع 

، ليس فقط للتخذير يف العمليات اجلراحية مستشفيات شرق آسيا
  )22( .ا يف العالج بصورة عامةأو مكافحة اآلالم و إمن

كما انتشرت طريقة الوخز باإلبر يف خمتلف دول العامل حيث 
ّ     أصبحت تدر س يف  كليات الطب ومخابر المداواة الطبيعية في         
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، وطبق يف املستشفيات كإحدى األساليب أوروباو روسياو أمريكا
  ) 23( .العالجية املكملة للطب احلديث 

لغربية األكثر إهتماما بالوخز باإلبر، من  الدول ا فرنساوتعترب  
وهم األكثر، " الغربيون: "حيث ينقسم ممارسوها إىل قسمني
ا طبقا " التقليديون"وميارسون عالج أعراض املرض، و وميارسو

  )24( .لتعاليم التقاليد الصينية 
 15الواليات المتحدة األمريكية بـ وميارس الوخز باإلبر يف 

 الجزائرأما يف . منذ السبعينات وألمانيا  نداهوال، وكذالك يف والية
أفريل  10فقد اعتمد الوخز باإلبر كعالج مكمال للطب احلديث يف 

1976  )25 (  
  خالصة 

نقول يف خالصة هذا املقال بأن الباحثني يف حقل العلوم الطبية 
أدركوا املمارسات العالجية الشعبية و ما متثله من إمكانيات تكامل 

احلديث والشعيب يف عالج بعض األمراض املستعصية بني النمطني 
  .عن الطب احلديث 

هذا االهتمام بالطرق العالجية الشعبية ساهم بقدر وافر يف 
ُ                                            تضييق اهل وة  بني النسقني الطبيني واالعرتاف كل منهما باآلخر        . 

ّ             ويكفي اإلشارة يف هذا الصدد أنه قر رت دول عد ة إدماج بعض           ّ                               
عبية ضمن األنساق الطبية العلمية كالتداوي املمارسات العالجية الش

باألعشاب مصدر مجيع املستحضرات الصيدالنية وجتبري كسور 
  ...العظام و التدليك وغريها 

مارغريت                                              ّ    هذا الطرح أكدته مديرة منظمة الصحة العاملية السي دة 
للدول األعضاء والعمل على اختاذ إجراءات لدعم  (*)تشان

لشعيب و إدماجه يف نظم الرعاية  الصحية االستعمال السليم للطب ا
  .الوطنية 
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ألقتها يف مؤمتر الطب التقليدي برعاية املنظمة يف  مارغريت تشانمداخلة السيدة   - (*) 
 .بلدا  74مشارك من  1200أمام   2009نوفمرب  09-07الفرتة من 
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  مقاربة سوسيوتاريخية - يالجزائر  المجتمع ظاهرة التصوف في
  الجزائر - بجامعة معسكر   باحثة دكتورالية   - قابو أمينة 

 
تعد ظاهرة التصوف من املوضوعات اليت متت مناولتها عرب 

ن أال إمداخل معرفية متعددة وخمتلفة  مبختلف االختصاصات، 
التصوف الزال حيفل براهنية يف النقاش االكادميي وغريه، ومل خترج 

ليت طار، فالعديد من الدراسات االساحة الفكرية باجلزائر عن هذا اإل
تناولت بالبحث هذا املوضوع حاولت التأسيس لتقصي وطرح عتبات 
ا يف  خمتلفة من حيث زوايا النظر للمسالة الصوفية باجلزائر، وامتداد
اجملتمع والتفاعالت اليت تتم على خلفية ذلك، ولذلك  فانه قد يبدو 
أن أمر التصوف حمسوم يف التأصيل له نشأة وتطور وسواء كان 

صول شرقية ويونانية وغنوصية، كما يرى الشيخ امليلي التصوف ذو أ
أو كان متأصال يف البيئة (*) تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث: يف كتابه

العربية اإلسالمية وخاصة الفرتة النبوية األوىل، كما رد عليه الشيخ 
أعذب املناهل يف األجوبة : العالوي املستغامني، يف كتابه

ال خيلو من متعة بفضل ) التصوف(حلديث عنه ، فإن ا(**)والرسائل
  .مساحاته الرمزية اليت ال تزال قابلة للدراسات واملقاربات

ولقد كان التصوف يف اجلزائر، كما يف البالد اإلسالمية، وليد 
ظروف تارخيية وسياسية وثقافية واقتصادية، سامهت يف حنت مالحمه، 

ب املؤرخني، إىل أن حيث يرجح أغل. وتطوير أنساقه وقيام مؤسساته
يف عهد الدولتني املرابطية واملوحدية، توسع التصوف اجلزائري عرف 

بعد أن وفد من املشرق، يف حركة تارخيية، بدأت مبستويات فردية، مث 
  .تطورت تدرجييا حنو املأسسة

  من الفردية إلى المؤسساتيةظاهرة التصوف -1
ظهر يف  فالتصوف كحركة دينية، ومظهر من مظاهر اإلسالم،

القرن الثاين اهلجري، وانتشر نتيجة عدة معطيات وتغريات مست 
اجملتمعات اإلسالمية، فكانت بدايته كنزعة فردية تدعو إىل الزهد 
وشدة العبادة، ورد فعل مضاد على االنغماس يف الرتف، واإلقبال 
ا، يرجعه بعض الباحثني إىل فكرة احلساب  على الدنيا وملذا

ا كل من حاد عن الطريق املستقيم، لذلك  والعقاب اليت تو  عد اهللا 
كان أسلوب الدعوة اإلسالمية يف األول مركزا على عذاب اآلخرة، 
وعندما انتشرت الدعوة، اندفع العرب حبماسة إىل الفتوحات 

اتساع رقعة الدولة وامتالء اخلزينة : اإلسالمية، وكانت نتيجته هذا
، مما أدى إىل ظهور الكثري من املالية، والتأثر بالثقافات األخرى

العادات الغريبة عن اإلسالم، مثل اجلواري وجمالس اخلمر وأماكن 
اللهو، مما أدى باملسلمني تدرجييا إىل التخلي عن كثري من أمور 

 )1( .الدين، مع طغيان النزعة الفردية

. وترتب على هذا الوضع، ظهور فوارق طبقية وتفشي آفة الفقر
هذه الفرتة، جاءت احتضانا للفئات االجتماعية فظاهرة الزهد يف 

فالتصوف كان مبثابة ثورة [املقهورة، اليت جاء اإلسالم إلنصافها 
على هذا األساس، كان للظروف  )2( ]نفسية جتاه الفساد االجتماعي

االجتماعية الدور املهم يف بروز حركة التصوف اليت كانت بدايتها 
سوسيوسياي دور يف تردي ممارسة زهدية، حيث كان للواقع ال

األوضاع املشحونة بالصراع الدموي، بسبب آلية القمع السلطوي 
، فتلك االضطرابات السياسية وما نتج عنها من احلروب "األموي"

وفنت داخلية، كان هلا تأثري كبري يف إقبال الناس على الزهد واعتزال 
  .الدنيا

صوف، إضافة إىل هذه ظروف اليت سامهت يف بروز حركة الت
هناك من يرى أن أصوله األوىل نبعت من النزعة الروحانية لإلسالم، 

التصوف بإعتباره الشاهد لدين الصويف " :حيث يقول هنري كروبان
يف اإلسالم، هو ظاهرة روحانية ال تقدر، فهو أوال وقبل كل شيء 
إمثار لرسالة النيب الروحانية، وجهد مستمر لعيش أمناط الوحي القرآين 

 )3("خصيا عن طريق االستبطانعيشا ش

ّ                       فالتصوف كظاهرة اجتماعية مرت بعد ة مراحل يف مسار تطوره،                                
حيث كانت بدايته عبارة عن نزعة فردية وممارسة تعبدية ظهرت 

ومن أبرز الزهاد يف هذه املرحلة اليت . نتيجة الظروف السياسية
إبراهيم ابن األدهم، ورابعة : أصبحت تعرف بالتصوف السلوكي

، كما عرف التصوف أكثر "باحلب اإلهلي"وية اليت اشتهرت العد
)4( املصري نضجا يف جوانبه التنظيمية مع اجلنيد وذو النون

. 

، "النخبوي"مث اجته إىل مرحلة أخرى تعرف بالتصوف الفلسفي 
وما ميز هذه املرحلة، . وذلك نتيجة التأثر بالواقع السوسيو ثقايف

 اليت ال تتم إال عن طريق املكاشفة ظهور فكرة الوصول إىل معرفة اهللا
ُ                                       واملشاهدة، حيث ع رف احلالج بفكرة احللول، وابن العريب بوحدة                

 .)5( الوجود، والغزايل بالكشف

، "طرقية "مث ما لبث التصوف أن حتول إىل ظاهرة اجتماعية 
  .عرف كمنظمة دينية تضم كل منها شيخ وطائفة من األتباع

ابعا اجتماعيا تضامنيا وبعدا لقد اكتسبت الطرق الصوفية ط 
إنسانيا، فجمعت بني خمتلف الفئات العمرية والشرائح االجتماعية، 

وانتشرت يف مجيع أحناء العامل  وتبنت قيم التضامن والتسامح،
الطريقة الشاذلية، والطريقة القادرية، والطريقة : االسالمي، وأبرزها

  .هاالسهروداية، والطريقة اخللواتية، والبدوية وغري 
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ويف القرن السادس اهلجري، انتقل التصوف من املشرق 
االسالمي إىل بلدان املغرب العريب واألندلس، وانتقلت معه حياة 

 .الزهد وازدهرت فيها الرباطات والزوايا

، ودور هذا (*)وأبرز أقطاب التصوف املغريب هو أبو مدين شعيب
معروف لدى األخري يف تفعيل حركة التصوف يف اجلزائر وخارجها،  

  .(**)الدارسني
  عوامل انتشار ظاهرة التصوف في الجزائر-2

التصوف املغريب هو صور حية ناطقة للتصوف اإلسالمي 
من آثار املشرقي املشرقي، وذلك راجع اىل ما تركته نظريات التصوف 

 .املغريب  عميقة يف الفكر الصويف

الروحي وتاريخ احلركة الصوفية ال يشتمل على اجلانب الثقايف و 
فحسب، بل يتجاوزه إىل اجلانب السياسي واالقتصادي 

أي أن حركة التصوف باملغرب العريب، واملغرب األوسط . واالجتماعي
بصفة خاصة، هي ظاهرة بنيوية، ظهرت نتيجة إرهاصات دينية 

م، 9/ هـ 3واجتماعية وسياسية واقتصادية، تعود جذورها إىل القرن 
، ومتخض عنها ميالد حركة صوفية، ختمرت عرب قرون من الرتاكمات
م، علما وأن أسباب ظهورها 12/هـ6بدأت معاملها تظهر يف القرن 

ختتلف باختالف اآلراء والفرضيات، خاصة لدى الباحثني األوربيني 
وعموما، ال ميكن اختزاهلا ضمن تراتبية األحداث اليت  .واملستشرقني

 .ضمنيةسامهت يف تاريخ املغرب العريب، ويف تطوراته ال

وكمقدمة سوسيولوجية للموضوع، ميكننا التأكيد على عدة 
عوامل، ساعدت يف ظهور التصوف وانتشاره، منها ما هو حملي 

 :  وأمهها. داخلي، ومنها ما هو خارجي

 العوامل السوسيوسياسية- 2-1

إن ظاهرة التصوف ظاهرة اجتماعية ذات بعد سياسي، إذ من 
يشتد عوده إبان األزمات، حينما الثابت عموما أن التصوف يرتسخ و 

وإذ كان لألزمة دور . )6(يدب الضعف والوهن يف كيان الدولة املركزية
يف ظهور التصوف املغريب، وهي مسألة ال يرقى إليها شك، فإن 
البحث يوجب علينا التأكيد على هذه املسألة، من خالل دور 

اجلزائر، النظامني املرابطي واملوحدي يف تشكل التيار الصويف يف 
 .وبروزه كسلوك اجتماعي

وسامهت إىل حد ما (*)إن ظروفا عديدة واكبت الدولة املرابطية
فعلى الصعيد السياسي، مارست الدولة . يف تعميق التيار الصويف

مبدأ احتكار السلطة يف يد عناصر احلكم والفقهاء املالكيني، 
هوة  ومهشت كافة القوى االجتماعية األخرى، مما أدى إىل ظهور

سحيقة بني اجملتمع والسلطة، وترتب على هذا الوضع بروز مظاهر 

الرتف واالستمتاع عند حكام املرابطني والفقهاء، وتراجع القيم الدينية 
  . واألخالقية

شكلت هذه االحنرافات انتقادا من طرف أهل التصوف، وكمثال 
ي احلاكم يوسف بن تاشفني، ما شعلى ذلك ما حذر منه الطرطو 

  .)7(قع للفقهاء الذين جيب أن يكونوا قدوة  للدينسوف ي
ودخل اجملتمع املرابطي يف أزمة، أدت إىل تدهور العالقات بني 
الصوفية واملرابطني، خاصة عندما استعانت الدولة بالفقهاء حملاربة 
ار  املتصوفة، حيث تردت األوضاع السياسية واالجتماعية، وا

جة التخوف من املتصوفة، ملا اقتصاد الدولة وضعفت سياستها، نتي
هلم من قوة شعبية ومكانة يف اجملتمع، مما دفع باحلكام املرابطني إىل 

  ..)8(ونعتهم باجلمود والتخلف إتباع سياسة التهميش لرجال الصوفية،

نستنتج من خالل هذا العرض أن سياسة املرابطني مل تتمكن من 
هجت سياسة الصدام احتواء التصوف واستثماره لنظام الدولة، بل انت

والتهميش، اليت نتج عنها ظهور املتصوفة كقوى تعمل على إعادة 
 .التوازن يف اجملتمع

، فقد استفادت من هذه السياسة العقيمة (*)أما الدولة املوحدية 
ا الدولة املرابطية، وذلك راجع إىل ثقافتهم القريبة من  اليت امتازت 

وورع، فكان احلكام املوحدون  الفكر الصويف، ملا عرف عنهم من زهد
أكثر رغبة يف اقتفاء املعرفة الصوفية، فتشكلت عالقة محيمة بينهم 
وبني املتصوفة، وإن كان الظاهر يوحي أن هؤالء احلكام أحبوا 
الصوفية من خالل إتباعهم سياسة االحتواء، واهلدف منها التقرب 

م كانوا على علم مبكانة املتصوفة يف املخيال الشعيب  من الصوفية، أل
  .ودورهم يف تعبئة اجملتمع لصاحلهم

رغم أن العالقة بني الطرفني توترت فيما بعد، إال أن املتصوفة مل 
يعلنوا العصيان يف وجه السلطة وذلك خمافة من الفتنة، أما السلطة 

 .املوحدية فتجنبت الصراع ملا كان للصوفية من نفوذ يف اجملتمع

ٌ                          ن احل كمني املرابطي واملوحدي، شكال ويف األخري نقول أن كال م    
انطالقة حقيقة لظهور التصوف يف املغرب اإلسالمي وانتشاره، لكن 

الدولة : مع سقوط الدولة املوحدية وتفككها إىل دويالت ثالث
احلفصية يف تونس، والدولة الزيانية يف املغرب األوسط، والدولة املرينية 

املناطق اليت تأسست عليها، يف املغرب األقصى، مل تقتنع أي دولة ب
بل سعت كل واحدة منها إىل التوسع مدعية الوراثة الشرعية لرتكة 

 .الدولة املوحدين اليت متتد من تونس اىل املغرب األقصى

بقي الصراع قائما بني الدويالت الثالث، وترتب عن هذا  
الوضع السياسي انعدام األمن بسبب الوضع املشحون بالصراع 

جة احلروب، والتكالب املستمر على السلطة، نتج عنه الدموي نتي
دخول اجملتمع املغاريب يف أزمة، هي يف احلقيقة أزمة قيم رغم مظاهرها 
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. السياسية، ترتب عنها تفكك وحدة اجملتمع وضعف الدولة املركزية
وباإلضافة إىل اخلطر اخلارجي الذي كان يهدد السواحل املغاربية، 

عن، الثغور اإلسالمية، حيث مال قطاع واسع  ظهر املتصوفة ليدافعوا
من شرائح اجملتمع إىل حياة الزهد والعزلة والتفوا حول رجال التصوف 
قصد التماس الربكة، راجني منهم دفع البالء عن البالد وحل 
مشاكلهم، ففي هذه املرحلة التارخيية، ظهر الويل كشخصية مقدسة 

 .الفعال يف اجملتمع يف املخيال الشعيب، وذلك راجع إىل دوره

ويف هذه الفرتة، مل تكن العزلة مقتصرة على عامة الناس، بل  
العالمة عبد الرمحن بن خلدون، : مست كذلك النخبة، ومن بينهم

أقمت تلك الليلة يف اعتقال، مث : "الذي يقول عن سبب عزلته
أطلقين من الغد، فعمدت إىل رباط الشيخ الويل أيب مدين ونزلت 

وهكذا يتضح . )9("ؤثرا التخلي واالنقطاع للعلم، لو تركت لهجبواره، م
عزلة ابن خلدون، كان هلا بعد سياسي، يكشف عن االضطرابات  أن

 . السياسية يف تلك الفرتة

من خالل كل ذلك، نقول أن الظروف السياسية اليت مرت     
ا اجملتمعات املغاربية، هلا دور فعال يف ظهور ظاهرة التصوف يف 

                       ُ                                   زائر، كظاهرة اجتماعية، ت ربز لنا عالقة املتصوف مبجتمعه ودوره يف اجل
  . إعادة خلق التوازن

 العوامل السوسيواقتصادية- 2-2

اجلانب السوسيوإقتصادي له الدور الفعال يف بروز التصوف، 
وخاصة ملا آل إليه الوضع يف اجملتمعات املغاربية واجملتمع اجلزائري 

ة، يف الفرتة األخرية من القرون    بصفة خاص "املغرب األوسط"
الوسطى، من االضطرابات السياسية واحلروب الطويلة اليت ظلت 
قائمة بينهم بسبب الصراع على السلطة، ومن مظاهر األزمة 

انعدام األمن االجتماعي الذي كان له تأثري كبري على : السياسية
لتحتية الوضعية االقتصادية يف اجملتمع، من خالل حتطيم البنية ا

، نتيجة "احملاصيل الزراعية والتجارة واآلبار"القتصاد الدولة املتمثلة يف 
احلصار على املدن، مثال على ذلك حصار السلطان املريين أيب 

 .هـ ملدينة تلمسان670يعقوب سنة 

باإلضافة إىل ذلك، نشري إىل الضغط الذي كانت متارسه      
ا مظاهر العمران، مما نتج عنه القبائل على املناطق التلية، وتدمريه

تراجع مكانة املدن الداخلية، الذي انعكس سلبا على بالد املغرب 
 .)10(ودورها كوسيط جتاري بني إفريقيا وأوروبا

هذه الوضعية االقتصادية كان هلا أثر كبري على املستوى املعيشي، 
تسببت يف انتشار اجملاعات واألوبئة وارتفاع األسعار، ترتب عنها 

عميق اهلوة بني األقلية اليت احتكرت مصادر الرزق من أعيان الدولة، ت
 .وبني السواد األعظم من اجملتمع الذي ازداد فقرهم 

والغرض من هذا التحليل البنيوي للوضعية السوسيوإقتصادية 
للمجتمع اجلزائري، هو معرفة كيف تعامل اإلنسان املغاريب أمام هذه 

                       ً           تفكري السائد اعتربها غضبا  من اهللا وجيب الوضعية املتأزمة، فحسب ال
تصحيح الضمري والعودة إىل اهللا، وهذا ما دفع العامة إىل االلتفاف 
باألولياء التصافهم بقيم الرمحة واإلحسان، لقد قامسوهم مرارة 
ٌ       العيش، وشاركوهم يف حل مشاكلهم، وذلك من خالل ما ع رف عن                                               

الء، ويشفي املريض، الويل من كرامات، حيث يستطيع أن يرفع الب
يضع قدمه : " ويتدخل يف حل مشكالت اقتصادية، كاجلفاف مثال

 ".فتتفجر باملاء

يتضح لنا مما سبق أن املوقف الصويف الذي يوجد يف ثنايا 
الكرامات الصوفية يسعى إىل اخلروج من األزمة اليت يعيشها اجملتمع، 

ث إبراهيم وحتقيق العدالة االجتماعية، وهذا ما ذهب إليه الباح
 .)11( القادري  بوتشيش

ونستنتج مما سبق ذكره أن املمارسة الصوفية أثناء تشكلها، كان 
هلا بعد اقتصادي واجتماعي، أفرزته األزمة السياسة اليت كان يعيشها 

   .اجملتمع آنذاك
 :لظاهرة التصوف الجزائري الفكرية والثقافيةالمرجعية -3

رية والثقافية اليت سامهت يف ال ميكن أن نتكلم عن الوضعية الفك
ظهور التيار الصويف دون أن نتكلم عن االتصال الفكري بني بالد 
  .املغرب واملشرق من جهة، واتصال املغرب باألندلس من جهة أخرى

ظل املشرق العريب يهيمن على احلياة الثقافية والفكرية يف بالد 
ز احلضارة                  ً                             املغرب اإلسالمي عهودا  طويلة على اعتباره نواة ومرك

العربية، إذ تعترب جل األفكار السياسية واملذهبية والدينية والفكرية 
وليدة البنية املشرقية، ومن بينها التيار الصويف، حسب املؤرخ ألفرد 

.بل
 )12(.  

يظهر التفاعل بني اجملتمعني من خالل أداء مناسك احلج، 
تعرفهم وطالب العلم، واحلركة التجارية، فهذه العوامل سامهت يف 

م،  ا، وأدى هذا، عند عود على ظاهرة التصوف املشرقية فتأثروا 
  .إىل استنساخ التجربة الصوفية يف بيئتهم احمللية

تأثرهم بكتب التصوف املشرقية، اليت  : أما الوسيلة الثانية هي
أليب حامد  "إحياء علوم الدين:  "كانت متداولة، ومن بينها كتاب

للقشري، وأمهها " الرسالة القشريية"حاسيب وللم" الرعاية"الغزايل، و
تأثريا يف التيار الصويف يف بالد املغرب، هي كتب الغزايل، وخاصة 

ٌ                               ذكره، وذلك ملا ع رف عن الغزايل أنه صوف االسالم من  الذي سبق               
خالل حماولته التوفيقية بني الشريعة واحلقيقة، وعلى هذا األساس، 

غرب األوسط، وكمثال على ذلك تعترب كتبه مرجعا للمتصوفة يف امل
  .)13(علي املسيلي بأيب حامد الغزايل الصغري تلقيب أيب احلسن بن
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والوسيلة الثالثة اليت تربز يف مدى التفاعل بني املشرق واملغرب، 
هي مشاركة املشارقة يف سلسلة السند اليت ترجع اىل رسول اهللا، وهذا 

  .يدل على املرجعية املشرقية للتصوف املغريب
اتصال املغرب باألندلس، فقد كان العامل أما خبصوص 

األساسي يف بروز التيار الصويف يف املغرب األوسط، حيث شكلت 
األندلس بؤرة تفاعل رغم انفصاهلا السياسي، إال أن العالقات 
احلضارية والفكرية ظلت مستمرة وخاصة يف جمال التصوف، حيث 

 .يظهر التأثري من خالل عدة جوانب

تربت األندلس دار حرب بسبب صراعها مع النصارى، ُ  ا ع -1 
ا ملواصلة  وكان للمغاربة الدور القوي يف تدعيم األندلس، ومساند
الفتح اإلسالمي، وهذا ما أدى إىل هجرة الكثري من املغاربة إىل 
األندلس، واستمرت بتزايد خاصة بعد االضطرابات السياسية، 

السرتدادية اليت نتج عنها ظهور وضعف الدولة املركزية نتيجة احلروب ا
  .)14(املتصوفة للمرابطة وضرورة الدفاع عن الثغور اإلسالمية

هجرة علماء األندلس إىل بالد املغرب األوسط بعد سقوط  -2
األندلس، حيث رصد ناصر الدين سعيدوين مخسني عاملا أندلسيا 
ائية يف مدينة جباية لوحدها، وخاصة يف القرنني  استقر بصفة 

، هذا يؤكد دور املتصوفة األندلسيني يف )15(لسادس والسابع هجري ا
نشر التصوف يف اجلزائر وخاصة مدينة جباية، وأبرز املتصوفة أبو 

هـ الذي أستقر يف هذه املدينة، أين تعززت  594مدين شعيب ت 
مكانته يف اجملتمع اجلزائري، وأضحى مقصدا للطلبة واملريدين، وذلك 

لمية، فهو قبل أن يكون صوفيا، كان عاملا وفقهيا يف راجع ملكانته الع
الدين، باإلضافة إىل ميله إىل لنزعة السلوكية بعيدا عن تعقيدات 
                  ّ                                   ً التصوف الفلسفي، مرك زا على الطقوس الدينية اليت حتمل قيما  

 )16(.أخالقية، كالصرب والتواضع، والزهد، والثقة الالحمدودة يف اهللا

  .صوف تفاعال مع اجملتمع اجلزائريوعلى هذا األساس لقي الت
كما يظهر أثر ضريح الويل أبو مدين شعيب يف انتشار 
التصوف، ألنه يعترب رمزا وحمجا من طرف خمتلف شرائح اجملتمع حىت 

كما ال ميكن إنكار وجود أعالم تصوف . من طرف احلكام
جزائريني، عملوا على نشر هذه الطريقة بكامل البالد، ومن بينهم 

  ،(**)ويوسف ملياين(*)رمحن الثعاليبعبد ال
)17(وحممد اهلواري 

وغريهم من رجاالت  )18(وأبو زكرياء الزواوي 
  .)19(اجلزائر، الذين سامهوا يف نشر التصوف يف اجلزائر

  
  

  مراحل تطور ظاهرة  التصوف في الجزائر -4

مر التصوف يف اجلزائر مبرحلتني أساسيتني أوهلا املرحلة النخبوية 
  .، مث املرحلة الطرقية الشعبية الريفيةاملدنية

ففي القرنني السادس والسابع للهجرة، كان التصوف النخبوي 
يتميز باملدارس اخلاصة، مقتصرا على طبقة معينة من املثقفني وعدم 

حيث تعتمد هذه النخبة على اجلانب . انتشاره بني الطبقات الشعبية
عينا من الثقافة، النظري من الفكر الصويف الذي يتطلب مستوى م

والدراية الكافية بأحكام الشريعة اإلسالمية، وقبل أن ينتشر التصوف 
إىل خمتلف الطبقات وشرائح اجملتمع، كانت املناقشات العلمية 

  .)20( .والفكرية تدور بني العلماء والفقهاء فقط
لقد انتشر التصوف يف بداية األمر يف املدن واحلواضر الكربى 

األرياف، ويعود السبب إىل أن معظم املتصوفة ظهروا قبل انتشاره يف 
وغريها، اليت كانت مراكز " جباية، تلمسان، وهران: "يف املدن مثل

للفكر والثقافة، وهلذا السبب مسي التصوف النخبوي بالتصوف 
أبو : "املدين، أي نسبة إىل ظهوره يف املدن، فاملتصوفة الكبار أمثال

)21("احلسن الشاذيل
ونس، مث يف القاهرة، كانت األوىل عاش يف ت 

 "أبو مدين شعيب :"عاصمة للحفصيني، والثانية لأليوبيني، وكان

 "عبد الرمحن الثعاليب"أندلسيا، مث جبائيا، ومات تلمسانيا، كذلك 
، )22(تلقى علمه يف جباية، مث يف تونس، واستقر يف اجلزائر العاصمة

ن واقتصر على النخبة وهذا ما جيعلنا نقول أن التصوف نشأ يف املد
  . من املثقفني

 :ومن بني املدارس الصوفية يف اجلزائر

" أيب احلسن علي بن باديس"بزعامة الشيخ : مدرسة قسنطينة -1
وهو . خالل القرن الثامن للهجرة، الرابع عشر للميالد) هـ701-787(

صاحب املنظومة السينية اليت تعرف كذلك بالنفحات القدسية اليت 
 .)23("عبد القادر اجليالين:  "الشيخ نظمها يف مدح

- 875(بزعامة الشيخ عبد الرمحن الثعاليب : مدرسة اجلزائر  -2
  .الذي له عدة منظومات صوفية للقرآن الكرمي)  هـ786
حممد بن يوسف بن شعيب : "بزعامة الشيخ: مدرسة تلمسان -3

  .م1493/هـ985املتويف عام  )24("السنونسي
املتويف " حممد بن عمر اهلواري: "بزعامة الشيخ: مدرسة وهران -4

صاحب املنظومة " إبراهيم اللنيت: "م وتلميذه1439/هـ843عام 
  .م1462/هـ866املرادية، املتويف عام 

لول اجملاجي: "بزعامة الشيخ: مدرسة مازونة -5  ،"حممد بن علي أ
  .)25( م1593/هـ1002املتويف عام 

ر كبري يف وهي من أهم املدارس اليت كان هلا دو  :مدرسة جباية -6
هـ 760املتويف عام  ،"ابن إدريس:  "نشر حركة التصوف بزعامة الشيخ
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صاحب  "عبد الرمحن الوغليسي: "م وتلميذه من بعده1359/
 . املنظومة الوغليسية يف الفقه

عنوان الدراية يف  : "يف كتابه "أبو العباس الغربيين" :ولقد أشار
إىل نشاط حركة  "يةمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجا

الصوفية يف جباية، وخاصة فيما يتعلق باألدب والشعر الصويف، ومن 
ابن النحو يف العصر احلمادي، وأبو  :األمساء الالمعة يف هذا اجملال

وغريهم يف العصر املوحدي، وأبو حممد بن ربيع  زكريا الزواوي،
)26(هـ675األنصاري البجائي املتويف 

.   
أبو احلسن على بن  : "يف كتابه أيضا، أن" ييالغربين"كما يشري 

هـ، أكرب فيلسوف صويف، إذ 638املتويف عام  أمحد احلرايل التجيين،
أبو زكريا القرئين "ترك أثارا كبرية يف مدينيت جباية واجلزائر، وكذلك 

  .)27(هـ677املتويف  "السطيفي
ونستخلص من هذا الكتاب، أن جباية واحدة من املدن اليت 

حراكا ونشاطا فكريا وصوفيا كبريين، كان هلما أثر يف نشر  شهدت
التصوف يف اجلزائر، وأن الكثري من املدن يف اجلزائر عرفت بأمساء 

ووهران " عبد الرمحن الثعاليب"بعض أعالم التصوف، كمدنية اجلزائر بـ
بسيدي " وقسنطينة" سيدي بومدين"وتلمسان  "بسيدي اهلواري"

كانة التصوف يف بنية الثقافة للمجتمع ، وهذا يدل على م"راشد
  .اجلزائري

أما يف املرحلة الثانية، فقد انتقل التصوف، من املدينة املقتصر 
على النخبة، إىل الريف املتجه إىل العامة، وذلك نتيجة الظروف 
ا اجملتمعات املغاربية، واجلزائر بصفة خاصة، نظرا  الداخلية اليت مرت 

ها السياسية، واالقتصادية، واألخالقية، كما لتفشي األزمة بكل أبعاد
أسلفنا ذكرها، باالضافة إىل الظروف اخلارجية، املتمثل يف تزايد 
اخلطر اخلارجي على السواحل املغاربية، بسبب احلروب االسرتدادية، 
وترتب على هذا الوضع، ظهور وانتشار الفساد األخالقي والسياسي 

مما اضطر املتصوفة إىل .الجتماعيعلى السواء، باإلضافة إىل الظلم ا
مساندة اجملتمع، والنزول إىل عامة الناس، وتبسيط التعاليم الدينية، 

ويف هذه . لكي تكون يف متناول اجلميع، وغري مقتصرة على فئة
الفرتة، انتشر التصوف كحركة اجتماعية متجهة إىل األرياف، وخاصة 

ديد،  "جباية"بعدما أصبحت املدن، مثل  من قبل اهلجومات بؤرة 
اإلسبانية، وهذا يعترب من العوامل اليت ساعدت على انتشاره يف 

رجال " أوساط العامة، حيث توجهت أنظار العامة إىل املرابطني
أولياء "يلتمسون النجاة على أيديهم، اعتقادا منهم أن  "التصوف

م الروحية، ويعلمون الغيب، وأن اهللا " اهللا يتصرفون يف الكون بقدر
م، فظفروا باحرتام عامة الناس، ه و الذي حيارب عنهم كل من حار

م، وخاصة عندما  وأدى ذلك إىل رفع مكانتهم، وازدياد نفوذ سلطا

تبىن املتصوفة مطالب اجملتمع يف مواجهة السلطة، فتموقعوا يف نفس 
 .اخلندق يواجهون الظلم والتعسف

 )28(س او الوقفما يعرف باحلبو  تقريبا، ظهر هـ9ويف هذه الفرتة 
وهو أحد مظاهر احلركة الصوفية، الذي يتمثل يف تربعات وهدايا 
احملبني اليت تقدم للويل الصويف اليت يتقامسها مع أتباعه، هذا ما أضفى 
عليه هالة قدسية، نتيجة انبهار العامة بقدراته اخلارقة على كشف 

من  أسرار الناس، واطالعه على أمور مستقبلهم، وإنقاذ اجملتمع
األزمات، وعلى هذا األساس أصبح تعظيم األولياء سلوكا اجتماعيا 

وهذا  تؤمن به كل شرائح اجملتمع، الذي تزامن مع ظهور الكرامات،
أن الفكر الكرامي ينشط إبان األزمات، وظف من : "ما أثبت القول

قبل التيار الصويف كأداة للنقد والدعوة إلصالح اجملتمع وإعادة 
ا يستدعي إعادة قراءة فحوى الكرامة، ليست كقصة ، مم)29("بنائه

ا  خرافية ال معىن هلا، تعرب عن سذاجة الفكر واحنرافه، بل جيب قراء
من خالل إرجاعها إىل سياقها التارخيي  "قراءة بنيوية تفيكيكية"

  .واالجتماعي ملعرفة رسالتها
ويف هذه املرحلة بدأت تتشكل تنظيمات دينية، تعرف باسم 

األوراد : "اليت يلقن فيها الشيخ الصويف أتابعه" ق الصوفيةالطر "
، وغريها من "واألذكار البسيطة واألدعية وممارسة طقوس احلضرة

ممارسات التصوف، كما ظهرت يف هذه املرحلة فكرة التوكل على 
واليت تعين الثقة الكاملة باهللا، والرضا التام بالقدر، والصرب يف  )30(اهللا

تب عنها إلغاء احلرية واالختيار، فانتشرت هذه الفكرة الشدة، اليت تر 
  . )31(يف مجيع األوساط املتعلمة منها واجلاهلة

ويف األخري، ميكن القول، أن التصوف مل حيقق جناحه فقط 
على مستوى األوساط البسيطة والفقرية واجلاهلة، بل حقق انتصاره 

ا ميز اإلسالم على مجيع املستويات من الفقهاء واملتكلمني، وهذا م
                              ً                             يف مشال إفريقيا، وأعطاه شكال وبعدا  آخر، وهو ما يسميه ألفرد بل 

  . )32( "اإلسالم الطرقي"بـ
  :اهلوامش

يرى الشيخ مبارك امليلي أن لفظة التصوف دخلت إىل العامل اإلسالمي زمن املأمون *
  .العباسي، مع الرتمجة من اليونانية واهلندية

  أعذب املناهل يف األجوبة : ى العالوي، يف كتابهرد الشيخ أمحد بن مصطف
  :والرسائل، على الشيخ مبارك امليلي، فقال

والشاهد، أن لفظة التصوف كان معروفا من قبل خالفة املأمون، وأن أهله كان هلم [
ذا النقل وغريه، يسقط ما ادعيتموه يا حضرة  وجود، وكانت هلم مكانة يف نظر األمراء، و

لفظة التصوف ما عرفت إال بعد ترمجة اليونان،  وهذا ما التزمنا بايضاحه امليلي من كون 
  .....].لكم

احلب االهلي إىل دوامة " حممد راشد، نظرية احلب واالحتاد يف التصوف االسالمي، .1
  .31-30، ص ص 2003، 1، دار األوائل، لبنان ،ط" اإلحتاد واملستحيالت

منشأة املعارف، اإلسكندرية ،  منال عبد املنعم، التصوف يف مصر واملغرب، .2
  .72،ص 1،1990ط
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دار النوفل، " طرق، أعالم،"سليمان سليم، التصوف االسالمي، تاريخ العقائد،   .3
  .71، ص1999، 1بريوت، ط

  .305املرجع نفسه، ص  .4
، مكتبة "تارخيه ومدارسه، وطبيعته وأثاره"أمحد توفيق عماد، التصوف االسالمي   .5

  .26، ص 1970، 1اجنلو مصرية، ط
أبو مدين  أو سيدي بومدين واملعروف باسم أبو مدين شعيب بن احلسني األنصاري *

-هـ509( مبعلم املعلمني ابن عريب ويلقب بشيخ الشيوخ ولقبه التلمساين
يعد فقيه ومتصوف وشاعر أندلسي،  )تلمسان يف 1198-هـ 594 ، قطنيانة يف 1126

، تعلم واألندلس غرب العريبامل يف بالد التصوف مؤسس أحد أهم مدارس
وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره، فوشى به  جباية وقضى أغلب حياته يف فاسو  إشبيلية يف

، فبعث إليه اخلليفة للقدوم عليه لينظر يف مبراكش املوحدي يعقوب املنصور البعض عند
، وبىن تلمسان ، ويف طريقه مرض وتويف نواحيالدولة املوحدية اعم حول خطورته علىمز 

وأليب مدين شعيب مؤلفات كثرية يف .           ً        بضرحيه مسجدا  ومدرسة بين مرين سالطني
أنس الوحيد ونزهة املريد "عر الصويف وكذلك تصانيف من بينها التصوف، وديوان يف الش

  انظر اىل كتاب  انس الفقري وعز احلقري البن قنفد القسمطيين  ."يف التوحيد
  - ابن  عرف عرب التاريخ اإلسالمي ويف كتب الرتاث والتاريخ اإلسالمي، ككتاب
ويف كتاب اإلمام  الشعراين وشذرات الذهب لالمام ودائرة املعارف اإلسالمية قنفذ

 ،ويف العديد من املراجع اإلسالمية أبومدين الغوث شيخ الشيوخ عبد احلليم حممود الدكتور
شيخ مشايخ : ولذلك يقال له ،رج علي يده ألف تلميذ ومجيعهم من العلماءختويقال إنه 
وقد كان له الفضل يف نشر اإلسالم يف بلدان غرب إفريقيا   ، وإمام العباد والزهاد  اإلسالم،

وقد ذكر . والعديد من املذاهب الصوفية الشاذلية والطريقة املدينية انبثقت عنها الطريقة
الطرق الصوفية يف اإلسالم، أن طريقة أيب مدين : يف كتابه سبنسر ترمينجهام املستشرق

أبو و  م  1228 هـ  625 املتويف عام عبد السالم بن مشيش استمرت من خالل تلميذه
أبو و   ، والشيخ عبد السالم بن مشيش من أعظم تالميذه البارزين هوسعيد الباجي
الذي أسس الطريقة الشاذلية واليت انتشرت يف مشال إفريقيا من املغرب  احلسن الشاذيل
لذلك فان الشيخ   . وبالد العرب كافة سوريا كما كان هلا أتباع يف   , العريب ايل مصر

  من   . قطب االقطاب أبومدين الغوث شعيب ابن احلسني يعترب
اجملتمع "إبراهيم القاديري بوتشيش، املغرب واالندلس يف عصر املرابطني   .6

، 2،منشورات اجلمعية املغربية للدراسات االندلسية ،املغرب ،ط" ،الذهنيات ،االولياء
  .125،ص2004

املغرب هي حركة دعوية إصالحية إسالمية، أسست أول دولة يف منطقة  املرابطون*
قبل ظهور هذه احلركة جمرد إمارات  املغرب اإلسالمي اإلسالمي بكامل املعىن، فقد كان

ا على دعوة . صغرية ومبعثرة مبنية على أساس قبلي اعتمدت الدولة يف نشأ
تأسست ف .وجدالة ملتونة ، وخاصة قبيلتاصنهاجة وقوة قبائل عبداهللا بن ياسني الشيخ

وكان لدولة املرابطني دور كبري يف نشر . قومي مالكي سين إسالمي الدولة على منهج
أربعة قرون أخر، حيث كسر  األندلس اإلسالم يف منطقة غرب إفريقيا، ويف مد عمر

، يوسف بن تاشفني ة بقيادة أمري املسلمنيالشهري  معركة الزالقة املرابطون شوكة النصارى يف
، وضموا األندلس إىل دولتهم، وقد استمرت ملوك الطوائف وقضوا بعد ذلك على حكم

 -هـ  540م إىل سنة  1056 -هـ  448دولة املرابطني قرابة مئة عام منذ سنة 
   .م 1145

 القرنني السابع و ما بني"بوداود عبيد، ظاهرة التصوف يف املغرب األوسط ،  .7
  .53، ص 2003، 1دار الغرب اجلزائر، ط"" م15-13"التاسع هجري، و 

، "م13-12، "هـ7-6"طاهر بونايب ، التصوف يف اجلزائر خالل القرنني ،  .8
ط، .، دار اهلدى، اجلزائر ، د"نشأته تياراته، دوره الفكري واالجتماعي و السياسي"

  .197، ص 2004
وهم من  املوحدون اطورية إسالمية أسسهاإمرب  الدولة املوحدية *

 )ليبيا ،تونس ،اجلزائر ،املغرب( بالد املغرب حكمت أمازيغية ساللة

من ويكيبيديا،  .حممد بن تومرت أسسها أتباع حركة م1269 - م1121سنوات واألندلس
  املوسوعة احلرة

  ، بتصرف 174-171بوداود عبيد ، املرجع السابق ، ص ص  .9
  .، بتصرف  181 -178املرجع نفسه ، ص ص  .10
  .144إبراهيم القادري بوتشيش ، املرجع السابق ، ص ، .11
يا من الفتح العريب حىت البوم ،تر، عبد الفرق االسالمية يف مشال افريقألفرد بال،  .12

  .379، ص   1987الرمحان بدوي ،دار الغرب االسالمي لبنان ،
  .41-40بوداود عبيد املرجع السابق ، ص  .13
  .45املرجع نفسه، ص  .14
ناصر الدين السعيدوين، صور من اهلجرة االندلسية إىل اجلزائر ، جملة العربية  .15

 .227، ص 1994، ، سبتمرب 27للثقافية ، العدد 

  .بتصرف 202-198بوداود عبيد ، املرجع السابق ، ص ص  .16
قة هو مفكر ورجل دين جزائري من منط ) م /1384هـ 786(عبد الرمحن الثعاليب *

يعتربه اجلزائريون شيخا ووليا صاحلا وعالمة كبري، بنيت  ل إفريقيابشما ،اجلزائر القبائل يف
  . له يف منطقته زاوية كبرية لنشر العلم و الدين

ّ                                   و لد الش يخ أمحد بن يوسف الراشدي امللياين سنة  ** م، وقيل سنة 1437 -ه 840 ُ     
كانت بداية أمره   .ه، يف دامود أحد قصور توات، ومنه جاءت نسبته الدامودي836

، كما أخذ عن ”دامود“رأسه  مسقط              ً    حيث انتقل صغري ا من” رأس املاء“ مساجد يف
ّ                       حيث تتلمذ على الش يخ أمحد زروق، وأخذ عنه  جباية    ّ         ، مث  انتقل إىلووهران تلمسان علماء                 

ّ                             عهد الط ريقة الشاذلية، وسلك على يديه ّ   ن ه ساح يف األرض ملد ة تذكر بعض املصادر أ.                       ّ
ّ                            وتاهرت وفجيج، مث  انتقل إىل الزاب وبالد اجلريد  وتلمسان سنة بفاس 15تزيد عن                

ّ                والقريوان وطرابلس واإلسكندرية والقاهرة وجد ة، وحج  وأقام مبك ة، ومنها انتقل           ّ       ّ                                        
ّ       وبعد هذه الرحلة العلمية والر وحية ع .حيث أقام هناك سنة كاملة املنورة املدينة إىل اد إىل                            

ّ           بالده ينشر العلم والطريقة مع ا، فأس س زاويته ب ا الشلف بوادي” رأس املاء«                          ً       ّ      ، در س     
ّ                                                   خمتلف العلوم الش رعية، وكو ن فيها املريدين، وسرعان ما عرف شهرة واسعة يف املنطقة           ّ               

شهرة ومسعة كبريتني، يف خمتلف أرجاء ” اليوسفية“اورة، وعرفت طريقته واملناطق اجمل
ّ     املغرب اإلسالمي، وعم  نفوذه الص حراء           ّ ّ                 واملغرب األقصى، وكو ن عدد من أتباعه  اجلزائرية                                  

ّ    مجاعة تسم ى ب                    ِّ                       ّ ، وقد احنرفوا عن الد ين فعاب عليه الفقهاء إال  ”اليوسفية“أو ” اقة    َّ الشر  «       
ّ           ّ              أن  امللياين ترب أ منهم وقاومهم ّ                                 تويف الش يخ بالقرب من مدينة مليانة يف سنة  .  - ه931      

” حممد الكبري“ وهران م، ودفنه ابنه حممد بن مرزوقة يف مدينة مليانة، وبىن له باي1524
ً                          ضرحي ا ومسجد ا يف القرن الثاين عشر اهلجري       ً   ..   

الشيخ الويل الصاحل والنور الواضح سيدي حممد فتحا اهلواري املكىن اإلمام اهلواري  .17
هجرية، دفن بوهران، تلقى العلم بكل من  843مبدينة وهران بالقطر اجلزائري املتوىف سنة 

واجلزائر وفاس ومكة والشام جبامع بين أمية، كان يأوي يف سياحته إىل الغابة للتعبد  مصر
فتجلس جبانبه السباع والوحوش، وعندما قرب أجله كان يكثر يف جمالس للتبشري بسعة 

وقد خلف سيدي حممد فتحا اهلواري األول سيدي زكرياء وخلف هذا . رمحة اهللا وعفوه
جلزائر سيدي حممد فتحا اهلواري الثاين وغادر هذا األخري األخري الذي تويف شهيدا با

أخذ الطريقة عن الشيخ سيدي امحد بن يوسف . وهران يف اجتاه املغرب وعرف بكراماته
  ..امللياين الذي وقعت له معه أحداث وكرامات عجيبة

ت ( لشيخ الفقيه الويل الصاحل أبو زكريا حيي بن أيب علي املشتهر بالزواوي ا .18
خارج مدينة جباية، باب البحر، بعد عودته من املشرق، وجلس أسس زاويته  ، )هـ611

ا أيضا علوم  ا لنشر العلم وبثه والدعوة إىل اهللا، فانتفع اخللق على يديه، وكان يدرس 
ا الشيخ الويل الصاحل أيب مدين  احلديث وعلوم الفقه والتصوف، كما توىل التدريس 

  .الغوث
أرجع أسباب انتشار التصوف يف اجلزائر أو يف مشال إفريقيا هناك اجتاه آخر من  .19

راجع إىل أسباب أخر، غري اليت أسلفنا ذكرها وسنذكرها من باب تعدد اآلراء، وهذا إذ 
دل إمنا يدل على أن التيار الصويف شكل نقاشا حادا بني الباحثني، ومن بينهم ما ذهبت 
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ا  ، أن أصول التصوف يف مشال "م الطرقياإلسال"إليه الباحثة لطيفة األخضر يف كتا
  :إفريقيا حسب الباحثة يعود إىل ثالث اعتبارات هي

تقصد به الباحثة، عندما انتشر التصوف بني الفئات االجتماعية أضاع  :ثأر الربابرة -1
التصوف جانبه الفلسفي ليصبح الويل احملور األساسي والزاوية فضاؤها األول، والطقوس 

ينية، وباعتبار أن هذه األخرية مل تقننها النصوص فهناك من يرى عبادة وسائل ملعانيها الد
  .األولياء يف مشال إفريقيا هي تواصل ملعتقدات وثنية كان يعبدها الرببر قبل اإلسالم

وذلك راجع إىل عدم ترددها على املساجد بنفس الدرجة اليت عليها الرجل  :ثأر املرأة -2
نة مع الرجل، وهذا راجع إىل اهليمنة الذكورية اليت وعالقتها مبكان املقدس ضعيفة مقار 

إىل اليوم خملوقا حماصرا بعوائق قانونية واجتماعية على حسب تعبري هشام  جعلت املرأة
شرايب، وهذا ما أثبتته كذلك دراسة كل من الدكتورة فاطمة املرنيسي، ونوال السعداوي 

جعل املرأة عرب الزمن العريب خصوصا وغريمها، أن الوضع السوسيوثقايف األبوي يف جممله، 
ا ووجودها يف ثنايا الطقوس وزيارة األضرحة، حيث  يف األقطار املغاربية تبحث عن ذا
أصبح من أسلحتها يف املقاومة وحبثها عن كينونتها، وهي حتاول إعادة إنتاجه يف أوالدها 

ملرأة إىل عبادة األولياء  عن طريق التنشئة االجتماعية ، وكرد فعل على هذه اهليمنة أجتهت ا
 .كفضاء تستمد منه سلطتها الدينية املضادة هلم

ترى الباحثة أن الكثري من الطقوس و املظاهر من املعتقدات الشعبية  :ثأر السودان  -3
هي مرتبطة بوجود السودان يف اجملتمع املغاريب، كون إسالم هؤالء السودان هو جمرد نتيجة 

  .سقوطهم يف العبودية
ا متأثرة برواد األنثروبولوجيا االنقسامية نستنتج  من خالل طرح الباحثة لطيفة األخضر أ

امي "،"جورج داراكـ":مثل ، الذين يروا أن التدين يف اجملتمع املغاريب هو تدين "إمييل دامر
شعيب وخاصة فيما يتعلق بتقديس األولياء فهو شكل من أشكال التدين الرببري الوثين، 

اية املط  .اف هي حماولة إلثبات مقولة البقايا الوثنيةويف 

 :فلرياجع

  ..42، ص1993لطيفة االخضر، االسالم الطرقي، دار السراسر، تونس، دون ط، 
هشام شرايب، النظام األبوي و اشكالية التخلف يف اجملتمع العريب ، تر شريح حممود، دار 

  .72، ص 2002الغرب، وهران، اجلزائر ، 
حلسيين، عن التصوف والصوفية يف اجلزائر، جملة ابداعية تصدر عبد املنعم قامسي ا .20

  .96، ص 2007عن وزارة الثقافة ،اجلزائر، 
إليه  الصويف ، الزاهد،املغريب أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن عبد اجلبار الشاذيل   .21

، تفقه الغمارية اسبقبيلة األمخ هـ571 ، ولداإلسكندرية ، سكن الطريقة الشاذلية تنتسب

التونسية ونسب إليها، وتويف الشاذيل  شاذلة ، وسكن مدينةتونس وتصوف يف
ً                                    متوجه ا إىل بيت اهللا احلرام يف أوائل ذي القعدة عيذاب بصحراء محيثرة بوادي   .هـ656     
، ص 1998، 1، دار الغرب، ط1ج أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف ، .22

463.  
، هو أبو حممد عبد هـ 561 - هـ 470 عبد القادر اجليلي أو اجليالين أو الكيالين .23
قادر بن موسى بن عبد اهللا، يعرف ويلقب يف الرتاث املغاريب بالشيخ بوعالم اجليالين، ال

، وهو "سلطان األولياء"وباملشرق عبد القادر اجليالين، ويعرف أيضا ب
" حميي الدين"و" تاج العارفني"و" باز اهللا االشهب"، لقبه أتباعه بـ حنبلي وفقيه صويف إمام
  .الصوفية الطريقة القادرية وإليه تنتسب". قطب بغداد"و

مد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي هو حم اإلمام أبو عبد اهللا السنوسي .24
                            ً                                            نسبة لقبيلة باملغرب ويلقب أيضا  باحلسين نسبة للحسن بن علي بن أيب طالب من جهة 

عامل تلمسان وصاحلها وزاهدها  وهو .تلمسان               ً              وهو تلمساين أيضا  نسبة إىل بلدة, أم أبيه
  .وكبري علمائها

مل يتم حتديد تاريخ والدته بشكل دقيق إال إنه من املتفق عليه بني أغلب املؤرخني أنه ولد 
  .للهجرة 830 بعد سنة

، ديوان 1و العرب ، جحيي بوعزيز ، املوضوعات و القضايا من تاريخ اجلزائر  .25
  .218، ص 1999، 2املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، ط

أبو العباس الغربيين، عنوان الدراية يف من عرف من العلماء يف املائة السابعة جباية ،  .26
  .46س، ص .ط، د.تح، رابح بونار ، الشركة الوطنية للنشر ، اجلزائر ، د

  .48املرجع نفسه ، ص  .27
أراءواحباث يف تاريخ اجلزائر، دار النشر، عيسات ادير، " أبو القاسم سعد اهللا ، .28

  .. بتصرف 50-2، ص ص2000اجلزائر، 
  .141إبراهيم القادري بوتشيش، املرجع السابق ، ص  .29
  .409ألفرد بل املرجع السابق ، ص  .30
التسليم بالقدرية هو كأحد خملفات الفكر الصويف اليت مازالت إىل يومنا هذا مستمرة  .31
هذه الفكرة مبا أصطلح عليه تغليب الزمن  "مالك بن نيب"ويفسر  ملكتوبتمثلة يف اامل

االجتماعي على الزمن املعريف أي تكريس مبدأ اإلتكالية وعدم السعي إىل حتسني الظروف 
املعيشية والعلمية، واالكتفاء فقط مبا هو موجود، كذلك من بني إفرازاته تصورأن الشيخ أو 

  .صلى اهللا عليه وسلم،ومنه ظهرت فكرة الشرفالويل ينحدر من ساللة النيب 
  .407املرجع نفسه، ص  .32
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 القيادة اإلدارية ودورها في خلق المناخ اإلبتكاري لدى العمال الصناعيين
  .- البليدة – دراسة ميدانية بمؤسسة البناء المعدني

 بوعشة نورالدين
 أبو القاسم سعد اهللا -2-ر قسم علم االجتماع التنظيم والعمل، جامعة اجلزائ

  
  :مقدمة

ّ                                              إن  العوملة كمعطى سياسي وإقتصادي فرض على االقتصاد   
العاملي ابتداء من العقد األخري من القرن املاضي، والعوملة ليست 
فكرة بقدر ما هي واقع متتد جتلياته يف كل مظاهر احلياة احلديثة، 

وبني ومن السمات اليت رسختها تقليص احلدود بني الشعوب 
الثقافات، واقرتنت بالربح الذي إخرتق القطاع االقتصادي، ولتحقيق 
الربح سخرت الثروة التكنولوجية واستثمرت يف وسائل اإلتصال 
لرتسيخ نزوع إستهالكي متحكم فيه، وهذه التغريات السريعة اليت 
تعرفها البيئة احمليطة باملنظمات سامهت يف ظهور مفاهيم إدارية تؤكد 

اإلهتمام بتحقيق اجلودة الشاملة واألداء املميز، هذا ما  على ضرورة
يعظم من مركز املنظمة التنافسي يف ظل التقدم التكنولوجي املعقد 
والسريع يف شىت اجملاالت، ومع اشتداد املنافسة بني املنظمات يف 
األسواق تربز أمهية إجياد البيئة املناسبة للمنظمة الصناعية كي تتمكن 

ا بدرجة عالية من الكفاءة وتسند هذه املهمة من أداء خمتل ف عمليا
  .لإلدارة من خالل مواجهة التغيريات البيئية

ولذا جيب على املنظمات الصناعية يف اجلزائر العمومية منها 
ا  واخلاصة لضمان مكانتها يف السوق احمللي والعاملي اإلهتمام بإدار

يات أعلى بشكل يكفل العمل اجلاد ويسعى إىل حتقيق مستو 
وتشجيع اإلبداع واالبتكار، حيث تؤكد اإلجتاهات اإلدارية احلديثة 
على ضرورة وأمهية التعاون بني مجيع العمال وتكوين فرق العمل 
وإعادة بناء اهلياكل التنظيمية، وهذا ما يتطلب من اإلدارة يف مجيع 
املنظمات وضع منوذج للتفكري اإلسرتاتيجي يشجع النظرة املستقبلية 

ّ                          التفكري اإلبداعي الذي يساهم إىل حد  ما من حتقيق التفوق النسيب و                                
للمنظمة، والذي يساعد على اكتشاف الفرص اجلديدة يف السوق، 
وهذا ما يربره حتول الفكر اإلداري يف فرتة ما من الزمن من حتقيق 
الرضا التام للعمالء، من خالل السلع واخلدمات املقدمة إىل خلق 

ذا حتتفظ املنظمة منافع وحاجات جدي دة والعمل على إشباعها، و
ّ                       باستمرارية التفوق يف جمال املنافسة، ألن  االنعزال واالنطواء على                                    
الذات أصبح نوعا من املخاطرة، ويظهر هذا يف فشل بعض 
املنظمات يف حتقيق أهدافها وتقلص دورها يف املسامهة التنموية 

لف املنظمات فهم للمجتمع، وهذا ما يوجب على اإلدارة يف خمت
  طبيعة املتغريات البيئية وضرورة إحداث التكيف معها وكذلك 

  
االستعداد ملواجهتها باألساليب اإلدارية احلديثة، ولكي تتمكن 
املنظمة اجلزائرية من الصمود يف وجه املنافسة العاملية عليها الرتكيز 

بناء  على أمهية حتقيق هدف الريادة يف بيئة األعمال من خالل إعادة
القيم اإلجيابية للعمال، والعناية بالقيادات اليت تقوم بدورها يف جمال 
التغيري والتطوير للتحول للعاملية المتالكها مسات االستماع واالتصال 
ا على املوازنة  واملشاركة والتعاون لضمان حركية العمال وكذلك قدر

ذا تكو  م، و ن قد بني أهداف التنظيم وأهداف العمال وتطلعا
  .حققت مهامها التسيريية بكفاءة

  :اإلشكالية
ارتأت اجلزائر كباقي دول العامل الثالث بعد اندثار نظام التسيري 
االشرتاكي، ضرورة االنفتاح على االقتصاد العاملي وإتباع سياسة 
التنمية الشاملة واملستدمية من خالل تشجيع اخلوصصة وفتح باب 

هذا ما أدى إىل وجود شبكة  االستثمارات للشراكات األجنبية،
ضخمة من املنظمات اليت انتشرت وتوسعت يف مجيع اجملاالت، 
ا للسوق،  ا ومنتجا غايتها الربح والتطور، عن طريق تقدمي خدما
وتربز أمهية دراسة هذه املنظمات للوصول إىل معرفة آليات عملها، 
ا وأساليب حل مشاكلها الداخ لية مما يساعدنا على فهم تعقيدا

الناجتة عن تفاعلها الداخلي واخلارجي، وتواجه هذه املنظمات اليوم 
مشكالت متنوعة منها كيفية زيادة اإلنتاج، وبلوغ األهداف، وكيفية 
القضاء على الضغوط الداخلية، وحتقيق التكيف مع البيئة اخلارجية 

  .السريعة التغري
ّ  نعلم أن                                                ّ وتتعاظم أمهية العنصر البشري يف القطاع الصناعي مل ا       

التكنولوجيا املتطورة واملعقدة مصاحبة لإلنسان احلديث أينما اجته 
وحل وال تتحرك مبعزل عنه وال تصلح نفسها بنفسها، واألكثر من 
                                             ّ               هذا هو الذي يؤثر فيها وجيعلها ختضع إلرادته مبعىن أن ه املنتج واملسري 

ي لدرجة الفعلي هلا، وتلعب القيادة دورا هاما يف جمال العمل اإلدار 
ّ          أن  مدى فعالية املنظمة يف حتقيق أهدافها يتوقف إىل حد  كبري على                                               ّ  
م يقومون  مدى توفر إطارات من املشرفني األكفاء، ذلك أل
ّ                بعمليات وأدوار أساسية داخل التنظيم كتوزيع العم ال وتوجيههم إىل                                               
م وطرق  طرق العمل املناسبة وكذلك التدخل لتعديل سلوكيا

حققت املنظمة تطورا يف مواردها املالية وهياكلها أدائهم، ومهما 
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وطرق تسيريها وجب عليها اإلهتمام أكثر بالقيادة اليت تشكل 
ا من الظواهر املالزمة للعمال  إحدى جوانب العالقات اإلنسانية، أل
يف خمتلف قطاعات النشاط ويف كل اجملاالت اإلدارية، فهي مهمة 

هم الكثري من االحتياجات املؤسسية متعددة األبعاد تستلزم معرفة وتف
ّ                             لذا فاملطلوب من القائد اإلداري أن  يتقن خمتلف أدواره يف التنظيم                                
واإلدارة ويف حتديد رسالة املنظمة، هذا ما يساهم يف خلق الفرصة 
أمام العمال إلثراء مستقبلهم الوظيفي، والقيادة املتميزة هي اليت 

ىل جانب البحث عن التغيري تبحث عن التكيف مع البيئة اخلارجية إ
الذي حيبذه العمال، وتدعيم التفكري اإلبداعي واملبادرات وتوليد 
األفكار اجلديدة، وهذا ما يربر فعالية القيادة إذا ركزت على األفراد 
والعالقات اإلنسانية من خالل الدعم واإلسناد الذي تقدمه جلميع 

دي إىل جناح القيادة العمال يف املنظمة وبناء مناخ تنظيمي منفتح يؤ 
م  يف حتقيق األهداف بأقل تكلفة، وكذلك حتفيزهم وإشباع حاجا

م املستقبلية   .وتنمية تطلعا
وتكوين األفراد ذوي الرؤية املستقبلية له أمهية يف متيز املنظمة، 
وهذا بدعم اإلمكانيات والقابليات الفكرية واإلبداعية لدى العمال، 

ذا تصبح املنظمة الوسط م البتكار  و الذي يطور فيه األفراد قدرا
ا، كما توسع مناذج التفكري وحترر الدوافع  النتائج اليت يرغبو
اجلماعية، والتعلم اجلماعي يؤدي إىل التميز عن اآلخرين، وهذا ما 

  :يدفعنا إىل طرح التساؤل التايل
  هل للقيادة اإلدارية الكفاءة واملناخ التنظيمي السائد ودرجة

  الفرد للمنظمة اليت يعمل فيها أثر على العمل اإلبداعي؟ انتماء
 :وينبثق عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية

  هل توفر القيادة اإلدارية الكفأة يشجع العمال على اإلبداع؟ .1
هل املناخ التنظيمي السائد داخل املنظمة يؤثر على تنمية  .2

 القدرات اإلبداعية؟
 فرد يشكل عائقا أمام اإلبداع؟هل ضعف الوالء التنظيمي لل .3

 :فرضيات الدراسة
وفقا لإلشكالية املطروحة واألسئلة اليت انطلقنا منها تبدأ الدراسة 

  :من الفرضيات التالية
كلما توفرت الكفاءة يف القيادة اإلدارية كلما كانت عامال حمفزا  .1

  .على اإلبداع لدى العمال
على تنمية القدرات  للمناخ التنظيمي السائد داخل املنظمة تأثري .2

 .اإلبداعية
كلما قل الوالء التنظيمي للفرد، كلما اكتفى بإجناز احلد األدىن  .3

 .من العمل دون أن يبدع
 

 J تحديد المفاهيم األساسية للبحث: 
 J القيادة اإلدارية: 

ا '' jen luc جون لوك''يعرفها  عالقة ديناميكية بني  ": بأ
بدون مقاومة، حيث تكون القائد واملرؤوسني وحالة من التبعية 

بواسطة قوة تأثري الشخصية للقائد يف موقف معني من خالل 
  :53( "اإلتصال والتسيري حنو حتقيق هدف خاص

P2001Charron, jen luc,  ( هاميان ''ويرىHaiman''  أن  القيادة          ّ  
العملية اليت يقوم من خالهلا شخص ما بالتوجيه أو " اإلدارية تعين 
دف السيطرة اإلرشاد أو التأث ري يف أفكار ومشاعر وسلوك اآلخرين 

رمضان حممد القذايف، (  "عليها من أجل حتقيق هدف أو غاية
 ).293ص : 1998

ّ                            ويشرتك هذين املفهومني يف أن  القيادة هي عملية التأثري يف                        
التابعني وإثارة دافعيتهم حنو حتقيق األهداف احملددة من طرف 

اإلدارية كما سنتناوله يف هذه الدراسة           ّ                اجلماعة؛ أم ا مفهوم القيادة
عملية ممارسة التأثري على سلوكات العمال يف املنظمة بغرض : فهو

مهامهم التنفيذية وهذا من خالل تركيز جهودهم ) املهام(إجناز 
م حول اهلدف املنشود، وذلك وفق ما تتطلبه طبيعة  وتعبئة طاقا

  .السلوك اإلنساين
 J مفهوم المناخ التنظيمي:  

البيئة الداخلية : "  ّ  بأن ه ''Ritchard Steerzريتشارد ستريز ''عرفه ي
م وأثرها يف سلوكهم " ملنظمة معينة يتعرف العاملون عليها من جتار

 ).49ص : 1996أمين، عودة املعاين، (
اجلو الذي يسود : "                                 ّ  كما يعرفه القاموس الدويل لإلدارة بأن ه

سائدة والطرق اليت يتعامل املنظمة، وينجم من جراء أساليب اإلدارة ال
: 1996أمين، عودة املعاين، " (ا املديرون واملوظفون داخل املنظمة

  ).49ص 
اليت يعمل  -املادية وغري املادية  -البيئة الداخلية : "         ّ  ويعرف بأن ه
  .)301ص : 1994كامل حممد، املغريب، " (الفرد يف إطارها

هو تلك : ا كالتايلووفق هذا حيدد مفهوم املناخ التنظيمي إجرائي
اخلصائص املادية وغري املادية اليت يعمل األفراد ضمنها، وتشمل 
اهليكل التنظيمي ومنط القيادة ونظم العمل ومنط اإلتصال، واليت تؤثر 

م ومشاعرهم إجتاه املنظمة اليت يعملون فيها  .على قيمهم وإجتاها
 J مفهوم الوالء التنظيمي: 

حالة يتمثل الفرد فيها بقيم  "  ّ   بأن ه  ''Mowdayمودي ''عرفه 
وأهداف املنظمة ويرغب يف احملافظة على عضويته فيها لتسهيل حتقيق 

 ".أهدافه
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اجنذاب األفراد وتعلقهم "  ّ   بأن ه  ''Bouchananبوكنان ''وعرفه 
" بأهداف التنظيم وقيمه بغض النظر عما يقدمه هلم من قيم مادية

  ).17ص : 1996أمين، عودة املعاين، (
ذلك االرتباط النفسي الذي "   ّ   بأن ه  ''Oriellyأوريلي ''وعرفه 

يربط الفرد باملنظمة مما يدفعه إىل االندماج يف العمل وإىل تبين قيم 
  ).63، ص 2006حممد، محادات " (املنظمة

الرغبة القوية للبقاء عضوا يف "   ّ   بأن ه  ''Porterبورتر ''وعرفه 
ا وتقبل املنظمة، واالستعداد للقيام جبهود كبرية لصاحل ها واإلميان 

  ).63نفس املرجع ص "  (قيمها وأهدافها
أما مفهومنا حنن للوالء التنظيمي هو ذلك اإلقرتان الفعال بني 
الفرد واملنظمة من خالل إبداء رغبته يف خدمتها بغض النظر عن 

  .مقدار املنافع اليت حيصل عليها منها
 J مفهوم اإلبداع:  

عملية اإلحساس باملشكالت " ه    ّ بأن   ''Trounceتورانس ''يعرفه 
أو تغيري املعلومات وصياغة الفروض واألفكار، واختبار هذه الفروض 
وتعديلها للوصول إىل نتائج، وهذه العملية تقود إىل العديد من 

أمين، " (                   ّ            ّ                   اإلنتاجات املتنوعة الل فضية وغري الل فضية، احلسية واجملردة
 ).78ص : 1996عودة املعاين، 

توليد "   ّ   بأن ه  ''Victor Tompson'ور تومبسون  فكت'' ويعرفه 
نفس " (األفكار ومن مت تطبيقها شريطة أن تكون أفكارا جديرة 

  ).78املرجع ص 
                 ّ                                     ونعرفه إجرائيا بأن ه طريقة املنظمة يف تنفيذ األفكار وحتويل 
دف تقدمي أفكار ختدم اجملتمع،  املفاهيم اخلالقة لعماهلا إىل حقائق 

  . ت جيدة للعمالء وتقدمي منافع إضافية للعمالوتقدمي سلع وخدما
   :الطريقة المنهجية للدراسة -2
  : مكان إجراء الدراسة -

أجريت الدراسة مبؤسسة البناء املعدين وهي شركة مسامهة برأمسال 
ج خمتار كريتلي  130دج، تقع بشارع  100,000,000,00قدره 

امها، صنع وتوزيع ، ومن مه2001جويلية  01بالبليدة أنشأت بتاريخ 
هياكل البناء : وتسويق املواد املعدنية حسب الطلب واملتمثل يف

املعدنية، الصفائح احلديدية، مواد البناء، التجهيزات االجتماعية، 
ا مباين : املواد العازلة، قوالب اإلمسنت املعدين، ومن بني إنتاجا
د، مواد صناعية وجتارية، عنابر وخمازن، قوالب اإلمسنت مع الزوائ
 .2014تصنيع األجر واإلمسنت  ومت اجناز هذه الدراسة خالل سنة 

  : العينة وطريقة اختيارها -
ّ                              ّ                           إن  أي دراسة اجتماعية ميدانية، إم ا أن تعتمد على طريقة املسح   
عندما يكون عدد أفراد اجملتمع الكلي قليل حيث ميكن الوصول إىل  

و العينة واليت تعرف كل األفراد، أو تعتمد على أسلوب املعاينة أ
ا ا متلك نفس : " بأ جمموعة من العناصر املختارة على أساس أ

الطبيعة، وميكن أن يتعلق األمر مبجموعة من األشخاص مرتبة 
حسب خاصية معروفة وحمددة، وكل مكون من هذه اجملموعة يسمى 
فرد، واجملموع الكلي لألفراد هو اجملتمع احلقيقي، وجزء من هذه 

ة يسمى العينة وعموما هذا اجلزء هو الذي خيضع للمالحظة اجملموع
، وذلك عندما )Madeleine, grawitz, 1993: P 778" (والقياس 

ا كليا أو  تكون قاعدة جمتمع البحث كبرية حيث ال ميكن اإلحاطة 
تكون موزعة على مناطق جغرافية متباعدة حيث ال تسمح التكاليف 

أفراد جمتمع البحث، ونظرا لكثرة  والوقت بالوصول إىل كل فرد من
 .فردا نلجأ إىل أسلوب املعاينة 358أفراد جمتمع البحث املكون من 

ّ   ومبا أن  العينة هي جمموعة فرعية من عناصر البحث، وهناك عد ة                                                 ّ      
أنواع من العينة اليت ميكن استخدامها يف البحث امليداين، ومنه 

بواسطة السحب  ستكون عينة حبثنا طبقية وهي أخذ جمموعة أفراد
بالصدفة من داخل جمموعات فرعية أو طبقات مكونة من عناصر هلا 
خصائص مشرتكة، أي نأخذ نفس النسبة من كل الطبقات وعليه 
اإلهتمام بوزن كل طبقة يف اجملتمع الكلي، وسوف نعتمد يف هذه 
ّ                          الدراسة على العينة الطبقية ذلك أل ن  جمتمع البحث يتكون من ثالث   ّ                                

  . %33فس النسبة وهي طبقات، وبن
  :ومنه فحجم العينة يساوي

 
 :ويكون حجم كل طبقة على الشكل التايل

 J فئة اإلطارات:  
 

 J فئة أعوان التحكم:  

 
 J فئة أعوان التنفيذ:  

 
  
  
  
  :تقنيات البحث والمناهج المستعملة - 

يتوقف جناح أي دراسة ميدانية على كيفية التطرق إىل املوضوع، 
ّ                    عمل يف معاجلته، وهلذا فإن  املنهجية املتبعة هي ونوعية األسلوب املست                      

أساس البحث، لذا جيب على الباحث إتباع قواعد منهجية، إلضفاء 
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الطابع العلمي على حبثه، ولكي يستطيع الكشف عن النتائج املرتتبة 
  .عن الظاهرة حمل الدراسة

  :البحثتقنيات  - 
 :المالحظة - 

تماعية جلمع املعلومات تعترب تقنية مهمة يف ميدان البحوث االج
ا  املشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر أو جمموعة " وتعرف على أ

منها، عن طريق االستعانة بأدوات وأساليب تتفق مع طبيعة هذه 
ا والعوامل املتداخلة فيها دف معرفة صفا " الظواهر، وذلك 

حيث جنمع من " ، و)85ص : 1986إحسان، حممد احلسن، (
: 1996توقان، عبيدات، " (ا ما نشاهده ونسمع عنهخالل خربتن

، فتقنية املالحظة ال تتطلب عناء كبريا، حيث يستطيع )52ص
الباحث أن يشاهد أو يراقب ظاهرة معينة وحيدد خصائصها، وتكمن 
ا تساعدنا على مجع معلومات قيمة من امليدان  خصائصها يف أ

ارة، وأول خطوات االجتماعي ال ميكن مجعها باملقابلة أو االستم
املالحظة هو حتديد جماهلا الزماين واملكاين، وتنقسم املالحظة إىل 

                       ّ                           املباشرة و غري املباشرة، أم ا حنن سوف نعتمد على املالحظة : نوعني
لكي نتمكن من االحتكاك بالواقع أكثر والتعرف على العالقات 

 .االجتماعية السائدة بني العمال واملشرفني واإلدارة

  :رةاالستما
ّ                                                        إن  تقنية االستمارة تفرض على املبحوث التقيد وااللتزام بأسئلة   
موضوع البحث فقط دون اخلروج عنها، حيث حتتوي على جمموعة 

بواسطتها " من األسئلة ختص املشاكل اليت يريد الباحث معاجلتها و 
نتمكن من الوصول إىل حقائق جديدة عن املوضوع أو التأكد من 

 L.galens (j)( " ا لكنها غري مدعمة حبقائقمعلومات متعارف عليه

roussel (p), 1993 P 83 :( ، " كما هلا ميزة مجع معلومات كثيفة
 ,Chignion rodolphe & Matalon)" يف البحوث اإلمربيقية

benjamine, 1984P 98)  
ا متكن املستجوب من السيطرة على  واألكثر من ذلك أ

دقيق وأفضل من أن يسيطر على أجوبته إزاء أسئلة حمددة على حنو 
ذا املوضوع   .حديثه أمام باحث غري موجه خاصة فيما يتعلق 

  :المناهج المستعملة - 
ّ                                                  إن  املنهج الذي خيتاره الباحث هو الطريقة اليت يتبعها يف   
ّ               اإلجابة عن األسئلة املنبثقة عن مشكلة حبثه، كما أن  اختيار املنهج                                              

حبيث يرتتب عليه جناح أو فشل املالئم يعترب من العناصر اهلامة 
ّ                               البحث يف حتقيق أهدافه، ومبا أن  طبيعة املوضوع هي اليت حتدد منهج                            
ّ                                         الدراسة، فإن  موضوع حبثنا يتالءم واستخدام املنهج الوصفي             
التحليلي الذي يساهم يف الوصول إىل املعرفة الدقيقة لعناصر مشكلة 

نهج إىل توفري البحث أو الظاهرة حمل الدراسة، حيث يهدف هذا امل
البيانات واحلقائق عن املشكلة املدروسة لتفسريها والوقوف على 

 ).122ص : 1996الرفاعي، أمحد حسني،  . (داللتها

كما مت االعتماد كذلك على املنهج اإلحصائي التحليلي 
انطالقا من طبيعة أسئلة االستمارة، والبيانات واملعلومات اجملمعة عن 

ذا املنهج طريقها، حيث نستعمل األ سلوب الكمي املرتبط 
لتحليلها، من خالل قيامنا بتكميم املعلومات والبيانات يف جداول 

  ).123ص : املرجع نفسه . (إحصائية مرتبة حسب األسئلة
  :أدوات العرض والتحليل الكمي والكيفي - 
 :أدوات العرض - 

هناك أدوات خمتلفة لعرض البيانات ونتائج الدراسة ومن 
ليت سوف نستخدمها يف موضوع دراستنا هي اجلداول األدوات ا

 .اإلحصائية البسيطة واملزدوجة

يتم بعد مجع البيانات وفقا للخطة املرسومة،   :التحليل الكمي - 
وهناك أسئلة هامة ميكن اإلجابة عليها من خالل املادة العلمية اليت 

، ويشتمل )295ص : 1999غريب، سيد أمحد، (» حتصلنا عليها
تحليل على وضع التكرارات وتصنيفها وجدولتها ومقارنة هذا ال

  .التكرارات عن طريق النسب املئوية
يقصد بالتحليل الكيفي الوصول إىل تفسريات  :التحليل الكيفي - 

نفس املرجع (»                    ّ                         موضوعية للمعطيات الل فظية اليت يسفر عنها البحث
 ، ويف هذه املرحلة يتم استنطاق اجلداول اإلحصائية)293ص : 

 . والتعليق على النتائج وتفسريها واملقارنة بينها وتقدمي االستنتاجات

  :عرض وتحليل النتائج - 
 :خصائص العينة - 

 :يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 01الجدول رقم  - 

 % ك اجلنس

 85,60 101 ذكر

 14,40 17 أنثى

 100% 118 اجملموع

 
مبحوثا  118موع                            ّ       يتضح لنا من خالل هذا اجلدول أن ه من جم

فردا  17من جنس ذكر مقابل  %60,85فردا بنسبة   101جند 
من جنس أنثى، ومنه فجنس الذكور هو الغالب يف  %40,14بنسبة 

مؤسسة البناء املعدين ويرجع هذا إىل طبيعة األنشطة داخلها املتمثلة 
يف التقطيع والتفصيل والتلحيم والطالء إضافة إىل إحضار املواد 

ذه األولية  من املخازن، ونقل املواد املصنعة إليها، ومنه فالقيام 
 .األنشطة يتطلب قوة بدنية ال تتوافر لدى اإلناث
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  :يبين توزيع أفراد العينة حسب المهنة: 02الجدول رقم  - 

 % ك المهنة

 74,58 88 عون تنفيذ

 13,56 16 عون حتكم

 11,86 14 إطار

 100% 118 المجموع

ّ                             ذا اجلدول أن  أفراد العينة ينتمون إىل فئة نالحظ من خالل ه           
تليها فئة أعوان التحكم بنسبة  74,58%أعوان التنفيذ بنسبة 

ّ  ، ومبا أن  11,86%ويف األخري فئة اإلطارات بنسبة  %13,56        
املؤسسة صناعية متعددة املهام واألنشطة تتطلب يد عاملة منفذة،  

اجليد يف  كذلك نطاق اإلشراف يسمح ألعوان التحكم بالتحكم
العملية اإلنتاجية، ووفق هذه العينة يتوىل كل عون حتكم اإلشراف 

 ).88/16(على ستة عمال 

 
 
 
 
 
 
 

 
يبين توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في : 03الجدول رقم  - 

 :المهنة

 % ك مدة األقدمية
]1 - 7] 59 50 
]7 - 13] 34 28,81 
]13 - 19] 06 05,09 
]19 - 25] 13 11,01 
]25 - 37[ 06 05,09 

 100% 118 المجموع

 
يوضح لنا هذا اجلدول املدة اليت قضاها أفراد العينة يف 
خدمة املؤسسة، فنجد نصف املبحوثني لديهم أقدمية تزيد عن سنة 

، تليها فئة املبحوثني الذين لديهم 50%سنوات بنسبة  7وتقل عن 
مث فئة ، 28,81%سنة بنسبة  13مدة عمل باملؤسسة تقل عن 

، وأخريا 11,01%سنة بنسبة  25املبحوثني الذين تقل أقدميتهم عن 
وهي  05,09%سنة بنسبة ] 37 - 25[و [ 19 - 13[تتماثل فئيت 

أصغر نسبة يف اجلدول، أما الفئة الثانية متثل العمال الذين هم على 
ّ                                مشارف التقاعد، وبصفة عامة فإن  متوسط األقدمية ألفراد العينة هو                              

  .سنة 37
  :بناء وتحليل الجداول الخاصة بكفاءة القيادة اإلدارية - 

 
 
 :يبني توزيع أراء املبحوثني حول وعيهم بفعالية دور القيادة اإلدارية حسب اجلنس: 04اجلدول رقم  -

  فعالية القيادة            
اجلنس     

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 101 13,86 14 86,14 87 ذكر

 100 17 23,54 04 76,47 13 أنثى

 100% 118 15,25 18 84,75 100 المجموع

 
يوضح لنا هذا اجلدول درجة وعي العمال بفعالية دور القيادة 

 84,75%اإلدارية يف التأثري عليهم لتحسني أدائهم، فنجد ما نسبته 
ّ                              من إجابات املبحوثني توضح بأن  العمال على وعي بدور القيادة                           

واإلناث بنسبة   86,14%من طرف الذكور بنسبة اإلدارية مدعمة 
من اإلجابات تصرح   15,25%، يف حني جند ما نسبته %76,47

ّ                                                           بأن  العمال ليسوا بدراية حول دور القيادة اإلدارية مدعمة من قبل    
 .13,86%ويليها الذكور بنسبة  23,54%اإلناث بنسبة 

ّ                           تفسر لنا هذه النسب بأن  عملية القيادة أو القائد جي ب أن                      
ميتلك قدرة التأثري يف التابعني، ويظهر هذا من خالل قبوهلم لقيادته 
واعرتافهم بقدرته على حتقيق أهدافهم وهلذا يصنعون فيه ثقتهم 
ذا الدور  م معه لتحقيق األهداف املشرتكة، ووعي املبحوثني  وتعاو

م   .يؤكد على تفاعلهم اإلجيايب مع قياد
ّ                ونستنتج أن  القيادة هي ذلك التأثري الذي ميارسه القائد على           

مرؤوسيه إلقناعهم بقبول قيادته دون أي إلزام قانوين، وهذا التأثري ال 
ّ                                               حيقق فعاليته إال  إذا كان هناك تفاعل وجتاوب بني القائد واملرؤوسني،               
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وهذا التأثري يتحدد بدرجة تشدد القائد وتساهله مع مرؤوسيه،  
ّ                  كذلك نستنتج أن  النمط الدميقراطي  هو النمط الذي حيبذه              

ّ                                            املرؤوسني ألن  القيادة يف ظل هذا النمط تتم من خالل املشاركة           
  .والرتغيب

  :يبني توزيع أراء املبحوثني حول استجابة العمال لنمط القيادة املتبع حسب املهنة: 05الجدول رقم  - 
  استجابة العمال    

املهنة     
 اجملموع سلبية إجيابية نوعا ما إجيابية

 % ك % ك % ك % ك

 100 88 95, 32 29 37,50 33 29,55 26 عون تنفيذ

 100 16 - - 50 08 50 08 عون حتكم

 100 14 07,14 01 50 07 42,86 06 إطار

 100% 118 25,42 30 40,68 48 33,90 40 اجملموع

يوضح لنا هذا اجلدول أعاله تقييم املبحوثني الستجابة العمال 
من  40,68%بع يف املؤسسة، حيث جند ما نسبته لنمط القيادة املت

ّ                                             املبحوثني صرحوا بأن  استجابة العمال لنمط القيادة إجيابية نوعا ما                  
عند فئيت اإلطارات وأعوان التحكم تليها فئة  %50مدعمة بنسبة 

 33,90%، ويف املقابل جند ما نسبة 37,50%أعوان التنفيذ بنسبة 
جابة العمال إجيابية مدعمة بنسبة متثل املبحوثني الذين يرون أن است

عند فئة  42,86%عند فئة أعوان التحكم تليها نسبة  %50
، كما جند ما 29,55%اإلطارات ويف األخري فئة أعوان التنفيذ 

من تصرحيات املبحوثني اليت تعرب عن االستجابة  25,42%نسبته 
عند فئة أعوان  32,95%السلبية للنمط القيادي مدعمة بنسبة 

 .عند فئة اإلطارات 07,14%فيذ و التن

وإىل هنا فالقائد الناجح هو الذي ميتلك املهارات القيادية اليت 
متكنه من قيادة التابعني، واليت بدورها تعكس درجة استجابتهم له 
م  وهذا من خالل طريقة معاملتهم والنمط الذي يتبعه يف قياد

لعوامل اليت والذي ميكنه من التعرف على مشاعرهم وأحاسيسهم وا

تؤدي إىل إستثارة دافعيتهم ودوافعهم حنو اإلجناز املبدع وهذا لكي 
م وتوجيههم، ومن خالل تعرف القائد على دوافع  حيسن قياد
مرؤوسيه ميكنه من تقدير حاجة بعضهم إىل تنمية الدوافع اإلجيابية 

ّ                         الال زمة لزيادة فاعلية أدائهم   .  
راءة اإلحصائية نستند إىل ولشرح العالقات املشار إليها يف الق

سنة ذو  45تصرحيات بعض املبحوثني فأحد املبحوثني هو ذكر سنه 
 24مستوى ثانوي وينتمي إىل فئة أعوان التحكم له أقدمية تزيد عن 

ّ                                                  سنة، يرى أن  استجابة العمال لنمط القيادة إجيابية نوعا ما معلال            
ذا راجع إىل ليس هناك تنسيق بني الطرفني وه'' :            ّ   ذلك بقوله أن ه 

ّ                             ويرى آخر أن  استجابة العمال إجيابية نوعا '' عدم وجود ثقة متبادلة            
عندما يستمع القائد جلميع العمال جيد أحسن '' : ما معلال بقوله 

  .أمركم شورى بينكم'' احللول 
ّ                                         إىل هنا نستنتج أن  استجابة العمال لنمط القيادة تتحدد تبعا                 

  .أثري على مرؤوسيهمللمهارات اليت ميتلكها القادة للت

  :                     ّ                   يبني طبيعة العالقة بالر ئيس حسب جنس املبحوثني: 06الجدول رقم  - 
  طبيعة العالقة            

اجلنس     
 اجملموع عالقة عمل وزمالة عالقة عمل

 % ك % ك % ك

 100 101 31,68 32 68,32 69 ذكر

 100 17 35,29 06 64,71 11 أنثى

 100% 118 32,20 38 67,80 80 اجملموع

 
العالقة بني جنس املبحوثني  نالحظ من خالل هذا اجلدول 

ّ          وطبيعة العالقة بالر ئيس ويبني لنا االجتاه العام للجدول أن  أكثر من                                   ّ                  
ثلثي أفراد العينة عالقتهم برؤسائهم عالقة عمل وهذا بنسبة 

واإلناث بـ  68,32%مدعمة من طرف الذكور بنسبة  %67,80

من املبحوثني صرحوا  32,20%قابل جند ما نسبته ، ويف امل%64,71
م برؤسائهم هي عالقة عمل وزمالة  .بأن عالقا

                                       ّ               من خالل هذا يظهر لنا أثر طريقة تعامل الر ئيس مع مرؤوسيه 
على إنتاجيتهم وهو االجتاه الذي تبنته مدرسة العالقات اإلنسانية، 

والصالحيات فالقيادة وفق هذه النظرية ال متارس من خالل السلطة 
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ا تؤثر سلبا على معنويات العمال ورضاهم  املمنوحة للقائد فقط أل
الوظيفي ومردوديتهم اإلنتاجية، وإىل هنا فالقيادة الفعالة هي القيادة 
                                                        ّ    الدميقراطية القائمة على احلوار وتبادل اآلراء واألفكار بني الر ئيس 

م وت قدمي ومرؤوسيه، وجيب أن يويل أمهية لشكاويهم وتظلما
م، والذي يؤدي يف األخري إىل  املساعدة هلم واالستماع النشغاال
رضاهم واندفاعهم حنو العمل والذي يؤدي بدوره إىل زيادة 

  .اإلنتاجية

أن طبيعة عالقات املرؤوسني   نستنتج من خالل هذا اجلدول
برؤسائهم هي عالقة عمل، وهذا ما يؤكد أن املدراء مبؤسسة البناء 

سون أسلوب قيادي يقرتب من البريوقراطي، وهو أدىن املعدين ميار 
أساليب القيادة املشددة تسلطا، وقادة هذا األسلوب يسمحون 
مبشاركة مرؤوسيهم يف األمور ذات األمهية القليلة ويضعون أسسا يلتزم 

  .ا اجلميع

  :خارج املهام الرمسية حسب املهنة                                     ّ                 يبني توزيع أراء املبحوثني حول اهتمام الر ئيس مبشاكل العمال : 07الجدول رقم  - 
    اإلهتمام مبشاكل        

املهنة     
 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 77 62,34 48 37,66 29 عون تنفيذ

 100 16 62,5 10 37,5 06 عون حتكم

 100 14 50 07 50 07 إطار

 100% (*)107 60,75 65 39,25 42 اجملموع

 .يدلوا برأيهم حول هذا السؤال مبحوثا مل 11هناك  )*(

يوضح لنا هذا اجلدول درجة اإلهتمام اليت يوليها الرؤساء 
للمشاكل اخلاصة بالعمال خارج املهام الرمسية، ومن خالل االجتاه 
ّ         العام للجدول نالحظ أن غالبية املبحوثني صرحوا بأن  رؤسائهم                                               

أعوان  مدعمة مىن قبل فئة 60,75%يهتموا مبشاكل العمال بنسبة 
ويف  62,34%تليها فئة أعوان التنفيذ بنسبة  62,5%التحكم بنسبة 

، ويف املقابل جند ما نسبته 50%األخري فئة اإلطارات بنسبة 
  .من املبحوثني صرحوا عكس ذلك %39,25

تفسر لنا هذه املعطيات نقص التواصل بني الطرفني، وهذا بدوره 
م على رؤسائهم، وهذا  ال يتيح للمرؤوسني الفرصة لطرح انشغاال

يرجع إىل قصور اإلتصال الصاعد ونقص فعاليته، وكذلك عدم 
م إىل املعلومات املرتدة من القاعدة، وهذا  استماع الرؤساء وإنصا

ونقص  -القيادة الفوضوية  -رمبا للتسيب يف النمط القيادي املتبع 
ذه املشاكل ينعكس على نفسية العامل من خالل شعوره  اإلهتمام 
مش، وكذلك يقلل من تركيزه على أولوية    ّ                                                   بأن ه موضع حڤرة و
أهداف التنظيم، وهذا بسبب اإلهتمام مبشاكله وإجياد احللول هلا، 
ويؤثر هذا على أدائه وبالتايل على إنتاجية املؤسسة وعلى درجة 

  .انتمائه هلا
ّ                                        نستنتج من هذا أن  درجة اإلهتمام باملشاكل اخلاصة بالعمال من                 

اء ضعيفة ويرجع هذا إىل اإلهتمام بالعمل والرتكيز عليه قبل الرؤس
ّ                  على حساب اإلهتمام بالعمال ، مع العلم أن  القيادة الفعالة                                       

تم بالعمل والعمال بنفس الدرجة   .   والناجحة هي اليت 

  :يبني توزيع أراء املبحوثني حول درجة وعي اإلدارة مبشاكلهم حسب اجلنس: 08الجدول رقم  - 
  واعيةاإلدارة 

اجلنس
 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 101 57,43 58 42,57 43 ذكر

 100 17 23,52 04 67,47 13 أنثى

 100% 118 52,54 62 47,46 56 اجملموع

 
 

يوضح لنا هذا اجلدول الدرجة اليت توليها اإلدارة ملشاكل 
ّ        العام للجدول أن  أكثر م واهتمامات العمال، ويبني لنا االجتاه ن               

تم مبشاكلهم بنسبة  ّ                             نصف أفراد العينة يرون أن  اإلدارة ال                         %52,54 
ويف  23,53%واإلناث بـ  57,43%ويدعم هذا الرأي الذكور بنسبة 



 

179 

من املبحوثني صرحوا بأن اإلدارة  47,46%املقابل جند ما نسبته 
 .واعية باهتمامات ومشاكل العمال

ات واهتمام وتفسر لنا هذه النسب اجتاه حنو تطبيق العقوب
أعضائها بتحقيق مصاحلهم الشخصية وعدم اهتمامها مبطالب 
م، وانتشار بعض مظاهر احلڤرة، ويف  م وطموحا العمال واهتماما
ّ                     حني يقدم لنا املبحوثني الذين يرون أن  اإلدارة واعية مبشاكل                                  
ّ                                   واهتمامات العمال ألن  يف ذلك مصلحة للمؤسسة ككل، وهذا من                    

ي واملعنوي وتنمية مواردها البشرية عن طريق خالل التحفيز املاد
التكوين والتدريب وهذا من خالل إتباع أسلوب الرقابة تدرك هذه 

ذا ترفع من الروح املعنوية لعماهلا   .االهتمامات و
ّ                                             ومنه نستنتج أن  درجة اهتمام الرؤساء أو اإلدارة مبشاكل العمال               

ها إىل أدىن تساهم يف الرفع من الروح املعنوية لديهم أو خفض
املستويات، ويف حالة اخنفاضها تعجز اإلدارة عن دفع العمال إىل 

  .العمل اجلاد والكفيل بتحقيق األهداف التنظيمية
  :بناء وتحليل الجداول الخاصة بالمناخ التنظيمي - 
 :يبني توزيع طرق إتصال املبحوثني باإلدارة حسب املهنة :09الجدول رقم  - 

  طرق اإلتصال        
املهنة     

 اجملموع 2و  1 العالقات الشخصية التنظيم الرمسي

 % ك % ك % ك % ك

 100 88 35,23 31 42,05 37 22,73 20 عون تنفيذ

 100 16 12,50 02 50 08 37,50 06 عون حتكم

 100 14 21,43 03 42,86 06 35,71 05 إطار

 100% 118 30,51 36 43,22 51 26,27 31 اجملموع

نوع اإلتصال السائد  يف املؤسسة، حيث   ا هذا اجلدوليوضح لن
ّ                               يبني لنا االجتاه العام للجدول أن  اإلتصال غري الرمسي هو السائد بني                              

ويدعم أعوان التحكم هذا  43,22%العمال وإدارة املؤسسة بنسبة 
ويف األخري أعوان  42,86%مث اإلطارات بنسبة  50%الرأي بنسبة 

من  30,51% املقابل جند ما نسبته ويف 42,05%التنفيذ بنسبة 
م يعتمدون على الطريقتني معا أي التنظيم  املبحوثني صرحوا بأ

من  26,27%الرمسي والعالقات الشخصية، كما جند كذلك نسبة 
م يعتمدون على التنظيم الرمسي يف  املبحوثني الذين صرحوا بأ

 .اإلتصال باإلدارة

ّ                           ومبا أن  أي مرؤوس يتلقى تعليماته م ن رئيس واحد، حبيث ال      
يتواجد يف اهليكل التنظيمي شخص خيضع لسلطة رئيسني يف وقت 
واحد، كما ال جيوز ألي مرؤوس أن يرجع ألكثر من رئيس يف نفس 

وهذا املبدأ يسهل ) مبدأ وحدة األمر عند هنري فايول(الوقت، 
االتصاالت دون حدوث تضارب يف املعلومات املوجهة لنفس 

ّ  الشخص، إال أن   وحدة السلطة واألوامر تعين اجلمود وعدم السماح            
ّ  بوجود عالقات بني العمال مبنية على أسس شخصية منظمة، إذ أن                                                        

وإجيابية إذا كانت  -مبعىن عادية -هذه االتصاالت ظاهرة طبيعية 
اإلدارة قادرة على توجيهها الوجهة الصحيحة واالستفادة منها، وهنا 

ني ضرورات متاسك اجلماعة اليت تظهر قدرة املدير على التوفيق ب
حتكمها العالقات الشخصية والودية وبني مقتضيات التنظيم، وهذه 

  .القدرة تعترب مهارة قيادية

وتظهر قيمة اإلتصال غري الرمسي عندما يغطي نقائص اإلتصال 
  :الرمسي ونذكر منها
 J  بطء عملية اإلتصال لعدم جواز ختطي أي

  .ملعلوماتمرؤوس لرئيسه املباشر يف إرسال ا
 J  انعدام املرونة الكافية داخل التنظيم بسبب

 .تعتقد خطوط اإلتصال الرمسي

 J  اخنفاض الدافعية الذاتية للفرد لعدم توفره على
 . حرية احلركة األزمة الختاذ القرارات

 J  احتمال تشويه أو تزييف املعلومات اليت يتم إرساهلا، وإىل
 .هنا تظهر األمهية البالغة لالتصال

سيادة االتصاالت غري الرمسية  من خالل هذا اجلدولنستنتج 
واليت تتشكل على أسس شخصية، وتقوم كذلك على أساس الرد 
واألهداف والقيم املشرتكة، واالتصال غري الرمسي دليل على وجود 
التنظيمات غري الرمسية إىل جانب التنظيم الرمسي، وبصفة عامة ترتبط 

   ّ                        ر أن ه املسؤول على شرح وتربير االتصاالت بوظيفة املدير على اعتبا
ا، لذا جيب على املدراء التمتع بأهم  تعليمات اإلدارة وإقناع العمال 
الصفات القيادية مثل املرونة والقدرة على التكييف والتعامل مع 
الظروف املختلفة من خالل تفهم حاجات العمال وتغيريات البيئة 

 .من خالل النظرة الشاملة
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  :يبني توزيع أراء املبحوثني حول قيام الرؤساء بإشراكهم يف عملية اختاذ القرارات حسب املهنة: 10الجدول رقم 

  يشاركك             
املهنة     

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 88 57,95 51 42,05 37 عون تنفيذ

 100 16 56,25 09 43,75 07 عون حتكم

 100 14 42,86 06 57,14 08 إطار

 100% 118 55,93 66 44,07 52 موعاجمل

العالقة بني مهنة املبحوث ورأيه حول قيام  يوضح لنا هذا اجلدول
الرؤساء بإشراك مرؤوسيهم يف عملية اختاذ القرارات، ويبني لنا االجتاه 
ّ                                             العام للجدول أن  أغلب املدراء ال يقومون بإشراك مرؤوسيهم بنسبة                

وأعوان التحكم  بنسبة  57,95%أعوان التنفيذ بـ   يدعمها %55,93
، ويف املقابل جند ما 42,86%تليها فئة اإلطارات بنسبة %56,25

ّ                 من املبحوثني الذين صرحوا بأن  رؤسائهم يقومون  44,07%نسبته                           
بإشراكهم يف عملية اختاذ القرارات، ويدعم هذا الرأي اإلطارات 

ة ويف األخري فئ 43,75%مث أعوان التحكم بنسبة  57,14%بنسبة 
وتعكس لنا هذه النسب أمهية القيادة . 42,05%أعوان التنفيذ بنسبة 

م بشكل  باملشاركة فالقائد هنا يستشري مرؤوسيه ويأخذ اقرتاحا
جدي قبل اختاذ القرار، ويف ظل هذه القيادة خيتار التابعني األهداف 

ا  .ذات القيمة العالية واليت يرغبو

دافهم مع األهداف واملشاركة تؤدي إىل تطابق وتوافق أه
التنظيمية، وكذلك تقلل من فرص ظهور الصراع وتؤدي إىل اإلجناز 
الفعال والتفاعل اإلجيايب بني القادة والتابعني وللمشاركة درجات 
فهناك املدير الذي يشارك مرؤوسيه بشكل فردي يف حل املشكلة 
فيعرف على اقرتاحات كل فرد ويظل حمتفظا حبقه يف اختاذ القرارات، 
وهناك املدير الذي يشارك مرؤوسيه بشكل مجاعي لكي يتعرف على 
م ولكنه حيتفظ حبقه يف اختاذ القرارات اليت يراها مناسبة،   اقرتاحا
كما جند أيضا املدير الذي يقتسم مع مرؤوسيه عملية اختاذ القرارات 
بشكل مجاعي سواء من حيث تشخيص املشكلة أو حتديد البدائل 

  .البديل األنسبوتقييمها واختيار 
ّ                                   نستنتج من خالل هذا أن  درجة املشاركة حيددها النمط القيادي                     
ّ    املتبع من طرف الرئيس، وكذلك القيادة املشاركة حتقق نوعا من الر شد                                                           

  .املوضوعي من خالل املوازنة بني أهداف الطرفني
  :يبني العالقة بني القيام بتقدمي اقرتاحات وحسب املبحوثني: 11الجدول رقم - 

 تقدمي إقرتاحات             
اجلنس     

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 101 56,44 57 43,56 44 ذكر

 100 17 70,59 12 29,41 05 أنثى

 100% 118 58,47 69 41,53 49 اجملموع

مدى قيام املبحوثني بتقدمي اقرتاحات من  يوضح لنا هذا اجلدول
ا حتسني سري العمل مثال اقرت  اح حلول ملشكالت تعرقل أداء شأ

العمل، ويظهر لنا االجتاه العام للجدول أن غالبية املبحوثني مل يقدموا 
 58,47%أو مل يفكروا يف تقدمي اقرتاحات تسهيل أداء العمل بنسبة 

ويف املقابل  56,44%والذكور بـ  70,59%يدعمها جنس اإلناث بـ 
ّ              ن ه سبق وقدموا من املبحوثني صرحوا بأ 41,53%جند ما نسبته 

 43,56%اقرتاحات ملشرفيهم أو رؤسائهم يدعمها جنس الذكور بـ 
 .29,41%واإلناث بـ 

ولتفسري هذه النسب وبعد اإلطالع على التعقيبات اليت أوردها 
املبحوثني يف الشطر التوضيحي من السؤال استخلصنا األسباب اليت 

ضه أثناء أداء تعيق املبحوث عن طرح رأيه أو تقدمي حل ملشكلة تعرت 
عمله وهي درجة تشدد النمط القيادي حتد من حرية الفرد العامل 
وخاصة النمط االستبدادي الذي يتميز بالتدخل يف حتديد كيفيات 
أداء العمل وتقدمي احللول لعالج املشكالت اليت تتعرض العمال أثناء 

ة أداء العمل، ويفرض على العامل التقيد بالتعليمات واألوامر الصادر 
من أعلى مبا فيها املتعلقة بالعمل حبيث املدير يف اإلدارة أو املشرف 
يف الورشة يعد املرجع الوحيد بالنسبة للعامل، حىت وإن كان ليه 
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اقرتاحا يراه مناسبا أي عوائده أكثر سلبياته ال يطرحه بسبب الشعور 
 .يغين رئيسه عن اقرتاحه

ر وهو عون ذك) 5(ويتطابق هذا السبب مع إدالء املبحوث 
          ّ                                          حتكم صرح بأن ه سبق وأن قدم اقرتاحات عديدة خالل املدة اليت 

ال، : سنة حيث يقول  20قضاها يف خدمة املؤسسة واليت تتجاوز 
ّ                                            ألن  رأي السلطان هو الذي جيوز حىت ولو كان على خطأ  .  

ومن العوامل اليت تؤدي إىل عزوف العمال عن تقدمي اقرتاحات  
شكلية اليت يتبناها القائد لكسب رضا كذلك املشاركة الفردية ال

مرؤوسيه عنه وكذلك كسب ثقتهم به، السبب يف نقص فعالية هذا 
النوع من املشاركة هو احتفاظ القائد حبقه يف اختاذ وإصدار القرارات 
النهائية، وكذلك من العوامل اليت متثل عائقا أمام العمال لتقدمي 

ف العالقات اقرتاحات وحلول للمشاكل اليت تعرتضهم ضع
اإلنسانية، وحيصل هذا الضعف نتيجة لرتفع املسؤولني الذي يكسبهم 
املنصب إياه والذي يؤدي إىل جتاهلهم قيمة العمال حيث يقول أحد 

ّ                     ألن  املسؤولني ال يهتموا إال  بأنفسهم، ويضيف آخر : املبحوثني                      ّ   :
م حيتقروننا، ويضيف آخر  ا جاءت من عامل بسيط، : أل أل

لعمال بنقص التقدير من قبل مسؤوليهم يؤثر عليهم من وشعور ا
خالل شعورهم بعدم االنتماء هلذه املؤسسة وتظهر لديهم الرغبة 

وجيعلنا ال ننتظر منهم فكرة  -التسرب الوظيفي  -القوية يف تركها 
  .مفيدة للعمل وللمؤسسة بصفة عامة

كذلك نقص فعالية اإلتصال الرمسي وتركيزه على العمال فقط، 
م قدموا اقرتاحات لكن  ّ                                                حبيث أن  هناك بعض املبحوثني صرحوا بأ      
ا يف حالة أمهيتها، والسبب  ليس لديهم علم إن عملت اإلدارة 
الرابع يتمثل يف االحتقار الذايت رمبا بسبب االنتماء إىل طبقة دنيا أو 

التواكل على الغري، فالتواكل ال حيبذه اإلسالم، وهذا ما يفسر إدالء 
بحوثني بأن تقدمي االقرتاحات ليس من اختصاصهم بل هو بعض امل

من اختصاص اإلطارات، كذلك عدم فعالية نظام احلوافز سواء 
املادية أو املعنوية، عكس ما تقوم به املنظمات اليابانية فهي متنع 
نسب فوائد حسب الفوائد اليت جتنيها من تطبيق هذه االقرتاحات 

وكذلك أسلوب ) العامل واملؤسسة( اليت تعود بالفائدة على الطرفني
اإلدارة حيدد درجة تقدمي االقرتاحات، فتزداد هذه الدرجة يف أسلوب 
إدارة اجلودة الشاملة وتقل أو تنعدم يف ظل أسلوب اإلدارة بالفساد، 
عامل األقدمية حيدد كذلك درجة عمل اإلدارة باالقرتاحات املقدمة، 

م  ّ   ويرجع املبحوثني الذين صرحوا بأ  ا                              قدموا اقرتاحات وعملت 
ا اإلجيابية على العمال  اإلدارة إىل أمهيتها وكذلك انعكاسا
واملؤسسة، وإىل هنا مل تعد تقتصر مهمة القائد يف الوقت احلايل يف 
انتظار حدوث املشكالت بل انتقلت إىل األخذ بزمان املبادرة من 

ذا يف أسلوب اإل"خالل توقع ما ميكن أن حيدث،  دارة ويقصد 
وكذلك التفكري يف منع حدوث " باألزمات ختيل أسوأ سيناريو حمتمل

املشكالت قبل حدوثها أو التقليل منه، عوضا عن البحث على 
  .أساليب مواجهتها بعد حدوثها

نستنتج من خالل هذا اجلدول أن النمط القيادي الدميقراطي 
إلضافة حيفز العمال على تقدمي االقرتاحات على غريه من األمناط با

إىل نظام اإلتصال الفعال وكذلك املشاركة اجلماعية القائمة على 
مناقشة املشكالت وتبادل اآلراء حوهلا، وكذلك درجة انتماء الفرد 
إىل املنظمة وكل هذا حيفز األفراد على تقدمي االقرتاحات اليت من 

ا حتسني األداء الكلي للمنظمة   . شأ
   

   
  :ع أراء املبحوثني حول قيام املؤسسة بعملية تدريب لعماهلا حسب املهنةيبني توزي: 11الجدول رقم - 

  تدريب العمال             
املهنة     

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 88 37,50 33 62,50 55 عون تنفيذ

 100 16 06,25 01 93,75 15 عون حتكم

 100 14 07,14 01 92,86 13 إطار

 100% 118 29,66 35 70,34 83 اجملموع

إن قامت املؤسسة بعملية تدريب لعماهلا  يوضح لنا هذا اجلدول
ّ              أو البعض منهم، ويبني لنا االجتاه العام للجدول أن  املؤسسة قامت                                              

وهذا الرأي يدعمه  70,34%بربنامج تدريب أو عدة برامج بنسبة 
ويف األخري  92,86%واإلطارات بنسبة  93,75%أعوان التحكم بـ 

 29,66%ويف املقابل جند ما نسبته  62,50%ن التنفيذ بنسبة أعوا

ّ                                    من املبحوثني صرحوا بأن  املؤسسة مل تقم بعمليات تدريب عماهلا،                     
ّ                                           وهذا يفسر بأن  هناك بعض األعمال اإلدارية ال حتتاج إىل تدريب               
          ّ                                                  كاألرشيف، أم ا العامل الثاين فيتمثل يف حمدودية برنامج التدريب أي 

 .عمالال يشمل مجيع ال



 

182 

ّ                                              مبا أن  التدريب يدل على الرفع من مستوى إنتاج العامل      
واكتسابه خربات جديدة يف العمل أو توجيهه لطرق عمل جديدة، 
واالعتماد على التدريب يساهم يف حل الكثري من املشاكل اليت 
تواجه املؤسسة مثال زيادة اإلنتاجية أو التقليل من احلوادث الصناعية 

املعامالت اإلنسانية، وجناح التدريب مرتبط أو حتسني العالقات و 
بتقييم العمال للسياسات اإلدارية املتبعة يف املؤسسة من خالل إدراك 
أهدافها، والتدريب يشمل الكثري من الربامج واألغراض اليت ختتلف 
من تدريب بسيط لعامل على آلة من اآلالت إىل التدريب الطويل، 

اإلدارية واخلاص باملسؤولني  والالزم إلتقان وظيفة من الوظائف
  .اإلداريني

ويهدف التدريب إىل تنمية كفاءات وخربات العمال وزيادة 
م على تطوير أعماهلم وكذلك مواجهة التغريات  م لزيادة قدر مهارا
اليت حتدث خارج املنظمة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي السائد 

ميا عندما يتم إدخال طرق يف الدولة املتقدمة، ويكون التدريب إلزا
عمل وآالت جديدة، هذا ما أكده لنا مسؤول التوصيف أثناء القيام 
ّ                                    بالبحث االستطالعي بأن  هناك آالت جديدة من صنع أملاين وتركي،                    
ومن هذه اآلالت اليت تتطلب من العامل إجراء تدريب للعمل عليها 

كذلك آلة ، و plazmaآلة التلحيم األتوماتيكي الداخلي واخلارجي : 
اخلراطة اخلاصة بإحداث الثقوب على الصفائح احلديدية، مث يليها 

  .التدريب اخلاص بنقص مهارات العمال اجلدد أو املؤقتني
ّ    ّ                              من خالل هذا نستنتج أن  الل جوء إىل التدريب دليل على تفطن                     
إدارة مؤسسة البناء املعدين إىل أمهيته لتدارك نقص مهارات العمال 

ّ          إلكساب مواردها البشرية املهارات الال زمة واليت املؤقتني وكذلك                                  
  .  تتوافق مع تكنولوجيا وبالتايل التكيف مع التغريات اخلارجية

  :بناء وتحليل الجداول الخاصة بالوالء التنظيمي - 

 :يبني توزيع أراء املبحوثني حول اعتبار املؤسسة مكان عمل جيد حسب األقدمية: 13الجدول رقم  - 

  تبارها جيدةإع         
األقدمية        

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك
]1 - 7] 34 57,63 25 42,37 59 100 

]7 - 13] 18 52,94 16 47,06 34 100 

]13 - 19] 05 83,33 01 16,67 06 100 

]19 - 25] 10 76,92 03 23,08 13 100 

]25 - 37[ 03 50 03 50 06 100 

 100% 118 40,68 48 59,32 70 اجملموع

ا  يوضح لنا هذا اجلدول تقييم املبحوثني للمؤسسة اليت يعملون 
إن كانت متثل لديهم مكان عمل جيد أو غري ذلك، ويبني لنا االجتاه 
العام للجدول أن غالبية املبحوثني يعتربون املؤسسة مكان عمل جيد 
ا من مقر إقامتهم أو توفر ما حيتاجونه وتعمل على  العتبارات قر
م من خالل تقدمي احلوافز والتشجيع وتعمل على حتقيق  إشباع رغبا

م بنسبة  ، ويدعم  هذا الرأي املبحوثني  الذين 59,32%طموحا
سنة  19سنة وأقل من  13  لديهم مدة عمل  باملؤسسة تزيد  عن

سنة  19تليها فئة املبحوثني الذين قضوا أكثر من  88,33%بنسبة 
مث تليها فئة املبحوثني الذين  76,92%سنة بنسبة  25وأقل من 

، ويف 52,94%سنوات بـ  7سنة عمل وأكثر من  13لديهم أقل من 
، ويف 57,63%سنوات  7األخري املبحوثني الذين لديهم أقل من 

من املبحوثني صرحوا عكس  40,68%املقابل من ذلك جند ما نسبته 
ت القرابة، اإلعتماد على عالقا: الرأي األول ألسباب عدة نذكر منها

وهذا ما حيمله مصطلح العنصرية من  -املعرفة واحملسوبية واجلهوية 
معىن والذي أوىل به املبحوثني، كما يرجع سبب هذا التصريح كذلك 

 .إىل دكتاتورية اإلدارة

يئة اجلو املالئم  وتعكس هذه النسب أمهية دور اإلدارة على 
تايل متيزها عن للعمل لكي تتوقع أداء جيد من طرف عماهلا وبال

ّ     غريها من املنظمات اليت هلا نفس النشاط، وال يكون هذا إال  من                                                  
خالل توفري الشروط الفيزيقية واالجتماعية للعمل، وباألخص الثانية 
من خالل بناء عالقات جيدة مع العمال قائمة على أساس التقدير 
ا على حتقيق أهدافه م واالحرتام والذي يقوي ويزيد من ثقتهم بقدر

وكذلك نظام حوافز فعال قائم على التنوع واملوضوعية يف التوزيع، 
باإلضافة إىل اإلهتمام مبشاكل واهتمامات العمال واإلصغاء إىل 
م وتشجيعهم على تقدمي األفكار اجليدة اليت تعود  آرائهم ومقرتحا
ّ                         بالفائدة على الطرفني، وال يكون هذا إال  إذا كان  املدير أو املسري                                    

 –اعة بأن حتقيق أهداف املنظمة ال يكون من طرف واحد على قن
بل العمال كذلك جيب عليه إشراكهم يف عملية  –اإلدارة فقط 

ختطيط هذه األهداف ووضع نظام اتصال فعال يعطي أمهية لرأي 
العمال من خالل اإلصغاء، ولرأي العمالء اخلارجني من خالل 

تزيد من جودة املناخ  التغذية املرجتعة، وإىل هنا فجودة العالقات
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التنظيمي والذي يؤدي بدوره إىل تقوية وتنمية والء العامل ملؤسسته 
ا   . ووالء الزبون ملخرجا

 

 
 
 

  :يبني توزيع أراء املبحوثني حول ارتباط العمال بوحدات عملهم وحسب اجلنس: 14الجدول رقم  - 
 ارتباط العمال             

 اجلنس  

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 101 46,53 47 53,47 54 ذكر

 100 17 52,94 09 47,06 08 أنثى

 100% 118 47,46 56 52,54 62 اجملموع

درجة والء العمال ملهنهم وبالتايل  يوضح لنا هذا اجلدول
م  ملؤسستهم والذي بدوره يعكس درجة اهتمام اإلدارة بإشباع حاجا

م وحتقيق وجودهم  ويبني  لنا االجتاه العام للجدول أن وتلبية رغبا
غالبية املبحوثني يرون  أن العمال مرتبطني  بوحدات عملهم  بنسبة 

واإلناث بـ  % 53,47 ويدعم هذا الرأي الذكور بنسبة % 52,54
ا متثل مصدر رزقهم بدرجة اكرب وتوفر هلم اجلو  % 47,06 أل

ة نظامها  املالئم للعمل والن يف ذلك مصلحة  هلم وملؤسستهم وصرام
ويظهر هذا يف انضباطهم والتزامهم ويف املقابل من ذلك جند ما 

من املبحوثني الذين يرون عكس ذلك ويرجعون  % 47,46نسبته 
 .ذلك إىل كثرة الغياب أو لنقص العمل

تفسر لنا هذه النسب درجة وعي العمال بدورهم الفعال 
ط وتتداخل والضروري لتحقيق مصاحلهم وأهدافهم اخلاصة واليت ترتب

مع أهداف املنظمة، وحىت الوضعية املهنية للعامل حتدد درجة ارتباطه 
بعمله، مثال العامل املتعاقد  الذي مل يؤمن وظيفته بعد يدرك انه 
املستهدف األول لو مل يرتبط ويلتزم مبواعيد بداية العمل واالنتهاء منه 

ة يف اجملتمع وهذا لتقلص فرص العمل وتزايد اليد العاملة غري املستغل
والذي يقلص من حظوظه للحصول على منصب عمل خارج هذه 
املؤسسة، كما جند من املؤشرات الدالة على عدم ارتباط العمال 
بوحدات عملهم التغيب، اللجوء إىل فرتات الراحة غري الشرعية 

  .بسبب امللل من العمل  والذي تفرضه الطبيعة الروتينية للمهام
  :ستنتج من الدراسة امليدانية ما يلين :االستنتاج العام - 
                                                           تعرب القيادة عن عملية التأثري املتبادل بني القادة والتابعني، وال   -

                                                       يــتحقق هــذاــ إــالــ يفــ ظــل اــلــنمط اــلــدميــقراــطــي اــلــقائــم عــلى لــغة اــحلــواــر 
                                                            واملشاركة، والذي يساهم يف حتسني أداء العمال، وأما القائد الناجح 

                        يفــ تــوجــيه ـوـتــرغــيب اــلــعمالــ يف                                  هــو اــلــذيــ يــستخدمــ مــهاـرـاــتــه اــلــقيادــيــة
                                                        اــلــعمل حتــت إــشراــفــه ـوـجنــاحــه مــرتــبط بــاستجابــة اــلــعمالــ لــقيادــتــه،ــ مــن 
                                                        خالل تركيزه على العمل والعمال بنفس الدرجة من االهتمام، أي 
                                                    اـلــسعي عــلى حــل مــشاكــلهم اـخلــاصة ـوـكــذلــك إــتـباعــ منــط قــيادــيــ مــرن 

  يت                                                        والذي يسمح بإتاحة اجملال لإلبداع وبناء عالقات جيدة معهم وال
   .                                           حتفزهم على العمل اجلاد وترفع من روحهم املعنوية

                                                     القيادة الفعالة هي القائمة على مشاركة املرؤوسني يف خمتلف   -  
                                                        الوظائف اإلدارية واليت تشجعهم على تقدمي االقرتاحات، ويتم هذا 
                                                    مــن خــاللــ تــدعــيم نــظامــ اــالــتــصاالــتــ اــلــرمســية ـوـتــفعيله،ــ ـوــوـضع نــظام 

   .                                 األخري الروح املعنوية املرتفعة للعمال                           حوافز فعال ألن من نتائج هذا 
                                                        يتم الرفع من كفاءة الفرد اإلنتاجية عن طريق تدريبه إلكسابه   -

                                                              املهارات اجلديدة اليت يفرزها التطور التكنولوجي وكذلك رقابة أدائه 
   .                          للكشف عن االحنرافات وتصحيحها

                                                 اـإلـدـاـرـةـ اـلــناجـحة هـي اـلـيت حتـتوىـ اــلـتنظيم غـري اـلـرمسـي خلـدمــة   -
                                               ها ـوـالــ تــقاـوـمــه ألــنــ يفــ ذــلــك ضررــ عــلى اــملــؤسسة،ــ كــما يــوجــه      أــهــداــفــ

م م وتشبع حاجا تم     .                                                     العمال والءهم للهيئة أو املصلحة اليت 
ــلــنظامــ اــلــرقــايب   - ــملــخرجــاتــ مــن اــلــعيوبــ مــن مــؤشراــتــ ا                                               خــلو ا

ــائــنها ـوـتــضمن  ــ عــلى ذــلــك حتــافــظ اــملــؤسسة عــلى ـزـب ــناءــا ــلــفعالــ،ــ ـوـب                                                      ا
ا    .             والءهم ملخرجا

                              نظمتهم مــن خــاللــ اــلــتزاــمــهم بــتحقيق                  يــظهر ـوـالــءــ اــلــعمالــ ملــ  -
                                                       أهدافها وانضباطهم والذي تكرسه روح املبادرة لديهم من خـالل 
ا مناسبة وحمققة للتكيف مع املتغريات                                                               تقدمي احللول والبدائل اليت يرو
                                                       اـــلـــبيئية بـــينما اـــملـــنظمة اـــإلـــبـــتكاـرــيـــة هـــي اـــلـــيت متـــثل مـــكانـــ عـــمل جـــيد 

                 ألــفــكارــ اــجلــديــدةــ اــلــيت                                      بــالــنسبة لــعماهلــا ـوـمــن خــاللــ سرعــتها يفــ تــبين اــ
ــا ـوـيــسعونــ إــىلــ تــطويــرهــا،ــ ـوـالــ يــتم هــذاــ إــالــ مــن خــاللــ إــثــاـرـة                                                        يــقدمــو
                                                              دافعتيهم والرتكيز على العالقات اإلنسانية، واإلدارة الفعالة هي اليت 
                                                           تـتحمل مــسؤـوـلــيتها اــلــتنظيمية اــجتــاهــ اــلـعمالــ ـوـمــسؤـوـلــيتها اــالــجــتماعــية 

   .          اجتاه اجملتمع
               ن صدق الفرضيات         للتأكد م   2                       ومن خالل حساب اختبار كا 

   :                        اليت انطلقنا منها تبني لنا
  حتققت الفرضية األول وبالتايل هناك عالقة بني كفاءة القيادة                                                     

     )).  08 (           واجلدول رقم   )   06 (          اجلدول رقم  (                      اإلدارية وإبداع العمال 
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  حتققت الفرضية الثانية وبالتايل هناك عالقة بني املناخ التنظيمي                                                         
ــ ــتــ اــإلــبــداــعــية ل ــملــهاـرـا ــنمية ا ــلــسائــد ـوـت ــلــعامــل                                 ا       اــجلــدـوـل   (           دىــ ا

     )).  11 (   رقم
  مل تتحقق الفرضية الثالثة وبالتايل قبول الفرضية الصفرية أي ال                                                          

ــا                                                     تــوجــد عــالقــة بــني دـــرـجــة اــنــتماءــ اــلــفردــ لــلمنظمة اــلــيت يــعمل 
  .       وإبداعه

 :خالصة

ومن خالل الدراسة امليدانية إتضح لنا جليا الدور الذي ميثله 
دراء مؤسسة البناء املعدين أي بالغ األمهية لذا جيب على م -املدير 

مضاعفة جهودهم جلعل ظروف العمل أكثر إنسانية من خالل 
الرتكيز على اجلوانب اإلنسانية يف العمل، وهذا يعمل على إثارة 
دافعية العمال على العمل اجلاد والتفاين واإلخالص فيه، وكذلك 
ا، من خالل العمل عل ى جيعلهم يؤمنون برسالة املنظمة اليت حيملو

م وربطها بأهدافهم   .  حتقيق أهدافها وجعلها كأولوية من أولويا
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  نت على المراهق الجزائرينتر ستعمال األاالجتماعية إلالتأثيرات 
  .دراسة ميدانية على عينة من املراهقني مبدينة أم البواقي

 لنفس جبامعة مستغامناإلجتماعية، شعبة علم ام و علالقسم  ،)أ(ستاذة مساعدة قسم أ ،صافة أمينة

  .ستاذة التعليم العايل ،جامعة وهرانأ -معتصم ميموني بدرة. د.أ  
  

  :مقدمة
اتية من التجليات االتصالية والثقافية للعوملة، إذ تعد الثورة املعلوم

أن  للعوملة جتليات اقتصادية وسياسية وثقافية، وتتمثل التجليات 
الثقافية للعوملة يف البث اإلعالمي من خالل األقمار الصناعية العربية 
واألجنبية والقنوات الفضائية واهلاتف احملمول والكمبيوتر بشىت 

نرتنت حبركات بعثه املتنوعة ومواقفه املتعددة، أشكاله وأنواعه، واال
يار احلواجز اجلغرافية والزمنية وجعل العامل   األمر الذي أدى إىل ا

  .كقرية صغرية
وال شك أن التقدم التكنولوجي اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات 

تسمية  يهواالتصاالت الذي مييز العصر احلايل، جيعلنا نطلق عل
  لدىمما يشري إىل اتساع نطاق استخدام االنرتنت ، "العصر الرقمي"

ن وحىت ي والراشدنياألطفال واملراهقمن  كافة الفئات العمرية 
الراقية سواء كافة طبقات اجملتمع لدى   يف السن،  وأيضا نياملتقدم

أصبح يغزو كافة اجملاالت االقتصادية كما وحمدودة الدخل،  أ
ليه أن أي جمتمع يعجز عن والسياسية وغريها، األمر الذي يرتتب ع

املشاركة يف هذا التقدم التكنولوجي الرقمي اهلائل، ال شك أنه 
يتخلف عن بقية األمم املتقدمة وعن ملحقة التطورات السريعة 
والعميقة ونظرا ألن االنرتنت تغلغل يف كافة جماالت احلياة وأصبح 

أصبح يف  ة و جد يف مجيع املؤسسات التعليمية واالقتصادية والتجارييو 
حيث تديل االحصائيات ان جمموع  كل بيت جزائري تقريبا

اية عام 1.9مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر بلغ  مليون شخص حىت 
وصل عدد املستخدمني حلوايل  2010 ويف عام 2005

من عدد السكان ومؤخرا  12.50اي مايقدر حبوايل  403.230.273
فض سعر االشرتاك عرف عدد املشرتكني ارتفاعا ملحوظا نظرا خل

  .للنصف لدى شركة اتصاالت اجلزائر
يسمح للمستخدم مبجموعة من بكل بساطة فاالنرتنت 

التطبيقات العملية، مثل القدرة على إجراء البحوث والوصول إىل 
املكتبات العاملية واالتصال باآلخرين وإقامة عالقات ووضع خطط 

ن عواقب مستخدامه ال خيلو ا ، غري أنه باملقابلللعطالت والرحالت
 ما يرتكه من سلبية كما أمجع العديد من الباحثني والدارسني وخاصة

االجتماعية  وأالنفسية  وأاجلسدية على كل املستويات سواء آثار 
د على طبقات معينة من ياليت حيدثها هذا االستخدام وبالتحد

ذوي املستعملني كاألطفال واملراهقني، خاصة وأن هؤالء املستعملني 
  .خصوصيات مميزة
  :إشكالية البحث

إن دخول االنرتنت كوسيلة اتصال مجاهريي يف الوطن العريب 
عموما ويف اجلزائر خصوصا، أصبح من املالحظ، وتنوعت 
استعماالته بني طبقات اجملتمع وفئاته، ولطبيعة هذه الوسيلة ذات 
تأثري استحواذي كبري وذلك العتبارات عدة مرتبطة بطبيعة االنرتنت 
كوسيلة تفاعلية مقروءة ومسموعة ومرئية، ضف إىل توفري اختبارات 
غري حمددة من املضامني املتنوعة اليت ختاطب العقل والغرائز 
واحلاجات وقدرة زوار مواقع االنرتنت على استخدامها يف أي وقت 
وإمكانية االحتفاظ باملواد اليت يرغبون فيها، كما أن العديد من 

ا باحرتافية ويتم إعداد رسائلها املواقع األكثر استخ داما يتم إدار
حبيث جتذب زائريها، مما جعل من هذه العوامل جمتمعة عناصر قوة 
لتحقيق االنرتنت تأثرياته يف الشباب واملراهقني خاصة وأن هذه الفئة 
هي األكثر استعماال للشبكة العنكبوتية حسب دراسة لعبد اهللا 

ني على مقاهي االنرتنت وعالقتها حول تردد املراهق) 2009(غامدي 
تزايد إىل  نتائجها واليت خلصتكة املكرمة، باملشكالت النفسية مب

أعداد ونسب املراهقني املستخدمني لالنرتنت حيث بلغت نسبة 
تصبح  و) %38( دائمبشكل املراهقني الذين يستخدمون االنرتنت 

إذا أضيف هلا نسب الذين يستخدمون  ةضاعفهذه النسبة م
رمي أعلي وجدت م، كما )%88( لتصل إىل،نرتنت أحيانا اال
يف دراستها بعنوان االثار االجتماعية الستخدام االنرتنت ) 2014(

باإلمارات أن معظم الشباب من الذكور واإلناث الذين يستخدمون 
  .)سنة 20إىل  19(االنرتنت يف الفئة العمرية 

بعنوان يف دراستها ) 2002 -2001(خلصت حسنة قيدوم  كما
باجلزائر العاصمة إىل أن أغلب املستخدمني االنرتنت واستعمالتها  

من املستخدمني  %75وأن ) سنة 30 -21(من فئة الشباب 
يفضلون االنفراد أثناء االستخدام، وقد صرح البعض منهم بالعزلة 

نقطاع عن العامل احمليط أثناء االستخدام، وهلذا وحبكم أن مرحلة واال
ا املميزة املراهقة بكل  ا وهلا معطيا ،حتاول مراحلها هلا خصوصيا
لكشف عن اآلثار االجتماعية سواء اإلجيابية ااملتواضعة  هذه الدراسة

املراهقة املبكرة  خصوصا يف مرحلةأو السلبية عند هذه الفئة العمرية 
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وكذا الكشف عن  العوامل اليت تتدخل يف ) سنة 15 -12 نيما ب(
  :تها كالتايلإشكالي   يف هذه االثار ومنها تكونالفروق بني املراهقني

ما هي اآلثار االجتماعية اإلجيابية والسلبية الستعمال االنرتنت  -
 عند املراهق اجلزائري؟

  :تفرع عنها التساؤالت التاليةوت
هل هناك فروق بني الذكور واإلناث يف التأثريات االجتماعية  -

 الستعمال االنرتنت؟ 

ثار االجتماعية لدى املراهقني املستعملني هل هناك فروق يف اآل -
 لشبكة االنرتنت وفقا ملتغري مدة االستعمال؟

  :كانت فرضيات الدراسة كاآليت
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف التأثريات  -

 .األنرتنتاالجتماعية على مستعملي 

دى توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التأثريات االجتماعية ل -
 .املراهقني املستعملني لالنرتنت وفقا ملتغري مدة االستعمال

  :مصطلحات الدراسة
أي قارب : راهق الغالم فهو مراهق( لغةاملراهقة : المراهقة -

أي حىت دنوت : ويقال طلبت فالنا حىت رهقته رهقا. االحتالم
ورهق شخوص فالن أي دنا وأزف . منه، فرمبا أخذه أو مل يأخذه

  )52، ص 2006لكفايف، عالء ا) (وأفد
مشتقة من الفعل ) adolescence(املراهقة  :االصطالحويف 
والذي يعين التدرج حنو النضج اجلنسي )  adolesceno(الالتيين 

  )41، ص 1998.فؤاد السيد. (والعقلي واالجتماعي والسلوكي
ا إجرائياوتعرف املراهقة  طالب املرحلة : يف هذه الدراسة بأ

وهي املرحلة العمرية من .يستعملون شبكة االنرتنتاملتوسطة الذين 
  .سنة 15إىل  12
شبكة املعلومات األولية اختصارا  نلغويا مشتقة م :األنترنت -

فأصبحت ) international network(لالسم اإلجنليزي 
)internet ( يتكون من)inter (وكلمة " بني"اليت تعين)net  ( اليت

واالسم داللة على بنية انرتنت  "الشبكة البينية"أي " شبكة"تعين 
" شبكة منم الشبكات"أو " شبكة ما بني الشبكات"باعتبارها 
  ) intromected networks(باإلجنليزية 

ا شبكة عاملية تربط احلواسيب القائل ب جرائيونتبىن تعريف اإل أ
والشبكات الصغرية ببعضها عرب العامل وذلك من خالل تقنيات 

دف تأمني ا خلدمات احلاسوبية احلديثة بشكل مبسط االتصال 
اء، (. وجذاب   )105 ،ص1999شاهني 

ا: التأثيرات االجتماعية كل ما خلفه استعمال : وتعرف إجرائيا بأ
االنرتنت على املستوى االجتماعي أي اخلاص بالعالقات 

واالتصاالت مع العامل اخلارجي املتمثل يف األصدقاء، أفراد األسرة، 
سواء بالسلب أو اإلجياب، أي كل ما له عالقة . اخل...األقارب

  .بالتواصل مع العامل اخلارجي
العزلة وعدم املشاركة وعدم : وتتمثل التأثريات السلبية يف كل من

التواصل وكلما هو عكس اإلجياب من تواصل وإقامة عالقات 
  ...ومشاركات اجتماعية

  :ا يلييف متكتسب هذه الدراسة أمهيتها  :همية البحثأ 
ا قد تسد ثغرة يف البحوث العلمية احمللية  - الناقصة جدا ) اجلزائرية(أ

فكلها دراسات وصفية لالستخدامات . خاصة يف جانب التأثريات
 .والدوافع والغايات من استعمال االنرتنت

تناوهلا ملرحلة عمرية مهمة وهي مرحلة املراهقة اليت تتسم بكثري من  -
 .املشكالت النفسية

ليت هي حمل الدراسة تعد من املوضوعات اجلديدة يف إن الظاهرة ا -
 .ا العربية وباخلصوص اجلزائريةنبيئات

إن ما قد تسفر عليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات قد خيدم  -
األسر ويساعدهم يف مراقبة أبنائهم وخاصة املراهقني يف استعمال 

 .هذه التكنولوجيا

  :تسعى الدراسة :أهداف البحث
ثار االجتماعية الستعمال االنرتنت للمراهق للتعرف على اآل -

 .اجلزائري

معرفة اآلثار اإلجيابية الستعمال االنرتنت على املراهق اجلزائري وكذا  -
معرفة اآلثار االجتماعية السلبية الستعمال االنرتنت على نفس 

 . املراهق اجلزائري املستخدم للشكة العنكبوتية

  :دوافع اختيار البحث
طرف األولياء واملعلمني حول تأثريات من رة الشكاوي املتكر  -

 .استعمال االنرتنت

تأثري االنرتنت على املراهقني اليت تنجم عن  كلا شاملس بيحسالت -
 .اجلزائريني

مساعدة األسر وخاصة األولياء يف متابعة أبناءهم وخاصة حماولة  -
 . استعمال هذه التكنولوجيايفاملراهقني 

يات أقيمت هذه الدراسة بواسطة والختبار هذه الفرض:منهج البحث
املنهج الوصفي التحليلي لطبيعة املوضوع، حماولني وصف الظاهرة 
وحتليلها كميا مث تفسري نتائجها وأخريا الوصول إىل استنتاجات 

 .علمية

مراهقا ومراهقة من  250يتمثل جمتمع البحث من  :عينة البحث
ستخدام شبكة عودين على اتالميذ متوسطات مدينة أم البواقي املت
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، مت اختيارهم من أربع متوسطات بطريقة قصديةوفقا االنرتنت
  :للشروط التالية وهي

 .أن يكونوا من اجلنسني ذكورا وإناثا  -

 سنة 15إىل   13أن ترتاوح أعمارهم  من سن  -

 .أن يكونوا من مستويات اجتماعية وثقافية خمتلفة -

استعماله  أن يكونوا ممن يستعملون االنرتنت مهما اختلفت مدة -
 .وفرتاته ومتوسط احلجم الساعي اليومي يف استعماله

مت اإلعتماد على االدوات التالية جلمع البيانات من : أدوات البحث
  :إعداد الباحثة وهي 

استمارة البيانات الشخصية وعادات وأنماط استعمال . أ
 وهي عبارة عن جمموعة من البيانات املتعلقة باملتغريات اليت: االنترنت

منذ مىت (حددت يف البحث مثل اجلنس، مدة االستعمال لالنرتنت 
أي أقل من سنة أو ما بني سنة وسنتني أو (وأنت تستعمل االنرتنت

  .أكثر من سنتني 
مقياس لقياس اآلثار النفسية واالجتماعية الستعمال . ب

تقيس  سؤال43وهو عبارة عن  :االنترنت على المراهق الجزائري
االجتماعية الستعمال االنرتنت على املراهق اجلزائري االثار النفسية و 

مقسمة اىل حمورين نفسي وحمور اجتماعي وكل حمور حيتوي على 
جانب اجيايب واخر سليب  حيث كل االسئلة مقسمة على ,جانبني 

هذا الرتتيب هدفها قياس االثار النفسية االجيابية وكذا السلبية واالثار 
السلبية، حيث مصدر هده االسئلة هي االجتماعية االجيابية وحىت 

ة ختدم موضوع الدراسة وقد .الدراسات السابقة وكذا مقاييس مشا
  ، )الصدق والثبات(مت إخضاعه إىل الشروط السيكومرتية 

    :قامت الباحثة بإجراء نوعني من الصدق ومها : صدق المقياس
باإلعتماد على  الصدق الظاهري أو صدق المحكمين.1

من ذوي اخلربة العلمية واألكادميية العالية، ودلك  عشرة حمكمني
لالبداء بارائهم حول فقرات املقياس وللتحقق من مدى صالحية 
صياغة الفقرات ومالءمتها لقياس مااعدت له  وكدا  مدى مالئمة 
صياغة الفقرات  للبيئة احمللية ودلك من اجل اجراء اي تعديل او 

ا وكانت نتائج ميع استمارات احملكمني جت حذف او اضافة يرو
وحتليلها كااليت حيث عدلت صياغة بعض الفقرات بقصد رفع نسبة 

 7فما فوق وهذه النسبة متثل  % 87.5وضوحها وكانت نسبة اتفاق 
من عدد احملكمني  ففي هذه احلالة يتم االبقاء على الفقرة  10اىل 

 وتعد صاحلة اما الفقرات اليت مل تصل اىل هذه النسبة فقد مت
بعدما   43استبداهلا او حذفها  حيث اصبحت عدد فقرات املقياس 

ومتت اعادة صياغة بعض الفقرات تبعا ملالحظات  45كانت 
  .احملكمني

بعد ترتيب الدرجات الكلية احملصل عليها : الصدق  التميزي 2
احلصول على جمموعتني وترتيبها ترتيبا تصاعديا و  30لكل افراد العينة 
قارنة بينهما بصفتهما جمموعتني متناقضتني تقعان متطرفتان يتم امل

للداللة على الفرق بني "ت"على طريف اخلاصية وباستعمال اختبار 
ا دالة احصائيا عند مستوى  املتوسطني احلسابني للمجموعتني تبني ا

مما يعين ان القائمة تتوفر على القدرة التمييزية بني العينتني  0.01
نفسية واالجتماعية الستعمال االنرتنت على املتطرفتني يف االثار ال

وكانت نتائج حساب  .وبالتايل املقياس صادق.املراهق اجلزائري
  :الصدق التميزي كااليت

  :الدرجات املتحصل عليها )1
74 ،74 ،71 ،68 ،72 ،80 ،75 ،94 ،96 ،67 ،108 ،93 ،77 ،82 ،

87 ،73 ،88 ،80 ،78 ،79 ،94 ،87 ،103 ،79 ،103 ،73 ،92 ،96، 
77 ،84.  

  :الرتتيب التصاعدي للدرجات )2
67 ،68 ،71 ،72 ،73 ،73 ،74 ،74 ،75 ،77 ،77 ،78 ،79 ،79 ،

80 ،80 ،82 ،84 ،87 ،87 ،88 ،92 ،93 ،94 ،94 ،96 ،96 ،103 ،
103 ،108.  

 ):املقارنة الطرفية: (حساب الصدق التمييزي
من املفحوصني من طريف التوزيع لتصبح جمموعتني  %27حيسب 

  طرفتان تساويمت
 

  :واجلدول التايل يبني ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30×0.27=8.1  
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ا   درجات):01(رقم الجدول    العينة الدنيا والعينة العليا ومربعا

²العليا  ح ²الدنيا ح = العليا  ح
 م-د

الدنيا    
 م- د= ح

 8= العينة الدنيا  ن  8= العينة العليا   ن 

الدرجات الدرجاتمربعات الدرجات مربعات الدرجات عدد األفراد
28,83 
19,09 
19,09 
5,61 
5,61 

21,43 
21,43 
92,73 

 

20,25 
12,25 
0,25 
0,25 
2,25 
2,25 
6,25 
6,25 

 

5,37 
4,37 
4,37 
2,37 
2,37 
4,63 
4,63 
9,63 

 

4,5 
3,5 
0,5 
0,5 
1,5 
1,5 
2,5 
2,5 

 

8649 
8836 
8836 
9216 
9216 
10609 
10609 
11664 

93 
94 
94 
96 
96 
103 
103 
108 

4489 
4624 
5041 
5184 
5329 
5329 
5476 
5476 

67 
68 
71 
72 
73 
73 
74 
74 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

77635 787 40948 اجملموع 572
  

 .العليافات املعيارية للمجموعة الدنيا و املتوسطات احلسابية واالحنرا: 2الجدول رقم 

 
 
 
 
  

  
  "ت"حساب قيمة :3الجدول رقم   

 -19,34" ت"قيمة 

  العينات             8=العينة الدنيا  ن 8=العينة العليا  ن
 م ع م ع آثار اإلنرتنت

26,72 98,37 6,25 71,5  

  
  -19.34= ومبا أن قيمة ت 
وبعد النظر يف اجلدول . 7=1-8أي  1-درجة احلرية تساوي ف

، فإن 0.001، 0.01، 0.05حتت مستوى  7عند درجة احلرية 
اليت يف اجلدول عند أي من النسب الثالث تساوي ) ت(قيمة 

أي أقل من القيمة املستخرجة ) 5.405، 3.499، 2.365(
  .19.34"=ت"

باته عن طريق وبعد التأكد من صدق املقياس، مت حساب ث 
فكان . αمعامل االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ  

املقياس ذو ثبات االتساق الداخلي متميز بثبات مرتفع 
 ). 0.84=ر(

  :كرونباخ  معادلة 

  
، دليل على أن املقياس  0,84= كرونباخ   αفكانت نتيجة 

  .ذو ثبات
قياس االثار قد استعملت هذه التقنية اثناء مترير م :المقابلة_ج

النفسية واالجتماعية على املراهقني حيث كانت املقابلة فردية  مع  

كل حالة وذلك من اجل توضيح فقرات املقياس والشرح والتوضيح 
من اجل مال املقياس بكل جدية ودقة ومن اجل التقرب اكثر من 
املراهق املستعمل لالنرتنت بغرض الوصول اىل مالمح وجهه وتعابريه 

 املقياس واحلصول على اي تعليقات يبديها املراهق عن اثار اثناء مال
  .استعمال االنرتت

من خالل هذه الدراسة مت مقابلة : الدراسة االستطالعية -
من املراهقني املتمدرسني املستعملني لالنرتنت وكذا القيام  جمموعة

مبقابالت مع االساتذة من اجل التحدث يف هذا املوضوع ومساعديت 
العينة من اجل تطبيق املقياس املعد لقياس االثار النفسية يف اختيار 

 وفعال مت ذلك واالجتماعية الستعمال االنرتنت على املراهق اجلزائري 
تلميذا من التالميذ املستخدمني لشبكة االنرتنت تراوحت  30على 

ويدرسون  بالسنة الثالثة والرابعة ) سنة 15 -13أعمارهم بني 
بأم البواقي وذلك يف الفرتة " فالح خياري حممد"متوسط ،مبتوسطة 

  ). 08/12/2012إىل غاية  21/11/2012(املمتدة ما بني 
 -موافق(ومن نتائجها تعديل بدائل املقياس بعدما كانت 

وذلك لعدم فهم ) أبدا -أحيانا -دائما(أصبحت ) حمايد -معارض
، كما مت حذف بعض البنود الغامضة وإعادة صياغة )حمايد(مصطلح 

االحنرافات املعيارية  املتوسطات احلسابية

ة العينات اإلحصائي      
 العينات 

6,25 71,5  اجملموعة الدنيا

26,72 98,37  اجملموعة العليا
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 45فأصبح عدد األسئلة املقياس . نود أخرى وإضافة بنود أخرىب
  .سؤاال 50سؤاال بعدما كان 

 30وبعدها مت تطبيق املقياس املعدل على عينة أخرى عددها  
تلميذا، أين مت اختيارهم وذلك عن طريق املقابلة من أجل حساب 

  .الشروط السيكومرتية
 :الساسية  مبا يليحتدد الدراسة ا: الحدود الزمانية والمكانية -

أجريت الدراسة على جمموعة من التالميذ : الحدود المكانية -
املتمدرسني يف ) اجلزائر(املستخدمني لالنرتنت يف مدينة أم البواقي 

ا  .متوسطا

 .2013إىل غاية ماي  2013من فيفري : الحدود الزمانية -

دراسة اآلثار االجتماعية الناجتة عن  :الحدود الموضوعية -
 مراهقي والية أم(م االنرتنت من طرف املراهقني اجلزائريني استخدا

 )البوايف 

 :األساليب اإلحصائية

متت معاجلة بيانات ومعطيات الدراسة بواسطة احلزمة اإلحصائية 
اليت  statistic package of social scienceللبحوث االجتماعية 

وقد استخدمت النسخة العاشرة من هذا ). SPSS(يرمز هلا ب
  .لربنامجا

وقامت الباحثة مبراجعة البيانات وترميزها قبل إدخاهلا للحاسوب 
بإعطائها أرقاما معينة أي بتحويل اإلجابات اللفظية إىل رقمية حيث 

  )نقطة واحدة= نقطتان، أبدا= نقاط، أحيانا 03= دائما(أعطيت 
  :واستخدمت المعادالت اإلحصائية التالية

 .داةاختبار كرونباخ لتحديد ثبات األ -

االختبار التائي اختبار ستيودنت لداللة الفروق اإلحصائية  -
T-test. 

 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية -

 ONE WAY(اختبار أحادي االحتاد لدراسة الفروق  -

ANOVA.( 

 :عرض النتائج ومناقشتها

 :خصائص عينة البحث: أوال -

ل وميثله اجلدو : توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس .1
 :التايل

 
 
 
 
 

يوضح توزيع عينة البحث حسب متغري : 04جدول رقم  .2
 .اجلنس

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات
 %44  88 اإلناث

 %56  112 الذكور

 %100  200 اجملموع

من خالل هذا اجلدول يتضح لنا توزيع اجلنس يف هذه العينة 
أما ) 112(بتكرار %56متساوي تقريبا حيث أن نسبة الذكور 

  .بنت نسبتني متقاربتني جدا) 88(أي بتكرار %44ناث بنسبة اإل
ميثله : توزيع عينة البحث حسب متغير مدة االستعمال .2

 :اجلدول التايل

يوضح توزيع عينة البحث حسب متغري مدة  :05جدول رقم 
 االستعمال

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات
  %17.5  35  أقل من سنة

  %28  57 ما بني سنة وسنتني
  %54  108  أكثر من سنتني

 %100  200  اجملموع

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات
  %17.5  35  أقل من سنة

  %28  57 ما بني سنة وسنتني
  %54  108  أكثر من سنتني

 %100  200  اجملموع

 
من خالل هذا اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة املراهقني الذين 

بينما تليها  %54هي يستخدمون شبكة االنرتنت ملدة تفوق سنتني و 
نسبة املراهقني الذين يستعملون الشبكة ما بني سنة وسنتني ب 

املراهقني الذي يستعملون  %17.5وبعدها بأقل نسبة  28%
الشبكة ألقل من سنة، وهذا يدل على تزايد استعمال االنرتنت 
املراهقني سنة بعد سنة ويف تزايد مستمر وخاصة بعد دخوله البيت 

يف مدة تقل عن عشر سنوات، فدليل أن االنرتنت  اجلزائري وذلك
ا تستعمله يف فرتة أكثر من  أصبح موجودا داخل األسر اجلزائرية وأ

  .سنتني من طرف املراهقني خاصة
مستويات التأثير االجتماعي على المراهقين المستعملين . 3

  : وقد حاولت الباحثة حتديد مستويات التأثري كما يلي :للشبكة
ميثله  :على الجانب االجتماعي اإليجابيةالتأثيرات  مستوى .أ

  :اجلدول التايل
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على اجلانب  اإلجيابيةيوضح مستوى التأثريات  :06جدول رقم 
  .االجتماعي

 
  .9و3حيث أن نتيجة اإلجابات يف هذا البعد هي ما بني 

  تأثري منخفض       5     3فتم التقسيم كاآليت       
  تأثري مرتفع        9      6                      

من خالل هذا اجلدول املوضح ملستوى التأثريات اإلجيابية على 
للتأثري  %82اجلانب االجتماعي فاتضح املستوى املرتفع بنسبة كبرية 

اعي الذي خلفه استعمال شبكة اإلجيايب على اجلانب االجتم
االنرتنت على املراهقني، وهذا راجع إلقامة العالقات واستعمال 
شبكات التواصل االجتماعي والعيش يف العامل االفرتاضي احلر الذي 
ال تسوده أي رقابة وأية قيود وبالتايل اإلحساس بالتفوق االجتماعي 

  .لدراسةالذي عرب عنه أغلب املراهقني بدون تردد يف هذه ا
ميثله  :على الجانب االجتماعي السلبيةمستوى التأثيرات . ب

  :اجلدول التايل
على اجلانب  السلبيةيوضح مستوى التأثريات  :07جدول رقم 

  االجتماعي

 

 
  .27إىل  9يث أن نتيجة اإلجابات يف هذا البعد هي ما بني ح

  منخفض       15        9فتم التقسيم كاآليت    
  متوسط       21         16                            

  مرتفع        27       22                         
أثري يتضح من هذا اجلدول أن التأثري السليب االجتماعي هو ت

من عينة البحث على أنه تأثري  % 54.5متوسط، حيث تقر بذلك 
من مراهقي العينة من يقولون أنه  % 39متوسط وبعدها يليه 

فقط يرونه مرتفعا وعليه ميكن استنتاج أن  % 6.5منخفض، بينما 
التأثري السليب يف اجملال االجتماعي ميكن اعتباره باملتوسط واملتمثل يف 

م  العزلة عن أفراد األسرة وعدم مشاركتهم مناسبتهم ونشاطا
  .واالنغماس يف استخدام الشبكة

وعليه ما ميكن استخالصه من مستوى شدة التأثري االجتماعي 
على عينة البحث، فمراهقي هذه األخرية أكدوا وأبرزوا بوضوح التأثري 
املرتفع على اجلانب اإلجيايب االجتماعي وبنسب مرتفعة، وهذا من 

ا، واالتصال خالل إقا مة العالقات اجلديدة وحىت توطيد القائمة بذا
شبكات التواصل االجتماعي بكل  مع األهل ومع األصدقاء عرب

  .حرية وتلقائية وهذا ما يناسب خصوصيات هذه الفئة العمرية
أما اجلانب السليب من هذا اجملال، فقد أبرز من طرف أفراد العينة 

م ومقتصرة يف العزلة نوعا ما لكن بتأثري متوسط على حسب تصور  ا
  .عن أفراد األسرة، وعدم املشاركة يف النشاطات االجتماعية ألسرهم

توجد فروق بين الذكور : وللتاكد من صحة الفرضية القائلة 
  واإلناث في التأثيرات االجتماعية على استعمال شبكة اإلنترنت

جتاه باستعمال حتليل تباين أحادي اال: كانت النتائج كاآليت
لداللة الفروق يف التأثريات االجتماعية لدى املراهقني املستعملني 

  .لشبكة االنرتنيت تبعا ملتغري اجلنس
لداللة الفروق يف التأثريات اإلجيابية والسلبية لدى ) ONE WAY ANOVA(يوضح نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه  :08الجدول رقم 

  .نيت للجانب االجتماعي تبعا ملتغري اجلنساملراهقني املستعملني لشبكة االنرت 
  الداللة اإلحصائية  Sig النسبة الفائية  متوسط املربعات متوسط احلرية درجة احلرية  جمموع املربعات التأثريات

(+)  
  0.07  3.330 6.575 1 6.575  بني اجملموعات

دال
غري 

  

     1.974 198 390.925  داخل اجملموعات
      199 397.500  اجملموع

)-(  
  0.18  1.74 26.06 1 26.06  بني اجملموعات

دال
غري 

  

     14.95 198 2960.33  داخل اجملموعات
      199 2986.39  اجملموع

  
  

 النسبة املئوية التكرار  مستوى التأثري
 %18  36  تأثري منخفض

 %82  164 تأثري مرتفع

 النسبة املئوية  التكرار 
 %39  78  تأثري منخفض

 %54.5  109  تأثري متوسط
 %6.5  13 تأثري مرتفع

 %100  200 اجملموع
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فإننا نقول ال  0.05أكرب من ) Sig  =0.07(مبا أن القيمة  )1
توجد فروق بني الذكور واإلناث يف التأثريات اإلجيابية للجانب 

 .االجتماعي

ال : فإننا نقول 0.05أكرب من ) Sig =0.18(يمة مبا أن الق )2
توجد فروق بني الذكور واإلناث يف التأثريات السلبية للجانب 

 .االجتماعي

  :وعليه فيمكننا استنتاج ما يلي
 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 بني الذكور واإلناث يف التأثريات االجتماعية سواء االجيابية أو
 .السلبية

معناه ال يوجد فروق بني الذكور واإلناث يف وجود التأثريات 
االجتماعية سواء االجيابية أو السلبية، وهذا بسبب استخدامهم 
للشبكة، فهم يستفيدون من التواصل االجتماعي وإقامة عالقات 
اجتماعية حرة وكثرية ومتنوعة، كما يعرفون عزلة أسرية وعدم 

  .رة وذلك على السواء، ذكورا كانوا أم إناثامشاركتهم ألفراد األس
واختبارا للفرضية الثانية اليت تنص على وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف التأثريات االجتماعية لدى املراهقني املستعملني للشبكة 

  .تبعا ملتغري مدة االستعمال
وذلك دائما بتحليل تباين أحادي االجتاه، والذي كانت نتائجه  

  :كاآليت
  .لداللة الفروق يف التأثريات االجيابية والسلبية للجانب االجتماعي لدى املراهقني املستعملني لالنرتنت تبعا ملتغري مدة االستعمال :09الجدول رقم 

  الداللة اإلحصائية  Sig النسبة الفائية متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات   

)1(  
(+) 

 0.048  3.077 6.021 2 52.043  بني اجملموعات

  دال

     1.917 97 385.45 داخل اجملموعات
      99 397.500  اجملموع

)2(  
)-( 

 0.163  1.83 27.29 2 54.57  بني اجملموعات

دال
غري 

  

     14.88 197 2931.81 داخل اجملموعات
      199 2986.39  اجملموع

 
فإننا نقول  0.05أقل من ) Sig  =0.048(مبا أن القيمة  -1

لدى املراهقني  ةه توجد فروق يف التأثريات االجتماعية االجيابيأن
املستعملني للشبكة تبعا ملتغري مدة االستعمال، ولصاحل اجملموعة اليت 
تستعمل االنرتنيت يف مدة أكثر من سنتني، وذلك مبتوسط حسايب 

 :يوضحه اجلدول التايلو . من باقي املتوسطات) 8.97(كرب أ

املتوسطات احلسابية لعينة البحث  ميثل :10والجدول رقم  -2
  حسب متغري مدة االستعمال 

 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  التكرار 

 1.49 7.40  35  أقل من سنة
 1.53 7.54  57  ما بني سنة وسنتني
 1.28 7.97  08  أكثر من سنتني

 1.41 7.75  200 اجملموع
 
ا نقول فإنن 0.05أكرب من ) Sig  =0.163(مبا أن القيمة  )2

أنه ال توجد فروق يف التأثريات السلبية االجتماعية لدى املراهقني 
 .املستعملني لشبكة االنرتنت تبعا ملتغري مدة االستعمال

  :وعليه ميكن استنتاج ما يلي

 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
ملني للشبكة يف التأثريات السلبية االجتماعية لدى املراهقني املستع

 .وفقا ملتغري ملدة االستعمال

يف  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
التأثريات االجيابية االجتماعية لدى املراهقني املستعملني للشبكة تبعا 
ملتغري مدة االستعمال، وذلك لصاحل اجملموعة اليت تستعمل االنرتنت 

 .أكثر من سنتني

 غري مدة االستعمال يلعب دورا يف وجود وهذا معناه أن مت
التأثريات االجيابية، أو بصيغة أخرى وجود التأثريات االجيابية 

 ).منذ مىت؟(واختالفها قائم على مدة استعمال الشبكة 

وظهر هذا جليا من خالل النتائج وذلك لصاحل جمموعة املراهقني 
دة الطويلة الذين يستعملون الشبكة أكثر من سنتني، أي أنه حبكم امل

م  من االستعمال أصبح رصيدهم العالئقي كبري، وحتسنت عالقا
االجتماعية مع زمالئهم وأصدقائهم بكل حرية ومتعة مقارنة 

أقل من سنة أو (باملراهقني الذين يستعملون الشبكة ملدة أقل، أي 
، حيث من ناحية الرصيد العالئقي واالجتماعي )أقل من سنتني

  .دة األقل من االستعمالنتوقعه أقل حبكم امل
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) أي العزلة وعدم املشاركة االجتماعية(أما من الناحية السلبية 
فال فروق بني اجملموعات من حيث املدة أي أن املخاطر االجتماعية 

ال دخل ملدة االستعمال ) بداية االستعمال(السلبية تظهر منذ البداية 
  ا
  :مناقشة نتائج الدراسة:ثانيا

بحث  أن متغري اجلنس ليس له دور يف وجود دلت نتائج ال. 1
فروق يف التأثري االجتماعي سواء باإلجياب أو بالسلب، فالذكور 

اجلانب االجتماعي يف واإلناث سواسية من حيث تأثرهم باالنرتنت 
وذلك إما باإلجياب أي يف تكوين الصداقات واالنفتاح على العامل 

عي والعالئقي جتمااخلارجي بكل حرية ومتعة وزيادة الرصيد اال
خاصة باستعمال شبكات التواصل االجتماعي  باستعمال الشبكة و 

من عينة البحث ان تاثري االنرتنت على اجلانب  %82كما ابدى 
االانه مل يظهر اي فرق بني الذكور ,االجتماعي هو تاثري اجيايب

  .واالناث يف ذلك
كة كما أن االتاثري السليب املتمثل يف العزلة وعدم املشار 

االجتماعية واالسرية الذي بدى جليا من خالل نتائج الدراسة  
من عينة البحث اقرت بوجود تاثري اجتماعي سليب % 54حيث ان 

متوسط  اال ان هذا االخري ال خيتلف باختالف اجلنس فهذه النتائج  
اليت أعطت نتائجها  أن بعض ) 2001( الروحي ختلفت مع دراسةا

الف اجلنس، فالذكور ينشؤون عالقة هذه العالقات ختتلف باخت
صداقة عرب هذا النظام وخاصة مع األوروبيني أكثر من اإلناث 
واجلنسيات األخرى، وكذا عدم وجود عالقة بني متغريي اجلنس 
والسن وعن وطبيعة اآلثار اليت ترتكها الشبكة بغض النظر عن حتسن 

ميلهم للعزلة اللغة االجنليزية بعض الشيء، وجتلت اآلثار السلبية يف 
  ) 130، ص 140عبد المحسن العصيمي، (.عن اآلخرين

 كروت والندمارككما اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة 
من أفراد الذكور ال جيدون  % 95.8، واليت دلت عن وجود )1998(

الوقت للقيام بااللتزامات االجتماعية املعتادة واليت تتضمن خمتلف 
اعية مع األهل واألصدقاء، كما كانت هناك فروق العالقات االجتم

واضحة بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور، حيث نسبة ظهور 
أعراض العزلة االجتماعية لدى اإلناث، أما بالنسبة ألفراد الذكور فلم 

عمر الصباحي، (. تظهر عليهم أي أعراض العزلة االجتماعية
  )165، ص 2007

ا تتفق مع بعنوان ، )2014(عبد الكريم سعودي دراسة  إال ا
ادمان الفيس بوك وعالقته بالتوافق االسري للطالب اجلامعي حيث 
توصلت هذه الدراسة اىل عدم وجود فروق بني متوسطي الذكور 
واالناث فيما خيص تاثري ادمان الفيس بوك على التوافق االسري 

س بوك متساوية للطالب اجلامعي وان درجة تاثري االدمان على الفي
على وجود  وبالتايل تكون فرضيتنا اليت تنص. بني الذكور واالنات

بني الذكور  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .واإلناث يف التأثريات االجتماعية سواء االجيابية أو السلبية مل تتحقق

 أما بالنسبة للفرضية الثانية اليت تنص على وجود فروق ذات. 2
يف  اهقني املستعملني لشبكة االنرتنتداللة احصائية لدى املر 

التاثريات االجتماعية تبعا ملتغري مدة االستعمال فقد حتققت نسبيا 
فقط، أي يف جانب واحد وهو اجلانب االجيايب من اآلثار 
االجتماعية، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى املراهقني 

 التاثريات االجتماعية االجيابية  تبعا املستعملني لشبكة االنرتنت يف
ملتغري مدة االستعمال، وذلك لصاحل اجملموعة اليت تستعمل االنرتنت 
أكثر من سنتني، وذلك ألن املدة هذه مسحت للمستعملني بتكوين 
صداقات أكثر وتفتح على العالقات بشكل أوفر أي أن مدة 

ابية االجتماعية االستعمال الطويلة هلا دور يف وجود اآلثار االجي
بشكل اكرب وهكذا اتضح من خالل هذه الدراسة ان عامل مدة 
االستعمال له دخل يف وجود الفروق بني جمموعات املراهقني 
املستعملني لالنرتنت يف التاثريات االجتماعية االجيابية وهذا مااتفق 

بعنوان دوافع استخدام االنرتنت حيث  )2004( منصورمع دراسة 
انتجت هذه الدراسة انه يوجد فروق دالة يف جمال االندماج 
االجتماعي تعزى ملتغري مدة استخدام االنرتنت لصاحل مستخدمي 

  .سنوات 3االنرتنت الكثر من 
بينما اجلزء الثاين من الفرضية مل يتحقق أال وهو اجلانب السليب  

 من اآلثار االجتماعية حيث اتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية لدى املراهقني املستعملني للشبكة يف التاثريات االجتماعية 

  .السلبية تبعا ملتغري مدة االستعمال
أي أن مدة االستعمال ليس هلا دور يف وجود الفروق ما ين 
اجملموعات حسب متغري املدةيف التاثريات االجتماعية السلبية، بل 

جراء استخدام يتضح أن كل اجملموعات تتأثر بنفس الدرجة من 
االنرتنت يف اجلانب االجتماعي السليب املتمثل يف العزلة وعدم 

أي إن وجدت هذه املظاهر . املشاركة االجتماعية وخاصة األسرية
االجتماعية السلبية فهي ال تتأثر مبدة االستعمال فيمكن هلا أن تظهر 

فاملراهق مبجرد مايكتشف هذه التكنولوجية  .منذ بداية االستعمال
اوقات املشاركات االجتماعية بدل وقت جلوسه مع افراد عائلته و يستف

  .واألسرية باستعماله هلذه التقنية واكتشافه هلا 
وعليه ما ميكن استنتاجه من كل هذا أن املراهق بطبيعة شخصيته 
املميزة وجد االنرتنت كوسيلة لتحقيق عامله االجتماعي اخلاص واحلر 

ال حيبذها املراهق، فوجد االنرتنت وخاصة  واخلايل من أية قيود ومراقبة
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شبكات التواصل االجتماعي من فضاءاته احلرة لتحقيق بعده 
                                                 ّ     االجتماعي رغم أنه افرتاضي إال أنه حيقق رضى اجتماعي عرب  عنه 

إال . املراهق يف البحث بكل وضوح، وأبرز تفوقه ومتعته يف هذا اجملال
بية اليت ترتبت عن استعماله أنه مل ينف وجود اآلثار االجتماعية السل

                                      ّ               هلذه التقنية لكن أبرزها بكل حتفظ وحرج وغل ب عليها اآلثار 
االجتماعية االجيابية إال أن يف كل هذا ال يوجد فروق بني الذكور 
واإلناث فيه، على عكس مدة االستعمال، فهي تتدخل يف وجود 

ستعملني واختالف هذه اآلثار االجتماعية االجيابية لدى املراهقني امل
هلا، وهذا يف ارتفاع رصيدهم العالئقي واالجتماعي وإقامة صداقات 
وعالقات مع األهل واألصدقاء بشكل مرتفع حبكم املدة الزمنية 
الطويلة منذ استعمال االنرتنت  بينما تقل كل هذه االثار االجيابية  
كلما قلت مدة استعمال االنرتنت اما فيما خيص االثار السلبية 

عية فال دخل ملتغري مدة االستعمال يف وجود فروق بني االجتما
واملتمثلة يف .جمموعات املراهقني املستعملني للشبكة العنكبوتية فيها

كعدم املشاركة االجتماعية  مثل . العزلة االجتماعية وخاصة االسرية
  .املناسبات العائلية واالجتماعات االسرية والسهرات وغريها

  :الخاتمة
راسة اليت قامت بالبحث عن اآلثار االجتماعية تبني هذه الد 

لالنرتنت عند مستعمليه وخاصة فئة املراهقني وعن العوامل اليت 
تتدخل يف وجود فروق يف هذه التاثريات عند مستعملي االنرتنت، 

من  % 82من وجود اآلثار االجتماعية االجيابية بشكل مرتفع بدليل 
وإناثا اقروا بوجودها، فهي تزيد ذكورا ا أفراد عينة البحث من اجلنسني

مع األهل  احسبهم من حتسني العالقات وارتفاع عددها وتوطيده
واألصدقاء، واقامة عالقات جديدة ومتنوعة، أما عن وجود اآلثار 
السلبية فذلك بدا بوضوح وبشكل متوسط حيث جاءت نسبته عند 

ومتمثال يف  %54عينتنا من الذكور واإلناث على حد سواء بــ 
األعراض االجتماعية كالعزلة وعدم املشاركة االجتماعية واألسرية 
خاصة يف املناسبات العائلية، غري أنه اتضح من خالل هذا البحث 
أن عامل مدة االستعمال يلعب دورا يف وجود فروق يف هذه 
التأثريات االجتماعية خاصة االجيابية منها، أي تكوين ذاك العامل 

اص باملراهق واحلر الذي جيد فيه املتعة االفرتاضي االجتماعي اخل
الكاملة والراحة والتلقائية اخلالية من أية مراقبة وهو التربير الذي 
يتناسب مع خصوصياته كمراهق، اليت تدور حسب خصائص هذه 
املرحلة العمرية بتكوين تلك العالقات االجتماعية الوفرية وذاك 

نتماء والبحث على احلب الرصيد العالئقي الكبري ،فاحلاجته إىل اإل
املكانة اإلجتماعية عنده مرهونة كلها مبدة استعمال املراهق و

لالنرتنت فكلما زادت هذه االخرية اتساعا كلما جاءت هذه االثار 

االجتماعية اجيابية اكثر  وكلما جاء الرضى االجتماعي اكرب عند 
أثريات املراهق املستعمل للشبكة العنكبوتية، على عكس متاما من الت

السلبية اليت مل يكن لعامل مدة االستعمال فيها دخل، كما أن 
وجوده ا أي التأثريات السلبية مرتبط ببداية االستعمال، أو انطالق 
العالقات، والدليل على ذلك عدم وجود فروق بني جمموعات 
  . املراهقني املستعملني لالنرتنت يف هذه التاثريات السلبية االجتماعية

تقرتح الباحثة يف هذا الصدد إىل توجيه النصيحة  : الدراسةإقتراحات 
  :إىل األولياء خاصة واألسر عموما على ضرورة 

توجيه االهتمام باملراهق وتوفري اجلو األسري املناسب  -
ّ                                                 ليكون جو ه االجتماعي الصحيح واحلقيقي ليحول بينه وبني اإلفراط         

 .اعي االفرتاضييف استخدام االنرتنت الذي جيعله خيلق جوه االجتم

خلق منافذ تنفيسية جديدة له دون احلد من رغبته يف  -
 .. التثقيف و التعلم عن طريق األنرتنت

اهتمام الوالدين باالرتقاء مبستواهم العلمي والتثقيفي  -
ملسايرة التطورات التكنولوجية ومتطلبات املراهقني يف هذه املرحلة 

 .ددوالتمكن من املراقبة و التدخل يف الوقت احمل

تعليم املراهقني كيفية استخدام االنرتنت بطريقة آمنة،  -
  .واالستفادة من مزاياها وجتنب أخطارها

  :قائمة المراجع

أبو جادو صاحل حممد علي ، علم النفس التطوري  -1
 . ، عمان، األردن2007، 2، ط2004، 1، ط"الطفولة واملراهقة"

دار  الصباحي عمر موفق بشري ، اإلدمان واالنرتنيت،_2
 ، عمان، األردن2007، 1جمدالوي للنشر والتوزيع، ط

العصيمي عبد احملسن بن أمحد ، اآلثار االجتماعية لالنرتت، _3
 .، الرياض، مكة املكرمة2004، 1قرطبة للنشر والتوزيع، ط

دراسة : الغامدي عبد اهللا بن أمحد بن علي آل عيسى_ 4
م القرى، لنيل مقدمة لقسم علم النفس بكلية الرتبية جبامعة أ

تردد املراهقني على : "حتت عنوان 2009درجة املاجستري ،سنة 
مقاهي االنرتنت وعالقته ببعض املشكالت النفسية لدى عينة 

 . من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة

إدمان  الفيس بوك وعالقته بالتوافق  ،سعودي عبد الكرمي  _5
مستخدمي موقع الفيس  األسري للطالب اجلامعي ،دراسة عينة من

بوك يف جامعة بشار اجلزائر ، مقال مبجلة دراسات نفسية وتربوية 
  2014ديسمرب 13عدد ،ملخرب تطوير املمارسات النفسية والرتبوية 

اء ، االنرتنت والعوملة، دار عامل الكتاب، ط_ 6 ، 1شاهني 
  .، القاهرة، مصر1999
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من الطفولة إىل (فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو _7
 .القاهرة، مصر3،1998، دار الفكر،ط)الشيخوخة

ا يف _8 قنديلحي عامر إبراهيم ، شبكة االنرتنت وتطبيقا
املكتبات ومراكز املعلومات، اجمللة العراقية للمكتبات واملعلومات، 

 . 1997، بغداد، 3، مج1ع

كفايف عالء الدين ، االرتقاء النفسي للمراهق، دار املعرفة _9
  .، القاهرة، مصر2006، 1جلامعية،طا

مزيان حممد ،مبادئ يف البحث النفسي والرتبوي ،دار _ 10
  .،وهران ،اجلزائر2،1999الغرب للنشر والتوزيع ،ط

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 195

  الذات بتقدير وعالقتها المتمدرس المراهق عند الجسد صورة
 .الجنس متغير حسب سيكومترية دراسة

  زهية حمزاوي 
  مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة  -النفس علم شعبة – االجتماعية العلوم كلية

  
   :مقدمة

 اىل ينميت فرد كل ميثل الذي واملعنوي املادي الكيان اجلسد يعترب
 وفه ،األفراد تصورات لبناء أولية كينونة اجلسد أن حيث ،العامل هذا
 نتيجة ،         ً واجتماعيا            ً وانفعاليا        ً ذهنيا   ،فينا واملؤثر بنا اخلاص اجلزء

 ،واجتماعية نفسية وتصورات ،ومكتسبة فطرية مفاهيم لتسلسل
  . اجلسد هذا حول صورة بناء يف     ً كبريا       ً دورا   تلعب
 أي, جسده عن فكرة لديه تكون أن االنسان خصائص من
 اىل الثالثة طفل يلمي وهلذا, وهيئته وشكله جسده عن ذهنية صورة

 بغريه نفسه يقارن قد اخلامسة ويف ،جسده أجزاء مجيع استكشاف
 بكشف يقتنع ال فالفىت, املراهقة يف امليل هذا ويتجدد ،األطفال من

 نفسه ومقارنة التغريات هذه تتبع حياول  بل ،فحسب اجلسدية تغرياته
  )1(. بزمالئه
 من بالدراسة،" اجلسم صورة" موضوع حظي لقد :البحث اشكالية

 على إبراهيم" دراسة: منها اهتمامه حسب كل الباحثني، قبل
 وعالقتها اجلسم صورة" بعنوان 1994" النيال أمحد مايسه إبراهيم،
 من عينة لدى مقارنة سيكومرتية دراسة النفسية، املتغريات ببعض
 أمحد مايسه كفايف، الدين عالء" ودراسة ،"قطر جامعة طالبات
 لدى الشخصية متغريات وبعض اجلسم صورة" بعنوان 1996" النيال
 ودراسة ،"ثقافية عرب ارتباطية ارتقائية دراسة املراهقني، من عينات

 اجلسم وصورة النفسية احلواجز" بعنوان 1998" شقري زينب"
 االضطرابات ذوي من عينة لدى للمستقبل والتخطيط

 شوهاتالت لذوى متعمقة كلينيكية دراسة السوماتوسيكلوجية،
 بعنوان 1999" فايد حسني" ودراسة ،"القلب روماتيزم ومرضى

 اإلناث لدى الشهية وفقدان االجتماعي والقلق اجلسم صورة"
 متغريات على ركزت السابقة الدراسات أغلب أن جند". املراهقات
 اجلسد صورة دراسة ارتأينا هلذا ،اخل والقلق الشهية كفقدان باثولوجية

  فرتة ان باعتبار السابقة املتغريات بإحدى طهارب دون املراهق عند
 التغريات جململ نظرا احلساسة النمو مراحل من مرحلة املراهقة

 النفسي املعاش على وتنعكس ،عليها تطرأ اليت والنفسية الفيزيولوجية
 باهلدوء ماضية فرتة يف اتسمت اليت وحياته كيانه ز حيث ،للمراهق

 واعتماد تبعية يف الطفولة مرحلة يف اهقاملر  كان بينما. واالستقرار

 من يعهدها مل جديدة بأحاسيس يشعر اآلن أصبح ،الوالدين على
   يتفاجئ ،واحلاجات واالجتاهات وامليول والتفكري اجلسد فيتغري ،قبل

ا والفتاة رجل كأنه املراهق ويشعر ،التغريات هذه ُ  جل ل املراهق  كأ
 تثري اليت, البلوغ فرتة مع تتزامن ليتا اهلرمونية لالفرازات نتيجة ،امرأة
 ألول جسده يكتشف وكأنه نفسه فيجد ،متاما مغايرة أحاسيس فيه
 لديها حيث. ومتناقضة مزعجة تكون قد متتالية تقلبات ويعيش. مرة

 صعوبة املراهقني بعض جيد قد ،السابقة النمو ملراحل مكملة عالقة
 وادراكها معها التعامل وكيفية اجلسدية التغريات هذه مع التكيف يف

 الداخلي استقراره على يؤثر صراع يعيش وبالتايل ،صحيحة بطريقة
 على جيد مؤشر فهذا جسده عن رضا للمراهق كان واذا. واخلارجي
 العكس كان اذا أما ،بسالمة املرحلة هذه وجتاوز النفسي االستقرار

 اوهذ. النفسي ومعاشه حياته على سلبا تنعكس سوف األخرية فهذه
 اليت الطريقة هي اجلسد صورة أن) Kawalski,2007( اليه توصل ما
 لديهم الذين واألفراد. جسده حنو ومشاعره جسده املراهق ا يرى
 وحيبون بواقعية ألنفسهم ينظرون أجسادهم عن صحية اجيابية صورة
م  املكون الذات مفهوم على تنعكس بدورها االخرية وهذه. )2( ذوا
 ،الذات تقدير مقومات احدى يعترب والذي ،سابقة منو مراحل خالل
 صريح و مباشر بشكل سيؤثر سليب ذات مفهوم حيمل الذي فاملراهق
 تقدير يف هاما     ً دورا   اجلسدي النضج يلعب حيث ،لذاته تقديرة على

 Mussen) " 1957" (جونز"و مسن"  به قام ما وهذا لذاته املراهق

& Jones  "النضج مبكري ىلد الشخصية مسات عن بدراسة 
 واثقني يبدون األوىل اجملموعة أفراد أن اىل النتائج تشري, ومتأخريه
 األخرى اجملموعة أفراد بينما – اجتماعيا وقادرين مستقلني بأنفسهم
 احساس.  الكفاية وعدم بالنقص واحساس الذات عن سالبة مفاهيم
 اجتاه والعصيان والتمرد االتكالية حنو وميل ،والرفض بالنبذ

 وتقدير اجلسد صورة بني العالقة دراسة ارتأينا سبق ومما )3(.والديهم
  أي(      ً جسديا   السليم املراهق وحددنا ،املتمدرس املراهق لدى الذات
 فيما والبحث) عقلي أو عضوي خلل بأي يتصف ال الذي املراهق

 الدراسة تساؤالت وكانت ،اجلنسني بني ما فروق هناك كانت اذا
  :كالتايل

 املراهقني عند اجلسد صورة عن الرضا مستويات يف فروق كهنا  هل 
  ؟ املتمدرسني) واناث ذكور(



 

 196

 املتمدرسني املراهقني عند الذات تقدير مستويات يف فروق هناك هل
  ؟ اجلنس متغري حسب
 وتقدير املتمدرس املراهق لدى اجلسد صورة بني عالقة هناك  هل

  ؟ الذات
  :البحث فرضيات
 اجلسد صورة عن الرضا مستويات يف    ً ئيا  احصا دالة فروق هناك

  .املتمدرسني) واناث ذكور( املراهقني عند
 عند الذات تقدير مستويات يف        ً احصائيا   دالة فروق هناك 

  .املتمدرسني) واناث ذكور( املراهقني
 املراهقني عند الذات وتقدير اجلسد صورة بني عالقة هناك

  .املتمدرسني) واناث ذكور(
 صورة عن الرضا يف فروق هناك كانت ان معرفة: البحث هدف
 ذكور( املتمدرسني املراهقني عند الذات تقدير ومستويات اجلسد
  ).واناث
 عند الذات وتقدير اجلسد صورة بني عالقة هناك كانت ان معرفة

  . املتمدرسني) واناث ذكور( املراهقني
  :النظري االطار
  الجسد صورة: أوال

 مجع 1923 سنة يف) Schilder , 1886-1940" (شلدر" حاول
 L’image du( اجلسد صورة كتابه يف املفهوم ذا اخلاصة املعلومات

corps (وحدتنا عن حنمله الذي املفهوم هو: "كالتايل ويعرفه 
 تستلزم بوحدة احساس شكل ويف زمنية سريورة يف مضبوط الفيزيائية

 معرفة أو فكرة فهو "بنا للمحيط بالنسبة الفيزيائية بانفراديتنا وعيا
 اليت احلركة ونوع األشياء ومكان بعد بتقدير لنا تسمح جلسدنا عامة
 متثيل فهو. ما حركي بنشاط والقيام ،الشيء ألخذ ا القيام جيب

 قبل رمبا أو( امليالد منذ التكوين يف يبدأ. جلسمنا ودينامي جتريدي
 أساس على وهذا) ومهاراته اجلنني حول للدراسات نظرا امليالد
 مع عالقاته يف للجسم واخلارجية الداخلية واالحساسات راكاتاحل

  )4(.حميطه
 هو اوهلما ،مهمني مكونني على" اجلسد صورة" مفهوم يشتمل

 النمط فهو املثايل اجلسد اما. اجلسد مفهوم هو والثاين املثايل اجلسد
 حيث ومن العمر حيث من ومناسبا جذابا يعترب الذي اجلسمي
 على فيتمثل اجلسد مفهوم او اجلسد صورة واما .الثقافة نظر وجهة

 اليت االدراكية والصورة باجلسم تتعلق اليت واحلدود واملعتقدات االفكار
ا  له املثايل اجلسم عن الفرد ثقافة فمفهوم. جسمه حنو الفرد يكو
  )5 (.جسمه حنو صورة من الفرد يكونه فيما به يستهان ال دور

 يف( االنساين اجلسد بني ما التمييز اقرتح الظاهريايت االجتاه ان
 املوضوعي واجلسد ،)والنفس الروح بني فرقوا الكالسيكية الفلسفة
 العالقات يف األخرى املواضيع وبني بينه بأجزائه يعرتف الذي

 هو والطبية الفيزيولوجية الدراسات يف اجلسد أن مبعىن. اخلارجية
 جسدنا يعين لذيا الفرد جسد أما ،كشيء ويعترب املوضوعي اجلسد
 وسيلة هو آخر مبعىن واالدراك للتصرف كقوة تواجدنا ميثل الذي حنن
 بالعامل وعالقتنا جسد بدون فرد يوجد ال. العامل يف الفرد ادراج وأداة
 عند املوقع هذا أمهية وتظهر املوقع هو فاجلسد,اجلسد خالل من تتم

  )6(. اجلسد خالل من هويتنا تتحدد حيث. املماة
 بل ساكنة ليست اجلسد صورة أن اىل)Dolto( صلتتو  حيث
 اآلخرين أجسام ومع احمليط مع والتفاعالت اخلربات مع تتغري دينامية
  )7(.شعورية وال شعورية تفاعلية أساس على

 جسمية تغريات من البلوغ يف حيدث فيما يتمثل الجسدي فالنمو
 ائصاخلص ومنو ،املختلفة اعضائه ونسبة ،اجلسم حجم: تشمل مهمة

  . الثانوية اجلنسية اخلصائص ومنو، األولية اجلنسية
 أثناء للجسم الداخلية االجهزة منو يف يظهر الفيزيولوجي النمو
 التنفسي واجلهاز الدوري للجهاز منو حيدث حيث ،وبعده البلوغ
 بالنضج املرتبطة الصماء والغدد ،العصيب واجلهاز اهلضمي واجلهاز
 النضج هي اجلنسي للنمو ظاهرة أهم كانت وان ،اجلنسي
  )8(.اجلنسي
 بالشخصية اجلسد بنية عالقة ان: الشخصية ونمط الجسد بنية

 العقلية واألمراض النفسية باالضطرابات لإلصابة وباالستعداد
 بوضع" جالينوس" قام عام الفي منذ ،جدا قدمية مشكلة والعضوية
 أمزجة رذك يف.م.ق 430 عام أبقراط" سبقه قد وكان ،األمزجة نظرية
" جالينوس" وكان). والسوداء ،والصفراء, البلغم,الدم( األربعة اجلسم
: فالدم )9(.األمزجة يف والفروق الشخصية الفروق بني ربط من أول
: السوداء, املرارة تفرزها: الصفراء, الرئتان تفرزه: البلغم, الكبد تفرزه
 لفردا شخصية منط حيدد اآلخر على أحدها وسيادة. الطحال يفرزها
  : التالية األربعة األمناط بني من ومزاجه

 سريع ،االستثارة سهل ،نشط ،متفائل :الدموي النمط  - أ
 .واثق ،متحمس ،الطبع حاد ،االستجابة

 ،بارد ،فاتر ،االنفعال متبلد ،بليد ،خامل :البغمي النمط  - ب
 .املباالة عدمي, مرتاخ

 .طموح ،عنيد ،غضوب ،االنفعال سريع :الصفراوي النمط  - ت

, النشاط هابط ،مكتئب ،منطو, متشائم :السوداوي طالنم  - ث
 . متفائل ،التفكري بطئ
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 بني توازن عنده يكون الذي هو      ً نفسيا   الصحيح والشخص
  )10(. األربعة األمزجة
 كرتشمر ارنست' األملاين النفسي الطبيب درس حيث

E .Kretschmer "العقلية باألمراض البنية عالقة) 1922( عام ,
 وذهان الدورية الشخصية من كل, املكتنزة البنية بني عالقة فظهرت
 الشخصية من وكل النحيلة البنية بني وكذلك ،االكتئاب/اهلوس

 املرضى من 400 فحص بعد وهذا .الفصام ومرضى املنفصمة
 الرياضي النمط من  %91,2 أن اىل "كريتشمر" توصل ،النفسيني
 البدين لنمطا أما ،االكتئايب اهلوس ذهان ذو % 8,8و ،     ُّ  فصامي ون

 دراسات وبعد. االكتئايب اهلوس ذهان%  93,5و      ُّ  فصامي ون % 6,5
 " شيلدون ويليم" األمريكي النفس عامل حاول ،هذه كريتشمر"

W.Sheldon وكان. العقلي بالسلوك اجلسم يربط أن) 1942( عام 
   )11(.واملزاج للبدن تصنيفات يضع الذي األول هو

 بطريقة اجلسم بنية بفحص" W.Sheldo " شيلدون وليم" قام حيث
 حبوثه وكشفت, العري حالة يف املقنن الفوتوغرايف التصوير هي مبتكرة
 )12(.العقلي واملرضى الشخصية من وكل اجلسم بنية بني عالقة عن

  :اآلتية األساسية األمناط متييز اىل وانتهى
 اجلسمية الراحة اىل مييل, )احلشوي( :التركيب الداخلي النمط -1

 ،األدب مظاهر حيب ،االستجابة بطئ ،هادئ ،والنوم خاءواالسرت 
, االجتماعية احلفالت حيب ،اجتماعية روحه ،األكل حيب, مرح

 راض ،انفعاليا هادئ ،واخلضوع االنقياد سهل, متسامح ،منبسط
  .يعطي مما أكثر يأخذ ،ذاته عن

 اثبات اىل مييل, العنيف) العضلي( :التركيب المتوسط النمط -2
 حيب ،واحلركة واحليوية والنشاط العمل حيب, كديهاوتأ الذات
 املخاطرة حيب ،الرأي صلب ،قاس ،والتنافس والعدوان السيطرة
 مبشاعر يبايل وال ،باألمل يبايل ال ،وجرئ شجاع ،اجلسمية
 .طليق, جوهري صوته ،اآلخرين

 مييل, املنضبط النحيف) اجللدي( :التركيب الخارجي النمط -3
 سريع ،احلركة دقيق متحفظ, واحلساسية والتقيظ التوتر اىل

 ،انفعاالته يكبت ،متأمل ،مفكر, عقليا ومتيقظ نشط ،االستجابة
 ،قلق ،واخلصوصية العزلة حيب ،ضعيفة االجتماعية عالقاته
  )13(.متزمت ،خجول

 سنة عصايب ألف دراسة خالل من"Eysenck" ايزنك" وجد
 النمو غلبة اىل أو تنزاملك النمط اىل  اهلسرتيون مييل: يلي ما) 1947(

 النمط اىل) اهلسرتين عدا فيما( العصابيون ميلو .العرضي
  )14(.النحيل

 اجلسمية والصفات ،الشخصية صفات بني بالربط كرتشمر" قام
 ،واجللد العضالت وشكل ،بينها والنسب اجلسم كأبعاد ،الظاهرة
  :أربعة اىل الشخصية أمناط وقسم )15(.ذلك وغري ،والشعر ،والعظم

 دقيق ،األطراف طويل ،اجلسم حنيل): اهلزيل(الواقعي النمط -
 .القسمات

 .رياضي اجلسم ممتلء, العضالت قوي: الرياضي النمط -

 قصري, الساقني قصري, اجلسم ممتلئ): السمني( البدين النمط -
 الوجه عريض, العنق

 ميكن ال الذي النمط وهو ):المنتظم غير( المختلط النمط -
 واتصافه عنها الختالفه ،السابقة الثالثة طاألمنا أحد يف تصنيفه
 )16(. مجيعا اليها تنتمي بصفات

  :المراهقة:ثانيا
 البلوغ يف التحوالت و,املراهقة سريورة يف مركزية مكانة اجلسد حيتل
 على تؤثر كلها الذات لصورة احلساسة والتعديالت الذات بتغري
 مصاحبة يستوجب لذا. مراهق أصبح الذي الطفل نفسية

 االحساس على حتافظ بطريقة التحوالت هلذه يكولوجيةس
 أجل من تتبعها اليت التغريات كل بتقبل وهذا والوجود باالستمرارية

 ثالث" ( كتابه يف" فرويد" حيدد حيث النمو يف صراع أي تفادي
 ا مير عنيفة خلربات شكل تعطي البلوغ يف اهلوامات أن) رسائل
 التقلبات هلذه معين وتعطي وظائفال هذه ببقاء له تسمح, املراهق
 تبدد أشكال من شكل يف الدخول يف املراهق يهدد خطر تعترب اليت

  .الشخصية
يار هذا تفادي أجل ومن  وجهات برفض املراهقني بعض يتصرف اال
 النرجسية التفاعالت"  ب تسمى. البلوغ يف بالدخول املرتبطة النظر

 وليبيدو النرجسي  اللبيدو بني املعارض الصراع عن تعرب" للمراهقة
 يف جديدة ملواضيع استثمار  مقاومة شكل على تظهر ،املوضوع
  )17( .البلوغ
  : المراهقة تعريف
ع ة  { واالقرتان الغشيان معىن القرآن يف) رهق( كلمة وتفيد: لغة َ  ً خ اش   ِ   َ 

ُ ُ  ْ أ ب ص ار ه م     َ ُ  ْ تـ ر ه ق ه م    َْ   ُ  َ ْ   } ِ َّ ٌ ذ ل ة    َ 

َ  َ  ِ َّ ٌ و ال  يـ ر ه ق  و ج وه ه م  قـ تـ ر  و ال  ذ ل ة  { 43 اآلية القلم ةسور    ٌ  َ  َ   ْ  ُ  َ  ُ  ُ   ُ  َ ْ  يونس سورة}َ  َ  َ 
 26 اآلية

ن ي  َ ال    َ  َ ق ال  {  واالجهاد التعب معنى تحمل كما ذ  ْ ِ  تـ ؤ اخ   ِ   َ َ  ب م ا  ُ  يت   ِ  ِ   ُ ن س   َ 
ْ ِ  تـ ر ه ق ن ي َ  َ و ال    ِ ْ ِ  أ م ر ي ِ  ْ م ن    ُ   ْ ر ا َ  ْ  ً ع س   يعرفه 73 اآلية الكهف سورة. }ُ 
) راق(لفعل مصدر العربية اللغة يف الصحاح خمتار كتابه يف" الرازي"

 اللغة جممع كتاب ويف. االحتالم قارب اي) مراهق( فهو الغالم وراق
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 قارب اي احللم الغالم راق ايضا يقال، )1996(الوجيز املعجم العربية
 .احللم

  :اصطالحا
 حىت النمو يعين االصل adolescence  الالتينية اللغات يف املصطلح 

 الالتيين الفعل من مشتق  االجنليزي اللغة يف واملصطلح ،الرشد بلوغ
adolescere  والعقلي  واجلنسي البدين النضج حنو التدرج ومعناه 
. الفرد عمر من تقريبا الثاين العقد طوال املرحلة هذه ومتتد، واالنفعايل

  )18(.الرشد سن اىل بالوصول وتنتهي اجلنسي البلوغ حبدوث تبدا فهي
 هامة انتقالية كفرتة املراهقة خضعت قد: المراهقة حول مفاهيم
 أن جند ا التقينا ما اذا والدراسات األحباث من كثرية لكثرة

 خالل من البدايات ميثل )Stanley Holl)"1904 ""  هول ستانلي"
ما على املراهقة سيكولوجية فيهما مصورا الضخمني كتابيه  مرحلة أ
 خالهلا املراهق يعاين, جديد من الشخصية هافي تولد حتمية أزمة

 هول ستانلي"     ً أيضا   يرى. التوافقية املشاكل من وكثريا وقلقا صراعا
 التصرفات فيها تتميز اليت العمرية الفرتة هي املراهقة أن )1956(

 والتوترات احلادة واالنفعاالت النفسية بالعواصف للفرد السلوكية
 "Margaret Mead" ميد مرجريت" لدى األمر أن غري )19(.العنيفة
 باهلدوء تتسم أن ميكن انتقالية كفرتة املراهقة أن تؤكد حيث خيتلف
 احمليط على يتوقف واألمر الشديدة العاصفة مقابل يف النسيب

 تلك" Lewin"ليفين" ويدعم .ثقافية عناصر من حيتويه وما االدمتاعي
 يلعب وقائع من يتضمنه وما اجملال أن اىل مشريا األنثروبولوجية النظرة
. املعامل جمهولة أرضا يرتاد وأنه خاصة املراهق صراعات بزوغ يف دورا
 الليبيدية القوة عودة نتيجة قلق فرتة "Freud"فرويد" لدى املراهقة أما

 مرحلة يف سائدا كان الذي واألنا اهلو بني التوازن يهدد مما للظهور
 اىل التحول منها هامة ئيةارتقا مبراحل املراهقة تتميز حيث. الكمون
 يرى. الغريية اجلنسية امليول ومنو الواقع واحرتام الذات عشق

 بدايتها اهلوية حتديد يف حامسة فرتة املراهقة أن) 1963" (اريكسون"
 حتول نقطة يعد الذي التساؤل ذلك أنا؟ من: ملح تساؤل صورة يف

 أن ملراهقا على يتحتم و,املراهقة اىل الطفولة من انتقال وعالمة
 خالل من وذلك لسؤاله اجابة حيدد أن أجل من وقلقا صراعا يعيش
 االستقاللية حتقيق أبرزها والتحديات املطالب من جلملة حتقيقه
 والدراسات األحباث أن القول ميكن تقدم ما على واستنادا. والفرد
  :فئتني من لفئة تنتمي أن ميكن للمراهقة تعرضت اليت
 حتمية أزمة فرتة املراهقة أن القول اىل تذهب جمموعة :أولهما -

 ).فرويد – هول(         ً واضطرابا   قلقا املراهق خالهلا يعاين

 ليست فكرة املراهقة بأزمة القول أن ترى جمموعة :ثانيتهما - 
ائية قاطعة  اجملتمعات كل يف املراهقني سلوك تفسر وال و

 )20().ليفني – ميد مرجريت(

  :هي متعاقبة مراحل الثبث المراهقة تمر: المراهقة مراحل
 التغريات تلك بالبلوغ نقصد:  la pubertéالبلوغ مرحلة 1

 وانعكاس الغددي النشاط بدء عن النامجة واملورفولوجية الفيزيزلزحية
 مبكرا حيصل البلوغ ان ،وسلوكه املراهق نفسية على التغريات هذه
 سن يف عادة حيدث وهو. الصيب عن تقريبا سنتني بفارق الفتاة عند

  . للصيب بالنسبة) 15-13( سن ويف للبنت بالنسبة) 11-13(
 مرحلة تايت البلوغ ازمة بعد) سنة18-15: (المراهقة مرحلة 2

 االزمة هذه بفعل انقطع الذي التوازن استعادة مرحلة وهي املراهقة
ا  وما اجلسدي النضج مرحلة البلوغ كان اذا .النفسية وانعكاسا

 تأكيد مرحلة هي املراهقة فان ،نفسية انعكاسات من خيلفه
  )21(.الذات

 عادة عشر الثامنة سن بعد: المراهقة ازمة وحل النضوج مرحلة 3
 مع التكيف صعوبات زالت بعدما ،جديد توازن اىل التوصل يتم

 طريق عن السائدة االجتماعية املبادئ ومع اجلديد اجلسدي الواقع
  .الذاتيني واخلطا التجربة

 تتمثل املراهق سلوك يف االوىل البارزة السمة نا: المراهقة خصائص
 من مفرطة وانانية شديدة انوية :نالحظ حيث السلوك يف التناقض يف

 اجل من بالذات التضحية حد اىل  الغريية يف رغبة يقابلها ناحية
 العزلة اىل ميل يقابله االخرين على واضحا انتفتاحا . مثال او قضية

 وقهر الزهد اىل ميل يقابلها اجلسدية واتبالشه قوية رغبة ،واالنطواء
 وابتكارية اصالة ـوتردد حياء يقابلهما واندفاعا محاسا، اجلسد

 لالخرين ومتاه تقليد يقابلهما

 اثبات يف واملبالغة املعارضة روح هي املراهقة يف البارزة الثانية السمة
 املتطرف، الغريب ،املستهجن االسلوب اعتماد طريق عن الذات
 ،اجلنوح اىل متيل فالعدوانية. الكبار ويصدم االنظار يلفت الذي
 عن وخروج جمون اىل اجلنس وحاجة ،الشراهة اىل االكل يف والرغبة
 .صراعات اىل التزين وحاجة ،القواعد

 التقلب وسرعة العاطفي االستقرار عدم يف تتمثل الثالثة السمة
 عامل يف غراقواالست السلبية اىل وامليل احلساسيىة وشدة واالثارة
  )22(. الذات على واالنكماش اهلوامات

  الذات تقدير: ثالثا
 النظرية هذه وتستند ،الذات بنظرية" روجرز كارل" اسم يرتبط
 بني التفاعل حقيقة على" كالين ميالين" اليه ذهبت ما أكرب بوضوح
 نظرية وتتطلب. بالبيئة احمليطة واألشياء اآلخرين وذوات الفرد ذات
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. الذات بنية واىل الذات اىل خاصة نظرة) 1951" (رزروج كارل"
 يتمايز للفرد الكلي الظاهريايت اجملال من جزءا هناك أن يرى فهو

 اجلزء بذلك وهي" الذات" تكون اىل يشري مما الطفولة وقت بالتدريج
 منظم معريف عقلي تنظيم نفسه" روجرز" بتعبري هي أو الشعوري

   – متماسك لكنه - ومرن
ا الذات" روجرز كارل" ويعرف  تنمو, الشخص أو الفرد كينونة بأ
 الذات بنية وتتكون ،االدراكي اجملال عن تدرجييا وتنفصل الذات
 والذات ،املدركة الذات وتشمل ،البيئة مع للتفاعل نتيجة

 أن اىل  )Burns,1982" (برينز" يشري )23(.املثالية والذات. االجتماعية
 حول الفرد ميكلها تقوميية معتقدات عةجممو  من يتألف الذات مفهوم
 الذات تقدير: اجملموعتان هاتان وحتدد. الذات لوصف باإلضافة ذاته

  :يتضمن الذات مفهوم اذن. الذات وصورة
 .نفسه االنسان يرى كيف: الذات صورة -

 االبعاد حول الفرد مشاعر عمق مدى: والتقومي االنفعاالت شدة -
 سلبية أو اجيابية وأحكام الفرد لدى كان اذا وما ،لذاته املختلفة
 .الذات لصورة األبعاد هذه حول

 الفرد ا يقوم أن حيتمل اليت االستجابة: السلوكية االحتماالت -
 ) 24(. لذاته لتقييمه كنتيجة

 الفرد أفكار من الذات مفهوم ويتكون: الذات مفهوم مكونات
 الداخلية ينونتهلك املختلفة العناصر عن األبعاد احملددة املنسقة الذاتية

 العناصر تشمل: املدرك الذات مفهوم أوهلا: وتشمل اخلارجية أو
 اجرائيا تظهر كما ،الذات خصائص حتدد اليت والتصورات املدركات

 الذات مفهوم ثانيا. هو يتصورها كما لذاته الفرد وصف يف
 أن يعتقد اليت الصورة حتدد اليت والتصورات املدركات: االجتماعي
ا اجملتمع يف اآلخرين  التفاعل خالل من الفرد يتمثلها واليت يتصورو

 املدركات: املثايل الذات مفهوم     ً أخريا  . اآلخرين مع االجتماعي
 أن يود الذي للشخص املثالية الصورة حتدد اليت والتصورات

  )25(.يكون
  William James" جيمس وليام" يعترب: الذات تقدير تعريف

: بأنه عرفه وقد, الذات تقدير هوممف عن حتدث من أول) 1890(
  ّ  أم ا )26(".املثالية والذات املدركة احلقيقية الذات بني القائم التعارض"
 كما الذات تقدير يعرف) J. Bowlby ;1981"( بوليب. ج"

 وله حمبوب   ّ  بأن ه الفرد شعور وهو, التعلق عن ينتج الذات تقدير:(يلي
) Rosenberg,1965( "رزونربك" أما )27().حميطه يف ومكانة قيمة
 حيافظ والذي لذاته الفرد يكنه الذي االحرتام عن يعرب تقومي( يعرفه
 حنو مقبول غري أو مقبول اجتاه عن يعرب ألنه معتاد بشكل عليه

 أنه) 1967" (Cooper smith " "مسيث كوبر" ويذكر .)الذات

 حنو ا يتمسك اليت االجتاهات خالل من الفرد عنه يعرب استحقاق
" كيلي" أما". عليها حيافظ وبالتايل بصحتها ويعتقد ،هذات
)Kelly,1973 (االدراكات وهذه لذاته الشخص ادراكات اىل أشار 

 بشكل وتتأثر بيئته يف خيوضها اليت وجتاربه خربته خالل من تتشكل
  )28(. اآلخرين و البيئة تقدمها اليت بالتعزيزات خاص
 عنها معربا الذاتية األمهية عن ذاتية أحكام عن عبارة الذات فتقدير

 املتعلقة الشعورية أو الواعية االحكام فهي, نفسه حنو الفرد باجتاهات
 اىل الصدد هذا يف) Burns ,1982"  (برينز" ويؤكد ،  ّ   ومت يزه الفرد بأمهية
  :لذاته الفرد تقومي عملية يف تتدخل ثالث أساسية نقاط وجود

 أو ،للذات املثالية الصورة مع الذاتية لصورته الفرد مقارنة  -1
 املقارنات هذه وتعترب ،يكونه أن الفرد يود الذي الشخص

 للصحة كمؤشر) العالجية النفسية االجتاهات بعض لدى(
 كنتاج الذات تقدير اعترب" James" جيمس" أن حىت ،النفسية
 .احلقيقية واجنازاته الفرد طموحات بني للتباين

 حمدد الذايت التقييم حيث ،االجتماعية األحكام تذويب -2
 .له اآلخرين تقييم لكيفية الفرد مبعتقدات

 ملا نظرا ،الفشل ونسبية النجاح نسبية حيمل لذاته الفرد تقييم -3
 بل ،ذاته حبد جيدا الفرد يفعله ما فليس، الذاتية هويته تتضمنه

 يتطور الذي فالنمط. ا يقوم اليت لألفعال نتيجة جيد الفرد ان
 )29(. ممكنة طريقة بأفضل اجملتمع من جزءا الفرد يصبح أن هو

 ان) Kahle & Al, 1980( وآخرين كاهل" دراسة نتائج أظهرت كما
 مرحلة يف شخصية مشكالت اىل يؤدي الذات تقدير اخنفاض
 باألساس يستند الذي االجتماعي التوافق سوء اىل يؤدي مما املراهقة

 صالشخ تفاعالت على يعتمد الذي, املوضوعي الذات تقدير اىل
 الباحثون افرتض، )1995( وآخرين روزنربك دراسة أما. )30(.واآلخرين
 تقدير(، )اخلاص الذات تقدير( مها الذات تقدير من نوعني وجود
        ً ارتباطا   أكثر يكون ما عادة العام الذات تقدير وان) العام الذات
 أكثر يكون اخلاص الذات تقدير حني يف ،للشخص النفسية بالطبيعة
  )31(. الشخص ذلك وكبسل        ً ارتباطا  

  :الدراسة لمصطلحات االجرائية التعاريف
ا اجرائيا اجلسد صورة الباحثة تعرف :الجسد صورة  االدراك بأ
 هذا ،جسده اجتاه للمراهق) والالشعوري الشعوري( واالنفعايل املعريف
 مع لعالقاته وبناءا النمو مراحل عرب ويكتسب ينمو الذي االدراك
 عدم اي ،اجلسد صورة عن رضا عدم او رضا ماا عنه وينتج. االخر
 ما ،اخل احلجم الوزن مثال ملظهره تقبله عدم او جلسده املراهق تقبل
 الصورة تلك عن سالبة او موجبة اجتاهات او مشاعر من يصاحبه قد

 يف املراهق عليها حيصل اليت بالدرجة عليها ويستدل. املدركة الذهنية
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 اعداد من وهو احلالية الدراسة يف املستخدم اجلسد صورة مقياس
  .الباحثة
 نتيجة وهذا النمو من واملهمة احلساسة املرحلة هي :المراهق
 يعيشها اليت واالجتماعية والنفسية والبيولوجية الفيزيولوجية للتغريات
 بني ما  الدراسة هذه يف املراهقة فرتة وحددنا. البلوغ بداية مع املراهق

  يف ،املستويات جممل يف) واناث ذكور( يةالثانو  لطلبة سنة) 18و 15(
  .واللغات واالدبية العلمية التخصصات

 لنفسه الفرد يضعه تقييم انه" مسيث كوبر عرفه :الذات تقدير
 الفرد اجتاهات الذات تقدير ويتضمن عليه احملافظة على ويعمل
 التقييم: يلي كما اجرائيا الباحثة وتعرفه" ذاته حنو والسلبية االجيابية
 من جمموعة على اجياباته خالل من املتمدرس املراهق يضعه الذي

 تقنينه بعد مسيث كوبر ل الذات تقدير مقياس يف الواردة العبارات
  .اجلزائرية البيئة على

  :للدراسة المنهجية االجراءات
 املنهج احلالية الدراسة يف الباحثة استخدمت :البحث منهج أوال

 أي( البحث ملوضوع ملالئمته لكوذ. املقارن االرتباطي الوصفي
 عند الذات وتقدير اجلسد صورة بني العالقة طبيعة على للتعرف
 هدف بتحديد الوصفية الدراسة تتميز حيث). املتمدرس املراهق
ا ومفاهيمها، الدراسة ا وأدوا  وتعرفيها البيانات مجع مث وجماال
  . والتوصيات النتائج اىل     ً وصوال   وحتليلها وتبويبها

  :البحث حدود انياث
 سيدي بدائرة بثانويتني احلالية الدراسة متت: المكانية الحدود - 

 عبد وثانوية ،عبيد دار ثانوية من كل يف.مستغامن بوالية علي
  .زيان بن الباقي

 )100( من األساسية الدراسة عينة تكونت: البشرية الحدود - 
 ،وياتمست ثالث على موزعة ،الثانوية املرحلة يف وتلميذة تلميذر 

 .سنة 20و سنة 14 بني ما أعمارهم تراوحت

 – 2014 الدراسي املوسم خالل الدراسة جرت: الزمانية الحدود -
  .2015 ماي شهر يف وكانت 2015

  :االستطالعية الدراسة أوال
 الثانوية حميط على التعرف االستطالعية الدراسة من اهلدف كان

 قياس بقصد حبثنا موضوع على واطالعهم ،)وتالميذ ادارة من(
 يف استخدامها قبل وجتريبها البحث ألدوات السيكومرتية اخلصائص
 على الدراسة أدوات بتطبيق الباحثة قامت حيث. االساسية الدراسة
 ،ثانوي األوىل للسنة وتلميذة تلميذ) 30( من مكونة استطالعية عينة

 13و ذكر 17 مبعدل, )مستغامن والية( على بسيدي عبيد دار بثانوية
 على لإلجابة. بسيطة عشوائية بطريقة اختيارها مت حيث. ثىأن

 تقدير ومقياس اجلسد صورة مقياس من املكونة الدراسة مقاييس
  .الدراسة ألدوات السيكومرتية اخلصائص حلساب وذلك. الذات
  :الدراسة أدوات
  الجسد صورة مقياس: أوال

 تعرفلل اجلسد صورة مقياس باعداد الباحثة قامت: المقياس محتوى
 العالقة على والتعرف. جسده صورة عن املتمدرس املراهق رضا مدى على
  :كمايلي موضحة منهجية خطوات باتباع.الذات وتقدير اجلسد صورة بني
ا الباحثة قبل من املقياس فقرات بصياغة أوال قمنا  منها األولية بصور

 يف ةفقر  42 من البداية يف املقياس وتكون والسالبة املوجبة الفقرات
 يف املتخصصني من خنبة على املقياس عرض مت من. خمتلفة أبعاد
 حذف مت املقياس حتكيم وبعد خمتلفة جبامعات النفس علم ميدان
 الفقرات لبعض واالضافة واحلذف التعديل وبعد الفقرات من جمموعة

) 42( من    ً بدال   فقرة )52( لتصبح الثانية الصورة على االعتماد مت
  .فقرة
 ما كل يف يتمثل: الذايت البعد, أبعاد ثالثة من املقياس يتكون حيث
 ومظهره جسده ووزن وحجم شكله عن الفرد ومعرفة بتصور يتعلق
 واحاسيس مشاعر هي): االنفعايل( االدراكي البعد. جسمه واجزاء

 وعدم رضا من( املدرك جسده صورة حنو الفرد واجتاهات ومعتقدات
 االجتماعي قبول مدى: )السلوكي( االجتماعي والبعد). رضا

 وحركة اجزائه مطهر وزن حجم شكل( اجلسمية الفرد خلصائص
م االخرين نظر ووجهة) جسمه   له تقبلهم ومدى وتصورا
 ثالثة على موزعة فقرة) 52( من املقياس يتكون: المقياس تنقيط
  :أبعاد
  األوىل العشر الفقرات ويشمل: الذايت البعد -
 غاية اىل 21 رقم الفقرة من  فقرة 16 يشمل: االدراكي البعد -

  .36 رقم الفقرة
 فقرة 16 يضم الذي): السلوكي( االجتماعي البعد  أخريا -

  . 52  رقم االخرية الفقرة غاية اىل 37 رقم الفقرة من ابتداءا
"     ً كثريا  " باختيار العبارات على جييب أن املفحوص من ويطلب

 درجة ضعو  على التصحيح طريقة اعتمدت حيث".  ال"و"     ً قليال  "و
=      ً كثريا  : التايل النحو على االجيابية العبارات فكانت استجابة لكل

  )       0= ( ال و) 1=  (      ً وقليال  ) 2(
=        ً وقليال  ) 0= (     ً كثريا  :التايل النحو على فكانت السلبية العبارات أما
  )2= ( وال) 1(
 الصدق استخدمنا ،احملكمني صدق من حتققنا بعدما: الصدق 1

 باستخدمنا ،الطرفية املقارنة طريقة استعمال مت يثح ،التمييزي
. التطبيق عينة ألفراد الكلية الدرجة حتديد بعد وهذا" ت" اختبار
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 قيمة أن وجدنا ،والدنيا العليا اجملموعة من %27 واختيار ترتيبها وبعد
ا يتبني, sig = 0.00 داللة مستوى عند 7,9" = ت"         ً احصائيا   دالة أ
 املرتفعني بني التمييز على كبرية بقدرة يزيتم املقياس أن أي

 عال مبستوى يتصف املقياس جيعل مما ،اجلسد صورة يف واملنخفضني
  .الصدق من
 طريق عن اجلسد صورة ملقياس الكلي الثبات حساب مت: الثبات 2

 .spss  االحصائي الربنامج باستخدام كرومباخ ألفا معامل حساب
 وهو) 0,62( اجلسد صورة قياسمل كرومباخ ألفا معامل على حتصلنا
 صورة مقياس فقرات ثبات على يدل وهذا ،قوي ثبات معامل
  .اجلسم

  الذات تقدير مقياس:      ً ثانيا  
 واملقنن املعرب مسيث لكوبر الذات تقدير مبقياس الباحثة استعانت

" خيضر حممد" جبامعة أستاذ( معمرية بشري الدكتور طرف من
 وحتديد ،لذاته املراهق تقدير مستوى على التعرف دف). بباتنة
 املقياس هذا ألن ونظرا. جلسده املراهق صورة وبني بينه العالقة
 مبستوى يتمتع أصبح ،اجلزائر يف الدراسات من العديد يف استخدم

 التحكييم عملية جتاوز الباحثة ارتأت هلذا، املصداقية من جيد
 تطبيقه بلق له والثبات الصدق مؤشرات وحساب ،بتجريبه واالكتفاء

  . األساسية الدراسة يف
 الفقرات منها ،فقرة) 25( من املقياس يتكون :المقياس محتوى
 العبارات على جييب أن املفحوص من ويطلب ،والسالبة املوجبة
 التصحيح طريقة اعتمدت حيث".  ال"و"     ً قليال  "و"     ً كثريا  " باختيار
  .استجابة لكل درجة وضع على

=       ً وقليال  ) 2= (     ً كثريا  : التايل النحو لىع االجيابية العبارات فكانت
  )0= ( وال) 1(
     ً قليال   و) 0= (     ً كثريا  :التايل النحو على فكانت السلبية العبارات أما

  )2= ( ال و) 1=  (
 على الباحثة اعتمدت املقياس صدق من للتأكد: الصدق 1

 متت حيث ،الطرفية املقارنة طريقة باستعمال ،التمييزي الصدق
 من %27 بواقع الدرجات طريف من سحبهما مت عينتني بني املقارنة
 عند 11,17" = ت" قيم من مبينة النتائج وكانت. الكلية العينة

،        ً احصائيا   دالة" ت" قيمة أن سبق مما يتضح ، =0,00sig مستوى
 املرتفعني بني التمييز على كبرية بقدرة يتميز املقياس أن أي

  . الذات تقدير يف واملنخفضني
 طريق عن, الثبات معامل حساب يف الباحثة اعتمدت: تالثبا 2

.  spss  االحصائي الربنامج باستخدام كرومباخ ألفا معامل حساب
 الذات تقدير ملقياس كرومباخ ألفا معامل على حتصلنا حيث

 مقياس فقرات ثبات على يدل وهذا ،قوي ثبات معامل وهو) 0,64(
  .اجلسم صورة
  :األساسية الدراسة      ً ثانيا  
 عينة اختريت: ومواصفاتها اختيارها وطريقة األساسية الدراسة نةعي

 تضمنت حيث،بسيطة عشوائية بطريقة أهدافها حسب الدراسة
ا الثانويات تالميذ ا ،الثالثة مبستويا  وسنوضح .املختلفة وختصصا
 سيدي مبنطقة الثانوية املؤسسات على املتمدرسني املراهقني توزيع
  :التالية اجلداول يف )مستغامن بوالية( على

  :التعليمي املستوى وفق الدراسة عينة توزيع يبني) 1( جدول
  املئوية النسبة  اجملموع  املئوية النسبة  الثالثة السنة املئويةالنسبة الثانيةالسنة املئويةالنسبة األوىل السنة 

  %60  60  %33, 33  20 %33, 33 20 %33, 33  20  عبيددارثانوية
  %40  40  %25  10 %37,5 15%37,5  15  زيان بن الباقيعبدثانوية
 %100  100  %30  30 %35 35 %35  35 اجملموع

  :السن و, اجلنس  متغري وفق الدراسة عينة توزيع يبني) 2( جدول 
 النسبة  الذكور 

  المئوية
- 17: (السن  المئوية النسبة  )16-14: (السن  المئوية النسبة  االناث

20(  
 النسبة
  المئوية

 النسبة  وعالمجم
  المئوية

  %60  60  %35   21  %65 39 %56,66 34 %43,33  26  عبيددارثانوية
  %40  40  %75  30  %25 10 %62,5 25 %37,5  15  زيان بن الباقيعبدثانوية
 %100  100  %51  51  %49 49 %59 59 %41  41 اجملموع

 
 االحصائية التقنيات على دراستنا يف اعتمدنا: االحصائية األساليب

, املعياري واالحنراف ،احلسايب املتوسط: البيانات لتحليل لتاليةا
 ألفا ومعامل ،"ت" واختبار, براون وسبريمان ،بريسون ارتباط معامل
  .كرونباخ
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  :الدراسة نتائج عرض
 دالة فروق توجد أنه على وتنص :األولى الفرضية نتائج عرض

 ذكور( قنياملراه عند اجلسد صورة عن الرضا مستويات يف        ً احصائيا  
 قيمة فان, عليها املتحصل النتائج حسب. املتمدرسني) واناث
 0,01 الداللة مستوى يفوق والذي ،sig=0.44 الداللة مستوى

 دالة فروق وجود عدم نستنتج ،       ً احصائيا   دالة غري هي ،0,05و
 اجلسد صورة أبعاد مجيع على) واناث ذكور( للجنس         ً احصائيا  
  .الكلية ودرجته
 يف        ً احصائيا   دالة فروق هناك أن وتنص :الثانية فرضيةال نتائج عرض

 املتمدرسني) واناث ذكور( املراهقني عند الذات تقدير مستويات
, sig=0.57 الداللة مستوى قيمة فان, عليها املتحصل النتائج حسب
,        ً احصائيا   دالة غري هي, 0,05و 0,01 الداللة مستوى يفوق والذي
 يف) واناث ذكور( للجنس      ً ائيا  احص دالة فروق وجود عدم نستنتج
  .الذات لتقدير الكلية الدرجة
 دالة عالقة توجد أنه على تنص :الثالثة الفرضية نتائج عرض

 ذكور( املراهقني عند الذات وتقدير اجلسد صورة بني        ً احصائيا  
 لتبيان بريسون االرتباط معامل استخدامنا. املتمدرسني) واناث
 ،املتمدرس املراهق عند الذات وتقدير اجلسد صورة بني العالقة
 داللة مستوى عند        ً احصائيا   دالة عالقة وجود اىل النتائج وأسفرت

 عند الذات وتقدير اجلسد صورة بني) 0,34( ارتباط مبعمال) 0,01(
   .املتمدرس املراهق

 الذاتتقدير  اجلسد صورة 
  * *0,34  1  اجلسدصورة

 1  * *0,34  الذاتتقدير

  0,01عند مستوى داللة              ً دالة احصائيا   * *
  :الدراسة نتائج ومناقشة تفسير

 ذكور( للجنس        ً احصائيا   دالة فروق وجود عدم النتائج أوضحت -
 تفسري وميكن ،الكلية ودرجته اجلسد صورة أبعاد على) واناث
 ختتلف ال) واناث ذكور( املراهقني لدى اجلسد صورة أن ذلك
ما ،واالنثى الذكر بني  هامة يزيولوجيةف تغريات يعيشان كو

 ونفس ،اخلربة نفس يعيشان وكالمها ،البلوغ فرتة مع متزامنة
 املراهقة مرحلة أن كون ،واالجتماعي ،واالنفعايل اجلسمي التغري
 املعريف البعد: الثالث بأبعادها اجلسد صورة بناء يف تساهم

 وهذا). السلوكي( االجتماعي والبعد ،الذايت والبعد) االدراكي(
 اختالف أكدت اليت عديدة دراسات عنه رتأسف ما عكس

 دراسة: منها واالناث الذكور عند اجلسد صورة مستويات
 صورة خماوف أن اىل أشارت اليت) Davison ,2005,دافيسون(

 يركزن النساء وأن, الرجال من النساء لدى      ً شيوعا   أكثر اجلسد
  . الرجال من اجلسد لصورة االجتماعية املظاهر على

         ً احصائيا   دالة فروق وجود عدم اىل نتائجال أشارت كما -
 وميكن. الذات لتقدير الكلية الدرجة يف) واناث ذكور( للجنس
 الفرتة هذه يف) واناث ذكور( املراهقني أن اىل ذلك تفسري
 على اجيابا أو سلبا اما تنعكس اليت اخلربة نفس يعيشون
م مفهومهم  حنو) وايناث ذكور( املراهقني فاجتاهات ،لذوا

مذ ا حبكم ختتلف ال وا  تقلبات من ،لالثنني انتقالية مرحلة أ
 عبد غريب( أكده ما وهذا والعواطف املشاعر يف حادة
 اليت) 1996,فايد مجال( دراسة اىل باالضافة). 1992,الفتاح
 تقدير يف واالناث الذكور بني فروق وجود عدم اىل أشارت
 ان) 1993(" جربيل" دراسة دراسة أوضحته ما وعكس. الذات
 يتعلق فيما الذكور مستوى من أعلى االناث لدى الذات تقدير

 باجلانبني يتعلق فيما وأقل ،واألخالقي االجتماعي باجلانبني
  .واالنفعايل العقلي

 اجلسد صورة بني        ً احصائيا   دالة عالقة  وجود اىل النتائج أسفرت -
 صورة عن الرضا مبعىن. املتمدرس املراهق عند الذات وتقدير

 اذا ،صحيح والعكس الذات تقدير على اجابا ينعكس جلسدا
 اخنفض كلما منخفض اجلسد صورة عن الرضا مستوى كان

 الذي املراهق أن اىل ذلك تفسري وميكن. الذات تقدير مستوى
 يف وحيسن ،بنفسه ثقته يعزز فهذا اجيابية نظرة جسده اىل ينظر
 وينتج ،لديه ااألن يقوي وبالتايل، ذاته اجتاه وأحاسيسه أفكاره
 اىل ينظر الذي املراهق فان والعكس ،مرتفع ذات تقدير عنه

 ،اجلسدية صورته عن الرضا عدم اىل يؤدي سلبية نظرة جسده
 واهتزاز، بالنفس الثقة ضعف وبالتايل لألنا ضعف لديه ييين

 ومتدين ضعيف مستوى اىل يؤدي االخري وهذا, لذاته مفهومه
 و العربية الدراسات من جمموعة تؤكده ما وهذا. الذات لتقدير
 عالقة هناك بأن, )صابر حممد سامية( دراسة: منها االجنبية
 وبعض. الذات وتقدير اجلسم صورة بني موجبة ارتباطية

 أن) "  Rosen et al., 1987( كدراسة األجنبية"  الدراسات
 صورة عن رضا أقل وكن سالبة، جسم صورة لديهن اإلناث
) Rice,1992( ودراسة. منخفض ذات تقدير ولديهن اجلسد،
 لدى االجيايب الذات بتقدير هامة عالقة اجلسدية للجاذبية
 صورة تكون عندما) Kawalski,2007( دراسة وبينت  ،املراهق
 ،ينخفض لديه الذات تقدير فان املراهق لدى سلبية اجلسد
 الفرد رضا عدم ان أكدت اليت) Rice&Dolgin ,2005( ودراسة
 لدى خاصة الذات عن الرضا عدم على بينسح ،جبسده
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  االحساس أن) Stickle,2007" (ستيكل" يشري كما. الفتيات
 كمتنبئ األوىل املرتبة حيتل اجلسدي باملظهر املتعلق االجيايب
  .املراهقني لدى الكلي الذات لتقدير
  :خالصة

 بني فروق توجد ال أنه اىل توصلنا الفرضيات ومناقشة عرض بعد
. الذات وتقدير اجلسد صورة من كل يف) واناث رذكو ( اجلنسني
 من كل بني        ً احصائيا   دالة عالقة وجود من تأكدنا ذلك اىل باالضافة
). واناث ذكور( املتمدرس املراهق لدى الذات وتقدير اجلسد صورة
  .واالجنبية العربية الدراسات من جمموعة أكدته ما وهذا

 :الهوامش
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  لخلفية السيكولوجية إلهمال العمال معدات الوقاية والسالمة الفرديةا
 بورجي العباس

 .غليزانجامعة معهد العلوم اإلجتماعية،  ،ستاذ مساعد قسم أأ
  

   :تمهيد 
يعترب األمن الصناعي من بني املواضيع الشائكة والراهنة يف 

ذا املوضوع العديد من اجملتمعات املصنعة حيث صدرت يف حق ه
الدراسات واملقاالت املختلفة حسب طبيعة اإلختصاصات وتشعبها، 
دف إىل توفري  ومن بني هذه االختصاصات اآلرغونوميا  اليت 

ويؤول حتقيق هذه اآلمان والراحة للعامل واحلد من األخطار املهنية، 
و جراءات املوجهة حناملتطلبات إىل القيام مبجموعة شاملة من اإل

تسبب  يف اغلب  وقاية العامل من خمتلف أنواع اإلصابات املهنية اليت
األحيان  أضرار جسمانية، ينجم عنها خلل مؤقت أو دائم يف 
إحدى أعضاء اجلسم مما يؤدي إىل فقدان القدرة على العمل، 

أسباب اإلصابات عند العمل عديدة فمنها ما هو مرتبط  بظروف و 
امليكانيكية والكهربائية والكيميائية وغريها العمل السيئة والتأثريات 

على جسم اإلنسان، ومنها ما يتعلق بالعنصر البشري كعدم انتباه 
العامل يف مكان عمله وعند تنقله يف الورشة واملصنع، عدم معرفة 
العامل بقواعد األمن الصناعي، واالستعمال اخلاطئ ملالبس 

، وعدم تنفيذ قواعد العمل اخلاصة، وإمهال العامل ذاته) بدالت(
  .)..األمن الصناعي وقواعد النظام الداخلي وغريها 

  

  
  :تعريف معدات الوقاية والسالمة الشخصية -1

ا أدوات وإجراءات    تعرف معدات الوقاية الشخصية على ا
احتياطية تكفل التقليل أو احلد من أخطار احتمالية مدروسة أو 

مها بوعي وبشكل سليم جمربة، وبالتايل فإن ارتدائها أو استخدا
تعريف  وميكن ،)2005- الرببري( يضمن التخفيف من األخطار،

االوقاية الشخصية معدات  معدات وأدوات وإجراءات وقائية  بأ
تستخدم حلماية العامل من اإلصابات واملخاطر اليت قد تفاجئه 
خالل فرتة العمل يف املنشأة أو ورشة العمل اخلاصة به كما تعرف 

ا  جمموعة من الوسائل اليت يستعملها اإلنسان يف تغطية على أ
ومحاية جزء من جسم أو جسم بالكامل لتقليل اخلطر الناجم عن 

: 2009الشمري،( .تأثري املخاطر املهنية يف بيئة أو مكان العمل
وختتلف معدات الوقاية حسب نوع املهام املطلوب إجنازها ، )41ص

، واملتمثلة فيما لة احلدوثمن طرف العامل ودرجة اخلطورة احملتم
 ،)اخلوذات(واقيات الرأس اخلاصة بوقاية اجلذع،  املالبس الواقية :يلي

 ،)القفازات(واقيات اليدين  ،)سدادات األذن( واقيات السمع
 ،)النظارات الواقية(،واقيات العني )احلذاء الواقي(واقيات القدمني 

 .حبل األمان

  
  (CCHST ,2001) الصناعي المركز الكندي لحفظ الصحة واألمن عن الصادرة يوضح بعض نماذج معدات الوقاية: 01الشكل رقم 

 قبعة
واقية األذن

الوقائية النظارات

 خوذة

القفازات العازلة

نعدام طرف الكمإ  

لوقائيةاألحذية   المطاطية  ا     

السترة المقاومة للحرارة

لفوالذا  
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  :يةأهمية معدات الوقاية الفرد -2
تتضح قيمة  معدات الوقاية الشخصية بتواجد جمموعة من  

الشروط واخلصائص األمنية  العاملة على التقليل أو احلد من أخطار 
ا احتمالية مدروسة أو جمربة، وسيلة وقائية إضافية ومكملة  أي أ

تأمني ومحاية من اجل جملموعة اإلجراءات واالحتياطات اليت تتخذ 
تستخدم معدات ، كما خاطر وحوادث العملالعمال املعرضني مل

الوقاية الشخصية عند وجود احلاالت اليت متثل احتمال حدوث 
إصابة أو امتصاص أو استنشاق أو تالمس مباشر،كما يتبني من 
خالل اإلحصائيات اليت أجريت على جمموعة واسعة من إصابات 

ابات أن نسبة كبرية من اإلص مل يف أماكن عمل خمتلفة النشاطاتالع
بني العاملني تقع يف الرأس والعني والوجه واألقدام واأليدي وفيما يلي 

  :العوامل الرئيسية حلدوث هذه اإلصابات
  .نسبة كبرية من العاملني ال ترتدي معدات الوقاية الشخصية  -
وقاية ال تقوم باحلماية  النسبة اليت ترتدي أنواع معينة من معدات ال -

  .كاملة
من العاملني الذين اصيبوا يف % 70ات أن وقد أثبتت الدراس

من املصابني الباقيني  % 30واليد مل يقوموا بارتداء القفازات الالزمة ، 
يرتدوا قفازات ولكنهم أصيبوا الن القفازات إما مل تكن غري  كانوا

  .مناسبة أو  كانت تالفة 
  ومن خالل ذلك يتم مالحظة األيت• 

نسبة العمال املصابني  فقط من% 16اخلوذات ترتدي بنسبة  -
  جبروح الرأس 

من العمال كانوا يرتدون أدرع محاية الوجه ومع ذلك عانوا % 1 -
  .من إصابات الوجه 

  .يةمن العاملني املصابني يف األقدام كانوا يرتدوا أحذية واق 23% -
بوا من العمال كانوا يرتدوا محاية األعني ومع ذلك أصي 40% -
  )2006-نجاةفريقشبكة( .العنيفي

فعلى ضوء هذه املعطيات الكافلة بإبراز دور وأمهية معدات الوقاية 
الشخصية يف احلد من حوادث العمل واملخاطر املهنية  اليت غالبا ما 

تكون حتمية  لظروف العمل السيئة، خاصة تلك املهام أو املهن  
اليت ال ميكن االستغناء عنها وال التحكم يف خماطرها بالشكل 

ه كالعمل يف مصنع كيميائي أو منشأة مغلقة، ولكي  يتم املرغوب في
حسن االستغالل واالستفادة من معدات الوقاية البد من معرفة 
الطريقة الصحيحة الستعماهلا وكيفية اختيار اجلهاز أو املعد املناسب 

  .لتوافق العامل ونوع املخاطر اليت يتعرض اليها
  

عدات الوقاية والسالمة عالقة العوامل السيكولوجية بارتداء م -3
  :الفردية

إن املبادئ النفسية للسلوك اإلنساين يف العمل من بني العوامل 
األساسية اليت تساعد على الوقاية من احلوادث ألن هذه االخرية 

وال  تدفع الفرد إىل تبين السلوك اآلمن يف تعامله مع حميط العمل،
ي الذي جيب أن يتحقق هذا السلوك إال بالنظر يف  اجلانب اهلندس

 يرتكز على املبادئ األرغونوميا يف تصميم اآلالت ومناصب العمل،
والنظر يف اجلانب النفسي للعامل الذي يدير هذه اآلالت بأعلى 

حيث  مستويات اجلهد من حيث السرعة والدقة املطلوبة يف األداء،
ال ميكن احلديث عن تطوير ماكينات آمنة ال تسبب حوادث دون 

اجلانب النفسي للعامل، كما ال ميكن احلديث عن تطوير النظر إىل 
معدات الوقاية الفردية  اليت تعد من بني وسائل العمل كإجراء وقائي 
ضد األخطار املهنية من ناحية اجلودة والفعالية ومرونة استعماهلا إذا 
مل ننظر يف العوامل السيكولوجية  للعامل واملتعلقة مبدى استعداد 

ا،العامل الرتدائ حيث أن املعرفة السيكولوجية ملكونات  ها وااللتزام 
النسق الفردي للعمال  تكمل املعرفة التقنية واهلندسية ملواقع ومناصب 
العمل، إال أن هناك اجتاه كبري لبعض املسريين والقائمني على شؤون 
املؤسسات الصناعية بإمهال اجلانب النفسي يف التقليص واحلد من 

): " 203: ص 2004(ا السياق يقول العيسوياحلوادث ،ويف هذ
بالرغم من تعداد العوامل السيكولوجية اليت تكمن يف مشكلة احلماية 
من احلوادث هناك اجتاه قوي يف كثري من الشركات إلمهال االجتاه 

هذا اإلمهال ينعكس  ،السيكولوجي يف وضع إسرتاجتية منع احلوادث
العمل ) بدالت (البس سلبا على العامل باالستعمال اخلاطئ مل

اخلاصة، أو عدم استعماهلا، وإمهال العامل ذاته، وعدم تنفيذ قواعد 
األمن الصناعي وقواعد النظام الداخلي، ونتيجة هذه السلوكات 
حوادث العمل الضارة باملؤسسة والعامل، فقد يعرتض العامل على 

س ومن ارتداء النظارات الواقية أو صمامات األذن أو اخلوذات يف الرأ
هنا نبحث يف كيفية تعديل اآلالت واملعدات حبيث تتماشى مع 
اجتاهات العمال وميوهلم حىت تتحقق اإلفادة من كل وسيلة يف 

كما  أشار  ،)2004العيسوي،( الوسائل اليت توفرها إدارة املصنع 
حول إعراض العمال عن ارتداء ) 152:2002(الدكتور بوظريفة 

ا تقدمه هذه األغطية الواقية لألذن من على الرغم مم:"واقيات األذن
مناعة للعمال ضد الضوضاء إال أنه ولألسف ال يرغب أغلبهم يف 
استعماهلا وأهم شكواهم منها تتمثل يف العزلة الصوتية الناجتة عن 
إحساس العامل هلذه األجهزة بأنه قد ضيع معلومات هامة يف حميطه، 
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وبالتايل دخله قد يتأثر  باإلضافة إىل اعتقاده بأن إنتاجه سينخفض
 ".من جراء ذلك

كوسي   دراسة لـ  inrsويف هذا الباب بالذات وردت يف أحباث 
)kusy  (2009  العوامل املؤدية إىل تعرض السمع ذكر  فيها

األخطار النامجة عن لألخطار حيث قسمها اىل ثالثة عوامل هي 
ويعد  الضجيج، ضغوط متعلقة باملهمة ومتطلبات خاصة باملستعمل،

سببني لعدم التزام العمال العامل الثاين والثالث يف نفس الوقت 
  : بواقيات األذن  وذلك كالتايل

يتعلق ذلك باجلانب السيكولوجي :متطلبات خاصة بالمستعمل  -   
للعامل فدافعيته  واستعداده الستعمال معدات الوقاية الشخصية شرطان 

ما يف محاية العامل وال يتح قق ذلك إال بالتحسيس ال يستهان  
املعدات وهذا والتوعية  والتكوين السليم والكايف يف كيفية استخدام هذه 

، كما البد أن ننوه باجلانب اجلمايل هلذه املعدات بال شك دور اإلدارة
  لتحقيق الرضا والراحة النفسية لدى العامل

ضغوط العمل وطبيعته قد تكون عائقا يف :  ضغوط متعلقة بالمهمة - 
، فغالبا ما يشتكي العمال من العزلة داء العامل لواقيات األذندم ارتع

وعدم مساع رفيق العمل واخلوف من الوقوع يف احلوادث جراء عدم مساع 
ما يدور حول العامل فيفقد بذلك خاصية تنبيه حاسة السمع جراء 

أضف إىل ذلك عدم وجود لغة رموز أو إشارات  ارتداء واقيات األذن،
  .جة اختالف يف ثقافات العمال يف غياب دور اإلدارة بالطبعموحدة نتي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

  يوضح  العوامل المؤدية إلى تعرض السمع لألخطار: 02شكل رقم 
 2009 A.kusy  INRS –الصادر عن 

م  املتعلقة  إضافة إىل ذلك يرى جل الباحثني من خالل دراسا
إمهال "اعي أن من مسببات الوقوع يف احلوادث مبجال األمن الصن

، حيث أدرجت ضمن األسباب "معدات الوقاية والسالمة الفردية
عدم إستعمال معدات الوقاية الشخصية أو االستهانة "الشخصية 

، وقد قال )40:، ص 2009الشمري،" (مبعدات الوقاية الشخصية 
وادث عدم أن من أسباب الوقوع يف احل )23: 1994(املهندس زيدان

ويرى " استخدام معدات الوقاية الشخصية الضرورية ألداء العمل
بأن أسباب وقوع " ):2012(املعشري من وجهة نظره الشخصية 

                                         ُ             احلوادث واإلصابات يف املنشآت هي عدم التزام الع مال واملوظفني 
بتطبيق خطة السالمة والصحة املهنية املعتمدة من املنشأة، وعدم 

ويقول  ،"افة السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل      ُ        وعي الع مال بثق
أن املشكلة األساسية اليت تواجه املواقع ):" 44:ص ،2009(احلمداين 

الصناعية واملشرفني عليها يف استخدام مهمات وأدوات الوقاية هي 
إقناع العمالة بارتداء واستعمال هذه املهمات ولو عند الضرورة،و لقد 

اجملال عدة حقائق تتعلق حبل هذه املشكلة  وجد الباحثون يف هذا
مدى تفهم العامل ألمهية هذه املهام واألدوات واقتناعه التام : هي

  :األخطار الناجمة عن الضجيج 
 .الترددات -    شدة التعرض -

  مدة التعرض -
 لألذن(typologie ) النموذج العلمي -

خطر على        
السمع   

  :متطلبات خاصة بالمستعمل 
  .الدافع  -اإلستعمال            -
توافقها مع  - مالية          الج -

.  األذن

  :ضغوط متعلقة بالمهمة 
  اإلتصال -      .المحيط-

 .الفعالةالرموز  –       .العزلة-
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"  الن عدم ارتداء العامل ملعدات الوقاية قد يرجع إىل  ...."بأمهيتها
وال يكرتث االعتزاز بالنفس فهو يعتز بنفسه كثريا الغطرسة و 

ت تؤدي إىل إرباك ه اإلجراءايعتقد أن هذباإلجراءات الوقائية و 
  )266: ، ص2008املوسوي، ( ." تعطيل العمل وال منفعة منهاو 

لزامهم بارتداء إذ غالبا ما تصطدم اإلدارة  مبقاومات عمالية عند إ
هذه املقاومات ميكن أن ترتجم بعدم ارتداء  ،الواقيات الفردية

  :الواقيات من طرف العمال كتربيرات عديدة  
 .وضيق ملرتديها يف العمل تسبب إزعاجا  -

 .عدم التوافق مع مهمات العمل املطلوبة اجنازها -

 عدم الراحة  -

 .العامل الالمجايل للمعد -

 ،INRS، 2010"( اخل....، ظهور أالم الرأسالتعب البصري -
      ) 10:ص
ثا عن سلوك آمن وابتعادا عن سلوكيات ال وقائية كثريا ما وحب

معنوية على الفرد مادية و  خسائريف حوادث مهنية و  تكون سببا
املنظمة كان والبد من الوقوف على ضرورة التوافق بني متطلبات و 

املنظمة وحاجات الفرد وتغليب ثقافة املنظمة على حساب الثقافات 
الفردية للعمال وذلك حبسن االنتقاء والتوجيه والتكوين والرقابة 

التصادم  واإلصغاء بإشراك العمال يف برامج وخطط اإلدارة لتفادي
والصراعات جراء عدم التوافق،وعليه وجب علينا معرفة خلفية 
السلوك البشري وفهمه للتحكم فيه ويف هذا اجملال بالذات جند 

إن العقد : ")06ص :دس( لعقد النفسي حيث يقول مزيان مفهوم ا
النفسي ميثل إحدى املفاهيم القوية لفهم العالقات بني األفراد 

بتشخيص ...التعرف على هذه العالقات واملنظمات، ويسمح لنا
ااملواقف السلوكية يف العم  " . ل وجتاوز الصعوبات املرتبطة 

  :مكونات النسق الفردي -4
  : اإلدراك 4-1

كل املهن وعلى إختالف أنواعها من الطالب واملعلم واملهندس 
واملمرضة وسائق املركبة والطبيب واملساح وعامل التجارة وعامل 

امل الزراعة وإىل آخره من املهن واحلرف واألعمال  الطباعة وع
مجيعها حتمل خطورة عامة، وإذا أدرك الفرد ماهية املخاطر العامة 
واخلاصة ملهنته فإنه سيبقى بعيدا عن اإلصابة باملرض املهين، وذلك 
ألن مجيع األمراض املهنية وبدون إستثناء ميكن منع وقوعها إذا عرف 

العامري، اخلرابشة و .(ية الوقاية منهاخاطر وكيفالعاملون ماهية هذه امل
، وعليه فإن ادرك العاملني لدور مهمات الوقاية )05ص  :2000

ا  الشخصية املانعة للوقوع يف احلوادث واألمراض املهنية اللتزموا 
 وصانوها، ومن خالل ذلك فما هو االدراك؟

ا الفرد على مستوى املناطق  العليا إن أول عملية فكرية يقوم 
املعلومات عن طريق احلواس  للدماغ هي عملية اإلدراك بعد إستقبال

الذي حيدث التفاوت بني واخللل يف هذه احلواس هو  ،اخلمس
حيدد الفروق الفردية، مث تتواصل هذه املعلومات املستقبلة األشخاص و 

مع املعلومات املخزنة يف الذاكرة وعلى أساس هذه العملية تتم 
تمثلة يف اختاذ القرار، وقوفا على موضوع الذاكرة ودورها االستجابة امل

انوه بأن الناس يتذكرون من " ،ختزين اخلربات واملعارف املكتسبةيف 
م  احلسية مايلي   :مدخال

 مما يسمعون ℅20حيتفظ الناس حبوايل  -

 مما يشاهدون ℅30حيتفظون بـ  -

 مما يشاهدون ويسمعون ℅50حيتفظون بـ  -

 يقولونمما  ℅70حيتفظون بـ  -

 اخلتاتنة وأخرون،." (مما يعملون ويقولون ℅90حيتفظون بـ -
 )135ص :  2013

وتعد هذه املعطيات مهمة يف وضع برامج تدريبية وحتسيسية  
 طريقة  اإلنساين خاصة مبهمات الوقاية الشخصية، إذ أن اإلدراك

وترى نظرية علم   به، حتيط اليت املثريات العامل ا ويفسر يستقبل
التجرييب أن لعملية اإلدراك دورا كبري يف حتديد املنبهات النفس 

اخلارجية املختلفة مما يدفع العامل إىل تفادي احلوادث بانتهاج 
عدم إستعمال "األسلوب الوقائي املناسب ألي خطر، كما أن 

عدم ك إىل سوء تصميم أدوات الوقاية و أدوات الوقاية قد يرجع ذل
ة حوادث العمل كلها عوامل تدفع  التعود عليها ونقص الوعي خبطور 

كثريا من العمال وخاصة يف الدول النامية إىل العمل دون إستعماهلا 
بوفلجة، "(ة العامل وسالمته رغم ما يف ذلك من خطر على صح

، وعليه ال ميكننا أن نتحدث عن وعي العمال )143:ص ،دس
خبطورة حوادث العمل  وضرورة إستعمال أدوات الوقاية بدون أن 

ا يف حفظ صحته وسالمته كمنبه ن عرج على إدراك العامل لفائد
يتعرض اإلنسان إىل "واقي من األخطار يف حضور منبهات أخرى إذ 

الكثري من املنبهات وهذه املنبهات ليست بالضرورة بنفس الدرجة، 
حيث يوجد منبهات ومثريات ال تدخل ضمن احمليط اإلدراكي 

ا ليست مهمة له، باإللإلنسان ،ويعود السبب يف ذلك عل ضافة ى أ
املثريات مع زخم من املنبهات واملثريات إىل تزامن حدوث املنبهات و 

األخرى مما أدى إىل صعوبة اإلنتباه هلا بسبب حمدودية قدرات 
فسبب عدم اإلدارك راجع إىل ) 71:ص ،2010العميان،(اإلنسان 

يمية ل تنظعوامل شخصية نفسية تعرب عن إجتاهات األفراد وإىل عوام
، مبعىن هل ميكن أن نقول أن إمهال العمال ملهمات متعلقة باحمليط

الوقاية راجع إىل عدم إدراكهم ملقاصدها وبالتايل فهي غري مهمة 
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م،  فاألفراد يفسرون " وغري مالئمة بالنسبة هلم  وال تسد حاجا
سلوك اآلخرين ضمن حدود النطاق الذي جيدون فيه أنفسهم  

وم استجابة املرؤوسني لطلب الرئيس على أساس ما تق: ومثال ذلك
يعتقد أنه قد مسع ما قاله الرئيس وليس على أساس ما طلبه الرئيس 

وقس على ذلك تعليمات ) 140:ص ،2011،جالب"( .فعال
مشرف السالمة بشأن مهمات الوقاية الفردية، حىت عملية التعود 

ة والسالمة تتطلب نوعا من التوافق العقلي لدور مهمات الوقاي
الفردية، أي أن العمليات العقلية مبثابة حمدد للسلوك من خالل 

 برجمة عقلية متلي عليه املعلومات املستقبلة أو املخزنة وما التعود إال
ا يف مراكزه العليا  ،تصرفاته كما أن معارف وخربات العامل اليت خز

غري وقائية كرتك مهمات الوقاية للدماغ أملت عليه تصرفات 
، فمدركاته مل تنبهه باخلطر احملتمل الذي لسالمة الشخصية مثالاو 

يهدد حياته وسالمته  لسبب بسيط أنه تعود على هذا السلوك ومل 
أن العامل :  يف هذا املقام) 2012(يقع يف حادث إذ يقول شراكي

خيالف قواعد السالمة ألنه عمل بطريقته ومل يسبق له أن إرتكب 
سون احملدثون إىل إعتبار السلوك  البشري ولقد ذهب الدار " حادث 

نتاج عمليات عقلية وإستطاع هذا اإلجتاه املعريف اجلديد أن يتجاوز 
ا املدرسة السلوكية ،فإن أهم ما ميكن ابرازه من  األفكار اليت أتت 
فكرة أساسية هلذا االجتاه هو أن األمر يتعلق مبعاجلة املعلومات هذه 

ية توضح لنا جبالء التعرف على حمددات الفكرة األساسية الدينامك
السلوك من خالل معاجلة املعلومات سواء تلك اليت يستقبلها الفرد 

 ) 14:مزيان، دس،ص( من احمليط أو تلك اليت تكون خمزنة يف ذاكرته 

  :القدرات واالستعدادات  4-2
من البديهي آن الطبيعة البشرية تعرف باختالف وتنوع يف  

دات وهذا ما أكدته دراسات وحبوث علم النفس القدرات واالستعدا
الفارقي من خالل دراسة الفروق الفردية واالستعدادات النفسية 

 ،نتج عن ذلكوالذهنية والبدنية، كالذكاء واملهارات احلسية واحلركية و 
البحث عن ماهية السلوك املاهر ويف نفس الوقت سلوك آمن خايل 

وال يتحقق هذا املقصد ) فري باخلطأ الص(من اخلطأ  وهذا ما يعرف 
إال بتوافق قدرات الفرد مع متطلبات املهنة، كما ال يتحقق إدراك 
املنظمة هلذا الغرض إال بتحليل العمل وتوصيف املهن،ومن مجلة 
االستعدادات املانعة للوقوع يف احلوادث واحملفزة على االلتزام مبعدات 

عن تصحيح األوضاع االستعداد لتحمل املسؤولية الشخصية "الوقاية 
إن  اخلطرة قبل أن يصبح الوقوع يف اخلطر حتميا وال ميكن تفاديه،

معىن أسلوب السالمة التفاعلي هو القدرة على حتمل مسؤولية 
سالمة العمل دون احلاجة إىل وجود شخص آخر للتذكري باخلطر 
وبضرورة ذلك، فااللتزام بأصول السالمة التفاعلية يعين اختاذ 

الوقائية ملنع وقوع اخلطر وحتمل املسؤولية عن توخي  االحتياطات
مثل ذلك ) 13ص:2009 وكالة التخطيط والتطوير،"( السالمة

تعرض " واملقصود من هذا املصطلح  استهداف العمال للحوادث،
بعض األفراد إىل احلوادث مبعدالت أكرب من غريهم من العاملني يف 

) املستهدفون(من العاملني بيئة العمل نفسها، ويطلق على هذه الفئة 
وتستند عملية االستهداف إىل جمموعة من الصفات واملميزات اليت 
جتعل من بعض العاملني أكثر تعرضا للحوادث من غريهم من 

: ، ص2008املوسوي، " (العاملني ضمن الوحدة الصناعية الواحدة
265 .(  

نستطيع اذن أن نعرف االستهداف بأنه استعداد يقوم على 
يئ الفرد للوقوع يف جمموع ة من الصفات واملميزات الشخصية اليت 

احلوادث فتجعل معدهلا عنده أعلى دائما من معدل ما يقع لغريه من 
األفراد الذين يعملون يف نفس ظروف عمله وبعبارة أخرى يتوقف 

فريى بعض  االستهداف على الفرد نفسه ال على املوقف اخلارجي،
وادث استعداد عام أو مسة عامة يتسم الباحثني ان االستهداف للح

ا بعض األفراد فتجعلهم أدىن إىل التورط يف احلوادث بوجه عام أي 
يف املصنع ويف البيت ويف الشارع بصرف النظر عن نوع احلادثة ونوع 
العمل ،فاإلستهداف يورط صاحبه يف احلوادث أيا كانت خطورة 

ا حىت وإن كانت الظروف  اخلارجية للعمل األعمال اليت يقوم 
ومن املفيد معرفة  ،)262: ، ص2001عبد الغين،(مالئمة مواتية 

دف إستبعادهم أثناء عملية  خصائص املستهدفني للحوادث 
  :من اهم خصائصهم ما يلياإلختيار اليت جتري يف املنظمة و 

 .عدم اإلنتباه فهم ضعيفوا االنتباه  وشارذوا الذهن -

هدفون يتميزون بضعف إدراكهم ضعف اإلدراك للخطر، فاملست -
 .للخطر الذي ينطوي عليه التصرف

االنفرادية وخمالفة اجلماعة فاملستهدف ال ميتثل لرأي اجلماعة ومييل  -
 .إىل تكوين رأي مستقل عن رأي اجلماعة

ضعف دافع اإلنتماء للجماعة فهو مييل إىل معاداة اآلخرين  -
ينة أو نظام معني وال ودافعيته ضعيفة إىل اإلنتماء إىل مجاعة مع

يتعاون مع األخرين لطبيعة العالقات واملمارسات اإلجتماعية  
كاإلدمان على املخدرات والكحول و اجلو اإلجتماعي السائد نتيجة 
العالقات بني األفراد يف التنظيم وهذه العوامل كثريا ما تكون سببا 

 ).146:بوفلجة ،دس، ص(حلوادث العمل 

حول األشخاص املستهدفني ويتضح من خالل ما ذكر 
م يفتقرون لبعض القدرات كقدرة اإلدراك واالتصال  للحوادث أ
والرتكيز، هلذا يعرضون أنفسهم لألخطار وال يلتزمون بقواعد األمن 

أما الشخص ذو القدرات العالية اليت تناسب متطلبات " الصناعي،
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ا  العمل متكنه من فرص عالية ألداء عمله بصورة جيدة كما أ
تساهم بشكل كبري يف عملية اإلدراك وتفسري املعلومات اليت 

  ).24ص:مزيان، دس".( يستقبلها من احمليط
فالعامل ذو القدرات العالية مع اخلربة املطلوبة يتمكن من 
استيعاب مبدأ السالمة املهنية وفهم ثقافة املنظمة بدون عناء يذكر 

 والرضا املهين، عن طريق عملية اإلدراك وبالتايل يصل إىل التكيف
كما أن لإلعاقة اجلسدية  كنقص السمع والبصر، احلساسية، تأثري 
م، هذا القصور اجلسدي واحلسي  بالغ يف اجتاهات العمال ومدركا
يؤثر يف تكيف العامل مع حميطه ويف تعامله مع األشياء والوقائع لذا 
مة حيدث االمتناع من طرف العامل عن ارتداء معدات الوقاية والسال

الفردية، فحواس العامل تعترب األساس الذي يعتمد عليه يف أداء 
ونذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض من هذا القصور  عمله،

  :اجلسدي واحلسي املؤثر يف تكيف العامل مع حميطه وإدراكه له
تعترب حاسة السمع عند العامل العادي الذي ال  :ضعف السمع  - 

 يف الوقوع جتنبه األول لألخطار املهنية، كمايعاين قصور مبثابة املنبه 
      ً غالبا   اآلالت من الكثري بأن ، علما وارتكاب احلوادث املختلفة اخلطأ

 من انتباه للفت تكفي يسبق عطلها طبيعية غري أصوات عنها يصدر ما

وقوعه  اخلطر قبل وتدارك طبيعية مسع حباسة متتعه حالة يف عليها يعمل
، أما يف حالة قصور حاسة السمع عند )29: ص ،2006 املغين،(

العامل زيادة إىل ذلك ارتدائه واقيات األذن يكون من الصعب عليه 
  .إدراك األخطار الصادرة من بيئة العمل ومن اآلالت لعدم مساعها 

يعترب ضعف البصر عامل من العوامل املؤدية إىل  :ضعف البصر - 
لشخصية حيث يرجع عدم ارتداء العمال ملعدات الوقاية والسالمة ا

ذلك اىل ضعف متييز العامل ألجزاء اآللة ووحدات اإلنتاج، فالرؤية 
غري الواضحة ملنصب العمل مع إرتداء مهمات الوقاية غري املصممة 
هلذه الفئة  قد يؤدي إىل الوقوع يف األخطاء واحلوادث وإضاعة 

  الوقت هلذا يستغين العامل عنها  
ب يف املكان املناسب يف جمال  وضع الرجل املناس :الحساسية - 

العمل تتطلب معرفة خاصة ملتطلبات العمل ومقارنتها مع قدرات 
الصحية –ومؤهالت العامل من الناحية النفسية  والذهنية واجلسدية 

، فمن األخطاء الشائعة ملؤسسات الدول النامية إنتقاء عمال  -
جراء  إلعتبارت ذاتية ال موضوعية علمية ، فالعامل قد يعاين 

حساسيته املفرطة من بعض املواد املصنعة ملعدات الوقاية والسالمة 
الفردية ،خاصة إذا مل يتوفر البديل أو تعذر وجوده ألسباب 
بريوقراطية أو مادية، ففي هذه احلالة فإن العامل معرض للخطر 
بإرتدائه ملهمات الوقاية والسالمة الفردية وبعدم ارتدائها مع وجوب 

  أن اإلدارة حتثته على اجملازفة واملخاطرة بصفة غري مباشرة العمل ، إذ 

  

يوضح اعراض جسدية يعاني  جراء حساسيته :  03شكل رقم 
المفرطة من بعض المواد المصنعة لمعدات الوقاية والسالمة 

  ) Crepy، INRS، 2009(الفردية الصادر عن 

  :الحاجات والدوافع  4-3
حلاجة يربطنا مبفهوم الدافعية، ال شك أن احلديث على مفهوم ا

للعالقة اإلرتباطية الكائنة بني هذين املفهومني، فغالبا ما يبحث الفرد 
وهذا يعين " عن إشباع أشياء تنقصه فهذه األشياء تسمى باحلاجات،
  أن احلاجة هي اليت تولد لدى الفرد الرغبة والدافع للقيام 

  

فاحلاجة إذن هي   ،بالسلوك الذي بدوره يقوم بإشباع تلك احلاجة
كل القوى والعوامل اليت حتفز الفرد وتدفعه ألداء العمل من حتقيق 

 ،) 22: ،صدسمزيان، "( الرضا واليت ترتكز على عدة حاجات 
كما نستطيع ان نستخدم معرفتنا بدوافع االشخاص يف ضبط وتوجيه 
يئة بعض  سلوكهم إىل وجهات معينة وأهداف معينة، من خالل 

ا أن تثري فبهم دوافع معينة حتفزهم إىل املواقف اخل اصة اليت من شأ
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القيام باألعمال اليت نريد منهم أداءها، ومننعهم من القيام ببعض 
 2008 غباري،"( األعمال األخرى اليت ال نريد منهم أدائها 

حالة استثارة وتوتر داخلي تثري : ويعرف الدافع على أنه ،)13ص:
هدف معني، فمن هذا الباب فإن اثارة السلوك و تدفعه إىل حتقيق 

دوافع العمال بغية اإللتزام مبعدات الوقاية والسالمة الفردية يتطلب 
األعمال اليت نريد منهم ( برامج حتفيزية للقيام بالسلوك املرغوب  

األعمال األخرى (و برامج عقابية لردع السلوك غري املرغوب ) أداءها
 Abraham ذكر أبرهام ماسلو ، ولقد)اليت ال نريد منهم أدائها

Maslow  يف نظرية احلاجات إختالف وتنوع احلاجات األساسية
واليت عرفت بسلم ماسلو للحاجات،  وأكد ابراهام ماسلوا على أن 
                                              ً     عملية اإلشباع لتلك احلاجات تتم بشكل تصاعدي ابتدءا  من 
ا                       ً                                احلاجات األساسية وانتهاء  حباجات حتقيق الذات، حيث يرى أ

ة تفاعل بني احلاجات ودوافعها إلشباعها ،فالسلوك البشري عملي
تدفعه حاجاته ودوافعه لذا وجب توافق حاجات املنظمة وحاجات 
الفرد، لكي ال حيدث تصادم وصراع بني احلاجات املختلفة فعلى 
سبيل املثال ال احلصر قد تكون  احلاجات األولية واألساسية 

ملقابلة متثل حاجات أفراد هذه للمنظمة األمن الصناعي ويف اجلهة ا
املنظمة االحرتام والتقدير واحلاجات الفسيولوجية فان مل تعمل 
املنظمة على حتقيق احلاجات الفسيولوجية لألفراد ففي هذه احلالة 
م فقدوا احرتام وتقدير منظمتهم هلم  يشعر العمال بإحباط شديد وأ

ملهنية وإلزامهم وان حاجة املنظمة لألمن بإرساء ثقافة السالمة ا
مبهمات الوقاية والسالمة الشخصية مثال ما هو إال زيادة يف احتقار 
م األساسية والتفكري األوحد للمنظمة يف  املنظمة هلم بإمهال حاجا
هذه احلالة هو حتقيق أهدافها على حساب أهدافهم مما يفرز عدم 

اليمها، الرضا عند العمال ومقاومة سياسة املنظمة وعدم االكرتاث لتع
فتحفيز سلوك العمال ودفعهم إىل االلتزام مببادئ السالمة املهنية 
م األولية، هذا السلوك اإلداري دال على  ينطالقا من حتقيق حاجا
فهم إدارة املنظمة للسلوك البشري وبذلك ترتك املنظمة انطباعا لدى 

ا  وتقديرا أفرادها أن االلتزام بتعاليم السالمة ما هو إال حفاظا إلطارا
وكلما كان املناخ الصناعي فيه وفرة من الفرص السيكولوجية " هلم،

واإلقتصادية كلما كان سلوك العامل خاليا من احلوادث وهذا ما 
يوفر له فرصة وضع األهداف البعيدة والقريبة املدى حبيث يكون يف 

  )276:العيسوي، دس، ص".( االمكان حتقيقها 
  
  
  
  

  :القيم الشخصية  4-4
القيم مصدر وحدة اجلماعة واألساس الذي تشاد عليه  تعد 

ا، وتكامل فعاليتها فكل األشياء احمليطة بالفرد واجملتمع حتمل  نشاطا
بالنسبة لألفراد واجلماعة قيما تتفاضل يف مستواها، وتتباين يف 
ا، وعندما يوازن الشخص بني جمموعة من األشياء أو بني  درجا

هو يوازن القيم املعطاة هلذه األشياء أو جمموعة من أمناط السلوك ف
هلذه األمناط السلوكية، ويدل ذلك على أن لكل فرد موقف إزاء 
األشياء احمليطة به أو اجتاه حنوها جيعلها مفضلة بالنسبة إليه أو 

  .مستبعدة
هي قيم األفراد اليت متثل أحكامهم اخلاصة  فالقيم الشخصية

م، ومبادئهم اليت ينظرون من خالهلا لل مواقف أو العالقات احمليطة 
ا ) Halstead   )1996 ويعرف املبادئ " القيم الشخصية بأ

واملعتقدات األساسية واملثل واملقاييس اليت تعمل مرشدا عاما للسلوك 
".( أو نقاط تفضيل يف صنع القرار أو لتقومي املعتقدات واألفعال

 )07ص:2009الزهراين،

يا  حتدد أمناط السلوك الذي يتبناه إذن  فالقيم إعتقاد ثابت نسب
الفرد إزاء املثريات واملنبهات املختلفة القادمة من احمليط، فهي معيار 
ومرجع السلوك ينظر من خالله الفرد إىل ما جيب أن يكون عليه 
سلوكه وسلوك اآلخرين، وعلى أساس القيم يفاضل الفرد بني املواقف 

أن سلوك العامل اجتاه  فيحبذ منها ما يشاء ويرتك ما يشاء، اذ
معدات الوقاية والسالمة الفردية املتمثل يف ارتدائها أو عدم ارتدائها 
ا  يقف على قيم العامل الشخصية، فقد يكون سباقا باملطالبة 
لنفسه ولغريه وميتنع عن العمل عند عدم توفرها إذا اعتقد بأن معدات 

فظ الذات من الوقاية والسالمة الفردية تعد سببا من األسباب ح
األخطار واحلوادث، هذه السلوكيات اآلمنة من طرف العامل مرجعها 
ا ورسخت يف ذهنه منذ الطفولة عن طريق  قيمه الشخصية اليت كو
مؤسسات التنشئة كاألسرة واملدرسة واجملتمع على شكل عادات 
وتقاليد وتعاليم دينية وثقافية، فمبادئه حنو السالمة أملت عليه 

قراراته، اذ ميكن القول أن العالقة بني القيم واالجتاه عالقة اجتاهاته و 
تكاملية أي أن الفرد يتخذ اجتاها حسب قيمه، وإذا اعتربنا أن القيم 
مبادئ راسخة يف النفس متيز الصواب عن اخلطأ ومتتاز بالثبات 
النسيب ،لذلك فمن الصعوبة تغيريها أو تعديلها إال جبهد كبري مقارنة 

ت لذا جيب على املنظمة أن تعزز القيم اإلجيابية وحتاول مع االجتاها
تغيري أو تعديل القيم السلبية من خالل احلوافز والدورات التدريبية 

  :واإلقناع للحصول على القيم االتية
  مستوى الوالء وااللتزام بالعمل 

 احرتام قوانني ولوائح العمل 
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  مكانة العمل لدى الفرد 

  : االنفعاالت 4-5
 بدون فاحلياة ، الدافع سلوكنا يف      ً حيويا       ً دورا   نفعاالتاال تلعب

ا – واالنفعاالت معانيها كل وتتعقد تصبح راكدة انفعال  شأن شأ

 لسلوكه، حمركة فهي وبالتايل نشاط الكائن،  توجه – البيولوجية الدوافع

      ً بعيدا   أو موضوع مرغوب حنو السلوك يوجه     ً متاما   كالدوافع فاالنفعال

أن  يف البيولوجية الدوافع عن خيتلف أنه إال روه،مك موضوع عن
 ، 2003 خليفة،(  خارجي ملثري معرفية الستجابة نتيجة يظهر االنفعال

وترى  نظرية الضغط والتكيف أن العامل الذي حتت  ،)130 : ص
ضغوطات وتوترات غالبا ما يكون عرضة للتورط يف احلوادث أكثر 

لضغوط الناجتة من الظروف من عامل متحرر وتشري هذه األخرية ل
اخلارجية أو ما يطلق عليها بالفيزيقية كاإلضاءة، درجة احلرارة، 
الضوضاء،و الرطوبة وظروف أخرى كمرض العامل أو الضغط الناتج 

، فاملوقف يف هذه )11:، ص2004بوشقور، كرارمة، .(عن اإلدمان 
لقلق احلالة يتجلى يف الظروف املادية اليت ختلق جوا من التوتر وا

النفسي املتزايد لدى العمال خوفا من الوقوع وارتكاب احلوادث 
النامجة عن األخطار املهنية احمليطة به، فتعبريا عن سخط العامل 
وعدم رضاه ينفعل بالبحث شعوريا أو ال شعوريا عن الصراعات مع 
املسئولني خاصة مراقيب السالمة املهنية بتمرد يف عدم اإللتزام  بإرتداء 

الوقاية والسالمة الشخصية، أو مبدأ حتطيم الذات والقابلية  معدات
فإرتداء معدات الوقاية  بالنسبة له يعرب عن  يف ارتكاب األخطاء،

خوف العامل من املدير أو املراقب العن قناعة بضرورة ارتدائها حلفظ 
نفسه ، وهذا ما قد يفسر جتاهلها من طرف العامل يف غياب 

يقصد  صاحبه إىل التأزم النفسي ،حيث التوتر هذا املراقب، كما يدفع
ذا املصطلح حالة من التوتر النفسي تنشأ من عوامل يف نطاق 
العمل كوجود رئيس مستبد أو من متاعب منزلية أو اجتماعية أو 
 اقتصادية أو من عوامل شخصية كوجود مرض أو عاهة لدى الفرد،

كسي وثيق بني ولقد الحظ كثري من الباحثني أن  هناك ارتباط ع
الروح املعنوية للعمال يف املصنع وبني معدل احلوادث وكلما هبطت 

ة أخرى وجد أن أكثر هذه الروح زاد معدل احلوادث،ويف دراس
إن يف العمل أقل وقوعا يف احلوادث و قبوال من زمالئهم العمال حبا و 

عبد الغين، . (أكثرهم بغضا من زمالئهم أكثرهم تورطا يف احلوادث
 ).257: ص ،2001

 اخلطر ومواقف القلق أن على كثرية جتريبية دراسات دلت وقد

 فإذا التصلب إىل به مييل أي السلوك مرونة من الشديد خيفض والتأزم

 كانت     ً طرقا   احلياة مشاكل حل املواقف ويف هذه يف يصطنع بالفرد

 لدى احلال كما هي ، اليوم جمدية تعد مل لكنها قبل من حلها يف جمدية

 سلوكه يف      ً تصلبا   أكثر فهي ) نفسي مبرض املصاب أي( ايبالعص

 زاد مىت يقل التصلب هذا أن     ً أيضا   التجريب دل كما وتفكريه واجتاهاته

 من وبالرغم ،)101 : ص ، 1984 ، اخلالق عبد(. باألمن الفرد شعور

 إال أن ، الضغط موقف يف  التكيفية قيمتها هلا القوية االنفعاالت أن

 الفرد، أداء يعطل قد القوي فاالنفعال أخرى، مواقف يف مرةمد      ً آثارا   هلا

، )131 : ص ، 2003 ، خليفة(  .عقباه حيمد ال ما على فعل وجيربه
      ً عنصرا   تتناول ال عملية كونه هي البارزة االنفعال خصائص ومن

سلوك، كالرغبة يف  إىل يؤدي دافع أو نزوع إنه فحسب بل        ً وجدانيا  
لسالمة الشخصية، وال يتحقق ذلك إال  بعد  ارتداء معدات الوقاية وا

توفر جو عمل آمن من الناحية الفيزيقية وغري الفيزيقية، حبيث 
وتفكريه واجتاهاته ويصبح أقل تصلبا  ينعكس ذلك على سلوك العامل

وأكثر مرونة ،حيث ترى النظرية االجتماعية ان الظروف االجتماعية 
مل بتفاعلها مع الظروف البيئية الصعبة وغري املالئمة اليت يعيشها العا

ا ان جتعل العامل اسري االنفعاالت  السيئة للعمل، من شأ
واالضطرابات النفسية املستمرة وبالتايل الوقوع يف شبح حوادث 

 ترافق اليت اإلجيابية املشاعر وتعترب ،)30:،ص 1985 عويضة،(العمل 

       ً مستقبال   عقلال تدعو وهي اليت للدماغ، دانية مكافأة مبثابة اخلربة

واإلجناز؛  واالستكشاف كاالبتكار املختلفة التفكري أشكال ملمارسة
 االنفعاالت كانت إذا وأما    ً   آمنا ،  يكون احلالة هذه يف املخ ألن

 املادة فإن واخلوف، والقلق كالتهديد سلبية ومؤملة للخربة املصاحبة

 مقاومة ( قاومةبامل للرد             ً الفرد متحفزا   جتعل الدماغ يفرزها اليت الكيمائية

 وبالتايل على نفسه، للمحافظة وذلك ) املهارة تعلم أو املعلومة دخول

فقد يقاوم  ،)1 : ص ، 2005 ، صالح .(والتعلم والرتكيز االنتباه يتدىن
ا يف  العمال اإلدارة يف ارتداء معدات الوقاية والسالمة الفردية أل

هذه  هلا يوميا،إعتقادهم ليست حال فعلي لألخطار اليت يتعرضون 
ديدات حقيقة تزيد من خماوف وقلق العمال،  فال  األخرية تعرب عن 
ميكن للقفاز الواقي مثال أن يكون سبيال للوقاية من املواد اخلطرة 
خاصة إذا شهد العامل حجم األضرار اليت قد تسببها هذه املواد 

       ً متحفزا  الفرد  جتعل كيمائية الدماغ مادة إفراز اخلطرة ،مما يؤدي إىل

 . مبقاومة تعلم أية معلومة تتعلق باملعدات الوقائية للرد

  :االتجاهات  4-6
تعترب االجتاهات النفسية نظام من املعتقدات واملفاهيم واملشاعر  

أي تنظيم متكامل  اليت تؤدي إىل ميول سلوكية حنو مواقف معينة،
ية مبراحل من املفاهيم وامليول السلوكية، ومير تكوين االجتاهات النفس

خمتلفة أوهلا احلصول على معلومات أو أفكار عن املفاهيم واملعتقدات 
مث يلي ذلك أن يكون الفرد جمموعة من املشاعر اخلاصة بالتأييد أو 
عدمه ودرجة كل منهما وأخريا بتفاعل كل من اجلانب الفكري 
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والعاطفي يتكون امليل السلوكي للفرد والذي يعرب من خالله عن رأيه 
  .اعرهومش

إن عدم اإللتزام العمال مبعدات الوقاية والسالمة الفردية خري 
دليل على سلوكيات غري آمنة نابعة عن قناعات شخصية ومعتقدات 

ميكن بناء تصور حول اجتاهات العمال حيث  وأفكار األفراد اخلاطئة،
حنو قواعد السالمة املهنية واخللفيات السلوكية وراء خرق القواعد 

  :واملتمثلة فيما يلي) خمالفات(احملظور  والوقوع يف
 غري خمالفة الفهم. ( القواعد تطبيق بكيفية األفراد معرفة عدم -1

 )متعمدة

 غري خمالفة  الوعي .(إلتباعها قواعد توجد ال كأنه األفراد تصرف 2-

 )متعمدة

 يقدرون ال فهم ولذلك بعملهم تتعلق ال القواعد بأن األفراد اعتقاد 3-

 ) منطية خمالفة.(القواعد هلذه خرقهم عن طر النامجةاملخا حجم

 أستطيع ال( . للقواعد الصارم باإلتباع العمل اجناز املستحيل من 4-

 )موقفيه خمالفة) (العمل تنفيذ

 .القواعد إتباع دون ومالئم أسرع بشكل العمل اجناز ميكن أحيانا 5-

  )أفضل بشكل تنفيذ العمل أستطيع(
 )تفاؤلية خمالفة (

 وفشلهم مرة ألول األفراد فيها يقع اليت املشكالت حل يف التعجل 6-

  ) 2009 ،شراكى( )استثنائية خمالفة( .التدريب اجليد إتباع يف
يوضح التصنيف املذكور سلفا أمثلة عن هذه القناعات 
الشخصية كأن هذه القوانني ال ختصهم بل جعلت لغريهم أو 

ية اإلستغناء عنها أو تعجلهم يف حل املشكالت والعوائق وإمكان
تعترب هذه القواعد األمنية  كاحبة لسرعة األداء أو لصعوبة العمل مع 

ويعد خرق القواعد و ارتكاب املخالفات األتباع الصارم للقوانني،
تعبريا عن اجتاهات العمال املختلفة حنو التعليمات األمنية، كما 

مة املهنية، وهذا يرتجم ماهية السلوكيات الالوقائية اجتاه مبادئ السال
وصنفه إىل ستة أنواع من املخالفات  بنيت ) 2009( شراكىما أورده 

على أفكار ومعتقدات رسخت يف الذهن عن طريق اخلربة واملعرفة 
سواء كانت معرفة صحيحة صائبة أم معرفة خاطئة، حبيث حتدد هذه 

، هلذا نرى املعتقدات سلوكه وتساعده يف التعامل مع عناصر احمليط 
سلوكيات غري آمنة إما جلهل صاحبها بالقوانني أو جهله لكيفية 

فإن  تطبيق القواعد وإما لتعصبه وتعنته مبوقفه وعلى هذا االساس
معرفة هذه اجلوانب النظرية لإلجتاه يساعدنا على التنبؤ بسلوكات 
األفراد إزاء املثريات املختلفة اليت قد يتعرضون هلا ومن مث معرفة درجة 

واملعارضة للعمال إجتاه الربامج املقرتحة من طرف اإلدارة أي  املوافقة

معرفة إجتاهات العمال حنو تعاليم السالمة املهنية عامة و مهمات 
  .الوقاية والسالمة الشخصية خاصة

تشري امليول واالهتمامات إىل الرغبة  :إلهتمامات والميول ا 4-7
،ولقد أصبحت لشيء معني  -الكراهية –أو عدم الرغبة  –احلب  –

امليول املهنية من املوضوعات احلديثة واملطروقة بشدة يف جماالت علم 
النفس الصناعي والسلوك التنظيمي ،وذلك ملا هلا من اثر يف التوجيه 
ا من ناحية مع  النفسي لألفراد إىل األعمال اليت تناسب متطلبا

ل من تنشأ وتتطور امليو ألفراد من ناحية أخرى، و ميول واهتمامات ا
تفاعل الفرد مع خرباته واحتكاكاته بالبيئة، فمن رصيد خربات الفرد 

، ينمو كه مع غريه من الزمالء واملنظماتأثناء منوه وتطوره واحتكا 
لديه شعور بالرغبة يف احلب وامليل إىل أشياء معينة ، وعدم الرغبة أو 

وتعترب  ،) 185ص: ماهر، دس(.الكراهية أو النفور من أشياء أخرى
من أقدم النظريات اليت  تناولت امليول هي )  1909بارسونز ( ظرية ن

حيث ربطت امليول مبقدار ما حيتاجه العامل يف املصنع حىت حيقق 
أكرب إجناز، فكانت املصانع على شاكلة أرباب العمل ال يهمهم إال 
قيام  العامل بأداء عمله فقط دون االهتمام مبيله أو حىت رضاه عن 

ذا ظهرت نظرية بارسونز اليت تفرتض أن التكيف املهين هذا العمل، ل
الداهري، . ( يزداد عندما تنسجم خصائص الفرد وميوله مع املهنة

  )1999. الكبيسي
اما نظرية التحليل النفسي فرتى أن احلوادث هي أفعال مقصودة  

ال شعورية حيث يعتقد أصحاب هذه املدرسة التحليلية أن اإلصابة 
عدوان ال شعوري موجه للذات، حيث يؤكد  اجلسدية إمنا هي

أصحاب مدرسة التحليل النفسي أن هناك عوامل و دوافع ال شعورية 
أي ال يشعر الفرد بوجودها تدفع صاحبها إىل التورط يف احلوادث 
دفعا من هذه الدوافع وميل الشعوري إىل التهرب من بعض 

كون احلوادث املسؤوليات أو االبتعاد عن أداء بعض األعمال، و قد ت
وسيلة إلرضاء ميول عدوانية الشعورية على غري أو النفس فقد تكون 
احلادثة وسيلة جللب احلزن على األهل أو لالنتقام منهم وذلك عن 
طريق ارتكاب احلوادث يف املصنع أو يف الشارع أو البيت وبالرغم ما 
لديهم من خربة وذكاء وصحة موفرة وسالمة يف احلواس وترجع هذه 

  ).259:، ص2001عبد الغين، (دوافع الالشعورية إىل أحداث مؤملةال
ا السلوك اجملازف  ومن السلوكيات اخلطرة اليت تعرب عن ميول أصحا

 ,Wild, 1982)لوايلد  Risk Homeostasis فنظرية توازن املخاطرة 

اليت تفسر احلوادث املرورية بنفس الطريقة اليت حيدث  (1994 ,1986
ً               لبيولوجي يف اجلسم، فضغط الدم مثال  يزداد بزيادة فيها التوازن ا                              

املواقف املتوترة وينخفض يف املواقف املرحية أو املرخية،و تشري إىل أن 
الفرد يضع مستوى اجملازفة الذي يقبله او يرغب فيه وفقا إلدراكه 
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فهو يقوم برفع مستوى اجملازفة املرغوب حني يدرك . الذايت للموقف
، ويقوم خبفضه حني يدرك ارتفاع اخلطر، ويف  اخنفاض مستوى اخلطر

كل احلاالت حياول جعل املعادلة متوازنة جبعل الفارق بينهما أقرب 
إىل الصفر،واجملازفة تشري إىل ميل الفرد إىل االخنراط يف فعل أو سلوك 
قد ينطوي على نتائج اجيابية أو سلبية مع عدم اليقني بالنتائج 

  .   (Trimpop, 1994)املتوقعة
ويف جمال العمل، ال توجد أدلة امبرييقية كثرية حول عالقة اجملازفة 

ات ، إال إن الدراس  (Clarke & Cooper, 2004)حبوادث العمل
املتوفرة تؤكد على دور اجملازفة يف إصابات العمل خاصة عند العمال 

الذين  Parker, Stradling and Manstead (1996)املبتدئني 
مييلون إىل القيام بسلوكات جمازفة مثلما أشار إىل ذلك ويستايب ولوا 

Westaby and Lowe (2005) ووجد لوبنر ،Lubner (1992)  أن
أمريكا الذين ارتكبوا حوادث يف جمال الطريان قائدي الطائرات يف 

حصلوا على درجات عالية يف اإلثارة والبحث عن املغامرة،  ويظهر 
تأثري اجملازفة يف حوادث العمل حتت غطاء نظرية االستهداف اليت 
ترى أن من خصائص الشخص املستهدف للحوادث ميله اىل اجملازفة 

 Kunce) 1967(ونس وحب اإلثارة كما أشار إىل ذلك كل من ك
) 2013مقدم،. Miner and Brewer (1983)(وماينر وبراور 

،وميكن أن تفيد نظرية املوازنة يف شرح السلوك الالوقائي للعامل 
واإلدارة الظاهر يف إمهال مبادئ السالمة والوقاية، حيث أن ميل 
العامل للمجازفة مبين على سوء تقديره للموقف، والدال على ذلك 

قراراته غري املتوقعة، واليت تبقى جمرد احتماالت ال غري إما هو نتاج 
أن ينجح بقيام عمله بدون اصابة وإما يفشل والفشل يعين أن يعرض 

  .نفسه إلصابة أو يتسبب يف تلف معدات أو آالت
    :الخاتمة

استنادا ملا ذكر يعترب الفرد الركيزة األساسية واجلوهرية يف جتسيد 
م بأسس ومبادئ السالمة املهنية، فاإللتزام أي سياسة أو برنامج يل

مبهمات الشخصية مرتبط بدرجة وعي العامل وإدراكه لدورها الواقي 
إذ قد تضرب تعليمات وقوانني ادارة املؤسسة  من اخطار العمل،

عرض احلائط وبالتايل فشل سياسة املؤسسة يف حتقيق األمن الصناعي 
الواجب الرتكيز على اجلانب  هلذا كان من ومحاية مواردها اإلنتاجية،

ا اذ أن ما نالحظه  السيكولوجي للعامل بادراك اجتاهاته واإلهتمام 
على العمال من سلوكات ما هي إال ردود أفعال للسياسات املنتهجة 
من طرف اإلدارة، فالعقوبات والرقابة االدارية  وحدها ال تنفع ان مل 

ات الوقاية الفردية تكن فيه رغبة حقيقية للعمال يف ارتداء معد
،فالسالمة اليت نريدها يف املؤسسة أعم وأمشل من أن تكون جمرد امر 
ي إذ إن السالمة احلقيقية هي رقابة ذاتية نابعة من قناعات األفراد  و

ينتج عنها سلوكات آمنة صادرة عن قناعات شخصية بعد إدراك 
  .للمخاطر املهنية 

  قائمة المراجع  
دحت عبد احلميد، علم النفس اإلداري، الطبعة النيال مايسة أمحد ،م )1

 )2010(اإلسكندرية،  الثانية، دار الفتح للطباعة والنشر،

احلمداين معن حيىي ،األمن والسالمة الصناعية اإلسعافات األولية، الطبعة  )2
 )2009(األوىل ، دار للنشر والتوزيع، عمان 

ي، دار أسامة للنشر العيسوي حممد عبد الرمحان، علم النفس املهين والصناع )3
 )2004، -والتوزيع، عمان

العيسوي حممد عبد الرمحان،علم النفس واإلنتاج،دون طبعة، الدار اجلامعية  )4
 للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية،دس

العميان حممود سلمان، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، الطبعة  )5
 )2010(اخلامسة، دار وائل للنشر، عمان 

حممد عبد الرضا ،السالمة واألمن الصناعي، الطبعة األوىل ،دار  الشمري )6
 )2009(صفاء للنشر والتوزيع ، عمان، 

اخلرابشة مازن عبد الكرمي، العامري عبد الرمحن حممد، السالمة املهنية  )7
 )2000(،الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، 

لطيف ، الكركي وجدان خليل، اخلتاتنة سامي حمسن ، أبو أسعد أمحد عبد ال )8
عمان  مبادئ علم النفس ، الطبعة الثالثة ، دار املسرية للنشر والتوزيع ،

)2013(  
واقع اجراءات األمن والسالمة املهنية املستخدمة يف , املغين صقر أميمة )9

غزة  -اإلسالمية املنشآت قطاع الصناعات التحويلية يف قطاع غزة اجلامعة
األعمال، رسالة ماجيستري  إدارة التجارة ،قسم يا كليةالعل الدراسات ،عمادة

 )2006(يف ادارة األعمال،

بوفلجة غيات مبادئ التسيري البشري دار الغرب للنشر والتوزيع، ) 11
 )2008(وهران،

بوظريفة محو، الضوضاء خطر على صحتك،خمرب الوقاية واألرغونومية، ) 12
 )2002(اجلزائر،

السلوك التنظيمي يف عصر التغيري، الطبعة  جالب إحسان دهش ،إدارة) 13
 )2011(األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان 

وير اإلدارة العامة للثقافة العمالية ، دليل السالمة وكالة التخطيط والتط) 14
 .)  2009(والصحة املهنية، وزارة العمل،اململكة العربية السعودية، 

هنية ،الطبعة األوىل ، دار الفكر للنشر زيدان حسان،السالمة والصحة امل) 15
 )1994(والتوزيع، عمان 

ماهر أمحد، السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات، الدار اجلامعية للنشر ) 16
 والتوزيع، اإلسكندرية، 

 )د، س(مزيان حممد، العقد النفسي،دار الغرب، ،الطبعة األوىل، وهران ) 17    

  )2011( األردن، ارة املنظمات، دار صفاء،إد حممود عالء الدين،) 18    
مقدم عبد احلفيظ ،دور اجملازفة يف حوادث احلياة ، جامعة نايف العربية للعلوم ) 19    

  )2013(األمنية،
شراكي تامر عبد اهللا ،حماضرة تدريبية عن السلوك اآلمن رئيس جلنة التدريب ) 20    

  باجلمعية العربية             
  )2009(حمرتيف السالمة ، خلرباء و     
التقيد بالسالمة املهنية يف مواقع العمل ضرورة إلبعاد شراكي تامر عبد اهللا ، ) 21   

  )2012(مصر، ،             ُ    املخاطر عن الع مال
عويضة كامل حممد علم النفس الصناعي ، دون عدد الطبعة، دار الكتب العلمية، )22  

 )1996(بريوت ،
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  )   2006(،  معدات الوقاية والسالمة الشخصية يف بيئة العمل فريق شبكة جناة،) 23  
     www.nadjet.com        25/12/2007:تاريخ اإلطالع على الوثيقة

  ) 2005(ري ، دليل السالمة والصحة املهنية ادم الربب) 24
           02/11/2006:تاريخ اإلطالع على الوثيقة 

http://www.education.gov.bh  
  :المراجع باللغة الفرنسية 

25) Alain kusy , Les équipements de protection individuelle 
de l’ouïe choix et utilisation. Achevé d’imprimer par Corlet. 
Imprimeur. S .A ; en France édition INRS ED 868 ,2009 
  26) Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, 

équipement  de protection individuelle  2005  
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20/02/2008  
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  االحتراق النفسي لدى األطباء المختصين
   )تغانمجامعة مس. شعبة علم النفس(حابي خيرة 

  )جامعة مستغانم.علم النفس  شعبة(بن احمد قويدر . دو 
  المقدمة

كل نشاط مهين يتضمن جمموعة من املهام ،املسؤولية، املشاكل 
واملتطلبات، اليت تعترب جزء ال يتجزأ من احلياة يف العمل، يف معظم 
 ،احلاالت يكون هناك توازن بني املتطلبات واملهام من جهة والكفاءة

ات اجلسمية ،النفسية واالجتماعية، للعامل من جهة أخرى، أما القدر 
إن حدث العكس فهنا تظهر جمموعة من االضطرابات واالختالالت 

اك   .اليت تؤدي بالعامل اىل التوتر واالجهاد وصوال به اىل اإل
هذا ما جيعل العمل خيرج من اجلانب الصحي اىل اجلانب 

 اهلوية، للعمل وهي حتقيق الذات، املرضي، وهنا تظهر الصورة الثنائية

 .الصحة من جهة واملعاناة  االضطراب من جهة أخرى

  اإلشكالية
هناك ضغوط يف بيئة العمل قد تسبب الشعور بالتوتر وتكون 
مصادرها مشرتكة بني خمتلف املهن، حيث جند الوسط الصحي على 
وجه العموم واألطباء من جهة خاصة لديهم متطلبات تتوقف على 

العمل الذي يقومون به وهذه األخرية هي اليت حتدد لنا نوعية  نوع
الضغط الذي يصيب الطبيب املختص ومن بينها االحرتاق النفسي 

"burnout "  
تعد مهنة الطب  املختص من انبل املهن االجتماعية وذلك ما 

 الوظائف بني من ميكن اعتبارها حيث متد به من خدمات إنسانية ،
 االستعجاالت اإلنعاش  كاجلراحة   للخطأ فيها الجم ال اليت واملهن
 املستشفيات يف الكبري واالكتظاظ الضغوط كثرة أن ،إال الطبية
 كضعف التنظيمية املتغريات اىل إضافة األطباء يبذله الذي واجلهد
 قد اليت املهنية األخطاء ارغامات العمل، وترية مع مقارنة الراتب
 النفسية الصحة على يرتتب كله هذا املريض، حبياة أحيانا تؤدي

كما أكدت جمموعة من الدراسات اليت   .بالسلب املختص للطبيب
ذا اجملال من البحث على انتشار ظاهرة االحرتاق النفسي  اهتمت 

، تكشف صاحل الطبية خاصة منهم األطباء واملختصونبني مهين امل
االكتابات حول املمارسة الطبية و  األعداد املتزايدة من ك املعاجلني ا

أن من بني هؤالء الذين تتمثل مهنتهم يف تقدمي املساعدة فان 
األطباء االستشفائيني هم الفئة األكثر تعرضا للضغط املزمن 

  واالحرتاق النفسي
 ).Bowman et Allen ,1985 ;Greber,1983 ;Hawk et Scott ;1986  (  

ا ما يؤكد ذلك النتائج اإلحصائية والدراسات اليت مت القي ام 
  ، فمن بينها نذكر دراسة على مستوى العامل األورويب والعامل العريب

  
 Soler 2008سولر و أخرون (و دراسة )  chanon 1994شانون (

et al  ( و دراسة) 2003كوهن cohon  ( ودراسة) 2000سرتينارليود 
lioyd streiner  ( ودراسة) 2007فاكيني فيليميين faquine 

filimini (  
أكدت هذه الدراسات ) 2011كومليأنطوان لوترنار وفالرييان ( دراسة

من األطباء العامون واملختصون يعانون من  %60على انه ما يقارب 
  .االحرتاق النفسي 

كما توصلت دراسات جزائرية اىل إثبات التأثري السليب لالحرتاق 
جلويل (النفسي لدى فئة املمارسني للصحة وخمتصون كدراسة 

سعاد (ودراسة ) 2005حامت وهيبة (ودراسة ) 2003ة شتوحي نسيم
طاييب (ودراسة ) 2012جديات عبد احلميد (دراسة ) 2011خملوف 
كل هذه الدراسات بينت حجم املعاناة النفسية ) 2013نعيمة 

  .واملستوى املرتفع لالحرتاق النفسي 
 فرد 231 على) Chakali 2002( ا قام اليت الدراسة كشفت كما
 من% 60 أن على بالبليدة السرطان مكافحة مبركز ممرضني أطباء من

اك من يعانون األطباء  االحرتاق من األول البعد( االنفعايل اإل
 ،)الثاين البعد(الشخصي اإلجناز نقص من يعانون% 40 و) النفسي

 البعد( الشخصي اإلجناز نقص من يعانون األطباء من% 24و
  ) .الثالث

ؤولة اىل االهتمام اكثر بالصحة النفسية هذا ما دفع باجلهات املس
ملهين القطاع الصحي من أطباء وخمتصني وممرضني وغريهم، الدليل 

 2002أكتوبر  27املؤرخة بتاريخ  18على ذلك التعليمة الوزارية رقم 
املوجهة اىل كل مديري الصحة العمومية واملؤسسات االستشفائية 

 خاصة الصحة مهين يواجه ما غالبا :"...املتخصصة اليت جاء فيها 
 وضعيات املركزة، العناية ومصاحل االستعجالية املصاحل يف العاملني
 م، يتكفلون الذين املرضى معاناة ضد الدائم كفاحهم يف قصوى
 وانفعالية فكرية ألعباء أيضا لكن للمهنة الكمي للعب خيضعون فهم
 ظيميةالتن للضغوط نظرا املكثف النشاط ذات املصاحل يف تتزايد

 ،نقص الرضا عدم ميتزج أين املهين مبعاشهم املرتبطة تلك أو العالئقية
 معاناة االرغامات هذه كل عن ينجز ،قد القرارات اختاذ يف املشاركة
 اىل فتؤدي مالئمة غري العمل ظروف تكون ملا خصوصا نفسية
 "  Burn out" النفسي لالحرتاق القصوى وتظاهرته املهنة ضغط

(Instruction Ministérielle N 18.2002)   
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ىل فهم و تفسري مصدر هذه الظاهرة، نسعى من خالل هذا البحث ا
الدارسون يف مثل هذا اجملال من البحوث بان املهن اليت فالباحثون و 

ا عدة األخر و تعمل على مسا " مبهن املساعدة االجتماعية"اليت يلقبو
بيعة املهنة حرتاق النفسي عن طتولد ضغطا مستمرا يصل اىل اال

 جمموعة بانه:") 1982(ذلك حسب ما جاء يف تعريف ماسالش و 
 والتجرد االنفعالية الطاقة واستنفاذ العصيب االجهاد يف تتمثل أعراض

 اجملال يف اإلجناز عن الرضا بعدم اإلحساس   الشخصية النواحي من
 نوعا يؤدون الذين األشخاص لدى حيدث أن ميكن الذي و املهين
 Maslach"(الناس مع املباشر التعامل تقتضي اليت لاألعما من

1982(  
على ضوء ما تقدم ميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف 

  :التساؤالت التالية
 سلبية نفسية حالة انه على يعرف النفسي االحرتاق كان اذا  -

 هذه من البحث عينة أفراد يعاين هل العمل، ضغوط عن نامجة
 ؟  احلالة

  الفرضيات
 األطباء املختصون من حالة االحرتاق النفسي وذلك وفقا يعاين -

 .ألبعاده الثالثة 

  أهداف البحث 
   املختصني األطباء لدى النفسي االحرتاق مستوى  على التعرف -
 األطباء لدى النفسي االحرتاق اىل املؤدية األسباب على التعرف -

   املختصني
 ءاألطبا لدى النفسي لالحرتاق تعبري أشكال عن الكشف -

  املختصني

 االحرتاق مقياس اختبار وثبات صدق مدى  على التعرف حماولة
 لدى النفسية الضغوطات عن الكشف يف (MBI) ملاسالش النفسي
 .الصحي الطابع ذات البحوث يف واعتمادها املختص الطبيب

  أهمية البحث
  .النفسي االحرتاق مبوضوع املختصني األطباء اهتمام إثارة  -1
 يف نتائجها باستثمار الصحة وزارة الدراسة ههذ تفيد أن نامل  -2

  . املختصني األطباء وضع حتسني
. املختصون األطباء واقع على نظرة احلالية الدراسة هذه تلقي -3

 وبالتايل. النفسي االحرتاق مستوى التعرف خالل من وكذلك
 احللول وإجياد املشاكل هلذه للتصدي الكفيلة اإلجراءات اختاذ

 .ليهاع للتغلب املناسبة

  

  تحديد المصطلحات 
  تعريف االحتراق النفسي

  )1974هاربارت فرويدنبرجر ( حسب 
تصيب اجلسد تستنفذ طاقته احليوية  اإلحباطو  اإلعياءهو حالة من  

 Pierre canoui et(نتيجة املتطلبات اليت تفوق قدرة الفرد 

Aline :2008 (  
  )1982(حسب ماسالش 

 الطاقة واستنفاذ العصيب جهاداال يف تتمثل أعراض جمموعة بانه"
 عن الرضا بعدم واإلحساس الشخصية النواحي من والتجرد االنفعالية
 الذين األشخاص لدى حيدث أن ميكن والذي املهين اجملال يف اإلجناز
 "الناس مع املباشر التعامل تقتضي اليت األعمال من نوعا يؤدون

)Maslach 1982(  
  االحتراق النفسي

 األطباء يواجهها اليت العمل ضغوط عن نامجة ةسلبي نفسية حالة
 هلذا األداء يف اخنفاض من تسببه ملا العمل بيئة يف املختصون
 نقص. الشعور تبلد. االنفعايل االجهاد( ابعاد3 ذو وهو .الطبيب
ملستوى   اإلجرائي التعريف ،كما يتحدد) الشخصي باإلجناز الشعور
 على املختص الطبيب يهاعل حيصل اليت بالدرجة النفسي االحرتاق
  ) MBI(النفسي لالحرتاق ماسالش مقياس

  الطبيب المختص
شهادة اصل على شهادة دكتوراه يف الطب و هو املختص املمارس احل 

  .الدراسات الطبية املتخصصة
  للبحث المنهجية اإلجراءات
 بالدراسة، احمليطة التساؤالت ومجلة البحث مشكلة لطبيعة نتيجة
 صحة اختبار دف وذلك التطبيقية الدراسة لىع الباحثة اعتمدت
 حتليلية وصفية دراسة يف املتمثل البحث منهج وفق الفرضيات
 اجملتمع، يواجهها مشكالت أو مشكلة دراسة على أساسا اعتمدت
 يثريها اليت واالستفسارات األسئلة على ولإلجابة احلقيقة الكتشاف
نفسي لدى األطباء يف مستوى االحرتاق ال املتمثل البحث، موضوع

  .املختصون
  البحث وعينة مجتمع تحديد

األطباء املختصون  يف للبحث اإلحصائي اجملتمع يتمثل 
 بلغ الذي  تيارت لوالية املستخدمني للقطاع العام القطاع اخلاص،

مديرية الصحة  إحصائيات حسب وذلك خمتص) 130( عددهم
 ئياتإحصا حسب تيارت لوالية والسكن وإصالح املستشفيات

  2014 لسنة
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 التوزيع طريق عن الطبقية العشوائية بالطريقة العينة اختيار مت
 طريق عن حتديدها ومت) 104( العينة حجم وكان املتماثل،
   ):01( الجدول%. 95 الثقة مستوى عند املعيارية، اجلداول
  البحث عينة خصائص يوضح

  %النسبة المئوية  العدد  النوع
  %68.3  71  ذكر
  %31.7  33  أنثى

  100  104  المجموع

  أداة البحث
  Maslach Burnout Inventroy [MBI ] 1996مقياس االحتراق النفسي لماسالش

يقيس أعراض االحرتاق   Maslach & Jackson & Leiter 1996مقياس االحرتاق النفسي هو سلم طور من قبل ماسالش وجاكسون و ليرت 
  :الثة أبعادفقرة مقسمة على ث 22النفسي ، وهو مكون من 

  عدد فقراته  البعد   الرقم 
اك   01 اك يف العمل:االنفعايلاإل   فقرات  09  يقيس املشاعر االنفعالية و اإل
  فقرات 05 يقيس املشاعر السلبية جتاه الزمالء و املرضى:املشاعرتبلد   02
  فقرات 08  ملختص يقيس الرغبة يف النجاح و اإلجناز الشخصي للطبيب ا:الشخصينقص اإلجناز  03

  التنقيط
  ) درجات 6-0(مت تدريج هذا املقياس ليدل على تكرار الشعور حسب مقياس ليكارت اىل سبع درجات مبدى يرتاوح من 

يحدث قليال في   ال يحدث أبدا
  السنة

يحدث مرة واحدة في 
  الشهر

يحدث بعض األحيان 
  في الشهر

يحدث مرة واحدة 
  في األسبوع

يحدث بعض المرات في 
  ألسبوعا

  يحدث يوميا

0  1  2 3 4  5  6  
ما بني الفرد حسب هذا املقياس ال يصنف انه يعاين أو ال يعاين من االحرتاق النفسي و إمنا يصنف على أساس درجة االحرتاق النفسي عنده ترتاوح 

  :مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة مثلما سوف نوضحه يف اجلدول التايل
  لالحتراق النفسي و كيفية تنقيطه   Maslachمقياس تصنيف أبعاد ): 02(الجدول رقم 

  منخفض  متوسط  مرتفع  األبعاد
  17-0  29-18  فما فوق 30  اإلنهاك االنفعالي
  5-0  11-6  فما فوق 12  تبلد المشاعر

  فما فوق 40  39-34  33-0  نقص اإلنجاز الشخصي
Maslach & J Jackson & Leiter : 1996 page .99-113) ( 

  ثبات المقياس في الدراسة الحالية دراسة صدق و 
  )طريقة المقارنة الطرفية(صدق التمييزي 

، يقصد به قدرة االختبار على دق التمييزي أو املقارنة الطرفيةص
، بدرجة مرتفعة من الصفة أو السمة التمييز بني األفراد الذين يتمتعون

 وبني األفراد الذين يتمتعون بدرجة منخفضة من نفس الصفة أو

، ويكون ذلك من خالل مقارنة مة املراد قياسها من املقياسالس
الثلث األعلى من درجات املقياس بدرجات الثلث األدىن بالنسبة 

  للمقياس الكلي 
تتم هذه املقارنة عن طريق حساب الداللة اإلحصائية لفرق بني 

) متوسط الثلث األدىنمتوسط الثلث األعلى و (املتوسطني 
 

  .لفروق بين المتوسطي الثلث األعلى و الثلث األدنى للمقياس الكلي" ت"اختبار  نتائج) : 03(الجدول 
  الداللة اإلحصائية  "ت"قيمة    االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  

  0.00 62.022-  5.33846  50.4706  الثلث األدنى
  6.15320  84.3235  الثلث األعلى

أن قيمة االحتمال  يف اجلدول أعاله،) ت(نالحظ من نتائج اختبار 
و هي اصغر من  0.00تساوي ) P. Value(أو الداللة اإلحصائية 

، مما يدل على وجود فروق جوهرية ، و بالتايل يوجد  0.05مستوى 

فروق بني درجات الثلث األعلى و درجات الثلث األدىن للمقياس 
مبقارنة املتوسطات املبينة يف اجلدول أعاله جند أن متوسط الثلث 

= م(اكرب من متوسط درجات الثلث األدىن ) 84.3235= م(ى األعل
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، وعليه فان هذا املقياس لديه القدرة على التمييز فيما ) 50.4706
خيص قياس االحرتاق النفسي لدى األطباء املختصني بالتايل ميكننا 

  .احلكم على أن املقياس صادق

صدق املفردات وذلك باستخدام :  صدق االتساق الداخلي -ب
امل ارتباط بريسون إلجياد معامل االرتباط بني كل مفردة و الدرجة مع

  .الكلية للبعد الذي تنتمي اليه 
بعد تطبيق األداة وتفريغ النتائج ،قمنا حبساب معامل ارتباط بني 

م الكلية لكل بعد تنتمي اليه    .درجات األفراد لكل فقرة مع درجا
  )N=104(لدرجات لكل فقرة و الدرجة الكلية للبعد لمقياس االحتراق النفسي لماسالشمعامالت االرتباط بين ا) : 04(الجدول رقم

  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة
1  
2  
3  
4  
5  
6  

0.76* 

0.74*  
0.75*  
0.58* 
0.48* 
0.59* 

7  
8  
9  

10  
11  
12  

0.69*  
0.86* 
0.72* 
0.67* 
0.61* 
0.52* 

13  
14  
15  
16  
17  
18  

0.82* 
0.73* 
0.51* 
0.83* 
0.68* 
0.59* 

19  
20  
21  
22  
 

0.58* 
0.71* 
0.45* 
0.70* 

  )0.01عند مستوى داللة ( *                                     
  ثبات األداة

  طريقة الفا لكرونباخ
  اس االحتراق النفسي لماسالشيوضح معامالت الفا لكرونباخ لكل بعد من أبعاد مقي): 05(الجدول

  معامل الفا لكرونباخ  عدد الفقرات  البعد  الرقم
  0.90  09  اإلنهاك االنفعالي  01
  0.54  05  تبلد المشاعر  02
  0.75  08  نقص اإلنجاز الشخصي  03

  0.76  22    مجموع فقرات المقياس
  

   النصفية التجزئة طريقة
 الزوجية البنود و ديةالفر  البنود درجة بني االرتباط معامل حساب مت

 وهو) 0.72( يساوي النصفي ارتباط معامل أن واتضح العينة، لكل
 يؤكد مما)) 0.78 براون سبريمان ومعامل) 0.05( مستوى عند دال
  .الثبات من عال بقدر يتمتع املقياس أن

   اإلحصائية والمعالجة التحليل أسلوب
 البحث فرضيات صحة من والتحقق الدراسة بيانات حتليل بغرض
 طريق عن معاجلته يف األيل باحلاسب االستعانة مت ،لقد املقرتحة
 Statistical (spss) االجتماعية للعلوم  اإلحصائية الربامج

Package For Social Sciences  على باالعتماد وذلك  

  :التالية اإلحصائية األساليب
  العينة خصائص وتصنيف لرتتيب املئوية النسب و التكرارات-
   املتوسط حساب مت حيث والتشتت املركزية النزعة مقاييس ستخراجا-
   بريسون االرتباط معامل استعمال-

 التجزئة بطريقة الثبات معامل حلساب :براون سبريمان معادلة-
  للمقياس النصفية

   الفقرات ومجيع املقياس ألبعاد الثبات معامل حلساب: لكرونباخ الفا-
  )التمييزي صدق( املتوسطني بني الفروق لقياس  T-TEST اختبار

 االحرتاق مستوى متوسط ملعرفة واحدة لعينة T-TEST اختبار-
  الدراسة عينة لدى النفسي

  عرض ومناقشة النتائج الخاصة الفرضية األولى
األطباء : "اليت تنص على أن من اجل اختبار الفرضية األوىل

  ."ثالثة املختصون يعانون من االحرتاق النفسي وفقا ألبعاده ال
مت حساب املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري ألبعاد االحرتاق  

النفسي الثالثة، كما مت استخراج النسب املئوية للمستويات الثالثة 
باإلضافة اىل نتائج اختبار ) مرتفع.متوسط . منخفض(لكل بعد 

داللة الفرق  دف مقارنة  one sample t testلعينة واحدة ) ت(
القيمة الدنيا للمستوى (القيمة االختبارية ط العينة و بني متوس
دف هذه ) املتوسط و ذلك بعد حتويل الدرجات اىل متوسطات ، 
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العملية اإلحصائية اىل اختبار الفرض باختالف متوسط التوزيع عن 
 test(القيمة االختبارية  spssقيمة ثابتة يطلق عليها يف برنامج 

value . (  
الرئيسية ثالثة فرضيات جزئية حتدد املستويات  اندرجت حتت الفرضية

  الثالثة لالحرتاق النفسي لدى األطباء املختصون

  :وتنص على ما يلي :الفرضية الجزئية األولى
اك " يعاين األطباء املختصون من االحرتاق النفسي على بعد اإل

   "االنفعايل

  اإلنهاك االنفعالي اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة على بعد ): 06(الجدول رقم 
أبعاد االحتراق 

  المستويات  النفسي
المتوسط   المجموع

  الحسابي
االنحراف 
  %  ت  المعياري

  
  

  اإلنهاك االنفعالي

    39.4  41  ] ≥ 17 [ مستوى منخفض
  

23.44  

  
  

13.34  
  25  26  ] 29 – 18 [ مستوى متوسط
  35.57  37  ]فما فوق  30 [ مستوى مرتفع

  
التكراري ألبعاد الذي يبني التوزيع ) 06(ل اجلدوليتضح من خال
اك االحرتاق النفسي ، أن اعلى نسبة لالحرتاق النفسي على بعد اإل

من جمموع أفراد  %39.4االنفعايل تقع يف املستوى املنخفض بنسبة 
اك  %35.57، تليها نسبة العينة يف املستوى املرتفع على بعد اإل

من األفراد على مستوى متوسط  % 25االنفعايل، بينما حتصل 
اك االنفعايل   .على بعد اإل

توى متوسط من مما يدفعنا القول أن أفراد العينة يعانون من مس
اك االنفعايل  23.44ن خالل املتوسط الذي بلغ يتضح ذلك م اإل

  . ] 29 – 18 [يفوق احلد األدىن للمستوى املتوسطو 
مقارنته بالدرجة االختبارية  بعد تقدير املتوسط احلسايب للعينة ، متت

اك  18 املستخلصة من مقياس االحرتاق النفسي على بعد اإل
  .االنفعايل و هي القيمة الدنيا للمستوى املتوسط 

اك االنفعايل  باحنراف و  X =23.44بلغ متوسط العينة على بعد اإل
ذا املتوسط بالقيمة ،يظهر بعد مقارنة ه SD =13.34معياري 

بان هناك فروق دالة إحصائيا بني الدرجتني  18هي االختبارية و 
الفرق دال عند مستوى داللة و أن هذا  T =4.16حيث بلغت قيمة 

، وعليه هناك فروق جوهرية بني املتوسطني لصاحل متوسط 0.001
وبالتايل فان افرد  )لعينة اكبر من القيمة االختباريةمتوسط ا(العينة 

و قد مت تلخيص  .اك االنفعايلستوى متوسط من اإلالعينة خيربون م
  :نتائج املقارنة يف اجلدول االيت 

 
 
 
 
 

  لعينة واحدة على بعد اإلنهاك االنفعالي Tنتائج اختبار ): 07(الجدول رقم 
  مستوى الداللة  درجة الحرية  Tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القيمة االختبارية  البعد

  0.000  103  4.16  13.34  23.44  18  اإلنهاك االنفعالي

  :يلي ما على وتنص :الجزئية الثانية الفرضية
   "تبلد املشاعر  بعد على النفسي االحرتاق من املختصون األطباء يعاين"

  تبلد المشاعر  بعد على الدراسة لعينة الوصفي اإلحصاء): 08( رقم الجدول

  المستويات  أبعاد االحتراق النفسي
  االنحراف المعياري  بيالمتوسط الحسا  المجموع

      %  ت

  تبلد المشاعر
]  5 -  0[ منخفض  مستوى  53  50.96  

  
6.14  

  
4.35  

] 11 – 6[ متوسط  مستوى  38  36.53  
]  ≤ 12 [ مرتفع  مستوى  13  12.50  
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الذي يبني التوزيع التكراري ألبعاد االحرتاق ) 08(يتضح من اجلدول 
نفسي على بعد تبلد املشاعر فتقع النفسي أن اعلى نسبة لالحرتاق ال

يليها املستوى ، %50.96اعلى نسبة يف املستوى املنخفض ب 
مث املستوى املرتفع  ،% 36.53املنخفض على بعد تبلد املشاعر بنسبة 

  . %12.50على تبلد املشاعر بنسبة 
إن هذه النتيجة تدل على أن أفراد العينة يعانون من مستوى   

نفسي على بعد تبلد املشاعر و يتضح ذلك متوسط من االحرتاق ال
وهو يفوق احلد األدىن  6.14من خالل املتوسط الذي بلغت قيمته 

  )11 – 6(للمستوى املتوسط بقليل 
 6بعد تقدير املتوسط احلسايب للعينة متت مقارنته بالدرجة 

هي ق النفسي على بعد تبلد املشاعر و املستخلصة من مقياس االحرتا

لعينة واحدة،  Tلمستوى املتوسط، و باستخدام اختبار القيمة الدنيا ل
و باحنراف معياري  6.14بلغ متوسط العينة على بعد تبلد املشاعر 

 6، يظهر بعد مقارنة هذا املتوسط بالقيمة االختبارية  و هي  4.35
) T(فان هناك فروق دالة إحصائيا بني الدرجتني حيث بلغت قيمة 

عليه هناك و  0.73مستوى داللة لفرق دال عند و هذا ا) 0.33(
متوسط العينة اكرب (فروق بني املتوسطني لصاحل متوسط عينة الدراسة 

و بالتايل فان أفراد العينة خيربون مستوى ) من القيمة االختبارية 
متوسط من تبلد املشاعر وقد مت تلخيص نتائج املقارنة يف اجلدول 

  :االيت 

 المشاعر لعينة واحدة على بعد تبلد Tنتائج اختبار ) : 09(الجدول رقم 

  مستوى الداللة   درجة احلرية   Tقيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة االختبارية  البعد
  0.73  103  0.33 6.144.35 6  تبلد املشاعر 

  :يلي ما على وتنص :الجزئية الثالثة الفرضية 
   "نقص اإلجناز الشخصي بعد على النفسي االحرتاق من املختصون األطباء يعاين"

  نقص اإلنجاز الشخصي  بعد على الدراسة لعينة الوصفي اإلحصاء): 10( رقم الجدول
أبعاد االحتراق 

  النفسي
االنحراف   المتوسط الحسابي  المجموع  المستويات

  %  ت  المعياري
نقص اإلنجاز 

  الشخصي
    45.19  47  ] ≤ 40[  منخفض مستوى

  
37.07  

  
  

6.61  
  25  26  ] 39 – 34[  متوسط توىمس

  29.80  31  ] ≥ 33[  مرتفع مستوى
  

الذي يبني التوزيع التكراري ألبعاد ) 10(يتضح من خالل اجلدول
االحرتاق النفسي على بعد نقص اإلجناز الشخصي أن أغلبية أفراد 

خفضة على بعد نقص اإلجناز يتمتعون بدرجة من 45.19العينة 
ألفراد الذين ميثلون مستوى املرتفع من نفص ، أما نسبة االشخصي

، يف حني جند أن نسبة األفراد  29.80اإلجناز الشخصي فكانت 
  .25ط على بعد نقص اإلجناز الشخصي الذين لديهم مستوى متوس

مما يدفع القول اىل أن أفراد العينة يعانون من مستوى متوسط من  
ذي بلغ نقص اإلجناز الشخصي  يتضح من خالل املتوسط ال

 – 34 [و هو يفوق احلد األدىن للمستوى املنخفض بقليل  37.07
39 [ .  
 االختبارية بالدرجة مقارنته متت ، للعينة احلسايب املتوسط تقدير بعد
 اإلجناز نقص بعد على النفسي االحرتاق مقياس من املستخلصة 34

  . املتوسط للمستوى الدنيا القيمة وهي  الشخصي

اك بعد على العينة متوسط بلغ  باحنراف و X= 37.07 االنفعايل اإل
   معياري

SD= 6.61 هي و االختبارية بالقيمة املتوسط هذا مقارنة بعد ،يظهر 
 قيمة بلغت حيث الدرجتني بني إحصائيا دالة فروق هناك بان 34

T= 4.74 وعليه ، 0.001 داللة مستوى عند دال الفرق هذا أن و 
 متوسط( العينة متوسط لصاحل طنياملتوس بني جوهرية فروق هناك
 خيربون العينة افرد فان بالتايل و )االختبارية القيمة من اكرب العينة

 نتائج تلخيص مت قد و  الشخصي اإلجناز نقص من متوسط مستوى
  :االيت اجلدول يف املقارنة
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  نقص اإلنجاز الشخصي  بعد على واحدة لعينة T اختبار نتائج ):11(الجدول رقم 

القيمة   عدالب
  االختبارية

المتوسط 
  الحسابي

مستوى   درجة الحرية  Tقيمة  االنحراف المعياري
  الداللة

  0.000  103  4.74  6.61  37.07  34  نقص اإلنجاز الشخصي

الراي  مع العديد من الدراسات  لقد اتفقت هذه الدراسة يف
) stordeur 1998(منها دراسة : البحوث اليت أجريت يف هذا اجملالو 
اس نسبة االحرتاق النفسي لديهم يت أقيمت على املمرضني لقيال
عالقتهم برئيس املصلحة ، فتوصلت اىل أن الشدة متوسطة على و 

اك االنفعايل ، أي ما يعادل  ،  إن هذه  %24.3مستوى بعد اإل
نقص الدعم : الشدة ترجع لعوامل ضغوطات دقيقة من بينها

اعات بني الزمالء  وفاة االجتماعي ، الضغوطات يف العمل ، الصر 
م    .املرضى و معانا

قد أقرت العديد من الدراسات اليت أجريت على األطباء املختصني 
 faquine(بكندا، و دراسة ) chanon 1994(   من بينها دراسة

filiminé 2007 (سة بفرنسا ، درا) بفرنسا) 2011أنطوان لوترنار ،
 يعانون من من األطباء املختصني % 40اىل  % 30أن حنو 

  .االحرتاق النفسي متوسط  الشدة وذلك وفقا ألبعاده الثالث 
اليت مت تطبيقها على املمرض ) 2000البدري (من جهة أخرى دراسة 

خلصت اىل وجود درجات متوسطة على كل من البعد األول و البعد 
يف حني كان . الثاين ، ودرجة عالية من نقص اإلجناز الشخصي

نتائج املتوصل اليها يف دراستنا احلالية  مقارنة مع  هناك اختالف يف ال
على أطباء العيون ) 2007مينار  -فيفرس-الشونس -مرندة(دراسة 

اك انفعايل مرتفعا ،  %45بكندا أن  من أطباء العيون يعانون من ا
من مستوى مرتفع من تبلد  %40.3يف حني وصلت ما نسبته 

ى مرتفع من نقص اإلجناز يعانون من مستو  %25.4املشاعر، كما أن 
توصل )  Ramirez A et al 1995(الشخصي ، يف حني جند أن 

من األطباء املختصني يعانون  من مستوى  %60اىل أن ما نسبته 
( ويف دراسة . مرتفع من االحرتاق النفسي ذلك تبعا ألبعاده الثالث 

A.S Nissen 2003  (   من أطباء  % 40توصل اىل أن نسبة
انون من مستوى مرتفع من االحرتاق النفسي و ذلك تبعا اإلنعاش يع

 501على )  Kilfedder C.J 2001(أما دراسة  .ألبعاده الثالث 
يعانون من مستوى مرتفع على بعد  %41.9طبيب عقلي وجد أن 

اك االنفعايل و    .يعانون من تفكك الشخصية %16.4اإل
ء املختصني على األطبا) Whippen D.A et al 1993( أما دراسة 

 %55، أن طبيب خمتص 520يت مت تطبيقها على يف طب السرطان ال
  .يعانون من مستوى مرتفع  لالحرتاق النفسي تبعا ألبعاده الثالث

اليت أقيمت ) Frelds Al et al 1995(كما توصلت أيضا دراسة 
يعانون من االحرتاق  %50على عينة من أطباء اإلنعاش لألطفال أن 

  .على مستوى أبعاده الثالث النفسي املرتفع
على أن أطباء اإلنعاش أن ) canoui P 1996(كما جند أيضا دراسة 

يعانون من االحرتاق النفسي املرتفع على مستوى األبعاد  41%
  .الثالث

ا  على ) Embriaco N et al 2007(بالنسبة للدراسة اليت قام 
حرتاق يعانون من اال % 80.6أطباء اإلنعاش الفرنسيني وجد أن 

 %51.4النفسي املرتفع على مستوى أبعاده الثالث، يف حني أن 
 Poncet MC et al( يتمنون تغيري مهنة طب اإلنعاش لألطفال   

2007(  
من خالل الدراسات السابقة و نتائج دراستنا احلالية نفرتض أن 
هناك اختالف يف معاناة األطباء املختصني من تناذر االحرتاق 

روبيني مقارنة مع األطباء املختصني اجلزائريني يف النفسي لدى األو 
  .مستوى االحرتاق النفسي و ذلك تبعا ألبعاده الثالث

حيث الحظنا أن األطباء املختصني يف الدراسة احلالية يعانون من 
مستوى متوسط من االحرتاق النفسي على مستوى أبعاده الثالث، 

تصني األوروبيني يف حني شدة االحرتاق النفسي لدى األطباء املخ
مرتفعة على مستوى أبعاده الثالث ، النتائج سالفة الذكر  بينت أن  
هناك نسبة معتربة منهم قامت باالنتحار، يرجع هذا االختالف بني 

الذي يكاد ينعدم يف ) البعد الديين(الفئتني اىل البعد األنثروبولوجي 
املسلمة اليت ترى أن  البيئة األوروبية مقارنة مع البيئة اجلزائرية العربية

، حيث أن املرحلة النهائية افيا ملا جاء يف الكتاب والسنةاالنتحار من
ذلك ما يسمي النفسي توصل بالفرد اىل املوت، و من االحرتاق 

يف هذا األخري ال يستطيع الفرد العامل التكيف .  karochiاليابانية 
امع هذه الضغوطات فيقوم باالنتحار  ئي ملعاناته الذي يعتربه حل 

بالعكس جند عند الطبيب   ت اليت تواجهه يف بيئته املهنيةالضغوطاو 
املختص اجلزائري الذي يعتمد على أساليب مواجهة أخرى تتمثل يف 

ها ، الصوم و غري اليت تتمثل يف االستغفار، الصالةالطقوس الدينية 
اليت توصلت ) 2011.سعاد خملوف ( هذا ما وجدناه يف دراسة و ... 
 أن هناك عالقة ارتباطية بني الدعاء ودرجة االحرتاق النفسي لدى اىل

تخفيف من الطبيب اجلراح حيث كشفت عن أمهية الدعاء يف ال



 

222 

إبرازه كأسلوب عالجي صحيح قائم بذاته درجة االحرتاق النفسي و 
  .يعمل على ختفيف من حدة االحرتاق النفسي لدى الطبيب اجلراح

وره العديد من مسببات الضغط بعضها يضم احمليط االستشفائي بد  
النوعي للمهام ، وكذلك ط بطبيعة العمل نفسه كعب الكمي و يرتب

بالعالقات اإلنسانية اليت تربط الطبيب مبختلف عناصر الفريق الطيب 
بعضها يرتبط باجلانب التنظيمي للعمل كنظام األجور، الرتقية . 

طباء األسنان يف مواعيد العمل ، وقد ذهبت اجلمعية األمريكية أل
ا على  اىل أن العامل أو .... جراح أسنان سنة  150دراسة أجر

املسبب األول الذي يشكل الضغط عند هذه الفئة هو العالقات مع 
املرضى اليت غالبا ما تكون مشحونة انفعاليا و تولد لدى املمارس 
املختص القلق و االضطرابات االنفعالية ،مما يزيد من درجة حساسية 

  ) .Stora 1991( لطبيب حنو مريضه  ا
يف احدى دراساته اليت هدفت اىل )  Grath 1989(كذلك توصل 

الكشف عن عوامل االحرتاق النفسي يف القطاع الصحي ، اىل أن 
متطلبات املريض االنفعالية تعد املصدر الرئيسي للضغط و العالقات 

ضى و اليت فاملختص خيضع باستمرار ملتطلبات املر . املهنية عموما 
غالبا ما تفوق قدراته االستجابية ، فيبدا باإلحساس بعدم الفعالية 

كمي يف  ويفقد نتيجة هذا اإلحساس العاطفي إزاء املريض فيصبح 
م يبدا بتقييم السليب إلجنازاته املهنية  معامالته مع املرضى و عائال

ا تلك وهذا ما دفع بأطباء العمل اىل القيام ببعض الدراسات من بينه
تماعية النفس اجهدفت تشخيص احملددات التنظيمية و اليت است

حية الشبه الطيب للمصاحل الطبية و اجلراللضغط لدى الطاقم الطيب و 
من  %65قد بلغت نسبة اإلجابات و . للمستشفى اجلامعي لعنابة 

وزع على عينة من املهنيني الشباب  غالبيتهم من النساء  320جمموع 
  .سنة 35رهم عن و الذين تقل أعما

ا أمجعت كلها  مما سبق مراجعته من نتائج هذه الدراسات ، تبني أ
على تفشي ظاهرة االحرتاق النفسي يف األوساط االستشفائية و 
ا  املراكز الصحية  وعمت أغلبية املمارسني املختصني ، كما أ
أمجعت على بلوغ اعلى مستويات االحرتاق النفسي يف املصاحل 

. اإلنعاش ، االستعجاالت و اختصاصات أخرى : منها االستشفائية
هذا ما ألت اليه نتائج الدراسة احلالية ، فاملمارس املختص ال خيرج 
عن هذه القاعدة فاألسباب السالفة الذكر منفردة أو متداخلة تكمن 
وراء معاناة املمارس املختص من االحرتاق النفسي سوآءا كان 

   متوسطا أو مرتفعا
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  استمارة البحث املوزعة على أفراد العينة:01امللحق رقم 
  جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن

  كلية العلوم االجتماعية
  قسم علم النفس

  استمارة البحث
ا ) x(حتتوي هذه االستمارة على جمموعة من األسئلة و اليت يرجى منكم وضع عالمة  تتناسب شعوركم باالحرتاق النفسي و يف اخلانة اليت ترون أ
ا تنطبق عليكم، و ليكن يف علمكم أن إجاباتكم هي ألغراض علمية   .تعتقدون أ

 اخلاص  العام:        القطاع

مرات في   ابدأ  العبارات 
السنة على 

  األقل

مرة في الشهر على 
  األقل

مرات في 
  الشهر

مرة في 
  األسبوع

مرات في 
  األسبوع

كل 
  يوم

 ين منهار انفعاليا جراء ممارسيت مهنة الطباشعر بان
اية اليوم املهين    اشعر أن طاقيت مستنفذة مع 

اشعر بالتعب عندما استيقظ من نومي و اعرف انه علي مواجهة 
  يوم عمل جديد

  إن التعامل مع الناس طوال يوم عمل يتطلب مين جهد كبري 
  اشعر بالضغط من ممارسيت هلذه املهنة

  باإلحباط بسبب عملييالزمين شعور  
  ادرك مستوى االجهاد الذي أعانيه بسبب عملي يف مهنة الطب

  أتعرض لضغوط شديدة بسبب العمل املباشر مع األخرين
  اشعر و كأنين على حافة اهلاوية جراء ممارسيت مهنة الطب

م مجادات ال حياة هلماشعر اين أتعامل مع بعض املرضى و    كأ
ذه املهنةأصبحت اقل شعورا بالناس من    ذ التحاقي 

  اخشى أن جيعلين هذا العمل قاسيا
  حقيقة ال اهتم مبا حيدث لبعض املرضى من مشكالت

  اشعر أن املرضى يلومونين على بعض املشاكل اليت تواجههم
  استطيع أن افهم بسهولة مشاعر املرضى

  احل بفعالية عالية مشاكل املرضى
م يف عملييبدو يل اين اؤثر إجيابيا يف األشخاص الذ  ين احتك 

  اشعر باحليوية و النشاط
  استطيع بكل سهولة أن اخلق جوا مفسيا مرحيا مع املرضى

  اشعر بالسعادة بعد العمل مع املرضى عن قرب
  لقد أجنزت أشياء كثرية ذات قيمة يف مهنيت

  أتعامل بكل هدوء مع املشاكل االنفعالية أثناء ممارسيت ملهنيت
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  مة المراجع قائ
  الكتب باللغة العربية

 مبستوى عالقته و الدعاء ،) 2011( ، خملوف سعاد  -1
 لنيل مقدمة أطروحة ، اجلراح الطبيب لدى النفسي االحرتاق
 جامعة ، العيادي النفس علم يف علوم دكتوراه شهادة
  اجلزائر ، قسنطينة منتوري

، االحرتاق ) 2001(الكاليب ، سعد و رشيد ، مازن ، -2
فسي دراسة استكشافية ملقياس ماسالش على املوظفني الن

مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية ، جملة جامعة امللك 
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  الثانوية يةالنهائ المراحل طالب لدى القيمي النسق
  بمستغانم قلة بن بثانوية ميدانية دراسة

  حورية شرقي
 مستغانم جامعة ،كلية العلوم االجتماعية، مساعدة ةأستاذ                                                                              

  
  :البحث خلفية -1

 عدة يف املتخصصني قبل من كبري باهتمام القيم موضوع حضي
 بدراستها اهتم كما. والرتبية االجتماع وعلم كالفلسفة ميادين

 واإلرشادي االجتماعي فروعه مبعظم النفس علم يف الباحثون
 واجلماعة الفرد مستوى على أمهيتها يؤكد وهذا والرتبوي والتطوري

 ،اجملتمعات من جمتمع ألي الثقافة أركان من أساسيا     ً ركنا   متثل فهي
 ترتجم اليت السلوكية واملعايري والقيم األهداف من عةجممو  فالثقافة
 أهم من للفرد وهي) 1973 :118 غنيم،( اجلماعة حياة أسلوب
 العينني، أبو( سلوكه توجيه يف     ً قويا        ً دافعا   ومتثل شخصيته، مكونات

 لدى القيم بدراسة الباحثني من عدد اهتم وقد ،)1988: 35
 والعالـية العامـة الدراسية املراحل خمتلف على والطالبات الطالب
 بصورة األصعدة خمتلف وعلى العلمية، التخصصات بعض وعلى
 البشرية العناصر أحد الفئة هذه باعتبار وذلك مباشــرة وغري مباشــرة
 من الكثري تعقد وعليها والتطوير، البناء عملية يف املسامهة الرئيسية
 عضــهمب ذهب حيث. اجملتمع وآمال طموحات لتحقيق اآلمال
 بني للقيم مقارنة بدراسة قام والبعض للطلبة، القيمي النسق لدراسة
 القيـم بدراسة قاموا وآخرون املختلفة الدراسية املراحل طالب
 القيم فموضوع. والثانوية املتوسطة املرحلتني طلبة لدى السلوكية
 اليت واآلليات الفرد سلوك فهم دف الدراسات من املزيد إىل حباجة
  . أعلى مراتب إىل لريتقي اخلطط وضع دف هحترك

 القيم طبيعة على للوقوف الدراسة هذه فكرة جاءت هنا من
 إىل    ً  راجع ا الثانوية املرحلة طلبة اختيار يف السبب وكان الطلبة، لدى
م ً  تعرض ا أكثر كو  القيمي النظام وأن ا،     ً تأثر ا وأكثر القيم لصراع    
  طور يف لديهم

 عن به تتميز القيم من نسق عمرية مرحلة فلكل ،والتبلور االرتقاء
  .هلا والسلوكية والوجدانية املعرفية للخصائص     ً طبقا   املراحل من غريها
 التساؤالت يف البحث إشكالية متخضت املنطلق هذا على وبناءا
  :التالية

  ؟ الثانوية طلبة لدى القيمي النسق ترتيب هو ما -
 تعزى البحث عينة لدى قيمال يف        ً إحصائيا   دالة فروق توجد هل -

  ؟ اجلنس ملتغري
  

  :الدراسة فروض -2
 -الدينية القيم: يلي كما الثانوية املرحلة طلبة عند القيم ترتتب -

 القيم - النظرية القيم -االقتصادية القيم -االجتماعية القيم
  .اجلمالية القيم -السياسية

 تعزى البحث عينة لدى القيم يف        ً إحصائيا   دالة فروق توجد ال -
  .اجلنس ملتغري

  : يلي فيما  الحالية الدراسة أهمية تتضح: الدراسة أهمية -3
 والطالب عـامة الفـرد حيـاة فـي القيم أمهية من الدراسة أمهية تنبثق -

 فـي وافــر بنصيب وتسهم. له للسلوك موجهات باعتبارها خاصــة
 ةالديني األصول مع التفاعل خالل من وتتشكل شخصيته، تكوين
  .واالجتماعية والثقافية
 فهي والتنمية، للفكر وموجهات للسلوك حمركات القيم تعترب كما
 جهة ومن جهة، من األفراد سلوك على احلكم وأسس معايري متثل

 أبناءه شخصية جوانب كافة على التعرف إىل الرتبوي حاجة أخرى
 .املختلفة قيمهم خاصة

 القيمي النسق معرفة حماولة يف تتجلى واليت للبحث النظرية األمهية -
 حنو التوجه أجل من وذلك األنساق هذه وترتيب التالميذ لدى

 عرب تغيريها أو واخلطط الربامج إعداد لغرض التطبيقية الناحية
  .املختلفة والقنوات الوسائل

  :الدراسة أهداف -4
 ودرجة وترتيبه الثانوية يف التالميذ لدى القيمي النسق معرفة -

 . لديهم القيمي النسق يف شابهوالت االختالف

 بسلوكهم، التنبؤ وبالتايل التالميذ لدى القيمية التوجهات معرفة -
م وفهم  .شخصيا

 األوساط يف القيمية واألنساق القيم مبوضوع االهتمام إثارة -
 .الرتبوية

  :الدراسة مفاهيم -5
 العامة املنهجية الطرق إحدى تعترب واملفاهيم املصطلحات حتديد إن
." العلمية واملوضوعية الدقة ميزة البحث على يضفي هذا ألن

  )45: 2002 املغريب،(
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  :القيم - 
ا القيمة: (Allport et Vernon, 1961) فيرنونو البورت يعرف  أ

 Allport et) .أشخاص أو مواقف أو أشياء حنو معينة اهتمامات

Vernon, 1961:454)   
ا القيم (Adler, 1956) آدلــر ويعرف  هويتها هلا مطلقة ياءأش أ

 غري أو املادية األشياء أو املوضوعات يف متضمنة وهي املستقلة،
 البيولوجية الفرد حاجات خالل من تظهر مفاهيم وهي املادية،
 :Adler, 1956) .السلوك أو الفعل تكافئ وهي يتبناها، اليت وأفكاره

272 )  
ا) 1962( معه ومن رضوان الفتوح أبو ويعرفها  الذايت ديرالتق بأ
 أفراد تصرفات من باإلتباع جدير أو ممتاز أو صاحل هو ما إزاء للفرد

  )379: 1962 الفتوح، أبو.(الفرد هلا ينتمي اليت اجلماعة
ا القيم الباحثة وتعرف  سلوك حترك اليت واألحكام املبادئ تلك بأ
 ومواقفه اجتاهاته إثرها على يتحدد واليت حياته شؤون مجيع يف الفرد
 .املختلفة احلياتية األمور وحن

  :القيمي النسق - 
 مما مرتابط، نسق صورة يف ومتناسقة منسجمة بطريقة القيم تنظم
 اجملاالت كل يف تصرفاته وحتدد الفرد لدى شاملة نظرة يكون

  ) 16: 1998 بوفلجة،(
 أنه:(English et English, 1958) انجلزو انجلز يعرفه
 ذلك ويتم وتصرفاته، الفرد سلوك تنظم اليت املرتابطة، القيم جمموعة
   .الفرد شعور دون غالبا

 العناصر من جمموعة بأنه  (Wolman, 1975) ولمان  ويعرفه
 يؤدي لكي البعض، بعضها مع عالقات يف وتدخل معني نظام هلا

  )32: 1992 خليفة،( للفرد بالنسبة معينة وظيفة
 القيم موعةجمل متكامل بناء بأنه القيمي النسق الباحثة وتعرف

 توجه يصبغ واضح نسق صورة يف يتأسس والذي الفرد يتبناها اليت
 أبو اختبار يقيسه ما الدراسة هذه يف بالقيم ونقصد. وسلوكه الفرد
 القيم ويتضمن وفرنون البورت اختبار منوال على واهلواري النيل
  :التالية الست

 الناس بكح االجتماعية بالنواحي تم وهي :االجتماعية القيم - 
م م واالهتمام ومساعد   .   عليهم والعطف بشؤو

 الشخص والعبادة، الدينية املعتقدات يف تتمثل :الدينية القيم - 
  .  واألخالقي واإلمياين الروحي باجلانب يهتم

 العلوم إىل الفرد ومييل ، واملعارف باحلقائق  تم: النظرية القيم - 
  . واالخرتاعات دةاجلدي األفكار على والتعرف والقراءة

 األموال كسب وكيفية املادية باألمور تم: االقتصادية القيمة - 
  . والتجارة الصناعة تعلم حيب وإمنائها،

 الشكل حيث من اجلمالية باألمور تم: الجمالية القيمة - 
  .والفن والرسومات األلوان حيب متذوقا شخصا يكون والتناسق،

 ،والقيادة والسلطة االجتماعية اكزباملر  تم:  السياسية القيمة - 
  .التنظيم وجييد الناس على التأثري يستطيع

 وتدوم حيث املتوسطة املرحلة بعد تأيت وهي :الثانوية المرحلة - 
ّ  مد ة  إىل 16( من للتلميذ العمري املدى ويرتاوح سنوات 3 الربنامج  
 انويالث للتعليم الثانوي التعليم بكالوريا شهادة مبنح وختتم سنة) 18
 . التقين الثانوي للتعليم التقين التعليم وبكالوريا العام

  :السابقة الدراسات -6
  :العربية الدراسات -1
 القيم توزيع على التعرف إىل هدفت) 1985( النيل أبو دراسة -

 ألبورت اختبار باستخدام اجلنس، متغري حسب اإلمارات طلبة لدى
 طال 121 نم الدراسة عينة تكونت حيث للقيم، ولندزي

 القيم يف دالة فروق وجود: اآلتية النتائج عن وطالبة،وأسفرت
 القيم يف دالة فروق ووجود الذكور، لصاحل واالجتماعية االقتصادية

 القيم يف اجلنسني بني فروق وجود وعدم اإلناث، لصاحل الدينية
  .اجلمالية والقسم السياسية والقيم النظرية

 طلبة لدى السائدة القيم بدراسة  )1993( الحفيظ عبد مقدم قام - 
 بلغ عينة على ''ألبورت''ل القيم اختبار طبق حيث االجتماعية العلوم

  .التحليلي الوصفي املنهج باستخدام      ً طالبا   50 عددها
 القيمة : كاآليت القيم ترتيب يف إليها املتوصل النتائج أهم كانت 

 -  االقتصادية لقيمةا - الدينية القيمة - النظرية القيمة - االجتماعية
 .السياسية القيمة-اجلمالية القيمة

 طالب بني القيم اتفاق مدى حول ،)1999( الرشيد دراسة - 
 يف الباحث استخدم الرياض، مدينة يف ومعلميهم الثانوي التعليم
 حماور لتغطية أعدها استبانة وطبق التحليلي، الوصفي املنهج دراسته
 واالقتصادية، والنظرية، نية،الدي القيم: وهي اخلمسة الدراسة

 1422و معلم 324 حجمها بلغ عينة على واجلمالية واالجتماعية
 عند القيم ترتيب: منها نتائج عدة عن الدراسة كشفت وقد. طالبا

 اجلمالية، االقتصادية، النظرية، االجتماعية، الدينية، القيم: املعلمني
 االقتصادية، دينية،ال االجتماعية، القيم: الطالب عند القيم ترتيبو 

 .اجلمالية النظرية،

 القيم يف والطالب املعلمني بني إحصائية داللة ذات فروق وجود
 .واجلمالية واالقتصادية والنظرية الدينية

 الثانوية باملدارس املراهقني متثل حول )2001( عصيدة دراسة - 
 الصف طلبة من 439 الدراسة جمتمع بلغ نابلس، مبحافظة للقيم
 موزعة القيم لقياس استمارة الباحث صمم الغرض وهلذا عشر، الثاين
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 االجتماعية،الدينية، اجلمالية، السياسية، املعرفية، القيم حول
 متثل أن إىل الدراسة خلصت التحليلي الوصفي املنهج وباستخدام
 تليها كبرية بدرجة جاء واألخالقية واجلمالية السياسية للقيم املراهقني
 إحصائية داللة ذات فروق ووجود. والدينية واالجتماعية املعرفية القيم
 الدراسي، والتحصيل اجلنس ملتغري تعزى املراهقني لدى الرتبوية للقيم
 السن ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال حني يف

  . والدخل
  : الغربية الدراسات -2
 إيضاح إىل الدراسة هدفت) Rockeach,1973( روكيش دراسة -
 70 إىل 11( من العمرية املراحل خمتلف عرب القيم نسق يف الرتقاءا

 للقيم، روكيش ومقياس االجتماعي املسح منهج باستخدام ،)سنة
 وجمموعة نيويورك، مبدينة الثانوية املدارس طالب من العينة تكونت
 هذه الراشدين،أسفرت من وجمموعة متشنجان، بوالية اجلامعات طلبة

 : التالية جالنتائ عن الدراسة

 املبكرة املراهقة من ميتد القيم نسق يف مستمرا تغريا هناك أن اتضح -
 .العمر من متقدمة سنوات وحىت

 فرتة يف) واملسؤولية واحلكمة اإلجناز( وهي الذات حتقيق قيم تزداد -
 .احلكمة قيمة إال السن كبار لدى وتقل املراهقة

 تقل مث املبكرة املراهقة يف والتهذيب والصداقة اجلمال قيم تزداد -
  .التالية العمرية املراحل يف أمهيتها

  :السابقة الدراسات على تعقيب -7
 ما فمنها القيم موضوع تناولت اليت الدراسات من العديد هناك

 أن املالحظ ومن أخرى، مبتغريات ربطه ما ومنها وحيد كمتغري تناوله
 جيعله مما ليالتحلي الوصفي املنهج على اعتمدت الدراسات أغلب
 قيد الظاهرة يصف أنه ذلك الدراسات من النوع هلذا األنسب املنهج
ا بني العالقة وحيلل الدراسة  األدوات أما. وموضوعية بصدق مكونا
 من فمنهم اختلفت فقد السابقة الدراسات يف القيم لقياس املستعملة
 قام من ومنهم روكيش، ومقياس وفرينون البورت مقياس على اعتمد
 األدب على باالعتماد الدراسة موضوع حسب اختبارات بتطوير
 اليت اإلحصائية للمعاجلات وبالنسبة. القيم قياس جمال يف النظري

 املئوية، النسب هي عليها االطالع مت اليت الدراسات يف استخدمت
 التباين حتليل االرتباط، معامل املعيارية، االحنرافات املتوسطات،
 هذه نتائج أما. املتوسطات بني الفروق واختبارات األحادي
 القيم يف إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت فقد الدراسات
 حنو توجها أكثر بطبيعتهم الذكور ألن وذلك اجلنس، متغري حسب
 القيم حنو توجها أكثر اإلناث أن حني يف واإلجناز، املادية القيم
 هناك أن الدراسات أظهرت كما الداخلي، والتناسق واجلمالية الدينية

 من متقدمة سنوات وحىت الطفولة من ميتد القيم نسق يف مستمرا تغريا
 .العم

  اإلطار النظري للدراسة: أوال
  :القيم مفهوم -1
  :اللغوي المفهوم - 

 على للداللة يستعمل مفهوم هو العربية اللغة يف القيمة مفهوم إن
 ،"استوى"و "انتصب"و" وقف" يعين" قياما" "  قام"  النوع اسم

 وقد مستقيم، اإلنسان هذا أن على للداللة"   ّ  قي م"  إنسان ونقول
َ  ف يه ا{: تعاىل اهللا قال َ  قـ ي م ة ُ ُ  ٌ ك ت ب    ِ   اآلية البينة، سورة كرمي، قرآن(}  َ  ِّ
  )754: 1985 صابوين،( خطأ فيها ليس مستقيمة عادلة أي ،)03
أخذت وقد  على للداللة جذرها واستعمل" قوم" من اللفظة هذه ُ     ◌ 
: احلق وقام وقياما، قوما قام،: والوقوف االنتصاب: هي خمتلفة انمع

  )10: 2001زرزور،. ( واستقام اعتدل: األمر قام. ثبت
 منها معان عدة إلفادة اللغة يف استعملت قيمة معىن سبق مما يتضح
  وعماده؛ األمر نظام واالعتدال؛ االستقامة ومثنه؛ الشيء قيمة

  .واالستمرار والدوام الثبات
 جمال عن بعيدا القيم موضوع ضل لقد: النفس علم في القيم -

 اعتقاد وجود إىل راجع ذلك ولعل الزمن من لفرتة النفسية الدراسات
 نطاق خارج تقع القيمية األحكام دراسة بأن النفس علماء لدى

ا كما اإلمربيقية، البحوث ا على إليها وينظر للقياس ختضع ال أ  أ
 خليفة،. (املعملية التجريبية للمعاجلة ختضع ال عميقة قوى مبثابة

1992 :13 (  
 األملاين السيكولوجي إىل سيكولوجيا، القيم دراسة يف الفضل ويرجع

: بعنوان كتابا 1928 عام قدم الذي ،Spranger" سرباجنر إدوارد"
 لسيادة تبعا أمناط ستة بني يتوزعون الناس أن فيه بني" الرجال أمناط"

 االجتماعية، السياسية، االقتصادية، النظرية،: لتاليةا القيم من واحدة
 ليون لويس" األمريكي والسيكولوجي. والدينية اجلمالية
 قياس" بعنوان مقاال 1954 عام نشر الذي  Thurstone"ثرستون
 إطار يف القيم ملعاجلة تصورا فيه قدم ،"سيكولوجي منظور: القيم

 القيم لدراسة وثحب ذلك بعد توالت مث النفسي، العلمي البحث
  )43: 2007 بشري،. (االجتماعي النفس علم ضمن وخاصة

 جوانب بكل"  يهتم االجتماعي النفس علم يف القيمة فمفهوم
 معني، نسق أو لنظام حمدد بإطار يتحدد وال اجملتمع يف الفرد سلوك
 فيما واستجاباته، واستعداداته الفرد مسات على عنايته يركز فهو

 )199: 1999 دويدار،" ( اآلخرينب بعالقاته يتصل

ا) 1967( الرمحن عبد سعد يعرفها  تدفع اليت الدينامية تلك: بأ
 ذلك هي آخر مبعىن أو معني موقف يف معني سلوك إىل اإلنسان
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 والذي واملفاضلة االختيار مواقف عن الناجتة للخربة اخلاص التنظيم
 سعد. (وميةالي حياته مواقف يف حمددة بصورة يتصرف أن إىل يدفع
 )320: 1967  الرمحن، عبد

  :القيم تصنيف -9
 معينة، أسس وفق القيم تصنيف الباحثني من العديد حاول
  :التصنيفات هذه أهم نتناول وسوف

 نظرية قيم إىل صنفت الشخصية أبعاد أو المحتوى أساس فعلى -أ
: 5198زهران،(  ودينية وسياسية واجتماعية ومجالية واقتصادية

 األملاين الفيلسوف التصنيف ذا جاء وقد ،)126
 وفرنون البورت قام كما الرجال أمناط كتابه يف  Sprangerسرباجنر
. القيم باختبار مسي له مقياس بوضع Alpport et Vernon ولندزي
  .الباحثة طرف من املعتمد التصنيف وهو

 احلقائق باكتشاف اإلنسان اهتمام عن تعرب: النظرية القيم -
  .وتنظيمها املعرفة عن بالبحث واهتمامه واملعرفة،

 االقتصادية بالنواحي الفرد اهتمام وهي :االقتصادية القيم -
  .   ً دخال   ويدر نافع هو ما و واخلسارة والربح والشراء والبيع والتجارة

 واألجهزة الدولة بنظام متعلقة اهتمامات وهي :السياسية القيم -
  .والسلطة األفراد وحقوق الرمسية

 الشخص والعبادة، الدينية املعتقدات يف تتمثل :الدينية يمالق -
 . الدينية واملسائل واألخالقي واإلمياين الروحي باجلانب يهتم

 الناس، من غريه إىل وميله الفرد اهتمام هي :االجتماعية القيم -
  .له إشباعا ذلك يف وجيد عليهم ويعطف يساعدهم فهو
 على وحيكم والتناسق بالشكل دالفر  اهتمام وهي :الجمالية  القيم -
  .والتناسب التماثل حيث من خربة كل
 تعد وهي وسائلية قيم إىل صنفت: المقصد أساس على -5-2

ا مقصودة وليست أبعد، لغايات وسيلة  عليا غاية لتحقيق بل لذا
 يف غاية تعترب أي: غائية وقيم  )49: 2005 اجلالد،. (منها أبعد
ا حد  )16: 2003 رب،ج.(البقاء حب مثل ذا

 الناهية واآلمرة امللزمة القيم إىل صنفت :الشدة أساس على -3 -5
  )83: 2013 بوعطيط،. (املثالية والقيم التفضيلية والقيم

 شيوعها يعم:" عامة قيم إىل تصنف: العمومية أساس على -5-4
 وطبقاته وحضره ريفه عن النظر بصرف كله اجملتمع يف وانتشارها
 املتعلقة:  خاصة وقيم )160: 2000 زهران،. ( املختلفة وفئاته

 مجاعة أو طبقة أو حمددة بنقطة أو خاصة مناسبات أو مبواقف
  )199: 1982 خمتار،( خاص اجتماعي دور أو خاصة

: صرحية أو ظاهرة قيم إىل صنفت:  الوضوح أساس على -5-5
 تستخلص اليت: ضمنية وقيم بالكالم، عنها ويعرب ا يصرح أي

 والسلوك واالجتاهات امليول مالحظة من وجودها على ويستدل
 )160: 2000 زهران،(  عامة، بصفة االجتماعي

): نسبيا( دائمة قيم إىل بدورها تنقسم: الدوام أساس على -5-6
 ويورثها اجملتمع، حياة يف طويلة ملدة بقاؤها يستمر اليت القيم وهي
 الدوام القصرية العارضة القيم وهي: عابرة وقيم لألبناء، اآلباء

   )33:  2006 العفيصان،. (والتذبذب الزوال والسريعة
 ترتتب حيث قيمي سلم أو نسق يف القيم تنتظم  :القيمي النسق -

 تؤثر عوامل هناك أن   ّ إال   اجملتمعات، أو الفرد لدى أمهيتها حبسب
 تلزم اليت اإللزامية القيم من       ً ابتداء   الرتتيب يكون ما فعادة ترتيبها على
 على أفراده اجملتمع يشجع والذي التفضيلية فالقيم أفرادها، ا ثقافةال

 اجملتمع إليها يطمح واليت املثالية القيم إىل ا والتمسك االقتداء
 القيمي، النسق فكرة ظهرت هنا ومن). 162: 1993 املخزجني،.(

  .األخرى القيم عن مبعزل قيمة كل دراسة ميكن ال أنه حيث
  :القيم نسق اكتساب محددات - 

 من بداية لقيمه الفرد اكتساب يف املصادر من العديد تشرتك
 وروكيش ريشرت وحسب العمر، من متقدمة سن غاية إىل الطفولة

Reicher et Rokeach مسألة:" تعين القيم اكتساب عملية فإن 
 اليت الدرجة يف يعين فهو التغري أما للقيم الوجود عدم أو الوجود
 على سواء لقيمه، الفرد توزيع إعادة ويتضمن ودالوج هذا ا يتحدد
 )85: 1992 خليفة،.(اجلماعي أو الفردي املستوى

 :رئيسية فئات ثالث إىل القيم حمددات موريس ويقسم

 احملددات: الثانية الفئة واالجتماعية، البيئية احملددات: األوىل الفئة
 الشخصية، كسمات اجلوانب من العديد وتتضمن السيكولوجية

 وما اجلسمية الصفات على وتشمل: البيولوجية احملددات: الثالثة لفئةا
  )98: 1994 حيدر،. (القيم يف تغريات من يصاحبها
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  )101: 1994 حيدر، فؤاد( القيم حمددات ):01(رقم الشكل
  :الميدانية الدراسة:  ثانيا
   :الدراسة منهج -1

 املناهج أنسب كونه الوصفي جاملنه استخدام الباحثة ارتأت
 البيانات مجع على يقتصر ال" فهو املواضيع، من النوع هذا لدراسة
 هلذه التفسريات من قدرا يتضمن سوف ولكنه وتبويبها
  )1994: 270 مرسي، حممد"(البيانات

 ملا االستطالعية الدراسة على اعتمدنا: االستطالعية الدراسة -2
 يف مهمة خطوة تعترب فهي امليدانية، البحوث جمال يف أمهية من هلا

 تصادف اليت العراقيل وتفادي الدراسة إجراءات تسهيل سبيل
  :يلي كما  االستطالعية الدراسة نتائج وكانت الباحث،

 للمرحلة) النهائية( األخرية السنوات يف ومتثلت الدراسة عينة حتديد -
  .القيم يتناول الذي املوضوع لطبيعة نظرا وذلك الثانوية

 خصائصها حيث من البيانات مجع أدوات من التأكد -
 األلفاظ حيث من الدراسة لعينة مالئمتها ومدى السيكومرتية،
  . اإلجابة وطريقة املستخدمة

 املؤسسة يف الدراسة متت: الدراسة والزماني المكاني المجال -3
 من،مستغا مبدينة توايت قلة بن التقين الثانوي للتعليم الثانوية التعليمية

 وترتبع ،1976 سبتمرب يف افتتحت مبستغامن، زغلول حي يف تقع
 800 حوايل استيعابية بطاقة مربع، مرت 2443768 مساحة على
 7 ورشة، 2و حجرة، 24 على  املؤسسة حتتوي بيداغوجي، مقعد

  .ومطعم خمابر 6و لألساتذة، وقاعة ومدرج ومكتبة مكاتب،
 .2015/ 11 إىل2015/ 10 من امليدانية الدراسة فرتة امتدت حيث

  : الدراسة وعينة البحث مجتمع -4
 املراحل طلبة يف الدراسة جمتمع متثل :الدراسة مجتمع-4-1 

) 270( عددهم والبالغ. مستغامن ملدينة قلة بن ثانوية يف النهائية
  : يلي كما ويتوزعون  م2016 - 2015 الدراسية للسنة وطالبة طالب

 
    البحث جتمعم توزيع):  01( رقم الجدول

  املئوية النسبة  التكرار  اجلنس
  %48,88  132  ذكور

  %51,12  138  إناث

  %100  270  اجملموع

  أما% 48,88  بلغت الذكور نسبة أن اجلدول خالل من يظهر
 .اجملتمع من%  51,12  فيمثلون اإلناث

  :الدراسة عينة -4-2
 من ثانوي الثالث املستوى من طبقية عشوائية عينة اختيار مت

 بنسبة وطالبة طالب 100 حجمها بلغ مبستغامن، توايت قلة بن نويةثا
 مت حيث ،270 عدده البالغ األصلي اجملتمع من تقريبا%  37

ا 3 رقم باختيار املنتظمة العشوائية بالطريقة اختيارهم  من ومضاعفا
  .التالميذ قوائم

  :العينة مواصفات -4-3
  الجنس حسب العينة توزيع): 2( رقم الجدول

  املئوية النسبة  التكرارات  جلنسا
  %55 55  ذكور

  %45 45  إناث

  %100 100  اجملموع

 نسبة مثلت حيث اجلنس، حسب العينة أفراد توزيع اجلدول ميثل
  %.  45  واإلناث%   55  الذكور
  السن حسب العينة توزيع): 3( رقم الجدول

  املئوية النسبة  التكرارات  العمرية الفئات
  %71  71  سنة] 18 – 16[
  %29  29  سنة] 21 – 19[

  %100  100  اجملموع
 فئة فاحتلت العمرية، الفئات حسب العينة افراد توزيع اجلدول ميثل

]  21 -19[  والفئة ،% 71 بنسبة األوىل املرتبة] 18 – 16[
 إىل املرحلتني يف التالميذ لدى األعمار يف االختالف ويرجع ،29%

  ) .التكرار( السنوات إعادة عامل
  التخصص حسب العينة توزيع): 4( رقم لجدولا

  املئوية النسبة  التكرارات  التخصص
  %49 49  علمي

  %51 51  أديب

  %100  100  اجملموع

البيئية العوامل  

االجتماعية العوامل القيم البيولوجية  العوامل   

السيكولوجية العوامل  
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 حيث األكادميي، التخصص حسب العينة أفراد توزيع اجلدول ميثل
 ذوي األفراد ونسبة %51األديب التخصص ذوي األفراد نسبة بلغت

 %.49 العلمي التخصص

  :الدراسة تأدوا -5
 من كل أعده الذي القيم مبقياس االستعانة مت: القيم مقياس - 

 االختبار منوال على اهلواري، حممود وماهر النيل أبو السيد حممود
 ,Alpport, Vernon وليندزي وفرنون ألربت من كل أعده الذي

Lindzy   .ملواقف املتضمنة األسئلة من عدد من املقياس ويتكون 
 املبحوث من تتطلب القيمية، التوجهات بعض تعكس مألوفة،

 يف املطروحة واملواقف بديلني، بني االختيار خالل من هلا االستجابة
 معينة بأنشطة الراهنة األشخاص اهتمامات حول تدور املقياس هذا

م معايريهم أو مبثلهم تتعلق أو خارجية أشياء أو  وتفضيال
 على الباحث يستدل اإلجابة هذه حتليل خالل ومن م،تهومعتقدا
 القيم: أنواع ستة يف حتديدها ميكن واليت وقيمه، الفرد اجتاهات

 ويتكون .واجلمالية الدينية السياسية النظرية، االجتماعية، االقتصادية،
  :اآليت من املقياس

 املستوى السن، اجلنس،( وتشمل: الشخصية المتغيرات -
  )التخصص الدراسي،

 على يشتمل سؤال كل سؤال، 30 من ويتكون :االختبار أسئلة -
 من أي بيان مع كليهما، أو إحدامها املفحوص خيتار) ب أ،( فقرتني
 عشرة بواقع الستة القيم على موزعة والعبارات أكثر، يفضلها الفقرتني
  :قيمة لكل فقرات

  تقيسها التي القيم على المقياس فقرات توزيع): 5( رقم جدول
  تقيسها التي الفقرات   القيمة
  أ 28 - ب 27 -ب 25 -ب 22-أ20-ب18-ب14-أ11-ب7-أ4  الدينية

  ب 28 -أ 26 - أ 23 - أ 21-ب20-أ17-أ16-ب11-أ8-ب4  النظرية

  أ 25-أ 19 - ب 17 - ب13-أ12-أ10-ب6-ب5-ب3-أ1  االجتماعية

  ب 29- أ 27 - ب 24  -أ15-أ13 -أ9-ب8-أ5-ب2-ب1  االقتصادية

  أ 30 -ب 26 - أ 24 -  ب 23-أ18 -ب15-ب12-ب10-أ6-أ2  السياسية

  ب 30 –أ 29 – أ 22 – ب 21-ب19-ب16-أ14-ب9-أ7-أ3  الجمالية

  االختبار بنود على اإلجابة كيفية -
 سؤال لكل املعطاة لعبارتنيا بني يقارن أن التلميذ من املطلوب 

  : يضع حبيث اجتاهها نظره وجهة ويبدي
  اكرب بدرجة يفضلها اليت العبارة أمام (++ ) عالمة -

  تفضيال األقل العبارة أمام واحدة (+ ) وعالمة -

  .مطلقا يفضلها ال اليت العبارة أمام )–( وعالمة -
 لالستجابات درجات ثالث احتساب يتم :االختبار تصحيح - 
 لالستجابات ودرجتني ،(++) أكرب بدرجة املفحوص يفضلها اليت
 ال اليت لالستجابات واحدة ودرجة ،(+) أقل بدرجة يفضلها اليت

  ).- ( مطلقا يفضلها
  :القيم لمقياس السيكومترية الخصائص - 
  : المقياس صدق  -1
 ملقياس حتكيم ورقة بإعداد الباحثة قامت  :الظاهري الصدق -أ

 من وحتكيمها االختبار بنود يف واملالحظة الرأي ءإبدا أجل من القيم
 الصياغة حيث من مناسبتها ومدى للقيم، انتمائها حيث

 التعريف ضوء يف ألجله وضعت ما قياسها ودرجة واألسلوب،
 يف األداة عرضت مث الستة، أبعادها حسب القيم هلذه اإلجرائي

ا  صصني،املتخ النفس علم أساتذة من جمموعة على األولية صور
 بعض بإجراء الباحثة قامت ،وقد حمكمني) 9( عددهم البالغ

 اليت الفقرات ومتثلت احملكمني، أغلب عليها اتفق اليت التعديالت
 20 -أ 14 - ب 10 -أ 6 - أ 2 -أ 1: (يلي فيما التعديل مشلها

  ).ب 23  - أ 21 -أ
 عينة على األداة بتطبيق الباحثة قامت: الداخلي الصدق -ب

 وطالبة، طالب) 15( عددها بلغ االستطالعية الدراسة من عشوائية
 يف موضح هو كما الداخلي، االتساق مدى من التحقق أجل من

  :اجلدول
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  يقيسه الذي المحور فقرات وجميع فقرة كل بين الداخلي لالتساق االرتباط معامالت): 6( رقم الجدول
  الجمالية القيم  السياسية القيم  االقتصادية القيم  اعيةاالجتم القيم  النظرية القيم  الدينية القيم
 رقم

  الفقرة
 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 رقم
  الفقرة

 معامل
  االرتباط

 أ 4
 ب 7

 أ 11
 ب 14
 ب18
 أ 20
 ب 22
  ب 25
 ب 27
  أ  28

0,76*  
0,83*  
0,59** 
0,83*  
0,70*  
0,14  

0,036  
0,66*  
0.68*  
0,27  

 ب 4 
 أ 8

  ب11
 أ 16
 أ 17
  ب20
 أ 21
 أ 23
 أ 26
 ب28

0,66* 
0,17  
0,79*  
0,18  
0,70*  
0,66*  
0,21  
0,30  
0,49** 
0,49** 

 أ 1
  ب 3 
 ب 5 

 ب 6
 أ 10
 أ 12
 ب 13
 ب 17
 أ 19
  أ 25

0,63* 
0,49**  
0,48**  
0,50**  
0,61*  
0,60*  
0,67*  
0,25  
0,51**  
0,14  

 ب1
 ب 2
   أ  5
 ب 8 

 أ  9
 أ 13
 أ 15
 ب 24
 أ 27
  ب 29

0,80*  
0,50**  
0,32  
0,74*  
0,56**  
0,66*  
0,36  
0,49**  
0,51**  
0,48** 

  أ 2
 أ 6

 ب10
 12ب
 15ب

 أ 18
 ب23
 أ 24
 ب26
  أ 30

0,68*  
0,50** 
0,64*  
0,51** 
0,34  
0,39  
0,60*  
0,49** 
0,62*  
0,50** 

  أ 3
   أ 7 
 ب 9 

 أ 14
 ب 16
 ب 19
 ب 21
 أ 22
 أ 29
  ب 30

0,62*  
0,60*  
0,64*  
0,31  
0,77*  
0,33  
0,93*  
0,24  
0,49** 
0,74*  

  0,05 مستوى عند دالة**                                     0,01 مستوى عند دالة*
  

 مستوى عند دالة هي االرتباط معامالت معظم أن اجلدول من يتضح
  .للمقياس الداخلي الصدق يشري مما 0,05و 0,01

 :المقياس ثبات -2 

 طريق عن املقياس ثبات حساب مت: النصفية بالتجزئة الثبات - أ
 القيم يف االرتباط معامل كان حيث الستة، للقيم النصفية التجزئة
 موالقي 0,62 االجتماعية والقيم 0,65 النظرية والقيم 0,76 الدينية

 0,69: اجلمالية والقيم 0,81 السياسية والقيم  0,66 االقتصادية
  .0,01 مستوى عند دالة قيم وهي
  :كرونباخ الفا بطريقة الثبات -ب

  القيم لمقياس ألفا ثبات معامل): 7( رقم الجدول
 القيم  احملور

  الدينية
 القيم
  النظرية

 القيم
  االجتماعية

 القيم
  االقتصادية

 القيم
  السياسية

 القيم
  اجلمالية

معامل
  ألفا

0,75  0,65  0,52 0,78 0,61 0,83 

)  0,83 – 0,52( بني ما ترتاوح الفا معامالت أن اجلدول من يظهر
  .مقبول بثبات يتمتع االختبار أن إىل يشري مما
  : الدراسة تطبيق إجراءات -  
  بثانوية الثالث املستوى تالميذ من عينة على الدراسة أدايت تطبيق مت

 األول الدراسي الفصل خالل طالب 100 عددها والبالغ منمبستغا
 العينة أفراد اختيار مت حيث ،2016 - 2015 الدراسية السنة من

 رقم واختيار الطلبة قوائم بسحب وذلك املننتظمة العشوائية بالطريقة
ا 3  على الدراسة أداة تطبيق مت حيث قائمة، كل من ومضاعفا

 اإلجابة وطريقة االختبار تعليماتو  الدراسة هدف شرح بعد العينة
  .األسئلة على

 بعض على االعتماد مت: المستخدمة اإلحصائية األساليب -7
 : وهي الدراسة، بيانات حتليل أجل من اإلحصائية األساليب

  .املعياري واالحنراف احلسايب واملتوسط املئوية النسب -
  . تاواختبار  كرونباخ الفا ومعامل بريسون ارتباط معامل -

  :وتفسيرها البحث نتائج
 طلبة لدى القيمي النسق ترتيب: األولى الفرضية نتائج -

 .الثانوية

 املرحلة لطلبة القيمي البناء على التعرف بغرض وصفي حتليل إجراء مت
 ذلك حتقيق سبيل يف الباحثة واستعانت عام، بشكل الثانوية النهائية
 ،املعياري رافواالحن املتوسط مثل الوصفي التحليل مؤشرات ببعض
 :التحليل هذا لنتائج عرض يلي وفيما

     ً طبقا   العينة أفراد لدى الشخصية القيم ترتيب): 8( جدول
  للمتوسط

 المتوسط  القيم
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 3,846 25,10  الدينية القيم
 3,457 20,78  النظرية القيم
 3,715 23,15  االجتماعية القيم
 4,429 21,14  االقتصادية القيم
 3,634 18,86  السياسية القيم
 4,038 16,18  الجمالية القيم
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 اهلرم قمة يف تأيت الدينية القيم أن السابقة النتائج من يتضح
 القيم مث 23,15 االجتماعية القيم تليها 25,10 مبتوسط القيمي

 ،18,86 السياسية القيم 20,78 النظرية القيم  21,14 االقتصادية
 ما وهو. 16,18 مبتوسط األخري الرتتيب اجلمالية قيمال حتتل حني يف

 املرحلة تالميذ لدى واالجتماعي الديين اجلانب هيمنة إىل يشري
 التنشئة مبؤسسات ترتبط عوامل عدة إىل ذلك ويرجع الثانوية،

 التوجهات الطفل إكساب على حترص اليت كاألسرة االجتماعية
 املدرسة دور إىل إضافة روحي،وال اإلمياين باجلانب واالهتمام الدينية

 تكوين إىل دف اليت املناهج طريق  عن الدينية القيم غرس يف
 تتميز املراهقة مرحلة أن إىل إضافة مسلمة، عربية وهوية شخصية
 وجدت"  أجريت اليت الدراسات معظم أن حيث الديين، باالهتمام

 ويرتادون الدينية بالقيم يؤمنون املراهقني من الساحقة الغالبية أن
 العيسوي،". (الشباب حياة يف قوي عامل فالدين العبادة، أماكن
 للقيم الطلبة تفضيل رغم  أنه املالحظ األمر ولكن ،)230: 2002
م يف الدينية ا إال اختيارا م يف تظهر يف ما قليل أ   اليومية، سلوكيا
  .التفضيلية القيم ضمن تدخل فهي

 وهو سعادته حيقق أن ميكن ال فالفرد االجتماعي اجلانب أما
م، له قيمة ال أن وبشدة يعتقد ألنه وذلك اآلخرين عن مبعزل   بدو
 القيم أن جند لذلك مجاعة، يف     ً عضوا   كونه من سعادته يستمد فهو

 احلاجات إشباع إيل املؤدية السلوكيات عن بالبحث تم االجتماعية
. خريناآل ومساعدة بالغري واإلحساس كاالنتماء االجتماعية

 بنفسه الثقة يفقد اآلخرين، حب على حيصل مل إذا فاملراهق"
 رفاقه بني مكانته على احلفاظ يستطيع وال عدوانيا، ويصبح وحيتقرها،
 Cannoui et". (وتقديرهم حبهم على حيصل حىت هلم تابعا فيبقى

d'autres,1993:305(، ليكون االجتماعية بالقيم يتحلى فالفرد 
  .معها يعيش اليت عةاجلما من      ً مقبوال  
 يعطي  االقتصادي الشخص أن فنجد االقتصادية القيم أما
 ما هو األشياء علي حكمه معيار يكون حيث املادية للمنافع األولوية
 االقتصادية القيم أصحاب ومييل مادية، مكاسب من حيققه أن ميكن
 القيم هذه احتالل ويرجع مادي، ربح على احلصول يف الرغبة  إىل
م إشباع إىل مييلون التالميذ أن يف الثالثة بةللمرت  األساسية حاجا
 حتقيق أجل من املال، لكسب السعي خالل من إال يتأتى لن وهذا
 أخرى طرق يف التفكري إىل إضافة واملادي، الذايت االستقالل من نوع
 مبراكز االلتحاق الدراسة، وترك كالعمل األموال لكسب سعيه يف

 من أروبية دول إىل السفر يف والتفكري معينة، نةمه الحرتاف التمهني
  . السريع الربح حتقيق أجل

 واالستنتاج التفكري إىل مييل هنا فالشخص النظرية القيم أما
 ومعارفه، معلوماته من ويزيد املختلفة، والعلوم بالتفاصيل واالهتمام
 واحلكم واالستنتاج، باالستدالل يهتمون املراحل هذه يف فالتالميذ

 والرتكيب، التحليل على القدرة وتنمو املشكالت، وحل األشياء لىع
 إىل املراهق ومييل والعدالة، والفضيلة اخلري مثل املعنوية املفاهيم وتنمو
  )294: 1986: الرحيم عبد. (مفاهيمي مستوى على األشياء رؤية

  حتقيق على يسعون فنجدهم السياسة القيم لديهم تسود من أما
 يتميزون فهم الريادة، إىل والوصول الظهور  نم ميكنهم مركز

 واختاذ اآلخرين توجيه على والقدرة والتحكم القيادية بالسمات
 لعدم نظرا اخلامسة املرتبة احتلت السياسية القيم أن فنجد القرار،
  .السلطة إىل والتوق املركز بتحقيق املرحلة هذه يف التالميذ اهتمام
 إىل اجلمالية للقيم األخري تيبالرت  فيعود اجلمايل اجلانب أما
 اجلانب بتنمية واملربني اآلباء يهتم ما فقليال بالرتبية، متعلقة عوامل
 على القدرة ضعيفي الطلبة أن فنجد  للنشء، والذوقي احلسي
 القيم فاكتساب واألفعال، األشياء يف الكامنة اجلمالية القيم حتسس
 تقدير على والقدرة البديعي، احلس تربية طريق عن يتم اجلمالية
 والتناسق بالرتتيب ظاهرة عناية يظهرا أن املربني فعلى. اجلمال

 األشياء يف اجلمال مواطن وإظهار واألثاث اللباس يف واالنسجام
  .بسيطة  كانت مهما األخرى
) 1999( الرشيد دراسة إليه توصلت ما مع النتائج اتفقت وقد

 املرحلة طالب عند يمالق ترتبت حيث بالرياض الثانوي طلبة على
 النظرية، االقتصادية، الدينية، االجتماعية، القيم:  يلي كما الثانوية

  .والدينية االجتماعية القيم سيادة حيث اجلمالية،
 على) 1993( مقدم دراسة إليه توصلت ما مع النتائج واختلفت

 النظرية القيم االجتماعية، القيم سادت حيث باجلزائر، اجلامعة طلبة
  السياسية القيمة-اجلمالية القيمة – االقتصادية القيمة الدينية القيم مث

 على) 2001( عصيدة دراسة نتائج مع أيضا اختلفت كما
 للقيم املراهقني متثل أن وجد حيث بنابلس الثانوية املدارس يف الطلبة

 املعرفية القيم تليها كبرية بدرجة كان واألخالقية واجلمالية السياسية
  .والدينية يةواالجتماع

  
  
  
  

  اجلنس متغري حسب القيم يف الفروق: الثانية الفرضية نتائج- 
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  الجنس متغير حسب القيم في الفروق داللة): 9( رقم الجدول

  98=     الحرية درجة  45 إناث  55 ذكور  القيم
  الداللة مستوى  ت  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الدينية القيم

  دالة غري  -5470, 3,825 3,8825,33  24,90  الدينية القيم
  دالة غري  4110, 2,971 20,62 3,831 20,90  النظرية القيم
  دالة غري  1,372- 3,526 23,71 3,833 22,69  االجتماعية القيم
  دالة غري  1,428 4,081 20,44 4,653 21,70  االقتصادية القيم
  لةدا غري  1,830 3,435 18,13 3,715 19,45  السياسية القيم
  دالة غري  0,441- 4,233 16,37 3,903 16,012  الجمالية القيم

  0,05 عند دالة غري
 داللة ذات فروق وجود عدم عن اجلدول يف النتائج تكشف

 دالة غري ت قيم أن حيث اجلنس، ملتغري تعزى القيم يف إحصائية
  .0,05 مستوى عند إحصائيا

 يف للجنسني يةاالجتماع والتنشئة الرتبية منط إىل ذلك ويعود
 ال اإلناث أصبحت حيث واالقتصادية، االجتماعية الظروف ظل

 إال هي ما فالقيم القيمي، بنائهم يف الذكور عن كثريا ختتلفن
 فرتة ويف معينة ثقافة يف به األشخاص يفكر الذي لألسلوب انعكاس
ا فهناك ، معينة زمنية  مرحلة يف واإلناث الذكور قيم بني تشا

 ،والسالم والسعادة والنظافة احلرية: لقيم أمهية يعطي كالمهاف املراهقة،
  ). 122: 1992 خليفة،( واألخالق واجلمال العلم

 بالنسبة) 1985( النيل أبو دراسة مع جزئيا النتيجة واتفقت
 الدينية القيم يف معها واختلفت واجلمالية والسياسية النظرية للقيم
  .الذكور لصاحل جتماعيةواال االقتصادية والقيم اإلناث لصاحل

  :واقتراحات توصيات
 . الرتبوية األوساط يف القيم بدراسة االهتمام -

 القيم جوانب بعض وتنمية االجيابية القيم تدعيم على العمل -
 .التالميذ لدى املفضلة الغري

 .املختلفة التعليمية املراحل يف القيم دراسة -

 . قيم من تتضمنه وما الدراسية باملناهج االهتمام -

  :المصادر
  .الكرمي القرآن -   
  :المراجع - 
 ص ،1973 القاهرة، النهضة، دار ، الشخصية سيكلوجية حممد، سيد غنيم، -1

118. 

 القاهرة، حنفي، إبراهيم مكتبة ،والرتبية اإلسالمية القيم ، خليل علي ، العينني أبو -2
  .135 ص ،1988

 عمان، الثقافة، دار وىل،األ الطبعة العلمي، البحث أساليب ، حممد كامل املغريب، -3
 . 45ص ،2002

4- Allport, Vernon & Lindzey: A Study of Values, 
Houghton Miffin Company: 1961.P 454 .  

5- Adler ,F the Value Concept in Sociology, the American 
journal of sociology,1956,N°3,P 272. 

 تقوميه، أسسه، تارخيه، سفته،فل: املدرسي الكتاب ، معه ومن رضوان الفتوح أبو -6
 .379ص ،1962 األجنلواملصرية، مكتبة: القاهرة. استخدامه

 وهران، األوىل، الطبعة الغرب، دار ،والتسيري الثقافية القيم بوفلجة، غيات، -7
 .16 ص ،1988

8- English,H.B,& English,A.C, A comprehensive dictionary 
of psychological and psychoanalytical terms,New York : 

long mans, Green & Co.Inc.,1958,P 455 . 
 ،160 العدد الفكر، عامل نفسية، دراسة القيم، ارتقاء ، حممد اللطيف عبد خليفة، -9

 .  85 -32 -13ص ،1992 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس

 النهضة، دار ل،األو  اجلزء ،االجتماعي النفس علم السيد، حممود النيل، أبو -10
 .277 ص ،1985 بريوت،

 املقاييس من مناذج مع والرتبوي النفسي والقياس اإلحصاء احلفيظ، عبد مقدم -11
 . 1993 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان واالختبارات،

 الثانوي التعليم طالب بني القيم اتفاق مدى اهللا، عبد بن حممد الرشيد، -12
 امللك جامعة الرتبية، علوم منشورة، غري ماجستري لةرسا الرياض، مدينة يف ومعلميهم
 .1999 الرياض، سعود،

 يف عشر الثاين الصف طلبة لدى الرتبوية القيم مستوى  حممد، طالب عصيدة، -13
 نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ، ماجستري رسالة. نابلس حمافظة يف الثانوية املدارس
 www.qou.edu/arabic: املوقع على اإلنرتنت بواسطة. 2001 فلسطني،

 .م03/2011/ 12: التصفح تاريخ

14- Rokeach Milton. the nature of human values. 
Macmillan publishing. New York ,1973  . 

 بريوت، الكتب، عامل الثاين، اجمللد ،الطربي تفسري خمتصر علي، حممد صابوين، -15
 . 754 ص ،1985

 الشعر لغة بني الداليل، وتطورها األخالقية القيم ألفاظ معجم كرمي، نوال زرزور، -16
 . 10 ص ،2001 لبنان، مكتبة األوىل، الطبعة ،الكرمي القرآن ولغة اجلاهلي
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 اجلنسني، من عمرية جمموعات ثالث لدى القيم ارتقاء يف التغري معمرية، بشري -17
 منشورات األوىل، الطبعة األول، زءاجل ،النفس علم يف متخصصة ودراسات حبوث
 . 43ص ،2007، احلرب

 املعرفة دار مبادئه، أصوله االجتماعي، النفس علم ، حممد الفتاح عبد دويدار، -18

  .199ص ،1999 مصر، اجلامعية،

 القاهرة مكتبة ،8 ط ،االجتماعي النفسي القياس أسس ، الرمحن عبد سعد -19
 .320ص ،1967 القاهرة، احلديثة،

 الكتب، عامل ،5 الطبعة ،االجتماعي النفس علم السالم، عبد امدح زهران، -20
 .33 ص ،1985 القاهرة،

 للنشر املسرية دار األوىل، الطبعة ،وتعليمها القيم تعلم  زكي، ماجد اجلالد، -21

 .49ص ،2005عمان، والتوزيع،

 مشال حمافظات يف الثانوية املرحلة معلمي لدى الرتبوية القيم ، زكريا حيىي جرب، -22
 .16 ص ،2003 نابلس، ماجستري، رسالة فلسطني،

 بالتوافق وعالقتها االجتماعي التغري ظل يف الشخصية القيم سفيان، بوعطيط -23
 جامعة االجتماعية، العلوم كلية العمل، النفس علم يف دكتوراه رسالة املهين،

 .83 ص ،2012 قسنطينة،

 القاهرة، الكتب، عامل ،6 ط ،االجتماعي النفس علم ،حامد، زهران، -24
 .160 ص،.2000

 املطبوعات ديوان ،االجتماعي النفس علم يف حماضرات خمتار،، الدين حمي -25

  .199ص ،1982 اجلزائر، اجلامعية،

 األسرية و الشخصية القيم يف التحول أثر ، اهللا عبد بن الرمحن ،عبد العفيصان -26

 ،ياضالر  مدينة يف الشباب من العنف جرائم مرتكيب لدى العنيف السلوك على
 .2006 الرياض، دكتوراه، مذكرة

 املصرية اهليئة للألبناء، والنفسية الرتبوية القيم تنمية ، امحد السيد ، املخزجني -27
  . 162 ص ،1993 القاهرة، الثقافية، املكتبة للكتاب، العامة

 الفكر دار ،1تطبيقية،الطبعة نظرية دراسات االجتماعي، النفس علم حيدر، فؤاد -28

 .98ص ،1994 ،القاهرة العريب،

 ،1994 القاهرة،. الكتب عامل نفهمه، وكيف الرتبوي البحث مرسي، منري حممد -29
 .270ص

 الراتب دار ،8 ج ،واملراهق للطفل النفسية الرتبية ، الرمحن عبد العيسوي، -30

 .230ص ،2002 بريوت اجلامعية،

31- Cannoui et d’autres(p), (1993) , psychiatrie de l’enfant 
de l’adolescent‚ Paris,P305. 

 دار الثالثة، الطبعة اإلنساين، للنمو النفسية األسس حسن، طلعت الرحيم، عبد -32
  . 294ص ،1986 ديب، القلم،
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  تالميذ من عينة لدى العدواني بالسلوك األسري العنف عالقة
 بالجزائر باتنة بمدينة المتوسط التعليم مرحلة

   سعيد مخلوفي
   

  اجلزائر. باتنة خلضر، احلاج العقيد جامعة االجتماعية العلوم قسم                      
 :المقدمة

 سلوكية ظاهرة املراهقني التالميذ لدى العدواين السلوك يشكل
 والتوتر واالرتباك الفوضى إىل يؤدي السلوك وهذا االنتشار، واسعة
 املعلم من كل على أثره وينعكس الدراسـة، حجرة داخل نفعايلاال

 قدرة تنخفض كما جهة، من املعلم أداء ينخفض حيث والتالميذ،
 السلوك وينقسم. أخرى جهة من الدراسي التحصيل على التالميذ
 العدوان:  مها قسمني، إىل املدرسة عمر يف األطفال لدى العدواين
  : يلي كما ومها اآلخرين، حنو املوجه والعدوان الذات، حنو املوجه
 العدوان من النوع هذا حيدث: الذات حنو املوجه العدوان أما
م يوجهون حيث      ّ ً سلوكي ا   املضطربني األطفال لدى  الذات، حنو عدوا
 العدوان من النوع هذا ويأخذ ا، األذى وإيقاع النفس إيذاء دف

 وشد وجهه لطم أو تبه،وك ملالبسه الطفل متزيق مثل متعددة،      ً أشكاال  
 عض أو بأظافره، جسمه جرح أو باحلائط، رأسه ضرب أو شعره،
  .بالنار كيها أو جسمه من أجزاء حرق أو يديه، أصابع
 الطفل اعتداء وهو: اآلخرين حنو املوجه العدوان يكون حني يف
م، على االعتداء أو به، احمليطني اآلخرين على  على واخلروج ممتلكا

        ّ ً اجتماعي ا   املقبول بالسلوك االلتزام وعدم ا، املعمول لنظموا القوانني
  )1994 الشربيين، ،1990 واخلطـيب الزيادي،  ،1991 عبود،(

 أو       ً مقصودا   يكون قد األطفال به يقوم الذي العدواين فالسلوك
 الطفل يوجهه الذي العدواين السلوك: هو املقصود فالعدوان       ًّ  عشوائي ا ،

 فهو، العشوائي العدوان أما معني، شيء أو حمدد شخـص حنو
 عشوائية، بطريقة اآلخرين حنو الطفل يوجهه الذي العدواين السلوك
 كل يضرب الذي الطفل مثل واضحة، غري وأهدافه دوافعه وتكون
  .  زمالئه من أمامه مير من

 له حيدث سوف مبا يباىل ال العدواين الطفل أن بالذكر واجلدير
 اآلخرين، إثارة يف رغبة لديه أنه كما لوك،الس هذا جراء من لغريه أو

 ص السابق، املرجع الشربيين،( الضجيج وكثرة االنفعال بسرعة ويتسم
85 (  

 على تؤثر اليت العوامل أهم من الوالدية املعاملة أساليب وتعترب
 ظهور ذلك يف مبا األطفال، لدى واالجتماعي النفسي التوافق

م على العدوانية  ولقد ،)385ص ،1987 الرفاعي،( عدمه من سلوكيا
 تتمثل الوالدية املعاملة أساليب أن) 149ص،م1990( الفتاح عبد ذكر
  .  الوالدي الرفض مقابل القبول: مها رئيسيني، بعدين يف

  
 الوالدين يبديه الذي احلب مبدى عنه يعرب الوالدي فالقبول

 اتمس من عدد تكوين إىل يؤدي وهذا املختلفة، املواقف يف للطفـل
   .)187ص ،2005 احملمود، عبد( الطفل لدى فيها املرغوب الشخصية
 عدوان لديه للعنف املتعرض الطفل أن 1977 »نيوبريجر« ووجد

 شديد عدواين سلوك لديه أن كما ومميزة كبرية بدرجة خياله يف
 ص ،2008 الزغيب،( الضابطة بالعينة مقارنة الفصل وداخل خارج
145.(  

 تعرضوا طفل 29و للعنف تعرضوا فلط 59 على دراسته ويف
 العض أن 1978 »جرين« وجد كعينة طفل 35 ب مقارنة لإلمهال
% 45 بنسبة تنتشر بالشنق االنتحار وحماوالت اجلسد وجرح واحلرق
  (www.Kenana on line. com). للعنف املتعرضني بني

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

 Mouse,1997 &( وموس كاجان ا قام تتبعيه دراسة أكدت
(Kagan وحىت املبكرة الطفولة سن يف األطفال من جمموعة على 

 لدى العدواين السلوك ثبات من عاليه درجه وجود هلما تبني البلوغ
 بالنسبة به مسموح العدوان أن إىل      ً راجعا   وذلك البنات عن البنني
 اليت العربية ثقافتنا يف واضحا هذا ونرى النمو، مرحل خالل للذكور
 الرجولة صفات من كصفه األهل عليه يشجع طبيعي أمر ذاه تعد

  )15ص ،2001لطفي،( النمو مراحل خالل املستقلة والشخصية
 عن األب غياب العنف ظهور املسببة األسرية العوامل ومن
 وراء األسباب عن النظر بغض الرتبية، عملية يف مشاركته وعدم املنـزل
 العدوانية حنو أكرب  ً ال  ميو  املعلمني بعض الحظ حيث الغياب، ذلك

 األب غياب أن) 1971( هوفمان ،واستنتج الذكور عند وخاصة
 النموذج نقص بسبب لديهم الوجداين النمو على التأثريات يعكس
 وبرغبة الشعوريا باالضطراب الطفل يشعر حيث املالئم، األبوي
 أنثويا منطا هو القومي السلوك أن منه        ً اعتقادا   العنيف السلوك ملمارسة
 باحلب واملمزوج الرتبية يف املزدوج األم دور يرى ألنه بالنقص، يشعره
 ،2004 فرج،( لرجولته إثباتا ملخالفته فيسعى غريه يرى وال والرعاية

  ).492 ص
 االنفصال بسبب األسرة عن الوالدين احد غياب آثار ومن
 األمان وعدم الطفل عند القدوة افتقاد ووفاة، هجر أو بطالق
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 السلوك ملمارسة عرضه جيعله مما لرغباته النفسي إلشباعوا العاطفي
  .واالهتمام االنتباه للفت كوسيلة العنيف
 القدرة وعدم التكيف سوء العنف تسبب اليت األسباب ومن

 ومن ألخر، مسكن من املتكرر االنتقال نتيجة الصداقات عقد على
 عالقات تكوين تعيق اضطرابات من عليه يرتتب وما ألخرى مدرسه
  ). 59ص ،2004احملمود، عبد( جيدة جديدة
 البدين العقاب أساليب استخدام الفاشلة الرتبوية األساليب ومن
 يف أساسي كأسلوب األمل إثارة إىل يؤدي ما وكل به، والتهديد
 أبنائهم مع وصرامة بقسوة اآلباء يتعامل حيث للطفل، التنشئة عملية

م م بشده أفعاهلم على ويعاقبو  غري سلوكهم على الذنبب ويشعرو
 نشاط ألي ممارستهم حرية من حمرومني جيعلهم مما فيه، املرغوب

 تكوين إىل القسوة تلك وتؤدي ذلك، على املرتتبة العواقب من     ً خوفا  
 والتعويض للتنفيس كوسيلة واحلدود القواعد ختالف متمرده شخصيه

 دون موممتلكا الغري حنو العنف عنها فينتج قسوة من له تعرضت مما
   ).92ص ،2002قناوي،( بالذنب إحساس
 يتعلم فانه الطفل سلوك لتعديل كوسيلة الضرب استخدام وعند

 غريه، مع للتفاعل كوسيلة القسوة أساليب إيل ويلجا التصرف هذا
 دون يعاقبونه الذين والديه مع التعامل  يتجنب الوقت ذات وىف

 أقل من حترمه مبينه أكرب فجوه يرتك مما لسلوكه، وتربير إيضاح
ذيب لتطبيعه الفرص   . سلوكه و
  :اآلتية األسئلة يف الدراسة مشكلة صياغة ميكن وعليه
 ارتباطيه بني العنف األسري والسلوك العدواين  هل  توجد عالقة

  لدى أفراد عينة البحث ؟
  يف درجة العنف األسري املوجه  إحصائيا دالةهل توجد فروق

  جلنس؟حنو التلميذ تبعا ملتغري ا
  يف درجة العنف األسري املوجه  إحصائيا دالةهل توجد فروق

  حنو التلميذ تبعا ملتغري العمر؟
  لدى يف درجة السلوك العدواين  إحصائيا دالةهل توجد فروق

  ؟أفراد عينة البحث، تعزى ملتغري اجلنس
  لدى يف درجة السلوك العدواين  إحصائيا دالةهل توجد فروق

  ؟زى ملتغري العمرأفراد عينة البحث، تع
  : الدراسة أهداف

  : يلي ما إىل البحث هذا يهدف     
 ارتباطيه بني العنف األسري  عالقة وجود مدى عن الكشف

  .والسلوك العدواين لدى أفراد عينة البحث
 يف درجة العنف  إحصائيا دالةفروق  وجود مدى عن الكشف

  ).العمراجلنس، ( األسري املوجه حنو التلميذ تبعا ملتغري 

 يف درجة السلوك  إحصائيا دالةفروق  وجود مدى عن الكشف
 .لدى أفراد عينة البحث، تعزى ملتغري العمرالعدواين 

 :الدراسة أهمية

  : خالل من احلايل البحث أمهية تكمن
 العدواين والسلوك األسري العنف: مقاييس لبناء صلبة أرضية وضع 

  .اجلزائرية بالبيئة خاصة
 مشكلة األسري العنف يشكل حيث: والعملية لنظريةا األمهية 

 الطفل شخصية على تؤثر حيث واملربون، اآلباء منها يعاين
 العدوانية، وتصرفاته سلوكاته يف تنعكس مما النفسي، وتوافقه
 كان وإن شيئا، تضيف أن املمكن من املشكلة هذه فدراسة
  .اجملال هذا يف النظري لألدب     ً  بسيطا ،

 األطفال فئة وهي املستهدفة الفئة أمهية من الدراسة ذهه أمهية تنبع 
 صحبتهم حسن على السماوية الشرائع أكدت الذين املتمدرسني
 االهتمام على العصور عرب واملربون الفالسفة ودعا ورعايتهم،

  .م
 يف تسهم أن ميكن الدراسة هذه عنها تسفر قد اليت النتائج أن 

 يف منها االستفادة ميكن اليت واحللول املقرتحات بعض وضع
 األطفال لدى العدوانية مشكلة لعالج واألسري النفسي اإلرشاد
  .خاصة بصفة منهم واإلناث عامة، بصفة اجلزائريني
  :والمصطلحات المفاهيم
  :العدواني السلوك
 باآلخـرين، والدمار األذى إحلاق إىل يؤدي الذي السلوك هو
 بالـذات األذى إحلاق يعىن، منه السليب واجلانب بالكـالم، أو بالفعـل

  ) .10 ص ،م1991 عبود،(
 على الطفل به يعتدي الذي السلوك بأنه:       ّ ً إجرائي ا   الباحث ويعرفه
 والكالم والشتم السب: مثل بالقول، سواء إيذائهم، دف اآلخرين،
 أو بينهم، الفتنة وإيقاع سيئة، بصفات اآلخرين ووصف اجلارح،
 الضرب: مثل جسده، ألعضاء الطفل استخدام خالل من بالفعل،
 على املفحوصني درجات احتساب بعد قياسه ويتم. والركل والعض
عد املقياس

 
  امل
ُ
) 112 -28( مابني درجته ترتاوح حيث للدراسة،   

  .درجة
  :األسري العنف

 العائلة إطار يف يقع عنف كل: األسري العنف مصطلح يعين
 باجملين عالقة أو والية أو سلطة من له مبا العائلة أفراد أحد قبل ومن
   (www. amanjordan. org/ aman- studies) .عليه
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 اإلجابة بعد املفحوص عليها حيصل اليت بالدرجة إجرائيا ويعرف
-  22( بني املقياس درجة ترتاوح حيث لذلك، العمد املقياس على
  .درجة) 88

  :الدراسة حدود
 تالميذلا كل من البحث جمتمع تكون حيث: البشرية احلدود -

 .باجلزائر باتنة والية املعذر مبدينة املتوسط التعليم دارسمب امللتحقني
 تلميذ) 2419( عددهم والبالغ 2014/2015 الدراسية السنة خالل
  .وتلميذة

 شرق باتنة مبدينة البحث هذا إجراء مت لقد: املكانية احلدود -
  .اجلزائر

 يف ،)األساسية الدراسة( البحث هذا إجراء مت :الزمنية احلدود -
  . 15/01/2015 غاية إىل 08/12/2014 بني ما الفرتة

  : السابقة الدراسات
 العالقة ذات السابقة الدراسات بعض تستعرض اجملال هذا يف

  .الدراسة مبوضوع
  :العربية الدراسات

 بني العالقة عن الكشف إىل هدفت دراسة) 1994( عبود أجرى

 كما واألمهات لآلباء اعيةاالجتم التنشئة أساليب وبعض العدوان

 العدوان عالقة وكذلك اإلعدادي الثاين الصف تالميذ يدركها

 من الدراسة عينة الباحث واختار التنشئة، يف الوالدية باالختالفات

 الريف مدارس بعض من اجلنسني من اإلعدادي الثاين الصف تالميذ

 دواين،الع السلوك مقياس واستخدم الكربى، للمحلة التابعني واحلضر

 إعداد االجتماعية، التنشئة أساليب ومقياس منصور، مدحية إعداد

 بني سالبة ارتباط عالقة وجود عن الدراسة نتائج وأسفرت الباحث

 درجات وبني التالميذ يدركها كما لآلباء، االجتماعية التنشئة أساليب

 االختالفات بني موجبة ارتباط عالقة وجود وكذلك لديهم، العدوان

  .التالميذ يدركها كما التنشئة يف يةالوالد
 عن الكشف إىل دراستها هدفت فقد (2006) بوشاللق أما
 السلوك وظهور االجتماعي التقدير إىل احلاجة إشباع عدم بني العالقة
 ممن ومراهقة،     ً  مراهق ا (200) من العينة تكونت املراهق، لدى العدواين

م صنفوا  وترتاوح اجلزائر، صمةعا جنوب ورقلة مدينة من عدوانيون بأ

 لتحديد العيسوي مقياس واستخدم سنة، 17-13 بني أعمارهم

 دال اجيايب ارتباط وجود :التايل الشكل على النتائج وكانت العدوان،

 والسلوك االجتماعي التقدير إىل احلاجة إشباع عدم بني إحصائيا

 اجيايب باطارت ووجود العدوانيني، املراهقني من العينة أفراد لدى العدواين

 لدى العدواين والسلوك االجتماعي التقدير إىل احلاجة إشباع عدم بني

 السلوك يف إحصائية دالله ذات فروق ووجود العدوانيات، املراهقات

 التقدير إىل حلاجتهم املشبعات غري واملراهقني املراهقات بني العدواين

  .اإلناث من عدوانا أكثر الذكور أن الدراسة وتبني كما االجتماعي،
 أشكال عن الكشف إىل )2010( فليس بن دراسة وهدفت

 اجلزائر، يف واألسرة الذات مبفهوم وعالقتها للطفل الوالدية اإلساءة
 وأظهرت. سنة) 12( عمر يف وطفلة طفال) 174( العينة بلغت
 للجنس تعزى الوالدية اإلساءة يف إحصائيا دالة فروقا هناك أن النتائج
  .اإلناث لصاحل
 بعض بني العالقة معرفة إىل هدفت بدراسة )2000( القططي موقا

 العدواين وسلوكهم األبناء إدراك حسب الوالدية التنشئة أساليب

 ومستوى الوالدية، التنشئة أساليب إدراك يف اجلنسني بني والفروق

 ذكور، نصفهم     ً فردا  ) 500(من الدراسة عينة وتكونت العدواين السلوك

 واستخدم سنة،) 15-13(بني أعمارهم وتراوحت إناث، ونصفهم

 السلوك مستوى ومقياس الوالدية، التنشئة أساليب قياس مقياس

 يف دالة فروق توجد أنه عن الدراسة نتائج أسفرت وقد العدواين،
 عالقة توجد الذكور لصاحل اجلنسني بني العدواين السلوك مستوى

 بني سالبة لةدا وعالقة العدواين والسلوك التساهل أسلوب بني موجبة

 السلوك وبني واالستحواذ والتقييد والتقبل اإلجيايب االندماج أساليب

 الثالث العدواين السلوك جمموعات بني دالة فروق توجد وأنه . العدواين

 التنشئة أساليب الختالف تعزى – ومرتفع ومتوسط منخفض -

  .واألم األب من لكل الوالدية
 أشكال عن للكشف دراسة )2011( وسناد الخطيب، وأجرى

 أثر معرفة إىل باإلضافة الطفل، على وآثاره الطفل ضد األسري العنف

 درجة يف الوالدين من لكل التعليمي واملستوى الطفل جنس متغريات

 من    ً طفال   (295) من الدراسة عينة تكونت .ضدهم العنف استخدام

 وقد الرمسية، دمشق مدينة مدارس يف األساسي السادس الصف تالميذ

ا استبانه باستخدام البيانات مجعت  من     َّ  وتأك دت الباحثة، أعد
 ومن ،)الداخلي االتساق صدق احملتوى، صدق( خالل من صدقها

ا  معامل باستخدام الداخلي باالتساق الثبات خالل من ثبا

 ضد األسري للعنف أن النتائج بينت .باإلعادة والثبات ألفاكرونباخ،

 يف بالوالدين تتعلق اليت األسباب اءتج األسباب، من جمموعة الطفل
 .الثقافية األسباب      ً وأخريا   االقتصادية، األسباب تلتها األوىل، املرتبة

 كبرية، بدرجة اللفظي للعنف يتعرضون األطفال أن النتائج    َّ  وأك دت

  .النفسي العنف مث ومن البدين، العنف يليها
 دمشق يف أجريت اليت )2012( وعربي عزت دراسة وأوضحت

 األسري العنف بني اإلرتباطية العالقة طبيعة عن الكشف إىل دفته

 البحث عينة أفراد لدى النفسية بالوحدة والشعور األبناء حنو املوجه
 الوحدة ويف األبناء حنو املوجه األسري العنف يف الفروق عن والكشف
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 لألب، التعليمي املستوى اجلنس،: البحث ملتغريات     ً تبعا    النفسية

 البحث عينة تكونت .البحث عينة أفراد لدى لألم لتعليميا املستوى

 الذكور من الثانوي األول الصف طلبة من وطالبة طالب (100) من
 الوصفي البحث املنهج احلايل حبثه يف الباحث واستخدم واإلناث

 اإلساءة ممارسة مقياس :التالية األدوات على باالعتماد التحليلي،

 ومقياس )1999الطراونة،(إعداد من ء،األبنا يدركها كما الوالدية

 وعامر، الدليم إعداد من وهو( للمراهقني، النفسية بالوحدة الشعور

 داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد أنه النتائج بينت حيث). 2004

 ودرجات األبناء حنو املوجه األسري العنف درجات بني إحصائية

 أن بينت كما البحث، عينة أفراد لدى النفسية بالوحدة الشعور
 األسري العنف ويزداد اإلناث، من األسري للعنف تعرضا أكثر الذكور

  .لألب التعليمي املستوى باخنفاض
 إىل دراستهم هدفت فقد )2013( وآخرون مجلي أما      

 لدى العدواين والسلوك الذات تقدير بني العالقة طبيعة عن الكشف

 وتكونت صعده مبدينة األساسي التعليم مرحلة من الثامن الصف طلبة

 واستخدم صعده، مبدينة طلبة من      ً طالبا   (240) من البحث عينة

 السلوك ومقياس الذات تقدير مقياس: التالية األدوات الباحث

 العائلي، الذات تقدير ارتباطيه عالقة توجد النتائج وبينت العدواين

 الذات تقدير أن إىل النتائج توصلت كما املدرسي الذات تقدير

 وأشارت العدواين، للسلوك منبئان املدرسي الذات وتقدير ائلي،الع
 التنبؤ يف       ً إسهاما   أكثر يعترب العائلي الذات تقدير أن إىل النتائج

  .املدرسي الذات تقدير من العدواين بالسلوك
 دور على التعرف إىل هدفت دراسة) 2014( الرشيدي وأجرى     

 التعرفو  .األبناء حنو اللفظي فالعن ممارسة يف لألسرة املعيشية الظروف

 حيث اللفظي، العنف ممارسة يف لألسرة االجتماعية الروابط دور على
 املتوسطة املرحلة طالب أمور أولياء مجيع من الدراسة جمتمع تكون

 فقد الدراسة جمتمع لكرب      ً ونظرا   املنورة املدينة مبنطقة خيرب مبحافظة

 حجم بلغ حيث البسيطة العشوائية العينة أسلوب الباحث استخدم
 موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج وبينت .اآلباء من )300( العينة

 جتاه اللفظي العنف ممارسة يف لألسرة املعيشية الظروف دور على

 يف العمل مجاعة دور على موافقون الدراسة عينة أفراد أن األبناء،
 على حصلت اليت العبارات وأهم األبناء، جتاه اللفظي العنف ممارسة

 قبل من زمالئي أمام معاقبيت عند: هي احملور هذا يف موافقة نسبة أعلى
 .املدير

  :األجنبية الدراسات
 & Crick( جروتبيتر ،كيرك دراسة حاولت حني يف

Grotpeter, 1995 (جنس من كل عالقة طبيعة على التعرف 

 لدى العدواين بالسلوك واالجتماعي النفسي والتوافق الطفل،
 من اجلنسني من    ً طفال   491 من الدراسة عينة تكونت وقد األطفال،

 وقد. االبتدائي السادس حىت الثالث بالصف يدرسون الذين
 لدى       ً مرتفعا   كان العدوانية مستوى أن نتائجها يف الدراسة أوضحت
 عالقة هناك أن     ً أيضا   النتائج أظهرت كما الذكور، عن اإلناث
 واالكتئاب النفسية بالوحدة ورالشع من كل بني موجبة ارتباطيه
 من األطفال لدى العدواين والسلوك الذات، عن السالب واملفهوم
 يرتفع العدوانية مستوى أن     ً أيضا   النتائج أوضحت كما اجلنسني،

  .أعمارهم تقدم مع األطفال لدى
 ,Wintzel & Asher( وأشير ،ونتزل دراسة كانت بينما

 ووالديه، الطفل بني عيةاالجتما العالقة فحص إىل دف) 1995
 وحتصيله العدواين سلوكه من بكل عالقتها طبيعة على للتعرف

 يدرسون ممن     ً طفـال   423 من الدراسـة عينـة تكونت وقد الدراسي،
 إىل الدراسة توصلت وقد االبتدائي، والسابع السادس بالصفني
 بالسلوك يرتبط الوالدي بالرفض األبناء شعور أن: أمهها نتائج،
 أن النتائج أوضحت كما موجبة، بعالقة األطفال لدى واينالعد

 التحصيل باخنفاض يرتبط العدواين الطفل وسلوك الوالدي الرفض
  . األبناء لدى الدراسي
 فقد )Glenn Lambie, 2005( المبي جلين دراسة أما
 الذين لألطفال إرشادي برنامج فاعلية على التعرف إىل هدفت
 طفال) 30( من الدراسة عينة كونتوت األسري، للعنف يتعرضون
 اليت املالحظة قائمة واستخدم سنة،) 15-10( من أعمارهم ترتاوح

 من وخفف سلوكهم، يف األطفال هؤالء عن املعلم يسجلها
 أكثر البدين العنف أن تبني كما منها، يعانون اليت االضطرابات

 .للعنف يتعرضون الذين األطفال وسط يف انتشارا العنف

 إىل هدفت دراسة) fick Anton, 2000( أنتون يكف وأجرى
 العنف حاالت فيها حتدث اليت لألسر إرشادي برنامج فاعلية معرفة

 من الدراسة عينة وتكونت لألطفال، والنفسي اجلسدي، األسري
 مت وقد ونفسيا، جسديا، أبنائها تعنف اليت األسر من أسرة) 15(

 حتسني كيفية حنو دياإلرشا الربنامج خالل من األسر هذه إرشاد
 واملعاملة الوالدية، الرعاية بأساليب توعيتهم خالل من أبنائهم معاملة

 األسري اإلرشادي الربنامج فعالية إىل النتائج وأشارت الصحية،
 بشرائع متسكهم طريق عن وذلك ألطفاهلم، املعنفة لألسر املقدم
 إىل الذهاب إىل األسر توجيه طريق وعن له، وفهمهم الدين،

  .العنف عن بعيدة أسرية حياة تعيش لكي النفسانية األخصائية
 توضيح إىل هدفت دراسةب Sansosti, 2012):( سانسوتي وقام

 أجل من املكونات متعدد تدخلي برنامج باستخدام مت الذي النجاح
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 قام حيث املتوسطة املدارس طلبة لدى العدواين السلوك خماطر من احلد

 تبلغ نيويورك والية يف املتوسطة املدارس طلبة من عينة باختيار الباحث

 قام مث عنهم، معلومات مجع مث ومن واإلناث، الذكور من     ً طالب ا 865

 حيث املكونات، متعدد تداخالت وبرنامج املقابالت من حزمة بتطبيق
 متعدد والربنامج املقابلة طريقة استخدام أن إىل الدراسة نتائج أشارت

 داللة ذات بطريقة الوظيفي الطالب مستوى بزيادة قام قد املكونات

  .لديهم العدواين السلوك على االجيايب التأثري مث ومن   إحصائية،
-Troop (  وجيسيكا وكوب، وويندي، تروب، دراسة وهدفت

Gordon, Wendy, Kopp,and Jessica,2012(، الكشف إىل 
 العدواين لوكالس تغيري يف وأثرها والطالب املعلم بني ما العالقة أنواع عن

 منها العالقات من جمموعة دراسة مت حيث واحد دراسي فصل فرتة يف
ً  أيض ا ومت )والصراع واالستقاللية القرب(  من معينة أشكال دراسة   

 .الطلبة هؤالء ميارسها اليت واللفظية اجلسدية العدوانية السلوكات

 الذكور من) 193( منهم األطفال من (410) من الدراسة عينة تكونت

 إىل الدراسة نتائج أشارت معلميهم، من) 25( و اإلناث من (217) و

 العدواين السلوك درجة من ترفع املعلم يبديها اليت االستقاللية أن

 قد املعلم من القرب عالقة فإن املقابل ويف الصراع عالقة تفعل كذلك

 األقران، حنو املوجه اجلسدي العدواين السلوك درجة بتخفيض قامت
 بني العالقة توسطت قد الصداقة عالقات فإن ذلك من وأكثر

 األوالد، بني العالقة درجة من وزادت املعلم يبديها اليت االستقاللية
 العالقة استمرارية تأثري بفهم تتعلق تطبيقات وجود النتائج هذه بينت

 السلوك تقليل أو الزدياد خماطر وجود على والطالب املعلم بني

  .العدوان
  :السابقة راساتالد على تعقيب

ا السابق العرض من يتنب   :يلي مبا متتاز أ
 الوالدية واإلساءة األطفال، ضد األسري العنف مشكلة تناولت -

 األطفال، لدى العدواين السلوك إفراز على وأثرمها واجلسدية النفسية
 هلذه حللول تصورات وضع إىل الدراسات هذه توصلت وقد

 منها للحد املناسبة والعالجية يةاإلرشاد الربامج منها املشكالت
  .السليم النفسي التكيف على وأسرهم األطفال، ملساعدة

 وأسئلة الدراسة، مصطلحات وحتديد الدراسة، مشكلة حتديد يف -
 حيث الدراسة، أسئلة ومناقشة وبنائها الدراسة، أداة وحتديد الدراسة،
  :التالية اجلوانب يف احلالية الدراسة مع السابقة الدراسات اتفقت
 الطفولة مبرحلة خيتص سيكولوجي ملتغري تناوهلا.  
 األطفال من الدراسة عينة اختيار.  
 يلي مبا السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة انفردت وقد:  

ا - - 12( املراهقني التالميذ مرحلة من مهمة عمرية فئة تناولت أ
  .سنة) 17

 على األسري للعنف ليبالس املظهر على احلالية الدراسة ركزت -
  .التلميذ

 النقص تسد قد احلالية الدراسة فإن الباحث تقدير وحسب -
  . املهمة الشرحية هلذه اجلزائري امليدان يف امللحوظ
  :الميدانية الدراسة إجراءات

   الدراسة منهج_     ً أوال :  
 وجود إمكانية دراسة حول البحث أهداف متحور من انطالقا
 الباحث اعتمد لإلجناز، والدافعية ملالع ضغوط بني عالقات
 العالقة عن بالكشف يهتم: "أنه باعتبار االرتباطي الوصفي املنهج
 املتغريات، هذه بني االرتباط مدى ملعرفة أكثر أو متغريين بني

  ).2000ملحم،(..."  رقمية بصورة عنها والتعبري
 يف وطبيعتها االرتباطات هذه قوة حتديد يف يساهم حيث     

 وتعمقا، حتديدا أكثر اجتاهات يف الالحقة العلمية البحوث جيهتو 
  . البحث إليه يرمي ملا مناسب فهو وعليه
 وعينتها الدراسة مجتمع_  ثانيا:  

 أعمارهم ترتاوح الذين التالميذ مجيع من الدراسة جمتمع تكون     
 التعليم مدارس يف بالدراسة امللتحقني سنة) 17 -12( بني ما

 العام من األول الفصل خالل املعذر مبدينة باتنة، واليةب املتوسط
. وتلميذة تلميذ) 2419( عددهم والبالغ 2014/2015 الدراسي

 يف) 30( منهم تلميذا،) 100( من تكونت فقد الدراسة عينة أما
 ،)15-14( العمرية الفئة يف) 46( و ،)13-12( العمرية الفئة
) 50(و ذكور) 50( منهم). 17-16( العمرية الفئة يف) 24(و

 اجلنس ملتغري تبعا عشوائية طبقية بطريقة العينة ُ    س حبت وقد إناث،
 مراعاة مع واإلناث الذكور التالميذ من عدد اختري حيث والعمر،
 مبا عشوائية بطريقة الدراسة هذه يف احملددة الفئة من العمر فئيت

) مرالع وفئيت واإلناث الذكور(  طبقة بكل النسيب واحلجم يتناسب
  .األصلي اجملتمع يف

  الدراسة عينة خصائص وصف:  )1( الجدول

   العمــــــــــر
  الجنـــــــــــــس

  المجموع
  إنــــــــــاث  ذكـــــــور

12- 13  13 17  30  
14- 15  25 21  46  
16- 17  12 12  24  

  100  50 50  المجموع
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   الدراسة أدوات_      ً ثالثا:  
  :األسري العنف مقياس  

 اجملال، يف النظري األدب على االطالع بعد الدراسة أداة أعدت
 واستفيد استطالعية، دراسة أجريت السابقة، الدراسات ضوء وعلى
 يف االستبيان واشتمل األسري، العنف جمال يف املقننة املقاييس من

 مجيع على اإلجابة تراوحت وقد عبارة،) 22( من النهائية صورته
 متوسط بشكل وتنطبق) درجات أربع( ئمادا تنطبق بني الفقرات

 تنطبق وال ،)درجتان( ضعيف بشكل وتنطبق) درجات ثالث(
  .للمقياس السيكومرتية اخلصائص من التأكد مت مث). واحدة درجة(
  :المقياس صدق. أ

  :طريق عن املقياس صدق من الباحث تأكد
 الدراسة موضع املقياس فقرات عرض مت: الظاهري الصدق -1

 العلوم كلية – النفس علم قسم التدريس هيئة أعضاء من عدد على
 لشهادة احلاملني باتنة، جامعة -واإلسالمية واإلنسانية االجتماعية
 حيث عبارته، وصالحية املقياس، جماالت على للحكم الدكتورة،

  .لقياسه وضع ما يقيس أنه تبني
 درجة بني االرتباط عالقة حبساب الباحث قام: البناء صدق -2
 عينة على املقياس تطبيق مت أن بعد وذلك الكلية والدرجة فقرة كل

 الدراسة عينة ضمن من ليسوا وتلميذة تلميذ) 34( استطالعية
 0.37( مابني الداخلي االرتباط معامالت تراوحت حيث الفعلية،

 عند دال وبعضها) 0.05( مستوى عند دال بعضها) 0.79إىل
  ).0.01( مستوى

  :المقياس ثبات. ب
 معها جتريب اليت االستطالعية العينة درجات حساب مت     

 تراوحت فقد النصفية التجزئة بطرقة الثبات حساب قتم املقياس،
 ثبات أما ،)0.70 – 0.64( مابني النصفني بني االرتباط معامالت
 ثبات معامالت وهي). 0.84( فكانت ألفاكرونباخ بطريقة املقياس
  .مرتفعة
  :العدواني السلوك مقياس
 اجملال، يف النظري األدب على االطالع بعد الدراسة أداة أعدت     
 واستفيد استطالعية، دراسة أجريت السابقة، الدراسات ضوء وعلى
 يف االستبيان واشتمل العدواين، السلوك جمال يف املقننة املقاييس من

 مجيع على اإلجابة تراوحت وقد عبارة،) 28( من النهائية صورته
 وأحيانا) درجات ثالث( وقليال) درجات أربع( كثريا بني الفقرات

 اخلصائص من التأكد مت مث). واحدة درجة( ونادرا ،)درجتان(
  .للمقياس السيكومرتية

  

  :المقياس صدق. أ
  :طريق عن املقياس صدق من الباحث تأكد

 الدراسة موضع املقياس فقرات عرض مت: الظاهري الصدق -1
 العلوم كلية – النفس علم قسم يسالتدر  هيئة أعضاء من عدد على

 لشهادة احلاملني باتنة، جامعة -واإلسالمية واإلنسانية االجتماعية
 حيث عبارته، وصالحية املقياس، جماالت على للحكم الدكتورة،

  .لقياسه وضع ما يقيس أنه تبني
 درجة بني االرتباط عالقة حبساب الباحث قام: البناء صدق -2
 عينة على املقياس تطبيق مت أن بعد وذلك ةالكلي والدرجة فقرة كل

 الدراسة عينة ضمن من ليسوا وتلميذة تلميذ) 34( استطالعية
 0.35( بني ما الداخلي االرتباط معامالت تراوحت حيث الفعلية،

 عند دال وبعضها) 0.05( مستوى عند دال بعضها) 0.75 إىل
  ). 0.01( مستوى

  :المقياس ثبات. ب
 معها جتريب اليت االستطالعية العينة درجات حساب مت     

 تراوحت فقد النصفية التجزئة بطرقة الثبات حساب قتم املقياس،
 ثبات أما ،)0.88 – 0.75( بني ما النصفني بني االرتباط معامالت
 ثبات معامالت وهي). 0.89( فكانت ألفاكرونباخ بطريقة املقياس
  .مرتفعة
 الدراسة إجراءات:    ً  رابع ا  

  :الدراسة إلمتام اآلتية اتاخلطو  أتبعت
 العنف جمايل يف السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع. 1

  .العدواين والسلوك األسري
ا يف املقاييس إعداد. 2   .األولية صور
 طبق حيث وتلميذة، تلميذ) 34( على استطالعية دراسة إجراء. 3

  .تخداملالس وصالحيته وضوحه من الباحث وتأكد عليهم، املقياس
  .للمقاييس السيكومرتية اخلصائص حساب. 4
 األساتذة وآراء االستطالعية الدراسة ضوء يف املقاييس مراجعة. 5

  .املتخصصني
 البيانات وتفريغ االستبيانات، مجع مث األساسية، بالدراسة القيام. 6

  .إحصائيا ومعاجلتها
  .التوصيات وتقدمي ومناقشتها النتائج استخراج. 7

  :اإلحصائية المعالجات
 واستخدام احلاسوب طريق عن إحصائيا النتائج حللت      

  :اآلتية اإلحصائية املعاجلات
  .املتغريين بني اإلرتباطية العالقة ملعرف لبريسون، االرتباط معامل -
  .العدواين والسلوك األسري العنف درجة ملعرفة احلسابية املتوسطة -
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  .واجلنس للعمر ىتعز  اليت الفروق ملعرف): ت( اختبار -
 .املقياس ثبات إىل للتوصل ألفاكرونباخ معامل -

  :ومناقشتها الدراسة نتائج
 هل توجد عالقة: ونصه األول، السؤال عن لإلجابة 

ارتباطيه بين العنف األسري والسلوك العدواني لدى أفراد عينة 
   البحث ؟

 بني بريسون االرتباط معامل حسب السؤال هذا عن لإلجابة      
 معامل نتائج يبني) 2( واجلدول العدواين، والسلوك األسري العنف
  .العدواين والسلوك  األسري العنف بني بريسون ارتباط

 األسري العنف بين بيرسون ارتباط معامل:  )2( الجدول
  .العدواني والسلوك

  

العنف    
   األسري

السلوك
  العدواين

  الداللة األسري العنف
 درجة

  *0.384  1  بريسون

  الداللة العدواين السلوك
 درجة

  1  *0.384  بريسون

    100 العدد
  ).0.01( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة *                       

 األسري العنف بني العالقة أن) 2( اجلدول من يتضح  
 إحصائيا دالة العالقة هذه وأن ،)0.384( بلغت العدواين والسلوك

 حيث الفرضية، هذه قبول مت وعليه ،)0.01( الداللة مستوى عند
 األسري العنف درجات بني  موجبة ارتباطيه عالقة هناك أن تبني

 سلوك على يؤثر األسري العنف بأن يشري وهذا العدواين، والسلوك
 تؤدي األسري العنف درجة يف الزيادة حيث مباشرة، بطريقة التالميذ

 الفرضية صدق ققحت وبالتايل العدواين، السلوك درجة ارتفاع إىل
  .األوىل
 ما مع تتفق اليت األوىل الفرضية قبول ميكن األساس هذا وعلى      
 هو األبناء عند العدواين السلوك بأن االجتماعي التعلم نظرية تؤكده
 عن الصادرة العدوانية االستجابات وتقليد حملاكاة طبيعية نتيجة
 من غريهاو  النفسي األمل وإثارة وشتم ضرب من ضدهم آبائهم
  .العنف أساليب

 اخلطيب إليها توصلت اليت النتيجة مع النتيجة هذه وتتفق     
 وآخرون جملي ودراسة) 2012( وعريب عزت ودراسة) 2011(
 وما ،)Wintzel & Asher, 1995(  وأشري ونتزل، ودراسة) 2013(

 عالقة توجد أنه يف الدراسات جممل أثبتته ما النتيجة هذه يؤكد
 كما. األطفال لدى العدواين والسلوك األسري العنف بني ارتباطيه

 املشاجرة على أبنائهم يشجعون كانوا الذين اآلباء أن     ً أيضا   توصل
 على احلصول وعلى عليهم يعتدي ممن االنتقام وعلى اآلخرين مع

 درجة من أكرب لديهم العدوانية درجة كانت والعنف بالقوة مطالبهم
 العدواين السلوك على أبنائهم يشجعوا مل الذين اآلباء عند العدوانية

  .األشكال من شكل بأي
) 1994( عبود دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وختتلف     

 بني ارتباط عالقة توجد ال بأنه بينت اليت). 2000( القططي ودراسة
 بل املراهق، لدى العدواين والسلوك الوالدية املعاملة أو األسري العنف

 املراهق التلميذ شخصية على تؤثر أخرى خارجية واملع هناك أن
 يعيش الذي واحمليط أنواعها، مبختلف اإلعالم وسائل منها وعنفوانه

 لألسرة والثقايف واالجتماعي االقتصادي واملستوى واملدرسة، فيه،
  .كثري وغريها

 دالةهل توجد فروق : ونصه الثاين، السؤال عن لإلجابة 
ف األسري الموجه نحو التلميذ تبعا في درجة العن إحصائيا

  لمتغير الجنس؟
) 3( واجلدول »ت «اختبار استخدم السؤال هذا عن لإلجابة      
  .ذلك يوضح

 العنف في الفروق لداللة »ت « اختبار نتائج: )3(الجدول
  .الجنس لمتغير تبعا التلميذ نحو الموجه األسري

   األداة         
  اجلنس

 املتوسط
  احلسايب

 رافاالحن
  املعياري

  قيمة
  »ت «

 مستوى
  الداللة

  *0.000 21,90 14,89 46,14  ذكـــــــور

 *0.000 21.25 13,19 43,32  إنـــــــــاث
 *0.000 29,88 21,17 89,46  الكليةالدرجة

  .وأقل) 0.05( مستوى عند دالة*                           
 إحصائية اللةد ذات فروقا هناك أن) 3( اجلدول من يالحظ     
 إىل وبالعودة األبناء، حنو املوجه األسري العنف يف الطفل جلنس تعزى

 اإلناث من األسري للعنف تعرضا أكثر الذكور أن يتبني املتوسطات
 حسايب مبتوسط) 21.90( الذكور لدى" ت" قيمة بلغت حيث

) 21.25" (ت" قيمة بلغت حيث باإلناث مقارنة ،)46.14(
      ً تعرضا   أكثر هم الذكور التالميذ أن أي ،)43,32( حسايب مبتوسط
  .اإلناث التالميذ من عليهم املمارس األسري للعنف
 الصغر منذ تربوا قد الذكور بأن النتيجة هذه الباحث ويفسر      
ُ     وش جعوا العدوان ممارسة على م وهلذا عليه    من للعديد يتعرضون فإ

 ضدهم، العنف سةممار  إىل يؤدي الذي والعناد األهل مع املواجهات
 تتسم بطبيعة جمتمعنا، يف يتميزن اللوايت اإلناث من أكرب بشكل
 إىل يؤدي مما واالستسالم واملساملة األهل ملطالب واالنسياق باهلدوء

  .السريع رضوخهن
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) 2010( فليس بن دراسة مع كليا أو جزئيا النتيجة هده وتتفق     
 جلني ودراسة) 2006( بوشاللق ودراسة) 2000( القططي ودراسة
) 2012( وعريب عزت ودراسة) Glenn Lambie, 2005( الميب
 أنواعه مبختلف األسري للعنف تعرضا أكثر الذكور أن أوضحت اليت
  .اإلناث من

 دالةهل توجد فروق : ونصه الثالث، السؤال عن لإلجابة 
في درجة العنف األسري الموجه نحو التلميذ تبعا  إحصائيا

  لمتغير العمر؟
 يوضح) 4( واجلدول »ت «اختبار استخدم السؤال هذا عن جابةلإل

  .ذلك
 العنف في الفروق لداللة »ت « اختبار نتائج: )4(الجدول
  .العمر لمتغير تبعا التلميذ نحو الموجه األسري

  األداة      
  العمـــر 

 املتوسط
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  قيمة
  »ت «

 مستوى
  الداللة

12 - 13  35.96 12,19 16,15 0.000* 

14 - 15  47.00 13,00 24,51 0.000* 
16 - 17   52.58 15,26 16,87 0.000* 

  .وأقل 0.05 مستوى عند دالة*                            
 مستوى يف إحصائيا دالة فروق وجود) 4( اجلدول من يتضح     

 حيث العمر، ملتغري تبعا األسري، العنف يف احلسابية املتوسطات
 الفئة ويف ،)16,15( إىل) 13-12( األوىل الفئة يف" ت" قيمة تبلغ

 الداللة مستوى وبلغ ،)16.87( الثالثة الفئة ويف ،)24.51( الثانية
 هذا يف الصفرية الفرضية  ُ   ر فضت وبالتايل القيم، جلميع) 0.000(

يف درجة العنف  إحصائية داللةحيث توجد فروق ذات  اجملال،
 ، وترد)15–14(ميذ ولصاحل الفئة الثانية األسري املوجه حنو التال

أن الطفل يف هذه الفرتة يدخل مرحلة املراهقة وهي  هذه النتيجة
مرحلة حرجة تطغى عليها سلوكات ذاتية ومكتسبة حياول من خالهلا 
الطفل، إثبات ذاته، كما ميكن تفسري هذه النتيجة على ضوء الثقافة 

طفال الصغار أكثر من حيث يؤيد بعض اآلباء نظرية معاقبة األ
  .الكبار، ألن ذلك يف رأيهم تربية هلم وليست إساءة

ويف حدود علم الباحث ال توجد دراسات أخرى تؤيد أو تنفي     
هذه النتيجة باستثناء دراسة واحدة، وهي دراسة العناين، واخلالدي، 

اليت بينت بأن األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ) 2012(واليماين 
م أقل ) 11-10(مابني  هم أكثر عرضة لإلساءة اجلسدية من دو

  ً                                                           سنا ، كعناد للطفل أو عدم طاعته أو ضرورة تربيته على قيم ومعايري 
  .الثقافة السائدة

 دالةهل توجد فروق : ونصه الرابع، السؤال عن لإلجابة 
لدى أفراد عينة البحث، في درجة السلوك العدواني  إحصائيا

  ؟تعزى لمتغير الجنس
) 5( واجلدول »ت «اختبار استخدم السؤال هذا عن لإلجابة      

  .ذلك يوضح
 درجة في الفروق لداللة »ت « اختبار نتائج: )5(الجدول
  .الجنس لمتغير تبعا العينة أفراد لدى العدواني السلوك
  ألداة       
  اجلنس

 املتوسط
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  قيمة
  »ت «

 درجة
  احلرية

 مستوى
  الداللة

  *0.000 49 24,55 16,36 56,84 ذكـــــــور

 *0.000 49 28,62 12,39 50,16 إنـــــــــاث
الدرجة
 49 35,74 21,16 107,00  الكلية

0.000* 

  .وأقل) 0.05( مستوى عند دالة*                       
 مستوى يف إحصائيا دالة فروق وجود) 5( اجلدول من يتضح 

 تبعا البحث عينة أفراد لدى العدواين السلوك يف احلسابية املتوسطات
 عدوانية أكثر الذكور بأن يتبني املتوسطات إىل وبالعودة اجلنس، ملتغري
       ً عدوانا   أكثر هم الذكور التالميذ أن أي واضح، وبشكل اإلناث، من
 جمتمعنا، يف السائدة الثقافة إىل هذا يرجع ورمبا اإلناث التالميذ من
 للذكر تتسع بينما عنه، التعبري يف وحريتها األنثى عدوان من   ّ حتد   واليت

 الرجولة أشكال من شكل أنه اعتبار على وتعززه عدوانه عن بالتعبري
 من       ً عدوانا   أكثر الذكور أن     ً أيضا   الدراسات أوضحت كما والقوة،
 كثري يف املراهقني لدى مبكرة سن يف      ً واضحا   ذلك ويبدو اإلناث،

   والظروف، املواقف من
 البيئية العوامل من كل بدور  النتيجة هذه الباحث ويفسر 
 مما أكثر الذكور عند ويعززونه العدوان يشجعون فالكبار.    ً معا   والوراثية

 األنثوية الطبيعة مع يتناىف ذلك ألن ليس اإلناث، عند به يسمحون
 الثقايف املفهوم حسب الذكرية الطبيعة ألن بل فحسب،

 والقوة بالسلطة تتميز أن جيب عاتاجملتم من لكثري واألنثروبيولوجي
 لإلناث به يسمح وال للذكور بالعدوان يسمح ولذلك والعدوانية،

  ).55 ص ،1997وعلي، الزعيب،(
 أكثر الذكور أن على البيولوجية النظرية     ً أيضا   تؤكده ما وهذا     

  .الذكورة هرمون إىل الذكور عدوانية  ترجع فهي اإلناث، من       ً عدوانا  
 وعريب عزت من كل دراسة مع الدراسة هذه وتتفق    

) 2006( بوشاللق ودراسة) 2000( القططي ودراسة) 2012(
 أكثر الذكور بأن جمملها يف بينت اليت) 2010( فليس بن ودراسة
 مالحظة خالل من العدوان يتعلم فاملراهق. اإلناث من عدوانية
 عندما قاملراه عند يزداد التقليد احتمال أن كما العدوانية، النماذج
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 ألبنائهم يقدمون فاآلباء مهمة، اجتماعية مكانة ذا النموذج يكون
 الزعيب،( للمعلم بالنسبة احلال وكذلك العدوانية من كثرية مناذج

2008.(  
 هل توجد فروق : ونصه اخلامس، السؤال عن لإلجابة

لدى أفراد عينة في درجة السلوك العدواني  إحصائيا دالة
  ؟لعمرالبحث، تعزى لمتغير ا

) 6( واجلدول »ت «اختبار استخدم السؤال هذا عن لإلجابة      
  .ذلك يوضح

 درجة في الفروق لداللة »ت « اختبار نتائج: )6(الجدول
  .العمر لمتغير تبعا العينة أفراد لدى العدواني السلوك

  األداة      
  العمـــر 

 املتوسط
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  قيمة
  »ت «

 درجة
  احلرية

 مستوى
  الداللة

12 - 13  50,96 15,58 17,90 29 0.000* 

14 - 15  54,06 11,79 31,08 45 0.000* 
16 - 17   52,66 15,55 16,59 23 0.000* 

 .            وأقل) 0.05( مستوى عند دالة*                          

 مستوى يف إحصائيا دالة فروق وجود) 6( اجلدول من يتضح
 تبعا البحث عينة أفراد لدى العدواين السلوك يف سابيةاحل املتوسطات

 ترتاوح الذين التالميذ بأن يتبني املتوسطات إىل وبالعودة العمر، ملتغري
 األقل غريهم من عدوانا أكثر هم) 15 -14( مابني أعمارهم
 ،)31.08( الفئة هذه لدى" ت" قيمة بلغت حيث سنا، واألكثر
 على يطرأ الذي التغري على يدل فإمنا شيء على دل إن وهذا

 إفراز يف تغري منها فيزيولوجية عوامل نتيجة املراهق شخصية
 التسامح عدم خالل من ذاته إثبات املراهق وحماولة اهلرمونات،

  . اآلخرين على بالقوة رأيه وفرض
 تنفي أو تؤيد سابقة دراسات توجد ال الباحث علم حدود ويف
  .أخرى بدراسات القيام ضرورة إىل يشري مما النتيجة، هذه

  : الدراسة توصيات
  :اآلتية التوصيات تقدمي ميكن الدراسة نتائج على بناء

 اليت باملؤسسات األفراد وعي وتنمية األسري، باإلرشاد االهتمام .1
 من االستفادة هلم لتسىن املراهقة مرحلة يف خاصة الطفولة ترعى

ا   .خدما
  .املراهق عند العدواين السلوك دوافع فهم على العمل .2
 القيم وتنمية والعطاء، األخذ على تقوم متوازنة تربية األبناء تربية .3

   .بعد فيما معناها ليدركوا لديهم اإلجيابية
 عدوانية لنماذج املراهق تعرض منع من أمكن ما اإلقالل .4
   ...).إعالمية، أسرية،(

 املنظمة احلركية األنشطة توفري على واملدرسة األسرة تعمل أن .5
  .املراهق لطاقات

 واجتماعية نفسية متغريات تتضمن أخرى دراسات إجراء .6
 األسري العنف عالقة: مثل النظري األدب تثري أن ميكن وتعليمية

   .لألسرة واالجتماعية االقتصادية والعوامل الدراسي، بالتحصيل
  :والمراجع المصادر

  :العربية المراجع_أوال
 العدواين السلوكو  االجتماعي التقدير  (2006)نادية بوشاللق، .1

 ص ،)2(5 النفس، علم يف عربية دراسات جملة املراهق، لدى
  ).432- 401(ص

 ضد األسري العنف). 2011( جالل وسناد، حممد مروة اخلطيب، .2

 للوالدين، التعليمي واملستوى الطفل جنس مبتغريي وعالقته الطفل
 مدينة يف سنة 12 عمر من األطفال من عينة لدى ميدانية دراسة
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  :المالحق
 

 األسري العنف مقياس )1(

  

  
    
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  تنطبق ال ضعيف بشكل تنطبق متوسط بشكل تنطبق دائما تنطبق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبــ
       . مشينة بألقاب يلقبينوالديأحدكان–1
       .وجهييف والتربم الصراخ والدي أحدإىليوجهكان–2
        . أمري ويل عند عادةالشتماستخدام–3
       . سبب وبدون بكثرة شتمينيوالديكان–4
       .مشاعري تؤذي بألفاظ عادة يشتمينوالديكان–5
       .الرأيأوافقهما ال عندما اآلخرين أمام مينوالدييسخر–6
       .أسريت أفراد أحد من الشديدللضربتعرضت–7
       .الشديد للضرب يتعرض أسريتأفرادأحدرأيت–8
       باملدرسةمنخفضةدرجاتعلى حصويل عند بالعصاربللضتعرضت–9

ّإيل موكلهوماأداء يف إخفاقي عند املتعمد للحرقتعرضت–10  .       
       .شفىستللمذهايباستدعى الذي الشديد للضربتعرضت–11
       .آخرمكانأي من أكثر وجهي على للصفعتعرضت–12
َّعلي اآلخرين حظوال قاس بشكل للضربتعرضت–13        .آثاره  
       .واملؤملة القاسية العقاب أشكالمنعانيت–14
       .والديأوامر رفضت عندما أذين من للقرصتعرضت–15
       .األمهيةعدمي شخص بأين يشعراينوالدايكان–16
       .أحبها اليت األشياء من حيرماينوالديكان–17
       .أوامره أرفض عندما يهملين يوالدأحدكان–18
        .اللعب من والديحيرمينماعادة–19
       .أحبهااليت الربامج مشاهدة من والديأحدمينعين–20
       .لديهمااملفضلة الربامج متابعة علىوالديجيربين–21
       .أسريتأفرادأحدقبل من املنزل من للطرد تعرضتوأنسبق–22
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  العدواني السلوك مقياس) 2( 
    حـد    إىل     يصـل       بعضـها   و         الشـجار،     هـذا    حـل     طـرق   يف      األسـر      ختتلـف   و         الصـراع،   و        الشـجار      يسـبب    قـد    ممـا      األسـر       رغبـات      ختتلف         العدواين        السلوك       مقياس      

   .     العنف         استخدام
    إىل    )  ي (     لتحـدد   ،     ( / )      عالمـة   ) ي (    ضـع        األسـرة،      داخـل     حيـدث    قـد      الـذي      لعنـف ا       أشـكال      وبعض       العنف       ممارسة      درجة     تصف     اليت          العبارات     بعض     يلي      فيما
   .     أسرتك   يف       العنف       أشكال    من       الشكل     هذا       ممارسة     حيدث      درجة    أي

  ........  :العمر                ......: الجنس        
  نادرا  أحيانا  قليال كثريا العبارة الرقم
        . القسميفزمالئي مع أتشاجر 1
        لزمالئي آخر شيء أي أو الرجل أو باليد سواء الضرب إىل فعأند  2
        .األطفال من غريي ممتلكات تدمري أحاول 3
        .القسممبحتويات العبث و باللعب أرغب 4
        .مهمة تكن أن و األشياء بعض بتمزيق أندفع 5
        .إساءة يل يوجهوا أن بدون زمالئي وخذ أو طعن أحاول 6
        .مالكمتهم أو زمالئي مصارعة باملدرسة الفراغ وقت يف أفضل 7
         جسمانية قوة األقل التالميذ مع باليد املشاجرة أفضل 8
        ..املدرسي للعقاب تعرضي رغم القسم حمتويات لتدمري أندفع 9
        ..بالقوة حقوقي على أحصل 10
        .منها بأقوى البدنية اإلساءة أرد 11
        الرياضيةاأللعاب من غريها على احلرة املصارعة و املالكمة شاهدةم أفضل 12
        . بدنية بإساءة اللفظية اإلساءة أرد 13
        املدرسني أو املشرفني ببعض الضرر إيقاع يف أفكر 14
        ..تافهة ألسباب أصرخ  15
        .واضح سبب بدون بالقسم زمالئي عن صويت برفع أمسح  16
         اآلخرين مكائد أو خدع تدبري إىل لأمي  17
        .زمالئي  معالتعامل يف نابيةأو )مرغوبة( حمبوبة غري وعبارات ألفاظا أستخدم  18
        ذلك يستحق سبب بدون عايل بصوت أقهقه و أضحك   19
        سبب بدون إيل اآلخرين أنظار للفت بالفصل بقوة أهتف   20
        إليهم لفظيا أسأت إذا زمالئيل اعتذارا أقدم ال   21
        ..لفظيا املشرفني و املدرسني معاكسة إىل زمالئي أدفع   22
         إساءة منه كثربأ أرد مرغوب غري بلفظ زميلي إيل أساء إذا   23
        .الزمالء من السخرية و اللفظي التحقري إىل مدفوع أنا و أبدأ    24
        ...السخرية بقصد ةالفكاه و النكت بعض أقول  25
        ..اآلخرين أراء من السخرية إىل أميل   26
        ..مناقشة أي يف أهزم أن السهل من ليس   27
        ..بسهولة الرياضية األلعاب يف اهلزمية أتقبل ال 28
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  محددات الرضا الوظيفي وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية والوظيفية
  ن مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ببعض الوالياتدراسة ميدانية لدى عينة م

  أحمدقيدوم .د – حيدرة وحيدة
 جامعة مستغانم-كلية العلوم االجتماعية

  :اإلشكالية
من القرن العشرين تغريا مل يشهد له  األخريةتغري العامل يف العقود 

حقبة سابقة من تاريخ البشرية، وذلك بفعل التقدم  أيمثيال يف 
هاجسا يف مجيع اجملاالت وخاصة  أضحىجي الذي العلمي والتكنولو 

داخل منظمة العمل حيث تتزايد احتياجات العامل النفسية 
التوافق  إحداث إشباعهاواالجتماعية واالقتصادية واليت ينتج عن 

  .لديهالنفسي واملهين 
املنظومة  أمهيةويف ظل هذه التغريات السريعة واملتالحقة تربز 

بني كافة املؤسسات اخلدماتية اليت على عاتقها  الرتبوية والتعليمية من
جمتمع قائم على املعرفة البناءة والتنشئة العصرية ملساعدة  إعدادمهمة 
والتأقلم مع مستجدات وحتديات  األحداثعلى مواكبة  األجيال
  .العصر

عصرية ومسة  تربوية عملية واإلرشادوعليه فقد أصبح التوجيه 
دف إىل م الرتبوية املعاصرة واليت من مسات النظبالغة األمهية 

مساعدة الطلبة على تربية االختيارات وامليول الدراسية واملهنية لديهم 
التكيف السليم مع احمليط املدرسي والبيئة االجتماعية اليت وحتقيق 
  .فيهايعيشون 

املدرسي واملهين  واإلرشادونظرا لطبيعة العمل يف جمال التوجيه 
الصحة النفسية  أسسمية وتربوية وتدعيم القائمة على سبل عل

ذه املهنة النبيلة التحلي بدعائم  أولوياتللمسرتشد فان من  القائم 
  .مهنته أداءالصحة النفسية وتوفري املناخ التنظيمي املساعد على 

 اإلنسانولعل ابرز اخلصائص ملاهية العمل تكمن يف عالقة 
ها، فقد املرء ركيزة لبناء تراخى حبل أوفسدت هذه العالقة  إذابعمله، 

العمل وهو مكره على  أتاهما  وإذاالشخصية، وعنصر الوئام الباطين 
مقاصده  إدراكه، مفروضة عليه مواقيته وظروفه حمجوبة عن  إتيانه

، ، تباعد ما بني املرء وعمله األجرومنافعه ، مطفف جلهده يف 
الذات  بالستالالعمل عنصرا  وأصبحوانقلبت العالقة عالقة غربة 

فكم من طاقات العمل مهدرة بسبب هذه الغربة ، غربة مركبة من 
 مصطفى الفياليل،.(ظروف البيئة وخصائص التسيري والتأطري 

69:2006(  
ونظرا ألمهية العالقة اليت تربط العامل بعمله فقد تزايد اهتمام 

 بدراسة العوامل املؤثرة على  األخريةالعديد من الباحثني يف اآلونة 

 

 
م ودوافعهم   وآثارهممشاعر العاملني يف بيئة عملهم ودراسة اجتاها

دف التقليل من معاناة العامل  السلوكية املنعكسة على العمل 
  .املشرتكة للمنظمة األهدافوحتقيق 

اليت شكلت  األساسيةويعترب الرضا الوظيفي أحد األبعاد 
ذلك  غموضا، كما أنه أكثموضوع دراسات كثرية من الباحثني  

 إىلألنه يعرب عن حالة نفسية يصعب قياسها مبوضوعية إضافة 
اختالف نظرة واجتاهات الباحثني واختالف الظروف البيئية والقيم 

بأنه حالة انفعالية ناجتة عن " loke1976واملعتقدات، فقد عرفه لوك
 "عالقة واضحة بني ما نريد حتقيقه من العمل وما يقدمه فعال لنا 

)Lauche,2007:114( احلالة اليت يتكامل :"، كما يعرفه ستون بأنه
تستغرقه الوظيفة ، ويتفاعل معها من خالل  إنسانافيه الفرد فيصبح 

طموحه الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم وحتقيق أهدافه االجتماعية 
، كما عرفه آخرون على )45:2009لطفي ،بيومي و .( "من خالهلا 

 من احلاجات األساسية لديه واليت أنه قدرة عمل الفرد على إشباع
ا أن تشعره بتحقيق ذاته ، كما يتضمن التقدير واإلجناز واإلبداع شأ

واحرتام الذات وحتمل املسؤولية واملنفعة اليت تعود عليها من جراء 
  )259:2005،عبد فليه وعبد اجمليد( عمل نفسه القيام بال

وعة من وعليه فإن رضا الفرد عن عمله يتحدد من خالل جمم
املشاعر الداخلية إجيابية كانت أو سلبية واليت تعطي صورة واضحة 
عن الرضا عن الدور الذي يقوم به داخل مؤسسته، وما يتصل بذلك 

  .من عوامل خمتلفة تتعلق مبهنته وحبياته الشخصية بوجه عام
ومن هنا تتجلى أمهية الرضا الوظيفي يف احلفاظ على صحة 

هتم املديرون منذ زمن طويل بالرضا الوظيفي العامل واملنظمة، فلقد ا
م العتبار أن الرضا الوظيفي العايل يسهم يف  للعاملني يف مؤسسا
م حنوها وارتباطهم بعملهم   م ووفائهم لتعهدا التزام العاملني مبؤسسا
كما أن الرضا الوظيفي العايل يسهم بتحسني صحة العامل اجلسمية 

فقد وجدت .بيئة العمل وخارجها والنفسية ونوعية احلياة داخل 
الدراسات أن هناك عالقة قوية بني حوادث الوفاة بسبب  إحدى

مرض القلب وعدم الرضا الوظيفي املتسبب عن ضغط العمل وامللل 
والنزاعات التنظيمية ، كما وجدت دراسة أخرى أن العاملني الراضني 

غري  عن أعماهلم كانت ذات معىن وفائدة عاشوا أكثر من زمالئهم
ووجد ت دراسة ثالثة أن هناك عالقة قوية بني الرضا .الراضني 
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الوظيفي والصحة النفسية ووجد أن األعمال اليت تتصف بالتحدي 
م تسهم يف صحة  م ومهارا وتعطي الفرص للعاملني الستخدام قدرا
نفسية جيدة كما وجد أن االستياء الكبري من العمل ميكن أن ينشأ 

جدا واملشوشة واليت تكثر فيها النزاعات التنظيمية  من األعمال اململة
،حيث وجد أن هذه األعمال تضر بالصحة اجلسمية والنفسية 

  ).333:2010اخلضرا وآخرون ،.(للعاملني
ونظرا ألمهية الرضا الوظيفي وتأثريه على متغريات كثرية كالدافعية 

ثري من واألداء وااللتزام التنظيمي وغريها فقد عكف على دراسته الك
الباحثني يف جمال علم النفس التنظيمي خاصة، فقد وجد 

Krisenl.Staiter2004  أثر الثقة املمنوحة من :"يف دراسة له بعنوان
عن وجود  "الرؤساء للمرؤوسني على الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي

عالقة ذات داللة إحصائية بني الثقة القائمة بني الرؤساء واملرؤوسني 
الوظيفي لدى مديري مبيعات ملستودع األدوية، وأوصت والرضا 

. الدراسة بتحديد منط اإلشراف وتوصيف املهمات وحتديد الواجبات
  ).63:2008أمحد ،(

اختبار أثر ثالثة  إىلهدفت  Bogler1999ويف دراسة لبوقلر 
عوامل على الرضا الوظيفي للمعلمني وهي النمط القيادي ملدير 

مدير املدرسة يف اختاذ  وإسرتاتيجية) اإلجرائيالتحويلي أو (املدرسة 
وإدراك املعلمني ملهنتهم يف التعليم، ) أو املشاركة أوتوقراطي(القرارات 

فقد وجد عالقة بني النمط القيادي ملدير املدرسة والرضا الوظيفي 
للمعلمني، وعدم وجود عالقة بني منط اختاذ القرار لدى مدير 

  ).142:2006العياصرة، . (علمنياملدرسة والرضا الوظيفي للم
يف دراسة له بعنوان  2008وقد أثبتت دراسة مروان أمحد حوحيي 

أثر العوامل املسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملني يف االستمرار "
عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني العوامل املسببة " بالعمل 

ي، العالقة بني ظروف العمل، االستقرار الوظيف(للرضا الوظيفي 
الرؤساء واملرؤوسني، الراتب واحلوافز، توقعات الفرد، قيمة اإلجناز 

  .والرغبة يف االستمرار يف العمل) والعدالة
وجود عالقة  عن1991كما كشفت كل من دراسة نعمة رمضان 

عكسية بني الضغوط املهنية والرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات 
عن  2010راسة حممد أمحد صواحلة املرحلة الثانوية يف عمان، ود

وجود عالقة بني الرضا الوظيفي والضغوط النفسية والدعم 
االجتماعي لدى معلمي ومعلمات التعليم االبتدائي يف اربد األوىل 

  .يف ضوء متغريات اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة التدريسية
 من الباحثة بأمهية اخلدمات النفسية إمياناوتأيت هذه الدراسة 

ا املتواضعة  واإلرشادالتوجيه  لوظيفة واإلرشادية املدرسي واملهين وخرب
تم بدراسة حالة الرضا  يف هذا اجملال، ونظرا لقلة الدراسات اليت 

رأت انه من  إذاملدرسي واملهين  واإلرشادالوظيفي ملستشار التوجيه 
الدراسة  إىلالضروري تسليط الضوء على هذه الفئة اليت حتتاج 

اهتمام على اعتبار واال اليت تتعامل مع الرتبوية مة و أكثر فئات املنظ أ
التالميذ يف قطاع واسع لتقدم هلم يد املساعدة حنو حتقيق مشروعهم 

  :وعليه تأيت تساؤالتنا يف اآليت. املستقبلي الدراسي واملهين
  :االشكالية الرئيسية-1
جيه ما مستوى حمددات الرضا الوظيفي لدى مستشاري التو  -

  واإلرشاد املدرسي واملهين؟
  :األسئلة الفرعية - 
هل يوجد اختالف يف  مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري  -

  التوجيه واإلرشاد املدرسي يعزى ملتغري اجلنس ؟ 
هل  يوجد اختالف يف  مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري  -

  التوجيه واإلرشاد املدرسي يعزى ملتغري األقدمية؟
جد اختالف يف مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري هل يو  -

علم النفس ، علم ( التوجيه واإلرشاد املدرسي يعزى ملتغري التخصص 
  ؟)االجتماع 

ومن خالل استقراء النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة 
وخربة الباحثة يف جمال التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين نتوقع 

  :ت الدراسة كما يلي اإلجابة على تساؤال
   :فرضيات الدراسة-2
نتوقع وجود مستوى متوسط يف حمددات الرضا : الفرضية العامة2-1

  الوظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد
  :الفرضيات الفرعية  2-2
يوجد اختالف يف  مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه -

  .واإلرشاد املدرسي يعزى ملتغري اجلنس
اختالف يف  مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه  يوجد-

  .واإلرشاد املدرسي يعزى ملتغري األقدمية
يوجد اختالف يف مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه  -

علم النفس ، علم ( واإلرشاد املدرسي يعزى ملتغري التخصص 
  .االجتماع 

  :أهمية الدراسة-3
ا متثل موضوعا مل حيظ بالبحث الدراسة يف كو  أمهيةتتجلى -

والدراسة مسبقا يف اجلزائر على حد علم الباحثة وهو موضوع الرضا 
 اآلخرينالوظيفي لدى العينة املبحوثة مما ميهد السبيل أمام الباحثني 

الستثارة التساؤالت لديهم والبحث يف هذا املوضوع الذي ميثل 
 .استفادة كبري للبيئة التنظيمية الرتبوية
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املعنيني بوزارة الرتبية والتعليم على حالة الرضا الوظيفي  إطالع -
لدى مورد بشري جدير باألمهية يف صناعة احلياة وهو مستشار 

املدرسي واملهين وذلك قصد حتديد سبل االرتقاء  واإلرشادالتوجيه 
والتدريب والتأهيل أو أساليب التعيني  اإلعداداملهين من خالل برامج 

 .والتوظيف

 .املعاصر واإلدارييف الفكر الرتبوي  الرضا الوظيفيية أمه-

  :أهداف الدراسة  -4
التوجيه ي التعرف على حالة الرضا الوظيفي لدى مستشار -

 .املدرسي واملهين وأهم حمدداته  واإلرشاد

احلاجة املاسة القرتاح بعض املهارات العملية للعينة املبحوثة -
وظيفي وحتسني سبل الرضا وللمنظمة لتطوير فاعلية األداء ال

 .الوظيفي

حماولة تطوير مقياس خاص بالرضا الوظيفي ملستشار التوجيه -
ا تزويد  واإلرشاد املدرسي واملهين من واقع التجربة امليدانية من شأ

الرتبويني والباحثني على معرفة خصائص مهنة  واملسئولنيالقائمني 
  .املدرسي واملهين واإلرشادالتوجيه 

لضوء على الظروف التنظيمية احمليطة بعمل مستشاري تسليط ا-
  التوجيه واإلرشاد 

ملتغريات اجلنس،  امعرفة الفروق املوجودة بني مستشاري التوجيه تبع-
 ، التخصص األقدمية

  : التعريف بمصطلحات البحث -5
  :التعاريف النظرية5-1
  :الرضا الوظيفي - أ

قة مدركة بني ما يراد حالة شعورية ناجتة عن عال:"lauche لوشيعرفه 
  ).lauche,2007 :114" (حتصيله من العمل وما يقدمه لنا 

قدرة عمل  الفرد على إشباع احلاجات :" وعرفه آخرون على أنه 
ا أن تشعره بتحقيق ذاته ،كما يتضمن  األساسية لديه واليت من شأ

اليت التقدير واالجناز واإلبداع واحرتام الذات وحتمل املسؤولية واملنفعة 
، عبد اجمليد عبد فليه".(من جراء القيام بالعمل نفسه  تعود عليه

:259:2005 (  
  :المدرسي والمهني واإلرشادالتوجيه  مستشار-ب

عضو تربوي معني من قبل وزارة الرتبية والتعليم واملتحصل على هو 
او علوم مؤهل جامعي يف ختصص علم النفس او علم االجتماع 

املدرسي واملهين مبؤسسة  واإلرشادالتوجيه  وظيفة ويزاول الرتبية 
 .التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 
 

  :المدرسي والمهني واإلرشادالتوجيه  -ج
عملية بيداغوجية تعمل :"على أنه)Henri Biron( يعرفه هنري بريون

على مساعدة التالميذ يف اختيار الشعب التعليمية حسب 
م  م ورغبا   ).15:2008زروقي ،"(استعدادا

ارشاد الفرد يف دراسته وفق :" ويعرفه جليل وديع شكور على أنه
دف اىل كشف مدى قدراته واستعداداته ونوع ميوله  مبادئ علمية 

زروقي، " ( إتباعهاورغباته وبالتايل حتديد أولوية اجملاالت املمكن 
  )15:مرجع سابق 

دف إىل مسا عدة الفرد كما ميكن تعريفه بالعملية الرتبوية اليت 
الختيار الشعب الدراسية املناسبة مليوله ورغباته وقدراته وتربية 

 يهتم االغرض، كماختياراته املهنية وفق وسائل علمية معدة هلذا 
بإرشاد الفرد حىت يتمكن من حتقيق التوازن النفسي والدراسي 

  .واالجتماعي
  :اإلجرائيةالتعاريف 5-2
  :محددات الرضا الوظيفي - أ

املدرسي واملهين  واإلرشادوع استجابات مستشار التوجيه متثل جمم
حمتوى العمل، (الرضا الوظيفي واملتمثلة يف  عواملحول ) الدرجات(

) فرص الرتقية ، النمو والتطور الوظيفي، تقدير الذات، حتقيق الذات
على املقياس املصمم من قبل الباحثة واملعد هلذا  إجابتهمن خالل 

  .الغرض
  : المدرسي والمهني  واإلرشادوجيه مستشار الت-ب

الشخص املعني من قبل وزارة الرتبية  بأنهيقصد به يف هذه الدراسة 
والتعليم واملتحصل على مؤهل جامعي يف ختصص علم النفس او 

املدرسي واملهين مبؤسسة  واإلرشادعلم االجتماع ويزاول مهام التوجيه 
  .التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  :ات الدراسة االستطالعية إجراء-6
  :منهج الدراسة  - 6-1

اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج الوصفي االستكشايف 
والذي يناسب طبيعة املوضوع وأهدافه املتمثلة يف الكشف عن 

  .مستويات الرضا الوظيفي لدى العينة املبحوثة 
  :أداة الدراسة  - 6-2

لدى مستشاري التوجيه لغرض قياس مستوى حمددات الرضا الوظيفي 
بند 56واإلرشاد املدرسي ، قامت الباحثة بتصميم مقياس يتكون من 

حمتوى العمل ،فرص الرتقية ، النمو :( موزعني على ستة أبعاد وهي 
  ).الوظيفي ،ظروف العمل ، تقدير الذات ، حتقيق الذات 
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يكرت وفيما خيص اإلجابة عليها فقد اعتمدت الباحثة على سلم ل
غري موافق، غري  ،غري متأكد ،موافق ،موافق بشدة(س بدائل ذو اخلم

  :التصحيح فهو على الرتتيب التايل ، أما سلم)موافق بشدة
  5-4-3-2-1:بالنسبة للعبارات االجيابية  -
  1-2-3-4-5:بالنسبة للعبارات السلبية  -
  :عينة الدراسة االستطالعية - 6-3

ستشارة مبركزي مستشار وم50مشلت الدراسة االستطالعية على 
ذكر 19التوجيه واإلرشاد لوالييت مستغامن وتبارت وهي متكونة من 

م 31و   ).علم النفس ، علم االجتماع (انثى على اختالف ختصصا
  :الخصائص السيكومترية ألدوات القياس6-4
لى قياس يقصد بالصدق قدرة أداة القياس ع:الصدق  6-4-1

يف هذه الدراسة على  ، وقد اعتمدناالغرض الذي صممت من أجله
  :نوعني من الصدق

  :.صدق التحكيم - أ
حمكم من أساتذة خمتصني يف علم النفس 15مت عرض املقياس على  

بكل من جامعة مستغامن ، املركز اجلامعي غليزان ، وجامعة وهران 
ومعسكر ، وهذا للتأكد من صدق املضمون حيث قمنا حبساب 

واليت   Lawsheلوش  درجة صدق كل عبارة اعتمادا على طريقة
  :حتسب من املعادلة التالية 

  ن         0.5 -م=   درجة صدق العبارة 
  )203:2009:عبد الرمحان (ن    0.5                           

  :صدق المقارنة الطرفية -ب
بعد تطبيق املقياس على عينة الدراسة االستطالعية املتكونة من 

، مث  spssاالستجابات على برنامج مستشار ومستشارة مت تفريغ 50
لداللة الفروق بعد ترتيب الدرجات ترتيبا تنازليا )ت(بتطبيق اختبار 

، وجدنا أن قيمة ) العليا والدنيا (من كال الطرفني  %27وأخذ 
عند ) 03.06(أكرب من قيمة ت اجلدولية )37.2( احملسوبة )ت(

ح لنا أن وهذا ما يوض 0.01ومستوى الداللة   12درجة احلرية 
  .املقياس على درجة عالية من الصدق 

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق : الثبات  2- 6-4
أو استقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني 

، وميكن النظر اليه على أنه )152:2003عبد احلفيظ ،.(خمتلفتني 
أخطاء القياس اليت تؤثر االتساق يف درجات االختبار وخلوها من 

  على استقرار املقياس 
وهي الطريقة   خوقد مت حساب معامل الثبات بطريقة ألفا لكروم با 

املناسبة يف حالة املقاييس ذات البدائل املتعددة حيث قدرت 
  .مما يدل على أن االختبار على قدر عال من الثبات  0.85ب

  :إجراءات الدراسة األساسية -7
  :راسة ومواصفاتها عينة الد - 7-1

مسشار ومستشارة ، ومت اختيارهم 102مشلت عينة الدراسة على 
بطريقة عشوائية بسيطة من مراكز التوجيه واالرشاد املدرسي واملهين 

وفيما يلي .وهران ، تيارت ، غليزان ، مستغامن : للواليات التالية 
  :مواصفات  العينة 

  :مواصفات العينة حسب الجنس - أ
مستشارة 70مستشار و32)أفراد موزعني على 102نة من تتكون العي

  :كما هو موضح يف اجلدول التايل)
  توزيع العينة حسب الجنس:(1)جدول رقم    

  اجملموع  اناث  ذكور اجلنس
  102  70  32 العدد

  102  68.62  31.37 النسبة

  يمثل نسب توزيع العينة حسب الجنس: (1)الشكل رقم 

  
  :قدمية مواصفات العينة حسب األ-ب

  :توزيع العينة حسب األقدمية ):2(جدول رقم 
-1من األقدمية

  سنوات10
-11من

  سنة20
أكثر من 

20  
  اجملموع

  102  04  17  81 العدد
  100  03.92  16.66  79.41 النسبة

  يمثل نسب توزيع العينة حسب األقدمية : (2)الشكل رقم 

  
 
 

31%

69%

توزيع العينة حسب الجنس

ذكور اناث

79.41%

16.66%
3.92%

توزيع العينة حسب األقدمية

سنوات1-10

سنة11-20

20أكثر من 
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  مواصفات العينة حسب التخصص -ج
وتتوزع حسب : العينة حسب التخصصتوزيع ):3(جدول رقم 
  علم االجتماع، علم النفس: تخصصين

 اجملموع علم االجتماع  علم النفس  التخصص
 102 46  56 العدد

 100 45.09  54.90 النسبة

  توزيع العينة حسب التخصص): 3(الشكل 

  
مت االعتماد يف هذه الدراسة على : األساليب اإلحصائية-8

  :لية التااألساليب اإلحصائية 
  املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري -
  : t.testاختبار ت -
  one way anova:حتليل التباين األحادي-
  :عرض ومناقشة النتائج -9
  : عرض نتائج الفرضية األساسية - 9-1

نتوقع وجود مستوى منخفض يف حمددات  الرضا : نص الفرضية
  .الوظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد

  :يوضح نتائج الفرضية العامة ) 04:(م الجدول رق
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب حمددات الرضا الوظيفي

 6.01  28.61  حمتوى العمل
 2.91  25.35 فرص الرتقية

 6.49  24.89  النمو الوظيفي
 5.53  26.56  ظروف العمل
 6.37  19.52  تقدير الذات
 9.34  29.55 حتقيق الذات

 21.81  154.51 اجملموع

 
  :التعليق 

نالحظ من خالل اجلدول وجود مستوى متوسط يف جمموع حمددات 
الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد حيث بلغت 

م  ، مع وجود تشتت يف القيم كما تشري إليها درجة )154.51(درجا
  .وعليه ميكن فبول الفرضية العامة ،)21.81(االحنراف املعياري 
ول وجود اختالف يف مستويات حمددات الرضا كما يوضح اجلد

الوظيفي حيث يأيت يف طليعتها حمدد حتقيق الذات وحمتوى العمل 
، ، مث ظروف العملعلى التوايل)28.61و29.55(مبستوى متوسط 

، وأخري حمدد تقدير الذات مبستوى النمو الوظيفي فرص الرتقية،
  )19.52(منخفض 

  :لى نتائج الفرضية الفرعية األو عرض 9-2
يوجد اختالف يف مستوى الرضا الوظيفي لدى :"نص الفرضية 

  مستشاري التوجيه واإلرشاد يعزى ملتغري اجلنس 
   يوضح نتائج الفرضية األوىل):5(الجدول رقم 

  
اناث   32=ذكور          ن

 70=ن
ت 

  احملسوبة
درجة 
  احلرية

ت 
 اجملدولة

مستوى 
  الداللة

املتوسط
  احلسايب

راف االحن
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  
2.44  

  
100  

  
2.63 

  
0.01 

162.15  20.50  151.02  21.64  

  :تعليق 
أقل من ) 2.44(يتضح من اجلدول أن قيمة ت احملسوبة واملقدرة ب

ومستوى  100عند درجة حرية )2.63(اجملدولة واملقدرة ب) ت(قيمة 
البحثي ونقبل الفرص الصفري ،ومنه نرفض الفرض 0.01الداللة 

الذي ينص على عدم وجود اختالف يف مستوى الرضا الوظيفي 
  لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد باختالف اجلنس

  :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية   9-3
يوجد اختالف يف مستوى الرضا الوظيفي لدى :"نص الفرضية

  ية مستشاري التوجيه واإلرشاد يعزى ملتغري األقدم
 

  يوضح نتائج الفرضية الثانية  ):6(الجدول رقم 
  قيمة ف  متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصادر التباين املتغري

  احملسوبة
  قيمة ف
  اجلدولية

مستوى 
  الداللة

  1273.470 2 2546.939  بني اجملموعات 
  459.823 99 45522.521  داخل اجملموعات   0.05  3.07  2.76

   101 48069.461  جملموعا 
  

54,9%

45,09
%

توزيع العينة حسب التخصص

علم النفس 

علم االجتماع
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  :تعليق 
أقل من ) 2.76(يتضح من اجلدول أن قيمة ف احملسوبة واملقدرة ب

 2،99عند درجة حرية )3.07(اجملدولة واملقدرة ب) ف(قيمة 
،ومنه نرفض الفرض البحثي ونقبل الفرص 0.05ومستوى الداللة 

الصفري الذي ينص على عدم وجود اختالف يف مستوى الرضا 
  .وظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد باختالف األقدمية ال
  :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة    9-4

يوجد اختالف يف مستوى الرضا الوظيفي لدى :"نص الفرضية 
  مستشاري التوجيه واإلرشاد يعزى ملتغري التخصص 

  يوضح نتائج الفرضية الثالثة  ):7(الجدول رقم 
 مستوى الداللة  ت اجملدولة  درجة احلرية ت احملسوبة 46=علم االجتماع            ن  56=نعلم النفس         

املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط
  احلسايب

االحنراف
  املعياري

  
1.28  

  
100  

  
2.63  

  
0.01  

157.01  20.82  151.47  22.81  

  :تعليق 
أقل من ) 1.28(ة بيتضح من اجلدول أن قيمة ت احملسوبة واملقدر 

 100عند درجة حرية  )2.63(اجملدولة واملقدرة ب) ت(قيمة 
ومنه نرفض الفرض البحثي ونقبل الفرص  ،0.01ومستوى الداللة 

الصفري الذي ينص على عدم وجود اختالف يف مستوى الرضا 
  .الوظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد باختالف التخصص

  :مناقشة النتائج - 10
  :اقشة نتائج الفرضية العامة من1- 10

بينت نتائج الفرضية العامة وجود مستوى متوسط يف جمموع حمددات 
الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد حيث بلغت 

م  اختالف يف ، مع وجود تشتت يف القيم و )154.51(درجا
مستويات حمددات الرضا الوظيفي حيث يأيت يف طليعتها حمدد حتقيق 

، على التوايل)28.61و29.55(وحمتوى العمل مبستوى متوسط الذات 
، وأخري حمدد تقدير النمو الوظيفي مل، فرص الرتقية،مث ظروف الع

، وميكن تفسري ذلك بتحليل عمل )19.52(الذات مبستوى منخفض 
كون من اإلعالم مستشاري التوجيه حيث ان حمتوى العمل املت

النفسية يشكل شعور باالستياء  ، التقومي واملتابعةاملدرسي والتوجيه
لدى مستشار التوجيه نظرا حلجم هذه النشاطات املسندة إليه 

ا يف التوفيق بينها والصعوبة بل حىت الوقت غري كاف وال  .اليت يتلقو
ي حيتاج اجلانب الذ ، هذاالتام للمتابعة النفسيةيسمح هلم بالتفرغ 

هو  اإلرشاديةملقابلة ، وأن يكون القائم باإىل مهارات ومعارف علمية
اآلخر مهيأ نفسيا، موجها اهتمامه وتفكريه للمسرتشد، حيث جيد 
صعوبة يف التوفيق بني انشغاالته اإلدارية مقابل التعداد الكبري 

  .التعليم املتوسط  طورللتالميذ يف غياب من يقوم مبهامه خاصة يف 
 جمال هذا باإلضافة إىل النقص الذي تعاين منه الفئة املبحوثة يف

التكوين والتدريب وخاصة يف استعمال االختبارات النفسية، مث إن 

) م التوجيه(غياب فرص الرتقية والتقدم الوظيفي تشعر العامل 
  .ديره لذاته  وعدم رضاه عن وظيفتهبالتهميش مما يؤثر سلبا على تق

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى  2- 10
أنه اليوجد اختالف يف مستوى حمددات أثبتت نتائج الفرضية األوىل 

الرضا الوظيفي تعزى ملتغري اجلنس وميكن تفسري ذلك على أن 
اجلنسني معا لديهم نفس التصورات حنو وظيفة التوجيه واإلرشاد 

م الوظيفيةاملدرسي واملهين الناجتة  ، وقد عن مدى إشباع حاجيا
 Christelle lison&Jean marie deketelle,2004أثبتت دراسة

بني  إحصائيةفروق ذات داللة  وجد الباحثني,عكس ذلك حيث 
اإلناث وميكن يف الرضا املهين والروح املعنوية لصاحل  واإلناثالذكور 

أو اختالف  اختالف الوظيفة وخصائص كل منها، عزو ذلك إىل
ف أساتذة التعليم البيئة التنظيمية حيث أن هذه الدراسة تستهد

ودراسة  )1990(دراستنا مع دراسة طناش  وتتفق .الثانوي بفرنسا
 داللة ذات فروق وجود عدم حيث توصلت إىل) 1995(العمري 
التدريس جبامعة  هيئة أعضاء لدى العمل عن الرضا يف إحصائية
  .اجلنس ملتغريات تعزى األردن

  :مناقشة نتائج الفرضية  الفرعية الثانية  3- 10
د اختالف يف مستوى حمددات يوج أنه ال الثانيةأثبتت نتائج الفرضية 

قد ترجع أسباب ذلك اىل و  األقدميةملتغري  يعزىالرضا الوظيفي 
املشكلة لوظيفة التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين  واىل  مطبيعة املها

الظروف التنظيمية  احمليطة بعمل مستشار ي التوجيه حيث يتعرض 
، وات اخلدمةشروط العمل  على مر سنهذا األخري إىل نفس املهام و 

حبيث تسند نفس املهام سواء للمستشارين اجلدد أو القدامى  لتعدل 
  .من خربة اجلدد فتجعلهم يتساوون مع القدامى

اليت ) 1990(وقد توصلت إىل نفس النتيجة كل من دراسة الطناش 
 الزاوي  دراسةو التدريس جبامعة األردن  هيئة أعضاءاستهدفت 

 يف العاملني لدى الوظيفي الرضا"  بعنوان كانت واليت)  2003(
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 داللة ذات فروق وجود عدم حيث أثبتت" األهلية الزرقاء جامعة
  .تعزى ملتغري األقدمية  العمل عن الرضا يف إحصائية

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية  الثالثة  4- 10
يوجد اختالف يف مستوى حمددات  أنه ال الثالثةأثبتت نتائج الفرضية 

 وميكن تفسري ذلك على أن التخصصي تعزى ملتغري الرضا الوظيف
م  علم ( مستشاري التوجيه واإلرشاد وبالرغم من اختالف ختصصا

م حنو وظيفة التوجيه )النفس أو علم االجتماع  ، االأن تصورا
واإلرشاد ال ختتلف تبعا هلذا املتغري ، وهذا يعود إىل قيامهم بنفس 

م حسب تكوينهم األكادميي املهام اليت ال تتطلب متييزا يف ق درا
لتوجيه حيث يتلقون نفس النشاطات املؤطرة تقنيا من قبل مراكز ا

، وميكن إرجاعها كذلك إىل نوعية  التكوين واإلرشاد املدرسي واملهين
  .املوجه لتلبية احلاجات الوظيفية ملستشار التوجيه 
 ،) 2003 (الزاوي  وهي نفس النتيجة اليت توصلت إليها دراسة

 الوظيفي الرضا"  بعنوان كانت واليت ،)م1996( احلريب دراسة وكذلك
  ." سعود امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء لدى باإلنتاجية وعالقته

بعد عرض ومناقشة النتائج توصلت دراستنا إىل :خالصة وتوصيات -
وجود مستوى متوسط يف الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه 

املهين مع عدم وجود اختالف يف حمدداته تبعا واإلرشاد املدرسي و 
، األقدمية التخصص اجلنس،(لشخصية والوظيفية لبعض املتغريات ا

  :وبناء على النتائج املستخلصة من هذه الدراسة نقرتح ما يلي ،)
توظيف أخصائيني نفسانيني ومستشاري التوجيه يف التعليم -

  .بالثانويةاملقيم األساسي واملتوسط لتخفيف الضغط على املستشار 
فتح فروع جديدة ملراكز التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين تضم  -

مقاطعة أو مقاطعتني على أن خيصص فيها خاليا لإلرشاد واملتابعة 
النفسية يشرف عليها متخصصون يف علم النفس للتكفل بالتالميذ 

  .يف خمتلف األطوار التعليمية
لنشاطات مستشاري التوجيه  إعادة النظر يف الربنامج السنوي -

واملتابعة  اإلرشادللتخفيف منه وإعطاء القسط األوفر منه خلدمة 

النفسية نظرا لكثرة املشكالت النفسية والرتبوية واالجتماعية اليت 
  .يتخبط فيها التالميذ واليت تعيق مسار التنمية البشرية واالجتماعية

م  تكوين مستشاري التوجيه وتدريبهم تكوينا يليب- احتياجا
  .الوظيفية 

فتح فرص الرتقية والتقدم الوظيفي ملستشار التوجيه لرفع الروح -
  .املعنوية لديه وحتسني أدائه الوظيفي 

 :قائمة المراجع 

أثر العوامل املسببة للرضا الوظيفي ):2008(مروان  أمحد حوحيي ،1-
لية على رغبة العاملني يف االستمرار يف العمل ،رسالة ماجستري ، ك

  .التجارة ، اجلامعة اإلسالمية غزة 
 ):2010(حنان الظاهر، .مروة أمحد، ،أبوهنطش.اخلضرا،بشري- 2

الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات  ،السلوك التنظيمي
 .بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة 

الطبعة األوىل، ، جمتمع العمل): 2006( ، مصطفىالفياليل 3-
  .اسات الوحدة العربية مركز در ، بريوت

النظام الرتبوي يف اجلزائر، حمكات نقدية ): 2008(زروقي، توفيق 4-
 لواقع التوجيه املدرسي،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية 

، النظرية والتطبيق نفسي،القياس ال) :2009(عبد الرمحن ،سعد - 5
  ، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع اجليزة

السلوك التنظيمي يف ):2005(حممد ،عبد اجمليد.روقفا عبد فليه،- 6
 .األردن  ،ت التعليمية ،الطبعة األوىل،عمانادارة املؤسسا

اإلحصاء والقياس النفسي والرتبوي ):2003(مقدم  عبد احلفيظ،-7
اجلزائر،ديوان  ،ييس واالختبارات ،الطبعة الثانيةمع مناذج من املقا
  .املطبوعات اجلامعية 

والدافعية يف  القيادة):2006(أمحد عبد الرمحن  عياصرة،علي-8
احلامد للنشر  ، الطبعة األوىل ،عمان ،األردن،داراإلدارة الرتبوية

  .والتوزيع
09 -Christelle lison-Jean marie deketelle(2007), revue 
des sciences de l’éduction 
10-Claude,louche (2007) :introuduction a la 
psychologie du travail et des organisation conceptes de 
base et application ,armand colin éditeur  , paris  
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  مبرراته ومشكالته :التخطيط التربوي
  بولجراف بختاوي - أ 

  فؤاد عبد الغني- أ 
  جامعة وهران- قسم علم النفس- كلية العلوم االجتماعية

  
طيط الرتبوي يشيع يف عصرنا ويزداد باعتباره بدأ اإلميان بالتخ

الوسيلة املناسبة والناجعة لسيطرة اإلنسان على املستقبل وحتقيق ما 
ّ             يصبو إليه من تطور ورفاهية، وأصبح من املسلم به أن  األموال اليت                                                
ننفقها على الرتبية ليست جمرد نفقات نستهلكها خلدمة املواطنني 

م اآلنية وإمن   ا هي رؤوس أموال نستثمرها يف مشروع                        ّ وإشباع حاجا
ا فيما بعد متاما كما نوظف أي رأس  معني هو التعليم لقطف مثرا

  .مال يف مشروع صناعي أو جتاري منتج ومربح
  :ويف هذه الورقة سنقدم عرضا عن

 .بعض احملطات التارخيية اليت استلزم فيها تغيري النظام الرتبوي -1

 .أهم مربرات التخطيط الرتبوي -2

 .يف اجلزائر الرتبوي الية التخطيطإشك -3

I - عرض تاريخي ألهمية التغيير في النظام التربوي القائم 

بدأ االهتمام ينصب على التخطيط يف الرتبية كأداة علمية جديرة 
بإنسان العصر احلديث وخاصة بعدما إقتنع اجلمهرة العظمى من 
ة املربني ومعهم السياسيون واالقتصاديون بضرورة مسايرة الرتبي

ّ              حلاجات ومتطلبات التغري العلمي والتقين السريع، وأن  هذه املسايرة                                               
ال تتحقق إال بتوجيه الرتبية واإلشراف عليها إشرافا مباشرا وهو أمر 

  . ال يتم إال بالتخطيط
ومما زاد يف قناعة هؤالء بضرورة التخطيط يف كل امليادين ومنها 

من الدول جراء  امليدان الرتبوي ما آلت إليه األوضاع يف كثري
ّ               األزمات واحلروب العاملية حيث بدا هلم واضحا أن  إمهال التخطيط                                          
الرتبوي وعدم االهتمام به كانت له تداعيات سيئة وخطرية من شأنه 

والتاريخ مليء بأمثلة عديدة تبني مدى . تعطيل حتقيق أهداف التنمية
تخطيط إدراك بعض الدول اليت حققت تنمية اقتصادية كبرية ألمهية ال

ا إعدادا معاصرا وحضاريا شامال . يف التعليم قصد إعداد جمتمعا
فهذه الدول كلما أحست باهتزاز مكانتها الدولية يف امليدان 
االقتصادي والتكنولوجي جلأت إىل استخدام سالحها الرتبوي 
والتعليمي باستحداث خطط جديدة لربح معركة الصراع الدويل 

  .واستعادة مكانتها بني الدول
شعرت أمريكا بتحد كبري حينما أطلق االحتاد  1957ففي سنة 

فاهتزت دوائر الرتبية والتعليم ) سبوتنيك(السوفيايت أول قمر صناعي 
ّ                                   يف هذا البلد واتفقت على أن  السبيل الوحيد الستدراك هذا التأخر                          

يف جمال التكنولوجيا هو إعادة النظر يف اخلطط الرتبوية ومناهج 
قانون حول ذلك أطلق عليه اسم قانون الرتبية التدريس، وصدر 

للدفاع القومي، استهدف القيام بعملية إصالح شامل لنظام التعليم 
  .وأنواعه املختلفة

ّ                 أن  بالرتبية وخططها  1952ويف الصني يعلن ماوتسي تونغ سنة   
سوف المنلك ما يوجد لدى اآلخرين فحسب بل ما ال ميلكه 

يف هذا البلد ينص على ضرورة التعليم ، ويصدر قانونا .اآلخرون أيضا
األساسي وحتويل التعليم املهين إىل تعليم إجباري، قصد حتقيق 

  .التعاون بني املؤسسات اإلنتاجية املختلفة
ويف بريطانيا خالل احلرب العاملية الثانية اليت ألقت بظالهلا على  

إصالح  االقتصاد العاملي قررت احلكومة يف هذا البلد ويف قلب املعركة
قطاع الرتبية وأقر جملس العموم دون أن ينتظر إنتهاء احلرب قانونا 

أحدث تغريا جذريا يف نظامها  1944سنة  Butlerيعرف بقانون بتلر 
  .التعليمي والرتبوي

ا العامل  ّ                                             وهكذا نرى أن  األزمات االقتصادية والسياسية اليت مر             
تمام بالتخطيط أقنعت الكثري من اجملتمعات احلديثة بضرورة االه

الرتبوي كعنصر أساسي يف أي مشروع من مشاريع التنمية االقتصادية 
واالجتماعية واالستثمار يف العنصر البشري الذي يسري عجلة هذه 

 .املشاريع التنموية

II - أهم مبررات التخطيط التربوي 

قبل أن نتعرض ألهم املربرات اليت تدعو إىل العناية بالتخطيط 
وال أن حندد مفهوم التخطيط وإن كان ذلك يبدو الرتبوي جيدر بنا أ

صعبا لوجود أنواع وأشكال خمتلفة للتخطيط ، وسنعتمد على تعريف 
الذي يظهر أنه ينطبق  )أمحد حممد الطبيب،دس(حممد علي حافظ 

على خمتلف أشكال التخطيط والذي ينص على أن التخطيط 
قيق هدف جمموعة من التدابري احملددة اليت تتخذ من أجل حت:"هو

ما التخطيط ". معني يتضمن هذا التعريف عنصرين أساسيني يتميز 
ومها وجود هدف أو غاية يسعى للوصول إليها، مث الوسائل والتدابري 
. والرتتيبات اليت ختتار بغرض حتقيق هذا اهلدف يف فرتة زمنية معينة

فالذي مييز التخطيط إذن هو وجود غاية حمددة ووجود وسائل حمددة 
  .ضا للوصول إىل تلك الغايةأي
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حناول اآلن بعد أن أدركنا املعىن العام للتخطيط أن نتعرض 
لبعض مربرات التخطيط الرتبوي متجاوزين بدون شك مربرات أخرى  

  .كثرية
 :حاجة التخطيط االقتصادي إلى التخطيط التربوي -1

من أهم املربرات اليت دعت اجملتمعات احلديثة إىل االهتمام 
شعورا العام  رتبوي هو شعور القائمني بالتخطيط املركزيبالتخطيط ال

ّ                                                 متزايدا بأن  النهضة االقتصادية ال حتقق أهدافها على الوجه املرضي            
إال إذا تناولت الرتبية والتعليم برعاية كاملة وذلك عرب ختطيط تربوي 

فقد بات معلوما  .)1975حممد منري مرسي،(يليب حاجات االقتصاد
ّ         اليوم أن  التخطيط االقتصادي ختطيط مشلول إال إذا الزمه ختطيط         

تربوي كفيل بتلبية حاجاته إىل العمال املؤهلني واملتخصصني يف مجيع 
ّ          امليادين، بل إزداد الشعور أمام املخططني االقتصاديني أن  التخطيط                                                  

  .إما أن يكون شامال اقتصاديا واجتماعيا وتربويا معا أو ال يكون
بني التقدم االقتصادي والتقدم الرتبوي  وعن هذا الرتابط والتالزم

عبد اهللا عبد ( Fourrestierوالتعليمي يقول فورستييه 
ّ                                          أن  البلد املتخلف اقتصاديا بلد متخلف تربويا،  ،)1984الدائم،  

ّ                                 والعكس صحيح أيضا ، ذلك ألن  تطور التعليم والرتبية يسبق تطور                          
 سبيل إىل                 ّ                         ّ    االقتصاد من حيث أن ه هو مدخله واملمهد له، وأن ه ال

االرتقاء باالقتصاد واإلنتاج االقتصادي ما مل يرتق النظام الرتبوي 
والتعليمي من خالل العنصر البشري الذي يتوقف عليه البناء 

  .االقتصادي واالجتماعي برمته
اعتبار التربية مشروع لتوظيف رؤوس األموال ال  -2

 :الستهالكها

ّ                                     إن  الرتبية يف نظر الدول املعاصرة هي توظيف مثمر ومربح   
لرؤوس األموال، فهي استثمار له دور إجيايب وفعال يف عمليات 
التنمية يف مجيع مظاهرها وميادينها ويف تقدم اجملتمع يف مجيع أطواره 

ّ                                   ومن املعروف أن  الفشل يف االستثمار الرتبوي يعطل مجيع . ومستوياته             
ّ                             االستثمارات األخرى ذلك ألن  النجاح يف هذه االستثمارات يتط لب                       

أنواعا شىت من اخلربات والكفايات وهذه كلها من عناصر العملية 
  .التعليمية الرتبوية

ّ                             وقد بينت دراسات عديدة أن  ما جننيه من أرباح جراء رؤوس                         
األموال اليت توظف يف الرتبية يفوق بكثري ما جننيه من أرباح جراء 
عة رؤوس األموال اليت توظف يف اجملاالت األخرى كالزراعة والصنا

ّ                                والتجارة، بل أكثر من ذلك فإن  رؤوس األموال اليت توظف يف الرتبية                             
والتعليم تعطي مثارها يف فرتة وجيزة مقارنة برؤوس األموال اليت توظف 

 يف جماالت أخرى

 

 :ديناميكية التخطيط التربوي تبعا للمستجدات  -3

التطور العلمي واالقتصادي وما يصاحب ذلك من تقدم ملموس 
الجتماعية قد يضع اجملتمع أمام مهمات جديدة جيد نفسه يف احلياة ا

ا أن يبحث عن وسائل عملية تعينه على أن  مضطرا إذا أراد الوفاء 
يغري وجه الرتبية وحيدث انقالبات فيها حبيث تستجيب هلذا التغري 
العلمي واالقتصادي الواسع وتساعده يف نفس الوقت على التنبؤ بأثر 

  .بلههذا االنقالب يف مستق
ومما يؤكد أيضا ضرورة مسايرة الرتبية حلاجات عامل متغري سريع 
التغري ظاهرة االنتقال االجتماعي أو التحول من ميدان إىل ميدان 
ومن فرع من فروع النشاط إىل فرع آخر مما يستوجب على الرتبية 
تالؤما خاصا حبيث تستطيع أن تستجيب ألغراض هذا االنتقال 

يئتهم للحياة االجتماعية واملهنية إعدادا يليب  وذلك بإعداد األفراد و
حاجات السوق االقتصادية، وهذا ال يتحقق إال برسم ختطيط تربوي 
يقيم وزنا هلذه احلاجات املستجدة ويتالءم مع متطلبات االنتقال 

 ).1992أمحد امساعيل عيسى،(السريع واملستمر
  

 :التكامل بين مشكالت التربية وحلولها -4

على عكس املربرات السابقة ذات الطابع االقتصادي  هذا املربر
االجتماعي هو مربر ينبثق من حاجة الرتبية نفسها إىل التخطيط ال 

فالرتبية كما أكدت ذلك الدراسات . من حاجة اقتصادية حبتة
احلديثة هي نفسها يف حاجة إىل التخطيط وإىل تغيري فلسفته تبعا 

لتدريس وطرق التعليم الفين للقضايا الرتبوية نفسها مثل طريقة ا
  .وبرامج التكوين

فكل شيء يف حقل الرتبية يرتبط بكل شيء وليس هناك ميدان 
تتشابك فيه األجزاء وتستمد معانيها من السياق الذي توجد فيه 
                                                        ّ      ومن الكل الذي تنتسب إليه كميدان الرتبية والتعليم، لذلك فإن ه من 

لتعليم دون غريه، بل الصعوبة رسم خطة تربوية جلانب من جوانب ا
يقتضي األمر وضع خطة تربوية شاملة تتناول مجيع مراحل التعليم 
مبختلف أنواعه وفروعه وحتيط باملسألة الرتبوية من مجيع جوانبها 

  .وأطوارها
من هنا تربز أمهية التخطيط الرتبوي يف حتقيق التكامل بني 

ا املراحل التعليمية املختلفة مع تقدمي احللول الشاملة  ملشكال
  .املتعددة

III- مشكالت التخطيط التربوي في الجزائر 

                                                ّ     على الرغم من األمهية اليت يكتسيها التخطيط الرتبوي فإن ه ال 
زال مل ينل نصيبه من االهتمام يف اجلزائر حيث الزال يصطدم 

 :بالكثري من العقبات ويواجه صعوبات مجة نذكر بعضها فيما يلي
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 :س علمي للتخطيطنقص البيانات واإلحصاءات كأسا -1

تفتقر اجلزائر إىل البيانات واإلحصائيات الدقيقة اليت ميكن 
  .الرجوع إليها عند رسم اخلطط وبنائها بالشكل املرضي واملطلوب

وتشمل هذه البيانات واإلحصاءات معلومات عن السكان 
وتوزيعهم وعن التعليم وجوانبه املختلفة وأيضا البيانات املتعلقة بالقوى 

  .وحاجة البلد منها سواء على املدى القصري أو املدى الطويل العاملة
فالتخطيط الرتبوي ال يقوم إال على أسس تالزمها الدراسات 
الواقعية والتنبؤية ويالزمها األسلوب العلمي يف البحث واملناقشة وال 
يستطيع أن يكون منتجا ومثمرا إال إذا توافرت لديه املعلومات 

واقعية اليت تشكل القاعدة اليت يبىن عليها، فبدون احلقيقية والبيانات ال
هذه املعلومات جيد جهاز التخطيط نفسه حمتارا يف معرفة نقطة البدء 
يف بناء خططه ويف حتديد اجملاالت ويف تنظيمها وترتيبها حبسب 

   ).1978علي السلمي،(أمهيتها
وهذا يتطلب إنشاء األجهزة الفنية واإلدارية املختصة اليت 

ذه املسؤولية وتكون على صلة دائمة بغريها من تستطي ع أن تضطلع 
اإلدارات صاحبة العالقة املباشرة وغري املباشرة مبختلف نواحي 

  .التخطيط
 :ط التربوييخطتعدم إشراك الرأي العام في ال -2

الرأي العام له دوره الفعال يف أي مشروع اجتماعي أو اقتصادي 
ناجحا جيب أن يتم عرضه قبل فلكي يكون مشروع اخلطة . أو تربوي

ائية على كل من يعنيه املشروع من إداريني ومدرسني  إقراره بصورة 
وتالمذة وكذلك جيب نشر الوعي بالتخطيط لدى أولياء التالميذ 

فقبول . وذلك عن طريق وسائل اإلعالم كالصحافة واإلذاعة وغريها
من أسس  الرأي العام ملشروع اخلطة وتأييدها وعدم معارضتها يعد

ّ                                      جناح اخلطة، كما أن  اإلعراض عنها واالعرتاض عليها يعترب سببا                 
  .أساسيا يف عدم جناحها

وعلى الرغم من هذه احلقائق، فاألمر ال خيلو من مشاكل عندنا 
م بطريقة ارجتالية دون  فالقائمون على التخطيط يتخذون قرارا

  .التفكري يف إعداد اجلهاز البشري
 :خطيط التربويكفاءة أجهزة الت  صنق -3

يعرف التخطيط الرتبوي يف بالدنا صعوبات كثرية غالبا ما تنشأ 
عن عدم كفاءة األجهزة اإلدارية والفنية الذي يؤدي إىل عجزها يف 

فهذه األجهزة ال تستطيع القيام . وضع اخلطط الرتبوية وتنفيذها
ا ال تتوفر على األفراد املدربني  ّ                             بوظائفها على الوجه املطلوب أل  ملثل                            

ا تتخوف من أي  ّ               هذا العمل وينقصها التنظيم اجليد فضال عن أ                                         
ا ووجودها   .تغيري يؤثر يف كيا

ونظرا لتعقد العمليات املتعلقة باخلطط الرتبوية وتداخل عناصرها 
ا حتتاج إىل جهاز متخصص متفرغ  ّ                            على النحو الذي عرضناه، فإ                           

جوانبها وينسق للتخطيط واملتابعة والتقومي يرسم اخلطة ويناقش 
ايتها   .براجمها يف مجيع مراحلها ويالزمها حىت 

ومما يزيد من تعقيد األمور هو عدم وجود ترابط بني أجهزة 
وزارة (التخطيط الرتبوي ملختلف الوزارات املعنية بالتكوين والرتبية 

واألجهزة املسؤولة عن )  التعليم العايل، وزارة الرتبية، وزارة الصحة
القطاعات األخرى وعلى رأسها القطاع االقتصادي، بل التخطيط يف 

ّ                                                   إن  هذا الرتابط ال يوجد حىت بني وزارات التعليم فيما بينها فالكل .  
مستقل عن الكل مما يؤدي إىل عدم مراعات وضع مجيع االعتبارات 

  .يف وضع اخلطط الرتبوية
من أجل ذلك ينبغي أن يسري التخطيط الرتبوي جنبا إىل جنب 

ّ                           لدولة العامة يف التنمية وأن  يكون هناك تنسيق بني احلالة مع خطة ا                          
االقتصادية للبالد وما يطلب من الرتبية والتعليم من إعداد وتدريب 

  ).1990حممد سيف الدين فهمي،(وتقومي 
 : إنعدام التكامل والتوازن بين مراحل التعليم

من أهم الصعوبات اليت تعرتض عملية التخطيط يف بالدنا انعدام 
ّ                        التوازن بني أنواع التعليم املختلفة حيث أن  هناك فقدان للتوازن بني                                        
مراحل التعليم، وهناك فقدان للتوازن بني فروع التعليم وأنواعه، وهناك 

  .فقدان للتوازن بني اجلانب الكمي واجلانب الكيفي يف الرتبية
فالتعليم النظري األكادميي طغى على التعليم املهين والفين 

مام أكرب، والفروع األدبية توسعت توسعا كبريا على وحضي باهت
حساب الفروع العلمية اليت مل تستقطب إال عدد صغري من الطلبة، 

اجلانب الكمي األولوية ألسباب سياسية على اجلانب  يوأعط
الكيفي مما أدى إىل إحندار املستوى الكيفي للتعليم وتضاعف أعداد 

  .الطلبة باجلامعة
توازن يف اجملال الرتبوي والتعليمي من أهم وإذا كان فقدان ال

مربرات قيام التخطيط يف كثري من البلدان لتحقيق التكامل بني 
                                                 ّ          جوانب النظام الرتبوي وتقدمي احللول الشاملة ملشكالته فإن ه يعترب يف 

واخلطة اليت ال  .اجلزائر من أهم الضروريات لنجاح اخلطط الرتبوية
ا النهائية مع الصورة الكلية للرتبية والتعليم يف الدولة  تتكامل يف صور

  .وأيضا مع خطط التنمية الشاملة خطة ال تؤدي إىل إجيابيات
 :غياب المراقبة والمتابعة -4

من العوائق اليت تقف يف وجه جناح اخلطة الرتبوية عندنا هو 
. غياب مراقبة تنفيذها مراقبة جيدة ومتابعة ما حتقق منها متابعة دائمة

وم فالتخطيط ألي عمل يستلزم بطبيعته املتابعة واملراقبة وكما هو معل
ا هو وسيلة نلجأ إليها لتحقيق األهداف  ّ                                     ألن ه ليس غاية يف ذاته وإمن                       ّ 
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املنشودة، فاملتابعة عملية الزمة وضرورية للكشف عن مواطن القوة 
من معرفة مدى فعن طريقها نتمكن . والضعف اليت تشوب اخلطة
وقد يدعو األمر أحيانا . حة خطة التنفيذحتقيقنا لألهداف ومدى ص

إىل إعادة النظر يف بعض اخلطوات ليتم تصحيحها وتعديلها حسب 
األوضاع والظروف املتغرية، ويف هذا ضمان حلسن التنفيذ ولسريه يف 
ذا اإلجراء ميكن تقومي ما أمكن إحرازه                        ّ                                      الطريق املرسوم فضال عن أن ه 

  .قيقه من نتائجمن جناح وتقدم وما أمكن إجنازه وحت
  خالصة وتوصيات

حتدثنا عن دوافع التخطيط ومربراته وعن املشاكل اليت يواجهها 
التخطيط الرتبوي يف اجلزائر، واملشكلة ليست يف وجود التخطيط  
الرتبوي أو عدم وجوده، وإمنا املشكلة يف طبيعة التخطيط  املختار، 

ّ                                       ذلك ألن  التخطيط أنواع وأشكال منها التخطيط الع لمي املدروس      
الذي يربط النمو التعليمي مبراحله املختلفة ويربط اخلطط الرتبوية 
خبطة التنمية الشاملة، ومنها التخطيط العفوي، الذي ال يقوم على 
أي أساس علمي وال يعتمد على نتائج البحث العلمي يف جماالت 
علم النفس وعلوم الرتبية وعلم االجتماع وعلم االقتصاد، وال يتصف 

لواقعية اليت تراعي حاجات اإلنسان واإلمكانيات املتاحة إلشباعها با
ا وغري تفصيلية ا تبىن على افرتاضات غري دقيقة يف حسابا ّ                                                 وإمن    .  

ّ            وحنن إذ تأملنا ما جيري يف الواقع عندنا وجدنا أن  األمور متشي                                             
عكس ما يتطلبه إعداد اخلطة، فاملسؤولون على التخطيط يرمسون 

برأي من يعنيهم التخطيط يف شىت  خططهم دون األخذ
  .التخصصات ودون متابعة وتقومي

  :ولذلك نرى ونقرتح
 .استحداث ختصص مناهج يف كليات الرتبية -1

استحداث جهاز مراقبة تنفيذ الربامج الرتبوية يعتمد على  -2
 .خرجيي كليات الرتبية وخاصة ختصص مناهج

عناصر  إنشاء حمافظة سامية لوضع االسرتاتيجيات الرتبوية تضم -3
من الرتبية والتعليم العايل والتعليم الفين وعناصر تنتمي إىل الصناعة ، 
الفالحة، البيئة، التكوين، وكذلك عناصر من الشخصيات والرموز 
الوطنية اليت لديها حس وطين وهلا توجهات وفلسفات متباينة يف 
طريق النهوض وحتقيق التقدم، وتكون مستقلة عن وزارة الرتبية 

م وال مانع أن يكون هلا غطاء سياسي من خالل عناصر والتعلي
 ).احلكومة(تنتمي إىل اجلهاز التنفيذي 

ترسيم هيئة ذات مصداقية للحصول على املعلومات والبيانات   -4
 .املطلوبة لرسم خطط الرتبية
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 .مكتبة غريب: القاهرة واملتابعةالتخطيط ) 1978(السلمي علي .5

 :القاهرة التخطيط التعليمي )1990(فهمي حممد سيف الدين  .6
 .مكتبة األجنلو مصرية
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  الكفاءة المهنية وعالقتها بأخالقيات المهنة الصحفية في الجزائر
  دراسة ميدانية لدى عينة من صحفيي القنوات الخاصة

  ابراهيمناد ج     

                  لية العلوم االجتماعية ، جامعة مستغانمبشعبة علوم االعالم  واتصال، كطالب دكتوراه  
  

  :المقدمة 
ويف خضم تقلبات وفوضى  2011يف النصف األول من سنة 

عرفتها اجلبهة العربية يف أكثر من دولة، متثلت أساسا يف  نقمة 
م، سارعت اجلزائر اجلموع العربية على األ وضاع اليت آلت إليها بلدا

ومن خالل خطاب تقدم به رئيس اجلمهورية لألمة يعلن من خالله 
جمموعة من اإلصالحات، ومن بني اإلصالحات ما تضمنه قطاع 
اإلعالم، بفتح الساحة على اخلواص من أجل إنشاء قنوات تلفزيونية، 

لفزيون، لتتهافت عديد وبالتايل رفع الدولة حكرها على عمومية الت
ا قطاع اإلعالم يف اجلزائر،  اجلهات معلنة ازدياد مواليد جدد تدعم 
وأغلبية هذه اجلهات كانت متارس اإلعالم على مستوى اجلرائد، 

  .وأرادت خوض جتربة من نوع آخر 
فدخول عدد من القنوات ميدان اإلعالم الثقيل جعلها تتهافت 

ذب عدد كبري من اجلمهور، وتلبية وتتسابق على املعلومة، بغية ج
احتياجاته للدفع به إىل مستويات أعلى يف اختيار نوعية املادة 

 يف عليه كانت مما بكثري ارقى أصبحت االختيار فثقافةاإلعالمية، 
 حصة، خرب، سواء املتناولة املادة ونفس املاضية، القليلة السنوات

 يشاهد أيها تارخي املشاهد جعلت عدة قنوات يف. ..حتقيق قضية،

كفاءة الصحفي   من اإلعالمي العمل يف اعتبارات عدة لدخول وذلك
   .خالقاأل وعنصر املهنية
  :مشكلة الدراسة: أوال

تزايد يف اآلونة األخرية عدد القنوات الفضائية اخلاصة اليت تبث 
موادها اإلعالمية خصيصا للمشاهد اجلزائري بعد فتح قطاع السمعي 

، من خالل االصالحات اليت عرفتها مطلع سنة البصري يف اجلزائر
، وباتت تلك القنوات تتهافت بعديد الربامج السياسية منها، 2011

، وخمتلف املواد املتناولة سواء يف ...واالجتماعية، واالقتصادية 
األخبار أو احلصص أو القضايا اليت تعاجلها أو التحقيقات اليت 

ن املشاهدين، وإضفاء تطرحها وغريها، هذا لكسب أكرب عدد م
إال أن التميز يظهر من خالل األعمال  التميز يف عملها اإلعالمي،

الصحفي يف الربامج اليت يتناول فيها خمتلف القضايا اليت اليت ينتجها 
م الفرد واجملتمع ككل، باإلضافة إىل التحقيقات اليت يف عديد 

وهذه . ..املرات متس قضايا شائكة ومسكوت عنها، وربورتاجات،
األعمال اإلعالمية املتناولة تتطلب كفاءة مهنية كبرية من الصحفي 

قصد ابراز احرتافية وجلب عدد كبري من املشاهدين، باإلضافة إىل 
 .  احرتام أخالقيات املهنة املتعارف عليها

، هذا ما الكفاءة املهنية وعالقتها بأخالقيات املهنةفمعرفة مرد 
هل :  التساؤل الرئيسيا جعلنا نطرح نسعى لإلجابة عليه، وهذا م

توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة الصحفية يف 
  :وحتته تنبثق جمموعة من األسئلة الفرعية وهي؟ اجلزائر

هل توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية بني وأخالقيات املهنة ) 1
  أمام اجملتمع؟

الكفاءة املهنية بني وأخالقيات املهنة هل توجد عالقة موجبة بني ) 2
  أمام الدولة؟

هل توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية بني وأخالقيات املهنة  )3
  أمام األفراد؟

  :الفرضيات: ثانيا
  :لدراسةالعامة ل ةفرضيال
توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة الصحفية  -

  .يف اجلزائر
  :فرعيةالفرضيات ال

توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أمام   )1
 .اجملتمع

توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أمام   )2
 .الدولة

توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أمام   )3
  .األفراد
  :أهداف الدراسة: ثالثا

 من إليها والوصول حتقيقها إىل طمحن اليت األهداف أهم من

  : يف أساسا تتمثلواليت  نادراست خالل
 .الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أما اجملتمعإجياد العالقة بني  )1

 .الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أما الدولةإجياد العالقة بني   )2

 .فرادالكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أما األإجياد العالقة بني   )3

 .املهنة وأخالقيات اإلعالمي العمل بني التوافق مدى حتديد )4
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 حول واملعلومات البيانات بتوفري اإلعالمي احلقل يف العاملني فادةإ )5

 ط اإلعالمينشاال مزاولة يف ةالصحفي هنةامل اتألخالقي االمتثال أمهية

 .األداء حتسني على والعمل الذات، تصويب فرصة لآلخر يتيح ما وهو

  :أهمية الدراسة: ارابع
 ظل يف الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة حول الدراسة أمهية تنبع

 اإلعالمية الدراسات يف األوسع اجملال يأخذ مل الذي املوضوع حداثة

 تثري الدراسة هذه أن كما خالقيات،األب الكفاءة عالقة حيث من

 امليدان هذا يف جيري مما وموقفه اجلزائري اإلعالمي الواقع يف االهتمام

 .اجلزائري املشاهد لدى املعلومة طرح خالل من

 : كما تكمن أمهية الدراسة يف

إن الدراسة احلالية حتاول معاجلة موضوع من أهم املوضوعات   )1
العالقة بني الكفاءة املهنية ، مربزين املمارسة اإلعالميةاليت تطرأ على 
 .وأخالقيات املهنة

فئة من فئات اجملتمع وهم نود تناول هذا البحث عند كما    )2
من خالل دور الكفاءة املهنية يف مدى التزامهم ) الصحفيني(

 .بأخالقيات املهنة

  :مصطلحات الدراسة
  :التلفزيون

يعد التلفزيون من أكثر وسائل اإلعالم تأثريا واستحواذا على 
نفوس املشاهدين مبا يقدمه من برامج تعمل على تربية الفرد وتثقيفه 

: 2010قحطان املولد، (وتزويده باخلربات اجلديدة  باملعلومات،
والتلفزيون يقدم مواده اإلعالمية من طرف صحفيني يعملون ). 66

وفق قواعد أخالقيات املهنة اإلعالمية، عند تناول أمور ختص كل من 
  . اجملتمع والدولة واألفراد

  :القنوات التلفزيونية الخاصة
متتلكها وتديرها رؤوس أموال متثل القنوات الفضائية اخلاصة اليت 

خاصة إحدى املعامل احلديثة لإلعالم واليت جاءت نتاجا لثورة 
االتصاالت مما ساعد على كسر احتكار الدولة لإلعالم املسموع 
واملرئي ودخول رأس املال اخلاص يف جمال اإلنتاج التلفزيوين، وأيضا يف 

قنوات اإلخبارية جمال إنتاج املواد اإلخبارية من خالل جمموعة من ال
املتخصصة اليت تسعى إىل شرح وحتليل وتفسري األخبار وتقدمي 
وجهات النظر املتعددة والتعرف على الرأي والرأي اآلخر من خالل 
طرح جمموعة من الربامج هدفها تقدمي خدمة إخبارية للمشاهد العريب 
ية واخلارج فكان الدول العربية تنافس بذلك القنوات اإلخبارية العامل

، فالقنوات )17: 2006عالء حممد عبد العاطي، (واألجنبية 
التلفزيونية اخلاصة هي تلك القنوات اليت ميلكها اخلواص وتبث 

موادها اإلعالمية للمشاهد اجلزائري، وفق كفاءة مهنية واحرتام 
  .لألخالقيات املتعارف عليها

  :الكفاءة المهنية
ورمبا يكون  بشكل كبري، وتباينتتعددت مفاهيم الكفاءة 

السبب هو استخدام هذا املصطلح يف أكثر من جمال فاختلف 
فالكفاءة يف العمل من املوضوعات اليت .املفهوم باختالف االستخدام

نالت اهتمام املسؤولني يف خمتلف ملهن يف السياسة واإلعالم، ويف 
الصناعة واالقتصاد، ويف الصحة ويف جمال الرتبية والتعليم ويف غريها 

 ).45: 2007/2008عمر بني عبد اهللا مصطفى مغريب، (جملاالتمن ا

على أداء سلوك معني يرتبط مبهام معينة ويعرب عنها  القدرةوهي 
مبجموعة من التصرفات أو احلركات أو األفعال أو األقوال، وتتكون 
من جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات، اليت تتصل اتصاال 

ي مبستوى معني من االتقان يضمن حتقيق مباشرا مبجال معني وتؤد
عمر بني عبد اهللا مصطفى مغريب، (األهداف بشكل فعال

2007/2008  :45.(  
والكفاءة املهنية هي القدرة على استعمال خمتلف املعارف 
واملهارات والقدرات الفكرية من أفعال أوأقوال، وتوظيفها يف املمارسة 

موعة من األهداف اليت اإلعالمية اليومية بشكل يضمن حتقيق جم
  .  ميكن قياسها من خالل األداء املهين الذي يظهره الصحفي

  :األخالق
ومجعها أخالق، وقد ورد " خلق"األخالق لغة مشتقة من لفظ 

) وإنك لعلى خلق عظيم: (اللفظ يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
اء، الشعر ) إن هذا إال خلق األولني:( ، وقوله تعاىل4القلم، اآلية 

 .)126: 2014حسينة بوشيخ، ( 137اآلية 

واخللق عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها األفعال 
بسهولة ويسر من غري فكر وروية، فإن كان الصادر عنها األفعال 
احلسنة، كانت اهليئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها األفعال 

 خلقا سيئا القبيحة، مسيت اهليئة اليت تصدر عنها هي مصدر ذلك
  .)21: 2009خالد بن مجعة بن عثمان اخلراز، (

" مورال"و" éthique" "إتيك"يقابلها يف اللغة االجنبية 
"morale " ومها مصطلحان يأتيان من نفس املصدر، كلمة إتيك
"éthique  " من أصل يوناين، أما كلمة مورال"morale " من أصل

ومييل كثري  .)s,192: 9Kostas Axelo( التيين مرتمجة من اليونانية
" مورال"مبعىن " أخالق"من الكتاب العرب اليوم إىل استعمال لفظة 

املعنيني كما أخذ يتبلور يف  بنيوالفرق ". إتيك"مبعىن " أخالقيات"و
حتيل إىل " أخالق" "مورال"الفكر األوريب املعاصر، هو أن كلمة 

" أخالقيات" "إتيك"سلوك الفرد البشري، بينما حتيل الكلمة الثانية 
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" مورال"تنظم األخالق : وبعبارة أخرى. إىل القيم اليت ختص اجملتمع
فضاء القيم " إتيك" فضاء الفضيلة الفردية بينما تنظم األخالقيات 

  .  )64: 1997حممد عابد اجلابري، (  االجتماعية
من خالل هذا الطرح يتبني أن األخالق هي تلك املثل اليت تالزم 

دوره يعرب عنها من خالل تصرفاته اليومية بينه وبني اإلنسان الذي ب
  .  نفسه أو ما خيص معامالته مع الغري

  :أخالقيات المهنة الصحفية
ا الصحايف أثناء  جمموعة قيم ومبادئ خلقية وسلوكية يلتزم 
ا املؤسسة اإلعالمية، تتمثل هذه  ممارسة عمله وكذلك تلتزم 

ات، بعضها عام ومشرتك كقيم االخالق يف قيم عامة وتقاليد وتصرف
. الصدق والنزاهة والتوازن، وبعضها خاص باجملتمعات أو باملؤسسات

وقد باتت هذه املبادئ متجسدة يف تشريعات إعالمية أو مواثيق 
ا احتادات صحافيني أو مؤسسات إعالمية أو  شرف مكتوبة أقر

  . )14: 2008جورج صدقة، ( هيئات نقابية
سلوكيات والقواعد األخالقية اليت ينبغي كما تعرف مبجموعة ال  

ا، مراعاة ملبادئهم اإلنسانية واملهنية ملصلحة  للصحفيني التحلي 
اجملتمع مبا يتناسب مع وظيفتهم ضمن املؤسسة اإلعالمية اليت 

  .)127: 2014حسينة بوشيخ، ( ينشطون فيها
والقواعد  فأخالقيات املهنة الصحفية هي تلك القيم واملبادئ

ا الصحفي أثناء مباشرة عمله اإلعالمي األخ القية اليت يتحلى 
ظ على مقومات الدولة، ومتاسك اجملتمع وعدم التعرض اوذلك باحلف

  .له، باإلضافة إىل احلفاظ على مسعة األفراد
  :اإلطار النظري للدراسة

  :القنوات الفضائية التلفزيونية: أوال
  :مفهوم القنوات الفضائيات التلفزيونية -1

هي لفظة حديثة واختصار لقنوات التلفزيون اليت  الفضائيةلقناة ا
تبث عرب السواتل الفضائية اليت تدور حول األرض يف مسارات 
حمددة معروفة حتدد عموما بالزاوية واالجتاه على البوصلة لتحديد اجتاه 
التقاط كل جمموعة من القنوات الفضائية اليت يتم بثها على قمر 

  ).54: 2007زة، هشام مح(اصطناعي 
ا عرب   فالقنوات الفضائية هي القنوات اليت ميكن مشاهد

األقمار الصناعية مقارنة بقنوات التلفزة األرضية اليت يتم بثها عرب 
مرمي راشد ( املوجات اإلذاعية الصادرة عن عدة قنوات أرضية مستقلة

  ). 4: 2010اخلاطر، 
ملتقطة ما فهذه القنوات وعرب الساتل طرقت كل األبواب، 

حيدث يف أقصى بقعة متخطية كل احلدود، لتبثه هناك يف أقصى بقعة 

من اجلهة املقابلة، والشخص املشاهد يراوح مكانه يتابع جل 
   .األحداث السياسية واالقتصادية االجتماعية والرياضية وغريها

ا حمطات  كما ميكن تعريف القنوات الفضائية التلفزيونية على أ
الصناعية لكي يتجاوز هذا  إرساهلا عرب األقمار تلفزيونية تبث

استقباله  اإلرسال نطاق احلدود اجلغرافية ملنطقة اإلرسال، حيث ميكن
يف مناطق أخرى عرب أجهزة خاصة باستقبال والتقاط اإلشارات 

الصناعي هذه األجهزة اليت تقوم مبعاجلة تلك  الوافدة من القمر
: 2010شوقي حيى الفرا، (ن التلفزيو  البيانات وعرضها على شاشة

8.(  
  :ايجابيات القنوات الفضائية التلفزيونية -2

ا  احلكم على اجيابية القنوات الفضائية مرهون مبضمون ماد
وطبيعة االستخدام، لذا يعترب عامل حتفيز هلذه القنوات على تطوير 
موادها واملساعدة على اختيار املادة اليت يريدها املشاهد حيث أصبح 

املشاهد خيارات متعددة، ومل يعد حمصورا يف زاوية واحدة، بل لدى 
لديه حرية االختيار على صعيد املوضوعات اإلسالمية واالجتماعية، 
والسياسية واالقتصادية، ويتيح الفرصة ألكثر من وجهة نظر، وأكثر 
من طريقة يف األداء أو التعبري، واجملال مفتوح للمشاهد لكي يتابع 

ت احتكار القنوات ووسائل اإلعالم الرمسية يف وخيتار فهي كسر 
الوطن العريب، وأعطت املواطن العريب الكثري من االختيار بني 

: 2007/2008فايزة بنت محيدان الصاعدي، ( املعلومات واآلراء 
ا) 116   :وأهم اجيابيا

التعرف على ما يدور يف العامل من أحداث ووقائع والتزود بالعلم  -
  .واملعرفة

  .ابعة التطورات العامليةمت -
ا -   .االنفتاح على العامل ومعرفة معلومات عن دول يصعب زيار
  .اإلطالع على حضارة وثقافة بعض الدول العربية -
  .االختيار بني بدائل كثرية من برامج متنوعة -

فايزة بنت (تساعد يف تغيري االجتاهات والسلوكيات السلبية  -
  ).116: 2007/2008محيدان الصاعدي، 

وهي ذات أثر يف مساعدة اإلنسان على توفري أسباب الراحة، 
وحتقيق املصاحل، حيث قربت البعيد وسهلت صورا من االتصال 
الثقايف واالجتماعي والسياسي مل تكن متاحة من قبل مبا هيأت من 
إمكانيات خلزن املعلومات ونقلها، استفادة من جتارب اآلخرين دون 

ن تكون أداة حقيقية لبناء جمتمع أفضل مشقة، مما يتوقع معه أ
 ).172: 2005/2006رحيمة عيساين، (
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  أخالقيات المهنة الصحفية: ثانيا 
I - أهمية ومبادئ أخالقيات المهنة الصحفية:  
 :أهمية أخالقيات المهنة الصحفية  -1

تشكل األخالق اإلعالمية أحد األسس الرئيسية يف مهنة 
مي أمر رئيسي يف حتديد هدفية هذه الصحافة مبعىن أن نزاهة اإلعال

املهنة اليت هي يف األساس خدمة عامة تسعى إىل خري اجملتمع من 
خالل تزويد اجلمهور بالوقائع واملعلومات واحلقائق الضرورية لتشكيل 
رأي عام واع، هذا الدور أساسي نظرا لكون الرأي العام هذا يشكل 

: 2008ج صدق، جور ( مصدر السلطات يف األنظمة الدميقراطية
12( .  

أخالقيات املهنة الصحفية يكتسي أمهية  إن العمل اإلعالمي وفق
بالغة مرورا حبرية الرأي والتعبري والعمل يف ظروف تليق ومسعة املهنة 
وصوال إىل عدم التعدي واخلوض يف اخلصوصية الفردية أو استعمال 

  .الطرق امللتوية يف الوصول إىل اخلرب
ا ال تشكل    فقط صياغة للعالقة بني الصحفيني واجملتمع، كما أ

م املهنية، لذلك  لكنها أيضا ضرورة للصحفيني أنفسهم ولتنظيما
فإن التزام اإلعالميني مبيثاق أخالقي ميكن أن يساهم يف تشكيل 

  .)128: 2002سليمان صاحل، ( شخصية جيدة هلم
وبالعكس من ذلك فعدم االلتزام باألخالقيات اإلعالمية يؤدي 
بالعمل الصحفي إىل االحنراف وتشويه صورته واخلروج عن األهداف 

  .املرسومة مبا فيها خدمة الرأي العام
   :مبادئ أخالقيات المهنة الصحفية - 2 

ألخالقيات املهنة الصحفية مبادئ عدة ختتلف من بلد إىل آخر 
منها ما هو مدون ضمن قانون اإلعالم لكثري من البلدان، ومنها ما 

ضمن مواثيق الشرف اإلعالمية وتتخذ صور وأشكال هو مدون 
متنوعة، وعليه فإن معظم مبادئ أخالقيات املهنة تشري إىل مفاهيم 
هامة توضح للصحفي ماله وما عليه، نذكر منها املتعارف عليها 

   :بكثرة يف خمتلف الدول فعلى سبيل املثال
حة، يعين إعالم املواطنني وتزويدهم باألخبار الصحي :الصدق - أ

هذا من جهة تعامل الصحفي بالفرد، أما تعامل الصحفي مع 
ا  مؤسسته فيجب عليه عدم اإلضرار بالوسيلة اإلعالمية اليت يعمل 
أو بسمعتها، أو يعرض مصداقيتها للخطر، وميكن أن يعترب أي عمل 
يؤدي إىل هذا الضرر بالوسيلة اإلعالمية نقضا للعقد مع الوسيلة 

  . )521: 2002احل، سليمان ص( اإلعالمية
فالصدق هو احملرك األساسي إلعطاء احلقيقة عن طريق الوسيلة 
اإلعالمية بعيدا عن الطرق امللتوية وما يضرب صدقيتها ودقتها 

وواقعيتها، فالتعامل السليم وبصدق يؤدي إىل احلصول على ثقة 
  .القارئ وقبول لدى الرأي العام

  :ع الصحفي ثالثةومستويات الصدق اليت ينبغي أن تتوافر م
  .وميثل اجلانب الظاهري للعمل الصحفي: صدق األفعال  .أ 
  .ويعين أن الصحفي ال يقول إال صدقا: صدق األقوال  .ب 
أي الصدق يف الغايات، ويعكس أقصى : الصدق الذايت  .ج 

درجات اإلقناع واإلميان بالعمل، وجيعل الصحفي بقلبه وقالبه 
  . )122: 2003حممد حسام الدين، ( مع ما يكتبه أو ينادي به

املوضوعية يف تعريفها هي نقيض للذاتية، فهي  :الموضوعية -ب
ا أهواء أو  تعرب عن إدراك األشياء على ما هي عليه دون أن يشو
مصاحل أو حتيزات، أما املوضوعية يف اإلعالم فهي نقل األحداث 
حبياد وبطرية متساوية، وإعطاء كل األطراف املعنية بالقضية مساحة 

الرأي حىت يتسىن للقارئ احلصول على كل املعلومات املتعلقة إلبداء 
(  ا، فاملوضوعية تعين احلياد بدال من التدخل واملشاركة يف الرأي

  :)138 -137: 2012بسام عبد الرمحن املشاقبة، 
فاملوضوعية الصحفية هي حالة ذهنية للمحرر أو املندوب 

يرى، وعدم  الصحفي، تتضمن جهدا واعيا بعدم احلكم على ما
التأثر بأحكامه الشخصية السابقة أو حتيزاته القبلية، وعليه أن يفرتض 

: 2003حممد حسام الدين، ( دائما بوجود جانبا آخر للتغطية اخلربية
122(. 

تعين الكرامة اإلنسانية عدم نشر : احترام الكرامة اإلنسانية -ت
صور غري مقبولة، أو صور جرائم وصور أسرى حرب أو صور 

شالء، إن هذه الصور تطال القيم اإلنسانية وتصدم املشاهدين أ
وحتمل انعكاسات العنف املختلطة من دون أن تقدم يف الغالب أمرا 

  .)27: 2008جورج صدقة، ( مفيدا للمشاهد
مبعىن أن الصحفي وفق احرتام الكرامة اإلنسانية ال بد له من 

ديه بغرض اإلثارة جتنب استغالل األخبار ومجلة املعطيات املتوفرة ل
 .خارج جماهلا اإلعالمي االخالقي

فعلى اإلعالمي حتمل مسؤولية التحري عن صحة  :المسؤولية -ج
األخبار اليت حيصل عليها، وتوخي احلياد واملوضوعية يف التقارير أو 
املقاالت اليت يعدها، فال جيوز أن ينقل أي معلومة دون التحقق منها 

هزوان ( مث معاجلتها بدقة قبل نشرهاوالتأكد من مصداقيتها ومن 
  .)26: 2012الوز، 
فمن أخالقيات املهنة مسؤولية الصحفي جتاه اجلمهور من  

خالل حقه يف معرفة األخبار واألحداث اليت هلا أمهية أو مصلحة 
عامة، كما له حتمل مسؤولية صدق وصحة األخبار وعدم نقل أي 
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صدار آراء وأحكام خرب مل يتحقق منه، مع متكني اجلمهور من إ
  .حول خمتلف القضايا

إن املواطنني متساوين يف احلقوق والواجبات كما هم : العدالة -د
متساوون أمام وسائل اإلعالم، ومن هنا تأيت ضرورة احلرص على أن 
 تكون هذه الوسائل تعبريا عن فئة أو ثقافة أو جهة دون أخرى

  .)136: 2012بسام عبد الرمحن املشاقبة، (
يتميز هذا العنصر مبحافظة الصحفي على الصدق يف  ايلوبالت

التعامل مع املعلومة واإلنصاف وعدم التحيز ألي طرف، كما جيب 
عليه احرتام حقوق اآلخرين واحلقوق اإلنسانية، وأن يسعى وراء 

  .احلقيقة باستمرار ويف كل الظروف ، وأن يكون متساحما
ق الشخص يف يعرف حق الرد بأنه ح: حق الرد والتصحيح -ه

توضيح أو مواجهة ما قد ينشر يف الصحف ويكون ماسا به سواء 
  .)202: 2011عبد املنعم كاظم، ( بصورة صرحية أو ضمنية

الصحفي من جانب عرتاف باألخطاء االكما أن حق التصحيح هو 
واملبادرة إىل تصحيحها يف أقرب وقت ممكن مع االعتذار عند 

  .الضرورة
هنية الواجبة على الصحفيني إزاء اجلمهور، فمن بني األخالقيات امل

احرتام احلق يف التصحيح والرد على ما تنشره الصحف، باعتباره 
دفاعا شرعيا ضد املادة املنشورة بالصحيفة، واليت قد تفتقر كلية أو 
جزئيا إىل الصحة، وهو ما يعطي لآلخرين حقا يف تصحيحها، فورود 

وله حق الرد عما اقرتن اسم شخص أو تعيينه يف مادة صحفية، خي
بذاته، كما أن بعض املواد اليت تنشر قد حتتاج إىل توضيح أو اضافة 

ذا االلتزام، نشر الردود والتصحيح . أو تعليق على رأي ويلزم للوفاء 
يف أسرع وقت ممكن، لتاليف أي ضرر يكون قد حدث، وإبراز الرد 

: 2011السيد خبيت، ( يف مساحة ومكان مناسب من الصحيفة
75-76(.  

فكما ينطبق على الصحف ينطبق على التلفزيون، فالصحفي يف 
القناة له أن يعمل يف أسرع وقت ممكن للتصحيح وإعطاء فرصة حق 
الرد للشخص، من خالل اإلدالء بصوته عما نشر عنه وإبطال ما 
نسب إليه، أو يعمل الصحفي من تلقاء نفسه بتصحيح اخلطأ 

  .واالعتذار إن تطلب األمر
   : الحفاظ على سرية المعلومات - و

محاية حق الصحفي يف عدم الكشف عن أسرار مصادر 
معلوماته تعترب من أهم الوسائل اليت ميكن أن تكفل تدفق املعلومات 
إىل اجلماهري، وبالتايل ضمان حق اجلماهري يف املعرفة، ففي أغلب 
األحيان الصحفي ال جيد وسيلة أخرى للحصول على املعلومات 

ى تقدمي وعد هلذه املصادر بعدم الكشف عن أمسائهم أو حتديد سو 

صدر )107: 2004سليمان صاحل، ( هويتهم
 
    ، فيمكن أن يصرح امل
ُ
                  

مبعلومات أو وقائع أو أخبار مهمة، لكنه يطلب عدم نشر امسه أو 
أن تنسب إليه املعلومات، وحيدث ذلك يف احلاالت اليت حياول 

صدر فيها عدم الزج بنفسه يف
 
                         امل
ُ
معارك أو الوقوف يف وجه تيار أو    

ذا الوعد  غري ذلك، وإذا قبل الصحفي هذا املبدأ فعليه أن يلتزم 
  . )119: 2003حممد حسام الدين، ( الذي قطعه على نفسه

فالصحايف أثناء تأدية مهامه حيق له عدم الكشف عن املصادر 
اليت حتصل عليها، ألن عدم الكشف يعد استمرارية للحصول على 

ملعلومة، باإلضافة إىل احلفاظ على الشخص وعدم التشهري به، ألن  ا
كشف املصادر قد يعرض صاحبه للخطر سواء من طرف األفراد أو  

  .املساءلة القضائية
لكل إنسان على وجه األرض احلق  :عدم التشهير والقذف - ن 

يف أن يكون له اعتبار بني مواطنيه، مهما علت أو نزلت مكانته 
خل اجملتمع، فله احلق يف احملافظة على كرامته واعتباره، ومستواه دا

امه بالباطل، والتشهري يعين اجلهر بالشيء  وعدم التشهري به أو ا
، أما )76: 2006فتحي حسني أمحد عامر، (  وتعميم إظهاره

القذف هو نسب أفعال خملة بالشرف أو تنقص من اعتبار ذلك 
نشر معلومات خاطئة ، وهي )80: 2011لعالوي خالد، ( الشخص

  .)87: 2014عبد الرمحن عزي، ( تسيء إىل مسعة اآلخر
ونصت مواثيق الشرف على ضرورة التزام الصحفيني بعدم توجيه 
ام بغري دليل وعدم التشهري أو تشويه السمعة، وااللتزام بعدم  اال

  .)64: 2011السيد خبيت، ( القذف أو السب يف حق اآلخرين
عالم مستوى عال من النزاهة الشخصية ألن يتطلب اإل: النزاهة - ك

الصحفي موضع ثقة اجلمهور وله القدرة على التأثري يف الرأي العام، 
واستخدام الطرق الصحيحة واألخالقية فقط للحصول على 
املعلومات والوثائق والتسجيالت الصوتية والصور، واحلفاظ على سرية 

النزاهة تفرض  ، كما أن)244: 2011نواف حازم خالد، ( املصدر
على الصحفي عدم التصرف بطرق غري مهنية كاستالم هبات أو 

 .هدايا تغريه من أجل تغيري احلقيقة لصاحل أشخاص أوجهات معينة

ويقول السيد خبيت أن من بني االلتزامات األخالقية املتعلقة بنزاهتهم 
الشخصية ضرورة االلتزام مبستوى أخالقي عال، واالمتناع عن كل ما 

ء ملهنته، وتسخري العمل الصحفي خلدمة الصاحل العام، وليس يسي
مصاحل شخصية أو لتحقيق منفعة مادية، وعدم قبول أية مكافآت أو 
هدايا أو رشاوى، واحرتام كرامة البشر ومسعتهم، وممارسة عملهم 
م مبا يتفق  بأكرب قدر من النزاهة الشخصية، ومراقبة أفعاهلم وسلوكيا

، واالمتناع عن العمل مع أجهزة املخابرات أو مع مقتضيات املهنة
  . )42: 2011السيد خبيت، ( تزويدها باملعلومات
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  :مسؤولية  الصحفي االخالقية  -3
إن مسؤولية الصحفي األخالقية ليست فقط حيال نفسه وذلك 
من خالل أداء الرسالة اإلعالمية بأقصى قدر من الدقة واألمانة 

حسن عماد ( أنه يف صاحل اجملتمع والصدق واملوضوعية ملا يعتقد
  : واملسؤولية تتمثل يف). 168: 1994مكاوي، 

    : المسؤلية األخالقية للصحفي أمام األفراد - أ
يأيت يف مقدمة أخالقيات التعامل مع املواطنني من مجهور، 
ضرورة االلتزام حبق اجلمهور يف املعرفة، وحقه يف احلصول على 

لة وآنية، وحقه يف التعبري عن معلومات صحيحة وشاملة ومتكام
آرائه، وحقه يف عدم انتهاك خصوصيته، ومن األخالقيات املهنية 
املهمة يف التعامل مع اجلمهور، قيام الصحفيني بتصحيح ما قد 
يقعون فيه من أخطاء غري متعمدة يف حق األفراد واهليئات وغري 

م ذلك، وتصويبها، وكذلك محاية لكرامة املواطنني وسرية حيا
  .)70: 2011السيد خبيت، ( الشخصية

  :أمام الزمالء -ب
تعد العالقات املهنية بني الصحفيني من أبرز املعامل اليت ترسم 
صورة املهنة لدى الرأي العام، ولذا تقتضي أخالقيات املهنة تضامن 
م بعضهم البعض، وخاصة فيما  وتكافل وتعاون الصحفيني ومؤازر

ها، واحرتام قواعد املنافسة الشريفة بينهم، يتعلق بقضايا املهنة ومهوم
السيد ( واالمتناع عن القذف والسب يف حق زميل من زمالء املهنة

  .)48: 2011خبيت، 
فالزمالة الصحفية تتطلب عدم سرقة أفكار الغري من الصحفيني، 
وعدم إيذاء أحدهم من أجل مصاحل خاصة، بل جيب خلق جو من 

هنة والعمل كفريق واحد، واالمتناع التضامن يف كل ما خيص شؤون امل
  .عن كل ما يسيء للمهنة من جتسس على الزمالء

  :أمام مصادر األخبار -ت
تقع املسؤولية األخالقية للصحفي جتاه مصادره كاحرتامه مواعيد 
نشر البيانات أو األخبار ذات التواريخ احملددة، ودقة نقل املعلومات 

ارها أو بوضعها خارج من مصادرها، وعدم تشويه فكرة باختص
، كما أن من بني )54: 2008جورج صدقة، ( إطارها الصحيح

املبادئ األخالقية األساسية اليت جيب أن حيرص عليها الصحفيون 
فيما يتعلق بعالقتهم باملصادر، االلتزام مببدأ محاية سرية املصادر، 
والذي تقوم فكرته على وجود مصلحة أساسية للمجتمع يف ضمان 

حق الصحفيني يف عدم الكشف عن أمساء مصادر محاية 
م  .  )51: 2011السيد خبيت، (معلوما

 
  

  :  أمام المجتمع -ث
تتعدد االلتزامات واملسؤوليات االجتماعية املفروضة على 
الصحفيني، ويأيت يف مقدمتها ضرورة التصرف بشكل مسؤول 

يت، السيد خب(  اجتماعيا، واحرتام قيم اجملتمع وعاداته وتقاليده
فمن البديهي أن حيرتم الصحايف مجهوره فال يسعى . ) 51: 2011

إىل التأثري عليه أو إىل إثارته أو خلق شعور باخلوف عنده أو تزكية 
أمال ومهية، فمن واجبات اإلعالمي حيال مجهوره عدم التشكيك 
بضمريه األخالقي، والبحث عن حاجاته وخدمة كل جمموعات 

ة العائلة، وعدم تشجيع الفوضى وخرق اجملتمع، وعدم املس ببني
القوانني، وحماربة الظلم االجتماعي من خالل التعبري عن مطالب 
الطبقات املتواضعة، وعدم إثارة الشعور باخلوف، وعدم اإلشادة 

وجتنب نشر . )54: 2008جورج صدقة، ( باجلرمية واحلرب والعنف
الحنالل أية مواد تدعو أو تشجع على ارتكاب الفحشاء وإشاعة ا

واالبتذال واخلروج عن اآلداب العامة، وعدم التحريض على بغض 
  .)65: 2011السيد خبيت، ( طائفة من الناس

  :الطريقة واإلجراءات
  : منهج الدراسة

تعترب هذه الدراسة من البحوث الوصفية اليت تستهدف إجراء 
دراسة حتليلية تعتمد على منهج املسح امليداين باستخدام االستبيان 

ألنه ) النهار، الشروق، نوميديا نيوز(لصحفيي القنوات اخلاصة 
يساعدنا على تطبيق الدراسة على عينة من الصحفيني وذلك لصعوبة 
التطبيق على كل أفراد العينة، والبحوث اليت تعتمد على املنهج 
دف إىل وصف واقع املشكالت والظواهر كما هي، أو  الوصفي 

كون عليها هذه الظواهر يف ظل معايري حتديد الصورة اليت جيب أن ت
، واملنهج املسحي عبارة  )90: 2010حممد حسني عرقوب، (حمددة

عن حماولة منظمة للحصول على معلومات من مجهور معني أو عينة 
حممد (منه وذلك عن طريق استخدام استمارات البحث أو املقابلة 

  ).48: 2011/2012عبد الغين سعيود، 
  :مكان الدراسة

مبقر القنوات اخلاصة اليت تقع يف األساسية  الدراسةتطبيق مث 
النهار، الشروق، نوميديا (اجلزائر العاصمة، ومتثلت هذه القنوات يف 

  ).نيوز
   :عينة الدراسة

مفردة من صحفيي القنوات ) 86(تكونت عينة الدراسة من 
 :، واجلدول املوايل يوضح وصف عينة الدراسةاخلاصة
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  وصف عينة الدراسةين يب) 1(جدول رقم 
  (%)النسبة المئوية  التكرار  المتـــغيــــــرات

 الجنس
  59,3  51  ذكر

  40,7  35  أنثى

  100 86  المجموع

  80,2  69 30-20  السن
31-40 13  15,1  

  4,7  4  فما فوق 41  

  100  86  المجموع

  المستوى التعليمي
  8,1  7 ثانوي

  75,6  65 جامعي

  16,3  14  درجدراسات ما بعد الت  

  0  0  أخرى  

  100  86  المجموع

  القناة
  32,6  28 النهار

  37,2  32 الشروق

  30,2  26  نوميديا نيوز  

  100  86  المجموع

  سنوات الخبرة

  24,4 21 أقل من سنة

  53,5  46 سنوات3سنة إىل

  14,0  12 سنوات5سنوات إىل4

  8,1  7 سنوات5أكثر من

  100  86  المجموع
 

الل اجلدول يتبني توزيع العينة وفقا للبيانات الشخصية من خ
  :على الشكل التايل

، %40,7ونسبة اإلناث % 59,3نسبة الذكور يف جمموع القنوات  -
فنسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث لكن ليس بفارق كبري وهذا ما 
يدل على أن العمل اإلعالمي يف اجلزائر مل يعد حكرا على فئة 

 .الذكور

 20ا عن أعمار أفراد العينة فقد تبني أن معظم العينة تقع بني أم -
ترتاوح أعمارهم بني % 15,1، بينما جند %80,2سنة بنسبة  30و

، فالفئة الغالبة %4,7سنة فنسبتهم  40سنة، أما ما يفوق  40و 31
  .هي فئة الشباب مع حداثة االنفتاح اإلعالمي

ة العينة من املتمدرسني من أن نسب أما املستوى التعليمي فيتضح لنا -
 ، بينما نسبة %75,6أما اجلامعيني فنسبتهم % 8,1الثانويني 

 

، ميكن القول أن %16,3الدارسني فيما بعد التدرج تقدر بـ 
  .املؤسسات اإلعالمية تعتمد بالدرجة األوىل على املؤهالت اجلامعية

دراسة،  أما نسبة توزيع العينة على خمتلف القنوات اليت مشلتهم ال -
، %37,2، ونسبة قناة الشروق %32,6كانت نسبة أفراد قناة النهار 

  .%30,2أما نسبة قناة نوميديا نيوز تقدر بـ 
م يف أقل من سنة  - ، أما %24,4نسبة املبحوثني الذين ترتاوح خري

م بني سنة إىل  سنوات هي  3نسبة املبحوثني الذين ترتاوح خرب
سنوات  4ني ترتواح اعمارهم بني من املبحوث %14، ونسبة 53,5%
 %.8,1سنوات فتقدر النسبة بـ  5سنوات، أما أكثر من  5إىل 

سنوات  3فالنسبة الغالبة يرتاوح أعمار أفراد العينة فيها بني سنة إىل 
 .وهذا ما يدل على حداثة االنفتاح اإلعالمي يف اجلزائر
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 :مدة الدراسة

قناة الشروق، وقناة بكل من مقر يوم ) 45(دامت مدة الدراسة 
إىل  2015النهار، وقناة نوميديا نيوز، وذلك من أواخر فيفري 

  . 2015بدايات شهر أفريل 
 :أدوات الدراسة

  :استبيان أخالقيات المهنة الصحفية: أوال
يهدف االستبيان إىل قياس أخالقيات املهنة عند صحفيي 

ا يف ممارسة عملهم اإل عالمي؛ وقد القنوات اخلاصة ومدى التزامهم 
اتبعنا يف اجناز هذه األداة عدة خطوات، حيث اطلعنا على بعض 
ذه األداة  البحوث والدراسات السابقة واليت هلا الصلة املباشرة 

  ".استبيان أخالقيات املهنة الصحفية"
موزعة على ثالثة أبعاد ) فقرة 23(من  االستبيانوقد تكون هذا 

اجملتمع، أخالقيات املهنة أمام أخالقيات املهنة أمام : (أساسية هي

، ونستخدم يف هذا االستبيان )الدولة، أخالقيات املهنة أمام األفراد
  ).دائما، غالبا، أحيانا، أبدا(لإلجابة على فقراته املقياس الرباعي 

  :استبيان الكفاءة المهنية: ثانيا
يهدف االستبيان إىل قياس الكفاءة املهنية الصحفية عند 

م الشخصية  صحفيي القنوات اخلاصة ومدى اعتمادهم على كفاء
يف ممارسة عملهم اإلعالمي، وقد اتبعنا يف اجناز هذه األداة عدة 
خطوات، حيث اطلعنا على بعض البحوث والدراسات السابقة واليت 

ذه األداة    ".استبيان الكفاءة املهنة الصحفية"هلا الصلة املباشرة 
موزعة على ثالثة أبعاد ) قرةف 27(وقد تكون هذا االستبيان من 

الكفاءات املرتبطة بشخصية ومسات الصحفي، : (أساسية هي
الكفاءات املرتبطة باألخالقيات، كفاءة الصحفي داخل املؤسسة 

، ونستخدم يف هذا االستبيان لإلجابة على فقراته املقياس )اإلعالمية
  ).دائما، أحيانا، أبدا(الثالثي 

  : الصحفية وصف جداول أخالقيات المهنة
  :يبين وصف أخالقيات المهنة أمام المجتمع) 2(جدول رقم 

  العبارات  الرقم
  أبدا  أحيانا  غالبا  دائما

  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار
  0  0  22,1  19  44,2  38 33,7  29 هل متكن اجلمهور يف املعرفة واحلصول على املعلومة؟  1
  1,2  1  23,3  20  44,2  38  31,4  27 ؟ة للجمهورعمل على تغطية متكاملة وشاملت  2
  0  0  30,2  26  40,7  35 29,1  25 هناك جودة ونوعية للمعلومة املقدمة للجمهور  3
  3,5  3  17,4  15  37,2  32  41,9  36 املوضوعية وعدم التحيزتعمل على جتسيد   4

  2,3  2  15,1  13  23,3  20  59,3  51 عدم تشويه املعلومات  5
  0  0  17,4  15  31,4  27 51,2  44 طراف يف التعبري عن آرائهاحترتم حقوق كل األ  6
عدم نشر أو بث صور أو أقوال متس باخللق العام أو تستفز  7

  3,5  3  7,0  6  20,9  18  68,6  59  مشاعر املواطن

عدم اإلشادة بصفة مباشرة أو غري مباشرة بالعنصرية وعدم  8
  3,5  3  7,0 6  16,3  14  73,3  63  التسامح 

جيد اجلرمية أو الدعوة إليها أو تشجيع العنفعدم مت  9
 واملخدرات

66  76,7  11  12,8  5  5,8  4  4,7  

  2,3  2  3,5  3  18,6  16  75,6  65 ؟القيم العامة للمجتمعهل حترتم   10

  
 

من الصحفيني دائما % 33,7 من خالل اجلدول تبني أن نسبة
أن نسبة ميكنون اجلمهور يف املعرفة واحلصول على املعلومة، يف حني 

من املبحوثني ميكنون اجلمهور يف الغالب، أما أحيانا  44,2%
، أما عدم متكني اجلمهور يف املعرفة واحلصول %22,1فنجدها بنسبة 

ا أي مبحوث   .على املعلومة فلم يديل 

من املبحوثني يعملون على تغطية متكاملة  %31,4أما نسبة  -
عليها غالبا، أما نسبة يعملون % 44,2وشاملة للجمهور، بينما نسبة 

م أحيانا فقط يعملون على تغطية متكاملة  % 23,3 فقد أكدوا أ
ا مبحوث واحد يف حدود  وشاملة للجمهور، بينما أبدا فقد أدلة 

1,2%.  
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فقرة هناك جودة ونوعية للمعلومة املقدمة للجمهور فيما خيص  -
 دوما هناك جودة ونوعية %29,1فقد بينت النتائج ما نسبته 

، يف %23,3، وأحيانا بنسبة %44,2للمعلومة، أما غالبا فبنسبة 
حني مل يديل أي مبحوث أن ال توجد جودة ونوعية للمعلومة املقدمة 

  .للجمهور
لفقرة تعمل على جتسيد املوضوعية وعدم التحيز فقد  أما بالنسبة  -

، %37,2، وغالبا بنسبة %41,9أبدا بنسبة : كانت النتائج كالتايل
  .%3,5، أما أبدا فكانت النسبة يف حدود %17,4أحيانا ونسبة 

م دائما يعملون على عدم  %59,3أما نسبة  - من املبحوثني أ
م  %15,1يف الغالب، أما نسبة  %23,3تشويه املعلومات، وبنسبة  أ

  .%2,3أحيانا فقط ال يشوهون املعلومات، بينما أبدا كانت بنسبة 
بحوثني حيرتمون حقوق كل من امل %51,2أن نسبة  يف حني  -

، أما %31,4األطراف يف التعبري عن آرائها، أما يف الغالب فبنسبة 
، بينما مل يديل أي مبحوث أنه ال %17,4أحيانا فكانت نسبتها 

  .حيرتم حقوق كل األطراف يف التعبري عن آرائها
م دائما ال يلجئون لنشر % 68,6أما نسبة  - من املبحوثني  أكدوا أ

صور أو أقوال متس باخللق العام أو تستفز مشاعر املواطن، يف أو بث 

حني غالبا  ما يبتعدون عن نشر أو بث الصور أو األقوال املاسة 
، %7,0، ونسبة أحيانا قدرت بـ %20,9باخللق العام كانت بنسبة 

  .%3,5بينما أبدا كانت بنسبة 
دائما ال يشيدون % 73,3وأوضحت نتائج اجلدول أن نسبة   -
صفة مباشرة أو غري مباشرة بالعنصرية وعدم التمسامح، يف حني ب

غالبا ما يبتعدون عن هذه اإلشادة، وأحيانا قدرت  %16,3نسبة 
  .%3,5، بينما أبدا كانت بنسبة %5,8بنسبة 

دائما ال ميجدون اجلرمية أو  %76,7وتدل بيانات اجلدول أن نسبة  -
واملخدرات، وكانت يعملون إىل الدعوة إليها أو يشجعون العنف 

، بينما أبدا  %5,8، وأحيانا ينسبة %12,8نسبة غالبا ما ميتنعون بـ 
  .%4,7كانت بنسبة 

حيرتمون القيم العامة  %75,6وأوضحت النتائج أن نسبة  -
، وكانت نسبة %18,6للمجتمع، أما غالبا ما حيرتمون فقدرت بـ 

لعامة للمجتمع ، بينما من ال حيرتم القيم ا%3,5 أحيانا ما حيرتمون 
  . %2,3كانت نسبتها 

 
  :يبين وصف أخالقيات المهنة أمام الدولة) 3(جدول رقم 

  العبارات  الرقم
  أبدا  أحيانا  غالبا  دائما

  %  التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار
  2,3  2  5,8  5  12,8  11 79,1  68 هل حترتم شعارات الدولة ورموزها؟  11
  3,5  3  3,5  3  4,7  4  88,4  76 الوطين؟عدم املساس بالتاريخ   12
  7,0  6  7,0  6  4,7  4 81,4  70 هل متتنع عن متجيد االستعمار؟   13
  1,2  1  9,3  8  16,3  14 73,3  63 ؟رتم النظام والدستور والقانونهل حت  14

  1,2  1  11,6  10  18,6  16  68,6  59 ؟رتم مؤسسات الدولةهل حت  15
ل نشرهاعدم نشر املعلومات السرية اليت يشك  16

 ؟    ً               ضررا  باملصلحة العامة
62  72,1 13  15,1  8  9,3  3  3,5  

أن املبحوثني حيرتمون دائما شعارات ) 03(أوضحت نتائج اجلدول  -
، %12,8، بينما غالبا كانت بنسبة %79,1الدولة ورموزها بنسبة 

، أما الذين أبدا ال حيرتمون شعارات %5,8ونسبة أحيانا قدرت بـ 
  %.2,3درت بـ الدولة ورموزها فق

دائما : أما عدم املساس بالتاريخ الوطين فكانت النتائج كالتايل -
، وأبدا %3,5، أحيانا بنسبة  %4,7، غالبا بنسبة  %88,4بنسبة 
  %.3,5بنسبة  

دائما ميتنعون عن متجيد % 81,4يف حني قدرت نسبة  -
غالبا ما ميتنعون عن التمجيد، ونسبة % 4,7االستعمار، ونسبة 

، ونسبة من ال ميتنع عن متجيد االستعمار من %7,0ا قدرت بـ أحيان
  %.7,0املبحوثني كانت نسبتها 

من املبحوثني حيرتمون كل من النظام والدستور % 73,3أما نسبة  -
، %9,3، وأحيانا بنسبة %16,3والقانون، وغالبا قدرت نسبتها 

عربوا عن عدم احرتامهم للنظام والدستور % 1,2بينما نسبة 
  .لقانونوا
دوما حيرتمون مؤسسات % 68,6وأوضحت النتائج أن نسبة   -

م غالبا ما % 18,6الدولة، يف حني نسبة  من املبحوثني عريوا أ
يعملون على احرتام مؤسسات الدولة، وكانت أحيانا بنسبة 
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، بينما من ال حيرتم مؤسسات الدولة يف ممارستهم اإلعالمية 11,6%
  %.1,2فقدرت النسبة بـ 

من الصحفيني دائما % 72,1وتدل بيانات اجلدول أن نسبة  -
يبتعدون عن نشر املعلومات السرية اليت يشكل نشرها ضررا باملصلحة 

، %9,3، وأحيانا بنسبة %15,1العامة، ويف الغالب قدرت نسبتها 
  %.3,5بينما من يقومون بنشر مثل هذه املعلومات كانت نسبتها 

  :يات المهنة أمام األفراديبين وصف أخالق) 4(جدول رقم 
  

  العبارات  الرقم
  أبدا  أحيانا  غالبا  دائما

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  3,5  3  8,1  7  16,3  14 72,1 62 عدم تعريض األشخاص للخطر  17
  4,7  4  9,3  8  4,7  4 81,4 70 متنع عن السرقة األدبية أ  18
  2,3  2  4,7  4  8,1  7 84,9 73 عدم التعرض للفرد بالسب والقذف  19
 3,5  3  5,8  5  17,4  15  73,3  63 عدم انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص  20

  3,5  3  7,0  6  5,8  5  83,7  72 عدم اإلساءة إىل شرف اإلنسان أو مسعته  21
  3,5  3  9,3  8  15,1  13 72,1 62 عدم انتهاك حرمة األماكن اخلاصة  22
  2,3  2  7,0  6  27,9  24  62,8 54 شر عنهمأحرتم حق األفراد يف الرد على ما ين  23

من املبحوثني % 72,1أن نسبة ) 04(أوضحت نتائج اجلدول  -
دائما يعملون على عدم تعريض األشخاص للخطر، يف حني 

، أما نسبة %8,1غالبا ما يبتعدون عنها، وأحيانا بنسبة % 13,3
ال يبالون عند ممارستهم اإلعالمية يف تعريض األشخاص % 3,5
  .طرللخ

دائما ميتنعون عن السرقة األدبية، أما غالبا ما % 81,4أما نسبة  - 
، أما أبدا فقدرت %9,3، وأحيانا بنسبة %4,7ميتنعون فبنسبة 

  %.4,7النسبة بـ 
من املبحوثني يعملون دائما على عدم % 84,9يف حني نسبة  -

، %8,1التعرض للفرد بالسب والقذف، أما غالبا ما ميتنعون فبنسبة 
، أما من يتعرض للفرد بالسب والقذف من %4,7أحيانا بنسبة و 

  %.2,3املبحوثني فبنسبة 
من املبحوثني عربوا عن عدم انتهاكهم للحياة % 73,3بينما نسبة  -

، وأحيانا بنسبة %17,4اخلاصة لألشخاص، بينما غالبا بنسبة 
  %.3,5، بينما أبدا بنسبة 5,8%

سيئون إىل شرف اإلنسان أو من املبحوثني ال ي% 83,7أما نسبة  -
، وأحيانا بنسبة %5,8مسعته، بينما غالبا من ال يسيء إليها فبنسبة 

، أما من يسيء إىل شرف اإلنسان أو مسعته فكانت النسبة 7,0%
  %.3,5بـ 
من املبحوثني دائما يبتعد عن انتهاك حرمة % 72,1أما نسبة  -

، أما %15,1بة األماكن اخلاصة، يف حني غالبا من يبتعد عنها بنس
من املبحوثني عربوا بأحيانا عن عدم االنتهاك، وأبدا بـ % 9,3
3,5.%  

من املبحوثني عربوا عن احرتام حق األفراد % 62,8يف حني نسبة  -
، %27,9يف الرد عما ينشر عنهم بدائما، وغالبا عرب عنها ما نسبته 

عنها ما عرب عنها املبحوثني بأحيانا، أما أبدا فعرب % 7,0أما نسبة 
  %. 2,3نسبته 
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 :نتائج الفرضية األولى

  ".توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أما اجملتمع : "واليت نصها        
  العالقة بين الكفاءة المهنية وأخالقيات المهنة أمام المجتمع يبين) 05(جدول رقم 

 اإلحصاء               

 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات               
(.sig)  مستوى الداللة  

  35,976,11  الكفاءة المهنية
  6,09  16,84  أخالقيات المهنة أمام المجتمع  0,05  0,012  *0,271

                              (0,05)دال عند مستوى (*) 

 )sig.(نالحظ أن القيمة االحتمالية  )05(من اجلدول رقم 

وهو  )0,271(، ومبعامل ارتباط )0,05(أصغر من مستوى الداللة 
معامل دال احصائيا مما يثبت وجود عالقة بني الكفاءة املهنية 

  .وأخالقيات املهنة أمام اجملتمع
لذي ميتاز بكفاءة وهذه النتيجة نستطيع تفسريها بأن الصحفي ا

مهنية ميكن اجلمهور يف املعرفة واحلصول على املعلومة وعدم تشويهه 
هلا، وذلك ببذله جهدا كبريا يف البحث عن املعلومة واستقائها والتنقل 
إىل مكان احلادث قصد احلصول على املعلومة من مصدرها، والتزام 

ذلك،  احلقيقة والصدق، رغم الصعوبات اليت تواجه الصحفيني يف
) 68 :2010 حممد حسني أبو عرقوب،(هذا ما ذهبت إليه دراسة 

الذي أكد على ضرورة التزام الصحفيني بذكر احلقيقة والدقة والصدق 
واألمانة والعدالة واإلنصاف، وعدم تشويه املعلومات أو حجبها أو 

  . نشر األخبار غري املؤكدة
حرتام كل كذلك الصحفي الذي ميتاز بكفاءة مهنية يعمل على ا

األطراف يف التعبري عن آرائها، من خالل اعطاء الفرصة لكل من 
  .يريد اإلدالء برأيه، أو الرد على أخبار مغلوطة

كذلك الصحفي الذي ميتاز بكفاءة مهنية يعمل على عدم 
متجيد اجلرمية أو الدعوة إليها أو تشجيع العنف واملخدرات، هذا ما 

 التطرق إىل عدم إثارة الشعور ذهبنا إليه يف الشق النظري حني مت
باخلوف، وعدم اإلشادة باجلرمية واحلرب والعنف، فالصحفي الذي 
ميلك كفاءة مهنية يلتزم أخالقيا بعدم متجيد اجلرمية بكل أشكاهلا أو 
ا من األعمال اإلعالمية املوجهة للجمهور، وعدم نشر  التحجج بأ

ة أو الدعوة إليها، أو ما يشكل إساءة للذوق العام وعدم متجيد اجلرمي
فهد بن عبد الرمحن الشميمري، (تشجيع العنف أو املخدرات 

ونص ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيني  ).113: 2010
األردنيني يف مادته العاشرة على االبتعاد عن اإلثارة يف نشر اجلرائم 

حممد حسني أبو عرقوب، (والفضائح وجتنب األلفاظ البذيئة والنابية 
2010 :176(  

ا  ويف جممل األخالقيات أمام اجملتمع اليت جيب أن يلتزم 
الصحفي واحلامل لكفاءة مهنية هو احرتام القيم العامة للمجتمع 
وعدم تشويه املعلومات، وعدم اإلشادة بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

يف القول " حممد السيد سعيد"بالعنصرية وعدم التسامح ويذهب 
إشعال نار الكراهية على أساس العنصر أو القومية أو بعدم التمييز أو 

الدين أو اجلنس، وبعض اللوائح حتض الصحافة على االمتناع عن 
ذكر األصل العنصري أو الديين أو القومي لألفراد الذين تدور عنهم 
القصص االخبارية ما مل يكن لذكر هذه املعلومات أمهية موضوعية 

طية املوضوعات اليت تشجع روح للقصة، بينما حيث بعضها على تغ
، وعدم نشر أو بث )114: 2002حممد السيد سعيد، (التسامح 

صور أو أقوال متس باخللق العام أو تستفز مشاعر املواطن، 
فالصحفي عند تأدية مهامه اإلعالمية أن يتحرى املعلومة ويبتعد عن  

از كل ما من شأنه اإلضرار بقيم وخلق اجملتمع وأال يعمل على استفز 
املواطنني أو خدش مشاعرهم من خالل نشر أو بث صور و أقوال، 
حيث ينص ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق اجمللس األعلى 

يف جانب  1998مارس  26املصري للصحافة على إصداره بتارخ 
االلتزامات واحلقوق على أن يلتزم الصحفي بعدم نشر الوقائع مشوهة 

القمة (قها على حنو غري أمني أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختال
  ). 78: 2005العاملية حول جمتمع املعلومات، 

 :الثانيةنتائج الفرضية 

 ".توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أما الدولة : "واليت نصها        
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  دولةالعالقة بين الكفاءة المهنية وأخالقيات المهنة أمام ال يبين) 06(جدول رقم 
 اإلحصاء                

  المتغيرات                
 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

(.sig)  
  مستوى الداللة

  6,11 35,97  الكفاءة المهنية
  3,63  8,20  أخالقيات المهنة أمام الدولة  0,01  0,002  **0,331

 )0,01(دال عند مستوى (**)  

 )sig.(نالحظ أن القيمة االحتمالية  )06(من اجلدول رقم 

وهو  )0,331(، ومبعامل ارتباط )0,01(أصغر من مستوى الداللة 
معامل دال احصائيا مما يثبت وجود عالقة بني الكفاءة املهنية 

  .وأخالقيات املهنة أمام الدولة
فاءة أن الصحفي الذي لديه ك) 06(توضح النتائج يف اجلدول رقم 

مهنية يكون ملتزم أخالقيا أمام الدولة من خالل احرتام شعارات 
ا النيل من  الدولة ورمزها، فال يعمل على انتاج مواد إعالمية من شأ
الرموز الوطنية، كذلك أن الصحايف الكفء حيرتم التاريخ الوطين وال 
يعمل على تشويه ماضيه خاصة ما يعترب العمود الفقري للدولة  

اجلزائرية، وال يعمل على متجيد االستعمار، فقد نص قانون كالثورة 
على االمتناع عن املساس  92يف مادته  2012اإلعالم اجلزائري لسنة 

اجلريدة الرمسية (بالتاريخ الوطين، واالمتناع عن متجيد االستعمار 
  ).30: 2012للجمهورية اجلزائرية، 

ى احرتام نظام كما أن الصحفي الذي ميتاز بكفاءة مهنية يعمل عل
ا، فالصحفيني الذين مشلتهم الدراسة يرون أن  الدولة ودستورها وقانو
الدستور والقانون جيب احرتامهما، من خالل االلتزام بالنصوص 
الواردة فيهما، وال جيب التعدي عليهما باسم ممارسة العمل 
اإلعالمي، باإلضافة إىل احرتام مؤسسات الدولة وعدم نشر 

سرية اليت يشكل نشرها ضررا باملصلحة العامة، فعلى املعلومات ال
الصحفي الوقوف عند كل ما يعترب سر من أسرار الدولة سواء أعمال 
احلكومة، أو املعلومات اليت ختص اجليش واألمن، ففي فرنسا 
واململكة املتحدة وكندا جيرم نشر املعلومات السرية اخلاصة بالدفاع، 

و املوظف الذي أمدها باملعلومات وال ميكن الدفاع عن الصحافة أ
  ).141: 2002حممد السيد سعيد، (حبجة الصاحل العام 

 :الثالثةنتائج الفرضية 

  ".توجد عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة أما األفراد : "واليت نصها        
 أمام األفراد العالقة بين الكفاءة المهنية وأخالقيات المهنة يبين) 07(جدول رقم 

 اإلحصاء

  المتغيرات
 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

(.sig)  
  مستوى الداللة

  6,11 35,97  الكفاءة المهنية
0,395**  0,00  

 
0,01  
  4,50 9,79  أخالقيات المهنة أمام المجتمع  

 )0,01(دال عند مستوى (**) 

 )sig.(نالحظ أن القيمة االحتمالية  )07(من اجلدول رقم 

وهو  )0,395(، ومبعامل ارتباط )0,01(أصغر من مستوى الداللة 
معامل دال احصائيا مما يثبت وجود عالقة بني الكفاءة املهنية 

  .وأخالقيات املهنة أمام األفراد
أن الصحفي الذي لديه  ) 07(أوضحت نتائج اجلدول رقم 

قيا أمام األفراد من خالل عدم تعريض كفاءة مهنية يكون ملتزم أخال
األشخاص للخطر من أجل احلصول على معلومات، كما أنه ميتنع 
عن السرقة األدبية عما أنتجه األفراد من كتابات وأفكار واخرتاعات 
وحبوث، غري أن الصحفي جمرب على دعم أفكاره مبصادر أخرى 

عمله وذلك لدعم آرائه وما توصل إليه من حقائق ونتائج يف 
  . اإلعالمي، فيكفي يف ذلك أن يشري إىل املصادر

أما بالنسبة لعدم انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص، فالصحفي 
الذي لديه كفاءة مهنية يعمل على احرتام احلياة اخلاصة لألفراد، 
فكما الفرد حيافظ على سرية حياته اخلاصة والعيش يف هدوء بعيد 

مطالب بعدم ايذاء األشخاص  عن العلنية ونشر أخرباه، فالصحفي
يف مجلة من األمور منها عدم إفشاء األسرار، وعدم التعدي على 
حرمة املساكن بكشف ما يدور داخله، أو التعرض ملراسالته أو شن 

من العهد الدويل  17محلة على شرفه ومسعته، فقد نصت املادة 
ال جيوز التدخل بشكل : " للحقوق املدنية والسياسية على أنه 

تعسفي أو غري قانوين خبصوصيات أحد األفراد أو شؤون أسرته أو 
بيته أو مراسالته وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه واعتباره، 
ومن حق أي شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو 
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، وجاء يف الدستور )72:  2013عبد احلليم بن مشري، ( املساس 
ال جيوز انتهاك حرمة : أنه 1الفقرة  37 يف مادته 1989اجلزائري لسنة 

: 2، والفقرة "حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفه وحيميها القانون
سليم " (سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة"

  ).35: 2012/2013جالد، 
وفيما خيص السب والقذف الذي قد يلحقه الصحفي بالفرد، 

في الذي لديه كفاءة مهنية ملتزم بعدم فقد بينت الدراسة أن الصح
توجيه السباب أو تعريض الفرد للقذف، فالصحفي عليه أن ال يسند 
أمر معني يكون شائنا أو معيبا أو حيمل بعضا من اإلشاعات متس 
شرفه أو اعتباره، حىت ولو كانت حتتمل هذه الشائعات الصدق أو 

بكل الصيغ  الكذب مادام مل يتأكد منها، ويتحقق فعل االسناد
ا أن تلقي يف  سواء كانت كالمية أو توكيدية أو تشكيكية ما من شأ
أذهان اجلمهور عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتماال وقتيني يف صحة 

ساجر عبد ناصر اجلبوري، شبلي أمحد عيسى (الواقعة املدعاة 
 ).129: 2011شبيالت، 

حق األفراد يف كما للصحفي والوسيلة اإلعالمية من ورائه احرتام 
الرد على ما ينشر عنهم، إذ من مبادئ الصحافة تقتضي لزاما احرتام 
الرأي والرأي اآلخر وحتتم إجياد كل الضمانات الكفيلة بإمساع صوت 
من يتأذى من نشر خرب غري صحيح عرب الصحف يرتب أضرار 

، فكما ينطبق )156:  2012/2013الطيب بلواضح، ( ماسة به 
بق على التلفزيون، من خالل املبادرة إىل امساع على الصحيفة ينط

صوت من صدر يف حقه إساءة لسمعته أو اعتباره ليمكن اجلمهور 
 .إعالمه باحلقيقة

  :الفرضية العامة  يجةعرض نت
بعد تطبيق األدوات على عينة الدراسة مث تفريغ نتائج الفرضية 

قيات املهنة عالقة موجبة بني الكفاءة املهنية وأخال القائلة أن هناك
الصحفية يف اجلزائر، وذلك من خالل حتليل وتفسري الفرضيات 
اجلزئية اليت بينت الدراسة أن الصحفي الذي لديه كفاءة مهنية لديه 

  .التزام أخالقي جتاه كل من اجملتمع والدولة واألفراد
من خالل النتائج احملصل عليها توصلنا إىل أن هناك عالقة ف

الكفاءة املهنية وأخالقيات املهنة الصحفية يف  ارتباطه اجيابية بني
اجلزائر، أي كلما كان هناك كفاءة عالية لدى الصحفي كان التزامه 

ا على عينة  بأخالقية املهنة عاليا وهذا ما أكدته الدراسة اليت قمنا 
 .من صحفيي القنوات اخلاصة

  :خاتمة ونتائج
خالقيات املهنة نتائج دراسة الكفاءة املهنية وعالقتها بأ أظهرت

  :الصحفية اليت سبق حتليل وتفسري نتائجها ما يلي

أظهرت الدراسة أن الصحفي الذي لديه كفاءة مهنية من ثقافة  -
وتقبل وجهات النظر برحابة صدر يكون ومتابعة مستجدات األمور 

ملتزم أخالقيا أما اجملتمع وذلك لتمكينه من املستجدات اليت تطرأ 
ة، وملتزم أخالقيا أما األفراد بإتاحة اجملال هلم على الساحة اإلعالمي

لإلدالء باآلراء والرد على ما ينشر عنهم، وبالتايل تقبل وجهات 
  .نظرهم

كما أظهرت الدراسة أن الصحفي الذي لديه كفاءة يف أعماله   -
ا ورموزها، وعدم  اإلعالمية ملتزم أمام الدولة وذلك باحرتام شعارا

 الذي هو عصب الدولة يف احلفاظ على املساس بالتاريخ الوطين
موروثها التارخيي، بل اظهاره وفق مكانته الذي رمسته الدولة، وإبرازه 
لبقية شعوب العامل، كما أن الصحفي الكفء حيرتم الدستور والنظام 

  .والقانون والتعامل معها وفق مهنية عالية
ت كما بينت الدراسة أن الصحفي ملتزم أما اجملتمع أخالقيا  -

وبتوظيف كفاءته املهنية بتقدمي معلومات ذات جودة ونوعية وجتسيد 
املوضوعية وعدم التحيز، كما أنه ال يعمل على نشر أو بث صور أو 

كما أن كفاءة أقوال متس باخللق العام أو تستفز مشاعر املواطن،  
الصحفي والتزامه بأخالقيات املهنة الصحفية جتعله ال يشيد بصفة 

مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح، وال يعمل على  مباشرة أو غري
  .متجيد اجلرمية أو الدعوة إليها أو تشجيع العنف واملخدرات

أبرزت الدراسة تعامل الصحفي جتاه القضايا اليت ختص الفرد،  -
فالصحفي الذي لديه كفاءة مهنية يكون ملتزم أخالقيا، بعدم تعريض 

شاء األسرار، وعدم األشخاص للخطر، وال ايذائهم من عدم إف
التعدي على حرمة املساكن بكشف ما يدور داخله، أو التعرض 
ملراسالته أو شن محلة على شرفه ومسعته، وال ميكن يف أي حال من 
األحوال التهجم عليه بالسباب أو القذف، ومتكينه من إبداء رأيه يف 

   .خمتلف األمور، واحرتام حقه يف الرد عما ينشر عنه
  :غة العربيةالمراجع بالل

 الكتب

بسام عبد الرمحن املشاقبة، أخالقيات العمل اإلعالمي، دار أسامة للنشر والتوزيع،   -1
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 مواقع التواصل االجتماعي والتسويق التجاري

  "دراسة في األهمية والمميزات"
  حـــــــــــــــــــاسي مليكة      

    -مستغامن -جامعة  عبد احلميد بن باديس.كلية العلوم االجتماعية ، قسم علوم اإلعالم واالتصال 
  :مقــــــدمة 

يعترب التسويق احد أهم األساليب اليت تعتمد عليها املؤسسات 
االقتصادية والتجارية لتقرب من حميطها اخلارجي حيث يساعدها يف 
حتقيق عائد استثماري كبري وحصد أرباح طائلة وذلك من خالل 
ا، ومع التطور التكنولوجي وظهور  جلب العميل والرتويج ملنتجا

النرتنت يف مجيع اجملاالت تطور مفهوم التسويق وأصبح يعرف أمهية ا
بالتسويق االلكرتوين، حيث أصبح املسوقني يعتمدون على اآلليات 
اليت تتيحها شبكة االنرتنت للمجال االقتصادي وذلك من خالل 

صفحات الويب، املنتديات  ،الربيد االلكرتوين املواقع االلكرتونية،
صني يف هذا اجملال للقيام بالعمليات فخصصت الشركات خمت..... 

االلكرتونية  التسويقية وهذا لتحقيق األهداف التسويقية للمؤسسة،  
كما ظهرت مواقع الدردشة ومواقع التواصل االلكرتونية الفايسبوك 

االت وخاصة يف والتويرت واليت ظهرت أمهيتها الكبرية يف مجيع  اجمل
املؤسسات باستغالل هذه مما أدى بالعديد من  اجملال االقتصادي

ا مع حميطها اخلارجي اآل ا التسويقية ولتطوير عالقا لية يف عمليا
ا  وهذا بإنشائها صفحات على هذه املواقع  لتكون منربا إلعالنا

ا مع عمالئها وزبائنها بالنص والصورة والفيديو    .        وطريقة تتواصل 
  : إشـــــكالية الدراسة 

التواصل االجتماعي نوافذ مفتوحة على العامل بكل شكلت مواقع     
هلا دور كبري يف احلياة و ذلك  لتعزيز ثقافة التواصل  عتأبعاده، وصن

وهذا  ،حتكمه التقنية بوسائطها املتعددةداخل عامل افرتاضي عالئقي  
ونية يف قوله أن العامل أصبح قرية ك" مارشال ماكلوهان"ما أكد عليه 

ميكن اصغر من ذلك، حيث أصبح بناية ألبعاد، و حمدودة املعامل وا
مقسمة إىل غرف كل منطوي يف غرفته منعزل عن حميطه اخلارجي إال 
انه يعلم أهم التفاصيل عنه، فأصبحت مواقع التواصل االلكرتونية من 
بني اآلليات اجلديدة اليت تعتمد عليها املؤسسات االقتصادية 

ا جلمهور واسع ومتباين إىل خمتلف  والتجارية لتمرير رسائلها وإعالنا
ا طريقة سهلة ومتميزة متكن املؤسسة من التواصل  أحناء العامل أل

دور اإلعالم االلكرتوين  يف عمل املؤسسات الدائم مع مجهورها، فان 
قد تزايد بشكل سريع جدا يف اآلونة األخرية، هلذا بدأت الشركات 

الجتماعي لتعريف بإطالق محالت تسويقية على مواقع التواصل ا
ا بفاعلية أكرب ولزيادة عملية التواصل بينها وبني زبائنها  وهذا  مبنتجا

 ما يعرف بتنمية العالقات العامة عن طريق االستخدام 

 
ّ                                                        املنظ م ملواقع الشبكات االلكرتونية على اإلنرتنت كالفايسبوك التويرت     

التالية اليت ومن خالل هذا نطرح اإلشكالية .." واملايسبيس واليوتوب 
  :تكون على أساسها الدراسة 

فيما تتمثل أهمية مواقع التواصل االجتماعي في المجال اال "
وكيف يمكن إلدارة التسويق  استغالل هذه اآللية لبلوغ الهدف 

  "المطلوب ؟ 
وملعاجلة هذه اإلشكالية سنتطرق يف دراستنا هذه إىل جمموعة من 

  : العناصر املهمة 
 سويق عرب االنرتنتمدخل مفاهيمي لل )1

  مفهوم مواقع التواصل االلكرتونية )2
 اخلصائص التسويقية ملواقع التواصل االلكرتونية  )3

 أمهية مواقع التواصل االلكرتونية يف اجملال التسويقي   )4

عرب مواقع التواصل االلكرتوين  مناذج عن تسويق ملؤسسات )5
 ) التويرت –الفايسبوك (

 : تعريف التسويق عبر االنترنت  )1

عرف التسويق االلكرتوين على انه احد األساليب املعاصرة يف ي 
إمداد جسور التواصل بني البائع واملشرتي لتسويق السلع واخلدمات 

حيث يعترب التسويق عرب االنرتنت من احدث  )1(عرب شبكة االنرتنت
املفاهيم اليت القت اهتماما كبريا يف أدبيات الفكر التسويق املعاصر، 

موعة األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط فهو يعرب عن جم
فهو إدارة التفاعل بني  )2(االلكرتونية وشبكات اآللية واالنرتنت،

يق املنافع املنظمة واملستهلك يف فضاء البيئة االفرتاضية من اجل حتق
البيئة االفرتاضية للتسويق االلكرتوين تعتمد بصورة أساسية املشرتكة، و 

االنرتنت، فان عملية التسويق االلكرتوين ال تركز على تكنولوجيات 
ا إىل املستهلك، بل تركز على إدارة  بالضرورة على بيع منتجا

إن عمر   )3(.العالقات بني املنظمة وعناصر البيئة الداخلية واخلارجية
عاما، ففي منتصف  70التسويق عرب االنرتنت هو ما يقارب الـ

، California Vitaminsعى األربعينيات كانت هنالك شركة تد
. هم من أقارب وأصدقاء موظفيها واليت انتبهت إىل إن أغلب زبائنها

اكتشفت هذه الشركة أيضا أنه من األفضل أن يكون لديك كشركة و 
عدد أكرب من املروجني يروجون ألعداد صغرية من الناس،  بدال من 

لك، قررت ولذ. القلة اليت حتاول الرتويج ألكرب عدد ممكن من الناس
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ا بشكل أكرب،  الشركة أن تشجع مروجيها بالرتويج عن منتجا
م  وأعطت هؤالء احلق يف دعوة مروجني جدد للشركة من أقار
وأصدقائهم، يف املقابل قامت الشركة مبكافأة هؤالء املروجني 

ا فريقهم ككل , ومن هنا. بعموالت على حسب املبيعات اليت قام 
بعد ذلك ويف  .ة تدعى التسويق الشبكيشهدنا والدة جتارة جديد

حتديدا قام اثنان من املسوقني املستقلني لشركة  1959عام 
California Vitamins واليت قد غريت مسماها إىل ،NutraLife ،

ما تعتمد كليا على التسويق الشبكي يف  بإنشاء شركة خاصة 
ا، ومتت تسميتها بـ   كان اسم مؤسسني. AmWayتسويقها ملنتجا

 . Jay Van Andelو  Rich DeVossهذه الشركة 

  :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي  )2
توفر االنرتنت مواقع التواصل االلكرتونية اليت تعد منرب       

،فهي فضاء اجتماعي لالتصال واملشاورة وتبادل  (Chat)للتخاطب 
األفكار بني عدد كبري من األفراد فهي معروفة بالفضاء االجتماعي 

 ، املايسبيس،واقع االجتماعية هناك الفايسبوكومن بني امل .تفاعليال

  .....التوتري
مواقع ظهرت مع اجليل الثاين للويب تتيح  المواقع االجتماعية      

فرصة التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم اهتمام أو 
املواقع حسب الباحثني بويد وأليسون  يرى أن و " )4( .شبكات انتماء

االجتماعية هي صنف من املواقع تقدم خدمات تقوم على 
تكنولوجيا الواب تتيح لإلفراد ملمح متاح للعموم يتم من خالهلا بناء 
عالقات إجتماعية، هلذا يفضل الباحثني تسميتها مبواقع الشبكات 

كما ميكن أن نعرف املواقع   )social network sites.")5االجتماعية 
ا آلية تسويقية حديثة  يعتمد  االجتماعية يف اجملال التسويقي على أ

عليها مسؤويل التسويق والعالقات العامة  يف املؤسسة االقتصادية  
للتواصل مع مجهورهم بغية حتقيق أهداف تروجيية تسويقية للمنتجات 
سواء كانت مادية أو فكرية  وهذا باستخدام تقنيات املزيج التسويقي 

  .االلكرتوين 
عددت تعريفات مواقع الشبكات االجتماعية وختتلف من وقد ت

ا Balasباحث إىل آخر،  فقد عرفها باالس برنامج يستخدم : " بأ
لبناء جمتمعات على شبكة اإلنرتنت، أين ميكن لألفراد أن يتصلوا 

وتتكون هذه  )6(،"ببعضهم البعض لعديد من األسباب املتنوعة
ن يتواصلون مع بعضهم الشبكات من جمموعة من الفاعلني الذي

ضمن عالقات حمددة، مثل صداقات، أعمال مشرتكة، أو تبادل 
 معلومات وغريها، وتتم احملافظة على وجود هذه الشبكات من 

 )7(.خالل استمرار تفاعل األعضاء فيما بينهم

هي مواقع تشكل جمتمعات : " ويعرفها محزة عثمان عمر بقوله    
ا تدعيم  إلكرتونية ضخمة، وتقدم جمموعة من اخلدمات اليت من شأ

التواصل والتفاعل بني أعضاء الشبكة االجتماعية من خالل 
اخلدمات والوسائل املقدمة مثل التعارف والصداقة، واملراسلة واحملادثة 
الفورية، وإنشاء جمموعات اهتمام وصفحات لألفراد واملؤسسات 

مع اآلخرين  املشاركة يف األحداث واملناسبات، ومشاركة الوسائط 
ومن بني اهم  وابرز مواقع  )8(".كالصور والفيديو والربجميات
  : الشبكات االجتماعية مايلي

  الفيس بوك:Facebook  :  مت اطالقه يف فيفري سنة
م نفسه، مؤسسه يدعى مارك ، يتبع لشركة حتمل االس2004
حني كان طالبا جبامعة قام بتأسيسه  ، Zuckerberg، زكربريغ

ا لطلبة اجلامعة كان املوقع عند اطالقه خمصصهارفارد، و 
من مث مت توسيعه ليشمل مجيع اجلامعات املذكورة فقط، و 

يسمح . مبختلف القارات، ليصبح املوقع العاملي االكثر شهرة
خدميه بتكوين عدة شبكات فرعية، هذا املوقع ملست

تتمحور الشخصيات اليت واالنضمام إليها، من نفس املوقع و 
م من مهنة  ا عادة يف دائرة فئةتنتمي إليه معينة، مثل كو

ة معينة، أو منطقة جغرافية معينة أو كلية أو مدرس ،حمددة
االماكن اليت تساعد املستخدم على وغريها من التجمعات  و 

االشخاص الذين ينتمون عرف على املزيد من االصدقاء و الت
أو يتواجدون يف نفس فئة الشبكةـ أما عنوان املوقع فهو 

facebook.com.. )9(  

تسمح لك بنشر أي قدر من  : الفيس بوك والتسويق  -
إضافة إىل أشرطة فيديو أو صور دون , املعلومات حول منتجك

ا تعرض املنشور الرتوجيي مباشرة بعد نشره . حدود معينة كما أ
يف الصفحة الرئيسية لعدد من املعجبني ما جيعلها الشبكة 

.ن املسويقنياالجتماعية املفضلة لكثري م
)10( 

 التويترTwitter :ماعية متكن مستخدميها من شبكة اجت
مبائة وأربعني  ص القائم على املشاركات، واحملددقراءة النارسال و 

أي التغريدة ـ  twitt:حرف كأقصى تقدير، وتسمى الرسالة بـ 
تع ، يتم"جاك دورسي"من قبل  2006أنشأ املوقع يف مارس 
 200، حيث بلغ عدد مستخدميه اآلخراملوقع بشعبية كبرية هو 

  )11(.2011مليون مستخدم عام 

م على  :التويتر والتسويق - يسمح للشركات بالرتويج ملنتجا
حيث ميكن شرح الية عمل املنتج او طريقة . مستوى فردي

جتعل من , إستعماله أو وصف بسيط عنه يف رسائل قصرية
ا  أيضا أن يقوم ميكن للمسوق . االسهل على املتابعني قراء
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صور أو فيديوهات للرتويج ملنتجه عرب  ،بإستخدام روابط
.تويرت

)12( 

 اليوتيوب: youtube    : انطلق موقع الفيديو األول على
على يد ثالثة موظفي  2005فرباير  5يف " يوتيوب"الصعيد العاملي 

paypal  ميم شعرهاهو شاب جامعي قام بتص تشاد هيرليوهم ،
وهو صاحب أول فيديو  جواد كريمجلامعي و الشاب ا ستيف تشين

مت رفعه على اليوتيوب، وكانت فكرة إنشائه يف مدينة سان برونو   
أ عندما كان األصدقاء يف حفلة ألحد األصدقاء .م.كاليفورنيا الو

والتقطوا مقاطع فيديو وأرادوا أن ينشروها بني زمالئهم ومل يستطيعوا 
تتبلور فكرة موقع إلرفاق أفالم إرساهلا عرب االمييل ومن هنا بدأت 

يتيح اليوتيوب حمتواياته للجميع   )13(.الفيديو على شبكة االنرتنت
كما بإمكان أي كان إضافة مقاطع فيديو للموقع كما ميكن 
ا والتعليق  مستخدميه املسجلني من تقييم الفديوهات اليت يشاهدو
ا عليها أو إضافتها للمفضلة ضمن صفحته الشخصية او إرساهل

لألصدقاء كما باإلمكان إرساله على أشهر الشبكات االجتماعية  
 .... كالفيس بوك والتويرت 

إحصائيات هذه الشبكة : موقع اليوتيوب والتسويق - 
حيث حيصل اليوتيوب على مليار زائر . االجتماعية مثرية جدا

هريا لكل إنسان فريد شهريا مبعدلة ساعة مشاهدة واحدة ش
مليار ساعة من الفيديو يتم  6هي على كوكب االرض و 

ساعة  100يتم رفع و . ا شهريا من مجيع أحناء العاملمشاهد
قد تكون أقوى شبكة تسويقية إذا  و . من الفيديوهات كل دقيقة

حيث ميكن . كان املسوق يستخدم الفيديو يف الرتويج ملنتجه
من خالل هذه الشبكة الوصول اىل ماليني االشخاص حول 

.ستخدامها بالشكل الصحيحالعامل إذا مت إ
)14( 

  :  خصائص العامة لمواقع التواصل االجتماعي  )3
 :تتيح مواقع التواصل االجتماعي اخلصائص وامليزات التالية

فهي تشجع على املسامهات وردود الفعل  :المشاركة .1
من أي مهتم، وتلغي احلد الفاصل بني وسائل ) التعليقات(

  .االعالم و املتلقني
شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن  معظم: االنفتاح .2

خدمات مفتوحة لردود الفعل و املشاركة و تبادل املعلومات 
والتعليقات، ونادرا ما يوجد حواجز أمام الوصول اىل احملتوى 

  .واالستفادة منه
تعتمد شبكات التواصل االجتماعي على احملادثة  :المحادثة .3

 تعتمد مبدأ بث باجتاهني، بعكس وسائل االعالم التقليدية اليت
  .املعلومات ونشرها باجتاه واحد جلميع املتلقني

تتيح شبكات التواصل االجتماعي امكانية التجمع  :التجمع .4
بسرعة والتواصل بشكل فعال ويربط تلك التجمعات 
اهتمامات مشرتكة مثل حب التصوير الفوتوغرايف، القضايا 

 )15( .السياسية وغريها

ية هذه على حرية الرأي و التعبري كما تركز الشبكات االجتماع .5
أي كفاعل اجيايب و لكن كفاعل منتصر ال كفاعل منهزم 

   )16( .مواقفه من سلطة الرقابةانفلتت افكاره و 
 : الخصائص التسويقية لمواقع التواصل االجتماعي  -

من خالل احتكاكنا الدائم مبواقع التواصل االجتماعي كالفايسبوك    
اخلصائص  علمية هلا، استخلصنا جمموعة منالوالتويرت ومالحظتنا 

ا الشبكات االجتماعية وامها فيما يلي   :التسويق اليت تتمتع 

متعدد املستخدمني - م واختالف  ،، تنوع اهتماما جنسيا
م   . لغا

بالرغم من البعد اجلغرايف وهذا  سهولة التواصل مع املستخدمني  -
 .تملنيميكن املسوق  من سهولة استهداف العمالء احمل

ا  عن  - املواقع االجتماعية متكن املؤسسات من إشهار منتجا
طريق النص الصورة والفيديو مما جيعل املستخدمني أكثر تفاعال 
ذا يتحولون إىل عمالء،  معها فتصبح للمؤسسة شعبية كبرية و

فان استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل صحيح  
ع للمؤسسة مما يؤدي إىل يف العملية التسويقية سيحقق النف

  .  زيادة املبيعات وكسب سوق الكرتوين جديد
يتيح فرصة التفاعل بسهولة كبرية مع املستخدمني  حيث   -

م املتعلقة  يستطيع املسوق اإلجابة على كل أسئلتهم وانشغاال
ا مما يضمن الوصول السليم للرسالة  .باملؤسسة ومنتجا

ع  واستعماله يف أي مكان سهولة التعامل عن طريق هذه املواق -
 .بتكاليف وجهد اقلوزمان 

ميكن املسوق  القيام بدراسات السوق  للتعرف على أذواق   -
 وحاجات املستهلكني  

أهمية مواقع التواصل االجتماعي في المجال التسويقي  .6
 :  وكيفية التعامل عليها

إن تكنولوجية مواقع التواصل االلكرتونية سهلة وفعالة لنقل 
ذه السهولة ميكن ألي األفكا ر الشخصية واملؤسساتية إىل السوق، و

شخص أن خيلق موقعا له خالل دقائق، فمعظم رجال العالقات 
العامة والتسويق يعرفون أمهية هذه املواقع والعديد منهم يراقب 
ويسجل ما يقال عن منتجاته وشركته ورؤسائه من خالل هذه 

ا حققت جناحا الوسيلة  اليت تزايد استخدامها لغايا ت تسويقية أل
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مذهال فان وجود هذه املؤسسات على املواقع االلكرتونية تكسبها 
القدرة اهلائلة على االستفادة من ماليني األصوات  اليت تصلها من 

ا  حيث يقول روبرت السنيرت تويب فلت انه لو  " املواقع لتسرتشد 
متوز  16كنت تعيش يف كهف مغمض العينن مغلق االذنني  ففي 

ا فعليا للعامل حيث مل ينفق  Amazon.comفتحت  1995 أبوا
 300مؤسسها جيف بيزوس يف عملية التسويق هلا ، وهذا عن طريق 

صديق وافراد عائلته ممن جربو املوقع ان ينشرو خربه بني الناس 
 45ووالية 50الكتب يف  Amazon  فخالل شهر واحد فقط باعت 

، هلذا جيب على املسوقني وأصحاب )17("بلدا وجنت مليون دوالر
  : العالقات العامة أن يستخدم املواقع االلكرتونية لثالث أمور وهي 

ا وعن السوق الذي تبيع لهملراقبة مايقال عن املؤسسة و  -   .منتجا
 .املشاركة يف النقاش الدائر بالتعليق عما يظهر على مواقع اآلخرين -

 .البدء يف ابتكار وتشكيل موقع خاص بك -

من خالل مراقبة ما يقوله الناس عن املؤسسة وعن إنتاجها،        
تدرك أمهية الناس واملواقع اليت يتبادلون األفكار عن طريقها كما تالف 
م  وآداب احلديث على هذه املواقع ، حيث انه من املهم  مساع أصوا

بقراءة ما يكتب على تلك  أن يتعلم املسوق قواعد الدردشة وذلك
وتلي ذلك خطوة إبداء بعض اآلراء والتعليقات اليت تكون ، املواقع

مهمة خلدمة منتجك ولفت انتباه األسواق اليت ستتعامل معها 
وهكذا يبدأ التعرف عليك قبل أن حتتل موقعا خاصا بك وأخريا 
عندما تشعر باالرتياح إىل التعامل عرب املواقع اإللكرتونية تقوم بإنشاء 

ال تستخدم " حيث يقول غلني فانيك .موقع حمادثة خاص مبؤسستك
املؤسسات املواقع لقياس ما جيري حوهلم ولفهم  ما تعنيه املشاركة  
إن مسعة اإلدارة مهمة هلذا جيب تقييم ما يدور على املواقع 
ا التقنية احلديثة اليت تتيح أراء وأهواء وأمزجة الناس  االلكرتونية أل

ن على املسوق االعتماد عن طريق ما ينشر على مواقعهم، ويضيف أ
على التقنيات احلديثة نظرا للكم اهلائل من املعلومات اليت توفرها 
املواقع االلكرتونية  فهناك عدد ال حيصى من املعلومات والتعليقات 
ا طريقة فريدة للوصول إىل عقل  املفيدة متوافرة على تلك املواقع، أل

تخطيط للمستقبل ونبض املستهلكني ، فهي ارض خصبة للدراسة وال
حيث جيب على املسوقني استخدام . وهذا لفهم الواقع كما هو

م وكيف يراها اآلخرين من حيث مسعتها  املواقع للبحث عن مؤسسا
ا  ا واهم الكلمات والعبارات اليت توصف  ا وخدما امسها ، منتجا
حيث يبدأ اخلرباء يف حتليل ما يصلهم من معلومات حول ماركات 

لتعرف إن كانت منتجاتك تذر أكثر أم اقل على املواقع ، معينة وا
أن : وهل ما يقال عن املؤسسة اجيايب آم سليب حيث يقول فانيك 

اآلراء اليت تظهر على املواقع مهمة جدا ال ميكن اختاذ قرارات بناء 

على ما تعتقده أنت حيث انك حتتاج أن تتخذ قرارات على ضوء ما 
وما ترتكه منتجاتك من اثر فيهم حيث  يقوله الناس واآلخرين عنك

أن  دراسة وفهم ما تقدمه املواقع االلكرتونية مهما لكل الشركات 
الن املواقع االلكرتونية  توفر تعليقات فورية مهمة وجمانية عن 

اكرب مثال عن قوة وأمهية .  منتجاتك لتستخدمها وتستفيد منها
ستهلكني يؤمنون ملاملواقع االلكرتونية يف عملية التسويق وجعل ا

مؤسسة ماكدونالدز من اعرق الشركات يف  مبنتجاتك، حيث أن
ا شركة كبرية  ومشهورة فهذا جيعلها هدفا سهل املنال  العامل ، وكو

ا : من طرف منافيسيها ، حيث قدمت هلا جمموعة من االنتقادات  أ
ا تستخدم الفضالت ومواد ضارة  تسبب البدانة عند األمريكيني وأ

اخل فقررت الشركة فتح موقع حتادث الكرتوين لتدير ... لصحة با
ا فراحت تظهر للمأل  النقاش حول ما يتناول على مسعتها ومنتجا
ا واملواد  عن مدى اهتمام الشركة بالصحة والبيئة وان معظم منتجا
اليت تستعملها صديقة للبيئة ابتداء من احملافظة على األمساك إىل مواد 

املعلومات اليت تصدر عن املوقع، مكتوبة بطريقة جيدة  فان. التغليف
وذكية وهي ختضع للتحديث باستمرار فهي حتتوي على نوع من 
الدعاية لكنها يف نفس الوقت تبدو على درجة عالية من األصالة 

 )18(واملصداقية  وهذه مسة من مسات التسويق عرب املواقع االجتماعية
لفوائد اليت تتيحها مواقع التواصل زيادة اىل هذا هناك جمموعة من ا

 : االلكرتونية وتتمثل يف مايلي 

هناك قول مأثور يف عامل التسويق يفيد بأن  :لظهور المتكررا -
مرات أمام عني الزبون قبل  8إىل  6املنتج حيتاج إىل الظهور من 

ومن فوائد اإلعالم االجتماعي أنه يتيح إظهار . أن يقرر شراءه
املشرتكني بشبكتك االجتماعية مرات منتجاتك لدى صفحات 

عديدة، حيث تسنح لك الفرصة بأن تذكرهم مبا لديك من 
عروض مرة تلو األخرى، ما يسهم إىل حد بعيد يف تسريع عملية 

  . التسويق
يعترب اإلعالم االجتماعي ذا أثر بالغ يف مساعدتك  :السلطة  -

اس على امتالك السلطة يف جمالك حبيث تصبح أنت املصدر األس
إذا قمت . الذي يلجأ إليه مجهورك املستهدف لطلب العون

بتقدمي حمتوى رائع وأجبت عن األسئلة املطروحة ووفرت جلمهورك 
 .اخلدمة اجليدة، فال شك بأنك ستحظى مبعجبني أوفياء

إن حصولك على . كلما ازداد متابعوك، ازداد تأثريك  :التأثير   -
جتماعية خيلق تأثريا تراكميا قاعدة قوية من اجلمهور عرب املواقع اال

يؤدي إىل استقطاب املزيد من العمالء اجلدد واملقابالت اإلعالمية 
فاألمر أشبه بأن ترى . والشركات التجارية ومجيع أنواع الفرص

مجعا غفريا يلتف حول شيء ما، وال متلك إال أن تنضم هلم بدافع 
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سيجتذب الفضول ملعرفة ما جيري، وباملثل فإن اجلمهور الكبري 
 )19(.اهتماما أكرب دون أدىن شك

ولكي تستطيع املؤسسة ومسوقيها حتقيق مركز وأمهية على مواقع 
التواصل االلكرتونية جيب أن تتبع جمموعة من اخلطوات واليت تنحصر 

 :  فيما يلي 

على ضرورة وجود هيكل تنظيمي  (Magloire.2009)يؤكد  .1
كما جيب أن تكون متكامل للقيام مبهام التواصل مع العمالء  

أهداف واضحة هلذا الفريق اليت جيب أن تنبثق من املؤسسة 
ومنها خفض التكاليف زيادة األرباح ، جلب العميل وحتقيق 

   )20( .الرضا
التخطيط دقيق و تتبع إسرتاتيجية جيدة لتنسيق موقعك  .2

  االجتماعي
جيب أن حيتوي موقعك على كل املعلومات اخلاصة مبؤسستك  .3

ا    .ومنتجا

حتديث حمتوى الصفحة من فرتة ألخرى لكي ال ميل الزائر من   .4
  .صفحتك التسويقية 

ساعد حمتوى موقعك على التجول بني اجلميع، واملقصود بذلك  .5
أو  PDFأن تقوم بنشر حمتويات موقعك على شكل ملفات 

 . ملفات فيديو ليتم تبادهلا بني الناس

الروابط معهم كسب أصدقاء على هذه املواقع والقيام بتبادل  .6
ليتم نشر   RSS ليتم نشر موقعك، وال تنسى استخدام تقنية
  )21(.حمتوى موقعك بشكل واسع على االنرتنت

لبعض مواقع التواصل االجتماعي نماذج عن التسويق عبر  .7
  : المؤسسات 

 : أمثلة من شبكة الفايسببوك   . أ

من بني املؤسسات   ZARAتعد مؤسسة :    Zaraصفحة  .1
 املوضة  فهي سلسلة من احملالت التجارية اليت الرائدة يف عامل

تنتين اىل جمموعة اندتكس االسبانية اسسها امانسيو اورتيغا ، 
تصميم جديد كل عام ، فهي مؤسسة  10000تطلق حواىل 

تويل أمهية كبرية لإلعالنات وهذه صفحتها الرمسية عرب شبكة 
متتبع  22804946 )22(الفايسبوك والتويرت حيث تستقطب

وهي . متتبع على التويرت 541499)23(لى الفايسبوك  وع
 .تزود متتبعيها من خالل هذه املواقع بكل جديد 
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الشركة العاملية األمريكية املعروفة  يف جمال املشروبات غري الكحولية  ومركزات العصائر  وهذه صفحتها الرمسية  :  Coca Colaصفحة  .2
88502269 تضم التسويقية على شبكة الفايسبوك حيث

 .متتبع  2.686987 )25(  تضمن" التويتر"شبكة  متتبع وعلى )24(

 
 

 
 

 
حتتوي صفحتها على شبكة هي مؤسسة سويدية خمتصة يف إنتاج مستحضرات التجميل مبختلف أنواعها  Oriflam مؤسسة صفحة  .3

 .متتبع على شبكة التويرت  )27( 20456معجب و )26( 5628036الفايسبوك   
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على  صفحتها  حتتوي  هي صفحة لمؤسسة صغيرة للخياطة التقليدية  بوهران  )couture oranaise a tres bon pix  )28صفحة   .4

ا عن األلبسة التقليدية وخمتلف أنواع القماش 20693  ...متتبع، جعلت من هذه الصفحة منرب إلشهارا
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يستغل صاحب احملل هذه الصفحة لعرض منتجاته  –اجلزائر  -ية املسيلة هي صفحة حملل من وال )29(:محالت بن طالب لألقمشةصفحة  .5
 .معجب  2390والتواصل الدائم مع زبائنه حيث حتتوي هذه الصفحة على 

 
)30(صفحة  .6

 commercial Bank of Qatar    معجب على شبكة الفايسبوك   251808هي صفحة لبنك قطر حتتوي صفحته على
ا عن طريق هذه الصفحة  الحظنا من خالل هذه الصفحة ا تتواصل مع معجبيها بصفة دائمة وتقوم بعرض خمتلف خدما   .   أ

  
من خالل عرضنا هلذه النماذج عن تسويق املؤسسات العاملية      

الكرب وحىت احمللية املتوسطة ميكن أن نقول بان مواقع التواصل 
ا التسويقية االلكرتونية  أعطت الكثري هلذه املؤسسات للقيام حبمال

االشهارية ولتقرب من حميطها اخلارجي وذلك بالتواصل الدائم مع 
ا  أعطت الفرصة للمؤسسات الصغرية   حمبيها وزبائنها ،باألخص أ

ا بدون أي مقابل أو  واملتوسطة وحىت احملالت أن تقوم  بإعالنا
ا والوصول للماليني الزبائن  تكلفة   وأعطتها الفرصة لعوملة منتجا

 .من خمتلف بقاع العامل 
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  : خاتمة 
يف األخري ميكن أن نقول بان مواقع التواصل االلكرتونية هلا أمهية       

ا أضافت الكثري للمؤسسات يف  كبرية  يف اجملال االقتصادي أل
ا مع عمالئها  ا التسويقية واإلعالنية  وحىت يف تطوير عالقا عمليا

التفاعل  وتتبع كل األخبار اخلارجيني فهي متكن املؤسسة من 
واألحداث املتعلقة باملؤسسات املنافسة هلذا ميكن ان نقدم بعض 

  : النصائح واالقرتاحات للمؤسسات 
املواقع االلكرتونية االجتماعية مواقع مهمة يف كل اجملاالت  -

وباألخص اجملال االقتصادي لذا جيب على املؤسسات  إنشاء 
ا صفحات رمسية هلا لتكون منربا إل   .عالنا

اعترب مواقع التواصل االلكرتونية وسائل جديدة ومهمة  من  -
ذا تكون قد رحبت  اجل استقطاب اكرب عدد من املتتبعني و

 اكرب عدد من العمالء 

اجعل مواقع التواصل االلكرتوين أسواق جتارية جديدة تساعدك  -
 على نشر عالمتك التجارية  

حديثة ملواكبة العصر، العمل على إدخال تطبيقات تكنولوجيا  -
 .و لتوفر املؤسسات االقتصادية العديد من املتاعب والتكاليف 

 .توظيف خمتصني يف جمال التسويق عرب االنرتنت  -
 :الهوامش

، دار اليازوري العلمية للنشر 2، طكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرةالبثامر  .1
  263، ص2006والتوزيع ، ألردن،، 

رتنت والتجارة االلكرتونية، دار الفجر اجلامعي، باالن ، التسويقطارق طه .2
 .31-29ص . 2006، االسكندرية

عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت ، : يوسف امحد أبو فارة ، التسويق االلكرتوين .3
 .135، ص 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، 1ط

يف التغري السياسي  عبد اهللا ممدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي .4
يف تونس و مصر من وجهة نظر الصحفيني األردنيني،  كلية اإلعالم، جامعة الشرق 

 .31،  ص2011األوسط، األردن، 

إحدى عشر ’ كيف نفكر يف مواقع الشبكات االجتماعية ’ لصادق احلمامي  .5
رايت نص عرض يف ندوة الشبكات االجتماعية االفرتاضية والشباب االم’ مسألة أساسية 

 .  2012مايو  3كلية االتصال جامعة الشارقة ’ الواقع والتحديات :

6. Wasine Kittiwongvivat,Pimonpha Rakkanngan. 
Facebook your dream ,Master Thesis, 2010,p20. 
7. Amy Y. Chou, David C: Information System 

Charcteristics and sosial network Software, 2009, p336. ح تصف
 pdf.يوم 26 اوت 2014

الشبكات االجتماعية اإللكرتونية، اجمللة السودانية لدراسات : محزة عثمان عمر .8
، على 12الرأي العام، جملة دورية حمكمة تصدر عن مركز الرؤية لدراسات الرأي العام، ص

  http://fr.slideshare.net/hamzaoomer/ss-13258752الرابط التايل،
 .2013أوت  13تاريخ التصفح  

االعالم و املعلومات و االنرتنت، الطبعة العربية، : عامر ابراهيم القتدجلي .9
  350.،ص2013عمان،األردن،

اإلجتماعي_التواصل_شبكات_عرب_التسويق .10
http://ar.wikipedia.org/wiki   21: 17على   19/09/2014نظر يوم 

  . 358 عامر ابراهيم القتدجلي،  مرجع سبق ذكره، ص .11
اإلجتماعي_التواصل_شبكات_عرب_التسويق .12

http://ar.wikipedia.org/wiki   املوقع نفسه 

امحد يونس حممد محودة، دور شيكات التواصل االجتماعي يف تنمية مشاركة  .13
ب الفلسطيين يف القضايا اجملتمعية ، رسالة ماجيستري منشورة ، كلية االعالم جبامعة الشبا

 . 74، ص 2013القاهرة ، القاهرة ،  

اإلجتماعي_التواصل_شبكات_عرب_التسويق .14
http://ar.wikipedia.org/wiki  املوقع نفسه. 

 عبد اهللا ممدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي يف التغري .15
السياسي يف تونس و مصر من وجهة نظر الصحفيني األردنيني، ، كلية االعالم جامعة 

   32، ص 2011الشرق األوسط، األردن، 
، )مدخل نظري(بشرى مجيل الراوي، دور مواقع التواصل االجتماعي يف التغيري .16

 103، بغداد، ، ص 18جملة الباحث اإلعالمي،  العدد

أمني : دليل الشامل اىل التجارة االلكرتونية ، تر روبرت السينرت ، تويب فلت ، ال .17
    19، ص  2001األيويب  ، األكادميية للنشر والتوزيع، لبنان ،

استخدام "ديفيد مريمان سكوت ، القواعد اجلديدة للتسويق والعالقات العامة   .18
، " مباشرة التقنيات احلديثة واحملركات االلكرتونية واإلعالم االلكرتوين للوصول اىل املشرتين

  .84- 69، ص  2009ديب قديس ،  دار الكتاب العريب، لبنان، : تر
الفوائد اخلفية للتسويق عرب املواقع االجتماعية      تصفح يوم : مقال بعنوان  .19
14/09    

http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=2023#stha
sh.fNvG0JMw.dpuf   

20. Sterne,J , social Media Metrics : How to Measure and 
optimize your marketing investment ,John wiley sons , new 
jersey , U.S.A , P 5 
21. http://www.my-
emc.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=119&la

ng=ar 14:42على الساعة  05/02/2014تصفح يوم    

22. https://www.facebook.com/Zara?fref=ts تصفح يوم   
14:00على ساعة  18/09/2014  

23. https://twitter.com/search?src=typd&q=zara تصفح يوم  
15:23على  19/09/2014  

24. https://www.facebook.com/cocacola?fref=ts 24   تصفح يوم
  14:00على  18/09/2014

25. https://twitter.com/search?src=typd&q=coca%20cola 
14:02على  18/09/2014تصفح يوم   

26. https://www.facebook.com/OriflameDjazair?fref=ts  
14:19على  18/09/2014تصفح يوم   

27. https://twitter.com/WeAreOriflame تصفح يوم    
10:13على  19/09/2014  
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28. https://www.facebook.com/pages/Couture-oranaise-a-

tres-bon-prix 14:06على  19/09/2014تصفح يوم     

29. https://www.facebook.com/bentalebtissus?fref=ts تصفح   
14:00على  19/09/2014يوم   

30. https://www.facebook.com/CommercialbankQatar  
14:03على   19/09/2014تصفح يوم   
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  إشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة
 حمياز سمير

  قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  تيزي وزو - جامعة مولود معمري

  : مقدمة
لة تشكل السيادة أحد األركان اجلوهرية اليت تبىن عليها نظرية الدو 

يف الفكر السياسي والقانوين، كما تعد من املبادئ األساسية اليت يقوم 
فالسيادة . بنيان وصرح القانون الدويل والعالقات الدولية املعاصرة

سياسي يتعلق بالدولة باعتبارها تشكل أحد أهم  - مفهوم قانوين
ا تعد من احملددات السياسية  خصائصها وشروطها األساسية، كما أ

نية املركزية ملفهوم الدولة الوطنية ومن خالهلا يتجسد واقعيا والقانو 
الوجود القانوين والسياسي للدولة كعضو يف اجملتمع الدويل، كما 
ا مع  يتجسد أيضا مبوجبها االستقالل الوطين للدولة وكذا مساوا

 .   الوحدات والكيانات السياسية األخرى املشكلة للنظام الدويل

ّ   رس خ " Peace of Westphalia" 1648ليا رغم أن سالم وستفا  
لقدسية سيادة الدولة ومناعة  جمموعة من الرتتيبات املؤسسية املكرسة

ا الداخلية،  حدودها اإلقليمية، عرب إقرار مبدأ عدم التدخل يف شؤو
  .                ُ                    وذلك يف إطار ما ي عرف بثالثية وستفاليا

لدولة وتعزيز غري أن هذه الركائز املعيارية الساعية لتقديس سيادة ا
هيبتها، فقدت كثريا من صالبتها يف ظل املتغريات الدولية اليت عرفها 
عامل ما بعد احلرب الباردة، وباخلصوص يف ظل بروز قضايا جديدة 
على أجندة السياسة العاملية كمكافحة اإلرهاب واجلرمية 

باإلضافة إىل تنامي ديناميات التعاون الدويل وحركيات ...املنظمة
اد املتبادل اليت حتولت تدرجييا إىل عوملة معقدة الرتكيبة، االعتم

  .ومتعددة الفواعل ومركبة املضامني واألهداف
فضال عن ظهور معايري تأسيسية جديدة ذات أبعاد قيمية 
باعتبارها متمحورة حول اإلنسان، وما ترتب عنها من إقرار مفاهيم 

اإلنسان، حق جديدة، كاألمن اإلنساين، احلماية الدولية حلقوق 
التدخل اإلنساين والدميقراطي، األمر الذي أدى إىل تفكيك القيم 

للقانون الدويل كمبدأ " Jus Cogens"اليت أسستها القواعد اآلمرة 
  .السيادة الوطنية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

املالحظ أن املتغريات والتحوالت اليت طرأت على بنية العالقات 
لى مجيع األصعدة واملستويات االقتصادية، السياسية، الدولية ع

الثقافية والتكنولوجية، أدت إىل إفراز مضاعفات خطرية على مفهوم 
السيادة الوطنية، األمر الذي يظهر باألساس يف النقاشات احملتدمة يف 
األوساط األكادميية والعلمية حول واقع ومستقبل السيادة الوطنية يف 

  .ب الباردةمرحلة ما بعد احلر 

" B. Badie" "برتان بادي"فإذا كان عامل السياسة الفرنسي 
 Un Monde Sans" عالم بال سيادةذهب للحديث عن 

Souveraineté"  جيمس روزنو"فإن" "J. Roseno " قال بفكرة
كداللة ساطعة " Post international" السياسة ما بعد الدولية

الفواعل الدولية اجلديدة عن تراجع مكانة الدولة بفعل تنامي دور 
ومن  النموذج الوستفالي للسيادةوهو األمر الذي يؤكد على تراجع 

  .عالم ما بعد وستفاليمث الدخول يف 
فقد " Keniche Ohmae" "كينش أومهاي"أما االقتصادي الياباين 

نهاية الدولة القومية في ظل تنامي دور االقتصاديات طرح فكرة 
إلشارة أيضا إىل الطروحات الكومسوبوليتانية ، هذا وجدير بااإلقليمية

واملعيارية اليت تتجلى باألساس يف إسهامات عدد من الباحثني يف 
بيليس "، "M. Hoffman" "مارك هوفمان: "السياسة العاملية، من أمثال

 .J" "جون بورتون"و" D. Held" "ديفيد هيلد"و" Baylis" "ومسيث

Burton " اجملتمع العاملي"يف كتابه" "World society ." إن اهلدف
الكامن من وراء هذه اإلسهامات الفكرية هو بناء مسارات جديدة 

مركزية ألنسنة التفاعالت الدولية وبناء عامل كومسوبوليتاين يقوم على 
  .وسيادة اإلنسان

تأسيسا على هذه الطروحات النظرية اجلديدة، واليت تتجاوز 
فإنه كم العالقات الدولية، وتتحدى املنطق التقليدي الذي كان حي

من الضروري التساؤل عن المضاعفات الخطيرة التي أفرزتها 
التحوالت الدولية الراهنة على السيادة الوطنية للدولة؟ أو 
باألحرى ما هو واقع ومستقبل السيادة الوطنية ضمن تحديات 

  ورهانات النظام العولمي الجديد؟ 
 ادة الوطنيةاإلطار المفاهيمي والنظري للسي: أوال

تعترب السيادة من احملددات األساسية املكرسة للوجود القانوين 
ا تشكل إحدى اخلصائص اجلوهرية املرتبطة  والسياسي للدولة، كما أ

فالسيادة الوطنية تعد  )1(.بالدولة احلديثة كتنظيم سياسي وقانوين
العنصر األهم الذي مييز الدولة عن الوحدات األخرى ذات الطبيعة 

لسياسية واالجتماعية اليت ال تكتسب صفة الدوالتية حبكم افتقارها ا
ومن هذا املنطلق فإن الدولة ذات السيادة هي . لعنصر السيادة

الكيان السياسي واالجتماعي الوحيد الذي حيق له احتكار أدوات 
القمع واإلكراه املشروع والضروري للقيام بالوظائف احليوية للدولة،  
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ظام العام واالستقرار يف الداخل، ومحاية سيادة كاحلفاظ على الن
ا الرتابية من التهديدات واألطماع اخلارجية   ) 2( .الدولة ووحد

 التطور التاريخي لفكرة السيادة -1

على الرغم من أن األصول احلديثة ملفهوم السيادة الوطنية تعود 
" العلمانية"املكرس لقدسية الدولة " 1648"إىل سالم وستفاليا 

اعة حدودها اإلقليمية، إال أن اجلذور التارخيية لفكرة السيادة ومن
ترجع إىل العهد اليوناين القدمي الذي كان له السبق يف إرساء فن إدارة 

 ) 3( .شؤون الدولة

 : فكرة السيادة في العهد اليوناني القديم  .أ 

إذا كانت السيادة مبفهومها احلديث هي وليدة معاهدة وستفاليا 
صول التارخيية والفكرية للسيادة تعود إىل العهد اليوناين فإن األ" 1648"

ّ                      القدمي الذي عرف تقاليد جد  متقدمة يف تنظيم اجملتمع تدبري السياسي و                         
إذ كان نظام املدن اليونانية يتشكل من " Etat Polis" شؤون الدولة املدينة

ها دول  مدن مستقلة يف درجة كبرية من االكتفاء الذايت، كما كان لكل من
ومن هذا . نظامها السياسي والقانوين الذي مييزها عن الدول األخرى

املنطلق ميكن القول أن صفة السيادة واالستقاللية هي من اخلصائص 
   )4( .اجلوهرية اليت تطبع نظام املدن اليونانية

كما جتدر اإلشارة أن تصورات الفالسفة اليونان ملفهوم السيادة 
م الفلسفية هي شديدة التباين، وذلك حب كم اختالف مشار

م املذهبية أن  "السياسة"يرى يف كتابه " أرسطو"فإذا كان . وتوجها
السيادة هي تعبري عن السلطة العليا يف داخل الدولة رابطا إياها 
باجلماعة، فإن أفالطون يعترب السيادة لصيقة بشخص احلاكم، بينما 

بني مفهوم السيادة  يذهب اجتاه آخر من الفالسفة إىل إقامة التماهي
  ) 5( .وفكرة القانون

 ":النظرية الثيوقراطية للسيادة: "السيادة في القرون الوسطى  .ب 

تطورت فكرة السيادة يف القرون الوسطى يف ضوء املفاهيم 
الالهوتية والنظريات التيوقراطية اليت جعلت من احلكام جيسدون 

ق اإلهلي تقر بأن اإلرادة اإلهلية على وجه البسيطة، ذلك أن نظرية احل
إرادة السماء هي املصدر األساسي للسلطة، وهو األمر الذي جيعل 
من السيادة لصيقة بشخص احلاكم وبالتايل التأسيس للحكم املطلق 

  ) 6( .الذي يقوم على االستبداد والطغيان بال قيد وال رادع
نظرا لكون نظرية احلق اإلهلي جتعل من سلطان احلكام مطلقا بال 

ال ضوابط، فقد حاول نفر من علماء الالهوت وعلى رأسهم حدود و 
إجراء إصالحات وتغيريات على هذه النظرية بغية " توماس اإلكويين"

ا واستبدادها عرب إخضاع سلطة احلكام  التخفيف من وطأة طغيا
 .لقواعد القانون اإلهلي

  

 :مفهوم السيادة في نظرية الدولة اإلسالمية  .ج 

ه أوروبا تقبع حتت جور السلطان يف يف الوقت الذي كانت في 
ظلمات القرون الوسطى، ظهرت يف جزيرة العرب أول دولة متعددة 
األديان والثقافات ويف درجة كبرية من التسامح، تكفل حق املساواة 
واملواطنة للنساء والعبيد وللمسلمني وألهل الذمة يف كنف دستور 

  .املدينة، بعد اهلجرة النبوية
ادة يف النظرية اإلسالمية على مفهوم مزدوج وتقوم فكرة السي

يؤكد من جهة على املصدر الشرعي للحق السيادي الذي يكمن يف 
مبادئ الشريعة اإلسالمية وعلى حق األمة يف االختيار والبيعة 
. والشورى، وشق عصى الطاعة يف حالة خروج احلاكم على الشرعية

يين املسيحي وعليه، فإذا كانت فكرة السيادة يف الالهوت الد
ا تؤسس لالستبداد  تالحقها شبهة الثيوقراطية، فضال عن كو
والطغيان، فإن النظرية اإلسالمية للسيادة أقرت حق الرقابة الشعبية 

الشروط ضف إىل ذلك إمكانية اخلروج على احلاكم يف حالة حتقق 
  )7( .الضرورية لذلك

 :السيادة في العصر الحديث  .د 

         ً                احلديث دورا  حموريا يف بلورة  لعب أقطاب الفكر السياسي 
مفهوم السيادة الوطنية، إذ يعترب عدد غري قليل من الباحثني أن 

هو املنظر األهم " Jean Bodin" "جان بودان"املفكر الفرنسي 
لفكرة السيادة الوطنية وهو ما يتجلى باألساس يف مؤلفه الشهري 

" Les six livres de la république"الكتب الستة للجمهورية "
  .1576املنشور سنة 

ّ                               نظ ر حبق ملفهوم السيادة الوطنية إال " جان بودان"بالرغم من أن   
األفق الديمقراطي أن إسهاماته مل ترتقي بفكرة السيادة إىل 

، حيث استمرت كمظهر من مظاهر السلطة املطلقة المطلوب
ا كانت  باعتبارها تسمو على األفراد وتعلو على القانون، غري أ

ا ترمي إىل التحرر من نظام اإلقطاع  تكتسي أمهية بالغة نظرا لكو
ومن هيمنة البابا واإلمرباطور الذي يتسرت خلف املفاهيم الدينية 

    .لشرعنة االستبداد والطغيان
 Le siècle des "بيد أن إسهامات فالسفة عصر التنوير 

lumières " س ة لنظرية السيادة َ                  ونظريات العقد االجتماعي املؤس   ِ                           
الشعبية كان هلا الفضل الكبري يف اندالع الثورات الربجوازية اليت  

دد عروش امللوك ومصاحل الطبقة األرستقراطية ومع جناح . كانت 
الطبقة الشعبية املتحالفة مع الربجوازية يف اإلطاحة حبكم امللوك 
ومصاحل الطبقة األرستقراطية تعززت أكثر فكرة السيادة الشعبية اليت 

ص عليها العديد من الدساتري الوطنية للدول فضال عن  أصبحت تن
ا أصبحت من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها بنيان وصرح  كو
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كما اختذ مفهوم السيادة حتوالت . القانون والتنظيم الدويل املعاصر
وأبعاد جيدة السيما يف ظل تنامي تأثري تيارات وقوى العوملة بكل 

ا االقتصادية الس ياسية الثقافية والتكنولوجية مما أدى إىل إفراغ اجتاها
  .  مفهوم السيادة الوطنية من حمتواها الوستفايل

  التأصيل المفاهيمي واإليبستيمولوجي للسيادة .2
بالرغم من كون مفهوم السيادة حظي باهتمام واسع على الصعيد 
األكادميي والعلمي باعتباره يشكل أحد املفاهيم احملورية يف الدراسات 
السياسية والقانونية، إال أن التعاريف اليت قدمت بشأن موضوع السيادة 
هي يف درجة كبرية من التباين واالختالف، ذلك أن السيادة هي مفهوم 
ديناميكي يتأثر بالتطورات احلاصلة على مستوى القانون الدويل ومنظومة 

رس العالقات الدولية، فضال عن تأثره باخللفيات اإليديولوجية واملدا
ولكن بصرف النظر عن . )8(الفكرية اليت ينتمي إليها الباحثني والدارسني

هذا املأزق اإلميبستيمولوجي الذي يظهر باألساس من خالل امليوعة 
اإلصطالحية اليت تكتنف مفهوم السيادة إال أننا سنحاول رصد واستقراء 

  .   أهم التعاريف اليت قدمت بشأن موضوع السيادة
املنظر األهم لفكرة السيادة، " جان بودان"لفرنسي يعترب املفكر ا

حيث لعبت إسهاماته دورا حموريا يف بلورة مبدأ السيادة لوطنية كما 
يف  " جان بودان"وقد ذهب ). 1648(أقرته معاهدة وستفاليا لسنة 

ا "  الكتب الستة للجمهورية"كتابه  السلطة "إىل تعريف السيادة بأ
، ويعترب "اطنون والرعايا وال حيد منها القانونالعليا اليت خيضع هلا املو 

بودان أن السيادة غري قابلة للتجزئة وهي مرتبطة بالدولة ارتباطا 
ا دائمة مع دوام الدولة وال تزول إال بزواهلا، وهي مطلقة  وثيقا، أي أ
باعتبار الدولة متارسها بال قيود، وعلى هذا األساس فإن احلاكم ال 

 .اله إال أمام قوة عليا تكمن يف السلطة اإلهليةيكون مسؤوال عن أعم

ّ         ي نظ ر ويؤسس " جان بودان"                   ُ        من خالل هذا التعريف ي الحظ أن   ُ 
، وهناك أيضا من "La gouvernance absolue"للحكم املطلق 

ا متثل أعظم قوة آمرة يف الدولة   .يذهب إىل تعريف السيادة على أ
توماس "يزي فقد ذهب الفيلسوف اإلجنل" بودان"مثله مثل 

إىل تأييد نظرية السيادة املطلقة للحاكم، ) 1679-1588" (هوبز
ّ  حبيث يتمتع بسلطة مطلقة ال تعلوها سلطة أخرى يف الدولة، بيد أن                                                           

كان انعكاسا طبيعيا للحياة السياسية " هوبز"املوقف الذي اختذه 
  .املضطربة اليت عايشها، األمر الذي دفعه لدعم احلكم املطلق

 John"من دعاة احلكم املطلق فإن جان لوك " هوبز" فإذا كان

Locke) "1632-1704 ( الصادر " رسالتان يف احلكم"عرب يف كتابه
عن إميانه بسيادة القانون وباحلريات السياسية للفرد وما  1690سنة 

يرتتب عن ذلك من شرعية الثورة على حكم الطغيان االستبداد 

لضمان احلقوق واحلريات ناهيك عن ضرورة الفصل بني السلطات 
  .األساسية

جان "أكد  1762يف كتابه العقد االجتماعي الذي نشر عام 
على أن السيادة ما هي إال تعبري عن ) 1778-1712" (جاك روسو

ا مطلقة وغري قابلة للتجزئة     )9( .اإلدارة العامة، كما وصفها بأ
- John Austin) "1790" "جون أوستني"أما املفكر الربيطاين 

الذي يعترب من رواد النظرية الكالسيكية يف السيادة، يذهب ) 1859
إىل حتديد نظرية السيادة من منطلق أن الدولة هي نظام " أوستني"

. قانوين توجد فيها سلطة عليا، تتصرف بوصفها املصدر النهائي للقوة
يرى أوستني أن السيادة جيب أن توضع بيد شخص واحد وليس هلا أن 

مل تسلم هذه النظرية من سهام النقد حيث . راد الشعبتقسم بني أف
ا غري دميقراطية باعتبارها تؤسس للحكم املطلق   .)10(ُ                                              ع دت أ

عبد الرمحن ابن "ذهب العالمة  "المقدمة"يف كتابه الشهري 
ا" خلدون العصبية القاهرة والغالبة لكل : "إىل تعريف السيادة على أ

حممد "ن هذا التعريف يعتقد انطالقا م. )11("العصبيات األخرى
بأن السيادة عند ابن خلدون هي العصبية اجلامعة " عابد اجلابري

ويقارن بني التعريف الذي قدمه بودان . والقاهرة للعصبيات األخرى
  .للسيادة من جهة و فكرة الوازع عند ابن خلدون من جهة أخرى
اس ويوضح أن فكرة الوازع عند ابن خلدون مفادها أنه البد للن

من وازع يزع بعضهم على بعض أي سلطان قاهر يضع حد للحروب 
واشرتط أن تكون قوة . القبلية ولتعدي الناس على بعضهم البعض

وهنا يلتقي . متفوقة على قوة العصبيات األخرى) السلطان(الوازع 
مع بودان يف أمهية السيادة كضرورة لوضع حد للحروب األهلية اليت 

فالوازع عند ابن خلدون هو أمر زائد على . ةتستند إىل عصبيات ديني
الرياسة ويعين به السلطة املادية واملعنوية اليت تتجسد يف الدولة 
ا، كما تتدرج فكرة الوازع من جمرد السلطة املعنوية إىل السلطة  وأجهز
املادية اليت تقوم على الغلبة والسلطان واليد القاهرة، وبذلك تكون 

  .لبة واليد القاهرةالسيادة هي القوة الغا
كما يعد موضوع السيادة، من املواضيع احملورية للعديد من 
املدارس احلديثة كالتيار املاركسي انتقد بشدة فكرة السيادة باعتبارها 
متثل إحدى األدوات األساسية خلدمة مصاحل الطبقة الربجوازية على 

تجلى وت. حساب مصاحل األغلبية الكادحة من الطبقات الربوليتارية
هذه األفكار الرافضة للسيادة بشكل أخص يف كتابات املفكر 

ّ                        الذي يعد  من أبرز املناهضني لفكرة " هارولد السكي"الربيطاين         
وعليه فالتيار املاركسي يدعو إىل نقل السيادة من . السيادة الوطنية

الطبقة الربجوازية إىل ديكتاتورية الطبقة الربوليتارية متهيدا إلقامة 
  .الشيوعي املنشود اجملتمع
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كما جتدر اإلشارة إىل أن املقاربات املعيارية والكومسوبوليتانية 
اجلديدة اليت ظهرت يف ظل املتغريات الدولية الراهنة أدت إىل ظهور 
مفاهيم جديدة كاألمن اإلنساين، حق التدخل، مسؤولية احلماية، 
عوملة حقوق اإلنسان، األمر الذي ساهم يف إعادة البناء 

يتيمولوجي للسيادة، فضال عن إحداث قطيعة مع املفاهيم السابقة اإل
   )12(".املواطن" وذلك بنقل السيادة من الدولة إىل اإلنسان

من خالل رصد وتتبع التطور املعريف الذي شهده مفهوم السيادة 
نستنتج أنه مثة ثالثة اجتاهات على األقل خبصوص موضوع السيادة 

  :الوطنية
" جون بودان"ن دعاة السيادة املطلقة الذي يتزعمه م :االتجاه األول

 ".توماس هوبز"و

روسو "ميثله أنصار السيادة النسبية أو احملدودة مثل  :االتجاه الثاني
ولوك وقد تعزز أكثر هذا االجتاه خاصة يف ظل املتغريات الدولية 

 .الراهنة

إىل  ذو نزعه راديكالية رافضة لفكرة السيادة ويدعو :االتجاه الثالث
 .إلغائها وميثله التيار الفوضوي واملاركسي

  خصائص السيادة  .3
درجت الدراسات السياسية والقانونية على حتديد و إعطاء 

  : مخسة خصائص للسيادة
أي أنه ال توجد أية سلطة أو هيئة أعلى منها يف : السيادة مطلقة

  .  الدولة وتكون بذلك للدولة السلطة على مجيع املواطنني
ا تطبق على مجيع املواطنني يف الدولة : شاملةالسيادة  مبعىن أ

ومن يقيم داخل إقليمها باستثناء ما ورد يف االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية مثل الدبلوماسيني، موظفي املنظمات الدولية ودور 

  .السفارات
مبعىن أن الدولة ال تستطيع التنازل عن : السيادة غير قابلة للتنازل

ا وإال  فقدت ذاتيتها، وعلى هذا فالدولة والسيادة مها يف درجة  سياد
  .كبرية من التكامل والتالزم

ا تدوم بدوام الدولة :السيادة دائمة فتغري احلكومات ال . أي أ
وعليه فاحلكومات تتغري . يؤدي بالضرورة إىل فقدان أو زوال السيادة

  .ولكن سيادة الدولة تبقى وتدوم
ألنه ال يوجد يف الدولة سوى سيادة  :ةالسيادة غير قابلة للتجزئ
  .واحدة غري قابلة للتجزئة

كما جتدر اإلشارة أن مفهوم السيادة ينطوي على بعدين أو 
  :مدلولني أساسيني

يشري إىل مبادئ القانون الدويل اليت جتعل من  :أحدهما قانوني
أعضاء اجلماعة الدولية على قدم املساواة يف التمتع باحلقوق 

  .والواجبات
" روبرت جاكسون"ينصرف إىل ما يسميه  :وآخر سياسي

"Robert Jackson ""اليت تعرب عن القدرة الفعلية " بالسيادة الفعلية
ا داخل حدودها اإلقليمية،  للدولة على بسط نفوذها وإحكام سيطر
ورفض االمتثال ألية سلطة أجنبية عرب الصمود أمام أكل أشكال 

ومن مث القدرة الفعلية على تأكيد الضغوطات والتدخالت اخلارجية 
   )13( .الذات يف اجملال الدويل بشكل حر وسيد

وعليه، فإذا كان املفهوم القانوين للسيادة يعرب عن جمموعة من 
القوانني واألعراف الدولية، إذ يكفي انضمام الدول إىل األمم املتحدة 

لدول حىت تتمتع بصفة السيادة اليت جتعلها على قدم املساواة مع ا
األخرى املكونة لألسرة الدولية، فإن املفهوم السياسي للسيادة خيضع 
ملوازين القوى الدولية وإىل القدرة الفعلية للدولة على التأثري يف املسرح 

المفهوم الدويل، ومن هنا يظهر التقاطع والتالقي املوجود بني 
ت يف علم العالقا بمفهوم القوة، وما يطلق عليه السياسي للسيادة

من هذا املنطلق هناك عدد غري قليل من دول العامل الثالث و .الدولية
ممن يتمتع بالسيادة القانونية، ولكنها تفتقر إىل املفهوم السياسي الذي 
يعرب عنه بالسيادة الفعلية، ذلك أن موازين القوى الدولية ليست يف 

  .صاحلها
  أنواع السيادة .4

سيادة ومها السيادة توصل الفقه إىل حتديد نوعني أساسيني لل
والسيادة اخلارجية  "souveraineté interne"الداخلية 

"souveraineté externe."  
وتشري إىل أن الدولة هي صاحبة السلطة  :السيادة الداخلية

ائية  العليا داخل إقليمها، حيث تعد هذه السلطة ذات صالحيات 
ا الدولة على وتقتضي السيادة الداخلية  قدرة . وال معقب لقرارا

بسط السلطة والتحكم الكامل يف أراضيها، فضال عن قدرة هياكل 
 .السلطة على التنظيم الفعال للسلوك

وتنصرف إىل حترر الدولة من كل  :السيادة الخارجية
ا يف السياسة  الضغوطات اخلارجية، األمر الذي جيعلها تتخذ قرارا

رسة الدولة ويف إطار مما. الداخلية واخلارجية بشكل حر وسيد
ا اخلارجية يكون هلا كامل احلرية يف إقامة العالقات  لسياد
الدبلوماسية وإبرام املعاهدات الدولية كما حيق هلا االنضمام إىل 

ا اخلارجية   )14( .املنظمات اإلقليمية والعاملية جتسيدا لسياد

أنه مثة ثالثة أنواع من السيادة " Krasner" "كراسنر"ويعتقد 
   )15(:وهي
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وتشري إىل قدرة الدولة على التحكم يف احلركة  :سيادة االعتماد المتبادل
عرب حدودها، وقد ضعف هذا النوع من السيادة بسبب آليات العوملة، 

ال تعيقها  حيث أصبحت حركة البضائع واألموال واألفكار والبشر واألمراض
ليس السلطة ومناط األمر . احلدود السياسية وال حتددها الرتتيبات األمنية

 .وإمنا القدرة على التحكم

وتشري إىل منع األطراف اخلارجية من التدخل يف  :سيادة وستفاليا
شؤون الدولة الداخلية، وتعد هنا الدولة السلطة العليا يف اختاذ القرار 

 .داخل حدودها

وتشري إىل االعرتاف املتبادل وتشمل هذه  :سيادة القانون الدولي
ة للدخول طواعية يف تعاقدات أو اتفاقيات وإقامة السيادة أهلية الدول
  . متثيل دبلوماسي

  مبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية: ثانيا
يشكل مبدأ السيادة الوطنية أحد األسس الصلبة اليت يقوم عليها 
التنظيم الدويل املعاصر، ومن أجل ذلك نصت الفقرة األوىل من املادة 

على أن املنظمة تقوم على مبدأ "ثانية من ميثاق األمم املتحدة ال
  .)16("املساواة يف السيادة بني مجيع الدول األعضاء

كمعيار " Légalité souveraine"وتعد املساواة السيادية 
أساسي لتحديد التساوي يف احلقوق والواجبات بني مجيع الدول 

حقوق املشاركة والتصويت األعضاء يف املنظمة العاملية ويف مقدمتها 
بيد أن . وفقا لقاعدة أن لكل دول صوت واحديف أعمال املنظمة 

هذه القاعدة ال ختلو من استثناءات، وهو ما يتجلى باألساس يف  
ٌ            كون بعض أجهزة منظمة األمم املتحدة هي حكر  على القوى                                       

  .الكربى على غرار جملس األمن
ى ضرورة املوائمة بني  ُ                                   وي فهم من ذلك أن فلسفة امليثاق قامت عل

بني الدول  ما تفرضه حقوق السيادة في المساواة القانونية
ا، وبني ما تفرضه  األعضاء بصرف النظر عن أحجامها وأوزا

، من ضرورة حتمل الدول الكربى أعباء مقتضيات الفاعلية
ومسؤوليات خاصة يف ما يتعلق بدورها يف احملافظة على السلم 

مث مطالبتها بأن تتمتع يف مقابل ذلك حبقوق  واألمن الدوليني، ومن
وعلى هذا األساس فقد اقتضت االعتبارات اخلاصة . ومزايا موازية

بتفعيل دور األمم املتحدة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني، 
مقارنة بدور عصبة األمم، منح الدول اخلمس الكبار مقاعد دائمة يف 

ا بقية الدول األعضاء يف جملس األمن ومزايا تصويتية ال تتمت ع 
  .)17("كحق الفيتو"اجمللس 

ومن هذا املنطلق يتعني البحث عن فكرة جديدة للمساواة 
وضع  ":"جورج سيل"قوامها تناسب السلطة مع املسؤولية، وبعبارات 

ّ                                        كل  يف مكانه الصحيح وفقا لقدراته وإمكانياته بالشكل الذي ."  
   .)18(عدالة الدوليةجيعل مبدأ املساواة يتماشى ومبادئ ال

يرتبط مبدأ السيادة الوطنية ارتباطا عميقا مبفهوم االستقالل، 
الذي يعرب عن أحد مظاهر السيادة، وكذلك التحرر من كل أشكال 

كما يعد االستقالل السياسي شرطا الزما . الضغوطات اخلارجية
ا على  ا ومظاهر سياد لتمكني الدولة من ممارسة اختصاصا

ا بقدر . لداخلي واخلارجيالصعيدين ا ولذلك تفقد الدولة من سياد
  . ما تفقده من استقالهلا

ويرتتب على االعرتاف بالسيادة جمموعة من اآلثار القانونية املتمثلة 
حق الدولة يف إبرام املعاهدات الدولية، تبادل التمثيل الدبلوماسي يف 

وكذلك والقنصلي، املساواة بني الدول يف احلقوق والواجبات، 
أما على املستوى  .االمتناع عن التدخل يف شؤون الدول األخرى

ا الطبيعية   )19( .الداخلي فللدولة مطلق احلرية والسيادة يف التصرف يف ثروا

املالحظ أن مبدأ السيادة يشكل إحدى الركائز األساسية اليت 
 La"يقوم عليها القانون الدويل باعتباره يعكس اإلرادة السيدة للدول 

volonté souveraine " فضال عن كونه ميثل إحدى القواعد
ونظرا لألمهية البالغة اليت . املعيارية الضرورية لتنظيم العالقات الدولية

يكتسبها مبدأ السيادة يف تعزيز العالقات الودية والتعاونية بني الدول، 
فإن القانون الدويل مل يكتفي فقط بإقرار مبدأ السيادة، بل عمل 

دعمه وتعزيزه مببدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة ، ذلك على 
أن مبدأ السيادة الوطنية يلعب دورا حموريا يف حتقيق اهلدف األمسى 
الذي قام عليه روح ميثاق األمم املتحدة وهو حفظ السلم واألمن 

   )20( .الدوليني
ولكن بالرغم من كون السيادة تعد من املبادئ الراسخة اليت  

يها القانون الدويل وامليثاق األممي إال أن املمارسات الدولية يقوم عل
تثبت بأن مبدأ السيادة الوطنية بات يواجه حتديات كربى يف ظل 
املتغريات الدولية الراهنة خاصة يف ظل بروز مفاهيم جديدة من قبيل 
النظام العاملي اجلديد، العوملة، التدخل اإلنساين، مكافحة اإلرهاب 

يف جانبها األكرب على تقويض مفهوم السيادة واليت تعمل 
   )21(.الوطنية

ولعل أهم العوامل اليت أدت إىل تراجع سيادة الدولة يف الواقع 
الدويل الراهن تآكل احلدود الفاصلة بني ما يعترب شأن دويل وما يعترب 
شأن داخلي للدولة، باإلضافة إىل بروز فواعل دولية جديدة لتنافس 

الساحة الدولية كالشركات متعددة اجلنسيات، دور الدولة على 
املنظمات غري احلكومية وكذلك تطور وسائل اإلعالم وتكنولوجيات 
اية  االتصال، حيث بدأت حدود سيادة الدولة تضيق تدرجييا بعد 
يار نظام الثنائية القطبية وبروز قضايا دولية جديدة  احلرب الباردة وا
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ل نامجة عن االنتهاكات اجلسيمة وخطرية يف الوقت نفسه وهي مشاك
حلقوق اإلنسان، أزمة بناء الدولة، الصراعات العرقية، وقضايا 
مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة وهي مشاكل تتعدى بطبيعتها 
حدود الدولة خاصة عندما تفشل هذه األخرية يف القضاء عليها، 
ت األمر الذي يفسح اجملال لتدخل قوى دولية حلل هذه املشكال

م اجملتمع الدويل ككل   .باعتبارها قضايا 
إشكالية السيادة الوطنية في ظل التحديات والتحوالت : ثالثا

 الدولية الراهنة

  .تحديات السيادة الوطنية في ظل تنامي ديناميات العولمة .1
أحد املفاهيم الثورية يف العالقات الدولية، حبكم  (*)تشكل العوملة

قليمية، وسعيها الدائم واملستمر لتحقيق نزعتها العدائية للحدود اإل
االندماج على املستوى العاملي، عرب تسريع وتكثيف العمليات 

كما يشري مفهوم  .والنشاطات اهلادفة لتعزيز التبعية العاملية املتبادلة
العوملة إىل ذلك االجتاه املتزايد حنو تدويل السلع واألفكار، ورؤوس 

التقليدية،  تكما تعين جتاوز الوالءااألموال على املستوى العاملي،  
لتحل حملها والءات جديدة واليت عادة ما تكون نفعية 

  .)22(وبرغماتية
حسن "يف إطار حتليله إلشكالية العوملة والسيادة، يرى الدكتور 

سامهت " Process"أن املعدالت املتسارعة لعمليات العوملة " نافعة
موازين القوة يف النظام يف إحداث حتوالت هامة على مستوى هيكل و 

العاملي، وهو األمر الذي أدى إىل إحداث شروخات عميقة يف 
  :مفهوم السيادة الوطنية وميكن حتديد هذه التحوالت يف

إعادة توزيع وتغيري األوزان النسبية للفاعلني يف النظام العاملي  .أ
 لصاحل الشركات املتعددة اجلنسيات، واملنظمات الدولية غري احلكومية

على حساب الدول واملنظمات ) مؤسسات اجملتمع املدين العاملي(
الدولية احلكومية، وهو ما يؤكد على تراجع دور ومكانة الدولة 
واحنسار هيبتها ونفوذها يف السياسة العاملية، ويف هذا الصدد يعتقد 

عامل دواليت، ) أ: أننا نعيش يف عامل ثنائي مقسم إىل" جيمس روزنو"
 .د وستفايلعامل ما بع) ب

إعادة توزيع عناصر القوة يف النظام العاملي مبا يرجح أوزان  .ب
القوى االقتصادية والعلمية والتكنولوجية خاصة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات على حساب القوى التقليدية خاصة العسكرية 

 .والدميغرافية

إعادة ترتيب األولويات على جدول أعمال النظام العاملي،  .ت
يف ظل تراجع القضايا التقليدية اليت كانت حتتل موقع الصدارة  خاصة

إبان احلرب الباردة كقضايا الصراع بني املعسكرين الشرقي والغريب، 
    ُّ                                                   وتقد م قضايا جديدة إىل موقع الريادة، كقضايا حقوق اإلنسان، 

مكافحة اإلرهاب الدويل، نزع أسلحة الدمار الشامل، التبشري 
حتمله من مضاعفات خطرية على السيادة الوطنية وما ...بالدميقراطية

 .للدولة

يف احلقيقة أن العوملة أفرزت انعكاسات خطرية على السيادة 
الوطنية ذلك أن قوى العوملة أدت إىل تقويض هيبة الدولة وانتهاك 

ا، ويف هذا السياق يرى  أن سيادة الدولة هي " جالل أمني"سياد
ت متعددة اجلنسيات، على اعتبار عرضة للتالشي لتحل حملها الشركا

أن احلكومات فقدت القدرة الرقابية على األنشطة التجارية اليت 
متارسها هذه الشركات داخل حدودها اإلقليمية، كما أن الشركات 
العمالقة العابرة للقوميات مل تكتفي فقط بتحويل سيادة الدول 

أساليب  وأقاليمها إىل دوائر نفوذ، بل أصبحت أيضا متارس خمتلف
الضغط، املساومة، أو حىت اإلطاحة باحلكومات، ويف هذا الصدد 

األمريكية يف " ITT"جتدر اإلشارة إىل الدور الذي لعبته شركة 
  )23(".1973يف الشيلي سنة " سلفادور ألندي"اإلطاحة بنظام 

كما يالحظ أن سيادة الدولة أصبحت عرضة للتآكل نتيجة 
وضبط حدودها، وذلك بفعل تأثري   عدم قدرة الدولة على  مراقبة

التكنولوجيات احلديثة اليت ظهرت يف جمال اإلعالم واالتصال، وتفاقم 
الثورة املعلوماتية والرقمية، ناهيك عن الدور الذي تلعبه األقمار 
الصناعية يف أعمال اجلوسسة اليت غالبا ما تؤدي إىل تعريض سيادة 

  )24( .الدول وأمنها القومي للخطر

جهة أخرى أدت عملية العوملة إىل تكثيف التوجه حنو ومن 
اإلقليمية اليت تعززت يف خمتلف مناطق العامل، ورغم أن حركيات 
ا  االعتماد املتبادل والتعاون اإلقليمي تؤثر على مفهوم السيادة  إال أ

 .تعد من اخلصائص اجلوهرية اليت تطبع االقتصاد املعومل 

، يرى "صعود اقتصاد األقاليم: ميةنهاية الدولة القو "يف كتابه 
أن الدولة القومية فقدت مكانتها " كينيش أومهاي"االقتصادي الياباين 

يف النظام العاملي الذي تلعب فيه االقتصاديات اإلقليمية الدور القيادي 
وهو األمر الذي  .والقدرة على التفاعل واالزدهار يف السوق العاملية

إىل  "الهوية الوطنية"القائمة على  "ةالدولة األم"يدفع للتحول من 
هوية "القائمة على أساس " Etat région" "الدولة المنطقة"

  .يف ظل العوملة "إقليمية
واجلدير باإلشارة أن القوى الفاعلة يف نسق العوملة واليت يقع على 

، املنظمة  " FMI"عاتقها إدارة االقتصاد العاملي، كصندوق النقد الدويل
، البنك العاملي، تدخلت وأثرت بشكل واضح "OMC"جارة العاملية للت

                                           ُ           على سيادة دول العامل الثالث، خاصة يف إطار ما ي عرف بربامج 
   )25( .التعديل اهليكلي، وسياسة املشروطية
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  .عولمة حقوق اإلنسان وإعادة البناء المفاهيمي للسيادة .2
يار االحتاد السوفيايت كدولة، والشيوعية كعقي ّ                                             لقد شك ل ا دة،      

أحد التحوالت الثورية اليت طالت بنية النظام الدويل، الذي انتقل من 
إىل أحادية أمريكية ذات تفوق " Bipolaire"الثنائية القطبية 
السلم "وعلى هذا األساس دخل العامل يف عهد . اسرتاتيجي شامل

الذي أصبحت فيه الدول والشعوب  "Pax Americana" "األمريكي
  .يكية حممودةتركن إىل هيمنة أمر 

يار اإلمرباطورية السوفياتية وتآكل منطقها   املعياري  كما أفرز ا
واقعا عامليا جديدا  -اللينينية-القائم على اإليديولوجية املاركسية 

لعوملة "قائما على هيمنة النسق اإليديولوجي النيوليربايل املكرس 
ّ             كهيكلة مرجعية مؤس سة ومنم طة لسلوكيات " حقوق اإلنسان        ّ لفواعل ا                

الدولية، وهو ما يتجلى باألساس يف إسهامات املقاربات املعيارية 
اجلديدة القائمة على مركزية اإلنسان يف السياسة  والكومسوبوليتانية

العاملية، من حيث جعله كغاية للعامل مبؤسساته املشرتكة ومبصاحل 
الذي انضمت  1993فواعله املتناقضة وهو ما كرسته أرضية فيينا 

دولة لبناء تصور قيمي كوين متمحور حول حقوق  172 إليها
  .اإلنسان ذات طبيعة عاملية متكاملة ورافضة للتجزئة واالنتقاء

هذا وجدير باإلشارة أيضا إىل املشروع الذي طرحه األمني العام 
على اجلمعية العامة يف " نكويف عنا"السابق لألمم املتحدة 

ا وعلى ضرورة  "فرادسيادة األ"حيث أكد فيه على ) 54(دور
ذلك أن الدولة اآلمنة ال تعين  .)26("حماية الوجود اإلنساني"

بالضرورة أفرادا آمنني، كما أن الدولة مل تعد سيدة عندما تتضارب 
ذلك أن اإلنسان هو  -املواطن-مصاحلها مع حاجيات اإلنسان 

إن هذه الطروحات املعيارية واحلقوقية . املكون احليوي حلياة الدولة
كاألمن اإلنساين، احلماية الدولية حلقوق : أسست ملفاهيم جديدة
ضف إىل ذلك "  Le droit d’ingérence"اإلنسان، حق التدخل 

  .ضرورة تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين
بيد أن العمل الدويل، يقر بأن التدخالت اإلنسانوية أصبحت  

ا نوايا حمل تسييس على نطاق واسع، باعتبارها حتمل يف ط يا
إمربيالية مضمرة، وبالتايل انتهاك سيادة الدول باسم حقوق اإلنسان، 
وعلى مذبح املصاحل والرهانات اإلسرتاتيجية األمريكية، ولكن تبقى 
قضية الدفاع عن حقوق اإلنسان هدفا مشروعا، ولكن الشيء 

" Intervention sélective"التدخالت االنتقائية املرفوض يكمن يف 
والطاقوية للدول يتم تكييفها حبسب األمهية اجليواقتصادية اليت 

 .املستهدفة

الواقع أن املقاربات املعيارية واحلقوقية اجلديدة أدت إىل إعادة 
صياغة املفهوم الوستفايل للسيادة بالشكل الذي يتماشى وااللتزامات 

 .)27(القانونية واملعيارية الدولية

  .ولمة الحرب على اإلرهابأزمة السيادة الوطنية في ظل ع. 3
تعد قضايا مكافحة اإلرهاب، من املداخل الرئيسية اليت توظفها 
قوى اهليمنة الدولية لتحقيق مصاحلها احليوية واإلسرتاتيجية، على 

خاصة العربية واإلسالمية (حساب تقويض سيادة دول العامل الثالث 
خطرية  إىل إفراز مضاعفات 2001سبتمرب 11أحداثولقد أدت ). منها

على السيادة الوطنية، ذلك أن اإلسرتاتيجية األمريكية ملكافحة 
اإلرهاب، قامت على الغطرسة ومنطق االستخدام االنفرادي للقوة، 
فضال عن تغليب لغة السيف بال من الدبلوماسية، األمر الذي أدى 
إىل خرق وهدم املبادئ واملكاسب اليت حققها القانون الدويل كمبدأ 

" R. Haas"دم التدخل، وعلى هذا يعتقد ريتشارد هاس السيادة وع
أن الدول مل تعد سيدة عندما تتحول أراضيها إىل مالذات آمنة "

  ".لإلرهاب الدويل
يف احلقيقة، أن احلرب األمريكية على اإلرهاب، مثلث سابقة  

شرعية خطرية يف العالقات الدولية، باعتبارها سامهت يف ابتداع 
بدال من شرعية األمم  قانون الهيمنةعلى تقوم  دولية موازية

وعليه ميكن القول أن احلرب األمريكية على اإلرهاب . املتحدة
حتولت من خالل التدخالت االنفرادية إىل حرب شاملة على 

  .)28(السيادة الوطنية

  :خاتمة
  :انطالقا مما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

خيي وااليبستيمولوجي للسيادة، من خالل رصد وتتبع التطور التار 
بعده يتضح أن مفهوم السيادة الوطنية عرف نقلة نوعية من 

حرية الدولة يف التصرف بال قيود  مطلقالذي يقوم على التقليدي 
وال ضوابط يف اجملال الداخلي واخلارجي، بل وأكثر من ذلك كانت 

ا على شن احلروب وإحكام السيطر  ة سيادة الدول تقاس مبدى قدر
البعد النسبي أو ما يعرف إىل . وبسط النفوذ يف املسرح الدويل
  .بأداء االلتزامات الدولية بالسيادة المحدودة أو المقيدة

،  السيادة المطلقةومن هذا املنطلق، فإن نظرية              ّ  زمنها قد وىل 
خاصة يف ظل نسق عوملي يتميز بتنامي ديناميات االعتماد املتبادل 

ملستوى العاملي، ضف إىل ذلك تأثري قضايا والرتابط الشبكي على ا
مكافحة اإلرهاب الدويل، وعوملة حقوق اإلنسان والدميقراطية وما 
يرتتب عن ذلك من إقرار مسؤولية احلماية وتكريس حق التدخل 

 قضية نظريةاإلنساين والدميقراطي، األمر الذي جعل من السيادة 
تغريات الدولية ، كما أصبحت الدولة يف ظل املواقعية أكثر منها
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بفعل انكماش القيمة املادية  طبيعياأكثر منه  كائنا اعتبارياالراهنة 
للمجال الوطين، وحبكم تنامي دور الفواعل عرب الوطنية، وميوع 
القدرة الرقابية للدولة على حدودها بسبب النشاطات والعمليات 

 األمر الذي أدى إلى تقويض وإفراغ السيادة منالعابرة للحدود، 
  .محتواها الوستفالي

الواقع أن السيادة الوطنية يف ضوء التحوالت الدولية الراهنة هي 
بفعل للضغوطات ) من اخلارج(عرضة للتآكل من األعلى 

بفعل املطالب ) من الداخل(والتدخالت اخلارجية، ومن األسفل 
اليت غالبا ما ...الداخلية والصراعات اهلوياتية واحلركات االنفصالية

  .ىل تفتيت السيادة ومتزيق الوحدة الوطنيةتؤدي إ
على ضوء ما سبق ميكن القول أن مستقبل السيادة الوطنية يف 
ظل املتغريات الدولية الراهنة ميكن أن يتخذ ثالثة سيناريوهات 

  :أساسية 
يقوم على فكرة تالشي واضمحالل السيادة حبكم  :السيناريو األول

ا اإلسرتاتيجية، االقتصادية، تأثري قوى العوملة جبميع أبعادها وا جتاها
  .السياسية، الثقافية والتكنولوجية

يرى أن السيادة أصبحت مرنة مبا ميكنها من  :السيناريو الثاني
استيعاب والتكيف مع املتغريات الدولية الراهنة، كما يقر هذا االجتاه 
برتاجع دور الدولة ولكنه يف الوقت نفسه يرفض فكرة اختفاء 

  .ويربط باملقابل بقاء السيادة بدميومة واستمرارية الدولةالسيادة، 
يؤكد على فكرة حتول وانتقال السيادة إىل  :السيناريو الثالث

 .مؤسسات احلكم العاملي هدفا يف حتقيق احلكومة العاملية املنشودة

  :الهوامش
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  سيميولوجيا الثقافة :التمثالت الثقافية في اإلعالن التلفزيوني
 خليفة محمد فتحي

 .عة عبد الحميد بن باديس مستغانمجام نقدي لوسائل اإلعالم ل، تحليلسنة ثانية دكتوراه تخصص لغة، اتصا
  

ا نظم  يعترب اإلعالن احد العلوم االتصالية اليت ميكن القول أ
مستعارة من العلوم االجتماعية،وقد تكون علوما اجتماعية يف حد 

ا، م على أساس انه ظاهرة اإلعالن منذ القد معاجلةمت  حيثذا
موعة من العوامل عترب نظاما نسقيا يرتبط تبادليا مع جمااجتماعية و 

االجتماعية،وتتطلب عالقة التبادل وجود طرفني،حبيث يكون لدى  
كل طرف ما يقدمه لألخر شريطة أن يكون ذا قيمة وفائدة،وان 
يكون لكل طرف حرية قبول أو رفض ما يقدم إليه،و أن يقف  
كالمها على ما يعود عليه من فائدة نتيجة لقيامه باالتصال 

التبادل تلك قيد البحث والدراسة من قبل  باألخر،ومازالت عملية
أن جناح  wore aldersonويرى وورى الدرسون   )1(علماء االجتماع،

اإلعالن يتوقف على مدى إدراك العالقة بني نسق السلوك املنظم 
هذا السلوك الذي ميكن أن و متضمنات النسق االجتماعي، وعوامل

 ماء إىل ثقافة أجنبيةالدعوة إىل االنتعن طريق  يف اإلعالن يتجسد 

حيث جند أن بعض الومضات من خالل بعض السلوكيات، 
اإلعالنية ال تقدم املنتجات فقط وإمنا تقدم انتماء إىل قيم وثقافات 
حتدد للفرد دورا اجتماعيا مييزه عن اآلخرين أو يومهه بذالك،هذا 
الدور الذي يؤدي إىل االستهالك من اجل االستهالك أو الشراء من 

أننا نشهد محالت  خاصة  )2(.الشراء على حد تعبري هاس اجل
إىل  1975مما دفع الباحث روبرت لودوك سنة إعالنية من كل جهة، 

إن اهلواء الذي نستنشقه يتكون من األكسجني والنيرتوجني :"القول
 . )3("واإلشهار

إن دخول اجلزائر إىل اقتصاد السوق احلر وولوج بعض املؤسسات 
لسوق اجلزائري أدى إىل وجود فائض يف اإلنتاج وحاجة األجنبية إىل ا

ة التنافس وتصريف املنتجإىل إجياد وسائل تسويقية من ا   ،جل جما
تنوع اإلعالنات وف أدت إىل انتعاش سوق اإلعالن و كل هذه الظر 

التلفزيونية نسبيا من حيث مصادرها ومواضيعها،إضافة إىل عامل 
ئر ويعترب األهم يف نظرنا حبيث آخر خاص باملشهد اإلعالمي باجلزا

ا  أدى إىل تنوع أكثر يف الومضات اإلعالنية ومواضيعها ودالال
ا القنوات اخلاصة اليت تشهدها اجلزائر منذ مطلع سنة  الثقافية إ

ذه  2011 حيث تؤكد اإلحصائيات بأن اجلمهور اجلزائري اهتم 
ا قنوات جديدة أوال وبالتايل هي الرسال ة حسب مبدأ القنوات أل

، )الوسيلة هي الرسالة(نظرية احلتمية التكنولوجية ملارشال ماكلوهان
تم  ثانيا أن اجلمهور اجلزائري كان يف حاجة إىل قنوات خاصة 

طة التمجيدي باملضمون احمللى للفرد اجلزائري خارج إعالم السل
هذا ما يؤدي بنا بالقول أن هذه القنوات القت  ،للنظام احلاكم

من طرف اجلمهور اجلزائري وهذا ما يزيد من فرص التعرض اهتمام 
للومضات اإلعالنية وفرص إحداث األثر املطلوب وهذا ما تؤكده 
دراسة إحصائية  للديوان الوطين لإلحصاء يف مقال نشرته جريدة 
اخلرب بتضاعف إنفاق العائلة اجلزائرية ويرجح السبب إىل ظاهرة 

بان إنفاق العائلة اجلزائرية  )4(اإلعالن حيث كشفت اإلحصائيات
على السلع تضاعف ثالث مرات على ما كانت عليه ويرجع مدير 
الديوان الوطين السبب لإلعالن التلفزيوين بصفة عامة،إن هذه 
اإلحصائيات إن دلت على شيء إمنا تدل على تأثر أفراد العائلة 

ا أفكار وثقا فات اجلزائرية بالومضات اإلعالنية اليت حتمل يف طيا
ا أن تؤثر على   ـ.ثقافة اجملتمع اجلزائري وأفراده وسلوكيات اليت من شا

يعترب اإلعالن من أهم األنواع االتصالية اليت ميكن أن حتدث و 
أثرا على ثقافة أفراد اجملتمع،حيث تأيت الرسالة اإلعالنية يف بعض 
األحيان يف صورة خمففة فكاهية يؤخذ بعني االعتبار يف صياغتها إىل 
مجلة من العوامل النفسية واالجتماعية وخصوصيات اجلمهور املوجه 
له هذه الرسالة، مما جيعلها يف مستوى قريب جدا من إحداث األثر 
املطلوب املتمثل أساسا يف تغري اجتاه وسلوك املستهلك أو تعديله حنو 
ا  اجتاه ما، ومما ال شك فيه أن هذه الرسالة اإلعالنية حتمل يف طيا

ثقافات خمتلفة حيث تكون هذه الرسالة حاملة واديولوجيات و  أفكار
ألفكار وقيم املعلن صاحب السلعة وأفكار وقيم الوكالة اإلعالنية 
وقد تكون هذه القيم وهذه األفكار والثقافة متعارضة مع ثقافة 
اجملتمع احمللي املوجهة إليه هذه الرسالة وتأيت هذه الثقافة يف طيات 

يف صورة خفيفة ترفيهية عفوية حيث تكون مراقبة  الرسالة اإلعالنية
العقل البشري هنا قليلة إضافة إىل تكرارها عدة مرات مما جيعلها 

ومما الشك فيها رسوخ هذه  االنسياب والرسوخ يف عقل املتلقيسهلة 
 سالة اإلعالنية يف عقل املتلقي،الثقافة األجنبية اليت حتملها هذه الر 

ت اإلعالنية يف القنوات اخلاصة اجلزائرية من خالل مشاهدة الومضاو 
نرى أن املنتج عند عرضه يتأرجح بني ازدواجية املظهر املادي أي 
املنتج، واملظهر الثقايف الذي يتمثل يف أسلوب استهالكه حبيث 
يصاحب اقتناء املنتج اقتناء لسلوكيات وثقافات معينة وهو تصريح 

من التصنيف يف احلقيقة عن منط عيش معني يتضمن نوعا 
االجتماعي وهنا تتجلى لنا يف احلقيقة تلميح أو الدعوة إىل تبين 
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وتتكون هذه الومضة من  ،سلوك معني حيمل انتماء إىل ثقافة معينة
جمموعة من الصور الثقافية اليت حتمل معها جمموعة من الرموز 

 الصوري النسق والدالالت اليت ميكن أن تكون متثالت ثقافية يف

 بالثقافة االعتباطية املرتبطة الذهنية، الثقافية، الصور مجلة نم املتكون

بذلك  اجلماعة،وتشكل أفراد حياة منط عن تكشف اجلزائرية، واليت
 ويتم ،اجلماعية اجلزائرية الذاكرة يف خيزن الذهين املعنوي،الذي باملوروث

)5(وعالمات ثقافية  وشفرات رموز شكل على تناقله
.  

في اإلعالن  تتجسدة أن يالثقافثالت التمفكيف يمكن لهذه 
  التلفزيون؟

عاجلة العالقة بني اإلعالن عن طريق م اإلعالن بظاهرةلقد اهتم 
األخري يهدف إىل تغري سلوك األفراد حنو  اهذأن  باعتبار ،واألفراد

اجتاه اإلقبال واالقتناء، يف حني انه ميكن لإلعالن كما اشرنا سابقا 
الة اإلعالنية منوذج ثقايف مغاير لثقافة أن يقدم لنا من خالل الرس

ومن مث السري على ضوء ما يفرضه هذا النموذج من  اجملتمع احمللى،
إشكالية اهليمنة الثقافية،مع العلم أن معظم الومضات اإلعالنية 
تسعى إىل متثيل الثقافة احمللية للمجتمع املوجه إليه هذه الرسالة من 

د بعض التناقضات مع حمتوى اجل حتقيق هدف الرسالة وعدم وجو 
الرسالة اإلعالنية اليت من املمكن أن ختلق تصادما مع عادات وتقاليد 
الفئة املوجهة إليها الرسالة، لكن ميكن أيضا هلذه الرسالة أن حتمل 
ثقافة أجنبية غربية باعتبار هذه الثقافة هي املسيطرة و متثل التطور 

تهلك هذا ما ميكن الكشف من اجل إغراء املس.. والرفاهية واجلودة
 )6(عنه من منظار سيميولوجيا الثقافة لتحليل املضمون الداليل للثقافة

وعالقة هذا التمثل الثقايف يف  املمثلة يف الومضات اإلعالنية،
رمزيته،ودالالته بواقع الثقافة احمللية اليت حيتضنها اجملتمع اجلزائري،من 

جها مضامني اإلعالن منطلق مسائلة الدوال املختلفة اليت تنت
التلفزيوين ملعرفة طبيعة التمثالت الثقافية اليت تنتجها،واملعىن الرمزي 
هلذه التمثالت مما يسمح باملقارنة بني التمثيل والواقع،أو باألحرى 
بني املضمون الثقايف والومضات اإلعالنية،ويسمح يف الوقت ذاته 

يف هذه الومضات مبعرفة مدى متثالث الثقافة احمللية أو الغربية 
عميقة يف استنطاق البىن ال ةباالستناد إىل سيميولوجيا الثقافة املتمثل

ا قصد الوصول إىل املعاين الرمزية ملختلف األنساق الثقافية و  متثال
اليت تشكلها شفرات هذه البىن،وربطها بالفضاء السيميائى الذي 

رمزية استنطاق املعاين الحتاول هذه السميولوجيا حيويها،حيث 
تستدعى املقاربة و لتمثالت الثقافة اجلزائرية يف الومضات اإلعالنية،

السيميولوجية ملوضوع الثقافة،عدم االقتصار على املسائل التجريدية 
البعيدة عن احلقيقة الواقعية،إذ انه من الضروري معاجلة قضايا الثقافة 

قعي،أو انطالقا من ممارسات وسلوك األفراد يف احلقل االجتماعي الوا

يف خضم التمثل الثقايف الرمزي اجملسد على سبيل املثال يف الومضات 
اإلعالنية، حيت ميكن القول بأن الثقافة هي إنتاج إنساين خيزن يف 
ذاكرة أفراد اجلماعة البشرية على شكل منط من أمناط الصور الذهنية 
ة لرتسم عرب رموزها املعنوية  ودواهلا الضمنية عالمات دالة عن حيا

م وتتعدى ذالك لتصبح كال شامال  ،األفراد وطرق تفكريهم وسلوكيا
ا أن تكون املوجه  ثقافية، لقوى روحية، قيمية وعرفية من شأ

وذجا من مناذج االساسى لصريورة اجملتمع ونشاطه،لتكون بذالك من
اليت بفضلها ميكن قراءة التمثل الثقايف وتصنيفه الصور االيقونية و 
ومن مث فهم وتأويل دواهلا الرمزية  بداعات البشرية،ضمن صريورة اإل

ا،فالتمثل الثقايف وعاء رمزي  وإحلاقها بفضائها السيميائى اخلاص 
ا املعنوية،الصورة الثقافية  حيوى رموزا خاصة بالثقافة، ترتجم عالما

ا اجلماعة البشرية تصورها اخلاص لسلسلة  املشرتكة اليت ترسم 
قيم املوروثة والعادات املكتسبة وكثريا ما تتسع ال األعراف السائدة،

حمدداته الرمزية لتشمل عالمات اعتباطية منبعها الدين واملعتقدات 
وما إىل ذالك من عناصر أخرى ميكن أن تتجلى يف العديد من 
السلوكيات الطقسية والصور احلركية على اختالف معانيها 

لثقايف هوية اجلماعة املشرتكة،ومبثل هذه اخلصوصيات حيفظ التمثل ا
البشرية ويدون عناصر الثقافة يف الذاكرة اجلماعية،لتكون له كنزا 
تتوارثه األجيال على تتابع أزمنتها،لكن هذا التصور الرمزي لنشاط 

يف الوقت ذاته كل القيم اليت تصور خل يف نطاقه و اجلماعة تد
طة اجلماعة على أساسها نفسها وعالقتها باجلماعات األخرى،وبواس

خاصة إذا ما أخذنا  هذه العناصر تسعى إىل نشر التنظيم وتقويته،
بعني االعتبار كون الثقافة تنطوي على عناصر متعددة تتجاوز ما قاله 

Taylor" مل على املعرفة والعقائد ذالك الكل املركب الذي يشت
األخالق والقانون والعادات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه والفن و 

إىل مشوليتها لعالمات حمددة لرمزية عناصر  )7("تمععضوا يف اجمل
أشياء ملموسة من أخرى تندرج ضمنها مكونات مادية و 

لباس،معمار،صناعات تقليدية وألوان خزفية،مما ميكن تصنيفها ضمن 
اليت يتحول شكلها الظاهري،البسيط و  انساق العالمات الدالة،

ضمنية  وامللموس إىل مستوى أعمق نستنطق من خالله عناصر
مرتبطة بالسياق الثقايف الذي حيتضنها،كما تشكل مع الرتاث الرمزي 
 من قصص وأشعار وألغاز وخمتلف األساطري، واخلرافات والقيم،

منوذجا من مناذج النصوص الثقافية واليت يعتربها التحليل 
السيميولوجى وحدة من الوحدات الدالة اليت تبىن عليها سيميولوجية 

  )8( .الثقافة
وم سيميولوجيا الثقافة على أن الثقافة عبارة عن جمموعة من تق

ذا احلقل  النصوص الدالة،وهذا ما يذهب إليه عدد من املهتمني 
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 ،  Claude Lévi-Strauss،Roland Barthesالداليل مثل 
piatigorsky )9( ،ومن هنا ميكن القول أن احلديث عن  وآخرين

 ذا العلم العام الذي يؤطرها،سيميولوجيا الثقافة ينطلق من تعريف ه
ا، وترجع األصول األوىل للسيميولوجيا  ويتبىن مهمة استنطاق دالال

حيث أشار إىل ) Ferdinand de Saussure" )1857-1913" إىل 
وحدد  ،)10(ظهور علم يدرس نظام الدالئل داخل احلياة االجتماعية

 ،)Charles sandres Peirce )1839-1914مفهوم هذا العلم 
ا التيار الصريح الذي ميارس  ورادفه باملنطق حيث أشار إىل كو
ا النظرية العامة  العالمات،ورأى انه ميكن تعريف السيميوطيقا بكو
للعالمات وعالقتها الذهنية فيما بينها،وهي بذالك فلسفة التمثالت 

ا علم )11(اخلاصة بالعالمات ، الشيء الذي حيدد السميولوجيا بكو
كل ظاهرة حاملة للعالمات :"وتنطلق من فكرة أساسها العالمات،

يف  روالن بارثوهي الفكرة اليت أكدها "فهي بذالك منتجة للداللة
سيميولوجيا الداللة حيث أشار إىل انه يعترب السميولوجيا كل دراسة 
تم يف جوهرها بالعالقة القائمة بني عنصرين أساسني 

قة على العديد من العناصر ،وتنطبق هذه العال"المدلول"و"الدال"مها
تم بكل )12(اليت ختتلف يف جوهرها ، من هنا نرى السميولوجيا 

يف  "روالن بارث" نسق دال مهما كانت طبيعته،وهذا ما وضحه
العديد من مقاالته،حيث أشار إىل أن علم السيمياء قائما أساسا 

جة إىل على الداللة،وتنبه إىل العديد من احلقول املعرفية اليت هي حبا
املقاربة السيميولوجية، وهي مقاربة ضرورية عندما تكون األنساق 

ا.دالة شكل من أشكال "ومن هنا ظهر تعريف للسيميولوجيا بأ
البحث الدقيق يف املستويات العميقة لرسالة االيقونية واأللسنية،إذ 

من جهة ويسعى  ةيلتزم فيها الباحث باحلياد واملوضوعية اجتاه الرسال
قيق التكامل من جهة أخرى وذالك بالتطرق إىل خمتلف إىل حت

املستويات املدعمة للتحليل ولذالك جيب حتديد وضعيتها ووظيفتها 
ومل يقف تعريف السميولوجيا عند هذا  )13(.يف إطار املعىن  العام

املفهوم بل ظهرت عدة مفاهيم واجتاهات وتطور البحث 
ثر اتساعا السيميولوجى مما أدى إىل ظهور نسق أخر أك

تم السميولوجيا مشولية،يتضمن هذا النسق عالمات و و  رموز 
باستنطاق داللتها وتصنيف معانيها ومتثيل رمزيتها،يتعلق األمر هنا 
بالنسق الثقايف الذي ولد اجتاها سيميائيا امشل وأكثر داللة أطلق 

 "  la sémiologie de la culture"سيميولوجيا الثقافة"عليه 
على وجود انساق للعالمات داخل  ن بارثروالحيث أكد 

الثقافات املختلفة،وال جيب دراسة هذه العالمات منفصلة عن بعضها 
ا يف إطار وحدة داللية  البعض يل جيب أن تفك رموزها وشفرا
ترتكز يف متثيل معناها على اللغة الطبيعية،وحيث متكن السميولوجيا 

 االجتماعية، الثقافية، دة تفكيك جمموعة التضميناتمن تفكيك وإعا

ا اإليديولوجية، من هنا ظهرت  )14(.على اختالف مستويا
تم  سيميولوجيا الثقافة على اعتبارها اجتاها من السميولوجيا ال 
تم فيها بالشفرات  باالتصال أو التبليغ بالقدرة الذي 
الثقافية،وخمتلف األنشطة اإلنسانية من رموز وعالمات،وهنا تبلورت 

األساسية اليت تقوم عليها هذه السميولوجيا،واملتمثلة يف أن  الفكرة
 الثقافة ما هي إال جمموعة من النصوص تكون دالة بفضل اللغة،

وتعطى داللتها معىن خاصا أو صورة ثقافية متعلقة باجلماعة 
تم سيميولوجي االجتماعية اليت حتتضن هذه الثقافة، الثقافة  او

بصريورة الدليل وتطور املعاين املرفقة  )sémiose(ويعرف   بالسيميوز
به عرب وضعيات اجتماعية خمتلفة، وتعود جذور هذه السيمياء 

إذ كان له الفضل  Claude Lévi-Straussومبادئها األساسية، إىل  
تعمق يف حتديد خصوصية الثقافة تبار الثقافة نظاما رمزيا داال و يف اع

نها وبني الطبيعة يف نظام من خالل دراساته املنصبة حول العالقة بي
القرابة،وإنتاج األساطري،ليشكل بدراسته هذه أرضية خصبة للتحليل 

، غري أن عبارة سيميولوجيا الثقافة تعود إىل )15(والتعمق السيميولوجى
جمموعة من العلماء والباحثني السوفيات،الذين يعرفون باسم مجاعة 

  lvanov, lotman, ouspenski, lekomcevموسكو تارتو 
ويستفيد هذا االجتاه يف الوقت ذاته . rossilandiخاصة  وااليطاليني

ومن النظرية املاركسية ونظريات  من فلسفة األشكال الرمزية لكاسري،
األخبار،وتعترب هذه املدارس واالجتاهات الظاهرة الثقافية موضوعا 

لغات "تواصليا ونسقا دالليا حيمل يف طياته العديد من األنساق
،ليكون سلوك "ية،لغات اصطناعية،الفنون الديانات والطقوسطبيع

اإلنسان صنفا من أصناف التواصل داخل الثقافة،ومتنحه هذه 
  )16( .األخرية رمزيته وداللته اخلاصة
يشمل العديد من  الن التمثل الثقايف هذه السميولوجيا تؤهل

  ة اخلصائص احملددة هلوية اجلماعة البشرية ويرسم معاملها الرمزي
وااليقونية ضمن االجناز اإلنساين الذي يتضح من خالل الصورة 
الثقافية اليت تتقامسها اجلماعة البشرية وتتبادل مفاتيحها الداللية 
وعلى أساسها يتفاعل األفراد الذين يكتسبون هويتهم باعتبارهم 
يفهمون رسائلها ورموزها ويشاركون يف تكوينها وتركيبها وتروجيها 

منية تشكل اخلصوصية الرمزية للجماعة البشرية عرب رسائل ض
من خالل هذا يتضح لنا مدى انطواء متثالث الثقافة على  ،وحمركها

عالمات مشرتكة،تتفق يف تأويلها الذاكرة اجلماعية وتنفرد يف نفس 
الوقت برموز ثقافية متيز اجلماعة البشرية واحلقل الثقايف الذي حيويها 

نيف الثقافات،كما حيدد يف الوقت وهى املعيار الذي يسمح بتص
ذاته التنوع الداليل يف العالمات واختالف القراءات السيميائية 
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ملختلف النصوص والصور الثقافية،وبناء على هذه الرموز اخلاصة 
تتحدد اهلوية الثقافية للجماعة واليت تنسب إليها رموز ثقافية خاصة 

ا حتتويها الصورة الثقافية احملددة لتمثل الثقا فة اجلزائرية على اعتبارها أ
تؤمن بعناصر ال تنفصل عن خصوصية األفراد املبدعني هلا إذ تؤمن 
بكل ما هو أسطوري عقائدي كما تشدد على مبدأ العرف وسيادة 
ا ثقافة قيمية  التسيري اجلماعي والسيطرة الذكورية ناهيك عن كو

الفرد متجد كل ما هو قدسي وتلتمس من معامله ما يدعم وجود 
وقوته من خصوبة وشرف ورجولة، كم ميكن تصنيفها ضمن الصور 
املعنوية الرمزية واليت رسم أبعادها العالماتية اإلدراك البشري عرب 
صريورة التجربة االجتماعية املشرتكة لتكون بذالك نسقا عالمايت 
ذهين تدونه الذاكرة اجلماعية وتتداوله على شكل عالمات اعتباطية 

البعد التداويل معان جديدة حتدد مستويات أخرى  تكتسي بفعل
للقراءة الضمنية،ما من شأنه أن يشحن العالمات مبعان جديدة 
وحيور املعاين األصلية هلا وفق مقتضيات الفضاء السيميائى الذي 
حيويها ويتعمق اثر البعد التداويل وفق خصوصية السياق الثقايف 

أبعاده صور معنوية تتناقلها اجلزائري على اعتباره شفوي رمزي ترسم 
  . )17(املوروثات الشفوية والسلوكيات الطقسية على اختالف أبعادها

هذا التمثل الثقايف الذي كان عرب ممر من الزمن صورة اجملتمع 
ودعامته األساسية استوىف نقاشا كثريا يف عالقته بوسائل اإلعالم 

ئرية ويسعى حيث أن هناك  من يرى أن فيه خطر على الثقافة اجلزا
ويعترب اجملتمع  ،إىل تذويبها يف الصناعة اإلعالنية املوجهة للجماهري

هذه اجلزائري من بني اجملتمعات اليت تسعى جاهدة للوقوف يف وجه 
حىت حيافظ على هويته وثقافته وحىت كيانه الذي الصناعات اإلعالنية 

يف اكتسبه عرب التاريخ حيث عرفت اجلزائر حضارات خمتلفة سامهت 
تشكيل أصوهلا الثقافية والعربية والرببرية واإلسالمية الضاربة يف 

هذا املزيج احلضاري أدى بالضرورة إىل حتديد جمموعة من  )18(التاريخ
املميزات الثقافية اليت متيز اجملتمع اجلزائري عن باقي اجملتمعات 

نية عن طريق الرتبية الدي أاالحرتام الذايت وهو االحرتام الذي ينش:مثل
إذ تنص تعاليم اإلسالم على صيانة وتعزيز وتقدير الفرد لذاته 
فيستطيع معاجلة مشاكله اليومية عن طريق الصرب واالحتساب يف 
حالة االبتالء والتوكل على اهللا ويذكر حممد الغزايل أن الصرب واألمل 

 )19(مها أسلحة اليوم اليت تضمن املسلم من االضطرابات النفسية
رية حيث عاىن اجملتمع اجلزائري من ويالت االستعمار إضافة إىل احل

إضافة إىل قيمة األمن  )20(مما جعل احلرية من قيمه الثقافية األصيلة
إن ابرز العادات "والسلم والتعاون حيث يقول امحد بن نعمان

والتقاليد السائدة يف اجلزائر تعود إىل أزمنة ضاربة يف القدم  وهو 
، لكن يف بعض )21( .ي ويعرف بنظام التويزةتقليد ينفرد به اجلزائر 

األحيان جند أن هذه املميزات الثقافية للثقافة اجلزائرية تكاد تنعدم يف 
ا تروج  اإلعالنات التلفزيونية اليت تبثها القنوات اخلاصة،وجند أ
لثقافات غربية خاصة عندما تكون هذه الومضات مستوردة ويتم 

ا هذا ما جيعل الثقافة اجلزائرية يف حمل القيام فقط برتمجة لغوية حملتو  يا
الذوبان واالنصهار يف هذه الثقافات الغربية مما يؤدي بالضرورة إىل 

 .فقدان اهلوية الثقافية للمجتمع اجلزائري
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  الصحافة المكتوية الجزائرية أزمة انهيار أسعار النفط في
 دراسة تحليلية لجريدتي الخبر والشروق الجزائريتين

  عائشة لصلج 
  سطيف ، باغيندجامعة محمد لمين  ،قسم علوم اإلعالم واالتصالأستاذة مساعدة قسم أ 

  
 :إشكالية الدراسة وأهميتها

يكتسي اإلعالم يف اجملتمعات احلديثة أمهية بالغة، فهو يعد من 
ى املؤثرة يف السلوك البشري، ويؤدي دورا حموريا يف احلياة القو 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية لكافة اجملتمعات، إذ 
يتعدى دوره من نقل اخلرب إىل التأثري يف املشهد، بل وصنع احلدث 

  .يف الكثري من األحيان
ر وتعد الصحف، باعتبارها وسيلة إعالم مجاهريية، أحد املصاد

األساسية للقوة داخل اجملتمعات املختلفة، لذا يرفض الباحثون النظر 
إىل الصحافة ووسائل اإلعالم باعتبارها بناءات ثانوية خاضعة متاما 
ا  ا لتأثريات سياسية واقتصادية من خارجها، ويرون أ يف توجها
متتلك مقومات ذاتية للقوة تتمثل يف خلق معاين ثابتة لألحداث، 

خالل نظام املعلومات اليت تقدمها هذه الوسائل اإلعالمية وذلك من 
ا على إضفاء مسات معينة على األحداث واملواقف  جلمهورها وقدر

  .والشخصيات
وهذا ما حييل إىل عالقة اإلعالم بالواقع واليت خلصها عامل 

إن الواقع الذي : فيما يلي  Quéré Louisاالجتماع لويس كريي 
إلعالم حيمل طابعا متناقضا، ألنه انعكاس تطلعنا عليه وسائل ا

للواقع وبديل ملرجعيته يف ذات الوقت أو يقوم مقامها، فوسائل 
ا تعيد إنتاج الواقع بينما تقوم بتشكيله قطعة قطعة،  اإلعالم تبدو أ
ليملك مظاهر صور طبق األصل للواقع ويشكل متثال له يف آن 

  )1(واحد
الصحافة على وجه وتزداد درجة اعتماد اجلمهور على 

اخلصوص، ووسائل اإلعالم عموما، يف ظل عدم االستقرار 
االجتماعي، أو الصراع، أو األزمات الطارئة، خللق معاين وتفسريات 

من هذا املنطلق تتضح أمهية الصحافة يف تقدمي . لتلك األحداث
املعلومات وتفسريها والتعليق عليها لتهيئة املناخ العام للتكاتف مع 

ا، كما ميكن للصحافة أن تكون طرفا فاعال يف  األزمة وأسلوب إدار
  . املستويات املختلفة لألزمة

فإذا كانت مهمة وسائل اإلعالم هي بناء املعىن وتأطري رؤيتنا 
للعامل، فإن عمليات التأطري وبناء املعىن تنشط عند تغطية األزمات 

يزداد الطلب  ففي فرتة األزمة. واحلروب، ويزداد تأثريها يف املتلقي
على املعلومة اإلعالمية بغية استكشاف جمريات األزمة وواقعها، 

وترقب النتائج أو حالة االستقرار، ويكون املتلقي أكثر استعدادا 
ويكتسب اخلطاب اإلعالمي أمهيته خالل . للتأثر وقابلية االخرتاق

األزمة من منطلق كونه ال يكتفي بتصوير الواقع ونقله، بل يسعى، 
يئة األرضية املعرفية والسياقية املناسبة أكث ر من أي زمن أخر، إىل 

   )2(.للمتلقي حلمله على تبين مقاربة توافقية ما حول األزمة
وتؤكد الدراسات العلمية اليت تعرضت للتأثري املتبادل بني األزمة 

   )3( :واإلعالم على النتائج التالية
اإلعالم وخاصة ما أمهية الدور الوسيطي الذي تقوم به وسائل 

تقدمي املعلومات، شرح أمهية ومغزى : يتعلق بإجناز املهام التالية
 .األحداث، بناء الوفاق االجتماعي، وختفيف التوتر والقلق

جتذب األزمة اهتمام وسائل اإلعالم، ولكنها أيضا وباملقابل 
جتذب اهتمام الرأي العام بوسائل اإلعالم، والذي يصبح أكثر تعرضا 

وهذا ما يفسر حقيقة أن ظروف األزمة تتميز دائما . داما هلاواستخ
 .باالستخدام املكثف لوسائل اإلعالم

اية سنة  فإن أبرزها على  2014وإن تعددت وتنوعت أخبار 
ا على البلدان اليت  يار أسعار النفط وتداعيا اإلطالق كان أزمة ا

بارزا يف  تسري على اقتصاد امليزانية، ويلعب تصدير النفط دورا
ا   .اقصاديا

ا على  وتعترب اجلزائر من أهم الدول اليت تعتمد يف اقتصاديا
تصدير النفط من هنا كانت من أكثر الدول اليت شهدت نقاشات 
ا على احلياة  وسجاالت يف الفضاء العام حول هذه األزمة وتداعيا

وكانت من أهم وسائل .  االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية
طراف هذه النقاشات وسائل اإلعالم املختلفة واليت كانت ساحة وأ

  .ملعاجلة املوضوع وطرحه على الرأي العام
على ضوء ما سبق طرحه، حتاول هذه الدراسة التعرف على 
املعاجلة الصحفية لألزمة وقضاياها يف صحيفتني من أهم وأعرق 

وإعطاء صورة الصحف اجلزائرية ومها جريدتا اخلرب والشروق اليوميتني، 
ا من خالل طرح التساؤل . واضحة عن طبيعة تلك املعاجلة واجتاها

  التايل
ما طبيعة المعالجة الصحفية ألزمة انهيار أسعار النفط في 

  صحيفتي الخبر والشروق الجزائريتين؟
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  :تساؤالت الدراسة
يار أسعار النفط من  ما مدى اهتمام اجلريدتني حمل الدراسة بأزمة ا

 وقع؟حيث امل

 ما هي األنواع الصحفية اليت وظفتها اجلريدتان ملعاجلة األزمة؟

ما هي املوضوعات اليت ركزت عليها اجلريدتان حمل الدراسة خالل 
 تناوهلا لألزمة؟

ا اجلريدتان حمل الدراسة يف معاجلتها  ما هي املصادر اليت اعتمد
 لألزمة؟

 ريدتني حمل الدراسة؟ما هو اجتاه املعاجلة يف األنواع الصحفية يف اجل 

ما هي أوجه التشابه واالختالف يف معاجلة الصحيفتني حمل الدراسة 
  لألزمة؟

   :تتمثل أمهية الدراسة يف املرتكزات التالية :أهمية الدراسة
تأيت هذه الدراسة لتعطي صورة واضحة لطبيعة اهتمام الصحف 

يار أ سعار النفط اجلزائرية ممثلة يف جريديت الشروق واخلرب بأزمة ا
 .وحجم التغطية وطرق معاجلتها

يتنامى اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم يف أوقات األزمات 
دد أمن اجملتمع، فلقد أوضحت دراسات أنه كلما زادت درجة  اليت 
عدم االستقرار يف اجملتمع، زاد اعتماد أفراده على الوسائل اإلعالمية، 

استثنائية يف اجملتمع، لذلك فإن  وحالة عدم االستقرار هذه متثل حالة
املعاجلة اإلعالمية ملثل هذه األزمات ميثل أيضا حالة استثنائية يف 
ا وحتشد  العمل االجتماعي، إذ تستنفر الوسيلة اإلعالمية كل طاقا

     )4(.جهودها ملتابعة احلدث وتقدمي تقارير حية عن وقائعه ومستجداته

  :أهداف الدراسة
يار أسعار النفط  التعرف على طبيعة املعاجلة اإلعالمية ألزمة ا

 .يف الصحف اليومية اجلزائرية، من حيث املوضوعات واملصادر

 .التعرف على اجتاه املعاجلة الصحفية لألزمة يف اجلريدتني

التعرف على نقاط التشابه واالختالف بني اجلريدتني حمل 
 .الدراسة يف معاجلة األزمة

  :الدراسات السابقة
: املواضيع االقتصادية يف الصحافة املكتوبة اجلزائرية: أوهابية فتيحة

مثال تطبيقي عن معاجلة الصحف :املميزات الرئيسية للمضامني
اليومية املكتوبة اجلزائرية ملواضيع وقضايا العالقات االقتصادية 

 )5(الدولية

حاولت الدراسة وصف وحتليل املضامني املتمحورة حول 
الدولية يف الصحف اليومية اجلزائرية خالل سنة  العالقات االقتصادية

، من خالل دراسة ميدانية استهدفت عينة ممثلة للصحف 2000

الوطنية الناطقة بالعربية وأخرى ممثلة للصحف الوطنية الناطقة 
  .بالفرنسية

صحيفة اخلرب، : ومتثلت مفردات عينتها يف الصحف التالية
  . Libertéفة ، صحيAl moudjahidصحيفة النصر، صحيفة 

  :ومتثلت أهم النتائج اليت توصلت إليها 
اهتمام الصحف باملصادر كان مقتصرا يف أغلب األحيان على 
الصحفيني، أو على جعل املوضوع دون توقيع، وجمهول املصدر يف 
أحايني كثرية، يف حني مل يول االهتمام بباقي املصادر خصوصا 

 .وكاالت األنباء

مواضيع وأخبار العالقات الدولية الدولية  االجتاه العام الذي ساد
هو االجتاه اإلجيايب، حيث حرصت أغلب الصحف على إبراز 

 .األفكار املؤيدة للمسار املنتهج يف العالقات السائدة بني الدول

اهتمام كبري أولته الصحف لوظيفة اإلعالم ووظيفة إرفاق 
ص التفاصيل اخلاصة باألحداث اهلامة، وهي مؤشرات تعكس حر 

 .هذه الصحف على إيصال األخبار كاملة ومستوفية اجلوانب

معالجة الصحافة السعودية اليومية : محمد شحدة علي الحروب 
 )6( .للشأن االقتصادي دراسة تحليل مضمون

هدفت الدراسة إىل التعرف على التغطيات الصحفية واألحداث 
ة العربية االقتصادية وقضاياها يف الصحف اليومية الصادرة يف اململك

السعودية، وإعطاء صورة واضحة عن طبيعة تلك التغطيات وحجمها 
ا على . وطرق معاجلتها للشأن االقتصادي باإلضافة إىل معرفة قدر

القيام بدورها األساسي املتمثل يف توفري املعلومات وتقدمي احللول 
ملساعدة القارئ على استيعاب املستجدات واألحداث يف اجملاالت 

  .دية، والتعرف إىل مسات املضمون االقتصادي وخصائصهاالقتصا
واستندت الدراسة يف وصفها للظاهرة موضوع البحث وتفسريها 

نظرية ترتيب األولويات، ونظرية االعتماد : إىل ثالث نظريات هي
واتبعت الدراسة .على وسائل اإلعالم، ونظرية املسؤولية االجتماعية

أسئلتها املنهج الوصفي،  من أجل حتقيق أهدافها واإلجابة عن
مستخدمة أسلوب حتليل املضمون، بشقيه الكمي والكيفي، حيث 
: جرى التحليل على عينات من الصحف السعودية اليومية ممثلة يف

  .صحيفة عكاظ، صحيفة الرياض، وصحيفة اليوم
وتوصلت الدراسة إىل أن الصفحات االقتصادية يف الصحف 

تم السعودية اليومية أولت اجلانب ا إلخباري األمهية الكربى، ومل 
بنفس الدرجة بالتفسري والتحليل، كما بينت النتائج أن الصحف قد 
تنشر مواد دون اإلشارة إىل مصدر املادة التحريرية، ويعد هذا سببا 

كما أظهرت النتائج أن مؤسسات القطاع . من أسباب أزمة املضمون
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حافة اليومية اخلاص ترتب مضمون الصفحات االقتصادية يف الص
  .السعودية وفق ما تتمتع به من تأثري قوي على حمتوى املضمون

كما بينت الدراسة أن العالقة بني النظام االقتصادي واملؤسسات 
ا تفتقد التوازن، ومن االستنتاجات  الصحفية تتسم بالتعاون إال أ
اليت توصلت إليها الدراسة ضعف الصحافة االقتصادية يف الصحف 

  .مما حيول بينها وبني القيام بدورها ومسؤوليتها اجتاه اجملتمعاليومية 
  : مفاهيم الدراسة

ُ                                                 ت عترب عملية حتديد املفاهيم عملية مهمة وأساسية يف ضبط 
                                             ّ               التصور واملسار البحثيني، حيث يكون الدارس على بي نة من أمره وهو 

 فاملفاهيم هي اخللفية اليت يرتكز حياول اإلجابة عن إشكالية حبثه،
عليها البحث العلمي، وحتديدها يساعد الباحث على توضيح 
معانيها وإزالة الغموض حوهلا، وذلك طبعا ال يتم بطريقة عفوية أو 

  )7(اعتباطية بل وفق منطلق علمي ووحدة منهجية مالئمة
أن   Wolf Dieter Eberweinويقول الباحث دينر ابروين 

النظري للبحث وتدقيق  صياغة املفاهيم هي القاعدة األساسية للبناء
  .العبارات ضروري لتعيني الظواهر اليت نسعى إىل وصفها وشرحها

وعمليا تتضمن مداخليت جمموعة من املفاهيم اليت ترتابط 
املعاجلة : وتتفاعل فيا بينها لتشكل اإلطار العام للدراسة، وهي

  .اإلعالمية، األزمة، إعالم األزمات
شرتك مع مفهوم املعاجلة يف تناول تتعدد املفاهيم اليت ت: المعالجة

احلدث اإلعالمي، فهناك من يطبق عليها اسم املعاجلة اإلعالمية، أو 
 التغطية جاء تعريف وقد .التغطية الصحفية أو التناول اإلعالمي

 (Le dicom) قاموس يف (La couverture médiatique)الصحفية

ا على  عن لواقعا من فعل تغطية لضمان الصحفي به يقوم عمل أ

     )8(املعلومات ونشر مجع طريق

ا على اإلعالمي المعجم يف الصحفية التغطية مفهوم ورد كما  :أ

 معني، حبدث اخلاصة والتفاصيل على البيانات احلصول عملية"

 وأين ومىت هذا احلدث وقوع بأسباب واإلحاطة به املتعلقة واملعلومات

 واحلقائق املعلومات من ذلك وغري ...فيه املشرتكني وأمساء يقع؟ وكيف

 صاحلا جتعله اليت والعناصر للمقومات مالكا احلدث اليت جتعل

    )9(للنشر

ا  ا الطريقة اليت تتناول  وجاء يف معىن املعاجلة اإلعالمية أ
الصحف قضية أو حدثا أو موضوعا، وفقا لسياسة حتريرية معينة، 

 : ملتتحدد بناء على سياسة الصحيفة وملكيتها، وتش

      .أمناط التحرير املستخدمة  .املضمون وأساليب التأثري

 .اإلخراج الصحفي

كيف : كما أن املعاجلة تركز يف األساس على سؤال مفاده
   )10(تعاملت الصحيفة مع تلك القضية أو ذلك احلدث؟

وترصد الدراسات العلمية اليت تناولت اإلدارة اإلعالمية لألزمات 
  )11( :عاجلات اإلعالمية، وهيأن مثة نوعان من امل
وتستخدم تغطية متيل إىل التهويل واملعاجلة : املعاجلة املثرية

السطحية واليت ينتهي اهتمامها باألزمة بانتهاء احلدث، وهي معاجلة 
 .مبتورة تؤدي إىل التضليل وتشويه وعي اجلمهور

، وهي اليت تتعرض إىل اجلوانب املختلفة لألزمة: املعاجلة املتكاملة
مواقف األطراف املعنية، األسباب، السياق، التطورات واألفاق، 

 .وتتسم هذه املعاجلة بالعمق والشمولية واملتابعة الدقيقة

واملعاجلة الصحفية يف دراسيت هي طريقة تناول الصحافة اليومية 
يار أسعار النفط من حيث الشكل واحملتوى   :اجلزائرية ألزمة ا

ا األشكال الصحفية، اخلصائص الشكلية للمحتوى  ويقصد 
 .مكان النشر يف الصحيفة واملصادر املعتمدة

ا املواضيع اليت مت الرتكيز عليها : اخلصائص املوضوعية ويقصد 
.                                                  يف تغطية األزمة، واجتاهات املضمون

  krineinالكلمة الالتينية إىل  crisisترجع أصول كلمة أزمة  :األزمة
لذلك فإن األزمة تعين حلظة قرار   to decideومعناها أن تقرر 

decisive moment  أي وقت صعوبة وشدة يهدد تاريخ شخص أو
   )12(منظمة

أن مفهوم   Edgar Morinويؤكد عامل االجتماع إدغار موران 
صرة، وعمم األزمة انتشر يف القرن العشرين يف كل ميادين العلوم املعا

انتشاره على درجة إفراغه من حمتواه، ليصبح عبارة عن صورة منطية ال 
تعرب، يف آخر املطاف، سوى عن الفوضى والتشخيصات والتوقعات 

فجوة على مستوى معرفتنا لألزمة، وأخرى : اليت حتصد فجوة مزدوجة
 .)13(على صعيد الواقع االجتماعي الذي تظهر فيه

واملقصود به حالة استثنائية تعيشها : ألزماتإعالم األزمة، إعالم ا
املؤسسات اإلعالمية استجابة ألزمة سياسية أو أمنية يف اجملتمع، 
تنشط فيها برامج التغطية اإلعالمية وترتفع فيها نسبة اعتماد اجلمهور 

فالتخريج اإلعالمي لألحداث وطريقة  )14( .على الوسيلة اإلعالمية
ها من خالل طبيعة تدرميها، أي تأويلها بإعادة تشكيل عناصر 

حتويلها إىل مادة درامية، استجداء للعاطفة ولدفع اجلمهور 
ا وأن مصريه ومصاحله  الستمالكها، أي اإلحساس القوي بأنه معين 
ا، من خالل سرعة بث وتوزيع املادة اإلعالمية املتعلقة به  مرتبطة 

ن متثل واخرتاقها للمسافات والثقافات كلها مؤثرات تكشف ع
 .)15(وسائل اإلعالم لألزمات
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 : أزمة انهيار أسعار النفط

يار أسعار  قبل بدء التحليل وجب علينا علميا التطرق ألزمة ا
ا، من أجل فهم أعمق لسريورة البحث   .النفط وبعض معطيا

حالة من القلق واهللع  2014شهد االقتصاد العاملي خالل سنة  
مع تراجع الطلب عليه، ووفرة ، تزامنا خنفاض أسعار النفطال

املعروض، هذه األحوال اليت سيطرت على دول العامل شهدت هبوطا 
يف مؤشرات األسواق العاملية، بعد تراجع أسعار خام برنت منذ مطلع 

    ً                 دوالرا  للربميل، ما يعين  84الصيف املاضي واليت وصلت إىل أقل من 
 .ملاضييونيو ا/مقارنة بشهر حزيران  % 20اخنفاضا نسبته 

ويبدو تراجع أسعار النفط إىل ما دون املائة دوالر للربميل للمرة 
األوىل منذ عام ونصف العام، حمريا خلرباء السوق مع الكثري من 
 .التكهنات حول أسباب الرتاجع ومدى استمراريته يف املدى املنظور

2014ويبني املخطط التايل منحىن هبوط أسعار النفط يف سنة  
)16(   

 
على الرغم من اختالف الباحثني يف حتديد  :طار النظري للدراسةاإل

مفهوم األزمة، إال أن معظم الدراسات العربية ذات الصبغة التطبيقية 
اختذت من نظرية التأثري اإلعالمي مرتكزا نظريا رئيسيا يف صياغة 
منهج البحث وإجراءاته امليدانية، وتتصدر نظرية االعتماد على 

نظريات التأثري اإلعالمي يف هذا النوع من وسائل اإلعالم 
الدراسات، وال شك أن الفرضية الرئيسية هلذه النظرية تقدم تفسريا 
علميا قويا ملناسبة تطبيقها على إعالم األزمات، إذ تفرتض النظرية 
أن اجلمهور يلجأ إىل وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته املعرفية وبلورة 

ينة، وكلما زادت درجة عدم االستقرار مواقفه السلوكية يف مواقف مع
   )17( .يف اجملتمع، زاد تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم

ويكتسب اخلطاب اإلعالمي أمهيته خالل األزمة من منطلق كونه 
ال يكتفي بتصوير الواقع ونقله، بل يسعى، أكثر من أي زمن أخر، 

يئة األرضية املعرفية والسياقية املناسبة للمتلقي حل مله على تبين إىل 
  .)18(مقاربة توافقية ما حول األزمة

وتقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على جمموعة من 
  :)19(الفروض الفرعية تأيت يف طليعتها

ختتلف درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نتيجة التغريات 
ات املستمرة، وتبعا هلذا االختالف تزيد أو تقل احلاجة إىل املعلوم

واألخبار، ففي حالة عدم االستقرار االجتماعي تزداد احلاجة 
 .للمعلومات، فيكون األفراد أكثر اعتمادا على وسائل اإلعالم

يعد النظام اإلعالمي مهما للمجتمع، وتزداد درجة اعتماد 
 .اجلمهور عليه يف حالة إشباعه حلاجاته

 : راسة ومنهجهانوع الد

ات الوصفية، اليت تستهدف تنتمي هذه الدراسة إىل الدراس
ا يف وضعها الراهن، وال تقف عند  وصف الظاهرة وعناصرها وعالقا
حدود الوصف اجملرد للظاهرة، بل تتعداه لتشمل وصف العالقات 
والتأثريات املتبادلة والوصول إىل نتائج تفسر العالقات السببية 

ا ئص من هنا تأيت هذه الدراسة لتصف وحتلل خصا )20( .وتأثريا
يار أسعار النفط يف الصحافة اجلزائرية  املعاجلة اإلعالمية ألزمة ا
اليومية، مث مقارنتها يف سياق حتليلي للتعرف على حماور االتفاق 
واالختالف موظفة املنهج العلمي الكمي املتمثل يف حتليل املضمون، 
وفق إجراءات وأسلوب حتليل املضمون املتبع يف البحوث اإلعالمية، 

التحليل الكمي من أبرز مسات حتليل املضمون، حيث يتيح  ويعد
يئ وجود  هذا املنهج استخدام الطرق واألساليب اإلحصائية اليت 
تبويب وتصنيف للفئات وجدولة للوحدات، وقياس نتائجها والتعبري 
دف إىل التحقق من املوضوعية والتقليل من  عنها بقيم عددية 

  .األخطاء
من املناهج الوصفية اليت تعتمد على  ومنهج حتليل املضمون

الوصف الظاهري حملتوى املادة اإلعالمية، حيث يتميز هذا النوع  من 
املناهج باملرونة يف تفكيك ما ينتجه القائمون باالتصال يف وسائل 

  .)21(االتصال اجلماهريي
وعرف بريلسون حتليل املضمون على أنه أسلوب البحث الذي 

واملوضوعي واملنهجي للمحتوى الظاهر يهدف إىل الوصف الكمي 
يف العملية االتصالية واإلعالمية، ومن خالل هذا التعريف ميكن 

  )22( :اشتقاق عدة عناصر يعتمد عليها هذا األسلوب املنهجي وهي
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ا التجرد من الدوافع الذاتية للباحث، حبيث : املوضوعية ويقصد 
حثني آخرين ميكن إعادة تطبيق الدراسة مرات أخرى من قبل با

 .   والوصول إىل نفس النتائج

ويشمل التطبيق الكامل لعدد من اخلطوات العلمية : التنظيم
املنهجية الدقيقة، وحتديد فئات الدراسة، حبيث ميكن أن تندرج حتتها 

 . كل أصناف املادة املراد حتليلها

ويقصد به تسجيل التكرار  أو القيمة الرقمية : االستخدام الكمي
 .ي نوع من تصنيفات احملتوىحلدوث أ

ويعين بذلك أن أسلوب حتليل املضمون يعتمد :احملتوى الظاهر
على حتليل املعىن الظاهر يف احملتوى اإلعالمي دون االلتفات إىل 

 .معاين كامنة وغري ظاهرة يف الرسالة اإلعالمية

بعد مراجعات األدبيات املتعلقة باملوضوع   :أداة جمع البيانات
لى الدراسات السابقة واإلطالع على عدد من واإلطالع ع

االستمارات يف الدراسات والبحوث ذات العالقة باملوضوع، قامت 
الباحثة بتصميم استمارة حتليل املضمون لتطبيقها على الصحف حمل 
الدراسة، وفقا ألهداف البحث وتساؤالته، ومت حتديد فئات التحليل 

  .واضح ودقيقاملرتبطة بتساؤالت البحث وأهدافه بشكل 
تعد مرحلة من مراحل حتليل   : تصنيف المحتوى وتحليل الفئات

املضمون تنطلق من النص املراد حتليله، فهي ترتبط بأسلوب التجزئة 
أي تدرس الكل إىل تقسيمات ذات خصائص ومواصفات جتسد 
علميا املفاهيم النظرية والفرضيات والتساؤالت اليت حددها الباحث، 

 الرئيسية والثانوية اليت حتتويها املادة إىل عدة فئات بتصنيف املضامني
  .رئيسة

  :فئات المضمون
 :فئة الموضوع

ا مواضيع األزمة اليت تناولتها الصحف حمل الدراسة  يقصد 
 : وتتضمن

تداعيات األزمة   -   استشراف األزمة  -أليات مواجهة األزمة  
ات األزمة على تداعي -   حتليل األزمة  -على الصعيد احمللي   

  الصعيد الدويل
وتناولت دراسيت فئة املصادر الداخلية  :فئة مصدر النص اإلعالمي

واخلارجية متثلت املصادر الداخلية يف احملرر الصحفي، املراسل 
الصحفي أما املصادر اخلارجية ففي وكاالت األنباء واخلرباء 

 .واملتخصصني

ا رصد اجتاه النصوص ا: فئة االتجاه حنو  إلعالميةويقصد 
معني وذلك وفقا ألهداف الدراسة، وهي أيضا الفئة  قضية أو حدث

اليت توضح التأييد أو الرفض أو احلياد يف املضمون موضع التحليل 
  . )23(بالنسبة للموقف أو القضايا أو املوضوعات املتضمنة فيه

 .مؤيد، معارض، حمايد ويأخذ االجتاه ثالث أشكال

  :فئات الشكل
وهي القوالب الصحفية اليت وضعت فيها : ل الصحفيفئة الشك

 .اخلرب، التقرير، التحقيق، الريبورتاج: وهي املادة اإلعالمية

يار أسعار النفط  :فئة الموقع وتتعلق مبوقع املوضوعات اخلاصة با
على صفحات اجلريدتني، حيث يرتبط موقع املادة اإلعالمية باألمهية 

قع بالصفحة األوىل، الصفحات املعطاة للموضوع، ويرتبط املو 
 .الداخلية، أو الصفحة األخرية

وهي الوحدات املستخدمة اليت يظهر من خالهلا  :وحدات التحليل
تكرار املادة املدروسة، وقد استخدمنا وحدة التحليل املتمثلة يف وحدة 
الفكرة يف سياق الفقرة، إذ تعد الفكرة من أكثر وحدات التحليل 

ا تعطي استعماال يف حبوث ا إلعالم اليت تعتمد على حتليل احملتوى أل
داللة الجتاه املضمون وعن طريقها ميكن فهم املعاين املتضمنة 

ذا اعتمدنا اختيار التكرار كوحدة قياس )24(.فيه   .و
مت اختيار جريديت اخلرب   :مجتمع الدراسة وعينة التحليل

ما أكثر اجلرائد اجل زائرية مقروئية والشروق اليومني على اعتبار أ
وأكثرها مجاهريية لدى اجلمهور اجلزائري، فهاتني اليوميتني أصبحتا، 
بال منازع، ومنذ مطلع األلفية الثالثة تقودان الصحافة يف اجلزائر، 
حيث تسحبان يوميا ما يزيد عن مليون نسخة، وهو مؤشر دال وغري 

ها أو مسبوق يف تاريخ الصحافة يف اجلزائر، الناطقة بالعربية من
  .بالفرنسية، مما يؤكد هيمنتها على فضاء الصحافة يف اجلزائر

وقد اعتمدت يف دراسيت على أسلوب  العينة القصدية اليت 
ا طريقة االختيار العمدي : عرفها مسري حممد حسن على أ

من جانب الباحث لعدد من وحدات  والتحكمي أي املقصود 
ا متثل اجملتمع     )25(األصلي متثيال صحيحااملعاينة، يرى الباحث أ

ا العينة من أمساء الصحف  كما يعرفها حممد عبد احلميد على أ
أو الربامج أو األعداد أو األيام اليت يلجأ إليها الباحث، وإىل 
اختيارها ملواصفات معينة وحمددة مسبقا، حبيث ال يكون لفريق 

  )26( .البحث حرية االختيار
، ديسمرب 2014شهر نوفمرب  :أشهر  3من هنا  مشلت الدراسة 

، وقد مت اختيار هذه الفرتة الزمنية للتحليل 2015وجانفي  2014
ا األشهر اليت هبط فيها سعر النفط هبوطا كبريا،  على اعتبار أ

  - 16انظر املنحىن صفحة  -واملنحىن السابق يبني ذلك 
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من هنا قمت باحلصر الشامل ألعداد الثالث أشهر حيث جرى 
 90وعددا بالنسبة جلريدة اخلرب  90عددا كاملة،  180ى التحليل عل

  .بالنسبة جلريدة الشروق اليومي
صدر أول عدد من هذه اجلريدة يف : بطاقة فنية ليومية الخبر

 26من طرف جمموعة من الصحفيني،  1990الفاتح من نوفمرب 
صحفي، ويف ظرف عشر سنوات أصبحت أكرب صحيفة يف اجلزائر 

  .نسخة 4000بتجاوز سحبها 
تصدر يومية اخلرب عن شركة اخلرب وهي شركة ذات أسهم 
حمدودة، يغطي سحبها الواليات الثمانية واألربعني كاملة، حيث 
تتوزع مكاتبها على كافة الواليات، وقد تنوعت العناوين وامللحقات 

اخلرب تسلية، اخلرب حوادث، اخلرب : اليت تصدر عن مؤسسة اخلرب منها
  )27( .ونية وقناة فضائيةسات، ونسخة الكرت 

على عكس جريدة اخلرب، يعود : بطاقة فنية ليومية الشروق
تأسيس يومية الشروق إىل السيد على فضيل بعد انقسام طاقم 

وهي يومية جزائرية صدر  ،1991الشروق العريب الذي أنشأ يف ماي 
  .2000باللغة العربية، صدر العدد األول منها يف نوفمرب سنة 

الصحيفة يف الساحة اإلعالمية فهي حتتل املرتبة أما مكانة 
اخلامسة من حيث املقروئية يسن جممل اجلرائد الصادرة باللغتني 
العربية والفرنسية، واملرتبة الثانية بعد اخلرب بالنسبة للجرائد الناطقة 

  . بالعربية
  :نتائج الدراسة التحليلية

 .سعارموقع المادة اإلعالمية المتعلقة بأزمة انهيار أ

  المجموع  الخبر  الشروق  الصحف
  % التكرار  %  التكرار  % التكرار  

  21.6  48  24.4  33  17.2  15  الصفحة األولى

  86.4  152  86.8  93  67.8 59  الصفحات الداخلية

  9.9  22  6.6  09  14.9 13  الصفحة األخيرة

  100  222  100  135  100  87  المجموع

  لمتعلقة بأزمة النفط في عينة الدراسةيوضح موقع المادة الصحفية ا  01جدول رقم
يار أسعار النفط يف الصحيفة من املؤشرات  يعترب موقع أزمة ا
اهلامة اليت تعكس درجة اهتمام الصحيفة بالقضية، حيث يرى خرباء 
اإلعالم والتحرير الصحفي أن هناك تفاوتا يف أمهية صفحات اجلريدة 

  .لقراءة لدى القراءتبعا ملدى سهولة قراءة كل منها، وعادات ا
وهنا يشار دائما إىل الصفحة األوىل، مث اخللفية من اجلريدة اللتني 

  )28(حتظيان بأمهية مطلقة مقارنة بالصفحات األخرى
وتوضح بيانات اجلدول السابق أن الصفحات الداخلية جاءت 

على مستوى اجلريدتني، تلتها الصفحة األوىل بنسبة   86.4بنسبة 
االهتمام الذي أويل للموضوع من قبل  عكسوهي نسبة ت 21.6

  9.9ويف األخري جاءت الصفحة األخرية بنسبة . اجلريدتني

أما على مستوى كل جريدة، فقد سجل فارق طفيف على 
صعيد البيانات حيث جاءت الصفحات الداخلية بأكرب نسبة يف 

، وهذا الحتواء اجلريدة على صفحة 86.4جريدة اخلرب بنسبة 
تضم حتليالت وقراءات  7أو  6ة غالبا ما تكون رقم اقتصادية قار 

    67.8للموضوع، أما يف جريدة الشروق فجاءت بنسبة 
وعن الصفحة األوىل واألخرية أيضا نسجل اختالفا طفيفا بني 

يف جريدة اخلرب  21.6اجلريدتني حيث كانت الصفحة األوىل بنسبة 
تنم باالهتمام  يف جريدة الشروق وكانت معظمها أخبارا 17.2وبنسبة 

باملوضوع وحتيل القارئ لقراءته يف الصفحات الداخلية ، أما بالنسبة 
يف جريدة اخلرب وبنسبة يف جريدة الشروق 9.9للصفحة األخرية بنسبة 

يف جريدة الشروق يف الغالب عبارة عن كاريكاتور يعرب  وكانت 14.9
  عن األزمة 
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 :األزمةالقوالب الصحفية المعتمدة في معالجة 

  المجموع  الخبر  الشروق  الصحف
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الفن الصحفي
  40  116  43.2  80  35.2  36  خبر صحفي

  2.7  08  4.3  08      تحقيق صحفي
  25.7  74  22.7  42  31.3  32  حديث صحفي
  18.4  53  21.6  40  12.7  13  تقرير صحفي
              تعليق صحفي

  4.8  14  2.7  05  8.8 9  عمود صحفي

  4.1  12  0.5  01  10.7 11  كاريكاتور
  3.4  10  4.8  09  0.9 1 مقال صحفي 

  100  287  100  185  100  102  المجموع

  يوضح نوع المادة الصحفية المتعلقة بأزمة النفط في عينة الدراسة 02جدول رقم
يار  2يشري اجلدول رقم  إىل القوالب املستخدمة يف تناول أزمة ا
دتني حمل الدراسة، ويظهر من خالل نتائجه أن أسعار النفط يف اجلري

 40اخلرب هو أكثر القوالب املستخدمة يف اجلريدتني حيث جاء بنسبة 
باملائة، ولعل السبب يف كثرة استخدامه هو لكونه أساس القوالب 
الفنية األخرى وهو املادة األوىل لألشكال التحريرية األخرى، إضافة 

ها وكاالت األنباء، وهي نتيجة طبيعة ألن إىل كونه أكثر املواد اليت تبث
اهتمام لصحف باألخبار يعكس الوظيفة اإلخبارية اليت تتصدر 
الوظائف األخرى، وتتفق هظه النتيجة مع دراسة حممد شحدة 
احلروب اليت أكدت أن اخلرب هو ابرز القوالب املستخدمة يف معاجلة 

  .الشأن االقتصادي
  .متقاربة وجاءت نسبة اخلرب بني الصحيفتني

باملائة ،  25.7جاء يف املرتبة الثانية احلديث الصحفي بنسبة 
حيث الحظت الباحثة من خالل الدراسة التحليلية اهتمام اجلريدتني 
بإجراء أحاديث وحوارات مع متخصصني اقتصاديني وماليني لفهم 

ا ظلك أن األزمة واهتمام الرأي العام . األزمة وحتليلها وفهم تداعيا
رض االستعانة خبرباء إليضاح جوانبها واستشرافها وتوضيح ا ف

ا وغريها وهي   18.4فيما احتل التقرير املرتبة الثالثة بنسبة . تداعيا
نسبة تعكس أيضا اهتمام اجلريدتني حمل الدراسة باملوضوع من خالل 
تقدمي تفاصيل أكثر ختص األزمة يف تقارير خاصة، والحظت الباحثة 

ر يف جريدة اخلرب مرتفعة عنها يف جريدة الشروق حيث أن نسبة التقري
يف حني جاءت يف جريدة  ، 21.6 جاءت يف جريدة اخلرب بنسبة 

وهذا يعود إىل أن جريدة اخلرب حتتوي على  ، 12.7الشروق بنسبة 
صفحة اقتصادية قارة مما مسح هلا بتغطية أوسع وأمشل من خالل 

ا من خالل   .تقارير متعددة رصد تداعيات االزمة وتطورا
ا 4.8أما العمود فجاء بنسبة  ، وهي ، وإن كانت ضئيلة فإ

تعكس اهتمام اجلريدتني حمل الدراسة بقوالب الرأي يف معاجلتها 
لالزمة ورغبتها يف صنع رأي عام حول املوضوع، وجاءت نسبة 

وكذا احلال . العمود يف جريدة اخلرب أعلى منها نسبيا يف جريدة اخلرب
للكاريكاتري الذي كان حاضرا بقوة يف جريدة الشروق اليت بالنسبة 

ا على  أرادت أن تعطي األزمة بعدا أخر من خالل حتليل تداعيا
  .باملائة وهي نسبة معتربة 10الصعيد احمللي، حيث جاءت نسبته  

وبالحظ من خالل اجلدول ضعف نسبة التحقيق الصحفي اليت  
بار أمهيته يف مثل هذه وهي نسبة ضعيفة جدا على اعت 2.7كانت 

احلاالت من تغطية اإلعالم االقتصادي وإعالم األزمات، حيث كان 
التحقيق غائبا متام يف جريدة الشروق، ورمبا يعود هذا األمر  إىل ندرة 
اإلعالمي املتخصص يف الشأن االقتصادي، وأيضا لكون التحقيق 

احملرر هو أصعب الفنون الصحفية ويتطلب مهارة وكفاءة عالية من 
ويفرتض باحملرر أن يكون قد مترس يف العمل الصحفي ملدة كبرية 
حبيث يكون قد عرف كيف جيري اللقاءات الصحفية وكيف يفسر 

 )29(ويعلق على ما يقال من آراء، وكيف يوازن بينها
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 :مصادر المعلومات واألخبار المعتمدة في معالجة األزمة

  المجموع  الخبر  الشروق  الصحف
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  المعلومةمصدر 

  82.3  229  85.02  142  78.3  87  صحفي محرر

  1.07  3  1.19    02  0.9  1  مراسل صحفي

  0.3  1      0.9  1  وكاالت األنباء

  16.18  45  13.7  23  19.81  22  خبراء ومتخصصون

              دون مصدر

  100  278  100  167  100  111  المجموع

  

  در الصحفية التي اعتمدت عليها الجريدتان محل الدراسة في معالجتها لألزمةيوضح المصا 03جدول رقم
تنقسم املصادر اليت تعتمدها الصحف يف تغطيتها اإلعالمية إىل 

املصادر الداخلية، وهي من داخل الصحيفة مثل الصحفيني :  نوعني
احملررين واملراسلني وكتاب األعمدة وغريها، ومصادر خارجية تتمثل 

  .الت األنباء واالستعانة باخلرباءيف وكا
وعند مالحظة اجلدول يتبني أن اجلرائد قد نوعت بني املصادر  

، وهي 82.3كافة، وكانت نسبة الصحفي احملرر يف الصدارة بنسبة 
نسبة تتوافق مع دراسة فتيحة أوهايبية عن املواضيع االقتصادية يف 

الصحف يف  الصحافة املكتوبة اجلزائرية، حيث تذكر الباحثة أن
أغلبها تعتمد على الصحفي احملرر كمصدر للمعلومة وهذا يف رأي 

الباحثة لقلة تكلفة املصدر الصحفي بالنسبة للصحيفة، وقربه من 
ا  مقرها الرئيس مما يسهل االتصال به، واالجتماع به يف اجتماعا

كما جاءت نسبة االستعانة باخلرباء واملتخصصني معتربة  ،)30(الدورية
وهي نسبة معتربة تعكس أيضا اهتمام اجلريدة بدعم  16.18ة بنسب

أخبارها والتفصيل أكثر فيها باالستعانة باخلرباء حيث فتحت اجلرائد 
م واإلدالء  قيد الدراسة اجملال للخرباء واملتخصصني لكتابة مقاال

  . بدلوهم يف إيضاح زوايا وتداعيات األزمة االقتصادية
ا عن املواضيع والقوالب دون مصدر كما يسجل للجرائد ابتعاده

  .وهذا يضفي مصداقية أكثر على مضامينها اإلعالمية
 :مجاالت المواضيع المتناولة

 
  المجموع  الخبر  الشروق  الصحف

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الموضوعات

  19.87  98  18.15  59  23.21 39  آليات مواجهة األزمة

  22.51  111  25.53  83  16.66  28  استشراف لألزمة 

  33.06  163  28.30  92  42.26 71   تداعيات األزمة على الصعيد المحلي

  15.41     76  16.30  53  13.69 23  تحليل األزمة 

  9.12  45  11.69  38  4.16 7  تداعيات األزمة على الصعيد الدولي

  100  493  100  325  100  168  المجموع

 
 إليها الجريدتان محل الدراسة في معالجتها لألزمة يوضح مجاالت المواضيع التي تطرقت 04رقمجدول 

جاءت زاوية تداعيات األزمة على الصعيد احمللي يف الصدارة  
وكانت يف الصدارة بالنسبة للجريدتني، وهذا مرده ،  33.06بنسبة 

أمهية هذا اجلانب بالذات جلمهورها من القراء الذي يبحث دائما 
ومية، وأيضا لطبيعة اجلريدتني حمل على تأثريات األزمة على حياته الي

الدراسة فهما جريدتان حمليتان جيتل فيهما اخلرب احمللي صدارة 
  .األخبار

ويأيت يف املرتبة الثانية استشراف األزمة وهي زاوية أخذت نصيبها 
من التحليل، خاصة وأن فرتة الدراسة اتسمت بتقلبات معتربة يف 

سريورة هذا االخنفاض،  سعر النفط جعل الكثريين يتساءلون عن 
ومستقبل البالد ذات الريع البرتويل، تزامنت مع تنبؤات متعددة اتسم 

  . بعضها باإلجيابية والكثري منها بالسلبية
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وحتليل األزمة بنسبة  19.87تليها آليات مواجهة األزمة بنسبة 
15.41 .  

 

 :اتجاهات المضامين

  المجموع  الخبر  الشروق  الصحف
  % التكرار  %  التكرار  %  التكرار  االتجاه
  3.31  28  7.33  11  18.68 17  إيجابي 

  82.15  198  84.66  127  78.02 71  سلبي 

  6.22  15  8  12  3.29  3  محايد

  100  241  100  150  100  91  المجموع

  يوضح اتجاهات مضامين الجريدتين محل الدراسة في معالجتها لألزمة 05جدول رقم
 
مضامني األخبار واملواضيع،  حتدد عادة ثالث فئات الجتاهات 
االجتاه اإلجيايب ويعرب عن تأييد األفكار اليت تنشرها، االجتاه : وهي

السليب، ويعرب عن معارضة ورفض مباشر أو غري مباشر للمواضيع 
وأخريا االجتاه احملايد أو املتوازن جيمع بني األول والثاين حبثا . املنشورة

  )31( .باملعارض عن موقع وسط فال هو باملؤيد وال هو
ومن خالل بيانات اجلدول يظهر لنا أن االجتاه السليب هو 

وهذا  82.15الغالب يف تناول األزمة لدى اجلريدتني إذ جاء بنسبة 
ا السلبية على  طبيعي ومنطقي الن طبيعة األزمة وتفاقمها وتداعيا

أما .املواطن اجلزائري جيعل من املنطقي أن تتبىن اجلرائد االجتاه السليب
وهي نسبة ضئيلة، ومعروف أن  6.22االجتاه احملايد فجاء بنسبة 

االجتاه احملايد جيعل من تناول املوضوع وطرحه مسألة بسيطة ال 
تتعدى جمرد سرد للوقائع بعيدا عن التعليق الشخصي أو التخمينات 
املختلفة ، وهو ما يتعارض مع األزمة ألمهيتها على الصعيد احمللي 

  حد سواءوالدويل على 
  :نتائج الدراسة

من خالل استعراض املعطيات السابقة وحتليل اجلداول ميكننا 
  :الوصول إىل النتائج األيت ذكرها

يار أسعار  أظهرت النتائج اهتمام اجلريدتني حمل الدراسة بأزمة ا
ا للموضوع  النفط من خالل ختصيصها ملساحات واسعة من صفحا

تة بني الصفحات الداخلية وبعضها وجاءت مواقع املواد بنسب متفاو 
يف الصفحة األوىل، كما لوحظ اهتمام جريدة اخلرب باملوضوع أكثر 

 .من خالل صفحها االقتصادية القارة

أظهرت نتائج الدراسة أن اخلرب الصحفي هو أبرز القوالب الفنية 
املستعملة يف تناول األزمة، وهو شأن اإلعالم االقتصادي عموما، 

إخباري بالدرجة األوىل، كما وظفت اجلريدتان حمل  الذي هو إعالم
 الدراسة احلديث الصحفي للتفصيل وقراءة األزمة بشكل أعمق 

كما لوحظ الغياب التام . باالستعانة باخلرباء واالقتصاديني
للتحقيق الصحفي ومرد ذلك هو نقص اإلعالميني املتخصصني يف 

 .الصحفيةهذا النوع اإلعالمي، وكذا ألنه أصعب األنواع 

سجلت النتائج االعتماد شبه الكلي على املصادر اخلاصة يف 
معاجلة األزمة، حيث أخذت نسبة الصحفي احملرر حصة األسد، كما 
لوحظ انعدام املواد اإلعالمية دون مصدر وهذا ما يعطي مصداقية 

 .أكثر للجريدتني حمل الدراسة

يار  تنوعت وتعددت جماالت املواضيع املتناولة يف معاجلة أزمة ا
أسعار النفط بني تداعيات األزمة على الصعيدين احمللي والدويل 
وحتليالت لألزمة واستشراف هلا،واإلجراءات احلكومية املتخذة 
ملواجهة األزمة،  لكن النسبة األكرب كانت لتداعيات األزمة على 
الصعيد احمللي وهو أمر منطقي باعتبار اجلريدتني حمليتني وهدفهما 

 .حتليل وشرح انعكاسات هذه األزمة على القارئ اجلزائري األول

االجتاه العام الذي ساد مواضيع وأخبار األزمة هو االجتاه 
السليب، حيث حرصت اجلريدتان على بيان صعوبة الوضع، يف سبيل 

  .دعوة احلكومة الختاذ اإلجراءات الالزمة
  :اهلوامش

،  ات البناء االجتماعي لألزماتوسائل اإلعالم واستراتيجينصر الدين العياضي،  .1
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  العنف أحداث وتغطية اإلعالم وسائل
 الزائد الترويج عن االبتعاد و اإلعالم في المواطن حق بين

  هني يحي

  مستغانم جامعة الثانية السنة دكتوراه طالب

  
   الدراسة بموضوع التعريف/ 1
  وإشكالية مدخل/ 1-1

 احلاملة التقنية بتطور وتطورت وتنوعت اإلعالم وسائل تعددت
 حلظة واخلرب حدوثه ساعة للحدث املباشرة التغطية يف وتسابقت هلا

 على وطغى  احلدث، ذلك من جزء وكأنه الصحفي فأصبح ، وقوعه
 وسائل( مدفوعة ،scoop السكوب أو الفورية مبدأ الوسائل هذه

 فالقضية أكثر يقبض أوال ينقل من القائل باملبدأ ذلك إىل)  اإلعالم
 يف أصبح الربح إىل التسابق هذا اآلمر، ةاي يف وربح جتارة قضية
 اليت اإلعالمية الرسالة حمتوى حساب على حيقق األحيان من كثري

 واخلربة، العلم، احلق، أو الصدق ناحية من سواء للمواطن، تقدمها
  .  اخلرب مقومات هي وتلك واخلريية والعفة، واألمانة، والربهان،
 وخاصة إعالمية سيلةو  وراء يقف ممن غريه أو صحفي جيرأ ولن
 اليت كتلك معينا إيديوجليا منحى تتبع ال واليت منها اخلاصة الوسائل
 وحماولة اخلرب حدوث حلظة بأن إقناعنا على جيرأ لن الدولة، توجهها
 مسا منها كان ما إال املقومات، هذه بباله ختطر للمواطن نقله

 رقابته روضةواملف والتشريع القانون عليه يعاقب الذي العام باألمن
 أدبيات كتابه في ، برتراند كلود جون اعرتف وقد ومؤسساتيا ذاتيا

 كثريا يعتمد يعد مل ،[... ]العشرين القرن يف" ... أنه) 1( اإلعالم
 دائرة يف اإلعالمية الوسائل دارت أن منذ ، الفردي الضمري على

  ...  " .الضخمة الصناعة
 لتنقل كانت ما ائمجر  عن ونسمع ونشاهد نقرأ وحنن هذا نقول
 وهذا ،ورائه من طائل ال الذي  األحيان من الكثري يف اململ وبالشرح

 هتك قطع، ذبح، مزق، مثل، أفعال أخبارنا، يف يوميا نعايشه ما
 يف األوىل األخبار وتشكل للجرائد األوىل الصفحات تسود... عرض
 حفيالص ببال خطر لو لينقل ذلك كان وما ،)2()والتلفزيون اإلذاعة
 والمسؤولية الضمير وسؤال واألهمية المنفعة سؤال حينها

  .واالجتماعية األخالقية
 اإلعالم ورجل الصحفي يطرحه قد ، مشروع سؤال أمام حنن إذا
 من كل ولكن احلدث، عن البعيد املواطن يطرحه كما عامة بصورة
 فيه يدافع بشكل يطرحه باالتصال والقائم فالصحفي نظره، وجهة
 يف احلق بتوفري أقل وبدرجة ودوامها الوسيلة ووجود وجوده عن

 اخلوف باب من فيطرحه العادي املواطن أما املواطن، هلذا اإلعالم

 أنقل مل إذا للصحيفة سيحدث ماذا:  األول يقول املنفعة، باب ومن
ا األحداث هذه مثل  ؟ الوسيلة على ذلك يؤثر أال ؟ كثري ومثيال
 ؟ اإلعالم يف وحقه املواطن هذا دمةخ يف تقصريا ذلك يعترب أال

   ؟ معرفته تفيدين فيما ، اخلرب هذا نقل من الفائدة وما:  الثاين ويقول
 وسائل على هل:  التايل اإلشكال أمام حنن إذا:  اإلشكالية سؤال
 ال ما وكل والعنف اجلرمية أحداث نقل عن التوقف املختلفة اإلعالم
 املواطن أمام واألخالقية االجتماعية امبسؤوليا التزاما ورائه من طائل

ا أم املسلم، الصحفي وبأخالق  يف املواطن هذا حلق وحتقيقا أ
 مرتوك األمر أن أم ، فيه وتفصل بل ، ذلك تنقل أن جيب ، اإلعالم
  ؟  الصحفي لتقدير

  الدراسة تساؤالت/ 1-2
  : كالتايل مرتبة نوردها األسئلة من جمموعة السؤال هذا عن تتفرع

 املنظمة املهنة وأخالقيات اإلعالمية القوانني اهتمام مدى ام -1
 يف للصحفي واألخالقية االجتماعية باملسؤولية الصحفي للعمل
 ؟ خاصة اجلزائر ويف عامة العريب العامل

 ذه االلتزام يف الصحفيني تعيق اليت املعيقات أهم هي وما -2
 ؟ املسؤوليات

 هذه عن خروج هو للمواطن العنف أحداث نقل وهل -3
  ؟ اإلعالم يف حقوقه من حق أنه املسؤوليات،أم

 العربية اجملتمعات يف الصحفي للعمل حمددات من هل وأخريا -4
  ؟  خصوصيتها باعتبار واإلسالمية

 حيث املختلفة، الدراسة حماور األسئلة هذه على اإلجابة تشكل
 احملور ويف للصحافة االجتماعية للمسؤولية األول احملور يف نتعرض

 التعرض تأثري مدى: الثالث احملور أما وحدوده، تعريفه للحدث لثاينا
 وجه على الناشئة وعلى عموما املواطن على األحداث هذه ملثل

 الصحافة وظائف على فيه فنقف األخري احملور أما اخلصوص،
  . املسلم اجملتمع يف واألحداث األخبار هلذه تناوهلا وكيفية املختلفة

   الدراسة أهمية/ 1-3
ا يف الدراسة أمهية تنبع  لسؤال والتقصي باملناقشة تتعرض كو
 وضغط جهة، من املفاهيم لتدافع نظرا اإلجابة على مستعصيا مازال
 يعيشه الصحفي أصبح الذي التناقض وثنائية ثانية جهة من املصاحل
 أن عليه وجب وكمسلم جهة فمن املسلمة، اجملتمعات يف وخاصة
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 احلنيف، الشرع عليه يفرضه أخالقي إطارب األشخاص كعامة يتأطر
 أخالق من فسد ما وتشييع إفشاء عدم وهناك السرت وجوب:  فهناك
 وهناك، وهناك قيل، كما أهلكهم فهو الناس هلك قال فمن اخللق
ِ   َ ال ذ ين   ِ  َّ إ ن  " تعاىل قال يع   َ  أ ن  ُِ ُّ  َ حي  ب ون     َّ ِ   َ ت ش  ش ة   َ  َ  ُ ال ف اح   ِ   َ ِ   َ ال ذ ين    ِ يف    ْ   َ ُ ْ هل  م    َ ُ   آم ن وا   َّ

اب   َ   ٌ ع ذ  ر ة      ُّ ْ  َ الد نـ ي ا  ِ يف     ٌ يم   َ ِ أ ل   َ  خ  َ  ِ و اآل   ِ ْ َ  ُ يـ ع ل م    َ   َّ ُ و الل ه   ،  َ  ْ ُ   َ تـ ع ل م ون    َ ال    َ َ ُ  ْ و أ نت م    َ   َ ْ - النور"(  َ 
 باهللا يؤمن كان من" ... وسلم عليه اهللا صلى الرسول ويقول) 19

 )3(" ليصمت أو خريا فليقل اآلخر واليوم

 الذي واحلراك )  !!(احلداثة فرضته ما هناك املقابلة اجلهة ومن
 - اإلعالم يف حلقه تلبية املواطن إعالم وجوب من اتاجملتمع أصاب
 وحرية اإلعالم يف احلق أن لدرجة  -حقوقه كل ـأخذ املواطن وكأن
  .اجملتمعات يف التعبري حرية به تقاس مقياسا أصبحا املعلومات تداول

  : الدراسة أهداف/1-4
  : اثنني هدفني حتقيق إىل الدراسة دف

 حق بني الصحفي، يتجاذبان فهومنيم بني الفاصل اخلط حتديد -1
 اإلسالمية باألخالق الصحفي التزام ضرورة وبني اإلعالم يف املواطن
  .  عموما واجملتمع املواطن هذا اجتاه االجتماعية وباملسؤولية واملهنية

 املفاهيم ضبط إعادة إىل الدعوة إىل الدراسة دف كما -2
 وراء االنسياق عن بتعادواال وجمتماعتنا، يتناسب مبا األطر وحتديث
 البحث مسؤولية وتلك بصلة، واقعنا إىل متت ال اليت املعلبة املفاهيم
 فقط وعندها التشريع على القائمني مسؤولية بعدهم ومن اجلامعي
 عبد طه املغريب املفكر قال وكما والتحديث باحلداثة نتصف أن ميكن
 من لنا ما إال واملعاصرة احلداثة من لنا يكون ال إنه" ..  الرمحن
  .  ) 4("  واملبادرة اإلبداع على القدرة

  الدراسة مفاهيم أجرأة/ 1-5
   الحدث/ أ-5
َ  ُ احل د ث   ،) 5( العرب لسان يف جاء: لغة  َ ْ  ُ األ م ر  :    َ ِ  ُ احلاد ث      ن ك ر      

َ  ُ امل  ْ
ُ
 الذي   

ٍ  مبعتاد ، ليس   .    ُّ َّ الس ن ة يف معروف وال     
َ  احل د ث  ،)6(املعاين معجم يف جاء كما  َ َ   ُ األ مر         ُ غري        ُ املنكر        ُ احلادث    
  .املعتاد

  : اصطالحا
 حيث ، اللغوي معناه عن كثريا يبتعد ال االصطالح يف واحلدث

 استمرارية ميزق مستمروما يف انقاطعا يشكل ما" كل على يطلق
 سامي يقول كما"  احلتمية من يفلت الذي الالمتوقع" هو ،"الزمن
 املألوف ييلغ ما ببساطة هو هيديغر، يراه كما املدهش هو) 7( أدهم

  .والرتاتبية والعادي
 وفيلسوف ، حدثا تشكل ال توقعها وأمكن تواترت إن فالوقائع

 سبتمرب 11  يوم حدث ما إىل ينظر أن يرفض)8("دريدا جاك" مثل

 يف شكل الذي وهو عظيم، حدث أنه على املتحدة بالواليات
 بكل اإلعالم وسائل تناقلته بارزا حدثا حينها الصحافة أدبيات

 فإن وحسبه ، برأيه متوقعا كان أنه ذلك ، األمصار كل ويف اتاللغ
  . الصدمة من جانب على احتوى إذا عظيما يكون احلدث
 والشارع البيوت يف حىت أو املالعب يف املدارس، يف ، واقعنا ويف

 ومع ، الصحفي للنقل دمسة مادة بالضرورة تشكل ال أحداث... 
 هذه يف ، التحليل من كثريب إليه سنعود ما وهو وتضخم تنقل ذلك
  . البحثية الورقة

   العنف/ب-5
، مصدر اسم ):  ُ  ع نف( جند ) 9(املعاين معجم يف يف جاء:  لغة َ  ع ن ف   َُ  

د ة  :  ِ  ُْ  ٍ ب ع ن ف   َ  َ َ  ُ ع ام ل ه   ِ  َّ ٍ ب ش  َ  ٍ و ق س او ة   ِ    َ  َ َ .  
 الرفق أن كما الرفق، ضد العنف :فنجد )10( العرب لسان يف أما
 فالفظاظة والفعل القول ولطافة اجلانب لني وهو العنف، ضد

 هي والفعل واملعاملة والقول الطبع يف والقساوة والغلظة واخلشونة
 . العنيف اإلنسان صفات

 غري       ً  استخدام ا      َّ اجلسدي ة     َّ القو ة استخدام:  هو العنف)  القانون( ويف
 أو التخريب أو التدمري أو االعتداء دف للقانون مطابق أو مشروع
  . اإلساءة

  :اصطالحا
 ديد أنه على ”العنف) OMS(للصحة العاملية نظمةامل تعرف

 ضد نفسه، ضد السلطة أو اجلسمية للقوة عمدي استعمال أو
 موت، نفسية، صدمة يف تتسبب طائفة أو مجاعة ضد أو اآلخرين
  .)11( حرمان أو النمو ضعف نفسية، مشاكل
  واقتصادية، سياسية أبعاد ذات معقدة  اجتماعية ظاهرة والعنف
 وقد خمتلفة، أشكاال واختذت القدم، منذ اإلنسان عرفها ية،واجتماع
 عليها للقضاء والدولية احمللية والقوانني واألعراف األديان كل سعت
 منها للوقاية الالزمة التدابري كافة واختاذ جهة من مرتكبيها ومعاقبة

  .أخرى جهة من
   اإلعالم في الحق/ ج-5

 واحلق الباطل، فخال احلق:  لغة اجلوهري عند باحلق يقصد
[...]  .حقي أي حقيت هذه يقال منه، أخص واحلقة ،احلقوق واحد
 ضد وهو صفاته، أومن تعاىل اهللا أمساء من احلق  أبادي الفريوز يقول
  .)12(  الباطل

  . أخرب ، أنبا أعلم اإلخبار، أو اإلنباء مبعىن لغة فهو: اإلعالم أما 
 باألخبار الناس تزويد " :أنهب إمام إبراهيم يعرفه وكما اصطالحا وهو

 على تساعدهم اليت الثابتة واحلقائق السليمة، واملعلومات الصحيحة،
 املشكالت، من أومشكلة الوقائع من واقعة يف صائب رأي تكوين
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م، اجلماهري عقلية عن       ً موضوعي ا     ً تعبري ا الرأي هذا يعرب حبيث  واجتاها
  .)13("وميوهلم
 اليت احلقوق أحد"اإلعالم في الحق" بعض مع املفهومني ُ    ي كون
 اإلعالن ا نادى واليت االنسان، حلقوق العاملية املواثيق عليها نصت
 منه 19 املادة تنص حيث جبنيف، 1948 عام االنسان حلقوق العاملي
 والتعبري، الرأي حبرية التمتع حق شخص لكل" أن على صراحة
 التماس يفو  مضايقة، دون األراء اعتناق حرية: احلق هذا ويشمل
 اعتبار ودومنا وسيلة بأية اآلخرين إىل ونقلها وتلقيها واألخبار األنباء
  . للحدود
 ناحية فمن اجتاهني، يف املعلومات تدفق على يعمل اإلعالم يف واحلق
 احلق ثانية ناحية ومن واآلراء، واألنباء املعلومات تلقي يف احلق يقرر
 أو تقييد دون كانت وسيلة بأية وإذاعتها عنها واإلعالن تبليغها يف

 هذا ظهر وقد ،) 14(بتكريسه الكفيلة القانونية الوسائل وتوفري حدود،
  .  اإلعالم وحرية ، التعبري حرية مفهومي بعد  ملفهوم

  ) الترويج(و)  اإلشاعة/ د-5
َ  نشر ه )15( اخلرب شاعأ: يقال  أشاع :وأفشاه أعلنه وأذاعه،   
 .     َّ َ القص ة  /     ِّ َّ الس ر  /  الفوضى

َ   َ أ ش اع   .)حبرف متعد الزم رباعي:  فعل( ،] ع ي ش[  ، ُ    ُ ي شيع   ،َ 
َ ٌ  مصدرإ شاع ة ، ا      َ شاع    َ وأ       ِ    َ بـ ني    َ  َ ً خ رب  َ ُ  أ ذ اع ه ،:    َّ  ِ الن اس    َ  ْ َ  ُ فـ ر ح ه    َ َ  َ وك ت م   َ  َ   َ ع ه   َ  َْ و مل     َ  ْ  ُ ي ش   ِ  ُ :

َ   ً أ ح دا   ِ  ِ ب ه   ُ ْ ِْ خي  رب     َْ مل    ِ  ُ احلاك م   َ    َ أ شاع  و  َ  ل       ْ  َ الع د  َ بـ ني      َ  َ  ُ ن ش ر ه  :     َّ  ِ الن اس    َ  ْ  َ     ِّ َّ الس ر       َ أشاع     َ 
َ  ُ ظ ه ر ه   َ أ  : ِ  ِ ب ه   أو  َ ُ    َ احل قول   َ    َ أ شاع   .ْ  َ َ   ج ع ل ها:   تـ ر ك ة   َ  َ َ  َ م ش   َ  ْ م ة َ  ِْ غ ري    ِ  ْ م ن     ِْ  ِ امل ل ك   ُ  َ  ق س   ْ  ِ  
َ  صاح ،:     َّ  ِ بالن اس       َ أشاع  و  َ  ناد ى       .  

ِ   َ ال ذ ين     َّ إن  "19 اآلية النور، سورة يف تعاىل قال يع   َ  أ ن  ُِ ُّ  َ حي  ب ون     َّ ِ   َ ت ش   َ 
ش ة   َ  ُ ال ف اح   ِ   َ ِ   َ ال ذ ين    ِ يف    ْ  اب   َ ُ ْ هل  م    َ ُ   آم ن وا   َّ َ   ٌ ع ذ  ر ة      ُّ ْ  َ الد نـ ي ا  ِ يف    َ ِ  ٌ أ ل يم   َ  خ  َ  ِ و اآل   ِ ْ َ  ُ يـ ع ل م    َ   َّ ُ و الل ه    َ  ْ  َ  

ُ   َ تـ ع ل م ون    َ ال    َ َ ُ  ْ و أ نت م    َ ْ  ألن خربها، يشيع أن الفاحشة تشيع أن ومعىن"  َ 
 اشتهار: وهو كالفشو واألحاديث األخبار صفات من الشيوع
 . )16( ا التحدث

 والرتويج والنشر  الذيوع على للداللة إشاعة كلمة الباحث استعمل
 يف يقابله ما وهو. اإلعالم وسائل على مادباالعت العلن إىل واإلخراج

  . املعروف مبعناها وليس) (Médiatisation الفرنسية اللغة
   الترويج/ ه-5

 متعد الزم رباعي:  فعل). (  ج رو(  )17( املعاين قاموس يف جاء
،). حبرف ت  ُ  ر و ج   ْ ُ  أ ر و ج ، َ  َّ ِّ  َ ْ    ٌ تـ ر ويج   مصدر ،َ  ِّ ْ ر و ج   ُ  َ  ً ب ضاع ة   َ  َّ َ ر و ج  و  . َ  ة   ِ    َ  ً ج ديد     َ :
َ َ  ج ع ل ه ِ  َ الد راه م   َ  َّ َ ر و ج    َ    ُ ت روج   اَ    َّ   .   
ء   َ  َّ َ ر و ج   - ْ  َ الش ي   َ  َّ َ ر و ج  و  .  َ  ََّ  ُ ز يـ ن ه  : َ  َ  ُ ك الم ه   َ  َّ َ ر و ج  و  َ  ََّ ُ  ع ج ل ه ،:  ِ  ِ ب ه   َ  ْ أ و      َّ
طاب ه   َ َ  ُ ج ع ل ه  :  ِ   َ  ُ خ  َ  ُ تـ ع ر ف   ال   ِ   ً غام ضا   َ   ْ   . َ   َ ُ  ُ ح قيق ت ه    ُ 

ّ   الش يء  ّ  رو ج ّ     الد عاية/       َ السلعة     َّ رو ج : عليه    َّ  الط لب يكثر      ً منتشر ا جعله       /
 هذا يف املقصود هو األخري واملعىن كاذبة      ً أخبار ا   َّ رو ج - زائفة عملة

 إىل وأخرج ونشر وعمم أشاع مبعىن روج فعل يستعمل حيث البحث،
  . واملكان الزمان يف حمدودا ماكان العلن

  :  الدراسة منهجية -2 
 نوعيتها حيث من الدراسة هذه اعتبار ميكن املنهجية الناحية من

 إىل اساسا دف واليت) شافيةاالستك( االستطالعية الدراسات من
 جديدة، حبث أسئلة صياغة دف جديدة حبثية مشاكل استكشاف

 الكبري االنشغال ويتمثل ومهارته، الباحث حدس تستلزم بذلك وهي
  .) 18( األفكار عن والبحث احلدس يف الدراسات هلذه

 على املؤسس الوصفي، املسحي املنهج الباحث اتبع وعليه
 ، )19(األقل على كيفيا وحتليلها الواقع يف هي كما الظاهرة وصف
 اإلعالم وسائل تعامل كيفية على لالطالع املنهج ذا استعني حيث
 اإلعالم وسائل تعامل واقع ملقارنة املقارن واملنهج العنف أحداث مع
  . التعامل هذا عليه يكون أن جيب ما مع األحداث مع
 االجتماعية مسؤوليتينبال اإلعالمية القوانين اهتمام مدى: أوال

  . واألخالقية
 وبين القوانين بين األخالقية والمسؤولية االجتماعية المسؤولية

  الواقع
 اجلنس أخبار اللبريايل النظام ظل يف اإلعالم على طغت لقد
 الصحافة فتفشت ، له املمنوحة احلرية استخدام وأساء ، واجلرمية
 لزاما فكان  مثرية روأخبا كبرية عناوين ذات صحافة وهي الصفراء

 النظم يف اإلعالم هذا حرية ا تقيد اليت الكيفية على البحث من
 املسؤولية، على القائمة احلرية معىن فظهر احلر، االقتصاد على القائمة
 أخالقيات على رقيبا العام الرأي جتعل اليت والقوانني القواعد وظهرت
  .)20( وسلوكها املهنة
 انتقاد سواء االنتقاد يف احلق هلا لصحافةا أن النظرية هذه تعتقد

 اجتاه حمددة مسؤوليات أيضا عليها ولكن املؤسسات، أو احلكومة
 ازدهارها يف ساهم مناخا النظرية هذه وجدت لقد اجملتمع، استقرار
 األمريكية اجلمعية( بالصحافة املرتبطة املهنية االحتادات كظهور
  .)21()  ينياملهن الصحفيني ومجعية ، الصحف حملرري

 اجملتمعات ظل يف مميز بوضع متتعها حبكم اإلعالم ووسائل
 بتحقيق وذلك اجملتمع هذا أمام مسؤولة تكون بأن ملزمة الدميقراطية،

  : اخلصوص وجه على منها وظائف
 حول اجملتمع يف السائد واحلوار واملناقشات املعلومات تقدمي -

 .السياسي للنظام خدم ذلك ويف العامة القضايا



 

307 

 . احلكومة أعمال مراقبة طريق عن األفراد حقوق محاية -

 . اإلعالن على باالعتماد االقتصاد خدمة -

 . للمجتمع الرتفيه تقدمي -

  . اجلمهور وتنوير توعية -
 والدميقراطية التنمية إىل النامية البلدان حاجة من وانطالقا
 املسؤولية نظرية فإن عامة، بصفة االنسان حقوق ومحاية واالستقرار
 طريق يف سائرة كدول )22(العربية للمنطقة األنسب هي االجتماعية

  . النمو
 القضاء أمام ومسؤوال وذاته، نفسه على رقيب اإلعالمي ويبقى

 ميثاق حدوده حتدد اليت  احلرية هلذه خرق كل عن واملستقل احلر
   املهنة أخالقيات
   الجزائر في االجتماعية والمسؤولية اإلعالم وسائل
 الصحفية املهنة أخالقيات ميثاق من 43 املادة أوجبت ئراجلزا يف
 احرتام إىل إضافة احملرتف الصحايف على 1982 اإلعالم وقانون
 باملثل السمو ضرورة االجتماعية واملسؤولية املهنية األخالق مبادئ
  )23( االنسان لتحرير العليا

 انتشرت واليت احلرة الصحافة ظهور ومع 1990 قانون يف أما
 منه 40 املادة ذكرت فقد مكتوب عنوان 120 حد وصلت رةبكث

  : احملرتف الصحفي على أنه صراحة
 الفردية احلريات واحرتام. صرامة وبكل املهنة أخالق حيرتم أن"

 بالنزاهة التحلي وكامل، موضوعي إعالم تقدمي على واحلرص
  " .واألحداث الوقائع على التعليق يف والصدق واملوضوعية

 التسامح وعدم بالعرقية املباشر وغري املباشر التنويه عن االمتناع"
  ).الشاهد( )24(" والعنف

 املهنة وقواعد أخالقيات ميثاق يف وردت اإلشارة نفس
 العامة اجلمعية أصدرته والذي 2000 أفريل 13 اجلزائريني للصحفيني
 برضا يتم معنوي رباط عن عبارة وهو اجلزائريني، للصحفيني
 ضرورة إىل صراحة اشار حيث اإللزامية، بالقوة تمتعي وال الصحفيني
 والالتسامح والتعصب واجلرمية واإلرهاب للعنف الرتويج عن االمتناع

 من خروقات نشهد مازلنا القانون هذا وجود ظل ويف ذلك ومع.)25(
  . األعالم ورجال الصحفيني قبل

 وسلطة واألخالقية االجتماعية المسؤولية بين اإلعالم وسائل
  . لمالا

 شيئ ألي الرتويج بإمكانه املال ميلك الذي إن:" يقال
 خصبا جماال اإلعالم وصناعة جتارة أصبحت فلقد ،)26("كان

 حتدد اليت هي الكربى الشركات وأصبحت األموال، رؤوس الستثمار

 طغيان ظل يف وخاصة  أصلح هو ما وترى اإلعالم أخالقيات
  .الماإلع طغيان عنها نتج اليت التكنولوجيا

 أن ميكنها ال ، شيئ كل قبل إنتاجية مؤسسة هي والصحافة
  . كبرية أموال توفر بدون تنجح

 ظل يف وخاصة - الصحايف أمام الطريق تعبد الربح إرادة
 الوسيلة وأمام - اإلعالم لرجال واالجتماعية املهنية الظروف

 قابل شيئ فكل واألخالقيات، املبادئ عن للتغاضي عنها واملسؤولني
 يف: " ...  قوله برتراند كلود مع رددنا إذا نغايل ولن والشراء لبيعل

 باحللوى إما ، أمرهم تدبر ميكن الصحفيني إن[...]  العشرين القرن
  )27("  املظاريف أو

 من نزهاء هناك ألن ، طبعا التعميم فخ يف نسقط أن ودون
  .  الصحفيني
 وهلا سلعا اختالفها على واألخبار اخلاصة احلياة اصبحت لقد
 وال للخصوصيات مكان فال ، أكثر يقدم من ولصاحل ،)28(أسواقها
  .واملبادئ والعواطف لألخالق

 العام القطاع استثنينا ما وإذا ببعيدة، ذلك عن ليست واجلزائر
 اخلاص القطاع فإن ، وسياسيته النظام خلدمة الدولة متوله والذي
 مصاحل أخرى جهة من وحتركه جهة من ،)29(واالقتصاد التجارة حتركه

 أحد فال ، أثارها إال تظهر ال أهداف خاصة، وأهداف سياسوية
  .  ماهيتها حتديد أستطاع
   االجتماعية والمسؤوليات المهنة بأخالقيات االلتزام معيقات: ثانيا
  :   المعلومة شح بينو   scoopال ضغط بين الجزائر في اإلعالم رجل

 ردات عن عبارة اجلزائر يف اإلعالم رجال به يقوم ما نعترب قد
 قانون غياب وأمام املزرية، واالجتماعية املهنية الظروف مقابل فعل

 والتدخالت الضغوطات عن بعيدا مهامهم ميارسون وجيعلهم حيميهم
 يتجاوب ال سياسي توجه أو فئة خلدمة أداة منهم جتعل ما غالبا اليت
م مع  املعلومة وفريت ثقافة غياب ذلك إىل ضف.  بالضرورة قناعا
 التابعة املؤسسات متتنع األوضاع من العديد يف حيث املسؤولني، عند

 بناء يف الصحفي تساعد اليت الكافية املعلومات تقدمي عن للدولة
 بالزيادة املليء اخلاص واالنتاج التأويل باب يفتح ما وهو ،)30(احلقيقة

  .التحرير ءورؤسا املالكني رغبة ولتلبية  scoopلـ حتريا والنقصان
  : االنترنت من ناقل إلى الحدث ميدان من ناقل من اإلعالم رجل

 اليت املزرية املهنية الظروف ظل ويف اخلرب، مصادر تتبع تعذر أمام
 العاجل وضغط التحرير رؤساء طلبات وأمام عنها احلديث سبق

 ظل ويف املختلفة، والقنوات اجلرائد بني احملموم والتنافس والحصري
 عليها، وما مافيها على للجميع مفتوحة أنباء كوكالة نرتنتاال ظهور
 اجملهزة املكاتب خلف من مراسلني إىل امليدان من الصحفيون حتول
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 ليس( للواقع بناءات جمموعة إىل املنقول احلدث وحتول باألنرتنت،
 خميلة حبسب والنقصان الزيادة إىل يؤدي) العنعنة( والنقل) واحدا بناء

 أن كذبا باملرء كفى"  وسلم عليه اهللا صلى قال وقد هوذاكرت الناقل
  .األثر يف قيل كما كاخلرب ليست واملعاينة) 31("  مسع ما بكل حيدث

  : التبين مقابل في اآلنية ضغط ، واألخبار األحداث
 عبارة هو اآلن أكتب وأنا تتواىل، أحداث جمموعة املعيش الواقع 
Patrick Charaudeau قال كما واحلدث حدث، عن

 ال"  )32(
 اليت تلك فحىت ،" له اإلنسان وتفسري تصور خالل من إال يوجد

 نعرها مل أو بعد، هلا نلتفت مل أحداث هي الحدث، نسميها
 توايل ولوال لنا، جذبا منها أكثر أخرى عليها غطت أو اهتمامنا،

 والذي ، الروتني عامل يف ولدخل حياة للواقع كان ملا األحداث هذه
 الزمن استمرارية يف انقطاع من ماحيدثه شدة هو اآلخر عن احدث مييز

  . هايديغر يقول كما الالمتوقع ذلك هو ، )33(وتسلسله
 احلدث يصف الذي وهو باآلنية وارتباطه اخلرب حداثة تعترب
 مع للمطابقة منه حماولة يف ، وقوعه يف الصحفي اعتقاد وينقل
ا إذ"  افةالصح تعريف يف أساسيا مكونا تعترب الواقع،  دائما حتتوي أ
"  للجمهور بالنسبة أمهية وأكثرها ، باآلنية التزاما األحداث أشد على

 والثانية اجلديد على األوىل تدل  Journalو NEWSكلميت و )34(
  . اليومي على

 للتبين وقت هناك فليس الصحفي، عمل على تؤثر نقطة وهي
 عرف يف ميت خرب هو البارحة خرب حيث - اخلطر مكمن وهنا-

 املعلومايت والزخم التكنولوجي التطور ظل ويف اآلنية هذه الصحافة،
 مصدرا وليس الصحفي الشتغال نتيجة أصبحت معها، جاء الذي
 وحاضرا آنيا يكون أن له يراد ما حمتوى حيدد الذي فهو له،

 منح مهمة تتحمل" )35( مولمان جيرالدين تقول كما والصحافة
 به تم حادث" هو الذي اخلرب عرب".  العامل حضور اجلمهور
 العزيز عبد حسب"  العام الرأي يف ويؤثر باآلنية وميتاز ، اجلماهري

  )36(  غنام
  : الموضوعية مقابل في الواقع تحريف في النية

 الواقع، يصف الذي اخلرب ا ميتاز أن جيب اليت الصفات من إن
 املعاجلة، يف ملوضوعيةوا التقدمي يف الدقة ، وموضوعيا دقيقا يكون أن

 املوضوعية"  أن إال حر والتعليق مقدس اخلرب فكرة تتكرر ما وكثريا
 إليها الوصول الصحفي حاول فمهما ، حتقيقها ميكن ال الكاملة
  .)37("  الفردية واالجتاهات العناصر بعض تظهر فسوف

  توصلوا قد األمريكني أن إىل ،) 38( برتراند كلود جان يشري
 أفرادا وبأن موضوعية غري الصحافة أن مفاده استنتاج إىل باإلمجاع

 وهو ،وتوجيهها األخبار حذف على قادرة نفوذ ذات وتنظيمات

ا املنال، بعيدة املوضوعية بأن ضمين اعرتاف  حسابات رهينة وأ
 توجيه ليتم بأخرى وتعوض بعضها حتذف حيث نفسه، اخلرب خارج
  . والسليم الصحيح فهمال بالضرورة هو ليس فهم إىل املتلقي

 مركبات من واحدة على باللعب تبدأ قد الواقع حتريف يف والنية
 اخلرب يصف حيث الست، األخوات يف الزويل حصرها  واليت اخلرب

 الفاعلني ، مكانه زمانه، جلسمه، مشكلة متعددة مبعلومات احلدث
 املركبات هذه من واحدة يطال قد واخلطأ ذلك، غري إىل أسبابه فيه،
 يف سيؤثر التحريف بنية مقرونا كان إذا منها وكل نقصانا أو زيادة

  . املتلقني
  : الموضوعية مقابل في والترويج اإلثارة

 كما املوضوعية ضد حيسب ال املقصود غري اخلطأ أن وكما
 الصحيح فاخلرب لصاحلها، بالضرورة حتسب ال الصحة فكذلك يقال،
 حدث وهو للعنف معينا حدثا نصف فقد بالضرورة، موضوعيا ليس
 كما عاطفية بشحنات والرتويج اإلثارة باب من وله ولكننا بسيط
 « Sentiment de l’evenementدثاحل عاطفة جيرالدين تسميها

  .)39(برتراند كلود عليها يطلق كما"  األحاسيس ييج" أو» 
 املؤسسات بني آلخر جمتمع من خيتلف اإلثارة ومفهوم
ا اإلعالمية،  سابقا ذكرنا وأن سبق وكما)  اإلعالمية املؤسات( أل

ا ومبا ، اقتصاد وهي سياسي خط هي  هناك أن ومبا كذلك أ
 ذلك وألجل" ممكن مجهور  أكرب على للحصول تسعى فهي منافسة
 للواقع، سيناريوات بناء على اخلاصة بطريقتها مؤسسة كل تعمل
 إثارة، أكثرو  دراماتيكي بشكل األحداث لتقدمي ورائها من تسعى
م اجلمهور عواطف على معتمدة  يسمى ما أو ،)40("ومعتقادا
 معين أنه املتلقي معها حيس ،)41(لألحداث اإلعالمي بالتخريج
  . بآخر أو بشكل باحلدث

 في حق أم المسؤوليات عن خروج للمواطن، العنف أحداث نقل: ثالثا
  . اإلعالم
  : ومقوماته حدوده اإلعالم في الحق
   اإلعالم في الحق

 يف احلق ديباجتها يفarticle 19  احلقوقية املنظمة وصفت
 األوكسجني غياب نتصور أن ولنا الدميقراطية، بأوكسجني اإلعالم

 املعلومات على االطالع حق" حاله يكون كيف ، احلي الكائن عن
 جمتمعهم يف حيدث ما الناس يعرف ام فإذا الدميقراطية، أوكسيجني

  )42(.." اجملتمع ذلك شؤون يف فعليا شاركةامل ميكنهم ال[...] 
 االنسان حلقوق العاملي اإلعالن ضمن اإلعالم يف احلق جاء وقد

 حبرية التمتع حق شخص لكل"  فحواه فيما 19 مادته يف 1948
 مضايقة، دون األراء اعتناقه حرية:  احلق هذا ويشمل والتعبري، الرأي
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 وسيلة بأية اآلخرين إىل قلهاون وتلقيها واألخبار األنباء التماس ويف
  ". للحدود اعتبار ودومنا

ا اليت املختلفة املبادئ أكدت وقد ا ذكر  على املنظمة وحدد
 عن املطلق الكشف: منها األول المبدأ يف جاء حيث احلق، هذا

 املبدأ استثناه ما إال كشف حالة يف تصبح املعلومات كل املعلومات،
 ال اليت االستثناءات نطاق حتديد ضرورة يذكر الرابع واملبدأ الرابع،
 الكشف جيب ال مما أوغريها أمنية العتبارات املبدأ طائلة حتت تدخل
  . عنه

 العموم على الدميقراطية الدول يف استغل قد احلق هذا كان وإذا
 اجلزائر بينها ومن النامي العامل يف فإنه الدميقراطية، هذه خدمة يف

 العامة، املعلومات يف احلق هذا احنصرو  ، األصل هي االسشتثناءات
ا القول ميكن واليت األحيان من كثري يف واململة بل  مشاعة أ

 السرقة جرائم بأخبار عمومها على اإلعالم وسائل فملئت للجميع،
 يستمتعون الصحفيني أن: " برتراند كلود يقول وغريمها والعنف

  . )43("  والقضايا واألعاصري واالنبهارات القتل وجبرائم بالتصدعات
 إقرار وجذب شد وبعد حاولت العربية الدول جامعة وبدورها

 العربية الدول خصوصية احلسبان يف يأخذ اإلنسان حلقوق ميثاق
 بتونس املنعقدة 16 ال القمة يف  ذلك ومت اإلسالمي الدين ومبادئ

 52 على امليثاق احتوى حيث 2004 ماي يف 270 رقم قرارها يف

 ومبادئ الروحية وقيمها العربية األمة إىل إشارات هفي وردت مادة
 نصت وقد األخرى السماوية والديانات احلنيف اإلسالمي الدين
 :)44(كالتايل والتعبري الرأي حرية على منه 32 املادة

 والتعبري الرأي وحرية اإلعالم يف احلق امليثاق هذا يضمن -"
 اآلخرين إىل ونقلها هاوتلقي واألفكار األنباء استقاء يف احلق وكذلك
 ." للحدوداجلغرافية اعتبار دومنا بأيوسيلة

 األساسية املقومات إطار يف واحلريات احلقوق هذه متارس -
 اآلخرين حقوق إحرتام يفرضها اليت للقيود إال والختضع للمجتمع
 العامة والصحة العام أوالنظام الوطين األمن أومحاية أومسعتهم
 احرتام وجوب إىل ضمنية إشارة ذلك ويف ".العامة أواآلداب
  . األساسية المجتمع مقومات
 نقدم أن اإلعالم، يف احلق من وهل ؟ احلق هلذا حدود من هل ولكن
 اجلنس كأخبار إليه؟ بالنسبة هلا أمهية ال أخبار تفاصيل املواطن هلذا

  ؟ املختلفة واجلرمية
 الدول أن على" ،واإلقليمية الدولية املواثيق من كل لقدبينت

ا  املختلفة املصاحل حلماية التعبري حرية يف احلق على قيود وضع بإمكا
م اآلخرين حقوق : يف أساسا واملتمثلة  الصحة ,العام النظام و وحريا
 العهد تطرق حيث] .[..القومي األمن ،العامة األخالق ،العامة

 حظرت واليت العشرين مادته يف والسياسية املدنية للحقوق الدويل
 ،الدينية أو ،أوالعنصرية   القومية الكراهية أو ،للحرب دعاية أية يهاف

 الدول وتلتزم, أوالعنف ،العداوة أو، التمييز على حتريضا تشكل واليت
  .)45("احلق هذا بإحرتام
 واجملتمع، للفرد تسببه الذي الضرر مبدى األمور تقاس أن املفروض
 الشرع يف يقال كما مصلحة جلب على مقدم مفسدة فدرء

 إلى يؤدي العنف أخبار نشر هل نتساءل أن لنا لذلك اإلسالمي،
  ؟ والمجتمع بالفرد ضرر

  : الجمهور على تأثيرها ومدى العنف أحداث
 واليت االمربيقة والبحوث املختلفة التأثري نظريات يف اخلوض دون
 من كثري فإن ، املتلقي يف اإلعالم وسائل تأثري على جمملها يف جتمع
 املقروءة أشكاهلا بكل اإلعالم وسائل بأن أثبتت قد) 46(ساتالدرا

 نتيجة العنف النتشار املسببة العوامل من تعترب والبصرية واملسموعة
 يقول العنف، مبشاهد املليئة املتحركة الرسوم أو العنف أفالم مشاهدة
 على اإلعالم وسائل تأثري يصف وهو برتراند كلود جان
 كانت إذا وسيئة، حسنة أثارا ضامينهام حسب ترتك هي":املتلقي
  .)47(" متماسكة الرسالة

 العنف أساليب  من أن..." الرمحن عبد عزي الدكتور يرى كما
 كانت وإن واليت اإلخبارية، النشرات يف العنف مشاهد إظهار
ا غري ، معايشا واقعا تعكس  يف التلقي مستويات وتباين التتالءم أ
اسياق يف املشاهد هذه إدراك [...]  األطفال بفئة تعلق ما وخاصة ا
 . )48("  فعله على مقدمة الشيء على التعود أن حيث

 التلفزيون يف العنف”: فإن Gustave-Nicolas لـ وبالنسبة
 عنيف عامل عن صورة خيلق إعالمي منتوج عن عبارة السينما أو

 أغلب يف واملعايري، بالقيم ومعرفيا وجدانيا مليئة الصور هذه…
 على إليها ينظر ألنه السلوك ملعايري مصدرا تكون أن ميكن حياناأل
ا   .)49(…”اجلمهور أغلبية فيها ويشرتك اجتماعيا مقبولة أ

 اإلحساس تبلد ،وين ماري حسب التلفزيوين العنف ومشاهدة
 إىل الواقع من) األحداث وخاصة( املتلقي وتنقل ، احلقيقية باحلوادث

 تكمن ال حسبه واملشكلة لديهم، ارةاإلث مستوى يضعف مما الوهم
 على العنف مشاهد من العنف يرتكبون كيف األطفال تعلم يف

 الناس مع التعامل عليهم يعرض التلفزيون ألن وإمنا التلفزيون،
 أن هلم يبدوا وهكذا التلفزيون، شاشة على كانوا لو كما احلقيقني
 أو قيةبند أو بسكني سواء تامة ببساطة منهم التخلص مبقدورهم
  ) 50(. سلسلة



 

310 

 العقلية للصحة القومي املعهد عرضها اليت األدلة استعراض يف و
 ممكنة آليات االجتماعي النفس علماء من جلنة أوضحت 1982
  . : )51(يلي فيما تتلخص الصلة هلذه

 عدوانيا منوذجا شاهدوا الذين األطفال نأ" :بالمشاهدة التعلم
 بعد إمنا و مباشرة املشاهدة عدب ليس شديدة عدوانية بصورة تصرفوا
 ." املشاهدة من أشهر انقضاءه

 يساعد املشاهدة يف االستمرار:  للعدوان المعوقة العوامل فقد - 1
 البيئة اإلشارات أو باملعاناة والشعور اإلحساس انعدام على

 . العنف إزاء النزاعات تعوق أو تعطل أن ميكن اليت األخرى

 مشاهدة عند حدث كما بشدة اسالن إثارة يتم عندما:  اإلثارة - 2
م التلفزيونية العنف برامج  . بعدوانية يتصرفون قد فإ

 هلم سبق الذين  أن حيث :الموجودة النزاعات وتقوية تعزيز - 3
 اليت التليفزيونية الربامج عن يبحثون هم عنيفة أعمال ارتكاب
 . العنف أعمال تتضمن

 عربيةال االستراتيجية خالل من العنف أحداث نقل قواعد
  .للتوعية
 قدم  اجلرمية نشر اإلسالمي اإلعالم يعاجل كيف عن سؤاله يف
 اإلعالم( العلمية الندوة  يف" حمسن حممد بدوي املنعم عبد" الدكتور
 قواعد جمموعة 13/4/2005-11 بتاريخ باخلرطوم املنعقدة) واألمن
  :)52( بينها ومن واجلرمية العنف قضايا مع للتعامل اإلعالم لوسائل

 احلق يف اجملتمع جانب إىل الوقوف اإلعالم وسائل على ينبغي -1
 . اجلرمية مواجهة يف راشد عام رأي وتكوين اإلجرام ضد تكون وأن

 واملبالغة التهويل وجتنب اجلرمية أخبار عرض يف الدقة مراعاة -2
 يف اخلوض دون عالجها وكيفية اجلرمية أسباب اخلرب يف يبني أن على

 ٠الواقعية جبانب اإللتزام مع للحادثة الدقيقة التفاصيالت

 اإلكتفاء مع اجلرمية نشر عند املثرية األلفاظ عن اإلبتعاد -3
 العام احلياء خدش لعدم التصريح دون بالتلميح

 يف إال األوىل باألحرف اإلكتفاء مع والعناوين األمساء ذكر عدم -4
 . اإلستثنائية احلاالت

 كانت إذا إال لصحافةا يف البارزة األماكن يف اجلرمية نشر عدم -5
 ٠عامة أمهية هلا اجلرمية

 أمام األبطال مبظهر إظهارهم وعدم اجملرمني متجيد عن اإلمتناع -6
 .األمن رجال

 إال القضاء أمام اجلرمية لوكانت القضاء عمل يف التدخل عدم -7
 ال أن وعلى القضاء على خافية جوانب هنالك بأن الوثوق حالة يف
 .العدالة سري يف  ذلك يؤثر

 لإلحنالل يدعو أو اآلداب ميس ما كل ونشر إذاعة عن اإلمتناع -8
 سواء الغرائز يثري أو واإلنتحار والعنف اجلرمية يف ويرغب اخللقي
 . مباشر غري أو مباشر بطريق

 العربية المجتمعات في الصحفي العمل محددات: رابعا
  . خصوصيتها باعتبار واإلسالمية
  .  اإلسالم في الصحفي العمل ضوابط

 طبقا أرضه يف اهللا خليفة هو اإلنسان كل ، اإلنسان ألن
..." خليفة األرض يف جاعل إين للمالئكة ربك قال وإذ" تعاىل لقوله

 اجلزائر ويف عامة اإلسالمي العامل يف اإلعالم رجل وألن ،)30 البقرة(
 التكليف حمط فهو ، إنسان كونه إىل باإلضافة مسلم هو خاصة
 قال الشرع به جاء ما يتمثل أن منه تقتضي واليت ، اخلالفة ذه
 ال مث بينهم شجر فيما حيكموك حىت يؤمنون ال وربك فال" تعاىل
  )56: النساء(" تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم يف جيدوا
 فاإلسالم لذلك ومهنته، عمله يف اهللا يراقب أن للشرع متثله ومن

 : أمهها بضوابط اإلعالمية العملية يضبط

 قال النشر قبل التبين وضرورة اإلعالمية المادة من التحقق :أوال
 تصيبوا أن ، فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن ءامنوا الذين ياأيها: "  تعاىل
  )6 الحجرات( "  نادمني فعلتم ما على فتصبحوا جبهالة قوما

 والكذب الصدق العادة يف يسمع اإلنسان أن"  النووي قال
 والكذب يكن، مبامل إلخباره كذب قدف مامسع بكل فإذاحدث
  )53("  التعمد فيه  اليشرتط و ماهو خبالف الشيء عن اإلخبار
 أن افرتاض وعلى:  المعلومة نقل في بالصدق االلتزام: ثانيا

 حتريف دون نقلها يف الصحفي يصدق أن فيجب ، صادقة املعلومة
  . احلسن وبالشكل ، زيادة وال
  بالمصلحة إضرار فيها معلومة أي حجب:  ثالثا

 ينشر أو يذيع فال اجملتمع مصلحة على حيرص أن للمرسل ينبغي
 االجتماعي األمن على احملافظة باب من وهذا خري، فيه ماليس
 مادة ألي الظهور إتاحة وعدم واآلداب واألخالق القيم بإقرار وذلك
 درء أن:  تقول الشرعية والقاعدة ، واملبادئ بالقيم مساس اأدىن
 املعلومة نقل من طائل فال ، المصلحة جلب على مقدم فسدةالم

 القانون يوصي مثال اهلند يف نفعه، من أكرب ضرره كان إذا واخلرب
 والعصيان القتل كجرائم( احلوادث أخبار نقل يف باحلذر اإلعالمي

  .)54( الصراعات تثري أن ميكن اليت...) 
"  :اإلعالمية ةالماد نشر قبل االختصاص جهة إلى العودة: رابعا
ُ  ْ ج اء ه م   َ ِ  َ و إ ذ ا ْ  ٌ أ م ر   َ  َ  ْ  ِ األ م ن   ِ  َ م ن   َ   َ ْ  ِ اخل  و ف   َ  ِ أ و     ُ   أ ذ اع وا   َْ ُ   ِ الر س ول   ِ  َ إ ىل   َ  ُّ  ُ ر د وه   َ َ  ْ و ل و   ِ  ِ ب ه   َ  َ  َّ    
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ْ  ِ أ و يل   َ ِ  َ و إ ىل   ْ  ِ األ م ر   ُ   َ ُ  ْ م نـ ه م     َ  ُ ل ع ل م ه   ِ  ْ   ِ َ ِ   َ ال ذ ين   َ  تـ ن ب ط ون ه     َّ ُ  َ  ُ ي س   ِْ  َ  ْ ُ  ْ م نـ ه م   َ  ْ  و ل و ال ِ  ْ  ْ  ُ ف ض ل    ََ      َّ ِ الل ه   َ 
ُ  ْ ع ل ي ك م   ْ َُ  ُ و ر مح  ت ه   َ  َْ  .                                                                             )83 النساء("   َ ِ  ً ق ل يال   ِ  َّ إ ال      َّْ  َ  َ الش ي ط ان   ُ  ُ ت م     َّ َ  ْ التـ بـ ع   َ َ 
 أو    ً فرد ا الناشر كان سواء إعالمي مصدر كل هناعلى األمر وينطبق
 املادة نشر قبل االختصاص جلهة فالرجوع أوإذاعة، أوحمطة مجاعة

 ومن ،للخلل    ً درء ا مبكان األمهية من اجلهة هذه كانت ا  ً أي   اإلعالمية
  . اخلطأ يف والوقوع ، التسرع من الصحفي يقي أن الرد هذا شأن

 : القول وحسن واليقينية الموضوعية : خامسا

ا أن دون عليه ماهي على األشياء إدراك ا ويقصد  أهواء يشو
 أن منها جوومر  واخلداع الكذب مع تتناىف فهي أوحتيز، أومصاحل
 الذين يأيها"  تعاىل قال .الوهم ومتييزهاعن احلقيقة إبراز يف تكون
 من وجئتك ،)119 التوبة( "  الصادقني مع وكونوا اهللا اتقوا ءامنوا
  . يقني بنبأ سبأ
 ويناسب ، املتلقي ه'يتقبل شكل يف واحلقائق الوقائع يقدم وأن

 وقولوا"  تعاىل لقا) عقوهلم حسب الناس خماطبة( واألفهام العقول
 احلسن والقول: العلم أهل قال  ،)83، البقرة("  حسنا للناس
 باللطف، يكون أن: هيئته ففي معناه، ويف هيئته؛ يف احلسن: يشمل
 كل ألن   ً  خريا ؛ يكون بأن: معناه ويف والشدة، الغلظة، وعدم واللني،

 كلود يقول وكما . حسن فهو خري قول وكل خري؛ فهو    ٍ حسن      ٍ قول  
  .)55("  ذاته القول تعادل أمهية القول لطريقة إن"  اندبرتر 

 الناس ينفع ال فيما واإلعالن، الترويج وعدم الستر: سادسا
    ترويجه

 ،)18 ق("  عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما"  تعاىل قال
 فليقل اآلخر، واليوم باهللا يؤمن كان من"  وسلم عليه اهللا صلى وقال
 نص احلديث هذا"  اهللا رمحه –)56( النووي لقا"  ليصمت أو خريا

 وهو خريا، الكالم كان إذا إال يتكلم أن ينبغي ال أنه يف صريح،
 يتكلم، فال املصلحة ظهور يف شك ومن مصلحته له ظهرت الذي
 كالمه، قبل يفكر أن فعليه يتكلم أن أراد إذا: اهللا رمحه الشافعي قال
  . تظهر حىت لميتك مل شك وإن تكلم املصلحة ظهرت فإن

 وتوعد ، وإشاعتها الفاحشة إعالن من الشارع حذر ولقد
 العمل هذا ووصف ، واآلخرة الدنيا يف األليم بالعذاب الفاعل
 يف الفاحشة تشيع أن حيبون الذين إن"  تعاىل قال ، والبهتان باإلفك
 ال وأنتم يعلم واهللا واالخرة الدنيا يف أليم عذاب هلم ءامنوا الذين
 هذا يف يدخل:" تعاىل اهللا رمحه– النووي ذكر )19 النور("  تعلمون
 بعض أو اليوم، بنا مر من بعض أو[...]  الناس بعض فعل قوهلم،
  .) 57(..."  ذلك حنو أو رأيناه من
 
 

  الكريمة باألخالق االلتزام:  سابعا

 املبادئ تتأسس وعليه وأساسها املبادئ كل رأس احلقيقة يف وهو
 الزور قول ومن الكذب، من صاحبه مينع الكرمي فاخللق األخرى،

  .. الرشوة ومن التسرع، ومن البهتان، ومن التجسس ومن
  . الفكرة إعالم إلى اإلثارة إعالم من

 يتحول التاريخ أن"  يرى )58(خليفة ولد العريب الدكتور كان وإذا
 تعين وال شيء كل تعين اليت واألمساء واألرقام الوقائع من أكداس إىل
 فإننا.."  احلضاري واالنتماء الوطنية الغرية من البحث خال إذا يئا،ش

 ونقمة هدم معول إىل سيتحول اآلخر هو اإلعالمي العمل أن نقول
 الفكرة إعالم أهداف من أن ذلك الفكرة، من خال إذا اجملتمع على
  . )59( الصدام ال واملواجهة والتحصني والوقاية والبناء اإلصالح هو

 احلقيقة بني يفصل إعالما نريد،) 60(بوعلي نصري رأي وعلى
 احلرية وبني واخليال الواقع وبني والتعليق، اخلرب وبني والراي،

  إعالما االهتمام، يثري وما املهم بني والسليب، اإلجيايب بني واإلفالت،
 األمهية، حساب على واإلثارة ، املغرضة اإلشاعة مستنقع على يرتفع

  . العقل خماطبة حساب على الغرائز وخماطبة
   الخاتمة

 وهو  ، موجود غريمها يف أو املدارس يف أو املالعب يف العنف
ا اجتماعية ظاهرة  خمتلفة واقتصادية وسياسية اجتماعية ظروف أفرز

 حتديد إىل للوصول وهادئة عميقة دراسات إىل حتتاج ، ومتداخلة
 ومتجذرة دميةق بل اليوم وليدة ليست وهي منها، للحد املثلى الطرق

 ، الكون هذا يف التدافع سنن من تكون وقد -.. ألقتلنك:  قال -
ا اليوم اإلعالم وسائل فعلته ما وكل  أو بشكل وخترجها أخرجتها أ
  .العلن إىل بآخر

ا العلن إىل أخرجتها  يف املواطن حق حبجة مدفوعة ونشر
 عاجلال على احملموم بالتنافس مدفوعة احلقيقة يف وهي اإلعالم،

 وجين بالتجارة ومدفوعة ، اليوم اإلعالم مسة أصبح الذي والحصري
 باألحداث يعج عامل يف السلع كل مثل سلعة أصبح فاخلرب املال،

 اقتصادي وهو Milton Friedmanميلتون فريدمان يرى واألخبار،
 زيادة هي مشروع ،ألي الوحيدة االجتماعية املسؤولية أن"  أمريكي
 بإطراد األحيان من كثري ويف ، للعنف بالرتويج امتفق ،)61(" ارباحه
 تبني بدون كثرية مرات ويف ، نفسه اخلرب أمهية حتتمله ال قد مفضوح
 وخاصة املواطنون وتلقف ، واألمهية والدقة املوضوعية عن وبعيدا

 بذلك فسامهت ، وتبنوه ذلك العقول وضعاف منهم األحداث
 عليه القضاء يف املسامهة بدل فالعن رقعة توسيع يف) اإلعالم وسائل(

 ما وهذا ، وظائفها صميم من هي اليت العامة اخلدمة عن وبعيدا
 الصحيفة: "  بقوله"  Wall street Journal"  صاحب  يؤكده



 

312 

 هلم سلطة ال الذين ، ملستخدميها بشيئ مدينة غري خاصة ملكية
 مةباخلد األشكال من شكل بأي معنية غري فهي لذلك ، البتة عليها
  .)62("  العامة

 يف تشكل البىن، من نظام يف بنية هي الصحفية املؤسسة وألن
 املؤسسة ذه خلل أي فإن للمجتمع، العام النسق بينها تكامل
 النسق، هذا يف خلل إىل حمالة ال سيؤدي وظائفها يف وخاصة
 البنية هذه استقامت ومىت ، واحلمى بالسهر اجلسد سائر له فيتداعى
 وخصوصيات الشرع من مقوماته يستمد للوجود مشروعا هلا واختذت
 إعالم إىل ويتحول اإلعالم عمل فيه ويستقيم وتقاليده وثقافته اجملتمع
 الدين واجتاه اجملتمع اجتاه مسؤولياته عند الصحفي فيه ويقف فكرة،
 وعن يكتب وملن يكتب وكيف يكتب مىت ويعرف ، األفراد واجتاه
  . واستمراريته النسق هذا على افظةاحمل يف سامهت ، يكتب ماذا

 نقل عن للعزوف دعوة أنه على الكالم يفهم أن ينبغي وال
 لتهذيب دعوة ولكنه التعبري حرية وجه يف بالتايل والوقوف األخبار
 يلفظ ما" اهللا أمام الكاملة املسؤولية وحتمل ،)63( هذهالتعبير حرية
 واألخالق الضمري اموأم أوال ) 18ق("  عتيد رقيب لديه إال قول من
ِ   َ ال ذ ين   ِ  َّ إ ن  " ثانيا ُ   َ ي ش تـ ر ون     َّ  َ  ْ د   َ  ْ  ِ ب ع ه   َ ِ ِ ْ و أ مي  ا  م      َّ ِ الل ه   ِ   َ ْ ق    َ ال   ُ   َِ  َ أ ول ئ ك    َ ِ  ً ق ل يال   َ َ ً مث  ن ا  ََ   َ  َ َ خ ال 
ر ة    ِ يف   َ ُ ْ هل  م   َ  ِ اآل  خ   ِ َ ُ  ُ ي ك ل م ه م   َ  َ و ال     ْ  ُ ِّ  َ ُ  ُ يـ ن ظ ر   َ  َ و ال      َّ ُ الل ه   ُ  ِ  ْ إ ل ي ه م     َْ  ْ  َ يـ و م    ِ َْ  َ  ِ ال ق ي ام ة    َ   َ  ِ ِ  ْ يـ ز ك يه م   َ  َ و ال    ْ   ِّ  َ  ُ  

ا َ َ ُ ْ و هل  م   َ  ع ذ  ِ   َ ال ذ ين     َّ إن  "  ثالثا اجملتمع وأمام) 77 عمران آل( "  َ ِ  ٌ أ ل يم    ٌ ب  َ  َّ   
يع   َ  أ ن  ُِ ُّ  َ حي  ب ون   ِ   َ ت ش  ش ة   َ  َ  ُ ال ف اح   ِ   َ ِ   َ ال ذ ين    ِ يف    ْ  اب   َ ُ ْ هل  م    َ ُ   آم ن وا   َّ َ   ٌ ع ذ      ُّ ْ  َ الد نـ ي ا  ِ يف    َ ِ  ٌ أ ل يم   َ 

ر ة   خ  َ  ِ و اآل   ِ ْ َ  ُ يـ ع ل م    َ   َّ ُ و الل ه    َ  ْ ُ   َ تـ ع ل م ون    َ ال    َ َ ُ  ْ و أ نت م    َ   َ ْ  واحلرية واملسؤولية )19 النور(  َ 
  )64( برتراند كلود جان يقول ماك توأمان
  هوامش

 ،" اإلعالم ديونتولوجيا اإلعالم، أدبيات" ، رباب العابد ،ترمجة برتراند كلود جان )1(
 . 108 ص  ، 2008 ، لبنان ، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة

 الشورق ، بسطيف الشرطة مقر داخل رضيعها تقتل عازبة أم"  شاكلة على   )2(
    18/10/2012  بتاريخ اليومي

 املشروع -اإلعالن" ، الفاحل قاسم بن مساعد:  أنظر ، صحيحه يف البخاري رواه )3(
 ص ،  2008 ،  والتوزيع للنشر العاصمة دار ،" اإلسالمي الفقه يف واملمنوع
160 . 

- بريوت - والنشر لألحباث العربية الشبكة ،للفكر أفقا احلوار ، الرمحن عبد طه  )4(
 .84 ص ، 2012

  18/10/2014 ، اإللكرتوين املوقع على منظور البن لعربا لسان  )5(
alarab-aliraq.net/lisan-http://wiki.dorar. 

  االلكرتوين املوقع على ، املعاين معجم  )6(
)7( http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&l

ang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&w
ord=%D8%AD%D8%AF%D8%AB   18/10/2014 

 ،" الكذب ينفي ال احلقيقة قول ، والواقع احلدث إشكالية" ، الكباص الصمد عبد )8(
http://ebn-، االلكرتوين املوقع ، واألدب والفلسفة للعلوم خلدون ابن ملتقى

khaldoun.com/article_details.php?article=1722التصفح ترايخ 
18/10/2014  

 2001 اكتوبر 22 بتاريخ صحفية مقابلة ، بورادوري جيوفاين يف دريدا، جاك  )9(
 توبقال دار ، " ؟ سبتمرب 11 حدث يف  حدث الذي ما"   فتحي صفاء ترمجة 

  2006 ، البيضاء الدار ، للنشر

 12 العدد ، التايل االلكرتوين العنوان على متوفر ،  الكرتونية جملة – الكتب رباط )10(
 18/10/2014  التصفح تاريخ 2012/

http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_c
-11----ontent&view=article&id=306:

re&Itemid=26&catid=114:lectu 
 سابق مرجع ، العرب لسان )11(

 ، أرنرتوبوس موقع ،" اجلزائر يف العنف مواجهة و اإلعالم وسائل" ، سهام حيي بن )12(
:  العنوان على ، والسوسيوأنرتوبولوجيا لألنرتوبولوجيا األول العريب املوقع

http://www.aranthropos.com19/10/2014 الدخول تاريخ. 

"  اإلنسان حلقوق الدويل القانون يف التعبري حرية يف احلق حدود" ، سهام رحال.  )13(
 ، القانونية العلوم يف ماجيستري شهادة لنيل منشورة غري ، ، ماجيستري رسالة ،

 . 2010 ، اجلزائر ، باتنة خلضر احلاج جامعة

 رسالة"  الشرعية وأحكامه ، ضوابطه ،  اإلعالم" ، عايش خليل حسام )14(
  اإلسالمية اجلامعة املقارن، الفقه يف املاجيستري شهادة لنيل منشورة غري ماجيستري،

  4ص  ،2007 ، فلسطني ، بغزة

 التنظيمية والنصوص القوانني خالل من اإلعالم يف احلق" ، بشرى مداسي )15(
 وكالة املكتوبة، الصحافة البصرية، السمعية اجلزائر يف اإلعالمية للمؤسسات

 اإلعالم يف املاجيستري شهادة لنيل منشورة غري رسالةماجيستري، ،"األنباء
 09-08. ص ، 2011 ، 03 اجلزائر جامعة واالتصال،

  سابق مرجع ، املعاين معجم )16(

  نفسه )17(

 . نفسه )18(

 ، االتصال يف حثالب" ، وآخرون فوضيل دليو  ترمجة ،. ب فايل أ،. الرامي )19(
 منتوري جامعة ، والرتمجة للبحث االتصال اجتماع علم خمرب ،"  منهجية عناصر
 . 221ص ، 2009 ،2ط ، قسنطينة

 الدراسات جملة ،"  واألسلمة األصالة بني اإلسالمي العريب التنظري" ، ساعد مهاش )20(
 ،1 اجمللد ، 3 دالعد ، القبة ، والتوزيع للنشر الورسم ، املعاصرة القيمية اإلعالمية
 . 16 ص ،2003

 قانونية دراسة– اجلزائري القانون يف املكتوبة الصحافة جرائم" ، خالد لعالوي )21(
  49 ص ،2011، اجلزائر ، والتوزيع للنشر بلقيس دار" إعالمية بنظرة

 . 72. ص ، نفسه )22(

 ، 1999 اجلزائر،  ، ج.م.د  ،" وأبعاد حقائق اإلعالم"  ، قالية معراف امساعيل )23(
 . 27.  ص

 . 44. ص ،" سابق مرجع" ،  خالد لعالوي )24(

 .48. ص ، نفسه )25(

 70. ص ، نفسه )26(

  . 27.  ص ،"  سابق مرجع" ، قالية معراف امساعيل )27(

 . 67.  ص ،" سابق مرجع" ، برتراند كلود جان )28(

 بطل شوماخر ملايكل الطيب امللف له تعرض الذي احلادث املقام هذا يف نذكر )29(
 ألف 50ب اإلعالم وسائل إلحدى وبيعه الطيب هملف سرقة وحماولة 1 الفورميال

ا ، تعلن لومل دفعه على صحيفة تقدم ال مبلغ وهو ، يورو  ورائه من ستجين أ
:  العنوان على متوفر ،6/8/2014 بتاريخ ، الكرتونية ، الزمن جريدة ، الكثري

.5239http://www.azamn.com/?p=12  
 ظل يف وخاصة ، الدميقراطية الدول مستوى إىل بعد يرتقي مل اجلزائر يف كان وإن )30(

 ذلك ذكرت كما اخلرب اغتيال حماولة وآخرها اإلشهار لسوق السلطة احتكار
 ”الطاولــة حتت“ عمــومـــي إشهــار"  13/10/2014  بتاريخ اخلرب جريدة
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 عيه أقدم ما لوصف ، إشهارهم بقطع لبهموطا اخلواص املعلنــــــــني علـى وضغــــط
 . االتصال وزير

 .91. ص ،" سابق مرجع" ، قالية معراف امساعيل )31(
)32( diation de l’espace public éla m;  Patrick Charaudeau

;Etudes de  nomene de fragmentationécomme ph
communication ;revus .org .22.1999. p 3«  l’evenement  
n’existe qu’a travers une perception et une interprétation 

par l’homme de celui- ci » 
 املشروع اإلعالن،' الفاتح، القاسم بن مساعد: أنظر صحيحه، يف مسلم رواه )33(

.  ص ،1994 الرياض، والتوزيع للنشر العاصمة دار ،'اإلسالمي الفقه يف واملمنوع
151 . 

 وسائل عليه ركزت ، حدثا ضيوفه افحةملص اجلمهورية رئيس وقوف شكل لقد )34(
 وسائل يف أخرى أحداث على غطى حدثا بيده التلويح شكل كما ، اإلعالم
 . ذلك من أهم حنن لنا تظهر قد أخرى إعالم

 " . ذكره سبق مرجع" ، الكباص الصمد عبد )35(

 . نفسه )36(

 ،"  اليومية الصحافة األول اجلزء ، الصحافة علم يف مدخل"  ، لغناما العزيز عبد )37(
 . 11.  ص ،1973  ، بريوت ، النجاح دار

 . 133.  ص  نفسه، )38(

 . 6.  ص  ،" سابق مرجع" برتراند، كلود جان )39(

 ،"لألزمات االجتماعي البناء واسرتاتيجيات اإلعالم وسائل" الدين، نصر لعياضي )40(
 ،2013اجلزائر، والنشر، للطباعة احلكمة كنوز سسةمؤ  ،15العدد احلكمة، جملة
 . 69.ص

 .72 ص ، نفسه )41(
)42( L’evenement dans le contrat ;  Patrick charaudeau

; la  ; dossier de l’audiovisuel N 91 diatiqueém
documentation francais ; Paris .Mai-Juin 2000  

)43( http://www.article19.org/pages/ar/resource-
language.html  18/10/2014 بتاريخ االلكرتوين 19 املنظمة موقع  

 72.  ص ، نفسه ، برتراند كلود جان )44(

 العنوان على متوفر ،" اإلنسان حلقوق العريب امليثاق يف قراءة"   أنيس، القادر عبد. )45(
  18/10/2014 التصفح تاريخ

http://www.ahewar.org/debat/showart.asp?aid=19996 
  83 ص ،"  سابق مرجع" ، سهام رحال. )46(

 ووسائل العنف زيادة بني القوية الصلة على تؤكد اليت   الدراسات أشهر من.  )47(
 إلينوي جبامعة (Eron) ” آخرون و أيرون ” ا قام األجل طويلة دراسة األعالم

 يف الثالث الفصل أطفال على ،1960 سنة اسةالدر  هذه بدأوا إذ بشيكاغو،
 طفال  875 األطفال عدد وبلغ نيويورك  بوالية  هدسون بوادي صغرية  مدينة

 السلوكية اخلصائص من كبري عدد بفحص الباحثون هؤالء وقام) وإناث ذكور(
 اليت املنزلية البيئة عن و أبائهم عن بيانات جبمع قاموا كما لألطفال، والشخصية

  منها اجاءو 

                                                                                         كانوا الثامنة، سن يف التليفزيونية العنف برامج فضلوا الذين األطفال أن وتبني
 املرجع" سهام، حيي بن أنظر املدرسة، يف عنفا األكثر األطفال جمموعة ضمن
 . " ذكره السابق

 . 38.  ص ،"  سابق مرجع"  ، برتراند² كلود جان. )48(

 قراءة العربية، املنطقة يف القيمية البنيات وتفكك اإلعالم،" الرمحن، عبد عزي. )49(
 .93. ص ،2009 تونس، للنشر، املتوسطية الدار ،"الثقافية الرواسب يف معرفية

 جملة ،" ينالتلفزيو  واإلدمان األطفال" ، الصبيحي الفتاح عبد ترمجة وين، ماري. )50(
 123-119. ص ، 1999 الكويت، ،247 العدد املعرفة عامل

)51( Gustave-Nicolas Fischer  "يحي بن:  يف ،"  العنف بسيكولوجيا 
 . ذكره سبق مرجع ،"  اجلزائر يف العنف مواجهة و اإلعالم وسائل" سهام،

 ". سابق مرجع" ، سهام حيي بن. )52(

 وسائل يف اجلرمية معاجلة ونظريات اسرتاتيجيات" حمسن، حممد بدوي املنعم عبد. )53(
 األمنية، للعلوم نايف جامعة  والبحوث، الدراسات مركز ،"اجلماهريي اإلعالم
 .  26-15، ص ، 2005

 15 ص ، سابق مرجع عايش، خليل حسام. )54(
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