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تقديم:
أ
أ
أ
أ
أ
ال يمكن الي دولة أن تنمو وتتطور دون أن تطور مجال ألبحث ألعلمي ألذي يعد ألركيزة أالساسية الي
أ
أ
رقي يمكن أن تنشده ألدول أليوم ،وتطوير ألبحث ألعلمي ال يكون في مجال دون غيره ذلك أن كل
أ
أ
ألعلوم تتكامل فيما بينها لتحقيق هدف وأحد وهو خدمة أإلنسان بالدرجة أالولى ،لذأ فيخطا من يعتقد
أ
أ
أ
أن أإلهتمام بمجال دون غيره هو ألمنفذ للتطوير ذلك أن ألمنفذ ألوحيد لتطور وتقدم أالمم هو إيالء كل
أ
أ
مجال حقه دون أي تمييز أو تعصب وهو ألمسار ألذي ننطلق منه للتطوير(بحري صابر.)2018 ،
أ
ولعل ألمؤتمر ألدولي ألعلوم أالنسانية وأالجتماعية قضايا معاصرة ألتكامل أساس ألمعرفة قد إنطلق
أ
أ
أ
أ
من فكرتين أساسيتين ،أالولى تؤكد أهم ألقضايا ألمعاصرة ألتي أضحت تعالجها ألعلوم أالنسانية
أ
وأالجتماعية في محاولة للتجديد وألتطوير وهو أحد ألرهانات وألمسائل ألتي تطرح في ظل ألمقاربات
أ
ألمعرفية ألمختلفة ،وألفكرة ألثانية تنطلق من أساس ألمعرفة وهو تكامل ألعلوم لخدمة أإلنسان
أ
بالدرجة أالولى.
أ
أ
إن مختلف حقول ألعلوم أالنسانية وأالجتماعية على ألرغم من أنها تعيش أليوم ألعديد من أالزمات في
أ
درأسة ألمشكالت ومعالجة ألقضايا ألرأهنة إال أنها ال تزأل تشكل رصيدأ معرفيا يساهم في بلورة
ألمفاه يم وألنظريات حول ألقضايا أالنسانية وأالجتماعية ألتي تحتاج لتكاتف جميع ألجهود لمعالجتها
وفق قضايا إنسانية.
أ
أ
إن إستشعارنا باهمية تناول مقاربة تكاملية في درأسة ألمشكالت ليس وليد ألساعة ذلك أن ألقضايا
أالنسانية وأالجتماعية تطرح في تخصصات متعددة وفق مقاربات وزوأيا مختلفة ما يجعل من حقيقة
أ
محاولة بناء جسر للتوأصل ألمعرفي ألجامع للعلوم ألهدف أالسمى لتقريب ألرؤية في معالجة قضايا
أ
أ
أإلنسان على إعتبار أن ألهدف أالسمى لكل تخصص ومعرفة هو خدمة أإلنسان وتحقيق ألرفاه له بتنويره
للسبيل نحو ألهدف أالنساني ألمنشود في تخطيط رؤية مستقبلية لبناء منحى إنساني في مجال تكامل
ألعلوم لخدمة ألفرد.
أ
رأ
أ
والن ألعلوم أالنسانية وأالجتماعية تلعب دو أ أساسيا في عالم ألمعرفة أليوم خاصة وأن كل ألعلوم
أ
تنطلق منها في محاولة لتحقيق تنمية مستدأمة على مختلف أالصعدة أإلنسانية ألتي تتمظهر بقضايا
إنسانية وأجتماعية متنوعة ومتبانية إلى حدأ ما.
أ
أ
ما فتات ألك ثير من ألقضايا تطرح هنا وهناك وفق مقاربات معرفية في ظل كل ألتخصصات أين يمكن
أ
أ
ألنظر إلى كل قضية إنسانية أو إجتماعية من عدة أبعاد تخصصية ،وهو ما يجعل من ألتناول ألنسقي
أ
ألمتكامل لمختلف ألتخصصات أمر جد هام بالنظر لتالقح ألمعرفة لتكوين إنسان يتمتع بالرفاه.
أ
تتوقف تطورأت ألمجتمعات على تطور ألمعارف ومدى مساهمتها كفاعل أساسي في ألتنمية بشتى
أ أ
أ
أ
مجاالتها ،أين تعد مسالة ألنظرية وألوأقع أحد أهم أإلشكاليات ألتي تطرح في مجال ألمعرفة أإلنسانية،
أ
أ
ذلك أن رقي أالمم وتطورها يتوقف على مساهمة مرأكز ألبحث ومؤسساته في درأسة ألمشكالت ألتي

تعاني منها ألمجتمعات في إطار إيجاد ألحلول ألمناسبة للمعضالت ألبشرية كل على مستوأه ومن
أ
منظوره ،على إعتبار أن ألعلوم ال تتنافس فيما بينها بقدر ما هي تكمل بعضها ألبعض خدمة للبشرية
وأإلنسانية جمعاء بدون ألنظر إلختالف ألعرق ،ألدين ،ألجنس.........
أ
مركز إهتمام مختلف ألعلوم هو أإلنسان من زوأيات متعددة ،إن فهم أإلنسان بكل تعقيدأته ليس باالمر
أ
ألسهل وهو ما يجعل ألدرأسات وأالبحاث دأئما تتجه نحو إستقصاء وتحليل سلوكياته ألمختلفة في
أ
محاولة لفهم أإلنسان من حيث ألقدرأت وألمهارأت وألطاقات وهو أمر يستدعي تدأخل ألك ثير من
ألعلوم أالنسانية وأالجتماعية وألطبيعية وألبيولوجية وألطبية في محاولة لرصد ما يحدث دأخل هذأ
أ
أ
ألكائن ألحي ألذي يبقى قابال للدرأسة في أي وقت وفي أي مكان من خالل فهم ألماضي وألحاضر
وإستشرأف ألمستقبل.
أ
وإننا من هذه ألزوأيا نحاول أن نقدم إسهاما وفق رؤيتنا ألخاصة في طرح مختلف ألقضايا ألمعاصرة في
آ
آ
مجال ألعلوم أالنسانية وأالجتماعية في ظل أالمال ألمنتظرة وأالفاق ألمستقبلية ألتي سوف تحقق من
خالل رؤية على ألمدى ألقريب وألمتوسط وألبعيد.
د.بحري صابر ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف /2ألجزأئر

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

المنهج المعرفي في اعادة تاهيل اللغة
Cognitive approach to language rehabilitation
د.سارة صحراوي ،جامعة مولود معمري تيزي وزو -الجزائر
مقدمة:
ادى التصميم المتعلق بمعالجة اللغة حسب مستويات مختلفة إلى استنتاجات لتنظيم هرمي للتمثيالت
والعالج.يجد العالج المعرفي خصوصيته في تطبيق النماذج المعرفية حيث يرتكز اساسا على التشخيص الذي
يعتبر مرساة إعادة تاهيل اللغة في المقاربة المعرفية ويتمثل التشخيص في صياغة فرضية حول الية
االضطراب من خالل عملية التقييم المعرفي لتحديد مستويات معالجة اللغة المضطربة.حيث يساعد تحليل
انواع االخطاء اإلنتاجية للمريض على الحصول على معلومات عن حالة النظام اللغوي ،ويسوقنا إلى صياغة
فرضية حول الية اضطراب.وباالستناد للنموذج المختار يمكننا تصور طرق بديلة لتحل محل المكونات
المشوهة او المضطربة.
تعتبر اللغة احد المواضيع المهمة في علم النفس المعرفي .ويعرفها  ،(2005) ،Bertrandعلى انها ليست
عملية( ،)Processusبل هي نشاط معرفي معقد ناشئ عن عمليات معالجة معلومات متعددة .تتميز اللغة
بوظيفتها المعرفية كونها نشاط اتصالي لنقل المعلومات باإلضافة إلى وظيفتها االجتماعية والثقافية لتبادل
الرسائل ذات معني مع االخرين ومع الذات.وتعتبر نظريات اللغة اللبنة االولى التي سمحت للمعرفيين بتحديد
مختلف مستويات المعالجة المعرفية للمعلومات اللغوية ( ،)Bertrand, 2005حيث يتم تحليل اللغة لدى
المختصين في علم النفس اللغوي والمعرفي حسب اربعة مستويات وهي :المستوى الصوتي ،الداللي ،النحوي
والبراغماتي .وقد ادى التصميم المتعلق بمعالجة اللغة حسب مستويات مختلفة إلى استنتاجات لتنظيم هرمي
للتمثيالت والعالج(.)Bertrand,2005
ساهم تطور كل من علم النفس العصبي وعلم النفس المعرفي وتطبيقهما على امراض اللغة في ظهور اساليب
عالجية فردية مكيفة بعيدة عن التدخالت العامة غير المستهدفة التي ال تتكيف مع الفروق الفردية لكل حالة
من خالل توفير تاطير علمي هادف للتك فل المعرفي باللغةوتوفير ادوات سهلة االستخدام.ويهدف علم النفس
العصبي المعرفي لوصف االداء المعرفي باستخدام بيانات علم االعصاب انطالقا من دراسة تاثير افات محددة
في الدماغ ( )lésions cérébralesعلى اللغة (،)Bertrand, 2005ويعتبر (1865) Paul Brocaهو اول من
ربط موقع ضرر الدماغ ببعض اضطرابات اللغة الشفهية.
وفقا ل ،)2002(Lambertيجد العالج المعرفي خصوصيته في تطبيق النماذج النفس-عصبية المعرفية
( ،)modèles de la neuropsychologie cognitivesخالفا للمناهج العالجية الكالسيكية التي تقترح
عالجات قائمة على االعراض الظاهرة ،ويهدف هذا المنهج لتقديم برامج عالجية تتوافق مع طبيعة االضطراب
الضمني (،)sous-jacentestroublesويمنح هذا النوع من العالج مكانا بارزا للتشخيص في تفسير االضطرابات
ويخضع التشخيص بشكل مباشر إلى سير النماذج المعرفية" .استعمل العالج المعرفي في البداية ،في ميدان
9
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اضطرابات اللغة المك توبة) ،(Halfied ,1982اين اهتم بعالج اضطرابات التسمية وفهم وإنتاج الجمل
باإلضافة إلى فهم الكلمات.
تعتبر  ،)2002) Lambertمرحلة التشخيص ،مرساة إعادة تاهيل اللغة في المقاربة المعرفية ( le point
 ،)d’ancrageفتقول في هذا السياق ان " االستدالل على طبيعة االضطراب يتم في إطار نموذج يمثل البنية
الوظيفية للنظام المعجمي ( )l’architecture fonctionnelle du système lexicalوتعرف التشخيص على
انه " توطين العجز المعرفي" " ،" une localisation du déficitcognitiveحيث ينسب الجدول
السميولوجي ( )le tableau sémiologiqueإلىاختالل مكونة واحدة او اك ثر للنظام (صعوبة الوصول إلى
التصورات او توقع تدهور هذه التصورات في حد ذاتها) .يكمن االختالف بين التشخيص المعرفي والتشخيص
التقليد يحسب  )1994( parzنقال عن(،)Lambert, 2002في ان االول يحاول تفسير االضطرابات والبحث
عن طبيعته اما الثاني فيركز على مستوى االعراض.
في الواقع يرتكز المنهج المعرفي اساسا على التشخيص الذي يتمثل في صياغة فرضية حول الية االضطراب من
خالل عملية التقييم المعرفي.فال يمكن لفهم االضطراب ان يكون صحيحا إال من خالل تحليل معرفي دقيق
لالضطرابات .
يعتمد المنهج المعرفي لعالج اللغة على تحديد مستويات المعالجة المضطربة وعالجها من خالل مقارنة إنتاج
المريض بانتاجات االشخاص االصحاء المتنبا بها في النماذج النظرية.ويعرف ) Lambert(2002العالج
المعرفي على انه" تطبيق عالج مضمونه واهدافه تحددها طبيعة العجز ،وتولى االهمية فيه إلى خصائص
االضطراب.
وصف  Johnو) Byng(1989نقال عن ).2002)Lambertتسلسل عملية إعادة التاهيل العصبية المعرفية من
خالل عدة خطوات تتعلق باختيار االستراتيجية .وبالنسبة لهما ،يجب ان تسمح المناهج بقياس التحسن الذي
احدثه العالج المعرفي المعتمد وتمييزه عن التحسن المرتبط بالشفاء التلقائي او اثار العالج العامة.السؤال
الذي يطرح نفسه هنا هو :إذا حدث تطور تلقائي إيجابي في وقت واحد مع العالج .كيف يمكننا التاكد من ان
البرنامج العالجي يضيف شيائ للتعافي التلقائي.وقد اقترحت عدة نماذج تجريبية لمحاولة التفريق بين اثار
العالج عن اثار التعافي التلقائي ( )spontanéerécupérationومنبينها نموذج ABAونموذج (ABABانظر
الصورة.)1

الشكل)Xavier Seron,1997( :1
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يؤكد  ،)2005( boninعلى اهمية اقتراح اساليب التدخل المناسبة من طرف االخصائي االر طفوني و المختص
البيداغوجي.يختار المعالج مسار التدخل( )des pistes d’interventionالذي يناسب طبيعة االضطراب من
اجل استعادة الوظائ ف التي لم يتم تدميرها ( )des fonctions qui ne sont pas détruitesو التي ال يمكن
النفاذ إليها ( )ne sont pas accessiblesباستخدام مسار اخر لنفس الوظيفة على سبيل المثال :الطريق
المعجمية و الطريق الصوتية في نموذج المسار المزدوج للقراءة اوعن طريق إعادة التنظيم
( ،)réorganisationو في الحاالت اال ك ثر تدهورا يمكن استعمال استراتيجيات التخفيف ( stratégies
)palliativesاو التعويض ( Aligon,2011(()compensationيساعد التعرف الجيد على القدرات
المتبقية( ) capacités résiduellesعلى استهداف االقتراحات و اقتراح تمارين مكيفة مع االحتماالت الممكنة،
و يعتبر (،)Bertrand, 2005الجمع بين الصرامة في استخدام تقنيات إعادة التاهيل و الرغبة في قياس
الك فاءة العالجية عنصران اساسيان في إعادة التاهيل المعرفي.
في الواقع العالج المعرفي ليس عالج حديثا حقا،فهوعالج يقترض ادواته بشكل واسع من العالجات التقليدية
إلعادة تاهيل.يستخدم المعالج ادوات مطابقة او قريبة جدا من التي تستعمل في المنهج العملي الكالسيكي
مثل :تسمية الصور()dénominationمن خالل االستخدام او التسمية بمساعدة الشروع (،)l’ébauche
وتعيين الصور (.)désignation d’imagesولكن الفرق الجوهري واالساسي والذي يميزالعالج العصبي
المعرفي حسب  ،)2002(Lambertيتمثل في ان المعالج يحدد المكون المعرفي الذي يريد ان يعمل عليه ثم
ينتقي ويختار البنود المناسبة اللتماس هذا العنصر المعرفي بشكل محدد قدر اإلمكان
تهدف برامج إعادة تاهيل اللغة المعتمدة على علم النفس العصبي المعرفي إلى تحسين العجز اللغوي لدى
العمالء ،ويبدا بناء المشروع العالجي للحالة من خالل تحديد مستويات معالجة اللغة المضطربة.يساعد
تحليل الشروط التي تحدث فيها انواع االخطاء اإلنتاجية للعميل على الحصول على معلومات عن حالة النظام
اللغوي ،ويسوقنا إلى صياغة فرضية حول الية اضطراب.وباالستناد للنموذج المختار يمكننا تصور طرق بديلة
لتحل محل المكونات المشوهة او المضطربة (.)composantes altérées
في مرحلة إعادة التاهيل ،نستخدم مهام مطابقة او قريبة جدا من المهام التي طورها
التجريبيون( )approcheempiriqueولكن الفرق يكمن في اننا نختار البنود المناسبة -بشكل محدد قدر
اإلمكان -اللتماس المكون المعرفي الذي تريد العمل.مع االخذ بغين االعتبار التعقيد الداللي (،typicité
)complexité sémantiqueكاضطرابات النفاذ ( )troubles d'accèsو اضطرابات التخزين ( trouble des
 )stocksإلى غير ذلك ،باإلضافة إلى التعقيد النحوي (.)la complexité syntaxiqueوفيما يلي بعض االمثلة
تبين كيفية اختيار االدوات الالزمة إلعادة تاهيل معرفي متخصص:
اضطرابات النفاد إلى التمثيالت المعجمية-الداللية (:)accès aux représentations lexico-sémantiques :
تترجم الصعوبات المعجمية في اضطراب الفهم الشفهي ) (compréhension oraleو عرض غياب الكلمة
(  )manque du motالغير مساعد بالشروع اللفظي ( ،)aidé par l’ébauche oralenonولكنه مساعد بالفئة
الداللية ( )aidé par la catégorie sémantiqueاو االستخدام(.)l’usageفي حالة وجود اضطرابات الوصول
إلى التمثيل المعجمي-الداللي نقترح في خطة العالج المعرفي مهام تعريف الكلمات ( définitions de
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،)motsالبحث عن السمات ( ،)attributsالبحث عن الدخيل الداللي ( ،)intrus sémantiquesالجمع
الداللي (،)associations sémantiquesالتصنيفات الفئوية ( ،)classements catégorielsباإلضافة إلى
مهام فهم القصص المنطقية او غير المنطقية .وتبقى تسمية الصور احد اهم تقنيات إعادة التاهيل االساسية
مرفقة جنبا إلى جنب مع مهام المطابقة الداللية( ،)appariement sémantiqueمهام الطالقة
الفئوية( )fluence catégorielleومهام إنتاج المترادفات واالضداد ،والبنود المحددة لمقارنة االسماء باالفعال.
).)Mazaux ,2008
اضطراب على المستوى الفونولوجي :تظهر االضطرابات الفونولوجية حسب  ،)2008( Mazauxفي اعراض
غياب الكلمة المساعد بالشروع اللفظي ووجود برافازيا فونيمية( ،)paraphasies phonémiquesالكلمات
المخترعة ( )néologismesالنمطية(. )stéréotypiesويقترح عادة في إعادة التاهيل المعرفي مهام التسمية
باستخدام الشروع اللفظي،تكرار العبارات الكلمات وغير الكلمات( ،)non-motsالقراءة بصوت عال.اما في
االضطرابات متوسطة الشدة تستخدم تعليمات الداء مهام بسيطة تتعقد تدريجيا ك تعيين الصور
( )désignation d’imagesبمساعدة سند ك تابي باإلضافة الجمع بين الكلمة والصورة والهجاء .في حالة
االعراض المعتدلة،يمكن تطوير الوعي الفونولوجي باستخدام مهام القافية ()tâches de rimesومهام تجزئة
وتتبع عدد المقاطع في الكلمة...الخ
المستوى النحوي :تكون إعادة التاهيل في حالة االضطرابات النحوية ( perturbations
)syntaxiquesباستخدام التعزيز المعجمي لالفعال المفردات( ،)renforcement lexical des verbesحفظ
و تذكر بنية الجمل (،)mémorisation des structures de la phraseتحديد االدوار الموضوعية (من يفعل
ماذا ولمن؟) ،و من خالل فهم وإنتاج جمل غامضة( )ambiguesو  /او معكوسة(Mazaux )réversibles
).),2008
تشكل تشوهات التدفق اللفظي العام ((fluenceموضوع لعمل محدد،ففي حالة الهذر(،)logorrhée
نستهدف التوجيه( )canalisationعن طريق االسئلة المغلقة مع إمكانية االستعانة بالمك توب .اما في حالة
انخفاض السيولة اللفظية ،نستهدف العناصر المعجمية ،الفونولوجية والنحوية في وقت واحد Mazaux
)),2008
عسر القراءة :ساعد نموذج المسار المزدوج ( )double-voieل  Marshallو )، )Newcombe1973على فهم
احسن الضطراب عسر القراءة .حيث سمحت المالحظة العلمية الخطاء اشخاص ليهم عسر القراءة
( )dyslexiquesبوصف التغيرات التي تحدث منذ اإلدراك البصري للكلمة إلى غاية إنتاجها (نموذج المسار
المزدوج) .وحسب هذا النموذج فعل القراءة هو نتاج لعمليتين مستقلتين ولكنهما متكاملتين وتمثالن اليات
القراءة (انظر الشكل  .)2يميز هذا النموذج بين ثالثة انواع للديسليكسيا الفونولوجية (،) phonologique
السطحية (( de surfaceوالمختلطة (.)mixte
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الشكل  :2نموذج الطريق المزدوح ل  Marshallو ))2009، Q .Cai( )Newcombe1973
في عسر القراءة الفونولوجية ،يكون العجز على مستوى المسار الفونولوجي((voie d’assemblageويترجم
على شكل صعوبات في قراءة الكلمات الجديدة والكلمات المخترعة ( ،)mots inventésويظهر في ك تابة
كلمات غير مقبولة فونولوجيا وكلمات ال تتوافق مع الشكل الصوتي الملفوظ (،Globule ͢͢͢͢clobule
كلبقلب) .اما في حالة عسر القراءة السطحية فيكون العجز على مستوى المسار المعجمي (voie ( )lexicale
͢͢͢͢
 ،)d’adressageويترجم على شكل صعوبات في قراءة كلمات غير النظامية ( )Mots irréguliersمع ارتكاب
اخطاء إمالئية معقولة فونولوجيا تحتوي  ،Monsieur ͢͢͢͢ meussieuاشمس͢͢͢͢ الشمس).
يتطلب العالج تحليال خاصا بتحديد المسار المضطرب كخطوة اولى وبعد ذلك تبنى الخطة العالجية بحيث
نرتكز في إعادة التاهيل المعرفية للعجز على مستوى المسار المعجمي على استعادة الكلمات الغير النظامية
باالستناد على المسار الفونولوجي () ،)Ch /chat( voie d’assemblageوالعكس في حالة عجز المسار
الفنولوجي ،حيث ندعو العميل لربط حرف من حروف اللغة المعزولة التي ال يمكنه قراءته ببند معجمي يعرفه
(م مثل ماما).
تختل ف صعوبات القراءة عن عسر القراءة ،ولهذا فمن واجبنا عدم الخلط بينهما واتباع خطوات التشخيص
الفارقي بكل امانة والشكل  ،2يمثل السلسلة السببية لصعوبات القراءة حسب U. Frith

الصورة  :2السسلسلة السببية لصعوبات القراءة حسب (U. Frithنقال عن) ,2000 Valdois
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دراسة حالة تاخر الكالم وفق المنهج المعرفي :الحالة "ب « ،طفلة عمرها خمس سنوات من اسرة وضعها
الثقافي و االقتصادي متوسط .وهي االبنة الثانية مع اربعة توائم من اب و ام موظفين .بين جمع البيانات حول
تاريخ الحالة عدم وجود اي مشاكل على مستوى التطور النفسي و الحركي اما بالنسبة للنمو اللغويفقد انتجت
الحالة الكلمة االولىفي سن الثالثة وكانت لغتها عبارة عن رطانة فقط (رسائل لغوية غير مفهومة)( elle
 . )jargonneتابعت الحالة عند اخصائية ارطفونية حتى بلغت الخامسة ثم توقفت .و حسب تقرير االخصائية
االرطفونية  :كانت الحالة تعاني من تاخر في اللغة) ،( retard de langageكانت ال تنطق تقريبا جميع
االصوات وبعد تحسنها بقيت تظهر لديها اعراض تدل على "تاخر كالم" ).( retard de paroleاظهر الفحص
النفسي للحالة انها تعاني من مشاكل عل مستوى النضج النفسي والعاطفيmaturation psycho-( .
 ، )affectiveكما بين الفحص المعرفي لنفس الحالة ان ذكاءها عادي إال انها تعاني من صعوبات على مستوى
االنتباه  ،خلل على مستوى اإلدراك الحسي السمعي ( )déficit auditivo-perceptifاي انها ال تحلل جيدا
ما يسمعه ( ، )insuffisamment fonctionnelباإلضافة إلى اضطراب في البنية الزمنية السمعية ( la
 )structuration auditivo-temporelleاي على مستوى اإليقاع ) (rythmeو صعوبات في التتبع الزماني
المكاني ( ، )repérage spatio-temporelكما تعاني الحالة"ب" من فقر في تكامل مخطط الجسم
( )intégration du schéma corporelو فقر في المفردات (  . )Pauvreté de vocabulairesيوضح الجدول
الفونيتيكي للحالة اضطراب بعض االصوات (الجدول . )1
ّ
بين التنسيخ النطقي لكالم الحالة انها تلجا الستخدام استراتيجيات تعويضية تمكنها من تخفيف االضطراب
وإيجاد حل للموقف التواصلي اللغوي االني (الجدول  .)2و من خالل تحليل المعطيات تبين ان االسباب
الكامنة وراء تاخر الكالم تدل على ان المشكل ليس في االصوات وإنما على المستوى التنظيمي للكلمة
باإلضافة إلى بعض العجز على مستوى الوظائ ف المعرفية المذكورة سابقا.
في سياق الكالم
الصوت المنطوق
الصوت
s
s
θ
Ð
z
z
l
r
R
s
s
S
z
z
ḍ
q
Q
k
الجدول :1الجدول الفونيتيكي للحالة'ب'()le tableau phonétique

14

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

الجدول  :2االستراتيجية المتبعة من طرف الحالة
شملت خطة إعادة التاهيل المعرفية للحالة "ب" عدة مستويات ركز فيها على استهداف االسباب المعرفية
المحددة  :ك تدريبات اإليقاع( )exercices de rythmeوتمارين تدريب اإلدراك الحسي السمعي ( éducation
 ) auditive et perceptiveو التي من الممكن استعارتها من العالج النغمي باإليقاع .يساعد الحث على االنتباه
إلى التعليمة ،و تذكر اإليقاع في الحصص الالحقة للعالج النغمي باإليقاع (thérapie mélodique et
)  rythméeعلى تدريب الذاكرة طويلة المدى واالنتباه  .يمكن تطوير الوعي الفنولوجي( conscience
 )phonétiqueباستخدام :مهام القافية ( ،)tâches de rimesتجزئة وتتبع عدد المقاطع في الكلمة،
والجنس ...الخ ،باإلضافة إلى ضرورة إعادة الهيكلة الزمانية المكانية و إعادة هيكلة الصورة الجسدية و
الجانبية و العمل على إثراء المفردات.
تمزج تمارين إعادة تاهيل الجوانب المعرفية بتعليمات تشمل تصحيح نطق االصوات المضطربة في الجدول
الفونيتيكي وفي سياق الكالم بشكل تدريجي(:ربط االصوات بالحركات ،إدخال االصوات في مقاطع
عشوائية ،إدخال االصوات في بداية ووسط الكلمة و اخرها ،إدخال االصوات في جمل ،إدخال االصوات في
السرد و الوصف و الخطاب) ،مع التاكيد على المساندة النفسية للحالة من طرف المعلمة واالسرة.و اخيرا فانه
ومن خالل معالجة االسباب ،فان االعراض تختفي تلقائيا و بالتدريج
عند التطرق لحالة كالحالة «ب" ،يجدر بنا ان نذكر ان التوام قد يتاخر في تعلم الكالم مقارنة باقرانهم االطفال
المولودين بمفردهم من غير سبب ظاهر ،ك ثيرا ما يصيب التاخر احد التوامين فقط كما في الحالة "ب"وال
يصيب التوام االخر إال ً
نادرا .و يرجع سبب التاخر عادة إلى انشغال االم حيث ال تجد الوقت الكافي للتحدث
ً
مع طفلين اثنين ،باإلضافة إلى ان التوائم يقلد احدهما االخر بدال من تقليد كالم الكبار.
و في االخير تبقى هذه المقاربة مجموعة من االقتراحات المتماسكة والمحدودة .في هذا الصدد يقول Lambert
( ،(2002ان المنهج المعرفي هو موضوع العديد من النقاشات التي تركز بصراحة على الجوانب السلبية ،ال
سيما ما يتعلق بعدم وجود نظرية حقيقية للتغيير المعرفي باإلضافة إلى وجوب التركيز على معالجة تاثير هذه
االضطرابات على نوعية الحياة اليومية للمريض.وهنا يمكننا ان نبرز ضرورة االستناد في العالج إلى مقاربة
متكاملة تجمع بين الجوانب االيجابية لكل العالجات العلمية و المبنية على التشخيص الفارقي.
قائمة المراجع
ALIGON, D. (2011). Réadaptation et Réentrainement, principes généraux et particularités de la lésion
cérébrale acquise. In Situations de handicap et pratiques de soins.
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Bertrand, A. (2005). Psychologie cognitive. Levallois-Perret: Studyrama.
Cai, Q. (2009). Occipito-temporale, Fonction de la région Mots, ventrale dans la reconnaissance des
Écrits, dans un cerveau atypique ou sous un Atypique. Université de Lyon – Lumières Lyon II.
Lambert, J. (2002). approche cognitive de la réeducation de langage. In J. Lambert, F. Eustach, & F. Viader
(Eds.), Rééducations neuropsychologiques : historique, développements actuels et évaluations (De
boeck). Bruxelles.
Patrick BONIN. (2008). De l’idée au mot. Approche cognitive de la production du langage par des
adultes. In Festival du Mot (7 édition, 1-5 juin). la Charité-sur-Loire: l’Université Blaise Pascal.
Seron, Z. (1979). Aphasie et neuropsychologie.
Valdois, S. (2000). Pathologies développementales de l’écrit. In L’acquisition du langage (Presses Un, pp.
247 – 278). France.
Mazaux, J.-M. (2008). APHASIE,Evolution des concepts, évaluation et rééducation. In DES Médecine
Physique et de Réadaptation, Module Neuropsychologie (pp. 1–20). Bordeaux cedex.

16

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

جدلية العالقة بين المفهوم والواقع في العلوم االجتماعية :مفهوم المقاولة نموذجا
The dialectical relationship between concept and reality in social sciences: the
concept of entrepreneurship as a model.
1

عزيز سعيدي

تحتل المفاهيم مكانة كبيرة في البحوث العلمية بشتى مشاربها ،فهي صلة الوصل بين الظاهرة والنظرية
المعتمدة في دراستها .فالمفهوم على حد تعبير مادلين كراوتز ) (Madeleine Grawitzيمكن من إدراك وفهم
وتفسير الظواهر والواقع بالنسبة للعلوم االجتماعية .ومن تم فهي بمثابة هيكل الدراسة العلمية ومحورها.2
وعليه فعملية استيعاب المفاهيم من اك ثر العمليات اهمية من حيث جميع المقاييس ،ويرجع هذا إلى عدم
الدقة والغموض وااللتباس الخاص بالعديد من البنيات التي تتعلق بالعلوم االجتماعية .ومن هنا تبرز اهمية
المفاهيم في صياغة اي منظومة معرفية ومدى تعلقها بالمرجعيات التي انشاتها او الوسط التي تبيات فيه على
حد تعبير محمد عابد الجابري.
تتعدد تعاريف مفهوم المقاولة بتعدد وتنوع الحقول المعرفية وبتنوع المجتمعات وبالرغم من تعدد االسماء،
تبقى في نهاية التحليل مكانا تتم داخله عدة تفاعالت بين مكونات التنظيم اإلنتاجي .وهكذا يصبح مفهوم
المقاولة حقيقة اجتماعية وليست مجرد مفهوم سوسيولوجي في العلوم االجتماعية .فتطور هذا المفهوم
يصاحبه تطور في معرفة الظروف المحيطة به .نظرا لتبادل التاثيرات بين العلوم والتداخل الحاصل بين
مختلف اصنافها .وعليه نروم من خالل هذا المقال إلى تقديم إضاءات حول المفهوم المقاولة الذي شكل
محط اهتمام العديد من الباحثين كالفريد شاندلر  (Alfred Chandeler ).باتريك فدرسن ( Patrick
(Fridensonميشيل رافات )  ( MichieleRuffatماكس فيبر) .... (Max Weberاما النقطة الثانية فتتعلق
باهمية المفهوم في عالقته بالدراسات السابقة ووضعه ضمن التراكم المنجز .فما هي تجليات هذا المفهوم
وعالقته الجدلية مع الواقع؟ وكيف نظر إليه كل باحث حسب الحقل الذي ينتمي إليه؟
.1التاصيل المفاهيمي لمفهوم المقاولة Mظهرت المقاولة عبر سيرورة تاريخية واقتصادية وسياسية
واجتماعية ،وهو ما انعكس على التنظيم االقتصادي واالجتماعي ونمط اإلنتاج ونظام المبادالت .ومن هنا

آ
1باحث حاصل على الدك توراه في العلوم االجتماعية تخصص التاريخ المعاصر ،جامعة الحسن الثاني كلية االداب والعلوم
اإلنسانية عين الشق الدار البيضاء ،المغرب .حاليا موظف بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية.
2
Madeline, Grawitz, Methodes des Sciences Sociales, publication Dalloz, 11ém édition, paris, 2001,
pp.384-385
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تعددت التعاريف حولها ،فمنهم من يرى بانها مكان للتعلم الثقافي ككريستيان تودورز ،3وهو ما دفع بعض
الباحثين إلى القول بان تنوع المقاوالت يعود إلى تنوع انماط التعلم الجماعي ،4وهي ايضا مكان للعمل
الماجور ،حيث يبيع الفرد قوة عمله مقابل اجر يتقاضاه من المقاولة ويخضع بذلك لترا تبيتها اإلدارية .فهي
ايضا من حيث عالقتها بالمجتمع؛ مؤسسة كباقي المؤسسات التقليدية"االسرة /المدرسة ،"/وبالتالي فهي
تساهم في سيرورة التنشئة االجتماعية وفي بناء نمط إدراك خاص للعالم ،كما انها تنتج قيما ومعايير ورموزا
آ
آ
تؤطر نمط السلوك السائد داخل المقاولة .اما االن بايتون( )Alain Beitoneواخرون فيعتبرونها وحدة
اقتصادية تتمتع باستقاللية قانونية تقوم بتدبير وسائل اإلنتاج (قوة العمل والراسمال) من اجل إنتاج سلع
5
وخدمات قصد بيعها في السوق.
اما المعجم الفرنسي  Larousseفيعرفها بكونها مشروع فالحي اوتجارياوصناعي ،يسيره شخص مادي او
معنوي بهدف إنتاج سلع او خدمات للسوق ،وهي بذلك وحدة اقتصادية لإلنتاج 6.اما لوالرج()Lelarge
فيعرفها بانها :تنظيم يستعمل مختلف وسائل اإلنتاج بطريقة احسن للوصول إلى اهداف محددة مسبقا من
اجل إنتاج وتسويق السلع او الخدمات 7.ولقد اهتمت المقاربة السوسيو سياسية والسوسيو اقتصادية
بالمقاولة ،من حيث كونها مكانا التخاذ القرارات ومن ثم اعتبرت المقاولة العصرية"تنظيم معهود له باتخاذ
القرارات ،والعمل بها في إطار اقتصاد السوق" .8وفي هذا السياق تم اعتبارها نسقا سياسيا ،ونسقا تصارعيا،
خاضع إلكراهات السوق .ومن هنا يقترح مارش( )Marcheالتعريف التالي":المقاولة تك تل سياسي ،حيث
يلعب المسيرون داخله دور التحكيم السياسي .عبر التفاوض بين االئ تالفات المكونة للمقاولة (مساهمون،
الممونون ،الزبائن ،فائت العمال ،نقابيون ،محيط المقاولة) ،فهذه المكونات غير المتجانسة هي التي تحدد
السياسة العامة للمقاولة .ومن جهة نظر"ماكرو-اقتصادية" فإن المقاولة هي الطريقة الخاصة لتوزيع الموارد
بين مختلف االستعماالت ،وهذه الطريقة موجهة وخاضعة لميكانيزمات السوق" .9وبالتالي فهي-المقاولة-
حسب دراسات علوم التسيير والتدبير محفظة من الك فايات والمهارات والمعارف الضرورية لضمان تطور
10
واستمرارية المقاولة في احسن وضع تنافسي.

3

Christian Thuderoz, Sociologie du conflitenentreprise, presses universitaires de rennes, 2014, p.210
Ibid, p.82
5عبد الواحد غبيبي ،نمط توزيع السلطة بالمقاولة واثره على التنمية المحلية وإعداد التراب المقاولة الفوسفاطية نموذجا
آ
باليوسفية ،بحث لنيل شهادة الدك توراة في علم االجتماع تحث اشراف الدك تور عبد هللا القرطبي ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية
مراكش ،السنة الجامعية ( .2016-2015مرقونة) .ص .ص 74-73
6
Grand Dictionnaireencyclopédique, larousse, 2012, p.48402
7
Gérard Lelarge, Economie :macroéconomique, l’entreprise et son environnement,clet, paris 1995, p.7
8
Gérard Lelarge, op.cit., p.7
9
Philippe Bernoux, op.cit., p.108
10عبد الواحد غبيبي ،م.س ،ص ص77-76.
4
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إهتم علماء االجتماع بالمقاولة كموضوع سوسيولوجي ،ويعتبر ماكس فيبر ( )Max Weberاول من لفت
إلى اهميتها خصوصا في المجتمعات العصرية .11بخالف هنري مندراس ( 12)Mendras, Hفي ك تابه"عناصر
السوسيولوجيا" لم يخصص ولو فقرة للحديث عن مفهوم المقاولة .نفس الشيء بالنسبة إلى "ريمون بودون" (
 )RaymondBoudonو"فرانسوا بوريكو"( ) François Bourricauفي المعجم النقدي للسوسيولوجيا 13.ولم
يهتم السوسيولوجيون بشكل مباشر بالموضوع إال مع سنة  1986حينما افردت مجلة "سوسيولوجيا العمل"
التي تاسست سنة  1959اول عدد خاص لها عن المقاولة .وهذا االهتمام راجع باالساس إلى االهمية الكبرى التي
اصبحت تحظى بها المقاولة في المجتمعات المعاصرة كجزء من التاريخ االقتصادي للبالد والتي اسهمت في
14
إغناء النظرية االولى لتاريخ المقاولة من وجهتين اقتصادية وسوسيولوجية.
اول مقاربة سوسيولوجية للمقاولة قام بها كارل ماركس وماكس فيبر .فبالنسبة للماركسية "تعتبر المقاولة
مكانا لالستغالل الراسمالي ،داخله يتم الصراع الطبقي" .15فهي وحدة إنتاجية تعكس طبيعة النظام الراسمالي
السائد داخل المجتمع وبالتالي تعكس الصراع الطبقي .اما ماكس فيبر فدرس المقاولة كمؤسسة مركزية في
16
الحياة االقتصادية التي من خاللها ولد النظام الراسمالي لذلك سماها بالمقاولة العقالنية البيروقراطية.
شكلت المقاولة بالنسبة لعلماء االجتماع ف ي البداية مكانا لالستغالل ،لكن هذه النظرة تغيرت مع
مساهمات سوسيولوجيا المقاولة؛ إذ لم تعد فقط وسطا للتنسيق بين العاملين ،ولكنها اضحت مكانا ينتج
روابط اجتماعية مبنية على هويات وثقافات متجددة تدخل في عالقة جدلية مع محيطها االجتماعي 17.من هنا
يرى فيلب بيرنو انه انطالقا من دراسة نوع المقاولة من حيث نشاطها االقتصادي ،حجمها ووضعيتها الثانوية،
موقعها الجغرافي ،فروعها ،راسمالها ،التكنولوجيا ،العمال ،المستوى التعليمي ،االصول االجتماعية،
االقدمية ....تتعدد تعاريف مفهوم المقاولة بتعدد وتنوع المجتمعات والمقاوالت .وبالرغم من تعدد االسماء:
شركة ،مجموعة ،مؤسسة ،مصنع ،تبقى المقاولة في نهاية التحليل مكانا تتم داخله عدة تفاعالت بين
مكونات التنظيم اإلنتاجي . 18وبالتالي فهي حسب بايتون تتميز عن باقي التنظيمات اإلنتاجية بالخاصية
التجارية للمنتوج ،وهناك نوعان من المقاوالت خاصة وعمومي ة وإن كان معيار الملكية من وجهة بايتون ال
يعتبر حاسما في التمييز بين المقاوالت والتنظيمات اإلنتاجية االخرى .فالمقاولة كمركز للسلطة ،تخلق
مجموعة من القيم ،19فهي نظام ،تجربة جماعية وشان مجتمعي ،بل ودورة حياة .20ليخلص إلى ان المقاولة

11

Philippe Bernoux, op.cit, p.103
Mendras, H, élements de la sociologie, Edition Armand colin, paris, 1967
13
Raymond Boudon, François Bourricau, Dictionnaire Critique de la Sociologie, Edition que dirige, 1989.
14
Philippe Bernoux, op.cit, p.105
15
Philippe Bernoux, op.cit, p137
16
Philippe Bernoux, op.cit, p.9
17
Ibid, p.16
18عبد الواحد غبيبي ،م.س .ص57
19
Jean Michel Morin, « entreprise », Encyclopedia universalis(8), paris, p p, 356-380.356
12
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ليست مكانا لالستغالل المتوح ش ،وليست مؤسسة مواطنة سماوية ،ولكن هي وسيلة تمكن من خدمة
21
الزبناء عبر تقويم العمل والحصول على المردودية.
.2اضاءات حول مفهوم تاريخ المقاولة :يشكل تاريخ المقاوالت إحدى المجاالت اال ك ثر اهمية في التاريخ
االقتصادي ،إذ ظهر اول مرة بجامعة هارفارد( )Harvardخالل سنة  .1920وازدادت اهميته بشكل كبير
خالل ثورة التدبير ( )révolution du managementما بين سنوات  1950و .1960ويرجع الفضل في ظهور
تاريخ المقاوالت إلى المؤرخ الفريد شاندلر( 22)Alfred Chandelerالذي حصل على اول كرسي لهذا التاريخ،
ولقد مكن التقاء التاريخ االقتصادي االمريكي والتاريخ االقتصادي االوربي من فرض تاريخ المقاوالت ك فرع من
فروع المعرفة( 23.)disciplineواضحى تاريخ المقاوالتيشكل إحدى المجاالت اال ك ثر اهمية في التاريخ
االقتصادي ،ولقد عرف هذا التاريخ تطورا كبيرا في الدول الغربية ،ويظهر ذلك جليا من خالل البحوث
والمقاالت التي اتخذت مجموعة من المقاوالت كمجال للبحت والدراسة التاريخية كما هو الحال بالنسبة لشركة
الطيران بوينغ – شركة فورد – و جنرال موتور – لفارج –lafargeسان غوبان(– )sainGobane
رونو... Alcatel - Alsthom
وهكذا فإذا كانت الواليات المتحدة االمريكية قد عرفت هذا النوع من التاريخ منذ سنة  ،1920فإنه في
حدود علمنا الزال وإلى حدود اليوم في العالم العربي  ،وبعد مرور  99سنة لم تنجز إال اطروحتين في هذا
التخصص .االولى للمؤرخ التونسي نور الدين الدقي الذي اشتغل حول شركة قفصة خالل مرحلة الحماية .24اما
الثانية فهي للبحاث عزيز سعيدي الذي اشتغل حول مؤسسة المك تب الشريف للفوسفاط خالل المرحلة
المعاصرة والراهنة .25لذلك نسعى من خالل هذا المقال التحسيس باهمية ولوج هذا التخصص الذي يعتبر

20

Ibid, p.376
Ibid, p.377
22مؤرخ اقتصادي امريكي ولد في  15شتنبر  1918وتوفي يوم  9ماي  ،2007حصل في سنة  1952على الدك توراة من جامعة
هارفارد حول موضوع تاريخ االعمال ،ك تب مجموعة من االعمال بلغت  25مؤلف حول قطاع االعمال وتسير الشركات
االمريكية ،فاصبح ينعت ب"مؤرخ المعامالت"( ،)Historien des affairesمن بين مؤلفاته ندكر على سبيل المثال:
-the visible hand : the managerial revolution in american business, the belknap press of harvard university
prress.
- Gaintentreprise : Ford, General Motors, and the Automobile industry, sources and readings (Harcourt,
)Brace and world
ولقد مكنته هذه المؤلفات من ان يحصل على جائزة بوليترز عن فئة االعمال التاريخية
23
Dominique, Barjot, «l’Histoire des entreprisesune dimension majeure de l’histoireéconomique», Revue
économique, vol 58, n°1-2, 2007, pp.5-30.5
24
Dougui, Noureddine, Histoired’unegrandeentreprise :La Compagnie des phosphates et du chemin de
fer de Gafsa 1897-1930, thèse, publicationFaculté des lettres ,Manouba, 1995
 25عزيز ،سعيدي ،المك تب الشريف للفوسفاط بين رهان المغربة وافق الشركة المساهمة( ،)1958-2008بحث لنيل شهادة
آ
الدك توراه في العلوم االجتماعية تخصص التاريخ المعاصر ،جامعة الحسن الثاني ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية عين الشق الدار
البيضاء ،المغرب ،تحث إشراف االستاذ الطيب بياض ( 2018،مرقونة)
21
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فرعا من حقل اوسع يتمثل في التاريخ االقتصادي .خاصة وان حقل التاريخ االقتصادي للعالم العربي المعاصر
والراهن ظل غير مفكر فيه -على حد تعبير االستاذ الطيب بياض-رغم تحكمه فيما عرفته البالد من احداث
وتحوالت .ففي الوقت الذي غيب المؤرخ هذا الجانب ،تناوله باحثون من خارج الحقل التاريخي ،مما نتج عنه
حرمان التاريخ االقتصادي للعديد من البلدان من المعالجة النظرية والتطبيقية .السيما وانه يشتغل في
تخصص يقع في نقطة تقاطع بين حقلين معرفيين لكل منهما منهاجه واسئلته وضوابطه؛ الحقل االول ،وهو
التاريخ ،الموسوم بالرصد والسرد والحدث وتارة اخرى بالتركيب والمقاربة اإلشكالية ،اما الحقل الثاني ،فهو
االقتصاد السياسي والمقاربة االقتصادية .26وهو ما يفرض التعامل معها بنوع من الحذر نظرا الختالف آاليات
االشتغال المتعلقة بكل حقل معرفي .ومن هنا ،يكون لزاما على المؤرخ استحضار الجداول اإلحصائية،
والرسوم البيانية ،والخرائط التوضيحية ،لتقريب الفهم او االستدالل على تطورها .لكن دون االرتهان لمقاربتي
الرقم والمجال ،بل لتوظيفها في إيجاد عناصر اإلجابة عن االسئلة والقضايا التاريخية وتحليلها ومعالجتها من
زاوية المؤرخ المنفتح على الحقول المعرفية االخرى مع الحفاظ على هويته كمؤرخ.27
لقد فرضت التحديات الجديدة على كاهل المؤرخ عموما ،والباحثين في التاريخ المقاوالتي خصوصا،
مسؤولية جديدة مؤداها تحديد مالمح ما هو آات ،اي انهم باتوا مطالبين بالتطلع إلى المستقبل ومحاولة
استشراف مالمحه .ومن هنا بدا الحديث عما يسمى بالتاريخ االستطالعي ( ،)Para Historyالذي يبقى اساسيا
في تاريخ المقاوالت .هكذا اضطر المؤرخ إلى تجديد مقارباته وادواته ،قصد استيعاب المتغيرات بيسر،
والتفاعل معها باقتدار ،واصبحت المساءالت اإلبستيمولوجية واإلسطوغرافية عندهم مشتغلة اك ثر
28
بالرهانات.
 .3عالقة المفهوم بالعلوم االجتماعية والواقع ووضعه ضمن التراكم المنجز :عرف هذا التاريخ تطورا كبيرا في
الدول الغربية ،ويظهر ذلك جليا من خالل البحوث والمقاالت التي اتخذت مجموعة من المقاوالت كمجال
للبحث والدراسة التاريخية ،كما هو الحال بالنسبة لشركة الطيران بيونغ ،و شركة فورد وجنرال موتور،29

 ،...................االستغالل المنجمي بالمغرب خالل مرحلة الحماية :الفوسفاط نموذجا ،بحث لنيل شهادة الماستر في التاريخ،
آ
جامعة الحسن الثاني ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية عين الشق ،الدار البيضاء ،المغرب ،تحث إشراف االستاذ الطيب بياض،
السنة الجامعية( 2014/2013مرقونة)
26الطيب ،بياض» ،ك تابة التاريخ االقتصادي لمغرب القرن العشرين«  ،مقال ضمن ك تاب(ممارسة العلوم االجتماعية في البلدان
المغاربية نصوص مهدات إلى إدريس المنصوري ،إشراف محمد المبكر وفرانسوا بويون ،نشر مؤسسة الملك عبد العزيز آال
سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،2014 ،ص ص43 ،.54-43.
 27الطيب ،بياض ،مرجع سابق ،ص47.
28فتحي ،ليسير ،تاريخ الزمن الراهن عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر ،دار محمد علي للنشر ،تونس ،الطبعة االولى،2012 ،
ص9.
29
Alfred Chandeler,Gaintentreprise : ford, General motors, and Automobile industry, sources and
readings,
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آ
والفارج ...30إلى جانب هذا هناك مؤرخون اخرون عملوا على دراسة تاريخ المقاوالت خالل الزمن الطويل كما
هو الحال لباتريك فدرسن ( )Patrick Fridensonالذي ك تب مقاال عنونه ب "المقاوالت في فرنسا خالل
القرن العشرين" ،31بين من خالله دور المقاولة في ك تابة التاريخ االقتصادي عبر رسم مراحل الضعف
والنجاح الذي عرفته المقاوالت الفرنسية خالل قرن من الزمن .قام خاللها بمقارنات مع مقاوالت امريكية
ويابانية وبريطانية عبر دراسة نمو واداء الصناعة في فرنسا ،وكذلك لمعرفة مؤهالت وتجارب وتعداد المدراء
واالطر والمهندسين الذين اشتغلوا وفقا لمشاريع اوعبر مجموعات ،مؤكدا على ان المؤرخين الفرنسيين
يعتبرون ان اختالف إيقاع المقاوالت ال يشكل عقبة امام التطور االقتصادي الذي ينمو عبر سياسة القروض.
فالبحث التاريخي للمقاولة ،يمكن المؤرخين من معرفة نمط تسييرها ،ودورها في خلق الثروة ومضاعفتها عبر
إيجاد فرص لالستثمار الراسمال ،وهو ما يؤدي إلى خلق فرص للشغل ،ويجعل منها قاعدة لتعليم
التكنو لوجيا ومؤهالت التسيير ،وبالتالي تصبح مكانا جماعيا ( )Lieu collectifلحل المشاكل ،باعتبارها
32
محركة لشبكة من الشركات الصغرى والمتوسطة.
33
في نفس االتجاه درس المؤرخ ميشل رافات ( )Michèle Ruffatتاريخ اكبر مجموعة لصناعة الدواء ،مؤكدا
على دور المؤرخ في تاسيس المقاولة "كمكان للذاكرة" ( ،)lieu de mémoireوكاداة توفر عناصر اساسية
للتاريخ االقتصادي إنطالقا من دراسة االشياء المتغيرة داخلها في الماضي .فعبر ذلك تحدد هويتها من خالل
تماسكها الداخلي واندماجها في المحيط عبر نموها الصناعي ،وهو ما يسمح للمؤرخين من إيجاد النسق
االساسي الذي عبره يمكن إعادة بناء الذاكرة الجماعية لمجموعة صناعية في مجتمعها االصلي 34.فمن خالل
تاريخ المقاولة يعمل المؤرخ على دراسة طرق تكونها وتطورها عبر توضيح عوامل النجاح والفشل ،وكذلك عبر
ترميم الذاكرة الجماعية والتي هي وظيفة اساسية في تاريخ المقاولة التي اضحت مطلبا اجتماعيا في هذا
المجال .فمن اجل دراسة الوعي الجماعي السائد في المقاولة ،وجب التفكير في الهوية الجماعية الخاصة بكل
مكون وكذلك مشارك تها النوعية وباالخص في النمو الداخلي المتسارع للمقاولة من خالل الرجوع للمراحل
المنسية .فالمؤرخ الذي يحدد هدفا من اجل إعادة تعريف لهوية خاصة متعلقة بالمقاولة او بمؤسسة او تنظيم
له عالقة بالمجتمع يجب بداية ان ياخذ بعين االعتبار المحيط الذي نشات فيه ،ثم يعمل على تكوين الئحة
بيبليوغرافية يحدد من خاللها قائمة مصادره.

30

Dominique Barjot, « Lafarge(1993-2004) comment on devientfirmemondiale », Revue économique,
volume 58, n°1, janvier 2007, pp.79-111
31
Patrick Fridenson, « les entreprisesenfrance au XXsiécle », dans le livre ‘’l’histoireaujourd’hui’’,
coordonné par Jean Claude Borbalan, éditions sciences humaines, pp 133-137
32
Patrick Fridenson, « les entreprises au XXsiécle », dans le livre ‘’l’histoireaujourd’hui’’, coordonné par
Jean Claude Borbalan, éditions sciences humaines, pp 133-137.p134
33
Michèle Ruffat, « entreprise et mémoire », dans le livre ‘’l’histoireaujourd’hui’’, coordonné par Jean
Claude Borbalan, éditions sciences humaines, pp353-357
34
Michèle Ruffat,op.cit, p.354
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هناك وظيفة اساسية اخرى لتاريخ المقاولة وهي قيمة تعليمية( )valeurpédagogiqueعبر توضيح ما هو
متداول في الوعي الجماعي لماضي المقاولة35.فعبر التعريف بالهوية الجماعية من خالل التحليل التاريخي
آ
يمكن ربطها بالماضي من اجل فهم وزن حضورها في العقلية ،وكذلك مواكبة اليات التغيير والتي تمكن في
الوقت ذاته من توضيح االحدا ث في الزمن الطويل .وهو ما يمكن من تغيير تلك النظرة السكونية لماضي
الوعي .وبالتالي فهو يشكل إضاءة للمقاولة داخل المجتمع وداخل االستراتيجيات التي مكنتها من االندماج
بدون توقف .فتاريخ المقاولة إذن هو اداة الك تشاف الهوية من منظور الذاكرة الجماعية والتي هي الشاهد على
االندماج في التفكير االستراتيجي.36
يسمح تاريخ المقاولة باستعادة تاريخ مراحلها وعالقتها مع االوساط الصناعية الوطنية والدولية ،وكذلك
المؤسسات المالية ،والدور الذي قامت به في استغالل الثروات .لذلك فك تابة تاريخها إلى جانب مؤسسات
اخرى ،يمكن من فهم دور مخططات الحماية الفرنسية؛ الساعية إلى تركيز مصالحها االقتصادية والقضاء على
النزاعات المتعددة التي كانت تعترضها .فالوقوف على هذه المخططات وعلى االتفاقيات التي ابرمتها مع
االسواق الدولية يكون اعتمادا على المادة الوثائ قية التي انتجتها المقاولة ،وكذلك التقارير السنوية والشهرية
عبر الرجوع لمحاضر مجالس اإلدارة ،والتي تمكن من الوقوف على جوهر افكار مسيري المؤسسة .غير ان ما
يعترض ذلك هو ان قسما كبيرا من الوثائق تظل غائبة لطابع السرية والصمت المطبق على بعض من اسرار
37
مجلس اإلدارة وحساباته واستراتيجيته التجارية وحول المداخيل.
يحدد تاريخ االعمال بوضوح اهمية االبتكار والمعرفة ،فالتاريخ يعمل على تحديد استراتيجية التنمية
بالمقاوالت .فخلق التغيير هو التحدي االساسي الذي يكون لدى جميع المقاوالت كبرى كانت ام صغرى،
خاصة او عامة .وبالتالي فهي توضح في هذا االتجاه سلطة االبتكار واإلبداع الذي يمكنها من البقاء عبر السلط
الثالث التي تمتلكها :سلطة االبتكار ،38وسلطة المعرفة ،39وسلطة الماضي .40فتاريخ المقاولة بشكل دقيق
يطور ابتكار المعرفة ويشرح ماضيها وفقا لهذه البنية السلطوية الثالثية .فاصل الرفاه واصل التطور له عالقة
بالتوزيع المادي ،لذلك فتحليل المقاولة يجب ان يكون داخل المجتمع وليس خارجه ،ويمكن ذلك من فهم
التطور ونماذج المعرفة وطريقة التدخل وبالتالي فهم استراتيجية اشتغالها.

35

Ibid,, p.356
Ibid, p35.
37نور الدين الدقي» ،وثائق التاريخ االقتصادي االستعماري :مثال مصادر شركة الفسفاط والسكك الحديدية بقفصة« ،ضمن
ندوة تاريخ الحركة الوطنية التي نظمها البرنامج القومي للبحث في تاريخ الحركة الوطنية ايام 27و28و 29ماي،1983منشورات
المعهد االعلى لتاريخ الحركة الوطنية ،تونس ،1991،ص ص470-455.
38
Laurent, Tissot, « Entreprises, cheminementstechnologiques et innovation », Revue économique,
Volume 58, n°1, janvier 2007, p p.113-130.115
39
Laurent, Tissot,op.cit., p.119
40
Ibid, p.112
36
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فمونوغرافية المقاولة دائمة التشكل وتضم اساسا المنشورات حول تاريخ المقاولة ،فمنه وجب في البداية
التعرف على تاريخ المقاولة وقابليته لتوضيح الحركات الكبرى للتاريخ االقتصادي وضمنه التاريخ الصناعي.
آ
ومن هنا يبرز هدف اخر لتاريخ المقاولة ويتعلق االمر بالفهم الجيد للتطورات وللمتغيرات عبر البحث في
جدورها 41.فتاريخ المقاوالت او بشكل ادق (  ،)company Business Historyيخضع حتما لوجود المصادر
االرشيفية الكافية .وفي هذا اإلطار تسعى المقاوالت اليوم جاهدة لمعرفة ماضيها لتسهيل مهمة المؤرخين
لك تابة التاريخ المقاوالتي القطاعي من اجل خلق جسور التواصل مع مؤرخي التاريخ االقتصادي .لك تابة تاريخ
42
تذكاري مؤثث بالصور والك تابات ،وتاريخ يؤرخ من طرف الفاعلين الذين عايشوا المقاولة.
يعتبر جاك مارسيل( )Jacques Marselleبان تاريخ المقاولة وبدون شك النوع الصعب الذي ياخذ غماره
المؤرخون من الناحية التاريخية ،والذي يتطلب من المؤرخ االقتصادي ان يكون ملزما عليه في الوقت ذاته ان
يكون اقتصاديا وسوسيولوجيا وانثربولوجيا ،فالمؤرخ النموذجي( )idealهو الذي يتقن كل هذه المؤهالت
حتى يتم تقديم تاريخ المقاولة باوجه متعددة .43وفي هذا اإلطار فالمؤرخ االقتصادي يحرص دائما على وضع
مسح لتطور االقتصاد الوطني .ومن هنا ال يمكنه ان يتجاهل مفاهيم االقتصاد الكلي وال المؤشرات الكمية،
والتي تعتبر حواجز امام المقاربات الذاتية وهو بذلك يعمل على البحث عن التفسيرات المختلفة داخل
المقاولة ،44التي يعتبرها فيلب برينو(" )Philippe Bernouxنموذجا عقالنيا" 45ونظاما من الروابط
47
االجتماعية يتم بناؤه من طرف مجموعة من الفاعلين .46وبالتالي فهي نظام من الروابط االجتماعية.
اضحى مصطلح ثقافة المقاولة ( )culture d’entrepriseمطابقا لروح العصر ،فهي تعكس مجموعة من
النقط المتعلقة بالجانب التقني ،المالي ،والعقليات التي تختلف داخل المقاولة في البلد ذاته ومع مقاوالت
بلدان اخرى 48.فثقافة المقاولة تعطي حدثا حقيقيا تتم ترجمته عبر انظمة تدخل ملموسة خاصة بكل بلد.
فاختيار اإلنتاج مثال يكون وفق معايير ثقافية وعادات جهوية ووطنية وكذلك وفقا للموارد المحلية والموارد
المالية المتاحة .49فالثقافة يتم استدعاؤها لإلجابة عن شروط ظرفية ،وفي هذا اإلطار فاختالف الظروف يفسر
اختالف الثقافات .لكن وزن االول دائما غير كاف من اجل تفسير الثاني .لذلك فلتعريف الهوية اقترح ميشيل
لوي( )Michel Louisمفهوم ( )micro-culture d’atelierالذي يبقى تطبيقه صعبا حسب ميشيل كروزي
( )Michel Crozierوايرهاردفريدربيغر( )Erhard Friedbergفلخلق هوية لجماعة ما داخل المقاولة يجب
41

Jean, Charles Asselain, « Histoire des entreprises et approchesglobales, quelle convergence », Revue
économique, v58, n°1, janvier 2007, pp.155-156
42
Ibid, p.159
43
Ibid, p.172
44
Jean, Charles Asselain, op.cit.p.172
45
Philippe Bernoux, la sociologie des entreprises, Editions du seuil, 1995, p.103
46
Philippe Bernoux, op.cit, p.131
47
Ibid.p173
48
Philippe Bernoux, op.cit, p220.
49
Philippe Bernoux, op.cit, p221
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خلق عالقات خاصة ،باعتبار ان الهوية الجماعية ال تتم ترجمتها من خالل السلوكات الملموسة في التنظيم.
خاصة وان ثقافة المقاولة تؤثرعلى الممارسات العملية االدارية والتي يمكن ان تشكل عقبة امام إرادة التغيير،
اوعلى العكس تساهم في التكيف مع التغيرات .فالثقافة هي إذن رافعة التغيير االساسية داخلها 51.فالتحليل
الملموس المعتمد على وثائق المقاولة يعتبر نموذجا عملي ا . 52وفي هذا اإلطار ميز كريستيان
تودوروز( )Christian Thuderozبين ثالثة مستويات من حيث العالقات االجتماعية والتي تتمثل في:
تسلسل االحداث التاريخية داخل المقاولة ،النمط المؤسساتي  ،والنمط التنظيمي.53
إن الوظيفة التقليدية االساسية للمقاولة حسب هنري فايول ( )Henri Fayolهي الوظيفة اإلنتاجية والمالية
والشراء والبيع واإلدارة واالستثمار( ،)d’entrepreneurلذلك فهي تخلق رابطا دائما مع محيطها و تخلق
آ
بالتالي قدرة إنتاجية ،بل وتقوم في االن ذاته بوظيفة تحكيمية مستمرة بين مختلف وظائ ف المقاولة ومختلف
المجموعات التي تهتم بالمقاولة (المساهمون ،العمال ،الزبناء ،المزودون 54.)...وبالتالي فانشطة المقاولة
حسب ريمون بار ( )Raymond Barreتتجسد من خالل العمليات التي تقوم بها والتي تتمثل في :اوال،
تشخيص الحالة االقتصادية من اجل تطوير المقاولة .ثانيا ،وضع مخطط لالشتغال .ثالثا ،مراقبة اإلنجاز اثناء
تنفيذ المخطط .رابعا ،وضع تنظيم وبنية للمقاولة .وعبر ذلك تغدو المقاولة نظاما إعالميا يجعلها مركزا
للتقاطع( )Carrefourالذي يتلقى معلومات ك ثيرة يجب معالجتها وتوزيعها داخليا وخارجيا وهي من الوظائ ف
االساسية لإلدارة العامة .ومن هنا فبفضل تعاون مختلف المتخصصين؛ اقتصاديين ،نفسانيين،
سوسيولوجين ،...تم وضع مناهج وطرق من اجل تتبع حياة المقاولة الداخلية وكذلك عالقتها مع المحيط.55
تحتل المقاولة اليوم مكانة رئيسية في الواقع االجتماعي ،وهو ماجعل منها تبدو كمؤسسة مركزية في
آ
المجتمع اثيرت حولها العديد من النقاشات ،56تختلف من تخصص الخر .فمثال لضبطها سوسيولوجيا توجد
ثالثة اساليب :اوال ،معرفة حركيتهاالتاريخية .ثانيا ،كونها تشكل مكانا لواقع اجتماعي فهي فضاء لنسج
57
عالقات اجتماعية وانشطة ولقوانين ،وبالتالي فهي بمثابة تنظيم .ثالثا ،تشكل مؤسسة بالنسبة للمجتمع.
ومن هنا نخلص إلى ان المقاولة هي بناء اجتماعي ال تنتج فقط منتوجات تجارية بل تنتج ايضا الشغل،
اإلبداع ،الثقافة ،التضامن ونماذج من الحياة .فاضحت حسب سان سوليو( )Sainsaulieuبمثابة عالم معقد

50

Philippe Bernoux, op.cit, p p.224et229
François Boneu, Françoise Fettu, Luc Marmonier, piloter le changementmanagérial, Editions liaisons,
paris, 1992, p.84
52
Encyclopedia universalis, France, 2002, tom 11, p.373
53
Christian Thuderoz, Sociologie du conflitenentreprise, presses universitaires de rennes, 2014, p.20
54
La grandeEncyclopédie, librairelarousse, paris VI, 1973, tom 7, p.4398
55
Ibid, p.4399
56
Christian Thuderoz, Sociologie des entreprises, Editions la Découverte, paris, 1997, p.1
57
Christian Thuderoz,op.cit, p.5
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ومركب58.ومن هنا يتم التطرق للمقاولة كعينة او فئة تحليلية وليس كوحدة؛ فهي ال تحدد عبر النظام السياسي
بل هي مستقلة ،ولكن تحدد من خالل اهدافها ومعاييرها التي تفسر مبادالتها مع محيطها وبذلك اصبحت
وكالة تاريخانية»  « agenced’historicitéتنتج روابط اجتماعية وتشارك في النقاشات  .ومن هنا يمكن ان
آ
آ
نعرفها حسب االن تورين ك تنظيم متعدد الوظائ ف (اإلدارة ،التنظيم ،التنفيذ) 59لكل وظيفة الية تحليلية
خاصة تمكن في االخير من دراسة االشكال االربعة للمقاولة :مقاولة الوصاية ،60المقاولة العائلية ،61المقاولة
العقالنية ،62المقاولة التعاقدية .63بل يمكن ان نضيف إليه شكال خامسا اقترحه الباحث الياباني "سلفين
ترنيه" (" )Sylvaine Trinhالمقاولة النشيطة" ،والتي يجعل منها فاعال في جميع المجاالت وليس فقط في
اإلنتاج فهي المكان الذي يمكن من خالله التعبئة الجماعية .64وهكذا تصبح المقاولة حقيقة اجتماعية وليست
مجرد مفهوم سوسيولوجي في العلوم االجتماعية .فالمقاولة لديها تنوع في االوجه ،فهي نظام من التحكم،
مكان للعمل الجماعي ولماسسة التنافس الصناعي والمفاوضات الجماعية .اما بالنسبة لالقتصادين ،فهي مكان
لحركية البضائع ووكالة إنتاجية تجمع بين الفاعلين في الشغل والراسمال .وهي مكان للذاكرة بالنسبة
للمؤرخين ،وهي تحدد الفرص االستراتيجية القائمة وإكراهات السوق بالنسبة لعلوم التسيير.65
من هنا يتبين ان المقاولة هي مكان لتنظيم العالقات االجتماعية ،ولخلق الهوية والثقافة وربط االتفاقيات.
وبالتالي توفر فرص الشغل وتساعد على التنمية المحلية وتشجع االبتكار وتمول التجهيزات الجماعية وبالتالي
فهي نتاج مجهودات العمال وكذلك إرادة المقاولين التي تمكن من معرفة التوجهات المستقبلية .لذا فهي مكان
لالنشطة العقالنية على حد تعبير ماكس فيبر ،وحيثما اجتمعت المواصفات الخمس (ان تنتج وتبيع البضائع
او خدمات تجارية ،مكان للعمل الفردي والجماعي ،استمرارية االنشطة ،مركز مستقل في اتخاذ القرارات
الخاصة بالمنتوجات وباالستراتيجيات ،مركز للمحاسبة والربح) التي اقترحها ريمون ارون ()Raymon Aron
سنة  1962نكون امام مقاولة وليس امام جمعية او تنظيم بسيط .66وبالتالي تصبح نظاما مؤسساتيا له قرارات
استراتيجية في إطار المفاوضات مع محيطها؛ المساهمون ،االبناك ،الزبائن ،او مع العمال (اتفاقيات
67
جماعية) ويتم ذلك في إطار ما يسمى بحكامة المقاولة.
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Christian Thuderoz, op.cit, p.21
Christian Thuderoz, op.cit, ,pp.22-23
60
Ibid, p.55
61
Ibid, p.56
62
Ibid, p.58
63
Ibid, p.59
64
Ibid, p.61
65
Ibid, p.21
66
Christian,Thuderoz, « les entreprises : uneapprochesociologique », dans l’ouvrage ‘’travail, entreprise et
société, manuel de sociologie pour ingénieurs et scientifiques’’, sous la direction de Guy Minguel et
Christian Thuderoz, presseuniversitaires de France, 2005, pp210-227.213et 217
67
Christian,Thuderoz, « les entreprises : uneapprochesociologique », op.cit,, p.219
59
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يتميز تاريخ المقاوالت بقابليته على إضاءة الحركات االقتصادية ،إذ يمكن من تبيان اصل التطور والتغيرات
الكبرى التي لحقتها ،68ويكون ذلك عبر االشتغال على مادة وثائ قية متنوعة .فكيف إذن يك تب مؤرخ المقاولة
تاريخها وماهي المصادر التي يعتمد عليها؟
تتم ك تابة تاريخ المقاولة حسب  P. Peufaillitانطالقا من  :الك تابات(مجالت ،نشرات العمال ،نشرات
االخبار) ،منشورات اإلدارة الرسمية ،سبورة اإلعالنات ،مذكرات الشغل ،سجل االستقباالت ،المراسالت،
التقارير السنوية ،الرواية الشفوية ،الحوارات ،تقارير االجتماعات والندوات ،لجان العمال ،اجتماعات
العمال حول مواضيع معينة ،اللقاءات والمقاالت الصحفية ،التسجيالت المسموعة والمرئية ،االفالم
السينمائية والتسجيالت الصوتية ،بحوث ميدانية اجتماعية ونفسية التي تعتمد على االستمارة والحوارات،
آ
صندوق االفكار واالقتراحات ،بحوث لسبر االراء  .69...لذلك فرضت الضرورة المنهجية لك تابة التاريخ
آ
االقتصادي للمقاولة ،االخذ بعين االعتبار مختلف االراء دون انتقاء او إقصاء .وفي هذا اإلطار تم توظيف
ادوات ومفاهيم راكمتها العلوم االجتماعية كعلم االجتماع واالنثروبولوجيا والجغرافيا واالقتصاد والتاريخ.
خالصة:
نخلص مما سبق إلى ان التواصل والمعلومات تشكالن اداة تسير المقاولة ومادة اساسية للتاريخ بواسطتها.
فهي تمكن تاريخ المقوالت من إضاءة اكبر المتغيرات االقتصادية من خالل الرجوع إلى اصولها ،وذلك عبر
انماط متعددة :دور االقتصاد وتنوعه ،التطور التقني .فنظرة المؤرخين للتطور التقني ونماذج النمو الداخلي هو
مسعى ميكرو اقتصادي ،والذي مع ذلك يضع مشاكل حول مردودية الشيء المدروس .فهناك اعوجاج يمكن
ان يجرف التحليل؛ ك تسليط الضوء فقط على تاريخ النجاح ،وعلى اكبر المقاوالت الكبرى ،وهو ما يبخس من
الدور االقتصادي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة .70وفي هذا اإلطار يقول رئيس شركة "الفارج" بمناسبة اليوم
الدراسي المنظم في  9شتنبر  1995بالمدرسة العليا للتجارة في باريس (إني جدا معجب بالسلطة التفسيرية
للتاريخ ،فنحن رؤساء المقاوالت نتخبط في المشاكل المركبة والمبهمة .التاريخ يساعدنا على إبعاد الصيغة
التي تمكن من إيجاد مفاهيم دائمة ومؤسسة ،ليس من اجل إيجاد حلول دائمة ،ذلك ان الحلول ليست
71
مستمرة ولكن من اجل فهم التطور والتغير).
قائمة المراجع:
بياض الطيب» ،ك تابة التاريخ االقتصادي لمغرب القرن العشرين« ،مقال ضمن ك تاب(ممارسة العلوم االجتماعية في البلدان
المغاربية نصوص مهدات إلى إدريس المنصوري ،إشراف محمد المبكر وفرانسوا بويون ،نشر مؤسسة الملك عبد العزيز آال
سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،2014 ،ص ص.54-43.
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économique,volume 58, n°1, janvier 2007, p p.79-111,p.16
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P. Peufaillt, des hôtels et des hommes « psycho-sociologie de l’entreprisehôtelière et de restauration,
Edition Jacques lanora, 1989, pp.96-97
70
Jean, Charles Asselain, op.cit, pp, 153-172.153
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إالرهاب والتطرف وسبل العالج
ا.د .محمد عبد الرزاق الرعود ،جامعة البلقاء التطبيقية -االردن
المقدمة:
إن قضية اإلرهاب والتطرف ،من اهم قضايا العصر التي اخذت مساحة واسعة من الحديث في مختلف
وسائل اإلعالم ،والندوات والمحاضرات العامة والخاصة ،ودور العبادة ،والمؤسسات التعليمية واال كاديمية.
وهو من اشد ما ابتلي به المسلمون اليوم ،إذ عصفت زوابع اإلرهاب والتطرف باذهان ك ثير من بسطاء الناس
وجهالها ،وافتت به اهل الزيغ والضالل الذين انحرفت قلوبهم عن اتباع الحق فكان ما كان ان وقع االختالف
آ
بين اهل االهواء وافترقوا إلى فرق وطوائ ف متنازعة ليس لها هدف إال إكراه االخرين على اعتناق افكارها
ومبادئها ،لذا كان لزاما ان نسبر غور هذا الموضوع ونكشف عن جذوره واسبابه ،وما هي طرق العالج الناجحة
حيال هذا المرض الفتاك ،وذلك في ضوء المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قضايا معاصرة :التكامل اساس المعرفة ،في المحور السابع :العلوم السياسية والمجتمع/اإلرهاب والتطرف
وسبل العالج .والذي ينظمه المركز الديمقراطي العربي المانيا برلين ،بتاريخ 2019/11/3 – 2019/11/1 :م.
والذي ياتي انعقاده في هذا الظرف المناسب والحساس في تاريخ المسلمين إذ يعانون اشد المعاناة من الفكر
اإلرهابي والضاللي والمتطرف .وقد تواترت الك تابات والمؤتمرات والندوات العلمية حول هذا الموضوع،
الهميته وحساسيته ،واتصاله المباشر بالمسلمين وعقيدتهم ،واذكر على سبيل المثال بعض هذه الدراسات
السابقة:
التطرف والتعصب الدين ؛ اسبابه والعوامل المؤدية إليه ،د .إسماعيل صديق عثمان ،المجلة الليلبيةالعالمية ،جامعة بنغازي ،العدد  ،28تاريخ 2017/9/ 25م.
مفهوم اإلرهاب الفكري في الفكر اإلسالمي والعقلية الغربية ،م.م.عالء شنون مطر ،كلیة الفقه/جامعةالكوفة/عدد  ، 41سنة 2016م.
مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية ،د .هيثم عبد السالم محمد ،دار الك تب العلمية ،بيروت ،لبنان،ط2005/1م.
واما اهم المؤتمرات التي عقدت لهذه الغاية:
اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف/الجامعة اإلسالمية/المدينة المنورة ،تشرين ثاني .2010آ
اإلعالم في الجامعات اإلسالمية ودوره في معالجة قضايا العنف واإلرهاب/الجامعة اإلسالمية بإسالم اباد -152017 /5 /16م.
آ
دور العلوم اإلنسانية واالجتماعية في مواجهة قضايا التطرف واإلرهاب/جامعة طنطا/كلية االداب-25 ،2018/2/27م.
اك تفي بذكر هذه المؤتمرات ،وإال فهناك عشرات المؤتمرات التي عقدت في مختلف انحاء العالم لذلك.
مشكلة الدراسة :تكمن إشكالية الدراسة في ضوء اإلجابة على االسئلة التالية:
29

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

ما مفهوم اإلرهاب ،التطرف ،الغلو ،والعنف؟ما هي االسباب الكامنة وراء التطرف واإلرهاب والعنف؟ما هي الشريحة اال ك ثر استهدافا لهذا الفكر؟ما هي سبل العالج والوقاية من اإلرهاب والتطرف؟ما هي بداية نشاة اإلرهاب والتطرف والغلو؟ما هو موقف اإلسالم من اإلرهاب والتطرف والعنف؟وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة  ،على النحو التالي:
المبحث االول :تعريف اإلرهاب والتطرف والغلو والعنف ،وفيه اربع مطالب:
المطلب االول :تعريف اإلرهاب لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :تعريف التطرف لغة واصطالحا.
المطلب الثالث :تعريف الغلو لغة واصطالحا.
المطلب الرابع :تعريف العنف لغة واصطالحا.
المبحث الثاني :نشاة اإلرهاب والتطرف والعنف.
المبحث الثالث :اسباب اإلرهاب والعنف والتطرف.
المبحث الرابع :موقف اإلسالم من اإلرهاب والتطرف.
المبحث الخامس :سبل العالج والوقاية من اإلرهاب.
خاتمة :وفيها اهم نتائج البحث.
أ
المبحث الول :تعريف التطرف واإلرهاب والغلو والعنف:
أ
المطلب الول :تعريف اإلرهاب لغة واصطالحا:
ً
أاول :إالرهاب لغةَ :ر ِه َب ،بال َكسرَ ،ير َه ُب َره ًبة ُوره ًبا ،ب َّ
يكَ ،اي َ
َ
الشيء
خافَ .ور ِه َب
الض ِمَ ،ور َهباِ ،ب َّالتح ِر ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ُ
َ
َره ًبا َور َه ًبا َوره ًبةَ :
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
ُّ
ُّ
خافهَ .و ِاالس ُم :الرهب ،والرهبى ،والرهبوت ،والرهبوتى  .والرهباء اسم ِمن الره ِب ،تقول:
1
والرغ ُ
َّالره ُ
هللاَّ ،
عاءَ " :رغ ًبة َوره ًبة ِإليك "
يث ُّالد ِ
باء ِم َن ِ
باء ِإليهَ .و ِفي َح ِد ِ
واستر َه َبهَ :ا َ
َوار َه َبه َور َّه َبه َ
خافه َوف َّزعه .واس َتر َه َبه :اس َتد َعى َره َب َته َح َّتى َر ِه َبه ُ
الناس(محمد بن مكرم بن منظور،
1414ه.)436/1 ،
واإلرهاب  :بكسر الهمزة  :اإلزعاج واإلخافة  ،وتاتي بمعنى :ذود اإلبل عن الحوض(إسماعيل بن حماد
الجوهري1979 ،م.)140/1 ،
َّ
َ
واإلرهابيون" :وصف ُيطلق على الذين يسلكون س ِبيل العنف واإلرهاب لتحقيق اهدافهم الساسية"(ابراهيم
انيس ورفاقه ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط) 376/1 ،2004 ،

 1حديث صحيح  ،البخاري ،محمد بن اسماعيل  ،1987،حديث رقم  ،244و النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،حديث رقم ،2710
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ثانيا .تعريف إالرهاب اصطالحا  :نظرا لحداثة المصطلح  ،واختالف وجهات النظر في تحديد مفهومه ،فإننا
آ
نجد ك ثيرا من التعريفات لهذا المصطلح ،بعضها ماديا ،واالخر موضوعيا ،وثالث معنويا ،من غربيين
وشرقيين ،وهكذا ،فليس هناك تعريفا متفقا عليه ،ومن هنا فإنني ساسوق بعض هذه التعريفات ،مع الدراسة
والترجيح ما امكن:
"االفعال الجنائية الموجهة ضد دولة ،ويكون الغرض منها ،او يكون من طبيعتها إثارة الفزع والرعب لدىشخصيات معينة ،او جماعات من الناس ،او لدى الجمهور" (2حميدي السعدي ،1971 ،ص.)138
"اإلرهاب من الوسائل التي يستخدمها الحكم االستبدادي إلرغام الجماهير الخضوع واالستسالم لها ،وذلكبنشر الذعر والفزع بينها " (3احمد عطية هللا.)67/1 ،1975 ،
فزعا او ً
" هو فعل منظم من افعال العنف ،او التهديد به يسبب ً
رعبا من خالل اعمال القتل ،او االغتيال او
حجز الرهائن ،او اختطاف الطائرات ،او تفجير المفرقعات وغيرها ،مما يخلق حالة من الرعب والفوضى
واالضطراب ،والذي يستهدف تحقيق اهداف سياسية سواء قامت به دولة ،او مجموعة من االفراد ضد دولة
اخرى ،او مجموعة اخرى من االفراد ،وذلك في غير حاالت الك فاح المسلح المشروع من اجل التحرير
والوصول إلى حق تقرير المصير في مواجهة جميع اشكال الهيمنة ،او قوات استعمارية او محتلة او عنصرية او
غيرها ،وبصفة خاصة حركات التحرير المعترف بها من االمم المتحدة ومن المجتمع الدولي والمنظمات
اإلقليمية ،بحيث تنحصر اعمالها في االهداف العسكرية او االقتصادية للمستعمر او المحتل او العدو ،وال
تكون مخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان ،وان يكون نضال الحركات التحررية ً
وفقا الغراض ومبادئ ميثاق االمم
المتحدة من قرارات اجهزتها ذات الصلة بالموضوع" (4محمد الهواري2004 ،م ،ص.)15
"العدوان الذي يمارسه افراد ،او جماعات ،او دول بغيا على االنسان :دينه ودمه وعقله وماله وعرضه .ويشملصنوف التخويف واالذى والتهديد ،ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس ،او ترويعهم ،او تعريض حياتهم او
حريتهم او امنهم للخطر .وإلحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق واالمالك العامة او الخاصة او تعريض احد
الموارد الوطنية او الطبيعية للخطر إرهابا ،وكذلك القتل بغير حق وقطع الطريق(."5د .خالد بن عبدالرحمن
القريشي ،2008 ،ص.)21
اك تفي بذكر هذه التعريفات ،مع مالحظة ما يلي:
التعريف االول ركز على اإلرهاب الموجه ضد الدولة .وإفزاع شخصيات او جماعات.التعريف الثاني جاء على العكس من االول فاعتبر اإلرهاب هو الموجه من الدولة لمواطنيها ،مما يؤكد اختالطمفهوم اإلرهاب بالدك تاتورية والقمع.
-تعريف لجنة الخبراء في تونس ُيعد شموليا نوعا ما ،وبالذات في تفريقه بين اإلرهاب وبين نضال الشعوب.

 2هذا تعريف المؤتمر الدولي الذي عقد تحت اشراف االمم المتحدة سنة 1937م ،لعقد اتفاقية دولية لمنع اإلرهاب وقمعه .
 3هذا تعريف دائرة المعارف الحديثة .
 4هذا تعريف لجنة الخبراء العرب في تونس سنة 1989م ،لوضع تصور اولي عن مفهوم اإلرهاب واإلرهاب الدولي .
 5هذا تعرف مجمع الفقه االسالمي  /مكة  ،بتاريخ . 2002/1/10
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نجد ان تعريف مجمع الفقه اإلسالمي السابق برقم ( ،)5اشمل من غيره كذلك ،فقد تعرض لذكر إرهاب.االفراد والجماعات والدول ،واي ممارسة من شانها إخافة الناس او ترويعهم ،واإلشارة إلى البيئة والمحافظةعليها ،كما يبدو فيه راي الشريعة اإلسالمية الرافض لإلرهاب بكل صوره واشكاله.
المطلب الثاني :تعريف التطرف لغة واصطالحا:
أاول .تعريف التطرف لغةَ :
الط َرفَّ :الناح َي ُة م َن النواحي والطائ فة من الشيَ ،وال َجم ُع َاط َراف .ومنه َقو ُل ُه َعزَّ
ِ ِ
آ
َ
َو َج َّلَ " :ا َولم َي َروا َا َّنا َن ْا ِتي َاالر َض َنن ُق ُصها ِمن َاطر ِافها(سورة الرعد  /اية  ،)41قال َاالزهريَ :اط َر ُاف َاالرض
َ
َ
َ
ُ َ َ ُ
نواحيها َن ِاح َي ًة َن ِاح َي ًةَ ،و َر ُجل ِطرف ُوم َت َط ِرف ُومس َتط ِرف :ال
نواحيها ،ال َو ِاحد ط َرف وننق ُصها ِمن اطر ِافها :اي ِمن ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َيث ُبت على امر(محمد بن مكرم بن منظور1414 ،ه ،215/9 ،ومحمد بن ابي بكر الرازي.)189/1 ،1999 ،
ثانيا .تعريف التطرف اصطالحا :لهذا المفهوم اك ثر من تعريف ،منها ما يلي:
مصطلح يستخدم للداللة على كل ما يناقض االعتدال والتوسط ،زيادة او نقصانا.الخروج عن القيم والمعايير والعادات الشائعة في المجتمع ،وتبني قيم ومعايير مخالفة للواقع المعاش.ً
متشددا إزاء فكر او ايديولوجية في قضية ما ،او محاولة خلق نوع من التعصب
اتخاذ الفرد او الجماعة ،موقفاالديني في بيئة الفرد او الجماعة(اسماعيل صديق عثمان ،2017 ،ص.)3
في ضوء هذه التعريفات يتضح ان التطرف ينافي االعتدال والوسطية بمعناه المادي والمعنوي ،وقد نهى
اإلسالم عن التطرف بكل معانيه ،حيث يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ":هلك المتنطعون".6
كما يبدو في ضوء التعريفات ان التطرف يتعدى االفراد إلى الجماعات والدول كذلك ،كما يوجد تطرف ديني.
عند اليهود والمسيحيين والمسلمين ،وبعض الدول العلمانية التي ترى في التدين جرما سياسيا ينبغي
محاربته ،واليمين المسيحي المتشدد الذي تتزعمه الكنيسة الكاثوليكية ،والحركة الصهيونية التي اسست
دولة عنصرية تمارس االغتيال السياسي والقتل والنهب وغير ذلك ،وبعض المسلمين الذين يظهرون اليوم
وكانهم رسل يتحدثون عن اإلسالم والمسلمين وهم جهالء ليس لديهم علم وال فقه ،ويضمون اك ثر التيارات
المتشددة في العالم اإلسالمي ،وهو الذي تركز عليه كل وسائل اإلعالم الغربية اليوم وبعض العربية تحاول
صياغة صورة ذهنية تمثل االسالم المتطرف في العقل الغربي"(اسماعيل صديق عثمان ،2017 ،ص.)4
المطلب الثالث .تعريف الغلو لغة واصطالحا:
أاول :الغلو لغة :قال ابن فارس " :ال َغي ُن َو َّالال ُم َوال َحر ُف ال ُمع َت ُّل َاصل َصحيح في َاالمر َي ُد ُّل َع َلى ارِت َفاع َو ُم َج َاوزةَ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ ََ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
السع ُر َيغ ُلو َغال ًءَ ،و َذ ِل َك ِارت َف ُاع ُهَ .و َغال َّالر ُج ُل ِفي َاالم ِر ُغ ُل ًّواِ ،إذا جاوز حده .وغال ِب َسه ِم ِه غلو ا،
قدرُ .يقال :غال ِ
ِإ َذا َر َمى ِب ِه َسه ًما َاق َصى َغ َاي ِت ِه(احمد بن فارس القزويني ،)388-387/4 ،1979 ،وغال في الدين واالمر ،يغلو
غلوا :جاوز حده ،وغلوت في االمر غلوا ،وغالنية ،وغالنيا :إذا جاوزت فيح الحد وافرطت"(محمد بن مكرم بن
منظور 1414 ،ه.)132/15 ،
ثانيا .تعريف الغلو اصطالحا :ذكر اهل العلم تعريفات للغلو ،اذكر منها ما يلي:

 6هم المتشددون في غير موضع التشدد ،والمبالغون في ذلك  .والحديث صحيح ،اخرجه مسلم بن الحجاج ،بال ،حديث رقم 2670
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"المبالغة في الشيء ،والتشديد فيه بتجاوز الحد"(احمد ابن حجر العسقالني1379 ،ه.)278/13 ،"تجاوز حدود هللا فيه توسعا في مساحة الدين المحددة بهذه الحدود ،ويكون بسبب اإلندفاع القوي دونبصيرة"(عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ،1984 ،ص.)45
"التشدد والتصلب في مجاوزة الحد المطلوب والمقدر شرعا"(محمد مصطفى الزحيلي 1428 ،ه ،ص.)12في ضوء هذه التعريفات نجد انها لم تخرج ك ثيرا عن المعنى اللغوي ،اللهم عند الميداني ،فإنه المح إلى ان
الدين من حيث كونه اوامر ونواهي محدد بحدود يمنع شرعا تجاوزها ،فإذا تجاوزها المسلم يعتبر مغاليا ،وإذا
قصر يعتبر مفرطا"(مطيع هللا الصرهيدي ،2017 ،ص.)9
المطلب الرابع :تعريف العنف لغة واصطالحا.
باالمر َوق َّل ُة الرفق بهَ ،و ُه َو ض ُّد الرفقَ .ع ُن َف به َو َع َليه َيع ُن ُف ُعنفاً
الخر ُق َ
أاول .تعريف العنف لغةُ :العنف ُ
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
َ َ ً
َ َ
ً َ
َ َ ُ
َ َ
يث" :
َوع َنافة واع َنفه َوع َّنفه تع ِنيفاَ ،و ُه َو َع ِنيف ِإذا لم َيكن َرفيقا ِفي امره .واع َت َن َف اال َمر :اخذه ُبعنفَ .و ِفي ال َح ِد ِ
ريع َّ
يف :التو ُ
اَّلل َت َع َالى ُيع ِطي َع َلى الرفق َما َال ُيعطي َع َلى ال ُعن ِف" ،7و َّالتع ِن ُ
ِإ َّن َّ َ
بيخ والتق ُ
واللوم(محمد بن مكرم
ِ
بن منظور1414 ،ه .)257/9 ،يتضح ان العنف يتضمن سلوكا فيه قسوة وشدة.
ثانيا .تعريف العنف اصطالحا:
العنف يشمل "جميع اشكال الضغط والسيطرة واالس تغالل الت ي تلح ق االذى باالفراد او الجماعات"االستخدام غير القانوني او غير الشرعي لوسائل اإلكراه المادي ة م ن اج ل اغراض شخصية او جماعية"(بشارحسن يوسف ،ووجيه عفدو ،2011 ،ص.)549
"كل سلوك – فعلي او قولي – يتضمن استخاما للقوة ،او تهديدا باستخدامها إللحاق االذى والضرر بالذات اوآ
االخرين ،وإتالف الممتلكات لتحقيق اهداف معينة"(هيثم عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)48
ً
ً
اشكاال ً
ومتنوعة ،منها العن ف السياس ي والعن ف االجتم اعي والثقافي ،مما يؤكد
عديدة
كما ان العنف يتخذ
ان العنف اصطالحا له مفاهيم عديدة وليس مفهوم واحد ،مما يعني اتساع ظ اهرة العنف وصعوبتها ،فضال
عن قدم الظاهرة ،واتخاذها اشكال عديدة(بشار حسن يوسف ،ووجيه عفدو ،2011 ،ص.)549
في ضوء هذه التعريفات جميعا ،يمكنني القول بان اإلرهاب والعنف هما نتيجة التطرف والغلو ،فالتطرف
سبب طبيعي لإلرهاب ،وكذلك الغلو ،كما ان اإلرهاب اشد خطرا من التطرف الذي قد يقتصر على الفرد نفسه.
أ
المبحث الثاني :نشاة إالرهاب والتطرف والعنف.
اإلرهاب قديم ِقدم البشرية ،حيث اخبرنا الق آران الكريم على لسان المالئكة حينما اخبرهم هللا سبحانه
آ
وتعالى انه خالق بشرا من طين ،فقالوا ":اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"(سورة البقرة ،اية،) 30
كما يشير الق آران الكريم إلى وجود هذه الظاهرة وممارستها منذ العصور االولى ،وذلك كما في قصة إبراهيم عليه
السالم ":قالوا حرقوه وانصروا آالهتكم" (سورة االنبياء ،آاية  ،)68وقتل قابيل اخاه هابيل ُيعد عنفا اك ثر منه
آ
إرهابا  ،قال تعالى  ":واتل عليهم نبا ابني آادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من االخر،

 7حديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه برقم . 2593
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آ
قال القتلنك ،قال إنما يتقبل هللا من المتقين "(سورة المائدة ،اية  )27لذلك فإني ساعرض هذا الموضوع
بإختصار وشمولية ،على النحو التالي:
أ
اول .في العصور القديمة:
اول حركة إرهابية ظهرت في التاريخ ،هي حركة يهودية ،ظهرت في عهد الحكم الروماني في القدس ،في نهايةالقرن االول قبل الميالد ،تدعى " :حركة السيكارى" ،8وذلك بعد ان شتتهم البابليون عام  586ق.م ،كان
اسلوبهم في تنفيذ عملياتهم :مهاجمة من يريدون في وسط الزحام والهرب حتى ال يتمكنوا من اإلمساك بهم،
ونفذوا اك ثر من عملية اغتيال وحرق وتدمير وغير ذلك ،إلى ان تم القضاء عليهم في نهاية االمر.
في القرن االول الميالدي ظهرت مجموعة يهودية صغيرة حملت اسم(زيلوت او الغيورون) وطالبتباالستقالل ً
اعتبارا من السنة السادسة للميالد ،واخذت تنظم احتجاجات منهجية ،وكانت تنشر الرعب وتذبح
ضحاياها امام المال وفي االماكن العامة واالسواق ،وقد اتخذت الحرب التي شنتها شكل حرب عصابات(حمود
االسمري ،التسلسل التاريخي لإلرهاب.)imctc.org/Arabic/ArticleDetail/Index ،2018 ،
كانت الوسائل المتبعة في تلك العصور لتنفيذ العمليات اإلرهابية هو اإلغتيال ،وإشاعة الذعر والخوف بينالناس ،إما علنيا او سريا ،ولدوافع اما شخصية او وطنية ،ومن ذلك :اغتيال اإلمبراطور الروماني غايوس
يوليوس قيصر سنة  44ق.م(عبد الرحيم عبد الجبار ،1989 ،ص.)10-7
ثانيا .في العصور الوسطى:9
اعمال القرصنة البحرية التي كان يقوم بها مجموعات من ِقبل بعض الحكومات واإلمبراطوريات اإلنجليزيةوالفرنسية واإلسبانية لتنفيذ اعمال قرصنة معلنة في البحار والمحيطات بديال للحروب التقليدية ،ومن هنا يرى
البعض ان خطف الطائرات في العصر الحديث يشبه إلى حد كبير هذه القرصنة ،فهي ":قرصنة جوية "( ،هيثم
عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)68
صدرت اعمال عنف وإرهاب في فترة الجاهلية التي سبقت اإلسالم ،من خالل ممارسات الصعاليك الذينتجمعوا في شكل عصابات منظمة تغزو ،وتقطع الطريق (الدك تور جواد علي.)413-411/4 ،1977 ،
ثالثا .في العصر الحديث:
من مظاهر العنف واإلرهاب في هذه الفترة  :محاكم التفتيش التي نصبها الباباوات لالنتقام من مخالفيهم وكلً
شكال ً
جماعيا في حقبة الثورة الفرنسية الممتدة
من ال يدين بالوالء للكنيسة البابوية ،واستمر هذا العنف واخذ
بين االعوام ( 1789إلى  )1799والتي يصفها المؤرخون ب (عهد الرعب)(حمود االسمري ،التسلسل التاريخي
لإلرهاب.imctc.org/Arabic/ArticleDetail/Index ،2018 ،
في عام  ، 1873قال ممثلوا جمعية اليعاقبة" :10لقد حان الوقت الذي يجب فيه إخافة المتامرين ،ايهاالمشرعون ضعوا اإلرهاب في جدول اعمالكم".

 8هي حركة سياسية دينية متطرفة  ،تتكون من مجموعة من اليهود الذين وفدوا على فلسطين في نهاية القرن االول قبل الميالد " جاء اسمها
من نوع من السيوف التي كانوا يستخدمونها باسم " سيكا "(هيثم عبدالسالم محمد  ،2005،ص.)68
 9هي الفترة الممتدة من القرن الخامس وحتى الخامس عشر الميالدي .
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في هذه الفترة تم اغتيال العديد من رؤساء الدول والحكومات ،منهم :الرئيس االمريكي"إبراهام لنكولن" سنة ،1865والرئيس الفرنسي "ساري كارنو" سنة  ،1894والرئيس اإلسباني "انتونيو كانوفاس" سنة ،1897
وإمبراطورة النمسا وهنغاريا "اليزابيث" سنة ("1898هيثم عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)72
في بداية القرن التاسع عشر ظهرت منظمة إرهابية في امريكا ،تدعى ":كوكلوكس كالن" ،وهي عبارة عنجمعيتين سريتين مختلفتين لمعارضة حركة التعمير الجمهوري في الواليات الجنوبية ،والمحافظة على سيادة
البيض ،ضمت ك ثيرا من الجماعات واستخدمت مخاوف وخرافات الزنوج إلرهابهم وإبعادهم عن اإلنتخابات،
مما مكن البيض من السيطرة السياسية على ك ثير من الواليات ،إال ان هذه الجمعية فشلت بعد الحرب
العالمية الثانية "(مجموعة من العلماء والباحثين ،الموسوعة العربية ،2010 ،ص.)2782-2781
ظهرت منظمة او مذهب إرهابي يدعى ب "الفوضوية" في العقدين االخيرين من القرن التاسع عشر ،وهو مذهبسياسي واقتصادي متطرف ،يرى ان الدولة هي اداة الظلم واالستبداد ،ورفض الملكية الفردية ،وترك الناس
يعيشون كما يريدون ،وتؤمن باإلرهاب وسيلة لهدم المجتمعات ونظام الحكم واالديان"(مجموعة من العلماء،
الموسوعة العربية ،2010 ،ص ،2476وهيثم عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)71-70
العدمية :نظرية سياسية اجتماعية ،اعتنقها ك ثير من الثوريين الروس ،في بداية القرن التاسع عشر ،وتقومعلى ضرورة هدم االوضاع السياسية واالجتماعية الفاسدة القائمة ،بغض النظر عن طبيعة االنظمة الصالحة
التي يجب ان تحل محلها ،وتميزوا بتشجيعهم اإلرهاب واالغتيال السياسي(،مجموعة من العلماء والباحثين،
الموسوعة العربية ،2010 ،ص ،2225ونعمه علي حسين ،1984 ،ص.)13
شهدت المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الثانية – التي انتهت سنة  1945م – تزايدا مستمرا من العمليات
اإلرهابية التي اخذت شكال غير الشكل الذي كان سابقا ،حيث تركز هذا اإلرهاب في "فلسطين" بعد احتال لها،
فقد مارست الصهيونية العالمية القتل والتشريد لتحقيق هدف قيام دولة اسرائيل ،واسست منظمات إرهابية
للقيام بهذه المهام ،ومارست اإلرهاب ضد المواطنين من العرب في داخل فلسطين وخارجها"(مركز الدراسات
الفلسطينية ،1973 ،من هم اإلرهابيون ،حقائق عن اإلرهاب الصهيوني واإلسرائيلي ،المقدمة).
رابعا .تاريخ إالرهاب في إالسالم:
َ
ُ
َ
منذ ان بدا رسول اإلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم دعوته في مكة ،وهو يحارب من مشركي مكة بكلالوسائل واالساليب  :بتكذيبه ،وتعذيب اصحابه ،وحصارهم في شعب ابي طالب ،تعرضوا فيها للمرض
والجوع وشتى صور االبتالء والفتنة ،وتهجيرهم هنا وهناك ،وما رافق ذلك من نهب الموالهم وبيوتهم.
بعد الهجرة للمدينة ،وما حصل من ممارسات إرهابية وعدوانية ضد المسلمين من اهل مكة ومن ساندهم منعرب الجاهلية ،االمر الذي ادى إلى نشوب الغزوات بينهم وبين المسلمين ،إلى ان انتقل الرسول صلى هللا
عليه وسلم إلى الرفيق االعلى(عبد الملك بن هشام ،1990 ،ومحمد الغزالي ،1960 ،ص.)115

 10هو ناد سياسي برز اثناء الثورة الفرنسية  ،اسس سنة  ،1789سمي بذلك نسبة إلى مكان االجتماع االصلي لطائ فة الرهبان "الدومينيكان ".
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ومما زاد الطين بلة ،انضمام اليهود في المدينة إلى المشركين في إرهاب المسلمين ،واستخدام اك ثر منوسيلة عنف للمارسة إرهابهم ضد الرسول صلى هللا عليه وسلم والمسلمين ،ومن ذلك:
في السنة الثانية للهجرة ،نقض يهود بني قينقاع عهدهم مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وذلك باإلخالل
باالمن الداخلي في المدينة باعتدائهم على امراة مسلمة في سوق بني قينقاع(عبد الملك بن هشام،1990 ،
 ،9/3واكرم ضياء العمري1994 ،م ،ص.)301-300/1
في السنة الرا بعة للهجرة ،حاول يهود بني النضير إغتيال الرسول صلى هللا عليه وسلم بإلقاء حجر عليه وهو
جالس تحت حائط عندهم ،لما طلب منهم دية قتيلين ،إال ان هللا تعالى اخبره بذلك فخرج من عندهم
ودخل المدينة ،وكان ما كان من إجالئهم تاديبا لهم على فعلتهم(عبد الملك بن هشام.)143/3 ،1990 ،
في السنة السابعة للهجرة  ،بعد فتح خيبر ،قامت زينب بنت الحارث ،امراة اليهودي "سالم بن مشكم"،
بمحاولة اغتيال للرسول عليه السالم  ،وذلك بوضع السم في شاة مشوية جاءت بها لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،فالك منها مضغة ولم ُ
يسغها – اي يبلعها ،-وقال :إن هذا العظم ليخبرني انه مسموم(عبد الملك بن
هشام ،287/3 ،1990 ،والبخاري ،محمد بن اسماعيل ،1987 ،حديث رقم.)4003
من اوضح الممارسات اإلرهابية التي حصلت في صدر اإلسالم :اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنهسنة  23ه ،وعثمان بن عفان رضي هللا عنه سنة  35ه ،وعلي بن ابي طالب رضي هللا عنه سنة 40
ه(اسماعيل بن عمر بن ك ثير ،137/7 ،1990 ،و ،185و .)327
بعد ذلك اخذت الفرق اإلسالمية تظهر ،فكان اولها ،فرقة" :الخوارج" سموا بذلك لخروجهم على اإلمام عليبن ابي طالب رضي هللا عنه ،وذلك سنة 37ه ،لرفضهم اختيار عبد هللا بن عباس للتحكيم(محمد بن عبد
الكريم الشهرستاني.)108-107/1 ،1992 ،
وقد ورد ذكرهم في الحديث الشريف الذي يرويه ابو سعيد الخدري رضي هللا عنه قال" :بينما نحن عند رسول
هللا عليه السالم ،وهو يقسم قسما ،اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال :يا رسول هللا اعدل،
فقال :ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل ..إلى ان قال :آ"ايتهم رجل اسود إحدى عضديه مثل ثدي المراة او مثل
البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس"(البخاري ،محمد ،1987 ،حديث رقم .)3414
آ
آ
ُ
كرهون الناس على ارائهم
فتاريخهم يشهد باتخاذهم صورة التطرف والقسوة لتعاملهم مع االخر ،واخذوا ي ِ
بالقسوة والعنف(عرفان عبد المجيد ،1967 ،ص.)81
ومن الفرق التي مارست اإلرهاب ايضا واتخذته طريقا لتحقيق اهدافها ،وفرض مبادئها  ،فرقة"اإلسماعيلية" ، 11التي اتبعت سياسة القتل والسلب والنهب بوحشية لم تسبق ،وتعاونت مع الصليبيين على
المسلمين(محسن عبد الحميد ،1996 ،ص.)59
وكذلك فرقة ":الحشاشين"او الفدائيين" ،وهي فرقة اسماعيلية ،ظاهرها التدين ،الذي اتخذته ستارا العمالهمالفوضوية ،حيث لجات إلى اساليب اإلرهاب والقتل ،واشاعت الرعب في قلوب الحكام وقادة الراي في العالم

 11فرقة شيعية ،ذهبت إلى ان اإلمام بعده ولده اسماعيل .وهذه نسبة التسمية.
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اإلسالمي ،ومن هذه العمليات اإلرهابية هي محاولة اغتيال القائد صالح الدين االيوبي مرتين"(عبد الرحيم عبد
الجبار ،1989 ،ص.)13
"القرامطة" :فرقة تزعمها رجل إسماعيلي ،يدعي حمدان بن االشعث ،وقيل :اسمه قرمط ،ونسبت إليه ،وهيحركة ثورية فكرية انقالبية باطنية ،امتازوا بالقسوة والقتل والهدم والتخريب في اماكن عديدة من اراضي
المسلمين ،ولم تسلم منهم الكعبة المشرفة  ،فكان مما نهبهوه":الحجر االسود" إذ حملوه وخرجوا به من
مكة(عبد الرزاق اسود ،1981 ،ص ،21-16وهيثم عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)79
واليوم ظهر على الساحة اإلسالمية والعربية ما يسمى ب  ":داعش " وهي اختصار لعبارة" :الدولة اإلسالمية فيالعراق والشام" ،ولست هنا بصدد التفصيل عن هذا التنظيم ،ولكن الرتباطه باإلرهاب والعنف ،ال بد ان
اشير باختصار إلى افكاره ،واساليبه ،وممارساته ،ومدى اتفاقها مع اإلسالم منهجا وفكرا وعقيدة وسلوكا .وذلك
وفق ما يلي:
يرجع تاريخ تاسيس تنظيم "داعش" اإلرهابي ،إلى قائد تنظيم القاعدة في العراق "ابو مصعب الزرقاوي"،حيث اسس ما سمي وقتها ب "جماعة التوحيد والجهاد" ،لمواجهة قوات امريكيا التي احتلت العراق في .2003
بعد مقتل " ابو عمر البغدادي " سنة 2010م ،حل مكانه ":ابو بكر البغدادي" وسار على طريق سلفه فياعمال "اإلرهاب ( ".بولنت آار دغار2015 ،م.)www.aa.com.tr/ar/ ،
مما وصفت به " داعش " :المبالغة في التك فير وعدم اهليته لتنزيل االحكام الشرعية موضعها ،وان"الشرعيين" الذي يقودونه "حدثاء االسنان" ال يفقهون تنزيل االحكام وفق الشريعة اإلسالمية ،سواء في حق
المسلمين من اهل السنة او من اصحاب المذاهب االخرى.
كما وصفت داعش بانها ُتك ِفر ًّعمليا مخالفيها من التنظيمات االخرى بسبب االختالف معهم وكانه هو جماعة
المسلمين دون غيرهم ،وانه يستهين بالدماء ويبالغ في قتل كل من خالفه من المسلمين.
كما ان البغدادي اعلن الخالفة من دون تمكين ،وانه اقتصر على بيعة بعض من تنظيمه في العراق وكانتمن غير شورى المسلمين ،وانه مجهول غير معلوم ،وغير ذلك مما تحمله ك تب الفقه من نواقض او شروط
ينتقص عدم توفرها من خالفة البغدادي(شفيق شقير)aljazeera.net/ar/files/isil.2014/11/23،
فشل هذا التنظيم واندحر السباب ابرزها سلوكه الوحشي البربري الذي كان يمارسه مع المدنيين ،وغيرهممن قتل وحرق وسفك دماء ابرياء من اطفال ونساء ورجال ال ذنب لهم ،ونهب وسلب لالموال واالمالك،
آ
وإرغام لالخرين إلتباعهم ،او التك فير ثم القتل بابشع صوره(فهد الغفيلي2016 ،م ،ص)5
أ
المبحث الرابع :اسباب إالرهاب والعنف والتطرف.
اإلرهاب والعنف والتطرف له اسباب كغيره من الظواهر اإلجتماعية ،بعضها مادي ،وبعضها معنوي ،كما ان
بعضها اساسي ،وبعضها ثانوي ،اوضحها فيما يلي:
أ أ
اول .اسباب عسكرية استعمارية :فهو ال يك تفي باحتالل االرض ،لكنه ينتهك العرض ،ويستعبد الناس،
وينهب خيراتهم ،وال يمكنه تحقيق ذلك إال بممارسة اإلرهاب ،فيهب ابناء الشعب لنيل حريتهم وحقوقهم
التي ال يمكن التنازل عنها ،فكالهما يمارس إرهابا"(نعمه علي حسين ،1984 ،ص ،)23لكن ثمة فرق بينهما،
فالمستعمر إرهابه مرفوض وغير مشروع ،والمستع َمر ،إرهابه مبرر لنيل حقوقه المغتصبة منه.
ِ
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أ
آ
ثانيا .اسباب سياسيةُ :تعد االسباب السياسية من اخطر اسباب اإلرهاب في العالم ،لما لها من اثار وخيمة
على كل المستويات ،وساذكر تاليا بعضا من صور اإلرهاب السياسي لنعلن فداحته وضرره:
االستبداد السياسي :وهو قرين االستعمار ،ال سيما في دول العالم الثالث ،حيث تمارس االنظمة نوعا مناالستبداد ،بانفراد النظام الحاكم فردا او جماعة بقيادة االمة وفق هواهم ،او مصالحهم الشخصية ،وليس على
الناس إال السمع والطاعة واإلذعان ،فتصادر الحريات ،وتنتهك الحقوق ،ويحارب رجال الفكر والمصلحون،
وتنعدم العدالة االجتماعية ،وبالتالي لم يبق امام الشعب إال مواجهة اإلرهاب بإرهاب مماثل(عبد الناصر
حريز1996 ،م ،ص ،132وفؤاد قسطنطين1999 ،م ،ص.)45
سياسات الهيمنة االجنبية وإرهابها :من االسباب الرئيسة في تغذية التطرف الديني واإلرهاب الفكري في البالدالعربية واإلسالمية ،هو :الممارسات االستيطانية الصهيونية في فلسطين وما جاورها ،فمشاهد القتل
والتعذيب واإلحراق ،وتدمير البيوت وهدمها ،وممارسات الغطرسة والهمجية التي يتعرض لها الشعب
الفلسطيني ،وغيره من الشعوب االخرى ،كل ذلك ادى إلى إذكاء روح الغضب لدى الشباب ،والرد على تلك
السياسات بالطرق المشروعة وغير المشروعة ،على مراى ومسمع من المسلمين دون ادنى رد فعل إيجابي".
تضييق دائرة الشورى والديموقراطية ،او انعدامها :يؤدي إلى تهميش بعض الفائت اجتماعيا وسياسيا،واستبعاد االقليات والفائت المعارضة ،يخلق جوا من الشعور واإلحساس بالظلم ،ويدفع هؤالء المظلومين الى
اإلنخراط في العمل السياسي العنيف"(محمد احمد حسين2018/2/27-26 ،م ،ص.)15-14
التحزبات السرية التي نتجت عن قراءات خاصة ومفاهيم خاطئة ال يعرفها اهل العلم ،يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه هللا  :إذا رايت ً
قوما يتناجون في شيء من الدين دون العامة فاعلم انهم على تاسيس ضاللة"
(12صالح السدالن ،ص.)9
افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد على المخالفات واالنتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوباتدولية شاملة ورادعة .لذلك فإن التسيب الدولي هو الذي يفتح المجال واسعا امام اإلرهاب الدولي الذي يجمع
في صفوفه بين القتلة والمحترفين والمرتزقة الماجورين وغيرهم من المغرر بهم وتشجيعهم على التمادي في
احتقار القانون الدولي ،واالعتداء على سيادة الدول(اسماء الحسين ،ص.)11
أ
ثالثا .اسباب فكرية :اإلرهاب الفكري صورة من صور اإلرهاب ،وفي الواقع له اسباب ودوافع ،وغالبا ما تعود
االسباب الفكرية إلى الدين والعقيدة ،وال تختص بامة دون امة ،فهي موجودة في كل المجتمعات ،ولكن هنا
ساتكلم عما يتعلق بالمسلمين ،وما يسبق اإلرهاب من غلو وتطرف في الفكر ،فاصحاب هذا الفكر يسرفون في
تك فير الناس وتضليلهم  ،ويستبيحون دماءهم واموالهم  ،فالعقلية المتشددة التي ابتعدت عن الفهم الوسطي
لإلسالم ،اتخذت العنف واإلرهاب وسيلة للتغيير في المجتمعات(فايز ابو عمرة ،وعبد السميع العرابيد،
 ،2016/7/24ص.)127
ومن اهم اسباب اإلرهاب الفكري ما يلي:

 12هذا الخبر اخرجه الاللكائي في اعتقاد اهل السنة  ،برقم  ، 251وابو نعيم االصفهاني في حلية االولياء . 338/5 ،
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معاناة العالم اإلسالمي اليوم من انقسامات فكرية حادة ،بين تيارات مختلفة وذلك بسبب الجهل بالدينوالبعد عن التمسك بتوجيهات اإلسالم ،ومن هذه التيارات :تيار علماني يدعو إلى بناء الحياة على اساس
دنيوي وغير مرتبط باالصول الشرعية وال بالموروثات االجتماعية االصيلة ،وتيار ديني متطرف يعارض المدنية
الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم الحضاري.
تشويه صورة اإلسالم والمسلمين :إن اإلسالم هو دين العدالة والسماحة والحكمة والوسطية ،وهو دين رعايةالمصالح ودرء للمفاسد .وافعال الناس المنتسبين إلى الدين ،تنسب عادة إلى الدين ذاته ،إن خي ًرا او ً
شرا،
وعليه فإن الغلو في الدين في العصر الحديث ،وما رافقه من تطرف وإرهاب شوه الدين اإلسالمي الحنيف،
ونفر الناس منه ،وفتح االبواب للطعن فيه(اسماء الحسين ،ص.)8
سوء فهم معنى وتطبيق "االمر بالمعروف والنهي عن المنكر" :فقد ادى ذلك إلى إشكاالت كبيرة في الواقع،حيث عمدت فئة من المغالين إلى استخدام العنف في تغيير المنكر واالمر بالمعروف ،فقتلوا ،وحرقوا،
ودمروا ،واستباحوا الدماء ،معتقدين انهم على صواب ،محتجين بحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ":من
راى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك اضعف اإليمان".13
التدين وطلب العلم عبر التثقيف الذاتي :وذلك ان بعض من يرغبون في طلب العلم يعتمدون في ذلك علىمطالعاتهم الذاتية في الك تب ،دون الرجوع إلى العلماء المبصرين والعارفين بشرع هللا تعالى ،ليكونوا
مرجعية لهم فيبينون لهم النهج الصحيح في البحث واالطالع ،فالعلم ليس ك تابا فحسب ،وإنما عالم ومتعلم
وك تاب.
اإلرتباط باالشخاص وليس بالفكرة :وهذا يؤدي إلى تطرف وإرهاب فكري ،وذلك ان بعضهم يرتبط في قناعاتهالفكرية بمن يثق فيهم من االشخاص بغض النظر عن كون ما قاله صواب ام خطا؟ المهم ان يكون هذا
الشخص هو الذي قاله ،فال معقب لقوله(نادي محمود حسن2017/3/12-11 ،م ،ص.)10
الفهم الخاطئ ،والتاويل غير السليم لنصوص الق آران الكريم والسنة المطهرة ،وكالم الفقهاء :وذلك للتغريربالشباب ،حيث وقعت طائ فة من شباب المسلمين في اعمال إرهابية بسبب الفهم الخاطئ لنصوص الق آران
والسنة ،وكالم الفقهاء ،فحملوا النصوص ما ال تحتمله ،وانزلوها على الواقع بحسب فهمهم القاصر ،واستدلوا
باقوال الهل العلم حسب فهمه الخاص بهم ،فادى الفهم الخاطئ إلى فجائع وكوارث ومصائب.
غياب الحوار الفكري المفتوح من قبل علماء الدين مع الناس :إن غياب الحوار مع االفكار المتطرفةواصحابها ،ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى التطرف في الراي ،يرسخ الفكر المتطرف واإلرهابي لدى
الشباب(محمد احمد حسين2018/2/27-26 ،م ،ص.)8-7
آ
آ
عدم االعتراف باالخر إن عدم االعتراف باالخر مما ابتلي بها بعض اصحاب االديان السماوية في القرونآ
االخيرة ،الن التصورات التامرية جعلت االشخاص يميلون نحو العداوة ،بغض النظر على انهم بشر يمكن ان
آ
تختلف افكارهم ونظرتهم من حيث العقائد والعادات والتقاليد ،فهنالك اشخاص متعصبون الرائهم على كل

 13حديث صحيح  ،اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري  ،برقم  ( 49مسلم بن الحجاج . ) 69/1 ،
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حال ،فلو كان مسلما كان مسلما متعصبا ،ولو كان مسيحيا كان مسيحيا متعصبا ،ولو كان سنيا كان سنيا
متعصبا ولو كان شيعيا كان شيعيا متعصبا"(اسماعيل صديق عثمان ،2017 ،ص.)11
أ
رابعا .اسباب اقتصادية :لإلقتصاد اثر واضح في حياة الناس سلبا وإيجابا ،وقد تم رصد حاالت تطرف وإرهاب
ك ثيرة سببها الوضع اإلقتصادي ،سواء على المستوى الداخلي ام الخارجي  ،وإليك بعض هذا االسباب:
عدم القدرة على إقامة تعاون دولي جاد من قبل االمم المتحدة ،وحسم المشكالت االقتصادية واالجتماعيةللدول ،ويكون ذلك عن طريق النمو ،والتقليل من الفارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة.
البطالة :إن انتشار البطالة في المجتمع ،وزيادة عدد العاطلين عن العمل ،وقلة فرص العمل ،كل ذلكيؤدي إلى امتهان الجريمة واإلرهاب ،واالعتداء والسرقة ،مما يشكل مجتمعا خطيرا اقتصاديا واخالقيا وغير
ذلك(اسماء الحسين ،ص ،10وفايز ابو عمرة ،وعبد السميع العرابيد ،2016/7/24 ،ص.)131
إستئثار ك ثير من المتنفذين بالثروات والخيرات ،واستمتاعهم بحياة البذخ واإلسراف ،في ظل وجود طبقةآ
محرومة ،وبطبيعة الحال سيتكون لدى هؤالء حالة من النقمة على االخر الغني ،مما يؤجج نار التطرف
واإلرهاب بحجة الدين او غيره(فايز ابو عمرة ،وعبد السميع العرابيد ،2016/7/24 ،ص.)131
أ
خامسا .اسباب اجتماعية:
على راس هذه االسباب :اختالل العالقة بين الحاكم والمحكومين ،الن االصل في هذه العالقة ان تكونقائمة من جهة الحاكم على إقامة الدين والعدالة بين الناس ،وإصالح امر المسلمين والرفق بهم ،ومن جهة
الرعية السمع والطاعة ،وعلى الجميع التناصح بالمعروف.
فقدان االنتماء إلى المجتمع ،ولهذا حث االسالم الفرد على التعلق بالمجتمع او الجماعة وبين عالقة الفرد بهحتى شبه المجتمع بالجسم الواحد ،قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " Error! Bookmark not
 defined.عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنين ابعد ومن اراد بحبوحة
الجنة فليلزم الجماعة"(14فايز ابو عمرة ،وعبد السميع العرابيد ،2016 /7/24 ،ص ،133و(اسماء الحسين،
ص.)15-14
التفكك االسري واالجتماعي :وهذا الحال يشهده عديد من البالد االجنبية وعدد من البالد العربية مما يؤدي
إلى انتشار االمراض ا لنفسية ونسبة المجرمين والمنحرفين والشواذ .وحرمان الطفل من هذه الحاجات
ومعاملته بالقسوة منذ صغره سوف يساعده على ان ينشا ناقما على الناس ،يتخذ من االنحراف وسيلة للثورة
على مجتمعه.
غياب دور العلماء وانشغالهم :إن غياب اثر العلماء او انشغالهم مدعاة لتصدير غير اال ك فاء الذين يضلونالناس بالفتوى بالباطل او بغير علم  ،وحينذاك يتعرض المجتمع للهالك عندما ياخذ منهم الناس وال سيما
الشباب امور دينهم او يزدرون عبادتهم ويتهمونهم بالتقصير ويحللون ويحرمون من عند انفسهم .وقد قال

 14حديث صحيح  ،اخرجه الترمذي في سننه برقم  ، 2165وقال  :حديث حسن صحيح .
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الرسول صلى هللا عليه وسلم ":إن من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند االصاغر"(15اسماء الحسين ،ص-17
 ،18و(فايز ابو عمرة ،وعبد السميع العرابيد ،2016 /7/24 ،ص.)133
عدم االعتراف بالقيم الحاكمة للبيئة ،بسبب انعدام القدوة والمثل االعلى ،وإهمال مشكالت الشباب،والحرمان االجتماعي ،يؤدي إلى عجز المجتمع عن استيعاب بعض الفائت استيعابا كامال ،مما يقود إلى
تهميشهم ،فتلجا إلى تشكيل جماعات إرهابية(عصام ملكاوي ،2014 ،ص.)12-11
الفراغ :يعد الفراغ – النفسي والعقلي – ا ًرضا خصبة لقبول كل فكر هدام ،وغلو وتطرف ،فتتغلغل االفكار
وتغزو القلوب فتولد ً
جذورا يصعب قلعها إال باالنشغال بالعمل الصالح والعلم النافع ،ولذلك جاء في الحديث
الشريف" :نعمتان مغبون 16فيهما ك ثير من الناس :الصحة والفراغ".17
وقال الشاعر:
َ
18
مفسدة للمرء اي مفسده .
إن الفراغ والشباب والجده
غلبة مفهوم التعصب على مفهوم المواطنة :حيث تصبح كل فئة في المجتمع تدافع عن حقوق طائ فتها ،اودينها ،بغض النظر عن اشتراكهم في اإلنسانية ،وتظهر التقسيمات الطائ فية في المجتمع ،على مستوى
الوظائ ف ،واالحرى ان يتم ذلك وفق معايير الك فاءة والعدالة(اسماعيل صديق عثمان ،2017 ،ص.)11
أ
سادسا .اسباب تربوية:
عدم ك فاية الثقافة الدينية في المناهج التعليمية ،والجامعية في معظم البالد العربية واإلسالمية :فما يدرسفي مراحل التعليم االساسي ،ال يك في ليعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة ،وهو الحد االدنى للثقافة
اإلسالمية ،وقد ادى ضعف المقررات الدينية ،وعدم تلبيتها لحاجات الطالب في تبصيرهم بامور دينهم،
وتنوير فكرهم بما يواجههم من تحديات في هذا العصر.
عدم االهتمام الكافي بإبراز محاسن واخالق الدين اإلسالمي التي يحث عليها:آ
ومما يحث عليه الدين اإلسالمي ويدعو إليه الرفق ،والتسامح ،وحب االخرين ومراعاة حقوق المسلمين
منهم وغير المسلمين ،والسالم ،والتعاون ،والرحمة ،والبعد عن الظلم واالعتداء ،وغير ذلك مما يدعم
االمن والحب والعدالة بالمجتمعات والسيما اإلسالمية ،وال بد من إظهار هذه المحاسن واالخالقيات منذ بداية
التعليم(مقداد يالجن ،1987 ،ص ،54-53واسماء الحسين ،ص.)23
ً
وإرضاء هلل تبارك وتعالىً ،
وحبا في دينهم
غياب القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على االمم بغرض النفعواوطانهم ،وغياب القدوة يؤدي للتخبط وعدم وجود المرجعية الصالحة واالسوة الحسنة ،من عوامل التفكك
واالنحطاط والتخلف(صالح السدالن ،ص.)21

 15حديث حسن  ،اخرجه عبدهللا بن المبارك في ك تاب الزهد  ،رقم  ، 61والطبراني في الكبير  ،رقم  ، 908كالهما من حديث ابي امية
الجمحي .
 16يعني ك ثير من الناس تضيع صحته ،وفراغه بغير فائدة
 17حديث صحيح ،اخرجه البخاري في صحيحه برقم . 6049
 18الجدة  :اي الغنى  ،والمقصود  :اذا اجتمعت هذه الثالثة  :الشباب والغنى والفراغ  ،فهي طريق إلى الفساد إال اذا تم التعامل معها بكل
وعي وحرص وفق توجيهات الدين الحنيف .
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إن لرفقاء السوء او الشلة دورا ال يستهان به في النزوع نحو العنف واإلرهاب والتطرف وال سيما عندما يكونتاثير هذه الشلة قويا في وجود شخصية ضعيفة او إيحائية او غير مستقرة اسريا كما انها تسمح للفرد بالتعبير
آ
عن رايه بحرية حتى لو كانت اراؤه خاطئة(اسماء الحسين ،ص.)26
تعتمد نظم التعليم في معظم االقطار العرب ية على التلقين والتكرار والحفظ ،وعلى حشو ذهن الطالب طوالمختلف المراحل الدراسية بمعلومات ،دون إعمال للعقل ودون تحليل او نقد .وبذلك يصبح من السهل ً
جدا
على مثل هذا الطالب ان يتقبل كل ما تمليه عليه سلطة امير الجماعة دون تحليل او نقد او معارضة ،ويكون
عرضة لالنخراط في اية جماعة ا ًيا كان توجهها(محمد الهواري2004 ،م ،ص.)24
الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة :فغالبا ما تعتمد في مناهجها على العاطفة ،وتربي اتباعها على امورتقصر في اعظم
عاطفية وغايات دنيوية ،تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بال حكمة ،وفي الوقت نفسه ِ
الواجبات ،فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة ،والعقيدة ،والفقه ،وتحقيق االمن ،وفقه التعامل مع
المخالفين(ناصر العقل ،ص.)11
أ
سابعا .اسباب نفسية:
الدوافع التدميرية النفسية المتاصلة :يرى بعض علماء النفس التحليليين ان ذلك يعود إلى تصريف لطاقة اوآ
لشحنات دافع العدوان والرغبة في التدمير سواء الموجهة إلى الذات او إلى االخر ،ولما لم تجد لها سبيال
مشروعا انصرفت إلى مسارب اخرى ضارة بالمجتمع ،اوضحها واخطرها ظاهرة اإلرهاب والعنف(سيد منصور،
والشربيني ،2003 ،ص.)249
ضعف االنا العليا(النفس اللوامة او العقل والضمير) ،وسيطرة الذات الدنيا )الهوى " او النفس االمارةبالسوء) ،على الشخصية اإلنسانية :وتتكون هذه الشخصية عادة لدى االشخاص الذين يشعرون بالنقص في
ذواتهم ،ولدى من تعرضوا لتربية والدية او اسرية قاسية.
هذاءات العظمة :تعد هذاءات العظمة عامال نفسيا آاخر ،يمكن ان ييسر التورط في عنف او حرب مدمرة،ويؤدي إليها ،فهذاءات العظمة هو عرض مرضي عقلي ،ويعني اعتقادا يسود فكر المريض بانه شخص عظيم،
دون ان يسند هذا االعتقاد واقع يدعمه منطق(اسماء الحسين ،ص.)22
قد يكون سبب العنف والتطرف فشل من يتصف به في التعليم الذي يعد صمام االمان في الضبط االجتماعيومحاربة الجنوح الفكري واالخالقي لدى الفرد ،والفشل في الحياة ُي َكون لدى اإلنسان ً
شعورا بالنقص وعدم
تقبل المجتمع له .وقد يكون هذا اإلحساس ً
دافعا لإلنسان إلثبات وجوده من خالل مواقع اخرى فإن لم
يتمكن دفعه ذلك إلى التطرف النه وسيلة سهلة إلثبات الذات حتى لو ادى به ذلك إلى ارتكاب جرائم
إرهابية(عبد الرحمن المطرودي ،ص.)35
نقص إشباع الحاجات اإلنسانية التي يحتاجها اإلنسان في مرحلة الشباب ،ليعيش في استقرار نفسيواجتماعي ،فهو إما ان يشبع حاجاته بطرق مشروعة وصحيحة ،او ان يبقى محروما ،وكال االمرين يقودان إلى
عدم االستقرار ،مما يولد تطرفا وغلوا وإرهابا نحو المجتمع(فايز ابو عمرة ،وعبد السميع العرابيد/7/24 ،
 ،2016ص.)133
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ثامنا .وسائل إالعالم :تكاد تكون وسائل اإلعالم بكل صورها واشكالها – المقروءة والمسموعة والمرئية  -من
اخطر الوسائل تاثيرا في اإلنسان سلبا وإيجابا ،وفي موضوع اإلرهاب ساهمت هذه الوسائل سلبا في تغذيته
بطريقة او باخرى ،وفق ما يلي:
بما تقدمه من برامج وافالم واخبار واساليب لإلخبار عن االحداث او تركيبها وعن االشخاص فهي وسيطمشارك لدى عديد من الدول التي في اغلبها تنتهج منهج التطرف واالستهتار بالعقول والشعائر الدينية.
زرع الفتنة وإثارتها من خالل بعض البرامج او االفكار وتهويلها ،الذي ال يقوم على التعامل مع الحقائقواالستناد إليها في التفسير والتحليل ،والتعليق وغيره والتحري والتثبت من االخبار وروايتها بشكل إيجابي
مفيد.
وتعد شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) من الوسائط القوية االثر في خدمة عمليات العنف واإلرهابالدولية ،فهذه الشبكات تنشر االفكار والمعلومات والتصريحات واالحكام بين االطراف المشتركين فيها على
امتداد العالم كله وهي مفتوحة على مصراعيها لالنضمام المطرد إليها يوما بعد يوم ،وهي تضم -عالوة على ذلك
كل شئ بدءا من الك تب التراثية وانتهاء باالفالم المحظورة.
 ما يثار في ك ثير من وسائل اإلعالم باتجاهات مغايرة للحق والفضيلة ،وما يراه البعض حربا على المسلمين ،السيما إذا ما اقترن ذلك بشيء من قلة العلم والحلم والفهم الصحيح ،وغياب التوجيه الشرعي السليم ،كل
ذلك يؤدي إلى التعامل بالقسوة ،والتشاؤم والياس ،فيندفع إلى التغيير بقوة وعنف قد يصل إلى حد اإلرهاب.
المبحث الخامس :موقف إالسالم من إالرهاب والتطرف.
ً
الحقيقة التي ال تخفى على كل منصف ومطلع على اإلسالم ك تابا وسنة ،ان اإلسالم دين وسطية واعتدال،
ورحمة ،وحكمة متناهية ،ال ُيقر التطرف وال اإلرهاب بحال من االحوال ،بل جاءت نصوص الق آران الكريم
والسنة المشرفة تنهى عن ذلك صراحة ،وفيما يلي ساعرض بعضا من هذه النصوص واالدلة ،حتى يتضح لكل
ذي عينين براءة اإلسالم من هذه اإلفتراءات التي اصبح في هذا العصر هدفا لها ،وال بد هنا من التفريق بين
اإلسالم كدين ،وبين ممارسات بعض المسلمين المجانبة للصواب ،والتي اتهم اإلسالم بسببها:
قوله تعالى":واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم" 19بدات بذكر هذهآ
االية لما يحتج بها بعض منحرفي الفهم الصحيح لتفسيرها ومعناها ،انها دليل على اإلرهاب الذي يمارسونه،
آ
وهنا ال بد من بيان المعنى الصحيح لهذه االية الكريمة ،وانه مغاير تماما لهذه االفهام السقيمة ،فاقول وباهلل
التوفيق :قال الرازي  ":وذلك ان الك فار إذا علموا كون المسلمين متاهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين
آ
لجميع االسلحة واالالت خافوهم وذلك الخوف يفيد امورا ك ثيرة ،اولها :انهم ال يقصدون دخول دار اإلسالم،
وثانيها :انه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند انفسهم جزية ،وثالثها :انه ربما صار ذلك داعيا لهم إلى
اإليمان ،ورابعها :انهم ال يعينون سائر الك فار وخامسها ان يصير ذلك سببا لمزيد الزينة في دار
اإلسالم(الرازي ،فخر الدين2000 ،م.)148/15 ،

 19سورة االنفال  ،آاية . 60
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آ
"وقد اتفق المفسرون على ان" :ترهبون" تعني الخوف او الخشية وما اشتق منهما؛ وكذا ليس من داللة االية
آ
ما يفيد إباحة القيام بالقتل والتخريب واإلفساد واالعتداء على االخرين ،فالمقصود :الخوف بمعناه اإليجابي
الذي يقود إلى طاعة هللا سبحانه وتعالى ،والتبتل إليه خشية وخوفا من عقابه وامال في رضاه ،تفعيال لمبدا
آ
الوقاية التي تعني :البناء اإليجابي باإلقالع عن الذنب واالرتداع عن فعل الجريمة هذا من وجه ،ومن وجه اخر
آ
آ
فإن معنى اإلرهاب الوارد في االية :دفع االعتداء والوقاية منه .ولهذا جاء التوجيه القراني بطلب اإلعداد الذي
يكون من نتيجته خوف العدو مما لديك ،فال يهاجمك ،فالمقصود :ان وجود القوة المادية عامل مهم في حفظ
التوازن وعدم االعتداء ،فمتى ما علم العدو بوجود قوة تستطيع مقابلته وردعه بها ،فإنه سيرتدع عن االعتداء،
وبهذا تقي نفسك ونفسه مما يكون سببا في هالكهما ،وعليه يكون المعنى المقصود بكلمة "ترهبون" الواردة
آ
في االية السابقة المعنى اإليجابي؛ اي :سد باب االعتداء والقتل والخراب والفساد ،الذي يلحق بالمجتمع ضررا
كبيرا ،فهو إرهاب وقاية ودفع للشر ،ال إرهاب اعتداء وقتل وخيانة وتخريب وخروج عن الصواب(عبد الرحمن
المطرودي ،ص.)37-36
آ
ثم إن "القوة" الواردة في االية تشمل كل صور القوة :السياسية ،واإلقتصادية ،واالجتماعية ،والتربوية،
آ
والعلمية ،وغير ذلك مما يساهم في قوة االمة وإظهار هيبتها امام االخرين .ومما يؤكد ذلك ان العطف في اللغة
يقتضي التغاير ،فالقوة جاءت معطوفة على" :رباط الخيل" مما يعني ان القوة غير رباط الخيل  ،الذي هو
إشارة إلى القوة العسكرية.
قال تعالى" :يا اهل الك تاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على هللا إال الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسولآ
هللا وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فامنوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خيرا لكم إنما هللا إله واحد
سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في االرض وك فى باهلل وكيال".20
آ
كما حرم اإلسالم بصورة صريحة قتل االخرين بال مبرر ومسوغ شرعي ،وجعل قتل النفس ك قتل الناسجميعا ،فقال تعالى" :من قتل نفسا بغير نفس او فساد في االرض فكانما قتل الناس جميعا".21
العالم اليوم مليء بالمعتقدات :اإللحاد ،والهندوسية ،والبوذية ،واليهودية ،والمسيحية ،والمشرك،والوثني ،وغير ذلك ،وعلى المسلمين ان يتحلوا بالتسامح والعدل واإلنسانية تجاه كل هذه المعتقدات
آ
والديانات ،الن إجبار االخرين على اعتناق الدين هو انتهاك لمبادئ واخالقيات اإلسالم ،يقول تعالى ":ولو
آ
شاء ربك المن من في االرض كلهم جميعا ،افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين".22
إن عقدة احتواء الناس بالقوة ،وقضم افكارهم آوارائهم بالجبر ،لم تكن سمة من سمات اإلسالم في شيء،ولم يستخدمه النبي صلى هللا عليه وسلم في مناهجه التربوية والتعليمية  ،وقد عاش ومات وهو مكلل بشرف
قوله تعالى" :وما ارسلناك إال رحمة للعالمين".

 20سورة النساء  ،آاية . 171
 21سورة المائدة  ،آاية . 32
 22سورة يونس  ،آاية . 99
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 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :هلك المتنطعون" قالهاثالثا" .23المتنطعون هم" :المتعمقون المغالون في الكالم الذين يتكلمون باقصى حلوقهم تكبرا ،قال ابن
االثير :هو ماخوذ من النطع وهو الغار االعلى في الفم ،قال :ثم استعمل في كل تعمق قوال وفعال"(ابن
منظور 1414 ،ه.)357/8 ،
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إياكم والغلو في الدين فإنما اهلكمن كان قبلكم الغلو في الدين ".24
يقول ابن حجر في معنى هذا الحديث" :والمعنى ال يتعمق احد في االعمال الدينيه ويترك الرفق اال عجز
وانقطع فيغلب"(ابن حجر 1379 ،ه.)94/1 ،
عن عائشة رضي هللا عنها ان يهود اتوا النبي عليه السالم فقالوا :السام عليكم ،فقالت عائشة :عليكم ولعنكمهللا وغضب هللا عليكم ،قال :مهال يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش ،قالت :او لم تسمع ما
قالوا؟ قال  :او لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم وال يستجاب لهم في".25
عن ابي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا واليبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد هللا إخوانا ،المسلم اخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره ،التقوى
ها هنا ويشير إلى صدره ثالث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ،كل المسلم على المسلم
حرام
دمه وماله وعرضه".26
لو تدبرنا هذا الحديث لوجدنا حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على إشاعة االمن اإلجتماعي بين الناس،
ً
محميا بقوة
فحرم عليهم الحسد والتباغض والتقاطع وغير ذلك ،حتى انه جعل مال المسلم ودمه وعرضه
الشرع الحنيف ،وكانه يريد ان يقول للعالمين :هذا هو اإلسالم ،فمن بدل او غير فهذا شانه ،وال يمكن ان
آ
نحمل الدين ما يتصرفه االخرون .فاإلسالم دين محبة وسالم ،وإصالح ،يريد الخيرية للبشرية جمعاء ،يجمع
وال يفرق ،يوحد وال يشتت ،يبني وال يهدم ،يصلح وال يفسد ،هذا تاريخه منذ ان كان في بداياته بمكة ،وإلى
ان يرث هللا االرض ومن عليها ،حتى اننا نجد ذلك في ثنايا الك تب السماوية الصحيحة السابقة لإلسالم ،فكل
دين صحيح هذا شانه ،وإما ما يجري من انتهاكات وقتل وسفك واعتداءات ونهب وغير ذلك ،فهذا من نتاج
الفكر التك فيري المتطرف ،واإلرهاب الذي ال دين له.
المبحث السادس :سبل العالج والوقاية من إالرهاب والتطرف.

 23حديث صحيح  ،اخرجه مسلم في صحيحه برقم . 2670
 24حديث صحيح  ،اخرجه النسائي في سننه برقم  ، 3057والحاكم في المستدرك برقم  ، 1771وقال  :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه .
 25حديث صحيح  ،واخرجه البخاري في صحيحه برقم  ، 5683و ، 5901و. 6038
 26حديث صحيح  ،اخرجه مسلم في صحيحه برقم . 2564
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آ
آ
هذه االفة كغيرها من االفات التي يمكن ان يوضع لها حلول ،واسباب عالجية ،فليست مستحيلة الحل ،وال
هي معجزة يقف امامها المصلحون والتربيون ،لكن هناك تدابير وإجراءات بعضها وقائي ،وبعضها عالجي،
ينبغي مراعاتها واالهتمام بها حتى نصل إلى نتيجة إيجابية ولو نسبية ،واالمر يحتاج إلى استراتيجية طويلة
ًّ
ًّ
واقتصاديا
سياسيا
االمد ،وبالتعاون مع دول المنطقة ومع المجتمع الدولي ،وجهدا على مستوى كل دولة
وقانونيا ًّ
وتربويا ًّ
ًّ
واجتماعيا ًّ
ًّ
ودينيا ،وذلك على النحو التالي:
وثقافيا
أ
أ
اول .السرة :دور االسرة في وقاية افرادها من االنحراف والجريمة ال يمكن ان تقوم به مؤسسة اخرى ،فهي
المناخ الصالح لنمو الطفل الصالح الذي يكون اهال لخدمة نفسه ،واسرته ،ووطنه ،وذلك بتمكين االسرة من
القيام بهذا الدور عن طريق تحسين الظروف االجتماعية ،وإقامة العدل والمساواة  ،واحترام حقوق اإلنسان.
وذلك عكس االسرة الضعيفة.
ثانيا .المدرسة :إن التعليم إذا افلح في تربية النفس وتهذيبها ،حد من التصرفات اإلجرامية التي قد تخالج
ذهنه ،فإحياء الوازع الديني ضرورة ،فإذا اجتمع العلم والدين سلم في دينه ودنياه ،وصح سلوكه ،وطهرت
دوفعه ونوازعه ،لذا كان من الضروري تضمين المناهج التعليمية القيم الروحية واالخالقية والتربوية النابعة
من اإلسالم ك تدبير من تدابير الوقاية من جريمة اإلرهاب(هيثم عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)181
ثالثا .المسجد :ال يقل المسجد اهمية عن االسرة والمدرسة ،فهو ملتقى إيماني فكري فقهي دعوي اجتماعي،
يلتقي فيه الناس بمختلف ثقافاتهم وعلمهم ومستوياتهم االجتماعية ،ويستمعون لتوجيهات العلماء والدعاة
هناك ،فهنا ياتي دور اإلمام والداعية والمربي في حسن التوجيه ،وحكمة الخطاب ،ال سيما في ظل اإلعالم
المعاصر الذي شذ ك ثير منه عن رسالة اإلعالم النقية ،وتبعوا اجندات هنا وهناك ،فعلى الداعية واإلمام إدراك
كل هذا ،والتعامل معه بوعي وعلم ،مراعيا مستوى من يخاطب ،لتكوين ثقافة إسالمية متوازنة لدى
السامعين ،وتبصيرهم بما يدور في العالم من فكر متطرف مغاير لإلسالم.
رابعا .وقف التصريحات المعادية ل إالسالم والمسلمين:
في الغرب سواء من قبل بعض وسائل اإلعالم  ،او بعض النخب السياسية الفكرية والدينية  ،الن من شان
هذه التصريحات العدائية ان تستفز غضب العرب والمسلمين(اسماعيل صديق عثمان ،2017 ،ص.)17
خامسا .ل يخفى ما للمؤسسات إالعالمية من دور كبير في محاربة ظاهرة إالرهاب والتطرف التي تجتاح
العالم كله ،ال سيما العربي واإلسالمي اليوم ،ودوره يتمحور في وضع االمور في وضعها الصحيح ،وتبصير
الراي العام اإلسالمي من خالل مواد إعالمية مسموعة ومقروءة بمسؤولياته االسرية نحو حماية االجيال الناشئة
من السقوط في براثن اإلرهاب ،وتلبية حاجات الشباب في كل الميادين ،واإلرتقاء بوعيهم الثقافي ،ووضع
خطة للوعي الديني ،لتقديم الدين في صورته الصحيحة السمحة ،وتوضيح موقف اإلسالم من اإلرهاب
والعنف ،والجريمة المنظمة(هيثم عبد السالم محمد ،2005 ،ص.)182
سادسا .إاتاحة الفرصة الكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد  ،وتقويم االعوجاج بالحجة
واإلقناع ،وذلك الن بديل التحاور هو تداول هذه االفكار بطريقة سرية غير موجهة ،وهو بال شك عالج غير
ناجع ،والحوار بال شك ذو فوائد جمة في إقناع العقول ثم إخراجها من بؤرة الفساد التي تعيش فيها.
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سابعا .تسخير جميع الوسائل الممكنة والمتاحة ،ال سيما التي تتابع من قبل معظم الناس ،لبيان حقيقة
اإلسالم الناصعة ،وانه دين اعتدال ووسطية ومحبة وسالم ،وانه يرفض العنف واإلرهاب بكل صوره
واشكاله ،مهما حاول دعاة الضاللة تشويهه بافكارهم وافعالهم وتصرفاتهم ،ومحاولة ترجمة ذلك بعدة لغات،
آ
وإيصاله لالخرين بحكمة واسلوب حسن  ،كما تم ذلك في رسالة عمان التي تم طباعتها وترجمتها إلى عدة
لغات وتوزيعها على نطاق واسع في العالم ،مما كان له االثر الكبير في توضيح حقيقة اإلسالم وسماحته.
ثامنا .ضرورة تحذير الشباب من المؤلفات والك تابات التي تخدم الفكر التك فيري والمتطرف ،والتاشير على
موضع الخطر فيها ،الن العالج يبدا بتشخيص المرض ،وتوجيههم إلى البدائل التي يمكن ان تساعد في حل
مشكلة اإلرهاب والتطرف ،فالعلم اساس النجاح في الحياة.
خاتمة:
في نهاية هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية:
العنف والتطرف واإلرهاب ،مصطلحات متقاربة في المعنى ،إال ان لكل مفردة معنى تستقل به ،وبنفسالوقت هي متداخلة ،ويسوق بعضها إلى بعض في الواقع.
ال يوجد هناك تعريف موحد متفق عليه لإلرهاب ،فهناك عشرات التعريفات ،وك ثير منها يستقل تماما عنآ
آ
االخر ،مما يؤكد ضبابية المصطلح وعدم وضوحه لالن.
التطرف والعنف واإلرهاب قديم قدم البشرية ،وليس طارائ في هذا العصر ،لكن الصور تختلف من زمانآ
الخر.
اإلرهاب ال يولد مع اإلنسان ،إنما هناك اسباب اوجدته وغذته ورعته ،منها السياسي ،واالقتصادي،واالجتماعي ،والتربوي ،والنفسي ،والعقدي ،ونحو ذلك.
موقف اإلسالم من العنف واإلرهاب واضح ال لبس فيه ،فهو رافض له بكل اشكاله وصوره ،وان ما يمارساليوم او امس من إرهاب فهو من تصرف الناس وليس اإلسالم.
خلف العنف والتطرف واإلرهاب امراضا اجتماعية ودينية ،وفسادا معنويا وماديا في االرض ،عالجه يكلفاالمة الك ثير ،إذ استنزف ط اقات العلماء والدعاة والمصلحين ،وحتى دول العالم كله.
سبل معالجة اإلرهاب والتطرف ،عديدة ومتنوعة ،وتتطلب تكاتف جميع فائت المجتمع ،ووسائل اإلعالم،ومنابر المساجد ،والمدارس والجامعات ،ومؤسسات المجتمع المدني ،لتشكيل حلقة واحدة ،تدعو إلى هللا
على بصيرة وحكمة ورشد وموعظة حسنة ،مغلبين خطاب العقل على العاطفة.
تكاتف الدول وتعاونها ،على المستوى السياسي واإلعالمي والتربوي والتعليمي واالمني ،ضرورة ملحة للقضاءعلى ظاهرة العنف واإلرهاب والتطرف ،ووضع خطط سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى ،ثم قياس النتائج.
قائمة المصادر والمراجع :
الق آران الكريم.ابن حنبل ،احمد ،مسند اإلمام احمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مصر.ابن فارس ،احمد القزويني ،1979 ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،بال ،دار الفكر.ابن ك ثير ،اسماعيل بن عمر ،1990 ،البداية والنهاية ،مك تبة المعارف ،بيروت.ابن منظور ،محمد بن مكرم1414 ،ه ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بيروت.47
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ابن هشام ،عبدالملك الحميري ،1990 ،السيرة النبوية ،تحقيق عمر تدمري ،ط ،3دار الك تاب العربي.ابن هشام ،عبد الملك الحميري ،1955 ،السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا ورفاقه ،ط ،2شركة مك تبة ومطبعة مصطفىالبابي الحلبي واوالده ،مصر.
ابو داود ،سليمان بن االشعث السجستاني ،سنن ابي داود ،تحقيق محي الدين عبد الحميد ،دار الفكر.ابو عمرة  ،فايز حسان ،والعرابيد ،عبد السميع خميس ،2016/7/24 ،اسباب الغلو الفكري وسبل عالجه في ضوء الق آرانالكريم ،مجلة العلوم اإلسالمية  ،جامعة غزة اإلسالمية.
اسود ،عبد الرزاق محمد ،1981 ،المدخل إلى دراسة االديان والمذاهب ،ط ،1الدار العبية للموسوعات ،لبنان.انيس ،ابراهيم ورفاقه ،2004 ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،4مك تبة الشروق.البخاري ،محمد بن اسماعيل ،1987 ،صحيح البخاري ،ط ،3دار ابن ك ثير ،بيروت.بشار حسن يوسف ،ووجيه عفدو علي ،2011 ،مفهوم العنف عند الحركات اإلسالمية ،مجلة ابحاث كلية التربية االساسية،جامعة الموصل ،م ،11ع.1
الجوهري ،اسماعيل بن حماد ،1979 ،الصحاح ،تحقيق احمد عبد الغفور عطا ،ط ،2دار العلم للماليين.الحاكم ،محمد بن عبد هللا النيسابوري ، 1990 ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دارالك تب العلمية ،بيروت.
حبنكة ،عبدالرحمن حسن الميداني ،1984 ،اإللتزام الديني منهج وسط ،مجلة على بصيرة ،عدد  ،34السنة الرابعة.حريز ،عبد الناصر ،1996 ،اإلرهاب السياسي " دراسة تحليلية " ،مك تبة مدبولي ،ط.1حسن ،نادي محمود2017/3/12-11 ،م ،التطرف الفكري ،اسبابه ومظاهره وسبل مواجهته ،المؤتمر العام السابع والعشرين،دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السالم ،ومواجهة اإلرهاب والتحديات  ،المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية ،وزارة
االوقاف ،مصر.
الحسين ،اسماء بنت عبد العزيز ،اسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ،دراسة تحليلية ،كلية التربية ،الرياض.حسين ،محمد احمد ،2018/2/27-26 ،اسباب صناعة اإلرهاب ،المؤتمر العام الثامن والعشرين :صناعة اإلرهاب ومخاطره،المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية ،وزارة االوقاف ،مصر.
الرازي ،فخر الدين ،محمد بن عمر 2000م ،التفسير الكبير ،ط ،1دار الك تب العلمية ،بيروت.الرازي ،محمد بن ابي بكر ،1999 ،مختار الصحاح ،تحقيق يوسف الشيخ  ،ط ،5المك تبة العصرية ،بيروت ،صيدا.الزحيلي ،محمد مصطفى 1428 ،ه ،اإلعتدال في التدين ،فكرا وسلوكا ومنهجا ،ط ،3كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،ليبيا.الزهراني ،ناصر بن مسفر ،2005 ،حصاد اإلرهاب ،ط ،2مك تبة العبيكان ،الرياض.سالم ،احمد مبارك ،اإلنحراف والتطرف الفكري ،تعريفه ،اسبابه ودوافعه ،آاثاره وابعاده ،وسبل القضاء عليه ،البحرين.السدالن ،صالح بن غانم ،اسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.السعدي ،حميد ،1971 ،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ،ط ،1مطبعة المعارف ،بغداد.سلوم ،صبحي ،1998 ،اإلرهاب ،اسبابه ودوافعه ،المؤتمر العربي االول لمسؤولين عن مكافحة اإلرهاب ،جامعة الدولالعربية ،تونس.
شنون ،عالء مطر ،2016 ،مفهوم اإلرهاب الفكري في الفكر اإلسالمي ،عدد  ،41مجلة مركز دراسات الكوفة.الشهر ستاني ،محمد بن عبد الكريم ،1992 ،الملل والنحل ،ط ،2دار الك تب العلمية ،بيروت.الصرهيدي ،مطيع هللا بن دخيل هللا ،2017 ،الغلو والتطرف في الدين ،منظمة التعاون اإلسالمي ،مكة.الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد1387 ،ه ،تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري ،ط ،2دار التراث ،بيروت.عثمان ،اسماعيل صديق ،2017 ،التطرف والتعصب الديني ،اسبابه والعوامل والمؤدية إليه ،عدد  ،28المجلة الليبيةالعالمية ،جامعة بنغازي ،كلية التربية.
عرفان ،عبدالمجيد ،1967 ،دراسات في الفرق والعقائد االسالمية ،ط ،1مطبعة اإلرشاد ،بغداد.العسقالني ،احمد بن علي بن حجر1379 ،ه ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،بال ،دارالمعرفة ،بيروت.
عطية هللا ،احمد ،1975 ،دائرة المعارف الحديثة ،ط ،2مك تبة اإلنجلو االمريكية.العقل ،ناصر بن عبد الكريم ،الغلو ،االسباب والعالج ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.48
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العقيد الركن عبد الرحيم عبد الجبار ، 1989 ،نشوء اإلرهاب وتطوره ،واالساليب المالئمة لمعالجته ،كلية الحرب ،جامعة البكرللدراسات العسكرية العليا.
العمري ،اكرم ضياء ،1994 ،السيرة النبوية الصحيحة ،ط ،6مك تبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة.العودات ،تميم ،والطراونة ،حسين ، 2015/11/24 ،تاريخ اإلرهاب ،مؤتمر اإلرهاب في العصر الرقمي ،جامعة الحسين بنطالل ،االردن.
الغزالي ،محمد ،1960 ،فقه السيرة ،ط ،3مطبعة السعادة ،مصر.الغفيلي ،فهد ،2016 ،دعاية تنظيم داعش ،اساليب اعالمية متطورة لتحقيق مزيد من الشهرة ،ولزيادة المجندين ،المؤتمرالدولي الثاني :اإلعالم اإلرهاب ،الوسائل واالستراتيجيات ،جامعة الملك خالد ،ابها.
*القريشي ،خالد بن عبد الرحمن بن رشيد ،2008 ،اإلرهاب الفكري ،مفهومه ،بعض صوره ،سبل الوقاية منه ،ط ،1جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
قسطنطين ،فؤاد نيسان ، 1999 ،اإلرهاب الدولي "دراسة تحليلية في طبيعة الظاهرة ومكانتها في التقاليد والممارساتالصهيونية ،جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية.
مجموعة من العلماء والباحثين ،2010 ،الموسوعة العربية الميسرة ،ط ،1صيدا ،بيروت.محب الدين ،محمد مؤنس ،اإلرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي ،مك تبة اإلنجلو المصرية.محسن ،عبد الحميد ،1996 ،موقف اليهود من االس الم والمسلمين ،مجلة فلسطين المسلمة ،السنة  ،14العدد.4المطرودي ،عبد الرحمن ،نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم ،المك تبة الشاملة ،نقال عن موقع وزارة االوقافالسعودية بدون بيانات.
ملكاوي ،عصام ،2014 ،االسباب العالمية لبواعث اإلرهاب ،الرباط ،المغرب.منصور ،سيد احمد والشربيني ، 2003 ،سلوك اإلنسان بين الجريمة ،العدوان ،اإلرهاب ،القاهرة ،دار الفكر العربي.نعمه علي حسين ، 1984 ،مشكلة اإلرهاب الدولي ،دراسة قانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير.النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،بال ،صحيح مسلم ،بال ،دار احياء التراث ،بيروت.الهواري ،محمد ،2004 ،اإلرهاب ،المفهوم واالسباب وسبل العالج ،المؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ،جامعةاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
هيثم عبد السالم محمد ،2005 ،مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية ،ط ،1دار الك تب العلمية ،بيروت.الهيصمي ،خديجة احمد ، 2005 ،مفهوم اإلرهاب في عالم متغير ،مؤسسة التقدم العلمي ،الكويت .يالجن ،مقداد ،1987 ،التربية اإلسالمية ودورها في مكافحة الجريمة ،عالم الك تب السعودية.العسكري
لمحاربة اإلرهاب،
االسمري ،حمود بن محمد ،التسلسل التاريخي لإلرهاب ،2018 ،التحالف اإلسالمي.) imctc.org/Arabic/ArticleDetail/Index
بولنت آار دغار ،2015 ،نشاة داعش ومسيرته الدموية ،استنبول.www.aa.com.tr/ar ،آ
-شقير ،شفيق ،2014 ،الجذور االيدولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية.) aljazeera.net/ar/files/isil ،
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حل مشكلة الهجرة غير النظامية بالمنطقة المغاربية في اطار التكامل والتسوية الشاملة للمشاكل العالقة.
Solution of the problem of irregular migration in the Maghreb region by
integration and comprehensive settlement of outstanding problems
د.سمير بن عياش ،جامعة امحمد بوقرة بومرداس -الجزائر.
مقدمة:
تحاول دول المغرب العربي الخمس (المغرب ،الجزائر ،تونس ،موريتانيا ،ليبيا) إحياء مشروع التكامل
اإلقليمي ،والعمل على تفعيل االتفاقات التجارية المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي ،فبعد عقود من
التشرذم لم تستطع الجهود التي بذلت تجاوز عقبات الوحدة ،وتجاوز التعثر التنموي ،لقد بذلت الك ثير من
الجهود السياسية منذ عام  ،1989فاستراتيجيه االندماج في المغرب العربي افترضت االنتقال من منطقة
التجارة الحرة إلى االتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة بحلول عام  ،2006لكن هذه الخطة لم يتم احترام
الرزنامة الخاصة بها ،وفشلت بسبب التوترات السياسية بين بعض الدول االعضاء وتاثير االطراف الخارجية
التي تستفيد من مسار التجزئة اك ثر من سيناريو الوحدة المغاربية ،حيث عملت الدول المغاربية على انفراد
إلى إبرام اتفاقات التجارة الحرة مع االتحاد االوروبي ومع العالم العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى ،وزادت انتفاضات الربيع العربي والتحديات االقتصادية بعد انهيار اسواق النفط في السوق العالمية
التي تفرضها على الحكومات المغاربية باإلضافة إلى االزمات االقتصادية واالمنية التي تعرفها المنطقة في تعميق
الفجوة ،ليصبح هدف الوحدة صعب التحقيق ،ويدفعنا نحو التفكير في حلول اخرى بعيدا عن السياسة
يمكن بها تحقيق ما عجز الساسة عن تطبيقه ،والبحث في مساهمة الوحدة المغاربية في حل مشكلة الهجرة
غير النظامية من المنطقة المغاربية وعبرها باتجاه اوربا ،او حتى إليها كمقصد محتمل للهجرة غير النظامية،
فمقومات التكامل من وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك وميزة الجوار الجغرافي متوفرة ،وهناك تجارب
اخرى في العالم الحديث تكللت بالنجاح حتى بغياب جل هذه المقومات ،وهو ما يبقي االمل لتحقيق التكامل
المنشود.
الشكالية :هل يمكن تجاوز خالفات االنظمة السياسية لتحقيق الوحدة بالمغرب الكبير؟ وهل هذا التكامل
كاف لحل مشاكل الهجرة غير النظامية منه واليه وعبره؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية سيكون العمل وفق
الخطة التالية:
المحور االول :البحث في البعد النظري :المحور الثاني :التجارة والمنافع المشتركة بالمنطقة المغاربية:المحور الثالث:االستثمار في المبادرات الشعبية بالمنطقة المغاربية: االستنتاجات-.اقتراحات.أ
المحور الول :البحث في البعد النظري :50
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أ
اول -التعاون والتكامل القليمي :ببحث موضوع التكامل واالندماج يتبين مدى تنوع وتشعب موضوع
التعاون اإلقليمي وابعاده المختلفة ،فإذا ما تجاوزنا اإلقترابات والمداخل المختلفة للنظر في التعاون اإلقليمي
ودراسته ،وحاولنا التعرف على العناصر الالزم توافرها لقيام مثل هذا التعاون ،فإننا نجابه مرة ثانية بتباين في
آ
االراء فيما يتصل بهذه العناصر ودورها -ولما كان ذلك ليس هو الهدف االساسي للبحث -فإننا سنعرض
لصورتين من الصور الدالة على هذا التباين ،وهما التحدي الخارجي ،والعالقة بين السياسي واالقتصادي فيما
يتصل بالتعاون اإلقليمي ،فعلى صعيد التحديات الخارجية فوجود التحديات والتهديدات الخارجية يعد عامال
مساعدا لدفع الدول نحو التك تل والتضامن والوحدة ،إال ان وجود التحدي الخارجي ليس شرطا ان يؤدي إلى
الوحدة او التك تل او التضامن اإلقليمي ،بل ان وجود التهديدات بصفة عامة قد يدفع إلى االنقسام بين دول
اإلقليم الواحد ،وفيما يتصل بالعالقة بالمدخل االقتصادي نجد جدال مماثال بين من يدعو إلى إتباع المدخل
االقتصادي  -الوظيفي  -لتحقيق االندماج والتكامل وبين من يدعو إلى المدخل السياسي لتحقيق ذات الهدف،
والتيار الغالب يذهب إلى ضرورة توافر قدر من المصلحة المشتركة بين الدول الساعية إلقامة تنظيم إقليمي
سواء تمثلت هذه المصلحة في درء مخاطر او جلب منافع لالطراف ،فعملية التعاون اإلقليمي تثير العديد من
القضايا التي تتصل بطبيعة النشاة ،واطراف التنظيم والعالقة بينهم ،والهيكل التنظيمي (،الشرعية،1999 ،
ص ص ،)88-63.كما ان التجربة التكاملية المغاربية تبين مدى اهمية البدء بالعمل المشترك في مختلف
المجاالت(المدخل الوظيفي) والذي يندرج عبر مراحل ،وهو التيار الذي غلب في منطقة المغرب العربي وتبناه
اتحاد المغرب العربي(،لعجال ،2011 ،ص ،)21.فالمداخل النظرية إلنجاح التجربة التكاملية في الحالة
المغاربية تصطدم بالعراقيل التاسيسية التي افرغت مشروع االتحاد المغاربي من محتواه واهدافه التكاملية،
وهو ما سيتم توضيحه الحقا والتركيز على الجوانب الك فيلة بتجاوز هذه العقبات.
ثانيا -البنى الرمزية والبنى المادية :فمن خالل هذا البحث سيتم التركيز على ابعاد تشمل البنى الرمزية
للوجود المغاربي الواحد إضافة إلى البنى المادية ،وهو ما يمكن توضيحه بالرسم التالي:

المصدر :التكامل العربي(االسكوا ،2014 ،ص.)02.
يرتقي المخطط بمفهوم التكامل إلى ابعاد تشمل البنى الرمزية إضافة إلى البنى المادية التي اعتمدتها
مشروعات التعاون السابقة ،ويوسع التكامل فضاء التعاون بحيث يشمل جميع مناحي البنية المجتمعية ،او
مقومات العمران البشري بمفهوم عالم االجتماع "ابن خلدون" ،عمران مادته االقتصاد والثقافة ،صورته الحكم
والتربية ،هذا المفهوم هو التكامل الشامل الذي يمكن الوصول إليه ،وهو مفهوم ال ينتقص من التكامل
االقتصادي او اهميته ،بل يعتبره عمودا ِفقريا للتكامل الشامل ويدعو إلى توسيعه ليتجاوز حيز تحرير التجارة
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إلى تشييد البنى الك فيلة بدعم اإلنتاج وتنويعه في مختلف القطاعات ،وبناء اقتصاديات المعرفة من خالل
تكوين اساس متكامل من القدرات اإلنسانية والتقنية واإلنتاجية في المنطقة ،وتضمن االنتقال الحر للبشر
والبنى الرمزية وما يتولد عنهما من نتاج مادي ومعارف بما يك فل رفع مستويات اإلنتاجية لجميع عناصر اإلنتاج
في المجتمع ،فتاتي فوائده تنمية إنسانية كاملة االبعاد ،على كل فرد ،وعلى جميع ّ
مكونات النسيج
المجتمعي(االسكوا ،2014 ،ص.)03.
فتجاوز الخالفات السياسية بالمنطقة السيما بعد انتفاضات الربيع العربي تقودنا للتركيز على البنى الرمزية
وتسهيل تنقلها ،وترك القضايا السياسية الشائكة للمستقبل -ربما القريب -إن تغيرت البنى الحالية بما يخدم
مستويات اخرى للتكامل ،والنظر للعوامل الخارجية على اساس االستفادة من التجارب الناجحة ،بدل اعتبار
ما ياتي من هذا الفضاء امالءات ينبغي تنفيذها دون نقاش ،فالغرب ال يريد إال خدمة مصالحه ،وما يصلح
للدول الغربية جاء نتيجة للثقافة والبنى المادية والرمزية الغربية ،فليس بالضرورة ان ينجح في كل مكان من
المعمورة.
ثالثاـ الحماية الدولية للمهاجرين غير النظاميين :تم إبرام التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
أ أ
المهاجرين وافراد اسرهم بتاريخ  18ديسمبر 1990تحت إشراف منظمة االمم المتحدة ،بغرض رد االعتبار
للمهاجرين خاصة غير الشرعيين واحترام تمتعهم باهم الحقوق اإلنسانية ،وعلى الرغم من اهمية االتفاقية إال
ان اثرها القانوني مازال محدودا ،فبالرغم من إصدارها سنة  1990إال انها لم تدخل حيز التنفيذ إال في سنة
 ،2003حيث قامت ما يقارب اربعين دولة غالبيتها من دول المنشا بالمصادقة عليها ،في حين لم تصادق
ولم توقع عليها دول االستقبال التي تستقطب اغلب العمال المهاجرين سواء باوروبا او امريكيا الشمالية ،او
في دول اخرى كاليابان واستراليا ودول الخليج ،وتقر هذه االتفاقية الدولية مسؤولية الدول المهاجر إليها عن
احترام حقوق المهاجرين وضمان حمايتهم ،وتنص على مجموعة من المعايير الدولية الملزمة لمعالجة وضعية
المهاجرين الحائزين للوثائق وغير الحائزين لها ورعايتهم ،ويتمثل هدف االتفاقية في مكافحة عمليات
استغالل وانتهاك حقوق اإلنسان التي يتعرض لها المهاجرون ،كما تم إبرام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية وإلحاقها ببرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ،والذي يحمل الضمانات للمهاجرين غير
الشرعيين ،اهمها عدم تعرضهم للمالحقة الجنائية النهم هدفا لسلوك التهريب ،وان توفر المساعدة
للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم او سالمتهم للخطر ،مع موافقة الدول قبول إعادة المهاجرين المهربين متى
كانوا من مواطنيها او يتمتعون بحق اإلقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادتهم ،وتقديم الرعاية الخاصة إذا
اشتملت عمليات التهريب االطفال او النساء ،ومن واجب االطراف احترام هذه الشريحة ،وإتباع إجراءات
تك فل لهما الحماية واالمن( ،طعيبة ،حجاج ،2016 ،ص ص ،)43 24 .ينبغي التاكيد وتوضيح التوجهات
الغربية وعملها فقط بما يخدم مصالحها وان تعارض ذلك مع حقوق اإلنسان ،فمعرفة هذه الحقائق عن
التعامل الغربي مع القضايا العالمية سيجعلنا ننتظر التدخل الغربي لحسم القضايا المحلية ،كذلك عدم النظر
لتاثيرات تحديات العالم الخارجي وما تفرضه موجة العولمة فقط ،بل التركيز على معالم منطقة تعاني االنقسام
والتشرذم وستكسب شعوبها كل عام الماليير من الدوالرات إن اتحدت دولها ،وحل الك ثير من مشاكلها مثل
الهجرة غير النظامية.
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المحور الثاني :التجارة والمنافع المشتركة بالمنطقة المغاربية:
أ
اول -الحسابات التجارية بدل السياسية :تمتد دول المغرب العربي على ساحل البحر االبيض
المتوسط وحتى المحيط االطلسي ،وتبلغ مساحتها مجتمعة حوالي  5.782.140كلم ²وتشكل ما نسبته %42
من مساحة الوطن العربي ،وتشكل الجزائر وحدها ما نسبته  %41من مساحة االتحاد ،يقدر طول الشريط
الساحلي لالتحاد المغاربي ب  6505كلم ،اي  %28من سواحل الوطن العربي باكمله ،ورغم هذه الخصائص
المشكلة لهذا الفضاء إال ان التجارة البينية في المغرب الكبير تعد من ادنى المعدالت في العالم مقارنة
بالمجموعات االقتصادية االخرى ،إذ ال تتجاوز  3في المقابل :تمثل التجارة البينية  60في االتحاد
االوروبي ،و 22بين دول «المجموعة االقتصادية لجنوب شرقي آاسيا» ،و 20بين دول «السوق
المشتركة الميركا الجنوبية» ،وتبرز هوة التجارة البينية في المغرب العربي حتى حين مقارنتها بتجمعات
اقتصادية افريقية ،إذ تصل نسبة التجارة البينية بين دول -مجموعة تنمية الجنوب االفريقي إلى  ، 30وهو
اعلى معدل للتكامل التجاري على الصعيد االفريقي ،وتحقق «المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا» ما
صغيرة ً
تمثل البلدان المغاربية في شكلها الحالي ا ً
نسبيا ّ
يعادل  20من التجارة البينيةّ ،
ً
ومجزاة ،في
سواقا
حين يسمح إنشاء سوق إقليميةّ ،
تضم ما يعادل  100مليون مستهلك ،باستغالل الفوائض ،ويجعل المنطقة
قطبا ً
ً
مهما الستقبال االستثمار ،وتسعى كل من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي إلى تعزيز عالقاتها
االقتصادية واإلستراتيجية مع منطقة المغرب العربي في حال اندماجها مثل اقتراح الواليات المتحدة االمريكية
لمبادرة "ايزنشتات" سنة  1997على دول تونس والجزائر والمغرب إلقامة شراكة معها وتشير التقديرات إلى ان
ضاعف مستوى التجارة البينية خمسة
إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين بلدان المغرب العربي ،يمكن ان ُي ِ
اضعاف على االقل في مقابل ما هي عليه اليوم ،وثمة تكامال بين اقتصاديات الدول المغاربية ،على اعتبار ان
الجزائر وليبيا من بين اكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في افريقيا ،بينما يملك كل من المغرب وتونس
متنو َعين ،وتثبت تجارب االندماج عبر العالم ان السير ً
ً
قطاعين زر ً
وصناعيا ّ
قدما في االندماج االقتصادي
اعيا
ّ
يولد ً
فرصا جديدة للتكامل ،لالستفادة من المزايا النسبية في كل بلد (عاشي ،2012 ،ص ،)12.ومثل هذه
النشاطات سيستفيد منها الشباب المحلي واإلفريقي الذي يمر عبر هذه االقاليم نحو اوربا ،وربما ستساهم
حركية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية لسنة  2019في الدفع نحو إنجاح العملية بالمنطقة المغاربية.
ويقدر خبراء البنك الدولي ،انه بإمكان كل دولة مغاربية ان ترفع نسبة نموها ب  2في حال تحقيق
اتحاد اقتصادي ،باإلضافة إلى توفير فرص شغل إضافية وتحسين مناخ االستثمار ،ما يرتد إيجابا على القدرة
الشرائية للمواطنين ،الن البلدان المغاربية يمكنها بتفعيل اندماج فعلي ان تربح مجتمعة ما بين  3و9
مليارات دوالر سنويا ،كما ُيفقد التاخير في تفعيل مؤسسات االتحاد البلدان المغاربية ّ
سنويا ما يقارب  2إلى 3
آ
نقاط نمو ،وهو ما يمثل لتونس تقريبا خسارة تقدر ب  50الف منصب شغل مباشر كل سنة ،واال الف من
مناصب الشغل غير المباشرة المهدورة كما بينت بعض الدراسات االقتصادية ان " الالمغرب عربي"قد كلف
بلدان هذه المنطقة خسارة حجم مبادالت تجارية بنحو  6.1مليار دوالر( ،الحناشي ،2016 ،ص ص-01 ،
 ،)08فحل المشاكل االقتصادية سيساهم بنسبة كبيرة في احتواء الشباب الذي يطمح للهجرة ،وحل
53

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

المشاكل االقتصادية واالجتماعية المسببة للهجرة ،وليست هي الحل الوحيد الن االسباب االقتصادية ليست
الوحيدة التي تحرك هذه الظاهرة ،فهناك اسباب اخرى سياسية وثقافية وامنية.
كما ان المنطقة تتميز بتنوعها من حيث النشاطات الصناعية والزراعية وغنية بثرواتها الباطنية والسطحية،
والموضحة في الخريطة التالية:

المصدر :التنافس الدولي في منطقة المغرب العربي( ،بن مشري 18-17 ،فيفري  ،2013ص.)05.
فمن خالل الخريطة يتبين لنا مدى غنى المنطقة(نفط ،غاز ،حديد ،فوسفات ،فالحة ،)...،فهي تشكل
فضاء خصبا لالستثمار اإلقليمي والدولي ،كما نالحظ مدى تنوع الثروات الموزعة بين مختلف االقطار ،مما
يزيد من فرص استفاد ة كل طرف في حالة نجاح التجربة التكاملية.
فالتركيز على الحسابات االقتصادية بدل السياسية والنظر في المكاسب المنتظرة بين الدول المغاربية التي
ً
ً
ً
ً
مشتركا يزيد من فرص نجاح الوحدة ،فمشروع االندماج االقتصادي يتطلب
وحضاريا
تاريخيا
رصيدا
تملك
تجاوز الخالفات السياسية القائمة او تاجيل البت فيها ،فهناك مصالح إستراتيجية متبادلة ينبغي العودة لها
عند اختيار القادة لبدائل العالقات البينية لدول االتحاد المغاربي ،إضافة للحاجة الماسة لمواجهة التحديات
االقتصادية واالمنية التي تعترض المنطقة بصفة جماعية ،فاالندماج اإلقلي مي في المغرب العربي من الحلول
المهمة للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة ،سواء إليجاد فرص عمل والقضاء على البطالة ولتحقيق
التنمية المنشودة داخل كل قطر من االقطار المغاربية ،او لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية المنطلقة منها
او احتواء حاالت الهجرة غير النظامية إليها وعبرها.
ثانيا  -التركيز على مشاريع لها نتائج ملموسة على المدى القصير:
ينبغي االستفادة من التجارب التكاملية وكيفية انتقالها من مرحلة إلى مرحلة اخرى متقدمة ،واثر ذلك على
نجاح التكامل ،والجدول التالي يبين ذلك:
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المصدر :مراحل التقدم نحو التكامل االقتصادي (،مؤسسة الفكر العربي ،2015 ،ص)340.
ينبغي على صناع القرار اتخاذ تدابير محددة وواقعية يسفر تنفيذها في المدى القصير عن نتائج ملموسة،
والتركيز على قطاعات تشكل قاطرة لمشروع االندماج ،ويمكن إيجاز اهم التدابير في ما يلي:
 رفع القيود الجمركية ال تي تعرقل تدفق البضائع ،وتحد من التجارة والنشاط االقتصادي بين البلدانالمغاربية ،مما سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدان الخمسة.
 إعادة فتح الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية ،والعمل على تخفيض تكاليف الشحن في بلدانالمغرب العربي ،وتصل هذه التكال يف في المتوسط إلى ضعف ما هي عليه في البلدان الصناعية ،وترتفع
بنسبة  25مقارنة بمتوسط البلدان النامية ،إضافة إلى ذلك تفعيل الطرق البحرية المباشرة بين دول
االتحاد ،إذ تعبر التجارة البينية في ك ثير من االحيان بالموانئ االوروبية قبل وجهتها النهائية.
 رفع الحوا جز اإلدارية والفنية التي تعيق زيادة تدفق حركة التجارة بين البلدان المغاربية ،وال سيما تلكالحواجز التي ليس لها اساس قانوني.
 تنفيذ آاليات شفافة لرصد وتقييم وتسوية المنازعات التجارية بين الشركات من البلدان المغاربية.ّ
 تاهيل البيئة االستثمارية وتحسين الحوكمة االقتصادية التي تقتضي التخلص من الحواجز اإلدارية التيً
ّ
تشكل عبائ على النشاط التجاري ،وترفع من تكاليف المعامالت( ،عاشي ،2012 ،ص.)12.
كما ينبغي في هذا المجال مساعدة الشعب الليبي في تجاوز ازمته الحالية ،وتسوية جميع المشاكل بين هذهالدول ،والقبول بالت نازالت للوصول للحول التوافقية ،وإشراك المجتمعات في هذا النقاش ويمكن االستفتاء
فيه إن كان ذلك ضروريا ،واإلسراع في حل هذه المشكالت التي طال امدها ،والتي تسببت في تعطيل المسار
التكاملي المغاربي لعقود من الزمن ،والذي دفع الثمن ماليين السكان لالتحاد المغاربي.
 إعادة النظر في معاهدة إنشاء االتحاد المغاربي ،فهذه المعاهدة تحتوي على  19مادة وتحتاج للتحيين وإعادةالنظر ،لتجاوز الخالفات التي اوقفت عربات االتحاد المغاربي ،وكذلك االمر ل 37اتفاقية االخرى الخاصة بهذا
االتحاد ،وبالخصوص قاعدة اإلجماع وموافقة كل االعضاء الضرورية لنفاذ القرارات ،والتي ال ترتق لمعاهدة
إنشاء تكامل إقليمي ،فهناك الك ثير من السلوكيات التي ينبغي لها الترسخ في الفضاء العمومي المغاربي ،والتي
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ستنجح ال محالة العمل التكاملي مثل االعتراف بالفشل والخطا ،وترك المجال لفواعل اخرى وإتاحة الفرصة
لها فربما سينجح معها المشروع التكاملي ،احسن من غيرها .
فإدارة التكامل اإلقليمي المغاربي ينبغي توجيهه وفق "اقتراب الربح للجميع" فاالضرار المحتملة لبعض
االطراف دون االخرى جعلت بعض الدول المحتمل خسارتها مترددة في تنفيذ المشاريع التكاملية ،ولذلك
البد من الحيلولة دون إلحاق اضرار او خسائر ببعض االطراف من جراء هذه المشاريع ،وفي حالة وقوع خسائر
البد من وجود حزمة تعويضية وتمويلية لالطراف المتضررة ،تشجع مثل هذه الحلول جميع الدول على
مواصلة المشاريع التكاملية ،فالبد ان تكون هناك عدالة في توزيع االرباح المحققة لجميع الدول المغاربية،
فقطاعات كالزراعة مثال بحاجة للتعاون المشترك لتجاوز نقائص كل طرف مغاربي ،من جهة ،وكذلك االستفادة
من العوامل المحفزة لطرف لدى طرف آاخر ،من جهة اخرى ،وربما اكبر رابح هم الشباب الذي يطمح لبناء
مستقبله ،والحصول على منصب عمل الئق وسكن وتكوين اسرة وغير ذلك ،ففي مثل هذه البيئة يمكن
تحقيق هذه االهداف ،وال داعي يومها للهجرة غير النظامية مع تحقيق عدالة اجتماعية ورشاده في التسيير،
ومتطلبات سياسية للمساءلة وحكم القانون ،فالمنطقة المغاربية تزخر بثروات هائلة تحتاج فقط لحكم راشد
وتكامل مغاربي لتحويله لطاقة يستفيد منها جميع مواطنيه ،وكذا االفارقة المهاجرين إليها وعبرها ،وهذا ما
سيمكن تبيانه من خالل الجدول التالي:

المصدر :معوقات التكامل االقتصادي المغاربي (،قصري ،2017 ،ص ص)501-478.
فاالهتمام بالجانب الزراعي وما تزخر به المنطقة من طاقات سيحقق ال محالة االمن الغذائي بهذه المنطقة،
وكذلك سيزيد من فرص التفاوض مع االطراف الخارجية سواء في جلب كل ما تحتاجه العمل الفالحي من
ماكنات وبذور واسمدة وتقنيات حديثة ،وفي تسويق المنتجات ،ودوما الجميع سيستفيد.
وبخصوص هذا الموضوع يمكن االستفادة من تجارب الخبراء الغربيين مثل ما ذهبت إليه "كريستين
الغارد" ،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ،والتي بينت انه ينبغي ان يعمل االقتصاد المغاربي لصالح
شعوب المغرب العربي ،وان تحقق بلدان المنطقة نموا اقتصاديا قويا ومستمرا ،نمو شامل يشترك الجميع في
جني ثماره ،نمو ينتج فرص عمل كافية لتلبية طموحات جيل الشباب ،فالنموذج االقتصادي القديم –حسب
كريستين الغارد -اخفق في تهيئة مناخ موات قائم على اإلنصاف والشفافية يسمح بازدهار المشروعات
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الخاصة ،بحيث يجب ان تنطلق اإلمكانات اإلنتاجية لدى الشعوب المغاربية ،وتهيئ مناخا داعما لالبتكار
وريادة االعمال واإلبداع وفرص العمل ،ويمثل االستثمار االجنبي المباشر عنصرا حيويا في هذه اإلستراتيجية،
فيمكنه إعطاء دفعة البدء للنمو وإنشاء حلقة ايجابية يتعاقب فيها ارتفاع اإلنتاجية وتحسن التنوع االقتصادي
وزيادة صالبة االقتصاد في مواجهة االضطرابات الخارجية( ،الغارد ،2013 ،ص ،)01.فالغاية هنا تتلخص في
إنشاء بنية إنتاجية متنوعة ّ
تسد الحاجات المادية لإلنسان بالمغرب العربي وتوفر السبل العيش الكريم له،
ويقتضي هذا تكوين بنية إنتاجية قوية دائمة النماء واالرتقاء ،قادرة على تلبية معظم احتياجات المواطنين،
وعلى المشاركة في التبادل التجاري الدولي من موقع المنافس بجدارة وندية ،ويك تمل هذا التوجه اإلنمائي
بحماية المحيط البيئي واإليكولوجي بالمنطقة( ،االسكوا ،2014 ،ص ،)20 .ومن سيشارك في هذه العملية
هم الشباب ضحايا الهجرة غير النظامية سواء من االقطار المغاربية او من االفارقة.
ومن المقومات الضرورية إلعادة تاسيس فكرة االندماج اإلقليمي سيادة روح التوافقات والبحث عن االرضيات
المشتركة ،وإذكاء روح التضامن الجماعي ،وهي في واقع االمر من المفاتيح التي يسرت ديناميات االندماجات
اإلقليمية الناجحة ،ففي المثال االوروبي ،لم يكن من الميسر استمرار المجموعة االقتصادية االوروبية،
وارتقائها نحو االفضل ،لو لم تقدم اطراف هذا التجمع ،ال سيما فرنسا والمانيا ،على خطوات جريئة وتاريخية
آ
من اجل إعادة بناء الثقة التي تاكلت بفعل الحروب المتوالية بين البلدين ،وليس صدفة ان تكون اول حلقة
في البناء االوروبي إقامة هيئة مشتركة للحديد والصلب ،وهو القطاع المورد للمواد االساسية للتسلح ،وذلك
ساعد على تبديد مخاوف فرسا والمانيا من العودة إلى التسلح على غرار ما حدث قبل الحرب الكونية الثانية،
إن بناء الثقة وإشاعة قيمة التوافق والبحث عن التسويات المربحة للجميع شرط في البناء اإلقليمي ،والحال
ان تلك من السمات الضعيفة او شبه المنعدمة في الثقافة السياسية الناظمة للتجمعات اإلقليمية العربية(،
مالكي 18-17 ،فيفري  ،2013ص ص ،)07-06.كما ينبغي زيادة مستوى التعاون والتنسيق اإلقليمي مما
سيساعد حتما على االستفادة من القدرات واإلمكانات المختلفة الطراف التكامل ،ومن ثم زيادة فرص مواجهة
التحديات والمخاطر التي تعاني منها الدول المغاربية ،وهي متنوعة وبعضها قد يكون مشتركا مثل التطرف
والجريمة المنظمة ،ورغم ان بعض النقاط سالفة الذكر تبدو صعبة نوعا ما ،فإنها ليست مستحيلة ومن
الممكن تحقيقها ،وحتى إن كان على المدى الطويل ،ومع ذلك فالبد من مواصلة مسيرة التكامل المغاربي،
وعلى كل المستويات السالفة الذكر ،كما ينبغي معالجة اسباب الهجرة غير النظامية وكل اسباب التعثر
التنموي في االقطار المغاربية والسيما مكافحة الفساد المستشري بقوة والجريمة المنظمة ،وغيرها من
مثبطات التنمية لكي ال تصبح عائ قا في وجه المشروع التكاملي او مسببة لتعثره.
ثالثا -البدائل المؤسساتية بالمنطقة المغاربية في سبيل تحقيق التكامل :هناك من البنى ما اعاق تحقيق
االهداف االقتصادية للتكامل المغاربي ،والسيما في الجانب المؤسساتي ،سواء من ناحية عدم مواكبتها
لالحداث على المستوى اإلقليمي او على المستوى الدولي ،فالجزائر اقترحت منذ  2012إعادة النظر في هياكل
ومنظومة اتحاد المغرب العربي لكي تتماشى مع التغيرات اإلقليمية والدولية والرهانات التي تواجه المنطقة
السيما الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالمخدرات ،وما فتئت تطالب بإعادة إصالح هياكل االتحاد ومراجعة
نصوصه التاسيسية التي تجاوزها الزمن" ،وان تفعيل اتحاد المغرب العربي مرهون كذلك بإعادة بعث
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االقتصاد بالمنطقة وجعله اك ثر "اندماجا بتوسيعها إلى مجاالت اوسع على غرار قطاع الشباب"(،إعادة النظر
في منظومة اتحاد المغرب العربي ،الرابط،)http://www.mae.gov.dz/news_article/4026.aspx:
فالدول المغاربية تتحمل المسؤولية لركود مشروع الوحدة ،فهنا البد لها من مؤسسات جديدة وباهداف جديدة
لديها اهتمامات تجارية مجتمعية لبعث التكامل والتعامل مع كل قطر حسب خصوصيته االقتصادية
والجغرافية ،وبما يضمن حل المواضيع الخالفية بطريقة تخدم جميع المصالح ،وان االجتماعات الرسمية
عندما تنطلق إليجاد تسوية للمشاكل بين دول االتحاد ،ينبغي لها االستمرار حتى الوصول للحل باي شكل
من االشكال.
رابعا -البدائل التنموية بالمنطقة المغاربية في سبيل تحقيق التكامل :إن المدخل إليجاد نمط تنموي بديل
هو في رسم سياسات عامة جديدة تهدف إلى التخفيف من وطاة اقتصاد الريع على الحياة االقتصادية ببعض
دول االتحاد المغاربي ،ويمكن تعريف االقتصاد الريعي باالقتصاد الذي تتمحور فيه النشاطات االقتصادية على
إيرادات متاتية من موارد طبيعية او من نشاطات ال تتطلب جهدا إنتاجيا او إبداعيا وذات قيمة مضافة عالية،
وذلك على خالف إنتاج السلع والخدمات ذات محتوى تكنولوجي مك ثف ،والتي تتطلب ممارسة ك فاءة علمية
وتقنية متصاعدة والتي تحتاج الى بنية متطورة في مجال التدريب المهني وتجهيز وتوجيه القدرات البشرية،
باإلضافة الى كل ما يلزم من بنية تحتية صناعية وتقنية ك فيلة بتامين القدرة التنافسية لعدد واسع من السلع
والخدمات المطلوبة في االسواق الدولية( ،قرم ،2012 ،ص ،).02.والجدول التالي يبين لنا مساهمة الصناعة
االستخراجية في الناتج المحلي االجمالي بالدول المغاربية:

المصدر :مؤشرات الدول العربية ( ،المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،2011 ،ص.)11.
فوجود مثل هذه النماذج بالدول الريعية ال يشجع على التكامل ،فال بحث عن اسواق وال رغبة لتحقيق
مكاسب تجارية لكون المواد التي يتم تصديرها تحقق مداخيال دون إضفاء عامل اإلنتاج عليها وتحكمها معايير
سوق دولية للعرض والطلب تتجاوز المجال االقليمي ،فال بد من بحث سبل اخرى للتصنيع تتجاوز السياسات
الريعية ،والسيما التصنيع االخضر المحافظ على البيئة واالهتمام بالطاقات البديلة (،يمكن العودة للنماذج
المجسدة في كل دولة ،ففي الحالة المغربية مثال :بدا تجسيد اكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم
ميغاواط ،للتفصيل انظرhttp://www: :
سنة  2016بطاقة اك ثر من 500
 ،)cif.climateinvestmentfunds.org/وتوسيع التعاون المشترك بين اقطار االتحاد المغاربي في مثل هذه
المجاالت ،وغيرها من االنشطة التصنيعية غ ير الملوثة للبيئة ،والتي ستستفيد من عائداتها جميع دول
االتحاد ،والتفكير في سياسات االقطاب بالمنطقة المغاربية حسب التخصص والتميز داخل كل إقليم،
وسنضع امثلة مختصرة عن هذه الفكرة وسيتم توسيعها الحقا ،فتونس مثال تمثل نموذج لقطاع العالج الطبي
والسياحة ،في حين تتميز الجزائر بتكوينها الرائد لالطباء والمهندسين وللمرافق الجامعية والصناعات الغذائية
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والبترولية والحديد والصلب ،اما المغرب تشكل قطبا سياحيا ولمختلف المواد االولية خاصة الفوسفات
والنسيج والخدمات ،وامور اخرى ،ونجاح المشاريع بهذه المنطقة سيوفر فرص عمل لشبابها ،وللشباب
االفارقة ايضا ،وكذلك االوروبيين.
ومن المشاريع التي يمكن االستفادة منها في هذا الشان ":ديزيرتيك  "DESERTECللطاقة
الشمسية شمال افريقيا إلنتاج الكهرباء ستستفيد منه دول اوروبية وافريقية ،والموضح من خالل الخريطة
التالية:

المصدر:ديزيرتيكhttp://www.desertec.org/fileadmin/downloads/press/DESERTEC - ( ،
)Map.zip
فينبغي العمل في مثل هذه المشاريع بما تمليه سيادة ومصالح الدول االعضاء في االتحاد المغاربي ،وليس
الشركات المتعددة الجنسيات ،فهنا التفاوض الجماعي سيزيد من قوة كل طرف ،كما سيساهم في تعظيم
منافعه ،لمشروع يتضمن االستفادة من مشاريع بحثية وتطبيقية للطاقات المتجددة وإقامة شبكة ضخمة
متصلة من المرايا لتحويل اشعة الشمس إلى طاقة حرارية تسخن زيتا خاصا يستخدم في تشغيل توربينات
بخارية لتوليد كهرباء ،وسيتم نقل الكهرباء بعد ذلك إلى اوروبا عبر خط كهرباء الضغط العالي الموجود حاليا
بينها وبين شمال افريقيا ،ويمكن للمشروع ان يوفر حوالي 15من احتياجات اوروبا من الكهرباء ،من
المتوقع الحصول على  20جيجاوات بحلول عام  2020و 100جيجاوات بحلول .2050
أ
أ
المغرب عن رغبته
ا
ا
خامسا -اهمية البقاء على التكامل بالمنطقة المغاربية دون النضمام لتكـتالت اخرى :علنت
قد اختارت موقعها داخل القارة اإلفريقية ،بعيدا عن فضاء
في االنضمام إلى المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) ،بصفة عضو كامل العضوية ،وبذلك
ً
افيا ً
االتحاد المغاربي ،االقرب إليها جغر ً
وحضاريا ،وكان المغرب قد ابلغ رئيسة ليبيريا  ،رئيسة المجموعة رغبته في االنضمام إلى هذا التجمع اإلقليمي كعضو كامل
ولغويا
" "
العضوية ،انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة ل "سيدياو" وقد بين رئيس منظمة العمل المغاربي" ،إدريس لكريني"ان "طلب المغرب ياتي في اعقاب التطورات التي
شهدتها العالقات المغربية االفريقية ،والتي ّ
تعززت مع عودة المغرب إلى االتحاد االفريقي" ،واضاف لكريني ان "الطلب المغربي يعكس ايضاّ ،الرغبة في تمتين العالقات
مع هذا التك تل اإلقليمي الفرعي الواعد ،الذي يحظى بإمكانيات وفرص اقتصادية هامة تناهز الثمانين مليار دوالر ،وبكتلة سكانية تقارب ربع المليار نسمة؛ بعدما تطورت

عالقات المغرب باعضائه بشكل ملحوظ خالل السنوات االخيرة"( ،االشرف ،هل طوى المغرب صفحة "االتحاد المغاربي" الرابط
 ،):https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/26Dفانضمام المغرب لمنظمة االتحاد االقتصادي
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لغرب افريقيا سنة  2017سيكون له تاثيرا سلبيا على مسار االندماج ،وينبغي العمل بصفة مشتركة داخل االتحاد المغاربي لوحده
دون انضمام لتجمعات إقليمية اخرى ،فاالنضمام لتجمعات اخرى سيزيد من اعباء الدول االعضاء ،ويجعلها
تثقل كاهلها بالتزامات جديدة ستعيق التجربة التكاملية المغاربية ،وتاثير ذلك على حرية تنقل رؤوس االموال
واالشخاص ،وحركة التجارة البينية والمبادالت ،وغيرها من االلتزامات المحتملة ،كما ان التركيز على عامل
الوقت مهم جدا ،فكلما طالت مدة تعطيل االتحاد وعدم حل المشاكل المطروحة بين دوله ،سيصاب
اعضاؤه باإلحباط ،ويلجؤون للبحث عن فضاءات جديدة للوحدة ،وصرف اموال كبيرة على التسليح كان
باإلمكان تفاديها لو تحقق االتحاد فعليا ،وتحويل جزء من االموال السابقة الذكر لمشاريع تخدم المجتمع
والشباب الباحث عن العمل.
سادسا :تجاوز معوقات التجربة التكاملية المغاربية:
 : 1المعوقات القتصادية والسیاسیة المتعلقة بدول التحاد المغاربي:
أ
اـ المعوقات القتصادية  :لقد ظهر إتحاد المغرب العربي إلى الوجود وهو یهدف إلى توحید الجهود من اجل
إرساء قواعد التعاون والتكامل االقتصادي ومواجهة التحدیات المقبلة التي تفرضها المتغیرات الدولیة الجدیدة
على الدول المغاربیة ،ولكن لم تنجح المجموعة المغاربیة في تحویل مشروع المغرب الكبیر إلى فعل تاریخي
قادر على تعزیز مقومات التنمیة في االقطار المغاربیة ،بل إنها ورغم المعطیات الجغرافیة والتاریخیة والثقافیة
التي صنعت مشروع االتحاد لم تنجح في تركیب برامج مشتركة على ارض الواقع ،بسبب مجموعة من
المعوقات ،فهناك تحدیات اقتصادیة على مستوى فكر وبرامج التنمیة في البلدان منذ استقاللها ،وحتى بعد
میالد االتحاد المغاربي في  ،1989فقد كانت القناعة بإمكانیة الخروج من نفق التخلف االقتصادي على نحو
قطري متجذرة في كل دولة على حدى ،وهو ما ثبت خطؤه بعد تجارب الخطط التنمویة في العقود التالیة
لالستقالل ،كما تزامنت نشاة االتحاد مع "معضلة التنمیة" بكل ابعادها وتجلیاتها ،فالنمو الدیوغرافي
والبطالة والمدیونیة كلها مشاكل عویصة حملتها الدول المغاربیة معها وهي تنشئ االتحاد ،وهذا فالتكامل
واجه الحدود المغلقة وحواجز الجمارك وغیاب البنیة التحتیة البینیة لتسهیل تحرك السلع واالشخاص ،وتم
االتفاق على إنشاء منطقة تبادل حر في عام  ،1992وإنشاء سوق زراعیة مغاربیة ووحدة جمركیة في ،1995
وصوال إلى إنشاء سوق مغاربیة مشتركة في  ،2004وتم االتفاق كذلك على رفع الحواجز امام تنقل االشخاص
والسلع ،وعلى الدخول في مرحلة التكامل االقتصادي ولكن كل ذلك لم یطبق ،ونالحظ ان نسبة التبادل
التجاري بین دول االتحاد ال تزید عن  % 7من مبادالتها الخارجیة ونسبة تبادلها التجاري مع دول االتحاد
االوروبي تصل إلى ( ، % 80بلعيفة ، 2016 ،ص ص)101 82.
ب ـ المعوقات السیاسیة :تضاف للمعوقات السابقة مجموعة اخرى من المعوقات السیاسة ،والتى في مقدمتها
استشراء القطریة وتكریس التجزئة بحجة الحفاظ على الكیان والسیادة بالدول المغاربیة ،والصحراء الغربیة،
والحصار على لیبیا ،كل هذا انعكس ً
سلبا على مجمل االداء المغاربي؛ الشيء الذي ترجمه بوضوح تجمید
مؤسسات االتحاد منذ عام  ،1994فمما الشك فیه ان العمل المغاربي المشترك یجري في إطار عملیة مركبة
آ
تتكون من مجموعة عوامل سیاسیة واقتصادیة  ،وان نجاح هذه العملیة یحدده مدى توافق وتالف تلك
العوامل مع بعضها لخدمة التكامل وتفعیله ،فال یمكن فصل الجانب السیاسي عن الجانب االقتصادي ،وال
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آ
یمكن قیام احدهما على انقاض االخر ،فهما وجهین لعملة واحدة ،ولكن المالحظ في اتخاذ المغرب العربي
انه خارج عن فعالیات هذا التعاون ،فلم تصدر ایة بادرة عن الدول المغاربیة بخصوص المستقبل السیاسي
المغاربي ،حیث بقیت الصالحیات والمبادرات والممارسات والتنظیم محصورة فقط في المستوى االقتصادي،
وباإلضافة إلى هذا التهمیش فقد تم مالحظة غیاب دعم القرار السیاسي للقرارات االقتصادیة ،واي مشكل
آ
بسیط یطرا بین اعضاء المجلس فاول خطوة یضغط بها طرف على االخر ورقة االتحاد ،فمن المفروض ان هذه
الورقة تستعمل للضغط الخارجي ولیس الداخلي ،كما ان ضعف اإلدارة السیاسیة تتجلى ایضا في هشاشة
وضعف المعاهدة المؤسسة لعمل االتحاد والتي اتسمت بالعمومیة ( :انتهاج سیاسة مشتركة في مختلف
المیادین ،التعاون والتنسیق المشترك ..إلخ) یتعلق بمجامالت دبلوماسیة ،وكان االمر ال يتعلق بإنجاز تك تل
ً
نصوصا یكون
اقتصادي ،كما ان اغلب االتفاقیات والقرارات التي تتناول مواضیع التكامل االقتصادي تتضمن
بمقتضاها للدول االعضاء الحق في إیقاف تنفیذ االتفاقیة او طلب استثناءها من سریان بعض االحكام علیها ،
وذلك في حالة وجود ظروف طارئة ،وتمسك قادة المغرب العربي بقاعدة اإلجماع في اتخاذ القرارات یحمل
الك ثير من عدم الثقة ،في وقت تاخذ اغلب المؤسسات الدولیة بمبدا االغلبیة( ،بلعيفة ، 2016 ،ص ص82.
)101
:2المؤثرات الدولية السلبية.
أ
أ أ
ا تاثير التبعية لالطراف الخارجية :ساهمت عوامل خارجية عدة في عدم تحقيق التكامل االقتصادي
المغاربي ،وذلك نظرا لتبعية اقتصاديات الدول المغاربية لها ،وهذا راجع إلى ان كل دولة داخل االتحاد
المغاربي تتعامل منفردة مع تك تل جهوي آاخر كاالتحاد االوروبي مثال ،فهذا االخير تربطه عالقات اقتصادية مع
كل دولة قطرية بصفة خاصة ،بعيدا عن تعامله معها داخل اتحاد المغرب العربي ،الشيء الذي يضعف مكانة
االتحاد المغاربي ك تك تل اقتصادي جهوي قادر على مواجهة المعيقات االقتصادية.
ب :تداعيات العولمة القتصادية على دول التحاد المغاربي:
امام المنطقة المغاربية خيارات ،إما ان تخضع وتستسلم لتيار العولمة الجارف ،حيث ان استسالمها هذا
يؤدي إلى فقدانها لسيادتها على اقتصادها الوطني ،من خالل تحكم الشركات المتعددة الجنسية فيه ،او
البحث في الخيار الثاني والذي ينطلق من كون العولمة الحقيقية يفرضها واقع االقتصاد العالمي ،إال ان
االستسالم لها والخضوع ليس نتيجة حتمية لهذا الواقع  ،خاصة ان العولمة خلقت واقعا جديدا تجسد في
امتداد مستوى التنافسية ،بحيث لم تعد الكيانات القطرية قادرة لوحدها على مواجهة الرهانات التي يفرضها
التنافس بين الدول ،وهو ما ادى إلى إنشاء تجمعات إقليمية ك قوة فاعلة جديدة في العالقات الدولية ،خاصة
ان اإلقليمية الجديدة تختلف عن إقليمية الستينيات في انها ليست امتدادا او تعبيرا عن مصالح إقليمية
فحسب ،بل هي استجابة للتطورات العالمية.
ج :الشراكة االورو -متوسطية آواثارها على التكامل االقتصادي المغاربي:
تعتبر المنطقة المتوسطية موقعا استراتيجيا مهما بالنسبة للدول االوروبية ،وبالتالي فإن مقاربة التعاون
المحصورة في المبادالت التجارية والبشرية والمالية اصبحت متجاوزة ،واصبح التعاون ذا مقترب استراتيجي
بفعل الترابط الجيوسياسي بين اوروبا والمغرب العربي اللذين يجمعهما البحر المتوسط ،فالمغرب العربي
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ليس منطقة نائية بالنسبة الوروبا ،لها االختيار في التعامل او عدم التعامل معها ،فهما شريكان ،ويجب
العمل من طرف الجانبين على تحقيق التنمية داخل هذه المنطقة ،فالعالقات الخاصة بين الدول المتوسطية
يجب ان تك ثف ،كما يجب تدعيم مجهودات هذه الدول في التعاون مع اوروبا ،وفي االندماج
الجهوي(سركالي ،2018 ،ص ص .)21 07
إن المتتب ع لسياس ات دول االتح اد االوروب ي الموجه ة ل دول المنطق ة المغاربي ة يج دها ترك ز عل ى مقارب ات
امني ة وإستراتيجية ،تص ب كله ا ف ي ص الح اه داف دول االتح اد االوروب ي ،والخاص ة بالح د م ن الهج رة غي ر
الش رعية ،محارب ة اإلره اب والجريم ة المنظم ة ،وهذا ف ي ظ ل نظ ام دول ي ال يعترف بالحدود الجغرافية ،كما
يالح ظ تعام ل االتح اد االوروب ي كك تل ة واح دة م ع دول مغاربي ة بش كل منف رد خاص ة م ع الف ارق الشاس ع
ف ي المستوي االقتصادي بين ضفتي المتوسط مما يصب في صالح المي زان التج اري لالتح اد االوروب ي ال ذي
يس عي باالس اس لتوس يع نف وذه االقتص ادي والسياس ي لمنافس ة التك تالت اإلقليمي ة االخ رى ،وك بح
التهدي دات الت ي تاتي ه م ن ال دول المغاربي ة واإلفريقي ة ،خاص ة مش اكل الهج رة وع دم االس تقرار السياسي،
ام ا بالنس بة لل دول المغاربي ة الت ي مازال ت تواجهه ا تحديات العولمة واالس تفادة م ن التن افس ال دولي عل ى
المنطق ة ،ف ان عليه ا تك ثي ف الجه ود لتحري ك التج ارة البيني ة وتعزي ز التكامل بين دولها لالستفادة م ن
الظ روف الدولي ة واس تقطاب اكب ر للق وي الدولي ة الص اعدة وتحقيق اإلقالع االقتصادي الحقيقي( .عدالة،
 ،2014ص ص).331 318.
المحور الثالث .الستثمار في المبادرات الشعبية:
إن التطورات الدولية والم حلية تفرض على الدول المغاربية اإلسراع في حسم القضايا الخالفية والمضي
للمستقبل بتوجهات جديدة تجعل من الخالفات السابقة مجرد صفحات من الماضي ،وباإلمكان اختيار تونس
الحتضان اي مفاوضات في هذا الشان ،وتفادي اي تاثير من خارج المنطقة ،والسيما من الدول العظمى التي
ال تهمها إال مصالحها.
أ
اول ـ مطالبة الشعوب المغاربية بتحقيق الوحدة لمغاربية :تسبق الشعوب الحكومات في اختيار احسن
البدائل المفيدة لها ،لذا ينبغي التركيز على اهمية مطالبة الشعوب المغاربية بتحقيق الوحدة لمغاربية ،وتبيان
دور المجتمع المدني المغاربي في إثراء ذلك ،وكذا دور القنوات اإلعالمية المغاربية ،والتي قدمت فكرا جديدا
مشتركا ال يعكس خطاب اإلعالم الرسمي ُالقطري ،واسهمت في تقريب العادات والتقاليد المغاربية ونقلت
رغبات الشعوب في الوحدة والتك تل ،فدورها مهم حيث تصل إلى اعداد كبيرة من المشاهدين وتجمع بينهم،
وما يخدم مصالح هذه الشعوب هو تجاوز كل االسباب التي ادت للهجرة غير النظامية ،والتي فككت
العائالت ،واثرت عليها ،فاالتحاد ونجاحه سيجعل هذه العائالت تلتئم من جديد ،ويقضي على كل حاالت
البقاء بعيدا عن العائلة لمدة طويلة بسبب فقان الوثائق الثبوتية بالدول المهاجر إليها بصفة غير نظامية ،او
كون االفراد في انتظار هذه الوثائق بدول المهجر وتطول مدة بقائهم دون الحصول عليها.
أ
ثانيا .بحث التهديدات المنية بالمنطقة المغاربية وارتباطها بالهجرة غير النظامية:
فاالوضاع التي تعرفها كل دولة من دول االتحاد ،والعوامل الخارجية من اهم االسباب التي ادت إلى تصور
اتحاد مغاربي منذ  ،1989فبالرغم من توفر كل مقومات التكامل ،إال ان مشروع اتحاد المغرب العربي لم
62

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

يحقق اهدافه ،فاليوم اصبحت الرهانات اكبر ،خاصة مع تنامي ظاهرة العولمة ،وتاثير فاعلين جدد على
المستوى الدولي ،فلذلك يجب إعادة التفكير في تفعيل اتحاد المغرب العربي من اجل مسايرة التحوالت
الراهنة في اإلقليم المغاربي ،وتحقيق تطلعات الشعوب بالنسبة لصيانة االستقالل الوطني ،وحماية االمن
الوطني والقومي ،فثورات الربيع العربي ك انت نقطة تحول جوهري في ميزان القوى اإلقليمي ،ففي السابق كان
هذا النظام يعتمد في قواعده وتفاعالته على مستوى الفاعلين التقليديين ،اي الدول ،اليوم نجد انفسنا امام
فاعلين جدد من غير الدول ،مثل عصابات الجريمة المنظمة ،واالقليات واإلثنيات ،وهو ما يجعل ميزان
القوى عرضة للتبدل ،وفي هذه الوضعية المتسمة بالسيولة إل ى ح د كبير ،تلجا كل االطراف اإلقليمية والدولية
والعابرة لإلقليم المغاربي إلى السيطرة وزيادة قدرتها على التاثير.
فدول االتحاد المغاربي تؤكد ان اختالف مصادر التهديدات االمنية التي يعرفها اإلقليم بسبب الجغرافيا
ً
السياسية لهذا اإلقليم ودورها في ظهور مثل هذه التهديدات ،فالجبال والصحارى الشاسعة خلقت لهم مجاال
ً
واسعا لالنكشاف الجغرافي والمناورة واالختباء ،باإلضافة إلى الهجرة غير الشرعية التي شكلت تهديدا من وإلى
هذه البلدان ،وقد ساعد اإلقليم ا ً
يضا في ظهور العديد من العمليات كالتهريب والمخدرات وتجارة البشر
وانتقال بعض االوبئة ومشاكل التلوث ،وتهريب كميات كبيرة من السالح عبر الحدود مع تونس والجزائر،
وتهريب المخدرات ،كما ان هناك تز ً
ايدا في اختطاف الرهائن من طرف الجماعات اإلرهابية في كل من ليبيا
ودول الساحل اإلفريقي.
ثالثا ـ ضرورة التكامل المغاربي :فمن خالل تعرفنا الهم الرهانات اإلقليمية والدولية التي تعرفها منطقة
المغرب العربي ،وتقديمنا الهم التحديات التي تقف امام دول االتحاد وكذلك المالمح الكبرى التي ينبغي
التركيز عليها لتفعيل التكامل المغاربي ،نستخلص مدى اهمية التكامل ،وضرورة اخذه بصيغة تتماشى مع
مختلف المتغيرات الداخلية واإلقليمية ،فالتحوالت الداخلية التي تعيشها كل دولة من دول االتحاد قد تكون
ً
حافزا في بعث التكامل المغاربي نحو النجاح ،او ً
هاجسا له ،ولكن يبقى ضرورة إرساء مقاربة مغاربية مشتركة
لمحاربة التهديدات االمنية التي تستهدف دول المنطقة في ظل التدهور االمني الخطير الذي تعرفه مالي
وليبياً ،
مقترحا إعداد وبلورة تصور مشترك حول التحديات االمنية بالمنطقة من خالل تعزيز التكامل بين
الدول المغاربية ،ووضع التعاون العملياتي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود ( ،حكيم غريب،
إشكالية التكامل المغاربي في ظل التهديدات االمنية الجديدة ،الرابط:
 )https://www.sasapost.com/opinion/maghreb-integration/وحل االزمة في ليبيا يستدعي مساهمة
جميع الدول المغاربية وتدخلها بكل قوة لتجاوز هذه الوضعية ،بما سيساهم في حل مشكلة الهجرة غير
النظامية بالمنطقة وتفادي التهديدات المترتبة عن هذه االزمة.
استنتاجات:
ينبغي عدم العمل باالطر النظرية الغربية وكانها دساتير للتجارب التكاملية ال يمكم تجاوزها وعدم العمل
بسواها.
ضرورة توافر قدر من المصلحة المشتركة بين الدول الساعية إلقامة تنظيم إقليمي ،سواء تمثلت هذه المصلحة
في درء مخاطر او جلب منافع لالطراف.
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آ
حل الخالفات بكل جدية وفي اقرب االجال الممكنة ،فال ينبغي ترك القضايا الشائكة للمستقبل ،بل يجب
مجابهتها ،وال سيما مشكلة الهجرة غير النظامية.
ّ
تسجل التجارة البينية في المغرب الكبير ادنى المعدالت في العالم مقارنة بالمجموعات االقتصادية االخرى ،إذ
ال تتجاوز   3في المقابل ،تمثل التجارة البينية  60في االتحاد االوروبي.
يقدر خبراء البنك الدولي ،انه بإمكان كل دولة مغاربية ان ترفع نسبة نموها ب 2في حال تحقيق اتحاد
اقتصادي ،ويمكنها بتفعيل اندماج فعلي ان تربح مجتمعة مابين 3و9مليارات دوالر سنويا ،وهذا يصب في
تجاوز اسباب الهجرة غير النظامية وانتشارها.
ينبغي ضرورة التركيز على الحسابات االقتصادية ،والنظر في المكاسب المنتظرة بين الدول المغاربية ،والتي
تملك رصيدا تاريخيا وحضاريا مشتركا ،مما سيزيد من فرص نجاح الوحدة ،وحل مشكلة الهجرة غير النظامية.
على مؤسسات العمل المشترك المغاربية حماية مقومات مشروع التكامل وادواته من ثقافة ولغة؛ وإقامة
منظومة فعالة للتعليم الراقي النوعية وللبحث العلمي والتطوير التقاني؛ بما يمكن ان يشكل قاطرة محركة
لإلبداع الفكري والعلمي بالمنطقة المغاربية يبعد الشباب عن المخاطرة الخارجية.
اقتراحات:لتجاوز الخالفات واالزمات اإلقليمية وتحقيق التكامل اإلقليمي بين دول المغرب الكبير ،وحلمشكلة الهجرة غير النظامية ،يمكن اقتراح ما يلي:
االنطالق إلنجاح التكامل من المطالب الملحة للشعوب وتغيير تسمية االتحاد.
البت في المسائل الخالفية بكل سرعة وبالتنازالت المشتركة وتحقيق الوحدة بصفة مستعجلة.
إ عادة النظر في معاهدة إنشاء االتحاد المغاربي ،والتي ال ترتق لمعاهدة إنشاء تكامل إقليمي.
رفع القيود على تنقل االفراد واالموال والسلع وتسهيلها بين دول المغرب الكبير.
زيادة االموال المخصصة لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل ومعالجة الهجرة غير النظامية.
حل مشكلة الهجرة غير النظامية بصفة جماعية على مستوى كل اقطار االتحاد.
تسهيل التبادالت بين الدول المغاربية بجميع السبل البرية والبحرية والجوية.
زيادة فرص االستثمار بين المتعاملين المغاربيين العموميين والخواص.
تسهيل التحويل المباشر فيما بين العمالت المغاربية.
تنسيق وتوحيد النظم التجارية والسياسات المالية والنقدية المغاربية وفقا لمراحل.
عمل الدول المغاربية بصفة جماعية لحل االزمة في ليبيا.
خاتمة:
تعتبر التك تالت اإلقليمية سمة العالقات الدولية المعاصرة ،حيث نجد في كل قارة او إقليم معين تجربة
تكاملية او اك ثر ،وهذا م ا شهدته منطقة المغرب الكبير ،التي عرفت تجربة تكاملية لم تعرف النجاح لحد
الساعة ،كما اتسمت المنطقة بتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية منها ،عبرها وإليها ،مما يفرض ضرورة بحث
سبل تحقيق التكامل المغاربي للقضاء على هذه الظاهرة ،والتركيز في هذه الورقة البحثية على اهمية الشعوب
في إنجاح ذلك ،حيث تعتبر فكرة تاسيس مغرب كبير موحد فكرة ّ
متجذرة لدى شعوب المنطقة ،وتستدعي
إخفاقات هذا المشروع مساهمة جميع الفواعل الرسمية وغير الرسمية على تحقيق ما عجز عنه الساسة
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وتكريسها في الواقع ،وذلك من خالل مواقعها المختلفة ،كما تستدعي الظروف الراهنة حل كل القضايا
آ
الخالفية بين الدول االعضاء ،ووضع الية رسمية للحوار المباشر ،تطرح فيه كل المشاكل لحلها بصفة
مستعجلة ،بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية ،ويؤدي لتحريك عجالت االتحاد المغاربي من جديد،
والتخلص من الحواجز اإلدارية والتنظيمية في وجه حركة االفراد والسلع والخدمات ورؤوس االموال ،والعمل
الجماعي والتضامني لدول االتحاد المغاربي ،والتعامل مع االطراف الخارجية بصفة مشتركة ،وعدم انضمام
الدول االعضاء لتك تالت اخرى ،وتحويل البيئة االستثمارية المغاربية قليلة التكاليف وتخدم مصالح كل
اطرافها ،وستمكن هذه ال وضعية التكاملية من القضاء على مسببات الهجرة غير النظامية المنطلقة من هذه
المنطقة ،كما ستمكن من احتواء المهاجرين غير النظاميين االفارقة (عبرها وإليها) في الحركية التنموية
الناشئة بها.
قائمة المراجع:
إدارة البحوث والتطوير( ،)2011المنظمة العربية للتنمية ال صناعية والتعدين ،صفحة المؤشرات االقتصادية والصناعية للدولالعربية.
االمم المتحدة( ،)2014اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا(االسكوا) ،التكامل العربي سبيال لنهضة إنسانية ،بيروت.مؤسسة الفكر العربي( ،)2015التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية ،بيروت.الحناشي ،عبد اللطيف( ،)2016تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي :بين اكراهات الواقع وضرورات المستقبل ،ورقاتسياسية ،مركز الدراسات المتوسطية والدولية ،مارس  ،ص ص.08-01 ،
الشرعية ،علي عواد( ،)1999االسيان وتجربة التعاون اإلقليمي ،دراسة في مقومات التجربة وتحدياتها وإمكانيات االستفادةمنها ،إنسانيات ،عدد ،8ماي-اوت.88- 63 :
قصري ،محمد عادل( ،)2017معوقات التكامل االقتصادي المغاربي واساليب تفعيله ،مجلة دراسات اقتصادية ،العدد،04.المجلد ،01.جوان .501-478:
بلعيفة ،امين( ،)2014السياسات اإلقليمية وانعكاساتها على مشروع التكامل االقتصادي ،مجلة ابحاث قانونية وسياسية،العدد .101 82: 03
سركالي ،إنصاف( ،)2018العامل االقتصادي وتكامل االتحاد المغاربي ،دراسات سياسية ،المعهد المصري للدراسات،القاهرة ،نوفمبر.21 07 :
طعيبة ،احمد ،حجاج ،مليكة( ،)2016الهجرة غير الشرعية بين استراتيجيات المواجهة واليات الحماية ،دفاتر القانونوالسياسة ،عدد .43 24 : 15
عاشي ،الحسن( ،)2012االندماج المغاربي في ظل الربيع العربي ،جريدة الحياة 21 ،فيفري.19.12 :عدالة ،جعفر( ،)2014تطور سياسات دول االتحاد االوربي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي ،مجلة العلوماالجتماعية ،عدد  19ديسمبر .331 318 :
لعجال ،محمد االمين( ،)2011معوقات التكامل في إطار االتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك ،مجلة الفكر ،العدد ،05.جوان :.21. 11
بن مشري ،عبد الحليم  ،التنافس الدولي في منطقة المغرب العربي ،ندوة المغرب العربي والتحوالت اإلقليمية الراهنة،الدوحة 18-17 ،فيفري .2013
قرم ،جورج ،كيف نجعل من من االتحاد المغاربي العربي منطقة تنمية شاملة ومتوازنة ،مداخلة بندوة االندماج المغاربي:تحفيز وتنشيط االقتصاد ،مركز مسارات للدراسات الفلسفية واالنسانية ،تونس 23 ،جولن  ،2012ص.02.
الغارد ،كريستين ،اطالق امكانات االقتصاد في المغرب العربي ،دور االستثمار االجنبي ،مداخلة بمؤتمر االستثمار االجنبي،البنك المركزي الموريتاني ،نواقشط 09 ،جانفي .2013
مالكي ،امحمد ،االتحاد المغاربي ورهانات التك تالت االقليمية ،ندوة المغرب العربي والتحوالت االقليمية الراهنة ،الدوحة-17 ، 18فيفري .2013
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الجديدة،

غريب ،حكيم ،إشكالية التكامل المغاربي في ظل التهديدات االمنية https://www.sasapost.com/opinion/maghreb-integration/تاريخ التصفح.2019/01/11:
http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/press/DESERTEC -Map.zip
االشرف ،حسن ،هل طوى المغرب صفحة "االتحاد المغاربي" بطلب االنضمام ل "سيدياو؟ 26فبراير  ،2017الرابط:https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/26D
الجزائر تقترح اعادة النظر في منظومة وهياكل اتحاد المغرب العربين موقع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ،علىالرابط ، http://www.mae.gov.dz/news_article/4026.aspx:تاريخ التصفح2017/11/11 :
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مراجعة ادبية حول نشأة مفهوم المرونة
الباحثة :هويدة معالوي
طالبة باحثة في علم النفس كلية علوم التربية ،جامعة محمد الخامس،المملكة المغربية
االستاذ :عدنان جزولي
استاذ باحث بكلية علوم التربية،جامعة محمد الخامس،المملكة المغربية
مقدمة:
تكمن اهمية تناول المشكالت السلوكية الال توافقية للطفل او المراهق المعرض لالنحراف في انها تعوق نموه
وتقدمه .لذلك وجب البحث في وسائل وقاية هؤالء االطفال والمراهقين من الوقوع في خطر االنحراف وعدم
التكيف ،وذلك من خالل البحث في العوامل التي تنمي عندهم القدرة على تجاوز التجارب الصعبة التي
تصادفهم في حياتهم.
شهدت االبحاث العلمية حول "المرونة" نموا ملحوظا في علم النفس وعلم النفس االجتماعي ،وتطبيقاتهما
في التدخالت العالجية والمواكبات النفسية واالجتماعية ،ويظهر ذلك عبر الكم الهائل للمنشورات التي
صدرت في هذا المجال خالل العقود االخيرة .وقد عرفت بداية هذا القرن موجة جديدة من البحوث العلمية
التي ابدت اهتماما بمفهوم "المرونة" في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها االطفال في العالم .كما نالحظ الفقر
الشديد الذي تعرفه االدبيات العربية حول هذا المفهوم سواء في الجانب النظري او الجانب التطبيقي(حامد
عثمان.)2010 ،
فنحن نشهد إذن االنتقال من نموذج يركز باالساس على المشاكل التي يعاني منها الفرد واالسباب التي تفجر
السلوكات المشكلة عنده ،إلى نموذج جديد يعترف بالقدرات الخاصة بالفرد ويهدف إلى وضع استراتيجيات
لبناء الذات من خالل موارده الخاصة وما يمكن ان يزوده به محيطه االجتماعي والبيئي والثقافي ،وهو ما
يسمى بعوامل الحماية والتي تسهل سيرورة المرونة عند الفرد .ويحاول هذا النموذج ان يركز على اللحظات -
حتى ولو ندرت -التي يشعر خاللها الفرد بالراحة والتحسن ويبحث عن الجانب الذي يمتلك فيه المهارات
والقدرات والموارد من اجل ان نحركه ليصبح فاعال في قيادة سيرورة مرونته.
فهذا النموذج يحمل المزيد من التفاؤل وينفي الوصم عن الفرد ،كما يجعله ينظر إلى المصاعب التي يمر بها
على انها خطوة يمكن التغلب عليها .فهو ال ينظر إلى آاالالم على انها مرتبطة بالهشاشة بل يركز على المنظور
الذي يتحقق من خالله االمل .اي الموارد عند الفرد والمهارات والقدرات الخاصة به ،ويهتم كذلك بالعالقة
التي تربط الفرد بما يسمى" ولي المرونة " او بعبارة اخرى نوعية الروابط مع المحيط التي توحي للفرد بانه مازال
ينتمي إلى العالم من حوله وبقدرته على ان يجد معنى للحياة.
وبذلك سنركز على مفهوم اساسي وهو المرونة " ." la résilienceيبحث هذا المفهوم في تفسير العوامل التي
تجعل نسبة من االطفال اللذين يعيشون ظروفا صعبة تؤدي بالبعض إلى االمراض واالضطرابات النفسية،
يواصلون نموهم بطريقة متوازنة ،ويبدون تكيفا جيدا.
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اهداف البحث ونتأئجه المنتظرة:
يهدف البحث في مفهوم المرونة الى نشر طرق تعزيز الصحة النفسية في المجتمعات العربية من خالل بناء
المرونة وتنمية القدرات الذاتية وخلق المحيط والبيائت الحياتية المساعدة من خالل الموارد الذاتية
والعالئ قية والسياقية .إذن الهدف هو إغناء فهمنا للعناصر االساسية ومؤشرات المرونة حتى تكون لنا القدرة
على تعزيز الصحة النفسية البنائنا طوال حياتهم .ونلخص االهداف والنتائج المنتظرة بما يلي:
وضع لبنة إضافية حول مفهوم المرونة في االدبيات العربية التي تشهد فقرا في هذا الموضوع.البحث في نشاة هذا المفهوم وطريقة بنائه في الحقل العلمي من خالل نظرة فاحصة لما وقع نشره فيالسنوات االخيرة من مقاالت علمية حول المفهوم.
محاولة الوصول إلى تحليل معمق لهذه االدبيات حتى نتمكن من فهم افضل للمفهوم وطرق قياسه ،وتعميقتفكيرنا عنه من اجل تطوير مجموعة من المؤشرات االساسية للمرونة طوال الحياة للفرد.
دراسة آاثار هذه النتائج لوضع خطط للعمل في المستقبل ووضع برامج تدخلية لتعزيز المرونة والحصول علىصحة نفسية افضل داخل مجتمعاتنا.
بداية نشأة المفهوم:
التطور
العلمي ،كان
يظهر تحليل تطور مفهوم الصحة مراحل مختلفة متاثرة بالمشاكل االجتماعية ومستوى
االهتمام إلى حدود منتصف القرن العشرين يركز اك ثر على االضطرابات النفسية بسبب معدل انتشار االمراض
المعدية وانخفاض مستوى المعرفة .ففي داخل هذا الباراديغم يكون المرض في قلب السياسة الصحية .ثم إن
انخفاض االمراض المعدية ،وإظهار السلوك كعامل مؤثر في ظهور االمراض ،قد ادى إلى إدخال المقاربة البيو
نفسية اجتماعية في السياسة الصحية) .(Weiszet Jesse,2010في هذا النموذج اصبح المريض في قلب
السياسة الصحية .ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين ،باإلضافة إلى معالجة عوامل الخطر ،بدا الباحثون
باالهتمام بشكل متزايد بعوامل الحماية ضد االضطرابات النفسية وبالمرونة(.)Omolomo,2016وياتي هذا
االهتمام المتزايد للباحثين في دراسة المرونة من حدود النموذج الذي يبحث في مسببات المرض او االضطراب
النفسية والذي يشرح تطور الظواهر المعقدة بشكل سببي خطي مباشر.
من هنا اهتم الباحثون بسيرورات البناء الصحي وسيرورات تعزيز الراحة النفسية عند الفرد ،وقد الحظ
الباحثون الذين يساندون هذا النمط الفكري من بينهم)Antonovsky(1979ان بعض االفراد الذين رغم
تعرضهم لعوامل الخطر ،فهم ال يعانون من اضطرابات نفسية او انهم تمكنوا من تجاوزها و إعادة بناء صحة
نفسية جديدة دون مساعدة(.)Omolomo,2016فاتجهوا لالهتمام بالسلوكات او عوامل الحماية التي من
شانها ان تحذر من االضطرابات وتعزز الصحة النفسية الجيدة.حيث يبرز هنا التخلي على النماذج المرضية من
خالل تركيز نظرية المرونة على فهم النمو الصحي المتوازن على الرغم من المخاطر والتركيز على نقاط القوة بدال
من النظر إلى نقاط الضعف عند الفرد(.)Ionescou, 2015
تطور مفهوم المرونة :المرونة هو مصطلح يثير اهتماما واسعا ومتنوعا بين الممارسين ،والباحثين ،وصانعي
القرار .وبالرغم من االنتشار الواسع للمقاالت العلمية حول المرونة ،فإن الحقل العلمي الحالي يفتقر إلى إجماع
حول تعريف مفاهيمي وعملي موحد لهذا البناء الجديد ( .)Hamelin et Jourdan-Ionesco,2011فهو يتاثر
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بالتيارات الفكرية االساسية في علم النفس وفي العلوم التي تخص الصحة بصفة عامة .في ابريل سنة 2016
شملت قاعدة البيانات( scopusفي جميع التخصصات) اك ثر من  20000بحث منشور مع كلمة الواصف
" "résilienceفي العنوان وغيرها من االمثلة( .)Omolomo,2016وياتي هذا االهتمام المتزايد لمدى تاثير
المرونة على الصحة والراحة النفسية وجودة حياة الفرد في المجتمع.
التعريفات االولى للمرونة متعددة وتتطور عبر موجات متالحقة ،في البحوث االولى تعرف المرونة على انها
القيام بعمل جيد او تفادي االمراض النفسية في سياق من الشدائد او وجود عوامل الخطورة .في علم النفس
والطب النفسي وفي حقول المعرفة المرتبطة بهما يبقى مفهوم المرونة مرتبطا بصفة عامة بالتكيف اإليجابي في
سياق الخطورة او ا لشدائد .وهذا يدل على معنى واسع يشمل مجموعة من الظواهر بما فيها القدرة على الفعل
الجيد رغم وجود الشدائد ،وسيرورات المواجهة بنجاح ،والحماية من الكوارث ،والنمو ما بعد الصدمة،
وتحقيق نتائج جيدة من بين اناس يعيشون مخاطر عالية وفشل وعدم تكيف.اما في الدراسات الحديثة ،فهي
تعرف بمصطلح السيرورةاو النظم ،وذلك للبحث عن معنى اصطالحي يمكن ان يخدم مختلف التحليالت عبر
التخصصات العلمية في مختلف النظم والمستويات ،وقد اشارت ماستنMastenبناء على مجموعة واسعة من
االبحاث إلى انه من االفضل فهم المرونة على انها " :قدرة نظام ديناميكي على التكيف بنجاح مع االضطرابات
التي تهدد اشتغاله ،او معاشه ،او نموه"(.)Masten ;2014 p10
على الرغم من وجود مصادر تاريخية مختلفة للمرونة في سياق النمو البشري والسلوكي في المجاالت الطبية
والتربوية والنفسية ،تؤكد ( )Masten ;2007بان علم المرونة نشا في مجال النمو خالل السنوات -1960
 .1970وعرف هذا المفهوم انطالقة مهمة منذ بداية القرن العشرين (.)Hamelin et Jourdan-ionesco,2011
ويرجع اصل مفهوم المرونة في سياق الصحة النفسية إلى دراسات حول شباب القرن العشرين الذين عانوا في
طفولتهم من صعوبات نفسية واجتماعية كبيرة .وقد الحظ الباحثون ان عددا غير متناسق وغير متوقع من
االطفال في العينات المعرضة للخطر اظهر نتائج صحية ،جسمية ونفسية جيدة على الرغم من تعرضهم
للعوامل المتعددة من الضغوط االسرية والفردية ( )Khanlou,& Wrayوعلى الرغم من ان المرونة تعكس
نظرية النمو ،إال انها تختلف من حيث انها تضع االشتغال البشري في سياق الشدائد ،وبالتالي فإن البحوث
تشير بوضوح ان ظاهرة المرونة:
هي سيرورة تفاعلية.تعتمد على الموارد الفردية ،والموارد العالئ قية ،والموارد السياقية للمحيط.تتجلى في وضعية الضغط الحاد او المزمن (غالبا ما يشار إليها بالضغوط الغير معيارية) &(Liebenberg).Jaubert & Foucault, 2017
موجأت المرونة الربعة :تعكس التعريفات المختلفة والفهم المعقد والتفاعلي للمرونة صورة البحث القائم على
المخاطر ،الذي يعترف بدور عوامل المحيط ويؤكد على اهمية فهم دور السياق في تحديد المخاطر وتاثيراتها.
فتكونت في البداية ،في مجال ابحاث المرونة مدرستان فكريتان متميزتان ،وهما ما يعبر عنهما عادة
بالموجتين االوليتين من موجات البحوث حول المرونة .تعبر الموجة االولى عن المرونة كسمة من سمات
الشخصية ،اما الموجة الثانية فهي ترى المرونة كسيرورة للنمو .وقد اك تفت ( Ionescu ;2010a la
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)rechباإلشارة إلىالموجة الثالثة-إلى جانب الموجة االولى والثانية-التي تهدف لتعزيز المرونة وتطوير برامج
الوقاية والتدخل).(Wright,&Masten,&Narayan, 2013اما Mastenفقد تكلمت عن الموجة الرابعة التي
تعكس االهتمام المتزايد بالنظم العصبية والبيو نفسية التي يمكن ان تؤثر على السلوك المتكيف والمرن.
الموجة الولى :المرونة الفردية :هيمنت على البحوث االولى في هذا المجال فلسفة ثقافية قوية في الواليات
المتحدة االمريكية عززت الفردانية ،والتي تعتبر ان اإلنسان ال ينجح إال من خالل جهوده الفردية .وهي تعتبر
الفرد المرن هو الذي يكون له "تكيف جيد في سياق من الشدائد سواء كانت في الماضي او الحاضر" .ونتكلم
داخل هذه الموجة عن عوامل الحماية وعوامة الخطورة ،وبالتالي فإن مستوى المرونة يكون نتيجة التوازن
الدينامي بين عوامل الحماية وعوامل الخطر ).(Bouteyre, 2017
اسفرت هذه الموجة عن وصف جيد لظاهرة المرونة ،واعطتها مفاهيم ومنهجيات اساسية وركزت على الفرد.
تنظر مجموعة صغيرة من االدبيات إلى المرونة كجانب مت صل في الفرد ،وهنا نميل إلى الحديث عن سمة
المرونة " ."resiliencyوغالبا ما تستخدم المرونة كسمة من سمات الشخصية في محاولة لفهم مشاكل االمراض
النفسية ،ويحوم هذا التوافق حول منظور إحصائي إلى حد ما للحياة ككل ،ويبين بان الصفات او السمات
الشخصية هي التي تمكن الفرد من التعافي من آاثار الضغط والصدمات ،وحماية النفس.
وقد تم خالل هذا الجيل االول من االبحاث دراسة ظاهرة المرونة في سياقات مختلفة في جميع انحاء
آ
العالم ،وظهر توافق في االراء بشان المفاهيم االساسية ،على الرغم من استمرار الخالفات إلى يومنا هذا .حيث
تشير المرونة عادة إلى نمط من التكيف اإليجابي في سياق المحن الماضية او الحالية ،واصبحت التعاريف
الالحقة اك ثر ديناميكية ،تمشيا مع الج هود المبذولة لدمج المفهوم عبر مستويات التحليل وعبر
التخصصات).)Masten&Tellegen, 2012يحمل مفهوم المرونة معنيين مختلفين:
هناك مواصفات تمكننا من الحكم بان هناك تهديد مهم يهدد النمو او تكيف الفرد او النظام. بالرغم من هذا التهديد او التعرض للخطر ،نامل ان يكون التكيف او التوازن عند الفرد او النظام مقبولحسب مواصفات محددة.
تاخذ تعريفات المرونة بعين االعتبار التهديد الذي يعترض اسباب التكيف الجيد ،وتقدمها في شكل
مفاهيمي :بالخطورة ،والشدائد ،او االحداث الحياتية السلبية .وتعني الخطورة باالساس االحتمال الكبير
للنتائج السلبية .وهناك نقص في ضبط المفهوم بالنسبة لعوامل الخطورة ،ويرجع ذلك لطبيعته المعقدة
واتصافه بالتراكمية ) .)Masten&Tellegen, 2012حيث تشمل مؤشرات الخطورة عدد كبير من النتائج الغير
متجانسة .فاالطفال الذين يعانون من عوامل خطورة مرتفعة او متراكمة يكونون في الحقيقة معرضين إلى
شدائد متعدد والتي تطول مدتها في بعض االحيان ،وبالموازات تضعف احتماالت المرونة .وهناك من الشدائد
الصعبة التي يعجز الطفل ان يتجاوزها بطريقة مرنة بدون ان يامل في وجود محيط مؤهل ينمو فيه بطريقة
طبيعية آوامنة(.)Masten&Obradovic, 2008
المظهر الثاني للمرونة في حياة الفرد ،يخص نوعية الحياة اي نوعية التكيف او النمو الذي يعيشه الفرد .وقد
استعملت خصائص متعددة للحكم على التكيف اإليجابي في االدبيات ،خاصة غياب االمراض النفسية،
النجاح فيما هو متعارف عليه في مراحل النمو المرتبطة بالعمر ،اإلحساس بالراحة النفسية او كل هذا في نفس
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الوقت .حاول العديد من الباحثين تعريف النتائج اإليجابية على اساس المهارات المنتظرة من اي طفل في
نفس سنه وجنسه داخل سياق معين من الثقافة االجتماعية والتاريخية.
وقد اشتملت الموجة االولى على مقاربات تركز على الفرد واخرى تركز على مجموعة من المتغيرات ،اما االولى
فهي تعرف االفراد المرنين من اجل تحديد االختالفات بينهم وبين الذين مروا بالشدائد المماثلة ولم يتجاوزوها
بسالم .في حين درست المقاربات القائمة على المتغيرات ،الروابط بين خصائص االفراد وبيئتهم التي ساهمت
في تحقيق نتائج جيدة عندما كانت المخاطر والشدائد عالية ،وقد اطلقت )Masten(2013على هذه
االرتباطات اسم "القائمة الموجزة" لالرتباط المرونة ووصفتها بانها يمكن ان تعكس النظم التكيفية االساسية
التي يمكن ان يقوم عليها النمو اإلنساني.
ورغم ان هذه التعريفات تعكس التعريفات والتفسيرات االولى للظاهرة فقد تم انتقادها على نطاق واسع
بسبب تحميلها الضمني للفرد مسؤولية النتائج التي يتحصلون عليها ،فاالبحاث في مجال علم االعصاب وعلم
الوراثة تؤكد بشكل متزايد على اهمية الطمانينة والحنو والمحيط المريح في الحصول على النتائج االفضل عند
الفرد).)Liebenberg& Jaubert & Foucault, 2017وهناك كذلك العديد من االبحاث حول النمو التي تشرح
اعتماد النمو النفسي واالجتماعي السليم(بالنسبة لالطفال مثال)على موارد المحيط وخاصة العالقة مع االفراد
المهمين في حياتهم مثل افراد االسرة (معالوي.)2018 ،وعندما بدا الباحثون في دراسة السيرورات التي يمكن
ان تفسر سبب وجود هذه االرتباطات بشكل متكرر انطلقت هنا الموجة الثانية من العمل على المرونة.
الموجة الثأنية :سيرورات النمو :تتميز هذه الموجة بمحاولة فهم سيرورة المرونة،والمرونة كسيرورة للنمو
ترتبط عادة بالمخاطر الشخصية والسياقية وكذلك بنتائج االشتغال العام للفرد ككائن اجتماعي وسيكولوجي.
وتحدد االدبيات العناصر الرئيسية للقدرات الفردية " "les atousفي عوامل الحماية الداخلية للفرد مثل
الك فاءة والفعالية الذاتية ،وروح الدعابة .اما الموارد العالئ قية فهي تشمل باالساس االسرة ومجموعة االقران او
االقارب ،واالشخاص المهمين في حياة الفرد مثل المعلمين .في حين ان الموارد السياقية تشمل على سبيل
المثال النظم الصحية والتعليمية ،وموارد الترفيه وتماسك المجتمع(Liebenberg& Jaubert & Foucault, .
).2017
تغذي هذه العناصر الثالثة للمرونة -كسيرورة للنمو -دورة للتحوالت الداخلية .تسهل موارد المحيط من
اك تساب قدرات فردية ،وزيادة هذه القدرات يؤدي إلى زيادة الوصول إلى الموارد الخارجية
).(Supkoff&Puig&Sroufe, 2012
وتعكس الموجة الثانية تحوالت اوسع في العلوم المتعلقة بالنمو الطبيعي او المرضي الذي رافق ظهور علم
النفس النمو المرضي .فقد ركزت االبحاث والنظريات الالحقة على فهم التفاعالت في النظم المعقدة التي تشكل
النتائج السلبية او اإليجابية على حد السواء ،مع التاكيد على ان المرونة هي نتيجة لعدة سيرورات ،وقد
وصف wymanالمرونة على النحو التالي ":تعكس المرونة مجموعة متنوعة من السيرورات التي تغير معتمات
آ
االطفال مع الظروف المعيشية الصعبة لتقلل من االثار السلبية وتعزز الرجوع الى مسالك النمو الطبيعي".
(.)Wyman, 2003,p.308وقد ادى ذلك الى زيادة التركيز على دور العالقات والنظم خارج االسرة ،ومحاولة
دمج السيرورات البيولوجية واالجتماعية والثقافية في نماذج ودراسات المرونة.
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يسلط البحث الضوء على التجارب االساسية ،ونتحدث هنا على الموارد التي يتمتع بها الفرد في وقت مبكر
من الحياة والمخاطر التي واجهها ،هذه التجارب ال تؤثر فقط على المهارات الحياتية في مرحلة الطفولة (زمن
حدوثها) بل تتعداها إلى قدراته الالحقة في التعامل مع الضغوطات وإدارتها .وهذا يعني االخذ بعين االعتبار
متغير "الوقت" ،وبالتالي يجب مالحظة تطور ظاهرة معينة عبر الوقت من اجل تفسير سيرورتها ،وشرح
الميكانيزمات الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تحدث داخلها.
ولقد ساعدت بعض البحوث الطولية إلى حد كبير في فهم المرونة كسيرورة نمو من خالل:
تحديد القدرات الفردية والموارد خاصة عند االطفال ،والتي تنبئ عن جودة التكيف عند الشدائد مع مرورالوقت.
وضع االسس التي نعتمد عليها لتوضيح وشرح كيف تتجلى عملية تفاعل هذه العناصر الحامية للمرونة فيتعزيز عملية التكيف.
على سبيل المثال الدراسة التي قامت بها و(ShmithWornneاطفال يعيشون في جزيرة تمت متابعتهم
لمدة اك ثر من  30سنة) .تمكننا هذه الدراسات من مالحظة ما الذي يتم ترسيخه اثناء نمو الفرد ،فقد ركزت على
الدور الذي تلعبه القدرات الفردية والعالقات (بما في ذلك تلقي الرعاية الجيدة في الطفولة المبكرة والحفاظ
على العالقات اإليجابية مع البالغين) والموارد السياقية مثل العوامل الثقافية (المشاركة في االنشطة الدينية
والتحلي بااليمان الشخصي) في النتائج (.)Liebenberg& Jaubert & Foucault, 2017
لعبت الموارد السياقية والعالئ قية (مثل الفرص التربوية ،وفرص العمل ،والعالقات الشخصية والمشاركة
عبر االنتماءات الدينية في مقابل القدرات الفردية ،دورهما في إحداث نقاط تحول شاركت في تغيير مجرى
حياة االفراد .وتبين هذه الموجة الثانية بان المرونة ليست مكسبا نهائيا ،حيث يمكن للفرد ان يكون مرنا في
آ
لحظة دون االخرى وفي سياق دون االخر( .)Cyrulnik,2012المرونة هي بناء دائم يتاثر بالتفاعل بين عوامل
الخطر وعوامل المرونة والموارد المتاحة والقوة التكيفية للفرد.
وقد تاثرت الموجة الثانية بنظرية انظمة النمو ( ،)DSTويظهر ذلك عبر النماذج المتعددة االسباب
والديناميكية للمرونة المميزة للموجة الثانية .وتمثل مقاربة النظم والتبادل االيكولوجي لمحاولة فهم المرونة
نقطة تحول راديكالية من المنظور التقليدي لمعنى اعم يشمل شبكة العالقات االسرية والمجتمعية .وتركز على
صياغة اسئلة بحثية مختلفة لفهم سيرورة التكيف اإليجابية او السلبية التي تعقب ضغطا معينا ،فاصبح
موضوع البحث هو العالقات والتفاعالت بين الطفل والمحيط.فهي تبحث في مسارات النمو واالختالفات
السياقية داخل االسر والمجتمعات والثقافات والفترات التاريخية المختلفة.
تاكد هذه الموجة على انه يجب فهم السيرورات التي تعزز المرونة او الهشاشة في هذا السياق الشامل.
االطفال الذين "ال ينجحون" غالبا ما يفتقرون إلى الدعم االساسي والحماية واالحترام الذين يحتاجون إليه في
نموهم .بينما يحصل االطفال "الناجحون" عموما إلى دعم خارجي كاف لمواصلة التقدم .إن درجة النجاح التي
يصل إليها االفراد في نجاحهم في التغلب على هذه الحواجز ،هي مزيج معقد من نقاط القوة وهشاشة
الشخصية وكذلك التعامالت الجارية مع شبكة االسرة والمجتمع .وغالبا ما تكون عوامل الحماية متجذرة في
الثقافة التي نشا فيها الفرد ،إذ نجد في العديد من الثقافات واالديان حول العالم ،الطقوس واالحتفاالت
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الدينية فضال عن خدمات الدعم المجتمعي التي توفر مجموعة واسعة من الوظائ ف الوقائية (Wright,
).&Masten,&Narayan, 2013
الموجة الثألثة :التدخل لتعزيز المرونة :بدا الباحثون في الموجة الثالثة في ترجمة العلوم االساسية حول
المرونة إلى إدخال الفعل الذي يهدف لتعزيز المرونة واختبار سيرورات التكيف ،وهذا يعني وضع إجراءات
للكشف عن إمكانيات الفرد ودعمها وتقويتها ،وهي المنهجية التي يتبعها المختصون في دعم الصحة النفسية
لالفراد الذين يعانون من مواقف حياتية صعبة .وهذا الدعم يركز على تنمية إمكانيات الفرد والبحث عن الموارد
الموجودة في محيطهم وتطوير برامج الوقاية والتدخل.
فقد سمحت االبحاث حول المرونة الطبيعية (بدون تدخل) التي تمت مالحظتها لدى االفراد والمجموعات
من خالل فهم افضل للخصائص والعوامل المرتبطة بالمرونة باإلضافة إلى فهم سيروراتها ،سمحت للباحثين
بتطوير تدخالت او برامج تهدف إلى مساعدة او مرافقة االفراد او المجموعات في تجربة المرونة الخاصة بهم.
هذه التدخالت او البرامج تدخل فيبراديغم)salutogenèseسيرورة انتاج الصحة( بالنسبة ل (2015,
" p.12)Ionescuعلى عكس المقار بة االكلينيكية التقليدية التي تركز على االختالالت واالضطراباتواإلعاقات
التي تترتب عن ذلك ،فإن التطبيقات التي تقوم على المرونة المدعومة مستوحاة من التطبيقات المؤسسة على
القدرات".
تشمل دراسات التدخل متعددة االوجه المصممة لمنع او التقليل من السلوكات الخطرة والجنوح ومشاكل
اخرى ،عدة استراتيجيات مصممة لتعزيز النجاح في جميع مناحي النمو مع الحد من مخاطر المشاكل
السلوكية .وقد شهدت نماذج التدخل خاصة نماذج الوقاية تحويرات وتغيرات كبيرة وهو ما يعكس على االرجح
التاثيرات المتزايدة للنظريات والبحوث حول المرونة( .)Masten,2011وفي علوم الوقاية ،يتم وصف نماذج
التدخل بشكل مباشر بمصطلح سيرورات الحماية لتعزيز النمو المرن.
يعد التوقيت االستراتيجي للتدخل ايضا ذا اهمية كبيرة البحاث الموجة الثالثة ،حيث تشير الدالئل إلى
وجود إمكانيات لتغيير مسار النمو عندما تكون االنظمة اك ثر ليونة (.)Cicchetti, 2010ويمكن للبرمجة
الجيدة ان تؤدي آاثار طويلة االمد ،آواثار واسعة ،ومستوى اعلى من الفوائد .مثال اثناء نقاط التحول في النمو
او نقطة تحول مفصلية في حياة الفرد ،يمكن للتدخالت الموجهة ان تلعب دورا حاسما في تنشيط دوافع
النمو التي تعزز عدة مجاالت لالشتغال او تردع سلسلة من السلوكات السلبية .ويمكن لنماذج التدخل ان
تكون بمثابة اختبار قوي لجملة من الفرضيات حول كيفية حدوث المرونة ،خاصة عندما تكون سيرورة التغيير
مميزة (مثل االسلوب االبوي في معاملة االبناء) ويكون التدخل مصمم خصيصا لتلبية احتياجات خاصة
والتغييرات المستهدفة في هذا التدخل تكون محددة ومعينة .تبرز الدراسات داخل هذه الموجة الحاجة إلى
تعزيز الك فاءات والتقليل من المخاطر ،مثل دعم الك فاءات االساسية للتعلم والنجاح في المدرسة ،وتطوير
العالقات بين الوالدين والطفل ،والجودة في االمومة واالبوة بصفة عامة مهمة لحماية االطفال من الشدائد
والتوسط في المخاطر.
هذه المقاربات الوقائية الشاملة تعترف بتعدد المخاطر والصدمات المتراكمة التي يواجهها العديد من
االطفال،وتؤكد على اهمية تعزيز الك فاءة وبناء الحماية عبر مجاالت متعددة لتحقيق نتائج إيجابية.
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الموجة الرابعة :الجأنب العصبي البيونفسي للمرونة :تركز الموجة الرابعة من ابحاث المرونة على الديناميات
المتعددة المستويات ،والعديد من السيرورات التي تربط الجينات والتكيف النوروبيولوجي ،ونمو الدماغ،
والسلوك ،والسياق على مستويات متعددة .يعتمد هذا على المقاربة التي تتكلم على العديد من السيرورات
التفاعلية بين مستويات متعددة من الوظائ ف والتفاعل بين الجينات والمحيط .وقد بدات المجاالت البحثية
حول المرونة على مستويات مختلفة وفي مجاالت مختلفة (االيكولوجي ،الهندسي ،الصحة العمومية،
اإلداري ،خدمات الطوارئ )...خالل العقد االخير تتقارب لمواجهة التهديدات الوطنية والعالمية التي تتطلب
التدخل .وبصفة عامة فهناك نشاط واهتمام كبير في المجاالت التالية:
التاثيرات المعدلة للجينات Xعلى المحيط.البرمجة والحساسية البيولوجية للسياق ،وتاثير النظم التكيفية للحصول على استجابة متكيفة مع الشدائد.إعادة الب رمجة والتدخالت لتعديل النظم التكيفية في الجسم نحو عملها الطبيعي عند إصابتها بخلل معين،مثل الضغوط او المناعة او الوظائ ف التنفيذية او تنظيم االنفعاالت(Wright,&Masten,&Narayan, ...
).2013
شهدت االبحاث المتعلقة ببيولوجيا االعصاب للمرونة تطورات في المنهجية تمكنت من قياس الجينات
والتغير االبيجيني ،ودراسة حالة انظمة االستجابة للضغوط ووظيفة الجهاز المناغي ،ورؤية الدماغ اثناء عمله
من خالل تقنيات التصوير المختلفة(.)Cicchetti, 2013
لقد دعمت Mastenوجود هذه الموجة الناشئة التي تعكس االهتمام والمعرفة المتزايدة الخاصة بالنظم
العصبية والبيو نفسية ،والتي قد تؤثر على السلوك والتكيف المرن .ورغم انها تعد في بداية طور النشوء ،إال
انها تبدو واعدة في مجال تاثيرها على العلوم والتطبيقات الخاصة بالمرونة وتوسيع نطاق البحث.
خالصة:
ما شد انتباهي عندما تعرفت على هذا مفهوم "المرونة" هو اهتمامه باالستثناءات التي عادة ما تهمل .فقد
تعودنا على القول بان كذا يؤدي إلى كذا ،ولكن من اين تاتي القوة لهؤالء المستثنين من الدخول في االمراض
واالضطرابات النفسية بالرغم مما تهيا لهم من اسبابها ،لماذا اختاروا الطريق الصحيح ،في حين انهم وضعوا
قبالة االضطرابات واالنحراف؟
اإلنسان المرن هو الذي يستطيع ان يستفيد من قدراته الشخصية ومن القدرات التي يتيحها المحيط العالئ قي
والثقافي من حوله لتحدي الواقع الضاغط ،هو "استعمال الكل لمواجهة الكل".
اتخذت جهود التدخل مركز الصدارة ،الختبار النماذج واالساليب لتعزيز المرونة .ونتيجة لهذا للتحول،
ارتفعت اهمية المنظورات العالمية ،والمعرفة ،والبحوث المتعلقة بالمرونة .علم النفس النمو لديه الك ثير
ليكسبه من بحوث المرونة ،ولديه الك ثير مما سيسهم به في مرحلة جديدة من العلوم العالمية المتعلقة
بالمرونة(.)Masten,2014لقد تم تطوير قاعدة معرفية قوية حول السيرورات التي تنطوي عليها المرونة ال سيما
فيما يتعلق بالعوامل التي تزيد من الضعف والتي توفر الحماية .ومع ذلك ال يزال هناك الك ثير مما يتعين
القيام به .هناك حاجة ماسة إلى العمل التعاوني في سياقات مختلفة لتحسين انماط التدخل والتغيير على
آ
اساس المرونة .وإذا كنا مقتنعين بان مرونة االطفال والشباب تعتمد اعتمادا كبيرا على االشخاص االخرين
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آ
 فإن العالم العربي اليوم في حاجة ماسة إلى تازر المستويات المتعددة من التاثير،وانظمة التاثير المتعدد
.للبحث عن طرق تدخل مختلفة لوقاية وحماية شبابنا واطفالنا من مخاطر هذه االوضاع المؤلمة
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إالدمان على العمل والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية -لدى عينة من إاطارات مؤسسة سونلغاز،
قسنطينة-
)Work Addiction and the five major factors of personality(Big five
د.بن عبد الرحمن الطاهر
ا.قدور عماد
ا.فالحي بالل
كلية علم النفس وعلوم التربية-جامعة قسنطينة -2الجزائر
مقدم ــة:
ّإن اإلدمان عبارة عن اضطراب سلوكي ،يفرض على الفرد تكرار عمل معين باستمرار لكي ينهمك بهذا
النشاط ،بغض النظر عن العواقب الضارة بصحته او حاالته العقلية او حياته االجتماعية.
ُي ّ
عد إدمان العمل حالة مرضية نفسية من اإلدمان السلوكي ،مثله مثل اي إدمان اخر ،رغم ا ّن الدليل
التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية الخاص بالرابطة االميركية للطب النفسي لم يعترف به كحالة
مرضية نفسية حتى االن.
ُيمكن ان تساهم العديد من العوامل الشخصية والبيئية في التعرض إلصابة الشخص بإدمان العمل،
ونحاول من خالل هذه المداخلة معرفة عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باإلدمان على العمل لدى
عينة من اإلطارات بمؤسسة سونلغاز.
اول :الخلفية النظرية ّ
للدراسة:
 -1إاشكالية الدراسة:
يشير مصطلح إدمان العمل النواع مختلفة من االنماط السلوكية ،ولكل منها تقييم خاص بها قد يكون
إيجابي او سلبي ،حيث يتم استخدام إدمان العمل في بعض االحيان من قبل الناس الذين يرغبون في التعبير
عن والئهم لوظيفة ما بشكل ايجابي ّ
ومتكيف .ومع ذلك ،في ك ثير من االحيان يستخدم هذا المصطلح لإلشارة
إلى النمط السلوكي السلبي الذي يشير إلى قضاء وقت طويل في العمل ،وهو إكراه داخلي للعمل ّ
بجد ،وهو ما
ينتج عنه إهمال لالسرة و لكافة العالقات االجتماعية االخرى .وقد وجد الباحثون انه في ك ثير من الحاالت ،ال
تزال االنشطة المتصلة بالعمل متواصلة حتى بعد التاثير الذي تعرفه سواء على العالقات االجتماعية او الصحة
البدنية للشخص المدمن على العمل .و يعتقد ان اهم االسباب ترتبط ببعض الخصائص كالقلق ،او ضعف
الثقة بالنفس وايضا مشاكل العالقات الحميمة .وعالوة على ذلك ،يميل مدمنو العمل إلى انهم تنعدم لديهم
القدرة على تفويض مهام العمل لالخرين .االمر الذي يفتح لنا ابواب طرح عديد التساؤالت حول السمات
الشخصية للمدمن على العمل في ّ
حد ذاتها.
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وللشخصية في علم النفس مكان بارز ،فهي دراسة للفرد بكل جوانبه الجسمية واالنفعالية ،والعقلية
واالجتماعية ،وما يتعلق بها من انشطة ذهنية وحركية واتجاهات نفسية واجتماعية تتعلق بتفاعل الفرد مع
البيئة ،كما انها تتناول الفرد والعوامل المؤثرة في نموه وتفاعله مع بيئته االجتماعية وحتى المهنية.
ّ
على ضوء ما سبق تجلت لنا إشكالية االدمان على العمل والشخصية كموضوع يحتاج منا الطرح العلمي
والتناول المنهجي ،وعليه جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل التالي:
 ما هي طبيعة العالقة الممكنة بين إالدمان على العمل والبعاد الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينةمن الطارات؟
 -2فرضيات ّ
الدراسة:
الفرضية العامة:
 توجد عالقة بين االدمان على العمل والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية.الفرضيات الجزئية :
توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05بين االدمان على العمل والعصابية.
توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05بين االدمان على العمل واالنبساط.
توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05بين االدمان على العمل والصفاوة.
توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05بين االدمان على العمل والطيبة.
توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05بين االدمان على العمل ويقظة الضمير.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05في مستويات االدمان على العمل لدى
االطارات ترجع إلى متغيرات(الجنس-السن-الخبرة-نمط الشخصية).
.3مصطلحات ّ
الدراسة:
إالدمان على العمل  : Workaholismظهر مصطلح اإلدمان على العمل ال ّول ّمرة سنة  1971من طرف عالم
النفس االمريكي" "Wayne Oatesفي ك تابه" confessions of a workaholic: the facts about work
 ،"addictionوالمصطلح يتكون من شقين  workويعني العمل ،و  alcoholismيعني ادمان الكحول .وقد
تعددت تعاريف االدمان على العمل لدى الباحثين باختالف النماذج النظرية التفسيرية التي يعتمد عليها كل
باحث .وبصفة عامة فإنه يمكن تعريف االدمان على العمل بانه االستثمار المفرط في االنشطة المهنية يرافقه
البحث المبالغ فيه عن االداء او اإلنتاجية في مكان العمل ،مما يسبب اإلهمال او عدم االهتمام باالخرين
وعدم التوازن في مجاالت الحياة االخرى (الحياة الشخصية ،الحياة العائلية ،الحياة االجتماعية) وقد تؤدي إلى
تداعيات جسدية ونفسية).(Scheen, 2013 : 371-372
ً
الشخصيةّ :
يعرفها إيزنك " :Eysenckإنها التنظيم اال ك ثر او االقل ثباتا ،واستمرارا لخلق الفرد ،ومزاجه،
وعقله وجسمه ،والذي يحدد توافقه المميز للبيئة التي يعيش فيها"(عسيلة.)18 :2005 ،
ّ
يعرفها زهران" :انها جملة السمات الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية) الموروثة والمك تسبة (التي تميز
الشخص عن غيره"(زهران.)53 :2005،
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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية) :(The Big Five Factors Modelيعد نموذج العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية بمثابة هيكل هرمي من سمات الشخصية ،تمثل العوامل الخمسة قمة الترتيب ،وتمثل
الشخصية مستوى اعلى من التجريد كما ان كل عامل ثنائي القطب مثل" اإلنبساط مقابل اإلنطواء ويندرج
ً
تحديدا ،وفيما يلي تعريف هذه العوامل:
تحت كل عامل مجموعة من السمات اال ك ثر
العصابية) :Neuroticism(Nويصف كوستا وماكري الشخص العصبي بانه شخص لديه خبرات غضب عالية
واشمئزاز وحزن وارتباك وانفعاالت سالبة (.) Costa&McCrae, 1995 :314
النبساطية ) :Extraversion(Eيعد هذا العامل ثنائي القطب حيث يمكن تسميته) اإلنبساط – اإلنطواء(
ويذكر كوستا وماكري ان المنبسط هو شخص لبق ،ومتفائل ومبتهج ،ومستمتع باإلثارات والتعبيرات(.
.)Costa&McCrae, 1995 :315
الطيبة) :Agreeableness (Aويطلق عليه كذلك "المقبولية" ويرتبط عامل الطيبة بخصائص إيجابية في
الشخصية كاإلنجاز والمثابرة ،والمسؤولية ،والتنظيم ،وهؤالء االفراد يسعون وراء اإلنجاز من خالل التطابق
اإلجتماعي).(Ewen,1998 : 140
الصفاوة) :Openness to Experience (Oاواإلنفتاح على الخبرة ،و يتضمن السعي الدؤوب واإلعجاب
بالخبرات الجديدة ،والذكاء واإلنفتاحية واإلبداعية واإلعتقاد في عالم عادل واإلنهماك العقلي والحاجة للتنوع
والحساسية ،الجمالية وقيم الالتسلطية واإلنفتاح على مشاعر االخرين وخبراتهم االنفعالية(العنزي:2007،
.)83
يقظة الضمير) :Conscientiousness (Cاو التفاني ،إذ يشير التفاني العالي إلى التركيز بينما التفاني
المنخفض يشير الى الشخص الذي يتابع عددا كبيرا من االهداف بدون تركيز(السليم.)82 :2006 ،
وتحقق بدر االنصارى ( )1997من مدى ك فاءة قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  NEO-FFIمن
إعداد " كوستا وماكرى " ( )1992فى المجتمع الكويتى  ،وتشتمل القائمة فى صورتها النهائية على ( )60عبارة،
ويجاب عن كل منها على اساس خمسة بدائل ،وتقيس القائمة خمسة عوامل للشخصية  :العصابية،
واالنبساط ،واالنفتاح ،والطيبة ،ويقظة الضمير(االنصاري .)2002 ،2000،وتم قياس العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية في هذه ّالدراسة عن طريق المقياس سابق الذكر.
.4اهداف الدراسة :تهدف ّالدراسة إلى ما يلي:
التعرف على طبيعة العالقة الممكنة بين االدمان على العمل و العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينةمن االطارات.
التعرف على مستوى االدمان على العمل لدى عينة من االطارات.التعرف على مستوى "العصابية" لدى عينة من االطارات.التعرف على مستوى "االنبساط" لدى عينة من االطارات.التعرف على مستوى "الصفاوة" لدى عينة من االطارات.التعرف على مستوى "الطيبة" لدى عينة من االطارات.التعرف على مستوى "يقظة الضمير" لدى عينة من االطارات.79
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معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05في متوسطات االدمانعلى العمل لالطارات ترجع إلى متغيرات(الجنس-السن -سنوات الخبرة-نمط الشخصية).
.5اهمية ّ
الدراسة : :تنبع اهمية الدراسة من اهمية الموضوع الذي تتناوله ،وهو االدمان على العمل واالبعاد
الخمسة الكبرى للشخصية ،باإلضافة إلى:
إن البحث الحالي يبحث موضوع قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من االطارات.الكشف عن مستوى االدمان على العمل لدى عينة من االطارات.محاولة الكشف عن معلومات جديدة حول عالقة :العصابية ،االنبساط ،الصفاوة ،الطيبة ،يقظة الضميرباالدمان على العمل لدى عينة من االطارات.
ثانيا .الجانب الميداني للدراسة:
.6منهجية الدراسة :إن طبيعة اإلشكالية هي التي تفرض على الباحثين اختيار المنهج المالئم للدراسة ،
ونختلف المناهج باختالف اإلشكاليات المراد دراستها ،و نظرا لطبيعة موضوع دراستنا المتعلقة بمعرفة "
طبيعة العالقة الممكنة بين االدمان على العمل واالبعاد الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من من
االطارات؟ ،وكذلك نوعية البيانات التي نريد الوصول اليها كان المنهج الواجب اإلعتماد عليه المنهج الوصفي
التحليلي ،الذي يهتم بالكشف عن الظاهرة المراد دراستها  ،وتحليلها او محاولة تفسيرها استنادا إلى معطيات
عديدة  ،وتحليل نتائجها باستخدام وسائل إحصائية مناسبة للحصول على بيانات كمية ونتائج دقيقة تتفق مع
طبيعة اإلشكالية وتفسر في ضوء الفرضيات(محمد شفيق.)44 :1985 ،
ّ
.7الحدود الزمانية والمكانية :تم إجراء هذه الدراسة خالل السداسي االول من السنة الجامعية 2018/2017
في الفترة الممتدة ما بين  2018/05/16إلى .2018/06/14
.8مجتمع الدراسة :يضم مجتمع ّالدراسة كل العاملين بالمديرية الجهوية للتوزيع-سونلغاز علي منجلي،
الخروب.
ّ
.9عينة الدراسة :اشتملت العينة على ( )60إطارا بالمديرية الجهوية للتوزيع -سونلغاز الكائنة بالمدينة الجديدة
علي منجلي ،الخروب ،قسنطينة ،تم اختيارهم بطريقة قصدية تتراوح اعمارهم ما بين( 24-53سنة) من
الجنسين.
ّ
.10اداة الدراسة :لقد إعتمدنا في دراستنا على اإلستمارة ،وتضم قسمين :القسم اال ّول ،وهو عبارة عن
البيانات الشخصية والبيداغوجية عن المستجيب وتضم :الجنس ،السن ،السنة الدراسية.
والقسم الثاني يضم مقياس االدمان على العمل) Work Addiction Risk Test (WARTل (برايان
روبنسون)1999 ،حيث اشتمل على خمسة ابعاد و 25بندا): (Langevin et Boini, 2017 : 143-146
ا.الميوالت القهرية ،ويشتمل على االبعاد التالية.20-19-18-15-14-8-7-6-5-3 :
ب.عدم التحكم ،ويشتمل على االبعاد.22-17-16-12-11-4-2:
ج.نقص االتصال.25- 24-23-21-13 :
د.عدم القدرة على التفويض  :البعد رقم .1
ه.تقدير الذات ،ويشتمل على البعدين.10-9:
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تم استخدام مق ياس ليكرت الثالثي لقياس استجابات المبحوثين على فقرات االستمارة ،كما يلي:
رموز البنود العكسية
الرمز
القيمة
1
3
بدرجة كبيرة
2
2
بدرجة متوسطة
3
1
بدرجة ضعيفة
جدول رقم( :)01درجات مقياس ليكرت الثالثي لمقياس االدمان على العمل
القسم الثالث ّ
يضم مقياس االبعاد الخمسة الكبرى للشخصية لبدر الدين االنصاري( )1997حيث اشتمل على
خمسة ابعاد و 60بندا:
ا.العصابيةQ56 , Q51 , Q41 , Q36 , Q26 , Q21 , Q11 , Q6 , Q1 , Q16 , Q31 , Q46 :
ب.االنبساطQ52 , Q47 , Q37 , Q32 , Q22 , Q17 , Q7 , Q2 , Q12 , Q27 , Q42 , Q57 :
ج.الصفاوةQ58 , Q53 , Q43 , Q28 , Q13 , Q3 , Q8 , Q18 , Q23 , Q33 , Q38 , Q48.:
د.الطيبةQ49 , Q34 , Q19 , Q4 , Q9 , Q14 , Q24 , Q29 , Q39 , Q44 , Q54 , Q59 :
ه.يقظة الضمير. Q60 , Q50 , Q40 , Q35 , Q25 , Q20 , Q10 , Q5 , Q15 , Q30 , Q45 ,Q55 :
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين على فقرات االستمارة ،كما يلي:
رموز البنود العكسية
الرمز
القيمة
غير موافق على االطالق
5
1
غير موافق
4
2
محايد
3
3
موافق
2
4
موافق جدا
1
5
جدول رقم( :)02درجات مقياس ليكرت الخماسي لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
وقد ّتم التاكد من الشروط السيكومترية لالداة ،حيث ّتم التحقق من صدق المحتوى بعرضها على مجموعة
من المحكمين المختصين في المجال ،كما ّتم التاكد من الثبات عن طريق حساب معامل الفا كرونباخ،
وكانت قيمته مساوية ل ( ) 61.0في مقياس االدمان على العمل و ( )0.75في مقياس االبعاد الخمسة الكبرى
للشخصية ،وهي قيم ثبات مقبولة.
.11الساليب إالحصائية المستخدمة  :لتحليل بيانات الدراسة تم استخدام مقاييس االحصاء الوصفي
واالستداللي:
التكرارات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.معامل االرتباط البسيط بيرسون  ،معامل االرتباط المتعدد،اختبار(ت) لعينتين مستقلتين ،اختبار تحليلالتباين االحادي(ف).
.12عرض نتائج ّ
الدراسة:
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 1.12عرض نتائج الدمان على العمل:
االنحراف
المتوسط
البند
رقم
المعياري
الحسابي
متوسطة
0.29
1.99
الميوالت القهرية
01
متوسطة
0.33
2.09
عدم التحكم
02
متوسطة
0.46
1.72
نقص االتصال
03
متوسطة
0.45
2.21
عدم القدرة على التفويض
04
متوسطة
0.37
2.74
تقدير الذات
05
متوسطة
0.24
2.05
االدمان على العمل
جدول رقم( :)03يوضح استجابات افراد العينة حول االدمان على العمل
من خالل استجابات افراد العينة في الجدول اعاله:
يرى افراد العينة ان (:الميوالت القهرية) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)1.99وبانحراف معياري:( ،)0.29وهي درجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:عدم التحكم) يوجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)2.09وبانحراف معياري،)0.33( :وهي درجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان(:نقص االتصال) يوجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)1.72وبانحراف معياري،)0.46( :وهي درجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:عدم القدرة على التفويض) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)2.21وبانحرافمعياري ،)0.45( :وهي درجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:تقدير الذات) يوجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)2.74وبانحراف معياري،)0.37( :وهي درجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:االدمان على العمل) يوجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)2.05وبانحراف معياري:( ،)0.24وهي درجة متوسطة.
 2.12عرض نتائج البعاد الخمسة الكبرى للشخصية:
االنحراف
المتوسط
الدرجة
البند
رقم
المعياري
الحسابي
متوسطة
0.42
2.76
العصابية
01
متوسطة
0.35
3.40
االنبساطية
02
مرتفعة
0.29
3.45
الطيبة
03
متوسطة
0.32
3.28
الصفاوة
04
مرتفعة
0.35
3.56
يقظة الضمير
05
جدول رقم( :)04يوضح استجابات افراد العينة حول االبعاد الخمسة الكبرى للشخصية
الدرجة
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من خالل استجابات افراد العينة في الجدول اعاله:
يرى افراد العينة ان( :العصابية) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)2.76وبانحراف معياري ،)0.42( :وهيدرجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:االنبساطية) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)3.40وبانحراف معياري،)0.35( :وهي درجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:الطيبة) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)3.45وبانحراف معياري ،)0.29( :وهيدرجة مرتفعة.
يرى افراد العينة ان (:الصفاوة) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)3.28وبانحراف معياري ،)0.32( :وهيدرجة متوسطة.
يرى افراد العينة ان (:يقظة الضمير) توجد لديهم بمتوسط حسابي قدره( ،)3.56وبانحراف معياري،)0.35( :وهي درجة مرتفعة.
 3.12تحليل النتائج في ضوء الفرضية الفرضيات:
تحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الولى( :توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()α=0.05
بين االدمان على العمل والعصابية)
مستوى
معامل ارتباط
الداللة
القيمة االحتمالية()p
المتغيرات
بيرسون
المعنوية()α
االدمان على العمل
دالة
0.04
0.05
**0.25
*العصابية
جدول رقم( :) 05يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االدمان على العمل والعصابية
نالحظ من الجدول اعاله ان قيمة معامل ارتباط بيرسون( ،)r=0.25مما ّيدل على وجود عالقة ارتباطية
موجبة ضعيفة بين االدمان على العمل والعصابية .كما ان القيمة االحتمالية ( )p=0.38وهي اكبر من مستوى
المعنوية (.)α=0.05
وعليه يمكن القول بتحقق الفرضية الجزئية االولى :توجد عالقة بين االدمان على العمل والعصابية وهي دالة
إحصائيا عند مستوى معنوية (.)α=0.05
تحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثانية( :توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()α=0.05
بين االدمان على العمل واالنبساط)
مستوى
معامل ارتباط
الداللة
القيمة االحتمالية()p
المتغيرات
بيرسون
المعنوية()α
االدمان على العمل
دالة
0.00
0.05
**0.36
*االنبساط
جدول رقم( :) 06يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االدمان على العمل واالنبساط
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نالحظ من الجدول اعاله ان قيمة معامل ارتباط بيرسون( ،)r=0.66مما ّيدل على وجود عالقة ارتباطية
موجبة ضعيفة بين االدمان على العمل و االنبساط .كما ان القيمة االحتمالية ( )p=0.00وهي اقل من مستوى
المعنوية ( ،)α=0.05وعليه ّ
فإن العالقة دالة.
وعليه يمكن القول بتحقق الفرضية الجزئية الثانية :توجد عالقة بين االدمان على العمل واالنبساط وهي
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (. )α=0.05
تحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة( :توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()α=0.05
بين االدمان على العمل والصفاوة)
مستوى
معامل ارتباط
الداللة
القيمة االحتمالية()p
المتغيرات
بيرسون
المعنوية()α
االدمان على العمل
دالة
0.04
0.05
*0.26
*الصفاوة
جدول رقم( :) 07يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االدمان على العمل والصفاوة
نالحظ من الجدول اعاله ان قيمة معامل ارتباط بيرسون( ،)r=0.26مما ّيدل على وجود عالقة ارتباطية
موجبة ضعيفة بين االدمان على العمل والصفاوة .كما ان القيمة االحتمالية ( )p=0.04وهي اقل من مستوى
المعنوية ( ،)α=0.05وعليه ّ
فإن العالقة دالة.
وعليه يمكن القول بتحقق الفرضية الجزئية الثالثة :توجد عالقة بين االدمان على العمل والعصابية وهي
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (.)α=0.05
تحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الرابعة( :توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()α=0.05
بين االدمان على العمل والطيبة)
مستوى
معامل ارتباط
الداللة
القيمة االحتمالية()p
المتغيرات
بيرسون
المعنوية()α
دالة
0.00
0.05
**0.45
االدمان على العمل *الطيبة
جدول رقم( :)08يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االدمان على العمل والطيبة
نالحظ من الجدول اعاله ان قيمة معامل ارتباط بيرسون( ،)r=0.45مما ّيدل على وجود عالقة ارتباطية
موجبة متوسطة بين االدمان على العمل والطيبة .كما ان القيمة االحتمالية ( )p=0.00وهي اقل من مستوى
المعنوية ( ،)α=0.05وعليه ّ
فإن العالقة دالة.
وعليه يمكن القول بتحقق الفرضية الجزئية الرابعة :توجد عالقة بين االدمان على العمل واالنبساط وهي
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (. )α=0.05
تحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الخامسة( :توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية
( )α=0.05بين االدمان على العمل ويقظة الضمير)
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معامل ارتباط
بيرسون

مستوى
المعنوية()α

المركز الديمقراطي العربي

القيمة االحتمالية()p

الداللة

االدمان على العمل *يقظة
الضمير
جدول رقم( :) 09يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االدمان على العمل ويقظة الضمير
نالحظ من الجدول اعاله ان قيمة معامل ارتباط بيرسون( ،)r=0.22مما ّيدل على وجود عالقة ارتباطية
موجبة ضعيفة بين االدمان على العمل ويقظة الضمير .كما ان القيمة االحتمالية ( )p=0.08وهي اكبر من
مستوى المعنوية ( ،)α=0.05وعليه ّ
فإن العالقة غير دالة.
وعليه يمكن القول بتحقق الفرضية الجزئية الخامسة :توجد عالقة بين االدمان على العمل ويقظة الضمير
وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (.)α=0.05
مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية السادسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05في مستويات االدمان على العمل لدى
االطارات ترجع إلى متغيرات(الجنس-السن-الخبرة-نمط الشخصية).
بالنسبة ّ
لمتغير الجنس( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05في مستويات
االدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير الجنس) .
قيمة (ت) ) (pقيمة
درجة
اإلنحراف
المتوسط
الجنس ن
المتغير
المعياري
dfالحرية المحسوبة
الحسابي
0.25
2.04 35
االدمان ذكر
750.
0.31
58
على
0.23
2.06 25
انثى
العمل
جدول رقم( :)10يوضح نتائج إختبار (ت) تبعا الختالف الجنس
نالحظ من الجدول اعاله ا ّن قيم المتوسط الحسابي التجاهات الذكور ( ) 2.04بانحراف معياري قيمته
( )0.25وا ّن قيم المتوسط الحسابي التجاهات اإلناث ( )2.06بانحراف معياري قيمته ( )0.23وهي قيم متقاربة
تشير مبدئيا إلى عدم وجود فروق بين متوسطات المجموعتين.
كما نالحظ ا ّن القيمة اإلحتمالية ( )pالختبار (ت) تساوي ( )0.75وهي اكبر من مستوى المعنوية
( ،)α=0.05من ّثم نقبل الفرضية الصفرية التي مفادها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )α=0.05في مستويات االدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير الجنس.
بالنسبة ّ
لمتغير السن( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05في مستويات
االدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير فائت السن) .
المحور
قيمة ()p
قيمة (ف)
درجة
مجموع
مصدر التباين
0.05

0.22
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المحسوبة

المربعات الحرية
2
0.12
بين المجموعات
0.33
1.12
57
3.28
االدمان على العمل داخل المجموعات
59
3.41
المجموع
جدول رقم ( : )11نتائج اختبار تحليل التباين االحادي تبعا الختالف فائت السنّ
نالحظ ا ّن القيمة اإلحتمالية ( )pالختبار (ف) تساوي ( )33.0وهي اكبر من مستوى المعنوية (،)α=0.05
من ّثم نقبل الفرضية الصفرية التي مفادها( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α=0.05في مستويات اإلدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير فائت السن).
بالنسبة ّ
لمتغير سنوات الخبرة(:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05في
مستويات االدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير سنوات الخبرة)
قيمة (ف)
درجة
مجموع
المحور
قيمة ()p
مصدر التباين
المربعات الحرية المحسوبة
2
0.24
بين المجموعات
0.11
2.24
57
االدمان على العمل داخل المجموعات 3.16
59
3.41
المجموع
جدول رقم ( :)12نتائج اختبار تحليل التباين االحادي تبعا الختالف فائت سنوات الخبرة
نالحظ ا ّن القيمة اإلحتمالية ( )pالختبار (ف) تساوي ( )11.0وهي اكبر من مستوى المعنوية (،)α=0.05
من ّثم نقبل الفرضية الصفرية التي مفادها( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α=0.05في مستويات اإلدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير سنوات الخبرة).
بالنسبة ّ
لمتغير سنوات نمط الشخصية( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()α=0.05
في مستويات االدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير نمط الشخصية)
قيمة (ف)
درجة
مجموع
المحور
قيمة ()p
مصدر التباين
المحسوبة
المربعات الحرية
3
0.21
بين المجموعات
0.30
1.24
56
3.19
االدمان على العمل داخل المجموعات
59
3.41
المجموع
جدول رقم ( :)13نتائج اختبار تحليل التباين االحادي تبعا الختالف نمط الشخصية
نالحظ ا ّن القيمة اإلحتمالية ( )pالختبار (ف) تساوي ( )30.0وهي اكبر من مستوى المعنوية (،) α=0.05
من ّثم نقبل الفرضية الصفرية التي مفادها( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α=0.05في مستويات اإلدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغير نمط الشخصية).
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بناء على ما سبق يمكن القول ا ّن الفرضية الجزئية السادسة التي مفادها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى معنوية ( )α=0.05في مستويات االدمان على العمل لدى االطارات ترجع إلى متغيرات(الجنس -
السن-الخبرة-نمط الشخصية) ،قد تحققت .
تحليل النتائج في ضوء الفرضية العامة( :توجد عالقة بين االدمان على العمل والعوامل الخمسة الكبرى
للشخصية).
تغير االرتباط
القيمة
معامل االرتباط
الداللة
المربع R-
المتغيرات
االحتمالية()p
المتعدد()R
deux
االدمان على العمل*العصابية*الصفاوة
دالة
0.00
0.21
0.46
*الطيبة* االنفتاح*يقظة الضمير
جدول رقم( :) 14يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االدمان على العمل والعوامل الخمسة للشخصية
نالحظ من الجدول اعاله ان قيمة معامل االرتباط المتعدد( ،)r=0.46مما ّيدل على وجود على عالقة
ارتباطية موجبة متوسطة بين االدمان على العمل والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية .كما ان القيمة
االحتمالية ( )p=0.00وهي اقل من مستوى المعنوية ( ،)α=0.05وعليه ّ
فإن العالقة دالة .وعليه يمكن القول
ان :توجد عالقة بين االدمان على العمل و العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وهي دالة إحصائيا عند مستوى
معنوية (.)α=0.05
ّ
بناء على ما سبق ،وفي ضوء تحقق الفرضيات الجزئية ،يمكن القول ان الفرضية العامة التي مفادها ( :توجد
عالقة بين االدمان على العمل والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية) ،قد تحققت.
خاتمة إ(اقتراحات وتوصيات):
توصلت هذه ّالدراسة إلى انه توجد عالقة ارتباطية موجبة متوسطة دالة إحصائيا بين االدمان على العمل
والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية حيث كانت قيمة معامل االرتباط المتعدد ( ،)0.46وباهمية نسبية
متفاوتة لعالقة االدمان على العمل بكل محور من خالل" :الطيبة" بمعامل ارتباط(" ،)0.46االنبساط"
بمعامل ارتباط(" ،)0.36الصفاوة" بمعامل ارتباط(" ،)0.26العصابية" بمعامل ارتباط(" ،)0.25يقظة
الضمير" بمعامل ارتباط( .)0.22كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستويات االدمان على
العمل ترجع إلى متغيرات (الجنس-السن-الخبرة -نمط الشخصية).
ّ
المتوصل إليها قام الباحثان بتقديم التوصيات والمقترحات التالية:
بناء على النتائج
 إجراء دراسات مقارنة حول االدمان على العمل وعالقته باإلعياء ) (Surmenageواإلجهاد )(Stressواالحتراق النفسي). (burnout
القيام بدراسات مشابهة للبحث الحالي على عينات مختلفة :المؤسسات التربوية-القطاع الصناعي...إلخ القيام بدراسات لفحص القدرة التنبؤية والتفسيرية لنموذج العوامل الخمسة للشخصية فيما يتعلقبالميوالت القهرية للفرد في بيئة العمل.
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 وضع برامج عالجية وإرشادية للوقاية والعالج من مخاطر النفسو-إجتماعية لإلدمان على العمل. عقد دورات تدريبية وندوات لتوعية العاملين في مختلف القطاعات بضرورة التوازن بين متطلبات الحياةالمهنية والحياة االجتماعية بدون إفراط وال تفريط.
قائمة المراجع:
االنصارى ،بدر( .)2000قياس الشخصية ،القاهرة ،دار الك تاب الحديث .االنصارى ،بدر( .) 2002المرجع فى مقاييس الشخصية :تقنين على المجتمع الكويتى ،القاهرة ،دار الك تاب الحديث.زهران ،حامد عبد السالم( .)2005الصحة النفسية والعالج النفسي ،عالم الك تب ،القاهرة.السليم ،هيلة عبد هللا( .)2006التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالعوامل الخمس للشخصية لدى عينة من طالبات جامعة الملكسعود ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،السعودية.
شفيق ،محمد( .)1985البحث العلمي .االسكندرية :المك تب الجامعي الحديث.عسلية ،محمد( .)2005سيكولوجية الشخصية ،مك تبة الطالب الجامعي ،غزة.
العنزي ،فهد( .(2007الوسواس القهري وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسمالعلوم االجتماعية ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض.
-Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1995). Primary traits of Eysenck’s P.E.N system: Three and five factor
solution. Journal of Personality and.
-Ewen, R. B. (1998). An Introduction to Theories of Personality. Mahwah
-Langevin.V et Boini.S(2017).Work addiction Risk Test:WART. Risques psychosociaux: outils
d’evaluation,INRS, n0 152, pp 143-146.
-NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
-Sheen.A.J (2013). Workaholism: la dependence au travail, une autre forme d’addiction. Revue medicine
liege, 68, pp 371-376.
-Social Psychology, 69 , 308-317.
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مـ ـ ــدى إستج ـ ـ ــابـ ـ ــة ب ــرإمج إلتكـ ــوين إلمستـ ـ ـ ــمر إسـ ـ ــاتذة إلتعــليم إلمتوسط لمتط ــلبات منــاهج إلصـ ــالح
(.)2003/2002
TITLE :Extent of response to the continuous training programs for teachers of
intermediate education to the requirements of the reform curricula (2002/2003).
د.بوعزة الصالح
ط د .امال بعيبش
جامعة محمد لمين دباغين سطيف -2الجزائر
إول .إلجانب إلنظري
 -1إلشك ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ـ ـ ـ ـ ــة:
يحظى موضوع التربية والتعليم في المجتمعات المعاصرة باهتمام مركزي من طرف مختلف الفاعلين
السياسيين والثقافيين واإلجتماعيين والتربويين (مصطفى محسن ،2005 ،ص ،)99وذلك للدور الهام الذي
يلعبه هذا القطاع في مختلف قطاعات اإلنتاج االخرى ،حيث يعتبر من احسن الحقول والمجاالت التي تسعى
إلى تنمية الموارد البشرية و في خضم التحوالت والتغيرات اله ـ ـ ـ ـ ــائلة المعرفية منها والتكنولوجية وتجارب
آ
اإلصالح والتجديد والتطوير التي يشهدها مجتمعنا االن ،والتي مست كل القطاعات بما في ذلك قطاع التربية
والتعليم ،اصبح االهتمام بكل عناصر النظام التربوي ضرورة ملحة لتحقيق الفاعلية في هذا النظام ،انطالقا
من إعادة النظر في البرامج والمناهج وصوال إلى قائد سيرورة هذه العملية "االستاذ" الذي تعددت وظائـفه بين
(مدرس ،موجه ،مسير ،مربي )...وازدادت متطلبات مهنته.
حيث و امام التطور المتسارع والذي لم يسبقه مثيل في شتى الميادين غدا من الضروري ان يتصدى االستاذ
لهذه المستجدات ليواكبها بل ليسبقها ،وعليه فإن الممارسات العملية لالساتذة تبقى معرضة للتغيير باستمرار
سواء فيما يتعلق بالمنهاج او طرق التدريس او طرق التقييم ،وحتى في العالقات العامة مع التالميذ والزمالء
والرؤساء.
"ان استعداد المعلمين لقبول هذه التغييرات غير كاف ،ويتم ايضا شجب الممارسات السابقة واعتبارها غير
مجدية ،لذلك يجد المعلمون انفسهم بين نقد الماضي والغموض الذي يكـتنف المستقبل"Kris Kyriacou( .
ترجمة وليد العمري ،2004 ،ص .)52
ونجد ان "من الدعوات التي تتردد حديثا في الكـتابات التربوية بانه ال تطوير للمنهج بدون تطوير المعلم وانه
ال يمكن إحداث التطوير المهني للمعلم بدون تطويره الشخصي ،وان المعلم له دور هام في تغيير عالم
المدرسة( ".محمد منير مرسي ،1999 ،ص .)150
ويقول كولجريف  Colgraveفي كـتابه المدرس والمدرسة" ،إن خالص التربية وإنقاذها من فسادها ال يكون
إال بتاثير المثقفين والخبراء والمدرسين والمدرسات على التالميذ الذين تحت رعايتهم"( .فايز مراد دندش
واالمين عبد الحفيظ ابو بكر ،2002 ،ص  ، )131الشيء الذي يفرض تدريب االستاذ وتكوينه باستمرار لمنع
تقادم مهاراته وتنميتها في كل الجوانب الجل إكسابه كـفاءة متجددة تمكنه من تلبية مقتضيات مهنته ومسايرة
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المستجدات ،بل وتجعله إطارا محركا لفاعليته .على ان يكون محتوى برنامج التكوين يراعي التطور المستمر
في المعرفة وعلوم التربية وتعقد الظاهرة التعليمية وتشعب ابعادها وعواملها ،وتكون فترة التكوين هادفة
بشكل فاعل ومستمر على الدوام.
وحتى تنوع برامج التكوين المستمر والتي تتجلى في اللقاءات التربوية والندوات التربوية والدروس التجريبية
والمجالس التعليمية فضال عن الزيارات الصفية ،والتي تستهدف تحسين العملية التعليمية وتطوير اداء
االستاذ واستمرار التكوين .وعليه فإن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو كما يلي:
إلى إي مدى تستجيب برإمج إلتكوين إلمستمر لستاذ إلتعليم إلمتوسط للمتطلبات إلمهنية ؟
فرضي ـ ـ ـ ــات إلدرإس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
إلفرضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلعامـ ـ ـ ـ ـ ــة :برامج التكوين المستمر لالستاذ تستجيب للمتطلبات المهنية في التعليم المتوسط.
إلفرضي ـ ـ ـ ـ ــات إلجزئيـ ـ ـ ـ ـ ــة:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث جنس االستاذ (ذكر ،انثى) في الموافقة على استجابة برامجالتكوين المستمر للمتطلبات المهنية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث تخصص االستاذ (علمي ،ادبي) في الموافقة على استجابة برامجالتكوين المستمر للمتطلبات المهنية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث خبرة االستاذ (اقدميته في منصب العمل) في الموافقة علىاستجابة برامج التكوين المستمر للمتطلبات المهنية.
إهمية إلبحث و إهدإفه :تتمثل اهمية هذا البحث في محاولة تسليط الضوء على وضعية االستاذ والذي يعد
العمود الفقري في النظام التربوي وذلك في إطار التغييرات واإلصالحات التنظيمية الحاصلة ،ومحاولة
الكشف وتقييم مدى استجابة برامج التكوين المستمر لهذه المتطلبات والتغييرات المهنية.
خاصة وان الكـثير من االساتذة يتعرضون لصعوبات تربوية وتعليمية وعملية خالل مزاولتهم لمهامهم في
ظل تعقد الظاهرة التعليمية وتشعب ابعادها وعواملها مع التطور المستمر في المعرفة وعلوم التربية.
و تتبع إهميته كذلك في التاكيد على ضرورة التكوين المستمر خاصة في مجال التعليم ،فإعداد اي مشروع
تنموي ،و وضع اية إستراتيجية تهدف إلى تطويرالمؤسسة التعليمية رهين بتكوين االستاذ تكوينا مستمرا ،و
توفير اإلمكانيات المادية والمعنوية التي يحتاجها اعتبارا انه العنصر الديناميكي اال كـثر حاجة فعليا إلى تنمية
قدراته باستمرار.
إما إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدإفه فتتمثل في:
 تقييم مدى استجابة برامج التكوين المستمر الستاذ التعليم المتوسط للمتطلبات المهنية. الكشف عن الفروق بين االساتذة من حيث الجنس في الموافقة على استجابة برامج التكوين المستمرللمتطلبات المهنية.
 الكشف عن الفروق بين االساتذة من حيث التخصص في الموافقة على استجابة برامج التكوين المستمرللمتطلبات المهنية.
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 الكشف عن الفروق بين االساتذة من حيث الخبرة في الموافقة على استجابة برامج التكوين المستمرللمتطلبات المهنية.
تحـ ـ ـ ــديـ ـ ــد إلمصـ ـ ـ ـ ــطلحـ ـ ـ ـ ــات:
تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف إلتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــن :يعرفه  " Menager,N,1985 Morineauهو السعي إلى البناء و إلى تحليل
المواقف البيداغوجية مع إمكان استثمارها من جديد في التكوين و في السلوك وفي تحليل المواقف
البيداغوجية المختلفة بقدر اإلمكان"( لحسن بوعبد هللا و محمد مقداد ،1994 ،ص)10
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإمج إلتك ـ ـ ـ ـ ــوين :هي االداة التي تربط االحتياجات التدريبية باالهداف ا لمطلوب تحقيقها من التدريب،
و بالمادة العلمية والوسائل واالساليب التدريبية مع بعضها البعض و بطريقة تكون ذات عالقة فيها بهدف
تنمية القوى البشرية الجل تحقيق اهداف المنظمة(.محمد عبد الفتاح ياغي ،1986 ،ص .)121
إستاذ إلتعليم إلمتوسط  :هم االساتذة الذين يقومون بالتدريس في مرحلة اعلى من المرحلة االولى داخل
المدارس ،ويتم تاهيلهم داخل كليات التربية لمدة  4سنوات وفق تخصص اكاديمي تربوي ،يمارسون بعده
المهنة وفقا لمعايير وقواعد تحددها السلطات التعليمية داخل الدولة( .احمد حسين اللقاني ،علي احمد
الجمل ،1999 ،ص .)223
إلمتطلبات إلمهنية :هي مقتضيات العمل و ما تتطلبه من قدرات و مهارات(.عاصم االعرجي ،1995 ،ص )211
و هي تشمل المهام و المسؤوليات او االدوار و المهارات و الخبرات التي يتطلبها عمل من االعمال او وظيفة من
الوظائـف (فارس بن عشيان العتيبي ،2005 ،ص .)50
إلصالح إلتربوي:اختلفت التعريفات حوله ،فهناك من يعتبره بانه تغيير ومن يراه بانه تجديد فيعرفه راوانتري
في معجمه بانه "التجديد" تطوير افكار وطرائق جديدة في التربية والسيما فيما يتعلق بالمنهج المدرسي(محمد
منير مرسي ،1999 ،ص .)7
إلدرإسات إلسابقة:
درإسة خليل إبرإهيم شبر:إثر ربط إلعدإد إلمهني للطالب إلمعلمين بالمحتوى إلعلمي للمناهج إلمدرسية
على تحصيل تالميذهم ( :)2000لقد انطلق الباحث من فرض مفاده انه ال اثر لربط اإلعداد المهني للطالب
المعلمين بالمحتوى العلمي للمناهج الدراسية على تحصيل تالميذهم وبعد تنفيذ اإلجراءات التجريبية باعتماد
مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وبعد استكمال المعالجات اإلحصائية الالزمة توصل الباحث إلى نفي الفرض
وهو ان االثر موجود ،وهو إيجابي ،اي ان ربط اإلعداد المهني للطلبة المعلمين بالمحتوى العلمي للمناهج
الدراسية ،ذو اثر فعال في زيادة تحصيل تالميذهم (خليل إبراهيم شبر ،2000 ،ص .)298 -261
درإسة دإن إشدن :إلصالحات في إلنظام إلتعليمي إلسترإلي :تناول اإلصالحات التي حدثت في النظام
التعليمي االسترالي ،وتوصل في دراسته إلى ان اإلصالحات التي حدثت لم تؤد إلى حل المشكالت االساسية
في التعليم مثل تحديد اهداف قومية دقيقة للتعليم وتطوير المناهج ،وتحقيق ال مركزية اإلدارة المدرسية ومنح
آ
السلطة للمحليات إلدارة شؤونها التعليمية والمدرسية ،ويستطرد اشدن قائال ان نقطة الضعف االساسية في
هذه اإلصالحات انها كانت تتوقف عند باب الفصل المدرسي ،وبالتالي فإن بقاء الوضع على ما هو عليه لن
يتفق مع الجديد القادم في اال لفية الثالثة(صاللة .)2005 ،وتفيدنا هاته الدراسة في الدراسة الحالية في انها
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تناولت موضوع التغيير من جانب اإلصالح واسفرت انه فشل ،وذلك قد يعود لعدم استجابة االستاذ
للتغييرات الحاصلة ،اي إبراز إلى اي مدى قد تكون سلبية وتؤدي إلى فشل هذه اإلصالحات او التعييرات،
وهذا يؤدي إلى التخلف والتضارب مع معطيات اال لفية الجديدة في كل المجاالت ،خاصة المعرفية منها.
درإسة  Lynch – L.C Yamagataمدى إستجابة برنامج تكنولوجي للتطوير إلمهني للحياة إلمهنية
للمعلمين ) 2003 (:اجرت  L.C Yamagata – Lynchدراسة ميدانية للبحث في مدى استجابة برنامج
تكنولوجي للتطوير المهني للحياة المهنية للمعلمين وقد جاء تساؤل البحث كالتالي :ما مدى تاثير إدماج البعد
التكنولوجي في برامج تكوين المعلمين في استجابة هذا البرنامج للحياة العملية؟ اما جمع البيانات فقد تم من
خالل تحليل الوثائق ،المقابالت ،المالحظة داخل الصف الدراسي .ومن اهم نتائج الدراسة ما يلي :لقد تمكن
المعلمون من إدارة وقتهم لكسب مهارات جديدة والثقة ايضا ،كما انهم حصلوا على االحترام من طرف
زمالئهم النهم امتلكوا منهجا تكنولوجيا ناجعا) ,Yamagata – Lynch L.C2003 605-591 pp, ( .
درإسة محمد ربابعة :تقويم برإمج تدريب إلمعلمين و إلمعلمات بالمحافظات إلجنوبية من إلردن على
تطبيق إلمناهج إلجديدة من طرف هؤلء إلمعلمين و إلمعلمات إنفسهم(  )1993قام محمد ربابعة بدراسة
ميدانية لتقويم برامج تدريب المعلمين والمعلمات بالمحافظات الجنوبية من االردن على تطبيق المناهج
الجديدة ،من طرف هؤالء المعلمين والمعلمات انفسهم .تمثلت اداة الدراسة في استبانة طبقت على عينة
عشوائية من مجتمع الدراسة وقد دلت النتائج على ان فقرات القوة التي سادت جميع البرامج هي :مساعدة
البرنامج على تناول الخبرات ووجهات النظر بين المتدربين وتميز المدربين بالكـفاءة وتمكنهم من المعلومات
والمهارات التي قدموها .مساعدة البرامج على تطوير وتعزيز عالقات شخصية بين المتدربين (محمد ربابعة،
 ،1993ص .)395 - 335
درإسة عيد عبد هللا شمالني :إثر إلبرإمج إلتدريبية و إلدإرية على إلمتدربين من حيث إدإئهم و سلوكهم و
معلوماتهم )1996(.اعدت في مركز التدريب اإلداري في شركة االتصاالت السعودية بالرياض .وقد هدفت هذه
الدراسة إلى معرفة االثر الذي تتركه البرامج التدريبية اإلدارية على المتدربين و هل تحقق االهداف المرجوة
آ
منها ،كذلك التعرف على اراء و اتجاهات المتدربين إضافة إلى التعرف على مدى إعداد و تنفيذ البرامج
التدريبية اإلدارية على اسس سليمة .و تعتبر هذه الدراسة من النوع التقييمي التي تشخص مدى فعالية البرامج
التدريبية في إكساب المتدربين المهارات و المعلومات الالزمة و إحداث التغيير المطلوب في سلوكهم و
اتجاهاتهم ليكونوا اكـثر ايجابية تجاه العمل .و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل توزيع استبيان
لتقصي اراء المتدربين في معرفة مدى استفادتهم من البرامج التدريبية التي التحقوا بها ،و اوضحت نتائج
الدراسة ان هناك خلال كبيرا في البرامج التدريبية  ،حيث اوضحت الدراسة ان هناك اتفاقا كبيرا بين
آ
المتدربين و رؤسائهم على ان البرامج التدريبية ال تحقق االثار المرجوة منها ،و ال تحدث التغيرات المطلوبة في
المتدربين ،ووجد ان هناك قصور في مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية  ،التنفيذ  ،التقييم ،و المدربين ،و
المحتوى التدريبي ،و الوسائل و االساليب التدريبية المستخدمة(.عيد عبد هللا شمالني.)1996 ،
إنوإع إلتكوين إلمستمر:
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إلتكوين قبل إلخدمة :و هو ما يعرف بإعداد االستاذ داخل كليات التربية ،و يعد بمثابة تاهيل مبدئي،
يكـتسب فيها االستاذ االساسيات الضرورية التي تؤهله لمهنة التعليم.
إلتكوين إثناء إلخدمة :يعرف التكوين اثناء الخدمة بانه نشاط مقصود يهدف إلى تجديد معلومات المعلم و
تنمية مهاراته باستمرار ،كما يساعد على جعل المعلم على علم بما يستجد من معلومات في مجال تخصصه و
في مجال التقنيات و الطرائق التعليمية مما يساعد على رفع مستوى اداء المعلم مهنيا(مايدة السلطي،المعلم و
النمو المهني (.)www.moe.gov.om
كما يعرفه غانم الشريف و حنان عيسى سلطان من نظرة تربوية بانه" كل برنامج منظم و مخطط يمكن
المديرين و المعلمين من النمو في المهنة التعليمية بال حصول على مزيد من الخبرات الثقافية و المسلكية و
كل ما من شانه ان يرفع من العملية التربوية و التعليمية و يزيد من طاقة الموظف اإلنتاجية(غانم الشريف و
حنان عيسى سلطان ،1982 ،ص .)16
ونجد ان هناك اهتماما متزايدا نحو قضية تطوير اداء المعلمين و تنمية مهاراتهم اثناء الخدمة ،و في هذا
المجال يرى محمد منير مرسي ان اإلصالح في اي مجتمع ال يعطي النتائج المرجوة بدون مشاركة المعلمين
اال كـفاء ،الذين يتمكنون من تحسين خبراتهم و مهاراتهم اثناء قيامهم بعملهم لتحقيق اقصى نماء ممكن
لجميع المتعلمين في شتى الجوانب و بصورة مستمرة(محمد االصمعي محروس سليم ،2005،ص .)628
وهناك ضرورة في ان تتميز تنمية المعلمين مهنيا بالشمول و التكامل و التجديد ،و ان تتسم بالعمق و
التركيز ،و ان تتجه باهدافها و وسائلها و طرقها إلى تربية الفرد تربية متكاملة تدفع به إلى تمثل المعارف
العلمية و التكنولوجية و اإلفادة منها في التجديد و التطور (.محمد االصمعي محروس سليم ،2005 ،ص )629
و عليه فإن التكوين المستمر يشتمل على النوعين السابقين.
إلعوإمل إلضرورية للتكوين إلمستمر لالستاذ:
الدعوة المعاصرة للتربية المستمرة لمواجهة المتغيرات العلمية والتكيف مع المتطلبات المستجدة والقدرةعلى التوافق مع هذه المتغيرات وتلك المتطلبات -.التدفق المعرفي وتضاعف المعرفة المتسارع في العلوم
والتكنولوجيا -المكـتشفات السيكولوجية الحديثة المتصلة بنمو الفرد في جوانبه المختلفة والعوامل المؤثرة
آ
في عمليات التعلم وطبيعته - .التقدم الكبير في طرائق وتقنيات التعليم والتعلم( .احمد النجدي واخرون،
 ،1999ص .)113
إهدإف إلتكوين إلمستمر لالساتذة:
 وقوف المعلمين على الحديث من طرق التدريس والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،وكيفية تطبيقتلك الطرق وهذه الوسائل بالفعل في مدارسنا -.وقوف المعلمين ايضا على الجديد من وسائل التقويم،
واالساليب الحديثة في االختبارات واالمتحانات الشفهية منها والتحريرية وكيفية استخدام بطاقات المالحظة
واالستبانات -.تنمية المعلمين في كافة الجوانب ،اكاديميا ومهنيا وشخصيا وثقافيا -.وايضا تنمية الجوانب
اإلبداعية للمعلمين وتحفيزهم على ان يشمل تدريسهم لبعض تلك الجوانب اإلبداعية -.ربط المعلم ببيئته
ومجتمعه المحلي ،وايضا مجتمعه العالمي ،وتدريبه على مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بين التالميذ وبين
بيئتهم المحلية ،ومهارات تنفيذ وتقويم هذا التخطيط( .علي راشد ،2002 ،ص .)180 ،179
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و عموما يمكن تقسيم االهداف إلى ثالثة انواع - :اهداف عادية تقليدية  -اهداف حل المشكالت  -اهداف
إبداعية  ( .محمد عبد الفتاح ياغي ،1986 ،ص .)11
مميزإت إلتكوين إلمستمر :يكسب الفرد الخبرة في بيئة العمل الواقعية -.يتيح للمتدرب تطبيق خبراته التي
تلقاها اثناء التدريب في ممارسته لعمله اليومي -.يساهم في تحديد االحتياجات التدريبية بدقة -.المحافظة على
الوقت من خالل انتظام مجموعات كبيرة من االفراد في التدريب دون انقطاعهم لفترات طويلة عن العمل-.
سرعة تدريب جميع االفراد على ما يستجد في مجال عملهم(.البقمي1420 ،هجري.)36 ،
إنوإع إلحاجات إلتكوينية:
حسب إلهدف –:احتياجات عادية لتحسين اداء العاملين _.احتياجات تشغيلية لرفع كـفاءة العاملين_.
احتياجات تطويرية لزيادة فعالية المنظمة.
حسب حجم إلتدريب :احتياجات فردية .احتياجات جماعية.
حسب إلفترة إلزمنية :احتياجات عاجلة .احتياجات قريبة المدى .احتياجات بعيدة المدى.
حسب إساليب إلتدريب :احتياجات التدريب العملي .احتياجات التدريب النظري.
حسب مكان إلتدريب :احتياجات تدريبية على راس العمل ،احتياجات تدريبية خارج العمل(.الحربي عبد
الرحمن عبد الحميد ،1986 ،ص .)77
تحديد عناصر عملية إلتكوين:
إلمتكونين (إلساتذة) :و يقصد بهم مجموع االساتذة العاملين بمهنة التدريس ،والذين التحقوا ببرامج
التكوين( .رشدي احمد طعيمة ،1999 ،ص .)241 ،240
إلمكونين:تتحدد الصفات التي ينبغي ان تتوفر عند المدرب في ضوء االدوار التي يجب ان يقوم بها ،فالمدرب
معلم و نموذج و مدير .و يتكون فريق المدربين عادة من -:مطوري المناهج - .مؤلفي الكـتب الجديدة-.
مستشاري المواد -.خبراء المركز القومي للبحوث التربية -.الحاصلين على درجات الدكـتوراه بالوزارة -.بعض
المتخصصين من اساتذة كليات التربية( .رشدي احمد طعيمة ،1999 ،ص .)251-250
اما إعدادهم :فيكون وفق خطتين إحداهما قصيرة المدى و االخرى طويلة المدى ،فبالنسبة للخطة قصيرة
آ
المدى فتكون في شكل برنامج توجيهي يضم اعضاء الفريق لتبادل االراء حول مبررات التطوير و اشكاله و
تدوم يوما واحدا او يومين على اال كـثر.اما الخطة بعيدة المدى فهي عبارة عن دورة تدريبية مكـثفة لمدة تتراوح
بين فصل دراسي و عام كامل يكـتسبون فيها المهارات االساسية للتدريب ،و من الممكن عقد اتفاقات ثقافية
بين الوزارة و بعض الجامعات االجنبية لتكوين المدربين.
إلمادة إلعلمية (محتوى البرنامج التكويني  -بيئة التكوين (.يوسف بن محمد القبالن ،1992 ،ص.)25
حسب نظرية التعليم التجريبي يمكن اعتبار اي برنامج تدريبي او دورة تدريبية يحتوي على درجات من
التوجيه تجاه احد اشكال او اساليب التعلم االربعة الواردة في نموذج التعلم التجريبي لـ كولب و هي :االسلوب
الفعال ،و االسلوب اإلدراكي -الحسي ،و االسلوب الرمزي ،و االسلوب السلوكي ،حيث انها تفيد ضمنا في
المناخ العام الذي تخلقه ،و المهارة او الشكل التعليمي الخاص الذي يحتاجونه (سيف عبد العزيز السيف،
.)1992
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إلتكوين إلمستمر في إلجزإئر :عملت وزارة التربية الوطنية على إعداد برنامج تاهيلي خاص باالساتذة العاملين
بالميدان ،باالشتراك مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،لتكوينهم تكوينا علميا بالموازاة مع القيام
بعملهم ،يتضمن البرنامج المسطر ما يلي( وزارة التربية الوطنية ،التكوين اثناء الخدمة لفائدة معلمي التعليم
االبتدائي و اساتذة التعليم المتوسط ،)2005 ،يهدف هذا التكوين إلى تحسين مستويات تاهيل المعلمين و
االساتذة و توحيدها ،و ذلك برفع مستواهم التاهيلي ليطابق الملمح المحدد حاليا للتكوين االولي الخاص
بهاتين الفئتين ،و تنقسم إلى:
اهداف معرفية ،االهداف الوجدانية ،االهداف المهارية(رشدي احمد طعيمة ،1999 ،ص.)242-243
إصالحات إلفترة إلخيرة من إلقرن إلعشرين :كانت إصالحات جزئية حيث قامت بإدخال نموذج التدريس
الهادف في نهاية الثمانينات ،وتم تعديل إجراءات القبول في السنة االولى من التعليم الثانوي ،و بعد ذلك
شرع المجلس االعلى للتربية منذ تنصيبه في  1996إلى بذل مجهودات كبيرة لوضع تصور شامل إلصالح
المنظومة التربوية ،وقد استطاع ان يخرج بعد سنتين من تاسيسه بوثيقة قاعدية ،نوقشت في ندوة وطنية
بين  28و  29جوان  ،1998و اهم ما برز فيها هو اقتراح المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة كما طرح
فكرة التقسيم الجديد لهيكلة التعليم االساسي ،و ذلك بتقسيمه إلى طورين :الطور االول مدته ( 5سنوات)
والطور الثاني مدته ( 4سنوات) كبديل للنظام المعمول به ،مع إضافة سنة جديدة للتعليم التحضيري تكون
إجبارية"( ،تيلوين حبيب ،دون سنة ،ص  .)215ثم و في سنة  1999شهدت الجزائر انتخاب رئيس جديد
للدولة و الذي قام بحل المجلس االعلى للتربية ،و اسس اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية ،والتي
خرجت بعد  4سنوات من تاسيسها بما يسمى باإلصالح التدريجي للمنظومة التربوية الجزائرية ،من خالل
إصدار وزارتها للتربية الوطنية مجموعة من المراسيم المتعلقة بالتحضير لهذا اإلصالح ،و الجاري العمل به
ابتداء من الموسم .2004-2003
ثانيا .إلجانب إلميدإني للدرإسة:
مجتمع إلدرإسة :يتكون مجتمع البحث من اساتذة التعليم المتوسط لمتوسطات مدينة باتنة للسنة الدراسية
.2014/2013
إلمنه ـ ـ ـ ـ ــج  :تم استخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام المنهج الوصفي النه المنهج االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب له ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
إلعين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :بما ان مجتمع الدراسة يشمل اساتذة التعليم المتوسط ،فقد تم اختيار العينة بطريقة
عشوائية ،شملت العينة  70فردا من ذكور و إناث مختلفي التخصصات ( علمي ،ادبي) و الخبرة(االقدمية في
منصب العمل).
توزيع إفرإد إلعينة إلكلية حسب:
حسب إلجنس:
الجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

التك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

النسب ـ ـ ـ ـ ــة

ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

29

41.42%
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ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثى

41

58.57 %

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

70

100 %

جدول يبين توزيع افرد عينة الدراسة حسب الجنس
يبين الجدول ان عدد اإلناث اكبر من عدد الذكور حيث كانت نسبة اإلناث 58.57 %بينما كانت نسبة
الذكور ، 41.42%و هذا يدل على ان المراة لها مكانة إجتماعية مرموقة  ،و قد اصبحت المراة تكـتسح مجال
العمل في كل مكان  ،و هي اكـثر ميال للتعليم من الرجل.
حسب إلتخصص(طبيعة إلمادة إلمدرسة):
التخ ـ ـصـ ــص

التكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

النس ـ ـ ـ ـ ــبة

عل ـ ـ ـ ــمي

36

51.42 %

ادب ـ ـ ـ ـ ــي

44

62.85 %

المجموع

70

100 %

جـ ـ ـ ـ ـ ــدول يبين توزيع افراد عينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدراسة وفقا لتخصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
يبين الجدول ان االساتذة ذوي التخصص االدبي اكـثر من االساتذة ذوي التخصص العلمي بنسبة  62.85إلى
 51.42و هذا راجع إلى كـثرة المواد االدبية وقلة المواد العلمية و التي تقتصر على ثالثة مواد وهي :الرياضيات،
العلوم الطبيعية ،العلوم الفيزيائية اما الم ــواد االدب ـ ـ ـية فهي الفلسـ ـ ـ ـ ــفة واالدب واإلجتماعيات وغيرها.
حسب إلخبرة(إلقدمية في منصب إلعمل):
الخـ ـ ـ ــبرة

التكـ ـ ـ ـ ـرار

النسبـ ـ ـ ـ ــة

اقل من  05سنوات

05

07.14 %

من  10 – 05سنوات

07

10 %

من  15 – 10سنــة

10

14.28 %

من  20 – 15سنة

15

21.42 %

من  25 – 20سنة

18

25.71%

اكـثر من  25سنة

15

21.42 %

المجموع

70

100 %

جدول يبين توزيع افراد عينة الدراسة حسب الخبرة .
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يبين الجدول ان عدد كبير من االساتذة يتمركزون بين  25-20سنة بنسبة  25.71ثم تليها فئة اكـثر من 25
سنة ونسبة من  20-15سنة بنسبة  ، 21.42ثم تليها فئة من  15-10سنة بنسبة  ، 14.28تليها فئة  10-05سنة
بنسبة  ،10ثم تليها فئة اقل من  05سنوات بنسبة  ،07.14و هـ ـ ـ ـ ــذا راجع إل ـ ـ ـ ـ ــى ان الجزائر بعد اإلصالحات
االخيرة عملت على تخريج إطارات جزائرية في مج ـ ـ ـ ـ ــال التعليم ،فعملت على إعدادهم بسرعة و من ثم
توظيفهم عند فتح المؤسسات التعليمية مباشرة و ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ما يبرر كون معظم االساتذة ذوو خبرة عالية ،ثم و
بزيادة عدد التالميذ و زيادة المؤسسات التعليمية زاد عدد االساتذة ذوو الخبرة المتوسطة ثم ذوو الخبرة
القليلة.
إدوإت إلدرإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
اإلستبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  :يشمل استبيان الدراسة على ثالثة( )03محاور رئيسية هي:
واقع برامج التكوين المستمر لالستاذ و مدى مالءمتها لحاجة العمل من  20ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند -.المتطلبات المهنية
لإلصالح الجديد من  12بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد - .استجابة برامج التكوين للمتطلبات المهنية من  8بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود.
اما عن بدائل اإلختيار فارتات الباحثة ان تضعها على ثالثة( ) 03بدائل لكي تكون اإلجابة واضحة و محددة و
هي :موافق  ،محايد  ،غير موافق .حيث كان للبديل :موافق  03درجات-.محـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  02درجات-غ ـ ـ ـ ـ ـ ــير
موافق  01درجة.
إلخصائص إلسيكو مترية لالستبيان:
إلثـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات :و للتاكد من ثبات اإلستبيان تم حساب معامل الثبات الفا كرونباخ باستخدام البرنامج اإلحصائي
 SPSSعلى عينة مكونة من 10افراد ال ينتمون لعينة الدراسة فكانت ALFA=0.60 :و عليه فاالستبيان ثابت.
إلص ـ ـ ـ ـ ــدق  :و قد تم حساب الصدق الذاتي و الذي يساوي جذر الثبات فكانت النتيجة الصدق الذاتي =0.74
إلساليب إلحصائية لمعالجة إلبيانات :تم االستعانة ببرنامج  SPSSفي معالجة البيانات حيث تضمنت
االساليب اإلحصائية التالية:
إلتكرإرإت و إلنسب إلموئية :لوصف خصائص افراد مجتمع الدراسة و المتغيرات الديموغرافية وتحديد
استجابات االفراد نحو مدى استجابة برامج التكوين المستمر للمتطلبات المهنية الجديدة.
إلوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط إلحسابي  :لمعرفة متوسط كل عبارة من عبارات االستبيان بالنسبة للمحور التابعة له.
إلنحـ ـ ـ ـ ـ ــرإف إلمعياري :و قد تم استخدامه في الدراسة لتحديد درجة التشتت في استجابات افراد العينة.
إلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كرون ـ ـ ـ ـ ـ ــباخ  :لقياس ثبات اإلستبيان.
إختبار كا : 2تحليل بيانات على صورة تكرارات مثل التكرارات الناتجة من االستجابة (نعم ،ال) او (موافق،
ارفض ،متردد) او غير ذلك.
Anovaإختبار :معرفة العالقة بين المتغيرات المستقلة و المحاور إلثبات صحة الفرضيات.
إلم ـ ـ ـ ـ ــدى :و ذلك بحساب طول خاليا مقياس ليكرت.
عرض و مناق ـ ـ ـ ـ ـ ــشة إلنتائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج:
و إقع إلتكوين إلمستمر و مدى مالءمته لحاجة إلعمل
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المجموع

درجة الحرية

مستوى الداللة

70

2

0.05

المتوسط الحسابي
العام
1.21

المركز الديمقراطي العربي
اإلنحراف المعياري
1.30

جدول يوضح استجابات افراد العينة واقع التكوين المستمر و مالءمته لحاجة العمل.
نالحظ من الجدول ان قيمة كا 2الحسابية اكبر من قيمة كا 2الجدولية عند درجة حرية تساوي  2ومستوى
داللة يساوي  ،0.05ما عدا في العبارتين ( )06و ( )13فكانت كا 2الجدولية اكبر من كا 2الحسابية.
مما يشير في الحالة االولى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الواقعية و التكرارات المتوقعة اي
وجود اختالفات دالة في استجابات االساتذة على العبارات المختلفة لهذا المحور ما عدا في العبارتين ( )06و
العبارة (13حيث كانت كا 2الجدولية( )5.99اكبر من كا 2الحسابية ( )0.37( ،)4.91على التوالي عند درجة
حرية تساوي  2و مستوى داللة يساوي  ، 0.05و هذا يدل على عدم وجود فروق دالة في استجابات المعلمين
على هاتين العبارتين .و قد كان اعلى متوسط حسابي  2.97للعبارة ( )04بانحراف معياري قدره  0.27و
يستنتج من ذلك ان االساتذة متحمسين للتغيير و اإلصالح و هم موافقون على تطوير التعليم بإدخال
التكنولوجيات الحديثة فيه ،و ذلك من اجل مواكبة التطورات ،و قد كانت نسبة الموافقة على هذه العبارة
عالية جدا بلغت . %98.57كما نجد ان ادنى متوسط حسابي هو  1.56للعبارة ( )18بانحراف معياري قدره ،2.1
و يشير ذلك إلى ان هناك إجماع بين االساتذة على انه ال تتوفر إمكانات للتكوين ،و ذلك بنسبة  .%15.71و
يشير الجدول إلى ان المتوسط العام للمحور يساوي  ،2.21و يستنتج من ذلك ان برامج التكوين المستمر
تالئم حاجة العمل بدرجة متوسطة.
إلمتطلبات إلمهنية:
المجموع

درجة الحرية

مستوى الداللة

70

2

0.05

المتوسط الحسابي
العام
2.59

اإلنحراف المعياري
2.93

جدول يوضح استجابات افراد العينة حول المتطلبات المهنية.
نالحظ من الجدول ان قيمة كا 2الحسابية اكبر من قيمة كا 2الجدولية عند درجة حرية تساوي  2ومستوى
داللة يساوي  ،0.05مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الواقعية و التكرارات
المتوقعة ،اي وجود اختالفات دالة في استجابات االساتذة على العبارات المختلفة لهذا المحور.
وقد كان اعلى متوسط حسابي قدره  2.91للعبارة ( )29بانحراف معياري قدره  ،3.14و يستنتج من ذلك ان
االساتذة مهتمين بتطوير انفسهم و ذلك لمواكبة التطورات و منعا لتقادم مهاراتهم ،و ذلك بنسبة .%92.85
كما نجد ان ادنى متوسط حسابي قدره  1.49للعبارة ( )32بانحراف معياري قدره  ،3.74و هذا يدل ان معظم
االساتذة ال يوافقون على هذه العبارة النهم يرون ان لنجاح اي برنامج تكويني يجب ان يبدا باالستاذ اوال و تهيئة
كل الظروف امامه من جميع النواحي ،و ذلك بنسبة .%71.42و يشير الجدول إلى ان المتوسط العام للمحور
قدره  ،2.59و يستنتج من ذلك ان االساتذة يرون ان المتطلبات المهنية التي تطلبها منهم اإلصالح الجديد
عالية.
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اما فيما يتعلق بابرز المتطلبات المهنية التي تطلبها اإلصالح التربوي فهي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب
متوسطاتها ;وهنا ناخذ بعض االمثلة على النحو التالي:
 – 1العبارة رقم (" )29تهتم بتطوير نفسك باستمرار"  – 2العبارة رقم (" )27تطلب منك اإلصالح الجديد
التعامل مع منهاج جديد"  – 3العبارة رقم (" )22تطلب منك اإلصالح الجديد زيادة ادائك في العمل" – 4
العبارة رقم (" )24تطلب منك اإلصالح الجديد استخدام كـتاب مدرسي مطور"  – 5العبارة رقم (" )23تطلب
منك اإلصالح الجديد مواكبة التطورات المعرفية السريعة"  – 6العبارة رقم (" )26تطلب منك اإلصالح
الجديد استخدام طرق تقييم متنوعة"  – 7العبارة رقم (" )30تطلب منك اإلصالح الجديد العمل بجهاز
الكمبيوتر و وسائل حديثة اخرى"
 – 8العبارة رقم (" )21تطلب منك اإلصالح الجديد القيام باعمال المهنة بكـفاءة"  – 9العبارة رقم (" )25
تطلب منك اإلصالح الجديد استخدام طرق تدريسية متنوعة"  – 10العبارة رقم (" )28توجد رغبة عند
االساتذة في إتقان المهارات الجديدة"  – 11العبارة رقم (" )31يجب تكوين االستاذ على اإلصالح الجديد قبل
تطبيقه"
 – 12العبارة رقم (" )32ليس لنجاح التكوين اي عالقة بالحالة النفسية و االجتماعية و المادية لالستاذ"
مدى إستجابة برإمج إلتكوين إلمستمر للمتطلبات إلمهنية:
المجموع

درجة الحرية

مستوى الداللة

70

2

0.05

المتوسط الحسابي
العام
62.5

اإلنحراف المعياري
4.27

جدول يوضح استجابات افراد العينة حول مدى استجابة برامج التكوين المستمر للمتطلبات المهنية.
نالحظ من الجدول ان قيمة كا 2الحسابية اكبر من قيمة كا 2الجدولية عند درجة حرية تساوي  2و مستوى
داللة يساوي  ،0.05ما عدا في العبارة ( )38فكانت كا 2الجدولية اكبر من كا 2الحسابية عند درجة حرية
تساوي  2و مستوى داللة يساوي .0.05
مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الواقعية و التكرارات المتوقعة ،اي وجود
اختالفات دالة في استجابات االساتذة على العبارات المختلفة لهذا المحور ،ما عدا العبارة "الدورات التكوينية
تحقق االهداف المرجوة منها" حيث كانت كا2الجدولية ( )5.99اكبر من كا2الحسابية ( )3.80عند درجة حرية
تساوي  2و مستوى داللة يساوي  ،0.05و عليه ال توجد فروق في استجابات االساتذة على هذه العبارة .وقد
كان اعلى متوسط حسابي قدره  2.91للعبارة "قبل اي إصالح يجب تكوين االستاذ عليه" بانحراف معياري
قدره  3.97و يستنتج من ذلك ان تكوين االستاذ و تحضيره ماديا و معنويا من اهم خطوات نجاح اإلصالح في
تحقيق اهدافه و بلوغ مسعاه ،و ذلك بنسبة  .%94.28كما نجد ان ادنى متوسط حسابي قدره 2.17للعبارة
"الدورات التكوينية تحقق االهداف المرجوة منها" بانحراف معياري قدره  4.36و هذا يشير إلى ان برامج
التكوين مازالت بها بعض النقائص النها ال تحقق اهدافها كاملة ،لذا يجب تداركها ،و كان ذلك بنسبة موافقة
قدرها .%44.28
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و يشير الجدول ان المتوسط العام للمحور  ،2.56و يستنتج من ذلك ان االساتذة يرون ان برامج التكوين
المستمر تستجيب للمتطلبات المهنية بدرجة عالية رغم وجود بعض النقائص.
اما فيما يتعلق بابرز مظاهر استجابة البرامج التكوينية فهي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب متوسطاتها على النحو
التالي:
 – 1العبارة "قبل اي إصالح يجب تكوين االستاذ عليه"  – 2العبارة "نجاح اإلصالح يتوقف إلى حد كبير على
هذا التكوين لالستاذ" محايدين و  %5.71غير موافقين – 3 .العبارة "تؤثر برامج التكوين المستمر في دعم و
اكـتساب مهارات جديدة لالساتذة
 – 4العبارة "تساعد برامج التكوين المستمر االستاذ في اداء اعماله بفعالية و كـفاءة"  – 5العبارة "تؤثر برامج
التكوين المستمر في تنمية روح الفريق الواحد"  – 6العبارة "تؤثر برامج التكوين المستمر في تنمية الثقافة و
الوعي االجتماعي"  – 7العبارة "تستجيب الندوات التربوية و االيام الدراسية لمتطلبات التغيير الحاصلة في
المنهاج"  – 8العبارة "الدورات التكوينية تحقق االهداف المرجوة منها".
عرض و تحليل نتائج إلستبيان:
حسب متغير إلجنس:
المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

واقع التكوين
المستمر و مدى
مالءمته لحاجة
العمل

بين المجموعات

69.946

1

69.946

داخل المجموعات

3130.640

68

46.039

المجموع

2300.586

69

بين المجموعات

18.968

1

18.968

داخل المجموعات

1031.332

68

15.167

المجموع

1050.300

69

بين المجموعات

42.030

1

42.030

داخل المجموعات

635.456

68

9.345

المجموع

677.486

69

المتطلبات المهنية

استجابة برامج
التكوين المستمر
للمتطلبات
المهنية

قيمة F

1.519

1.251

4.498

مستوى
الداللة p

0.222

0.267

0.038

دال عند 0.05
جدول يوضح نتائج تحليل التباين لفروق استجابات المبحوثين إزاء متغيرات الدراسة ترجع إلى الجنس.
يوضح الجدول ان قيمة  Pفي المحور االول ( واقع التكوين المستمر و مدى مالءمته لحاجة العمل) ،و
المحور الثاني ( المتطلبات المهنية ) اكبر من قيمة مستوى الداللة و هذا معناه انه توجد فروق ذات داللة
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آ
إحصائية تعزى لمتغير الجنس في هذين المحورين ،و هذا يدل على وجود اراء متشابهة بين افراد عينة
الدراسة حول هذين المحورين.اما في المحور الثالث ( مدى استجابة برامج التكوين المستمر للمتطلبات
المهنية ) فكانت قيمة  ) 0.03 ( Pاقل من قيمة مستوى الداللة  0.05و هذا معناه انه توجد فروق ذات داللة
آ
إحصائية تعزى لمتغير الجنس في هذا المحور ،اي يوجد اختالف في اراء الجنسين حول مدى استجابة برامج
التكوين المستمر للمتطلبات المهنية.
حسب متغير إلتخصص إل كاديمي لالستاذ:
المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

واقع التكوين
المستمر و مدى
مالءمته لحاجة
العمل

بين المجموعات

103.720

1

103.720

داخل المجموعات

3096.865

68

45.542

المجموع

3200.586

69

بين المجموعات

18.526

1

18.526

داخل المجموعات

1031.774

68

15.173

المجموع

1050.300

69

بين المجموعات

2.689

1

2.689

داخل المجموعات

674.797

68

9.923

المجموع

677.486

69

المتطلبات
المهنية

استجابة برامج
التكوين المستمر
للمتطلبات
المهنية

مستوى
الداللة p

قيمة F

0.136

2.277

0.273

1.221

0.604

0.271

دال عند 0.05
جدول يوضح نتائج تحليل التباين لفروق استجابات المبحوثين إزاء متغيرات الدراسة التي ترجع إلى التخصص
يوضح الجدول ان جميع قيم  Pاكبر من قيمة مستوى الداللة . 0.05معناه انه توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير التخصص في كل محاور الدراسة ( واقع التكوين المستمر ومدى مالءمته لحاجة
العمل ،المتطلبات المهنية ،مدى استجابة برامج التكوين المستمر للمتطلبات المهنية) و هذا يدل على وجود
آ
اراء متشابهة بين افراد عينة الدراسة حولها.
حسب متغير إلخبرة إلمهنية لالستاذ:
المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط
المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة p

واقع التكوين

بين المجموعات

268.345

5

53.669

1.171

0.333
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المستمر و مدى
مالءمته لحاجة
العمل

داخل المجموعات

2932.241

64

المجموع

3200.586

69

المتطلبات المهنية

بين المجموعات

151.265

5

30.253

داخل المجموعات

899.035

64

14.047

المجموع

1050.300

69

بين المجموعات

80.059

5

16.012

داخل المجموعات

597.427

64

9.335

المجموع

677.486

69

استجابة برامج
التكوين المستمر
للمتطلبات
المهنية

45.816

2.154

1.715

دال عند 0.05
جدول يوضح نتائج تحليل التباين لفروق استجابات المبحوثين إزاء متغيرات الدراسة التي ترجع إلى الخبرة
المهنية.
يوضح الجدول انه التوجد فروق ذات دال لة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة المهنية في كل المحاور ( واقع
التكوين المستمر و مدى مالءمته لحاجة العمل ،المتطلبات المهنية ،مدى استجابة برامج التكوين المستمر
آ
للمتطلبات المهنية ) .و هذا يدل على وجود اراء متشابهة بين افراد عينة الدراسةحولها.
إلت ـ ـ ـ ــوصي ـ ـ ـ ـ ـ ــات:
 دعم التكوين الذاتي لالستاذ و تزويده بكل المستجدات من خالل ربط إدارات التعليم بقواعد المعلومات والمستجدات في برامج التكوين.
 توصيف الوظائـف التعليمية و تحديد الكـفايات الالزمة حتى يسهل ترجمتها إلى برامج تكوينية وفق الحاجاتالتكوينية.
 متابعة و تقويم برامج التكوين. دعم ميزانية التكوين إلحداث النقلة النوعية في مخرجات العملية التكوينية و التغلب على سلبيات و مشاكلالعملية التدريبية خاصة من الناحية االقتصادية.
 كذا يجب االهتمام بالجوانب االجتماعية و المعنوية لالستاذ عند تنفيذ البرامج. تحديد اماكن التكوين المناسبة و توفير وسائل التكوين ،و كذلك تحديد الوقت و الزمن المناسبين لعقدتلك البرامج.
 تضمين برامج التكوين المستمر بعض مواد العالقات اإلنسانية و الثقافة العامة للمساهمة في تغيير اتجاهاتاالفراد و سلوكاتهم نحو الهدف المنشود.
 ايضا يجب االهتمام بالمكونين لما له من اثر فعال في نجاح البرامج و تحقيق االهداف.102
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 إشراك المعلمين و االساتذة في وضع برامج التكوين المستمر. التحسين الكمي و النوعي لبرامج التكوين بحيث تتالءم مع حاجات العمل. االهتمام بالجوانب العملية و التطبيقية عند تنفيذ البرامج التكوينية و تحقيق التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي.
 تطوير المسار الوظيفي لالستاذ.ق ـ ـ ـ ـ ــائمة إلمرإج ـ ـ ـ ـ ــع :
– احمد حسين اللقاني و علي احمد الجمل ،1999 ،معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس ،ط،2
عالم الكـتب.،
– يوسف بن محمد القبالن ،1992،اسس التدريب اإلداري مع تطبيقات عن المملكة العربية السعودية) ،ط ،2دار عالم
الكـتب ،الرياض،
– كريس كيرياكو  ،2004 ،Chris kyriacauالضغط و القلق لدى المعلمين ،ترجمة وليد العمري ،مراجعة و تقديم محمد جهاد
جمل ،ط ،1دار الكـتاب الجامعي.
– لحسن بو عبد هللا ،محمد مقداد ،1994 ،تقويم العملية التكوينية في الجامعة – دراسة ميدانية بجامعات الشرق الجزائري ،
ديوان المطبوعات الجامعية ،،الجزائر.
– محمد عبد الفتاح ياغي ،1986 ،التدريب اإلداري بين النظرية و التطبيق  ،عمادة شؤون المكـتبات ( جامعة الملك سعود)،
الرياض .
– مصطفى محسن ، 2005 ،التربية و تحوالت عصر العولمة ،مداخل للنقد واالستشراف ،ط ،1المغرب المركز الثقافي العربي.
– عاصم االعرجي ،1995 ،دراسات معاصرة في التطوير اإلداري ،دار الفكر العربية.
– عبد الناصر محمد رشاد ،1997 ،التعليم والتنمية الشاملة ،دراسة في النموذج الكوري ،تقديم عبد الغني عبود ،ط ،1دار
الفكر العربي ،القاهرة.
– علي راشد ،2002 ،خصائص المعلم العصري وادواره اإلشراف عليه ،تدريبه ،ط ،1دار الفكر العربي.
– فايز مراد دندش و االمين عبد الحفيظ ابو بكر ،2002 ،دليل التربية العملية وإعداد المعلمين ،اإلسكندرية ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة و النشر.
– رشدي احمد طعيمة ،1999 ،المعلم – كـفاياته ،إعداده ،تدريبه ،ط ،1القاهرة ،دار الفكر العربي.
– رشدي احمد طعيمة و محمد بن سليمان البندري ،2004 ،التعليم الجامعي بين رصد الواقع ورؤى المستقبل ،ط ،1دار
الفكر العربي.
– تيلوين حبيب ،التكوين في التربية ،ط ،2الجزائر :دار العرب للنشر ،دون سنة .
– محمد ربابعة ،1993 ،تقييم معلمي و معلمات المحافظة الجنوبية من االردن لبرامج تدريبهم على تطبيق المناهج الجديدة،
مجلة ابحاث اليرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،العدد.04
– سيف عبد العزيز السيف ،1992 ،تحسين التدريب في القطاع العام ،اإلدارة العامة ،عدد .74
– صاللة ، 2005 ،اتجاهات التغيير التربوي و انعكاساتها المستقبلية على إصالح اإلدارة المدرسية و تطويرها ،بحوث و مقاالت
تعليمية تربوية.
– رضا تير ، 2002 ،وجهة نظر تحليلية حول عمليتي التدريب و تحسين المستوى – نموذج مقترح ،مجلد  ،12عدد  ،23إدارة
مركز التوثيق و البحوث اإلدارية ،الجزائر.
– خليل إبراهيم شبر ،2000 ،اثر ربط اإلعداد المهني للطلبة المعلمين بالمحتوى العلمي للمناهج الدراسية في تحصيل
تالميذهم ،المجلد  ،14العدد  ،54المجلة التربوية.
– سامر عبيد هللا الصاعدي ،2003 ،دور برامج التدريب على راس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفاع المدني – دراسة
تطبيقية بمنطقة المدينة المنورة  ،رسالة ماجيستير ،اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية .
– عبد الرحمن فراج الشهري ،1988 ،دور التدريب في تنمية مهارات رجال االمن في المملكة العربية السعودية ،رسالة
ماجيستير ،المركز العربي للد راسات االمنية و التدريب الرياض .
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– عيد عبد هللا شمالني ،1996 ،اثر البرامج التدريب و اإلدارية على المتدربين  -دراسة ميدانية على مركز التدريب في االتصاالت
السعودية بالرياض ،رسالة ماجستير ،اكادي مية نايف العربية ،الرياض.
– فارس بن عشيان العتيبي ،2005 ،مدى توافق برامج التدريب للعاملين في امن السفارات مع متطلبات ادائهم الوظيفية –
دراسة تطبيقية على منسوبي إدارة االمن السعوديين العاملين في سفا رات خادم الحرمين الشريفين ،رسالة ماجستير ،جامعة
نايف العربية للعلوم االمنية.
– شاكر بن احمد الشريف ،2000 ،اتجاهات موظفي الخدمة المدنية في مجلس الشورى نحو تدريبهم اإلداري ،رسالة ماجستير،
جامعة الملك سعود ،كلية العلوم اإلدارية الرياض .
مايدة السلطي ،المعلم و النمو المهني/ htm1/file10/issue2http://www.moe.gov.om/moe/eduinfoمنظور
االساسي
التعليم
من
المستمر
التكوين
خنيجر،
الصغير
محمد
./alharaka/janvier /janv20/10http://cdrom.cosef.ac.ma/contenuarab 2000Doc
محمد حسن الصائغ ،المعلم كيف يتم إعداده؟=http://www.bab.com/articles/full article.cfm ?id1380 المعهد الوطني ل تكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم ،التشريع المدرسي و القانون ،الجزائر.http://www.infpe.edu.dz
 المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم ،النظام التربوي و المناهج التعليمية ،الجزائر. .http://www.infpe.edu.dz.
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استخدام مدخل النظم في وضع خطة استراتيجية للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع
The use of the systems approach in preparing a strategic plan to overcome the
phenomenon of the street children
د .صفاء عبد العزيز ابو سعده
مدرس ادارة العمال
جامعة السويس -مصر
مقدمة:
على الرغم من الجهود الهائلة المبذولة من قبل الدول العربية واالجنبية لمحاولة القضاء على ظاهرة اطفال
الشوارع  ،إال انها ركزت على الناحية الشكلية والوصفية بدرجة كبيرة ،اما الناحية الموضوعية لحل المشكلة،
فلم تنظر لها نظـرة متعمـقــة لوضع حــل جذري للقضاء علـى هذه الظــاهـرة ،حيث تم وضع حلول جزئية وليست
جذريه ،فهناك حلول احادية وحلول شاملة باستخدام نظرية المنظومات المتكاملة ،وبالتالي مايحدث هو
اختفاء جزئي للظاهرة لفترة زمنية مؤقتة ثم تظهر براثنها من جديد لتهدد بالخطر الداهم امن المجتمع.
وتعد مشكلة اطفال الشوارع من اخطر المشاكل الماثلة امام المجتمع باثره  ،حيث انها تشكل قنبلة
موقوتة تكاد تنفجر في اي وقت فتهدد امن المجتمع.
فاطفال الشوارع يشكلون خط ًرا داهم على المجتمع  ،وهم صغار يتشبعون بالجوع والفقر والحرمان والمرض
وال يجدوا من يؤويهم او يخفف عنهم االمهم ،وبالتالي يصبحون اشراس كاالسد الجائع الذي يريد ان يلتهم
فريسته دون شفقة او رحمة .هؤالء االطفال يتحولون من ابرياء إلى اشقياء ومن المسئول؟!.ال شك ان هؤالء
االطفال ضحية المجتمع باثره.
وتعتقد الباحثة ان القضاء على هذه الظاهرة ينبغي ان يكون في ظل منظومة متكاملة ،فالبد من تضافر
الجهود .وقد ان االوان ان تتحد االفكار والجهود وتكمل بعضها البعض حتى يمكن وضع حل جذري لهذه
الظاهرة وهو ما يسعى البحث لتحقيقه من خالل مقترح في ظل منظومة متكاملة تساعد في القضاء على
الظاهرة من جذورها وتؤدي إلى استفادة الدولة من راس المال الفكري المهدر والذي يمثل قنبلة موقوتة
"والمتمثل في اطفال الشوارع ".
فلو تاملنا المنظومة المتكاملة للجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع لتبين للبحث ما يلي :
مصادر

مدخالت

عمليات

مخرجات

ـ الشوارع ـ اطفال الشوارع ـ التاهيل النفسي والمعنوي ال ـ اطفال اسوياء ـ المجتمع المحلي
ـ اصدقاء للمجتمع ـ القوات المسلحة
 .اسفل الكباري ـ الجمعيات االهلية ـ االسر البديلة
 .الحدائق ـ وزارة الصحة ـ الرعاية الصحية ـ الوالء للمجتمع ـ تعمير الصحراء
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ـ االنتماء للوطن ـ خط دفاعي
 .محطات السكك ـ وزا رة التربية والتعليم ـ التعليم
الحديدية ـ وزارة الداخلية ـ االمن االجتماعي ـ فنيين بمهارات مختلفة لالمن القومي
 .المالجئ ـ وزارة الدفاع ـ االمن المجتمعي ـ عمالة مدربة
ـ وزارة اإلسكان والتعمير ـ إعادة الدمج في المجتمع ـ عمالة رخيصة
 .االحداث
ـ راسمال فكري مستثمر
 .الجمعيات االهلية ـ المحافظونـ التدريب
ـ تحقيق االمن االجتماعي
ـ رجال االعمال ـ التاهيل التحويلي
 .وغيرها.
ـ اإلرشادالديني ـ تحقيق االمن المجتمعي
ـ االزهر
ـ الحماية من االنحراف ـ التنمية االقتصادية
ـ الجوامع
ـ تقديم الوعي والنصيحة ـ زيادة الدخل القومي
ـ الكنائس

Feed- Back
"الشكل " 1منظومة الجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع.
توضح المنظومة السابقة انه إذا تضافرت جهود الجهات المعنية سيساعد هذا في القضاء على الظاهرة
المخيفة من جذورها مما يساعد على تقدم المجتمع ورقيه .فمما الشك فيه انتقدم المجتمع ورقيه يقاس بما
يقدمه من اهتمام ورعاية لالطفال فمرحلة الطفولة تؤثر تاثير جوهريفى بناء شخصية اإلنسان وتكوين مفاهيمه،
ومعارفه ،وخبراته ،وتفاعالته .ومن هنا كان هناك ضرورة لالهتمام بالطفل وتربيته وتعليمه وتثقيفه وإعداده
لتولى مهامه المستقبلية حيث ان ذلك ال يزال محور اهتمام العالم (فريالة ابو الحسن مصطفى راجح.)2012 ،
ولعل الطبيعة الخفية والمعزولة الطفال الشوارع تجعل من الصعب جمع إحصائيات دقيقة عنها ،ومع ذلك
تقدر منظمة االمم المتحدة " "unescoان هناك اكـثر من  150مليون طفل يعيشون في الشوارع في جميع
انحاء العالم(.)2017www.unesco.org>themes>street-children
فكل مدينة في العالم لديها بعض اطفال الشوارع ،بما في ذلك اكبر واغنى المدن في العالم الصناعي
(Though physically Visible, street children are often ignored, shunned and
)excluded,http://www.unicef.org/sowc06/profiles/street .php
فالتشرد إلى حد كبير ظاهرة حضرية ،فاالطفال بال ماوى يعيشون في الشوارع في كل منطقة من مناطق
العالم ،من البلدان النامية إلى البلدان اال كـثر ثراءا .فامريكا الالتينية والهند على سبيل المثال ،مشهود لهم
بوجود اعداد كبيرة جدا من اطفال الشوارع لديهمRob.(1999). on the street.Amnesty (.
)Magazine,April
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فالفقر والظروف االجتماعية التي تواجه العديد من االطفال االمريكيين تؤدى إلى وجود اعداد كبيرة من
المشردين في الشوارع( U.S.( 1999).poor are among world’s poorest, The New York Times,
).August,14
ويعتقد البحث ان ظاهرة اطفال الشوارع تعد من اخطر القضايا االمنية التي يواجهها المجتمع ،حيث ان
قصور النظر إلى هذه القضية ادى إلى تفاقمها ،فهؤالء االطفال بمرور الزمن اصبحوا شباب ال يجيدون إال
ممارسة البلطجة .وقد بات ذلك واضحا عند استغاللهم مؤخرا في احداث العباسية ومجلس الوزراء ،واالتحادية
ومحاوالت السطو على المتحف المصري ،وحريق المجمع العلمي ،وما شابهها.
ولقد اكدت الجمعية المصرية لمساعدة االحداث وحقوق اإلنسان ،انه تم إقحام واستغالل اطفال الشوارع
في العديد من االحداث السياسية التي مرت بها البالد خالل الفترة االخيرة من مظاهرات واشتباكات واحداث
عنف ،حيث تؤكد الجمعية ان هناك وقائع مفزعة تؤكد استئجار هؤالء االطفال إلثارة الشغب ورمى الحجارة
وغيرها من االفعال التي تضر بهم وبالمجتمع ،وتعرضهم لإلصابة او القتل وتتسبب في تدمير المنشات
والخسائر بالماليين والمليارات ،فضال عن التسبب في إصابة االخرين(.محمد عاشور ".)2013,اطفال الشوارع
ما بين إهمال الدولة واستغاللهم في الحياة السياسية"( http://elbadil.Com/ opinion/
.)2013/03/115971
كما تبين للباحثة من خالل الزيارات الميدانية التي قامت بها تاكيد ذلك  ،بل الحظت الباحثة ان االطفال
يتباهون بما فعلوا  ،وكانهم يقولون للمجتمع ـ ها نحن موجودون ـ مما جعل الباحثة تشعر بان هؤالء االطفال
بالفعل ضحية المجتمع باثره والبقاء على قيد الحياة من ثقافة اطفال الشوارع (Children’s street culture,
young boys playing in street, New York, late 19 th Century, Bain
)NewsService.http://encyclopedia.thefreedictionary.com/ Children% 27s+ street+ culture
فمعظم اطفال الشوارع يصبحون مرنين للغاية ومبتكرين من اجل البقاء على قيد الحياة،وهم يكـتسبون
المال بالعديد من الطرق منها ،التسول ،تلميع االحذية ،جمع القمامة إلعادة التدوير ،ومهام وضيعة
اخرى(Street children,A street is no place for a child to call home. http://www.warchild.org-
)uk/issues/ street-children.
ونظرا لعدم وجود رقابة والرغبة في البقاء على قيد الحياة ،قد تضطر الكـثير من الفتيات إلى ممارسة الدعارة،
وقد ينتج عن ذلك اطفال لقطاء جدد يشكلون نبتة جديدة الطفال الشوارع ،ومهما كان سبب اإلقامة في
الشارع ،فإن هؤالء االطفال جميعا يفتقرون إلى حماية البالغين ورعايتهم المناسبة وهم معرضون لالذى
البدني  ،واالستغالل االقتصادي والجنسي وإلى الحجز التعسفي(المجلس القومي للطفولة واالمومة ،اطفال
خارج إطار الحماية ،دراسة تعمقيه عن اطفال الشوارع في القاهرة الكبرى.)2005،
ولقد اكدت إحدى الدراسات ان عدد اطفال الشوارع فىج.م.ع يقدر بحوالي  2مليون طفل حتى عام . 2012
وهو يمثل  % 3.6من اطفال مصر( .والء نبيه " .)2012،اطفال الشوارع قنبلة تهدد امن
المجتم".))http://www.fi-p.com/article.php? id=7411 ≠ua. Lnudiloum
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كما قدرت دراسة اعدها المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية في مصر عدد اطفال الشوارع بنحو
مليوني طفل  )Arabic-BBC.comwww.bbc.com>multmedia>2014, April4(.ويتفق ذلك مع
تقديرات اليونيسف  ،حيث قدرت عدد اطفال الشوارع في مصر ب 2مليون طفل (Elfagr News,
)www.elfagr.com 17/4/2015
والمصلحة العامة للمجتمع تقتضى ضرورة االهتمام برعاية وحماية اطفال الشوارع وتوفير فرص التعليم
والعمل لهم وتغيير اتجاهاتهم السلبية نحو المجتمع إلى اتجاهات إيجابية  ،االمر الذي يترتب عليه تحويل
خطر ومتاهات القنبلة الموقوتة إلى مزايا تعود على هؤالء االطفال وعلى المجتمع باثره ،وتكمن المشكلة في
خطورة هؤالء االطفال على المجتمع فقد انتشرت )Mikhail, 2013فهناك حاجة إلى إصالح جدي ظاهرة
اطفال الشوارع بشكل مخيف وان االوان ان نضع لها ً
حال ً
جذريا يقضى على هذه الظاهرة ،خاصة بعد ظهور
االدخنة الكـثيفة باعتبارها قنبلة موقوتة ،ظهرت بوادرها بعد ثورة  25يناير ،فهذا طفل يرمى بالحجارة وهذا
يحرق وهذا يتوعد  ...إن مشكلة اطفال الشوارع ال يصلح معها الجهود الفردية متمثلة في إنشاء بعض الدور
والمؤسسات التاهيلية .وإنما القضية تحتاج إلى مشروع قومي متكامل يتناسب مع حجم وخطورة المشكلة،
فهي من اخطر القضايا التي تهدد امن المجتمع واستقراره (مصطفى الحرونىhttp://www.fi- .) 2012،
p.com/article.php?7411≠.ualnudinoum
وينبغي إدخال هؤالء االطفال إلى بيئة تسهل وتفي باحتياجاتهم االساسية).( Murtaza,2013
ومن هذا المنطلق يتم االهتمام بهذا البحث ،حيث يقترح استخدام مدخل النظم في وضع خطة استراتيجية
للقضاء على هذه الظاهرة وتحويل القنبلة الموقوتة إلى استثمار في راس المال الفكري المهدر الطفال الشوارع.
وفيما يلي عرض الهم الدراسات السابقة في هذا المجال (ظاهرة اطفال الشوارع).
الدراسات السابقة:
دراسة( :)facciniاستهدفت هذه الدراسة التركيز على ظاهرة اطفال الشوارع لتقديمها لليونسكو.
)Faccini, B., Filthy and violent it may be, but life is still precious for the world’s Street
Children. Can you look them in the eye?http://www.aeonmagazine.com/living)together/ben-faccini- street - Children/
وقد توصلت هذه الدراسة إلى ان اطفال الشوارع هم نتاج العديد من العيوب التي تتفاقم باستمرار،كما
توصلت الدراسة إلى ان اطفال الشوارع يتم تجاهلهم تماما ،وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة قدر المستطاع
على الرغم من ظروفهم الصعبة وسط القذارة ،وإشباع جوعهم بلؤم من مقالب القمامة.وترى الدراسة ان اعظم
إهانة من المجتمع لهم هو إزالة إنسانية هؤالء االطفال من خالل نبذهم وعدم االعتراف بهم .واوصت الدراسة
بعدم احتجاز هؤالء االطفال او قمعهم ،الن ذلك لن يحل هذه القضية العالمية.
دراسات(هدى احمد عبد المحسن البابلي2008،؛نيفين محارب وهيب جاد2010،؛ رباب ابراهيم حسيني
عبد الخالق2011،؛ محمودعمر محمد سليمان :)2011،اتفقت هذه الدراسات على ان االسباب الحقيقية
الكامنة وراء هروب االطفال للشارع تتمثل في:
التفكك االسرى والخالفات الزوجية.108
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اإلساءة لالطفال.الضغوط االقتصادية وفشل االسرة فى توفير االحتياجات االساسية الطفالها.الهجرة من الريف إلى الحضر وذلك من خالل سكنى العشش والمناطق العشوائية الفقيرة.العنف الواقع على الطفل.توحدات االطفال.البنية االنحرافية.دراسة(نرمين صيام عاطف محمد.)2012,توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة االهتمام بتوظيف االشغال الفنية
إلكساب اطفال الشوارع االتجاهات اإليجابية نحو البيئة المصرية.
دراسة المجلس العربي للطفولة والتنمية "تجارب الدول العربية فى القضاء على ظاهرة اطفال الشوارع".
(تاسس المجلس بمبادرة من االمير طالل بن عبد العزيز – رئيس المجلس منذ ان اطلق دعوته تحت شعار"
معا حتى ال ينام طفل عربي فى الشارع"مشروع حماية اطفال الشوارع" ،لقد اولى المجلس العربي للطفولة
والتنمية التركيز على استراتيجية عربية لحماية اطفال الشوارع ,تعتمد على عدة محاور تشمل:
بناء قدرات العاملين مع اطفال الشوارع.تمكين اطفال الشوارع من خالل المشاركة.تغيير النظرة السلبية تجاه اطفال الشوارع.ضمان الحماية القانونية الطفال الشوارع.جمع البيانات حول اطفال الشوارع.وفى سياق تطبيق تلك االستراتيجية تبنى المجلس تنفيذ مشروع عربي بحماية اطفال الشوارع فى خمس
دول عربية هي " :السودان،لبنان،مصر،المغرب،اليمين" .حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء على
المستوى الوطني ،واستند في إعدادها على االحتياجات والمتطلبات التي ابدتها كل دولة ،وطبيعة وخصائص
مشكلة اطفال الشوارع الموجودة بها ،ومدى تقدمها فى تناول ومعالجة هذه المشكلة( .شهيدة الباز.)2007 ،
ومن الجدير بالذكر ،ان الدول الخمس حاولت القضاء على الظاهرة إال ان المعالجة تمت بشكل جزئي
فظهرت براثن الظاهرة من جديد لتهدد امن المجتمع .
نظرة نقدية للدراسات السابقة :يرى البحث انه ،على الرغم من الجهود الهائلة المبذولة لمحاولة القضاء على
ظاهرة اطفال الشوارع ،إال ان الدراسات السابقة لم تضع حل جذري للقضاء على هذه الظاهرة .
ويعتقد البحث ان الحل ينبغي ان يكون في ظل منظومة متكاملة ،فالبد من تضافر جهود الجهات المعنية.
وقد ان االوان ان تتحد االفكار والجهود وتكمل بعضها البعض حتى يمكن وضع حل جذري لهذه الظاهرة وهو
ما يسعى البحث لتحقيقه من خالل مقترح في ظل منظومة متكاملة تساعد في القضاء على الظاهرة من جذورها
وتؤدي إلى استفادة الدولة من كافة االبعاد (االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية ).ونعرض فيما يلي
اإلطار العام للدراسة واليات التطبيق.
الطار العام للدراسة :تحولت ظاهرة اطفال الشوارع على مدى االعوام السابقة إلى ظاهرة مخيفة باتت تهدد
االمن واالستقرار االجتماعي في المجتمع (مجلس الوزراء،ظاهرة اطفال الشوارع – التجارب واال ليات االقليمية
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والدولية)  ،Tashreaat.comفمع غياب دور المجتمع في حماية االسرة او الطفل يصبح الشارع هو المالذ
الوحيد لتتلقفه ايادي اخرى تتعهده بالرعاية وتلقنه من ثقافتها الخاصة االنحرافية ،وهنا يتعلم الطفل كيف
يحصل على امنه من خالل تهديد امن االخرين .والعيش من خالل العمل في مهن وضيعة او منافية لالداب
او مهددة لالخرين ،وهنا تكـثر المخالفات القانونية لهؤالء االطفال ويصبحون فئة مصادرة وغير مرغوب في
وجودها او التعامل معها (ابو بكر مرسي محمد مرسي.)2001 ،
وعلى الرغم من ان هناك حقوق لالطفال قد كـفلها القانون لعل من اهمها ،القانون رقم  12لسنة 1996
والمعدل بالقانون رقم  126لسنة  2008وكذلك القوانين الواردة بدستور2013والمعدل يناير  ،2014والتي
تساعد على تحقيق الوالء واالنتماء للوطن والمتمثلة فحواها فيما يلي:
ا ً
وال :كـفالة الدولة لحماية الطفولة واالمومة ورعاية االطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة
من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة اإلنسانية.
ً
ثانيا :كما كـفل القانون المبادئ والحقوق االتية لالطفال.
حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف اسرة متماسكة ومتضامنة.حماية االطفال من كافة اشكال العنف او الضرر او اإلساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او اإلهمال اوالتقصير او غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة او االستغالل.
الحماية من اي نوع من انواع التمييز بين االطفال.حق الطفل في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية وعالج االمراض.حق الطفل في الحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سالمة امنة بعيدا عن المخاطر.حق الطفل في تنمية قدراته العقلية والفكرية والثقافية واالجتماعية.الحق في مراعاة مصالح الطفل عند اتخاذ القرارات الخاصة به.الحق في ان ينمو الطفل في كنف والديه.حق الطفل في الحفاظ على هويته وجنسيته وانتمائه لبلده واسرته.حق الطفل في احترام اراءه وإتاحة الفرصة في التعبير عن اراءه دون قيود وان يستمع له فى المدرسة اواالسرة.
حق الطفل في حرية الفكر والراي والعقيدة.الحق في الحماية من التعذيب او التعرض للعقاب القاسي او البدني المهين.الحق في إعادة التاهيل إذا ما تعرض الطفل إلساءة المعاملة او اإلهمال او التعذيب .الحق في الحماية من العنف واإلهمال وسوء المعاملة (سواء فى االسرة او فى المدرسة او المجتمع).ولكن اين الحقوق المكـفولة الطفال الشوارع من هذا القانون؟!!! .إن عدم تطبيق المبادئ والحقوق الواردة
بهذه القوانين ،تعنى ان اطفال الشوارع هم ضحية المجتمع .وهناك حاجة ماسة إلى ضرورة تضافر جهود
الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.
110

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

ومن هذا المنطلق يرى البحث ضرورة التصدي لهذه الظاهرة تصديا جذريا يؤدى إلى القضاء عليها ،وذلك
من خالل وضع خطة استراتيجية للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع ويمكن توضيح اإلطار العام للخطة
االستراتيجية من خالل الشكل التالي:

"الشكل "2إطار مقترح للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع
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ً
ً
كمصطلحا شامال لكل مجموعات اطفال
اول :مفهوم اطفال الشوارع :كـثيرا ما يستخدم لفظ اطفال الشوارع
الشوارع الغير متجانسة ،فمنهم من يعيش في الشارع بصفة دائمة وال يجدون ماوى لهم سوى الشارع،
والبعض االخر يقضون ايامهم فى االماكن العامة قبل ان يعودوا لعائالتهم في المساء وذلك لكسب العيش
واخرون يعيشون مع اسرهم في الشوارع .ويعرف بعض الباحثين(.)Rizzini,1996اطفال الشوارع بانهم،
الذين يمثل الشارع نقطة مرجعية بالنسبة لهم ويلعب دور اساسيوحيويفى حياتهم.
ويعرف (محمود مؤمن )2002,اطفال الشوارع ،بانهم الذين يعيشون بالشارع بصورة دائمة او غير دائمة
بدون حماية او رعاية من اي جهة مسئولة سواء االسرة او اي جهة اخرى ،ويعتمدون على القيام بالعديد من
االعمال الهامشية من اجل العيش والبقاء في الشارع.
كما يعرف (محمد عباس نور الدين .)1998,اطفال الشوارع بانهم ،من حرموا من الوالدين او من رعايتهما
.
وبالتالي حرموا من المدرسة ولم تعد تتوافر لهم اي حماية ويتعرضون لالنحراف
ً
كما يعرف (محمد الدريج  )2002،طفل الشارع بانه  ،كل طفل يقل عمره عن  18سنة مهمال من طرف ابويه
او من كافله او ولى امره ،وبالتالي ليس له الرعاية االسرية المناسبة او الذي يعثر عليه متسوال او يجمع اعقاب
السجائر او يقوم ببعض المهمات الصغيرة في االسواق مثل بيع اال كياس البالستيكية وحمل الخضر
للمتسوقين او مسح االحذية او ما شابهها.
كما يعرف) .(Benitez,1999اطفال الشوارع بانهم ،االطفال الذين يقضون معظم وقتهم في الشارع من اجل
كسب لقمة العيش ،فالشارع يلعب دور اساسي في حياتهم.
وتعرف اليونيسيف اطفال الشوارع بانهم الفتيات او الفتيان الذين تقل اعمارهم عن  18سنة ويقيمون فى
الشارع ويفتقدون للحماية الكافية وال يجدون من يشرف عليهم.
Black, M.( 1993),Street and working Children: Global Seminar Report. Florence:
))UNICEF.
وتؤكد العديد من الدراسات ان معظم اطفال الشوارع تتراوح اعمارهم بين 10إلى  14سنة).)Rob,1999
ثانيا :اسباب ظاهرة اطفال الشوارع :إن العوامل التي تدفع االطفال إلى الشوارع فى معظم انحاء العالم،
متشابهة وتتمثل اهم هذه االسباب فيما يلي( International Day for Street Children 2013,
:)http://www.globalgiving. org/projects/day- of- the- street- child- april-2013/
الفقر :هو السبب الرئيسي الزمة اطفال الشوارع ،فاالسر الميسورة ال تحتاج للعمل او التسول
)problems street children, http://www.valmiokifoundation.org/problems- street- children.
)html
الصراعات السرية :يشير الباحثون فى إحدى الدراسات التي تم إعدادها فى الواليات المتحدة
االمريكية(Downing,1999; lee&Rees,2005;Smeaton,2005).إلى ان الصراع والمشاكل االسرية من اكـثر
العوامل شيوعا التي تؤدي إلى هروب االطفال تحت16عاما إلى الشارع والبقاء والعيش فيه.
نقص الحب والهتمام :اطفال الشوارع يفتقرون إلى الحب اكـثر من اي شيء اخرStreet children and (.
)Homelessness.html Homelessness, http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol- 0904
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فمن خالل دراسة اجريت في البرازيل تبين ان من اهم العوامل التي تؤدى إلى هجرة االطفال فى
الشوارع ،اإلهمال الشديد الذي يدفعهم إلى الهروب من الروتين اليومي والق يود الماثلة عليهم من البالغين
(Butler, U., &Rizzini,l.(2003)."young people living and working on the Streets of Brazil:
Revisiting theLiterature" children, youth and Environments, Retrieved may 2006,
)fromhttp://colorado.edu/ journals/cye.
القدوة السيئة للوالد:فقد يمارس االب او االم عمل منحرف وذلك يتسبب في انحراف االبناء واحترافهم للعمل
نفسه(سوسن شاكر مجيد.)2012،وقد يدفعهم ذلك إلى الهروب للشارع.
ارسال الطفل للعمل فى سن صغيرة :االعتماد على االطفال للقيام ببعض االعباء االسرية وخاصة البنات
الالئي يتعرضن إلى العنف والقسوة اثناء الخدمة بالمنازل(سوسن شاكر مجيد.)2012 ،قد يضطرهن االمر في
النهاية إلى الهروب للشارع .
تحريض القران على مغادرة المنزل :بعض االطفال يجدون انفسهم فى الشوارع نتيجة لتشجيع اقرانهم على
مغادرة منازلهم التي تمزقها الصراعات التي يعيشون فيها ،وذلك من خالل قيام اقرانهم بتمجيد فكرة الحياة فى
المدينة او العيش حياة مستقلة ً
بعيدا عن المنزل https://sites.google.com/ site/shelterdb/ world- of-
.)street- children-1)l
تحطم السرة (الطالق) :االطفال الذين يعيشون مع زوج االم او زوجة االب ،ويتعرضون للقسوة وسوء
المعاملة يكونوا اكـثر عرضة للصدمات العاطفية ،وغالبا ما يعانون من مشاعر الرفض وانعدام االمن االمر الذي
يضطرهم إلى البحث عن الحنان الذي يفتقدون إليه فيهربون إلى الشارع.
التسرب من التعليم :فقد بينت إحدى الدراسات ان هناك عالقة وثيقة بين ثغرات النظام التعليمي والتي
تتمثل في صعوبة المناهج الدراسية ،واستخدام العنف في المدارس والفشل الدراسي للطالب وكـثرة رسوبه
وسوء الحالة االقتصادية السرته مما يعوقها عن االلتزام بالنفقات الدراسية وهروب الطفل إلى الشارع(هدى
احمد عبد المحسن البابلي.)2008،
العتداء البدني او الجنسي :إن االعتداء الجسدي واستغالل االطفال واإليذاء داخل االسرة واالعتداء الجنسي
من العوامل التي تدفع االطفال إلى اللجوء للشارع ،كما ان ذلك ُيعد شيء خطير وله تراكمات تنموية
سلبية.)Cauce&Tyler.,2000(.
العتماد على الطفال فى القيام ببعض العباء السرية :وذلك من خالل إرسال االطفال للقيام ببعض
المهمات الصغيرة فى االسواق مثل بيع اال كياس البالستيكية وحمل الخضر للمتسوقين او مسح االحذية او ما
شابهها (محمد الدريج .)2002 ،
الجذب الى الحياة المدنية بالمقارنة بالحياة الريفية :حيث ارتفع عدد اطفال الشوارع في العقود االخيرة
بسبب تزايد التحضر ،وزيادة فرص العمل في المدن الكبيرة ،على نطاق واسع ،مقارنة بالمناطق الريفية
)Murtaza,2013).
ً
ً
ً
التاثير السلبى لوسائل العالم :تلعب وسائل اإلعالم اليوم دورا هاما جدا في مشكلة مغادرة االطفال للمنزل،
فاالفالم تهول عادة بطريقة مبالغ فيها ،فتظهر البطل الذي يترك منزله في القرية ،ويتحرك إلى المدينة ،انه
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يجد حياة ناجحة ورائعة لنفسه .والصحف والمسلسالت ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية االخرى التي تؤكد
على الحياة في المدينة ،بانها مثيرة وبها مغامرة ومليئة بالمتعة" هذا كله يشجع الطفل على الهروب إلى
المدينة .وعندما ياتي االطفال فعال إلى المدن ،يواجهون قرار االعتراف بخطئهم ،والتخلي عن كبريائهم
والعودة إلى ديارهم او البقاء في المدينة في محاولة لكي يثبتوا النفسهم انهم على حق ،فيصبحون في النهاية
اطفال شوارع (World of street children, https://sites.google.com/site/shelterdb/world- of-
)Street-children-1
اساءة معاملة الطفال :العنف االسرى يشكل عامال اساسيا يدفع االطفال إلى الشوارع ،حيث اظهرت دراسة
تم تطبيقها فى بنجالدش " ،"Bangladeshان تسرب االطفال إلى الشوارع ينطوي على العنف كسبب رئيسي
وإساءة معاملة االطفال داخل االسرة والمجتمع المحلى.)Conticini, & Hulme.,2006(.
الكوارث الطبيعية :قد تؤدى الكوارث الطبيعية إلى تشرد بعض االسر ،وربما وفاة عائلها ،فينتج عن هذه
الكوارث اطفال شوارع.
آ
وجود الباء والمهات في السجن :فقد يتسبب ذلك في عدم وجود رقيب على االطفال فيذهبون للشارع
)Veale, A. Dona, G., Street children and political violence: a socio-demographic analysis of
street children in Rwanda. http:// www.ncbi.nlm.gov/Pubmed/12654324).
التخلي عن الطفال واهمالهم :وهو من اهم عوامل مغادرة المنزل واللجوء إلى البقاء في الشارع.
(Le Roux j. Street children in south Africa: findings from interviews on the background of
)Street children in Pretoria, south Africa. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub med/8726900
ثالثا :اهم سمات اطفال الشوارع :يمكن إيجاز اهم سمات اطفال الشوارع فيما يلي ( :احمد صديق،بدون
تاريخ).
آ
 .1حب التملك والمساواة مع الخرين :طفل الشارع محب جدا للتملك ،ومتطلع إلى المساواة مع اطفال
الشارع االخرين ،فالطفل الصغير دائما يتطلع إلى المساواة مع الطفل الكبير ،وهم يستخدمون في ذلك (ليه
واشمعنه).
 .2الشغب والعند والميول العدوانية :معظم اطفال الشوارع لديهم نوع من العدوانية ،وهذا ياتي نتيجة
اإلحباط النفسي الذي اصاب الطفل ،نتاج موقف اسرته معه ،وفقدانه حب االسرة له ،ويزداد الميل للعدوانية
مع طول المدة التي يقضيها الطفل في الشارع.
 .3النفعال الشديد للطفل والغيرة الشديدة :فالحياة في نظرة الطفل لعب واخذ ،وهما الشيان اللذان فشل
في الحصول عليهما من اسرته التي افتقدها.
 .4حب اللعب الجماعي.
 .5حب العاب الحركة والقوة.
 .6التمثيل :فاطفال الشوارع تعودوا على التمثيل ،فهو من ناحية احد وسائلهم الدفاعية ضد اي اخطار
يواجهونها ،او حين يقبض عليهم.
ً
 .7التشتت العاطفي:فاطفال الشوارع متقلبون بشكل عام نفسيا واجتماعيا ،فهناك نماذج من االطفال كـثيرو
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البكاء ،يتلمسون الحنان ويبحثون عنه ،وهناك اطفال سلوكها شاذ عن الجماعة في اي برنامج يتفقون عليه.
 .8التشتت الذهني وعدم القدرة على التركيز.
 .9عدم الفصل بين الصواب والخطا :بهروب الطفل إلى الشارع حطم نسبيا الضبط الخارجي عليه والمتمثل
في رب االسرة الذي كان يوجهه.
 .10بعضهم له اسماء شهرة.
 .11الصعلكة :طبيعة سرقات اطفال الشوارع ،تعكس روح الصعلكة ،تلك التي تدبر حياتها يوميا .وال تفكر في
الغد ،فالسرقة عند اطفال الشوارع ال تعكس روح االحتراف او السرقة لدى االغلبية منهم ،ولكنهم يتباهون
بسرقاتهم البسيطة.
 .12الممارسات الشاذة لطفال الشوارع :مثل شم الكولة ،التدخين ،الشذوذ الجنسي ،االغتصاب ،وإدمان
المخدرات(هدى احمد عبد المحسن البابلي)2008 ،
رابعا :المشاكل التي تواجه اطفال الشوارع :إن التشرد وحياة الشوارع لها اثار ضارة للغاية على االطفال حيث
ان انماط حياتهم غير مستقرة ،كما انهم يفتقرون إلى الرعاية الطبية وظروفهم المعيشية صعبة ،كما ان
الشباب اكـثر عرضة لالمراض المزمنة مثل :امراض الجهاز التنفسي ،او االذن ،او االلتهابات ،واضطرابات
الجهاز الهضمي واالمراض المنقولة جنسيا بما فى ذلك فيروس نقص المناعة البشرية "اإليدز"(Philip,1998).
فقد اظهرت دراسات منظمة الصحة العالمية ان اطفال الشوارع يعانون من مشاكل صحية تتراوح من
الكوليرا إلى السل وفقر الدم ،وانهم يتعرضون لمجموعة متنوعة من المواد السامة سواء في طعامهم اوفى
البيئة من حولهم( Street Children: issues and impact, UNICEF
)Egypt,http://www.unicef.org/egypt/Protection 4397.html
ويمكن تحديد اهم المشاكل التي تواجه اطفال الشوارع فيما يلي (Street Children in the Philippines,
):https://en.Wikipedia.org/wiki/street children in the Philippines.
.1تناول المخدرات .2المشاكل الصحية  .3إعدام او قتل اطفال الشوارع .4بغاء االطفال .5االستغالل الجنسي
.6فيروس نقص المناعة البشرية (االيدز) واالمراض المنقولة جنسيا.
خامسا :تطبيق الطار المقترح للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع :تسيطر على اطفال الشارع رغبات انية
تتغير حسب الظروف التي يواجهونها والمليئة بالمفاجات .إنهم يعيشون ببعد واحد ،هو الحاضر .ونتيجة
لذلك ..فإنهم قلما يشعرون بالندم على افعال ارتكبوها ،او يميلون إلى اهداف يعتزمون تحقيقها في المستقبل.
إنهم عاجزون عن وضع اهداف لحياتهم ،بسبب تدني ،إن لم يكن انعدام مستوى طموحهم واستسالمهم
لواقعهم ،وغير قادرين على اللجوء إلى الوسائل المشروعة لتغيير هذا الواقع .لذا فإنهم غالبا ال يقدرون
مسئولية ما يرتكبونه من افعال ،ويغلب على سلوكهم طابع ال مغامرة والميل إلى التحدي ،الذي يعطيهم
الفرصة لتاكيد الذات امام ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وإحباط (محمد عباس نور الدين .)2003
ولعل بات ذلك واضحا بعد ثورة  25يناير  .2011فقد شاهد العالم على قنوات التلفاز والقنوات الفضائية
اطفال الشوارع وهم يدمرون ويحرقون ويكسرون وهم يبتسمون دون اي مباالة او تقدير لمسئولية ما يرتكبونه
من افعال ،بل ويتسابقون في الظهور امام الكاميرات وكانهم يتباهون بما يفعلون ،وكان الفرصة اصبحت
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سانحة امامهم لكي يعترف المجتمع بهم .ومن هنا يؤكد البحث ان مسئولية المجتمع بالنسبة الطفال الشوارع
اكبر واعظم من مسئوليتها تجاه االطفال المتمتعين بكافة حقوقهم القانونية ،فهؤالء االطفال هم ضحية
المجتمع ،وهناك ضرورة ملحة لرعايتهم وتيسير الحياة لهم ،وهذا االمر يحتاج إلى الكـثير من المتطلبات
المادية والجهود البشرية ،بل يحتاج إلى ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية التي يمكن توضيحها فيما يلي:
اول :دور المؤسسات المدنية :يعتقد البحث ان المؤسسات المدنية يمكن ان تلعب دورا بارزا او بالغا في
القضاء على ظاهرة اطفال الشوارع وذلك من خالل توضيح ادوار كل منهم فيما يلي:
دور المحافظين في القضاء على ظاهرة اطفال الشوارع :ويمكن ان يتم ذلك من خالل المساهمة ببعض
االموال المخصصة لتنمية المحافظة من خالل تخصيصها لدعم اطفال الشوارع الذين وصلوا إلى السن
القانوني للعمل ،وتحديد الصناعات التي تحتاج إليها المحافظة والتي يمكن ان تستفيد منها ويعمل بها اطفال
الشوارع  ،كذلك يمكن المساهمة من خالل تحديد االماكن التي يستطيع اطفال الشوارع اللجوء إليها حماية
لهم من براثن الخوف والفزع الذي يواجهونه في الشارع.
دور رجال العمال :يتم تلقى تبرعات رجال االعمال ،للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة ،حيث يمكن
استخدام هذه االموال في بناء المشروعات االستثمارية التي يحتاج إليها اطفال الشوارع.
دور الجمعيات الهلية :اكـتسبت مشكلة اطفال الشوارع فى مصر الكـثير من االهتمامفى السنوات االخيرة
.
نتيجة للجهود الدؤوبة من المنظمات غير الحكومية المصرية
(Nashatt Hussein, Street Children in Egypt: Group Dynamics and Subculture
Constituents, http://www.aucegypt.edu/huss/Cairo papers/pages/ Street Children in
Egypt.aspx).
فالجمعيات االهلية ،تعتبر هي الفاعل المؤهل للتعامل مباشرة مع ظاهرة اطفال الشوارع ،حيث ان الطبيعة
التطوعية للعمل فيها تجعل تعامل العاملين في حل المشاكل اكـثر إنسانية واكـثر قدرة على تبنى الرؤية
االيجابية نحو االطفال خاصة إذا حصلوا على التدريب المناسب (شهيدة الباز .)2007 ،ولهذا تستطيع
الجمعيات االهلية تقديم الرعاية المتكاملة لهؤالء االطفال في دور الرعاية الخاصة بهم.
ويعتقد البحث انه ينبغي ان تكون هناك رقابة صارمة على جميع الجمعيات االهلية حتى يتم التاكد من انها
تقوم بدورها المنوط بها.
دور العالم :كـثيرا من البرامج التلفزيونية تدعم جمع المال لعالج المرضى ومساعدة الفقراء ،وينبغي ان يلعب
اإلعالم دور فاعل لجمع تبرعات لعمل دور لرعاية هؤالء االطفال االبرياء ،إلى جانب نشر التوعية للمواطنين
بكيفية التعامل مع االطفال .والبعد بقدر اإلمكان عن عرض اإلعالنات و االفالم والبرامج التليفزيونية التي قد
تضر بسلوكيات االطفال.
دور المؤسسات الطبية  /وزارة الصحة :وذلك من خالل توفير اطباء واخصائيين نفسيين للتعامل مع هؤالء
االطفال وتاهيلهم نفسيا إلعادة إدماجهم في المجتمع كافراد اسوياء.
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المؤسسات التعليمية  /وزارة التربية والتعليم :وذلك من خالل توفير مدرسين اكـفاء على درجة عالية من
الخبرة ولديهم قدرة للتعامل مع االنماط المختلفة الطفال الشوارع ،حتى يمكنهم جذبهم للعملية التعليمية
والتعرف على قدراتهم العلمية وتنمية مواهبهم العلمية والعملية.
ثانيا :دور المؤسسات الدينية (الزهر -الجوامع -الكنائس) :ويتمثل دور المؤسسات الدينية الطفال الشوارع
في تقديم الوعي والنصيحة واإلرشاد الديني لهؤالء االطفال.
ثالثا :دور المؤسسات العسكرية :وتتمثل المؤسسات العسكرية في جهاز الشرطة وجهاز القوات المسلحة
ويمكن توضيح دور كل منهما في القضاء على ظاهرة اطفال الشوارع كما يلي:
دور الشرطة /وزارة الداخلية :ويتجلى دور الشرطة واضحا من خالل العمل على البحث عن اطفال الشوارع
بالسيارات الدورية ،و تجميع هؤالء االطفال وحمايتهم من االنحراف من خالل إلحاقهم بدور الرعاية االهلية.
دور الجيش /وزارة الدفاع :ويمكن للجيش المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة واالستفادة من راس المال
الفكري المهدر لهؤالء االطفال من خالل استخدامهم كـقوى عاملة مدربة ورخيصة الثمن في المزارع والمصانع
الخاصة بالقوات المسلحة وكذلك استخدامهم في مجاالت اخرى تتفق ورغبات هؤالء االطفال بعد وصولهم
للسن القانونية للعمل مثل (اعمال السباكة -النجارة -وغيرها) االمر الذي يساعد على تحقيق اعلى استفادة
ممكنة من هؤالء االطفال.
ومما ال شك فيه ان تضافر الجهود بين الجهات المعنية من خالل االتحاد والعمل كمنظومة متكاملة في ظل
هبة القانون للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع سيساعد فى تحقيق.1 :االمن االجتماعي للمصريين .2االمن
المجتمعي (مصر والدول االخرى) .3التقدم والنمو .4التنمية االقتصادية  .5زيادة الدخل القومي.
سادسا :عرض الخطة الستراتيجية المقترحة للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع :ويمكن توضيح الخطة
االستراتيجية المقترحة للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع من خالل التركيز على المحاور واالبعاد الخاصة
بالبحث والمتمثلة فيما يلي:
بعد إداري – وضع خطة للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع.
بعد إجتماعى -حماية المجتمع من القنبلة الموقوتة.
بعد إقتصادى– االستفادة من راس المال الفكري المهدر الطفال الشوارع وتحقيق التنمية فى الدخل القومي.
بعد سياسي -المساعدة في المحافظة على االمن القومي وحماية الحدود.
آ
وفيما يلي عرض ل ليات تطبيق الخطة المقترحة.
الخطوة /المرحلة الولى :تضافر جهود الجهات المعنية إلنشاء مدينة سكنية في المناطق العمرانية الجديدة
كمشروع قومي الستيعاب اطفال الشوارع كاصدقاء للمجتمع (بعد إداري).
الخطوة/المرحلة الثانية( :الطفال من سن يوم الى اقل من  5سنوات) :يتم تجميع اطفال الشوارع الذين
تتراوح اعمارهم بين يوم واقل من خمس سنوات في دار للرعاية المتكاملة وذلك على مستوى المحافظات
وحتى نهاية سن المرحلة االبتدائية ( 11سنة).على ان يكون بها اخصائيين نفسيين إلعادة التاهيل النفسي
والتربوي لهؤالء االطفال.
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الخطوة /المرحلة الثالثة( :طور المراهقة) :يتم انتقال االطفال إلى مدينة سكنية متكاملة ،كاملة المرافق
والمتنزهات والمستشفيات والمدارس،إلعادة دمج هؤالء االطفال في المجتمع ،مع مراعاة وجود االسرة البديلة
لهؤالء االطفال مثلما كان االمر بدور الرعاية .وإلحاقهم بالمدارس اإلعدادية مع مراعاة متطلبات طور المراهقة
والبلوغ وذلك من اجل تحقيق جودة التاهيل النفسي لطالب المرحلة اإلعدادية وذلك من خالل مراعاة ما
يلي(صفاء عبد العزيز ابو سعده:)2009 ،
النمو الجسمي :وواجب المدرسة في هذه المرحلة يتمثل فيما يلي:
إتاحة الفرصة لممارسة النشاط الرياضي المناسب.مراعاة ان تكون البرامج الرياضية واسعة وشاملة لنواحي متعددة يمارسها الطالب ويختار من بينها.إقامة المعسكراتللكشافةوالتربيةالرياضيةوعلىشواطائلبحارإلكسابالطالبالصحةوالقوة.النمو العقلي :وواجب المدرسة فى هذه المرحلة يتمثل فى تنمية معارف الطالب ومهاراته العقلية من خالل:
ا .التوجه بمنهج تفكير الطالب نحو التحليل والربط واالستنباط والموازنة والتخيل والتجريد.
ب .ان تقدم المناهج بطريقة بعيدة عن الحفظ والسرد وتعتمد على الفهم واالستنتاج.
ت .تشجيع الطالب على اكـتساب المعلومات والمعارف بانفسهم من المراجع العلمية المختلفة.
ث .تشجيع الطالب على االحتكاك بالمواقف العملية وممارستها.
النمو الجتماعي :وواجب المدرسة فى هذه المرحلة يتمثل فى إعطاء الطالب المزيد من الفرص للتدريب
العملي على تنمية االتجاهات والقيم االيجابية من خالل:
ا .تدعيم قواعد التعامل االجتماعي واداب السلوك واصول العالقات مع الناس.
ب .تعليم الطالب فن العالقات العامة وتشجيعهم على تكوين الصداقات والتكامل والعمل الجماعي.
ت .تشجيع ودعم روح الفريق .
ومما ال شك فيه ان القدوة الصالحة من جانب المدرس ،تلعب دورا خطيرا في تاكيد هذه االتجاهات والقيم.
النمو الوجداني :ويتمثل واجب المدرسة في هذه المرحلة فيما يلي:
 غرس الثقة لدى الطالب. جعل الطالب في مستوى مناسب من النضج االنفعالي واالتزان العاطفي. مساعدة الطالب على التحرر من مخاوف الطفولة. جعل الطالب سعيدا تسوده روح المرح والتفاؤل مما يساعده على التغلب على المشاكل.النمو الروحي  :ويتمثل دور المدرسة في هذه المرحلة في ترسيخ القواعد التالية في نفوس الطالب.
تثبيت العقيدة الدينية لدى الطالب .تربية الضمير الديني والوازع الخلقيلدى الطالب.البعد عن كل تعصب وجمود وإتكالية وتزمت.البعد عن ضيق نظرة الطالب للحياة ،وان الدين ال يقتصر على اداء الفروض فقط ،وإنما يتم بالعمل الصالح118
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واإلخالص في اداء الواجب واإلنتاج وإنكار الذات
 مساعدة الطالب على الربط بين التقدم العلمي والحضاري والقيم الخلقية والدينية .الخطوة  /المرحلة الرابعة :إلحاق الطالب بالمدارس الزراعية والصناعية والتاهيل المهني لمن فشل في مرحلة
التعليم اإلعدادي لإلستفادة من عقولهم والتعرف على مواهبهم مع مراعاة ربط المنهج العلمي بالحياة العملية
لطالب المرحلة الثانوية (التدريب الميداني) مع مراعاة استمرار تحقيق جودة التاهيل النفسي لطالب المرحلة
الثانوية وطور المراهقة).
الخطوة  /المرحلة الخامسة :رعاية االطفال الموهوبين منهم وتاهيلهم كـقادة لزمالئهم وإلحاقهم بالتعليم
الجامعي في حالة رغبتهم فى ذلك (بعد إجتماعي).
الخطوة  /المرحلة السادسة :االستفادة من الخريجين كايدي عاملة مدربة وإلحاق المهرة منهم بالمصانع
والمزارع الخاصة بالقوات المسلحة وكذلك بالمزارع والمصانع التى تم إنشائها بالمدينة العمرانية الجديدة (بعد
إقتصادي) واالستفادة من الباقين في تعمير محافظة سيناء (زراعيا وصناعيا للمساهمة في المحافظة على االمن
القومي (بعد سياسي وتنموي)).
ومن الجدير بالذكر ان تحقيق اليات تنفيذ الخطة االستراتيجية للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع يمكن
تحقيقها دون ان تتكلف الدولة اي اعباء  ،حيث تبين للبحث من خالل الدراسة الميدانية ان نسبة  %99من
المواطنين لديهم استعداد لدفع ما يزيد عن 2جنيه شهريا ( )2-10في مقابل اختفاء هذه الظاهرة حرصا على
سالمتهم ضد خطر اطفال الشوارع الحالي والمتوقع تفاقمه مستقبال ،وذلك إلى جانب تبرعات رجال االعمال
والجمعيات االهلية التي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة .
ويجدر بالذكر ا ً
يضا انه يمكن ان تستفيد الدولة من هؤالء االطفال ،فتحولهم من قنبلة موقوتة إلى راسمال
فكري يمكن استثماره واالستفادة منه في كافة المجاالت ،فتضمن والئهم للوطن.
كما ينبغي التاكيد على ضرورة تخصيص صندوق لجمع التبرعات الخاصة بدعم اطفال الشوارع على ان يشرف
على هذا الصندوق جهة موثوق بها .ويقترح البحث ان تكون هذه الجهة هي القوات المسلحة.
وبهذا يمكن ان تتوافر اليات التطبيق  ،ويتم القضاء على هذه الظاهرة المخيفة ,االمر الذي يؤثر بدوره على
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق االمن واالمان للمواطنين من قبل هؤالء االطفال .
سابعا :التوصيات :توصى الباحثة بضرورة تحقيق ما يلي:
ضرورة قيام صناع السياسات وقادة المجتمع ومقدمي الخدمات بوضع الطفل في مركز الصدارة ،والعمل علىتوفير نظام تامين وحماية اجتماعية لهؤالء االطفال.
إنشاء صندوق لرعاية اطفال الشوارع ذات شخصية اعتبارية ،هدفه إنشاء المشروعات الالزمة للنهوضبتطبيق المراحل الالزمة للقضاء على هذه الظاهرة.
ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع.إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن اطفال الشوارع مع تحديثها بصفة دائمة للوقوف على مدى التقدم في " التخلصمن ظاهرة اطفال الشوارع ،وإعادة تاهيلهم  ،والمنافع التي حققها المجتمع من جراء االستفادة من قدراتهم
ومواهبهم المهدرة " نتيجة لظروفهم الصعبة.
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إقامة مشروعات إنتاجية ومعارض ،تعرض فيها منتجات اصدقاء المجتمع (اطفال الشوارع) إلشعارهمبادميتهم وغرس روح الوالء واالنتماء لديهم.
تطبيق اإلطار والخطة االستراتيجية المقترحة للقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع.تسهيل إعادة إدماج اطفال الشوارع في المجتمع وتعزيزهم تعزيز شامل من خالل إعادة تاهيلهم نفسياومعنويا واالعتراف بهم.
تقديم الدعم لالسر المعدمة حتى ال تضطر إلى طرد او تسريب االطفال إلى الشارع.توفير المنازل االمنة لضحايا عنف المنازل.منع االطفال من الحاجة إلى العمل للبقاء على قيد الحياة في الشوارع.توفير بيائت داعمة لنمو االطفال.منع االطفال من التعرض للمخاطر التي تدفعهم إلى العمل او العيش في االماكن العامة.التوسع في إنشاء دور اإليواء الخاصة بهؤالء االطفال.إعادة التاهيل النفسي لالطفال المتضررين من سوء المعاملة وإنكار اسرهم لهم-.ضرورة قيام وسائل اإلعالم بنشر الثقافة والمعرفة القانونية وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وطرق التعاملمعه وكيفية تحقيق حمايته.
ان يكون الطفل محور االهتمام االول من حيث الحماية واإلغاثة في جميع الظروف.القضاء على الفقر وتحسين الظروف االقتصادية للفئة االولى بالرعاية (الفقر المدقع) ومن ثم القضاء على عمالةاطفال الشوارع.
ضرورة القضاء على جميع االسباب المؤدية لحدوث ظاهرة اطفال الشوارع للحد من الظاهرة وتخفيض تكاليفتطبيق الخطة االستراتيجية المقترحة موضوع الدراسة.
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اللغة العربية ولهجاتها المعاصرة تعايش ام اصطدام
?Arabic language and its contemporary dialects: Coexistence or Collision
ا.د خالد بوزياني
المدرسة العليا للساتذة طالب عبد الرحمان الغواط-الجزائر
 1ـ البدايات الولى لظهور العامية كلغة ثانية في بداية العصر العباسي وما يليه من العصور المتاخرة:
لقد اولت الدراسات الحديثة عناية كبيرة باللهجات العامية في العالم العربي وانقسمت هذه الدراسات ما بين
متحيز للهجات العامية كونها اللسان المعبر عن احوال المجتمع ملغيا في ذلك اللغة العربية االدبية كما يطلق
عليها ،وبين متجاهل لهذه اللهجات كونها عامية مبتذلة ال ترقى إلى مستوى اللغة االدبية الراقية.
مما ادى إلى خلط في المفاهيم وتداخل في التحديد االصطالحي ،وهنا ال اريد ان ادخل في إشكالية الجهاز
المفاهيمي بين اللغة واللهجة على اعتبار ان اللهجة هي تلك المجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة
خاصة ،او هو ذلك الجزء الذي ينتمي إلى لغة ما والسلكيات الكالمية لمجموعة قليلة من مجموعة اكبر من
الناس تتكلم لغة واحدة(عبد الغفار حامد هالل ،1989 ،ص.)27
وقبل ان نناقش عالقة هذه الثنائية يجدر بنا اوال ان نعرف متى وكيف تولدت هذه اللهجات في العالم
العربي؟
نحن هنا ال نتكلم عن اللهجات العربية في العصر اإلسالمي وما قبله حيث كان التباين بين القبائل في
آ
الجزيرة العربية ،ما نريد قوله هو التساؤل عن إمكانية وجود لغة ثانية هي لغة التخاطب والتواصل االني في
المجتمع العربي في العصر العباسي وما يليه من عصور االنحطاط ،لغة لم تنل قسطا من الدراسة والبحث بل
سكت عنها جل علماء اللغة في تلك العصور.
إن اللغة كيان اجتماعي معقد ينفعل ويتفاعل مع المجموعة االجتماعية يؤثر ويتاثر بعوامل االحتكاك اللغوي
الناجم عن التداخل والتمازج بين العناصر البشرية عبر ممارسة اللغة داخل المجتمع ،يقول سوسير":ال شيء
يدخل اللغة إال بعد اختياره في الكالم مثله في ذلك مثل جميع الظواهر اللغوية التي نجد لها جذرا في
الكون"(سوسير ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر ،1986 ،ص.)205
إن ظاهرة التداخل اللغوي ظاهرة عامة تنطبق على جميع اللغات العالمية القديمة والمعاصرة ،وسوف يظل
العالم متعدد اللغات في كل االمصار وسيستمر التعايش والتضاد بين الجماعات اللغوية ،والتعدد اللغوي هو
الذي يجعل اللغات في احتكاك دائم (ينظر جان كالفنLouis Jean Calvetترجمة محمد يحياتن،2006 ،
ص.)27
يحيلنا الكاتب اال لماني (فانرايش )Weinreichعلى الفرد المزدوج اللغة للداللة على االحتكاك اللغوي ،ذلك
ان اللغات يحتك بعضها بالبعض االخر حينما يستخدمها الشخص نفسه بالتناوب(ينظر جان كالفن Louis
Jean Calvetترجمة محمد يحياتن ،2006 ،ص.)28
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1.1ـ اللغة العربية واللغات الوافدة:
لقد عرف العهد الجديد للغة العربية ميالد عصر اللغة العربية المولدة نتيجة عوامل اجتماعية اهمها دخول
العناصر االجنبية كاسرى الحروب والعبيد والجواري مما افرز جيال جديدا يسمى بالمولدين وقد ادى هذا إلى
ظهور اللحن واستفحاله في الممارسات اللغوية اليومية يضاف إلى ذلك كله مزاحمة الفارسية للعربية في البصرة
والكوفة نتج عنه ك ثرة الدخيل(بنظر احمد محمد قدور ،2001 ،ص.)224
نطالع في ك تاب حرب اللغات للكاتب لويس جان كالفي(1999 Louis Jean Calvetص )235/234في فصل
بعنوان حرب اال لفاظ ويقتصد المؤلف بذلك تزاحم الوحدات المعجمية الدخيلة على لغة معينة مما يولد صراعا
من اجل البقاء واالستمرار والهيمنة اللغوية وهذا ما يلوث صفاء اللغة التي دخلتها اال لفاظ الدخيلة ،لكن قد
يحدث ان ُي ِقبل المجتمع إراديا على تقبل هذه اال لفاظ وذلك لالستعانة بها في الجوانب العلمية وغالبا ما يكون
ذلك في نوعين:
الدخيل L'empruntاي استعمال اللفظة نفسها كما هي في اللغة الدخيلة.
القتراض néologieويقصد بها تكيفها مع ما يتطابق مع نظام اللغة1999 Voir Louis – Jean Calvet
(ص .)235/234وهذا ما يطلق عليه في اللغة العربية بالمعرب.
إن تقبل المجتمع الواعي واإلرادي للدخيل عبر عنه الجاحظ لقوله« :إن الناس يولعون بالخارجي الدخيل
ويزهدون في المالوف االصيل الن الناس يولعون لتعظيم الغريب ،واستطراف البعيد" (الجاحظ ،دس،
ص ،)90ويقول ابن قتيبة( ،1963ص ،)3في ذلك ايضا« :إنه النمط الذي له ترجمة تروق بال معنى واسم
يهول بال جسم".
إن هذا القبول اإلرادي هو ما يطلق عليه لويس جان كالفي( ،1999ص )235بالتلقائية مميزا في ذلك بينها
وبين ما يسميه بالبرمجة اي برمجة هذه الظواهر اللغوية ضمن سياسات لغوية(ابن قتيبة ،1963 ،ص.)3
آ
من خالل ما سبق يمكننا طرح االسئلة االتية :هل حدث بين اللغة العربية الفصيحة وبين اللغات االعجمية
الوافدة تعايش ام اصطدام؟ وكيف نظر علماء اللغة إلى هذه الظاهرة؟ وما موقف المعاجم العربية القديمة من
هذه الثنائية؟
ال شك ان ثمة نزعةانتمائية لكن في المقابل وجدت ايضا قوة العالقات االجتماعية التي عملت على تمكين
االفراد من التواصل بينهم وبالتالي التعايش اللغوي(سوسير ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر،1986 ،
ص.)249
إن االزدحام اللغوي الذي حصل في البيئة اإلسالمية الجديدة فتح المجال واسعا امام الدخيل الذي تموقع
في جسم اللغة العربية مما استلزم وضع المعاجم العربية للحفاظ على نمطية اللغة العربية الصافية ،ويمكن
القول إن اللغة التواصلية اليومية كانت اك ثر عرضة للدخيل كما ذكر ذلك الجاحظ وابن قتيبة.
إن الدخيل يتسرب إلى اللغة العربية الفصيحة عبر ما يشبه العامية ولكن باقل حدة من تسربه في اللغة التي
اصطلح عليها باللغة المولدة النها لغة التخاطب اليومي ،وإن كان الك ثير من الدارسين نفوا وجود لهجات
عامية إال اننا نعتقد بوجودها وقد اشار إلى هذا ايضا يوهان فكJ.FUCKترجمة رمضان عبد التواب ()1980
في ك تابه العربية.
124

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

وقد اشار الجاحظ(د.س ،ص )93مخبرا على االحتكاك اللغويقائال ":اال ترى ان اهل المدينة لما نزل فيهم
ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بالفاظ من الفاظهم ولذلك يسمون البطيخ الخربز ويسمون السميط
الروذق ويسمون المصوصالمزوز ويسمون الشطرنج االشترنج إلى غير ذلك من االسماء .وكذا اهل الكوفة فإنهم
يسمون المسحاة بال وبال بالفارسية ولو علق ذلك لغة اهل البصرة إذ نزلوا بادنى بالد فارس واقصى بالد
العرب كان ذلك اشبه إذ كان اهل الكوفة قد نزلوا بادنى بالط النبط واقصى بالد العرب ويسمي اهل الكوفة
الحوك باذروجوالباذروج بالفارسية والحوك كلمة عربية واهل البصرة إذا التقت اربع طرق يسمونها مربعة
ويسميها اهل الكوفة الجهار سو والجهار سو بالفارسية ويسمون السوق او السويقة وإزار والوازار بالفارسية
ويسمون القثاء خيارا والخيار فارسية ويسمون المجذوم ويذي بالفارسية".
ويذكر الجاحظ استخفاف الناس لبعض اال لفاظ حينما يستعملونها وغيرها احق بذلك منها فإن هللا تبارك
وتعالى لم يذكر في القران الجوع إال في موضع العقاب او في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر لكن الناس ال
يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسالمة وكذلك ذكر المطر وال يوجد هذا اللفظ في الق آران إال
في موضع االنتقام والعامة واك ثر الخاصة ال يفرقون بين ذكر المطر وذكر الغيث(الجاحظ ،دس ،ص.)93
يقول الجاحظ واصفا هذا االنحراف المعجمي« :ولفظ الق آران الذي عليه نزل انه إذا ذكر االبصار لم يقل
االسماع وإذا ذكر سبع سموات لم يقل االراضين اال تراه ال يجمع االرض ارضين وال السمع اسماعا والجاري على
افواه العامة غير ذلك ال يتفقدون من اال لفاظ ما هو احق بالذكر واولى باالستعمال وقد زعم بعض القراء انه لم
يجد ذكر لفظ النكاح في الق آران إال في موضع التزويج والعامة ربما استخفت اقل اللغتين واضعفهما وتستعمل
ما هو اقل في اصل اللغة استعماال وتدع ما هو اظهر واك ثر"(الجاحظ ،دس ،ص.)93
وعلى هذا االساس يمكننا القول بوجود لغة ثانية كانت هي لغة االستعمال اليومي ،قد تكون بما نسميه
اليوم لغة عامية الستخدامها من طرف السواد االعظم من المجتمع مما شكل حماية للغة العربية الفصحى من
هذا االنحراف المعجمي كما في هذا الشكل:

النبطية
اآلرمية

اللهجات
العامية

اليونانية

اللغة
الفصحى

الفارسية
الالتينية
الحبشية
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اللغة العربية واللهجات المعاصرة:
من خالل هذه اللمحة التاريخية لبدايات اللهجات العامية في بلدان العالم العربي ،يجدر بنا ان نطرح
آ
التساؤل االتي وهو كيف تطورت العاميات المعاصرة وتشعبت حتى اصبح من غير الممكن التواصل بين
الشعوب العربية بل حتى في المجتمع الواحد ،وانحصرت في مجموعات وفائت مصغرة حتى في المدينة
الواحدة؟
لقد اصبحت المسافة بين اللغة العربية الفصيحة ولهجاتها العامية المعاصرة بعيدة إلى حد انها لم تعد
تشدها بها سوى خيوط شبيهة بخيوط العنكبوت ،وما زاد من تمدد هذه المسافة ليس الجانب الفونولوجي الن
تاثيره على البنية الداللية يكاد ينعدم ،لكن المستوى التركيبي هو العامل الرئيسي في تمدد المسافة وذلك
وفق القاعدتين االساسيتين ،القاعدة التركيبية والقاعدة الداللية فقد تكون الجملة صحيحة على مستوى
التركيب ومعاني اال لفاظ مفهومة منعزلة على التركيب لكن الداللة غائبة تماما بفعل التعبير االستعاري بشكل
قليل والكناية بشكل موسع.
 2ـ الستعارة والكناية وتاثيرهما في تمديد المسافة بين الفصحى واللهجات العامية المعاصرة:
إن من بين اهم اسباب تمدد المسافة بين اللغة العربية الفصيحة واللهجات العامية في الوطن العربي كما
قلنا هو التعبير االستعاري ووجود الكناية بشكل مك ثف ،وإذا كانت اللغة العربية تزخر بالصور االدبية على
مختلف اشكالها وانواعها من تشبيهات وكنايات واستعارات ،فإن اللهجات العامية هي االخرى ال تخلو من
استعمال كم هائل من هذه الصور بل إنها العامل االساسي في سرعة تطور اللهجات العامية حتى ان االجيال
المتعاقبة استحال عليها فهم معظم الخطاب اللساني المتداول في هذه المجتمعات.
ولقد لفتت هذه الظاهرة انتباه الباحثين وضعوا لذلك معاجم ك ثيرة نذكر من بينها:الكنايات العامية الحمد
تيمور باشا( ،)2012والكنايات العامية المصرية الشرف عزيز( ،)2007والكنايات البغدادية العامية لعبود
الشالجي (.)1982
وقد تناول شارل بالي( )1909هذه الظواهر اللغوية حيث يرى ان المجاز هو اختزال وحذف وإيجاز وانه دليل
على كسل التفكير انعكس كسال في التعبير .فالتعبير الدقيق والواضح يقتضي ان يكون اشمل واوسع في
كلماته والفاظه وبهذا يربط هذا المفهوم بوقائع التعبير بصفة عامة وعالقة ذلك بالتفكير.
كما ان الصورة ال تنتمي بشكل كامل ابدا إلى اللغة وتنبع دائما على االقل جزئيا من الكالم حتى إنها تنتمي
إليه كليا وحينما تكون الصورة غير مقولة وإبداعا فرديا خالصا حتى لو اصبحت مستخدمة شرط ان تبقى حية ال
يمكن ان تتملص من الكالم».
ُ
وفي تصور شارل بالي( ،1965ص )211 ،137 ،133انه البد ان نضع جانبا صور الفكر التي تدخل في اللغة
التصويرية كل ما ندعوه بالطبقات التعبيرية ،الن النظام التعبيري ال يلتقي مع حقل صور الفكر.
وهنا يعطي شارل بالي االهتمام الكبير إلى النوع الثاني من الصور النه يتماشى ويتناسب مع ما يسميه باللغة
آ
التخاطبية التي تمدنا بطاقة تعبيرية وتصويرية هائلة ،ويضرب مثاال لذلك في التشبيه االتي:
عريان كالكاس nu comme un ver
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ومن المنطلق نفسه اعتبرت الصور بمختلف اشكالها في اللغة العربية الفصحى صورا ميتة ،فهناك الف صورة
وصورة نائمة بين طيات الك تب وفي دواوين الشعراء واالدباء ال تؤدي وظيفتها التواصلية في الخطاب التداولي
اليومي ،وال تحقق الوظيفة التعبيرية لطبقات وشرائح اجتماعية كبيرة.
آ
إن الخطاب التواصلي االني ال يعترف بالبعد الجمالي للصور من المنظور االدبي والجمالي بل بالعد العاطفي
واالنفعالي لهذه الصور.
وهذه امثلة عن بعض الصور الواردة في العامية الجزائرية والمصرية والعراقية:
بعض الكنايات من العامية الجزائرية :هذه االمثلة من صلب العامية العاصمية اي عامية الجزائر العاصمة،
وتبقى هناك العديد من العاميات الجزائرية المنتشرة في كل ربوع الوطن تحتاج إلى الجمع والدراسة والتحليل:
ْ
راني حطبة َ
تشير إلى اإلفالس
وخ َر ْجت َحط َبة'
ال املك دراهم او مال
راني على الحديدة
للعمل بدون مقابل
نخدم على لعالم
قليلي االستيعاب
انت حابس
اليفقه االشياء
حابس في طلعة''
اليفقه االشياء
مفريني مقتبسة من اللغة الفرنسية
َ
''خ ْ
اي انه لم يحصل على شيء
رج صحرا''
متميز في كل شيء كالعلم والرياضة والفن
هارب
قطع صلة مع صديقه
رميت عليه الماء
القوي ياكل الضعيف
طاق على من طاق
إن المتامل لهذه الصور يالحظ اوال انها متداولة بين شريحة اجتماعية معينة بل قد تكون هي اللغة الحية
التي يتواصل بواسطتها افراد هذه الشريحة ،وثانيا ان لها وظيفة تعبيرية تعكس احاسيس ومشاعر الفرد
آ
وعالقته باالخرين ،وهنا يمكننا التساؤل حول الداللة المشفرة الناتجة عن طبيعة البنية التركيبية لهذه
العبارات فالكلمات عربية لكن داللتها غامضة ال يفهمها سوى افراد المجموعة التي انتجت هذه الكنايات.
يرى جان كوهن( ،1986ص )112في مثل هذه الظواهر بان المنافرة هنا تحسب على االشياء ال على الكلمات
اي البد ان تكون هناك قرائن من صلب الحياة االجتماعية فاالعراف االجتماعية عادة ما تحدد سياقات االداء
الكالمي او ما يطلق عليه موقف الخطاب.
آ
وفي مسالة االنزياح نالحظ العبارات العامية االتية:
نفسه خضرة( :كناية عن ميله للسرور ،وعدم تحمله للحزن) اشرف عزيز الكنايات العامية"(ص.)29
روحه حمرة ( :كناية عن ثقله وفدامته ،ومثلها :دمه تقيل ،دمه يلطش)[نفسه(ص.)61-60
وهذا ما يطلق عليه جان كوهن باالنزياح من الدرجة الثانية اي إطالق صفة االوان على المدارك المعنوية
مثل الدقات الناقوسية الزرقاء ينظر (كوهن ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،1986 ،ص.)125
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بعض االمثلة من العامية المصرية من معجم الكنايات العامية الحمد تيمور :2012
هذه الكنايات ربما استعملت في عهده او في الفترة التي سبقته بقليل وذلك لغرابتها وغموض داللتها:
ُ
كناية عن االرتباك الشديد والمراد بالغزل شبكة صيد السمك وهي إذا
اتلخبط غزله
اشتبكت خيوطها واختلطت ارتبك في تخليص بعضها من بعض.ص17
ّإدارى في ُ
ظل ُص ُ
كناية عن شديد الجبن والفزع .ص17
باعه
آ
كناية عن عمل الشيء جهرا يقولون اكل في رمضان اشكره واصل اشكار تركية
اش َك َر خبر
معناها الظاهر للناس .ص18
كناية عن اخذ الشيء بالقوة واالقتدار .ص21
بالباع والدراع
ّ
كناية عن ك ثرة الشيء ورخصه .ص21
بالرطل
كناية عن عدم الفوز بالمرغوب.ص27
جا نقبه على شونه
كناية عن استطالع االمر .ص28
جس المخاضة
الترباس خشبة توضع خلف الباب اي حط همه فيه .ص30
حط الهم في الترباس
الدوكه صوت غليظ معروف في الغناء وهنا كناية عن مقابلة شخص بالكالم
ُخ ُده في ُد َكه
الك ثير للتاثير عليه في امر ما .ص33
ّ
الكبر نبات معروف ياكله الريفيون كناية عن الخلط الفاحش .ص34
خالها كبر بلبن
هذه ّعينة قليلة من مواد المعجم لكن الظاهرة الملفتة للنظر هي غرابة هذه العبارات وغموض داللتها حتى
اننا نشك ان الشباب المصري اليوم قادر على فهمها وإدراك معانيها ودالالتها ،وهذا ما اطلقنا عليه بالتسارع في
التطور الداللي للهجات العامية ،ومن ثم تحقق صعوبة التواصل اللغوي الدياكروني بين االجيال.
وفي معجم الكنايات العامية المصرية لشرف عزيز حتى وإن كان قد استلهم الفكرة من معجم احمد تيمور
واقتبس منها إال انه دون الكنايات التي وجدت في االستعمال بعد الفترة التي عاش فيها احمد تيمور مما يعزز
صحة ما ذهبنا إليه وهو التسارع في تطور الدالالت في اللغة العامية ،وساتناول بعض االمثلة من المعجم في
ما يلي:
كناية عن عدم امتالك شيء اي ليس إال يدك والرض .ص46
إيدك واالرض
كناية عن التبذير وساب بمعنى ترك .ص46
إيدهسايبة
كناية عن الجود ومخرومة اي مثقوبة .ص46
إيده مخرومة
كناية عن البخل .ص47
إيده ناشفة
كناية عن االستعداد للعمل والذهاب إلى حيث يطلب منه .ص 48
إيدك على ك تفك
اي بلغة غير مفهومة وال توجد لغة اسمها الوندين ولكنهم صاغوا
بالالوندي
هذا االسم للتعبير عن المراوغة في الكالم .ص50
اي النحو اي اللغة الفصحى غير المفهومة يقولون قالها بالنحوي.
بالنحوي
يقولون سافرت بالموطى اي بال متاع وال حقائب .ص60
بالموطى
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كناية عن شدة الزحام بحيث لو نثرت عليهم ملحا ال يصل إلى
ترش الملح مينزلش
االرض .ص67
كناية عن عدم الفوز بالمرغوب وذهاب التعب سدى بعد بذل
جا نقبه على شونة
الجهد.
يالحظ ان العبارة االخيرة هي نفسها الموجودة في معجم احمد تيمور .واستخدامها هنا غاية في الغموض
والتعقيد ،وربما هي قديمة كانت متداولة في مصر إبان الحكم التركي ما يدل على ان ك ثيرا من الكلمات
الدخيلة استقرت في اللهجات العامية المصرية.
ومن امثلة الكنايات العامية البغدادية:
بعض الكنايات العامية البصرية:
بعد خراب البصرةبين العجم والرومقانون عفجوالية بطيخبرمكيبعض الكنايات العامية البغدادية:
خان جغانتعال فهم االغاابيض وبيضخبز باب االغاوالمتمعن إلى هذه الكنايات العامية يدرك بسهولة البعد التاريخي
 3ـ الفصحى والعامية في ضوء السياسات اللغوية في العالم العربي:
ُ
لقد اصبحت مشكلة تفشي العامية في المجتمعات العربية ُوب ُ
عدها عن اللغة العربية الفصيحة تلقي بظاللها على السياسات
اللغوية والسياسات التعليمية وساتناول بعض االمثلة من بلدان المشرق العربي وبلدان المغرب العربي:
لهجات بلدان المشرق العربي:
اوال :المستوى الداخلي :تتوفر بلدان العالم العربي على تنوعات عرقية باإلضافة إلى القوميات التي تتشكل منها معظم
المجتمعات العربية ،هذا الواقع فرض إشكالية التعدد اللغوي وظهور اللهجات العامية على الواجهة االجتماعية والسياسية
كضرورات الزمة وملحة استدعت معالجات ضمن سياسات لغوية خاصة بكل بلد كل حسب خصوصيته وتشكيلته العرقية.
يبقى ان نتساءل عن مدى نجاح هذه السياسات اللغوية في حل مشكلة االقليات ضمن مخطط يضمن لها الحرية اللغوية
في اإلدارة والتعليم واإلعالم.
إن هذه اإلشكالية معقدة للغاية إذا نظرنا إليها من جانب االنسجام اللغوي في المجتمع الواحد ،لذا سنعتمد على بعض
اإلحصائيات التوضيحية ومن ّثم النظر في هذه العالقات المعقدة التي تعيق تحقيق هذا االنسجام اللغوي بين الشعوب
العربية.
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وساكتفي ببعض البلدان العربية:
إالمارات العربية المتحدة:
عدد السكان 9.5:مليون نسمة
اللغة الرسمية العربية المادة الدستورية 7 6
االغلبية :ال يوجد
اللغة االجنبية :اإلنجليزية
المجموعات العرقية:
 %12إماراتيون
 %27.8هنود
 %15.1اوروبيون
 %10.2باكستانيون
 %9.5بنغالديشيون
 %6.1فليبينيون
 %3.0سيريالنكيون
 %2.2صينيون
 %14.1آاخرون
السياسة اللغوية:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية حسب المادة الدستورية  6و7المؤرخ في  02ديسمبر 1971
المادة  :6االنتماء إلى االمة العربية بحكم الدين واللغة والتاريخ المشترك.
المادة  :7اإلسالم دين الدولة ومصدر التشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية
اللغة العربية هي لغة دواوين الدولة اما العربية الخليجية فهي لغة الحكومة واإلدارة والجيش والشرطة والمعامالت
التجارية ،وعلى هذا فإن العربية الخليجية هي التي تدار بها شؤون الدولة اما العربية االدبية  l'arabeclassiqueفهي موجهة
على الجالية العربية اما الجاليات غير العربية فإن اللغة اإلنجليزية هي التي تحل محل اللغة العربية.
لغة التعليم:
لغة التعليم في المدارس الحكومية هي العربية اما اللغات االجنبية فهي :اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
لغة التعليم في المدارس الحرة :اللغة اإلنجليزية الفرنسية االلمانية الهندية الفارسية.
اإلعالم :باللغة العربية إلى جانب اللغة اإلنجليزية في بعض القنوات الخاصة.
المملكة العربية السعودية:
عدد السكان  33,413,660مليون نسمة في إحصاء 2018
اللغة العربية هي اللغة الرسمية (المادة  1و 39من القانون االساسي المؤرخ في شهر اك توبر .1993
السياسة اللغوية تجاه االقليات:
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ال تعطي المملكة العربية السعودية اي مجال لالقليات اللسانية المتمثلة في العمال الذين يشكلون نسبة
25ه °/من العد اإلجمالي للسكان ،والذين هم من جنسيات متعددة خاصة االسيوية.
ولهذا السبب بقيت لهجاتها صافية قريبة إلى اللغة العربية.
العراق:
 38مليون نسمة
اللغة الرسمية العربية المادة  19-7-5من دستور 1990
المادة  1 :7اللغة العربية هي اللغة الرسمية
 2اللغة الكردية إضافة إلى اللغة العربية لغة رسمية في المناطق الكردية
المادة  4دستور 2005
اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتان لدولة العراق
تعتبر اللغة العربية واللغة الكردية لغتين رسميتين حسب الدستور العراقي الجديد ويتحدث اللغة العربية كلغة ام حوالي
 %85من العراقيين ويتحدث اللغة الكردية كلغة ام حوالي  %8وتعد اللغة اإلنجليزية هي اللغة االجنبية.
آ
وتعد اللغة التركمانية هي اللغة الثالثة من ناحية استخدامها كلغة ام في العراق ،كما ان االرامية الشرقية مستخدمة ايضا من
آ
قبل بعض السكان المسيحيين اتباع كنيسة المشرق االشورية وكنيسة المشرق القديمة والكلدانية والكنيسة السريانية
االرثوذكسية والكنيسة السريانية الكاثوليكية إضافة إلى اللغة االرمنية المستخدمة لدى االقلية االرمنية.
المجموعات القلية:
النسب المئوية
االقليات
% 22
اال كراد
% 1.2
الفرس
%1
التركمان
% 0.27
االرمن
%0.08
قوقازيين
اللغات واللهجات:
تنوعت اللغات في العراق نتيجة اختالف القوميات وتنوع االديان والمذاهب فنجد باإلضافة للغة العربية اللغة
الكردية والتركمانية والسريانية واالرمنية والمندائية باإلضافة إلى اليهودية العراقية سابقا .كذلك تعدد اللهجات
العربية باختالف المحافظات العراقية وباختالف موقعها الجغرافي واشهر هذه اللهجات اللهجة البصرية
واالنبارية والبغدادية والموصلية .وتعد اللغة اإلنكليزية اوسع اللغات االجنبية انتشا ًرا.
االغلبية من العرب  51ه./
اللهجات العربية 22 :ه./
مسالة القليات:
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هذه المسالة ال تطرح على المستوى اللغوي فحسب ،ولكن على مستويات اخرى اهما المستوى السياسي ،فلالقليات
الحق في المساهمة في الحياة السياسية ،مثال لالصول القوقازية 02مقعدين الشيشانيون  01مقعد واحد.
كل هذه المؤشرات تقودنا إلى نتيجة مفادها ان هذا التنوع اللسانيساهم بشكل قوي في وجود لهجات اجتماعية متعددة
آ
هي مزيج من بعض الكلمات العربية والكلمات الدخيلة او المعربة التي فرضت نفسها على مستوى الخطاب التواصلي االني.
اما السؤال الخطير الذي يتفاداه الباحثون هو مدى تحول هذه اللهجات إلى لغات تفرض نفسها على مستوى سياسة
التخطيط اللغوي ومن ثم المطالبة بشرعية ترسيم هذه اللغات دستوريا لتصبح لغات رسمية في اإلدارة والتعليم ،وهنا
يصبح جليا التصادم بين اللغة العربية وهذه اللهجات المعاصرة لنكون في قلب االزمة اللغوية.
نشير هنا إلى ان اللهجات المشرق العربي عموما الموجودة في مناطق جغرافية بدوية ال تزال تحافظ على خصوصيتها
العربية مما يجعلها تحقق التعايش بينها وبين اللغة العربية الفصيحة.
بلدان المغرب العربي:
بالنسبة للهجات المغاربية فإن لها خصوصيتها المتمثلة في البعد االمازيغي للسكان االصليين للمنطقة ،باإلضافة إلى
الحمالت اإلسبانية على سواحل بلدان المغرب العربي في القرنين السابع عشر والثامن عشر مما مهد الطريق لالتراك الذين
استنجد بهم سكان المنطقة ،وفي االخير وفي القرن التاسع عشر اجتياح الفرنسيين للسواحل الجزائرية ومن ّثم استعمار
كل المنطقة التي تمثل الجزائر وتونس والمغرب.
وبمرور الزمن تشكلت العشرات من اللهجات المحلية على اختالف نوعيها الجغرافي واالجتماعي ،واتسعت الهوة بين اللغة
العربية وبين هذه اللهجات خاصة على المستوى المعجمي وكذلك على مستوى التعبير االستعاري الذي يعتبر اقوى مستوى
في مجال التخاطب اليومي.
إن اللهجات المتواجدة في المناطق الداخلية والموجودة في قلب الصحراء واالرياف هي لهجات قريبة من الفصحى خاصة
من حيث المستوى المعجمي ،وفي دراسة للدكتور ابو بكر مرزوق فإن معظم الفاظ هذه اللهجات مستمدة من اللغة العربية
الفصحى والف في ذلك معجما اطلق عليه معجم فصيح العوام ابوبكر مرزوق (.)2012
ولقد ترجمت هذه االهتمامات في ملتقى الجزائر الدولي حول" :المعرفة والمجتمع" .المنعقد في الفترة ما بين 12 10
تشرين الثاني  2007بمشاركة اكثر من خمسة وثالثين ً
وباحثا من دول عربية واوروبية.
وتمحور النقاش حول موضوعات اساسية من بينها:
معالجة مسالة التعدد اللغوي في الدول العربية والسعي لتحويله إلى مصدر غنى للثقافة العربية وليس إلى مازق سياسي
وثقافي بسبب تجاهل اللغات او اللهجات المحلية ومحاولة طمسها بالقوة او عدم االعتراف بالتراث الثقافي المكتوب باللهجات
المحلية .وهو تراث مهم يمكن االستفادة منه لتعزيز دور الثقافة العربية وتنوع مصادرها ولغاتها منذ القدم.
الفصحى والعامية في ضوء السياسات التعليمية:
إذا كانت اللغات الفرنسية واإلسبانية واإليطالية والتركية تمثل جزءا كبيرا من الدخيل في االستعماالت اليومية وان المائت
من الكلمات استقرت في هذه اللهجات ،فإن اللهجات المعاصرة اليوم تتسارع بشكل ملفت لالنتباه وذلك من حيث وجود
الفاظ غريبة عن اللغة العربية لتشكل بذلك لهجات اجتماعية تتداول بين الشباب ومما زاد من غرابتها استعمالها في شبكات
التواصل االجتماعي فهي قريبة من اللغة المشفرة ،وبهذه الطريقة اتسعت الهوة بين اللغة العربية ومجاالت استعماالتها في
اللهجات المختلفة.
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ومن هذا المنطلق سعت بعض الدول العربية ومنها الجزائر على سبيل المثال إلى تحضير نصوص تختار كلماتها والفاظها
من العامية القريبة من اللغة العربية الفصيحة او ما اطلق عليه بلغة بين بين ،اي ان اصولها من اللغة العربية وقي الوقت
آ
ذاته تكون متداولة في الخطاب االني التواصلي ،وهنا ظهرت مشكلة معقدة ففي الجزائر توجد العشرات من اللهجات العامية
تنتمي إلى مناطق جغرافية متباعدة فالذي يعرفه سكان مناطق الشمال ال يعرفه سكان الشرق او الغرب او الجنوب فظلت
اإلشكالية قائمة.
إن مهمة كهذه ينبغي ان تضطلع بها مخابر البحث على مستوى الجامعات وليست الدوائر السياسية ،فالبحوث النائمة في
رفوف المكتبات الجامعية في الوطن العربي لكفيلة بالبحث عن حلول االزمة اللغوية التي تعيشها الشعوب العربية على
المستوى التعليمي وعلى مستوى الخطاب.
خاتمة:
إن هذا البحث قام على فرضية وجود مسافة محددة بين اللغة العربية الفصيحة ولهجاتها العامية المعاصرة ،وذلك من
اجل المحافظة على التعايش بينها ،فاللغة الفصيحة تمد اللهجات بما تزخر به من كنوز على المستوى المعجمي على
الخصوص وايضا المستويات االخرى.
وإذا كانت بعض التيارات الفكرية تعتبر اللهجات العامية لغات حية كونها لغات التخاطب اليومي بين الفائت االجتماعية
داخل مجتمع مصغر ملغية في ذلك البعد الحضاري للغة العربية الفصيحة بعزلها عن الدراسة والتحليل على اعتبار انها
الوسيلة الوحيدة للتقارب العربي العربي مشرقا كان ام ومغربا ،إن هذه التيارات هي التي عززت وتعزز وبقوة االصطدام بين
اللغة العربية الفصيحة ولهجاتها المعاصرة.
لذا تعتبر المداخلة كمحاور مفتوحة للبحث والدراسة ونتائجها اولية ،وتبقى النتائج مرهونة بمدى تطور هذه االبحاث على
المستوى الميداني والتطبيقي ،وان المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق المجامع اللغوية في فتح المجال امام الباحثين للقيام
بما يجب فعله خدمة للغة العربية.

قائمة المراجع:
ابو بكر مرزوق( ،)2012معجم فصيح العوام ،منشورات مخبر علوم اللسان جامعة عمار ثليجي االغواط -الجزائراحمد تيمور باشا( ،)2012الكنايات العامية ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرةاحمد محمد قدور( ،)2001اللسانيات وافاق الدرس اللغوي ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان.اشرف عزيز( ) 2007الكنايات العامية المصرية ،دار الحضارة للنشر ،القاهرةالجاحظ (دس) ،البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،جزء.1جان كالفن(،) 2006علم االجتماع اللغوي ترجمة محمد يحياتن ،دار القصبة للنشر ،الجزائر.جان كوهن( ،)1986بنية اللغة الشعرية ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،دار توبوقال للنشر الدار البيضاء المغربدي سوسير فيرناند( ،)1986محاضرات في اللسانيات العامة ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر ،المؤسسة الجزائرية للطباعة.عبد الغفار حامد هالل( ،)1989اللهجات العربية نشاة وتطورا ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.عبود السالجي( ،)1982الكنايات البغدادية العامية ،ط ،1الدار العربية للموسوعات.فك يوهان( ،)1980العربية ترجمة رمضان عبد التواب ،مك تبة الخانجي ،مصر،ابن قتيبة( ،)1963ادب الكاتب ط ،4تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة.-Charles Bally(1990), 9traité de stylistiqueFrançais, Paris Klincksiek.
-Charles Bally(1965); linguistiquegénérale et linguistiqueFrançaise, Edition, 4. Publisher, F. Berne,.
-Louis – Jean Calvet(1999); la guerre des langues et politiques linguistiques hachette littérature.
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واٌف واوةق الجومّة الؾّةشّة بجلمؾةن الؼِةهّة (الرؼااػ)
)Algeria(The reality and prospects of tourism development in Tlemcen Ziania
د.ضبػِوة دشمةهُ
ٌؾم قلم االخةر  ،زةمكة ثلمؾةن -الرؼااػ.
مًعمة:
اضبصت الؾّةشة قوٍان ثًعم العول المكةضػة ٍُهٌة ثشَِ قوطػ ًةمة من قوةضػ االٌجطةد ومطعر خػاء
لمّؼاهّة العولُ ،مة اهٌة ثكع وؿّلة لعمذ العول مف بكغٌة البكظ وُ قعة مّةدِن من بّوٌة الجمةزج الدًةوُ،
وًغا االطّػ ُةن داوكة ٌٍِة الًجمةم العولة الرؼااػِة والؿّمة وُ الؾوٍات االطّػة بةلًؽةع الؾّةشُ ،قلمة بةهٌة
دولة ثجمجف بموةؼي ؿّةشّة واخػِة مٌمةُ ،مة ًٍ الصةل قلّي بمعِوة ثلمؾةن الكػًِة ثةرِظّة وشغػِة
وزنػاوّة ٍُهٌة ثصجِ مٌٍكة اؿجػاثّرّة ًةمة وُ طةرؼة الرؼااػ ًَُِ ،غى الجُ ؿصػت المؤرطّن والرنػاوّن
والػاشةلة ومّػًم ممن زاروًة وابٌػوا برمةل ؼبّكجٌة وًٍااٌة ورقة ثػاخٌة وخػااي ،وثوٍع قةداثٌة وثًةلّعًةً ،غا
الغي اقؽةًة ضٍرة ؿّةشّة داطِ الرؼااػ وطةرزٌة ،مة زكلٌة ُمعِوة ثجؾةرع وُ إقةدة االقجبةر لمرمٍع
المطةدر والؽةٌةت الؾّةشّة (الدًةوّة والصغةرِة) من ازِ اللصةق بػُب الجومّة الؾّةشّة.
ومن ًوة مة المًطٍد بةلجومّة الؾّةشّة و مةًُ اهٍاقٌة و مطةدرًة ومًٍمةثٌة؟
ؿٌػ مطؽلس الجومّة الؾّةشّة وُ اواطػ الًػن الكشػِن ُكوٍان لصمةِة البّبة ومة ِصّػ بٌة ،لجشمِ
المرةالت االٌجطةدِة والؾّةشّة والدًةوّة ومّػًة ،ولججكمم وثطبس ذات مًٍمةت واًعاف ُِ ثطب وُ ؿّةق
الؼِةدة واالؿجمػارِة واهجكةش االهجةج الؾّةشُ ،ؼبكة بٍزٍد ارشةد اداري لَةوة المطةدر البّبّة االٌجطةدِة،
االزجمةقّة ،وُغا الجوؾّي بّن مظجله الًؽةقةت الظةضة والكةمة ومن ًوة مةًُ الجومّة الّةشّة؟
 .1ثكػِه الجومّة الؾّةشّة ًُ :اإلمعاد بةلجؾٌّالت والظعمةت واالرثًةء بٌة لمًةبلة ُةوة اشجّةزةت
الؾةاصّن( ،)1وثكػف اِغة قلَ اهٌة ثٍوّػ الجؾٌّالت والظعمةت إلشبةع شةزةت ورمبةت الؾّةح ،وُغا مظجله
ثةخّػات الؾّةشة مدِ :إِرةد وػص قمِ زعِعة ودطٍل زعِعة ،ومن ًوة وةلجومّة الؾّةشّة ًُ االرثًةء
بةلظعمةت الؾّةشّةِ ،ؾةقعًة وُ ذلٍ ؼبكة ُِ من الموةخ والموةؿػ الؽبّكّة والدػوة الوبةثّة والصٍّاهّة
والمجةشه والمكةلم الجةرِظّة والمٍاٌف االخػِة.
ومرمٍقة من المًٍمةت مّػ ًغا ،موٌة المؤؿؾةت الىوعٌّة بَِ اهٍاقٌة واشَةلٌة (من ووةدق ودور عّةوة
وموةزل وزواِة الؿجًبةل الؾّةح واالزةهب ،)...ووؿةاِ الجوًِ من الٍؿةاِ ثوًِ داطلّة وطةرزّة (شةوالت
الممةرؿةت
وٌؽةرات وؿّةرات االزػة) هةًٍّ قن الٍؿةاِ البػِة الرٍِة وشجَ البصػِةً ،غا إلَ زةهب

( 1ؼةرق قبع الىجةح الشػِكُ ،2010 ،ص).15 :
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اإلقالمّة الجُ البع ان ثظص اإلشٌةر بةلدػاء االخػي والؽبّكُ وشجَ الطوةقةت الجًلّعِة والكةدات الجًةلّع،
وشجَ الؽةبف الممّؼ والظةص بَِ موؽًة ،من ًوعؿة مكمةرِة شعِدة ولنةت مصلّة ...الض.
.2اًمّة الجومّة الؾّةشّة :ثؼداد اًمّجٌة ُلمة ُةهت قالٌجٌة وؼّعة ومجػابؽة ومجصعة مف ٌؽةقةت مظجلىة
طةضة االٌجطةدِة بنظ الوـػ قن الًؽةع الؾّةؿُ واالزجمةقُ والدًةوُ ،وبٌغا هؾجوجذ ان الكالٌة بّن
الجومّة الؾّةشّة والجومّة االٌجطةدِة َِمن وُ رواج الؾّةشة (ثؼاِع الصػُة الؾّةشّة) من زٌة وثعوي
االمٍال الجُ ثعطلٌة الؾّةشة (امٍال ّ
الؾّةح) من طالل زِةرة المٍاٌف االخػِة والمكةلم الجةرِظّة ومن اٌجوةء
الموجرةت المصلّة والطوةقةت الجًلّعِة ،وطغا من الظعمةت الىوعٌّة واالمةُن الجػوٌّّة هةًٍّ قن الصعااي
الكةمة والظةضة ،وَلٌة ؿجؾةًم بؽػًِة او بةطػى وُ دوف قرلة اٌجطةد البالدً ،غا إلَ زةهب طلي وػص
شكِ ومن خم امجطةص البؽةلة.
امة قالٌجٌة بةلًؽةع االزجمةقُ وورعى ٍِوػ وِؽٍر الظعمةت الكةمةُ ،مة ِػوف المؾجٍى المكّشُ واال ُ دػ من
ًغا ًٍ روف مؾجٍى الٍقُ بةلجومّة الؾّةشّة وؿػ اوػاد المرجمف ،وبةلجةلُ عمةن الجبةدل الجىةوُ
ًُ
والصغةري ،مف ثٍوّػ مٍارد لصىؾ الجػاث المةدي والدًةوُ ،إلَ زةهب عمةن الػوةًّة للؾّةح ،ومة
الؾّةشة إذا؟
مىةًّم شٍل الؾّةشة ًُ :هشةط الؾىػ ،بٌعف الجػٌّة وثٍوّػ الظعمةت المجكلًة لٌغا الوشةط ،والؾةاس ًٍ
ذلٍ الشظص الغي ًٍِم بةالهجًةل لنػض الؾّةشة لمؾةوة ،شؾب ثكػِه موـمة الؾّةشة الكةلمّة الجةبكة
لٌّبة االمم المجصعة.2
الؾّةشة وُ مكوةًة الكةم الؾىػ واإلٌةمة المؤٌجة طةرج مَةن الؾَن االضلُ ،وُ المةعُ ؿةوػ الوةس
الًعاف مظجلىة موٌة الجكػف الكةلم ودراؿة اللنةت االزوبّة .3
امة وُ مكوةًة الظةص وٌُ هشةط ذو ضلة بةلجوًِ والصػُةًٍِ ،م بي الىػد او مرمٍقة من االوػاد قن ؼػِي
الجوًِ من مَةن إلَ اطػ الؿبةب ازجمةقّة او ثػوٌّّة او ٌغةء إزةزات او شغٍر مؤثمػات او مٌػزةهةت او
الكالج واالؿجشىةء  ،4او الزِ الؾّةشة والجمجف بموةؿػ الدػاء االخػي وًغا ؼبف الؾةاس ٍُن إن الؾةاسًٍ :
ذلٍ الشظص الغي ِوجًِ بػمبجي طةرج مَةن ؿَوي االضلُ المػاض مجكعدة.5
اهٍاع الؾّةشة :لًع اٌجػن ثوٍع الؾّةشة بةطجالف المًةضع واالًعاف والصةزةت الجُ ٌٍِي إلٌّة ُِ ؿةاس
شّح اقجمع وُ ثًؾّمٌة إلَ:
الؾّةشة العاطلّة:وًُ ثوًِ وثػشةل المٍؼوّن داطِ بالدًم ،وثكػف "بةلؾّةشة المصلّة".
الؾّةشة الظةرزّة:وًُ ثوًِ وثػشةل الؾٍاح االزةهب إلَ دول اطػى مّػ دولجٌم.
.3اًعاف الؾّةشة :وثمدِ ًغى االًعاف وّمة ِلُ:

(.4 Zean – pierre lozato- giotart, 2004, p: 0)2( -3مػوان الؾَػ الكعوان ،1999 ،ص).14 :
ُ( -4ػِم بلًةؿم 1998 ،م ،ص).9:
 (-5هىؾي ،ص).11 :
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اًعاف ؿّةؿّة :وِةثُ وُ مًعمجٌة ثرؾّع الكالٌةت العولّة وثىكّلٌة قن ؼػِي ثبةدل الظبػات.
اًعاف اٌجطةدِة :شّح ثكجبػ الؾّةشة من المٍارد المةلّة المٌمة لَ دّػ من العول الكةلم ،قبػ مؾةًمة وُ
ثومّة االٌجطةد الٍؼوُ من طالل طلي موةضب شنِ وزِةدة وُ العطِ الٍؼوُ ،بةإلعةوة إلَ طلي اؿٍاق
اطػى زِةدة إلَ االؿٍاق االٌجطةدِة وزلب الكملة الطكبة لجعوي رؤوس االمٍال االزوبّة
اًعاف خًةوّة :وثجمدِ وُ ثومّة المكةرف والؽةٌةت الىَػِة وثبةدل المكلٍمةت ،وثدمّن الدػوات الؽبّكّة
والدًةوّة والصغةرِة.
ُ
اًعاف ثػوٌّّة :وًُ امػاض راّؾّة بةلوؾبة للؾةاس ،الن الؾّةشة ثرئ بكع قمِ روثّوُ زٌّع وّظػج الؾةاس
من بؤرة الملِ لّؾجػزف اهىةؿي.
ومن ًوة هرع الرؼااػ من بّن العول الجُ ثصجٍي قلَ خػوات ًةمة وًةالة ومجوٍقة من ؼبّكّة وشٍّاهّة
ومكوٍِة وطةضة مةدِةً ،غى الجُ ثركِ موٌة ٌؽبة ٌةبال للمشجػُة وُ االٌجطةد المصلُ ،والؿّمة إذ مة ثصعخوة
قن النػب الرؼااػي والؿّمة المعِوة الؼِةهّة قػوس النػب الرؼااػي
ّ
ثلمؾةن ًغى الجُ ثكع من بّن المػاُؼ الصغةرِة الٌةمة وُ المنػب االوؿػ ،إذ ُةن الجرمف الؾَةهُ ِوصطػ
داطِ االؿٍار الؼِةهّة المغػوبة شٍل المعِوة ،والجُ ثجػبف قلَ مؾةشة ثبلل شٍالُ  ًَ 80جةر ثًػِبة ،وًُ
مؾةشة المعِوة وُ الكٌع الؼِةهُ ُمة ِػزس اهي ُةن ًِؽن بٌة شٍالُ مةاة اله ؿةُن وُ الًػن الدةلح قشػ
مّالدي( ،)6امة وُ مطعر اطػ ِشّػ وةالهؾُ إلَ  120اله هؾمة ُةهت ثًؽن ِجلمؾةن ،لّطِ شةلّة قعد
ؿَةهٌة إلَ الملٍّن هؾمة ( اُ دػ من  950اله) شؾب اطػ اإلشطةاّةت الؾَةهّة لؾوة  ،2004امة المعِوة
()7
وّبلل قعد ؿَةهٌة شٍالُ  180اله هؾمة
()8
وٌع ُةن ًة مَةهة مػمٌٍة بّن شٍاعػ بالد المنػب  ،إذ ُةهت موؽًة إؿجؽةن لشكٍب مظجلىة ابجعاء من
قطٍر مة ٌبِ الجةرِض ،إذ ًِةل قوٌة :اهٌة معِوة قـّمة ٌعِمة وٌّة اخةر لالول ُ دّػة ثعل قلَ اهٌة ُةهت دار
مملَة المم ؿةلىة  ،9وإن المعِوة ِّقمػت من ٌبِ اإلهؾةن وُ وجػات مة ٌبِ الجةرِض ،وًغا مة ثعل قلّي ثلٍ
المَ جشىةت وُ ُِ من بصّػة ُػار واوزِعان والمٍِلس بمنوّة واوالد مّمٍن وبًٍوةق ومّػًة من المَ جشىةت
الصعِدة.10
لّلٌّم الػومةن الغِن اشجلٍا الرٌة الشمةلّة الشػٌّة من معِوة ثلمؾةن الصةلّة ،المٌٍف االول من شّح
االؿجّؽةن والجكمّػ ،إذ اهي ُةن ِكػف بةؿم ،بٍمةرِة  11 POMARIAالجُ ثكوُ البؾةثّن ولم ِبًَ موٌة إال
 12وُ الرؼء
بكظ االؼالل اؿٍار وشرةرة مجوةخػة ًوة وًوة ،بنظ الوـػ قن ثلٍ الجُ اقّع اؿجكمةلٌة
( Aspewit , 1982, p : 13. )6
document édité par le service du génie responsable des travaux urbains, Le Tracé des villes et les ingénieurs des
génies, Algérie, 1830- 1870, , p13.
( 8شمعان بن قدمةن طٍزة ،1982 ،ص).94 ،93 :
( 9مصمع قبع الموكم الصمّػي 1975 ،م ،ص ).136
( 10قؼِؼ ؼةرق ؿةشع2011 ،م ،ص ).35
( 11مصمع الؽمةر2007 ،م ،ص ).12
( 12زٍرج مةرؿُ2004 ،م ،ص ).8
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الؾىلُ من مبغهة الرةمف الكجّي بة مةدِػُ(13لمة امةزِنّة ثكوُ" :الرعار الًعِم" او "المعِوة المؾٍرة" وُ
اللٌرة الؼهةثّة الًعِمةً ،)14غى الجُ زادت من االمجعادات الرنػاوّة لموؽًة بٍمةرِة والجُ ِػزس اهٌة ثػزف إلَ
ٌبةاِ بوُ ِىػن الؼهةثّة الغِن اؼلًٍا ًغى الجؾمّة قلَ المؾةشةت المصّؽة بةلمٌٍف الػومةهُ  ،15وٌع ُةهت
مصطوة ومؾٍرة بمرمٍقة من االؿٍار واالبػاج والبٍاب ،والجُ لم ِبًَ موٌة إال بكظ االؿٍار واالبػاج المجوةخػة
وُ ُِ من الرٌة الشمةلّة والشػٌّة وبكظ بًةِة االبٍاب ُبةب الكًبة وبةب طٍطة وُ شّن ثشّػ المطةدر
إلَ اهٌمة ُةهت ثصعًة مرمٍقة من االؿٍار وطمؾة ابٍاب ،وهغُػ وُ ًغا الطعد مة ٌةلي قوٌة ابٍ قبّع وُ
مؾةلَي اهٌة :معِوة بؾىس زبِ ،ابٍابٌة طمؾة ،خالخة زٌة الًبلة :بةب الصمةم ،بةب وًب ،بةب الظٍطة،
وواشع شػٌة :بةب الكًبة ،وواشع مػبة ِوؾب إلَ ابُ ٌٌُ ّػة.16
174ه) ،إذ ملٍ
لّكًبٌم االدارؿة (إدرِؽ اال ُبػ بن قبع هللا بن الصؾن ؿوة اربف وؿبكّن ومةاة (
ثلمؾةن ،واطجػ بٌة مؾرعا ،ولمة ثٍلَ الصَم من بكعى ابوي إدرِؽ ،دطِ إلَ ثلمؾةن مػة خةهّة ؿوة ثؾف
وثؾكّن ومةاة ( 199ه ) ،ورعد مؾرعًة واضلس موبػًة ،واٌةم بٌة خالث ؿوّن  ،17وبكع اهٌّةر االدارؿة
اؿجكةد الؼهةثٍّن ؿّةدثٌم قلَ امةدِػ  ،18إلَ ان هؼل ِجلمؾةن ٍِؿه بن ثةشىّن ؿوة  468ه  19وبوَ
مكؾَػى معِوة ثةزػرت وؿٍرًة  20شجَ ثٍَن موكؼلة قن المعِوة االولَ امةدِػ  ،21شجَ ٌِّ وٌّمة "معِوجةن
مجرةورثةن ّ
مؾٍرثةن ،بّوٌمة َر َمّ ُة شرػ ،إشعاًمة ٌعِمة واالطػى شعِدة ،والصعِدة اطجؽٌة الملدمٍن ملٍك
المنػب ،واؿمٌة ثةٌػرت ،وٌّة ؿَن الروع واضصةب الؾلؽةن واضوةف من الوةس ،واؿم الًعِمة اٌةدِػ
ِؾَوٌة الػقّة ،وٌمة ُةلىؾؽةط والًةًػة من ارض مطػ"  ،22و ّ
شّع بٌة ٌطػا ُقػف "بةلًطػ الًعِم" ،ومؾرعا
زةمكة  ،23لّؾجمػ شَمٌم الَ مةِة مؼو قبع المؤمن بن قلُ بنؼو المعِوة قةم 540ه 1145 /م بكع ؿّؽػثي
قلَ وًػان وٌغةاي قلَ االمّػ ثةشىّن بن قلُ ،وٌةم بجظػِب قمػاهٌة وثًجِّ ؿَةهٌة بكع روغٌم الظغٍع
لؾلؽجي ،بكعًة ٌةم بمرمٍقة من اإلضالشةت لمة ّثم ثظػِبي وبوةء مة ّدمػ ورممٍا اؿٍارًة ،خم ّقّن قلٌّة قبع
المؤمن ؿلّمةن بن واهٍدِن من مشةِض المٍشعِن وبكعى ابة شىص ومن قًبي ،وشٌعت ثلمؾةن وُ ًغى
الىجػة ثؽٍرا ًةاال وُ الصغةرة والكمػان  ،24موٌة دمذ المعِوجّن (امةدِػ وثةزػارت) وُ معِوة واشعة بؾٍر

( 13المػزف هىؾي ،ص ).8
( 14الػزٌُ شػٌُ2013 ،م ،ص ).13
( 15زٍرج مةرؿُ ،المػزف الؾةبي ،ص ).16
ِ( 16صّ َ ابن طلعون1903 ،م ،ص ) .21
( 17قبع الػشمن ابن طلعون2000 ،م ،ص ).103 ،102
( 18زٍرج مةرؿُ ،المػزف الؾةبي ،ص ).16
( 19ابن قغارى المػاُشُ1983 ،م ،ص ِ .29وـػ اِغةِ :صّ َ ابن طلعون ،المطعر الؾةبي ،ص ).21
ِ( 20صّ َ ابن طلعون ،المطعر الؾةبي ،ص ).21
ِ( 21صّ َ بٍقؼِؼ2007 ،م ،ص ).20
ِ( 22ةٌٍت الصمٍي ،د.ت ،ص ).44
( 23الػزٌُ شػٌُ ،المػزف الؾةبي ،ص ).27 ،26
ِ( 24صّ َ بٍقؼِؼ ،المػزف الؾةبي ،ص ِ .23وـػ اِغة :الػزٌُ شػٌُ ،المػزف الؾةبي ،ص ).27
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واشع وًُ ثلمؾةن  ،لّشّػ الَ ًغا ِالصمّػي بةهٌة معِوجةن وُ واشعة  ،25لّجصعث اِغة قن ًغا العمذ ِصّ َ
ابن طلعون وًٍّل" :وًُ مؤلىة من معِوجّن ّ
عمٌمة ؿٍر واشع إشعاًمة اولّة ...ثكػف بةزةدِػ ...والدةهّة
ثكػف بجرػارت  ،26 "...ومن ًوة ومكوَ ثلمؾةن (ثلم ؿةن) ِرمف بّن اخوّنّ :
البػ والبصػ او الطصػاء والجِ،
ُمة ًِةل لٌة اِغة " :ثلشةن " وًٍ مػُب من" :ثِ" ومكوةى" :بةل" و"شةن" :اي "لٌة شةن قـّم" ً ،27غى
االطّػة بلنت اوج ازدًةرًة وُ الىجػة الؼِةهّة ،شّح الَ ًغا قبع الػشمن ابن طلعون وُ ٌٍلي " :28ولم ِؼل
ّ
ّ
وطؽجٌة ثجؾف ٍُ "...هٌم واثظغوًة (الؼِةهٍّن) ً
دارا لملٌَم وةطجؽٍا بٌة الًطٍر المؤهًة
قمػان ثلمؾةن ِجؼاِع
29
،
والموةزل الصةولة وامجػ ؿٍا الػِةض والبؾةثّن وازػوا طاللٌة المّةى ،وةضبصت اقـم امطةر المنػب
بعواوِوٌة وقمػاهٌة ،وموٌة هرع الًطػ الًعِم ،الغي ُةن دارا للؾلؽةن الؼِةهُ ،والمشٍر والطٌػِذ االقـم،
ومّػًة من المؾةزع الجُ لم ِبًَ موٌة إال مؾرع ابُ الصؾن الوؾُ ومؾرع ؿّعي ابػاًّمُ المطمٍدي واوالد
اإلمةم ،هةًٍّ قن ثلٍ الجُ عةقت واهعخػتُ،مة ًٍ الصةل قلّي بةلوؾبة للمعارس والصمةمةت واالبٍاب
و...وًغا هجةج الطػاع الغي هشب بّن الؼِةهّن والمػِوّن (1337م ثةرِض اقجالء ابُ شمٍ مٍؿَ الدةهُ ؿعةّ
الصَم ِجلمؾةن قةم 1359م) .30لّجػازف ازدًةر ورٌُ المعِوة (طةضة وُ الرةهب الكمػاهُ) وُ الىجػة الكدمةهّة
(1517م) ،شّح اقةدوا اؿجنالل الرؼء الشمةل النػبُ موٌة (شُ بةب الصعِع) مف إقةدة االقجبةر لبكظ
الغٍاشُ (الصػؼٍنُ ،عِة الكشةق ومػس البةي) ،إال ان المعِوة بىًعان مَةهجٌة الؾّةؿّةّ ،
ؿجغّف اِغة
مَةهجٌة االٌجطةدِة ،هجّرة اًجمةم الؾلؽة بةمٍر البصػ ،وبةلجةلُ لم ِؽػا الرعِع وُ الوؾّذ الكمػاهُ .رمم ًغا
ؿجصجىؾ المعِوة بمَةهجٌة الدًةوّة.
(بًّةدة
لجطِ المعِوة إلَ مػشلة الجنّّػ والجرعِع الرعري مكمةرِة وقمػاهّة وُ وجػة االشجالل الىػهؾُ
الروػال بٍزٍ وُ  30زةهىُ 1842م) .اِن ٌةم بشي ؼػٌةت الجُ اطجػٌت االشّةء دون الجمّّؼ بّوٌة ،بٌعف
ثٍؿّف الشٍارع وهؼع الملَّةتّ ،
وشٍلت المعارس إلَ ُوةاؽ ومّػًة من الجُ دمػت ،والمؾةزع إلَ مظةزن
ُمؾرع ابُ الصؾن الجوؾُُ ،لٌة مصةوالت لؽمؽ الشظطّة والٌٍِة العِوّة واإلؿالمّة.

( 25مصمع بن قبع الموكم ِالصمّػي ،المطعر الؾةبي ،ص ).136
ِ( 26صّ َ ابن طلعون ،المطعر الؾةبي ،ص ).22 -20
ِ( 27صّ َ ابن طلعون ،المطعر الؾةبي ،ص ).9
( 28الػزٌُ شػٌُ ،المػزف الؾةبي ،ص ).28
( 29مصمع بن قبع هللا الجوؾُ2011 ،م ،ص ).115
( 30المػزف هىؾي ،ص ).33 ،32
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ومن ًوة وةن معِوة ثلمؾةن من ًغا الموـٍر ًُ ثكبّػ طةص ِرؾع المؾجٍى الصغةري للرمةقة الًةؼوة
بٌة ،امة ًَّلجٌة الكةمة وٌُ وُ ثصعِح مؾجمػ شجَ ثىُ بمجؽلبةت ؿةُوٌّة وزااػٌِة ،وشجَ ثؾجٍوُ شػوط
المعن الؾّةشّة بَِ مًٍمةثٌة ،طةضة وان لٌة ثػاء مةدي (الجػاث االخػي المةدي)ِ ،ؤًلٌة ان ثٍَن ٌؽبة
ومػُؼا زغابة لمظجله وائت المرجمف ،وًغا مة زكلٌة ثكػف ٌىؼة هٍقّة وُ ًّةُلٌة ومؤؿؾةثٌة الكلمّة
اال ُةدِمّة واالٌجطةدِة بطىة طةضة وموٌة هؾجكػض اًم المًٍمةت الؾّةشّة الجُ ثؼطػ بٌة معِوة ثلمؾةن:
هرع معِوة ثلمؾةن ثجٍوػ قلَ ططةاص ؼبّكّة ًةمة (ثم ذُػًة ؿةبًة) ثؾةقعًة وُ الرغب الؾّةشُ ،من
ؿالؿِ زبلّة ومنةرات وًغةب طغػاء وشالالت وقوةضػ وموةبف مةاّة ُ ،مة اهٌة ثجٍوػ قلَ ططةاص
ثةرِظّة من مكةلم ثةرِظّة و مٍاٌف اخػِة ومجةشه ،ثصمِ بّن قوةضػًة وإؼاللٌة واروٌجٌة دالاِ وشٌةدات
شّة قلَ االهجمةء الصغةري الكػِي من مة ٌبِ الجةرِض إلَ الىجػة الصعِدة ،ومن اًم واشٌػ المٍاٌف بةلمعِوة،
مٌٍف الموطٍرة المػِوُ ،ومكلم الرةمف الَبّػ المػابؽُ وزةمف ابُ معِن المػِوُ إلَ زةهب زةمف ؿّعي
الصلٍي ،وضػح المشٍر الؼِةهُ...ومّػًم المكةلم والمٍاٌف البةرزة ،بةإلعةوة إلَ شبَة المٍاضالت ووؿةاِ
الجوًالت داطِ المعِوة وبةشٍا زًة ،هةًٍّ قن البوّة الجصجّة الجُ اعصت ثَ جؾبٌة:
البوّة الجصجّة:
الىوةدق :بةلوؾبة للمرةالت االؿجًبةل والجٍزّي واالشجٍاء لمعِوة ثلمؾةن اضبصت الٍّم وُ ثؼاِع مؾجمػ
وذلٍ لجلبّة شةزةت المًبلّن قلٌّة طةضة موغ قةم  2012 2011اِن شٌعت المعِوة ثـةًػة قلمّة وًُ
قةضمة الجىةوة اإلؿالمّة ٌع بلل قعد الىوةدق بٌة الٍّم شٍالُ  25ووعٌة لّطِ قعد اإلزمةلُ لالؿػة بةلمعِوة
شٍالُ  2500ؿػِػ ،هةًٍّ قن مة ثؼطػ بي الٍالِة من مؤؿؾةت ووعٌّة ؿٍاء بةلصمةمةت المكعهّة ُصمةم
بٍمػارة شمةم ؿّعي الكبعلُ شمةم الشًّػ...وموٌم ووةدق طمؾة هرٍم ُ ،ىوعق ابّّؽ وووعق مٍهّؾٍهؽ.
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الٍُةالت الؾّةشة واالؿىةر  :لمعِوة ثلمؾةن وشعًة شٍالُ  15وُةلة ،مٍزقة قلَ ُةمِ الػٌكة الرنػاوّة
للمعِوة ًغا إذا مة اؿجدوّوة الٍُةالت المٍزقة قلَ ُِ الٍالِة.
وغةءات الجظّّم ًُ :اُ دػ االؿؽ والػُةاؼ االؿةؿّة الجُ ِبصح قوٌة الؾةاس ،وجلمؾةن ثجمجف بموةؿػ طالبة
وزغابة ،موٌة شالالت الٍرِػً ،غبة الالة ؿجُ ،وغةء الصٍض الَبّػ ،المٌٍف االخػي موطٍرة ومةِصّػ بٌة،
المىػوش ،الىغةء المَشٍف قلَ الٌٍاء الؽلي موؽًة مةبة اشىّػ الصـّػة الٍؼوّة ،منةرات قّن بوُ قةد.
طؽٍات ثبوُ الجومّة الؾّةشّة بمعِوة ثلمؾةن وثؽٍِػًة:إذا مة بصدوة قن البعاِةت االولَ ؿٌٍر وَػة الؾّةشة
بمعِوة ثلمؾةن ،ؿورعى ِكٍد إلَ وجػات ٌعِمة ،لَوٌة لم ثَن بةلمىٌٍم الصةلُ ،وًغا مة ثؤُعى الىوةدق
والمؾةزع الجُ اهجشػت بٍؿػ المعِوة ،وًغا إن دل وةهي ِعل قلَ اؿجًػار الػشةلة والجرةر بةلموؽًة
لالؿجػاشة والطغ هؼًة بٌة لالؼالع قلَ موةؿػًة الؽبّكّة الظالبة الجُ ثنوَ بٌة الشكػاء وللجكػف قلَ
مطوٍقةثٌة الجًلّعِة من موؾٍزةت ومّػًة ،لجكػف ثؽٍرا وُ الىجػة االؿجكمةرِة ،شّح ُةهت وزٌة
لالزةهب والؿّمة شٍاؼبٌة مػورا بةؿٍاٌٌة ،لجبًَ مؾجًػة إلَ مةِة الكشػِة الؾٍداء اِن ثػازكت الصػُة
الؾّةشّة ،لجكػف اهجكةشة ملصٍؿة وُ ؿوة  ،2011 2010اِن ثم اطجّةر ثلمؾةن ُمػُؼ لجمدِّ قةضمة الجىةوة
اإلؿالمّة وموغ ذالٍ الجةرِض والمعِوة ثشٌع المكوَ الصًًُّ للجومّة الؾّةشّة إن لم هًِ الجومّة المؾجعامة
شّح ثٍوػت ُِ مًٍمةت الجومّة ،من طلي موةضب الشنِ (الًغةء هؾبّة قلَ البؽةلة وُ اإلرشةد الؾّةشُ،
وُ مالشي الصىؾ ،الّع الكةملة لصمةِة الموةؼي االخػِة من مكةلم ومٍاٌف ووجس مجةشه زعِعة ،و )...إلَ
زةهب ثبوُ ؿّةؿة ثةًِّ المكةلم الجةرِظّة والمٌٍف االخػِة ،والجُ اضبصت ثلكب دورا اٌجطةدِة ثٍوػ من
طاللي المٍارد المةدِة لطّةهجي وشمةِجي ؼبكة من طالل معاطلّي ،شّح اضبصت شجَ المجةشه ذات ؼةبف
ثرةري اٌجطةدي.
ومن ًغا هؾجوجذ ان معِوة ثلمؾةن ثملٍ مًٍمةت وبوَ ثصجّة ًةمة ثةًلٌة قلَ ان ثٍَن وزٌة مٌمة للؾةاس
العاطلُ وشجَ الظةرزُ ،طةضة واهٌة مًبلة قلَ ثؽبّي مرمٍقة من البػامذ الؾّةشّة الجػوٌّّة ٍُهٌة
طططت وُ االوهة االطّػة شةوالت لغمةن ثوًِ الؾّةح قبػ اًم المٍاٌف االخػِة المكػووة والمشٌٍرة
بةلمعِوة ،من مرمف ؿّعي ابُ معِن إلَ الموطٍرة والمشٍر.
ًغا إلَ زةهب مشػوع الصعًِة االخػِة الغي ِشٌع ثؽٍرا ُبّػا وُ اهرةزى (وًُ شعًِة للجوؼى واالؿجرمةم
ثوجشػ داطلٌة مرمٍقة من االؿٍار واالبػاج الجُ ثكٍد لمٌٍف الموطٍرة وًُ مّػ بكّعة قوٌة من الوةشّة
الشػٌّة).
بةإلعةوة إلَ دقم وثشرّف االؿجدمةر الؾّةشُ الغي اضبس من بّن مظؽؽةثٌة المؾجًبلّة ،مف ثصؾّن
الوٍقّة الؾّةشّة ،والمؾةًمة وُ ثٍَِن ؿّةشُ قلَ المؾجٍى الكةلُ ،ثعقّم المشةرِف الؾّةشّة ،واال ُ دػ
من ًغا الجػوِذ الؾّةشُ.
طةثمة:
ثلمؾةن ُمعِوة لٌة اوةق مؾجًبلّة وُ المؾةًمة وُ دوف قرلة االٌجطةد من طالل ثةًِّ زِ المكةلم
الجةرِظّة والمٍاٌف االخػِة ،والجُ ِجػثب قوي ُإزػاء العطِ الغي ِؾةًم وُ ثَ دّه قمّالت الطّةهة العورِة
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وعمةن االؿجمػارِة للجػاث االخػي واإلشٌةر بي واال ُ دػ من ًغا وذاك ًٍ ثٍوّػ موةؼي وامةُن للجظىّه من
الغنٍؼةت الٍّمّة للىائت االزجمةقّة.
وإذا مة ثم االلجؼام بٌغى الؾّةؿة الؾّةشّة وةهي وُ الًػِب الكةزِ ؿجٍَن ثلمؾةن هًؽة ؿّةشّة بةرزة من
طةرؼة الرؼااػ ،قلمة اهٌة ثؾجًؽب وُ الىجػة االطّػة شٍالُ  300اله ؿةاس داطلُ واُ دػ من  100اله ؿةاس
ازوبُ .

مٌٍف الموطٍر و الرغب الؾّةشُ بكع الجةًِّ(اشعاث شعًِة الصٍّاهةت وُ مًةبِ االؼالل)

ًغبة اللة ؿجُ بكع ثٌّبجٌة

141

المؤثمػ العولُ الكلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةقّة ٌغةِة مكةضػة الجَةمِ اؿةس المكػوة
 3-1هٍومبػ  2019المةهّة -بػلّن

المػُؼ العِمًػاؼُ الكػبُ

منةرات قّن بوُ قةد بكع ثةًّلٌة
ٌةامة المػازف:
ؼةرق قبع الىجةح الشػِكُ ،2010 ،ثومّة المبّكةت الؾّةشّة ،مؤؿؾة شٍرس العولّة ،الؽبكة الدةهّة ،االؿَوعرِة.شمعان بن قدمةن طٍزة ،1982 ،المػاة ،ثصي :مصمع الكػبُ الؼبّػي ،ط ،2الشػُة الٍؼوّة للوشػ والجٍزِف ،الرؼااػ.ابن قغارى المػاُشُ ،1983 ،البّةن ُالمنػب وُ اطبةر االهعلؽ والمنػب ،ثس :إشؾةن قبةس،ج  ،4ط  ،3دار الدًةوة ،لبوةن.زٍرج مةرؿُ ،2004 ،ثلمؾةن ،ثػ :ؿكّع دشمةهُ ،دار الوشػ الجِ ،الرؼااػ.الػزٌُ شػٌُ ،2013 ،المكةلم الجةرِظّة والمٍاٌف االخػِة بمعِوة ثلمؾةن وُ قعؿةت مطٍري الًػن19م ،ابن طلعون،
ثلمؾةن.
قبع الػشمن ابن طلعون2000 ،م،دٍِان المبجعا والظبػ وُ ثةرِض الكػب والبػبػ ومن قةضػًم من ذوي الشةن اال ُبػ ،ثس:ؿٌِّ زُةر ،ج  ،7دار الىَػ ،لبوةن.
قؼِؼ ؼةرق ؿةشع 2011 ،اخةر مة ٌبِ الجةرِض وورػى بموؽًة ثلمؾةن ،ثلمؾةن اإلؿالمّة بّن الجػاث الكمػاهُ والمكمةريوالمّػاث الىوُ ،ج  ،01اقمةل ملجًَ دولُ بجلمؾةن اِةم  5 ،4 ،3اُ جٍبػ  ،موشٍرات وزارة الشؤون العِوّة واالوٌةف ،ثلمؾةن،
.2011
ُػِم بلًةؿم ، 1998 ،ثػٌّة الؾّةشة بةلرؼااػ ،رؿةلة زؾجّػ وُ الكلٍم الجرةرِة ،المعرؿة الكلّة للجرةرة.مصمع الؽمةر ،2007 ،ثلمؾةن قبػ الكطٍر :دورًة وُ ؿّةؿة وشغةرة الرؼااػ ،دٍِان المؽبٍقةت الرةمكّة ،الرؼااػ.مصمع بن قبع هللا الجوؾُ ،ثةرِض بوُ زِةن ملٍك ثلمؾةن ( مًجؽه من هـم ّالعر والكًّةن وُ بّةن شػف بوُ زِةن ) ،ثس:مصمٍد امة بٍقّةد ،مٌٍم للوشػ ،ثلمؾةن.
مصمع قبع الموكم الصمّػي ،2011 ،الػوض المكؽةر وُ طبػ االٌؽةر( مكرم زنػاوُ) ،ثس :إشؾةن قبةؿّن ،مَ جبة لبوةن،بّػوت.1975 ،
مػوان الؾَػ الكعوان ،1999 ،اإلٌجطةد الؾّةشُ ،دار مرعوي للوشػ ،قمةن.ِةٌٍت الصمٍي ،مكرم البلعان ،مرلع  ،2دار ضةدر ،بّػوت ،د.ت.ِصّ َ ابن طلعون ،1903 ،بنّة الػواد وُ ذُػ الملٍك من بوُ قبع الٍاد ،مرلع  ،1مؽبكة بّّػ وٍهؽةهة الشػٌّة ،الرؼااػ.ِصّ َ بٍقؼِؼ ،2007 ،ثلمؾةن قةضمة المنػب االوؿػ ،وزارة الدًةوة ،الرؼااػ ،ص ِ .23وـػ اِغة :الػزٌُ شػٌُ.-Aspewit , 1982 Actes du colloque sur l’urbanisation de Tlemcen, analyse de tissu urbaine de Tlemcen, commission
n° 01, Tlemcen du 01 au 03 Mars.
-document édité par le service du génie responsable des travaux urbains, Le Tracé des villes et les ingénieurs des
génies, Algérie, 1830- 1870.
-Zean – pierre lozato- giotart, Michel Balfet ; 2004, Management du tourisme :les acteurs, les produits les marchés
et les stratégies,péarsoneducation, France.
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 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين
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أ
والسالم في المدارس الوروبية.
التلميذ واللغة العربية إ
Student and Arabic language and Islam in European schools.
د:.ناش رضوان ،جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر ،كلية العلوم اإلسالمية الخروبة -الجزائر
مقدمة:
ينشا ابناء المسلمين في البالد الغربية بين حضارات متضاربة من حيث المنشا ومن حيث الغايات
واالهداف ،فالظروف االقتصادية والسياسية التي تجبر االولياء على هجرة الوطن واالستقرار في بلدان المهجر ال
تمنع هؤالء من التمسك بثقافتهم وديانتهم ،وهم مع ذلك يحاولون توريث تلك المعارف الوالدهم،فيتحتم
على الصغار تحمل اعباء إضافية مقارنة باقرانهم من اوالد الغربيين الذين ال يلتفتون لمثل تلك الواجبات إال
من اعتنق اباؤهم اإلسالم وارادوا انينهجوا بهم نهج التدين اإلسالمي.
إن التوفيق بين واجبات الطفل المسلم في البالد الغربية من ناحية تحصيله الدراسي وتاقلمه مع اللغة
الرسمية في البالد التي يعيش فيها واللغة العربية التي يحتاجها للتعبد والتدبر في االمور الدينية يحتاج منه إلى
همة بالغة في ذاته ومساعدة حقيقيةمن طرف المجتمع الذي يحيط به حتى يستطيع تحصيل كل هذه المعارف
في فترة مبكرة من حياته،فما هي الوسائل واالساليب االنجع لمساعدة الطفل على بلوغ تلك االهداف السامية.
وحتى لو توفرت الشرائط التي تساعد الطفل على التوفيق بين التحصيل اال كاديمي والتحصيل الديني فال بد
ايضا من انتفاء الموانع وتحييد الحواجز التي تحول دونه ودون بلوغ اهدافه.
إن الدراسات على ك ثرتها تكاد تنحصر في مجال تحفيظ َ
القران الكريم واالحاديث النبوية الشريفة دون تعمق
في معانيها وإثارة شهية الطفل في تتبع مغزاها السامي الذي يشده إلى فهم اللغة العربية من حيث اساليب
الخطاب وقراءة ما بين السطور.
إاشكالية الدراسة:
يختلف جيل المهاجرين المسلمين إلى اوروبا عن االجيال التي ولدت هناك من اباء مسلمين حيث يرغب
الوالدان في ترسيخ العقائد اإلسالمية الوالدهم وذلك بشدهم نحو اإلسالم واللغة العربية مع رغبتهم في
انسجام اوالدهم مع المجتمع الجديد الذي حلوا ضيوفا عليه ووجب عليهم التاقلم التام مع عاداته واعرافه
وقوانينه،وهذه المهمة تفوق قدرات االب واالم لوحدهما فالدراسات يجب ان تساعد هذه العائالت على الحفاظ
ُ
الضعيف القوي بكل سالسة.
على كيانها في هذا العالم الذي اشبه ما يكون بحلبة صراع يتبع فيها
الغرض من البحث:
يتلخص الغرض من البحث في مساعدة المهاجرين على الحفاظ على كيانهم اإلسالمي وعدم الذوبان في
المجتمع الغربي.
أ
اهداف البحث:
 مساعدة المهاجرين على الحفاظ على هويتهم.إثراء الدراسات المساعدة على التاقلم ودفع الذوبان.143
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التواصل الدائم مع المهاجرين حتى ال ينسوا بلدانهم االصلية باستعمال وسائل التواصل الحديثة.تك ثيف اشكال التعاون المختلفة لشد روابط االتصال.أ
اول:عالمية الدين إالسالمي توجب عالمية اللغة العربية.
لقد صرح الق َران الكريم انه خطاب هللا الموجه لجميع الناس دون استثناء وفي كل زمان ومكان ،وعليهم
اتباع نوره الذي اضاء العالمين حتى يخرجوا من كل االزمات التي وقعوا بها بسبب جهلهم وانحرافهم عن هدي
االنبياء السابقين ،وبما ان الق َران الكريم نزل باللغة العربية فقد توجب على الجميع اخذ نصيب منها ومن
فقهها حتى يتمكن من تدبر ايات الق َران و تالوته على الوجه الصحيح ،حتى ظهر عصر الترجمة إلى اللغات
االخرى الذي لم يتم إجماع علماء المسلمين حوله وبقي اإلشكال مطروحا حول مسالة ترجمة الق َران إلى لغات
الناس المعاصرة افضل ام نشر اللغة العربية وتعليمها افضل ،وبما ان العالم اإلسالمي عرف انتكاسة
االستعمار في القرون المتاخرة وما صاحبه من انتقال الحضارة والمعرفة إلى حواضر الغرب وبروز التكنولوجيا
بلغات اوروبية فقد راى الك ثير من العلماء المسلمين افضلية ترجمة معاني الق َران الكريم إلى سائر اللغات،
ولكن رغم ان هذا الراي جاء في مرحلة الضعف واالنكسار فإن الراي َاالخر القائل بافضلية تعليم اللغة العربية
لغير العرب يعتبر الوسيلة االفضل.
َ
-1نشر اللغة العربية واجب ديني :عندما نقرا ايات القران الحكيم نجدها نزلت باللغة العربية وهو ك تاب انزله
العليم الحكيم ليتعلم الناس الحكمة ،ومن الحكمة التي حفت هذا الك تاب المقدس لغته التي اعجزت
الجميع ،فعلى كل باحث عن الحقيقة ان يبذل قصارى جهده في تعلم العربية والتفقه فيها عمال بقاعدة ما يتم
به الواجب فهو واجب ،وهذه نماذج من االيات التي اثبتت نزول الق َران باللسان العربي وبقي علينا معرفة
الكمة من ذلك:
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َّ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
اِ -انا انزلناه قرانا ع ِربيا لعلكم تع ِقلون( ،سورة يوسف ،االية .)2
َٰ
ْ
بَ -و َك َذ ِل َك َا َنزل َن ُاه ُح ْك ًما َع َ ِرب ًّيا( ،سورة الرعد ،االية .)37
ون ا َل ْي ِه َا ْع َجم ٌّي َو ََٰه َذا ِل َس ٌان َع َرب ٌّي ُّمب ٌ
جِ -ل َس ُان َّال ِذي ُي ْل ِح ُد َ
ين( ،سورة النحل ،االية .)103
ِ ِ
ِ
ِ
َ
د-وكذلك َا َنزْل َن ُاه ُق ْرا ًنا َع َرب ًّيا َو َص َّر ْف َنا ِف ِيه ِم َن ْال َو ِع ِيد َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون َا ْو ُي ْح ِد ُث ل ُه ْم ِذ ْك ًرا( ،سورة طه ،االية .)113
ِ
-2تمام إالسالم بالتحكم في اللغة العربية :إن ادنى ما هو مطلوب من الشخص المسلم ان يقرا الفاتحة في
صالته ،وقد اجمع المسلمون على وجوب تالوتها باللسان العربي إال في حاالت نادرة جدا تحفظ وال يقاس
عليها ،وذلك لوجود االدلة الشرعية الصريحة التي توضح اهمية الفاتحة في الصالة وان قبولها وعدمه مرتبط
بتالوتها على الوجه الصحيح ،ومن بين تلك االدلة:
َ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اب» (البخاري ،1994،ص .)151
ا-قال النبي صلى هللا عليه وسلم« :ل َصال َة ِل َم ْن ل ْم يقرا ِبفا ِتح ِة ِ
الك ت ِ
ْ
َ ُ ْ َ َ َّ َ
الصال ِة َف َك ِب ْرُ ،ث َّم ْاق َ ْرا َما َت َي َّس َر َم َع َك ِم َن ال ُق ْرا ِن) (مسلم،1992،
ب-قال صلى هللا عليه وسلمِ « :اذا قمت ِالى
ص .)297
َ
فعلى الجميع واجب تعلم القران الكريم والتدبر في معانيه فهو يخاطب كل عاقل ،كما ان على المسلمين
واجب نشره وتبسيط السبل لكل الناس حتى يتعلموه ويستفيدوا من النور الذي نزل به.
أ
ثانيا :اللغة العربية في البلدان الوروبية.
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تشهد البلدان االوروبية هجرة واسعة للمسلمين نحوها واالستقرار فيها خاصة بعد تفوقها حضاريا على بلدان
العالم اإلسالمي ،وقد نقل المسلمون الوافدون إليها إرثهم الحضاري والعقائدي معهم ورفضوا التخلي عنه او
استبداله بما هو موجود فيها لقناعتهم ان دينهم هو الدين الحق وان اللغة العربية اوسع وافصح من اللغات
االوروبية ،وسبب انكماشها راجع إلى اسباب اقتصادية وسياسية وليس عيبا في ذاتها او قصورا في جوهرها.
وكانت المانيا وفرنسا نموذجا للبلدان االوروبية التي استقبلت المهاجرين المسلمين ومن بينهم الناطقين
بالعربية والمهتمين بها لذلك ساركز عليهما باعتبارهما بلدان يعيش فيهما ماليين المسلمين الناطقين بالعربية.
أ
-1استغالل مرونة النظام ال لماني في التعليم لنشر وتطوير العربية :يعتبر النظام التعليمي اال لماني ارقى ما
وصل إليه الفكر البشري من حيث َاال لية والتنظيم ،وهو غير متعصب من حيث القومية او الطائ فية مقارنة
بدول اخرى ،وهذا يظهر من خالل القوانين السارية المفعول في المانيا وعلى راسها الدستور اال لماني الذي
ينص على ان لجميع االديان الحق في تدريس الدين في المدارس (الدستور اال لماني ،المادة  ،7الفقرة .)3
هذه المرونة التي تبديها القوانين اال لمانية وكرم الضيافة الذي يعرضه الشعب اال لماني على المسلمين
الوافدين عليه يجب ان يقابل بما يشرف صورة المسلم وبما يخدم اإلسالم وضروريات اإلسالم كاللغة مثال.
أ
ا-محاربة خطاب الكراهية الذي تنشره بعض الجماعات الدينية المتطرفة :يعاني المسلمون في المانيا من
خطاب التحريض والتزمت الذي يصدر من الطوائ ف اإلسالمية المتطرفة والمنغلقة اك ثر مما يعانيه غيرهم،
حيث ان عليهم تحمل انعكاس تلك الخطابات من جهة و إبراز روح التعايش السلمي الذي جاء به اإلسالم،
وحتى تتم محاصرة ذلك الفكر والحد من انتشاره يجب ان يقف الغربيون على االختالف الحاصل بين
الطوائ ف اإلسالمية ومدارسها منذ ظهور اإلسالم إلى اليوم ،وافضل مفتاح للوقوف على ذلك الصراع الفكري
هي اللغة العربية ،الن الترجمة عادة ما تكون خاضعة لهوى المترجم.
ب -إايضاح الفكر الرحب الذي يتقبل الجميع في الفكر الحضاري :يك في اإلسالم فخرا انه جمع القوميات
واالديان المختلفة تحت سقف قانوني واحد ،ولم تظهر الشكوى من جور اإلسالم في التعامل مع االقليات إال
بظهور اهل الهوى في ميدان الفتوى والتشريع ،حيث اعتقدوا بجهلهم ان للمسلم االمتياز والتفضيل التشريعي
على غير المسلم ،و ان النسب العربي يغني امام السلطان عكس النسب االعجمي ،وهذه الكوارث الفكرية
التي يعاني منها المسلمون اليوم بسبب هذا االنحراف الخطير الذي بني على فتاوى محدودة االجتهاد وصادرة
في زمان يختلف عن زماننا ومن اشخاص لم يكونوا يدركون عواقب ما تؤول إليه فتاواهم.
-2الناطقون بالعربية في فرنسا:
تنعكس ظالل الالئكية الفرنسية سلبا على الجالية المسلمة في فرنسا ،حيث تحرمهم من حقوقهم في مجال
التدين او تدريس اللغة العربية البنائهم ،لكن الضغط الجماهيري الذي تتعرض إليه المنظومة القانونية هناك
يدفعها للمرونة مع مطالب ماليين المسلمين من داخل فرنسا وخارجها ،ولوال االعمال المسيئة للمسلمين من
تحريض ونشاط إجرامي لوجدنا للمسلمين هناك مدارس تنشر العربية في كل القارة االوروبية.
أ
ا -استغالل ك تلة المهاجرين المغاربة في فرنسا لترسيم اللغة العربية في المدارس الفرنسية :إن من حق
ماليين االسر المهاجرة في فرنسا تعليم ابنائها اللغة العربية ،وليس من حق الدولة الفرنسية التذرع بذريعة
العلمانية او االعمال اإلرهابية التي تنشرها الطوائ ف المتطرفة لحرمان المسلمين من حقوقهم الثقافية
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والعقائدية ،قال بشير العبيدي مدير المرصد االوروبي لتعليم اللغة العربية في باريس في تصريح ل "
هافينغتون بوست عربي" إن "الخطوة إيجابية ً
جدا وتنم عن استعداد رسمي إلعطاء اللغة العربية مكانتها في
فرنسا بعد تهميش طالها سنينعديدة(،)arabic.rt.newsوالمالحظ ان النظام العلماني الفرنسي يستغل جرائم
المتطرفين لحرمان المسلمين من حقوقهم في التمتع بلغتهم وثقافتهم ،ومع الضغط الجماهيري والفكر
التنويري سيتم استخالص الحقوق واستيفاؤها.
ب-تعلم العربية ضرورة اقتصادية واجتماعية :من مصلحة الدول االوروبية الناطقة بغير اإلنجليزية تعلم
العربية حتى تضمن نصيبها من المصالح االقتصادية في العالم العربي واإلسالمي ،فاإلنجليزية هيمنت على
العالم وتليها العربية من حيث االنتشار ،وصارت باقي الشعوب االوروبية عبارة عن اقليات يجب عليها اتباع
اال ك ثرية حتى نشرت اإلندبندنت موضوعا تحت عنوان "انسوا الفرنسية والصينية العربية هي اللغة التي يجب
تعلمها حسب المعهد البريطاني (.)bbc arabic
ج-القيود القانونية على المسلمين باسم العلمانية" :الجمهورية تضمن حرية المعتقد .وتضمن حرية العبادة
في ظل القيود المذكورة الحقا فحسب التي ّ
تصب في صالح النظام العام" .ويفترض هذا االمر حماية العديد من
ً
خصوصا حرية ال تعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر العلني وحرية تكوين الجمعيات
الحريات االساسية،
ّ
وحرية العبادة وحرية امتالك االماكن المالئمة( ،القانون المؤرخ في  9كانون االول/ديسمبر  ،)1905المادة
االولى وما يليها من مواد تقيد حرية الشعائر باسم الحفاظ على النظام العام ومبادئ الجمهورية).
أ
د-مبادئ القانون المؤرخ في  15مارس  2004واثره السلبي على اللغة العربية :رغم المظاهر البراقة التي
ينادي بها هذا القانون إال انه في حقيقته يخدم الجمهورية العلمانية التي ال تنسجم مبادئها مع مبادئ اإلسالم،
فلو كانت تعترف بحق المسلمين في فتح مدارس خاصة بدينهم ولغتهم لكانت بالفعل ذات مصداقية وهي:
الحرية :يمثل قانون فصل الكنيسة عن الدولة ًقانونا للحرية في المقام االول :إذ إن تاكيد العلمانية عدم
سيطرة الدين على الدولة وال الدولة على الدين يجعلها تتيح لكل شخص حرية اإليمان او عدم اإليمان.
المساواة :إن الدولة العلمانية "عندما تسمو على الجميع" تصبح دولة حيادية ال ّتفضل احدا على احد؛
والعلمانية تساهم في تحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون.
االخوة :تفرض العلمانية احترام االخر واحترام خياراته ومعتقداته مع التذكير بان على الجميع االلتفاف حولالقيمة المثلى للمواطنة التي تنطوي على احترام القوانين العامة.
إن هذه الشعارات نابعة من صميم الدين اإلسالمي ،ولكن العلمانيين اخذوها وتبنوها وجعلوا منها وسيلة
للتضييق على المسلمين كما يظهر من القوانين التالية.
أ
ه-التضييق على المصلين بموجب قانون اك توبر  :1935حيث يقيس هذا القانون الصالة الجماعية على
المظاهرات ،خاصة إذا كانت في الشارع ،والحقيقة ان على الدولة توفير دور العبادة للمواطنين خاصة دولة
بإمكانيات فرنسا وليس سن القوانين التي تحارب الصالة بذرائع مختلفة؛
ً
 ّتجمعا في الطريق العام يخضع لنفس القواعد
تمثل الصالة في الشارع وبصورة اوسع في االماكن العامة
ّ
المطبقة على المظاهرات.
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ال ُتحظر الصالة في الشارع باسم العلمانية وإنما الن الصالة في الشارع تؤدي إلى استخدام ّمتكرر للمكان
العام مع اإلخالل المادي بالنظام ّ
ّ
العام او عرقلة السير.
تخضع جميع مواكب االشخاص ومسيراتهم وتجمعاتهم ،وبصورة عامة ،جميع المظاهرات التي تجري علىالطريق العام لوجوب التصريح المسبق بها" .ولكن السياح والمواكب التقليدية المتعلقة "باالعراف المحلية"
معفية من هذه التصريح ،وهذا يؤكد ان المشرع الفرنسي يعتبر الشعائر اإلسالمية دخيلة على المجتمع
الفرنسي وليست اصيلة فيه.
من واجب السلطة اإلدارية ،القائمة على حفظ النظام ّالعام ،ان تعترض على إقامة التجمعات والتظاهرات
غير المعتادة التي من شانها ان ّ
تهدد النظام العام ،كما هو الحال فيما يخص الصالة في الشارع ّ
العام التي
تعيق المرور وتطرح مشاكل تتعلق بالسالمة والطمانينة ّ
العامة.
أ
و-تناقض المشرع بين العلمانية واعتبار العياد الدينية المسيحية :من المفارقات الكبيرة التي تعيشها
المنظومة القانونية الفرنسية هي مناداتها بفصل الكنيسة عن الدولة ،وتكريس االعياد الدينية المسيحية في
القوانين السارية ك قانون العمل مثال ،هذا االضطراب يجعل اتباع الديانات االخرى يتساءلون عن سبب
تفضيل ديانة على اخرى في بلد ينادي بفصل الدين عن الدولة.
أ
ز-تزايد اماكن العبادة رغم التضييق :عرفت دور العبادة اإلسالمية تزايد عددها في فرنسا رغم المساعدات
الشحيحة والتصلب القانوني نحوها ،فقد كانت عام  1999حوالي  1000مسجد هي عبارة عن اقبية في العمارات
وشقق صغيرة ومحالت يتخذها المسلمون اماكن إلقامة الصالة الجماعية ،واليوم صار عددها  2500مسجد
ذات بنايات متوسطة.
إن النضال المستمر والعمل الدؤوب المدروس وفق المبادئ الحضارية سيجعل اإلسالم والعربية ينتشران
في اوروبا في وقت قياسي.
التوصيات:
 تك ثيف التعاون بين الدول العربية واالوروبية في مجال التعليم.االستفادة من التقنيات البيداغوجية الحديثة في تعلم اللغات.تشجيع االوروبيين على تعلم اللغة العربية.التمسك بمقومات الهوية وعلى راسها الدين واللغة.الخاتمة:
يبقى االرتباط بالوطن االصلي واللغة اال م والدين الحق صلب عقيدة المسلمين عموما والعرب المسلمين
خصوصا ،وللحفاظ على هذه المكاسب الفكرية العظيمة في بالد اوروبا يجب بذل كل الجهود المتوفرة
واستغالل جميع الفرص المتاحة الجل اك تساب موضع قدم في حضارة ترانا دونهم في العلم والفهم ،ويعتقد
الك ثير ان اإلسالم كدين والعربية كلغة وعاداتنا ك ثقافة هي سبب تخلفنا عن ركب الحضارة البشرية ،و حتى
يقتنع َاالخرون بخطا هذه النظرية علينا البرهنة لهم اننا مثلهم واحسن منهم متى توفرت لنا الفرص التي اتيحت
لهم و تهيات لنا البيئة التي تهيات لهم.
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إن التحديات التي تواجه المسلم المغترب والمقيم في البالد االوروبية كبيرة وخطيرة على شخصيته وهويته
ولذلك فهو يحتاج إلى دعم فكري كبير للحفاظ على مقومات هذه الشخصية حتى ال تذوب في صراعات
الحضارات التي ال مكان فيها للضعيف.
يعتبر التعاون مع المؤمنين بحتمية تالقح االفكار وتكامل الحضارات في البلدان االوروبية افضل وسيلة
للحفاظ على الثقافة العربية اإلسالمية من جهة ولتطويرها وتهذيبها من جهة اخرى ،لذلك يجب التمييز بين
التيارات الفكرية ،وعدم النظر إليها بنفس النظرة السلبية التي سادت الفكر العربي طيلة فترة االنغالق.
َ
كما اصبح التعاون مع غيرنا كمسلمين حاجة ضرورية ،فإن نزع فتيل الكراهية للغير من صدورنا ضرورة انية
يجب ان نعمل سرعا على إزالتها من ذاكرتنا الفكرية والعملية ،واول االشياء التي يجب اإلسراع في تصحيحها
هي الك تابات بكل انواعها ومستوياتها.
قائمة المراجع
-1الق َران الكريم.
-2محمد بن إسماعيل ابو عبد هللا البخاري الجعفي )1994( ،الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وايامه = صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة االولى ،ج .1
-3مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري ( ،) 1992المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج .1
/www.dw.com/ar -4تعليم-اإلسالم -في-المدارس-اال لمانية-قرارات-تاريخية-وخالفات-مذهبية ،موقع مهاجر نيوز.
-arabic.rt.com/news/825604-5التاريخ-اللغة-العربية-رسميا-المدارس-الفرنسية.
/www.dw.com/ar-6تعليم-اإلسالم-في-المدارس-اال لمانية-قرارات تاريخية وخالفات مذهبية.
bbc.com/arabic/inthepress/2015/07/150711_press_Sunday-7
/diplomatie.gouv.fr/ar/venir-en-france-8الجمهورية-الفرنسية.la-france-et-l-islam/article/
-9مك توب العرب المسافرين( ،حالة اإلسالم في اوروبا) ،travel maktoob.com،اغسطس .2003
-10باسم الجمل( ،ب ط) ،العربية ،مهمة خاصة ،مدارس في المهجر.
-11سامي الحبال ،)2007( ،المدارس العربية في برلين بين الطائ فية والبحث عن الهويةwww.dw.world@deutsch.welle.،
-12محمد الشحات الجندي(،)2008قضايا الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية ،المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية،
القاهرة.
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أ
الدوافع المرتبطة بالعنف السري ومعالجتها بين الفقه والقانون
The Motivations and Therapy of Family Violence in Jurisprudence and Law
د .ابتسام عيسى محمود
كلية االمام االعظم(رحمه هللا) الجامعة -العراق
مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين ،اما بعد:
فإن ظاهرة العنف االسري تعتبر من اهم القضايا االجتماعية التي شغلت المجتمعات في عالمنا المعاصر،
فهي قضية نالت حي ُزا كبي ُرا من اهتمام المتخصصين والباحثين ومنظمات حقوق اإلنسان ،لما تشكله هذه
الظاهرة من تحديات كبيرة امام تنمية المجتمعات وبناءهاُ ،ويعد العنف بشكل عام قديم قدم اإلنسان فهو
مرتبط بوجوده ويعتمد على نوع العالقات المتبادلة بين افراد االسرة والمجتمع ،كما يرتبط بالدوافع التي تؤدي
إلى ظهوره بصورة مباشرة او غير مباشرة.
هذا البحث يتناول ظاهرة العنف االسري من جانب الدوافع التي ترتبط به بشكل او باخر ،وسبل معالجتها
بين الفقه والقانون ،ففي الفقه اإلسالمي نجد ان القران الكريم والسنة النبوية لم يترك مشكلة اجتماعية إال
عالجا ً
وقد وضع لها ً
ناجعا ،فكانت المصدر االساس للتشريعات الفقهية التي يمكن الوصول من خاللها إلى
معالجة ظاهرة العنف االسري ودوافعه ،فاغلب دوافع العنف االسري هي اجتماعية واقتصادية وثقافية يمكن
الوصول لمعالجتها إذا وجدت سلطة قانونية تحاسب المتسببين لهذه المشاكل.
ً
ً
وفي القانون نجد ان علم التشريع الجنائي المعاصر الخاص بجرائم العنف اصبح تخصصا دراسيا في ك ثير من
الجامعات في العالم ،فقد اهتم العلماء المتخصصون بجرائم العنف االسري؛النها في الغالب جرائم خفية ال
تدخل في سجالت العدالة الجنائية واحصائياتها ،ففي ك ثير من االحيان ال يرغب احد اطراف االسرة او الطرف
المجني عليه اإلبالغ عن جرائم االعتداء إذ يتم تسوية ما يجري داخل االسرة بالصلح وخاصة في المجتمعات
العربية المحافظة ،والبحث ركز على العنف الموجه ضد المراة والطفل باعتبارهم اك ثر من يتعرضون للعنف
داخل االسرة.
أ
اهمية البحث :تبرز اهمية البحث من عنايته بموضوع العنف االسري لما له من تاثير مباشر على امن المجتمع
واستقرارهً ،
فضال عن إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة اسباب هذه الظاهرة ودوافعها ،وخير المعالجات لهذه
اإلشكالية نجدها في احكام الشريعة اإلسالمية فاننا نجد فيها ما يدفع عن االسرة ما يهددها من اثار هذه
الظاهرة ،فقد عالج القران الكريم والسنة النبوية جذور هذه المشكلة ،كما اننا في حاجة شديدة لمعالجات
قانونية من خالل سن التشريعات التي تساعد في الحد من انتشار هذه الظاهرة واثارها السلبية.
أ
اهداف البحث:
بيان اهم الدوافع التي تقف وراء ظاهرة العنف االسري.149
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تتبع المعالجات الناجعة السباب العنف االسري في الفقه والقانون.بيان حاجة المجتمعات العربية لسن القوانين والتشريعات المتصلة بظاهرة العنف االسري من اجل الحدمنها.
ً
إظهار اهمية التشريع اإلسالمي في هذا المجال وكيفية اخذ دوره الصحيح في معالجة دوافع العنف بعيدا عنالتاويالت الخاطئة وما الحق به من اتهامات باطلة.
أ
أ
المبحث الول :مفهوم العنف السري وصوره.
المطلب أالول :مفهوم العنف أالسري
أا ً
ول .معنى العنف :عرف صاحب معجم مقاييس اللغة العنف ( :ع-ن-ف) اصل صحيح يدل على خالف
الرفق ،والعنف :ضد الرفق ،وعنف يعنف عنفا فهو عنيف ،إذا لم يرفق في امره (احمد بن فارس.)1979 ،
وا لعنف كلمة يستخدمها علماء االجتماع والفالسفة والمتخصصون بعلم النفس والتربية وعلماء الفقه
والقانون وغيرهم ،وهي تتناول مجاالت واسعة من السلوك اإلنساني ،فقد جاء تعريفه في معجم مصطلحات
العلوم االجتماعية:
ً
العنف ( )violenceهو استخدام الضغط او القوة استخداما غير مشروع او غير مطابق للقانون من شانه
التاثير على إرادة فرد ما(احمد زكي بدوي ،د.ت).
وفي المعجم الفلسفي :العنف مضاد للرفق ،ومرادف للشدة والقسوة ،والعنيف ( )violentهو المتصف
ً
مفروضا عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل
بالعنف ،فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ،ويكون
ً
استخداما غير مشروع او غير مطابق للقانون(جميل صليبا،
عنيف..وجملة القول ان العنف هو استخدام القوة
.)1982
ُوعرف العنف بتعريفات عديدة منها :هو تعبير عن السلوك العدواني الذي ينتج عن حالة إحباط تكون
مصحوبة بعالمات التاثر والغضب ويظهر على شكل سلوكيات الغرض منها إلحاق االذى والضرر باالخرين
سواء من الناحية المادية او المعنوية وهو ذو طبيعة غريزية وعاطفية(سهيل مقدم.)2012 ،
هو االستعمال غير القانوني لوسائل القسر المادي او البدني ابتغاء تحقيق غايات شخصية او جماعية على انه
في جوانبه النفسية يحمل معنى من معاني التوتر واالنفجار يسهم في تاجيجها في داخل الفرد او الجماعة
عوامل ك ثيرة ابرزها هذا العالم المنقسم على نفسه  ،والذي يعيش فيه إنسان اليوم ،عالم التناقضات
السياسية واالقتصادية والعقائدية(محمد جواد رضا.)1974 ،
ومن نظر إلى العنف كنمط من انماط السلوك او كظاهرة عرفه:هو عبارة عن فعل يتضمن إيذاء االخرين
ً
مصحوبا بانفعاالت االنفجار والتوتر وكاي فعل اخر ال بد وان يكون له هدف يتمثل في تحقيق مصلحة
يكون
معنوية او مادية(مصطفى عمر التير.)1997 ،
كما ُعرف من الناحية القانونية بانه:قوة مادية ومراغمة بدنية واستعمال القوة بغير حق(حارث سليمان
الفاروقي.)1991 ،
ً
المساس بسالمة الجسم ولو لم يكن جسيما بل كان في صورة تعد وإيذاء (محمود نجيب حسني.)1986 ،
150
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ً
قانونيا ،ويعاقب عليه القانون؛ النه سلوك قائم على
فالعنف من الناحية القانونية سلوك غير معترف به
استخدام القوة بانواعها بشكل غير مشروع او غير مطابق للقانون بهدف إلحاق الضرر باالخرين(ريحاني الزهرة،
.)2010
والعنف في الفقه اإلسالمي لم يرد عند الفقهاء بهذا االصطالح بل ورد عندهم بلفظ اإلكراه الذي يعد مرادفاً
ً
للعنف فقد ورد في درر الحكام:هو إجبار احد على ان يعمل عمال بغير حق من دون رضاه اي باإلخافة والتهديد
ُ
جبر ،ولذلك العمل ُم َ
مع إبقاء اصل االختيار ويقال له ُالم َ
كر ٌه عليه ،وللشيء
كره ،ويقال لمن اجبر بغير حق م ِ
كره والسالب لرضاه كالقتل والضرب ُم َ
ُالموجب للخوف اي الموجب لخوف ُالم َ
كر ٌه به(علي حيدر ،د.ت).
أ
ً
ثانيا .مفهوم السرة :معنى االسرة في اللغة :االسرة ماخوذة من االسر وهو يطلق على شدة الخلق ،والقوة
والحبس ،واالسرة :الدرع الحصينة ،واسرة الرجل :عشيرته ورهطه االدنون النه يتقوى بهم ،واالسرة :عشيرة
الرجل واهل بيته(محمد بن مكرم بن منظور ،د.ت).
معنى االسرة في االصطالح :جاء في معجم المصطلحات التربوية والنفسية تعريف االسرة:هي مجموعة من
االفراد تربط بينهم صلة الدم او الزواج ،وتضم عادة االب واالم واالبناء ،وقد تضم افر ً
ادا اخرين من
االقارب(حسن شحاته ،زينب النجار.)2003 ،
ً
ً
ُوعرفت بانها :تمثل الجماعة االولى التي يتكون منها البنيان االجتماعي وهي اك ثر الظواهر انتشارا وتاثيرا في
االنظمة االجتماعية االخرى كما كانت وال تزال ً
هاما ر ً
عامال ً
ئيسا من عوامل التربية والتنشئة االجتماعية
لالبناء(سناء الخولي.)1984 ،
أ
ً
ثالثا .معنى العنف السري :عرفت منظمة الصحة العالمية ( )2002العنف االسري بانه" :كل سلوك يصدر في
إطار عالقة حميمة ويسبب اضرا ًرا او ا ً
الما جسمية او نفسية او جنسية الطراف تلك العالقة" ويشمل العنف
االسري :عنف الزوج تجاه زوجته وعنف الزوجة تجاه زوجها وعنف الوالدين تجاه االوالد وعنف االبناء تجاه
ً
وخصوصا المسنين ويشمل العنف الجسدي او الجنسي او النفسي او اإلهمال(اإلستراتيجية الوطنية
الوالدين
لحماية المراة من العنف االسري.)2016 ،
ومن الباحثين المعاصرين من عرف العنف االسري بانه :اي تصرف مقصود يلحق االذى او الضرر المادي او
المعنوي باحد افراد االسرة ويكون صاد ًرا من قبل عضو اخر في نفس االسرة(جبرين علي الجبرين.)2005 ،
المطلب الثاني .أاشكال العنف أالسري
أ ً
اول .العنف المادي وهو قسمان:
أ
.1العنف الجسدي او البدني :ويعد من اوضح صور العنف االسري ،النه يمكن مالحظته واك تشافه من خالل
االثار والكدمات التي يتركها العنف على الجسم ،ويعرف هذا النوع من اإليذاء بانه سلوك المقصود منه إلحاق
الضرر واال لم البدني بشخص اخر داخل االسرة (جبرين علي الجبرين.)2005 ،
ُويعد هذا الشكل من اشد انواع العنف النه من الممكن ان يؤدي إلى القتل باستخدام طرق االعتداء
الوحشية كالخنق والحرق والدهس وكسر االطراف ونحو ذلك.
ويعرف العنف الجسدي بانه :اي فعل ينتج عنه إلحاق إصابة او اذى بدني بشكل متعمد الحد افراد االسرة
من قبل فرد اخر  ،ومن خالل التعريف نالحظ انه ال بد من توفر شرطان لتحقيق العنف الجسدي ،اولهما
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يقتضي ان يترتب على الفعل او االمتناع عن الفعل اذى او إصابة جسدية كالكدمات والكسور وغيرها من
ً
ً
االضرار التي تؤثر على سالمة الجسم وسالمة ادائه لوظائ فه سواء كان هذا الضرر
جسيما ،اما الشرط
بسيطا او
ً
الثاني فإنه يتعلق بالقصد من الفعل المسبب للضرر ،إذا ال بد ان يكون هذا الفعل مقصودا ،ويك في لتحقيق
القصد المطلوب القيام بالعنف االسري ،قصد الفاعل للفعل الذي سبب الضرر الجسدي(محمد سالم داود
الرميحي .)2012 ،ويدخل في مدلول العنف الجسدي العديد من الصور مثل:
واد اإلناث الذي يتمثل في إجهاض االجنة اإلناث ،وهذه الصورة قائمة في الهند والصين وكوريا الجنوبية.فعلى الرغم من ان القانون في هذه البلدان يحظر هذا النوع من اإلجهاض ،إال انه من الصعب السيطرة على
هذه المشكلة ،خاصة ان هذا االمر يحدث في ك ثير من االحيان في نطاق ضيق حيث يتم التواطؤ بين االهل
والطبيب.
جرائم الشرف وهي الجرائم التي تحدث نتيجة انحراف إمراة متزوجة او عزباء ،وهذا االنحراف يمكن ان يكونواقعيا او مفترضا ،ويرتكبها عادة اخ او اب او إبن او عم او ابن عم ،بزعم إنقاذ شرف العائلة بحسب ما تقتضيه
العادات.
ختان اإلناث :وهو استئصال بعض االعضاء الظاهرة من الجهاز التناسلي للمراة(نهى عدنان القاطرجي،.)2009
.2العنف الجنسي :وهو العنف الذي يحدث داخل نطاق العائلة ،باستخدام التهديد والقوة لتحقيق االتصال
الجنسي او استخدام طرق اإليذاء في هذا الجانب كالشتم بالفاظ نابية ،اإلجبار على ممارسة الجنس ،او القيام
بافعال جنسية ال يقبلها المعتدى عليه ،هذا النوع من العنف يؤدي إلى مشكالت نفسية واجتماعية تؤثر على
استقرار االسرة.
وهذه الصورة قد تحدث بين الزوجين وقد تحدث ايضا بين فرد بالغ وطفل داخل نطاق االسرة بهدف إرضاء
مستخدما في ذلك القوة والتهديد للسيطرة على الطفل ،وهذا االعتداء ُيعد ً
ً
قتال لروح الصغير،
رغبات االول
النه يفترض بالبالغ ان يكون مصدر حماية للطفل(عبد النبي محمد محمود ابوالعنين ،د.ت).
أ
ً
ثانيا .العنف المعنوي او النفسي :ويشمل هذا النوع اإليذاء بالقول عن طريق اللفظ او اإليذاء بالفعل عن
طريق التصرف ،والهدف منه إلحاق االذى المعنوي بالضحية والتسبب في معاناتها ً
نفسياُ ،ويعد هذا النوع
من اخطر اشكال العنف فهو غير محسوس وال يترك اثا ًرا ظاهرة على المعتدى عليه ،ولذا يصعب اك تشافه
واثبات وقوعه من الناحية القانونية ،وعلى هذا يمكن تقسيم هذا النوع من العنف على نوعين:
العنف اللفظي :وهو عبارة عن إلحاق الضرر بمشاعر المعتدى عليه بالشتم والسب والكالم الجارح ،
واالنتقاص من قيمته وإشعاره باالمتهان والتحقير كالقذف والتوبيخ والسخرية والتنابز باال لقاب والتهديد ..الخ
والغاية من هذا االعتداء هو الحصول على خضوع الطرف المعتدى عليه لصالح المعتدي(عيساوي نسيمة،
.)2010
العنف الرمزي :وهو ما يسمى بالعنف السلبي او العنف غير المباشر ويتمثل في الالمباالة واحتقار االخر عن
طريق تجاهله ،واإلهمال والسلبية في التعامل .وله صور عديدة منها:
إشعار احد افراد االسرة بانه مرفوض من اسرته.152
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العزلة التي يفرضها الزوج على زوجته لفصلها عن محيطها الخارجي عندما يكون العنف ًموجها ضد المراة.
التعامل بعدم الثقة والتشكيك بعدم اإلخالص واالتهام بذلك بشكل متكرر.تخريب وتدمير الممتلكات الشخصية للمعتدى عليه.التهديد بالطالق والهجر وابتزاز المعتدى عليه باشكال عديدة(.ريحاني الزهرة.)2010 ،أ
المبحث الثاني :دوافع العنف السري.
يعد العنف باشكاله المختلفة احد انماط السلوك اإلنساني ،كما انه احد االمور التي رافقت وجود اإلنسان
خالل مراحله المختلفة على سطح االرض ،إذن هو ليس ظاهرة متاخرة في الظهور بل هو ظاهرة قديمة ظهرت
تحت مسميات عديدة.
ونحن إذا قلنا إن العنف باعتباره احد انماط السلوك اإلنساني هو سلوك تدفعه الغريزة الفطرية فقد جانبنا
الصواب في هذا القول؛ الن السلوك اإلنساني في معظم احواله تدفعه بواعث بيئية مك تسبة تساعد على
ظهوره إلى حد كبير ،وال ننكر وجود ميول نفسية لدى االفراد قد تكون عقالنية او عاطفية او عدائية تمثل
سلوكا ً
فطريا لظهور ً
استعدادا ً
ً
معينا بحسب ما يتلقاه الفرد في بيئته وتفاعله االجتماعي مع االخرين في بيئة
االسرة والمجتمع.
وسنقف هنا لمعرفة اهم الدوافع التي ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بممارسة العنف االسري ،والدافع :هو
عبارة عن عامل داخلي يستثير سلوك اإلنسان ،ويوجهه ،ويحقق فيه التكامل ،ونحن ال نملك ان نالحظه
مالحظة مباشرة ،وإنما نستنتجه من سلوكه او نفترض وجوده حتى يمكننا تفسير سلوكه (إدوارد ج .موراي،
.)1988
العنف
دوافع
ومعرفة
االسريتساعدنافيتحليلظاهرةالعنفداخالالسرةالتيمنشانهاانتفتحالطريقنحومعالجاتواقعية ،واهم هذه الدوافع
هي:
أ
المطلب الول .الدوافع الجتماعية:
أ
أ
الدوافع الجتماعية ترتبط بشكل او باخر بالعوامل الجتماعية التي من اهمها:
أ ً
ول .التنشئة الجتماعية :عملية التنشئة االجتماعية هي :ان يتعلم الفرد كيف يصبح ً
عضوا في اسرته وفي
ا
مجتمعه المحلي ،وفي جماعته القومية منذ الطفولة المبكرة وتتقدم مع تقدم النمو والتعلم إلى الدرجة التي
يسلك بها الفرد ويفكر ويشعر ويقيم االمور بطرق تشبه ما يفعله كل فرد اخر في المجتمع(و.المبرت ،وليم،
ا.المبرت ،ووالس.)1993 ،
ومعلوم ان شخصية الفرد تبدا بالتشكل والتطور خالل عملية التفاعل االجتماعي مع االخرين ،فالطفل
الرضيع يصبح سلوكه ً
شبيها بسلوك إفراد اسرته اومن ينشا بينهم ،فالتنشئة االجتماعية عملية تدوم مدى
الحياة ،وتستمر بمعدالت مختلفة في الظروف المختلفة ،فالفرد الذي ينشا في بيئة اسرية ذات سلوكيات عنيفة
تجعل منه ً
فردا ذو استجابة سلوكية عنيفة مك تسبة ،وهذا السلوك يتعلمه الفرد خالل مراحل التنشئة
االجتماعية ،والمتتبع للدراسات المتخصصة في هذا المجال يجد انها اثبتت ان االفراد الذين يتعرضون للعنف
ً
مستقبال.
في صغرهم ،يمارسون العنف االسري داخل اسرهم
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كما ان اساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة لها تاثيرات سلبية على االبناء ،إذ انها تعمل على تنمية مشاعر
الكره والقلق واإلحباط والخوف والسلوك العدواني(بسام محمد ابو عليان.)2013 ،
أ
أ
ً
ثانيا .عدم الهتمام بموضوع العنف السري على المستوى السري والجتماعي :وهذا يتعلق بردود االفعال
تجاه العنف الممارس داخل االسرة سواء كان ذلك من المعتدى عليه او من المجتمع ككل ،إذ ان ذلك ُيقابل
ً
قانونيا على جميع المستويات االجتماعية ،وهذا يؤدي إلى عدم تسجيل
بالصمت والتستر عليه وعدم مواجهته
حاالت العنف االسري إال في القليل منها ،وعدم تسجيلها يعني غياب اإلحصاءات والدراسات المتخصصة في
الموضوع االمر الذي يصعب الوصول لمساعدة الضحايا وإعادة تاهيلهم ،وبالتالي تزايد حاالت العنف داخل
االسرة الذي يؤدي إلى المساس بامن االسرة واستقرارها .
ً
ثالثا .الهيمنة الذكورية :تعد الهيمنة الذكورية مسالة تاريخية قديمة قدم المجتمعات البشرية فقد كان العنصر
الذكوري هو صاحب السلطة في االسرة والمجتمع ،وذلك بسبب االيدولوجيات الفكرية السائدة في كل مجتمع
 ،وبعد تطور المجتمعات البشرية اليوم اصبح لدينا ً
تفاوتا في هذه المسالة بين مجتمع واخر ،ففي الوقت الذي
تخطت فيه بعض المجتمعات هذه المسالة ال زالت هناك الك ثير من المجتمعات تخضع لهذه الهيمنة ومنها
ً
تاريخيا إال انها قامت على اساليب التنشئة االجتماعية
المجتمعات العربية ،وهذه الهيمنة وإن كانت متجذرة
النمطية التي تعطي سلطة واهمية للذكور على اإلناث.
ونالحظ ان المراة تعرضت لالضطهاد الطويل منذ نشاة المجتمع البشري وحتى وقت قريب فقد كانت
الطرف الذي عانى االضطهاد مرتين ،مرة من المجتمع المتسلط ومرة ثانية من الرجل حامل سلطة المجتمع
في االسرة(غانم عبد هللا خلف.)1997 ،
المطلب الثاني .الدوافع الثقافية:
ُ
الدوافع الثقافية مرتبطة ار ً
تباطا وثيقا بالموروثات الثقافية لكل مجتمع ،وفي مجتمعنا العربي لم يقتصر االمر
على الموروث الثقافي المتمثل بالعادات والتقاليد السائدة ،بل هناك التفسير الخاطئ لتعاليم الدين الذي
جعل المراة خاضعة للرجل بصورة تجعلها مسلوبة الحقوق ،فلوعدنا إلى تعاليم اإلسالم لوجدنا انه االول في
تقرير حقوق اإلنسان ً
عموما والمراة بشكل خاص.
إن نوع الثقافة هو الذي يحدد ادوار الجنسين ،ففي الوقت الذي تدعو فيه بعض االيدولوجيات الثقافية إلى
تعزيز الحقوق اإلنسانية للمراة والدفاع عنها ،فإن ثمة اعر ًافا وتقاليد ً
وقيما دينية في العديد من المجتمعات،
ُتستخدم لتبرير العنف ضد المراة ،وتمارس السيطرة على المراة في المجتمعات المختلفة من خالل
استراتيجيات مختلفة ،من قبيل الحب العذري او الواجب او معايير الشرف والعار وينظر إلى سلوك المراة على
انه ينعكس على عائلتها ومجتمعها(ناديا إبراهيم يوسف الحياصات.)2016 ،
كما نرى ان ما يرتبط بالدوافع الثقافية لبعض المجتمعات هي استخدام القسوة في تربية االوالد ويبرر ذلك
ان لالب إن يفعل ما يشاء الوالده من اجل تربيتهم ،فالتربية كمبرر يعطي االب الضوء االخضر الستخدام
القسوة.
المطلب الثالث .الدوافع المرتبطة بتكوين شخصية الفرد:
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هناك مجموعة من الصفات التي تكون شخصية الفردوتوجه سلوكه وتؤثر على تفاعله مع افراد االسرة
والمجتمع ،وهذه الصفات تنعكس على عالقته معهم سواء كانت إيجابية او سلبية  ،فكلما كانت سلبية فإنها
تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على تماسك االسرة وبالتالي تؤدي إلى العنف االسري ،ومن هذه الصفات:
أ ً
اول .الفساد :نتائج الفساد تتحدد من خالل تعاطي الفرد مع محيطه االسري واالجتماعي وطبيعة استجابته لما
فكريا او ً
خالقيا او ً
يجري حوله من افعال واقوال ،والفساد له اشكال عدة فقد يكون ا ً
دينيا ،وبذلك ياخذ
اتجاهات عديدة منها:
تعاطي الخمور والمخدرات  -االضطرابات النفسية  -ضعف الوازع الديني -تدني تقييم الذات -الخيانة الزوجية-
مشاهدة االفالم اإلباحية  -مصادقة رفقاء السوء-االعتداءات الجنسية على افراد االسرة(كاظم الشبيب.)2007 ،
ً
ثانيا .اساءة التصرف وقصور التفكير بسبب الجهل :فالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع االخر وعدم
احترامه ،وما يتبعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل اساسي للعنف ،وهذا الجهل يكون من الطرفين
والمعنفً ،
َّ
فمثال جهل المراة بحقوقها وواجباتها من جهة وجهل االخر بهذه الحقوق من جهة اخرى قد
المعنف
ِ
يؤدي إلى التجاوز واالعتداء.
وفي بعض االحيان ياخذ الجهل صورة عدم إدراك الواقع االجتماعي بالشكل الصحيح ،مثال ذلك بعض
ً
تطبيقا للدعوات التحررية فتقوم
المعتقدات الشاذة للزوجة التي من خاللها تحاول إثبات ذاتيتها واستقال لها
بمعاندة الزوج وعدم إطاعته ،فهذا النوع من التصرفات يثير حفيظة الزوج فيقوم بردود افعال عنيفة تجاهها،
وعند تحليل هذه المشكلة نالحظ ان الزوجة تحاول اخذ حقوقها التي ك فلها لها اإلسالم والقانون لكن بطريقة
غير صحيحة من خالل االستجابة لدعوات تحرير المراة التي بالغت في دعوتها وبطريقة تثير فيها حفيظة
الرجل الذي ال زال اسي ًرا لمعتقداته فيما يتعلق بالهيمنة الذكورية وخاصة في مجتمعاتنا ،فاغلب االزواج في
هذه المجتمعات جاهلين بحقوق المراة ويتصرفون وفق ذلك.
ثالثا .غياب التزان النفعالي :وياخذ ا ً
ً
شكاال متعددة منها:
ردود االفعال الغاضبة تجاه تصرفات افراد االسرة.ً
ً
انعكاس معاناة احد الزوجين ،او احد افراد االسرة ماديا او حياتيا على العالقات الداخلية لالسرة.ً
ً
الحساسية الشديدة تجاه تصرفات وسلوك االخرين قوال او فعال.االستجابة الغاضبة من قبل الفرد في االسرة الي انتقاد موجه له او السرته او لتصرفاته.إبداء عدم الرضا عن احوال االسرة وواقعها(محمد سالم داود الرميحي.)2012 ،المطلب الرابع .الدوافع القتصادية:
ً
من خالل مالحظة بعض التصرفات التي تؤدي إلى العنف داخل االسرة نجد ان ك ثيرا منها مرتبط بدوافع
اقتصادية ،فالمشاكل المادية التي تواجه الفرد او االسرة تشكل ضغوطات عليه تجعله يمارس العنف داخل
االسرة(بسام محمد ابو عليان.)2013 ،
فالرجل يقوم بالنفقة على زوجته واوالده ،فيجد نفسه هو صاحب السلطة في هذا المجال فيحق له تعنيفها
ً
خصوصا إذا كان يواجه مشاكل في عمله كضعف دخله ،او تراكم ديونه ،او تزايد
وإذاللها من هذه الجانب،
متطلبات االسرة..الخ ،والمراة تقبل بهذا التعنيف والتصغير؛ النها ال تستطيع ان تعيل نفسها وابناءها.
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ومن ناحية اخرى هناك عنف اقتصادي له شكل اخر موجه ضد النساء هو عدم منح النساء الحرية في العمل
او عدم منحها التصرف الكامل بعائد عملها في حال السماح لها بالعمل.
المطلب الخامس .الدوافع النفسية:
الدوافع النفسية للعنف ترتبط بشكل واخر بعوامل ذاتية وفردية ،كان يمر الفرد بحاالت من اإلحباط
والفشل المتكرر ،او ربما يمر بحاالت من الحرمان خاصة الحرمان العاطفي ،او يتصرف بدافع االنتقام بسبب
عقد نفسية او انه يقوم ببعض السلوكيات الجل إثبات الذات ،وقد تكون تلك العوامل مرتبطة بالبيئة،
والدوافع النفسية لممارسة العنف يمكن ان نجملها من خالل بعض النظريات التي تفسر العنف ،نذكر منها:
أا ً
ول .نظرية التحليل النفسي :واضع اسس هذه النظرية عالم النفس فرويد ،وقد ارتكز فرويد في نظريته على
تغليب العوامل البيولوجية الوراثية في شكل سيطرة الغرائز وحاجات النفس للفرد ،فهو يرى ان الغريزة
العدوانية كامنة في النفس اإلنسانية وتبرز متى ما تعرضت للمثيرات وتترجم بشكل سلوكيات مختلفة ومنها
العنف ،وعلى ذلك يبدو العنف كخاصية بيولوجية ويصبح العنف استجابة طبيعية.
ً
وتتمثل جوانب القوة في نظرية التحليل النفسي للعدوان بانها تقدم تفسي ًرا واضحا للعنف ،فالعدوان
خاصية تمتد جذورها إلى الطبيعة البشرية ،وهي بذلك موجودة في وضع كمون ،وتثار إذا اعترض نشاط الفرد
او الحيوان ،المتمثل في سلسلة من االستجابات الموجهة نحو هدف معين ،وعندما تستثار نزوة العدوان فإنها
تاخذ ا ً
شكاال متعددة من بينها العنف ،وفي هذه الحالة يصبح العنف استجابة طبيعية كغيرها من االستجابات
الطبيعية للفرد(مصطفى عمر التير.)1997 ،
أ
ً
ثانيا .النظرية السلوكية او نظرية التعلم الجتماعي :اصحاب هذه النظرية هما (البرت بندورا) و (ريتشارد
دولتز) وقد افترضت هذه النظرية ان االشخاص الذين يك تسبون العنف يتعلمونه بنفس الطريقة التي يتعلمون
بها انماط السلوك االخرى ،وان عملية التعلم هذه تتم داخل االسرة بحكم المؤثرات الخارجية سواء كانت
موجودة في البيئة الثقافية الفرعية او في البيئة الثقافية االوسع ،فبعض االباء مثال يشجعون ابناءهم على
التصرف بعنف مع االخرين في بعض المواقف من جهة ويطالبونهم بان ال يكونوا ضحايا للعنف في مواقف
مغايرة من جهة اخرى(.ناديا إبراهيم يوسف الحياصات ،)2016،وهناك مدخالن لتفسير العنف في إطار
النظرية السلوكية هما:
مدخل اإلحباط العدواني :ويفترض حدوث سلوك العنف إذا ما اعيق النشاط الموجه إلى هدف معين اي يتولد
اإلحباط ،ليصبح العنف نتيجة اإلحباط ،وقد ربط علماء النفس بين اإلحباط والعدوان.
مدخل تعلم العدوان :ويهتم بتفسير السلوك في ضوء التفاعل المستمر بين طبيعة السلوك وظروفه
االجتماعية ،فالسلوك تحدده جز ًئيا ظروف البيئة (إبراهيم محمد الكعبي.)2013 ،
أ
المبحث الثالث :سبل معالجة دوافع العنف السري في الفقه والقانون.
بعد ان استعرضنا دوافع العنف االسري نجد ان هذه الدوافع واالسباب لها من الحلول والمعالجات في الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي ما من شانه ان يعالج هذه الظاهرة ويحد من انتشارها.
أ
أ
المطلب الول .معالجة دوافع العنف السري في الفقه السالمي:
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عند تتبع نصوص القران الكريم والسنة النبوية نالحظ ان فيها الك ثير من النصوص التي امرت بالرفق واللين
ْ
ْ َ
{ادع ِإلى َس ِبيل َربك بالحكمة َوال َم ْو ِع َظة
ونهت عن الشدة والقسوة والعنف بكافة صوره منها قوله تعالى:
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ال َح َس َنة وجادلهم ِبال ِتي ِه َي احسن ِإن َربك ُه َو اعلم ِبمن ضل َعن سبيله وهو اعلم بالمهتدين} النحل،125 :
َّ
َّ
وقوله تعالى{َ :و َال َت ْس َت ِوي ْال َح َس َن ُة َو َال َّ
الس ِي َئ ُة ْاد َف ْع ِبال ِتي ِه َي َا ْح َس ُن َف ِإ َذا ال ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َك َا َّن ُه َو ِل ٌّي
َحم ٌيم} فصلت،34 :وقوله تعالى{َ :ق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
وف َو َم ْغ ِف َر ٌة َخ ْي ٌر ِم ْن َص َد َق ٍة َي ْت َب ُع َها َا ًذى َو َّ ُ
اّلل َغ ِن ٌّي َح ِل ٌيم} البقرة:
ِ
ْ
َ
 ،263وقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :إ َّن َ
هللا َر ِف ٌ
يق ُي ِح ُّب ِالر ْف ُق َو ُي ْع ِطي َع َلى ِالر ْف ِق َما ال ُي ْع ِطي َع َلى ال ُع ْن ِف
ِ
َوما ال ُي ْع ِطي َعلى َما ِسواه» (مسلم بن الحجاج ،د.ت).
ونجد في رحاب الفقه اإلسالمي مجاالت واسعة لمعالجة الدوافع المؤدية إلى العنف االسري:
أا ً
ول .المعالجة في المجال التربوي :نجد ان اإلسالم اعتنى بتربية االسرة عناية كبيرة تفردت عن انماط التربية
االخرى ،فقد ارسى لها قواعد واسس متينة تك فل لها استقرارها وبناءها بشكل صحيح،ومن هنا ال بد من إيجاد
ابعاد تربوية ينبغي لكل اسرة مسلمة سلوكها لتكون االساس المتين لها ،وتكون في مناى عن االنحراف
والتفكك الذي يؤدي إلى احد اشكال العنف ،وهذه اإلبعاد هي:
البعد البنائي :ويعني بناء الشخصية السليمة المحصنة من الداخل ضد الفساد واالنحراف ،وذلك عن طريق
تقوية الوازع الديني ،وإيجاد الضمير الحي والعقل الواعي ،والمدارك المتفتحة المدركة الخطاء االنحراف
واضراره.
البعد الوقائي :ويعني إتباع المنهج التربوي الوقائي من خالل ابعاد االوالد عن كل مصدر انحراف ُ ،فيعمل كل
ما يمكن عمله إلبعاد االوالد عن مصادر الفساد وهذا البعد يقتضي المراقبة والمتابعة لسلوكهم وتصرفاتهم
خاصة في مرحلة البلوغ وما قبلها.
البعد العالجي :ال بد من معالجة سلوك االوالد عندما يخطئون او يجنحون ،مع لزوم إتباع االسلوب االمثل
لمعالجة االنحراف ،حتى ال تتفاقم المشكلة ويصعب حلها(عبد الحميد بن صالح الكراني.)2010 ،
ً
ثانيا .المعالجة في المجال الثقافي :ويتمثل في تعزيز ثقافة المساواة بين الرجل والمراة ،فقد جاء اإلسالم
ودعا إلى رفع الظلم عن المراة ومساواتها بالرجل واالدلة من القران والسنة ك ثيرة منها:
قوله تعالى{َ :م ْن َع ِم َل َصا ِل ًحا ِم ْن َذ َكر َا ْو ُا ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َي ًاة َط ِي َب ًة َو َل َن ْجز َي َّن ُه ْم َا ْج َر ُه ْم ِب َا ْح َسن ماَ
ٍ
ِ
ِ
َك ُانوا َي ْع َم ُل َ
ون} سورة النحل.97 :
ذكر هللا سبحانه هنا الذكر واالنثى مع ان الكل تشملهم التكليفات ،والخطاب يشمل الذكر واالنثى ،فيدخل
الذكر ابتداء ،وتدخل االنثى بقانون المماثلة من حيث التساوي بينهما (محمد ابو زهرة.)4264/1 ،
ولقد اكد اإلسالم على مبدا المساواة بين الذكر واالنثى من خالل تربية الوالدين التي تتبنى مبدا المساواة بين
ً
االبناء والبنات في االسرة ،ومحاولة بعث الثقة في نفوس االبناء ً
خصوصا الجل تنمية ملكة
عموما والبنات
االعتماد على النفس ،فالتعامل مع الطفل -ذك ًرا كان او انثى -بإيجابية ومحبة ،واحترام فرديته دون تمييز
يسهم في تفتح شخصيته ،وتنمية قدراته اإلبداعية ،وهذا ٌ
موكول باالسرة التي تستطيع ان تهيئ لهم فرصة
التعبير عن افكار جديدة وإيجابية ،وتوفر لهم فرص القراءة والحوار والمناقشة.
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إن تبني االسرة للنهج القائم على احترام البنت وتقدير مشاعرها ،واإلصغاء إلى ارائها وترك الحرية لها للتعبير
َّ
بحرية عن افكارها ،يعد من اهم عوامل تعزيز الوعي بدورها ومشارك تها في بناء االسرة والمجتمع وشعورها بانها
ال تقل اهمية عن الذكر في المجتمع(رقية طه جابر العلواني.)2006 ،
َ
َ
َ
ُ
قال النبي صلى هللا عليه وسلمَ :
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
"خ ْي ُر ُك ْم َخ ْي ُر ُك ْم َال ْه ِل ِه َو َا َنا َخ ْي ُر ُك ْم اله ِلي ،و ِإذا مات ص ِاحبكم فدعوه" (محمد
بن عيسى الترمذي.)1998 ،
ً
ثالثا .المعالجة الفقهية فيما يتعلق بحق الزوجة :الزواج في اإلسالم ميثاق غليظ ،وعهد متين ،ربط هللا به
بين رجل وامراة ،فاصبح كل منهما يسمى ً
زوجا بعد ان كان ً
فردا ،وقد جعل هللا كل واحد من الزوجين موافق ًا
لالخرً ،
ملبيا لحاجاته الفطرية والنفسية والعقلية والجسدية ،بحيث تتحقق الراحة والسكن واالستقرار لهما....
وقد عني اإلسالم بهذه الرابطة الكريمة عناية فائ قة ،لتثمر اسرة صالحة متماسكة (محمد بن إبراهيم بن عبد
هللا التويجري .)2009 ،واهم حقوق المراة هي:
حق المراة في الزواج والعيش الكريم في بيت الزوجية ومعاملتها بالرفق واللين.القوامة :ومفهوم القوامة يعني ان يكون الرجل قيم على المراة وله القيادة عليها داخل االسرة والمجتمع ،وهذاالجل حمايتها ورعايتها والنفقة عليه ،وهي ال تعني التسلط وإساءة المعاملة والمضايقة فهذه ال تدخل في
مفهوم القوامة.
حق المراة في قرار الزواج ورضاها بالعقد.حق المراة في المهر :فقد وجب المهر حقا للمراة في ذمة الرجل ال يسقط عنه باإليفاء او اإلبراء،وللمراة ان تمتنع عن زوجها واداء ما عليها من حقوق إذا لم تتسلم مهرها ،وبإمكانها رفع دعواها إلى القاضي
من اجل المطالبة بحقها.
حقها في النفقة(وهبة الزحيلي ،د.ت).وإذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجت وابنائه فمن حق الزوجة ان ترفع دعواها إلى القاضي إلستيفاء حقها،
ً
ً
وتفضال بل هو حق لها ك فله لها رب العزة تكريما
إحسانا
ونؤكد هنا على مسالة حقها فهو عندما ينفق عليها ليس
لهاُ ،سئل عليه الصالة والسالمَ :ما َح ُّق َز ْو َجة َا َحد َنا َع َل ْيه؟َ ،ق َالَ « :ا ْن ُت ْطع َم َها إ َذا َطع ْم َتَ ،و َت ْك ُس َو َها إذاَ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ
ْ
َ
اك تسيت ،ا ِو اك تسبت ،وال تض ِر ِب الوجه ،وال تق ِبح ،وال تهجر ِإال ِفي البي ِت» (ابو داود سليمان بن االشعث،
د.ت).
ر ً
ابعا .المعالجة فيما يتعلق بحقوق الطفل :لقد كانت تعاليم اإلسالم واضحة في تحريم قتل االطفال خاصة
َ ْ
تعالى{:و ِإ َذا ال َم ْو ُؤ َد ُة ُس ِئ َل ْت (ِ )8ب َا ِي َذ ْنب ٍُق ِت َل ْت}
البنات فقد كانت عادة قتل البنات سائدة في الجاهلية ،قال
التكوير ، 9-8:وقد قضى اإلسالم على هذه العادة لفظاعتها ومجافاتها للرحمة ومنافاتها لكل معاني اإلنسانية.
واإلسالم من خالل تشريعاته ك فل الحقوق الكاملة للطفل منذ لحظة التلقيح االولى فكانت اولى حقوقه هي
تحريم جريمة اإلجهاض فقد ذهب جمهور الفقهاء المتقدمين والمعاصرين إلى حرمة إجهاض الجنين منذ بداية
ً
حفاظا على
تكوينه في رحم امه لما له من كرامة إنسانية ،وحملوا الجاني مسؤولية كاملة عن اعتدائه ،وذلك
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
حق هللا تعالى ومصلحة الجماعة ونسل االمة ،قال تعالى{َ :وال َت ْق ُت ُلوا َا ْوال َد ُك ْم ِم ْن ِإ ْمال ٍق َن ْح ُن َن ْر ُز ُقك ْم َو ِإياه ْم}
اإلسراء .151 :
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والفاعل يتحمل المسؤولية الجنائية ويستحق العقوبات التي شرعها اإلسالم (مامون الرفاعي ،)2011 ،كما
اوجبت الشريعة اإلسالمية النفقة للمراة الحامل حتى في حاالت الطالق ،فالمراة الحامل لها حقوق تضمن لها
الراحة واالستقرار من اجل والدة طفل سليم من العيوب واالمراض ،كما ان الشريعة اسقطت عن المراة
بعضا من التكاليف الشرعية كالصوم وذلك من اجل سالمة الجنين ،كما جعلت له ً
الحامل ً
حقا في الميراث
بعد موت مورثه.
خامسا .المعالجة فيما يتعلق بحقوق الوالدين :عالج الفقه اإلسالمي قضية التعامل مع الوالدين خصوصاً
ً
ْ
َّ
َّ
والمسنين ً
عموما ،فامر بالبر بهما قال تعالى{َ :و َق َضى َر ُّب َك َاال َت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّي ُاه َو ِبال َوا ِل َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا ِإ َّما َي ْب ُل َغ َّن
ْ
ً
َ
َ
َ
ِع ْن َد َك ال ِك َب َر َا َح ُد ُه َما َا ْو ِكال ُه َما َفال َت ُق ْل َل ُه َما ُا ٍف َوال َت ْن َه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْوال َك ِر ًيما} اإلسراء ،23 :واإلحسان إليهما
والنفقة عليهما لعظم حقهما ،ورتب على ذلك االجر والثواب ،وتوعد من يخالف ذلك بالعذاب والخسران،
ً
حفاظا على الترابط والتراحم بين افراد االسرة،وقال النبي محمد صلى هللا عليه وسلمَ " :ل ْي َس ِم َّنا
وذلك كله
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َم ْن َل ْم ُي َو ِقر ك ِبيرنا ،ويرحم ص ِغيرنا"(احمد بن حنبل.)2001،
ً
سادسا .معالجة الدوافع النفسية :الدوافع بوجه عام اما ان تكون دوافع فطرية او فسيولوجية وهي التي ترتبط
بحاجات الجسم ،وتدفع اإلنسان إلى إشباع حاجاته العضوية كالجوع والعطش والنوم ،او إشباع غرائزه من
ً
إجماال بالتعلم وبتاثير البيئة وعواملها
اجل بقائه وحفظ نوعه .واما ان تكون دوافع نفسية وهي التي تك تسب
على حياة اإلنسان(سميح عاطف الزين1991 ،م).
وك ثيرا ما يشعر اإلنسان بدوافع مثيرة ،قد تحرك بعض ميوله ورغباته لإلقدام على امور ال يرتضيها عقله،
ً
مستبعدا تلك االمور من حياته ،مما يؤدي إلى كبت مشاعره حيالها ،او طرد الدوافع
فيعمل بتوجيه هذا العقل
المحركة لها فتكمن في الباطن(سميح عاطف الزين.)1991 ،
وقد يحصل انحراف في الدوافع عندما تتحكم هذه الدوافع باإلنسان فال يعود قاد ًرا على السيطرة عليها،بل
تنقلب هي إلى السيطرة عليه ،ويظهر هذا االنحراف عندما يسرف الفرد في إشباع حاجاتهً ،
فمثال اإلسراف في
طلب الراحة واالنصراف إلى مالذ الدنيا ومتاعها مما يؤدي إلى الخمول وعدم الشعور بالمسؤولية لدى اإلنسان
تجاه نفسه او تجاه اسرته.
ولقد راعى اإلسالم مسالة التحكم في الدوافع والسيطرة عليها ،وعدم اإلسراف في إشباع الحاجات العضوية
والغرائز حتى ال تؤدي إلى االنحراف ،فالمنهج اإلسالمي يقر االعتدال في كل شيء ذلك االعتدال الذي يتوافق
َّ
مع الطبيعة البشرية ويبتعد باإلنسان عن اي شيء ،قال تعالى{َ :وال ِذ َين ِإ َذا َا ْن َف ُقوا َل ْم ُي ْس ِر ُفوا َو َل ْم َي ْق ُت ُروا َو َك َان
َب ْي َن َذ ِل َك َق َو ًاما} الفرقان (،67 :سميح عاطف الزين.)1991 ،
فاإلسالم في تشريعاته راعى دوافع اإلنسان الفطرية وإشباعها دون إسراف حتى ال يؤدي اإلسراف فيها إلى
االنحراف في الدوافع النفسية،فقد شرع الزواج واعتنى بتفصيالته كاملة وإذا لم يكن الفرد قاد ًرا على الزواج
شرع له الصوم للتحكم بغريزته والسيطرة عليها حتى ال تؤدي به إلى سلوكيات سلبية ومنها سلوك العنف قال
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّو ْ َ َّ ُ َ َ ُّ ْ
ض ِلل َب َص ِر
اب م ِن استطاع ِمنكم الباءة فليتز ج ف ِإنها غ
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم « :يا معشر الشب ِ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ٌ
َّ
ْ
َ
َو َا ْح َصن ِلل َف ْر ِج َو َمن َلم َي ْس َت ِطع َفعليه ِبالصوم ف ِإنه له ِوجاء»(مسلم بن الحجاج ،د.ت).
أ
المطلب الثاني .معالجات دوافع العنف السري في القانون:
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اإلنسان كائن نظامي استشعر بغريزته البشرية بعد تجربة ونظر بان المجتمع ال يستقيم امره إال بوجود قواعد
وضوابط محددة تحكم سلوكه وسلوك االخرين وتضبطه داخل المجتمع الواحد ،وهذا ما يسمى بغريزة
الخضوع للنظام ،وهذه القواعد قد يجدها اإلنسان في اوامر الدين ونواهيه ،او في عرف الناس وتقاليدهم،
اوفي اوامر رئيس الجماعة او العشيرة او القبيلة او غيرها من اشكال التنظيم السياسية(مؤيد زيدان.)2018 ،
وهذا االمر ينطبق على نواحي الحياة المختلفة ومنها الجانب االجتماعي وما يتصل به من قضايا االسرة
ك قضايا العنف االسري فكان ال بد من قوانين لحماية االسرة وتنظيم قضاياها.
ومعالجة دوافع العنف االسري في القانون يجب ان ياخذ الدور الوقائي قبل الدور العقابي الن العنف االسري
هي ظاهرة اجتماعية قبل كونها جريمة يعاقب عليها ،ومن هذا المنطلق ال بد من معالجة دوافع هذه الظاهرة.
ً
اهتماما واسع االنتشار على مستوى التشريعات
في القوانين العربية :مع ان قضية العنف االسري تشكل
والقوانين واالتفاقيات الدولية ،إال ان هذه القضية لم تحظى بعناية خاصة لدى المشرع العربي ،إذ لم تشرع
القوانين الخاصة بالعنف االسري لحماية إفراد االسرة من العنف واإليذاء والتعدي الذي يقع داخل االسرة،
ناهيك عن عالج دوافعها ،فقد ظلت تندرج هذه القضية ضمن قوانين العقوبات وقوانين االحوال الشخصية
التي من الممكن ان تبقى فيها من الثغرات القانونية ما يجعل الذين يقومون بهذه الممارسات خارج نطاق
العدالة.
عند النظر في التشريعات العربية التي عالجت ظاهرة العنف االسري ودوافعه نجدها قليلة مقارنة بغيرها من
التشريعات وهي:
أ
التشريع الردني :فقد اصدر قانون الحماية من العنف االسري رقم ( )6لسنة 2008م والذي نص من مادته
الرابعة فقرة (ب)  " :تتمتع جميع اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف االسري التي تنظر امام اي
جهة ذات عالقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة" كما قام هذا القانون بإنشاء لجان للوفاق االسري( .المادة
( )6فقرة (ا) من قانون الحماية من العنف االسري االردني رقم ( )6لسنة 2008م).
من خالل النظر في هذا القانون نالحظ انه يسعى لمعالجة دوافع العنف داخل االسرة عن طريق تشكيل
لجان للوفاق االسري.
وفي قانون العمل القطري رقم ( )15لسنة  :2004نصت المادة ( )87منه على عدم جواز تشغيل الحدث في
اي عمل يضر بصحته او سالمته او اخالقه ،كما نصت المادة ( )94على حظر تشغيل النساء في االعمال
صحيا او ا ً
الخطرة او الشاقة او الضارة ً
خالقيا (ابراهيم محمد الكعبي ،)2013 ،هذا القانون وإن كان خاصا
بالعمل إال انه يدخل ضمن نطاق الحماية االسرية ،فهو يمنع تشغيل االحداث والنساء في االعمال الشاقة لما
له من اثار سلبية على االسرة.
وجاء في قانون الطفل المصري :رقم ( )12لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم ( )126لسنة 2008م والذي
نص على تمتع الطفل بمجموعة من الحقوق كحقه في الرضاعة والحضانة والماكل والملبس والمسكن ورؤية
والديه ورعاية امواله ،وحق كل طفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية نص في مادته
السابعة على ان" :مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل ،وحقه في التاديب المباح ً
شرعا ،يحظر
ً
تعريض الطفل ً
شديدا فادى إلى
عمدا الي إيذاء بدني ضار او ممارسة ضارة او غير مشروعة" ،فإذا وقع الضرب
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الوفاة او جروح او عجز عن الحركة يؤاخذ الجاني بفعله(ابو الوفا محمد ابو الوفا2000 ،م) ،هذا القانون ك فل
للطفل حقوقه الكاملة في التنشئة االجتماعية والحماية من اي نوع من انواع اإليذاء داخل االسرة.
كما قام المشرع المصري بإنشاء محكمة االسرة المتخصصة والتي تنفرد وحدها دون غيرها بنظر كل مسائل
االسرة في النفس والمال ،حيث تجتمع هذه المسائل امام قاضي مختص ال ينظر إال امور االسرة ،وتحت
ً
إجراءات تنفرد بها هذه المسائل عمال بالمبدا العام (تخصيص القضاء) ،ولحرص قانون االسرة على توفير عدد
من الضمانات التي تك فل عدم فصم عرى الزوجية ،وتقليل عدد القضايا التي تصل إلى ساحات المحاكم،
استحدث مرحلة للتسوية في المنازعات االسرية التي تسبق مرحلة التقاضي ،تتوالها مكاتب لتسوية المنازعات
تكون تبعيتها لوزارة العدل (محمد علي سويلم.)2005 ،فهذه القانون نجد فيها نوع من المعالجة للدوافع
االجتماعية.
وهذه نماذج لبعض قوانين العقوبات في الدول العربية
في القانون الجزائري :المادة ( )265تنص على " :إذا وجد سبق إصرار او ترصد فإن العقوبة تكون السجن
المؤبد إذا حدثت الوفاة ،ويكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا ادت اعمال العنف إلى
فقد او بتر احد االعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار إحدى العينين او اية عاهة
مستديمة اخرى ،ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات "..
عمدا ً
المادة ( )267تنص على " :كل من احدث ً
جرحا او ضرب والديه الشرعيين او غيرهما من اصوله
الشرعيين يعاقب بما يلي:
الحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشا عن الجرح او الضرب اي مرض او عجز كلي عنالعمل.
الحد االقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشا عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسةعشر ً
يوما.
السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشا عن الجرح او الضرب فقد او بتر احد االعضاء اوالحرمان من استعماله او فقد البصر او اي عاهة مستديمة اخرى.
السجن المؤبد إذا ادى الجرح او الضرب المركب ًعمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها(قانون العقوبات
الجزائري.)1991 ،
في القانون البحريني :نصت المادة( )317من قانون العقوبات البحريني رقم( )15لسنة  1976على انه" :
ً
يعاقب بالحبس من ابعد طفال حديث الوالدة او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زو ًرا إلى غير والدته"
ونصت المادة ( )320من القانون نفسه بانه يعاقب " :يعاقب بالحبس او الغرامة من عرض ً
طفال للخطر لم
يبلغ السابعة من عمره" وإذا وقعت الجريمة من احد اصول المجني عليه او من له سلطة عليه او المكلف
بحفظه عد ذلك ً
ً
مشددا.
ظرفا
ونصت المادة ( )322من القانون نفسه ":يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشر سنوات من اجهض امراة دون
رضاها"
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وفي القانون العراقي :ال تجرم القوانين العراقية العنف االسري وغالبا ال يتم التبليغ عن هذه القضايا بسبب
العادات السائدة في المجتمع العراقي ،وفي حال التبليغ ال يجري إيقاع اي عقوبة بحق الجاني ،بسبب ضعف
التدريب من قبل الشرطة والقضاة في التعامل مع هذه القضايا.
والمشرع العراقي لم ينظم جرائم العنف في قانون موحد ،فالجرائم المتعلقة باالسرة والطفولة منصوص عليها
في قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969المعدل وقانون االحوال الشخصية رقم ( )188لسنة ،1959
مع وجود قانون مناهضة العنف االسري إلقليم كوردستان -العراقرقم ( )8لسنة .2011
ً
ً
فالمادة الثانية منه نصت على " :يحظر على اي شخص يرتبط بعالقة اسرية ان يرتكب عنفا اسريا ومنها
عنفا ا ً
العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار االسرة وتعتبر االفعال االتية على سبيل المثال ً
سريا:
اإلكراه على الزواج  -زواج الشغار وتزويج الصغيرة  -التزويج بدال عن الدية  -الطالق باإلكراه -قطع صلة االرحام-
إكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة -ختان اإلناث  -إجبار افراد االسرة على ترك الوظيفة او العمل
ً
رغما عنهم -إجبار االطفال على العمل والتسول وترك الدراسة -االنتحار اثر العنف االسري -اإلجهاض اثر العنف
االسري -ضرب افراد االسرة واالطفال باية حجة -اإلهانة والسب والشتم وإبداء النظرة الدونية تجاهها وإيذائها
وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية باإلكراه.
ً
ً
القوانين الغربية :لقد منحت التشريعات الغربية قضايا االسرة والمراة والطفل اهتماما كبيرا عن طريق سن
القوانين التي تك فل لهم الحقوق الكاملة وحمايتهم من شتى انواع العنف الموجه ضدهم ،ففي المجتمعات
الغربية تتعاون السلطات مع المؤسسات االجتماعية والتعليمية من اجل توفير الحماية لهم.
في القانون الفرنسي:جاء في القانون رقم ( )769المؤرخ في  9يوليو  2010بشان العنف ضد النساء والعنف
بين االزواج وتاثير هذا العنف على االطفال والقانون رقم ( )873المؤرخ في  4اغسطس  2014بشان المساواة
الفعلية بين النساء والرجال ،وهذه القوانين ترمي بشكل خاص إلى مكافحة العنف ضد النساء
وقانون العقوبات الفرنسي المادة( )80/132المؤرخ في  4ابريل  2006ينص في حال ارتكاب عنف جسدي او
نفسي او جنسي بين زوجين بما في ذلك زوجين مطلقين او منفصلين فذلك يشكل ً
ً
مشددا(االء عدنان
ظرفا
مصطفى الوقفي2012 ،م).
القانون السباني :صدر القانون االسباني للحماية من العنف سنة ( 2004القانون المتكامل) وقد وضع
ً
ً
واسعا للعنف يشمل االشكال النفسية للعنف كاالعتداء
تعريفا
بمشاركة من المنظمات النسائية وتضمن
الجنسي ،والتهديد ،والغصب ،واإلكراه ،والحرمان من حرية اإلرادة ،ويشمل القانون المنع وتدابير تعليمية،
وكذلك حماية الضحايا ومساعدتهم ،وعقوبات جديدة لمرتكبي العنف(الجمعية العامة لالمم المتحدة -النهوض
بالمراة.)2006 ،
أ
القانون المريكي:لقد اعتنت الواليات المتحدة االمريكية بقضايا العنف ضد االطفال والنساء ففي الخمسين
سنة االخيرة اعلنت الواليات المتحدة االمريكية الحرب ضد الجرائم بانواعها ،وفي مقدمتها الجرائم ضد االطفال
بشتى اشكالها وانواعها ،وكان ال بد من تحديد هذه الجرائم وتعريفها ،لذلك تسابقت الواليات في سن
التشريعات والقوانين التي تحمي االطفال ،ولم تقتصر هذه التشريعات على توفير الحماية لالطفال ضد
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االخرين وضد افراد المجتمع ،بل ذهبت إلى ابعد من ذلك ،وهو التدخل بين االطفال واسرهم وابائهم
وامهاتهم إذا لزم االمر(جبرين علي الجبرين.)2005 ،
السياسات القانونية لبعض الدول الغربية :هناك العديد من السياسات التشريعية التي قامت بها الدول
ً
مثال تعد من الدول التي قطعت ً
شوطا كبي ًرا
الغربية التي تعالج قضايا العنف داخل االسرة ودوافعه ،فالسويد
في مستوى المعيشة والرفاهية التي يتمتع بها افراد المجتمع ،ويتعامل المجتمع السويدي مع االطفال بنموذج
حضاري متميز تم تطويره خالل العقود الماضية ليشمل كل ما من شانه توفير مستويات معيشة عالية لكل
طفل يعيش في السويد بما في ذلك االطفال الالجئون من بلدان اخرى ،ولقد تم سن العديد من التشريعات
والقوانين وبناء شبكة اجتماعية من الخدمات التي تقدم الخدمات لالطفال واسرهم ،إلى درجة االهتمام
باالجنة في بطون امهاتهم عن طريق بعض البرامج المجانية واإللزامية في بعض االحيان ،ولذا لم تجد السويد
اي صعوبة في تطبيق بنود إعالن االمم المتحدة لحقوق االطفال عام  ،1989حيث كان السويد يتفوق على ما
جاء في هذا اإلعالن في امور عديدة منها:
االهتمام بالطفل قبل سن الدراسة حيث تنتشر رياض االطفال المجانية في انحاء البالد مع تشجيع االسر علىضرورة إلحاق االطفال بهذه الرياض ،وتنفرد السويد في تقديم هذه الخدمات ً
مجانا.
التاكيد على ان جميع التشريعات لحماية االطفال ال تلغي دور الوالدين في التربية لنهم اصحاب المهمةالرئيسية في التربية ،ولذلك يتم التركيز عليهم ومساعدتهم عن طريق المؤسسات الحكومية واالهلية التي
تقدم العون واالستشارات المجانية من ذلك:
ً
السماح لالم او االب بإجازة غير مدفوعة االجر تصل إلى ثمانية عشر شهرا في حال وجود طفل صغير.إمكانية تخفيف ساعات العمل من كلي إلى جزئي لمن لديه اطفال اقل من ثماني سنوات.توفير تعليم خاص ومجاني للمراة الحامل يتعلق بالحمل وكيفية التعامل مع هذه الفترة ،وكل ما تحتاجه االممعرفته عن الجنين لضمان اطفال يتمتعون بالسالمة من العيوب واالمراض.
يلزم قانون الشؤون االجتماعية في السويد كل من يتعامل مع االطفال بشكل مباشر بضرورة اإلبالغ عن مايعتبر إهمال او إساءة معاملة لالطفال.
القيام بكشف دوري على كل طفل وفتح ملف صحي يشمل المعلومات الصحية له ،والتاكيد على االسرةبضرورة المتابعة الدورية(جبرين علي الجبرين.)2005 ،
وقد لجات بعض المجتمعات الغربية إلى سن سياسة مدرسية خاصة بالتعامل مع إساءة معاملة االطفال
ً
وكيفية حمايتهم ،ففي الواليات المتحدة االمريكية مثال نجد سياستها تمثلت بما يلي:
ً
إجباريا باإلبالغ عن حاالت إساءة المعاملة واإلهمال التي
يعد المعلمون والمعلمات من االشخاص المطالبينيتعرض لها االطفال.
هؤالء االشخاص يمنحون الحصانة القانونية من اي تبعات تترتب على قيامهم باإلبالغ.في حال عدم قيامهم بهذه المهمة فإنه ال بد من معاقبتهم وتغريمهم.وهذه السياسات القانونية لم تقتصر على امريكا بل امتدت إلى دول اخرى كبريطانيا والسويد
واستراليا(جبرين علي الجبرين.)2005 ،
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أ
المبحث الرابع :مقارنة التشريعات العربية بالتشريعات الغربية المتعلقة بظاهرة العنف السري وحاجة
المجتمعات العربية لتشريعات تواجه به هذه الظاهرة.
أ
أ
المطلب الول .مقارنة التشريعات العربية بالتشريعات الغربية المتعلقة بظاهرة العنف السري:
شوطا كبي ًرا في مجال حقوق اإلنسان ً
نالحظ ان التشريعات الغربية قطعت ً
عموما وحقوق المراة والطفل
واالسرة بشكل خاص ،ونالحظ ان القوانين الغربية عالجت دوافع العنف داخل االسرة ناهيك عن القوانين
التي تجرم مرتكبيه ولقد بينا هذه المسالة في السياسات التشريعية لبعض دول الغرب ،اما الدول العربية فال
زالت ضعيفة في تشريعاتها الخاصة بقضية العنف االسري ،كما ان معظمها لم تشرع قوانين خاصة بالقضية،
فهي تدرج جرائم العنف االسري ضمن قوانين العقوبات او قوانين االحوال الشخصية.
ورغم ان السياسات الغربية قطعت هذا الشوط الكبير في معالجة هذه القضية ،إال انها ال زالت تعاني من
جرائم العنف داخل االسرة وخارجها ورغم ما يتمتعون به من رغد العيش ورفاهيته ،وهذا راجع إلى عدة امور
نذكر منها:
ُ
طغيان النزعة المادية على الحياة وإهمال الجوانب الروحية ،كما يقول العلماء :كلما اترف الجسد تعقدتالروح.
اإلسراف في إشباع الدوافع الغريزية مما ادى إلى سيطرتها وتحكمها بالفرد ال العكس.وثمة تساؤل ُيطرح في هذا المقام ،هل تطبيق النموذج الغربي على المجتمع العربي ك فيل بمعالجة ظاهرة
العنف االسري ودوافعه.
والجواب على هذا التساؤل يكمن في خصوصية المجتمع العربي ،فمن المعلوم ان لكل مجتمع خصائصه
الدينية والثقافية واالجتماعية ،وما يالءم مجتمع معين ال يالءم اخر ،فالبعض من التشريعات الغربية يمكن
ان نستفيد منها في معالجة العنف االسري ودوافعه في المجتمع العربي  ،والبعض االخر من تلك التشريعات
ال يمكن مواءمتها المجتمع العربي ،فإذا طبق النموذج الغربي تبقى هذه المعالجة غير ك فيلة بإنهاء هذه
الظاهرة.
ً
وهناك تساؤل اخر ،هل المبالغة في منح المراة والطفل لحقوقهم يعد مؤشرا للقضاء على هذه الظاهرة؟
على الرغم من ان القوانين الغربية منحت المراة والطفل والمسن حقوقهم بشكل كامل ،بل وافرطت في
هذه القضية خاصة ما يتعلق بحقوق المراة ومساواتها للرجل بشكل كامل ،حتى لدرجة انهم تجاهلوا الفروق
البيولوجية بين الرجل والمراة ،وجعلوها على اساس النوع االجتماعي "الجندر" ،إال انهم لم يتخلصوا من هذه
الظاهرة فاإلحصائيات الرسمية ُتعد مؤش ًرا على ان هذه القضية لم تعالج بشكل كامل ،وان المجتمع الغربي ال
زال يعاني من هذه المشكلة ،واإلحصائيات الرسمية تتداولها الصحافة ووسائل اإلعالم الغربية باستمرار.
ميزات القوانين الغربية التي يمكن الستفادة منها:
 التشريعات الغربية عالجت دوافع العنف من خالل تعاون المؤسسات التعليمية واالجتماعية والتعليميةوالصحية والقانونية والتنسيق فيما بينها للقضاء على هذه الظاهرة.
المجتمع الغربي خص هذه الظاهرة بتشريعات خاصة ذات تفصيالت ك فيلة بالعالج ،وتجري عليها تعديالتبشكل متكرر بحسب الحاجة لذلك.
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المجتمع الغربي يتميز بسيادة القانون.المطلب الثاني .حاجة المجتمعات العربية لتشريعات تواجه به هذه الظاهرة:
من المهم قبل الحديث عن حاجة المجتمعات العربية لتشريعات تواجه بها العنف االسري ودوافعه ان نعرج
على التشريع الفقهي اإلسالمي باعتباره المصدر الرئيس للتشريع فيما يخص قانون العقوبات وقانون االحوال
ً
الشخصية الذي وجهت له اصابع االتهام من جهات عديدة في ظلمه للمراة وعدوه ً
قانونيا !!
عنفا
أ
أ ً
اول .الفقه السالمي واشكالية الفهم والتطبيق :هنا لبد من نظرة موضوعية للمسالة :فقد ذكر غير واحد من
الباحثين مسلمين وغير مسلمين ممن لديهم إلمام بمختلف القوانين بان الفقه اإلسالمي يتمتع بميزات
وخصائص ال توجد في اي قانون من القوانين وانه يمتاز بها عن جميع االديان والمذاهب ونظم الحياة البشرية
الوضعية سواء في الدول المتقدمة او الدول المتخلفة في العصور المنصرمة او العصر الراهن؛ وذلك الن الفقه
اإلسالمي نظام متكامل وشامل لجميع نواحي الحياة الفردية والجماعية االجتماعية واالقتصادية والسياسية
بكافة تفصيالتها ،وال عجب فإنه رباني المصدر ال يشوبه نقص او عيب مواءم للنفس البشرية وفطرتها ،صالح
لكل مجت مع ولكل عصر " ،وهذه القوانين اإلسالمية والشريعة الربانية قادرة على تحقيق مصالح جميع
الشعوب واالمم ومطالب العصر والمصر ،وتسير مع تيار الزمان بكل دقة وامانة بعيدة عن التزوير والتطوير
والصناعة واالصطناع"(عطاء الرحمن الندوي.)2007 ،
إال ان المشكلة تكمن في فهم النصوص وتطبيقها ،وإشكالية الفهم والتطبيق لها جانبان :االول :على مستوى
تصرف االفراد ونظرة المجتمع السائدة ،الثاني :على مستوى التشريع القانوني.
أ
أ
أ
الول .على مستوى تصرف الفراد ونظرة المجتمع السائدة ،وفيه مسائل ك ثيرة ،ساك تفي بذكر اثنين منها:
مسالة القوامة في قوله تعالىَ َ ُ َّ َ ُ َ :َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ض َو ِب َما َا ْن َف ُقوا ِم ْن
{الرجال قوامون َعلى ِالن َس ِاء ِب َما فضل اّلل بعضه ْم َعلى بع ٍ
ِ
َا ْم َو ِال ِه ْم} النساء.34 :
فسرت القوامة على انها نوع من الوصاية واإلشراف من الرجل على المراة ،وبمرور الوقت اخذ المفهوم ياخذ
منحى اخر ُاستغل لصالح سلطة الرجل ،فاخذ يتضمن تحديد دور المراة وجعل مستواها دون مستوى الرجل،
واصبحت هيمنة الرجال على النساء يكمن في الشفهي والمتوارث والمك توب ،المقدس والوضعي ،اي القوانين
المدنية التي تميز بين الرجل والمراة ،وفي الثقافة العربية اتخذ هذا التمييز اسم القوامة واستند إلى تاويل
احادي الجانب ادى إلى سيادة الرجل على إرادة المراة (امل هندي الخزعلي ،د.ت).
فالقوامة في اإلسالم لها خصائصها وهي:
إن القوامة في اإلسالم هي تكليف ال تشريف ،ومغرم ال مغنم ،ومسؤولية وقيادة ال تعسف او استبداد ،ولذلكُ ْ
وف َف ِإ ْن
امر هللا تعالى الرجال بالعشرة بالمعروف مع زوجاتهم ،حيث قال سبحانه وتعالى{َ :و َع ِاش ُروه َّن ِبال َم ْع ُر ِ
َكر ْه ُت ُم ُ
وه َّن َف َع َسى َا ْن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًًئ َو َي ْج َع َل َّ ُ
اّلل ِف ِيه َخ ْي ًرا َك ِثي ًرا} (النساء  ،)19 :ومن هنا تجيء رياسة التكليف،
ِ
بل ان قيام الرجل على شئون الزوجة ليس فيه رياسة ،إنما فيه حماية ورعاية وهو من قبيل توزيع
التكليفات(محمد ابو زهرة ،د.ت).
إن القوامة في اإلسالم تتفق مع العدالة ،كما تتفق مع الديمقراطيات والدساتير الحديثة؛ الن الرجل هوالمكلف باإلنفاق على االسرة ،وال يستقيم مع العدالة في شيء ان يكلف فرد اإلنفاق على هيئة ما ،دون ان
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يقوم عليها ويشرف على شؤونها ،وهذا هو المبدا الذي قامت عليه الديمقراطيات والدساتير الحديثة ،ويلخص
علماء القانون الدستوري هذا المبدا في العبارة التالية" :من ينفق يشرف" ،او "من يدفع يراقب"(فؤاد عبد
الكريم عبد العزيز ،د.ت).
ْ
َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ َوز ُ َّ َ ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
وفي مسالة تاديب المراة،قال تعالى { :والال ِتي تخافون نش هن ف ِعظوهن واهجروهن ِفي المض ِاج ِعَ ْ
اضر ُب ُ
وه َّن َف ِإ ْن َا َط ْع َن ُك ْم َف َال َت ْب ُغوا َع َل ْيه َّن َسب ًيال ِإ َّن َّ َ
اّلل َك َان َع ِليا َك ِبي ًرا} سورة النساء.34:
ِ ِ
و ِ
عندما بين هللا تعالى في ك تابه احكام النكاح بين الحقوق والواجبات لكلمن الزوج والزوجة واكد على االلتزام
بها لتسير الحياة الزوجية بشكل متوازنً ،
بعيدا عن الخالفات الزوجية التي تؤدي بالزواج إلى نهايته او إذا لم
ً
خاضعا إلشكاليات عديدة منها العنف الممارس داخل االسرة ،ولو تتبعنا الخالفات الزوجية
ينتهي فإنه يبقى
ً
من هذا النوع نجد ان هناك جهال كبيرا بحقوق وواجبات كل منهما ،فالزوج عندما يقوم بظلم زوجته او إهدار
حقوقها يعتقد انه يمارس حقه في القوامة ونسي ان عليه ان يتعهدها بالرعاية المعنوية والمادية،ونجد المراة
تطالب بحقوقها ونسيت ان عليها واجب الطاعة لزوجها.
واإلسالم لم يبح ضرب الزوجة إال في حاالت التاديب من اجل الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية عند عدم
طاعتها له ،وهذا الضرب له شروطه:
ضرب تاديب ال ضرب إهانة.ضرب غير كالضرب بالسوك وهو الذي ال يكسر ًعظما وال يشين جارحة وال يتلف عضواً.
مبرح
جعل الضرب اخر وسيلة للعالج ،واالولى عند الفقهاء ترك الضرب وإذا علم انها ال تطيعه إذا ادبها بالضرب لميجز ضربها ً
مطلقا (وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية ،د.ت).
الجانب الثاني :على مستوى التشريعات القانونية
وهو ما يسميه البعض بالعنف القانوني ،اي ما تتضمنه جانب من المواد القانونية في التشريعات العربية من
إجحاف بحق المراة وينسب مصدره زو ًرا للتشريع اإلسالمي ،وسنبين بعض المواد القانونية من قانون
العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  ،1969وهي قريبة الشبه من بعض المواد في القوانين العربية ،من هذه
المواد:
المادة (" : )377تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها  ....ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل
الزوجية " ،هذه المادة القانونية تقرر ان الزوج إذا ارتكب جريمة الزنا في مكان اخر غير منزل الزوجية فال يعد
تكبا لجريمة الزنا او ُ
مر ً
جانيا يستحق العقوبة وان عمله مشروع  ,في حين ان الزوجة اينما زنت فإنها تعد مرتكبة
لجريمة الزنا وتستحق العقوبة على جنايتها ,وهذا انتهاك لمبدا المساواة بين الرجل والمراة الذي قررته الشريعة
َ ْ َ ْ ْ
ْ
اإلسالمية ،قال تعالىُ َّ :
اّلل}
{الزا ِن َية َو َّالزا ِني َف ْاج ِل ُدوا ُكل َو ِاحد ِم ْن ُه َما ِمائ َة َجل َدة َوال َتا ُخذ ُكم ِب ِه َما َرا َفة ِفي ِدين َّ ِ
النور ،2 :فاهلل سبحانه لم يفرق بين الرجل والمراة في عقوبة مرتكب الزنا.
المادة ( " :)384من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او الي
شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذلك خالل الشهر التالي
إلخباره بالتنفيذ  ,يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين
العقوبتين ".
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نالحظ في هذه المادة ان حجم العقوبة ال يتناسب مع فداحة الجرم وخاصة إذا صدر الحكم مع وقف
التنفيذ ،فكان االولى ان يحكم باداء النفقة مع التعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة االمتناع عن دفعه ا،
ً
وهذا ما ذهب إليه ك ثير من الفقهاء باعتبار النفقة ً
صحيحا من وقت وجوبها على الزوج(احمد الكبيسي،
دينا
2009م).
المادة ( ":)409يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجا زوجته او إحدى محارمه في حالة
تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على
احدهما اعتداء افضى إلى الموت او إلى عاهة مستديمة "
هذه المادة تمنح الزوج او المحرم الجاني عذ ًرا ً
مخففا للعقوبة ومن الممكن ان ال يعاقب بموجبه وذلك في
حالة إذا ما قتل زوجته او إحدى محارمه فقد يحكم عليه بسنة مع وقف التنفيذ ،وهذا العذر المخفف ممنوح
للرجل فقط دون المراة  ,فإذا حدث العكس وكانت المراة هي من فاجات زوجها او احد محارمها في حالة
التلبس بالزنا فقامت بقتله او إيذائه فإنها تعاقب عقوبة كاملة بحسب فعلها الذي ارتكبته ,وهذا انتهاك خطير
وتمييز امام الشرع ومناف لقوانين العدالة.
فالشريعة االسالمية ال تعطي الحق للشخص ان يكون القاضي والمنفذ للعقوبة الن ذلك موكول للقضاء ،هذا
من ناحية ،ومن ناحية اخرى فإن احكام الزنافي الفقه اإلسالمي مخالفة لما جاء في القانون فإذا وقعت جريمة
الزنا من احد الزوجين ورفع االخر شكواه الى القاضي فإنه يحكم بينهما باللعان اذا لم يقر الجاني بالجريمة،
وإذا كان مرتكب الزنا من غير الزوجين تنطبق عليه احكام عقوبة الزاني عند ثبوتها لدى القاضي بشهادة اربعة
شهود (موفق الدين بن عبد هللا بن قدامة.)1968 ،
هذا المادة القانونيةتعطي الرجل الحق في قتل زوجته او احد محارمه تحت هذا العذر وك ثير منهن بريًئت من
هذه التهمة.
فاين هذه التشريعات من احكام الشريعة اإلسالمية التي جاءت بتشريعاتها متوازنة ومتوافقة وعادلة ،ومن
بعدها ينسبون امتهان حقوق المراة والطفل إليها زورا وبهتانا.
ً
ثانيا .حاجة المجتمعات العربية لبعض التشريعات القانونية :نظرا لضعف التشريعات القانونية الخاصة
بقضايا العنف االسري في المجتمعات العربية ووجود العديد من الثغرات القانونية في قوانينها فال بد من إعادة
النظر في تعديلها وسن تشريعات تعالج هذه الظاهرة ودوافعها ،وهذه بعض المقترحات:
أا ً
ول:االعتراف بوجود هذه المشكلة على المستوى الرسمي.
ً
ثانيا:إنشاء محكمة خاصة باالسرة تعالج ظاهرة العنف داخل االسرة ودوافعه على غرار محاكم االحوال
الشخصية ،من صالحيات هذه المحكمة:
 إصدار قرارات الحماية االسرية معالجة دوافع العنف االسري من خالل سن التشريعات وتنفيذها متابعة حاالت ضحايا العنف داخل االسرة مع الجهات الصحية.ً
ثالثا:سن تشريعات تعالج دوافع العنف االسري واثاره بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية
ووزارة العدلوغيرها من مؤسسات ذات صلة بالظاهرة.
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ر ً
ابعا:تجريم كل انواع اإليذاء االسري عن طريق وضع خطط مشاريع قانونية مصدرها الشريعة اإلسالمية.
ً
خامسا :ال بد من ابحاث ودراسات واقعية لحاالت العنف داخل االسرة ودوافعه وعمل احصاءات ذات ارقام
حقيقة لمعرفة حجم المشكلة ،ومن المهم اطالع جهات التشريع القانوني على هكذا دراسات من اجل إعادة
النظر في التشريعات الحالية وتعديلها وسن تشريعات جديدة تعالج الثغرات القانونية التي ينفذ من خاللها
المخالفين.
ً
سادسا :إعادة النظر في القوانين التي تستند إلى االعراف والتقاليد السائدة وتعديلها بالتشريعات التي جاءت
بها الشريعة اإلسالمية.
ً
سابعا:االستفادة من التجارب الناجحة في سن التشريعات التي عالجت العنف االسري ودوافعه اي التي
فرضت نظم الحماية االسرية بمعنى انها عالجت دوافع العنف قبل وقوعه كجريمة ،ويمكن االستفادة من
النموذج السويدي في مجال حقوق الطفل الذي تفوق في تطبيقه على اتفاقية إعالن االمم المتحدة لحقوق
االطفال عام 1989م.
خاتمة
بعد إتمام البحث – وهلل الحمد  -فقد توصلت فيه إلى ما ياتي:
العنف االسري هو تصرف مقصود من شانه ان يلحق االذى او الضرر بكل انواعه المادي والمعنوي باحد افراداالسرة من قبل فرد اخر في نفس االسرة ،ويشمل عنف الزوج تجاه زوجته وعنف الوالدين تجاه االوالد وعنف
ً
وخصوصا المسنين ويشمل العنف الجسدي او اللفظي او الجنسي او النفسي.
االبناء تجاه الوالدين
دوافع العنف االسري في الغالب هي دوافع اجتماعية وثقافية واقتصادية ،ولقد وضع الفقه اإلسالمي إجراءاتوقائية لحماية االسرة ،كما وضع تشريعات خاصة باالسرة لو طبقت بالصورة الصحيحة النخفض مستوى
العنف داخل االسرة إلى ادنى مستوياته.
معالجة دوافع العنف االسري في القانون يجب ان ياخذ الدور الوقائي قبل الدور العقابي الن العنف االسريهي ظاهرة اجتماعية قبل كونها جريمة يعاقب عليها ،ومن هذا المنطلق ال بد من معالجة دوافع هذه الظاهرة.
لم تحظى قضية العنف االسري بعناية خاصة لدى المشرع العربي ،إذ لم تشرع القوانين الخاصة بالعنفاالسري لحماية إفراد االسرة من العنف الذي يقع داخل االسرة إال ً
حديثا ،ناهيك عن عالج دوافعها ،فقد ظلت
تندرج هذه القضية ضمن قوانين العقوبات وقوانين االحوال الشخصية،والتشريعات العربية التي عالجت
العنف االسري ودوافعه نجدها قليلة مقارنة بغيرها من التشريعات.
التشريعات الغربية سبقت التشريعات العربية بمراحل فقد عولجت هذه القضية من خالل سن القوانينالفعالة في هذا المجال ليس على مستوى الحماية الجنائية فحسب ،بل على مستوى معالجة دوافع العنف عن
طريق التعاون والتنسيق بين المؤسسات االجتماعية والتعليمية والصحية..الخ.
يمكن االستفادة من النموذج الغربي في العديد من الجوانب كاتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية االسرةومعالجة دوافع العنف االسري عن طريق سن التشريعات الخاصة بهذه القضية وإنشاء المحاكم المتخصصة
بقضايا االسرة.
168

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

ً
وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بواقع االسرة ًخصوصا ،واالستفادة من التجارب الناجحة
عموما وواقع المراة
في دول العالم بما يالءم المج تمع العربي والحفاظ على هويته اإلسالمية ،وتعزيز ثقافة المساواة ومناهضة
التمييز ونبذ العنف ،وذلك يتم بالتعاون بين المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية.
قائمة المراجع:
االء عدنان مصطفى الوقفي( :)2012الحماية الجنائية لضحايا العنف االسري ،رسالة دك توراه ،جامعة القاهرة ،ص.4إبراهيم محمد الكعبي( :)2013العوامل المجتمعية للعنف االسري في المجتمع القطري ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ،29العدد ،3ص ،268ص.270
ابو الوفا محمد ابو الوفا( :)2000العنف داخل االسرة بين الوقاية والتجريم والعقاب ،دار الجامعة الجديد ،ص.57احمد الكبيسي( :)2009االحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ،العاتك لصناعة الك تاب،القاهرة ،ص.148احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي( :)1979معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر.154/4 ،احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباني( :)2001مسند اإلمام احمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب االرنؤوط  -عادلمرشد ،واخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط(.529/11 ،)1
احمد زكي بدوي(د.ت) :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بيروت ،مك تبة لبنان ،ص.441إدوارد ج .موراي( :)1988الدافعية واالنفعال ،ترجمة :د .احمد عبد العزيز سالمة ،دار الشروق ،ط( ،)1ص.28امل هندي الخزعلي(د.ت) :حقوق المراة في اإلسالم ،مجلة دراسات دولية ،العدد  ،51ص.10بسام محمد ابو عليان( :)2013الحياة االسرية ،ط( ،)1ص ،188ص.189بو داود سليمان بن االشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو(د.ت) :تحقيق :محمد محي ي الدين عبد الحميد ،بيروت،المك تبة العصرية.244/2 ،
جبرين علي الجبرين( :)2005العنف االسري خالل مراحل الحياة  ،اصدارات مؤسسة الملك خالد الخيرية ،ط( ،)1ص،29ص ،28ص ،199ص.204-203
الجمعية العامة لالمم المتحدة ،الدورة الحادية والستون( :)2006دراسة متعمقة بشان اشكال العنف ضد المراة ،:النهوضبالمراة ،ص.114
جميل صليبا( :)1982المعجم الفلسفي ،دار الك تاب اللبناني ،بيروت ،لبنان.112/2 ،حارث سليمان الفاروقي( :)1991المعجم القانوني ،مك تبة لبنان ،بيروت ،لبنان ،ط( ،)3ص.734حسن شحاته ،زينب النجار( :)2003معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،الدار المصرية اللبنانية ،ط( ،)1ص.47رقية طه جابر العلواني(د.ت) :دور المراة المسلمة في التنمية ،دراية عبر المسار التاريخي2006 ،م ،ص.278ريحاني الزهرة( :)2010العنف االسري ضد المراة وعالقته باالضطرابات السيكوسوماتية ،رسالة ماجستير ،ص ،25ص.48سميح عاطف الزين( :)1991علم النفس -معرفة النفس اإلنسانية في القران والسنة ،دار الك تاب اللبناني ،بيروت ،دار الك تابالمصري ،القاهرة ،ص ،120ص ،123ص.131-130
سناء الخولي( :)1984االسرة والحياة العائلية  ،دار النهضة العربية ،بيروت  ،ط( ،)1ص.90سهيل مقدم( :)2012من اجل استراتيجية فعالة في مواجهة العنف االجتماعي ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العددالثامن ،ص.376
عبد الحميد بن صالح الكراني( :)2010القوامة واثرها في استقرار االسرة ،دار القاسم للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط( ،)1ص.92عبد النبي محمد محمود ابو العنين(د.ت) :اثر العنف االسري على اإلجرام ،جامعة الطائ ف ،المملكة العربية السعودية،ص.135
عطاء الرحمن الندوي( :)2007خصائص االصالة والمعاصرة في الفقه اإلسالمي ،دراسات الجامعة اإلسالمية العالمية شيتاغونغ،المجلد الرابع ،ص.100
علي حيدر(د.ت) :درر الحكام شرح مجلة االحكام ،تحقيق  :المحامي فهمي الحسيني ،دار الك تب العلمية ،لبنان  ،بيروت،.588/2
عيساوي نسيمة( :)2010العنف اللفظي االسري من المنظور السوسيولوجي ،اطروحة دك توراه ،كلية العلوم اإلنسانيةواالجتماعية ،جامعة الجزائر ،ص.112
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غانم عبد هللا خلف( :)1997مالمح من تعليم المراة المسلمة في المشرق والمغرب ،مجلة اداب الرافدين ،العدد ،30ص.143
فؤاد عبد الكريم عبد العزيز(د.ت) :قضايا المراة في المؤتمرات الدولية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية،.156/2
قانون العقوبات( :)1991الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة العدل ،ط(.)1كاظم الشبيب(د.ت) :العنف االسري ،المركز الثقافي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط(2007 ،)1م ،ص.74مامون الرفاعي( :)2011جريمة اإلجهاض في التشريع الجنائي اإلسالمي ،مجلة النجاح لالبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مجلد،5/25ص.1410
المجلس االعلى للمراة( :)2016االستراتيجية الوطنية لحماية المراة من العنف االسري ،مملكة البحرين ،ط(.)2محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري( :)2009موسوعة الفقه اإلسالمي ،بيت االفكار الدولية ،ط(.163/4 ،)1محمد بن احمد بن مصطفى بن احمد المعروف بابي زهرة(د.ت) :زهرة التفاسير ،دار الفكر العربي.1667/3 ،4264/1 ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي( :)1998سنن الترمذي ،تحقيق :بشار عواد معروف ،بيروت ،دارالغرب اإلسالمي.192/6 ،
محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور(د.ت) :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط(.19-20/4 ، )3محمد جواد رضا( :) 1974ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة ،مجلة عالم الفكر ،المجلد الخامس ،العدد الثالث ،ص.147محمد سالم داود الرميحي( :)2012العنف االسري وانعكاساته االمنية ،االكاديمية الملكية للشرطة ،البحرين1433 ،ه  ،ص،65ص.70
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أ
جهود الحكم المستنصر في تطور الحركة العلمية في الندلس
د .برزان ميسر حـامد احمد الحميد
قسم التاريخ ،كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة الموصل ،العراق
مقدمة:
لقد شهدت االندلس في عهد الخليفة االموي عبد الرحمن الناصر (300-350هـ961-912/م) وابنه الخليفة
الحكم الثاني المستنصر باهلل (350-366هـ976-961/م) نهضة شاملة في جميع ميادين الحياة ،فقد َّوفرا للبالد
حياة مستقرة وهادئة إلى حد كبير ،فتهيات بذلك االجواء المناسبة لإلبداع واالبتكار والتميز ،والنهوض
بالعلم ،وتشجيع العلماء.
ً
ً
ً
وكان الحكم المستنصر عالما مشاركا في علوم عصره ،فقد كان متقنا للعلوم االسالمية ،وسمع الشيوخ منه
مفتحة لطلبة العلم وال يرد منهم ا ً
الحديث ،واجاز لهم مروياته واجازوه مروياتهم ،وكانت ابوابه ّ
حدا ،فقد كان
جم ً
محبا للعلومً ،
ً
مكرما الهلهاّ ،
اعا للكـتب في انواعها ،بما لم يجمعه احد من الملوك قبله .وتتجلى موهبته
الثقافية بسعة معرفته واطالعه وممارسته كـثي ًرا من العلوم المعروفة في عصره ،واتقانه بعضها ،فقد ُعرف عنه
اشتغاله بالشعر واالدب ،وبانه كان من اهل الدين والعلم ،ر ً
اغبا في جميع العلوم الشرعية من الفقه والحديث
وفنون العلم ،فقيه على المذهب المالكي ،ع الم باالنساب ،حافظ للتاريخ ،متسع الدائرة ،كـثير المحفوظ،
ثقة فيما ينقله.
شارك العلماء في علومهم والف مؤلفات بعضها في االنساب ،واخرى في التاريخ ،وله تعليقات عديدة على
كـثير من المؤلفات التي قراها او سمعها حتى عده ابن الخطيب "حجة وقدوة ،وا ً
صال يوقف عنده" .تحولت
قرطبة في عهده إلى بالط اكاديمية تزخر بشتى انواع المعارف.
ً
امتازت مدة حكمه بنشاط علمي وثقافي متعدد الجوانب ،وخاصة انه ورث عن ابيه ملكا ثابت االركان مستقر
ائن تزخر باالموال ،االمر الذي زاد من اصراره على السير باالندلس ً
الدعائم ،كما ورث خز َ
قدما في طريق العلم
والمعرفة لتتبوا مكانة عليا بين االمم المتحضرة.
من هنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع الذي يسلط الضوء على اهتمامات الخليفة االموي الحكم المستنصر،
العلمية والثقافية والدور الذي لعبه في تطور الحركة العلمية في االندلس من خالل اهتمامه بشتى انواع العلوم
وتقريبه للعلماء واغراق االعطيات عليهم ،واالهتمام بجامعة قرطبة ورفدها بمشاهير العلماء المتخصصين،
حتى ابدى النقد الحديث تقديره واعجابه للنزعة العلمية التي امتاز بها عصر الخليفة الحكم المستنصر ،عندما
آ
ذكر المؤرخ االسباني الفونتي قوله(( :كانت دولة الحكم الثاني دولة االداب والحضارة)) ،كما كانت دولة ابيه
دولة العظمة والبهاء.
هذا وقد اثرنا اعتماد المنهج التاريخي الوصفي ،وذلك لما لهذا المنهج من مزايا في دراسة هذا البحث ،وذلك
من خالل الرجوع إلى المصادر والمراجع التاريخية ذات العالقة.
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أ ً
اول :التعريف بالحكم المستنصر:
أ
ا -حياته (ولدته ،خالفته ،وفاته) :هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدهللا بن محمد ...من اشهر
خلفاء بني امية في االندلس ،ولد في مدينة قرطبة ( )Cordobaيوم الجمعة عند صالة الظهر لست بقين من
آ
جمادى االخرة سنة 302هـ الموافق عشرون من حزيران سنة 914م( .ابن الفرضي1954 ،م ،ج ،1ص15؛ ابن
عذاري المراكشي ،1985 ،ج ،2ص.)166
استخلف الحكم في اليوم الثاني لوفاة ابيه عبد الرحمن الناصر ،وذلك يوم الخميس لثالث خلون من رمضان
آ
سنة 350هـ961/م وتلقب بالمستنصر ،وقام باعباء الملك ا ّتم قيام ،وانفذ الكـتب إلى االفاق بتمام االمر له،
ودعا الناس إلى بيعته ،واستقبل من يومه النظر في تمهيد سلطانه ،وتثقيف مملكـته ،وضبط قصوره ،وترتيب
اجناده( .ابن االبار ،1963 ،ج ،1ص ،)200وكان اول عهد انفذه -بعد ان اخذ البيعة -النظر في الزيادة في
المسجد الجامع بقرطبة( .ابن عذاري المراكشي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.)233
ولي الخالفة وكان يومئذ في الثامنة واالربعين من عمره ً
تقريبا ،وكانت واليته منذ بويع له إلى ان مات َ
ّ
خمس
َ
عشرة سنة وخمسة اشهر وثالثة ايام( .الضبي ،1997 ،ص ،)18واذا ما علمنا ان مدة خالفة والده كانت حوالي
خمسين سنة ،ايقنا ان خالفته كانت قصيرة مقارنة بوالده ،فقد استغرقت خالفة ابيه الطويلة عمره ،حتى كان
يقول الوالد لولده فيما يحكى عنه(( :لقد ّ
طولنا عليك يا ابا العاصي))( .ابن االبار ،المصدر السابق ،ج،1
ص.)200
ّ
وكان ابوه يقربه ويعتمد عليه في كـثير من االمور ،فكان ذا خبرة بشؤون الحكم والسياسة ،وكان عبد
الرحمن الناصر قد استطاع توطيد اركان الدولة والقضاء على الفتن واالضطرابات ،وهو ما َي َّسر للحكم
المستنصر فيما بعد ان يصل باالندلس في عهده إلى اعلى درجات ّ
الرقي الحضاري ،وان تحدث في عهده نهضة
علمية وحضارية غير مسبوقة( .المقري1369 ،هـ ،ج ،1القسم االول ،ص.)340
ً
َ
وستين
توفي ليلة االحد ،لثالث خلون من صفر سنة 366هـ976/م بقصر قرطبة ،وكان عمره يوم وفاته ثالثا
سنة ،وسبعة اشهر( .ابن عذاري المراكشي ،المصدر السابق ،ج ،2ص.)233
أ
ب -اخالقه :ان المطلع على ترجمة الحكم المستنصر في كل الكـتب واالسفار التي تحدثت عنه ،يالحظ ان
ً
ً
السريرة ً
اصحابها اجمعوا انه كان حسن السيرة صافي ّ
رفيقا بالرعية ،فاضال ،عادال ،من اهل الدين والعلم،
ً
ً
وقد ّ
تشددا عظيما ،فرام قطعها من جذورها ،فامر بإراقتها ،ثم شاور في
تشدد في ابطال الخمر في مملكـته
استئصال شجرة العنب من جميع اعماله ،فقيل له :يعملونها من التين وغيره ،فتوقف عن ذلك .وفي امره
ً
متوجها لشاربيها:
باراقة الخمور في سائر الجهات يقول ابو عمر بن يوسف بن هارون الكندي قصيدته المشهورة
بخطب
وهل
اعشاق

الشاربين

َي ُ
ضيق

َص ْدري

ُ
وترفضني

ُ
غير

عشاق
ٍ

اصيبوا

بفقد
ِ

ان

ْ
جزعتم

لفرقتهم

هم

المدام ِة
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(عبد الواحد المراكشي ،1963 ،ص)67
ومعلقا ومنقباً،
ً
جل وقته بين اروقة مكـتبته مطالعاً
وإذا ما ابديت رايــي فيمكن القول ان ً
انسانا يقضي ّ
ويحضر مجالس العلماء ورواة الحديث يسمع منهم ويروي عنهم ،البد وان يكون دمث االخالق ً
فاضال.
ج -أاساتذته :كان تعليم اوالد الخلفاء واالمراء ّ
والقواد في االندلس يختلف عن تعليم ابناء العامة ،فقد كانت
سنة الخلفاء واالغنياء إحضار المؤدبين إلى قصورهم وافر َاد غرف خاصة َّ
ّ
يعل ُمون بها ابناءهم( .ابن حيان،
 ،1979ص133؛ ابن الفرضي ،المصدر السابق ،ج ،1ص .)342فكـثي ًرا ما نسمع ان بعض العلماء قد ا ّدب
آ
ابناء احد الخلفاء وان بعضهم االخر قد اختص بابناء االغنياء لتاديبهم .وكذلك بالنسبة إلى المواد الدراسية،
فمن البديهي ان الخلفاء كانوا ياخذون اوالدهم في مسار علمي اوسع وادق من عناية البيت االندلسي بصورة
تشابها بين المواد العلمية التي ّ
ً
تعلمها االندلسيون في الكـتاتيب وحلقات المساجد،
عامة ،فصحيح ان هناك
ً
ً
وتلك التي تدرس في القصور ،إال ان هناك حذفا او إضافة استجابة لتوجيه الوالد وتماشيا مع رغبته في إعداد
إعدادا ً
ً
خاصا يناسب االهداف والمسؤوليات التي ستواجهه في مستقبل حياته ،فولد الخليفة مرشح الن
ولده
يخلف والده في ادارة البالد ،فالبد له من االطالع على بعض العلوم التي يجهلها وليس له معرفة بها ،وفهمها
في اقصر ّمدة ممكنة ،وهناك مواد منع الخلفاء عامة الشعب دراستها ،او مجرد االطالع عليها ،وتدارسها في
بيوتهم مثل الفلسفة والتنجيم( .المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.)221
ً
فانطالقا من هذا الفهم لطريقة تدريس ابناء الخلفاء نستطيع القول :ان الحكم المستنصر تتلمذ على يد نخبة
من العلماء االندلسيين احضرهم إلى قصر والده واستفاد منهم ،ومن هؤالء العلماء قاسم بن اصبغ ،واحمد
بن دحيم ومحمد بن عبد السالم الخشني ،وزكريا بن خطاب ،حيث اكـثر االخذ عنه ،كما اجاز له ثابت بن
قاسم ،وعندما وفد القالي على االندلس اختص اول االمر بالحكم فادبه وافاده(عبد الواحد المراكشي ،المصدر
السابق ،ص59؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص.)395
ويمكننا القول ا ً
يضا ان الحكم في مراحل حياته التعليمية قد تتلمذ على يد هؤالء ،وربما على يد الكـثيرين
غيرهم ،إال انه من جانب آاخر كان يعتمد على تثقيف نفسه بنفسه ،إذ كان يستجلب المصنفات من االقاليم
والنواحي النائية ً
باذال فيها ما عظم من االموال حتى ضاقت عنها خزائنه( .المقري ،المصدر السابق ،ج،1
ص .)395-394 ،386-385وكان ذا غرام بها ،وقد آاثر ذلك على لذات الملوك فاصبح بعد مدة ً
ملما بشتى
المعارف دقيق النظر في اصولها وفروعها.
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د -منزلته العلمية :استطاع الحكم المستنصر رغم اشتغاله بامور البالد والعباد ان يتبوا منزلة علمية رفيعة بين
علماء االندلس ،وقد شهد له بها معاصروه ومن جاء بعدهم من العلماء دون اعتبار لمنصب او جاه ،واجتمعوا
بالدليل القاطع والبرهان الساطع انه ٌ
عالم بالرجال واالخبار واالنساب ،وفوق ذلك كله كان ثقة فيما ينقله.
وللتدليل على ما ذهبنا اليه نذكر ً
نصا اورده كل من ارخ للحكم ،ولكن بعبارات مختلفة ،حيث يمكننا من
خالله معرفة ما استطاع الحكم تحصيله من علوم ،وكيف استحق نتيجة لهذا ان يكون ً
مؤرخا نسيج وحده،
ومصد ًرا ث ًرا يعاب على كل من ارخ لعلماء االندلس ممن عاصروه او جاءوا بعده ،ولم يعتمدوا مالحظاته
وتعليقاته المتعلقة بانساب الرجال وقبائلهم وتاريخ وفاتهم ،وفيما يلي ذلك النص(( :وكان مع هذا كـثير التهمم
بكـتبه والتصحيح لها والمطالعة لفوائدهاّ ،
وقلما تجد له كـتا ًبا كان في خزائنه ّإال وله فيه قراءة ونظر من اي فن
كان من فنون العلم :يقرؤه ويكـتب فيه بخطه -إما في اوله او آاخره او في تضاعيفه -نسب المؤلف ومولده
ووفاته والتعريف به ،ويذكر انساب الرواة له ،وياتي من ذلك بغرائب ال تكاد توجد إال عنده ،لكـثرة مطالعته
موثوقا به ما ً
ً
مونا عليه ،صار كل ما كـتبه حجة عند شيوخ االندلسيين وائمتهم،
وعنايته بهذا الفن .وكان
وينقلونه من خطه ويحاضرون به))( .ابن االبار ،المصدر السابق ،ج ،1ص ،)203-202وقد اجتمع البن
االبار من ذلك جزء مفيد مما وجد بخطه ولمس ابن االبار -وهو المؤرخ المدقق -انه يشتمل على فوائد ّ
جمة في
قيد كـثي ًرا من انساب اهل بلدهّ ،
انواع شتى ،و((كان قد ّ
وكلف اهل كور االندلس ان يلحقوا كل عربي اهمل
ذكره قبل واليته ،وان ُيصحح نسبهم اهل المعرفة بذلك ،ويؤلف من الكـتبّ ،
ويرد كل ذي نسب إلى نسبه،
وفرج ذلك بالعلم ّ
فتم له من ذلك ما اراد ،ونفع هللا بكرم قصده البالد والعباد))( .ابن االبار ،المصدر
السابق ،ج ،1ص204؛ عبدالواحد المراكشي ،المصدر السابق ،ص6؛ المقري ،المصدر السابق ،ج،1
ص.)395
أ
ً
هـ -ادبه :لم يكن الحكم المستنصر مكـثرا في قرض الشعر كجده عبدالرحمن بن معاوية على سبيل المثال،
ً
متذوقا لهً ،
ناقدا لعلله .وكانت تمر به لحظاتتفيض فيها شاعريته بعدة ابيات يعبر من خاللها ع ّما
وان كان
ً
يختلج في صدره من حزن او شوق او حسرة ،من ذلك قوله متشوقا لزوجته صبح البشكنسية لما خرج لغزوته
اشتبين
بشنت
المعروفة
الفذة
( ،)San Esteban del Mallفاكـثرت من التعلق به ،والوله لفراقه ،وكان شديد الكلف بها ،فتاثر لذلك
الموقف وترّنم بابيات رقيقة ّ
صور خاللها مشاعره واحساساته تجاهها ،فهو لفرط حبه لها يحن اليها وهي معه،
فكيف ستكون طبيعة شوقه إليها وهي غائبة عنه ،فالعجب كيف استطاع ان يعيش لحظات الوداع ولم يمت.
(ابن االبار ،المصدر السابق ،ج ،1ص204؛ عبدالواحد المراكشي ،المصدر السابق ،ص66؛ المقري،
المصدر السابق ،ج ،1ص.)395
أ
عجبت وقد ودعتها كيف لم امت

وكيف انثنت عند الفراق يدي معي

فيا مقلتي العبرى عليها اسكبي ً
دما

ويا
174

كبدي

ّ
الحرى

عليها
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(عبدالواحد المراكشي ،المصدر السابق ،ص66؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص)395
ّ
عزيز عليه ووصف لحظة الوداع ،فهناك من سبقه من
ولم يكن الحكم المستنصر اول من تشوق إلى ٍ
ً
جميال ،ولكن ابيات الحكم تعد من بينها في الطليعة .ومن ذلك ا ً
يضا قوله.
الشعراء الذين قالوا في ذلك شع ًرا
(عبدالواحد المراكشي ،المصدر السابق ،ص.)66
يدين بما ْدنتُ
ظلوم ال ُ
علي ٌ
َّ
سرف
إلى هللا اشكو من مشائل ُم ٍ
فاتى عند داري فاستزاد ُ
علي وجدي القديم كما ُ
واني َّ
كنت
صدوده
ولو كنت ادري ان شوقي ُ
كن ُ
بلغته لم ا ْ
من الوجد ما ُ
بنت
بالغ
اما بالنسبة إلى نثره الفني ،فلم يكن الحكم -ا ً
يضا -مكـث ًرا في هذا المجال ،وال اخال هذا ليضعف فيه ،وانما
النهماكه في إدارة دفة الحكم ،إذ جرت العادة في االندلس ان يعين الحاكم ك ً
ـتابا يتولون كـتابة رسائله إلى
والته وحكام اقاليمه ،وذلك حتى يتفرغ الحاكم لالمور الجليلة ،وبرغم ذلك فقد اتحفنا صاحب نفح الطيب
برسالة للحكم إبان واليته للعهد ،كان قد وجهها إلى الفقيه ابي ابراهيم اسحاق المالكي يطلب منه فيها تبيان
االسباب التي ادت إلى ّ
تخلفه عن حفل اقامة الناصر في قصر ،وجاء في رسالته(( :بسم هللا الرحمن الرحيم،
حفظك هللا وتوالكّ ،
وسددك ورعاكّ ،لما امتحن امير المؤمنين موالي وسيدي -ابقاه هللا -االولياء الذين
ً
ً
خصوصا للمشاركة في
متقدما في الوالية ،متاخ ًرا عن الصلة ،على انه قد انذرك -ابقاه هللا-
يستعد بهم ،وجدك
ً
السرور الذي كان عنده ،ال اعدمه توالي المسرة ،ثم انذرت من قبل ابالغا في التكرمة ،فكان منك على ذلك
كله من التخلف واضاقت عليك فيه المعذرة ،واستبلغ امير المؤمنين في انكاره ومعاتبتك عليه ،فاعيت عليك
عنك ّ
الحجة ،فعرفني -اكرمك هللا -ما العذر الذي اوجب توقفك عن اجابة دعوته ،ومشاهدة السرور الذي ّ
سر
به ورغب بالمشاركة فيه ،لنعرفه -ابقاه هللا -بذلك ،فتسكن نفسه العزيزة اليه ان شاء هللا تعالى))( .المقري،
المصدر السابق ،ج ،1ص.)376
ً
ثانيا :جهود الحكم المستنصر العلمية والتعليمية :لم يكن تشجيع الحكم المستنصر ابناء االندلس على
طلب العلم واهتمامه به وبالعملية التعليمية ،من خالل خطبة القاها على الناس من على منبر المسجد الجامع
بضاحية الزهراء بقرطبة (ابن عذاري المراكشي ،المصدر السابق ،ج ،2ص ،)249 ،241-240او من خالل
كـتاب وجهه الى حكام االقاليم ،بل كان تشجيعه للعلم واهتمامه به وبتعليمه من خالل مجموعة اعمال جليلة
كان لها اكبر االثر في حث االندلسيين على طلب العلم ،منها:
أ
ا -احترامه للعلماء :احترام الحكم المستنصر للعلماء وتقديره لمكانتهم جعلهم يحرصون على االهتمام
بدروسهم وبتالميذهم ،كما رفع ذلك من قدرهم عند الناس وعند طلبتهم .ولقد وصل بعض هؤالء الفقهاء
والمتعلمين الى درجة عالية من المهابة والتقدير حتى انه كان عندما يطلب احدهم ال يرد له طلب ،وتقضى له
كل حاجاته دون تردد او تفكير .ونسوق القصة التي حفظها لنا المقري عن الفقيه ابراهيم بن اسحاق ،وكان
ً
معظما عند عبد الرحمن الناصر وابنه ،والقصة طويلة وتتلخص في ان الحكم امر احد خصيانه باستدعاء ابي
ابراهيم هذا لحاجة يريدها ،فذهب الخصي إليه يطلبه في عجلة من امره لتلبية نداء امير المؤمنين ،ولكن
الفقيه قال لهً :
سمعا وطاعة ،ولكن دون عجلة ارجع الى امير المؤمنين ،واخبره انك وجدتني في بيت من
بيوت هللا مع طلبة العلم يسمعون مني ،ويستفيدون من احاديثه ،وعندما ينتهي من مجلسه سيحضر إليه.
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ولكن الخصي تفجر وتبرم لرفضه طلب امير المؤمنين ،ونقل ذلك الى الخليفة فلم يتضجر بل استحسن
رده ،وقال له على لسان الخصي ((جزاك هللا خي ًرا عن الدين وعن امير المؤمنين وجماعة المسلمين ،وامتعهم
بك حتى ينقضي شغلك وتمضي معي)) .ولكن ابا ابراهيم كان لكبر سنه وضعف جسمه ال يستطيع ان يدخل
من الباب الرئيسي بالقصر ،وهو باب ّ
السدة ،فهو بعيد عنه ،فحدد باب المناعة للدخول منه( .السيد
بابا ً
عبدالعزيز سالم ،1971 ،ج ،1ص ،)193وكان ً
مغلقا ال يستعمل ،وامر الخصي باالستئذان له من امير
المؤمنين ،الن ذلك اسهل عليه فوافق الخليفة ،وامر بفتح باب الصناعة وانتظاره حتى ينهي درسه ،ولما
انقضى درسه توجه الى داره فاصلح من شانه ثم توجه الى الخليفة ،فوصل إليه من الباب المحدد ،وقضى
حاجته ثم رجع من نفس الباب ،وعند خروجه اعيد اغالقه مرة اخرى من قبل الخدم واالعوان الذين كانوا
منتظرين خروجه حتى يقفل ويعاد كما كان .فهكذا قضى الخليفة حاجة العالم كما ارادها وهكذا كان العلماء
ً
وتبجيال( .المقري ،المصدر نفسه ،ج ،1ص.)378-377
مع الملوك والملوك مع العلماء احتر ًاما
ب -زيارة الفقهاء في مجالسهم :لقد حرص الحكم المستنصر على زيارة الفقهاء ،وتفقد احوالهم واالطالع على
مستوى التعليم ومدى سير الدراسة ومدى االستفادة منها .فلقد قام بزيارة ابي الحسن علي بن محمد االنطاكي
في مجلسه وفي حلقته ،ولقد عين االنطاكي بعض طلبته المتفوقين لقراءة الق آران في ذلك اليوم اي في يوم
قدوم المستنصر ،وكان من هؤالء التالميذ خلف بن حسين بن مروان والد المؤرخ الكبير ابن حيان الذي
تخبرنا به المصادر بانه قد قرا الق آران على يد االنطاكي امام الحكم المستنصر ،وهذا الموقف يوضح لنا مدى
حرصه على سير الدراسة وتفقده لها بنفسه( .محمد عيسى ،1979 ،ص.)6
أ
ج -استقدام العلماء الندلسيين الى قرطبة :كما استقدم المستنصر العلماء من كافة نواحي االندلس إلى
مدينة قرطبة ،وسمح لهم بالتعليم والقاء دروسهم في المساجد العامة بقرطبة .وتدلنا كـتب التراجم ان
المستنصر كان يختار افاضل العلماء ومن تتوفر لديهم نصوص ليست شائعة ومعروفة عند الناس .فعلي بن
لغويا ً
معاذ الرعيني (ت389 :هـ999/م) من اهل بجاية كان ً
نسابا ،استقدمه ليستفيد من علمه وليستفيد منه،
فجمع له كـتب ابن حبيب وروايته ،واستقر بمدينة قرطبة بحومة مسجد مسلمة قرابة سنة كاملة اللقاء دروسه
ثم عاد الى مدينة بجاية مرة اخرى .وفي تلك االشارة الخاصة بتحديد مجلس هذا الفقيه (بحومة مسجد مسلمة)
ما يوحي لنا بوجود مساجد اخرى في قرطبة لها اهيمتها وثقلها غير المسجد الجامع ،وبوجود اماكن خاصة
باإلقامة ملحقة بالمسجد كان يقيم فيها هذا الفقيه لمدة عام الى ان عاد الى مدينته.
وممن استقدمهم المستنصر ا ً
يضا محمد بن فرج بن سبعون النخلي (ت367:هـ977/م) الذي قدم الى قرطبة،
فسمع منه الناس واستفادوا من علمه ،ثم عاد الى مدينة بجاية ا ً
يضا بعد انتهاء مهمته حيث توفي فيها .ومنهم
محمد بن مروان بن زريق وكان من اهالي بطليوس ،وقد كـتب عنه المستنصر في مذكراته الخاصة ما يدل على
اهمية ذلك العالم (محمد عيسى ،المرجع السابق ،ص ،)3وا ً
يضا محمد بن حسن بن عبدهللا بن مدحج
ً
الزبيدي من اشبيلية ،استقدمه المستنصر الى قرطبة فنال بها ً
عظيما ورياسة ،وكان وحيد عصره في علم
جاها
النحو وحفظ اللغة حتى استادبه المستنصر البنه هشام ،ثم قدمه الى القضاء والشرطة .وقد قرئ عليه بعض
كـتبه في اللغة وبعض ما الفه النه كان ً
اماما في اللغة (ابن الفرضي ،المصدر السابق ،القسم الثاني ،ص،)89
ً
ومنهم محمد بن يحيــى بن عبدالسالم االزدي النحوي المعروف بالرياضي من اهل قرطبة ،وكان ً
موثوقا
فقيها
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اخذ عن كـتاب سيبويه وقد اختص به المستنصر فصار الى خدمته في مقابلة الكـتب( .ابن الفرضي ،المصدر
السابق ،القسم الثاني ،ص.)60
د -استقدام المشارقة الى الندلس وتكريمهم :كان المستنصر شديد االهتمام باستقدام العلماء المشارقة إلى
قرطبة والترحيب بهم واكرام مثواهم ورفع منازلهم عنده ،ومن هؤالء الذين وصلوا إلى االندلس والى قرطبة
بالذات على عهده اسماعيل بن عبدالرحمن القرشي الذي رحل من مصر إلى االندلس على الرحب والسعة
والتكريم( .محمد عيسى ،المرجع السابق ،صً .)40
وايضا العالمة المقري عبدالملك بن ادريس البجائي الذي
رحل ثم عاد إلى االندلس ومعه كـتاب الوقف واالبتداء عن نافع برواية ورش .وما ان علم الخليفة الحكم بذلك
حتى بعث في طلبه فاطلع على ما عنده واستفاد منه وغيره كـثي ًرا( .عبدالملك المراكشي ،2012 ،القسم االول،
ص.)13
أ
هـ -انشاء المكاتب لتعليم الولد :حرص المستنصر على انشاء مكاتب في مدينة قرطبة ليتعلم فيها اوالد
الفقراء الضعفاء والمساكين بالمجان ،ثم جعل للمعلمين الذين يقومون بتدريسهم ا ً
وقافا من دخل حوانيت
السراجين لكي يضمن لهم مر ًتبا ً
ثابتا يتقاضونه لكي يعينهم على الحياة وصعوبتها .ويعتبر هذا العمل وتلك
الخطوة الراشدة من افضل اعماله واحسنها وفي هذا الصدد يذكر ابن عذاري(( :ومن مستحسنات اعماله اتخاذ
المؤدبين يعلمون اوالد الضعفاء والمساكين الق آران حوالي المسجد الجامع بكل ربض من ارباض قرطبة،
واجرى عليهم المرتبات ،وعهد اليهم باالجتهاد والنصح ابتغاء وجه هللا العظيم .وعدد هذه المكاتب سبع
وعشرون مك ً
ـتبة ،منها حوالي المسجد الجامع ثالث وباقيها في كل ربض من ارباض المدينة ،وفي ذلك يقول
ابن شخيص:
وساحة المسجد االعلى ً
مكللة

مكات ًبا لليتامى من نواحيها

ولو مكنت سور الق آران ِك ِلم

نادتك يا خير تاليها وواعيها))

(ابن عذاري المراكشي ،المصدر السابق ،ج ،2ص)241-240
ويمكن اعتبار المستنصر بهذا العمل اول خليفة في العالم ّ
سن التعليم المجاني ،وبهذه الطريقة اصبح
ً
متمتعا بالعلم فقراؤه قبل اغنيائه ،فانعدمت بذلك االمية ،واقبل الناس يتهافتون على تلقي
شعب االندلس
ً
ً
العلوم ،وانتشر التعليم انتشارا عظيما ،وزاد الوعي الثقافي ،وتفتحت ثم نضجت العقليات بذلك النور الذي
ّمنه هللا به عليهم حتى اصبح هناك نوع من التنافس على حفظ كـتب العلم ،ومن يحفظ فله جائزة قيمة،
فاقبل الناس يحفظون ويتعلمون بشغف كبير.
ً
ولم يقتصر التعليم على الرجال فقط بل كان تعليم النساء شائعا في االندلس واقبلت الكـثيرات على
التعليم ،وعلى حفظ الدواوين في االدب وعلى كـتابة الشعر ،حتى ظهر نتيجة لتلك الحركة كـثير من النساء
العالمات الفاضالت ذوات المكانة المرموقة( ،عبدالكريم التواتي ،1967 ،ص66؛ شكيب ارسالن ،د.ت،
مج ،2ص ،)234وبلغ من حبهن للعلم انه كان في الربض الغربي حوالي مائة وسبعين امراة يكسبن رزقهن
177

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

من نسخ الكـتب .ومن اشهر هؤالء لبنى كاتبة الحكم المستنصر ،فقد كانت حاذقة بالكـتابة نحوية شاعرة
بصيرة بالحساب عروضية وخطاطة ولها مشارك في كـثير من العلوم( .ابن بشكوال ،1966 ،القسم الثاني،
.)692
ً
ً
ً
وبذلك انتشر التعليم انتشارا واسعا في بالد االندلس حتى ان معظم شبانها كان متعلما .وفي هذا الصدد
ً
يعلق احد مؤرخي االفرنج بقوله(( :ان سكان اسبانيا االسالمية إال قليال كانوا يقراؤون ويكـتبون على حين كان
اهل الطبقة العليا في اوربا المسيحية اميين ال يقراؤون ما عدا افر ً
ادا قالئل من الشماسة جعلوا الكـتاب من
شانهم))( .محمد كرد علي ،1969 ،ص.)87
أ
و -اهتمام الحكم المستنصر بتاليف الكـتب والحصول على النادر منها :ارتفع المستنصر في مجال اهتمامه
بالكـتب إلى درجة عالية ً
جدا لم يدانه فيها احد ،فقد تجلت مظاهر اهتمامه بها والحصول عليها بعدة طرق
منها :تشجيع التاليف واالعتناء به واالثابة عليه واكرام العاملين واحترامهم وحثهم عليه سواء كانوا في داخل
االندلس او في خارجهاً .
فمثال وجه الحكم المستنصر إلى ابي الفرج االصفهاني الف دينار ،ليرسل له نسخة من
كـتاب االغاني من قبل ان يحصل عليها احد في العراق او ينسخها احد منه ،فارسل له نسخة منقحة حسنة
يضا ك ً
عظيما ،كما ارسل له ا ً
ً
ـتابا آاخر الفه في انساب بني امية يشيد فيه بامجادهم
الخط ،فسر بها سرو ًرا
آواثارهم وهممهم .فسر به ،وجدد له الصلة مرة اخرى( .المقري ،نفح الطيب ،ج ،1ص362؛ ابن خلدون،
 ،1979ج ،4ص146؛ عبدالواحد المراكشي ،المصدر السابق ،ص.)62-61
كما فعل ذلك مع القاضي ابي بكر االبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبدالحكم (المقري ،المصدر
السابق ،ج ،1ص ،)362-361ومع محمد بن القاسم بن شعبان بمصر ،ومحمد بن يوسف الوراق الذي قام
بتصنيف كـتاب ضخم له في (مسالك افريقيا وممالكها) ولقد الف في اخبارها وملوكها وحروبهم والقائمين عليها
ك ً
ـتبا جمة ،وكذلك في اخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة ،وغيرها من التواليف الحسان،
(الضبي ،المصدر السابق ،ص.)141
ً
ً
اما في داخل االندلس فقد كان نشاط الحكم المستنصر في مجال التشجيع على التاليف كبيرا جدا ،وقد
اتخذ في هذا السبيل عدة وسائل منها :االعفاء من الغزو في مقابل تاليف كـتاب ،وهذا ما حدث مع الفقيه عبد
هللا بن مغيث (ت352 :هـ963/م) المعروف بابن الصفار ووالد القاضي يونس قاضي الجماعة بقرطبة ،والذي
يحدثنا فيقول(( :لما اراد الحكم المستنصر غزو الروم سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة تقدم إلى والدي ليكون
في صحبته فاعتذر بضعف في جسمه ،فقال المستنصر الحمد بن نصر قل له :ان ضمن لي ان يؤلف في اشعار
خلفائنا بالشرق واالندلس مثل كـتاب الصولي في اشعار خلفاء بني العباس اعفيته من الغزو .فخرج احمد بن
نصر إليه بذلك فقال :افعل ذلك المير المؤمنين ان شاء هللا .فقال المستنصر :ان شاء يكون تاليفه في منزله
فذلك ،وان شاء ان يكون في دار الملك المطلة على النهر فذلك له ،قال فسال ان يكون ذلك في دار الملك،
وقال انا رجل مولود في منزلي وانفرادي في دار الملك لهذه الخدمة اقطع كل شغل فاجيب إلى ذلك وكمل
الكـتاب في مجلد صالح وخرج به احمد بن نصر إلى الحكم المستنصر فلقيه بالمحلة بطليطلة فسر الحكم
به))( .الضي ،بغية الملتمس ،ص333؛ ان خاقان1302 ،هـ ،ص.)59
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ومن هذه الوسائل التشجيعية ً
ايضا تقديم الجوائز الكبرى واسناد الوظائـف المهمة إلى العلماء الذين يعملون
على التاليف مثلما حدث مع احمد بن عبدالملك االشبيلي (ت401 :هـ1011/م) .فلقد كان احفظ القوال مالك
ً ً
حافال ّ
سماه كـتاب (االستيعاب) ،وقد جمعه له مع ابي بكر محمد
واصحابه ،جمع للحكم امير المؤمنين كـتابا
بن عبدهللا القرشي ،ثم رفعه إلى الحكم ،فوصلها بجائزة كبيرة .ثم قدمها للشورى( .الضبي ،المصدر السابق،
ص.)71
ً
ً
ً
وحدث هذا ايضا مع محمد بن ابي الحسين ،وكان عالما باللغة واالدب وكان اثيرا عند الحكم المستنصر ،
وقد امره بمقابل كـتاب (العين) للخليل مع ابي علي البغدادي (ابن الفرضي ،المصدر السابق ،القسم الثاني،
ً
نحويا ً
يضا مع احمد بن سعيد بن مقدس من اهل البيرة ،وكان ً
ص .)73وا ً
ضابطا للكـتب ،ولقد نسخ
لغويا
للمستنصر باهلل رحمه هللا كـثي ًرا (ابن الفرضي ،المصدر السابق ،القسم الثاني ،ص.)67
ً
حافظا الخبار اهل
اما اسحاق بن سلمة بن وليد بن بدر بن اسهد بن مهلهل بن ثعلبة بن مودعة ،فقد كان
ومعتنيا بها ،وجمع ك ً
ً
ـتابا في اخبار االندلس امره بجمعه المستنصر باهلل (ابن الفرضي ،المصدر
االندلس
ً
السابق ،القسم الثاني ،ص .)67ومحمد بن ابان بن سيد اللخمي من اهل قرطبة ،وكان عالما بالعربية واللغة
حافظا لالخبار واالنساب وااليام والشاهد والتواريخ ،وكان ً
ً
مكينا عند الحكم المستنصر ،والف الكـتب وكـتب
عنه ،واكرمه وقربه منه( .ابن الفرضي ،المصدر السابق ،القسم الثاني ،ص.)67
ً
تسامحا وحرية فكر حتى قال عنه دوزي(( :لم يحكم
هكذا كان الحكم المستنصر اكـثر الخلفاء االندلسيين
اسبانيا ً
يوما من االيام حاكم على هذه الدرجة من العلم .نعم ان كل من جاءوا قبله من امراء االندلس وخلفائها
كانوا ً
رجاال ذوي علم وولع بجمع الكـتب ،ولكن ا ً
حدا منهم لم يطلب الكـتب القيمة والنادر بهذه الهمة))
(انخل جنثالث بالنثيا ،1955 ،ص.)11-10
ز -تهيئة الجو العلمي للعلماء :ونظ ًرا لما كان عليه الحكم المستنصر من حب للعلم ورغبة منه في تشجيع
العلماء على التاليف فقد حرص على إعداد المراجع العلمية لهم وعلى اعداد المكان المناسب لتاليفهم ،بل كان
حريصا ا ً
ً
يضا على متابعتهم في عملهم وتشجيعهم وتوفير كل ما كانوا يحتاجونه .ولم يكـتف في هذا الصدد
بالمساعدات والهبات المادية فحسب بل ساعد من الناحية العلمية في امدادهم بما يحتاجونه من مصادر
وبحوث قيمة ،فقد ارسل إلى الكاتب المصري ابن سعيد عبدالرحمن بن يونس صاحب كـتاب (تاريخ مصر
والمغرب) ك ً
ـتابا استعان به هذا المؤرخ في تصنيف كـتابه فيما يخص االندلس ،وكذلك امر المستنصر محمد بن
الحسين وابنه سيد ،وابا علي القالي بمقابل كـتاب العين للخليل بن احمد في دار الملك التي بقصر قرطبة،
واحضر من الكـتاب ً
نسخا ك ً
ـثيرة في جملتها نسخة القاضي المنذر بن سعيد (الحميدي ،1966 ،ص49-47؛
المزروع ،المرجع السابق ،ص ،) 150فلقد حرصوا على استحضار كافة النسخ والحصول عليها وذلك لتحقيق
تحقيقا ً
ً
سليما (محمد عيسى ،المرجع السابق ،ص.)10
النصوص
أ
ح -مكافاة المتفوقين من الطالب :لقد ظهرت مكافاة الحكم لهؤالء الطالب بعد عودتهم من رحلتهم العلمية
من بالد المشرق ،فخصهم بوظائـف عالية في الدولة ،وقربهم وجعلهم من خواصه ،فمحمد بن يحيــى ّالرباحي
بعد عودته من بالد المشرق ،صار إلى خدمة الحكم المستنصر يعمل في خزائنه ،ويقابل بين الدواوين الواردة
على مكـتبته ،وتوسع له الخليفة في النزل والجراية (محمد بن الحسن الزبيدي ابو بكر ،1984 ،ص ،)17ومثله
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محمد بن يحيــى بن مفرج الذي اتصل به بعد رحلته واصبحت له مكانة خاصة (ابن الفرضي ،المصدر
السابق ،ج ،3ص.)93-91
ّ
ولعل مساعدة الحكم لطلبة االمس في مرحلتي الكـتاب والمسجد ومكافاة علماء اليوم ناتج عن رغبته في
تطوير الحياة العلمية في االندلس حتى يتمكن من منافسة حكام المشرق ،وقد ّعبر الحكم نفسه عن هذا
ً
المعنى صراحة في معرض ثنائه على خالد بن سعد قائال(( :إذا فاخرنا اهل المشرق بيحيــى بن معين،
فاخرناهم بخالد بن سعد))( .ابن الفرضي ،المصدر السابق ،ج ،3ص.)93-91
ً أ
ً
ثالثا :تاسيس مكـتبته ومصادر تمويلها :تعد المكـتبات من المؤسسات الثقافية المهمة ورافدا من روافد الحركة
العلمية ،والعاملة على تقدمها وازدهارها بوصفها الدعامة االساسية التي يقوم عليها صرح العلم والثقافة
والحضارة ،اذ يقاس رقي االمم وتقدمها بكـثرة مكـتباتها وما تلقاه من عناية ورعاية ،وحفل التاريخ االندلسي
بالصور التي تؤيد هذا االتجاه من خالل مكـتبة الحكم المستنصر وما بذله من جهود في تاسيس مكـتبته التي
حوت ا َ
الالف من امهات الكـتب النادرة والنفيسة والتي عدت من اشهر المكـتبات في العالم االسالمي آانذاك.
فقد كان للخليفة العالم اسهامات فاعلة ومباشرة في رفد مكـتبته بشتى حقول المعرفة مما كان لذلك اهمية
كبرى في رفد الحركة العلمية والثقافية للمجتمع االندلسي والعالم االسالمي آانذاك.
آ
تعد مكـتبة الحكم المستنصر التي افنى عمره في جمع مؤلفاتها ،من اشهر الماثر التي خلفها هذا الخليفة
العالم ،بما حوته من اعداد كبيرة من المؤلفات النادرة ،وقد تطرق ابن حزم إلى ذكر الحكم المستنصر فقال:
رفيقا بالرعية ً
((كان ً
سميا في العلم مال االندلس بجميع كـتب العلوم واخبرني تليد الفتى وكان على خزانة العلوم
بقصر بني مروان باالندلس ،ان عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكـتب اربع واربعون فهرسة في كل
فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إال ذكر اسماء الدواوين)) (ابو محمد علي بن احمد االندلسي ابن حزم1977 ،م،
ص100؛ ابن االبار ،المصدر السابق ،ج ،1ص ،203وهناك من المؤرخين من جعلها عشرين ورقة .ابن
ً
مسؤوال عن
خلدون ،1971 ،ج ،4ص146؛ المقري ،المصدر السابق ،14 ،ص .)184وكان اخوه عبدالعزيز
ادارتها( .محمد عبدهللا عنان ،1960 ،القسم الثاني ،ص457؛ خليل ابراهيم السامرائي آواخرون،1986 ،
ص.)185
ً
ويبدو ان الحكم المستنصر جعل اقرب الناس اليه صلة مسؤوال عن المكـتبة للمحافظة على ما تحويه هذه
المكـتبة من الكم الهائل من المؤلفات والتراث العظيم من التلف والفقدان ،ولما لها من مكانة خاصة لدى
الحكم المستنصر النه عالم ،وان اشراف اخيه على المكـتبة يدل ا ً
يضا على المستوى العلمي الراقي الذي كانت
عليه عائلة الحكم ،اذ بدا الخليفة الحكم المستنصر واخوته محبين للعلم واهله مشجعين له ومحافظين
عليه ،فجعل من قرطبة منتدى لجميع العلماء فيها.
ً
ان اهتمام الحكم المستنصر في طلب العلم وجمع الكـتب بدا منذ ان كان وليا للعهد ،فقد عرف عن اهتمامه
الزائد وشغفه الشديد في العلوم .واقتناء الكـتب النادرة حتى اسس مكـتبة حوت االالف من امهات المؤلفات
وفي اختصاصات علمية شتى ،نقلية منها وعقلية ،فقد ذكر ان الحكم المستنصر واخاه عبدهللا كانا ((يتباريان
في طلب العلم ويتناغيان في جمعه ويتبادران إلى اصطناع اهله واختصاص رجاله وادناء منازلهم واالحسان
اليهم)) (ابن االبار ،المصدر السابق ،ج ،1ص.)206
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وبعد مقتل اخيه عبدهللا ووفاة والده عبدالرحمن الناصر تصيرت كـتبهم إلى الحكم المستنصر ،فاصبح لديه
ثالث مكـتبات (ابن االبار ،المصدر السابق ،ج ،1ص ،)201وعلى الرغم من امتالكه لتلك المكـتبات الثالث
ً
جاهدا من اجل توسيعها
وما حوته من الكم الهائل من المؤلفات ،فانه لم يقف عند هذا الحد بل عمل
والعناية بها من خالل ما الفه وادخله العلماء الذين استقطبهم إلى االندلس ،وحث جهابذة العلماء على
ً
التاليف فضال عن ارسال ذوي الخبرة إلى االمصار القتناء الكـتب وجمعها ،وتدقيق الكـتب من التحريف
والتصحيف ومقابلتها ،اضافة إلى الهدايا والسفارات التي لعبت دو ًرا ً
مهما في توفير بعض الكـتب النادرة
والثمينة( .الزبيدي ،المصدر السابق ،ص185؛ ابو الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي،1950 ،
ج ،1ص209-204؛ ابو العباس شمس الدين بن خلكان ،1970 ،ج ،1ص226؛ ابو عبدهللا محمد بن حارث
الخشني ،1966 ،ص.)1
ادارة المكـتبة:
أ
أ
ً
ا -مقر المكـتبة واثاثها :كانت مكـتبة الحكم تشغل جناحا من اجنحة قصر الخالفة في قرطبة ،وعندما ضاق
هذا الجناح بما يحويه من كـتب ،ولم يعد باستطاعته استيعاب الزيادة المطردة في عدد الكـتب تم نقلها إلى
مكان آاخر قرب القصر" ،وقد استغرقت عملية النقل هذه ستة شهور كاملة ،عمل خاللها عدد كبير من
االشخاص بجد واجتهاد" (خوليان ريبيرا ،1958 ،مج ،4ج ،1ص.)83
أ
ّ
ب -اقسام المكـتبة :يشير المقري إلى اقسام مكـتبة الحكم حيث يقول(( :وقد جمع في قصره الحذاق في
صناعة النسخ ،والمهرة في الضبط ،واالجادة في التجليد( ))...المقري ،المصدر السابق ،ج ،1ص86؛ ابن
خلدون ،المصدر السابق ،ج ،2ص ،) 146وما يمكن استنتاجه من هذا النص والنصوص المشابهة الواردة في
آ
المصادر هو ان المكـتبة كانت تضم االقسام االتية:
أ
 -1قسم التاليف والترجمة :كانت مكـتبة الحكم المستنصر إضافة إلى كونها مكـتبة تقليدية بالمعنى المعروف،
مرك ًزا للبحث والتاليف والترجمة ،وكان قسم التاليف فيها اهم اقسامها ،فعلى عاتقه تقع مسؤولية تاليف
الكـتب في مختلف المجاالت ،إضافة إلى تزويد المكـتبة بما يصدر من مؤلفات في الداخل والخارج .وقد تصدى
لعملية التاليف في المكـتبة بعض علماء االندلس مثل :محمد بن الحارث الخشني الذي الف ً
عددا كبي ًرا من
الكـتب ،منها :فضائل االمام مالك ،ومناقب سحنون ،وتاريخ قضا قرطبة ،وفقهاء المالكية ،واالتفاق
واالختالف في مذهب مالك ،واالقتباس ،والفتيا ،والتعريف ،والرواة عن مالك ،وتاريخ االفريقيين وغيرها.
(محمد ابراهيم زغروت1406 ،هـ ،ع ،17ص.)39-338
اما الترجمة فكانت مصد ًرا ً
مهما من مصادر تزويد المكـتبة بالمصنفات في الحضارات االجنبية والفكر
العالمي ،وقد عمل في هذا القسم عدد من المترجمين الذين يجيدون اللغات وخاصة اليونانية والالتينية،
اضافة إلى اجادتهم العربية ،وعمل هؤالء على ترجمة امهات الكـتب إلى اللغة العربية ،ومنهم :عبدهللا
الصقلي ،ومحمد النباتي ،وابو عثمان الجزار الملقب باليابسة ،ومحمد بن سعيد ،وعبدالرحمن بن اسحاق بن
الهيثم ،واليهودي حسداي بن شبروط وغيرهم (خوليان ريبيرا ،1981 ،ص190؛ زغروت ،المرجع السابق،
ص ،)42وقد نقل هؤالء المترجمون اهم المصنفات اليونانية في الطب والهندسة والفلك إلى اللغة العربية
(حامد دياب الشافعي ،1988 ،ص.)110
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 -2قسم النسخ :لم تكن الطباعة معروفة في عهد الحكم المستنصر ،ولذلك كان النسخ هو المصدر الوحيد
النتاج الكـتب ،وقد ساعد ظهور الورق وانتشاره على تاليف الكـتب وتسهيل تداولها ،وقد اشتهرت مدينة
شاطبة والواقعة في شرقي االندلس بصناعة الورق الذي ّعم المشارق والمغارب ،إضافة إلى بالد االندلس،
وعرف ورقها باسم (الشاطبي) (محمد عبده حتاملة ،1999 ،ج ،1ص .)523-522وقد اسس اول مصنع للورق
فيها عام 338هـ950/م (محمد ماهر حمادة ،1982 ،ع ،6ص .)74واتاح توافر الورق إعداد نسخ من الكـتب
والمؤلفات القيمة على ايدي النساخين المهرة الذين كانوا يمتازون بجودة الخط ،وامانة النقل (دياب ،المرجع
السابق ،ص.)120
 -3قسم المراجعة والتدقيق :عمل في مكـتبة الحكم عدد من المراجعين المختصين لمراجعة ما يتم نسخه،
وعدد من المجلدين المهرة لتجليد الكـتب المنسوخة وزخرفتها وتزيينها .ويتولى هذا القسم مراجعة الكـتب
المؤلفة والمترجمة وتهذيبها .وتخليصها من العيوب المادية ،وكان يعمل في هذا القسم نخبة من العلماء
المشهود لهم بغزارة العلم والتميز في التخصص ،ومن هؤالء :محمد بن معمر الجياني ،وابو محمد بن ابي
الحسين الفهري القرطبي ،والرياض بن محمد بن يحيــى بن عبدالسالم االزدي النحوي (زغروت ،المرجع
السابق ،ص.)342
 -4قسم الفهرسة والتصنيف :يتولى هذا القسم فهرسة الكـتب وتصنيفها من اجل تيسير تداولها على جمهرة
المستفيدين ،فمكـتبة الحكم الضخمة من حيث العدد والموضوعات البد انها كانت تتبع ً
نظاما ُي َّ
يسر االفادة
من كنوزها ،وكانت الفهرسة ،وخاصة الفهرسة الموضوعية هي عماد هذا النظام ،وقد اشار ابن حزم إلى سبعة
اقسام تندرج تحتها الموضوعات ،حيث ذكر انه(( :ال يؤلف عاقل عالم إال في احداها ،وهي إما شيء لم يسبق
إليه يخترعه ،او شيء ناقص يتمه ،او شيء مختلط يرتبه ،او شيء اخطا فيه مؤلفه يصلحه)) وقد كانت فهارس
ً
المكـتبة -التي سبقت االشارة اليها -مرتبة تر ً
موضوعيا ،بمعنى ان كل موضوع كانت له فهارسه الخاصة به
تيبا
(ابو محمد علي بن احمد بن حزم ،1983 ،ج ،2ص.)224-223
والتصنيف الموضوعي الذي كان ً
متبعا في مكـتبة الحكم وغيرها من المكـتبات االسالمية كان يعكس الثقافة
العربية االسالمية السائدة من خالل الموضوعات المطروقة ،وهي الموضوعات التي ذكرها ابن النديم في
آ
فهرسه ،حيث قسم مجموعات الكـتب إلى عشرة اقسام سماها :مقاالت ،وهي :القران ،والنحو ،والتاريخ،
والشعر ،والعقائد ،والفقه ،والفلسفة ،والسمر ،واالديان وعلم الصنعة.
مصادر المكـتبة :لقد اعتمد الحكم المستنصر في تنمية المكـتبة ،وزيادة مجموعاتها على عدد من المصادر
اهمها:
الشراء :فقد كان للحكم وكالء في البلدان المختلفة من المختصين الذين مارسوا حرفة الوراقة ،وتميزوابالمعرفة وكانت مهمة هؤالء استنساخ المؤلفات النادرة ،والمفيدة ،ومن هؤالء الفارابي (محمد بن طرخان)،
فقد كان احد وراقي الحكم ببغداد ،وكانت مهمته تزويده بنتاجات العراق الفكرية (ابن االبار ،المصدر
السابق ،ج ،1ص.)202
ً
ً
كان الحكم يستخدم عددا كبيرا من النساخين والمزخرفين والخطاطين مهمتهم تامين حاجات المكـتبة،وكان هؤالء يتقاضون اج ًرا ً
ثابتا ،حتى ال تؤدي العجلة إلى ارتكاب االخطاء في النسخ (ريبيرا ،المرجع السابق،
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مج ،4ج ،1ص .)90-87فقد حشد ً
عددا كبي ًرا من المهرة في صناعة النسيج وتجليد الكـتب وضبطها ،وكان
اختيارهم يتم من بين المعروفين في هذه الصناعة ،ومن بينهم يوسف البلوطي ،وظفر البغدادي ،اللذان،
كانا من الوراقين المهرة لديه (عبدالملك المراكشي ،المصدر السابق ،ص61؛ المقري ،المصدر السابق ،ج،3
ص111؛ ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج ،4ص .)316وقد روى القاضي عياض عن بعض محدثيه انه كان
لدى الحكم دار خاصة للنساخ والوراقين بقصره تسمى (بيت المقابلة والنسخ) (القاضي عياض بن موسى
عياض ،د.ت ،ص165؛ الحميدي ،المصدر السابق ،ص40؛ ليفي بروفنسال ،د.ت ،ص ،)69ومهمة هذا
البيت -كما يبدو -مقابلة النسخ وترتيب الكـتب ،والحرص على االمانة العلمية في تقييدها ومقابلتها وجمعها.
وقد عرف من الوراقين الذين عملوا لدى الحكم في المكـتبة :ابراهيم بن مسلم االفريقي ،الذي كـتب للحكم
الكـتب االدبية وخاصة دواوين الشعر (ابن االبار ،1989 ،ص ،)225ومن الوراقين الذين عملوا لدى الحكم
ا ً
يضا :ابو عبدهللا محمد بن يوسف الذي الف له الكـتب وفي المسالك والمماليك ،وال سيما المالك االفريقية
وملوكها وحروبها ،واخبار وهرانوسجلماسة وتيهرت وغيرها (الحميدي ،المصدر السابق ،ص97؛ ارسالن،
المرجع السابق ،ج ،2ص .)73وكانت مهمة العاملين في بيت المقابلة والنسخ :مقابلة ما نسخ من المؤلفات
مع االصول للتاكد من مطابقتها.
ً
ً
الوقف والتركات :كان الوقف يمثل مصدرا مهما من مصادر تزويد المكـتبة بالمجموعات القيمة ،فعدد كبير منمالكي الكـتب كانوا يقفونها على معاهد التعليم والمكـتبات حتى ينالوا االجر والثواب باعتبار ذلك صدقة
جاري ،وقد تنوع الوقف فشمل مكـتبات باكملها ،وكان الوقف ا ً
نواعا منها وقف كـتب عالم بعد وفاته على اهل
العلم او ورثته (يحيــى محمود ساعاتي ،1988 ،ص .) 33وقد حظيت مكـتبة الحكم بكـثير من مجموعات الكـتب
الموقوفة.
آ
اما التركات فقد ال منها إلى مكـتبة الحكم الكـثير ،مثل مكـتبة االمير االموي عبدالرحمن االوسط (-206
238هـ852-812/م) ،وقد كان هذا االمير ً
شغوفا بجمع الكـتب الثمينة والقيمة ،وقد ارسل عباس بن فرناس إلى
المشرق فجمع له الكـثير من الكـتب النفيسة التي آالت إلى مكـتبة الحكم .كما آالت اليها مكـتبة اخيه عبدهللا
كما ذكرنا (ابن االبار ،الحلة السيراء ،ج ،1ص201؛ المقري ،المصدر السابق ،ج ،3ص583؛ محمد عبدهللا
عنان ،1997 ،العصر االول ،القسم االول ،ص.)278-271
الهبات والهدايا :كان اصحاب المكـتبات في االندلس ،ومنهم الحكم يستهدون الكـتب من مؤلفيها ،وكانبعض المؤلفين يرسلون كـتبهم على سبيل الهدية إلى المسؤولين للحصول على عمل ،او لنيل الحظوة ،ومن
ـتابا يضم ً
هؤالء احد االساقفة المسيحيين في قرطبة ،فقد اهدى إلى الحكم ك ً
تقويما لالعياد المسيحية االسبانية
(ريبيرا ،المكـتبات ،مج ،4ج ،1ص ،)88ومنهم ا ً
يضا ابو العباس احمد بن محمد بن مفرج بن عبدهللا بن ابي
الخليل االشبيلي ،النباتي ،المعروف بـ (ابن الرومية) الذي كان يهدي الكـتب لمن يطلبها( .ريبيرا ،المكـتبات،
مج ،4ج ،1ص .)88ويذكر في هذا المجال ان كـثيرين من علماء المشرق الذين دخلوا االندلس اسهموا في رفد
المكـتبة بكـثير من الكـتب المشرقية منذ ايام الخليفة عبدالرحمن الناصر (ابن االبار ،الحلة السيراء ،ج،1
ص202؛ الضبي ،المصدر السابق ،ص ،) 18ومن هؤالء يزيد بن محمد بن سليمان بن الحكم ،صاحب
رسالة البين( .ابن حزم ،جمهرة انساب العرب ،ص .)94وابو علي القالي الذي حمل إلى االندلس دواوين
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الشعراء المعروفين مثل :ذي الرمة ،والخنساء ،والحطيئة ،وجميل بن معمر ،وغيرهم (ابو بكر محمد ابن
خير ،د.ت ،ص395؛ القفطي ،المصدر السابق ،ج ،1ص)205
اما رجال العلم في االندلس فقد تلقى الحكم الكـتب من ابرزهم ،ومن هؤالء :صاعد بن الحسن الربعي
اللغوي ،الذي قدم له ك ً
ـتابا سماه :النصوص في االدب ورجال الشعر واالخبار (ابن بشكوال ،المصدر
السابق ،ج ،1ص ،)237وعبدالملك بن ادريس البجاني الذي اهداه قراءة نافع لرواية ورش في كـتاب سماه
(الوقف واالبتداء) (عبدالملك المراكشي ،الذيل والتكملة ،س ،5ق ،1ص ،)13وقدم له محمد بن ابان بن
سيد اللخمي مصنفات عديدة في االخبار والتاريخ ،استطاع ان يحتل بها منزلة رفيعة لديه( .جالل الدين
السيوطي ،د.ت ،ج ،1ص.)7
خاتمة:
آ
من خالل البحث يمكن تسجيل النتائج االتية:
آ
ادت رعاية الخليفة االموي الحكم المستنصر للعلوم واالداب وعنايته بالعلماء وخلقه لالجواء المناسبةلالبتكار واالبداع ،إلى تطور الحركة العلمية في االندلس خالل عصر الخالفة االموية وحدوث نهضة ثقافية
واسعة في هذا المجال .وتكوين مكـتبة ضخمة عز نظيرها في العالم االسالمي في عهده ،وقد كان يحوط هذه
الحركة بالتشجيع واالهتمام منذ ان كان ً
وليا للعهد في ايام ابيه الخليفة الناصر ،واستمر على ذلك في اثناء
خالفته ،وليس من الغريب ان يكون كذلك ،فهو نفسه عالم واسع الثقافة واالطالع.
ان الدقة العلمية التي كان يقدمها الحكم المستنصر ،توضح لنا الصورة على سعة اطالعه وحرصه الشديد
والمتواصل على اضافة ما لديه من المعلومات على اغلب المؤلفات التي كان يقراهاً ،
سواء اكانت تعليقات او
هوامش او مالحق ،حتى صار كل ما كـتبه حجة عند شيوخ اهل االندلس وائمتهم ،لذا فهو يستحق لقب عالم
اذن.
 جعل الحكم المستنصر مدينة قرطبة منتدى لجمع واستقطاب مشاهير العلماء من مختلف االمصار العربيةواالسالمية ،بتوجيه الدعوة اليهم ،وتكريمهم واغداق العطاء عليهم ،وتشجيعهم على التاليفً ،
تاركا لهم حرية
ً
واضعا تحت ايديهم كل امكاناته المادية والمعنوية ليواصلوا عطائهم
االختيار تارة ويشاركهم الراي تارة اخرى،
العلمي في مجال التاليف وفي شتى ميادين المعرفة العلمية ،فكـثر التاليف وازداد عطاء العلماء في ميادين
العلوم كافة.
آ
ً
ً
عاشت االندلس في عهد الحكم المستنصر عصرا ذهبيا تميز بعدة مظاهر ابرزها ازدهار العلوم واالداب ،فقدً
ً
فقيها بالمذاهب"ً ،
"عالما ً
ً
جماعا للكـتب،
حافظا للتاريخ،
اماما في معرفة االنساب،
كان الحكم المستنصر
ً
مصر واوان.
مميزا للرجال من كل عالم وجيل ،وفي كل ٍ
نالت العلوم العقلية حظوتها من لدن الحكم المستنصر مما ادى إلى حصول انقالب تجاهها ،فتحرك الناسفي عهده إلى قراءة كـتب االؤل وتعلم مذاهبهم ،اذ نال العاملون في هذا الميدان الحظوة والتقريب منه ما لقيه
غيرهم من العلماء في العلوم االخرى .ويعود ذلك إلى سياسته المتسامحة مع المفكرين ،واستجلب من بغداد
وغيرها من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغربية في العلوم القديمة والحديثة وجمع في
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بقية ايام ابيه ثم في مدة ملكه من بعده ما كان يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في االزمان الطويلة وتهيا
له ذلك لفرط محبته للعلم.
بلغ التواصل الفكري ذروته بين المشرق العربي ومغربه من خالل حث جهابذة العلماء بالقدوم إلى االندلس،وارساله ذوي الخبرة من وكالئه إلى االمصار ،وتمويلهم بالمبالغ الهائلة القتناء الكـتب وشرائها ،وان دل هذا
على شيء فانه يدل على تاكيد ابناء االمة العربية على وحدتهم الثقافية والحضارية مع حواضر العالم االسالمي
المترامية االطراف.
ً
ان المكـتبة التي اسسها الخليفة الحكم المستنصر والتي بذل فيها جهدا لم يسبقه اليه احد انما تعود إلىشخصيته العلمية ورغبته في تحقيق مبتغاه من اجل الحصول على الكـتب وجمعها باي ثمن كان ،وال
نستغرب حينما تطرقت مصادرناالتاريخية إلى انها كانت تحوي اربعمائة الف مجلد .وان عدد الفهارس التي
كانت فيها تسمية الكـتب اربع واربعون فهرسة وان في كل فهرسة خمسين ورقة ،فهي دليل قاطع على حجم
تلك المكـتبة وكمها الهائل من المؤلفات .وهي نتاج دمج ثالث مكـتبات .مكـتبته الخاصة إضافة إلى مكـتبة ابيه
الناصر واخيه محمد.
قائمة المراجع:
ا ً
وال :المصادر االولية المطبوعة:
ابن االبار ،ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن ابي بكر القضاعي ،) 1963( ،الحلة السيراء ،تحقيق :حسينمؤنس ،القاهرة -مصر؛ كـتاب التكملة لكـتاب الصلة ،)1989( ،تحقيق- :ابراهيم االيباري ،دار الكـتب
اللبناني ،بيروت -لبنان.
ابن بشكوال ،ابو القاسم خلف بن عبدالملك االنصاري ،)1966( ،كـتاب الصلة ،جزءان ،الدار المصريةللتاليف والترجمة ،مطابع سجل العرب ،القاهرة -مصر.
ابن حزم ،ابو محمد علي بن احمد االندلسي ،)1983( ،رسائل ابن حزم االندلسي ،تحقيق- :احسان عباس،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت -لبنان؛ جمهرة انساب العرب ،)1977( ،تحقيق ،عبدالسالم
هارون ،القاهرة -مصر.
ابن حيان ،ابو مروان حيان بن خلف بن حسين ،)1979( ،المقتبس من ابناء اهل االندلس ،تحقيق:آ
شالميتا واخرون ،الرباط -المغرب.
الحميدي ،ابو عبدهللا محمد بن ابي نصر فتوح بن عبدهللا ( ،)1966جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس،الدار المصرية للتاليف والترجمة ،القاهرة -مصر.
ابن خاقان ،ابو نصر الفتح بن محمد بن عبيد هللا القيسي االشبيلي (1302هـ) ،مطمح االنفس ومسرح التانسفي ملمح اهل االندلس( ،الطبعة االولى) ،مطبعة الجوانب بقسطنطينية ،د.م.
الخشني ،ابو عبد هللا بن محمد بن حارث بن اسد القيرواني ،)1996( ،قضاء قرطبة ،القاهرة ،مصر.ابن خلون ،عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،)1979( ،تاريخ ابن خلدون المسمى بالعبر وديوان المبتداوالخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان اال كبر ،سبعة اجزاء ،مؤسسة جمال
للطباعة والنشر ،بيروت -لبنان.
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محطات في مسار تاسيس علم االجتماع العربي المعاصر :تحليل نقدي إالسهامات احمد موسى بدوي-
نظرية القواعد المتصارعة نموذجا.
Stations on the path ofEstablishing Contemporary Arab Sociology
A Critical Analysis to Ahmed Mousa Badawi's Efforts
Conflicted Rules Theory as a Model
د.عقون مليكة ،جامعة معسكر  -الجزائر
ّ
السوسيولوجيا الواردة من الغربّ ،ثم انتاجها ،قد ّمرت ّ
لعل ّ
عملية اك تساب ّ
بعدة مراحل في العالم العربي
تكاد تكون متشابهة بين سائر اقطارهّ ،
ّ
ستاتيكية لم تراوح تراث المدرسة
شكلت مراحلها االولى حالة
ّ
نسيةّ ،
وبالنظر إلى حالة االرتباك والخلط التي صاحبت ّ
الفر ّ
عملية الترجمة او ّالتعريب لهذا اإلرث والتي
ّ
وسمته باالندماج في ّ
ايديولوجية االنظمة القطرية في خمسينيات
السياسي ،عن طريق توظيفه لتمرير
وستيينيات القرن الماضي ،حيث ّ
ظل العقل السوسيولوجي "اسير ّ
ّ
السياسي" لفترة من ّالزمن –حسب تعبير
محمد حسين ّ
العطاس-االمر الذي نجم عنه ّ
تعثر المسار ّ
السوسيولوجي منذ ّالنشاة فضال عن افتقاره إلى
ّ
القياس ّ
المنهجية ،وادوات ّ
ّ
والتجريب المناسبة ،كذلك المراحل الالحقة التي تلت مرحلةالتاسيس القلقة- ،
والعبارة للباحث المغربي محمد الجسوس-حيث لم ّ
تشذ عن االنطالقة االولىّ ،
خاصة بعد تعميم علم
االجتماع في ّ
كافة الجامعات والمعاهد ،وهو االمر الذي نعتقد ا ّنه زاد من تازيم ّ
وضعية علم االجتماع في العالم
سياق الحديث عن ّالنشاة ّ
المتعثرة للسوسيولوجيا ّ
العربي ،وفي ّ
العربية ،واإلقرار بمشكلة نقل ّالتراث الغربي،
فضال عن اإلقرار بتناميخطاب االزمة في علم االجتماع ،نرى ونعاين جهودا صاعدة لبعض الباحثين العرب في
العربية ،كما يجب علينا االعتراف ّ
السوسيولوجيا ّ
ّ
بالتطور الحاصل في الفترة ّالراهنة في مجال علم االجتماع،
السوسيولوجيا ّ
ؤسس ّ
للتحرر من قبضة ّ
بعد ّالدعوة من هنا وهناك لتاسيس علم اجتماع عربي ي ّ
الغربية ،عبر
اقتحام مجال ّالتنظير ،إذ يقول ّالدك تور احمد زايد في هذا ّ
السياق":اليجب ان يجعلنا الجهد البحثي وال ّنقدي
ّ ّ
الطرف عن التنظير العلمي ،بل إن البعض ينكر ذلك...ومن ّ
المتوقع
للمنتج السوسيولوجي العربي ،ان نغض
ان يسود هذا االعتقاد في ّ
ّ
ّ
ّ
ظل ّ
سيادة خطاب االزمة الذي نود تجاوزه...واظن انه سوف ينهزم هزيمة كبرى على
العربية"(زايد.اّ 28.
اصداء...جراة اقتحام افاق التنظير للحداثة ّ
).وبالتالي فإن فتح باب االجتهاد عبر ا ّلتنظير
ّ
ّ
ّ
النظريات ّ
الخاصة
الغربية ومفاهيمها
والتوقف عن استهالك
لواقعنا العربي المختلف عن الواقع الغربي،
ّ
ّ
ّ
ّ
بسياقها وتاريخها فقط ،هو خطوة اولى على عتبة التاسيس لخصوصية واقعنا االجتماعي والثقافي والسياسي
ّ
والديني.
ّ
السياق ّ
وفي هذا ّ
دوةالمتعلق باقلمة علم االجتماع ومدى
يتحتم علينا ان نثري ّالنقاش في احد محاور هذه ّالن
الغربية ،وإمكانية توظيف البعض من تلك المراجعات ّالن ّ
االستفادة من ّالن ّ
ظريات ّ
قدية وتطويعها لصالح الواقع
ّ
العربي؟ ّ
ولعل جهود الباحث المصري "احمد موسى بدوي "ّ ،
تمثل إحدى المحاوالت ّالدالة على ارتفاع القدرة
التفسيرية للباحثين العرب ،كما ّ
تمثل نموذجا لجراة التنظير الجدير ّ
ّ
بالنقاش في هذه المناسبة ،وباعتباري
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ّ
عربية قمت بتجريب ّ
ا ّول باحثة ّ
التفسيرية على ظواهر الواقع العربي
نظرية القواعد المتصارعة واختبار قدرتها
لفية مستقبلها ّ
وتحوالتها "من تنظيم منتدى العالقات ّ
"الس ّ
ّ
ميدانية ا ّعدت لندوة ّ
العربية
من خالل دراسة
ّ
ّ
ب"المد السلفي في الجزائر من سياسة ملء الفراغ إلى الصراع" ،كان لزاما علينا إحاطة هذا الجهد
معنونة
باالهتمام ،والتعريف به قصد إثراءه ،واالخذ به الحقا.
ّ
ّ
يعتبر الباحث "احمد موسى عبد الحميد بدوي"باحثا سوسيولوجيا حرا ،وهو حائز على دك توراه ،قسم علم
ّ
االجتماعية إلنتاج واك تساب المعرفة في
االجتماع في جامعة بنها بمصر برسالة مطبوعة موضوعها "االبعاد
ّ
المصرية" علم االجتماع نموذجا"وله العديد من المنشورات من المقاالت والك تب ،فضال عن
الجامعات
المشاركة في عديد الملتقيات ّالدولية ،كما ا ّنه شغل عضويةّ
ولية لعلم االجتماع ،والجمعيةّ
الجمعية ّالد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والجمعية ّ
البحثية لعلم اجتماع المعرفة ،وقضايا المنهج،
المصرية.تنتمي جهوده
وسيولوجية
الس
العربية
واالتجاه ّ
السوسيو ابستمولوجي.
نظرّية القواعد المتصارعة المفهوم ّ
والنشاة:
في شهر ابريل الفارط نشر الدك تور احمد موسى بدوي ّ
نظريته الجديدة "القواعد المتصارعة" في مقال له
ّ
ّ
النظرية إلى االتجاه ّالنظري في علم االجتماع
بمجلة وادي النيل(بدوي ،)282-217 -:2018 ،تنتمي هذه
ّ
الذي يبحث عالقة الفعل بالبناء ،وقد ّمثله في علم االجتماع الغربي ّكل من بيير بورديو واالنجليزي انطوني
جيدنز ،مارجريت ا رشر ،مستفيدا بذلك من نظريات الصراع ،خاصة لدى راندال كولينز ،والنظريات
التفاعلية خاصة البنائية الرمزية لدى شيلدن ستريكر ،والبنائية الوظيفية الجديدة لدى جيفري الكسندرونظرية
المجتمع الكوني لدى اولرشبيك ،فنظرية القواعد المتصارعة بعد تجريبها في ابحاث مختلفة ،هنا في العالم
العربي وغيره ّ
تبين لنا ا ّنها تقدم لنا مفاهيم وعالقات واضحة قابلة للقياس ،بدال من المفاهيم والعالقات
الغامضة السائدة في الك ثير من النظريات السوسيولوجية الغربية ،وانها قابلة للتطوير ،فضال على ا ّن قدرتها
التفسيرية قابلة لالمتداد في عدد من فروع علم االجتماع .كما يمكن االستفادة منها في تطوير البحوث
فرعيةّ ،
ّ
تتضمن هذه ّالن ّ
البينية ّ
تتمثل في ّكل من المفاهيم اال ّ
ظرية ّستة مباحث ّ
النظرية،
ساسية ،وفروض
البنائية ،البناء االجتماعي ثالثي التركيب ،ا ّليات ّ
الفعل االجتماعي ،القواعد ّ
التغير االجتماعي ،واخيرا العالقة
ّ
االجتماعية.
بين العوالم
تفسر ّ
لقد كان داب الدك تور احمد بدوي من خالل ابحاثه المختلفة التوصل إلى مقولة ّ
التغير االجتماعي،
ّ
والثقافية ،وبالتركيز على جميع الميكانيزمات،
والواقع العربي دون إقصاء ال ّي نوع من العوامل االجتماعية،
ّ
معينة ،حيث جمعت ّ
اجتماعية ّ
واالدوات الفاعلة التي ت ّ
نظرية القواعد المتصارعة شتات
ؤسس لمرحلة
وااليديولوجية المختلفة ،لقد ّركز على حالة ّ
ّ
ّ
النظريات ّ
الصراع ،والصراع
المنهجية،
الغربية ذات التوجهات
الشبه دائمّ ،
والسلطة *** ،كما برهن ّ
والتعايشّ ،
بقوة من خالل فروض نظرية القواعد المتصارعة على ا ّن
اإلنتاج النظري في ا ّي علم ليس حكرا على العقل الغربي وحده ،لذلك ّتوجت ابحاثه في ميدان سوسيولوجيا
المعرفة على مدار سنوات من البحث المتواصل ّ
بنظرية القواعد المتصارعة (.)CRTالتي نعمل ونامل على
إثرائها من خالل النقاش في هذه المناسبة العلمية ومناسبات اخرى مستقبال لتطويرها في البحوث ّ
البينية
المختلفة . theory Conflicted rules
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اسس نظرّية القواعد المتصارعة –المفاهيم والمقوالت:
تجدر اإلشارة قبل التفصيل في مفاهيم النظرية ومقوالتها إلى ا ّن نظرية القواعد المتصارعة قد تا ّسست بناءا
على عجز النظريات الغربية على تفسير الواقع العربي ،فضال عن اتسامها بنوع من القصور في تفسير طبيعة
الغربية ،مثل تفسير إعادة اإلنتاج عند –بورديو -في االطروحات الصر ّ
التغير في المجتمعات ّ
ّ
اعية ،التي ر ّكزت
التغير ،في مقابل ذلك نجد قصورا اخر با ّلنسبة ّ
همية لجانب ّ
على عملية الصراع دون إيالء اال ّ
لنظرية تشكيل
الثقافية في ّ
ّ
التغير ،وهكذا...وفيما يلي غلى االطار المفاهيمي
البنية ل-جيدنز-التي اهملت دور العوامل
ّ
للنظرية موضوع العرض:
-1الفعل االجتماعيّ :
يعرفه الدك تور احمد بدوي با ّنه ":دافع شخصي لتحقيق غرض حيوي او فكري ،او روحي،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية
المادية،
ويتشكل من خالل البيئة
االجتماعية،
يتجسد في ممارسة التفاعالت والعالقات
ّ
ّ
والر ّ
ّ
النظرية ،على ا ّن الفعل االجتماعي سابق في
وحية المحيطة والمؤثرة في الفاعل"...كما يشير صاحب
وجوده على البناء االجتماعي ،وهو مصدر القاعدة ّ
البنائية .
مجردة من الزمان والمكان ،وذات داللة ّ
ّ
البنائية :وهي عبارة عن ":افعال ّ
ّ
وقيمية
لغوية
-2القواعد
ّ
ّ
ّ
ّ
ومعيارية"هذه االخيرة تؤدي دورها في عملية التنشئة االجتماعية سواء بشكل إرادي اخالقي ،او بشكل قسري
إلزامي ذا طابع قانوني تفرضه الجماعة .
ّ
ّ
-3البناء االجتماعي ثالثي التركيب :يتمثل في جملة من ":القواعد المجردة إلدارة االجتماع البشري ،كما
فرعية هي-:البناء التفاعلي المباشر الذي ّ
ّ
ّ
بنية ّ
يتكون من ثالث ا ّ
التفاعلية الشفا ّهيةّ ،ثم
يتكون من القواعد
العقالنية البيرقر ّ
ّ
البناء ّ
اطية ،واخيرا البناء النفقي المع ّتم "...تعيش
المؤسسي التراتبي الذي يتاسس من القواعد
هذه اال ّ
بنية فيما بينها حالة صراع دائم او شبه دائم ،او تعايش نسبي .
االجتماعيةّ :
تتحرك في ّ
يحدد لنا الدك تور احمد بدوي":خمسة عوالم اجتماعية "ّ ،
ّ
سياقها نظ ّرية
-4العوالم
ّ
ّ
تدريجية من البسيط إلى المركب إلى المعقدّ ،
ّ
يتميز كل عالم من هذه العوالم بنمط
القواعد المتصارعة ،بوتيرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إنتاج ّ
معين ،وكذلك بمنظومة فكرية ،وروحية خاصة إضافة إلى ميزات ديموغرافية ما ،رغم انها عوالم
متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض ،هذه العوالم يمكن تقسيمها إلى قسمين -حسب ّالدك تور احمد بدوي-
ّ
وتتكون بدورها من ثالث عوالم كاالتي :العالم االج ّ
وهما -1:العوالم ّالد ّ
الصغير
اخلية (،)In realms
ّ
( ،)Microعالم ّ
المحلية( ،)Mesoوعالم المجتمع الكبير )-2 ، (Macroالعوالم
المؤسسات والمجتمعات
ّ
الخارجية (ّ ،)Out realms
وتضم صنفين من العوالم :مجتمع اإلقليم ( ،)Reign Societyوالمجتمع الكوني
(.)GlobalSocietyولكل عالم اجتماعي خصائصه التي ّ
تميزه عن غيره ،مثل البناء االجتماعي ،إضافة إلى
البنائية ذو ا ّ
نسق من القواعد ّ
همية داخل نسق ما.
-5فروض نظرّية القواعد المتصارعة:
االجتماعية الخمسة إمكانات ّ
ّ
ذاتية لتغيير نسق القواعد ،بسبب
الفرض اال ّول :يمتلك كل عالم من العوالم
السلطوية الجديدة ،كما يمكن ان ّ
ّ
البنائية لالفعال ّ
ّ
القدرة ّ
يمتد اثر التغ ّير إلى العوالم
الجماعية ،او
الفردية ،او
ّ
ّ
التفاعلية ّالرابطة بينهم.
االجتماعية االخرى بسبب نظرا للعالقات
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الفرض الثاني :قواعد البناء االجتماعي ثالثي التركيب (التفاعلي ،المؤسسي ،النفقي) داخل العالم االجتماعي
ّ
البنائية المناظرة لها في العوالم االخرى ،نظرا
هي في حالة صراع داخلي شبه دائم ،وصراع مع القواعد
ّ
الكرونولوجية التي ّ
ّ
ّ
تميز البناء االجتماعي المركب في كل عالم اجتماعي ،وبطبيعة الحال مع
للخصوصية
التسليم بوجود انماط من التكامل الجزئي ،او التعايش الذي يربط بين هذه االنساق.
ّ
الخارجية(مجتمع اإلقليم ،المجتمع الكوني)تحاول
الفرض الثالث :ينطلق من كون القوى الفاعلة في العوالم
ّ
بسط هيمنتها بفرض نسق القواعد ّ
ّ
الخاص بها على العوالم الداخلية ،فرضا ال يخضع في احايين ك ثيرة
البنائية
عمليات ّالتثاقف ،كما ال يستجيب لمشاريع ّ
لشروط الحوار الحضاري ،وال يتفاعل مع ّ
التنمية المرغوبة ،يتجاوز
ّكل ذلك بطريقة تعسفية ّ
البنائية في العوالم االخرى ،االمر الذي ّيتجه نحو فرض ّ
قسرية لتغيير القواعد ّ
الصراع
شبه ّالدائم وديمومته.
-6العالئق اال ّ
ساسية ّالرابطة بين هذه الفروض:
السابق للفعل االجتماعيّ ،
الفعل اساس ّ
التغير في البناء االجتماعي:إذا اخذنا بعين االعتبار التعريف ّ
فإنه
التغير االجتماعي في العصر الحديث ،على سبيل المثال ال الحصرّ :
يتفق مع مختلف عوامل ّ
الصراعات،
التغير م ّ
اسيةّ ،
التطور االقتصادي ،تقسيم العمل ،التعليم ،وبما ا ّن ّ
والسي ّ
ينية ّ
الحروب ،الثورات ّالد ّ
تعدد
االبعادّ ،
فإنه ناتج ،او ناجم ّ
(جمعية او ّ
فرديةّ ،
ّ
ّ
رسمية
انعكاسية
بالضرورة ،سلبا ،وإيجابا عن مجموعة افعال
رسمية) ،تستهدف هذه االفعال إعادة تشكيل القواعد ّ
او غير ّ
البنائية في البناء االجتماعي ّ
ثالثي التركيب ،او
إلغائها ،او تغييرها إلى حد ما.
ّ
ّ
ّ
ّ
البنائية ونشاتها :تعتبر القواعد البنائية مفهوما محوريا بالنسبة لنظرية القواعد المتصارعة،
مفهوم القواعد
ّ
السابق عبارة عن افعال ّ
وهي كما تمت اإلشارة في ّ
مجردة من الزمان والمكان ،ذات دالالت مختلفة،
الحيوية او ّ
يستحضرها الفاعل لتنظيم ّالدوافع ،وتحقيق االغراض ّ
الفكرية او ّالر ّ
وحية ،ولتوضيح مفهوم القواعد
ّ
البنائية حشد ّالدك تور بدوي مجموعة من االسئلة تساعد على تحليل هذا المفهوم من قبيل :كيف تنشا القاعدة
؟ وكيف ّ
تؤدي وظيفتها ؟؟وما انواع القواعد ؟وما مجال عمل كل منها؟.
لإلجابة على هذه االسئلة ينطلق الدك تور احمد بدوي من ا ّ
سبقية وجود الفعل على البناء ،باعتبار ا ّن القاعدة
البنائية هي عبارة عن فعل ّ
ّ
مجرد من ّالزمان والمكان ،بإمكانه تحقيق منفعة ما لإلنسان ،او قيمة منشودة،
وبالتالي ّ
ّ
الخاصية ّ
ّ
البنائية مع ضرورة توافر
يؤدي إلى احتمال تكوين قاعدة في ميدانه فضال على ان يحوز الفعل
مجردا من المكان ّ
شروط القبول واالنتشار والتكرار بحيث يصبح الفعل ّ
والزمان معا كيف؟ يضرب لنا الدك تور
ّ
توضيحيا ّ
يتمثل في (قاعدة دفن الجسد ّ
ّ
الميت ) ،بعدما كان عبارة عن فعل تعلمه احد ابناء ادم
بدوي مثاال
ّ
ّ
ّ
ّ
بالمحاكاة ،اذ ّ
تحول عن طريق توفر الشروط ّ
السابقة الذكر إلى قاعدة منظمة لسلوك الدفن في معظم
ّ
تغيرت في مجتمعات اخرى حسب المعتقدات ّ
البشرية ،ونجد ا ّن القاعدة نفسها قد ّ
الدينية مثل
المجتمعات
ّ
فعل حرق الجسد الميت وذره في مهب الريح ،او تقطيعه ،او غير ذلك (إقليم التبت كمثال).
البنائية في تنظيم الفعل االجتماعي ّ
ا ّما ّ
فإنها ّ
بالنسبة لدور وظيفة القواعد ّ
تمر عبر عمليتين متزامنتين:
االولىّ :
ّ
عملية بلورة القاعدة في العقل الجمعي ،بواسطة ّ
تتمثل في ّ
االجتماعية ،مع تمريرها
عمليات التنشئة
عملية ّ
فتتمثل في وضع نظام للجزاء ّالرمزي او ّ
والثا ّنية ّ
االتصال والتواصلّ ،
في ّ
المادي (المكافاة او العقاب)
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يطبق هذا ّالنظام على الفاعلين حسب نوع ودرجة االمتثال او المخالفة للقواعد .وبالتالي ّ
ّ
فإن العالقة واضحة
بين العمليتين السابقتين ّالذكر :بلورة القاعدة في العقل الجمعي ونظام الجزاء المرافق لعملية التنشئة
الدونية للمراة في مجتمع ذكوري ،كحالة الحرمان من ّ
الوضعية ّ
ّ
الحق في الميراث
االجتماعية وكمثال على ذلك
ّ
او المعاقبة بدرجة اكبر على نفس الفعل (الخيانة الزوجية مثال)...
ّ
االجتماعية هناك اليات للتغيير االجتماعي عبر الفعل
تجدر اإلشارة إلى ا ّنه داخل كل عالم من العوالم
االجتماعي :الفعل االجتماعي الحركي ،الفعل السلطوي ّ
التقدمي ،الفعل السلطوي التقدمي ،الفعل السلطوي
المتعسف ،الفعل السلطوي غريب االطوار ،الفعل االستثنائي ،او الكاريزمي التقدمي ،واخيرا الفعل الكارزمي
التغير ّ
المتعسف ،وفي إطار ذلك ّ
فإن القواعد قد تستجيب لعوامل ّ
المتنوعة ،ا ّما عن العالقة بين العوالم
االجتماعية الخمسة ،من حيث التجانس او عدمه بين الحيوي ،الفكريّ ،
ّ
والروحي ،فكلما تنخفض درجة
الداخلية تزداد ّ
ّ
حدة الصراع الشبه دائم ،وبالتالي تكالب ،او زيادة تاثير مجتمع
التجانس بين هذه العوالم
ّ
ّ
توضيحيا لنظرية القواعد المتصارعة
اإلقليم ،او المجتمع الكوني والعكس صحيح ،وفيما يلي نعرض مخططا
لرفع درجة االستيعاب ،وتذليل المناقشة:
النظرية إلى اتجاه العالقة بين الفعل والبناء ّ
تنتمي ّ
يمثله كل من :
بيار بورديو ،انطوني جيدنز

نظريّة
ّ

الصراع
راندل كولينز

التفاعلية الرمزية
شيلدن ستريكر

الوظيفية الجديدة
جيفري الكسندر

المجتمع الكوني
أولرش بيك

الحداثة
السائلة
زيجموند
باومان

نظريّة القواعد المتصارعة

الفعل
االجتماعي

القواعد ّ
البنائية

البناء االجتماعي
ثالثي التركيب
اليات التغيير االجتماعي

ّ
االجتماعية
العوالم

فروض النظرية

الفعل االجتماعي اساس التغيير

العالقة الصر ّ
اعية192
النسبية بين القواعد
والبناء االجتماعي ثالثي التركيب

نوع الرباط العالئ قي بين العوالم
االجتماعية:المحلي ،االقليمي ،الكوني
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ّ
*-مخطط لنظرية القواعد المتصارعة (بدوي:)218 ،282-2017:
مناقشة نتائج العرض:
ّ
ّ
لعلنا من خالل هذا الجهد نحسب للدك تور بدوي انه تجاسر على االجتهاد في ارض جدباء قاحلة ،ظلت
عقيمة ردحا من ّالزمن تقتات على فتات النظريات الغربية ،ال يجرؤ فيها احد من الباحثين العرب على
ّ
تستحق
المغامرة ،لذلك يحسب للدك تور بدوي هذه المحاولة المبدعة ،والمت ّميزة بصياغتها لمفاهيم جديدة
التنويه ،وااللتفاف حولها إلثرائها وتطويرها ومن ا ّ
هم هذه المفاهيم ما يلي:
مفهوم البناء االجتماعي ثالثي التركيب ،مفهوم البناء النفقي ،ومفهوم مجتمع اإلقليم ،فضال عن الكم الهائلّ
متخصصة في الفلسفة ومدركة لمعظم المفاهيم في
من العالقات ذات التشبيك ّالراسي واالفقي ،وبصفتي
واالجتماعية ّ
ّ
فإن النظرية من خالل مفاهيمها منفتحة على مختلف التخصصات اإلنسانية
العلوم اإلنسانية
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية ،كالفلسفة ،وسوسيولوجيا التربية ،والتاريخ ،والسياسة ،وإن دل هذا على شيء ،إنما يدل على
ّ
السوسيولوجية ،واستيعابها ،وفهمها ونقدها ،فضال عن التوظيف
قدرة الدك تور بدوي على تحصيل المعرفة
ّ
الجيد لتر ّ
ّ
السوسيولوجية لديه ،وحذقه فيها وإعادة صياغتها بما يتالءم وواقعنا العربي.
اكمية المعرفة
في سياق تعاملنا مع النظرية الول ّمرة ،ومن خالل توظيفها في دراستنا حول المد السلفي في الجزائر
استوقفتنا ّعدة مالحظات واستفسارات على البعض من االفكار التي وردت فيها ،غير ا ّنه سرعان ما تجلى ذلك
ّ
الشفوية العلنية التي جرت في النوادي اال ّ
دبية،
ّاللبس ،بعد نشر الدك تور احمد بدوي لمناقشات النظرية
المصرية ،فضال عن المناقشات المك توبة ،والتي استفدنا منهاّ ،
ّ
ولعل ا ّهمها مقال
والعلمية ،وكذا الجامعات
ّ
ّ
ّ
الدك تور احمد سالم في مجلة الفكر المعاصر حول النظرية ،ومالحظات الدك تور علي الجلبي ،التي ثمنها
ّ
الدك تور احمد بدويّ ،
النظرية كما
وتعهد بإعادة مراجعتها ،وإثراءها في الك تاب الذي سيصدره قريبا حول
تجدر اإلشارة إلى ا ّن نظرية القواعد المتصارعة قد حققت اعلى نسبة مقروئية باللغات االجنبية ،بعد ترجمتها
إلى مختلف اللغات العالمية :كالفليبينية ،االنجليزية ،الفرنسية ،االيطالية...
يبقى ان االمر الذي يجب ان ّ
نؤكد عليه في هذه المناسبة ،ومن منبر مؤتمر برلين "قضايا معاصرة في العلوم
ّ
ّ
ونستحث همم الباحثين الشباب على
االجتماعية،
االجتماعية" ،هو ا ّننا نهيب بمختلف الفاعلين في العلوم
النظرية ،ومواصلة إثراءها وعرضها للنقاشّ ،
ّ
وحتى اتخاذها إطارا نظريا لدراساتهم اال ك ّ
اديمية،
اإلقبال على هذه
ّ
ّ
المعنية وسلط التعليم العالي إلدماجها في برامج مقاييس المنهجية علها تصبح بديال عن
ومراسلة الجهات
االستعاضة بالتراث السوسيولوجي الغربي.
قائم المر
اجعّ 2018:
عربية من تجاوز خطاب االزمة إلى نقد الحداثةّ ،
):الطريق إلى بناء ّ
اجتماعية ّ
ّ
مجلة الفكر المعاصر،
نظرية
احمد زايد(صرية ّ
العدد  ،10الهيئة الم ّ
العامة للك تاب.القاهرة.مصر.
ّ
احمد محمد سالم (:)2018من ازمة علم االجتماع إلى السعي لتاسيس نظرية ّمصرية جديدة ،مجلة الفكر المعاصر العدد ،12
الهيئة المصرية ّ
العامة للك تاب ،القاهرة.مصر.
ّ
ّ
ّ
احمد موسى بدوي(.)2018القواعد المتصارعة ،نظرية عربية جديدة في علم االجتماع ،مجلة وادي النيل ،عدد( .)65ص-217.282
والصراع"" ،ورقة ّ
عقون مليكة(ّ 2018سياسة ملء الفراغ إلى ّ
مقدمة إلى ّالندوة ّالدوليةّ
التوحش ّ
السلفي في الجزائر :من ّ
):المد ّ
السلفية ّ
حول ّ
وتحوالتها"المنعقد بتركيا في  31/30اوت .2018تحت الطبع.
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ثالوث الصراعات (الطائفية ،إالسالم السياسي ،إالسالموفوبيا)
)Triad of Conflicts (Sectarianism, Political Islam, Islamophobia
ا.كعبي عائشة ،جامعة وهران -2محمد بن احمد -الجزار
ا.كعبي عبد المجيد ،جامعة الجياللي اليابس-سيدي بلعباس -الجزائر
مقدمة:
ً
ً
احتلت الظاهرة اإلسالمية اهتماما كبيرا في الساحة الدولية في ظل التحوالت الجيوسياسية الراهنة ال سيما بعد
الحرب الباردةّ ،
فإن الدول الغربية تدرك الخطورة الكامنة في منطقة العالم اإلسالمي ،وهي تدرك قيمة
ّ
اإلسالم كرسالة حضارية توحيدية؛ كما انها تدرك خطورة الك تلة الجغرافية والسكانية لمجموعة الدول
اإلسالمية ،وتدرك اثر هذه الك تلة ورسالتها على التوازنات العالمية إذا ُه ّيئ لها ان تنهض؛ ولهذا فهي م ّ
حط
انظار الغرب بشكل خاص ،ما ا ّدى بالفكر السياسي الغربي إلى التنظير لصدام الحضارات بغية تقسيم وتفتيت
العالم العربي من خالل تغذية الفكر العربي إلى تسييس ّالدينّ ،إن اال لفية الثالثة حملت معها تحوالت كبيرة،
مهدت لنشوء نزاعات طائ فية في الدول العربية (الشرق االوسط) على الرغم من ا ّن اسبابها ال تعود إلى
خصائص دينية او عالقات الطوائ ف فيما بينهاّ ،
وإنما إلى عوامل اخرى سياسية اقتصادية.
لقد اعاد التاريخ ظاهرة اإلسالموفوبيا ضمن المتغيرات الدولية الراهنة؛ ويرجع ذلك العتبارات متعددة؛ منها
بروز الثورة اإلسالمية اإليرانية  1979م؛ الجهاد في افغانستان  1970م؛ وبروز اإلسالم ً
عامال سياسا في العالم
اإلسالمي ،بهذا دخل ّالدين اإلسالم بقدر اكبر في السياسات والمجتمع السياسي (ما ّ
يسمى باإلسالم
السياسي)؛ باعتباره قوة عالمية مؤثرة خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين َ
ووالتها بروز
الحركات اإلسالمية خالل التسعيناتّ ،
فإن إشكالية الخوف من ّالدين اإلسالم هي جزء من التكوين الثقافي
الغربي لها عوامل متنوعة وعديدة :سياسيا ،اجتماعيا ،واقتصادياّ ،
ولعل ابرز العوامل في إشكالية
اإلسالموفوبيا هو ظهور اخطبوط تنظيم الدولة اإلسالمية الذي اصبح له اذرع في كل مناطق العالم الغربية
وحتى الدول العربية خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر  2001م ،وما بعدها من االحداث المتوالية
في اوروبا ،والتي تعتبر المنعرج الخطير والبارز ونقطة تحول في العالقات بين الدول الغربية والدول العربية
اإلسالمية ،حيث اصبح اإلسالم في نظر الغرب يعني "االصولية –  "– Fondamentalismeوارتبطت هذه
المفردة عند الغربيين بالتك فير والعنف والجماعات المتشددة ،ما ا ّدى إلى تشويه صورة اإلسالم ومحاربته في
إطار مكافحة اإلرهاب لحفظ السلم واالمن الدوليين ،والتدخل في الشؤون الداخلية للدول انطالقا من حماية
حقوق االقليات الدينية عبر ورقة الطائ فية وإثارة الصراعات الداخلية؛ إلى محاولة تغيير االنظمة العربية
الفاسدة لتنفيذ مخطط تقسيم العالم العربي.
إاشكالية الدراسة :في ظل الجدلية القائمة بين عالقة الطائ فية واإلسالم السياسي واإلسالموفوبيا ،وتغذية
ّ
المفسرة لنحراف الفكر العربي إالسالمي وانصياعه
الصراعات الداخلية في العالم العربي ،ما هي العوامل
وراء مخططات الغرب في تاجيج الصراعات الدينية؟
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فرضية الدراسة:
يعتبر اإلسالم مصدر من مصادر التهديدات االمنية للغرب ،فكلما زادت التدخالت الخارجية في العالم العربي
بهدف تقسيمه ،كلما زاد ظهور الحركات اإلسالمية وتنامي الظاهرة اإلسالمية.
يعتبر االنسداد السياسي في االنظمة العربية وغياب العدالة االجتماعية في ظل الغزو الثقافي الغربي من
عوامل االنحراف الفكري العربي ما يؤدي إلى تاجيج الصراعات الدينية.
اهمية الدراسة:
ّ
تاتي اهمية هذه الدراسة في سياق التحامل الدولي الغربي على الدين اإلسالمي ومحاولة تطبيق النظرية
االمريكية (صدام الحضارات) باعتبار هذا الموضوع احد المواضيع االمنية الراهنة التي ّ
تهدد استقرار الوطن
العربي ذو االهمية الجيوسياسية من جهة؛ وهدف للمصالح الغربية الجيوستراتيجية من جهة اخرى ،بغية
الوصول إلى الهيمنة والريادة العالمية (النظام الدولي الجديد).
اهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى فهم جدلية العالقة بين ثالوث الطائ فية واإلسالم السياسي ،واإلسالموفوبيا وكيفية
توظيف الغرب المعيار الثقافي والقيمي اإلسالمي في العالم العربي لضرب وحدته وتفتيته ،ومن ثم محاولة
البحث عن كيفية فهم حقيقة الفكر السياسي اإلسالمي لمواجهة المخططات الغربية لتقسيم الدول العربية.
منهجية الدراسة:
اعتمدنا في هذه الدراسة على عدة مناهج :منها المنهج الوصفي التفسيري :الذي يعتبر من مناهج العلوم
كميا ً
ووصفا ً
ً
وكيفيا من
اإلنسانية واالجتماعية الذي يالئم دراسة الظواهر االجتماعية ويصفها وصفا موضوعيا
خالل جمع المعلومات وتصنيفها ،ومن ثم كشف العالقة بين ابعادها المختلفة من اجل تفسيرها تفسيراً
ً
كافيا ،إضافة إلى المنهج التاريخي :الذي يقوم بتتبع الظاهرة اإلسالمية خالل الفترات الزمنية المتتالية ،بهدف
تفسيرها في سياقها التاريخي واستخالص النتائج المترتبة عنها بما يتيح الفهم المتعمق لماضيها والتعرف
الموضوع التجاهاتها في المستقبل ،ايضا اعتمدنا على المنهج السلوكي :الذي يعتبر من المناهج المعاصرة في
دراسة العالقات الدولية؛ ياخذ المنهج السلوكي في اعتباره بعض العلوم االخرى كعلم النفس االجتماعي وعلم
االجتماع السياسي واالنثروبولوجيا االجتماعية ،وذلك للمساعدة على فهم ظواهر العالقات الدولية بالتركيز على
االعتبارات السلوكية ،وال سيما امام موضوع دراسة سيكولوجية وهي فوبيا اإلسالم في اوروبا.
تقسيم الدراسة :سنحاول معالجة الموضوع واإلجابة على اإلشكالية المطروحة من خالل المحاور التالية:
اول :جدلية العالقة بين ثالوث (الطائ فية ،اإلسالم السياسي ،اإلسالموفوبيا).
ثانيا :تحليل الفكر العربي اإلسالمي وخارطة حركات اإلسالم السياسي في العالم العربي.
ثالثا :الواقع السياسي العربي في ظل مخططات الغرب والصراعات الفكرية الدينية.
رابعا :استراتيجية التصدي للفكر الغربي ّ
والحد من الصراعات الدينية.
المحور الول :جدلية العالقة بين ثالوث (الطائفية ،إالسالم السياسي ،ا إلسالموفوبيا)
ّ
يمثل بروز اإلسالم ك قوة شعبية قادرة على تعبئة وتحريض الجماهير االوسع في البلدان العربية واإلسالمية
ً
خطرا على المصالح الغربية واالنظمة التي ترعاها؛ لهذا كان ال ّبد من وضع الظاهرة اإلسالمية تحت المجهر
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سواء على المستوى البحثي او المستوى اإلعالمي ،ولقد كان االهتمام بالعالقة بين الحضارات تجسيدا واضحا
لبروز االهتمام بالبعدين السابقين؛ فلقد ظهر مجال العالقة بين الحضارات باعتباره مجاال يتجسد على صعيده
نمط جديد من صراعات القوى وتوازناته ،ويرجع ذلك بالطبع للعديد من االسباب؛ على راسها :انتهاء الصراع
االيديولوجي ،وصعود دور االديان ،وتهاوي الحدود بين الداخلي والخارجي من ّ
جراء ثورة االتصاالت
ّ
والمعلومات ،فبعد ان تحققت الهيمنة الغربية السياسية والعسكرية ثم االقتصادية ،فلم يتبق إال اك تمال
الهيمنة على الصعيد الثقافي( نادية محمود مصطفى ،2006 ،ص .)2
اول :الطائفية مدخل للصراعات
انطالقا من مقولة (كارل ماكسّ " :(Carl Max /
َ
والمعتبر من دعاة الشيوعية ،ومن
الدين افيون الشعوب"
خالل استقراء التاريخ اإلسالمي حول الخالف على السلطة بعد وفاة الرسول  ،برزت ظاهرة الطائ فية باسم
ّالدين ،حيث كان الخالف السياسي االول في اإلسالم حول من ّ
يحق له ان يخلف الرسول في رائسة الدولة
واالمة الجديدة ،حول هذا السؤال بدا الخالف بين االنصار والمهاجرين ،وانتهى إلى خالف بين المهاجرين
سياسيا وليس طائ ً
ً
فيا(خالد الدخيل،
انفسهم ،ثم خالف بين المسلمين ،فاصل الخالف كما هو معروف ،كان
 ،2015موقع جريدة الحياة اإللك ترونية) ،هذا الحدث ا ّدى بمرور الزمن إلى ظهور بوادر الطوائ ف والفرق نتيجة
آاالراء والمواقف المختلفة ،التي اختلطت فيها المفاهيم الفكرية والسياسية ،ومن عوامل ظهور الفرق
والمذاهب ،خاصة بعد قيام الدولة االموية؛ حاجة الحكام إلى اتجاهات تشريعية تناقض االتجاهات التي
ً
تخالفهم ً
وسياسيا وإلى غطاء ديني يدعم ممارساتهم ،فجدلية الديني والسياسي كانت وال تزال تشكل
فكريا
محورا لصراعات وسجاالت شهدها التاريخ اإلنساني عبر مختلف الحضارات ،حيث ا ّن جوهر مضمون الديني
والسياسي يمثل تسييس ّالدين.
ناعة َ
الطائفيةّ :
االستاذ ّ
الص َ
َّ
والوعي َالزائف" التي
(محمد جمال باروت) ،من خالل محاضرته ُالم َعنونة ب "
القاها في ندوة علمية في إطار انعقاد المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات يوم السبت()2011/01/28
ّ
الطائفية وسبل مكافحتها"؛ ُيرجع نشاة الطائ ّفية
بعنوان "الثورة العر ّبية والديمقراطية :جذور ّالنزعات
وخصوصا في بالد ّ
الشام -إلى السياسة ّ
ً
الغربية تجاه المنطقة ،وكان المشروع
السياسية في البالد العربية -
ّ
ّ
ّ
ّ
االستعماري لنابليون الثالث فاتحة "صناعة" الطائ ّفية السياسيةً ،
السياسية
مشيرا إلى ان اول تقنين للطائ ّفية
االستعمارية ،بإنشاء ّ
ّ
ّ
"النظام االساسي
العثمانية ولكن ارغمتها على ذلك القوى
حدث تحت حكم الدولة
نسي في تاجيج الطائ ّفية السياسيةّ
ّ
لمتصرفية جبل لبنان" في عام 1830م ،وذكر المحاضر دور االستعمار الفر ّ
ِّ
ّ
حماية مصالحه في التعديل الذي ارادت بريطانيا إدخاله على ا ِتفاقية سايكس -بيكو،
في بالد الشام ،من اجل ِ
وكان من قبيل ذلك ا ّن قوانين االحوال الشخصية التي ُوضعت طوال مراحل االنتداب االجنبي لبالد ّ
الشام
ُبنيت على اسس طائ فية مع تكريسها(محمد جمال باروت ،2011 ،موقع المركز العربي لالبحاث ودراسة
السياسات).
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ا ّما فيما يخص حقيقة الطائ فية بين السنة والشيعة اال ك ثر انتشارا فإن الخالف بين الطرفين سياسي تاريخي
الشعائر ،فلقد ظهرت بوادره َج ً
وليس َعقدي وال حتى على مستوى ّ
ليا في القرن العشرين كما نعلم جميعا؛
آ
بقيام الثورة اإلسالمية في إيران عام 1979م التي وفرت الفرصة المناسبة (الية هللا الخميني) في تحقيق مراده
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ً
بإقامة دولة إسالمية برائسة "الولي الفقيه" ،وهو مفهوم يختلف معه ّ
تاريخيا ما بين رؤسائهم
السنة إذ فصلوا
آ
السياسيين ورجال ّالدين ،حيث اعتبروا (ايات هللا) هم حراس ّالدين وكانت حجة (الخميني) تقول انه" :ال ّبد
لرجال ّالدين من استالم الحكم ليقوموا بمهمتهم على اكمل وجه :وهي تطبيق اإلسالم كما اراد هللا من خالل
وصاية اال ئمة الشيعة" ،من هنا نالحظ ا ّن الطائ فية بدات تنخر في الدول العربية وبالخصوص دول الشرق
االوسط ّمما ا ّدى إلى االنقسامات والحروب ..فاالستعمار كان يغذي الصراعات العنصرية والطائ فية من جهة؛
ويخلق المغالطات التاريخية والثقافية بين طوائ ف المجتمع وبشكل اخص بين االغلبية و"االقلية" من جهة
ثانية؛ ومن جهة ثالثة كان يعمل على خلق المكائد السياسية واالحقاد بين فائت المجتمع؛ ليحافظ على بؤر
ّ
المبشر(لورانس
الصراعات داخل الدولة العربية الواحدة ،وكذلك بين الدول العربية إقليميا ،ويقول
براون « :(Laurence Brown /يجب ان يبقى المسلمون ّ
متفرقين ،ليبقوا بال قوة وال تاثير»(سامي الخزندار،
دس ،موقع شبكة الجزيرة اإلعالمية).
ثانيا :متغير الدين في العالقات الدولية ونظرية صدام الحضارات
بشر بها المنظرّ
من احدث الدراسات التي حاولت تاكيد حقيقة اإلسالم ا ّنه العدو االول للغرب؛ الدراسة التي ّ
ورئيس الجمعية االمريكية للعلوم السياسية (صامويل هنتغتون )Samuel Huntington /في 1996م؛ من
خالل ك تابه صدام الحضارات (إعادة صنع النظام العالمي) والتي اساسها االول :ا ّن االهتمام االوروبي باإلسالم
نشا من الخوف من منافس للمسيحية يتميز بوحدته وصالبته وبقوته ّ
الجبارة ثقافيا وعسكريا؛ فلقد ّ
اهتم اوائل
الباحثين االوربيين في اإلسالم من مؤرخين ك ثيرين بك تابة ما ك تبوه لدرء جحافل المسلمين التي ته ّددهم
وخطر االرتداد عن ّالدين المسيحي ،وقد استمرت هذه التوليفة من الخوف والعداء بصورة ما حتى يومنا هذا،
سواء في االهتمام العلمي او غير العلمي باإلسالم ،وهو الذي ُينظر إليه على ا ّنه دين ينتمي إلى منطقة معينة
من مناطق العالم هي الشرق وهي التي غدت تمثل الثقل ُالموازن جغرافيا وتاريخيا الوروبا او ضد اوروبا
والغرب(معتز الطيب ،2008 ،ص ،) 51كما يشير (صمويل هنتغتون) في كتابه "صدام الحضارات" إلى مقولة
(برنارد لويس  )Bernard Louis/احد منظري السياسية الخارجية الغربية وصاحب مخطط الشرق االوسط
بقوله «:لمدة ما يقرب من الف سنة ،منذ اول (روسو موريس كي) في إسبانيا وحتى الحصار التركي الثاني ل
"فيينا" ،كانت اوروبا تحت تهديد مستمر من اإلسالم ،فاإلسالم هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب
موضع شك ،وقد فعل ذلك مرتين على االقل»(صامويل هنتغتون ،طلعت الشايب ،1999/1996 ،ص
 ،)339فمن خالل استعراض مشاهد الفتوحات اإلسالمية ،ومراجعة حالة العالقات الدولية –خالل العقدين
السابقين وخاصة منذ نهاية الحرب الباردة -اين اصبح التزامن بين بروز البعد القيمي في منهجية دراسة
العالقات الدولية من ناحية ،وصعود االبعاد الثقافية الحضارية في ظل عمليات وسياسات وإيديولوجيات
العولمة من ناحية اخرىّ ،
تجدد االهتمام بموضع" الدين– الثقافة -الحضارة" ،وتاثيرها على العالقات الدولية
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،حيث قفز هذا االهتمام إلى الصدارة بعد احداث  11سبتمبر 2001م إضافة
إلى احداث تفجيرات باريس وبلجيكا عامي 2016 2015م في ظل ظاهرة اإلسالموفوبيا.
المحور الثاني :تحليل الفكر العربي إالسالمي وخارطة حركات إالسالم السياسي في العالم العربي
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لقد تحولت الظاهرة الدينية إلى ظاهرة سياسية ،حيث اندمجت الحركات الدينية ذات الطابع ّالدعوى وغير
ّالدعوى في النشاط السياسي ،بل سعت للوصول إلى راس السلطة السياسية لتغيير المجتمعّ ،
وتحوله وفق
ّ
البرامج التي خطتها لنفسها ،وزعمت بل واكدت انها تستمد مرجعيتها من الشريعة اإلسالم ،في هذا الصدد
َتمثل العالقة بين ّالدين والسياسة إشكالية جدلية ،دارت حول تحديد طبيعتها ،ورسم دوائر االتصال وحدود
التمييز واالنفصال بينهما ،سجاالت فكرية ساخنة ،بين جمهور اإلسالميين وخصومهم الفكريين ،فالمستقر
في تصورات اإلسالميين اعتبار السياسة جزءا من ّالدين ،وا ّن اإلسالم دين ودولة ،بينما تقوم مقولة العلمانية
المركزية على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة )بسام ناصر ،2014 ،موقع صحيفة عربي .)21
اول :الصحوة إالسالمية في العصر الحديث
ّ
ثير ِمن بالد اإلسالم ،فكان من
عقاب إلغاء ِالخالفة
على ا ِ
اإلسالمية عام 1924م ،غاب الحكم اإلسالمي عن ك ٍ
ّ
ً
َ
ّ
ً
ولعبت الماسونية العالمية دورا كبيرا في هذا كله،
نتيجة ذلك ان تشتتت امة اإلسالم وتمزقت إلى دويالت،
ِ
ُ
تنبثق في المجتمعات اإلسالمية حركات ودعوات تنادي بالعودة إلى اإلسالم،
كان من الطبيعي بعده ان ِ
ّ
والعمل على االخذ بمبادئه في شتى مجاالت الحياة؛ ليعود للمسلمين خالفتهم اإلسالمية وامجادهم
تميز شخصيتها ،والتزام منهجها ّ
صالتها في ُّ
الرباني ،وفي النهوض
التاريخية ،ومطالبة ا ّمة اإلسالم بالعودة إلى ا ِ
ِ
جماعات وانطلقوا في نشر ّالدعوة ،ومن اهم
بمبادئ ّالدعوة ،فاستجاب الك ثير من شباب اإلسالم وانتموا إلى
ِ
العوامل التي ساعدت على نمو الصحوة وانتشارها:
اوال /العامل ّالدعوي :ومبناه على التعريف ّ
َ
بالدعوة ،وتوعية المجتمعات اإلسالمية على ما اصابها ِمن وهن
وضعف ،وما احاط بها ِمن مؤامرات واحداث ،قام على هذا كله رجال من اهل العلم والفكر ،والدعوة
واإلصالح.
قالمهم في إعطاء التصورُّ
فكرهم وتحركت ا ُ
ثانيا /العامل الفكري :حيث كان رجال الفكر اإلسالمي قد انساق ُ
اإلسالمي الصحيح عن الكون والحياة واإلن سان ،وفي إظهار خصائص الدعوة اإلسالمية في شموليتها
وعالميتهاُّ ،
وتجددها وعطائها ،وفي قدرة الشريعة على معالجة مشكالت المجتمع ،ومعضالت االقتصاد،
واوضاع السياسة ،على ّمر الزمان(عبدهللا ناصح علوان ،2015 ،موقع شبكة اال لوكة).
(السالم السياسي)
ثانيا :حركات إالصالح إالسالمية إ
تباينت عوامل الصدام بين اإلسالم والغرب في القرن الحادي والعشرين بين صعود اإلسالم السياسي
والمتمثل في الحركات اإلسالمية المنشقة وظاهرة العولمة وتاثيرها على المجتمع اإلسالمي ،يطلق مصطلح
"الحركة اإلسالمية" على الحركات التي تنشط في الساحة السياسية ،وتنادي بتطبيق اإلسالم وشرائعه في
الحياة العامة والخاصة ،وهي تسمية اطلقتها الحركات اإلسالمية على نفسها وتسمى ايضا حركات "اإلسالم
السياسي" او حركات "االصولية اإلسالمية" ،وذلك ترجمة للمصطلح اإلنجليزي  ،Fundamentalismمن
تصنيف هذه الحركات اإلسالمية :التيار الجهادي؛ الميال للعنف والتطرف؛ لقد ظهر فكر هذا التيار مؤخرا
جلي ،بعد االحداث التي عرفتها الواليات المتحدة االمريكية ،في  11سبتمبر  ،2001حيث ّ
بشكل ّ
وظف هذا
التيار كل ما توفر لديه من مال ورجال ،وما تحقق لديه من قوة وعتاد ،في تحقيق اهم فكرة ّ
تبناها ،واكبر
عقيدة آامن بها ،حيث تشكلت لديه سلسلة من الفتاوى التي تم إنتاجها على المقاس ،وهي ضرب الغرب في
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كل مصالحه ،كما تتعدد االتجاهات اإلسالمية داخل المشهد السياسي العربي برؤى ومذاهب فكرية مختلفة،
سني وشيعي ،وال تخل الحركات ّ
وتنقسم إلى اتجاهين ّ
السنية ممن يتبنى في بعض مكوناته السياسية خطا
شيعيا مثل حركة الجهاد اإلسالمي ،كما ان هناك في االتجاه الشيعي من يتبنى بعض الخطوط الفقهية ّ
السنية
في ادبياته وذلك مثل التيار الخالص ،الذي يعتبر من اهم الحركات السياسية البارزة والفاعلة على الساحة
السياسية من التيارات ّ
السنية (كمال القصير ،دس ،موقع الجزيرة نت) ،وفيما يلي خارطة ا ّ
هم الحركات
اإلسالمية ّ
السنية:
حركة إالخوان المسلمين :بدات حركة اإلخوان المسلمين كبرى الحركات اإلسالمية المعاصرة في مصر كحركة
شبابية؛ ا ّسس الشيخ (حسن ّ
البنا) بناءها الفكري سنة  1928م ،وتحققت ك تنظيم عملي سنة 1944م ،ثم
تمددت الحركة ليصير لها فروع في البلدان العربية مثل سوريا وفلسطين واالردن والسودان والجزائر واليمن،
يدعو اإلخوان المسلمون االنظمة العربية إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وا ّن سبب تاخر المسلمين
وانحطاطهم هو عدم تطبيقها ،وقد ظهرت هذه المبادئ في اإلنتاج الفكري لإلخوان وك تابات منظري الجماعة
الذين ا ّثروا في مسارها (كسيد قطب) ،ساهم تنظيم اإلخوان في حرب 1948م في فلسطين كما ساندوا حركة
يوليو/تموز 1952م ليصطدموا بعد ذلك معها ،ولإلخوان المسلمين وبعض من يتبنى افكارهم اإلصالحية
حضور بارز في المشهد السياسي العربي في عدد من البلدان كمصر والمغرب واالردن وغيرهاَ ،ويعرف اإلخوان
آ
في سوريا خالل االونة االخيرة حالة من الحراك ضمن خط المعارضة لتغيير النظام في سوريا(كمال القصير،
دس ،موقع الجزيرة نت).
حركة السلفية الوهابية :يطلق مصطلح الوهابية على الدعوة التي اطلقها (محمد بن عبد الوهاب) في شبه
الجزيرة العربية اواخر القرن الثاني عشر الهجري ،والمحور االساسي للسلفية الوهابية هو قضية التوحيد وتنقية
عقائد المسلمين وسلوكهم مما تعتبره خرافات وبدعا دخيلة ،وتنادي تلك الدعوة بضرورة الرجوع إلى مذاهب
السلف في فهم العقيدة والقضايا المستجدة ،وتعتبر تراث (ابن تيمية وابن القيم) اكبر دعامة لبنائها الفكري،
واحيت السلفية الوهابية النقاش في ك ثير من قضايا االعتقاد عند المسلمين ،حيث تحدد لنفسها قواعد علمية
من قبيل تقديم النقل على العقل ،ورفض التاويل ،واعتماد اقوال السلف ،ولها وجود في عدد من البالد
العربية ،وهي اقرب إلى كونها دعوة ذات طابع علمي لها اقطابها ممن يشتغلون بعلوم الشريعة ،امثال (ابن باز
واال لباني).
حركة السلفية الجهادية (القاعدة( :تبلور هذا الخط مؤخرا في تنظيم القاعدة الذي يحيط الغموض الك ثير من
طبيعته التنظيمية ،إال ا ّنه يتمتع بمرونة اتاحت له الوجود في اك ثر من دولة ،مثل السعودية والعراق إضافة
إلى مجموعات صغيرة في عدد آاخر من الدول ،و ّ
تزعم التنظيم (اسامة بن الدن) إضافة إلى (ايمن الظواهري)
الذي كان سابقا قائدا لحركة الجهاد اإلسالمي في مصر ،وقاد حربا ضد االميركيين ُّ
واتهم بانه احد االطراف التي
تسببت بالحرب الطائ فية في العراق ،وقد ّ
شكل غزو العراق للكويت وما اعقب ذلك من بروز الوجود االميركي
واالجنبي في المنطقة ملمحا هاما في مسار القاعدة وفكره الرافض للوجود االجنبي في الجزيرة العربية ،وما
يصفه التنظيم باالنظمة الداعمة له ،وتشترك القاعدة مع التيار السلفي في مرجعيتها الثقافية ،حيث يعتبر
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تراث(ابن تيمية) احد اهم اعمدتها إضافة إلى تميزها بقراءة خاصة لك تابات (سيد قطب)(كمال القصير ،دس،
موقع الجزيرة نت).
اما اهم الحركات السياسية الفاعلة من التيارات الشيعية تتمثل في:
حزب هللا :حزب هللا ُا ّسس كاحد فروع الثورة اإلسالمية اإليرانية في لبنان ،وذلك في الوقت الذي رفع فيه
(الخميني) شعار تصدير الثورة إلى العالم؛ ويرتبط حزب هللا بالولي الفقيه في إيران ويستمد شرعية وجوده
وممارسة عمله منهّ ،
وإن عمله في بدايات عام 1982م؛ كان عبارة عن عمل تنسيقي بين مجموعات دينية
وطالب ولجان ثقافية تعمل ضد االحتالل اإلسرائيلي للبنان ،واثمرت الحقا صيغة التنسيق تلك في تشكيل
حزب هللا بشكل رسمي سنة 1985م ،ومنذ اتفاق الطائ ف عام 1989م اصبح حزب هللا العمود الفقري للمقاومة
اللبنانية ،وحاليا هو موجود بقوة في الخريطة السياسية للبنان وله تمثيل نيابي ،ورغم كونه حزبا محليا ف ّإن له
دورا إقليميا كبيرا بالنظر إلى كونه طرفا في الصراع مع إسرائيل ،وهو نشيط على مستوى الخدمات في جنوب
لبنان(كمال القصير ،دس ،موقع الجزيرة نت).
المحور الثالث :الواقع السياسي العربي في ظل مخططات الغرب والصراعات الفكرية الدينية
لقد وصل الفكر الغربي السياسي لمرحلة تؤكد ا ّن العرب والمسلمين ً
حاليا فيهم قابلية للنزاعات والفتن
الداخلية اعظم مما كان يقوله (مالك بن نبي) بالقابلية لالستعمار؛ هذا ً
فضال عن وجود ُبغيتهم في فئة ا ّنها
تعمل مع االستعمار(االحتالل)؛ لكنهم يغفلون عن استعمار خفي يستعمر القلوب والعقول؛ وهو حب
خفية ُت ّ
الرائسة والزعامة؛ حيث يوجد خلف الكواليس اطراف ّ
حرك الخالف وتوقع الصراعات بين االطراف؛
فمن خالل افكار مفكرين من امثال (برنارد لويس) السابق الذكر ،صار من الممكن والمستساغ في الثقافة
الغربية ان يقارن اإلسالم  -ال المسلمون -بنزعات التطرف واإلرهاب وعدم االستقرار ،وبات معه اإلسالم المتهم
االول في اي نازلة تحدث في ارضهم ،إما بشكل مباشر او غير مباشر ،فاالستراتيجية الغربية تجاه العالم
العربي منذ منتصف القرن العشرين تنطلق من اإليمان بضرورة تقسيم العالم العربي إلى دويالت إثنية ودينية
مختلفة حتى يسهل التحكم فيه بعد ان ّ
قسمت ما يعرف بالعالم اإلسالمي إلى مناطق ودول( محمد مصطفى
علوش ،2007 ،موقع الجزيرة نت).
ّ
اول :تجسيد الفكر الغربي في الحراك الثوري العربي لقد شهد الحراك الثوري العربي انفجار الهويات بمختلف
والقبلية لتصبح ً
ّ
جزءا ا ً
ساسيا من المشهد السياسي
مستوياته ،وعادت االبعاد الدينية ،الطائ فية ،المذهبية،
بعادا كار ّثية في المشرق العربي الذي يعرف على مستوى النسيج المجتمعي تعدداً
العربي ،واتخذ االمر ا ً
ودينية وطائ ّفية ّ
فسيفسائيا بصور بالغة ّ
إثنية ّ
التنوع والتعقد لماهيات ّ
ً
متعد ٍدة ،واصبحت الطائ فية إحدى
الديناميات البارزة للصراعات الدائرة اليوم في المشرق العربي ،وهي تستنزف إمكانات شعوب ودول المنطقة
على كافة االصعدة ويضعف مكانتها في المجال اإلقليمي والدولي ّ
واتسعت خطوط الصراع على اسس الماهيات
جماعات ّ
بشرية ّ
تتحرك خارج نطاق دائرة الفاعل
المتعددة ،إذ اصبح الفاعلون االساسيون المتصارعون
ٍ
ّ
ّ
الدوالتي وال تتماهى سياساتها مع الدولةّ ،
تدادات
ومما زاد الوضع تاز ًما تجاوز االنقسامات للحدود على عدة ام
ٍ
ّ
طائ ّفي ٍة وإثنية تخدم اجندات عبر وطنية وتتقاطع فيها مشاكل االقلياتت ّ
واإلثنية مع الصراعات
الدينية
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حيانا ،وهذا ما اوقع المنطقة ّكلها ً
المذهبية والمشاكل اإلثنية والقبلية ا ً
رهينة ّ
مقيتّ ،إن ما
لمرب ٍع طائ في ٍ
ّ
ً
قالي ًة او فوضى ّبن ً
مرحلة انت ّ
والتفكك
اءة ليقرب من سيناريو االنهيار
تشهده العديد من الدول يتجاوز كونه
الجغرافي لبعض الدول ،في ّ
ظل مطالبات عدد من االقاليم والكيانات بالحكم الذاتي وبان تصبح إقليماً
فيدر ًاليا ،هذا ما يجعل البعض ّ
جديدة لتفتيت المنطقة (محمد سعدي،
يتحدث عن ّاتفاقية سايكس -بيكو
ٍ
 ،2014ص.)80
فإذا ما رجعنا إلى القوى المحركة لالنتفاضات الشعبية نجد قوى ذات ارضية طائ فية وقبلية او مناطقية ،فلقد
شهدت الدول التي تتمتع بقدر عال من التجانس السكاني ،مثل تونس ومصر ،حراكا على ارضية سياسية
وطبقية ،بينما شهدت دول تعاني استقطابا طائ فيا او قبليا او مناطقي ا ،مثل ليبيا والبحرين واليمن حراكا
اوسع ،ففي اليمن كان للحراك الجنوبي والتمرد الحوثي دور كبير في إضعاف الدولة وتحجيم شرعيتها ،مما
فتح المجال امام قوى اخرى ،وكذلك في ليبيا ،اين كانت المناطق الشرقية التي تعاني من التهميش
واالستبعاد ،اما في البحرين؛ اتخذ الحراك صبغة طائ فية محضة ،حيث مثلت الطائ فة الشيعية (التي تعاني
اإلقصاء السياسي واالقتصادي والتمييز الثقافي رغم اغلبيتها السكانية) القوام االعظم للحركة الشعبية ضد بيئة
النظام السلطوية(دينا شحاتة ،مريم وحيد ،2011 ،ص .)11-10
ثانيا :خطاب الطائفية في ظل السلفية الجهادية عقب احداث ما عرف ب "الربيع العربي" ،وصعود نجم
تنظيم "داعش" ،نتيجة للفراغ االمني الشاسع الذي ساد الك ثير من العواصم العربية ،والحروب االهلية،
وتوغل إيران في الشؤون العربية…إلخ ،كلها عوامل تجمعت لتنتج مرحلة جديدة اك ثر ً
تطورا من التطرف؛
سيطر تنظيم "داعش" فيها على مساحات جغرافية شاسعة من العراق وسوريا.
ّ
لقد هيمن المنظور ّ
ً
الهوياتي الطائ في على خطاب معظم القوى والفعاليات والحركات والتوجهات ً
وإقليميا
محليا
ً
ودوليا ،في تصوير طبيعة الصراع في سوريا ،واصبحت "الطائ فية" إلى جانب "اإلرهاب" كلمة مفتاحية
اساسية في حرف طبائع الصراع واداة ّفعالة تستخدمها االنظمة والجماعات لتحقيق اهداف إيديولوجية
وسياسية ،كما استثمرت القوى السلفية الجهادية على اختالفّ ،
مسمياتها موضوع الطائ فية في توصيف نزاعها
وطبيعة حربها ضد النظام لجلب الدعم والتاييد اإلسالمي ّ
السني ،فالخطابات الطائ فية المك ثفة داخل
الفصائل المنخرطة في القتال المباشر على الساحة السورية ّ
بشقيها ّ
السني والشيعي باتت سمة ا ّ
ساسي ًة؛ حيث
ّ
مس وباء "الطائ فية" معظم القوى والفعاليات المنخرطة في الصراع ،وهي اداة فعالة في مشروع الثورة
ّ
ّ
المضادة المدعومة محليا وإقليميا ودوليا؛ لتحقيق اهداف استراتيجية مختلفة تقوم على ترسيخ منظومات
الفساد واالستبداد وإعادة بناء الدول السلطوية الدك تاتورية ،وهي شريك ال يزال َ
مؤت ًمنا على تثبيت دعائم
واركان منظومة الهيمنة والسيطرة إلمبريالية الدولية ،فلقد ّعززت الدول الكبرى وفي ّ
مقدمتها الواليات المتحدة
االميركية واالتحاد الروسي خطاب الثقافة الطائ فية :فروسيا اعلنت ّ
مبكرا على لسان وزير خارجيتها با ّنها ال تريد
حكومة إسالمية ّ
سنية الطابع في سوريا؛ ا ّما الواليات المتحدة االميركية والدول الغربية فقد شهدت عودة إلى
السياسات االستعمارية التي ّ
تمثلت بدعم وإسناد خطاب الطائ فية "تحت ذريعة حماية اال ّقليات" ،وعادت
ّ
والثقافوية بالنظر إلى المنطقة من خالل المقاربة "الطوائ ّفية" و"استراتيجيات
بقوة التنظيرات االستشراقية
ّ
الفوضى الخالقة" لتفتيت المنطقة بهدف السيطرة والهيمنة واإلخضاع (حسن ابو هنية ،2014 ،ص ،)33
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ّ
المخطط الصهيوني واالستعماري ّباتجاه تفتيت المنطقة ،وهو ما ّ
ّ
يؤشر إلى
السورية جاءت في سياق
فاالزمة
ُ ّ
ّ
جني ثمار هذا المخطط ،وبصورة ربما ستكون اكبر مما خ ِطط له من خالل إثارة الطائ فية الدينية والعرقية
القطري فقط؛ ّ
وإنما ّ
ليتسع على المستوى اإلقليمي ،لتعيد اصطفاف دول ّ
ّ
مهمة في
ليس على المستوى
ّ
َ
المنطقة على هذا االساس ،ولتنذر بمخاطر كبيرة على المنطقة اقل ما يقال عنها العودة إلى التك تالت
واالحالف اإلقليمية المسنودة من الدول الكبرى ،وقد ّ
تتطور االحداث لتصل إلى حافة حرب طائ فية إقليمية،
ً
اصطفافا ً
عالميا وراء االنقسامات التي تشهدها منطقة الشرق االوسط (ناجي الهتاش،2014 ،
وال سيما ا ّن هناك
ص .)33
ثالثا :إالسالم السياسي وصناعة إالرهاب يضرب اإلسالم السياسي في اوروبا بجذوره في مرحلة الحرب
العالمية ،حيث نشات عالقات بين المانيا بقيادة (ادولف هتلر )Adolf Hitler/والتيار ّالديني الذي كان
ً
منخرطا في الحركة الوطنية ضد االستعمار البريطاني.
وكجزء من استراتيجية مواجهة دول الحلفاء لجا(هتلر) إلى استخدام قوى اإلسالم السياسي ،خاصة في
المناطق الغنية بالشباب المسلم ،وكذلك الثروات النفطية كالشرق االوسط ودول البلقان (البانيا ،وكوسوفا،
والهرسك) ،حيث تالقت مخططات المانيا ورغبات اإلسالم السياسي بالتمدد خارج حدودهم الوطنية ليسفر
ذلك عن العديد من التطورات؛ كان اهمها تخصيص مسجد شهير في مدينة (ميونيخ) ،وهي ثالث اكبر المدن
اال لمانية وعاصمة والية (بافاريا)؛ حيث مثل ذلك المسجد قناة تسلل من خاللها اإلخوان إلى باقي المجتمع
اال لماني ،ثم اوروبا ،ونتيجة لتوافق في الرؤى بين قوى اإلسالم السياسي والراسمالية العالمية المتمددة
آانذاك ،شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ،حركة واضحة في تجنيد الشباب المسلمين ،كما لعب
ً
دورا في تجاوز الحدود الدينية إلى السياسية حتى اصبح فيما بعد ً
مقرا للتنظيم الدولي لإلخوان ،الذي تحول
إلى قاطرة تسحب كافة حركات اإلسالم السياسي حيث ارتبط جميعها بفكر معين واحد(وحدة الدراسات
السياسية ،2018 ،موقع مركز  SMTللدراسات).
في هذا السياق التاريخي؛ نهجت الواليات المتحدة االمريكية اليوم نفس المسار بعد ضرب وحدة االتحاد
السوفياتي سابقا من خالل الحرب الروسية–االفغانية (الخطر االحمر المتمثل في الشيوعية) ،هاهي اليوم
تبحث عن استهداف الخطر االخضر(المتمثل في الدين اإلسالم) حيث استخدمت الفكر اإلسالمي المتطرف
للجماعات اإلسالمية بتمويله لتفكيك وحدة العالم العربي من جهة ،وضرب وحدة االتحاد االوروبي من جهة
اخرى ،فمع تصاعد اليمين المتطرف في اوروبا والمناهض لحركات الالجئين العرب بالتوازي مع الحرب االهلية
السورية ،ورفع رايات خطر "اسلمة الغرب" ،اشتدت وتيرة ما عرف ب "اإلسالموفوبيا” في القارة االوروبية خاصة
بعد تفجيرات  11سبتمبر  ،2001وهو ما ّ
هدد الوحدة االوروبية التي اتخذت خطوات تصاعدية نحو االندماج في
كيان سياسي منذ اإلعالن عن إنشاء المجموعة االوروبية للفحم والصلب في عام 1951م بالتفكك ،حيث ان
التفجيرات اإلرهابية التي حدثت على مدار االعوام الثالثة الماضية ،وازمة الالجئين ،باإلضافة إلى ازمة عملة
اليورو؛ حسب وحدة الدراسات السياسية؛ ّ
هددت فعال الوحدة االندماجية االوروبية ،وبدا الحديث عن
ّ
تفككه ،وهو ما وصل إلى الواقع العملي بعد خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي في  ، (Brexit) 2016وبهذا
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تتحقق نظرية (صامويل هنتغتون) لصدام الحضارات وتنفرد امريكا بالريادة العالمية والسيطرة على الثروات
االقتصادية العربية في إطار نظام دولي جديد.
ّ
المحور الرابع :استراتيجية التصدي للفكر الغربي والحد من الصراعات الدينية
لقد ادرك الغرب؛ ا ّن قوة اإلسالم ليست بسيف او سالح ،وال ّ
تقدم تكنولوجي ،وال حتى بالمسلمين انفسهم،
بل قوة اإلسالم تكمن في الق آران كالم هللا ّ
المنزل على ّ
نبيه اال ّمي محمد  ،يقول (وليم إيوارت جالدستون/
)(William Ewart Gladstone 1898–1809م) رئيس وزراء بريطانيا الربع فترات في الربع االخير من القرن
التاسع عشر الميالدي؛ في هد الصدد «:ما دام هذا الق آران موجودا في ايدي المسلمين ،فلن تستطيع اوروبا
السيطرة على الشرق ،وال ان تكون في امان» (محمد اسد ،1962 ،ص  ،)41هذا هو اشد ما يرهب اوروبا ،ان
يعود الوعي اإلسالمي االصيل إلى االمة ،وتتمسك به عقيدة ونظاما ،وتتحرك إلقامة المجتمع المسلم والدولة
اإلسالمية ،لتواجه المخططات الغربية ،ولذا كان اإلصرار على معاداة اليقظة الفكرية اإلسالمية مدفوع
بتعصب يستدعي الهجوم من خالل التمهيد له باالتهام.
اول :اهمية معرفة الستراتيجية الغربية ّ
ضد المجتمعات إالسالمية
ّإن مفاهيم الهيمنة اختلطت بتحوالت النظام الدولي لخدمة صانع القرار الغربي ،خ ً
صوصا بعد احداث الحادي
عشر من سبتمبر ،حيث اصبح الخبر اال ك ثر إثارة وتغطية هو الذي ما تصنعه التنظيمات اإلسالمية ،خاصة
آ
ّ
والمدقق ًمعا ،كما يحدث االن في التعاطي اإلعالمي مع
اإلرهابي منها ،بما يجذب اإلعالمي والباحث المتابع
تنظيم "داعش" اإلرهابي ،وهو ما ّ
ّ
شكل "فوبيا" اإلسالم السياسي ،وعمق من ظاهرة "اإلسالموفوبيا" في
الغرب من اإلسالم ً
عموما وحركات ما بعد "جماعة اإلخوان المسلمين" ،والخروج بالتحليل السياسي والفكري
حول ك ثير من حركات اإلسالم السياسي المعاصرة.
فإذا كان العالم الغربي يتعامل مع هذه الحالة اإلسالمية بالنظر إليها على انها الخطر الذي يعوق تفوقه
الحضاري والعسكري؛ ولهذا ُيخضعها للدراسة والبحث والمتابعة االستخباراتية ،فإن واقعنا العربي واإلسالمي
يتعامل مع هذه الحالة من صميم تكوينه الفكري؛ مما يجعل لها ا ًثرا كبيرا وخطيرا في تحديد مستقبله في
العالم ،في حين ّ
تشكلت قراءة المستشرقين حول ظاهرة اإلسالم السياسي في وجود عالقة بين النفط
واإلسالم السياسي في إطار الدور الداعم الذي ّقدمته بعض الدول العربية لقادة التيارات اإلسالمية؛ مما جعلها
ظاهرة ظرفية ،تفتقد إلى الزعامة في خطاباتها لشخصيات كاريزمية ترتبط بتنظيماتها ،في ظل غياب مشروع
فكري سياسي ،مما يجعلها آايلة للسقوط (شريف درويش اللبان ،إكرام محمود عبد الرازق ،2017 ،موقع
المركز العربي للبحوث والدراسات).
ثانيا :التعاون الدولي على مكافحة إالرهاب كاستراتيجية للحد من الصراعات الدينية:
الطائ فية واإلسالم السياسي واإلسالموفوبيا يشكلون ثالثية محمولة على انماط من الفكر الذي يدفع نحو
التطرف الفكري والعقدي ،والسلوكي ،الذي قد يحرك دوافع نحو السلوكيات العنيفة التي قد تؤدي بدورها إلى
سلوك إرهابي فردي او جماعي ،سواء اكان تعبي ًرا عن ايديولوجيا إرهابية فوضوية او ايديولوجيا إرهابية ذات
سند ومسوغات دينية تاويلية ،فالحرب على اإلرهاب التي اتخذت كوسيلة دفاعية اولى؛ بدل فتح آافاق الحوار
والتنسيق الدولي الشامل ّ
للحد من انتشارها آواثارها السلبية الكبيرة ،واإلجماع على ان خطر التنظيمات
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آ
المتطرفة ال يتوقف على إمكاناتها المادية وقدرتها على التدميرّ ،
وإنما يصل إلى اليات تجنيد االتباع وتبرير
ممارساتها الدموية ،إضافة إلى تنوع زوايا النظر إلى اإلرهاب كظاهرة عدوانية ّ
متطرفة واختالف تفسير اسبابه
من الديني والسياسي ،إلى الحضاري والثقافي والنفسي ،جعلت منه قضية فكرية قبل ان يكون قضية امنية،
ودفعت باتجاه تحديد مالمح التفاعل بين الدول ّ
للحد من هذه الظاهرة التي تختفي معها خطوط المواجهة
وتتغير منهجياتها ،والتوجه نحو التنسيق الفكري إضافة للتنسيق الحربي واالمني االستخباراتي؛ للوصول إلى
سبل مكافحتها عبر طرق اك ثر نجاعة من استخدام العنف المضاد او االندفاع نحو إدانة مجموعات عرقية او
دينية معينة بحجة مكافحة اإلرهاب ،والذي ّ
تجلى في العمل المستمر والك ثيف نحو إقامة مؤتمرات وورشات
عمل وحمالت مناهضة لإلرهاب ،بحيث لم َ
تبق دولة او مؤسسة دينية في العالم العربي واإلسالمي ّإال واخذت
على عاتقها ّ
مهمة مكافحته من خالل نشر برامج مضادة حول الهوية واإلسالم والجهاد والعدو ،وقد جرى دعمها
ّ
والتطرف(هوازن خداج ،2017 ،موقع صحيفة العرب).
ببناء مراكز لمكافحة اإلرهاب
في الحقيقة ّإن حل تلك المشكلة معقد للغاية ،حيث تحتاج منطقة الشرق االوسط إلى استراتيجيات مبتكرة
لتدمير المعاقل العابرة للحدود ،ما يعني وجوب التعاون اإلقليمي إلغالق الحدود التي يسهل اختراقها؛ اما
ً
داخليا ،فينبغي على الدول العربية انتهاج سياسة إصالحية على كافة االصعدة لدعم الحكم الرشيد وتحسين
حالة حقوق اإلنسان المتدهورة في مجتمعاتها ،مما قد يساهم في الحد من نفوذ التطرف اإلسالمي في
المجتمعات الضعيفة ،ومن ناحية اخرى ،يتوجب على الغرب تطبيق سياسة عادلة في الشرق االوسط تشمل
ً
وعوضا عن دعم انظمة استبدادية ،يجب على الغرب الضغط على تلك االنظمة
الصراع العربي اإلسرائيلي،
لدعم الديمقراطية ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ،إال ان ما سبق يتطلب التعمق في الثقافة االمريكية،
فعلى االمريكيين  -كمجتمع  -التساؤل حول المسؤولية التي يتحملها مجتمعهم تجاه عدم االستقرار والفوضى
التي خلفها التدخل العسكري االمريكي في الشرق االوسط ،قد يكون على االمريكيين ا ً
يضا طرح اسئلة حول
دعم الواليات المتحدة لبعض الحكومات العربية التي اوصلت الفكر الوهابي المتطرف الذي يتبناه تنظيم "
داعش" (محمد منصور ،2016 ،موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى).
ثالثا :تجديد الخطاب الديني في إاطار الفكر إالسالمي
قضية تجديد الخطاب الديني ّ
ّ
تحتل ا ّهمية كبيرة ،وهي ضرورة فكرية ،ومطلب حياتي في الوقت الراهن من
اجل إعادة تشكيل وعي المسلمين ،وتعليمهم جوهر الدين اإلسالمي ،وإبراز وسطيته ،وإعطاء اال ّمة
اإلسالمية مسؤولية الشهادة الحضارية على الناس ،وتقويم سلوكهم بقيم الدين الحنيف ،والتجديد في
ً
تجديدا في اإلسالم ،فاإلسالم نفسه ليس بحاجة إلى تجديد،
الخطاب اإلسالمي هو تجديد باإلسالم وليس
ولكن المحتاج إلى ّ
التجدد هو جانب من المسلمين وجانب كبير من فقهاء المسلمين ،ولكي يؤتي التجديد اثره
في الخطاب الديني البد من تحقيق الشروط التالية (محمد ياسر الخواجة ،2016، ،ص :)14-13
ضرورة تغيير النمط التقليدي القائم على مخاطبة العواطف وإثارة المشاعر واالهتمام بمخاطبة العقل والتعامل
مع قضايا الواقع ومشكالته ً
بدال من سرد افكار نظرية.
الجيد باالصول وعلوم الفقه اإلسالمي ّ
ضرورة اإللمام ّ
واالطالع على علوم العصر والثقافة المعاصرة.
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ّ
وتحض على العلم
ضرورة الفهم الواعي بجوهر الدين واهدافه السامية باعتباره رسالة حضارية تحترم العقل،
وتسعى إلى البناء والتعمير.
ّ
التنسيق بين المشتغلين بالخطاب اإلسالمي الموجه للدول غير اإلسالمية ،والمقصود هنا التنسيق بين
الدول اإلسالمية لرسم استراتيجية إعالمية ّمتفق عليها بينها ،حتى ال يتناقض الخطاب اإلسالمي ّ
الموجه إلى
الدول االجنبية بين دولة إسالمية واخرى ،وهنا يجب تجاوز الخالفات الفقهية بين الشيعة ُ
والس ّنة ،او بين
المذاهب والفرق اإلسالمية حتى يكون الخطاب اك ثر فاعلية في عرض حقائق اإلسالم بعيدا عن الخالفات
السياسية والمذهبية والثقافية بين الدول اإلسالمية.
ّإن المواجهة العلمية والمتكاملة لصورة اإلسالم والمسلمين المشوهة في الغرب تتطلب سياسة إعالمية وثقافية
وفكرية موحدة ،تتكامل خالل كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال الثقافي والتربوي
وتنفذ هذه ّ
واإلعالمي في عالمنا العربي ،ويجب ان ّ
توظف ّ
الخطة بكل اإلمكانات المادية والبشرية للدول
اإلسالمية مجتمعة ،حتى تكون قادرة على ّرد الحملة الشرسة ضد الدين اإلسالمي( محمد ياسر الخواجة،
 ،2016،ص )14-13
رابعا :فكر مالك بن نبي كمنهج للنهضة إالسالمية وتوحيد ال ّمة العربية
لقد استطاع (مالك بن نبي) من خالل نظرته الحضارية العميقة لفت االنظار إلى دور وقوة وفاعلية الفكرة
الدينية في بناء الحضارة وخلق التفاعل التاريخي والحضاري -اإلسالمي ،وهو في تحليله يعتمد مقاربة تاريخية
قام من خاللها بتحليل العالقة بين التاريخ والحضارةّ ،
وتوصل في دراسته إلى ا ّن الحضارة تولد مرتين :االولى
حين تولد الفكرة الدينية ،والثانية حين تولد في النفس ،وكان شديد االقتناع بدور وقوة وفاعلية الفكرة الدينية
في إحداث التغيير االجتماعي واالخالقي المنشود من خالل تسليط الضوء على اإلنسان ك قيمة دينية
وحضارية ،وفي تشخيصه لفكرة الفاعلية والال فاعلية؛ نجده يقدم تحليال معرفيا حضاريا وتقييما لجهود بعض
رجال الحركة اإلصالحية  ..في محاولته إلبراز الشروط الك فيلة بإحداث نهضة حضارية حقيقية.
ويرى مالك بن نبي ا ّن االمة اإلسالمية تملك مقومات الفاعلية المتمثلة في مصادرها من الق آران والسنة بع كس
الحضارة الغربية التي راى :ا ّنها ال تملك من مقومات الفاعلية ومصادرها ما تملكها امة اإلسالم ،فوجد ا ّن
الفاعلية هي إحدى خصائص العقل الغربي ،وا ّن هذا العقل يخضع لمبدا الفاعلية والتي ال يمكن النظر إليها
بمعزل عن المرحلة الحضارية التي يعيشها الغرب والتي ال يمكن فصلها عن اإلطار الحيوي ،وحينما انتقل
(مالك بن نبي) إلى مالحظة الالفعالية في المجتمع اإلسالمي خلص إلى ا ّن الذي ينقص البالد اإلسالمية عموما
هو المنطق العملي؛ إضافة إلى ا ّن العجز في االفكار انتج عجزا في المجال النفسي) المراقبة الذاتية( وفي
مراجعة) النتائج) ،وقد الحظ كذلك ا ّن النشاطات النموذجية في المجتمع اإلسالمي يغلب عليها طابع التبديد
والفقر والجهل ّمما جعلها محدودة الفعالية في الزمان والمكان( احسن برا مه ،2018 ،ص .)241-227
النتائج :من خالل دراستنا وتحليلنا للفكر العربي اإلسالمي في ظل التحوالت العالمية الراهنة نجد انه:
تسمى "الطائ فية" ال يقوم على خالفات دينية على اإلطالقّ ،
في الواقع؛ العديد من الصراعات التي ّ
وإنما تقوم
على مجموعة من العوامل مثل لتهديدات الهوية العرقية ،والرغبة في الحصول على سلطة سياسية
واقتصادية ،فلقد سعت والزالت تسعى الحركات الدينية اإلسالمية إلى استقطاب كل من هو مقتنع بشعاراتها
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مثل ان الحاكمية هلل وحده وال حاكمية لبشر ،وا ّنه ال ّبد من حكومة دينية إلقامة النظام اإلسالمي ،وا ّن
الجهاد فريضة غائبة يتعين إعادتها لمواجهة اعداء التيار اإلسالمي من حكام ومفكرين ،وا ّنه ال ّبد من تطبيق
الشريعة اإلسالمية وإال ّ
تعين الحرب على المجتمع بكامله ،وانه ال يوجد إال الحل اإلسالمي لمواجهة كل
ّ
مشاكل المجتمع الوطني والدولي ،وانه ال ينبغي ان تكون للمسلم اية جنسية إال اإلسالم ،ويتعين اال يكون له
والء لوطنه بل لجماعة المسلمين (غنية شليغم  ،2012،موقع المجلة) او لطائ فة خاصة ،هذه االفكار عندما
ّ
تقاطعت مع تعلق الشباب بالدين اإلسالمي الموروث الذي كان واليزال الحجر االساس لمقومات الهوية العربية
اإلسالمية ،مع الفساد السياسي من جهة اخرى ،ا ّدت إلى انسياقه وراء الفكر المتطرف ّ
ظنا منه ودون وعي ان
الجماعات اإلسالمية هي ّ
المخلص الوحيد والمنقذ للمنظومة السياسية على اساس "اإلسالم هو الحل".
ترمي االهداف السياسية واإليديولوجية العقائدية للجماعات اإلسالمية السياسية الراديكالية إلى تغيير طبيعة
الدولة الوطنية الحديثة ما بعد االستقالل ،من خالل استخدام اشكال العنف المختلفة ،وذلك من خالل
إقامة دولة الخالفة اإلسالمية ونواتها ،او "تديين" واسلمة الدولة من خالل تغيير هندستها القانونية الوضعية
الحديثة إلى نظام قانوني ديني يتاسس على نظام الشريعة وتاويالتها الوضعية مع نمط من الهندسة العرفية
التي تشتمل على التقاليد واالعراف والقيم المحافظة؛ من ناحية ثانية ،:إحداث تعديالت وتحويالت في
الهندسة االجتماعية ترمي إلى تديين المجالين العام والخاص (المركز العربي للبحوث والدراسات ،2016 ،
موقع المركز).
ّإن العالم اإلسالمي يعاني اليوم من انقسامات فكرية حادة ،بين تيارات مختلفة ،ومرجع هذه المعاناة وما
ترتب عنها من مشكالت وانقسامات هو الجهل بالدين والبعد عن التمسك بتوجيهات اإلسالم ،ومن ابرز
التيارات المعاصرة المتصارعة :تيار علماني :يدعو إلى بناء الحياة على اساس دنيوي وغير مرتبط باالصول
الشرعية وليس بالتقاليد والعادات والموروثات االجتماعية االصيلة؛ هي من وجهة نظر اصحاب هذا االتجاه،
عوائق في طريق التقدم واالنطالق نحو الحضارة ،وتيار ديني متطرف :يعارض المدنية الحديثة وكل ما يتصل
بالتقدم الحضاري ،فهي من وجهة نظرهم ليست إال فسادا في االخالق ،وتفككا في االسر وجمودا في العالقات
آ
االجتماعية ،فهم يرون ان الحضارة تجعل الفرد يعيش لنفسه ملبيا لرغبتها متنكرا لالداب والفضيلة ،ولذا فكل
آ
جانب يرفض فكر االخر ويقاومه ،وينظر إليه نظرة ريب وشك دون تمحيص وتقويم ،ليصل إلى الحق
والمبادئ االساسية فيها ،ليقارنها بما عنده من اصول ومبادئ يمكن ان تكون عامال مشتركا يجمع بينها ويكون
فيه الخير لكال التيارين (اسماء بنت عبد العزيز الحسين ،2011 ،ص )5
عانت االمة وال تزال تعاني من هذه االنشقاقات التي ّ
تطرفت عن جماعة المسلمين ،وكان التطرف الديني عامال
رئيسا في الفرقة والتصد ،وهو بما ينجم عنه من آاثار تخريبية على المنظومة الفكرية والمجتمعية ،يترك ايضا
اثرا سلبيا على الكيانات السياسية ،فقد يكون من عوامل إضعافها او إسقاطها ،كما يترك اثرا سلبيا على
المسيرة الحضارية لالمم و الشعوب ،فإن الفتنة الطائ فية اليوم تتفجر في العراق ،وباكستان ،وافغانستان،
واقاليم اخرى من العالم اإلسالمي اك ثر من اي وقت آاخر ،ف ّإن الجماعات المتطرفة استغلت في اسلوبها سوء
آ
التفسير والتاويل لبعض االيات الق آرانية لزعزعة االمن الديني في العالم العربي ك قوله تعالىَ ﴿ :و َما َك َان
ْ ْ
ون ِل َينف ُروا َك َّاف ًة ۚ َف َل ْو َل َن َف َر من ُك ّل ف ْر َق ٍة ّم ْن ُه ْم َطا ِئ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهوا في ّ
الد ِين َو ِل ُي ِنذ ُروا َق ْو َم ُه ْم ِا َذا َر َج ُعوا
ال ُمؤ ِم ُن َ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
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آ
ّ
آ
ا َل ْيه ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُر َ
ون﴾ (سورة التوبة ،االية  ،)122وحقيقة القران الكريم وتفسيره ال يعلمه إال الراسخون في
ِ ِ
العلم وليس "الرويبضة".
آ
ّ
يوجد في العالم اإلسالمي اليوم بعض الحركات المتطرفة التي تدعي اإلسالم والتي اصبحت االن اكبر خطر يهدد
المجتمعات العربية واإلسالمية اك ثر من تهديده للمصالح االمريكية واالوربيةّ ،إن بروز تيارات جهادية على
الساحة الدولية ك تنظيم "داعش" ،و"جماعة النصرة" و"احرار الشام" و"جماعة الهجرة والتك فير" المنشقة عن
جماعة اإلخوان المسلمين وفروعه وخالياه المنتشرة عبر مختلف اقطار العالم ،ومحاولته جلب االنصار
واالتباع بكل الوسائل اإلعالمية الجذابة "البراقة" ،والتي تعتمد على اسلوب الترغيب والترهيب ،قد تا ّثر
الشباب بها في كل انحاء العالم ،فالحركات اإلسالمية المتطرفة تسعى إلى زعزعة االمن واالستقرار في هذه
الدول وغيرها بهدف القضاء على انظمتها ،وال خيار امام حكومات وقيادات هذه الدول العربية واإلسالمية إال
محاربتها ومواجهتها الحتوائها.
نظرا لمسلك الجماعات اإلسالمية المتطرفة جعل الحديث عن اإلسالم يشكل محور وسائل اإلعالم الغربي،
والتي برعت في إلصاق تهمة العنف واإلرهاب به وباتباعه ،الذي امسى منبع الخوف والريبة بالنسبة إلى
الغربيين ،والشك في ا ّن اإلعالم الغربي ،بما يمتلكه من إمكانات جبارة وقوة الجذب والتاثير ،قد استطاع ان
يجعل الشان اإلسالمي ضمن اهتمامات اإلنسان الغربي ا ّدى إلى تنميط المسلمين ،وتقييد حرياتهم المدنية
والدينية ،وعزلهم عن الحياة المجتمعية.
مثلت احداث  11سبتمبر  2001نقطة محورية في اإلدراك االوروبي لضرورة الوقوف في وجه الموجة المتنامية
ً
مفتوحا
لإلرهاب ،فسارع االتحاد االوروبي بوضع “استراتيجية مشتركة لمكافحة اإلرهاب” ،لكنه ترك الباب
إلدخال تشريعات محلية تراعي خصوصية كل بلد اوروبي؛ ما ادى إلى اختالف آاليات التنفيذ والتشريعات
الموضوعة ً
تبعا لكل دولة.
في االخير حاولنا على ضوء هذه الدراسة تقديم طرح مميز يتماشى والتطورات الدولية؛ يساعد في خدمة صانع
القرار في العالم العربي واإلسالمي مع توعية الشعوب العربية اإلسالمية بمخططات الغرب حيال الدين
اإلسالمي والوحدة العربية؛ وإيجاد استراتيجية للتصدي لها.
خاتمة:
ّ
ّ
إن جدلية الدين والسياسة ادت إلى صراعات بين مختلف طوائ ف العالم العربي كما ادت إلى صراع إيديولوجي
بين العالم اإلسالمي والعالم الغربي ،فلقد ادركت اوروبا والغرب ا ّن قوة اإلسالم تكمن في الق آران كالم هللا
ّ
المنزل على ّ
نبيه اال ّمي محمد  ،هذا هو اشد ما يرهبهم ،ان يعود الوعي اإلسالمي االصيل إلى توحيد االمة
العربية؛ وفي ذلك ضرب للمصالح االقتصادية الجيوستراتيجية الغربية وال سيما الثروات النفطية ،من جهة
اخرى ّإن ظاهرة اإلسالموفوبيا هي صناعة تخويف من اإلسالم الجل ّ
التخوف منه ،فاستراتيجية الغرب خلق
ولى وانتهت مهمته ليحلّ
تنظيمات سياسية ّتدعي اإلسالم لضرب امن اوروبا وغيرها؛ ك تنظيم القاعدة الذي ّ
محله تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وبالتالي إخافة االوربيين ليتحاملوا على اإلسالم ّ
كرد فعل ومحاربة
المسلمين اينما كانوا ،لكن ال ننسى ان للجاليات العربية والمسلمة نصيب في تغذية اإلسالموفوبيا من خالل
الصورة النمطية لهم ،على الرغم من ا ّن االمة اإلسالمية والعربية خير امة اخرجت للناس عليها تبليغ الرسالة
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ْ
ْ َ
والدفاع عن اإلسالم وقيمه بالحوار المقنع والبعيد هن ّ
﴿اد ُع ِال ٰى َس ِبي ِل َ ِرّب َك ِبال ِح ْك َم ِة
التعصب لقوله تعالى:
ْ
ْ
آ
ْ َّ
َوال َم ْو ِع َظ ِة ال َح َس َن ِة ۖ َو َج ِادل ُهم ِبال ِتي ِه َي َا ْح َس ُن ۚ﴾(سورة النحل ،االية .)125
التوصيات:
تفعيل دور المسجد وتنظيم الفتوى الدينية ،بقصد محاربة كل تفسير خاطئ للتراث اإلسالمي؛ باستحداثمرصد وطني لمحاربة التطرف الدينيُ ،مهمته مناقشة الظواهر ذات الصلة بتطرف الفكر العربي ،إلى جانب
اقتراح الحلول وتزويد ّ
صناع القرار بالتوصيات المالئمة في هذا المجال.
إبراز دور العلماء في قيادة االمة في إطار العمل اإلسالمي.آ
آ
تعديل المناهج التعليمية بحيث تدعو إلى التاخي والتالف والتبصير باخطار الفتنة الطائ فية وتعميق ثقافةاالختالف الذي هو طبيعة اإلنسان ،كما ينبغي للمؤسسات التربوية ان تعمل على تكري قيم الديمقراطية بناء
الوعي بثقافة الهوية العربية اإلسالمية والمواطنة وتمجيد الهوية اإلسالمية والتسامح ومفهوم الحقوق
والواجبات.
ّ
القيام بعقد اجتماعي مدنى يستند إلى قيمة المواطنة؛ مما يؤدي إلى عودة الدين من حيز التوظيف السياسيً
إلى حيز الترشيد القيمي الذي يعتبر احد ابرز عناصر مواجهة الطائ فية السياسيةّ ،
إصالحا من
فالدين اقوى
للدين ّ
السياسةّ ،إال ا ّن التوظيف السياسي ّ
يعد اك ثر ضر ًرا من فساد السياسة.
إنش اء مراكز دراسات استراتيجية إسالمية في الدول العربية.التكامل بين المداخل القانونية واالمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف،وتحجيم نشاط الجماعات المتشددة.
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل متخصصين في اإلعالم في توجيه رسائل إعالمية تنشر الفكرالمناهض للفكر المتطرف في كل الوسائل التكنولوجية المتاحة في عصر ثورة المعلومات وتطوراتها المتالحقة.
على المستوى الدولي :إدراك اهمية التعاون والتنسيق بين المجموعات االوروبية والمجموعات العربية ودورالمؤتمر اإلسالمي االوروبي في مكافحة التطرف والعنف واإلرهاب وتحصين الشباب.
التعرف على تجارب بعض االنظمة العربية في التعامل مع التيارات اإلسالمية المعارضةقائمة المصادر والمراجع
المصادر:
آ
القران الكريم
المراجع :
ّ
ّ
جديد ،ورقة بحثية من مؤتمر المسالة الطائ فية
في
يات
هو
اع
ر
ص
فية
الطائ
لة
والمسا
الجهادية
ة
السلفي
)،
2014
حسن(
هنية
.1ابو
ٍ
مشرق ٍ
ٍ
وصناعة االقليات في المشرق العربي ،المؤتمر العلمي السنوي الثالث في قضايا التحول الديمقراطي  /15/14/13سبتمبر ،المركز العربي
لالبحاث ودراسة السياسات.
 .2اسد محمد( ،)1962اإلسالم عل مفترق الطرق ،ترجمة :عمر فروخ ،ط  ،4دار العلم للماليين ،بيروت.
ناعة َ
"الص َ
محمد جمال( ،)2011الطائ فيةّ :
 .3باروت ّ
والوعي َالزائ ف" ،ندوة بعنوان "الثورة ّ
العربية والديمقراطية :جذور ّالنزاعات الطائ ّفي ة
ودراسة السياسات ،الدوحة( ،تاريخ االطالع:)2019/05/24 :
لالبحاث
وسبل مكافحتها" ،المركز العربي
https://www.dohainstitute.org/.../VidéoGalleryPage.aspx?....Jamal
 .4برا مه احسن( ،)2018دور الفكرة الدينية في بناء الحضارة عند مالك بن نبي ،مجلة المعيار ،المجلد  ،22العدد (( ،ASJP ،)1تاريخ
االطالعhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/98 : )2019/05/30 :
 .5الحسين اسماء بنت عبد العزيز ( ،)2011اسباب اإلرهاب والعنف والتطرف( دراسة تحليلية) ،كلية التربية للبنات بالرياض ،موقع حملة
السكينة ،مصدر الك تاب  :موقع اإلسالم (تاريخ االطالعhttps://www.al.islam :)2019/05/29 :
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 .6خداج هوازن( ،) 2017مراكز مكافحة التطرف خطوات صغيرة في طريق طويلة ،صحيفة العرب اليومية ،العدد(( ،)10822تاريخ
االطالعhttps://alarab.co.uk :)2019/05/27 :
 .7الخزندار سامي(دس) ،اسباب ومحركات الصراعات الداخلية العربية ،شبكة الجزيرة اإلعالمية ( :تاريخ االطالع:)2019/05/24 :
www.aljazeera.net/.../
 .8الخطيب معتز( ،)2008ظاهرة كراهية اإلسالم (الجذور والحلول) ،مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث ،المجلد ( ،)5العدد (السابع عشر)،
(تاريخ االطالعwww.pdffactory.com :)2019/05/24 :
آ
.9الخواجة محمد ياسر( ،)2016تجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة اإلسالم لدى االخر ،مؤسسة مؤمنون بال حدود  ،قسم الدين وقضايا
المجتمع الراهنة(،تاريخ االطالعwww.mominoun.com/pdf1/2016-08/ssouraa.pdf :)2019/05/27 :
.10الدخيل خالد( ،) 2015لماذا انفجرت الطائ فية؟ المركز العربي للبحوث والدراسات ،جريدة الحياة اإللك ترونية( ،تاريخ االطالع:
www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El.../ :)2019/05/23
.11سعدي محمد( ،)2014ازمة دولة المواطنة بعد الحراك العربي الفيدرالية حل ام ماسسة للطائ فية؟ ورقة بحثية من مؤتمر "المسالة
الطائ فية وصناعة االقليات في المشرق العربي ،المؤتمر العلمي السنوي الثالث في قضايا التحول الديمقراطي  /15/14/13سبتمبر ،المركز
العربي لالبحاث ودراسة  ،السياسات ،الدوحة ،قطر.
 .12شحاتة دينا ،وحيد مريم( ،)2011محركات التغيير في العالم العربي ،مجلة السياسة الدولية( ،الملف :الثورات العربية واالنهيارات
المتتالية للنظم السياسية في المنطقة العربية) ،المجلد  ،46العدد(  ،)184الدوحة ،قطر.
.13شليغم غنية( ،)2012الحركات اإلسالمية من التطرف الديني إلى االعتدال السياسي (دراسة سوسيو -سياسية) ،مجلة جامعة قاصدي
مرباح ورقلة( ،الجزائر) ،العدد  -8جوان( ،تاريخ االطالعhttps://revues.univ-ouargla.dz/index. :)2019/05/28 :
.14علوان عبدهللا ناصح( ،)2015قراءة مختصرة لك تاب ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث ،شبكة اال لوكة الثقافية ،تاريخ
االطالعhttps://www.alukah.net :)2019/05/22 :
.15علوش محمد مصطفى)،) 2007االستراتيجية الغربية في فصل العالم العربي مغربه عن مشرقه ،شبكة الجزيرة اإلعالمية ،تاريخ االطالع:
https://www.aljazeera.net/،2019/05/23
 .16القصير كمال(دس) الحركات اإلسالمية البارزة في الوطن العربي ،قسم البحوث والدراسات ،شبكة الجزيرة اإلعالمية ،تاريخ االطالع:
https://www.aljazeera.net/.../d38fe51c-3428-4d43-98c1-55b9fe31 :)2019/05/24
 .17اللبان شريف درويش ،عبد الرازق إكرام محمود ( ،) 2017في فهم اإلسالموفوبيا وتجربة اإلسالم السياسي ،موقع المركز العربي للبحوث
والدراسات ،،تاريخ االطالعwww.acrseg.org/40647 .)2019/05/26 :
 .18المركز العربي للبحوث والدراسات ،) 2016( ،الثقافة المصرية في مواجهة ثقافة التطرف والعنف واإلرهاب( ،تاريخ االطالع:
www.acrseg.org/40389 :)2019/05/28
 .19محمود مصطفى نادية( ،)2006جداالت حوار /صراع الحضارات :إشكالية العالقة بين السياسي -الثقافي في خطابات عربية وإسالمية،
جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مصر( ،تاريخ االطالعwww.hadaracenter.com/pdfs/:)2019/05/23 :
 .20منصور محمد(  ،)2016اإلسالموفوبيا :هذا ما يريده تنظيم «الدولة اإلسالمية«  ،معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى( ،تاريخ االطالع:
https://www.washingtoninstitute.org/.../islamophobia-what-isis-reall :) :2019/05/27
.21ناصر بسام( " ،)2014ترسيم" العالقة بين الدين والسياسة من جديد ،صحيفة عربي  21اإللك ترونية( ،تاريخ االطالع:)2019/05/22 :
https://arabi21.com/.../
ّ
ّ
اإلقليمية،ورقة بحثية من مؤتمر "المسالة الطائ فية وصناعة االقليات
السورية بين التك ّتالت ،والطائ ّفية
.23الهتاش ناجي( ،)2014االزمة
في المشرق العربي ،المؤتمر العلمي السنوي الثالث في قضايا التحول الديمقراطي  /15/14/13سبتمبر ،المركز العربي لالبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة.
.24هنتغتون صامويل ( ،) 1999صدام الحضارات (إعادة صنع النظام العالمي ) ،ترجمة :طلعت الشايب ،ط  ،2منتدى مك تبة اإلسكندرية.
.25وحدة الدراسات السياسية ،)2018( ،مستقبل اإلسالم السياسي في اوروبا في ظل تنامي اإلرهاب ،موقع مركز SMTللدراسات( ،تاريخ
االطالعhttps://smtcenter.net :)2019/05/26 :
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أ
أ
أ
التهديدات الال تماثلية وتاثيرها على المن في منطقة المتوسط الهجرة غير الشرعية انموذجا
The Asymmetric threats and their impact on security in the Mediterranean region-illegal
immigration a model
د.فاتح النور رحموني ،جامعة المسيلة -الجزائر
د.نصير لعــرباوي ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف -2الجزائر
ط د .حدة قرعيــش ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف -2الجزائر
مقدمة:
تعتبر منطقة البحر االبيض المتوسط من بين اهم المناطق في العالم التي شهدت في السنوات االخيرة
تصاعدا كبيرا في مستوى التهديدات االمنية الال تماثلية ،وتعد الهجرة غير الشرعية من ابرز هذه التهديدات،
فقد ارتفعت نسبتها منذ بداية موجات الربيع العربي بشكل غير مسبوق ،حيث تضاعفت نسبة موجات
المهاجرين عبر البحر من شمال إفريقيا إلى جنوب اوروبا ،واصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا على
االمن واالستقرار في المنطقة ،وانعك ست عنها العديد من المخاطر على المستويات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية للدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين ،كما اثارت العديد من اإلشكاالت المتعلقة بتحديد السبل
آ
واال ليات الكـفيلة بمحاربتها ،خاصة بالنسبة للدول االوروبية التي تعتبر المتضرر اال كبر منها ،ولذلك فان
اإلشكالية االساسية التي تثار في هذا اإلطار هي:
كيف اثرت التهديدات الال تماثلية خاصة الهجرة غير الشرعية على االمن واالستقرار في منطقة المتوسط؟وتندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
ما المقصود بالتهديدات الال تماثلية؟فيما تكمن اسباب الهجرة غير الشرعية وما هي انعكاساتها؟كيف اثرت التهديدات الال تماثلية على االمن واالستقرار في منطقة المتوسط؟ ما هي السياسات المعتمدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط؟ما هو مستقبل االمن في المتوسط في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟أ
اول -مفاهيم الدراسة
أ
المن :يكـتسي مفهوم االمن الكـثير من الغموض والجدل ،ويظهر ذلك في اختالف وتعدد التعريفات في
العديد من االتجاهات الفكرية والسياسية ،فرغم اعتباره قيمة ثابتة ضرورية ومالزمة للوجود البشري ،غير ان
الجدل ظل بارزا في تحدد معانيه بدقة ،وبما ان تقديم مفهوم جامع ومانع يبدو متعذرا في ظل هذا الجدل،
يكـفي تقديم مجموعة من التعاريف اال كـثر استخداما وشيوعا .ففي إطاره اللغوي يعرف االمن بانه ضد الخوف
ومصدر مصطلح امن هو االمان وهو " اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه اإليمان واالمانة"(.عبد الرحمان
اسامة ،2011 ،ص )13.وكلمة امن  Sécuritéتعني التامين  Assuranceوالسلم والسالم  Paixوالضمان
والتضامن  ، Sûreté et Solidaritéوهي مصطلح التيني يعود في االصل إلى مصطلح  Sécuritasاي
المضمون المؤكد (Gornu Gérard,1987,p.752) .Sùr=Securus
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ومن بين اهم التعريفات المعتمدة في الدراسات اال كاديمية تعريف ولتر ليبمان " Walter Lippmannإن
االمة تبقى في وضع آامن إلى ّ
الحد الذي ال تكون فيه عرضة لخطر التضحية ّ
بالقيم االساسية  ،إذا كانت ترغب
بتفادي وقوع الحرب وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صون هذه ّ
القيم عن طريق انتصارها في حرب
آ
كهذه" ،وتعريف ارنولد وولفر " Arnold Walfersيقصد باالمن من وجهة النظر الموضوعية عدم وجود تهديد
للقيم المكـتسبة ،اما من وجهة النظر الذاتية فيعني عدم وجود مخاوف من تعرض هذه ّ
ّ
القيم للخطر"(.جون
بيليس ،وستيف سميث ،2004 ،ص )414.ويرتبط االمن ارتباطا وثيقا بالدولة ،فال يمكن باي حال من
االحوال فصل االمن عن وظيفة الدولة ،حيث يعتبر البحث عن االمن السبب الرئيس لنشاة الدولة ،ورغم
تطور وتغير النظام الدولي كان والزال االمن يمثل المصلحة العليا للدولة والمجتمع الدولي ،كما ان التهديدات
االمنية بدورها تطورت من تهديدات مباشرة وبسيطة تنحصر في التهديدات العسكرية إلى تهديدات امنية
معقدة ومتعددة ومترابطة تعرف بالتهديدات الال تماثلية.
التهديدات الال تماثلية :الال تماثل يعني االختالف والتفاوت ونفي التشابه واالتفاق(.المنجد االبجدي،1989 ،
ص )420.وهي التهديدات االخرى من غير التهديدات العسكرية التقليدية التي ظلت تفرض منطق امن الدول
دون غيره ،غير ان التحوالت الجديدة بعد نهاية الحرب الباردة افرزت تهديدات جديدة تتجاوز البعد العسكري
مثل اإلرهاب والهجرة غير شرعية والجريمة المنظمة واالمراض العابرة للحدود والتلوث البيئي وغيرها من
التهديدات االمنية الال تماثلية ،وهي تعبر عن مفهوم موسع وشامل لالمن يتجاوز المفهوم الضيق القائم على
العامل العسكري ،فهو مفهوم يتضمن ابعادا متداخلة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية ،وهو مفهوم
يتجاوز منطق امن الدولة إلى مستويات اخرى مثل امن الفرد وامن المجتمع وامن النظام اإلقليمي والدولي،
فاصبحت قضية االمن قضية معقدة تتجاوز قدرات الدولة في معالجتها فهي عابرة للحدود ،وتفرض عليها
التعاون مع منظوماتها اإلقليمية والعالمية لمواجهتها.
الهجرة :هي ظاهرة تاريخية مالزمة للوجود البشري ،تعبر عن رغبة اإلنسان في التنقل الدائم والبحث عن
مستويات معيشية افضل ،ارتبطت اساسا بظروف حياة الناس والبحث عن االستقرار واالمن ومناطق الثروات.
وتعني الهجرة االنتقال من مكان إلى آاخر من اجل العيش مع نية البقاء لفترة طويلة ،ويستثنى من ذلك السفر
لغرض السياحة واالستشفاء وغيرها ،وتكون من دولة او قارة إلى دولة او قارة اخرى وهي الهجرة الدولية ،كما
قد تكون من مدينة إلى مدينة اخرى في نفس الدولة وهي الهجرة الداخلية(.جبلي علي عبد الرزاق،2005 ،
ص )313.وتعرف في علم السكان  Démographieبانها عمليات االنتقال الفردي او الجماعي من مكان إلى آاخر
بحثا عن اوضاع اجتماعية واقتصادية وامنية افضل او قد تكون هروبا من صعوبات المناخ والكوارث
الطبيعية ،وبهذا شكلت الهجرة وسيلة اساسية للعمران البشري والحضاري ،غير ان الهجرة منذ معاهدة
ويستفاليا ( )1648تجاوزت الطريقة التقليدية الفوضوية ،فقد اصبحت تخضع الطر تضبطها وتنظمها بين
الدول ،فالهجرة لن تكون إال من خال ل اتفاق بين الدولة المرسلة والدولة المستضيفة للمهاجر من خالل
تاشيرة الدخول ،اما إذا خرجت عن االطر التنظيمية السياسية للدول ،فقد تتحول من ظاهرة صحية داعمة
لالقتصاد واإلنتاج ،إلى ظاهرة مرضية خطيرة تهدد االمن واالستقرار ،وهذه الظاهرة تعرف بالهجرة غير
الشرعية.
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الهجرة غير الشرعية :إذا تمت الهجرة في إطارها التنظيمي والقانوني بين الدول فهي المعروفة بالهجرة
الشرعية ،اما إذا قام المهاجر بالدخول إلى دولة اخرى غير دولته بدون إذن مسبق او تاشيرة فهي هجرة غير
شرعية(.بشير هشام ،2010 ،ص )170.وهي هجرة تتم بطرق غير قانونية خارج رقابة الدول ومؤسساتها ،ومنه
تعتبر هجرة سرية يتم من خاللها تجاوز الحدود البرية او البحرة للدولة بطريقة غير قانونية واإلقامة بها بطريقة
غير مشروعة ،وتعرف عند الشباب بمصطلح "الحرقة" ويقصد بها التخفي عن سلطات الدولة المستقبلة
ودخول اراضيها من اجل اإلقامة الدائمة بها او العبور إلى دولة اخرى مجاورة .والهجرة غير الشرعية نوعان
االولى هي هجرة غير شرعية إلى داخل البالد ،ويقصد بهم المهاجرين الوافدين إلى الدولة المستقبلة للهجرة
سواء باعتبارها مكان لإلقامة الدائمة او باتخاذها مركز عبور نحو دولة اخرى ،اما الثانية فهي هجرة غير شرعية
إلى خارج البالد ،وهم المهاجرون الذين يغادرون بلدانهم بطريقة سرية وغير شرعية باتجاه دول اخرى تتوفر
فيها ظروف افضل للعيش( .غربي محمد ،آواخرون ،2014 ،ص)24-23.
أ
ثانيا -الهجرة غير الشرعية :السباب والنعكاسات:
أ
اسباب الهجرة غير الشرعية :تتعدد اسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية من دولة إلى اخرى غير ان مجملها
تتعلق بالمشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة في البلدان المنتجة للهجرة ،والتي تنعكس عنها
مستويات متدنية في المعيشة وانتشار للبطالة والعنف االجتماعي واالستبداد السياسي ومصادرة الحريات
وا لحقوق وغيرها من الممارسات التسلطية ،والتي تعبر في النهاية عن فشل السياسات التنموية في البلدان
النامية ،وفي حاالت اخرى قد تكون نتيجة لحروب داخلية او صراعات عرقية او اثنية او دينية .ويمكن تفصيل
تلك االسباب على النحو التالي:
أ
السباب القتصادية :تعد االسباب االقتصادية من اهم العوامل المشجعة على الهجرة غير الشرعية،
فالمشاكل االقتصادية الناتجة عن فشل التنمية االقتصادية مثل تدني مستوى المعيشة وانتشار البطالة
وانخفاض مستوى الدخل وتراجع القدرة الشرائية وغيرها ،كلها عوامل تساهم في تزايد نسبة الهجرة .خاصة
وانه اصبح بإمكان الشباب في اي منطقة من العالم من خالل تطور وسائل االتصال االطالع على مستويات
المعيشة التي تتمتع بها المجتمعات االخرى ،ومقارنتها بمستوى معيشته(.االشخم موسى ،2007 ،ص)98.
فالشباب اليوم في الدول الفقيرة اصبح منفتحا على العالم ،يتابع باهتمام انماط ومستويات الحياة في الدول
والمجتمعات الغربية ،وهو ما يجعله يبحث عن سبل الهجرة غير الشرعية نحو ما يعتبره الجنة الموعودة في ما
وراء البحار.
أ
السباب الجتماعية :يؤدي ضعف التنمية االجتماعية إلى العديد من المشاكل االجتماعية مثل ارتفاع نسب
البطالة والفقر والعنف االجتماعي والتفكك االسري والبيروقراطية وغيرها من المشاكل االجتماعية التي تؤدي
إلى غياب االستقرار وفقدان االمن االجتماعي ،وهو ما يدفع الشباب إلى البحث عن اوضاع اجتماعية اكـثر
استقرارا تحقق له كرامته وكيانه ،فيلجا إلى الهجرة نحو بلدان اخرى تتحقق فيها شروط الحياة الكريمة .كما
يعتبر ايضا عدم التوازن الديمغرافي الذي تعرفه هذه الدول حيث تشهد معدالت مرتفعة من النمو السكاني ،في
ظل تواجدها في مناطق تشح فيها الموارد ومتطلبات الحياة الضرورية امام فشل السياسات التنموية ،او في
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ظل وجود سياسات استعمارية اقتصاديا تعيق جهود التنمية فيها بطرق مختلفة ،كل ذلك يعد عامال اساسيا
في التفكير في الهجرة نحو مناطق اخرى تتوفر فيها هذه ظروف حياة افضل.
أ
السباب السياسية :يعتبر ضعف التنمية السياسية من اهم مسببات الهجرة غير الشرعية ،حيث يؤدي عدم
االستقرار السياسي والصراعات السياسية نتيجة ضعف المؤسسات السياسية وانحرافها عن ادوارها الدستورية
إلى نشر الياس لدى الشباب وتدفعهم إلى الهجرة هروبا من التهميش ،كما تتميز هذه االنظمة السياسية
التسلطية بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية ،واإلفراط في استخدام العنف بواسطة االجهزة االمنية
مما يدفع الشباب إلى الهجرة هروبا من القهر واالضطهاد .كما ال يمكن إغفال العامل التاريخي كسبب اساسي
في فشل التنمية في الدول المصدرة للهجرة ،فمعظم الدول اإلفريقية مثال ال تزال تعاني من التدخل الفرنسي
في شؤونها السياسية الداخلية وترهن قراراتها السياسية من خالل التحكم في توجيه النخب الحاكمة ،وتعمل
دائما على إفشال عمليات التحول الديمقراطي الفعلية وتدعم االنقالبات العسكرية والنخب التي تضمن الحفاظ
على مصالحها.
وتعتبر االوضاع المغرية في الدول المستقبلة من اهم العوامل المشجعة على الهجرة غير الشرعية ،اين يرتفع
مستوى المعيشة وتتوفر مناصب العمل نتيجة انخفاض معدالت النمو السكاني ،ويتمتع االفراد باالستفادة من
الخدمات الصحية والحريات والحقوق االجتماعية والسياسية ،وتوفر االمن واالستقرار ،ووجود افق افضل
لحياة كريمة.
انعكاسات الهجرة غير الشرعية :للهجرة غير الشرعية العديد من االنعكاسات السلبية على العديد من
المجاالت خاصة إلى الدول المستقبلة ،ومن اهمها:
النعكاسات الجتماعية  :تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى تغيير التركيبة االجتماعية خاصة بالنسبة للدول
المستقبلة للمهاجرين ،حيث تشكل نسبة الذكور من فئة الشباب االغلبية الساحقة من المهاجرين ،وهي
تشكل خالال كبيرا في التركيبة السكانية للبلد المصدر للمهاجرين الذي يصبح مجتمع يفتقر لفئة الشباب من
الذكور ،وفي المقابل يرتفع عدد هؤالء بنسبة كبيرة في البلدان المستقبلة للمهاجرين ،وهو ما يخلق عدم توازن
في التركيبة الديمغرافية تصاحبه مشاكل اجتماعية متعددة ،وتغيير في الخريطة السكانية .خاصة في ظل
التفاوت الكبير في نسبة النمو الديمغرافي حيث تتوقع االمم المتحدة نموا قويا في إفريقيا خالل ال ـ  50سنة
القادمة بمعدل  % 01.64مقابل معدل  % 00.24-في اوروبا(.تقرير ،2008 ،ص )29.كما ان الهجرة غير
الشرعية تثير مشاكل اجتماعية اخرى كلجوء المهاجرين إلى سبل اخرى لكسب عيشهم عند إخفاقهم في
الحصول على وظائـف عمل منتظمة ،فقد يمتهنون عمليات السرقة والنهب او النصب واالحتيال او استخدام
العنف او التسول او الدعارة او غيرها من االساليب والمهن غير القانونية للحفاظ على حياتهم وكسب قوت
يومهم ،وهو ما يضاعف ح جم المشاكل االجتماعية في الدول التي تستقبلهم.
النعكاسات القتصادية  :في هذا الجانب تعاني الدول المصدرة للمهاجرين نزيفا حادا في طاقاتها البشرية وفي
اليد العاملة الضرورية إلحداث التنمية واإلقالع االقتصادي ،خاصة إذا كان هؤالء المهاجرين من حاملي
الشهادات او من ذوي المستوى العالي ،حيث تعتبر فئة الشباب اكبر نسبة من المهاجرين وهي القوة العاملة
التي تضيعها الدول النامية .في حين تستفيد منها بالمقابل الدول المستقبلة كـقوة عاملة إضافية ،في ظل
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شيخوخة المجتمع االوروبي الذي يتوقع ان يفقد حوالي  30مليون نسمة مع حلول سنة  2050من مجموع
سكان اوروبا البالغ  738مليون نسمة(.تقرير اممي ،2017 ،ص )17.غير ان هذه اليد العاملة الوافدة تؤدي من
آ
جهة ثانية إلى اإلخالل باليات سوق العمل والتاثير في التوازن بين العرض والطلب نتيجة كـثرة العمالة
المتسللة(.مجدوب عبد المؤمن ،2014 ،ص )306،307.حيث يلجا إليهم الخواص لتدني اجورهم فينعكس
ذلك على ارتفاع نسبة البطالة بالنسبة للعمال المحليين ،ويعاني العامل المهاجر من جهة ثانية من
االستغالل.
أ
النعكاسات السياسية والمنية :تؤثر الهجرة غير الشرعية على العالقات واالستقرار السياسي واالمني للدول
المرسلة والمستقبلة للمهاجرين ،ومن اهم تلك االنعكاسات ما يلي:
 تؤثر على حسن العالقات السياسية والدبلوماسية بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم ،فتتبادلاالتهامات بشان التهاون في التعامل معهم ،حيث ترفض الدول االوروبية مثال استقبال المهاجرين االفارقة
والعرب وتلقي المسؤولية على بلدانهم االصلية فيما يخص التحكم في الرقابة على حدودها.
قد تستغلهم الدول المستقبلة في مخططات وبرامج تخريبية ضد بلدانهم او الغراض التجسس.استغاللهم من طرف الدول المستقبلة في إثارة النعرات الطائـفية والعرقية من اجل تقسيم بلدانهم بغرضاستغاللها ،ومثال ذلك السياسة التي تنتهجها فرنسا تجاه مستعمراتها التقليدية ،حيث تستغل بعض االقليات
والمهاجرين المقيمين على اراضيها للتدخل في شؤون بلدانهم.
 تستغل جماعات الجريمة المنظمة المهاجرين غير الشرعيين في نشاطاتها اإلجرامية ،بموجب حاجتهم إلىالعمل وصعوبة حصولهم عليه بدون وثائق ،وبالتالي يصبح المهاجرون مصدر تهديد امني.
النعكاسات الثقافية والحضارية :تطرح مسالة الهجرة غير الشرعية إشكاالت كبيرة في الجانب الثقافي
والحضاري ،حيث ان المهاجرين غير الشرعيين خاصة من المسلمين واالفارقة يواجهون إشكالية االندماج في
المجتمعات االوروبية ،ويلعب في هذا اإلطار عامل الدين المعيار االساسي حيث يعاني هؤالء من التهميش
والعنصرية بناءا على ديانتهم واصولهم ،وان هذه المعامالت العنصرية تدفع بهؤالء في بعض االحيان نحو
انتهاج سلوكيات عنيفة نتيجة إحساسهم بالرفض واالحتقار ،وتفاقمت هذه المشكلة بعد احداث  11سبتمبر
 ،2001حيث تضاعف إحساس االوروبيين بالخطر من المهاجرين المسلمين واشتدت ظاهرة االسالموفوبيا في
اوروبا .ومنه طرحت مسالة تواجد واندماج المسلمين في المجتمع االوروبي قضايا وموضوعات للنقاش العام،
مثل مكانة الدين في الحياة العامة والتسامح االجتماعي والعلمانية كسبيل وحيد للحداثة ،والهوية االوروبية
آ
وغيرها(.غربي محمد ،واخرون ،2014 ،ص )160.كما ساهمت ايضا الممارسات الغير حضارية للتيارات
واالحزاب اليمينية االوروبية المتطرفة ،التي تجمع دائما بين الهجـ ـ ـ ــرة والتطرف واإلجرام في تفاقم ظاهرة
العنصرية والرفض للمهاجرين(.دخالة مسعود ،2014 ،ص.)143.
أ
أ
ثالثا -تاثير التهديدات الال تماثلية على المن والستقرار في منطقة المتوسط:
لقد اصبحت التهديدات الال تماثلية خاصة الهجرة غير الشرعية من اكبر التهديدات في منطقة المتوسط،
وهي بذلك ترهن االمن واالستقرار في المنطقة ،وتفاقمت هذه التهديدات والتحديات في السنوات االخيرة،
حيث تصاعدت موجات الهجرة السرية بشكل رهيب عبر الصحراء الكبرى باتجاه شمال إفريقيا واوروبا ،وهذا
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ما اكد صحة التحذيرات التي اطلقها "نادي روما" في نهاية التسعينات ،حول زحف جماعي بالماليين من
صحاري إفريقيا الكبرى نحو اوروبا(.شاكر ظريف ،2016 ،ص )12 ،11.واكدته العديد من المنظمات الدولية
في إحصائياتها ،حيث رصدت الهيئة االوروبية المختصة بمراقبة حدود االتحاد االوروبي ،تدفق غير مسبوق
في تاريخ القارة االوروبية للمهاجرين غير الشرعيين ،حيث بلغ  25.000مهاجر غير شرعي خالل اربعة اشهر
االولى فقط من سنة (.2014مطاوع محمد ،2014 ،ص )22.وكان قد سجل اكبر نسبة سابقا سنة  2011مع
بداية ثورات الربيع العربي اين وصل إلى  140.000مهاجر غير شرعي (Paul Adams, 2014).وهذا ما يؤكد ان
الواقع االمني في منطقة المتوسط اصبح اقل صالبة ،حيث اتضحت هشاشة المنظومات االمنية للدول
المنطقة بضفتيها الجنوبية والشمالية في مواجهة هذه التهديدات عموما والهجرة غير الشرعية على وجه
الخصوص ،ويتضح ذلك في العديد من مظاهر الال امن والال استقرار التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أ
تفاقم التهديدات المنية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية:
انتشار كبير لشبكات وعصابات نقل المهاجرين غير الشرعيين ،سواء العصابات التي تنقل المهاجرين فيالصحراء اإلفريقية نحو الشمال ب ًرا ،او المختصة في نقلهم من سواحل الضفة الجنوبية للمتوسط عبر القوارب
في البحر نحو السواحل الجنوبية للدول االوروبية ،فهذه الجماعات اصبحت اكـثر احترافية في القدرة على
تجنب مراكز الحراسة االمنية واستخدام وسائل االتصال المتطورة وغيرها من وسائل تسهيل نقل المهاجرين.
ارتفاع نسب ممارسة الجريمة المنظمة بالنسبة للمهاجرين ،حيث اصبحت ذات مستوى عابر للحدودالوطنية (جريمة عالمية) ،وهو نمط جديد من حيث نوع الجريمة ،واسلوبها ،وكيفية ارتكابها(.سالم احمد
رشاد ،2010 ،ص)24 ،23.
انتشار مكاتب الوهم وكذا مواقع شبكات االنترنت والنصب اال ئـتماني ،وهي مكاتب وهمية من المفترض انهاتقوم على نقل العمالة نحو الخارج ،فهي تغرر بضحاياها الراغبين في السفر والهجرة ،من خالل التوقيع معهم
على عقود عمل وهمية ،حيث تجمع من هؤالء المهاجرين مبالغ مالية معتبرة ثم تخلف بالتزاماتها تجاههم،
فيتعرضون إلى عمليات نصب واحتيال تنتهي بهم إلى االستغالل مثل امتهان اعمال قاسية او خطيرة او اللجوء
إلى العنف والجريمة.
ارتفاع نسبة المهاجرين المعرضين للموت غرقا في عرض البحر االبيض المتوسط ،وهي عبارة عن جرائمإنسانية تتحمل مسؤوليتها كل دول المنطقة .حيث شهدت العقود االخيرة ارتفاع كبير جدا في نسبة
المهاجرين المعرضين لخطر الموت غرقا في عرض البحر ،فاكـثر من  22.400شخص قضوا وهم يحاولون
االنتقال بالقوارب عبر البحر االبيض المتوسط نحو اوروبا في الفترة من سنة  2000إلى سنة  ،2014اما في سنة
 2015وحدها تم إحصاء  1.770متوفي ،وبذلك صنف من اكـثر المعابر خطورة في العالم(.تقرير اممي،2015 ،
ص.)20.
أ
أ
تاثير الهجرة غير الشرعية على استقرار المنظومة الوروبية:
ضعف التنسيق السياسي واالمني وإشكالية غياب اقتراب اوروبي موحد للتعامل مع مسالة الهجرة غيرالشرعية ،خاصة بين الدول االوروبية جنوب المتوسط اال كـثر تضررا من المهاجرين ،والدول االوروبية في
الشمال االقل تضررا(.مطاوع محمد ،2014 ،ص )24.وتعتبر قضية االعباء المالية اكبر إشكالية في هذا
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اإلطار (Bonnici Therese, 2014).وهو ما انعكس على إرادة وقدرة الدول االوروبية مشتركة في مواجهة
الظاهرة بجدية وبسياسات اكـثر فعالية ،ومن جهة ثانية ضعف جهود الدول العربية في الضفة الجنوبية ايضا
في هذا اإلطار ،خاصة وان بعضها يعاني من غياب االستقرار السياسي واالمني بعد ثورات الربيع العربي مثل
ليبيا وتونس ومصر.
تقدم قضية الهجرة غير الشرعية في اولويات االجندة االمنية االوروبية ،حيث اصبحت اولوية االولويات فيالسنوات االخيرة ،بعد اصابت السياسات االوروبية باختالالت عميقة في مجال التوافق االوروبي حول اولوية
آ
التهديدات االمنية واال ليات الضرورية الواجب اعتمادها .حيث تمخض عن ذلك تاسيس وكالة اوروبية للتعاون
وإدارة الحدود الخارجية تعرف باسم  FRONTEXفي  26اكـتوبر  ،2004ثم تبني ما عرف باالقتراب العالمي
للهجرة  Global Approach to Migrationسنة  ،2005والذي مثل بعد خارجي جديد للسياسة االوروبية
المشتركة للهجرة ،من خالل عدم تركيزه على التعامل االمني فقط لمواجهتها والدخول في شراكات حقيقة للحد
من تدفق المهاجرين(.مطاوع محمد ،2014 ،ص )30.31.وذلك من اجل دعم التعاون من الناحية العملية
وتنسيق عمليات مشتركة لدولها االعضاء في ظل التزايد الرهيب لعدد المهاجرين إلى اوروبا بعد اندالع ثورات
الربيع العربي.
رابعا -السياسات المعتمدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط:
لمدى عقود من الزمن في إطار التعاون االورو-متوسطي واالورو-مغاربي تعاملت منظـ ـ ــومات التعاون
المشتركة شمال جنوب على غرار مسار برشلونة وما قبلها في محاربة الهجرة غير الشرعية ،من خالل اإلجراءات
االمنية البحتة ،والتي اعتمدت اساسا على المواجهة االمنية لحماية الحدود من تدفقات المهاجرين غير
الشرعيين ،غير ان تلك السياسات لم تحقق االهداف المنشودة  ،وعلى العكس من ذلك استمرت الهجرة في
ارتفاع نسبها عام بعد عام .وبلغت خطورتها مستويات كبيرة جدا حيث اكدت بعض اإلحصائيات لمنظمات غير
حكومية بان ضحايا الهجرة غير الشرعية اكـثر من ضحايا اإلرهاب ،فقد غرق حوالي  30.000مهاجر غير
شرعي(.عمروش عبد الوهاب ،2014 ،ص )220.والجل ذلك تغيرت السياسات التعاونية شمال جنوب في
المتوسط نحو إستراتيجية اشمل تقوم على المزاوجة بين السياسات االمنية العالجية ،وسياسات اخرى ال كـثر
اهمية وعمق وهي السياسات التنموية الوقائية ،وذلك على غرار مجموعة  5+5وسياسة الجوار االوروبية،
واالتحاد من اجل المتوسط.
أ
السياسات العالجية (المواجهة المنية):
اتخاذ إجراءات امنية جديدة لتشديد الرقابة على الحدود ،والرفع من مستوى التنسيق االمني وتبادلالمعلومات بين دول ضفتي المتوسط ،حيث قرر قادة االتحاد االوروبي اعتماد إطار استراتيجي شامل جديد
للتعامل مع المهاجرين ،انطالقا من تاريخ  18نوفمبر  2011عرف باقتراب االتحاد االوربي العالمي الجديد
الخاص بالهجرة والحركة The New EU Global Approach To Migration And Mobility
( (Eisele, P.04).)GAMMوالذي كان يهدف إلى تقليل المخاوف االمنية من الهجرة ،غير ان السياسات
والواقع اثبتا عكس ذالك ،حيث تحولت قضية الهجرة غير الشرعية في اوروبا إلى قضية امنية ،تتطلب
استمرار تعزيز اإلجراءات االمنية الصارمة في مجار حراسة الحدود البحرية الجنوبية.
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االستخدام المكـثف للتقنيات الحديثة ووسائل المراقبة البحرية من طرف معظم الدول االوروبية الجنوبية(اليونان ،ايطاليا ،فرنسا ،اسبانيا) ،لمراقبة الحدود وتزويدها باجهزة اإلنذار المبكر (إنشاء بنك معلومات
اوروبي) ،ومضاعفة عدد المختصين العاملين على تلك االجهزة للتحكم في تدفقات المهاجرين ونقلهم إلى
اماكن التجميع (معسكرات االحتجاز) التي جاءت في القانون الجديد الصادر عن البرلمان االوربي سنة ،2008
وذلك تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم(.سالم احمد رشاد ،2010 ،ص )30.وفي هذا اإلطار طالبت المانيا
وبريطانيا نقل مراكز التجميع هذه إلى دول شمال إفريقيا من اجل التقليص من المسؤولية االتحاد االوروبي.
تشديد العقوبات الموجهة ضد عناصر شبكات وعصابات تهريب البشر ،وكذا وضع قواعد للهجرة والتوسعالتدريجي في خلق قواعد شرعية لها بما يتوافق مع السياسات الداخلية للدول االوروبية(.سالم احمد رشاد،
 ،2010ص )30.وهو ما من شانه توجيه المهاجرين نحو القنوات الشرعية وتقليص اللجوء إلى الهجرة غير
الشرعية.
السياسات الوقائية (دعم التنمية):
اعتبار التنمية في دول جنوب المتوسط المخرج االساسي الحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتزايدة بوتيرةسريعة ،ومن اجل ذلك انطلقت المساعي االوروبية من ضرورة تحقيق تنمية سياسية في هذه الدول،
وتتطلب إقامة انظمة حكم ديمقراطية تقوم على اساس احترام الحقوق والحريات االساسية ،وتمكين االفراد
من المشاركة في الحكم باعتماد سياسات االنفتاح والحكم الراشد ،وتتدعم بتنمية اقتصادية هادفة إلى
استغالل افضل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية الكبيرة لدول شمال إفريقيا والصحراء ،من اجل دفع
عجلة التنمية االقتصادية بتطوير الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات ،للقضاء على البطالة وتحسين مستوى
المعيشة ،وكذا التنمية االجتماعية للقضاء على التهميش وتحسين مستوى التعليم والصحة وكل االسباب
العميقة التي تجعل المواطن يفكر في الهجرة.
حاولت من جهتها الدول اإلفريقية ايضا في العديد من المبادرات دعم الجهود التنموية على اراضيها جنبا معجنب مع الجهود االوروبية ،وتعتبر اإلستراتيجية اإلفريقية المعلن عنها في اجتماع الجزائر في افريل 2006
تحت عنوان "الهجرة والتنمية" اهم مبادرة في هذا اإلطار ،والتي تاسست على اربع نقاط اساسية هي :اوال/
الهجرة والتنمية .ثانيا /الهجرة والسلم واالمن واالستقرار .ثالثا /الهجرة وحقوق اإلنسان .رابعا/الهجرة والموارد
البشرية(.عمروش عبد الوهاب ،2014 ،ص )224 ،223.غير ان الدول اإلفريقية اثبتت بكل وضوح فشلها في
كل مخططاتها التنموية نظرا لغياب اإلرادة والجدية واإلمكانيات.
هندسة استراتيجيات هادفة إلى إدماج المهاجرين في المجتمعات االوروبية ،لتفادي النظر إليهم كعبء علىالدولة وكخطر على المجتمع ،مع مراعاة مصالح الدول وسيادتها وامنها ،ويخضع في هذا اإلطار المهاجرين إلى
فترات من اختبار المواطنة ،حيث يستفيد من فترة إقامة تجريبية تحت المراقبة قابلة للتجديد من اجل تحديد
مستوى اندماجه في المجتمع ومدى قابلية تقنين اوضاعه نهائيا.
أ
خامسا -مستقبل امن المتوسط في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية:
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رغم جهود التعاون االمني المبذولة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية في المتوسط خالل عقود من
الزمن ،غير ان امواج المهاجرين بقيت تتضاعف سنويا ،وهذا ما يؤكد فشل السياسات المعتمدة في هذا
اإلطار ،ويتضح ذلك من خالل العديد من المؤشرات.
أ
مؤشرات فشل سياسات مواجهة الهجرة غير شرعية وانعكاسها على امن المتوسط :هناك بعض المؤشرات
التي تنبئ بفشل السياسات المعتمدة في منطقة المتوسط لمحاربة الهجرة غير شرعية ،واستمرار تدفق
المهاجرين بنسب كبيرة تاثر بشكل َ
جدي على االمن واالستقرار في المنطقة ،ومن اهم هذه المؤشرات ما يلي:
الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط محدودة جدا وغير متكافئة معحجم الهجرة وقوة تدفق المهاجرين ،فمعظم دول جنوب اوربا تفتقد لإلمكانيات الالزمة لمراقبة حدودها
البرية وشواطئها البحرية ،وذلك في ظل غياب إستراتيجية اوروبية إفريقية مشتركة لمحاربة الهجرة غير
الشرعية.
غياب الثقة والتملص من المسؤولية بين الطرفين االوروبي واإلفريقي ،تعتبر االعباء المالية اكبر إشكاليةتعيق جهود التعاون والتنسيق لمكافحة الظاهرة حيث ترفض دول اوروبا الشمالية تحمل تلك االعباء العالية
التي تحاول ان تفرضها دول اوروبا في الجنوب ،وهي المتضرر اال كبر خاصة اليونان وايطاليا واسبانيا.
 غياب اإلرادة لدى الدول اإلفريقية في الشمال (الجزائر ،تونس ،ليبيا ،مصر ،المغرب) ،حيث تعتبر هذهالدول دول إرسال (بالنسبة لمواطنيها المهاجرين نحو اوروبا) ودول عبور ايضا (بالنسبة لرعايا الدول
اإلفريقية) ،فهي ال تبذل مجهودات كبيرة في مراقبة حدودها البحرية ،وتدعو دائما الدول االوروبية لتمويلها
من اجل القيام بهذا الدور.
عدم االستقرار الذي تشهده منطقة شمال إفريقيا بعد ثورات الربيع العربي (منذ سنة  ،)2011حيث اصبحتاالوضاع االمنية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة تشجع بشكل كبير على الهجرة ،فقد شهدت السواحل
االيطالية وحدها سنة  2014استقبال حوالي  170.000مهاجر غير شرعي(.تقرير اممي ،2015 ،ص.)20.
أ
شروط نجاح سياسات محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز امن المتوسط:
ضرورة تفعيل االتفاقيات المبرمة بين دول المتوسط فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ،والتي تنص علىتخصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها كل دولة اوروبية ،حتى وان كانت الحصة محدودة
فإنها ستساهم بنسبة في الحد من الظاهرة إلى جانب اإلجراءات االمنية االخرى.
 تطوير إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب إصالحات عميقة على مستوى دول تصدير الهجرة ،تساهم فيها الدولاالوروبية مساهمة مادية ،تعمل على وضع سياسات تنموية مستديمة اكـثر فاعلية من خالل خلق مشاريع
وإنجازات ملموسة تدعم استقرار المهاجرين في موطنهم االصلي ،وتساهم عمليا في خلق فرص الشغل
للمهاجرين ،وتساهم في تقليص نسب الفقر وتقليص الفوارق المجتمعية وانسداد االفق ،وتقوم على اسس
احترام حقوق اإلنسان وحفظ كرامة المهاجرين(.غربي محمد ،آواخرون ،2014 ،ص.)54.55.
ضرورة تخلص الدول االوروبية من سياسة الهجرة االنتقائية ،القائمة على اساس اختيار المهاجرين ذويالشهادات والكـفاءات المهنية وإعطائهم فرص للعمل والتسوية القانونية واإلدماج في المجتمع االوروبي
آ
وحرمان المهاجرين االخرين منها ،فهذه السياسة اصبحت وسيلة ممنهجة الستنزاف الكـفاءات واالدمغة من
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الدول النامية وهي التي تحتاجها في مسارها التنموي ،فالدول اإلفريقية تفقد سنويا اكـثر من  25الف من
حاملي الشهادات الجامعية لصالح الدول االوروبية.
خاتمة:
اثبتت السياسات والجهود المبذولة لمحاربة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط محدوديتها وعدم
كـفايتها ،فدول المنطقة فشلت في خلق تعاون استراتيجي فعال فيما بينها لمواجهة الظاهرة ،وذلك الن
جهودها اتسمت بالتملص من المسؤولية ،والتهرب من تحمل االعباء المالية الالزمة من اجل تحقيق نتائج
ملموسة على ارض الواقع ،فرغم رفع مستوى التعاون في الجانب االمني ،غير ان محاربة هذه الظاهرة كانت
تتطلب سياسات اكـثر عمقا ،وتتطلب استراتيجيات تقوم على إحداث إصالحات عميقة في دول شمال ووسط
إفريقيا ،تترتب عنها انطالقة فعلية لتنمية مستديمة في المنطقة تعالج المشاكل الجذرية التي كانت سببا في
إنتاج الهجرة غير الشرعية.
قائمة المراجع:
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آ
الترجمة ال لية للنص العربي :واقع ترجمي ام سراب رقمي؟
د.زكرياء محي الدين يوسف ،جامعة الجزائر  2ابو القاسم سعد هللا ،معهد الترجمة ،مخبر ترجمة الوثائق
التاريخية ،الجزائر
ا.د مليكة النوي ،جامعة الحاج لخضر-باتنة  ،1قسم اللغة واالدب العربي ،الجزائر
مقدمة:
ال تبحث هذه الورقة في هيمنة الثورة التكنولوجية والرقمية اك ثر من محاولتها الغوص في التراث والجديد
المعرفي والعلمي الذي لطالما انتقل بين اللغات والشعوب والحضارات عن طريق الترجمة التي انفتحت
باالمس القريب على عوالم جديدة في كل مجاالت المعرفة والتقانة ،ومن هذه المجاالت نتطرق في هذا البحث
آ
آ
إلى المعالجة اال لية للغة العربية التي تقف وراء الترجمة اال لية التي ّغيرت بدورها طرق تحليل الك تابة من
الورقية إلى الرقمية.
إن خصائص اللغة العربية  -من حيث اصواتها وصرفها وتراكيبها  -جعلت المختصين في حقل اللسانيات
آ
والترجمة الحاسوبية يهتمون بقضايا المعالجة اال لية للغة العربية ،ولعل هذه المعالجة ال تتحقق إال إذا كان
هناك إلمام بمستويات التحليل اللغوي .فما مدى استثمار التقنيات الحاسوبية في الظواهر اللغوية واللسانية
آ
والترجمية؟ وهل استفادت الترجمة اال لية بالقدر الكافي من اللسانيات الحاسوبية وهذه االخيرة من التراث
النحوي العربي؟ اي المستويات اللغوية عرف اهتماما اكبر في التحليل اللساني الحاسوبي من اجل ترجمة آالية
آ
صحيح من طرف الروبوت اثناء عملية الترجمة اال لية؟
ادق؟ كيف يتم فك اللبس الداللي بغية ٍ
فهم ٍ
آ
عرفت مستويات التحليل اللغوي اال لي إشكاالت متعددة ،إن على مستوى التحليل الصوتي او الصرفي،
المترجم،
التركيبي او الداللي ،والهمية الداللة في فهم المعنى كانت لنا وقفة مع فك اللبس الداللي لدى ِ
آ
البشري واال لي ،فكما يوضح جوزف طانيوس لبس في الصفحتين  19-18من ك تابه "المعلوماتية واللغة واالدب
آ
ُ
والحضارة (الرقم والحرف)"؛ إن المعالجة اال لية للغة العربية"تدور على محورين اساسيينُ :نظم برمجة فروع
آ
اللغة المختلفة ،والتطبيقات اللسانية التي تدور عليها .اما نظم برمجة اللغة المختلفة فهي :نظام الصرف اال لي
ُي َعنى بتحليل الكلمات إلى جذرها ،وتفكيكها من السوابق واللواحق ويبين ميزانها الصرفي ( )...اما نظام النحو
آ
اال لي فيحلل بنية الجملة ،من حيث ترتيب عناصرها ،والعالقات التركيبية والوظيفية التي تربط بينها ،ويعطي
آ
كل كلمة فيها موقعا إعرابيا ( )...ونظام التحليل الداللي اال لي ُي َعنى بالوجوه الممكنة من المعاني التي يمكن ان
ترد عليها المفردات ّ
المكونة للجملة"(جوزف طانيوس لبس .)2012 ،وهو بالتقريب ما يحدث في عقل اإلنسان
مترجما ،إال ان نظم برمجة فروع اللغة المختلفة
حين يتلقى نصا مقروءا او مسموعا ،سواء اكان متلقيا عاديا ام ِ
ال تكاد تحقق الهدف المنشود ما لم تدعمها التطبيقات التي تقوم عليها ،والتي يقول جوزف في الصفحة  20من
آ
آ
المرجع نفسه انها"تشتمل على المعاجم اال لية -الترجمة اال لية -اإلحصاء اللغوي -التدقيق اللغوي -التشكيل
آ
آ
اال لي -الفهرسة اال لية("...جوزف طانيوس لبس.)2012 ،
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تكمن اهمية الدراسة في توضيح واقع المحتوى الرقمي العربي وكيفية معالجته بغرض إفهام المنطاق الترجمي
المترجم البشري عبر خبرته ،وكذا تنسيق جهود الحاسوبيين
المتخصص عبر الخوارزميات ما كان سيفهمه ِ
آ
واللغويين والمترجمين والمصطلحيين الناطقين بلغة الضاد لتطوير المعالجة اال لية للغة العربية ،وتوضيح
مدى مالئمة تصميم قواعد البيانات بالعربية للمعايير الدولية .إن هذه المجهودات تسعى اساسا إلى ان تصل
آ
مواقع وتطبيقات الترجمة اإللك ترونية إلى ترجمات الية موثوقة بالنسبة للمتخصص وغير المتخصص.
كما نحاول من خالل هذه الورقة البحثية تعريف المهتمين بقضايا حوسبة الترجمة من اللغة العربية بواقع
آ
المعالجة اال لية لهذه االخيرة في عدد من المواقع والتطبيقات المتخصصة في الترجمة من وإلى لغة الضاد،
آ
آ
آ
سواء تعلق االمر بمعالجة نظام الصرف اال لي ،او نظام النحو اال لي ،او نظام التحليل الداللي اال لي .وتع ّد
الطبيعة الصرفية والنحوية وحركات التشكيل في العربية من اهم ما يجعلها صعبة من ناحية قابليتها للمعالجة
آ
اال لية ،فناد ًرا ما نجد النص المصدر مشكوال بطريقة تنفي اللبس الصرفي والداللي والنحوي عن اال لفاظ
المستخدمة.
من اهداف الدراسة ايضا توضيح كيفية فك اللبس عبر مستويات التحليل اللغوي ،من خالل محاولة منا
آ
لتقييم نماذج للمعالجة اال لية للغة العربية على الشابكة ،ما من شانه تسليط الضوء على نتائج الترجمة حسب
واحد يختاره حسب ما افضى إليه ذكاءه االصطناعي.
فهم الروبوت عبر ترجيحه
ترجمي ٍ
ٍ
الحتمال ّ ٍ
بيانات عن الجانب النظري
تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي اثناء إعداد هذه الدراسة ،وذلك بجمع
ٍ
وإسقاطها على امثلة تطبيقية ،متوسلين بمجموعة من الك تب التي تعرضت لهذا الموضوع مثل ك تاب
آ
"المعالجة اال لية للغة العربية :المشاكل والحلول"لسلوى حمادة ،و"العربية نحو توصيف جديد في ضوء
اللسانيات العربية"لنهاد الموسى ،و"المعلوماتية واللغة واالدب والحضارة (الرقم والحرف)" لجوزف طانيوس
لتحليل اعمق لهذه الظاهرة الدخيلة على لغة الضاد وعلى اللغة بصفة
لبس،وغيرها من االعمال التي ّمهدت
ٍ
آ
عامة .اما الدراسة التطبيقية فتم فيها اعتماد جداول توضيحية لمراحل التحليل اال لي للفعل واالسم والجملة،
مع اإلشارة إلى االحتماالت التي يزودنا بها الحاسوب في عملية فك اللبس ،ومقارنتها مع تلك التي قد ترد في
المترجم البشري من العربية.
عقل ِ
آ
 .1المعالجة ال لية للغة العربية
 1.1حوسبة اللسانيات من الورقية الى الرقمية :قد ال يستقيم التحدث عن اللسانيات الحاسوبية التي افضت
آ
إلى نمذجة المعايير المتبعة في المعالجة اال لية دون التطرق بإسهاب للبرمجة ،فقد ك تب جوزف في الصفحة
 158من المرجع السابق ان"البرامج هي روح الكومبيوتر .والبرمجة عملية ك تابة برنامج لحل مسالة معينة ،ثم
ّ
صوابيته ،وإعداد الوثائق الضرورية لدعمه ،واالستفادة منه على افضل وجه"(جوزف
اختباره للتاكد من
ّ
طانيوس لبس)2012 ،؛ إذ إن المعدات الحاسوبية مجرد هياكل ال روح فيها ،اما لغة البرمجة فيعتبرها اك ثر
من واحد ومنهم جوزف في الصفحة  158من المرجع ذاته":مجموعة من التعليمات واالوامرُ ،تك تب وفق
مجموعة من القواعدُ ،وتستعمل لبناء برامج ( )...فالبرمجيات رفيق دائم يصاحب العتاد خالل مراحل ابتكاره
آ
وتصميمه واستخدامه"(جوزف طانيوس لبسً .)2012 ،
بناء على هذا فالمعالجة اال لية للغة هي عمليات
آ
آ
وحسابات تضطلع بها اال لة بهدف معالجة نصوص وحوارات ،والشاهد ان تجسيد المعالجة اال لية ّللغة مرهون
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بتوفر مجموعة من الوسائل والتقنيات تتعلق ب اللسانيات ،والمعلوماتية ،والرياضيات من جبر وإحصاء
ومنطق ،والذكاء االصطناعي* ،وعلم النفس التجريبي** .لذا فإن وظيفة اللسانيات النظرية قد تقتصر على
ّ
شامل للغة ،لكن حوسبة اساساتها تتجاوز تلك المرحلة إلى تعبيد الطريق للسانيات الحاسوبية
تقديم ٍ
وصف ٍ
آ
التي تعمل بدورها على تحديد اختيارات الحلول المثلى في الخوارزميات وبرامج المعالجة اال لية.
تسعى العربية الحاسوبية إلى تطويع اللغة العربية إلى لغة رقمية ،ورغم التطور السريع الذي عرفته
البرمجيات الحاسوبية ،إال ان اللغة العربية على الشابكة ال تزال تعرف إشكاالت بدائية قياسا بهذا الزمن .وفي
المقابل فقد عرفت تكنولوجيا الحاسوب في الشرق والغرب تطورات متسارعة سمحت لها برقمنة لغاتها بصورة
افضل واسرع ،مستندة إلى احدث النظريات اللسانية الحاسوبية التي تسعى إلى تطبيق نتائج الدراسات
ً
معتمدة في ذلك على القواعد الحاسوبية مع مراعاة خصوصيات الظواهر اللغوية.
العلمية ّللغات،
تعنى اللسانيات الحاسوبية بالمحاوالت العلمية الجدية التي من شانها التنسيق بين عدة تخصصات وعلوم
تضافرت لتخرج لنا هذا المولود الجديد الذي اسهم في رقمنة اللغات وتمهيد الطريق امام ثورة ترجمية تنهل من
آ
محاو ًلة تحيينها وتطبيقها على االرضية الرقمية .بيد ان المعالجة اال لية للغة
تقنيات واساليب الترجمة التقليدية ِ
الضاد كانت قد عرفت ،منذ بدايات هذه الحركة ،معوقات عديدة قبل وبعد دخولها حلبة التكنولوجيا؛
فحوسبة المعجم العربي مثال صادفت عراقيل ك ثيرة منها ما سعت سلوى حمادة إلى تحليلها في ك تاب
آ
"المعالجة اال لية للغة العربية :المشاكل والحلول" في الصفحة  14من خالل "رسم منهجية لكيفية إثراء
المعجم العربي بعمل معاجم فرعية تعمل معا بالتنسيق الحاسوبي فيما بينها :كالمعجم الصرفي ،ومعجم
المترادفات واالضداد والمشترك اللفظي ،ومعجم االخطاء الشائعة ،ومعجم التعبيرات المتداولة ،ومعجم
المركبات االسمية ،ومعجم المركبات الفعلية ،ومعجم التطور الداللي لال لفاظ ،ومعجم اال لفاظ العامية
الدارجة" (سلوى حمادة ،) 2009 ،والهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية تستوعب القديم والجديد من مفردات
وعبارات مهجورة ومشهورة في لغة الضاد.
إن ما يمكن مالحظته هو ان جينيالوجيا*** معاجم العصر الورقي تتواصل في الثقافة الرقمية ،فهي
المسئولة عن إفراز معاجم عصر المعلوماتية التي شكلت بدورها نقلة نوعية في تاريخ الفكر المعاصر والمعارف
الحديثة ،لتستمد المعاجم اإللك ترونية شرعيتها من المعاجم الورقية حيث ُتعتبر َ
إطارها المرجعي الذي تستند
إليه ،رغم ان الثورة الرقمية كانت باالمس تشكل  -على االقل في الثقافة العربية  -قلقا حضاريا؛ قلقا على
الذات وعلى المستقبل ،بل ما كان منها باالمس مرفوضا امسى اليوم مفروضا .ولما كانت اللغة العربية مطالبة
بان تنتج خطابها وسط هذا العالم الرقمي ،فقد كان عليها ان تتواصل مع هذا العالم االفتراضي بادواته
ووسائله ،وللوصول إلى كل هذا كان ّ
البد من حمل سالح العصر ،سالح التكنولوجيا الرقمية.
آ
آ
 2.1اليات المعالجة والترجمة ال ليتين :إذا كانت اللغات البشرية قد تجاذبتها فرضيات ونظريات حول
آ
وجودها ونشاتها وتطورها ،فإن المعالجة اال لية ّللغة اليوم تعتبر تحصيال لمجموع النظريات السابقة مع
آ
االستفادة من الثورة المعرفية التقنية ،وهي بذلك كم يرى جوزف في الصفحة "17تنتمي  -المعالجة اال لية للغة
 إلى فرع جديد من فروع علم اللغة ُيطلق عليه اسم "اللسانيات الحاسوبية" [.]computationallinguistics222
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وهو علم يبحث في اللغة البشرية كاداة طيعة لمعالجتها بالحاسوب ،اي انه يدرس اللغة من منظور حاسوبي"
(جوزف طانيوس لبس.)2012 ،
إن الثورة الرقمية ،بالعودة إلى تاريخها ،لم تنشا من عدم ،بل كان للمناهج العقلية دور في ظهورها،
والمنهج الديكارتي [رونيه ديكارت] بقواعده المنطقية العقلية كان ملهما للعديد من الباحثين والدارسين
ومنهم تشومسكي الذي اخضع دراسة اللغة البشرية للمنهج العقلي ولقواعد هذا المنهج المستنبطة من العلوم
الرياضية والهندسية .فالمعرفة تمر بمراحل تعد البنية التصورية اوالها؛ يقول عبد القادر الفاسي الفهري في
الصفحة الرابعة من ك تابه "المعجمية والتوسيط"" :إن المفردات ما هي إال بنيات مركبة مكبوسة
( (compressedوالكلمة تجميع لما كان يمكن ان يكون جمال .ومن هنا كان تحليل المفردة ال يختلف اساسا
عن تحليل الجملة ،وضوابط النحو [بالمعنى العام الذي يعني نظام القواعد] ال ينطبق على الجمل فقط ،بل
ينطبق كذلك على المفردات ...وان المعجمية ( (lexicalizationال يمكن ان تكون محددة في الكلمات او
المفردات ،بل إن الوحدة المعجمية قد تكون مفككة ومبعثرة في عدد من الكلمات" (عبد القادر الفاسي
الفهري ،)1997 ،وهو ما حمل اللغويون والمعجميون والمترجمون ّ
هم استيعابه ثم نقله لخبراء الحاسوب
واخصائي ي تكنولوجيا المعلومات من مبرمجين قصد إسقاطه على طريقة فهم الروبوت وتحليله ّللغة العربية
مقترحات لترجمتها؛ إذ ال تصح  -في حاالت عديدة  -ترجمة االمثلة والتعبيرات
قبل واثناء البحث عن
ٍ
البشري آ
واال لي التفطن بان بعض المفردات إن هي إال حلقة في سلسلة
بالمترجم
االصطالحية حرفيا ،بل يجدر
ِ
ً
ترجمية ال يمكن ترجمتها إال كاملة ،ففصل المفردات عبر ترجمتها بصورة روتينية او حرفية قد يخل
وحدة
ٍ
ٍ
بالمعنى الحاملة له تلك الوحدات الترجمية.
لذا فالمعنى المحمول في جملة قد تحمله مفردة واحدة ،وفي ذلك إحالة إلى ما ذكره ابن مالك في اال لفية:
"كالمنا لفظ مفيد كاستقم" .ف (استقم) لفظة مفردة ّ
اعل
نعبر بهاعن جملة؛ النها متضمنة للفعل (استقم) ولف ٍ
مستتر تقديره ا َ
نت،وبذلك يكون تحليل المفردة ال يختلف ك ثيرا عن تحليل الجملة في مواضع ك ثيرة .اما
جاكندوف فقد ك تب في الصفحة  72من ك تابه "علم الداللة والعرفانية"" :يمكن ان تكون البنية الداللية
مجموعة فرعية من االبنية التصورية" (راي جاكندوف،)2010 ،فإنتاج البنية الداللية -حسب جاكندوف -
اساسه اصطالحية البنية التصورية التي تعد نتاجا لخبرات اإلنسان الحياتية ،ومن ثم فإن للعوامل النفسية
المرتبطة باإلدراك دورا بالغا في تعضيد اللغة البشرية إلنتاج البنية التصورية المتضمنة لعلم الداللة اإلدراكي،
آ
وهو ما ال ينطبق على اال لة (الروبوت) ،إال إذا اعتبرنا ان التجارب "الحياتية" لهذا االخير مستمدة اوال واخيرا
مما يجده في ذاكرة الترجمة ضمن قاعدة بياناته التي قد تحتوي على ماليير المعلومات المفهرسة والوحدات
اللغوية َ
المترجمة كما هو الحال مع خدمة جوجل للترجمة.
آ
لية ّللغة العربية البد ان
 3.1العربية من الورقية الى الشبكية :من المنطقي القول بان التاسيس
لمعالجة ا ٍ
ٍ
يستمد روحه آوالياته من المرجعية والثقافة والحضارة العربية ،وذلك برسم منهجية علمية تعتمد على مجموعة
من اإلجراءات التي تك فل توصيف اللغة العربية على حد تعبير نهاد الموسى في ك تابه "العربية نحو توصيف
جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية"؛ إذ ان تجسيد مشروع لغوي آالي عربي يتطلب عمال تجتمع فيه االفراد
والمؤسسات ،مع التعويل على العقل العربي او الناطق بالعربية ،وعلى خصائص لغة الضاد كوسيلة لترجمة
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النتاج الذهني للكاتب او المتكلم بلغة الضاد .لكن تحقيق هذا كله ،او حتى جزء منه ،يتطلب التاسيس
آ
لشرعية المعالجة ثم الترجمة اال لية للمعارف والمفاهيم التقنية والنحوية والصرفية العربية ،ما جعل هذه
الورقة تتفحص اللغة العربية المرقمنة وترجمتها ،هاتين الظاهرتين الجديدتين ،اللتين تعدان نتاجا لتحوالت
آ
آ
حاصلة في منظومة الفكر الترجمي وفي اليات الترجمة اال لية.
هكذا واصلت االبحاث اللسانية تطورها ،لتكون اللغة عند دي سوسير واقعا اجتماعيا ،وعند سابير حقيقة
ثقافية ،لتبرز السلوكية عند بلومفيلد ،والمنهج التوليدي التحويلي عند تشومسكي ،والمنهج الوظيفي في حلقة
براغ "المدرسة الفونولوجية" ،ونحو الخانات عند بابك ،والنحو العالقي عند هلمسلف ،لتستوقفنا سياقية
فيرث ،وفلسفة فريجة التحليلية ،لتظهر الدراسات التداولية ...كل هذه المحاوالت اسست لمعرفة لسانية
انطلقت من الغرب لتضعنا امام مبحث جديد؛ إنه هندسة اللغة المحوسبة التي ّ
تعول في معالجتها لمستويات
اللغة العربية على الذكاء االصطناعي الذي يرى المختصون ان مقدرته تلجم بعدم وجود تحليل دقيق لمضمون
المترجم اإللك تروني ترجمته إلى النص الهدف.
النص المصدر باللغة العربية ،ما قد ينتج التباسا حينيحاول ِ
آ
عرفت المعالجة اال لية للغة العربية إشكاالت جمة ،ما جعل الحاسوبيين يفكرون في الشبكة الداللية
(المكانز) ال تي تسهم في إنشاء قاعدة معرفية تهتم بتصنيف المفاهيم ،ومن بين تلك المفاهيم التي اهتمت بها
الشبكة الداللية نجد :االضداد ،مشكلة الضمائر ،التشكيل والحركات ،اللبس النحوي الناتج عن تركيب
الجملة مثل" :التقيت بمبدع الكالم الجميل" ،فهل الجميل صفة للكالم ام للمبدع؟ وكذا اللبس الناتج عن
خروج االستفهام عن معناه الحقيقي إلى اغراض اخرى مثل الذي نجده في النص الق آراني﴿ :فهل لنا من شفعاء
آ
فيشفعوا لنا﴾ االعراف  ،53فاسلوب االية إنشائي ،صيغته االستفهام ،إال ان غرضه السياقي هو التمني .هذا النوع
آ
من اللبس اعترض عقل اإلنسان واالن يعترض عقل الحاسوب ،وحتى يخزن الحاسوب عددا كبيرا من الكلمات
آ
والجمل ويفهمها ويحللها البد من تزويده بالمكانز اإللك ترونية التي تزيد من سرعة ودقة المعالجة اال لية للنص
المصدر ،ومن مدى قدرة البرمجيات على التحليل والفهرسة وكذا االسترجاع.
آ
إن الحديث عن معالجة اللغة العربية اال لية حديث عن المكانز العربية اإللك ترونية ،ورغم ان معظم هذه
المكانز من إبداع دارسين غربيين إال ان ذلك ال يمنع ان يحذو العرب حذو هذه الجهود ليقدموا للغتهم ما
تستحق لاللتحاق بركب التطور .وعمليا ،فقد صمم العرب مجموعة من المكانز منها :المكنز الموسع ثالثي
اللغة (عربية ،إنجليزية ،فرنسية) ،ويحتوي على قرابة  54000مصطلح في مختلف التخصصات .إن الهدف
من هذه المكانز في نسختها الشبكية يكمن في االستغناء عن طريقة البحث القديمة ،وإثراء قاعدة بيانات
القواميس اإللك ترونية والتطبيقات الترجمية لالنخراط في مشاريع هندسة اللغة التي تسعى إلى تاسيس
مقاربات ودراسات ذات طابع حاسوبي.
آ
 .2اللبس اللغوي في المعالجة ال لية للغة العربية
آ
 1.2برامج الفرز ال لي :لقد عرفت دراسة اللغة العربية تحوالت وتغيرات مست منجزها المعرفي وإطارها
المنهجي ومرجعياتها النظرية بفعل الثورة الصناعية التي اسهمت في انفجارات معرفية تمخضت عنها هذه
آ
القفزات التكنولوجية والرقمية لتفرز بدورها مجموعة من برامج المعالجة اال لية للغة العربية نذكر منها :برنامج
آ
آ
التشكيل اال لي ،برنامج صخر للتدقيق اإلمالئي ،برنامج صخر للتشكيل اال لي ،برنامج صخر للتحليل الصرفي،
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برنامج صخر الستخ راج الكلمات المفتاحية ،برنامج التحليل الصرفي ،برنامج التنقيب في النصوص .هذه
آ
البرامج وغيرها اعانت المشتغلين في حقل المعالجة اال لية للغة العربية ،وقدمت لهم تسهيالت ْإن على
ّ
مستوى التشكيل ،او الرسم اإلمالئي ،او التحليل الصرفي والنحوي والداللي ،ما قلل من حاالت اللبس التي
آ
عرفتها المعالجة اال لية للغة العربية.
 2.2معالجة اللبس في ك تب التراث العربي :يحتكم علماء اللغة العربية ً
عادة في فك اللبس الداللي ومعالجة
معاني الكلمة المحتملة إلى السياق الذي وردت فيه متوسلين بالحدس ،ومن امثلة ذلك ما اورده الحسين بن
محمد الدامغاني في ك تاب "قاموس الق آران" او "إصالح الوجوه والنظائر في الق آران الكريم" ،إذ ذكر في
الصفحتين  35-34من فهرس ك تابه "قاموس الق آران" ابوابا ،فاوجز من باب الهمزة إلى باب الياء ،مستشهدا في
كل باب بمجموعة من اال لفاظ التي تبدا بالحرف الذي سيبحث فيه ،ثم بجذر َّ
مكو ٍن من عدد من االحرف
المكونة لمفردة متعددة المعاني ،واشار إلى كل معنى في آاية او اك ثر ،ثم ّ
ّ
تبنى المنهجية نفسها مع بقية
ِ
االبواب .ونذكر هنا مثال الكلمات المكونة من االحرف:ا ك ل ،حيث قال إنها اتت على تسعة اوجه؛"فوجه
منها :اال كل بالضم يعني الثمرة قوله تعالى في سورة الكهف «كلتا الجنتين آاتت ُاكلها» اي ثمرتها ،وقوله تعالى
في سورة الرعد « ُا ُك ُلها دائم وظلها» يعني ثمرتها (ومثلها فيها)«ونفضل بعضها على بعض في ُاال ُكل» ونظائرها
في سورة سبا وابراهيم.
ُ
َ
الثاني :اال كل بعينه قوله تعالى في سورة االعراف «فكال من حيث شئتما» نظيرها في سورة طه «فاكال منها»
ونظائرها ك ثيرة.
آ
الثالث :اال كل الحرق .قوله تعالى في سورة ال عمران «حتى تاتينا بقربان تاكله النار» اي تحرقه.
الرابع :اال كل االبتالع.قوله تعالى في سورة يوسف «إن ارى سبع بقرات ِس َمان ياكلهن ٌ
سبع ِع َجاف» اي يبت ِلعهن.
ٍ
ٌ
ْ
َ
الخامس :اال كل يعني االستئصال .قوله تعالى في سورة يوسف «ثم ياتي بعد ذلك سبع ِشداد ياكلن ما قدمتم
لهن» يعني يستاصلن.
السادس :اال كل يعني االفتراس :قوله تعالى في سورة يوسف «واخاف ان ياكله الذئب» يعني يفترسه.
ً
السابع :اخذ االموال ً
ظلما بغير حق .قوله تعالى في سورة النساء «إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما» يريد
ياخذون اموال اليتامى ً
ظلما سواء اكلوها او لم ياكلوها .ك قوله تعالى (فيها) «وال تاكلوا اموالهم إلى اموالكم»
اي ال تاخذوا.
الثامن :اال كل يعني االنتفاع باال كل والشرب واللباس .ك قوله تعالى في سورة البقرة «يا ايها الناس كلوا مما في
االرض ً
حالال ً
طيبا» يعني انتفعوا وتمتعوا بالحالل.
التاسع :اال ْكل يعني الرزق .قوله تعالى في سورة المائدة «ال كلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم» يعني يرزقون
من تحتهم المطر ومن تحت ارجلهم النبات" (الحسين بن محمد الدامغاني.)1983 ،
كانت هذه االمثلة نموذجا مبسطا عن االحتماالت التي قد تحملها المفردة ،إن كانت اسما او فعال (امرا او
مضارعا او في الماضي) ،او نعتا او حاال ،او غير ذلك .إذ مما يالحظ من إحصاء الدامغاني ان ثمانية مدخالت
من اصل تسعة اتت على شكل افعال ،ام الوجه االول فكان الوحيد الذي وردت فيه المفردات الم َّ
كونة من
اال لف والكاف والالم بهذا الترتيب على شكل اسم بمعنى الثمرات ،ويبقى التساؤل يحوم حول مدى قدرة
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آ
المترجم اال لي على إحصاء هذه االحتماالت بين فعل واسم وغيرهما ،ثم ترجمة المفردات بحسب الوجه التي
ِ
وردت فيه ضمن سياق محدد ومضبوط.
آ
آ
 3.2فك اللبس ال لي في اللغة العربية :قبل ان نستعرض امثلة توضيحية لفك اللبس اال لي في اللغة العربية،
نرى انه من المفيد التطرق إلى خلفية نبني على اساسها كيفية الخوض في هذا الباب ،وهذا ما جعل الدك تورة
سلوى حمادة ّ
تحدد مجموعة من القواعد النحوية والصرفية والبيانات المعجمية لفك اللبس منها :التضام-
الرتبة -الربط -البنية -اإلعرابّ -النغمة -داللة السياق.
ّ
وإذا كان علماء اللغة قد ذكروا مجموعة من القرائن لفك اللبس على مستوى اللغة الطبيعية ،فإن المختصين
آ
في المعالجة اال لية قد اطلقوا على هذه القرائن [القيود اللغوية] الالزمة لفك اللبس ،فذكروا :القيود النحوية-
القيود التركيبية -القيود الداللية -القيود المنطقية -القيود اإلعرابية -القيود اإلحصائية ،حيث َّ
يزود الحاسوب
بهذه القيود اي القرائن في شكل جداول توضح سمات الكلمات :اسماء ،افعال ،حروف .واعتمادا على هذه
السمات يقدم الحاسوب مجموعة من االحتماالت تسهم في فك اللبس.
آ
إشكالية جعلت المهتمين بالمعالجة اال لية للغة العربية يحددون
اما مرجعية الضمير فقد كشفت الغطاء عن
ٍ
مجموعة من النظريات لفك اللبس في هذا الباب،فالتاويالت المتعلقة بعودة الضمير ك ثيرة في لغة الضاد ،لذا
نجد من تلك النظريات :نظرية تفعيل مفهوم الضمير -نظرية االستنباط الحواري -نظرية الهيكلة النواتية-
نظرية القياس المنطقي -نظرية التماسك اللغوي.
إن الهدف من كل هذه اإلجراءات الوقائية لفك اللبس اللغوي إنما هي محاوالت لجعل اللغة العربية اسهل
مقروئية ومفهومية بالنسبة للمتلقي آاال لي من اجل ترجمة آالية ذات موثوقية اكبر .لذا ً
فبناء على ما سبق وعلى ما
سياتيّ ،
فإنا نقر انه من السابق الوانه ان ندعي ان اللغة العربية قد حجزت لها مكانا مرموقا ضمن مجلس
آ
المعالجة اال لية للغات الطبيعية ،فمثل هذا الحكم يحتاج لمعرفة دقيقة بخصائص اللغة العربية ،باإلضافة
إلى مدى تفاعل وت ناسب هذه الخصائص مع برمجيات مواقع وتطبيقات الترجمة .لذا فإننا نحتكم في فهم
آ
هندسة البرمجة الحاسوبية للغة العربيةً ،
تنظيرا وإجر ًاء ،إلى المتخصصين في مجال المعالجة اال لية التي
اثبت واقع االمثلة متعددة السياقات التي قمنا بها ان من خصائصها الحالية ما قد ال يتناسب وخصائص لغة
الضاد التي تحتوي على نظام تشكيل زاد من صعوبة فهم النص ،خاصة بعد ان وجدنا ان معظم المترجمين
آاال ليين ال يملكون نظاما لفك شيفرة الحركات التي ّ
تغير معنى الكلمة والجملة والفقرة والنص ،قصر ام طال.
فمن الواضح ان ك ثيرا من تلك البرامج ُبرمج اصال وفق نظام ك تابة وقراءة لغات غير العربية ،منها اللغة
الالتينية التي ال حركات فيها بل هي اصوات تتمثل في "."a, e, i, o, u, y
آ
.3معوقات المعالجة ال لية
 1.3التركيب :يختلف معنى التركيب تقديما وتاخيرا ،فمثال هناك فرق بين اللسانيات التطبيقية واللسانيات
يعنى بتعليم اللغة العربية ً
وتطبيقاتها ،فاالولى فرع من اللسانيات َ
مثال للناطقين بغيرها ،وبالترجمة،
وبصعوبات التعليم ّ
والتعلم وما يرتبط بها .اما اللسانيات وتطبيقاتها فتهتم بفرع اللسانيات وبكيفية تطبيقها في
مجاالت مختلفة.
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 2.3الرسم المالئي :إن عدم االتفاق حول ك تابة معينة خاصة بالمصطلحات الحديثة والعلمية جعل هناك
لبسا في رسمها على الحاسوب منها [الفونيطيقا -فونيتيكا] او [جوجل -غوغل] ،إلخ.
آ
 3.3غياب تشكيل الكلمات :كما ان غياب حركات التشكيل يضع المتلقي البشري واال ليامام احتماالت
آ
عديدة ،مثل التي نجدها في الكلمات َّ
المكونة من [ر ك ب] والتي يمكن ان تتخذ االشكال االتية وغيرها:
َر ِك َبُ -ر ِك َبَ -ر َّك َبُ -ر ِّك َبَ -ر ِّك ْبُ -ر َك ٌبَ -ر ْك ٌب ،ولطالما لجا االثنان إلى سياقية اللفظة رغم انها تحتمل احيانا
آ
بالمترجم البشري او اال لي إلى اقتراح اك ثر من ترجمة او إلى المضاربة والتخمين.
اك ثر من معنى ،وهو ما يؤدي
ِ
من نماذج اللبس الناتج عن عدم اللجوء إلى إظهار حركات التشكيل اثناء الك تابة قولنا مثال" :ينبغي توفر
الشروط المذكورة آانفا في كل مشاركة في هذا المؤتمر" ،وهو ما من شانه ان ُي َفهم ُوي َ
ترجم على اك ثر من وجه
آ
المترجم اال لي للنص وخاصة لكلمة (مشاركة) بكسر الراء او نصبها.
حسب قراءة ِ
تختلف ترجمة هذا المثال إلى اإلنجليزية وكذا الفرنسية ،إذ نجد مثال ان موقع جوجل للترجمة قد اقترح
ترجمة لفظة َ
"مشاركة" على انها ( )participationفي اللغتين اإلنجليزية والفرنسية؛ اي انه اعتبر ان الكلمة
مصدر منصوب الراءكما هو موضح في الجملة التالية:
" ( "The above conditions shouldbe met in every participation in thisConferenceجوجل
للترجمة ،)2018 ،وهو ما تثبته ايضا طريقة ك تابة النص العربي باالبجدية الالتينية التي تظهر الحرف ( )aبدل
( )iفي (:)musharakat
" ( "ynbghytuafiralshurutalmadhkuratanifanaan fi kl musharakat fi hadhaalmutamarجوجل
للترجمة.)2018 ،
َ
المترجم البشري مطالب بدراسة
لكن بما ان الجملة في النص االصلي بالعربية بمعزل عن اي سياق ،فإن ِ
المترجم تغيير ( )participationفي
(مشاركة) بياء مكسورة ،مما يحتم على ِ
االحتمالين معا ،فقد ِترد بمعنى ِ
الترجمة إلى اإلنجليزية او الفرنسية واقتراح ( )participantفي اإلنجليزية و( )participanteفي الفرنسية،
فتكون نتيجة الترجمة إلى اإلنجليزية كالتالي:
( ،)The aforementioned conditions shouldbe met by every participant in thisconferenceوإلى
الفرنسية كالتالي:
( .)Les conditions précitées doivent être remplies par chaque participante à cette conférence
قمنا بعد ذلك بوضع الحركات المناسبة لكلمة ُ"م َشار َك ٍة" ثم في جميع المفردات ّ
المكونة للجملة على النحو
ِ
ِ
ْ
آ
ْ ْ
التالي"َ :ي ْن َب ِغي َت َو ُّف ُر ُّ
الش ُر ِوط ال َمذ ُك َور ِة ا ِن ًفا ِفي ُك ّ ِل ُم َش ِار َك ٍة ِفي َه َذا ال ُم ْؤ َت َم ِر" (جوجل للترجمة،)2018 ،
فالحظنا ان الترجمة المقترحة من طرف خدمة جوجل للترجمة لم تتغير ،ما يعني ان نظام التشكيل لم ّ
يغير
آ
المترجم اال لي لما ورد في نص اللغة المنقول منها ،وهو ما يرجح احتمال عدم برمجته على قراءة
طريقة فهم ِ
حركات التشكيل اصالً.
وبالرغم من ندرة استخدام الحركات في الك تابة وإيثار سياسة تسكين اواخر الكلمات في النطق لئال يضطر
ّ
الناطق بلغة الضاد إلى تبيان موقع الكلمات من اإلعراب ،إال ان ذلك ما زاد الطين إال بلة ،واحد االمثلة الحية
اس ْال َي ْو ْم إ َلى ْاس ِت ْخ َد ْام ْاال ْن َت ْرَن ْت ِل َت ْكو ْين َص َد َا َق ْ
قول احدنا"َ :ق ْد ُي ْض َط ْر َك ِث ْير ِم َن َّالن ْ
ات" ،وفي ذلك ُب ْع ٌد عن منح
ِ
ِ
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ً
ً
ً
ً
ساكنة ،وبالتالي معرفة ما إذا كان
مجرورة او
منصوبة او
مرفوعة او
المستمع فرصة لتمييز نهايات الكلمات،
ً
ْ
ُّ
َ
ْ
َ
َ
َّ
االسم فاعال او مفعوال به مثال ك قولنا" :ضرب الس ِارق الشر ِط ْي" ،فمن ضرب من في هذه الحالة؟ لذا فمن
ّ
الكاتب مبتغاه من ّ
ُ
نصه من خالل ضبطه بالحركات،
المتكل ُم او
الضروري  -نحويا وصرفيا ودالليا  -ان ّيوضح ِ
صوات ،وهذه االخيرة
ففي الفرنسية واإلنجليزية مثال ال نواجه هذه المشكلة الن كليهما ال تضبط
بحركات بل با ٍ
ٍ
ال تحدد موقع الكلمة إعر ًّابيا إذا جاءت في نهاية الكلمة؛ للتوضيح يمكن لنا اقتراح مثال مواز:
"  "Le policier avait battu/frappé le voleurاو العكسLe voleur avait battu/frappé le " :
 ،"policierونفس الشيء بالنسبة للغة اإلنجليزية "Policeman hadbeaten the thief" :او" The
 ،"thiefhadbeaten the policemanإذ ال لبس يعتري ا ًّيا من هذه الجمل بسبب االصوات التي ال تتغير
بحسب موقع الكلمة في الجملة كما في هو الحال مع لغة الضاد التي تصادف مرارا وتكرارا هذه المشكلة في
آ
المعالجة والترجمة اال ليتين.
 3.3غياب عالمات الك تابة :اسهم غياب عالمات الك تابة كالنقط والترقيم والوقف في زيادة اللبس على
آ
مستوى المعالجة اال لية للغة العربية ،الن كل عالمة من عالمات الك تابة لها داللة ،فالنقطة تدل على نهاية
الجملة وعلى تحقق المعنى المقصود ،ووجود ثالث نقاط يدل على كالم مبتور من طرف المبدع ،ووجود ثالث
نقاط بين هاللين ( )...داللة على ان المستشهد هو من قام بالبتر لطول الفكرة ،وهكذا...
من الواضح ان هندسة اللغة بمفهومها الحديث لم تنشا صدفة ،إنما انطلقت من فرضيات إلى نظريات
وصوال إلى هذه الحقائق التي ّغيرت ك ثيرا من ّ
المسلمات السابقة في مجال معالجة اللغات ،وهو ما حاول نهاد
الموسى تطبيقه في الصفحة  79من ك تابه "العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية" حين
َو َ
ضعنا امام توصيف إجرائي لحاالت استعمال او عدم استعمال مجموعة من االدوات والحروف واالفعال
وغيرها ،ففي حديثه عن "ما التعجبية" ذكر مجموعة من "المحددات لما يقع بعدها ،وما ال يقع بعدها ولما
يك ثر ان يقع بعدها ولما ال تقع بعده"(نهاد الموسى ،)2000 ،فحدد  34حالة لما يقع بعدها ،ونك تفي بذكر
بعض الحاالت كما ورد في الصفحة ذاتها:
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
(يقع بعدها [افعل] يليه مثنى مذكر عاقل بالياء :ما اشجع الرجلين!)(نهاد الموسى .)2000 ،ومن الحاالت
التي ّمثل لها بما يقع بعدها قوله في الصفحة " :83يقع بعدها [افعل] يليه [ما] :ما اك ثر ما ّنبهناه!"(نهاد
الموسى.)2000 ،
اما ما ال يقع بعد [ما] التعجبية فاخترنا له هذه الحاالت الواردة في الصفحة ذاتها"اليقع بعدها [افعل] يليه
ّ
مثنى باال لف :ما احسن التلميذان"(نهاد الموسى ،)2000 ،كما نجد في الصفحة  87انها"اليقع بعدها فعل على
ّ
وزن َ[ت َف ْع َل َل] ،ما ْ
تدهور الموقف إال َب ْعد هذا التصعيد اإلعالمي"(نهاد الموسى.)2000 ،
إن هذه اإلجراءات التوصيفية انتقلت من بطون ك تب العربية ثم من عنديات المتخصصين المحدثين الذين
امتلكوا حظا من المعرفة الحاسوبية لتستقر في عقل الحاسوب ولو بصورة نسبية ،ليسترجعها المستخدم
اختصارا للجهد والوقت .ولإلفادة اك ثر عمد نهاد الموسى إلى تزويد الباحث بطريقة سلسة لتمثيل النظم وحدد
ذلك في الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم ،واختار جملة" :عاد العامل" محددا انماطا خطية افقية فيقول نهاد
في الصفحة  :102فإذا امتددنا بها نحو اليسار جاءت على االنماط التالية:
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جدول رقم ( :)01االنماط التوصيفية االفقية التي تاتي عليها الجمل
المجرور
الجار
الفاعل
الفعل
المصنع
من
العامل
عاد
البيت
إلى
العامل
عاد
عربة
على
العامل
عاد
رغبة
عن
العامل
عاد
سيارة
ب ....
العامل
عاد
الصباح
منذ
العامل
عاد
واشار إلى انه يمكن تجديد كل منها في إطار كلي واحد ليعود بنا إلى التخطيط المشجر لتشومسكي :فعل -اداة
تعريف -اس م -حرف جر -اسم.
 ع امل -عل ى -عربة (نهاد الموسى،)2000 ،مثيرا بذلك جدل النظم والبنية والداللة ،إذعاد -ال
يشير في الصفحتين  131-130ان"تشكيل النظم في تجليات االداء يظل مرتهنا باالنسجام بين قواعده االفقية
والنسقية من جهة ،وخصائص البنية والداللة معا من جهة اخرى .فقد ّ
نشكل الجملة الفعلية البسيطة
مستوعبين صيغ الفعل الماضي الالزم جميعا على مثل هذا النحو:
طلع البدر
نجح فائز
رجع المسافر ( )...ولكن الداللة ،داللة عنصري التركيب ،تظل شرطا الزما الستقامة النظم ،إذ لو حاولنا ان
نستبدل باحد االفعال غيره ،مثال :ما استقام لنا ذلك باطراد مع سائر االسماء فلو قلنا مثال :وسوس ُ
النم ُّو ،لم
يستقم" (نهاد الموسى.)2000 ،
آ
لقد اعتمد اإلنسان في رفضه لجملة  -وسوس النمو  -على الحدس ،إال ان اال لة تعتمد على ما تم تزويدها به
آ
من بيانات ،وهنا ّ
ننوه بدور الحاسوبيين واللغويين وما قدموه في مجال المعالجة اال لية للغة العربية مع انها ال
تزال في حاجة كبيرة إلى تقليص الفجوة الموجودة بينها وبين ك ثير من اللغات المحوسبة خاصة اإلنجليزية،
آ
ورغم التطبيقات التي عرفتها العربية في مجال المعالجة اال لية إال ان ذلك يعد محدودا جدا ،وعليه فإن
آ
ّ
والمحلل الداللي اال ليين في اللغة العربية يحتاجان إلى قواعد نحوية وصرفية مع االستعانة بتقانات
المترجم
ِ
ِ
الذكاء االصطناعي ،ثم تفسير الجمل دالليا وصوال إلى قبولها او رفضها ،وهذا يعتمد على تحديد الحقول
الداللية للكلمات وروابطها ،مع التاكيد على الرابط النحوي لما له من اهمية في تحديد الداللة.
آ
 .4اصناف اللبس في المعالجة ال لية للغة العربية
آ
 1.4اللبس الصرفي :وهنا نشير إلى ان اللبس الصرفي يعد من اك ثر انواع اللبس في المعالجة اال لية للغة
العربية؛تقول سلوى حمادة في الصفحة ":129يمكن للبس الصرفي ان يتمثل جليا على مستويين اثنين:
المستوى الول :مستوى النص مضبوط البنية (وهو اقل ً
وجودا من النوع الثاني).
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ففي النص المضبوط يتم تقييد الكلمة بالضبط ،وهي بذلك ال تحتمل إال المعاني التي تندرج تحت الضبط
الواحد" (سلوى حمادة.)2009 ،
ُ
وقد اخترنا كلمة  -امر – المكونة من الف وميم وراء ملتصقة بهذا الترتيب ،فإذا ضبطت بالتشكيل حددت
ً
مجموعة من الدالالت التي ،فضال عن خضوعها لسياقية النص ،تنتقل من داللة إلى اخرى ،ومن فعل إلى
اسمّ ،
مغي ًرة داللتها وداللة الجملة الواقعة بها:
جدول رقم ( :)02احتماالت التشكيل والداللة في لفظة (امر)
التحليالت المحتملة
الكلمة
َ
َ
طل َب منه فعل الشيء
فعل ماض مبني للمعلوم
َا َم َر
ُط ِل َب منه فعل الشيء
فعل ماض مبني للمجهول
ُا ِم َر
جاز وذهب
فعل مضارع
َا ُم ُّر
ّ
واله إمارة ّ
وحكمه
فعل ماض مبني للمعلوم
َا َّم َر
صار امي ًرا
فعل ماض مبني للمعلوم
َا ِم َر َ +ا ُم َر
ُ
طلب إحداث الشيء
مصدر ثالثي
َا ْم ٌر
عجيب ،منكر
اسم جامد
ِإ ْم ٌر
الشان؛ ما َا ْم ُر فالن؟ ما شانه؟
اسم جامد
َا ْم ٌر
هل  +غير ُح ٍلو
همزة االستفهام  +اسم جامد
َا ُم ر
ّ
ُج ِعل عليهم اميرا اي ُو ِل َي عليهم
فعل ماض مبني للمجهول
ُا ِّم َر
ْإجعله اميرا
فعل امر
َا ِّم ْر
آ
 2.4اللبس التركيبيُ :ي ّ
عد َع ْود الضمير من اإلشكاالت التي تواجهها المعالجة اال لية للغة العربية بصورة
متكررة ،ما جعل المتخصصين  -كما اشرنا  -يحددون جملة من الضوابط والقواعد التي تساعد على فك هذا
اللبس ،ومن امثلة ذلك:
جدول رقم ( :)03اللبس الناتج عن تركيب الجمل
التحليالت المحتملة
التركيب
الضمير [الهاء] المتصل ب [ابن] له احتماالت ثالثة:
جارنا علي اقام عرسا الخيه وعمه
إما ان يعود على العم ،اي :جارنا علي اقام عرسا لعمه وابن عمه.
وابنه
وإما ان يعود الضمير على االخ ،اي :جارنا علي اقام عرسا الخيه وابن
اخيه.
وإما ان يعود على علي اي :جارنا علي اقام عرسا البنه.
ولتوضيح فك اللبس الداللي ّ
استعنا بموقعين هما" :المشكال" وخدمة "جوجل للترجمة" ،حيث ك تبنا
الجمل دون تشكيل وحصلنا على اقتراح التشكيل كما يوضحه هذا الجدول:
جدول رقم ( :)04نتائج التشكيل من طرف موقع مشكال ونظام جوجل للترجمة
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اقتراح التشكيل من طرف نظام جوجل
اقتراح التشكيل من طرف موقع مشكال
الجملة دون تشكيل
للترجمة
ْ
ْ
َ َ ْ
يس ْة ْال ُو َز َر ْاء ِفي ْال َم ْم َل َك ْة ْال ُم َّت ِح َد ِة َا ْع َل َنتْ
"رئ َ
يس ُة ال ُو َز َر ِاء ِفي ال َم ْم َل َك ِة ال ُم َّت ِح َد ِةَ ،ا َع َل ْن ِت َع ْن
"رئ
رئيسة الوزراء في المملكة
َِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ّ
ّ
ُ
ُ
َع ْن ِإ ْج َر َاء ْات الخ ُر ْ
وج ِم ْن اال ِت َح ِاد االو ُر ِّب ْي".
ِإ ْج َر َاء ِات الخ ُر ِوج ِم َن ِاال ِت َح ِاد اال ُور ِّوب ّ ِي( ".مشكال
المتحدة ،اعلنت عن
(جوجل للترجمة،)2018 ،
النصوص العربية،)2018 ،
إجراءات الخروج من
( rayiysatalwuzara' fi
ويك في ك تابة الجملة او المفردة المراد تشكيلها في
االتحاد االوروبي.
اإلطار المخصص لها بالموقع ،حيث وبالضغط almamlakatalmutahidati, 'aelanatean
'iijra'atalkhuruj min
على اي من المفردات المكونة للجملة يظهر
)alaitihadal'uwrubiy.
الموقع مجموعة اقتراحات اخرى للتشكيل.
ْ
َ"ب ِص َر ْال ُ
َ"ب ْص ْر ْال َب ْص َر ْة َو ُت ْب ِص ْر َم َعا ِل َم َهاُ ،ف َب ِص ْر ْال ُف َراتْ
بصرة َو َت ْب َص ُر َم َعا ِل ُم َهاَ ،ف َب ِص َر ال ُف َّر ُات
بصر البصرة وتبصر
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ودجلة" (جوجل للترجمة،)2018 ،
ودجلة( ".مشكال النصوص العربية،)2018 ،
معالمها ،فبصر الفرات
( basralbsrtwatubsirmaealimaha,
ويك في ك تابة الجملة او المفردة المراد تشكيلها في
ودجلة.
)fubasiralfuratwaldajlat.
اإلطار المخصص لها بالموقع ،حيث وبالضغط
على اي من المفردات المكونة للجملة يظهر
الموقع مجموعة اقتراحات اخرى للتشكيل.
وللتاكد مما جاء في الجدول ،يمكن العودة إلى الموقع اإللك تروني
"مشكال"( ،)/https://tahadz.com/mishkalولالستزادة اك ثر باإلمكان ايضا االستعانة بموقع جوجل
للترجمة ( ،)https://translate.google.com/?hl=arوذلك بك تابة الجملة المراد تشكيلها للتاكد من النتائج
التي توصلنا إليها.
والالفت ان موقع "مشكال" لدى محاولته ضبط الجملة االولى "رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة ،اعلنت
عن إجراءات الخروج من االتحاد االوروبي" قد ك تبها كما هي ،واثبت الفاصلة كما وضعناها بعد كلمة
"المتحدة" ،في حين ان موقع "جوجل للترجمة" صحح الجملة بحذف الفاصلة ،وبذلك ازال اللبس الذي
اعترى الجملة بوجود الفاصلة؛ الننا ال ندري إن كان الضمير في "اعلنت "يعود على المملكة المتحدة ام على
رئيسة الوزراء؟
يمكن جمع ما توصلنا إليه عبر الجدول رقم ()05في مجموعة استنتاجات هي:
آ
ُ
إن مواقع المعالجة اال لية متفاوتة حسب قواعد البيانات التي تمتلكها وحسب ما برمجت عليه ،وهو ما قدَ آ
والمترجم اال ليين إلى فهم وإفهام خاطئين.
بالمترجم
يميل
ِ
من هذه المواقع ما يقوم بالتشكيل والتصحيح وتحديد معاني الكلمات ثم ترجمتها ،ومنها ما يك تفي بخدمةآ
واحدة قد تقتصر على المعالجة اال لية فقط.
بالعودة إلى موقع "مشكال" نقوم،بعد ك تابة الجملة ،بالضغط على اي مفردة لنحصل على مجموعة اقتراحاتلهذه المفردة ً
شكال ً
ومعنى،ومن مجموع هذه االقتراحات نحصل على عدة احتماالت للجملة الواحدة.
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رغم محاولة الموقعين تشكيل جملة "بصر البصرة فتبصر معالمها ،فبصر الفرات ودجلة" ،إال ان تلك
المحاوالت لم ترو عطش المتخصص المعرفي ،إذ لم يقدم الموقعان تشكيال دقيقا يقودنا إلى معنى دقيق ،رغم
ان الجملة يمكن ان نضبطها بالتشكيل على هذا النحو:
َب َّص َر ْال َب ْص َر َة َف َت َب َّص َر َم َعال َم َهاَ ،ف َب ُص َر ْال ُف َر َات َود ْج َلةَ.
ِ
ِ
َ
َ
َ
فراى
َف َت َا َّم َل
َا َتى
ويمكن ان نشكل الكلمة االولى َ"ب ُص َر" اي :راى البصرة فتامل معالمها ،فراى الفرات ودجلة.
لغات غير العربية ،إنما انصب اهتمامه على تعدد المعاني والتنوع
إن هذا البحث لم يهتم بالترجمة من ٍ
آ
الداللي وانعكاسهما على المعالجة آاال لية للغة العربية ثم الترجمة اال لية انطالقا منها ،في ً
مسعى منا للتماشي
مع مستجدات الترجمة اإللك ترونية التي صاحبت ثورة المعلومات الرقمية التي القت بظاللها على اإلنسانية
جمعاء ّ
فسهلت انتقال المعلومات ،واختزلت المسافات ،ومزجت الثقافات ،وركزت على عالقة العالمات
والفضاءات الثقافية والخطابات المرئية للكشف عن الدالالت المخفية ،كل هذا سمح بالتمهيد لرقمنة واتمتة
الترجمة بعد كل هذا التقدم الملموس في عالم الذكاء االصطناعي.
آ
ًّ
ًّ
غريبة دالليا بالنسبة للروبوت
لجملة
صحيحة نحويا ٍ
ٍ
 3.4التعبيرات الصطالحية :راينا كيف ان الترجمة اال لية ٍ
المترجم قد تميل إلى الحرفية ً
تاركة المتلقي للترجمة في حيرة من امره ،وهو ما يمكن تفاديه في ك ثير من
ِ
المترجم اإللك تروني على مكافائت ثقافية  -إن وجدت -
االحيان مع التعبيرات االصطالحية إن نحن برمجنا ِ
آ
لتنتقل الترجمة اال لية من مفرداتية قاموسية إلى اصطالحية سياقية .من االمثلة التي يتساوى فيها اللبس لدى
المترجم اإللك تروني مع اإلبهام لدى المتلقي البشري الجاهل بك ثير من التعبيرات االصطالحية العربية تلك
ِ
التي نجدها في وصف من لهم فضل وإسهامات في امر ما؛ ك قولنا" :من العلماء من لهم اياد بيضاء في تنوير
آ
المترجم اال لي كلمة بكلمة ،إذ نجد
عامة الشعب" ،فعبارة "ايادي بيضاء" لها معنى مخالف للذي قد يترجمه ِ
ان مترجم بنج (بينغ) التابع لمايكروسوفت قد قام بترجمة العبارة إلى اإلنجليزية على النحو التالي:
آ
" ( "Of scientistswho have white hands to enlighten the general publicبينغ للترجمة اال لية،
 ،)2018فمن الواضح انه اعتمد الترجمة الحرفية حين اقترح " ،"white handsوكان من الممكن اعتماد
ترجمة اخرى كهذه مثال:
" ."There are scholars whotake the credit for enlighteningcommon public
االنطباع ذاته نجده بعد االطالع على ترجمة الجملة إلى الفرنسية من قبل نفس الموقع؛
"  ."De scientifiques qui ont des mains blanches pour éclairer le grand publicبغض النظر عن
آ
المترجم اال ليلمايكروسوفت ،فقد عمد كذلك إلى ترجمة حرفية للتعبير
باقي االخطاء الترجمية التي وقع فيها ِ
آ
االصطالحي بنفس الطريقة "mains blanches" ،مقابل "اياد بيضاء" ،لذا نقترح االتي كبديل عن هذه
الترجمة:
"."Il existe des savants qui ont le mérite d’avoir éclairé les gens ordinaires
خاتمة:
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َّ ْ
تنخلنا
بعد هذه الرحلة مع موضوع لم يسل من الحبر ما يك في ،خلصت المداخلة إلى مجموعة من النتائج
منها ما ياتي:
تهدف اللسانيات الحاسوبية إلى سبر اغوار عقل اإلنسان في تعامله مع النصوص ،وإلى محاولة إسقاطها علىآ
االنظمة الحاسوبية للتغلب على ّكل او ّ
جل ما يعترضه في مجال المعالجة اال لية للغات.
آ
المترجم البشري.
المترجم اال لي ان يقدم  -في حاالت نادرة  -ترجمات ما كان يتوقعها ِ
استطاع ِآ
عقل الحاسوب الكمي الواحد يخزن من المعلومات ما يفوق عقول االف إن لم نقل ماليين البشر ،كما راينامع جوجل للترجمة.
آ
المترجم اال لي والبشري ،فمن الصوتية إلى الصرفية إلى النحوية إلى
تعددت اسباب اللبس اللغوي لدىِ
آ
الداللية ،وتبقى مشكلة التشكيل حاضرة بقوة في المعالجة اال لية للغة الضاد.
يعتمد فك اللبس الداللي لدى اإلنسان على الحدس السياقي ،اما لدى الحاسوب فتنوب االحتماالتآ
آ
والخوارزميات ،رغم ان جوجل للترجمة قد انتقل من الترجمة اال لية اإلحصائية إلى الترجمة اال لية العصبية،
وهو ما ّ
حسن اداء ترجماته بصورة ملحوظة.
من اهم التوصيات التي ارتاينا تقديمها في نهاية هذه الدراسة ما سياتي ذكره بغرض ترقية مرتبة اللغة العربية
ضمن اللغات المحوسبة من خالل:
آ
إشراك المتضلعين في علوم اللغة العربية من خبراء ومدققين لغويين في عملية المعالجة اال لية من اجلاالستفادة من المهارات والخبرات المك تسبة في مجال تحليل اللغة صرفيا ونحويا ودالليا.
آ
اهتمام البلدان العربية بموضوع المعالجة والترجمة اال ليتين للغة الضاد ،وعدم التعويل على شركات خاصةمثل جوجل ومايكروسوفت وغيرهما.
آ
المترجمين اال ليين بقاعدة بيانات اكبر ووحدات
توسيع رقمنة اإلنتاج الترجمي إلى العربية ،ما من شانه تزويد ِترجميةاك ثر لتستفيد منها ذاكرة الترجمة.
قائمة المراجع:
الحسين بن محمد ،الدمغاني( ،1983 ،)1085قاموس الق آران ،تحقيق عبد العزيز سيد االهل ،دار العلم للماليين ،الطبعة الرابعة ،بيروت.جوزف طانيوس ،لبس ،)2012( ،المعلوماتية واللغة واالدب والحضارة (الرقم والحرف) ،المؤسسة الحديثة للك تاب ،الطبعة االولى،بيروت.
راي،جاكندوف ،)2010( ،علم الداللة والعرفانية ،ترجمة عبد الرزاق بنور ،المركز الوطني للترجمة ،تونس.آ
سلوى ،حمادة ،)2009( ،المعالجة اال لية للغة العربية :المشاكل والحلول ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.عبد القادر الفاسي ،الفهري ،)1997( ،المعجمية والتوسيط ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة االولى ،الدار البيضاء.نهاد ،الموسى ،)2000( ،العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة االولى،عمان.
https://translate.google.dz/?hl=frhttps://tahadz.com/mishkalhttps://www.bing.com/translator*الذكاء االصطناعي هو مجموعة من االنظمة الذكية التي تحاكي الذكاء البشري ،وقد تتفوق عليه احيانا.
**علم النفس التجريبييعنى بالطرائق والتقنيات العلمية التي تحاول تفسير الظواهر السلوكية لكل من اإلنسان والحيوان وربطها بما يحدث
في العقل.
***الجينيالوجيا هي في االصل دراسة االنساب والسالالت ،ثم انتشر المفهوم وتطور ليشمل مباحث تهتم باصول نشاة الظواهر وتكونها عبر
التاريخ
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أ
جمعيات المجتمع المدني ودورها في خدمة السر المعوزة
Civil society associations and their role in serving needy families.
د .بوعليت محمد ،جامعة عمار ثليجي االغواط-الجزائر
أ
أ
اهمية واهداف البحث :الي بحث علمي اهداف وهي معرفة الخدمة االجتماعية التي تقدمها الجمعيات الناشطة
في مجال الخدمة االجتماعية وكذلك معرفة العراقيل التي تواجهها وكذلك معرفة هل االسر حقا تعرف ان هذه
الجمعيات تعمل باسمها ويمكنها االستفادة من هذه الجمعيات لتطوير قدراتها .
اما االهمية فتكمن ان كل مجتمع منظم في إطار التواجد الك ثيف للجمعيات يمكن حصر الك ثير من
المشكالت ومعالجتها ،فيمكن ان نعرف ثقافة مجتمع من خالل تواجد عدد ك ثير من الجمعيات واالنخراط
فيها كل حسب االهتمام وكذلك التواصل فالمجتمع المنظم تكون فيه الك ثير من الجمعيات الناشطة في
جميع المجاالت لتطوير الخدمات وتاطير المجتمع.
اشكالية البحث :اصبح تنظيم المجتمع في الوقت الراهن اولوية كل االنظمة في العالم وهذا بفضل فتح
المجال للجمعيات واعتمادها بشكل رسمي والسماح لها بالنشاط وهذا بفضل تحسن الظروف وتطبيق
الحريات وخاصة في الدول التي اصبح فيها مستوى الوعي الثقافي وهذا ما سمح لجمعيات الناشطة في مجال
الخدمة االجتماعية تنتشر وخاصة في مجتمعنا وهذا ما نجده في كل االحياء والمدن وفي بحثنا هذا نتكلم عن
الجمعيات المهتمة بالخدمة االجتماعية المتمثلة في مساعدة االسرة ،فهذه االسر على علم بان الجمعيات وجت
لخدمتها وهي تنشط باسمها وهذه اإلمكانيات المتوفرة لدى الجمعيات هي االولى بها في اطر قانونية وهذا ما
سمح لالسر لالتصال بهذه الجمعيات وطرق بابها وليس الخدمة المادية وحتى المعنوية والتكوينية والتوجيهية
والتاطيرية الن هذه االسر في اخر المطاف هي من تقوم بذاتها وتغير من وضعها والتخلص من العوز ومن
خالل هذا التقديم نحاول طرح السؤال التالي ومن هنا نطرح التساؤل التالي:
كيف يمكن لالسر المعوزة االستفادة من برامج جمعيات المجتمع المدني وما هي المعوقات التي تواجهها؟
فرضية البحث :اتصال االسر بالجمعيات وثقتها في البرامج المقدمة يساعدها على تلبية الحاجيات.
أ
أ
اول :المفاهيم الساسية للبحث:
مفهوم المجتمع المدني :هو مجموعة من التنظيمات الوطنية الحرة  ،تمال المجال العام بين االسرة والمجتمع
والدولة لتحقيق مصالح مشتركة ملتزمة بقيم ومعايير االحترام والرضى والتسامح وإدارة التنوع واالختالف
وكذلك هو مجمل التنظيمات التطوعية وغير اإلرثية وغير الحكومية التي ترعى الفرد وتعظم من قدراته على
المشاركة المجزية في الحياة العامة(سعد الدين إبراهيم واخرون ،1997،ص)16
الخدمة الجتماعية :وتدل الخدمة االجتماعية على المجهودات الهادفة التي يقصد بها تحقيق فائدة او منفعة او
إيقاف ضرر واقع او محتمل حدوثه هذا بالنسبة للخدمة اما اجتماعية مشتقة من المجتمع او الجماعة واالرتباط
بالعالقات التبادلية بالبيئة المحيطة(السيد عبد الحميد عطية وهناء حافظ بدوي ،1998 ،ص.)10
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وتعتبر الخدمة االجتماعية المعونة والسند والدعم والنجدة واإلغاثة فهي كل عمل يقوم به الفرد إلفادة
االخر(رشيد زرواطي ،2000 ،ص ،)11وبما انا هذه الخدم في إفادة االخر في جميع المجاالت وخاصة إذا
كانت منظمة وهادفة وتحمل مدلوالت لتحقيق اهداف معينة نجد مساعدة االسر المعوزة تدخل في جوانب
هذه الخدمة بكل معانيها من خالل االدوار والبرامج المسطرة لدى الجمعيات الناشطة إلخراجها من دائرة
الفقر فال يمكنننا حصرها في الجانب االقتصادي بل حتى في جوانب التكوين والتدريب وتنمية القدرات
وكيفية استغالل اإلمكانيات وهذا ايضا يدخل في الخدمة االجتماعية التي نحاول توظيفها في بحثنا هذا من
خالل التعريفات المقدمة .فهذا ما يؤكده تعريف محمد كامل البطريق في ك تابه مدخل إلى الخدمة االجتماعية
انها خدمة فنية ترمي إلى مساعدة الناس سواء كانوا افراد او جماعات للوصول بهم إلى مستوى من الحياة يتفق
مع رغباتهم وقدراتهم وميوالتهم الخاصة.
المجتمع المدني :هو ذلك السلوك المتوقع من الشخص الذي يلعب دور العب المركز االجتماعي مما يدل على
العالقة التي تربط الدور االجتماعي بالمكانة االجتماعية او المركز االجتماعي للمجتمع المدني ومن بين ادواره
االجتماعية او النشاطات التي يقوم بها التك فل باالسر(إحسان محمد الحسن ،1988 ،ص.)17
ومن بين ادوار المجتمع المدني نجد التنشئة التي تزود االعضاء بالمهارات والفنون التنظيمية وهذا يساعدهم
على رفع مستوى الوعي وترسيخ مبادئ المبادرة التطوعية والمشاركة في تنمية المجتمع وكذلك نجد دور اخر
وهو التمثيل بحكم انه يتوسط بين الفرد ومؤسسات المجتمع الرسمية فالفرد ال يمكنه تحقيق كل المصالح
لوحده والتعبير عن اال راء الجماعية للمواطنين والنيابة عنهم في اتخاذ القرارات فالجمعيات تنوب عن
المواطنين في تبليغ انشغاالتهم إلى السلطات المعنية او إلى الراي العام وهذا الدور يعكس قوة الجمعية
ونجاعتها(فيليب برو ترجمة محمد عرب صاصيال ،1998 ،ص.)289
وهناك دور اخر اساسي وهو الضبط وهو دور مهم بما ان الجمعيات تمثيلية فلها سلطة على الجماعة التي
تنتمي إليها وبالتالي ضبطهم من جوانب عديدة كالفوضى وكذلك حمايتهم من جهة اخرى من ضياع حقوقهم
بطريقة تعسفية فالعضوية هي صمام االمان للمواطنين وخاصة من التطرف في السلوكيات ،برنامج المجتمع
المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
العمل التطوعي :يعد العمل الخيري او التطوعي هو مساعدة االخرين واإلحسان إليهم وكذلك يمكننا تسميته
بالخدم االجتماعية التي ظهرت لمحاربة الفقر والتسول في بداية االمر وبدها جاءت جمعيات تنظيم العمل
الخيري واإلحسان والعمل التطوعي(عبد المحي محمود حسن ،2002 ،ص.)19
الرعاية الجتماعية :تعد الرعاية االجتماعية سلوك ونشاط إنساني ضارب في التاريخ اإلنساني وتفاعالته
وعالقته في اوقات الحاجة او العجز او العوز او المرض وهذه االخيرة تترجم الفطرة السليمة والضمير الحي
الذي يدعو إلى البر واإلحسان ومساعدة االخرين ولهذا نجد الرعاية االجتماعية عفوية وهي رد فعل طبيعي
يجسد صفاء سريرة اإلنسان وعاطفته قبل ان يتطور وينظم بفعل تعقد الحياة االجتماعية واالقتصادية
وغيرها(محمد سيد فهمي ،2002 ،ص ،)44وهي مجموعة الجهود التي تبذلها الحكومة والهيائت والمؤسسات
الخا صة لتمكن من التكيف اإليجابي مع البيئة وتوفر الراحة النفسية والجسدية والثقافية والترفيهية ،فهي ذلك
النشاط المنظم الذي يهتم بصيانة وحماية وتحسين الموارد اإلنسانية وتشمل المساعدات االجتماعية والتامين
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االجتماعي ورعاية الطفولة وكل الخدمات التي تقدمها برامج الرعاية سواء تقوم بها مؤسسات حكومية او اهلية،
ويمكن ان تكون عبارة عن مشروعات وخطط وانشطة مادية ومعنوية لتحقيق التوافق مع البيئة االجتماعية
ليتحقق النمو والتقدم والرخاء(محمد عفيفي ،2004 ،ص.)53-51
وحسب ماكس سيوبرن  1975فإن الخدمة االجتماعية هي طريقة مؤسسية إجتماعية لمساعدة الناس على
الوقاية من المشكالت االجتماعية وعلى عالج هذه المشكالت االجتماعية ،وتعمل على تقوية وظائ فهم
االجتماعية فهي تمارس الخدمات اإلنسانية ك فن وهي تقوم بمهام مجتمعية يحتاجها المجتمع(محمد سيد
فهمي ،2002 ،ص.)15-14
ومن خالل هذا هي تشبه التنش ئة االجتماعية من خالل الوظيفة فهي توفر للطفل الرعاية والحماية والراحة
النفسية والجسمية والثقافة والترفيه فهناك تداخل لالدوار وتشابه كبير في الوظائ ف بين المؤسسات
االجتماعية الموجودة في المجتمع سواء كانت نظامية او غير نظامية وهذا ما يمثل التجانس والتداخل ولن
االهداف واحدة وهي تطوير المجتمع وخدمة الصالح العام وجمعيات المجتمع المدني تنشط في هذا اإلطار
وهدفها وخاصة بالنسبة للتي نتكلم عنها في تطوير القدرات المادية والمعنوية لالسر الفقيرة وإللحاقها باالسر
االخرى من حيث مستويات المعيشة سواء بجوانب تدعيمية مادية او معنوية توجيهية في استغالل قدراتها
ومواردها ووضعها في النهج السليم إلثبات ذاتها وتحقيق اهدافها الحياتية والمساهمة في خدمة المجتمع
اجتماعية فدور الجمعيات هي خدمة اجتماعية من منطلق سلوك االنتماء والشعور بالمواطنة والتمثيل
والضبط والتنشئة واالستمرارية.
وهناك عالقة بين الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية متمثلة في انها واحدة خرجت من االخرى او تعتبر
البذور االولى التي نشات منها الخدمة االجتماعية فالرعاية قبل الخدمة بحكم ان الثانية هي عبارة عن مهنة لها
مقوماتها وفلسفتها ومبادئها وطرقها(نورهان منير حسن فهمي ،1999 ،ص.)186
حيث نجد انه للخدمة االجتماعية عدة ميادين من بينها االسرة والطفولة المدرسة االحداث الشباب وكذلك
في االرياف(مارتن دايفر واخرون ،2004 ،ص.)95
فهي تمكن الفرد من تنمية شخصيته واك تسابه للمهارات وتنمية القدرة على العمل القيادي والقدرة على
التفكير الواقعي وتنمية القدرة على المشاركة االجتماعية ،الن المجتمع يكون سليم إذا كانت مجمل افراده
لديهم هذه القدرات سواء مك تسبة في االسرة او في المؤسسات وهذا الجانب هو الذي يعمل عليه المجتمع
المدني.
ثانيا .المفاهيم الجرائية:
التعريف الجرائي للمجتمع المدني :هي الجمعيات الناشطة في مجال الخدمات االجتماعية الخاصة بالرعاية
والتكوين والتدريب وتوفير وسائل اإلنتاج لالسر المحتاجة او االسر المعوزة عن سواء لفرد من افرادها له
القدرة على تطوير نفسه او مجموعة من افراد االسرة لديهم القدرات الذاتية وينقصهم التمويل.
أ
التعريف الجرائي للسرة المعوزة :هي تلك االسرة التي ليس لديها إمكانيات مادية وال تستطيع تلبية حاجياتها
وبالتالي اإلمكانيات المادية المتوفرة لديها تذهب في تلبية الحاجيات وكذلك لديها قدرات ذاتية وال تستطيع
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توظيفها للنهوض بذاتها وتحقيق االهداف وتلبية الحاجيات والتخلص من العوز وتصبح اسر منتجة وتعتمد على
ذاتها .
التعريف الجرائي الجمعيات الخيرية  :هي تلك التنظيمات التي تعمل في إطار الخدمة االجتماعية وطابعها
إجتماعي بحت تساعد االفراد واالسر على تنمية قدراتهم الشخصية والمهنية سواء ماديا او معنويا اي بمعنى
كيف نساعد االسر الفقي رة في الجانب االجتماعي والمهني ولها مقرات ولها تجارب ك ثيرة في هذا المجال.
ثالثا .الدراسة الميدانية:
تمهيد :نستعمل في هذه الدراسة تقنية االستمارة وهذه االخيرة فيها اسئلة مفتوحة واسئلة مغلقة تم توزيعها
على  60اسرة اما من حيث عملية االتصال كانت مع رب االسرة وكانت استمارة بالمقابلة.
الهدف من الدراسة :كان الهدف من هذه الدراسة الميدانية هو معرفة الخدمة المقدمة وكذلك المعوقات التي
تعيق عملية الخدمات التي توفرها الجمعيات ،وكذلك استحالة تحقيق االهداف وكان اتصالنا باالسرة وليس
بالجمعيات لكي نصل للحقيقة وهي هل الجمعيات الناشطة في المجال االجتماعي تقوم بهذه الخدمة ،وهذا ال
يمكننا معرفته من الجمعيات فجل الجمعيات في كل االحوال هي في خدمة الفائت الهشة وتقوم على مصالحها
وهذه ليست هي الحقيقة فهناك جمعيات تستغل الظروف وخدمة مصالحها الخاصة باسم المجتمع المدني.
الخصائص الجتماعية لعينة البحث :عينة البحث كانت قصدية اي تتوفر فيها شروط معينة وإتصالنا كان
بارباب االسر مباشرة حيث كانت هذه االسر تتواصل مع الجمعيات ولها دراية تامة عن الجمعيات وبرامجها
المقدمة  ،واستفادت من البرامج المعمولة من طرف الجمعيات وهي كذلك تعاني من العوز وكذلك اتصالنا
كان بالرجال ولديهم اطفال ولديهم زوجات ،ولديهم مشكالت متعلقة بكيفية استغالل إمكانياتهم وينقصهم
التدعيم وليست لهم دراية إلى اين يتوجهون ،وهذه العينة عددها  30اسرة فقيرة تتوفر فيها شروط البحث،
مستواها االقتصادي ضعيف جدا وتتوفر فيها صفة العوز وكذلك لديها علم بالجمعيات الناشطة في مجال
مساعدة االسر الفقيرة وسنحاول التركيز على المتغيرات التي تخدم االفتراض لتحليل النتائج.
جدول رقم  1يوضع توزيع العينة حسب فائت السن
النسبة%
التكرار
السن
%16,66
10
55-50
%33,33
20
60-55
%50
30
65-60
%100
60
المجموع
نالحظ انه لدينا غالبية المبحوثين سنهم اك ثر من  60سنة بنسبة  ،%50وهذا يدل على ان ارباب االسر هم
تقريبا في سن التقاعد او هم في التقاعد لذا من الطبيعي يعانون من الفقر نظرا لظروفهم المعيشية.
جدول رقم  2يوضح توزيع العينة حسب عدد افراد االسرة
النسبة%
التكرار
عدد افراد االسرة
%36,66
22
5-1
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%63,33
38
9-5
%100
60
المجموع
من خالل الجدول نالحظ ان اغلب افراد العينة لديهم عدد كبير من االطفال بنسبة  ،%66,33وهذا يؤكد
ان درجة إعالة افراد االسرة لدى ارباب االسرة فيه صعوبة زد على ذلك تكلفة تعليمهم وتكوينهم او فتح مشاريع
لهم .
جدول رقم  3يوضح توزيع افراد العينة سب منطقة السكن
النسبة
التكرار
منطقة السكن
50%
30
حضرية
%50
30
شبه حضرية
%100
60
المجموع
بالنسبة لمنطقة السكن نجد ان افراد العينة مقسومة بالتساوي بين المنطقة الحضرية والشبه الحضرية.
أ
اتصال السر بالجمعيات وثقتهم فيها لتلبية الحاجيات :نحاول تحليل المتغيرات الخاصة باالتصال وتلبية
الحاجيات وكذلك الثقة في البرامج المقدمة من طرف الجمعيات وتلبية الحاجيات من خال ربط المتغيرات
وتحليلها من خالل االسئلة المطروحة وكانت اسئلة مغلقة حول االتصال وكذلك حول الثقة في الجمعيات
وهل تحسنت الظروف قبل وبعد االتصال بالجمعية.
الخدمات
االتصال
نعم
ال
المجموع

جدول رقم  4يوضع العالقة بين الخدمات التي تعرضها الجمعيات واالتصال بالجمعيات
تدريبية
تكوينية
خدماتية
مادية
4
%11.76
16
%61.54
20
%33.33

8
%23,53
10
%38.46
18
%30

10
%29.41
-

12
%35.29
-

10
%16.67

12
%20

المجموع
34
%100
26
%100
60
%100

نالحظ من خالل الجدول الذي يبين العالقة بين الخدمات المعروضة وإتصال االسر بالجمعيات على انه
لدينا نسبة معتبرة من افراد العينة  %35.29تحصلوا على تدريب من طرف الجمعية وكذلك نسبة اخرى
 %29.41تحصلوا على إعانة تكوينية وهذه العينة من االسر لديهم إتصال بالجمعية في المقابل نجد اعلى نسبة
 %61.54من االسر المعوزة تحصلوا على إعانات مادية وهم ال يتصلون بالجمعيات وتحصلوا على إعانة وهذا
يدل على ان الجمعيات تتصل ايضا باالسر قصد مساعدتها ،ولكن من خالل هذه النسب نجد ان االتصال مهم
جدا ومعرفة الجمعيات الناشطة والخدمات التي تقدمها يمكن ان يغير الظروف الن نوع الخدمات المقدمة
ليست مادية فقط بل تكوينية وتدريبي وخدماتية يمكن ان تدرب االفراد على مهن معينة من خالل توجيهم او
التوسط لهم من اجل الحصول على مناصب شغل او مساعدتهم في دفع تكاليف التكوين وهذا يساعد االسرة
على إعالة نفسها والتخلص من العوز.
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تلبية الحاجيات
االتصال
نعم
ال
المجموع

جدول رقم  5يوضع العالقة بين اتصال االسر بالجمعيات وتلبية الحاجيات
ال
نعم
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المجموع

26
%76,47

08
%23.53

34
%100

16
%61.54
42
%70

10
%38,46
18
%30

26
%100
60
%100

نالحظ من خالل الجدول الذي يبين العالقة بين اتصال االسر بالجمعية وتلبية الحاجيات حيث نجد
 %76,47من المبحوثين ممن اتصلوا بالجمعيات وتمت تلبية حاجياتهم وهذا امر مهم جدا ،ومن هنا نستنتج
ان عملية االتصال مهمة جدا فغالبية االسر كان لها اتصال كان لها تلبية الحاجيات فبدون اتصال ال يمكن ان
يحدث شيء الن االسر عند اتصالها تعرف بمشكالتها وتساعد الجمعية على مساعدتها وفهمها وربط العالقة
معها الن هذه االخيرة وجدت الجلها وهي تنشط الجل خدمتها في إطار الخدمة االجتماعية وبالتالي ال يمكن
هناك تكوين وتدريب وتوجيه في الجانب المهني والشخصي بدون اتصال وهذا الدور الذي يؤديه االتصال هو
مهم وفعال جدا.
تحقيق االهداف
الثقة
نعم
ال
المجموع

جدول رقم  6يوضح العالقة بين الثقة في الجمعيات وتحقيق االهداف
ال
نعم

04
%9.52
06
33.33
10
%16.66

38
%90.48
12
%66.66
50
%83,33

المجموع

42
%100
18
%100
60
%100

نالحظ من خالل الجدول الذي يبين العالقة بين ثقة االسر في الجمعيات وتحقيق االسر الهدافهم حيث
نجد نسبة معتبة جدا منهم تقدر ب  ،%90.48لديهم الثقة في جمعيات المجتمع المدني وحققوا اهدافهم من
خالل االستفادة من هذه الجمعيات والخدمات المعروضة.
ومنها نستنتج ان االسر حققت اهدافها وهي تحسين ظروفها المهنية واالقتصادية من خالل تنمية القدرات
الذاتية لها وهذا دليل قطع على الدور الذي تقوم به الجمعيات فهذه االخيرة تغيرت الذهنيات لدى افرادها
فاستمراريتها وكسب الثقة ليس بالكذب على المحتاجين ،بل من خالل تحقيق النتائج في ارض الواقع ،وهذه
االسر تروج لها من خالل ذكرها والكالم عنها بانها لها الفضل في تغير ظروفها ،وتعد الثقة عنصر مهم جدا
وخاصة إذا كانت النتائج إيجابية وهذا ما ان دل يدل على االهمية القصوى في المجتمع لمثل هذه التنظيمات
ذات الطابع االجتماعي وحتى الثقافي حتى يصبح المجتمع اك ثر تنظيما واك ثر وضوحا وتظهر االختالالت التي
يعني منها ويمكن المهتمين من معالجة مشاكلة بكل سهولة.
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أ
المعوقات التي تواجه السر في تحسين الظروف :في هذا المحور كانت عبارة عن اسئلة مفتوحة وتكلم فيها
ارباب االسر بقلب مفتوح وعن ظروفهم وعن صعوبة تقبل االمر في بداية الحال وهذا ناجم عن عدة اسباب
منها ما هو متعلق باالسرة في حد ذاتها ومنها ما هو متعلق بالجمعيات  ،فمن خال طرح عليهم سؤال كيف
جاءتك الفكرة واالتصال بالجمعية على ان جل المبحوثين كانت نظرتهم إلى الجمعيات نظرة سلبية وهي ذات
طابع سياسي وتخدم مصالح طبقات معينة وتستغل ظروفهم ولكن من خالل مشاهدة بعض الناس تغيرت
ظروفهم والناس تسال عن احوال بعضها البعض تبين ان هناك جمعيات معينة تقوم بادوار مهمة منها تكوين
بعض الناس على حرف معينة او مساعدهم في كسب بعض االالت او االدوات او التوسط لهم لدى مصالح
معينة من خالل توظيف او توجيه على االقل فرد من افراد االسرة وهكذا تم االتصال بالجمعية وتغيرت النظرة
وتغيرت الظروف المعيشية ،اما بالنسبة لبعض المعوقات التي اعاقات العملية الخاصة بالمساعدة نجد ان هذه
الجمعيات لديها عدد كبير من الناس ولديها مشاكل عديدة تعالجها وال يمكنها مساعدة كل الناس الن ليس
لديها اإلمكانيات الالزمة فهي تسجلك وتنتظر من اخرين مد يد العون او المساعدة وكذلك مرات تطلب منا
االتصال بالشخص الذي يود المساعدة فهناك اسر امتنعت الن هناك من يحافظ على كرامته فالمؤسسة ليست
كالشخص المؤسسة وجدت الجلنا والشخص ربما ينظر إلينا نظرة ال تعجبنا او اشياء ال تروق لنا.
ففي الغالب المشكل الذي نواجه هو طول االنتظار نظرا لصعوبة التمويل في بعض االحيان ولكن الغالبية
حققت اهدافها ولو من خالل التكوين الذاتي لفرد من افراد اسرتها.
الستنتاج :من خالل االفتراض المقدم حول وعي االسر وثقتهم بالجمعيات الناشطة في مجال الدعم
االجتماعي لالسر الفقيرة يساعد الجمعية على التواصل والمعرفة الدقيقة بظروف االسر وتقدم المساعدة
الحقيقية نستنتج ان هذه االسر عرفت عن طريق التواصل الفردي مع الجمعية والتجارب الناجحة لالسر
وكذلك تواصل االسر مع بعضها البعض نتيجة للثقة الموجودة في هذه الجمعيات من خالل افرادها والصدى
التي وصلت إليه ،وكذلك بالنسبة للخدمات المعروضة فهناك اسر تستفيد من الجانب المادي فقط لتلبية
الحاجيات اليومية ولكن المهم من إستفادت من ادوات إنتاج او استفاد من تكوين او تدريب حصل به على
منصب شغل او كسب حرفة تخلص بها من الظروف الصعبة وهذا الجانب المهم هو جانب تكويني تدريبي
،وتنمية القدرات الذاتية لهذه االسر وهذا هو الذي يجب ان تركز عليه كل الجمعيات فال يمكن هذه الجمعيات
ان تقوم بإعالة هذه االسر وتقديم لها المساعدة المادية الدائمة فاالسر يجب ان تعتمد على نفسها وكذلك نجد
ان هذه االسر كانت لديها الثقة في هذه الجمعيات وذهبت إليها وعرضت عليها من خالل االتصال والثقة
وبالتالي تحقيق االهداف.
اما بالنسبة للمعوقات التي تحول دون إتمام المشاريع هو التمويل بالدرجة االولى حيث حاولنا من خالل
هذه االسر على انه كانت لديهم معاناة من خالل عدم حصولهم على التمويل بعد مدة ولوال صبرهم وثقتهم في
هذه الجمعيات واالتصال الدائم معهم لما حققوا االهداف ،وكذلك ان االسر محتاجة وال يمكنها االنتظار وليس
لديهم ثقة وهذا لبعض االسر وكذلك طول مدة العملية مع االسرة الواحدة الن امور متعلقة ببرنامج وليس
بمساعدة مادية فقط ،وكذلك هناك بعض المعوقات االخرى على ان الجمعيات تستغل ظروف هذه االسر
وتنشط باسمهم وليس في صالحهم فتقريبا كل االسر كانت لديهم هذه النظرة في البداية إال ان من تحققت
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اهدافهم غيروا هذه النظرة ،ولكن على العموم كل االسر اجمعت على ان تكون مثل هذه الجمعيات في
المجاالت تهتم اك ثر بتنمية القدرات الذاتية لالفراد والتوعية والحسيس والتوجيه واجمعوا على نقصها وهي
قليلة ال تلبي االحتياجات وكذلك عدم توفر الثقافة لدى المجتمع بالنسبة للجمعيات بانها ذات طابع حيري
وهي تخدم المجتمع وهي تندرج في العمل التطوعي ومصادر التمويل ال تك فيها وال تستمر بالمجتمع وتنقصها
إال الثقة ومساعدتها من طرف الفائت الميسورة.
خاتمة:
تنامت الجمعيات في االونة االخيرة حيث وصلت إلى  91الف جمعية على المستوى الوطني وبلغت تكلفة
الدعم المقدم ها من طرف الدولة اك ثر من 20مليار سنتيم ولكن يبقى هذا الرقم بعيد عن عدد السكان
الموجود الذي فاق االربعين مليون حيث مازلنا بعيدين على االرقام العالمية ،وهذا ناجم عن التغيرات
الحاصلة وخاصة في التوسع في المدن وزيادة االحياء بشكل سريع في االونة االخيرة وانتشار ثقافة النشاط
الجمعوي وزيادة الوعي لدى فائت المجتمع وكطلك االنفتاح على العالم وما احدثته االنترنت وهو سهولة
الحصول على المعلومات حول كيفية إنشاء الجمعيات فكل هذه التغيرات الحاصلة ساعدت في ظهور
الجمعيات ،وظهور مواقع التواصل االجتماعي وانخراط الجمعيات في هذا المجال وحتى التواصل مع المجتمع
والتعريف بالنشاط ولبرامج المقدمة وكذلك التجارب الناجحة كل هذا سمح لالسرة بالتواصل بهذه الجمعيات
وطرح انشغاالتها واالستفادة من الخدمة وبالتالي تحسين ظروفها وكيفية توظيف قدراتها الذاتية من خالل
االستفادة من دعم هذه الجمعيات.
على العموم حاولنا إبراز بعض المتغيرات والمفاهيم المهمة في هذه الدراسة التي كانت ميدانية من خالل
التطرق إلى جانب مهم تقوم به الجمعيات وكانت دراستنا مع االسر حتى نر الدور الذي تقوم به الجمعيات في
الواقع وليس لدى اصحاب الجمعيات ،لذا نقول ان للمجتمع المدني دور مهم في المجتمع ويمكن ان يلعب
ادوار كبيرة وإيجابية لو إستغل بشكل جيد ويمكن ان يعالج الكير من المشكالت االجتماعية المتشعبة
والموجودة في مجتمعنا.
قائمة المراجع:
سعد الدين إبراهيم،واخرون( ،)1997دور الجامعات ومراكز البحث في دعم ثقافة المجتمع المدني ،مركز ابن خلدون باالشتراك مع داراالمين للتوزيع والنشر ،القاهرة.
السيد عبد الحميد عطية وهناء حافظ بدوي( ،)1998الخدمة االجتماعية ومجاالتها التطبيقية ،المك تب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.رشيد زرواطي( ،)2000مدخل للخدمة االجتماعية ،دار همومة ،الجزائر.ذإحسان محمد الحسن( ،)1988المدخل إلى علم االجتماع ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان.فيليب برو ترجمة محمد عرب صاصيال( ،)1998علم االجتماع السياسي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،ط ،1لبنان.عبد المحي محمود حسن صالح( ،)2002الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.محمد السيد فهمي( ،)2002مدخل في الخدمة االجتماعية ،المك تب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر.عبد الخالق محمد عفيفي( ،)2004الرعاية االجتماعية المفاهيم النشاة والتطور ،مؤسسة الكوثر للطباعة.نورهان منير حسن فهمي( ،)1999القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعية ،المك تب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.-مارتن دايفر واخرون( ،)2004علم اجتماع الخدمة االجتماعية ،ترجمة شحاتة صباح ،مصر العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط.2
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اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو إالصالح التربوي الجديد في الجزائر(دراسة ميدانية
بمتوسطة خامس علي وحليش حسين بتيزي وزو والضفة الخضراء بالجزائر)
د .حفيظة خلوف ،جامعة :مولود معمري بتيزي وزو – قطب تامدا -الجزائر
مقدمة
اإلصالح التربوي في وقتنا الحالي اصبح ضرورة تعليمية وتربوية ومطلبا اجتماعيا ملحا خاصة في عصر
التحديات والعولمة ومستجداتها.
ولقد عرفت العديد من دول العالم الك ثير من المشكالت التربوية ،كانخفاض مستوى الدراسي والعلمي لدى
التالميذ وارتفاع نسب التسرب المدرسي وكذلك انخفاض معدالت النجاح في مختلف المستويات الدراسية
وانتشار المشكالت االجتماعية المرتبطة بالبيئة المدرسية.ومضافا إلى ذلك التغيير االقتصادي وما يصاحبه من
مشاكل وضغوطات ،وعلى كافة المجاالت ذات االرتباط الوثيق بمخرجات النظام التربوي وكل هذه المعطيات
دعت المسؤولين في المجال إلى المسارعة في إحداث تغييرات على مستوى االنظمة التربوية والنهوض بها من
جديد ،وقد يكون هذا التغيير بشكل جزئي احيانا وفي حاالت اخرى يكون بصورة شاملة وجذرية.
المنظومة التربوية تعتبر قطار اساسي ومرجعي ومنبع للعديد من القطاعات االجتماعية واالقتصادية االخرى،
ّ
وجميع الدول تولد اهتماما كبيرا ،وتعتبر الدول الجزائرية من ضمن هذه الدول التي ادركت اهمية هذا القطاع
حيث انها منذ االستقالل حددت هدفها االساسي للنهوض من جديد وذلك من خالل التركيز على قطاع التربية
والعمل على بناء منظومة تربوية فعالة تستجيب لمتطلباتها وتساهم في تكوين جيل متشبع بقيمته وواعي
بمسؤولياته ومعتز بوطنه وثقافته وانتمائه ومتفتح على العالم ،لكن المنظومة التربوية في البداية شهدت
ّ
طغيان الجانب الكمي على حساب الجانب النوعي ،اي االهتمام بكمية المعلومات والمعارف التي يتلقاها
ّ
ّ
المتعلم دون مراعاة نوعية المعارف وجودتها ومدى مالئمتها له ،والذي استدعى القيام بإصالحات لتدارك
النقائص.
ولقد عرفت المنظومة التربوية في الجزائر عدة إصالحات ومنها إصالح امرية  16افريل  1976و إصالحات 1983
ّ
للتعليم االساسي والثانوي والتي جاءت بعدها ،ومنها حاولت الجزائر منذ سنوات تحقيق قفزة نوعية فيما
ّ
ّ
يخص المنطق الذي تبنى عليه عملية التعليم والتعلم وتسعى إلى تخطي االوضاع الراهنة لمنظومتها التربوية،
وبالرغم من هذه اإلصالحات ،إال انها بقيت تعاني من ّعدة نقائص وهذا ما ادى بالدولة الجزائرية إلى التخطيط
ّ
لوضع مشروع إصالح جديد من اجل سد كل النقائص التي عانت منها المنظومة التربوية في مستوى التحوالت
ّ
ّ
ّ
التي يشهدها العلم خاصة في ميدان اإلعالم واالتصال وهو االمر الذي جاء به إصالح افريل  2002الذي ينص
على تجديد المناهج التربوية وتغيير طرق عملها ونسق إدارتها واالعتماد على المقاربة بالك فاءات في التدريس
وتحديث النظام التربوي وفق مستجدات المجال البيداغوجي والعلمي رغبة منها في مواكبة التدفق المتسارع
للمعرفة ،وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خدمة للمجتمع.
ومن خالل الدراسة الحالية حاولنا الكشف وتحديد اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح
التربوي الجديد ،ومن اجل هذا الغرض ارتاينا تقسيم الدراسة الحالية إلى جانبين وهما:
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الجانب النظري ويشمل الفصل االول المخصص اإلجراءات المنهجية للدراسة النظرية ،اما الفصل الثاني
فسوف تعرض فيه العناصر التالية :مفهوم االتجاهات ،اهم خصائصها ،النظريات المفسرة لها ،انواع مع اهم
وظائ فها ،وعوامل ومراحل تكوينها مع تحديد اهميتها وطرق قياسها.
في حين الفصل الثالث فقد يشتمل على مرحلة التعليم المتوسط اهدافها ،اهميتها ،مع تحديد اهم التغيرات
التي يطرا إليها التلميذ في مرحلة التعليم المتوسط.
وسوف يخصص الفصل الرابع لإلصالح التربوي باإلضافة إلى تناولنا للمقاربة بالك فاءات.
ّ
اما الجانب الثاني فيمثل الجانب التطبيقي والذي يشمل على فصلين هما:
فصل خاص باإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية ،والفصل االخير يخصص لعرض وتحليل ومناقشة النتائج
ّ
المتحصل عليها فخاتمة ،و مجموعة من االقتراحات التي خلص بها البحث.
 -1إالشكالية
وبما ان المنظومة التربوية لها دورها الفعال في المساهمة في تطوير البلدان وتقدمها فإن الدولة الجزائرية من
ّ
ضمن هذه البلدان التي اعطت اولوية واهمية كبيرة لمنظومتها التربوية ،حيث انها منذ االستقالل ركزت
ّ
جهودها في العمل على بناء منظومة تربوية فعالة تستجيب لحاجياتها والتي ساساهم في تطويرها وإخراجها من
دائرة التخلف ،ولكن هذه المنظومة التربوية لم تشهد استقرارا تاما وإنما تطرات ّ
لعدة تغيرات وتطورات متاثرة
بما هو حاصل في المجتمع ،هذا ما جعلها تعيش منذ سنوات عديدة سلسلة من التغيرات او ما يطلق عليه
ّ
ّ
ّ
اإلصالحات التي تعتبر مجموعة من اإلجراءات التربوية التي تسعى إلى إصالح الخلل او حالة عدم التوازن التي
يشهدها النظام التربوي نتيجة لجملة من التغيرات ،فقد يكون اإلصالح جزئيا او كليا ،بحسب طبيعة كل
نظام ،كما انه يتضمن معاني مختلفة اجتماعية ،اقتصادية وسياسية (حسن حسين البيالوي،1998 ،
ص)32
فلقد شهدت الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا ثالث تغيرات على مستوى االنظمة التربوية ،وذلك من اجل
تيسير الفعل التربوي ،فالجزائر ورثت من االستعمار الفرنسي نظاما تربويا كان المطبق حيلها ،ويتمثل هذا
ّ
ّ
النظام في المقارنة بالمضامين والذي كان يرتكز حول المحتويات والمضامين التعليمية التي جعلت من
ّ
المتعلم مستقال ومخزنا للمعرفة ،دون االهتمام بتحضيره لمواجهة مختلف مواقف وظروف الحياة االجتماعية
ّ
المتغيرة ،وعلى الرغم من تطبيق هذا النظام إال انه وجهت له مجموعة من االنتقادات ذلك لكونه لم يخلو من
نقائص وعلى اساسها انه كان يهتم بجانب التحصيل الكمي للمعرفة على حساب الجوانب السلوكية والتربوية
ّ
والوجدانية ،وهذه النقائص هي التي استدعت من التربويين القيام بإصالحات جديدة إلنقاذ المنظومة التربوية
ّ
والرفع من مستوى التحصيل الدراسي ،بعدها تم إعادة النظر لهذا النظام الذي لم يحقق الغايات المرجوة،
ّ
فاستبدلوه بنظام المقاربة باالهداف الذي يعتبر إنتاجا للمدرسة السلوكية ،فهذا النظام كان يرتكز على اسس
هذه المدرسة ّالتي تفسر السلوك النهائي ّ
للمتعلم انطالقا من مبدا المثير واالستجابة لكن رغم تنفيذ هذا النظام
آ
التربوي إال انه هو االخر لم يخلو من مجموعة من العيوب ،بحيث انه يرتكز على مبدا المثير واالستجابة فإنه
بذلك قد قيد سلوك ّ
المتعلم وحصره ،وبالتالي اصبح المتعلم كانه آالة يك تفي باستقبال المعلومات وال يبذل
ّ
اي جهد في بناء معارفه إنما يك تفي بكل ما يتلقاه من المعلم الذي يمثل في هذا النظام محور العملية التعلمية
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ّ
وهذه النقائص التي تضمنها هذا النظام ادت إلى ظهور تفاقم للمشكالت التربوية ومن اهمها ضعف التحصيل
الدراسي ،هذا الن المتعلم في هذا النظام عندما يستقبل فقط المعلومات فإنه يكون معرض لنسيانها النها
ّ
حشو للمعارف على عكس المعلومات التي يساهم التلميذ في بنائها ويبدي رايه فيها حيث تكون استجابته لها
اوسع واصح ،ذلك إلى جانب مشكلة الرسوب المدرسي والعنف المدرسي والتسرب المدرسي وغيرها من
المشاكل المدرسية الناتجة حيال تطبيق هذا النظام ،اين يكون فيه المتعلم ذو المكانة المركزية فهو المتسلط
ّ
الذي له الحرية المطلقة في العملية التعليمية التعلمية على حساب المتعلم ،وهذا ما اكدته إحصائيات
ّ
الباحث وعالم االجتماع الجزائري "عيسى قادري" من خالل التقرير الذي ك تبه في جريدة الوطن في  13اوت
 2008عن دراسته لمشكلة التسرب المدرسي ،فمن بين ( )1000تالميذ مسجلين في المرحلة االبتدائية وجد
ان ( % )20.9فقط من يصل للمستوى النهائي بينما يصل ( )31%فقط لنهاية المسار الدراسي بحيث سجل
ارتفاع كبير جدا في نسبة التسرب المدرسي ليصل ( )28-39%في الفوج وفقا لمستويات التعليم اي ما يقارب
نصف مليون طالب يغادرون المقاعد الدراسية(.جريدة الوطن 13 ،اوت)2008
ّ
وبما ان هذا النظام لم يخلو من مجموعة من النقائص والمشاكل والتي سبق ذكرها فهذا استدعى تدخل من
ّ
التربويين لتفادي تلك المشاكل والحد منها ،فاسسوا بذلك نظام جديد وهو نظام المقاربة بالك فاءات الذي
ّ
يعد امتدادا النظام الذي سبقه وهو نظام المقاربة بالك فاءات ساهم في استرجاع حرية المتعلم في العملية
التعليمية التعلمية ،فاصبح بذلك عضوا ايجابيا ومحورا اساسيا في بناء معارفه واستخدام مك تسباته وطاقاته
وبالتالي اقتصر دور المعلم في توجيه هذا المتعلم لما هو افضل فهذا النظام يهدف إيصال وإدماج المعارف إلى
تربية قاعدية غايتها تحقيق التنمية الشاملة للمتعلم ،وإيصال المعارف االساسية وتكوين السلوكيات وتعلم
الحياة االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي والدراسي وتحقيق التكيف واالندماج وذلك بالتحكم في بعض
الك فاءات االساسية االتصالية والمنهجية والفكرية واالجتماعية الن المتعلم في هذا النظام سيكون مسؤول
على بناء واك تشاف مختلف المعارف وذلك باالعتماد على نفسه بالدرجة االولى ومن ثم مناقشتها مع المعلم
آ
وتبادل االفكار واالراء مع زمالئه ،هذا كله سيجعل من هذا المتعلم شخصا واثقا من نفسه وقدراته ،فبالتالي
آ
يحقق توافقه النفسي وتوافقه مع اال خرين وبذلك يصل إلى التكيف واالندماج مع كل ما يحيط به ،وهذا ما
اكدته دراسة "شرقي رحيمة" في دراستها حول بيداغوجية المقاربة بالك فاءات في الممارسات التعليمية دراسة
ميدانية بوالية ورقلة حيث اعتمد على االستبيان كاداة لجمع البيانات وتكونت عينة البحث من ( )223استاذ
واستاذة فتوصلت من خالل دراستها على النتائج ان المقاربة بالك فاءات تسمح بالتعلم الحقيقي النهم
يوضعون من خاللها في قلب مسار التعلم وان النظام يسعى إلى تجنيد مك تسبات التالميذ المعرفية وبذلك
يصبحون فعاليين اك ثر ،تسمح له باك تشاف حدود المجاالت التطبيقية للمعارف ويدرك انه يتقدم اثناء انجاز
عمله ،تدفع المتعلم إلى تجنيد كل معارفه ومعلوماته وخبراته( .شرقي رحيمة)2011 ،
فهكذا مرت الجزائر منذ تاريخها بعدة إصالحات تهدف إلى تحسين اداء المنظومة التربوية وتجاوز نقائصها،
ّ
ونظرا الن مكونات هذه االخيرة تمتاز بالتعقيد ،فمن جهة نجد مجموعة من االهداف التي تسعى لتحقيقها ذلك
ّ
من اجل الرفع من مستواها ،إلى جانب اختيار المناهج الدراسية التي تتالءم وتستجيب للمتغيرات الحاصلة
في مجال التدريس واساليبه ان يتوافق محتواها مع المراحل العمرية للمتعلمين مع احترام الفروق الفردية،
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ّ
وانتهاج اساليب وطرق التدريس التي تتيح وتسهل للمعلم تقديم الدرس ذلك لضمان استيعابه من طرف
ّ
المتعلمين ،إضافة إلى اإلدارة التي تسهر على تسهيل خدمات ومتطلبات كل من المعلمين والمتعلمين
وتنظيم العمل في المحيط التربوي ،فقد اثار ذلك نقاشا على مختلف االصعدة التربوية حول غاياته ومدى
ّ
مالئمتها وفعاليتها والتي تشمل االهداف ،المناهج ،طرق واساليب التدريس والتقويم ،وهذا ما اكدته دراسة
"مرابطي احالم" بجامعة محمد خيضر ببسكرة حول واقع المنظومة التربوية في الجزائر ،حيث قامت بدراسة
ميدانية بمؤسسات التربية بمدينة بسكرة،باعتماده على المنهج الوصفي ،اما العينة فشملت ( )134استاذ
بمرحلة التعليم المتوسط و( )108معلم بالمدرسة االبتدائية ،كما تنوعت ادوات جمع البيانات بين المالحظة
والمقابلة واالستبيان حيث توصلت الباحثة خالل دراستها إلى ان نسبة ( )%55,7من االساتذة اكدوا بان
التعليم منذ هذا اإلصالح اصبح اك ثر اهتماما بالجانب التطبيقي.
فلقد مرت سنوات عديدة على تطبيق هذا النظام في الجزائر إال انه يحتاج إلى مراجعة وتقييم وإضافة وإصالح،
الن إصالح المنظومة التربوية من اهم القوى الدافعة للتنمية في جميع مجاالت الحياة ،حيث تطورت
المجتمعات اإلنسانية انظمتها التربوية باإلصالح من اجل بناء اإلنسان القادر تجاوز الخطر بل والمشاكل في
التغيير والتجديد ،وعليه فإن تحسين مخرجات التعليم هو هدف اإلصالحات في النظام التربوي وتحقيقه
ّ
يعتمد بشكل كبير على االستاذ الذي يعتبر المكلف بتطبيق المنهاج الدراسي والمعد لمرحلة من مراحل
التعليم في المدرسة الجزائرية كل حسب مادة اختصاصه (نواف احمد سمارة ،2008 ،ص.)67
ّ
فهذا ما دفعنا إلى المعرفة والكشف عن االتجاهات التي تحملها اساتذة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي
الجديد ،وعلى هذا االساس وصلنا إلى طرح السؤال التالي:
السؤال العام:ما هي اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد؟
حيث تتفرع منه االسئلة الجزئية التالية:
ما هي اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اهداف المبادئ العامة للتربية؟
ما هي اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو المناهج الدراسية الحالية؟
ما هي اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اساليب وطرق التدريس؟
ما هي اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو عملية التقويم واالمتحانات بعد اإلصالحات التربوية
الجديدة؟
هل توجد فروق بين اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالحات التربوية الجديدة حسب
االقدمية المهنية؟
ّ
-2الفرضيات :بعد عرضنا إلشكالية الدراسة والتساؤالت التي تلتها للتحقيق اإلحصائي منها وللتحكم في
المتغيرات ،ارتاينا صياغة فرضيات الدراسة بالشكل التالي:
الفرضية العامة :اتجاهات االساتذة بمرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو اإلصالحات التربوية الجديدة.
وتندرج تحت هذه الفرضية العامة خمس ( )05فرضيات جزئية وهي كالتالي:
الفرضيات الجزئية:
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الفرضية الجزئية الولى :اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو االهداف والمبادئ العامة
للتربية.
الفرضية الجزئية الثانية :اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو المناهج الدراسية الحالية.
الفرضية الجزئية الثالثة :اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو اساليب وطرق التدريس.
الفرضية الجزئية الربعة :اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو عملية التقويم واالمتحانات.
الفرضية الجزئية الخامسة :توجد فروق بين اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو اإلصالح
التربوي الجديد حسب االقدمية المهنية.
اهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من الفرضيات التي تهدف إلى معرفة والكشف عن ما يحمله االستاذ بمرحلة
التعليم المتوسط من اتجاهات آواراء ومواقف نحو اإلصالحات التربوية الحالية:
ّ
معرفة االتجاهات التي يحملها االساتذة بمرحلة التعليم المتوسط نحو االهداف والمبادئ العامة للتربية
المسطرة في اإلصالح الجديد.
الكشف اتجاهات االساتذة بمرحلة التعليم المتوسط نحو اساليب وطرق التدريس المقررة في اإلصالح التربوي
الجديد.
ّ
معرفة االتجاهات التي يحملها االساتذة بمرحلة التعليم المتوسط نحو المناهج الدراسية الحالية.
ّ
معرفة مختلف االتجاهات التي تحملها اساتذة بمرحلة التعليم المتوسط نحو عملية التقويم في اإلصالح التربوي
الجديد.
الكشف عن الفروق بين اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالحات التربوية الجديدة حسب
االقدمية المهنية.
 -4تحديد المفاهيم الساسية للدراسة:
إاجرائيا:
ّ
اتجاهات الساتذة :هي محصلة استجابات مجموعة من االساتذة بمرحلة التعليم المتوسط والتي تكونت من
( )88استاذ واستاذة ،بمختلف التخصصات وباختالف الخبرة المهنية نحو اإلصالح التربوي الجديد إيجابا او
سلبا على بنود مقياس االتجاه "لليكرت" بعد اختيار ما يناسبهم من إحدى بدائله المتمثلة في موافق بشدة،
ّ
آ
موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة ،وذلك بغرض التوصل إلى مختلف االراء واالستجابات التي
تحملها االساتذة نحو اإلصالحات التربوية الجديدة ،بعد إجابتهم على بنود المقياس المطبق.
ّ
ّ
ّ
مرحلة التعليم المتوسط :هي مرحلة من المراحل التعليمية التي تلي المرحلة االبتدائية والتي تدوم مدتها ()04
اربع سنوات وتنتهي بحصول التلميذ على شهادة التعليم المتوسط لالنتقال للمرحلة الثانوية.
ّ
إالصالح التربوي الجديد :هو مجموعة من التعديالت االساسية التي طرات على المنظومة التربوية الجزائرية،
ّ
والتي تمس مجموعة من االبعاد الرئيسية المتمثلة في االهداف ،المناهج ،طرق التدريس واساليبه ،عملية
التقويم واالمتحانات وتكوين المكونين ،بحيث ان هذه التعديالت ستحددها الستجابات االساتذة بالسلب او
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ّ
اإليجاب او الحياد من البنود المقترحة في مقياس "ليكرت"لالتجاه والذي تضمن مختلف ابعاد النظام التربوي
الحالي.
 -5الدراسات السابقة:
الدراسات الجزائرية:
دراسة مجيد الطيب ( :)2005حيث كانت دراسة هذا الباحث حول واقع تطبيق منهجية التدريس بالك فاءات
من وجهة نظر اساتذة التعليم الثانوي ،دراسة ميدانية بوالية الجزائر ،حيث اعتمد الباحث في دراسته على
االستبيان كاداة لجمع البيانات حيث طبق على ّعينة تتكون من ( )150استاذ واستاذة من مرحلة التعليم
الثانوي وكانت بطريقة عشوائية كون جميع االساتذة يدرسون وفق هذه المنهجية ولقد توصل الباحث خالل
دراسته إلى النتائج التالية:
لمنهجية المقاربة بالك فاءات قيمة تربوية من جهة نظر اساتذة التعليم الثانوي.
وجود فروق في العوائق المعرفية امام تطبيق منهجية التدريس الحديثة من وجهة نظر االساتذة الخبرة.
ليس هناك فروق في العوائق المادية امام تطبيق منهجية المقاربة بالك فاءات من وجهة نظر االساتذة حسب
الجنس( .مجيدي الطيب)2005 ،
دراسة تيعشادين محمد ( :)2009حيث قام الباحث بدارسة حول اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط نحو
اساليب التقويم في ظل المقاربة بالك فاءات ،دراسة ميدانية بوالية بومرداس ،وبغرض جمع البيانات استخدم
الباحث استبيان يقيس اتجاهات االساتذة نحو اساليب التقويم في ظل المقاربة بالك فاءات وتكونت ّعينته من
( )266استاذ واستاذة بمرحلة التعليم المتوسط ،فتوصل الباحث خالل دراسته إلى النتائج التالية:
اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط ايجابية حيال اساليب التقويم في ظل مقاربة التدريس بالك فاءات ،كما
توصل الباحث في دراسته إلى انه كلما كانت خبرة االساتذة مرتفعة كلما كانت اتجاهاتهم نحو اساليب التقويم
في ظل مقاربة التدريس بالك فاءات ايجابية(.تيعشادين محمد )2009
دراسة كرطوس ياسمينة :حيث قام ت الباحثة بدراسة حول التدريس وفق بيداغوجية المقاربة بالك فاءات بين
النظري والتطبيقي ،دراسة ميدانية اجريت بوالية الجزائر في ستة ( )06مقاطعات للتعليم االبتدائي اوسط
الجزائر وغربه ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )240استاذ واستاذة وذلك باعتمادها على االستبيان كاداة
لجمع البيانات وباستعمال المنهج الوصفي ،بحيث توصلت الباحثة في دراستها إلى النتائج التالية:
عدم تكوين المعلمين تكوينا يؤهلهم للتدريس بمقاربة الك فاءات الن نسبة ( )58%ترى انها غير قادرة على بناء
مشكلة وهذا شيء مهم جدا في اإلصالح التربوي الجديد.
عدم تطبيق المعلم للتقويم على اعتباره ليس امرا حتميا وضروريا وقد عبرت نسبة ( )68%وهي نسبة معتبرة.
عدم تمكن المعلمين من استخدام الوسائل التعليمية في وضعيات التعلم مثل الحاسوب واجهزة الفيديو لعدم
توفرها في المؤسسة.
عدم استخدام المحيط إذ ال تعتمد المؤسسات التربوية على الزي ارات الميدانية كوسيلة الك تساب المعارف وهذا
ما عبر عنه ( )94%من المعلمين( .كرطوس ياسمينة)2011 ،
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دراسة عبد الرزاق السلطاني ( :)2011حيث قام الباحث بدراسة حول اتجاهات اساتذة التعليم الثانوي نحو
اإلصالح التربوي في الجزائر ،دراسة ميدانية بثانوية دائرة الشريعة وتبسة ،حيث تكونت عينة البحث من
( )239استاذ واستاذة واعتمد على المقابلة المقننة والغير المقننة والمالحظة واالستبيان كادوات لجمع
البيانات فتوصل الباحث خالل بحثه إلى النتائج التالي:
هناك اتجاه ايجابي الساتذة التعليم الثانوي نحو المناهج الجديدة لإلصالح التربوي.
ّ
هناك ايضا اتجاه ايجابي الساتذة التعليم الثانوي نحو بيداغوجية المقاربة بالك فاءات التي بنيت عليها المناهج
الجديدة.
ّ
هناك اتجاه ايجابي الساتذة التعليم الثانوي نحو برامج التكوين اثناء الخدمة التي يتلقونها داخل إيطار اإلصالح
التربوي.
هناك اتجاه سلبي الساتذة ال تعليم الثانوي نحو مكانة ومهنة التعليم في إيطار اإلصالح التربوي(عبد الرزاق
السلطاني)2011 ،
دراسة إابراهيم هياق ( )2001وقد تناولت هذه الدراسة اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط نحو اإلصالح
التربوي في الجزائر حيث قام بدارسة ميدانية في متوسطات اوالد جالل وسيدي خالد نموذجا ببسكرة
وتكونت عينته من ( )414استاذ واستاذة بمرحلة التعليم المتوسط بمختلف التخصصات ،حيث اعتمد على
االستبيان كاداة لجمع البيانات واستعمل المنهج الوصفي التحليلي ،فتوصل الباحث من خالل بحثه إلى
النتائج التالية:
وجود فروق دالة إحصائيا حسب متغير الجنس ،حيث وجد ان االساتذة اإلناث اك ثر ايجابية من الذكور.
وجود فروق دالة إحصائية تعزي لمتغير المؤهل العلمي ،حيث كان االساتذة المتخرجين من الجامعة اك ثر
ايجابية نحو اإلصالح التربوي من المتخرجين من المعهد التكنولوجي للتربية.
وجود فروق دالة إحصائية تعزي لمتغير التخصص علوم تجريبية اك ثر من تخصص علوم إنسانية واجتماعية.
وجود فروق بين االساتذة تعزي لمتغير الخبرة حيث ان ذوي الخبرة المتوسطة ( )5-10سنوات ،اك ثر ايجابية
من بقية فائت العينة نحو اإلصالح ،بينما كان اصحاب الخبرة اك ثر من ( )15سنة اقل ايجابية نحو
اإلصالح(.دراسة إابراهيم هياق)2001 ،
الفصل الثاني :التجاهات.
ّ
مفهوم التجاهات :لقد تعددت تعاريف االتجاهات بتعدد التوجهات النظرية التي حاولت تفسيرها فاالتجاه
حسب احمد عبد اللطيف وحيد هو" :اسلوب منظم في التفكير والشعور ،ورد الفعل اتجاه الناس والجماعات
والقضايا االجتماعية".....
ومعنى هذا ان مكونات االتجاه الرئيسية في االفكار والمعتقدات والمشاعر واالنفعاالت ،ثم النزعات إلى رد
الفعل ،وعليه ّ
فإن االتجاه يتشكل عندما تترابط هذه المشاعر المحددة ،والنزعات إلى رد الفعل بصورة منسقة
مع موضوع االتجاه( .احمد عبد اللطيف وحيد ،2001 ،ص)40
من خالل ما سبق نستخلص با ّن االتجاه عبارة عن استجابات تحدد سلوك الفرد ومواقفه نحو مختلف
ّ
المواضيع والمواقف التي يواجهها ،فيك تسبها من البيئة االجتماعية ،وتجاربه ،وخبراته في الحياة ،فاالتجاه
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آ
إذن مك تسب وليس فكري ،حيث يساعد الفرد على التوافق الشخصي مع ذاته ومع االخرين ،وفق القوانين
والقيم والعادات السائدة في المجتمع.
خصائص التجاهات :من التعاريف السابقة يمكن تحديد خصائص االتجاهات فيما يلي:
االتجاهات مك تسبة ومتعلمة.
ترتبط االتجاهات بمواقف اجتماعية.
تتضمن االتجاهات عالقة بين الفرد وموضوع معين.
منها ما هو غامض ومنها ما هو واضح.
تتاثر االتجاهات بخبرة الفرد ،ويؤثر فيها.
قابلة للقياس والتقويم بادوات واساليب مختلفة.
تتكون االتجاهات من ثالث خصال :معرفية ،انتقالية ،سلوكية( .احمد عبد اللطيف وحيد ،2001 ،ص)41
النظريات المفسرة لالتجاهات:
نظرية التحليل النفسي :تؤكد هذه النظرية ان اتجاهات الفرد تلعب دورا حيويا في تكوين اناه،حيثيتكون
ّ
ّ
االتجاه االيجابي نحو االشياء التي خفضت التوتر او يتكون اتجاه سلبي نحو االشياء التي اعاقت او منعت خفض
ّ
التوتر ،ويمكن التجاهات الفرد ان تتغير إذا ما تمت دراسة ميكانيزمات الدفاع لديه والحلول التي يقدمها
ّ
وكذلك االعراض التي من خاللها يخفض من توتراته ويتم ذلك عن طريق إخضاع الفرد للتحليل النفسي
لتبصيره باساس توافقه وما يصاحبها من وجود اتجاهات القبول او الرفض( .احمد عبد اللطيف وحيد،
 ،2001ص)52-51
دور
النظرية السلوكية :تؤكد نظرية االشتراط الكالسيكي للعالم الروسي الشهير إايفان بافلوفعلى كل من
المثير الشرطي والمثير الطبيعي في إمكانية إحداث السلوكيات االيجابية بدال من السلوكيات السلبية وذلك عن
طريق تعزيز وتدعيم المواقف االيجابية كلما ظهرت لدى الفرد ،اما نظرية االشتراط اإلجرائي للعالم االمريكي
الشعير سكينزفيقوم تعلم االتجاهات على اساس اعتمادها على مبدا التعزيز ،إذ يرى ان سلوك الكائن الحي او
ّ
ّ
استجابته التي يتم تعزيزها يزيد احتمال تكرارها ،وبذلك فإن االتجاهات التي يتم تعزيزها يزيد احتمال حدوثها
ّ
اك ثر من االتجاهات التي ال يتم تعزيها( .عبد الحافظ سالمة ،2007،ص)73
نظرية التعرض للمثير :حيث اظهرت عدد من الدراسات حول االتجاهات ان تعرض الفرد لمثير معين بصورة
متكررة سوف يدفعه عادة إلى االستجابة بصورة اك ثر ايجابية إزاء ذلك المثير.
نظرية التنافر المعرفي :قد يتعرض الفرد لمثير معين في عدد من المواقف المتباينة فإذا اختلفت هذه المواقف
ّ
بصورة جوهرية فإن الفرد ّ
يتعلم اتجاهات متعارضة إزاء ذلك المثير ،االمر الذي يفسر عما اطلق عليه التنافر
المعرفي ،وكما هو الحال بالضبط في مواقف الصراع االخرى التي غالبا ما يحاول الشخص في تقليل التنافر
المعرفي بتغيير إحدى الفكرتين ّاللتين يعتنقهما إزاء المثير (،عبد العزيز السيد الشخص ،2001 ،ص)112
نظرية التعلم الجتماعي :يؤكد علماء هذه النظرية ومنهم باندوراو والترز على ان االتجاهات متعلمة وان
ّ
تعلمها هذا يتم من خالل نموذج اجتماعي ومن المحاكاة فالوالدين هما اوضح النماذج التي يحاكى سلوكهما
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ويتوحدون معها منذ مراحل العمر المبكرة ،ثم ياتي دور االقران في المدرسة ومن ثم وسائل اإلعالم المختلفة.
(احمد عبد اللطيف وحيد ،2001 ،ص)53
النظرية الوظيفية:
يقول كل من ) (katsو) (Scotlandان االساس الدافعي لالتجاه هو بمثابة تغير االتجاه ومقومتها للتغيير ،كما
ان العوامل االتصالية الموقفية الموجهة نحو تغيير االتجاهات لها تاثيرات مختلفة متوقفة على االساس الدافعي
لالتجاهات فمن خالل تعبير الفرد عن ذاته باالتجاهات يستمد اإلشباع عندما تكون هذه االتجاهات منسقة مع
مفهومه لذاته وقيمة الشخصية( .طارق كمال ،2005 ،ص)209
انواع التجاهات :هناك عدة انواع من االتجاهات منها:
اتجاهات جماعية فردية:
ّ
 -1-1-4جماعية :وهي االتجاهات التي يترك فيها عدد كبير من افراد المجتمع مثل إعجاب الناس بالبطولة او
إعجاب الناس او الشعب بقائده او زعيمه.
ّ
آ
ّ
 -2-1-4اتجاهات فردية :وهي االتجاهات التي تميز فرد عن اخر مثل إعجاب فرد بزميله او إعجاب شخص
بشيء معين.
اتجاهات شعورية ولشعورية:
ّ
اتجاه شعوري :هو الذي يظهره الفرد دون حرج او تحفظ وهذا االتجاه غالبا ما يكون متفقا مع معايير الجماعة
وقيمها.
ّ
اتجاه لشعوري :وهذا االتجاه هو الذي يخفيه الفرد وال يفصح عنه وغالبا ال يتفق هذا االتجاه مع معايير الجماعة
وقيمها.
اتجاهات عامة وخاصة:
ّ
اتجاهات عامة :هي التي لها صفة العمومية وتنتشر وتشيع بين االفراد مثل االتجاه نحو االشتراكية الديمقراطية
كمبدا تحقيق المساواة والعدالة او االتجاه نحو المبدا القائل بان الوقاية خير من العالج.
ّ
اتجاهات خاصة :هي التي تصب على النواحي الفردية الذاتية مثل االتجاه نحو الزواج او االعياد او المناسبات
التقليدية( .محمد عبد الفتاح ومحمد دويدار ،2009 ،ص)78
ّ
كما قد تكون االتجاهات قوية وقد تكون ضعيفة ،فالقوية هي التي يتمك بها الفرد وال يقبل تغييرها اما
ّ
االتجاهات الضعيفة فهي التي تتغير تحت وطاة المشاكل والصعوبات( .طارق كمال)290 ،2005 ،
وظائف التجاهات:
الوظيفة المنفعلة التكيفية:
ّ
ك ثيرا ما يؤدي تعبير الفرد عن اتجاهاته إلى تحقيق الهدافه االجتماعية التي تمكنه من إنشاء عالقات تكيفية
ّ
سوية ،والتي تساعده على التوافق مع البيئة المحيطة به.
الوظيفة التنظيمية:
ك ثيرا ما يك تسب الفرد اتجاهات معينة ،وتتجمع لتصبح خبرات متنوعة مما يؤدي إلى ثبات سلوكه نسبيا ،في
المواقف المختلفة ،فيتجنب الضياع ،والتشتت فتنتظم معلوماته بشكل يساعده على فهم العالم من حوله.
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الوظيفة الدفاعية:
ّ
ك ثيرا ما يعكس االتجاه عدوانية الفرد التي تنشا من اإلحباطات ،والصراعات واإلحساس بالفشل.
وظيفة تحقيق الذات:
ك ثيرا ما تدفع االتجاهات الفرد إلى النشاط والفعالية وتحقيق الذات.
-)6تكوين التجاهات :
مراحل تكوين االتجاهات:
المرحلة إالدراكية المعرفية :ومنها يدرك الفرد مثيرات البيئة ويتصرف بموجبها فيك تسب خبرات ومعلومات
تكون بمثابة إطار معرفي له.
ّ
المرحلة التقويمية :وفيها يتفاعل الفرد مع مثيرات على نحو اإليطار المعرفي الذي كونه عنها فضال عن الك ثير
ّ
من االحاسيس ومشاعره التي يتصل بها.
ج) المرحلة التقريرية :فيها يصدر الفرد القرار الخاص بنوعية عالقته بهذه المثيرات وعناصرها ،فإذا كان القرار
موجبا فإن الفرد تكون له اتجاها ايجابيا نحو ذلك الموضوع واما إذا كان القرار سالبا فيعني انه يكون له اتجاها
سالبا نحو الموضوع( .نفس المرجع السابق ،ص)46
ّ
- )7اهمية التجاهات  :تعمل االتجاهات على تسهيل االستجابات في المواقف التي تواجهه فتساعده على
تفسير ما نواجهه من مواقف وخبرات وعلى إعطاء لهذه المواقف معنى ،وتؤدي االتجاهات وظيفة التعبير عن
قيم الفرد ،فك ثيرا ما يؤدي تعبير الفرد عن اتجاهاته إلى تحقيق االهداف االجتماعية واالقتصادي ،كما ا ّنه
حين يعبر عن اتجاه خاص ّ
فإن ه يعلن للناس انطباعه لما يسود في مجتمعه(.هشام محمد الخول،2008 ،
ص)223
-(8طرق قياس التجاهات:
مقياس  :Likertيعتبر مقياس " "Likertاك ثر المقاييس شيوعا في االستخدام لقياس االتجاه النفسي نحو
ظاهرة معينة ،نظرا لسهولة تطبيقه وتصحيحه واستخراج نتائجه وهو يتكون من عدد فردي من االوزان
ّ
المتدرجة ،بحيث ال يقل مجموعها عن ثالث اوزان ويتطلب وضع عالمة ( )xفي المكان الذي يوافق اتجاههم
ّ
وعليه فإن المقاييس تتضمن من جهة الموضوعات المراد تقديرها ومن جهة اخرى مقياس التقدير الذي يحتوي
على سبعة مسافات( .خليل عبد الرحمن معايطة،2000 ،ص)123
الفصل الثالث :مرحلة التعليم المتوسط.
تعريف مرحلة التعليم المتوسط:
ّ
هي المرحلة الثانية من مراحل التعليم العام الذي تشرف عليه الدولة ،ويمتد عمر الطالب فيها من الثانية عشر
ّ
( )12سنة إلى الخامس عشر ( )15والتي تمثل بداية سن المراهقة المبكرة.
تتجزا سنوات التعليم المتوسط االربع إلى ثالث اطوار وهي كالتالي:
الطور الول او طور التكيف والتجانس :ويمثل السنة االولى ،سنة ترسيخ المك تسبات والتجانس والتكيف
مع التعليمّ ،
يتميز باعتماده على المادة المستقلة اك ثر وبإدراج ّاللغة االجنبية الثانية.
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الطور الثاني او طور الدعم والتعميق :ويمثل السنتين الثانية والثالثة ويخصص لدعم الك فاءات ورفع
المستوى الثقافي والعلمي والتكنولوجي.
الطور الثالث او طور التعميق والتوجيه :ويمثل السنة الرابعة ،حيث انها سنة تعميق وتنمية التعلمات في
مختلف المواد ،ويتم فيها تحضير وتوجبه التالميذ نحو شعب التعليم ما بعد اإللزامي او الحياة العلمية وذلك
بالعناية والمتابعة البيداغوجية وبنشاطات يغلب عليا العمل التطبيقي ،ويتوج التعليم اإللزامي المتوسط
بشهادة التعليم المتوسط( .محمد بن حمودة ،2006 ،ص)196
فمن خالل ما سبق تعتبر مرحلة التعليم المتوسط اهم مرحلة من مراحل التعليم فعلى اساسها يتم التعرف
وتحديد مختلف قدرات التالميذ ،ومعارفه واستعداداته ورغباته وميوله وتوجيهاته المستقبلية ،ومختلف
ّ
المشاكل التي تعرقل تقدمه.
اهداف مرحلة التعليم المتوسط:
المرحلة المتوسطة مرحلة ثقافية عامة غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه.
تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته.
تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه حتى يلم بالمبادئ االساسية للثقافة والعلوم.
تنمية قدرات الطالب العقلية المهارية وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربية الطالب على الحياة االجتماعية اإلسالمية وتدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح
واإلخالص لوالة امره.
إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل تعليمية اخرى (كوثر محمد رضا شريف ،2003 ،ص)57
اهمية مرحلة التعليم المتوسط:
ّ
إن مرحلة التعليم المتوسط تعد تلك المرحلة ال تي تلي المرحلة االبتدائية فلذا تعتبر امتدادا لها وقاعدة للمرحلة
السلم التعليمي وهذا ما ّ
الثانوية فهي مرحلة انتقالية بين المرحلتين مما يكسبها اهمية في ُ
حددته وثيقة سياسة
التعليم حيث تعتبر المرحلة المتوسطة بحكم موضوعها في ُ
السلم التعليمي مرحلة انفصال هامة في حياة
آ
التلميذ فهي بالنسبة لبعض التالميذ مرحلة نهائية لالطالع باعباء الحياة وهي بالنسبة لبعضهم االخر موصلة
ّ
إلى المرحلة الثانوية من التعليم فهي التي تحدد مستقبل الطالب النها تكون بانتهاء مرحلة الطفولة وابتداء سن
المراهقة وما يتبع هذا السن من تغيرات نفسية جسدية وعقلية وخلقية( .رمضان القذافي،1997،ص)107
ّ
اهم التغيرات التي يطرا لها التلميذ في مرحلة التعليم المتوسط:
إن التعرف على طبيعة المتعلم امر له اهميته وتاثيره الواضح على العملية التعليمية سواء من المنهج او
االنشطة او االسلوب والطريقة ّ
المتبعة في التربية والتعليم المؤدية إلى تنمية شخصية المتعلم السوية
المتحلية بالسلوك السليم والخلق الفاضل.
ّ
يلتحق المتعلم بالمتوسطة في سن الثانية عشر حتى نهاية الخامسة عشر ،والتي تمثل مرحلة المراهقة
ّ
ّ
المبكرة ،والتي تعتبر من اهم المراحل العمرية في حياة اإلنسان نظرا لمميزاتها والتغيرات التي تطرا على
المتعلم في هذه المرحلة .ومن اهم هذه التغيرات نذكر ما يلي:
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ّ
النمو الجسمي الحركي :يقصد بالنمو الجسمي التغيرات التي تطرا على االبعاد الخارجية للجسم كالطول
والوزن ،فيزداد النضج والتحكم في القدرات المختلفة ويصبح التوافق الحركي في هذه المرحلة اك ثر توازنا ،مما
يسمح للطالب بممارسة مختلف انواع النشاط الرياضي ،وما يجب على المربين مراعاته في هذه المرحلة:
ّ
مساعدة المراهقين على تقبل وفهم التغيرات الجسمية التي تطرا علهم في هذه المرحلة.
تجنب المقارنة بين االفراد ،فالفروق الفردية في معدالت النمو تلعب دورا هاما في مرحلة المراهقة.
االهتمام بالتربية الصحية للتالميذ.
النمو النفعالي الوجداني :يظهر على المتعلم في هذه المرحلة انفعاالت يلونها الحماس ،وتتطور لديه مشاعر
الحب ونالحظ عليه الحساسية االنفعالية ويميل إلى التمرد واالستقاللية ،يشعر الك ثير منهم بالخجل
واالنطواء وفي هذه المرحلة يجب منحه الثقة بالنفس من خالل تعزيز المواقف االيجابية ،فما يجب على
المربين مراعاته هو:
المبادرة على اي مشكلة انفعالية وقت حدوثها.
العمل على التخلص من التناقض االنفعالي واالستغراق الزائد في احالم اليقظة.
مساعدة التلميذ في تحقيق التوازن النفسي.
ّ
ج -النمو العقلي المعرفي :إن التغيرات التي تطرا على النمو العقلي في هذه المرحلة هو انه ينمو الذكاء العام
بسرعة فائ قة ،ويتطور اإلدراك من المستوى الحسي إلى المستوى الجرد ،وتزداد قدراته على الفهم ،وينمو
التفكير المجرد والتفكير اإلبتكاري ،ويتجه عامة تفكيره نحو التعميم.
د -النمو الجتماعي :فنجد ان ّ
المتعلم في هذه المرحلة بانه يتاثر النمو االجتماعي لديه بالتنشئة االجتماعية
من ناحية وعلى النضج من ناحية اخرى ،فكلما كانت البيئة االجتماعية للمراهق في ايام طفولته مالئمة كلما
ّاتسعت دائرة عالقته ونشاطه االجتماعي ،ويدرك حقوقه وواجباته ،ويتخلص من انانيته وبتقرب سلوكه من
المتعلم بالتنشئة االجتماعية فيتم ّ
ّ
تعلم القيم والمبادئ والمثل
معايير الناس ،ففي هذه المرحلة يتاثر
ّ
ّ
والمعايير االجتماعية من خالل االفراد المقربين والهامين في حياة المراهق مما يؤثر على سلوك المتعلم إما
إيجابا او سلبا( .حامد عبد السالم زهران ،1998 ،ص)299-297
الفصل الرابع :إالصالح التربوي الجديد في الجزائر
–1تعريف المقاربة بالك فاءات:
هو تصور بناء مشروع عمل قابل لإليجار على ضوء خطة او إستراتيجية تاخذ في الحسبان كل العوامل
المتدخلة في تحقيق االداء ّ
الفعال ،والمردود المناسب من طريقة ووسائل ومكان وزمان ،خصائص المتعلم
والوسط والنظريات البيداغوجية ومن المنطلق نتوصل إلى ان الك فاءة ّ
تتميز بخمس مكونات:
ال تركز الك فاءة على مواد مك تسبة.
ال يك في ان يمتلك المتعلم المواد بل يجب ان يكون قادرا على تعبئتها.
ّ
يجب ان تكون الهمة التي يواجهها المتعلم جديدة وغير مالوفة.
ال يجب ان تكون المهمة متجانسة من حيث المكونات بل يستوجب تجانسها من حيث القصدية.
يجب ان تكون المهمة معقدة .إ(اكرافيروجيرس ،2006 ،ص)50
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ّ
نستنتج مما سبق ان نظام المقاربة بالك فاءات هو ذلك النظام التربوي الذي يصب اهتمامه على المتعلم تقدم
له مطلق الحرية في البحث عن المعارف والمعلومات بنفسه ،وهو محور العملية التعليمية اما المعلم فيكمن
دوره في إرشاد وتوجيه المتعلم نحو الطرق الدراسية الصحيحة.
تكامل المعرفة بالتداخل واالندماج بين الحقول المعرفية المختلفة.
الوعي بدور العلم والتعلم في تغيير الواقع وتحسين نوعية الحياة ويمكننا
تلخيص اهدافه و المتمثلة في :
النظرة إلى الحياة من منظور عملي.
ربط التعليم بالواقع والحياة.
االعتماد على مبدا التعليم والتكوين.
العمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية.
تكامل المعرفة بالتداخل واالندماج بين الحقول المعرفية المختلفة.
الوعي بدور العلم والتعليم في تغيير الواقع( .حاجي فريد ،2005 ،ص.)45
 -2مبادئ المقاربة بالك فاءات :تقوم بيداغوجية المقاربة بالك فاءات على جملة من المبادئ المختلفة نذكر من
بينها ما يلي:
مبدا البناء :اي استرجاع التلميذ لمعلوماته السابقة ،قصد ربطها بمك تسباته الجديدة وحفظها في ذاكرته
الطويلة.
مبدا التطبيق :يعني ممارسة الك فاءة،حيث الك فاءات تعرف عند البعض على انها القدرة على التصرف في
وضعية ما ،حيث يكون التلميذ نشطا في تعلمه.
مبدا التكرار :اي ّ
تكيف التلميذ بنفس المهام اإلدماجية عدة مرات ،قصد الوصول به إلى االك تساب المعمق
للك فاءات والمحتويات.
مبدا إالدماج :يسمح اإلدماج بممارسة الك فاءة عندما تقترن باخرى ،كما يتيح التمييز بين مكونات الك فاءات
والمحتويات ،ليدرك الغرض من تعلمه.
ّ
مبدا الترابط :يسمح هذا المبدا لكل من المعلم والمتعلم بالربط بين انشطة التعليم وانشطة التقويم التي
ترمي كلها إلى تنمية الك فاءة( .وزارة التربية الوطنية ،2005 ،ص)75-74
ّ
من خالل ما سبق نستنتج ان نظام المقاربة بالك فاءات يقوم على مبادئ عدة وذلك من اجل تطوير وتحسين
العملية التربوية عامة وتنشيط العملية التعليمية التعلمية خاصة ،مع االهتمام الكبير المنصب على المتعلم.
 -3شروط المقاربة بالك فاءات :تقوم بيداغوجية المقاربة بالك فاءات على إستراتيجية تؤدي في النهاية إلى بلوغ
الهدف وهو امتالك المتعلم القدرة على بناء ك فاءات ّ
معين ة وتوظيفها في وضعيات متشابهة ولنجاح هذه
اإلستراتيجية البد من توفر جملة من الشروط المتمثلة في:
التعمق في فهم المناهج والوثائق المرافقة لها ودليل المعلم.
إدراك البعد المفاهيمي لسيرورة الك فاءات.
عدم إقامة حواجز مادية او نفسية بين التلميذ ونشاطاته.
254

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.
انتقاء وسائل وطرق التدريس.
مراعاة الجانب البياني للمعرفة وليس للتدريس.
ّ
توجيه االهتمام نحو التقويم وخاصة التقويم التكويني باعتباره فعاال في متبعة االداء وإبراز الك فاءة( .فليب
برينو ،2003 ،ص.)34
 -4مزايا المقاربة بالك فاءات:تساهم بيداغوجية المقاربة بالك فاءات على تحقيق االغراض والمنافع التالي:
ّ
تبني الطرق البيداغوجية النشطة والبتكار :من المعروف ان احسن الطرائق البيداغوجية هي تلك التي
تجعل المتعلم محور العملية التعليمية ،والمقاربة بالك فاءات ليست معزولة عن ذلك ،إذ انها تعمل على
إقحام التلميذ في انشطة ذات معنى بالنسبة إليه ،منها على سبيل المثال انجاز مشاريع وحل المشكالت،
ويتم ذلك إما بشكل فردي او جماعي.
تحفيز المتعلمين او المتكونين على العمل :يترتب عن تبني الطرق البيداغوجية النشطة ،تولد الدافع للعمل
لدى المتعلم ،فتخف او تزول ك ثير من حاالت عدم انضباط التالميذ في القسم ،ذلك الن كل واحد منهم
سوف يكلف بمهمة تناسب وتيرة علمية ،وتتماشى مع ميوله واهتماماته.
تنمية المهارات واك تساب التجاهات والميول والسلوكيات الجديد :تعمل المقاربة بالك فاءات على تنمية
قدرات المتعلم العقلية المعرفية ،العاطفية االنفعالية ،النفسية الحركية وقد تتحقق منفردة او متجمعة.
عدم إاهمال المحتويات والمضامين  :إن المقاربة بالك فاءات ال تعني االستبعاد للمضامين ،وإنما سيكون
إدراجها في إطار ما ينجزه المتعلم لتنمية ك فاءاته كما هو الحال اثناء انجاز المشروع مثال.
اعتبارها معيارا للنجاح المدرسي :تعتبر المقاربة بالك فاءات احسن دليل على ان الجهود المبذولة من اجل
التكوين تؤتى بثمارها وذلك الخذها بعين االعتبار للفروق الفردية بين المتعلمين( .محمد بن يحي زكريا،
 ،2006ص)99
ّ
 -5اهم عيوب المقاربة بالك فاءات:فمن اهم العيوب التي وجهت لبيداغوجية المقاربة بالك فاءات ما يلي:
قد ال يوفق المعلم في اختيار مشكلة اختيارا حسنا وال يستطيع تحديها بشكل يتالءم ونضج التالميذ.
تحتاج إلى إمكانيات وتتطلب معلما مدربا بك فاءة عالية.
ّ
إن استخدام طريقة حل المشكالت تحتاج ك ثير من اإلمكانيات التي ال تتوفر في الك ثير من مدارسنا الحالية.
(محمد صالح حثروبي ،2002 ،ص.)139
وفي االخير نستخلص ان رغم نجاح بيداغوجية المقاربة بالك فاءات ومسايرة فترة زمنية طويلة ،إال انها ال تخلوا
من عيب ونقائص اعاقت تطوير النظام التربوي والوصول إلى الحلول المناسبة واالقتراحات للمشكالت
ّ
التربوية المعاصرة التي تزداد وتضخم يوما بعد يوم.
الفصل الخامس :إالجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.
المنهج المتبع في الدراسة:
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ّ
الدراسة الحالية التي نحن بصدد الخوض فيها تعد من الدراسات الوصفية التحليلية ،والمتمثلة في الكشف عن
ّ
االتجاهات التي يحملها اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر ،لذلك
اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي النه االنسب لطبيعة هذا الموضوع.
ّعينة الدراسة وطرق اختيارها:
قمنا باختيار ّعينة الدراسة بطريقة مقصودةّ ،
(العينة المقصودة) حسب التخصص ،والمؤهل العلمي،
والخبرة المهني التي بلغ عدد اها ( )79استاذ واستاذة.
خصائص ّ
العينة:
يتضح لنا ان نسبة االساتذة ّالذين تتراوح خبرتهم من [ ]15-10سنة ّ
تمثل نسبة معتبرة من ّعينة الدراسة
ّ
المختارة حيث بلغت نسبتهم ) (%35,44وكذلك الذين لديهم خبرة تتراوح ما بين [ ]5-0سنوات تمثل نسبة
معتبرة وهي االخرى تبلغ نسبتها ) ،(%27,84فاما بالنسبة لالساتذة ذوي خبرة تتراوح خبرة تتراوح []10-5
سنوات فبلغت نسبتهم ) (%15,18وتعبر على االقلية واما الفئة ّالتي تفوق خبرتهم  15سنة ّ
فتمثل نسبتهم
).(25,31
المجال المكاني إلجراء الدراسة الميدانية:
جدول رقم ( )..يوضح المتوسطات المختارة في واليتين مختلفتين.
عدد الساتذة
المكان
اسم المتوسطة
39
برج الكيفان (الجزائر)
الضفة الخضراء الجديدة
20
بتيزي وزو
حليش حسين
20
بتيزي وزو
خامس علي
79
المجموع
التعريف بالدوات المستخدمة في الدراسة:
ّ
ّ
هو ذلك المقياس الذي اعد من طرف الباحث إابراهيم هياق في سنة ( )2011بمدينة بسكرة والذي يتكون من
تعليمة وبيانات شخصية لكل استاذ واساتذة كما يتكون هذا المقياس من ( )48بند موزعة على ( )06مجاالت
ومقسمة على ( )05بدائل وهي (اوافق بشدة ،اوافق ،محايد ،ال اوافق وال اوافق بشدة) .حيث يقوم كل استاذ
باإلجابة على احد ال بدائل الخمس في بند تعبيرا عن اتجاهاته نحو اإلصالح التربوي الجديد.
التعريف بمجالت المقياس:
مجال الغايات والمبادئ العامة للتربية:
يتكون هذا المجال من ( )10عبارات تتناول اهم الغايات والمبادئ العامة للتربية ،كمجانية وإلزامية التعليم
ومبدا تكافئ الفرص في التعليم وعالقة النظام التربوي بتعزيز االنتماء الوطني وتكوين جيل معتز بثقافته
ومتفاعل مع محيطه محليا ،وعالميا ودور اإلصالح في تلبية متطلبات المجتمع.
مجال المناهج الدراسية:
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يتالف هذا المجال من ( )10عبارات تتطرق لمحتوى المناهج التربوية المطبقة في اإلصالح التربوي وطرق
إعدادها وفقا لمداخل منهجية تراعي االسس واالبعاد الضرورية في إعداد المناهج التربوية معرفيا ،نفسيا،
اجتماعيا ،بيئيا وثقافيا مع التركيز على مكانة اللغة العربية واالجنبية في الناهج الجديدة.
مجال التقويم والمتحانات:
آ ّ
يتكون هذا المجال من ( )06عبارات تبحث في اإلصالح واال لي التي استخدمها في هذا المجال ،من خالل
انماط التقويم الجديدة ومدى فعاليتها من وجهة نظر االساتذة المشرفين على العملية.
مجال طرق التدريس واساليبه:
يتكون هذا المجال من ( )06عبارات تعني بالطرق واالساليب والمقاربات المتبعة في عملية التدريس ،ودورها
في تفعيل العالقات االجتماعية بين المتعلمين ،والتعليم النشط والتعاوني ومالئمته للظروف واإلمكانات
المتوفرة لتحقيق اداء تربوي فعال.
مجال تكوين المكونين:
تك تسي عملية تكوين المكونين اهمية بالغة في اي إصالح منشود ،ويتالف هذا المجال من ( )10عبارات
تتطرق لعملية تكوين االساتذة ،خالل مزاولة عملهم الوصية ومدى مالئمته لمحتوى التكوين وفترته.
مجال الوظيفة الجتماعية:
يتكون هذا المجال من ( )06عبارات تبرز مساهمة االولياء في الحياة المدرسية بشكل ّفعال ودور اإلصالح
التربوي في المحافظة على التراث الثقافي لالمة وإقامة عالقة تشاركية مجتمعة.
الفصل السادس :عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج.
عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج:
الخاصة بالفرضية الولى:
ّ
التي تنص على ا ّن "اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط إيجابية نحو الغايات والمبادئ العامة للتربية".
ّ
آ
فمن خاللها نجد ان مختلف االراء واالتجاهات التي تحملها االساتذة إيجابية كونها تخدم مصالح المنظومة
التربوية الجزائرية وتسدي خدمات العاملين فيها ،حيث سجلنا اتجاها إيجابيا نحو الفقرة الثانية التعليم
المجاني مضمون للجميع تحقيقا لمبدا تكافئ الفرص بمتوسط حسابي ( )4,43وانحراف معياري ( ،)0,66وهذا
ما يدل على التمسك بهذا المك تسب الوطني بفتح مجال امام كافة فائت المجتمع لنيل حقها في التعليم
ّ
ّ
وتاكيدا لذلك فإن العبارة رقم ( )08التي تقترح في إعادة النظر في مجانية التعليم كانت هي العبارة التي لم
تلقى استجابة وموافقة من اغلب افراد العينة حيث جاءت في التدريب االخير بمتوسط حسابي
ّ
)(2,36وانحراف معياري ) (1,31وهو اال كبر على اإلطالق .اما العبارة االولى التي تجعل من الدستور منطلقا
لعملية اإلصالح جاءت بمتوسط حسابي ) (3,60اي في الرتبة الثانية موجبة ،ولقد لقيت العبارات االولى
للمقياس موافقة عالية من طرف افراد العينة باعتبارها من ايجابيات اإلصالح التربوي ،في حين كانت االتجاه
نحو العبارات االخرى سالبا ،مما يعزز االقتناء بالتوجه االيجابي الفراد العينة نحو فقرات الخمس االولى ايجابيا،
حيث لم تسجل العبارات ) (10-8-6متوسطا حسابيا يساوي المتوسط العام للمجال وانحرافات معيارية عالية
نسبيا ،اما العبارة ) (07فلقد حققت متوسط حسابي مالئم مما يدل على وجود تبيان في اإلجابة بين افراد
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العينة نتيجة لمقارنة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارة الثالثة مع السابعة نجد انها كانت لصالح
العبارة الثالثة ،بمعنى ان اإلصالح التربوي يعزز باالنتماء الوطني ،نفس العملية مع العبارة ( )5و( )10فلقد
كانت لصالح العبارة الخامسة اي ان اإلصالح التربوي يحقق متطلبات المجتمع .وبهذا فإن اتجاهات اساتذة
مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو االهداف التربوية ،ولقد نجد دراستنا الحالية هذه قد تتفق مع كل من
ّ
دراسة "سبرطعي مراد" ( )2011والتي من خالل دراسته إلى ضرورة ربط االهداف بالطابع الوطني والطابع
العلمي واالهتمام باهداف الجزارة من خالل التاكد على اإلبعاد الوطنية ،ودراسة إ"ابراهيم هياق"()2012
ّ
حيث توصل من خاللها إلى ان اتجاهات التي تحملها اساتذة التعليم المتوسط كانت ايجابيا نحو الغايات
والمبادئ العامة للتربية ،وذلك لما تضمنه القانون التوجيهي للتربية ،من مبادئ التعليم مع االنفتاح على
العالم الخارجي.
عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج:
ّ
الخاصة بالفرضية الثانية :التي تنص على ما يلي" :اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابي نحو
المناهج الدراسية"
تك تسي المناهج الدراسية اهمية بالغة في اي عملية إصالحية كانت ،لذلك شهدت ثباتا في إجابات االساتذة،
مبرزة االتجاهات المختلفة لعينة الدراسة نحو إصالح المناهج حيث نسجل إجماعا قوي بين افراد العينة حول
ّ
ّ
الفقرة الرابعة التي تبرز احتواء المناهج الدراسية على عدد من الك فاءات التي تعزز العمل الجماعي بمتوسط
حسابي ( )3,76وانحراف معياري ) (0,80داال على وجود إجماع قوي حول هذه الفقرة ،ثم تلي بعدها الفقرة
ّ
رقم ( )05التي ترى تحسنا في مكانة اللغات االجنبية في المناهج الجديدة من خالل تحسينها وإعطائها اهمية
لميزة يتجلى ذلك من خالل إعادة النظر في المناهج الدراسية للغات االجنبية.
في حين نجد االهتمام باللغة العربية في اإلصالحات التربوية جاءت في المرتبة الثالثة بانحراف معياري )(0,71
ّ
ومتوسط حسابي ) (3,86مقارنة بالفقرة رقم ) (07التيترى في تراجع مكانة اللغة العربية في اإلصالح التربوي
ّ
الجديد .والتي جاءت بمتوسط حسابي ) (3,39وانحراف معياري ) (0,91ويتجلى هذا لصالح الفقرة رقم (،)03
مما يدل على التباين افراد العينة ،فاللغة العربية في المناهج الجديدة تم رفع الحجم الساعي االسبوعي
لتدريسها ،كما ان معام ل اللغة العربية شهد ارتفاعا في شهادة التعليم المتوسط وذلك لحث المتعلمين على
بذل مجهود لتعلم اللغة العربية ،اما العبارة الثانية المتعلقة بالجوانب الثقافية و االجتماعية والبيئية حضورها
في المناهج الجديدة لم تتحقق االجتماع المطلوب بل كانت في حدود المتوسط بمتوسط حسابي )(3,44
وانحراف معياري مرتفع نسبيا ) (0,97وذلك داال على تشتت اإلجابات نوعا ما ،وفي حين لم تستطع العبارات
ّ
) (10-09-06-01الحصول على المتوسط الحسابي للمجال فالعبارة االولى التي ترى في إعداد المناهج الجديدة
تم وفق مداخل منهجية تراعي االسس المعرفية وال نفسية واالجتماعية للمتمدرسين فلم تحقق هذه العبارة
اإلجماع الكافي ،فبالتالي ففي نظر افراد ّ
العينة ان المناهج الجديدة فيها جوانب سلبية تتعلق باالسس السالفة
ّ
الذكر ،اما العبارة السادسة التي ترى في المناهج عدم مراعاتها للقدرات المختلفة للمتعلمين قد جاءت بمتوسط
حسابي ) (3,49وانحراف معياري ) (1,20مما يدل على تشتت اإلجابة نوعا ما وعدم رضا افراد العينة عن
ّ
محتويات المناهج المعدة لإلصالح التربوي اما العبارة الثامنة والتي ترى في ك ثافة المنهج وصعوبة التفاعل
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نعها جاءت بمتوسط حسابي ) (3,30فإذن دال على وجود اتجاه ايجابي نوعا ما نحو المناهج الجديدة في مجال
ّ
اللغات االجنبية ،كما ان العبارة العاشرة والتي ترى في المناهج الجديدة البعد عن الواقع االجتماعي للمتعلم
حقق متوسط حسابي ) (3,24مما يدل على رضا االساتذة عن المناهج الجديدة كونها تراعي واقع المتعلم
الجزائري ،فبهذا فإن اتجاهات االساتذة نحو المناهج الجديدة كانت ايجابية ،فقد نجد دراسة إ"ابراهيم هياق"
و"حسني هانية")ّ (2012تتفق وتماما مع دراستنا الحالية حيث توصلوا إلى ان اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم
المتوسط كان ايجابيا نحو المناهج التربوية الحديثة ،بحيث كانت المناهج تراعي جميع جوانب تعلم التالميذ
وانها فعالة نوعا ما في عملية اإلصالح التربوي.
ّ
وكما نجد ايضا بعض الدراسات قد تختلف وتعارض دراستنا ،فدراسة"لوسن حسين") (2013التي توصل من
خاللها إلى ان اغلبية االساتذة اتفقوا على ان المناهج الحالية تكاد تكون ضعيفة مما استدعى اعتماد اسلوب
الخبرة والمتمثلة في نقل المعارف البشرية.
عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج:
تفسير ومناقشة النتائج بالفرضية الثالثة:
تنص هذه الفرضية على ان "اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو طرق التدريس واساليبه".
تعتبر طرق واساليب التدريس من االسس الرئيسية في عملية التعليم ،حيث ان انتهاج اساليب مناسبة
لتعزيز وتنمية ك فاءات محددة بدقة يجعل من العملية التعليمية ناجحة بكل المقاييس ،وطرق التدريس
ّ
الجديدة والتي جاءت بها اإلصالحات التربوية ،من خالل تبني طبقة المقاربة بالك فاءات كاسلوب فني لتنمية
قدرات ومهارات ّ
معينة لدى التالميذ من خالل التعلم التعاوني والتشاركي ،المبني على الحوار كافضل اسلوب
لتحقيق الفعالية في العملية التعليمية ،فنجد من خالل ذلك ان اتجاهات االساتذة نحو الفقرة الثالثة من
ّ
المجال التي ترى في التعلم التعاوني وسيلة لتعزيز القدرة على مواجهة المشكالت وحلها تتمتع بموافقة عالية
ّ
من خالل المتوسط الحسابي ) (3,95وانحراف معياري ) (0,80والذي يؤشر التجاه مرتفع نحو هذه الفقرة ،في
ّ
حين جاءت ايضا الفقرة االولى والتي ترى في المقاربة بالك فاءات كاسلوب لتدعيم وتفعيل العالقات االجتماعية
بين المتعلمين ،جاءت ايضا باتجاه مرتفع من خالل المتوسط الحسابي ) (3,68وانحراف معياري )(0,82
ّ
ّ
الذي يشير إلى الرضا العالي نحو هاتين الفقرتين في حين لم تحقق الفقرة الثانية والتي في اإلصالحات الجديدة
مراعاة للجوانب المختلفة للمتعلم (معرفية ،وجدانية ،سلوكية) حيث كان المتوسط الحسابي متوسطا )(3,44
وانحراف معياري ) (1,00وايضا العبارات ) (6-5-4كان متوسطها الحسابي متوسطا ،حيث كانت العبارة
ّ
الخامسة والتي ترى في المقاربة بالك فاءات كاسلوب فني للتعليم غير مقتنعة وان مازال هناك بعض االساتذة
يمارسون الفعل التعليمي وفقا للمقاربة باالهداف ،فقد تحصلت على متوسط حسابي ) (3,01وانحراف معياري
) (1,07واما العبارة السادسة واالخيرة كانت بمتوسط حسابي ) (3,05وانحراف معياري ) (1,20حيث يشير إلى
وجود تشتت طفيف في إجابات افراد ّ
العينة وعلى العموم فاالتجاه نحو اساليب التدريس كان ايجابيا ولقد
اتفقت مع دراسات كل من "تيعشادين محمد"( )2012و إ"ابراهيم هياق")(2012و"عبد الرزاق
ّ
سلطاني") (2011التي توصلت إلى ان اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط ايجابية نحو انتهاج طرق واساليب
التدريس الجديدة.
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عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج:
تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة:
تنص الفرضية الرابعة على ان "اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية نحو االمتحانات واساليب
التقويم".
ّ
آ
إن االمتحانات والتقويم بكل الياته ،يشكل عصبيا اساسيا الي عملية تعليمية كانت ،فهو الجهاز الذي من
خالل مؤشراته نستطيع ان نحدد مدى فعالية النظام التعليمي وتقويم االداء التربوي وإدخال تحسينات
مناسبة في الوقت المناسب ،واالتجاه نحو هذا المجال من خالل ّعينة الدراسة ،نالحظ ان معظم العبارات
ّ
فاقت المتوسط العام للمجال ،فالفقرة االولى والتي تعتبر ان آاليات التقويم الجديدة (تشخيص ،تكويني،
تحصيلي) ّفعالة في العملية التربوية بمتوسط حسابي ) (3,75وانحراف معياري ) (1,00ثم تليها الفقرة الثالثة
بحيث كانت الموافقة على ان المراقبة المستمرة العمال التالميذ من خالل آاليات المستحدثة في عملية
اإلصالح التربوي اعطت نتائج ّ
جيدة من خالل النتائج المتحصل عليها اثناء االختبارات الفصلية والسنوية
ّ
ّ
والتي جاءت بمتوسط حسابي ) (3,72وانحراف معياري ) (0,99وبعدها تاتي العبارة الرابعة التي تعتبر تقويم
مهارات المتعلمين في االداء عامال هاما في تنمية روح المنافسة لديهم جاءت ايجابية بمتوسط حسابي ))3,67
ّ
وانحراف معياري) ،(0,85وبعدها تلي العبارة الثانية التي تحصلت على المتوسط حسابي )(3,54وانحراف
ّ
معياري ) (0,97والتي ترى في عملية التقويم من خالل تفاعل بين المعلم والمتعلم من جهة والمتعلمين فيما
بينهم ،فهي عملية ّفعالة لتعزيز التفاعل االجتماعي في الوسط التربوي ،وفي حين العبارة الخامسة والسادسة
لم تحصال على متوسط حسابي مرتفع إال انه هناك اتفاق تام بين افراد ّ
العينة على ان التقويم الجديد يتطلب
جهدا كبيرا في اإلعداد نظرا لالنحراف المعياري المرتفع.
فبهذا فإن اتجاهات هذه االساتذة كان ايجابيا نحو االمتحانات والتقويم فنجد دراسات عديدة تتفق مع دراستنا
الحالية فدراسة إ"ابراهيم هياق") (2012و"عبد الرزاق سلطاني") (2011توصال إلى ان اتجاهات اساتذة مرحلة
التعليم المتوسط نحو التقويم بمختلف آالياته كان ايجابيا في اإلصالح التربوي الجديد ،اما دراسة "مجدي ابو
ريان") ،(2008فلقد كانت معارضة لدراستنا حيث توصل إلى ان هناك تباين في اتجاهات االساتذة نحو عملية
التقويم ،ومنه فإن اتجاهاتهم كانت سلبية.
عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج:
تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة:
تنص الفرضية الخامسة على انه "توجد فروق بين اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح
التربوي الجديد حسب االقدمية المهنية".
اتضح لنا ان مستوى الداللة في جميع القيم المتحصل عليها كانت اكبر من ) ،(0,05وبالتالي فهي غير دالة
إحصائيا ،ولذلك فال وجود للفروق بين اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد
ّ
ّ
حسب متغير االقدمية المهنية ،حيث نجد ان اساتذة الذين لديهم خبرة اك ثر من  15سنة واالساتذة الذين
ّ
ّ
تتراوح خبرتهم ما بين ( )10-15سنة واالساتذة التي تتراوح خبرتهم ما بين ( )5-10سنوات واالساتذة التي تقل
خبرتهم من  5سنوات قد كانت اتجاهاتهم نحو اإلصالح التربوي الجديد نفسها ،حيث ان معظمهم يحمل
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اتجاهات سلبية نحو هذا اإلصالح .فسنوات الخبرة ال تعتبر عامال يؤثر في اتجاهات االساتذة وذلك الن االساتذة
ذوي الخبرة العالية تمكنوا من التحكم في المقاربة الجديدة وكل ما تتضمنه ،وإضافة إلى ذلك فلقد مضى على
ّ
إدماجها في المنظومة التربوية اك ثر من  13سنة وهذا ما ساهم في تاقلم االساتذة القدامى الذين كانوا يدرسون
وفق بيداغوجية المقاربة باالهداف مع هذه المقاربة الجديد .ولهذا فإن عامل الخبرة ال يؤثر في اتجاهات اساتذة
مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد حسب متغير االقدمية في التعليم ،وقد نجد دراسة
"مبروكة ساري ناصر" قد تتفق مع دراستنا الحالية بحيث اكد انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في
اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو تطبيق المقاربة بالك فاءات تعزي لمتغير الخبرة المهنية ،اما
دراسة "يوسف الطراونة" ودراسة "مجدي طيب" تختلف مع نتائج دراستنا حيث توصلوا إلى وجود فروق بين
اتجاهات االساتذة نحو تطبيق المقاربة بالك فاءة حسب متغير الخبرة .ومنه فمن البديهي ان تكون فروق بين
اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد حسب االقدمية المهنية وقد توجهت
ّ
ّ
توقعاتنا إلى عدم وجود فروق بينهم بسبب الظروف التي يعيشونها والتكوين الذي يتلقونهم كاد ان يكون
واحدا ويخضعون لنفس السلوك القيادي لدى المدراء وخاصة مع النظام الديمقراطي.
خاتمة:
لقد تناولنا في هذه الدراسة موضوع "اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد"
حيث قمنا باختيارها باالستعانة بمقياس االتجاهات وطبقناه على ّعينة من االساتذة في مرحلة التعليم
ّ
آ
المتوسط وذلك للوصول إلى اهم االراء واالتجاهات التي تحملها هذه االساتذة نحو هذا اإلصالح الجديد.
فبعد القيام بدراستنا الميدانية وتحليل ومناقشة النتائج النهائية المتحصل عليها ،توصلنا إلى ان " اتجاهات
اساتذة مرحلة التعليم المتوسط ايجابية محو اإلصالح التربوي الجديد وما يحويه من مكونات وتغيرات
بيداغوجية في طرق التدريس ،االهداف التربوي ،المناهج الدراسية ،التقويم ،تكوين االساتذة .كون ان عملية
اإلصالح التربوي اداة مهمة وضرورية ومطلبا اجتماعيا ملحا ،وذلك من اجل تحقيق التحول االجتماعي
المطلوب ومسايرة التطور الحاصل محليا ،إقليميا وعالميا ،لذا تسعى الدول لتجديد كافة الطاقات وحشد
اإلمكانات والوسائل مادية كانت ام بشرية لضمان النجاح لهذه العملية و من بينها الجزائر ،فاإلصالح التربوي
ال يستهدف الجوانب المعرفية فقط ،وال تقتصر على التحصيل العلمي دون االستفادة منه في تكوين جيل قادر
على اإلبداع واالبتكار ،وذلك لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.
واالساتذة ك قوة بشرية خالقة وطاقة هائلة ،تسهر على تكوين النشء وإعدادهم لتحمل اعباء المجتمع،
والدفع على اإلبداع لتحقيق مكاسب اخرى لالمة فلهذا يبقى المعلم واالستاذ الطاقة البشرية الخالقة كما
يصفها الشيخ التربوي "حامد عمار" ركنا اساسيا في العملية التعليمية التعلمية .ومنه فإن تحليل اتجاهات
اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجديد ،انطالقا من النتائج المتحصل عليها ،واإلجابة
ّ
عن التساؤالت والفرضيات المصاغة في هذه الدراسة نقترح جملة من االقتراحات التي تساهم في تفعيل االتجاه
نحو اإلصالح التربوي ،ودفعه إلى الحدود القصوى ايجابيا بدال من الحدود االيجابية المتوسطة حاليا.
ونحتم بحثنا بامل ان تكون هناك دراسات اخرى لتوسيع نطاق البحث في هذا الموضوع ،وعدم االك تفاء
باتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي فحسب بل نامل ان تكون دراسات اخرى
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ّ
تمس جميع االطوار التعليمية (االبتدائية ،الثانوية والجامعة) وجميع التغيرات التي ستحدث مستقبل في
المنظومة التربوية ،مع توسيع مجموعة البحث ،وهذا ما يطرك المجال امام بحوث اخرى ،تستفيد منها
المنظومة التربوية والعاملين فيها والمتعلمين والمجتمع عموما.
القتراحات:
انتهت الدراسة باالقتراحات التالية:
نقترح على الباحثين إجراء دراسة معمقة تخص اتجاهات االساتذة نحو موضوع اإلصالحات التربوية الجديدة.
ّ
دراسة الصعوبات والعوائق التي تعترض المعلمين عند تطبيق التدريس وفق بيداغوجية المقاربة بالك فاءات.
ّ
العناية بتكوين المعلمين ليكونوا قادرين على مواكبة التغيرات واإلصالحات الجديدة التي تطرا على المنظومة
التربوية.
إعادة النظر في مناهج التكوين الخاص بالمعلمين.
تزويد المؤسسات التربوية بدوريات تتناول تقنيات واساليب التقويم من اجل إعداد مختصين في هذا المجال.
دراسة مقاربة بعض االساتذة لمقتضيات اإلصالح ،وخاصة اعتماد وضعية المشكلة في تقويم التعليمات.
المقاربة بالك فاءات تتطلب التعريف بها وبخلفيتها العلمية والبيداغوجية وتقنيات استخدامها في القسم وفي
جمع المواد والدروس.
قائمة المراجع:
إبراهيم هياق :اتجاهات اساتذة مرحلة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي الجزائري ،مذكرة ماجستير ،جامعة منتوري
قسنطينة.2012 ،
احمد عبد اللطيف محمد :علم النفس االجتماعي ،دار المسيرة ،عمان ،ط.2001 ،1
إكيرافيرو جيرس :المقاربة بالك فاءات في المدرسة الجزائرية الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،الجزائر.2006 ،
تحشادين محمد :اتجاهات اساتذة التعليم المتوسط نحو اساليب التقويم في ظل مقاربة التدريس بالك فاءات ،رسالة ماجستير
في علم النفس المدرسي ،جامعة الجزائر.2009 ،
حاجي فريد :التقويم بالك فاءات ،المركز الوطني للوثائق التربوية ،الجزائر ،ط.2005 ،1
حامد عبد الرحمن زهران :التوجيه واإلرشاد النفسي ،عالم الك تب ،القاهرة ،ط ،1ج .1998 ،1
حسن حسين البالوي :اإلصالح التربوي في العالم ،عالم الك تب القاهرة.1998 ،
خليل عبد الرحمن معايطة :علم النفس االجتماعي ،دار الفكر عمان ،االردن ،ط.2001 ،1
رمضان القذافي :التعليم في البالد العربية ،االزارطة اإلسكندرية ،ط.1997 ،1
شرقي حكيمة :بيداغوجية المقاربة بالك فاءات في الممارسات التعليمية ،رسالة ماجستير ،جامعة ورقلة ،الجزائر.2011 ،
طارق كمال :اساسيات في علم النفس االجتماعي ،مؤسسة الشباب ،الجامعة اإلسكندرية.2005 ،
عبد الرزاق السلطاني :اتجاهات اساتذة التعليم الثانوي نحو اإلصالح التربوي في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،جامعة منتوري
قسنطينة.2011 ،
النظري
والتطبيقي ،الجزائر.2011 ،
كرطوس ياسمينة :تدريس وفق بيداغوجية المقاربة بالك فاءات بين
كوثر محمد رضا شريف :القيم الخلقية المستنبطة من قصص االنبياء في الق آران الكريم ،رسالة ماجستير ،جامعة ام القرى ،مكة
المكرمة.1985 ،
مجيد الطيب :دراسة تقييمية لواقع تطبيق منهجية التدريس بالك فاءات من وجهة نظر اساتذة مرحلة التعليم الثانوي ،مذكرة
ماجستير ،الجزائر.2005 ،
محمد بن يحي زكريا وعماد مسعود :التدريس عن طريق المقاربة باالهداف والمقاربة بالك فاءات ،المعهد الوطني لتكوين
مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،الجزائر.2006 ،
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مرابط احالم :واقع المنظومة التربوية الجزائرية نحو اإلصالح التربوي في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
.2011
نوفل احمد سمارة وعبد السالم موسى العديلي :مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية ،دار المسيرة ،عمان ،االردن.2008 ،
هشام محمد الخولي :االساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس ،دار الك تاب الحديث.2008 ،
وزارة الت ربية الوطنية :المناهج والوثائق المرفقة للسنة الثانية من التعليم الثانوي والتكنولوجي جميع الشعب ،مطبعة الديوان
الوطني للتعليم عن بعد ،الجزائر.2005 ،
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والرشاد المدرسي والمهني ودوره في ّالتحضير ّالنفسي والبيداغوجي ّللتالميذ المقبلين
مستشار ّالتوجيه إ
على إاحتياز شهادة البكالوريا من وجهة إادراك تالميذ ّ
السنة الثالثة من ّالتعليم الثانوي دراسة ميدانية
ّ
بمؤسسات ّالتعليم الثانوي لولية البليدة وسط-
ا.جبلي عز الدين ،جامعة لونيسي علي العفرون ـ البليدة -2الجزائر
ا.عليك نامية ،جامعة لونيسي علي العفرون ـ البليدة2
مقدمة:
ّ
ّ
يعتبر التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني جزءا ال يتجزا من العملية التربوية إذ ال يمكن فصله عنها ،فهو احد
خدماتها ّ
المهمة ّالتي تسعى ّالتربية جاهدة من خاللها إلى تربية االختيارات لدى ّالتالميذ وتنمية مهاراتهم لبناء
مشروعهم المستقبلي ،ومستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وهذه التسمية الجديدة له منذ اكـثر من
عشر سنوات ،فمهامه منوطة بما يقدمه من خدمات من خالل تكوينه النظري ّ
والتطبيقي وما يسعى إلى
إكـتسابه في كل مرة من خالل التكوينات واالجتهادات ّ
الشخصية ّالتي يقوم بها من اجل تادية مهامه في
ّ
احسن الظروف وذلك في مجال الخدمة ّالن ّ
والتوعوية والتحضير ّالنفسي والبيداغوجي ّللتالميذ المقبلين
فسية
على االمتحانات ّالرسمية وما يحتاجون إليه من تقنيات إرشادية وتوجيهات ورفع للمعنويات وذلك قبل
اجتيازهم لها في نهاية السنة.
ّ
يعتبر التوجيه المدرسي هيئة مهمة داخل المؤسسة التربوية فقد جاء عن توامي محمد( ) 2018ان التوجيه في
بدايته االولى اي قبل تحرير الجزائر من المستعمر الفرنسي في شكل توجيه مهني ،إال ا ّن هذا التوجيه كان
يقتصر على ابناء المستعمر الفرنسي والمعمرين ،واالجانب الموجودين في الجزائر ذلك الوقت ،ولم يستفد
منه ابناء الشعب الجزائري إال فئة قليلة جدا وذلك لتطبيقه الروائز واالختبارات المستوردة من البلدان
االروبيةّ ،
ّ
والدينية واالقتصادية .ذلك
والتي ال تتناسب مع طبيعة المجتمع ،الحضارية و االجتماعية والثقافية
لقلة االعمال والوظائـف التي كانت مخصصة للجزائريين وقت إذن الن المجتمع كان يعيش التهميش واإلقصاء
من قبل المستدمر.
ّ
كما يؤكد كل من حناش فضيلة ومحمد بن يحيــى زكريا ،ان التوجيه اثناء الحقبة االستعمارية كان يهدف إلى
تحقيق غايات واهداف المستعمر من حيث احتياجات اليد العاملة وذلك من خالل إقصاء ابناء الجزائر من
فرص التعليم والتوجيه المهني للمهن المتوفرة في ذلك الوقت ،مثل الحرف اليدوية ،ففي  1945كان مركز
واحد فقط ،تحت إشراف ومسؤولية مستشار واحد .وقد تزايد العدد في مطلع الخمسينيات وصار عدد المراكز
( )9تسع مراكز تحت اشراف () 53مستشار للتوجيه المدرسي والمهني ،والتي كانت مهمتهم في ذلك الوقت
توجيه ابناء المستعمر التوجيه المهني(.حناش فضيلة ومحمد بن يحيــى زكريا.)2011،
إن التوجيه المدرسي في الجزائر تطور تطورا ملحوظا مع تطور المنظومة التربوية ،وقد اتسعت مهامه بزيادة
اهميته داخل مؤسسات التعليم الثانوي التي اصبحت كلها مغطات وبدا يعين في المتوسطات وهو في تزايد
مستمر،اذ تعتبر مهام مستشار التوجيه المدرسي مهام جد مهمة فهي عديدة تشمل اإلعالم والتوجيه واإلرشاد
والتقويمّ ،
والتكـفل النفسي الذي يعتبر جزء مهم من عملية التوجيه واإلرشاد ،اذ يعد التكـفل النفسي حاجة
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ملحة داخل المؤسسة التربوية التي تمس فئة المراهقين بالدرجة االولى.وهذه الفئة تتطلب رعاية وتكـفل نفسي
كبير جدا.
اهداف البحث:
من خالل هذه الدراسة يتضح لنا اهم االهداف المتمثلة فيما يلي :
التعريف بالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
ّالتعريف بمستشار ّالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
محاولة ّالتركيز على توضيح مهام مستشار ّالتوجيه
التنويه إلى مهمة من مهام مستشار التوجيه المدرسي في والثانوية.
توضيح ّالدور ّالذي يلعبه مستشار ّالتوجيه المدرسي والمهني في التكـفل النفسي للتالميذ المقبلين على اجتياز
امتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.
محاولة إعطاء نظرة واضحة لمدى التكـفل الذي يكون في المؤسسات التعليمية المتوسطات والثانويات لعمل
مستشار التوجيه المدرسي والمهني ومدى تكـفله بالتالميذ المقبلين على اجتياز إمتحان البكالوريا.
اول :إالشكالية
ً
يعتبر ّالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر جزءا ال يتجزا من المنظومة التربوية ،خاصة في المرحلة
المتوسطة اي التعليم المتوسط والمرحلة الثانوية ،إذ يكشف عن ملمح التالميذ لالنتقال إلى جذع معين او
شعبة من الشعب كما انه يكشف عن ميول واهتمامات التالميذ من خالل عدة عمليات يقوم بها مستشار
التوجيه و ادوات تساعده على ذلك مثل استبيان الميول واالهتمامات وبطاقة الرغبات المنجزين لفائدة تالميذ
السنة الرابعة متوسط والسنة االولى ثانوي.
لذلك ال يفوتنا ان نشير إلى ان ّالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر تاثر بالتغيرات التي طرات على
ّالتربية عموما وذلك في إطار اإلصالح ،فمنذ ان باشرت الدولة بإصالحاتها عليها ظهرت عدة نصوص تشريعية
منظمة له حددت اسسه ومهامه وصالحياته ،وتنوعت بتنوع المراحل التي مرت عليها التربية عموما وما
صاحبها من تجديد في االساليب والطرق.
كما ان واقع التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر قد مرة بعدة مراحل من الحقبة االستعمارية ليومنا هذا ،وقد
تطور خاللها نتيجة ظروف ومتغيرات عديدة،اوصلته إلى ما هو عليه اليوم .هذا التطور والتغيير ّ
والنظام ا ّلذي
يعيشه ً
بناءا على مناشير ومراسيم وزارية ،نطمته ورسمت اهدافه وحددت مهامهة وبينت اهميته ،وتزامنا مع
التطورات ّ
التي مست ّالتربية وخاصة التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ،فقد عرف تطورات اهمها ما كان سنة
 1976ومع هيكلة التعليم الثانوي  1992سنة ،واخرها االصالحات الجديدة التي كانت بداية سنة  ،2003إذ
توضح صبرينة بايود ،رمشي ،ان ّالتوجيه المدرسي في بدايته االولى كان يتخذ طابعا ا إداريا اكـثر منه تقني،
إذ كانت مراكز التوجيه المدرسي والمهني تعمل بعدد ال يتجاوز ( )03مستشارين يشرفون على  22مقاطعة ،اي
كل مستشار مكلف بإعالم وتوجيه ما يزيد عن ( )5592تلميذ من التعليم االساسي والثانوي (صبرينة بايود،
ربيعة رمشي).
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لذا فان الواقع المعاش في تلك الحقبة التاريخية ،كان يبين مامدى النقص الكبير في عملية اإلعالم خاصة
والتوجيه والتوعية والتكـفل النفسي والمتابعة الميدانية الحقيقية ،باعتبار إن مستشار التوجيه واإلرشاد
المدرسي كان مطالب بعدة اعمال كانت منصوصة عليه في القانون االساسي لمهام مستشار التوجيه وهو في
القرار الوزاري رقم 92.827:المؤرخ في . 91-11-13المتضمن تحديد مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني.
كما ا ّن اإلصالحات ّالتي تناولتها القوانين الجديدة حول ّالتوجيه المدرسي والمهني حاولت رد االعتبار لماهيةّ
ّ
العملية اإلرشادية بتغير ّالتسمية ّ
السابقة(مستشار ّالتوجيه المدرسي والمهني) إلى مستشار التوجيه و اإلرشاد
المدرسي و المهني و تحديد المهام و المتمثلة اساسا في مرافقة التالميذ خالل مسارهم الدراسي و توجيههم في
بناء مشروعهم الشخ صي وفق رغباتهم و استعداداتهم و مقتضيات التخطيط التربوي إلى جانب تقييم النتائج
المدرسية ومرافقـة التالميذ الذين يعانون صعوبـات من الناحية والنفسية والبيداغوجية قصد تمكينهم من
مواصلة التمدرس ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية(15 :2008و )16هل يقوم مستشار التوجيه واإلرشاد
المدرسي والمهني بدوره المطلوب منه خالل ّ
السنة الدراسية من اجل التحظير ّالنفسي والبيداغوجي ّللتالميذ
ّ
المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا حسب مايدركه تالميذ ّ
السنة الثالثة ثانوي؟ ومنه نطرح التساؤلين
التاليين:
ّ
ّ
.1هل الظروف التي يعيشها مستشار التوجيه المدرسي والمهني داخل الثانوية تساعده على العمل بكل مالديه
من اجل ّالتكـفل النفسي بالتالميذ المقبلين على نيل شهادة البكالوريا؟
. 2هل مستشار التوجيه لديه الوسائل المناسبة للقيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة التالميذ المقبلين على
إجتياز شهادة البكالوريا؟
ثانيا :صياغة الفرضيات:
 .1.2صياغة الفرضية الرئيسية:
ّ
ّ
دور مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في التحظير النفسي والبيداغوجي للتالميذ المقبلين على نيل
شهادة البكالوريا حسب مايدركه تالميذ ّ
السنة ّالثالثة ثانوي دور مرضي؟
 .1.2صياغة الفرضية الجزئية:
ّ
ّ
الظروف ّالتي يعيشها مستشار التوجيه المدرسي والمهني داخل الثانوية من اجل التكـفل ّالنفسي بالتالميذ
المقبلين على إجتياز شهادة الباكالورياهي ظروف مرضية
الوسائل التي يعمل بها مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة التالميذ
المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا مرضية.
ثالثا :مفاهيم البحث:
<<
.1.3التوجيه المدرسي و المهني :عرفه كيلي  Kelleyبانه يتم فيه وضع االساس العلمي لتصنيف تالميذ
المدارس للثانويات مع وضع االساس الذي بمقتضاه يتم تحديد احتمال النجاح للتالميذ في دراسة من
الدراسات او مقرر من المقررات التي يدرس فيها>>(عبد الكريم قريشي)25: 1993 ،
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.الرشاد<< :عملية إرشاد الفرد إلى الطرق المختلفة التي يستطيع عن طريقها اكـتشاف وإستخدام إمكانياته
 2.3إ
>>
وقدراته ،وتعليمه ما يمكنه من ان يعيش في اسعد حال ممكن بالنسبة لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه
(حامد عبد السالم)09 :1980 ،
.3.3العملية التربوية  :هي العالقة التفاعلية بين المعلم والمتعلم والمنهاج الذي يحتوي على مجموعة من
االهداف التربوية المحددة )،(http://www.onefd.edu.dzكما جاء في مذكرة ماجستير لحمري ،محمد
( )2012انه من مميزات العملية التربوية انها تقتصر على الجنس البشري ،وهي عملية نمو يمارسها الكبير على
الصغير و جيل على جيل.و نقل تراث ونمط حياة يستمر من جيل لجيل اخر.
 .4.3مستشار التوجيه المدرسي والمهني :هو الموظف الذي احتازة مسابقة كـتابية وشفهية لإللتحاق بهذا
المنصب ،وذلك شريطة حصوله على شهادة ليسانس في إحدى تخصصات علم النفس او علم اإلجتماع .كما
تتمثل نشاطات مستشار التوجيه تتمثل في  :مرافقة التالميذ خالل مسارهم الدراسي ،تحليل النتائج الفصلية
والسنوية ،لديه الحق في االطالع على ملف التالميذ وجميع المعلومات الخاصة به ،لديه الحق في المشاركة
في بعض مجالس المؤسسة ،اإلرشاد النفسي ،المتابعة النفسية والتربوية ،تقديم اإلعالم والتنسيق مع جميع
مؤسسات الدولة لتقديم اإلعالم المناسب للتالميذ حسب الحاجة ،وتقديم اإلعالم للتالميذ واالولياء،
المشاركة في انجاز مشروع المؤسسة ،التقويم وهو انجاز جميع الدراسات المطلوبة من الوصاية او مبادرات
شخصية (. .مختار رحاب وعلوطي عاشور).
.5.3الخدمة النفسية :عرفها محمد المساقية( )186 : 2007قائال ان الخدمة النفسية هي << مساعدة التالميذ
على حل مشكالتهم وتوجيههم الى حل ازماتهم النفسية وضبط انفعالتهم ولروحهم المعنوية خاصة في فترة
اإلمتحانات( >>.مختار رحاب ،علوطي عاشور :بدون سنة.)76:
ابعا:الجراءات المنهجية:
ر إ
ّ
ّ
سنعمل على إدراج الخطوات العملية التي قمنا بها على مستوى هذه الدراسة ،بحيث نقدم المنهج المتبع وعينة
الدراسة ومكان إجراءها وكذا اداة القياس التي طبقت.
1.4منهــج الدراســة :
ّ
ّ
ّ
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي وذلك للتعرف على الدور الذي يلعبه مستشار التوجيه
المدرسي والمهني في ّالتحضير ّالنفسي والبداغوجي ّللتالميذ المقبلين لنيل شهادة البكالوريا خالل السنة
الدراسية ،وذلك حسب ما يدركه تالميذ السنة الثالثة ثانوي في الثانويات الخاصة بمقاطعة البليدة وسط،
ّ
والتي هي مبينة في الجدول رقم (.)02
.2.4عيــنة الدراســة:
ّ
ّ
ّ
ّ
تكونت ّعينة ّالدراسة الحالية من فئة تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي والمقبلين على اجتياز إمتحان
شهادة الباكالوريا وهو امتحان مصيري بالنسبة لهم .وهم بحاجة ماسة إلى الرعاية والتكـفل النفسي والمساندة
ورفع المعنويات.وذلك في خمس ثانويات من وسط البليدةّ .يقدر العدد اإلجمالي لعينة الدراسة بـ" 300تلميذ
مقبل على اجتياز شهادة البكالوريا دورة جوان  137( 2019ذكر ،و .)163والجدول ( )01و( )02يقدمان
توضيحات بخصوص عينة الدراسة.
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الجدول رقم :)01( :يوضح توزيع افراد العينة حسب الجنس
النسبة المئوية
التكرار
الجنس
45.66%
137
ذكر
54.33%
163
انثى
100%
300
المجموع
الجدول رقم ( :)02يوضح توزيع افراد العينة على الثانويات وسط البليدة.
النسبة
العدد
اسم الثانوية
26.66%
80
عمربن الخطاب
بلقاسم الوزري
24 .66%
74
18.33%
55
ماحي
20.33%
61
الفتح
10%
30
زعبانة
100%
300
المجموع
.3.4مكان إاجراء الدراسة:
الوزري
وثانوية ماحي،
اقتصرت هذه الدراسة على خمس ثانويات وهي:ثانوية عمر ابن الخطاب وثانوية بلقاسم
وثانوية الفتح ،و ثانوية زعبانة بوالية البليدة وسط وقد كانت العينة المختارة من كل ثانوية كما هو موضح في
الجدول رقم (.)02
.4.4ادوات جمع البيانات:
اعتمدنا على مستوى هذه الدراسة على مقياس دور مستشار التوجيه المدرسي والمهني في التحضير النفسي
لفائدة التالميذ المقبلين لنيل شهادة البكالوريا المنجز من طرف الباحثين ،لغرض الدراسة الحالية ،يتكون
المقياس من  20عبارة موزعة على محورين ،حيث تم انجاز هذا المقياس اعتمادا على االدبيات النظرية
والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع المراد دراسته ،ليناسب وطبيعة البيئة الجزائرية .واشتمل المقياس
على االبعاد التالية:
البعد الول :مجال ظروف عمل مستشار التوجيه ومد ى كـفايتها في تحقيق المتابعة والتكـفل النفسي(10عبارات من  1إلى  .)10ونقصد بها الظروف التي يعمل فيها المستشار للتكـفل بالتالميذ المقبلين على نيل
شهادة البكالوريا والتي تتمثل في توفير مكـتب الئق ،التوقيت مناسب ال يؤثر على دروس التلميذ ،توفير
الهدوء ،عدد حصص المقابالت كافية للتلميذ ،وجود متابعة نفسية ،وجود نظام دائم.
البعد الثاني :مجال الوسائل التقنية وادوات عمل المستشار والساليب مع ّالتالميذ في التكـفل النفسي(10عبارات من 11إلى .)20ونقصد بها ال تقنيات التي يستعملها المستشار ،مثل االسترخاء،التنفس ،العالج
بالفن ،االختبارات اإلسقاطية ،الحصص التحسيسية والتوعوية ،اإلرشاد الجماعي ،الحصص اإلعالمية
لتوضيح االفاق المستقبلية الجامعية المحفزة لنيل الشهادة ،المقابالت الجماعية لإلصغاء إلى افكارهم
وطوحاتهم ومشاغلهم.
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الخصائص السيكومترية للمقياس:
ّ
وقد عملنا على دراسة الخصائص السيكومترية للمقياس ،بحيث تم االعتماد على صدق االتساق الداخلي الذي
بلغ  0.68عند مستوى الداللة  0.01وهي قيمة عالية بالنسبة إلى  1و تجعل المقياس قابال لالستعمال.إضافة
إلى التاكد من ثبات مقياس ،بحيث قدرت درجة ثباته عن طريق الفا كرونباخ  0.73من اصل ،1وهي قيمة
عالية تجعل من هذا المقياس ثابتا ويمكن االعتماد على نتائجه .كما تم حساب ثبات المقياس عن طريق
التجزئة النصفية ،إذ بلغت درجة ثباته  0.74وهي قيمة مرتفعة بالنسبة إلى 1وهو ما يؤكد صالحية المقياس
واالعتماد عليه.
خامسا:عرض وتحليل نتائج الدراسة:
ّ
سنتناول في هذا ّ
السياق النتائج المتوصل إليها ونعمل على معالجة الفرضيات وفق تسلسلها.
.1.5عرض وتحليل نتائج الفرضية الرئيسية:
ّ
ّ
صيغت الفرضية الرئيسية على اعتبار ا ّن دور مستشار لتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في التحظير النفسي
والبيداغوجي ّللتالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا حسب مايدركه تالميذ ّ
السنة ّالثالثة ثانوي يعتبر
دور ايجابي  .والجدول رقم ( )3يوضح ذلك:
الجدول رقم( :)03حساب قيمة ت لعينة واحدة لمعرفة مدى إيجابية دور مستشار التوجيه حسب مايدركه
تالميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا .
قيمة  Tمستوى
نظرة التالميذ المقبلين على إجتياز شهادة المتوسط المتوسط االنحراف
اإلفتراضي المعياري
الداللة
لعينة
البكالوريا نحوى التكـفل النفسي المقدم من الحسابي
واحدة
طرف مستشار التوجيه .
0,01
5,90
44,28
60
86.19
نظرة ّالتالميذ اإليجابية
28,45
38.17
نظرة ّالتالميذ السلبية
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )03ا ّن دور مستشار ّالتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في ّالتحظير ّالنفسي
والبيداغوجي ّللتالميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا حسب مايدركه تالميذ ّ
السنة ّالثالثة ثانوي يعتبر
دور ايجابي اذ قدر المتوسط الحسابي بـ 86.19وهو دال عند مستوى الداللة  0.01مقارنة مع المتوسط الحسابي
 38.17الذي يمثل نظرة التالميذ السلبية اي إنهم غير راضين عن دور المستشار في التكـفل النفسي لهم وهو
دال عند مستوى الداللة  0.01وهذا بفارق في المتوسط اكـثر من  40وهو فارق دال.
جدول رقم (ّ :)04
يبين تكرارات نظرة التالميذ نحو دور مستشار التوجيه في التكـفل النفسي
نظرة ّالتالميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا إلى التكـفل ّالنفسي ّالذي يمقدمه مستشار التكرار النسبة
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
ّ
ّ
نظرة ّالتالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا إلى التكـفل النفسي الذي يمقدمه مستشار %67.33 202
التوجيه نظرة إيجابية
ّ
%23
نظرة ّالتالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا إلى ّالتكـفل ّالنفسي الذي يمقدمه المستشار 69
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نظرة سلبية
%9.66
29
محايد
%100
300
المجموع
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )04ان نسبة % 67.33من مجموع التالميذ الذين لديهم نظرة ايجابية نحو
دور مستشار التوجيه في التكـفل النفسي للتالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا اي ما ّ
يقدر عددهم
بـ 202تلميذ من مجموع  300تلميذ من التالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا اي يدرسون في السنة
الثالثة ثانوي بكل من ثانوية بلقاسم الوزري ،ماحي محمد ،عمر بن الخطاب ،زعبانة ،الفتح ،بالبليدة .يقرون
على رضاهم عن دور المستشار اإليجابي في عملية التكـفل النفسي للتالميذ قبل اجتيازهم لشهادة البكالوريا
كماهو واضح بفارق كبير نوعا ما عن نظرة التالميذ السلبية لدور مستشار التوجيه ّالذين بينوا بعبارة اخرى عن
عدم رضاهم لدور مستشار التوجيه
وتتتفق هذه النتيجة المتوصل إليها من خالل دراستنا الحالية عن دراسة مع دراسة عبد النور ارزقي التي كان
موضوعها مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة من طرف مستشار التوجيه المدرسي والمهني والتي قدمت فيها
مجموعة من االسئلة وقد تبن ان التالميذ لديهم علم بوجود المستشار ويقوم بدوره كمختص نفسي وانه من
الضروري وجوده داخل المؤسسة ونعتقد ان ذلك قد يعود في انه فعال المستشار لديه مهمام مهمة جدا يقوم
بها مع التالميذ لذا نظرة التالميذ إليه كانت إيجابية ،فهو االقرب لهم والذي يصغي لهم ولمشاكلهم ،ويقدم من
وقته إلجراء مقابالت فردية او جماعية معهم ومنه النظرة اإليجابية كانت نتيجة مايقدمه من خدمات.
ّ
الفرضية على النحو االتي :
.2.5عرض وتحليل نتائج الفرضية الولى:وقد صيغت
ّ
ّ
الظروف ّالتي يعيشها مستشار ّالتوجيه المدرسي والمهني داخل الثانوية من اجل التكـفل النفسي بالتالميذ
المقبلين على إجتياز شهادة البكالورياهي ظروف مرضية
ّ
جدول (:)05يوضح الفروق بين ال ّظروف ّالتي يعيشها مستشار التوجيه المدرسي والمهني داخل الثانوية
والتي تساعده على العمل بكل مالديه من اجل التكـفل ّالنفسي ّ
بالتالميذ المقبلين على اجتياز شهادة
البكالوريا.
ّ
قيمة  Tمستوى
المتوسط االنحراف
نظرة تالميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على المتوسط
الحسابي الفرضي المعياري
الداللة
لعينة
إجتياز شهادة البكالوريا
واحدة
0,01
5,90
24,28
30
نظرة ّالتالميذ لظروف عمل المستشار من 44,86
اجل التكـفل ّالنفسي ّ
بالتالميذ المقبلين على
إجتياز شهادة الباكالوريا مرضية
19.89
نظرة التالميذ لظروف عمل المستشار من 38.99
اجل التكـفل ّالنفسي ّ
بالتالميذ المقبلين على
اجتياز شهادة الباكالوريا غير مرضية
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يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ( )04ان قيمة "ت" لعينة واحدة قدر بـ  5.90انه دال إحصائيا عند مستوى
الداللة  0,01تبعا لمتغير ظروف عمل مستشار التوجيه من اجل القيام بعمله على احسن وجه في التكـفل
النفسي للتالميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا .وهو يمثل رضى ّالتالميذ عن ظروف عمل المستشار
اثناء اجراء مقابالت او حصص تحسيسةمن خالل مقابالت جماعية معهم ،إذ قدرت وجهة نظر ّالتالميذ نحو
ظروف عمل المستشار بـ 44.86وهي تمثل رضاهم عن ظروف عمل المستشار من خالل مايقدمه لهم من
خدمات نفسية اثناء تكـفله بهم قبل إجتياز شهادة البكالوريا ،و 38.99والتي تمثل النظرة غير المرضية اي
نظرة سلبية عن ظروف عمل مستشار التوجيه ،عند مستوى الداللة ( )0.01ومنه ان ظروف عمل مستشار
التوجيه كانت ايجابية ومرضية بالنسبة للتالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا،وذلك في الثانويات
بلقاسم الوزري ،عمر بن الخطاب ،الفتح ،زعبانة،ماحي ،بحيث ان اغلب التالميذ اقروا بـان الظروف مناسبة
من حيث وجود ،مكـتب الئق ،وتوفير لهدوء ،والوقت المناسب ،وهذا ما اختلف مع الورقة البحثية التي
قدمها كل من مختار رحاب و علوطي عاشور(بدون تاريخ)كون ان واقع ظروف الممارسة الواقعية لمستشار
التوجيه هي تتمثل في عدم توفر المقاييس واإلختبارت النفسية لتشخيص مشكالت التالميذ ،عدم توفر
االمكانيات الالزمة لقيام المرشد باالنشطة اإلرشادية،سواء كانت مادية او مصادر دعم اخرى ،عدم وجود
مواعيد منظمة لجلسات إرشادية ،كما اقرت ايضا عن عدم وجود الدعم اإلجتماعي والمساندة والتقدير
للمستشارين من طرف رؤسائهم ،وهذا اإلختالف قد يرجع لكون المستشار اصبح يحمل شهادات عليا اكـثر من
السابق ،واصبح يقوم بدورات تكوينية على نفقته الخاصة ،كما انه بينت الدراسة نفسها المذكورة انه يكلف
المستشار باعمال احصائية اكـثر منها اخصائي نفسي وهنا اتفقت دراستنا مع هذا البند كانت االيجابات تقريبا
متفقة مع دراستنا الحالية ،فكلهم اجابوا بنعم.
 . 3.5عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية:
وقد كان نص هذه الفرضية كما يلي :مستشار التوجيه لديه الوسائل المناسبة للقيام بمهمة التكـفل النفسي
لفائدة التالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا
 ..كما هو موضح في الجدول(.)05
جدول ( :)05يوضح الفروق بين رضى التالميذ لوسائل عمل المستشار عند القيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة
التالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا
ّ
قيمة  Tمستوى
نظرة التالميذ لوسائل عمل المستشار عند المتوسط المتوسط االنحراف
المعياري
الداللة
لعينة
القيام بمهمة التكـفل ّالنفسي لفائدة التالميذ الحسابي الفرضي
واحدة
المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا
0,01
5,55
21,28
30
نظرة التالميذ لوسائل عمل المستشار عند 39.67
القيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة التالميذ
المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا
مرضية
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نظرة التالميذ لوسائل عمل المستشار عند 38.99
القيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة التالميذ
المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا
غير مرضية
يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ( )05ان هناك فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة  0,01في نظرة
التالميذ لوسائل عمل المستشار عند القيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة التالميذ المقبلين على إجتياز شهادة
البكالوريا ،تبعا لمتغير وسائل عمل المستشار ،وكانت في عمومها نظرة مرضية إذ قدر المتوسط الحسابي
بـ.39.67اال ان ّالنتيجة ّالثانية لنظرة التالميذ لوسائل عمل المستشار عند القيام بمهمة التكـفل النفسي لفائدة
التالميذ المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا كانت غير مرضية بـ 38.99وهي نتيجة تكاد تكون نفسها بفارق
بسيط جدا .وقد نرجع سببية هذه النتائج إلى الكـثير من العوامل،ان مستشار التوجيه يستعمل نفس التقنيات
اإلرشادية ،وال يجتهد في التكوين وإثراء رصيده المعلوماتي والتكويني في مجال العالج وإكـتساب تقنيات من
اجل التكـفل بالتالميذ .وهي التتفق ايضا مع الورقة البحثية التي التي ذكرناها سابقا و قدمها كل من مختار
رحاب و علوطي عاشور وايضا تختلف مع الورقة البحثية التي قامت بها كل من الباحثتين صبرينة بايود وربيعة
رمشي قائلتين عن (فنطازي كريمة العدد 03جانفي  ،)2010انه رغم تبني النصوص الرسمية للمقاربة الحديثة
لإلرشاد والتوجيه إال انه اليزال يمارس بطرق تقليدية تفتقر إلى اإلعالم الثري والمتجدد ويعتمد على اساليب
موضوعية ومحدودة .ويمكن تفسير هذا اإلختالف كون الورقة االولى كانت سنة 2019يعني بفارق قرابة العشر
سنوات وهي فترة كبيرة حدا مع التطور التكنولوجي والعلمي السريع.
القتراحات:
.ضرورة االهتمام بالتوجيه المدرسي النه يساهم في بناء واكـتشاف إطارات المستقبل
.اإللمام بالركائز االساسية في المنظومة التربوية من خالل تكوين وتوعية المهتمين في هذا المجال .
.على مستشار ّالتوجيه المدرسي ،العمل على إثراء رصيده المعرفي واالهتمام ّ
ّ
بالدورات ّالتكوينية ،التي تجعل
منه اطارا متمكنا من عمله ،ومطلع على كل ماهو جديد في ميدان علم النفس حتى يساير التطورات العالمية،
ويوكب الجيل وما يحدث له من تغيرات سريعة جدا.
.ضرورة إعادة النظر في بعض الوثائق المساهمة في عملية التوجيه المدرسي بالنسبة للتالميذ.
.اإلقالل من العمل اإلداري واإلح صائي وتركيز االهتمام بالجانب البداغوجي و التوعوي واإلرشادي والمساندة
والمتابعة النفسية للتلميذ من اجل بناء مشروعه المستقبلي .
خاتمة
إن التوجيه المدرسي هو ركيزة من ركائز المنظومة التربوية النه يساهم وبشكل كبير في توجيه وإرشاد إطارات
المستقبل توجيها يساهم في تحقيق رغبتهم وفق استعداداتهم وقدراتهم المطلوبة ووفق ما تتطلبه إمكانيات
مؤسسات الدولة ،من اجل بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية ،خال من المشاكل النفسية وفق إمكانياته
وقدراته ووضعه في المكان المناسب له حتى يقوم بواجبه في احسن صورة .
272

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

كما انه يلعب دورا كبيرا في تنمية المجتمع رغم مايعانيه من نقص وتقصير وعدم فهم من طرف المجتمع ،فقد
وجب على الدولة ،التكـفل به واالهتمام به ومده بكل الوسائل الضرورية للنهوظ به ومواكبة العصرنة ،فوجود
مستشار التوجيه ضروري جدا لخدمة التلميذ ورعايته خاصة قبل اجتياز الشهادات المصيرية له ،مثل شهادة
التعليم المتوسط والبكالوريا.
قائمة المراجع
توامي محمد مفتش التربية الوطنية ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني لوالية البليدة سابقا.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية( ،)2008مراسيم تنظيمية خاصة بالقانون االساسي لعمال التربية الوطنية المطبعة
الرسمية ،عدد ،59الجزائر :اكـتوبر ،2008ص.16،15
حامد عبد السالم زهران ( :)1980التوجيه واالرشاد النفسي ،ط ،02عالم الكـتب ،القاهرة.
حمري محمد(. )2012ثقافة التوجيه المدرسي في الجزائر بين االصالح والواقع ،رسالة ماجيستير .
صبرينة بايود،ربيعة رميشي( ،بدون سنة) واقع إس تراتيجيات التوجيه المدرسي والمهني في المدرسة الجزائرية ،التوجيه
المدرسي والمهني في الجزائر واقع وافاق ،منشورات مخبر التربية العمل التوجيه.دار االمل للطباعة والنشر والتوزيع.
عبد الكريم قريشي (:)1993نظرة حول التوجيه المدرسي في الجزائر،مجلة الفكر،العدد  ،1باتنة .
عبد النور ،ارزقي(بدون سنة) مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة من طرف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ،مقال
منشور ،التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر واقع وافاق ،منشورات مخبر التربية العمل والتوجيه.دار االمل للطباعة والنشر
والتوزيع.
اري
ز
القرار الو رقم 827المؤرخ في: 1991/11/13
القرار الوزاري رقم 92.827:المؤرخ في .91-11-13المتضمن تحديد مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني .
مختار رحاب ،علوطي عاشور(بدون سنة) الخدمة بين مضمون النصوص التشريعية وظروف الممارسة الواقعية ،مقال منشور،
التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر واقع وافاق ،منشورات مخبر التربية العمل والتوجيه.دار االمل للطباعة والنشر والتوزيع.
http://www.onefd.edu.dz 2018:28/05/2018 heur 21.15
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الحق في تولي الوظائف العامة بين الضمانات الدستورية والتنمية المستدامة
The Right Of assume Public Office between constitutional guarantees and Sustainable
Development
د .إكرامي بسيوني خطاب ،جامعة شقراء -المملكة العربية السعودية ،المعهد العالي للحاسبات-مصر
مقدمة
تتبارى االمم في تطبيق نظريات اقتصادية مختلفة في سعيها نحو تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها ،ولكنها
تنسى او تتناسى دور الجانب البشري في تحقيق هذه التنمية ،إذ يعد الجانب البشري هو المحور الرئيس بل
والمحرك لهذه التنمية ،فالتنمية خلقت الجل إسعاد البشر ،وهم وحدهم القادرون على تحقيق هذه التنمية او
العكس عرقلة وجودها والحكم عليها بالفناء والفشل.
والكوادر البشرية تمارس دورها في تحقيق التنمية المستدامة من خالل عدة محاور لعل اهمها :ما يؤديه الكادر
البشري من عمل سواء في القطاع العام الحكومي ،او في القطاع الخاص.
ويمثل القطاع الحكومي حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة لعدة اسباب منها :كونه المسئول عن وضع
الخطط التنموية ،والمشرف والمراقب على تنفيذها؛ لذا يعد دوره االخطر واالهم في تحقيق التنمية
المستدامة.
وال يمكن للخطط التنموية ان تجد مجاال واقعيا للتطبيق بدون قواعد حاكمة لها ،تحاسب المخطئ وتكافئ
المصيب ،وهنا ياتي دور القواعد القانونية بصفة عامة والدستورية بصفة خاصة ،إذ من خاللها تصبح الخطط
التنموية في مضمونها ومحتواها قواعد قانونية يتعين على الكافة االلتزام بها.
ولقد حرص الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014م على إلزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ،والتاكيد
في الوقت نفسه على وضع عدد من الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة.
ولقد غاب عن الفكر القانوني وضع مفهوم قانوني لفكرة التنمية المستدامة تاركا إياها لعلوم اخرى كعلم
االقتصاد ،او اإلدارة ،كما غاب عن المهتمين بخطط ونظريات التنمية المستدامة الدور القانوني لتحقيق
التنمية المستدامة من خالل ما يمارسه الموظفون العموميون القائمون على امر وضع وتنفيذ خطط التنمية
المستدامة من دور هام وبارز في تحريك عجلة هذه التنمية ،او العكس عرقلة مسيرتها إلى حد إصابتها بالشلل
التام ،او التعثر في احيان ك ثيره.
وترتيبا على ما سبق وتحقيقا للهدف من هذه الورقة البحثية؛ فلقد قسمها الباحث إلى ثالث مباحث رئيسية
آ
على النحو االتي:
أ
المبحث الول :التعريف بالضمانات الدستورية الوظيفية والتنمية المستدامة
المبحث الثاني :الضمانات الدستورية الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة
المبحث الثالث :مشكالت تحقيق التنمية المستدامة من خالل الوظيفة العامة وطرق حلها
أ
المبحث الول التعريف بالضمانات الدستورية الوظيفية والتنمية المستدامة
274

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

يثير مصطلح الضمانات الدستورية للحق في تولي الوظائ ف العامة العديد من التساؤالت لعل اهملها يتمثل في
وضع مفهوم واضح ومحدد لهذا المصطلح لغة وقانونا.
كما ان مصطلح التنمية المستدامة لم يحظ باهتمام فقهاء القانون العام ،رغم انه مصطلح قديم نسبيا؛ لذا
وجب علينا ان نضع مفهوما قانونيا له ،يضفي عليه طابع قانوني يختلف نسبيا عن مفهومه في علمي االقتصاد
واإلدارة العامة.
آ
وترتيبا على ما سبق سوف اقسم هذا المبحث إلى ثالث مطالب على النحو االتي:
أ
المطلب الول :التعريف بالضمانات الدستورية.
المطلب الثاني :التعريف بالضمانات الدستورية الوظيفية.
المطلب الثالث :التعريف بالتنمية المستدامة.
أ
المطلب الول التعريف بالضمانات الدستورية :ك ثر ترديد مصطلح الضمانات بين علماء اللغة وفقهاء القانون
بصفة عامة وفقهاء القانون الدستوري بصفة خاصة ،إال انني لم اجد – فيما اعلم – اي من فقهاء القانون يضع
تعريفا مانعا جامعا لمفهوم هذا المصطلح ،لذا وفي إطار تحقيق الهدف من هذه الدراسة؛ يتعين ان نوضح
معنى الضمانة لغة ،وفي االصطالح القانوني وصوال إلى تعريف جامع لها في مجال الوظيفة العامة.
آ
أ
اول :الضمانة لغة :يمكن تقسيم معان مصطلح الضمانة لغة إلى معنيين على النحو االتي:
(-1المعنى الشكلي) :الوثيقة او التعهد :يضمن بها الرجل صاحبه َاو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب
صالحا لالستعمال مدة معينة ؛ َاو ّ
شفوي َالحد هذين الغرضين َاو نحوهما ومنها َّ
وبقاءه ً
الضمانة َّالد َّ
َ
تعهد ٌّ
ولية
التي تتعهد بها الدول الكبرى او هيئة االمم َّ
المتحدة بالمحافظة على استقالل دولة صغيرة ،او تنفيذ معاهدة او
ِّّاتفاق ،واالسم ضمان والجمع ضمانات.
آ
(-2المعنى الموضوعي)  :ويمكن تقسيمه على النحو االتي:
ْ
َُ
مان َّالد َرك) :هو ُّرد َّالثمن للمشتري عند استحقاق المبيعَ ،بان َ
واللت َز ُام ومنه َ
يقول :تك َّفل ُت بما
-aالك فالة ِ
(ض ُ ِّ
ِّ
ً َ
ً
َ ُ ّْ
باال ّقل ،و َ
(ض ُ
ُ
مضمونا
مان َالغ ْص ِّب) :ما يكو ُن
يدركك في هذا المبيع ،و (ضمان الره ِّن) :ما يكون مضمونا ِّ
ً
مضمونا بالثمن َّقل َاو ك ُث َر ،و َّ
بالقيمة ،و َ
مان المبيع) :ما ُ
(ض ُ
(الضمان االجتماعي) :قيام الدولة بمعونة
يكون
ِّ
المحتاجين.
ً
-bالغرامة :كما تقول :ضمنته الشيء تضمينا إذا غرمته ،فالتزمه.
-cالحتواء :قال ابن فارس :الضاد والميم والنون اصل صحيح ،وهو جعل الشيء في شيء يحويه ،من ذلك
قولهم :ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه ،والك فالة تسمى ً
ضمانا من هذا؛ النه إذا ضمنه استوعب ذمته.
(لسان العرب ،مادة (ضمن)  ،13/257القاموس المحيط ،مادة (ضمن))4/245
ثانيا :الضمانة الدستورية :لم اصل – فيما اعلم  -إلى تعريف واضح لمصطلح الضمانة الدستورية ؛ رغم ان
العديد من فقهاء القانون عامة وفقهاء القانون الدستوري على وجه الخصوص قد تناولوا فكرة الضمانات
الدستورية ،وجاء هذا التناول من خالل الحديث عن ضمانات استقالل القاضي او ضمانات المحاكمة
العادلة ،وغيرها من الموضوعات التي اهتم بها المشرع الدستوري ،حيث ذهب راي – بصدد الحديث عن
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ضمانات استقالل القضاء – إلى ان الضمانة الدستورية تعني  :ان يتضمن الدستور بوصفة الوثيقة االعلى
احكاما تتعلق باستقالل القضاء باعتبارها الزمة لكيان الدولة ( هيكل احمد عثمان.)24:25 ،2014 ،
ومما ال شك فيه وضع تعريف قانوني للضمانة الدستورية ينبغي ان يسبقه منطقيا تعريف الدستور؛ فالدستور:
هو اعلى قاعدة قانونية تتضمن مجموعة من القواعد التي تنظم شكل الدولة ،ونظام الحكم فيها ،وتنظم
حقوق االفراد وحرياتهم االساسية ،وتضع الحدود الفاصلة بين سلطاتها.
وبعد التعرف على النص الدستوري فإن سمح لي ان اضع تعريفا للضمانة الدستورية يمكنني القول بانها :امر
صادر من النص الدستوري إلى الكافة إلنشاء او حماية او تنظيم حق من الحقوق الدستورية التي تؤثر في كيان
الدولة ومقوماتها االساسية.
آ
من خالل التعريف السابق احاول ان اضع مالمح اساسية للضمانة الدستورية على النحو االتي:
أ
.1الضمانة الدستورية امر الضمانة الدستورية ليست مجرد توجيه ؛ بل هي امر صادر عن اعلى نص قانوني في
البالد ،ومن ثم يجب على كافة سلطات الدولة االلتزام به وك فالة تنفيذية باال لية والضوابط والحدود الدستورية
المرسومة له ،وهذا االمر في طبيعته يستوجب بالضرورة وجود جزاء يترتب على مخالفة اية سلطة لموجبات
هذا االمر وضوابطه ،ويتمثل في انعدام النص او اإلجراء القانوني المخالف له ؛ سواء تم هذا الجزاء بواسطة
السلطة القضائية من تلقاء نفسها تطبيقا لدورها في االمتناع عن تطبيق النص القانوني او اإلجراء المخالف
للدستور في إطار دورها الدستوري في ممارسة رقابة االمتناع عن تطبيق كل نص او إجراء يخالف الدستور ،او
من خالل إحالة النص القانوني الالزم لنظر النزاع المعروض امامه إذا راي عدم دستوريته إلى المحكمة
الدستورية للفصل في مدى دستوريته ( اإلحالة التلقائية ) ،او من خالل ما يمارسه االفراد انفسهم من دور
دستوري في الطعن في اإلجراءات والنصوص القانونية المخالفة للدستور بصورة مباشرة ( الطعن المباشر
بطريق الدعوى االصلية ) ،او بطريقة غير مباشرة من خالل الدفع بعدم دستورية النص او اإلجراء القانوني
بمناسبة دعوى قضائية ( الدفع الفرعي ).1
وقد يعترض البعض على ما استخدمه الباحث من عباره امر صادر عن النص الدستوري؛ باعتبار ان النص
الدستوري ليس شخصا طبيعيا او معنويا فكيف ُيصدر من ليس بشخص امرا للكافة؟ في الحقيقة النص
الدستوري وإن لم يكن شخصا معنويا او طبيعيا؛ إال انه يصدر اوامر تعتبر في ذاتها اعلى مراتب اإللزام
القانوني ،وهذا االمر هو جوهر القاعدة القانونية بصفة عامة والدستورية بصفة خاصة وبدونه تفقد القاعدة
القانونية والدستورية صفتها اإللزامية التي تميزها عن القواعد االخرى كالقاعدة االخالقية على سبيل المثال.

) (1توجد طريقتان لتحريك دعوى عدم الدستورية ؛ االولى  :طريق الدعوى االصلية وفيها يتم رفع الدعوى مباشرة من خالل االفراد  ،وتاخذ
بعض الدول بهذا الطريق ك فرنسا  ،الثانية  :طريق الدعوى الفرعية إذ ال يستطيع االفراد من تلقاء نفسهم الدفع بعدم دستورية نص قانوني إال
بصدد دعوى مرفوعة امام القضاء  ،ويتاح للقاضي الحرية في قبول الدفع من عدمه فإذا اقتنع بعدم الدستورية اوقف نظر الدعوى واحال
النص للمحكمة الدستورية للنظر فيه  ،والثالثة  :طريقة االمتناع  :بحيث يستطيع القاضي نفسه ان يمتنع عن تطبيق النص القانوني الذي
يرى انه مخالف للدستور  ،والرابعة  :اإلحالة التلقائية  ،بحيث يستطيع القاضي ان يحيل نص قانوني الزم لنظر النزاع المعروض امامه إلى
المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته وتاخذ مصر بنظام اإلحالة التلقائية والدفع الفرعي  ،ويستطيع القاضي فيها ان يمارس
رقابة االمتناع.
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وفضال عما سبق يمكن القول ايضا ان االمر ال يمكن نسبته إلى الدستور نفسه فنصوص الدستور قد تتضمن
مجموعة من النصوص التي ال يمكن اعتبارها قواعد قانونية – في راي الباحث – كمقدمات الدستور –
وديباجته ،ومن ثم فالضمانة الدستورية ،ليست قاعدة دستورية مباشرة بل يمكن استنباطها من النص
الدستوري ،او من مجموعة من النصوص الدستورية ،والضمانة الدستورية ليست مبدا دستوري عام يمثل
القيم والمثل الدستورية العليا ،بل هي اوامر دستورية مستنبطة قابلة للتطبيق العملي ،بل يمكن معاقبة من
يخالفها ،ومن ثم فالضمانة الدستورية تشترك مع المبادئ الدستورية العامة في كونها مستنبطة من النص
الدستوري احيانا وتختلف معها في كونها في بعض االحيان تكون صريحة ال تحتاج إلى استنباط.
أ
-2الضمانات الدستورية تنقسم الى انواع ثالثة
الضمانة النشائية :التي تهدف إلى إنشاء حق او إجراء قانوني لم يكن موجودا من قبل مثل استحداث نص
دستوري يقرر منح االفراد الحق في اللجوء إلى القاضي الدستوري للدفع بعدم دستورية النصوص القانونية ،او
إنشاء مفوضية عليا لالنتخابات.
الضمانة الحمائية :اي تلك التي تقرر حماية دستورية لحق او إجراء قانوني قائم وموجود فعال فهي إذن ضمانة
وقائية من خال لها يقرر النص الدستوري حماية غير موجودة لحق او إجراء قانوني ،او يضاعف هذه الحماية،
كما هو الحال في إقرار النص الدستوري حماية قضائية لمرتكبي جرائم الراي ضد المالحقة التاديبية من
النقابات الصحفية.
الضمانة التنظيمية :التي من خاللها يامر النص الدستوري السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية بوضع
نصوص إجرائية تنظيمية لحق او إجراء قانوني ،كما هو الحال في النص على إجراء انتخابات رائسة الجمهورية
قبل انتهاء والية الرئيس السابق بفترة معينة ،او تنظيم إجراءات التظلم من إعالن نتائج االنتخابات البرلمانية.
أ
-3الضمانة الدستورية ل تكون ال للحقوق والجراءات التي تمس كيان الدولة ومقوماتها الساسية
يعد هذا الملمح انعكاس لسمو وعلو النص الدستوري على غيره من النصوص القانونية االخرى ،فسمو القاعدة
الدستورية يستوجب تنظيمها لمجموعة من الموضوعات التي تتناسب مع علوها وسموها ،لذا فالضمانات
الدستورية بانواعها السابقة يتعين ان تنشا او تحمي او تنظم الموضوعات التي توثر في كيان الدولة وشكلها
االقتصادي وبنائها االجتماعي ونسيجها الوطني فال حماية دستورية لحق او إجراء ال يمثل هذه االهمية للمجتمع
باعتباره اللبنة االولى واالهم في بناء الدولة ،كما انه ال حماية ايضا لحق او إجراء يهدد امن الدولة ووحدتها
وسالمة اراضيها.
المطلب الثاني التعريف بالضمانات الدستورية الوظيفية :إذا كنت قد توصلت -على نحو ما سبق -إلى تعريف
للضمانات الدستورية؛ فإنه من المتعين ان اضع تعريفا للضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة
باعتباره الموضوع الرئيس للبحث ،ولكن قبل الحديث عن الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة فإن
المنطق يقتضي ان اضع مفهوما للوظيفة العامة قبل ان ابين المقصود بالضمانة الدستورية لهذه الوظيفة،
ومفهوم الوظيفة العامة هو مصطلح يتطلب بيان مفهومين معا وفي آان واحد؛ احدهما :المقصود بالوظيفة
آ
العامة ،واالخر :المقصود بالموظف العام.
آ
وترتيبا على ما سبق سوف اقسم هذا المطلب إلى ثالث فروع على النحو االتي:
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أ
الفرع الول :التعريف بالوظيفة العامة.
الفرع الثاني :التعريف بالموظف العام.
الفرع الثالث :التعريف بالضمانة الدستورية الوظيفية.
أ
الفرع الول التعريف بالوظيفة العامة
الوظيفة العامة لغة :تاتي الوظيفة العامة لغة على عدة معان منها " :التوظيف من فعل وظف :اي عين له
وظيفة ،والوظيفة هي ما تعين من عمل ،او مهنة (الفيروز ابادي ،قاموس المحيط،)1042 ،2001 ،
والمنصب :وتستعمل بمعنى المنصب والخدمة (المنجد في اللغة.)47 ،2002 ،
آ
الوظيفة قانونا :انقسم الفقه القانوني اإلداري في تعريفه للوظيفة العامة إلى معايير ثالثة على النحو االتي:
-1المعيار الشكلي :يعرف الوظيفة العامة بانها النظام القانوني الخاص الذي يطبق على كافة اعوان الدولة في
مختلف اإلدارات والمؤسسات ذات الطابع اإلداري.
-2المعيار العضوي :تعرف الوظيفة وفقا لهذا المعيار بالنظر إلى الشخص القائم بها؛ إذ تعرف بانها مجموع
االعوان الخاضعين لنظام قانوني معين ،هو قانون الوظيفة العمومية.
-3المعيار المادي :يقصد بالوظيفة العمومية حسب هذا المعيار مجموع النشاطات التي تقوم بها اإلدارة
العامة ،فاإلدارة لها نشاطات إدارية تختلف عن نشاطات القطاعات االخرى( .سعيد مقدم.)67 ،2010 ،
ويرى الباحث ان كل معيار من المعايير الثالثة السابقة قد تناول الوظيفة من جانب واغفل جانب آاخر ،لذا
فإن الوظيفة العامة ينبغي النظر إليه من خالل جوانبها المختلفة في آان واحد ،فال نغفل الجانب الشكلي وال
الموضعي فضال عن الجانب المادي.
لذا فإن الوظيفة العامة – في راي الباحث – هي :ما يقوم به شخص مكلف باداء خدمة عامة دائمة من انشطة
في إطار مجموعة من القواعد القانونية العامة.
الفرع الثاني التعريف بالموظف العام :لقد حظي مصطلح الموظف العام بجدل قضائي وفقهي وتشريعي على
نطاق واسع ،ولعل السبب في ذلك يرجع – في نظر الباحث – إلى صعوبة تحديد هذا المصطلح ،واختالف
االوضاع القانونية للتوظيف في الدول كافة انطالقا من اختالف االوضاع االقتصادية واالجتماعية في كل دولة،
فضال عن تناول هذا المصطلح في العديد من العلوم كعلم االقتصاد ،واإلدارة العامة ،والسياسة ،فضال عن
كونه كمصطلح قانوني تناولته اقالم فقهاء فروع القانون العام المختلفة ك فقه القانون اإلداري ،الجنائي،
وتشريعات المالية العامة عندما تفرض ضرائب على مرتبات الموظفين العموميين في الدولة .
وإزاء هذا الجدل وذاك الجدال يحاول الباحث من خالل هذا الفرع ان يوضح مفهوم هذا المصطلح لغة وفي
آ
االصطالح القانوني على النحو االتي:
وظف ،والمفعول ُم َّ
توظيفا ،فهو ُم ّ
أاول :الموظف العام لغة :اسم من الفعل َو َّظ َف ّ
يوظفً ،
وظف ،ويقال
ِّ
ِّ
َّ
معي ًناَّ ،
وظف اخاه :اسند إليه وظيفة او ً
َّ
َ
َّ
ُ
َّ
عمال َّ
َّ
َ
ووظف راس ماله :استثمره ونماه ،وظف المؤسسة :زودها باعضاء
موظفين ُج ُددَّ ،
او َّ
وظف عليه َ
العملَّ :قدره عليه َّ
وعينهَ ،و َّظ َف ُهَ :ع ّين له في كل يوم وظيفة ،و َّظف على الصبي
آ
آ
َّكل يوم ح َ آ
يات لحفظهاَ ،و َّظ َف َل ُه ِّر ْز ًقاَ :ع َّي َن َل ُه ِّفي ُك ّ ِّل َي ْو ٍم ِّر ْز ًقا (المعجم الوسيط،
يات من القرانَ :ع َّين له ا ٍ
فظ ا ٍ
ِّ
مرجع سابق).
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اما عن لفظ عام لغة فياتي على عدة معان منها :م العموم اي الشمول؛ فيقال َع َّم َالف َر ُحَ :ش ِّم َلَ ،ع َّم َالق ْو َم
ب َف َضا ِّئ ِّل ِّهَ :شم َل ُه ْمَ ،ع َّم ْال َم َط ُر َاال ْر َضَ :شم َل َها ُك َّل َها ،وقد ياتي بمعنى طال فيقال َع َّم َّالن َب ُ
اتَ :ط َالَ ،ع َّم َّالر ُج ُل
ِّ
ِّ
ِّ
ُع ُم ً
ومةَ :ص َار َع ّم ًاَ ،وع َّم ْرا َسه َعماَّ :لفه بالعمامة.
ومما سبق يتضح ان المقصود بالموظف العام لغة :الشخص الذي يسند له الحاكم او من يفوضه وظيفة يؤدي
من خاللها خدمة عامة لجموع الناس.
ثانيا :الموظف العام قانونا :سبق القول إن مصطلح الموظف العام قانونا قد لقي اهتماما وجدال واسعا في
االوساط القانونية ،ويرى الباحث التركيز على فقه القانون اإلداري باعتباره الفقه القانوني المعني بوضع تعريف
واضح لهذه المصطلح ،من خالل تقسيم اتجاهات التعريف بهذا المصطلح عضويا إلى اتجاهات ثالث على
النحو االتي:
يمكن التمييز في مجال التعريف القانوني للموظف العام بين ثالثة اتجاهات االتجاه التشريعي ،الفقهي ،ثم
القضائي.
التعريف التشريعي للموظف العام :ابتعدت غالبية التشريعات عن وضع تعريف محدد للمقصود بالموظف
العام (  ،(Plantey (A) , 1971 , P 19ويرجع ذلك لعدة اسباب منها :صعوبة وضع تعريف تشريعي لمصطلح
الموظف العام ،وكذلك اختالف الوضع القانوني للموظف العام من دولة إلى دولة اخرى ؛ اذ ان فكرة
الموظف العام هي فكرة تنبع من القانون اإلداري الذي يتسم بالتجديد والتغير ،لذا رات التشريعات ان االهم
تحديد المخاطبين بالنصوص الوظيفية بعيدا عن وضع تعريف للموظف العام يمكن ان يدخل تحت لوائه عدد
من غير المخاطبين باحكامه (عبد الحميد كمال حشيش)165 ،1977 ،
ومن بين هذه التشريعات التي اغفلت وضع تعريف للموظف العام ؛ ما ورد بنص المادة االولى من قانون
الموظفين الفرنسي فيما قرره من ان " يطبق هذا القانون على الموظفين الذين يعينون في اإلدارات المركزية
للدولة والمصالح التابعة لها والمؤسسات العامة للدولة ،وال يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في
اإلدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري (وقد نص نظام الموظفين الصادر
باالمر 244/95بتاريخ  4/2/1959الذي حل محل قانون 19اك توبر 1949والقانون الخاص بحقوق والتزامات
الموظفين رقم  634الصادر في  13يوليو  1983على نفس المفهوم (Article (2) Lio no 83 –634, 1987 ,
).1013
وعلى خالف الغالب من التشريعات ذهب المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية الحالي رقم  81لسنة
( 2016الجريدة الرسمية ع  43مكرر(ا) ،اول نوفمبر2016م) إلى تعريف الموظف في فقرة  5 /من م 2/منه
مقررا (يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها-5...... :
الموظف كل من يشغل إحدى الوظائ ف الواردة بموازنة الوحدة) ويقصد بالوحدة في البند  2من نفس المادة:
الوزارة او المصلحة او الجهاز الحكومة او المحافظة او الهيئة العامة.
ورغم ان المشرع المصري قد وضع تعريفا للموظف العام إال انه لم يكن تعريفا دقيقا إذا ركز على وجود شرطين
فقط العتبار الشخص موظف عام :ان يكون الشخص معينا ،وان يكون تابعا لمرفق عام ،وهذا التعريف جاء
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قاصرا عن اهم شرط من شروط الموظف العام وهو ممارسة العمل بصفة دائمة ،فقد يكون الشخص معينا في
مرفق عام ،ولكنه يمارس وظيفة مؤقتة ،ومن ثم ال يعد موظفا عاما.
وعلى غرار النهج السابق نجد المشرع العراقي قد حرص على وضع تعريف للموظف العام في صلب قوانين
الخدمة المدنية وقوانين انضباط موظفي الدولة ،فقد عرفه في المادة االولى من قانون انضباط موظفي الدولة
رقم  14لسنة  1991المعدل (كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل مالك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة)،
إال ان هذا التعريف ايضا لم يكن مانعا كما هو الحال في التشريع المصري.
ويرى الباحث ان الحجج التي قيلت لعدم وضع تعريف تشريعي محدد للموظف العام هي حجج واهية ،كما ان
التشريعات التي حاولت وضع تعريف للموظف العام اغفلت اهم شرط في العمل الذي يمارسه الموظف ،اال
وهو شرط ديمومة العمل واستمراره ،ومن ثم يتعين على التشريعات المختلفة وضع تعريف واضح لمفهوم
الموظف العام ،وسوف يحقق ذلك العديد من المزايا لعل اهمها :سهولة تحديد المخاطبين باحكام قوانين
الوظيفة العامة ،ومن ثم تحديد مسئولية االشخاص وإمكانية معاقبتهم عن جرائمهم الوظيفية ،وغلق الباب
حول االختالفات الفقهية القانونية والقضائية حول تحديد المقصود بالموظف العام.
التعريف الفقهي :إزاء االبتعاد التشريعي عن وضع تعريف محدد للموظف العام لم يجد الفقه امامه سوى ان
يخوض غمار هذا المصطلح واضعا تعريفا له ومن بين هذه التعريفات ما ذهب إليه االستاذ " هوريو"
 Hauriouمعرفا الموظف بانه " كل من يعين من قبل السلطة العامة تحت اسم موظف او عامل او مستخدم
او مساعد عمل يشغل وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تديره الدولة او اإلدارات العامة االخرى (Hauriou
,1933 , 729).
وعرفه  Duezو Debeyreبانه " كل شخص يساهم في إدارة مرفق عام يدار باالستغالل المباشر من قبل
الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخله في نطاق كادر إداري منظم (Duze (Paull) et Debeyre
(Gug) 1952, 641).
وعرفه Fabrice Mellerayبانه :الذي يشغل وظيفة دائمة بتوقيت كامل ومعين في احد درجات التسلسل
اإلداري لدى الدولة في اجهزتها المركزية او غير الممركزة او في الجماعات اإلقليمية او في اإلدارة االستشفائية.
)(Fabrice Melleray, 2009, 11), (. Pierre Lauren Frier, 2013, p43
آ
ويذهب راي فقهي اخر إلى تعريف الموظف العام بانه :ذلك الشخص الذي يشغل إحدى الوظائ ف العامة
بصفة دائمة ،ووفقا للشروط والمؤهالت التي تحددها المرافق العامة ممثلة في الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية واإلدارية (شوقي بركاني)30 ،2017 ،
وفي الفقه المصري يذهب راي إل ى القول بان الموظف العام هو :كل من يقوم بعمل دائم على وجه مستقر
ومطرد في خدمة مرفق عام ،تديره الدولة او احد اشخاص القانون االخرى ،باسلوب االستغالل المباشر ،عن
طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم اإلداري لذلك المرفق ،وان يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة
قانونا بالتعيين (محمد محمد بدران)49 ،1990 ،
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آ
ويذهب راي اخر إلى القول بان الموظف العام هو الشخص الذي يقوم بصفة قانونية بعمل دائم في خدمة
مرفق عام تديره الدولة او احد االشخاص المعنوية عن طريق االستغالل المباشر (سليمان محمد الطماوي،
مرجع سابق.)407 ،
ويتضح من التعريفات الفقهية السابقة انها جميعا تشترط في ضرورة توافر شروط ثالثة حتى يكون الشخص
موظفا عاما وهي :ان يمارس الشخص وظيفة دائمة ،في مرفق عام يتبع الدولة ،ويعين من قبل السلطة
اإلدارية المختصة.
ويالحظ الباحث ان التعريفات الفقهية السابقة اغفلت بعض الحاالت التي يكون الشخص فيها معين من قبل
السلطة اإلدارية لدى مرفق عام ويمارس عمل دائم ،إال انه ال يخضع لنظام الخدمة المدنية ،او القانون المنظم
للوظيفة العامة في الدولة ،فعلى سبيل المثال رئيس الجمهورية ،والوزراء ،والقضاة واعضاء هيئة التدريس في
الجامعات يمارسون وظائ ف دائمة في مرافق عامة للدولة ،ومعينون من السلطات اإلدارية المختصة ،إال انهم
ال يخضعون لقانون الخدمة المدنية المصري ،بل يخضعون لكادر وظيفي خاص بهم.
وهنا يتساءل الباحث :هل هناك ارتباط بين خضوع الموظف لقانون الوظيفة العامة حتى يمكن ان يعتبر
موظفا عاما؟ ام يك في توافر الشروط الثالثة العتباره موظف عام؟
في الحقيقة إن توافر الشروط الثالثة هي الحد االدنى العتبار الشخص موظفا عاما وتجعله خاضعا للقانون
الخاص بالوظيفة العامة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،ولتوضيح ذلك يمكن القول إن الموظف العام
المستثنى من الخضوع مباشرة لقانون الوظيفة العامة ،هو يخضع له بطريقة غير مباشرة إذ يعتبر قانون
الوظيفة العامة في اي بلد هو الشريعة العامة التي تطبق في حال انعدام وجود نص قانوني يحكم مسالة معينة
في القانون الخاص بهذا الشخص.
ولتوضيح ذلك يمكن القول ان موظف في وزارة التعليم يخضع لقانون الخدمة المدنية المصري بطريقة مباشرة
فهو الذي ينظم كافة شؤونه الوظيفة ،اما عضو هيئة التدريس في الجامعة والتابعة لوزارة التعليم ايضا فيخضع
للقانون المنظم لشئون اعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،وهذا االخير إذا لم يوجد نص خاص في القانون
الخاضع له ينظم إجازاته ،وإعارته ي تم الرجوع فيه إلى الشريعة العامة وهو قانون الخدمة المدنية ،فهذا االخير
خضع لقانون الخدمة المدنية بطريقة غير مباشرة ،ومن ثم يمكن القول ان الموظف العام قد يخضع لقانون
الوظيفة العامة بصورة مباشرة او غير مباشرة ،وال يؤثر ذلك في متى توافر صفة الموظف فيه من عدمه.
ويمكن لي ان اضع تعريفا للموظف العام بانه :كل شخص معين من قبل السلطة اإلدارية العامة في مهمة
دائمة لدى شخص معنوي عام ،ويخضع لقانون الوظيفة العامة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
التعريف القضائي :ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي لتعريف الموظف على انه " كل شخص يعهد إليه
بوظيفة دائمة في المالك وتكون في خدمة مرفق عام " ،واشترط المجلس ان يكون المرفق العام ً
إداريا (
. C.E 20-12-1946 (D 1947، R.D.P 1923 ,C.E. 9-4-1923 ,
 .اما المرافق الصناعية والتجارية فقد فرق فيها بين شاغلي الوظائ ف اإلدارية والوظائ ف االقل اهمية
 Subalterneواعتبر العاملين في النوع االول من الوظائ ف موظفين عامين اما الوظائ ف االخرى فاخضعها
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للقانون الخاص وعزى المجلس هذه التفرقة إلى ان شاغلي وظائ ف المحاسبة واإلدارة اك ثر ار ً
تباطا بالمرفق
العام )(Duez et Debeyre,op.cit,637
وذهبت المحكمة اإلدارية العليا في مصر إلى توافر ثالثة شروط العتبار الشخص موظفا عاما فقضت بانه....« :
وغني عن البيان ان ليس كل من تمنحه الدولة مرتبا يعتبر موظفا عاما ....فإن صفة الموظف العام ال تقوم
بالشخص وال تجري عليه احكام الوظيفة العامة إال إذا كان معينا في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة او السلطات اإلدارية بطريق مباشر( )...حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية الصادر في / 12 / 1970
.)13
ويتضح مما سبق وجود توافق بين االتجاه الفقهي والقضائي في ضرورة توافر عناصر رئيسية لكي يك تسب
الشخص صفة الموظف العام ،ويعيب عليهما معا عدم وضع تعريف واضح للموظف العام يمكن من خالله
التفرقة بين من يعمل تحت مظلة مباشرة لقانون الوظيفة العامة ومن ال يعمل تحت المظلة المباشرة لهذا
القانون ،وهذا العيب بال شك سوف تظهر دالئله على احكام القضاء اإلداري بصفة عامة وتلك المتعلقة
بالجرائم التاديبية بصفة خاصة ،فالموظف العام الذي يخضع بصورة مباشرة لقانون الوظيفة العامة يخضع
للعقوبات التاديبية الموجودة بهذا القانون ،اما غيره ممن يخضعون لهذا القانون بطريقة مباشرة فهنا يثار
التساؤل بشان خضوعهم لهذه العقوبات من عدمه خصوصا إذا كان هؤالء يخضعون لعقوبات تاديبية خاصة
بهم تختلف عن تل ك الموجودة في الشريعة العامة الحاكمة للوظيفة العامة المتمثلة في قانون الوظيفة العامة،
ومن امثلة هؤالء اساتذة الجامعات إذ يخضعون لقانون خاص بهم ،وال يخضعون لقانون الخدمة المدنية إال في
حال عدم وجود نص خاص في قانون الجامعات .
الفرع الثالث التعريف بالضمانة الدستورية الوظيفية :إذا كنت قد انتهيت إلى وضع تعريف للضمانات
آ
الدستورية بصفة عامة ،فإنه يمكنني االن بوضوح تعريف الضمانة الدستورية في مجال الوظيفة العامة بانها:
امر صادر من النص الدستوري إلى الكافة إلنشاء او حماية او تنظيم حق من الحقوق الدستورية الوظيفية التي
تؤثر في كيان الدولة ومقوماتها االساسية.
واستكماال للتقسيم الذي ذكرته النواع الضمانات الدستورية يمكن القول بان الضمانات الدستورية في مجال
آ
الوظيفة العامة يمكن تقسيمها ايضا إلى انواع ثالثة على النحو االتي:
الضمانة الدستورية الوظيفية النشائية :ومن امثلتها ما ورد بنص م 11/من الدستور المصري الحالي الصادر
عام ( 2014تك فل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية
واالقتصادية والثقافية وفقا الحكام الدستور.........كما تك فل للمراة حقها في تولي الوظائ ف العامة ووظائ ف
اإلدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيائت القضائية ،دون تمييز ضدها ،)..... ،فحق المراة في
التعيين في الهيائت القضائية لم يكن منصوصا عليه صراحة في الدساتير السابقة ،ومن ثم اصبح هذا الحق
في ظل الدستور المصري الحالي بمثابة ضمانة دستورية إنشائية لهذا الحق فال يمكن إلغاؤه او تعديله إال مع
تعديل النص الدستوري ذاته ،وتستطيع المراة التي يتم استبعادها من التعيين في الهيائت القضائية ان تدفع
بعدم دستورية هذا اإلجراء باالداة الدستورية.
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الضمانة الدستورية الوظيفية الحمائية :ومن امثلتها ما ورد بنص م  14/من الدستور المصري الحالي 2014من
ان( :الوظائ ف العامة حق للمواطنين على اساس الك فاءة ،ودون محاباة او وساطة ،وتكليف للقائمين بها
لخدمة الشعب ،وتك فل الدولة حقوقهم ،وحمايتهم ،).... ،فحق تولي الوظائ ف العامة هو من الحقوق التي
تحميها الدولة ،فالنص الدستوري هنا يحمي هذا الحق الذي كان موجودا من قبل في الدساتير السابقة ،وال
يك تفي فقط بمجرد إقراره او االعتراف به.
الضمانة الدستورية الوظيفية التنظيمية :ومن امثلتها ما ورد بنص م4/من الدستور المصري ( 2014السيادة
للشعب وحدة ،يمارسها ويحميها ،وهو مصدر السلطات ،ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ
المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،وذلك كله على الوجه المبين في الدستور) ،فالدستور
هنا يقرر ان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ومنها تكافؤ الفرص الوظيفية ينظمه الدستور ويضع ضوابطه،
ونصت م12/من الدستور المصري الحالي  2014على انه ( :العمل حق وواجب ،وشرف تك فله الدولة ،وال
يجوز الزام اي مواطن بالعمل جبرا ،إال بمقتضى قانون ،والداء خدمة عامة ،لمدة محددة ،وبمقابل عادل،
ودون إخالل بالحقوق االساسية للمكلفين بالعمل ) ،فالنص الدستوري هنا يوجه امرا بحظر إجبار المواطنين
على العمل إال بضوابط معينة منها ان اإلجبار يكون بمقتضى نص قانوني وإلداء خدمة عامة ولمدة محددة
وبمقابل عادل ،ودون إخالل بالحقوق االساسية للمكلفين بالعمل .
ومن بين الضمانات الدستورية الوظيفية المتعلقة باإلجراءات التنظيمية للحقوق الوظيفية ما ورد بنص م14/
من الدستور المصري الحالي (:الوظائ ف العامة حق للمواطنين على اساس الك فاءة ،ودون محاباة او وساطة،
وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ،وتك فل الدولة حقوقهم ،وحمايتهم ،وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية
مصالح الشعب ،وال يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي ،إال في االحوال التي يحددها القانون ) ؛ فالنص قرر
ان إجراءات فصل العامل بغير الطريق التاديبي يعد مخالفة دستورية ،ووجه امرا للمشرع ان يصدر قانونا
يبين فيه االحوال التي يحددها القانون للفصل بغير الطريق التاديبي.
المطلب الثالث التعريف بالتنمية المستدامة :بداءة يتعين علينا االعتراف بصعوبة وضح تعريف لمصطلح
التنمية المستدامة ،ويرجع ذلك لعدة اسباب منها تنوع فروع العلم التي تناولت هذا المصطلح ،وتطور
آ
مفهومة بسرعة متزايدة ،واختالف مفهومة من بلد إلى اخر ،وفي البلد الواحد من حقبة تاريخية إلى حقبة
اخرى.
ويعود اصل مصطلح االستدامة  Sustainableإلى علم اإليكولوجي  Ecologyحيث استخدم االستدامة للتعبير
عن تشكل وتطور النظم الديناميكية التي تكون عرضة إلى تغيرات هيكلية تؤدي إلى حدوث تغير في
خصائصها وعناصرها وعالقات هذه العناصر بعضها ببعض ،وفي المفهوم التنموي استخدم هذا المصطلح
للتعبير عن العالقة بين علم االقتصاد وعلم االيكولوجي (عثمان محمد غنيم ،ماجدة ا حمد ا بو زنط 2007 ،م
 1427ه).وفي إطار الصعوبة السابقة ،يمكن ان نوضح مفهوم التنمية المستدامة من خالل التعرف على مفهومها اللغوي
آ
واالصطالحي ،ثم مفهومها القانوني على النحو االتي:
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أ
اول :التنمية المستدامة لغة :يتكون المصطلح من كلمتين التنمية والمستدامة ،والتنمية لغة من النماء
بمعنى اإلك ثار واالرتفاع والزيادة؛ فيقال ينمو نموا ونمى الحديث ينمى :ارتفع ،ونميته رفعته :ونميت النار إذا
القيت عليها حطبا وذكيتها به ،والنماء الريع ونمى اإلنسان :سمن ،والنامية من اإلبل السمينة ،يقال نمت
الناقة سمنت (محمد عبد الوهاب ،ومحمد الصادق العبيدي.)296-297 ،
اما االستدامة فتات على معان متعددة منها :التاني في الشيء او التاني في رسم السياسات وديمومة في
آ
مشاريعها واثارها في المجتمع ،وقد تاتي بمعنى القابلية للدوام واالستمرار (القاموس المحيط ،مرجع سابق)،
(فروحات حدة ،مجلة الباحث ،جامعة ورقلة ،عدد ( ،)2012 ،11نعيم سلمان بارود.)2005 ،
آ
ثانيا :التنمية المستدامة اصطالحا :ينقسم المصطلح إلى التنمية والمستدامة والتنمية لها معنى عام واخر
آ
خاص نتناوله على النحو االتي:
المعنى العام للتنمية
التنمية بمعناها العام او الشامل ال تنتمي إلى علم واحد من العلوم ،بل هي تتطلب تكاتف عدد كبير من
العلوم والتخصصات ،ويعد اإلنسان الهدف الرئيس للتنمية ،وهو االقوى المؤثر فيها ،فال تتحقق التنمية إال
باإلنسان (عبد الوهاب الجوهري آواخرون ،) 1982 ،فهي ال تقتصر على الجانب االقتصادي فحسب؛ بل إنها
ترتبط باالفكار السياسية واشكال الحكومة ودور الجماهير في المجتمع(Edgar Owen, 1987, p: XV).
ولقد وضع "فرانسوا بيرو"  1961تعريفا شامال للتنمية على انها" :ذلك التغير المالحظ في شتى المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،وحتى في السلوكيات والتي تضمن زيادة في نصيب الفرد من
الدخل بشكل مستمر ومتراكم")Jean-Paul maréchal, 2005, p 33( ،
 -2المعنى المتخصص للتنمية المستدامة :لم يظهر مصطلح التنمية المستدامة إال بعد تطور مصطلح التنمية
آ
ذاته على النحو االتي.
التنمية كمرادف للنمو القتصادي :ساد هذا المفهوم في الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى منتصف
الستينات حيث جرى الربط بين التنمية والتقدم االقتصادي ،بمعنى القدرة على الحصول على المزيد من
السلع والخدمات التي تشبع حاجات اإلنسان والتي تتزايد بصورة مستمرة ،واتجه االهتمام إلى النمو االقتصادي
في الناتج القومي ومقارنت ه بنمو السكان لقياس نصيب الفرد من السلع والخدمات كمؤشر على النمو.
والتنمية وفقا لهذا االتجاه :عملية يتم مقتضاها دخول االقتصاد الوطني مرحلة االنطالق نحو النمو الذاتي
(مدحت القريشي ،) 122 ،2007 ،فالهدف الرئيس تحقيق التنمية االقتصادية المستقلة بما يؤدي إلى رفاهية
إنسان العالم الثالث ،ويتطلب ذلك نفي التبعية االقتصادية وسيطرة الدولة على مواردها وتوجيه الفائض
االقتصادي نحو مشروعات التنمية لرفع مستوى معيشة الشعوب (مدحت القريشي ،مرجع سابق.)123 ،
التنمية كمرادف للنمو القتصادي والتوزيع العادل :ساد هذا المصطلح من منتصف الستينات إلى منتصف
السبعينات حيث ّعرفت االمم المتحدة  1969التنمية االجتماعية بانها" :زيادة قدرة النظام االجتماعي
والمؤسسات والخدمات والسياسات على استخدام الموارد في توليد تغيرات مواتية في مستويات المعيشة
بمعناها وفقا للقيم االجتماعية السائدة ،وتوزيع افضل للدخل والثروة والفرص" .وقد ردد آاخرون قول ماركس
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بان المشكلة ال تكمن في السكان بل في سوء توزيع الموارد في ظل النظام الراسمالي الذي يصيب الك ثيرين
بالفقر والجوع( .ياسمينة إبراهيم سالم ا .هاجر ،مرجع سابق.)151 ،
أ
التنمية القتصادية والجتماعية الشاملة او المتكاملة :ساد هذا المصطلح في منتصف السبعينات إلى
منتصف الثمانينات؛ في اعقاب دعوة المؤتمر الرابع لقمة عدم االنحياز بالجزائر شهر سبتمبر  1973م إلقامة
نظام اقتصادي اك ثر عدالة ،واقدر على تحقيق التقدم للبشرية وصيانة السالم العالمي ،ثم نصر العرب في
اك توبر  1973م المصحوب برفع اسعار النفط خمسة اضعاف؛ حيث عقدت الجمعية العامة لالمم المتحدة
دورة خاصة لدراسة "قضايا المواد الخام والتنمية" للمرة االولى ،ومناقشة اهم المشاكل التي تواجه االقتصاد
العالمي ،واتخذت القرار  6 / 3201في  1/1/1954بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدالة
والمساواة في السيادة واالعتماد المتبادل وضمان التعاون بين جميع الدول ،من اجل تصحيح التباينات
والعمل على تضييق فجوة االتساع بين الدول المتقدمة والدول النامية ،وضمان التسريع المطرد للتنمية
االقتصادية واالجتماعية وتحقيق السالم لالجيال كلها) (ياسمينة إبراهيم سالم وهاجر يحي.) 152 ،2017 ،
ومن بين التعريفات التي قيلت في هذا االتجاه تعريف التنمية بانها :تنمية توفق بين التنمية البيئية
واالقتصادية واالجتماعية فتنشا دائرة صالحة بين هذه االقطاب الثالثة ،فعالة من الناحية االقتصادية ،عادلة
من الناحية االجتماعية وم مكنة من الناحية البيئية ،إنها التنمية التي تحترم الموارد الطبيعية والنظم البیئیة
وتدعم الحياة على االرض وتضمن الناحية االقتصادية دون إهمال الهدف االجتماعي الذي يتجلى في مكافحة
الفقر والبطالة وعدم المساواة والبحث عن العدالة( .رید دیب ،سلیمان مهنا)4 ،2009 ،
 التنمية المستدامة :تبلور هذا المصطلح الول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية والذي حملعنوان  :مستقبلنا المشترك؛ حيث نشر الول مرة عام  1987م والذي عرف التنمية المستدامة بانها" :التنمية
التي تلبي حاجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة االجيال المقبلة على تحقيق حاجاتها") ،بعد ذلك اتخذت
الجمعية العامة لالمم المتحدة في سنة  1989قرارها بعقد مؤتمر االمم المتحدة للبيئة والتنمية في البرازيل
بمدينة ريو ديجانيرو سنة  ،1992وقد خرج هذا المؤتمر بمجموعة من الوثائق القانونية تمثلت في إعالن قمة
االرض ،وجدول اعمال القرن  ،21ومبادئ حماية الغابات باإلضافة إلى اتفاقية التغيرات (ياسمينة إبراهيم
سالم وهاجر يحي)153 ،2017 ،
وعرفها قاموس  Websterعلى انها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون ان تسمح باستنزافها او
تدميرها جزئيا او كليا .وعرفها وليم روكز هاوس مدير حماية البيئة االمريكية على انها" :تلك العملية التي تقر
بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة ،وذلك من منطلق ان التنمية االقتصادية والمحافظة
على البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضة" ؛ فالتنمية المستدامة إذا عملية استخدام الموارد الطبيعية
بطريقة عقالنية ،بحيث ال يتجاوز هذا االستخدام معدالت تجدد الطبيعة ،اما بالنسبة للموارد غير المتجددة
فإنه يجب الترشيد في استخدامها ،إلى جانب محاولة البحث عن بدائل لهذه الموارد ،وفي كال الحالتين فإنه
يجب ان ُتستخدم الموارد بطرق واساليب ال تفضي إلى إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها على
اعتبار ان مستقبل السكان مرهون بمدى صحة بيئتهم ( بن الطاهر حسين.)453 ،2012 ،
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وعرفها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على انها التنمية التي بدونها تزداد خطورة التدهور البيئي
واختالل التوازنات الطبيعة وتراجع الموارد الطبيعية وتفاقم مشاكل الصحة وتزايد حدة الفقر وتراجع مستوى
نوعية الحياة .كما انها ل تلغي حاجات التنمية االقتصادية ،لكنها تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع
الناس في إطار من المساواة والعدالة االجتماعية دون إ افراط في استغالل الموارد الطبيعية إ الى ما يتجاوز
قدرة كوكب االرض على التحمل ،وذلك من خالل التشجيع على اتباع انماط متوازنة االنتاج واالستهالك.
(سعاد رزاي.)2008 ،
ويمكن تعريفها إجرائيا ،على انها عملية تامين الموارد البشرية والطبيعية للبيئة العربية من خالل استثمار
مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة باساليب وطرق علمية وتكنولوجيات البيئة الجديدة بعيدا عن االستنزاف
والتلوث البيئي وحق االجيال الالحقة لالستفادة منها ولخدمة خطط وبرامج التنمية الشاملة العربية) (محمد
عبد البديع.)2006 ،
ومن خالل التعريفات السابقة للتمية المستدامة نجدها جميعا تدور حول محورين :المحافظة على الموارد
الحالية ،وضمان استمرار الموارد لالجيال الالحقة ،وبين هذين المحورين توضع الخطط واالستراتيجيات
لتحقيق التنمية في المجاالت كافة بما يحقق السير المتوازن في هذين المحورين.
ثالثا :التنمية المستدامة قانونا :ذكر الباحث ان التنمية المستدامة مصطلح متعدد الزوايا ومتنوع المصادر
العلمية والمعرفية ،وهذا ما يدفعنا للبحث عن مفهوم واضح له في المجال القانوني ،ولعل وضح مفهوم
للتنمية المستدامة قانونا يبدوا مفهوما مستحدثا للتنمية المستدامة ،التي تتعلق بصفة اساسية – كما سبق
القول – بالمفهوم االقتصادي ،ولكن وضع مفهوم للتنمية المستدامة قانونا؛ يحقق في نظر الباحث عدة مزايا
منها:
ان القانون ك فرع علمي متميز يتعين ان يكون له دور في مجال التنمية المستدامة ،كونه علم يجمع بين
النظرية والتطبيق العملي ،لذا فإن تناول هذا الفرع لهذا المصطلح سيضفي عليه الجانب اإللزامي في مجال
التطبيق العملي.
التنمية المستدامة تهتم بالجانب البشري والسلوكي لإلنسان بوصفة محورا رئيسيا من محاور التنمية ،وهو
نفس الجانب الذي يهتم به القانون ،ومن ثم فإن تنظيم السلوك البشري لتحقيق التنمية يعد مجاال مشتركا
لعلمي االقتصاد كموطن رئيسي للتنمية المستدامة ،وعلم القانون كموطن إجرائي إلزامي له.
وترتيبا على ما سبق يمكن تعريف التنمية المستدامة قانونا بانها :مجموعة القواعد واإلجراءات القانونية التي
تضمن التزام الدولة ومؤسساتها العامة بالمحافظة على مواردها الحالية ،وضمان استمرارها حفاظا على حقوق
االجيال القادمة.
رابعا :التنمية المستدامة في مجال الوظائف العامة :ال تتحقق التنمية المستدامة إال بكوادر بشرية تستطيع
تنفيذ الخطط التي تضعها الدولة لتحقيق هذه التنمية؛ لذا فالعنصر البشري يمثل العنصر االهم والرئيس في
وضع الخطط ،وتحقيق التنمية المستدامة ،وال سيما إذا كان هذا العنصر البشري من العاملين بالقطاع
الحكومي ،إذ يعد هو المنوط به رسم وتنفيذ خطط التنمية اك ثر من غيره من العاملين بالقطاع الخاص؛
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فالتنمية المستدامة في اهدافها تقود ختاما نحو تغيير السياسيات والممارسات والمواقف تجاه فكر اإلنسان
(ماجدة احمد ابو زنط ،عثمان محمد غنيم)23 ،2007 ،
وانطالقا من الحقيقة السابقة فلقد اكد " ميردال ،على وجود عناصر ستة ال تحقق التنمية المستدامة بدونها
وهي :الدخل والناتج – وظروف اإلنتاج – ومستوى المعيشة وهذه العناصر الثالثة اقتصادية ،اما العنصر
الرابع وهو االتجاهات نحو الحياة والعمل ،والعنصر الخامس وهو االنظمة ،والمشاركة الشعبية لهذه االنظمة،
فهي عناصر اجتماعية ،والعنصر االخير وهو السياسات التي يتبعها المجتمع ،بوصفه عنصر يجمع بين
العوامل االقتصادية واالجتماعية (.)Gunner Myrdal:2003
ومن العناصر السابقة يمكن القول وبحق ان هناك عالقة وثيقة بين التنمية المستدامة والوظيفة العامة ،وعلى
وجه الخصوص في العنصر االجتماعي والمشاركة الشعبية والحياة والعمل ،وكذلك العنصر الخاص باالنظمة،
ومن ثم فإن التنمية المستدامة ترتبط بالوظيفة العامة كعنصر فاعل في الحياة االجتماعية اليومية للمواطنين،
وعنصر مؤثر في مجال العمل ،وتتم هذه المشاركة في نطاق وحدود النصوص القانونية بصفة عامة
والدستورية بصفة خاصة.
وترتيبا على ما سبق فإن الوظيفة العامة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة – في نظر الباحث – من خالل
آ
عدة مجاالت على النحو االتي:
الطار القانوني :حيث تؤصل النصوص القانونية لعدد من المبادئ القانونية التي تتيح لجميع المواطنين فرصا
متساوية من اجل المساهمة في الخدمة العامة ،وفرصا متكافئة في مجال الترقي من درجة وظيفية إلى درجة
اعلى وفق معايير الك فاءة وبعيدا عن االعتبارات الشخصية ،وهو ما يسهم بشكل فعال في إحساس الموظف
العام باهمية ما يمارسه من عمل في خدمة ذاته ووطنه.
ويتضح من ذلك ان الوظيفة العامة ،وما يرتبط بها من ضوابط دستورية ،تمثل اإلطار القانوني لتحقيق
التنمية المستدامة ،فتصبح الوظيفة العامة مسار من مسارات تحقيق التنمية المستدامة في ربوع الوطن ،بدال
من ان تكون عائ قا امام تحقيقها.
الطار الجتماعي :تساهم الوظيفة العامة في تحقيق اهداف اجتماعية متعددة ،من خاللها يستطيع الفرد
تحسين ظروفه االجتماعية ،ويستطيع من خالل ما يحصله عليه من راتب ،وما يقدمه من عمل يتميز بالثبات
واالستقرار النسبي ان يصبح مستقر اجتماعيا بعيدا عن تقلبات سوق العمل في القطاع الخاص ،لذا فإن
الوظيفة العامة تلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة في مجالها االجتماعي واالسري ،وهو ما ينعكس
بال شك على المجال االقتصادي.
الطار القتصادي  :ال تصلح افضل النظريات االقتصادية للتطبيق ،إال إذا كان القائمون على تطبيقها يتميزون
بالك فاءة والقدرة ع لى وضع هذه النظريات موضع التطبيق العملي ؛ بداية ممن يضعون خطط تنفيذ هذه
النظريات والسياسات وانتهاء باصغر موظف عام يساهم في تنفيذها ؛ لذا فإن وضع قواعد قانونية ومبادئ
دستورية تك فل اوضاع قانونية مستقرة ومتميزة للوظيفة العامة تساهم بشكل كبير في تحقق التنمية
االقتصادية ،فهذه القواعد وتلك المبادئ ستضمن بشكل كبير وصول اصحاب الك فاءات إلى مجال الوظيفة
العامة – إن احسن تطبيقها – وهو ما يجعل القائمون على تطبيق النظريات والسياسات االقتصادية في البالد
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ملتزمون بضمانة المحافظة على موارد الدولة الحالية وحماية حقوق االجيال المستقبلية بوصفها جوهر التنمية
المستدامة.
وإزاء حداثة المصطلح في المجال القانوني بصفة عامة ،ومجال الوظيفة العامة بصفة خاصة ،فإنه يمكن
للباحث ان يضع مفهوما للتنمية المستدامة في مجال الوظيفة العامة ،ويعرفها بانها :مجموعة القواعد القانونية
والمبادئ الدستورية في مجال الوظيفة العامة تلتزم الدولة بتطبيقها بما يحقق االستغالل االمثل لموارد الدولة
الحالية وحمايتها لصالح االجيال القادمة.
ولعل القارئ للتعريف السابق يثار في ذهنه تساؤل منطقي حول ماهية الموارد التي يمكن للموظف ان يحافظ
عليها حماية لالجيال القادمة ،وماهي القواعد القانونية والمبادئ الدستورية التي يمكن من خاللها تحقيق مثل
هذا االستغالل االمثل؟
في الحقيقة ورغم منطقية التساؤل السابق إال ان اإلجابة عليه تبدو سهلة ويسيرة عندما نسوق المثال التالي :
وزير نقل يتولى مهمة اإلشراف على مرفق السكك الحديدية ،فلو ان هذا الوزير ال توجد قواعد قانونية ومبادئ
دستورية تحكم آالية اختياره ابتداء من جانب السلطة المختصة بما يسمح باختيار افضل الك فاءات لممارسة
هذه المهمة ،فإن ما سيحدث لهذا المرفق هو االنهيار وانخفاض ك فاءته ،وهو االمر الذي سيصيب الجهاز
اإلداري واالقتصادي للدولة في مقتل ،فهذا المرفق الحيوي تعتمد عليه الدول كافة كوسيلة نقل آامنة وسريعة
لنقل العاملين بجهازها الحكومي ،او نقل البريد والبضائع الحكومية ،ومعدات اإلنتاج .....الخ ،كل هذه
المشكالت ستصبح حتمية وموجودة ومؤثرة على النسيج االقتصادي للدولة بال شك ،كما انها ستؤثر ايضا في
رضاء المواطن عن اداء الجهاز الحكومي ،وقد تؤدي في بلدان ك ثيرة إلى حدوث ثورات عارمة ضد حكومات
وانظمة للحكم .
وقياسا على المثال السابق يكون ايضا للموظف العام االقل درجة من الوزير دور هام في إدارة واستغالل
المرافق العامة للدولة ،وهو االمر الذي سيكون مصيره الفشل في حال انعدام وجود قواعد ومبادئ قانونية
ودستورية تحكم آالية توظيفه واختيار الك فاءات الوظيفية ،ومنح الوسائل الفعالة للترقي بما يسمح بتحقيق
تكافؤ الفرص بعيدا عن الوسائل التي ثبت فشلها وعلى راسها الوساطة والمحسوبية في تولي الوظائ ف العامة.
آ
واما عن الشق االخر من التساؤل السابق والمتعلق بماهية القواعد والضمانات الدستورية التي يمكن من
خاللها تحقيق التنمية المستدامة ،فلقد سبق الحديث عن وجود ضمانات دستورية عديدة في مجال الوظيفة
العامة ،سواء كانت تنظيمية تقوم بتنظيم تولي الوظيفة العامة آوالية ممارسة مهامها ،او حمائية تضع من
القواعد والوسائل المالئمة لحماية الموظف العام والمرفق الذي يمارس عمله به ،او إنشائية :تضع مجموعة من
الضمانات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل.
المبحث الثاني الضمانات الدستورية الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة :بعد ان تعرفنا على الضمانات
الدستورية والتعريف بها ،وحق تولي الوظائ ف العامة وتحقيق التنمية المستدامة ،يتعين علينا ان نتعرف على
انواع الضمانات الدستورية الوظيفية في الدستور المصري ،وعالقة الضمانات الدستورية الوظيفية بتحقيق
التنمية المستدامة ،وإقامة االدلة على كون الضمانات الدستورية هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة ،لذا
آ
سوف اقسم هذا المبحث إلى ثالث مطالب على النحو االتي:
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أ
المطلب الول :الضمانات الدستورية الوظيفية في الدستور المصري
المطلب الثاني :العالقة بين الضمانات الدستورية الوظيفية والتنمية المستدامة
المطلب الثالث :الضمانات الدستورية الوظيفية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة
أ
المطلب الول الضمانات الدستورية الوظيفية في الدستور المصري :سبق ان وضع الباحث تعريفا
للضمانات الدستورية في مجال الوظائ ف العامة بانها :امر صادر من النص الدستوري إلى الكافة إلنشاء او
حماية او تنظيم حق من الحقوق الدستورية الوظيفية التي تؤثر في كيان الدولة ومقوماتها االساسية.
وانطالقا من التعريف السابق سيحاول الباحث ان يبين اهم االوامر الدستورية الصادرة في مجال الوظائ ف
العامة ضمن نصوص الدستور المصري؛ متبعا التقسيم الذي اقترحه لهذه الضمانات ،ومقسما هذا المطلب
آ
إلى الفروع الثالثة االتية:
أ
الفرع الول :الضمانات الدستورية الوظيفية اإلنشائية
الفرع الثاني :الضمانات الدستورية الوظيفية الحمائية
الفرع الثالث :الضمانات الدستورية الوظيفية التنظيمية
أ
الفرع الول الضمانات الدستورية الوظيفية النشائية :استحدث الدستور المصري الحالي مجموعة من االوامر
الموجهة لكافة السلطات في الدولة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة ،كما استحدث مجموعة من
آ
اإلجراءات االخرى في مجال الوظيفة العامة على النحو االتي:
التمييز بين المواطنين في التوظيف جريمة يعاقب عليها القانون
نصت م 53 /من الدستور المصري الحالي على ان (المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون في الحقوق
والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة ،او الجنس ،او االصل ،او العرق ،او
اللون ،او اللغة ،او اإلعاقة ،او المستوى االجتماعي ،او االنتماء السياسي او الجغرافي ،او الي سبب آاخر.
ال تمييز والحض على الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على
كافة اشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
ويتضح من النص السابق ان المشرع الدستوري المصري لم يك تف بإقرار المساواة امام القانون في الواجبات
العامة – والتي من بينها الوظائ ف العامة – بل اعتبر هذه المساواة التزام على عاتق الدولة يجب عليها اتخاذ
التدابير الالزمة لتطبيقه ومنع التمييز بين المواطنين فيه ،بل اعتبرت ان التمييز بين المواطنين في كافة
المجاالت ومن بينها بطبيعة الحال مجال التوظيف  -باعتباره من الواجبات العامة  -من قبيل الجرائم التي
يعاقب عليها القانون.
واهيب بالمشرع المصري إصدار قانون مكمل لهذا النص الدستوري ،يحدد فيه مدة عقوبة التمييز ،وإجراءات
تحريك الدعوى والمحكمة المختصة بذلك.
حق الم أراة في تولي وظائف الدارة العليا والتعيين في الهيائت القضائية :استحدث المشرع الدستوري
المصري حقا للمراة المصرية في التعيين في جميع الهيائت القضائية وتولي وظائ ف اإلدارة العليا إذ نصت م/
 11منه على ان (تك فل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية
واالجتماعية والثقافية وفقا الحكام الدستور ..كما تك فل للمراة حقها في تولي الوظائ ف العامة ووظائ ف اإلدارة
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العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيائت القضائية ،دون تمييز ضدها ،وتك فل تمكين المراة من
التوفيق بين واجبات االسرة ومتطلبات العمل).
وحق المراة في التعيين في الهيائت القضائي ة لم يكن منصوصا عليه صراحة في الدساتير السابقة ،ومن ثم
اصبح هذا الحق في ظل الدستور المصري الحالي بمثابة ضمانة دستورية إنشائية لهذا الحق فال يمكن إلغاؤه
او تعديله إال مع تعديل النص الدستوري ذاته ،وتستطيع المراة التي يتم استبعادها من التعيين في الهيائت
القضائية ان تدفع بعدم دستورية هذا اإلجراء باالداة الدستورية.
ويالحظ على النص السابق انه استخدم كلمة " تك فل " بدال عن كلمة " تلتزم" وهي عبارة توحي بان الدولة ال
يوجد لديها التزام قانوني بالمساواة بين الرجل والمراة في المجاالت كافة ،وكذلك في التعيين في الهيائت
القضائية ووظائ ف اإلدارة العليا ،ومن ثم فدورها فقط يقتصر على الحماية ،وال يستطيع االفراد – في نظر
الباحث – اللجوء إلى القاضي طالبين التعويض عن وجود اختالل في التوازن بين الرجل والمراة في المجاالت
كافة ،وفي مجاالت التوظيف على وجه الخصوص.
انشاء مفوضية منع التمييز :استحدث المشرع الدستوري المصري الحالي إنشاء ما يعرف بمفوضية منع التمييز
وهو االمر الذي يعد من قبيل اإلجراءات التي تلتزم السلطات العامة في الدولة باتخاذها ،ويعد من اهم
الضمانات اإلجرائية الوظيفية التي من خاللها يستطيع المواطن الذي تعرض للتمييز المخالف للدستور
والقانون ،ان يعترض على ذلك امام هذه المفوضية.
ولقد اكد على ذلك نص م 53/منه مقررة إن (المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون في الحقوق
والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة ،او الجنس ،او االصل ،او العرق ،او
اللون ،او اللغة ،او اإلعاقة ،او المستوى االجتماعي ،او االنتماء السياسي او الجغرافي ،او الي سبب آاخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على
كافة اشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
ولكن التساؤل الذي يثور هنا هل هذه المفوضية هيئة قضائية ،ام مجرد جهة إدارية تستقبل التظلمات،
وتصدر التوصيات؟
في الحقيقة ان هذا التساؤل على قدر كبير من االهمية إذ ان اإلجابة عنه ستحدد مصير هذه الضمانة من حيث
قابليتها للتطبيق الحقيقي والفعلي على ارض الواقع ام كونها مجرد واجهة جميلة لوجه قبيح يخفي بداخلة
اشكال وصور من التمييز بين المواطنين؛ بما يجعل هذه المفوضية اداة في يد السلطات الحاكمة في البالد،
وعنوان لدولة قانون زائ فة تقوم دعائمها على الديك تاتورية البغيضة.
ونظرا الهمية هذا السؤال فإن الباحث يرى ان هذا التساؤل يمكن اإلجابة عنه تفصيال عند تناول المشكالت
القانونية لتطبيق الضمانات الدستورية الوظيفية.
ومن المنتقد ان المشرع القانوني المصري إلى االن لم يصدر قانونا بإنشاء هذه المفوضية ،وهو االمر الذي يثير
العديد من التساؤالت وعلى وجه الخصوص ان هذا النص الدستوري قد مر على صدوره اك ثر من خمس
سنوات.
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الفرع الثاني الضمانات الدستورية الوظيفية الحمائية :ورد بنصوص الدستور المصري الحالي  2014عدد من
النصوص الدستورية الحمائية ،التي من خاللها يحمي النص الدستوري الحقوق الوظيفية المختلفة للمواطنين
آ
على النحو االتي:
حماية الموظف العام :ورد بنص م  14/من الدستور المصري الحالي  2014إن (الوظائ ف العامة حق
للمواطنين على اساس الك فاءة ،ودون محاباة او وساطة ،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ،وتك فل
الدولة حقوقهم ،وحمايتهم ،).... ،فحق تولي الوظائ ف العامة هو من الحقوق التي تحميها الدولة ،فالنص
الدستوري هنا يحمي هذا الحق الذي كان موجودا من قبل في الدساتير السابقة ،وال يك تفي فقط بمجرد إقراره
او االعتراف به.
ومما ال شك فيه ان حماية النص الدستوري لحقوق الموظفين والتي على راسها الحقوق المالية يمثل اعلى
درجات الحماية القانونية ،فالنص الدستوري ال يخضع للتعديل والتبديل المستمر من قبل السلطة التشريعية.
ويصدق على النص السابق ما سبق ان انتقدنا المشرع الدستوري فيه من استبدال كلمة " تلتزم " ،بكلمة "
تك فل " ،ولعل هذه الصياغة قد تفقد هذه الضمانة جديتها وجدواها في الواقع التطبيقي العملي.
أ
( )2حظر فصل الموظف العام بغير الطريق التاديبي :نصت م 14 /من الدستور المصري الحالي  2014على
ان (الوظائ ف العامة حق للمواطنين وال يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي ،إال في االحوال التي يحددها
القانون).
وتعد الضمانة السابقة من اهم الضمانات الدستورية ضد فصل الموظف العام فصال تعسفيا ،وبحيث ال
تستطيع السلطة التنفيذية – في ظل وجود هذا النص الدستوري -فصل اي موظف عام إال إذا ثبت ارتكابه
العقوبات التاديبية الموجبة للفصل ،وما يستوجب ذلك من ضمانات اخرى كالتحقيق ،والتدرج في العقوبة.
ولقد استثني المشرع الدستوري من هذا الحظر الحاالت التي يحددها القانون ،ويرى الباحث ان هذا االستثناء
قد انتقص من فاعلية هذه الضمانة بطريقة كبيرة لعدة اسباب اهمها :ان القانون قد ينص على حاالت للفصل
بغير الطريق التاديبي تطبيقا الهواء واعتبارات سياسية تمثلها االغلبية البرلمانية ،والتي ال تعبر في ك ثير من
االحيان عن الراي الغ الب للشعب ،وغالبا ما يغلب عليها االنصياع لجانب السلطة الحاكمة.
ومن بين هذه االسباب التي من الممكن ان تتضمنها النصوص القانونية ،االنتماء إلى حزب سياسي معارض،
او تبني افكار معارضة لسياسة الدولة ،وغيرها من االسباب الواهية التي تتعارض في جوهرها مع مضمون هذه
الضمانة وجوهرها ،وبحيث يفرغ هذا االستثناء تلك الضمانة من فاعليتها في التطبيق العملي.
ومن بين االسباب التي تفقد هذه الضمانة فاعليتها :إمكانية مخالفة النص القانوني صراحة لهذه الضمانة،
ونظرا النعدام وجود رقابة دستورية سابقة على النصوص القانونية في الدستور المصري ،فإن النص القانوني
المخالف للدستور سيظل مطبقا فترة طويلة من الزمن لحين الحكم بعدم دستورية ،فضال عن عدم استطاعة
االفراد تحريك دعوى عدم الدستورية في مواجهة النص الدستوري المخالف لهذه الضمانة.
الفرع الثالث الضمانات الدستورية الوظيفية التنظيمية :تضمن الدستور المصري الحالي عددا من الضمانات
آ
الدستورية الوظيفية على النحو االتي:
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ضمانة المساواة في تولي الوظائف العامة :تعد هذه الضمانة الدستورية من قبيل الضمانات الدستورية
التنظيمية – حسب تقسيم الباحث – كونها تتضمن اوامر إلى السلطات العامة في الدولة لتطبيق هذه
المساواة في تولي الوظائ ف العامة ،فهي لم تنشئ اوضاعا او حقوقا جديدة ،بل الزمت السلطات العامة باتخاذ
إجراءات تنظيميه لحق المواطن في العمل والتوظف والمساهمة في إدارة شئون البالد وتحقيق نهضتها.
وتطبيقا لهذه الضمانة فلقد ارسي المشرع الدستوري المصري عدد من اإلجراءات التنظيمية لك فالة تحقيق هذا
المبدا منها إقرار مساواة بين الرجل والمراة ،وهو االمر الذي تلتزم معه السلطات العامة في الدولة عند قيامها
بإجراء إعالن توظيفي ال يجوز من خالله قصر التوظيف على النساء دون الرجال او العكس ،وهذا ما اكدته م/
 11منه مقررة ان (تك فل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية
واالجتماعية والثقافية وفقا الحكام الدستور .،كما تك فل للمراة حقها في تولي الوظائ ف العامة ووظائ ف اإلدارة
العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيائت القضائية ،دون تمييز ضدها .)...........
ومن بين اإلجراءات الدستورية التي وجهها النص الدستوري المصري ضرورة تقرير تمييز لذوي اإلعاقة في
مجال التوظيف كضمانة دستورية لهم من خالل منحهم نسبة معينة من الوظائ ف تكون محجوزة لهم ،وهذا
ما اكدت عليه م 81 /منه مقررة انه (تلتزم الدولة بضمان حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة واالقزام ،صحيا
واقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم.)..... ،
ومن خالل النصين السابقين يتضح ان هناك التزام دستوري على عاتق الهيائت القائمة على التوظيف باالمتناع
عن التمييز بين الرجال والنساء ،او بين المتقدمين للوظائ ف باي صورة كانت من صور التمييز ،وفي الوقت
نفسه وضع ميزة نسبية لذوي اإلعاقة واالقزام في التوظيف بتخصيص نسبة محددة لهم من عدد الوظائ ف
المتاحة.
تكافؤ الفرص الوظيفية :منح المواطنون الحق في تولي الوظائ ف العامة ال يك في بوصفه ضمانة دستورية
حقيقية لهم ،كما ان المساواة بين الرجل والمراة  -في هذا الشان  -تصبح عديمة الجدوى ،إذا لم يمنح االفراد
فرصا متكافئة في التوظيف والترقي والحصول على المزايا الوظيفية المتعددة.
وهذا ما تنبه إليه المشرع الدستوري المصري الحالي مؤكدا بنص م 4/منه على ان (السيادة للشعب وحده،
يمارسها ويحميها ،وهو مصدر السلطات ،ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل
وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،وذلك على الوجه المبين في الدستور).
واكدت على ذلك ايضا م 9/منه بقولها( :تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز).
ولعل النص االخير (م )9/هو االقوى واالهم في تطبيق هذه الضمانة ،فالدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص
بين جميع المواطنين دون تمييز ،فلو تم تفضيل ابناء القضاة في التعيين في الهيائت القضائية على حساب
ابناء المواطنين باي صورة من صور التفضيل والتمييز ،يعد ذلك مخالفة دستورية ،وخطا قانوني ،يرتب ضررا
مباشرا ومحققا للمستبعدين من التعيين بهذه الوظائ ف ،وهو ما يجعل من حق هؤالء التقدم بطلب الغاء
قرارات التعيين والتعويض عنها إذا توافرت رابطة السببية بين قرارات التوظيف واالضرار التي حدثت لهم.
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ولعل وجود هذه الضمانة بداخل النص الدستوري ،كاعلى قاعد ة قانونية في البالد ،والتي تتميز باالستقرار
الطويل نسبيا مقارنة بالنصوص القانونية ،يمثل ضمانة إضافة اخرى ضد محاولة النصوص القانونية الخروج
على هذه الضمانة ،او تقويضها.
أ
( )3التعيين على اساس الك فاءة :نصت م 14 /من الدستور المصري الحالي  2014على ان (الوظائ ف العامة
حق للمواطنين على اساس الك فاءة ،ودون محاباة او وساطة ،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتك فل
الدولة حقوقهم وحمايتهم ،وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ،وال يجوز فصلهم بغير الطريق
التاديبي ،إال في االحوال التي يحددها القانون).
من خالل النص السا بق يمكن القول إن منح فرصا متكافئة للمواطنين في تولي الوظائ ف العامة ال يك في
لتحقيق العدالة فالمساواة الحسابية التي تقوم على التوزيع المتساوي للحقوق والواجبات ال تحقق العدالة،
الختالف القدرات الشخصية بين شخص آواخر ،ومن ثم فالمساواة بين الحاصل على مؤهل علمي اعلى من
آ
االخر في تولي الوظيفة العامة نفسها ،يعد انعداما لمبدا العدالة ،وإهدار لروح التميز واإلبداع.
ومن هنا اضاف المشرع الدستوري المصري ضمانة هامة بدونها ال تحقق الوظيفة العامة هدفها الرئيسي في
رعاية مصالح الشعب وطموحاته ،اال وهي التعيين على اساس الك فاءة.
وبحيث يمكن القول وبحق ان المشرع الدستوري المصري اعطي ضمانة حقيقية الصحاب الك فاءات العلمية
والخبرات العملية في التوظيف؛ حيث يمنحهم ميزة التقدم على اقرانهم في تولي الوظائ ف العامة تحقيقا
للمساواة النسبية التي تسهم بقدر من التمييز ،او ما يسمى بالتمييز المبرر ،وهذا النوع من المساواة هو اال ك ثر
تحقيقا للعدالة.
أ
تخصيص نسبة لذوي العاقة والقزام في الوظائف :هذا ما اكد عليه المشرع الدستوري المصري مرة اخرى
بنص م 81 /منه مقررا تخصيص نسبة لذوي اإلعاقة في الوظائ ف العامة (تلتزم الدولة بضمان حقوق االشخاص
ذوي اإلعاقة واالقزام ،صحيا واقتصاديا واجتماعيا ،وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم،
.).....
وتعد سلطات الدولة كافة ملتزمة بتطبيق هذه النصوص الدستورية تطبيقا لنص م 94/منه والتي قررت ان
(سيادة القانون اساس الحكم في الدولة .وتخضع الدولة للقانون)........... ،
حظر العمل الجبري :منع المشرع الدستوري المصري الحالي إجبار الموظف على العمل دون مقابل عادل ،إال
بمقتضى القانون ،ونصت م12/منه على ان (العمل حق وواجب ،وشرف تك فله الدولة ،وال يجوز الزام اي
مواطن بالعمل جبرا ،إال بمقتضى قانون ،والداء خدمة عامة ،لمدة محددة ،وبمقابل عادل ،ودون إخالل
بالحقوق االساسية للمكلفين بالعمل ) ،فالنص الدستوري هنا يوجه امرا بحظر إجبار المواطنين على العمل إال
بضوابط معينة منها ان اإلجبار يكون بمقتضى نص قانوني وإلداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل،
ودون إخالل بالحقوق االساسية للمكلفين بالعمل .
أ
أ
أ
وضع حد ادني واقصى لالجور :تحقيقا للضمانات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المصري الحالي
 2014اصدر رئيس الجمهورية قرار بقانون رقم 63لسنة  2014بشان الحد االقصى لدخول العاملين لدى اجهزة
الدولة ونص في المادة االولي منه على إنه ( ال يجوز ان يزيد على خمسة وثالثين مثل الحد االدنى وبما ال يجاوز
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إثنين واربعين الف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من اموال الدولة او من اموال الهيائت والشركات
التابعة لها او الشركات التي تساهم هذه الجهات في راسمالها اي شخص من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة
ووحدات اإلدارة المحلية واالجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيائت العامة والقومية االقتصادية والخدمية
وغيرها من االشخاص االعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين او كادرات خاصة وذلك
سواء كان العامل شاغال لوظيفة دائمة او مؤقتة او مستشارا او خبيرا وطنيا او باي صفة اخرى وسواء كان ما
يتقاضاه من جهة عمله االصلي او من اية جهة اخرى بصفة مرتب او اجر او مكافاة الي سبب كان او حافز او
اجر إضافي او جهود غير عادية او بدل او مقابل حضور جلسات مجالس إدارة او لجان وال يسري ذلك على
المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر او مصاريف انتقال او إقامة متى كان صرفها
في حدود القواعد والنظم المعمول بها  .وال يسري الحد االقصى المشار إليه بالفقرة االولى على العاملين بهيائت
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية اثناء مدة عملهم في الخارج).
ويحقق النص السابق قدرا كبيرا من العدالة ويحد من التمييز غير المبرر بين الموظفين العموميين في الدولة،
من خالل وضع حد اقصى لالجور ال يتجاوزه اي موظف ،ولقد حددت المادة الثانية من القرار بقانون السابق
آالية التحقق من التزام الجهات الحكومية بهذا الحد االقصى حيث قررت انه (على اية جهة من الجهات
المنصوص عليها المادة االولى تقوم بصرف مبالغ من اموال الدولة او من اموال الهيائت والشركات التابعة
للدولة الي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبالغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ
التي يتقاضاها منها في اي صورة ،وذلك خال ل ثالثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية
والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبالغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسال
العامل المختص بجهة الصرف عنها تاديبيا .ويحسب الحد االقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة
على اساس مجموع ما يتقاضاه العامل خالل العام مقسوما على اثني عشر ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ
الذي يزيد على ذلك وتجري المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة).
آ
ولقد اك تملت هذه الضمانة بوضع حد ادنى لالجور والذي اصبح االن 2000جنية مصري شهريا( ،محمود
عسكر0)2014 ،
ويالحظ الباحث ان العقوبة التاديبية الواردة بالنصوص السابقة والتي تفرض على العامل المسئول عن الصرف
ليست كافية لتفعيل هذه الضمانة ،بل يتعين وضع عقوبة جنائية ليست فقط على الموظف المسئول عن
الصرف بل كذلك عن رئيس الجهة اإلدارية الذي اصدر امرا بصرف تلك المبالغ ،فمجرد االك تفاء بالعقوبة
التاديبية ال يك في لتحقيق ضمانة فاعلة لتطبيقه هذه النصوص القانونية.
المطلب الثاني العالقة بين الضمانات الدستورية الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة :مما ال شك فيه ان
التساؤل االهم والرئيس لهذه الورقة البحثية يتمثل في الربط بين فكرة الضمانات الدستورية لتولي الوظائ ف
العامة وتحقيق التنمية المستدامة؟ وهو ما يتفرع عنه تساؤالت اخرى عن العالقة بينهما ،وعن اهمية
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الضمانات الدستورية في تحقيق التنمية المستدامة؟ وإمكانية تحقيق التنمية المستدامة بدون وجود
2
الضمانات الدستورية؟
واإلجابة عن التساؤالت السابقة – في نظر الباحث – ال تخرج عن فرضين :إحداهما :إنكار وجود عالقة بين
الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة وبين تحقيق التنمية المستدامة ،واالخر :اتجاه يعترف بوجود
عالقة وثيقة بينهما.
وسوف يحاول الباحث إبراز االدلة المنطقية للفرضين السابقين واضعا عنوان لكل منهما ،ومبينا الراي الذي
آ
تبناه ،وذلك على النحو االتي:
أ
اول :التجاه المنكر :قد يرى البعض انه ال توجد عالقة بين الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة،
وبين تحقيق التنمية المستدامة ،وقد يجد هذا البعض ما يؤيد وجه نظره من خالل مجموعة من المبررات لعل
اهما ما يلي:
ان الضمانات الدستورية فكرة قانونية تنبع من التاصيل القانوني للنصوص الدستورية التي تتعلق بالوظيفة
العامة ،وهي فكرة منبتة الصلة بالنظريات االقتصادية للتنمية المستدامة تلك التي تنبع من علم االقتصاد بما
يقوم عليه من اسس ودعائم تعتمد عل ى اإلنتاج والعرض والطلب ،وسد الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك ...الخ.
العوامل المؤثرة في التنمية المستدامة قد تكون داخلية كاستقرار الدولة امنيا ،وندرة او وفرة مواردها
االقتصادية ،وقد تكون خارجية تعتمد على عالقة الدولة بالدول االخرى ،اما الضمانات الدستورية فهي دائما
ترتبط بسيادة الدولة داخليا على اراضيها ،فهي تعبير عن سيادة الدولة الداخلية ،ومن ثم فهي نتاج وضع
قانوني داخلي ال يتاثر -بدرجة كبيرة -خارجيا بالعالقات الدولية ،او داخليا بوجود موارد للدولة من عدمه.
ثانيا :التجاه المؤيد :خالفا لالتجاه السابق قد يرى البعض ان هناك ارتباط وثيق بين الضمانات الدستورية في
مجال الوظيفة العامة والتنمية المستدامة ،ولعلهم يستندون في ذلك إلى عدد من المبررات على النحو االتي:
يوجد ترابط حتمي بين الضمانات الدستورية ك فكرة قانونية ،وبين التنمية المستدامة ،فمجال التطبيق بين
الفكرتين واحد ،وهو تنظيم السلوك اإلنساني لخدمة المجتمع بما يعود بالنفع العام على الدولة ،والفرد في
وقت واحد.
ال يمكن ان يتصور وجود تنمية مستدامة بدون قواعد قانونية حاكمة لتلك التنمية تلتزم بها الدولة بمؤسساتها
المختلفة ،فعنصر اإللزام المستمد من الضوابط الدستورية في مجال الوظيفة العام ،يجعل تنفيذ السياسات
والخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة في إطار من الحاكمية القانونية ،التي يعاقب من يخالف قواعدها ،وهو
بال شك امر سيحقق فاعلية اك ثر لتحقيق التنمية المستدامة ،ويخرجها ،من إطار المثل العليا والمبادئ
النظرية إلى إطار التطبيق العملي الواقعي.

) (2هذه التساؤالت واإلجابات المقترحة لها ؛ إنما هي اسئلة ومقترحات يطرحها الباحث ،ولم يتناولها – فيما يعلم– الفقه القانوني ،وال
يعيب الباحث القيام بهذا االمر ما دام الهدف منه تقريب وجهة نظره في وضع تصور واضح ودقيق عن افكاره البحثية .
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جميع مؤسسات الدولة خاصة الحكومية منها يتم إدارتها وتشغيلها بواسطة الموظف العام ،بل إن القائم على
شؤون البالد (رئيس الدولة) ،هو موظف عام ،وهذا الموظف يمثل المحور الرئيسي للتنمية المستدامة فبدون
وضع ضوابط دستورية تحكم الممارسة الوظيفية لهذا الموظف بداية من تولية مهام وظيفته ومرورا بترقيه إلى
المراتب االعلى ،وانتهاء بخروجه من الوظيفة العامة بصورة طبيعية ( االستقالة – اإلحالة إلى التقاعد ) ،او
بصورة غيرة طبيعة ( الفصل من الخدمة ) ،كل هذه الممارسات تحتاجها التنمية المستدامة في رحلتها لتحقيق
الرفاهية لالجيال الحالية بما ال يؤثر في حقوق ومك تسبات االجيال الالحقة .
ويؤيد الباحث االتجاه الثاني ،الذي يؤمن بحتمية االرتباط الوثيق بين الضمانات الدستورية والتنمية
المستدامة ،ويرى ان الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة تعد سبيال من سبل تحقيق التنمية
المستدامة ،وهو ما سيبينه الباحث في الفرع التالي
المطلب الثالث الضمانات الدستورية الوظيفة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة :انتهي الباحث إلى وجود
رابطة وثيقة بين الضمانات الدستورية الوظيفية وبين تحقيق التنمية المستدامة ،ولكنه يرى كذلك ان
آ
الضمانات الدستورية هي احد السبل الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة ،وذلك من خالل الدالئل االتية:
أ
اول :احتياج التنمية المستدامة للضمانات الدستورية الوظيفية كمظهر من مظاهر سيادة القانون :تعنى
سيادة القانون التزام الكافة حكاما ومحكومين بنصوص القانون ،ويقصد بالقانون هنا القانون بمعناه العام
الذي يشمل بطبيعة الحال الدستور واللوائح فضال عن النصوص القانونية العادية.
ولما كانت الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة تستنبط من نصوص الدستور ،وتطبقها نصوص
القوانين العادية ،ويتعين ان تلتزم بها اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية ،فإن هذه الضمانات تمثل
القاعدة االعلى واالسمى التي يتعين على الكافة االلتزام بها.
آ
سيادة القانون والتنمية امران مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما االخر ،وان النهوض بسيادة القانون على
الصعيدين الوطني والدولي امر اساسي لتحقيق النمو االقتصادي المطرد الشامل للجميع ،والتنمية
المستدامة ،والقضاء على الفقر والجوع وإعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات االساسية على نحو تام ،بما في
ذلك الحق في التنمية ،وهي امور تعزز بدورها سيادة القانون ( https://www.un.org/ruleoflaw/ar/rule-
.)of-law-and-development/
وسيادة القانون في مجال الضمانات الدستورية المتعلقة بالوظيفة العامة تعني – في نظر الباحث – التزام
الدولة باعتبارها القائمة على التوظيف واالفراد المخاطبين بهذه الضمانات بكافة االوامر القانونية المتعلقة
بالوظ يفة العامة ابتداء من التعيين وحتى انتهاء الخدمة.
وال يقتصر مفهوم سيادة القانون فقط على الضوابط الدستورية الوظيفية الداخلية ،بل يتعين على الدولة وكافة
مؤسساتها االلتزام بقواعد القانون الدولي واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال الوظيفة العامة.
وسيادة القانون على الصعيد الداخلي تعد اللبنة االولى في توفير بيئة مالئمة لسبل التنمية المستدامة بما
تهدف إليه من قضاء على الفقر الذي يجد مصدره الرئيس في اإلقصاء والتهميش والتمييز بين فائت المجتمع،
وتتيح سيادة القانون للجميع افرادا وجماعات التعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة ،وحرية االحتكام إلى
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قاضيهم الطبيعي فصال فيما يحدث بينهم من منازعات؛ بما يضمن تحقيق العدالة ،وهو ما ينعكس بصورة
حتمية على االوضاع االقتصادية التي تمثل البيئة الحاضنة للتنمية المستدامة.
وال يقتصر دور الضمانات الدستورية الوظيفية بوصفها مظهر من مظاهر سيادة القانون على التنمية الحالية؛
بل تتعدى ذلك لتصل إلى دعم التنمية في المستقبل ،فالقانون يسمج دائما للمجتمع ان يختار مستقبل فهو
ينقل الفكرة المستقبلية للمجتمع من الماضي إلى المستقل (موسى إبراهيم موسي )2019 ،فالضمانات
الدستورية في مجال الوظيفة العامة تطبق على الحاضر ،وتستمر في المستقبل لحين تعديل او الغاء هذه
الضمانات ،فالضمانة الدستورية إذن تحمي وتنشئ وتنظم حقوقا وظيفية حالية ومستقبلية.
ويدلل الباحث على وجود ارتباط وثيق بين الضمانات الدستورية الوظيفية بوصفها مظهر من مظاهر سيادة
القانوني وبين التنمية المستدامة بالقول بانه ال يكاد يخلو ميثاق للتنمية المستدامة من ذكر لسيادة القانون
والعدالة كمرتكز لتحقيق هذه التنمية ،ومن بين هذه المواثيق ما يلي:
أ
ميثاق برنامج المم المتحدة للبيئة ( ،)U.N.E.Pالذي اكد على اهمية تضمنين المسائل البيئة في الدساتير
والخطط الكبرى للدولة ،وتوسيع معايير الجودة في القوانين والتشريعات العامة ،ترسيخ المبادئ البيئة
واالقتصادية في القوانين من باب الجزاء الرادع والحافز المشجع ،تضمين المعايير الدولية في القوانين
واالجهزة الوطنية ،تحقيق االتساق التشريعي من خالل صيغ القوانين اإلطارية.
))https://research.un.org/ar/docs/environment/unep
أ
برنامج المم المتحدة للتنمية )(U.N.D.Pيشير إلى ان "الحكامة الجيدة هي التي ال تتعلق فقط بالقضاء على
الفساد اإلداري بالمجتمعات ،ولكن تتعلق كذلك بإعطاء االفراد الحقوق واالليات والقدرات للمشاركة في اتخاذ
القرارا ت التي تؤثر على حياتهم اليومية ومحاسبة حكوماتهم على ما يقومون به .إنها إذن تعني عدالة ومساواة
ديمقراطية الحكامة ،وتلك العدالة وهذه المساواة ال يمكن ان تتحقق بدون القانون.
(https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/united-nations-development)programme-2/
( )3منظمة دول التعاون القتصادي والتنمية ) (O.E.C.Dاعتمدت مجموعة من المبادئ االساسية من
اهمها :المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين ،ووضوح وشفافية القوانين والقرارات ،احترام دولة
القانون(( http://www.oecd.org/
( )4مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة  :من اهم ما جاء بهذه المبادئ  :االلتزام التام
بالمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر الوالية القضائية بتنفيذ القانون وتطويره وإنفاذه وبمساندة
حكم القانون والعملية الديمقراطية ،تحقيق اهداف إعالن الجمعية العامة لالمم المتحدة لال لفية والتي تعتمد
على تنفيذ النظم القانونية الوطنية والدولية التي تم وضعها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ،في ميدان
القانون البيئي ،توجد حاجة ماسة لبرنامج عمل متضافر ومتواصل يركز على التعليم والتدريب ونشر
المعلومات ،بما في ذلك المنتديات القضائية اإلقليمية ودون اإلقليمية ،التعاون فيما بين اعضاء الهيائت
القضائية وغيرهم من المشاركين في سير اإلجراءات القضائية داخل المناطق وعبرها ،امر اساسي لتحقيق اي
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تحسن كبير في االمتثال للقانون البيئي وتطويره وإنفاذه( الندوة العالمية للقضاة المعقودة في جوهانسبرج،
آ
جنوب افريقيا في الفترة من  18إلى  20اب/اغسطس )2002
) (5العالن العربي عن التنمية المستدامة :حيث صدر عن اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون
التنمية والتخطيط والبيئة بمقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة بتاريخ  24اك توبر/تشرين االول 2001
الموافق  8شعبان  1422ه إلعداد الخطاب العربي إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والذي سيعقد في
مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا  11-2سبتمبر /ايلول  2002وتضمن هذا الخطاب االهتمام بسن التشريعات
الملزمة ووضع وتنفيذ السياسات المتكاملة على الصعيدين الوطني واإلقليمي والتقييم الدوري لها ورفع الوعي
لجميع فائت المجتمع وتطبيق سياسات إنمائية سليمة تاخذ بعين االعتبار محدودية الموارد الطبيعة وتوزيعها.
))http://www.hlrn.org/img/documents/Arab_Declaration_Sustainable_Dev_AR.pdf
أ
ثانيا :احتياج التنمية المستدامة للضمانات الدستورية الوظيفة كوسيلة لتحقيق المن القانوني :يثير
مصطلح االمن القانوني جدال واسعا حول مضمونه ،إلى الحد الذي جعل راي في الفقه يذهب إلى القول بانه:
مصطلح لم تعرفه القوانين ويعتمد في شرح مدلوله على مجموعة من المبادئ القانونية التي البد من االلتزام بها
سواء من قبل المحاكم او المشرع عند وضعه للقوانين ،فهو مصطلح متعدد المظاهر ومتنوع الدالالت ،ك ثير
االبعاد فضال عن حضوره الدائم في كل المجاالت ،وهذا ما يجعل مفهومه غير واضح وتحديده امرا صعبا.
(فاطمة علوي 149 ،2016 ،وما بعدها).
ورغم صعوبة وضع تعريف محدد لالمن القانوني إال ان الباحث يعرفه بانه :الثبات واالستقرار النسبي الذي
يتعين على النص القانوني ان يتصف به ،لينعكس بذلك على االوضاع االقتصادية واالجتماعية داخل الدولة.
فاالمن القانوني في نظر الباحث يتحقق بثبات النص القانوني واستقراره ،وهذا الثبات واالستقرار ال شك نسبي
وليس دائم فالنص القانوني ليس مؤبدا في الزمن بل يخضع للتعديل والتبديل كانعكاس لطبيعة المجتمعات
التي ينظم النص القانوني سلوكها وانشطتها المختلفة.
وهذا الث بات ال يحدث إال من خالل مجموعة من الضوابط التي تحكم النص القانوني ،ومنها على سبيل المثال
االلتزام باالثر المباشر للنص القانوني ك قاعدة عامة ،واستثناء سريانها باثر رجعي في حاالت محددة ،ووضوح
النص القانوني ،وحجية االحكام القضائية ،والتفسير الضيق للنضوض الجنائية ،واستقرار االوضاع والمراكز
القانونية ...الخ.
ومما ال شك فيه ان الدستور بما يتضمنه من ضمانات وظيفية دستورية يساعد بشكل كبير في تحقيق هذا
االمن القانوني ،من خالل الزامه للكافة بضوابط التوظيف على قدم المساواة بين افراد المجتمع ،ووضع
ضمانات دستورية للتعيين على حسب الك فاءة والبعد عن الوساطة والمجامالت ،فضال عن وجود جزاءات
قانونية عند مخالفة او انتهاك تلك الضمانات في إطار من رقابة قضائية فاعلة.
ويعد االمن القانوني بالمفهوم السابق ذو اهمية كبيرة لحماية االفراد ومصالحهم وهو من الضروريات التي
يستلزمها النشاط االقتصادي ،فالمشرع يلتزم عند وضع القوانين بالمحافظة على استقرار المراكز القانونية وقيام
الثقة في الع يعد االمن القانوني ضمانة لحماية االفراد ومصالحهم وهو من الضروريات التي يستلزمها النشاط
االقتصادي ،فالمشرع يلتزم عند وضع القوانين المحافظة على استقرار المراكز القانونية وقيام الثقة في
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العالقات القانونية والقدرة على توقع االمور مسبقا ورسم وتخطيط العالقات المستقبلية ( Bernard 2019
)Rachid, Fecih Djamila,
آ
فاالمن القانوني يساهم في توفير المناخ القانوني السليم لالستثمار وإيجاد اال ليات القانونية المحفزة على
االستثمار ،وسيادة دولة القانون في ميدان االعمال ،وإذا كان المستثمر الوطني او االجنبي يبحث دائما عن
الفعالية والسرعة واالمن والثقة في إنجاز المعامالت التجارية ،وكل هذه االسباب مجتمعة تجعل الضمانات
الدستورية كوسيلة لتحقيق االمن القانوني ذات اهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باهدافها االقتصادية
المتنوعة.
ثالثا :الضمانات الدستورية الوظيفية وسيلة فعالة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة :سبق القول إن التنمية
المستدامة والضمانات الدستورية يدوران وجودا وعدما حول انشطة بشرية تساهم بشكل كبير في تحقيق
التنمية باإلضافة إلى عوامل اخرى ،تحت مظلة نصوص دستورية وقانونية تحمي هذه الطاقات البشرية وتوفر
لها االستقرار الالزم للمساهمة في االنشطة اإلنتاجية التي تعمل التنمية المستدامة على زيادة فاعليتها وتعظيم
دورها في االقتصاد الوطني.
وإذا كانت التنمية المستدامة تقوم على المحور البشري فهي تحتاج دائما إلى خطط قومية لتنفيذها ،وهذه
الخطط يقوم بوضعها في الغالب موظف عام ،ويقوم بتنفيذها ومتابعة مراحلها كذلك – في اغلب االحيان –
موظف عام ،ومن ثم فإن إخضاع معد خطط التنمية ومنفذها ومتابعها لمجموعة من الضمانات الدستورية في
مجال ممارسته لوظيفته يمثل اهمية بالغة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي يعد الموظف العام محورها
التي تدور حوله ،وجودا وعدما.
المبحث الثالث مشكالت تحقيق التنمية المستدامة من خالل الوظيفة العامة وطرق حلها :تتعدد وتتنوع
المشكالت التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة من خالل ما سبق الحديث عنه من ضمانات دستورية في
مجال الوظيفة العامة ،لذا سوف يقسم الباحث هذه المشكالت إلى مشكالت قانونية واخرى واقعية ،ثم
يقترح بعض الحلول لمواجهة هذه المشكالت.
آ
وترتيبا على ذلك سيقسم الباحث هذا المبحث إلى المطالب الثالثة االتية
أ
المطلب الول :المشكالت القانونية
المطلب الثاني :المشكالت الواقعية
المطلب الثالث :الحلول المقترحة
أ
المطلب الول المشكالت القانونية :تواجه التنمية المستدامة في عالقتها بالضمانات الدستورية العديد من
المشكالت القانونية ،ويقصد الباحث بالمشكالت القانونية ،تلك المشكالت التي قد تنتج بسبب نصوص
الدستور او القانون ،او التطبيق القضائي لها.
آ
وترتيبا على ذلك يمكن تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع على النوع االتي:
أ
الفرع الول :المشكالت الدستورية
الفرع الثاني :المشكالت التشريعية
الفرع الثالث :المشكالت القضائية
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أ
الفرع الول المشكالت الدستورية :تحقيق الضمانات الدستورية للتنمية المتوازنة في مجال الوظيفة العامة،
تواجهه عدد من الصعوبات الدستورية منها مشكلة الصياغة الدستورية للنصوص التي يستنط منها الضمانات
الدستورية ،وغياب الثقافة الدستورية في تفعيل المشروعية الدستورية ،ورغبة السلطة في جعل نصوص
الدستور مطية للبقا ء في الحكم على حساب الرفاهية االقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة ،وإبقاء الحقوق
والحريات الوظيفية للمواطنين حبيسة النصوص الدستورية ال يمكن اإلفراج او العفو عنها.
وتتمثل اهم العقوبات الدستورية في نظر الباحث ما يلي:
أ
اول :الصياغة الدستورية :مما ال شك فيه ان الضمانات الدستورية ستصبح اك ثر فاعلية إذا تم استنباطها من
نصوص دستورية تتسم بالوضوح واليقين ،وباستعراض نصوص الدستور المصري نجد ان البعض منها يتم
صياغته بدافع التهرب من المسئولية القانونية ،كما هو الحال في استخدام عبارة " تك فل الدولة " ،و" تلتزم
الدولة " ،و هذا التنوع في استخدام المصطلحين يشير وفق المنطق القانوني والعقلي إلى وجود اختالف بين "
مصطلحي " الك فالة ،وااللتزام ،وإذا كانت الك فالة قانونا الك فالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى (الك فيل)
بتنفيذ التزام ما .وذلك بان يتعهد للدائن والذي يسمى (بالمك فول له) بان يفي بهذا االلتزام إذا لم يف به
المدين نفسه .والذي يسمى (بالمك فول عنه) ،فهذا المصطلح غريب عن المصطلحات الدستورية ،وإذا حاولنا
فهم الك فالة الدستورية للدولة في الحقوق الوظيفية ،فكاننا امام عقد اجتماعي بين الدولة (الك فيل) وبين
المواطنين (المك فول عنهم) تلتزم بمقتضاه الدولة بتنفيذ الضمانات الدستورية الوظيفية إذا لم تف بها سلطات
الدولة لصالح المواطنين.
والسياق السابق – في نظر الباحث – غير صحيح فإذا كان التعهد يتضمن في ذاته التزام ،فإنه التزام
شخصي ،فإذا اعتبرنا الدولة ك فيل فالتزامها كشخص معنوي يمكن لها ان تتحل منه في اي وقت ،او تنفي عن
نفسها المسئولية وتك تفي بإقرار التشريعات المؤيدة لنصوص الدستور دون ان تحمي الحقوق والضمانات
الدستورية ،بل واال ك ثر من ذلك قد تصدر السلطة التشريعية القوانين المتضمنة حقوقا وضمانات وظيفية
لالفراد ،وفي ذات الوقت تنتقص منها بدرجة كبيرة ،او تقيد تلك الحقوق بحيث تصبح هي والعدم سواء.
وترتيبا على ما سبق ال يرجح الباحث استخدام مصطلح الك فالة للتعبير عن التزام الدولة بضمانة دستورية من
الضمانات بصفة عامة ،او ضمانة دستورية وظيفية بصفة خاصة.
ومن قبيل الصياغات الدستورية الغامضة -فيما يتعلق بالضمانات الدستورية الوظيفية  -ما ورد بنص م 14 /من
الدستور المصري الحالي  2014على ان (الوظائ ف العامة حق للمواطنين على اساس الك فاءة ،ودون محاباة او
وساطة ،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتك فل الدولة حقوقهم وحمايتهم ،وقيامهم باداء واجباتهم في
رعاية مصالح الشعب ،وال يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي ،إال في االحوال التي يحددها القانون).
فالنص الدستوري السابق وإن كان يقرر ضمانة دستورية وظيفية تتمثل في عدم جواز فصل الموظف العام
بغير الطريق التاديبي ،إال انه قرر استثناء من هذا االصل العام بشرط ان يتم ذلك في االحوال التي يحددها
القانون ،وبمقتضى هذا النص يجوز للسلطة التنفيذية عزل الموظف العام بغير الطريق التاديب بنص قانوني،
وهنا يكون النص القانوني دستوري ،ولكن الضمانة الدستورية اصبحت هي والعدم سواء.
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ويمكن القول وبحق إن النص السابق يمكن ان يستخدم كاداة لتصفية المعارضين لنظام الحكم او
المعارضين السياسيين عن طريق سن قانون يعتبر االنتماء إلى افكار سياسية معينة معارضة لسياسة الحكومة
من قبيل الحاالت التي يجوز فيها العزل بغير الطريق التاديبي ،وهنا تتحول الضمانة الدستورية من ضمانة
وظيفية لحقوق االفراد إلى سيف على رقابهم يكبل ايديهم وعقولهم ويسجن افكارهم في غيابات السمع والطاعة
لسلطات الحكم وجماعات الضغط الحكومي.
لذا يهيب الباحث بالمشرع الدستوري المصري ان يحذف عجز المادة السابقة ،ويحدد المشرع الدستوري
نفسه حاالت الفصل غير التاديبي وال يتركها للقانون ،الذي هو في الغالب من صنع جماعات الضغط الموالية
للحكومات.
ويقترح الباحث ان يكون النص بعد التعديل (.........وال يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي ،إال في حال
ارتكابهم جريمة مخلة بالشرف او االعتبار) ،والجرائم المخلة بالشرف او االعتبار يتم تحديدها بموجب القانون
الجنائي كالسرقة واالختالس ...الخ.
وينعكس اإلبهام والغموض وتفريغ الضمانات الدستورية الوظيفية من مضمونها على النحو السابق على تحقيق
التنمية المستدامة بصورة واضحه ،فالموظف العام الذي يمكن فصله بغير الطريق التاديبي سيكون مهدد
بالخروج من الوظيفة في اي وقت وهو ما سيؤثر على انتاجيته في العمل وادائه ،فإما سيعرقل مسيرة العمل
إمعانا في تطبيق االنظمة واللوائح ،او ينظر إلى الوظيفة كمستودع للمنافع يحاول الحصول على اقصى قدر
ممكن من المزايا من خالل وظيفته بطرق مشروعة وغير مشروعة ،وهنا تتحول الوظيفة العامة إلى عقبة كؤود
امام تحقيق التنمية المستدامة ،ولن تجدي افضل نظريات التنمية المستدامة وخططها التنموية في تحقيق
الرفاهية والتقدم للبالد وتحسين اوضاع العباد.
ثانيا :غياب المشروعية الدستورية :جمال نصوص الدستور وحسن صياغتها من ناحية ،وكونها اعلى قاعدة
قانونية في البالد من ناحية اخرى ال يك في لضمان تنفيذ نصوص الدستور بما تحتويه من ضمانات دستورية
عامة ،او تلك التي تتعلق بالوظائ ف العامة بصفة خاصة.
ويرى الباحث ان التزام االفراد وسلطات الدولة المختلفة بما ورد بالدستور من ضمانات ،هو الهدف الرئيسي
من نصوص القانون بصفة عامة ،والنصوص الدستورية بصفة خاصة ،والتساؤل الذي يطرح نفسه هل وجود
ضمانات دستورية تتعلق بالوظيفة العامة في الدولة المصرية كاف لتحقيق التنمية المستدامة ام ال؟
في الحقيقة اإلجابة على هذا التساؤل هي جزء من تساؤل كبير حول جدوى النصوص القانونية بصفة عامة،
ومدى فاعلية النص القانوني في التطبيق العملي المتالئم مع طبيعة المجتمع ،ولكني ساقتصر في اإلجابة على
هذا التساؤل فيما يخص النصوص الدستوري ،إذ يرى الباحث ان وجود الضمانات الدستورية في مجال
الوظيفة العامة ال يحقق الفاعلية المطلوبة ،كما ال يحقق المشروعية الدستورية ،والتي تعنى التزام الكافة في
آ
تصرفاتهم القانونية بنصوص الدستور ،وذلك لالسباب االتية- :
االهتمام باالمتيازات اإلدارية للسلطة العامة على حساب الحقوق والحريات الوظيفية لالفراد ،إذ يهتم صانعوا
القرار بالحصول على اكبر قدر ممكن من الحصانات واالمتيازات على حساب الحقوق والحريات الفردية.
301

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

تنفيذ نصوص الدستور وااللتزام به ياتي دائما في ذيل اهتمامات السلطات الحاكمة ،وليس ادل على ذلك من
تعديل نصوص الدستور المصري الحالي 2014م في عام 2019م؛ بعد مرور اقل من خمس سنوات على إصداره
لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية ،في حين ان هناك العديد من النصوص الدستورية لم يتم تفعيلها ومن
اهمها  -في مجال الضمانات الوظيفية  -إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
غياب المشاركة الشعبية الحقيقية في تفعيل النصوص الدستورية ،بسبب انعدام وجود تعددية حزبية،
فالموظف العام ال يجد وسيلة مشروعة يعبر فيها عن رايه في النصوص القانونية والدستورية التي تتعلق
بحقوقه الوظيفية.
بطء إجراءات التقاضي خاصة في دعاوى عدم الدستورية ،إذ تستمر الدعاوى امام المحكمة الدستورية فترات
زمنية طويلة ،وهو االمر الذي يجعل المطالبة بتطبيق المشروعية الدستورية امرا مرهقا يؤدي في النهاية إلى
عزوف جماعي عن المطالبة به ،ويزداد هذا العزوف إذا علمنا ان القضاء اإلداري بطبيعته هو قضاء بطيء،
فالدعوى الدستورية ال تمر في مجال الوظائ ف العامة إال من خالل القضاء اإلداري ،ومن ثم فالوسيلة واالداة
الدستورية لتطبيق المشروعية الدستورية في مجال الوظائ ف العامة بطيئة للغاية؛ فالعدالة البطيئة ظلم
محقق.
الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة ،تحتاج إلى رقابة ورغبة سياسية في تحقيقها ،وال يك في وجودها
بين ثنايا نصوص الدستور ،وفي صدر النصوص القانونية ،وليس ادل على ذلك انه رغم وجود هذه الضمانات
فإننا نستطيع القول وبحق بان التعيينات في الوظائ ف العامة ال تتم وفقا للك فاءة التي اكد عليها النص
الدستوري ،ويرجع ذلك إلى اسباب عديدة ال مجال لذكرها ،ولكنها معلومة لدى الجميع ،ومعالجة هذا القصور
يجب ان يتم من خالل الرقابة الحقيقية سواء اكانت قضائية ام إدارية ،والرغبة السياسية في معاقبة الجهات
التي تخالف المشروعية الدستورية.
غياب الوعي القانوني لدى طائ فة كبيرة من الموظفين العموميين ،وهو االمر الذي يؤدي إلى إهدار حقوقهم
وضماناتهم الدستورية ،وإحجامهم عن استخدامها وتفعيلها على ارض الواقع.
أ
أ
ثالثا :الدستور اداة السلطة في الستبداد وطمس حقوق الفراد وحرياتهم :يستخدم الدستور في االنظمة
الديك تاتورية كواجهة براقة امام المجتمع الدولي ،ووسيلة خداع امام المجتمع الداخلي ،وغالبا ما تحرص هذه
االنظمة بعد فترة قصيرة من الزمن إلى الخروج على النصوص الدستورية التي تولت مقاليد الحكم استنادا
إليها ،وال تهتم ك ثيرا هذه االنظمة بحقوق االفراد وحرياتهم بصفة عامة ،والضمانات الدستورية الوظيفية بصفة
خاصة ،فاالستمرار في السلطة اولوية هذه االنظمة ،وهي اولوية تسبق ك ثيرا تحقيق التنمية المستدامة
للمواطنين والمجتمعات التي تحكمها.
وهنا يتعين ان نشير إلى ان تسليط الضوء على الضمانات السلطوية على حساب الضمانات الدستورية يمثل
العقبة االساسية في تحقيق التنمية المستدامة ،والواقع الحالي لالنظمة المختلفة يشهد بان االمم التي تمنح
مواطنيها بصفة عامة والموظفين العمومين فيها بصفة خاصة ضمانات دستورية تحميهم وتضمن وصول
الك فاءات منهم إلى اعلى المناصب في الدولة هي االمم التي تتصدر العالم االن في التنمية والرفاهية ،واالمم
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االخرى التي تعتبر هذه الضمانات وسيلة من وسائل الرفاهية الدستورية ،وترى ان شعوبها ال تستحق هذه
آ
الضمانات الدستورية ؛ هي االن تتبوا المكانة التي تليق بها في ذيل االمم.
الفرع الثاني المشكالت التشريعية :القوانين ال تحقق اإلصالح االقتصادي او االجتماعي او الثقافي السحري في
اي مجتمع؛ بل قد تستغل هذه القوانين إليهام الناس بان تغييرا ما قد حدث ،ولكن الحقيقة على خالف ذلك.
وقد يرجع عجز التشريع عن تحقيق تطلعات المجتمع في المجاالت كافة إلى عيوب في المجتمع ذاته،
كالجهل ،والمرض ،والفساد االخالقي ...الخ ،وقد يرجع هذا العجز إلى التشريع ذاته ،كما هو الحال في
مخالفة التشريع لنصوص الدستور ،وقد يرجع عجز التشريع إلى اسباب خارجة عن التشريع ذاته ،كما هو
الحال في وضع القضاء ،وتوازن القوى في المجتمع ،والقدرات اإلدارية ،والثقافة السياسية السائدة في
المجتمع (.)Jacques Commaille, 2003,583-585
وعن عجز التشريعات القانونية في تطبيق الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة تحقيقا للتنمية
آ
المستدامة ،يمكن القول إن اهم اسباب هذا العجز تتمثل في االتي:
ضعف االداء البرلماني ،فالبرلمان هو الهيئة الدستورية المنوط بها سن التشريعات ،فعندما تكون هذه الهيئة
لديها العديد من المشكالت ،ستكون في النهاية منعزلة عن الواقع المجتمع ،وتزداد هذه العزلة من خالل
مجموعة من الحقائق منها انخراط البرلمان في سن تشريعات ال تمس الحياة الواقعية للمواطنين ،ودخولهم
في صراعات حزبية ،ووالئهم للسلطات الحاكمة ،فضال عن كونهم في احيان ك ثيرة ال يعبرون إال عن مصالحهم
الشخصية الضيقة بعيدا عن المصالح العامة لجموع المواطنين.
تاخر إصدار التشريعات المكملة للدستور في مجال الوظائ ف العامة والسابق ذكرها ،او عدم إصدارها حتى
آ
االن.
إصدار تشريعات تحد من الحقوق الوظيفية بدرجة جسيمة او تفرغها من مضمونها مثلما هو الحال في إصدار
تشريعات تسمح بالعزل من الوظيفة السباب غير تاديبية.
غياب التشريعات التنفيذية للضمانات الدستورية الوظيفية ،فالنصوص الدستورية تجرم التمييز بين
آ
المواطنين في مجال الوظيفة العامة ،وإلى االن لم تصدر نصوص قانونية من البرلمان تجرم ذلك ،كما ان
الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الموظفين ومنع إجبارهم على العمل بدون مقابل مادي لم تفعل على
ارض الواقع.
لم تصدر نصوصا تشريعية تسمح للموظف العام بالحصول على الحقوق الواردة في الضمانات الدستورية،
بإجراءات قانونية ميسرة ،وذلك من خالل إجراءات تعديالت في قانون المرافعات تسمح بتقليل مدة
التقاضي ،وسرعة إصدار االحكام القضائية.
الفرع الثالث المشكالت القضائية :رغم ان القضاء هو سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،إال
ان ضعف اداء القضاء يؤثر بشكل كبير في ك فاءة السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وهو ما ينعكس بطبيعة
الحال على االداء االقتصادي في البالد ،ويؤثر بصورة حتمية في تحقيق التنمية المستدامة بطريقة غير مباشرة.
وانطالقا مما سبق يمكن القول إن تطبيق الضمانات الدستورية الوظيفية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
آ
يتاثر بدور القضاء اإلداري والدستوري بصفة خاصة من خالل االتي:
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ال ُيسمح لالفراد برفع دعوى عدم دستورية نص قانوني بطريق مباشر ،وإنما عن طريق دعوى مرفوعة امام
القاضي قد يقتنع القاضي بالدفع بعدم الدستورية ،ويحيل الدفع للمحكمة الدستورية ،او يحيل القاضي تلقائيا
إلى المحكمة الدستورية العليا وبدون رسوم الدفع بعدم دستورية نص معروض امامه الزم للفصل في النزاع.
وإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي فإن الغالب من الدفوع الدستورية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي
الموضوع ،ومن ثم فإن القاضي قد يلعب دورا كبيرا في تفعيل الضمانات الدستورية الوظيفية من عدمه،
وغالبا ما ترفض دفوع الخصوم بعدم دستورية نص قانوني لعدم قناعة القاضي بجدية الدفع ،ومن ثم فإن
الضمانات الدستورية دائما تخضع لتقديرات قاضي الموضوع.
الطبيعة السياسية للقضاء الدستوري في مصر تلك الطبيعة التي تنبع من طبيعة الرقابة الدستورية نفسها
بوصفها تعالج امورا بالغة التعقيد تتصل بمائد سياسية واجتماعية يتفاوت النظر في تحديد مدلولها وتحديد
نطاقها ،والقضاة في نهاية االمر – مواطنون مشاركون في حياة مجتمعهم ،وكل منهم – وهم بشر -راية
آ
الخاص ،وتوجهاته ومنطلقاته الفكرة تجاه القضايا السياسية واالجتماعية ،ومن شان هذه االراء وتلك
التوجهات ان تجد سبيلها إلى االحكام القضائية التي يحكم فيها القاضي (احمد كمال ابو المجد.)6 ،2003 ،
ويترتب على عدم السماح للمواطنين برفع دعوى عدم دستورية نص قانوني لمخالفته للضمانات الدستورية
الوظيفية بطريقة مباشرة ،مع الطابع السياسي للقاضي الدستوري ،وسيطرة السلطة التقديرية للقاضي على
إمكانية وصول الدعوى الدستورية لالفراد إلى ساحة القضاء الدستوري ،كل هذه االسباب ستؤثر سلبا في
تطبيق الضمانات الدستورية الوظيفية ،وهو ما سينعكس بصورة سلبية على تحقيق التنمية المستدامة،
فالموظف الذي تنتهك حقوقه الوظيفية ،وال يستطيع استردادها بالوسائل القضائية ،لن يشعر باالستقرار
الوظيفي ،كما ان بطء إجراءات التقاضي ستؤثر على انتاجيته الوظيفية ،بل وستؤدي إلى انهيار هذه
اإلنتاجية ،وهو ما يجعل التنمية المستدامة حبيسة الخطط الخمسية االقتصادية ،ومجرد تصورات نظرية ال
مجال لتطبيقها في الواقع العملي.
المطلب الثاني المشكالت الواقعية :إضافة الى المشكالت القانونية سواء الدستورية منها او التشريعية او
القضائية التي يمكن ان تواجه الضمانات الدستورية الوظيفية في سبيل تحقيقها للتنمية المستدامة ،توجد
آ
عدد من المشكالت الواقعية يمكن تقسيمها ثالثيا على النحو االتي:
أ
اول :الفساد الداري :رغم وجود ضمانات وظيفية دستورية ،إال ان الفساد اإلداري يعد مشكلة كبيرة نحو
تطبيق هذه الضمانات الدستورية في مجال الوظيفة العامة ،ومن بين صور الفساد اإلداري توظيف ابناء
العاملين في الوظائ ف العامة على كافة المستويات ،فالعديد من ابناء القضاة قضاة ،والعديد من ابناء قيادات
المصالح الحكومية يعملون بالجهات التي يديرها ابائهم ...الخ.
ورغم وجود خطط تنموية في الدولة والسعي الدائم لتحقيقها ،إال ان هناك العديد من الحاالت التي تك تشف
يوميا وجود فساد إداري في محيط الموظفين العموميين على اختالف مستوياتهم؛ ناهيك عن وجود فساد
مالي في إهدار الماليين من االموال العامة.
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ولقد اكد على المعنى السابق التقرير االخير لمنظمة الشفافية الدولية واضعا مصر في المرتبة الخامسة بعد
المائة من بين مائة وثمانون دولة في مؤشر الفساد ،وهو ترتيب متقدم يعكس حكم الفساد اإلداري في البالد
رغم تحسن الترتيب نسبيا بتقدمها ثالث مراكز عن التقرير السابق للمنظمة( ،سليمان عبد المنعم  2019،م).
ويشير تقرير المنظمة الدولية للشفافية بشكل واضح إلى انه بدون إرادة سياسية تعمل على مكافحة الفساد في
القطاع العام ،فإن بلدان الشرق االوسط وافريقيا تجهض حقوق شعوبهاhttps://www.alhurra.com/a/).
الدول-العربية-اال ك ثر-االقل-فسادا)477776/
ومما ال شك فيه ان الفساد اإلداري في مجال الوظيفة العامة يهدر كل قيمة للضمانات الدستورية الوظيفية،
ويؤثر سلبا في تحقيق التنمية المستدامة ،فكل الخطط التنموية واالقتصادية في البالد ستتحطم حتما على
اعتاب ما يقوم به الفاسدون من الموظفين العموميين في الدولة.
ومن قبيل صور الفساد الواقعية التي اك تشفتها هيئة الرقابة اإلدارية والتي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة
في البالد قيام مفتش اثار بتقاضي مليون ومائة وخمسون الف جنيها رشوة لتسهيل االستيالء على قطة ارض
مملوكة للهيئة العامة لإلصالح الزراعي ،وقيام مدير عام لمصلحة الجمارك بالسماح بدخول سيارات مستوردة
دون سداد المستحقات الضريبية الجمركية لصالح الدولة ...الخ (المصري اليوم.)1/1/2018 ،
من خالل االمثلة السابقة لوقائع الفساد يتضح اثر هذا الفساد على إهدار الموارد المالية للبالد ،وهو ما
ينعكس حول خطط التنمية المستدامة ،ويفقد االجيال القادمة مواردها الحالية ،ويؤدي إلى إهدار كل القيم
الدستورية الوظيفية.
ثانيا :ديك تاتورية نظام الحكم :قد يتساءل البعض عن العالقة بين نظام الحكم وتحقيق التنمية المستدامة؟
في الحقيقة إن اإلجابة على هذا التساؤل تصبح سهلة إذا علمنا ان هناك مؤشرات اربع لتحقيق الديمقراطية،
وهي :انتخابات حرة ونزيهة ،حكومة تعمل بشفافية ومسؤولة امام المجلس النيابي ،حقوق سياسية
واجتماعية واقتصادية ،مجتمع مدني فاعل (انطوان ميره)760 ،2000 ،
فإذا كانت الديمقراطية وفق المؤشرات السابقة تعتمد على وجود حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية ،فإن
الحقوق الوظيفة تمثل اهم تلك المؤشرات باعتبارها من الحقوق االجتماعية ،وهذه الحقوق يتعين ان تجد
سبيلها للتطبيق العملي والحقيقي على ارض الواقع فال تظل حبيسة النصوص القانونية والدستورية.
وإذا كانت الديمقراطية على النحو السابق تهتم وتعترف بإقرار مجموعة من الحقوق االجتماعية للمواطنين
وعلى راسها الحق في تولي الوظائ ف العامة ،فإن انظمة الحكم الديك تاتوري ال تقيم لتلك الحقوق وزنا وتعصف
بها بكل ما اوتيت من قوة ،بحيث ال تسمح بنمو هذه الحقوق وتطورها.
وهنا يتعين ان نعترف بحقيقة واقعية اال وهي :إن غالبية االنظمة الديك تاتورية تاخذ من الدستور مطية لتدعيم
عناصر حكمها االستبدادي ،وبمعنى آاخر يمكن القول وبحق إن العديد من الدول المتخلفة اقتصاديا تجعل
من الديمقراطية المنصوص عليها في نصوص دساتيرها مجرد رموز تعبيرية ال وجود لها في الواقع العملي ،ومن
ثم فغالبية هذه الدول ال تتمتع سوى بديمقراطية زائ فة.
والحكم الديك تاتوري ،يعارض وبشدة وجود فكرة الضمانات الدستورية الوظيفة ،إذا سيؤدي تطبيقها في ك ثير
من االحيان إلى وجود اشخاص على راس الجهاز اإلداري للدولة يتمتعون بك فاءة عالية تمكنهم من االعتراض،
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او مهاجمة السياسيات الخاطئة ،وستؤدي إلى إظهار السلطة في موقف ضعيف امام الراي العام ،وهو ما لم
ولن تسمح به السلطات االستبدادية.
وقد يحقق الحكم الديك تاتوري تنمية ولكنها تنمية لفئة محدودة من طبقات المجتمع ال ينطبق عليها مفهوم
التنمية المستدامة ،فهي تنمية شخصية للخزانة المالية لرجال السلطة على حساب عموم المواطنين.
ومن مظاهر الديك تاتورية ايضا ،تهميش الثقافة الحقوقية القانونية ،وجعل الحقوق الدستورية مجرد نصوص
ال طائل من ورائها ،ومحاولة العبث بها كلما اتيح لها ذلك.
أ
ثالثا :سيادة المر الواقع بديال عن سيادة القانون :غالبا ما تواجه المجتمعات النامية إشكالية التارجح بين
تفعيل سيادة القانون ،او ما يعرف بالمشروعية القانونية ،وبين المشروعية الواقعية ،3وهذه االخيرة تعني -في
نظر الباحث -سياسة االمر الواقع ،فما ت راه السلطة هو الصحيح قانونا وما ال تراه والخاطئ قانونا ،وهذه
المشروعية االخيرة لالسف الشديد تجد من يحيك لها ثوب قانوني يناسب حجمها ،ويغطي مساوئها وعيوبها
التي سرعان ما تتعرى في اول اختبار حقيقي اقتصادي كان ام سياسي ام اجتماعي.
وتاثير سيادة االمر الواقع على الضمانات الدستورية وانعكاسها على تحقيق التنمية المستدامة في البالد ال شك
آ
خطير ،إذا سيثبت الواقع القريب خطا هذه السياسة ومجانبتها للصواب ،فتبادل االراء وتفنيدها ،وعرض
آ
الخطط على الظهير الشعبي ممثال في المجتمع المدني ،هو امر سيسمح بتعدد االراء ،واختيار انسبها تحقيقا
للمصلحة العامة بدال من اتباع راي موحد يثبت بعد ذلك وفشله ،وضياع ما يترتب عليه من آاثار اقتصادية قد
تكون كارثية في ك ثير من االحيان.
وتمثل سيادة االمر الواقع امتداد للسلطات الديك تاتورية ،ووسيلة فعالة لها في تحقيق اهدافها بعيدا عن
آ
صخب االراء المعارضة ،ولكنها حتما سيترتب عليها ضياع مصير االجيال القادمة في المحافظة على مواردهم
الطبيعية.
وبتطبيق المنطق السابق في مجال الضمانات الدستورية الوظيفية وانعكاسها على تحقيق التنمية المستدامة،
آ
يتضج ان انتهاج هذه السيادة سينعكس على جميع خطط التنمية المستدامة فانعدام تبادل االراء حول
تحقيق هذه الخطط للهدف من ورائها ،او استخدام الطريقة المناسبة للعاملين بالقطاع الحكومي لتنفيذها
ستجعل هذه الخطط عديمة الجدوى ،ولن تحقق الهدف من ورائها.
المطلب الثالث الحلول المقترحة :يحاول الباحث من خالل هذا المطلب وضع بعض الحلول المقترحة
لتفعيل الضمانات الدستورية الوظيفية بما يحقق التنمية المستدامة ،من خالل عدد من الحلول على النحو
آ
االتي:
أ
اول :السراع في اصدار التشريعات المكملة للدستور :النصوص الدستورية غالبا ما تحتاج إلى نصوص
تشريعية تفعل ما ورد بها من مبادئ وضمانات ،لذا نجدها تحيل إلى البرلمان إلصدار قانون ينظم ما ورد به
من احكام.

) (3استحدث الباحث هذا المصطلح تعبيرا عن سياسة االمر الواقع والتي من خاللها تستطيع الحكومات تمرير ما تراه محققا لسياستها بغض
النظر عن كونه مشروعا من عدمه.
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وهنا يات دور التشريعات المكلمة للدستور باعتبارها مجموعة القوانين التي تصدر عن البرلمان سواء من تلقاء
نفسه ام بتكليف من المشرع الدستوري ،والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وكيفية
ممارستها لوظيف تها ،اي إنها تتعلق بموضوعات دستورية في جوهرها ( عبد الغني بسيوني عبد هللا  ) 2004،؛
ومن ثم فهذه القوانين هي قوانين عادية ولكنها اك تسبت اهمية بالغة الرتباطها بمسالة دستورية ،مثل
القوانين المتعلقة بكيفية مباشرة الحقوق السياسية ،والقوانين الخاصة بتنظيم االحزاب السياسية ،وال شك
إن هذه الطائ فة من القوانين تعتبر ضمن مصادر القانون الدستوري (صالح الدين فوزي .) 507 ،1995،
والقوانين المكملة للدستور تنقسم إلى نوعين :القوانين التي تصدر ً
تلقائيا عن البرلمان ،حيث يقوم البرلمان
بإصدار قانون متعلق بتنظيم إحدى السلطات العامة ،من تلقاء نفسه ودون ان يتطلب المشرع الدستوري
مثل هذا التنظيم ،والنوع الثاني :القوانين التي تصدر نتيجة تكليف من المشرع الدستوري ،وهذه الطائ فة
تمثل النوع الغالب من القوانين المكملة للدستور ،حيث تحيل الوثائق الدستورية عادة ك ثير من المسائل
المتعلقة بتنظيم السلطات العامة الى قانون يصدر من البرلمان (رمزي طه الشاعر.)276;280،2005 ،
ويرى الباحث ان هناك خلط بين نوعي القوانين المكملة للدستور ،إذ يرى ان القوانين المكملة للدستور سواء
اكانت تلقائية من البرلمان او بتكليف من الدستور هي نوع واحد ،فالبرلمان المختص بصناعة القوانين هو من
خلق الدستور ،ومن ثم فال يستطيع المشرع القانوني عن طريق البرلمان ان يصدر اية قوانين من تلقاء نفسه
وإنما يصدر التشريعات في إطار ما يكلفه به النص الدستوري بصورة مباشرة او غير مباشرة ،ومن ثم فالقوانين
المكملة للدستور هي :القوانين التي تصدر عن البرلمان وتنظم موضوعا من الموضوعات الدستورية.
وتبرز اهمية هذه القوانين في كونها التطبيق الحقيقي للضمانات الدستورية الواردة بنصوص الدستور ،فالنص
الدستوري مع سموه وعلوه ،إال انه في احيان ك ثيره يحتاج إلى نص قانوني ينقله من مصاف النصوص المعبرة
عن القيم والمثل العليا إلى مجال التطبيق العملي الواقعي.
وفي مجال القوانين المكملة للدستور والتي اشارت اليها النصوص الدستورية المتعلقة بالضمانات الدستورية
الوظيفية ما اشارت إليه م 12/من الدستور المصري الحالي  ،2014فيما اشترطته من إصدار قانون ينظم
الحاالت التي يجوز فيها إجبار العامل على القيام باعمال معينه ،ويحدد مفهوم الخدمات العامة التي يجوز
إجبار المواطن على القيام بها ،والمقابل العادل الذي سيحصل عليه بما ال يضر بالحقوق االساسية له ،ومما ال
شك فيه ان عدم صدور هذا القانون ،يعد إخالال وضاحا وصريحا بضمانة االمتناع عن إجبار الموظف العام
على القيام بعمل ما دون اجر عادل ودون المساس بحقوقه االساسية.
ومن بين النصوص الدستورية التي تحتاج إلى قوانين مكملة نص م 14/من الدستور المصري الحالي والتي
اجازت فصل الموظف العام بغير الطريق التاديبي ،واحالت إلى البرلمان إلصدار مثل هذا القانون ،وبعدم
صدور هذا النص القانوني المكمل تصبح ضمانة االمتناع عن فصل الموظف بغير الطريق التاديبي عديمة
الجدوى ،وال مجال واقعي لتطبيقها.
وترتيبا على ما سبق فإن إصدار مثل هذه القوانين المكملة للدستور ،يجعل الضمانات الدستورية الوظيفية
حقيقة واقعة ،ويساهم بشكل كبير في تحسين االداء الوظيفي للموظفين العمومين ،واالرتقاء بادائهم ،وهو
ما ينعكس بالضرورة على دورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.
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ثانيا :السراع في اصدار قانون هيئة مكافحة التمييز :تعتبر المساواة بين المواطنين؛ من اهم الضمانات التي
يمكن ان تساهم بشكل عام في تحق يق العدالة االجتماعية بين المواطنين في المجتمع بصفة عامة ،وبين
العاملين في القطاعات الحكومية بصفة خاصة ،وهذه الضمانة ك فل لها الدستور المصري وسيلة واداة
لتحقيقها؛ حيث نصت م 53 /من الدستور المصري الحالي على ان (المواطنون لدى القانون سواء ،وهم
متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة ،او الجنس ،او
االصل ،او العرق ،او اللون ،او اللغة ،او اإلعاقة ،او المستوى االجتماعي ،او االنتماء السياسي او الجغرافي،
او الي سبب آاخر .التمييز والحض على الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير
الالزمة للقضاء على كافة اشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
ويتضح من النص السابق انه احال إلى البرلمان إلصدار قانون إلنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز ،ومن
ثم فإن اإلسراع بإصدار مثل هذا القانون من شانه ان يفعل هذه الضمانة الدستورية ،ويمنح الموظفين
العمومين وسيلة فعالة لمنع التمييز ضدهم ،ويتعين ان ينص هذا القانون على اعتبار التمييز بمثابة عمل
إجرامي ومن ثم يخضع صاحبة لعقوبة جنائية.
وإنشاء هذه المفوضية يساهم بشكل كبير في تحقيق السالم االجتماعي في المجتمع من خالل نبذ صور
التمييز والحض على الكراهية ،وهو امر يحقق الزيادة في التنمية المستدامة ،وينعكس بشكل واضح على
فاعلية ادواتها ووسائلها.
أ
ثالثا :السماح لالفراد بالطعن على عدم دستورية القوانين بطريق الدعوى المباشرة :نصت م 191 /من
الدستور المصري الحالي على ان (المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ،قائمة بذاتها ،مقرها مدينة
القاهرة ،ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في اي مكان آاخر داخل البالد ،بموافقة الجمعية العامة للمحكمة،
ويكون لها موازنة مستقلة ،يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة
رقما واحد ،وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤنها ،ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون
المحكمة).
ونصت م 192/من الدستور المصري الحالي على انه ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية ،والفصل في المنازعات المتعلقة
بشئون اعضائها ،وفي تنازع االختصاص بين جهات القضاء ،والهيائت ذات االختصاص القضائي ،والفصل في
النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين او متناقضين صادر احدهما من اي جهة من جهات القضاء ،او
آ
هيئة ذات اختصاص قضائي واالخر من جهة اخرى منها ،والمنازعات المتعلقة بتنفيذ احكامها ،والقرارات
الصادرة منها ،ويعين القانون االختصاصات االخرى للمحكمة ،وينظم اإلجراءات التي تتبع امامها).
يتضح من ظاهر النصين السابقين ان المشرع الدستوري المصري ياخذ بالنظام المركزي في الرقابة على
دستورية القوانين واللوائح ،اي انه يمنح جهة واحدة فقط سلطة الرقابة على الدستورية كهيئة قضائية مستقلة.
ويرى الباحث ان المتعمق في النظام الدستوري المصري يدرك تماما ان الرقابة على الدستورية في مصر هي
رقابة مزدوجة مركزية وال مركزية ،إذ يستطيع القاضي ان يمتنع عن تطبيق اي نص قانوني او الئحي يرى انه
مخالف للدستور ،وهو ما يسمى برقابة االمتناع بوصفها صورة من صور الرقابة الدستورية.
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والنصين السابقين احاال إلى القانون لينظم إجراءات عمل المحكمة واختصاصاتها ،ونصت م 27 /من قانون
المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم  48لسنة 1979م على ان (يجوز للمحكمة في جميع الحاالت ان تقضي
بعدم دستورية اي نص في قانون الئحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح
عليها ،وذلك بعد اتباع اإلجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية).
ونصت م 29/من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية على انه (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
إذا تراءى إلحدى المحاكم او الهيائت ذات االختصاص القضائي اثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص
في قانون او الئحة الزم للفصل في النزاع ،اوقفت الدعوى واحالت االوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في المسالة الدستورية.
إذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام إحدى المحاكم او الهيائت ذات االختصاص القضائي بعد دستورية
نص في قانون او الئحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع
ميعادا ال يجاوز ثالثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا ،فإذا لم ترفع الدعوى في
الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن)
ويتضح من النصوص السابقة ان هناك ثالث وسائل لتحريك دعوى عدم دستورية النص القانوني او الالئحي،
وسيلة التصدي التلقائي  :إذ يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تتصدى لنظر عدم دستورية نص قانوني او
الئحي بشرط ان يكون هذا التصدي بمناسبة نزاع دستوري معروض عليها ،الوسيلة الثانية  :الدفع الفرعي  :إذ
يجوز الحد االفراد ان يدفع بعدم دستورية نص قانوني او الئحي معروض على قاضي او هيئة ذات اختصاص
قضائي ثم يقدر قاضي الموضوع او الهيئة ذات االختصاص القضائي جدية الدفع من عدمه فإذا تيقنت من
جدية الدفع بعدم الدستورية توقف نظر الدعوى ،وتمنح الخصوم اجال لرفع دعوى عدم الدستورية ،الوسيلة
الثالثة اإلحالة التلقائية  :إذ يجوز إلحدى المحاكم او الهيائت ذات االختصاص القضائي اثناء نظر إحدى
الدعاوى إذا تراءى لها عدم دستورية نص قانوني او الئحي ان توقف نظر الدعوى وتحيل االوراق من تلقاء نفسها
إلى المحكمة الدستورية العليا ودون رسوم.
ويالحظ الباحث هنا ان قانون المحكمة الدستورية العليا الحالي صادر عام  ،1979في حين ان الدستور
المصري الحالي صادر عام  ،2014لذا يتعين ان يصدر تعديل جديد لقانون المحكمة الدستورية العليا ليواكب
ما حدث من تعديل في دستور عام .2014
وتجدر اإلشارة ايضا إلى ان دعوى عدم الدستورية هي الوسيلة العملية الفعالة لحصول االفراد على حقوقهم
الدستورية ،وتفعيل دور القضاء الدستوري في الرقابة على تطبيق الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق االفراد
وحرياتهم بصفة عامة ،والحقوق والحريات الوظيفية بصفة خاصة.
وهذه الوسيلة تفقد فاعليتها إذا لم يسمح للموظف العام بتحريك الدعوى الدستورية بطريقة مباشرة إذا كانت
له مصلحة حقيقية ومشروعة في الحصول على حكم قضائي بعدم دستورية نص قانوني او الئحي يطبق عليه،
ويؤدي تطبيقه إلى إهدار للضمانات الدستورية الوظيفية ،لذا يطالب الباحث بضرورة منح االفراد وسيلة الدفع
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المباشر تحقيقا لفاعلية الضمانات الدستورية في مجال الحقوق والحريات الدستورية بصفة عامة ،والضمانات
الدستورية الوظيفية بصفة خاصة.
ومما يدعم وجهة نظر الباحث هو إمكانية إضافة هذه الوسيلة عند تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا،
آ
الذي اصبح تعديله االن مطلب ملح ،كما ان الدستور المصري الحالي لم يقيد المشرع القانوني بإجراءات معينة
للرقابة القضائية الدستورية ،وهو االمر الذي يسمح بإمكانية إضافة هذه الوسيلة.
وتحقق وسيلة الدعوى االصلية ضمانة هامة لالفراد في نظر الباحث من عدة اوجه منها :عدم ترك تقدير امر
جدية الدفع بعدم الدستورية في يد قاضي الموضوع (الدفع الفرعي) ،او لسلطته التقديرية المطلقة (اإلحالة)،
او لسلطة المحكمة الدستورية العليا (التصدي التلقائي) ،والحد من الطبيعة السياسية التي تمارسها المحكمة
الدستورية العليا (إكرامي خطاب.)2010 ،
ويؤدي االخذ بهذا المقترح إلى حصول الموظف العام على وسيلتين للحماية الدستورية ،إحداهما وقائية
تتمثل في منع تطبيق نصوص قانونية او الئحية عليه إذا صدر حكم بعدم دستوريتها لمخالفتها للضمانات
الدستورية المقررة له في مجال الوظيفة العامة ،واالخرى عالجية :إذ يمكن للموظف العام ان يوقف تنفيذ
نصوص قانونية او الئحية يثبت بعد التطبيق العملي مخالفتها للضمانات الدستورية الوظيفية.
ومما ال شك فيه ان السماح لالفراد من الموظفين العمومين بالحق في رفع الدعوى الدستورية بطريق مباشر،
سيمكنهم من حماية حقوقهم الدستورية الوظيفين ومعالجة ما يمكن ان يصيب هذه الحقوق من عيوب بعد
التطبيق العملي للنص القانوني او الالئحي ،وسوف يؤثر ذلك بطبيعة الحال على حركة التنمية المستدامة في
البالد ،فكلما كانت الوسائل القضائية للرقابة على تطبيق الضمانات الدستورية الوظيفية فاعلة ،كلما كانت
التنمية المستدامة فاعلة في جانب التطبيق العاملي باعتبار الموظف العام من اهم ركائز تحقيق التنمية
المستدامة.
رابعا :تفعيل سيادة القانون:النصوص القانونية بصفة عامة والدستورية بصفة خاصة ،مهما بلغت صياغتها
من المهارة ،وما تحويه عبارتها من ضمانه ،ال تك في وحدها لتحقيق االستقرار القانوني ،وخضوع الكافة
للقانون ،بل ال بد من وجود عدة عوامل تساهم في فاعلية هذا النص القانوني ،وضمان تطبيق ما يحويه من
ضمانات.
ويمكن للباحث ان يضع مجموعة من الضوابط التي يمكن ان تساهم بشكل كبير في تفعيل سيادة القانون بما
آ
تعنية من خضوع الكافة للقانون بمعناه العام على النحو االتي- :
وجود ثقافة قانونية تحث المجتمع على احترام القانون يرسخ فكرة سيادة القانون ،والعكس صحيح فشيوع
ثقافة الخروج على القانون يعزز من انهيار سيادة القانون وسيطرة منطق القوة ،وضياع حقوق الضعفاء.
وجود إرادة سياسية على تفعيل سيادة القانون ،فإذا كانت القيادة السياسية ملتزمة بنصوص القانون على ما
تقوم به من اعمال فإن هذا االلتزام سينعكس بال شك على باقي فائت المجتمع.
وجود رقابة قضائية مستقلة ،وقضاء عادل غير مسيس.
آ
وجود مناخ ديمقراطي يسمح للمواطنين بالتعبير عن ارائهم واالشتراك في االختيار الحر لنواب البرلمان،
وتداول السلطة ،واشتراك الشعب في إدارة شئون البالد.
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ويترتب على تفعيل سيادة القانون في ضوء الضوابط السابقة تفعيل الضمانات الدستورية التي تحتويها
نصوص الدستور ،وبدون احترام سيادة القانون فال وجود حقيقي للضمانات الدستورية التي تظل حبيسة
النصوص المقررة لها ،وبتفعيل سيادة القانون يتعاظم الدور المجتمعي للفرد في إدارة شئون البالد وهو ما
يسهم بشكل كبير في تصحيح مسار التنمية المستدامة دائما لالفضل.
النتائج والتوصيات توصل الباحث من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات -على
آ
النحو االتي:
أ
اول :النتائج لم يحظ مصطلح الضمانات الدستورية باالهتمام الكاف من قبل فقهاء القانون الدستوري ،وهو ما
دفع الباحث لوضع تعريف له بانه " امر صادر من النص الدستوري إلى الكافة إلنشاء او حماية او تنظيم حق
من الحقوق الدستورية التي تؤثر في كيان الدولة ومقوماتها االساسية.
الضمانات الدستورية الوظيفية :امر صادر من النص الدستوري إلى الكافة إلنشاء او حماية او تنظيم حق من
الحقوق الدستورية الوظيفية التي تؤثر في كيان الدولة ومقوماتها االساسية.
مصطلح التنمية المستدامة تتنازعه علوم ك ثيرة إال علم القانون ،إذ لم يحظ باي اهتمام من جانب الفقه
القانوني ،لذا توصل الباحث إلى تعريف قانوني لمصطلح التنمية المستدامة بانه :مجموعة القواعد واإلجراءات
القا نونية التي تضمن التزام الدولة ومؤسساتها العامة بالمحافظة على مواردها الحالية ،وضمان استمرارها
حفاظا على حقوق االجيال القادمة.
التنمية المستدامة في مجال الوظائ ف العامة يقصد بها :مجموعة القواعد القانونية والمبادئ الدستورية في
مجال الوظيفة العامة تلتزم الدولة بتطبيقها بما يحقق االستغالل االمثل لموارد الدولة الحالية وحمايتها لصالح
االجيال القادمة.
تنقسم الضمانات الدستورية الوظيفية إلى ثالث اقسام :ضمانات دستورية وظيفية إنشائية ،وضمانات
دستورية وظيفية حمائية ،وضمانات دستورية وظيفية تنظيمية.
ترتبط الضمانات الدستور ية الوظيفية بتحقيق خطط التنمية المستدامة ارتباطا وثيقا ،وتعد وسيلة من وسائل
تحقيقها ،اعتمادا على الجانب البشري باعتباره الركيزة االساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
توجد العديد من الدالئل على االرتباط الوثيق بين الضمانات الدستورية الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة
منها :المواثيق الدولية واإلقليمية ،ودورها في تطبيق سيادة القانون واالمن القانوني.
تطبيق الضمانات الدستورية الوظيفية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة؛ تواجهه عدد من المشكالت
القانونية ،واخرى واقعية.
ثانيا :الخالصات:حث الباحثين وفقهاء القانون العام ب مواصلة البحث في هذا الموضوع العام الذي يربط بين
اإلطار النظري القانوني والواقع العملي الذي تطمح الدول في تحقيق التنمية المستدامة من خالل ضوابط
دستورية وقانونية تعزز من مكانة الوظيفة العامة ودورها في تحقيق التنمية ببعديها االجتماعي واالقتصادي.
عقد مؤتمر دول ي حول " الضوابط القانونية لتحقيق التنمية المستدامة " ،لبحث سبل تحقيق التنمية
المستدامة باستخدام النص القانوني واالستفادة من القواعد القانونية اإللزامية في تحقيق التطبيق الملزم
لخطط التنمية المستدامة ومعاقبة المقصرين في تنفيذ هذه الخطط.
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حث الحكومة المصرية بضرورة االهتمام بتفعيل سيادة القانون ،من خالل احترام احكام القضاء وعدم
الخروج عليها ،وااللتزام بتطبيقه على جميع الفاسدين والخارجين عن القانون ،ونشر الثقافة القانونية في
المجتمع؛ ليتم بذلك تطبيق سيادة القانون على ارض الواقع وعدم االك تفاء بوضع وصياغة نصوص قانونية
ودستورية براقة ال مجال لتطبيقها في الواقع العملي.
حث المشرع الدستوري المصري بضرورة إعادة صياغة االلتزام القانوني للدولة في مجال الضوابط الدستورية
الوظيفية ،بحيث يصبح تطبيق هذه الضوابط التزام قانوني على عاتق الدولة ،وليس مجرد التزام شكلي ال
طائل من وراءه.
توجيه المشرع القانوني المصري بضرورة إصدار القوانين المكملة للدستور ،وعلى وجه الخصوص تلك
المتعلقة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز لما سيكون لها من دور فعال في القضاء على كافة اشكال التمييز
بين افراد المجتمع بصفة عامة ،وطائ فة شاغلي الوظائ ف العامة في البالد بصفة خاصة.
توجيه المشرع القانوني المصري بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  48لسنة 1979م
والسماح لالفراد بالحق في تحريك دعوى عدم الدستورية بطريق الدفع المباشر او الدعوى االصلية ضمانا
لتطبيق الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق االفراد وحرياتهم وعلى وجه الخصوص ضماناتهم الدستورية
الوظيفية.
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إعدإد معلم إلتربية إلفكرية إثناء إلخدمة وعالقته بتكوين إلمفاهيم لدى طالبه إلمعاقين عقليا
د .هناء فتحي محمد الخولي ،جامعة حائل -المملكة العربية السعودية
مقدمة :
يعد إعداد معلم التربية الخاصة بشكل عام والتربية الفكرية على وجه الخصوص من المتطلبات المحورية
للعملية التعليمية في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة ،ويجب ان يمتد هذا اإلعداد طوال مراحل تمهين
هذا المعلم في عمله ،فهو في حاجة مستمرة وداعمة الن يتعلم ويتطلع ويبحث عن كل ما هو جديد
ومستحدث يمكنه من النجاح والفاعلية في التعامل التدريبي والتعليمي واالرشادي مع طالبه من المعاقين
عقليا
والطالب المعاق عقليا سوف يظل دائما في حالة من التقليل الفكري للنظر والتبصر بمن حوله ،يريد ان
يعرف ويتطلع على محدودية تفكيره اين هو من مثيرات الحياة والمواقف من حوله حتى يتمكن من التفاعل
معها بشكل إيجابي وميسر
والمعلم هو العين النافذة للطالب المعاق عقليا بها يعرف وبها يفهم وبها يتعامل مع من حوله ،وبها يدرك هل
هو يسير في اتجاه مالئم ام ال ،وعن طريق المعلم يك تشف الطالب المعاق عقليا مسميات كل ما حوله وما
ليس حوله ايضا من مفاهيم وعناصر ويدرك العالقات البسيطة بينها .
والمعلم الجيد هو الذي دائما يكون جاهز ومستعد علميا ومهنيا وشخصيا للتعامل مع الطالب المعاق عقليا
يبسط له االمور ويسهل له الموضوعات ويشرح له تداخالت المواقف بشكل محسوس وليس مجرد ،حيث
يستخدم كل ما يتاح له من امكانات ووسائل وادوات وتجهيزات حتى يتعامل مع مفاهيم الطالب المعاق عقليا
بصورة تجعل الطالب ذاته يتعرف ويفهم تلك المفاهيم في سياقها البسيط حسب قدراته وامكاناته المتواضعة
(امال المنشاوي)2005 ،
وتعتبر اإلعاقة العقلية وقابليتها للتطور محددة حيث تتجسد في قدرة الطفل على التعلم والتقدم في الجوانب
اال كاديمية ،وذلك من منطلق ان اإلعاقة العقلية مسالة كمية وليست كيفية بمعنى ان االطفال المعاقين عقليا
"القابلين للتعلم" يمرون بمراحل التطور المعرفي والعقلي نفسها التي يمر بها االطفال االسوياء وبالترتيب
نفسه ،لكن بشكل اقل سرعة واك ثر بطائ ،ويك تسبون مستويات اقل تحصيال عن زمالئهم االسوياء
ويحسب اغلب علماء التربية والتربية الخاصة ان االطفال المعاقين عقليا يمكن ان يتقدموا في التعلم بسرعة
تتراوح ما بين  % 50إلى  %70من قدرة االطفال االسوياء على التعلم ).(Erika , H., 2010, P.7
كم تشير ك ثير من الدراسات التي اجريت على مميزات تعلم االطفال المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" ان
منحنيات تعلمهم تقارب منحنيات تعلم االطفال االسوياء ،ولكن ارتقائهم ال يصل إلى المستوى الذي يحققه
االطفال االسوياء ،مما يشير إلى قدرتهم على ممارسة اإلستقاللية في المحافظة على الذات وعلى التكيف
االجتماعي ،باإلضافة إلى قدرتهم على الحصول على قسط من المعرفة والتحصيل اال كاديمي واالستفادة من
خالل الخبرة المباشرة
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واهم ما يميز االطفال المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" هو بطء التعلم بشكل ملحوظ والتاخر في معظم
مجاالت النمو مع عدم القدرة على تعميم المهارات ونقل اثر التعلم ،حيث يعاني هؤالء االطفال من نقص او
عدم اك تمال لنمو القدرات العقلية المختلفة من تخيل وتفكير وتذكر واستدالل منطقي وتعرف وفهم وإدراك
وتحليل وتنظيم افكار ،ويؤثر ذلك على قدرتهم على التحصيل والتعلم ونمو المفاهيم لديهم (عبد المنعم عبد
القادر الميالدي)2006 ،
والطالب المعاق عقليا تتسم نظرته للحياة واالمور ببساطة وتبنى اغلبها على اشباع رغباته الذاتية من طعام
وملبس وامن ،وتدور اغلب مفاهيمه حول تلك المحددات البيولوجية التي تربطه بنفسه وباالخرين ،وتتكون
رؤية المعاق عقليا حول نفسه وحول مثيرات البيئة من حوله وتوضع في صورة مفاهيم يقبلها ويتعامل معها
بشكل إيجابي او سلبي حسب توجهه نحوها او تنفيره منها (كوكين اوراك)2003 ،
ويستتبع ذلك ان يكون المعلم الذي يتعامل تعليميا ومهنيا مع الطالب المعاق عقليا ان يكون علي وعي بتلك
القدرة المفاهيمية ،ويدرك كيف يتعامل معها ،وكيف يوجهها ،بل ويسعى إلى تطويرها وتنميتها ،ويربط من
خاللها الطالب المعاق عقليا بكل مكونات بيئة المكان واالشخاص والمواقف من حوله.
مشكلة إلدرإسة:
ان الطالب المعاق عقليا قليل الفهم ،يريد ان يتعلم ويعرف ويستبصر المفاهيم والمثيرات من حوله في شكلها
البسيط ،حتى يتمكن من التعامل مع المواقف واالخرين من حوله
وجدير بالذكر انه كان البد من االهتمام بفئة المعاقين عقليا من خالل إعداد برامج تعليمية خاصة وانتقاء ما
يالئمهم على المستويين :المضمون والتدريس وما انسبها ؟ وبشكل ادق  :كيف ندرس لذوي اإلعاقة العقلية
وقد اشار فاروق الروسان  1999إلى ضرورة تنمية المهارات المفاهيمية (التصورية)باعتبارها إحدى المهارات
اال كاديمية المهمة بالنسبة لذوي اإلعاقة العقلية .
والمعلم في التربية الفكرية في حاجة إلى إعداد وتمكين جاهز للتعامل مع مفاهيم هؤالء الطالب المعاقين
عقليا من خالل المقررات المحددة منهجيا ،ومن خالل الوسائل المتاحة لذلك ،لذا يجب ان يكون المعلم في
حالة من التدريب المستمر واإلعداد الدائم لمواجهة تلك المواقف التعليمية التي تمكنه من توصيل طالبه إلى
مرحلة تعامل إيجابي مبسط مع المفاهيم والمواقف المحيطة به .
وبناء عليه تطرح الباحثة السؤال الرئيسي التالي :
إلى إي مدى توجد عالقة بين إعدإد معلم إلتربية إلفكرية إثناء إلخدمة وبين تكوين إلمفاهيم لدى طالبه
من إلمعاقين عقليا "إلقابلين للتعلم" ؟
ويتبع هذا السؤال الرئيسي مجموعة من التساؤالت الفرعية ،على النحو التالي :
إلى اي مدى توجد عالقة ارتباطية بين االعداد النفسي لمعلمة التربية الفكرية وتكوين المفاهيم لدى الطالبات
المعاقات عقليا ؟
إلى اي مدى توجد عالقة ارتباطية بين االعداد التربوي لمعلمة التربية الفكرية وتكوين المفاهيم لدى الطالبات
المعاقات عقليا ؟
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إلى اي مدى توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االعداد االجتماعي لمعلمات التربية الفكرية
وتكوين المفاهيم لدى الطالبات المعاقات عقليا ؟
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين عينة مرتفعي ومنخفضي االعداد لمعلمة التربية الفكرية بجوانبها
المختلفة (نفسي – تربوي – اجتماعي)في عالقتها بتكوين المفاهيم لدى الطالبات المعاقات عقليا ؟
هدف إلدرإسة :تهدف الدراسة الراهنة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين إعداد معلم التربية الفكرية اثناء
الخدمة وتكوين المفاهيم لدى طالبه المعاقين عقليا .
إهمية إلدرإسة:
إوال.إالهمية إلنظرية
وضع تصور نظري حول كيفية إعداد المعلم بمؤسسات التربية الخاصة عموما والتربية الفكرية بشكل خاص
بالشكل الالئق له اثناء الخدمة
بيان ربط االعداد الشامل لمعلم التربية الفكرية اثناء فترة العمل بتكوين المفاهيم لدى طالبه المعاقين عقليا
"القابلين للتعلم"
ثانيا.إالهمية إلتطبيقية :
عمل استبانة باإلعداد الشامل لمعلمة التربية الفكرية اثناء الخدمة تبين االحتياجات التدريبية لها في ذلك
بناء دليل مالحظة لتكون المفاهيم لدى الطالب المعاقين عقليا "القابلين للتعلم"
تنمية وعي المعلمين والمعلمات بمؤسسات التربية الفكرية بقدرة الطالب المعاقين عقليا "القابلين للتعلم"
على تكوين مفاهيم مختلفة عن المواقف واالشخاص واالحداث من حولهم
كبقية االستفادة من المقررات المنهجية المقدمة للطالب المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" في المؤسسات
التعليمية في تكوين المفاهيم المختلفة لهم.
متغيرإت إلدرإسة:
إعدإد معلم إلتربية إلفكرية إثناء إلخدمة Preparing the teacher of Special education during
 :serviceوهو يعني إجراءات التدريب والتقييم والممارسة التي تقدم للمعلم من خالل محتوى متكامل تعينه
على كيفية اداؤه لمهمته التدريسية مع الطالب المعاقين عقليا ،وفي الدراسة الراهنة يشير مفهوم إعداد معلم
التربية الفكرية اثناء الخدمة إلى تلك الدرجة التي تحصل عليها المعلمة في مجاالت االعداد المختلفة (النفسية
والتربوية والمهنية)بعد اجتيازها فترة التدريب المتكامل اثناء الخدمة تؤهلها لكيفية التعامل مع تكون مفاهيم
الطالبات المعاقات عقليا "القابالت للتعلم" التي تقوم بالتدريس لهن .
تكوين إلمفاهيم  :Configure conceptsوتعني المفاهيم بانها عبارة عن مجموعة من االشياء او االشخاص
او الحوادث او العمليات التي يمكن جمعها معا على اساس صفة مشتركة او اك ثر ،والتي يمكن ان يشار اليها
بإسم او رمز معين (جودت سعادة ،)2003 ،ويقاس هذا المصطلح في الدراسة الحالية بانها تلك الدرجة التي
تحصل علي ها الطالبة المعاقة عقليا "القابلة للتعلم" على دليل مالحظة المعلمة لتكون المفاهيم المختلفة
لتلك الطالبة
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إلطالب إلمعاقين عقليا "إلقابلين للتعلم"  :"Mentally Retarded Students :اإلعاقة العقلية عبارة عن
نقص جوهري في االداء الوظيفي الراهن يتصف باداء ذهني وظيفي دون المتوسط يكون متالزما مع جوانب
قصور في إثنين او اك ثر من مجاالت المهارات التكيفية التالية :التواصل – العناية الشخصية – الحياة المنزلية
– المهارات االجتماعية – االستفادة من مصادر المجتمع – التوجيه الذاتي – الصحة والسالمة –الجوانب
اال كاديمية الوظيفية – قضاء وقت الفراغ – مهارات العمل والحياة االستقاللية ،ويظهر ذلك قبل سن الثامنة
عشرة ( .مدحت ابو النصر ،)2007 ،وتعرف االعاقة العقلية في الدراسة الحالية من خالل مجموعة الطالبات
ذوات اإلعاقة العقلية "القابالت للتعلم" ويعانين من نقص في القدرة العقلية العامة (نسبة الذكاء)ويدرسن في
معهد التربية الفكرية للبنات باجا بمنطقة حائل مما ينعكس على رؤيتهن لتكوين المفاهيم المختلفة محل
الدراسة.
إلدرإسات إلسابقة:
قدم محمد إلسيد عبد إلرحيم 1998دراسة بعنوان فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مفهوم العدد لدى االطفال
المتخلفين عقليا ،حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية البرنامج المقدم لتنمية مفهوم العدد لدى
االطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،تكونت عينة الدراسة من  10اطفال معاقين عقليا قابلين للتعلم تتراوح اعمارهم
ما بين  12 – 10عاما ويدرسون في جمعية اباء وابناء ،تم تطبيق البرنامج التدريبي عليهم واداة مالحظة قياس
مفهوم العدد بالنسبة لهم ،بينت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مفهوم العدد للطالب
المعاقين عقليا ،واوصت الدراسة بتوسيع البرامج التدريبية لتشمل مفاهيم اخرى تدرس لفئة ذوي اإلعاقة
العقلية.
بينما قدمت عبير حسين فرحات  2001دراسة هدفت من خاللها إلى الوقوف على واقع تكنولوجيا التعليم في
بعض مدارس التربية الفكرية بمحافظة القاهرة بصفة عامة ،وفي مجاالت االنشطة العلمية بصفة خاصة،
وتصميم وحدتين تعليميتين تعتمدان على إستخدام الوسائل التعليمية المختلفة لزيادة تحصيل تالميذ الصف
الخامس اإلبتدائي بمدارس التربية الفكرية لبعض المفاهيم العلمية ،استخدم المنهج الوصفي والمنهج
التجريبي ،واختيرت العينة التجريبية وقوامها  11تلميذا من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة التربية
الفكرية بالفردوس ،بينما اختيرت العينة الضابطة وقوامها  11تلميذا من تالميذ نفس الصف بمدرسة التربية
الفكرية بمصر القديمة وكلتا المدرستين من المدارس المطورة حديثا ،وطبق االستبيان واختبار موضوعي واخر
تحصيلي وبطاقة المالحظة ،وقد اكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بين طالب المجموعة التجريبية
وطالب المجموعة الضابطة في مفاهيم (الحيوانات والنباتات)لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين تم
استخدامهم للوسائل التعليمية المختصة بذلك والتي افادتهم في التعرف على المفاهيم السابقة ،وتم ذلك
بمعاونة وتشجيع المعلم لذلك.
وفي نفس السياق قدمت رشا عز إلدين حسين إلوليدي  2007دراسة هدفت إلى وضع نموذج مقترح للبيئة
البصرية بحجرة الدراسة بمرحلة التهيئة بمدارس التربية الفكرية لتحديد فاعلية هذا النموذج على إكساب
المفاهيم لالطفال المعاقين ذهنيا ،وايضا على بقاء اثر تعلم المفهوم ،تم إعداد قائمة بالمواصفات الالزمة
للمثيرات البصرية المقدمة للمعاقين ذهنيا من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة بمرحلة التهيئة بمدارس التربية
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الفكرية ،بطاقة مالحظة سلوك االطفال اثناء تطبيق النموذج المقترح للبيئة البصرية ،وإعداد اختبار مصور
للمفهوم المقدم في تجربة البحث (حيوانات البيائت المختلفة) ،واظهرت نتائج الدراسة فاعلية النموذج
المقترح على اكساب المفاهيم ،وعلى بقاء اثر التعلم لدى االطفال المعاقين ذهنيا من ذوي اإلعاقة الذهنية
البسيطة.
بينما هدفت دراسة سعيد حامد محمد يحي ى  2008إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التدريس
العالجي باستخدام الرسوم المتحركة لتنمية بعض المفاهيم العلمية لدى التالميذ المعاقين عقليا (القابلين
للتعلم)بالمرحلة االبتدائية ،تكونت عينة الدراسة من عينة من بين التالميذ المقيدين بالصف السادس في
مدرسة التربية الفكرية ببنها ،تراوحت اعمارهم ما بين  15 – 13عاما ،وكانت ادوات الدراسة متمثلة في
مقياس ستانفورد بينيه للذكاء (الصورة )4وبطاقة مالحظة لتقدير اداء التالميذ وتقييمهم اثناء تنفيذ البرنامج،
واختبار تحصيل المفاهيم العلمية في إحدى وحدات البرنامج (اإلنسان والصحة) ،وقد اكدت نتائج الدراسة
على فعالية البرنامج القائم على التدريس العالجي باستخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية
لدى عينة التالميذ المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" بالمرحلة االبتدائية.
وقد قدم ميت بيدرسون Pederson , M., 2012تصورا حول مفهوم المستقبل لدى طالب الصفوف
المتوسطة والثانوي ،وتوقعات المعلمين تجاه تطور هذا المفهوم لدى الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من
ذوي اإلعاقة العقلية ،وقد حاول المعلمون تصميم بيئة تعليمية صفية تقوم على مبدا االختيار الحر للتعرف
من التالميذ حول تصورهم البسيط حول مفهوم المستقبل ،وقد تصرف المعلمين مع الطالب من خالل بعض
المقررات الدراسية ومن خالل المسئولية المهنية الواقعة عليهم ،وقد استنتج المعلمين بعض تصورات
الطالب المعاقين عقليا حول وجهتهم بمجرد االنتهاء من النظام والحياة المدرسية ،وقد بينت نتائج الدراسة
ان اغلب توجهات الطالب نحو المستقبل بشكله البسيط في اذهانهم ينحصر في حدود العمل واالخطار التي
من المحتمل ان يواجهوها ومسئوليتهم تجاه تغيير نمط حياتهم ،وقد اكدت نتائج الدراسة ايضا اهمية وجود
برنامج تخطيط تعليمي يالئم حدود وامكانات الطالب المعاقين عقليا بمعاونة معلميهم يعدهم للدور
المستقبلي  ,ويثبت لهم هذا المفهوم كعناية مؤكدة لتطلعهم لتحقيق بعض طموحاتهم.
في حين قامت ماجدة محمود محمد صالح  2013هدفت منها التعرف على فاعلية استخدام االنشطة التربوية
إلكساب االطفال المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" بعض المفاهيم الزمنية تكونت عينة الدراسة من  10اطفال
معاقين عقليا بدرجة بسيطة من عمر 12-9عاما من مدرسة الرمل للتربية الفكرية بمحافظة اإلسكندرية،
واشتملت االدوات البحثية على استمارة بيانات خاصة بالطفل وعلى مقياس مفهوم الزمن المصور لالطفال
المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" ،وقد اوضحت النتائج فاعلية البرنامج المقترح باستخدام االنشطة التعليمية
في إكساب االطفال المعاقين عقليا بعض المفاهيم الزمنية مثل  :تسلسل االحداث والمصطلحات الدالة على
الزمن وادراك الزمن بالساعات والمدى الزمني لالحداث.
وحول مفهوم المهنة لدى المعاقين عقليا قدم لوبيز رإميرزRamirez , L., 2015اداة قياسية لتوقعات مفهوم
المهنة لدى طالب التربية الفكرية من وجهة نظر معلميهم ،وقد تكونت العينة من  174من معلمي التربية
الخاصة تم تدريبهم وظيفيا للتعامل مع مستحدثات فكرة المهنة لدى طالبهم من ذوي االحتياجات الخاصة،
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وقد روعي في الطالب عدة عوامل قد تكون حاسمة في رؤيتهم وتصورهم عن المهنة مثل :الجنس – شدة
اإلعاقة – العوامل االنفعالية) ،وقد بينت نتائج البحث تحقق االداة القياسية في حكمها على مفهوم المهنة
لدى الطالب المعاقين عقليا ،كما بينت الدراسة اهمية العامل المعرفي لدى المعلمين حين تعاملهم مع
طالبهم حول هذا المفهوم ،كما اعتبر في الطالب المعاقين عقليا اهمية ضبط الجوانب االنفعالية لتحقق الوعي
بمفهوم المهنة ،كما كان لشدة اإلعاقة دور ايضا في ذلك ،وعن طبيعة العالقة المهنية بين المعلم في التربية
الخاصة وطالبه وك فاءته من خالل التنمية المهنية للتعامل معهم ،هدفت دراسة دينيس إرتربيري
Arterbery , D., 2018إلى محاولة الكشف عن قدرات الك فاءة المهنية للمعلم مع طالبه ذوي االحتياجات
الخاصة داخل حجرة الدراسة ،وقد سعت الدراسة ايضا إلى معرفة معتقدات واتجاهات المعلمين تجاه الحياة
المدرسية مع طالبهم المعاقين ،وقد اختير  51معلما للكشف من خاللهم حول الك فاءة المهنية في التعامل
مع ذوي االحتياجات الخاصة ،وقد تم تحديد العديد من المجاالت محل االهتمام مثل :المشاركة مع الطالب
– االستراتيجيات التعليمية – إدارة الصف الدراسي ،وقد اكدت النتائج اهمية ان يكون هناك توجيه وتدريب
مستمر للمعلمين للتعامل مع مستحدثات ومشكالت الطالب المعاقين الدائمة ،وان يكون هناك تطوير مهني
لهم بشكل دوري.
فروض إلدرإسة:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االعداد النفسي لمعلمة التربية الفكرية وتكوين المفاهيم لدى
الطالبات المعاقات عقليا
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االعداد التربوي لمعلمة التربية الفكرية وتكوين المفاهيم لدى
الطالبات المعاقات عقليا
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االعداد االجتماعي لمعلمات التربية الفكرية وتكوين المفاهيم
لدى الطالبات المعاقات عقليا
توجد فروق ذات داللة احصائية بين عينة مرتفعي ومنخفضي االعداد لمعلمة التربية الفكرية بجوانبها المختلفة
(نفسي – تربوي – اجتماعي)في عالقتها بتكوين المفاهيم لدى الطالبات المعاقات عقليا ،لصالح عينة مرتفعي
االعداد
عينة إلدرإسة :تشتمل عينة الدراسة على عدد  4من معلمات معهد التربية الفكرية بمحافظة اجا بمنطقة
حائل ممن اجتازوا دورات تدريبية(تدريسية)بشكل مباشر خالل عامين دراسيين ،وذلك اثناء عملهن بمعهد
التربية الفكرية بمحافظة اجا التابعة لمنطقة حائل ،بالمملكة العربية السعودية ،ويقمن بالتدريس لطالبات
ذوات إعاقة عقلية بسيطة ويعانين نتيجة اإلعاقة العقلية من تدني تكوين المفاهيم المختلفة لدى هؤالء
الطالبات.
إدوإت إلدرإسة:
دليل مالحظة المعلمة لتكوين المفاهيم لدى الطالبات المعاقات عقليا
استمارة االعداد النفسي والتربوي والمهني لمعلمة التربية الفكرية اثناء الخدمة.
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إالساليب إالحصائية :معامل ارتباط بيرسون لبيان طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة المختلفة ،ومعامل
ثبات الفا كرونباخ للتاكد من ثبات مقاييس الدراسة ،واختبار ت لبيان الفروق بين عينات الدراسة حول
متغيرات الدراسة.
نتائج إلدرإسة :بناء على االرقام الواردة من االستبانات المطبقة على عينة الدراسة من المعلمات والطالبات
ذوات اإلعاقة العقلية ،وبعد تطبيق التحليالت اإلحصائية المختصة بالعالقات االرتباطية بين متغيرات
الدراسة ،تتضح النتائج المعبرة عن صحة او عدم صحة الفروض البحثية محل اإلهتمام ،والتي تشير إلى القيمة
البحثية لعنوان الدراسة والتي من اجلها تم تصميم هذه الخطة وفيما بعد البحث ذاته.
توصيات إلدرإسة :فيما تم اشتقاق النتائج السابقة حين عرضها ،يتم استخالص توصيات ومقترحات بحثية من
خاللها ،تكون قابلة للتطبيق الواقعي ،وتكون محل إفادة للعاملين في ميدان التربية والتعليم بشكل عام
والتربية الخاصة على وجه الخصوص ،وتكون اداة ربط ما بين ما يحصل عليه المعلم من احتياجات تدريبية
تكون مفيدة ونافعة له وبين اتصاله التدريسي مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،فالهدف النهائي من اي
تدريب يحصل عليه المعلم ايا كان تخصصه هو ان يعود بالنفع والقيمة على اسلوب تدريسه وعلى ما يقدمه
من محتوى تعليمي وارشادي لطالبه.
مرإجع إلدرإسة
امال على المنشاوي ( :)2005نمو مفهومي الزمن والسببية لدى االطفال المتاخرين عقليا (فئة التاخر العقلي البسيط) ،رسالة
ماجستير ،كلية االداب جامعة المنوفية.
جودت سعادة ( :)2003تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية االجتماعية ،دار الجيل ،بيروت .
رشا عز الدين حسين الوليدي ( :)2007فاعلية نموذج مقترح للبيئة البصرية بمدارس التربية الفكرية إلكساب المفاهيم لالطفال
المعاقين ذهنيا بمرحلة التهيئة ،رسالة دك توراه كلية التربية (تكنولوجيا التعليم)جامعة حلوان .
سعيد حامد محمد يحي ى ( :) 2008فعالية برنامج قائم على التدريس العالجي باستخدام الرسوم المتحركة لتنمية بعض المفاهيم
العلمية لدى التالميذ المعاقين عقليا "القابلين للتعلم" بالمرحلة االبتدائية ،عدد  ،139دراسات في المناهج وطرق التدريس،
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،كلية التربية – جامعة عين شمس .
عبد المنعم عبد القادر الميالدي ( :)2006ذوي االحتياجات الخاصة (المعاقون ذهنيا) ،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية .
عبير حسين فرحات ( :) 2001فاعلية استخدام الوسائل التعليمية في إكساب تالميذ مدارس التربية الفكرية بعض المفاهيم
العلمية ،رسالة ماجستير ،قسم  :تكنولوجيا التعليم  ،المعهد العالي للدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة .
فاروق الروسان ( :)1999مقدمة في اإلعاقة العقلية ،طبعة  ،1دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان ،االردن .
كوكين اوراك ،ترجمة احمد الشامي وعادل الدمرداش ( :)2003تعليم ذوي االحتياجات الخاصة (ك تاب لكل معلم) ،طبعة ،1
الجزء الثاني ،مركز االهرام للترجمة والنشر ،مؤسسة االهرام ،القاهرة
ماجدة محمود محمد صالح ( :)2013فاعلية إكساب االطفال المعاقين عقليا (القابلين للتعلم)بعض المفاهيم الزمنية باستخدام
االنشطة التربوية ،عدد  ،136مجلة عالم القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية – جامعة عين
شمس
محمد محمد السيد عبد الرحيم ( :)1998فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مفهوم العدد لدى االطفال المتخلفين عقليا (القابلين
للتعلم) ،رسالة دك توراه ،كلية التربية ،جامعة عين شمس .
مدحت ابو النصر ( :)2007اإلعاقة العقلية ،المفهوم واالنواع وبرامج الرعاية ،سلسلة برامج ورعاية وتاهيل ذوي االحتياجات
الخاصة ،مجموعة النيل العربية ،الهيئة المصرية العامة للك تاب ،القاهرة .
12)Arterbery , D (2018): Explorations of Teachers Self-Efficacy towards Students with Special Needs and
Professional Development Characteristics , DAI –A 80/01 (E), Southern Connecticut State University .
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13)Erika , H., (2010): Language Development . Second edition , Wads Worth . A division of Thomson
Learning .Inc
14)Pederson , M., (2012): Expectations and Anticipations of Middle and High School Special Education
Teachers in Preparing their Students with Intellectual Disability for Future Adult roles Including those as
Partner and Parent . The University of New Mexico . DAI-A 73/12(E).
15)Ramirez , L., (2015):Functional Measurement of Special education Teachers and Students Expectations
towards Job Training for Persons with Intellectual Disabilities , Journal of Intellectual Disabilities –
Diagnosis and Treatment , vol.3 (1)pp. 35-42.
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السياحة الثقافية بمدينة فاس :واقع ورهانات
Cultural tourism in Fez city: Reality and Bets
ا.سكينة البقالي جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس -المغرب
د .صباح سرغيني جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس-المغرب
مقدمة
تشكل السياحة الثقافية بمدينة فاس منتجا مهما يرتكز على الموروث الثقافي بشقيه المادي والالمادي سواء
تعلق االمر بزيارة المعالم التاريخية واالثرية (المتاحف ،االبراج ،المدارس العتيقة )...او حضور تظاهرات
وفعاليات ثقافية ودينية من مواسم ومهرجانات (المهرجان الدولي للموسيقى العالمية العريقة ،موسم سيدي
احمد التيجاني.)...
ونظرا للمقومات التراثية التي تزخر بها مدينة فاس فقد حظيت باهتمام دولي جعلها تصنف كمجال تراثي إنساني
عالمي وفضاء لممارسة السياحة الثقافية ببدايات جد مبكرة ،وحاليا اضحت العالقة بين الثقافة والسياحة في
تطور جد مهم خاصة مع التوجهات الجديدة التي ترتكز على تثمين الموروث الثقافي وربطه بالوظيفة السياحية.
إذ تؤكد اإلحصائيات الوطنية على ان ما يفوق  %50من مجموع الزيارات السياحية للمغرب تفضل الوجهات
التراثية ذات اإلشعاع الثقافي بامتياز .فعلى مدى سنوات يتارجح المنتوج السياحي المغربي بين السياحة
الشاطئية والسي احة الثقافية ،ولعل هذه المنافسة بين المنتوج الساحلي والثقافي ستكون نتائجها من نصيب
السياحة الثقافية لإلقبال المتزايد عليها ).(Berrian M, 1979
ضمن هذا المنحى ،تسعى هذه المداخلة إلى دراسة وتشخيص التنوع التراثي لمدينة فاس الذي يساهم بطريقة
او باخرى في تشجيع السياحة الثقافية ،وكذا سنتطرق إلى التدابير المتخذة لتثمين التراث وترقية القطاع
الثقافي والسياحي بالمدينة .فماهو إذن واقع حال الموروث الثقافي بمدينة فاس ؟ وماهي اهمية التكامل بين
السياحة واإلرث الثقافي والتراثي في النهوض بمشاريع التنمية؟ .وذلك باالعتماد على منهج وصفي تحليلي
ينطلق من رصد مقومات واقع الموروث الثقافي وخصائصه وكذا التحوالت التي عرفها وصوال إلى اإلطار
التحليلي االستنتاجي الذي يقدم مجموعة من التدابير واالستراتيجيات لتثمين التراث ودمجه في المسلسل
التنموي لترقية السياحة الثقافية بمدينة فاس وجعلها قاطرة للتنمية.
 .1إالطار المفاهيمي للدراسة
 السياحة Tourismتختلف تعاريف السياحة باختالف الزوايا التي ينظر إليها ،فمنهم من يعرفها كظاهرة اجتماعية ،والبعض
آ
االخر يعرفها كظاهرة اقتصادية ،ومنهم من يرى بانها عامل لبعث العالقات اإلنسانية والتنمية الثقافية،
ويمكن لنا استحضار تعريف العالم اال لماني جوير فرويلر  Guyer Freulerسنة  ،1905والذي عرفها كما يلي" :
السياحة ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة وتغيير الهواء ،وإلى مولد اإلحساس
بجمال الطبيعة ،وإلى الشعور بالبهجة والمتعة" (نعيم عبد الظاهر وسراب إلياس " ،)2007،فالنشاط
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السياحي يرتبط باالنشطة الترويجية ويقوم على تنقالت فصلية ،لسكان المدن ،خاصة نحو جهات لها
إمكانيات طبيعية وتجهيزات مالئمة تستجيب لمتطلبات السائحين" ).)George. P, 1970,
انطالقا من التعاريف السابقة نالحظ انه ال يوجد تعريف واحد للسياحة ،لكن نستطيع القول ان النشاط
السياحي ينبني على عنصرين اساسين هما التنقل والترفيه.
 التراث heritageتدل كلمة التراث في االصطالح على "كل ما وصلنا عن اجدادنا من موروث لغوي وفكري ومعرفي وفلسفي
وثقافي وديني وادبي ،ويحتل مكانة كبرى في تفكيرنا وسلوكنا وعالقتنا الداخلية والخارجية( ".محمد
ازلماط.)2013
ويشمل التراث كل المقومات المادية (المتاحف ،المواقع التاريخية واالثرية ،المساجد ،اي كل ما جادت به
ايادي الصناع والحرفيين) وغير المادية (المهرجانات ،المواسم ،العادات والتقاليد )..التي خلفتها االجيال
السابقة لالجيال الالحقة ،فباإلضافة إلى كونه هوية وشاهدا على حضارة عريقة ،فهو ايضا ثروة تاريخية وثقافية
خاصة مع توظيفه وتثمينه وجعله رافدا من روافد التنمية وعامال للجدب السياحي.
 السياحة الثقافية Cultural Tourismتتطلب السياحة الثقافية معرفة اشياء جديدة ليست معروفة لدى السياح ،وتتم عبر "زيارة المناطق االثرية
آ
المشهورة باثارها القديمة من مختلف الحضارات" (خالد كواش ،)2007،فهذا النوع من السياحة يجدب نوعا
معينا من السياح الذين يرغبون في اك تشاف حضارة وثقافة وافكار جديدة واالستمتاع بكل انواع التراث.
تشكل السياحة الثقافية مجموع العادات السياحية المرتبطة بالموروث الثقافي والتي تتجسد في زيارة المواقع
التاريخية ،وحضور فعاليات وتظاهرات ثقافية وفنية وفلكلورية ،ناهيك عن حضور وزيارة المعارض بمختلفة
انواعها  ،واقتناء منتوجات الصناعة التقليدية وبذلك يعتبر التراث مكونا رئيسيا في النشاط السياحي الثقافي
ورافدا من روافد التنمية.
.2مدينة فاس العتيقة تنوع تاريخي وتراثي ومجال للسياحة الثقافية بامتياز
إن المتامل في ازقة ومعمار المجال العتيق لمدينة فاس يستخلص مدى العمق التاريخي والتنوع الثقافي الذي
تزخر به المدينة ،والذي ساهمت في تشكيله إمارات ودول توالت على حكم فاس منذ نشاتها على يد الدولة
اإلدريسية في شخصها المولى إدريس الثاني سنة 192ه808/م على ضفاف واد فاس .وقد انشات المدينة من
مجموع عدوتين :عدوة القرويين بالجزء الغربي بمعلمتها الفريدة مسجد القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية،
وعدوة االندلس بالجزء الشرقي ومعلمته المعروفة مسجد االندلس مؤسسته اختها مريم الفهرية ،والعدوتين
معا يشكالن المجال االصيل للمدينة.
وقد عاشت مدينة فاس اهم فترات ازدهارها بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما كانت عاصمة للدولة
المرينية ،واحتضنت ثاني اقدم جامعة في العالم بعد "جامع الزيتونة" وهي "جامعة القرويين" ( صليحة
عشي .)2011 ،لقد عملت الوفود التي حلت على مدينة فاس منذ فجر تاسيسها  -سواء من القيروان بتونس او
من قرطبة باالندلس -على إغناء الحضارة العربية اإلسالمية بالمغرب وانتعاش الحياة الحضرية بالمدينة نتيجة
لما حملوه من مقومات النمو االقتصادي كالتجارة والصناعة التقليدية واالموال والمعارف...إلخ.
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وعملت الحقب التاريخية التي مرت بها مدينة فاس في اك تساب وظائ ف عديدة بدءا بالعاصمة السياسية
فالعاصمة الروحية والثقافية التي اك تسبتها انطالقا من تركز المعالم الدينية والتي شكلت محورا اساسيا في
استقرار الساكنة.
ساهمت هذه المقومات وغيرها في احتضان النسيج العتيق لمدينة فاس العديد من المعالم الدينية والتاريخية
 11000بناية تاريخية من بينها  740قصرا ومنازال فخما ذو قيمة استثنائية و 176مسجدا 83 ،ضريحا وزاوية ثم
آ
 11مدرسة و 43مدرسة قرانية 70 ،نافورة تقليدية و 40حماما ،و 117فندقا تقليديا (سكينة البقالي وصباح
سرغيني .)2016
وتاسيسا على ما سبق ذكره يعتبر النسيج الحضري التقليدي لمدينة فاس اال ك ثر تعبيرا عن التمدن اإلسالمي،
نظرا لحفاظه على إرثه الحضاري واستمراره حتى عالمنا المعاصر.(Naciri. M, 1982) ،
 1.2التراث المعماري بمدينة فاس العتيقة مورد من موراد السياحة الثقافية
كما سبقت اإلشارة إليه سابقا فقد اضحت مدينة فاس متحفا تاريخيا ينبض بالحياة ،فالمتردد على ازقة ودروب
المدينة يتعرف عن قرب ما اغفلته بعض صفحات الك تب والروايات عن معالم ومباني فاس العتيقة.
الساحات التراثية
تشكل الساحات بمدينة فاس العتيقة فضاءات تراثية وعنصر استقطاب سياحي بامتياز ،حيث تتركز بها اغلب
االنشطة التجارية .ومن بينها ساحة بوجلود التي كانت فيما قبل فضاءا لمختلف الممارسات الشعبية
"كالحقلة" والفلكلور وهي اليوم تستقطب امسيات خاصة بتظاهرات فنية وثقافية ،باإلضافة إلى ساحة
النجارين التي تشمل متحف فنون الخشب وساحة الصفارين .وقد عرفت هذه الساحات وفي إطار برامج رد
االعتبار لتراث المدينة مختلف عمليات التاهيل والترميم ساهمت في توافد زيارات سياحية محلية ودولية.
أ
البراج والمتاحف
شكلت االبراج في تاريخ مدينة فاس نقط عسكرية لمراقبة المدينة من اي هجوم خارجي ،واحد العناصر
الدفاعية المهمة (منير اقصبي .)2012 ،وقد تم تشييد برج بالجهة الجنوبية واطلق عليه إسم البرج الجنوبي -
تم تحويل هذا البرج إلى متحف لالسلحة سنة  -1963آواخر بالجهة الشمالية يحمل إسم البرج الشمالي.
اما فيما يخص المتاحف فنميز فيها بين العمومية والخاصة مثل متحف البطحاء ،متحف النجارين ،متحف
بلغازي ،كلها فضاءات عرفت ترميما مسبقا وإعادة التاهيل خاصة متحف النجارين الذي كان في السابق عبارة
عن فندق ،واستجابة لمبادرة إنقاذ معالم مدينة فاس قامت مؤسسة محمد كريم العمراني ،بترميم وتحويل
هذه المعلمة الحضارية إلى متحف خاص بفنون الخشب ،باإلضافة إلى ترميم السقاية واصبح يطلق عليه إسم
" مجموعة النجارين" .ونظرا الهتمام السياح بثقافة وتاريخ المدينة تعرف اغلبية المتاحف زيارات سياحية مهمة
خاصة الوافدين االجانب.
الدور التقليدية والفنادق
تتميز مدينة فاس االصيلة بتنوع الدور التاريخية التي حافظت على طابعها المعماري واصالتها الحضارية
فبعدما كانت في االصل مقرا للسكنى للعديد من الشخصيات النافذة في المخزن وفي إدارة الحماية ،اضحت
اليوم تشغل وظائ ف مختلفة على سبيل المثال دار الباشا التازي التي اصبحت مقرا لجمعية روح فاس ،التي
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تسهر على تنظيم المهرجان الدولي للموسيقى العالمية العريقة ومن اهم هذه الدور نجد قصر المنبهي ،دار
عديل رياض إدريس المقري.
اما بالنسبة للفنادق التقليدية فقد شكلت فيما سبق مراكز تجارية لبيع وشراء السلع ،وقد ساهم شكلها
الهندسي المكون من طابق سفلي لتخزين المنتوجات وطابق ثاني مخصص لمبيت التجار (EL Idrissi EL
) Omari. M, 2013في تنمية اقتصاد المدينة عبر مختلف الحقب التاريخية .فإليها يعود الفضل في ربط
تجارة المدينة مع باقي المدن االخرى ومع الخارج ،من حيث اسلوب بنائها وشكل هندستها او من حيث
توزيعها على طول الطرق الرئيسية واالسواق الهامة وكونها نقطة لإلنتاج والتبادل التجاري والصناعي (عزدين
بلمليح .)1988
ومن اهم هذه الفنادق نذكر فندق النجارين وفندق التطوانيين ،فاالول بني على عهد السلطان المولى
إسماعيل ( ،) 1672-1727واستعمل كمستودع للسلع النفيسة التي كان يتاجر فيها التجار الكبار بالمدينة وقد
تحول حاليا إلى متحف لفنون الخشب بعد عمليات الترميم .اما الثاني فيوجد بالقرب من جامع القرويين وقد
كان مخصصا الستقبال التجار الوافدين من تطوان واضحى اليوم بحلة جديدة يستقبل فضاءات لعرض
منتوجات الصناعة التقليدية.
 2.2تنوع التراث الديني بمدينة فاس العتيقة
آ
اك تسبت مدينة فاس لقب العاصمة العلمية والروحية نظرا للتركز القوي للمنشات الدينية كالمساجد واالضرحة
آ
والزوايا والمدارس ،ومن اهم مايميز هذه المنشات عن غيرها هو االرتباط القوي الذي نسجه الساكنة والسياح
مع هذه البنيات الروحية .فقد اضحت مختلف هذه الفضاءات قبلة للزوار من مختلف البلدان العربية منها
واالجنبية.
المسجد بمدينة فاس العتيقة فضاء ديني ذو بعد روحي
المسجد بفاس ثالثة انواع :مسجد فقط ما ال تقام فيه صالة الجمعة والمسجد الجامع ما تقام فيه الجمعة،
والمصلى وهي عبارة عن ساحة كبيرة معدة للصالة فقط تصلى فيها صالة العيدين .إلى جانب وظيفتها الدينية
فقد اضطلعت المساجد بالدور التعليمي ،وهو ما جعل مدينة فاس تحتضن نسبة هامة من المساجد التاريخية
 176مسجد ،منها على وجه الخصوص جامع القرويين الذي شكل قبلة للعلماء وطالبي العلم من مختلف
البلدان ،حيث درس فيه الكمياء وعلوم الفلك إلى جانب علوم الدين والفقه .وال تزال القرويين تحظى بكل
العناية عبر الترميم والصيانة.
أ
اهمية المدارس العتيقة بمدينة فاس
نظرا الهمية المدارس في نشر تعاليم الدين والثقافة الفكرية ،سميت المدينة قديما بمدينة المدارس العتيقة
ويرجع تاريخ معظم المدارس الموجودة إلى عهد المرينيين ،حيث شهد المغرب في تلك الفترة نهضة فكرية
وفنية ،وتضم مدينة فاس  11مدرسة من اهمها المدرسة البوعنانية ،مدرسة الصهريج ومدرسة العطارين...إلخ.
أ
الزوايا والضرحة
اهتم المغاربة بإنشاء الزوايا منذ عصور مبكرة فقد شكلت نزال للمسافرين ومدارس لتلقين علوم الدين واللغة،
وإلى جانب الزوايا
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تعتبر االضرحة ايضا إحدى جوانب الممارسة الدينية عند المغاربة ،ومدينة فاس التخرج عن هذه القاعدة
بحيث تحتضن العديد من االضرحة مما يدل على النهضة الروحية الني عرفتها المدينة خالل مراحل تاريخية،
ومن امثلة ذلك نجد الزاوية الك تانية ،الدرقاوية وضريح سيدي عبد القادر الفاسي ،ويبقى ضريح المولى
إدريس مؤسس المدينة والزاوية التيجانية من بين الفضاءات اال ك ثر استقطابا للزوار.
 3.2الصناعة التقليدية بمدينة فاس
ارتبط تاريخ مدينة فاس ايضا باالنشطة الحرفية المتعددة ،التي شكلت اساس نسيجها االقتصادي وإشعاعها
الحضري والحضاري ،وطنيا ودوليا ،واعتراف المجتمع الدولي بإسهامات فاس في إغناء التراث اإلنساني خير
دليل على غنى اإلبداع في الفنون التقليدية التي مازالت تجسدها مختلف االحياء التي ارتبط إسمها بالحرف
الموجودة فيها كحي الصفارين ،الصباغين ،العطارين ،النجارين وغيرها من االحياء التي اضحت مزارا سياحيا
مهما بالنسبة للسياح االجانب.
ويساهم قطاع الصناعة التقليدية في تحسين المردودية السياحية بمدينة فاس ،وذلك لما يحظى من اهتمام
من طرف السياح والزائرين للمدينة ،فحسب إحصائيات المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بمدينة فاس فقد
تجاوز حجم مشتريات السياح  %40من المتوسط السنوي لحجم الصادرات غي المباشر .ناهيك عن ذلك فقد
عرف مجموع صادرات منتجات الصناعة التقليدية خالل سنة  2017نموا ملحوظا مقارنة مع سنة  2016بزيادة
 ،%8.5بحيث يتصدر الزليج المرتبة االولى ( اك ثر من  5مليون درهم سنة  ،)2017تليه وحسب المردودية
المالبس التقليدية (اك ثر من  4مليون درهم).
ناهيك عن ذلك فقد اخذت منتجات الصناعة التقليدية تاخذ حيزا كبيرا داخل االسواق االروبية المستوردة.
مبيان رقم  :1تطور صادرات منتجات الصناعة التقليدية خالل سنتي 2017 -2016
حسب الدول المستوردة

المصدر :إحصائيات المديرية الجهوية للصناعة التقليدية فاس 2018
تعتبر الواليات المتحدة االمريكية وإسبانيا وفرنسا من اهم البلدان المستوردة لمختلف منتجات الصناعة
التقليدية الفاسية ،وتتجلى اهمية قطاع الصناعة التقليدية ايضا في مساهمتها ب  30مليون درهم من العملة
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الصعبة ،إذ تتمركز بالمدينة  %42من وحدات الصناعة التقليدية ،كما تشغل  %47من الصناع التقليدين،
ويعيل  %25من ساكنة فاس ،و %75من ساكنة المدينة العتيقة .محتضنا اك ثر من  50 000صانع تقليدي،
موزعين على  205حرفة.
أ
 4.2المهرجانات دعامة اساسية لتنشيط السياحة الثقافية بمدينة فاس
اضحت ظاهرة المهرجانات تتسع بسرعة فائ قة وتنتشر في كل ربوع المملكة بحكم التحوالت العميقة التي
شهدها المغرب ،فمختلف هذه التظاهرات تشكل فضاءات مفتوحة للتنشيط الثقافي العمومي ،تجذب انظار
جمهور غفير من المهتمين بمختلف اطيافهم (محمد الزرهوني  .)2013ولعل الغاية من ذلك تتمثل في الترفيه
آ
والتسلية إضافة إلى ترسيخ ثقافة االختالف واإلقبال على االخر (منير البسكري.)2013
وتعتبر مدينة فاس من بين المدن المغربية التي تعيش دينامية ثقافية متميزة من خالل إحياء وخلق مجموعة
من المهرجانات والمواسم ذات اإلشعاع القوي ليس فقط على المستوى الوطني بل الدولي ايضا.
وفي ضوء هذا التعريف وهذه المكانة التي تميز المهرجانات فقد كان لمدينة فاس نصيب وفير في تنظيم هذه
التظاهرات الثقافية المتشبعة بروح الثقافة العريقة الموروثة عبر االجيال والتي كان لها حضور وازن اعطى
للمدينة صفات عديدة مثل المدينة الروحية.
تعد هذه المهرجانات التراثية والفنية موعدا سنويا تجذب إليها زوارا من مختلف الجنسيات ،مغاربة كانوا او
اجانب لالستمتاع بكل ما ستجود به هذه التظاهرات من جديد ،حيث يجسد مهرجان الثقافة الصوفية
مختلف مظاهر التصوف والطرائق الصوفية معتمدا على مبادئ كبرى للتسامح والبعد الروحي لإلسالم .هذا
واضاف المهرجان الوطني للموسيقى االندلسية ميزة اساسية تهدف إلى تثبيت الهوية المغربية والثقافة
اإلسالمية العريقة.
كما استطاع مهرجان فاس للثقافة االمازيغية ان يسلط الضوء على الخصوصية الثقافية للمغرب وان يبرز
مكونات هذه الثقافة في صورة تؤكد للملتقى ان التعايش الثقافي هو شعار كل المغاربة.
ولعل ما يلفت االنتباه حرص المنظمين على إدراج مجموعة من الندوات الفكرية والعلمية المرافقة لهاته
المهرجانات بهدف التعريف بها وتوسيع دائرة انتشار هذا الفن .ويعتبر مهرجان فاس الدولي للموسيقى العريقة
الحدث اال كبر الذي جعل من مدينة فاس مدينة للتعايش .وشكلت سنة  1994االنطالقة االولى للمهرجان
الدولي للموسيقى العالمية العريقة ،تحت شعار "ذكريات روحية من المشرق والغرب" من تنظيم جمعية فاس
سايس (سكينة البقالي وصباح سرغيني .)2017
وقد عرف هذا المهرجان مرحلة النضج انطالقا من سنة  2002حيث سلك مسارا جديدا اك ثر انفتاحا على
المستويين الوطني والدولي ،واصبح يستقطب اشهر الفرق العالمية ،ويشغل فضاءات تراثية بالمدينة كما
توضح الخريطة التالي:
خريطة رقم :1اهم فضاءات مهرجان الموسيقى العالمية العريقة
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المصدر :بحث ميداني سنة 2019
ينفتح المهرجان الدولي لل موسيقى العالمية العريقة على فضاءات تراثية بامتياز كباب المكينة ،دار المقري،
قصر الكالوي وغيرها من الفضاءات التي لم تدرج بمحض الصدفة بل نتيجة لرغبة المنظمين في تثمين
وتسويق هذه المعالم التاريخية ذات الصيت القوي كمنتوج تراثي سياحي ،خاصة في ظل رغبة السياح في
اك تشاف ومعرفة الموروث التاريخي لكل مدينة .االمر الذي اكسب لمدينة فاس إشعاعا دوليا توج بحضور
سياح من مختلف الجنسيات ،بحيث تمثل فترته اوج اإلقبال بمختلف مؤسسات اإليواء السياحي.
وتعيش مدينة فاس على إيقاعات اخرى دينية وثقافية تتمثل في إحياء بعض المواسم كموسم موالي ادريس
وموسم سيدي احمد التيجاني الذي يعتبر قبلة لالفارقة التيجانيين ،ياتون باعداد متزايدة من السينغال ومالي
والنيجر قصد الزيارة والتبرك (احمد االزمي .)2000 ،وقد واكب إحياء هذا الموسم دينامية سياحية ساعدت
الساكنة المجاورة للضريح على استثمار منازلها للكراء خالل فترة الموسم.
انطالقا من هذه الدراسة الميدانية التي همت مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة يمكننا تسجيل
مجموعة من الخالصات التي تؤكد لنا مدى اهمية هذا المهرجان في إعطاء نفس جديد للوظيفة السياحية
بمدينة فاس:
 تاهيل المباني التاريخية من خالل ت رميمها وتجديدها وإعادة توظيفها الحتضان مختلف فعاليات التظاهراتالثقافية بالمدينة ( متحف البطحاء ،باب بوجلود ،جنان السبيل.)...
 إبراز القيمة السياحية للفضاءات التراثية بمدينة فاس العتيقة .وجعلها احد مراكز الجذب واالستقطابالسياحي.
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 تشجيع االستثمارات في الميدان السياحي وتعزيز البنيات السياحية الموجودة. إنعاش المداخل المحصلة على مستوى االنشطة المرتبطة بالمهرجان كالمطاعم والفنادق ودور الضيافةالمصنفة وغير المصنفة ،والنقل بشقيه العمومي والخاص وباقي الخدمات التي تسهم في تنشيط المدينة
وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.
 .3السياحة الثقافية بمدينة فاس :تحديات ورهانات
اصبحت مدينة فاس محطة اساسية للسياحة الثقافية منذ مخطط 1967-1965م ،ودعمت عبر هذا المخطط
طاقتها اإليوائية السياحية ،لتشكل المدينة حلقة هامة في إطار الدورة السياحية الخاصة "بجولة المدن
الملكية" (إسماعيل عمران  ،)2004وتم االعتراف بمدينة فاس تراثا حضاريا وإنسانيا عالميا نظرا لما تزخر به
المدينة من إمكانات ثقافية وسياحية مهمة ،واعتبرت إحدى اهم المدن العتيقة بالمملكة فقد كانت والزلت
قطبا مهما للسياحة الثقافية ،ونظرا لمخزونها الثقافي الغني جعلها تدمج ضمن خريطة السياحة العالمية.
وفي إطار دراسة واقع السياحة الثقافية بمدينة فاس ال بد من اإلشارة إلى التحديات التي تواجه النشاط
السياحي بالمدينة ،والعمل وفق مقاربة شمولية تهدف إلى بلورة مشاريع وبرامج هادفة تهم النهوض بالموروث
الثقافي باعتباره منتوجا سياحيا قابال للتسويق والترويج.
 1.3إال كراهات والتحديات المعرقلة لتطور السياحية الثقافية
إن معالجة هذه الفقرة من الدارسة تميط اللثام عن جزء من المشاكل التي تتخبط فيها السياحة على مستوى
مدينة فاس ،والتي تشبه في جوهرها طبيعة المشاكل التي تعاني منها بعض المدن السياحية المغربية الكبرى.
ويمكن القول ان بعض هذه المشاكل الطارئة ترتبط بمستوى التجهيز الذي تعرفه المرافق العمومية بمدينة
فاس ،واخرى ترتبط بطبيعة النشاط السياحي نفسه الذي غالبا ما يستدرج بعض الممارسات التي تكون
مصاحبة له .وهنا نستحضر بعض التحديات التي تعرقل دينامية السياحة الثقافية بمدينة فاس.
ضعف التنشيط والترفيه السياحي
تعاني مدينة فاس مثلها مثل غيرها من المدن المغربية من قصور واضح على مستوى عمليات التنشيط
السياحي ،وبصرف النظر عن العدد القليل من المؤسسات السياحية فعمليات التنشيط بها تظل ضعيفة.
مقارنة مع الدول ا لمنافسة التي تقدم مجموعة واسعة من المرافق الرياضية والثقافية ،وتقديم اختيارات كبيرة
في المطاعم والمنتزهات وقاعات المؤتمرات.
حضور بعض المرشدين غير المرخص لهم يعرقل مجرى السياحة بالمدينة
يظهر هذا المشكل في المعاناة التي يتخبط فيها المهنيون الصغار في القطاع السياحي بالمدينة االصيلة فاس،
حيث الركود التجاري هو السائد عند الك ثير منهم بالرغم من تواجد محالتهم التجارية باالزقة والشوارع
الرئيسية التي يمر بها مختلف االفواج السياحية المتوافدة على مدينة فاس خالل الموسم السياحي من كل
سنة ،والذي ينطلق بالنسبة للسياح الغربيين مع حلول فصل الربيع من كل سنة حيث الجو مناسب لزيارة
المدينة وتصفح خفاياها.
هذا وتتجلى معاناة بعض المهنيين الصغار بالقطاع السياحي من خالل بعض التجاوزات الصادرة من طرف
بعض المرشدين السياحيين الذين يفتقدون إلى الضمير المهني ،حيث يدسون من خالل تصرفاتهم الطائشة
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على اخالقية المهنة وسمعة القطاع ،وكذا سمعة المدينة العريقة ذات الصيت الوطني والدولي ،كوجهة
سياحية بامتياز بالنظر إلى ما تنعم به من مؤهالت متنوعة.
النقل بمدينة فاس العتيقة بين التطور وتحديات الواقع
التطور
السياحي
تعرف مدينة فاس االصيلة بازقتها الضيقة وبمبانيها الملتصقة هذا الطابع التقليدي يعرقل
بالمدينة ،حيث يصعب على السائح التنقل في شوارع مزدحمة بسبب ك ثرة المارة والدواب ،خاصة وان اغلبية
االنشطة االقتصادية تتركز بهذه االزقة ،ونتيجة لهذا الوضع يضطر المرشد إلى اخذ السياح إلى اماكن اقل
ازدحاما والتي قد تكون غير مفيدة لزيارة السائح .ناهيك عن مشكل النقل الجوي الذي يشكل الوريد االساسي
للسياحة خاصة وان مدينة فاس غير مبرمجة بما فيه الك فاية في حركة الطيران ،فبالرغم من الجهود المبذولة
على مستوى الخطوط الجوية المغربية فاسطولها يبقى ضعيفا وغير كافي لتلبية حاجيات السياح المتزايدة
خاصة وان النقل الجوي يغطي سوى %43من السياح الوافدين على المغرب.
آ
إاشكالية المباني اليلة للسقوط
ترتبط ظاهرة المباني المهددة باالنهيار في الغالب بنسيج ذو ك ثافة سكانية مرتفعة ،إذ تبلغ ساكنة فاس-
المدينة حاليا  70592نسمة حسب إحصاء  ،2014حيث تعاني المباني من إشكالية التدهور نتيجة لمجموعة
من العوامل ،ترتبط بطبيعة البناية نفسها بفعل التقادم ،واخرى تتعلق بالمناخ (محمد الرفيق.)2018 ،
إال ان اهمها يرتبط بالساكنة التي تعاني من ضعف الوعي باهمية التراث وضعف اإلمكانيات المادية وتاثير ذلك
على الوضعية الصعبة التي يعرفها اإلطار المبني بفاس
جدول رقم  :1المباني المهددة باالنهيار بالنسيج العتيق لفاس
المصدر :وكالة التنمية ورد االعتبار لفاس 2014
الدرجة 3
الدرجة 2
الدرجة 1
المجموع
3093
821
747
1525
فاس المدينة
573
175
194
204
المشور فاس الجديد
3666
996
941
1729
المجموع
تهم ظاهرة السكن المهدد باالنهيار بفاس حوالي  6000بناية منها  3666بناية "بالمدينة االصيلة" "وفاس
الجديد" والباقي بالسكن غير القانوني بكل من المنطقة الشمالية والجنانات وسهب الورد ،وذلك حسب
إحصاء مندوبية وزارة السكنى وسياسة المدينة لسنة  .2014وتختلف وضعية تدهور المباني حسب الدرجات.
إن تشخيص واقع اإلطار المبني للمجال العتيق بفاس يبرز الحالة المتردية التي باتت تعيشها اغلب االحياء
سواء تعلق االمر بالمعالم التاريخية او بالمباني السكنية التي دخلت في مسلسل طبعته صورة التقادم
والتدهور .فقد اصبح النسيج العتيق يفقد جماليته نتيجة النتشار االعمدة الخشبية المدعمة للمباني الشيء
الذي يؤثر على مرفولوجية المدينة ومن شانه التاثير ايضا على الزيارات السياحية للمجال.
وفي ظل هذه الصورة التي تعكس بعض التحديات التي تعرقل مسار النمو السياحي الثقافي بمدينة فاس بات
من الالزم بلورة خطط وبرامج هادفة لتن مية القطاع السياحي بمدينة فاس ودمج المنتوج الثقافي ضمن الوظيفة
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السياحية بالمدينة .فإلى اي حد يمكن إلستراتيجية اإلنقاذ ان تشكل دافعا الزدهار السياحة الثقافية عبر
آ
المجهودات المبذولة إلى حد االن؟
أ
 2.3السياحة الثقافية رهان لتاهيل التراث الثقافي
تمخض عن إعالن مدينة فاس تراث عالمي مشروع إنقاذ مدينة فاس العتيقة الذي اعطى ثماره في مختلف
الميادين وخاصة الميدان السياحي.
فباإلضافة إلى ما تتميز به المدينة االصيلة من إشعاع حضاري ،يضل منتوجها السياحي الثقافي المتميز
والفريد ،ارضية خصبة إلقالع سياحي حقيقي ومتوازن ،خاصة وان السياحة الثقافية تشكل اليوم حافزا
اساسيا لتنقل عدد كبير من السياح .انطلقت الدراسات وتنفيذ المشاريع ابتداءا من اواخر الثمانينات ،فنفذ
آ
بعضها مابين  1987و 2008ومازال البعض االخر في طور اإلنجاز إلى غاية .2017
2.3ـ 1فترة 2005 -2000
خالل هذه الفترة تم إنج از برامج متنوعة من بينها البرنامج المندمج لرد االعتبار لمدينة فاس الممول من طرف
البنك الدولي وذلك في إطار اتفاقية بينه وبين الدولة المغربية وجماعة فاس المدينة والمشور فاس الجديد
ووكالة التنمية ورد االعتبار فاس ضم مجموعة من المشاريع المهمة في عدة مجاالت اهمها:
آ
ـ ترميم الماثر التاريخية :من اجل الحفاظ على المعالم االثرية والتاريخية لمدينة فاس تم نهج عدة مشاريع
آ
تهدف إلى حماية مجموعة من الماثر مشروع ترميم البرج الجنوبي والبرج الشمالي .
باإلضافة إلى ترميم متحف البطحاء وخزانة القرويين من طرف وزارة الشؤون الثقافية ،المدرسة البوعنانية من
طرف مؤسسة بنجلون مزيان ،جامعي االندلس والقرويين من طرف وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية.
وانطالقا من عملية الترميم هذه اضحت هذه االماكن التاريخية محطة للزيارات السياحية وخصوصا بالنسبة
للسياح االجانب.
ـ تحسين المناظر العمرانية وتطوي السياحة :شمل هذا المشروع تاهيل كل من سوق الحنا بتكلفة 6.75
مليون درهم ،وسوق الرصيف بتكلفة  1.57مليون درهم .وقد ساهم هذا المشروع في توفير محالت خاصة
بالتجار وفي ظروف محمية وبالتالي إعطاء منظر جميل يعمل على استقطاب اعداد مهمة من السياح .خاصة
وانها توجد باحياء تتميز بحركة وديناميكية طوال اليوم.
الصورة رقم  :2سوق الحنة بعد عملية إالصالح
الصورة رقم  :1سوق الحنة قبل عملية إالصالح

المصدر :قسم التدبير والتسيير لوكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس 2014
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ـ مشروع تهيئة المدارات السياحية
يعتبر مشروع المدارات السياحية من بين اهم المشاريع السياحية التي تصب في منحى تنشيط السياحة .وقد
خلص إلى تقسيم الزيارة السياحية إلى ستة مدارات؛ مدار االسوار والقالع ،مدار فاس الجديد ،مدار القصور
آ
والحدائق االندلسية ،مدار الماثر واالسواق ،مدار الحرف التقليدية ومدار حي االندلس .يغطي كل مدار منها
منتوجا ثقافيا معينا تتشابه فيه المكونات الثقافية ،مما يسمح بالتعرف على مختلف الحلقات المكونة للمشهد
الثقافي (مصطفى بن جويدة .)2014
وقد ادمجت التكنولوجيات الحديثة في المشروع لتمكين المستعملين من االستفادة من مجموعة واسعة من
الخدمات
ولتشجيع تطوير المحتويات الجيدة ووضعها رهن إشارة السياح بشكل مباشر ،تم تثبيت  380لوحة منها:
آ
 228لوحة توجيهية لتحديد مسار المدارات و  70لوحة توضيحية للتعريف بالقيمة الثقافية للماثر التاريخية و
 10لوحات إعالمية على شكل خرائط سياحية متضمنة لمختلف المدارات داخل وحول المدينة.
 2.2.3فترة 2013 -2005
تميزت هذه الفترة بتوسيع الرؤية المشتركة للمشروع واهميته االستراتيجية بالنسبة للتنمية المحلية بفضل
الجهود والتنسيق بين الفاعلين المحليين وبالخصوص عمالة فاس والجماعتين الحضريتين لفاس والمشور
فاس الجديد .وقد شملت هذه الفترة انطالق برامج محلية على مستوى تاهيل مدينة فاس ككل وكذا إدماج
مشروع رد االعتبار لمدينة فاس ضمن سياسات وبرامج حكومية ذات الصلة .وبذلك اتسع نطاق تمويل
المشروع إلى هذه البرامج ونذكر منها:
المخطط التنموي الجهوي للسياحة.
المخطط التنموي الجهوي للصناعة التقليدية.
برنامج تحدي اال لفية الممول من طرف الحكومة االمريكية.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي هذه الفترة عرفت مدينة فاس إنجاز مشاريع ذات وقع اجتماعي واقتصادي وسياحي بالغ االهمية
وقد حظيت برعاية خاصة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس:
تقوية وتثمين المسارات السياحية
إذا كان مشروع إحداث المسارات السياحية في السابق ارتكز على تنظيم وفود سياحية داخل احياء المجال
العتيق لمدينة فاس ،من خالل تنويع المزارات السياحية وجعلها عامل جذب للسياح ،فإن مشروع تقوية
وتثمين المسارات السياحية لسنة  2013يتمحور حول رؤية جديدة مفادها دعم انشطة الصناعة التقليدية
وتسويق المنتوجات الحرفية وتنويع المزارارت التراثية فالمراهنة على الصناعة التقليدية للتنمية يعتبر رهانا في
تسويق وجهة فاس السياحية ( حسن حجامي.)2018 ،
ترميم المعالم التاريخية :من خالل ترميم المدارس العتيقة ( العطارين ،الشراطين ،الصهريج ،السباعيين،
المصباحية ) ،كما سيتمم ترميم االسوار التاريخية على طول  15كلم ،فترميم هذه المدارس سيضفي عليها
طابعا خاصا يساهم في تك ثيف الزيارات السياحية إليها.
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البنيات التحتية :تعميم ترصيف االزقة في إطار برامج بلدية فاس وتهيئة مدخل الرصيف ،والذي يعتبر من
بين المشاريع السياحية المهمة التي تهدف إلى تنشيط هذا القطاع ،ويعد مدخل الرصيف نقطة رئيسية للعبور
إلى ما وراء اسوار المدينة االصيلة وعلى اهمية هذا الموقع فقد تم العمل على تهيئته بتمويل من الوزارة
الداخل ية بشراكة مع الجماعة الحضرية لمدينة فاس .تم تمويله ب  18مليون و 800الف درهم ،انطلق االشغال
سنة  2009وانتهت سنة .2011
وقد تم إنجاز هذا المشروع من اجل تسهيل الولوج إلى المدينة االصيلة نحو الخدمات االساسية والموقع يعرف
استقطابا سياحيا مهما .كما تضمن المشروع تهيئة الساحة ،وتحسين الوجهات على مستوى سيد العواد
وتهيئة مواقف حافالت النقل الحضري ،والزيادة من الطاقة االستيعابية لمواقف السيارات عند مدخل باب
الجديد.
دعم الصناعة التقليدية وتطوير القدرات :شمل هذا المحور مجموعة من المشاريع من بينها:
ـ مشروع ت هيئة ساحة لاليدونة لترقية الصناعة التقليدية وتنشيط السياحة بالمدينة
تعتبر ساحة لاليدونة مركزا للصناعة التقليدية النحاس اساسا ،هذا وتتضمن محاور التدخل في معالجة البنيات
آ
آ
المنشات المتواجدة بالمنطقة ذات القيمة المعمارية التاريخية مع وضع تصميم عصري
االيلة للسقوط وترميم
يتماشى والطابع الهندسي للمدينة االصيلة ،والتي من خاللها تتحول ساحة لاليدونة التي تمتد على مساحة
 7400متر مربع إلى مركب حيوي متعدد الخدمات يحتوي على فضاءات النشطة الصناعة التقليدية ،ومتاجر
ومقاهي ومطاعم لجعل المدينة تنتج اقتصاديا وتكون مؤهلة لتصبح قطبا سياحيا متميزا.
ـ مشروع ترميم الفنادق العتيقة
يهدف هذا المشروع إلى تحويل الفنادق التقليدية إلى فضاءات لعرض منتوجات تقليدية سيعطي شحنة قوية
لتنشيط السياحة بالمدينة .وقد خصص لهذا الغرض اربع فنادق رئيسية بفندق الشماعين والسبيطريين
والسطاونيين والبركة ،وقد خصص لهذا المشروع مبلغ مالي قدر ب  83.94مليون درهم منها  50مليون من
طرف الحكومة المغربية والباقي من طرفة وكالة تحدي اال لفية بالواليات المتحدة االمريكية .حاليا انتهت
اشغال الترميم واإلصالحات وستفتح الفنادق ابوابها ابتداء من الشهر المقبل.
الصورة رقم  :3فندق السبيطريين قبل عملية إعادة البناء

334

المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة
 3-1نوفمبر  2019المانيا -برلين

المركز الديمقراطي العربي

الصورة رقم  :4فندق السبيطريين بعد عملية إعادة البناء

المصدر :المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس  " : 2015حصيلة المخطط الجهوي للصناعة التقليدية
بفاس "
انطالقا من هذه المشاريع يتضح لنا من ان عملية إعادة بناء وترميم الفنادق العتيقة سيكون له وقع إيجابي
على مستويات عديدة اهمها:
 تنشيط السياحة بالمدينة من خالل تك ثيف الزيارات السياحية وبالتالي جلب اكبر عدد من السياح إلى هذهالفنادق التي ستكون بمثابة معرض يحتضن مختلفة الصناعات التقليدية التي تميز المدينة.
 المحافظة على بعض الصناعات التقليدية المهددة بالزوال واالنقراض.خلق فرص شغل بالنسبة للساكنة المحلية خاصة من فئة اإلناث ،حيث تم تخصيص فندق خاص لهذا
الغرض وهو فندق البركة.
 إعطاء جمالية للمدينة االصيلة من خالل إعادة استغالل وتثمين موروثها المعماري التاريخي في العملياتالسياحية بمدينة فاس.
 تشجيع القيام بمبادرات اخرى تهم مجال تنشيط السياحة بالمدينة.أ
مشروع زيارات فاس :مشروع واعد لتنشيط السياحة وتنمية دخل السر
مكن مشروع زيارات فاس الخاص بالسياحة العائلية السياح من التعرف عن قرب على التقاليد والحياة
االجتماعية واسلوب العيش في المغرب ،وعلى مستوى آاخر ،حيث انقذ هذا المشروع العائالت من الفقر
والحاجة وخلق فرص للعمل لعدد مهم من الشباب ،كما ساهم في المحافظة على الموروث الثقافي .ويقوم هذا
المشروع على استقبال السائح واستضافته بالمنزل .وق د عمل المجلس الجهوي للسياحة على اختيار المنازل
المناسبة لهذا المشروع وساعد االسر التي تملك بيوتا في المدينة االصيلة بفاس على الترميم والبناء.
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أ
 3.2.3برنامج إاعادة التاهيل والتنمية المندمجة لمدينة فاس 2022-2018
صادقت جماعة فاس في دورة ماي 2018على مشروع اتفاقية وشراكة تمويل بينها ومجموعة من الشركاء من
اجل تمويل برنامج إعادة التاهيل والتنمية المندمجة لمدينة فاس  2022- 2018ويتعلق االمر بترميم ورد
االعتبار ل 73موقعا بالمدينة والذي يشمل  11معلمة تاريخية و 10اماكن عبادة واماكن روحية ووحدة صناعية
وتجارية و 37فضاءا ترفيهيا بما فيها حمامات ومرافق صحية ونافورات و 13بناية ودار المكينة وذلك بكلفة
اجمالية تقدر ب388مليون درهم .ويشمل هذا البرنامج إنجاز ستة مشاريع كبرى تتضمن معالم وفضاءات
مختلفة:
أ
المعالم التاريخية والماكن الرمزية
يشمل هذا المشروع تاهيل  11معلمة تاريخية واماكن رمزية؛ ترميم متحف البطحاء وبناء متحف للثقافة
اليهودية ،ترميم موزع الشبكة المائية التقليدية ببوجلود ،تاهيل مارستان سيدي فرج ،سوق السمارين ،هري
بوطويل وغيرها من المواقع التاريخية بتكلفة قدرت ب  106مليون درهم.
أ أ
تاهيل اماكن العبادة
خصص هذا المحور من البرنامج إلى إعادة تاهيل  15من االماكن الدينية والروحية كمسجد االنوار ،مسجد
الرصيف ،مسجد االندلس وبعض المقابر كمقابر المرينيين ومقبرة المالح ،مقبرة المسيحيين ثم مقبرة باب
محروق .وقد تطلب إنجاز هذا المشروع تكلفة  91مليون درهم.
الصناعة التقليدية والتجارة
ينبني مشروع تاهيل الصناعة التقليدية على إعادة تاهيل  39موقعا تاريخيا لالنشطة االقتصادية ،ويشمل
ترميم وتثمين الفنادق العتيقة من بينها فندق المشاطين ،فندق العطارين ،فندق قاعة السمن وغيرها من
الفنادق التي تتطلب عملية ترميمها وإعادة تاهيلها ما يناهز  113مليون درهم .ناهيك عن ترميم سوق العطارين
وتحسين الواجهة العامة لشارع بولخصيصات.
ترميم الحمامات والمرافق الصحية
ويشمل هذا المشروع إعادة تاهيل  37فضاءا بتكلفة  20مليون درهم من بينها حمامات (حمام مخفية ،حمام
الصفارين) وسقايات ( سقاية الرصيف ،سقاية االندلس ،سقاية سيدي احمد التيجاني ،سقاية الشرابليين
وغيرها من السقايات التي اضحت تعاني من التلف وعدم االهتمام) ،باإلضافة إلى المرافق الصحية /دار
الوضوء (البوعنانية ،الشرابليين ،النخالين ،سيدي احمد الشاوي).
ويتعزز هذا البرنامج ذو االهمية البالغة ببرنامج تهيئة مواقف السيارات ورد االعتبار للمجاالت العمومية ووضع
نظام تعريفي للمدينة العتيقة لفاس ،ويروم هذا البرنامج الذي خصص له غالف مالي بقيمة  400مليون درهم،
حيث سيتم ولوج االشخاص إلى المدينة العتيقة من خالل تهيئة  8مواقف للسيارات من بينها موقف باب
الحمراء ،باب الجديد ،سيدي بونافع ،باب بوجلود ،عين ازليتن بطاقة استيعابية تناهز  3200م آرابا.
شكلت المشاريع المنجزة او التي هي في طريق اإلنجار ركيزة اساسية عملت وستعمل ايضا على تعزيز دينامية
التنمية التي تعرفها المدينة العتيقة لفاس وتدعيم جاذبيتها السياحية الثقافية ،وإنعاش التراث الحضاري
واإلنساني فضال عن تحسين مداخل الصناع التقليديين وتنمية االقتصاد االجتماعي.
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خاتمة
تزخر مدينة فاس بغنى المؤهالت الثقافية والتاريخية اهلها لتصنف ك تراث عالمي إنساني .إال ان الواقع الحالي
آ
لماثرها وموروثها التاريخي بات يعاني من التلف والتقادم .وفي خضم هذه الوضعية تقرر إطالق برامج اإلنق اذ
ورد االعتبار لمدينة فاس ،والتي عرفت إدراج مشاريع متنوعة ومهمة خاصة خالل العقد االخير.
وانطالقا من اهمية التراث في الوظيفة السياحية تمت بلورة مجموعة من المخططات التي تقوم على العمل
وفق مقاربة سياحية إلنقاذ التراث من مثل المخطط التنموي الجهوي للسياحة بفاس ،المخطط التنموي
الجهوي للصناعة التقليدية وغيرها من المخططات التي ساهمت في إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية من
مثل :مشروع تثمين وتقوية المدارات السياحية ،تاهيل المعالم التراثية واالهتمام بالتراث الالمادي في إطار
تنشيط السياحة بمدينة فاس.
ناهيك عن برنامج إعادة التاهيل والتنمية المندمجة لمدينة فاس  2022-2018الذي يعتبر رؤية مستقبلية
لمواكبة مسار تاهيل وتثمين الموروث الثقافي في إطار االستدامة.
آ
وعلى العموم تشكل السياحة والتراث عملة واحدة كل يكمل ويؤثر في االخر ،فالوظيفة السياحية تنقذ بعض
المعالم التاريخية وتعمل على حماية وتاهيل بعض اجزاء المدينة ،كما تعتبر المعالم التراثية قبلة للعديد من
الزوار لذلك بات من الضروري بذل مجهودات مضاعفة وتوفير اإلمكانيات المادية الضخمة لمسايرة متطلبات
التنمية السياحية بمدينة فاس.
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