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أ
الحاجات التربوية والتعليمية للطفال في وضعية اعاقة ومدى ك فايتها وجودتها بجهة سوس ماسة
بالمملكة المغربية
أ أ
ا.علي ايت عبوا
أ
آ
جامعة ابن زهر ،كلية الداب والعلوم النسانية باكادير -المغرب
يشير التقرير العالمي لإلعاقة إلى ان نحو  %15من سكان العالم يتعايش مع شكل ما من اشكال العجز ،كما
تشير اإلحصاءات العالمية إلى ان اك ثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من اشكال اإلعاقة ،ويعانون
من إعاقة .وتعد هذه الحقائق مقلقة لجميع دول العالم.
وتمثل فئة االشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة المغربية ،نسبة هامة من الساكنة .فنتائج البحث الوطني
الثاني حول اإلعاقة لسنة 2014م ،الذي انجز من طرف ك تابة الدولة المكلفة باالسرة والطفولة واالشخاص
المعاقين ،بينت ان نسبة انتشار اإلعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى  ، %8,6اي ان هناك 2.264.672
شخصا يصرحون بان لديهم إعاقات تختلف انواعها ودرجاتها .وال يتوفر  %45,5منهم على اي مستوى دراسي،
وتردد  %4.6منهم فقط على التعليم االولي بينما حصل  %3,6منهم على التعليم االبتدائي ،و %2,5على
التعليم الثانوي ،وبلغ مستوى التعليم العالي  %1.8منهم فقط .كما ان النس بة الوطني ة للتم درس ضم ن
شريح ة االطف ال في وضعية إعاقة الذي ن ت تراوح اعماره م ب ين  6و 17سنة هي  .%41,8وان كل اسرة من بين
اربعة اسر لديها على االقل شخص في وضعية إعاقة مما يمثل  %24.5من مجموع االسر المغربية البالغ عددها
 7.193.542اسرة .اما نسبة انتشار اإلعاقة بالنسبة للفئة العمرية اقل من  15سنة فلم تتجاوز.%1.8
وتشير معطيات تقارير الدراسة الوطنية حول اإلعاقة لسنتي  2004و ،2014إلى تطور نسبة تمدرس االطفال
في وضعية إعاقة من 4إلى  15سنة ،خالل السنوات الماضية ،حيث انتقلت من %32.4عام  2004لتصل إلى
%55.1في عام .2014
لقد اعترفت المملكة المغربية بحق جميع االطفال في التربية .وذلك بفضل المصادقة على االتفاقيات
الدولية ذات الصلة ،وإصدار العديد من النصوص التشريعية والقانونية والتنظيمية ،كما انها ت ولي اهتمام ا
وانشغاال دائما بفئ ات االطفال في وضعية إعاقة ،واصبحت مواضيع اإلعاقة تمثل موقعا ملوسا في سلم
االولويات ،سواء من طرف السلطات العمومية ،او منظمات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة ،والتي
وضعت سياسات وإجراءات لتلبية حاجاتها المختلفة والمتزايدة ،وخصوصا التربوية والتعليمة منها .كما تسعى
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،إلى تط وير المنظومة التربوية ،بم ا
يواك ب التط ورات والمستجدات العالمية ف ي ه ذا االتج اه .ويتجلى ذلك في التوجه إلى دمج االطفال ذوي
اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة في التعليم النظامي اإللزامي والمجاني ،وتصميم المناهج والبرامج التربوية
المالئمة والمكيفة الت ي تلبي احتياجاتهم وقدراتهم ومواهبهم ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن مؤسسات التربية
الخاصة(العزل) ،وتوفير الخدمات المساندة والمناسبة والداعمة لالطفال واسرهم ،والحرص على تقديم
9
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البرامج الطبية والشبه الطبية واالجتماعية والتاهيلية ،باإلضافة إلى االهتمام بدور االسرة ،وتقوية ادوار
جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال اإلعاقة.
لقد اهتمت الدراسات الحديثة بموضوع الحاجات التربوية والتعليمية للطفل في وضعية إعاقة ،وذلك
الولوياتها واهميتها في مساعدته على تنمية قدراته وإمكانياته ومواهبه ليقوم بالدور المنوط به والمتمثل في
ال مساهمة في بناء مجتمعه وتنميته ،وكذلك لمالزمتها له مدى الحياة ،ومن هذا المنطلق فإن توفير هذه
الحاجات وتعميمها سواء في المؤسسات التعليمية العمومية او الخصوصية او في المراكز المتخصصة التي
تسيرها هيائت وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال اإلعاقة في سن التمدرس ،وبفرص متساوية لجميع
االطفال ،باعتبارها حقا للطفل ،وواجبا على الدولة و االسرة ،اذ اضحت امرا ملحا وضرورة اجتماعية ،إال انه
بالنظر إلى واقع حال الحاجات التربوية والتعليمية وتعميمها على جميع الطفال الذين هم في سن التمدرس .و
رغ م وج ود إط ار تشريع ي مش جع ،ووج ود اس تراتيجيات وطني ة تتط ور بش كل إيج ابي ال يزال يصطدم
بمجموعة من الصعوبات والحواجز التي تحد من استفادتهم منها .وذلك نتيجة الزدياد اعداد هذه الفئة وقلة
آ
المؤسسات التعليمية والمراكز التي تستقبلهم ،واختالف انواع اإلعاقات ودرجاتها من فرد الخر ،ومن حيث
حجم ونوعية تلك الحاجات كما وكيفا .إضافة إلى ك فايتها وجودتها .االمر الذي يستدعي وجود اشخاص
مهنيين ،لديهم القدرة والك فاءة في مجال تلبية هذه الحاجات بالطرق المناسبة وحسن التعامل مع هذه الفئة.
وتجدر اإلشارة إلى ضرورة تطوير سياسة قطاعية تنموفي اتجاه توفير الحاجات التربوية والتعليمية .وذلك من
خالل تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار ،وتكييف المناهج
وتطويرها لتستجيب لحاجيات المتعلمين في وضعية إعاقة ،ودعم قدرات الموارد البشرية الفاعلة والمتدخلة
في المجال التربوي ،والتعبئة الشاملة والتنسيق الفعال والتفاعل والتعاون والتشارك بين كافة المتدخلين
آ
من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية واالباء واالولياء والفاعلين
والخبراء والمهتمين ،وخلق جسور للتواصل بينها ،وضمان التعليم الجيد المنصف والدامج للجميع ،وتعزيز
فرص التعلم مدى الحياة ،وجودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة للمتعلمين في وضعية إعاقة .علما بان
آ
الحاجات التربوية والتعليمية ترتبط بالنمو الشامل للطفل ،وقد يخلف عدم إشباعها ،اثارا تربوية ونفسية
واجتماعية واقتصادية سلبية لدى الطفل واالسرة والمجتمع.
وسوف تتناول الدراسة كال من اإلعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية وصعوبات التعلم والتوحد
ومتعددي اإلعاقات ،حيث انها اال ك ثر في المجتمع المغربي.
إن موضوع الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية إعاقة ومدى ك فايتها وجودتها ،قد حظي
باهتمام ال باس به من الباحثين في مجال اإلعاقة ،واجريت بعض الدراسات للكشف عنها ،وتشخيصها ،ومن
تم إصدار توصيات لتتحسينها ،ومن هذه الدراسات (مرتبة زمنيا من االقدم إلى االحدث):
الدراسات السابقة:
أا ً
ول :الدراسات العربية :اجرى الصمادي والسرطاوي ( )2001دارسة هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية مراكز
التربية الخاصة ،اشارت نتائجها إلى ان هناك فروق في فاعلية مراكز التربية الخاصة من حيث الجو التربوي،
اإلدارة ،وخصائص المركز والمجتمع المحلي.
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قام طيوب ودرويش وحسين ( )2011بدراسة هدفت إلى التعرف على نظام إدارة الجودة واثره على اداء مدارس
التعليم االساسي (الحلقة الثانية) في محافظة الالذقية ،وتكونت عينة الدراسة من  23مديرا ،و 592معلما،
واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة تكونت من  35بندا
موزعة على خمسة محاور وهي( :تحسين اساليب وطرق العمل ،واستخدام فرق العمل ،وتحقيق رضا
المستفيدين ،وإكساب العاملين مهارات االداء الجيد في العمل ،وخدمة المجتمع المحلي) ،واظهرت النتائج
وجود درجة عالية من الوعي لدى المديرين ،ودرجة مقبولة لدى المعلمين حول مدى تطبيق نظام إدارة
الجودة الشاملة واثره على اداء المدارس.
واشار الخطيب( )2004انه من الضروري تشكيل فريق في المدرسة يعرف بفريق الدمج ويضم هذا الفريق كافة
االشخاص المسؤولين عن برامج الدمج في المدرسة ،ويجب على هذا الفريق ان يتحلى بروح التعاون والعمل
بروح الفريق .فاحتياجات الطفل عديدة ومتنوعة وهي تفرض على المديرين ومعلمي الصفوف العادية ومعلمي
التربية الخاصة وغيرهم من اعضاء فريق الدمج ان يعملوا ويتعاونوا معا.
حاولت دارسة عادل عبد هللا محمد ) (2005الكشف عن المتطلبات الرئيسة للدمج الشامل لالطفال غير
العاديين في مدارس التعليم العام كمحور اساسي في سياسات التنمية البشرية بقطاع ذوي االحتياجات
الخاصة .وتوصلت الدارسة إلى ان هناك العديد من المتطلبات الالزمة لنجاح تجربة الدمج منها خفض اعداد
التالميذ بالفصل ،إنشاء غرف للمصادر بكل مدرسة تتبع نسق التعليم العام ،التركيز في إعداد المعلم العام
بكليات التربية على ضرورة إجادته للتعامل مع االطفال غير العاديين من فئة واحدة فقط على ان يعمل بعد
تخرجه من الكلية في تلك المدارس التي يتم فيها دمج االطفال الذين يعانون من تلك اإلعاقة توفير االجهزة
الحديثة والوسائل التكنولوجية المختلفة التي نحتاجها في سبيل التعامل والعمل مع هؤالء التالميذ وتوفير
المعلمين واالخصائيين المطلوبين لذلك .واوصت ان تكون هناك خطة قومية محددة المعالم للتنمية
البشرية في قطاع ذوي االحتياجات الخاصة ليتم الدمج الشامل في إطارها.
أ
ً
ثانيا :الدراسات الجنبية:
يؤكد هاس ) ( Hass, 1999انه من واجب المختصين االهتمام باستراتيجيات التدريس واساليبه الحديثة ،مع
مراعاة الفروق الفردية ،ما بين المتعلمين وتحديد االهداف التعليمية والسلوكية والوجدانية مع ضرورة وضع
معايير لتطبيق تقويم تدريس التربية الرياضية ،وباساليب علمية حديثة.
دراسة تود ( )Todd,1995هدفت الدراسة لمعرفة االتجاهات السائدة لدى المديرين والمعلمين واولياء االمور
عن دمج االطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية .وقد اشارت النتائج إلى اهمية تقديم التعليم
للطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم على نطاق اوسع وفي اماكن مناسبة .مع تعديل في المناهج
التعليمية ،والمهام التعليمية ،وتوفير غرف مصادر ومعلمين مختصين للتعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة وتدريب معلمي الصفوف العادية ،وذوي العالقة مع تلك الفئة من الطلبة لمعرفة كيفية التعامل
معهم.
دراسة مالمسكوج وماكدونال ( ) Malmskog, McDonnel,1999التي هدفت إلى التعرف على الدور الحاسم
الذي يلعبه المعلم في تهيئة بيئة صفية تحفز التفاعل االجتماعي بين االقران العاديين وغير العاديين ،وقد
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اظهرت النتائج ان اساليب التدخل المناسبة لزيادة مستوى التفاعل االجتماعي لدى العديد من االطفال الذين
قد ال ينزعون بطبعهم للتفاعل مع الغير .
دراسة مايلور ( Maylor(, 1993هدفت الدراسة إلى معرفة راي معلمي غرف المصادر في الخدمات التي قدمت
للطلبة المعاقين ،وما يواجههم من مشكالت في التعامل مع هؤالء الطلبة ،ومن بين هذه المشكالت :نقص
المناهج المخصصة لمثل هذه الفئة من الطلبة ،االمر الذي يقلل من فاعلية الخدمات ،وقلة التمويل ،والدعم
المالي المخصص لهذه الفئة من الطلبة ،وقلة المساندة التي يتلقاها المعلم من اصحاب القرار مما يعرض
معلمي الطلبة المعاقين لك ثير من الضغوطات ،هذا فضال عن اهمية التواصل مع اولياء امور الطالب
المعاقين ،وشملت عينة الدراسة مئة معلم من معلمي غرف المصادر ،وتوصلت الدراسة إلى بعض العوامل
التي تسهم في تحسين تعليم الطلبة المعاقين ،والخدمات التي تقدم إليهم ومنها :ضرورة تقليل حجم طلبة
الصف في غرف المصادر ،وتحسين ظروف العمل وتطوير اساليب واستراتيجيات التعليم ،وزيادة الوقت
المخصص لتعاون معلم الطلبة المعاقين مع زمالئه المعلمين العاديين.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بالنظر للدراسات السابقة ،يتضح ان الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة من حيث الموضوع
والمجاالت ،فهي تتناول االطفال في وضعية إعاقة ،والخدمات التربوية المقدمة لهم .فمعظم الدراسات
السابقة اوصت بضرورة االهتمام بالخدمات التربوية المقدمة لالطفال في وضعية إعاقة في المدارس العادية مع
آ
اقرانهم االخرين او بالمراكز المتخصصة من حيث :تهيئة البيئة الصفية ،و فاعلية المراكز المتخصصة ،و
الدمج ،و المناهج ،و التكوين والتاهيل و التدريب ،و مصادر التعلم ،و التقييم التربوي ،وتوفير الفريق
المتعدد االختصاصات ،و تطبيق نظام إدارة الجودة واثره .وكذلك اتجاهات الفاعلين والمتعلمين واولياء
االمور من الدمج .وجاءت هذه الدراسة استكماال للدراسات السابقة ،ومتميزة بموضوعها الذي يهدف إلى
التعرف إلى واقع الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة لالطفال في وضعية إعاقة ومدى ك فايتها وجودتها في
آ
المجاالت االتية:
 تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار؛تكييف المناهج وتطويرها؛دعم قدرات الموارد البشرية الفاعلة والمتدخلة في المجال التربوي؛تنظيم وتنسيق تدخالت مختلف الفاعلين في المجال؛ضمان التعليم الجيد المنصف والدامج للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة؛جودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة.وكذلك تميزت هذه الدراسة بمجتمع وعينة الدراسة النها(بحسب علم الباحث)الدراسة االولى في هذا
الموضوع والتي تجرى ببعض المؤسسات التربوية بجهة سوس ماسة .كما ان معظم الدراسات السابقة وظفت
اداة االستبيان في الدراسة ،اما هذه الدراسة فلم تك تف باالستبيان ،بل تم إجراء مقابالت مع ذوي
االختصاص ممن لهم عالقة بالموضوع.
مشكلة الدراسة:
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رغم االهتمام المتواصل الذي تشهده تربية وتعليم االطفال في وضعية إعاقة من طرف مختلف االوساط
التربوية المغربية ،سواء في المؤسسات التعليمية او المراكز المتخصصة او في مختلف االسالك التعليمية ،إال
انها ال تزال تواجه تمييزا و إقصاءا وحواجزا تحول دون تلبية تلك الحاجات ،اهمها:
قصور في تلبية الحاجات التربوية و التعليمية المقدمة لالطفال في وضعية إعاقة ،وعدم تغطيتها لجميع منيستحقونها؛
ال ترقى الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة سواء من االسرة او القطاعات الحكومية او الهيائت او جمعياتالمجتمع المدني الفاعلة في مجال اإلعاقة الى المستوى المطلوب؛
تقتصر الحاجات التربوية والتعليمي ة المقدمة لفائت من اإلعاقة دون غيرها ،وتتمركز في المدن؛آ
ضالة دور الهيائت و جمعيات المجتمع المدني في تقديم الحاجات السابقة الذكر لفئة المتعلمين في وضعيةإعاقة؛
صعوبة قدرة الحاجات التربوية والتعليمية على تحقيق االهداف التي وضعت من اجلها ،باقل جهد ووقتوكلفة وجودتها.
ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي ":ما واقع الحاجات التربوية والتعليمية
لالطفال في وضعية إعاقة وما مدى ك فايتها وجودتها ببعض المؤسسات التربوية والتعليمية بجهة سوس
بالمملكة المغربية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس السؤالين التاليين:
ما واقع الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة ومدى ك فايتها؟ما مدى جودة الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة؟أ
اهمية الدراسة :تتبلور اهمية الدراسية في تركيزها على شريحة من االطفال في وضعية إعاقة باعتبارهم شريحة
هامة في المجتمع ،كما تسهم الدراسة في التعرف على واقع الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية
إعاقة ومدى ك فايتها وجودتها ،ومحاولة التوصل إلى نتائج وتوصيات لتذليل العقبات .ومن المؤمل ان تكون
اساسا ترتكز عليه الدراسات الالحقة.
أ
اهداف الدراسة:
محاولة الوقوف على واقع الحاجات التربوية والتعليمية للطفل في وضعية إعاقة في المغرب. التوصل إل ى مدى ك فاية تلك الحاجات المقدمة من طرف الجهات المعنية. التوصل إلى تصور مقترح من اجل توفير وتطوير وتحسين مختلف الحاجات التربوية والتعليمية وجعلها ذاتجودة.
 محاولة التوصل إلى نتائج وتوصيات من شانها ان تسهم وتفيد في تطوير سياسة تربوية جديدة. الحاجة لمثل هذه الدراسات لكي تسد فجوة في االبحاث والدراسات ذات الصلة بالموضوع. تطوير وعي إيجابي للمجتمع واالسرة بقضايا اإلعاقة.حدود الدراسة:
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الحد الموضوعي :دراسة واقع الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية إعاقة ببعض المؤسسات
التربوية والتعليمية بجهة سوس ماسة بالمملكة المغربية.
الحد المكاني :تم إجراء الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة بالجهة.
الحد الزماني :تم إجراء الدراسة خالل شهر مايو من السنة الدراسية 2019 -2018م.
آ
الحد البشري :عينة من االطر االدارية والتربوية والمربين واالطر الشبه الطبية واولياء واباء االطفال في وضعية
إعاقة المسجلين باقسام التربية الدامجة واقسام عادية ومراكز متخصصة وممثلين عن جمعيات المجتمع
المدني الفاعلة.
مصطلحات الدراسة الجرائية:
الحاجات التربوية و التعليمية :تعددت تعريفات التربية واثارت العديد من المناقشات .فهي مفهوم اوس ع
واش مل بك ث ير م ن مفه وم التم درس او التعل م .فهي تشمل التعليم وطرائق التدريس والوسائل التعليمية
والديالك تيكية في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ،ومختلف االنشطة التي تقام خارج
المؤسسات .وكذلك مس توى كل ان واع التعل م الت ي يتلقاه ا الف رد طيل ة حيات ه داخ ل االسرة ،وم ع االصدق اء،
وفي المجتم ع.
و اما إجرائيا فهي مجموعة المعلومات والمهارات واالتجاهات والقيم التي ينبغي لالستاذ او المربي والمنهاج
إشباعها لدى الطفل في وضعية إعاقة سواء في المؤسسات التعليمية او في المراكز المتخصصة .وذلك لتعديل
سلوكه ،وتحقيق قدراته الكاملة ونموه الصحيح.
الطفل في وضعية اعاقة :جاء في وثيقة حقوق الطفل المادة االولى "ان الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز
الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه".
واما إجرائيا فهو طفل من بين فائت االطفال في وضعية إعاقة و الذين يتراوح سنهم ما بين سن الوالدة و 18
سنة ،والذي هم في سن التمدرس ،وشخصت حالتهم من طرف اطباء ومهنيين ومربين متخصصين انهم في
وضعية إعاقة.
ك فاية الحاجات التربوية و التعليمية :يقصد بها إجرائيا الوقوف على مدى تلبية الحاجات التربوية والتعليمية
لجميع االطفال في وضعية إعاقة من خالل الوقوف على مستوى الخدمات المتعلقة بتوفير المؤسسات
المستقطبة و البيئة التربوية والتعليمية والمناهج الدراسية المكيفة والوسائل واالساليب المناسبة والتقنيات
المساندة وخدمات تعديل السلوك وبرامج تنمية المهارات والقدرات والخدمات الترفيهية وتكوين االطر اإلدارية
والتربوية وإدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الممارسات الصفية وتوفير الولوجيات ومشاركة االسرة
والتوزيع الجغرافي وغيرها.
جودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة :يقصد إجرائيا بجودة الخدمات التربوية والتعليمية على انها
معيار لدرجة تطابق االداء الفعلي لتلك الخدمات مع توقعات المستفيدين لهذه الخدمات .وتقاس على اساس
كونها تمثل قدرة المؤسسات التربوية والتعليمية على تلبية الحاجات التربوية والتعليمية وإشباعها بشكل
افضل ،واهتمامها بقضايا المستفيدين واسرهم واقتراحاتهم وانطباعاتهم ،ومدى رضا او عدم رضاهم بالحاجات
المقدمة.
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المنهجية واجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بتوفير الوصف الدقيق
للظاهرة المراد دراستها ،عن طريق جمع البيانات.
مجتمع الدراسة :شملت عينة الدراسة االطر االدارية والتربوية والمربين واالطر الشبه الطبية ومراكز متخصصة
آ
واولياء واباء االطفال في وضعية إعاقة وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بجهة سوس ماسة .بلغ
عدد افراد العينة االساسية في الدراسة الحالية  13 ( 50ذكور 37 ،إناث).
أ
اداة الدراسة :تمثلت ادوات الدراسة الميدانية في اداة رئيسيه هي االستمارة .حيث تكونت في شكلها النهائي
من ( )74عبارة موزعة على ( )6محاور وهي:
ّ
االول :تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .و تكون من  14عبارة.
الثاني :تكييف المناهج وتطويرها لتستجيب لحاجيات المتعلمين في وضعية اعاقة .و ّ
تكون من 13عبارة.
الثالث :دعم قدرات الموارد البشرية الفاعلة والمتدخلة في المجال التربوي .و ّ
تكون من  8عبارات.
الرابع :تنظيم وتنسيق تدخالت مختلف الفاعلين في مجال تربية وتكوين االطفال في وضعية إعاقة .و ّ
تكون
من  13عبارة.
ّ
الخامس :ضمان التعليم الجيد المنصف والدامج للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة .و تكون من12
عبارة.
السادس :جودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة للمتعلمين في وضعية إعاقة .و ّ
تكون من  14عبارة.
أ
التحقق من صدق اداة الدراسة (الستمارة) وثباتها:
صدق الستمارة :تم التحقق من صدق االستمارة من خالل عدة طرق ومنها :اعتمدت الدراسة صدق االداة
على صدق المحكمين حيث تم عرض استمارات الدراسة في صورتها االولية على الدك تور المشرف على البحث
للتحقق من مدى فعالية االستمارة وتحقيقها الهدف من الدراسة ولدقة قياسها لما وضعت من اجله .وعلى 7
محكمين من اعضاء االطر التربوية واخصائيتين نفسانيتين ،وتم حذف بعض العبارات غير المالئمة ،كما تم
تعديل بعضها ،وبلغ صدق المحكمين  ،%98مما يجعل االداة مناسبة لقياس ما وضعت من اجله.
ثبات الستمارة :لحساب ثبات االستمارة تم استخدام معامل "الفا كرو نباخ" لحساب الثبات ،واوضحت
النتائج ان جميع معامالت ثبات االبعاد مرتفعة وتراوحت قيم الثبات ما بين  0.771حتى  0.969مما يدل على
ان االداة لها ثبات مرتفع وصالحة للتطبيق.
الصورة النهائية للستمارة  :بعد حساب معاملي الصدق والثبات لالستمارة وإجراء التعديالت الالزمة ،بناء
على اقتراحات السادة المحكمين تم التوصل إلى الصورة النهائية لالستمارة ،حيث تضمنت  6محاور مختلفة
يدور كل محور منها حول عدة عبارات تعبر عن هذا المحور.
التطبيق النهائي للستمارة :تم تطبيق االستمارة المستخدمة في الدراسة الميدانية بطريقة "االتصال المباشر
بافراد العينة" .حيث تم توزيع عدد  50نسخة من االستمارات ،واستردها الباحث كلها.
المعالجة الحصائية :تم حساب المتوسطات الحسابية والمتوسطات الوزنية ،االنحراف المعياري ،الفروق
بين المتوسطات باستخدام اختبار " ت " وتحليل التباين والنسب المئوية ،معامالت االرتباط.
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عرض النتائج و تفسيرها:
سيتم عرض نتائج الدراسة بناء على تسلسل محاور الدراسة واسئلتها .وفيما يلي توضيح لهذه النتائج.
ً
اوال :اإلجابة عن السؤال االول:والذي ينصعلى" ما واقع الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية
إعاقة بالمؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة ومدى ك فايتها؟
أ
بالنسبة للمحور الول :تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار:
من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يلي:
إن نتائج تحليل المحور االول (تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية المحفزة لإلبداع
واالبتكار) ،قد حصل على متوسط عام بلغ قيمته ( ،) 3.512وانحصر بين متوسط حسابي مرتفع بلغ )(3.8
بنسبة ( )76.4وبين متوسط حسابي منخفض بلغ ( )3.15بنسبة (.)63.16
ً
إن العبارات التي حصلت على اعلى وفقا للمتوسط الحسابي لها جاءت مرتبة تنازليا ،وذلك على النحو التالي:
إن عبارة رقم  10يشارك المتعلمون في البرامج واالنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية بمتوسط
حسابي بلغ  3.802وبنسبة  .76.04ويعزو ذلك إلى مساهمة جمعيات المجتمع المدني في برمجة وإنجاز تلك
االنشطة.
والعبارة رقم  13تنفتح المؤسسة التربوية والتعليمية على محيطها الخارجي بمتوسط حسابي بلغ  3.784و
بنسبة  . 75.68ويعود ذلك إلى عقد شراكات مع جميعات المجتمع المدني ومؤسسات مختلفة باعتبار
المؤسسات التربوية فضاء عموميا منفتحا على الجميع.
والعبارة رقم  9توفر الجمعيات الفاعلة وسائل النقل للمتعلمين بمتوسط حسابي بلغ  3.734و بنسبة .74.68
ويعزو الباحث ذلك إلى انخراط بعض الجماعات الترابية ،وجمعيات المجتمع المدني في تربية وتعليم االطفال
في وضعية إعاقة .كما ان هذه الجمعيات تس تفيد من الدعم المادي لصندوق دعم صندوق التماسك االجتماعي
التابع لوزارة التضامن والمراة واالسرة والتنمية االجتماعية في إطار تدخالتها في مجال اإلعاقة.
والعبارة رقم 7يتم توسيع العرض التربوي ليغطي مجموع تراب العمالةالجهة بمتوسط حسابي بلغ  3.734و
آ
بنسبة  .74.68ويعود ذلك إلى زيادة إقبال اباء واولياء االطفال في وضعية إعاقة على التسجيل في المؤسسات
التعليمية العمومية والمراكز المتخصصة .إذ بلغت الئحة االنتظار في بعض المراكز المتخصصة المائت .مما
يحرم هذه الفئة من حقها في التربية و التعليم.
والعبارة رقم  6تستخدم المؤسسات التربوية والجمعيات الفاعلة القياس والتشخيص والتصنيف النواع
اإلعاقات و درجاتها بمتوسط حسابي بلغ  3.707و بنسبة  .74.14وقد يعزى ذلك إلى قلة االطر المتخصصة .رغم
توفر بعض هذه التخصصات لدى بعض جمعيات المجتمع المدني ،إال انها قليلة مقارنة مع ك ثرة عدد
المستفيدين منها .إضافة إلى ضعف استخدام المقاييس الحديثة في عمليات القياس و التشخيص.
والعبارة رقم 12تتوفر شروط السالمة واالمن والوقاية داخل المؤسسة بمتوسط حسابي بلغ  3.581و
بنسبة . 71.621ويرجع ذلك إلى التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين
والجمعويين.
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والعبارة رقم  8تتواجد باالقسام والمراكز المستقبلة لالطفال في وضعية سمعية وبصرية مترجم لغة اإلشارة
وطريقة "برايل" .بمتوسط حسابي بلغ  3.469وبنسبة  .69.38ويعزو الباحث ذلك إلى دور المنظمات
والجمعيات الفاعلة في المجال ،والتي توفر هذه الخدمات.
آ
والعبارة رقم  4يشارك اباء واولياء االمور احيانا في برامج و انشطة المؤسسة بمتوسط حسابي بلغ  3.459و
آ
بنسبة  .69.18ويعود ذلك إلى وعي بعض اباء واولياء امور االطفال باهمية المشاركة في تنفيذ تلك االنشطة
خصوصا المناسباتية.
والعبارة رقم  5تحسن المؤسسات التربوية المستقبلة شروط االستقبال(حق التربية) بمتوسط حسابي بلغ
 3.414وبنسبة  .68.28ويرجع ذلك إلى تفعيل الترسانة القانونية والتنظيمية واإلدارية الخاصة باالطفال في
وضعية إعاقة .وتوفير الولوجيات المعمارية .وإن كانت بوتيرة بطيئة.
والعبارة رقم 11تدرج اقسام التربية الدامجة بمشروع المؤسسة ،و تفعل مجالس المؤسسة بمتوسط حسابي
بلغ  3.374و بنسبة  .67.48ويعزو الباحث ذلك إلى ان بعض المؤسسات التعليمية العمومية تدرج اقسام
التربية الدامجة بمشروع المؤسسة ،رغم عدم تفعيله في احيان ك ثيرة .اما في المراكز المتخصصة فتفعيل
مشروع المؤسسة في مرحلة اإلنجاز .وذلك من طرف وزارة التضامن والمراة واالسرة والتنمية االجتماعية،
باعتبارها القطاع الوصي.
والعبارة رقم  14يتم تنفيذ التشريعات والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالتربية بمتوسط حسابي بلغ  3.365و
بنسبة  . 67.30ويعود ذلك إلى التزامات المملكة المغربية التي تحددها تلك التشريعات والقوانين .إضافة إلى
الترافع الذي تقوم به تحالفات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال اإلعاقة.
والعبارة رقم 3يتم تاهيل المؤسسات التربوية والتعليمية بالولوجيات المادية والتواصلية ،وتجهيزها بالوسائل
الضرورية بمتوسط حسابي بلغ 3.297و بنسبة  .65.94ويعود ذلك إلى تنفيذ قانون الولوجيات ،الذي يتضمن
مقتضيات خاصة بالولوجيات خاصة بضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم
 90 12المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  31 .92 .1المؤرخ في  17يونيو  .1992وقيام وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتجهيز تلك المؤسسات بالوسائل الضرورية.
إال انها غير كافية .اما المراكز المتخصصة فتتوفر على ولوجيات معمارية وتواصلية (لغة اإلشارة وطريقة
البرايل) ،إال ان الوسائل الضرورية فال تتوفر بشكل كاف .وضعف استخدام الوسائل الحديثة.
والعبارة رقم  1يقوم الفريق المتعدد االختصاصات بمهامه بمتوسط حسابي بلغ  3.297و بنسبة  .65.94ويعزو
الباحث ذلك إلى غياب هذا الفريق اصال في المؤسسات التعليمية العمومية او الخصوصية اللهم ما توفره
بعض الجمعيات الشريكة .وفي المراكز المتخصص ة والجمعيات الفاعلة ،يقوم هذا الفريق بمهامه اتجاه
المستفيدين من مختلف الخدمات .إال ان هذا الفريق ينقصه التنظيم والتنسيق والتعاون والتكامل.
والعبارة رقم  2توضع جسور بين المراكز المتخصصة و المدارس بمتوسط حسابي بلغ  3.158وبنسبة .63.16
ويعود ذلك إلى غياب التنسيق بين الجهات المؤسساتية والجمعوية المعنية بتربية وتعليم االطفال في وضعية
إعاقة.
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و الجدير بالذكر ان تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية وخصوصا البيئة المعمارية المادية
(الفضاءات والمرافق والتجهيزات) القسام التربية الدمجة وبالمراكز المتخصصة وبالمؤسسات التعليمية
الخصوصية .وكذلك البيئة التواصلية والتفاعلية تك تسي اهمية قصوى لتكون محفزة ومبدعة وتتميز باالبتكار.
المحور الثاني :تكييف المناهج وتطويرها لتستجيب لحاجيات المتعلمين في وضعية اعاقة.
من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يلي:
إن نتائج تحليل المحور الثالث تكييف المناهج وتطويرها لتستجيب لحاجيات المتعلمين في وضعية اعاقة،
قد حصل على متوسط عام بلغ قيمته ( ،)3.612محصور بين متوسط حسابي مرتفع بلغ ( )4.144بنسبة
( )82.88و بين متوسط حسابي منخفض بلغ ( )3.239بنسبة (. )64.78
ً
إن العبارات التي حصلت على اعلى وفقا للمتوسط الحسابي لها جاءت مرتبة تنازليا ،وذلك على النحو التالي:
العبارة رقم ( )6يتم تدبر الفضاءات داخل المؤسسات التربوية والتعليمية بطريقة مالئمة بمتوسط حسابي
بلغ 4.144و بنسبة  .82.88ويرجع ذلك إلى تجربة االطر اإلدارية والتربوية وجمعيات المجتمع المدني في
المجال.
والعبارة رقم ( )12تعتمد االستقاللية وتغيير او تعديل السلوك في العملية التربوية بمتوسط حسابي بلغ
 3.892و بنسبة .77.84ويعزو الباحث ذلك إلى توفر جل جمعيات المجتمع المدني على اخصائيين نفسانيين
واخصائيين في التقويم النفسي الحركي ،تقدم خدماتها لالطفال سواء في المؤسسات التعليمية العمومية او في
المراكز المتخصصة.
والعبارة رقم ( )5يدبر الزمن المدرسي بالمؤسسات التربوية بشكل مناسب بمتوسط حسابي بلغ  3.770و
بنسبة  . 75.40ويعود ذلك إلى تنفيذ النصوص التشريعية المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات
التعليمية العمومية ،وفي المؤسسات التعليمية الخصوصية فيطبق الزمن المدرسي العادي .اما في المراكز
المتخصصة فيخضع لتكييف مالئم.
آ
والعبارة رقم ( )10يعتمد اسلوب التحفيز والتعزيز الفوري من حين الخر بمتوسط حسابي بلغ  3.752و بنسبة
 .75.04ويعزو ذلك إلى استخدام بعض الجمعيات الفاعلة لطريق ) (ABAمع اطفال التوحد .كما يتم اعتماد
اسلوب التحفيز المعنوي .وكذلك يشارك المتفوقون من االطفال في وضعية إعاقة في حفل التميز السنوي،
وتمنح لهم جوائز.
والعبارة رقم ( )8تراعى الفروق الفردية بين االطفال بمتوسط حسابي بلغ  3.676و بنسبة .73.52ويرجع ذلك
إلى تفيئ االطفال إلى مجموعات حسب نوع ودرجة اإلعاقة.
والعبارة رقم ( )9يفعل المشروع البيداغوجي الفردي والمشروع التربوي الفردي بمتوسط حسابي بلغ  3.662و
بنسبة  .73.24ويعزو ذلك إلى تفعيل المشروع التربوي الفردي في بعض المراكز المتخصصة .والمشروع
البيداغوجي التربوي ببعض المؤسسات التعليمية (اقسام التربية الدامجة) وإن كان بشكل مختصر .وغياب تام
لهذا المشروع بالمؤسسات التعليمية الخصوصية.
والعبارة رقم ( )13يكسب االطفال معلومات جنسية صحيحة وكافية بمتوسط حسابي بلغ  3.613و بنسبة
 .72.26ويعود ذلك إلى تنفيذ مض امين المنهاج الدراسي الذي يتضمن بشكل ضمني بعض المعلومات حول
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آ
التربية الجنسية .فيما يخص المراكز المتخصصة ،فتقام ورشات تكوينية من حين الخر للمربين حول
آ
الموضوع .وتغيب الورشات التحسيسية والتوعوية لالباء واولياء االمور حول كيفية التعامل مع االطفال
آ
المراهقين علما بانهم يمرون من نفس مراحل نمو االخرين.
والعبارة رقم ( )11يتم استخدام تقنيات تربوية مناسبة ،ويستعمل التعلم عن طريق اللعب والممارسة
بمتوسط حسابي بلغ  3.586و بنسبة  .71.72ويعود ذلك إلى ضعف التكوين االساس والتكوين المستمر.
وضعف في استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
والعبارة رقم( )1تتوفر الحاجات التربوية بما يتناسب واحتياجات المتعلمين ويعزز قدراتهم وينمي مواهبهم
بمتوسط حسابي بلغ  3.455و بنسبة  . 69.10ويعود ذلك إلى اعتماد معلومات ومهارات واتجاهات وقيم بشكل
عام ال تراعي الفروق الفردية وال تقيس القدرات والمواهب .إضافة إلى ضعف االشتغال بالمشروع التربوي
الفردي والمشروع البيداغوجي الفردي ،الذين يراعيان الفروق الفردية.
والعبارة رقم ( )4يتم ضبط ومالءمة وتكييف المنهاج الدراسي واساليب التربية والتعليم والمراقبة المستمرة
واالمتحانات اإلشهادية بمتوسط حسابي بلغ  3.423وبنسبة  .68.46ويعزو ذلك إلى ضعف التكوين المستمر
والتاطير والمواكبة التربوية للفاعلين المباشرين .وتبقى نسبة المتعلمين المستفيدين من تكييف المراقبة
المستمرة واالمتحانات اإلشهادية قليلة .بالرغم من تواجد مذكرات وزارية في هذا الشان .اما في بعض المراكز
المتخصصة فتك تفي ببعض التقارير البسيطة في انتقال االطفال بين القاعات او االفواج وال توظف الطرق
العلمية.
والعبارة رقم ( )3تجهز المؤسسات التربوية والتعليمية بالمعينات الديداك تيكية المالئمة لحاجات المتعلمين
بمتوسط حسابي بلغ  3.374و بنسبة  .68.48ويرجع ذلك إلى التفاوت ما بين المؤسسات ،فبعضها يتوفر على
معينات ديداك تيكية حديثة ومالئمة ،واخرى ال تتوفر عليها .إضافة الى ضعف استعمال التكنولوجيا الحديثة.
والعبارة رقم ( )2تستعمل طرق نشطة في التربية والتعليم بمتوسط حسابي بلغ  3.374و بنسبة  .67.48ويعزو
ذلك إلى استعمال طرق تقليدية .إضافة إلى ضعف التكوين المستمر.
والعبارة رقم ( )7تستخدم تقنية التكنولوجيا الحديثة في إعداد و تنفيذ البرامج التربوية والتدريس بمتوسط
حسابي بلغ  3.239و بنسبة  .64.78ويعود ذلك إلى ضعف التمويل ،وعدم تملك تقنيات االستخدامعند بعض
الفاعلين .وكذلك إلى طغيان التقنيات التقليدية.
المحور الثالث :بالنسبة للمحور الثالث دعم قدرات الموارد البشرية الفاعلة والمتدخلة في المجال التربوي.
من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يلي:
إن نتائج تحليل المحور الثالث دعم قدرات الموارد البشرية الفاعلة والمتدخلة في المجال التربوي ،قد حصل
على متوسط عام بلغ قيمته ( ،)3.708محصور بين متوسط حسابي مرتفع بلغ ( )3.919بنسبة ( ،)78.38%و
بين متوسط حسابي منخفض بلغ ( )3.5بنسبة (.)70%
ً
إن العبارات التي حصلت على اعلى وفقا للمتوسط الحسابي لها جاءت مرتبة تنازليا ،وذلك على النحو التالي:
العبارة رقم 3تعدل الم سميات من لفظ معاقين إلى لفظ ذوي اإلعاقة إلى عبارة ذوي االحتياجات الخاصة
واخيرا الطفل في وضعية إعاقة بالمؤسسات التعليمية .بمتوسط حسابي بلغ 3.919و بنسبة .78.381ويعزو
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آ
الباحث ذلك إلى الحمالت التحسيسية والتوعوية التي تقام من حين الخر بالمؤسسات التربوية والتعليمية.
ويتم توحيد استعمال لفظة "االطفال في وضعية إعاقة" من طرف القطاعات الوصية على اإلعاقة الذي يرتبط
بالمقاربة االجتماعية لإلعاقة.
والعبارة رقم  4تحارب التمثالت والصور النمطية والمواقف واالتجاهات السلبية عن االعاقة بالمؤسسات
وخارجها .بمتوسط حسابي بلغ  3.851و بنسبة  .77.021ويعود ذلك إلى دور بعض المنظمات والجمعيات
الفاعلة في القيام بحمالت توعوية ،تساهم في تغيير واالتجاهات والمواقف السلبية .وإن كانت مواقف بعض
آ
االباء والمسؤولين التزال سلبية.
والعبارة رقم 1تدرج مواضيع اإلعاقة في الجامعات ،وتشجع البحوث والدراسات حول اإلعاقة .بمتوسط
حسابي بلغ  3.698و بنسبة  . 73.96ويرجع الباحث ذلك إلى ارتباطها بشعبة علم االجتماع دون غيرها .ويطغى
عليها الطابع النظري.
والعبارة رقم 7يخضع المتدخلون االساسيون في الفعل البيداغوجي للتكوين على مستوى المؤسسات التربوية
والتعليمية .بمتوسط حسابي بلغ 3.698و بنسبة  .73.96ويعزو الباحث ذلك إلى قلة الدورات التكوينية التي
تبرمجها القطاعات الوصية.
والعبارة رقم 2يتم التاطير والمواكبة للمؤسسات التعليمية في مجال التربية الدامجة بمتوسط حسابي
بلغ 3.739و بنسبة  .74.78ويعود ذلك إلى غياب مؤطرين متخصصين في مجال اإلعاقة وضعف التاطير
التربوي.
العبارة رقم 8يتم توفير االطر التربوية لجميع المؤسسات المحتضنة القسام التربية الدامجة بشكل كاف.
بمتوسط حسابي بلغ  3.613و بنسبة  .72.26ويعزو الباحث ذلك إلى الخصاص المسجل في االطر التربوية.
إضافة إلى إعطاء بعض المسؤولين االولوية لالقسام االخرى.
العبارة رقم  5تدرج وحدات اإلعاقة بمركز تكوين المفتشين ومراكز مهن التربية و التكوين بمتوسط حسابي
بلغ 3.653و بنسبة .73.06ويرجع ذلك إلى ضعف إدراج المجزوءات الخاصة باإلعاقة بتلك المراكز .بل لم يعد
برمجتها بمراكز مهن التربية و التكوين مؤخرا.
العبارة رقم  6يتم تقييم اداء الفاعلين بشكل منتظم بمتوسط حسابي بلغ  3.500وبنسبة  .70.00ويعود ذلك
إلى قلة المؤطرين المتخصصين .وغياب اهداف واضحة من عملية التقييم.
المحور الرابع :بالنسبة للمحور الرابع تنظيم وتنسيق تدخالت مختلف الفاعلين في مجال تربية وتكوين
االطفال في وضعية إعاقة.
من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يلي:
إن نتائج تحليل المحور الرابع تنظيم وتنسيق تدخالت مختلف الفاعلين في مجال تربية وتكوين االطفال في
وضعية إعاقة ،قد حصل على متوسط عام بلغ قيمته ( ،)3.948محصور بين متوسط حسابي مرتفع بلغ
( )4.26بنسبة ( )85.22و بين متوسط حسابي منخفض بلغ ( )3.64بنسبة (.)72.98
إن العبارات التي حصلت على اعلى وفقا للمتوسط الحسابي لها جاءت مرتبة تناز ًليا ،وذلك على النحو التالي:
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العبارة رقم 3تساهم الجمعيات الفاعلة والقطاع الخاص في تحسين بيائت التعلم واستيعاب االطفال في
التعليم االولي و باقي االسالك التعليمية .بمتوسط حسابي بلغ 4.261و بنسبة .85.22ويعزو الباحث ذلك إلى
اتفاقيات الشراكة المبرمة في المجال .إضافة الى دينامية الجمعيات وتجربتها .إال ان تجربة التعليم االولي لم
تراوح مكانتها بعد ،رغم نضج الفكرة.
والعبارة رقم 7تدعم المؤسسات التربوية من طرف الشركاء لسد جوان ب النق ص بمتوسط حسابي بلغ  4.243و
بنسبة  .84.86ويرجع ذلك إلى دور الشركاء كالجماعات الترابية والجمعيات الفاعلة التي توفر وسائل النقل
لالطفال ذهابا وايابا .وتوفير المربين المساعدين والفريق المتعدد االختصاصات .وقيامها بانشطة وبرامج
اجتماعية وثقافية وترفيهية.
والعبارة رقم  6تقام الحمالت التحسيسية الخاصة باإلعاقة بمتوسط حسابي بلغ  4.099و بنسبة .81.98ويرجع
ذلك إلى دور بعض المنظمات والجمعيات الفاعلة .رغم قلتها وضعف جودتها.
والعبارة رقم  12تساهم جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في تطوير برامج الوقاية والتدخل المبكر للحد من
اإلعاقة .بمتوسط حسابي بلغ  4.090و بنسبة  .81.80ويعزى ذلك إلى قلة المتخصصين في مجال برامج الوقاية
والتدخل المبكر .وك ثرة مهامهم.
والعبارة رقم  13يوجد ضعف في دور وسائل اإلعالم في تنمية وعي المجتمع وتشجيع التعليم لالطفال في
وضعية إعاقة .بمتوسط حسابي بلغ  4.086و بنسبة  .81.72ويعود ذلك إلى طغيان البرامج ذات الطابع
المنسباتي (اليوم العالمي لالشخاص المعاقين واليوم الوطني لالشخاص المعاقين) .إضافة إلى عدم استعمال
احيانا المفاهيم الحديثة حول اإلعاقة.
والعبارة رقم  10تس تثمر الجهات الفاعلة في مش اريع تربوية مالئمة وذات طاب ع محلي بمتوسط حسابي
بلغ 3.951و بنسبة  .79.02ويرجع ذلك إلى وعي تلك الجهات باهمية االستثمار في المجال .إضافة إلى تنزيل
االلتزامات الخاصة بالتشريعات والقوانين ذات الصلة.
والعبارة رقم  4تقدم برامج الدعم التربوية واالجتماعية .بمتوسط حسابي بلغ  3.905و بنسبة  .78.10ويعزى
ذلك إلى مساهمة بعض الجمعيات الفاعلة في تقديم الدعم التربوي للمتعلمين .كما تقدم ايضا مختلف انواع
الدعم االجتماعي كالنقل والتغذية واالنشطة االجتماعية .ويقدم القطاع الوصيالمنح الخاصة بالمبيت والتغذية
واللوازم المدرسية.
والعبارة رقم  5يتم المطالبة بإعمال حق االطفال في التربية من طرف جمعيات المجتمع المدني .بمتوسط
حسابي بلغ 3.892و بنسبة .77.84ويعود ذلك إلى اهتمام بعض الجمعيات بمواكبة بعض حاالت االطفال غير
الممدرسين او المنقطعين عن الدراسة .والتدخل لدى الجهات المهنية.
و العبارة رقم  2يعبا الفاعلون على كل المستويات من اجل ضمان تربية و تكوين جيدين لالطفال في وضعية
إعاقة بمتوسط حسابي بلغ  3.878و بنسبة  .77.56ويعزى ذلك إلى ضعف تعبئة بعض الفاعلين .إضافة الى
آ
ضعف اال ليات واإلمكانيات.
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والعبارة رقم  1يتم التنسيق والتواصل والتعاون والشراكة مع مختلف المتدخلين والمعنيين لتلبية مختلف
الحاجات التربوية والتعليمية بمتوسط حسابي بلغ 3.860و بنسبة .77.20يعود ذلك إلى ضعف التنسيق وعدم
تحيين بعض الشراكات .وغياب اطر خاصة بالتواصل لدى الجمعيات.
والعبارة رقم  8تعالج جل القضايا المرتبطة بتربية االطفال في وضعية إعاقة من طرف المسؤولينبمتوسط
حسابي بلغ 3.761وبنسبة .75.22ويعزى ذلك إلى تعدد القضايا .وغياب إرادة سياسية لدى البعض .إضافة الى
ضعف اإلمكانيات.
والعبارة رقم  9يتم توفير اإلحصائيات الالزمة المتعلقة باإلعاقة .بمتوسط حسابي  3.649بلغ وبنسبة .72.98
يعود ذلك إلى غياب آاليات إحصائية ومتخصصين في المجال .إضافة الى غياب معايير تحديد اإلعاقات
ودرجاتها.
والعبارة رقم  11يضعف الدور التطوعي المجتمعي في مجال تلبية الحاجات التربوية بمتوسط حسابي 3.649
بلغ وبنسبة  .72.98يرجع ذلك إلى عدم الوعي باهمية التطوع في المجال .إضافة إلى غياب قوانين تؤطر عملية
التطوع بمختلف المؤسسات التربوية والتعليمية.
المحور الخامس :بالنسبة للمحور الخامس ضمان التعليم الجيد المنصف والدامج للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة :جدول ( )8متوسط االستجابة لكل عبارة واالنحراف والنسبة المئوية بالنسبة للمحور الرابع:
من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يلي:
إن نتائج تحليل المحور ،قد حصل على متوسط عام بلغ قيمته ( ،)4.164محصور بين متوسط حسابي مرتفع
بلغ ( )4.396بنسبة ( )87.92و بين متوسط حسابي منخفض بلغ ( )3.97بنسبة (.)79.46
إن العبارات التي حصلت على اعلى وفقا للمتوسط الحسابي لها جاءت مرتبة تناز ًليا ،وذلك على النحو التالي:
العبارة رقم  2تهمش المراكز المتخصصة االطفال وتقوم بعزلهم .بمتوسط حسابي بلغ 4.396و بنسبة.87.92
يعزو الباحث ذلك إلى انغالق المراكز المتخصصة على نفسها ،واستقبالها الطفال في وضعية إعاقة باختالف
آ
إعاقاتهم ودرجاتها .مما يؤدي إلى حرمانهم من الدمج اال كاديمي واالجتماعي رفقة االخرين.
والعبارة رقم  8تفعل المؤسسات التعليمية مفهوم التربية الدامجة .بمتوسط حسابي بلغ 4.257وبنسبة .85.14
يعود ذلك إلى كون التربية الدا مجة مفهوما حديثا في المنظومة التربوية .ويعمل القطاع الوصي على التربية
جاهدا على تفعيله.
والعبارة رقم  11يحرص االطر اإلدارية والتربوية في المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة على معاملة
االطفال في وضعية إعاقة ً
بعيدا عن الشفقة و العطف .بمتوسط حسابي بلغ 4.252و بنسبة.85.04
آ
والعبارة رقم  1يقيم االطفال في وضعية إعاقة عالقات صداقة مع زمالئهم االخرين .بمتوسط حسابي
بلغ 4.252و بنسبة  .86.40ويرجع ذلك إلى مشاركة االطفال في وضعية إعاقة مع بعضهم البعض في القيام
بانشطة مشتركة داخل المراكز المتخصصة او خارجها.
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والعبارة رقم  3توسع الخدمات االجتماعية مثل النقل وبرنامج "تيسير" والمنح بمتوسط حسابي بلغ 4.221و
بنسبة  .83.16ويعزى ذلك إلى انخراط الجمعيات في توفير تلك الخدمات مقابل استفادتها من صندوق دعم
التماسك االجتماعي .اضافة الى توقير وزارة التربية الوطنية لمنح (الداخلي) للمتعلمين ذوي االعاقة السمعية.
والعبارة رقم  10ترتفع نسبة ولوج الفتيات إلى االسالك التعليمية باستمرار .بمتوسط حسابي بلغ 4.158و
آ
آ
بنسبة .83.16يعزى ذلك إلى وعي االباء واالولياء بضرورة تمدرس الفتيات اسوة بباقي االطفال االخرين .إضافة
الى توفير وسائل النقل التي تحد من مخاوفهم.
والعبارة رقم 12تراعى الفروق الفردية في التعلم و االك تساب .بمتوسط حسابي بلغ 4.149و بنسبة .82.98يعود
ذلك إلى ضعف تفعيل المشروع الفردي والبيداغوجي والمشروع التربوي الفردي اللذين يراعيان الفروق
الفردية.
والعبارة رقم  7يتم خفض نسبة الهدر المدرسي في صفوف االطفال في وضعية إعاقة .بمتوسط حسابي
بلغ 4.126و بنسبة .82.52ويعود ذلك إلى توسيع العرض التربوي ،ومتابعة االطفال في وضعية إعاقة في
جميع االسالك التعليمية ،وتوفير الدعم االجتماعي (وسائل النقل) ،والمنح.
والعبارة رقم  6تستوعب المؤسسات التربوية والتعليمية جميع االطفال الذين هم في سن التمدرس بمتوسط
حسابي بلغ 4.099و بنسبة .81.98يرجع ذلك إلى دور الجمعيات التي تعمل على توفير وسيلة النقل .إضافة إلى
توسيع بنية اقسام التربية الدامجة في المؤسسات التعليمية .إال ان المراكز المتخصصة التزال عاجزة عن
استقطاب جميع االطفال نظرا لمحدودية طاقتها االستيعابية ،وزيادة الطلبات.
والعبارة رقم  4يقاس اداء المؤسسات التربوية باستمرار .بمتوسط حسابي بلغ 4.068و بنسبة .81.36يرجع
ذلك إلى غياب متخصصين ووسائل القياس .وإلى عدم استثمار نتائج القياس.
والعبارة رقم  5توفر وزارة الصحة الفريق المتعدد التخصصات .بمتوسط حسابي بلغ 4.027و بنسبة.80.54
يعزى ذلك إلى ضعف انخراط وزارة الصحة في توفير مختلف التخصصات.
والعبارة رقم  9يساهم الشركاء في توفير التعليم االولي .بمتوسط حسابي بلغ 3.973و بنسبة .79.46يعود ذلك
إلى كون تجربة توطين اقسام التعليم االولي لالطفال في وضعية إعاقة التزال قيد الدراسة.
ثانيا  :اإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على "ما مدى جودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة
للمتعلمين في وضعية اعاقة؟"
المحور السادس جودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة للمتعلمين في وضعية إعاقة:
من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يلي:
إن نتائج تحليل المحور السادس جودة الحاجات التربوية والتعليمية لالطفال في وضعية إعاقة ،قد حصل
على متوسط عام بلغ قيمته ( ،)3.512محصور بين متوسط حسابي مرتفع بلغ ( )3.8بنسبة ( )76.4و بين
متوسط حسابي منخفض بلغ ( )3.15بنسبة (.)63.16
ً
إن العبارات التي حصلت على اعلى وفقا للمتوسط الحسابي لها جاءت مرتبة تنازليا ،وذلك على النحو التالي:
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آ
إن العبارة رقم  10يرضى المتعلمون واباؤهم واولياء امورهم عن الخدمات التربوية المقدمة ويثقون في
المؤسسات التربوية بمتوسط حسابي بلغ  3.802و بنسبة  .76.04ويعزو الباحث ذلك إلى مالمساتهم للنتائج
المحققة ،إن على مستوى الدمج المدرسي او االستقاللية او المهارات الحياتية او التواصل وتعديل السلوك.
والعبارة رقم  9تبرم الشراكة ويتم التعاون بين المؤسسة التربوية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني
واالسرة بمتوسط حسابي بلغ  3.784و بنسبة . 75.68ويعود ذلك إلى تواجد جمعيات متخصصة وفاعلة وذات
تجربة .إضافة إلى تواجد منسقين إقليميين لملف التربية الدامجة بجميع المديريات اإلقليمية للوزارة يقومون
بالتدبير اإلداري والتربوي لذلك الملف.
والعبارة رقم  6يتم توسيع الطاق ة االس تيعابية الستقبال االطفال بمتوسط حسابي بلغ 3.734و بنسبة.74.68
ويعزى ذلك إلى التزامات المملكة المغربية الخاصة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتربية االطفال في وضعية
إعاقة .وكذلك الى حمالت التوعية والتحسيس والترافع الذي تقوم بها تحالفات وجمعيات المجتمع المدني
الفاعلة.
والعبارة رقم 7يتم حماية المتعلمين من كل إساءة بمتوسط حسابي بلغ 3.734و بنسبة .74.68ويرجع ذلك
تحسيس الفاعلين بخطورة اإلساءة باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون .إضافة الى تك ثيف عمليات المراقبة
خصوصا في المراكز المتخصصة.
والعبارة رقم  5يتابع المتعلمون مسارهم الدراسي في جميع االسالك التعليمية بمتوسط حسابي بلغ 3.707و
بنسبة .74.14ويعود ذلك إلى متابعة جل االطفال في وضعية إعاقة تربيتهم ودراستهم سواء في المؤسسات
التعليمية بالنسبة لذوي اإلعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية والصعوبات التعلم والتوحد .وبالمراكز
المتخصصة بالنسبة لمتعددي اإلعاقات.
والعبارة رقم 11يتم تقوية ك فاءة االطر اإلدارية وتطوير الممارسات المهنية باستمرار بمتوسط حسابي بلغ581.3
آ
و بنسبة .71.621ويعزى ذلك إلى قيام الجهات الوصية بورشات تكوينية من حين الخر .إال انها لم تستطع
تغطية جميع الفاعلين .إضا فة إلى غياب مؤطرين متخصصين في مجال تربية االطفال في وضعية إعاقة.
والعبارة رقم 12تقدم البرامج الطبية والشبه الطبية والتاهيلية للمتعلمين .بمتوسط حسابي بلغ 3.469و
بنسبة . 69.38ويرجع ذلك إلى فئة عريضة من المتعلمين الذين يستفيدون من خدمات الجمعيات الفاعلة
والتي تستفيد من صندوق دعم التماسك االجتماعي سواء في اقسام التربية الدامجة او المراكز المتخصصة.
لكن تلك البرامج تحتاج إلى قياس مدى جودتها.
آ
والعبارة رقم  8يتم إنصاف وتكافؤ فرص االطفال في وضعية إعاقة في التربية مع االخرين بمتوسط حسابي
بلغ 3.459و بنسبة .69.18ويعود ذلك إلى تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بتربية االطفال في وضعية
إعاقة .إضافة إلى التغيير الملحوظ على مستوى تغيير المواقف واالتجاهات اتجاه قضايا اإلعاقة.
والعبارة رقم 2تستخدم التكنولوجيا واالتصال داخل المنظومة التربوية بمتوسط حسابي بلغ 3.414و
بنسبة .68.28ويرجع ذلك إلى ضعف التمويل واستخدام الوسائل التقليدية.
والعبارة رقم  13يتم تكييف المناهج والبرامج والمحتوى وطرائ ق واساليب التدريس والتق ويمات واالمتحانات
بمتوسط حسابي بلغ 3.374و بنسبة .67.48ويعزى ذلك إلى ضعف التاطير وقلة تجربة بعض االطر التربوية في
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مجال تدريس هذه الفئة .إضافة إلى غياب مراجع مكيفة وجاهزة .كما ان جميع طلبات تكييف االمتحانات
المقدمة للجهات المختصة ،يتم االستجابة لها بشكل إيجابي.
والعبارة رقم  1يتم مالئمة البني ة التحتي ة للمؤسسات التعليمية .بمتوسط حسابي بلغ 3.365و بنسبة.67.30
ويرجع ذلك إلى ضعف في التصاميم المعمارية التي ال تاخذ بعين االعتبار احتياجات االطفال في وضعية
إعاقة ،والمرافق الصحية الالزمة ،وضعف الوسائل التعليمية ،والمناهج الدراسية غير المالئمة والمكيفة.
وكذلك ضعف استخدام التكنولوجيا واالنترنت ،وضعف توفير بيئة عمل سليمة ومشجعة تركز على الطفل
ورغباتهواحتاجاته.
والعبارة رقم  4يلبي النظام التربوي االحتياجات التربوية والتعليمية الفردية والمتنوعة لمختلف فائت اإلعاقة
ويزيد اإلحساس بالرضا لدى جميع العاملين في المؤسسات بمتوسط حسابي بلغ 3.297و بنسبة .65.94ويعزى
ذلك إلى ضعف ضبط ومالءمة وتكييف المن اهج الدراسية .إضافة إلى ضعف القياس والتشخيص لفائت
ودرجات اإلعاقات.
والعبارة رقم  14تنجز الدراسات و البحوث اال كاديمية والتطبيقية عن اإلعاقة .بمتوسط حسابي بلغ 3.297
وبنسبة  .65.94ويعود ذلك إلى ضعف التاطير .إضافة إلى ان الدراسات والبحوث المنجزة يطغى عليها الطابع
النظري.
والعبارة رقم  3تهتم المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة
بمفهوم التخطيط االستراتيجي لالرتقاء بالجودة وتعتبرها اساسية بمتوسط حسابي بلغ  3.158وبنسبة .63.16
ويعزى ذلك إلى ان غياب التخطيط االستراتيجي ،واالطر المؤهلة في مجال التخطيط االستراتيجي خصوصا في
المراكز المتخصصة.
النتائج العام للدراسة الميدانية:
اشارت الدراسة إلى ان هناك عددا كبيرا من نقاط القوة في المنظومة التربوية لالطفال في وضعية إعاقة بجهة
سوس ماسة يجب تعزيزها ودعمها ،وقد جاءت تلك النقاط في المراتب المتقدمة الستجابات افراد العينة .إال
ان هناك نقط سلبية في واقع وك فاية وجودة الحاجات المقدمة لتلك الشريحة جاءت مرتبة في المراتب
المتاخرة.
وبصورة إجمالية ،وفي ضوءالنتائج التي سبقت اإلشارة إليها ،ومسح الواقع ،يتضح ان جميع المتوسطات
للمحاور المتضمنة في اداة الدراسة وهي تحسين البيئة التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية المحفزة
لإلبداع واالبتكار ،وتكييف المناهج وتطويرها لتستجيب لحاجيات المتعلمين في وضعية إعاقة ،و دعم قدرات
الموارد البشرية الفاعلة والمتدخلة في المجال التربوي ،و تنظيم وتنسيق تدخالت مختلف الفاعلين في مجال
تربية وتكوين االطفال في وضعية إعاقة ،وضمان التعليم الجيد المنصف والدامج للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة ،وجودة الحاجات التربوية والتعليمية المقدمة للمتعلمين في وضعية إعاقة .قد تراوحت
( ،)3.742وهي قيمة تتعدى متوسط ( )3التي تم اعتمادها نقطة قطع للداللة على واقع الحاجات التربوية
والتعليمية المقدمة لالطفال في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة ومدى ك فايتها وجودتها.
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إن السعي نحو توفير البرامج والخدمات التربوية والتعليمية المقدمة لالطفال في وضعية إعاقة وتطويرها
وتحسين جودتها ضرورة ملحة ،وحق في ضوء ما اقرته التشريعات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة
باالشخاص في وضعية إعاقة .كما انها اضحت ضرورية لتلبية احتياجات هذه الفائت .وكذلك العمل على
تطويرها لتحقيق خدمة نوعية ذات جودة.
توصيات :في ضوء الدراسة الحالية ،يوصي الباحث بما يلي:
ماسسة الفريق المتعدد التخصصات بمعية كافة الشركاء وتمكينه من القيام بمهامه؛وضع جسور واضحة بين المراكز المتخصصة و المدارس؛تصميم وإنتاج طرق نشطة في التربية و التعليم؛توظيف تقنية التكنولوجيا الحديثة في إعداد و تنفيذ البرامج التربوية والتدريس؛ضرورة إدراج وحدات اإلعاقة بمركز تكوين المفتشين ومراكز مهن التربية والتكوين؛اهمية تاهيل الفاعلين وإجراء تقييم الدائهم بشكل منتظم؛توفير اإلحصائيات الالزمة المتعلقة باإلعاقة؛تقوية الدور التطوعي المجتمعي في مجال تلبية الحاجات التربوية؛اهمية مساهمة الشركاء في توفير التعليم االولي؛ضرورة تكييف النظام التربوي وتاهيله ليلبي االحتياجات التربوية و التعليمية الفردية والمتنوعة لمختلففائت اإلعاقة؛
آ
اهمية زيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاملين في المؤسسات واالباء ،اتجاه عملية تربية وتعليم االطفالفي وضعية إعاقة؛
إنجاز الدراسات و البحوث اال كاديمية والتطبيقية عن اإلعاقة.قائمة المراجع :
 السريع ،إحسان ( .)2011فاعلية الخدمات المقدمة في مؤسسات التربية الخاصة في االردن في ضوء نتائج تقويم الحاجاتللمستفيدين من هذه الخدمات ،اطروحة دك توراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدارسات العليا .االردن.
 طيوش ،محمود ،ودرويش ،رمضان ،وحسين ،محمود ( .)2011منظور إدارة الجودة الشاملة واثره على اداء مدارس التعليماالساسي (ح ) 2دراسة ميدانية في محافظة الالذقية .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.117-137 ،)2( 33 ،
الالذقية ،سورية.
 الوابلي ،عبد هللا ( .)2006من اهج التربية الخاصة في ظل المستجدات الحديثة .ملتقى واقع التربية الخاصة في المملكة العربيةالسعودية 20_19 .صفر .مركز الملك فهد الثقافي الرياض..
 الخطيب ،جمال ،الحديدي ،منى ( .)2007المدخل الى التربية الخاصة .دار الفالح ،العين :اإلمارات العربية المتحدة. الخطيب ،جمال .) 2004( .تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية مدخل إلى مدرسة الجميع .عمان،االردن :دار وائل للطباعة والنشر.
 الشريف ،عبد هللا بن فهد( 1426ه) .المشكالت التي تواجه التربية الخاصة وسبل التغلب عليها  -مع دراسة صعوبة التعلم عندالتالميذ .مجلة المعرفة .العدد .152
 الصمادي ،جميل .السرطاوي ،عبد العزيز .) 2001( .تقويم فاعلية مراكز التربية الخاصة في دولة االمارات العربية المتحدة.مجلة جامعة الملك سعود ،مجلد .165 -129 ،13
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) المتطلبات الرئيسية للدمج الشامل لالطفال غير العاديين في مدارس التعليم العام كمحور2005(  عادل عبد هللا محمد، جامعة بنى سويف، مجلة كلية التربية،اساسى في سياسات التنمية البشرية بقطاع ذوي االحتياجات الخاصة رؤية مستقبلية
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أ
أ
أثر ألتقويم ألتربوي ألمكيف في تطوير ألمهارأت أل كاديمية للتالميذ ألديسليكسيين ألمستوى ألرأبع
أبتدأئي نموذجا.
“The impact of pedagogical evaluation adapted on the development of academic skills for
”dyslexic students Of the fourth grade in the elementary school.
ا .محمد الشتاوي
مفتش بوزارة التربية الوطنية المغربية
د .محمد ليسيكي
آ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية/جامعة ابن زهر – اكادير -المغرب
مقدمة:
يعتبر الفعل القرائي من اهم المهارات التي تستهدف المدرسة االبتدائية إكسابها للمتعلم في هذه المرحلة
العمرية ،ويتم االشتغال عليها كهدف رئيسي على اعتبار انها هي المدخل االساسي لالنفتاح على باقي التعلمات
االخرى من علوم وفنون وغيرها ،وهذا ما جعل الباحثين يهتمون بشكل متزايد بالديسليكسيا سواء من
الناحية العصبية او المعرفية او التربوية ،لكونها تدخل ضمن مسمى "اإلعاقة الخفية" والتي يتميز اصحابها
بذكاء متوسط او فوق المتوسط ،وال يعاني من اي عجز اوقصور ظاهر ،وبالتالي يصعب الكشف داخل
الفصول الدراسية عن هؤوالء االطفال لعدم وجود مقاييس تشخيصية رسمية تتبناها وزارة التربية الوطنية
المغربية ،وبالتالي ينظر إليهم كمتمدرسين مهملين لواجباتهم المدرسية او ال رغبة لديهم في التعلم ،مما يزيد
من احتمالية اتخاذ هؤوالء االطفال لمواقف سلبية من المدرسة والتمدرس عموما.
من جهة اخرى نجد ان التقويمات التربوية بمختلف انواعها بالمدرسة تكون موحدة بين تالمذة المستوى
الدراسي الواحد ،فيطلب من المتعلم الديسليكسي قراءة النصوص القرائية اثناء تقويمه في مكون القراءة مثال
إسوة بزمالئه " االسوياء" وهو االمر الذي يضرب عرض الحائط مبداي اإلنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع
المتعلمين.
وسنركز خالل دراستنا هذه على الجانب التربوي وبالتحديد في شقه التقويمي ،حيث تبدو لنا مشروعية طرح
االسئلة التالية:
هل يكون التقويم التربوي مدخال من مداخل التخفيف من حدة الديسليكسيا؟
هل الممارسات التقويمية الحالية بالمدرسة المغربية تراعي الفوارق الفردية بين المتعلمين؟
هل يمكن للتقويمات التربوية المكيفة ان تؤثر إيجابا في تطور المهارات االكاديمية للتالميذ الديسليكسيين؟
ومن خالل هذه االسئلة الفرعية نصوغ السؤال االشكالي التالي:
ما هو اثر التقويمات التربوية المكيفة على المتعلمين الديسليكسيين؟
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أ
أهدأف ألدرأسة :تهدف الدراسة الحالية إلى الوقوف على مدى تاثير التقويمات التربوية المكيفة في تطوير
المهارات اال كاديمية لالطفال الديسليكسيين بالمرحلة االبتدائية ،والهدف االسمى من ذلك هو تسليط مزيد
من االضواء على اضطرابات التعلم ،بهدف إنتاج عدة بيداغوجية تقويمية تراعي خصوصيات هذه الفئة من
المتعلمين ،تتضمن تقويمات تشخيصية ،وتقويمات تكوينية ،واطر مرجعية للتقويمات اإلشهادية ،كما
تتضمن الك فايات االساسية والمستعرضة ،والتي يجب ان يمتلكها المتعلم الديسليكسي في كل مستوى
دراسي على حدة ،مراعاة لمبدا اإلنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين ،ضمن مدرسة دامجة تراعي
الفرق وتقبل االختالف.
ألدرأسات ألسابقة :لم نقف على دراسات وبحوث اهتمت تحديدا بالتقويمات التربوية واثرها في تطور التعلمات
اال كاديمية للمتعلمين الديليكسيين ،ولكن حسب اطالعنا يمكن عرض بعض مما وجدنا فيه فائدة لبحثنا،
وفي ما يلي عرض الهم الدراسات التي تصب في نفس منحى دراستنا:
الدراسة االولى :تحت عنوان :اساليب التقويم التربوي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية من وجهة نظر االساتذة؛ وهي دراسة ميدانية بالمدارس االبتدائية لمدينة عين فكرون ،تقدمت به
الباحثة عناب خولة لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة وتسيير تربوي برسم الموسم الجامعي  2015-2014عن
جامعة العربي بن مهيدي  -ام البواقي -كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االجتماعية ،شعبة
علوم التربية.
ملخص الدراسة :استهدفت هذه الدراسة معرفة عالقة اساليب التقويم التربوي بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية ،من وجهة نظر االساتذة وهذا من خالل محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي الذي مفاده
ما هي عالقة اساليب التقويم التربوي بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر
االساتذة؟ والذي تفرعت عنه فرضيتين جزئيتين هما:
•االختبارات المقالية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر االساتذة.
•االختبا رات الموضوعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر االساتذة.
•دلت النتائج على وجود عالقة بين االختبارات الموضوعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية من وجهة نظر االساتذة.
•كما دلت على وجود عالقة بين االختبارات المقالية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية من وجهة نظر االساتذة لكن بنسبة معتبرة ،وهذا رجع لمستوى التالميذ في هذه المرحلة كعدم
قدرتهم على التحليل والنقد والتقويم وغيرها.
الدراسة الثانية :بحث قامت به الباحثة فطیمة بدري لنيل شهادة الماستر تخصص لسانيات تعليمية برسم
الموسم الجامعي  2017 - 2016بجامعة محمج خضير ببسكرة ،بالجمهورية الجزائرية ،تحت عنوان " :التقویم
المستمر واثره في تفعیل التحصیل الدراسي" مرحلة التعلیم المتوسط انموذجا-
استهدفت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية -:ما االسس التي یقوم علیها التقویم المستمر؟ كیف یسهم
التقویم المستمر في تفعیل التحصیل الدراسي؟ ما مدى إسهام المعلم والمتعلم في تعدیل آالیة التقویم
المستمر؟ لتخلص في نهاية البحث إلى جملة من النتائج اهمها ان عملی ة التق ویم المس تمر تهدف إل ى تط ویر
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عملی وع الجي وت وفر التغذی ة الراجع ة للمتعلم ین م ن اج ل الوق وف عل ى جوان ب الق وة والضعف لدیهم،
كما یكش ف التق ویم المس تمر عن می ول المتعلم ین ،ویس اعد عل ى تحديد نق اط ض عفهم ،وبالتالي تحفیزهم
على االجتهاد.
الدراسة الثالثة :قام به الباحث  Benoit Galand, Université de Louvainمن الجامعة الكاثوليكية
"لوفان" البلجيكية ،حول موضوع :الممارسات التقويمية وتاثيرها على تحفيز المتعلمين ،وعلى تقدير الذات
لدى المتعلمين.
Le type de pratiques d’évaluation mises en œuvre par un enseignant influence-t-il le style
? motivationnel et l’image de soi de ses élèves
واختار الباحث عينة من  240تلميذا بالمستوى الخامس والسادس ابتدائي ،واستمارة وجهت لالساتذة،
وخلصت الدراسة إلى وجود اثر إيجابي للممارسات التقويمية ،ودورها في الرفع من حافزية المتعلمين ،ومن
تقديرهم لذواتهم.
الدراسة الرابعة :تحت عنوان " التقويم واثره على عالقة االستاذ بالمتعلم" L’impact de l’évaluation sur
 ،la relation maître-élèvesوهوبحث قام به  Christophe Chapuisبتاريخ  2011من جامعة لوزان
السويسرية بالمدرسة العليا للبيداغوجيا ،حيث خلص إلى االثر اإليجابي الذي يخلقه التقويم في العالقة بين
االستاذ والتلميذ.
مصطلحات ألدرأسة:
مفهوم ألديسليكسيا :ويطلق عليها "عسر القراءة" ايضا ،وقد وقفنا من خالل بحثنا على تعاريف عدة حاولت
مقاربة مفهوم الديسليكسيا وسنقتصر على تعريفين اثنين:
تعريف ال جميعة الدولية للديسلكسيا التي وصفته باضطراب في اللغة ذو مرجعية بنائية تتميز بصعوبات ناتجة
عن المعالجة الفونولوجية ،وصعوبة في فك الرموز متفاوتة بشكل واضح مع عمر الطفل ،فضال عن قدراته
ومهاراته المعرفية واال كاديمية ،وهي ال تعود إلى تاخر عام في النمو او اضطراب حسي ( the international
dyslexia association, 12 novembre 2002,http:// www.interdys.org
تعريف  ISABELLE BARRYالتي تصف الديسليكسيا بكونها اضطراب في استعمال اللغة المك توبة ،وهو
اضطراب مزمن نالحظ فيه االستمرارية والنوعية ).(Isabelle Barry 2001
ً
وقد خلصنا إلى ان الديسليكسيا تعد اضطرابا في فعل القراءة ،وهو من اك ثر الموضوعات انتشارا بين
التالميذ ،وتتجسد مشكلته باالساس في عدم القدرة على التحكم في العمليات الذهنية المركبة التالية:
ضعف التمييز البصري وعدم القدرة على التحكم في في حركة العينين خالل قراءة اسطر الصفحة؛
عدم التعرف على االصوات الخاصة بتلك الرموز المك توبة (الحروف)؛
ضعف في اإلدراك البصري ،بمعنى عدم القدرة على التمييز بين الحروف المتشابهة على مستوى الرسم
والمختلفة على مستوى النطق ( ب – ن – ت –ي –ث)...؛
ضعف على مستوى الوعي الفونولوجي الصوتي؛
ضعف على مستوى اإلدراك السمعي؛
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ضعف على مستوى التمميز الصوتي؛
عدم القدرة على فهم معاني الكلمات في الجملة؛
صعوبة في بناء افكار جديدة مع االفكار التي يعرفها من قبل؛
والطفل الذي يعاني من الديسليكسيا يكون لديه اختالل في واحد او اك ثر من تلك العمليات العقلية التي
يقوم بها المخ للوصول إلى القراءة السليمة  ،تتمثل هذه الصعوبات فيما يلي :
ً
حذف بعض الكلمات او اجزاء من الكلمة المقروءة ،فمثال عبارة ( اكلت الطعام ) قد يقراها التلميذ (اكل
الطعام) (مك تبة) قد يقراها ( ك تب).
 إضافة بعض الكلمات غير الموجودة في النص االصلي إلى الجملة  ،او بعض المقاطع او االحرف إلى الكلمةالمقروءة ً
فمثال جملة ( لعبت الكرة ) قد يقراها (لعبت بالكرة) او (لعبت الكرة في الملعب) .
بعضا من معناها ً ،
 إبدال بعض الكلمات باخرى قد تحمل ًفمثال قد يقرا كلمة " القوي" قد يقراها " الشجاع"،
"المثابر" قد يقراها " المجتهد".
ً
 إعادة بعض الكلمات اك ثر من مرة بدون اي مبرر فمثال قد يقرا (راجع احمد دروسه) فيقول (راجع احمد /راجع احمد دروسه).
 قلب احرف بعض الكلمات وتغييرها من مكانها ،حيث يقرا التلميذ الكلمات او المقاطع معكوسة ،وكانهيراها في الم آراة  :فقد يقرا كلمة ( ولد ) فيقول ( دلو ) وا ً
حيانا يخطىء في ترتيب احرف الكلمة  ،فقد يقرا كلمة (
تبن ) فيقول (بنت ).
ً
ً
 ضعف في التمييز بين االحرف المتشابهة رسما  ،والمختلفة لفظا مثل (:ع و غ ) او ( ج و ح و خ) او ( ب وت و ث و ن ) او ( س وش ) وهكذا .
ً
ً
 ضعف في التمييز بين االحرف المتشابهة لفظا والمختلفة رسما مثل  ( :ك و ق ) او ( ت و د و ظ ض ) او(س و ز ) وهكذا  ،وهذا الضعف في تميز االحرف ينعكس بطبيعة الحال على قراءته للكلمات او الجمل التي
تتضمن مثل هذه االحرف  ،فهو قد يقرا ( توت ) فيقول ( دود ) م ً
ثال.
 ضعف في التمييز بين احرف العلة فقد يقرا كلمة ( فول ) فيقول ( فيل ) . صعوبة في تتبع مكان الوصول في القراءة وازدياد حيرته  ،وارتباكه عند االنتقال من نهاية السطر إلى بدايةالسطر الذي يليه اثناء القراءة .
 قراءة الجملة بطريقة سريعة وغير واضحة . قراءة الجملة بطريقة بطيئة كلمة كلمة" .صعوبات التعلم طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية(ابونيان، ،2015ص.)123
مفهوم ألتقويم :التقويم هو نتيجة قياس الفرق بين االهداف المسطرة والنتائج المحققة؛ وهو عملية جمع
وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات او معلومات كمية او كيفية ،عن ظاهرة او موقف او سلوك ،بقصد
استخدامها في إصدار حكم او اتخاذ قرار بخصوص الشيء الذي يقوم؛ وهو سيرورة تهدف إلى تقدير المردودية
الدراسية وصعوبات التعلم عند شخص ،بكيفية موضوعية ،بالنظر إلى االهداف الخاصة؛ وذلك من اجل
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اتخاذ افضل القرارات الممكنة المتعلقة بتخطيط مساره المستقبلي( .الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي،
منشورات وزارة التربية الوطنية المغربية ،2011،ص .)55
نخلص مما سبق إلى ان التقويم عملية تستهدف تحديد الفرق بين التعلم الفعلي واالهداف التعلمية
المنشودة ،و والحكم على مدى امتالك المتعلم للك فايات المستهدفة  ،والوقوف على مكامن الخلل لديه،
بغية تحديد افضل االستراتيجيات لتجاوزها.
أ
أنوأع ألتقويم :ينقسم التقويم التربوي إلى ثالثة انواع باعتبار العامل الزمني ،وهي:
التقويم التشخيصي :ويكون في مستهل التعلم ،في بداية حصة دراسية او سنة دراسية جديدة ،يقيس من
خالله االستاذ مدى تمكن المتعلم من التعلمات السابقة والضرورية لبناء التعلمات الجديدة.
وحسب الدليل البيداغوجي فالتقويم التشخيصي " :قد يطلق عليه ايضا التقويم القبلي او التمهيدي او
االستكشافي ،ويهدف إلى فحص وضعية االنطالق وتعرف خصائص المتعلمين قبل الشروع في العملية
التعليمية .يكون في بداية السنة الدراسية او بداية االسدوس او الوحدة او الدرس او الحصة الدراسية ،وهو
تقويم يفيد في معرفة المك تسبات السابقة ،والكشف عن مواطن الخلل في تحصيل المتعلمات والمتعلمين.
تكون وظيفة هذا التقويم تنبؤية بالنسبة لالستاذ حيث تخبره عن مدى وجود الموارد المساعدة على بناء
التعلمات الجديدة ،وبناء على نتائج التقويم التشخيصي يخطط االستاذ للتعلمات التي يستهدف إرساءها مع
متعلميه ،مراعيا خصوصياتهم المعرفية واالجتماعية والسلوكية والمهارية.
التقويم التكويني :ويكون مسايرا لبناء التعلمات ومواز لها ،ويعرفه الدليل البيداغوجي كالتالي" :يطلق عليه
التقويم الجزئي او المرحلي ايضا ،ويتم في غضون السنة او الفترات الدراسية ،او يتخلل مراحل الدرس او
الحصة ،وهو مجموعة من اإلجراءات العملية التي تتخلل عملية التدريس بهدف توجيه تحصيل المتعلمين في
االتجاه الصحيح ،وتحديد جوانب القوة لتعزيزها ،ومواطن الضعف لمعالجتها ،وإلطالع المتعلمات
والمتعلمين على نتائج تعلمهم ،وإثارة دافعيتهم وحفزهم على االستمرار في عملية التحصيل .ويمكن ان يتم
ذلك بجعل المتعلمات والمتعلمين يواجهون وضعيات ديدك تيكية تكشف وتخلخل تمثالتهم السابقة ،ويستند
هذا النوع من التقويم على بيداغوجيات ك ثيرة منها بيداغوجيا الخطإ؛ كما يهتم هذا النوع من التقويم بتتبع
سيرورة التعلم بالتعديل والتغيير والتقوية ،ويهدف إلى معيرة التعلمات الدراسية واك تشاف صعوبات واخطاء
التعلم لعالجها ،وتمكين المتعلم من التقويم الذاتي.
نخلص هنا الى ان زمن هذا التقويم يكون خالل إرساء الموارد وبناء التعلمات ،وان وظيفته توجيهية وتعديلية
بالنسبة لالستاذ والمتعلم على حد سواء( .الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي ،منشورات وزارة التربية
الوطنية المغربية ،2011،ص .)56
التقويم اإلجمالي :ياتي هذا النوع الثالث من التقويم بعد نهاية التعلمات ،ويكون بمثابة إشهاد على تمكن
المتعلم من الك فايات المسطرة خالل السنة الدراسية ،كما ان من بين تسمياته " التقويم االشهادي" لكونه
يتوج بحصول المتعلم على شهادة تعليمية تبين درجة تمكنه من االهداف المسطرة سلفا في المستوى الدراسي
الذي ينتمي إليه .ويطلق عليه ايضا التقويم البعدي او الختامي او الجزائي او النهائي.
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" ويتم من خالل التقويم اإلجمالي وضع التقديرات الكمية والنوعية ،والحكم على مستوى المتعلمات
والمتعلمين ،وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بشان تحصيلهم او تفييئهم او انتقالهم إلى مستوى ارقى.
ومن حوامل هذا النوع من التقويم في المدرسة االبتدائية نجد المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد على صعيد
المؤسسة التعليمية ،واالمتحان اإلقليمي الموحد الخاص بالمستوى السادس االبتدائي( .الدليل البيداغوجي
للتعليم االبتدائي ،منشورات وزارة التربية الوطنية المغربية ،2011،ص .)56
أ
أهمية ألتقويم :تسعى المدرسة عموما إلى تمرير مجموعة من القيم الكونية والوطنية و االخالقية ومجموعة من
المعايير المجتمعية إلى الناشئة المتمدرسة ،والتقويم بدوره يستهدف ترسيخ مجموعة من القيم نوردها كالتالي:
العدل  :النزاهة والموضوعية والمصداقية والحد من االحكام المسبقة؛
المساواة  :تكافؤ الفرص وعدم التمييز في جميع تجلياته؛
اإلنصاف  :استحضار الفوارق الفردية ،وجعل التقويم مناسبا للمستوى الحقيقي للمتعلمات والمتعلمين.
(الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي ،منشورات وزارة التربية الوطنية المغربية ، 2011،ص .)55
ومايهمنا في بحثنا هذا ،من خالل عرض اهمية التقويم هو طرح االسئلة التالية:
هل يعمل التقويم فعال على تحقيق العدل وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين؟
هل يراعي التقويم فعال الفوارق الفردية بين المتعلمين حسب ما تنص عليه الرسميات التربوية الصادرة في هذا
الشان؟
ألتقويم ألمكيف :هو عبارة عن اختبارات يتم تعديلها وتكييفها حسب خصوصيات الفئة المستهدفة ،وقد جاء
في المقرر الوزاري الصادر بتاريخ  30مارس  2017تحت رقم  011-17في شان دفتر مساطر تنظيم امتحانات
نيل شهادة الدروس االبتدائية بوزارة التربية الوطنية المغربية ،ما يدل على صيغ تكييف امتحانات االطفال في
وضعية إعاقة ظاهرة ( كاإلعاقات الذهنية و التوحد) او إعاقة خفية ( الديسليكسيا) ،وكما وضحت ذلك ايضا
المذكرة الوزارية  071×17الصادرة بتاريخ  05يوينو  2017في شان تكييف اختبارات االمتحانات االشهادية لنيل
شهادة الدروس االبتدائية  " :تتحدد صيغة التكييف في تحويل اسئلة االختبار االصلي الذي يتم اعتماده إلى
اسئلة مغلقة من صنف صحيح /خطا ،واالختيار من المتعدد ،واسئلة الوصل ،واسئلة الترتيب ،وذلك
لجميع المواد باالمتحان"( .المذكرة الوزارية  071×17الصادرة بتاريخ  05يونيو  2017في شان تكييف اختبارات
االمتحانات االشهادية لنهاية السلكين االبتدائي واالعدادي لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة).
باإلضافة إلى تكييف االمتحان اضاف المشرع المغربي في دفتر مساطر تنظيم االمتحانات لنيل شهادة الدروس
االبتدائية  ،2019إمكانية استفادت التالميذ الذين يعانو ن من عسر القراءة والك تابة من مرافق ومن إضافة
ثلث الوقت المخصص لالختبارات( .وزارة التربية الوطنية المغربية ،دفتر دفتر مساطر تنظيم االمتحانات
لنيل شهادة الدروس االبتدائية  ،2019ص  ،10المادة .)28
ألمهارأت ألكاديمية :المهارت اال كاديمية مصطلح مركب من كلمتين ،وسنحاول اوال تعريف المهارة على
اعتبار انه مفهوم مفتاحي ،وعلى اعتبار التداخل الذي نجده لدى معظم المهتمين بين مفهومي المهارة
والقدرة ،ثم سنعرج على التعريف الكلي للمهارات اال كاديمية في عالقتها بالمهارات النمائية.
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مفهوم المهارة ( :)Skillتعرف المهارة بانها القدرة المتعلقة باداء مهمة سواء كانت حركية او معرفية
( .)Campbell, 2002وهناك من يعرفها بانها القدرة على القيام بالعمل بسرعة ودقة او قدرة من قدرات
الفرد على القيام بعمل بسرعة ودقة مع اإلتقان في االداء ( .)Church, 1996بينما يعرفها هاريس ( Harris,
 )2002بانها سلوك متكرر ويتكون من سلسلة من االداءات بطريقة ثابتة ً
نسبيا .فالمهارة هي استعداد خاص
يتكون عند الفرد نتيجة للتدريب والخبرة واإلتقان ،بينما مفهوم القدرة ( )Abilityفيشير إلى االستعداد العام
عند الفرد نتيجة عوامل داخلية او خارجية تهيئ له اك تساب تلك القدرة.
في عالقة بموضوع بحثنا " الديسليكسيا" وهي احد انواع اضطرابات التعلم اال كاديمية ،وقفنا على ان اغلب
الدراسات التي تناولت موضوع بحثنا قسمت المهارات إلى نمائية واكاديمية ،وحددت المهارات اال كاديمية في
التحصيل والتعلم الدراسي المرتبط بالقراءة والك تابة والتهجي والتعبير الك تابي والتعبير الشفهي والحساب،
في حين انصب تعريف المهارات النمائية على القدرة على التمييز البصري والسمعي والذاكرة البصرية
والسمعية والتكامل البصري الحركي واالنتباه والتركيز  ،كما تم التاكيد على الترابط الوثيق بين المهارات
االكاديمية والنمائية ،وتاثير كل منها على االخرى ،بحيث ان النجاح في مهارة الك تابة وهي مهارة اكاديمية
يقتضي تطور مهارات نمائية متعددة من سبيل :القدرة على التمييز البصري والسمعي والذاكرة البصرية
والسمعية والتكامل البصري الحركي ،والتي تعد متطلبات اساسية الزمة للنجاح في مهام الك تابة.
كم ان تعلم القراءة ،والتي هي بدورها مهارة اكاديمية يتطلب الك فاءة في القدرة على فهم واستخدام اللغة،
ومهارات اإلدراك السمعي لمعرفة اصوات حروف الكلمات (الوعي او اإلدراك الفونيمي) ،وكذلك يتطلب القدرة
البصرية على التمييز وتحديد الحروف والكلمات ،وإ دراك العالقات بين الشكل والكل والجزء في الوحدات
المقروءة ،وهي كلها مهارات نمائية ،كما ان تعلم الرياضيات يعتبر ايضا مهارة اكاديمية ،يتطلب ك فايات و
مهارات نمائية متنوعة ،كالتصور البصري المكاني "التموقع في الفضاء" ،والمفاهيم الكمية والمعرفية
بمدلوالت االعداد وقيمتها ،وترتبط كذلك بالقدرة على التفكير واالستنتاج.
وهذا التداخل بين صعوبات التعلم اال كاديمية والنمائية هو ما جعل الباحثين في هذا المجال يؤكدون على
عدم إهمال اضطرابات التعلم النمائية عند دراسة اضطرابات التعلم بوجه عام ،بل يؤكدون على ضرورة تحديد
اضطرابات التعلم النمائية في وقت مبكر ،حيث ُيعد ذلك بمثابة تشخيص اولي الضطرابات التعلم اال كاديمية
قبل انتشارها وظهورها ،ومن ثم يساعد ذلك في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة وعالجها
قبل استفحالها ،وهذا ما يعتبره البعض ً
نوعا من الوقاية االولية للمشكلة(الزغبى.) 2002 ،
منهج ألدرأسة :طبيعة الموضوع الذي نود اإلحاطة به ،تقتضي منا تبني المنهج التجريبي ،باعتباره بحثا
تجريبيا يهدف إلى التعرف على اثر التقويم التربوي المكيف عند االطفال الديسليكسيين.
التصميم التجريبي المعتمد في هذا البحث من نوع التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين ،إحداهما
ضابطة واالخرى تجريبية ،في بداية االمر تم القياس القبلي على المجموعتين معا (التجريبية والضابطة)،
بعدها تعرضت المجموعة التجريبية لالختبار البعدي المكيف ،ثم تمت المقارنة بين نتائج المجموعتين.
وذلك بإخضاعهما الختبار القراءة ،الذي تضمن فقرة قرائية مذيلة باسئلة الفهم ،سياتي وصفها في محور
ادوات البحث.
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أ
أدوأت ألدرأسة :من اجل جمع المعلومات اعتمدنا خالل بحثنا الميداني على نوعين من االختبارات ،االول
بصيغة اعتيادية ،كما الفه المتعلمون في اختبارات فهم المقروء ،والثاني اختبار تم تكييفه مع استحضار
خصوصيات هذه الفئة من المتعلمين الديسليكسيين ،واالختبار هو عبارة عن فقرة قرائية تتضمن مستويين
من الفعل القرائي ،وهما:
مستوى فك الرمز :ويستهدف التحقق من مدى قدرة المتعلم على قراءة الكلمات والجمل ،وذلك من خاللربط المقاطع المك توبة وتحويلها إلى منطوق ،مع احترام عالمات الترقيم ،ومخارج الحروف ،و الطالقة،
والسرعة في القراءة.
مستوى فهم المقروء :وهو عبارة عن اسئلة مفتوحة تستهدف تقويم الفهم ،وذلك من خالل طرح اسئلة حولشخصيات واحداث واماكن و زمن النص كحد ادنى للمستوى االول من مستويات الفهم القرائي.
اما اال ختبار الثاني ويمثل المتغير المستقل في الدراسية ،وسميناه باالختبار البعدي ،وقد تعرضت له
المجموعة التجريبية ،وهو عبارة عن اختبار مكيف ،يتضمن نفس مضمون االختبار القبلي غير ان الفقرة
القرائية تمت ك تابتها بمقياس اكبر للحروف ،وتم حذف الفضلى المتمثلة في التعابير اللغوية الزائدة التي ال تؤثر
على المعنى الكلي للفقرة القرائية ،كما تم االحتفاظ بنفس اسئلة الفهم ،غير انه تم تحويلها من اسئلة مفتوحة
إلى اسئلة مغلقة ،تتضمن اإلجابة بصحيح او خطا ،وباالختيار من متعدد ،وبالوصل بسهم ،وبالتسطير او
إحاطة الجواب الصحيح ،كما تم ت إضافة مدة زمنية زائدة للمتعلمين من إجل إنجاز االختبار المكيف مقارنة
مع الغالف الزمني الذي خصص لالختبار القبلي .وقد مهدنا لهذين االختبارين بتوزيع قبلي على عينة مصغرة
بمديرية الحوز التابعة ال كاديمية مراكش-اسفي ،ثم قمنا بتعديلهما تبعا لما بدا لنا من مالحظات .كما اعتمدنا
على االستمارة كاداة لجمع المعلومات ايضا ،وهي استمارات وجهت لالساتذة العاملين باالقسام التي يتمردس
بها التالميذ الذين يعانون من الديسليكسيا.
عينة ألبحث :تمثلت عينة البحث في  32تلميذا وتلميذة من اصل  371متعلما بالمستوى الرابع ابتدائي،
يدرسون بستة مدارس ابتدائية بمديرية مراكش ،تضم  12فوجا ،بمعدل  32تلميذا وتلميذة في كل فوج
دراسي ،يعانون من الديسليكسيا ،وتم توزيعهم إلى عينية ضاطة تضم 16تالميذ ،واخرى تجريبة تضم 16
تالميذ ايضا ،تم اختيارهم بطريقة قصدية ،مراعاة لعوامل مختلفة كالجنس ،ودرجة اضطراب التعلم القرائي،
تفاديا لبروز متغيرات قد تؤثر على البحث ،وتم البحث خالل شهري ابريل وماي و بداية شهر يونيو من سنة
.2019
جدول يبين معطيات حول عينة البحث
المستوى
الدراسي

المجموعة الضابطة
إناث

ذكور

المجموع

الرابع ابتدائي
08

08

16

العينة التجريبية
النسبة من
مجموع التالميذ
% 4,30
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ذكور
08
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أ
وصف أدوأت ألدرأسة :تمثلت ادوات الدراسة في االختبارات االعتيادية في مادة "فهم المقروء" وهي مادة
دراسية تكون ضمنيا في مكون القراءة ،حيث يطالب فيها المتعلم بقراءة نص قرائي مكون من فقرات،
ويطالب باإلجابة عن اسئلة الفهم ،وتدخل االختبارات التي قمنا بها ضمن المراقبة المستمرة التي هي عبارة
عن تقويم تكويني ،يكون موازيا لبناء التعلمات ،ويتميز باالستمرارية في كل وحدة دراسية ،بخالف
االختبارات النهائية او اإلجمالية التي تدخل ضمن مسمى التقويم اإلجمالي او النهائي  -اإلشهادي ،والذي يكون
عند نهاية التعلمات من اجل الحكم النهائي عن مدى قدرة المتعلم على امتالك الك فاية المسطرة سلفا خالل
المنهاج السنوي الخاص بكل سنة دارسية.
وقد تم االشتغال بشبكات تقويمية دقيقة ،بغية بلوغ تقويم ذي مصداقية ،و قد تم تم العمل بهذه الشبكات
خالل كل عمليات تمرير االختبارات على العينة الضابطة والعينة التجريبية ،لقياس مدى تطور اداء المتعلم،
وذلك قبل وبعد القيام باالختبار القبلي والبعدي المكيف ،وقد قسمنا الشبكة إلى ثالثة معايير اساسية وهي:
المعيار االول :وهو المستوى االول للفعل القرائي ويتضمن عدة مؤشرات دقيقة وقابلة للمالحظة والقياس ،من
بينها التعرف على الحرف كرسم وإصدار الصوت المناسب للحرف ،ثم ربط وقراءة المقاطع الصوتية ،وقراءة
الكلمات والجمل ،واحترام عالمات والترقيم ومخارج الحروف.
المعيار الثاني :وهو المستوى الثاني للفعل القرائي ويتضمن مستويات الفهم المختلفة ،وتمت ترجمة هذا
المعيار الى مؤشرات حسب كل مستوى من مستويات الفهم القرائي كالتالي:
ا) -المستوى االول للفهم :الفهم االولي او الفهم الحرفي للسطور ،وتضمن مؤشرات من قبيل التعرف على
شخصيات النص ،واحداثه ،وزمانه ،وامكنته ،من خالل اإلجابة عن اسئلة  :من ؟  -ماذا ؟  -متى ؟ اين؟.
ب) -المستوى الثاني للفهم :فهم مابين السطور ،وتضمن مؤشرات من قبيل اإلجابة عن اسئلة تبدا ب- :
هل؟  -لماذا ؟  -كيف ؟ -يستنتج الفكرة االساسية للفقرة تم للنص.
ت) -المستوى الثالث للفهم :ويتضمن قراءة ما وراء السطور :ويتضمن مؤشرات من قبيل اإلجابة عن اسئلة
من قبيل  :مارايك في...؟  -ما موقفك من...؟  -هل تعتقد ان...؟
 -3المعيار الثالث :وهو الخصائص السلوكية المصاحبة للفعل القرائي ،وتم تقسيمها الى مؤشرات لتدقيقه من
قبيل :هل يبدو التلميذ عصبيا عند القراءة؟ هل يقرا بصوت حاد ومتشنج؟ هل يتنفس بصعوبة اثناء القراءة؟
هل يرفض القراءة؟ واسئلة سلوكية اخرى.
كما تمت االستعانة باستمارة موجهة لالساتذة (  12استاذا واستاذة ) بغية تحديد الخصائص السلوكية
للمتعلمين الديسليكسيين قبل االختبار القبلي وبعده ،وبعد االختبارات المكيفة ،وذلك من خالل المعاينة
اليومية لهؤوالء المتعلمين ،للوقوف بدقة على مدى تاثير هذه التقويمات المكيفة على خصائصهم السلوكية،
وقد تم تقسيم معيار الخصائص السلوكية في الشبكة وفي االستمارة إلى قسمين:
ا) -الخصائص السلوكية السلبية المصاحبة للفعل القرائي؛ وتضمنت ثمانية مؤشرات.
ب) -الخصائص السلوكية اإليجابية المصاحبة للفعل القرائي ،وتضمنت اربع مؤشرات.
تفريغ و عرض ألنتائج:
.1نتائج ألختبارأت ألقبلية وألبعدية ألمكيفة.
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بعد تفريغ نتائج االختبارات القبلية والمكيفة لعينة البحث حصلنا على الرسم المبياني التالي.
رسم مبياني رقم  :1يبين الفرق بين معدل نتائج االمتحانات القبلية ومعدل نتائج االمتحانات المكيفة.
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من خالل الرسم المبياني رقم  1يتضح جليا تطور نتائج المتعلمين ( العينة التجريبية) ،فالفروق دالة بين
نتائج االختبارات القبلية ،ونتائج االختبارات المكيفة ،مما يؤكد على ان لالختبارات المكيفة اثرا ايجابيا على
الرفع من مردودية المتعلمين على مستوى الفعل القرائي.
رسم مبياني رقم  :2يبين نسبة تطور نتائج العينية التجريبية.

4,5

9

4

8

3,5

7

3

6

2,5

5

2

4

1,5

3

1

2

0,5

1

0

0

37

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

المركز الديمقراطي العربي

من خالل الرسم المبياني رقم  : 2يتضح جليا وجود فرق دال إحصائيا بين نتائج االختبار القبلي االعتيادي
واالختبار المكيف ،كما ان نسبة تطور نتائج المتعلميين الديسليكسيين دالة هي االخرى إحصائيا عند جميع
عينة البحث التجريبية.
.2تفريغ ألستمارأت:
رسم مبياني رقم  :3يبين الخصائص السلوكية السلبية واليجابية المصاحبة للفعل القرائي ،للعينة باكملها قبل
وبعد االختبارات القبلية.
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من خالل الرسم البياني رقم  : 3يتضح جليا ارتفاع مؤشرات الخصائص السلوكية السلبية لدى عينة البحث
باكملها مقارنة بالخصائص السلوكية اإليجابية المنخفضة ،وذلك قبل وبعد إجراء التقويمات االعتيادية القبلية.
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رسم مبياني رقم : 4الخصائص السلوكية اإليجابية والسلبية المصاحبة للفعل القرائي لدى العينة التجريبية بعد
االختبارات المكيفة.
يالحظ من خالل الرسم المبياني رقم  : 4ان هناك تطورا ملحوظا للخصائص السلوكية اإليجابية المصاحبة
للفعل القرائي لدى العينية التجريبية بعد تعرضها لالختبارات المكيفة ،في مقابل انخفاض كبير للخصائص
السلوكية السلبية ،وهو مايدل على االثر اإليجابي الذي احدتثه االختبارات المكيفة لدى هؤوالء التالميذ
الديسليكسيين.
نتائج ألدرأسة:
تنص الفرضية العامة للبحث على ان للتقويمات المكيفة اثرا فعاال في تطوير المهارات اال كاديمية للتالميذالديسليكسيين ،وتم اختيار العينة من تالمذة المستوى الرابع ابتدائي ،وقد توصلت الدراسة إلى ان
التقويمات المكيفة كانت فعالة في التخفيف من اضطراب عسر القراءة ( فك الرمز وفهم المقروء) ،حيث تم
الوقوف على تطور اداء هؤوالء المتعلمين ( العينة التجريبية) مقارنة بزمالئهم (العينة الضابطة) التي بقيت
نتائج تقويماتها في مادة القراءة تابثة.
ابانت عملية تفريغ االستمارات الموجهة لالساتذة والتي كانت تستهدف قياس وتحديد الخصائص السلوكيةالمصاحبة للفعل القرائي عند عينة البحث –عن تطور إيجابي في سلوكيات المتعلمين.
 ومن خالل نتائج الدراسة يتضح جليا التغيير اإليجابي في الخصائص السلوكية للمتعلمين الديسليكسيين،فمن ارتفاع مؤشرات الخصائص السلوكية السلبية قبل وبعد إجراء االختبارات القبلية الغير مكيفة لكافة العينة
( العينة الضابطة والتجريبية) إلى ارتفاع مؤشرات الخصائص السلوكية اإليجابية عند العينة التجريبية بعد
القيام بتقويمات مكيفة تراعي خصوصياتهم ،بينما استمرت العينة الضابطة في الحفاظ على نفس المؤشرات
السلوكية السلبية المصاحبة للفعل القرائي.
اوضحت نتائج ت فريغ االستمارات ارتفاع مستوى الرضا عن الذات بالنسبة للعينة التجريبية في مقابل نقيضهاعند العينة الضابطة.
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 اشارت نتائج تفريغ االستمارات إلى كون التقويمات المكيفة حفزت بشكل كبير العينة التجريبية على االنخراطاإليجابي في بناء التعلمات اال كاديمية االخرى ،من ك تابة وحساب وتواصل شفهي ،وهو االمر الذي لم يكن
قبل التقويمات المكيفة.
نتائج البحث اكدت ان التقويمات المكيفة تراعي الفوارق الفردية بين المتعلمين ،وتسعى بالتالي إلى تحقيقاإلنصاف وتكافؤ الفرص بينهم ،وهي تساؤالت سبق وان طرحناها في بداية بحثنا هذا.
 إذن من خال ل عرض نتائج الدراسة تم التوصل إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج العينة الضابطةوالعينة التجريبة في عسر القراءة لصالح العينة التجريبية ،ويمكن إرجاع ذلك إلى اثر التقويمات المكيفة في
التخفيف من حدة عسر القراءة ،وفي تطوير نسبي لباقي المهارات اال كاديمية االخرى لديهم مقارنة مع زمالئهم
الذين يعانون نفس المشكلة ( العينة الضابطة) ،وهو مايؤكد قابلية التالميذ الذين يعانون من الديسليكسيا
للتحسن في تطوير قدراتهم ومهاراتهم اال كاديمية ،وذلك من خالل مراعاة خصوصياتهم واستبدال التقويمات
العادية التي يتعرضون لها بتقويمات مكيفة ترفع من حافزيتهم ورضاهم عن ذواتهم ،وتشعرهم بالنجاح
وبالقدرة على تجاوز الصعوبات التعلمية التي تواجههم ،وبالتالي تدفعهم إلى بدل المزيد من المجهودات على
مستوى كافة المواد الدراسية المبرمجة لديهم.
تتفق نتائج الدراسة مع ما دعت إليه وزارة التربية الوطنية المغربية من خالل:
المذكرة الوزارية رقم  71الصادرة بتاريخ  05يونيو في شان تكييف االمتحانات اإلشهادية لنهاية لسلكاإلبتدائي ،والثانوي اإلعدادي ،والثانوي التاهيلي ،لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة ،وقد تم اعتبار
التالميذ الذين يعانون من الديسليكسيا ضمن االطفال الذين يوجدون في وضعية إعاقة ،وذلك من خالل ما
نص عليه اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة االطفال في وضعية إعاقة ( اإلطار المرجعي للهندسة
المنهاجية لفائدة االطفال في وضعية إعاقة" اقسام التربية الدامجة" ،منشور اصدرته وزارة التربية الوطنية
المغربية ،مديرية المناهج ،بدعم من منظمة اليونسيف ،دجنبر .)2017
وقد نصت هذه المذكرة على ضرورة تكييف اختبارات التالميذ في وضعية إعاقة ،وذلك بتحويل االسئلة
المفتوحة إلى اسئلة مغلقة من قبيل صحيح/خطا ،واختيار من متعدد ،واسئلة الوصل واسئلة الترتيب،
وذلك بالنسبة لجميع مواد االمتحان .وهو االمر الذي اكدت دراستنا على ان له اثرا ايجابيا في تطوير المهارات
والتعلمات اال كاديمية لالطفال الديسليكسيين كعينة اختارها بحثنا.
تتفق نتائج الدراسة ايضا مع ما جاء به دفتر المساطر لتنطيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية ،والذيينص في مواده  5-4-3على اإلجراءات اإلدارية الواجب اتباعها لالستفادة من تكييف االختبارات اإلشهادية،
كما ينص في المادة  28منه على تحديد صيغ التكييف ،ويشير في عالقة بموضوع بحثنا إلى ان التالميذ الذين
يعانون من عسر القراءة يمكنهم االستفادة خالل االمتحانات اإلشهادية مما يلي:
من امتحانات مكيفة بتحويل االسئلة المفتوحة إلى اسئلة مغلقة من قبيل صحيح/خطا ،واختيار من متعدد،واسئلة الوصل واسئلة الترتيب ،وذلك بالنسبة لجميع مواد االمتحان؛
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االستفادة من تلميذ مرافق اثناء إجراء االختبارات ،وهو تلميذ يقل عمره عن  12سنة بالنسبة لسلك االبتدائي،يرافق التلميذ الديسليكسي ليقرا له مضامين االختبار واسئلته ،ويك تب للتلميذ من الذي يعاني من عسر
الك تابة؛
 تمديد مدة االختبار بثلث الوقت المخصص إلجراء االمتحان شريطة عدم الجمع بين ذلك وبين اصطحابمرافق(منشورات وزارة التربية الوطنية ،دفتر المساطر لتنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية دورة
 ،2019ص .)10
وعليه فالدراسة المهنية التي قمت بها كمفتش بوزارة التربية الوطنية اكدت على ان للتقويمات المكيفة اثرا
ايجابيا في تطوير المهارات اال كاديمية للمتعلمين الديسليكسيين ،وهو ما ذهبت إليه وزارة التربية الوطنية من
خالل دعوتها إلى تبني مقاربات تقويمية مكيفة لفائدة هذه العينة من المتعلمين ،وبالتالي فهو اختيار علمي
ذو بعد بيداغوجي إيجابي.
خالصة وتوصيات :بعد إخضاع العينة التجريبية لالختبارات المكيفة ،عرفت كل الحاالت تحسنا على مستوى
الفعل القرائي ( فك الرمز -وفهم المقروء) بشكل دال ،وبذلك تمكنت الدراسة من إثبات ان للتقويمات
المكيفة اهمية بالغة في تحسن مستوى اداء المتعلمين الديسليكسيين في مهارة القراءة ،وفي تحسين
الخصائص السلوكية المصاحبة للفعل القرائي ،وفي الرفع من الحافزية و درجة الشعور بالرضا عن الذات لدى
هؤالء التالميذ.
من خالل نتائج الدراسة نقترح ما يلي:
تفعيل وتعميم استفادة االطفال الديسليكسيين من االختبارات اإلشهادية المكيفة؛تبني التقويمات المكيفة بالنسبة لجميع المستويات ،وعدم االقتصار على المستويات اإلشهادية فقط(السادس ابتدائي -نهاية سلك الثانوي اإلعدادي -نهاية سلك الثانوي التاهيلي)؛
تبني التقويمات المكيفة طوال السنة الدراسية ،بمعنى ان تكون التقويمات التكوينية ايضا مكيفة داخل كافةالفصول الدراسية ،وعدم االقتصار على التقويمات النهاية التي تجرى نهاية السنة الدراسية؛
تبني التقويمات المكيفة في جميع اسالك المدرسة المغربية حتى الجامعية منها ،مع التقيد باالطر المرجعيةلكل سلك تعليمي؛
تاهيل الموارد البشرية المتدخلة في الفعل التربوي ،وتحسيسهم باهمية مراعاة الفوارق الفردية بينالمتعلمين في كل مراحل الفعل التعليمي التعلمي وعلى وجه الخصوص في مرحلة التقويمات؛
اعتبار التحفيز والتشجيع في ممارسة الفعل التعلميمي التعلمي امرا بالغ االهمية ،يدفع المتعلمين إلى تبنيسلوكات إيجابية إزاء التعلم والمدرة عموما ،ويعزيز ثقتهم بذواتهم وبالتالي يساعد في التخفيف من حدة عسر
القراءة ،ومن اضطرابات التعلم االخرى.
ألمرأجع:
 .1الخطيب ،جمال ،آواخرون( .)1997المدخل إلى التربية الخاصة .ط  .1مك تبة الفالح للنشر والتوزيع .العين .اإلمارات العربية
المتحدة.
 .2عدس ،محمد عبد الرحيم( .)2000صعوبات التعل ّم .ط  .1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .عمان .المملكة االردنية.
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.3السر طاوي ،زيدان احمد آواخرون( .)2001مدخل إلى صعوبات التعل ّم .ط  .1اكاديمية التربية الخاصة .الرياض .المملكة
العربية السعودية.
.4ابو نيان ،إبراهيم( .)2001صعوبات التعل ّم طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية .ط  .1اكاديمية التربية الخاصة .الرياض.
المملكة العربية السعودية.
.5الروسان ،فاروق( .)2001سيكولوجية االطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة .ط  . 5دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع .عمان .المملكة االردنية.
.6عجاج ،خيري( .)1998صعوبات القراءة والفهم القرائي ( التشخيص والعالج ) .ط  . 1مك تبة زهراء الشرق .القاهرة جمهورية
مصر العربية.
ّ
.7حافظ ،نبيل( .)2000صعوبات التعل م والتعليم العالجي .ط  .3مك تبة زهراء الشرق .القاهرة .جمهورية مصر العربية.
 .8الروسان ،فاروق( .)1999اساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة .ط  .3دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .عمان.
المملكة االردنية.
.9سيد ،عبد الرحمن( .)1999سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة .ط  .1جامعة عين شمس .القاهرة  .جمهورية مصر العربية.
.10الروسان ،فاروق( .)2000دراسات وابحاث في التربية الخاصة .ط  .1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .عمان .المملكة
االردنية.
.11الخطيب ،جمال آواخرون( .)1994مناهج واساليب التدريس في التربية الخاصة .ط  .1مطبعة المعارف .الشارقة .اإلمارات
العربية المتحدة.
12. Anne Van Hout. Françoise Estienne. (2001). Les dyslexies décrire, évaluer, expliquer, traiter.
Masson .Paris. France
13. Jumel.B. (2005). Comprendre et aider l’enfant dyslexique. Editions Dunod.
14. Delahaie. M. (2004). L’évolution du langage chez l’enfant : de la difficulté au trouble. Editions inpes
(Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé).Paris. France
15. Boimare. S. (2004). L’enfant et la peur d’apprendre. Editions Dunod.
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ألعاب شبه رياضية لتطوير ألجانب ألحركي لطفل ألمدرسة
Title: Semi-sports games for the development of the motor side of the school child.
د .حجاج سعد
د .بركات حسين
جامعة عنابة -الجزائر
ّ
مقدمة:
تهتم معظم الدول المعاصرة بمرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية ،والتي يطلق عليها رياض االطفال وتعد
السنوات االولى من حياة الطفل حاسمة ف تشكيل المالمح االساسية لشخصيته ،إذ يظهر خالل هذه الفترة
اهم القدرات والمؤهالت ،وترسم الخطوط الكبرى لما سيكون عليه الطفل ومستقبال وهذا ما ابرزه التحليل
النفسي من اهمية واثر في نمو شخصيته وسالمتها في المستقبل(رناد يوسف الخطيب ،)1986 ،وإن كان هذا
ما اثار إليه المؤتمر الدولي الخاص بالتربية العامة لعام  1939حيث ذكر :ان تربية ما قبل المدرسة لطفل ما
قبل مرحلة التعليم اإللزامي ينبغي ان يكون موضع اهتمام السلطات التربوية وان يكون متاحا لجميع االطفال
(جان بياجيه.)1994 ،
ولعل اهم ما يميز مرحلة الطفولة هو الميل للعب والحركة ،فعن طريق هذا الميل الطبيعي يتعلم الطفل
الممارسة الحركية ،وقد فطن إلى اهمية اللعب علماء التربية انه ميزة يجب استغاللها واالستفادة منها في
عملية التربية والتعليم (.دالل فتحي عيد  )2006،إن يساعد اللعب االطفال على إنماء قدراتهم الجسمية
والحس حركية ،ولقد اولى علماء النفس والتربية اهتماما خاصا ينمو القدرات الحركية الحس حركية لمعرفة من
اهميتها في حياة الطفل ومدى عالقتها بجوانب النمو االخرى فهي تعبر عن العالقة بين كل من الوظائ ف
اإلدراكية الحس حركية،الن القصور في نمو هذه القدرات تعمل على عجز االطفال في ك ثير من عمليات التعلم
بالمدرسة(احمد عمر سليمان الروبي ،)1995 ،واإلدراك الحس حركي ما هو ّإال مظهر من مظاهر اإلدراك الذي
يمكن من خالله اك تساب القدرة على إدراك محددات الحجم واعضائه المختلفة ،وتعبر متغيرات المسافة
واالتجاه واإلشارة للهدف اهم خصائص اإلدراك الحس-حركي ،واعضاء الحس-حركي هي وسائل االتصال من
الكائن الحي وبيئته ،وكلما قامت هذه االعضاء بوظيفتها بطريقة سليمة امكن للفرد ان يتكيف ويتفاعل مع
بيئته تفاعال سليما ،وإن تسلط الضوء على هذه الفئة العمرية وذلك بتسطير برامج حس-حركية تتاقلم مع
متطلبات هذه المرحلة العمرية وتكون نتائجها ذات بعد بعيد المدى ينعكس على تكوين شخصيته المستقبلية
في حياته العادية واالندماج في النشاط الرياضي بصفة خاصة إذ تعتبر الحواس ومعنى سالمتها اهمية بالغة في
اختبار نوع النشاط الرياضي وفي تطوير النتائج المتحصل عليه  ،إذ ال يمكن الي طفل ان يكون ماهرا في اداء
اي حركة رياضية دون ان يكون الوظيفة اإلدراكية مك تملة لديه  ،لدى ال يمكن استغالل طاقة الطفل نحو
اللعب ،وذلك من خالل اقتراح برنامج لتربية الحس-حركية لمرحلة ما قبل المدرسة كونه يساعد على تنمية
اإلدراك الحس-حركي من منطلق ان تنمية اإلدراك يعتبر قاعدة اساسية في التعليم التحضيري.
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مشكلة ألبحث :إن طفل ما قبل المدرسة يحتاج إلى الحركة واللعب خاصة في مرحلة التطور التكنولوجي التي
تؤدي إلى بقاء الطفل لعدة ساعات امام التلفاز او الكمبيوتر للعب اإللك تروني او مشاهدة برامج الكرتون ،وهذا
يؤدي إلى نقص الحركة ّ
ومما يزيد االمر تفاقم الطريقة المتبعة في االقسام التحضيرية ،إذ يتم وضع برامج
كرتون للطفل لعدة ساعات فمعظم وقت الطفل في المنزل يقضيه امام التلفاز  ،وكل هذه العوامل تؤدي إلى
نقص الحركة وضعف حواس الطفل خاصة حاسة البصر ،فالتربية الحس حركية تربية متكاملة ال يمكن فصل
اجزائها ،وإذ ما تم طرح هذه المشكلة يحتج المعلم بان البرنامج المسطر لطفل ما قبل المدرسة يتطرق
بالتفصيل ،وكل هذه العوامل تؤدي إلى نقص الحركة وضعف حواس الطفل خاصة حاسة البصر ،فالتربية
الحس حركية تربية متكاملة ال يمكن فصل اجزائها ،وإذ ما تم طرح هذه المشكلة يحتج المعلم بان البرنامج
المطر لطفل ما قبل المدرسة يتطرق بالتفصيل إلى جانب اللعب واال لعاب الصغيرة ذات الطابع الحس-حركي
بصفة خاصة بل ركز على تعليم الطفل القراءة والك تابة ضف إلى ذلك انعدام اإلمكانيات إلخراج حصة متكاملة
لهذه المرحلة بحجة انه ال يملك الخبرة في هذا المجال وان هذا مهام االستاذ التربية البدنية والرياضية وايضا
إلى انعدام االماكن والفضاءات التي تمارس من خاللها هذه اال لعاب .لذلك قامت الطالبة الباحثة باقتراح
برنامج اال لعاب الصغيرة بهدف تنمية الجانب الحس-حركي وبوسائل بسيطة وفي متناول الجميع وذو طابع
ترويجيّ ،كما ان تطبيق هذا البرنامج سهل وبسيط يمكن تطبيقه من قبل المختص في المجال او غير
المختص كونه مفصل ودقيق.
ومن هذا المنطلق يمكن طرح التساؤالت التالية:
تسطير برنامج اال لعاب الصغيرة لتنمية الجانب الحس-حركي يعتبر وسيلة فعالة لمرحلة ما قبل المدرسة.وهل اال لعاب الصغيرة اثر في تنمية الجانب الحس-حركي لمرحلة ما قبل المدرسة.أهدأف ألبحث:
توظيف اال لعاب الصغيرة لدى طفل ما قبل المدرسة لتنمية الجانب الحس-حركي في المدارس االبتدائية.تنمية الجانب الحس-حركي لدى اطفال ما قبل المدرسة.فرضيات ألبحث:
توجد فروق دالة إحصائيات بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية فيتنمية اإلدراك الحس-حركي الطفال ما قبل المدرسة.
يؤثر البرنامج المقترح لال لعاب الصغيرة ايجابيا على تنمية الجانب الحس-حركي لدى اطفال ما قبل المدرسة.أهمية ألبحث :تكمن اهمية البحث في إبراز دور اال لعاب الصغيرة في تنمية الجانب الحس حركي لطفل ما قبل
المدرسة مع توظيف اال لعاب الصغيرة في المدارس االبتدائية والقسم التحضيري على وجه الخصوص وللبحث
ضرورة من جانبين:
الجانب العلمي :الهدف الدراسة هو معرفة اثر الوحدات التعليمية المقترحة في تنمية القدرات اإلدراكية الحس-
حركية لطفل ما قبل المدرسة واإلطالع على اخر المراجع والدراسات التي تطرقه إلى موضوع الدراسة واهم
التوصيات المستقبلية ،وكذلك إلثراء المك تبة ببحث يعني بالطفل واهم اال لعاب الصغيرة ذات الطابع الحس-
حركي.
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الجانب العملي :االستفادة من الدراسة (اقتراح برنامج اال لعاب الصغيرة ذو طابع حس-حركي) بهدف تبني هذه
اال لعاب في المدارس االبتدائية والقسم التحضيري على وجه الخصوص لتنمية الجانب الحس-حركي ويمكن
تطبيق الوحدات التعليمية المقترحة من قبل المختص او غير المختص في المجال وبوسائل بسيطة.
مصطلحات ألبحث:
برنامج :مجموعة من االنشطة واال لعاب الممارسات العملية التي يقوم بها الطفل تحت إشراف وتوجيه من
جانب المعلمة التي تعمل على تزويده بالخبرات والمعلومات والمفاهيم واالتجاهات التي من شانها تدريبه على
اساليب التفكير السلبية وحل المشكالت التي ترغبه في البحث واالستكشاف (عبد الفتاح عزة خليل.)2008،
ألعاب ألصغيرة :هي العاب يقبل عليها االفراد من كال الجنبين ومن مختلف المراحل بكل رغبة وحماس
وتسويق ،وتهتم اال لعاب الصغيرة بتطوير الفرد من خالل مراحل نموه وتتبع للجميع الفرص المناسبة لتنمية
استعدادته وإمكانياته وقدراته وكذلك إشباع حاجاته االساسية ،البدينة والعقلية والنفسية فضال عن تكوين
شخصية ناضجة متكاملة لكي يكون عنصرا ايجابيا فعاال ومنسجما مروان ابو حويج.)2006،
أدرأك حس-حركي :بانها الحاسة التي تعطينا القدرة على إدراك وضع الحس واعضائه في الحركة حيث يمكننا
من معرفة مسببات الحركة دون االستعانة بالحواس الخمس ،فهو يعطينا إدراك الجسم في الفراغ (وزارة التربية
الوطنية.)2008 ،
قسم تحضيري :وهذا يعني ان الطفل يمكنه ان يلتحق باي مؤسسة تربوية ،حيث ال يستطيع االلتحاق
بالمدرسة النظامية قبل سن  6سنوات(،ريسان خربيط مجيد وعبد الرحمان .)2001،وهو القسم الذي يصل
فيه اطفال تتراوح اعمارهم ما بين ( )4-6سنوات في حجرات تختلف عن غيرها بتجهيزاتها ووسائلها
البيداغوجية ّكما ان المدرسة تنظر للطفل على انه مازال طفال وليس تلميذا بذلك هي استمرارية للتربية
االسرية تحضير للتمدرس في هذه المرحلة المقبلة مك تسبا مبادئ القراءة )هشام عبدالرحمان الخولي .)2007،
ألدرأسات ألمشابهة:
درأسة منى أحمد ألزهري (مجلة التربية الرياضية ،االكاديمية العراقية  :(2002 ،اجريت هذه الدراسة سنة
 1992تحت عنوان "تاثير برنامج مقترح للتربية الحركية على بعض اإلدراكات الحس-حركي وبعض عناصر
اللياقة البدنية لدى اطفال ما قبل المدرسة.
مشكلة ألدرأسة :هل يؤثر البرنامج المقترح للتربية الحركية تاثيرا ايجابيا على بعض اإلدراكات الحس -الحركية
وبعض عناصر اللياقة البدنية قيد البحث لدى اطفال ما قبل المدرسة؟
أهدأف ألدرأسة:
 التعرف على تاثير برنامج مقترح للتربية الحركية على المتغيرات التالية في مرحلة ما قبل المدرسة.اإلدراك الحسي الحركي (الذات الجسمية –المجال واالتجاهات –االتزان – اإليقاع والتحكم العضلي الدقيق،إدراك االشكال ،التمييز السمعي ،توافق العين واليد.
 بعض عناصر اللياقة البدينة (ثني الذراعين من االنطباع المائل ،الوثب العريض من الثبات ،والجلوس و منالوقوف).
فروض ألدرأسة:
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يؤثر البرنامج المقر للتربية الحركية تاثير ايجابيا داال على بعض اإلدراكات الحسي الحركية قيد البحث لدىاطفال ما قبل المدرسة.
يؤثر البرنامج المقترح للتربية الحركية تاثيرا إيجابيا على بعض عناصر اللياقة البدنية قيد البحث لدى اطفال ماقبل المدرسة.
منهج ألدرأسة :المنهج التجريبي
عينة ألدرأسة :اشتملت عينة البحث على اطفال الحضانة الحكومية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية
السعودية وثم اختبار العينة عشوائيا من بين االطفال (هذا الدور وبلغ عددهم  122طفال).
أهم نتائج ألدرأسة:
إن البرنامج المقترح للتربية الحركية ذو تاثير ايجابي فيما يتعلق بزيادة اإلدراكات الحس-حركية.إن البرنامج المقترح للتربية الحركية ذو تاثير ايجابي فيما يتعلق بزيادة مستوى اللياقة البدنية.أهم ألتوصيات:
استخدام البرنامج المقترح بما يتناسب مع المرحلة السنية الطفال ما قبل المدرسة.استخدام البرنامج المقترح كجزء من درس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة االبتدائية.يمكن استخدام البرنامج مع تعديل لبعض المحتويات بما يتناسب مع مراحل سنية اخرى.درأسة منى محمود عبد ألحليم عمر (عدنان عارف مصلح :(1990،اجريت هذه الدراسة سنة  1994بجامعة
المنيا (مصر) تحت عنوان "دراسة ديناميكية نمو بعض انواع اإلدراك الحسي حركي لتالميذ المرحلة االبتدائية
من ( )9-12سنة.
مشكلة ألدرأسة :دراسة ديناميكية نمو بعض انواع اإلدراك الحسي حركي لتالميذ المرحلة االبتدائية ()9-12
سنة.
أهدأف ألدرأسة :تهدف إلى التعرف على ديناميكية نمو بعض انواع اإلدراك الحس -حركي المتمثلة في إدراك
توجيه الذراع في الفراغ (اإلشارة للهدف) ،إدراك الحجم المتحرك ،إدراك االتجاه (المشي في الممر) لكل من
التالميذ والتلميذات على حدة للمرحلة السنة ( )9-12سنة.
فروض ألدرأسة:
توجد فروق دالة إحصائيات بين تالميذ فائت العمر ( )9-12سنة في اختبارات اإلدراك الحس -حركي قيدالدراسة.
توجد فروق دالة إحصائيات بين تلميذات فائت العمر ( )9-12سنة في اختبارات اإلدراك الحس حركي قيدالدراسة.
توجد فروق دالة إحصائيات بين التالميذ والتلميذات فائت العمر ( )9-12سنة في اختبارات اإلدراك الحس-حركي قيد الدراسة.
منهج ألدرأسة :استخدام المنهج الوصفي المسحي ليفي بمتطلبات الدراسة.
عينة ألدرأسة :تم اختبار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة من اربع مدارس ابتدائية بمحافظة اإلسكندرية،
حيث تم اختبار فصل دراسي من كل فرقة دراسية.
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أدوأت ألدرأسة :بعد اخذ اراء بعض الخبراء والمتخصص في مجال التربية الرياضية والتربية وعلم النفس.
تم اختبار ثالثة اختبارات لإلدراك الحس -حركي وذلك الهميتها النسبية على اك تساب واداء المهارات الحركية
المختلفة لتالميذ المرحلة االبتدائية.
أختبارأت إألدرأك ألحس -حركي.
اوال :إدراك توجيه الذراع في الفراغ.
ثانيا :إدراك الحجم المتحرك.
ثالثا :إدراك االتجاه.
أهم نتائج ألدرأسة:
 إن التقدم في العمر خالل الفترة السنية من  10-9سنوات تتميز بثبات نسبي لنمو اإلدراك الحس -حركي بينماتميزت الفترة التالية من  11-10سنة 12-11 ،سنة بتحسن ملحوظ والذي عنى تميز هذه الفترة بالنسبة للتالميذ
والتلميذات بتطور في نمو اإلدراكات الحسية الحركية قيد الدراسة.
أهم ألتوصيات:
استغالل فترة :تحسن نمو اإلدراكات ال حسية الحركية وهي إدراك الحجم المتحرك ،إدراك توجيه الذراع فيالفراغ وإدراك االتجاه للمرحلة السنية  12-10سنة في اك تساب المهارات التي تتطلب اإلحساس بالهدف
واالتجاه والمسافة بصورة خاصة.
مراعاة التطور في نمو اإلدراكات الحس -حركية عند وضع محتوى برامج التربية البدنية لالطفال في المراحلالسنة المختلفة.
استخدام اختبار اإلدراك الحس -حركي قيد الدراسة ضمن طرق واساليب اختبار الناشئين وتوجيهم لالنشطةالمناسبة.
تنمية متغيرات اإلدراك الحس-حركي المرتبطة بنوع النشاط الممارس للناشئين في مختلف الرياضات لمالهامن دور فعال في رفع مستوى االداء.
درأسة فاطمة ناصر حسين ويريفان عبد هللا ألمفتي (فتيحة كركوش :)2010،اجريت هذه الدراسة سنة 2001
تحت عنوان "دراسة مقارنة في نمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) باستخدام مقياسي هايود ودايتون الطفال
الرياض بعمر ( )4-5سنوات.
مشكلة ألدرأسة :الكشف عن الفروق في نمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) بين مقياس هايود ودايتون
الطفال الرياض.
أهدأف ألدرأسة:
معرفة الفروق في نمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) بين الذكور واإلنبات لمقياسي هايود ودايتون.معرفة الفروق في نمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) بين مقياس هايود ودايتون الطفال الرياض بعمر (-4 )5سنوات.
فرضيات ألدرأسة:
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وجود فروق ذات داللة معنوية في نمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) بين الذكور واإلناث لمقياسي هايودودايتون.
وجود فروق ذات داللة معنوية في نمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) في مقياسي هايود ودايتون الطفالالرياض بعمر ( )4-5سنوات.
منهج ألدرأسة :استخدم المنهج التجريبي لمالئمة لطبيعة البحث.
عينة ألدرأسة :تالفت عينة الدراسة من االطفال الملتحقين بروضة الرياحين البالغ عددهم ( )40طفال وطفلة
وتم تقسيمهم إلى فئتين متساوين بالعدد إحداهما طبق عليها مقياس هايود لإلدراك الحس –حركي واالخرى
طبق عليها مقياس دايتون لإلدراك الحس-حركي.
أدوأت ألدرأسة :
 مقياس دايتون لإلدراك الحس-حركي. مقياس هايود لإلدراك الحس-حركي.نتائج ألدرأسة:
عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في نمو القدرات اإلدراكية الحسية حركية بين ذكور وإناث عينة البحث.عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في اختباري (الذات الجسمية والتوازن) بين مقياس هايود و دايتون.وجود فروق ذات داللة معنوية في اختياري (الذات الجسمية والتوازن ابن مقياس هايود ودايتون).أهم ألتوصيات:
ضرورة االهتمام بنمو القدرات اإلدراكية (الحس-حركية) الطفال الرياض والعمل على تطويرها منذ التحاقاالطفال بالروضة من خالل وضع برامج رياضية متطورة.
إجراء دراسة تتتبعيه على العينة من اطفال الرياض لمعرفة مدى تطور القدرات اإلدراكية (الحس-حركي).إجراء دراسات مماثلة على اطفال الرياض وعلى عينة واسعة تمثل رياض االطفال في القطر.ألتعليق على ألدرأسات ألسابقة :تتفق نتائج بعض الدراسات السابقة في الدعوة إلى وضع برامج حسية حركية
مخططة مناسبة لمرحلة رياض االطفال نظرا الهمية التربية الحركية للطفل في هذه المرحلة العمرية نحو
تحقيق ذلك ببناء برنامج مقترح للتربية الحركية يعمل على تنمية بعض جوانب اإلدراك والتكيف العام والنمو
العقلي لدى اطفال ما قبل المدرسة.
اهتمت الدراسات السابقة بعينات مختلفة من االطفال تراوحت اعمارهم ما بين ( )4-5سنوات ،و()5-6سنوات و( )9-12سنة.
اتفقت بعض الدراسات على تقويم البرنامج المقترح بتبني مقياس دايتون لقياس القدرات اإلدراكية الحس-حركية) كدراسة فاطمة ناصر حسين وبريفان عبد هللا المفتي ( )2001ا ّما الباقي فركز على بعض جوانب اإلدراك
الحسي كدراسة منى محمود عبد الحليم عمر ( ،)1994معظم الدراسات اعتمدت على المنهج التجريبي وقسمت
العينة إلى مجموعتين تجريبية واخرى ضابطة واختيرت العينة بطريقة عشوائية ماعدا دراسة منى محمود عبد
الحليم عمر ( )1994استخدمت المنهج الوصفي المسحي ليفي بمتطلبات الدراسة.
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تتفق نتائج الدراسات على اهمية إدراج البرامج المقترحة في مرحلة ما قبل المدرسة وتبني اللعب واال لعاب
الصغيرة كاسلوب للتربية الحس -حركية ّلما له من دور فعال في تنمية هذا الجانب المهم من حياة الطفل
وطفل ما قبل المدرسة على وجه الخصوص.
ّكما ان جل الدراسات اوصت باهمية إدراج البرامج المقترحة في منهاج التربية التحضيرية وذلك للنتائج
اإليجابية التي حققتها البرامج المقترحة من طرف الباحثين وكذلك بضرورة تنظيم دورات تدريبية للمعلمات
لتطبيق هذه البرامج.
نقد ألدرأسات :جل الدراسات لم تبرز طريقة بناء البرنامج المقترح ومدة تنفيذ البرنامج وعدد الوحدات
الممارسة في االسبوع وزمن وحدة الممارسة اليومية بل اك تفت بالتركيز على بطارية القياس فقط ا ّما هذه
الدراسة فقد اعطت هذا الجانب االولوية وذلك ببناء البرنامج وذلك باالعتماد على الجانب النظري في بناء
وحدات البرنامج وتم عرضه على مجموعة المختصين ليطيق بعد ذلك على فئة اطفال ما قبل المدرسة.
ألجانب ألتطبيقي:
ألدرأسة ألستطالعية :لضمان السير الحسن للتجربة ،قام الباحثين بالتجربة االستطالعية وكان الغرض منها
الوقوف على النقاط التالية:
واقع التربية البدنية والرياضية في مرحلة التحضيرية.الصعوبات التي يمكن ان تعترض الباحثين اثناء تطبق البرنامج المقترح.*معرفة صدق وتبات وموضوعية االختبارات.
ولتحديد اي مدرسة تتوفر على الفضاء والوسائل المناسبة لتطبيق البرنامج المقترح تمت الدراسة
االستطالعية عبر مرحليتين:
ألخطوة ألولى :االلتحاق بالمدارس االبتدائية وتحديد عدد االقسام التحضيرية بمقاطعة السانية وذلك من
اجل تحديد المجموعة االستطالعية والضابطة والمجموعة التجريبية.
ألخطوة ألثانية :اخذ راي المختصين تمت هذه الخطوة باستطالع واي االساتذة المختصين في مجال العلم
النفس والتربية البدنية والرياضية وامتدت هذه المرحلة من  8نوفمبر  2016إلى  11جانفي  2016ولقد تم تفريغ
محتوى البرنامج وبطاريته في استمارة عرضت على عديد من المحكمين ،وذلك الجل تحديد اهم النقاط
والبرنامج وطرق تقسيمه وجدول يوضح قائمة المحكمين.
ألخطوة ألثالثة :إجراء التجربة االستطالعية على عينة قوامها  10اطفال (ذكور وإناث) من مدرسة النصر ،ثم
اختبارهم بطريقة عشوائي ة .حيث تم اإلشراف عليهم شخصيا من طرف الطالبة .امتدت الدراسة من
 2016/01/19الفترة الصباحية من الساعة  9.00إلى غاية  ،10.00وبعد مرور اسبوع اعيدت التجربة ذلك يوم
 2016/01/20وفي نفس التوقيت.
ألدرأسة ألساسية :
منهج ألبحث :استخدم المنهج التجريبي لمالئمة لطبيعة هذا البحث باستخدام المجموعتين إحداهما تمثل
المجموعة التجريبية واالخرى تمثل المجموعة الضابطة.
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مجتمع عينة ألبحث :يمثل مجتمع هذا البحث اطفال ما قبل المدرسة بمقاطعة السانية المسجلين في العام
الدراسي  ،2017-2016وقد شملت عينة البحث  70طفال (ذكور وإناث) اك ثير وعشوائيا.
من بين تالميذ المرحلة التحضيرية ( 6-5سنوات ،ماخوذة من المجتمع االصلي المقدر ب  317طفال (ذكور
وإناث) وبالتالي:
تمثل عينة البحث نسبة مئوية قدرها  %92,23من المجتمع االصلي موزعين على النحو التالي- :العينة
التجريبية :عدد افرادها  30طفال (ذكور وإناث) من المدرسة االمل االبتدائية.
العينة الضابطة :عدد افرادها  35طفال (ذكور وإناث) من المدرسة المستقبل االبتدائية.
اال لعاب الصغيرة.اإلدراك الحس الحركي.طفل ما قبل المدرسة.المرحلة التحضيرية.مجالت ألبحث:
ألمجال ألبشري :اختبرت عينة البحث بالطريقة العشوائية وتمثل عينة البحث  70طفال (ذكور وإناث) تتراوح
اعمارهم ما بين ( )5-6سنوات موزعين على النحو التالي:
العينة االستطالعية عدد افرادها  10اطفال (ذكور وإناث).العينة التجريبية عدد افرادها  35طفال (ذكور وإناث) التي طبق عليها برنامج اال لعاب الصغيرة المقترح منطرف الباحثين.
العينة الضابطة عدد افرادها  35طفال (ذكور وإناث) وطبق عليها نشاط الحر داخل المدرسة.ّكما تم استبعاد االطفال الممارسين للنشاط الرياضي خارج المدرسة.
ألمجال ألمكاني :تم إجراء االختبارات بالمدارس االبتدائية التالية  :مدرسة االمل ،ومدرسة المستقبل ومدرسة
النصر ،تقع وسط بلدية السانية والية وهران.
ألمجال ألزماني :اجريت التجربة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين  2016/01/19إلى غاية  2016/04/16حيث
تمت اختبارات التجريبية االستطالعية على مدى يوم واحد بمدرسة النصر ما بين  2016/01/19إلى
 2016/01/20واجري االختبار القبلي من  2016/01/21على غاية  2016/01/22وبعدها طبقت حصص
اال لعاب الصغيرة المقترحة على العينة التجريبية في الفترة الزمنية المحصورة ما بين  2016/01/23إلى غاية
 2016/04/15لمدة ثالثة عشرة اسبوع بواقع مرتين اسبوعيا وبعدد من الوحدات بلغ ( )26وحدة تعليمية
وزمن قدر ب  45دقيقة في الواحدة ،بينما تقوم المجموعة الضابطة بعمل نشاطها العادي الحر داخل
المدرسة.
وبعد االنتهاء من تنفيذ الموحدات التعليمية المقترحة تم إجراء االختبار البعدي في الفترة الممتدة من
 2016/04/14إلى  2016/04/15وبنفس العمل الذي قيمنا به في االختبار القبلي (ضابطة والتجريبية).
متغيرأت ألبحث :تنقسم متغيرات البحث إلى ثالثة انواع التالية:
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ألمتغير ألمستقل :فالمتغير المستقبل هو برنامج اال لعاب الصغيرة المقترح من طرف الباحثين وذلك لمعرفة
اثرها لمعرفة اثرها على المتغير التابع.
ألمتغير ألتابع :وهو الجانب الحس حركي لدى طفل ما قبل المدرسة ،وهو نتيجة تاثير المتغير المستقبل.
ألمتغيرأت ألمشوشة أو ألمحرجة :ولقد تم ضبط هذه المتغيرات على النحو التالي:
ألمتغيرأت ألمرتبطة بمجتمع ألبحث :حيث تم تكافؤ اطفال عينة البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة
في المتغيرات التي تؤثر على سير التجربة ،وشملت المتغيرات على ما يلي:
العمر الزمن مقاس باالشهر.
الطور مقاسا بالسنتمتر.الوزن مقاسا بالكيلوغرام.اختبار رسم الرجل (لجو دانف) :بالجرأءأت ألتجريبية :عينة البحث حيث تم إجراء التجربة االستطالعية واالختبارات القبلية
متغيرأت مرتبطة إ
ّ
والبعدية في الفترة الصباحية ،كما طبقت بعض االختبارات في قاعة اال لعاب والبعض االخر في الهواء الطلق
(ساحة المدرسة) ،ومنح نفس التوقيت من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحاّ ،كما تم تطبيق
وحدات البرنامج في الفترة الصباحية.
متغيرأت خارجية :تم توحيد شروط تطب ق االختبارات القبلية والبعدية على كال المجموعتين.
أدوأت ألبحث :بعد اإلطالع على الدراسات والبحوث التي اجريت في مجال اإلدراك الحس حركي لطفل ما قبل
المدرسة وبعد اخذ اراء بعض الخبراء والمختصين في مجال التربية البدنية والرياضية وعلم النفس ثم:
ا.اختبار مقياس دالتون لإلدراك الحس حركي وهو مصمم الطفال ما قبل المدرسة ،ويتالف هذا المقياس من
( )15يندا تقيس في مجموعها اإلدراك (الحس-حركي) ومن هذه العوامل التي يهدف مقياس دايتون الختبارها
هي:
مفهوم الذات الجسمية.توجيه الفراغ (المجال ،واالتجاه ،إدراك حجم الفراغ).التوازن.اإليقاع والتحكم العضلي العصبي (التوافق الحركي).توافق العين والقدم.توافق العين واليد.التحكم العضلي العصبي الدقيق (التميز اللمسي).اإلدراك الشكلي.التميز السمعي.وقد وقع اختبار هذه البطارية لتكاملها إلى حد بعيدّ ،كما انها مناسبة الفراد العينة من حيث العمر الزمن،
وهذا ما اكده االساتذة المحكمين للبرنامج المقترح واالداة.
ّكما قام الباحثين بتقنين البطارية على العينة االستطالعية للبحث.
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مواصفات اختبارات بطارية دايتون:
أول .أختبار ألذأت ألجسمية.
ب.اختبار الذكاء لرسم الرجل :اعد هذا االختبار جود انف ( ،)1950وقام الباحثين بتطبيق.
الغرض :يهدف االختبار إلى تحديد نسبة الذكاء (العينة الضابطة والتجريبية).
تعليمات ألختبار :كل طفل معه قلم رصاص وورقة بيضاء ،ويالحظ عدم استعمال الممحاة وتك تب بيانات
كل طفل على الورقة البيضاء (المخصصة للرسم).
االختبار غير لفظي لذا ال تعطي اي إرشاداته وهو لذلك يصلح لالعمار ما قبل المدرسة ( )5-6سنوات.ألتصحيح وألمعايير :يصحح هذا االختبار على اساس عدد النقاط التفصيلية التي تظهر في الرسم والتيحددت ب ( )51نقطة كما يلي:
يعطي درجة عن كل نقطة من ( )51نقطة.
تسجيل عدد الدرجات التي حصل عليها الطفل ويمثل الجدول بطاقة تقيم االختبار رسم الرجل.
الجدول رقم ( )02العقلي بالسنوات وتقابل الدراجات المحصل عليها من االختبار.
تحسب نسبة الذكاء طبقا للمعادلة التالية:
نسبة الذكاء = العمر العقلي /العمر الزمني × .100
نتائج ّ
ألدرأسة وألتوصيات:
مناقشة ألفرضيات׃
مناقشة ألفرضية ألولى :توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح
المجموعة التجريبية في تنمية االدراك الحس حركي الطفال ما قبل المدرسة.
يالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في االختبار القبلي للعينة الضابطة والتجريبية واالختبار البعدي
للعينة الضابطة والتجريبية انه توجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح العينة التجريبية في معظم االختبارات
المطبقة اذ نالحظ انه يوجد تقدم للعينة الضابطة في االختبار البعدي لبعض اختبارات البطارية خاصة في
اختبار ادراك الذات الجسمية ويعزى هذا التقدم الى ان طفل هذه المرحلة يدرك وجوده شخصيا في الفراغ
ووجوده بالنسبة لالخرين ٬ضف إلى ذلك فان للعب اهمية تنعكس على الطفل .فبواسطته تتسرب المعرفة
ويك تشف الك ثير عن نفسه وعن العالم الذي يعيش فيه ومن حوله ٬به يتعلم كيف يسيطر على بيئته ويسخرها
لمصلحته (منى محمود عبد الحليم عمر ،)1994،اما التقدم الذي حققته العينة الضابطة من خالل داللة الفرق
بين متوسطات االختبار القبلي والبعدي فسببه هو ان الطفل من خالل لعبه اليومي يساهم في توسيع ادراكه ∙
ولكن بفرق قليل ففي االختبار القبلي سجلت العينة الضابطة ما قيمته  1.96وانحراف معياري قيمته  1.13وفي
اإلختبار البعدي قدر المتوسط الحسابي  4.44وانحراف معياري  1.05الختبار ادراك الذات الجسمية بينما
العينة التجريبية فسجلت متوسط حسابي قيمته  2.39وانحراف معياري قيمته  1.1وفي االختبار البعدي قدر
المتوسط الحسابي  6.47وانحراف معياري  1.02و يعزى ذلك لبرنامج المسطر و مدى اهمية االلعاب الصغيرة
المبرمجة لتنمية هذا الجانب ∙
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اما في اختبار اإليقاع والتحكم العضلي العصبي واختبار التوافق بين العين والقد والعين واليد فقد سجلت
فروق دالة احصائيا ولصالح العينة التجريبية ٬كون برنامج االلعاب الصغيرة ساهم في تحسين هذه المدركات٬
إذ يستطيع الطفل ان يحقق تازر ايجابيا بين العين واليد والسيطرة على الحركات الدقيقة لكي يستطيع اظهار
مهارة حقيقية في هذه اللعبة ٬على ان بوادر السيطرة على العضالت الدقيقة تبدا في الظهور عند سن الخامسة
(منى احمد االزهري.)1992 ،
اما في اخ تبار إدراك االشكال فنجد ان كال المجموعتين الضابطة والتجريبية حققت فارقا في المتوسطات
وبدرجات متفاوتة خاصة بالنسبة للعينة التجريبية التي طبقت برنامج االلعاب الصغيرة المقترح كما يرجع هذا
التفاوت ايضا الى ان ادراك طفل هذه المرحلة تنمو حواسه المختلفة ( كالبصر والسمع …) اذ تمكن طفل هذه
المرحلة من ادراك العالقات المكانية فبل ادراك العالقات الزمنية وكذا اوجه االختالف قبل ادراك اوجه
التشابه بينها ٬فهو يتمكن من مقارنة االحجام المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في عامه الثالث وبإمكانه
ان يصف وبفضل ادراكه الحسي ما يرى وما يسمع ويلمس فتكاد تبلغ حواسه نموها الكامل (عائشة بن عمار،
 ،)2009اما في اختبار التمييز السمعي فنسجل داللة فروق ولصالح العينة التجريبية لكن الفرق لم يكن كبير
فانه ربما يرجع الى قصر مدة تنفيذ البرنامج الممثلة في ثمانية اسابيع  .وهذه النتائج المتحصل عليها تتفق مع
جل الدراسات السابقة التي تؤكد على وجود فروق ذات داللة بين العينة الضابطة والتجريبية في االختبار
القبلي والبعدي.
كما يظهر تفوق المجموعة التجريبية في جل وحدات البطارية في االختبارات البعدية وذلك بعد مقارنتها
بنتائج العينة الضابطة وهذأ ما يؤكد صحة ألفرضية ألثانية :يؤثر البرنامج المقترح لال لعاب الصغيرة ايجابيا
على تنمية الجانب الحس -حركي لدى اطفال ما قبل المدرسة.
إذ يتضح من خالل نتائج العينة الضابطة والتجريبية لالختبارات البعدية وهذا باستخدام اختبار ( ت) عند
مستوى داللة  0.05إذ اظهرت كل جوانب االختبار البعدي وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح العينة
التجريبية  ٬وهذا ما يعزز من اهمية اال لعاب الصغيرة في هذه المرحلة العمرية لما تحققه من نتائج تنعكس على
مك تسبات الطفل مستقبال ٬وهذا ما يتفق مع دراسة كراتي (  )1983إذ تؤكد على ان نمو القدرات اإلدراكية يعتمد
إلى حد كبير على النشاط الحركي ٬كما يرى ان اكبر قدر من النمو اإلدراكي الحركي يحدث قبل ان يبلغ سن
السابعة باإلضافة إلى ان اللعب في هذه المرحلة يسهم بدرجة كبيرة في النمو وخاصة اللعب الحس -حركي
الذي يعتبر من االنشطة التي تستلزم استخدام الحواس والحركة بما فيها العضالت الكبيرة والصغيرة (فاضل
حنا ،)1989،وان معظم العاب البرنامج ركزت على هذه الجوانب كون ان اال لعاب تفتح المجال لتنمية
الحواس وخاصة حاسة المالحظة التي تعتبر المدخل الرئيسي الى تنمية عقلية بناءة (صريح عبد
الكريم∙ )2010،كما ان هذه اال لعاب تسهم في نمو الحس -حركي باإلضافة الى مختلف جوانب النمو العاطفية
واالنفعالية واالجتماعية وخاصة العقلية الن ادوات اللعب تثير قوى الطفل العقلية وتحفزها على العمل
(  ،)Burn.bernadette,1979وهذا ما يبنى عليه اساس برنامج اال لعاب الصغيرة المقترح من طرف الباحثين٬
باإلضافة إلى ان ابعاد تسطير هذا البرنامج تنعكس على الممارسة الحركية وحب النشاط الحركي مما يدفع
بالطفل إلى تبني فكرة اولوية الحركة واالنشطة الحركية حتى نغرس فيه الوعي بضرورة ممارسة وتبني مبدا
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الرياضة للجميع مستقبال ،ضف إلى ذلك ان ابعاد البرنامج المقترح يسهم في اإلحساس الصحيح باالداء
الرياضي والذي يجب ان يتوافق مع قدرة االنتباه ومجموعة المرسالت العصبية التي تزود الالعب بالشعور
الصحيح بما يتم من حركة في اجزاء جسمه ٬وهي من الممكن ان تطفي بصفة خاصة تغذية راجعة في اثناء
التدريب لتطوير اإلحساس بالحركة للظاهرة الكينيماتيكية (وهذا البعد يعتمد بالدرجة االولى على سالمة
الحواس والترجمة الصحيحة لهذه المثيرات وتعزز هذه الترجمة بمدى تحقيق الطفل لمختلف ابعاد النمو من
خالل اللعب واال لعاب الصغيرة التي تعنى بالجانب الحس -حركي ولما له من ابعاد طويلة المدى تنعكس على
الطفل مستقبال.
ألستنتاجات׃ في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحثين الى االستنتاجات التالية:
يؤثر برنامج اال لعاب الصغيرة المقترح من طرف الباحثتين على تنمية الجانب الحس -حركي لطفل ما قبلالمدرسة.
ادراك اهمية االلعاب الصغيرة لما لها من دور فعال لتنمية مختلف جوانب النمو.يسهم البرنامج المقترح في تعزيز االستجابات الحس -حركية لطفل ما قبل المدرسة ومما ينعكس عليهمستقبال في ترجمة هذه المثيرات.
قائمة ألمرأجع:
رناد يوسف الخطيب( .)1986رياض االطفال ،واقع و منهاج  ،ط ،2ص .22القاهرة ،ص.15جان بياجيه(.)1994علم التربية وسيكولوجية الطفل ،ترجمة عبد الغني الحشماني ،ط ،1دار العربية للعلوم ،لبنان ،ص.25دالل فتحي عيد (. )2006التربية الحركية في رياض االطفال ط ،1المك تب الجامعي الحديث ،القاهرة ،ص.26احمد عمر سليمان الروبي( .)1995القدرات االدراكية الحركية للطفل النظرية والقياس .دار الفكر العربي ،القاهرة،ص.12عبد الفتاح عزة خليل( .)2008االنشطة في رياض االطفال ،ط ،3القاهرة .دار الفكر العربي،ص.30مروان ابو حويج( .) 2006دراسات وبحوث في علم النفس والصحة النفسية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية،ص.106
سلوى محمد عبد الباقي(.)2005اللعب بين النظرية والتطبيق ،مركز االسكندرية للك تاب ،االسكندرية ،ص.177وزارة التربية الوطنية( .)2008منهاج التربية التحضيرية  6-5سنوات،ص.05ريسان خربيط مجيد وعبد الرحمان( .) 2001استراتيجيات حديثة في تربية الطفل ،دار الفكر ،القاهرة ،ص.410-409هشام عبد الرحمان الخولي( .)2007دراسات في علم النفس والصحة النفسية ،دار الفكر ،القاهرة ،ص.29مجلة التربية الرياضية ،اال كاديمية العراقية( ،)2002ص.239عدنان عارف مصلح( .)1990التربية في رياض االطفال ،ط ،1دار الفكر ،االردن ،ص.57فتيحة كركوش( .)2010علم نفس الطفل ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص.34-33منى محمود عبد الحليم عمر( .)1994اال لعاب الرياضية خارج المنزل ،مركز الك تاب للنشر ،القاهرة ،ص.22منى احمد االزهري( .)1992الترويح وتربية االطفال في الخالء ،مك تبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،ص.88عائشة بن عمار( .)2009التحضيري بالجزائر في مرحلة االصالح .الجزائر ،الطباعة  ،ENAGص.33فاضل حنا( .)1989اللعب عند االطفال .دار مشرق ،ص.38صريح عبد الكريم( .)2010تطبيقات البيو ميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي ،دار الفكر ،القاهرة ،ص.82-burn.bernadette )1979(.Damian éditeur :le livre de poche. P24.
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"فاعلية السياحة القروية من خالل مؤسسات إاليواء السياحي باحواز المدن الكبرى "الدارالبيضاء" حالة
إاقليم بن سليمان"
"The Effectiveness of Rural Tourism through the Institutions of Touristic
"Accommodation in the big cities: the Province of Ibn Sliman as a Case Study
سميرة لحرش :طالبة باحثة بسلك الدك توراة بكلية االداب والعلوم اإلنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني
– الدار البيضاء-المغرب
اسماء بوعوينات :استاذة التعليم العالي بكلية االداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الحسن الثاني – المحمدية
مامون عمراني مراكشي :استاذ التعليم العالي بكلية االداب والعلوم اإلنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني
– الدار البيضاء -.المغرب
مقدمة:
تعتبر السياحة من اهم الصناعات في العالم فقد اصبحت اليوم من اهم قطاعات التجارة الدولية البارزة مما
دفع المغرب ومنذ حصوله على االستقالل إلى تطوير القطاع السياحي الذي يعتبر من القطاعات الواعدة،
لكونه من مصادر جلب العملة الصعبة ويساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام إذ عرفت عائداته سنة
 2016ارتفاعا نسبته  % 6,7بلغت  1,24مليار دوالر( -www.tourisme.gov.maموقع وزارة السياحة).
فالمغرب كغيره من دول حوض البحر المتوسط  ،اولى اهتمامه بالقطاع السياحي منذ ستينيات القرن ،20
في إطار المخططات االقتصادية فاعتبر السياحة اداة لتحقيق التنمية وطنيا ،جهوي ،ومحليا .اخرها "رؤية
 "2020حيث اقترحت الرفع من الميزانية المخصصة وتوقعت إمكانية جلب  20مليون سائح(عبد المجيد
مستاكي ،2013 ،ص.)5
نظرا لما يتميز به المغرب من تنوع طبيعي وغنى حضاري متميز حاولت المخططات السياحية ،جعله قبلة
مفضلة لدى السياح اﻷجانب ويشهد كذلك حركية سياحية داخلية ال يستهان بها(ثريا بوحفاض،2009 ،
ص.)3
وعلى غرار باقي جهات المملكة تعتبر جهة الدار البيضاء سطات مجاال خصبا لتنمية النشاط السياحي وذلك
لما تتوفر عليه من مؤهالت سياحية ،طبيعية وثقافية جد مهمة (وزارة الداخلية ،المديرية العامة للجماعات
المحلية ،2015 ،ص .) 6خاصة إقليم بنسليمان الذي يعتبر قطبا سياحيا يضم العديد من المواقع و المناظر
بإمكانها جلب السياح المحليين واﻷ جانب لقضاء عطلهم مما يستلزم وجود مؤسسات إيواء سياحية التي تعتبر
عامال اساسيا في مقومات السياحية عامة و القروية على الخصوص.
وبفضل الموقع الذي تتميز به جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان بين قطبين مهمين الدار البيضاء و الرباط
وكذلك ال مؤهالت التي تزخر بها تجعل منها وجهة مفضلة للسياح المصطافين بالمؤسسات السياحية
المتواجدة بترابها.
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عرف إقليم بنسليمان في اﻵونة اﻷخيرة تنامي السياحة القروية وساهم في ذلك ظهور مؤسسات اإليواء
السياحية و خاصة في الجماعات القروية .وبفعل مؤهالت هذه اﻷخيرة ،وموقعها الجغرافي المتميز بين الرباط
و الدار البيضاء على المحور الساحلي تمثل جماعة عين تيزغة مجاال يطرح إشكالية التدبير المستدام للسياحة
القروية ومؤسسات اإليواء السياحي ،بإقليم بنسليمان.
وبذلك فسؤال إشكاليتنا:
كيف تتطور مؤسسات اإليواء السياحية بالجماعة زمنيا ومجاليا وما تاثيراتها اإليجابية؟ويتفرع عن هذا السؤال اإلشكالي بعض اﻷسئلة الفرعية وهي كالتالي:
كيف تساهم المؤهالت الطبيعية والبشرية في تطور مؤسسات اإليواء السياحية بجماعة عين تيزغة؟وما واقع مؤسسات اإليواء السياحية باإلرياف وتطورها الزمني والمجالي؟ما اهم بنيات االستقبال السياحي وما هي اهم مقومات الحركة السياحية بجماعة عين تيزغة؟ما هي اإلكراهات التي تواجه هذه المؤسسات السياحية ،وما تاثيرها على المنطقة؟لمعالجة هاته اإلشكالية اعتمدنا مقاربة منهجية شمولية عبارة عن توظيف المنهج الجغرافي الوصفي الذي
يتيح إمكانية المالحظة والتحليل والتفسير والتي تعتبر عملية ضرورية لدراسة اإلشكالية الجغرافية ،ثم
المقاربات التاريخية والسوسيولوجية .وقد دعمنا هذا العمل بالزيارت والمالحظات الميدانية المتكررة،
والمقابالت ( 7مقابالت مع الفاعلين المحلين في مجال السياحة القروية) 127 ،استمارة ميدانية موزعة ما بين
 7ارباب المؤسسات السياحية و  20مشغال ،و  40سائح و 80من الساكنة المحلية فضال عن عمل بيبليوغرافي
متنوع ،معززين ذلك بعمل كارطوغرافي ومبياني ،وصور فوتوغرافي.
 -1إالطار الطبيعي والبشري المساهم في تطور مؤسسات إاليواء السياحية بجماعة عين تيزغة إباقليم بن
سليمان :يحتل إقليم بنسليمان موقعا متميزا ضمن المجال الجغرافي الوطني إذ يرتبط بوحدة تضاريسية
متصلة ،يطبعها االنبساط "المسيطا" .وتعتبر عين تيزغة من اهم الجماعات القروية سياحيا باإلقليم إذ تتوفر
على مجموعة من المؤهالت الطبيعية وال بشرية المهمة التي تساهم في إنعاش القطاع السياحي بالجماعة
.وبفعل الموقع اإلستراتيجي الذي تحتله جماعة عين تيزغة فهو متنفس إيكولوجي للساكنة الحضرية المجاورة:
"بنسليمان ،بوزنيقة ،المحمدية ،الدار البيضاء ،الرباط"
إذ تعتبر الجماعة قطبا سياحيا يضم العديد من المواقع الطبيعية التي تعد محطة جذب وجلب السياح
المحليين وكذلك بعض اﻷ جانب لقضاء عطلهم وهنا تظهر وظيفة مؤسسات اإليواء السياحية التي تعتبر من
مقومات السياحة القروية بالمنطقة.
 1-1المقومات الطبيعية المساهمة في تطور مؤسسات إاليواء السياحي بجماعة عين تيزغة إاقليم بن
سليمان
 1-1-1الموقع الجغرافي لجماعة عين تيزغة إباقليم بن سليمان :يقع إقليم بنسليمان في القسم الشمالي
للمغرب بين خطي طول °7و '  °7 15غرب خط غرينتش وخطي عرض' 33°33و ' 33°45شمال خط االستواء.
وهو امتداد طبيعي لهضبة الشاوية وهضبة زعير .يمتد هذا اإلقليم على مساحة  2400كلم مربع ،اى ما يمثل
 % 0.3من مساحة المغرب ،وينتمي من الناحية الطبيعية إلى الهضبة الوسطى الغربية (المسيطا) الواقعة في
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الشمال الغربي من المغرب(المختار اال كحل،2004،ص  .)15تنتمي جماعة عين تيزغة إلى إقليم بنسليمان
المنتمي لجهة الدار البيضاء-سطات إذ يحدها شماال جماعة الشراط وجنوبا جماعة الزيايدة وغربا المنصورية
وشرقا الصخيرات(.)Ministère de l’Intérieur,2015,P2وقد تم إحداث اإلقليم بمقتضى الظهير02.77.605
للتاسع عشر يوليوز  ،1977واحدثت الجماعة بموجب مقتضيات المرسوم رقم  2.92.468بتاريخ  30يونيو
 1992كما تم تتميمه 2.12.651وتعديله بالمرسوم رقم يونيو  37بتاريخ  .2.12بتاريخ  17غشت  .1992وخالل
التقسيم اإلداري ليونيو  2009تم ضم جزء من جماعة موالين الغابة إلى جماعة عين تيزغة وتمتد الجماعة على
مساحة  250كلم مربع ،بعدد سكان يبلغ  15689نسمة ،حسب إحصاء (وزارة الداخلية ،2015،ص.2014 )4
خريطة رقم  : 1موقع جماعة عين تيزغة ضمن إقليم بن سليمان

يضم إقليم بنسليمان عددا من الوحدات الطبوغرافية المتنوعة والممتدة من خط الساحل في الشمال تصل
فيه اقل االرتفاعات ل  20متر ،إلى ك تلة الخطوات جنوب اإلقليم وتصل فيه االرتفاعات إلى ازيد من  800متر.
 2-1-1دور الخصائص الجيومرفولوجية،العناصر المناخية والموارد المائية الوفيرة في التزايد السياحي
بالجماعة :تنتمي جماعة عين تيزغة إلى هضبة بنسليمان المنحدرة نحو الساحل والمتجهة من الجنوب الشرقي
نحو الشمال الغربي مكونة بذلك وحدة تضاريسية "المسيطا" الساحلية ،او المنضدة بإرتفاعات تتراوح ما بين
 25و 30متر إلى ما يقارب  250متر ،حيث يتميز السطح الهضبي للجماعة بالتجانس والتقطع إذ نميز بين
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وحدتين توجد على شكل هضبي متموج ومتقطع يتخذ اتجاها موازيا للساحل (رشيدة نافع،1997 ،ص:)12
تتميز جماعة عين تيزغة بموقعها الجغرافي االستراتيجي المهم ،إذ تعتبر منذ عهد اإلستعمار مجاال لالسترخاء
واالستجمام للمدن المجاورة .إضافة إلى تنوع ترابي ،ومناخي حيث تعرف المنطقة فترات تشميس مهمة ،وقد
ساهمت الطبيعة الجيولوجية لهذا المجال التي تغلب عليها رتابة السطح في توفر غطاء نباتي غابوي واصناف
مختلفة من النباتات الموزعة في جميع انحاء المنطقة ،حيث يستغلها السكان المحليين للعالج او للصباغة "
تيزغة ،الريحان  ".كما تعرف المنطقة بغناها المائي ،فهي تحتوي على شبكة مائية سطحية وفيرة ،منها الواد
الدائم ،الرئيسي الشراط " ومجموعة من الضايات والعيون واﻵبار ،بالرغم من انها موسمية إال انها تغطي
حاجيات سكان المنطقة.
 2-1ك ثافة سكانية مهمة واستيطان بشري قديم ساهم في خلق دينامية السياحة القروية
ا.لمحة تاريخية وغنى الموروث الثقافي :تعتبر جماعة عين تيزغة من الجماعات التي استوطنت بإقليم بن
سليمان إلى جانب العديد من القبائل ،فقد كانت جماعة عين تيزغة مقسمة إلى جماعتين مستقلتين "جماعة
عين تيزغة" و "جماعة موالين الغابة" ،وسبب تسمية الجماعة بهذا االسم راجع لوجود شجرة تيزغة الشوكية
التي تعطي فاكهة صغيرة ذات اللون االحمر واالخضر تشبه "النبق" ومذاق محمض توجد بك ثرة داخل
المنطقة فقد كان يستخرج منها دباغ وملونات استغلت بشكل كبير لتزويد السوق المحلي والتصدير(جمعية
مدرسي علوم الحياة واالرض ،2007 ،ص .)23
ويعود اصل سكان جماعة عين تيزغة إلى قبيلتين منحدرتين من قبيلة موالين الغابة وهما :بني وراء
والحساسنة ذلك ان اهل القبائل معروفون بحسن اإلستقبال والكرم والضيافة لالجانب والفارين من العدالة
.
للبحث عن ملجا بغاباتهم(منوغرافية جماعة عين تيزغة ،2001 ،ص.)11
إضافة إلى هذا اشتهرت قبائل الزيايدة منذ القدم بتنظيمها للمواسم إذ تعتبر ظاهرة إقتصادية وإجتماعية
وثقافية وسياحية تك تسي اهمية كبيرة بالنسبة لجميع افراد القبائل ،ومن اشهر المواسم التي يعرفها إقليم
بنسليمان هو موسم سيدي محمد بنسليمان وموسم الطلبة وموسم جماعة عين تيزغة والمهرجان الربيعي.
واشتهرت كذلك بالفرقة الفنية ذات شعبية كبيرة "عبيدات الرماة " ،تتميز بتلقائيتها وطابعها المرح وشكلها
البسيط ،وهم اﻷشخاص المرافقين للصيادين اثناء الصيد فعند انتهائهم ليال يجتمعون حول النار في الغابة،
فبينما يرتاح الصيادة يقومون عبيدات الرمى بخلق جو من الفرجة من خالل تقليد طريقة فرار الطرائد في قالب
من الفكاهة من اجل الترويح عن الصيادة(عبيدات الرمى ،1986 ،ص.)8
يعرف إقليم بنسليمان تفاوتا كبيرا على مستوى الك ثافة السكانية ،إذ انه يمكن التمييز داخله بين مجاالت
تسجل ك ثافة سكانية مرتفعة تتعدى  340نسمة/كلم مربع كما هو الحال بالنسبة للجماعة الحضرية
بنسليمان ،اما بالنسبة للجماعتين الحضريتين الساحليتين بوزنيقة والمنصورية فيتعدى فيها معدل الك ثافة
 150نسمة/كلم مربع ،في حين نجد مجاالت اخرى حيث الك ثافة السكانية معتدلة ،او متوسطة وهي
الجماعات القروية حيث يتعدى فيها معدل الك ثافة السكانية  67نسمة/كلم مربع كما هو الحال بجماعة عين
تيزغة  -الزيايدة  -الشراط  -فضاالت  -اوالد علي الطوالع  -مليلة  -الردادنة– .اوالد يحي ى لوطا .ثم المجاالت
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ذات الك ثافة السكانية الضعيفة مثل الجماعات القروية :موالين الواد  ،احالف  ،سيدي بطاش وبئر النصر،
حيث اليتعدى فيهم معدل الك ثافة السكانية  36نسمة/كلم مربع.
وعلى العموم فإن جماعة عين تيزغة تظل من بين الجماعات الفتية على الصعيد الوطني ،التي تسجل نسبا
متوسطة في معدالت التزايد السكاني وكذلك الك ثافة السكانية ،إذ نجد في سنة  2009ان معدل الك ثافة
السكانية بالجماعة  44نسمة/كلم مربع ،في حين بلغ سنة  63 2014نسمة/كلم مربع ويمكن تفسير هذه
الظاهرة بكون الجماعة تعرف تنوعا مناخيا وترابيا افرز غابة طبيعية واسعة ،إضافة إلى موقعها المتميز بين
"الرباط و الدار البيضاء" جعل منها منطقة استيطان و منطقة جذب للمشاريع السياحية.
خريطة رقم  :2الك ثافة السكانية بإقليم بن سليمان

 -3-1تحتضن جماعة عين تيزغة مواقع سياحية مهمة تغني رصيد السياحة إاليكولوجية:
ا.موقع عين الدخلة :تقع على الضفة اليسرى لواد الشراط بدوار بني عيسي وتتميز بوجود مشاهد طبيعية
تتمثل في مغارة كهف البارود والبروزات الصخرية الضخمة تمتد عبر سفوح واد الشراط ،إذ ان سفوحه مكسوة
بغطاء نباتي ك ثيف.
ب.موقع عين القصب :يقع هذا الموقع في الجنوب الشرقي من الجماعة عند منابع عين القصب ،إذ يمثل
شالل عين القصب الذي يصب في واد زروالة احد روافد واد الشراط.
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ج.موقع صخرة النمرة :تقع بدوار العيون ،الذي يتميز بوجود مشاهد طبيعية سياحية متنوعة في مجال
غابوي شاسع إضافة إلى مشاهدة ضايات مختلفة اﻷحجام و بروزات صخرية.
د.موقع عين السفرجلة :يتميز هذا الموقع بوجوده وسط غابوي تطغى عليه اشجار البلوط الفليني والبروزات
الصخرية ويتمحور حول عين سفيرجلة وضاية سفيرجلة ومايحيط بها.
 -2ضعف البنى التحتية على مستوى المحاور الطرقية :بالرغم من المؤهالت الطبيعية التي تتوفر عليها
جماعة عين تيزغة وكذلك لكونها قطبا سياحيا ايكولوجيا بامتياز إال انها الزالت تعاني من ضعف في البنى
التحتية وخاصة على مستوى المحاور الطرقية الرابطة بين مركز الجماعة وباقي مناطق اإلقليم .إذ نجد ان اغلب
التجهيزات ال صناعية واإلقتصادية بما فيها البنية الطرقية باإلقليم هي طريق وطنية ساحلية يبلغ طولها 24،9
كلم تربط بين العاصمتين ،وطريق جهوية تنتشر باإلقليم طولها  215،4كلم وطرق اخرى إقليمية تربط
جماعات اإلقليم ببعضها وبالمناطق اﻷخرى يبلغ طولها  367،5كلم(نجوى بوبكري ،2013،ص  .)43كما تتوفر
الجماعة على مطار ذو بنية تحتية ال باس بها الستقبال الطائرات ،يمتد على مساحة  2750هك تار ،ففي سنة
 2006استقبل المطار مختلف اﻷنشطة التي كان يحتضنها مطار الدارالبيضاء انفا ،وينتظر ان يلعب المطار
دورا مهما في تيسير حركة السياح.
 -3بنيات إالستق بال السياحي ومقومات الحركة السياحية بجماعة عين تيزغة
 1-3بنيات إالستقبال السياحي:
 1-1-3مراكز إالستقبال السياحي :تشكل مراكز اإليواء السياحية على اختالف اصنافها وانواعها إحدى اﻵليات
اﻷ ساسية لتنمية السياحة باعتبار الجماعة عين تيزغة وجهة مهمة لعدد من السياح .إذ ان الحديث عن
المؤسسات السياحية في الجماعة يضعنا امام ازمة في صناعة السياحة القروية .حيث نجد بالرغم من الطبيعية
السياحية المتنوعة فإن مستوى البنية االستقبالية ال يعكس بتاتا هذا التنوع إذ ان الوحدات السياحية
بالجماعة التزال هشة .فنظرا لتزايد الطلب على المنتوج السياحي االيكولوجي القروي من طرف العديد من
السياح بمختلف بقاع المعمور ،اصبحت جماعة عين تيزغة محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين بادرو
إلى االستثمار فيها بخلق وحدات سياحية ساهمت بشكل كبير في توزيع عروض اإليواء واالستقبال السياحي
تماشيا مع متطلبات السياح بالجماعة.
جدول رقم  :1مؤسسات اإليواء السياحية بجماعة عين تيزغة

المصدر :بحث ميداني 2017
بعدما كانت الجماعة إلى حدود سنة  ،2004ال تتوفر على مؤسسات إيواء سياحية ،اصبحت اليوم تحتضن
سبع وحدات إيواء ،خمسة مصنفة وإثنان غير مصنفتان.
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 2-1-3الطاقة إالستيعابية لمراكز إالستقبال السياحي :حسب المعطيات التي حصلنا عليها من خالل
البحث الميداني يتضح ان جماعة عين تيزغة تعرف ضعفا في طاقتها االستيعابية وهذا مرتبط بقلة الوحدات
اإليوائية بالدرجة اﻷ ولى ،وهذا يدل على غياب الثقافة السياحية لدى الفاعلين ،وضعف المجهودات المبذولة
في هذا اإلطار.
جدول رقم : 2الطاقة اإلستعابية للمؤسسسات السياحية بجماعة عين تيزغة

بحث ميداني  :فبراير – مارس – ابريل 2018
 3-1-3ضالة اليد العاملة بمؤسسات إاليواء السياحية بجماعة عين تيزغة :إن مؤسسات اإليواء السياحية
الموجودة بالجماعة ال توفر فرص شغل كافية لساكنتها ،فمن خالل المعطيات المتوفرة لدينا يتضح ان اليد
العاملة بمجموع الوحدات اإليوائية ال تتجاوز  50عامل وهذه النسبة جد ضئيلة بالمقارنة مع المؤهالت التي
تتوفر عليها الجماعة.
 4-1-3التوزيع الزمني والمجالي لمراكز إاليواء السياحي
ا -التوزيع الزمني :تعتبر مؤسسات اإليواء السياحية اهم ركيزة للتنمية السياحية ،وتتمركز مجاليا بجماعة عين
تيزغة وظهرت زمنيا بشكل متفاوت .إذ نالحظ تطورا في عدد مؤسسات اإليواء منذ سنة  2004يعكس جودة
المؤهالت السياحية المهمة والمتنوعة لهاته الجماعة ،بالرغم من ضعف التجهيزات بها مع شبه غياب الطرق
المعبدة ووسائل النقل الجماعية في اتجاه المواقع السياحية .وتجدر اإلشارة اننا الحظنا مجموعة من المشاريع
السياحية في طور اإلنجاز داخل تراب الجماعة لتثمين المؤهالت المتوفرة بعين تيزغة واستقطاب الطلب
السياحي المتزايد.
ب -التوزيع المجالي :من خالل توزيع الوحدات السياحية داخل الجماعة يتضح ان جميعها تتواجد بالقرب من
المواقع السياحية الطبيعية وذلك الستقطاب السائح ،الذي يزور تلك المواقع واالستفادة من الرواج السياحي
الذي تعرفه هذه المنطقة.
-2-3الخدمات المقدمة بمؤسسات اليواء السياحية
 1-2-3نوعية الخدمات المقدمة :إن الخدمات المقدمة بالمؤسسات السياحية تختلف من مؤسسة ﻷخرى
فاغلب المؤسسات السياحية ال تتوفر على كافة الخدمات وهذا راجع باﻷساس إلى قلة اإلمكانيات وعدم دعم
المؤسسات السياحية من طرف الدولة ،فمعظم مؤسسات اإليواء السياحية مخصصة لإليواء فقط وال تتوفر
على جميع الخدمات وهذا يبين مدى التفاوت الكبير بين الوحدات اإليوائية.
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واليواء :إن خدمة اإلستقبال تتميزبتقييم جيد ،ف  %85من السياح اكدوا ان
 2-2-3خدمة الستقبال إ
المؤسسات السياحية تتميز بجودة االستقبال واإليواء .كما تعتبر اﻷثمنة المقترحة من طرف مؤسسات اإليواء
في المتناول فاغلبية النزالء  %95اكدوا بان اثمنة خدمات مؤسسات اإليواء مناسبة بينما %5من النزالء لم
تالئمهم هذه اﻷثمنة وهذا يرجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للنزالء.
 3-2-3مقومات الحركة السياحي
ا -الفترات النشيطة لدى مؤسسات إاليواء السياحية :تعرف مؤسسات اإليواء السياحية رواجا خاصة في
فصل الربيع وفي فصل الصيف ،وهذا راجع باﻷساس إلى انتعاش الجماعة في هذه الفترة إما بسبب المواسم
"موسم  5الطلبة ،مهرجان الربيعي" او الجو الربيعي كما جاء في تصريح بعض ارباب المؤسسات السياحية.
ب -وسائل الدعاية المعتمدة من طرف مؤسسات إاليواء السياحية :من خالل العمل الميداني الذي قمنا به
فإن جل المؤسسات السياحية المصنفة تعتمد على وسائل الدعاية لجلب السياح .فجل السياح ياتون عن
طريق اﻷصدقاء  %8 ،%48ياتون عن طريق الصدفة او بطريقة اخرى .في حين ان  %20يتعرفون على
المؤسسات السياحية عن طريق االنترنيت والصفحات الخاصة بها في مواقع التواصل االجتماعي
(.)Facebook
ج -إالشعاع إالقليمي لمؤسسات إاليواء السياحي بعين تيزغة :تعتبر السياحة بمثابة قاطرة للتنمية
اإلقتصادية بإضافة إلى القطاعات اﻷساسية اﻷخرى بالجماعة ،إذ يرتكز تطوير القطاع السياحي بمدى وفرة
مؤسسات اإليواء ،والمواقع السياحية .فتعتبر الجماعة بمثابة متنفس للساكنة المجاورة ومكانا لتوفير بعض
فرص الشغل للساكنة المحلية .كما تحظى الجماعة بموقع استراتيجي وسط شبكة طرقية واسعة تسهل عملية
الوصول للمواقع السياحية ،فهي تشكل حلقة وصل بين الجماعة والسياح.
 -4الطلب السياحي و دراسة بنية السياح الوافدين
 1-4تطور الليالي السياحية بجماعة عين تيزغة
ا -الوافدين على الجماعة :بالرغم من تحفظ بعض ارباب الفنادق عن اإلفصاح عن بعض المعطيات المتعلقة
بعدد الوافدين ،فمن خالل البحث الميداني فإننا نستخلص مالحظة اساسية وهي انه رغم التفاوت في
تصنيف المؤسسات السياحية فإنها تعرف إقباال واضحا يتنوع حسب نوعية الزبون ً وقدرته الشرائية ،إذ هذا
المعطى يتضح اك ثر في الفنادق غير المصنفة التي يتقارب فيها عدد الوافدين فيها بالفنادق المصنفة ذات
الخدمات المتنوعة.

يوميا
شهريا
سنويا

جدول:عدد الوافدين على مؤسسات اإليواء السياحية بالجماعة يوميا ،شهريا وسنويا
اوليفي
ليشاب
دار
كرامة
رضا الند
قرية الغابة ( ليغويسو
(الدرجة
بيل
(الدرجة القصب
(دار
(دار
مركب
االولى)
الثالثة)
الضيافة) الضيافة)
سياحي
وفندقي)
7
8
5
4
5
10
200
180
150
100
140
200
2400
1800
2000
900
1800
2000
المصدر :بحث ميداني 2018
62

المجموع

39
970
10900

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

المركز الديمقراطي العربي

ب -الليالي السياحية :إن الليالي السياحية تختلف من مؤسسة إيواء سياحية ﻷخرى فمن خالل العمل
الميداني يتضح ان كل من مؤسسة قرية الغابة  le village de la foretو اوليفي ي بنسليمان Les Oliviers
 de Benslimaneيحققان اكبر عدد من الليالي السياحية داخل الجماعة وهذا راجع الرتباطهم بعقود ببعض
الشركات الوطنية والدولية التي تزودهم بالطلب السياحي.

يوميا
شهريا
سنويا

قرية الغابة (
مركب
سياحي
وفندقي)
24
700
8000

جدول :عدد الليالي السياحية بالجماعة يوميا ،شهريا وسنويا
ليشاب
دار
كرامة
ليغويسو رضا الند
بيل
القصب
(الدرجة
(دار
(دار
الثالثة)
الضيافة) الضيافة)

اوليفي
(الدرجة
االولى)

المجموع

12
300
4000

20
540
6000

81
2190
26200

10
260
3200

6
9
150
250
2000
3000
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 2-4بنية السياح و وسائل النقل المستعملة للوصول لالماكن السياحية ،واﻷماكن التي يزورها السياح
ا 2-4-دراسة بنية السياح حسب الجنس والسن
ا.حسب الجنس :يحتل الذكور نسبة مهمة من مجموع السياح تصل نسبتهم إلى  ،%82في حين ان اإلناث ال
تتعدى نسبتهم  ،%18وهذا راجع إلى كون المواقع السياحية تجدب الزوار الذكور اك ثر من اإلناث ،ﻷن
المواقع السياحية بجماعة عين تيزغة تتطلب المغامرة وبكون ان الذكور اك ثر استعداد لممارسة هذا النوع من
السياحة مقارنة مع اإلناث.
ب.حسب السن :تعتبر المنطقة اك ثر استقطاب للفائت التي تمثل العشرينات والثالثينات حيث تمثل هذه
الفائت  ،% 74مما يؤكد مدى اهتمام الشباب بهذا النوع من السياحة في حين نجد الفائت االممثلة
للخمسينات والستينات ال تتجاوز  ،% 12والتي تقصد هذه المواقع بحثا عن الراحة والهدوء الذي تتميز به
الجماعة .والشك ان احتالل فئة الشباب هذه المكانة يعود إلى كونهم يرغبون في ممارسة عدة انواع من
الرياضة التي توفرها هذه المواقع كالمشي وركوب الخيل وغيرها من الرياضات.
ج .تصنيف الوافدين على مجال الدراسة حسب المناطق الجغرافية :إن الطلب السياحي بجماعة عين
تيزغة ،يعرف طغيان الطلب الداخلي إذ يمثل  ،%80وخاصة الدار البيضاء ،الرباط  ،بنسليمان ،بوزنيقة
والمحمدية وذلك راجع لقرب الجماعة من هاته المدن .اما بالنسبة للعنصر اﻷوروبي فهم يمثلون  %20منهم
فرنسيون ،المان وإنجليز .وبذلك فالمؤهالت السياحية والمناخ الذي تتميز بها الجماعة يلعب دورا اساسيا في
استقطاب السياح الداخلين خصوصا والدولييون بدرجة اقل.
 2.2.4وسائل النقل المستعملة للوصول للمؤسسات و المواقع السياحية :تمثل السيارات الخاصة الوسيلة
التي يستعملها الزوار للوصول إلى المؤسسات وزيارة المواقع السياحية بالمنطقة وهي سيارات خاصة بالعائالت
او مجموعة من اﻷصدقاء ،ومن خالل البحث الميداني يتضح ان نسبتهم  %70بينما  %15يستعملون وسائل
النقل الجماعية إما سيارة اﻷجرة او الحافالت العمومية بالنسبة للجمعيات او المخيمات اما نسبة %15
المتبقية تتعلق باﻷجانب إذ يتم إرسال سائق المؤسسة إلحضارهم.
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 3-2-4اﻷماكن التي يزورها السياح :تحتل المشاهد الغابوية مكانة مهمة في جذب السياح ،وذلك بالموازاة
مع المشاهد والعوامل الطبيعية اﻷخرى كالكهوف والعيون والشالل والضايات إضافة إلى مناخ
المنطقة...حيث يحتل منتزه عين الدخلة الصدارة بنسبة  %54إذ ان جل السياح يحرصون على زيارته بين
الحين واﻵخر وذلك بفعل جماليته وتنوع المشاهد الصخرية والتشكيلة الغابوية إضافة إلى المجاري المائية
وكهف البارود ...وتحتل عين سفيرجلة الرتبة الثانية بنسبة  %20وذلك لتميزها بمياه متدفقة باستمرار وغطائها
النباتي المتنوع إضافة إلى البروزات الصخرية التي تعطي للمجال صبغة خاصة .اما موقع عين القصب فيحتل
الرتبة الثالثة ب %18وذلك لتعدد المشاهد الطبيعية كالشالل الذي يضفي على المنطقة رونقا متميزا ،إضافة
إلى التشكيلة الغابوية والمشاهد الفالحية والجو الصحي المعتدل الذي يفضله غالبية السياح الوافدين على
المنطقة .إلى جانب هذا يزور السياح مواقع اخرى  %8التي بدورها لها مميزات وخصوصيات كصخرةة النمرة
والضايات.
خاتمة
تعتبر السياحة من اﻷنشطة المهمة التي تقوم عليها إقتصادات الك ثير من الدول(مصطفى يوسف كافي،
 ،2016ص .) 9ففي هذا المقال قمنا بتسليط الضوء على واقع حال مؤسسات اإليواء السياحية في جماعة عين
تيزغة التي حظيت بموقع مهم في إقليم بن سليمان فباإلضافة إلى طبوغرافيتها ومؤهالتها الطبيعية التي تتميز
في مشاهد رائعة تجلب إليها الزوار كما توفر الجماعة إمكانية ممارسة مختلف انواع الرياضات إلى جانب هذا
فالجماعة تحتوي على موروث ترابي كون في ازمنة سابقة وفي ظروف مناخية مغايرة عن الظروف الحالية.
وتمثل الظروف المناخية وخاصة التساقطات المطرية وايام التشميس خالل فصل الربيع وبداية فصل الصيف
عامال من العوامل المساعدة على تنمية النشاط السياحي .فهذه الظروف المناخية تحول الجماعة إلى مجال
اخضر يدفع السياح إلى الخروج لإلستمتاع بجو المنطقة وجمال تنوع اﻷشكال المائية بالجماعة من شالل
واودية وعيون وضايات ...إضافة لهذا فالجماعة تنظم كل سنة مواسم ومهرجان ربيعي و إلى جانب عاداتها
وتقاليدها التي تلعب دورا كبيرا في التنشيط السياحي.
فكل هذه المقومات السياحية بإمكانها ان تساهم في إغناء العرض والمنتوج السياحي وإبراز تنوعه بالجماعة
كما ان المعطيات البشرية لعين تيزغة تساعد بدورها في تحقيق تنمية سياحية شاملة بهدف استيعاب حجم
التوافد السياحي وتلبية حاجات السوق السياحي .إذ لبنيات اإلستقبال السياحي دورا اساسا في تحسين صورة
القطاع السياحي بالجماعة من خالل تحقيق الجودة بكل الخدمات التي تقدمها للسائح ،وبذلك فلتنوع مراكز
اإليواء السياحي وجودة خدماتها دور في ترويج النشاط السياحي وإنعاش الحركة السياحية داخل الجماعة.
وتوفير مناصب الشغل ﻷ بناء المنطقة و مساهمة في تحسين المستوى المعيشي للسكان .فكل هذه المقومات
السياحية بإمكانها ان تساهم في إغناء العرض والمنتوج السياحي وإبراز تنوعه بالجماعة بما فيه مؤسسات
اإليواء السياحية التي ظهرت بشكل متسارع في السنوات اﻷخيرة.
رغم كل اإلكراهات التي تعاني منها الجماعة كضعف البنية التحتية وموسمية النشاط السياحي وضعف
التسويق السياحي وتدهور الموارد الطبيعية وتفاقم ظاهرة التلوث...وغيرها من التحديات المطروحة ،لكن
اإلشكال الكبير الذي ي فرض نفسه بقوة هو الوظيفة المزدوجة التي تقوم بها الجماعة باعتبارها مجاال فالحيا
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وصناعيا "مقالع" وسياحيا في نفس الوقت ،ومدى حجم التاثير السلبي للمقالع ومخلفاتها على النشاط
السياحي إذ اليمكن مزاولة النشاط السياحي داخل فضاءات طبيعية مهددة بدمار جمالها الطبيعي ،هذا
سيرفع بالجهات الوصية إلى تبني خيار التوفيق والموازنة بين قطاع المقالع بسلبياته وإيجابياته والقطاع
السياحي بمستلزماته وحاجياته.
قائمة المراجع:
المختار اال كحل( ،)2004دينامية المجال الفالحي ورهانات التنمية المحلية حالة هضبة بنسليمان الطبعة االولى دار ابي رقراقللطباعة والنشر ،الرباط .المغرب.
ثريا بوحفاض ( ،)2008-2009المؤهالت الطبيعية والثقافية بإقليم بنسليمان واقع وافاق تطوير السياحة البيئية اطروحة لنيلشهادة الدك تورة في اﻵداب تخصص جغرافيا جامعة محمد الخامس كلية اﻵداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط .المغرب.
رشيدة نافع ( ،) 1997الخصائص الطبيعية لمنطقة المحمدية في مدينة المحمدية ومحيطها البيئي ،سلسلة النداوات رقم  .5كليةاﻵداب و العلوم اإلنسانية ،المحمدية .المغرب.
عبيدات الرمى .موروث ثقافيعبد المجيد مستاكي( ،)2012-2013اﻷنشطة السياحية وتاثيرها على المنظومة البيئية-الوليدية نموذجا -بحث لنيل شهادةالماستر في الجغرافيا تخصص " السياحة والتنمية المستدامة " كلية االداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الحسن التاني ،المحمدية.
مصطفى يوسف كافي( ،)2016مدخل إلى صناعة السياحة والتنمية الريفية من منظور تنموي وبيئوي ،دار اإلبتكار للنشروالتوزيع ،االردن.
نجوى بوبكري( ،)2012-2013المجال الغابوي بإقليم بنسليمان وافاق تنمية السياحة البيئية المستدامة ،بحث لنيل شهادةالماستر في الجغرافية تخصص السياحة والتنمية المستدامة ،كلية اﻵداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الحسن الثاني ،المحمدية.
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تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعة الجزائرية وعالقتها بجودة التعليم العالي دراسة ميدانية مقارنة بين
جامعة سطيف 02وجامعة جامعة تيزي وزو وجامعة السعيدة
Title of the intervention: The Application of the principles of governance in the Algerian
University and its relation to the quality of higher education: An Active Comparative study
between Setif University 02, University of Tizi Ouzou and Saida University
د .طارق بوحفص ،جامعة موالي الطاهر –سعيدة -الجزائر
د.فــروق يعلى ،جامعة محمد لمين دباغين – سطيف -2الجزائر
د.سمير يوسف خوجة ،جامعة مولود معمري  -تيزي وزو -الجزائر
تمهيد:
آ
ظهر مفهوم حوكمة الجامعات في االونة االخيرة ،لمحاولة التخفيف من حدة االزمة الحقيقية التي تمر بها
مؤسسات التعليم العالي رغم اإلصالحات المتتالية التي حظي ويحظى بها قطاع التعليم العالي خاصة في
الدول النامية ،إال ان معظم الجامعات لم ترق إلى مصف الجامعات المصنفة في مراتب متقدمة عالميا ،مما
يشير إلى ان االزمة ازمة حوكمة بالدرجة االولى.
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع (مواكبة عولمة التعليم العالي ،وكذلك المنافسة على الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،)...استدعت وضع سياسات آواليات لضمان جودة التعليم واإلدارة بهدف إحداث ّ
تقدم في
المعرفة وخدمة المجتمع وتاهيل مخرجاتها لحياة افضل ،إذ برهنت العديد من الدراسات والتجارب في العالم
ان الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي خطوة ضرورية من اجل تطوير جودة التعليم العالي بل هي
من بين العناصر االساسية التي تؤدي إلى تحسين المخرجات جودة التعليم.
لذا جاءت هذه الورقة للبحث والكشف عن الدور الذي يلعبه تطبيق مبادئ الحوكمة (مجالس القيادة
واإلدارة العليا ،المسؤولية والمساءلة ،المشاركة ،االستقاللية ،اإلفصاح والشفافية ،فعالية االداء ،العدالة،
اخالقيات الحوكمة) في تحقيق جودة التعليم (جودة البرامج اال كاديمية ،جودة الطالب ،جودة اداء اعضاء
هيئة التدريس ،جودة البحث العلمي ،جودة الهياكل والمرافق التعليمية) في الجامعة الجزائرية من خالل
استقصاء اراء هيئة الدريس بكل من جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02وجامعة مولود معمري تيزي وزو
آ
وجامعة مالي الطاهر سعيدة ،محاولين اإلجابة عن التساؤالت االتية:
ما مدى تطبيق مؤسسات التعليم العالي الجزائرية لمبادئ الحوكمة؟ وما هو مستوى جودة التعليم العالي في المؤسسات الجامعية الجزائرية؟وماهي طبيعة العالقة الموجودة بين تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الجامعية الجزائرية وتحقيقجودة التعليم العالي؟
اوال .اهمية واهداف الدراسة :يستمد البحث اهميته من اهمية موضوع الحوكمة ،فحوكمة الجامعات تمثل
إطار متكامل لخلق التوازن المنشود داخل الجامعة يهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي في ظل المبادئ
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المتمثلة في المساءلة ،الشفافية ،المشاركة وغيرها ،وايضا مما تكـتسيه الحوكمة من اهمية باعتبارها خطوة
اساسية وضرورية لتحقيق الجودة الشاملة وبالتالي جودة التعليم العالي ،وعلى هذا االساس يهدف هذا البحث
إلى:
 ُالتعرف على مدى تطبيق مؤسسات التعليم العالي لمبادئ الحوكمة المتمثلة في :مجالس القيادة واإلدارة
العليا ،المسؤولية والمساءلة ،المشاركة ،االستقاللية ،اإلفصاح والشفافية ،فعالية االداء ،العدالة ،اخالقيات
الحوكمة.
 ُالتعرف على جودة التعليم العالي من خالل تحديد مستوى :جودة البرامج اال كاديمية ،جودة الطالب ،جودة
اداء اعضاء هيئة التدريس ،جودة البحث العلمي ،جودة الهياكل والمرافق التعليمية.
 التعرف على مدى وجود فروق في تطبيق مبادئ الحوكمة وكذا في وتحقيق جودة التعليم العالي بينالجامعات محل الدراسة الميدانية.
 ُالتعرف على العالقة الموجودة بين تطبيق مبادئ الحوكمة بابعادهما المختلفة.
ثانيا .الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي :حددت ثالثة مستويات مكانية للحوكمة :المستوى العالمي
(الدولي) ،مستوى الدولة (الوطني) ومستوى المؤسسة ،اما عناصرها فهي ثالثة ايضا :الحكومة ،القطاع
الخاص والمجتمعات المدنية(.زهير عبد الكريم الكائد.)2003 ،
وسيتم التركيز على الحوكمة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والتي لها خصوصيات سواء من ناحية
التعريف ،العناصر ،االهداف ،المبادئ ومعوقات التطبيق.
آ
مفهوم الحوكمة الجامعية :المقصود بالحوكمة الجامعية وضع معايير واليات حاكمة الداء كل اعضاء االسرة
الجامعية ،من خالل تطبيق الشفافية واساليب قياس االداء ومحاسبة المسؤولين ومشاركة اطراف ذات
المصلحة في عملية صناعة القرار وفي عملية التسيير والتقييم(.احمد عزت.)2010،
وهي طريقة يتم من خاللها ،توجيه انشطة الجامعة وإدارة اقسامها العلمية وكلياتها ومتابعة تنفيذ خططها
اإلستراتيجية وتوجهاتها العامة ،كما تعكس الحوكمة الجامعية نظاما يركز على تميز وجودة اإلدارة الجامعية
آ
ومدى القدرة على التنافس مع المحافظة على االستقاللية ،دون االعتماد على اال ليات المركزية
لإلدارة(اسماعيل سراج.)2009،
ويرى الكاتبان " "Marginson et Considineان الحوكمة الجامعية تحدد منظومة القيم داخل الجامعات
انظمة صناعة القرار ،تخصيص الموارد ،المهام واالهداف ،نماذج السلطة وتسلسلها الهرمي ،عالقات الجامعة
بباقي المؤسسات اال كاديمية ،بالوصايا ،بسوق العمل وبالمجتمع(.)MEREDITH Edwards, 2002
ويكمن التحدي االساسي في كيفية خلق او تخطيط نظم حوكمة ،التي َت ْض َمن التسيير الجيد للجامعة وتاخذ
بعين االعتبار احترام تطبيق الحرية اال كاديمية وكل االلتزامات المفروضة على الوجه المقبول.
عناصر الحوكمة الجامعية :تتمثل في كل االفراد والمؤسسات التي تشكل المحيط الداخلي والخارجي والتي
تؤثر وتتاثر بالمحيط الجامعي ،بصفة عامة يمكن تحديد عناصر الحوكمة على المستوى الداخلي والخارجي كما
يلي(مقيدش نزيهة:)2010،
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(االطار البيداغوجي) :يضم اربعة عناصر اساسية تتمثل في الطلبة ،هيئة التدريس
المحيط الداخلي إ
المسؤولين ،الموظفين؛
المحيط الخارجي :يتكون من الوصاية (الوزارة) ،المحيط االقتصادي (سوق العمل) ،المحيط االجتماعي
نقابة االساتذة والتنظيمات الطالبية.
يمكننا القول عموما ،ان الحوكمة الجامعية هي نظام يحدد العالقات بين العناصر المشكلة للمحيط
الجامعي ،تتاثر هذه العالقات بواقع البيئة الداخلية والخارجية ،وتقوم على مبادئ اساسية (المشاركة،
الفعالية ،الشفافية ،الثقة ،)...بحيث تحدد هذه المبادئ موقع وادوار االطراف ذات المصلحة وتوجه اداءهم
نحو تحقيق اهداف الجامعة ،تمثل هذه المبادئ إطار العمل ،ويسبب غيابها اختالل توازن العمل.
اهداف الحوكمة الجامعية :إن تطبيق اسس الحوكمة الجامعية يهدف إلى:
تقوية قدرة المجالس واللجان اال كاديمية (اإلدارية والبيداغوجية) ،لتهيئة احسن الظروف الممكنةللتعليم والبحث والتسيير ،وضمان التناسق في مراحل صنع القرارات على مختلف المستويات؛
صنع القرارات اال كاديمية على نطاق واسع َمست َمد من وجهات النظر على مستوى الكلية والجامعة وتقوية
ميكانيزمات للنقاش اال كاديمي المستمر بين الجامعة والكليات؛
تسهيل مهمة اصحاب السلطة والمسؤولين ،خاصة ما يتعلق باتخاذ القرارات اإلدارية والبيداغوجية؛توسيع الخبرة اإلدارية والبيداغوجية على مستوى المجالس واللجان ،لضمان المشاركة في اتخاذ القراراتالهامة ،تحديد المخاطر والفرص ،تادية االفراد للواجبات الموكلة إليهم؛
االرتقاء بالنظامين التعليمي واإلداري في الجامعة إلى مستويات افضل ،وبذلك تحتاج الحوكمة في الجامعاتإلى إدارة التغيير اكـثر من التغيير نفسه وذلك ضمن سياسة تعظيم االنجاز وتوسيع المساءلة ومراقبة االداء؛
تعظيم قيمة الجامعة ومقدرتها التنافسية وبخاصة في مجال مخرجاتها ووضعها اإلقليمي والعالمي ،وبذلك فهيتعمل على تحديد االتجاه االستراتيجي لمحافظة على الموارد والمكاسب المادية والمعنوية للجامعة؛
االستخدام االمثل لموارد الجامعة وتعزيز المساءلة ،وتشجيع العمل الجماعي ُوحسن توزيع المهام وإدارتها
وتطبيقها ،مما يخفف من اوجه االختالف ،ويزيد من حاالت االندماج والتفاعل بين اصحاب المصالح؛
التكيف مع متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية ،وتقليل وجهات النظر المختلفة ،وزيادة االندماج معالمجتمع المحلي بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية في جودة مخرجاتها المادية والمعنوية ،وفي سمعتها
ّ
والعلمية المحلية واالقليمية والدولية ،ومدى حصولها على االعتماد العالمي.
اال كاديمية
مبادئ الحوكمة الجامعية :حددت االدبيات التي بحثت في الحوكمة ثالث مبادئ اساسية تقوم عليها الحوكمة
هي:
آ
الشفافية :تمثل الشفافية الوضوح في تصميم وتطبيق النظم واال ليات والسياسات والتشريعات وغير ذلك من
االدوات التي تكـف لحق كل طرف من اطراف مؤسسات التعليم العالي ،مع سهولة تدفق المعلومات الدقيقة
والموضوعية وسهولة استخدامها من قبل االطراف ذات المصلحة مما يسمح لطلبة الجامعات باإلفصاح لقادة
الجامعة عن مشكالتهم وانشغاالتهم ،مما يولد حوار منتجا ما بين قيادات الجامعة والطلبة؛
(.)http://www.msstate.edu/web/faculty_handbook/handbook.pdf 13/07/2019
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المشاركة :هي إتاحة مجالس الحوكمة للهيئتين اال كاديمية واإلدارية ،والطلبة ،والمجتمع المشاركة في رسم
السياسات ووضع قواعد العمل فيما يخص الجوانب العلمية ،البيداغوجية ،اإلدارية ،....فيجب ان تشارك
االطراف المكونة للحوكمة الجامعية إما بصورة مباشرة او عن طريق ممثليها في كل االمور التي تتاثر بها سواء
على المستوى اإلداري او اال كاديمي او المالي ،وال بد ان تحتوي الحوكمة على كل مضامين المشاركة لمساندة
قيادة الجامعة ومجالس الحوكمة فيها كنموذج في تطبيق سياسات الجامعة؛
المساءلة :المساءلة جوهر الحوكمة الجامعية ،تتعلق باصحاب السلطة والمسؤولية على مستوى الجامعات،
فهم مسؤولين من كل االطراف الداخلية والخارجية ،وترتبط اساسا بالشفافية في اتخاذ القرارات والحوار
اال كاديمي الديمقراطي ،لهذا يجب ان تتميز السلطة الجامعية بدرجة كبيرة من االنفتاح والديمقراطية وهذا
ايضا يرتبط بالمناخ السياسي للدولة ،ومن َّثم فالمساءلة فعل تقويمي هام وضروري لكل الجهات المسؤولة
ومطلب رئيسي وحق لالطراف المرؤوسة(زهير عبد الكريم الكائد.)12 ،2003،
ويتطلب تطبيق الحوكمة الجامعية إشراف لجنتين تتمثل في :لجنة التنسيق ولجنة السياسات الجامعية،
هذه االخيرة تضم لجنة الشؤون اال كاديمية ،لجنة شؤون الكليات ،لجنة الشؤون اإلدارية ،لجنة شؤون
الطلبة ،لجنة الميزانية (مجلس ميزانية الجامعة ،لجنة استشارة الميزانية) ،لجنة التخطيط الجامعي.
معوقات تطبيق مفهوم الحوكمة الجامعية :تطبيق مفهوم الحوكمة الجامعية يتاثر بعدة معوقات نوجز اهمها
في النقاط التالية(:)Santa Clara, 2000
 المناخ الثقافي والعلمي السائد في المجتمع؛ المناخ السياسي العام ،المنظومة القانونية والتشريعية لمؤسسات التعليم العالي؛ طريقة إدارة الجامعة؛ غياب فكرة تقييم الطلبة لالداء اال كاديمي العضاء هيئة التدريس؛ ضعف مشاركة االساتذة الجامعيين والطالب في الحياة الجامعية؛ هيمنة الجانب السياسي واإليديولوجي على الجانب على الجانب العلمي والموضوعي على مستوى إصالحاتالتعليم العالي.
ثالثا .الجودة في مؤسسات التعليم العالي:
جودة التعليم العالي :باسلوب شامل هي فلسفة إدارية لقيادات الجامعة تركز على إشباع حاجات الطالب
والمستفيدين وتحقيق اهداف الجامعة ،وتضمن الكـفاءة المرتفعة في الحقل العلمي والبحثي ،من اجل
تحقيق التفوق والتميز .فهي إذن إستراتيجية متكاملة وفلسفة تعليمية للتطوير المستمر وتحسين المركز
التنافسي للجامعة ،وإرضاء الطالب ،وخدمة االساتذة والعاملين والمجتمع ،وهي تتطلب قيادة فعالة والتزام
اإلدارة وهيئة التدريس بالجودة ،وتقديم برامج تدريبية لرفع كـفاءة االداء واستخدام طرق فعالة للتقييم.
آ
عناصر جودة التعليم العالي :وتقوم جودة التعليم العالي على العناصر االتية :التركيزعلى المستفيدين
والطالب ،اعتبار الجودة جزء رئيسيا من إستراتيجية الجامعة التركيز على مشاركة الجميع واعتبار الكل في
الجامعة مسؤول عن الجودة ،تشمل الجودة كافة العمليات واالنشطة التي تطور وتغير ثقافة الجامعة.
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اهمية جودة التعليم العالي :يحقق تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي الكـثير من الفوائد
اهمها :تحقيق جودة التعليم من جانب المعرفة والمهارة واالخالق ،تنمية روح التنافس والمبادرة بين
المؤسسات الجامعية ،اداء االعمال بشكل صحيح في اقل وقت وباقل جهد وباقل تكلفة ،حل المشاكل التي
تعيق العملية التعليمية ،بناء الثقة بين العاملين في المؤسسة الجامعية ،وتقوية انتمائهم لها.
متطلبات جودة التعليم العالي  :تركز على المواصفات العامة للمؤسسة التي تعكس قدرتها على القيام
بوظائـفها .و تصف  -في عبارات محددة  -كيفية االستدالل على قدرة المؤسسة التعليمية (الجامعية) وذلك من
خالل عدد واف من البنود تشتمل على التخطيط االستراتيجي ،والهيكل التنظيمي ،والقيادة والحوكمة،
والمصداقية واالخالقيات ،والجهاز اإلداري ،والموارد المالية والمادية ،والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة،
والتقويم المؤسسي(مجدي عبد الوهاب قاسم.)2008،
التخطيط االستراتيجي :هو نشاط تقوم به المؤسسة بغرض التوصل إلى خطة طويلة االجل.
الهيكل التنظيمي :الهيكل التنظيمي للمؤسسة يشمل المكونات اإلدارية للمؤسسة وعالقتها ببعضها البعض.
القيادة والحوكمة :القيادة هي القدرة على تحفيز العاملين لمواجهة الصعاب وحل المشاكل لتحقيق االهداف
والوصول إلى الرؤية المشتركة.
المصداقية واالخالقيات :توفرها في جميع العناصر و اجراءات العمل داخل مؤسسات التعليم العالي
الجهاز اإلداري :يمثل السند الرئيسي للقيام باالدوار  ،وتحقيق االهداف.
الموارد المالية والمادية :هي الداعم الرئيسي للمؤسسة في تحقيق انشطتها ،ودعم جهودها لتطوير وظائـفها.
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة :تساهم في تنمية المجتمع.
التقويم المستمر وإدارة الجودة الشاملة :يضمن لها القيام بوظائـفها في التعليم والبحث العلمي وخدمة
المجتمع بكـفاءة وجودة.
وتبقى العالقة بين الجودة والحوكمة عالقة تكاملية فتطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي يتطلب
آ
إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة كما ان تطبيق مبادئ الحوكمة من العوامل واال ليات الدافعة والمحفزة ،بإمكانه
تفعيل وتعجيل تحقيق نتائج الجودة الشاملة وهي جزء وهدف رئيسي في برنامج الجودة بحيث تضبط وتراقب
الجانب القيمي لنظم الجودة(امال محمد ابراهيم.)2016 ،
رابعا .إاالجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:
فرضيات الدراسة :لإلجابة على التساؤالت المطروحة تم صياغة هذه الفرضيات:
 ُتطبيق مؤسسات التعليم العالي الجزائرية بعض مبادئ الحوكمة ،مع وجود فروق في درجة تطبيقها بينالجامعات؛ ويتم قياسها بالمؤشرات التالية:مجالس القيادة واإلدارة العليا -.المسؤولية والمساءلة -.المشاركة-.
االستقاللية -.اإلفصاح والشفافية -.فعالية االداء -.العدالة -.اخالقيات الحوكمة.
مستوى جودة التعليم العالي في المؤسسات الجامعية الجزائرية متوسط ،مع وجود فروق في مستواه بينالجامعات؛ ويتم قياسها بالمؤشرات التالية -:جودة البرامج اال كاديمية -.جودة الطالب -.جودة اداء اعضاء
هيئة التدريس -.جودة البحث العلمي -.جودة الهياكل والمرافق التعليمية.
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 توجد عالقة طردية قوية بين تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الجزائرية و تحقيق جودة التعليم العاليبابعادهما المختلفة.
مناهج الدراسة :انطالقا من طبيعة الموضوع الذي يجمع بين مفهومين كبيرين هما الحوكمة والجودة
وفرضياته المتنوعة وصفية وتاثيرية اهدافه المتعددة ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي كمنهج االساسي
في هذه الدراسةوبعض تقنيات المنه المقارن ،مع االستعانة بالطريقة اإلحصائية في معالجة البيانات الميدانية.
مجتمع البحث والعينة :اجريت الدراسة الميدانية ثالث جامعات جزائرية هي جامعة محمد لمين دباغين
سطيف  02وجامعة ملود معمري تيزي وزو وجامعة مالي الطاهر سعيدة ،وبالضبط على اعضاء هيئة التدريس
بمختلف رتبهم والمنتمون إلى الجامعة بصفتهم اساتذة دائمين ،اما عن العينة فتم االعتماد على العينة
الطبقية تحتوي على ( )300استاذ موزعين على ثالث جامعات ( )100استاذ من كل جامعة.
اما عن طريقة توزيع ادوات جمع البيانات فتمت بطريقة عرضية بقاعات االساتذة داخل كليات الجامعات
المعنية بالدراسة الميدانية إلى غاية الوصول إلى العدد المطلوب.
ادوات جمع البيانات :اعتمدت الدراسة على االستبيان في جمع البيانات يحتوى على ثالث محاور هما:
المحور االول :حول البيانات الشخصية للمبحوث يحتوى على الجنس ،السن ،الخبرة ،الرتبة ،الكلية
والقسم.
المحور الثاني :اعد لقياس مبادئ الحوكمة بمؤسسات التعليم العالي يحتوي على ( )48عبارة.
المحور الثالث :اعد لقياس جودة التعليم العالي يحتوى على ( )40عبارة.
وتحتوى كل عبارة على خمس احتماالت لإلجابة فمحور الحوكمة كانت تطبق بدرجة (عالية جدا ،عالية،
متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جدا) ،اما محور الجودة فكانت (موافق تماما ،موافق بدرجة كبير ،موافق
بدرجة متوسطة ،غير موافق بدرجة عالية ،غير موافق بدرجة كبيرة) تمنح له درجة حسب اتجاهه من ()05
إلى ( )01إذا كانت العبارة في اتجاه البعد اي انها تعبر عن تطبيق الحوكمة ويمنح لهما من ( )01إلى ( )05إذا
كانت العبار عكس اتجاه البعد ،والجدول التالي يوضح توزيع االداة حسب محاورها ومؤشراتها.
جدول رقم( :)01يوضح توزيع االداة حسب محاورها ومؤشراتها
محاور جودة التعليم العالي وعدد بنوده
محاور حوكمة التعليم العالي وعدد بنوده
المحور
المحور
عدد البنود
عدد البنود
06
مجالس القيادة واإلدارة العليا
08
جودة الهياكل والمرافق التعليمية
06
المسؤولية والمساءلة
06
المشاركة
08
جودة البرامج اال كاديمية
06
االستقاللية
06
اإلفصاح والشفافية
08
جودة اداء اعضاء هيئة التدريس
06
فعالية االداء
08
جودة الطالب
06
العدالة
08
جودة البحث العلمي
06
اخالقيات الحوكمة
40
جودة التعليم العالي
48
حوكة التعليم العالي
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المعالجة إاالحصائية للبيانات :االساليب المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة الميدانية :لتحقيق اهداف
الدراسة وتحليل البيانات المجمعة تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار  25والذي
يرمز له ( )SPSS.25وهو برنامج يحتوي على مجموعة كبيرة من االختبارات اإلحصائية التي تندرج ضمن
اإلحصاء الوصفي مثل :التكرارات ،المتوسطات ،االنحرافات المعيارية ،... ،وضمن اإلحصاء االستداللي مثل:
معامالت االرتباط ،التباين االحادي والمتعدد...،إلخ ،وبالنظر إلى طبيعة الموضوع وسعيا لتحقيق اهداف
الدراسة ،فإن انسب المقاييس اإلحصائية التي تطلبها هذه الدراسة هي:
 اختبار الفا كرونباخ "ُ :"Alpha de Cronbachاستعمل لحساب معامالت ثبات االستبيان المستعمل فيالدراسة على مرحلتين هما ثبات المقياس في الدراسة االستطالعية وثبات المقياس في الدراسة الميدانية ،وهو
من بين االختبارات اال كـثر استعماال لدقته واختصاره للوقت لكونه يعتمد على توزيع االداة مرة واحدة فقط
عكس اختبارات الثبات االخرى التي تتطلب عادة توزيع االداة على مرحلتين تفصل بينهما فترة ال تقل عن
شهرين ،وكانت قيمة ثبات محور الحوكمة يقدر بـ( )0.948وثبات محور الجودة يقدر بـ( )0.94وهما مقبوالن
احصائيا باعتبارهما اكبر من ( )0.70وبالتالي فاالداة صالحة ولو يعاد استعمالها مرة اخري نتحصل على نفس
النتائج بنسبة ( %)94.8و(%)94.0على التوالي.
ُ
 اختبار كولموكروف سمير نوف " :"Kolmogorov-Smirnovيستعمل اجل تحد طبيعة التوزيع اي مدىخضوع البيانات إلى توزيع طبيعي (بارا متري) ام غير طبيعي (البارا متري) ،الن كل نوع منهما يخضع لمعالجة
إحصائية خاصة؛ وتاكدت توزيع البيانات وفق التوزيع الطبيعي باعتبار قيمة مستوى الداللة تقدر بـ()0.412
لمحور الحوكمة وبـ( )0.91لمحو الجودة وهما اكبر من مستوى الخطا (.)0.05
 التكرارات والنسب المئوية " :"Effectifs" et "Pourcentageتم االعتماد عليها في محور البيانات الشخصيةمن اجل وصف خصائص افراد عينة الدراسة؛ وهنا ال يسع المجال لعرضها.
 المتوسط الحسابي "ُ :"Moyenneاستعمل من اجل معرفة متوسط إجابات المبحوثين حول عباراتومؤشرات ومحاور ومؤشرات االستبيان ،ومن ثمة تحديد مستواها ،مما يمنح الفرصة للمقارنة بينه وبين
المتوسط الفرضي.
 االنحراف المعياري " :"Ecart typeتم االعتماد عليه في لتحديد قيمة ومستوى الفروق الفردية في إجاباتالمبحوثين حول عبارات ومحاور االستبيان.
 المتوسط الفرضي " :"Valeur du testيتم مقارنة المتوسطات الحسابية للعبارات والمتغيرات معه من اجلتحديد اتجاه إجابات المبحوثين حول عبارات ومؤشرات ومحاور االستبيان ،وفي هذه الدراسة تقدر قيمته
بـ( ،)03فكل عبارة ُتنقط من ( )01إلى ( )05وعليه فالمتوسط الفرضي يتم حسابه بهذه الطريقة
[(.]5/)5+4+3+2+1
ُ
 اختبار"ت" لعينة واحدة "  :"Test pour échantillon uniqueيستعمل من اجل المقارنة بين المتوسطالحسابي للعبارات والمؤشرات والمحاور مع المتوسط الفرضي من اجل تحديد اتجاه إجابات المبحوثين،
شريطة ان تكون البيانات كمية والتوزيع طبيعي.
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 معامل االرتباط برسن "ُ :"Corrélation de Pearsonيستعمل من اجل تحد طبيعة ودرجةالعالقةالموجودة بين متغيرين يؤثران على بعضهما البعض عندما تكون بياناتهما كمية شريطة ان يكون التوزيع
طبيعي ،هدفه في هذه الدراسة هو تحديد طبيعة ودرجة العالقة الموجودة بين الحوكمة وجودة التعليم
العالي.
سادسا .النتائج العامة للدراسة :بعد عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشتها في ضوء الفرضيات
توصلت هذه الدراسة إلى جملة من الحقائق المتعلقة بدور الحوكمة في تحقيق جودة التعليم العالي من وجهة
ن ظر هيئة التدريس بكل من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02وجامعة مولود معمري تيزي وزو وجامعة
مالي الطاهر سعيدة ،والتي يمكن عرضها كما يلي
. 1فيما يخص تطبيق مؤسسات التعليم العالي الجزائرية لمبادئ الحوكمة:
جدول رقم ( :)02يوضح مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الجزائرية
القرار
مستوى
االنحراف
المتوسط
المعياري قيمة "ت"
العبارات
(تطبق)
الداللة
الحسابي
غير دال (بدرجة
مجالس القيادة
0.00
02.900.76
02.87
منخفضة جدا)
واإلدارة العليا
المسؤولية
 0.02دال (بدرجة منخفضة)
02.210.78
02.90
والمساءلة
 0.00دال (بدرجة عالية جدا)
03.34
0.79
03.16
المشاركة
غير دال (بدرجة
0.04
02.040.59
02.92
االستقاللية
منخفضة)
غير دال (بدرجة
اإلفصاح
0.82
0.220.78
02.99
متوسطة)
والشفافية
غير دال (بدرجة
0.00
04.610.74
02.80
فعالية االداء
مخفضة جدا)
غير دال (بدرجة
0.08
01.74
0.73
03.07
العدالة
متوسطة)
اخالقيات
 0.21دال (بدرجة متوسطة)
01.25
0.70
03.05
الحوكمة
غير دال (بدرجة
تطبيق مبادئ
0.41
0.810.59
02.97
متوسطة)
الحوكمة

الرتبة
07
06
01
05
04
08
02
03
/

* يتم اتخاذ القرار عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05استنادا إلى المتوسط الفرضي ()03
[(.]5/)5+4+3+2+1
نالحظ من خالل هذا الجدول ان قيمة المتوسط الحسابي لتطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعة تقدر
بـ( )02.97بانحراف معياري قدره ( )0.59وهي قريب جدا من المتوسط الفرضي ( )03وهذا يعني ان بعض
االساتذة وافق والبعض لم يوافق على مؤشرات هذا المحور.
وما يؤكد ذلك هي قيمة "ت" المقدرة بـ( )0.81-وهي غير دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا
( )0.05بمستويات داللة قدره ( ،)0.41اي ان هيئة التدريس يؤكدون على ان مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة
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في الجامعة متوسط ،ولكن هذا ال ينفي وجود تباين في اجابات االساتذة حول مؤشرات هذا المحور التي
جاءت في اربع مستويات:
المستوى االول :متوسطاتها الحسابية اكبر من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة "ت" لتلك المؤشرات موجب
ودالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستوى داللة اقل او يساوي (،)0.01وهي تمثل
المؤشرات التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة عالية جدا ،وهي :والمشاركة.
المستوى الثاني :متوسطاتها الحسابية قريبة جدا من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة " "tلتلك المؤشراتغير
دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستوى داللة يفوق (،)0.05وهي تمثل المؤشرات
التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة متوسطة ،وهي :العدالة ،اخالقيات الحوكمة ،اإلفصاح والشفافية.
المستوى الثالث :متوسطاتها الحسابية اصغر من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة " "tلتلك المؤشرات سالبة
ووفي نفس الوقت دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستويات داللة تتراوح من ()0.02
و(،)0.05وهي تمثل المؤشرات التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة منخفضة ،وهي :االستقاللية
(اال كاديمية/اإلدارية/المالية) والمسؤولية والمساءلة.
المستوى الرابع :متوسطاتها الحسابية اصغر من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة "ت" لتلك المؤشرات موجب
ودالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستوى داللة اقل او يساوي ( ،)0.01وهي تمثل
المؤشرات التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة منخفضة جدا ،وهي:مجالس القيادة واإلدارة العليا ،فعالية
االداء.،
إذا بصفة عامة يمكن القول ان مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة من وجهة نظر هيئة التدريس بكل من
جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02وجامعة ملود معمري تيزي وزو وجامعة موالي الطاهر سعيدة
متوسط ،خاصة ما يتعلق بالعدالة ،اخالقيات الحوكمة ،اإلفصاح والشفافية ،مقابل تطبيقها لمبدا المشاركة.
اما مستوى تطبيق مبدا االستقاللية (اال كاديمية/اإلدارية/المالية) والمسؤولية والمساءلة فكان منخفضا ومع
آ
تطبيق مبدا مجالس القيادة واإلدارة العليا ،فعالية االداء بدرجة منخفضة جدا؛ والجدول االتي يوضح مدى
وجود فروق في درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي محل الدراسة.
جدول رقم ( :)03يوضح مدى وجود الفروق في تطبيق مبادئ الحوكمة حسب الجامعة
قيمة
مستوى الداللة مستوى الخطا القرار
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
(ف)
02.43
02
04.86
بين المجموعات
دال
0.05
0.00 07.26
0.33
297
99.47
داخل المجموعات
(توجد فروق)
299
104.34
المجمـوع

يبين هذا الجدول ان قيمة (ف) لتطبيق مبادئ الحوكمة حسب الجامعة تقدر بـ ( )07.26وهي دالة عند
درجات الحرية بين المجموعات ( )02وداخل المجموعات ( )097بمستوى داللة قدره (.)0.00
وهذا ما يعني انه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق مبادئ الحوكمة حسب الجامعة؛ والجدول
التالي يبين مصدر هذه الفروق الدالة باستخدام اختبار "شيفيه".
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جدول رقم ( :)04اختبار "شيفيه" لتوضيح اتجاه الفروق في تطبيق مبادئ الحوكمة حسب الجامعة
سعيدة
تيزي وزو
سطيف
م.ح
الجامعة
*+
03.11
سطيف
*-
02.80
تيزي وزو
02.99
سعيدة

يتضح من خالل هذا الجدول انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق مبادئ الحوكمة حسب الجامعة
بين كل من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02وجامعة مولود معمري تيزي وزو لصالح جامعة سطيف
 ،02في حين ال توجد فروق بين جامعة مالي الطاهر سعيدة وبين كل من جامعة سطيف 02وجامعة تيزي
وزو.
وما يؤكد ذلك هي قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في هذه الجامعيات ،إذ جاء
متوسط الحسابي لجامعة سطيف 02يقدر بـ( )03.11وتليها جامعة سعيدة بـ( )02.99ثم جامعة تيزي وزو
بـ(.)02.80
وعليه يمكن القول ان :تطبق تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 02قريب من
درجة تطبيقه في جامعة مالي طاهر سعيدة ،وافضل من درجة تطبيقه في جامعة ملود معمري تيزي وزو.
 .2اما في ما يخص مستوى جودة التعليم في المؤسسات الجامعية الجزائرية:
جدول رقم ( :)05يوضح مستوى تطبيق معايير الجودة في الجامعة الجزائرية
االنحراف
المتوسط
قيمة "ت"
العبارات
المعياري
الحسابي
جودة الهياكل
0.290.89
02.98
والمرافق
جودة البرامج
02.340.83
02.88
اال كاديمية
جودة اداء
01.32
0.83
03.06
هيئة التدريس
08.740.73
02.62
جودةالطالب
جودة البحث
10.980.82
02.47
العلمي
تطبيق
04.840.68
02.80
معاييرالجودةفيالجامعة

مستوى القرار
الداللة (التطبيق)

الرتبة

0.76

دال (بدرجة متوسطة)

02

0.02

دال (بدرجة منخفضة)

03

0.18

غيردال (بدرجة متوسطة)

01

0.00

دال (بدرجة منخفضة جدا)

04

0.00

دال (بدرجة منخفضة جدا)

05

0.00

دال (بدرجة منخفضة جدا)

/

* يتم اتخاذ القرار عند درجات الحرية ( )134ومستوى الخطا ( )0.05استنادا إلى المتوسط الفرضي ()03
[(.]5/)5+4+3+2+1
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نالحظ من خالل هذا الجدول ان قيمة المتوسط الحسابي لتطبيق معاييرالجودةفيالجامعةتقدر بـ()02.80
بانحراف معياري قدره ( )0.68وهياصغر من المتوسط الفرضي ( )03وهذا يعني ان معظماالساتذة لم يوافقوا
على مؤشرات هذا المحور.
وما يؤكد ذلك هي قيمة "ت" المقدرة بـ( )04.84-وهي دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ()0.05
بمستويات داللة قدره ( ،)0.00اي ان هيئة التدريس يؤكدون على ان معاييرجودة التعليم فيالجامعة تطبيق
بدرجة ضعيفة جدا ،ولكن هذا ال ينفي وجود تباين في اجابات االساتذة حول مؤشرات هذا المحور التي جاءت
في ثالث مستويات:
المستوى االول :متوسطاتها الحسابية قريبة جدا من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة "ت" لتلك المؤشرات غير
دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستوى داللة يفوق (،)0.05وهي تمثل المؤشرات
التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة متوسطة ،وهي :جودة اداء اعضاء هيئة التدريس وجودة الهياكل
والمرافق.
المستوى الثاني :متوسطاتها الحسابية اصغر من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة "ت" لتلك المؤشرات سالبة
وفي نفس الوقت دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستويات داللة تتراوح من ()0.02
إلى ( ،)0.05وهي تمثل المؤشرات التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة منخفضة ،وهي :جودة البرامج
اال كاديمية.
المستوى الثالث :متوسطاتها الحسابية اصغر من المتوسط الفرضي ( )03وقيمة "ت" لتلك المؤشرات سالبة
وفي نفس الوقت دالة عند درجات الحرية ( )299ومستوى الخطا ( )0.05بمستويات داللة اقل او يساوي
(،)0.01وهي تمثل المؤشرات التي اكد االساتذة على تطبيقها بدرجة منخفضة جدا ،وهي :جودة الطالب
وجودة البحث العلمي.
إذا بصفة عامة يمكن القول ان مستوى جودة التعليم من وجهة نظر هيئة التدريس بكل من جامعة
محمد لمين دباغين سطيف  02وجامعة مولود معمري تيزي وزو وجامعة موالي الطاهر سعيدة منخفض،
خاصة ما يتعلق بجودة اداء اعضاء هيئة التدريس وجودة الهياكل والمرافق التعليمية.
اما مستوى تحقيق جودة جودة البرامج اال كاديمية فكان منخفضا مع تحقيق جودة الطالب وجودة البحث
آ
العلمي بدرجة منخفضة جدا؛ والجدول االتي يوضح مدى وجود فروق في درجة تحقيق جودة التعليم العالي
بين الجامعات محل الدراسة.
جدول رقم ( :)06يوضح مدى وجود الفروق في تحقيق جودة التعليم العالي حسب الجامعة

مصدر التباين

مجموع
المربعات

قيمة
درجات الحرية متوسط المربعات
(ف)

بين المجموعات 06.64

02

03.32

داخل المجموعات 133.82

297

0.45

140.46

299

المجمـوع
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يبين هذا الجدول ان قيمة (ف) لتحقيق جودة التعليم العالي حسب الجامعة تقدر بـ ( )07.37وهي دالة عند
درجات الحرية بين المجموعات ( )02وداخل المجموعات ( )097بمستوى داللة قدره (.)0.00
وهذا ما يعني انه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحقيق جودة التعليم العالي حسب الجامعة؛
والجدول التالي يبين مصدر هذه الفروق الدالة باستخدام اختبار "شيفيه".
جدول رقم ( :)07اختبار "شيفيه" لتوضيح اتجاه الفروق في تحقيق جودة التعليم العالي حسب الجامعة
سعيدة
تيزي وزو
سطيف
م.ح
الجامعة
*-
02.69
سطيف
*+
*+
03.01
تيزي وزو
*-
02.70
سعيدة

يتضح من خالل هذا الجدول انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في لتحقيق جودة التعليم العالي حسب
الجامعة بين جامعة مولود معمري تيزي وزو وكل من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02وجامعة مالي
الطاهر سعيدة لصالح جامعة تيزي وزو ،في حين ال توجد فروق بين كل من جامعة سطيف 02وجامعة
سعيدة.
وما يؤكد ذلك هي قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقيق جودة التعليم العالي في هذه الجامعيات ،إذ جاء
متوسط الحسابي لجامعة تيزي وزو بـ( )03.01وتليها جامعة سعيدة بـ( )02.70ثم جامعة سطيف 02يقدر
بـ(.)02.69
وعليه يمكن القول ان :تحقيق جودة التعليم العالي بجامعة ملود معمري تيزي وزو افضل من درجة تحقيقه في
كل من جامعة مالي طاهر سعيدة وجامعة محمد لمين دباغين سطيف.02
. 3وعن عالقة تطبيق مبادئ الحوكمة في تحقيق جودة التعليم العالي:
جدول رقم ( :) 02يوضح العالقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الجزائرية وتحقيق جودة التعليم العالي
قيمة معامل االرتباط
العبارات
الترتيب
القرار
مستوى الداللة
دال (توجد عالقة طردية
جودة الهياكل
01
0.00
0.60
قوية جدا)
والمرافق
دال (توجد عالقة طردية
جودة البرامج
03
0.00
0.46
قوية جدا)
اال كاديمية
دال (توجد عالقة طردية
جودة اداء
02
0.00
0.51
قوية جدا)
هيئة التدريس
دال (توجد عالقة طردية
04
0.00
0.29
جودة الطالب
قوية جدا)
دال (توجد عالقة طردية
جودة البحث
05
0.00
0.26
قوية جدا)
العلمي
دال (توجد عالقة طردية
تطبيق معايير
/
0.00
0.50
قوية جدا)
الجودة في الجامعة

* يتم اتخاذ القرار عند مستوى الخطا (.)0.05
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نالحظ من خال ل هذا الجدول ان قيمة معامل االرتباط بينتقدر بـ( )0.50وهي دالة بمستوى داللة قدره
(،)0.00وهو ما يعني انه توجد عالقة طردية قوية جدا بين تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات محل الدراسة
وتحقيق جودة التعليم العالي.
وفي نفس االتجاه جاءت معامالت االرتباط بين الحوكمة وكافة ابعاد جودة التعليم العالي إذ كلها تؤكد على
وجود عالقة طردية وقوية جدا ،مع وجود فروق في درجة قوتها ،إذ قدرت قيمها على التوالي بـ ( )0.60بالنسبة
لجودة الهياكل والمرافق و( )0.51لجودة اداء هيئة التدريس )0.46( ،لجودة البرامج اال كاديمية)0.29( ،
لجودة الطالب و( )0.26لجودة البحث العلمي.
إذا بصفة عامة يمكن القول ان هناك عالقة طردية قوية جدا بين تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات
الجزائرية (جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02وجامعة مولود معمري تيزي وزو وجامعة موالي الطاهر
سعيدة) وتحقيق جودة التعليم العالي بابعاده المتنوعة جودة الهياكل والمرافق ،جودة اداء هيئة التدريس،
جودة البرامج اال كاديمية ،جودة الطالب وجودة البحث العلمي.
خالصة :من خالل ما تم تناوله في هذه الورقة البحثية يمكن القول ان:
ان مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة من وجهة نظر هيئة التدريس بكل من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02وجامعة مولود معمري تيزي وزو وجامعة موالي الطاهر سعيدة متوسط ،خاصة ما يتعلق بالعدالة،
اخالقيات الحوكمة ،اإلفصاح والشفافية ،مقابل تطبيقها لمبدا المشاركة ،اما مستوى تطبيق مبدئ
االستقاللية (اال كاديمية/اإلدارية/المالية) والمسؤولية والمساءلة فكان منخفضا ومع تطبيق مبدئ
مجالسالقيادةواإلدارةالعليا ،فعاليةاالداء بدرجة منخفضة جدا.
ان هناك فروق في مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعة الجزائرية حسب كل جامعة.ان مستوى جودة التعليم من وجهة نظر هيئة التدريس بكل من جامعة سطيف  02وجامعة تيزي وزووجامعة سعيدة منخفض ،خاصة ما يتعلق بجودة اداء اعضاء هيئة التدريس وجودة الهياكل والمرافق
التعليمية ،اما مستوى تحقيق جودة البرامج اال كاديمية فكان منخفضا مع تحقيق جودة الطالب وجودة
البحث العلمي بدرجة منخفضة جدا.
 ان هناك فروق في درجة تحقيق جودة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية حسب كل جامعة.ان هناك عالقة طردية قوية جدا بين تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الجزائرية (جامعة محمد لميندباغين سطيف  02وجامعة مولود معمري تيزي وزو وجامعة موالي الطاهر سعيدة) وتحقيق جودة التعليم
العالي بابعاده المتنوعة جودة الهياكل والمرافق ،جودة اداء هيئة التدريس ،جودة البرامج اال كاديمية ،جودة
الطالب وجودة البحث العلمي.
قائمة المراجع:
احمـد عــزت( ،)2010مفهـوم حوكمــة الجامعـات والغــرض منهــا وسـبل تطبيقهــا ،2008 ،وثيقـة إنترنــت متـوفرة علــى الموقع(:تــاريخاالطالع )2010/02/10
 آامـال محمــد إبـراهيم( ،)2016حــوارات وافكـار ومناقشــات ضــمن الـدورة التكوينــة الوطنيـة االولــى لالسـاتذة الجــامعيين بجامعــة امالبــواقي ،تحــت شــعار":تكوين اكـثــر الداء مهنــي افضــل" الجزائــر ،الورشــة التدربيــة الموســومة بــ"تطبيق نظــام الجــودة الشــاملة فــي
القطاع التعليمي الجامعي".
إسماعيل سراج الدين( ،)2009حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.78
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زهيـ ـ ـ ـ ــر عب ـ ـ ـ ـ ــد الك ـ ـ ـ ـ ــريم الكائ ـ ـ ـ ـ ــد( ،) 2003قض ـ ـ ـ ـ ــايا الحكماني ـ ـ ـ ـ ــة ،المنظم ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ــة للتنمي ـ ـ ـ ـ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ،الق ـ ـ ـ ـ ــاهرة، ،http://qadaya.net/node/3068.27
مجــدى عبــد الوهــاب قاســم ( ،) 2008الــدليل االرشــادى لتــوفير المتطلبــات الالزمــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد لمؤسســاتالتعليم العالي ،مصر ،االصدار االول.
مقيدش نزيهة( ،)2010مذكرة ماجستير تحت عنوان"اهمية المعاينة في الدراسات اإلحصائية ،دراسة تطبيقية حول الحوكمة فـيآ
الجامع ـ ـ ــة الجزائري ـ ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــبر الراء طلب ـ ـ ــة جامع ـ ـ ــة فرح ـ ـ ــات عب ـ ـ ــاس س ـ ـ ــطيف" لالط ـ ـ ــالع عل ـ ـ ــى الدراس ـ ـ ــة انظـ ـ ـ ــر
الرابطhttp://www.univ- setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2010/mkidechenaziha.pdf:
-MEREDITH Edwards, (2002), "Universitygovernance: A mapping and some issues", pp. 4-5, document
internet disponible sur le site:http://www.atem.org.au/downloads/pdf/Governance.pdf (consulté le
02/12/2009).
-Mississippi State University, "Principles For University Governance", 2000, pp. 2;5, document disponible
sur le site : http://www.msstate.edu/dept/audit/PDF/0109.pdf (consulté le 13/07/2019).
-SANTA CLARA UNIVERSITY,(2000) "FacultyHandbook", , pp. 1-2, document disponible sur le site :
https://www.scu.edu/media/offices/provost/policy-procedure/SCU-Faculty-Handbook-October2017.pdf
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التطور الكرونولوجي للمنهج غي العلوم اإلنسانية
The chronological development of the concept of methodology in human sciences
أ .هاشمي سيدي حسن ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا –فاس المغرب
مقدمة:
ينتمي مفهوم المنهجإلى زمرة المفاهيم الزئبقية التي استاثرت باهتمام واسع من شتى فروع المعرفة ،ومن
المفاهيم التي خلفت زخما بيبليوغرافيا كبيرا ،الهدف منه تبيان اهميته في إدراك الحقائق وعزل المعارف عن
كل المؤثرات الداخلية والخارجية التي تزيف الواقع المدروس وتشوهه.
لقد تميزت غزارة اإلنتاج المؤطرة لهذا المفهوم بالتقارب احيانا إلى حد التشابه والتباعد احيانا اخرى إلى حد
آ
التناقض كخاصية مميزة للعلوم اإلنسانية ،صحيح اننا نلمس تشرذما في المواقف واالراء التي تروم
احتواءه،لكن ذلك ال يرد إلى الرغبة في خلق سجال فكري دوغمائي عديم الجدوى،او إلى الرغبة في خلق نوع
من الترف الفكري ،وإنما هي ضرورة فكرية استوجبتها الظاهرة اإلنسانية المعقدة والمتعددة العناصر
والجوانب.
لذلك نجده يك تسي اهمية بالغة في جميع فروع المعرفة لما له من دور فعال في تجويدها وتصويب التفكير
اإلنساني نحو العلمية بعيدا عن التفكير العفوي االرتجالي غير المؤطر بالطرق واالدوات المنهجية ،التي تعتبر
من حتميات واساسيات إدراك الموضوعية المبحوث عنها ،فال تستقيم االبحاث وال تعتمد نتائجها إال إذا
استندت في بنائها النظري والمنهجي على اسس المنهج المتينة واالدوات المساعدة على تنزيله.
إن المتمعن في تاريخ العلوم يدرك ان تاريخها مرتبط اشد االرتباط بتطور مناهجها كما ونوعا ،إذ ظهرت
مناهج في الحقبة اليونانية وارتقت في المرحلة الحديثة لتصل إلى مرحلة النضج واالك تمال في حقبتنا
المعاصرة وهي مناهج مواكبة لطبيعة المواضيع والظواهر المدروسة.
إن المحرك وراء هذا االهتمام الواسع هو الرغبة في كشف دور هذا المفهوم في االرتقاء بالمعرفة ودوره االيجابي
في تنقيتها من كل الشوائب العالقة بمفهوم الحقيقة كمنتوج علمي؛ من هذه العوالق او الشوائب :هاجس
الذاتية وسلطة الدين والتفسير الخرافي للظواهر بصنفيها الطبيعي والبشري.
سنحاول من خالل هذه المساهمة العلمية المتواضعة تناول هذا الموضوع انطالقا من التتبع التاريخي
الكرونولوجي لمفهوم المنهج إلبراز اهميتها في مقاربة الظواهر موضوع الدرس ،مع تبيان الجدل بين التيارين
الوضعي والفينومينولوجي في طريقة اإلحاطة بالظاهرة المدروسة بالخصوص الظاهرة االجتماعية ،مع اإلشارة
بطبيعة الحال إلى ابرز االنتقادات التي لحقتهما على اعتبار ان االول تاثر ك ثيرا بالذاتية ،بينما جرد الثاني
آ
اإلنسان من المشاعر واالحاسيس واغرقها في الصرامة منهجية التي جعلت من الباحث شبيها بالة التصوير في
دراسة ما هو إنساني.
من أليونان ألى ألفترة ألمعاصرة :إن بداية الخوض في هذا المفهوم ضاربة بجذورها في عمق التاريخ ،بحيث ال
يمكن ان نخوض فيه او في اي مسالة فكرية اخرى دون ان نستهل مغامرتنا الفكرية من المرحلة
80

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

المركز الديمقراطي العربي

اليونانية،وهذا ال يعني اننا نتبنى الفكرة القائلة بان الفكر وخاصة الفكر الفلسفي مجرد هوامش على المنتوج
العقلي اليوناني ،النه موقف إقصائي مجسد للمركزية والدوغمائية الغربية التي تجعل من حضارتهم منبعا
وقطبا يحتذى ،ويعتبر باقي الحضارات خاصة الشرقية مجرد هوامش تابعة ،فقد اكدت مجموعة من الدراسات
ان الفكر اليوناني استفاد بدوره من الفكر الشرقي من خالل ما يعرف بالتالقح الحضاري او ما يطلق عليه
بعملية المثاقفة مع كل من الحضارة الفارسية،المصرية والرومانية.بالرجوع إلى مفهوم المنهج يمكن ان نقول
انه"احتل (المنهج) في الحضارة الغربية مكانة هامة جدا إلى درجة انها سميت بحضارة المنهج ،وال يعني ذلك
ان الحضارة الشرقية (بما فيها الحضارة العربية واإلسالمية) حضارة بدون منهج(″حنان قصبي ومحمد
الهاللي ،في المنهج .)2015،ولتاكيد هذه الفكرة نستحضر أبن خلدون مؤسس علم العمران البشري -علم
االجتماع بتسميته الحالية-كشاهد يستدل به وكمثال للدراسة" ،فنجد انه اعتمد في بحوثه على مالحظة ظواهر
االجتماع في الشعوب التي اتيح له االحتكاك بها ،فنجد مثال ان هناك تشابها إلى حد كبير بين ما جاء في
قواعد منهج أبن خلدون ،وبين ما يدعو إليه االنثربولوجيون المحدثون"(حسن فهيم)1986 ،وتوج منهجه
بالتوصل إلى قانون مفاده ان "التطور هو سنة الحياة االجتماعية وهو اساس بحثه في الظواهر
االجتماعية(حسن فهيم")1986 ،
يمكن رد انبثاقه او إرهاصاته االولى إلى الفلسفة اليونانية مع سقرأط في القرن الخامس قبل الميالد ،من
خالل استعانته وتبنيه المنهج الجدلي التوليدي المستند على التهكم والسخرية الستخراج افكار الخصم
ودحضها ،ومن بعده أفالطون الذي استعمل كلمة منهج ″بمعنى البحث او النظر او المعرفة(″محمد الغريب
عبد الكريم ،د ت ) ،وقد تبنى الجدل واعتبره كمنهج لالرتقاء بالعقل من العالم المزيف إلى عالم المثل
والعكس ،من خالل االستعانة إما بالجدل الصاعد او االستعانة بالجدل النازل ،ثم أرسطو الذي ″استخدم
الكلمة بمعنى بحث(محمد الغريب عبد الكريم ،د ت)″واتخذ من المنهج الجدلي وسيلة منهجية للبرهان
واالستدالل على اليقينيات ،في حين تحول مع السوفسطائيين إلى اداة للتضليل والتعتيم عن الحقيقة من
خالل تغليب لغة الخطاب الخطابة والبالغة واساليب التضليل على المنطق والحقيقة المنشودة ،وقبلهم-
وكما يرى البعض -يمكن ان نرد والدة المنهج الجدلي إلىزينون أاليليالذي اعتمده بدوره كوسيلة إلدراك
الحقيقة.
وفي نفس السياق اي الحديث عن المنهج الجدلي يتبين بجالء استمرارية الخط الزمني واتصاله ،حيث نجد
ان المنهج الجدلي ظل قائما في مختلف الفلسفات ولم ينقطع اثره ،إذ ظهر مع مجموعة من الفالسفة لعل
ابرزهم هيغل ،الذي تبناه للتعبير عن التغير والحركة الدائمة للواقع ،وتم تطويره من قبل ماركس الذي جعله
سببا وراء كل تطور ،وقد ربطه بمجموعة من القوانين ك قانون الصراع ،وقبلهما كذلك نحد ان فكرة التغير
وحركة الفكر والصيرورة مستمدة تاريخيا من هيروقليطس في القرن الخامس قبل الميالد من خالل قولته
الخالدة " :إننا ال نستحم في النهر الواحد مرتين" كداللة على التحول الدائم ،كما ان هذه القولة وفي نظرنا
الشخصي لبنة اساسية تم اعتمادها وتطويرها فينا بعد للداللة على النسبية واالنقالب على فكرة المطلق التي
ظلت مسيطرة في العلوم اإلنسانية والحقة.
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 ″فمهما حاول فالسفة اليونان من محاوالت ،ومهما كان لمحاوالتهم من نتائج وثمرات ،وذلك في تغليب
الموضوعية على الذاتية احيانا ،إال انهم لم يستطيعوا ان يحددوا بالدقة الوسائل التي يعتمد عليها العقل
ليخلص من ذاتيته ،ويخرج عن نفسه إلى حيث يخلص إلى موضوعه ،ويستقبل بحثه لهذا الموضوع بحثا
مستقال عن نفسه(″رونيه ديكارت.)1968،
اما الحقبة الوسيطية فقد عاشت صراعا منهجيا بين العلم والكنيسة،واتسمت عموما بسيطرة الفكر المدرسي
الذي نوم النشاط العقلي وعطله ومنعه من إبراز بعده النقدي ،وحال دون اك تشافه نواميس الكون،فصارت
الحقائق الدينية المروجة متبناة من طرف العامة عن طريق التسليم التلقائي الذي ال يقبل التساؤل النقدي،
فكانت تصل إلى النفوس لكونها تخاطب الوجدان والعواطف ال العقل ،وهو ما سهل عملية االستمالة وسهل
عليها فرض الوصاية الفكرية على اإلنسان االوروبي ،ناهيك عن سياسة اإلكراه الفكري التي فرضت من طرف
محاكم التفتيش .فرغم تردي هذه االوضاع وتراجع دور العلم وقيمته إال ان ذلك لم يمنع ظهور بعض
المحاوالت الفكرية الجريئة التي كانت بمثابة انفالتات تحررية من القبضة الحديدية للكنيسة،فتوجت بثورة
علمية في المجال الفلكي على يد كل من نيكوالس كوبيرنيكوس ،جاليلي وكيبلر...وفي مجاالت اخرى كالفن،
والمجال الديني على يد كل من مارتن لوتر وكالفن...وقد اسهمت جراتهم العلمية المستندة على المالحظة
والتجربة بدل التسليم االعمى ،بتحرير العقل من عطالته وقصوره واستثارة ملكاته النقدية ،وبالتالي توجيه
صفعة لما كان يعتبر بديهيات ومسلمات ثابتة غير قابلة للنقاش ،مما خلخل معظم المعتقدات والثوابت
واستفز بنية العقل وافقدها توازنها ،كاك تشاف مركزية الشمس ال االرض ،وهي الحقيقة العلمية المخالفة
للك تابين المقدس والمخالفة ربماالركانون أرسطو كذلك.
وفي هذه المرحلة المفصلية بين حقبتين عرف "الغرب قلقا منهجيا نتيجة القطيعة مع ماضيه في بداية
العصور الحديثة ،وهي قطيعة لم تعرفها الحضارة العربية اإلسالمية"(حنان قصبي ومحمد الهاللي.)2015،
وسبق ان اشرنا في هدا السياق البن خلدون.
″لقد كان المجهود الذي تركزت فيه قوة الفكر اإلنساني إبان العصور الوسطى موجها إلى محاولة التوفيق بين
العقل واإليمان ،بين عقائد اإلسالم والمسيحية ،وبين انظار الفلسفة اليونانية ومناهجها(″رونيه ديكارت،
 )1968بينما تميزت الفلسفة الحديثة عن سابقاتها ″برفع شعار محاربة الميتافيزيقا والالهوت والخرافات التي
تكبل تفكير اإلنسان االوروبي وتبلد عقله ،كما نادت هذه الفلسفة بمنح الحرية للعقل ،والقيام بنقد شامل
لكل االشياء والظواهر والمؤسسات والمفاهيم ،وإخضاع هده المواضيع جميعها لمحك العقل والخروج باوروبا
من ظالم الجمود والظلم واالساطير إلى انوار العقل والحرية والتقدم(″.لمختار شعيب  .).2017لقد تميز هذا
العصر بسيادة "الثورة على القديم ،والرغبة في التحرر من التقليد ،والدعوة إلى آافاق جديدة وافكار متطورة
تخلص اإلنسانية من شروط التسلط السياسي واالضطهاد االجتماعي"(حسين فهيمن.)1986 ،
الحت بوادر هدا االنعتاق في افق الفكر البشري في اواخر العصر الوسيط مبشرة بجني ثمار التضحيات
الجسام -إبان مواجهة الكنيسة والوصاية الدينية -استفاد منها وطورها مجموعة من المفكرين ،لعل ابرزهم
فرنسيس بيكون الذي دعا في ك تابه "االرغانون الجديد" إلى ضرورة وضع قطيعة مع الماضي ومع االفكار
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السابقة النها ضللت العقل ،كبلته واوقعته في الخطا ،منها افكار فالسفة العصر الوسيط ك توما أال كويني
والقديس اوغستين،فسعى إلى تنقية العقل وتطهيره من كل الرواسب الفكرية واالوهام ( اوهام القبيلة او
الجنس -اوهام الكهف -اوهام السوق واوهام المسرح ).إلخراج العلوم من طابعها النظري باالعتماد على المنهج
االستقرائي القائم على الخبرة الحسية والمالحظة والتجريب.
فالمنهج حسب بيكون يمكن اعتباره مجرد اداة تقنية فعالة عن طريق توظيفها يمكن إنتاج معارف علمية
صحيحة.
بينما جعل ديكارتمن الشك المنهجي سبيال من السبل الختبار المعارف واالفكارمن خالل دعوته إلى
آ
ضرورة "التخلص من احكامنا السابقة ،وان نحرص على إطراح جميع االراء التي سلمنا بها من قبل ريثما
تنكشف لنا صحتها ،...وينبغي ايضا ان نراجع ما باذهاننا من تصورات ،واال نصدق منها إال التصورات التي
ندركها بوضوح وتميز("...عبد هللا ابراهيم)1997
إن المنهج المقترح من طرف ديكارت جاء ليزيل القيود المفروضة على العقل من طرف المعرفة المفروضة
والمراقبة من طرف الكنيسة ،وبالتالي فإن شكه في القضايا لم يكن شكا من اجل الشك فقط ،وإنما شكا من
اجل رسم معالم وقنوات جديدة إلدراك المعرفة .فهو بمثابة اداة للتحقق من االفكار عن طريق اصطفائها
وغربلتها واالحتفاظ بالبديهي منها فقط.
يتالف المنهج عند ديكارت من المبادئ التالية ″:اال اقبل شيائ على انه حق ما لم اعرف يقينا انه كذلك،
بمعنى ان اتجنب بعناية التهور ،والسبق إلى الحكم قبل النظر ،واال ادخل في احكامي إال ما يتمثل امام عقلي
في جالء وتميز(″رونيه ديكارت)1968 ،
ويرى ديكارت ان اهم ما ميز هده المرحلة هو ″تسليم الدين قيادة العقل إلى العقل نفسه،″
وبتعبيرنتشوي يمكن ان نقول بداية افول االصنام وتراجع دور الكنيسة وسلطتها التوجيهية المطلقة من
الحياة الفكرية واالجتماعية وفسحها المجال قسرا لترعرع العقل من جديد.
بعد ذلك حاول كانط تحقيق توافق فكري بين االتجاهين التجريبي الذي يرى ان التجربة والحواس هي
مصدر المعرفة ،والعقلي الذي يرى ان إدراكنا للظواهر يتم عن طريق العقل فقط من خالل قولته الشهيرة
 ″المفاهيم العقلية دون حدوس حسية جوفاء ،والحدوس الحسية دون مفاهيم عقلية عمياء.″
دون ان ننسى مساهمة اوجست كونت الجادة في إثراء النقاش حول تطور طريقة التفكير او المنهج المتبع
من طرف العلماء في ك تابه″دروس في الفلسفة الوضعية ،″والذي قسم فيه طريقة التفكير إلى ثالثة مراحل
وهي:
آ
 المرحلة الدينية ،المرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية :واعتبرها اخر مرحلة وصل إليها تطور الفكرالبشري وتتميزت بالتخلص الكلي واالنعتاق التام من سلطة الدين والميتافيزيقا اللذين اطرا الفكر البشري
وتحكما فيه لفترات طويلة من الزمن.
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تتميز المرحلة االولى بطغيان الفكر الخيالي ،بينما يطغى الفكر المجرد على المرحلة الثانية ،اما الثالثة اال ك ثر
اك تماال فتتسم بالطابع العملي ،فاالولى حسب الجابري تشكل نقطة انطالق الفكر البشري والثالثة مبتغاه
والثانية مرحلة انتقالية.
صحيح ان هذه المراحل المتسلسلة "تختلف فيما بينها وتتعارض لكن السابق منها يؤدي إلى الالحق
ضرورة"(محمد عابد الجابري.)2014،
ألمنهج في ألعلوم أالنسانية :من ألوحدة ألى ألتعدد :تعرضت العلوم اإلنسانية في سيرورة تطورها لمجموعة
من الصدمات التي جرحت كبرياءها وزعزعت ثقتها بنفسها بسبب مجموعة من النظريات العلمية ونتائجها
المبهرة ،فكان هذا النجاح بمثابة تغذية راجعة لتحصين ذاتها وتاكيد استقالليتها عن تاثيرات العلوم الحقة،
فاتخذت لنفسها مناهجا وادوات بحث إجرائية تيسر للباحث بلوغ مدركه المنشود.
قبل التطرق لهذا الموضوع البد من اإلقرار بتشابك وتداخل عناصر العلوم اإلنسانية موضوعا ومنهجا ،وان
الفصل بينها كان فصال منهجيا الغرض منه تسهيل عملية الدراسة فقط.
إن التاكيد على ملحاحية االهتداء إلى منهج خاص بالعلوم اإلنسانية ظهر حين انفصلت الفلسفة (ام العلوم)
عن باقي المعارف ،متاثرة بما حققته العلوم الطبيعية ،مما دفعها إلى محاولة تقليدها ومحاكاة منهجها القائم
على المالحظة ،الفرضي ة ،التجربة الختبار الفرضية ومن تم االستنتاج وتعميم النتائج.
لقد كانت نتيجة هذه الثورة المنهجية دافعا وراء ظهور االتجاهين التقليدين الراميين إلى مقاربة الظاهرة
اإلنسانية هما االتجاه الوضعي الذي دعا إلى ضرورة تناول المواضيع والظواهر اإلنسانية بنفس الطريقة التي
تدرس بها مواضيع العلوم الحقة واعتبار هذه المواضيع كمادة قابلة لالحتواء من طرف المنهج التجريبي بغية
التجرد من االحاسيس والمشاعر ضمانالمبدا الموضوعية والحياد.
لم يسلم هدا االتجاه من االنتقاد المشكك في فعاليته ،فحسبهم يكمن قصوره في تجريده الذات الدارسة من
الجوانب اإلنسانية المشكلة لها -النفسي االجتماعي ،-...مما يؤدي إلى إفراغ الموضوع المدروس من
جوهره.فحسب المنتقدين فما دام اإلنسان هو الدارس وهو المدروس فهناك نوع من التماهي الذي ال يمكن
إنكاره او استبعاده ولو بشكل مؤقت.
في مقابل ذلك ظهر االتجاه الفينومينولوجي الذي رفض اعتبار اإلنسان كمادة الن هذا االخير" ليس عددا
رياضيا وال شكال هندسيا وال اداة ملموسة ،إن اإلنسان روح ال تقبل الكم وال القياس وال تخضع للمالحظة
والتجريب(".علي عبد المعطي محمد )1996 ،وتدعيما لنفس االتجاه رفض ألتوسير " النزعة االختبارية في
العلوم اإلنسانية ،ذلك الن المفهوم االختباري ال يعير اهتماما لوضعية الذات (فيما إذا كانت سيمولوجية او
تاريخية او ال) ،وال لذلك الموضوع فيما إذا كان متحركا او ساكنا).ويرى كذلك ان عملية المعرفة بكاملها تتمثل
في عملية التجريد التي تقوم بها الذات العارفة ،وحينئذ تكون المعرفة عبارة عن تجريد الماهية عن الموضوع
الواقعي ،تلك الماهية التي يكون تملك الذات لها معرفة"(محمد سبيال وعبد السالم بن عبد العالي،)2009 ،
وفي نفس السياق يرفض عبد هللا حمودي فرض تجربة العلوم الطبيعية على العلوم اإلنسانية" ،ويركز على ان
ال إقصاء للذات ،بل يجب االنطالق من كونها تحد دائما نفسها منخرطة في جميع ظواهر الوجود ،وان
الخوض في موضوع ما ال ينفصل عن الذات البانية له ".ومنه يمكن القول ان عملية التقليد والمحاكاة
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المنهجية التي تبنتها العلوم اإلنسانية في محاولتها لجني ثمار مشابهة للنتائج المحققة في العلوم الطبيعية امر
صعب التحقق ،الن اإلنسان ك تلة من المشاعر التي ال يمكن إخضاعها للدراسة على غرار المادة باعتماد المنهج
التجريبي والوضعي ،إذ ال يستحيل تجريد هده الذات المعقدة البناء من مكوناتها الالمادية كاالنفعاالت
والجانب الروحي...فحسب االتجاه الفينومينولوجي المعارض للنزعة الوضعية التجربة من اختصاص العلوم
آ
الطبيعية ،بينما تدرس العلوم اإلنسانية من خالل اعتماد الفهم والتاويل .رغم ان هدا المنهج هو االخر ال يقدم
معرفة علمية صحيحة.
ونتيجة لهذا السجال الفكري ظهرت مجموعة من المناهج المختلفة المواكبة لتشعب الظاهرة اإلنسانية
معتبرة ان لكل موضوع منهج يالئمه ،من جملة هذه المناهج نذكر :المنهج التجريبي القائم على مجموعة من
الخطوات المترابطة فيما بينها بدء من المالحظة وصياغة الفرضيات واختبارها للتاكد من مدى صحتها او
مجانبتها للصواب وانتهاء باستنباط القوانين المتحكمة في الظاهرة وتعميمها ،في مقابل ذلك يقوم المنهج
التاريخي على تدوين االحداث الماضية ودراستها لفهم الماضي والحاضر من جهة والتنبؤ بما ستؤول إليه
االحداث في المستقبل من جهة اخرى،وهناك المنهج المقارن المعتمد على تحديد اوجه التشابه واالختالف
بين الظواهر المدروسة ،بينما يرد المنهج االجتماعي اسباب الظواهر المدروسة السباب اجتماعية ،وقد عمل
دوركايم على تطوير هذا المنهج باعتماد ارضية الفكر الوضعي من خالل ك تابه قواعد المنهج في علم االجتماع
على "اعتبار الظواهر االجتماعية كاشياء" ،وذلك بخلق مسافة عقلية والتزام الحياد اثناء دراسة موضوع ما،
وان لكل ظاهرة اجتماعية ظاهرة اجتماعية انتجتها تكون االولى سببا للثانية والثانية نتيجة لها.
في حين ان المنهج السيكولوجي ينطلق من الذات اإلنسانية ومن نزواتها وانفعاالتها وجوانب اخرى لدراسة
الظواهر البشرية ،اما المنهج البنيوي مع ابرز رواده مالينوفسكي ،رأدكليف برأون وكلود ليفي سترأوس ،فقد
وظف لدراسة الظواهر االجتماعية وغيرها ″في إطارها الكلي ،لذلك يبتعدون عن المقارنات التي حاولت ان
تعزل النظم االجتماعية عن سياقها البنائي( ″عبد الرحمان العيساوي ) 1996دون ان ننسى المنهج الوصفي
القائم على وصف عناصر الظاهرة المدروسة الك تشاف القوانين المتحكمة فيها ،والسيميائي" الذي يساعد على
فهم النصوص وتاويلها (فريد امعضشو ،المنهج السيميائي ،مجلة ضفاف ،العدد " )،6اي البحث عن داللة
اإلشارات والرموز في الحياة االجتماعية ،وال غضاضة في تبني المنهج التكاملي القائم على المزج بين منهجين
او اك ثر ،الستجالء الظاهرة المدروسة بشكل شمولي...وغيرها من المناهج االخرى.
إن كون اإلنسان ذاتا دارسة وموضوعا تحت الدرس ،يعقد مامورية الباحث في العلوم اإلنسانية ويزيد عملية
اختيار المنهج الفعال صعوبة ،مما يجعل إمكانية طرح السؤال القائل :كيف لإلنسان ان يدرس نفسه؟ مسالة
مقبولة من حيث الطرح االبستيمولوجي ،فرغم بساطة هذا السؤال على االقل من الناحية السطحية ،إال انه
يخفي إشكاال منهجيا كبيرا مرتبطا بثنائية الذاتية والموضوعية المطروحة في كل بحث علمي ،ال لشيء إال الن
اإلنسان وحدة مركبة ،دينامية ت نطوي عل ك تلة من الشحنات العاطفية التي يستحيل التجرد منها ببساطة ولو
بشكل مصطنع في لحظة من اللحظات.
خاتمة:
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لهدا السبب وفي ظل استحالة التعامل مع اإلنسان وما ينتجه من ظواهر اجتماعية وثقافية بطريقة
آ
ميكانيكية الية ،وجب تبني نوع من المرونة المنهجية والتزام الحياد قدر اإلمكان عن طريق توظيف مجموعة
من التقنيات المساعدة على التنزيل السليم للمنهج المعتمد،ك تقنية المالحظة بالمشاركة المقرونة بالمعايشة
للفئة المستهدفة ،لوصف وتفسير والتنبؤ بما هو مدروس ،وتحقيق ما دعا إليه مالينوفسكي حين قال :ينبغي
آ
على الباحث ان يكون كالة التصوير في تصويره للواقع.
قائمة ألمرأجع:
محمد الغريب عبد الكريم ،البحث العلمي :التصميم والمنهج واالجراءات ،الطبعة الثانية .دون تاريخمحمد عابد الجابري ،مدخل إلى فلسفة العلوم،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثامنة2014.حنان قصبي ومحمد الهاللي،في المنهج ،دفاتر فلسفية ،دار توبقال للنشر2015 .جميل حمداوي ،البحث التربوي مناهجه وتقنياته ،دار نشر المعرفة ،الطبعة الثانية 2018حسن فهيم ،قصة االنثروبولوجيا ،مجلة عالم المعرفة1986 ،98عبد هللا ابراهيم ،المركزية الغربية،إشكالية التكون والتمركز حول الذات ،الطبعة االولى ،المركز الثقافي العربي1997،رونيه ديكارت ،مقال عن المنهج ،ترجمة محمود محمد الخضيري1968،عبد الرحمان العيساوي ،قضايا العلوم االنسانية ،إشكالية المنهج ،سلسلة الفلسفة والعلم 1996فريد امعضشو ،المنهج السيميائي ،مجلة ضفاف ،العدد السادس.المختار شعيب نظرية المعرفة عند كانط ،جريدة هسبريس  1ابريل 2017 علي عبد المعطي محمد ،قضايا العلوم االنسانية ،إشكالية المنهج ،سلسلة الفلسفة والعلم 1996-محمد سبيال وعبد السالم بن عبد العالي ،المعرفة العلمية ،دفاتر فلسفية ،دار توبقال للنشر2009 ،
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اللغة والهوية :اشكاالت تاريخية في المدرسة المغربية
Language and identity: historical problematic in the Moroccan school
ا.نضال العسري
كلية علوم التربية ،جامعة محمد الخامس بالرباط -المغرب
تعد إشكالية اللغة والهوية موضوعا دراسيا شائكا في كل المجتمعات اإلنسانية ،حيث انكب مختلف
الباحثين والمفكرين على دراسته ،كل من زاويته الخاصة .فكينونة الفرد واساس وجوده وشعوره باالنتماء إلى
اصل او اصول مشتركة نابعة اساسا من اللغة ومن خاللها الهوية ,وال شك ان العالقة بين المركبين
االشكاليين قد فرضت نفسها بقوة في االدبيات الغربية عموما وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص ،حيث
تتشابك حدودهما مع ك ثير من التيارات االجتماعية  ،النفسية ،الفكرية ،التربوية ،والسياسية...
إن العالقة الجدلية المعقدة بين المركبين تطرح على وجه الخصوص في مستوى تشكل او إعادة تشكل هوية
الفرد او إنتاجها واللغة التي يتحدث بها ،بمعنى اخر ،مدى وحدود تاثر هوية الفرد باللغة التي يتحدثها سواء
اكانت اصلية ام اجنبية ،فإذا كانت اللغة هي االساس المتين الذي تنهض عليه االمة –كما يقول اندرسن -فإن
الهوية تشكل محور كينونتها وماهيتها ،وعليه فالبد ان تشكل اللغة المكون االساس في اي مقاربة منهجية
لدراسة إشكالية الهوية الفردية والجماعية الي مجتمع.
وسنحاول في هذه الدراسة تمحيص هذه العالقة وتشخيص وضعها الفعلي من خالل بحث امبريقي يسلط
الضوء على لغة التعليم في المدرسة المغربية وعالقتها بالهوية ،اخذين بعين االعتبار الخصوصيات المجالية،
الثقافية ،واالجتماعية للمتعلم.
االشكالية :ما طبيعة العالقة بين لغة التدريس والهوية عند المتعلم المغربي؟
اسئلة البحث:
 ما طبيعة العالقة بين اللغة والهوية؟ وكيف تساهم اللغة في تشكيل بنية الهوية وإعادة توجيهها لدىالمتعلم المغربي؟
 هل تؤثر لغة التدر يس المستخدمة في المدرسة في تشكيل الهوية الوطنية للمتعلمين؟ وما طبيعة هذهالتاثيرات؟
 هل يؤثر اعتماد اللغات االجنبية في التدريس في تشكيل الهوية الوطنية للمتعلمين وتوجيهها؟ كيف يساهم التدبير اللغوي في الحفاظ على الوظيفة الهوياتية االساسية للمدرسة المغربية؟ وما مدىاستجابته للحاجيات التربوية في ظل التعدد الثقافي واالنفجار المعرفي الكوني؟
 هل تؤثر الدراسة باللغة االجنبية في مستوى ارتباط المتعلمين باللغة الوطنية؟ وما حدود هذا التاثير؟ ما مكانة اللغة العربية كمكون هوياتي رئيس ضمن التوازنات اللغوية والهوياتية في المدرسة المغربية؟فرضيات البحث :نفترض من خالل هذا البحث ما يلي:
 تساهم لغة التدريس في تشكيل وإعادة تشكيل وتوجيه بنية الهوية لدى المتعلم المغربي87
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 التدريس بلغة اجنبية يؤثر سلبا في هوية المتعلم ويعيد توجيههااهداف البحث :
 دراسة التدبير اللغوي المجسد في المدرسة المغربية وتاثيره في هوية المتعلم وخصوصياته الكشف عن طبيعة العالقة الرابطة بين لغة التدريس وتشكيل هوية المتعلمين معرفة حدود ومدى مساهمة لغة التدريس في تشكيل او توجيه هوية المتعلمين دراسة التاثيرات السلبية/اإليجابية المحتملة للغة التدريس على بنية الهوية لدى المتعلمين رصد وتحليل التاثيرات المحتملة جراء التدريس بلغات اجنبية وانعكاساته على كل من اللغة والهويةالوطنيتين
اهمية البحث ومبررات اجرائه:
يستمد البحث اهميته العلمية انطالقا من راهنيته النظرية والتطبيقية ،وذلك انطالقا من الدور االساسي
الذي تلعبه اللغة عموما واللغة العربية على وجه الخصوص في تشكيل الهوية الوطنية (العربية) وبنائها ،كما
ياتي البحث في سياق احتدام النقاش حول جدوى ونجاعة اعتماد التدريس بلغات اجنبية ،وذلك مواز ًاة مع
التحذيرات المتكررة التي ما فتئ يطلقها الباحثون والمتخصصون في الشان التربوي/اللغوي ،والمنسجمة مع
الصيحات المطردة التي تطلقها مختلف المؤسسات الثقافية العربية والعالمية تجاه المخاطر المحدقة بالهوية
العربية ،بسبب ضعف حضورها في التدريس وعجز السياسات اللغوية عن بلورة خطة لغوية شاملة قابلة
للتطبيق بالشكل الذي يعزز حضور اللغة العربية كلغة محورية للتواصل التربوي ،قادرة على مسايرة
المستجدات العلمية.
يستمد هذا البحث اهميته العلمية انطالقا من هدفه الرامي إلى إنتاج رصيد معرفي يحسس باهمية الحفاظ
على مكانة اللغة العربية وضرورة تعزيز ادوارها ووظائ فها داخل المدرسة ،واعتبارها لغة اساسية في التعليم
وذلك تجنبا للتشويش على هوية المتعلم وزعزعت استقراره وامنه اللغوي ،وللوصول إلى ذلك فإن هذا البحث
يركز على المقارنة بين تاثير لغة التعليم (وطنية/اجنبية) في تشكيل الهوية وبنائها وتوجيهها لدى المتعلم
المغربي.
من الناحية الميدانية ،سيسعى هذا البحث إلى إخضاع الفرضيات القائمة حول تاثير اعتماد اللغات االجنبية
في التدريس (سلبا او إيجابا) على هوية المتعلم وذلك عبر إخضاع مختلف المواقف النظرية لالختبار
واالحتكام إلى الميدان التربوي المغربي ،من خالل المتغيرات التي تروم تعزيز او تفنيد الطرح القائم حول
إسهام اللغات االجنبية في إعادة توجيه هوية المتعلم او تشويهها ،او التسبب في االغتراب الثقافي للمتعلم
المغربي.
لذلك فالبحث يسعى إلى توفير مادة علمية حديثة تنبه باهمية الهوية والحفاظ عليها في عالقتها بلغة
التدريس وذلك انطالقا من كون اللغة العربية ا ً
داة تعليمية فاعلة ،كما انها المكون الحافظ للثقافة العربية
والضامن الستمرار هويتها.
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 .1لغة التدريس والهوية  :مدخل مفاهيمي :اصبح موضوع الهوية في ارتباطه باللغة من اكبر القضايا
المطروحة بشدة في الساحة العلمية ،ذلك الن حدودها تتشابك مع ك ثير من المشارب والروافد االجتماعية،
الفكرية ،التعليمية التربوية ،وحتى السياسية.
إن العالقة التابثة بين اللغة وهوية المجتمع سواء في تشكيلها او إعادة تشكيلها وإنتاجها نابعة باالساس من
قيمة اللغة ،التي تشكل مكونا حيويا وهي االساس الذي تنهض عليه قصة االمة كما يقول اندرسن.
في المقابل تشكل الهوية في تصور العديد من الباحثين قضية اختيارية تتشكل اجتماعيا يك تفي الفرد
بإضافة اشكال التعدد والتنوع إليها ،وبالتالي فمسالة الهوية تتجاوز في جوهرها اإلرادة السياسية ،يؤكد
الباحثون ان اللغة هي التي تولد الهوية وان الهوية هي في جوهرها وعمومها مسالة لغوية او ظاهرة لغوية.
(جوزيف)2007 ،
سنحاول انطالقا من وعينا بهوية التمييز والفصل بين المكونيين ان نضيء جنباته من خالل مدخل
مفاهيمي يعين على التحديد الدقيق للمسميات.
 . 1.1لغة التدريس :تحديد ومناقشة االشكاالت التربوية المرتبطة بها :تعرف اللغة على انها نسق عام او نظام
تواصلي يتكون من عدد محدود من الرموز التي تنتظم في شكل اصوات وحروف وإشارات يتم التاليف بينها
حسب قواعد متفق عليها ،وانطالقا من هذا العدد المحدود من الرموز يتم إنتاج عدد المتناه من الوسائل
اللغوية تنتظم في شكل منطوق شفوي او مك توب.
تختلف الغة عن اللهجة التي هي ترتيب كالمي ينتهي إلى اصل معين ويتفرد عن غيره في النطق والمفردات
وبعض التراكيب( .العروي)1997 ،
إن اللغة تجسد اداة و وسيلة تواصلية بين االفراد والمجتمعات وهي إنتاج فردي واجتماعي في نفس الوقت
تعكس حاجة الفرد إلى الشعور باالنتماء النفسي وا الجتماعي والثقافي واالرتباط بالجماعة البشرية ،وحاجة
االنسان التعايش وفق جماعات تلبي حاجاته ومتطلباته وتحافظ في نفس االن على وجوده وكيانه وهويته.
(معتوق)1996 ،
اما اللغة بمعناها االجتماعي والثقافي فإنها تتجاوز كونها وسيلة تواصلية تخاطبية إلى ان تصبح ظاهرة
اجتماعية وعالمة مميزة للمجتمع البشري كما انها الضامن لمرور اإلنسان من حالة الطبيعة (الغريزة) إلى حالة
الثقافة ،وفي الحالة التي يصبح اإلنسان قادرا على إنتاج المعاني وامتالك وعي يمكنه من التحكم فيها.
اما لغة التعليم فإنها تعرف بكونها مفهوم يندرج ضمن المفاهيم والمصطلحات التي تم إقرارها حديثا لوصف
اللغة وتصنيفها ،وذلك ضمن مجموعة مفاهيم اخرى ،كلغة االدب ،لغة الدين ،لغة العلم ،لغو التواصل
اال كبر ،اللغة االم ،اللغة المحلية ،اللغة الكونية ،اللغة القديمة( ...،حجازي)2011 ،
يمكن من الناحية اإلجرائية تعريف لغة التعليم على انها مجموعة من المفردات والرموز والتراكيب واالصوات
واإلشارات والمعارف والقواعد التي يتم االعتماد عليها في المراحل التعليمية المختلفة من اجل إنجاز المهام
واالدوار والوظائ ف التعليمية والتربوية.
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إنها االدوات التي يتواصل بها المدرس مع تالميذه وهي وسيلة نقل االفكار والمعارف والمعلومات والخبرات،
كما انها وسيلة استقبال التالميذ للدرس والمعلومة لتساهم في تنمية وجدانهم وافكارهم ومشاعرهم وانماط
شخصيتهم.
إن لغة التعليم تمثل بالتالي منهجا للتعليم والتعلم والتفكير ،ووجهة للنظر واسلوبا للتصور ،يتجاوز مجال
استخدامها المنزل ووسائط التفاعل االجتماعي إلى مؤسسات التعليم الرسمي والتربوي.
 . 2.1الهوية :مقوماتها ومحدداتها في السياق المغربي :يجمع الباحثون والمفكرون على صعوبة إيجاد تعريف
دقيق ومحدد للهوية ،ذلك انها تدخل ضمن المفاهيم المرنة التي تؤدي محاولة ضبطها في تعريف محكم إلى
هروب اجزاء منها او غيابها.
وهي مفهوم انطولوجي وجودي يمتلك خاصية سحرية تؤهله للظهور في جل الحقول المعرفية ،وبالرغم من
تمتعه بقدر كبير من التجريد والعمومية التي تتفوق على مختلف المفاهيم االخرى المقابلة والمجانسة لهفإنه
يمتلك طاقة كبيرة لفهم العالم وما يتضمنه من كينونات االنا االخر ،لذلك فقد فرض هذا المفهوم نفسه في
االدبيات المعاصرة بشكل واسع(Andrson, 1991).
ترتبط الهوية بخلفيات ذات داللة لغوية وفلسفية ونفسية واجتماعية وثقافية  ،وتستخدم الهوية في االدبيات
المعاصرة الداء معنة ) (Identityالتي تشير إلى سمة مطابقة الشيء لنفسه ،او االشتراك مع شيء اخر يشابهه
في الصفات والخصائص نفسها.
يميز الباحثون بين ثالثة مستويات من الهوية ،االولى وطنية قومية والثانية جماعية والثالثة الهوية الفردية او
الذاتية ،وبالرغم من ذلك فإن هناك جدال واسعا حول كيفية التعاطي معها وجوانب النظر إليها بين من
يعتبرها خاصية موضوعية ترتبط بمعايير تجريدية في الغة والدين والثقافة ،وبين من يعتبرها مكسبا ذاتيا
بحثا يتوافق الناس حوله.
 .2مقومات الهوية واسسها من خالل السياسة التربوية المغربية :من الواضح إذن ان مسالة الهوية مسالة
مركبة ومتداخلة تتقاطع فيها اسس عدة بين اللغة والدين والتراث والثقافة واالرتباط التاريخي والجغرافي إضافة
إلى إمكانية إدراج اجهزة الدولة ومؤسساتها التدبيرية في هوية المجتمع ،والواضح إذن ان السياسة التربوية قد
اخذت بعين االعتبار كل المقومات السابقة لبناء خارطة تربوية وفلسفة ناظمة للتوجه التعليمي ونورد في هذا
الباب بعض االسس الهوياتية التي تنبغي عليها السياسة التربوية في المغرب.
حيث شكل موضوع لغة التدريس نقطة نقاش كبيرة منذ فجر االستقالل إلى االن .حيث نجحت المحاوالت
التي نهجها المغرب في ترسيم اللغة العربية .لغة للتدريس إلى حدود التعليم الثانوي التاهيلي ،بينما استمرت
اللغة الفرنسية لغة للتدريس في جل شعب التعليم العالي السيما منها الشعب التقنية والعلمية.
 .1.2مكون اللغة :انطالقا من المكانة السامية للغة كمكون اساس في تشكيل الهوية ،ووعيا بدورها الكبير في
توحيد المجتمع فقد نصت جميع الدساتير على كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمغرب.
وانطالقا من هنا فإن السياسة التربوية للبلد ،قد ارتكزت باالساس على هذا المكون الحيوي ،وعززت من
حضوره ،بالرغم من وجود اختالالت بين التشريعات والتوجهات الرسمية ومستوى الممارسة.
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لقد ظلت اللغة والزالت الوسيلة الفعالة لتوحيد االمم فالمانيا وحدت على اساس اللغة ومثلها إيطاليا
وفرنسا ،وهو ما اكده الفيلسوف اال لماني فيخته الذي بان اللغة القومية والهوية هما امران متالزمان.
 .2.2التاريخ :يشكل التاريخ وعاء حافظا لنشاط اإلنسان وشاهدا على وجوده في الزمان والمكان ،باإلضافة
إلى كونه عبارة عن ترابطات متالحمة من الوقائع التي عرفتها االجيال ،وبالتالي كان لزاما على السياسة التربوية
ان تمتح من هذا التاريخ لحفظه اوال واالعتراف بوجوده وصونه من االندثار.
إن الحديث عن التاريخ في رسم معالم السياسة التربوية يتجاوز بعده السياسي إلى ابعاد اخرى في مقدمتها
تاريخ الشعوب خالل مسارها في الحياة ،وسبل تغلبها على مختلف العراقيل المطروحة امامها .بل ويشكل
تجربة حية تساعد على تجاوز اخطاء الماضي لعيش الحاضر واستشراف المستقبل.
من هنا ،فإن عامل التاريخ المغربي المشترك يشكل رافدا من روافد توحيد المغرب بكل اطيافه وتلويناته.
 .3.2التراث :يعد التراث جزء بالغ االهمية في رسم هوية السياسة اللغوية والتربوية في المغرب ،ويعنى به في
هذا السياق كل ما وصل إلينا من نتاج من فكر القدماء وعلومهم وحرفهم وعاداتهم وماثرهم التاريخية ...،
لقد صح هنا القول الماثور بان كل امة بال تراث هي امة بال هوية ،لقد وعي دارسو السياسة التربوية باهمية
هذا التراث في صون الذاكرة والوجود واعتبروه مكسبا يستوجب االعتزاز به وتثمينه.
وال عيب ان يجعله الميثاق الوطني للتربية والتعليم ثالث المرتكزات الثابتة التي يتاسس عليها ،حيث اقر ان
النظام التربوي المغربي يتاهل في الثرات الحضاري والثقافي للبالد بتنوع روافده الجهوية المتفاعلة والمتكاملة
ويستهدف حفظ هذا التراث وتجديده وضمان اإلشعاع المتواصل لما يحمله من قيم خلقية وثقافية.
 .4.2الدين :يشكل الدين بعدا من ابعاد الهوية وتجل من تجلياتها ،حيث انتساب االفراد إلى مجموعة دينية
معينة يجعلهم يشعرون باالشتراك في هوية جماعية واحدة ،فسكان المغرب ينتمون إلى الهوية العربية ليس
فقط بفعل االنتماء إلى مقومات العروبة المتعلقة اساسا باللغة والثقافة اإلسالميين وإنما جاء هذا االنتماء ايضا
بفعل تغذيته باالعتقاد الديني اإلسالمي على وجه الخصوص ،فالدين إذن يشكل عقدا متكامال مع التاريخ
والتراث لتشكيل وبناء هوية الفرد المغربي.
لقد جعلت السياسة التربوية من مكون الدين اولى مرتكزاتها وبواته موقع الصدارة حيث يقر الميثاق الوطني
(الميثاق الوطني للتربية والتعليم  )1999 ،بان نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ
العقيدة اإلسالمية وقيمها لتكوين المواطن المتصف باالستقامة والصالح.
 .3المقاربات النظرية االساسية للغة التعليم والهوية :من الواضح ان النقاشات حول لغة التعليم وحقيقة
تاثيرها على هوية المتعلمين هي نقاشات كونية تشهدها كل االمم رغم اختالف درجات حدتها ونسبة الخوض
فيها ،إال انه من المالحظ ان هذه النقاشات غالبا ما تتخذ شكال قطبيا ثنائيا يستند إلى مقاربات فطرية ،يمكن
تمحيصها وتوزيعها إلى مقاربتين رئيسيتين:
المقاربة االولى :التعاطي مع مسالة التعليم بلغة اجنبية بوصفها وسيلة فعالة وحيوية تضمن االنفتاح الثقافي
والفكري على العالم ،وتتيح إمكانية خلق اواصر التواصل والتفاعل مع مختلف بلدانه ،حيث ينظر هذا
التوجه إلى ان استخدام المتعلم للغة عالمية او كونية مهيمنة على مختلف معامل االقتصاد والمال واالعمال –
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االنجليزية نموذجا -وتمكنه منها .ويتيح له مناخا تعليميا مناسبا ويضمن ارتقاء مهنيا سريعا مقارنة مع اك تفائه
بلغته االم.
إن اصحاب هذا التوجه والمدافعين عنه يرون في استثمار التعليم بلغة اجنبية وسيلة فعالة لرفع مردودية
التعليم واالرتقاء بجودة المخرجات التربوية.
المقاربة الثانية :ترى هذه المقاربة ان التوجهات االنية والمستقبلية للتدريس بلغة اجنبية يشكل في واقع
الحال إقصاء مقصودا وممنهجا للغة االم ويقلص دورها التربوي .وبالتالي نفي اي إرادة حقيقية لإلصالح على
اعتبار ذلك يشكل تهديدا حقيقيا لذاكرة االمة ،كما انه يشكل عامال لنفي الهوية اللغوية والدينية ويجعل
المتعلم يعيش حالة من الغربة او اإلقصاء الثقافي ويحد من قدرته على الخلق اإلبداع بلغة االم.
يدافع الطرف الثاني عن تهديد اللغة االجنبية للغات االم ،والتضييق على وجودها وحضورها في الساحة
التواصلية والتربوية خاصة في مدارس االمتدادات ذات الطابع اللغوي االجنبي او مدارس البعثات االجنبية،
التي تحث وفي بعض االحيان تجبر المتعلمين على التحدث بغير لسانهم والتفكير بلغة يبذلون جهدا كبيرالفك
شفراتها واستيعاب المعرفة بها.
وهو العامل الذي يعزز الشعور بالنقص والدونية تجاه االخر ويقوي نزعة االنكسار امام االخر ،وبالتالي يمهد
الطريق الك تساب شخصية هشة مفتقدة للحس النقدي ومستهلكة لكل االنماط الفكرية والقيم الغريبة
الدخيلة.
 .4خالصات ونتائج:
خالصة القول فإن الدراسات المنجزة في مسالة الكشف عن مدى تاثير التعليم لغير اللغة العربية او التعليم
االجنبي تكشف عن تداخل كبير حاصل في الحقول المعرفية التي ينصهر فيها هذا الموضوع ،حيث يجد
اهتماما تربويا نفسيا ولغويا ،ثم اهتماما ثقافيا اجتماعيا به ،وبالتالي كان من البديهي اختالف القضايا التي
تمت معالجتها وكذا النتائج والتاويالت المتوصل لها.
إن االثار المترتبة عن التدريس بلغة من اللغات سواء اكانت إيجابية امة سلبية ،التزال في تصورنا مجرد
اطروحات ومعطيات نظرية يحتاج معظمها إلى االحتكام إلى محك الواقع الميداني ،وإخضاعها للتجريب وذلك
بغية التاكد من مصداقيته وصالحيته إمبريقيا.
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إالنتقاء والتوظيف في المؤسسة
ط د .بوشو عالء الدين
ط د .رحماني خليفة
د .سليمي ساسية
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو -الجزائر
مقدمة
تستخدم المؤسسة عدة موارد منها :المالية ،المادية والبشرية .وتمثل الموارد البشرية اهم مورد بحكم انه ال
يمكن تحقيق اي اهداف محددة بدونها (بيكر ،شولتز  )1964نقال عن (.)Mihaela Dumitrana, al،2011
كما ان اهميتها تكمن في المساهمة في اإلقالع التنموي ،باعتبارها العنصر المؤهل والقادر على مزج جميع
الموارد االخرى وتسخير كل إمكانياتها في إدارتها وإستغاللها من خالل إدارة معاصرة تهتم بالجانب السلوكي
واإلداري ويستمد المورد البشري اهميته في المؤسسة كونه العنصر الرئيسي في عمليات اإلنتاج والخدمات
والمحرك االساسي لبقية العناصر وهو الوسيلة والغاية من عمليات اإلنتاج والخدمات نفسها.
فال ادل على إزدياد الوعي باهمية هذا المورد الهام ،من إنشاء هياكل مستقلة تعنى بإدارة الموارد البشرية
خاصة في ظل التغيرات اإلقتصادية اإلقليمية والعالمية وما صاحبها من إزدياد التخصص في العمل وعولمة
لإلقتصاد وتطور تكنولوجي احدث تطورا كبيرا في تسيير المؤسسات سواء في إدارة الموارد البشرية او على
مستوى وسائل اإلنتاج للوصول إلى معايير تضمن الجودة واإلنتاج؛ من هنا اصبح لز ً
اما على المؤسسات
بإختالف انواعها واحجامها البحث عن انجع الطرق واالساليب إلنتقاء المورد البشري المناسب(مؤيد سعيد
السالم.)2012 ،
كما ان الجزائر كغيرها من الدول ليست بمناى عن هاته التطورات والتغيرات الحاصلة على مستوى إدارة
الموارد البشرية ،وذلك من خالل إعتماد مؤسساتها على مختلف الطرق واالساليب في إنتقاء توظيف المورد
البشري ،ويختلف االمر من مؤسسة إلى اخرى وذلك باختالف الحجم واالهداف؛ اما بخصوص إشكالية بحثنا
فمعظم المؤسسات الجزائرية تعاني من مشكل المورد البشري الفعال والذي يعود سببه بنسبة كبيرة إلى سوء
اإلنتقاء ونسبة الخطا الكبيرة في وضع المورد البشري المناسب في المكان والوقت المناسب ،ما ادى إلى
كما ً
الوضع الحالي للمؤسسة الجزائرية ،من ضعف لإلنتاج والفاعلية ً
وكيفا ومنافسة؛ فحسب تقرير المنتدى
االقتصادي العالمي لسنة  2016فالجزائر إحتلت المرتبة  124من اصل  139في مؤشر الدعامة اإلقتصادية؛ اما
في مؤشر الدعامة اإلجتماعية فصنفت في المرتبة ( 132تقرير المنتدى االقتصادي العالمي)2016 ،؛ وادرج
التقرير الذي اعدته مؤسسة ”كي بي إم جي  ” KPMGالدولية بالتعاون مع ”اوكسفورد االقتصاد” الصادر
مؤخرا ،اصدر الجزائر في ذيل ترتيب ”مؤشر الجاهزية” فيما يتعلق بعناصر الفعالية والمتمثلة في دور
الحكومة والمؤسسات اإلقتصادية والمجتمع المدني .وإستند التقرير الدولي في بناء نتائجه على عدة تقارير
دولية نشرت في مرحلة سابقة من السنة الجارية ،شمل التقرير  90دولة وجاءت الجزائر في المراتب االخيرة
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من حيث ”جاهزية” المؤسسات اإلقتصادية حيث إحتلت المركز  ،87في حين احتلت المرتبة  85في سوق
العمل(سارة نوي.)2017 ،
آ
ً
وبناءا على هذا اإلشكال ،فإن إشكالية بحثنا تتمحور حول التساؤل الرئيسي االتي:
 ما واقع عملية إنتقاء توظيف الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائرية؟آ
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية االتية:
 ما واقع فعالية معيار المستوى التعليمي في إنتقاء الموارد البشرية ،بالمؤسسة الجزائرية؟ ما واقع فعالية معيار الخبرة المهنية في إنتقاء الموارد البشرية ،بالمؤسسة الجزائرية؟ ما واقع فعالية معيار اإلختبارات في إنتقاء الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائرية؟اهمية الدراسة :ضرورة معالجة موضوع فعالية اإلنتقاء والتوظيف في المؤسسة الجزائرية ،كون ان غالبيتها كما
اسلفنا في إشكالية بحثنا تعاني من الضعف في اداء مواردها البشرية؛ والدليل على ذلك المراتب الدنيا التي
تحتلها المؤسسة الجزائرية إقليميا ودوليا؛ كما ان اهمية الدراسة تكمن في الوقوف على واقع نقص فعالية
اإلنتقاء.
اسباب إاختيار الموضوع؛ ومن بين اهم اسباب إختيار هذا الموضوع:
الن موضوع الفعالية في إختيار الموارد البشرية يعتبر خلل وظيفي تعاني منه معظم المؤسساتالجزائريةالتعرف على كيفية إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية في المؤسسة.
 ما الحظناه في مجتمعنا من اإلبتعاد عن الطرق الموضوعية في إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية ولفت اإلنتباهإلى فعالية إنتقاء المورد البشري كموضوع مهم من الجانب االجتماعي بغية توسع الباحثين اإلجتماعيين فيه
والذي يعد من وجهة نظرنا مفتاح اإلقالع التنموي.
اهداف الدراسة ؛ نهدف من بحثنا في موضوع تنمية فعالية اإلختيار للموارد البشرية الى:
 كشف واقع تنمية فعالية عملية إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية.َ
 محاولة الوصول إلى اقتراحات تؤدي إلى اإلنتقاء والتوظيف الفعال للموارد البشرية ذات الك فاءة من اجلتحقيق اهداف المؤسسة.
تحديد المفاهيم:
الفعالية:
لغة  :هي التحسين المستمر للخدمة وهي مقياس لكون االهداف الخاصة بعملية او خدمة قد تحققت ام ال.
اصطالحا :يعبر عن تحقيق االهداف وتطبيق السياسات وفقا لما هو محدد لها ،وكذلك يستخدم هذا اللفظ في
عمليات التصنيع ليعبر عن درجة التطابق مواصفات المنتج النهائي المواصفات الموضوعية فكلما زادت درجة
التطابق كلما ارتفعت درجة الفعالية والعكس صحيح(محمد كمال مصطفى.)2013 ،
اجرائيا :مما سبق يمكن إجر ً
ائيا تعريف الفعالية على انها االثر العلمي الفكارنا على ارض الواقع ،فكل عمل او
إ
قول ال يحقق نتائج عملية يكون فاقدا للفعالية ،والتي هي قدرة الفرد او المؤسسة او المجتمع على تحقيق
اهدافه؛ فهي قدرة المؤسسة على إنتقاء افضل المرشحين لشغل وظيفة تم توصيفها من قبل إدارة الموارد
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البشرية ،بمعنى انها اقصى درجة يمكن ان تصل إليها عملية إنتقاء الموارد البشرية وذلك من خالل مدى
توافق معايير شغل الوظيفة ومؤهالت الموارد البشرية.
تنمية الموارد البشرية:
ً
ُ
ُ
ًّ
ينميَ ،ن ِّم ،تنمية ،فهو م ٍّنم ،والمفعول منمى(معجم اللغة العربية المعاصرة.)2017 ،
لغةَّ :نمى ِّ
اصطالحا :بالرجوع إلى إعالن الحق في التنمية َفانه يعرف التنمية في الفقرة الثانية من الديباجة بانها "عملية
إقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان باسرهم واالفراد
جميعهم"؛ كما تعرف الموارد البشرية بانها التدابير والوسائل التي تؤدي إلى تنمية ك فاءة العاملين في
ً
اعتمادا على العنصر البشري في
الشركات والمؤسسات والحكومات وغيرها من الهياكل التنظيمية؛ وذلك
التدريب والتعليم ونقل الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعالقات واإلتصاالت ،نحو
االفضل ،فإن كانت التنمية البشرية تهتم بالتعليم وتطويره كحق إنساني اساسي للحياة وتركز على تنمية
النفس البشرية فتنمية الموارد البشرية تهتم بإستخدام العنصر البشري نفسه كاداة لتطوير التعليم ،اي
إستخدامه كعنصر إقتصادي للتنمية بجوار اإلمكانات المادية والتطورات التكنولوجية ،وايضا تهتم بتنمية
العنصر البشري لزيادة اإلنتاجية فى العمل ولتحقيق االهداف التنظيمية لذلك( .فؤاد غضبان.)2013 ،
إاجرائيا :مما سبق نستطيع ان نقول ان تنمية الموارد البشرية هي الوظائ ف التي تدير القوى العاملة بك فاءة
وفعالية عالية لتحقيق االهداف المنوط بها س واء اهداف المنظمة او اهداف العاملين او اهداف المجتمع؛
وذلك من خالل وظائ ف محددة كوظيف ة تحليل وتخطيط القوى العاملة ،وظيفة اإلستقطاب واإلختيار،
التدريب ،توصيف الوظائ ف؛ اي هي مجموع النشاطات التي تقوم بها المؤسسة والتي تهدف إلى تطوير
مواردها البشرية بطريقة علمية منهجية تساهم في تحسين فعاليتها.
إالنتقاء:
َ
َ
ً
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ
فاءة والقدرِّة) او هو
ساس الك ِّ
لغة :إنتقاء (اسم) من مصدر اإنتقى ؛ مثال(تم إنتقاء الف ِّ
ريق الوط ِّن ِّي :إختياره على ا ِّ
اإلنتقاء َّ
َ
َ
طبيعية او إص َّ
َّ
الطبيعي (:االحياء) َّ
وتكاثر نوع واحد من الكائنات
تسبب بقاء
عملية
طناعية ِّ
تفضل او ِّ
َّ
الحية على االخرى التي إما ان تموت او تفشل في َّالتكاثر(معجم المعاني الجامع.)2017 ،
اصطالحا :يمكن القول ان اإلنتقاء هو عبارة عن عملية تقوم بها المؤسسة وذلك من اجل إنتقاء احسن وافضل
المتقدمين للوظيفة،كما يمكن تعريفه ايضا "على انه العملية التي بمقتضاها تستطيع اإلدارة ان تفرق بين
االفراد المتقدمين لشغل عمل معين من حيث درجة صالحيتهم الداء ذلك العمل(علي السلمي)1973 ،؛
ومن هنا فإن قرارات اإلنتقاء تتخذ ً
بناءا على التنبؤ بفاعلية االفراد في العمل؛ بإختيار فرد معين دون غيره من
آ
االخرين الذين تقدموا للعمل ،فاإلنتقاء يحتوي على التنبؤ بان الشخص سيكون اك ثر فاعلية في العمل من
اولئك الذين لم يتم إنتقاءهم وإختيارهم ؛ ومن خالل هذا التنبؤ يمكن التقليل من احتمال حدوث خطا قرار
اإلختيار والتعيين -قرار رفض تعيين شخص ربما يكون مؤهال ،وقرار تعيين شخص ربما يكون غير مؤهال-
(احمد ماهر.)2003 ،
إاجرائيا؛ مما سبق يمكننا تعريف عملية اإلنتقاء على انها "العملية التي يتم بموجبها المفاضلة بين المتقدمين
للعمل في المنظمة وإختيار االفضل منهم على ضوء الشروط والمواصفات المطلوب توافرها فيهم؛ وهذه
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العملية يتم بمقتضاها فحص طلبات المتقدمين للتاكد ممن تنطبق عليهم شروط ومواصفات الوظيفة ثم
مقابلتهم وتعيينهم في نهاية االمر"(علي غربي)2003 ،؛ فهي عملية يتم خاللها غربلة وتصفية مجموعة االفراد
الذين تم إستقطابهم وذلك من خالل مجموعة مراحل او خطوات يتم فيها المفاضلة بين خصائص ومواصفات
االفراد بهدف تحديد اولئك الذين يمتلكون خصائص ومواصفات تنطبق على شروط ومتطلبات الوظائف
ً
تمهيدا لتعيينهم في تلك الوظائ ف(عادل صالح.)2006 ،
الشاغرة في المؤسسة
التوظيف:
ْ ُ ْ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
لغة :توظيف (اسم) ،مصدر وظف ،مثل-تو ِّظيف الم ِّال ِّفي ِّخدم ِّة التقد ِّم :تش ِّغيله واِّ س ِّتثماره( -معجم
المعاني.)2019 ،
اصطالحا :يمكن تعريف عملية التوظيف على انها مجموعة من الفعاليات التي تستخدمها المنظمة إلستقطاب
َ
والتميز والقدرة على المساهمة في تحقيق اهداف المنظمة(احمد
مرشحين للعمل والذين لديهم الك فاءة
عيسى.)2017 ،
إاجرائيا :مما سبق يمكننا القول ان التوظيف عميلة مركبة من عدة عمليات اخرى(االستقطاب ،اإلنتقاء،
التعيين) اي انها تندرج ضمن ما يسمى إدارة وتنمية الموارد البشرية ،ترتكز فعاليتها ونجاعتها على عمليات
سابقة لها كما انها تؤثر في مدى تحقيق االهداف الالحقة للمؤسسة.
الفرضيات:
َ
الفرضية العامة ؛ عدم فعالية معايير عملية اإلنتقاء والتوظيف بالمؤسسة الجزائرية؛ ونكشف عن هذه الفرضية
آ
َ
العامة بالفرضيات الفرعية االتية:
الفرضية الفرعية الولى ؛ عدم فعالية معيار المستوى التعليمي في عملية اإلنتقاء والتوظيف بالمؤسسة
الجزائر ،ونكشف عن هذه الفرضية الفرعية بالمؤشرات التالية:
عدم تطابق الشهادة العلمية مع متطلبات الوظيفة.عدم اعتماد على تقدير الشهادة العلمية في معيار المستوى التعليمي.عدم االعتماد على جهة التخرج.الفرضية الفرعية الثانية؛ عدم فعالية معيار الخبرة المهنية في عملية اإلنتقاء والتوظيف بالمؤسسة الجزائرية،
ونكشف عن هذه الفرضية بالمؤشرات التالية:
عدم تطابق الخبرة المهنية مع مواصفات الوظيفة.غياب معيار الك فاءة في الخبرة المهنية.الفرضية الفرعية الثالث؛ عدم فعالية معيار اإلختبارات في عملية اإلنتقاء والتوظيف بالمؤسسة الجزائرية،
ونكشف عن هذه الفرضية الفرعية بالمؤشرات التالية:
إستخدام إختبارات تقليدية.عدم مالئمة طبيعة االختبار.محدودية انواع اإلختبارات المستخدمة من طرف المؤسسة.96
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منهجية البحث :بالنسبة لموضوع بحثنا حول تنمية فعالية إختيار الموارد البشرية في المؤسسة فلقد
استخدمنا في إطار إعدادها لهذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يقف عند حدود وصف الظاهرة
وتحليلها بغية الكشف عن حيثياتها وتاكيد درجة وجودها؛ و كما يرى سكبتس الدراسة الوصفية
بانها":مايشمل جميع الدراسات التي تهتم بجمع وتلخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبيعة او بوضع جماعة
من الناس او عدد من الظروف او فصيلة من االحداث او نظام فكري"(رشيد زرواتي.)2007 ،
مصادر جمع المادة الميدانية :تم جمع المادة العلمية الميدانية من الميدان مجال الدراسة عن طريق ادوات
جمع البيانات التالية :االستمارة ،المالحظة ،الوثائق ،السجالت اإلدارية ،اإلحصائيات ،والتقارير الرسمية
والتجريب (موريس انجرس)2004 ،؛ وفيما يخص مصادر جمع المادة العلمية الميدانية لدراستنا فلقد
اقتصرت على تقنية المالحظة والمقابلة مع افراد قائمين على عملية اإلنتقاء والتوظيف لمؤسسات جزائرية
صغيرة وكبيرة الحجم باإلضافة إلى مقابالت مباشرة مع القائمين على شؤون اإلنتقاء والتوظيف بعدة مؤسسات
جزائرية.
ادوات جمع البيانات الميدانية:
حجم العينة :نظ َرا للعدد المحدود للقائمين على عملية اإلنتقاء والتوظيف وبغية توفير جميع المعلومات
الخاصة بالموضوع إرتاينا ان نقوم باإلختيار العشوائي لمؤسسات مختلفة من حيث الحجم وقطاع النشاط،
وبعد الزيارة اإلستطالعية التي قمنا بها على مستوى المؤسسة ،وبعد التحدث مع مسئولي مديرية الموارد
البشرية وإستقصائهم عبر ارضية  Google formsتبين لنا ما يلي :اجمالي عدد المورد البشري الموظف على
مستوى المؤسسات قدر ب 6790موظف ،ومن خالل الشكل رقم  -01-نلحظ ان هناك تنوع في الشكل
القانوني والهيكلي للمؤسسات محل الدراسة ،اين نجد سيطرة المؤسسات الخاصة الوطنية ب %65تتبعها
المؤسسات العمومية الوطنية ب ،%25ثم المؤسسات االجنبية الخاصة ب.%12.5
الشكل رقم -01-توزيع المؤسسات حسب النشاط

المصدر  :من إعداد الباحثين باإلعتماد على مخرجات.Google Forms
المجال الزمني للدراسة :لقد إستدعى موضوع دراستنا "اإلنتقاء والتوظيف في المؤسسة الجزائرية" مدة زمنية
معتبرة وذلك بالقيام بالمالحظات والمقابالت مع القائمين على إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية بحكم تواصلنا
المستمر مع القائمين وذلك لطبيعة عملنا المتمثل في الوساطة بين طالبي العمل والمستخدمين(الوكالة
الوطنية للتشغيل) ،والتي كانت الفرصة لرصد ابعاد ومؤشرات عملية اإلنتقاء والتوظيف على مستوى
المؤسسات ،كما تمت الدراسة من بداية شهر جوان إلى غاية منتصف شهر جويلية .2019
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إالنتقاء والتوظيف في المؤسسات الجزائرية ميدان الدراسة :لما ينتهي الباحث من جمع البيانات التي حصل
عليها بإستعماله تقنيات اإلستمارة او المقابلة تكون بحوزته قاعدة من المعطيات الخام التي يجب عليه ان
يعالجها ويحللها وهذا مايسمح بعملية إختبار فرضيا ت البحث؛ إن هذا التحليل لهذه البيانات هو عملية
مقارنتها بما تم افتراضه مع الفرضيات(سعيد سبعون.)2012 ،
عرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضيات:
اول؛عرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضية الولى :بعد تحليل تصريحات القائمين على إنتقاء وتوظيف
الموارد البشرية فيما يخص مع يار المستوى التعليمي من خالل طرح التساؤالت التالية:
هل تعتمدون في توظيفكم على شرط تطابق الشهادة مع مواصفات الوظيفة (بطاقة الوظيفة)؟هل تتوفر المؤسسة على مدونة المهن والتي تتطابق مواصفاتها مع الشهادة العلمية مهنة؟ هل يتضمن إنتقائكم للموارد البشرية على شرط اعتماد تقدير الشهادة في مؤسستكم؟اتضح من تصريحات القائمين على إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية ان إجابات افراد عينة البحث والتي كانت
بنسبة  %75قد اكدت إعتماد عملية اإلنتقاء والتوظيف لشرط تطابق الشهادة مع مواصفات الوظيفة لمعيار
المستوى التعليمي بالمؤسسة ،لتاتي إجابات اعضاء العينة بما نسبته  %25والتي تقول عكس ذلك ما يعلل
وجود بعض المناصب بالمؤسسة ميدان الدراسة ال يشترط فيها تطابق الشهادة مع مواصفات الوظيفة (بطاقة
الوظيفة)؛ فمما سبق يتعين على المؤسسة اعتماد معيار المستوى التعليمي في جميع الوظائف فهو امر
ضروري ومهم جدا من شانه إعطاء فعالية في اداء الموارد البشرية وجودة في اإلنتاج ،على اي مؤسسة او
آ
منظمة مراعاة هذا المعيار في إنتقاء موظفيها،اخذة في الحسبان نوعية المنصب وما يتطلبه من مستوى علمي
معين عند توصيف الوظائ ف.
اما فيما يخص سؤال توفر المؤسسة على مدونة المهن ،تبين ان اك ثر من  %50من المؤسسات ال تحوز على
مدونة المهن ،مما يصعب على القائمين على إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية على وضع الرجل المناسب في
المكان المناسب ،اي الزيادة في نسبة خطا اإلنتقاء والتوظيف والذي يؤثر على فعالية المورد البشري في
المؤسسة.
في السؤال الثالث والذي تضمن مدى إعتماد المؤسسة على تقدير الشهادة في إنتقاء وتوظيف موردها
البشري ،تبين ان اك ثر من  % 75من المؤسسات ال تعتمد تقدير الشهادة في إنتقاء وتوظيف مواردها البشرية،
والذي يؤدي بالقائمين على عملية اإلنتقاء والتوظيف إلى إختيار مورد بشري اقل ك فاءة وإبداع ،االمر الذي
يحول المورد البشري الموظف من راسمال بشري إلى مجرد عمالة.
عرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضية الثانية :فيما يخص معيار تطابق الخبرة مع متطلبات الوظيفة اكد
جميع افراد عينة البحث على إعتماد تطابق الخبرة مع متطلبات الوظيفة مما يدل على التركيز الكبير للمؤسسة
على مدى تطابق الخبرة المهنية مع الوظيفة؛ وفي ذلك إشارة إلى إدراك المؤسسة الهمية تطابق الخبرة
المهنية وتناسبها مع متطلبات الوظيفة ما من شانه خدمة اهدافها وإستراتيجيتها بتوفير التكلفة والوقت
المترتبين عن إعداد برامج التدريب والتكوين لالفراد الذين ال يملكون خبرة مهنية.
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عرض،تحليل وتفسير بيانات الفرضية الثالثة :فيما يخص إجابات افراد العينة حول السؤال فيما إذا كانت
المؤسسة تستخدم إختبارات الشخصية والميول وإختبارات الذكاء في إختيار مواردها البشرية ام ال ،اكد %50
منهم على إستخدام المؤسسة لهاته اإلختبارات ،فيما نفت البقية إستخدام المؤسسة لهذا النوع من
اإلختبارات ،بل صرحوا بجهل المؤسسة لها وعدم معرفتها؛ كما اكد نصف المبحوثين جهل وعدم معرفة
المؤسسة اإلختبارات الشخصية والميول وإختبارات الذكاء؛ وهذا يعد مؤشر سلبي يعمل على كبح المؤسسة
في إنتقاء افضل العناصر وانسبها لتولي الوظائ ف بها؛ بل عليها مواكبة احدث الطرق واالساليب المعتمدة في
كبريات المؤسسات الرائدة ،على إعتبار ان إختبارات الشخصية من الطرق والتقنيات المعتمدة للتاكد من مدى
مطابقة الصفات الموجودة في المرشح للمعايير المعتمدة ،بحيث يقوم هذا النوع من اإلختبارات على معرفة
الصفات واالبعاد الشخصية للفرد من خالل إجاباته على مجموعة من االسئلة تكون في شكل نموذج يتم
إعداده مسبقا(هناك نماذج إختبارات علمية معروفة ،مثل نموذج العوامل الخمسة الكبرى ،انماط الشخصية
ل :مايرز ،وبريجز ،اختبار كاليفورنيا النفسي) وعلى ضو ء اإلجابات يتم قياس مدى توافر صفات معينة في الفرد،
والتي تتطابق مع المعايير المعتمدة مما يعني مطابقتها لمواصفات الوظيفة.
اما عن السؤال المتعلق بإستخدام المؤسسة إلختبارات المحاكاة فجاءت إجابات افراد العينة حول ما إذا
كانت المؤسسة تستخدم إختبارات المحاكاة(معاينة العمل) ام ال باك ثر من  %62.5تؤكد
إستخدامها(المؤسسة) لهذا النوع من اإلختبارات والتي هي عبارة عن تمارين عملية تتضمن مواقف تشبه
وتحاكي المواقف الحقيقية ،بحيث يكون فيه المرشح كما لو انه موظف فعال ،وهذا ٌيمكن القائمين على
اإلنتقاء والتوظيف من الكشف عن ق دراته وإستعداداته وكيفية تعامله مع المواقف الطارئة وكيف يتفاعل مع
مختلف الظروف المحيطة؛ ويعتبر هذا النوع من اهم انواع اإلختبارات واك ثرها إستعماال في مختلف
المؤسسات الكبرى بالعالم بالنظر إلى واقعيته وفعاليته ،وإستخدام المؤسسة له يؤكد اهتمامها وحرصها على
إختيار اك فا للعناصر بما يضمن الفعالية في االداء والزيادة في اإلنتاج من حيث الكم والكيف وقدرتها على
المنافسة.
اما فيما يخص اساس إختيار االختبار حسب المواصفات او إمكانية المؤسسة المادية ،وبالرغم من ان %50
من المبحوثين قد صرحوا لنا ان إختيار االختبار يتم على اساس مواصفات الوظيفة ،إال ان  % 50تؤثر بصفة
عامة على عمليات اإلنتقاء والتوظيف التي تقوم بها المؤسسات الجزائرية.
إن نوع االختبار المناسب لكل وظيفة يتوقف على مواصفات الوظيفة ،بمعنى انه في مرحلة توصيف الوظيفة
يتم تحديد نوع وطبيعة االختبار المناسب عند اإلختيار وفيما إذا كان االمر يتطلب نوع واحد من اإلختبارات او
عدة إختبارات كان يتطلب إختيار مشرف على خط اإلنتاج لسلعة معينة إجراء عدة إختبارات-ك تابي لمعرفة
المستوى العلمي والمعرفي ،مقابلة لمعرفة إالى اي مدى يمكن التاقلم مع الوظيفة والبيئة الجديدة وكيفية
التعامل مع العمال الذين يشرف عليهم زائد اختبار نفسي لمعرفة حالته النفسية والسلوكيات التي قد
تصدر منه اثناء العمل ومع العمال وكيفية تعامله مع المواقف الطارئة.-
كما ان تحقيق الفعالية في إنتقاء التوظيف في المؤسسة مبني على اساس مفاده ان متطلبات الوظيفة
ومواصفاتها هي التي تحدد نوع االختبار ،والن عملية اإلنتقاء والتوظيف تعد مرحلة مهمة جدا يتوقف نجاح
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المراحل السابقة لهاته العملية (التخطيط والتوصيف واالستقطاب) وكذا المراحل الالحقة (التعيين
والتدريب) عليها ،فإنه يتعين على المؤسسة توفير كل الوسائل التي تساعد على نجاح هاته العملية وبالتالي
إنتقاء اك فا وافضل االفراد؛ ومن بين هذه الوسائل اإلختبارات ،كما تحرص المؤسسة على تحديد نوع اإلختبار
او اإلختبارات بما يتالءم مع مواصفات ومتطلبات الوظيفة ً
ضمانا لفعالية اكبر في االداء وجودة في المردود
تحقيقا لالهداف المسطرة والتهتم لالعباء المادية النها تعتبر وسيلة لتحقيق اهدافها ،فاالعباء المالية
ستسترجع في المستقبل بكل تاكيد إن احسنت المؤسسة إنتقاء وتوظيف مواردها البشرية.
نتائج البحث والقتراحات والتوصيات:
اول :نتائج البحث؛ تطرقنا في بداية بحثنا إلى فرضية عامة مفادها "عدم فعالية معايير إنتقاء وتوظيف الموارد
البشرية بالمؤسسة الجزائرية" ،ثم قسمناها إلى ثالث فرضيات فرعية ،ولقد حاولنا من خالل بحثنا في جانبه
النظري والميداني التوصل إلى صحة او عدم صحة فرضيتنا التي كانت بمثابة المرجعية التي انطلقنا منها ،وبعد
البحث والتقصي بجمع البيانا ت والمعلومات الالزم توافرها كانت النتائج كما يلي:
مناقشة النتائج للفرضية الفرعية الولى ":عدم فعالية معيار المستوى التعليمي في إنتقاء وتوظيف الموارد
البشرية؛ ويتضح من خالل الدراسة النظرية دور المستوى التعليمي كاحد اهم المعايير المعتمدة في معظم
الدول التي تعرف مؤسساتها ً
نجاحا ً
وشهرة على الصعيد العالمي والتي تركز على المستوى التعليمي في إنتقاء
مواردها البشرية خاصة في ظل التطور اإلقتصادي والتكنولوجي الراهن وما رافقه من تغير وتطور في هيكل
وحجم المؤسسات ،سواء على المستوى اإلداري نتيجة زيادة اإلهتمام بالمورد البشري وإستحداث إدارة
مستقلة تعنى بهذا المورد(إدارة الموارد البشرية :إختيار ،تسيير ،وتنمية) ،او على مستوى وسائل اإلنتاج
وظهور التقنية والتخصص في العمل ،ما يستوجب توفر رصيد علمي ومعرفي معين؛ كما جاءت نتائج مؤشرات
الفرضية الفرعية االولى وفق مايلي:
عدم تطابق الشهادة العلمية مع متطلبات الوظيفة :من خالل ما سبق يتضح لنا اهمية المستوى العلمي
كاحد اهم المعايير الواجب اعتمادها في إختيار اك فا العناصر وانسبها لشغل مختلف الوظائ ف ،وإذا كان
المقصود بالمستوى العلمي الشهادة او المؤهل العلمي والذي يشمل تخصصات عديدة ،وكل تخصص علمي
يتناسب مع مجال عملي معين ،هذا ما يقودنا إلى الحديث عن ضرورة تطابق وتناسب الشهادة العلمية مع
متطلبات الوظيفة والتي يتم توصيفها ً
مسبقا حتى تكون لهذه الشهادة االهمية واالثر اإليجابي؛ و لقد تبين لنا
من نتائج الدراسة ان المؤسسة الجزائرية وبالرغم من حرصها على ضرورة تطابق الشهادة العلمية مع مواصفات
ومتطلبات الوظيفة ،إال ان ذلك يقتصر على وظائ ف دون اخرى ،ذلك ان المؤسسة تحرص على وجوب
التناسب بين التخصص العلمي الموجود في الشهادة وخصوصية الوظيفة في الوظائ ف النوعية والتي تتطلب
مؤهالت ومهارات عالية ،في حين هناك وظائف اخرى يك في توفر مستوى علمي معين دون شرط التطابق مع
خصائص الوظيفة المراد شغلها ،خاصة إذا كانت الوظيفة ال تتطلب مهارات كبيرة؛ ونستنتج من خالل ما
سبق ان المؤسسات محل الدراسة ال تعطي االهمية الالزمة لشرط التطابق لجميع الوظائ ف ،وهذا ما من شانه
التاثير على الك فاءة والقدرة على االداء وعلى المردود المتوخى من شاغل الوظيفة ومنه على االهداف بصفة
عامة ،لذا وجب عليها إعتماد هذا الشرط في جميع الوظائ ف ضمانا للفعالية في االداء.
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عدم العتماد على تقدير الشهادة العلمية في معيار المستوى التعليمي :يشير تقدير الشهادة إلى التفوق
وبان المتفوق يملك مؤهالت علمية تميزه عن غيره ممن يملكون تقدي ًرا اقل من تقديره ولديه قدرات ذهنية
وعقلية كبيرة من شانها خلق الفارق في االداء بينه وبين غيره ،خاصة إذا تعلق االمر بوظائ ف تتطلب مهارات
عالية الدائها ،وهو ما يوفر على المؤسسة الوقت والتكلفة الناتجة عن التدريب في حالة إختيارها للمتفوقين
اصحاب التقديرات ،وتلجا المؤسسة إلى المفاضلة في حالة وجود افراد يملكون شهادات تثبت تفوقهم وهذا
يتوقف على سياسة اإلستقطاب لدى المؤسسة ،بحيث كلما كانت اإلمتيازات المادية والمعنوية المرصودة
ً
وعموما فإن هذا اإلجراء له
للوظيفة كبيرة كلما كان عدد المستقطبين اكبر ومجال المفاضلة واإلختيار اوسع؛
فائدة عملية يتم اللجوء إليه في حالتين ،إما في حالة إنتقاء االفراد لشغل وظائ ف نوعية تتطلب مهارات عالية،
وإما في حالة المفاضلة بين االفراد المترشحين الذين يتساوون في المؤهالت االخرى فيتم اللجوء إلى تقدير
الشهادة كمعيار للمفاضلة ،وهذا ما هو غائب في المؤسسة الجزائرية؛ فمن خالل ما سبق وفي ضوء الفرضية
الفرعية االولى يتبين لنا من تحليل التصريحات والمالحظة بالمشاركة صحة فرضيتنا وان المؤسسة ال تستخدم
معيار المستوى التعليمي بالشكل المطلوب ما اثر على فعاليته في إنتقاء وتوظيف افضل واك فا العناصر.
فبالرغم من إعتماد المؤسسة لمعيار المستوى التعليمي حسب ما اكدته التصريحات إال انه يحتاج إلى تنمية
وتطوير من خالل ضرورة إعتماد المستوى التعليمي كشرط ضروري في جميع الوظائ ف بدون استثناء لما له
خصوصا في عصرنا هذا نظ ًرا للظروف والمعطيات الحالية كما سبق توضيحه ً
ً
سابقا والذي يفرض على
من اهمية
المؤسسات ومختلف الهيائت والمنظمات إختيار ك فاءات علمية قادرة على الفهم والتحكم في هاته
التكنولوجيات لكي تصبح قادرة على المنافسة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ وبالتالي فإن تنمية هذا
المعيار وفق ما تم توضيحه من شانه ان يؤدي إختيار افضل العناصر واك فئها ً
ضمانا لنجاح المؤسسة وتطويرها
بما يخدم اهدافها واهداف مواردها البشرية ويعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة.
مناقشة النتائج للفرضية الفرعية الثانية  :عدم فعالية معيار الخبرة المهنية في إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية
بالمؤسسة.
ً
لقد بينت النتائج المحصلة عليها ميدانيا من المؤسسة على تطبيق معيار الخبرة المهنية في عملية إنتقاء
وتوظيف الموارد البشرية كما كانت نتائج مؤشرات الفرضية الفرعية الثانية كما يلي:
عدم تطابق الخبرة المهنية مع مواصفات الوظيفة :ب مقتضى معيار الخبرة المهنية هي المدة التي قضاها الفرد
في شغل منصب او وظيفة في مؤسسة ما ،حيث تشمل مختلف اإلنجازات والنتائج السابقة التي حققها الفرد
في مساره الوظيفي فتكون هذه االخيرة مطابقة لها ،او لها نفس مواصفات الوظيفة المتقدم لشغلها(الجديدة)،
آ
وتتفاوت مدة الخبرة من فرد إلى اخر فتقوم المؤسسة عادة باشتراط حد ادنى للخبرة على المتقدمين للمسابقة
حتى يتمكنوا من المشاركة فيها والمنافسة عليها ،وتختلف مدة الخبرة المطلوبة بحسب اهمية ونوع وطبيعة
المنصب او الوظيفة ،إذ ان عامل الخبرة مهم كونه يوفر على المؤسسة الوقت والتكلفة نتيجة التدريب
والتكوين-حتى وإن كان هناك تدريب يكون بسيطا ،-على اعتبار ان الذي يملك الخبرة يكون إندماجه سريعا
كونه يدرك متطلبات الوظيفة بدقة؛ فمعيار الخبرة المهنية معمول به في الك ثير من المؤسسات والمنظمات،
غير ان استخدامه يتطلب مراعاة بعض الشروط ضمانا للفعالية المتوخاة منه ،كضرورة تطابق الخبرة المهنية
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مع متطلبات الوظيفة ،والتاكد من ذلك ال يتاتى إال من خالل تحليل العمل(تحليل الوظيفة) اي مجموعة
المهام واالنشطة المكونة للوظيفة او المسؤوليات واإلختصاصات واالعباء ،مع التاكد من مطابقة الخبرة
السابقة بواسطة مختلف الطرق وانواع اإلختبارات المناسبة حتى تتحقق الغاية من إعتماد معيار الخبرة؛ ومن
خالل نتائج الدراسة تبين لنا ان المؤسسات الجزائرية تحرص على ضرورة مطابقة الخبرة المهنية مع متطلبات
الوظيفة بغية تحقيق الغاية من استخدام هذا المعيار وفق ما َتم توضيحه اعاله؛ وإنطالقا مما سبق ذكره يتبين
لنا ان المؤسسات الجزائرية تولي اهمية لمعيار الخبرة المهنية في إختيار مواردها البشرية من خالل إعتماده
كمعيار في إختيار افضل العناصر لتولي مختلف الوظائف بالرغم من النقائص الموجودة في تطبيق هذا
آ
المعيار وفق ما تم توضيحه انفا ،ما يقودنا إلى القول بان فرضيتنا لم تتحقق وان اغلب المؤسسة تركز على هذا
المعيار وتعتمد ك ثيرا اثناء التوظيف وفي مختلف الوظائ ف واعطى نتائج إيجابية حسب راي القائمين على
عملية التوظيف مما يؤكد على فعاليته إلى حد بعيد ،والن إستخدام اي معيار من المعايير المتعارف عليها
يتوقف على نتائج تحليل الوظيفة وتوصيفها وفيما إذا كان االمر يتطلب إستخدام معيار واحد او اك ثر فإن إدارة
المؤسسة وحدها من تقرر ذلك بناء على ما سبق ذكره؛ كما يبقى ان نشير إلى ان إعتماد ا ًيا من المعيارين
سواء معيار المستوى التعليمي او معيار الخبرة المهن ية تتوقف نجاعتها على نوعية اإلختبارات المستخدمة
للتاكد من توافر هذه المعايير في المرشحين المتقدمين لشغل الوظيفة ،وهذا ما سنتطرق إليه بالتحليل فيما
يلي:
مناقشة النتائج للفرضية الفرعية الثالثة  :عدم فعالية معيار اإلختبارات في إختيار الموارد البشرية بالمؤسسة
الجزائرية.
لقد بينت النتائج المحصلة عليها ميدانيا من المؤسسة على تطبيق معيار اإلختبارات في إختيار الموارد
البشرية بالمؤسسة الجزائرية كما كانت نتائج مؤشرات الفرضية الفرعية الثانية كما يلي:
تشير النتائج اعاله إلى تحقق إفترضنا من خالل مؤشر إستخدام المؤسسة إختبارات الميول الشخصية
والذكاء في سياق إثبات عدم فعالية معيار اإلختبارات ،في حين اثبتت النتائج ان المؤسسة الجزائرية ال تطبق
إختبارات حديثة في إنتقاء وتوظيف مواردها البشرية ،في حين انها قطعت اشواط مهمة في تطبيق االختبار
بالتحاكي.
مناقشة النتائج في ضوء اهداف البحث؛ هدفنا من بحثنا لموضوع تنمية فعالية اإلختيار للموارد البشرية إلى:
الكشف عن واقع تنمية َفعالة لعملية إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية وكذا محاولة الوصول إلى اقتراحات تؤدي
ً
إلى اإلنتقاء والتوظيف َ
وإنطالقا من الدراسة
الفعال للموارد البشرية الك فاة من اجل تحقيق اهداف المؤسسة؛
النظرية التي مكنتنا من الكشف عن مختلف المعايير المعتمدة في إنتقاء وتوظيف الموارد البشرية والتحديث
الكبير الذي عرفته هاته المعايير نتيجة اإلهتمام المتزايد بالمورد البشري كاحد اهم الركائز التي يتوقف نجاح اي
مؤسسة او فشلها وعلى ك فاءته خ اصة في ظل المنافسة الكبيرة ،باإلضافة إلى زيادة حجم المؤسسات
وإستحداث إدارة مستقلة تعنى بهذا المورد وكيفية إدارته وتنميته بما يزيد من فرص اإلستفادة من طاقاته
وك فاءاته ،هذا اإلهتمام الذي اثرته عديد النظريات العلمية التي تعنى بالموارد البشرية ،باإلضافة إلى معرفة
مختلف الطرق واالساليب واإلختبارات الحديثة التي اثبتت فعاليتها ونجاعتها على ارض الواقع وهو ما جسدته
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نماذج لبعض البلدان المتقدمة في مجال اإلنتقاء والتوظيف لمواردها البشرية؛ والن الحكم على فعالية
المعايير المعتمدة بالمؤسسة من عدمها ،ال يكون إال من خالل معرفة واقع عملية اإلنتقاء والمعايير والطرق
واالساليب التي تستخدمها المؤسسة الجزائرية محل الدراسة ،ومن خالل البيانات والنتائج المحصلة قمنا
بإسقاط المعرفة النظرية على ما تم الوصول إليه من معطيات ميدانية بهدف الكشف عن واقع فعالية المعايير
المعتمدة بها ومسايرة المعايير والطرق الحديثة في اإلختيار ،وخلصنا من خالل ذلك إلى نتائج مكنتنا من
التحقق من الفرضية العامة للدراسة وصياغة بعض اإلقتراحات والتوصيات التي تدعم جهود المؤسسة
الجزائرية في إنتقاء اك فا العناصر ،وتؤدي إلى تنمية وزيادة فعالية عملية اإلنتقاء والتوظيف بما يسهم في
تحقيق اهدافها.
ً
ً
ثانيا؛ القتراحات :انطالقا من النتائج المتوصل إليها في ضوء الدراسة ،ودعما لجهود المؤسسة الجزائرية
الهادفة إلى تحقيق التميز والريادة عن طريق زيادة قدرتها التنافسية من خالل حرصها على إنتقاء وتوظيف
افضل العناصر للرفع من ك فاءة مواردها البشرية التي تعول عليها لدعم قدرتها على المنافسة الداخلية
والخارجية ،وقفنا على مجموعة من المعطيات تبنيناها في شكل إقتراحات تهم وتخدم اهداف المؤسسة
الجزائرية ،ومنها إلى بقية المؤسسات الناشطة في القطر الجزائري ،هذه اإلقتراحات نلخصها فيما يلي:
إالقتراحات الخاصة بالمؤسسة ميدان الدراسة:
ضرورة تفعيل معيار المستوى العلمي كشرط اساسي في جميع الوظائ ف ،بالنظر إلى االهمية الكبيرة له خاصةفي العصر الحالي في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي الهائل.
اإلطالع الدائم والمستمر على كل ما هو مستجد وحديث يعنى بالموارد البشرية ،ومواكبة التطور الحاصلفيما يخص طرق واساليب اإلختيار ومختلف اإلختبارات الحديثة والناجعة.
اإلستفادة من هذه المعايير والطرق الحديثة من خالل اإلستخدام االمثل والعلمي لها مع إعطاء االهمية فيكل ذلك لجميع الوظائف.
ضرورة اإلستفادة إلى اقصى حد من خبرات المؤسسات الناجحة عن طريق إبرام اتفاقيات تبادل الخبرات.القيام بإستشارات خارجية في مجال اإلختيار والتوظيف واإلفادة من خبرات مختلف المكاتب والمراكزوالهيائت المتخصصة في هذا المجال للزيادة من فرص الحصول على افضل الك فاءات ،ولتعويض نقص الخبرة
لدى القائمين على اإلختيار والتوظيف بالمؤسسة.
تك ثيف عملية التدريب والتكوين َالفعال للموارد البشرية ،من خالل الحرص على نوعية البرامج والدورات
التي قيمها ،مراعية في ذلك نقاط اساسية لنجاح عملية التدريب والتكوين والتي تتمثل فيما يلي )01( :تدريب
كل الموارد البشرية وخاصة القائمين على عملية اإلختيار؛ ( )02مراعاة نوعية وبرامج الدورات التدريبية التي
تسطرها المؤسسة بما يخدم االهداف المتوخاة من هذه الدورات؛ ( )03اإلستمرارية والدوام لهذه الدورات،
( ) 04مواكبة التحديث المستمر فيما يخص اساليب وطرق ومعايير اإلختيار وبما يتماشى مع تطور المؤسسة
ونموها ( )05في االخير ك فاءة القائمين على هاته الدورات التدريبية سواء كانوا مكاتب متخصصة او مؤسسات
علمية وغيرها.
103

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

المركز الديمقراطي العربي

توفير كل الوسائل واإلمكانيات الالزمة للقائمين على عملية اإلختيار ،حتى تتم العملية في ظروف مناسبةوتعطي النتائج اإليجابية المتوخاة منها؛ وكذلك رعا ية الملتقيات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعات
لإلستفادة من نتائج البحوث العلمية ،وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية والكليات والمعاهد.
والن البيئة التنظيمية تتغير باستمرار ،فإننا نقترح على المؤسسة إجراء تقييم مستمر الساليب إدارة الشركةذات االسهم كوندور في إختيار مواردها البشرية على اساس معياري صحيح وحيادي.
اما بالنسبة لفعالية إالختبارات فإن هناك مجموعة شروط ينبغي ان تكون متوافرة في اي إختبار لكي يكون
ً
موضوعيا ،اي مفهوم بطريقة واحدة من جميع االفراد بحيث ال
جي ًدا وهذه الشروط هي :ان يكون اإلختبار
ِّ
يترك ً
للمصحح كما يجب ان يكون هناك قواعد
بالنسبة
و
ا
اإلختبار
محل
اد
ر
ف
لال
بالنسبة
سواء
للبس
مجاال
ِّ
وشروط تحدد كيفية تطبيق اإلختبار من ناحية الطريقة الواجب إستخدامها وتوزيع الدرجات على االسئلة
تؤثر على نتيجة اإلختبار ثابتة وال يبقى سوى
المختلفة وكيفية وضعها وتفسيرها حتى تكون جميع العوامل التي ِّ
متغير واحد هو إجابات االفراد انفسهم ،وكذلك يجب على المؤسسة وضع إستراتيجية بديلة وفق مبدا الهدف
ِّ
الذكي ( ،)SMART GOALSاي ان تكون محددة بدقة ،قابلة للقياس ،قابلة لإلنجاز ،واقعية وان تكون
محددة بالزمن.
اقتراحات خاصة بالقائمين على عملية إالختيار بالمؤسسة:
ضرورة االستفادة من الدورات التدريبية التي تقيمها المؤسسة لزيادة قدراتهم العملية والتمكن اك ثر في مجالعملهم؛ واإلطالع المستمر على كل ما هو جديد في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية ،خاصة فيما يتعلق
باحدث المعايير والطرق واال ساليب المعتمدة في اإلختيار والتوظيف لتوسيع مداركهم العلمية واإلستفادة منها
وتوظيفها في مجال عملهم.
 إدراك النقائص والمعوقات التي تؤثر على سير العملية وصياغتها في شكل مقترحات ترفع إلى الجهة الوصيةمن اجل تغطية النقص وإزالة المعوقات حتى تكون الظروف احسن والنتائج افضل؛ وعدم االعتماد على معيار
التزكية(بالمفهوم اإليجابي والعلمي) ،المعمول به في كبريات المؤسسات إال في الحاالت التي يتم الوثوق فيها
بان المزكي على علم تام بالقدرة الحقيقية للفرد على االداء ،واالبتعاد عن المحاباة في اإلختيار.
ثالثا؛ التوصيات:
عقد ال شراكة مع الجامعات ومختلف الكليات وتدعيم فرص البحث العلمي عن طريق تنظيم الملتقياتوالندوات العلمية وفق ما تمليه الظروف والواقع ومصلحة البالد والمجتمع بصفة عامة ،ونحن نرى بان مجال
تنمية الموارد البشرية من المجاالت الحيوية التي ينبغي إعطائها االهمية من خالل هذه الملتقيات بغرض
تاهيل مختلف المؤسسات وخاصة االقتصادية منها؛ وكذلك دعم وتشجيع البحوث العلمية والتاليف لتمكين
المعنيين من اإلستفادة منها في تحسين اداء مواردها البشرية.
على الوزارات الوصية مثل وزارة التشغيل والضمان االجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورةاالهتمام بتحسين البحث العلمي وإحداث مراكز وطنية تهتم بالبحث والتطوير والتحديث لعملية اإلنتقاء
والتوظيف الموارد البشرية في المؤسسات من خالل سن المراسيم والقوانين التنظيمية التي تتماشى مع
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إنتقاء جيد وفق معايير موضوعية وذلك بغية تنمية فعاليته مما يؤدي إلى النمو االقتصادي عبر الزيادة في
اإلنتاج كما وكيفا ومنافسة والتي تؤدي بالرفاهية االجتماعية التي يستفيد منها في االخير المجتمع بصفة عامة.
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حقوق الطفل في إالسالم في مرحلة الطفولة المبكرة
د.حنان عبد الرحمن طه ،جامعة تكريت ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية -العراق
د.ثورة خطاب علي ،جامعة تكريت،كلية التربية للعلوم اإلنسانية -العراق
مقدمة:
تعد الك تابة في موضوع حقوق الطفل في اإلسالم في مرحلة الطفولة المبكرة من الموضوعات ذات االهمية لما
َ
تعالى((:وإ ْذ َق َال
لها من اتصال وثيق بحياة اإلنسان ،الذي كرمه هللا ورفع من شانه وجعله خليفته في.ارضه قوله
ْ
ُ
ْ َ
ُ
َر ُّب َك لل َمال ئ َكة إني َجاع ٌل في َاال ْرض َخل َيف ًة َقالوا َا َت ْج َع ُل ف َيها َمنُ .ي ْفس ُد ف َيها َو َي ْسف ُك الد َما َء َو َن ْح ُن ن َسب ُح ب َح ْمد َك
آ
َو ُن َقد ُس َل َك َق َال إني َا ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُم َ
ون)) (سورة البقرة  ،االية .)30 :
ولتتم الخالفة على وجهها اال كمل البد من حصول اإلنسان على حقوقه التي منحها له اإلسالم ،قبل ان يتسلم
زمام.الخالفة بشكل فعلي ،السيما بلوغه هذه الحقوق .والتي تبدا قبل.ان يخلق  ،وقبل ان يكون ً
طفال فكيف
للحياة ،ويدخل المدرسة ،ويشب ويكبر ويصبح ً
مكلفا ،سيما ان اإلسالم حث على التكاثر
بعد ان يخرج
وااللتزام.بالتربية الصالحة والرعاية الشاملة.
يركز البحث على حقوق الطفل في اإلسالم في مرحلة الطفولة المبكرة ،الن اطفال االمة هم شباب المستقبل
ورجال الغد.،ورصيدها وضمان بقائها والن الدعائم الجوهرية لحياة اإلنسان.ترتكز على خواص الطفولة
المبكرة(.فؤاد البهي السيد ،1987 ،ص.)19
ً
وقد عني اإلسالم بالطفل سواء كان ذكرا.ام انثى وقضى على عادات الجاهلية كواد البنات ،قوله
ْ
ون هّلِل ْال َب َنات ُس ْب َح َان ُه َو َل ُهم هما َي ْش َت ُه َ
تعالى((:و َي ْج َع ُل َ
َ
ونَ .وإ َذا ُبش َر َا َح ُد ُهم ب أاال َنث ٰى َظ هل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َكظ ٌيم
َي َت َو َار ٰى م َن ْال َق ْوم من ُسوء َما ُبش َر به َا ُي ْمس ُك ُه َع َل ٰى ُهون َا ْم َي ُد ُّس ُه في ا ُّلت َراب َا َال َس َاء َما َي ْح ُك ُم َ
ون))(.سورة النحل ،
ٍ
ًَْ َ َْ َْ ْ َ ً ََ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ه َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ه
آ
ُ
ُ
ْ
االيات  .)59_ 57 :وقال تعالى((:قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اال تشركوا به شيًئ وبالوالدين.إحسانا وال
آ
َ
ُ َ
َت ْق ُتلوا َا ْوال َد ُكم م ْن إ ْمال ٍق هن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُك ْم َوإ هي ُاه ْم (.))...سورة اإلنعام  ،االية .)151 :
وال تقتصر مسؤولية االعتناء.بالطفل في اإلسالم وضمان حقوقه.على االسرة فقط ،بل يمتد ذلك إلى المجتمع
بكامله والدولة ،وهذا يبدو ً
جليا في نظام.الحضانة الذي بينه فقهاء االمة .ولنا في رسول هللا (ﷺ) اسوة حسنة
السيما في العناية بالطفل وضمان حقوقه ،ويتضح ذلك.من رعايته الوالده واحفاده واطفال المسلمين بعامة.
وحري بنا ان نك تب ما يتعلق بحقوق الطفل في اإلسالم .في الوقت الذي تحتاج فيه امتنا إلى المزيد من بيان
كل ما.يتعلق بالحقوق والواجبات السيما حقوق الطفل والتي يمكن ان يطلق عليها.حاجاته ،وبدونها تصبح
حياة اإلنسان عسرة.شديدة( .محمد رواس قلعجي ،1996 ،ص .)150ومن المراحل المهمة في حياة الطفل هي
الفترة الممتدة من الرضاعة إلى سن السادسة( .عبد الرحمن العيسوي ،1993 ،ص15؛ محمد خالد الطحان،
ص .)16وقد اطلق عليها مرحلة الطفولة المبكرة ،او كما تدعى بالطفولة غير المميزة (محمود عطا حسين عقل،
ً
استنادا لما جاء في حديث رسول هللا
 ،1992ص ،)120ويؤكد بعضهم إلى امتدادها حتى السابعة من العمر،
(ﷺ)(( :مروا صبيانكم بالصالة إذ بلغوا ً
سبعا))( .حمد بن محمد الخطابي ،1981،ص.)149
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الطفولة المبكرة :وتتمثل هذه المرحلة عامة بالفترة الممتدة من عمر السنتين إلى السادسة ،إذ يكون االطفال
في هذه الفترة مؤهلين للرعاية في دور الحضانة ورياض االطفال .وتبلغ اعدادهم في هذه المرحلة.اك ثر من،%١٥
وعادة تنمو الشخصية في هذه المرحلة ً
سريعا(.حامد عبد السالم زهران ،1994 ،ص.)192
آ
وفي هذه الفترة يبدا الطفل باإلحساس بشخصيته ،وعادة ما يحاول ان يميز نفسه عن االخرين المحيطين به،
آ
ً ً
غالبا فضال عن صعوبة في المراس ،ومعارضة اراء الكبار واوامرهم الن ذلك
عن طريق استخدامه كلمة (ال)
يشعره بقيمته وكيانه المستقل( حام الكيال ،1970 ،ص.)16
وتتلخص اهم مظاهر النمو في هذه المرحلة:
 يتمكن الطفل في السنة الثانية من.المشي والجري والسيطرة على حركة المعدة.في السنة الثالثة يعبر الطفل عن.نفسه بجمل مفيدة ويفهم بيئته ويستجيب لمطالب الكبار.في السنة الرابعة يك ثر الطفل من.االسئلة ،ويبدا في االعتماد على نفسه.ً
مواطنا صغيراً.
في السنة الخامسة يتم نضجه الحركي واهتمامه بلباسه وتزداد الثقة بنفسه ويصبحلذا يؤكد علماء النفس والتربية على ضرورة.االهتمام بدور الحضانة السيما مع زيادة خروج المراة للعمل( .عادل
عز الدين االشول ،1989 ،ص.)36
أ
المومة والطفولة عند العرب قبل إالسالم :ال يمكن ان تولد الطفولة من فراغ فال بد من امومة حانية على
اوالدها ،والسؤال الذي يطرح هنا هل اإلسالم الوحيد الذي اهتم باالمومة والطفولة؟.وماذا كان حال االم
والطفل قبل اإلسالم؟
لقد كانت العرب تقدر االم ومكانتها وال ترضى لها هوان ،ومثال ذلك قصة ام عمرو بن كلثوم مع ام عمرو.بن
هند التي ادت إلى قتل عمرو بن هند بسبب طلب ام عمرو بن هند من ام عمرو بن كلثوم ان تناولها الطبق إذ
اعتبرت ذلك مهانة فصاحت وإذاله  ،فسمعها ابنها وكان ما كان من قتل عمرو بن هند  ،من قبل عمرو بن
كلثوم .ومن الشواهد التي تدل على مكانة االم في الجاهلية ان ك ً
ثيرا من القبائل العربية وبطونها تنتسب إلى امها
ومثال ذلك :مزينة ،وعفراء ،وباهلة.،والعبالت.
ً
ُ
وكان العربي يعرف وضع االمومة وما يعكسه على ابنائها ،إذ ينتخب الوالده اما طيبة النسب  ،فقد قال اعرابي
لبنيه :يا بني إني قد احسنت لكم صغا ًرا وكبا ًرا ،وقبل ان تولدوا ،قالوا :وكيف احسنت إلينا قبل ان نولد؟ قال
اخترت لكم من االمهات من ال تسبون ،والعرب كانت تحب االطفال السيما الذكور منهم ،ومن المواقف التي
ً آ
تذكر موقف جد الرسول(ﷺ) حين نذر إن رزقه هللا عشرة بنين ان يذبح ً
تقربا لال لهة وشك ًرا لها على
واحدا منهم
عطاياها ،وكان ذلك وليد إحساس عميق بخطورة الولد في مثل بيئة قريش ،واما موقف الجاهلية من طفولة
ْ
البنت ،فقد بين الق آران الكريم ذلك( .)12قال هللا تعالىَ :
((وإ َذا ُبش َر َا َح ُد ُهم ب أاال َنث ٰى َظ هل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو
َكظ ٌيم َ .ي َت َو َار ٰى م َن ْال َق ْوم من ُسوء َما ُبش َر به َا ُي ْمس ُك ُه َع َل ٰى ُهون َا ْم َي ُد ُّس ُه في ا ُّلت َراب َا َال َس َاء َما َي ْح ُك ُم َ
ون))( .سورة
ٍ
آ
النحل ،االيات .)59-57 :
ويعلق سيد قطب رحمه هللا بقوله(( :وحكمة هللا ،وقاعدة الحياة اقتضت ان تنشا الحياة من زوجين ذكر
وانثى...فكيف يغتم من ُبشر باالنثى وكيف يتوارى من سوء ما بشر به ونظام الحياة ال يقوم إال على وجود الزوجين
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آ
ً
دائما ،إنه انحراف العقيدة ينشئ اثاره في انحراف المجتمع وتقاليده ...ووادها قتل للبشرية(سيد قطب،
ص.)2178
وذكر إن العربي يائس إذا كان وليده انثى ،فيواريه في التراب او يوشك ان يواريه التراب النه ليس من فصيلة
الذكور ،ولكن هل فعل االعرابي ذلك كله الن طبيعته المركوزة في اعماقه – كإنسان – تعطفه على الذكور،
وتباعد بينه وبين الوليدة االنثى؟ ام ان هناك بواعث خفية .وورد ان الحب ال الكراهية هو الذي يدفع بالعربي إلى
هذا المنحدر ...كان يحبها _اي االنثى_ اك ثر مما يحب الولد او كما يحب الولد ...ولذلك فقد كان يحيا بمشاعره
الرهيفة في إبعاد مصيرها المنشود ،يهوله ما قد تتعرض له االثيرة المرموقة من اذى او ما قد يلحق من العار،
فينطلق في حمى ذلك اإلحساس إلى مواراتها حية في التراب.
آ
ولما جاء اإلسالم كرم اإلنسان بصورة عامة والطفل بخاصة ،وبين حقوقه كاملة في القران الكريم والسنة
النبوية الشريفة.
أ
المطلب الول :حقوق الطفل قبل الميالد إالى نهاية الرضاعة ويشمل:
أ
أ
 1إ.اختيار الم الصالحة والخالية.من المراض :دعا اإلسالم إلى النكاح والتكاثر وقال رسول هللا (ﷺ)(( :النكاح
من سنتي ،فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا ،فإني مكاثر بكم االمم ومن كان.ذا طول فلينكح ومن لم
يجد فعليه بالصيام ،فإن الصوم له وجاء(.سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،ص .)1786وقال رسول
هللا(ﷺ) للشباب.من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه.له وجاء(محمد بن
إسماعيل البخاري ،ص.)140
وقد بين رسول هللا الصفات التي تتصف.بها المراة حتى تكون مدعاة الختيارها بقوله (( :تنكح النساء الربع؛
لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها.،ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك))( .سليمان بن االشعث السجستاني ابو
داود  ،ص.)1786
لذا وجه رسول هللا المسلمين الختيار المراة الخالية من.االمراض والصفات الوراثية غير.المرغوب فيها عندما
قال (( :تخيروا لنطفكم وانكحوا.اال ك فاء وانكحوا إليهم )) ( .عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي ،1984 ،ص.)61
وقول رسول هللا(ﷺ)(( :انكحوا الصالحين والصالحات ))(محمد بن إسماعيل البخاري ،ص.)140
 2إ.اتباع الوالدين للتعاليم إالسالمية قبل إالنجاب :عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا(ﷺ):
(( اما يمنع احدهم .يقول حين ياتي اهله باسم هللا ،اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان.ما رزقتنا ،ثم قدر
بينهما في ذلك ،او ُقضي ولد ،لم يضره شيطان ا ً
بدا))(محمد بن إسماعيل البخاري ،ص.)69
ويجوز الدعاء للصبي وهو في صلب ابيه كما فعل رسول هللا(ﷺ) بعد رجوعه من الطائ ف عندما قال له ملك
الجبال إن شئت ان اطبق عليهم االخشبين ،فقال النبي(ﷺ) :بل ارجو ان يخرج هللا من اصالبهم من يعبد هللا
وحده وال يشرك به ً
شيًئ( .محمد بن إسماعيل البخاري ،ص.)140
.3حقه في الحياة :امن اإلسالم الحياة للطفل.ولو كان ولد زنا ،مع تامين حضانة امه له لحين.اعتماده على
نفسه .كذلك ك فل اإلنفاق على امه اثناء حمله وبعد.والدته وخالل فترة إرضاعه ،كما خفف التكاليف.الشرعية
على امه من اجل حياته وبقائه.
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ً
وشرعا اجلت عقوبة الرجم على المراة المحصنة التي حملت.بزنا حتى تضع.حملها ويكبر الطفل ويعتمد على
نفسه وذلك اعتر ًافا.بحق هذا الطفل في الحياة فهو ال ذنب.له حتى يقتل برجم امه قبل ان يولد ،ففي صحيح
مسلم جاءت الغامدية الى رسول هللا(ﷺ) فقالت (( :يا رسول هللا إني قد .زنيت فطهرني ،وإنه ردها ،فلما كان
الغد قالت :يا رسول هللا لم تردني ،لعلك ان تردني.كما رددت ماع ًزا ،فو هللا إني حامل.قال :إما ال ،فاذهبي حتى
تلدين.فلما ولدت.اتته بالصبي في خرقة ،قالت :هذا قد.ولدته  ،قال :اذهبي فارضعيه حتى تفطميه ،فلما فطمته
اتته بالصبي في يده.كسرة خبز ،فقالت.:هذا يا نبي هللا.،قد فطمته ،وقد اكل الطعام.فدفع الصبي إلى رجل من
المسلمين ثم امر بها فحفر لها إلى صدرها ،وامر الناس فرجموها.،فيقبل خالد بن الوليد بحجر ،فرمى راسها،
فنضح الدم على وجه خالد ،فسبها  ،فسمع نبي هللا(ﷺ) سبه لها فقال :مهال خالد ،فو الذي نفسي بيده لقد
تابت توبة ،لو تابها صاحب مكس لغفر له))( .مسلم بن الحجاج بن القشيري ،1929 ،ص.)1323
ه
ُ
ُ
ْ
اما اللقطاء فقد تك فل اإلسالم.الحياة الكريمة لهم.لقوله تعالى(( :إن ل ْم َت ْع َل ُموا آا َب َاء ُه ْمَ .فإ ْخ َوانكم في الدين
آ
َو َم َوال ُيك ْم))(سورة االحزاب ،االية .)5 :
َ
َ
تعالى((:وإن ُك هن أاوالتَ .ح ْم ٍل َف َانف ُقوا َع َل ْيه هن َح هت ٰى َي َض ْع َن
وقد امن الشارع النفقة.للمطلقة التي.بان حملها لقوله
آ
آ
َح ْم َل ُه هن َفإ ْن َا ْر َض ْع َنَ .ل ُك ْم َف آا ُت ُ
وه هن أا ُج َور ُه هن حملهن.فإن ارضعن لكم فاتوهن اجورهن))( .سورة الطالق ،االية:
 .)6الن نفقة الولد.الجنين على والده وال يكون.ذلك إال باإلنفاق على امه.
كما اباح اإلسالم للحامل.إذا خافت على جنينها ان تفطر في شهر رمضان وذلك رحمة بالولد حتى.تقوى االم
على تامين غذائه وهو.في بطنها.حتى ان رسول هللا(ﷺ) كان يخفف.الصالة مراعاة لحال االم التي تصلي
جماعة ،فعن عبد هللا بن قتادة.االنصاري عن ابيه ،قال :قال رسول هللا(ﷺ)(( :إني القوم إلى الصالة.وانا اريد
ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صالتي.كراهية ان اشق على امه))(محمد بن إسماعيل البخاري،
ص.)208
آ
.4حقوق الطفل بعد الولدة مباشرة :إن للطفل حقوق على والديه بعد الوالدة ومنها :االذان واإلقامة في
اذنيه ،وتامين.الرضاعة ،وحسن.التسمية ،والعقيقة عنه ،والختان ،والرعاية.الصحية ،والحضانة ،وتامين
حقه.في الميراث.وللطفل ان يؤذن في.اذنه اليمنى ويقام في اذنه اليسرى ،وان يرضع ويختن إذ.إن ذلك من
الفطرة لحديث.ابي هريرة عن رسول هللا(ﷺ)(( :خمس من.الفطرة الختان())...محمد بن إسماعيل البخاري،
ص .)206وروى ابو داود(( :وحين والدتهم.يؤذن في االذن اليمنى للطفل ويقام())...سليمان بن االشعث
السجستاني ابو داود ،ص.)1786
وقد كان عمر بن عبد العزيز.رضي هللا عنه إذا ولد له مولود اخذه في.خرقة ،فاذن في اذنه اليمنى واقام في
اليسرى .،وسماه( .ابن قدامة المقدسي ،المغني ،ص .)401ويتسم للمولود ميراثه.بمجرد والدته لحديث جابر
ً
صارخا.واستهالله ان
بن.عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا(ﷺ)(( :ال يرث الصبي.حتى يستهل
يبكي ،او يصيح ،او يعطس( .سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،ص .)3593وفي رواية(( :إذا استهل
الصبي صلى.عليه وورث))(سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،ص128؛ الخطابي ،1981،ص.)104
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َْ
َ
َ
((وال َوال َد ُات ُي ْرض ْع َنَ .ا ْوال َد ُه هن َح ْول ْين َكام َل ْين ل َم ْن
ومن حق الطفل ان تؤمن.له الرضاعة ذلك لقوله تعالى:
َا َر َاد َان ُيت هم .هالر َض َاع َة َو َع َلى ْال َم ْو ُلود َل ُه ر ْز ُق ُه هن َوك ْس َو ُت ُه هن.ب ْال َم ْع ُروف َال ُت َك هل ُف َن ْف ٌس.إ هال ُو ْس َع َها َال ُت َض هار َوال َدةٌ
آ
َ َ ُ ه َ
ب َولد َهاَ .وال َم ْول ٌود ل ُه ب َولده ( .))...سورة البقرة ،االية.)233 :
كذلك من حق الطفل ان يعق.عنه ،لحديث سمرة عن رسول.هللا(ﷺ) قال(( :كل غالم مرتهن.بعقيقته،
تذبح عنه يوم السابع.ويحلق راسه ويسمى))( .سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،ص.)287
ومن حق الطفل ان يسميه.والده باحسن االسماء.،وفي ذلك قال رسول هللا(( :تسموا باسماء.االنبياء واحب
االسماء إلى.هللا عبد هللا وعبد الرحمن واصدقها.حارث وهمام واقبحها حرب ومرة))(سليمان بن االشعث
السجستاني ابو داود ،ص288؛ الخطابي ،1981،ص .)126وذلك الن الناس يدعون يوم.القيامة باسمائهم كما
قال رسول هللا(( :إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء آابائكم فاحسنوا اسماءكم))( .سليمان بن
االشعث السجستاني ابو داود ،ص .)287الن رسول هللا.كان يغير االسماء فقد غير.اسم عاصية إلى جميلة،
ومرة إلى زينب(سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،ص.)289_ 288
المطلب الثاني :حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة
إن الطفل بحاجة لك ثير.من الحقوق في مراحل عمره.المختلفة ،السيما في مرحلة الطفولة.المبكرة التي تعد
االهم في نمو الطفل( كريستين نصار ،1991 ،ص ،)46والتي يبدا.الطفل فيها باإلحساس بشخصيته
المستقلة(دحام الكيال ،1970 ،ص .)16وإدراك معايير السلوك واحكامهً .،
علما ان حقوق اإلنسان ال سيما
حقوق الطفل وغيره منحة.إلهية ،وحق تعبدي ،ويمكن إجمال هذه الحقوق بما يلي:
.١الحقوق العقدية :وتتمثل هذه الحقوق بعدة اشياء بصفة ان الطفل طفل مسلم.وذلك لإلبقاء على فطرته
السليمة.ويكون ذلك من خالل تلقينه.اول ما يتكلم وينطق ال إله.إال هللا وذلك لرسوخ عقيدة التوحيد ،اول
اركان اإلسالم.في نفسه الن اول اإليمان قول.ال إله إال هللا .وروى الحاكم عن ابن عباس.رضي هللا عنهما عن
النبي(ﷺ)(( :افتحوا على .صبيانكم اول كلمة بال إله إال هللا))( .البرهان فوزي ،1979،ص .)441ومن ثم
تدريبه وتعويده على .التمسك بالعقيدة اإلسالمية لتسهل له دخول الجنة واجتناب النار ،ومعرفة
الحالل.والحرام قدر المستطاع.وبالكيفية التي يفهما.الطفل في هذه السن.المبكرة ،وإذا اعترض.معترض على
ذلك على ان الطفل ما زال صغي ًرا .فان الرد على ذلك هو ان بعض.اطفال المسلمين حفظوا الق آران.وهم في
سن مبكرة اي مرحلة الطفولة المبكرة وهي موضوع البحث ،وورد ان اإلمام الشافعي حفظ الق آران وهو ابن
السابعة .لذا وجب ان ترسخ في قلوب االطفال الفطرة السليمة.،وتجذيرها في نفس الطفل بالطرق السليمة
والتربية اإلسالمية الصحيحة.
وقال رسول هللا (ﷺ) في الحديث عن ابي هريرة رضي.هللا عنه (( :ما من مولود إال يولد على الفطرة فابواه
يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ،كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها.من جدعاء ،ثم يقول ابو
هريرة رضي هللا عنه(( :فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم))( .محمد بن
إسماعيل البخاري ،ص.)112
ومن المالحظ ان من السور التي يعلمها الوالدان البنائهم منذ نعومة اظفارهم سور تتعلق بالعقيدة ،ومنها
سورة اإلخالص التي تمثل االعتقاد العقلي ،وسورة الكافرون التي تمثل االعتقاد العملي (.محمد نور بن عبد
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الحفيظ سؤدد ،1994 ،ص  ،)82وما يدل على اهتمام والة االمور والسلف الصالح بصفاء عقيدة االطفال ان
يهوديا وال نصر ً
ً
انيا ينصر ولده ،وال يهوده في ملك العرب(.عبد
سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ال.يدع
الرزاق بن همام الصنعاني ،1970 ،ص.)486
والبد ان يتعلم الطفل.في هذه السن المبكرة الحالل.والحرام  ،فعن ابي هريرة رضي هللا عنه قال(( :اخذ
الحسن بن علي رضي هللا عنهما ،تمرة من تمر الصدقة.فجعلها في فيه ،فقال.رسول هللا(ﷺ) كخ كخ.ارم بها،
اما علمت انا ال ناكل.الصدقة( .مسلم بن الحجاج القشيري ،1929 ،ص  .)66_65وكلمة كخ ال.تقال إال
للصغير ،وهنا ينهاه.النبي(ﷺ) بكلمة زجر لطيفة ،ثم يعلل للطفل سبب النهي.ان النبي (ﷺ) آواله التحل.لهم
الصدقات .وعلى المسلم.ان يعلم اطفاله طاعة هللا ،وتقواه.وامتثال اوامره.،واجتناب نواهيه.،فذلك وقاية لهم
من النار.
وورد في تربية االوالد القول ان الرسول(ﷺ) قد اهتم بتلقين.الولد منذ نشاته اصول.اإليمان واركان اإلسالم.
واحكام الشريعة وتاديبه.على حب الرسول رسول هللا وحب آال.بيته ،وحب االصحاب .والقواد.والفاتحين،
وتالوة الق آران( .عبد هللا علوان ،1997 ،ص.)120
 .2الحقوق الجتماعية :من المعلوم إن الطفل بحاجة إلى تحقيق جملة امور من الناحية االجتماعية ومن
ذلك :وجود القدوة الحسنة ،والعدل بينه وبين اخوته ،ويدخل ضمن هذه الحقوق حقه في الرحمة والعطف
والحب واالعتدال في كل ذلك ،واالعتماد على النفس ،ومن ذلك إرسال الطفل لقضاء حاجاتهم ،وتعويد
الطفل البيع والشراء ،واتخاذه اصدقاء من اقرانه(محمد نور بن عبد الحفيظ سؤدد ،1994 ،ص.)141
ه
َ
ُ
َ
كذلك الطفل يحتاج إلى القدوة الحسنة وخير قدوة للمسلمين رسول هللا (ﷺ) قال تعالى(( :ل َق ْد َكان لك ْم في
آ
اّلِل َو ْال َي ْو َم ْ آاالخ َر َو َذ َك َر ه َ
َر ُسول هاّلِل أا ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ل َمن َك َان َي ْر ُجو ه َ
اّلِل َك ثي ًرا))( .سورة االحزاب ،االية .)19 :وقوله
تعالى :أ
((ا َٰولئ َك هالذ َين َه َدى .ه ُ
اّلِل َفب ُه َد ُاه ُم ْاق َتد ْهُ .قل هال َا ْس َا ُل ُك ْم َع َل ْيه َا ْج ًرا.إ ْن ُه َو إ هال ذ ْك َر ٰى ل ْل َع َالم َ
ين))( .سورة
آ
االنعام ،االية.)90 :
وال بد من وجود.القدوة في المحيط والبيئة التي.يعيش فيها الطفل ،فهو يحاكي ويقلد اقرب.الناس له وهم
الوالدين فيجب.عليهما ان يكونا قدوة حسنة في كل شيء ال ان نكون كما قال هللا .تعالى في المترفين:
(( َو َك َٰذل َك َما َا ْر َس ْل َنا منَ .ق ْبل َك في َق ْر َي ٍة من هنذير إ هالَ .ق َال ُم ْت َر ُف َ
وها إ هنا َو َج ْد َنا آا َب َاء َنا َع َل ٰى أا هم ٍة َوإ هناَ .ع َل ٰى آا َثارهم
ٍ
آ
ُّم ْق َت ُد َ
ون))( .سورة الزخرف ،االية .)23 :فالطفل يتقمص شخصية احد والديه ،فنجد طفلة في سن الرابعة
من.العمر تبدا بطريقة ال شعورية في اك تساب النمط الكلي من صفات والدتها .وربما يتقمص الطفل.صفات
والده وبذلك يشعر بالطمانينة.واالمن الن الطفل يشعر انه اك تسب صفات.والده وقوته ،إال إن بعض نماذج
الوالدين.ال تكون مالئمة ،فقد ينتهي.الطفل بالشعور بالقلق.،وانعدام االمن عندما يرى ان الشرطة.قبضت
على والده امامه.فحري بنا ان نكون.قدوة حسنة البنائنا ،وان نرعاهم حق الرعاية ،كما قال رسول هللا (ﷺ):
((كلكم راع.وكلكم مسؤول عن رعيته اإلمام راع .ومسئول عن رعيته))(محمد بن إسماعيل البخاري ،ص.)381
فحقوق الطفل.ال تتحقق إال إذا شعر الجميع.بالمسؤولية ورعوها حق رعايتها.
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ومن الحقوق االخرى للطفل ان يشعر.بالعدل في المعاملة بينه وبين.إخوانه فال يقدم احدهما على
آ
االخر.بميزة مادية او معنوية ،فعن النعمان بين بشير االنصاري رضي هللا عنهما قال(( :تصدق.علي ابي
ببعض.ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة :ال ارضى حتى تشهد رسول هللا(ﷺ).فانطلق ابي إلى النبي (ﷺ)
ليشهده.على صدقتي ،فقال له رسول هللا(ﷺ) :افعلت.هذا بولدك كلهم ،قال :ال ،قال :اتقوا هللا.واعدلوا في
اوالدكم ،فرجع ابي.فرد تلك الصدقة))( .مسلم بن الحجاج القشيري ،1929 ،ص.)66-65
ووجب على الوالدين إشاعة الرحمة بين ابنائهم والعطف عليهم .فقد ورد عن النبي(ﷺ) (( :قدم ناس من
االعراب على النبي(ﷺ) فقالوا :تقبلون صبيانكم؟ قالوا :نعم ،فقالوا لكنا ،وهللا ما نقبل ،فقال النبي(ﷺ):
((واملك ان كان هللا عز وجل قد نزع منكم الرحمة ))(محمد بن يزيد ابن ماجة ،ص.)309
ورسول هللا (ﷺ) اعطانا.القدوة الحسنة في المحبة ومن ذلك ما روي عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال(( :
كنت مع رسول هللا صلى.هللا عليه وسلم في سوق.من اسواق المدينة ،فانصرف فانصرفت ،فقال اين لك
ً
ثالثا :ادع الحسن بن.علي فقام الحسن بن علي يمشي.وفي عنقه السخاب ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
بيده هكذا فقال الحسن.بيده هكذا فالتزمه فقال.اللهم إني احبه فاحبه.واحب من يحبه ،وقال ابو هريرة :فما
كان احب إلي من.الحسن بن علي ،بعد ما قال رسول هللا ما قال(.محمد بن إسماعيل البخاري ،ص- 204
.)205
 .3الحقوق النفسية :يحتاج الطفل في سن الطفولة مبكرة إلى.الشعور باالستقرار واالمن واالبتعاد عن القلق،
وتامين الجو االسري المناسبً .
فضال عن الثقة بالنفس.
والحاجات النفسية االساسية .ضرورية لحياة الطفل ،فيجب على االم ان تخلق.جو مفعم باالمان لكل افراد
االسرة -ومنهم.االطفال -وإكساب الطفل الثقة.بالنفس ال سيما االطفال في سن ما قبل.المدرسة ،وان تبتعد
هادائ ً
عن التسلط والعصبية.وعدم االتزان ،وعلى االب ان.يكون ً
عادال بين اطفاله كي ينشا الطفل في جو من
الحب والعطف والحنان.واالمن وعدم الخوف ،كما يجب ان ال.يترك تربية االطفال لالم او.للخادمة او ما يسمى
بالمربية ،مما يؤدي إلى القلق والحزن.بين االطفال ،وحتى يعيش الطفل حالة نفسية.هادئة مريحة يجب ان
يكون.جو االسرة ً
بعيدا عن كل وسائل اإلزعاج ،فالطفل.بحاجة إلى المعاملة الحسنة.،وان تخصص غرف
لالطفال من كال الجنسين(عبد الرحمن العيسوي ،1993 ،ص.)290-289
ومن حق الطفل ان نعامله.معاملة حسنة تتسم بالتوسط.واالعتدال فال إفراط وال تفريط وال.قسوة زائدة وال
لين زائد ،ذلك الن لكل.من القسوة والحرية المطلقة.اضرارهما في تنشئة الطفل(.عبد الرحمن العيسوي،
 ،1993ص.)295
ً
وكذلك من حق الطفل إرشاده على مواطن.الخطا والصواب ،وان يكون العقاب.نفسيا بعد ان يعرف مواطن
الخطا.،وهذا ما بينه حديث رافع بن.عمرو الغفاري ،قال كنت فقال(( :يا غالم ،لم ترمي النخل؟ قال ً
غالما
ارمي نخل االنصار.فاتي بي النبي(ﷺ) اكل ،قال :فال ترم النخل.وكل مما يسقط في اسفلها ،ثم مسح على
راسه.وقال اللهم اشبع بطنه))( .سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،ص.)39
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وفي حديث سعيد بن جبير قال(( :كنت عند ابن عمر رضي هللا عنهما.فمروا بفتية او نفر نصبوا.دجاجة
يرمونها  ،فلما راوا ابن عمر.تفرقوا عنها  ،وقال ابن عمر من.فعل هذا إن النبي (ﷺ) لعن من.فعل هذا))( .
محمد بن إسماعيل البخاري ،ص .)122وفي رواية اخرى قال((:خرجت.مع ابن عمر رضي هللا عنهما.في طريق
من طرق المدينة ،فإذا بغلمة يرمون.دجاجة ،فقال ابن عمر :من فعل هذا؟ فتفرقوا ،فقال :إن رسول
هللا(ﷺ).لعن من مثل بالحيوان))(عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي ،1984 ،ص.)10
.4الحقوق المادية والمالية :من حقوق الطفل المهمة إشباع.حاجاته المادية كالطعام والمسكن.والملبس وكل
ما يديم بقاؤه ،يستوي في ذلك اليتيم مع.غيره ،ومن حقوقه الحفاظ.على ماله بالحجر عليه.حتى يكبر ويبلغ
رشده ،وتنمية ماله.باالستثمار إن كان ذا مال فاالطفال.يحتاجون إلى وجبات مغذية منتظمة ،ولباس مناسب
ه
آ
ونظيف مريح ،وكل إنسان بحاجة إلى ذلك ،ك قوله هللا تعالى.الدم عندما كان في الجنة(( :إ هن َل َكَ .اال َت ُج َوع
آ
َ
َ ْ
َ
ف َيها َوال َت ْع َر ٰىَ .و َا هن َك ال َتظ َم أا ف َيها َوال َت ْض َح ٰى))( .سورة طه ،االية .)119-118 :الن من العوامل التي تؤثر.على
صحة الطفل في هذه المرحلة.عوامل.التغذية والمستوى االقتصادي واالجتماعي ،وال شك ان تمتع الطفل
بصحة.جيدة فيما قبل المدرسة يعد من االمور.المهمة التي يتطلبها نمو الطفل في.جميع النواحي الجسمية
والمعرفية.والفكرية والوجدانية ،وتوجد عالقة طردية بين.التغذية وكل ما ذكر ،ويبدا ذلك.منذ مرحلة الرضاعة
التي تهيئ.خبرة هامة في الشعور بالثقة ،واي نقص في التغذية يؤدي.إلى خفض مستوى الصحة
والمناعة.وتعرض الطفل لالمراض ،الن معظم امراض االطفال ذات اصل.جسمي ،وبعضها ينشا من توتر
آ
ووالديه(امال صادق؛ فؤاد ابو حطب ،1995 ،ص .)297-295لذا وجب على.المسلم
العالقة.بين الطفل
اإلنفاق على اوالده.ومن يعول ،وإذا كان اإلسالم يهتم.بما يملك المرء فكيف باالبناء،سيما االطفال منهم،
ً
جلوسا مع عبد هللا بن عمرو ،إذ جاءه كهرمان له.فدخل فقال(( :اعطيت الرقيق قوتهم؟
فعن.خيثمة قال :كنا
ً
قال :ال ،قال :فانطلق اعطهم ،قال :قال رسول هللا(ﷺ)(( :ك فى بالمرء.إثما ان يحبس عمن.يملك
قوته))(.مسلم بن الحجاج القشيري ،1929 ،ص.)82
ومن باب حرص اإلسالم.على رعاية االطفال االيتام.فقد اهتم بشان اليتامى إذ حث على رعايتهم
َ ْ
آ
َ
((ف َا هما ال َيت َيم َفال َت ْق َه ْر)) (سورة الضحى،االية،)4 :
وتجنب.إيذائهم والتكبر عليهم واحتقارهم.وقال هللا تعالى:
َ َٰ َ ه َ ُ ُّ ْ
آ
ه
وقوله تعالىَ :
َ
َ
((ا َ َرا ْي َت الذي ُي َكذ ُب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم))( .سورة الماعون ،االية .)1:ووعد رسول هللا
(ص) كافل.اليتيم بالصحبة الكريمة.في الجنة وهي منزلة ال ينالها إال القليل ،وقال رسول هللا( :ﷺ)(( :انا
وكافل اليتيم في الجنة ،كهاتين)) ،واشار مالك رحمه.هللا بالسبابة والوسطى( .مسلم بن الحجاج القشيري،
 ،1929ص.)222
وقد حث اإلسالم على اإلحسان.إلى االرملة والمسكين ،الن الساعي عليهم له ثواب.المجاهد والصائم
والمصلي ،قال(ﷺ)(( :الساعي على االرملة والمسكين كالمجاهد الذي يهب نفسه في سبيل هللا ،او القائم في
الليل الصائم النهار))( .محمد بن إسماعيل البخاري ،ص.)497هذا وإذا كان الصغير.ذا مال فيجب الحفاظ
على ماله والحجر.على تصرفه السيما إن كان ً
الس َف َه َاء َا ْم َو َال ُك ُم هالتي َج َع َل ه ُ
يتيما لقوله تعالىَ :
((و َال ُت ْؤ ُتوا ُّ
اّلِل َل ُك ْم
آ
وه ْم َو ُق ُولوا َل ُه ْم َق ْو ًال هم ْع ُر ً
ق َي ً
وه ْم ف َيها َو ْاك ُس ُ
اما َو ْار ُز ُق ُ
وفا))( .سورة النساء ،االية.)5 :
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أ
.5الحقوق الخالقية :لقد اوجب اإلسالم في تربية االطفال جملة امور اخالقية.يحتاجها في تاصيل حب
النبي( ﷺ) واصحابه ،والتادب مع الوالدين.والصدق واالمانة وحفظ االسرار.ومصاحبة االخيار وتجنب
آ
االشرار ،وعدم اإلضرار باالخرين..فقد روى ابن ماجه عن ابن.عباس رضي هللا عنهما عن.رسول هللا(ﷺ) قال:
((اكرموا اوالدكم واحسنوا ادبهم))( .محمد بن يزيد ابن ماجة ،ص .)210فإذا ادبت ولدك.فإنه يجلك
ويحترمك.،ويحترم غيرك.
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما.عن رسول هللا )ﷺ) قال(( :من حق الولد.على الوالد ان يحسن.ادبه،
ويحسن اسمه))(البرهان فوزي ،1979 ،ص.)441
آ
ومن االداب التي ينبغي ان.يتخلق بها االطفال :االدب.مع العلماء والمعلمين ،وادب االستماع.واإلنصات،
واالخوة ،ومعرفة حقوق الجيران ،وادب االستئذان ،وك تم االسرار ،وسالمة الصدر من االحقاد.والضغائن،
آ
آواداب الطعام ،وحتى.ادب اللباس واختيار اال لوان ،وادب النظافة وغيرها.من االداب(محمد نور عبد الحفيظ
سويد.)175-170 ،1994 ،
ولعل هذه الحقوق ما.هي إال سلم للوصول إلى التربية.السليمة والخلق الرفيع..لذا بات الطفل تحتاج إلى
تعليم وإرشاد ،وتعديل سلوك ليصل.الطفل إلى ما اراد هللا له من صحة.في العقيدة والعبادةً ،
فضال عن غير
ها الحقوق كالتعليمية ،والعبادية ،واإلرشادية.،وتعديل السلوك ،والحق العلم والمعرفة ،وفي ممارسة
اللعب.والرياضةً ،
فضال عن الحق في النسب.الشريف.والحقوق الصحية.
خاتمة :من خالل البحث يمكن ان نستنج جملة امور منها:
ان اإلسالم قد اثرى عناية خاصة.بالطفل.قبل ان يخرج للحياة ،وذلك بتوجيهه إلى االمور التي.تتصف.البنتالتي ستكون ا ًما للطفل في المستقبل.
سبق اإلسالم االنظمة الحديثة.بعدة قرون في ضمان.حقوق الطفل في مختلف مراحله العمرية ،إذ إن االممالمتحدة لم َتقر وثيقة حقوق.الطفل إال عام 1950م.
إن اإلسالم يتسم بالمرونة في قوانينه.واحكامه فهو قابل للتطبيق في كل.زمان ومكان ،ولن ترقى اية.قوانينمنهجا اليومً .،
الحقة لما وصل إليه اإلسالم.في درجات الكمال ،فالشريعة اإلسالمية.اوجدت ً
ونظاما ال يدانيه
اي نظام.،فقد اكمل هللا الرسالة.واتم النعمة.
التوصيات والتوجيهات :وبعد معرفة اهم النتائج يمكن االخذ بالتوصيات والتوجيهات التالية:
ضرورة تعميم ما يتوصل إليه.من دراسات خاصة بالطفولة على.جميع المؤسسات ذات العالقة .السيما وزارةالتربية والتعليم.،ووزارة االوقاف ،ووزارة.الشؤون االجتماعية.،والضمان االجتماعي.،والصحة... ،الخ.
ضرورة االستثمار في.اهم مرحلة تكوينية من حياة الطفل ،مع وضع معايير ترخيص مرافق.التعليم لما قبلالمدرسة.،وتوسعة نطاق توفير رياض.االطفال ليشمل كافة انحاء القطر.
التوسع في تدريب القوى.العاملة القادرة على تنمية.الطفولة المبكرة .،مع االهتمام بالبنية التحتية.لمرافقالتعليم لما قبل المدرسة ،السيما في المناطق الريفية.
على الدول اإلسالمية وضع.ميثاق خاص بالطفولة مستمد من.الشريعة اإلسالمية ،وعدم تقليد.اعداء اإلسالمفي وضع مواد.تتنافى مع اإلسالم بدعوى.التقدم.
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عدم تحديد سن معينة.تزيد عن خمسة عشر سنة كسن.للزواج الن ذلك يؤدي إلى الوقوع.في الزنا مما يؤثرعلى نفسية االوالد.في المستقبل إذا عرفوا انهم.اوالد زنا ،ال سيما ان الطفل في.سن الطفولة المبكرة –
بخاصة -وغيرها يحتاج إلى.رعاية االبوين.
عدم االرتكاز على القوانين المستوردة.المتعلقة باالسرة وتقليدها.او االخذ منها دون تمحيص.النها ال تتناسبمع عاداتنا وتقاليدنا.وعقيدتنا.
االهتمام بذوي االحتياجات.الخاصة في هذه المرحلة.المبكرة وإعطاؤهم حقهم من.البرامج التي تميزهم عنغيرهم إلى ان يستطيعوا االنضمام.إلى اقرانهم من االطفال.
ان تشمل مرحلة الطفولة.المبكرة الفئة العمرية منذ الوالدة.حتى نهاية العام السابع..مع وضع خطة متكاملةكما ً
إستراتيجية لتحسين الخدمات وتامين.الحقوق لهذه الفئةً .،
ونوعا ،متمشية مع الخطة العامة للتنمية في
الدولة.
إبراز دور االسرة.في تنمية الطفولة من خالل برامج.إعالمية بمختلف الوسائل لتنمية.الطفولة المبكرة حسبهوية ثقافية.إسالمية مميزة تظهر في.ك تبهم ،وإعادة النظر في تخطيط.برامج االطفال التلفزيونية.واإلذاعية.
قائمة المصادر والمراجع
الق آران الكريمالق آران الكريم
ابن قدامة المقدسي( 1405ه ) ،المغني في فقه االمام احمد بن حنبل الشيباني ،ط ،1دار الفكر ،بيروت.
احمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي ،سنن النسائي ،شرح الحافظ السيوطي ،وحاشية اإلمام السني ،المك تبة العلمية،
بيروت.
آامال الصادق؛ فؤاد ابو حطب(1995م) ،نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين ،مك تبة االنجلو المصرية ،مصر.
البرهان فوزي علي المتقي بن حسام الدينا الهندي(١٣٩٩ه 1979 ،م) ،كنز العمال في سنن االقوال واالفعال ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
جمال عبد الرحمن (١٤١٠ه1989 ،م) ،اطفال المسلمين كيف رباهم النبي االمين صلى هللا عليه وسلم ،دار طيبة الخضراء،
مكة.
حامد عبد السالم زهران(  ،)1995علم نفس النمو الطفولة والمراهقة ،عالم الك تب ،القاهرة.
حمد بت محمد بن إبراهيم بن الخطاب السبتي المعروف بالخطابي (1401ه1981/م) ،السنن شرح سنن ابي داود ،المك تبة
العلمية  ،بيروت.
دحام الكيال( ،)1970دراسات في علم النفس ،ط ،2بغداد.
سليمان بن االشعث السجستاني ابو داود ،سنن ابي داود ،دار مك تبة الرياض الحديثة ،الرياض.
سيد قطب ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،دار الشروق ،بيروت.
عادل عز الدين االشول( ،)1989علم نفس النمو ،دار مك تبة االنجلو المصرية ،مصر.
عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي( ١٤٠٤ه ١٩٨٤ ،م) ،السنن ،نشاط اباد ،فيصل اباد ،باكستان.
عبد هللا علوان( ١٤١٨ه 1997 ،م)،تربية االوالد في اإلسالم ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة.
عبد الرحمن العيسوي (١٤١٤ه  1993 ،م ) ،مشكالت الطفولة والمراهقة اسسها الفسيولوجية والنفسية ،دار العلوم العربية،
بيروت.
عبد الرزاق همام الصنعاني( ،)1970المصنف ،نشر المجلس العلمي ،جنوب افريقيا.
فؤاد البهي السيد( ١٩٩٧م) ،االسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
كريستين نصار (  ١٤١١ه 1991 ،م ) ايها الطفل من انت دراسة سيكولوجية تتناول الطفولة بشكل عام ،حروس برس،
طرابلس ،لبنان.
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محمد احمد مفتي؛ سامي صالح الوكيل( ١٤١٠ه ) ،النظرية السياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الشرعية ،دراسة مقارنة
سلسلة ك تاب االمة ،رائسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ،قطر.
محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،مك تبة ومطبعة محمد علي صبيح واوالده ،مصر.
محمد خالد الطحان آواخرون ،اسس النمو اإلنساني ،دار القلم ،دبي.
محمد رواس قلعجي( ١٤١٦ه  1996 ،م) ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،بيروت.
محمد نور بن عبد الحفيظ سويد 1994م) ،منهج التربية النبوية للطفل ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ،مك تبة المنار
اإلسالمية ،بيروت ،الكويت.
محمد بن يزيد ابن ماجة ،سنن ابن ماجة 2010(،م ) ،دار إحياء الك تب العربية ،فيصل عيسى البابي الحلبي.
محمود عطا حسين عقل ،النمو اإلنساني الطفولة والمراهقة ،دار الخريجي للنشر والتوزيع ،الرياض.
مسلم بن الحجاج بن القشيري(١٣٤٧ه1929/م) ،صحيح مسلم بشرح النووي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
مسن بول آواخرون( ١٥١٤ه  ،)١٩٩٣،سيكولوجية الطفولة والمراهقة ،مك تبة الفالح ،الكويت.
هاني السيد العزب( ،)2017دور االسرة في إعداد القائد الصغير ،نشر المجموعة العربية للتدريب والنشر ،مصر.
هاني شفيق كرم( ،)2003العاب العنف اإللك ترونية ،مجلة المعرفة ،العدد.٩٩١٤٢٤
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التنوع الثقافي :طريق نحو تحقيق التنمية
cultural diversity: a path to archieve the development
خديجة التوزاني –المغرب
جامعة محمد االول -المغرب
تقديم
تبرز الثقافة كمخزون فردي وجماعي غني ومتنوع ،يرتبط بطريقة حياة االمة او المجتمع بكل ابعادها الفنية
واإلبداعية والحضارية بصفة عامة ،وذلك من اجل تحقيق التنمية وتعزيز قدرات المجتمع في ميادين مختلفة،
حيث اصبحت الثقافة دعامة اساسية لتحقيق التنمية ،من خالل إحياء الموروث الثقافي وتثمينه وإغنائه
وتطويره من جهة ،وتشجيع اإلبداع الثقافي التنموي من جهة اخرى ،فاصبحت للتنمية ابعاد اقتصادية،
اجتماعية ،سياسية وثقافية ايضا.
فالتنمية لم تعد مرتبطة فقط بالنمو االقتصادي ،الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدخل الفردي او انخفاضه ،بل
تطور مفهوم التنمية ليشمل ما هو اجتماعي وثقافي ،إذ ظهرت إشارات إلى اهمية االعتناء بامور ومؤشرات
اخرى ،ال تقل اهمية عن مؤشر النمو االقتصادي ،كمؤشر التعليم والمعرفة ،وتحسين مستوى الرعاية
الصحية...الخ ،فرضت بذلك قضية معالجة التخلف في معالجة نقص النمو.
ولهذا ارتايت ان يكون إشكال الموضوع" ،التنوع الثقافي :طريق نحو تحقيق التنمية" ،وتتفرع عن إشكالية
آ
هذا البحث االسئلة االتية:
ما مفهوم التنمية؟
ما مفهوم الثقافة؟
هل تحقيق تنمية البلدان مرتبط باقتصادها؟
وهل تعتبر الثقافة مدخال اساسيا لتحقيق التنمية؟
وسنتطرق بداية باإلجابة على االسئلة المرتبطة باإلطار المفهومي لكل من للتنمية والثقافة
.1مفهوم التنمية:
وفي محاولة لرصد مفهوم التنمية واإلشارة إلى مدى تطورها ،ارتايت ان ابدا بالداللة اللغوية بعد ذلك المفهوم
االصطالحي قصد اإلشارة إلى االختالف الموجود بين الداللتين.
فمن الناحية اللغوية تحيل التنمية على "المرور من وضع بسيط ومؤقت إلى وضع اشد تعقيدا واك ثر استقرارا
)(Robert, Ledufe, 2004, p: 270
اما على المستوى االصطالحي فقد اثار مفهوم التنمية ك ثيرا من الجدل على جميع المستويات (النظرية
والتطبيقية) ،فمفهوم هذا المصطلح يختلف باختالف المجال الذي ورد فيه ،إذ تحمل المؤلفات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختالف
الميادين والمناهج العلمية الخاصة به.
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إال ان اغلب المؤلفين يربطون التنمية في بدايتها بالحقل االقتصادي ،إذ مع التطور الذي عرفه الفكر
االقتصادي كان االهتمام منصبا فقط على ظاهرة النمو االقتصادي ومفهومه ،ولهذا هناك من يعرف التنمية
االقتصادية على انها "عملية متعددة االبعاد تتضمن إجراء تغيرات جذرية في الهياكل االجتماعية والسلوكية
والثقافية والنظم السياسية واإلدارية جنبا إلى جنب ،مع زيادة معدالت النمو االقتصادي ،وتحقيق العدالة في
توزيع الدخل القومي واستئصال جذور الفقر المطلق في مجتمع ما (رمزي علي إبراهيم سالمة ،1998 ،ص:
.)108 -107
ونجد كمال بكري يعرفها على انها "سياسة اقتصادية طويلة االجل لتحقيق النمو االقتصادي ،فهي عملية يزداد
بواسطتها الدخل القومي الحقيقي لالقتصاد خالل فترة زمنية طويلة ( كامل بكري ،1986 ،ص.)17-16 :
ويعرفها كذلك عبد الرحمن بواقجي على انها "مجموع اإلجراءات والتدابير الهادفة إلى بناء آالية اقتصادية ذاتية
تتضمن زيادة حقيقية في دخل الفرد لفترة طويلة (عبد الرحمن بواقجي ،1978 ،ص.)14 :
من خالل هذه التعاريف التي يمكن ان ننسق بينها نخلص إلى ان "التنمية االقتصادية هي تعريف شامل
يتضمن التحديث ،الذي يؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي ،مع ضمان توازن هذا النمو وتواصله لفترة
طويلة من الزمن ،من اجل تلبية حاجات االفراد ،وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة االجتماعية ،فالتنمية ال
ترتكز على الرفع من النمو االقتصادي فقط لتلبية حاجات الفرد.
ولهذا ارتبطت التنمية االقتصادية بفترة تلت نهاية الحرب العالمية الثانية ،حيث عرف المشهد السياسي
الدولي استقالل العديد من دول العالم الثالث ،وفي هذا السياق ظهر بشكل جلي الهو الكبير بين الدول
الفقيرة والدول الغنية ،الشيء الذي ولد قناعة لدى االقتصاديين مفادها ان "مشكلة التنمية هي مشكلة
اقتصادية بالدرجة االولى ،ومن هذا المنطلق تم اتخاذ البلدان الصناعية مرجعا استشاريا بالنسبة للعديد من
الدول المتخلفة في "معرك تها التنموية" ،بغرض مساعدتها على انتهاج بعض الخطط التنموية التي يرجى ان
تخرجها من حالة التخلف ،وبهذا كرس التصور االول للتنمية على انها مشروع يستمد آالياته ونماذجه من
الخارج.
ولهذا فإن التنمية غلب عليها في البداية جانب النمو االقتصادي ،فلقد كان (وال يزال من خالل ما يالحظ على
الساحة) التعريف الشائع للبلدان المتخلفة انها البلدان التي ينخفض فيها مستوى الدخل الفردي ،على اعتبار
ان التنمية هي الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى دخل الفرد عبر الزمن ،بالرغم من ظهور مؤشرات اخرى
لها اهمية كبيرة كمؤشر نشر التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية...إلخ ،إال ان المنطلق الغالب كان
المنطلق االقتصادي ،ومن هنا ننظر للتنمية على انها مراحل مسترسلة يجب على الدول المتخلفة المرور بها
لتحقيق التنمية والتقدم ،وهي المراحل نفسها التي مرت بها الدول المتقدمة ،ولذا كان لزاما على الخطط
التنموية التي تنتهجها دول العالم الثالث ان تكون وفق النموذج الغربي.
.2مفهوم الثقافة:
اعتاد الناس ان يطلقوا لفظ المثقف على كل من تخصص في ميدان من ميادين المعرفة ،فالثقافة بهذا المفهوم
التعليم ،وقد يطلق لفظ المثقف على كل شخص لديه عادات سلوكية ممتازة ،وهنا تعني االدب ،والواقع ان
118

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

المركز الديمقراطي العربي

المثقف ال بد ان يتصف بصفتين :االولى الوعي االجتماعي الذي يمكن الفرد من رؤية المجتمع رؤية شمولية
عامة ،والثانية :الدور االجتماعي الذي يمكنه وعيه االجتماعي من القيام به.
وقد اختلف في تعريف الثقافة ،فقيل إنها المظاهر من السلوك اإلنساني الذي يرضاه كل مجتمع على حدة؛
اي "مجموعة االنماط السلوكية من الناس ،تؤثر في سلوك الفرد الموجود في تلك المجموعة ،وتشكل
شخصيته ،وتتحكم في خبراته وقراراته ضمن تلك المجموعة من الناس التي يعيش بينها (إبراهيم ناصر،
 ،1983ص ،)78-75 :وتعرف بانها "مجمل السلوك االجتماعي المك تسب ،والمتعلم الذي يتم تناقله من جيل
آ
الخر (حمود عليمات ،2001 ،ص.)89 :
وقيل إنها" نموذج كلي لسلوك اإلنسان ،وقيمه ،وعاداته ،وافكاره ،وافعاله ،وتعتمد على قدرة اإلنسان على
التعلم ،ونقل المعرفة لالجيال التالية (ماجد شدود ،2002 ،ص.)23 :
وثمة من يعرفها انها "مجموعة العلوم ،والفنون ،والمعارف النظرية التي تؤلف الفكر الشامل لإلنسان،
فتكسبه اسباب الرقي ،والتقدم ،والوعي ،فهي النسيج الكلي من االفكار والمعتقدات ،والعادات ،والتقاليد،
واالتجاهات ،والقيم ،وانماط التفكير ،والعمل ،والسلوك وما ينبني عليها من تجديدات ،او ابتكار ،او
وسائل في حياة الناس (محمد شعبان علوان ،2005 ،ص)113 :
فالثقافة التي اجمعت عليها التعريفات السابقة هي المحتوى اإلنساني للحضارة من علوم ،وفنون ،وعالقات،
وتصورات ،وقيم ،وتشمل كافة جوانب الحياة (فتحي يكن ،2001 ،ص ،)35-34:ومما سبق يمكن بيان
آ
مكونات الثقافة باالتي:
المكونات المعنوية :وتشمل العقيدة ،واالخالق ،واالعراف ،والقيم ،واللغة التي هي ابرز مكونات الثقافة،
وهذه العناصر تشكل جوهر الثقافة ،ومرجعيتها وفيها تكمن الخطورة في التاثير.
المكونات المادية :وهو ما ابدعه اإلنسان من ادوات ،ومعدات ،ووسائل ،واساليب تعينه على التكيف مع
البيئة ،وهذا الجانب مرتبط بالجانب المعنوي ،وتابع له.
.3التنمية والنمو االقتصادي:
تطور مفهوم التنمية ليشمل ما هو اجتماعي وثقافي ،إذ ظهرت إشارات إلى اهمية االعتناء بامور ومؤشرات اخرى
ال تقل اهمية عن مؤشر النمو االقتصادي ،كمؤشر التعليم والمعرفة ،وتحسين مستوى الرعاية الصحية...الخ،
فرضت بذلك قضية معالجة التخلف في معالجة نقص النمو.
فقد شهدت دول عدة معدالت نمو اقتصادي عالية ،ومع ذلك بقيت مستويات المعيشة فيها بال تحسن،
واستمرت معاناة فائت واسعة من سكانها من الفقر واالمية والبطالة ،وهذا باإلضافة إلى ان ما حققته هذه
الدول من نمو اقتصادي لم يحسن من وضعها حيال النظام االقتصادي العالمي ،إذ عجزت عن دعم وإتباع ما
حققته من استقالل سياسي واقتصادي وتقني ،بل إن تبعيتها لالقتصاديات العالمية (النماذج الراسمالية
السائدة في دول اوربا الغربية وامريكا الشمالية واالشتراكية التي كانت سائدة في دول اوربا الشرقية والصين
بمثابة انماط مثالية بدات الدول الحديثة االستقالل في تقليدها واستعارتها) توطدت اك ثر ،وخير دليل على ان
النمو االقتصادي ال يك في لتحقيق التنمية ،البلدان النامية التي استطاعت ان تحقق التنمية ،رغم انها لم
تحقق إال نسبا متواضعة في النمو االقتصادي ،إذ حققت تقدما ال باس به في عدد من المجاالت المتعلقة
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بإشباع الحاجات االساسية ،ونمثل لذلك بسيرالنكا التي استطاعت في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ان
تحقق ما يلي (إبراهيم العيسوي ،2001 ،ص:)15:
امد الحياة لمواطنها عند الوالدة  71سنة ،وإذا ما قارناه بامد الحياة عند الوالدة في الفترة نفسها لدى البلدان
المتقدمة هو  ،74فلن نجد فارقا كبيرا جدا بينهما.
زيادة نسبة السكان الملمين بقواعد القراءة والك تابة إلى ما يقرب من .%79
وإذا ما قارنا هذه النسب المرتفعة (وهي نسب قريبة من النسب التي حققتها الدول المتقدمة) بمتوسط الدخل
الفردي نجدها ال تتجاوز  400دوالر ،اي حوالي  %4من متوسط الدخل الفردي في البلدان المتقدمة (إبراهيم
العيسوي ،2001 ،ص.)15 :
وسنقارن في الجدول اسفله بين متوسط دخل الفرد لدى سيرالنكا والبرازيل والسعودية ومدى تحقيق هذه
البلدان للتنمية ،لنتاكد من ان النمو االقتصادي وارتفاع الدخل الفردي ليس االساس الوحيد لتحقيق التنمية
المطلوبة (إبراهيم العيسوي ،2001 ،ص:)16 :
متوسط دخل الفردي
امل الحياة عند الوالدة
البلد
 400دوالر
 71سنة
سيرالنكا
 2200دوالر
 65سنة
البرازيل
 6200دوالر
 64سنة
السعودية
استنتاج :بتحليل معطيات هذا الجدول نخلص إلى ان ارتفاع دخل الفرد المرتبط بالنمو االقتصادي ليس عامال
وحيدا وكافيا لتحقيق البلدان للتنمية ،فسيرالنكا استطاعت رغم ضعف الدخل الفردي ان تحقق تقدما ال باس
به في مجاالت اخرى مرتبطة بالتنمية ،في حين ان دول لها اقتصاد قوي ودخل فردي مرتفع كالبرازيل لم
تستطع تحقيق تقدم اكبر من دول نامية كسرالنكا في مجاالت اخرى.
وهذا إن دل فإنما يدل على ان ربط التنمية بالنمو االقتصادي فقط غير كافي لتحقيقها ،وهذا ما ادى إلى تراجع
مفهوم التنمية االقتصادية ،حيث اهملوا العنصر البشري فيها بكل خصوصياته ليتسع مفهوم التنمية ويشمل
ما هو اجتماعي وثقافي.
فما افرز تجارب الك ثير من الدول النامية طيلة عقدين من الزمن (الخمسينات والستينات) ،ابانت ان تحقيق
تقدم في عدد هائل من مجاالت الحياة االجتماعية ليس رهنا بتحقيق مستويات عالية من متوسط الدخل
الفردي ،وان العبرة ليست بسياسات زيادة الدخل وحدها (زيادة حجم االستثمار تلقي المعونات الدولية،
جلب التكنولوجيا المتطورة) ،بل إن العبرة ايضا بسياسات توزيع الدخل.
كما ان النتائج التي خرجت بها تجارب العديد من الدول في مجال التنمية ،جعلت االهتمام يتحول من النمو
االقتصادي إلى قضايا اخرى لها عالقة بالمسائل االجتماعية ،كالتفاوت في الدخل الفردي ،والعدالة في توزيع
الدخل الوطني ،والقضاء على الفقر واالمية والبطالة.
هذه المراجعة لنموذج التنمية وبذلك لمفهوم التنمية ،قاد البعض إلى البحث في االطر المؤسساتية –المحلية
والدولية -التي تجري فيها عملية التنمية.
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إن فلسفة هذا الطرح الجديد للتنمية هو ان مرد التخلف ليس القلة في الموارد المالية بقدر ما هو طبيعة البنى
السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية ،والثقافية الداخلية لمجتمعات الدول النامية إضافة إلى طبيعة التبعية
التي تميز العالقات الدولية (االقتصادية ،العلمية ،السياسية )...القائمة بين بلدان العالم الثالث من جهة
والبلدان المتقدمة من جهة اخرى ،والتي هي بدورها نتاج تطور تاريخي طويل لنظام دولي اتسم بدرجة عالية
من عدم التكافؤ واالستغالل.
وبقدر ما ساعدت التجارب التنموية للخمسينات والستينات في تبيان الصعوبات الهيكلية والبنيوية للتنمية،
بقدر ما ساعدت على إبراز الجوانب غير االقتصادية في التنمية وهي الجوانب المتصلة بالنظم االجتماعية
والسياسية والثقافية؛ ولذلك فالتنمية فعل شامل يستدعي التكامل بين مختلف مكوناتها وعناصرها ،وبهذا
مهدت تجارب الخمسينات والستينات لطرح تصور جديد للتنمية ،حيث تم تقليص حجم الجانب االقتصادي
في مقابل إبراز العنصرين االجتماعي والثقافي.
وهنا نشير إلى انه رغم االختالف والتنوع في تعاريف التنمية (وهذا االختالف له عالقة بتنوع المجاالت المراد
تنميتها وكذلك بتعدد نماذج التنمية) ،إال انها تظل مرتبطة باإلنسان.
التنمية هي بالضرورة تنمية بشرية ،فهي تنمية لمعارف اإلنسان وقدراته على اإلبداع ،وهي تكريس لحقه في
المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس شؤون حياته وشؤون مجتمعه ،وتحرير من الفقر والحرمان ،ومن كل
انواع الظلم االجتماعي ،فهي التي تمكنه من تحسين ظروف حياته بشكل مستمر.
وعلى هذا فالطريق إلى التنمية منبعه هو الوعي بحقيقة التخلف لتجاوزه ،وجوهره اإلنسان.
وعندما نقول جوهره اإلنسان فنحن نقصد كل ما يمس المستوى االجتماعي والثقافي ال االقتصادي فقط ،وعدم
الوعي بهذه المسائل هو الذي ادى إلى فشل التنمية في الدول النامية ،إذ مباشرة بعد حصول هذه الدول على
استقاللها بدات رحلة البحث عن نماذج تساعدها في تطوير المجتمع ،فكانت النماذج السائدة آانذاك هي
الراسمالية واالشتراكية.
فكانت هذه هي النماذج التي بدات الدول الحديثة االستقالل في تقليدها واستعارتها ،فالغت بذلك كل
آ
خصوصياتها االجتماعية والثقافية وهذا ما ادى بها االن الن تقف وتراجع مظاهر الفشل والنجاح ،وفي هذا
الصدد تشير مجموعة من التقييمات التي اقامها الباحثون ناخد من بينهم تقييم احمد زايد" (احمد زايد،
 ،2008ص ،)53 :الذي يرد ان مظاهر الفشل كانت اكبر بك ثير من مظاهر النجاح والحلم بالتحديث والتنمية
لم يتحقق في الواقع على النحو الذي كان متوقعا.
آ
فالتخلف ال يمكن تفسيره وفهمه فقط بعالقة التبعية لالخر وبمدى إيجابية بعض المؤشرات االقتصادية ،بل
انه كذلك نتاج وانعكاس لثقافة فقدت نبضها اإلبداعي ،واصبحت في حالة ازمة ،تبحث في تاريخها عن
مبررات وجودها اك ثر مما تبحث عن حاضرها ومستقبلها في تنمية معاييرها القيمية والعلمية ،لمواجهة
التحديات والتطورات التي يعيشها العالم.
.4الثقافة مدخل اساسي لتحقيق التنمية:
صار هناك توافق اليوم على ان التنمية ال تقوم على توفير شروط الرفاهية المادية فحسب (إنشاء المصانع
والسدود والمنازل ،)...فكل هذه المنجزات ضرورية ،ولكن ما هو اشد ضرورة من ذلك ،هي الثقافة التي من
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خاللها يتوفر للمواطن وجود روحي واخالقي وعقلي ووجداني متميز ،ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تعريفات
جديدة للتنمية الشاملة ،تتاسس على فهم التنمية وتستهدف تغيير اإلنسان ووجوده ،وإزالة العقبات التي
تعترض تغيير هذا الوجود وقيامه في وجه التخلف.
لما تاكد عدم قدرة ارتفاع النمو االقتصادي على تحقيق التنمية ،دعت الحاجة إلى البحث عن نماذج جديدة
للتنمية فبرزت الثقافة ،وبدا الباحثون والفاعلون في حقل التنمية في العالم يطرحون مداخل جديدة للتنمية،
كان المدخل الثقافي هو اك ثرها بروزا ،وكان المدخل الثاني هو مدخل التنمية المستدامة ،والذي ال ينكر هو
آ
االخر اهمية الثقافة كعنصر فاعل في التنمية (احمد زايد ،2008 ،ص.)57:
وقد اختزلت العالقة بين الثقافة والتنمية في حكمين كالهما سلبي ،االول هو النظر إلى التنمية على انها
اعتداء من الغرب على ثقافات محلية ،والثاني هو ان الثقافات المحلية تمثل عائ قا لتحقيق التنمية ونجاحها.
وبهذا تم تغيب الجانب اإليجابي والموضوعي في عالقة الثقافة بالتنمية ،وهو ان الثقافة هي راس مال اجتماعي
ومصدر التنمية (.)Martin O’connor, serge latouche, 2005, p :39
فإيجاد مخرج الزمة التنمية الذي وصل إلشكالية العالقة بين الثقافة والتنمية ،يحقق بتبني مقاربة ترى في
الثقافة واقعا "داخل التنمية" ،فالمنطق الثقافي في تناوله كل ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي ،...من
آ
منطلق ان االزمة التي يمثلها التخلف هي في المقام االول ازمة مجتمع ،وان مشروع التنمية كي يحقق االمال
المرجوة منه البد ان يتخذ من الثقافة نقطة لبدايته ومصبا نهائيا له ،فعمق اإلصالح وجديته تتحدد بمدى
اخذه البعد الثقافي بعين االعتبار ،الن البعد الثقافي متضمن للبنى والتكوينات الفكرية والذهنية المنتجة
للسلوك والتصورات ،فالثقافة مجال التنمية االول ورافعتها.
المدخل الثقافي للتنمية يجعل الثقافة في قمة سلم االولويات ،على اعتبارها منبع التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ومحققة للتكامل بين مختلف عملياتها ،فالبعد الثقافي يوفر الظروف المساعدة لالفراد
والمجتمعات على النظر في ثقافتهم ،وإعادة اك تشاف هذه الثقافة وتذليل ما فيها من عقبات امام عملية
التنمية ،بالقدر نفسه الذي تشغل إمكانات هذه الثقافة للدفع إلى االمام بقوة ،والعمل على تنمية اإلنسان –
اداة التنمية وغايتها االولى -بحيث يمتلك من القدرات ما يجعله قادرا على تغيير محيطه االجتماعي وظروفه
االقتصادية نحو االفضل.
إن عالقة الثقافة بالتنمية تتحدد –على االقل -في ثالثة ميادين ()OCDE, 2005, p :9
اولها إثراء المعرفة اإلنسانية عبر تحقيق تراكم للمعارف ولوجهات النظر المختلفة حول العالم ،وفي هذا اإلطار
يكون للفنون وللنشاطات المرتبطة بها االهمية نفسها التي للعلم وللتقنية.
الميدان الثاني يتعلق بالعائدات االقتصادية واالجتماعية للثقافة في المدى المتوسط والبعيد ،والتي تبرز من
خالل مساهمة الفنون ونشاطاتها في خلق مناصب جديدة للعمل ورفع قيمة الدخل الوطني ،وكذا في تكريس
اهمية االبعاد التعليمة والحضارية في التنمية.
الميدان الثالث خاص بالتبعية التي تتيحها الثقافة لالفراد والجماعات وذلك عبر التاصيل لمعاني وقيم
االستقاللية والمبادرة والحرية ،وتنمية القدرة على التكيف مع تغيرات الحياة اليومية.
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وبهذا من الصعب الحديث عن التنمية بدون دور ومكانة للثقافة فيها ،فحالة التنمية ال تتحقق فعال إال
بالتمظهرات الثقافية والفكرية لها ،كون التنمية فعل ثقافي فهذا يستند إلى اعتبار الثقافة هي القاطرة التي تدفع
توجه التنمية ،وهي كذلك ركيزتها االساسية بما تحويه من جوهر إنساني واخالقي ،يجعل من التنمية طريقة
في السلوك والتفكير ،وطريقة في الحياة.
إن اي فعل تنموي ال يمكنه ان يكون بعيدا عن الثقافة ،فمن الثقافة تستمد التنمية المعنى والمضمون وكذا
الفاعلية.
الثقافة هي حاضنة القيم ومنشاتها ،وال تنمية بدون دور للقيم ،والن حالة التنمية تتحقق في "موقف جديد"
فإن التاسيس له يستلزم بالضرورة العودة لالنطالق من الثقافة ،فالتنمية تتم دائما داخل المجال الثقافي،
منه وإليه وبه.
وهذا ما يؤكده الشقين المكونين للحضارة ،إذ لها شق مادي يتمثل في التكنولوجيا والعمارة والتقنيات ،وشق
معنوي يتمثل في الثقافة بتجلياتها اإلبداعية واالدبية والفنية والنقدية.
ومن ثم تعد الثقافة من اهم العوامل االساسية التي تحقق التنمية فلم تعد التنمية االقتصادية هي التنمية
الوحيدة التي تشبع رغبات اإلنسان ،وتسعده ماديا وعضويا ،بل اإلنسان في حاجة إلى إشباع رغبات اخرى
اك ثر اهمية من تلك الرغبات المادية والغريزية ،مثل الرغبات العقلية والرغبات االدبية والفنية والرغبات
الروحية والنفسية ،وهذا ما توفره الثقافة اإلنسانية ،باعتبارها ثقافة المادية قائمة على اإلبداع والفن والدين
والفكر والفلسفة والعادات والتقاليد والطقوس واالعراف.
ويعني هذا ان الثقافة هي كل اإلنتاجات المعنوية التي تساهم في تنمية اإلنسان عقليا وذهنيا ووجدانيا
ومهاريا ،وبالتالي فهي اساس التنمية إلى جانب االبعاد االخرى مثل :البعد االقتصادي والبعد االجتماعي
والبعد البيئي.
وعلى هذا ال يمكن الحديث عن بلد حقق التنمية التي يسعى إليها ،إذا لم يحاول المالءمة بين هذه االبعاد
كا فة (االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية ،الثقافية) خاصة الثقافية منها.
وقد ادت القوى واالفكار والظواهر التي واجهت التنمية إلى بروز ثالثة تصورات حول عالقة الثقافة بالتنمية
وهي:
الموقف االول :يرى بان الثقافة تعرقل مسيرة تنمية الدول ،وتحول دون تقدمها بشكل إيجابي ،ومن ثم تصبح
الثقافة عائ قا امام تقدم بعض الشعوب ،خاصة إذا كانت العادات والتقاليد واالعراف هي السائدة ،وكانت تلك
التقاليد تؤثر سلبا على التنمية االجتماعية واالقتصادية.
الموقف الثاني :وهو موقف مناقض ،يرى ان الثقافة هي من العوامل االساسية التي تساهم في تحقيق التنمية
المستدامة ،وتطور االقتصاد بكل قطاعاته ،والرفع من اإلنتاج الوطني او القومي ،والبد من مراعاة هذا البعد
في مجال التخطيط والتدبير والتقويم ،ويعني هذا ان االولوية تعطى للبعد الثقافي على حساب االبعاد
والمكونات التنموية االخرى.
الموقف الثالث :وهذا الموقف هو راي تركيبي يؤمن بجدلية الثقافة والتنمية؛ اي ال يمكن فصل الثقافة عن
آ
التنمية ،فكل واحد يكمل االخر بطريقة بنيوية وعضوية وجدلية.
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آ
هذا وتتجلى اهمية الثقافة في ارتباطها بالتعليم واإلعالم والدين واالدب والفن ،وتساهم هذه اال ليات كلها في
تعبئة المجتمع ذهنيا ووجدانيا وحركيا ،وتطويره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وتحسين سلوك االفراد تجاه
ذواتهم واسرهم ومجتمعهم ووطنهم وامتهم وعالمهم اإلنساني ،وتغيير تصرفاتهم وممارساتهم وتطبيقاتهم
آ
العلمية التي قد تؤثر سلبا على التنمية مثل :تلويث البيئة وتخريب االثار ،والتبذير االستهال كي المتعلق
بالماكل والمشرب والطاقة ،واإلنفاق المالي المبالغ فيه...وفي الوقت نفسه ،قد تدفع الثقافة الفرد إلى طلب
العلم للحد من االمية ،والقضاء على كل تجلياتها ،سواء اكانت امية ابجدية ،ام إعالمية ،ام امية وظيفية ،ام
غيرها من االميات السائدة في عالمنا اليوم ،كما ان الثقافة سبيل للرفع من المستوى االجتماعي واالقتصادي
لالسرة ،وتحسين الدخل الفردي ،والحصول على فرص الشغل المناسبة ،وبناء مستقر سعيد.
خاتمة:
إن التنمية الثقافية اصبحت ضرورة يجب ان تؤخد بعين االعتبار في جميع المستويات (االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،)...نظرا الهميتها في تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
ورغم رفض االقتصاديين الهمية الثقافة إال ان اهميتها تفرض نفسها ،ذلك ان الثقافة توفر لإلنسان الجانب
الالمادي (الجانب المادي مرتبط باالقتصاد) المرتبط بالجانب االخالقي والروحي والوجداني والعقلي ،واهم ما
يؤكد ضرورة التنمية الثقافية ،عجز ارتفاع النمو االقتصادي وحده على تحقيق التنمية المرغوب فيها ،فالتنمية
تستهدف اإلنسان وكل ما هو مرتبط به كالتعليم والسكن والصحة؛ اي كل ما يمس اإلنسان على مستوى كل
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،لتحقيقها البد من مراعاة الشروط المادية والالمادية المرتبطة
باإلنسان.
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التراث الثقافي الالمادي كمنشط انتروبولوجي للسياحة الحموية - :حمة موالي يعقوب نموذجا-
Immatrial Cultural Heritage as an Anthropological Activity of TorismSPA : SPA of
MoulayYaacoub
بروحو نبيلة :طالبة باحثة في سلك الدك توراه ،مختبر :التراث الثقافي :التاريخ والذاكرة واإلنسان والمجال
واستراتيجيات التنمية.
آ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،المغرب.
مقدمة:
يعتبر قطاع السياحة قطاعا مهما في البنية االقتصادية للدول الحديثة ،له مردوده في الدخل الوطني ،لذلك
آ
تضاعفت االبحاث في االونة االخيرة حول موضوع السياحة واعتمدت عدة مقاربات لوضع المخططات التنموية
والتصاميم والمشاريع للزيادة في عدد الوافدين سنويا .ومن بين هذه المقاربات المقاربة السوسيو-
انتروبولوجية للسياحة ،فكانت المهام االولى عند السوسيولوجي واالنتروبولوجي السياحي البحث في تصورات
االفراد حول السياحة والعمل على تحديد العوامل االجتماعية والثقافية المتحكمة في النشاط السياحي.
والن المغرب يعتبر من الدول الغنية بما يعرف ب"المياه الحموية" ،التي صارت ركنا من اركان السياحة
الداخلية بهدف االستجمام واالستشفاء في الوقت نفسه ،فإننا سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على
ظاهرة االستشفاء بمياه المزارات الدينية تبركا باالولياء الصالحين ،وذلك بهدف الكشف عن العوامل
والتصورات التقليدية التي تلعب دورا كبيرا في تنشيط االعتقاد بقدرة مياه الحمة على العالج واالستشفاء
بالمنطقة ،وكذا محاولة تشخيص وتحليل الواقع الفعلي للممارسات الطقوسية للزائرين.
وتنتشر الحمات التي تشتغل بهذه المياه في اك ثر من منطقة ،منها منطقة موالي يعقوب التي تجود بتراث
شعبي غني ومتنوع ،من الحكایات الشعبیة إلى االغاني والمرددات واالمثال وقصص االولیاء وسیر الصالحین،
باإلضافة إلى انها منطقة خصبة تتنامى فيها معتقدات شعبیة متنوعة ترتبط بجمیع مجاالت الحیاة الیومیة
لالهالي ،وقد اخترنا قسما من هذه المعتقدات یتمثل اساسا في تلك المرتبطة بعنصر قداسة مياه "حمة موالي
یعقوب" ،وتسجیل ما یالحظ على هذه المعتقدات من خصائص وممیزات ،ثم وصفها ودراستها ،وقد مكنت
طبیعة البحث المیداني من االتصال بمجموعة من االفراد لجمع المادة القصصیة ،ومحاولة التوصل إلى حقیقة
المتخیل المائي بالمنطقة ،واعتمدنا لبلوغ هذه الغایات سبیلین :االول :االعتماد على ما ك تب من قبل
الباحثین والدارسین في ھذا المجال .الثاني :االتصال المباشر بافراد مجتمع البحث ومالحظة سلوكاتهم،
واستجوابهم ،ومشارك تهم في مختلف الطقوس والممارسات.
 -.1المقدس االوليائي وحركية الفضاء السياحي:
ا.منطقة موالي يعقوب فضاء القداسة والبركة:
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تختلف القدسية عن البركة في الثقافة اإلسالمية ،فالبركة عادة ما ترتبط باالرزاق واالوقات ،ويحيل على النماءوالك ثرة ،لكن الكرامة الصوفية تربط المقدس بالمبارك ،فتحمل بعض االمكنة دالالت دينية تخرجها من
جغرافيتها المعهودة وتدخلها في فلك المقدس "فتختبر الجماعة المؤمنة ،امام هذه القداسة ،اعمق مشاعر
اإلجالل والغبطة ،حيث تتصل بما يشير إلى االبدية والتعالي ،وتدخل عبر توسطات الجغرافية المقدسة تلك
في عالقة حميمية مع العالم العلوي ،حينما تتحول تلك الجغرافية إلى جسر يصل ما بين المؤمن وهللا ،بين
المرئي والالمرئي ،ما بين الغياب والحضور ،وما بين الزمان واالبدية" (شمس الدين كيالني ،2005 ،ص(.8
يتسم فضاء موالي يعقوب بعالقته الوثيقة باالولياء الصالحين ،عالقة جعلته يتحول ويك تسب صفات
جديدة بعد ارتباطه بهم ،هذا الفضاء الذي يتحول بعدما يسكنه الولي او يحضر فيه ،وتتبعه بركة وحرمة تمنع
من تدنيسه ويبارك من اعتنى به او اعتقد فيه ،او حتى استغله في اغراض الشفاء بنية التبرك ،فبمجرد ما يحل
الولي في مكان ما ،يصبح ذلك المكان مباركا.
وتجدر اإلشارة إلى ان ظاهرة تقديس االولياء بالمغرب بلغت درجة كبيرة من االنتشار ،حتى قيل عنه انه "بلد
المائة الف ولي" (بول باسكون ،1986 ،ص ،)96وان "ارضه تنبت الصالحين واالولياء كما تنبت االرض
الكال" (بول باسكون ،1986 ،ص.)96
ب .االولياء الصالحين بمنطقة موالي يعقوب وحكايات كراماتهم
حكايات كرامة الولي الصالح موالي يعقوب :إن قلة المياه في المنطقة موضوع الدراسة ،جعلت الماء
موضوعا للخوارق ومادة للكرامات ،فمياه الحمة لم تات عن طريق حفر االرض او من ينبوع ماء ،بل جاءت
نتيجة قوى خارقة لبطل شجاع او بركة ولي صالح.
ففي الرواية الشفوية المستقاة من الميدان نجد ان حمة موالي يعقوب التي توجد بقرب مدينة فاس منسوبة
للسلطان يعقوب المنصور الذي رصد لها عفريتين يوقدان عليها إلى االبد ،وان حرارة مائها بسبب اإليقاد ،وان
الشفاء يحصل للمستحمين إنما هو ببركة يعقوب المنصور ،وله زوجة او بنتا اسمها شافية اشتقاقا من لفظ
الشفاء الحاصل بتلك العين.
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إن هذه الخرافة الشعبية التي تنسب إلى الحمة ال شك تعود إلى عجز العامة عن فهم خروج الماء من هذا
المنبع ساخنا ،مما دفعهم إلى تفسير ذلك بوجود الجن والعفاريت في هذه العملية ،وان استعمال اسم
السلطان في تسخير العفريت مناسب ،الن اسمه يعقوب اوال وهو اسم الولي صاحب الحمة وهو الذي يملك
القوة والسلطة على الناس في البالد ثانيا ،فلماذا ال يملكها على الجن والعفاريت كذلك؟ وهو اولى بتوفره على
البركة والمكرمة للشفاء والعالج من االمراض الجلدية.
وتفيد هذه الرواية ايضا ان حمة موالي يعقوب كانت موجودة منذ عصر الدولة الموحدية وخاصة في عهد
السلطان يعقوب المنصور الموحدي الذي تولى عرش المغرب ما بين 580 :و  595هجرية (الموافق-1184 :
 1199ميالدية) ،اي ان عمر منبع حمة موالي يعقوب هذا يتجاوز ثمانية قرون كحد ادنى ،وال نعلم بالضبط
عمر منبع هذه الحمة قبل هذا التاريخ ،لكن من المؤكد انها كانت موجودة ،وان الناس كانوا يعرفون اهميتها،
وعلى بينة من فوائدها وعالجها لمجموعة من االمراض كالجرب وغيره.
وتقول رواية اخرى" :إن موالي یعقوب رجل صالح ،مغربي االصل هو یعقوب بن االشقر البهلولي من قبیلة
بني بهلول المتفرعة عن قبیلة زناتة ،اتخذ من هذه الشعبة خلوة للصالة والتعبد ،بجوار هذا المنبع المائي
الساخن الذي كان یساعده على الوضوء واالغتسال ،على غرار االولیاء الصالحین الذین كانوا یلجؤون إلى
الجبال والمغارات والشعاب ،لیختلوا للعبادة ،بعیدا عن لغط الناس وإزعاجهم ،وھروبا من ملذات الدنیا
ومغریات الحیاة .وهكذا ظل في خلوته هاته عقودا من السنین ،ثم غادر موالي یعقوبهذه الشعبة ،من دون
ان یعثر له على اثر ،فاتخذ الناس الذین كانوا یزورونه للتبرك والتعبد معه مكان إقامته مزارا یزورونه كما كانوا
یفعلون وهو حي بین ظهرانهمم .وقد غادر موالي یعقوبهذا المكان ،حسب هذه الروایة ،بعد وفاة ابنته اللة
شافیة التي كانت تخدمه وتعیش معه ،فلم یعد یستطیع الصبر على فراقها ،بعد انتقالها إلى الرفیق االعلى،
وقرر المغادرة ،ومع مرور السنین تحول مكان إقامته اثناء حیاته إلى مزار للتبرك ،وبنى الناس في هذا المكان
ضریحا لیكون رمزا له" ( المخبر عالل 57 ،سنة ،امي ،جماعة موالي يعقوب).
إذا كانت جثة موالي یعقوب غیر مدفونة بالضریح حسب هذه الروایة ،فإن برك ته  -حسب اعتقاد الناس -
موجود ة بالمكان الذي كان یتعبد فیه ،فتشبث الناس به رغم مغادرته لهم ،وجاءوا به في مخیالهم إلى هذه
الشعبة ،لیبقى بین ظهرانهم ،جازمین ان جثته قد دخلت إلى هذا الضریح ،النه هو مرقدها الطبیعي ،كما
كان هذا المكان إقامة لصاحب الجثة اثناء حیاته ،الن جثة االولیاء في مخیال ھؤالء ،ترقد في المكان الذي
آ
عاشت فیه حیاتها ،تاتي إلیه حتى ولو قضى اجلها في مكان اخر ،هكذا اصبح هذا المكان یدعى موالي
یعقوب ،واخذ یتسع شیائ فشیائ إلى ان ترسخ في اذهان الناس ،وارتبط لديهم بالبركات والمعجزات ،وبالشفاء
والعالج ،حیث صادف بهذا المكان وجود منبع عین ساخنة التي استعمل الناس میاهها لالغتسال واالستشفاء
من االمراض الجلدیة خاصة.
ت -حكایات كرامة اللة شافیة :اختلفت الروایات حول اصول اللة شافیة ،كما اختلفت حول طبیعة العالقة
التي تربطها بموالي یعقوب وحول سبق وفاتها عنه؛ لذلك من الصعب الحسم في تصدیق روایة معینة على
حساب الروایات االخرى ،والخبر الثابت في الروایات كلها ،هو ان اللة شافیة امراة صالحة من االشراف ،لها
كرامات ،ذاع صیتها في المغرب ،وجاءها الناس من كل فج عمیق قصد التبرك ،ومدفنها في نواحي مدینة
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فاس ،مع ضریح موالي یعقوب ،قرب حمته .والتراث الشعبي المغربي یؤكد بدوره صالح هذه المراة ووالیتها
من خالل االغنیة الشعبیة التي یرددها ابناء المنطقة:
َ
"إ ِْیه َی ْار ِبي َال لة َش ْاف ْیة
َ
َ
َال لة َش ْاف َیة َال ْت ْش ِفي ل ْع َدا ِف َّیا
َیا ْربي ج ْ
یت ْل َّز ْاو َیة َال ُمو ْل ْح َب ْ
اب ْع ِل َّیا
ِ ِ
ُس ْور ُك ْم َعا ِلي َإلى ْعی ْ
یت ْع ِل ْیه َن ْت َس َّن ْد َال َّلة َش ْافیةَ
ِ
اص َح َابا ْم َق ْام ْس ِّی ْد َنا ُم ْح ِّم ْد َیا ُص َحابةَ
َی ُ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِإ ْیه َی ْار ِبي َال لة َش ْاف ْیة َال لة َش ْاف َیة َال ْت ْش ِفي ل َع َدا ِف َّیا"
ویؤكد صالحها ايضا من خالل الحكایات التي تروى عنها ،حيث يقول سكان المنطقة "انها بنت لم تتزوج،
هربت إلى الجبل النها كانت خائ فة من جبروت والدها المولى يعقوب النه اراد ان يزوجها ضدا على
إرادتها"(المخبرة رحمة 59 ،سنة ،امية ،جماعة موالي يعقوب)
في حين تؤكد رواية اخرى ان اللة الشافية كانت البنت الوحيدة للمولى يعقوب ،وهبت حياتها لخدمته حتى
توفيت ،ودفنها و الدها في قمة الجبل ،وغادر القرية متجها إلى بالد الشام من شدة حسرته وحزنه على
ابنته(.المخبرة وردية 47 ،سنة ،منظفة بفندق ،جماعة موالي يعقوب)
ومنه يمكن القول إن حضور اللة شافية في الحقل التداولي للمقدس االوليائي ،حضور مكمل (إكسسوار)،
فهي تحضر كبركة ثانوية وتدبير هامشي لإلبراء والعالج ،ولست ادري ما السر الذي جعل الناس يدفنون موالي
يعقوب في اسفل الهضبة التي ينبع منها الماء الساخن ،بينما دفنوا ابنته في قمة الهضبة المقابلة لهضبة موالي
يعقوب؟
لكن المخیال الشعبي لم یعجز عن نسج مجموعة من االساطیر من اجل اإلجابة عن االستفهام السابق،
وإحاطة المكان بهالة من القدسیة والغرابة في الوقت ذاته ،وهذه االساطیر حاضرة في الذاكرة الشعبیة لساكنة
موالي يعقوب ،وترى انه عند وفاة المولى يعقوب دفن بجانب حمته حتى تظل برك ته حاضرة في مياهها للتبرك
والشفاء ،ولما ماتت ابنته دفنت في قمة الجبل لكي تبقى حارسة للمكان من فوق ،كما كانت قيد حياتها
تحرس والدها وتخدمه حينما كان مريضا ،ولما كان منشغال بعبادة هلل.
ج -المنفى المجالي :إن الوالية تحتمل بعدا احتجاجيا في غالب االحيان ،يظهر ذلك من خالل "اختيارها
المجالي" الذي ينحصر في الهامشي والعلوي ،وكل ما يدير له الناس ظهورهم ،او يبدون تخوفا من االقتراب
منه ،وبذلك فهذا "االختيار المجالي" يؤدي وظائ ف عديدة نذكر منها اربع على االقل:
الرفض :عندما يختار الولي الصالح قمة الجبل او هامش المدينة ،او مقابرها المطلة على البحر ،فكانه يريد
تاكيد رفضه للقائم في المركز ،وهجرته لخيراته الرمزية والمادية ،موثرا االنتماء إلى عالم الك فاف والنذرة( ،عبد
الرحيم العطري ،2014 ،ص  ،)42فاغلب الصلحاء في المغرب والمشرق اختاروا "البعد" و"الغربة" جوابا على
ما عرفته مجتمعاتهم من سوء احوال سياسية.
المخاض :كل تجربة صالح تتاسس في البدء على وجوب القطيعة ،فاالنفصال يثمر االتصال ،ذلك ان
االنفصال عن الدنيوي ،هو ما يمهد لالتصال بالقدسي.
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التعالي :يدل المجال واختياره على رغبة اثيرة في االنتقال من االرضي إلى السماوي.
اللقاء :الجبل في قمته ،هو نهاية لالرضي صعودا نحو السماء ،وهو ما تؤديه الصوامع ايضا من حيث الداللة،
آ
آ
فهي اخر نقطة ارضية علوية او اخر عالمة مجالية في اتجاه السماء ،وبها يتحقق اللقاء مع القدسي(.عبد الرحيم
العطري ،2014 ،ص .)42
ومن ثم ،فمجال الوالية هو حمال اوجه متعددة ،إنه مجال ناطق يعلن مواقف وتمثالت للفعل االوليائي
والتفاعل مع المحيط ،كما انه يؤسس لمراتب الوالية وامتداداتها الطقوسية ،نحو المقدس المتعالي عن
المدنس والدنيوي.
ويمكننا إلى جانب تحليل سوسيولوجية تعاطي الفضاء ،االستئناس بتامل اك ثر انتربولوجي ،يعالج قيم
المتخيل المرتبط بالفضاء والطبيعة ،فما يشد الزائر ويجذبه إلى هذا الفضاء السياحي هو ما يحمله في مخيلته
من معتقدات واساطير حول الجبال والمرتفعات ،تضفي على المكان هالة من الرهبة والقدسية ،الن «اإلنسان
آ
العقالني وحده تجريدي ،ال نصادفه ابدا في الواقع ،إذ ان كل كائن بشري مكون في االن ذاته من نشاط واع
ومن تجارب ال عقالنية ،الن محتوى وبنيات الالوعي ،تقدم تشابهات مبهرة بالصور والوجوه االسطورية»
( ،)Mircea Eliade,1965, p 26فالعلو مفهوم روحي ،كما يعبر عن ذلك بشكل جيد "ج.ب.جوف" ،حيث
"تبدو الجبال وكانها تعلمنا االخالق" ،) Pierre Jean Jouve, 1948, p 37(.إذ يعبر رمز الجبل في مختلف
الشعوب ،عن لقاء بين السماء واالرض ،وغالبا ما يقود إلى المقدس في ذاكرة الناس ،حيث تظهر بالضبط قوة
الكوني قاهر اإلنسان ،ومن ثم نشعر بهيمنة عظمة وجمال الموقع السياحي.
تحظى الجبال في المجتمع المغربي بمكانة بارزة ،وما دفن اوليائهم في قمم الجبال الشامخة العالية إال خير
مثال على ذلك ،فالجبال مقدسة كاالولياء ،و"الجبل احد محاور الكون او االداة التي تسمح إلنسان االرض
باالتصال بالكائن او الكائنات العليا"(خليل احمد خليل ،1986 ،ص  )56وهذا ما يؤكده الموروث الشعبي من
خالل المرددة التالية:
ْ
َ"يا ْج َب ْل ِالعل ْم
َيا ْج َب ْل َّالز ْه َرة
َا ُم َ
وال ْي َي ْع ُق ْ
وب
َيا َغا ِني َّالز َّو ْار"
انطالقا مما سبق ،يرمز الجبل إذن إلى القمة والمركز ،كبعدين مساعدين على فهم كيفية تجسيد المتخيل
لصور العلو ،لهذا يقترن الجبل بفضائل العلو الفيزيقي واالخالقي والروحي ،وكذا بإحساسين مهيمنين هما:
القوة في مواجهة الذات والعالم ،وتعبر عنها إرادة الغبطة الخاصة بالتسلق وتحدي العلو ،اما الثاني فهو
اإلذالل والقلق امام العظمة والخشية من السقوط.
كما ان الجبل يحيل ك تمثيلية عقلية على قطبين :الفتراضه من جهة عوالم المعدن والصلب ،حاثا على
مناجات المطلق واالبد ،وتحاشي الخوف من الموت ،ومن جهة اخرى يقوم باستدعاء رمز المركز بمفاهيمه عن
خفايا المقدس ،وتقترن الحالة االخيرة بفكرة الصفاء ،واستحضار شعور االمتزاج بالطبيعة ،واستشعار توقف
الزمن لرغبة السائح في ان يحيا ككائن ،بمستقبل فارغ ال يتطلب اك ثر من امتالئه بعناصر جديدة لكنها
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خفية ،لعدم رغبته في االصطدام بثقل االشياء ،التي تعيق تحليقاته ،لقيامه عبر نوع من التفكير السحري،
بالجمع بين العلو والعظمة الروحية.
وإن الولي في انقطاعه ومنفاه االختياري ،يعلن رفضا واضحا للدنيوي والسياسي ،كي يؤسس ويغذي برك ته
ويثمر كراماته ،فهو يتفرع لبناء "شرعية االوليائية" ،والتي ال تتاكد إال بعد طول اشتغال ،وعديد مقدمات
ومبررات ،فعليه ان تفيض برك ته على من حوله ،وان تلوح كراماته التي تبرر االعتراف وتشرعن لقب الوالية
والصالح ،وإال فإنه لن يحظى إال بالقاب محدودة الفعالية والمكانة ،في سوق التبادالت الرمزية.
.2طقوس االستشفاء والزيارة بموالي يعقوب
ا.طقوس الزيارة لضريح موالي يعقوب :إن الزيارة كممارسة ترددية على المجاالت المقدسة ،وفي مقدمتها
اضرحة االولياء ،تشير إلى "عادة اجتماعية" تتخذ طابع الضرورة بالنسبة للمجموعة ،باعتبارها مؤشرا داال على
االنتماء إليها ،وتاكيدا على احترام تقاليدها و"قوانينها" الرمزية.
وضريح موالي يعقوب يقصده الزوار باستمرار ،طلبا لبرك ته ،وياتون إليه محملين بالهدايا التي هي في
غالبيتها عبارة عن شموع ،الن اهم طقس في زيارة ضريح موالي يعقوب يظل هو اإلنارة عن طريق إشعال
الشموع ،فالدخول إلى الضريح يقتضي شراء "قرطاس" من الشمع ،يسلم بعضه او كله إلى القيم على
الضريح ،مع الحرص على إشعال شمعتين او اك ثر ،فعبارة "هللا َي ْش َع ْل َض َّو ْك" تظل هي المامولة في
استراتيجية هذا الطقس« ،فإنارة مقام الولي ،هي طلب رمزي للمساعدة على االستنارة وتيسير عقبات الطريق»
(عبد الرحيم العطري ،2014 ،ص .)118
والشموع عند مختلف الشعوب تعبر عن النور الذي يخرق الظلمة ،والنور هنا ليس ضياء فقط ،بل قد يكون
حال لمشكلة ،او فرجا الزمة ،او عالجا لمرض ،او قضاء لدين ،او امال بعد ياس ،لذلك تستعمل الشموع في
المساجد واالضرحة ،بل حتى في الكنائس المسيحية ،والبيع اليهودية ،وفي معابد الديانات الوضعية،
كالبوذية والهندوسية والمجوسية والوثنية ،إنه الموروث المشترك لدى البشرية كلها ،رغم اختالف معتقداتها،
وتنوع دياناتها ،لتبقى الشموع رمزا للنور والضياء واالمل في مواجهة الظالم واالنغالق والياس.
لذلك كان نصيب موالي يعقوب من الهدايا هو الشموع ،واحيانا يكون "ديكا" من الدجاج يذبح بباب
الضريح ،او "ثوبا" لكساء الضريح او مبالغ من النقود يلقى بها في صندوق الضريح ،وناذرا ما تكون الهدية
"كبشا" ،واكبر هدية كانت تقدم إلى موالي يعقوب ،هي الثور ،كان ياتي بها اصحابها بمناسبة الموسم السنوي
الذي كان يقام لهذا الولي الصالح .فالولي باعتباره شخصا ربانيا إلى هذا الحد او ذاك يتلقى الهبات او القرابين
آ
ويمنح بالمقابل الرخاء للناس ،لكن الشر واال لم اللذين طردا ،والذنب الذي تم التك فير عنه بالهبة ،ما مالها؟
إنها في المعتقد البدائي تتركز في الولي نفسه ،باعتباره بدال لال لوهة ،وهذا ما يؤكده إدموند دوتي في نظريته
آ
"الغوث" ،حيث «يسمى غوثا اكبر ولي في مرحلة معينة ،وهو يتقاسم مع اولياء اخرين حظوة تحمل جسده
آ
لكل ما يمكن من تخليص اتباعه من اال الم والشرور»(إدموند دوتي ،2011 ،ص .)106
والمجاالت المقدسة هي مجاالت متعالية ومفارقة ،إنها تستوجب التقديس ال التدنيس ،سواء تعلق االمر
بالقباب او االضرحة او االحراش ،والكراكير ،فإن "الحرم" يسري على هذه المجاالت ،والفرد/الزائر كباقي افراد
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المجموعة يفترض فيه وفيهم ،إنتاج "قداسة" المجال وإعادة إنتاجها باستمرار ،عن طريق طقوس التبرك
والتقديس والزيارة.
وزوار موالي يعقوب ال يحيدون عن عملية إنتاج هذه القداسة حسب ما اورده الطبيب إدموند سوكريت في
ك تابه " "Les sept printemps de Fesعند وصفه طقوس الحج إلى موالي يعقوب ،على اعتبار ان الزيارة
تعني الحج لغويا ،بل إن زيارة االضرحة والمواسم ،يتم تمثلها اجتماعيا على المعنى نفسه« ،إنها (حج رمزي)
تتم االستعاضة بها عن الحج إلى مكة ،ما يجعل منها (حجا للفقراء)»(عبد الرحيم العطري ،2014 ،ص ،)18
ويجري تدبير الزيارة وفق سلوك طقوسي يمتح من دائرة القدسي ،بحيث يصير الطقس دائرا في فلك القدسي
والديني ،ومشيرا إلى تعالق قوي بينهما ،فعن طريق التمسح بقبر الولي او الثوب المغطى به يستعيد الزائر
طقس التمسح بالكعبة والحجر االسود ،وهو ما ينطبق ايضا على الطواف بالقبر.
يقول سوكريت ان الزيارة كانت مفضلة يومي السبت والخميس النهما يومين مقدسين ،في حين تكون غير
محببة يوم االربعاء النه يوم مخصص للجن ،وعلى الزائر ان يخلع نعليه ويمشي حافي القدمين لكي ال يدنس
المكان ،باإلضافة إلى تقبيل الجدران سواء جدران الضريح او جدران الحمة االستشفائية( Edmond
 ، )Secret,1990 ,p 81وترديد العبارات التالية:
"الز َي َارة هلل َا ُم َ
ْ
وال ْي َي ْع ُق ْ
وب
ارت ُم َ
َيا َم ْن ْع ِل ْيه ْب ْز َي ْ
وال ْي َي ْع ُق ْ
وب
ْ
َد ِاو َينا َيا َع ْز ل ْم َغ ْار َبة َا ِس ِيدي َب ْن َم ْن ُص ْور
َْْ ْ ْ ْ َ
يك ال ُد ْوزَنا
ولعار ع ِل
َا ْل ْم َد ِاوي ُك ْل َع ْايباَ
ِس ِيدي َب ْن َم ْن ُص ْور ْل َع ْار ْع ِل ْ
يك َال ُد ْوزَنا
ِس ِيدي ج ْ
يت ْن ُز ْور"
ِ
ويضيف سوكريت ،إن الزيارة ال تك تمل إال بصعود الزائر إلى ضريح اللة الشافية وتكبد مشاق صعود الجبل
الشديد االرتفاع والوعر المسالك دون النظر إلى االسفل مع الضرب باداة حديدية في االرض من اجل إبعاد
الجن ،وعلى طول الطريق توجد العديد من اكوام االحجار التي وضعها الزوار في شكل اربعة او ستة احجار
الواحدة على االخرى في شكل هرمي يلزم الحذر من اسقاطها ،الن ذلك يعتبر فاال سيائ( Edmond
.)Secret,1990 ,p 81

قبر اللة الشافية ،حوله يطوف الزائرون خالل االربعينيات من القرن العشرين
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وباإلضافة إلى إشعال الشموع والفتائل ،وتثبيت خرق االثواب على احجار القبر ،كان على الزائر ان يقوم
بالطواف حول القبر سبع مرات حافي القدمين من اليمين إلى اليسار كما يتم عادة في الحج خالل الطواف
بالكعبة المشرفة ،ففي الحج عند المسلمين شعيرة معروفة تتمثل في الطواف حول الكعبة ،ذلك ان الحاج
مطالب بالطواف حولها سبع مرات متوالية جريا ،من غير تجرد من اللباس ،طاهرا ،وعليه ان يكون في طوافه
على يمين الكعبة ،وهذا الطقس يقوم به الحاج ثالث مرات ،عند وصوله إلى مكة ،ويوم عيد االضحى ،وقبل
رحيله عن مكة ،ويعتبر طواف الوداع اختياريا.
وبعد الطواف االخي ر يتم الدخول إلى الضريح وبعد تقبيل الجدران يتم التوجه نحو ثقب يوجد بالقرب من
قبر اللة الشافية حيث يجب على الزائر ان يركع واضعا يديه خلف ظهره وينحني ليقبل جدار الفوهة ،ثم يقوم
بإشعال الشموع والتضرع والدعاء للولية الصالحة بتعجيل الشفاء ،وقبل مغادر الضريح يقوم الزائر بوضع
بعض النقود في الصندوق او ما يسمى ْ
"بالر ِب َيعة"(.) Edmond Secret,1990 ,p 81
ومنه يمكن القول ان التمسح والطواف كطقس مؤسس ومبرر للزيارة يرمي إلى جني ثمار بركة الولي
واستدخالها إلى الذات لضمان حلول ممكنة ،عن طريق التقبيل واللمس والتمسح ،وتمرير اليد التي قامت
بجني البركة على سائر الجسد ،إنها الرغبة في االمتالء والتشبع بالبركة.
ب.االستحمام بالحمة

صهريج موالي يعقوب الرجالي سنة 2003

يتوفر موالي يعقوب على حمتين :حمة تقليدية وحمة عصرية :االولى تتكون من مسبحين ،االول للرجال
والثاني للنساء ،وباإلضافة إلى هذين المسبحين ،يوجد حمام عصري (البانيو) ،اما الحمة العصرية فهي بمثابة
مؤسسة طبية حرارية تحتوي على قاعات مخصصة للتريض والتدليك والحمام البخاري وفق معايير استشفائية
دولية؛ وسنقف هنا على الحمة االستشفائية التقليدية لما تك تنزه من رموز ودالالت ترتبط بالمتخيل االجتماعي.
يجلس المستحم على درج الصهريج ،ويصب على جسمه الماء الساخن بيديه شيائ فشيائ حتى يالف جسمه
حرارة الماء ويتكيف معها ،ثم بعد ذلك يتجه إلى منبع الصهريج ،الذي كان يصب من اعلى ،وموضع المنبع
اشد نظافة ولكنه اشد حرارة كذلك ،ويردد مع المستحمينَ ":بار ْد ْو ْس ُخ ْ
ون َيا ُموال ْي ْيع ُق ْ
وب" ،هذه الجملة
ِ
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خيط يربط مباشرة الزائر المستحم بالولي الصالح "موالي يعقوب" ،صاحب الحمة ،طلبا للبركة واالستشفاء،
وفي نفس الوقت طلبا للتخفيف من حرارة الماء ومن شدة تاثير سخونته على الجسم ،فهذه الجملة عندما
يصيح بها المستحم ،توحي له باالطمئنان النفسي ،وتسمح له باالسترخاء الجسدي ،وهو مدرك من حيث يعي
او ال يعي ان "موالي يعقوب" سيتولى تكييف شدة حرارة الماء بما يناسبها من تبريد ،تلبية لندائه ونداء باقي
المستحمين.
ْ
ِّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
وبين الحين والحين يعلو احد االصوات "العاش ِقين ِفي الن ِبي ص ِليو ع ِليه" ،فيجيبه المستحمون:
ِّ
"الل ُه ْم َص ِِّلي ْع ِل ْ
يك َا َر ُس ْول هللا
ْاج َن ْان ْالن ِبي ْاع ِظ ْيم
َ
الج َّنة َّ
للص ْاب ِر ْين
َّالنار ْلل َق ْو ْم ْ
الكاف ِر ْين
هللا َي ْن َع ْل ْال َخ ْاي ِن ْ
ين"
ثم يتبعون ذلك بالتصفيق والتكبير والتسبيح والتهليل ،وبالنداء على االولياء الصالحين وفي مقدمتهم
"موالي يعقوب" صاحب المكان ،و"موالي إدريس االزهر" صاحب فاس المجاور.
آ
والمالحظ انه في اخر مقطع لهذه التصلية على الرسول ،يقول المستحمون فيها ":هللا ينعل الخاينين" ،وفي
ذلك إشارة إلى االستعمار وخونة الوطن ،فيربطون خيانة الوطن بخيانة الدين ،والذي يتعاون مع االستعمار
فهو يخون دينه ووطنه في نفس الوقت.
هذه التصلية خاصة بالرجال اما النساء فيرددن:
الس َال ْم ْع ِل ْ
ْ
"الص َالة ْو ْ
يك َيا َر ُس ْول هللا
َال َج ْاه َّإال َج ْاه َس ِِّي ْد َنا ُم َح ِِّم ْد
هللا ْم َع َّ
الج ْاه َالعا ِلي"
آ
ويخللن كل ذلك بالزغاريد المرتفعة والتصفيقات الحارة ،وبموازين اإليقاعات التي تختلف من لحن إلى اخر،
والغريب ان اصوات النساء الناعمة كانت ترتفع كلما ارتفعت حناجير الرجال الخشنة ،وكان المنافسة قائمة
بين الجنسين ،من دون تنظيم وال تحكيم ،او انها محاولة منهن إلثبات الذات ،واستعراض القوة ،او هو
القيام باستفزاز انثوي ضد الذكور ،او هو حوار مع النفس إلنعاش الذات ،او هي انفجارات تلقائية ،وفي جميع
االحوال ،فإنها سنفونيات فنية عفوية وطليقة ،من دون ْتن ِويط ،وال قيود الموازين ،وال قواعد مقامات
آ
اال لحان ،إنه فن ادم وحواء ،عندما ينطلق كل واحد منهما متحررا من قيود اللباس ،ممارسا حريته في الهواء
وعلى الماء ،في استرخاء وإبداع.
آ
وفي بعض االحيان ينطلق صوت اخر يشدو بالحان االغاني ،ويتجاوب معه باقي المستحمين ،او تصيح
جماعة بصوت واحد مرددة اهازيج شعبية من الموروث الثقافي الغنائي للمغاربة ،إما باللهجة العامية
المغربية ،او بإحدى اللهجات االمازيغية ،او من الموروث الكناوي ،وكان حمة موالي يعقوب تصهر بحرارتها
مكونات اصل اإلنسان المغربي بكل عناصرها العربية واالمازيغية
واإلفريقية ،فينعكس ذلك في اهازيج المستحمين بها.
133

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

صهريج موالي يعقوب الرجالي خالل أربعينيات
القرن العشرين

المركز الديمقراطي العربي

واالستحمام بحمة
موالي يعقوب ،ال يكون
في صمت وهدوء ،بل

يكون في هرج ومرج ،وفي غناء وطرب ،وبإيقاع وتصفيق ،يختلط فيه الموروث الديني واالجتماعي ،بكل
تناغم وتفاعل ،وكان المستحمين يريدون تلطيف اجواء حرارة الماء ،باجواء الطرب والغناء.
وإذا كانت اجواء االستحمام والسباحة في صهريج حمة موالي يعقوب ،لها طابع متميز ،ممزوج بسحر الدين
والفن والتراث ،يترك متعة في النفس ،وصورا في الخيال وانشراحا في القلب ،وإثارة في العواطف ،فإن بعض
آ
المناظر التي كانت تشاهد داخل المسبح قد تترك في النفس اثارا محزنة وجروحا مؤلمة وخدوشا عميقة ،إنها
مناظر االمراض الخطيرة البادية على اجسام بشرية؛ امراض مثل الجذام والبرص والجرب وما كان يعرف بمرض
الطير وقروح الجلد التي ال يتوقف سيالن صديدها ودمها وقيحها التي تتساقط منها الديدان ،إال ان الناس كانوا
يتعاملون مع هذا الوضع بشكل عاد فليس هناك اماكن يعزل فيها المرضى وليس هناك تافف او تبرم او تكبر،
تستحم هذه االجسام المنهكة بجانب االجسام السليمة وبجانب اجساد االطفال الغضة في عناق مع الماء
الساخن،وال يفوتنا ان نشير هنا إلى ان الناس يستحمون طيلة االسبوع بنفس المياه الملوثة دون ان يتاففوا
من ذلك ،وال يتم غسل حوضي االستحمام الرجالي والنسائي إال ليلة الخميس من كل اسبوع ،ليتم تجميع
الماء النقي والساخن جدا ليوم الجمعة ،ويرجع تفسير اختيار هذا اليوم في نظرنا إلى كون االغتسال كل جمعة
سنة في اإلسالم يثاب عليها المرء واالغتسال ال يكون إال بالمياه الطاهرة ،لذلك كان بعض العارفين يغتسلون
صباح الجمعة حيث لم يكن الماء قد اختلط باجساد مريضة او سليمة.
ونظرا لجهل الناس ،وقلة معرفتهم بالوقاية وحفظ الصحة ،فقد كان بعضهم يعتقد ان بركة موالي يعقوب،
تلعب دورها في حماية الناس بعضهم من بعض ،وان لمياه الحمة برك تها هي ايضا تقي السالمين وتشفي
المصابين وتقتل الجراثيم ،وتحول دون انتقال العدوى.
فالبركة هي القوة المقدسة والخيرة التي يتشبع بها الولي والتي تطلق إشعاعها خارجه في كل ما يحيط به ،إنها
حسب إدموند دوتي «التاثير اإليجابي السعيد للولي على كل ما يدور حوله»(إدموند دوتي ،2008 ،ص،)300
فالبركة ليست مجرد مفهوم ديني وإنما هي عقيدة دينية باكملها ،وهي «تعني ان المقدس يتجلى في العالم كهبة
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إلهية وقوة يختص بها اناس معنيون دون غيرهم»(عبد الغني منديب ،2006،ص  ،)59فالولي الصالح يمتلك
البركة بنفس الطريقة التي يحصل بها الناس على القوة او الشجاعة او الجمال او غيره من الصفات الموهوبة.
ومنه فإن المياه المحيطة بالضريح تمتلك ايضا هذه البركة كما هو الشان بالنسبة «للصهريج الذي يوجد
بالقرب من ضريح سيدي التركي بسال الذي اصبح حماما يحمل اسم سيدي التركي تؤمه من داخل وخارج
المدينة ،اعتقادا في برك ته وفعاليته في تيسير الزواج وطرد العكس والتابعة»(عبد الرحيم العطري،2014 ،
ص  ،)84من تم ايضا التقديس الذي يحظى به ماء حمة موالي يعقوب الذي ينسب إلى هذا الولي.
وكما سبق واشرنا إلى ذلك فإلى جانب بركة موالي يعقوب التي تلعب دورها في حماية الناس بعضهم من
بعض ،فإن لمياه الحمة برك تها ،فهي ايضا تقي السالمين ،وتشفي المصابين ،وتقتل الجراثيم وتحول دون
انتقال العدوى.
غير ان اختالط المرضى بالسالمين في حوض ماء واحد ،يستحمون فيه جميعا ،في وقت واحد ،ال يقره شرع
هللا ،في مختلف الديانات السماوية ،وفي مقدمتها الشريعة اإلسالمية ،فقد امرنا هللا تعالى اال نلقي بانفسنا إلى
التهلكة ،وامر اإلسالم بالوقاية ،بل جعلها خيرا من العالج ،وامرنا بعزل منطقة االمراض الخطيرة المعدية،
وبعزل المرضى المصابين باالمراض الخطيرة المعدية ،حفاظا على ارواح الناس وعافيتهم ،النها امانة من
خالقها ،وضعها بين يدي اإلنسان ،وجعله امينا عليها ،كما شدد على عنصر الطهارة كما وسبق ان اشرنا إلى
ذلك في الفصل االول عندما تناولنا عنصر الماء في اإلسالم.
ولعل حرارة الماء وسخونته الشديدة ،وقوة ملوحته ،ونسبة الكبريت الزائدة فيه ،باإلضافة إلى عناصر
معدنية اخرى ،واالشعة الفيزيائية التي تحتويها هذه المياه المعدنية ،هي التي كانت تتولى حماية المستحمين
السالمين من العدوى ،حسب ما كان يبدو لنا في الظاهر ،وال ندري ما كان يقع في الخفاء ،فلربما يكون بعض
السالمين قد اصيبوا بامراض ،وال نعلم عنهم شيائ.
خاتمة:
يعيش المغاربة ،مثلهم في ذلك مثل السواد االعظم من الشعوب ،في ظل العديد من انساق االعتقاد:
فهناك مجموعة متنافرة من الممارسات الطقوسية السابقة على التوحيد ،والدين المنزل – اإلسالم -واحترام
العلم الحديث ،والتنافر ِِّ
البين لهذه المجموعات العرفانية ( )gnosiquesال يطرح بالنسبة لكل مالحظ
خارجي ،او بالنسبة لكل اولئك الذين قد ينزوون داخل واحد من هذه االنساق الجزئية الثالثة ،ا َّي مشاكل
على مستعمليه ،وقد يندهش المغاربة ك ثيرا – في معظمهم  -لو سمعوا انه من الممكن ان يوجد تنافر ،بل
تناقض او منافاة ،بين هذه العوالم المفهومية او اإليديولوجية المختلفة ،وعلى عكس ذلك ،فإن باب المعرفة
والفعل بالنسبة لالغلبية العظمى من الناس يمكن ان يرمز إليه بقوس تستند عتبته على العالم المحسوس
مباشرة ،ويجسد عموده االيسر مجموع المعارف االختبارية ،وااليمن متن المعارف التجريبية ،كما يمثل
منحنياه تبحر الباطن شماال والظاهر يميناِّ ،
ويتوج كل هذا ويلحم بين عناصره ،مفتاح قبة اإلسالم ،مبدا كل
ِ
"لوغوس" ومنتهاه ،لكن ما ان ينقص واحد من هذه العناصر حتى يتهاوى الكل ،وتغدو بالتالي من غير
فعالية.
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ورغم ان الدين المنزل ،المشروع والشرعي ،هو المحك االخير لكل معتقد ابتداعي او لكل تجديد عصري،
ِّ
نذكر مع ذلك بالخلفية اال ك ثر ظالمية وغموضا ،التي تتعايش مع
وهو تفسيره وإطاره ،يبقى من الضروري ان ِ
آ
القران والعلم الحديث ضمن السذاجة الشعبية.
ومع ذلك فإن هذه المعتقدات المتعددة تحتاج إلى الك ثير لكي ينفي بعضها البعض ،خاصة ان هذه
آ
آ
االساطير والمعتقدات تنعش باستمرار في عالقة نسقية باالخر ،تتاكل ،ثم تولد من جديد ،وتتحول ،مستعيرة
من كل عالم شكل العقالنية والعجيب والحساسية الخاصة به ،ونمطه في التدليل.
ومع ذلك فإن هذه المعتقدات المتعددة تحتاج إلى الك ثير لكي ينفي بعضها البعض ،خاصة ان هذه
آ
آ
االساطير والمعتقدات تنعش باستمرار في عالقة نسقية باالخر ،تتاكل ،ثم تولد من جديد وتتحول ،مستعيرة
من كل عالم شكل العقالنية والعجيب والحساسية الخاصة به ،ونمطه في التدليل.
قائمة المراجع:
احمد خليل خليل ،1986،مضمون االسطورة في الفكر العربي ،ط  ،3دار الطليعة ،بيروت ،لبنان.إدموند دوتي ،2008،السحر والدين في إفريقيا الشمالية ،ترجمة فريد الزاهي ،منشورات مرسم.إدموند دوتي ،2011،مراكش ،ترجمة :عبد الرحيم حزل ،مرسم.بول باسكون ،1986،االساطير والمعتقدات بالمغرب ،ترجمة :مصطفى المسنوي ،مجلة بيت الحكمة ،العدد  ،3السنةاالولى ،الرباط ،المغرب.
شمس الدين كيالني ،2005 ،رمزية القدس الروحية :قدسية المكان ،منشورات اتحاد الك تاب العرب ،دمشق ،سوريا.عبد الرحيم العطري ،2014،بركة االولياء :بحث في المقدس الضرائحي ،الطبعة االولى  ،مك تبة المدارس ،الدار البيضاء،المغرب.
عبد الغني منديب ،2006،الدين والمجتمع :دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب ،افريقيا الشرق ،المغرب.-Edmond Secret,1990 Les Sept Printemps de Fes , MAROC.
-MerceaEliad, 1965, la sacré et le profane, édition : Gallimard ,coll, idée, Paris , France.
-Pierre Jean Jouve,La scène Capitale, p 195 , De Gaston Bachelard, 1948, la terre et les rêveries de la
volonté, Librairie José Corti, paris, France.
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الخبر الزائ ف  ...رؤية مفاهيمية
Fake news ... Conceptual vision
إشراف :م.د .سعد ابراهيم
ا.حيدر احمد حسين
باحث مستقل كلية اإلعالم جامعة ذي قار
العراق
مقدمة:
آ
إنتشر في االونة االخيرة مصطلح "الخبر الزائ ف" بصورة غير مسبوقة في الدول الغربية والعربية على السواء.
فاإلنترنت اتاح الك ثير من الفرص للممارسات الشرعية والالشرعية ولهذا تصاعدت الك ثير من الظواهر
االجتماعية والمعلوماتية السلبية فمنها تقليدية – كاال كاذيب ،والشائعات ،الدعاية ،التشهير ،خطاب
الكراهية...الخ -اسهم اإلنترنت في تناميها واعطاها ابعاد مغايرة وباتت تتخفى في هيئة اخبار لتظهر في ثوب
جديد.
ً
ومنها جديدة تماما اقترن ظهورها بظهور اإلنترنت كالمواقع الرقمية اإلعالمية الوهمية والمعلومات والقصص
َّ
منها.إن تلك الظواهر السلبية التقليدية والمستحدثة
التي يشاركها اإلعالميون والمستخدمون دون التحقق
والجديدة تضافرت جميعها وانتجت ظاهرة عالمية جديدة.باتت ما يعرف ب "المعلومات المضطربة"فهذه
االخيرة اثرت في العالم بشكل خطير لدرجه انها باتت ُتهدد تماسك المجتمعات واالمن القومي والوطني.
وفي هذا الصدد فإن الباحث الحظ انه اثناء المدة االخيرة ا َّن مصطلح "الخبر الزائ ف" قد دق ناقوس الخطر
َّ
كونه اثر بشكل سلبي في الممارستين الديمقر َّ
واإلعالمية .إذ بات يستعمله الك ثير من السياسيون
اطية
والمستخدمون لإلشارة إلى المعلومات المضطربة وفي الوقت نفسه لإلشارة إلى االخبار والحقائق والقصص
التي ال يحبونها.باإلضافة إلى ذلك فإن البعض باتوا يصفون الخبر الزائ ف على انه نوع جديد من انواع االخبار
ُمتناسين ان الخبر ُينتج ً
طبقا للمعايير اإلعالمية.وفي الوقت ذاته ُمتجاهلين تحليل المصطلح ((الخبر الزائ ف))
ّ
والقانونية التي ُت َع ُّد اسس وجوهر الفلسفة اإلع َّ
َّ
والمهنية واال َّ
َّ
بصورة معيارية من النواحي َّ
المية.
خالقية
العلمية
فمن جانب قد تحسس الباحث بهذا الخلط المفاهيمي واالرباك االبستمولوجي (المعرفي) الجديد الذي انتجته
بعض التوصيفات المتسرعة التي تناولت االخبار َّالزائ فة على انها شكل من اشكال الخبر ووصفتها بصورة ربما
لم تكن منطقية.
إذ ربطت مفهوم الخبر بالك ثير من الظواهر االجتماعية والمعلوماتية السلبية (كالمعلومات المضللة والدعاية
وغيرهما) التي ال تتصل به.فهذه التوصيفات قد تؤسس لضياعات فكرية وايديولوجية بخصوص مفهوم الخبر
كونها تغادر حدود المعايير الصحافية.ومن المحتمل ان ُتسهم في إرساء مفاهيم مغلوطة وهجينه عن الصحافة
سيما الخبر.ومن جانب آاخر قد استشعر الباحث بالخطر المتنامي على مهنة الصحافة المتمثل في االستخدام
المتزايد لمصطلح "الخبر الزائ ف" فهذا االخير اسهم في تقويض دورها وسلطتها وحريتها وجعلها على المحك
كونه قد تحول إلى سالح بيد الدك تاتوريات واالنظمة القمعية لشن الحرب االيديولوجية عليها ومالحقة وحبس
اإلعالميين بتهمه باطلة مفادها "ان وسائل اإلعالم تنشر اخبار زائ فة" فهذه التهمة قد رسمت صورة ذهنية
سيئة لدى العالم عن الصحافة ال اساس لها في الواقع ومن هذان الجانبان ولدت فكرة هذا البحث.
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أ
المبحث الول :إالطار المنهجي
آ
أ ً
اول :مشكلة البحثُ :يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤل الرئيس االتي:ما هو اثر استخدام مصطلح
آ
"الخبر الزائ ف" في الصحافة؟ وتتفرع مشكلة البحث إلى التساؤالت االتية:
ما المقصود بالخبر الزائ ف؟َّ
هل اسهم مصطلح "الخبر الزائ ف" في نزع الشرعية من المؤسسات اإلعالمية؟هل ادى مصطلح "الخبر الزائ ف إلى تقويض ثقة المستخدمين بمهنة الصحافة؟ما هي المعلومات المضطربة؟ً أ
َّ
ثانيا :اهمية البحث :تنبع اهمية هذا البحث من كونه يعالج ظاهرة عالمية قد تكون جديدة بعض الشيء في
الصحافة على المستويين اال كاديمي والمهني متمثلة باالنتشار المتزايد لمصطلح "الخبر الزائ ف" آواثاره الخطيرة
في المسار الديمقراطي ووسائل اإلعالم والمجتمعات اإلنسانية كونه بات يستعمل كمظلة لإلشارة إلى الك ثير
من الظواهر السلبية التي ال عالقة لها بالصحافة.إذ يحاول هذا البحث ان يوضح ويثبت بانه ال يوجد شيء
اسمه "خبر زائ ف" في عالم الصحافة .الن الصحافة (اإلعالم) ليست وظيفتها التضليل والتزييف المعلوماتي
كما يتصورها البعض بل يتجسد دورها المثالي في كشف الحقائق وتوعية وحماية المجتمع واالرتقاء به .ولهذا
فإن االخبار ُتنتج ً
وفقا لمعايير إخبارية واخالقية وقانونية.
فحتى االخبار التي تحتوي بعض االخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية غير المتعمدة من قبل وسائل اإلعالم
نفسها او تتضمن لقطات مصورة او محررة بصورة غير صحيحة ال يمكن ان تعد اخبار في بعض االحيان وذلك
الفتقارها لمعيار الدقة.وهذا يعني ان إنتاج الخبر يتطلب تحويل المعلومات المتعلقة بحدث ما إلى معلومات
صحافية (خبر) ويتم هذا التحويل عن طريق إنتاج تلك المعلومات ً
وفقا للمعايير اإلعالمية في عرض ومعالجه
الوقائع اما بخالف ذلك فإنها من المرجح ان تتحول إلى معلومات مضللة او خاطئة او مغلوطة وربما تتطور
لتصبح شائعة او حتى دعاية...الخ .اما الناحية العلمية يرمي هذا البحث إلى تحصين العلوم اإلعالمية من
االرباك المعرفي والخلط االصطالحي عن طريق إبعاد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة في بعض
َّ
اإلعالمية التي عالجت االخبار َّالزائ فة .وتناولتها على انها شكل من اشكال االخبار وقرنت الخبر بعدة
االدبيات
ً
ظواهر اجتماعية ومعلوماتية سلبية ال تقترب من مفهومه االساسي.فالبعض لو امعنوا النظر جيدا في تلك
التوصيفات االعتباطية والضيقة التي قد تغادر حدود التحليل المنطقي والتفكير العلمي لوجدوها بعيده كل
البعد عن قواعد اإلنتاج اإلخباري.كونها قد انتجت خلط مفاهيمي بين مفهومي الخبر والظواهر االخرى
(كالشائعة) التي ال تمت للخبر بصلة.
آ
في الواقع ان الخبر خبر فال يوجد خبر حقيقي واخر زائ ف فعبارة "خبر حقيقي" تبدو وكانها تفسر نفسها
بنفسها كالذي يفسر الماء بالماء الن الخبر ثابت هو نقل الحقيقة كما هي.لذلك ُي َع ُّد الخبر هو الحقيقة نفسها.
اي بمعنى آاخر ان مصطلح"الخبر"يطلق حص ًرا على الحقائق فقط.ومن الناحية التطبيقية يهدف هذا البحث
إلى الحد من اإلساءات الجديدة المتعمدة الصحافة المتمثلة في االستخدام المتزايد لمصطلح "الخبر الزائ ف"
عن طريق رفع الوعي بمخاطر المصطلح نفسه ومحاولة التصدي الستخدامه كونه بات يمثل اكبر تهديد لها .كما
يامل الباحث في ان يوجه هذا البحث االبحاث والدراسات اإلعالمية المستقبلية ويقدم نتائج وتوصيات جديدة
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َّ
اإلعالمية العربية بالمعارف الجديدة ويسهم برقي
تغذي موضوعات الباحثين والمهتمين ويرفد المك تبة
المجتمع.
آ
ً أ
ثالثا :اهدف البحث :يهدف هذا البحث إلى تحقيق االتي:
التعرف على نشاه ومفهوم واشكال الخبر الزائ ف.التعرف على مفهوم ودوافع واشكال المعلومات المضطربة.محاولة تقويم بعض المالبسات المعرفية التي تربط مفهوم الخبر بالتزييف.إظهار التاثيرات السلبية الناتجة من استخدام مصطلح "الخبر الزائ ف" من الناحيتين اال كاديمية والمهنية.تحديد المصطلح المناسب والبديل عن مصطلح "الخبر الزائ ف".ر ً
ابعا :منهج البحث :اقتضت مشكلة هذا البحث اتباع المنهج الوصفي التحليلي لدراسة ومعالجه ظاهرة الخبر
الزائ ف ووصفها وتحليلها من ابعادها العلمية والعملية ،واللغوية ،االخالقية ،القانونية ،السياسية،
االجتماعية ،االقتصادية ،التجارية .ولمحاولة ضبط مفهومها وتفسير عالقتها بالخبر والظواهر االجتماعية
والمعلوماتية السلبية االخرى بهدف الوصول إلى استنتاجات علمية ودقيقه.
خامسا :تحديد المصطلحات اجر ً
ً
ائيا:
إ
الخبر الزائ ف:هو تنكر المحتوى الالشرعي في هيئة خبر.
أ
المبحث الثاني :المفاهيم الساسية (الخبر الزائف ،المعلومات المضطربة)
أ
المطلب الول :مفهوم الخبر الزائف
أ ً أ
نشاة الخبر الزائفُ :
يتفق الك ثير من الباحثون والصحفيون والمهتمون على ان ظاهرة االخبار ال َّزائ فة
اول:
ل يست بالجديدة .ولكن في الوقت نفسه ال توجد إجابات متفق عليها بخصوص تحديد التاريخ الدقيق
لنشاتها.ففكرة تقديم القصص َّالزائ فة في هيئة اخبار او محتوى إعالمي (إخباري) ليست بالجديدة .إذ يرجع
جاكوب سول( Jacob Soll )2016جذور واصل االخبار َّالزائ فة إلى القرن الخامس عشر .إذ يرى ان االخبار
َّالزائ فة ظهرت بالتزامن مع ظهور االخبار المطبوعة بعد ان اخترع غوتنبرغ المطبعة في العام ( )1439فكان
يصعب تمييز االخبار الحقيقية من َّالزائ فة في ذلك العصر .وذلك لك ثرة المصادر اإلخبارية والمعلوماتية ولعدم
توافر معايير اخالقية تحكم وتنظم عملية ك تابة وتوزيع االخبار المطبوعة.
وفيما يخص مصطلح "الخبر الزائ ف" فإن هذا االخير ليس بالجديد فله جذور تاريخية متعمقة .فطبقا ًلشركه
ميريام ويبستر االمريكية) Merriam-Webster )n.d.ان جذور مصطلح "الخبر الزائ ف" تعود إلى القرن
السادس عشر فقد كان يستعمله ال ناس بوصفه تعبير لإلشارة إلى بعض وسائل اإلعالم المطبوعة التي كانوا
يشعرون بانها تنشر وتتضمن قصص ومعلومات مزيفة.
ً
ثانيا :مفهوم الخبر الزائف :يطلق على الخبر الزائ ف باللغة اإلنكليزية مصطلح "Jacob 2016( "Fake News
.)Soll,ويتوسع ترجمه هذا االخير في اللغة العربية ليشير عده معاني منها :الخبر الكاذب او الوهمي او المزور
او الملفق او المزيف او المضلل...الخ .إذ ال توجد ترجمه عربية موحدة لهذا المصطلح ))((Fake Newsولكن
في الوقت ذاته فإن جميع المعاني العربية تصب في االتجاه نفسه .لذا سوف يعتمد الباحث في هذا البحث
على المعنى العربي المتمثل ب "الخبر الزائ ف" كون هذا االخير اال ك ثر ً
رواجا في الساحة اإلعالمية العربية.
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َّإن مصطلح "الخبر الزائ ف" قد اك تسب شرعيته بعد ان اختاره قاموس كولينز )(Collinsواطلق عليه لقب
ً
استخداما وتاثي ًرا في العالم).)Alison Flood, 2017وربما
"كلمة العام" في العام  2017كونه المصطلح اال ك ثر
يعود هذا االختيار إلى سببيين :فاالول هو استخدم وترويج بعض السياسيون لمصطلح "الخبر الزائ ف" او
َّ
االجتماعية التي اسهمت في تزايد
"االخبار َّالزائ فة" بصورة متزايدة .اما الثاني فإنه يتمثل في انتشار المنصات
المعلومات والقصص المزيفة بشكل كبير).)BBC, 2017وفي هذا السياق فإنه ال يوجد تعريف علمي ُمتفق
عليه على مستوى العالم لمصطلح "الخبر الزائ ف" فقد وضع الك ثير من الباحثون واإلعالميون والمهتمون عدة
تعريفات لمصطلح "الخبر الزائ ف" وهذا االمر ربما يعود الختالف تخصصاتهم العلمية والمهنية ونظراتهم
وتصوراتهم الفلسفية وااليديولوجية .ويمكن حصر اهم التعريفات(من وجهه نظر الباحث) فيما ياتي:
ُي َّعرف فوريست ستراود) Forrest Stroud)n.d.الخبر الزائ ف با َّنه مصطلح يشير إلى "المعلومات الكاذبة
والدعاية التي ُتنشر تحت ستار االخبار")ُ para.1
).وت َّعرفه اكاديمية بي بي سي (BBC )2018با َّنه "معلومات
بصورة متعمدة ً
كاذبة ُتنشر َّ
عادة لتحقيق اهداف سياسية او تجارية") .)para.2كما ُت َّعرفه شبكه ا َّ
خالقيات
الصحافة )Ethical journalism network [EJN] (n.d.با َّنه"معلومات ُتنتج ُوتنشر ّ
بصورة متعمدة بهدف
آ
خداع وتضليل االخرين وحثهم على تصديق اال كاذيب او التشكيك في الحقائق الثابتة").)para.1
ثالثا :أاشكال الخبر الزائف :يمكن تحديد اهم اشكال وانواع االخبار َّالزائ فة ً
ً
وفقا لما حدده امول
آ
راجان(Amol Rajan)2017كاالتي:
المعلومات الكاذبة او الخاطئة التي يقوم بنشرها بعض االشخاص بصورة متعمدة من اجل تحقيق اهدافسياسية او ربح المال عبر اإلنترنت عن طريق استقطاب اكبر عدد من المستخدمين إلى مواقعهم الرقمية.
المعلومات الكاذبة او الخاطئة التي يقوم بنشرها بعض الصحفيون دون التحقق منها او دون ان يدركوا انهازائ فة وهذا االمر يشمل جميع االخطاء والمغالط ات غير المتعمدة التي وقع بها الصحفيون عند نقلهم للحقائق
ً
عبر تاريخ الصحافة ً
وصوال إلى العناوين اإلخبارية المبالغ فيها وهذا
بدء من التضليل المعلوماتي والخداع
ً
الشكل من اشكال االخبار المزيفة غالبا ما يحتوي على بعض الحقائق.
االخبار التي تزعج بعض السياسيون والمستخدمون او ببساطة ال يريدون االعتراف بها ويفضلون الصمتإزاءها لذلك يتهمونها على انها اخبار زائ فة.
المطلب الثاني :مفهوم المعلومات المضطربة
أا ً
ول :مفهوم المعلومات المضطربة :في العام 2017صاغ الباحثان كلير واردل( )Claire Wardleوحسين
درخشان ()HosseinDerakhshanمصطلح " ."Information Disorderويترجم هذا االخير في اللغة
العربية إلى "اضطرب المعلومات" ولكن بالمقابل ثمة من يرى ان هذه الترجمة ترجمة غير دقيقةً .
فوفقا
للباحث سعد ابراهيم (اتصال شخصي9 ،فبراير )2019ان الترجمة الصحيحة لمصطلح ((Information
ً
دخيال على
))Disorderهي "المعلومات المضطربة" الن "اضطراب المعلومات يعني االضطراب ليس
المعلومات بينما االضطراب هو المقصود بحد ذاته" .لذلك سوف يعتمد الباحث في هذا البحث على الترجمة
ً
تماشيا مع رؤية ابراهيم.
العربية المتمثلة ب "المعلومات المضطربة"
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ُويمكن ان يلخص الباحث مفهوم المعلومات المضطربة عن طريق رؤية كل من كلير واردل وحسين
درخشان (Claire Wardle and HosseinDerakhshan)2017إلى ان مصطلح "المعلومات المضطربة"
يستخدم لوصف الظواهر التي اسهمت في تلوث بيئة المعلومات .وتتمثل هذه الظواهر في المعلومات
المغلوطة والمضللة،والشائعات ،الدعاية ،التضليل الرقمي ،خطاب الكراهية ،التشهير ،االبتزاز ،تسريب
المعلومات ،االنتحال ،المؤامرات ،االخبار التي تتضمن اخطاء غير ُمتعمدة او تضليل ُمتعمد ،تستر المحتوى
الزائ ف في هيئة خبر...الخ.
َّإن تزايد تدفق المعلومات عبر اإلنترنت بال رقابة) (Misinformation, n.d.باإلضافة إلى "سهولة الربح عن
طريق نشر اإلعالنات عبر اإلنترنت وتزايد االستقطاب السياسي وانتشار المنصات االجتماعية كلها عوامل
اسهمت في تنامي المعلومات المضطربة") .)Fake news, n.d., para.4فالمنصات االجتماعية باتت تعج
بالك ثير من المعلومات الخاطئة والمضللةالتي تتنكر في هيئة اخبار عادة ما يقف خلفها افرد ومؤسسات
ومنظمات وجهات امنية (بي بي سي".)2017 ،وتهدف تلك الجهات بذلك في بعض االحيان إلى التشويش
وإحداث بلبلة الغراض مختلفة .وقد شهدت السنوات االخيرة استخدامات متعددة للتكنولوجيا الحديثة سيما
في إطار تزايد عمليات التنصت والقرصنة"(بي بي سي ،2017 ،فقرة.)2
وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف االمريكي مايكل لينش Michael Lynchas cited in Joshua Habgood-
))Coote, 2018إذ يؤكد بانه توجد جهات فاعلة تقوم بنشر القصص الحقيقية َّ
والزائ فة على السواء عبر اإلنترنت
ّ
بصورة متعمدة من اجل خداع وتضليل المستخدمين وتشويش الراي العام وبهذه الطريقة يصعب على
المستخدمين معرفة االخبار والحقائق من اال كاذيب وهذه الممارسة اسماها لينش "لعبة القط والفار".
كما ان "الخطر يكمن في ان هذه القصص تنتشر بسرعة مذهلة بحيث يصعب سحبها ( )...وحتى
تكذيبها"(دويتشه فيله ،2017 ،فقرة .)3ولهذا فإن الصحفيون والمستخدمون على السواء وقعوا في المازق
نفسه نظ ًرا إلى الكم الهائل من المعلومات إذ تكون اال كاذيب اسرع من الحقائق في انتشارها Ibrahim
).)Altay,2017وهذا االمر اسهم في تزايد "القلق بين اغلب مستخدمو شبكه اإلنترنت في جميع ارجاء العالم
فبحسب دراسة إعالمية اجرتها الخدمة العالمية في بي بي سي في العام 2017على 15دولة قال  %79من
المستخدمون بانهم باتوا قلقون إزاء تزايد القصص والمعلومات الزائ فة عبر اإلنترنت" Rory Cellan-Jones,
).)2017, para.1لذلك يوصي البعض بضرورة ان يبتعد المستخدمون عن تصديق كل شيء يرونه على
المنصات االجتماعية). (Ibrahim Altay,2017كي ال يقعوا فريسة للمعلومات المضطربة.
وهو االمر الذي يزيد من اهمية التربية اإلعالمية وذلك لدورها الفعال في تنمية حس التفكير النقدي لدى
المستخدمين وبناء مهاراتهم التي تمكنهم من فرز االخبار والحقائق من اال كاذيبDivina Frau-
)َّ .)Meigs,2017إن الك ثير من الدول والمجتمعات والهيائت والمنظمات الكبرى غدت مهددة بالسقوط نتيجة
الرواج الواسع للمعلومات المضطربة (فالح الياس.)2017،إذ اسهمت هذه االخيرة بخروج بريطانيا من االتحاد
االوربي في العام 2016كما اثرتالمعلومات المضطربة في مسار االنتخابات الرائسية االمريكية في العام
نفسه) .)Damien Gayle, 2017وبناء على ما سبق فإن المعلومات المضطربة باتت ُت ُّ
عد "()....مشكلة عالمية
مقلقة النها يمكن ان تزعزع التمشي السليم للديمقراطيات"(معهد مونتانيو ،2018 ،فقرة .)17
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ً أ
ثانيا :اهدف ودوافع المعلومات المضطربة :يسعى القائمون على إنتاج ونشر المعلومات المضطربة إلى تحقيق
عدة دوافع واهداف إذ ال يوجد تصنيف ثابت بالمطلق بين الباحثون بخصوص تحديد هذه الدوافع واالهداف.
إذ يمكن تحديد اهم وابرز هذه الدوافع واالهداف فيما ياتي Claire Wardle & First Draft, 2017,
):)para.7
إضعاف دور الصحافة.آ
السخرية من االخرين او من الخصم.آ
استفزاز الخصم او االخرين.اثارة العواطف.التحيز لجهة ما.ربح المال.ممارسة التاثير السياسي (السلطة).الدعاية.ً
كما يمكن تلخيص الدوافع واالهداف المذكورة اعاله وفقا إلى ما ذهبت إليه كلير واردل(Claire )2018
))Wardleas cited in Harvard Kennedy School, 2018التي صنفت هذه الدوافعإلى "اربع فائت رئيسة
وهي :الدافع المالي ،والدافع السياسي ،الدافع االجتماعي ،الدافع النفسي"). (para.24
ً أ
ثالثا :اشكال المعلومات المضطربة :صنف كل من واردل ودرخشان Claire Wardle and Hossein
آ
)Derakhshan(2017ثالثة اشكال رئيسةللمعلومات المضطربة كاالتي):(p.21
المعلومات المضللة ) :(Dis-informationهي معلومات كاذبة او خاطئة يتم إنتاجها ونشرها ّبصورة متعمدة
من اجل إلحاق الضرر بشخص او مجموعة اجتماعية او منظمة او بلد ما.
المعلومات الخاطئة( :)Mis-informationهي معلومات كاذبة او خاطئة ولكن ليس الهدف من نشرها إلحاقالضرر او اإلساءة.
إساءة استخدام المعلومات ) :)Mal-informationهي معلومات حقيقية او صحيحة يتم استخدامها بهدفإلحاق الضرر بشخص او مجموعة اجتماعية او منظمة او بلد ما.
آ
أ
ُويمكن توضيح اشكال المعلومات المضطربةفيهيئة معادلت كالتي):(Sinan, 2019
معلومات كاذبة  +نية سيئة = معلومات مضللة.
معلومات كاذبة  +إساءه فهمها من قبل المستخدمين (نية حسنه) = معلومات خاطئة.
معلومات حقيقية  +نية إلحاق الضرر = إساءة استخدام المعلومات.
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الشكل رقم ( )1يوضح المعلومات المضطربة
))Claire Wardle & Hossein Derakhshan,2017, p.5

الشكل رقم ( )2يوضح انواع واشكال المعلومات المضللة والخاطئة
)(First Draft&Claire Wardle,2017
المبحث الثالث :الخبر الزائف ...تحليل بنيويُ :ي َع ُّد مصطلح "الخبر الزائ ف" من اك ثر المصطلحات الغامضة
ُ
والمثيرة للجدل ولهذا اختلف الك ثير من الباحثون والمهتمون واإلعالميون بخصوص تحديد معناه ومعالمه
وابعاده.
وفي هذا السياق يرى البعض ان "الخبر الزائ ف هو شكل جديد من اشكال الخبر").(Fake news, n.d.في
حين يذهب آاخرون إلى ابعد من ذلك إذ يرون ان الخبر الزائ ف هو ليس شكل من اشكال الخبر كما يتصور
البعض الن الخبر ُي َع ُّد "معلومات ُتنتج ً
طبقا لمعايير صحافية")َّ .(Julie Posetti et al. ,2018, p.7إن مفهوم
الخبرالزائ ف ُي َع ُّد من اك ثر المفاهيم المرتبكة). (Elle Hunt,2016وهذا اإلرباك المعرفي والمفاهيمي ربما يعزى
إلى "المصطلح نفسه الذي يشير إلى عدة معاني ُمتناقضة").)Josh Habgood-Coote, 2018, para.8لذلك
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يرى الباحث بانه مصطلح غير مستقر من الناحيتين العلمية والتطبيقية.وفي هذا الجانب يرى البعض ان
مصطلح "الخبر الزائ ف" يستخدم لوصف االخبار المبنية على معلومات غير دقيقة او تتضمن اخطاء ومغالطات
مهنية غير متعمدة من قبل المؤسسات اإلعالمية ).)Margaret Sullivan, 2017
آ
بينما يرى اخرون انه عاده ما يستخدم لإلشارة إلى عدة "افعال وسلوكيات غير شرعية كانت موجودة منذ
االزل كاال كاذيب ،والشائعات ،التالعب بالقصص من اجل التاثير على الراي العام ،المؤامرات ،التضليل
المعلوماتي...الخ") .)Bente Kalsnes, 2018, para.1وهذا ما ذهبت إليه البي بي سي ( )2018إذ ترى انه "من
ً
مصطلحا ً
شائعا لمجموعة من المعلومات الخاطئة او المضللة التي
الدعاية إلى الخداع اصبحت االخبار ّالزائ فة
يتم نشرها عبر اإلنترنت ً
غالبا لتحقيق مكاسب سياسية او تجارية"(فقرة.)1
َّ
الشكل رقم( )3يوضح جذور االخبار الزائ فة

(اليونسكو ،2014 ،ص)88
وبناء على ما سبق يرى باحثون امريكيون انه بات من الضروري إعادة تحديد مفهوم الخبر الزائ ف بشكل
دقيق عن طريق إعادة ضبط المصطلح نفسه(عبير حسين .)2017،ويبدو للباحث انه من اجل تحليل
مصطلح "الخبر الزائ ف" من ابعاده المتعددة وإظهار اوجه التمايز واالختالف بينه وبين مفاهيم المصطلحات
االخرى البد الرجوع إلى تفسير مفهوم الخبر نفسه.
آ
آ
فمن ناحية الرؤية آ
القرانية فقد ورد مصطلح "الخبر" في بعض االيات القرانية التي اكدت ان الخبر إذا لم يكن
صادق فال يعد خبر فالهدف من هذا االخير هو إعالم الناس بالحقائق واالحداث الجيدة والسيئة على
السواء(مرعى مدكور.)2002 ،اما الناحية اللغوية فإن الخبر هو "ما ينقل ويحدث به ً
قوال او ك ً
تابة" كما انه
ٌ
"قول يتحمل الصدق والكذب لذاته"("معنى َخ َبر" ،د.ت ،.فقرة .)1ولهذا َّ
فإن مفهوم الخبر من الناحية
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آ
اللغوية ال يتفق مع مفهوم الخبر من الناحيتين القرانية واإلعالمية إذ يرى الك ثير من باحثوا اإلعالم ان "هذا
المعنى اللغوي الصرف معنى مضلل النه يخضع مفهوم الخبر الحتمال الصدق او الكذب في حين ان الخبر
ً
صادقا وإال فقد صفته كخبر فالخبر الكاذب ليس خب ًرا النه تقرير عن حدث او واقعة غير
يجب ان يكون
حقيقية"(فاروق ابو زيد ،د.ت ،.ص.)44فعندما ال يتوافر معيار الدقة في الخبر فإنه من المحتمل ان يتحول
إلى شائعة قد تسهم في تدمير المجتمع(مرعى مدكور.)2002 ،
اضف إلى ذلك ثمة رؤية إعالمية متعمقة توضح اوجه التمايز بين الخبر وغيره من المصطلحات فبحسب هذه
الرؤية ان "الخبر هو ما يحدده الصحفي انه خبر وما ليس بخبر :الدعاية ،واإلعالن ،التحليل ،الراي"(محمد
كمال توال ،د.ت .ص .)1ومن هذا المنطلق اإلعالمي يمكن ان يستنتج الباحث ان الخبر ال يتعامل مع
اال كاذيب وال يهدف إلى الخداع والتضليل وفي الوقت نفسه فإنه ُمنتج صحافي حساس فاي غلط او خطا فيه
سواء كان ُمتعمد او غير ُمتعمد فإنه من المرجح ان يتحول من خبر إلى دعاية او شائعة ولهذا فإن الخبر
اختالفا ً
ً
جذريا عن اال كاذيب والشائعة ،الدعاية ،اإلعالن ،التحليل ،الراي كونه يتعامل مع الحقائق
يختلف
وال يتعامل مع الخيال.
وفي هذا الصدد يتفق الك ثير من الباحثون والمختصون ومنهم البي بي سي()2018على ان "نشر الحكومات
للدعاية واالخبار ّالزائ فة لتقويض او الستبعاد معارضيها ليس باالمر الجديد"(فقرة.)1إذ تؤكد البي بي
سي( )2018بانها "تتابع تشويه الحقائق في وسائل اإلعالم حول العالم منذ الثالثينيات ما تغير هو مجموعة
من الفرص والحوافز لنشر اال كاذيب بسرعة وعلى نطاق واسع عبر الحدود باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي" (فقرة.)1وهذا ما ذهبت إليه مدونه فك الرموز لصحفية لوموند الفرنسيةفي تفسيرها لهذه الظاهرة إذ
ترى ان "الخبر ّالزائ ف يستعير من الصحافة المهنية رموزها وطريقه تقديمها ليتظاهر بانه عمل صحفي" (سانيتا
جمبرغا آواخرون ،2017 ،ص.)27
ويتفق الباحث ً
تماما مع رؤية لوموند إذ الحظ الباحث ان المحتويات الزائ فة والالشرعية (كاال كاذيب،
الدعاية وغيرهما) باتت تنتج وتتنكر في هيئة محتويات إعالمية (خبر ،تقرير ،مقالة...الخ) لتبدو وكانها
اخبار.فمنتجو هذه المحتويات عادة ما يختارون قصص قد تكون حقيقية او خيالية ذات معايير إخبارية
كالعاطفة ،والصراع ،االهمية ،التاثير...الخ.وفي الوقت نفسه يستخدمون بعض المعايير اإلعالمية اإلنتاجية
التي يستخدمها الصحفيون عند إنتاج الرسالة اإلعالمية "المحتوى اإلعالمي" كالبساطة واالختصار
والوضوح.وبهذه الطريقة يقع المستخدمون في فخ هذه المحتويات الالشرعية ويظنون انها محتويات إعالمية
نشرتها المؤسسات اإلعالمية .الجدير باإلشارة ان هذه المحتويات غير القانونية ال يمكن ان تصنف باي شكل
من االشكال على انها محتويات إعالمية كونها ال تتوافر فيها المعايير االخالقية ولذلك فإنها ُتصنف ضمن
المحتويات االتصالية.وعليه فإن تعبير "الخبر الزائ ف" يعد مصطلح اتصالي وليس مصطلح إعالمي فالخبر
والزيف "الكذب" شيائن ال يجتمعان ا ً
بدا.
وهذا ما خلصت إليه السي إن إنوويلينهم )AJ Willingham and CNN (2016في تقريرهما إلى ان
المعلومات والحقائق المتعلقة باالحداث التي يتم صياغتهافي هيئة اخبار بطريقة منحازة وهو ما يعرف ب
"االخبار المنحازة" او بطريقة مضللة وهو ما يعرف ب "االخبار المضللة" تبقي في سياق المعلومات وال يمكن ان
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ترتقي لتصبح خبر "معلومات صحافية" ولهذا فإنها ال يمكن ان ُتصنف ضمن اشكال الخبر كونها تخالف
المعايير اإلعالمية.
وفي السياق نفسه يؤكد توني هول )as cited in Nadeem Badshah, 2018) Tony Hallالمدير العام لبي
بي سي ان االخبار ّالزائ فة هي ليست نفسها االخبار التي قد تحتوي على بعض المغالطات المهنية غير المتعمدة
نظ ًرا إلى ان المؤسسات اإلعالمية بمجرد إدراكها للمغالطات وحتى االخطاء فإنها تعترف بها وتعتذر إلى
المستخدمين في الوقت الذي تعيد به نشر الخبر من جديد بعد إعادة إنتاجه بدقة وامانه.
وهذا ما ذهبت إليه اليونسكو إذ تؤكد ان الخبر يعني المعلومات التي يمكن التحقق منها من اجل المصلحة
العامة فالمعلومات التي ال تستوفي المعايير الصحافية ال يمكن ان تسمى (خبر) .ومن هذه الرؤية اإلعالمية فإن
مصطلح "الخبر الزائ ف" ُي َع ُّد ُمصطلح مثير للتناقض ُ(متناقض ً
لغويا) وهذا التناقض نفسه قد ُيسهم في تقويض
االخبار نفسها) .(Julie Posetti et al. ,2018, p.7
وذلك الن اتهام الصحفيون على انهم ينشرون اخبار زائ فة قد يجعلهم يكافحون من اجل الحفاظ على
المعايير الصحافية كالحقيقة والموضوعية والتفكير النقدي ولكن الوقت نفسه فإن استخدام مصطلح "الخبر
الزائ ف" بصورة متزايدة التهامهم قد يقوض من التزامهم بتلك المعايير الصحافية نفسهاJoshua Habgood-
).)Coote, 2018وهذا ما اكدته الدراسات اإلعالمية الحديثة من ان بعض السياسيون قد اسهموا في انتكاس
الوضع اإلعالمي عبر مهاجمتهم لوسائل اإلعالم واتهامها على انها "عدوة الشعب" وتنشر اخبا ًرا زائ فة(فرانس
.)2017 ،24
وقد وجد بعضهم ان مصطلح "الخبر الزائ ف" يمثل فرصة سانحة "التهام الصحافة بتشوية الديمقراطية ونشر
نظريات المؤامرة والكراهية العمياء").)UN News,2018, para.3وبالمقابل يرى باحثون ان "مثل هذه
التصريحات تشير إلى عدائية تجاه المبادئ االساسية واهداف حرية الصحافة خاصة دور اإلعالم اإلخباري في
محاسبة الحكومات على اقوالها وافعالها" (فرانس  ،2017 ،24فقرة .)12كذلك يرى بعض خبراء االمم المتحدة
المعنيين بحرية التعبير ان "هذه الهجمات تتعارض  ...مع حرية الصحافةوالقانون الدولي لحقوق
اإلنسان").)UN News, para.4
ً
فوفقا لليونسكو (ّ 2016
حرية اإلعالم واحدة من ّ
)تعد ّ
الحريات اال ّ
ساسية وحق من حقوق اإلنسان وترتبط إلى
حد كبير بالحق االوسع ً
ّ
نطاقا في ّ
حرية التعبير .وتشمل الحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها.
مكم ًال للحق بتبادل المعلومات اي الحق بمشاركة المعلومات مع الجمهور في إطار ّ
ويعد هذا ّ
الحق ّ
حرية
الصحافة(فقرة.)1
لذلك يرى الك ثير من "الخبراء والصحفيون ان مصطلح الخبر الزائ ف اصبح يستعمل بصورة موسعة حتى فقد
معناه .....ففكرة ان المصطلح بات َّ
يضر اك ثر َّمما ينفع ليست بالجديدة" Taylor Mulcahey, 2018,
).)para.1وهذا ما ذهب إليه توني هول )as cited in Nadeem Badshah, 2018) Tony Hallإذ يرى ان
مصطلح "الخبر الزائ ف قد اسهم وبصورة كبيرة في تضاؤل ثقة المستخدمين بالصحافة").)para.1وقد اصبح
" ....ذريعة للرقابة في ايدي اعداء حرية الصحافة"(منظمة مراسلون بال حدود.)2017 ،
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ً
فوفقا لتوني هول  )as cited in Nadeem Badshah, 2018) Tony Hallان مصطلح "الخبر الزائ ف اصبح
السالح المفضل لالنظمة القمعية") . )para.1الذي باتت تستخدمه لمالحقة واستهداف وحبس اإلعالميين
الشرعيين("االخبار الكاذبة" .)2018 ،كما بات يستعمل المصطلح نفسه كطريقة لتقويض سير اعمال
المؤسسات الديمقراطية مثل المؤسسات اإلعالمية ولتسويغ الرقابة عليها وفي الوقت نفسه يستخدم كطريقة
لتشوية سمعة الصحافة ولنزع الشرعية عنها).)Taylor Mulcahey, 2018
خفي َّ
وبالمقابل ترى اليونسكو ()2018ان نزع الشرعية هو شكل َّ
وفعال من اشكال الدعاية ما يقلل ثقة
الجمهور في وسائل اإلعالم باعتبارها تؤدي وظيفة جماعية وحيوية لمراقبة الحكومةّ .إن نزع الشرعية وهو امر
خطير بما فيه الك فاية بحد ذاته ّ
يشجع ّ
ويقوي الهجمات التي ترتكبها فصائل اخرى في المجتمع على وسائل
ِّ
ِّ
اإلعالم(ص.)118
"ويمكن اعتبار نزع الشرعية ً
جزء من مشكلة اكبر من االستقطاب السياسي واالجتماعي بما فيها الهجمات
المستمرة على شرعية المؤسسات العامة بما فيها الهيائت القضائية المستقلة في جميع انحاء
العالم"(اليونسكو ،2018،ص.)118
الشكل ( )4يوضح اثر نزع شرعية وسائل اإلعالم على المجتمع

(اليونسكو ،2018 ،ص)118
ً
ُ
استنادا لما سبق فإن استخدم مصطلح "الخبر الزائ ف" بصورة متزايدة قد "يضفي الشرعية على
الدعاية").)Joshua Habgood-Coote, 2018, para.12كما ان االعتراف به ُي َع ُّد "خطر على
الديمقراطية") .)Sean O'Grady, 2017وهذا االمر دفع بالك ثير من اإلعالميين والباحثين الغربيين إلى ك تابة
مقاالت وتقارير إخبارية طالبوا وحثوا فيها على عدم استعمال مصطلح "الخبر الزائ ف" .فمنهم الباحث كلير
واردل (2017)Claire Wardleوالصحافية مارغريت سوليفان.(2017)Margaret Sullivanفمن جانبهاقامت
الحكومة البريطانية في اك توبر في العام ()2018بحضر استخدام مصطلح "الخبر الزائ ف" في جميع
إرجائها).(Margi Murphy,2018وفي هذا الصدد ترى مارغريت سوليفان)Margaret Sullivan (2017ان
"كل هذه المشاكل والقضايا واقعية ومناقشتها في غاية االهمية لكن وضعها جميعها في الخالط واستخدام
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مصطلح واحد غير واضح يعبر عنها لن يجعل المجتمعات تتقدم خطوة واحدة إلى االمام"(.)para.17ولهذا
يرفض الك ثير من المختصون والباحثون واإلعالميون مصطلح "الخبر الزائ ف" .فمنهم كلير واردل وحسين
درخشان( ،Claire Wardle and Hossein Derakhshan)2017ومارغريت سوليفان Margaret Sullivan
) ،(2017وتوني هول ، (as cited in Nadeem Badshah, 2018) Tony Hallوجيم فانديهي (Jim 2018
(  ،VandeHeiباإلضافة إلى جوشوا هابجود كوت(.Joshua Habgood-Coote)2018
إذ يؤكد كل من كلير واردل وحسين درخشان( Claire Wardle and Hossein Derakhshan)2017انه
مصطلح غير منطقي وخاطئ لسببيين :ا ً
وال النه مصطلح غير دقيق على اإلطالق لوصف الك ثير من الظواهر
المتشعبة والمعقدة في بيئة المعلومات الملوثةً .
ثانيا اصبح يستعمله الك ثير من السياسيون في جميع انحاء
العالم لوصف وانتقاد المؤسسات اإلعالمية الشرعية عند تغطيتها لقضايا ومواضيع حساسة ال يوافقون عليها.
وبهذه الطريقة يمكن ان يصبح هذا المصطلح ((الخبر الزائ ف)) اداة فعالة لتضيق الخناق على الصحافة
وتقويض حريتها ومراوغتها (.(P.5
َّ
فبحسب كلير واردل)(as cited in Harvard Kennedy School, 2018إن الك ثير من السياسيون غدو
يستخدمون مصطلح "الخبر الزائ ف" كسالح ضد حرية الصحافة وحرية التعبير عن الراي وفي الوقت ذاته
يستخدمونه بوصفة تعبير مختصر لإلشارة إلى اي تغطيات إخبارية او تقارير ال تروق لهم.وهذا االستعمال
المتزايد اثر بشكل كبيرفي المؤسسات اإلعالمية فقد اظهرت الدراسات واالبحاث اإلعالمية الحالية ان اغلب
المستخدمون يظنون ان وسائل اإلعالم الرئيسة تقوم بجمع ونشر المعلومات َّالزائ فة)(para.8
وبناء على ما سبق يرى كل من كلير واردل وحسين درخشان(Claire Wardle and Hossein )2017
Derakhshanان المصطلح البديل والجامع عن مصطلح "الخبر الزائ ف هو مصطلح المعلومات
المضطربة") .(p.5فهذا االخير مصطلح موسع ال يقتصر استعماله لإلشارة فقط للسرد السياسي وإنما يتعدى
ذلك ليشير إلى عدة ظواهر وقضايا كالمعلومات الكاذبة والمضللة التي يتم صياغتها على هيئة اخبار عن
االحول الصحية للمشاهير او حتى وفاتهم باإلضافة إلى الشائعات (اكاديمية بي بي سي .)2018 ،و"االتهامات
الكاذبة النشطة إجرامية يمكن ان تثير توترات عرقية تؤدي بدورها إلى العنف بين المجتمعات المختلفة"
(اكاديمية بي بي سي ،2018،فقرة .)5
النتائج والتوصيات
أا ً
ول :نتائج البحث :توصل هذا البحث إلى عدة نتائج مهمة يمكن إجمالها فيما ياتي:
كان والزال الخبر عبارة عن معلومات بخصوص واقعة ما ُنتنج ًطبقا لمعايير إعالمية واخالقية فما يعرف ب
"الخبر المنحاز" و "الخبر المضلل" يعدان مصطلحان مغلوطان الن المعلومات التي تنقل حقيقة ما بطريقة
منحازة ومضللة تبقى في جانب المعلومات وال يمكن ان ترتقي لتصبح خبر "معلومات صحافية".
 َّإن الخبر يتعامل مع الحقائق ال مع الخيال لذلك فهو يختلف ًتماما عن الشائعة والدعاية واإلعالن ،التحليل،
الراي...الخ.
 َّإن مصطلح "الخبر الزائ ف" ليس بالجديد بل كان يستخدم منذ القرن السادس عشر .كما ان تنكر الشائعةوالدعاية والقصص المزيفة في هيئة اخبار ليست باالمر الجديد.
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 َّإن الخبر الزائ ف هو ليس شكل جديد او تقليدي من اشكال الخبر وان ما موجود هو دعاية وشائعة ومعلوماتكاذبة ومضللة تتنكر وتتخفى في هيئة اخبار.
ال يوجد تعريف ثابت بالمطلق لمصطلح "الخبر الزائ ف" .فهذا االخير يعد من اخطر المصطلحات علىآ
آ
الديمقراطية والصحافة والمجتمع وتتجسد اثاره السلبية الكبرى في االتي:
ادى إلى تراجع الثقة بوسائل اإلعالم.
اصبح السالح المثالي لالنظمة القمعية.
شوه سمعة الصحافة وجعلها على المحك.
اصبح يستخدم لتسويغ الرقابة على وسائل اإلعالم ولنزع الشرعية عنها.
بات يستعمل لوصف المعلومات الخاطئة والمضللة ،الشائعة ،الدعاية...الخ.
اصبح يستعمله الك ثيرون لوصف االخبار والمعلومات التي ال تروق لهم.
قد يسهم في اضفاء الشرعية على الشائعة والدعاية وغيرهما.
غرس مفاهيم مغلوطة وهجينة عن الصحافة والخبر.
يعد سحب الشرعية عن المؤسسات اإلخبارية شكل سري َّومؤثر من اشكال الدعاية.
 يرفض المختصون استخدم تعبير "الخبر الزائ ف" كونه مصطلح غير منطقي ويتنافى مع المعايير اإلعالميةلذلك يطلقون بد ًال منه مصطلح "المعلومات المضطربة".
يستخدم مصطلح "المعلومات المضطربة" لوصف الشائعات ،والدعاية ،التضليل الرقمي ،خطاب الكراهية،التشهير ،االبتزاز ،تسريب المعلومات،ا الخبار التي تتضمن اخطاء غير متعمدة او تضليل متعمد ،تنكر
المحتوى المزيف في هيئة خبر...إلخ.
ن ُحن نعيش في عصر المعلومات المضطربة.
اوجدت المنصات الرقمية االجتماعية ًفرصا مبتكرة للممارسات الشرعية والالشرعية ولهذا فإنها اسهمت في
تزايد المعلومات المضطربة.
توجد جهات فاعلة تقوم بمشاركه المعلومات الصحيحة والخاطئة عبر اإلنترنت بهدف تشويش المستخدمين.تعد المعلومات المضطربة ظاهرة عالمية ُمقلقة النها يمكن ان تعرقل المسار الديمقراطي.آ
ثانيا :التوصياتً :
ً
وفقا للنتائج المهمة التي توصل إليها هذا البحث يوصي الباحث باالتي:
تتمثل الخطوة االولى في المحافظة على دور وسلطة الصحافة هي التوقف عن استعمال مصطلح "الخبرالزائ ف" لذا على الدول ان تقوم بحضر استعماله في جميع إرجائها.
على الصحفيون والمستخدمون االبتعاد عن استخدام مصطلح "الخبر الزائ ف" لإلشارة إلى اي اخبار اومعلومات ال تروق لهم او يظنون انها غير صحيحة.
يعد توصيف "الخبر الزائ ف" على انه شكل من اشكال االخبار من المفاهيم الخاطئة لذلك على الصحفيونوالباحثون تجنب إرساء مثل هذه المغالطات التي قد تسيء للصحافة.
تصحيح المغالطات واالخطاء في بعض المفاهيم والتعريفات التي وصفت الدعاية والشائعة على انهما اخبارغير صحيحه كونه تلك التوصيفات قد تكون غير منطقية فالخبر شيء والشائعة شيء آاخر.
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من الضروري ان توضح المؤسسات اإلعالمية للمستخدمين بانها ال تنشر قصص مزيفة وإنما توجد جهاتتنتحل هويتها وتقوم بنشر معلومات كاذبة ومضللة ودعاية تحت ستار االخبار من اجل تحقيق اهدافها.
ضرورة توعية المستخدمون بان المحتويات على اإلنترنت ليست جميعها اخبار بل هي مزيج من االخباروالشائعات والدعاية...الخ.
ُ
انشاء حمالت إعالمية رقمية وميدانية تسهم في رفع مستوى الوعي بمخاطر استخدام مصطلح "الخبر الزائ ف"آ
واالثار الكبرى للمعلومات المضطربة.
على الصحافيون التمسك باالخالقيات كي ال يسهموا في تزايد المعلومات المضطربة.تسخير التكنولوجيات الرقمية لمكافحة المعلومات المضطربة.ضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة تحكم وتنظم عملية إنتاج ونشر المعلومات الرقمية لحد من ظاهرةالمعلومات المضطربة.
تاسيس مراكز بحثية متخصصة لمراقبة الحمالت والطرائق التي تسهم في تصاعد المعلومات المضطربةورصدها ومحاوله كشفها وتفنيدها قدر اإلمكان.
إقامة دورات تغذي معارف الصحفيون وتطور مهارتهم وإمكاناتهم في التحقق الرقمي.إجراء المزيد من الدراسات بخصوص المعلومات المضطربة مع االستفادة من االبحاث الراهنة في تطوير وبناءطرائق واستراتيجيات جديدة تسهم في الحد منها.
إدخال مساق التربية اإلعالمية والرقمية ضمن مساقات المدراس والجامعات كافة وفق خطة مدروسة تسهمفي الحد من ظاهرة المعلومات المضطربة.
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أ
منطقة " تيفاست " الرض والهوية  -مقاربة انثروبولوجية.
The region of " Théveste" land and identity- anthropological approach.
ا.عصام براهم ،جامعة – ابي بكر بلقايد– تلمسان -الجزائر
مقدمة:
تكمن اصالة منطقة " تيفاست" التي تمثل اإلطار المكاني لهذه الدراسة ،في تنوعها الجغرافي ،ما بين التل
والصحراء ،وهو تنوع يوحي باالختالف من حيث الطبيعة والمظهر والمناخ ،وبين نمطي عيش متناقضين
الزراعة واالستقرار ً
شماال والرعي والترحال ً
جنوبا ،ولكنه يحيل ايضا على التكامل واالنسجام باعتبار ان
المنطقتين الطبيعيتين تشكالن وحدة طبيعية وبشرية متكاملة ،تميزت عبر التاريخ باالرتباط الوثيق والتبعية
المتبادلة ،وهو ما سينعكس ال محالة على البنية القبلية في المنطقة ويساهم في نحت خصائصها.
سنحاول من خالل هذه البحث الخوض في دراسة التاريخ المحلي ،لمنطقة من مناطق المغرب الكبير،
وهي منطقة "تيفاست" – تبسة حاليا -هذه المنطقة الطرفية من التراب الجزائري المتاخمة للحدود التونسية،
والتي اثبتت االبحاث االثرية انها من اقدم المناطق التي استقر فيها اإلنسان ،كما عدت مدينة تيفاست من بين
اقدم مدن شمال إفريقيا ،التي تاسست منذ القرن الرابع ق.م ،كما شكلت المنطقة على مر التاريخ موقع
موقعا مفصليا ً
إستراتيجي ،كونها ً
هاما يربط بين التل الشمالي والجنوب الصحراوي وهو خط تقاطع وموقع
عبور هام للهجرات وللقوافل التجارية القادمة من البحر عبر الموانئ الجنوبية والشمالية ومعب ًرا للمنتوجات
الوافدة من والى عمق الصحراء.
كما نسعى من خالل هذه البحث إلى الحفر في المحلي لرصد الخصوصيات الحضارية وفهم المنطق الداخلي
لتاريخ المجتمعات ،بحثا عن القيم الثابتة لبناء الهوية ،من خالل المقاربة االنثروبولوجية ،هذه المقاربة التي
اصبحت الحاجة إليها اليوم اك ثر إلحاحا في ظل ازمة الهوية التي تعاني منها المجتمعات المحلية وفي ظل تاثير
المنظومة العالمية الجديدة التي تسعى لتوحيد المفاهيم وتنميط السلوكات لضرب الهويات المحلية وطمس
الخصوصيات الحضارية للشعوب.
أ
اول .جغرافية المنطقة :ا إلنسان والمجال :تقع منطقة تبسة ،في الجنوب الشرقي للقطر الجزائري و"تنحصر
فلكيا ما بين دائرتي عرض  24شماال إلى  35شماال ،وخط طول ً 4
المنطقة ً
شرقا و 6شرقا"(عبد السالم
بوشارب .)1998 ،كانت اإلدارة الفرنسية تطلق على اإلقليم الجغرافي لمنطقة تبسة "إسم الجنوب
القسنطيني" ،ولئن كانت قسنطينة هي المقاطعة الرئيسية للشرق الجزائري وعاصمته اإلدارية واالقتصادية،
فان مدينة تبسة هي عاصمة شرق الشرق الجزائري وبوابته الرئيسية على البالد التونسية .كما ان منطقة تبسة
على حد تعبير (ستيفان قزال (Stéphane Gsell .عبارة عن باب طبيعي بين التل والجنوب ،وموقع
إستراتيجي هام ،كونها ً
موقعا مفصليا يربط بن الهضاب العليا ،والمجال الصحراوي وهو موقع عبور بين التل
الشمالي والجنوب الصحراوي .وخط تقاطع يربط بين منطقتين طبيعيتين مختلفتين ،من حيث الطبيعة
والمظهر والمناخ ،وكذلك بين نمطي عيش متناقضين ،في الشمال تغلب الرطوبة ،ونمط العيش المستقر،
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وتمثل الزراعة النشاط الطاغي ،في حين تتميز المنطقة الجنوبية بمناخ صحراوي جاف ،وبنمط عيش رعوي،
يغلب عليه طابع البداوة والترحال.
تبلغ المساحة اإلجمالية لمنطقة تبسة 14227كم(،²علي سلطاني" )1994 ،وتمثل الجبال  50.42بالمائة من
مساحة الرقعة الجغرافية للمنطقة ،فيما تمثل السهول ما نسبته  36.70بالمائة ،وتمثل الهضاب الصحراوية
والمنخفضات والفجاج واالودية ما نسبته  12.88بالمائة" (بيار كاستل ،)2010 ،وبذلك يتميز المجال في
ً
شماال واإلقليم
المنطقة بالتنوع والتباين حيث يجمع بين نظامين طبيعيين مختلفين ،اإلقليم التلي
الصحراوي ً
جنوبا.
يمثل اإلقليم الشمالي مجال الهضاب العليا وهو منطقة سهول كبرى متنوعة االرتفاع تمتد من الشمال إلى
الجنوب ،وتمثل اجود االراضي الفالحية الخصبة بالمنطقة والتي تنتج محاصيل هامة من القمح والشعير.
تحيط بهذه السهول ك تلتين جبلتين ،وتمثل هاتين الك تلتين امتدادا لاللتواءات المتوازية للمنظومة الجبلية
للك تلة االوراسية ،متوسط علو هذه االرتفاعات يتراوح مابين  1200و1400م ذات قمم يمكن ان يصل علوها
 1600الى1700م.
تتوفر هذه المرتفعات الجبلية على عشرات المغارات الباطنية والكهوف العميقة التي يمكن ان تاوي مائت
االفراد واالف الحيوانات ومنها الجمال وقطعان الماشية ،إضافة إلى العديد من المغارات والكهوف الصخرية
التي تنتشر في جبال المنطقة ،لقد كانت هذه المغارات والكهوف الجبلية ملجا إلنسان ما قبل التاريخ،
واستمرت هذه الجبال رغم قساوة مناخها كمناطق معمورة ذات ك ثافة سكانية مرتفعة جاوزت ا ً
حيانا السهول
المتاخمة لها ،وبذلك شكلت الجبال تاريخيا مناطق محصنة ومالذا امنا للمجموعات البشرية التي استوطنت
المنطقة.
من جهة ثانية يمثل اإلقليم الصحراوي المجال الواقع جنوب المنطقة ،وهو مجال شاسع ،تبلغ مساحته
حوالي  92000هك ،ويمتد على حوالي 200كلم من الشمال إلى الجنوب ،وعلى قرابة  100كلم من الغرب إلى
الشرق .يغلب على هذا الفضاء الجفاف واالراضي القاحلة المستوية والرملية("،إدريس رائسي. )2016 ،
تخترق المجال الصحراوي شبكة هامة من المسالك ،وهي "مسالك قديمة في معظمها ،عبدتها قطعان
الماشية من اغنام وماعز وإبل عند تنقالتها الموسمية بين مناطق التل الرطب ً
صيفا ،واإلقليم الصحراوي
الجاف شتاء ،وكذلك القوافل التجارية الصحراوية العابرة لهذا المجال الشاسع"(االزهر الماجري،)2013 ،
ترتبط هذه المسالك بنقاط الماء كاالبار والعيون المتباعدة التي تشكلت حولها مجموعات قروية كما تمحورت
حول هذه النقاط المائية المراعي الشتوية للمجموعات الرعوية والتي يكون استقرارها بهذا المجال ً
ظرفيا
موقعا ً
الرتباطه بحركة االنتجاع الموسمية ،كما شكلت هذه النقاط ً
هاما لالستراحة واالمان للقوافل التجارية
القادمة من البحر عبر الموانىء الجنوبية للبالد التونسية ك قابس وصفاقس ومعب ًرا للمنتوجات الوافدة من عمق
الصحراء.
عرف المجال الجغرافي للمنطقة عالقة تكامل وانسجام بين التل الشمالي والجنوب الصحراوي بالرغم من
تنوع هذا المجال واختالف طوبوغرافيته بين منطقتين طبيعيتين مختلفتين ،وكذلك بين نمطي عيش
متناقضين ،حيث تغلب في الشمال الرطوبة ،ونمط العيش المستقر ،وتمثل الزراعة النشاط الطاغي ،في
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حين تتميز المنطقة الجنوبية بمناخ صحراوي جاف ،وبنمط عيش رعوي ،يغلب عليه طابع البداوة والترحال،
إال ان المنطقتين الطبيعيتين تشكالن وحدة طبيعية وبشرية متكاملة ،تميزت عبر التاريخ باالرتباط الوثيق
والتبعية المتبادلة للمجوعات الرعوية المتنقلة ،والمجموعات الزراعية المستقرة ،هذه المجموعات التي نظرت
إلى هذا المجال الجغرافي من منطق التواصل الذي تحكمه الحاجة المشتركة للسكان.
ً
إال انه مع مستجدات القرن التاسع عشر سيعرف المجال الجغرافي للمنطقة نوعا من التفكك في نمط
العيش ،نتيجة فصل المستعمر الفرنسي بعد سنة  ،1830منطقة الهضاب العليا عن المجال الصحراوي،
ً
انطالقا من تحديد اإلقليم الجغرافي للمنطقة من خصائصه المادية وتجاهل اسلوب الحياة المنظم الذي
انتهجته المجموعات القبلية على مر التاريخ ،االمر الذي اضر بعالقة التكامل والتجانس التي كانت قائمة بين
هاتين المنطقتين الطبيعيتين.
كان هذا الفصل ومنطق تجزئة الفضاء الذي تبناه االستعمار يرتكز على اعتبار الفضاء مجرد معطى جغرافي
ثابت ومحايد ،وتجاهل الفضاء كإنتاج اجتماعي متحرك ،كما نظرت لذلك المقاربة الطبيعية ،التي تستند إلى
نظرية الحتمية البيئية والتي اعتبرت تطور الثقافات عملية يتكيف اإلنسان فيها مع عوامل مناخية اساسية،
وهو ما يؤكده مايك كرانغ (" )Grange Miceان هذه المقاربة شكلت مبررا ذاتيا لالمبريالية االوربية بجعل
عملية االستيالء السياسي تبدوا نظاما طبيعيا"(مايك كرانغ .)2005 ،كما يمكن عد هذا الفصل للمجال
ً
امتدادا للنظرة الدونية التي وسمت المخيال االوربي للقارة اإلفريقية ،هذه النظرة التي تجسدت في
الجغرافي
ك تابات الجغرافيين القدامى "الذين شددوا على قسوة العوامل الطبيعية وإعاقتها لجميع اشكال تطور الحياة
الجماعية وبروز الملكات المفضية للتحضر"(عادل النفاتي.)2015 ،
وبذلك يتمظهر مدى التناقض بين رؤيتين مختلفتين للفضاء ،الرؤية االستعمارية التي تنبني على منطق
ً
وظيفيا،
الفصل بين فضاءات جغرافية وديمغرافية وثقافية متكاملة يسيطر عليها اسلوب حياة متماسك
والرؤية المحلية التي يقودها منطق التواصل ،وتجاوز المدلول الضيق للوسط الطبيعي والتي ال ترى في هذا
الفضاء غير امتداد طبيعي وديمغرافي لنفس المجال الذي تحكمه الحاجة المشتركة للسكان من جهة وعالقات
التبعية المتبادلة التي تربطهم من جهة ثانية.
بعد التعرض إلى اهم الخصوصيات الطبيعية لمنطقة تبسة ،سنتطرق إلى اهم المسارات والتجارب التي مرت
بها المنطقة عبر تاريخها الطويل والمتنوعً ،
بدءا من نشات واستقرار المجموعات البشرية االولى وصراعها مع
ً
وصوال إلى صراعها مع ثقافة االخر المستعمر الذي سعى إلى تجريدها من اراضيها ،ومن هويتها عبر
الطبيعة،
سياسة المصادرات واالجتثاث والتفكيك.
أ
ثانيا -تاريخ المنطقة :الرض والهوية:
ُتعد منطقة تبسة من اقدم المناطق التي استقر فيها اإلنسان" ،حيث اثبتت االبحاث االثرية وجود مجموعات
بشرية من نوع اإلنسان العاقل العاقل (( ")Homo Sapiens Sapiensالعربي عقون ،)2008 ،عاشت في
المنطقة قبل  30الف سنة مضت (محمد الكوخي ،)2014 ،اطلق على هذه الفصيلة البشرية تسمية "اإلنسان
العاتري" ،وتعد مواقع واد الجبانة ،االوبيرة ،والداموس االحمر في المنطقة مراكز الثقافة العاترية .ومن خالل
استقراء المعطيات االثرية من ادوات وعظام ورماد مطابخ اإلنسان العاتري ونوعية الصناعات التي اتقنها ،اكد
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الباحثين االركيولوجيين ان هذه المجموعات البشرية "اإلنسان النيادرتالي العاتري" كانت على قدر كبير من
التنظيم ،مارست الصيد والقنص والجمع وااللتقاط معتمدة على المصادر المتوفرة لديها .كما دلت االبحاث
االثرية ان "اإلنسان العاتري النيادرتالي" تمكن من تجاوز مرحلة القنص والصيد إلى استئناس الحيوان ثم
الزراعة االمر الذي مهد له االستقرار،
تؤكد الشواهد االثرية ان ظهور الزراعة في منطقة تيفاست  -تبسة  -قديم يعود إلى النيوليثي وفجر التاريخ وما
ً
استنادا الثار التهيئة الزراعية في موقع تازبنت(العربي عقون ،)2008 ،إضافة
عرف بثورة إنتاج الطعام ،وهذا
إلى االدوات االثرية التي عثر عليها في القطع المهياة والتي دلت على ان الزراعة في تلك الجهة تعود إلى فترة
باكرة ،استعملت فيها االدوات الحجرية" .اما وجود مقبرة ميغالثية في جبل مستري المجاور فدليل على وجود
استقرار سكاني قديم اقام مجتمع فالحي نشط ،لم تكن االعمال الزراعية فردية بل كانت تتم في إطار
اجتماعي اقتصادي خاص ،ال تزال بعض الجوانب منه (زراعة المدرجات) مستمرة في المناطق الجبلية"(
قابريال كامبس  ،)2008 ،كانت اقدم زراعة هي زراعة الحبوب (قمح وشعير).
اسس اللوبيون منذ القرن الرابع ق.م ،مدينة تيفست (تبسة) على السفح الشمالي لجبل الدكان احد فروع
جبال االوراس ،وحسب (ستيفان قزال" :(S. Gsell .تعتبر مدينة تبسة من بين اقدم مدن شمال إفريقيا،
ومن المرجح ،انه يمكن ان تكون ً
سوقا كبيرة تطورت إلى مدينة"(العربي عقون .)2008 ،ويقدر غابريال
غامبس (" (Gabriel Campsعدد سكان مدينة تيفست ب  15000نسمة على االقل في القرن الثالث ق.م ،كما
امتدت تيفست خالل القرن الثالث ق.م على  60هك تارا"( قابريال كامبس .)2008 ،ويرجع اسمها الذي اطلقه
عليها سكانها االصليون -تيفست -حسب الترجمة اللوبية القديمة" :بانها تعني اللبؤة -انثى االسد ("-علي
سلطاني ،)1994 ،وهي من الحيوانات التي حفلت بها بيئتهم الطبيعية وسكنت قمم جبال االوراس العالية.
ليس من قبل المصادفة ،ان تكون تسمية مدينة "تيفست" انثوية ،وربما يرجع ذلك إلى المكانة العالية
التي احتلتها المراة في المجتمعات القديمة ،حيث كانت موضع رغبة واحترام ورهبة .تعكس هذه المكانة
التماثيل التي ابتدعها اإلنسان والتي جسدت صورة المراة التي ترمز إلى الطبيعة والخصوبة والقوة اإللهية التي
تتضمنها المراة االم .كانت هذه التماثيل تعبيرا عن الديانات الزراعية التي تمحورت حول الهة واحدة اطلقوا
عليها "االم الكبرى" او "سيدة الطبيعة" ،حيث قدس اإلنسان المراة مثل االرض باعتبارها االولى المعطاة
واصبح االحترام الديني والتقديس لها االساس في سلطتها وارتفاع مكانتها الدينية واالجتماعية وسياستها للدولة
وإدارتها للطقوس الدينية.
يرى باخوفن ( )Jakob Bachofenان االحترام والتقدير وسيطرة المراة على المجتمع ،ظهر مع بداية اك تشاف
ً
انطالقا من فكرة "ان مبدا الخصوبة في االرض هو نفسه
الزراعة واستقرار اإلنسان على االرض وظهور الدين،
مبدا الخصوبة عند المراة" ،هذا المبدا الذي دفع اإلنسان إلى تقديس االرض ومثلما قدس اإلنسان االرض،
قدس االنثى-االمّ ،
وكيف حياته على صورتها الن االم هي االرض-االصل ،واالنثى هي صورة وخليفة لالم
ُ
والتقديس لها
االصل ،ولهذا اصبحت مقدسة مثل االرض باعتبارها االولى المعطاءة ،واصبح االحترام الديني
اال َ
ساس في سلطتها وارتفاع مكانتها الدينية واالجتماعية.
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لم يكن المجتمع اللوبي الذي تشكل منذ اال لف الثانية قبل الميالد في صورة المجتمع القبلي في مناى عن
تقديس المراة حيث ابتدع المخيال اللوبي تمثال في هيئة امراة لها راس لبؤة وهي صورة اإللهة االم المحلية
"تانيت" التي "راى فيها اللوبيون رمزا للقوى الكامنة في ظاهرة اإلخصاب واإلنتاج .لقد اعتبرت "تانيت"
بالنسبة إلى اللوبيين" ،الهة االمومة والطفولة ،وسيدة القمر ،رمز الخصب والسالم والرخاء" (العربي عقون،
 .)2008تظهر في بعض النصب وهي تحمل طفال ،او تتضرع إلى السماء محاطة بحمامة او ازهار ورمز الطب
Caducèeاو نخلة او رمانة وهي الرموز التي توجد في العديد من النصب إلى جانبها ،وتظهرها نصب اخرى
بجسد لبؤة وهو شكل استمر إلى الفترة الرومانية.
تؤكد المصادر التاريخية" ،ان الفينيقيين كانوا اول من وصل إلى المنطقة وذلك منذ حوالي 814
ق.م"(احمد عيساوي ،)2005 ،كانت العالقات بين اللوبين والفينيقيين خالل المرحلة المبكرة سلمية وودية
حيث اتخذت طابعا اقتصاديا .استمرت العالقات تجارية وسلمية إلى غاية القرن السادس قبل الميالد حيث
بدات العالقات تاخذ منحى جديدا .فبعد تغير قرطاجة لسياستها من بحرية متنقلة إلى زراعية مستقرة ساءت
العالقة بين الدولة القرطاجية والمجتمع اللوبي نتيجة سيطرت القرطاجيين على ممتلكاتهم الزراعية وفرض
الضرائب عليهم ،كما احتكروا التجارة وفرضوا قوانينهم في المبادالت التجارية ،إضافة إلى معاملة اللوبيين
على انهم طبقة ادني من الطبقة القرطاجية.
بلغ توتر العالقة بين اللوبيين والقرطاجيين اوجه في القرن الثالث ق.م اثر الغزو القرطاجي للمدن اللوبية،
وقد احتفظت النصوص القديمة بغزوة القائد القرطاجي حانون لمدينة تيفست حوالي عام  247ق.م ،وهي
المدينة التي يسميها ديودور هيكاطومبيل( )Hecatomobylosاي المدينة ذات المائة باب" ،اخذ منها حنون
 3000رهينة افتداهم اهاليهم فيما بعد ،وهذا دليل على ثراء سكانها وتامينهم لمبالغ نقدية"( قابريال كامبس،
 .)2008وبذلك دخلت تيفست تحت نفوذ قرطاج السياسي سنة  250ق.م ،لتصبح المدينة مرك ًزا نشطا في
المبادالت التجارية بينها وبين قرطاج" ،قدر عدد سكانها عندما غزاها القائد حانون القرطاجي ب15000
نسمة"( قابريال كامبس )2008 ،على االقل في القرن الثالث ق.م.
كان للعالقات الفينيقية اللوبية تاثيرات ثقافية ودينية عميقة االثر ،استمرت منذ اال لف االولى ق.م إلى غاية
القرن الخامس ق.م .في ود واحترام وسالم قبل ان تغير قرطاجة سياستها ،حيث استفاد اللوبيين في عالقتهم
مع الفينيقين في فك العزلة التي كانوا يعانون منها بسبب بعد منطقتهم الجغرافية عن منطقة حضارات الشرق
االدنى القديم ،كما ادى االحتكاك الثقافي بين المجتمعين إلى رسوخ ثقافة مزدوجة الطابع :فينيقة ولوبية،
جاءت نتيجة تفاعل العناصر الثقافية الفينيقية مع الثقافة المحلية.
في العهد النوميدي شكلت مدينة تيفست اهم مدن إقليم الماصيل الشرقي للمملكة النوميدية" ،فبعد معركة
زاما 201ق.م ،على حدود تبسة ،انهزمت قرطاج ،وعمد ماسينيسا إلى بناء دولة وطنية على حساب ممتلكات
قرطاج ،فاصبحت المنطقة تابعة لدولة ماسينيسا"(احمد عيساوي .)2005 ،إال ان تيفست تمتعت باستقالل
ذاتي وإداري لتسيير شؤونها  ،في ظل حكم قبلي ظلت تتحكم فيه اعراف القبيلة في جميع نواحي الحياة
االقتصادية واالجتماعية والدينية" ،حيث كان على راس المدينة مجلس "كبار الجماعة"  Anciensالذي
يمسك بزمام السلطة المحلية منذ القرن الثالث ق.م"(قابريال كامبس.)2008 ،
157

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

المركز الديمقراطي العربي

شغلت مدينة تيفست قبيلة الموسوالن ،والتي امتدت حسب غابريال كامبس في إقليمها "من حوض واد
مالق شرقا ،لتقترب حدودها في الشمال من مداوروش ،وتمتد غربا إلى عين كمالل في منتصف المسافة بين
تبسة وخنشلة ،وامتدت مضاربها بين جنوب كرتن وجنوب االوراس"( قابريال كامبس  .)2008 ،وصف
بلينوس ( )Gaius Plinius Secundusقبيلة المزالمة بانها شعب كبير ،ويري غامبس ان الموسوالن عبارة عن
كنفيدرالية قبائل ،استقر بعضها داخل المدينة ،وظل العديد من افراد القبائل يقطنون في االرياف والقرى
الصغيرة المجاورة لقربها من اراضيهم الزراعية.
بعد ان كان المجتمع المحلي ينعم باستقالله الذاتي في ظل منظومة اجتماعية واقتصادية وسياسية نمت
منذ عهد الملوك النوميد ،حتى اضحى افراد المجتمع مواطنين مهمشين ومسيط ًرا عليهم في ظل االستعمار
قرونا طويلة ويحدث تاثي ًرا ً
الروماني ،الذي سيدوم ً
عميقا في المنطقة على كل ُ
الصعد .لقد كانت االرض قضية
مركزية في الصراع بين الشعب النوميدي واالحتالل الروماني ،حيث قامت اإلدارة الرومانية بنزع الملكية من
القبائل ودفعت بها نحو الجبال والسهوب وفيافي الصحراء ،واعتبر القانون الروماني ارض البالد المفتوحة
ملكية عمومية للشعب الروماني ،وكان االستيالء على االرض بموجب حق الفتح من ابرز اهداف االحتالل
الروماني منذ البداية.
كانت قبيلة الموسوالن من اوائل القبائل التي تعرضت لنزع الملكية ،حيث تمت مصادرة جميع اراضيها
الخصبة واالراضي الرعوية والغابات ،التي امتدت على طول وادي المثول (واد مالق حاليا) وإجبارها على
الرحيل إلى االراضي الجبلية ،والتخوم الصحراوية" ،وبذلك اعتصم المزالمة في منطقة قسطل ،واستوطن
جزء منهم ردحا طويال من الزمن في جبل الدير وجبل مستيري" .مارس جلهم الزراعة واختار العديد منهم
صناعة الفخار كرد فعل على رفضهم للزراعة في اراضيهم المحتلة ،كما شكلت مواطنهم في الجبال معاقل
المقاومات ضد الوجود الروماني ،حيث قاومت قبيلة المزالمة سياسة نزع الملكية وكافة اشكال الحيازة التي
فككت اوصال القبيلة" ،وثارت ضد التوسع الروماني بقيادة تاك فاريناس 24-17م باول معركة ضد القوات
الرومانية" (محمد الكوخي. )2014 ،
ً
ً
هكذا فانه منذ القرن االول للميالد ،اعتبرت تيفست مقاطعة رومانية ،شكلت مركزا استراتيجيا للرومان
ونقطة عبور هامة لمختلف المحاصيل القادمة من الجنوب التونسي باتجاه الشمال اإلفريقي ،ووصلت إلى اوج
ازدهارها االقتصادي والتجاري واالمني" ،كما عرفت اوج ازدهارها العمراني والحضاري ،بلغ عدد سكانها مائة
الف ساكن ،إذ كانت تعتبر من اعظم بالد إفريقيا الرومانية ازدحاما بالسكان بعد قرطاجنة"(احمد عيساوي،
.)2005
سنة 212م منح اإلمبراطور كركال حق المواطنة لجميع سكان االمبراطورية ،وعرفانا من اهالي تيفست شيدوا
قوس النصر الذي تضمن نصا يعترف بالوالء والشكر لكركال الذي قدم لهم ترقية اجتماعية وسياسية ،فالروماني
بالتجنس اصبح مثل الروماني بالوالدة" ،هذا الوضع القانوني الجديد مكن سكان تيفست من اك تساب كيان
وسط المواطنيين الرومان والطبقة االرستقراطية ،بعد ان منحوا االسم الثالثي المنصوص عليه في قانون
الحالة المدنية الرومانية ،واصبح لهم حق التملك وارتداء التوجا فخر اللباس الروماني .وإذا كان سكان المدينة
قد نالوا المواطنة الرومانية واندمجوا في الوضع الجديد لنيل صفة المواطن الجيد ،فان الريف مركز الثقل
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الديمغرافي ظل خارج هذه المواطنة ،إذ احتمى المجتمع باعرافه وتقاليده وانك فا على نفسه في إطار القبيلة،
بعد ان تمكن االستعمار من تفكيك المقاومة وتبديد قواها.
مع تردي االوضاع االجتماعية واالقتصادية ،واتساع الهوة تدريجيا بين الطبقة الثرية من المترومنة والعمال
الريفيين االحرار الذين تدهورت اوضاعهم وازدادت سوءا منذ بداية القرن الرابع ،ستدعم حركة االحتجاج
الديني (الدوناتية) بحركة احتجاج اجتماعية (ثورة الريفيين) وستجد الحركة االولى في الثانية نعم السند.
"سنة  479م وصل النفوذ الوندالي إلى تبسة"(احمد عيساوي )2005 ،كان رجال الدين الدوناتيون يرددون
بان اجتياح الوندال هو عقوبة إلهية ضد جبروت االستعمار الروماني واعوانه من كبار المالك وكهنة الكنيسة
الكاثوليكية ،وبذلك انظم عامة المضظهدين إلى الوندال لالنتقام من استعمار خيم اك ثر من خمسة قرون من
القهر والعبودية ،واالستيالء على امالكه التي اعتبرت حقوقا مستردة وبذلك يكون هؤالء قد استرجعوا امال ك
إسالفهم .مع مجيء االستعمار البزنطي وسيطرته على المنطقة سنة 534م والذي احي ي النظام الروماني من
جديد ،سيواصل الشعب نضاله ضد القهر االستعماري وصوال إلى الفتح اإلسالمي الذي احدث انقالبا جذريا في
المنطقة.
ثالثا .منطقة تيفاست :نموذج للتحالف البربري/العربي :مع بداية القرن الثامن الميالدي ،دخلت جيوش
الفاتحين المنطقة بعد مد وجزر ،حيث شهدت منطقة تيفاست اهم واكبر مقاومة مسلحة واجهها العرب
الفاتحون في شمال إفريقيا ،ودخول المنطقة في المجال الحضاري اإلسالمي" ،ليتم فتح تيفست نهائيا سنة
ً
ً
جذريا في المنطقة،
انقالبا
سنة81ه 701/م"(احمد عيساوي .)2005 ،هذا الفتح اإلسالمي الذي احدث
فاندثرت قرطاج ليخلفها القيروان ،وتغيرت تسمية النوميد لتصبح البربر ،واختفت تسمية تيفاست التي
استمرت طيلة قرون خالل التاريخ القديم ،وتحرفت مع مرور الزمن ،بعد دخول العرب في السنة العامة،
لتنطق َت ً
بسة ،بفتح التاء وكسر الباء وتشديد السين ،حيث جاء ذكرها في امهات الك تب التاريخية.
وصفها ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان ،فقال" :مدينة تبسة بفتح التاء وكسر الباء وتشديد السين
المهملة ،هي بلد شهير من بلدان شمال إفريقيا"( ياقوت الحموي ، )1979 ، ،وذكرها الوزير السراج في
ك تاب الحلل السندسية ،فقال" :تبسة بفتح اوله وكسر ثانيه وتشديد السين المهملة هي بلد قديم به اثار
الملوك القديمة"(الوزير السراج ،)1970 ،كما جاء ذكرها كذلك في ك تاب نزهة المشتاق في اختراق االفاق،
للشريف اإلدريسي "باسم تبسة"( الشريف اإلدريسي .)1975 ،وفي القرن الحادي عشر ،ك تبها ابو عبيد البكري
في ك تاب المسالك والمملك "تبسا" باال لف حيث قال عنها" :إنها مدينة كبيرة ك ثيرة الفواكه ،مبنية بالصخر
الجليل على نهر كبير ك ثير الفواكه واالشجار السيما الجوز الذي يضرب به المثل لجالله وكبره وطيبه ،وفيها
اقباء يدخلها الرقاق بدوابهم في زمن الثلج والشتاء ،يسع القبو الواحد الفي دابة"(ابي عبيد البكري.)1992 ،
ووصفها ليون اإلفريقي بانها "مدينة عريقة بناها الرومان في تخوم نوميديا بها اسوار عالية متينة سميكة ،يسيل
قرب المدينة نهر عظيم ،يمر جزء منه بالمدينة"(حسن الوزان ،)2000 ،ووردت بتسميتها الحالية في ك تاب
تاريخ عبد الرحمان ابن خلدون الذي اكد ان "اثارها قد خرب اك ثرها"( عبد الرحمان ابن خلدون.)1983 ،
تتحدث المصادر التاريخية العربية بإسهاب عن عملية الفتح والمقاومة التي واجهها العرب الفاتحون تحت
قيادة امراة كانت تتزعم قبيلة جراوة والتي حاربت وقومها الجيوش العربية في جبال االوراس بمنطقة تبسة،
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هذه المراة التي سميت بالكاهنة "استطاعت ان تجمع تك تل القبائل الزناتية التي واجهت العرب وتكبد العرب
خسائر فادحة واجبرتهم على اقامت اتفاقية صلح لكن البربر بقيادة الكاهنة" ،نقضوا االتفاقية وقتلوا
الصحابي الجليل عقبة بن نافع وثالث مئة من صحبه الكرام ،ليعاود المسلمون محاولة فتح تبسة بعد ان
اعدوا العدة ونظموا الصفوف بقيادة حسان بن النعمان الغساني سنة 78ه 698/م الذي تمكن من قتل
الكاهنة سنة81ه 701/م(احمد عيساوي )2005 ،وارسل راسها إلى السلطان.
بعد انتهاء عهد الفاتحين ،ظلت تبسة تابعة لوالية القيروان تحت ظل الخالفة االموية في الشام ،إلى غاية
فترة حكم دولة االغالبة الموالية للخالفة العباسية في بغداد ،ثم دخلت تحت نفوذ الدولة الفاطمية ،لتخضع
بعدها لحكم المماليك اإلسالمية المستقلة بداية بدولة بني زير ثم دولة الرستميين ثم الصنهاجيين .دخلت
تبسة بعد ذلك في حكم الفاطميين الشيعة بقيادة ابو عبد هللا الصنعاني حيث هاجمها واحتلها سنة
311/365ه .ليستولي عليها بعد ذلك الهالليون في القرن الحادي عشر ميالدي.
لقد شكلت منطقة تبسة نقطة عبور استراتيجية للقبائل الهاللية باعتبارها باب طبيعي بين التل والجنوب،
وزحفها نحو المناطق االخرى والقيام باكبر عملية خلخلة عرفتها البنية القبلية في شمال إفريقيا ،حيث دمروا
بشكل كامل التحالفات القبلية التي كانت تقوم عليها اإلمارات السابقة ،وتغيير الخريطة القبلية لهذه
المجتمعات المبنية على اساس العصبية القبلية ونشوء تحالفات جديدة على اساس الجوار والقرب الجغرافي.
"دخلت تبسة في ظل حكم الحماديين فالمرابطين فالموحدون ،التي بقيت تحت حكمهم إلى غاية 758ه
لحين تمكن الدولة الحفصية من االستيالء عليها"(احمد عيساوي .)2005 ،عاشت المنطقة في ظل هذه
المماليك في فوضى سياسية عارمة تخللتها عدة حروب وصراعات ضد السياسات التعسفية للحكام والوالة من
فرض الضرائب واإلتاوات ،وبين القبائل العربية الهاللية والقبائل البربرية من جهة اخرى ،ظلت تبسة في
مرحلة مد وجزر إلى حين قدوم العثمانيين االتراك إلى المنطقة سنة 1572م.
وجدت السلطة المركزية لبايلك الشرق لإلدارة العثمانية صعوبة كبيرة لبسط سيطرتها ونفوذها على المجتمع
القبلي ،مع بروز القبيلة كرافضة لسلطة المركز التي حاولت مزاحمتها او حتى إزاحتها من مجاالت نفوذها،
خاصة في إطار الصراع بين اتراك الجزائر واتراك تونس حول مسالة الحدود والسيادة الترابية ،حيث اعتمدت
السلطة المركزية ادوات عديدة لتطويق القبيلة واحتوائها بشتى الوسائل بما فيها االدوات العنيفة ،والخروق
والثغرات في تعامل االتراك مع السكان بحيث فرضوا عليهم ضرائب ثقيلة وغيرها من التجاوزات.
وفي غمرة الصراع بين الجنود االنكشارية والقبائل الهاللية من جهة والقبائل البربرية من جهة اخرى تحالفت
القبائل ضد االتراك واشتعلت العديد من الثورات بين قبائل المنطقة واالتراك .تذكر المصادر التاريخية ان
القبائل الهاللية والقبائل البربرية شكلت حلف بربري عربي اطلق عليه االتراك تسمية اللمامشة او النمامشىة
بعد وقوع معارك بينهم وبين العثمانيين وكانت الحرب سجاال بينهم فصار القائد العثماني يسال عن القبيلة في
كل مرة ويقول :خبروني تلموشي لكي نمضي إليهم؟ فسموا من ذلك اليوم باللمامشة.
كانت البنية القبيلة في المنطقة في عهد االتراك تتكون من ثالث مجموعات قبلية ،قبيلة النمامشة ،وقبيلة
اوالد سيدي عبيد وقبيلة اوالد سيدي يحيا ،تعتبر قبيلة النمامشة من كبريات قبائل الشرق الجزائري عرفت
القبيلة بنزعتها االستقاللية والتمردية ،ونزعتها القتالية مما جعلها قبيلة مهابة لدى القبائل المجاورة ،كما كانت
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قبيلة النمامشة من اكبر القبائل المتمردة على سلطة بايات قسنطينة ،شهدت قبيلة النمامشة الك ثير من
الحمالت العسكرية كنوع من الردع والعقاب حيث طاردها علي باشا حاكم تونس سنة  ،1741كما قاد صالح
باي حاكم قسنطينة ( )1771-1792حملة عسكرية ضدها انتهت بفشل ذريع ،كما توالت الحمالت من شاكر
باي حاكم قسنطينة عام  1817وحملة إبراهيم بن على باي قسنطينة سنة .1822
من جهة اخرى تعتبر قبيلة اوالد سيدي يحي و قبيلة اوالد سيدي عبيد من القبائل الوالئية المسالمة وهي
عبارة عن عائالت مرابطية تدعي االصول العربية وخصوصا االنحدار من ال البيت توافدت على المنطقة خالل
القرنين الرابع عشر والخامس عشر ،والتي تحولت تدريجيا عبر الية الدمج واالنصهار مع المجموعات المجاورة
إلى قبائل محدودة عدديا ذات هوية قبلية دينية ،لعبت زاوية سيدي يحي وزاوية سيدي عبيد دورا هاما في
الحياة الدينية واالجتماعية والثقافية في المنطقة ،ظلت وسيطا بين السلطة والناس ،ورعاية الفقراء
والمساكين ،وإسعاف الالجئين وعابري السبيل ،كما سعت لقضاء مصالح الطبقات الكادحة والمحرومة
ومعالجة اوضاع المريديين في الحواضر والقرى والمداشر "وبذلك لعبت دورا كبيرا في اسلمة االرياف مع
اإلبقاء على بعض الممارسات العقائدية السابقة لإلسالم التي ال تضر باإليمان"( العربي عقون" .)2010 ،لم
يشعر سكان المنطقة البتة باالغتراب الديني عند قبولهم باإلسالم ،نظرا لحضور الديانات التوحيدية ضمن
الموروث العقدي للمنطقة وعلى الخصوص المذهب الدوناتي".
من جهة اخرى عملت الزوايا على فض النزاعات بين السلطة والقبائل وبين القبائل العربية والبربرية،
"وبذلك استطاعت الزوايا إضعاف العصبية القبلية لتحل محلها رابطة جديدة هي "رابطة االخوة في الدين".
هذه الرابطة التي ستساهم في تعريب معظم السهول والمناطق المنبسطة والصحراء في المنطقة في حين
ظلت الجبال حصنا منيعا للغة والثقافة االمازيغية .هكذا لعبت قبيلة اوالد سيدي يحي واوالد سيدي عبيد دورا
بارزا في المنطقة ورغم ان القبيلتين ظلوا دائما بمناى عن الخصومات التي كانت تنشب بين االجوار ،إال ان
تحالفهم مع المركز ضمن العالقات التبادلية التي تحكم الطرفين ،وهو ما اشار إليه جورج باالندي ( Georges
 )Balandierفي هذا السياق إلى ان "المقدس والسلطة شريكان في تنظيم المجال والحفاظ على االمن
داخله" .كان سببا في تعرض القبيلتين إلى العديد من الغارات خاصة قبيلة اوالد عبيد المحدودة عدديا ،والتي
لم يشفع لها وقوفها مع السلطة حيث تعرضت قوافلها التجارية إلى الحجز من طرف صالح باي ومصادرة
حموالتها وكي جمالها بالنار .وبذلك باتت السمة الغالبة على العالقة بين "المركزي" و"المحلي" هي الصراع و
التوتر.
أ
أ
رابعا .في عهد الستعمار الفرنسي :المنطقة الولى اوراس النمامشة :وجهت فرنسا في  30مارس  1846حملة
عسكرية ضخمة ال ك تساح منطقة تبسة وإخضاع قبيلة النمامشة ،واجهت السلطة االستعمارية مقاومة عنيفة،
دينيا ً
طابعا ً
اصطبغت بصبغة دينية جهادية" ،باعتبار ان رفع راية الجهاد يعطي للمقاومة ً
مقدسا ،يناى بها عن
االنتماءات العشائرية الضيقة ويساعد في نهاية االمر ،على تعبئة اك ثر ما يمكن من المجموعات القبلية بقطع
النظر عن إنتمائ تها االثنية" .شارك كل السكان المحلين من نمامشة واوالد سيدي عبيد واوالد سيدي يحيا،
ضد الك فار المحتلين ،حيث تنامى وعيهم "باالنا الجماعية" في تضاد مع "االنا الغازية" التي اطلق عليها محليا
اسم « الرومي ».
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كان من الطبيعي ان يواجه االستعمار في المنطقة – كما هو الحال دائما عبر التاريخ  -بالمقاومة المسلحة،
لكن االستعمار هذه المرة كان قويا جدا ومتفوقا بدرجة ال تقارن ،وال طاقة للقبائل على إيقافه او مقاومته،
فكان قادرا على قلب تاريخ المنطقة راسا على عقب .كانت القبيلة":روح المقاومة" ونواتها الصلبة ،حيث
شكلت القبيلة عائ قا جوهريا امام التغلغل الفرنسي وكل تغلغل اجنبي عامة لذلك جند المستعمر كل اليات
اإلخضاع والهيمنة العسكرية واإلدارية والقانونية الجتثاثها وتدمير هياكلها ،وهو ما خضعت له قبيلة
النمامشة ،كغيرها من القبائل .خضعت قبيلة النمامشة ،كغيرها من القبائل الجزائرية ،إلى إستراتيجية
التفكيك والتقسيم وإعادة التركيب ،حيث دمر االستعمار الفرنسي المجتمع القبلي بشكل منظم وبطريقة
ممنهجة عبر ثالث إجراءات قانونية كبرى ،تعتبر هذه القوانين الثالث بمثابة سالح حرب اشهرته فرنسا في
وجه القبائل الجزائرية من اجل اجتثاثها في مرحلة اولى ،وإعادة تركيبها حسب تصوراتها ومصالحها ومنطقها
االمني ،في مرحلة ثانية ،عرفت هذه العملية بسياسة "التدمير من اجل البناء".
كان القائد العسكري (القرو)  )1855-1852( Allegroمهندس تقسيم قبيلة النمامشة وتفكيك بنيتها
التنظيمية والمجالية ،وضمن هذا السياق التجزيئي تم تقسيم القبيلة،
تعتبر سياسة اجتثاث المجموعات القبلية من مواطنها االصلية ،وإعادة توطينها بالدواوير المستحدثة
وإخضاعها إلى اجهزة رقابة إدارية وامنية وتغير شكل استقرارها ،ونمط عيشها ،من اعنف السياسات التي
مارستها فرنسا بالجزائر ،والتي كانت لها عدة تبعات ،ابرزها ازمة .1868-1867
هكذا ادت سياسة االجتثاث والتهجير والحصر داخل المحتشدات الجديدة ،إلى التقليص من إنتاج
الحبوب ،وامتالك الحيوانات والتخلي عن مخازن التموين المتمثلة في المطامير والعولة والتي كانت تلعب
دورا اساسيا في مواجهة السنوات الصعبة من قحوط وجفاف ومجاعات ،إضافة إلى السياسة االنتقامية التي
اتبعها الجيش الفرنسي والمتمثلة في حرق االرض وتدمير مخازن الحبوب ً
عقابا للقبائل الثائرة ،.وبذلك القضاء
على الحاضن االساسي للقبيلة وتدمير اليات التضامن بين القبائل ،هذه اال ليات التي لعبت الدور االساسي في
مواجهة االزمات والتخفيف من حدتها ،هذه االزمات التي لم تكن غريبة عن سكان المنطقة والمجتمعات
المغاربية عموما ،ولم تكن تؤدي قبل دخول االستعمار ،إلى كل هذا الموت والهالك واالنقراض وإخالء
االرض وترك االوطان.
بعد تدمير البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية التقليدية ،وإلغاء الهياكل التقليدية للقبيلة ومصادرة
اراضيها وإقامة الحجز على جزء كبير من ثرواتها ،اعتمدت اإلدارة الفرنسية النظام اإلداري المعمول به في
فرنسا الذي يعتمد على البلديات ،حيث تم ترقية حوز تبسة في عام  1885إلى بلدية ،وبذلك نجح االستعمار
في تدمير البنية القبلية ،واستبدالها ببنية اخرى حديثة على النمط االوروبي ،والتي فرضها على المنطقة بالقوة
ولم يتاتى ذلك إال بعد تفكيك البنية الديمغرافية إلحدى كبريات قبائل الشرق الجزائري" ،حيث بلغ تعداد
قبيلة النمامشة خالل اواسط القرن التاسع عشر 120.000نسمة" (االزهر الماجري ،)2013 ،اعتصم عدد منهم
بالجبال وصحراء النمامشة وهجر العديد منهم إلى الشريط الحدودي والحق بعضهم االخر بدوائر إدارية
مختلفة ،ورضخ العديد منهم مع المجموعات البشرية االخرى لمنطق االستعمار واضطروا للخضوع له
والتعايش معه كامر واقع وشر البد منه .لقد استطاع المستعمر تحطيم القبيلة مجاليا وإداريا ولكنه لم يستطع
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القضاء عليها ذهنيا حيث استطاعت البقاء على المستوى الثقافي -النفسي ،محصنة في إطار العائلة المؤسسة
النواة.
ً
ً
تمكن االستعمار من تحطيم المؤسسات التقليدية ،بعد ان سحق القبيلة تنظيميا وعسكريا ،وبالرغم من ما
تعرضت له القبيلة من تفكيك على المستوى االجتماعي واالقتصادي ،إال ان االعراف والتقاليد القبلية
استطاعت الصمود والبقاء على المستوى الثقافي -النفسي ،وبقيت القبيلة كاساس لاللتحام والتضامن حية
على مستوى االذهان ،وظلت سلطة الفكر القبلي متمنعة عبر العائلة المؤسسة النواة" ،إن غياب القبيلة
كمؤسسة اجتماعية واقتصادية ليس معناه غيابها كإطار لالنتماء والهوية المحلية" ،لقد تصدعت القبيلة امام
الصدمة التي فرضها االستعمار ،إال ان االعراف القبلية ابانت قدرتها على ضبط السلوك الفردي والجماعي
وتوحيد الممارسات حسب قواعد ومعايير يصعب ك ثيرا على االفراد الحياد عنها او تجاهلها.
لقد استطاع االستعمار فرض منطقه بالقوة من خالل سياسة التسلط على االراضي ونهبها وسياسة االقتالع
واالجتثاث والتجويع التي مارسها لزمن طويل ،إضافة إلى زرع الفتنة والتفرقة بين السكان بإقامة المنطق
الثنائي الرامي إلى إقامة حدود بين بربر/عرب ،مدينة/بادية ،وخلق طبقة اجتماعية تابعة وغنية ،وتهميش
الطبقات المستضعفة .كل هذه االساليب واالدوات كان هدفها طمس الهوية على المستوى الديني واللغوي من
جهة وتجذير الثقافة االوربية من خالل المشروع االستطاني التحديثي من جهة اخرى .وامام العجز عن التاقلم
مع الواقع الجديد المليء باالحباطات ،شكل المجال الثقافي الملجا الوحيد المتبقي للفرد المعزول والمحروم
من ملجاه التقليدي وشبكة االمان القديمة التي كان يحتمي بها.
في ظل هذا اإلحباط والشعور بالدونية والسيطرة والعنف واغتصاب االرض-االم ،وتحت وطاة هذا اإلحساس
الذي ال يطاق ذله ،لم يجد الفرد امامه سوى االنغالق والمحافظة باالندماج الكلي في عائلته عن طريق اإلذعان
والتمسك باالعراف والتقاليد بحثا عن الشعور باالنتماء واإلحساس باالمن واالطمئنان .وبذلك شكل اإلطار
الديني والثقافي إطار بديل عن االنتماء والهوية ،وبالرغم من التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي
فرضها االستعمار على المنطقة بالقوة ،إال انه لم يستطع ان يغير ك ثيرا من تقاليد وعادات وثقافة سكان
المنطقة .وبقيت البنيات التحتية التي احدثها االستعمار في العمق كيانا خارجيا غريبا مرفوض من طرف غالبية
الناس ،رغم انهم في النهاية اضطروا للخضوع له والتعايش معه كامر واقع وشر البد منه.
يروي الضباط الفرنسيون انه" :كنا نسال القبائل لماذا انتم مصرون على الدفاع عن القرى ضد جيش يقوده
بوجو )(Bugeaud؟ فيجيبوننا كنا مستعدين لالستسالم امام هذه القوات الضخمة ،لكن نسائنا كن يرفضن
ذلك ويهددن بانهن سيهجررنا إلى االبد إذ لم نستمر في الدفاع" .هذه هي المراة اللبؤة او "اللبة" بالتعبير
المحلي التي انجبت "اسود" االوراس ،هؤالء الرجال الذين كبدوا االستعمار خسائر فادحة في العتاد واالرواح،
وخير دليل على ذلك التسمية التاريخية للوالية االولى إبان الثورة التحريرية ب "اوراس النمامشة" نظرا لما
شهدته هذه المنطقة من معارك حامية الوطيس قامت على اراضيها ،لتستمر المقاومة التي ضعفت لكنها لم
تمت النها تبث في الفرد منذ نشاته االولى ،إلى غاية استعادة االرض وبزوغ فجر االستقالل.
خالصة :لقد نجاح اإلنسان المحلي في تطويع الجغرافيا وإنتاج نموذج ثقافي يميزه عن االنموذج االوروبي الذي
حاول المستعمر الفرنسي فرضه بالقوة من خالل إقامة نظام ثقافي مختلف ً
جدا عن النظام الثقافي المحلي
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الذي قاومت المجموعات القبلية في المنطقة للمحافظة عليه ،وبذلك يتمظهر مدى التناقض بين رؤيتين
مختلفتين للفضاء ،الرؤية االستعمارية التي تنبني على منطق الفصل بين فضاءات جغرافية وديمغرافية
ً
وظيفيا ،والرؤية المحلية التي يقودها منطق التواصل،
وثقافية متكاملة يسيطر عليها اسلوب حياة متماسك
وتجاوز المدلول الضيق للوسط الطبيعي والتي ال ترى في هذا الفضاء غير امتداد طبيعي وديمغرافي لنفس
المجال الذي تحكمه الحاجة المشتركة للسكان من جهة وعالقات التبعية المتبادلة التي تربطهم من جهة
ثانية.
كانت البنية االجتماعية القبلية هي السائدة في المنطقة ،وظلت القبيلة تلعب ادوارا كبيرة وحاسمة في
الحياة االجتماعية والثقافية لالفراد ،عرفت تلك البنية عددا كبيرا من التحوالت التاريخية الكبيرة التي ادت إلى
تفككها وإعادة تركيبها مرات عديدة .لم يكن النسب فيها ورابطة الدم المحدد الوحيد لتشكلها بل تدخلت في
ذلك اعتبارات اخرى اهمها الجوار والتساكن واقتسام المجال الجغرافي المشترك .هذه االعتبارات التي لعبت
دورا هاما في حصول االنصهار السكاني وما يرافقه من انصهار ثقافي ،عبر تقويتها لعالقات المصاهرة البينية وما
يرافق ذلك من اختالط في االنساب القبلية القديمة وإعادة تركيب عالقات انساب جديدة وبالتالي ظهور قبائل
واحالف جديدة ،مرتبطة بميزان القوى الديمغرافي وبذلك يكون العنصر الديمغرافي احد مجاالت القوة او
الضعف في المجتمع الجزائري ما قبل االستعمار.
وبذلك تعتبر قبيلة النمامشة كحلف بربري /عربي نموذجا متميزا لالنصهار الثقافي الذي حدث في المنطقة
بين البربر والعرب وبذلك تشكيل اكبر قبيلة في شمال إفريقيا من منطلق "رابطة االخوة في الدين" وبذلك
تفنيد كل االطروحات القديمة والمعاصرة التي تزعم التفرقة والعداء بين البربر والعرب.
قائمة المراجع:
 ابي عبيد البكري" ،المسالك و الممالك " ،ج ، 2تونس ،1992 ،ص.710 احمد عيساوي" ،مدينة تبسة واعالمها" ،دار البالغة للنشر والتوزيع ،ط ،1الجزائر ،2005 ،ص.19 إدريس رائسي" ،القبائل الحدودية التونسية الجزائرية بين اإلجازة واإلغارة ( ،")1830-1881الدار المتوسطية للنشر،ط،1تونس ،2016،ص.23
 االزهر الماجري" ،القبيلة الوالئية واالستعمار اوالد سيدي عبيد واالستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس  1890-1980مسارالتفكيك واليات المقاومة" ،المطبعة المغاربية للطباعة واإلشهار ،تونس ،2013 ،ص.308
 بيار كاستل" ،حوز تبسة" ،ترجمة العربي عقون ،مطبعة بغيجة حسام ،الجزائر ،2010 ،ص.5 حسن الوزان" ،وصف إفريقيا" ،ج ،2ترجمة ،محمد حجي ،محمد االخضر ،بيروت ،لبنان ،2000 ،ص.431 الشريف اإلدريسي" ،نزهة المشتاق في اختراق االفاق" ،دار الك تب ،الجزائر ،1975 ،ص.23 عادل النفاتي" ،المجتمع والجغرافية الثقافية لبالد المغارب ،حفريات في ادب الرحلة -القرن ،"16إفريقيا الشرق ،المغرب، ،2015ص.17

 عبد الرحمان ابن خلدون" ،العبر وديوان المبتدا والخبر" ،ج ،07دار الك تاب اللبناني ،لبنان،1983 ،ص.32
 عبد السالم بوشارب" ،تبسة معالم وماثر" ،نشر المتحف الوطني للمجاهد ،ص.09 العربي عقون ،االقتصاد والمجتمع ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2008 ،ص.200-199 العربي عقون ،االمازيغ عبر التاريخ :نظرة موجزة في االصول والهوية ،ط ،1الدوخي للطباعة والنشروالتوزيع ،الرباط ،المغرب ،2010 ،ص.49
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أ
أ
أ أ
تطور المن الوروبي ( 1945 – 1648النتقال من مبدا توازن القوى الى نظام المن الجماعي)
Evolution of a European Security 1648 – 1945 (Transition from the principle of balance of
)power to the collective security system
د .بـركة مـحمـد ،كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة سيدي بلعباس – الجزائر
يرى العديد من الكـتاب بان فكرة تحقيق االمن الجماعي االوروبي لم تبدا إال منذ نشوء الدولة بمفهومها
الحديث في اوربا ،ويجعلون نقطة بدايتها اتفاقية وستفاليا سنة .1648
تحاول هذه الورقة العلمية دراسة اهم المحطات التاريخية والمفصلية في تطور االمن االوروبي ودراسة مفهوم
كل من سياسة توازن القوى ونظام االمن الجماعي ،و التحول بالنظام القاري (االوروبي) إلى نظام عالمي.
أ
مبدا توازن القوى بعد اتفاقية وستفاليا :كان من نتائج ظهور الدول القومية و تاثرها بمبادئ ميكيافلي التي
انتشرت بسرعة في إمارات إيطاليا و فرنسا و المانيا ان اندلعت الحرب في اوربا و التي سميت بحرب الثالثين
( )1648-1618بين مجموعتين من الدول االوربية .مجموعة كانت توالي الكنيسة المسيحية و تدافع عن بقاء
الدول في وحدة تحت لواء الكنيسة ،و مجموعة تدعو إلى الحرية الدينية و االستقالل عن نفوذ الكنيسة
).(Onnekink, 2016, p.50-51-52
تعتبر اتفاقية وستفاليا التي انهت هذه الحرب نقطة تحول في تطور العالقات الدولية ،و من اهم ما ترتب
عليها إنشاء فكرة التوازن الدولي في اوربا كوسيلة من وسائل حفظ السلم (هاردت ،ونيغري ،2002 ،ص )23
و قد عرفه الدكـتور غضبان مبروك بانه "يعبر عن وضعية تواجد الدول في حالة معينة مثل حالة الحرب التي ال
يكون فيها غالب او مغلوب ،او حالة السلم المشوبة بالحذر و التخوف"(غضبان ،1994 ،ص.)342
إال ان هذا النظام تعرض للكـثير من االنتقادات لعجزه عن شرح الواقع ،يقول نيكوالس سبيكمان "ال يوجد
هناك امن حقيقي في كون الدولة قوية كـقوة عدوها المحتمل ،هناك امن فقط في ان تكون الدولة قوية اكـثر"
).(Fiorina, 2016
فبالرغم من ان مبدا توازن القوى حكم فعال العالقات االوربية ال كـثر من قرن و نصف قرن من الزمن ،كما انه
منع لمدة تزيد عن ثالثة قرون انفراد دولة واحدة بالسيطرة العالمية ،إال انه انهار في العديد من المرات.
لم يصمد نظام توازن القوى عندما حاول ملك فرنسا لويس الرابع عشر التوسع على حساب اسبانيا مغتنما
فرصة النزاع حول العرش االسباني ما بين عامي  1702و  ،(Dhondt, 2016, p1) 1713لكنه فشل عندما
تحالفت معظم الدول االوربية (السويد ،النمسا ،بروسيا ،هولندا ،البرتغال و غيرهم) ،و تم عقد معاهدة
اوتراخت عام  ،1713تم بموجبها إعادة تنظيم اوربا و التاكيد على مبدا توازن القوى.
بوفاة لويس الرابع عشر فقدت فرنسا الكـثير ،إذ تولى عرشها ملوك ضعاف ليسوا في مقدرة لويس الرابع عشر
السياسية او الحربية .و حينما اثقلت الملكية كاهل الشعب بالضرائب الباهظة فقدت محبة الشعب لها .و كان
عليها ان تسلك احد الطريقين :إما ان تغير من سياستها ،او ان تذهب إلى غير رجعة .و لم يكن في استطاعة
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الملكية ان تغير من سياستها ،فلويس السادس عشر كان ضعيفا و لم يتحمل المسؤولية (عبد العزيز ،محمود
حجر ،2004 ،ص.)27
اخذت االحداث تتسارع في فرنسا ففي الرابع عشر من جويلية هاجمت جماهير باريس قلعة سجن
الباستيل ،الواقع شرقي العاصمة باريس الذي مثل صورة من صور الظلم الملكي الفرنسي ،بهدف االستيالء
على الساحة الموجودة فيه ،و مثل ذلك البداية العنيفة للثورة الفرنسية .و اجبر الضغط الشعبي العائلة
الملكية للعودة من فرساي إلى باريس حيث اصبحوا رهائن الحركة الثورية .وبعد حملة من اإلعدامات حلت
الجمعية التشريعية نفسها ،و جرت انتخابات جديدة تمخض عنها المؤتمر الوطني ،الذي استهل جلساته
بإلغاء النظام الملكي في  21سبتمبر  1792و إعالن قيام الجمهورية ،كما قرر إعدام لويس السادس عشر ،حيث
نفذ حكم اإلعدام في ميدان الجمهورية في باريس بالمقصلة في  21يناير ( 1793ذياب خاطر ،2011 ،ص.)53
ليتم بعد ذلك إعدام زوجته الملكة ماري انطوانيت في السادس عشر من نوفمبر .1793
بحلول عام  1799اعتلى سدة الحكم في الجمهورية الفرنسية احد ضباط مدفعية لويس السادس عشر يدعى
نابليون بونابرت الذي نصب نفسه إمبراطورا على فرنسا ،و ما لبث ان قام بغزو الدول المجاورة لفرنسا ،و
نصب إخوته اصهاره ملوكا عليها ،و هكذا انحرف نابليون – في سبيل بناء إمبراطوريته المنشودة – عن مبادئ
الثورة الفرنسية ،و على راسها مبدا القوميات ،إلى حد انه نصب ملوكا على دول ال تربطهم بها اية رابطة حتى
انهم كانوا ي جهلون لغة شعوبها ،كما جمع في الدولة الواحدة شعوبا تتنافر لغة و حضارة (نصار ،وهبان،
 ،2003ص.)26
وهكذا اندلعت حرب بين فرنسا و الدول المجاورة لها ،استمرت الحرب حتى عام  ،1814وفي النهاية دخلت
الدول االربع الكبرى :النمسا و انجلترا و بروسيا و روسيا ،في محالفة عظمى بموجب معاهدة شومون
( )Chaumontفي  9مارس ،و اتفق رايها اوال على إسقاط نابليون ثم الحيلولة دون عودته هو و اسرته إلى
فرنسا ،و قد كان اثر المحالفة مباشرا ،فقد قرر الحلفاء و لم ينقض شهر مارس ،إعادة ال بوربون إلى فرنسا ،و
احتلوا باريس بالفعل في  31مارس  .1814وفي ابريل تنازل نابليون عن حقه و حق اسرته في العرش ،فجلس
الحلفاء ليشكلوا خريطة اوربا من جديد وفقا الهوائهم (عبد العزيز ،2000 ،ص ،)29و في الثالث ماي ،1814
دخل لويس الثامن عشر باريس ،بينما نفي نابليون إلى جزيرة إلبا في اليوم التالي ،و عندئذ بدات المفاوضات
بين لويس الثامن عشر و الحلفاء لعقد معاهدة باريس االولى ،اين تم إعادة فرنسا إلى حدودها التي كانت عليها
عام  .1792و اصبح من الضروري عقد مؤتمر للتباحث في الشؤون الدولية الوربا و تسوية النزاعات التي نجمت
عن هذه الحروب الطويلة ،و وقع االختيار على فيينا لتكون مقرا لهذا المؤتمر.
وبينما كانت المداوالت تجرى في مؤتمر فيينا عام  ،1815بلغت اعضاءه انباء فرار نابليون من جزيرة إلبا و
هروب لويس الثامن عشر من باريس ،و لكن المؤتمر واصل اجتماعاته و انتهت فترة المائة يوم باندحار
نابليون االخير في واترلو وإعادة لويس الثامن عشر إلى العرش (البيطار ،2003 ،ص.)222
وفي  20نوفمبر تم توقيع معاهدة باريس الثانية التي نصت على ان تدفع فرنسا غرامة حربية قدرها 700
مليون فرنك ذهبي ،و تعويضات اخرى ،كما نصت على ان تقبل فرنسا – لمدة خمس سنوات – قوات
167

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

المركز الديمقراطي العربي

االحتالل في بعض المقاطعات الفرنسية .وفصلت عن فرنسا جميع االراضي التي احتلتها في عهد الثورة و
اإلمبراطورية (المقرحي ،1996 ،ص.)347
وبعد هزيمة نابليون النهائية تابع مؤتمر فيينا اعماله بشان إعادة ترتيب شؤون اوربا ،قام مؤتمر فيينا على
اساسين هما :توازن القوى ( )Balance of powerو التعويضات ( ،)Compensationقاعدتا الدبلوماسية في
القرن الثامن عشر(عبد العزيز ،2000 ،ص.)34
وتدعيما لقرارات المؤتمر اتفقت الدول المتحالفة و هي روسيا ،بروسيا ،النمسا ،بريطانيا ،على إقامة نوع
جديد لتنظيم العالقات الدولية و هو إنشاء الحلف المقدس للمحافظة على سالم اوربا و سالم العالم كله و إقرار
التدخل العسكري لتحقيق هذا الهدف إذا لزم ذلك.
وقد ادركت الدول حقيقة التعايش السلمي و التعاون بينها و ضرورة الحفاظ عليهما ،فسعت إليجاد طرق
سلمية لعدم اإلخالل بهما ،تمثلت ا ً
ساسا في اعتماد بعض الوسائل القانونية لحل النزاعات الدولية بالطرق
السلمية كالتحكيم او الوساطة او المساعي الحميدة ،و ُع ِقدت العديد من المؤتمرات الدولية لتحقيق هذه
الغاية كان ابرزها مؤتمر "الهاي" عام  1907الذي جمع  44دولة (عامر ،2007 ،ص.)53
حيث ساهمت المؤتمرات الدولية في تعزيز العالقات االوروبية انذاك و تنميتها بين الدول و في اعتماد نظام
التمثيل الدبلوماسي الدائم بينها ،كما تم االنتقال من الدبلوماسية التقليدية التي كانت تتسم بإبرام عدد
محدود من الدول لمعاهدات بينها إلى دبلوماسية المؤتمرات الدولية التي يشارك فيها عدد اكبر من الدول
إضافة إلى منظمات دولية مثلما هو عليه الوضع حاليا (ابو هيف ،1990 ،ص .)28و هكذا اصبحت المؤتمرات
سمة بارزة للدبلوماسية خاصة في الفترة الممتدة ما بين سنة  1840و  ،1909لدرجة ان إحدى الدراسات اثبتت
ان معدل عدد المؤتمرات وصل إلى  18مؤتمرا سنويا (فرج ،2007 ،ص.)38
لكن اهم هذه المؤتمرات كان مؤتمرا الهاي االول و الثاني لعامي  1899و  ،1907باعتبارهما كانا سببا في
تطور العالقات الدولية و التنظيم الدولي و باعتبارهما قد وضعا القواعد القانونية الدولية فيما يتعلق بالحرب و
السلم و حل النزاعات الدولية سلميا.
يمكن القول ان مبدا توازن القوى لعب دورا ال يستهان به في السياسية الدولية منذ القرن السابع عشر و
خاصة منذ معاهدة وستفاليا عام  .1648و قد اعلن للمرة االولى في معاهدة اوترخت  Utrechtعام  1713بين
اسبانيا و انجلترا ،ثم راح يتبوا مكانه في الوثائق و المحادثات الدبلوماسية في فترة مؤتمر فيينا .ففي معاهدة
باريس الموقعة في  30ماي عام  1814جاء ان une paix solide fonde sur une juste répartition des
 forces entre tes puissancesو ظل مبدا توازن القوى بعد مؤتمر فيينا يعتبر قاعدة السلوك السياسي الكبير
التي ينبغي على الدول التزامها بكل دقة .و في سبيل تحقيق التوازن االوربي تمسكت اوربا بمبداين يضيفان
على التوازن االستقرار الذي تسعى إليه و هما :مبدا الشرعية  principe de la légitimitéوفكرة التضافر
االوربي (Concert Européenعبد العزيز ،محمود حجر ،2004 ،ص .)13-12إال ان هذا النجاح لم يكـتب له
البقاء بعد ان اندفعت اوربا و العالم إلى اتون حرب وصفت بالعالمية.
أ
أ
نظام المن الجماعي في عهد عصبة المم :في  28جوان  1914اغتيل ولي عهد اإلمبراطورية النمساوية –
المجرية االرشيدوق فرديناند عندما كان يقوم بزيارة لمدينة سراييفو عاصمة البوسنة .و كان هذا الحادث واحد
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من حوادث االغتياالت السياسية المالوفة إال انه سرعان ما انتهى إلى حرب عالمية كبرى (البيطار،2003 ،
ص.)1260
اشتعلت نيران الحرب العالمية االولى سنة  1914بين المانيا و النمسا و اإلمبراطورية العثمانية و بلغاريا و
المجر من جهة و بين دول الحلفاء فرنسا و انجلترا و إيطاليا و الواليات المتحدة االمريكية و اليابان من جهة
اخرى ،و انتهت هذه الحرب بهزيمة المعتدي )الجهة االولى( و بفرض خمس معاهدات للصلح على الدول
الخمس المنهزمة ،و ظلت ماسسة العالقات الدولية هامشية حتى نهاية الحرب العالمية االولى.
بمجرد انقضاء الحرب العالمية االولى ،اجتمعت الدول في مؤتمر "باريس" سنة  ،1919بغية عقد اتفاقيات
الصلح ،و تولدت الفكرة حينها بضرورة إنشاء منظمة دائمة تتولى مهمة الحفاظ على السلم و االمن في العالم
ً
فضال عن تنمية العالقات الدولية و تكريس سياسة التعايش السلمي فيما بينها (اسكندري ،بوغزالة،1997 ،
ص .)47فعندما انعقد مؤتمر فرساي للسالم سعت الواليات المتحدة إلى توظيف نتائج الحرب لتحويل نمط
العالقات الدولية نحو نموذج يقوم على المثالية بدال من الواقعية ،عن طريق الضغط باتجاه اعتماد المبادئ
االربعة عشر التي طرحها الرئيس االمريكي ودرو ويلسون في مجرى الحرب القائمة على تبادل المنافع
الجيوبوليتيكية (بسيوني عرفة ،2011 ،ص.)18
بفضل افكار الرئيس االمريكي ودرو ويلسون تم في عام  1919إنشاء اول منظمة دولية ذات اتجاه عالمي و
ذات طابع سياسي هي منظمة "عصبة االمم" ،يعد إنشاؤها نقطة تحول بارزة في تاريخ العالقات الدولية ،االمر
الذي ادى إلى ضرورة تنازل الدول عن بعض حقوق السيادة التقليدية ،و وضع القيود على حق اللجوء إلى
الحرب لتسوية المنازعات على صعيد العالم من جديد ،و ظهور مبدا االمن الجماعي (حمه جان ،2010 ،ص
.)42-41
يعتبر االمن الجماعي نظاما تتعهد فيه الدول االعضاء في المجتمع الدولي باالمتناع عن استخدام القوة او
التهديد بها في العالقات الدولية و بالعمل على حل نزاعاتها بالطرق السلمية ،و تلتزم بالعمل الجماعي ،وفقا
لقواعد القانون الدولي و ميثاق االمم المتحدة ،لمواجهة العدوان و غيره من حاالت تهديد السلم و االمن
الدوليين او اإلخالل بهما (بن صديق ،2012 ،ص .)21حتى ان عهد عصبة االمم (المصادق عليه في 28
جوان  1919ودخل حيز النفاذ في  10يناير  )1920يجد مصدره في العديد من المبادئ التي تبنتها اتفاقية
وستفاليا من قبل ) ،(Blin, 2006, p.168السيما المواد (Le Pacte de la Société des 16 ،12 ،11 ،10
.Nations) http://digital.library.northwestern.edu/league/le000003.pdf
Article 10 : Les membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression
extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En
cas d’agression, de menace ou de danger d’agression, le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de
cette obligation.
Article 11 : Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu’elle affecte directement
ou non l’un des Membres de la Société, intéresse la Société tous entière et que celle-ci doit prendre les
mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations.
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Article 12 :1. Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend
susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du
Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un
délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.
2. Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai
raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du
différend.
Article 16 : Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux
articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les
autres Membres de la Société.

ُوع ِقد العديد من المؤتمرات و المواثيق الدولية في هذا الشان كميثاق "بريان كيلوج" ""Briand Kellogg
لمنع الحرب و اعتبارها جريمة دولية سنة  ،1928و ميثاق "جنيف" لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية
في نفس السنة (اسكندري ،بوغزالة ،1997 ،ص.)49
رغم المبادئ التي تعهدت الدول بااللتزام بها ،إال ان جهود عصبة االمم في مجال تحقيق السلم ،و تعزيز
العالقات الدولية باءت بالفشل ،نتيجة لتنامي النزعة االستعمارية لدى الدول الكبرى ،و صارت العالقات
الدولية تقوم على اساس الهيمنة و القوة ،و انهارت بذلك عصبة االمم عام  1939مع اندالع الحرب العالمية
الثانية.
أ
أ
نظام المن الجماعي في عهد المم المتحدة :في اول سبتمبر  1939هاجمت القوات اال لمانية بولندا ،فلم تجد
انجلترا و فرنسا إال إعالن الحرب على المانيا ،و هكذا بدات الحرب العالمية الثانية .و قد اعتبر دخول الواليات
المتحدة االمريكية الحرب العالمية الثانية ،سببا في ظهور المدرسة المثالية ،بل عندما تركت المدرسة الواقعية
مسؤولية تسيير االمور في الدولة على ايدي الدول العظمى ،فإن المثالية الجديدة طالبت بحل القضايا العالمية
من قبل اإلرادة الجماعية للمجتمع الدولي ،فتم إنشاء هيئة االمم المتحدة.
كانت الشرارة االولى إلنشاء منظمة االمم المتحدة تلك الوثيقة الشهيرة التي وضعها تشرشل وروزفلت ،و التي
عرفت بميثاق االطلسي ،والتي نصت على إيجاد (نظام عام لالمن قائم على قواعد اوسع) ،ثم كانت الخطوة
الثانية في شهر يناير سنة  ،1942في تصريح االمم المتحدة ،و الذي هيات مشروعه دائرة الدولة االمريكية ،و
وقعته جميع الدول التي تحارب االنظمة النازية و الفاشية ،ثم الخطوة الثالثة في مؤتمر موسكو في نوفمبر سنة
 ،1943بحضور وزراء خارجية كل من الواليات المتحدة االمريكية ،وبريطانيا ،واالتحاد السوفيتي ،وقرروا
خالله إحداث منظمة دولية تقوم على اساس المساواة بين جميع الدول المسالمة (الدوري ،1992 ،ص.)22
ثم تم التاكيد على هذا القرار في مؤتمر طهران في نوفمبر  1943ايضا ،و بحضور روزفلت ،و ستالين ،و
تشرشل .وخالل شهر ديسمبر سنة  ،1943شكلت هيئة دراسات مركزها واشنطن ،و ذلك من اجل وضع
المبادئ التي ستقوم عليها المنظمة الدولية "االمم المتحدة" ،وعملت هذه الهيئة على مرحلتين :االولى
استمرت من  21إلى  28من شهر سبتمبر سنة  ،1944و المرحلة الثانية استمرت من  29إلى  7اكـتوبر من نفس
السنة ،وعقدت االجتماعات في فندق دومبرتن اوكس بواشنطن ،ونتج عن هذه االجتماعات االتفاق على إنشاء
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المنظمة الدولية ،واوكل إلى هذه االخيرة مهام تنظيم العالقات الدولية ،وحفظ السالم في العالم(زاقود،
 ،2012ص.)44
كما نتج عن ذلك إعطاء الدول االربع الممثلة في اجتماعات اللجنة باإلضافة لفرنسا ،حق العضوية الدائمة
في مجلس االمن .ثم عقد مؤتمر يالطا في فبراير  ،1945و تم خالله االتفاق على طريقة التصويت التي سبق و
ان اختلفوا بشانها قبل ذلك ،و في مؤتمر سان فرانسيسكو في  25ابريل سنة  ،1945واستمر لمدة شهرين،
اعد ميثاق المنظمة الدولية الجديدة ،بحضور ممثلين عن واحد وخمسين دولة .و الذي تم إقراره في  26جوان
 1945و اصبح نافذا في  24اكـتوبر  ،1945حيث تضمن الميثاق ديباجة و  111مادة ،باإلضافة إلى النظام
االساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق و المكون من  70مادة.
اعلنت شعوب االمم المتحدة انها قد الت على نفسها ان « ننقذ االجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في
خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين احزانا يعجز عنها الوصف » (ديباجة ميثاق االمم المتحدة)،
واكدوا على « إيماننا بالحقوق االساسية لإلنسان» ،و على ضم « قوانا كي نحتفظ بالسلم و االمن الدولي »
(ديباجة ميثاق االمم المتحدة).
لقد تناول الميثاق في مادتيه االولى و الثانية اهداف و مبادئ المنظمة الدولية ،فانطالقا من ديباجة الميثاق
و المادة االولى منه يمكن تحديد اهداف منظمة االمم المتحدة بانها ،حفظ السلم واالمن الدوليين ،تحقيق
التعاون الدولي ،إنماء العالقات الودية بين االمم ،تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية و
االجتماعية و الثقافية و اإلنسانية ،جعل االمم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول و توجيهها لخدمة الغايات
المشتركة (ميثاق االمم المتحدة) ،اما المادة الثانية فنصت على مبادئ االمم المتحدة كما يلي " :تعمل الهيئة
و اعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة االولى ً
وفقا للمبادئ االتية :
تقوم الهيئة على مبدا المساواة في السيادة بين جميع اعضائها.ً
جميعا الحقوق و المزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية
لكي يكـفل اعضاء الهيئة النفسهمبااللتزامات التي اخذوها على انفسهم بهذا الميثاق.
يفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يجعل السلم واالمن والعدلالدولي عرضة للخطر.
ً
يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سالمة االراضياو االستقالل السياسي الية دولة او على اي وجه اخر ال يتفق و مقاصد "االمم المتحدة".
 ّيقدم جميع االعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "االمم المتحدة" في اي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق،
كما يمتنعون عن مساعدة اية دولة تتخذ االمم المتحدة إزاءها ً
عمال من اعمال المنع او القمع.
تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير االعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم واالمن الدولي.
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "لالمم المتحدة" ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطانالداخلي لدولة ما ،و ليس فيه ما يقتضي االعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل الن تحل بحكم هذا الميثاق،
على ان هذا المبدا ال ّ
يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".
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بتاسيس االمم المتحدة تكون العالقات السياسية الدولية قد اخذت منحى جديدا قائما على اساس نبذ القوة
و عدم استخدامها او التلويح بها في العالقات الدولية .إال ان كـثيرا من المبادئ والقرارات لم تترجم إلى الواقع
العملي .و هكذا لم تستطع ان تقوم باداء دورها المنطلق من المبادئ واالهداف التي قامت عليها بشكل كامل
(فرج ،2007 ،ص.)42
فلقد جاهدت المنظمة الدولية ،كي تبقى وفية لميثاقها وملتزمة بالقوانين التي سنت لحماية االمن الدولي
ونشر العدالة بين البشر من خالل االجهزة والفروع التابعة لها ،ولكن الواقع الدولي ،وصراع القوى الكبرى
ولعبة التوازن والمصالح الخاصة بهذه القوى ،اثرت جميعها مباشرة على دور المنظمة وفاعليتها ،ال بل كانت
في صميم إنشائها وتركيبها .فالمنظمة ولدت كـتعبير عن "تحالف متوازن" بين القوى الكبرى المنتصرة في
الحرب وإلرادتها ومصالحها ،عبرت عنه من خالل اجهزة المنظمة ،وتوجهاتها العامة ،سواء في هيكليتها
البنيوية ،ام في إطار عملها ،وقدرتها على فرض قوانينها ،وتطبيقها في ما بينها ،وعلى الدول االخرى (علو،
 ،2007ص.)95
اصبحت العالقات الدولية تدور حول محورين رئيسيين احدهما العالقات االمريكية – السوفيتية او
العالقات بين الشرق و الغرب ،و االخر العالقات بين الشمال و الجنوب او بين الدول الغنية و الدول الفقيرة
او دول العالم الثالث .و إذا كان العالقات في المحور االول تدور حول خالفات و قضايا سياسية و إيديولوجية
تتبلور بصفة خاصة في مشاكل االمن القومي و العسكري والحد من االسلحة اإلستراتيجية و مناطق النفوذ،
فإن العالقات في المحور الثاني قد اخذت صبغة اقتصادية النها ركزت على العالقات االقتصادية الدولية و
مشاكل التنمية التي تواجه العالم الثالث (العقابي ،2010 ،ص.)62
اثارت انتهاء مرحلة الحرب الباردة و زوال نظام القطبية الثنائية والتطورات التي حدثت بعد ذلك جدال فكريا
و سياسيا حول مستقبل العالقات الدولية في المرحلة الراهنة و افاق النظام العالمي الجديد الذي بشر به بعد
الحرب الباردة .و لكن مع ذلك يمكن ان يلخص ابرز مالمحها في ان العالقات الدولية تمر بحالة من السيولة و
الغموض ،و تزايد التناقضات في المجتمع الدولي بين االتجاه إلى العولمة و التكامل ،و بين ظواهر التفتيت و
التشرذم ،و تراجع االهمية النسبية لعوامل القوة العسكرية في مقابل القوة الشاملة للدولة ،و تنامي اهمية
العامل االقتصادي و التكنولوجي ،و زيادة ظاهرة االعتماد االقتصادي المتبادل بين الدول ،و انسحاب
المفهوم التقليدي للسيادة القومية المطلقة للدولة ،و بروز قيم سياسية واجتماعية كالديمقراطية و حقوق
اإلنسان و البيئة و المجتمع المدني (طلعت ،1998 ،ص.)8
لقد اصبح العالم يقف على اعتاب مرحة جديدة تؤثر على مسار حركة االحداث وانماط التفاعل بين القوى و
المجتمعاتالسياسية الدولية و العالمية و اإلقليمية على حد سواء ،وبدات طبيعة النزاعات و الصراعات تتغير
بسرعة حيث اصبحت هناك زيادة و تعقيد في اعداد هذه االزمات ،و بدات التصورات المختلفة لشكل العالقة
المستقبلية ،و هل هناك إمكانية للتصدي للمشكالت الدولية كالبيئة و التلوث و الطاقة و االمراض و اإلرهاب
و التنمية.
قائمة المراجع :
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آليات مكافحة آلجريمة آلسيبرآنية في آلتشريع آلجزآئري
Mechanisms to combat cybercrime in Algerian legislation
د .النحوي سليمان
ا .طاهري عبد المطلب
كلية الحقوق جامعة االغواط -الجزائر
مقدمة:
لقد ادى التطور التكنولوجي في هذا العصر إلى ظهور وسائل تقنية حديثة ومتطورة ،لعل اهمها جهاز
آ
الحاسب اال لي وشبكة االنترنت ،وعملت هذه الوسائل على تغيير حياة االفراد وعالقاتهم االجتماعية حتى
اصبحت من ضروريات الحياة لما تقدمه من خدمات متنوعة.
وعلى الرغم من الدور اإليجابي الذي تمارسه هذه الوسائل إال انها ال تخلو من السلبيات ،وتتمثل هذه
السلبيات في ظهور مجموعة من الجرائم ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه االجهزة والشبكات ،اصطلح على تسميتها
بالجرائم السيبرانية ،بحيث اصبحت في وقتنا الحاضر خطرا حقيقيا يهدد مصالح االفراد والدول في جميع
المجاالت ،واصبح لزاما على الدول مواجهة هذا التهديد بسن قوانين تجرم هذه الظاهرة ،وتستحدث قواعد
إجرائية تتماشى مع طبيعة هذه الجريمة ،وتعد الجزائر من بين الدول التي سارت على هذا النهج من خالل
تعديل قوانينها انطالقا من تعديل قانون العقوبات من خالل القانون رقم  23-06المؤرخ في 2006-11-20
آ
وإدراجه لجريمة المساس بانظمة المعالجة اال لية للمعطيات ضمن نطاق التجريم ،وصوال إلى القانون رقم -09
 04المؤرخ في  2009-08-05المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
آ
واالتصال ومكافحتهما ،والذي اتى باليات مستحدثة تتماشى مع طبيعة الجريمة السيبرانية ،وفي هذا اإلطار
آ
يمكن ان نطرح التساؤل االتي:
آ
ما هي اال ليات اإلجرائية التي اقرها المشرع الجزائري لمكافحة الجريمة السيبرانية؟
ولإلجابة على هذا التساؤل ،اعتمدنا الخطة التالية:
المبحث االول :الوسائل اإلجرائية التقليدية وصالحيتها في مكافحة الجريمة السيبرانية
المطلب االول :التفتيش وضبط االدلة الجنائية في البيئة الرقمية
المطلب الثاني :المعاينة في البيئة الرقمية
المطلب الثالث :الخبرة في مجال الجريمة السيبرانية
المبحث الثاني :الوسائل اإلجرائية المستحدثة لمكافحة الجريمة السيبرانية
المطلب االول :اعتراض المراسالت
المطلب الثاني :نظام التسرب
المطلب الثالث :نظام المراقبة اإللك ترونية
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أ
آلمبحث آلول :آلوسائل إآلجرآئية آلتقليدية وصالحيتها في مكافحة آلجريمة آلسيبرآنية
لطالما اثارت اإلجراءات التقليدية جدال فقهيا كبيرا من ناحية صالحيتها في البيئة الرقمية ،وسنك تفي في هذا
المقام بدراسة اإل جراءات التقليدية المتمثلة في التفتيش والمعاينة والخبرة ،وذلك لعالقتها المباشرة بالبيئة
الرقمية وقابلية تطبيق قواعد هذه اإلجراءات ،ومن جهة اخرى سنستبعد الشهادة واالعتراف واالستجواب
باعتبارها ال تثير اي صعوبات في اتخاذها نظرا لخضوعها للقواعد العامة المقررة لها قانونا.
أ
أ
آلمطلب آلول .آلتفتيش وضبط آلدلة آلجنائية في آلبيئة آلرقمية :يعتبر التفتيش من اهم إجراءات
التحقيق ،النه غالبا ما يسفر عن ادلة مادية تؤيد نسبة الجريمة إلى المتهم ،فيعرف التفتيش بصفة عامة بانه:
"البحث في مكنون سر االفراد عن دليل للجريمة المرتكبة ،او هو البحث عن الدليل ،"...وعرف ايضا بانه:
"البحث عن االشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ويجب ان يكون للتفتيش سند
من القانون" ،وعليه يتضح ان التفتيش ما هو إال وسيلة إجرائية تستهدف ضبط اشياء مادية تتعلق بالجريمة
وتفيد في كشف حقيقتها ،إال ان ذلك يتنافر مع طبيعة الجريمة السيبرانية ،وهو ما يدفعنا لطرح السؤال
آ
التالي :ما مدى قابلية انظمة الحاسب اال لي وشبكاته للتفتيش؟.
أ
أ
آول .مدى خضوع آنظمة آلحاسب آل لي للتفتيش :يقصد بالتفتيش في البيئة الرقمية إجراء يسمح بجمع االدلة
آ
المخزنة او المسجلة بشكل إلك تروني ،او هو التفتيش عن معطيات الحاسب اال لي غير المادية والمخزنة في
الجهاز او المخزنة في االقراص(نعيم سعيداني ،2013 ،ص  ،)178وبناء على ذلك يمكن القول ان تفتيش
آ
انظمة الحاسب اال لي يكون بإحدى الصورتين:
آ
أ
آلصورة آلولى :تتمثل في تفتيش المكونات المادية لجهاز الحاسب اال لي ،والمكونات المادية عبارة عن
مجموعة من الوحدات المتصلة فيما بينها بشكل يجعلها تعمل كنظام متكامل وهي :وحدات اإلدخال مثل
آ
الفارة ولوحة المفاتيح ،ووحدات اإلخراج مثل شاشة الحاسب اال لي والطابعة ،واخيرا وحدة الذاكرة.
وبناء على هذه الصورة ال توجد اي صعوبة عند معاينة القائمين على التفتيش لمسرح الجريمة الواقعة على
آ
آ
المكونات المادية للحاسب اال لي ،نظرا لعدم التعارض بين تفتيش المكون المادي لجهاز الحاسب اال لي ،مع
مفهوم التفتيش التقليدي ،النه يمثل في ذاته بحثا عن االدلة المادية ،وكل ما يتطلبه إجراء التفتيش في هذه
الحالة ان يتم وفقا للقواعد القانونية التي تحكم هذا اإلجراء.
آ
آلصورة آلثانية :تتمثل في تفتيش المكونات المعنوية لجهاز الحاسب اال لي ،والمكونات المعنوية عبارة عن
مجموعة من البرامج واالساليب المتعلقة بتشغيل وحدة معالجة البيانات ،وتنقسم إلى كيانات اساسية تضم
آ
البرامج الضرورية التي يتم من خاللها تشغيل واستخدام جهاز الحاسب اال لي ،وكيانات تطبيقية تضم برامج
تمكن للمستخدم من ان ينفذ بواسطته عمال معينا ( ممدوح عبد الحميد عبد المطلب ،2006 ،ص.)69
وبناء على الصورة الثانية ،فقد ثار خالف فقهي حول إمكانية تفتيش العناصر المعنوية و غير المادية
آ
للحاسب اال لي ،إذ راى جانب من الفقه انه متى كانت الغاية من التفتيش ضبط االدلة المادية التي تفيد في
الكشف عن الحقيقة ،فإن هذا المفهوم يمتد حتى يشمل جميع المعلومات والبيانات الرقمية بمختلف اشكالها
(نعيم سعيداني ،2013 ،ص ،)177وسبب ذلك ان القوانين اإلجرائية عندما تنص على إصدار اإلذن بضبط اي
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شيء ،فإن ذلك يجب تفسيره بحيث يشمل جميع المعلومات والبيانات المادية او المعنوية (مصطفى محمد
.
موسى ،2005 ،ص)192
آ
آ
ومن جهة اخرى ذهب راي اخر إلى عدم انطباق المفهوم المادي على بيانات الحاسب اال لي غير المحسوسة
آ
(المعنوية) ،لذلك فإنه يقترح لمواجهة هذا القصور التشريعي النص صراحة على ان تفتيش الحاسب اال لي ال بد
آ
ان يشمل المواد المعالجة عن طريق الحاسب اال لي او بياناته ( نبيلة هبة هروال ،2007 ،ص.)199
وعليه ،يتضح موقف المشرع الجزائري من خالل القانون  04-09المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهما ،إذ نص صراحة على تفتيش انظمة الحاسب
آ
اال لي ،وذلك بموجب نص المادة  05منه ،بحيث يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة
القضائية ،في إطار قانون اإلجراءات الجزائية ،الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية او
جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها ،وكذا منظومة تخزين معلوماتية.
ثانيا .مدى خضوع شبكات آلحاسب آل لي للتفتيش :مما ال شك فيه ان طبيعة الجريمة السيبرانية قد زادت
من الصعوبات التي تواجه القائمين على هذا اإلجراء ،فالبيانات التي تحتوي على ادلة قد تتوزع عبر شبكات
آ
الحاسب اال لي في اماكن قد تكون على مسافات بعيدة عن الموقع المادي الذي يتم فيه التفتيش ،كما قد
يكون الموقع الفعلي للبيانات والمعلومات ضمن االختصاص القضائي لدولة اخرى ،وهو ما يعقد ويصعب من
آ
هذه العملية ،وعلى هذا االساس نميز بين احتمالين اثنين في تفتيش شبكات الحاسب اال لي:
آ
أ
آلحتمال آلول :ان يكون الحاسب اال لي للمشتبه فيه او المتهم متصال بحاسب آالي آاخر او نهاية طرفية
موجودة في مكان آاخر داخل الدولة ،وبناء على هذا االحتمال الذي يشكل عائ قا امام السلطات القائمة على
التفتيش ،عمدت بعض التشريعات اإلجرائية إلى حل هذه المشكلة من خالل نصها على إجازة تفتيش انظمة
آ
الحاسب اال لي ،وتسجيل كل البيانات الالزمة كادلة إثبات إلدانة المتهم امام المحكمة ،وهو نفس المسار
الذي اتخذه المشرع الجزائري( ،عبد هللا اوهابية ،2008 ،ص.)266
إذ نص في الفقرة الثانية من المادة  05من القانون رقم  04-09على انه " في حالة تفتيش منظومة معلوماتية
او جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها ،إذا كانت هناك اسباب تدعو لالعتقاد بان المعطيات
المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية اخرى ،وان هذه المعطيات يمكن الدخول إليها انطالقا من
المنظومة االولى ،يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة او جزء منها بعد إعالم السلطة القضائية
المختصة مسبقا بذلك".
آ
آ آ
آلحتمال آلثاني :اتصال الحاسب اال لي للمشتبه فيه او المتهم بحاسب الي اخر او نهاية طرفية موجودة في
مكان آاخر خارج الدولة ،وهو ان يقوم مرتكبي الجريمة السيبرانية بتخزين بياناتهم في انظمة معلوماتية خارج
إقليم الدولة بهدف عرقلة سلطات التحقيق في جمع االدلة (خالد ممدوح إبراهيم ،2009 ،ص ،)182لذا
آ
ولحل هذه المسالة يمكن القول ان تفتيش انظمة الحاسب اال لي العابر للحدود البد ان يتم في إطار اتفاقيات
تعاون ثنائية او دولية تجيز هذا االمتداد ،وبالتالي ال يجوز القيام بذلك التفتيش العابر للحدود في ظل غياب
تلك االتفاقية ،او على االقل الحصول على إذن من الدولة االخرى (نبيلة هبة هروال ، 2007،ص،)223
ولمواجهة هذا االحتمال نجد ان المشرع الجزائري قد اجاز تفتيش االنظمة المتصلة حتى ولو كانت متواجدة
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خارج اإلقليم الوطني ،وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة  05من القانون  04-09السابق الذكر ،بحيث
" إذا تبين مسبقا بان المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطالقا من المنظومة االولى ،مخزنة
في منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطني ،فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات االجنبية
المختصة طبقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل".
ثالثا .إآمكانية ضبط آلدليل آلجنائي في آلبيئة آلرقمية :يترتب على التفتيش نشوء الحق في ضبط االشياء التي
تفيد في الكشف عن الجريمة المرتكبة ،وذلك بوضع اليد على اي شيء يتصل بالجريمة التي وقعت من اجل
الكشف عن الحقيقة وعن مرتكبها(خالد عياد الحلبي ،2011 ،ص.)157
آ
وفي هذا الصدد ال تثير عملية الضبط اي صعوبة إذا ما تعلق في ضبط المكونات المادية للحاسب اال لي ،بل
يقع اإلشكال في مدى صالحية العناصر و المكونات المعنوية للضبط ،لهذا فقد انقسم الفقهاء في هذا االمر إلى
اتجاهين:
أ
آلتجاه آلول :يرى اصحاب هذا االتجاه انه ال يمكن تصور إجراء الضبط على الكيانات المعنوية وذلك النتفاء
الكيان المادي عنها ،باإلضافة إلى ان البيانات والمعلومات ال تعتبر من قبيل االشياء المادية ،وبالتالي ال يقع
الضبط عليها ،ولتجاوز هذا اإلشكال اقترحوا ان يتدخل المشرع ويوسع من دائرة االشياء التي يمكن ان يرد
عليها الضبط ،لتشمل جميع البيانات والمعلومات الرقمية بكافة انواعها(بكرى يوسف بكرى ،2011 ،ص.)67
آلتجاه آلثاني :يرى انصار هذا االتجاه انه ال يوجد ما يمنع من ان يرد الضبط على البيانات والمعلومات
الرقمية ،وذلك ان الغاية من التفتيش هو ضبط االدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة ،وبالتالي يمتد هذا
المفهوم ليشمل جميع البيانات الرقمية بمختلف اشكالها(خالد عياد الحلبي ،2011،ص.)158
وعليه تدخل المشرع الجزائري لحل هذا اإلشكال ،وذلك ما نص عليه في المادة  06من القانون ،04-09
بحيث " عندما تك تشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في
الكشف عن الجرائم او مرتكبيها ،وانه ليس من الضروري حجز كل المنظومة ،يتم نسخ المعطيات محل
البحث ،وكذا المعطيات الالزمة لفهمها على دعامة تخزين إلك ترونية تكون قابلة للحجز والوضع في احراز وفقا
للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجزائية " ،زيادة على ذلك ونظرا إلى الطبيعة التقنية والفنية التي تميز
الدليل الجنائي ،فإن عملية الضبط تستوجب بعض اإلجراءات الخاصة لحمايته والحفاظ عليه من العبث
والتلف ،وهو ما نص عليه المشرع من خالل نص المادة  06في فقرتها الثانية من القانون رقم  " 04-09إذ
يجب في كل االحوال على السلطة القائمة على التفتيش والحجز السهر على سالمة المعطيات في المنظومة
المعلوماتية التي تجري بها العملية " ،ومن بين هذه اإلجراءات :ضبط الدعائم االصلية دون نسخها ،عدم
تعريض االقراص واالشرطة الممغنطة لدرجات الحرارة العالية وال إلى الرطوبة ،وايضا عدم الضغط عليها بوضع
اشياء ثقيلة.
آلمطلب آلثاني .آلمعاينة في آلبيئة آلرقمية :يقصد بالمعاينة في علم التحقيق الجنائي "مشاهدة المكان الذي
ارتكبت فيه الجريمة وعمل وصف شامل له ،سواء بالك تابة او بالرسم التخطيطي او بالتصوير إلثبات حالته
بالكيفية التي تركها بها الجاني" (علي حسن محمد الطوالبة ،2008 ،ص ،)19لذا تعتبر المعاينة وسيلة جد
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هامة لتكوين الفكرة االولى عن كيفية ارتكاب الجريمة ،باإلضافة إلى انها تعد من اهم مصادر االدلة الجنائية
المادية ،ولكن هل يمكن ان نتصور القيام بإجراء معاينة في البيئة الرقمية؟.
أ
أ
آول .صالحية آلمعاينة في كشف وضبط آلدلة آلجنائية :بالرغم من ان المعاينة تعتبر من اهم إجراءات
التحقيق ،إال ان البعض يرى ان دورها يتضاءل في الكشف عن الجريمة السيبرانية ،وسبب ذلك ان الجريمة
آ
التقليدية تجري غالبا على مسرح جريمة تخلف اثار مادية ،وهذا المسرح يعطي المجال امام جهة البحث
والتحري في الكشف عن غموض الجريمة ،على عكس مسرح الجريمة السيبرانية الذي يتضاءل فيه دور
المعاينة ،بسبب ان هذا النوع من الجرائم قلما يترك آاثار مادية ،باإلضافة إلى إمكانية التالعب في االدلة عن
بعد عن طريق محوها او إتالفها ،وعليه يمكن القول انه ينبغي على القائمين بعملية المعاينة التعامل مع
مسرح الجريمة السيبرانية على انه مسرحان( :بكرى يوسف بكرى ،2011 ،ص.)68
آ
مسرح تقليدي(مادي) :ويشمل هذا المسرح جميع المكونات المادية للحاسب اال لي ،ويمكن ان يحتوي على
آاثار مادية مثل بصمات الجاني او وسائط تخزين رقمية ،او اوراق.
آ
مسرح آفترآضي (رقمي) :ويقع داخل العالم االفتراضي (الرقمي) لجهاز الحاسب اال لي ،ويحتوي على جميع
المعلومات والبيانات الرقمية المخزنة فيه والتي تفيد في التحقيق.
ثانيا .إآجرآءآت آلمعاينة في آلبيئة آلرقمية :حتى تصبح لمعاينة مسرح الجريمة السيبرانية فائدة عملية في
الكشف عن مالبسات الجريمة ،ينبغي مراعاة العديد من اإلجراءات والخطوات الفنية ،منها ما يكون قبل
القيام بإجراء المعاينة ،ومنها ما يكون بعدها.
إآلجرآءآت وآلخطوآت آلفنية آلمتخذة قبل آلقيام إباجرآء آلمعاينة :عادة ما تكون هذه اإلجراءات والخطوات
تحضيرية ،غرضها تهيئة الوسائل البشرية والمادية للقيام بإجراء المعاينة ،ويتم ذلك بإعداد خطة عمل
تحتوي على إعداد شامل لالدوات المستعملة في المعاينة ،وتقسيم المهام بين الفنيين القائمين على هذا
اإلجراء (علي حسن محمد الطوالبة ،2008 ،ص ،)24باإلضافة إلى توفير معلومات مسبقة عن مكان الجريمة
وعن نوع وعدد االجهزة المراد معاينتها ،وذلك لتحديد إمكانيات التعامل معها فنيا من حيث الضبط والتامين
وحفظ المعلومات ،وتامين التيار الكهربائي تجنبا لتلفها ،كما انه يجب في هذه المرحلة توفير االحتياجات
الضرورية من االجهزة والبرامج لالستعانة بها في الفحص والتشغيل وفك التشفير(عبد الفتاح بيومي حجازي،
 ،2006ص.)378
أ
إآلجرآءآت وآلخطوآت آلفنية آلمتخذة آثناء آلقيام إباجرآء آلمعاينة :بعد القيام باإلجراءات التحضيرية التي
آ
سبق ذكرها ،يقوم الفنيون القائمون على إجراء المعاينة بتصوير جهاز الحاسب اال لي وكافة مكوناته المادية
(خالد ممدوح إبراهيم ،2009 ،ص ،)197مع التركيز على تصوير االجزاء الخلفية له ومراعاة تسجيل وقت
وتاريخ ومكان التقاط كل صورة( ،المرجع نفسه ،2009 ،ص .)197زيادة على ذلك القيام بمالحظة وإثبات
آ
حالة التوصيالت والكابالت المتصلة بكل ملحقات الحاسب اال لي ،وايضا التحفظ على محتويات سلة
المهمالت من االوراق الملقاة او الممزقة ،وكذا الشرائط واالقراص المضغوطة وفحصها ،بعد ذلك يتم البحث
آ
آ
في جهاز الحاسب اال لي بعد تشغيله طبعا عن االثار الرقمية التي خلفها المستخدم ،وذلك باستعمال كافة
الوسائل التقنية كالدخول إلى السجالت والملفات ،وفي هذه المرحلة يجب تعطيل حركة االتصاالت السلكية
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والالسلكية بشبكة اإلنترنت تجنبا لتلف الدليل الجنائي الرقمي او التالعب به وتخريبه عمدا عن بعد ،وفي
حالة ضبط معلومات او بيانات رقمية ،يجب مراعاة قواعد تحريز االدلة الجنائية الرقمية التي تتطلب تخزينها
عناية فائ قة للدعائم المادية وفحصها واستعمالها الحقا.
آلمطلب آلثالث .آلخبرة في مجال آلجريمة آلسيبرآنية :الخبرة القضائية هي استشارة فنية يستعين بها القاضي
او المحقق لمساعدته في تكوين عقيدته نحو المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة او دراية علمية
خاصة(نعيم سعيداني ،2013 ،ص ،)149ومنه فالخبرة وسيلة لتحديد التفسير الفني لالدلة باالستعانة
بالمعلومات العلمية ،وهي في حقيقتها ليست دليال مستقال وإنما هي تقييم فني لهذا الدليل (عبد الفتاح بيومي
حجازي ،2006 ،ص.)382
لذا ما اهمية الخبرة في مجال الجريمة السيبرانية ؟ ،وما هي الضوابط التي تحكم عمل الخبير؟.
أ أ
آول .آهمية آلخبرة في مجال آلجريمة آلسيبرآنية :الخبير هو شخص مختص في مجال من المجاالت الفنية او
العلمية او غيرها من المجاالت االخرى ،ويستطيع من خالل ما لديه من معلومات وخبرة إبداء راي في امر من
االمور المتعلقة بالقضية التي تحتاج إلى خبرة فنية خاصة(خالد ممدوح إبراهيم ،2009 ،ص ، )205وإذا كانت
االستعانة بخبير فني في المسائل الفنية البحتة في الجرائم التقليدية امر ضروري ،فإن االستعانة به في مجال
الجريمة السيبرانية اك ثر من الضروري(خالد عياد الحلبي ،2011 ،ص ، )168وذلك بسبب الطبيعة التقنية
آ
للجريمة وايضا خصوصية االدلة الفنية التي تتطلب مهارة ودراية كبيرة في مجال الحاسب اال لي ،ولهذا كان
لزاما ان يتم اللجوء إلى خبير فني ومتخصص.
ونظرا لطبيعة عمل الخبير في هذا المجال ،اهتم المشرع الجزائري بتنظيم اعمال الخبرة وكيفية اللجوء إليها
وذلك من خالل المواد من  143إلى المادة  156من قانون اإلجراءات الجزائية ،بحيث نصت المادة  143من
نفس القانون انه " لجهات التحقيق او الحكم عندما تعرض لها مسالة ذات طابع فني ان تامر بندب خبير إما
بناء على طلب النيابة العامة وإما من تلقاء نفسها" ،ومن جهة اخرى ايضا نص المشرع من خالل نص المادة
 05في فقرتها االخيرة من القانون رقم  04-09المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها بانه " يمكن للسلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له
دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث او بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي
تتضمنها ،قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية إلنجاز مهمتها" ،ومنه يمكن القول انه يوجد
دائما هناك حاجة ماسة إلى خبراء وفنيين من اجل القيام بالعديد من المهام التقنية مثل الكشف عن االدلة
آ
الجنائية الرقمية وتحليلها ،او إصالح الدليل وإعادة تجميعه من المكونات المادية للحاسب اال لي ،او التاكد
من ان الدليل لم يتم العبث به ( علي حسن محمد الطوالبة ،2008 ،ص.)145
ثانيا .آلضوآبط آلقانونية آلتي تحكم عمل آلخبير في مجال آلجريمة آلسيبرآنية :مما ال شك فيه انه عند قيام
الخبير بمزاولة مهامه يجب ان تتوفر مجموعة من الضوابط القانونية والفنية ،والضوابط القانونية هي ان يتم
اختياره من قائمة الخبراء المعدة سلفا ،وهو ما نصت عليه المادة  144من قانون اإلجراءات الجزائية ،بحيث
يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطالع راي النيابة العامة...واستثناء يجوز
للجهات القضائية بصفة استثنائية ان تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في اي من هذه الجداول ،ويجب
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على الخبير ايضا ان يكون قد ادى اليمين القانونية وذلك لكي ال يترتب على عمله البطالن ،وهو ما نصت عليه
المادة  145من نفس قانون ،وذلك بان يحلف الخبير المقيد الول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي
يمينا امام ذلك المجلس (المرجع نفسه ،2008 ،ص ،)146وبعد ذلك يقوم بمزاولة مهامه المحددة له،
وبمجرد انتهائه من عمله يعد تقريرا ك تابيا مفصال لما توصل إليه من نتائج ،ويودعه خالل المدة المحددة له
في االمر او الحكم بالندب ،واما الضوابط الفنية فيجب على الخبير ان يكون ملما بكل ما يتعلق بالحاسب
آ
اال لي وملحقاته ،باإلضافة إلى وجوب تمكنه وفهمه للبيئة التي يعمل فيها ،والقدرة على اداء المهام الموكلة له
دون ان يترتب على ذلك ضررا للدليل الجنائي الرقمي المراد استخالصه (خالد ممدوح إبراهيم،2009 ،
ص.)149
ومن جهة اخرى تماشيا مع اتجاه تطوير وتكوين خبراء متخصصين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية،
بادرت مختلف الدول بإنشاء وحدات متخصصة في مجال البحث والتحري ،وكانت الجزائر من بين هذه الدول
التي انشئت وحدات متخصصة ضمن جهازي الشرطة والدرك الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية ،وتجسد
ذلك بعد إنشاء المعهد الوطني لالدلة الجنائية وعلم اإلجرام تحت وصاية القيادة العامة للدرك الوطني،
بموجب المرسوم الرائسي رقم  04-183المؤرخ في (2004/06/26فاطمة زهرة بوعناد ،2013 ،ص ،)68بحيث
نصت المادة  04من نفس المرسوم على العديد من المهام الموكلة إلى المعهد اهمها إجراء الخبرات والفحوص
العلمية بناء على طلب من القضاة والمحققين او السلطات المؤهلة ،باإلضافة إلى المساعدة التقنية والفنية
آ
اثناء القيام بالتحريات باستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية إلى تجميع وتحليل االشياء واالثار
آ
والوثائق الماخوذة من مسرح الجريمة ،ويضم هذا المعهد على قسم اإلعالم اال لي المختص بالتحقيق من
خالل جمع االدلة الجنائية الرقمية وتحليلها.
وباإلضافة إلى المعهد الوطني لالدلة الجنائية وعلم اإلجرام ،تم استحداث ايضا المعهد الوطني للبحث في
علم التحقيق الجنائي تحت وصاية المديرية العامة لالمن الوطني ،بموجب المرسوم الرائسي رقم 04-432
المؤرخ في  ،2004/12/29بحيث نص ايضا في المادة  05على مجموعة من المهام من بينها إعداد تقارير
الخبرة ،وايضا القيام بالتكوين وتجديد المعارف في ميدان علم التحقيق الجنائي واإلجرام ،ويحتوي هذا
المعهد على مصلحة الخبرات الخاصة بالدالئل التكنولوجية(كاظم محمد عطيات ومحمد رضوان هالل،
 ،2014ص ،)45بحيث تكلف بتحليل الدالئل المادية التي تم جمعها على إثر معاينة المخالفات والتحريات
في ميدان الجريمة السيبرانية وإعداد تقارير الخبرة.
كما استحدث القانون رقم  04-09المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال ومكافحتها من خالل المادة  13الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال ومكافحته ،وتتولى هذه الهيئة العديد من المهام التي تدخل ضمن إطار مكافحة الجريمة
السيبرانية ،ولعل اهمها ما اتت به المادة  14الفقرة (ب) إذ تتولى مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة
القضائية في التحريات التي تجريها بشان الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بما في ذلك
تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية ،وقد صدر التنظيم الخاص بهذه الهيئة من خالل المرسوم
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الرائسي رقم  261-15المؤرخ في  2015/10/08المحدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية
من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها(نبيلة هبة هروال ،2007 ،ص.)219
آلمبحث آلثاني :آلوسائل إآلجرآئية آلمستحدثة لمكافحة آلجريمة آلسيبرآنية
الوسائل اإلجرائية المستحدثة بغرض مكافحة الجريمة السيبرانية هي عبارة عن اساليب محددة بموجب
القانون ،تهدف إلى إثبات وقوع الجريمة وتحدد شخصية مرتكبها عن طريق استخدام تقنيات وبرامج إلك ترونية
مختلفة ،وذلك تماشيا مع إرادة المشرع في مكافحة الجريمة السيبرانية.
ومنه فقد استحدث المشرع الجزائري وسائل إجرائية هي :نظام اعتراض المراسالت و نظام التسرب ،الذي
جاء بهما القانون رقم  22-06المؤرخ في  ،2006/12/20المعدل والمتمم لالمر رقم  155-66المتضمن قانون
اإلجراءات الجزائية (كاظم محمد عطيات ومحمد رضوان هالل ، 2014 ،ص  ، )45ومن جهة اخرى تم
استحداث ايضا اإلجراء المتمثل في نظام المراقبة اإللك ترونية الذي نص عليها القانون رقم 04-09المؤرخ في
 2009/08/05المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ومكافحتهما(خالد ممدوح إبراهيم ،2009 ،ص.)172
أ
آلمطلب آلول .نظام آعترآض آلمرآسالت :تعتبر عملية اعتراض المراسالت من بين اهم اإلجراءات
المستحدثة لما لها من اهمية وفائدة في جمع االدلة الجنائية الرقمية ،ومنه يجب علينا التطرق إلى هذا اإلجراء
من خالل مفهومه وشروطه وكيفية القيام به.
آ
أ
آول .مفهوم عملية آعترآض آلمرآسالت :من اهم اال ليات في التشريع اإلجرائي الجزائري نظام االعتراض و
التسجيل و االلتقاط للمراسالت و االصوات و الصور ،حيث انه بالرجوع لنص المادة  65مكرر 5من القانون
 06.22المؤرخ في  20ديسمبر  2006نجدها تنص انه " إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها
؛او التحقيق االبتدائي في جرائم  :المخدرات ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية او الجرائم الماسة
آ
بالمعالجة اال لية للمعطيات او جرائم تبييض االموال او اإلرهاب او الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
و كذا جرائم الفساد؛ يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان ياذن بما ياتي:
 اعتراض المراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية و الالسلكية،وضع الترتيبات التقنية ،دون موافقة المعنيين من اجل التقاط الصور و تثبيت و بث و تسجيل الكالمالمتفوه او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص يتواجدون في اماكن خاصة او عمومية او التقاط صور لشخص
او عدة اشخاص يتواجدون في مكان خاص"..
و يبدو من خالل النص ان المشرع الجزائري لم يعرف نظام اعتراض المراسالت حيث تعرف لجنة الخبراء في
البرلمان االوربي المجتمعة بستراسبورغ بتاريخ  2006/10/06اعتراض المراسالت بانه " عملية مراقبة سرية
للمراسالت السلكية و الالسلكية و ذلك في إطار البحث و التحري عن الجرائم و جمع االدلة و المعلومات حول
االشخاص المشتبه فيهم ارتكابهم او في مشارك تهم في ارتكاب الجرائم "(.فوزي عمارة ،2010 ،ص.)238
و بالرجوع لنص المادة  65مكرر  05فهي تحدد هذا المجال في جرائم محددة بذاتها؛ و هي جرائم المخدرات و
آ
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،الجرائم الماسة بالمعالجة اال لية للمعطيات جرائم تبييض االموال ،
اإلرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و جرائم الفساد.
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فال يمكن ان يتعدى هذا النظام إلى جرائم اخرى فهو يتعلق فقط بهاته الجرائم السبعة ،ويبدو ان المشرع
الجزائري قد راعى الك ثير من االعتبارات لالخذ بالمفهوم الحصري للجرائم في هذا الخصوص و نعتقد ان ذلك
يعود لالسباب التالية:
االول :ان هاته الجرائم تعد جرائم خطيرة بذاتها و هي جرائم يرتكبها اشخاص محترفون و تتوافر لديهم مؤهالت
خاصة باإلضافة إلى ان اثبات هذا النوع من الجرائم يتطلب اساليب خاصة .اورد المشرع الجزائري في القانون
رقم  01.06المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته مصطلحا قريبا مما استعمله في نص المادة  65مكرر  05في
اإلجراءات الجزائية و هو مصطلح " الترصد اإللك تروني" حيث تنص المادة  56من قانون الوقاية من الفساد انه
"...يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب او اتباع اساليب تحر خاصة كالترصد اإللك تروني و االختراق  "...و هناك
في الفقه الجزائري من يسمي نظام اإلعتراض و التسجيل بنظام المراقبة اإللك ترونية.
الثاني :ان نظام اعتراض المراسالت و تسجيل االصوات و التقاط الصور يعد من الناحية الشكلية اعتداءا
واضحا على الك ثير من المبادئ الدستورية المستقرة و خاصة منها حرمة الحياة الخاصة و الحق في
الخصوصية ،تنص المادة  39من الدستور الجزائري " ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة
شرفه و يحميها القانونو سرية المراسالت و االتصاالت الخاصة بكل اشكالها مضمونة".و ضرورة الحصول على
االدلة بالطرق المشروعة و غيرها..
وبالتالي كان من الضروري تحديد نطاق هذا اإلجراء و إال فقدت تلك المبادئ جوهرها و مضمونها و الغاية
المرجوة منها؛ وجدير بالذكر هنا ان المشرع الجزائري كان امام ضرورة إجراء موازنة بين حماية تلك المبادئ
الدستورية التي تحمي الحقوق الشخصية لالفراد و بين مقتضيات حماية المجتمع مما يتهدده من جرائم في
حياته و بيئته و اقتصاده بل في وجوده فكان الواضح ان ترجح الك فة لحماية المصلحة العامة للمجتمع في
دفع الجريمة عنه؛ اما عن محل االعتراض فإن نص المادة  65مكرر  5قد حدد هذا المحل في المراسالت
السلكية و الالسلكية و هو ما يمكن ان نتوقعه في صورتين:
مراقبة اعتراض و تسجيل االتصاالت عبر الهاتف؛مراقبة واعتراض الوسائل االخرى كالفاكس و التلكس و االنترنت و غيرها من وسائل االتصال .و يمكن الرجوعلتحديد معنى االتصاالت السلكية و الالسلكية لنص المادة  08من القانون رقم  03.02المؤرخ في  05اوت
 2000المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصالت السلكية و الالسلكية التي تنص " كل تراسل او إرسال او
استقبال عالمات او إشارات ك تابات صور او معلومات مختلفة عن طريق االسالك او البصريات او الالسلكي
الكهربائي او اجهزة اخرى كهربائية ".على ان كيفية االعتراض قد تتم بطرق و كيفيات جد متطورة خاصة في
ايامنا هذه .وعند استقراء نصوص قانون اإلجراءات الجزائية (فاطمة زهرة بوعناد ،2013 ،ص ،)71نجد ان
المشرع لم يعرف بهذا اإلجراء ،بل اك تفى بوضع تنظيم لهذه العملية من المادة  65مكرر  05إلى غاية المادة 65
مكرر  ،10وترك امر تعريفه للفقه ،ومن خالل نص المادة  65مكرر  05من نفس القانون ،نجد ان عملية
اعتراض المراسالت يقصد بها" :اعتراض او تسجيل او نسخ المراسالت التي تتم عن طريق قنوات او وسائل
االتصال السلكية والالسلكية ،وهذه المراسالت هي عبارة عن بيانات قابلة لإلنتاج والتوزيع ،التخزين،
االستقبال والعرض"(عبد الفتاح بيومي حجازي ،2006 ،ص.)321
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وإذا بحثنا في مفهوم المراسالت ،نجد ان المادة  9الفقرة  6من القانون رقم  2000-03المؤرخ في
 2000/08/05والمتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية والالسلكية(خالد
ممدوح إبراهيم ،2009 ،ص ، )285قد نصت على تعريف المراسالت إذ انها" :اتصال مجسد في شكل ك تابي
يتم عبر مختلف الوسائل المادية التي يتم ترحيلها إلى العنوان المشار إليه من طرف المرسل نفسه او بطلب
منه .ال تعتبر الك تب والمجالت والجرائد واليوميات كمادة مراسالت" ،ومنه فقد حصرت المادة "المراسالت"
في الشكل الك تابي فقط ،إلى ان جاءت المادة  2الفقرة "و" من القانون رقم  04-09المتعلق بالقواعد الخاصة
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتهما ،التي وسعت من المفهوم التقليدي،
وادخلت االتصاالت اإللك ترونية في مفهومها تماشيا مع التطور التكنولوجي ،إذ انها " :اي تراسل او إرسال او
استقبال عالمات او إشارات او ك تابات او صور او اصوات او معلومات مختلفة بواسطة اي وسيلة إلك ترونية".
ثانيا .شروط آلقيام بعملية آعترآض آلمرآسالت :حدد المشرع من خالل قانون اإلجراءات الجزائية شروط
القيام بهذا اإلجراء ،كونه يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لالفراد ،واعتداء على سرية مراسالتهم
واتصاالتهم التي ك فلها الدستور الجزائري لسنة  1996من خالل المادة  ،46إذ نصت على ان سرية المراسالت
واالتصاالت الخاصة بكل اشكالها محمية(نعيم سعيداني ،2013 ،ص ، )166لذا فقد وضع المشرع شروطا
قانونية بهدف منع التعسف في استعمالها ،وتتمثل هذه الشروط في الحصول على إآذن من وكيل الجمهورية،
او من قاضي التحقيق إذا تم فتح تحقيق قضائي( خالد ممدوح إبراهيم ، 2009 ،ص  ،)302زيادة على ذلك
ان يكون اإلذنمك توباولمدة اقصاها  4اشهر ،قابلة للتجديد حسب مقتضيات البحث والتحري ،وايضا وجوب
تضمنه على كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها واالماكن المقصودة(إبراهيم
بلعليات ،2012 ،ص ، )304وفي االخير ان يكون هذا اإلجراء في الجرائم المحددة بموجب المادة  65مكرر
آ
 ،5والتي من بينها الجرائم الماسة بانظمة المعالجة اال لية للمعطيات.
ثالثا .كيفية آعترآض آلمرآسالت في آلجريمة آلسيبرآنية :بعد سلوك الطريق القانوني للقيام بهذا اإلجراء،
نستطيع القول ان هذه العملية عادة ما تنصب على رسائل البريد اإللك تروني ( ،)E-mailوالتي تحتوي على
العديد من المعلومات ك تاريخ إنشاء الرسالة وتاريخ إرسالها او تلقيها ،وكذا عنوان المرسل وعنوان المرسل
إليه ،ولكن تبقى المعلومات التي تحتويها حاشية رسالة البريد اإللك ترونيهي االهم ،بحيث تتضمن على عنوان
( )IPلمرسل الرسالة ،بحيث هذا العنوان يتكون من اربعة اجزاء ،يشير الجزء االول من اليسار إلى المنطقة
آ
الجغرافية ،والجزء الثاني لمزود الخدمة ،والثالث لمجموعة الحاسبات اال لية المترابطة ،واما الجزء الرابع
آ
يحدد الحاسب اال لي الذي تم االتصال منه(عبد الفتاح بيومي حجازي ،2006 ،ص.)331
آلمطلب آلثاني .نظام آلتسرب :نظم المشرع الجزائري هذا اإلجراء من خالل المواد  65مكرر  11إلى غاية
المادة  65مكرر  18منقانون اإلجراءات الجزائية ،وسنتناول في العرض الموالي مفهوم هذا اإلجراء وشروطه
وكيفيته.
أ
آول .مفهوم نظام آلتسرب :عرفت المادة  65مكرر  12من قانون اإلجراءات الجزائية التسرب بانه " :قيام ضابط
عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية ،بمراقبة االشخاص
خاف" ،فالتسرب إذن هو تلك
والمشتبه في ارتكابهم جناية او جنحة بإيهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم او ٍ
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العملية المحضر لها مسبقا ،تهدف إلى التوغل داخل خلية إجرامية ومعرفة نشاطاتها ،والكشف عن االشخاص
المتورطين سواء كانوا فاعلون اصليون ام شركاء ،وذلك بتوفير جميع الوسائل البشرية والتقنية الالزمة.
مبررآت نظام آلتسرب :لنظام التسرب مبررات ك ثيرة يمكن ان نذكر منها ما يلي:
 ظهور الك ثير من صور اإلجرام الخطير الذي يهدد المجتمع في مختلف ميادين الحياة و الذي اصبح يعتمداساليب متطورة و إمكانات كبيرة جدا.
 عدم قدرة االساليب التقليدية لالستدالل و التحري و ضبط الجرائم التصدي لهذا النوع من اإلجرام الهدامالذي يستهدف مقدرات االمة.
 ضرورة حماية المجتمع من كل ما يتهدده من جرائم خطيرة و بذل كل المساعي و الجهود لذلك خاصة و اننظام التسرب اصبح الوسيلة الوحيدة لقمع هذا النوع من اإلجرام المستحدث.
مجال نظام آلتسرب :هو نفس مجال نظام اعتراض المراسالت و التقاط الصور و تسجيل االصوات فهو ال يمكن
آ
ان يتعدى نطاق الجرائم الواردة بنص المادة  65مكرر  05االنفة الذكر.
ثانيا .شروط آلقيام بعملية آلتسرب :تتمثل شروط القيام بعملية التسرب وفقا لما نص عليه قانون اإلجراءات
الجزائية في اإلجراءات التالية:
 مباشرة التسرب من طرف ضابط عون ضابط شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية و الواضحبالنسبة لهذا الشرط ان المشرع الجزائري قد وسع المجال من حيث االشخاص المعتمد عليهم في نظام
التسرب على عكس نظام المراقبة اإللك ترونية اين حصره في نطاق ضباط الشرطة القضائية دون غيرهم من
االعوان و غيرهم؛
استصدار إذن مك توب بالتسرب: فطبقا لنص المادة  65مكرر  " 11يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية انياذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب  ،و كغيره من االذون المتعلقة باإلجراءات عادة فهو
إذن مشروط بالشروط التالية:
 ضرورة ان يكون اإلذن مك توبا ال شفاهة ضرورة ان يكون اإلذن محددا السباب إصداره ضرورة ان يشتم ل اإلذن على كل البيانات المطلوبة من تحديد نوع الجريمة و هوية الفرد المتسرب واإلجراءات المطلوبة.
 ضرورة تحديد المدة في اإلذن و التي ال يمكن ان تتجاوز اربعة ( )4اشهر قابلة للتمديد ضرورة إيداع نسخة من اإلذن بالتسرب في ملف اإلجراءات بعد انتهاء عملية التسرب.ثالثا .كيفية آلتسرب في آلجريمة آلسيبرآنية :إن عملية التسرب في نطاق الجريمة السيبرانية تتمثل في دخول
ضابط او عون الشرطة القضائية إلى العالم الرقمي مثل االنترنت ،وذلك باختراقه لمواقع معينة وفتح ثغرات
إلك ترونية فيها ،او اشتراكه في محادثات غرف الدردشة والظهور بمظهر كما لو كان فاعال مثلهم ،مستخدما
اسماء او صفات وهمية ،بهدف الحصول على معلومات هامة تفيد التحقيق.
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آلمطلب آلثالث .نظام آلمرآقبة إآل لك ترونية :تم استحداث هذا اإلجراء بموجب القانون رقم  04-09المتعلق
بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهما.
أ
آول .مفهوم آلمرآقبة إآل لك ترونية :من خالل استقراء نصوص القانون رقم  04-09السابق الذكر ،لم يعرف
المشرع المراقبة اإللك ترونية بل ترك امر تعريفها للفقه ،بحيث انها " :عمل امني اساسي له نظام معلومات
إلك تروني ،يقوم فيه المراقب (بكسر القاف) بمراقبة المراقب (بفتح القاف) بواسطة االجهزة اإللك ترونية وعبر
شبكة اإلنترنت ،لتحقيق غرض محدد وإفراغ النتيجة في ملف إلك تروني ،وتحرير تقارير بالنتيجة" ،وبناء على
هذا التعريف ،يمكن القول ان المراقبة اإللك ترونية وسيلة من وسائل جمع البيانات والمعلومات عن المشتبه
فيه ،بحيث يقوم بها مراقب إلك تروني يتمثل في ضابط من ضباط الشرطة القضائية ذي ك فاءة تقنية عالية
وباستخدام تقنيات وبرامج إلك ترونية ،ومن جهة اخرى بالرجوع إلى القانون رقم  ،04-09نجد ان المشرع
الجزائري لم يعتبر هذا اإلجراء طريقة من طرق الحصول على االدلة الجنائية الرقمية فقط ،بل ادرجه ايضا
ً
حماية للنظام العام من التهديد ،وهذا وفقا لما اتت به نص
ضمن التدابير الوقائية من الجريمة السيبرانية
المادة  4من نفس القانون ،إذ يمكن القيام بهذا اإلجراء للوقاية من االفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب او
التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة ،وكذا في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة
معلوماتية على نحو يهدد النظام العام او الدفاع الوطني او مؤسسات الدولة او االقتصاد الوطني.
ثانيا .شروط آلقيام بعملية آلمرآقبة إآل لك ترونية :حدد المشرع الجزائري شروطا للجوء إلى تقنية المراقبة
اإللك ترونية ،وهي ان يتم تنفيذ هذه العملية تحت سلطة القضاء وبإذن منه ،وهو ما نصت عليه المادة  4من
القانون رقم  04-09المذكور ،بحيث ال يجوز إجراء عمليات المراقبة إال بإذن مك توب من السلطة القضائية
المختصة ،وفي حالة الوقاية من االفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة
يتم منح إذنا لمدة  6اشهر قابلة للتجديد على اساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة واالغراض
الموجهة لها ،زيادة على ذلك ان تكون هناك ضرورة تتطلب هذا اإلجراء ،وذلك عندما يكون من الصعب
الوصول إلى نتيجة تهم مجريات التحري او التحقيق دون اللجوء إلى المراقبة اإللك ترونية ،وهو ما نصت عليه
المادة  4من خالل الفقرة "ج" من نفس القانون.
خاتم ة :من خالل ما تقدم عرضه يمكن القول ان الجزائر قد خطت خطوات كبيرة في مجال مكافحة
الجريمة السيبرانية ،انطالقا بسن قوانين تجرم هذه الظاهرة ،وايضا استحداث قواعد إجرائية حديثة تتماشى
مع طبيعة الجريمة وخصوصيتها ،إال ان ذلك ال يك في على اعتبار ان الجريمة السيبرانية تتميز بالتطور نتيجة
اتساع سيطرة البيئة الرقمية على حياة اإلنسان واصبحت جزء ال يتجزا من حياته ،لذ انقترح توصيات نراها
مناسبة لمواصلة السير في اتجاه مكافحة الجريمة السيبرانية:
العمل على التحديث الدوري للقواعد اإلجرائية تماشيا مع نسق تطور الجريمة السيبرانية.تك ثيف الدورات التدريبية وورشات العمل الخاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية لدى القضاة والمحامون.تحقيق التعاون والتنسيق بين جهاز العدالة والشركات المزودة لخدمة االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكةاإلنترنت ،وذلك بتقديم جميع المعلومات التي تفيد في التحقيق.
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تعزيز التعاون مع البلدان االخرى واخذ الخبرات عنها سواء في مجال إعداد الخبراء المتخصصين او في مجالتبادل المعلومات.
ضمانا للتوازن بين مكافحة الجريمةالسيبرانية وحماية الحق الخصوصية.التشجيع على التبليغ عن الجرائم السيبرانية لتجميع المعلومات ،وإتاحة التبليغ عنها عن بعد.االعتماد على آاليات ناجحة في توعية المجتمععن مخاطر الجرائم السيبرانية ،وذلك من خالل تفعيل دورالمؤسسات التربوية والتعليمية مثل المسجد والمدارس ،ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية والمك توبة.
قائمة آلمرآجع:
االمر رقم  155-66المؤرخ في  ،1966/06/08المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،الجريدة الرسمية رقم  ،48الصادرةبتاريخ  ،1966/06/10المعدل والمتمم.
الدستوري
الجزائري ،الجريدة الرسمية رقم  ،14الصادرة في
القانون  01-16المؤرخ في  ،2016/03/06المتعلق بالتعديل.2016/03/07
قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2007/04/14والمتعلق بتنظيم االقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علمالتحقيق الجنائي ،الجريدة الرسمية رقم  ،36الصادرة بتاريخ  ،2007/06/03ص .14
إبراهيم بلعليات( )2012اركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر.بكرى يوسف بكرى( ) 2011التفتيش عن المعلومات في وسائل التقنية الحديثة ،دار الفكر الجامعي ،مصر.،
خالد عياد الحلبي )2011(،إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت ،الطبعة االولى ،دار الثقافة للنشروالتوزيع ،االردن.
خالد ممدوح إبراهيم )2009 (،فن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللك ترونية ،الطبعة االولى ،دار الفكر الجامعي ،مصر.عبد الفتاح بيومي حجازي )2006 (،مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت ،الطبعة االولى ،دار الفكرالجامعي ،مصر.
عبد هللا اوهابية .)2008 (،شرح قانون اإلجراءات الجزائية (التحري والتحقيق) ،الطبعة الرابعة ،دار هومة ،الجزائر.علي حسن محمد الطوالبة .)2008(،التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب واإلنترنت (دراسة مقارنة) ،الطبعة االولى ،عالمالك تب الحديث ،االردن.
فاطمة زهرة بوعناد(" .)2013مكافحة الجريمة اإللك ترونية في التشريع الجزائري" ،مجلة الندوة للدراسات القانونية ،العدداالول( ،دون دار نشر) ،الجزائر.
آ
كاظم محمد عطيات ومحمد رضوان هالل(".)2014كيفية التعامل التقني واالمن مع اوعية الجريمة الرقمية في مسرح الجريمةلضمان حيدة الدليل المستخلص" ،المجلة العربية الدولية للمعلوماتية ،العدد  ،5المجلد  ،3السعودية.
مصطفى محمد موسى( ،)2005المراقبة اإللك ترونية عبر شبكة اإلنترنت ،دراسة مقارنة بين المراقبة االمنية التقليديةواإللك ترونية ،دار الك تب القانونية ،مصر.
ممدوح عبد الحميد عبد المطلب( ) 2006البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت ،دار الك تبالقانونية ،مصر.
نبيلة هبة هروال( ،)2007الجوانب اإلجرائية لجرائم اإلنترنت في مرحلة جمع االستدالالت (دراسة مقارنة) ،الطبعة االولى ،دارالفكر الجامعي ،مصر.
نعيم سعيداني( .)2013آاليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري( ،رسالة ماجستير) ،جامعة الحاجلخضر  -باتنة  ،-كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر.
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االستجابة اال ك تائبية لدى المراهقات في خطر معنوي دراسة ميدانية لحالتين عياديتين بمؤسسة الطفولة
المسعفة بمدينة  -ورقلة
depressive response of adolescences in a moral hazard A field study of two clinical cases at
the Childhood Foundation in Ouargla
ط د.مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونه زه ـ ـ ـ ــور ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة -الجزائر
د.بن مجاهد فاطمة الزهراء ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة -الجزائر
مقدمة:
إن كل فرد على وجه االرض وفي كل زمان و مكان يمر بمراحل نمو اساسية ،وتتدرج من المرحلة الجنينية
ومرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ثم مرحلتي الرشد ومرحلة الشيخوخة ،ولكل منها خصائص مختلفة وفي
هذه السلسلة نجد مرحلة المراهقة والتي تعتبر فترة إنمائية يمر بها الفرد بين الطفولة و سن الرشد و تعتبر
مرحلة هامة من مراحل النمو ،لها تغيرات عميقة جسدية نفسية واجتماعية ،فهي تتميز بعدم االستقرار وكـثرة
الرغبات المتعارضات ،حيث يسعي المراهق في هذه الفترة إلى حب االطالع و معرفة ومواكبة كل جديد ،كما
يتعرض للكـثير من الضغوطات و المشاكل المتعلقة بطبيعة المرحلة في حد ذاتها او المتعلقة بالمحيط االسري
الذي يعيش فيه او مجتمعه ،حيث نجد ظاهرة تعرض المراهق لوضعية الخطر المعنوي و هي افة خطيرة
اصبحت اكـثر انتشار في االونة االخيرة و اصبحت تهدد االسرة و المجتمع ،خاصة وهي منتشرة عند اهم فئة
من المجتمع وهي فئة المراهقين مما يؤدي إلى التاثير على سواء و اضطراب شخصيتهم ،ولعل من اهمها
الحاالت اال كـتائبية ومن هذا المنطلق فإنا بحثنا يخص دراسة االستجابة اال كـتائبية لدى المراهقات في خطر
معنوي.
اشكالية الدراسة:
التعرض للخطر المعنوي هو ظاهرة منتشرة و تمس العديد من افراد المجتمع و االطفال و المراهقين فتتعرض
صحتهم و اخالقهم و تربيتهم للخطر فقد يتعرضون للحرمان من التعليم و الغداء العالج او االستغالل الجنسي
او العمالة و تعاطي المخدرات حيث نجد من ضمن هذه الفئة .الفتايات في سن المراهقة المبكرة والفاقدات
لسند االسري او اللواتي كان حملهن خارج إطار الزواج الشرعي فيجدن انفسهن ضحية المخاطر المنتشر في
الشارع مما يؤدي بهم الوضع إلى العيش في بمؤسسة الطفولة المسعفة فكل هذه المخاطر االجتماعية
باإلضافة إلي العيش في مختلف المؤسسات اإليوائية قد يساهم في ظهور االضطرابات النفسية كاالعراض
اال كـتائبية و المشكالت االجتماعية و السلوكية هذا حسب دراسة قام بها سخيطة  2007سنة في جمهورية
مصر العربية هدفت إلى التعرف على المشكالت النفسية والسلوكية التي يعانيها االطفال و المراهقين من
فاقدي الرعاية الوالدية والمودعين في مؤسسات اإليواء وسبل الوقاية من انحرافهم .وقد تكونت عينة الدراسة
من  170طفال وطفلة من عمر 7سنوات حتى  18سنة .وتم استخدام دراسة الحالة .واظهرت نتائج الدراسة ان
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النسبة اال كبر من االطفال فاقدي الرعاية الوالدية تعاني اضطرابات السلوك تليها االضطرابات االنفعالية ثم
االضطرابت الجنسي (كمال يوسف بالن.)2011 ،
اما دراسة العربي  1994بعنوان اثر الحرمان من الوالدين على شخصية الطفل هدفت الدراسة السيكولوجية
المتعمقة لالطفال اللقطاء والبناء النفسي الذي يوضح ديناميات الشخصية لديهم ولتحقيق ذلك الهدف
استخدمت الباحثة اختبار المصفوفات المتتابعة المتضمن م ا رفق ،وذلك لتثبيت مستوى الذكاء واستمارة
البيانات الشخصية من إعداد الفرد سان ،واختبار الشخصية اإلسقاطي مغامرات خروف القدم السوداء لكورمان
واختبار رسم االسرة لكورمان على عينة تكونت من  100طفل قسمه على مجموعتين إحداهما تجريبية
وتضمنت  50طفال محرومين من ابويهم واالخرى ضابطة وشملت  50طفال يعيشون مع اسرهم .وقد خرجت
النتائج ان صورة الذات لدى االطفال المحرومين من ابويهم تعيش في مشاعر البؤس واالنعزال وغياب السند
واالمن الفتقاد الصورة الوالدية المطمئنة كما تسيطر عليها مشاعر الذنب والقلق والحزن والدونية وانخفاض
تقدير الذات لغياب الجانب النرجسي ،كما لم يتمكن هؤالء االطفال من إقامة عالقة عاطفية مستقرة في
الموضوع بسبب تعدده داخل المؤسسة اإليوائية  .اما المجموعة الضابطة لم تبدو عليها مثل هذه المشاعر إذ
انها تجاوزت المرحلة االودوبية التي تعتبر عامال ً
هاما في نمو الشخصية ،والتي لم تستطع المجموعة التجريبية
تخطيها بسبب ضعف االنا وانسحاب الطاقة الليبيدية مع الموضوع و توجيهها نحو الذات )الجرجاوي.)2011 ،
ومن هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي :هل تظهر االستجابة اال كـتائبية لدى المراهقات في خطر معنوي
والتي تتجلى في اعراض االنعزالية ،انخفاض تقدير الذات  ،انخفاض المزاج و الطاقة و فقدان المتعة؟
فرضية الدراسة:
نتوقع ان تظهر االستجابة اال كـتائبية لدى المراهقات في خطر معنوي و يتجلى ذلك في اعراض االنعزالية،انخفاض تقدير الذات  ،انخفاض المزاج و الطاقة و فقدان المتعة.
اإلجابة على تساؤل الدراسة و الذي يبحث عن االستجابة اال كـتائبية لدى المراهقات في خطر معنوي و التي
تبرز في اعراض االنعزال ية ،انخفاض تقدير الذات  ،انخفاض المزاج و الطاقة و فقدان المتعة .باإلضافة إلى
التحقق من فرضية الدراسة المتمثلة في توقع ظهور هذه االعراض لدى حاالت الدراسة.
اهمية الدراسة :تبرز اهمية الدراسة الحالية على المستوى النظري فيما يلي:
 المساهمة في إثراء البحث العلي. إضافة مرجع يعتمد عليه في دراسة موضوع حاالت الخطر المعنوي و التي تركز على الحالة النفسية الناتجةعن التعرض لمثل هذه الوضعية.
 إضافة مرجع يعتمد عليه في دراسات تركز على فئة المراهقات في المرحلة المبكرة.كما تتضح االهمية العملية للدراسة فيما يلي:
 موضوع الدراسة يمس ظاهرة اجتماعية خطيرة و هذا يستوجب االهتمام بها حيث ان نتائجها تؤثر سلبا علىالمجتمع.
 تسليط الضوء و االهتمام بموضوع االستجابة اال كـتائبية لفئة المراهقات في خطر معنوي من خالل استعمالرائز خروف القدم السوداء.
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 ارتفاع نسبة االطفال و المراهقين المصنفين في حالة خطر معنوي في السنوات االخيرة. لفت انتباه الجهات المسئولة لهذه الوضعيات و التاكيد على خطورة الظاهرة.حدود الدراسة  :اشتملت هذه الدراسة على حالتين من الحاالت المتواجدة بمؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة
ورقلة خالل سنة < 2018ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر افريل .حيث تتراوح اعمارهم ما بين  12إلى 13
سنة من جنس إناث ،بعدما اشتملت الدراسة على ثالث حاالت في البداية و بقرار من قاضي االحداث تم
خروج حالة واحدة من المؤسسة.
التعاريف االجرائية:
الفتاة المراهقة :هي الفتاة التي تبلغ من العمر مابين  12و  13سنة لم يحققن بعد االستقاللية الذاتية و التي
تتضح من خالل مشكالت سلوكية انفعالية جسدية اجتماعية ونفسية بين االنتقال من مرحلة الطفولة و
االعتماد على االبوين إلى مرحلة الرشد و االعتماد على النفس ،و المتواجدة بمؤسسة الطفولة المسعفة و نتعرف
على ذلك من خالل اداتي المالحظة والمقابلة اإلكلينيكية.
الخطر المعنوي :هو معايشة الفرد وضع يمس باستقراره و امنه وصحته و اخالقه كـفقدان السند العائلي الذي
يميز حاالت الدراسة.
االستجابة االك تائبية :هو اضطراب يتمثل في الشعور الدائم بالحزن و العزلة و مشاعر الذنب و فقدان المتعة و
التقييم السلبي لذات وغيرها ،و التي تظهر لدى المراهقات في خطر معنوي حيث يتم تشخيصه من خالل
الحوصلة النفسية المستندة على النسبة المئوية المستخرجة من تحليل مضمون المقابلة اإلكلينيكية و
االستجابات الدالة على اال كـتائب في لوحات رائز خروف القدم السوداء ،والحصول على الدرجة  10فاكـثر
بمقياس بيك لال كـتائب.
االنعزالية :هو االنفصال عن االفراد المحيطين الذي يميز المراهقات في خطر معنوي من خالل عدم مشاركـتها
في النشاطات و التحاور معهم المحيطين بما فيهم االطفال المقيمين و المربيات و يتم تشخيص ذلك من
خالل كل من النسبة المئوية المرتفعة في بعد االنعزالية المتضمن لمحاور المقابلة اإلكلينيكية ،واالستجابات
الدالة على وجود مشاعر االستبعاد و العزلة في رائز خروف القدم السوداء ،و تقدير درجة بند فقدان االهتمام
باالخرين بالدرجة ما بين  01إلى  03في مقياس بيك لال كـتائب.
انخفاض تقدير بالذات :هو الشعور بعدم االمن مع المحيطين و عدم االطمئنان الداخلي و التقيم السلبي
للذات الذي يفقد القدرة على مواجهة صعوبات المحيط الخارجي الذي تواجهه المراهقة في خطر معنوي و الذي
يستدل عليه من خالل الحوصلة النفسية والمستندة على كل من النسبة المئوية المرتفعة في بعد انخفاض
تقدير الذات المتضمن لمحاور المقابلة اإلكلينيكية ،واالستجابات الدالة على وجود مشاعر الذنب و العدوانية
المرتدة على الذات في رائز خروف القدم السوداء ،و تقدير كل من بند مشاعر اإلثم او بند عدم حب الذات او
بند انعدام القيمة ما بين الدرجة  01إلى  03في مقياس بيك لال كـتائب.
انخفاض المزاج و الطاقة :هو ان تكون المراهقة في خطر معنوي تعاني من الشعور الدائم بالحزن و الرغبة
الغير مبررة في البكاء و اإلحساس بالفتور و عدم القدرة على القيام بابسط النشاطات اليومية حيث يتم
تشخيص ذلك من خالل النسبة المئوية المرتفعة في بعد انخفاض المزاج و هبوط الطاقة و المتضمنة لمحاور
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المقابلة اإلكلينيكية ،واالستجابات الدالة على وجود المشاعر اال كـتائبية في اللوحات الدالة على ذلك في رائز
خروف القدم السوداء ،و تقدير كل من بند الحزن او بند التشاؤم او بند البكاء وبند فقدان الطاقة او بند
اإلرهاق ما بين الدرجة  01إلى  ،03في مقياس بيك لال كـتائب.
فقدان المتعة :هو عدم القدرة على االستمتاع بكل النشاطات التي تشكل متعة بالنسبة لالخرين و يستدل
على ذلك من خالل الحوصلة النفسية المستندة على النسبة المئوية المرتفعة في بعد فقدان الشعور بالمتعة
ونمط الحياة اليومية و المتضمنة لمحاور المقابلة اإلكلينيكية ،واالستجابات الدالة على وجود مشاعر فقدان
المتعة في رائز خروف القدم السوداء ،و تقدير كل من بند فقدان االستمتاع او بند زيادة او قلة النوم او بند
ضعف او زيادة الشهية ما بين الدرجة  01إلى  03في مقياس بيك لإل كـتائب.
االطار النظري:
ت م ه ي د :يعتبر اال كـتائب من اكـثر االضطرابات النفسية المهددة لوحدة الفرد النفسية و الجسمية واكـثرها
انتشارا في االوساط االجتماعية فيمس جميع الفائت العمرية (الطفولة ،المراهقة ،الرشد ،الشيخوخة).
ومختلف الطبقات االجتماعية ،وهذا يعني ان كل فرد منا قد يكون عرضة لال كـتائب في اي مرحلة من مراحل
حياته هذا من وجهة ومن جهة اخرى تبدو خطورة هذا االضطراب في طبيعته كاضطراب يحمل في طياته افكارا
سواء تتضمن في محتواه رسم او تحديد خطة لنهاية حياة الفرد وذلك باالنتحار ،إضافة إلى تجمع االعراض
الخاصة به والتي يتم تصنيفها إلى انواع وذلك حسب مدتها وشدتها ومدى تاثيرها على الصحة النفسية والعقلية
و الجسدية للفرد ،حيث تظهر هذه االعراض وفقا لمجموعة من االسباب تسمى بـالزملة اال كـتائبية .وستناولنا
من خالل هذا الفصل :مفهوم اال كـتائب ،النظريات المفسرة لال كـتائب ،انواعه و اعراضه ،عوامله و مدى
انتشاره.
مصطلح اال كـتائب في الطب النفسي له اكـثر من معنى و تدور هذه المعاني حول نفس المفهوم حيث يتمثل
في احد التقلبات المعتادة للمزاج استجابة لموقف نصادفه في حياتنا يدعو إلى الشعور بالحزن و االسى مثل
فراق صديق او خسارة مالية ،و قد اال كـتائب احيانا مصاحب اإلصابة باي مرض اخر مزمن او خطير،اما
المفهوم االهم لال كـتائب هو وصفه كاحد االمراض النفسية المعروفة ،و يتميز بوجود مظاهر نفسية و اعراض
جسدية سيتم الحديث عنها بالتفصيل فيما بعد( .لطفي الشربيني .2001.ص)71
ان واع االك ت ئ اب
االضطراب االك تائبي الجسيم:
.Aتواجد خمسة )او اكـثر) من االعراض التالية لنفس االسبوعية ،والتي تمثل تغيرا عن االداء الوظيفي
السابق ،على االقل احد االعراض يجب ان يكون إما ( )1مزاج منخفض او ( )2فقد االهتمام او متعة.
() 1مزاج منخفض معظم اليوم ،كل يوم تقريبا ،ويعبر عنه إما ذاتيا (مثل الشعور بالحزن او بالفراغ او الياس )
او يالحظ من قبل االخرين (مثل ان يبدو دامعا).
()2انخفاض واضح في االهتمام او االستمتاع في كل االنشطة او معظمها وذلك معظم اليوم في كل يوم
تقريبا(،ويستدل على ذلك بالتعبير الشخصي او بمالحظة االخرين).
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()3فقدان وزن بارز بغياب الحمية مع الطعام ،او كسب وزن (مثل التغير في الوزن ال كـثر من  % 5في الشهر(او
انخفاض الشهية او زيادتها ،كل يوم تقريبا.
) )4ارق او فرط نوم كل يوم تقريبا.
()5هياج نفسي حركي او خمول ،كل يوم تقريبا (مالحظ من قبل االخرين ،وليس مجرد احاسيس شخصية
بالتململ او بطء).
()6تعب او فقد الطاقة كل يوم تقريبا.
()7احاسيس بانعدام القيمة او شعور مفرط او غير مناسب بالذنب (والذي قد يكون توهما) كل يوم تقريبا،
وليس مجرد لوم الذات او شعور بالذنب لكونه مرضا.
()8انخفاض القدرة على التفكير او التركيز ،او عدم الحسم ،كل يوم تقريبا (إما بالتعبير الشخصي او بمالحظة
االخرين).
()9افكار متكررة عن الموت ( وليس الخوف من الموت فقط) ،او تفكير انتحاري متكرر دون خطة محددة ،او
محاولة انتحار او خطة محددة لالنتحار.
-Bتسبب االعراض انخفاضا واضحا في االداء االجتماعي او المهني او مجاالت االداء الهامة االخرى.
-Cال تعزى االعراض لتاثيرات فيزيولوجية لمادة (مثل سوء استخدام عقار ،تناول دواء) او عن عرض حالة
طبية اخرى .المعايير  A-Bتشكل نوبة اكـتائبية جسيمة (الحامدي ،2015 ،ص.)148
اضطراب اك تائبي مستمر)سوء المزاج( :يعتبر هذا االضطراب دمجا لالضطراب اال كـتائبي الجسيم المزمن
حسب الدليل الرابع واضطراب سوء المزاج.
-Aمزاج منخفض معظم اليوم اكـثر االيام ،لمدة سنتين على االقل ،كما يستدل عليه إما بالوصف الذاتي او
بمالحظة االخرين لذلك.
-Bوجود اثنين (او اكـثر ) مما يلي اثناء انخفاض المزاج:
( )1ضعف شهية او زيادة في اال كل.
( )2ارق او فرط نوم.
( )3انخفاض الطاقة او تعب.
( )4انخفاض الشعور بقيمة الذات.
( )5انخفاض الشعور بقيمة الذات.
( )6مشاعر انعدام االمل (الالجدوى).
 -Cالشخص اثناء فترة سنتي االضطراب ) سنة واحدة بالنسبة لالطفال والمراهقين( ابدا من االعراض المدرجة
في المعياريين  A-Bلمدة تزيد عن شهرين متواصلين.
 -Aمعايير نوبة اكـتائبية جسمية قد تتواجد باستمرار خالل العامين.
-Bلم توجد ابدا نوبة هوسية او نوبة تحت هوسية ،كما لم تتحقق ابدا معايير اضطراب المزاج الدوري.
-Cال يفسر االضطراب بشكل افضل بوجود مستمر للفصام الوجداني ،الفصام او االضطراب التوهمي ،او
بغيرها من اضطرابات طيف الفصام المحددة وغير محددة واالضطرابات الذهانية االخرى.
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 -Dال تنجم االعراض عن تاثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة ) مثل سوء استخدام عقار ،تناول دواء ) او عن
حالة طبية اخرى( مثل قصور الدرق).
-Eتسبب االعراض انخفاضا واضحا في االداء االجتماعي او المهني او بحاالت االداء الهامة االخرى
(الحامدي ،2015،ص)151
اع راض االك ت ئ اب
االعراض الجسمية:
انقباض الصدر والشعور بالضيق.فقدان شهية اال كل ونقص في الوزنالصداع والتعب دون مبرر له.الضعف الجنسي والنشاط العام( .الوافي ،2016 ،ص.)255االعراض النفسية:
ظهور البؤس والياس واالسى وهبوط الروح المعنوية والحزن الشديد وتقلب المزاج وعدم ضبط التنفس.الشعور بعدم القيمة االجتماعية وضعف الثقة في النفس والشعور بالنقصالفتور واالنطواء واالنسحاب واالنعزال والصمتالتشاؤم المفرط فيه وخيبة االمل والنظرة الحزينة للحيلة.نقص الميول واالهتمام والالمباالت.صعوبة التركيز والتردد وقلة الكالم والشعور بالذنب ( .الوافي ،2016 ،ص)256االعراض االنفعالية :وتتضمن فقدان القدرة على االستمتاع بمرح في الحياة ،وإنخفاض الثقة بالنفس.
االعراض المعرفية :وتتضمن سلبية مفهوم المريض لذاته ،وتوجبه اللوم لنفسه ،وتضخيم المشكالت،
وانعدام القدرة على اتخاذ القرارات والحسم ،وضعف اإلحساس بالقيمة الذاتية(الخالدي ،2015 ،ص.)211
االك تائب عند الطفل و المراهق :يصيب اال كـتائب طفال من كل  50تحت سن  ،12و يصيب مراهقا من كل
عشرين ،و قد يكون اال كـتائب في هذه الفئة العمرية من اي نوع سواء اال كـتائب كهجمة كبرى او صغرى او
ضمن اضطراب المزاج احادي او ثنائي القطب و كذلك تكدر المزاج ،و كـثيرا ما يعاني االطفال ة المراهقون و ال
يكـترث احد لمعاناتهم ،إذ تعد االسرة هذه المظاهر غير مفهوم وغالبا ما ينظر إليها اطباء االسرة و اطباء
االطفال على انها مرحلة في النمو ال داعي لال كـتراث لها ،رغم ان الطفل و حتى بعض المراهقين قد ال يعبرون
بكلمات واضحة عن مشاعر اال كـتائب ،و لكن دراستهم تتاثر و تكيفهم االجتماعي و عالقاتهم تتاثر و قد
يتجهون إلي االنحراف السلوكي ،او يتعاطون المؤثرات العقلية او يحاولون االنتحار ،و قد يختلط اال كـتائب مع
القلق و المرض العضوي كالسكري و غيره ،وهناك من االعراض ما هو مشترك مع البالغين ولكن بعض
االعراض تخص االطفال او المراهقين دون الكبار .من االعراض المشابهة للكبار :المزاج الحزين و االضطراب ،و
فقدان المتعة في الهوايات ،و تغير الشهية ،و الوزن ،و النوم ،و الكسل ،و الخمول ،و التهيج ،و الشعور
بعدم جدوى الحياة و تانيب الضمير ،و الصعوبة في التركيز ،و تكرار افكار االنتحار .و اما االعراض الخاصة في
االطفال و المراهقين فهي:
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الشكوى من اعراض عضوية غير محددة مثل التعب ،و الصداع ،و االم العضالت ،و االم المعدة.التغيب عن المدرسة و ضعف التحصيل.التفكير في الهروب من البيت و الحديث عن ذلك و محاولته.نوبات الصراخ و التذمر و الشكوى و البكاء.الشكوى المتكررة من الملل.عدم االهتمام باللعب مع االصدقاء.استعمال المواد الطيارة و المؤثرات العقلية و الكحول.العزلة االجتماعية.الخوف من الموت.الحساسية الشديدة للرفض او الفشل.زيادة العدوانية و الغضب و الضجر.السلوك المستهتر.مشاكل في العالقات.ومن المهم جدا ان يتم تمييز الحالة بشكل مبكر قبل ان تؤثر على حياة الطفل و المراهق فيمتنع عن
الدراسة و ينزوي و يتاخر عن ركب اقرانه .ونرى ان بين االطفال دون الثانية عشر يتساوى االوالد و البنات في
انتشار اال كـتائب ،و لكن بين المراهقين فإن النسبة تتغير لتصبح ضعف النسبة بين البنات عن االوالد ،و
كان ذلك تمهيد للنسبة بين الكبار و التي تصل إلى ثالثة اضعاف بين النساء مقارنة بالرجال(وليد سرحان،
 .2001ص.)87
تعريف المراهقة
التعريف اللغوي :لقد وردت كلمة المراهقة في بعض االيات القرانية و هي بمعنى  :االقتراب ،قال تعالى :بعد
ْ
َ َّ
الح ْس َنى َوز َي َاد ٌة َو َال َي ْر َه ُق ُو ُج َ
بسم هللا الرحمن الرحيم ِّ(ل َّل ِّذ َين َا ْح َس ُنوا ُ
وه ُه ْم َق َت ٌر َوال ِّذل ٌة ْا ْو َل ِّئ َك َا ْص َح ُب ال َج َّن ِّة
ِّ
ُه ْم ِّف َيها َخ ِّل ُد َ
ون ) [سورة يونس :االية  ،]26وهنا معناها :ال يقرب وجوههم ،وقد تعني التعب و االجهاد.
َ َ َ َُ ْ َ َ ُ َ
يت َو ال ُت ْر ِّه ْق ِّني ِّم ْن َا ْم ِّرى ُع ْس ًرا) [ سورة الكهف االية ]72
ويقول هللا تعالى ( :قال ال تؤ ِّاخذ ِّني ِّبما ن ِّس
ْ
ُ
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
َ
وفي قوله تعالىَ ( :و َان ُه َك َان ر َج ٌال ِّم َن ِّاإلنس َي ُعوذ َ
ون ِّب ِّرج ٍال ِّم َن ال ِّج ِّن فزادوه ْم َرهقا ) [ سورة الجن االية .]06
ِّ
ِّ
ومعناه هنا :تعبا (إيمان ابو غربية .2007.ص.)175
والمراهقة من الرهق ،و يقال ارهقه االمر بمعنى اتعبه واحتمل منه ماال يطيق ،و ارهق االمر دنا منه
واقترب(عبد المنعم الحنفي .2002 .ص.)100
المراهقة  Adolescenceكلمة التينية االصل مشتقة من الفعل  Adolescereو الذي يعني »« النمو نحو
الرشد » وتعتبر المراهقة في كل المجتمعات فترة من النمو و التحول من عدم نضج الطفولة إلى نضج الرشد و
فترة إعداد للمستقبل ،و بهذا المعنى فإنها تعتبر بمثابة الجسر الواصل بين مرحلتي الطفولة و الرشد ،و الذي
ال بد لالفراد من عبوره قبل ان يكـتمل نموهم و يتحملون مسؤوليات الكبار في مجتمعهم(مريم سليم.2002 .
ص.)21
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التعريف االصطالحي :المراهقة هي الفترة من العمر المتعبة للصبي النه فيها يبلغ مبلغ الكبار ،و يدنو ويقترب
من الرشد .و المراهقة ثالث فترات ،في البداية تكون بواكير المراهقة ،ثم المراهقة المتوسطة ،و اخيرا المراهقة
المتاخرة و تبكر المراهقة فتاتي قبل سن العاشرة ،و قد يتاخر حتى نحو الخامسة عشر و الغالب ان يكون
البلوغ في السن بين الثانية عشر والثالثة عشر(عبد المنعم الحنفي ،2002 ،ص.)100
الحاجات النفسية في مرحلة المراهقة :يصاحب التغيرات التي تحدث مع البلوغ تغيرات في حاجات
المراهقين ،و الول وهلة تبدو حاجات المراهقين قريبة من حاجات الراشدين ،إال ان المدقق يجد فروقا
واضحة خاصة بمرحلة المراهقة ،و لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن الحاجة و الميول و الرغبات تصل في مرحلة
المراهقة إلى اقصى درجة من تعقيد و يمكن تلخيص حاجات المراهقين فيما يلي:
الحاجة الى االمن :وتتضمن الحاجة إلى المن الجسمي و الصحة الجسمية ،و الحاجة إلى الشعور بالمن
الداخلي ،الحاجة إلى البقاء حياـ الحاجة إلى تجنب الخطر و اال لم ،الحاجة إلى الحياة االسرية االمنة و
المستقرة و السعيدة.
الحاجة الى الحب و القبول :و تتضمن الحاجة إلى الحب و المحبة ،الحاجة إلى القبول و التقبل االجتماعي،
الحاجة إلى االصدقاء ،الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعات.
الحاجة الى تحقيق الذات :و تتضمن الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق ،و القيمة االجتماعية ،الحاجة إلى
الشعور بالعدالة في المعاملة.
الحاجة الى االشباع الجنسي  :تتضمن الحاجة إلى التربية الجنسية ،و الحاجة إلى اهتمام الجنس االخر و
حبه ،الحاجة إلى التخلص من التوتر ،الحاجة إلى التوافق الجنسي الغيري.
الحاجة الى النمو العقلي :و تتضمن الحاجة إلى التفكير و توسيع قاعدة الفكر و السلوك الحاجة إلى التنظيم،
الحاجة إلى تحصيل الحقائق ،الحاجة إلى تفسير الحقائق ،الحاجة إلى الخبرات الجديدة و التنوع ،الحاجة إلى
التقدم الدراسي و إلى النجاح.
الحاجة الى تاكيد و تحسين الذات :الحاجة إلى النمو و الحاجة إلى ان يكون الفرد سويا و عاديا ،الحاجة إلى
التغلب على العوائق و المعوقات ،الحاجة إلى توجيه الذات(حامد عبد السالم زهران ،2001 ،ص.)436
الدراسة الميدانية :يعتبر الجانب التطبيقي للدراسه جانب مهم في إنجاز البحث العلمي فهو يبرز لنا النتائج
منهج الدراسة :يعتبر اختيار المنهج الذي نستخدمه للدراسة امرا يتم تحديده من خالل طبيعة المشكلة التي
يكون الباحث بصدد دراستها إذ يمثل المنهج عموما طريقة يسلكها الباحث بهدف الوصول إلى نتائج معينة،
وطبيعة الدراسة الحالية تعتمد على النهج العيادي حيث يحدد بانه الطريقة التي تتناول السلوك اإلنساني من
منظور خاص ،بحيث تكشف و بدقة عن (كينونته و رغباته و مشاعره) هذا من جهة ،و من جهة اخرى تكشف
عن الصراعات السيكولوجية المسببة لجملة سلوكياته و صيرورتها و من ثمة سبل التخلص منها و هذا ما اكده
حامد عبد السالم زهران في تحديده لذلك:
1ـ تجميع المعلومات و مراجعاتها.
2ـ دراسة المعلومات و تحليلها.
 3ـ تنظيمها و تحديد الدالالت العيادية التفسيرية( .حامد عبد السالم زهران) 1997 ،
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حاالت الدراسة :تتكون مجموعة حاالت الدراسة الحالية حالتين من الحاالت المتواجدة بمؤسسة الطفولة
المسعفة بمدينة ورقلة ،تتراوح اعمارهم ما بين  12إلى  13سنة من جنس إناث حيث كانت العينة تتكون من
ثالث حاالت في البداية و بقرار من قاضي االحداث تم خروج حالة واحدة من المؤسسة و قد تم اختيار هذه
المجموعة بالطريقة القصدية و تسمى هذه الطريقة كذلك بالمقصودة او االختيار بالخبرة او الغرضية النها تحقق
غرض الباحث و هي تعنى ان اساس االختيار خبرة الباحث و معرفته بان هذه المفردة او تلك على اساس انها
تمثل مجتمع الدراسة و تحقق اغراضها(داود بن درويش ،ص.)75
خصائص حاالت الدراسة :من خالل الجدول االتي نقوم فيه عرض لبعض خصائص حاالت الدراسة و التي
تتكون من حالتين عياديتين.
جدول ( رقم  ) 01يوضح خصائص حاالت الدراسة وفق بعض الخصائص
اإلقامة قبل االلتحاق
عدد اإلخوة
تاريخ
المستوى
السن
بالمؤسسة
االلتحاق
الدراسي
بالمؤسسة
مع االم البديلة
0
من االم
سنة 2015
السنة الثالثة
الحالة13 1سنة
البيولوجية
متوسط
3
من االم الكـفيلة
مع االم البيولوجية
0
من االم
سنة 2016
السنة الرابعة
الحالة12 2سنة
البيولوجية
ابتدائي
0
من االم الكـفيلة
يوضح الجدول رقم ( )01بعض الخصائص المتعلقة بحاالت الدراسة ،حيث تبلغ الحالة االولى  13سنة و هي
تدرس في السنة الثالثة متوسط و التحقت بمؤسسة الطفولة المسعف سنة  2015بعد ان كانت تعيش مع االم
البديلة مع ثالث إخوة .اما الحالة الثانية فتبلغ من العمر  12سنة ،و تدرس في السنة الرابعة ابتدائي و قد
التحقت بالمؤسسة سنة  2015بعد ان كانت تعيش وحيدة مع االم البيولوجية.
وصف ادوات الدراسة
المقابلة اال كلينيكية النصف موجهة :تعتبر المقابلة اإلكلينيكية من التقنيات التي تساعدنا في جمع
المعلومات عن المفحوص و فهم جوانب الشخصية بشكل افضل .و قد اعتمدنا في هذه الدراسة على المقابلة
اإلكلينيكية النصف موجهة بهدف البحث باعتبارها االنسب و هذا بالنسبة للمنهج و االهداف و التي هدفنا من
خاللها لما يلي :
 التقرب من المربيات بهدف جمع البيانات الخاصة بحاالت الدراسة. التمهيد إلجراء تطبيق االدوات االسقاطية ( رائز خروف القدم السوداء) باعتبار هذه خطوة مهمة من اجلالدراسة.
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 جمع المعلومات المتعلقة باالعراض اال كـتائبية والمتمثلة في االنعزالية ،انخفاض تقدير الذات  ،انخفاضالمزاج و الطاقة و فقدان المتعة لدى المراهقات في خطر معنوي و المقيمات بمؤسسة الطفولة المسعفة .
و لقد احتوى دليل المقابلة على مجموعة من االسئلة نصف موجهة كما تمثلت محاور المقابلة فيما يلي:
المحور االول :في الجانب العالئقي
ـ ـ هل تكون في اغلب الحاالت منعزلة؟
ـ ـ كيف هي قدرتها على تكوين عالقات؟
ـ ـ كيف تقضي اوقات الفراغ؟
المحور الثاني :في جانب تقدير الذات
هل تتحدث عن نفسها بعبارات سلبية؟
هل تقوم بإلقاء اللوم على نفسها؟
كيف تقارن نفسها باالخرين؟
هل تتحدث عن طموحات المستقبلية؟
هل لديها رغبة في فقدان الحياة؟
المحور الثالث :في الجانب المزاجي النشاط في الحياة
هل تبدو باكية او تبكي في بعض االحيان؟
كيف يبدو مزاجها عموما ؟ مبتهج /حزين؟
هل تشارك االطفال في النشاطات؟
هل تبدو متحمسة اثناء القيام ببعض النشاطات؟
هل يبدو عليها الفتور و التعب في غالب االحيان؟
المحور الرابع :الشعور بالمتعة و نمط الحياة اليومية
كيف هو سلوكها تجاه االعتناء بنظافتها الشخصية؟
هل تبدو انها تستمع ببعض النشاطات و تفضلها؟
كيف هو سلوكها تجاه تناول الوجبات واوقات نومها؟
هل الحظتم تغير في وزنها؟
طريقة التطبيق :في المرحلة االولى قمنا بتقسيم مضمون نص المقابالت اإلكلينيكية نصف موجهة بهدف
البحث إلى مجموعة عبارات ذات معنى تم تجزئة هذه العبارات ضمن فائت ،ثم حساب تواترها ونسبتها
المئوية بهدف تكميمها فلقد قمنا بتشكيل هذه الفائت وفقا للمعنى الذي تصب فيه العبارات المقسمة و وفقا
لالبعاد المتضمنة في الفرضية العامة لدراسة و هذا في إطار جدول معد لهذا الهدف و تتمثل االبعاد في ما يلي:
البعد االول :العالقات و الميل لالنعزالية
البعد الثاني :انخفاض تقدير بالذات
البعد الثالث :انخفاض المزاج و هبوط في الطاقة
البعد الرابع :فقدان المتعة
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كما قمنا بإدراج كل العبارات ضمن فائت كا وجدنا انه يتعذر إدراج البعض منها في االبعاد االربعة االساسية
نقوم بإدراجها ضمن بعد جديد معنون بمواضيع اخرى ،اما القانون الخاص بحساب النسبة المئوية فيتمثل
فيما يلي:
البعد = ك /مج ت X 100
الفئة = ك /كـ X 100
ك = تكرار الفئة
ك = مجموع تكرارات الفائت الخاصة بالبعد
مج ت = مجموع تكرارات كل الفائت
وبعد تطبيق هاتين المرحلتين تاتي في االخير عملية تفسير النتائج المتحصل عليها تفسيرا كيفيا و نعتمد
فيه على ربط الفائت و االبعاد مع بعضها حتى نتمكن من القيام بقراءة صحيحة لشخصية المفحوصين.
اختبار خروف القدم السوداء:
التعريف باالختبار :هو من اهم الروائز اإلسقاطية التي صيغت لدراسة االطفال و المراهقين دراسة معمقة .فهو
ال يجتاز فقط حدود الحياة النفسية الواعية لينيرنا حول البنية النفسية الالواعية للشخصية في كليتها وفي
دينامكيتها ،و إنما يتخصص في دراسة انماط تكيف الطفل مع البيئة المحيطة ،و اسباب تثبيته على مرحلة ما
من مراحل نموه ،و الياته الدفاعية و موقفه من عالمه الشخصي اي من نزواته و ازماته و دفاعاته و من
الصراعات القائمة بينها ،والحلول التي لجا إليها للخروج من هذه الصراعات(باسمة المنال ،1955 ،ص)1
فشخصيات الرائز هي حيوانات اليفة .و هذا الترميز بالحيوان يسهل تماهي الطفل به .فهو ال يحتفظ في التعبير
عن مازمه النه ال يعتبر نفسه مستهدفا او معنيا بمشاهد و بحوادث اللوحات و بالشخصيات التي تعيش القصة،
ة التي ال صلة له بها إطالقا .فهو ال يدرك التمويه اإلسقاطي الذي تقدمه الحيونات ،فاللوحات التي يتكون منها
الرائز تقوم على رموز و مثيرات هدفها تنشيط اوالية اإلسقاط و تسهيل عودة المكبوت(باسمة المنال،1955 ،
ص )1باإلضافة إلى ذلك يتميز هذا الرائز بخاصية فريدة و هي انه يستجوب الوعي الطفل حول ماضيه و حول
االحداث الالواعية التي عاشها و حول قدرته على تخطي هذه االحداث و حول االسلوب الذي تعاطي به مع
تجربة استبعاده عن محيطه العائلي ،الرائز ياخذ إذا قيمة كبيرة في دراسة االطفال الذين تعرضوا لظروف
عائلية ماساوية(باسمة المنال ،1955 ،ص.)2
وبما ان االختبار يقوم على مرحلتين جوهريتين قوام االولى سرد قصص عن اللوحات و قوام الثانية تصنيف
اللوحات وفق االختيارات العاطفية ،فإن الهدف من هذه المراحل هو الكشف عن التارجح الدينامي الذي
يحصل بين نزوات المفحوص من جهة و بين دفاعاته من جهة ثانية .فبينما نراه في المرحلة االولى يعبر عن
دوافعه و دفاعاته بشكل فج و مبهم ،نراه في المرحلة الثانية يدرك انه مستهدف و معني ،فيحاول صياغة
تسويات نستدل منها على مقدار نضج االنا ،و على نمط المصالحة القائمة بين مختلف اركان الشخصية(باسمة
المنال ،1955 ،ص.)3
يتكون هذا الرائز من  17بقياس  13X18سم تدور كلها حول خروف له قدم سوداء يبدا الرائز دائما بلوحة
تمهيدية نعرضها اوال على الطفل ،و هي لوحة محايدة ،ال توحي ـ خالفا للوحات االخرى ـ باية نزوات محددة ،و
ال تقوم الشخصيات فيها باية حركة او نشاط(باسمة المنال ،1955 ،ص.)43
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صدق اختبار خروف القدم السوداء :هذا الشرط يتطلب ان يتحلى االختبار بمستوى جيد من الصدق اي ان
يقيس فعليا ما وضع الجل قياسه ،و اختبار خروف القدم السوداء ،ككل اختبار إسقاطي ،ال يقدم ابدا
معطيات لها طابع اليقين المحقق ،و بالتالي فإن ما يقدمه اختبار خروف القدم السوداء من معلومات حول
اركان الشخصية ،و حول مازم المفحوص ،و عالقته بمحيطه االسري هي معلومات محتملة ،مرجحة ،و غير
مطلقة .و لكننا نستطيع بعد ذلك ان نحولها إلى حقائق باالعتماد على طريقة التقاء المؤشرات ،اي عن طريق
التحقق من النتائج التي حصلنا عليها في هذا االختبار باالستعانة إما بالتحليل العيادي للمفحوص ،و إما
باختبارات اخرى تقيس نفس الظاهرة .فإذا اعطت هذه االختبارات نتائج متقاربة ،عندها فقط يمكننا القول ان
االختبار الذي نستعمله يتميز بمستوى جيد من الصدق .فإحدى الميزات االساسية الختبار خروف القدم
السوداء انه ينيرنا حول شخصية المفوض ،و حول المنشا النفسي لإلشكال او االضطراب .و هذا يعني ان
إحدى الشروط المبدئية لهذا اإلختبار انه يميز بين المفحوصين االسوياء المتكيفين إلى حد ما ضمن بيئتهم
االجتماعية ،و بين المفحوصين الذين يعانون من إشكاالت نفسية و عال ئـقية متنوعة(فاطمة الزهراء بن
مجاهد .2005 .ص.)22
تطبيق االختبار
تقن ية رائ ز خروف القدم السوداء :يبدا الرائز بان نقدم للمفحوص اللوحات دون اي تسلسل محدد ،و
نقول له ان المطلوب منه بكل بساطة ان يرتجل قصة عن كل لوحة ،ويجب ان يتوفر امام المفحوص طاولتان
 ،إحداهما كبيرة تسمح بان نمد عليها اوال كل الصور ،و الثانية في متناول نظر الطفل ايضا نمد عليها فيما بعد
اللوحات التي رفض المفحوص الحديث عنها(باسمة المنال ،1955 ،ص.)52
و من الضروري كذلك تهيئة الطفل لالختبار بان نضعه في اجواء من الثقة و اال لفة و االسترخاء ،و يفترض
بالفاحص ان يتحلى بما يسمى « بالحياد المرحب » بحيث ال يؤثر على المفحوص ،و ال يوحي له باية إجابة ،و
ان تكون نبرة اسئلته كلها محايدة ،و يكون الكالم مع المفحوص بهدوء و دفء ،و ان ال يظهر اية دهشة او
استغراب إذا اعطى المفحوص اجوبة غريبة ،بل عليه ان يؤكد له ان االجوبة على هذا الرائز كلها جيدة ،إنه ال
يوجد إجابات سيئة وإجابات جيدة كما هو الحال في المدرسة ،فاإلجابات كلها جيدة .و نبدا تطبيق الرائز بان
نقدم للطفل اللوحة التمهيدية قبل ان نمد امامه اللوحات االخرى(باسمة المنال ،1955 ،ص.)52
و يجب اإلشارة إلى انه يجب التقيد باسئلة هذا الرائز و ذلك عند إعطاء اللوحة التمهيدية و يجب إعطاء
اللوحات للطفل دون اي ترتيب و ان يروي قصة عن كل لوحة معينة او يرفض الحديث عنها و الصورة التي
رفض المفحوص الحديث عنها نضعها في طاولة خاصة و ان نساله بعد سرد قصصه عما إذا كان يريد التحدث
عن الصور المرفوضة بعدها نجمع كل اللوحات في رزمة واحة و ان نطلب من المفحوص اي الصورة مفضلة
لديه و اي شخصية يريد ان يكون في الصورة ،و هذا بعد ان يضع المفحوص الصور التي يحبها في جهة و التي
ال يحبها في جهة اخرى ،و ندعوه ان يختار الصورة التي يحبها اكـثر ثم التي تليها و هكذا و نفس االمر مع الصور
الغير محبوبة ،و بعدها تاتي اسئلة التوليف و التي حددها المؤلف اما النتائج فتستخرج كلها في جدول يدون
فيه كل إجابات العميل.
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مقياس بيك لال ك تائب :اعتمدنا في هذه الدراسة على مقياس بيك اإل كـتائب باعتباره مقياس مناسبا لهدف
الدراسة و المتمثل دراسة االستجابة اإل كـتائبية لدى المراهقات في خطر معنوي فهو و يساهم في تدعيم النتائج
المتوصل إليها من خالل المالحظة و المقابلة االكلينيكية و رائز خروف القدم السوداء.
ً
تعريف بمقياس بيك لال ك تائب :تم تصميم االمقياس في صيغته االولى في عام  1961استنادا إلى المالحظات
انتشارا لديهم ،وصنفت في ً 21
العيادية للمرضى اال كـتائبين وتم تحديد اكـثر االعراض او الشكاوى ً
بندا تقيس
المزاج الحزين والتشاؤم والفشل وعدم الرضى ومشاعر الذنب والبكاء والتهيج او القابلية لإلستثارة و اإلنسحاب
اإلجتماعي وعدم القدرة على اتخاذ القرار واضطرابات النوم وفقدان الشهية والوزن.
ويشير احمد عبد الخالق إلى وجود عدة ترجمات عربية مختلفة للمقياس منها من إعتمد الصيغة المنشورة في
عام  1961ومنها من اعتمد القائمة المختصرة المستخرجة من عينات امريكية ومنها من اعتمد الترجمة الحرفية
دون القيام بإجراءات اختبار للتكافؤ ومنها من اعتمد في الترجمة على البيئة المحلية التي يصعب فهمها من
قبل مفحوصين من بيائت عربية اخرى(سامر جميل رضوان .1999 .ص.)8
وفي هذه الدراسة تم استخدام الصيغة المنشورة في عام  1987التي وردت في دليل التعليمات الصادر عام
 1993وتحتوي على ً 21
بندا تتدرج اإلجابة عن كل بند بين (  0ـ  ) 3والتي قام احمد عبد الخالق بتعريبها
وتقنينها ونشرها في عام  1996بتصريح من ارون بيك.
صدق و ثبات المقياس في البيئة الجزائرية:
الصدق :قام الباحث بحساب معامل الصدق بطرقتين االولى عن طريق الصدق التالزمي فحسب المعامل
بطريقة بيرسون من الدرجات الخام بين مقياس بيك لإل كـتائب ومقياس التقدير الذاتي لإل كـتائب لزونج وهو من
تعريب و إعداد رشاد عبد العزيز موسى  1988على عينة متكونة من  43طالبا و طالبة من معهدي العلوم
اإلجتماعية و اإلقتصاد في جامعة باتنة ،فوصل معامل اإلرتباط بين المقياسين إلى  0.825وهو دال عند
مستوى الداللة  0.01 .والثانية عن طريق اإلتساق الداخلي و هي إحدى طرق حساب صدق التكوين.حيث تم
حساب معامل اإلرتباط بطريقة بيرسون من الدرجات الخام بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للمقياس على
عينة متكونة من 82طالبا و طالبة  34ذكر  ،و  48انثى من معاهد العلوم اإلجتماعية و الري و اإلقتصاد و
اللغات و العلوم الدقيقة ،فيتبين من خالل معامالت الثبات و الصدق التي تم استخراجها لهذا المقياس انها
كانت كلها مرتفعة و دالة إحصائيا ،وهذا ما يجعل هذا المقياس صالحا لإلستخدام في البيئة الجزائرية.
الثبات :قام بشير معمريه  1998بحساب الثبات على عينة متكونة من  63طالب وطالبة  28من الذكور و  35من
اإلناث من السنوات االربعة لمعهدي العلوم االجتماعية و االداب و اللغة العربية في جامعة باتنة بفاصل زمني
بين التطبيقين تراوح بين  18يوما و  27يوما فوصل معامل اإلرتباط بين التطبيقين بطريقة بيرسون من
الدرجات الخام إلى  .0.832و هو دال عند مستوى الداللة( . 0.01بشير معمريه ،1998 ،ص)153
ابعاد المقياس
 1ـ الحزن  2ـ الفشل ـ  3ـ مشاعر اإلثم ـ  4ـ عدم حب الذات ـ 5ـ االفكار و الرغبات االنتحارية ـ  6ـ التهيج او
االستثارة ـ  7ـ التردد ـ  8ـ فقدان الطاقة ـ  9القابلية للغضب ـ  10ـ صعوبة التركيز ـ  11ـ فقدان االهتمام بالجنس ـ
199

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

المركز الديمقراطي العربي

 12ـ التشاؤم ـ  13ـ فقدان االستمتاع ـ  14ـ مشاعر العقاب ـ  15ـ نقد الذات ـ  16ـ البكاء ـ  17ـ فقدان االهتمام ـ  18ـ
انعدام القيمة ـ  19ـ زيادة او قلة النوم ـ  20ـ ضعف او زيادة الشهية ـ  21ـ اإلرهاق او اإلجهاد.
مفتاح التصحيح:
 = 0 - 9ال يوجد اكـتائب  = 10 - 15 /اكـتائب بسيط  = 16 - 23 /اكـتائب متوسط
 = 24 - 36اكـتائب شديد 37 /فاكـثر = اكـتائب شديد جدا
تحليل و مناقشة نتائج الحاالت
تقديم الحالة االولى:
الحالة االولى تبلغ من العمر  13سنة متمدرسة بالسنة الثالثة متوسط و لها تحصيل دراسي جيد جدا تتصف
بالسلوك الهادئ و المنعزل في المدرسة مع الزمالء و االساتذة و ليس لديها مشكالت تاديبية داخل المؤسسة
التحقت الحالة بمؤسسة الطفولة المسعفة سنة  2015بعد ان عاشت لمدة  10سنوات مع االم البديلة الكبيرة
جدا في السن حيث قامت بإحضارها إلى المؤسسة بسبب كبر الحالة في السن و عدم قدرتها على التكـفل بها و
صعوبة ظروفها المعيشية حيث كانت هذه االم البديل تتكـفل بالحالة بعد ان تخلت عنها .اودعتها االم
البيولوجية عندها حيث كانت االم رافضة لهذه المولودة و منعت من العيش مع اسرتها بسبب إنجابها للبنت
عن طريق عالقة خارج إطار الزواج ،فالحالة ليس لديها اي عالقة بامها و ال يوجد اي زيارات لها ،فهي حاليا
تعيش ظروف اجتماعية صعبة ،و للحالة إخوة كانت تعيش معهم في االسرة البديلة ،و في المؤسسة يالحظ
عليها الهدوء و العزلة و تقلبات انفعالية.
عرض نتائج تحليل مضمون المقابلة االكلينيكية نصف موجهة بهدف البحث
% 37.25
النسبة المئوية لبعد العالقات و الميل للعزلة
% 17.64
النسبة المئوية لبعد إنخفاض تقدير الذات
% 27.45
النسبة المئوية لبعد إنخفاض المزاج و هبوط في الطاقة
% 17.64
النسبة المئوية لبعد فقدان الشعور بالمتعة و نمط الحياة اليومية
يتضح من خالل إجراءات المقابلة و تحليل مضمون المقابلة ان المفحوصة تميل إلى العزلة بشكل كبيرو
يظهر ذلك من خالل صعوبة تكون العالقات مع االخرين و الحذر من ذلك و الذي قد يكون سببه المحيط و
الظروف التي نشات فيها الحالة و الذي يتسم بالغياب الكلي لالب و االم و العيش في اسرة غريبة عنها و يكون
هذا العيش بمقابل مادي ،كما تتصف االسرة البديلة بان االم كانت كبيرة جدا في السن مما يجعلها تتكـفل
بالحالة بصعوبة و تكون حذرة و خائـفة خوف شديد من بناء الحالة لعالقات خارجية و التي من شانها ان تلحق
باالم البديلة مشكالت مع االخرين او ان يتعرف عليها المحيطين بها و تطرح تساؤالت عن نسبها ،كما ان
العيش مع اإلخوة اللذين هم ابناء لالم البديلة يجعلها تشعر باالختالف عنهم في المعاملة من طرف االم،
وبهذا تلجا الحالة إلى العزلة عنهم و عن االخرين ،كما ان التغير من اسرة االم البديلة إلى االسرة البديلة في
مؤسسة الطفولة المسعفة جعل الحالة تجد صعوبة في التكيف مع االخريين كالمربىات و االطفال المقيمين
في المؤسسة و الزائرين فالحالة ترى انه فرد مفوض من طرف االبوين اللذان تخليا عنها و يلي بعدها االم البديلة
التي اودعتها بالمؤسسة بحجة صعوبة تكاليف العيش فهذا يجعلها ترفض االندماج مع المحيطين بها باإلضافة
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إلى التساؤالت والحوارت المطرحة مع االقران في المدرسة و ما تالحظه من عالقات اسرية مع اق ا رنها كذلك
تجد نفسها مختلف عنهم في جانب الحديث عن االم و االب و المنزل و االخوة فهذا يجعلها تتجنب التواصل
معهم بقصد تجنب الحديث عن وضعها الخاص ،و هذا ما يجعلها تتميز بتقدير سلبي لذات.
عرض نتائج رائز خروف القدم السوداء
اللوحات غير المحبوبة
اللوحات المحبوبة
(خ ص ا )1
ـ المعركة
)خ ق س(
ـ حلم االم
(خ ص ا )2
ـ المعلف
) خ ق س(
ـ الرضاعة ()1
(خ ق س )
ـ حلم االب
)االب(
ـ اال لعاب القذرة
(خ ص ا )1
ـ القبلة
)االم(
ـ الحمل
(خ ق س )
ـ الليل
)االم(
ـ العربة
(االم)
ـ التردد
)خ ق س(
ـ الرحيل
(خ ص ا )2
ـ الرضاعة ()2
)القوي(
ـ الحفرة
(القوي)
ـ المعزة
)القوي(
ـ الوزة
جدول رقم ( )03يوضح تصنيف اللوحات و تماهيات الحالة االولى في كل لوحة من لوحلت ال ا رئز.
*مجموع اللوحات المحبوبة:
اللوحات المحبوبة : 8لوحات
اللوحات غير المحبوبة : 8لوحات
*مجموع التماهيات:
خروف القدم السوداء : 5مرات
القوي : 3مرات
االم : 3مرات
االب  : 1مرة
ال احد : 0مرة
الخروف االبيض الصغير  : 5م ا رت
عرض نتائج رائز خروف القدم السوداء :ما يالحظ في ايين الحالة االولى عدد التماهيات المقدرة بخمس ( )5و
هو يشير إلى ضيق كبير ومشاعر الذنب القوية ،كما نالحظ كذلك العدوانية التي توجهها الحالة لالب من
خالل لوحة اال لعاب القذرة و تصنيفها إياها على انها غير محبوبة وإعطائها متنا اجوف و هروبي في لوحة حلم
اب ،كما تظهر المشاعر اال كـتائبية بارزة في لوحة الرحيل و لوحة القبلة و لوحة التردد التي جاء فيها المتن
بضياع الخروف و إلتقائه بعائلته و هو إشارة إلى وجود دفاع قوي ضد الشعور بالعزلة و الشعور بالنبذ و الحرمان
حيث قدمت المفحوصة متونا تبني فيها تكوينا عكسيا ضد الشعور باال كـتائب ،كما يظهر اال كـتائب كذلك في
اسئلة التوليف حيث جاء في اإلجابة عن تعليمة تخيل حلم ا ره خ ق س ب ) موت االبوين و بيع اإلخوة في
السوق وبان خ ق س قد خسر كل شيء( ،كما ان التماهي باالبيض الصغير قد جاء بمعدل  5مرات في كل من
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لوحة المعركة ،المعلف ،القبلة ،الليل ،رضاعة  2و هو تماهي هروبي حيث تحمي المفحوصة نفسها من مشاعر
الذنب .و من خالل لوحة الساحرة و التمنيات المعنوية و االخالقية التي تدل على مشاعر الذنب و الرغبة في
التحلي بالفضيلة باإلضافة إلى التمنيات المادية و المتمثلة في تغير اوضاع العائلة إلى االحسن و هذا ما يشير
إلى و جود مشاعر إكـتائبية لدى االطفال و المراهقين المقيمين بالمؤسسات اإليوائية و المحرومين من
عائالتهم.
عرض نتائج مقياس بيك لال ك تائب
الدرجة
البعد
الدرجة الرقم
البعد
الرقم
الحزن
0
التشاؤم
12
1
01
2
فقدان االستمتاع
13
0
الفشل
02
0
مشاعر العقاب
14
0
مشاعر اإلثم
03
2
نقد الذات
15
0
عدم حب الذات
04
0
البكاء
16
0
 05االفكار و الرغبات االنتحارية
2
فقدان االهتمام
17
3
التهيج او االستثارة
06
0
انعدام القيمة
18
0
التردد
07
3
زيادة او قلة النوم
19
0
فقدان الطاقة
08
2
ضعف او زيادة الشهية
20
2
القابلية للغضب
09
1
اإلرهاق او اإلجهاد
21
0
صعوبة التركيز
10
3
فقدان االهتمام بالجنس
11
12
9
الدرجة الكلية =21
الجدول رقم( )04يوضح استخ ا رج نتائج مقياس بيك لإل كـتائب الخاص بالحالة االولى
عرض نتائج مقياس بيك لال ك تائب :يتضح من خالل خطوتي إستخراج و تحليل نتائج مقياس بيك لال كـتائب
ان المفحوصة قد حصلت على الدرجة الكلية للمقياس و المقدرة بدرجة  21فهذه الدرجة محصورة مابين  16إلى
23درجة و هذا ما يشير إلى ان الحالة تعاني من اك تائب متوسط و هذا حسب معايير تصحيح المقياس،
فالحالة تعاني من مشاعر الحزن و سرعة االستثارة و شدة القابلية للغضب باإلضافة لفقدان اإلستمتاع و
االهتمام واإلحساس باإلرهاق و اإلجهاد و تعاني من مشكالت في النوم و الشهية ،فالحالة مقيمة بالمؤسسة
منذ سنتين و نصف بعد ان كانت تعيش منذ ميالدها مع االم البديلة ،و هي ام البناء اخرين و كانت الحالة
تعيش معهم في منزل واحد اي انهم إخوى من االم البديلة ،و كانت هذه العائلة تعيش ظروف معيشية صعبة
باإلضافة إلى ِّسن والدتهم المتقدم و عجزها عن التكـفل المادي و التربوي بالحالة فهذا الوضع يعتبر من
العوامل التي تجعل الحالة تعاني من سرعة االستثارة و شدة القابلية للغضب ،فالتنافس االخ وبينها و بين
هؤالء اإلخوة في ضل غياب االم البيلوجية و حضور االم البيولوجية بالنسبة لإلخوة يجعل الحالة تعاني من
فقدان الحب و فقدان السند و هذا ما يجعلها تكون اكـثر عدوانية و سرعة إستثارة على
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االخرين بهدف تعويض النقص العاطفي و فقدانها للسند و الدعم .و الحالة تعاني من فقدان اإلستمتاع و فقدان
اإلهتمام و هذا ما قد يكون استجابة لموفق التخلي عنها والمتكرر ،فهي متخلى عنها كونها مجهولة النسب و
الغياب التام من طرف االب المجهول ،و هي متخلى عنها من طرف االم البيولوجية من بعد والدتها مباشرتا ،و
متخلى عنها من طرف االم البديلة بعد ان عاشت معها لمدة  10سنوات و كل هذه المحطات من صدمات النبذ
و العزل يجعل الحالة تتوقع النبذ واإلستبعاد في م ا رحل قادمة من حياتها ،و عدم العيش في وضع مستقر.
عرض و تقديم الحالة الثانية:
تقديم الحالة الثانية :الحالة الثانية و هي انثى عمرها  12سنة ،تتمدرس في السنة الرابعة ابتدائي و كانت قد
التحقت بالسنة الثالثة ابتدائي عن طريق إجراء اختبار إثبات مستوى ،وللحالة مستوى دراسي جيد جدا ،كما
يتصف سلوكها داخل المؤسسة بالهدوء و عالقات مبنية على االحترام مع العمال وعالقات إيجابية مع الزمالء
في المدرسة و المؤسسة و لم تتعرض الحالة إلى اي مشكالت في المدرسة او إحالة إلى مجلس تاديبي ،وكان
التحاقها بالمؤسسة سنة  2016عن طريق الضبطية القضائية بعد ان كانت وحيدة رفقة االم ـ ـ التي تعاني من
اوضاع صحية متدهورة ـ ـ في حالة تسول فقد عاشت ظروف عائلية قاصية معها لمدة  10سنوات حيث قام احد
المتضامنين بالتكـفل بها عندما عثر عليها مع امها و هو حاليا من يقوم بزيارتها في المؤسسة.
عرض نتائج تحليل مضمون المقابلة االكلينيكية نصف موجهة بهدف البحث
%24.13
النسبة المئوية لبعد العالقات و الميل للعزلة
%20.68
النسبة المئوية لبعد إنخفاض تقدير الذات
%22.41
النسبة المئوية لبعد إنخفاض المزاج و هبوط في الطاقة
%5.17
النسبة المئوية لبعد فقدان الشعور بالمتعة و نمط الحياة اليومية
يتضح من خالل إجراء المقابلة اإلكلينيكية نصف موجهة و تحليل مضمونها ان المفحوصة تميل إلى العزلة
بشكل كبير و قد يتضح ذلك من خالل كال من صعوبة تكوين العالقات مع االخرين و صعوبة التكيف و
االنعزالية ،وهذا ما قد يكون ناتج عن المحيط والظروف التي نشات فيها الحالة و الذي يتسم بالغياب الكلي
لالب و باإلضافة إلى العيش وحيدة مع االم و غياب السند العائلي لوالدتها و فقدان المدخول المادي الذي
يضمن لها العيش ،كما ان الحالة لم تتعود على اإلحتكاك باالطفال من اقرانها و ليس لها إخوة في مرحلة
طفولتها و هذا ما قد يجعلها تجد صوبة في تقبل االخرين ،كما تتلقى الحالة بشكل دائم تحذيرات في المؤسسة
من طرف المشرفين بخصوص الحذر من التواصل مع المقيمين الجدد اللذين يدخلون و هم يحملون الكـثير
من السلوكات الشاذة و التي من شانها ان تؤثر على سلوكها ،باإلضافة إلى ان الحالة تنتابها نوبات من البكاء
بعد إلتحاقها بالمؤسسة و هذا ما قد يكون سببه الصراع و صعوبة تحملها االنفصال عن والدتها و تقيمها السلبي
لذاتها بسبب إدراكها لوضع التسول و التشرد الذي كانت تعيش عليه من قبل.
عرض نتائج رائز خروف القدم السوداء
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اللوحات غير المحبوبة
ـ المعركة
ـ المعلف
ـ حلم االب
ـ القبلة
ـ الليل
ـ التردد
ـ الرضاعة ()2
المعزة

المركز الديمقراطي العربي

اللوحات المحبوبة
( خ ص ا )1
(خقس)
ـ حلم االم
( خ ص ا )1
(خقس)
ـ الرضاعة ()1
(خقس)
(خقس)
ـ االلعاب القذرة
(خقس)
( االم)
ـ الحمل
(خقس)
(خقس)
ـ العربة
(خقس)
(خقس)
ـ الرحيل
(خقس)
(خقس)
ـ الحفرة
(خقس)
(خقس)
ـ الوزة
*مجموع اللوحات المحبوبة و غير المحبوبة:
اللوحات المجبوبة 5 :لوحات.
اللوحات غير المحبوبة 6 :لوحات
اللوحات التي تم رفض الحديث عنها 6 :لوحات
*مجموع التماهيات:
خروف القدم السوداء 13 :مرات
الخروف االبيض 2 :مرة
القوي 0 :مرة
االم 1 :مرة
ال احد 0 :مرة
يتميز ايين الحالة الثانية بتوظيف متطرف لخروف القدم السوداء حيث كانت قد تماهت به لمرات متعددة
ولكنها ال تحمل نفسها مسؤولية ما يجري في اللوحات من خالل رفض  13لوحة من بين  17لوحة ،فإن صد
المفحوصة و ضعف اناها يرغمانها على اللجوء إلى إستعمال تماهيات مشروطة و هكذا فإن الحالة وظفت إلى
اقصى حد النشاط الذي يقوم به خروف القدم السوداء  13مرة .فخروف القدم السوداء هو المستبعد في لوحة
التردد وهو في موقف الرضاعة الوحيد في لوحة الرضاع () 1وهو المعتدى عليه في لوحة الوزة وهو العاصي
الذي عوقب بالوقوع في الحفرة في لوحة الحفرة و هو متلقي العقاب بالهجر واالستبعاد في لوحة العربة وهو
الخروف النظار المذنب في شكل رقابة ممارسة على الفضولية الممنوعة في لوحة الليل وهو الساعي إلى
االستقاللية و تغيير المحيط في لوحة الرحيل و هو المعتدي على االهل في لوحة اال لعاب القذرة و هو الخروف
النظار االثم في لوحة القبلة و هو الرضاع في لوحة الرضاعة 2و هو الخروف المذنب في عالقته باالم البديلة في
لوحة المع ا زة و هو الذي يحلم باالم و االب في كال من لوحتي حلم االم و حلم االب و بهذا فإن الحالة تحافظ
على تماهيها ب خ ق س دون ان تحمل >الخروف مسؤولية ما يحدث ،و هذا يبين ضعف االنا و صده للعفوية
و هكذا ترفض الحالة سرد قصص عن كل هذه اللوحات ،و هذا الصد يشير إلى إنتشار مشاعر الذنب على
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لوحات الرائز بكامله بحيث يضرب الصد اغلب متون اللوحات ،مما ينتج متون إكـتائبية وهذا ما يبرز بان
المفحوصة قلقة و مكـتئبة و منسحبة.
عرض نتائج مقياس بيك لال ك تائب
الدرجة
البعد
الدرجة الرقم
البعد
الرقم
الحزن
0
التشاؤم
12
0
01
0
فقدان االستمتاع
13
0
الفشل
02
0
مشاعر العقاب
14
2
مشاعر اإلثم
03
3
نقد الذات
15
0
عدم حب الذات
04
0
البكاء
16
0
 05االفكار و الرغبات االنتحارية
2
فقدان االهتمام
17
3
التهيج او االستثارة
06
0
انعدام القيمة
18
1
التردد
07
0
زيادة او قلة النوم
19
0
فقدان الطاقة
08
0
ضعف او زيادة الشهية
20
0
القابلية للغضب
09
0
اإلرهاق او اإلجهاد
21
0
صعوبة التركيز
10
0
فقدان االهتمام بالجنس
11
5
6
الدرجة الكلية =11
جدول رقم ( )07يوضح إستخراج نتائج مقياس بيك لإل كـتائب
يتضح من خالل خطوتي إستخراج وتحليل نتائج مقياس بيك لال كـتائب ان المفحوصة
قد حصلت على الدرجة الكلية للمقياس و المقدرة بدرجة  11فهذه الدرجة محصورة ما بين  10إلى  15درجة و
هذا ما يشير إلى ان الحالة تعاني من اك تائب بسيط و هذا حسب معايير تصحيح المقياس ،فالحالة تعاني من
مشاعر الذنب و تقييم سلبي لذات وتواجه صعوبة في اتخاذ القرارات و فقدان اإلهتمام و كذلك سرعة التهيج و
االستثارة فالحالة قد عاشت في ظروف اسرية متذبذبة منذ ميالدها حيث كان يسودها الرفض من طرف االسرة
و المجتمع لالم و البنت ،و عاشت االم مع البنت منفصلة عن اسرتها و تلقت الكـثير من المشكالت
االجتماعية حيث كانت الحالة هي كذلك معرضة لهذه المشكالت من ميالدها إلى ان بلغت من العمر 10
سنوات و خالل هذه السنوات لم تكن تحظى بالعيش بين االب و االم في منزل يحميهما من كل العواقب و
يوفر لها الحب واالهتمام و عالقات عاطفية مشبعة مع االقارب و االقران فلقد تعرضت لمعاملة قاسية من طرف
االم و عاشت معاناة الغياب التام لالب ،و التسول و التشرد و هذا جعل الحالة تفقد تقديرها لذاتها و تفقد ثقتها
بنفسها ،و باالخرين فاصبحت في صراع بين اإلشباع لحاجتها للحب و الحنان من طرف االم و لكنها تعرضها
للخطر ،و بين العيش داخل مؤسسة إيوائية التي تحميها من اخطار الشارع و توفر لها الماكل و المشرب دون
معاناة ،و لكنها تبقى هنالك محرومة من امها التي تعتبر هي الوحيدة التي ترتبط بها كما ان مقارنة الحالة
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لنفسها باالقران تجد نفسها كانت سبب لوقوع مشاكل لوالدتها ،و انها ال تحظى باالمتيازات التي يحظي بها اي
مراهق ،و هذا ما يجعلها تشعر بالذنب إزاء و جودها في الحياة كما ان غياب االم عنها بعد إلتحاقها بمؤسسة
الطفولة المسعفة فقد اصبحت تعاني من فقدان السند الذي تثق به رغم ان و جودها مع والدتها يعرضها
للخطر ،فهي اصبحت تعيش في مؤسسة تختلف فيها شخصيات و معتقدات المربيات و اسلوب تعاملهن فهذا
قد يؤثر في قدرتها على تحمل توجهاتهن و إرشاداتهن المختلفة في طرحهن ،باإلضافة إلى عدد االطفال و
إختالف اعمار الوافدين للمؤسسة واختالف شخصياتهم و تربيتهم ،و اخالقهم و خب ا رتهم السلبية في
الحياة ،فهذا ما قد يجعلها سريعة االستثارة و يزيد من قابيليتها للغضب تجاه كل هؤالء االفراد.
مناقشة النتائج على ضوء الفرضية والدراسات السابقة :تشير فرضية الدراسة باننا نتوقع ظهور االستجابة
اال كـتائبية التي تتجلى في كال من اعراض االنعزالية ،انخفاض تقدير الذات،و انخفاض المزاج و الطاقة،
،فقدان المتعة لدى الفتاة المراهقة في حالة خطر معنوي.
وللتاكد من صحة الفرضية قمنا بإجراء كال من المقابلة االكلينيكية نصف موجهة بهدف البحث وتطبيق كال
من االختبار اإلسقاطي رائز خروف القدم السوداء ومقياس بيك لال كـتائب.
إذ وضحت نتائج تحليل مضمون المقابلة اإلكلينيكية نصف موجهة بهدف البحث امام الفرضية التي تنص
على توقع ظهور االستجابة اال كـتائبية لدى المراهقات اللواتي في خطر معنوي و التي تتجلى في كال من
االنعزالية  ،التقدير السلبي للذات ،انخفاض المزاج و الطاقة ،فقدان المتعة ان الحالتين يظهر لديهما حالة
االنعزالية عن االفراد المحيطين في مؤسسة الطفولة المسعفة من فئة االطفال و المربيات و الزمالء في
المحيط المدرسي باإلضافة إلى صعوبة التكيف وتكوين عالقات مع االفراد الجدد في محيطهم ،حيث يظهر
ذلك في قلة المشاركة في النشاطات الجماعية و قلة التحاور معهم كما إتضح ذلك من خالل إختبار خروف
القدم السوداء في استجاباتهم على لوحات التردد المتعلق
بسحق المستبعد وكذلك رفض سرد قصص عن معظم اللوحات و صد قوي لنزواتها بالنسبة للحالة الثانية و
المتون الهروبية لحماية النفس من مشاعر ذنب قوية ومن تحمل مسؤولية افعال البطل بالنسبة للحالة
االولى.و هذا ما توصلت إليه دراسة (مكاوي سنة  )1987ان السلوك االجتماعي افضل لدى االطفال العاديين
مقارنة باطفال المؤسسات اإليوائية.
ووضحت كذلك نتائج تحليل المقابلة ان الحلتين يظهر لديهما انخفاض تقدير الذات فقد قدرت نسبة التقيم
السلبي لذات لدى الحالة االولى بـ  % 77.77و لدى الحالة الثانية بـ  % 75و هي نسب مرتفعة جدا ،كما توضح
ذلك ايضا في مقياس بيك لإل كـتائب من خالل إجابة الحالة االولى على بعد نقد الذات بعبارة (انقد نفسي على
كل اخطائي) ،و إجابة الحالة الثانية على بعد مشاعر اإلثم بعبارة (اشعر بتانيب الضمير اغلب الوقت) و بعد
نقد الذات بعبارة (الوم نفسيــي على كل ما يحدث من اشياء سيئة) و حسب تحليل نتائج اختبار خروف القدم
السوداء يتبين كذلك انه لدى الحالتين إنخفاض تقدير الذات و مشاعر الذنب و العدوانية الموجهة نحو االب و
نحو االم و ارتداد العدوانية على الذات باإلضافة إلى اإلستجابات على لوحة الرحيل و لوحة المعزات المثيرة
لمشاعر اإلثم ،و هذه النتائج تتفق مع دراسة ( )Seligman 1990التي مفادها االطفال ابناء المطلقين الذين
يعيشون بعيدا عن ابائهم انهم اقل نجاحا في الدراسة و تقديرهم لذاتهم اشد إنخفاضا ،و تتفق ايضا مع دراسة
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جرين  1981التي تنص نتائجها على إرتباط اإلنخفاض في تقدير الذات بالمستويات المرتفعة في اال كـتائب لدى
المراهقين.
اما النتائج المتعلقة بانخفاض المزاج و هبوط الطاقة فقد اظهرت نتائج المقابلة انها قدرت لدى الحالة االولى
بـ  %27.45و عند الحالة الثانية بـ  % 22.41و هي نسب مرتفعة نسبيا و يتجلي هذا في مواجهة الحالتين
لصعوبات في ممارسة النشاطات اليومية مثل ترتيب الغرفة وتنظيفها وترتيب االغراض الشخصية  ،االعتناء
بالنظافة الشخصية ،المزاج المكـتئب و مشاعر الحزن التي تالزمهم و نوبات البكاء و حسب نتائج إختبار
خروف القدم السوداء نجد بعض اإلستجابات الدالة على المزاج المك تئب و مشاعر الحزن في كل من لوحة
الرحيل و لوحة الساحرة حيث كانت االمنيات ذات معاني اخالقية و امنيات مادية حول تغير احوال العائلة
إلى االحسن و ذلك في إستجابة كل من الحالة االولى و الثانية و كذلك عدد التماهيات بخروف القدم السوداء
الذي يفوق  5تماهيات و الدالة على اال كـتائب ،و هذا ما يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (العربي)1994 ،
بعنوان " اثر الحرمان من الوالدين على شخصية الطفل " ومفادها ان صورة الذات لدى االطفال المحرومين
غارقة في مشاعر البؤس واالنعزال وغياب السند واالمن الفتقاد الصورة الوالدية المطمئنة كما تسيطر عليها
مشاعر الذنب والقلق و الحزن والدونية وانخفاض تقدير الذات لغياب الجانب النرجسي ،وكما لم يتمكن هؤالء
االطفال من إقامة عالقة عاطفية مستقرة في الموضوع بسبب تعدده داخل المؤسسة.
اما نتائج فقدان الشعور بالمتعة فقد كان تقديرها منخفض من خال تحليل مضمون محتوي المقابلة إذ قدر
لدى الحالة االولى بـ  % 17.46و الحالة الثانية بـ  % 5.17و قدر البند المتعلق بفقدان المتعة لدى الحالة االولى
بـ الدرجة  2و رغم عدم وجود لوحات صريحة تدرس موضوع فقدان المتعة في إختبار خروف القدم السوداء إال
ان و جوده لدى الحالتين يتبع ما تم التوصل إليه من نتائج الحزن و فقدان االهتمام باالخرين والنشاطات
اليومية و الجماعية ،و بالتالي تتحقق الفرضية التي تنص على توقع وجود االستجابة اال كـتائبية لدي المراهقات
في خطر معنوي و الذي يتجلى في االنعزالية و انخفاض تقدير الذات و هبوط المزاج و الطاقة و فقدان المتعة.
خالصة عامة:
يمثل البحث العلمي في حياتنا اهمية كبيرة في الوصول إلى فهم الظواهر وتفسيرها و التنبؤ بها كما تكمن
اهميته كذلك في كونه الوسيلة االساسية لتطور و السعي إلى التغيير لالحسن ،و تعتبر ظاهرة تعرض
المراهقين للخطر المعنوي إحدى الظواهر التي تهدد إستقرار االسرة و تماسك المجتمع ،فهي ظاهرة تؤدي إلى
عجز المراهق عن النمو والتطور بالشكل السوى الذي يؤهله االهلية المتميز لدخوله في مستقبل جيد ،يجعله
فردا ذو فعالية إيجابية لحياته الشخصية و معيشته االسرية وتفاعله مع المجتمع ،كما ان هذه الظاهرة تشكل
كذلك عبائ إقتصاديا على مؤسسات الدولة التي تعمل على إيوائهم ،و ينتج عنها كذلك افراد ليس يعانون من
التعرض للخطر المعنوي فقط بل و اصبحوا يعانون من إضطرابات نفسية وجسدبة صعبة.
لذالك قمنا في دراستنا هذه بدراسة االستجابة اال كـتائبية لدى المراهقات في خطر معنوي دراسة تحليلية
نفسية بمدينة ورقلة بمؤسسة الطفولة المسعفة ،بإعتبار ان هذا النوع من االضطرابات اي اال كـتائب بين
المراهقات في خطر معنوى من فاقدات السند العائلي و المقيمات بمؤسسات الطفولة المسعفة هو من اصعب
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االضطرابات التي يمكن ان ترافق الفرد إلى غاية مرحلة الرشد ،و تشكل له صعوبة بالغة في تطوره النفسي و
المعرفي و الصحي و قد تؤدي به إلى االنتحار كذلك ،و هو من اكـثر االضطرابات انتشارا لدى هاته الفئة.
لقد استكشفنا في دراستنا و لدى حاالت الدراسة ان المراهقات اللواتي هن في حالة خطر معنوي تظهر لديهن
االستجابة اال كـتائبية و هذا ما تم التحقق منه عن طريق المالحظة وإجراء تحليل مضمون المقابلة االكلينيكية
و تطبيق رائز خروف القدم السوداء و مقياس بيك لإل كـتائب ،و ان ابرز اعراض االستجابة اال كـتائبية التي تمت
دراستها هي الميل لإلنعزالية و التي لها عالقة فقدان السند العائلي و مشاعر الخوف من المحيط و مشاعر
الذنب .و انخفاض تقدير الذات و التقييم السلبي لها و الذي له عالقة بمشاعر تانيب الضمبر المتعلق بالصراع
حول توجيه العالقة مع االم و كون وجدهم في الحياة الذي سبب لها مشكالت و كونهم مجهولي النسب .و
إنخفاض المزاج و مشاعر الحزن و هبوط الطاقة ،و هذا ما له عالقة بمشكالت تشكل الهوية لديهن .و فقدان
االستمتاع بالحياة و اداء النشاطات اليومية ،و هذا ما قد يكون متعلق بعدم القدر على إتخاد القرارات و
تشكيل عالقات إجتماعية و العجز عن البدء في تشكيل مشروع حياة.
و لقد خلصت الدراسة إلى خطورة التعرض للخطر المعنوي المتمثل في فقدان السند العائلي و العيش خارج
اإلطار االسري للمراهق في ظهور االعراض اال كـتائبية لدي المراهقات التي قد تؤدي بهم إلى االدمان على
المخدرات او االنتحار في سن المراهقة ،و بالتالي انتشار الظاهرة إلى ما هو اكـثر تعقيدا و ما يشكل اعباء اخري
على افراد المجتمع من اطفال و مراهقين و حتى من هم في مرحلة الرشد.
واعتمادا على هذه النتائج التي تبقى محدودة بمنهج البحث و حاالت الدراسة نقترح:
إجراء هذه الدراسة على عينة اوسع على مستوي فائت عمرية مختلفة و مناطق متفرقة و هذا ما يساهم فيتصميم و سائل بحث مخصصة الستكشاف االفراد اللذين هم في خطر معنوي و التحقق من إحتمالية إصابتهم
باإل كـتائب و هذا ما ساعد في تقديم العالج المبكر و حمايتهم من الخطر.
البحث عن العوامل المساهمة في إنتشار ظاهرة الخطر المعنوى و تعرض االطفال و المراهقين لذلك و العملعلى الحد من إنتشارها.
دراسة العوامل المساهمة في ظهور االعراض اال كـتائبية لدى المراهقين في خطر معنوي بما فيها االنعزالية عناالفراد المحيطين و انخفاض تقدير الذات و مشاعر الذنب إرتداد العدوانية على الذات و على كل من االب و
االم.
دراسة خصوصية االعراض اال كـتائبية لدى كال من المراهقين في خطر معنوي المقيمين في المؤسساتاإليوائية و المقيمين مع عائالتهم.
قائمة المراجع
القرءان الكريم.الحمادي .انور( :)2015الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات العقلية  ،DSM-5بيروت .ط .1دار العربية للعلومناشرون.
باسمة المنال) .(1995رائز خروف القدم السوداء دراسة في سيكولوجية الطفل المحروم من الحب .دار النهضة العربية للطباعة والنشر .لبنان .بيروت.
كمال يوسف بالن( . (2011االضطرابات السلوكية و الوجدانية لدى االطفال المقيمين في دور االيتام من وجهة نظر المشرفينعليهم .مجلة جامعة دمشق ـ ـ المجلد  27ـ ـ ـ العدد االول  +الثاني 27/03/2018 www.damascusuniversity.edu.sy
208

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

المركز الديمقراطي العربي

عبد الفتاح عبد الغني الهمص ،زياد علي الجرجاوي( .)2011درجة تقبل اللقطاء في المجتمع الفلسطيني دراسة سيكولوجيةمقارنة .غزة .فلسطين27/03/2018 www.qou.edu .
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سامر جميل رضوان) .(1999الصورة السورية لمقياس بيك لإل كـتائب دراسة ميدلنية على عينة من طالب جامعة دمشق.27/03/2018 jes.ksu.edu.sa ://http
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أ
شارل بودلير بين التحديث الشعري والصالة
Charles Baudelaire betwen poetic modernization and originality
د.زهية سويسي
المدرسة العليا للساتذة بوزريعة -الجزائر
مقدمة:
تجسدت فكرة التحديث في االدب االوربي عموما والشعر الفرنسي على وجه الخصوص من خلل الثورة على
اسس ومبادئ الفكرية ،والكلسيكي والرومانسي اللذان سيطرا على الساحة االدبية مند قرون خلت.
فلقد تمظهر هذا التحديث من خلل تفاعل المذاهب االدبية المختلفة التي ثارت على كل االشكال القديمة
والموروثات البالية ،ومن بين هذه المذاهب االدبية التحديثية ،اذكر منها الرمزية والدادئية والسريالية.
وكانت الرمزية الفرنسية حركة ادبية ظهرت في اواخر القرن التاسع عشر ،ومن اهم شخصيات الحركة الرمزية:
شخصية شارل بودلير /وستيفان ماالميه /وبول فيرلين  /وارتور رامبو ،وكل هؤالء ارادوا ان يحرروا تقنيات
الشعر من االساليب التقليدية إليجاد تراكيب من الشعر تتمتع بحرية اكبر .ويعد بودلير من اكبر شعراء
الرمزية ،والذي يصفه الك ثير من النقاد بالحداثي االول ،وذلك بجعل الشعر الحديث شعرا مدينيا بامتياز،
آ
يرفض القيود الشكلية واالسلوبية المتوارثة .والعديد من الدراسات بينت تاثير االداب القديمة على االجيال
الرومانسية والرمزية ،منهم الشاعر شارل بودلير الذي درس االساطير القديمة في المرحلة الثانوية ،وقرا روائع
اعمدة االدبين اليوناني والروماني في لغتها االصلية والمترجمة بفضل معرفته للغتين اليونانية واللتينية ،وقد
ارتبطت الحداثة بالشاعر بودلير ،حيث بدات تباشيرها االولى في االدب والفكر والفن على يده ،وقد تاخر
ظهورها إلى منتصف القرن التاسع عشر ،بعدما شهد المجتمع الغربي تحوالت في انماط فكرية وحضارية ،وقد
استخدم هذا المصطلح(الحداثة) في مقاله عن كونسطنطين "غيز" "C. Guysرسام الحياة الحديثة"
) ،(Charles Baudelaire ,1999والحداثة في نظر الشاعر بودلير كل ما هو عابر وسريع الزوال ،والحديث
عنده هو المؤقت والزائل والهارب النسبي من الجمال ،والمتبوع مع كل عصره (.سوزان برنار،ص .)65وقد
ظهرت ملمح الحداثة عند بودلير في التخلي عن ابنية القصيدة القديمة ،وابتكار لغة معقدة وصور غريبة،
والبحث عن المجهول للوصول إلى الجديد ،والهروب من الواقع المرير إلى عوالم خيالية مثالية افضت به إلى
معانقة التصوف ،كما ارتكزت حداثة بودلير على تجربته الشعرية في مكوناتها المختلفة االجتماعية والفكرية
والثقافية.
اشكالية البحث :يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل ابعاد شعر شارل بودلير من حيث السياق واللفظ
والمعنى ،وان منهج البحث يقتضي منا ان نسال عن ماهية طبيعة الشعر ،الذي وظفه الشاعر بودلير في
السياق الشعري الجديد؟ وهل استطاع بودلير ان يكسر الرتابة الشعرية القديمة ويحدث شعرا حدثيا ،يخدم
المجتمع عن طريق قصيدة النثر؟
آ
وهل يمكن اعتبار شارل بودلير هو المنظر االول لقصيدة النثر؟ ام هناك شاعر اخر سبق بودلير تنسب إليه
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ريادة وتاسيس قصيدة النثر؟ وإلى اي مدى اسهم الشاعر شارل بودلير في إظهار جماليات قصيدة النثر؟ وهذا
ما سنتعرف عليه من خلل البحث والتحليل.
منهج الدراسة :تماشيا مع اهداف وطبيعة موضوع الدراسة الحالية (التحديث الشعري واالصالة لدى بودلير)،
ثم اعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن ،الذي يهتم بمقارنة النصوص التقليدية في شعر شارل بودلير
بالنصوص الجديدة من حيث الصياغة والشكل ،للكشف عن النمطين الشعريين المختلفين ،ومدى االرتباط
بين هذه المتغيرات الشعرية.
آ
.1نبذة عن حياة شارل بودلير :االدب الفرنسي من اثرى اداب االمم ،يتضمن اعماال رائعة في الشعر الغنائي
والمسرحية والرواية والقصة ،وهو اكبر آاداب تاثيرا في العالم ،فالحركات االدبية والفكرية والفرنسية مثل
الكلسيكية والواقعية والرمزية ،الهمت اعمال ك ثير من ادباء العالم.
ومن بين الشعراء الذين انجبتهم فرنسا :شارل بودلير من مواليد سنة 1821بباريس ،ناقد فني وشاعر ،فقد
اباه في مرحلة الطفولة سنة ،1828وقد تزوجت امه للمرة الثانية بالقائد في الجيش الفرنسي ،الذي كان رمزا
للبرجو ازية ،مما جعل بودلير ال يستلطفه ك ثيرا ،لحدة طباع الشاعر ومزاجيته ،كما درس بودلير في ثانوية
لويس االعظم بفرنسا ،اين اك تشف الملذات الجسدية والحسية ،وافته المنية في مقتبل لعمر سنة 1867
بباريس عن عمر يناهز 46سنة ))http//: ar. wikipidia.org/ wiki
أ
 .2قراءة في ديوان شارل بودلير (ازهار لشر) :يعتبر شارل بودلير من ابرز شعراء القرن التاسع عشر ،ومن
رموز الحداثة في العالم ،ولقد كان شعر بودلير متقدما عن شعر زمانه ،فلم يفهم جيدا إال بعد وفاته .وإن اول
ما لفت انتباهنا في بداية االمر ما جاء في إحدى هوامش الترجمة لمحمد عيتاني في االصل الفرنسي je dédie
) )ces maladives fleuresوترجمتها الحرفية" :اهدي االزهار المعتلة المريضة" ،على ان كلمة  malالفرنسية،
تعني الشر ،او االذى كما تعني اال لم والمرض ،واراد بودلير إهداء قصائده لصديقه الشاعر "تيوفيل غوتييه"
وان يودع نبرة اسى وتوجع في اسم ديوانه (محمد عيتاني.)1987،
وظهر ديوان شارل بودلير في بداية االمر بعنوان "" les lesbiennesاي السحاقيات سنة  ،1845وقد رافق
ظهوره ضجة كبيرة اهتزت لها فرنسا آانذاك ،مما انجر عن ملحقة بودلير قضائيا ومحاكمته وإدانته امام محاكم
نابليون بونابرت الثالث الحتواء ديوانه على موضوعات تمس االخلق ،حينها حاول بود لير تغيير العنوان إلى
 les limbesسنة ،1848وفي االخير استقر بودلير عند عنوان "ازهار الشر" (.)Charles baudlaires,1961
كما ان بودلير غريب في تذوقه للجمال ،الن الجمال في نظره هو النور الذي ينبثق من الظلمات ،والطيش
والتلعب ،وعدم الوفاء ،قيم جمالية سامية وهو ما يؤكد " ...ان سيرة صاحب ازهار الشر هي سيرة الذين
سعوا ،فاخفقوا فاستعذبوا إخفاقهم ،وتالموا واستمروا في آاالمهم ،سيرة حب لم يتخذ مجراه الطبيعي ،فاخذ
آ
يسير بصاحبه نحو الدمار ويغرقه في االثام ،ويجعله من ناحية اخرى ،يحاول التضليل والتعمية ،سيرة حب
لم يستطع ان يسير سيرا طبيعيا سهل ،فصار ملتويا شاذا معقدا" (مصطفى القصري.)1981،
وكان الشاعر بودلير يرى ان الحياة الباريسية غنية بالموضوعات الشعرية الرائعة ،وهي قصائد التي اضيفت
إلى ازهار الشر ،تعبر عن التناقضات االجتماعية في المدن الباريسية الكبرى ،والصراع الطبقي الحاد في
المجتمع منها قصيدة" :هابيل  Gaïnوقابيل ، "Abel etالشهداء والمعذبون هم حتما البروليتاريون الذين
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عبر عنهم بودلير بجنس قابيل المنبوذ اجتماعيا ،والبرجوازيون هم جنس هابيل المفضل ،يبقى جنس قابيل
في المرتب ة السفلى من سلم المجتمع يتعذب ،بينما يحظى جنس هابيل بكل ما جادت به الدنيا ،صراع طبقي
يحكمه النفوذ وحب المال .يتمرد جنس قابيل وينادي باالنتقام ممن استحوذ على حقه وحرمه من الحياة
الكريمة ،داعيا إلى ثورة اجتماعية وسياسية شاملة ضد طغيان ّ
رب العمل.
النص المترجم:
جنس هابيل ،انظر إلى بذورك
وماشيتك تعود بالخير،
جنس قابيل ،احشاؤك،
تعوي من الجوع مثل كلب عجوز.
جنس قابيل ،إلى السماء اصعد،
وعلى االرض ارم ّ
الرب! (ترجمة الباحثة زهية سويسي).
أ
النص الصلي Abel et Gain
Race d’Abel, vois tes semailles
)Et ton bétail venir a bien ; (Charles Baudelaire, 2006, p177
Race de Gain, tes entrailles
Hurlent la faim comme un vieux chien.
Race de Gain, au ciel monte,
)Et sur la terre jette Dieu! (Charles Baudelaire,2006, p178
لم تجد الطبقة البروليتارية منقذا من براثن الفقر سوى الشيطان بعدما سقطت نظريات اقل ما يقال عنها إنها
تخدم الطبقة الحاكمة ،وفي قصيدة "تراتيل الشيطان  Les Litanies de Satanيظهر الشيطان المخلص
الوحيد من البؤس ،ويتحول من صورته الجهنمية إلى صورة ملكية في نظر بودلير.
النص المترجم:
انت ،اك ثر علما واجمل ملك)(...
ايها الشيطان ،ارحم بؤسي الطويل)...( .
انت الذي يعرف كل شيء ،الملك اال كبر للشياء تحت ارضية،
شاف اليف للقلق اإلنساني (ترجمة الباحثة ،زهية سويسي).
Les litanies DE Satan
O toi le plus savant et le plus beau des anges
!O Satan, prends pitié de ma longue misère
Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines,
)Guérisseur familier des angoisses humaines, (Charles beaudlaire,2006, p179
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في سنة  ،1857انتقل الشاعر الفرنسي شارل بودلير من خلل ديوانه "ازهار الشر" إلى الرومانسية ،ومنها
آ
استلهم مبادئه وافكاره واراءه من الغنائية الشعرية .ويقترح لنا الشاعر بودلير نظرة مزدوجة في عالم الشعر
وهي:
 /1ملزمته للشر ،ونقل لنا عالم من السواد والتوتر والضبابية.
 /2مناشدته للجمال والغناء  ،والتحريض إلى الفنية المثالية ،إال ان الشاعر بودلير استوحى قصيدة الجمال
من العنصر الثاني فيما يلي:
النص المترجم " الجمال" la beauté
انا جميلة يا بشر مثل حلم الحجر،
وصدري ،حيث يتالم كل واحد بالتناوب،
وهو مصدر إلهام الشاعر للحب
االبدي ،والصمت والنظر.
انا اتفاخر بزرقة السماء مثل ابا الهول الغامض؛
انا ا ّوحد القلب من ثلج ببياض البجع؛
انا اكره الحركة التي ّ
تحول الخطوط،
وانا لم ابك ابدا ولم اضحك ابدا.
الشعراء امام مواقفي العظيمة،
ويبدو لي ان االقتراض من اعظم نصب تذكاري،
وتستهلك ايامهم في دراسات التقشف؛ (ترجمة الباحثة زهية سويسي)
النص الصلي
Je suis belle, o mortels! Comme un rêve de pierre,
Et mon sein, ou chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour.
Eternel et muet ainsi que la matière.
; Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris
; J’unis un cœur de neige a la blancheur des cygnes
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
Les poètes devant mes grandes attitudes,
Que J’ai Lair d’emprunter aux plus fières monuments,
)Consumeront leurs jours en d austères études ; (Charles Baudelaire,2006, p47
والنص الذي بين ايدينا من البحر اال لكسندارن(ّ (Alexandrin
مكون من رباعية وثلثية ،بشكل منتظم في
مجموعهّ ،موظفا القافية مثل قوله tour / amour/ pierre/ matière:ويشير إلى استخدام المجاز في تصوير
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الجمال ،ويقصد به جمال المراة الذي يشبه حلم الحجر بصيغة الضمير المتكلم ،ما يدل على تاثر الشاعر
بودلير بالجمال ،توظيفه التشبيه في عدة اسطر قوله :اتفاخر بزرقة السماء مثل" ابا الهول الغامض" ،كما لجا
إلى تكرار الضمير المتكلم انا ،وعدد تواتره خمس مرات في النص .وغالبا ما يلجا شعراء المذهب البرناسي(هو
مذهب فكري فلسفي فرنسي) إلى االساطير القديمة .وليس من المستغرب ان يستحضر الشاعر بودلير ابا الهول
في قصائده ،وهذا الكائن الهجين؛ نصف إمرة ونصف اسد ونصف طير ،وهو معروف بقسوته وامتناعه لل لم.
والجمال معبود من طرف الجميع ،كما تشير إليها الدوال التي اقترحها الشاعر بودلير في :البجع /قلب من
ثلج /اللزوردية /تعبر عن مدلوالت :البياض /والنقاء /ووظيفة الجمال في راي بودلير ذو قيمة عالية ورائعة،
آ
تجسد للجمال -بامراة خالدة كما وظف ابا الهول ،وهو تمثال جامد يرمز ال لهة الكمال  ،وقد اراد بودلير ان
يخلق شكل جديدا للشعر ،ينادي بشاعريته حتى وهو يك تب النثر ،ويتمظهر التشكيل الشعري الجديد لدى
بودلير في قدرته على صياغة القصيدة الشعرية من االبعاد النثرية الكلسيكية التي تعد الجملة الخطابية
العادية ركيزتها االساسية.
ويستحق بودلير الريادة في التاسيس والتاصيل واإلبداع معا بفرادة ال ينازعه فيها احد ورغم هذا ،فإن
المتعمق في واقع قصيدة النثر في الشعرية الفرنسية ال يمكنه ،إال ان يسند عملية تفعيل لجنس االدبي الهجين
إلى شارل بودلير؛ فكل ما قام به لويس بتران هو اإليماء واإلشارة والتجريب.
.3شارل بودلير وقصيدة النثر :إن ظهور مصطلح "قصيدة النثر "سبق اطروحة (سوزان برنار) ازيد من قرنين
ونصف ،بحيث ظهرت قصيدة النثر مع شعراء انحدروا من الفترة الرومانسية او اعقبوها  ،كما حددها لنا ج.
مازليرا ،J. mazaleyrat ،الذي له راي خاص حتى في تجربة بودلير ونرفال ورامبو ،يقول عن قصيدة النثر
إنها" :نوع متحرك ولد بقلم بعض الك تاب المنحدرين من الرومانسية  ،امثال الو يزوس بتران ،وموريس
دوغيران ،Maurice de Guerinواستثمر عرضا من طرف نرفال  Narvalروبودلير ،ورامبو إلى ان قدم فيه
كل من ليون بول فارغ  Léon- Paul Fragueوماكس جاكوب Max Jakobفي القرن العشرين احسن
االمثلة").(dictionnaire le robert,1994
ويعتقد الك ثير ان شارل بودلير هو رائد قصيدة النثر في الشعرية الغربية ،فيؤرخون الول قصائده النثرية ب
آ
"قصائد ليلية "لعام  1857م ،ولكن المتتبع لتاريخ هذا الجنس الشعري المبتكر ،يدرك ان شاعرا اخر غير
بودلير هو الذي اسس المعالم االولى لقصيدة النثر؛ إنه الشاعر الفرنسي لويس برتران ، louis Bertrand ،كما
يحلو للناقدة واالديبة الفرنسية سوزان برنار تسميته ،فقد ك تب مجموعة برتران وكانت هذه الموسوعة ذات
شعرية واحدة بعنوان "جاسبير الليل ) ،)Gaspard de La Nuitوهي البداية التي انطلقت منها قصيدة النثر
الفرنسية ،و"قد لفتت هذه البداية االنظار ،واحدثت الصدمة ّ
المتوقعة لكل بداية مغامرة ،وفرضت نفسها على
الحضور الشعري تدريجيا ،وقد تصاعد حضورها على نحو خاص حين تاثر بودلير بقصائدها واعجب بتلك
المحاولة التي كانت تمثل نقطة انطلق للتجاه الجديد ،تماما كما فعل من جاء بعد بودلير من الشعراء
الكبار ،امثال" رامبو ،وملرميه ولوتريامون(عبد العزيز مواقي .)2000 ،وقد خصت سوزان برنار برتران
بمبحث ّالريادة والسبق ،في مدخل الجزء االول من ك تابها (قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن)،
واعتبرته الرائد االول لقصيدة النثر دون منازع.
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وقد ك تب برتران مجموعة شعرية واحدة خلل حياته وذلك بين الفترة الممتدة بين (1828م و ،) 1841تاريخ
ّ
وفاته ،لكن ك تابه االول واالخير الموسوم ب جاسبار الليل ،لم ير النور إال بعد وفاته ،حيث اشرف على
إصداره كل من" فك تور بافي و"دافيد دانغر" ،وهما صديقان وفيان لم يدركا انهما بتحقيق وصيته ،يفتحان
افقا ،لم يحلم به الشعر من قبل.
وال شك ان بتران ما كان يستحق هذه المهانة ..( ،إنني اعتقد ان" جاسبار الليل "سيظل فصل ابديا للتاريخ
االدبي وذلك ،الن ثمة شعرا مك توبا بالنثر يبدا في جاسبار الليل ،والن برتران "هو المبدع الحقيقي لقصيدة
النثر باعتبارها نوعا ادبيا") (سوزان برنار ،1998،ص.)691
وقد حددت سوزان برنار قصيدة النثر بانها "...قطعة نثر موجزة بما فيه الك فاية ،موحدة ،مضغوطة ك قطعة
من بلور ...خلف حر ليس له من ضروري غير رغبة المؤلف في البناء خارجا عن كل تحديد .وشيء مضطرب
ايحاءاته ال نهاية"(سوزان برنار ،ص.)61
و قد فرض بودلير نفسه كمؤسس لقصيدة النثر ،و اراد ان يؤسس غنائية حديثة تتماشى و ظروف الحياة
الجديدة في القرن التاسع عشر ،و وجد في الشكل الحر وسيلة جديدة في إعادة بعض التيمات المطروقة في
ديوانه الشعري فجاءت قصائده النثرية نظيرة للقصائد الشعرية وفق نظرية "التراسلت" ،رغم وجود بعض
الفروق البسيطة بينهما ،وقد استعمل بودلير عنوانين في حياته وهما :سام باريس ،وقصائد نثرية صغيرة
) ،(Nicola Vallet,1994كما اضفى بودلير على خصوصيتها مبدا" التقطع" او "االنقطاع "
discontinuوالمؤكد من طرفه في مقدمة " قصائد نثرية صغيرة"« les petits poèmes en prose »،
( (Charles beaudlaire,1983مع العلم ان مصطلح "قصائد نثر صغيرة" الوارد في عنوان عمله المعروف في
هذا اإلطار سام باريس  ،le spleen de parisليس هو ك تاب شعري حمل تلك الصفة ،حيث تشير سوزان
برنار إلى ان برتران الف قبل ذلك "قصائد نثر صغيرة"  ،في شكل "باالدات نثرية" مستوحاة من ترجمات
الباالدات اال لمانية والفرنسية ،والباالد ،هو النص الذي يشبه الموال القصصي في العربية ،وهو الشكل الذي
استوحاه ورد زورت وكوليريدج في ثورتهما على الجمود الكلسيكي ) .( http// :ar.wikipidia.org/wikiوان
ك تاب بودلير يضم قصائد ليس بينها اي رابط في الموضوعات ،بحيث تتوزع على شكل إيحاءات مصادرها من
فضاء والشارع والمحيط الباريسي ،من عالم االحلم والوعي والفلسفة ،فإن الرابط الوحيد بينها في تقييم
المعجم السالف ،هو الشكل الجديد جذريا) (le Robert dictionnaire,1994وما ميز بودلير عن غيره ،هو
ذلك الغليان االضطراب الذي عانى منه في شتى مناحي الحياة ،فاثر ذلك كله على ادبه تاثيرا بالغا ،وما
انعكس بشكل جلي في إنتاجه اإلبداعي .كما لم يختلف بودلير شان ادباء عصره في نقل تلك االجواء
آ
والتحوالت التي طرات على بيئته والتاثر ;بتناقضاتها وازماتها .فكان هو االخر متناقضا في اقواله وسلوكه
ومواقفه.
لقد خص بودلير فضاء مدينة باريس عاصمة الثورة الفرنسية بمجموعة قصائد نثرية سماها( لوحات
باريسية)  ، tableau parisiensتنقل تارجحه بين فضائيين باريس  /بودلير ،ظل الشاعر يعيش فضاءه الذي
آ
حاول الخروج من حالة االنتحار مرات ثم معانقة الذات واالخرين الهامشين مرات اخرى (.باريس القديمة لم
تعد موجودة يتغير شكل المدينة وحسرتاه بشكل اسرع من الفؤاد الفاني) ،بمثل هذا القول الشعري يعلن
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الشاعر انفصاله عن باريس ،الفضاء المتغير إليقاعه الخاص مقابل إيقاع حياة الشاعر المضبوط بحدود دقات
الفؤاد المرصود للفضاء (حركة الزمن) ،وال يبدو ان عدم اال لفة والتنافر كموقف قبلي من الشاعر هي العامل
الحاسم في هذه الحركة الشعرية ،بل هو التغير الذي لم َ
يلب رؤيا الشاعر ،وحدد له موقعا خلف الواجهة
آ
الباريسية  ،متوحدا ومندسا بين الحشود في ان واحد .إن تبني بودلير ومن معه من الشعراء الرمزيين الذي
اقتفوا اثره ،وساروا على خطاه لنموذج قصيدة النثر وثورتهم على النمطية العروضية التقليدية المتمثلة في
البحر اال لكسندران )Alexandrin ،الذي ظل مسيط ًرا على الحركة الشعرية منذ عهد الرومان ،ما هو إال تعبير
عن واقع فكري واجتماعي جديدين ،ينطلق فيهما الشاعر من ذاته المبدعة الراغبة في التحديث ،نفو ًرا من
صلبة (الوزن والبحر).
ومن اشهر قصائده النثرية هي قصيدة "االرامل" ،طريقته في توحيد المرعب بالهزلي بحرية اكبر مما الحظناه
في قصائد الشعر ،فقد وجد في االسترسال ك ثيرا من الحرية والتفاصيل والتهكم اي حرية االسترسال في
التعبير بعيدا عن صرامة التقيد بالشكل (الوزن والقافية) ،كما تعبر قصيدة "االرامل" Les Veuvesعن صورة
اخرى للنساء المحرومات اللواتي يناضلن من اجل البقاء دون طموح او حلم يضيء حياتهن السوداء ،تبدو
آ
عليهن ملمح الكابة والياس ،يقصدن حدائق باريس العمومية للتخفيف من وطاة االحزان والمحن.
النص المترجم:
وتبدا القصيدة بوصف فوفنارغ  Vauvenarguesلمعالم اإلحباط والحزن ،ويتناول مختلف الموضوعات منها
ظاهرة البؤس الكامن ... »:بالنسبة ّ
إلي لن ادخل ابدا إلى لوكسمبورغ او إلى الحدائق العمومية االخرى كي ال
اكون محاطا بكل انواع البؤس االصم الذي يرهق الرجال ،واال تحذرني االشياء المختلفة او تحدثني عن
الفواجع التي اجهلها، «. ...........ترجمة (الباحثة زهية سويسي).
أ
النص الصلي "االرامل"
Vauvenargues dit que dans les jardins publics il est des allées hantées principalement par
l'ambition déçue, par les inventeurs malheureux, par les gloires avortées, par les cœurs
brisés, par toutes ces âmes tumultueuses et fermées, en qui grondent encore les derniers
soupirs d'un orage et qui reculent loin du regard insolent des joyeux et des oisifs. Ces
retraites ombreuses sont les rendez-vous des éclopés de la vie, (Charles Baudelaire, p96).
وفي القصيدة النثرية "االرامل" ّ ،les veuvesيوحد شارل بودلير الرعب بالهزلي بحرية اكبر مما الحظناه في
قصائد الشعر ،فقد وجد في االسترسال ك ثيرا من الحرية والتفاصيل والتهكم ،اي حرية االسترسال في التعبير
بعيدا عن صرامة التقيد بالشكل .ولوحات قاتمة يرسمها شارل بودلير لباريس الحديثة في ظل اإلمبراطورية
الثانية ترجمتها مجموعة "التمرد" بنبرتها العنيفة ،تتصدرها قصيدة "جحود القديس بطرس"‹ Le Reniement
آ
 ،"de Saint- Pierreتتناول ماسي المعذبين الذين يستشهدون يوميا تحت اسواط الجوع والعطش دون ان
يلتفت إليهم جلدو الشعب من الحكام والتجار ،فهم يعبرون عن سخطهم واللعنات فقط:
النص المترجم:
شهقات الشهداء والمعذبين
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سمفونية مسكرة دون ّ
شك،
بما انه رغم الدم الذي تكلفه شهوتهم،
لم تشبع منه السماوات بعد (ترجمة الباحثة زهية سويسي)
أ
النص الصلي:
Sanglots des martyrs et des suppliciés les
Sont une symphonie enivrante sans doute,
Puisque, malgré le sang que leur volupté coute,
)Les cieux ne s'en sont point encore rassasiés! (Charles Baudelaire,2006, p176
كما وصف بودلير في مقال له حول "بعض الكاريكاتوريين الفرنسيين" نقشا لدومييه يصور استعراض جنائزيا
لعربات الموتى ،و يبين فيه طريقة الفنان في معالجة مواضيعه المستوحاة من واقع الحياة السياسية
واالجتماعية في قالب ساخر يمزج فيه الرعب بالفكاهة ،يتحدث بودلير عن هذا النقش الذي له صلة بداء
الكوليرا ،ففي مكان عام تغمره الحرارة والضوء وتحت سماء متالقة وظلل صافية ،توضع جثة عفنة في عرض
باب تدخل منه امراة تسد انفها وفمها ،يرتسم في جانبه عربات للموتى مشدودة إلى احصنة رديئة ،وكلب في
وضعية سيئة ،ومنها استلهم ابيات قصيدة السام .LXII Spleen
النص المترجم:
وعربات للموتى ،دون طبل وال موسيقى،
تستعرض ببطء في روحي :االمل،
مهزوم ،يبكي ،والقلق فظيع ،مستند،
على جمجمتي المنحنية يغرس رايته السوداء (ترجمة الباحثة زهية سويسي).
النص االصلي
Et de long corbillards, sans tambours ni musique.
Défilent lentement dans mon âme ; L’espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
)Sur mon crane plante son drapeau noir (Charles Baudelaire, 2006, p111
ما يميز بودلير في دومييه عبقرية مبكرة كرسام كاريكاتوري وفيلسوف استطاع ان يبسط تحليل القضايا
اإلنسانية عن طريق السخرية والتهكم ،فقد استهوى الرسم الكاريكاتوري منذ صغره لما فيه من النقد الساخر،
ونستطيع ان نعتبر القصائد النثرية القصيرة "سام باريس" ذات طابع كاريكاتوري بفضل السخرية التي تطفح
بها ،كما نقرا في قصيدة " اشعار حول بوتري السيد اونوري دومييه de M. Honoré Vers pour le Portrait
 " Daumierابياتا ُيثني فيها شارل بودلير على فن دومييه ،ويمدح اسلوبه الساخر الذي يعلم القارئ كيف
تستمد الحكمة عن طريق الضحك ،مبينا الطاقة الخلقة التي يمتلكها هذا الرسام من اجل تصوير قضايا
اإلنسان المعاصر.
اما هاجس الطبيعة ،فنجده في قصيدة "هاجس ." Obsession
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اكرهك ،ايها المحيط! وثباتك وضجاتك،
يجدهما فكري فيه ،هذا الضحك ّ
المر
لرجل مهزوم ،مليء بالشهقات والشتائم،
اسمعه في ضحك البحر الكبير( ،ترجمة الباحثة زهية سويسي)
أ
النص الصلي
Je te hais, océan! Tes bonds et tes tumultes,
Mon esprit les retrouve en lui ; ce rire amer
De l’homme vaincu, plein de sanglots et d’insultes,
)Je l’entends dans le rire énorme de la mer. (Charles baudlaire,2006, p113
يستولي على شارل بودلير هاجس الطبيعة العدائية التي ّ
تكن له العداوة وتثير فيه الرعب والخوف باستمرار،
ليعلن في قصيدة " هاجس" من ازهار الشر عام  1860كرهه للغابات الك ثيفة الطويلة والبحار والمحيطات،
وكل عناصر الطبيعة المخيفة التي لم تعد تقوم بوظيفتها القديمة ،اال وهي السلوة والعزاء القديمة للقلب
المحزون ،حيث كانت ً
معبدا ً
طاهرا يشعر فيه اإلنسان باالمن واالمان .كما تحدث بودلير عن الخمرة
واستعرض مزاياها ومحاسنها ،وتحدث ايضا عن الحشيش واالفيون وذكر فوائدهما على اإلنسان المدمن ،ولم
يغفل اضرارهما الوخيمة جسميا ونفسيا.
خاتمة :إن الحرية التي انبت عليها قصيدة النثر ،هي ما جعلها تبدو معقدة امام الشاعر والناقد على حد سواء،
وهذا ما دفع شاعر قصيدة النثر إلى التعويض عنها بعناصر فنية وجمالية ذات ك ثافة فائ قة ،وعلى الرغم ان
شارل بودلير قد وفق في ك تابة بعض المقطوعات النثرية الرائعة ،إال انها لم ترق إلى مصاف روائعه الشعرية
الموزونة .لكن هذا الزعم ال ينفي إمكانية ك تابة قصيدة النثر خالية من الوزن مبنية على اإليقاع الداخلي ،وقد
حدث ان ك تب قلة من الشعراء الحداثيين االقطاب قصيدة النثر اعتمدت على عنصر اإليقاع الداخلي موظفة
كل المستويات الداللية والنحوية والصرفية الرمزية ،بذلك عدت قصيدة ال يقدر عليها إال شاعر متميز متفرد.
المصطلحات الواردة في المقالة:
العروضmétrique:
حرlibre :
الحركةvoyelles:
الحرفconsonnes:
الوزنmesure:
البحرvers:
التفاعيلpieds:
القافيةRime:
المتحركmue:
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:قائمة المراجع
. مطبعة الفنون، بغداد، ترجمة مجيد مغامس، جمالية قصيدة النثر من بودلير إلى ايامنا،سوزان برنار دار الشرقيات، القاهرة، مراجعة رفعت سلمة، ترجمة راوية صادق، قصيدة النثر من بودلير إلى ايامنا،)1998(سوزان برنار.للنشر والتوزيع
. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، بيروت،  كميل داغر،ترجمة عادل،1 ط، لوك ديكون،)1976(شارل بودلير. منشورات مرسم، المغرب، ترجمة مصطفى القصري، زهور اال لم،)1981(شارل بودلير. دار الفارابي، ترجمة محمد عتاني،1 ط، ازهار الشر،)1987(شارل بودلير. المجلس االعلى للثقافة، القاهرة، قصيدة النثر من التاسيس إلى المرجعية،)2000(عبد العزيز مواقي-Charles Baudelaire(1999) , Ecrit sur l’art, librairie générale François.
Charles Baudelaire(1961), ouvres complets, bibliothèque de la pléiade Gallimard.
Charles Baudelaire(1983), petits poème en prose, Paris, Flammarion.
Charles Baudelaire(2006), les fleurs du mal, l’université Paris –IV Sorbonne, Edition Larousse.
-Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, introduction par David Scott, et Barbara Wright, paris,
Flammarion.
-Charles Baudelaire(2006), les fleurs du mal , Charles Baudelaire.
-Nicola Vallet, (1998), petite poème en prose Charles Baudelaire, connaissance d’une œuvre, Bréal,1rue de
Rome.
-Le Robert(1994), Dictionnaire Historique de la langue française, Tome2, Paris, p15/58
-Le Robert, dictionnaire(1994), de grandes œuvres de la littérature، paris, sous la direction Henri
Mitterrand, édition.
-Charles Baudelaire,(2006),les fleurs du mal, université paris IV Sorbonne, Editions Larousse ,
-Site électronique :( http// :ar wikipidia.org /wiki )

219

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

المركز الديمقراطي العربي

إالدارة إالستراتيجیة للراسمال البشري ودورها في تعزيزاداء و حكامة القطاع العام بالمغرب
Strategic human resources management as a key driver for enhancing the performance and
governance of Moroccan public institutions
د .اخلفو محمد
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة ،جامعة شعيب الدكالي -المغرب
مقدمة
يك تسي الراسمال البشري اهمية قصوى داخل المنظمات سواء كانت عمومية او خاصة ،فتنميته وتدبيره
استراتيجا يسهم في الرفع من اداءها وبالتالي يعزز من حكامتها .إال ان الممارسات الحالية لتدبير الموارد
البشرية في القطاع العام المغربي تستدعي التحسين وإعادة الصياغة ،لكونها مبنية على نهج إداري يركز على
تطور الرتب ؛ من خالل مقاربة كمية و رؤية وظيفية بحتة ،تحصر وجود الموظف داخل اإلدارة ومساره
المهني في تخصيص بسيط في الميزانية (منصب مالي).
إن السياق المتغير لإلدارة باإلضافة إلى تحديات تنميتها على المستوى الجهوي ،يفرض تغييرا جوهريا في
طرائق تدبير الموارد البشرية وهو ضرورة ملحة في الوقت الحالي وليس ً
اختيارا .حيث ان ظهور مفهوم التدبير
القائم على االداء ً ،
فضال عن التخطيط القطاعي واختيار الجهوية المتقدمة كطريقة لإلدارة على المستوى
الترابي  ،يلزم اإلدارة على إجراء مراجعة شاملة لممارساتها في مجال تدبير الموارد البشرية.
وبالتالي ،فإن اعتماد إدارة استراتيجية للموارد البشرية قائمة على نهج بالك فايات ،لهو السبيل الوحيد لتلبية
احتياجات تنمية المرفق العمومي ومتطلبات تطور صالحيات واختصاصات كل من اإلدارة المركزية والترابية.
من هذا المنطلق  ،سنقوم بتشخيص لواقع االدارة المغربية من حيث تدبير الموارد البشرية ،مع االخذ بعين
االعتبار سياقها المتطور والمشاريع االصالحية واالوراش الكبرى التي ستؤثر على الهياكل المركزية والجهوية
للمرافق العمومية .هذا ،باعتماد تحليل شامل للممارسات التدبيرية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية (التوظيف
 ،التكوين  ،إدارة المسارات الوظيفية) مع اقتراح توصيات وتدابير عملية وإجرائية والتي من شانها ان تحسن
وتجود هذه الممارسات ،من خالل تكييفها مع النهج القائم على الك فاءات مع مراعاة الحاجة إلى تحسين
مخططات تنمية الموارد البشرية.
المبحث الول :السس النظرية ل إلدارة إالستراتجیة للموارد البشریة
إن الربط بين االستراتيجية وتدبير الك فاءات كان موضوع عدة ابحاث علمية بدءا ب  Penroseسنة  1959و
مرورا ب ) Wernerfelt (1984ثم ) Prahalad & Hamel (1990و Barneyسنة  .1991إن العمل التركيبي
الذي قام به كل من الباحث  Le Boulaireو Retourفي  ، 2008والذي يحدد ثالثة نماذج للعالقة بين إدارة
المهارات او الك فاءات (الكالسيكي  ،الناشئ والمختلط)  ،له اهمية بالغة ويشكل احد االركان المهمة إلطارنا
النظري.
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فالنموذج الكالسيكي (  )Le modèle déduitالمسمى  top-downيرى بان الك فاءات الفردية يجب ان تتبع
وتتماشى مع التوجهات االستراتيجية للمنظمة ) ،(Porter,1980 ; Réale & Dufour, 2006إال ان التحدي
الرئيسي الذي يواجه وظيفة الموارد البشرية في هاته الحالة هو تحديد الك فاءات الالزمة لدعم الخيارات
االستراتيجية للمنظمة وتطويرها وتعبئتها في الوقت المناسب (ريالي ودوفور .)2006 ،
في حين يعتبر النموذج التصاعدي  bottom-upالك فاءات ك قدرة استراتيجية من خالل نظرية الموارد او
.)Barney, 1991 ; Prahalad & Hamel, 1990 ; Teece & al., 1997( Resource-Based View
إال ان هناك عدة انتقادات وجهت لهذا النموذج الناشئ )  (Le modèle émergentكصعوبة تحديد طبيعة
الموارد التي هي في مركز هذا الطرح (.)Kraaijenbrink et al.,2010
اما النموذج المختلط )  ، (Le modèle mixteفجاء لدمج النموذجين السابقين من خالل التوافق بين
االبعاد الداخلية و الخارجية للتدبير االستراتيجي ).(Amit et Schoemaker, 1993
في هذا الصدد  ،يمكن اعتبار االستراتيجية ً
عموما على انها تمتلك القدرة على الجمع بين القرارات قصيرة االمد
التي تهدف إلى التوافق مع التوجهات اإلستراتيجية الكبرى والقرارات طويلة االمد القائمة على االستثمار في
ك فاءات المنظمة (  Loufrani-Fedinaو .)2013 ، Aldebert
السباب ثقافية واخرى متعلقة باالدوات المتاحة  ،بما في ذلك صعوبة قياس تاثيرها الحقيقي (  Le Louarnو
 Retour ،2001 ،Wilsو ، )2006 ، Krohmerتعاني هذه النماذج النظرية ا ً
حيانا من عجز في التثبيت
التجريبي (  Le Boulaireو .)2008 ، Retour
بعد بسط اهم االسس النظرية للتدبير االستراتيجي للموارد البشرية بشكل موجز وعام ،سنقوم في المبحث
الموالي بدراسة تطبيقية لهذه النظريات في القطاع العام المغربي ،من خالل تشخيص دقيق لواقع تدبير
الموارد البشرية داخل القطاعات الوزارية بالمغرب على ان نقترح إجراءات عملية ،ونخرج بتوصيات من شانها
ان ترفع من نجاعة االداء العمومي للمنظمات العمومية المغربية.
والجراءات
المبحث الثاني :تشخيص واقع تدبير الموارد البشرية داخل القطاعات الوزارية بالمغرب إ
العملية المقترحة
الفقرة الولى :من اجل استراتيجية و سياسة تدبيرية للراسمال البشري مبنية على النجاعة والفعالية
إن تشخيصا لحالة القطاعات الوزارية  ،يبين ان اإلدارة العمومية المغربية تتبنى ً
نهجا ا ً
فقيا الداء مواردها
البشرية من خالل الرغبة في اعتماد ادوات ثابتة في تسيير الموارد البشرية رغم ان السياق العام يفرض عدة
تغيرات إستراتيجية (االستراتيجيات القطاعية  ،عدم تركيز العمليات اإلدارية  ،الالمركزية  ،إلخ) .ونتيجة لذلك
 ،لم تعد اإلدارة الحالية للموارد البشرية تالئم الحاجة الملحة إلى التغيير الذي املته التوجهات الحكومية
الجديدة التي تتبنى الجهوية المتقدمة .مما يشكل ورشا كبيرا يتطلب مستوى ً
عاليا من االستجابة وقدرة كبيرة
على تطوير العنصر البشري ليكون في مستوى هذا التحدي.
من اجل بلوغ مستوى من الفعالية  ،يجب على القطاعات الوزارية ان تاخذ في االعتبار التوجهات اإلستراتيجية
للحكومة وتعمل على بلورتها على مستوى المخطط القطاعي الخاص بها ؛ مما سيصبح مرجعا ا ً
ساسيا الي تدبير
استراتيجي للموارد البشرية ،مع إعادة هيكلة المصالح الخارجية فيما يتعلق بسيرورة تدبير العنصر البشري
221

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

المركز الديمقراطي العربي

لتتماشى وروح المقتضيات الجديدة لدستور الفاتح من يوليوز  2011؛ حيث نص الفصل االول منه على ان
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ،ديمقراطية برلمانية واجتماعية .يقوم النظام الدستوري للمملكة
على اساس فصل السلط ،وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية ،وعلى مبادئ الحكامة
الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل االول من الدستور . ) 2011 ،وكذا متطلبات االصالح الترابي
للمملكة الذي يقوم على اساس تنظيم ال مركزي ،يقوم على الجهوية المتقدمة.
على مستوى الممارسات المتعلقة بإدارة الثروة البشرية ،يالحظ بان سياسة تدبير الموظفين لم يتم صياغتها
والتعبير عنها بشكل واضح ،و يمكن تفسير ذلك  ،في حالة عدة قطاعات وزارية  ،على ان التغيير في التكوين
السياسي للمسؤولين الكبار (الوزير والك تاب العامون) يعني تغيي ًرا في التوجهات السياسية لكل قطاع وزاري ،
وفقا لالهداف المسطرة من طرف االغلبية الحكومية .وعليه  ،فإن المخططات القطاعية المعتمدة الهم
الوزارا ت وكذلك اإلرادة القوية في إصالح الميزانية (إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية) تهدف
إلى توفير إطار مرجعي قائم على منطق النتائج ،مما سيوجه طريقة عمل كبار المسؤولين الذين سيتعاقبون
على تدبير مختلف القطاعات .لكن وعلى الرغم من وجود سياسة شاملة ،إال انه لم يتم صياغة الشق المتعلق
منها بسياسة الموارد البشرية.
من اجل تبني سياسة متماسكة للموارد البشرية بين جميع اإلدارات  ،يجب على وزارة اصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية ان تشرف على سياسات الموارد البشرية لإلدارات العمومية من اجل تحسين مردودية العنصر
البشري على المستوى الجهوي .بحيث تمارس هذه الوزارة دورها االستشاري فيما يتعلق باي تعاقد محتمل بين
اإلدارات  ،باعتبار ان لديها نظرة شاملة على الموارد البشرية لمختلف اإلدارات ومتطلباتها على مستوى كل
جهة .هذا يتطلب ايضا التنسيق مع وزارة االقتصاد والمالية وباقي القطاعات الوزارية وتقوية التعاون فيما بينها
في افق تعزيز اليات التعاقد واستحضار البعد الجهوي اثناء بلورة استراتيجية تدبير الثروة البشرية داخل
القطاع العام.
ومن جهة يالحظ ان القطاعات الوزارية ليس لها نفس المقاربة التدبيرية للعنصر البشري .فرغم ان بعض
االدارات تقوم بتحديث مرجع الوظائ ف والك فاءات ( )RECومتابعة سيرورة التوظيف مما سيمكن مديري
الموارد البشرية من تطوير مستقبل الموارد البشرية .إال ان تنفيذ هذه المخططات ال تزال مرتبطة باعتمادات
الميزانية والمناصب المالية التي تخصصها وزارة المالية  ،مما يعيق من مرونة إدارة الموارد البشرية ويحد من
فعاليتها .وبالتالي  ،فإن هامش التصرف المحدود في الميزانية يضعف فعالية اإلجراءات المتخذة من طرف
المديريات الجهوية  ،مما يمنعها من لعب دورها بالكامل في بلورة االستراتيجيات القطاعية ،وكنموذج لذلك
مخطط المغرب االخضر بالنسبة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتاسيسا على ما سبق ،فإن اعتماد اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وتنفيذ سياسة فعالة لتدبيرها داخل
القطاعات الوزارية مرتبط بثالثة عناصر اساسية كما يلي:
 تبني نهج كيفي في إادارة الموارد البشرية ذو بعد جهوي وترابي :من خالل تطوير استراتيجية المواردالبشرية مما يتماشى و احتياجات اإلدارة المركزية والمديريات الجهوية و اإلقليمية ،عن طريق إنشاء لوحات
تحكم مع مؤشرات دقيقة تجمع بين الجوانب الكمية والكيفية  ،ومن هنا تكمن اهمية تطوير مراجع وظيفية
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شاملة تغطي جميع الهياكل اإلدارية .لكن المقاربة الكمية لوحدها ال تك في لوضع توقعات منطقية و تحديد
االحتياجات الحقيقية في الموارد البشرية .من هنا تكمن اهمية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية الذي
يجب ان يظل ً
قريبا من الحد االقصى لالحتياجات على المستوى الترابي ،وذلك في إطار عدم التركيز وتعزيز
استقاللية اإلدارة الترابية والمصالح الخارجية (المديريات الجهوية والمصالح االقليمية) .مما سيمكن من
صياغة استراتيجية للموارد البشرية خاصة بها بما يتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية بتنسيق مع اإلدارة المركزية
 ،مما سيمكنهم من تلبية احتياجاتهم التنموية جهويا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.
 استقللية مالية موجهة من اجل تدبير فعال للموارد البشرية  :فارتباط القطاعات الوزارية بوزارة المالية منحيث الميزانية يحد من بلورة سياسة تدبيرية واضحة للموارد البشرية .وعليه وجب تفويض اعتمادات الميزانية
فيما يتعلق بمختلف جوانب إدارة الموارد البشرية  ،وذلك بتقليل الرقابة القبلية على الميزانية وتعزيز الرقابة
البعدية او باعتماد مراقبة معدلة للنفقات فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية .وكذا تفعيل مقتضيات القانون
التنظيمي للمالية  130-13فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات واستحضار البعد البشري اثناء صياغتها.
 تحسين التواصل مع الموظفين فيما يتعلق باستراتيجية تدبير الموارد البشرية  :حيث يمكن التواصلفيما يتعلق باالستراتيجيات القطاعية الموظفين من التركيز بشكل افضل وتوجيه جهودهم نحو خدمة
االستراتيجية العامة لإلدارة .كما يمكن ان يسمح تواصل الموارد البشرية لكل موظف من معرفة دوره في
المشروع التنظيمي  ،والوسائل المتاحة له ومكانه في التنظيم الداخلي إلدارته  ،فالتواصل حول مساطر
العمل سيمكن من هيكلة عمل الموظفين واك تساب المهارات اإلجرائية الالزمة لتحسين االداء داخل العمل.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن وضوح المساطر يسهل عملية التمكن من العمل  ،مما سيمكن من بلورة اإلدارة
باالهداف في سياق المقاربة الموجهة نحو تعزيز اداء الموظف خدمة للصالح العام .نظام يعرف فيه الجميع ما
هي واجباتهم ومهامهم واالهداف السنوية التي يصبون لتحقيقها.
الفقرة الثانية :اتجاهات حديثة في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام المغربي
 تعزيز المقاربة بالك فاءات في تدبير الراسمال البشري  :فعلى الرغم من إعداد مراجع الوظائ ف والك فاءاتعلى مستوى القطاعات الوزارية  ،إال انها لم يكن لها تاثير كبير على التنظيم الداخلي للعمل .يالحظ كذلك ان
هناك اختالفا في طرق إعداد هذه المراجع ،مع ما يصاحب ذلك من معيقات منهجية مما يشكل تحديا كبيرا
امام إعداد المرجع المشترك للوظائ ف بين جميع اإلدارات  .يمكن االشارة كذلك الى ان المعيار الوحيد
المعتمد لتقييم ك فاءة الموارد البشرية هو التنقيط وهو غير مبني على معايير دقيقة واهداف محددة .وعملية
التقييم هاته ال يتبعها اي إجراء الحق (التدريب  ،تغيير الوظيفة  ،ونقل المهارات .)... ،
بغية تبني المقاربة بالك فايات والحد من اختالالت تدبير العنصر البشري وجب اعتماد ما يلي :
 تغليب منطق المهنة على منطق الفئة  :تعدد الفائت داخل الوظيفة العمومية يعيق من عمل االدارة ،وعليه وجب اعتماد المقاربة بالك فاءات والتدبير المبني على المشاريع ،واعتماد نصوص قانونية تنظم هذه
المقاربة في افق اعتماد منطق التدبير بالنتائج.
 إاعادة النظر في منظومة تقييم الموظفين  :تجدر اإلشارة هنا إلى ان تبني التدبير القائم على النتائج يستلزمإدخال نظام التدبير باالهداف بالنسبة للموظفين ،حيث ان اعتماد النقطة السنوية التي يضعها الرئيس
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المباشر في تحديد مسار وترقية الموظف يظل شيائ وجب مراجعته ،باعتماد طرق حديثة في التنقيط مبنية
على التحفيز والتي من شانها قياس المردودية الحقيقية للموظفين .
 إاعادة النظر في الطرق المعتمدة في عملية التوظيف إوادماج الموظفين  :رغم ان التوظيف بالمباراة(مرسوم رقم  )2.11.621يشكل مكسبا اساسيا في طريقة التوظيف إال انه وجب اعادة النظر في بعض المساطر
خصوصا الشق المتعلق منها بالتعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا .عالوة على ذلك وجب اعداد
مخططات مضبوطة للوافدين الجدد فيما يتعلق باستحداث طرق جديدة غير طريقة المصاحبة والمعتمدة
حاليا في بعض االدارات فقط.
 مراجعة طريقة التكوين والتكوين المستمر  :حيث من المفترض ان تقوم اإلدارات العمومية بتطويرمخططاتها القطاعية المرتبطة بالتكوين المستمر على اساس خطتها االستراتيجية  ،من اجل تاهيل مواردها
البشرية في إطار المرسوم المنظم لهذه العملية ،وذلك بموجب اتفاقات الشراكة مع اإلدارات االخرى .كما
ينص المرسوم رقم  1366-05-2على جميع االحكام المتعلقة باجر الموظف وتعويضه اثناء التكوين  ،ايا كانت
مدته .وفي اطار عملية التعاقد والتعاون بين اإلدارات ،يجب وضع مخططات جهوية للتكوين تكون مشتركة
وتستجيب لمختلف حاجيات الموظفين وتعالج النواقص في الك فاءة المطلوبة .هذا دون إغفال اهمية التكوين
عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة.
 من تدبير الرتب نحو تدبير المسارات المهنية  :فبداية يجب مراعاة معيار الشفافية و االستحقاق في تدبيرالعنصر البشري وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية ،وال يجب حصر المسار المهني في الترقية في الرتب فقط.
فرغم وجود مرسوم ينظم عملية التعيين في مناصب رؤساء المصالح واالقسام رقم  2.11.681بتاريخ  25نونبر
 ،2011إال انه يالحظ غياب معايير دقيقة ومضبوطة في التقييم والترقي ويتم حصر الترشيح فقط في معيار
االقدمية والرتبة او الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها المترشح.
ومن هنا تكمن اهمية اعادة النظر في طرق التعيين المعتمدة ،ومن جهة اخرى ،يجب اعتماد التخطيط
االستراتيجي للمسارات المهنية قصد اعداد الخلف وتشجيع الحركية االفقية عوض الحركية العمودية المعتمدة
حاليا ،و تشجيع الحركية الواسعة بين الوزارات واإلدارات لتحفيز الموظفين على االلتزام والعطاء الوظيفي ،مع
اعادة النظر في طريقة التقييم واعتماد المقابالت الشفوية السنوية لتحديد حاجيات الموظفين ومعرفة
تطلعاتهم المهنية.
 ماسسة الممارسات الخلقية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام ( اخلفو:(2016 ،فالدراسات الحديثة اكدت ان المناخ االخالقي السائد داخل المنظمة واالخالقيات المهنية المطبقة ،لها تاثير
كبير على االداء الفردي في العمل داخل المؤسسات والمقاوالت العمومية المغربية ( .)EEPحيث ان البحوث
السابقة التي تناولت النتائج الفردية والتنظيمية لالخالقيات المهنية نادرا ما احاطت بإشكالية الميكانيزمات
والمحددات الوسيطة التي قد تؤثر على االداء الفردي الوظيفي ،وتحديدا في القطاع العام.
من هذا المنطلق وجب بلورة نموذج بحث للتبادل اإلجتماعي داخل العمل ،الذي يفترض من خالله ان الثقة
التنظيمية تلعب دور الوسيط في العالقة الكائنة بين مناخ االخالقيات السائد واالداء الفردي الطر ومدبري
الشان العام.
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والنصات إواشراك الموظفين في صنع القرار  :من خالل تحفيز الموظفين اال ك فاء
 اعتماد اليات التحفيز إومكافاتهم واالعتراف بمجهوداتهم ،وجعل االدارة في خدمتهم وقريبة منهم ومن تطلعاتهم واالهتمام بالجانب
االجتماعي ،وكذا اشراكهم في مختلف القرارات االستراتيجية المهمة لإلدارة وجعلهم قوة اقتراحية ؛ بغية رفع
اداءهم الوظيفي والتزامهم تجاه المنظمة التي ينتمون اليها والقطع مع الممارسات القديمة التي من شانها ان
تحد من مردوديتهم وح افزيتهم داخل العمل ،لجعل خدمة المصلحة العامة تسمو على كل مصلحة شخصية
ضيقة.
خاتمة
يهدف هذا المقال إلى تقديم توضيحات حول طبيعة العالقة القائمة بين تدبير الك فاءات البشرية داخل القطاع
العام و االستراتيجبة .وتتجلى اهمية هذا الموضوع في الدور المركزي للموارد البشرية في تنفيذ اي سياسة
عمومية .كما تعد الوظيفة العمومية جديرة باالهتمام بالنظر إلى ارتفاع ك تلة االجور والطلب المتنامي على مرفق
عمومي ذو جودة عالية .فحسب تقرير المجلس االعلى للحسابات حول نظام الوظيفة العمومية بالمغرب
الصادر بتاريخ اك توبر  ،2017فقد انتقلت ك تلة االجور بين سنتي  2008و  2016من  75إلى  120مليار
درهم  ،وهو ما يمثل ارتفاعا من  11,38إلى  11,84بالمائة من الناتج الداخلي الخام .وخالل هذه الفترة،
ارتفعت نفقات الموظفين بمعدل نمو سنوي بلغ  5,3بالمائة ،مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في
حدود  3,92بالمائة .حيث اوصى هذا التقرير بضرورة تصميم ووضع استراتيجية شمولية إلصالح نظام الوظيفة
العمومية تشمل مخططات عمل دقيقة وتحدد االهداف و االولويات وكذا اإلطار الزمني المناسب  ،مع االخذ
بعين االعتبار التاثير المتوقع على الميزانية وتحديد المسؤول عن كل عملية.
وعليه ،فان تبني استراتيجية لتدبير الموارد البشرية يشكل حجز الزاوية من اجل ادارة عمومية فعالة وفاعلة
في محيطها االقتصادي واالجتماعي ،وهذا لن يتم إال باعتماد مقاربة استراتيجية للراسمال البشري في مختلف
القطاعات الوزارية على المستويين الترابي والمركزي ،من خالل تشخيص واقع الممارسات التدبيرية الحالية
واالختالالت المرتبطة بتدبير العامل البشري بغية العمل على تجاوزها بانتهاج سياسة تدبيرية واضحة ودقيقة،
مبنية على المقاربة بالك فاءات.
من اجل ذلك ،وبعد التشخيص الذي انجزناه اقترحنا بعضا من التوصيات االساسية نجملها كما يلي  :تبني
نهج كيفي في إدارة الموارد البشرية ذو بعد جهوي وترابي  ،استقاللية مالية موجهة من اجل تدبير فعال
للموارد البشرية و تحسين التواصل مع الموظفين فيما يتعلق باستراتيجية تدبير الموارد البشرية .ومن جهة
اخرى  ،وجب تعزيز المقاربة بالك فاءات في تدبير الراسمال البشري من خالل تغليب منطق المهنة على
منطق الفئة و اعادة النظر في طريقة تقييم الموظفين وربط الترقية باالستحقاق وفي الطرق المعتمدة في عملية
التوظيف وإدماج الموظفين .هذا ،دون اغفال مراجعة طريقة التكوين والتكوين المستمر و االنتقال من تدبير
الرتب نحو تدبير المسارات المهنية واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم هذا التحول.
وفي إطار الجهوية المتقدمة وجب إعادة هيكلة الوظيفة العمومية الترابية ،حيث نجد انه في اإلدارة المحلية ال
تتناسب الموارد البشرية من حيث االعداد والك فاءات مع المهام المنوطة بالجماعات الترابية او تلك التي
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يمكن ان تسند إليها تماشيا مع منطق التدبير الترابي الجديد والالتمركز اإلداري وتشجيع حركية الموظفين
.قطاعيا ومجاليا
 يجب ان تتطور ثقافة اإلدارة العمومية، واعتبارا لعمق التحديات االقتصادية واالجتماعية للمغرب،وختاما
 وهذا لن يتاتى إال بالعمل على ماسسة الممارسات.للمشاركة في منطق التدبير المبني على االداء والنتائج
االخالقية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام و اعتماد اليات التحفيز واإلنصات وإشراك الموظفين في
. مع ربط المسؤولية بالمحاسبة،صنع القرار
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التكيف المدرسي لدى التالميذ المراهقين ذوي وصم الرسوب دراسة ميدانية لدى بعض التالميذ بوالية
قالمة
ا.د بوفولة بوخميس ،جامعةالحاج لخضر باتنة  -1الجزائر
ط د .موبيان علي ،جامعة 08ماي  1945قالمة -الجزائر
مقدمة:
تعتبر المدرسة البيئة المناسبة التي تقوم بعملية التربية و نقل الثقافة المتطورة و توفير الظروف المناسبة
للنمو البدني و العقلي والنفسي واالجتماعي ،وعندما يبدا الطفل تعليمة في المدرسية يكون قد قطع شوطا ال
باس به في التنشئة االجتماعية في االسرة فهو يدخل المدرسة مزودا بالك ثير من المعلومات و المعايير
االجتماعية و القيم و االتجاهات.
والمدرسة توسع دائرة هذه المعلومات في شكل منتظم ،حيث يتفاعل التلميذ مع مدرسه و وزمالئه و يتاثر
بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علما وثقافة وتنمو شخصيته من كافة الجوانب.
وبالنظر إلى المدة الزمنية الطويلة التي يقضيها الفرد في المدرسة و لفترات مستمرة و منتظمة ،لذا فهي تعد
من ابرز واهم المحطات التي تحوى مراحل النمو الجسدي و النفسي واالنفعالي للفرد ،وخاصة مرحلة المراهقة
التي تعتبر المرحلة اال ك ثر تعقيدا وحساسية في حياة الفرد .
تعرف مرحلة المراهقة على انها 1مرحلة االنتقالية بين الطفولة و الرشد ،تبدا منذ البلوغ ،إال ان فترتها تعرف
تغييرا غير مستقر ،يتضمن مجموعة من الصعوبات التي ترتبط بعملية التكيف ،إذ يجد المراهق نفسه فجاة
في مواجهة مجموعة من المشاكل المدرسية و الوظيفية و السلوكية.
وال يقتصر دور المدرسة فقط على عملية تحصيل المعلومات من اجل اجتياز االختبارات و الفحوص ،بل
يتعدي إلى تلبية الحاجيات النفسية للتالميذ ،والتي تقد تهمل في بعض االحيان من طرف المدرسين واالولياء
خاصة وإن وجد تدني في مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ االمر الذي يدفعهم إلى استعمال طرق كالسيكية
من اجل رفع مستوى التحصيل الدراسي ،وغالبا ما تكون هذه الطرق و االساليب مؤذية كالعقاب البدني و
النفسي و الضغط المستمر على التلميذ طوال المسار الدراسي.
والكل يدرك ما معنى ان يضطر التلميذ للتعايش وفق نموذج محدد من طرف االولياء و المدرسين طوال
حياته الدراسية ،و يعد خروج عنه انحرافا غير مقبول ال في المدرسة وال في السرة وال باقي المجتمع ،وما يتبع
ذالك من احكام و إيحاءات تدل على التدني و االختالف ،فتلتصق به وصمة ضعف التحصيل الدراسي،
وسوء السلوك.

D.Pierre (Male). Psychothérapie de l’adolescent. Paris 1980.P.5 et 67
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آ
يعتبر الوصم ظاهرة اجتماعية بامتياز ،تفشت داخل مدارسنا جراء الجهل باالثار المدمرة لهذه الظاهرة
آ
المتواترة من جيل إلى اخر ،يعتبر الوصم صفة تحط بشدة من قيمة الفرد و تحوله من شخص “عادي” إلى
شخص “ناقص” و “غير عادي” ليتم اختصاره في نهاية االمر في عنوان سلبي (ناقص او ضعيف و دون
المستوى).
2
والوصمة النفسية هي :وصف يشوه ويخزي اإلنسان بشكل عميق ،وهي الشعور السيئ الذي يلتصق بالفرد،
ويقف عائ قا في طريقه تجاه حياة مجتمعية ،غير منقوصة ،وتقاس بالدرجة على مقياس الوصم.
وللوصم عدة انواع :الوصمة االجتماعي ،الوصمة الجسمية ،الوصمة الذاتية ،الوصمة العقلية ،الوصمة
العرقية ،الوصمة اللغوية.
والوصم الذي يمارسه المعلم او الولي على التلميذ الراسب او المعيد للسنة عامل يجعله يعيدها مرة
اخرى ،وتصبﺢ هذه الفرصة من إيجابية إلى سلبية وهذا راجع إلى التصورات اﻷساتذة و االولياء ،حول
التالميذ الراسبين او المعيدين مما يخلف اثار سلبية في التوازن النفسي للتلميذ ،فتسبب له القلق و فقدان
الثقة بالنفس والشك في قدراته بحيث يعتبرها فشكل شخصي مما يجعل محيطه المدرسي او العائلي اك ثر
سلبية و إحباط.
إاالشكالية:
إن اهم ما يميز اغلب التالميذ المراهقين خالل مراحلهم الدراسية وخاصة مرحلة الثانوي هو محاولة تكيفهم
م ع واقعه م الجديد و ذلك بإظهارهم لقدراتهم وسماتهم المزاجية الحسنة والعادات الشخصية ومستوى
آ
التحصيل الع الي،وكل هذا االمر ال يرتبط بالجانب العقلي للتلميذ وحسب و إنما يمتد على جوانب اخرى،وهذا
ما اشارت إليه عديد الدراسات الحديثة و التي اكدت على إلى اهمية الجوانب النفسية ،و تكيف التلميذ ضمن
مكونات المدرسة،حيث اثبتت هذه الدارسات ان التالميذ المتفوقين دراسيا يمتازون من حيث مستوى
آ
إحساسهم باالمن النفسي واالجتماعي ،كما يمتازون بالثقة بالنفس والتكيف االجتماعي السوي مع االخرين،
في حين اظهرت نتائج بعض الدراسات ان المتاخرين دراسيا يعانون بعض المشكالت النفسية كنقص في
3
التكيف و إحساس عميق بعدم الثقة بالنفس االجتماعي وشعور بالحرمان او عدم الشعور باالمن.
والمشكل الحقيقي لدى التالميذ المعيدين او الراسبين ال يكمن فقط في تدني مستوى التحصيل ،وإنما في
آ
وصمة الضعف الدراسي و الرسوب ،و االثار النفسية لهذه الوصمة على شخصية التلميذ و خاصة التلميذ
المراهق،و ذالك لحساسية المرحلة العمرية التي يعيشها.
ويعد وصم الرسوب احد االساليب التربوية الخاطئة التي يلجا إليها الوالدين في تربية وتنشئة المراهق والتي
من شانها ان تؤدي إلى حدوث صراعات داخل االسرة بين المراهق ووالديه ،و كذالك في الوسط المدرسي بين
التلميذ و مدرسيه او اقرانه.

2

Goffman, Erving(1963): STIGMA Notes on the Management of Spoiled Identity, Published by the
Penguin Group, England
 3الطحان ،محمد خالد )1982( .تربية المتفوقين ً
عقميا في البالد العربية ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس.
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التساؤل العام :هل للتالميذ ذوي وصم الرسوب صعوبات في التكيف داخل الوسط المدرسي؟
التساؤالت الجزئية:
هل توجد الفروق في مستوى التكيف لدى افراد عينة البحث حسب الجنس؟.هل توجد الفروق في مستوى التكيف لدى التالميذ المراهقين بإختالف مستواهم الدراسي؟.فرضيات الدراسة:
توجد فروق في مستوى التكيف لدى افراد عينة البحث حسب الجنس.توجد الفروق في مستوى التكيف لدى التالميذ المراهقين بإختالف مستواهم الدراسي.اهداف الدراسة:
مستوى التكيف الدراسي لدى التالميذ لدى التالميذ المراهقين.الفروق في مستوى التكيف لدى افراد عينة البحث حسب الجنس.الفروق في مستوى التكيف لدى التالميذ المراهقين باختالف مستواهم الدراسي.مصطلحات الدراسة:
4
التكيف المدرسي :هو نتاج اساسي لتفاع ل الفرد مع المواقف التربوية ،وينظر إلى عملية التكيف الدراسي
بانها محصلة تفاع ل عدد من العوامل هي :القدرات العقلية ،والميول التربوية ،واالتجاهات نح و النظ ام
الجامعي ،والحالة النفسية ،والظروف االسرية بشكل عام ،ولعل اك ثر العوامل ار ً
تباطا بالتكيف الدراسي هو
القدرة التحصيلية ل دى الطلب ة .ويؤك د الريح اني ،1987( ،ص(، 638على ان التكيف الدراسي هو مؤشر على
التكيف العام لل شخص وعل ى صحته النفسية.
وصم الرسوب :إن الوصم الدراسي هو إحساس يستهدف بعض الطالب ،او باالحرى مجموعات من الطالب،
يجعلهم حساسين للظواهر النفسية واالجتماعية المختلفة التي قد تؤثر على تعلمهم وتعليمهم واحترامهم
لذاتهم ،و الخوف من عدم استيعاب ما يقدم للطالب الراسب هو تاكيد الصورة التي يتخيلها عن نفسه
5
ومجموعته ،وهذا ما يرفع من حساسية التعامل مع الطالب الراسبين.
مرحلة المراهقة :المراهقة مرحلة انتقال من الطفولة إالى الرشـد ، 6وهي مجموعة من التغيرات في نمو الفرد
الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي ،فهي مرحلة االنتقال التي يصبح فيها المراهق ً
رجال.
منهجية الدراسة:
منهج الدراسة :استخدم الباحث المنهج الوصفي نظرا لمالئمته اهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة في التالميذ المتمدرسين في الطور الثانوي بوالية قالمة الواقعة بالشرق
الجزائري.

 4الطاهر ،محمد سليم ((. 1988الفروق في التكيف اال كاديمي بين المتف وقين وغي ر المتفوقين من طلبة بالجامعة االردنية الذكور
واإلناث في التخصصات المختلف ة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية ،كلية التربية ،ص 25
5
)(e.g., Crocker, Major, & Steele, 1998 ; Croizet & Martinot, 2003 ; Steele, Spencer, & Aronson, 2002
 6حامد زهران  ،مرجع سابق  ،ص .289
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عينة الدراسة :تكونت عينة البحث من مجموع التالميذ المتمدرسين في اربعة مؤسسات تربوية في ذات
الوالية والبالغ عددهم  120تلميذ ،حيث ان الجدول ادناه يوضﺢ عددهم وتصنيفهم.
الجدول رقم ( :)01يوضﺢ تصنيف افراد عينة البحث.
النسب
العدد الكلي
التصنيف حسب المستوى
المؤسسة
المئوية
ثالثة
ثانية
اولى
%33.33
40
ثانوية الخوارزمي قالمة
15
11
14
%12.5
15
04
06
05
ثانوية زريمش عيسى
ثانوية عالوة غجاتي
ثانوية زغدودي احمد

09
08

11
11
المجموع

30
35

10
16
120

%25
%29.1
%100

اداة الدراسة :بعد االطالع على االدب النظري المتعلق بهذه الدراسة ،وكذا مسﺢ بعض الدراسات الميدانية في
ال بيئة العربية والجزائرية ،قام الباحثان باستخدام مقياس التكيف الحياة المدرسية الذي تم تكيفيه انطالقا من
مقياس التكيف في الحياة الجامعية ،إذ تم التوصل إلى الصورة النهائية للمقياس بعد عرضه على بعض
المحكمين و االساتذة من ذوي الك فاءة و االختصاص ،و الذي تكون من  51فقرة في صورة  3محاور كالتالي- :
التكيف النفسي – التكيف المدرسي – التكيف االجتماعي.
حيث اتفق المحكمون بناء على الصورة االولى للمقياس آان الطلبة الحاصلين على اك ثر من  153درجة يكون
تكيفهم مرتفع.
اما الطالبة الحاصلين على اقل من  153درجة يكون تكيفهم ضعيف.
عرض وتحليل النتائج:
الجدول رقم ()2
درجة التكيف الدراسي
الدرجة الكلية درجة التكيف درجة التكيف
التكيف
االجتماعي
النفسي
الدراسي
التكيف المدرسي
61.30
64.13
60.11
196.35
التالميذ ذوي الصفة
العادية
56
55.82
54.23
87.81
التالميذ ذوي وصم
الرسوب
اشارت نتائج التحليل اإلحصائي المتحصل عليها إلى ان متوسط درجات التكيف الدراسي لدي الطلبة الذين
ال يعانون من وصم الرسوب هو  196.35وهو اعلى من الوسط النظري لمقياس التكيف الذي اتفق عليه
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المحكمون انه  153اما الطلبة الذين يعانون من وصم الرسوب فقد بلغ متوسط درجاتهم  87و هو اقل من
آ
الوسط النظري ،وجاءت النتائج موزعة على محاور المقياس كاالتي :
حيث بلغ متوسط درجات التكيف الدراسي لدى التلميذ ذوي وصم الرسوب  54.23مقارنة بالتالميذ العاديين
الذين بلغ متوسط دراجات التكيف الدراسي عندهم 60.11
اما درجات التكيف النفسي لدى التلميذ ذوي وصم الرسوب  55.82مقارنة بالتالميذ العاديين الذين بلغ
متوسط دراجات التكيف النفسي 64.13
كذلك درجات التكيف االجتماعي لدى التلميذ ذوي وصم الرسوب  56مقارنة بالتالميذ العاديين الذين بلغ
متوسط دراجات التكيف االجتماعي.61.30
قائمة المراجع
محمد خالد( ،)1982تربية المتفوقين ً
عقميا في البالد العربية ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس.
الطحان،الطاهر ،محمد سليم ( ،)1988الفروق في التكيف اال كاديمي بين المتف وقين وغي ر المتفوقين من طلبة بالجامعة االردنية الذكورواإلناث في التخصصات المختلف ة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية ،كلية التربية.
حامد زهران( ،)1987علم نفس النمو الطفولة والمراهقة ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر.D.Pierre (Male). Psychothérapie de l’adolescent. Paris 1980.P.5 et 6
Goffman, Erving(1963): STIGMA Notes on the Management of Spoiled Identity, Published by the
Penguin Group, England
e.g., Crocker, Major, & Steele)1998(; Croizet & Martinot, 2003 ; Steele, Spencer, & Aronson, 2002).
استبان التكيف للحياة الجامعية
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القطب المينائي طنجة المتوسطي واستراتيجية اعادة التموقع في مضيق جبل طارقا
د:عليبو لربح كلية االداب والعلوم االنسانية ،تطوان-المغرب
ذ :الرواص بدرالدين طالب باحث في سلك الدك توراه
The Tangier Mediterranean port and the relocation strategy in the Strait of
Gibraltar
 Ali BoulerbahBadreddine Rouass
University Abdelmalek Essaadi -Tetouan- Morocco
مقدمة:
اصبحت الموانئ في الفترة المعاصرة مشاريع اقتصادية حاسمة في تقوية االقتصاديات الوطنية والرفع من
قدراتها التنافسية .والبحث عن تموقع في شبكة التجارة العالمية ،لتوفير قيم مضافة وتنشيط القطاعات
االقتصادية المحلية ،وفتح افاق واعدة للساكنة المحلية ،وتنمية المجاالت الترابية الهشة .ويعتبر مينائي
الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسطي من اهم الموانئ المتوسطية اللذان يسهران على تنشيط المالحة بمضيق
جبل طارق.وإذا كان ميناء الجزيرة الخضراء اهم ميناء إسباني ،ورائد المالحة التجارية في حوض البحر البيض
المتوسط ،فإن إنجاز ميناء طنجة المتوسطي ،كمشروع استراتيجي مينائي مغربي ،بجوار ميناء مدينة سبتة
المحتلة على مضيق جبل طارق ،يهدف إلى تفعيل السياسة المينائية ،من اجل تطوير النظام المينائي
الوطني ،من خالل الرفع من القدرات التنافسية للموانئ المغربية امام الموانئ االسبانية خاصة ميناء الجزيرة
الخضراء ،واحتكار جزء من تجارة الحاويات العابرة لمضيق جبل طارق .وبديال اقتصاديا حديثا ،لمسار متعثر
وفاشل لمفاوضات سياسية بين المغرب واسبانيا .كما يجسد البعد المتوسطي للمغرب من خالل البحث عن
تموقع جديد في حوض البحر االبيض المتوسط انسجاما مع السياسة المتوسطية ،وهذا ما سيساهم في إنعاش
الحركة التجارية بالضفة الجنوبية من الحوض المتوسطي ،والبحث عن تموقعجديد للمغرب في مضيق جبل
طارق الذي يعرف تطورا مستمرا في ظل عولمة التجارة البحرية.
اوال :موقع المغرب االستراتيجي على مضيق جبل طارق :معبر دولي عبر التاريخ للتجارة العالمية
وللحضارات االنسانية القديمة:
.1موقع المغرب االستراتيجي في حوض البحر االبيض المتوسط وعلى مضيق جبل طارق :يقع المغرب في
وضعية جيوسياسية متميزة واستثنائية على حوض البحر االبيض المتوسط .هذا الحوض الذي شكل "العمود
الفقري لمنظومة متوسطية منعزلة نسبيا عن المراكز الحضارية االخرى في جنوب شرق اسيا ،تشبه إلى حد
االن المنظومة العالمية الحديثة ،التي تشكلت منذ عهد النهضة االوروبية ،وانتشرت مظاهرها كانتشار التبادل
التجاري ،والثروة التجارية (امين ،سمير ،ياشير ،فيصل ،1988،ص.)08 :إضافة إلىظهور قوى بحرية عظيمة
اهمها بريطانيا التي كونت اسطوال بحريا اساسه السفن التجارية ،وتعاظمت اهمية االستراتيجية مع فتح قناة
السويس سنة 1869م(اريسون ،سارة ،2005،ص.)213 :
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لقد حاول الجغارفة منذ العصر القديم ،إبراز خصائص الحوض المتوسطي ،وضبط مساحته وتعيين حدوده.
حيث انطلقت المحاوالت العلمية مع ارسطو في القرن  07قبل الميالد الذي اشار إلى البحر ،حين اكد ان
الماءاصل كل اشكال الحياة .وفي العصر الوسيط ،تمكن الجغارفة المسلمين من وضع حدودا جغرافية دقيقة
للبحر المتوسط وخبروا سواحله ،كما ضبطوا اماكن اتساعه وضيقه بالقياس" :عرض هذا البحر يختلف ،فاما
اول خروجه من البحر االعظم ما بين جزيرة طريف وقصر مصمودة ،فعرضه خمسة فراسخ وهو اضيق
مكان وهو اخر الزقاق .اما عرضه ما بين سبتة والجزيرة الخضراء فثمانية فراسخ وهو اخر الزقاق ،وعرضه
مابينمالقةوبادس ثالثون فرسخا ،وما بين المرية ووهران خمسون فرسخا".1
كما ّ
شكل إشراف المغرب على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق اساس موقعه االستراتيجي ،وبؤرة
االهتمام بساحليه المتوسطي واالطلسي ،المطلين على مضيق جبل طارق في اقصى غرب البحر االبيض
المتوسط ك قناة ضيقة مضغوطة بين الساحلين اإليبيري شماال والساحل المغربي جنوبا ،تربط بين البحر
االبيض المتوسط والمحيط االطلسي .كما استفاد المغرب من التحوالت التاريخية التي عرفتها سواحله
المتوسطية واالطلسية في العصر الحديث ،إذ ارتقت اهميتها تدريجيا في إطار المبادرة البرتغالية إلى
اك تشاف المجال االطلسي ،كمرحلة اولى نحو تاسيس تجارتها مع الهند الشرقية والغربية(اميلي حسن،2011،
ص.)20:
لقد مثل المغرب إذن" ،نقطة اهتماماالتحاد االوربي ،نظرا لمجموعة من العوامل اهمها الموقع االستراتيجي
المتميز بالمجال المتوسطي والعالمي (عائشة الوردي ،2012،ص  .)02هذا الموقع حاول استثماره من اجل
خلق عالقات متوازنة مع المجتمع الدولي ،ومواكبة التغيرات السريعة التي تعرفها التجارة الدولية مع بداية
القرن  ،21إضافة إلى تحوالت طارئة في قطاع النقل البحري ،تجلت في النقل متعدد الوسائط لتلبية حاجيات
التجارة العالمية ،وظهور انماط جديدة من النقل البحري مثل تجارة الحاويات التي انتشرت في الواليات
المتحدة االمريكية منذ نهاية الخمسينات ،والتي اخضعت ارباب السفن لصيانة اساطيلهم ،وإعادة تهيئة
الموانئ ،ووضع خطوط نقل بحرية خاصة بالمسافنة ،تسهر على تنشيطها شركات نقل ضخمة.
خصائص مضيق جبل طارق معبر دولي للتجارة العالمية :يقع مضيق جبل طارق في اقصى القسم الجنوبي
الغربي من حوض البحر االبيض المتوسط .ويمتد على طول مسافة 23ميال بحريا ،وعرض 24ميل.ويمتد
المضيق في مدخله الغربي ،بين راس الطرف االغر TRAFALGARفي الضفة الشمالية اإلسبانية ،وراس
"اسبارطيل" 2في الضفة المغربية الجنوبية.
لقد صار مضيق جبل طارق محورا حاسما لتنشيط المبادالت التجارية ،وتامين العبور بين الشرق والغرب،
ومجاال متوسطيا وفضاءا للتجمعات العسكرية ،التي ظهرت إبان االستعمار الفرنسي واإلسباني ،ومجاال
للتنافسالبحري بين القوى االستعمارية خاصة بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عقد سنة  1906الذي ساهم في

 -1الفرسخ يساوي ثالثة اميال ،والمرحلة تساوي ثالثين ميال.
 - 2راس اسبارطيل راس صخري يطل على مضيق جبل طارق في ضفته الجنوبية .يقع غرب مدينة طنجة في اقصى الشمال
الغربي من المغرب.
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تقسيم سواحل المضيق بين اإلمبراطوريات االستعمارية خاصة الفرنسية واإلسبانية والبريطانية .وفي هذا
اإلطار يجب اإلشارة إلى ان الممرات التجارية الدولية مثل قناة السويس ومضيق جبل طارق ،صارت تشكل
حلقة وصل بين المحاور التجارية البحرية القديمة الرابطة بين الشرق والغرب .كما يتميز المضيق بتعدد
مخاطر اإلبحار فيه ،خاصة مدخله الغربي عند القدوم من المحيط االطلسي ،نظرا لوجود رياح قوية ينتج عنها
حركة بحرية قوية تشكل خطرا على السفن الصغيرة ،ويحول دون عبور السفن بين الضفتين من جهة،
والخروج نحو المحيط االطلسي).(Marie,Nora, 2009 , p.01ولهذا فإن السفن العابرة للمضيقتضطرعند
بلوغها للجزء الغربي من المضيق ،إلى اإلنتظار داخل بعض المرافئ االمنة حتى تتحسن االحوال
الجوية(الدحاني ،عبد اإلاله  ،2004،ص.)29 .
يمكن القول إن ورغم الرياح القوية عند جزء المضيق الغربي ،التي تعتبر من اهم اإلرغامات الطبيعة التي
تميز مضيق جبل طارق ،والتي تؤثر سلبا على المالحة في المضيق ،والتي تتطلب تجهيزات تكنولوجية تسمح
بالتخفيف من اثارها خاصة وسائل االتصال والتدخل السريع .لكن رغم ذلك نجح مضيق جبل طارق في
تجاوز العراقيل الطبيعية واإلنخراط في شبكة الطرق البحرية،وغدا ممرا بحريا من اهم الممرات البحرية في
العالم ،التي تربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ،بفضل موقعه االستراتيجي ،ووجود شركات نقل
عمالقة ،وظهور موانئ ضخمة ذات معايير دولية ،ليصبح محطة استراتيجية لخدمة عولمة التجارة
الدولية.فكيف تحول من ممر بحري إلى محطة بحرية معولمة .وماهي تجليات العولمة في التجارة البحرية
بمضيق جبل طارق؟
مضيق جبل طارق :من ممر بحري دولي الى محطة لخدمة عولمة التجارة الدولية :لقد صار المضيق محطة
خدمات العولمة ،حيث ان ارباب النقل الدوليين الذين اعتادوا تنشيط النقل عبر مينائي جبل طارق والجزيرة
الخضراء ،ومجاال بحريا للتخزين وإعادة التوزيع الحاويات العالمية ،ومجاال النشطة التموين ،إذ صاراول
منطقة في حوض البحر االبيض المتوسط في تموين السفن والتزود بالوقود ،ومرفقا ضروريا للصيانة البحرية(,
.)Mareï Nora، 2012 p : 05
الجدول رقم :1توزيع نسبة السفن العابرة لمضيق جبل طارق حسب الصنف سنة 2015
2016
2015
نوع السفن
32,3
31 .4
سفن العبور الخاصة بالمسافرين
18,8
19.4
الحاويات
2,9
3.1
ناقالت بترول
8,1
7.9
ناقالت الكيماويات
3,0
3.0
ناقالت الغاز
10,7
11.3
نقل البضائع غير المعباة
12,3
14.2
سفن نقل بضائع متنوعة
اصناف اخرى
6,4
4.6
100%
%100
المجموع

المصدر :وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك .التقرير السنوي النشطة مركز المراقبة الترابية البحرية بمدينة
طنجة.
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من خالل الجدول رقم  01نالحظ ان مضيق جبل طارق قد عرف عبورعدد مهم من السفن بلغ في مجملها
 100الف سفينة سنويا ،اهمها سفن العبور التي تسهر على تنشيط العبور بين موانئ المغرب وإسبانيا ،وسفن
الحاويات التي تعمل على تنشيط المسافنة بفضل وجود سفن وشركات عمالقة مثل الشركة النرويجية
االمريكية مايرسكسياالند.SealandMaersk
االستراتيجية المينائية واالقطاب المينائيةالمتخصصة :االستراتيجية الوطنية إلصالح الموانئ سياسة عمومية
في قطاع الموانئ ،تهدف إلى إصالح النظام المينائي المغربي ،وتحقيق رؤية استراتيجية مستقبلية ،الرامية إلى
إنشاء موانئ ضخمة ومتخصصة ،بمعايير دولية ،فعالة ومحفزة للتنافسية االقتصادية الوطنية ،ومحركة
للتنمية الجهوية .وقد استهدفت االستراتيجية المينائية إنشاء اقطاب مينائية،بالسواحل المغربية ،التي تشكل
تجمع حي و اقتصاديا واستراتيجيا لموانئ جهة او منطقة ماحول ميناء واحد او عدة موانئرئيسية (وزارة التجهيز
والنقل واللوجستيك :اإلستراتيجية الوطنية للموانئ في افق سنة  .2030ص)22:مندمجة مع مرامي الجهوية
الموسعة ،وقادرة على الرفع من القدرات التنافسية للنظام المينائي المغربي ،ومؤهلة للتنافس مع الموانئ
الدولية االخرى ،وقابلة للتكيف مع التحوالت التي تعرفها التجارة البحرية العالمية في ظل العولمة ،وتاهيل
االقتصاد الوطني لمواكبة التطورات التي يعرفها االقتصاد العالمي مع تطبيق اتفاقيات التبادل الحر .كما تشكل
هذه االقطاب بدائل واقعية النماط العالقات بين المجاالت الترابية والموانئ من جه ة ،وإعادة االهتمام بالموقع
االستراتيجي الذي يلعب دورا مهما في وضع الموانئ كاليات اقتصادية للتموقع خاصة في مضيق جبل طارق
ك ثاني محور بحري عالمي يربط بين القارات االربع ،ويربط بين المحور البحري االمبراطوري الشرقي ،والمحور
االطلسي الغربي .واثناء قراءتنا للخريطة رقم  02تم إنشاء ستة اقطاب مينائية متخصصة ومتكاملة فيما بينها،
حيث سيسهر القطب الجنوبي الذي يتزعمه ميناء الداخلة على تمتين العالقات التجارية مع دول افريقيا .اما
قطب دكالة الذي يتزعمه ميناء اسفي سيتكلف بتصدير الخامات ،وقطب الدار البيضاء بتصدير المواد
الفالحية والصناعية ،وتامين الخطوط البحري العابرة للمحيط االطلسي.ويراهن المغرب على تطوير القطب
المينائي الشمالي الغربي الذي يتزعمه القطب المينائي طنجة المتوسطي الذي يوجد في موقع استراتيجي على
مضيق جبل طارق ،وبمحاذاة مدينة سبتة المحتلة ،من اجل امتصاص إشعاع المدينة االقتصادي ،ومحاربة
نشاط التهريب ،واحتكار جزء من نشاط مسافنة الحاويات في مضيق جبل طارق ،ومنافسة ميناء الجزيرة
الخضراء كميناء رائد في النظام المينائي اإلسباني ،وتطوير العالقات التجارية عبر خطوط بحرية منتظمة مع
االتحاد االوروبي ودول حوض البحر االبيض المتوسط.
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الخريطة رقم :1
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توزيع االقطاب المينائية وفق االستراتيجية المينائية في افق سنة 2030

المصدر  :عمل شخصي اعتمادا على خريطة التقسيم اإلداري للمغرب لسنة 2016
ثانيا :دراسة انشطة ميناء الجزيرة الخضراء والميناء المتوسطي وابراز مظاهر التكامل والتنافس بينهما:
مكونات القطب المينائي طنجة المتوسطي :يجسد المركب المينائي طنجة المتوسط صورة واضحة للتحوالت
االقتصادية التي يعرفها المغرب ،والتي تسير نحو اإلصالح والتقدم واالنفتاح الجاد والمربح على اساس قاعدة
(رابح – رابح) ،والرهانات التي يامل تحقيقها عبر تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيك ،والرفع من
المستوى التنافسية ،خاصة مع اثار التحوالت الدولية والعولمة والشراكة ،واالنفتاح على المحيط الدولي،
واالنخراط في مسلسل العولمة والتجارة الدولية وتجسد الخيارات االستراتيجية الوطنية على اعلى مستوى .كما
يعتبر مشروعا استراتيجيا ،للتموقع في مضيق جبل طارق ،واحتكار جزء من تجارة الحاويات في حوض البحر
االبيض المتوسط الذي ظلت تحتكره الموانئ اإلسبانية خاصة ميناء الجزيرة الخضراء .لذلك فإن اي غياب
لمشروع مينائي مغربي خاصة على المناطق الحدودية المتوسطية ،سيسمح للجارة اإلسبانية في االستمرار في
الهيمنة على التجارة البحرية بمضيق جبل طارق ،خاصة فيما يتعلق بمسافنة الحاويات التي تعتبر رائدة
النظام المينائي اإلسباني بمضيق جبل طارق ومحور الجزيرة الخضراء-طنجة-الدار البيضاء .وهو ما كان من
شانه ان ُي َ
بقى القطاع المينائي المغربي خاضعا للتبعية عوض ان يكون عنصرا مبادرا ومحركا لالقتصاد الوطني.
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من خالل التصميم رقم  01يتكون القطب المينائي طنجة المتوسطي من عدة مكونات اهمها :الميناء
المتوسطي االول الذي تاسس سنة  ،2007والذي يتكون من عدة ارصفة اهمها رصيف الحاويات ورصيف
البضائع الغير
المعباة  ،Vracورصيف السيارات الصناعية ،ورصيف المسافرين ،ورصيف المحروقات .اما الميناء
المتوسطي الثاني الذي افتتح سنة  ،2019فيتكون من ارصفة اهمها رصيف الحاويات .من هنا يمكن القول إن
القطب المينائي طنجة المتوسطي ميناء ضخم متخصص في مسافنة الحاويات وفق توجهات االستراتيجية
الوطنية للموانئ .فماهي ح جم االستثمارات المرصودة للقطب المينائي طنجة المتوسطي؟
الجدول رقم  :2تطورحجم اإلستثمارات المرصودة في الميناء طنجة المتوسطي مابين  2015و 2017بمليار
درهم
2017
2016
2015
السنوات
93
85
80
الجزيرة الخضراء
88
64
50
الميناء طنجة المتوسطي
Source : www.tmpa.ma /Rapport-dactivités-TMPA consulté le :14-06-2018:
23-10-2017http://www.apba.es/fr/estatistique.consulté le:
من خالل الجدول رقم  02نالحظ ان االستثمارات المرصودة للمينائين تباينتا من ميناء الخر من سنة
الخرى ،حيث شكلت اعلى ارتفاع لها سنة  2017بفضل ارتفاع الطلب على الخدمات المينائيةبالمينائيين ،و
ظهور شركات عمالقة للنقل البحري إلستغالل االرصفة الخاصة بمسافنة الحاويات اهمها شركة الكورية هانجين
والنرويجية مايرسك .لكن ما يالحظ ان االستثمارات المرصودة بميناء الجزيرة الخضراء ما زالت مرتفعة ،وذلك
راجع إلى رغبة الوكالة المينائية لخليج الجزيرة الخضراء إلى الرفع من القدرات التنافسية للميناء ،وتوسيع
مساحة االرصفة الخاصة بالحاويات  ،ليستمر في احتكار المسافنة في مضيق جبل طارق ،خاصة وان الشطر
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الثاني للقطب المينائي طنجة المتوسطي ،سينطلق في العمل سنة  2019مما سيشكل عنصر قوة لتقوية
القدرات المينائية للقطب المينائي طنجة المتوسطي.
الشطر االول من القطب المينائي طنجة المتوسطي اول منصة
الصورة رقم :1
لوجيستسكية في افريقيا

تبين الصورة االرصفة المكونة للشطر االول من القطب المينائي طنجة المتوسطي وهي رصيف
الحاويات على اليمين ،ورصيف السيارات في الوسط ،ورصيف البضائع المختلفة .الصورة بعدسة
الطالب الباحث الرواص بدر الدين ()2016-06-23
ميناء الجزيرة الخضراء رائد النظام المينائي االسباني وسيد مضيق جبل طارق :يعتبر ميناء الجزيرة الخضراء
اول ميناء في إسبانيا،واهمها في حوض البحر االبيض المتوسط ،وفي مضيق جبل طارق ،حيت كان ميناءا
صغيرا في بداية القرن التاسع عشر ،لكنه سرعان ما سيعرف تطورا سنة  1965في إطارسياسة تنمية االقطاب
الصناعية التي نهجها الرئيس فرانكو .فبرز ميناء الجزيرة الخضراء كميناء ذات اهمية وطنية ،وتم إنشاء القطب
الصناعي الجديد في الميناء قبالة صخرة جبل طارق ،وعهدت الحكومات اإلسبانية المتعاقبة بنشر معامل
ومشاريع البنية التحتية لربط الميناء بالشبكة االقتصادية االسبانية.ومع تطور تجارة الحاويات في مضيق جبل
طارق ،صار ميناء الجزيرة الخضراء اول مينائي إسباني في مسافنة الحاويات ،ومن الموانئ الخمسة في النظام
المينائي االوروبي إلى جانب الميناء اإليطالي جاوتاورو ،والهولندي روتردام ).)Marie, nora,2008, p :05
مظاهر التكامل والتنافس بين ميناء الجزيرة الخضراء والميناء المتوسطي :يعتبر ميناء الجزيرة الخضراء
ميناءا اسبانيا رئيسيا في حوض البحر االبيض المتوسط ،راكم تجارب طويلة في تطوير الخدمات المينائية ،كما
ان الميناء يشكل رهان الدولة االسبانية للتحكم في مضيق جبل طارق ،والهيمنة على النقل البحري بحوض
البحر االبيض المتوسط .في حين يعتبر القطبالمينائي طنجة المتوسطي ميناءا ضخما حديث العهد ،لكنه
يظل الرهان االستراتيجي للمغرب كبديل اقتصادي قريب من ميناء مدينة سبتة المحتلة ،واحتكار جزء من
نشاط الحاويات العابرة لمضيق جبل طارق ،والية لخلق تنافسية مستقبلية على مستوى الخدمات البحرية.
الجدول رقم  :3تطور الرواج التجاري بمينائي طنجة المتوسطي والجزيرة الخضراء سنة  2017بمليون طن
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2017
الموانئ
102.3
الجزيرة الخضراء
50
طنجة المتوسطي
23-10-2017Source:http://www.apba.es/fr/estatistique.consulté le:
www.tmpa.ma /Rapport-dactivités-TMPA-consulté le :10-07-2018
من خالل الجدول رقم  03نالحظ ان الرواج التجاري يتباين حسب المينائين ،حيث يبلغ  102.3مليون
طن بميناء الجزيرة الخضراء ،وهو رقم يجسد تراكم تاريخي لميناء رائد منذ الستينات ،في حين يبلغ حجم
الرواج المينائي في ميناء طنجة المتوسطي  50مليون طن .الذي ما زال يجتهد سنة بعد اخرى ،للرفع من حجم
رواج التجاري ،واستقطاب شركات اخرى التي ستساهم في شحن كميات اخرى من البضائع ،وهذا يعني ان
الرواج التجاري ما زال مرتفعا في الميناء االسباني ،نظرا الرتفاع حجم البضائع المشحونة به من جهة  ،وتزايد
حجم الحاويات  ،وهذا ما سنالحظه في الجدول التالي.
الجدول رقم  :4تطور عدد الحاويات بميناء طنجة المتوسطي مابين 2011و  2018بمليون حاوية
2017
2016
2015
4.975.787,00
4.801.122,00
4.201.421,00
الجزيرة الخضراء
3.300.000
2.832.308
2.838.883
طنجة المتوسطي
Source : www.tmpa.ma /Rapport-dactivités-TMPAconsulté le :14-06-2018
من خالل الجدول رقم  04يالحظ ان ان عدد الحاويات عرف تطورا في ميناء الجزيرة الخضراء ،إذ ارتفع
العدد من اك ثر من  04ماليين حاوية سنة  2014إلى  4.975.787,00حاوية سنة  ،2017وذلك بفضل عمليات
التوسعة التي قامت بها الوكالة المينائية لخليج الجزيرة الخضراء .في حين بلغ ارتفع عدد الحاويات بميناء
طنجة المتوسطي من  03مليون حاوية سنة  2014إلى  3.300.000حاوية سنة  .2017ويجب التذكير إلى ميناء
الجزيرة الخضراء قد راكم تجربة مينائية منذ سنة  ،1965في حين تمكن القطب المينائي طنجة المتوسطي في
ظرف  12سنة في بلوغ إلى اك ثر من  03مليون حاوية ،وسيرتفع في حلول سنة  2020إلى اك ثر من  09مليون
حاوية ،وهذا ما يثير مخاوف المسؤولين في ميناء الجزيرة الخضراء.
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الرصيف الجديد لنشاط الحاويات بميناء الجزيرة الخضراء

رصيف جديد لنشاط الحاويات بعد عملية التوسعة التي عرفها ميناء الجزيرة الخضراء إبان انطالق
عمل القطب المينائي طنجة المتوسطي .الصورة بعدسة الطالب الباحث الرواص بدر الدين بتاريخ :
03- 07 -2019
الجدول رقم  :5نشاط العبورمن مينائي طنجة المتوسطي والجزيرة الخضراء مابين سنة  2014و2017بااللف
2017
2016
2015
الميناء
2.829,62
2 720 746
2 399 002
طنجة المتوسطي
الجزيرة الخضراء-ميناء طنجة
118.394.00
109.535,00
127.126,00
المتوسطي
130.263.00
146.495.00
132.342.00
الجزيرة الخضراء  -سبتة
Source : http://www.tmpa.ma/connexions-maritimes/consulté le :14-06-2018
http://www.apba.es/fr/estatistique.consulté le: 2017-12-23
من خالل الجدول رقم  ،05نالحظ ان حركة العبور بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسطي قد
تراجعت من  2.000.363سنة  2014إلى  130.263.00مسافرا سنة  .2017مقابل ذلك ،فقد عرفت حركة العبور
بين ميناء طنجة المتوسطي وموانئ إسبانيا تطورا ،إذ ارتفعت من  2164 798سنة  2014إلى 2.829,62سنة
 .2017ويعود ذلك إلى االتفاقيات التي ابرمها ميناء طنجة المتوسطي مع ميناء الجزيرة الخضراء وموانئ
إسبانية ،مثل ميناء برشلونة وقادس وموتريل .كما ساهم نمو نشاط العبور السياحي ما بين ميناء طنجة وميناء
طريفة ،وبين ميناء طنجة المدينة وميناء جبل طارق في تقليص نشاط العبور.
الجدول رقم  : 6عدد السفن التي رست بميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسطي مابين سنة  2013و2017
2017
2016
2015
2014
الميناء
2.450,00
2.428,00
2.270,00
2.099,00
الجزيرة الخضراء
14380
13990
12300
11900
طنجة المتوسطي
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Source :http://www.apba.es/fr/estatistique.p : consulté le: 2017-12-23
www.tmpa.ma /Rapport-dactivités-TMPA-consulté le : 10-07-2018
ومن خالل الجدول رقم  06يتبين ان نشاط الرسو بميناء الجزيرة الخضراء قد عرف بدوره تراجعا من 2.099
سفينة سنة  2014إلى  2.450سفينة سنة  .2017بينما عرف ميناء طنجة المتوسطي نموا من  11900سفينة سنة
 2014إلى  14380سفينة سنة  .2017ويعود ذلك إلى تراجع عدد سفن الحاويات التي تعتبر من السفن اال ك ثر
رسوا في موانئ مضيق جبل طارق ،والتي صارت ترغب في الرسو في ميناء طنجة المتوسطي منذ سنة 2007
لالستفادة من انخفاض تكلفة ومدة الشحن ،خاصة بعد االزدحام الذي صار يعرفه ميناء الجزيرة الخضراء ،إذ
اضطر إلى توسيع ارصفة الحاويات على حساب البحر ،لكن رغم عمليات التوسعة وإعادة اإلنتشار ،فقد صار
الميناء اك ثر اك تظاظ وتلوثا ،وضجيجا ،وتزايد عدد المناهضين للوضعية البيئية المزرية التي اصبح يعيشها
ميناء الجزيرة الخضراء.
الجدول رقم  :7تطور عدد السيارات الصناعية المشحونة من ميناء طنجة المتوسطي والجزيرة الخضراء مابين
 2014و2017
2017
2016
2015
2014
الموانئ
371.000
320.000
260.000
250.000
طنجة المتوسطي
56.313
57.058
23.098
270.000
الجزيرة الخضراء
Source : http://www.tmpa.ma/connexions-maritimes/consulté le :14-06-2018
http://www.apba.es/fr/estatistique.consulté le: 2017-12-23
يتبين لنا من خالل الجدول رقم  ،07ان ميناء الجزيرة الخضراء قد عرف تراجعا على مستوى شحن السيارات
الصناعية نحو مينائي طنجة المتوسطي وسبتة ،إذ انخفض من 270.000سيارة سنة 2014إلى  56.313سيارة
سنة  . 2017ومقابل ذلك ،عرفت مسافنة السيارات الصناعية بميناء طنجة المتوسطي ارتفاعا من 250.000
سنة  2014إلى  371.000سيارة سنة  . 2017ويعود ذلك االرتفاع إلى عدد السيارات الصناعية المعالجة في
الميناء المتوسطي والتي هي من إنتاج مصنع رونو الذي احتفل سنة  2017بإنتاجه لمليون سيارة،ومعالجة
الميناء للسيارات العابرة خاصة بعد فتح خط بحري سنة  2017بين ميناء طنجة المتوسطي وميناء فيغو في
اقصى الشمال الشرقي اإلسباني ،3والذي سيعمل على تامين سالسل التموين من السيارات الصناعية الموجهة
نحو اوروبا الغربية .كما تم ربط الميناء طنجة المتوسطي سنة  2016بالخط البحري الرابط بين الهند واوروبا،
حيث سيسهر الميناء المتوسطي على استقبال سفن ضخمة متخصصة في لنقل السيارات الصناعية ( (car
 ،carrierوتنشيط مسافنتها؛ ومنها :سيارات من نوع هيونداي الكورية وسيارات  G.M.Cاالمريكية نحو
االسواق الخليجية.

-3هذا الخط الجديد ستسهر على تامينه الشركة االسبانية للنقل البحري سواردياز SUARDIAZوذلك بتامين الخط البحري
مرتين في االسبوع ،وتوفير سفينتين مختصة في شحن االليات ذات قدرة استيعابية لحمل  1000سيارة و 40شاحنة
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تطور شبكات الربط البحري بين ميناء طنجة المتوسطي والعالم مابين سنة  2013و2018

المبيان رقم :1

278
248

240

223

188

143

161

170

174

203

176
120

90

74

70

63

60

56

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Source : http://www.tmpa.ma/connexions-maritimes/consulté le: 22-06- 2018
من خالل المبيان رقم  01نالحظ ان عدد خطوط الربط البحري بين ميناء طنجة المتوسطي والعالم قد
عرفت ارتفاعا من  176بلدا وميناءا سنة  2013إلى  278بلدا وميناءا في منتصف سنة  .2018هذه الخطوط
ستساهم في ربط القطب المينائي طنجة المتوسطي باضخم موانئ العالم ،وبالتالي استقطاب شركات جديدة
للعمل والرسو في الميناء المتوسطي .وهذا ما سيسمح للقطب المينائي من احتالل مرتبة مهمة ضمن الموانئ
االربعين اال كبر ضخامة في العالم.
نتائج وتوصيات:
إن دراسة مقارنة بين مينائي طنجة المتوسطي والجزيرة الخضراء ،تهدف إلى إبراز نوع العالقة التي تربط
المينائين الموجودين في نفس المحور التجاري البحري الرابط بين الشرق والغرب بمضيق جبل طارق .وقد
خلصنا إلى ان العالقة لم تبلغ بعد إلى عالقة تنافس حقيقي ،بل تنافس في بعض االنشطة المينائية مثل
نشاطعبور المسافرين ونشاط النقل الدولي البري  ،transportinternational routiéreوتعاون على مستوى
مراقبة المضيق .لكن مازال ميناء الجزيرة الخضراء ذا تاريخ في مي دان الخدمات المينائيةوالبحرية ،الذي ترتكز
انشطته على تجارة المسافنة خاصة الحاويات ،4وتمكن بفضل هذه التجارة من التفوق على الموانئ اإليطالية.
ومازال الميناء يحتكر الرواج التجاري بمضيق جبل طارق .كما ان دراسة تطور عدد السفن التي رست بميناء

 -4تمكنت شركة مايرسك Maerskعبر استراتيجتها االفقية من تغطية كاملة للنشاط المينائي بحوض البحر االبيض المتوسط،
بحيث ان المناطق اللوجيستيكية وضعت على اهم المحاور التجارية العالمية شرق-غرب-هذا الموقع إلى جانب موقع الميناء
طنجة المتوسطي في مركز العبور الدولي المتوسطي ،جعل كل سفن الحاويات ال تنحرف عن المحور شرق – غرب وبالتالي
المشاركة في النشاط الدائري لهذ المحور الدائري.
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الجزيرة الخضراء ،تبين تراجعا نسبياغير معلن الهمية تجارة الحاويات التي كانت تشكل العمود الفقري لميناء
الجزيرة الخضراء؛ ولهذا فإنشاء ميناء طنجة المتوسطي المتخصص في المسافنة بالضفة الجنوبية من مضيق
جبل طارق ،سيؤثرسلبا على الرواج التجاري بالموانئ االسبانية ،خاصة عندما سيفتتح الشطر الثاني من
القطب المينائي سنة  .2019كما ساهم القطب المينائي طنجة المتوسطي في الرفع من االستثمارات الموجهة
لتنمية النشاط االقتصادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي اصبحت تشكل ثاني اكبر وجهة استثمارية
بالمغرب للرساميل العالمية.كما ساهم القطب المينائي طنجة المتوسطي في تحسين مرتبة المغرب ضمن
شبكات االتصال الدولية ،بعدما ارتفعت عدد خطوط الربط البحري بين ميناء طنجة المتوسطي والعالم من
 176بلدا وميناءا سنة  2013إلى  278بلدا وميناءا في منتصف سنة .2018
إن استمرار القطب المينائي في التطور للتموقع التدريجي في مضيق جبل طارق ،يقتضي الرفع من جودة
الخدمات المينائية على مستوى الزمن والتكلفة ،والقدرة على استقطاب الشركات العالمية الرائدة في النقل
البحري ،لالستثمار في القطب المينائي ،كما ان عملية العبور في فترة الذروة الصيفية يجب ان يتم تسخير
طاقم بشري ولوجستيكي ،قادر على تلبية حاجيات العابرين ،خاصة وان ميناء سبتة المحتلة يبذل مجهودا
الستقطاب العابرين من الضفتين ،من خالل خفض تذاكر العبور ،ومنح امتيازات للمسافرين من جهة،
وخفض زمن الرحلة ،وتوفير الخدمات االساسية للمسافرين.
قائمة المراجع:
امين ،سمير ،ياشير ،فيصل ،1988 ،البحر المت وسط في عالمنا المعاصر .ترجمة ظريف عبد هللا .مركز دراسات الوحدةالعربية.
اريسون ،سارة ، 2005،االك تشاف والمالحة البحرية في العصر الوسيط .سلسلة عالم المعرفة .العدد  .314المجلس الوطنيللثقافة والفنون واالداب .الكويت.
اولوين (كارلين) ( :)1996اقتصاديات النقل البحري .دراسة تحليلية عن العالقة بين النقل البحري والتجارة الخارجية .ترجمة(مختار السويفي) .الطبعة االولى .دار المصرية اللبنانية .بيروت
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دور السياسة النقدية في ضبط معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة 2016 -1990
The role of monetary policy in controlling inflation rates in Algeria during the period
1990-2016
ا .كديدة امال ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة -الجزائر
د .سمير بوختالة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة -الجزائر
مقدمة:
مشكلة الدراسـة:
يعتبر التضخم ظاهرة نقدية من اهم الظواهر التي اثارت الجدل والنقاش حولها ،تصيب العديد من
اقتصاديات الدول سواء البلدان النامية او المتقدمة ،وهذا كلما توفرت اسباب نشوء هذه الظاهرة ولتحقيق
االهداف يتطلب سياسة اقتصادية التي تعبر عن السياسات والقوانين والتنظيمات المتبعة في المجال
اإلقتصادي بهدف المحافظة على التوازن العام للدولة وذلك بخفض التضخم والمحافظة على توازن ميزان
المدفوعات وإستقرار العملة والبحث عن التوظيف الشامل إال ان تحقيق هذه االهداف ال يكون باالمر السهل
وذلك نظرا لتعارض اهداف السياسة اإلقتصادية ،وتعتبر السياسة النقدية من اهم السياسات االقتصادية التي
تعنى بتحقيق االستقرار االقتصادي والتوازن االقتصادي العام ،والتي اخذت مكانة هامة بين السياسات
االقتصادية االخرى ،لقدرتها على الثاثير على مجموعة من المتغيرات االقتصادية وعلى االداء االقتصادي ككل
بغية تحقيق اهداف السياسة االقتصادية الكلية والذي من بينها تحقيق استقرار في المستوى العام للسعار
من خلل خفض معدالت التضخم وهذا باستعمال االدوات الكمية والكيفية للسياسة النقدية.
وباعتبار الجزائر ضمن الدول التي تسعى بكل الطرق لتحقيق تنمية شاملة في مختلف الميادين وذلك
ٍ
بتوظيفها لكل ما تتوفر عليه من إمكانيات ،مؤهلت ومقومات ،فاإلقتصاد الجزائري شهد تقدم لظاهرة التضخم
ومنه السعي إلى تخفيض حدة اثرها ٍباستعمال كل الطرق واالساليب وخاصة ادوات السياسة النقدية حاولت
الدولة منذ سنة  1990معالجة هذه المشاكل ،فاتبعت سياسة نقدية باعتبارها الوسيلة المزدوجة المبذولة
لتحقيق االستقرار االقتصادي واالتجاه نحو نظام يستند إلى ميكانيزمات اقتصاد السوق باعتبار ان السياسة
النقدية هي إحدى محاور اإلصلحات االقتصادية وهي إحدى الركائز االساسية للسياسات االقتصادية التي
تمكنها من مراقبة التضخم وتنظيم سوق الصرف وتحقيق االستقرار النقدي وقد حدثت نقطة تحول على
مستوى المنظومة المصرفية في عام  1990بصدور قانون النقد والقرض الذي حاول ارساء منظومة نقدية تعمل
وفق متطلبات اقتصاد السوق او محاولة وضع نظام نقدي حديث يخدم اهداف السياسة االقتصادية والنمو
االقتصادي ،وعلى ضوء ما تم طرحة وفي ظل الجدل القائم حول العلقة بين السياسة النقدية في الجزائر
ومعدالت التضخم تبرز لنا اإلشكالية الرئيسية التالية :ما مدى فعالية السياسة النقدية في الجزائر في ضبط
معدالت التضخم خال الفترة 2016-1990؟
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اهداف الدراسـة واهميتها :تهدف هذه الورقة البحثية الى تبيان مدى اهمية السياسة النقدية في ضبط معدالت
التضخم في الجزائر مابين سنة  1990وسنة  2016خاصة في ظل دخول اإلقتصاد الوطني في سلسلة
إصلحات تمهيدا لدخول إقتصاد السوق دون الدخول في مقارنة مع الفترة السابقة لفترة الدراسة.
اما اهمية الموضوع فتنبع من االهمية البالغة لمتغيرات الدراسة حيث ان السياسة النقدية عبر ادواتها تسعى
إلى التحكم في عرض النقود وضبطه حتى ال يتجاوز معدل نمو الناتج  .والتضخم من احد اهم المؤشرات
الرئيسية التي لها تاثير على القدرة الشرائية للمواطن ومنه تاثيره حتى على اإلستقرار اإلجتماعي واالمني فضل
على ان التضخم مؤشر عن مدى تحكم الدولة في اوضاع اإلقتصاد الكلي.
فرضيات الدراسة :ولمعالجة مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التي تخدم مشكلة البحث على النحو التالي:
فعالية السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق استقرار في معدالت التضخم للقتصاد الوطني خلل فترةالدراسة؛
منهجية الدراسـة :ولمعالجة مشكلة الدراسة سوف نقوم بتقسيم هذه الورقة البحثية وفق المنهجية التالية:
المحور االول :مفاهيم حول السياسة النقدية وظاهرة التضخم.
المحور الثاني :تحليل ظاهرة التضخم في الجزائر للفترة .2016-1990
المحور الثالث :السياسة النقدية في الجزائر ودورها في ضبط معدالت التضخم.
الدراسات السابقة:
-1دراسة :العايبي منيرة ،دراسة قياسية لبعض محددات التضخم في الجزائر دراسة قياسية للفترة (-1980
 ،)2014مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي ،الطور الثاني ،تخصص :اقتصاد قياسي،
جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة .2016/2015
وقد عالجت هذه الدراسة اإلشكالية التالية:
ما مدى تاثر معدالت التضخم بالمتغيرات اإلقتصادية الكلية في الجزائر؟
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحليل واقع ظاهرة التضخم في اإلقتصاد الجزائري باإلضافة إلى محاولة بناء
نموذج يحاكي اإلقتصاد الوطني لمعرفة اثر المتغيرات اإلقتصادية على معدالت التضخم وتطبيقه على اإلقتصاد
الكلي للجزائر .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
إن معدالت التضخم تتاثر بشكل كبير بمعدل سعر الصرف ،الناتج اإلجمالي والك تلة النقدية ؛تم التوصل إلى ان افضل نموذج قياسي لمعدالت التضخم في الجزائر خلل الفترة  2014-1980إنطلقا منالمعطيات اإلحصائية الخاصة بالمتغيرات المفسرة للمتغير التابع نموذج  MA)1( .للتنبؤ بمعدل التضخم
المدى القصير؛
دالة اإلنحدار الخطي اللوغارتمي هي اال ك ثر تمثيل لدالة معدل التضخم في الجزائر. -2دراسة :طيبة عبد العزيز ،سياسة إستهداف التضخم كاسلوب حديث للسياسة النقدية –دراسة حالة الجزائر
للفترة ( ،)1994-2003مذكرة تدخل ضمن متطلبات تحضير شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ،
تخصص :نقود ومالية ،حسيبة بن بوعلي ،الشلف .2005/2004
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حاولت هذه الدراسة معالجة اإلشكالية التالية :إلى اي حد يمكن ان تساهم السياسة النقدية المنتهجة في
الجزائر للتحكم في ظاهرة التضخم ؟
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحليل مدى فعالية السياسة النقدية التقليدية وسياسة إستهداف التضخم في
تحقيق االستقرار في مستوى االسعار مع إسقاطه على حالة االقتصاد .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من اهمها:
تتعدد االهداف المنشاة للتضخم في الجزائر من اسباب مؤسساتية وهيكلية ونقدية ،حيث يمكن القضاء علاالخيرة عن طريق السياسة النقدية؛
ادى تحرير االسعار منذ  1989بصفة تدريجية إلى إرتفاع االسعار بعدما كانت تحدد اداريا لمدة ثلثة عقود(التضخم المكبوت) ،كما عملت برامج االصلح االقتصادي على تحرير اك ثر للسعار خلل الفترة 1997-1994
مما جعلها اك ثر فعالية في تخفيض معدالت التضخم في الجزائر عن طريق تطبيق سياسة نقدية إنكماشية
صارمة إبتداءا من 1994؛
 تعد بعض ادوات السياسة النقدية في الجزائر جد فعالة كاإلحتياطي النقدي االلزامي وسياسة مناقصاتالقروض؛
ال يمكن استخدام سياسة إستهداف التضخم في الجزائر لعدم استفاء الشروط العامة والشروط االولية ،فإذاارادت السلطة النقدية تطبيق هذا االسلوب في المستقبل عليها ان تجعل إقتصادها يقوم كلية على مبادئ
إقتصاد السوق من تحرير اسعار السلع والخدمات ،تحرير اسعار الفائدة ،تحرير سعر الصرف،تحرير التجارة
الخارجية وحرية حركة رؤوس االموال.
 -3دراسة :وجدي جميلة ،السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم – دراسة قياسية لحالة الجزائر خلل
الفترة ( -)2014/1990مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص :اقتصاد قياسي بنكي
ومالي ،جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان.2016/2015 ،
قصد معالجة اإلشكالية التالية :
هل تعتبر السياسة النقدية اداة فعالة الستهداف التضخم في الجزائر؟
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور السياسة النقدية في التاثير على الك تلة النقدية وتحليل فعالية
السياسة النقدية المطبقة في الجزائر في مواجهة التضخم ،كم تهدف إلى دراسة ظاهرة استهداف التضخم
بالجزائر والتعرف على اسبابه المنشئة إضافة إلى محاولة البحث عن الشروط الضرورية لتطبيق سياسة
استهداف التضخم في الجزائر.واهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وهي:
ان هناك قدرة ضئيلة للسياسة النقدية في التحكم في معدالت التضخم في الجزائر وذلك الن اسباب هذااالخير ليست نقدية فقط و إنما هي هيكلية و المتمثلة في العوامل الخارجية كالتضخم المستورد؛
 نجد ان الجزائر تبنت سياسة إستهداف التضخم إال انها لم تنجح إلى حد بعيد ،لذا يستوجب توفير بيئةمواتية لها ،كإعطاء استقللية اكبر لبنك الجزائر عن طريق التشريعات القانونية ،او من ناحية الممارسة
الميدانية لتوفير كل الشروط العامة؛
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تتطلب سياسة استهداف التضخم ان يكون للبنك المركزي اليات فنية متقدمة للتنبؤ بمعدل التضخم ،لذافإن ذلك يستدعي منه إنشاء بنك معلومات يحتوي على معطيات المتغيرات التي تمكنه من رصد معدل
التضخم على المدى البعيد؛
 -4دراسة, An econometric Analisis of Monetary Policy and )Anietie Vincent Essein( :
Inflation:, the Nigerian Case 1970 -2006, 2009.
تبحث هذه الدراسة عن فعالية السياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم باالقتصاد النيجيري لفشلها في
تحقيق
االهداف االقتصادية الكلية االساسية باإلضافة إلى ما عانت منه البلد في إطار اإلصلحات خصوصا ارتفاع
معدالت التضخم ،و من اجل القيام بدراسة هذه اإلشكالية تم تحديد نموذج اقتصادي قياسي للطلب على
النقود و قد تم تقديره باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية على بيانات سلسلة زمنية للفترة الممتدة
من  1970إلى  2006لتحديد طبيعة واتجاه العلقة السببية بين الطلب على النقود و محدداته ،وقد اعتمد على
النقود بمعناها الواسع ،نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي اإلجمالي ،معدل الفائدة ومعدل التضخم،
إضافة إلى ذلك فقد تم اعتماد تقنيات ثابتة كاختبار التكامل المشترك لفحص البيانات من اجل تحديد ما إذا
كانت هناك علقة بين المتغيرات على المدى الطويل .وقد تم تقسيم فترة العينة إلى فترتين فرعيتين ،االولى
من 1970إلى  ، 1992والثانية من  1993إلى  2006وذلك من اجل اختبار استقرار معامل االنحدار من خلل
اختبار شو ،وخلصت هذه الدراسة إلى ان االستهداف النقدي باعتباره إستراتيجية للسياسة النقدية ليس فعاال
في السيطرة على التضخم في نيجيريا الن هناك علقة غير متوقعة وغير مستقرة بين الهدف النهائي ومتغيرات
وسيطة حسب ما تبين من خلل اختبار شو .وقد اشار الباحث من خلل ما توصل إليه من نتائج إلى ضرورة
استهداف التضخم كبديل للستهداف النقدي من اجل السيطرة على التضخم في نيجيريا وذلك لفشل
االهداف الوسيطية في معالجة مشكلة التضخم في نيجيريا حسب ما تبين من خلل الدراسة القياسية.
 -5دراسة ( l'inflation: causes, conséquences et remèdes, mémoire de :)Menai Ahmed
magistère en science économique, université d’Alger,2012.
تناول الباحث في دراسته للجانب النظري مفاهيم عامة حول التضخم ،كما تطرق ايضا إلى السياسات مكافحة
التضخم سواء السياسة المالية او السياسة النقدية ،ثم اسقط تلك الدراسة على االقتصاد الجزائري في الجانب
التطبيقي مبينا اهم اسباب التضخم في الجزائر ومن بعدها الحلول او السياسات العلجية لظاهرة التضخم.
 -6دراسة ()Tor Jacobson, Per Jansson, Anders Warne and Anders Verdin
Monetary Policy analysis and-6- inflation Targeting in Small open Economy: A VAR
Approach, 2001.
حيث قاموا بدراسة تجريبية حول السياسة النقدية و استخدام التضخم في السويد من خلل نموذج VAR
لما له من خصائص جيدة في التنبؤ عندما يتعلق االمر بالتضخم) مقارنة مع غيره من النماذج التطبيقية اال ك ثر
شيوعا( ،علوة على ذلك يسمح بالقيام بالعلقات الديناميكية المعقدة التي تبدو مهمة تجريبيا ،كما يسمح
باختبار القيود على المدى الطويل ومعرفة العلقة بينها خصوصا تلك التي اقترحتها النظرية االقتصادية،
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بالتالي يمكن للنموذج ان يكون بمثابة اداة إحصائية ،و في الوقت نفسه يقدم التفسير االقتصادي ،واعطيت
مجموعة البيانات الفصلية الممتدة من  1972إلى. 1996
وقد اظهرت التحليلت التجريبية لهذه الدراسة بان التضخم يرتبط بشكل كبير مع وجود فجوة الناتج التي
يمكن حسابها باستخدام هذا النموذج ،كما يمكن تحديد سعر صرف التوازن الحقيقي الذي يمكن ان يساعد
في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في سعر الصرف االسمي ،كما تساعد التقلبات التي تحدث في سعر الصرف
االسمي على التنبؤ بمعدل التضخم في المستقبل ،كما اشار إلى تركيبات خطية من اسعار الصرف ومعدالت
الفائدة ليست جيدة عند إشراكها مع بعضها ،كما توصلوا إلى عدة نتائج اخرى حيث ان حصة كبيرة من عدم
اليقين في التنبؤ بالتضخم السويدي ينبع من الصدمات الخارجية.
وعموما وبناء على ما جاء في الدراسات السابقة في الموضوع فقد اجمعت على ضرورة دور السياسة النقدية في
مكافحة او في التحكم في معدالت التضخم ،وهذا ما سنحاول تاكيده في هذه الدراسة .
 -1مفاهيم حول السياسة النقدية وظاهرة التضخم.
-1-1مفاهيم حول السياسة النقدية :تعتبر السياسات النقدية من اهم السياسات االقتصادية التي تعنى
بتحقيق االستقرار االقتصادي و التوازن االقتصادي العام ،و ناخذ فيما يلي بعض المفاهيم المتعلقة بالسياسة
النقدية:
تعريف السياسة النقدية .يقصد بالسياسة النقدية مجموعة االجراءات والتدابير التي يقوم بها البنك المركزي
بهدف التاثير على عرض النقود ،وبالتالي التاثير على االداء االقتصادي ككل بغية تحقيق اهداف السياسة
االقتصادية الكلية .ويندرج تحت ذلك تحقيق االهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري او االهداف الذهبية
والتي تشمل ما يلي:
 معدالت نمو اقتصادي مرتفعة (خفض معدالت الفقر). استقرار المستوي العام للسعار(خفض معدالت التضخم). استخدام كامل او توظيف كامل (خفض معدالت البطالة). توازن ميزان المدفوعات (الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية).كما يعرفها  George Parienteعلى انها مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث اثر
على االقتصاد ،و من اجل ضمان استقرار اسعار الصرف (عبد المجيد قدي ،2006 ،ص .)55
انواع السياسات النقدية :تتعدد السياسات النقدية المتبعة في كل دولة والهادفة للتاثير على عرض النقدي
وهذا حسب حالة االقتصاد او الدورة االقتصادية الموجود فيها اي اقتصاد وعلى هذا االساس يمكن التمييز بين
طريقة التدخل من طرف البنك المركزي للتاثير على العرض النقدي على الشكل التالي:
السياسة النقدية االنكماشية :يلجا البنك المركزي إلي اتباع سياسة نقدية انكماشية في حالة وجود تضخم في
االقتصاد ناتج عن فائض في الطلب الكلي عن العرض الكلي (فجوة تضخمية).
في مواجهة هذا الوضع  ،يعمل البنك المركزي على كبح الطلب الكلي من خلل اتباع االجراءات التالية:
 سحب او امتصاص السيولة الفائضة (القوة الشرائية) من ايدي االفراد ومن البنوك.252
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 يترتب على ذلك حدوث نقص في حجم النقد الموجود في التداول والحد من الية خلق نقود الودائع التيتقوم بها البنوك التجارية.
 ينتج عن ذلك انخفاض في الطلب الكلي ومن ثم اقترابه اوتعادله مع العرض الكلي. المحصلة النهائية تكون انخفاض في المستوي العام للسعار (مكافحة التضخم).السياسة النقدية التوسعية :يلجا البنك المركزي إلي اتباع سياسة نقدية توسعية في حالة وجود ركود في
االقتصاد ناتج عن قصور في الطلب الكلي عن العرض الكلي (فجوة انكماشية) ،االمر الذي يؤدي إلي انتشار
ظاهرة البطالة بمختلف القطاعات االقتصادية.
في مواجهة الوضع المشار إليه سابقا ،يعمل البنك المركزي على تنشيط الطلب الكلي من خلل اتباع
االجراءات التالية:
 ضخ سيولة اضافية تتاح للفراد والبنوك. يترتب على ذلك حدوث زيادة في حجم النقد الموجود في التداول (القوة الشرائية) وزيادة قدرة البنوكالتجارية على خلق نقود الودائع ومضاعفتها.
 ينتج عن ذلك زيادة في الطلب الكلي ومن ثم اقترابه او تعادله مع العرض الكلي. المحصلة النهائية تكون ارتفاع في المستوي العام للسعار ومن ثم تحفيز المنتجين على زيادة االنتاج فتدورحركة النمو ،االمر الذي يترتب عليه اتاحة المزيد من فرص العمل والتوظيف (مكافحة البطالة).
ادوات السياسة النقدية :هي الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق االهداف االقتصادية الكلية من
خلل التحكم في عرض النقود .ويمكن تقسيم هذه االدوات إلي مجموعتين:
ا -االدوات الكمية :هي ادوات قابلة للقياس الكمي وتستهدف بالدرجة االولي التاثير في حجم او كمية
االحتياطيات بالبنوك التجارية .ومن اهم هذه االدوات ما يلي:
نسبة االحتياطي القانوني :تعتبر نسبة االحتياطي القانوني من ابرز وسائل السيطرة على قدرة البنوك التجارية
في خلق االئ تمان او ما يعرف بنقود الودائع (توسيع او تقليص االئ تمان) .حيث تقوم البنوك التجارية
باالحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعها في شكل رصيد سائل لدى البنك المركزي.
سعر الخصم :تواجه البنوك التجارية في بعض االحيان متطلبات لسحب السيولة بما يفوق امكانية تلبية هذه
المتطلبات من الموارد المتاحة لديها .وفي الغالب يعزي ذلك الحد االعتبارات التالية:
حدوث زيادات طارئة في متطلبات السحب من قبل اصحاب الودائع الجارية. حدوث زيادات موسمية في الطلب على االئ تمان (االقتراض).في مثل هذه الظروف ،تلجا البنوك التجارية  -عادة  -إلي البنك المركزي للحصول على القروض او السيولة
عن طريق اعادة خصم ما لديها من اوراق تجارية مقابل دفع فوائد على خصم هذه االوراق التجارية .ويستخدم
البنك المركزي في هذه الحالة سعر الخصم للتاثير على قدرة البنوك التجارية في خلق االئ تمان ،وذلك حسب
الظروف االقتصادية السائدة في الدولة.
عمليات السوق المفتوحة :تعتبر عمليات السوق المفتوحة من اهم ادوات السياسة النقدية وتتمثل هذه
العمليات في قيام البنك المركزي بالتاثير على عرض النقود من خلل القيام بشراء وبيع االوراق المالية
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الحكومية (السندات واذون الخزانة) .ويستخدم البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة في التاثيرعلى قدرة
البنوك التجارية في خلق االئ تمان ،وذلك حسب الظروف االقتصادية السائدة في الدولة.
ب -االدوات غير الكمية :ايضا تسمي باالدوات االنتقائية وهي غير قابلة للقياس الكمي وتستهدف بالدرجة
االولي تشجيع البنوك التجارية لكي تقوم بتوجيه نشاطها في مجال منح التسهيلت االئ تمانية والقروض
لقطاعات معينة .ومن اهم هذه االدوات ما يلي:
سياسة اإلقناع االدبي ,وذلك من خلل اصدار التوجيهات والتعليمات للبنوك لكي تنفذ ما يريده البنكالمركزي طوعا.
سياسة العقوبات والجزاءات ،وذلك من خلل اصدار الغرامات او قرارات المنع للبنوك التي ال تنصاع لسياسةاإلقناع االدبي.
سياسة الحوافز ،وذلك من خلل اعطاء البنوك المتميزة في االداء واال ك ثر استجابة لموجهات البنك المركزيحوافز نقدية او سعر خصم تمييزي.
تحديد قطاعات ذات اولوية ،وذلك من خلل اصدار التعليمات للبنوك باعطاء اولوية لقطاع معين او فائتمعينة في المجتمع من حيث حجم التمويل او تكلفة التمويل.
 -2-1مفاهيم حول ظاهرة التضخم :حضي موضوع التضخم بالعديد من االبحاث بإعتباره ظاهرة ديناميكية
متشابكة ،حيث يعتبر التضخم من بين الظواهر االقتصادية اال ك ثر شيوعا في عالمنا المعاصر نظرا إلنعكاساته
السلبية على الهياكل اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة ،وعلى الرغم من إرتباطه الوثيق بالنظام الراسمالي إال ان
الدول النامية عانت منه بشكل اك ثر حدة من الدول المتقدمة إقتصاديا.
تعريف التضخم :تختلف التعاريف الخاصة بالتضخم بإختلف اسبابه كونه ظاهرة ديناميكية متعددة االبعاد
قد تنجم عن الزيادة في كمية النقد المتداولة دون ان يقابلها عرض سلعي فيرتقع المستوى العام للسعار ،او
عن الزيادة في اإلتفاق الكلي الذي يرافقه زيادة في اإلنتاج او قد يرجع إلى إرتفاع تكاليف اإلنتاج.
ومن بين التعاريف اال ك ثر شيوعا ربط التضخم باإلرتفاعات المستمرة في المستوى العام للسعار خلل فترة
زمنية معينة  ،غير ان اإلرتفاع المؤقت السعار بعض السلع نتيجة لظروف معينة كسوء االحوال الجوية الذي
يؤثر على المحاصيل الزراعية ال يعد تضخما حيث تعود االسعار لإلنخفاض بتحسن الظروف الجوية كما تتسبب
االزمات السياسية مثل الحروب الثورات واإلضرابات العمالية في حدوث إرتفاع اسعار بعض المدخلت كاسعار
الطاقة واالجور االمر الذي يترتب عليه حدوث إرتفاع في اسعار المنتجات الصناعية إرتفاعا دائما ولمرة واحدة،
ثم تثبت بعد ذلك عند المستوى المرتفع فمثل هذا اإلرتفاع في االسعار ال يعتبر تضخما (عبد القادر محمد عبد
القادر عطية ،2005 ،ص .)163
يتضمن هذا التعريف للتضخم عدة نقائص ندرجها فيما يلي:
لم يحدد التعريف طول المدة الزمنية التي يعتبر فيها إرتفاع االسعار تضخما.لم ياخذ التعريف في الحسبان اثر التقدم التكنولوجي في تخفيض تكاليف اإلنتاج حيث ان بقاء االسعار ثابتةيعني ان افراد المجتمع لم يستفيدوا من اثار التقدم التكنولوجي في تحسين قدرتهم الشرائية.
254

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

المركز الديمقراطي العربي

لم يحدد التعريف ما إذا كانت اسباب إرتفاع االسعار تؤدي فعاال إلى التضخم ام ان إرتفاع سعر سلعة مانتيجة تحسن النوعية يختلف عن إرتفاع سعر سلعة اخرى دون ان يصاحبه تحسن في نوعيتها ففي الحالة
االولى تزيد منفعة المستهلك االمر الذي ال يتحقق في الحالة الثانية.
وكخلصة لما سبق ذكره يمكننا القول ان تعدد التعاريف حول التضخم يدل على انه ظاهرة إقتصادية
متشعبة الجوانب تختلف اسبابها حسب خصوصية وطبيعة اقتصاد كل بلد.
اسباب التضخم :تعرضت العديد من المدارس اإلقتصادية إلى تفسير اسباب التضخم معتمدة في ذلك على
نظريتي العرض والطلب بإعتبار هذين االخيرين المحددين الرئيسيين لميكانزيم االسعار ثم التطرق الى
النظرية المعاصرة لتفسير التضخم.
اوال :نظريات الطلب :ترجع اسباب التضخم إلى وجود فائض في الطلب الكلي يختلف تفسير مصادره من
مدرسة الخرى.فحسب نظريات الطلب يتوقف على مدى مرونة العرض الكلي ودرجة إستجابته للطلب الكلي
ويكون بذلك معدل التضخم مساويا للفرق بين معدل الزيادة في الطلب الكلي ومعدل نمو الناتج القومي
الحقيقي.
ثانيا :نظريات العرض :تشير هذه النظريات إلى ان التضخم سببه قصور في العرض الكلي.
ثالثا :النظرية المعاصرة لتفسير التضخم :ان مصدر االرتفاع التضخمي في النظرية المعاصرة لكمية النقود،
يرجع الى زيادة الرصيد النقدي في المجتمع عن "الحجم االمثل" الذي يحقق االستقرار في المستوى العام
للسعار .ومنه فإن المعدل االمثل للتغير في كمية النقود هو ذلك المعدل الذي يقابل التغير في كل من الناتج
الوطني والتغير في سرعة دوران النقود.
انواع التضخم :يتم تحديد انواع التضخم إستنادا إلى عدة معايير يذكر منها:
اوال  -تحكم الدولة في جهاز االثمان :يندرج تحت هذا المعيار ثلث إتجاهات تضخمية ترتبط إرتباطا وثيقا
بمدى تحكم وتاثير الدولة فى المستويات العامة للسعار وتتمثل هذه اإلتجاهات فيما يلى:
التضخم الطليق  :يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع سافر في االسعار واالجور والنفقات االخرى التي تتصف
حركاتها بالمرونة وتتجلى في إرتفاع عام في الدخول النقدية دون اي تدخل من السلطات الحكومية للحد من
هذه اإلرتفاعات (غازي حسين عناية ،2000 ،ص .)57
التضخم المكبوت :تتدخل الدولة في إحداث هذا النوع من التضخم من خلل منع اإلرتفاع المستمر للسعار
بإتخاذ إجراءات مؤقتة تتمثل فيما يلي  :تجميد االسعار ،الرقابة على الصرف وفرض حد اقصى للسعر؛
التضخم الكامن :يظهر هذا النوع من التضخم بشكل كبير خلل فترة الحروب حيث يزيد الطلب على السلع
اإلستهلكية والغذائية بشكل كبير نتيجة إرتفاع الدخول النقدية للفراد.
ثانيا -تعدد القطاعات ا إالقتصادية :يختلف التضخم في قطاع السلع عن ذلك الموجود في اسواق عوامل
اإلنتاج وفي هذا الصدد يقسم كينز هذه االنواع إلى:
التضخم السلعي :يحصل في قطاع صناعات اإلستهلك ويعبر عن زيادة نفقة إنتاج سلع اإلستثمار على
اإلدخار؛
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التضخم الراسمالي :وهو التضخم الذي يحدث في قطاع صناعات اإلستثمار ويعبر عن إرتفاع قيمة سلع
اإلستثمار مقارنة مع نفقة إنتاجها فتتحقق ارباحا كبيرة في قطاعي اإلستثمار واإلستهلك.
اما عن التضخم المتفشي في اسواق عوامل االنتاج فيميز كينز بين نوعين:
التضخم الربحي :يحدث عندما يزيد اإلستثمار عن اإلدخار فتزيد االرباح في قطاعي صناعات اإلستهلك
واإلستثمار؛
التضخم الدخلي يحدث هذا النوع من التضخم عندما ترتفع نفقات اإلنتاج خاصة اجور العمال ويحصل ذلك
من وجهة نظر اإلقتصادي كينز إذا إنحرف التوازن في سوق اإلستثمار لصالح نفقات اإلنتاج وعلى حساب
اإلستثمار؛
ثالثا -مدى حدة الضغط التضخمي :يميز بالنظر إلى هذا المعيار بين:
التضخم الجامح :يعد من اشد انواع التضخم إضرارا باالقتصاد الوطني بالنظر إلى االثار التي يخلفها فهو نتيجة
حتمية اإلرتفاعات شديدة والمستمرة فى االسعار يصعب على السلطات الحكومية التدخل للحد من تزايدها،
وينجم عنه إنهيار النظام النقدي وتنهار معه قيمة الوحدة النقدية مثلما حدث في المانيا ،وكما حدث في بغاريا
عام  1945بعد الحرب العالمية الثانية وهذه الحاالت إقترنت بالحروب والهزائم والثورات وعدم اإلستقرار
السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي(حربي محمد موسى عريقات ،2006 ،ص .)163
التضخم الزاحف :يستخدم هذا المصطلح للداللة على إرتفاع المستوى العام للسعار بمعدالت بسيطة خلل
فترة زمنية طويلة نسبيا و تكمن خطورته في اثره النفسي الذي يدفع االفراد إلى قبوله والتعايش معه بسبب
اإلرتفاعات الصغيرة والمتتالية في االسعار(بسام الحجار ،2006 ،ص .)282
رابعا -التوازن بين كمية النقود وكمية ا إالنتاج  :يندرج تحت هذا المعيار كل من:
تضخم جذب الطلب :ينجم هذا النوع من التضخم عن زيادة الطلب الكلي مقارنة بالطاقة اإلنتاجية للقتصاد
القومي وفي هذه الحالة تودي الزيادة في اإلتفاق الكلي إلى إرتفاع في االسعار بدال من إرتفاع الناتج الحقيقي؛
تضخم جذب التكلفة :يقصد به إرتفاع اسعار خدمات عناصر اإلنتاج بنسبة اكبر من إرتفاع إنتاجياتهم الحدية؛
التضخم المستورد :يعبر عن الزيادة المتسارعة في اسعار السلع والخدمات النهائية المستوردة (نداء محمد
الصوص ،2007 ،ص ،)67ويظهر هذا النوع من التضخم في اإلقتصاديات النامية كونها اك ثر انفتاحا على
العالم الخارجي وإعتمادها الكبير على السلع المستوردة.
السياسات المنتهجة في مكافحة التضخم :تختلف السياسات المنتهجة في مكافحة التضخم من بلد إلى اخر
تبعا إلختلف مسبباته ويكمن في هذا الصدد ان يتم التفرقة بين نوعين من سياسات معالجة التضخم:
اوال :السياسة النقدية :تهدف السلطات النقدية من خلل تطبيق ادوات هذه السياسة إلى التحكم في عرض
النقود وضبطه حتى ال يتجاوز معدل نمو الناتج الحقيقي وتتمثل ادواتها فيما يلي:
التحكم في ا إالصدار النقدي :يمكن للسلطات النقدية المتمثلة بالبنك المركزي التحكم في اإلصدار النقدي من
خلل وضع خطة نقدية تلئم بين عرض النقد والطلب عليه للقيام بالنشاطات اإلقتصادية وتوسيعها (فليح
حسن خلف ، 2006 ،ص  ،)269حتى يكون معدل نمو الناتج القومي الحقيقي اكبر من معدل زيادة اإلصدار
النقدي؛
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سعر الخصم :هو سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها
من اوراق تجارية واذونات الخزينة او لقاء ما يقدم إليها من قروض مضمونة بهذه االوراق(سوزي عدلي ناشد،
 :،2006ص  ،)272ففي حاالت التضخم يقوم البنك المركزي برفع معدل الخصم قصد التقليل من مقدرة
البنوك التجارية على اإلقراض؛
عمليات السوق المفتوحة :يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية للبنوك التجارية في السوق المفتوحة
بغرض التخفيض من إحتياطاتها النقدية حيث تضعف مقدرتها على اإلقراض وينخفض حجم النقود في السوق.
ثانيا :السياسة المالية:تتمثل ادوات السياسة المالية في مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها الدولة بهدف
التاثير على النشاط اإلقتصادي وذلك بإستخدام اوعية الميزانية ونذكر منها:
الرقابة على الضريبة :إن قيام السلطات الحكومية برفع معدالت الضريبية على المداخيل يؤدي إلى إنخفاض
اإلتفاق اإلستهلكي للفراد وعليه يحدث إنخفاض في الطلب الكلي الذي قد ينجم ايضا عن رفع معدالت
الضريبة الخاصة بارباح الشركات والرسوم الجمركية غير المباشرة على السلع المحلية والمستوردة إذا تعتبر
الضريبة اداة فعالة للتقليل من التضخم من جهة ومن جهة ثانية يمكن تحويل محصلتها إلى إستثمارات؛
الرقابة على ا إالنفاق العام :الضغط على اإلنفاق الحكومي يحد من الزيادة في الطلب الكلي حيث تسعى
الحكومة من خلل إنتهاج هذه السياسة إلى ترشيد اإلنفاق اإلستهلكي واإلستثماري ومن الملحظ ان التقليل
من حجم اإلستهلك يكون اك ثر فاعلية من التاثير في حجم اإلستثمار خاصة في اإلقتصاديات النامية.
من خلل ما تقدم يستنتج ان ظاهرة التضخم ذات ابعاد إقتصادية وإجتماعية متعددة ومتداخلة كما تتداخل
السياسات واالبعاد الزمنية لحلها ما بين االجل القصير والطويل مما يتطلب من الحكومات اإلهتمام باسبابه
وتجنب مخاطره وإيجاد البدائل الممكنة لمكافحته على المستوى الجزئي.
 -2تحليل ظاهرة التضخم في الجزائر للفترة  :2016-1990في نهاية الثمانينات ،دخلت الجزائر مرحلة
انتقالية واعلنت تبنيها القتصاد السوق كمنهج جديد ،فقامت بتحرير تجارتها الخارجية وباالنفتاح على العالم
الخارجي وبفتح عرض االستثمار للجانب ،ورغم اإلصلحات االقتصادية التي باشرت الجزائر في تنفيذها لم
تستطيع إيجاد حلول للختلالت االقتصادية وكان من ابرز المشاكل المسببة لهذه االختلالت التضخم ،إذ
تعد هذه الظاهرة من اعقد الظواهر المسيرة القتصاديات الدول التي عانت من االنعكاسات االقتصادية.
-1-2تغيرات معدالت التضخم في الجزائر لفترة الدراسة :ومما سبق فقد مر التضخم في الجزائر بعدة مراحل
وهذا على حساب النظام السياسي واإلقتصادي المتبع فكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
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السنوات
معدل التضخم
(سنويا)%
السنوات
معدل التضخم
(سنويا)%
السنوات
معدل التضخم
(سنويا)%
السنوات
معدل التضخم
(سنويا)%
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الجدول رقم ( :)1تغيرات معدالت التضخم في الجزائر للفترة ( .) 2016 -1990
1994
1993
1992
1991
1990

1995

1996

16.652

25.886

31.669

20.540

29.047

29.779

18.679

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

5.733

4.950

2.645

0.339

4.225

1.418

4.268

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.961

1.382

2.314

3.673

4.862

5.734

3.913

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.521

8.894

3.253

2.916

4.784

6.397

المصدر  :معطيات البنك الدولي.
ومن خلل الجدول يظهر لنا المنحنى التوضيحي الموالي:
الشكل رقم( :)1تغيرات معدالت التضخم في الجزائر خلل الفترة (.)1990-2016

المصدر :من اعداد الباحثين اعتمادا على برنامج .Excel
من خلل الشكل اعله نلحظ:
الفترة ( :)1990-1996ان معدالت التضخم في الجزائر كانت مرتفعة جدا في هذه الفترة  ،حيث بلغ معدل
التضخم  % 31.7سنة  ، 1992لعل السبب في هذا االرتفاع يرجع الى رفع دعم الحكومة عن االسعار وإلى
تحريرها ،حيث لجات الجزائر الى تقليص الدعم الموجه للمواد االساسية ،وهذا االجراء اتخذته في اطار
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االستعداد االئ تماني الثاني الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي  ،FMIكما ارتفعت نسبة السلع المحررة
االسعار الى  % 84من اجمالي السلع كنتيجة لتطبيق إتفاق برنامج اإلستقرار اإلقتصادي في سنة .1994
الفترة ( :)1997-2000وبعد سنة  1996بدا معدل التضخم في االنخفاض ليصل الى  %0.3سنة  2000وهذا
دليل على نجاح السياسة النقدية في الجزائر في التحكم في هذا الهدف.
الفترة ( :)2001-2012ارتفعت معدالت التضخم سنة  2001ليبلغ  % 4.2وهذا راجع لنمو الك تلة النقدية
 M2بنسبة  ،% 22.30ثم انخفض سنة  2002بفعل تراجع معدل نمو المجمع  M2اإلى  ،% 17.30وبما ان
معدل التضخم المستهدف الذي حدده بنك الجزائر هو  % 3فيلحظ ان معدل التضخم تجاوز هذا المعدل
في سنة  2004 ،2003و 2007وهذا راجع لنمو فائض السيولة المصرفية ،وقد استطاع بنك الجزائر التحكم في
هذا المشكل باستعمال اداة استرجاع السيولة وتسهيلة الوديعة المغلقة للفائدة ،وعلى الرغم من ذلك ظل
معدل التضخم مرتفعا في سنة  2008و 2009مقارنة بالتضخم المستهدف ( ) % 3وهذا راجع الرتفاع معدالت
التضخم المستورد نتيجة للزمة المالية ،حتى بلغ في سنة  2012نسبة  % 8.9وهو اعلى معدل منذ سنة
 2000وهذا بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج واالستيراد (معمري ليلى ،سعدون عائشة ،2016 ،ص .)128
الفترة ( :)2013-2016في هذه الفترة لوحظ تذبذبا بين االرتفاع واالنخفاض بشكل قليل وهذا بسبب انتهاج
الدولة لبعض السياسات منها  :زيادة في اجور القطاع العام دون مقابل انتاجي وكذا تطبيق الدولة لبرامج النمو
واإلنعاش االقتصادي باإلضافة على استقرار نسبي لقيمة الدينار.
 -2-2اسباب التضخم في الجزائر :تتعدد اسباب التضخم في الجزائر وتختلف بإختلف وجهات نظر المحللين
لهذه الظاهرة ويمكن إدراج اهم هذه االسباب فيما يلي:
عدم التناسب بين االنفاق العام واثاره االقتصادية واالجتماعية :حيث نجد زيادة في االنفاق العام قابلتها
اثار اقتصادية واجتماعية سيئة خاصة على معدل نمو الناتج المحلي ،حيث قدر االنفاق العام للفترة (-2004
 )2009ب  200مليار دوالر ،وبالنسبة لبرنامج االستثمار العام قدر االنفاق العام ب  268مليار دوالر مقسم الى
جزئين  130:مليار دوالر مخصصة إلكمال المشاريع الكبرى التي شرع فيها في الفترة ( ، )2004-2009اما مبلغ
 156مليار دوالر فيوجه لإلنفاق على المشاريع الجديدة للفترة ( ،)2010-2014مع ذلك فقد تحقق معدل نمو
يتراوح بين  % 2و  % 3في الفترة  ، 2009-2004وبالتالي هذا له اثار سلبية على معدالت التضخم وارتفاع
معدالت البطالة الحقيقية عن معدالت البطالة الرسمية ،وقد اظهرت دراسة اجرتها منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  OECDعلى بعض دول البحر االبيض المتوسط ان الجزائر تنفق مرتين اك ثر من اجل نتائج اقل
بمرتين بسبب  :سوء استهداف المشاريع ،سوء االدارة والفساد خاصة اجتماعيا .وعليه تؤدي الزيادة في
االنفاق العام في حالة عدم تحقيق نتائج جيدة بالنسبة لمعدالت النمو إلى ارتفاع معدالت التضخم(معمري
ليلى ،2016،ص .)128
الزيادة في التكاليف االنتاجية :من اهم اسباب ارتفاع التكاليف االنتاجية في الك ثير من القطاعات الجزائرية
انخفاض مستوى االنتاجية مما يدفع باالسعار نحو االرتفاع هذا في ظل غياب القيود السعرية على المنتجات
النهائية ،حيث يقوم المنتج بنقل التكاليف اإلضافية إلى المستهلك في شكل زيادات تراكمية واحتكارية على
االسعار(سعيد هتهات ،2006 ،ص  ،)239فاالقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي حيث يتكون حوالي % 83
259

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

المركز الديمقراطي العربي

من االقتصاد من التجارة والخدمات الصغيرة ،فحسب ما يشير إليه اخر مسح اجراه الديوان الوطني لإلحصاء
( )ONSوالوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات (  ) ANDIيتبين ان المشاريع المحلية هي التي تهيمن بنسبة
 % 99من المشاريع المعلنة ،ويليه قطاع البناء واالشغال العامة والمياه بنسبة  ،% 16ثم قطاع الصناعة
بنسبة  ، % 10ثم قطاع الزراعة بنسبة  ،% 2واالستثمارات االجنبية المباشرة تكون فقط في قطاع المحروقات
والبنوك واالتصاالت السلكية واللسلكية (.معمري ليلى ،2016،ص .)128
وباإلضافة الى انخفاض مستوى االنتاجية يعتبر ارتفاع تكلفة االجور ايضا من اهم العناصر المساهمة في
زيادة التكاليف في االقتصاد الجزائري ،حيث يشكل هذا العنصر نسبة مرتفعة من ارقام اعمال اغلى
المؤسسات االقتصادية العمومية في الجزائر ،كما ان االجور باعتبارها جزءا من مكونات الدخل الوطني
وبالتالي الطلب الكلي فاية محاولة للرفع منها يؤثر على تيار االنفاق الذي يشجع على بروز اتجاهات تضخمية
جديدة(سعيد هتهات ،2006 ،ص .)239
سيطرة المجال غير الرسمي :المجال غير رسمي في الجزائر سيطر على اك ثر من  % 65من اقسام المنتوجات
الضرورية ،حيث اك ثر من  % 70من االسر تنفق تقريبا كامل دخلها في سوق ( الخضر والفواكه ،اللحوم
الحمراء والبيضاء ،الجلد  ،)....واك ثر من  % 40من الك تلة النقدية المتداولة من الدوالر تعرقل السياسة
النقدية لبنك الجزائر من خلل الوساطة المالية غير الرسمية ،وهذا المجال يؤدي الى انتشار البيروقراطية،
الخلل الوظيفي الجهزة الدولة الذي يؤدي الى ازدواجية االقتصاد ،وال يمكن نزع العلقة بين المجال الذي
يحكمه قانون الدولة والمجال غير الرسمي ،ووجود هذا االخير في الجزائر يؤدي الى انخفاض قيمة الدينار،
والتهرب الضريبي مما يولد الضغوط التضخمية(معمري ليلى ،سعدون عائشة ،2016 ،ص .)128
التضخم المستورد :يعتبر هذا العامل من المصادر الخارجية للتضخم في الجزائر ،وهو انعكاس للتطور الذي
يحدث في حجم التجارة الخارجية ،ودرجة االنفتاح االقتصادي في الجزائر ،مما جعل السياسة االقتصادية
،
الجزائرية تتاثر بالتطورات االقتصادية الدولية عبر قنوات التجارة الخارجية(سعيد هتهات ،2006 ،ص )242
فاالقتصاد الجزائري يعتمد على الواردات بدرجة كبيرة حيث تتمثل تقريبا  % 75من الواردات في المعدات
والمواد االولية ،في حين تتمثل  % 98من الصادرات في المحروقات كما ان  % 80من المؤسسات الخاصة
والعامة تعمل باالعتماد على مدخلت مستوردة ،والسلع النهائية المستوردة تمثل ما بين سنة  2009و2010
مابين  % 70و % 75من احتياجاتنا.وكما راينا سابقا ارتفاع معدالت التضخم خاصة في الفترة 2000-1990
فنجد ان مؤشر اسعار الواردات خلل الفترة  1998-1988قد ارتفع من  60إلى .760
 -3السياسة النقدية في الجزائر ودورها في ضبط معدالت التضخم :سوف نحاول إلقاء نظرة على السياسة
النقدية المنتهجة في الجزائر من قبل السلطات النقدية والممثلة في البنك المركزي وما مدى فعالية هذه
السياسة في ضبط معدالت التضخم  ،حيث سنقدم قراءة للمسار السياسة النقدية خلل ثلث السنوات
االخيرة  2016 ،2015و 2017وما مدى فعاليتها في التحكم في معدالت التضخم وهذا على النحو التالي:
سنة  :2015في هذه السنة وحسب معطيات البنك المركزي من خلل التقرير السنوي للسنة  ،2015حيث
حاول البنك الجزائر في هذه الفترة إدارة السياسة النقدية بصفة مرنة مستعمل االدوات الجديدة المخصصة
اللمتصاص ،للتحكم في التضخم ،في وقت تزايدت فيه الموارد في االقتصاد الكلي .رغم تزايده ،خاصة بين
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 2004و  ،2008وقد سمحت إدارة السياسة النقدية باالمتصاص الفعلي لهذا الفائض في السيولة في السوق
النقدية وهذا حسب خبراء البنك المركزي ,وقد سمحت هذه االجراءات في التحكم في معدل التضخم
المستهدف حيث بلغ متوسط حوالي  % 4خلل الفترة  (.2014-2002بنك الجزائر ،2015 ،ص .)140
ولتحقيق اهداف السياسة النقدية يقترح البنك المركزي على مجلس النقد والقرض في بداية كل سنة التنبؤات
المتعلقة بالمعدالت المستهدفة  ،كما يقترح بنك الجزائر وسائل السياسة النقدية التي تسمح بتحقيق الهدف
المسطر بالنسبة للمتغيرات الوسيطة وبلوغ الهدف النهائي للسياسة النقدية ،والذي يتمثل في استقرار
االسعار.
ومن بين اهم اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ السياسة النقدية قام بنك الجزائر برفع قيمة المبلغ االجمالي
المتصاص السيولة الفائضة تدريجيا ليبلغ  1350مليار دينار ،وقد ادت هذه اإلجراءات باإلضافة إلى تراجع
اسعار البترول في هذه الفترة وتزامن ذلك مع عجز في ميزان المدفوعات الى تراجع السيولة المصرفية من
2730,9مليار دينار في نهاية  2014الى  1832,6مليار دينار في نهاية  2015اي انخفاض بنسبة .%33
ونتيجة لهذه المعطيات اعاد البنك المركزي تعديل عتبات السيولة المصرفية بخفضها حيث انتقلت هذه
العتبة من  1350مليار دينار في نهاية سنة  2014الى  700مليار دينار في منتصف سنة  2015ثم الى  500مليار
دينار مع نهاية سنة .2015
وهو ما يعكس ارتفاع معدالت التضخم مقارنة مع سنة  2014حيث سجلنا معدل تضخم قدره  4.8في نهاية سنة
.2015
سنة  :2016مع استمرار انخفاض فائض السيولة في سنة  2015واستمرار ذلك في سنة  ،2016غير البنك
المركزي في سياستها النقدية تغيرا جذريا ،حيث اتجهت السياسة النقدية في السنوات السابقة نحو امتصاص
فائض السيولة المصرفية من خلل ادوات االمتصاص و تسهيلت الودائع ،ثم اتجهت ابتداء من شهر اوت من
سنة  2016نحو استعمال ادوات لضخ السيولة لضمان إعادة تمويل النظام المصرفي.
ولتحقيق هذه السياسة التوسعية للبنك المركزي قام بمجموعة من االجراءات تمثلت في النقاط التالية(بنك
الجزائر ، 2016 ،ص :)137
 وقف عمليات استرجاع السيولة ،بعد قيامه بالتخفيض التدريجي لعتبات االمتصاص ،بإلغاء تسعيرة عملياتتسهيلة اإليداع مما حفز المصارف بطرح فوائضها من الموارد في السوق النقدية ما بين المصارف - ،تخفيض
معدل االحتياطي اإلجباري من  ٪12إلى  ٪8في .2016
إعادة تنشيط عمليات إعادة خصم السندات الخاصة والعمومية وخفض معدلها من  ٪4إلى  ٪3 .5معاالستعداد للمباشرة في عمليات السوق المفتوحة في بداية سنة .2017
وفيما يخض التضخم لهذه الفترة فقد شهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية ليبلغ حوالي  ٪ 6.4وقد فسر هذا
االرتفاع الى اسباب هيكلية اي ام التضخم يك تسي طابع هيكلي وليس بسبب السياسة النقدية التوسعية لبنك
الجزائر حيث تشير االحصائيات المتعلقة بنمو الك تلة النقدية  M2انها لم ترتفع اي وسائل الدفع التي يمتلكها
المتعاملين غير الماليين اال بواقع ٪ 13,0( ٪ 0.79في .2015
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سنة  :2017مع بداية سنة  2017اتجه البنك المركزي نحو تطبيق إجراءات جديدة في إدارة السياسة النقدية
وهذا من خلل وضع قيد التنفيذ ادوات السوق لضخ السيولة ابتداءا من مارس  ،2017او ما يعرف بتطبيق
سياسة السوق المفتوحة باإلضافة إلى تفعيل السوق النقدية مابين البنوك وإرساء معدالت فائدة وفق معدل
توجيهي من بنك الجزائر(بنك الجزائر ،2017 ،ص .)145
حيث بلغت السيولة المصرفية  4,482مليار دينار في نهاية شهر اك توبر  ،2017ونتيجة للسياسة البنك
المركزي المتمثلة في استئناف عمليات إعادة التمويل  ،ابتداء من شهر مارس  2017بتطبيق الية التمويل غير
التقليدي منذ نوفمبر  ،2017ارتفع مستوى السيولة ليبلغ  6،1380مليار دينار في نهاية سنة  ،2017اي بنسبة
نمو قدرها  ٪ 77مقارنة بمستواها المسجل في السداسي االول من سنة  ،2017و  ٪68,2مقارنة بنهاية .2016
وقد سمحت هذه السياسة في ضخ السيولة والتي بلغت ما مقدراه  595,6مليار دينار في اك توبر بإعادة رفع
هذه السيولة المصرفية والحفاظ على مستوياتها بعد االنخفاض الذي عرفته في الفترة السابقة ،وقد وصلت الى
مستوى يتلءم مع نمو القروض الموجهة للقتصاد الذي بلغ  ٪ 12,3في  ،2017مقابل ٪ 8,7في .2016
وقد سمحت هذه السياسة النقدية المتبعة من طرف السلطات النقدية الى استقرار في االحتياطات الحرة
للمصارف ،التي انتقلت من  221,9مليار دينار في نهاية  2016إلى  233 ,6مليار دينار في نهاية اك توبر .2017
وكل هذه اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية يتمثل هدفها في تحقيق استقرار في االسعار وقد استهدف
بنك الجزائر معدل تضخم قدره  ٪4يتماشي مع هذه السياسة النقدية ،غير ان معدل المسجل فاق المعدل
المتوقع حيث سجل ما مقداره  ٪ 7,1في نهاية الثلثي االول من سنة  2017وليواصل االنخفاض مع نهاية
السنة مسجل معدل قدره .٪5,6
خاتمة:
يمكن القول ان معظم الظواهر االقتصادية تنشا نتيجة عدة عوامل لها تاثير متبادل فيما بينها ،وقد تكون
متداخلة ،ومن بين هذه الظواهر نجد التضخم حيث يعتبر من بين المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات
الدول المتقدمة والنامية ومن بينها الجزائر ،لما لها من اثر سلبي على تقدم الدول وتطورها.وقد حاولت هذه
الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة التضخم في الجزائر وكذلك السياسة النقدية المتبعة من طرف السلطات
النقدية وما مدى قدرتها على ضبط والتحكم في معدالت التضخم خلل الفترة ( ،)1990-2016من خلل
التطرق للمعدالت التضخم في الجزائر وتحليل اسبابها باإلضافة إلى االدوات والوسائل التي تستخدمها
السياسة النقدية في إدارة السيولة لتحقيق االستقرار النقدي و االقتصادي وقبل ذلك وتماشيا مع طبيعة
الموضوع تم التطرق للجانب النظري من خلل اعطاء تعريفات للظاهرة التضخم والسياسة النقدية ،وقد
خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يلي:
نتائج الدراسة-:يؤدي التضخم إلى تناقص القيمة الشرائية للنقود حيث ان الدول التي لديها معدالت تضخم
منخفضة بشكل مستمر تقدم قيمة متزايدة لعملتها حيث ان قوتها الشرائية تزداد مقارنة بالعملت االخرى؛
إن التضخم الحالي في الجزائر يستجيب وبشكل كبير لمعدالت التضخم لسنوات سابقة؛إن هذه التفسيرات االقتصادية تعبر جزئيا عن معدالت التضخم في الجزائر لوجود عامل هام وهو تدخلالدولة في االقتصاد ،فهو له علقة اكبر من عاملي العرض والطلب.
262

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

المركز الديمقراطي العربي

 خلل الثلث السنوات االخيرة من الدراسة فشل السلطات النقدية الى الوصول الى المعدالت التضخمالمستهدفة.
التوصيات :بناءا على النتائج المتوصل اليها يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات التالية:
-1حتى تلعب السياسة النقدية دورها ك قناة لضبط الضغوط التضخمية يقترح يلي:
يجب ان تحظى السياسة النقدية بالمرونة اللزمة حتى يتمكن من خللها ضبط الضغوط التضخمية؛البد من التحكم في كل العوامل المسببة للتضخم كالعوامل النقدية والهيكلية ) السوق الموازية(؛ال بد من وجود تكامل وتنسيق ما بينا ادوات السياسة النقدية والسياسات االقتصادية االخرى؛تطبيق سياسة نقدية تتماشى والظروف االقتصادية للبلد؛التوقف عن اي إصدار للنقود بدون مقابل.-2من اجل التقليل من حدة معدالت التضخم في الجزائر يتقدم باالقتراحات التالية:
تقليص فاتورة االستراد لمعالجة التضخم المتسرب من االسواق الخارجية حيث يجب ان يتجاوز المقياسالكمي المقياس المحاسبي عبر االخذ بعين االعتبار تقلبات الصرف بين الدوالر االمريكي واليورو والين ؛
التحكم في االنفاق الحكومي من خلل محاسبة اك ثر شفافية عند تنفيذ المخططات لتحقيق توازن بين عرضالنقود والطلب على االستثمار الحقيقي؛
ادارة متطورة للسواق وخاصة اسواق الجملة ووضع سياسسة اك ثر فعالية لمحاربة االحتكار في مجال السلعذات االستهلك الواسع.
-3زيادة االهتمام بالتنمية المحلية لتقليص حجم السلع المستوردة والتي تعمل على خروج العملة الصعبة؛
-4تنويع الصادرات خارج المحرقات من اجل اعطاء بدائل اك ثر للدولة للتحكم في الميزان التجاري.
قائمة المراجع:
عبد القادر محمد عبد القادر عطية .رمضان محمد احمد مقلد ،النظرية االقتصادية الكلية ،قسم االقتصاد ،كلية التجارة،اإلسكندرية.2005-2004 ،
غازي حسين عناية ،التضخم المالي ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية.2000 ،حربي محمد موسى عريقات ،مبادئ االقتصاد (التحليل الكلي) ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة االولى.2006 ،بسام الحجار ،االقتصاد النقدي والمصرفي ،دار منهل اللبناني ،بيروت  ،الطبعة االولى.2006 ،نداء محمد الصوص ،االقتصاد الكلي ،دار إنجادين للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة االولى.2007 ،فليح حسن خلف ،التنمية والتخطيط االقتصادي ،عالم الك تب الحديث ،عمان ،االردن ،الطبعة االولى.2006 ،سوزي عدلي ناشد ،مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة االولى.2006 ،معمري ليلى ،سعدون عائشة ،فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم في الجزائر ،مجلة االقتصاد والتنمية –مخبر التنميةالمستدامة -جامعة يحي فارس المدية ،العدد  ،06جوان .2016
سعيد هتهات ،دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر ،مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة ورقة،.2006
بنك الجزائر ،التطورات االقتصادية والنقدية للجزائر ،تقرير السنوي..2015 ،بنك الجزائر ،التطورات االقتصادية والنقدية للجزائر ،تقرير السنوي.2016 ،-بنك الجزائر ،التطورات االقتصادية والنقدية للجزائر ،تقرير السنوي.2017 ،
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التراث ا إلنساني اهم مصادر تنمية السياحة بمختلف اشكالها بالجزائر" السياحة الثقافية و الرياضية في
ولية سوق اهراس انموذجا "
The most important sources of tourism development in Algeria
""Cultural and sporting tourism in the state of Souk Ahras model
د .منماني نادية  ،جامعة محمد الشريف مساعدية سوق اهراس -الجزائــر
د .بوغالية فايزة  ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف -الجزائر
ط.د .دلهــوم عماد  ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف -الجزائر
مقدمة:
لم تعد السياحة ترفيها فقط  ،بل اصبحت صناعة اقتصادية تهتم بها الدول وتنفق عليها الماليين وذلك
لمردودها االقتصادي واالستثماري الكبير ،والن السياحة اصبحت خيارا اقتصاديا واجتماعيا مهما فقد اصبح
من المهم ان تواكبه الثقافة والوعي السياحي لدى المجتمع بما يسهم في نجاح المشروع السياحي وتطوره.
السياح الذين يعبرون الحدود الدولية المليار سائح ً
مع تجاوز ّعدد ّ
سنوياّ ،تمثل السياحة إمكانات هائلة
للتنمية االقتصادية واالجتماعية و الصحية ،في المقاصد في كافة انحاء العالم  ،ولقد ُثبت ان السياحة الثقافية
و الرياضية ترفع القدرة التنافسية وتخلق فرص العمل ّ
وتحد من الهجرة من االرياف ّ
وتدر الدخل القابل
ً
للتوظيف في الحفاظ على التراث ّ
وحرصا
وتعزز اإلحساس بالفخر و االعتزاز بالنفس لدى المجتمعات المضيفة،
ّ
نهج مستدام وتكاثف الجهود
على تعزيز وصون التراث الذي ترتكز عليه السياحة الثقافة و الرياضية ،ال بد من ٍ
بين كل االطراف المعنية ووضع إستراتيجية واضحة لتحقيق االهداف المسطرة و المرجوة .
اول :السياحة
 .1تعريف السياحة :السياحة مجموعة من االنشطة الحضارية والثقافية واالقتصادية والتي يقوم بها الفرد الذي
ينتقل من بلد إلى بلد اخر ويستمر وجوده بها إلى اكـثر من يوم على االقل ،وتتعدد االغراض التي سافر من
اجلها إال انها ال تشمل العمل.
إن السياحة من االنشطة الهامة والتي يقوم بها الكـثير من االفراد بكل انحاء العالم فيسافرون وينتقلون من
مكان إلى اخر بما يعود على انفسهم بالبهجة واالستمتاع ،والشعور بالراحة واالسترخاء ،كما تساعدهم على
التخلص من التوتر والقلق النفسي ،والحصول على فرص للترفيه والترويح عن النفس.
.2انواع السياحة:
السياحة الداخلية :هذا النوع يقوم به اهل البالد انفسهم بزيارتهم معالم بالدهم والسفر داخلها للتعرف على
مختلف مدنها.
السياحة الخارجية :من خالل هذا النوع يسافر الفرد إلى خارج حدود دولته ليزور دولة او دوال اخرى.
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.3اشكال السياحة :للسياحة انواع كـثيرة  ،حيث ال يسافر الكـثير من السائحين من بلد إلى اخر لنفس
الهدف ،إنما تختلف اغراض السياحة من سائح إلى اخر ،وتتعدد اشكالها فمن السياح من يسافر إلى اغراض
عالجية واخر للترفيه واخر يسافر للتعرف على ثقافة الدولة وغيرهم الكـثير.
السياحة العالجية :وهي السياحة بغرض العالج والترويح عن النفس في ا ٍن واحد ،وقد تكون من خالل السفر
للعالج بالمستشفيات الخاصة او العالج بالطبيعة ،من خالل ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال
والتعرض للشمس ،بهدف عالج بعض االمراض الجلدية واال الم الروماتيزمية ومن امثلة تلك االماكن البحر
الميت باالردن وواحة سيوة بمصر.
السياحة الجتماعية :تسمى السياحة االجتماعية بـ " :سياحة اإلجازات " واصبحت من انواع السياحة
المنتشرة بالوقت الحالي ،حيث يتم تنظيم الكـثير من الرحالت المخفضة الثمن وتوفير اماكن إقامة ذات
اسعار مناسبة او إقامة المعسكرات الشبابية والتي ال تتكلف الكـثير من المال.
السياحة الثقافية:هي السياحة التي تقوم بغرض التعرف على ثقافة الدولة ومعالمها االثرية ،وتبلغ نسبة
السياحة لهذا الغرض نسبة .%10
السياحة الدينية :هي السياحة التي تهدف إلى زيارة المعالم االثرية الدينية بالبالد بغرض التامل الروحي
والفكري والتعرف على الديانات االخرى ،او بهدف الدعوة إلى دين اخر ،او القيام باعمال خيرية وإقامة ندوات
تطوعية وتعريفية لدين معين ،ومن امثلة تلك االماكن مجمع االديان بمصر القديمة والذي يضم مسجد عمرو
بن العاص والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي.
السياحة الرياضية :وهي السفر من بلد إلى اخرى بهدف المشاركة بالدورات والبطوالت الرياضية المختلفة ،او
من اجل االستمتاع بممارسة بعض االنشطة الرياضية كالغوص والصيد والتزحلق على الجليد.
السياحة البيئية :وتعد من انواع السياحة الحديثة ،وهي السفر للتعرف على المواقع الطبيعية بهدف
االستمتاع بالطبيعة وبدافع من المسؤولية للحفاظ على المعالم البيئية المختلفة وعدم المساس بها.
سياحة المهرجانات :هي السياحة التي يسافر فيها الشخص لالنضمام إلى المهرجانات او السباقات المختلفة
مهرجانات رياضية او سينمائية وفنية ،كسباقات الهجن بسيناء مصر او كمهرجانات االزياء
والتي قد تكون
ٍ
والفنون الشعبية.
السياحة الترفيهية :هي اكـثر انواع السياحة ً
انتشارا حيث تبلغ نسبتها  %80من نسبة عدد السائحين ،وفيها
يسافر السائح بغرض الترفيه واالستمتاع والحصول على الراحة وممارسة العديد من االنشطة الترفيهية
واالستجمام ()https://scth.gov.sa/Programs
 .4تعريف السياحة الثقافية :لكي تحافظ السياحة على طبيعتها وتبقى عامال اقتصاديا يساهم في التنمية
المحلية ،ال بد ان تعود لكي ترتبط بالعنصر الثقافي وان تلعب دورا حضاريا كشكل من اشكال الحوار
واالحتكاك الثقافي ،فالنشاط السياحي يربط بين االجيال والحضارات ويدعم العالقات البشرية والتازر بين
الشعوب وإذا فقد هذا الدور اصبح وسيلة من وسائل الهيمنة واستنزاف الثروات.
والسياحة الثقافية تفهم انها محاولة للوصل بين طرفين السائح و المضيف ،وإقامة اتصال فكري او مادي او
روحي او عاطفي بينهما ،ما ينتج عن هذا االتصال من تاثير على الطرفين ،فهي تجسيد فعلي للبعد اإلنساني
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واالجتماعي الذي يتمثل في معرفة ثقافات اخرى مختلفة عن ثقافة السائح واالساس فيها الحاجة المتزايدة إلى
االطالع الثقافي والحضاري المقترنين بالمشاهد الطبيعية ونشوة االستمتاع بجمالها.
واعتمادا على هذه االبعاد المفاهيمية ،تكون السياحة ظاهرة ثقافية ،يتمكن اإلنسان عن طريقها من تلبية
حاجاته الثقافية والترفيهية معا ،وتتجاوز مجرد التنقل والتجوال  ،فال يمكن الفصل اليوم بين ظاهرتي الثقافة
والسياحة ،خاصة ّإذا اعتمدنا التعريف العالمي للثقافة " :بانها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية
والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه او فئة بعينها ،وهي تشمل التقاليد والمؤسسات االجتماعية و العمرانية و
التراث الذي تحفظه االجيال عبر الزمن".
فاي خطة للسياحة الثقافية يجب ان تركز على:
تعميق المعرفة باهمية السياحة واثارها االيجابية على مجمل نواحي الحياة االجتماعية واالقتصاديةوالحضارية.
ضرورة الحفاظ على الموارد االثرية والسياحية والحضارية كـثروة وطنية وقومية وعالمية إنسانية.تعريف المواطن بمعالم وطنه االثرية والسياحية ،و تنشيط حركة السياحة الداخلية.التركيز على اهمية التراث و المكان والهوية الثقافية.إن الثقافة هي تلك التقاليد واللغات واالثار والموسيقى والحرف اليدوية والفنون المنتشرة في جميع انحاء
العالم ،والتي لها لدى مجتمعاتها قيمة ال تقدر وال تحصى .وفي نفس الوقت ،تعتبر الثقافة جزءا من الممتلكات
السياحية الرئيسية التي تستدعي الماليين من السياح لزيارة وجهات جديدة كل عام ،يمكن للسياحة إن
سيرت على نحو مستدام ان تكون قوة كبيرة تساهم في تعزيز وصون التراث المادي وغير المادي الذي
يؤسسها ،مع تشجيع عملية تطوير الفنون والحرف واالنشطة اإلبداعية االخرى.
 .5مفهوم السياحة الثقافية :السياحة الثقافية هي التي يكون الباعث االساسي عليها الثقافة وزيارة المواقع
االثرية والمعالم التاريخية والمتاحف والتعرف على الصناعات التقليدية او اي شكل من اشكال التعبير الفني
والحضور في بعض الفعاليات الثقافية مثل المعارض او المهرجانات .وتظل السياحة الثقافية هي المقوم
السياحي غير المتكرر او المتشابه او القابل للمنافسة.
إن المحتوى الثقافي المميز الموجه للسياح ال يمكن ان تكون الغاية منه إال غاية إنمائية للقطاع السياحي
ً
وتحقيقا للتنمية الشاملة للبالد ،ولتحقيق ذلك البد ان تتوفر مجموعة من االطر ،التي يمكن من خاللها تقديم
النشاطات الثقافية المختلفة التي تساعد على تشجيع السياحة الثقافية(محمد عبد السميع.)2015 ،
.6التعريف القانوني للسياحة الثقافية :هـ ـو ك ــل نش ـ ــاط استجم ـ ــام يكـ ــون الداف ــع الرئيسي فيه هو البحث عن
المعرفة من خـالل اكـتشاف تراث مثل المـ ــدن والمعـ ــالم التاريخية والحـ ــدائق والمباني الدينية او تـراث روحي
مث ــل الحفالت التقليدية و التقاليد الوطنية او المحلية.
تعريف المنظمة العالمية للسياحة :تتمثل في تنقالت االشخاص المحفزة بالدوافع الثقافية مثل:الدراسات،
الدورات الفنية التنقالت من اجل المشاركة في التظاهرات الثقافية و زيارة المواقع و المعالم
االثرية()https://ar.wikipedia.org
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 .7مكانة السياحة الثقافية بين انواع السياحة الخرى :تعد السياحة الثقافية اقدم انواع السياحة ،حيث
ظهرت في اوروبـ ــا في القرن 19م في اوسـ ــاط الطبقـة االرستقراطية ثم اصبحت تتمثــل ف ــي الحــج و لقــد
تراجعــت اهميتها بع ــد ذل ــك نوعا مــا بسبب تعق ــد الحياة االجتماعية واالقتصادية وظهور انواع السياحة
االخرى ،فاصبحت للسائح عمومــا رغبة كبيرة في الراحــة و االسترخ ــاء و زيـ ــارة المعالــم االثـ ــرية الموجودة في
المنطقة التي يكون فيهــا بمناسبة تواجده هناك و ليس التنق ــل من اجل زي ــارة تلك المواقـ ــع خاصة في البلدان
التي تنـعدم فيها إستراتيجية معين ــة لترقيـ ــة هـذا النـ ــوع من السياحة مثل :الجزائر  ،التي تعد بل ــدا تعاقبت عليه
اعظ ــم الحض ــارات التي عرفتها اإلنسانية و تركـ ــت اث ـ ــارا من وراءها تشهـ ــد على ذلك مثل االث ــار الرومانية التي
تتناثر في عدة والي ــات من الوطن و تسعى اليوم كـ ــل من منظمة اليونسكو و منظم ــة السياح ــة العالمية إلــى
إعــادة االعتبار لهذا النوع من السياحة نظرا لما له مـن اثار إيجابية في ميادين شتى إذا ما احكم استغالله.
 .8اهمية السياحة الثقافية :يمكن تلخيصها في ثالثة ابعاد اساسية :اقتصادية واجتماعية ،وبيئية:
الفوائد القتصادية-:تنويع االقتصاد المحلي من خالل إنشاء مواطن الشغل والمؤسسات ومعالم الجذب
السياحي.
استقطاب االموال وتوفير مداخيل جبائية.دعم المؤسسات الصغيرة وتوفير إمكانيات التوسع.التشجيع على حماية الموارد المحلية.تدعيم الروابط بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة.التحفيز على إنشاء المرافق العمومية وتعهدها وصيانتها المستمرة.الفوائد الجتماعية-:تحسين الصورة العامة الهل المنطقة ،وتنمية شعورها باالعتزاز و الفخر و الرضا.
التشجيع على تجميل المناطق.توفير اطر ومناسبات لخلق روابط وشراكات إيجابية بين االطراف المحلية.توفير تجارب تربط الزوار بتاريخ المنطقة ،مما يساعد ايضا في ربط اهالي المنطقة في االرتباط اكـثر بتاريخهموتراثهم.
حماية العادات والتقاليد والثقافة المحلية.توفير فرص التعلم ،والبحث العلمي للطلبة.تحقيق استثمار محلي في الموارد المحلية والخدمات السياحية الداعمة لها.الفوائد البيئية-:المساهمة في خلق ثقافة حماية للموارد المحلية
تشجيع االهالي والزوار على الوعي بتاثير السلوكيات في حماية البيئة او اإلضرار بها.تنمية الشعور باهمية المناطق والمحليات..9جهود منظمة السياحة العالمية لترقية السياحة الثقافية :ساهمت منظمة السياحة العالمية واليونسكو
منذ سنوات عديدة في العمل معا لرفع مستوى الوعي حول االرتباط القوي بين السياحة والثقافة ،مع التاكيد
على الحاجة إلى وضع نماذج شراكة مفيدة لكال الطرفين ،ولتحقيق النجاح يتعين على اصحاب مصلحة
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السياحة و الثقافة العمل معا على جميع المستويات لمعالجة تحديات ومسؤوليات تخص كال الطرفين في
مجاالت مثل الحكم و المشاركة المجتمعية ،واالبتكار والتكنولوجيا والمسؤولية االجتماعية للشركات.
ولقد جمع المؤتمر العالمي اال ّول لمنظمة السياحة العالمية واليونسكو حول السياحة والثقافة ،على مدار
يومين ،وزراء وخبراء بارزين واصحاب مصلحة معنيين بهذين القطاعين من اجل تسليط الضوء على ضرورة
مشاركة فاعلة من جانب المجتمعات المضيفة
إطار جديد للتعاون بين السياحة والثقافة ينطوي على
ٍ
بلورة ٍ
ّ
ْ
والقطاعين العام والخاص.
والزوار
مشارك ،بما في ذلك اكـثر من  45وزي ًرا ونائب وزير للسياحة والثقافة و
حيث إجتمع ما يربو على 900
ٍ
ً
ّ
قطاعات اخرى من بينها مسؤولون على قطاع الرياضة  ،إضافة إلى خبراء دوليين ومتحدثين وضيوف من 100
دولة ،في المؤتمر العالمي لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو) حول السياحة والثقافة في سيام ريب ،كمبوديا ،وذلك بغرض سبر وتطوير نماذج جديدة للشراكة
ما بين السياحة والثقافة ( 6-4شباط  /فبراير( . (2015منظمة السياحة
العالمية)http://media.unwto.org/ar/press-release:
وقالت المنظمة عبر موقعها ،إنه في عام  ،2017سافر ما يقارب  1.2مليار سائح دولي في العالم ،واستمرار
توقعات منظمة السياحة العالمية النمو في السنوات المقبلة.
 .10مفهوم السياحة الرياضية :هي نوع جديد ينحدر من كال الناحيتين الناحية السياحية و
الناحية الرياضية  ،بالنسبة للناحية السياحية فهو طريقة جديدة لجدولة السياحة و لكن بشكل رياضي
فبالنسبة للسياحة الرياضية فهي تعني الذهاب إلى بلد ما للقيام بممارسة نوع معين من الرياضة  ،إما انها
موجودة فقط في ذلك البلد او من يشابهه او بسبب الرغبة في الذهاب إلى هذا البلد اوال بسبب انه هو البلد
المختار للسياحة وثانيا للعب و ممارسة الرياضة المطلوبة في نفس البلد ،و كمثال عليها فمن يذهب إلى بالد
الثلج القارص من السياحة ان يذهب للتزلج على الجليد او التزلج على الثلج وال تقتصر السياحة الرياضية على
ممارسة الرياضة فقط ،فهناك من يهوى المشاهدة مثال السفر لبلد ما لحضور مقابلة او منازلة في رياضة معينة
فبالتالي تعتبر سياحة)https://ar.wikipedia.org( .
 .11اشكال السياحة الرياضية:
السياحة الرياضة الحركية  :Sport tourisme d’actionو تشمل النشاط اال كبر من طرف االفراد والجماعات
فاغلب االفراد يمارسون على االقل نوعا من الرياضة مثل المشي و سميت حركية العتمادها على الحركة و من
وجهة نظر تصورية فان كل االنشطة الرياضة يمكن ان تدرج في إطار السياحة الرياضية الحركية ،ولكن من
حيث المشاركة فان االمر يختلف تماما من حيث التنافسية.
السياحة الرياضية الخاصة بالمتفرجين  :Le tourisms portif de spectacleالسياحة الرياضية الخاصة
بالمتفرجين تندرج ضمن السياحة الرياضية التنافسية ،النه بدونها ال وجود للمتفرجين سواء في جمال
االنشطة التنافسية او االنشطة االستعراضية ،إال ان المستهلك الرياضي يمكن ان يكون متفرج للحدث خلف
شاشة التلفاز ،كما يمكن ان تكون مشاهدته في وقت اخر غير وقت إقامة الحدث ،اما في جمال السياحة
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الرياضية للمتفرجين فيشترط التنقل إلى مكان الحدث ومشاهدته مباشرة وبالتالي يعتبر مشارك في الحدث
الرياضي وعنصر فعال فيه.
السياحة الرياضية الثقافية  :Le tourisme sportif de cultureويقصد بها جموع الوجهات و االماكن التي
لها قيمة ثقافية تاريخية رياضية  ،حيث يمكن ان يكون ذو عالقة تاريخية رياضية كالمتاحف الرياضية
والمعامل التاريخية ،كما يمكن ان تكون ذات صلة حالة بثقافة رياضية كالمؤتمرات والملتقيات الرياضية،
كما يمكن ان يكون بهدف مشاركة فعالة في ثقافة رياضية مثل :تكوين رياضي.
السياحة الرياضية الفاعلية  :Tourisme sportif d’activismeيقصد بها النشاط التطوعي و التساهمي
والمبين على اساس المشاركة في جمال الرياضة والترفيه الرياضي والذي يندرج في إطار السياحة ،بمعنى
نشاط مندرج ضمن إدارة الرياضة عموما على مدار السنة والذي يتبعه تنقل وسفر ،مثال ذلك مرافقة فريق كرة
قدم اثناء ممارسة نشاطاته في مختلف االماكن..الخ ،والعامل المشترك هنا هو امتالك ثقافة تقنية رياضية
بمعنى امتالك الفرد المشارك خبرة تساعد وتساهم في إدارة الرياضة(.)Charles pegeassou , 2006
 .12منتجات سياحة الرياضة و المغامرات
الرياضات و المغامرات الصحراوية :سياحة الصحراء هي سياحة شتوية بامتياز لما تحتويه البيئة البكر
للصحارى من مميزات ،سواء كان بتنوع التضاريس فيها او تنوع حياتها الفطرية.
ومن ضمن النشاطات التي تقام في الصحراء :إقامة رحالت التخييم بالبر في قلب الصحراء لالستمتاع بالجو
االصيل والدافئ ،باإلضافة إلى ممارسة النشاطات و الرياضات المختلفة كرياضة التطعيس بسيارات الدفع
الرباعي والدبابات الصحراوية ،والتزلج على جبال الرمال ،باإلضافة إلى انواع الصيد في البر عبر الكالب
السلوقية و الصقور المدربة و البنادق الهوائية.
الرياضات و المغامرات الجبلية :ونظرا لتوفر الثروات السياحية الطبيعية كالجبال ذات االرتفاعات المختلفة
والغنية بالتركيبات الصخرية الجميلة التي تجعل منها المكان المناسب لممارسة الرياضات والهوايات الجبلية
كـتسلق الجبال وقيادة الدراجات الهوائية على الجبال ،باإلضافة إلى الطيران الشراعي من اعالي قمم الجبال،
حيث تعتبر هذه الرياضات وما تتضمنه من تحديات ومغامرات من امتع الرياضات التي يمارسها الهاوي او
المحترف معا.
الرياضات والمغامرات الشاطئية :الشواطئ البحرية ذات الطبيعة المتنوعة والتي تختلف من منطقة الخرى و
تزين اغلب الشواطئ الممتدة على طول الساحل ،حيث ان الكـثبان الرملية التي تشكل ستارة خلفية رائعة
للفعاليات الترويحية على الشاطئ  ،مثل كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية ورياضة المشي على
الشاطئ ومسابقات الطائرات الورقية...الخ .
ً
ً
ُ
الرياضات والمغامرات البحرية :تمثل الرياضات البحرية جزءا هاما من اإلرث الحضاري الغني للدول ،وتذكر
االجيال الحاضرة بوقت كان البحر فيه احد العوامل االساسية التي شكلت نمط الحياة في الماضي ،ومن
الفعاليات الجاذبة للشباب مثل :التجديف و ركوب المراكب الشراعية  ،إضافة إلى رياضة الغطس وسباقات
الزوارق السريعة.
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الرياضات و المغامرات الجوية :دخل الطيران الشراعي اهتمام الشباب في العالم ،بوصفها رياضة ومغامرات
جوية ذات متعة ال توصف ،مما دفع إلى تاسيس مدارس واندية للطيران الشراعي لممارسة الطيران على سبيل
الهواية والرياضة ،كالطيران الشراعي والتحليق بالمناطيد والقفز الحر والمظلي والقيام باال لعاب البهلوانية
وتطيير الطائرات الورقية وطائرات التحكم عن بعد ،وا ً
يضا تقديم رحالت سياحية جوية على معالم
المدن(.)Christiane fontugne , 2004
 .13اهداف السياحة الرياضية(justyna mokras-grabowska,2016):
تقديم منتجات سياحية رياضية تلبي متطلبات السائح وتجذب االستثمار السياحي.تطوير الفعاليات والبرامج السياحية الرياضية.التعاون مع الشركاء وفروع الهيئة وتمكينها.رفع كـفاءة وقدرات مقدمي البرامج والمنتجات السياحية.تطوير بيئة محفزة للقطاع الخاص للمشاركة واالستثمار. رفع جودة تقديم البرامج والمنتجات السياحية الرياضية.ثانيا :واقع السياحة الثقافية و الرياضية في ولية سوق اهراس :تتمتع والية سوق اهراس بموقع جغرافي هام،
وتعتبر المقومات الطبيعية بها من اهم المقومات السياحية التي اعطت لها وزنا سياحيا ،حيث تكـثر فيها
الجبال كما تتميز بغطاء نباتي كـثيف وتنوع مناخها ،فبين سلسلة من الجبال التلية والغابات العذراء تقع والية
سوق اهراس باقصى الشرق الجزائري ،متاخمة للجمهورية التونسية ،تبعد بمسافة  640كلم عن العاصمة
الجزائر ،تعتبر من اهم الواليات الحدودية النها شرفة للجزائر على الدول الشرقية للمغرب الكبير وكذا الدول
العربية.
ارتقت مدينة سوق اهراس إلى مصاف الواليات بموجب التقسيم اإلداري لسنة  1984بعدما شقت من واليتي
تبسة و قالمة ،يحدها من الشمال الشرقي والية الطارف ،ومن الشمال الغربي والية قالمة ،ومن الجنوب والية
تبسة ،ومن الجنوب الغربي والية ام البواقي ،ومن الشرق الجمهورية التونسية تتربع والية سوق اهراس على
مساحة قدرها  4360كلم ،2تنقسم إلى  10دوائر و 26بلدية ،تقدر الكـثافة السكنية بها  453.917نسمة ،تتوفر
والية سوق اهراس على هياكل قاعدية تخدم قطاع السياحة ،فباإلضافة إلى شبكة الطرقات الهامة التي
تمتلكها ،فهي تبعد عن المطار الدولي وميناء عنابة بمسافة  97كم وال يفصلها عن الجمهورية التونسية سوى
 40كم عبر بلدية الحدادة.
 .1مقومات السياحة الحضارية والتاريخية :سوق اهراس مدينة ارتبط اسمها باالسطورة والحقيقة ،بالحضارة
والثقافة وبالبواسل واالمجاد ،من يزورها يشعر بانه في متحف ضخم على الهواء الطلق ،الن كل زاوية من
زواياها تحتفظ لك بشيء ثمين لتكـتشفه ،هو بريق من ذكرياتها وكيانها االزلي بل شظايا انوار تشع من كل
معلم ،فتتمثل في مقومات نذكرها:
كاف المصورة :يعد كاف المصورة الذي يعرف ايضا بمغارة االسود لوحة باهرة من الفنون الصخرية التي تحتفظ
بها سوق اهراس بكل فخر واعتزاز ،تنتظركم هذه التحفة الحجرية ال كـتشافها ببلدية الزوابي على بعد  60كم
غربي سوق اهراس.
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تتالف من نقوش صخرية ترجع إلى حقبتين مختلفتين من فترات ما قبل التاريخ ،تعود إلى سنة  7000قبل
الميالد ،تتكون من صورة تعبيرية عمالقة لمشهد صيد ،ترجم الفنان الحجري فيها اسودا اصطادت فريسة
تتمثل في خنزير وبجوارها اشبالها ،يقابلها ثعالب وضباع تنتظر دورها مما يتركه ملوك الغابة ..الخ .
اكـتشف كاف المصورة الول مرة الباحث الفرنسي بارنال ( )Barnelleسنة 1882م ،ثم درسه العديد من
الباحثين االثريين ،الذين اعتبروه من اجمل النقوش الصخرية لفترة ما قبل التاريخ في شمال إفريقيا ،نظرا
لضخامتها وداللتها التصويرية.
خميسة :على بعد  37كم غرب سوق اهراس ،ترحب بكم مدينة خميسة االثرية ،في االصل هي مدينة نوميدية
شيدها البربر تحت إسم " تبرسق " على منطقة ترتفع  960م عن مستوى البحر تعايشت المدينة مع الحضارة
القرطاجية وهذا ما تؤكده شواهد قبور تحمل كـتابات بونيقية ،كما تم اكـتشاف نقوشات تحمل اسم اإللهة "
تانيت القرطاجية ".
عندما استقر الرومان في المنطقة اخذت تسمية تبرسق النوميدية ،إذ استمر الحكم النوميدي نظرا لكـثرة
السكان المحليين إلى جانب الحكم الروماني.
اجريت الحفريات بخميسة سنة 1902م لترى المدينة النور بعدما كانت ركاما تحت التراب ،وصنفت بعدها
اثارها ضمن التراث الوطني المحفوظ سنة 1968م.
تتمثل اهم المعالم االثرية لخميسة في :فوروم نوفوم ،المسرح ،المعبد ،االروقة ،البازيليك قاعة المجلس،
القلعة البيزنطية ،المقابر ،الكنيسة الصغيرة ،الصهاريج و الخزانات ،معبد نيتون.

مادور :على بعد  45كم جنوب طاغست ،تنتظركم مدينة مادور او مادوروس او مداوروش بتحفها االثرية ذات
البعد التاريخي الالمع والتراث الثقافي القيم.
اقترن اسم مدينة مداوروش منذ القدم بعناوين الحضارات واالسماء التاريخية الالمعة ،وبالفنون والعلوم،
فبين جدرانها ولد وعاش " لوكيوس ابوليوس " اشهر الروائيين االفارقة في االدب الالتيني وهي العاصمة
الفكرية لنوميديا العتيقة ومركز حضاري شائع بين مدن الجنوب التي عرفت بمنطقة الجيتول ومدن نوميديا
شماال.
اشتهرت بمدارسها التي كانت مقصدا للطلبة من مختلف االقطار للدراسة بها ،ومن اشهرهم " القديس
اوغستين" ،واضع اسس التفكير الكاثوليكي ،و النحوي " ماكسيموس " وغيرهم كـثيرون.
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تهدي مادور تحفة اثرية متميزة ال كـتشافها ،هي الموقع االثري لمدينة مادور ،حيث تحتفظ الصخور بالفكر
الراقي الذي ميزها ،وترتل االزقة ابرز االحداث التي شهدتها فتحن من الحين إلى االخر إلى ابنائها امثال" :
لوكيوس ابوليوس" اول روائي في االدب الالتيني ،واعالمها مثل " القديس اوغستين" و" ماكسيموس النحوي "
صنفت اثار مادور في التراث الوطني سنة  1968م ،اهم محطات هذا الموقع االثري:محول المياه ،المباني
المسيحية ،القلعة البيزنطية ،الفوروم ،المسرح الروماني.

النزل البلدي :شيد النزل البلدي سنة 1886م ويتوسط المدينة ،يتميز بطابع هندسي رائع التصميم ،حيث
زاوج بين الطراز االوروبي والبيزنطي بالنظر إلى االعمدة العمالقة والقبة النصف دائرية ،يحمل النزل في القمة
ساعة و تزيينات غاية في الروعة والجمال ،حول اليوم إلى قاعة عرض ويتضمن تماثيل ورثت عن طاغست،
كما زينت جدرانه ببعض القطع الفسيفسائية الجميلة ،يعد من اجمل المعالم التاريخية لمدينة سوق اهراس و
يعد تحفة هندسية رائعة تلفت انتباه كل زائر للمدينة.

 .2مقومات السياحة الدينية:
زيتونة القديس اوغستين :تعتبر رمزا لمدينة سوق اهراس واصبحت ذات شهرة عالمية الرتباطها بشخصية
اوغسطين واضع اسس التفكير الكاثوليكي ،توسطت هذه الشجرة مدينة طاغست ،وكانت افضل و اجمل
مكان يقصده اوغستين من اجل التامل والتفكير ،خاصة لوقوعها في تل يتميز بهدوء روحاني ملهم ،غير بعيد
عن الزيتونة يتواجد منزل القديس ،حيث بني به ضريح الولي الصالح سيدي مسعود بالرغم من مرور القرون
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والسنين ما تزال تتمتع بالقيم التي تحملها ،فالسنين تمر والزيتونة تبقى خضراء بل عذراء اخترقت االزمان و
احتفظت بذاكرتها وذكرياتها قربانا لمدينة سوق اهراس.
يشهد الموقع زيارة السياح ،كما حظي بتهيئة محيطها ليحفظ قيمته الحضارية واإلنسانية ،بجوار الزيتونة
يتواجد متحف اوغستين الذي تعرض به لوحات نحاسية انجزت بطريقة رائعة اإلتقان تترجم مساره ورحلته
الدينية والفلسفية الزاخرة.

ضريح سيدي مسعود :من بين المعالم المقدسة في المدينة ضريح سيدي مسعود بن بوبكر شيخ الزاوية
القادرية بهذه المنطقة و الذي يعتبر االب الروحي لمدينة سوق اهراس ،لعبت الزاوية دورا كبيرا حيث كانت
منارة لالخالق الفاضلة والعلوم اإلسالمية ،حيث توفي هذا االخير حوالي 1770م ودفن فيه ،تظهر على
الضريح اثار العمارة العثمانية ،زين من الداخل بالخزف ومختلف انواع الزرابي ،يعتبر اليوم مزارا يتوافد عليه
الكـثير من الناس توخيا للبركة .

المسجد العتيق :بني المسجد العتيق سنة 1857م ،ويعتبر اول معلم ديني شيد في سوق اهراس بتبرع من
السكان المحليين ،يتوسط منازل قليلة العدد ويتميز بهندسة معمارية بسيطة واستعملت في بنائه حجارة
واعمدة المدينة الرومانية.
في سنة 1927م شهد المسجد توسيعا الستقبال الكم المتزايد من المصلين ،لياخذ شكال مستطيال بعدما
حذفت الساللم و السطحة ،استبدلت المنارة القديمة باخرى اكـثر حداثة واجمل تصميم ،يعتبر المسجد
العتيق من المعالم الدينية التي تصنع فخر سوق اهراس ،كما يمنح طابع العراقة للمدينة العتيقة.
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 .3مقومات السياحة الرياضية :سوق اهراس ،التي تعتبر احد رموز السياحة الرياضية بالجزائر ،تقع جبالها
على ارتفاع  1400مترا عن سطح البحر ،تمتاز ببرد قارس وثلوج تغطي سفوح جبالها في الخريف و الشتاء
وباعتدال الجو في الصيف والربيع  ،تجذب المدينة الزوار بشالالتها المائية وطبيعتها التي ال تفقد اخضرارها،
وبالمناظر الطبيعية المحيطة بها التي يسهل بلوغها ،فخورة بطابعها المتميز الذي يضفي رونقا خاصا على
المدينة ويمنحها شكال انيقا  ،زائر المدينة ال يجد صعوبات في بلوغ اماكن الترفيه ،فالمدينة محاطة بالغابات
التي يقصدها الزوار لالستمتاع بالجو اللطيف والمعتدل ،واصبحت منتزها للعديد من االسر السوق اهراسية
وحتى سائحون ياتون إليها من خارج البالد لقضاء العطلة وتمتع بالطبيعة الخالبة و ركوب الدراجات
الجبلية ،تسلق الجبال ،العدو الريفي ،الماراطون ،الرياضات القتالية .....الخ.
و تزخر والية سوق اهراس بالعديد من المنشات و المرافق الرياضية كمقومات لنجاح السياحة الرياضية و
ازدهارها نذكر منها:
مالعب كرة القدم :يوجد في المدينة ثالثة مالعب لكرة القدم:
 المركب الرياضي ملعب باجي مختار مغطى بالعشب الطبيعي يتسع لـ 15.000 :متفرج  ،قاعة متعددةالرياضات ،مسبح نصف اولمبي.
 الملعب البلدي الكائن بحي الطقطقية مغطى بالعشب االصطناعي. ملعب حي حمة لولو مغطى بالعشب االصطناعي (الجيل الثالث).مركب الرياضات القتالية :مركب الرياضات القتالية صرحا لتدريب الفرق المحلية والوطنية ،هذا المركب يضم
قاعة بـ 1500 :متر مربع كمساحة للتدريب بها ( )06ابسطة و قاعة لكمال االجسام و ملعبين لكرة القدم
بالعشب االصطناعي  ،فضال عن غرف لتبديل المالبس و كافيتيريا..الخ.
مسبح نصف اولمبي :و يقع ببلدية تاورة شرق مدينة سوق اهراس ،وهي منشات رياضية حديثة ،ساهمت في
النهوض برياضة السباحة على مستوى الوالية ،ويحمل كافة المواصفات الدولية الحتضان المنافسات الوطنية
و القارية و الدولية.
طواف سوق اهراس :سباق طواف سوق اهراس او دورة سوق اهراس الوطنية للدراجات الهوائية ،هي منافسة
رياضية للدراجات او سباق دراجات مكون من عدة مراحل يعد اشهر واصعب طواف في الجزائر في اختصاص
رياضة الدراجات الهوائية يجرى كل سنة بمناسبة احداث ساقية سيدي يوسف ،تحت رعاية والية ومديرية
الشباب والرياضة لوالية ُسوق َا ْه َر ْ
اس.
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نادي رياضة الكرة الحديدية :تعرف رياضة الكرة الحديدية انتشارا واسعا في اوساط سكان مدينة ُسوق َا ْه َر ْ
اس
لدرجة انها اصبحت تصنف منذ عدة سنوات كرياضة ثانية من حيث الممارسة واإلقبال بعد كرة القدم ،ومع
عشية كل يوم تتوافد عدد كبير من الممارسين من مختلف االعمار وشرائح المجتمع على المالعب المخصصة
للكرة الحديدية من اجل التنافس وقضاء اوقات الفراغ ،ولإلشارة تشتهر رياضة الكرة الحديدية السوقهراسية
منذ االستعمار الفرنسي ،حيث فازت بالبطولة الوطنية عدة مرات.
نادي كرة المضرب :هذا النادي العريق ) (TCSAالذي تاسس سنة  1938إبان الحقبة االستعمارية ،يملك
النادي اكبر مركب في الشرق الجزائري من حيث عدد المالعب (04) ،مالعب بارضية ترابية ،غرفة تغير
المالبس ،مقهى.
بيت الشباب :ال تختلف هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات الشبانية االخرى ،فهي ذات طابع اجتماعي
تربوي ،حيث تعمل على ترقية السياحة التربوية والرياضية اللتان تعتبران وسيلة اجتماعية ثقافية لالتصال
وهي كذلك نشاط ترويحي ينمي حركة تبادالت و تنقالت الشباب ،و تتوفر والية ُسوق َا ْه َر ْ
اس على بيت شباب
واحد طاقة استيعاب هذه المؤسسة 50 :سرير و بها  09غرف.
الخدمات و المرافق التي يتوفر عليها:
قاعة االستقبال
قاعة االجتماعات.
قاعة االنترنيت.
النادي)https://ar.wikipedia.org/wiki( .
 .4واقع التصال السياحي بولية سوق اهراس:
إانشاء خلية ا إلعالم و التصال لمديرية السياحة :تم إنشاء هذه الخلية سنة  2012تتولى المهام المتعلقة
باإلعالم واالتصال  ،وتتمثل وظائـفه اإلدارية في المساعدة على تكوين وبناء ودعم وبقاء االتصال الفعال
والتعاون المشترك بين المديرية وجماهيرها الداخلية والخارجية  ،كما تعمل على مواجهة المشكالت التي
تواجه المديرية واقتراح الحلول المناسبة لها وإمدادها بتيار مستمر من المعلومات والبيانات مما يجعلها
متجاوبة مع الراي العام.
مجلة واحة طاغست :اطلقت مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس العدد االول من مجلة
" واحة طاغست " في فيفري  ، 2013كمنبر إعالمي قصد تثمين اإلنجازات وترقية السياحة.
الموقع اللك تروني لمديرية السياحة والصناعات التقليدية لولية سوق اهراس :يحمل اسم بوابة السياحة
لوالية سوق اهراس ويتضمن دليال سياحيا متكامال عن المؤهالت السياحية للوالية في شتى المجاالت.
تواجد المديرية على شبكات االجتماعية.إحياء المديرية لاليام والتظاهرات والمناسبات الخاصة السياحة. .5عوائق السياحة الثقافية و الرياضية بولية سوق اهراس:
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ضعف الهياكل السياحية و البنى التحتية :إن تنمية القطاع السياحي بشكل عام تقتضي تطوير الهياكل
السياحية و البنى التحتية ،والتي تعرف ضعفا وعجزا كبيرا على مستوى والية سوق اهراس ما يؤثر سلبا على
المنتج السياحي.
جدول ( :)01يوضح المؤسسات الفندقية النشطة بوالية سوق اهراس
اسم الفندق
ام الخير
مجردة
المشرق
طاغست
ملحقة قصر الحمراء
المائدة
الطاسيلي
المجموع

عدد الغرف

عدد االسرة

درجة التصنيف

العنوان

54
16
26
17
25
45
13
196

100
32
35
30
35
90
24
346

 03نجوم
بدون نجوم
هيكل معد للفندقة
هيكل معد للفندقة
هيكل معد للفندقة
بدون نجوم
بدون نجوم

سوق اهراس
سوق اهراس
سوق اهراس
سوق اهراس
سوق اهراس
سدراتة
سدراتة

المصدر :مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس
من الجدول اعاله ،نالحظ ان طاقة اإليواء بوالية سوق اهراس تعد كاريثية إذ تعاني من قلة الهياكل من
حيث الكم والنوع ،حيث ال يزيد عدد الفنادق عن ( )07سبع فنادق غير مصنفة ،بالرغم من توافر عناصر
الجذب السياحي  ،كما يالحظ تركز الهياكل في مركز الوالية وتكاد تنعدم بالبلديات االخرى على عكس
المناطق السياحية ،التي تتوزع على كامل تراب الوالية ،وهو ما يجبر ضيوف الوالية وزوارها للتوجه إلى
الواليات المجاورة.
جدول ( :)02يوضح الوكاالت السياحة واالسفار المعتمدة إلى غاية 2016
العنوان
الصنف
اسم الوكالة
سوق اهراس
A
زاما تراف ــل
سوق اهراس
B
بابل لسياحة
مسلم تور
سوق اهراس
A
سدرات ـ ــة
B
الشرق للسياحة
سوق اهراس
B
مجردة تراف ــل
سدراتة
A
المياسين تراف ــل
السنابل تور
سوق اهراس
B
االهراس تور
سوق اهراس
A
سوق اهراس
A
فرع النجاح اجنسي
سدراتة
B
مادور ترافل
سوق اهراس
A
فرع بن عامر للسياحة واالسفار

المصدر :مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس
الصنف :Aالوكاالت السياحية التي تنشط بصفة رئيسية في السياحة الوطنية والسياحة االستقبالية.
الصنف  :Bالوكاالت التي تنشط بصفة رئيسية في السياحة الموفدة للسواح.
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تتوفر الوالية على  11وكالة سياحة واسفار ،حيث تنشط  06وكاالت منها في السياحة الوطنية والسياحة
االستقبالية ،ام البقية فتنشط في السياحة الموفدة للسواح ،كما تتمركز هذه الوكاالت في عاصمة الوالية
وبلدية سدراتة.
المالحظ ان عدد الوكاالت السياحية غير كاف لتنشيط السياحة وتطويرها ،كما ان اغلبها يتجاهل مهمة
الترويج للسياحي للمنطقة ،بل تقتصر اعمالها على اسفار الحج و العمرة.
تدهور التراث الثقافي :من الطبيعي ان يكون للنمو الديمغرافي ،والتعمير الفوضوي ،والمشاكل البيئية،
وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بالحفاظ على المناطق والمعالم التاريخية ،ونقص الوسائل البشرية والمادية
لحماية المعالم التاريخية وإعادة ترميمها دور في إتالف جزء كبير من االثار التاريخية .كما ان هناك اسباب
طبيعية مثل انزالق التربة والزالزل وهشاشة االثار المتواجدة فيها بسبب قدمها باعتبارها تعود إلى ماقبل
التاريخ.
قلة الستثمارات المحلية في المجال الرياضي :خاصة بالمناطق السياحية التي تستقبل البطوالت الرياضية
اهم التحديات التي تواجه هذا النوع من السياحة ،ويؤكد ذلك قلة المنتجعات والقرى الرياضية لهذا الغرض،
والمزاحمة بين القطاعين العام والخاص فال توجد شراكة حقيقية بينهما في تدعيم منتج السياحة الرياضية
ً
عالميا و إنشاء عدد من المالعب والمنشات الرياضية بها
عدم استغالل المناطق االثرية ذائعة الصيتوتاهيلها الستضافة مختلف البطوالت الرياضية الدولية و العربية و القارية.
اسباب اخرى :وهي عديدة يعتبر اإلنسان السبب المباشر لها وهي كالتالي:
 التدهور الناجم عن الالمباالة و االستغالل الغير عقالني للمواقع. ضعف الرقابة داخل المرافق ،حيث انه غير مسيجة بطريقة شاملة و كاملة ،مما صعب كـثيرا من رقابة جميعاجزاء المواقع.
 تواجد مساكن بطريقة غير شرعية داخل المواقع بذاته وما ترتب عنها من مضار سلبية  :حيث تم البناء فوقبقايا اثرية و باستعمال المواد المكونة لالثار كالحجارة و االعمدة الحجرية .
 التلوث البيئي المختلف االشكال الذي يتسبب به المقيمون داخل الموقع والمتوافدون عليه ،مما ساعد علىتقليص الزيارات إلى الموقع سواء من طرف المحليين ،الوطنيين واالجانب.
 عدم وجود نشاطات تثقيفية و تربوية و رياضية تساهم في تنمية الضمير والوعي الثقافي والرياضي للسكانالمحليين والمتسببين في التدهور للمواقع و عدم المحافظة عليه.
تردد القطاع الخاص إازاء الستثمار :يتبين من خالل التجربة على الصعيد االقتصادي تردد القطاع الخاص
الوطني واالجنبي لالستثمار في القطاع السياحي ،حيث ال يزال االستثمار في هذا القطاع مغامرة في الجزائر
خصوصا وانه يعتبر مكلفا في المدى القصير و ال تظهر إيجابياته إال على المدى الطويل ،مما يتسبب في
مخاوف القطاع الخاص منه و كانت النتيجة هو قلة االستثمار الخاص و السياحة الثقافية و الرياضية بدورها
تعاني من قلة االستثمار الخاص الذي يوفر مرافق سياحية تتجاوب و هذا النوع من السياحة.
ضعف نظام ا إلعالم والتصال و التروي  :من البديهي ان يكون لإلعالم دور استراتيجي في تطوير السياحة،
وهو يتميز بتعدد وسائله بدءا بالبطاقات البريدية ،حتى الصحافة المكـتوبة او الناطقة او السمعية البصرية،
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حيث تلعب الدور الهام في تعزيز مكانة البالد وتعريف المنتج السياحي المحلي ،غير ان المنتج في الجزائر لم
يتم التعريف به والترويج له كما ينبغي عن طريق نظام مالئم لالتصال واإلعالم ،حيث تعتبر المنافسة صعبة
جدا في هذا المجال خاصة بالنسبة للبلدان التي ال تتوفر على إستراتيجية متطورة فيه ،وهذا ما يؤثر سلبا على
قطاع السياحة في الظروف الحالية الستمرار غياب سياسة في مجال االتصال إذ ال يمكن المنافسة وال جلب
السياح إال بتوفر بعض الشروط ) اإلعالم ،الحصول على التاشيرة ،الحجز ،النقل ،التنشيط … الخ(.
ضعف نظام الرقابة و المتابعة و قلة المرشدين السياحيين :عدم توافر نظام رقابة صارم يترتب عنه عدم
تطبيق اإلجراءات الجزائية على المتسببين في التدهور و الذي ساهم في تفاقم درجة تدهور التراث الثقافي و
الرياضي والرقابة في هذه الحالة ال تتوقف على رقابة المواقع و إنما تتعدى ذلك لتصل إلى رقابة نوعية و نظافة
المرافق السياحية المستقبلة للسياح ،و قد تظافر ذلك مع نقص الجمعيات التي تنادي بحماية التراث الثقافي
و المحافظة عليه مما جعل نشاطها محدودا في مجال التوعية و التحسيس باإلضافة إلى انعدام نشاط الدواوين
السياحية في هذا المجال.
كما ان قلة المرشدين السياحيين داخل المواقع يصعب من مهمة السائح االجنبي عند الزيارة و هذا يعتبر
عامال سلبيا.
.6افاق السياحة الثقافية في ولية سوق اهراس:
مناطق التوسع السياحي بولية سوق اهراس :تعد المؤهالت السالفة الذكر عوامل جذب لالستثمار السياحي،
كما تضع السلطات المحلية ومديرية السياحة كل اإلمكانات المتاحة تحت تصرف المستثمرين ،وكذا
تسهيالت إلرساء إستراتيجية سياحية على اسس المرافقة والتعاون المثمر لتحقيق مشاريع واعدة ونتائج نوعية
لخلق جو سياحي دائم في هذه المنطقة.
حيث تم اقتراح سبعة مناطق للتوسع السياحي ،تم الموافقة على خمسة منها من طرف الوزارة الوصية،
تتوزع كما يلي:
جدول ( :)03مشاريع مناطق التوسع السياحي بوالية سوق اهراس.
مناطق التوسع
الماء االبيض  ،عين الزانة
الفحيص ،عين الزانة
الخروبة ،اوالد مومن
المغاسل ،المشروحة
مادور ،مداوروش
البطوم ،تاورة
خميسة ،سدراتة

المساحة (هكـتار)
187
340
320
400
264
140
270

مالحظة
 05مناطق للتوسع السياحي تم الموافقة
عليها وتم إعداد مشروع مرسوم لتنفيذها
وتحديدها

مشروعين في طور الدراسة واستكمال
الخرائط

المصدر :مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس
الستثمار السياحي بالولية :يشهد قطاع السياحة بالوالية تطورا ملحوظا جراء استفادته من الكـثير من
المشاريع القاعدية التي تسهم بدور كبير في التنمية ،باإلضافة إلى تعزيز القطاع بالعديد من الهياكل القاعدية
التي تهدف إلى تطوير وتنمية السياحة بالوالية ،وكذا خلق ظروف محفزة لتحقيق استثمار سياحي
متميز(مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس)2019 ،
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جدول (:)04المشاريع السياحية الخاصة بوالية سوق اهراس لسنة .2018
الموقع
اولد إادريس
واد الكبريت
سوق اهراس
س دراتة
سوق اهراس
ت اورة

نوع المشروع
مركب حموي
موتيل ( فندق توقف على طريق السفر )
تهيئة منزل عائلي إلى فندق
فن ـ ـ ــدق
فندق و حضيرة تسلية
مركب حموي

المصدر :مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس
خاتمة:
اصبحت السياحة الثقافية و السياحة الرياضية اليوم الرهان الحقيقي التي تتبناه الجزائر ،لما تمتلكه من
مؤهالت ومقومات سياحية ثقافية و رياضية هامة ال نظير له ،ولن تكون هذه السياحة فعالة إال إذا استغلت
هذا المخزون الثقافي والحضاري بصورة مدروسة من اجل حمايته والحفاظ عليه لالجيال القادمة ،هذا يعني
تبني االستدامة كشرط اساسي لديمومة هذه المؤهالت في ظل تبني خطط وسياسات او استراتيجيات سياحية
في حجم واهمية هذه اإلمكانيات.
قائمة المراجع:
محمد عبد السميع ،الثقافة السياحية تنبع من جمالية المكان والزمان ،جريدة االتحاد ،تاريخ النشر :الخميس 28افريل .2015منظمة السياحة العالمية ،http://media.unwto.org/ar/press-release :تاريخ االطالع.2019/02/27:مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية سوق اهراس.2019 ،-Charles pegeassou, le tourisme sportif - sous la direction de Claud Sobry septentrion, sport et science
social, 2006.
-christiane fontugne, les sports de nature un outil de structuration de l’offre touristique, sport de nature
;des territoires et des hommes, juillet 2004.
 ، 2019.تاريخ االطالع-https://ar.wikipedia.org/05/27 :
 ، 28/05/2019.تاريخ االطالع-https://ar.wikipedia.org :
 ،تاريخ االطالع-https://ar.wikipedia.org. 2019.05.27 :
تاريخ االطالع-https://scth.gov.sa/Programs، 2019.05.26:
-justyna mokras-grabowska, sports tourism: terminological discussion, tourism 2016, 26/1, issn 08675856, article received: 17 May 2016- vu: 29.02.2019.
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" دور السياحة الدينية في نشر وترسيخ ثقافة الحوار"
ا .محمد ارارو
جامعة عبد المالك السعدي كلية اصول الدين وحوار الحضارات تطوان  /المغرب.
مقدمة:
لبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد اشرف المرسلين ،وبعد:
إن الدين اإلسالمي هو دين يدعوا إلى السلم والسالم ،واالمن واالمان ،كما يدعوا إلى ترسيخ قيم التعايش
والتسامح ،وال شك ان ثقافة السياحة الدينية تعتبر من اهم الوسائل التي تساهم في نشر وترسيخ ثقافة
آ
الحوار ،الننا االن في امس الحاجة لالنتقال من صراع الحضارات إلى حوار الحضارات.
إن صناعة السياحة على جميع المستويات التجارية والترفيهية والثقافية والدينية ..يعتبر امرا غاية في االهمية
آ
وباالخص السياحة الدينية ،النها تساعد في التعرف على ثقفات االخرين ومد جسور الحوار معهم ،وهذا ما
آ
يحتاجه عالمنا الحاضر ،وينشده مستقبلنا االتي.
فالدين اإلسالمي فيه الك ثير من السعة والفسحة والتسامح ،والدعوة إلى التعارف قال هللا تعالىَ :
﴿يا َا ُّي َها
اس ِإ َّنا َخ َل ْق َن ُاكم ِمن َذ َكر َو ُا َنث ٰى َو َج َع ْل َن ُاك ْم ُش ُع ًوبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َا ْك َر َم ُك ْم ِع َند ا َّ َِّلل َا ْت َق ُاك ْم ِإ َّن َّ َ
َّالن ُ
اَّلل َع ِلي ٌم
ٍ
َخ ِب ٌير﴾ (الحجرات.)13 :
والسياحة الدينية تساهم من جانب اول في التعرف على المعالم االثرية والخصوصيات الدينية للمجتمعات
االخرى ،ومن جانب ثان تساعد بشكل فعال في ترسيخ ثقافة الحوار الذي يعتبر من اهم اسس نشر السلم
والتعايش بين كل الشعوب على اختالف مشاربهم العلمية وثقافتهم الفكرية.
وفي هذه الورقة المقترحة لهذا المؤتمر ساحاول الحديث وفق المحاور التالية:
المحور االول – اإلطار النظري  :مفهوم السياحة الدينية.
المحور الثاني – السياحة الدينية في المنظور اإلسالمي.
المحور الثالث  -اثر السياحة الدينية في ترسيخ قيم الحوار والتسامح.
وفق هللا المنظمين لهذا المؤتمر العلمي القيم وبلغهم المقصد المامول.
المحور الول – إالطار النظري  :مفهوم السياحة الدينية :
وردت عديد النصوص الشرعية للحث على السير في االرض والتامل في ملكوت السماوات واالرض ،والنظر
في عظمة هذا الكون الفسيح الذي يعتبر كل ما فيه من إبداع متقن وصنعة محكمة دليل على خالقه ،آواثار من
آاثار قدرته ،آواية دالة على وحدانيته .لذا امرنا عز وجل بالسير في االرض والتفكر في مكنون مصنوعاته تعالت
﴿ق ْل س ُيروا في ْ َاال ْرض َف ُ
قدرته وجلت عظمته .قال هللا تعالىُ :
انظ ُروا َك ْي َف َب َد َا ْال َخ ْل َق ُث َّم َّ ُ
اَّلل ُي ِنش ُئ َّالن ْش َا َة
ِ ِ
ِ
ْ آاال ِخ َر َة ِإ َّن َّ َ
اَّلل َع َل ٰى ُك ِل َش ْيءٍ َق ِد ٌير﴾ [العنكبوت.]20 :
إن مفهوم السياحة من المنظور اإلسالمي اعتمادا على اال لفاظ الواردة في الق آران الكريم والسنة النبوية
الشريفة المتضمنة لكلمة السياحة بجميع مشتقاتها او ما يشير إلى هذا المعنى ،تعني التنقل والترحال من
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مكان إلى مكان ،الهداف محددة ومقاصد معينة ،منها ما يرتبط باداء بعض العبادات كما هو االمر في الحج
والعمرة ..او ما يعادل ذلك في الديانات اليهودية والمسيحية فلهم عدة اماكن يعتبرونها مقدسة يحجون إليها
على مدار السنة ،وكذلك بعض الطقوس التي تقوم بها بعض التوجهات اإلسالمية من زيارة لبعض االماكن
واالضرحة كما هو الحال في المذهب الشيعي ..وثمت انواع واشكال اخرى للسياحة الدينية منها ما هو
اقتصادي تجاري ،ومنها ما هو علمي ثقافي ،إلى غير ذلك مما سياتي الحديث عنه اثناء هذا البحث.
آ
ولما كانت اال لفاظ الواردة المرادفة للفظ السياحة او المشاركة له في المعنى قد وردت بك ثرة في القران الكريم
او السنة النبوية ،فإنه ينبغي الوقوف معها بالشرح والتحليل مع استعراض آاراء المفسرين حولها؛ كي يتضح
معناها وضوحا ال يبقى معه اي لبس او خفاء.
ذلك؛ "الن السياحة التي بمعنى التنقل في االرض اصبحت متطورة ومتجددة ومتغيرة في وسائلها واهدافها،
وعلى مر الزمان تبلورت عملية السياحة حتى اصبحت علما له استقالليته ومواده التي تدرس في الجامعات
وصار هناك اقساما وكليات متخصصة في السياحة وما يستلزم منها كالفندقية والخدمات السياحية ،كما انها
تعتبر موردا اقتصاديا مهما لك ثير من الدول خاصة الدول التي مقومات السياحة الطبيعية والمك تسبة من
التطوير والتجهيز .وقد كان التنقل في االمم السابقة شائعا ،بل إن اإلنسان بطبعه ال يعيش لوحده وإنما في
الجماعة ،ومن هنا كان البحث عن الجماعة التي يتوفر عندها او معها اسباب العيش داعيا للتنقل"( .الشبانة،
( )2015مفهوم السياحة في اإلسالم.)https://kha1330.blogspot.com/ :
والبد في البداية من تحديد مفهوم السياحة لما للمصطلح من اهمية بالغة وقيمة علمية عالية ،فهو احد اركان
العلم االساسية ،لذا سابين معنى كلمة السياحة من جهة اللغة واالصطالح المتعارف عليه بين اهل الشان،
وما يمكن ان يندرج تحته من مفاهيم ذات صلة بالموضوع.
سیحا وسیاحاً
 .1مفهوم السياحة في اللغة العربية :السين والياء والحاء اصل صحيح ،يقال :ساح الماء یسیح ً
إذا جرى على وجه االرض ،والسیاحة الضرب في االرض والتنقل من مكان إلى آاخر ،یقال للرجل ساح في
ً
َ ُ
أَأ
ض َا أرَب َع َة َا أش ُهر﴾ [التوبة( ]2 :ابن فارس،
االرض یسیح سیحا إذا ذهب ،قال تعالى﴿ :ف ِسيحوا ِفي الر ِ
( .)125/3 )1979ابن منظور.)493/2 ،)2004( ،
والس َيحان َّ
السيوح َّ
واما ُّ
والس ْيح فقالوا :إنه مطلق الذهاب في االرض ،سواء كان للعبادة او غيرها .وفي
الحديث" :ال سياحة في اإلسالم" .اورده الجوهري ،واراد مفارقة االمصار ،والذهاب في االرض ،واصله من
سيح الماء الجاري ،فهو مجاز .ومنه المسيح عيسى بن مريم عليهما السالم .وفي بعض االقاويل ،كان يذهب
في االرض ،فاينما ادركه الليل صف قدميه وصلى حتى الصباح( .الزبيدي( ،د .خ).)491/6 ،
وبالمعنى المختصر والجامع لكلمة السياحة فهي تعني :التنقل من بلد إلى بلد ً
طلبا للتنزه او االستطالع
والكشف" (إبراهيم مصطفى آواخرون( ،د .خ).)467/1-2،
وبهذا يتبين ان معاني السياحة في اللغة هي مطلق الذهاب في االرض والتنقل من مكان إلى آاخر؛ للعبادة او
للعمل والتجارة ،او لطلب العلم ،او لالستطالع ،ومن اهم معاني السياحة المعاصرة السفر للترفيه والتنزه
وزيارة االماكن الجميلة والجذابة لتغيير االجواء واالستجمام.
281

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

المركز الديمقراطي العربي

آ
 .2مفهوم السياحة من المنظور إالسالمي :إنه من خالل النظر في القران الكريم والسنة النبوية نجد الك ثير
من النصوص الدالة على معنى السياحة بمفهومها الشامل ،فهي تعني السير في االرض ،والتنقل من مكان إلى
آ
اخر ،سواء تعلق االمر بالسفر للدراسة وطلب العلم ،او اداء بعض القربات كالحج والعمرة ،او صلة االرحام
وزيارة االقارب ،او للعمل والتجارة وطلب الرزق..
آ
أَأ ََ ُ
َ
َ
َ
َ
نظ ُروا َك أي َف َكانَ
ُ
أ
ض في
ومن جملة االيات التي تشير أإلى هذا المعنى قول هللا تعالى﴿ :افلم ي ِسيروا ِفي الر ِ
َع ِاق َب ُة َّال ِذ َين ِمن َق أب ِله أم َو َل َد ُار آال ِخ َر ِة َخ أي ٌر ِل َّل ِذ َين َّات َق أوا َا َف َال َت أع ِق ُل َ
ون﴾ [يوسف .]109 :والسير في االرض هو
ِ
للسياحة فيها ،والسياحة في االرض نوعان :سياحة اعتبار ،وسياحة استثمار .ويعبر الحق سبحانه عن سياحة
َّ
االعتبار بقولهَ ﴿ :ا َو َل أم َيس ُيروا في أ َال أرض َف َي ُ
نظ ُروا َك أي َف َك َان َع ِاق َب ُة ال ِذ َين ِمن َق أب ِل ِه أم﴾ [الروم .]9 :ويعبر
ِ
ِ
ِ
أَأ َ ُُ َأ َ َ ََ أ َأ
ُ
أ
ُ
نش ُئ ا َّلن أش َاةَ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ض فانظروا كيف بدا الخلق ثم اَّلل ي ِ
أ آسبحانه عن سياحة االستثمار بقوله﴿ :قل ِسيروا ِفي الر ِ
ال ِخ َر َة ا َّن َّ َ
اَّلل َع َل ٰى ُك ِل َش أيء َق ِد ٌير﴾ [العنكبوت .]20 :إذن :فسياحة االعتبار هي التي تلفتك لقدرة هللا
ِ
أ
َّ
ُ
َ
أ
َ
َ
َ
َ
اَّلل ي ِجد ِفي
يل ِ
أسبحانه ،وسياحة االستثمار هي من عمارة االرض ،يقول الحق سبحانه﴿ :ومن يه ِاجر ِفي س ِب ِ
َأ
ض ُم َر َاغ ًما َك ِث ًيرا َو َس َع ًة﴾ [النساء .]100 :وانت مكلف بهذه المهمة ،بل إن ضاق عليك مكان في االرض
الر ِ
فابحث عن مكان آاخر ،بحسب قول الحق سبحانهَ ﴿ :ا َل أم َت ُك أن َا أر ُ
اَّلل َو ِاس َع ًة َف ُت َه ِاج ُروا ِف َيها﴾ [النساء:
ض َّ ِ
 .]97ولك ان تستثمر كما تريد ،شرط اال يلهيك االستثمار عن االعتبار( .الشعراوي (د .خ) .)7132/13
 .3مفهوم السياحة المتعارف عليه في عالمنا المعاصر :تعرف منظمة السياحة العالمية  UNWTOالتابعة
لالمم المتحدة ،السياحة بانها؛ نشاط السفر بهدف الترفيه ،وتوفير الخدمات المتعلقة لهذا النشاط .والسائح
هو ذلك الشخص الذي يقوم باالنتقال لغرض السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا على االقل من منزله .فالسياحة
نشاط بشرى يتضمن سفر اإلنسان او ترحاله او قيامه برحلة لإلقامة ً
مؤقتا ولفترة محدودة في مكان آاخر بعيد
عن مكان إقامته االصلي سواء في بلده او في بلد اجنبي ،بغرض الترويح الذهني والجسمانى ،وهي تتاثر بعدة
عوامل كالمواصالت ،ودخل الفرد وثقافته ودرجة تحضره ،والموقع والبيئة ،وتوافر المعالم السياحية.
والسياحة تمثل جميع اشكال السفر واإلقامة للسكان غير المحليين ،وانتقال االفراد خارج الحدود السياسية
للدولة التي يعيشون فيها مدة تزيد على اربع وعشرين ساعة وتقل عن عام واحد ،على ان اال يكون الهدف من
وراء ذلك اإلقامة الدائمة او العمل او الدراسة او مجرد العبور للدولة االخرى .ومن جهة اخرى يمكن ان تكون
السياحة عبارة عن استخدام محدد لوقت الفراغ ولكل اشكال االستجمام ،وانها تشمل معظم اشكال السفر،
وما هي إال حركة مؤقتة للسكان او للناس إلى مناطق معينة خارج مناطق سكناهم وإقامتهم الدائمة ،بحيث
تشمل جميع النشاطات التي تمارس في المناطق المستهدفة وكذلك جميع الخدمات والتسهيالت التي تم
توفيرها لممارسة هذه النشاطات( .صالح زين الدين2016( ،م).)6 :
آ
المحور الثاني – السياحة الدينية في المنظور إالسالمي :جاءت مشتقات مادة السياحة في القران الكريم في
ثالث مواضع ،بصيغ مختلفة لمعان جليلة واهداف سامية:
 .1آاالية االولى جاءت فيها كلمة السياحة بصيغة االمر قال هللا تعالىَ ﴿ :بر َاء ٌة ِم َن َِّ
اَّلل َو َر ُسو ِل ِه ا َلى َّال ِذينَ
ِ
َ َأُأ َ أُ أ َ َ ُ
أَأ
ض َا أرَب َع َة َا أش ُهر﴾ [التوبة]2-1:؛ والمعنى" :قل لهم سيحوا اي سيروا
عاهدتم ِمن المش ِر ِكين ف ِسيحوا ِفي الر ِ
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آ
في االرض مقبلين ومدبرين ،امنين غير خائ فين احدا من المسلمين بحرب وال سلب وال قتل وال اسر"،
(القرطبي.)64 / 8 )1964( ،
وفي عبارات بعض المفسرين ان قوله تعالى( :فسيحوا في االرض) ،يعني اذهبوا فيها كيف شئتم وليس ذلك
آ
من باب االمر ،بل المقصود اإلباحة واإلطالق واإلعالم بحصول االمان وإزالة الخوف؛ يعني انتم امنين من
القتل والقتال في هذه المدة( .الرازي.)524 / 15 )2000( ،
فهذا امر منه سبحانه بالسياحة بعد اإلخبار بتلك البراءة والسياحة :السير ،يقال :ساح فالن في االرض يسيح
ً
ً
وسيحانا( .الشوكاني.)380/2 )2004( ،
وسيوحا
سياحة
 .2آاالية الثانية وردت فيها لفظة السياحة بصيغة اسم الفاعل للمذكر ،وذلك في قوله تعالىَّ ﴿ :التا ِئ ُبونَ
أ َ ُ َ أ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ أ آ ُ َ أ
ون َعن أال ُم أن َكر َو أال َح ِاف ُظ َ
وف َو َّالن ُاه َ
ون
العا ِبدون الح ِامدون السا ِئحون الر ِاكعون الس ِاجدون ال ِمر
ون ِبال َم أع ُر ِ
ِ
ِ
ُ ُ َّ
اَّلل َو َب ِشر أال ُم أؤ ِم ِن َ
ين ﴾ [التوبة.]112 :
ِلحد ِود ِ ِ
وقد استعرض اإلمام فخر الدين الرازي كالم المفسرين في معنى لفظة السائحين موردا عدة اقوال:
آ
ا .القول االول :قول عامة المفسرين :ان السائحين؛ هم الصائمون .وقال ابن عباس :كل ما ذكر في القران من
السياحة ،فهو الصيام .وقال النبي عليه الصالة والسالم" :سياحة امتي الصيام" ،وعن الحسن :ان هذا صوم
الفرض .وقيل هم الذين يديمون الصيام.
وقد بين الفخر الرازي وجاهة هذا الراي بقوله :وفي المعنى الذي الجله حسن تفسير السائح بالصائم،
وجهان :االول :قال االزهري :قيل للصائم سائح ،الن الذي يسيح في االرض متعبدا ال زاد معه ،كان ممسكا
عن اال كل ،والصائم يمسك عن اال كل ،فلهذه المشابهة سمي الصائم سائحا .الثاني :ان اصل السياحة
االستمرار على الذهاب في االرض كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة ،وترك المشتهى ،وهو
اال كل والشرب والوقاع ،وعندي فيه وجه آاخر ،وهو ان اإلنسان إذا امتنع من اال كل والشرب والوقاع وسد على
نفسه ابواب الشهوات ،انفتحت عليه ابواب الحكمة ،وتجلت له انوار عالم الجالل ،ولذلك قال عليه الصالة
والسالم" :من اخلص هلل اربعين صباحا ،ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه" فيصير من السائحين في
عالم جالل هللا المنتقلين من مقام إلى مقام ،ومن درجة إلى درجة ،فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات.
ج .القول الثاني :ان المراد من السائحين طالب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم ،وهو قول
عكرمة ،وعن وهب بن منبه :كانت السياحة في بني إسرائيل ،وكان الرجل إذا ساح اربعين سنة راى ما كان
يرى السائحون قبله.
ثم بين اثر السياحة بقوله :للسياحة اثر عظيم في تكميل النفس النه يلقاه انواع من الضر والبؤس ،فال بد له
من الصبر عليها ،وقد ينقطع زاده ،فيحتاج إلى التوكل على هللا ،وقد يلقى افاضل مختلفين ،فيستفيد من كل
احد فائدة مخصوصة ،وقد يلقى اال كابر من الناس ،فيستحقر نفسه في مقابلتهم ،وقد يصل إلى المرادات
الك ثيرة ،فينتفع بها وقد يشاهد اختالف احوال اهل الدنيا بسبب ما خلق هللا تعالى في كل طرف من االحوال
الخاصة بهم فتقوى معرفته ،وبالجملة فالسياحة لها آاثار قوية في الدين.
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د .القول الثالث :قال ابو مسلم :السائحون السائرون في االرض ،وهو ماخوذ من السيح ،سيح الماء الجاري،
آ
والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا ،وتقريره انه تعالى حث المؤمنين في االية االولى على الجهاد ،ثم ذكر هذه
آ
االية في بيان صفات المجاهدين ،فينبغي ان يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات( .الرازي.)154/16 :
آ
َّ
 .3االية الثالثة وردت ايضا بصيغة اسم الفاعل لكن للمؤنث وذلك في قوله تعالىَ ﴿ :ع َس ٰى َرُّب ُه ِان َطل َق ُك َّن َان
ُي أبد َل ُه َا أز َو ًاجا َخ أي ًرا م ُ
نك َّن ُم أس ِل َمات ُّم أؤ ِم َنات َقا ِن َتات َتا ِئ َبات َعا ِب َدات َسا ِئ َحات َث ِي َبات َو َا أب َك ًارا ﴾ [التحريم.]5 :
ِ
ِ
ذكر اإلمام القرطبي؛ ان معنى (سائحات) صائمات ،قاله ابن عباس والحسن وابن جبير .وقال زيد بن اسلم
وابنه عبد الرحمن :مهاجرات .قال زيد :وليس في امة محمد صلى هللا عليه وسلم سياحة إال الهجرة.
والسياحة الجوالن في االرض .وقال الفراء والقتبي وغيرهما :سمي الصائم سائحا الن السائح ال زاد معه ،وإنما
ياكل من حيث يجد الطعام .وقيل :ذاهبات في طاعة هللا عز وجل ،من ساح الماء إذا ذهب( .القرطبي:
.)194/18
آ
وللسياحة في اإلسالم اهداف جليلة ومقاصد سامية اذكر جملة منها كاالتي:
السياحة بمعنى السير في االرض :وردت عدة نصوص آواثار تدل على هذا المهنى منها قول النبي صلى هللا عليهوسلم" :إن هلل مالئكة سياحين في االرض ُف ُض ًال عن ُك َّتاب الناس فإذا وجدوا ً
قواما يذكرون هللا تنادوا هلموا
ِ
إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول هللا :اي شيء ترك تم عبادي يصنعون؟ فيقولون:
تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك "...الحديث( ..ابن حنبل( )2001( ،د .خ).)389/12 :
وفي الق آران الكريم الك ثير مما يدل على معنى السير في االرض للتامل واالعتبار بخلق هللا والتفكر في
ملكوته ،فاإلنسان يعيش على كوكب االرض ويسير فيه معتبرا بعظيم صنع من دانت له السماوات واالرض
سبحانه من حكيم خبير.
َ
َ
َ
ُ
َ
أ
َ
أ
أ
َ
الشت ِاء
السياحة من اجل االستجمام وتغيير الجو  :قال هللا تعالىِ ﴿ :ايال ِف قريش ِايال ِف ِهم ِرحلة ِأ
آ
أ
َّ
أ
َو َّ
الص أي ِف َفل َي أع ُب ُدوا َر َّب َٰه َذا ال َب أي ِت ال ِذي َاط َع َم ُهم ِمن ُجوع َوا َم َن ُهم ِم أن َخ أوف﴾ [قريش .]4/1:يقول اإلمام
القرطبي" :والرحلة :االرتحال ،وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء النها بالد حامية ،والرحلة االخرى
في الصيف إلى الشام النها بالد باردة ،وعن ابن عباس رضي هللا عنه قال  :كانوا يشتون بمكة لدفئها،
ويصيفون في الطائ ف لهوائها ،وهذه من ا َج ِل النعم ان يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء وناحية
برد تدفع عنهم حر الصيف ،فذكرهم هللا تعالى بهذه النعمة"( .القرطبي.)206/20 :
ويقول ابن العربي" :لما امتن هللا على قريش برحلتين رحلة الشتاء والصيف ،رحلة الشتاء إلى اليمن النها
بالد حامية ،ورحلة الصيف إلى الشام النها بالد باردة ،وقيل بتنقلها بين الشتاء والصيف إلى مكة والطائ ف،
آ
كان هذا ً
دليال على تصرف الرجل في الزمانين بين محلين ،يكون حالهما كل زمان انعم من االخر ،كالجلوس
في المجلس البحري في الصيف وفي القبلي في الشتاء"( .ابن العربي.)451/ 4 :)2003( ،
وهذا النوع من السياحة الذي يقصد الناس فيه جهة معينة وبلدا آاخر غير الذي يقطنون فيه من اجل
االستجمام وتغيير االجواء ،هو الوجه اال ك ثر انتشارا من اوجه السياحة المعاصرة ،حتى اصبحت الرحالت
تسمى برحالت سياحية ترفيهية او استجمامية .او ما شاكل هذه العناوين .واصبح اقتصاد ك ثير من الدول يرتكز
عليه ،النه يحدث رواجا واسعا ويشكل مصدرا اساسا النتعاش ك ثير من القطاعات ،كوسائل النقل الجوي
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والبحري والبري ،والخدمة الفندقية ،والمنتجعات السياحية المعروفة عالميا ،واصبحت الدول تتسارع في
تهيئة اماكن ومساحات خاصة واجهزة مناسبة الستقبال اكبر عدد من السياح ،ومن الدول اال ك ثر استقطابا
آ
للسياح تركيا وماليزيا وقطر واإلمارات والمغرب باإلضافة إلى عدد من الدول االوروبية ودول شرق اسيا.
ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ أ َ أ َ ُ ً
ُ
ض َذلول َف أام ُشوا ِفي َم َن ِاك ِب َها َو ُكلوا ِمن
السياحة الجل طلب الرزق :قال تعالى﴿ :هو ال ِذي جعل لكم الرآ
َ
ِر أز ِق ِه َو ِال أي ِه ُّالن ُش ُور﴾ [الملك .]15 :فاالية تحث الناس على السير في االرض من اجل طلب الرزق ،فارض هللا
آ
واسعة من لم يجد العمل في مكان فليطلبه في مكان اخر.
السياحة الثقافية؛ لطلب العلم والمعرفة :عن انس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليهوسلم" :من خرج في طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع" ،قال اإلمام الترمذي :هذا حديث حسن غريب
ورواه بعضهم فلم يرفعه( .الترمذي.)325/4 :)1998( ،
السياحة للطاعة واداء بعض العبادات الشعائرية :وهي التنقل من بلد السائح إلى مكة الداء الحج والعمرةََ
َّ
أ َ َُْ َ
وك ر َج ًال َو َع َل ٰى ُكل َض ِامر َي ْا ِت َ
ين ِمن ُك ِل َفج
ِ
بالنسبة للمسلمين .قال تعالى﴿ :وا ِذن ِفي الن ِ
اس ِبالح ِج يات ِ
َع ِميق﴾ [الحج.]27 :
هذه جملة من االهداف التي تقصد من السياحة في اإلسالم ،ويمكن إرجاعها إلى اربعة اغراض اساسية ،وهي:
الغرض االقتصادي :كالسفر للتجارة والعمل في بلدان اخرى غير البلد االصلي للمسافر.الغرض الثقافي :كالسفر للدراسة وطلب العلم.الغرض التعبدي :كالسفر الداء بعض العبادات مثل الحج والعمرة.الغرض الترفيهي :كالسفر للتنزه واالستجمام وتغيير االجواء.المحور الثالث  -اثر السياحة الدينية في ترسيخ قيم الحوار:
تعد السياحة من اهم وسائل التعارف اإلنساني ،ونشر قيم التسامح والتعايش بين بني اإلنسان ،مهما
اختلفت الوانهم واشكالهم ،وتناءت بلدانهم ،وتنوعت ديانتهم وتقاليدهم ،وتعددت ثقافتهم ،مصداقا لقول
أ
هللا تبارك وتعالى في محكم ك تابه الكريمَ  :يا َا ُّي َها َّالن ُ
اس ِا َّنا َخ َل أق َن ُاك أم ِم أن َذ َكر َو ُا أن َثى َو َج َعل َن ُاك أم ُش ُعو ًبا
ُ
َأ ُ
َ َ
اَّلل َا أت َق ُاك أم ا َّن َّ َ
اَّلل َع ِل ٌيم َخ ِب ٌير [ الحجرات .]13:فهذا النص الق آراني الكريم
َوق َبا ِئل ِل َت َع َارفوا ِا َّن اك َر َمك أم ِع أن َد َّ ِ
ِ
واضح في الدعوة إلى التعارف اإلنساني ،فاهلل تعالى هنا خاطب اإلنسانية جمعاء ودعاهم إلى التعارف ،فعلة
كونهم شعوبا وقبائل هو التعارف ،والتعارف وسيلة للتعايش والتسامح ،والسياحة تعتبر من اهم وسائل
التعارف ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ..فاإلسالم يكرم اإلنسان مهما كان لونه او شكله او ثقافته وحتى
ديانته وتقاليده.
ويجرنا الحديث عن اثر السياحة في ترسيخ قيم الحوار والتسامح إلى الرجوع للسيرة النبوية الشريفة التي
تعتبر التطبيق العملي للق آران الكريم والسنة القولية الصحيحة ،فعند ما هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم من
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة - ،وهذا يعد نوعا من السياحة الدينية على اعتبار ان الباعث لهذه الهجرة ،هو
الفرار من بلد اوذي فيه النبي صلى هللا عليه وسلم واصحابه رضوان هللا عليهم إلى بلد ينعمون فيه بالحرية،
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ويتمكنون فيه من اداء شعائرهم في امن وطمانينة ،-فاقام النبي عليه الصالة والسالم اسس المجتمع الجديد
على ثقافة الحوار والتعايش السلمي الذي يضمن حرية جميع الطوائ ف.
آ
فمن جانب؛ المسلمون من مهاجرين وانصار ،ومن جانب اخر اليهود والنصارى ،وقد كانت هناك حروب
دامت لسنين طواال بين قبائل العرب وباالخص قبيلتي االوس والخزرج في الجاهلية منها يوم بعاث ،ويوم
الدرك( .كحالة.)50 /1 :)1994( ،
وكانت إذا وقعت الحرب بينهما "خرجت بنو قينقاع مع الخزرج ،وخرجت بنو النضير وقريظة م ع االوس
يظاهر كل فريق حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم وبايديهم( ،اليوسفي.)79/2 :)2000( ،
فالف النبي صلى هللا عليه وسلم بينهم آواخى بين االنصار فيما بينهم ثم بينهم وبين المهاجرين ،ثم وضع
دستورا للتعايش بين المسلمين فيما بينهم ،إضافة إلى من يشاركهم العيش في نفس البقعة من غيرهم،
ك قبائل اليهود المشهورة كبني قينقاع وقريظة والنضير ،او النصارى كنصارى نجران ،وقد قام هذا الدستور على
ترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ،فكل من آاذى شخصا ينتمي إلى عاصمة الدولة اإلسالمية
الجديدة (يثرب = المدينة المنورة) ايا كانت ديانته ،فكانما اعتدى على الجميع.
وكي تتجلى لنا اهمية الدستور الجديد الذي وضعه النبي صلى هللا عليه وسلم قصد تنظيم المجتمع الجديد،
اورد اهم البنود التي تضمنها هذا الدستور وهي ترتبط بترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين المسلمين وغيرهم:
 .1يهود بني عوف امة مع المؤمنين ،لليهود دينهم ،وللمسلمين دينهم ،إال من ظلم واثم فإنه ال يوتغ «يهلك»
إال نفسه واهل بيته.
 .2إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم .وإن بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة.
 .3من خرج من المدينة آامن ومن قعد آامن ،إال من ظلم واثم.
 .4إن هللا على اصدق ما في الصحيفة وابره ،وإن هللا جار لمن بر واتقى( .البوطي.)150 :)2006( ،
والدارس لسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم يجد فيها الك ثير من الوقائع التي تدعوا إلى نشر ثقافة الحوار
والتعايش ،ومما له عالقة وطيدة بموضوعنا مما يرتبط بالسياحة واالنتقال من بلد إلى آاخر وهو متضمن لثقافة
آ
االعتراف باالخر ،ونشر قيم التسامح ،وكمثال لذلك اذكر نموذجا من النمادج المشرقة التي رسخت هذا
المعنى؛ هجرة المسلمين إلى الحبشة ،فلما اشتد االذى بالمسلمين من قريش امر النبي صلى هللا عليه وسلم
صحابته بالهجرة إلى الحبشة ،وما اختيار الحبشة إال لوجود ملك فيها ال يظلم عنده احد ،هذه هي الهجرة
االولى للمسلمين خارج مكة في فجر اإلسالم ،والهجرة سفر وانتقال من بلد إلى بلد فرارا من الجور والظلم ،من
آ
اجل البحث عن االطمئنان واالستقرار والعيش االمن ،وما ذاك إال نوع من انواع السياحة الدينية ،بل هو من
اعظم مقاصدها واهدافها.
وما كاد المسلمون يصلون إلى ارض الحبشة حتى كانت قريش قد وصلها الخبر ،فقرر زعماؤها الوشاية بهؤالء
الهاربين كما سموهم ،وهم في الحقيقة فارون من جحيم الظلم والجور إلى البحث عن السلم واالمان" .وقد
اختارت قريش رجلين جلدين لبيبين ،وهما :عمرو بن العاص ،وعبد هللا بن ابي ربيعة  -قبل ان يسلما-
وارسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته ،وبعد ان ساق الرجالن تلك الهدايا إلى البطارقة،
وزوداهم بالحجج التي يطرد بها اولئك المسلمون ،وبعد ان اتفقت البطارقة ان يشيروا على النجاشي
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بإقصائهم ،حضرا إلى النجاشي ،وقدما له الهدايا ثم كلماه ،فقاال له :ايها الملك ،إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان
سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ولم يدخلوا في دينك ،وجاؤوا بدين ابتدعوه ،ال نعرفه نحن وال انت ،وقد بعثنا
آ
إليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم ،لتردهم إليهم ،فهم اعلى بهم عينا ،واعلم بما عابوا
عليهم ،وعاتبوهم فيه .وقالت البطارقة :صدقا ايها الملك! فاسلمهم إليهما ،فليرداهم إلى قومهم وبالدهم.
ولكن راى النجاشي انه ال بد من تمحيص القضية ،وسماع اطرافها جميعا ،فارسل إلى المسلمين ،ودعاهم،
فحضروا ،وكانوا قد اجمعوا على الصدق كائنا ما كان .فقال لهم النجاشي :ما هذا الدين الذي فارقتم فيه
قومكم ،ولم تدخلوا به في ديني وال دين احد من هذه الملل؟
قال جعفر بن ابي طالب  -وكان هو المتكلم عن المسلمين :-ايها الملك ،كنا قوما اهل جاهلية ،نعبد
االصنام وناكل الميتة ،وناتي الفواحش ،ونقطع االرحام ،ونسيء الجوار ،وياكل منا القوي الضعيف ،فكنا
على ذلك ،حتى بعث هللا إلينا رسوال منا ،نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه ،فدعانا إلى هللا لنوحده
ونعبده ،ونخلع ما كنا نعبد نحن آواباؤنا من دونه من الحجارة واالوثان ،وامرنا بصدق الحديث ،واداء االمانة،
وصلة الرحم ،وحسن الجوار ،والك ف عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش ،وقول الزور ،واكل مال
اليتيم ،وقذف المحصنات ،وامرنا ان نعبد هللا وحده ،ال نشرك به شيائ ،وامرنا بالصالة والزكاة والصيام -
فعدد عليه امور اإلسالم -فصدقناه ،آوامنا به ،واتبعناه على ما جاءنا به من دين هللا ،فعبدنا هللا وحده ،فلم
نشرك به شيائ ،وحرمنا ما حرم علينا ،واحللنا ما احل لنا ،فعدا علينا قومنا ،فعذبونا ،وفتنونا عن ديننا،
ليردونا إلى عبادة االوثان من عبادة هللا تعالى ،وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ،فلما قهرونا وظلمونا
وضيقوا علينا ،وحالوا بيننا وبين ديننا ،خرجنا إلى بالدك ،واخترناك على من سواك ،ورغبنا في جوارك،
ورجونا اال نظلم عندك ايها الملك.
فقال له النجاشي :هل معك مما جاء به عن هللا من شيء؟ فقال له جعفر :نعم! فقال له النجاشي :فاقراه
علي .فقرا عليه صدرا من كهيعص ،فبكى وهللا النجاشي حتى اخضلت لحيته ،وبكت اساقفته حتى اخضلوا
مصاحفهم حين سمعوا ما تال عليهم ،ثم قال لهم النجاشي :إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة
واحدة ،انطلقا ،فال وهللا ال اسلمهم إليكما وال يكادون -يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه -فخرجا ،وقال عمرو
آ
بن العاص لعبد هللا بن ربيعة :وهللا التينهم غدا عنهم بما استاصل به خضراءهم .فقال له عبد هللا بن ربيعة :ال
تفعل ،فإن لهم ارحاما وإن كانوا قد خالفونا ،ولكن اصر عمرو على رايه.
فلما كان الغد قال للنجاشي :ايها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قوال عظيما ،فارسل إليهم النجاشي
يسالهم عن قولهم في المسيح ،ففزعوا ،ولكن اجمعوا على الصدق ،كائنا ما كان ،فلما دخلوا عليه ،وسالهم
قال له جعفر :نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى هللا عليه وسلم :هو عبد هللا ورسوله وروحه وكلمته القاها إلى
مريم العذراء البتول .فاخذ النجاشي عودا من االرض ،ثم قال :وهللا ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود،
فتناخرت بطارقته ،فقال :وإن نخرتم وهللا.
آ
ثم قال للمسلمين :اذهبوا فانتم شيوم بارضي -والشيوم :االمنون بلسان الحبشة -من سبكم غرم ،من سبكم
غرم ،من سبكم غرم ،ما احب ان لي دبرا من ذهب واني آاذيت رجال منكم -والدبر الجبل بلسان الحبشة.
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ثم قال لحاشيته :ردوا عليهما هداياهما ،فال حاجة لي بها ،فو هللا ما اخذ هللا مني الرشوة حين رد علي
ملكي ،فاخذ الرشوة فيه ،وما اطاع الناس في فاطيعهم فيه .قالت ام سلمة التي تروي هذه القصة :فخرجا من
عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاؤوا به ،واقمنا عنده بخير دار مع خير جار( .المبارك فوري( ،بال .ط).)83 :
آ
وإذا تاملنا سيرة االنبياء والمرسلين نجد ان غالبهم خرج سائحا في االرض وهاجروا من بلد إلى اخر ،فهاهو
سيدنا إبراهيم هاجر من بابيل بارض العراق إلى فلسطين ثم مصر برفقة زوجته سارة وابن اخيه نبي هللا لوط
عليهم السالم.
وها هو سيدنا موسى عليه السالم يهاجر هربا من فرعون وجنوده إلى ارض مدين والتقى نبي هللا شعيبا عليه
السالم ،كما ان نبينا امر اصحابه بالهجرة للحبشة وخرج هو من مكة إلى الطائ ف ولقي من اهلها ما لقي ،ثم
يهاجر الهجرة الكبرى إلى المدينة المنورة عاصمة الدولة اإلسالمية الجديدة.
كما ان بعثه للرسل إلى الملوك والقياصرة والزعماء واال كاسرة ليعتبر صورة من صور السياحة الدينية في
اإلسالم ،كما ان استقباله للوفود وبعثه للدعاة والمعلمين إلى القبائل واالقاليم لهو في حد ذاته نموذج من
نماذج السياحة في اإلسالم.
وبالجملة فإن السياحة الدينية لها اثر كبير في ترسيخ قيم الحوار والتسامح ،ونشر ثقافة التعايش السلمي
آ
بين سائر المجتمعات ،فاإلنسان عند ما يحتك باالخر ويعيش معه في نفس البلد يعرف ثقافته وخصوصياته،
ذلك الن لكل بلد تقاليده الدينية والثقافية.
وما زيارة البابا فرنسيس للمغرب إال نوع من انواع السياحة الدينية ،ومما يؤكد هذا المعطى ان زيارته لم
تقتصر على الجانب السياسي فحسب ،بل برمج له في هذه الزيارة لقاء في معهد محمد السادس لتكوين اال ئمة
المرشدين والمرشدات ،الن هؤالء اال ئمة المكونين الذين سيصبحون سفراء بلدهم في العالم.
إننا اليوم اصبحنا مطالبين اك ثر من اي وقت مضى بنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والتسامح بين
بني اإلنسان ،خصوصا وان العالم اصبح عبارة عن قرية صغيرة لما شهده من تقدم تكنلوجي هائل ،اصبح
اإلنسان يحمل في جيبه او حقيبته آالة يشاهد من خالله العالم كله بمجرد الجر بانمولة اصبع على زجاجة
آ
هاتف ،ويمكنه االطالع على ثقافة االخرين من خالل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي.
ووسائل السفر اصبحت في متناول غالب الناس ،كما ان هناك وجهات متعددة يختارها معظم المسافرين
كل حسب قصده سواء كان دينيا ،او ثقافيا ،او اقتصاديا ،او ترفيها ..وهذا كله يدعو إلى تثقيف الناس
وتوعيتهم باهمية الحوار ومساهمته الفعالة في نشر قيم التعايش والتسامح..
قائمة المراجع:
المعافري .ابو بكر محمد بن عبد هللا2003( .م) .احكام الق آران .راجع اصوله وخرج احاديثه َّ
وعلق عليه :محمد عبد
ابن العربيالقادر عطا .ط .2 :بيروت :دار الك تب العلمية.
ابن حنبل .ابو عبد هللا احمد بن محمد .)2001( .مسند اإلمام احمد .تحقيق :شعيب االرنؤوط -عادل مرشد ،آواخرون .إشراف :دعبد هللا بن عبد المحسن التركي .ط .1 .مؤسسة الرسالة :بيروت.
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التعليم العالي في الجزائر :بين طموحات الجودة وقنوات الفساد
The higher education in algeria: Between the Quality Ambitions and Corruption Channels
د .امال ينون
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير -جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل -الجزائر
مقدمة:
اخذت جودة التعليم العالي في الجزائر تطفو على السطح في االعوام االخيرة مع تذيل مؤسسات التعليم
العالي الترتيب في كل التصنيفات العالمية المعنية بالجودة ،واالداء الجامعي المتميز .في وقت ،كرست وزارة
التعليم العالي عددا ال باس به من المخابر والبرامج البحثية التي ضمت االف االساتذة الباحثين من مختلف
التخصصات .من جهة اخرى ،واكب هذه الموجة ارتفاعا كبيرا في عدد المقاعد البيداغوجية التي ميزها عدد
مؤسسات التعليم العالي الذي ارتفع إلى  106مؤسسة بتعداد طالبي تجاوز المليون و 700الف طالب .في
خضم هذه االرقام ،وجدت الهيئة التدريسية نفسها امام زحف طالبي بمواصفات علمية متباينة كرستها
إستراتيجية التعليم المتبعة من قبل وزارة التربية الوطنية.
مشكلة الدراسة:
بين رهان الجودة الذي تنشده مؤسسات التعليم العالي في الجزائر ،وتحدي الممارسات الالمسؤولة التي
صارت تميز اروقة هذه المؤسسات من قبل الكوادر البشرية العاملة إن كانوا اساتذة او إداريين ،يطرح
التساؤل التالي:
هل تراجع مستوى التعليم العالي في الجزائر نتيجة ضعف قنوات الجودة على مستوى الجامعات ام ان
الممارسات الالمسؤولة هي السبب في ذلك؟
اهداف البحث:
تسليط الضوء على واقع التعليم العالي في الجزائر؛إبراز قنوات الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر؛توضيح الممارسات الالمسؤولة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر ؛اهمية البحث :تميز العقد الثاني من بداية اال لفية الثالثة في الجزائر ،بتركيز الجهود على ضمان الجودة في
مختلف القطاعات االقتصادية ومنظمات االعمال التي تقود ركب االقتصاد في الجزائر .والن مخرجات التعليم
العالي ،تمثل المورد االستراتيجي الذي يعول عليه في قيادة قاطرة البناء والتشييد في اقتصاد يتوفر على كافة
اإلمكانات التي تسمح بتحقيق افضل اداء لالقتصاد الجزائري ال على المستوى العربي واإلفريقي فقط ،وإنما
على المستوى العالمي .لكن هذه الجودة في مؤسسات التعليم في الجزائر تواجه العديد من التحديات
والرهانات المرتبطة بتوفير بيئة تعليم عالي خالية من الممارسات الالمسؤولة ،والضغوط القسرية من قبل
بعض المحسوبين على تيارات فكرية حتى ال نقول سياسية بعينها افرز شرخا في االهداف المسطرة واالهداف
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المحققة في مؤسسات جامعية عرفت كيف تزيد من الكم البشري والبنى التحتية مع إنقاص الكم النوعي
بشكل فاق التوقعات.
.1احصاءات عامة حول قطاع التعليم العالي في الجزائر :تمكن قطاع التعليم العالي في الجزائر من تحقيق
انجازات كمية معتبرة منذ فجر االستقالل وإلى يومنا هذا .وربما بداية اال لفية الثالثة ،كانت بوصلة مهمة لهذه
االنجازات التي ارتكزت على بعدين رئيسيين :زيادة عدد الطلبة وعدد مؤسسات التعليم العالي ،وما تعلق بهما
من بنى تحتية مكملة .وشهد عدد الطلبة ومؤسسات التعليم العالي في الجزائر نموا ملحوظا وتغيرا واضحا من
حيث الجندر.
الجدول رقم ( :)1.1عدد الطلبة تبعا العوام مختارة
2375
1962
407,995
2000
1,730,000
2018
المصدر :إعداد الباحثة اعتماد علىhttp://www.el-massa.com/dz/index.php/Coponent :
من الجدول ،نالحظ ان عدد الطلبة تضاعف بحوالي  172مرة العام  2000مقارنة بعام  ،1962وبحوالي 728
مرة العام  2018مقارنة بذات العام اي  .1962وترجع الزيادة الملحوظة في عدد الطلبة خاصة مطلع اال لفية
الثالثة لتحسن مؤشرات االداء االقتصادي ،وتوجيه الدولة جهودها نحو النهوض بهذا القطاع خاصة مع
االنفتاح الذي شهدته الجزائر على االقتصاد العالمي وانحراطها في الفعاليات المعنية بتطوير التعليم بمختلف
اطواره .وهذا ما حاولت تجسيده ضمن مخططات التنمية االربعة ،التي عكست لحد ما ذلك المنحى
التصاعدي نحو التركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
الجدول رقم ( :)2.1عدد مؤسسات التعليم العالي
جامعة واحدة ومدرستين
1962
 53مؤسسة جامعية ( منها  18جامعة)
2000
 106مؤسسة جامعية ( 50جامعة 13 ،مركزا جامعيا 32 ،مدرسة عليا و  11مدرسة عليا لالساتذة)
2018
المصدر :إعداد الباحثة اعتمادا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تاريخ التصفح ،2019/07/01:متوفر
على الرابطwww. mesrs.dz :
يالحظ من الجدول ،ارتفاع عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر من ثالث مؤسسات عام  1962إلى 53
مؤسسة عام  ،2000ليصل العدد ل  106مؤسسة جامعية عام  .2018ويالحظ ،تنوع المؤسسات الجامعية ما
بين جامعة ،ومراكز ومدارس الذي كان نتيجة منطقية لمسار التغيير الذي شهده القطاع سواء من حيث
طبيعة التخصصات المدرجة او من حيث االهداف التي تسعى إليها الوزارة في مجال التحسين المستمر لمناهج
التعليم وتخريج كوادر بشر ية قادرة على المنافسة ليس فقط في الجزائر ،ولكن في الدول المتقدمة والنامية
على حد سواء باإلضافة إلى ارتفاع حجم اإلنفاق على البنى التحتية التي تكون القطاع.
الجدول رقم ( :)3.1مؤشر الجندر في التعليم العالي لعامي  2000و2018
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النسبة المئوية
2018
النسبة المئوية
2000
62.50
1,081,250
51.11
208,523
عدد اإلناث
عدد الذكور
37.50
648,750
48.89
199,472
100
1,730,000
100
407,995
المجموع
المصدر :إعداد الباحثة اعتمادا علىhttp://www.el-massa.com/dz/index.php/Coponent :
يالحظ من خالل الجدول ،سيطرة عنصر اإلناث على المقاعد البيداغوجية في مؤسسات التعليم العالي في
الجزائر وقد ارتفعت النسبة عام  2018بشكل الفت لتصل  % 62.50مقارنة ب  % 51.11عام  .2000وتعددت
التفسيرات التي قدمت الرتفاع نسبة اإلناث مقارنة بالذكور حيث ارجعها البعض للظروف االقتصادية السائدة،
والتي جعلت العديد من الذكور يبحثون عن العمل بعيدا عن إكمال دراستهم .فيما يرى طرف اخر ،ان السبب
راجع لتفوق اإلناث على الذكور في مراحل التعليم الثانوي وقدرتهن على االستيعاب والحفظ مقارنة
بالذكور...،الخ.
الجدول رقم ( :)4.1إحصاءات حول الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة
960,958
عدد الطلبة المستفيدين من المنحة
492,457
عدد الطلبة المستفيدين من اإليواء
963,480
عدد الطلبة المستفيدين من النقل الجامعي
1,115,900
عدد الطلبة المستفيدين من اإلطعام الجامعي
المصدر :إعداد الباحثة اعت مادا على إحصاءات الديوان الوطني للخدمات الجامعية ،تاريخ التصفح:
 ،2019/07/02متوفر على الرابطwww.onou.dz :
تبرز معطيات الجدول ،حجم الخدمات الجامعية التي يستفيد منها الطلبة والتي تتنوع بين اإليواء ،النقل،
اإلطعام والحصول على المنحة .وتعد هذه الخدمات ( باستثناء المنحة) ،خدمات شبه مجانية توفرها الجزائر
للطلبة بغض النظر عن التساؤالت التي تطرح بشان جودتها ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها عالميا التي
يفسرها البعض بضرورة التخلي على مجانية التعليم لتكون الخدمة ذات جودة .واالرتفاع المالحظ في
المؤشرات االربعة مرتبط بعدد الطلبة الذين استقبلتهم المؤسسات الجامعية في االعوام االخيرة.
.2دواليب الفساد في مؤسسات التعليم العالي :لم يكن الفساد في قطاع التعليم العالي مجرد فقاعة إعالمية
اطلقتها االبواق المحسوبة على تيارات معينة في الجزائر ،بل كان حقيقة اثبتها الدراسات الميدانية التي
اجريت من قبل العديد من الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي اكانت جامعات ،مراكز جامعية او
مدارس عليا وسواء كانوا منضوين تحت لواء الهيئة التدريسية او اإلدارية ،او ذي صلة بالخاليا المسؤولة عن
ذلك.
 1.2السرقة العلمية :من اخطر الجرائم العلمية التي يشهدها التعليم العالي في الجزائر .هذه الجريمة ،تقوض
اسس المعرفة وبناء المورد البشري وتفرغ العملية التعليمية من محتواها بشكل كلي .لم تكن السرقة العلمية
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محل جدل او ذكر في العقود الماضية ،خاصة مع غياب قانون واضح يحدد حيثيات هذه الجريمة وتفاصيلها
والعقوبات الناتجة عن ارتكابها.
لكن مع التطور الذي عرفته الجامعة الجزائرية ،وتزايد عدد االساتذة الباحثين فضال عن الطلبة ظهرت
مشكلة التراكم الكمي في البحوث العلمية ،وتكرار المواضيع بمحتواها من مؤسسة جامعية إلى اخرى دون ان
يكون هناك إدارة مستقلة لهذه البحوث وتنقيح محتوياتها او لجنة رقابية تشرف على متابعة اإلنتاج العلمي (
قياسا على اطروحات الدك توراه ومذكرات الماجستير لما بعد التدرج) ،ما وفر البيئة المالئمة للممارسات غير
المسؤولة من قبل بعض الباحثين سواء كانت ممارسات مقصودة ( سرقة عنوان او محتوى لباحث اجنبي
وإسناده لشخصه ،او تغيير في معطيات متعلقة بدولة لحساب دولة اخرى او شركة لحساب شركة اخرى) ،او
غير مقصودة ( عدم المعرفة بابجديات التهميش ،ضعف اإللمام بالجوانب المنهجية في ك تابة عمل بحثي،
االستعانة باراء باحثين والتصرف في ذلك دون اإلشارة إليهم...،الخ).
 2.2العمال البيداغوجية والمناصب الدارية :تزخر مؤسسات التعليم العالي بكم هائل من المناصب
اإلدارية والبيداغوجية ذات الشان المرتبط باالساتذة والطلبة على حد سواء ،والذي كان مجاال خصبا للعديد
من التصرفات واالفعال غير النزيهة وغير المسؤولة من قبل البعض الذين انعدمت عندهم القيم االخالقية.
وصار تغليب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة اولوية تقتضي التضحية بالقوانين واخالقيات
المهنة ايا كانت النتائج المترتبة عن تلك االفعال.
رؤساء القسام واللجان العلمية والمجالس العلمية ،من بين المناصب التي تحظى باهتمام كبير من قبل
شريحة عريضة من االساتذة باعتبارها تمنحهم مزايا تفضيلية وحصانة علمية إن صح التعبير ،وتمكنهم من
تمرير بعض االمور المتعلقة بمجاالت :اإلشراف العلمي ،تقييم ملفات التاهيل ،وتعيين لجان الخبرة لملفات
التاهيل والمطبوعات فضال عن لجان الخبرة لمناقشات الدك توراه .وإن تعالت االصوات ،بان عمليات االنتخاب
تشوبها النزاهة والشفافية ،وان عملية االختيار للمحكمين...،الخ تتم بشكل شفاف وبمصداقية ودون محاباة
إال ان الواقع يثبت عكس ذلك حيث تراعى المصالح الشخصية على حساب المصلحة العلمية ،وتمنح
االفضلية وفقا لحسابات مدروسة.
رؤساء الملتقيات واللجان العلمية للملتقيات ،تنظم مؤسسات التعليم العالي في الجزائر سنويا عشرات
الملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تتنوع بين الدولية والوطنية ،وتحظى بمشاركات من قبل جميع االساتذة
من مختلف االصناف فضال عن طلبة الدك توراه.
ومن الناحية النظرية ،فإن هذه الملتقيات تمثل دفعة قوية نحو البحث العلمي وتعزيز االقتصاد المبني على
المعرفة خاصة مع تعدد اختصاصاتها واالهداف التي تسعى لتحقيقها .لكن لالسف الشديد ،صارت هذه
الملتقيات بمثابة خزان الستيعاب العديد من البحوث التي ال ترقى الي مستوى ،وال تحظى باي اهمية وال
تضيف اي قيمة او إسهام في البحث العلمي حيث قسم كبير من البحوث يتم قبولها من قبل اللجان العلمية
بناء على توصيات دون االهتمام بفحواها وال داللتها العلمية وبعضها ال يستوفي حتى معايير البحث العلمي
لكنها تمر مقابل مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن المصلحة العلمية وتغليب الموضوعية على الذاتية.
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من ناحية اخرى ،صارت العديد من الملتقيات متشابهة واالختالف بسيط سواء في مفردة او مفردتين ،او في
الصياغة لكن المحتوى هو نفسه .وهذا ما مهد الطريق امام العديد من الباحثين لتكرار نفس البحث بتغيير
طفيف خاصة مع غياب رقابة للمعروض العلمي او وجود منصة الك ترونية تستوفي جل الفعاليات العلمية التي
تنظمها الجامعات ،وهذا ما اسهم في تدهور جودة مخرجات هذه المؤتمرات.
 3.2سوء ادارة الموارد المالية :ليس من السهل تناول هذا الجانب او الخوض فيه بالنظر لحساسيته ،وتعقده
خاصة ما يطرح من ق ضايا متشابكة مرتبطة بمختلف المجاالت التي تكون الجامعة الجزائرية سواء العلمية منها
او المادية .ومن بين المجاالت التي يمكن ان يلحظ فيها سوء إدارة االموال ،واستخدامها بطريقة غير عقالنية،
او استغالل الثغرات الموجودة على مستوى طرق العمل ،نجد:
تضم الجامعة الجزائرية عشرات مخابر البحث موزعة عبر كل التخصصات بفرق بحث ذات تركيبة بشريةيفترض فيها مراعاة الخصوصية العلمية ،والتوجه العلمي لالستاذ الباحث او الباحث الدائم او طالب
الدك توراه .هذه المخابر ،تكلف الخزينة سنويا ماليين الدينارات توزع تبعا للتظاهرات العلمية التي يجريها
المخبر ،حتى ال نتحدث عن الراتب الذي يتقاضاه الباحث الدائم ضمن المخبر( وهذا ليس موضوع حديثنا).
من اهداف المخابر ،تنظيم البحث العلمي وتوسيع دائرة التعاون في شتى المجاالت العلمية التي تسهم في
تطوير شبكة المعارف لدى المؤسسة الجامعية ،واإلسهام في معالجة القضايا التي تؤثر في االقتصاد الوطني
بحكم االعمال المنجزة من قبل كل فريق فضال عن المؤتمرات العلمية وااليام الدراسية التي تنظم تحت لواء
المخبر ،وتحظى بدعم ال مشروط يضاف إليها استفادة الباحثين المضوين تحت لواء المخبر من مكافات مالية
لتادية مهامهم وإجراء بحوث خارج الوطن.
بيد ان الواقع ،يثبت ان قسم كبير من هذه المخابر لم يحقق الحد االدنى من اهدافه ،وان ما ينفق على
التظاهرات العلمية التي تنظم ضمن هذا المخبر اك ثر بك ثير من المتوقع والمنجز كما ان إدارة الموارد المالية
لهذه المخابر تحظى بتك تم وسرية من قبل المسئولين على هذه المخابر مع ان االمر يقتضي شفافية في إقرار
مصدر كل دينار تم إنفاقه ،وكل دينار تم تحصيله واي القنوات كانت سببا في ذلك .من ناحية اخرى ،يحصد
بعض اعضاء فرق البحث سنويا مكافات مالية نظير انجازاتهم العلمية ،وإسهاماتهم في بلورة حلول لقضايا تم
طرحها ضم ن فرقهم .لكن ذلك ،ليس واردا لدى الغالبية وحتى ال يكون التعميم هو الفيصل ،فنحن نقيس
على تخصص العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الذي صار تخصصا بمخابر متشابهة في محتوياتها،
واالهداف المسطرة من وراء إنشائها.
مشاريع البحث التي تقرها الوزارة كل عام ،والتي تدوم مدة  04سنوات ،وهي نافذة إستراتيجية لتطوير البحثالعلمي وترقية العمل اال كاديمي في المؤسسات الجامعية ،واإلسهام في تقديم إنتاج علمي قادر على معالجة
مختلف القضايا التي تمس قطاعات االقتصاد الوطني في ظل تنوع هذه المشاريع.
وتحظى هذه المشاريع بميزانية كبيرة من قبل الوزارة موجهة لدعم جهود الباحثين في انجاز مشاريعهم،
لكن بين الموارد المالية والمشاريع البحثية تمة هوة سحيقة تعكس حجم التحديات التي تواجه الوزارة في
ضبط هذه الموارد وجعلها تصرف تبعا لالهداف الفعلية من كل مشروع بحثي ،وليس فقط مرتبطة بالعضوية
في المشروع البحثي.
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وإذا اخذنا مختلف مؤسسات التعليم العالي في الجزائر حينها ال يمكن معرفة الرقم الحقيقي للموارد المالية
الموجهة لمشاريع البحث ،وإذا ما كانت فعال الوزارة الوصية تعتمد مخطط العمل الذي اعدته في تعاملها مع
المشاريع البحثية.
ميزانية التسيير والتجهيز ،يحظى هذا الجانب باهمية إستراتيجية إلنجاح العملية التعليمية ،العلميةواإلدارية في الجامعة الجزائرية .وتعد الموارد المالية المخصصة لتجهيز المؤسسات الجامعية بمختلف
التجهيزات االلك ترونية والعتاد المادي مهمة بشكل رئيسي .ورغم ان ميزانية وزارة التعليم العالي ،تعتبر ميزانية
متواضعة مقارنة بنظيرتها في الدول النامية حتى ال نقول المتقدمة إال ان ذلك ال يمنع من حقيقة سوء إدارة
هذه الموارد من ناحية التجهيز اين يتم التركيز على اقتناء التجهيزات ذات الجودة المتوسطة ،والتي تمتاز
باعمارها الضعيفة وتعرضها لالعطاب باستمرار مما يستدعي الصيانة المستمرة ،وبالتالي ،تكبد مبالغ إضافية
فيما لو تم شراء اجهزة ذات جودة مرتفعة وباعمار طويلة واسعار مرتفعة سيكون هناك ضمان اكبر لعملها،
ومن ثم ،إدارة جيدة للموارد المالية.
وعلى سبيل المثال ال الحصر ،في االمتحانات الدورية التي تجرى يتم استهالك االف االوراق ،جزءا منها
يصير هباء منثورا في داللة صارخة لسوء التسيير وضبط االستخدام .وربما وجه التناقض ،ان االستهالك مرتفع
من اوراق االمتحانات في وقت بعض االوراق التي تستخدم كرديف للورقة الرئيسة ذات نوعية سيئة جدا .وهذا
ما يطرح التساؤل بشان كيفية إدارة الموارد المالية في هذا المنحى.
 4.2غياب الرقابة بانواعها وعدم تطبيق القوانين :تعد الرقابة اإلدارية والمالية وما تبعها مهمة جدا في تحقيق
الجودة على مستوى المؤسسة الجامعية ،ومحاربة مختلف القضايا التي تؤثر في سير العملية العلمية
والبيداغوجية داخل اسوار ال مؤسسة الجامعية :هل تتوفر الجامعة الجزائرية على لجان للرقابة المالية
واإلدارية ،تقوم بمهامها وتحدد االخطاء وتصوبها ام انها رقابة اسمية اك ثر منها عملية؟
ليس سهال الحكم بغياب الرقابة ،الن ذلك سيكون حكما معمما وغير اخالقيا بسبب ان الواقع يثبت انبعض المؤسسات الجامعية في الجزائر تمكنت من تكريس قدر كبير من هذا الجانب بشكل جيد ،وتمكنت
من ضبط امور عديدة متعلقة بتوجيه هذه االموال توجيها صحيحا ،وإلى المجاالت المحددة لها ،واإلشراف
المستمر على تتبع كيفية استخدام هذه االموال بشكل ك فء وفعال.
وال تنحصر الرقابة في الجانب المالي فقط ،وإنما الرقابة اإلدارية لها دورا محوريا في اك تشاف االخطاء
واالنحرافات التي يمكن ان يقوم بها الموظف ضمن وظيفته ،والتي يمكن ان تكون لها اثارا وخيمة على سير
العمل اإلداري برمته ،البيداغوجي والعلمي .وفي هذا المنحى ،يمثل عدم احترام الوقت وااللتزام بالمواعيد
اثناء التدريس خصيصة متعارف عليها في المؤسسات الجامعية الجزائرية ،وإن اختلفت حدتها من مؤسسة إلى
اخرى إال ان ذلك امرا واقعا له انعكاسات متعددة على المسار العلمي للطالب ،وعلى إنهاء المقررات الدراسية.
واالهم ،تصدير قيم سلبية للطالب تنم عن عدم االنضباط وااللتزام وتحمل المسؤولية من قبل االستاذ
الجامعي الذي من المفروض ان يكون قدوة ليس في جانبه العلمي ولكن في سلوكياته وتحضره.
تزخر الجامعة الجزائرية بترسانة من القوانين واللوائح التنظيمية لسير العمل البيداغوجي ،والعلمي واإلداري.وتقر بجملة من العقوبات الت ي ترتكب على مستوى المؤسسات الجامعية سواء كانت متعلقة بمخالفات ،جنح
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او جرائم .وكل عام تقريبا ،ترسي الوزارة قواعد جديدة مرتبطة بالبحث العلمي والتكوين الجامعي سواء لالستاذ
او الطالب؛ هذه القواعد ،باتت تشكل مادة دسمة في يوميات االستاذ الجامعي تحديدا.
من قوانين متعلقة بالتوظيف وصوال إلى التاهيل الجامعي إلى قوانين متعلقة بتنظيم عملية انتقاء الطلبة
وإجراء االمتحانات والمداوالت .ورغم ان القوانين واضحة ومحددة إال ان تطبيقها وتفعيلها احيانا يغيب بشكل
كلي او تطبق وتفعل في حاالت معينة ،وعلى اشخاص معينين دون سواهم .وهذه الحالة ليست عامة ،وإنما
تحدث احيانا في بعض المؤسسات الجامعية حتى ال نقول في سائر المؤسسات اين ينتفي تطبيق القوانين في
مخالفات تقتضي فعال العقاب ايا كان نوعه .وفي احيان اخرى ،تطبق القوانين في مواقف معينة دون سواها،
وهذا ما ابطل مصداقية العديد من القوانين واللوائح التنظيمية.
. 3مجالت ضمان الجودة في الجامعة الجزائرية :يعد مفهوم الجودة ،من المفاهيم المتشعبة والتي تتخذ
ابعادا عديدة في داللتها والتعبير عن مضامينها .والن الجودة ،تعبر في الغالب عن النوعية الجيدة ،واالختيار
االمثل والتحسين المستمر فإنها في الجامعة ،تعد بمثابة تاشيرة مهمة لتحقيق افضل النتائج ،وابتكار
منتجات متميزة.
 1.3التوجيه المدروس للطلبة :يعد اختيار الطالب (ة) للتخصص المراد دراسته من القنوات المهمة في
ضمان جودة التعليم العالي الن التالؤم بين رغبة الطالب ،والتخصص شرط اساسي لقدرة هذا الطالب على
تقديم افضل النتائج ،واإلسهام في التحصيل العلمي الجيد ،وتحفيز الهيئة التدريسية على تقديم افضل ما
لديها مما يعد قوة محركة لتنشيط عجلة البحث العلمي ،وتوسيع دائرة المعارف لدى االستاذ والطالب على حد
سواء.
إذا اخذنا الجامعة الجزائرية نموذجا ،سنجد ان نسبة معتبرة من الطلبة توجه إلى تخصصات ال تتالءم مع
رغباتهم ،ويجبرون على دراستها وهذا االمر مرتبط بالشروط التوجيهية لكل تخصص والتي ترتكز اساسا حول:
نوع الشعبة التي تم دراستها في المرحلة الثانوية؛معدل البكالوريا الذي تم الحصول عليه؛المعدل االدنى للقبول في التخصص الجامعي...،الخ.ورغم منطقية الشروط من وجهة نظر البعض إال إنها ال تحظى بالقبول من قبل الجميع ،حيث ان تخصصات
عديدة في الجامعة تستدعي توجيه طلبة ذوي معدالت جيدة على غرار :تخصص العلوم االقتصادية ،إال ان
المالحظ هو توجيه الطلبة ذوي المعدالت الضعيفة إلى هذا التخصص من مختلف الشعب في المرحلة
الثانوية .وهذا ما كان له تاثير عكسي وسلبي على تراجع مردودية الكليات في هذا التخصص على المستوى
الوطني.
 2.3جودة معايير توظيف الساتذة :يعد توظيف االساتذة المرتكز الرئيسي الذي يقوم عليه اداء الجامعة
الجزائرية والعالمية على حد سواء .االستاذ الجامعي ،الذي يعتبر نواة العملية التدريسية والمفتاح السحري
الذي يعول عليه في بناء كوادر بشرية وتقديم مخرجات جامعية قادرة على اإلسهام في توظيف مختلف
المعارف والعلوم ،وفي جل القطاعات االقتصادية ،وبناء مجتمع قادر على مواكبة مختلف المجتمعات
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المتق دمة في مجال التكنولوجيا والعلوم الدقيقة ،وكل المجاالت العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية البشرية
المستدامة ،والتنمية المستدامة بشكل عام.
وتخضع عملية توظيف االساتذة الجامعيين لمجموعة من المعايير االنتقائية المحددة من قبل وزارة التعليم
العالي؛ هذه المعايير ،تم تحديدها وفقا لسلم تنقيطي قائم بدرجة كبيرة على االعمال المنجزة من قبل المتقدم
للوظيفة مع إجراء مقابلة شفهية مع لجنة اساتذة في معظم االحيان تكون مقابلة شكلية ال اقل وال اك ثر.
إن القدرة على التوفيق بين اختيار االستاذ المالئم والتخصص المراد دراسته امرا بالغ االهمية في تحقيق
جودة العملية التدريسية ،وجودة المقررات الدراسية وما تبعها .إن التالؤم بين تخصص االستاذ الجامعي في
مرحلتي الماجستير والدك توراه وقس على مرحلة الليسانس مع الوظيفة المراد الحصول عليها ،امرا مهما في
توفير البيئة التمكينية للطالب واالستاذ على حد سواء لتقديم المادة العلمية بشكل ك فء وسلس والقدرة على
تجديد محتوياتها انطالقا من الحقبة العلمية التي تم ملؤها خالل سنوات التحصيل العلمي لالستاذ؛ وهذه
العالقة بين تخصص االستاذ والوظيفة المشغولة لها تاثير بين في الوصول بالعملية التدريسية إلى بر االمان،
وتقديم مادة علمية مرنة للطالب وتوطيد المعلومة وجعلها متاحة وسهلة االستيعاب من قبل الطالب يوفر
المناخ المالئم للتطور والتحسين المستمر لمستوى الطالب.
 3.3تحسين المقررات الدراسية ،واختيار مواد تدريسية تتماشى وكل تخصص ومتطلبات السوق :يعد
تحيين محتويات المواد التي تم تدريسها لمختلف المستويات من اهم القنوات لتحقيق الجودة في العملية
التدريسية ،وعامال رئيسا لمتطلبات السوق واالندماج في سوق المعلومة العالمية واالستفادة من كل ما توصل
إليه سوق المعرفة في مختلف التخصصات وشتى المجاالت.
إن قدرة االستاذ الجامعي على تقديم إضافات في المادة التدريسية التي يقدمها الطالب ،وتجديد المعلومات
الواردة في المادة بغض النظر عن رؤية الجهات المسئولة عن تحيين ذلك يعد ضمانا رئيسا لبلورة بيئة ذات
جودة ومصداقية قادرة على نقل الجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات العالمية.
إن تحيين او تغيير محتويات المواد التدريسية متوقف على تخصص االستاذ ،وإلمامه بالمادة المدرسة،
وتمكنه من كل دالالتها ما يمنحه ك فاءة في التدريس وقدرات إضافية على اإلبداع.
.4مؤشر الداء الجامعي من منظور النتاج والبحث العلمي :ينعكس االداء الجامعي لمؤسسات التعليم
العالي في مجموعة من المؤشرات التي تختزل حصيلة اإلنتاج والبحث العلمي ،الذي تجريه مخابر البحث وكل
الوحدات البحثية التابعة لهذه المؤسسات او بالشراكة مع مؤسسات خارجية .واصبح ترتيب الجامعات على
المستوى العالمي ،من بين المؤشرات التي تسهم في الداللة على جودة االداء البحثي ،ومدى قدرة المؤسسة
الجامعية على ان تكون شريكا فعاال في التنمية.
 .1.4مؤشر مخابر البحث :تعد مخابر البحث من الهياكل المؤسسية التي تسهم في تطوير البحث العلمي،
ومعالجة مختلف القضايا التي تواجه االقتصاد الوطني .وتزخر مؤسسات التعليم العالي في الجزائر بمائت
المخابر في مختلف التخصصات.
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الجدول رقم ( :)5.1عدد مخابر البحث في مؤسسات التعليم العالي تبعا العوام مختارة
عدد المخابر
العام
262
2000
133
2001
72
2002
57
2010
90
2015
07
2016
01
2017
89
2018
16
2019
1471
المجموع
المصدر :إعداد الباحثة اعتمادا على :بيانات المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،تاريخ التصفح:
 ،2019/07/02متوفر على الرابطdalilab.dgrsdt.dz/site/index.php :

من خالل قراءة الجدول ،نالحظ ان عام  2000شهد إنشاء اكبر عدد من مخابر البحث ب  262مخبرا يليه عام
 2001ب  133مخبرا ،ليشهد العام  2017إنشاء مخبر واحد ليرتفع مجددا عام  2018بمجموع  89مخبرا .وبحلول
عام  ،2019بلغ عدد مخابر البحث المنجزة على مستوى مؤسسات التعليم العالي  1471مخبرا.
لقد كان انجاز مخابر البحث من المتطلبات والضرورات التي فرضتها المرحلة التي شهدها االقتصاد الجزائري
في ظل توجهه نحو السوق العالمي ،وحاجته لتقوية البحث العلمي واإلنتاج المعرفي الذي يساعد على تذليل
الصعوبات ،وتيسير المسار نحو االنخراط في اقتصاد قائم على االبتكار .وعكست مختلف المجاالت التي
عملت عليها هذه المخابر ذلك اإلدراك واالستشراف للمستقبل.
الجدول رقم ( :)6.1توزيع المخابر حسب بعض المجاالت والجامعات
المؤسسة الجامعية
النسبة إلى اإلجمالي
العدد
المجال
جامعة عنابة
14.61
215
الهندسة
جامعة تلمسان
13.60
200
الفنون والعلوم اإلنسانية
جامعة هواري بومدين
10.47
154
العلوم االجتماعية
جامعة وهران 1
06.39
94
الكيمياء
جامعة قسنطينة
05.79
85
علوم المادة
جامعة سيدي بلعباس
04.96
73
االقتصاد ،االقتصاد القياسي والمالية
جامعة سطيف1
4.76
70
الزراعة والبيولوجيا
جامعة جيجل
03.53
52
الطب
المدرسة الوطنية العليا لإلدارة
02.79
41
علوم البيئة
المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا
02.10
31
الطاقة
...................
01.63
24
التجارة ،التسيير والمحاسبة
...................
.......
.....
المجموع
100
1471
المجموع
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المصدر :إعداد الباحثة اع تمادا على :بيانات المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،تاريخ التصفح:
 ،2019/07/02متوفر على الرابطdalilab.dgrsdt.dz/site/index.php :

من خالل الجدول ،نالحظ تنوع مجاالت المخابر عبر مؤسسات التعليم العالي وشموليتها لجميع
التخصصات النظرية منها وا لتطبيقية بما يتالءم مع ما تتطلبه االقتصادات الحديثة حيث سيطر قطاع الهندسة
على نسبة استحواذ  ،% 14.61يليه مجال الفنون والعلوم اإلنسانية ب  % 13.60لتكون مجاالت االقتصاد،
االقتصاد القياسي والمالية فضال عن التجارة ،التسيير والمحاسبة بنسب ضعيفة  04.96و % 01.63على
التوالي مع انها تمثل عصب البناء االقتصادي.
اما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه المخابر ،فتستحوذ جامعة عنابة على النسبة االعلى بمجموع  89مخبرا،
تليها جامعة تلمسان بعدد  75مخبرا ثم جامعة هواري بومدين لمجموع  69مخبرا لتكون المدرستين
الوطنيتين لإلدارة والتكنولوجيا هي االضعف من حيث عدد المخابر بمخبر واحد لكل منهما.
وضمن مخابر البحث ،يتم تشكيل فرق بحث تعنى بالمواضيع التي يعمل عليها المخبر والتي تقدم حصيلة
انجازاتها سنويا كما يضاف إلى المخابر مشاريع البحث ( ،)PRFUالتي تستغرق  04سنوات وهي عديدة عبر
الجامعة الجزائرية باإلضافة إلى صيغ اخرى تكمل السابقة .ومن الناحية المؤسساتية ،توجد عدة كيانات معنية
بالبحث العلمي على غرار :المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني؛ المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي؛ اللجان القطاعية الدائمة؛ اللجان القطاعية المشتركة لترقية وتقييم البحث العلمي
والتقني.
كما يوجد  12مركزا بحثيا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ويتوفر حاليا 2,731برنامجا وطنيا
للبحث ( )PNRفي معظم التخصصات على غرار :البيئة وترقية التنمية المستدامة ،المحروقات ،السكن،
البناء والعمران ،الصيد البحري وتربية المائيات ،الموارد المائية ،الصحة... ،الخ.
 .2.4مؤشر تصنيف مؤسسات التعليم العالي :تعد التصنيفات العالمية للجامعات من اهم المؤشرات التي
يستدل بها على جودة البحث العلمي وترقية البرامج العلمية والعملية التدريسية ،ومن وراءها جودة الجامعة
ومدى قدرتها على ان تكون شريكا استراتيجيا في العملية التنموية لالقتصاد الوطني والعالمي في ذات الوقت.
الجدول رقم ( :)7.1مؤشر  Webmetricsتبعا للجامعات العربية عالميا لعام 2019
الرتبة عالميا
الرتبة عربيا
الجامعة
432
01
جامعة الملك سعود
477
02
جامعة الملك عبد العزيز
535
03
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا
691
04
جامعة القاهرة
768
05
الجامعة االمريكية – بيروت-
828
06
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
1090
07
جامعة قطر
1129
08
جامعة اإلسكندرية
1170
09
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
.......
..
..............................
1932
25
جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة -1
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جامعة ابوبكر بلقايد -تلمسان-

المركز الديمقراطي العربي
2428

Source: Arab World, available at: www.webometrics.info/en/aw.january2019.
تعكس معطيات الجدول ،التاخر الذي تشهده الجامعات الجزائرية ضمن المؤشر اعاله حيث احسن جامعة
جاءت في المرتبة  932بعد اال لف ممثلة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة  ،-1ولم تكن النتيجة عربيا مرضية
حيث جاءت في المرتبة  25في داللة واضحة حول تراجع مستوى البحث العلمي واالداء الجامعي لمؤسسات
التعليم العالي في الجزائر.
الجدول رقم ( :)8.1احسن الجامعات العربية
البلد
الجامعة
الرتبة لعام  2019الرتبة لعام 2018
العربية السعودية
جامعة الملك عبد العزيز
01
01
اإلمارات العربية المتحدة
جامعة خليفة
02
02
العربية السعودية
جامعة الفيصل
07
03
االردن
الجامعة االردنية للعلوم والتكنولوجيا
04
04
اإلمارات العربية المتحدة
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
05
05
قطر
جامعة قطر
03
06
لبنان
الجامعة االمريكية -بيروت-
06
07
العربية السعودية
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز لعلوم الصحة
NR
08
...............
................................
...
...
مصر
جامعة قناة السويس
16
11
الجزائر
جامعة بجاية
NR
18
الجزائر
جامعة فرحات عباس -سطيف-1
NR
29
Source: www.timeshighereducation.com/student Best universities in the Arab World, April 5 2019.

تبرز معطيات الجدول ،التاخر الملحوظ في ترتيب الجامعة الجزائرية عربيا وليس فقط عالميا حيث للعام
 ،2019اتت احسن جامعة جزائرية في المرتبة  18ممثلة بجامعة بجاية لتكون ثاني جامعة في المرتبة 29
ممثلة بجامعة فرحات عباس – سطيف  .-1في وقت ،حافظت جامعتي الملك عبد العزيز( العربية السعودية)
وجامعة خليفة ( اإلمارات العربية المتحدة) على المرتبتين االولى والثانية لعامي  2018و 2019على التوالي.
البلد

الجدول رقم ( :)10.1تصنيف شنغهاي الفضل الجامعات لعام 2017
Top400
Top300 Top200 Top10 Top20
0
119
99
70
48
16

Top50
0
135

501-1000

الواليات المتحدة
االمريكية
12
38
34
28
20
09
03
المملكة المتحدة
02
08
07
07
07
05
01
سويسرا
04
03
03
02
العربية السعودية
06
01
تركيا
02
01
مصر
01
قطر
Source: Statistics Country, Academic Rankings of World Universitis ARWU 2017, available at :
www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html.
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الجدول رقم ( :)11.1تصنيف شنغهاي الفضل الجامعات لعام 2018
Top50 Top400
Top300
Top2 Top100 Top20
البلد
0
00
135
119
99
70
48
16
الواليات المتحدة االمريكية
38
34
28
20
09
03
المملكة المتحدة
04
04
03
02
العربية السعودية
01
مصر
لبنان
قطر
Source: Statistics Country, Academic Rankings of World Universitis ARWU 2018, available at :
www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2018.html.

501-1000

من خالل قراءة الجدولين ،يالحظ:
حافظت و.م .ا على نفس عدد الجامعات ضمن افضل عشرين جامعة عالميا ،حيث اتت  16جامعة امريكيةضمن افضل عشرين جامعة للعامين  2017و 2018على التوالي ،فيما المملكة المتحدة ثانيا ،بمجموع 03
جامعات لتاتي سويسرا بجامعة واحدة للعام  ،2017ليبقى التفوق واضحا بالنسبة لجامعات و.م.ا في باقي
المراتب ( افضل الجامعات)؛
عربيا وخالل عام  ،2017كانت هناك جامعة مصرية ضمن افضل  500جامعة حول العالم ،وجامعتينضمن المرتبة( )501-1000باإلضافة إلى جامعة من قطر ضمن نفس الرتبة فيما لم يسجل ظهور اي جامعة
جزائرية .وفي العام  ،2018تحسن ترتيب الجامعات العربية اين سجلت العربية السعودية  09جامعات ضمن
افضل الجامعات  200و 300و 400و 500على التوالي ،ليرتفع عدد الجامعات المصرية إلى  04جامعات ضمن
رتبة (.)501-1000
لم تسجل اي جامعة جزائرية وجودها ضمن افضل الجامعات  1000عالميا ،في داللة واضحة للتراجع الكبيرفي مستوى الجامعة الجزائرية عربيا وعالميا.
تحظى التصنيفات اعاله بمصداقية كبيرة في اوساط اال كاديمين والباحثين والعارفين بقضايا التعليم العالي
وجودته ،وإسهامه في تقديم ما يفيد المجتمعات المحلية والعالمية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بحياة
الفرد .ومن ثم ،فإن التاخر الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في الجزائر وفق هذه التصنيفات صحيحا إلى
حد كبير.
وقياسا على الجزائر ،وباعتماد مؤشرين من تصنيف التايمز للتعليم العالي ،وبالمثل تصنيف شنغهاي..
يمكن تحليل وضعية الجامعة الجزائرية:
مؤشر التدريس ( :)30%لم تتمكن معظم مؤسسات التعليم العالي في الجزائر من تحقيق التوازن بين نسبة
الطلبة واعضاء الهيئة التدريس ية خاصة في تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي تشهد ارتفاعا كبيرا
للطلبة مقابل انخفاض في اعضاء الهيئة التدريسية ،كما ان نسبة الطلبة إلى عموم الكادر الجامعي مرتفعة جدا
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فضال عن ارتفاع عدد طلبة المراحل الجامعية االولى إلى الدراسات العليا ما اوجد فجوة كبيرة ،واثر على جودة
العملية التدريسية.
مؤشر القتباس العلمي ( :)30%تنتج مؤسسات التعليم العالي سنويا مائت االبحاث في مختلف التخصصات
موزعة على رسائل واطروحات جامعية ،ابحاث منشورة في مجالت علمية وطنية ودولية فضال عن ابحاث
مقدمة لمؤتمرات دولية ووطنية سواء داخل او خارج الوطن .لكن االقتباس من هذه االبحاث ضعيف بشكل
كبير جدا خاصة بالنسبة لالبحاث باللغة العربية التي جزء كبير منها مقتبس من ابحاث اجانب .كما ان نشرها
ضمن مجالت غير معروفة عالميا ،االستثناء فقط لالبحاث باللغة االنجليزية التي تعد لغة العلوم ،والتي ال
تك تسي اهمية كبيرة وسط الباحثين الجزائريين الذين تركيزهم اال كبر على النشر باللغة الفرنسية.
مؤشر النتاج البحثي ( :)40%تعد البحوث المنشورة في مجاالت العلوم والطبيعة ضعيفة جدا من قبل
مؤسسات التعليم العالي في الجزائر خاصة ،وان هذا الجانب مرتبط بتخصصات بعينها ،يضاف إلى ذلك ان
االوراق العلمية المعدة من قبل باحثين جزائريين ،والتي تشكل مرجعا اقتباسيا في البحوث العلمية عالميا
ضعيفة جدا بحكم اللغة المعتمدة في النشر وطبيعة التخصص ،وهذا افرز تاثيرا سلبيا على العديد من االبحاث
رغم قيمتها العلمية المتميزة.
مؤشر قدرة الهيئة التدريسية ( : )40%تعد الجوائز التي تحصلها الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي
في الجزائر ضعيفة جدا حتى انها منعدمة تماما بالنسبة لكل مؤسسة منفردة ،والجوائز التي يتم تحصيلها في
الغالب جوائز في تخصصات العلوم التقنية التي تعتمد على التجربة والدراسات المعمقة ،يضاف إلى ذلك
ضعف االقتباس من اإلنتاج العلمي لمؤسسات التعليم العالي في  21تخصصا علميا.
كل المعطيات اعاله ،جعلت مؤسسات التعليم العالي في الجزائر تتذيل ترتيب جميع التصنيفات حتى انها
ضمن بعض التصنيفات لم تظهر بالكامل .وإعطاء تفسير للنتائج اعاله له عدة جوانب ،وتبعا للمؤشرات
السابقة الذكر يتضح:
تركيز مؤسسات التعليم العالي في الجزائر على الكم ( زيادة عدد الطلبة دون زيادة عدد اعضاء الهيئةالتدريسية ،زيادة عدد االبحاث المنشورة سواء كانت مكررة او غير مكررة ،لها تاثير او عديمة التاثير ،تسهم في
معالجة قضية ام ال )...،جعل جودة هذه االبحاث منعدمة ،واعتمادها كمرجع يستدل عليه اضعف بك ثير رغم
االغلفة المالية الموجهة لإلنتاج العلمي ،والتي تحيد عن مسارها في احيان ك ثيرة؛
عجز القسم اال كبر من مؤسسات التعليم العالي في الجزائر على بناء شراكات تعاون علمي ومذكرات تفاهمحول تبا دل الخبرات في جميع التخصصات بما يسهم في تحسين المادة العلمية المقدمة للطالب ،ومواكبة
التطور الحاصل في حقل العلوم بمختلف مجاالتها .ولهذا الجانب تاثير كبير على تصنيف الجامعات عالميا،
بدليل التقدم الذي احرزته الجامعات السعودية على حساب جامعات في دول متقدمة بحكم اعتمادها على
خبرات اجنبية؛
غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة بمجمل االعمال البحثية والمنتجات العلمية المقدمة من قبل الباحثين فيمختلف مؤسسات التعليم العالي في الجزائر ،وهذا ما يسر عملية السرقة العلمية وجعلها متاحة في ظل غياب
هذه القاعدة التي تسهل عملية الت عاون بين الباحثين من جهة ،وتكشف نوعية المنتجات العلمية المقدمة من
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قبل كل مؤسسة تعليم عالي بما يؤثر في جودة االبحاث ويرسي ارضية تعاون بين الباحثين تحسن من االداء
الجامعي وتقلص حجم االقتباس من االخر.
خاتمة:
رغم تبني الجزائر إلستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بقطاع التعليم العالي ،وجعل المؤسسات الجامعية
بجميع اشكالها النواة االساسية لتحقيق التنمية الشاملة ،وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وتوطين
العلوم الدقيقة وكل ما له عالقة ببناء راس مال فكري وتقديم نموذج يحتذى به عربيا وافريقيا ولما ال عالميا في
مجال التوظيف االمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية لتحقيق ذلك .لكن هذه اإلستراتيجية لم تتخذ المسار
الصحيح نحو التنفيذ ،وبقيت حبيسة طموحات ضمان الجودة في مؤسسات جامعية راهنت على الكم بدل
الكيف ،وعلى التواجد المحلي بدل اإلقليمي والعالمي ،وبين رهانات تغلغل الفساد في دواليب العملية
التعليمية ،اإلدارية والمالية في هذه المؤسسات ليبقى الحلم يراود الجامعة الجزائرية في ان تكون ذات يوم
ضمن تصنيف  1000جامعة اولى على المستوى العالمي حتى ال نقول  500جامعة عالميا.
نتائج الدراسة :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها في االتي:
تراجع مستوى جودة التعليم العالي في الجزائر نتيجة ضعف تكوين االستاذ الجامعي في السنوات االخيرة،وعدم تحكمه في ابجديات البحث العلمي وتخلفه عن ركب العلوم الجديدة في تخصصه؛
تركيز إستراتيجية وزارة التعليم العالي في الجزائر على زيادة الكم في جميع المجاالت( عدد الطلبة ،عدداإلقامات الجامعية ،عدد الجامعات ،)...،وإهمالها لدور البحث العلمي ،وكل ما يرتبط بتطوير القدرات البحثية
لالستاذ الجامعي والطالب على حد سواء.
احتكار المناصب المحسوبة على البحث العلمي وتطوير اداء الجامعة الجزائرية سواء تعلق االمر برائسة مخابرالبحث ،عمداء الكليات ولجان تحرير المجالت...،الخ .وفر طرق معبدة الساتذة لتمرير ممارساتهم الفاسدة في
شتى المجاالت ما كان له تاثير سلبي على جودة مخرجات التعليم العالي.
البيروقراطية في التوظيف ،وتولي المناصب اإلدارية والبيداغوجية في الجامعات الجزائرية بمعاييرالمحسوبية والواسطة ،وما تبعهما افرز تضاربا في المصالح بين من يسمون بك فاءات جامعية فانعكس ذلك
على جودة التعليم العالي.
استفادة قطاع التعليم العالي من ايجابيات التغير الذي شهده االقتصاد الجزائري مطلع اال لفية الثالثة خاصةمع برامج التنمية التي حددت ب شكل مالئم المسار ،والنهج الذي تتطلبه الفترة القادمة بالنسبة لقطاع التعليم
العالي.
وجود فجوة عميقة بين مدخالت قطاع التعليم العالي ومخرجاته؛ هذه الفجوة ،كانت وليدة رؤية وغاية قائمةعلى جعل الجامعة الجزائرية مالذا متاحا الالف الطلبة بتحقيق احالمهم في تحصيل شهادة جامعية ،دون
مراعاة االعتبارات البحثية او متطلبات السوق الوطني.
التركيز على التلقين في اداء المهمة التدريسية بالنسبة لالستاذ الجامعي خاصة في تخصصات العلوماالجتماعية ،والعمل على زيادة المعارف النظرية دون ان يكون لها اساس تطبيقي او عملي ما وسع من دائرة
الشك حول المعلومات والمعارف التي يتلقاها الطالب الجامعي في مؤسسات التعليم العالي.
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دخول مؤسسات التعليم العالي في متاهات ودوائر الفساد بشتى انواعه خاصة العلمي ،اإلداري والمالي مماافرغ العملية التعليمية والبحثية من محتواها وبدد المصداقية في االداء الوظيفي لقسم كبير من االساتذة،
وشكك في ابحاثهم العلمية التي صارت مجرد نسخ ولصق البحاث الغير دون إضافة او مساهمة تذكر.
عدم تطبيق اللوائح التنظيمية والقوانين والمقررات الوزارية المنظمة لسير االداء الوظيفي لالستاذ او الموظفعلى حد سواء ،والعمل على التطبيق الجزئي لها في حاالت قليلة فقط فضال عن المعاملة التفضيلية والمحاباة
في تطبيقها.
غياب الشفافية واإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بالعملية التدريسية ،البحث العلمي وكل ما يمكن انيسهم في إيجاد بيئة تمكينية مساعدة على تحسين االداء العلمي والتعليمي لالستاذ والطالب على حد سواء.
اإلبقاء على الهياكل المؤسسية التي اقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجل الرقابة وسير العملالجامعي ،بشكل ك فء وفعال وبناء نموذج قيمي يحترم القيم والسلوكيات االخالقية رهن التنفيذ االختياري
غالبا واإلجباري احيانا حسب ما يقتضيه الوضع ،وتتطلبه اإلجراءات.
اقتراحات الدراسة:
تحديد المهام بدقة ،وتوزيع المسؤوليات بحسب الك فاءة والقدرات المعرفية والعلمية هو الحل االمثللمعالجة اإلختالالت لردم الفجوة المتزايدة بين االساتذة ،اإلداريين والطلبة.
تطبيق القوانين المنظمة للبحث العلمي ،وتولي المناصب اإلدارية والبيداغوجية بحذافيرها دون اجتهاداتشخصية او تاويل لهذه القوانين وفق اهواء ورغبات البعض مع تفعيل كل اللوائح التنظيمية واإلجراءات
المنصوص عليها من قبل وزارة التعليم العالي فيما يرتبط بالمجاالت العلمية ،والتاديبية واللجان العلمية
وغيرها.
توحيد اإلجراءات المعمول بها في مجال التقييم العلمي لملفات االساتذة بالترقيات الوطنية فضال عن ضبطاجندة الوقت والمتابعة اإلدارية والقانونية في حالة اإلخالل بذلك ،وتوحيد المعايير عبر الجامعات دون ترك
الحرية لكل مؤسسة جامعية لوضع قوانين خاصة بها.
االنتقال من لغة الزجر والوعيد التي تميز العالقات القائمة في مؤسسات التعليم العالي سواء بين االساتذةوالطلبة ،او بين االساتذة واإلداريين وبين االساتذة والمسؤولين إلى لغة تحكمها مبادئ اخالقية مرتكزة على
االحترام والنزاهة والصدق.
توطين المعارف الجديدة في جل التخصصات اعتمادا على التطبيق وليس التلقين الساتذة يمتازون بالك فاءة،ولديهم المرونة الكافية الستيعاب كل ما هو جديد في حقل المعرفة والعلوم ،ولديهم القدرة على اإلبداع في
عملهم.
العمل على عقد دورات تدريبية وموائد مستديرة بين االساتذة من الجامعات الجزائرية بين الفينة واالخرىلتبادل المعارف و تجديدها ،واالستفادة من المنتج العلمي لكل جامعة ولما التبادل العلمي الداخلي بين
الجامعات سواء في تنقل اساتذة من جامعة لجامعة او تنظيم مؤتمرات مشتركة تكرس مبادئ التعاون
واالندماج وتلغي روح االستفراد بالوظيفة واالنانية العلمية إن جاز التعبير.
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:قائمة المراجع
-Arab World, available at: www.webometrics.info/en/aw.january2019.
-dalilab.dgrsdt.dz/site/index.php
-http://www.el-massa.com/dz/index.php/Coponent
-Statistics Country, Academic Rankings of World Universitis ARWU 2017, available at :
www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html
-www. mesrs.dz
-www.onou.dz
-www.timeshighereducation.com/student Best universities in the Arab World, April 5 2019.
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المقاوالتية عند خريجي الجامعة ما بين التكوين وواقع الممارسة ( دراسة ميدانية بمدينة وهران).
The entrepreneurial of the university graduates between the training and the reality of
practice, (field study in the city of Oran).
د.لوسداد زين الشرف ،مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  CRASCبوهران -الجزائر
مقدمة
للمجال المقاوالتي اهمية كبيرة في تحقيق التطور والنمو الفردي والجماعي على مستوى االقتصاد والمجتمع،
من توفير لمناصب عمل وتقليص من نسبة البطالة ،وتامين العائد المادي للفراد ،وخلق روح المنافسة وروح
اإلبداع واالبتكار ،كما ان نشاطاته ُممارسة من طرف افراد لهم مستويات علمية مختلفة ،تتوفر فيهم خصائص
ومميزات تساعد على توجيههم نحو هذا المجال قد تكون مك تسبة او معاشة ،والذين نجد من بينهم فئة
خريجي الجامعة الذين يتميزون بالتكوين العلمي العالي والحاملين للشهادات الجامعية .هذه الفئة لها مردودية
إيجابية على االقتصاد والمجتمع إذا ما تم تكوينها بطريقة جيدة وإذا ما تم استثمار طاقاتها في مجاالت تساهم
في التنمية المحلية االقتصادية واالجتماعية .وقد شهدت الجزائر ارتفاع نسبة خريجيها حيث بلغ عددهم
 65192طالب جامعي سنة  2001/2000ليصل إلى  246743سنة  ) WWW.ONS.DZ( 2011/2010ثم إلى
 324000سنة  ،)Mourad ZEMALI ,2017, P03( 2016غير ان ارتفاع هذا العدد َّ
شكل صعوبات حول
إمكانية ولوجهم إلى سوق العمل ،فالخريجون " يواجهون صعوبات جدية لإلدماج في عالم الشغل خاصة
الخريجين حاملي شهادات العلوم اإلنسانية" ( .)Mourad ZEMALI ,2017, P03وعليه ُيعتبر المجال
المقاوالتي مهما في استقطاب نسبة مهمة من هذه الفئة إذا ما تم تكوينها وتحفيزها وتوجيهها إليه ،فبالرغم من
المبادرات والمجهودات التي قامت بها السلطات العمومية الجزائرية للنهوض بهذا القطاع عن طريق خلق
برامج تشغيلية مقاوالتية ودعم الشباب إلنشاء مؤسسات ومشاريع مصغرة ،إال ان عدد المتوجهين إليه يعتبر
ضئيل خصوصا فئة المتخرجين من الجامعة حيث لم تتعدى نسبتهم  %4,76من بين  841شابا جامعيا
مستجوبا حسب نتائج الدراسة الكمية المنجزة على مستوى المركز الوطني للبحث في االنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية (دراس عمر .)2017/2014 ،ومنه نتساءل عن دور الجامعة في التوجيه لهذا المجال
باعتبارها المرحلة التحضيرية التي تسبق مرحلة االلتحاق بالشغل والتي َّ
يتلقى فيها الفرد تكوينا يتماشى
ومتطلبات سوق العمل ،يك تسب من خلل ه المعرفة والثقافة المهنية ،وعليه طرحنا اإلشكال التالي :هل يحفز
التكوين الجامعي الذي يتلقاه خريجي الجامعة على التوجه نحو المجال المقاوالتي؟ ،وما دور الجامعة في
إكساب خريجيها ثقافة المقاولة؟ .لإلجابة على إشكاليتنا افترضنا ان:
 دور التكوين الجامعي ضعيف جدا في التحفيز على ممارسة المهن المقاوالتية ،وفي توجيه الطلبة إلى المجالالمقاوالتي.
دور الجامعة يكاد ينعدم في تلقين خريجيها ثقافة المقاولة وفي الحث على ممارستها حيث ان هناك عواملاخرى تساهم في ذلك.
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تهدف دراستنا إلى إبراز علقة فئة خريجي الجامعة بالمجال المقاوالتي ،ما بين التكوين الجامعي الذي
تحصلوا عليه وواقع ممارستهم للنشاطات المهنية المقاوالتية ،وما مدى مساهمة هذا التكوين في تعزيز الروح
توضح اهمية تلقين حاملي الشهادات الجامعية المهارات المقاوالتية
المقاوالتية وإكساب ثقافتها لممارسيها .كما ِّ
عن طريق إدماج مقاييس خاصة بالمقاولة ضمن تكوينهم الجامعي واستثمار تعليمهم في إنشاء مؤسسات
َّ
مصغرة ومشاريع تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك التطرق إلى طبيعة التكوين الجامعي
ومدى تلؤمه ومتطلبات سوق العمل.
منهجية الدراسة :اعتمدنا في دراستنا على المقاربة الكيفية من اجل إبراز علقة خريجي الجامعة بالمجال
المقاوالتي ،والدور الذي تلعبه الجامعة من خلل تكوينها في توجيههم نحو هذا المجال ،عن طريق تلقين
مهارات الممارسة المقاوالتية واك تساب ثقافتها والتحلي بروحها .وقد استعملنا في دراستنا الميدانية تقنية
المقابلة نصف الم وجهة مع عينة من المقاولين الحاملين للشهادات الجامعية من تخصصات مختلفة تمثل
عددهم في  12فردا ما بين ذكور وإناث ،تراوح سنهم ما بين  27و  46سنة ،تنوعت طبيعة نشاطاتهم
المقاوالتية ما بين خدماتية ،إنتاجية ،تجارية وحرفية بمدينة وهران .وقد تم إجراء المقابلت معهم في الفترة
ما بين جانفي وافريل  .2017كما نشير إلى ان دراستنا الميدانية قد ُانجزت في إطار التحضير الطروحة
الدك توراه ( لوسداد زين الشرف ،)2018 ،وفي إطار الدراسة الميدانية ضمن محور البحث الذي قمنا بإنجازه
حول " اإلدماج السوسيومهني لحاملي الشهادات الجامعية ،حالة الشباب المقاول بمدينة وهران" .هذا االخير
يندرج ضمن مشروع الشراكة ما بين مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  CRASCوجامعة
تونس ( 9افريل) ،والمعنون ب " السياسة العمومية للتشغيل واإلدماج السوسيو -مهني لحاملي الشهادات
الجامعية " تحت رائسة عمر دراس ،والذي تم إنجازه في الفترة ما بين سنة  2014و .2017
الممارسة المقاوالتية :الممارسة المقاوالتية هي ممارسة مهنة المقاولة بكل انواعها سواء كانت تجارية،
خدماتية ،إنتاجية او غيرها ،ضمن مشروع او مؤسسة صغيرة كانت او متوسطة " ،وهي فعل المقاول ،يمكن
ان َ
تمارس في سياقات مختلفة ،اين تختلف اشكالها حيث يمكن ان تكون تجسيدا لمنظمة جديدة ،كما يمكن
ان تكون عبارة عن تطوير لنشاط جديد داخل منظمة موجودة ،ولكن في كل الحاالت المقاولة هي حقيقة
اجتماعية كلية في معنى )(Emili-Michel HERNANDEZ, 2001, " Marcel Mauss (1923-1924
) ،P13كما انها عبارة عن "خلق نشاط اقتصادي جديد ،يعتمد على قدرة اإلبداع واالبتكار" (Pierre-Marie
) .CHAUVIN et autres, 2014, P 203اما المقاول ف "هو المبادر لعملية معقدة تعمل في سياق
اقتصادي ،تاريخي،سوسيوثقافي وتكنولوجي" (Pierre-Marie CHAUVIN et autres, 2014, P13)1حيث
يعتبره  Mark cassonبانه قلب الفعل من خلل تدخله في المسائل المتعلقة بالقرارات ( مهام عوامل
اإلنتاج ،خلق االسواق،الخ) ،فالمقاول هو فرد يتميز بقدرته على اتخاذ القرارات المتعلقة بتنسيق الموارد
النادرة ) . (Sophie BOUTILIER et Dimitri UZUNIDIS, 2017, P87فالممارسة المقاوالتية هي ما
يجسده الفرد المقاول من مشروع يكون من ابتكاره ومبادرته من خلل ممارسته لمهنة معينة بهدف تحقيق
عدة اهداف قد تكون اقتصادية ،اجتماعية وغيرها ،ويكون حامل لخصائص ومميزات معينة تساهم وتساعد
على النجاح والسير الحسن للمشروع.
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التكوين الجامعي :هو التكوين الذي يلي مرحلة التعليم الثانوي ،يتحصل عليه الفرد بعد نجاحه في امتحان
البكالوريا ،والذي يؤهله الن يصبح فردا متعلما واعيا جاهزا لإلدماج في الحياة االجتماعية والعملية .كما "
يجب ان يسعى التكوين إلى البناء وإلى تحليل المواقف البيداغوجية وإلى توضيح المك تسب المعرفي وامتلك
المهارات والك فاءات البيداغوجية مع إمكان استثمارها من جديد في التكوين وفي السلوك وفي تحليل المواقف
البيداغوجية المختلفة بقدر اإلمكان" (برغل سعيد ،1998 ،ص  ،)78فهدفه التقدم والتطور في جميع
المجاالت ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ودعم التنمية الوطنية.
ُ
الثقافة المقاوالتية :هي مجموع القيم والمعتقدات والتوقعات المشتركة والتي تعد كدليل للفراد ،ينتج من
خللها معايير تؤثر بشكل كبير على سلوكيات االفراد والمجموعات بإيجاد افكار مبتكرة ،إبداع في مجمل
القطاعات ومحاولة تطبيقها في مجال االستثمار في رؤوس االموال" (اشواق بن قدور ،محمد بالخير،2017 ،
ُ
موج ًها اساسيا للفرد نحو المجال المقاوالتي ومحفزا على
ص ( 55بتصرف)) ،كما تعتبر الثقافة المقاوالتية ِّ
ممارسته للنشاطات والمهن المقاوالتية ،وربما تكون وليدة ظروف معينة ،كما قد يك تسبها الفرد من خلل
عدة عوامل وتاثيرات ووسائل من بينها التعليم المقاوالتي وما توفره المؤسسات التعليمية من تلقين السس
المقاولة وباالخص الجامعة التي لها دور مهم في توجيه الفرد نحو مجال معين وفي تكوين وبناء فكرة عن
مستقبله المهني.
التنشئة المهنية :وهي تقوم على اك تساب الفرد للثقافة المقاوالتية وتعلمها من خلل التنشئة المهنية التي
يقدمها له والداه والمحيطين به من افراد عائلة ،اصدقاء ومقربين .فالتنشئة المقاوالتية تقوم على اسس معينة
ومميزات يك تسبها الفرد المقاول وال تتوفر في جميع باقي االفراد ،تتمثل في " المخاطرة ،التجديد ،اإلبداع
واالبتكار وحب المبادرة ،(HISRICH (R.O), PITERS (M.P), 1991) "...كما له مهام يقوم بها في مجال
عمله يحددها شومبيتر جوزيف  SCHUMPETER josephفي النقاط التالية (عدمان رقية:)2014/2013 ،
إنتاج سلعة جديدة غير مالوفة في دائرة المستهلكين والزبائن الذين يوجه لهم المنتوج.تقديم طريقة جديدة غير معروفة في الفروع الصناعية واالقتصادية المماثلة.االنفتاح على مخارج (منافذ ،اسواق) جديدة قبل ان يدخل في المشروع المرغوب فيه سواء كان المشروعموجودا من قبل او لم يكن موجود ،يك في ان الصناعة لم تتوغل بعد في االسواق.
االنفتاح على مصادر جديدة للتموين بالمواد االولية.تحقيق تنظيم جديد لإلنتاج وذلك بخلق ثقة للفراد بالصناعة الجديدة المنتجة من قبل المقاول.واقع الممارسة المقاوالتية عند خريجي الجامعة :انطلقا من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اهمية
التكوين الجامعي وعلقته بالممارسة المقاوالتية ،هناك دراسة حول "البرامج التكوينية واهميتها في تعزيز روح
المقاوالتية" التي تجسدت مشكلتها في مدى مساهمة البرامج التكوينية الجامعية الحالية في تعزيز روح
المقاولة عند عينة من طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة ،والتي استنتجت
بان " البرامج التكوينية الحالية ال تساهم إال بنسبة  10,8%فقط في تعزيز الروح المقاوالتية عند الطالب
والباقي يمكن ان يعزى لعوامل اخرى خارج الدراسة...وبقدر هذه المساهمة المتواضعة إال ان هذه الروح
المقاوالتية عند الطالب تعترضها الك ثير من العقبات ،الشيء الذي قد يؤدي إلى تلشي او ضعف قدرة الطالب
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من التوجه الحقيقي نحو إنشاء مشاريع مصغرة ناجحة بفعل تاثير الك ثير من العوائق" (اليمين فالتة ،لطيفة
برني ،2010 ،ص  ،)27وعليه فإن إدماج مقاييس خاصة بتلقين ثقافة المقاولة اثناء فترة التكوين الجامعي
مهم جدا في إنشاء فكر قائم على بناء مشروع مقاوالتي خاص مستقبل ،وقد يكون افضل لو تم ذلك في مراحل
ما قبل الوصول إلى الجامعة اي في المراحل التعليمية والتكوينية التي تسبق مرحلة الدراسة بالجامعة ،وهو
االمر الذي تطرق إليه محمد قوجيل في دراسته حيث يشير إلى ان" الوسط التربوي يجب ان ُيدمج التعليم
المقاوالتي في المناهج الدراسية للنظام التعليمي من االبتدائي إلى الجامعي الن ذلك يسمح حسب الكاتبين
بشكل دائم ببروز مجتمع اك ثر مقاوالتية على اسس جد صحيحة اك ثر من اي وقت مضى" (محمد قوجيل،
 ،2016/2015ص  ،)78كما يرى " كل من " ) Pillis (1998و ) Saporta et verstracte (2000بانه للوصول
إلى نظام تعليم يتمحور حول المقاوالتية ويشجع حالة روحية موجهة نحو تحمل المخاطرة ،من الضروري
اعتماد استراتيجيات عامة متعلقة بكل مستويات التعليم ،من المدرسة االبتدائية إلى الجامعة ،بإشراك كل
الفاعلين في الوسط (المدرسين) المؤسسات ( التلميذ والطلبة) واعتبار روح المؤسسة كمهارة اساسية يجب
غرسها في كل مسار الحياة" (محمد قوجيل ،2016/2015 ،ص.)83
اخر الدراسات التي اجريت في مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  CRASCحول "
السياسة العمومية للتشغيل واإلدماج السوسيو -مهني لحاملي الشهادات الجامعية" ( دراس عمر،
 )2017/2014استنتجت بان تحفيز التكوين الجامعي لخريجي الجامعية على امتهان المقاولة ُيعتبر ضعيفا،
وان ال علقة له بالمشروع المقاوالتي ،كما ان دوره يكاد ينعدم في اك تساب الثقافة المقاوالتية ،فمن اصل 841
شاب جامعي مستجوب تمثل عدد الممارسين للمقاولة في  ،4,76 %وهو ما يمثل انخفاضا حادا في نسبة
الممارسة المقاوالتية لدى المتخرجين من الجامعة .كما ان اغلبية هؤالء المقاولين قد درسوا تخصص اداب
وفلسفة ،هذا االخير ال علقة له بالمجال المقاوالتي وهو ما يعكس حقيقة ابتعاد التخصصات التكوينية
الجامعية للمقاولين عن مجال عملهم.
نتائج الدراسة
. 1عالقة التكوين الجامعي بالمقاوالتية :اثبتت دراستنا الميدانية صحة فرضيتنا االولى وهي ان دور التكوين
الجامعي ضعيف جدا في التحفيز على ممارسة المهن المقاوالتية ،وفي توجيه الطلبة إلى المجال المقاوالتي،
كما اجمع المبحوثون على ان محتوى تكوينهم الجامعي لم تكن له علقة بمجال المقاولة وال بطرق ممارستهم
لعملهم ،بل ان تكوينهم قد تميز بانه:
 1.1مميزات التكوين الجامعي ال توافي متطلبات سوق العمل :فقد طغى على التكوين الجامعي سياسة إلقاء
المحاضرات والتلقين بطريقة نظرية دون النزول إلى الميدان واك تساب الطرق العملية التطبيقية في كيفية
تسيير العمل والتعامل مع منصبه وهو االمر الذي ال يوافي متطلبات سوق الشغل ويبقى بعيدا عن واقع العمل
فيه ،كما اتضح لنا من خلل المقابلت مع مبحوثينا بان التكوين الذي تحصلوا عليه لم يساعدهم في عملهم
ولم يوجههم إليه ،بل كان له مردودية في تكوين شخصيتهم وتنمية فكرهم وإثرائه بالعلم والمعارف،
فاكسبهم راسماال ثقافيا ومرتبة علمية وثقافية معينة ومرنهم على سرعة استقبال المعلومات ،كما اصبح
تفكيرهم منطقيا اك ثر في التعامل مع امور العمل وفي طرق التعامل كذلك مع االفراد مثل الزبائن من حيث
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اللباقة واالحترام ،واهلتهم مكانتهم العلمية بان يصبحوا مقاولين يملكون مشاريعهم الخاصة ،فقد اشار رابح
تركي إلى ان " التعليم الجامعي وفي كل مستوياته ال يمكن ان يعد عملية تلقين وإنما عملية تكوين ،هذا االخير
الذي ينبغي ان يهتم بالقدرات وتقديم تعليم له اهداف لتنمية المهارات المعرفية وغير المعرفية" (رابح تركي
 ،1990،ص  .)153غير ان ثقافة المقاولة قد َّ
تحصل عليها المبحوثين من خلل عوامل اخرى ال علقة لها
بالتكوين الجامعي الذي كان دوره ضعيفا في توجههم وتحفيزهم على الممارسة المقاوالتية ،وهو ما تؤكده
الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي حول ان مساهمة التعليم في النمو االقتصادي بالجزائر تعتبر ضعيفة
(امال قاسيمي ،اسمهان تمغارت واخرون ،2013 ،ص  .)52لكن ذلك ال ينكر بان الشهادة الجامعية ُتعتبر
مساعدة في بعض االحيان ويكون لها دور فعال في تسهيل عملية تجسيد المشروع المقاوالتي إداريا وذلك
بالموافقة عليه نظرا لتطابق تخصصها مع طبيعة المشروع المزمع تحقيقه.
يعتمد البعض من المقاولين بعد تخرجهم من الجامعة على إعادة التسجيل للدراسة في مراكز التكوين المهني
من اجل الحصول على التاهيل المهني الذي يساعدهم في تجسيد مشروعهم المقاوالتي ،كون ان هذه المراكز
توفر تكوينا مهنيا وتربصات تتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل ،فهم يرون بان التكوين المهني احسن وافضل
من التكوين اال كاديمي إذا ما كان الهدف منه االنضمام والعمل في المجال المقاوالتي .وعليه من المستحب ان
تدرج الجامعة تخصصات مهنية او على االقل مقاييس يتضمن محتواها كل ما يتعلق بالتسيير المهني والتلقين
على كيفية بناء المشاريع المقاوالتية وتعزيز فكرتها وممارستها لدى الطلبة.
تقتصر التخصصات التي يستطيع اصحابها التوجه إلى مجال المقاولة على التخصصات العلمية ،التقنية،
اإلعلم اال لي ...فيما نجد تخصصات بعيدة كل البعد عنها كالتخصصات االدبية مثل واإلنسانية واالجتماعية
على سبيل المثال االدب العربي ،الجغرافيا ،التاريخ ،الفلسفة ،هذه التخصصات ال علقة لها بالمقاولة وال
يمكن الصحابها التوجه إلى هذا المجال إال إذا قاموا بتكوين مهني ثان ،وبالفعل غالبا ما يتوجه اصحاب هذه
التخصصات إلى مراكز التكوين المهني من اجل القيام بتكوين يتماشى وطبيعة المشروع الذي يريدون
تحقيقه ،وعليه من المستحب إدراج مقاييس مهنية مقاوالتية في جميع التخصصات حتى تتسنى للجميع فرصة
النشاط في المجال المقاوالتي إذا ما كانت لديهم رغبة في ذلك ،فالتخصص الجامعي احيانا يقف عائ قا امام
تحقيق المشروع المهني.
 2.1غياب الوسائل التكنولوجية وضعف اتقان اللغات في التكوين الجامعي :يؤثر غياب الوسائل
التكنولوجية في التلقين على طريقة استيعاب الطلبة للمعلومات ،الذين يرون بان " التكوين الجامعي يخلو
من االدوات التكنولوجية الحديثة التي تضفي عليه نوعا من النشاط والحيوية في استيعاب المعلومات
كالمحاضرات التي تعتمد على السمعي البصري وعلى التجربة الميدانية" (لوسداد زين الشرف،2018/2017 ،
ص  ،)126فوجودها ضروري في ظل العصر التكنولوجي الحديث ،واعتياد الطالب على مثل هذه الوسائل
سيسهل من عملية تعامله مع وسائل العمل التكنولوجية مستقبل ،خاصة لدى فئة التخصصات التقنية
ِّ
والعلمية والتخصصات التي لها علقة بالمجال االقتصادي واإلنتاجي الذي يعتمد على استعمال االالت
واالدوات التقنية التي يجب على مستعملها ان يكون مؤهل لتسييرها والتعامل معها ،خاصة وان اغلبية هذه
الوسائل اصبحت رقمية تحتاج إلى تكوين وإتقان في التسيير ،فالمقاول اثناء مرحلة تكوينه الجامعي لم
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يتعامل مع هذا النوع من الوسائل ولم ُي ِّكون فكرة حولها بل حتى ان ابسطها كان غائبا ،وهو االمر الذي جعله
يجد صعوبة في بادئ االمر في كيفية تسييرها غير ان واقع عمله فرض عليه ان يك تسب تكوينا حولها ،من
خلل التربصات التي قام بها خارج إطار التكوين الجامعي وكذلك من خلل التجربة والخبرة في إطار ممارسته
لعمله المقاوالتي.
كما وجدنا ان مشكل ضع ف التكوين في اللغات موجود عند المبحوثين خاصة على مستوى اللغة االنجليزية
التي تعتبر اللغة االولى المستعملة عالميا ،فالتكوين الجامعي ال يساعد على إثراء اللغات وال يحفز على تعلمها،
وهو االمر الذي جعل البعض من المبحوثين يقوم بتكوينات في اللغات االجنبية لتسهيل عملية تعاملهم مع
العملء االجانب ومع انظمة وتقنيات وسائل العمل في إطار مهنهم المقاوالتية ،ولتحكمهم في تسيير
اإلجراءات اإلدارية التي تحتوي على وثائق باللغات االجنبية ،كما نجد كذلك مشكلة عدم إتقان اللغة الفرنسية
لدى عينة الطلبة ذوي تخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية الممارسين للمقاولة مقارنة بطلبة العلوم
التقنية والعلوم الدقيقة ،ذلك قد اثر على تعاملتهم المهنية اليومية في مجال عملهم ،وهم ُيرجعون سبب هذا
الضعف إلى دراستهم باللغة العربية طوال مشوارهم الدراسي ،حتى انه يمثل عائ قا اثناء عملية التوظيف بصفة
عامة ،وهو ما تطرقت إليه خولة طالب اإلبراهيمي التي تعتبر ان " هذه االزدواجية في التكوين باللغتين مصدرا
لمشاكل متعددة في المتوسطة والثانوية وال تخلو كذلك في الجامعة ،بسبب تفاقم التمييز ما بين العلوم
االجتماعية والعلوم الدقيقة بتعزيز صورة اللغة الفرنسية على انها لغة العلوم التقنية على حساب اللغة العربية
المرتبطة بالعلوم اإلنسانية واالدب ،وهي دائما تنتج التفاضل االجتماعي والتفاوت ما بين الطلبة في الحصول
على فرص العمل عند خروجهم من الجامعة ،فالمتخرجين المعربين لديهم اكبر الصعوبات في إيجاد فرص
العمل في عالم شغل مفرنس ومسير من طرف تقنيين مفرنسين" ( Khaoula TALEB IBRAHIM , 1995,
.)P 195- 196
غياب استعمال الوسائل التكنولوجية وضعف تلقين اللغات يؤثر على مردودية مخرجات الجامعة ،فوجودها
ضروري لتطوير المهارات لدى الطالب والتي سيستثمرها مستقبل سواء في عمله في إطار المجال المقاوالتي او
في اي مجال اخر ،فمحتويات التدريس ومضمون التكوين الجامعي يجب ان يتماشى وحاجات التنمية
االجتماعية واالقتصادية وان يتماشى كذلك مع ما تتضمنه التكنولوجيا المتطورة الحديثة.
 3.1انعدام مرافقة الجامعة لخريجيها :بما ان الخريج الجامعي هو نتاج عملية تكوين قامت بها الجامعة والتي
َيعتبر انها مسئولة عنه ،فمن واجبها معرفة مصيره بعد تخرجه عن طريق مرافقته وتوجيهه نحو سوق العمل
وتسهيل عملية إدماجه فيه ،وذلك من خلل التنسيق بينهما ،خاصة امام االك تظاظ الذي يشهده بسبب
ارتفاع عدد الملتحقين به ،فانعدام الدراسات االستشرافية وسوء التخطيط جعل هناك اختلل في التناسق ما
بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل ،كما جعل توزيع المشاريع المقاوالتية عشوائيا من حيث نوعية
النشاطات وتوزيعها الجغرافي ،وجعل بعض التخصصات تشهد ارتفاعا كبيرا لخريجيها بالرغم من ان سوق
العمل ال يحتاج إلى توظيفهم ،هنا نجد بان دور الجامعة يقتصر على التكوين فقط وليس على التوجيه ،هذا
االخير له دور كبير في خلق التوازن الوظيفي واالقتصادي على مستوى سوق العمل كما له دور كذلك في
عملية اإلدماج المهني الذي يتوافق مع مخطط التنمية االقتصادية ويساهم في تطويرها من خلل تنشيط
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المجاالت التي لها مردودية اقتصادية ،كما يمكن للجامعة ان تلعب دورا هاما في المساعدة والمساهمة في
توزيع المشاريع المقاوالتية الممارسة من طرف خريجيها وتحفيزهم وتوجيههم نحو هذا المجال ،فحسب بن
عيسى علل" :خريجي الجامعة بمجرد تخرجهم وحصولهم على الشهادة ودخولهم في محيط اجتماعي جديد
تزول تلك العلقة والتي تربطهم بجامعتهم ،فجامعتهم ال تهتم بمصيرهم بل ال تريد ان تعرف كيف اصبحوا
وكيف اندمجوا ،وهل السنوات التي قضوناها في التعليم والبحث قد استفادوا منها في حياتهم اليومية ،وهل
معلوماتهم وشهاداتهم القت ترحابا وتالقا ووجدت من يهتم بها ويطورها لتصبح اداة فعالة للتقدم والرقي
االجتماعي" (بن عيسى علل ،2008 ،ص  ،) 125،126فالتشجيع على تنمية المجال المقاوالتي يعتمد
بالدرجة االولى على تعزيز دور الجامعة في التوجيه إليه وتكوين مقاولين ناجحين وذوي ك فاءات مهنية قادرين
على خلق فرصة ع ملهم وتجسيدها وإدارتها بمهارة ومواجهة المخاطر والتخلص من خوف الفشل.
 .2دار المقاوالتية :دار المقاوالتية عبارة عن مك تب تابع لوكاالت التشغيل المتضمنة برامج التشغيل
المقاوالتية المدعمة كبرنامج دعم تشغيل الشباب  ANSEJوالصندوق الوطني للتامين عن البطالة ،CNAC
وهو موجود على مستوى الجامعات ،دوره تحفيز وتوجيه الطلبة الذين هم في طور التخرج من اجل توجيههم
إلى المجال المقاوالتي والتشجيع على خلق مشاريع مقاوالتية ،فهدفه تحسيسي توجيهي استفساري ،يقوم
بتنظيم ايام تحسيسية ودراسية ويعرض مداخلت حول تجارب المقاولين الجامعيين الذين نجحوا في خلق
مشاريعهم وتسييرها ،مع تقديم شرح مفصل لكيفية بناء فكرة مؤسسة مصغرة وطريقة تحقيقها وإدارتها،
والهدف من ذلك توجيه اكبر عدد ممكن من الجامعيين نحو هذا المجال ،خاصة وان عدد الجامعيين
المستفيدين من برامج التشغيل المقاوالتية ُيعتبر ضئيل وذلك حسب تصريح احد المسؤولين بالوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمدينة وهران .وقد كان لدار المقاوالتية تاثير على عدد من الطلبة الجامعييين
الذين توجهوا بالفعل بعد تخرجهم نحو المجال المقاوالتي بفضل التوجيهات والتفسيرات التي تحصلوا عليها،
غير ان الثقافة المقاوالتية ت ك تسب في بداية المشوار الدراسي وليس في نهايته ،فهي عبارة عن تنشئة متواصلة
وسلوك مك تسب كلما تحصل عليها الفرد مبكرا كلما اك تسب روحها ،حتى ينشا على حب المهنة القاوالتية
ويتعلم اساسياتها بطريقة تدريجية ،كما تتطلب الممارسة والتطبيق وال تقتصر على التحسيس والتوجيه
اللفظي او المدعم ،بل تحتاج إلى التوجيه من خلل سيرورة التكوين التعليمي " ،فالتكوين المقاوالتي يهدف
إلى تزويد االفراد بالمعرفة وإكسابهم المهارات اللزمة من اجل تشجيعهم على العمل المقاوالتي على نطاق
واسع ومستويات متعددة...فمنهجية التعليم المقاوالتي ترتكز في محتواها على استراتيجيات التعليم اإلبداعية
المختلفة كدراسة الحالة ،التعليم بالتجربة ،التعليم التعاوني...كما ان بناء برامج للتعليم المقاوالتي يجب ان
يمر على مراحل علمية مدروسة تتكيف واحتياجات االفراد لتعزيز سلوكهم المقاوالتي" (ايوب صكري ،سمير
حلب ،2017 ،ص.)20
التكوين الجامعي ليس دليل وال مفتاح نجاح المشروع المقاوالتي ،بل المحتوى الجيد هو الذي يكسب
صاحبه الخصائص والمميزات التي تساعد على النجاح كالصبر ،المغامرة ،الطموح ،حب االبتكار ،االستعداد
للعمل في اي وقت ،هذه الصفات يستطيع الفرد اك تسابها من خلل التلقين الجامعي مثلما يك تسبها من
خلل التنشئة االجتماعية والمهنية التي يحصل عليها من طرف عائلته.
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كما نجد من الخريجين من يحبذ فكرة المقاولة ويطمح إلى تحقيقها ،غير انه يرى بان تكوينه الجامعي لم
يؤهله لذلك ،ما يجعله يعمل في القطاع العام او الخاص كخطوة سابقة لتحقيق مشروعه من اجل الحصول
على التجربة المهنية والخبرة في العمل او في تسيير المشاريع.
اثبتت دراستنا الميدانية صحة فرضيتنا الثانية وهي ان دور الجامعة يكاد ينعدم في تلقين خريجيها ثقافة
المقاولة وفي الحث على ممارستها وهذا ما تاكد لنا ايضا في محور بحثنا الذي انجزناه تحت عنوان "سيرورة
االندماج السوسيومهني للشباب حاملي شهادات التعليم الجامعي :حالة الشباب المقاول" ،في إطار انتمائنا
لفريق البحث حول مشروع " االندماج السوسيومهني للشباب حاملي الشهادات الجامعية والسياسات
العمومية للتشغيل في الجزائر" ،للستاذ دراس عمر المركز الوطني للبحث في االنثروبولوجيا االجتماعية
والثقافية ( ،)CRASCللفترة الممتدة ما بين سنة  ،2017-2014حيث ان هناك عوامل اخرى تساهم في ذلك
والتي تتمثل اهمها في:
التنشئة المهنية المقاوالتية العائلية ،التي تقوم على مبدا توارث المهن والعمل ضمن مشروع عائلي متوارثبين افراده ،او توسيع مهنة عائلية ممارسة ما بين افرادها ،وقد تكون احيانا طبيعة االنشطة مختلفة ،غير ان
العمل في المجال المقاوالتي هو مشترك فيما بينهم ،وذلك بدافع اسباب ولتحقيق اهداف معينة.
عودة المهاجرين إلى ارض الوطن محملين بتجارب وافكار وراسمال مادي يجعلهم يتوجهون إلى النشاطالمقاوالتي ،بعد ان كانت لديهم عدة تجارب في بلد المهجر واستطاعوا تكوين رصيد هام من المهارات وطرق
العمل والتسيير وفق نظام اقتصادي معين.
هناك من يتوجه إلى المقاولة بعد ان عمل في مشروع مقاوالتي سابق كعامل اجير او مساعد اك تسب الخبرةمنه وكانت له تجربة ميدانية ساعدته في تحقيق مشروعه وتسييره.
التوجه إلى المقاولة يكون احيانا بدافع البحث عن االستقللية في الشغل والتحسين من العائد المادي" ،فمن دوافع التوجه المقاوالتي في بعض دول العالم الثالث تشير بعض الدراسات إلى ان اهم االسباب التي
تدفع إلى المقاوالتية تتمثل في الرغبة في االستقللية ،التحدي ،الخلفية العائلية ،فرصة االعمال ،الثروة...
الخ (بدراوي سفيان ،2015 ،2014 ،ص .)129
تاثير المحيط والعلقات االجتماعية على فكر الفرد له اهمية كبيرة في اكتسابه لثقافة المقاولة والتوجه إليهاواالستفادة من تجارب االخرين في هذا المجال.
تؤدي الظروف االجتماعية واالقتصادية الهشة إلى توجه الفرد نحو المجال المقاوالتي كحتمية اجتماعية مناجل الحصول على عمل واإلدماج في الحياة المهنية ،هروبا من البطالة والعوز والفقر والظروف المادية
الصعبة والتسريح من العمل وغيرها.
كما تلعب التسهيلت والدعم الذي تقدمه برامج التشغيل المقاوالتية العمومية دور المحفز والموجه لخريجيالجامعة نحو المجال المقاوالتي وتجسيد فكرة مشروعهم المهني.
خاتمة:
ُيعتبر التكوين والتعليم المقاوالتي ركيزة اساسية لتلقين ونشر الثقافة المقاوالتية ،وبناء المشروع االقتصادي
المقاوالتي على اساس بناء فكري قائم على المرافقة والتوجيه لضمان السير الحسن للمشروع .والجزائر بالرغم
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من المجهودات التي بذلتها لتشجيع الممارسة في هذا القطاع من خلل برامج التشغيل ودعمها للشباب
المتوجه إلى المجال المقاوالتي وتحفيزه ومساعدته ماديا على تجسيد فكرة مشروعه ،إال ان غياب دور التعليم
في بناء الفكر المقاوالتي وتلقين الثقافة المقاوالتية جعل دور مؤسساته التعليمية ضعيف في المساهمة في
تنمية هذا القطاع وفي تعزيز نشاطاته ،فل يزال التعليم اكاديميا يفتقر إلى التربية المهنية والتطبيقية التي
يتطلبها واقع سوق العمل بصفة عامة وواقع الممارسة المقاوالتية بصفة خاصة ،كما ينحصر دور الحملت
التحسيسة والندوات المقاوالتية على توجيه الطلبة إلى المجال المقاوالتي وتحفيزهم على النشاط فيه بفعل
المساعدات والتسهيلت المقدمة لهم ،غير ان ثقافة المقاولة وروحها تبقى عموما غائبة وهو االمر الذي ال
يتحقق إال من خلل التنشئة والتعليم المقاوالتي ،ذلك له تاثير كذلك على مستقبل المشروع المقاوالتي من
ناحية صعوبة التسيير والتعامل مع منصب العمل الن صاحبه لم يتكون فيه ويمكن اعتباره جاهل الساسيات
العمل المقاوالتي.
التوصيات :من خلل الدراسة التي قمنا بها استخلصنا مجموعة من التوصيات التي تعزز ممارسة المقاولة
وتساهم في تطويرها وتنشيط مجالها والتي تمثل في:
على الجامعة جعل تكوينها يتماشى ومتطلبات سوق العمل وان تجعل تخصصاتها تتوافق مع طبيعةالمناصب الموجودة في السوق مع إدراج تخصصات وتكوينات مهنية مقاوالتية.
يجب وضع مقاييس إلثراء برامج التكوين الجامعي بثقافة المقاولة واساسياتها ومرافقة الطلب ومساعدتهم فيبناء فكرتهم حول مشروعهم المقاوالتي و تجسيده وتوجيههم منذ بداية التكوين الجامعي.
وضع اتفاقيات مع معاهد اوروبية للستفادة من تجربة البلدان المتطورة في المجال المقاوالتي وتلقين الفئةالشابة من المقاولين طرق العمل المبتكرة بهدف خلق وتسيير مشاريعهم طبقا للمعايير العالمية.
يجب توفير فرصة الممارسة والمرافقة والتوجيه في المجال المقاوالتي لطلبة الجامعة وتقديم كذلك فرصةالحصول على الخبرة والتجربة في ميدان العمل سواء من خلل التربصات المهنية المك ثفة او من خلل
مرافقتهم من طرف مسيري المشاريع المقاوالتية ذوي الخبرة في تسيير مشروعهم .
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اخلقة العمل في الصحافة وتحقيق االمن المجتمعي قراءة في البيئة اإلعالمية الجزائرية بين الواقع والمامول
Ethics of work in journalism and community safety the Algerian Media environment
between Reality and Hope
د .بغداد باي عبد القادر ،المركز الجامعي غليزان -الجزائر
د .رابح هوادف ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف -2الجزائر
مقدمة:
الحياة المجتمعية لالفراد على مدار الحقب التاريخية مبنية على اخلقة الصالت االجتماعية لضمان العيش
الكريم في ظل االنفتاح والتواصل والتطور ،والبد ان الصالت االجتماعية ال يحددها المبدا االخالقي فقط بل
الذوق الفطري يجعلها صورة معينة ،تتدخل فيها االعتبارات الشكلية ،فالمبدا االخالقي هو إذا يقرر االتجاه
العام للمجتمع بتحديد الدوافع و الغايات ،بينما ذوق الجمال هو الذي يصوغ صورته ،و هنا وجه الفرق بين
العلم و الثقافة ،فإن االول تنتهي عمليته عند إنشاء االشياء فهمها ،بينما الثانية تستمر في تجميل االشياء و
تحسينها (مالك بن نبي)1991 ،
وإن التطور الهائل الذي يشهده قطاع الصحافة واإلعالم حديثا بوسائله المتطورة والمختلفة ذات الحركية
التقنية باتجاه تصاعدي ،قد قلبت ليس فقط عالقة اإلنسان بالزمان و المكان ،و لكن غيرت ايضا من رؤيته
للعالم .فهذه الرؤية التي كانت "فلسفة تاملية" اصبحت "تكنولوجية تقنية" ،بكل ما يعني ذلك من انحصار
بعض االبعاد المكونة لكل رؤية و ظهور بعض االبعاد االخرى.
لقد ادت هذه التكنولوجيا الرهيبة فعال إلى الك ثير من الوسائل اإلعالمية ذات التركيبة الهرمية التقليدية،
فاعادت بعثها من جديد لتتوافق مع متطلبات اال لفية القادمة في مجال االدائية و الفاعلية .و قد مس هذا
"التثوير" احد الوسائل اإلعالمية الجماهيرية ،التي تربعت و منذ ظهورها على عرش اإلعالم ،و التي يبدو انها
ستواصل دور "الملك" في اال لفية القادمة ،و نعني بذلك التكنولوجيات الرقمية الحديثة ،والتي ينبغي ان
نتعامل معها بحس مرهف وثقافة تعاملية عالية وتحضر ،وبالتركيز على هذا االخير فاإلنسان الذي ال يكون
مجتمعه مجتمع حضارة ،معرض للحرمان من الضمانات االجتماعية  ،فانا حينما احاول تحديد مجتمع افضل
فكانني احاول تحديد اسلوب حضارة ،إذ انني حينما احقق الحضارة ،احقق جميع شروط الحياة ،و االسباب
التي تاتي بمتوسط الدخل المرتفع ،بمعنى انني احقق الخريطة االقتصادية ،و نتائجها االجتماعية و الثقافية
ا ً
يضا (مالك بن نبي)1992 ،
أ
أأ ً
وال  :ألمنظومة أالخالقية و ألمجتمع:
يشتغل العنصر االخالقي باعتباره عنصر محوري ذو دور رئيسي من خالل استراتيجيات ك ثيرة ومتشعبه
باعتباره صورة مبادئ موجهة تنطبع في ذاتية ( االنا ) لتصبح دوافع و قواعد للسلوك فحسب ،و لكن النها
تستطيع ان تتجلى في صورة التحريم مانع في بعض الظروف غير السوية ،كما في حالة العنف .فتاثير الدين
على ( االنا ) هو إذن تاثير عام سواء كان ذلك لتحديد عناصر الشخصية االساسية ،ام كان النه في بعض
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الحاالت الشاذة يؤدي إلى نشاة جوانب مرضية ،إذا بدا هذا التاثير في صورة يتحلل فيها العنصر الديني او
ً
يفسد ،فالعنصر الديني عامة فضال على انه يغذي الجذور النفسية العامة كما يتدخل مباشرة في الشخصية التي
تكون (االنا) الواعية في الفرد ،و في تنظيم الطاقة الحيوية الخام التي تضعها الغرائز في خدمة االنا ،فقد بين
هدفيلد ان الطاقة الحيوية الموضوعة تحت تصرف االنا ،هي في نهاية االمر في ظل مراقبة ما اسماه اخالقيا
بالمثل االعلى في إطارها االجتماعي باعتبارها اقوى عامل في تقرير خلق اإلنسان(مالك بن نبي.)1991 ،
و‘ذا ما تمعنا بنظرة تاملية تشريحية في واقع المجتمعات الراهنة ،لوجدناها تختلف في نواح عدة و تتشابه
في نواح اخرى ،واالختالف الذي يلفت نظرنا يتمثل في جانب اصيل من جوانب المجتمع ،اال و هو ما يطبع
نشاطه من فاعلية تتفاوت درجتها من مجتمع إلى اخر هذا العنصر اصبح اساس في فلسفة العصر ،التي تعنى
ً
مقياسا خاصا
بتقدير الكم فتجعله فوق القيم االخرى و هو يختلف باختالف المجتمعات حتى يمكن ان نتخذه
لقياس المستوى التاريخي لهذه المجتمعات ،فهناك مجتمعات اك ثر فاعلية من مجتمعات اخرى ،و إذا تقرر
هذا في ذهننا ،و قد يتقرر بمجرد النظرة إلى قائمة اإلنتاج في العالم ،و قد ذهبت الفلسفة بتفسير ذلك إلى
تمذهب االراء التي كانت سائدة في سياسة ( هتلر ) ،او نقول إنها تصل بناحية اقتصادية كما تفسرها مدرسة (
ماركس ) ،و رغم تعدد االسباب الكائنة وراءه الظاهرة االجتماعية فانه يمكن حصرها في سبب عام نصطلح
عليه بالفاعلي ،بحيث .يرى جان ستوتزل و االن جيراران هناك عدة عوامل اساسية تؤثر في تكوين الراي العام
من اهمها :الثقافة ،االحداث ،الريادة ،االتصال ،والشائعات(صالح خليل ابو صبع)2010 ،
ثانيا :مكانة وسائل إأالعالم في ألمجتمع :تحتل وسائل اإلعالم مرتبة مهمة في المجتمع و تخترق جميع
مجاالت الحياة اليومية بمختلف انواعها تقريبا و تستحوذ على جزء كبير من اوقات فراغ الناس ،و كان الزويل
Lasswellقد نشر في عام  1948مقالته حول االتصال في المجتمع و حدد اهميته و هي:
أ
أـ مرأقبة ألبيئة و حرأسة ألمحيط  :بمعنى ان وسائل اإلعالم تقوم بوظيفة مراقبة مايجري على الساحة من
احداث سياسية و اجتماعية و اقتصادية  ،و تقوم بنقلها إلى الجمهور العريض من ناحية و من ناحية اخرى تدق
ناقوس الخطر كلما كانت هناك تجاوزات او نقائص على مستوى المؤسسات المختلفة.
ب-ربط ألمجتمع بالبيئة ألمحيطة به :و هي وظيفة تحقق االنسجام و االندماج في المجتمع و يمكن االفراد و
المجتمعات من الشعور باالنتماء إلى مجتمع واحد ،و بذلك يتحقق االجتماع و االتفاق بين افراد الشعب
الواحد عن طريق االفناع و ليس العنف(جهاد ابو غرام )2008 ،
ج -نقل ألترأث أالجتماعي :و هذ ا له صلة بدور التنشئة االجتماعية الذي تقوم به وسائل اإلعالم في المجتمع
من خالل نقل التقاليد و القيم والمعايير من جيل إلى اخر ،و هي وظيفة تحقق انسجام المجتمع و
تماسكه(محمود حسن إسماعيل.)2003 ،
د -وظيفة ألمنفعة :حيث ان اتجاه الفرد إلى وسيلة معينة او مضمون معين يتحدد في ضوء المنفع العائد عليه
من هذه الوسيلة او هذا المضمون.
ه -وظيفة ألدفاع عن ألذأت :و تعكس هذه الوظيفة راي الفرد في الدفاع عن الصورة التي شكلها عن نفسه و
رفض ما عداها.
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و -وظيفة ألتعبير عن ألقيم :فكلما دعمت وسائل اإلعالم القيم السائدة في المجتمع شعر الفرد بالرضا عن
هذه الوسائل ،وهذا يفسر قدرة وسائل اإلعالم على دعم القيم السائدة في مقابل ضعف قدرتها على تغيير
االتجاهات السائدة.
ي -ألوظيفة ألمعرفية :و تتمثل في حاجة الفرد إلى المعرفة التي تساعد على بناء إدراكه ،تلك المعرفة او
المعلومات التي تساعد الفرد على على فهم ما يحيط به من ظواهر و احداث لكي يستطيع التعامل معها و التي
تتيح له إضافة حقائق جديدة.
ويرى دينيس ماكويل  D Macquialان الوظائ ف التي تقوم بها وسائل اإلعالم توجد حاجات و دوافع لم
تكن موجودة من قبل تدفع الجمهور إلى هذه الوسائل فيسعى إلى إشباع تلك الحاجات من خالل التعرض
لها ،وهذه الوظائ ف هي:
وظيفة إأالعالم :و هي رغبة الفرد في معرفة ما يدور حوله من احداث في المجتمع و العالم.
وظيفة تحويل ألهوية :و تتمثل في حاجة الفرد إلى دعم القيم الشخصية و التوحد مع االخرين في قيمهم.
وظيفة ألتفاعل أالجتماعي:و تتركز هذه الوظيفة في حاجة الفرد إلى االنتماء و الحوار و التواصل مع االخرين.
وظيفة ألترفيه :وهي رغبة الفرد في الهروب من المشكالت و لخلود إلى الراحة و ملء الفراغ ،و الترفيه ليس
شيائ ثانويا في حياة االفراد و إنما اصبح ضروريا خاصة في العصر الحالي الذي يتسم بالقلق والتوتر(محمود
حسن إسماعيل.)2003 ،
ومن خال ما سبق يمكن حصر الوظائ ف االساسية لوسائل اإلعالم و التي تحقق مجموعة من التاثيرات
المتنوعة و البعيدة سواء على الفرد او المجتمع فيما يلي(صالح خليل ابو اصبع:)2010 ،
وظيفة نقل االخبار :وهي وظيفة تتمثل في نقل االخبار سواء كانت محلية او إلقليمية او دولية ،و مهما كاننوعها سياسية او اقتصادية او اجتماعية و ذلك لمتابعة ما يجري حول المرء في عالمه الصغير و الكبير،
وتهدف االخبار إلى وصل اإلنسان بالعالم الخارجي و تزيده بما يستجد من اخبار.
وظيفة اإلعالم و التعليم :اإلعالم و التعليم وظيفتان تكمل كل منهما االخر فبينما تقدم وظيفة اإلعالم للمرءالمعلومات التي يستفيد منها ماديا او فكريا  ،فإن التعليم في حقيقته وظيفة تقدم له نوعا من المعلومات
المنهجية التي تستخدم إما لتدعيم عملية التعلم الرسمي او تقدم معلوما تكسب المرء مهارات جديدة في إطار
التعليم غير الرسمي.
وظيفة ترابط المجتمع و نقل تراثه :اإلعالم هو السبيل الوحيد إلى ترابط المجتمع فهو الذي يربط افرادالمجتمع بعضهم بالبعض االخر و يوثق العالقة بين الشعب و حكومته ،و من خالل نقل تراث الشعب لغته و
قيمه و عاداته و تقاليده يستمر ترابط المجتمع و الحفاظ على كيانه و معتقداته و توحيد افراد المجتمع.
وظيفة الترفيه :ال تقل الوظيفة الترفيهية لالتصال اهمية عن الوظائ ف االخرى  ،و هي وظيفة اساسية لتحقيقبعض اإلشباعات النفسية و االجتماعية و إلزالة التوتر اإلنساني على مستوى االفراد و الجماعات.
وظيفة الرقابة او الرقيب العمومي :تمثل هذه الوظيفة احد الدروع االساسية لحماية المجتمع و صيانته منالفساد و المخالفات و إساءة استخدام السلطة ،و لذلك فقد اطلق على الصحافة اسم السلطة السادسة فهي
تلهب دورا اساسيا في الدفاع عن مصالح الناس.
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آ
تكوين أالرأء و أالتجاهات:
تعريف أالتجاهات :يمكن تعريف االتجاه "على انه استعداد مك تسب ثابت نسبيا يحدد استجابات الفرد حيال
االشخاص او المبادئ او االفكار"(شحاته ،ربيع محمد ،)2004 ،كما ان االتجاه يتعلق بموضوع معين من
حيث رفض الشخص لهذا الموضوع او قبوله ودرجة هذا الرفض او هذا القبول  .من الوظائ ف العامة و
الرئيسية لوسائل اإلعالم تكوين االراء و االتجاهات لدى االفراد و الجماعات و الشعوب حيث تقوم بتقديم
المعلومات والحقائق واالفكار واالراء حول موضوع االتجاه وهذا يساعد بطريقة مباشرة على تغيير االتجاه ,إما
إلى اإليجاب او السلب.
إأالعالن و ألدعاية :و هو اإلظهار و النشر و الوضوح  ،و عبارة عم مجموعة من الرسائل الفنية المتنوعة
المستخدمة بقصد تعريف الجمهور بسلعة او بفكرة او خدمة بالشكل و المضمون الذي يؤثر في معلوماته و
ميوله و سلوكه االستهالكي و افعالة و سائر المقومات الثقافية االخرى(منى الحديدي  ،)2002 ،فكل إعالن له
هدف محدد بالمجتمع و تتجلى في:
تقديم المعلومات كافية لجمهور المستهلكين حول ايسر السبل في الحصول على المنتج المعلن عنه و باقلجهد و في اقصر وقت و باقل التكاليف الممكنة.
تقوية و تعزيز صورة سلعة معينة في اذهان الناس و زيادة ثقتهم بها ،او بالشركة التي تنتجها ،حتى تصل إلىدرجة الشهرة بين جمهور المستهلكين ،و يصبح المستهلك يقبل على منتجاتها دون تردد نتيجة الثقة التي
بناها اإلعالن اإلعالمي في نفسيته نحو هذه الشركة(.عامر مصباح.)2005 ،
أ
ثالثا .ألمنظومة أالخالقية وألميديا ألجديدة:
لعل التاثيرات السلبية والمباشرة التي يتعايش وفقها المسلمون عبر ربوع العالم جراء استخداماتهم اليومية
للوسائل االعالمية والتواصلية الك ثيرة نذكر محاوالت التشويه و التحريف لدين اإلسالم ،من طرف اشخاص،
جمعيات ،و منظمات ،و التي تستغل قلة او غياب الوجود اإلسالمي على شبكة االنترنت ،و قلة المواقع
الداعية إلى اإلسالم (بالمقارنة مع تلك المشوهة له) ،و التي تذب عنه امام هذه الحمالت المعادية؛ "و يتعرض
المسلمون و اإلسالم لمحاوالت متعددة و متكررة ،لتحريف عقيدتهم و زعزعتها ،مثل ما حدث في صيف
1998م ،قامت إحدى المنظمات المشبوهة من خالل شبكة االنترنت بمحاولة تشويه القران الكريم.
حيث طالبت المنظمة من زوار موقعها على االنترنت بتاليف سور تحاكي السور القرانية ،في محاولة منها
إلقناع جمهور الشبكة العالمية بان القران ليس معجزة إلهية من عند هللا ،بل هو من صنع البشر( )...و في
اواخر 1998م عادت محاوالت تحريف القران الكريم على شبكة االنترنت ،و لكن في موقع جديد يبث نصوصا
تتشبه بسور القران الكريم ،من حيث الشكل و المحاكاة اللغوية ،من خالل اربع سور مزعومة اطلقت عليها
اسماء "المسلمون ،اإليمان و الوصايا و التجسيد و تتهم هذه النصوص المحرفة المسلمين بانهم في ضالل
مبين ،و تلفق على لسان الرسول صل هللا عليه و سلم اقواال مكذوبة" .وبراي سفيز ان الذي ساعد اللعبة
اإلعالمية هو سيادة التقنية وما نجم عن ذلك من خلط كامل بين المرسل والمتلقي في عالم كل واحد فيه
يتصل من دون ان يعرف مصدر الرسالة ،على الرغم من اننا نعلم ً
جيدا ان التقنيات واالجهزة المعقدة تربطنا
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بالمرسل البعيد فان الوسيط التقني بدل ان يعطينا ً
شعورا بالمصطنع يقدمه إلينا على انه تلقائي وطبيعي
(Lucien Sfez, 1992).
ً
ً
ً
فاالتصال الكالمي مثال حسب بعض الدارسين هو إرسال اك ثر منه استقباال ،و هذا كونه يخلق تعامال مع
االطراف بتشكيل محتوى بسلوك معين حسب اللفظ الذي يعتبر المكون الخالق معينة(Dominique.
) ، Neirynck,2003و هناك عدة استخدامات سلبية اخرى لشبكة االنترنت ،كالترويج الستهالك و تجارة
المخدرات ،و الدعاية لالفكار و اإليديولوجيات الهدامة إلى غير ذلك ،من االستخدامات السلبية ،التي جعلت
منظومة القيم تتهاوى"و العادات و التقاليد االجتماعية تتزعزع ايضا ،نظرا لتوغل و تجذر وسائل االتصال في
حياة الناس" (فالح كاظم المحنة ،)2001 ،و قد ادت كل هذه االستعماالت غير المرغوبة إلى معارضة
االنترنت من طرف عدة مجتمعات محافظة ،و جمعيات و منظمات مختلفة بل و حتى من طرف الحكومات.
ّ
يقال ا ّن الصحافة صادقة دائماّ ،
حتى ولو كانت كاذبة فهي ّ
تعبر عن كذبة في المجتمع ،بمعنى ا ّن ما تقدمه
من مضامين هو نتاج تفاعالت إجتماعي ة تنعكس على وسائل اإلعالم ،ويمكن تفسير هذه العالقة التفاعلية من
المؤسسة اإلعالمية التي تتموقع إجتماعيا وبنية المجتمع الذي تنشط فيه ،إذ ال يمكن ان ّ
خالل بنية ّ
تعبر
وسائل اإلعالم الفرنسية مثال ّإال على المجتمع الذي تنشط فيه ويختلف االمر بالنسبة لوسائل اإلعالم المصرية
او التونسية او الجزائرية ،ذلك ا ّنها ّ
تتغذى على مخرجات المجتمع ومختلف التفاعالت الثقافية واالنثروبولوجية
فيه ،من خالل تغطية االحداث اليومية او نقل الوقائع ومعالجة مختلف القضايا والمواضيع المطروحة على
الساحة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ،كما تغ ّذي الثقافة السائدة في المجتمع ايضا مضامين وسائل
اإلعالم وتكون نتاجا منطقيا لها سواءا من حيث اإلنتاج او اإلستهالك ،اي ا ّن وسائل اإلعالم تنهل من
المجتمع لتفرغ فيه ّ
مجددا في حلقة مغلقة حبلى بمختلف التفاعالت والتجاذبات مثل يشير إليه نموذج التبعية
سنة  1976لروكيش وديفلر من خالل ّ
التطرق للعالقة التفاعلية ما بين النظام اإلجتماعي والنظام اإلعالمي
ونسبة التبعية لمضامين وسائل اإلعالم ومعلوماتها التي تنعكس في شكل معارف وثقافة وسلوكات (Judith
)Lazar,1993
تتخبط وسائل اإلعالم في الجزائر تحديدا منها الخاصةّ
رأبعا :ترأجع ألمنظومة أأالخالقية في وسائل إأالعالمّ :
في جملة من التجاوزات التي تخرجها عن إطار دورها الوظيفي الهادف في حين يشير مفهوم الوظيفية إلى "مدى
ّ
مساهمة شكل ّ
المتكررة في استقرار المجتمع"(ملفين ديفلورساندرا بول ،روكيتش،
معين من االنشطة
 ،)1993حيث ّ
تسجل يوميا العديد من االمثلة عن إنحرافات اخالقية سواءا عن طريق مالحظات وإنتقادات
اكاديميين ومهنيين ّ
متخصصين او عن طريق هيائت قانونية وتنظيمية مثل سلطة ضبط السمعي البصري التي
ّ
وجهت ّعدة إنذارات لقنوات تلفزيونية ّ
خاصة بسبب إرتكابها الخطاء ّ
تضر بالمشاهدين وباالمن اإلجتماعي،
الخاصة في الجزائر منذ الدخول في ّ
يتميز به مسار الصحافة ّ
وتكاد هذه اإلنزالقات تكون الوسم الذي ّ
التعددية
اإلعالمية بداية الستعينيات ،إذ تشير مختلف الدراسات والمعطيات التاريخية إلى وجود تجاوزات بالجملة في
تناول مختلف القضايا واالحداث ،ويظهر ذلك في الممارسة اإل عالمية في الميدان وفي المخرجات التي يتلقاها
الجمهور ،كما تفسد هذه اإلنحرافات االخالقية البعيدة عن مفهوم المسؤولية ،العالقات ما بين االطراف
الخمسة الذين تشملهم مدونات اخالقيات المهنة وتضمن تنظيم العالقات بينهم ،من خال ل منظومة الحقوق
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والواجبات وهم الصحفي والمصدر والناشر او المالك للوسيلة اإلعالمية والمعلن والجمهور (Judith Lazar,
).1993
ويذكر الدك تور والصحفي صالح فالق شبرة في مقاله العلمي (االمن االجتماعي والمسؤولية االخالقية لوسائل
االعالم) ان اإلعالم العمومي في الجزائر يبدو ّ
ممثال في التلفزيون واإلذاعة ووكالة االنباء وبعض الجرائد الورقية
واإللك ترونية ،على الرغم من اإلنتقادات ّ
الوجهة إليه اك ثر إلتزاما بمفهوم المسؤلية االخالقية واإلجتماعية سواءا
من حيث تقديم المعلومات الرسمية والصادقة إلى ّ
حد ما او نوعية المضامين المقترحة للقراءة واإلستماع
والمشاهدة واإلستخدام ،وذلك نظرا لخضوعه لرقابة صارمة من قبل مختلف الهيائت التنظيمية في اجهزة
الدولة ،إضافة إلى تكوين الصحفيين في هذا القطاع على نمط من التحرير ومعالجة االخبار وتغطية مختلف
المقدمة ا ّقل جدال في الساحة اإلعالمية مقارنة بتلك التي ّ
االحداث ،بحيث تظهر المضامين ّ
تقدمها وسائل
الحرية الذي ّ
ّ
الخاصة ،إذ رغم هامش ّ
تتمتع به ّإال ا ّنها ال تزال تقع في االخطاء التي توحي بإنهيار في
اإلعالم
المنظومة القيمية اإلعالمية وتجعل وسائل مجموعة الجرائد والقنوات التلفزيونية وسائط تنقل المحتويات
ّ
والمشجعة على ّ
تفسخ المجتمع اك ثر من تماسكه ،وقد يكون ذلك نابعا عن حداثة التجربة
التحريضية
اإلعالمية ّ
الخاصة في الجزائر وعدم إك تسابها تقاليد حقيقية تجعلها واعية بدورها في العملية اإلتصالية والحراك
اإلجتماعي.
وإن دور وسائل اإلعالم يظهر في كونها ناقال للرسائل والمضامين من عمق المجتمع وصانعي االفكار
والمعاني فيه ،نحو الطرف الثاني المستهلك او الثانوي او الجماعات التابعة التي تعترف بهذه الوظيفة للنخبة
وتستسلم لها طوعا .وذلك ما تشير إليه نظرية النسق اإلجتماعي التي تعتبر ا ّن الفرد ّ
موجه نحو هدف ّ
معين في
ا ّي عمل ّ
يؤديه ،ويكون هذا "التوجيه عن طريق القيم واالعراف والبيئة اإلجتماعية(.عثمان الصديقي)1999 ،
ّ
خامسا :ألتربية ألتكنولوجية وأالسترأتيجيات ألوقائية :تتعامل مختلف االجهزة والمؤسسات االمنية مع
تحين اساليبها في المجابهة والردع موازاة مع ّ
تداعيات الجرائم االلك ترونية ،وتحاول ان ّ
التطور الذي تعرفه
جراء تسارع ّ
ّ
تطور التكنولوجيات ،حيث تعتمد مختلف المؤسسات االمنية اليقظة على تطوير اساليبها
ّ
وتتبع في هذا الصدد تكنولوجيات ّ
ومتطورّ ،
التتبع
ووسائلها ومحاربة الجريمة اإللك ترونية بما هو إلك تروني
( )technologie de suivismeاو ّ
التعقب على مستوى شبكة االنترنيت من خالل سلوكات المستخدم واالثار
التي يتركه من خالل ّ
تردده على مختلف المواقع باستعمال البريد اإللك تروني او مواقع التواصل االجتماعي او
فإن اساليب ّ
يوتيوب او تويتر ،وبالتالي ّ
التدخل تكون سهلة في مثل هذه الحاالت خصوصا إذا كان المستخدم
الهوية ويتعامل ّ
مكشوف ّ
بهويته الحقيقية ،فيما يمكن االستعانة باليات التحديد الجغرافي والعنوان اإللك تروني
لشبكة االنترنيت التي يستخدم منه المستخدم الجهاز ( ،)IPبحيث يمكن للمختصين في مجاالت االمن
التعرف على المكان الذي يتواجد فيه المستخدم ومن ا ّي نقطة ّيتصل وبالتالي يسهل عملية توقيفهّ ،
ّ
ويتم
يحدد حاالت ّ
اتخاذ هذه اإلجراءات بناء على السند القانوني الذي ّ
التدخل والتي تكون غالبا بذريعة وجود
شكوىّ ،
ليتم الشروع في مراقبة السلوكات على شبكة االنترنيت وفقا لمقتضيات التحقيق ،بينما يمكن ان ّيتم
تحريك بعض القضايا المتع ّلقة باالمن العام بامر من وكيل الجمهورية من دون الحاجة إلى تقديم شكوى من
وتنظم النصوص القانونية في قانون العقوبات ّكل ما ّ
طرف مدنيّ ،
يتعلق بالجريمة الحديثة ولحماية ّ
الحريات
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الخاصة من خالل مختلف االستخدامات على شبكة االنترنيت ،من دون المساس ّ
ّ
بالحق في
الفردية والحياة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلعالم والوصول إلى المعلومة" :لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية إعتناق
االفكار وتلقينها ونشرها بدون ّ
تدخل وبا ّي وسيلة كانت دون ّ
التقيد بالحدود الجغرافية" (علي كسايسية،
)2011
ّ
ّ
ّ
على ضوء ذلك فإن الحاجة ملحة من اجل تطوير المنظومة التشريعية القانونية وتكييفها مع المستجدات
التكنولوجية وإفرازاتها على المجتمعّ .
ويعد التكوين المتواصل والتدريب من ا ّهم متطلبات محاربة الجريمة
اإللك ترونية ّ
بشتى مجاالتها ،حيث ّ
تخصص االجهزة االمنية خاليا لمراقبة ومحاربة هذا النوع من الجريمة
(ّ ،)cybersurte
لكن االستراتيجيات الوقائية التي تقوم على االتصال تبقى افضل طريقة من اجل محاربة
تعد الخطط الوقائية افضل بك ثير من الخطط العالجية ،لذلك ّ
الجريمة اإللك ترونية ،حيث ّ
تركز المؤسسات
االمنية الذكية على مفهوم التربية التكنولوجية وإرساء الوعي التكنولوجي واالجتماعي لدى المستخدمين من
خالل عمليات التوجيه والتعريف بمخاطر االستخدامات غير العقالنية او النتائج غير المقصودة والتي ّ
تعرض
صاحبها للمسائلة القانونية لوجود قرينة الجريمة وعدم تعامل النصوص القانونية مع المقاصد والنوايا ،وقد
اتاحت الثورة الرقمية والشاشات المتصلة بشبكة االنترنيت فرصا اتصالية ّفعالة من خالل ّقوة التواجد في ّكل
المنصات اإللك ترونية اي ّ
مكان عن طريق ّ
توجه المؤسسة االمنية الستعمال مواقع التواصل االجتماعي او
ّ
الشبكات االجتماعية التي يرى الصادق رابح انها اصبحت ّ
تمثل "المورفولوجيا االجتماعية الجديدة
لمجتمعاتنا"(الصادق رابح ،) 2010 ،مثل فايسبوك وتويتر ويويتوب والمدونات والمنتديات والحرص على
الظهور في الصفحات االولى للبحث على ّ
محرك البحث "قوقل" واستخدام المواقع المتخصصة في الصور
وعرض البيانات والشرائح السمعية البصرية ،والبريد اإللك تروني والرسائل القصيرة عبر شبكات الهاتف
ّ
النقال ،وهي وسائط اتصالية تستقطب عددا كبيرا من المستخدمين ،فيكون محاصرتهم بالمحتوى االمني
الوقائي ناجعا على اال ّقل فيما ّ
يتعلق بمرحلة وصول المحتوى إلى الجمهور المستهدف ،كما يمكن االعتماد على
الدردشة في الزمن الحقيقي وهي بمثابة اتصال شخصي باستعمال الوسيط التكنولوجي ،وايضا التطبيقات
التكنولوجية التي تساعد على المشاركة في إنتاج المعنى ،اي إشراك المستخدمين في الحمالت االتصالية
الوقائية وتجنيدهم في ادوار نقل المحتوى ما بين المنظومات اإللك ترونية الفردية والجماعية ،إذ يقول في هذا
الصدد ابراهيم انتصار عبد الرازق ا ّن "إنبثاق المنظومة التفاعلية اإللك ترونية يعني نهاية الجمهور ووالدة الذات
الجماعية" (ابراهيم انتصار عبد الرزاق .)2012 ،وبالتالي تكون االستفادة من ّقوة االقتراح لدى المجموعة
والذكاء الجمعي او واستغالل ذكاء الحشد ) (Jeab Paul Lafrance, 2013من خالل تطبيقات مثل الويكي
(وهي "موسوعة على ّ
الخط" اين يمكن للجميع ان يك تب فيها ويمكن للجميع ان ّ
يصحح هذه المعلومات او
ّ
يعدل فيها ،او هي مصادر ذات مساهمات مفتوحة او صفحات قابلة للتعديل من قبل ّ
الزوار او المستخدمين
او الجماعة المؤلفة) ،و crowedsourcingوالمصادر المفتوحة  ،opensourceومواقع التواصل االجتماعي
(ظهر مفهوم التعاون الجماعي في مواقع شبكات التواصل االجتماعي مثل)(Pierre Jean Benghozi, 2014
الذي ظهر سنة  2010الذي يدمج او يشارك المستهلكين في تطوير المنتوج) ،واستغالل مختلف قنوات جمع
المعلومات التي ّ
تمثل "مصدرا لإلنتاج والسلطة"(Jeab Paul Lafrance, 2009) .ال سيما وا ّنه قد ّ
تغيرت
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ّ
مختلف االبعاد المتعلقة بإنتاج االخبار ،حيث يقول جمال الزرن اننا "امام مشهد صحفي جديد...وانفجار كبير
لمنظومة الخبر وصناعته" (جمال الرزن.)2009 ،
ويعتبر تركيز االستراتيجيات االتصالية الوقائية على التربية التكنولوجية داعما الهداف المؤسسات االمنية
ّ
المتجددة والمتطورة تملك قوة التغيير في الواقع
ومساعدا على تحقيقها ،ال ّن "الترسانة التكنولوجية
االجتماعي" (نصر الدين العياضي )2009 ،حسب نصر الدين لعياضي ،كما ا ّن "ما كان في السابق يتم
تحقيقه بالعنف والقهرّ ،
فإنه االن يمكن ان ّيتم عن طريق الجدل واإلقناع" (صالح خليل ابو اصبع،
)2006حسب هارولد الزويل .إذ يكون للتوعية حول استخدامات االدوات التكنولوجية والجريمة اإللك ترونية
والمنظومة التشريعية القانونية والعقوبات المترتبة عن سوء استعمال النشر واالستخدام ،إيجابيا في التقليل
من انتشار الظواهر السلبية للمستحدثات التكنولوجية إضافة إلى التوجيه نحو االستعماالت اإليجابية لها
ويندرج ذلك في إطار تسيير العالقة مع المواطنين او جمهور وسائل اإلعالم واالتصال حيث يشير ريجيس
دوبري ا ّن العملية االتصالية ال تهتم بالمعنى فقط او المحتوى ّ
وإنما كذلك بالعالقة ).(Regis Debras, 2000
خاتمة:
تعتبر القيم االخالقية قاطرة النجاح في قطاع الصحافة واإلعالم ،والبد ان سر وتفوق نجاح القائمين باإلعالم
في المجاالت الصحفية هم اولئك الذين يشتغلون في ارياحية اخالقية تغنيهم عن الخروج منها ،وبالتالي
تحقيق التطوير الصحفي في شتى صوره واشكاله .والبد ان الجهات االمنية في المجتمع باختالف اجهزتها
عك فت وال تزال ضمن منظومتها العملية االسترانيجية على حماية المواطن والسهر على امنه وامانه ،وبذلك
فهي تسعى إلى تحقيق االمن االجتماعي من خالل تسخير القطاع اإلعالمي ،وعلى إثر ذلك ظهر اإلعالم االمني
كإعالم متخصص يسهر على إيصال افكار ومستجدات الجهات االمنية وتطبيق برامجها ،الموجهة خصيصا إلى
الجمهور على غرار البرامج التوعوية واإلرشادية والحمالت اإلعالمية في إطار الصالح العام.
قائمة ألهوأمش:
 .1مال ك ب ن نب ي ،مش كالت حض ارة  ،دار الفك ر  ،الجزائ ر -س وريا ط ، 5،1991ف ي مح ور س ادتي  :م ا ه ي الثقاف ة ص ص -148
.150
 .2مال ك ب ن نب ي ،فك رة اإلفريقي ة االس يوية ترجم ة عب د الص بور ش اهين  ،ط  ، 3دار الفك ر الجزائ ر  ،دار الفك ر س وريا ، 1992
ص.164
 .3مالك بن نبي ،مشكالت حضارة  ،مرجع سبق ذكره ،ص .151
 .4صالح خليل ابو اصبع ،االتصال و اإلعالم في المجتمعات المعاصرة  ،جامع ة فيالدلفي ا  ،دار البرك ة للنش ر و التوزي ع  ،عم ان
،2010،ص.02
 .5محم ود حس ن إس ماعيل ،مب ادئ عل م االتص ال و نظري ات الت اثير ،ال دار العالمي ة للنش ر و التوزي ع ،الطبع ة االول ى ،مص ر،
 ،2003ص .101
 .6نفس المرجع ،ص102
 .7صالح خليل ابو اصبع ،مرجع سبق ذكره ،ص.03
 .8شحاته ،ربيع محمد ،قياس الشخصية ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية ،2004،.ص.24
 .9منى الحديدي ،اإلعالن ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة  ،ط ،2002 ،2ص.52
.10عامر مصباح ،اإلقناع االجتماعي(خلفية النظرية و الياته العملية)،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2005 ،ص .75
11.Lucien Sfez “ La communication” , Que Sais Je, PUF , Paris 1992, p.88.
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12.Dominique neirynck , tout savoir sur la communication orale , éditions d’organisation ,paris 2003,
p264.
.13فالح كاظم المحنة ،علم االتصال بالجماهير ،االفكار ،النظريات ،االنماط ،عمان :مؤسسة الوراق2001 ،م ،ص 420
14.Judith Lazar, « la science de la communication », 2 e édition, France, Dahlab, 1993, p 120
.15ملفين ديفلور ،ساندرا بول ،روكيتش" ،نظري ات وس ائل اإلع الم" ،ال دار الدولي ة للنش ر والتوزي ع ،الق اهرة ،س نة  ،1993ص
.12
16.Judith Lazar, opcit, p122.
.17عثم ان الص ديقي س لوى ،ح افظ هن اء ب دوي" ،ابع اد العملي ة اإلتص الية :رؤي ة نظري ة وعملي ة وواقعي ة" ،مص ر ،االزاريط ة
المك تب الجامعي الحديث ،سنة  ،1999ص .80
ّ
"التوجهات الجديدة في التشريعات اإلعالمية الحديثة" ،مج ّلة االتصال والتنمية ،ع  ،2بي روت ،دار النهض ة
.18علي كسايسية،
العربية ،سنة  ،2011ص .36
 .19الص ادق راب ح" ،مجتم ع المعلوم ات :ف ي البح ث ع ن فاعلي ة معرفي ة للمفه وم" ،مجل ة ع الم الفك ر ،جامع ة الش ارقة ،كلي ة
االتصال ،سنة  ،2010ص .11
.20إب راهيم انتص ار عب د ال رزاق ،ص فد حس ام الس اموك" ،اإلع الم الجدي د :تط ور االداء والوس يلة والوظيف ة" ،ط 1بغ داد ،ال دار
الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ،سنة  ،2011ص .24
21.Jean Paul Lafrance, « la civilisation du clic : la vie moderne sous l’emprise des nouveaux medias »,
Paris, l’harmattan, 2013, p 149
22.Pierre jean Benghozi, Michelle Bergadaa, Fatima Gueroui, « les temporalité du web », 1 ère édition,
Belgique, DEBOECK, 2014, p .37
23.Jean Paul Lafrance, ebis, p151.
.24جم ال ال زرن" ،ص حافة الم واطن :المتلق ي عن دما يص بح مرس ال" ،المجل ة التونس ية لعل وم االتص ال ،ع  ،52/51س نة ،2009
ص .73
.25نصر الدين لعياض ي" ،الرهان ات االبس بتمولوجية والفلس فية للم نهج الكيف ي ،نح و اف اق جدي دة لبح وث اإلع الم واالتص ال ف ي
المنطق ة العربي ة" ،ابح اث الم ؤتمر ال دولي" ،اإلع الم الجدي د :تكنولوجي ا جدي دة لع الم جدي د" ،جامع ة البح رين 9-7 ،افري ل
 ،2009منشورات جامعة البحرين ،طبعة  ،2009ص .18
.26صالخ خليل ابو االصبع ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
27.Regis Debray, « introduction a la médiologie », 1 ère édition, Paris, Presse universitaire de France,
2000, p 69.
قائمة ألمرأجع:
الصادق رابح" ،مجتمع المعلومات :في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم" ،مجلة عالم الفكر ،جامعة الشارقة ،كلية االتصال،.2010
الزرن جمال " ،صحافة المواطن :المتلقي عندما يصبح مرسال" ،المجلة التونسية لعلوم االتصال ،ع  ،52/51سنة .2009ابو اصبع صالح خليل  ،االتصال و اإلعالم في المجتمعات المعاصرة ،جامعة فيالدلفيا ،دار البركة للنشر و التوزيع  ،عمان،.2010
الحديدي منى :اإلعالن ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة  ،ط.2002 ،2الصديقي عثمان سلوى ،حافظ هناء بدوي" :ابعاد العملية اإلتصالية :رؤية نظرية وعملية وواقعية" ،مصر ،االزاريطة المك تبالجامعي الحديث ،سنة .1999
إسماعيل محمود حسن :مبادئ علم االتصال و نظريات التاثير ،الدار العالمية للنشر و التوزيع ،الطبعة االولى ،مصر.2003 ،المحنة فالح كاظم :علم االتصال بالجماهير ،االفكار ،النظريات ،االنماط ،عمان :مؤسسة الوراق.2001 ،العياضي نصر الدين " ،الرهانات االبسبتمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي ،نحو افاق جديدة لبحوث اإلعالم واالتصال فيالمنطقة العربية" ،ابحاث المؤتمر الدولي" ،اإلعالم الجديد :تكنولوجيا جديدة لعالم جديد" ،جامعة البحرين 9-7 ،افريل
 ،2009منشورات جامعة البحرين ،طبعة.2009 ،01
324

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

المركز الديمقراطي العربي

عبد الرزاق إبراهيم انتصار  ،صفد حسام الساموك" ،اإلعالم الجديد :تطور االداء والوسيلة والوظيفة" ،ط 1بغداد ،الدارالجامعية للطباعة والنشر والترجمة ،سنة .2011
مالك بن نبي ،فكرة اإلفريقية االسيوية ترجمة عبد الصبور شاهين  ،ط ،3دار الفكر الجزائر ،دار الفكر سوريا .1992مالك بن نبي ،مشكالت حضارة (في محور سادتي  :ما هي الثقافة)  ،دار الفكر ،الجزائر -سوريا ط.1991 ،5ملفين ديفلور ،ساندرا بول ،روكيتش" ،نظريات وسائل اإلعالم" ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة.1993 ،مصباح عامر:اإلقناع االجتماعي(خلفية النظرية و الياته العملية)،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2005 ،"التوجهات الجديدة في التشريعات اإلعالمية الحديثة"ّ ،
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المخيال التكنولوجي واعادة بناء الهوية الفرد.
Technological imagination and identity reconstruction:
د.خن جمال
د .بن علي محمد
د .يحياوي زهير.
المركز الجامعي احمد زبانة غليزان-الجزائر
مقدمة:
إن الوضع الدولي الراهن وما تشهده الدول والمجتمعات من تطورمعرفي ،والثورة العلمية التي تحدث في
مجال المعلوماتية وتكنولوجياتها هي اكبر ثورة عرفتها المجتمعاة المعاصرة وهي ما ندعوه بمالمخيال
التكنولوجي ،قد غيرت من عالقاتنا المختلفة بالمحيط وبالمعلومات المتعددة حول االنسان والطبيعة مما اثر
في سلوكاتنا اليومية وفي عالقاتنا بالمحيط وبالمجتمع اضافة الى العديد من االوضاع االخرى حتم علينا
آ
التساؤل من جديدعن مفهوم الهوية وعن المعاييرالجديدة التي توحد بيننا وتسطر الخط الفاصل مع االخرين؟
وهل هذا الخط الفاصل مازال يكمن في الوطن او في الحدود الجغرافية او اللغوية؟ والى اي مدى اصبحت
تعتمد هذه المعايير الخصوصيات الثقافية والمعرفية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي؟
لقد لخص رورتي كل هذه التساؤالت في سؤال واحد " ماهو الهدف االسمى (  )Idealeالموحد الذي يجب
علينا ان نتطلع اليه لكي تصبح جماعاتنا تختلف في وجودهاعن العصابة؟" (A-Triki Fathi i, 1998,
آ
)p10وبهذا المعنى يكون خطاب الهوية هو تعين االخر والغير كخصم ،او خصم ممكن ،وفي هذا اإليطار
يذهب فراند براندل  Frand Brandelإلى إعتبار" إن االمة ال يكون لها إعتبار ّإال من خالل ما تسعى فيه إلى
البحث المتواصل عن نفسها ومن خالل التغير الذي لها في خضم التطور المنطقي ،ومن خالل اإلعتراض على
آ
االخر (الغير) من غير ضرر وال ضرار ،ومن خالل التمسك بماهو افضل و ضروري لها في ذاتها" (A-Triki
) .Fathi i, 1998, p10ان الغاية من صياغة هذه االسئلة تكمن في تفادي السقوط في الفلكلورية او الثقافوية
التي قد تؤدي إما إلى النرجسية الفارغة او إلى التعصب والعنصرية ،والهوية التي نحتاجها للتصدي للهيمنة
اإلمبريالية في صورتها الجديدة ،البد ان تتعالى عن هذه الثقافوية الضيقة وال بد ان تكون منفتحة وحركية وال
آ
تستبعد االخر ،ولشرح فكرة الهوية وتبسيطها وربطها بالواقع الباس ان نعرض وضعية العالم الذي نعيش فيه
او ما اصبح يسمى بمجتمع المعرفة ،حيث هناك ثالث عوالم :في المقام االول العالم الراسمالي وهو عالم
يمتلك العلم والتكنولوجيا ثم ياتي العالم الثاني الذي يسعى إلى التاقلم مع كل تغير يطراعلى العالم االول اما
العالم الثالث فيتشكل من دول هي تابعة وهشة إقتصايا وسياسيا ،والعالقة بين هذه العوالم احيانا تكون
حسنة احيانا واحيانا اخرى تكون عالقات مشحونة وغير متكافئة ،وعالقات صراع ،وإستراتيجية الهوية تعتبر
كسالح يقينا من االخطار المرتقبة لمجتمع المعرفة و كطريقة ذكية للمحافظة على الذات من غير التقوقع
داخلها او اإلنغالق على النفس ،حيث تستفهم هذه المحاولة المفاهيم المختلفة اي بجعلها موضع سؤال
والمتعلقة بالثقافة ،والتحولية ،والغيرية واإليديولوجية والعصرنة ،والحرية ،ومن خالل هذه اإلستفهامية
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للهوية سنتمكن من التموقع بصفة ذكي ــة في الحركة العالمية .اننا ال ندعي في هذا التحديد للهوية اننا وجدنا
الحل لهذه اإلشكالية .وإنما نحاول إبراز تجلياتها ،فالهوية تعني وعي الكائن بكليته وبمركزيته وهي في نفس
الوقت تمدد وثبات مع الذات والتحولية ،كما انها ال تعني اإلنكـفاء واإلنغالق على الذات ولكنها تعني التفتح
والفهم والتواصل فتواصلية اإلنسان سواءا مع الطبيعة والحياة ام مع بني جنسه يكون في هذا الحال العنصر
المركزي لهويته وهذا ما يعبر عنه بول ريكوربـ " الكائن هنا مع او بصحبة فهو يوجد بمحاذات اشياء العالم و
يوجد رفقة غيره "(بول ريكور ،2006 ،ص)125
آ
فالهوية في المجتمع التكنولوجي يجب ان ال تستبعد االخر بل تجعل منه شرط ضروري لحركة الكائن
آ
وممارساته وفعالياته ،فهي إذن ال بد ان تكون منفتحة على االخر ،وكل تاكيد للهوية هو تاكيد على الغيرية،
ومن ثم فإن كل إقصاء للغيرية هو إنغالق للهوية ،وبهذا التحديد الجديد تبتعد الهوية عن الماضي وتثبت
آ
اإلختالف والغيرية ،النها ليست إنكـفاء على ّالذات او إقصاء لالخر .كما ال يوجد هوية واحدة .بل هناك هويات
عديدة ،والهدف من نقد الطرف الواحد هو إبتعاد اإلنسان عن نرجسيته الخاصة والتركيز على ما هو خاص
بماهيته اي يكون إنسان اإلمكانية والنهاية ،وبهذا نكون قد اعطينا لمفهومي الهوية واإلختالف وظائـفهما
الخاصة في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا.
اوال .استراتيجية الهوية:
.1في هوية الفلسفة :إن الوضع الدولي الراهن ،وما آالت إليه اإلنسانية من صراع و حروب و توترات ،وماترتب
عن تطبيق العولمة كنظام يحاول القبض بكالكله على اإلنسان اينما وجد ،كان نتيجة التطور الذي عرفته
البشرية في جميع المجاالت التقنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والعسكرية  ....إلخ .كل هذا جعل
ضرورة إعادة التساؤل حول الدور الذي بإمكان الفلسفة ان تلعبه من اجل تقليص حدة العنف وإرساء قواعد
السلم الدائم ،فهل ستوفق الفلسفة في رحلتها هاته؟ وما هي المفاهيم الجديدة التي تستطيع الفلسفة حملها
خالل هذه الرحلة؟
إن الفلسفة تستطيع ان تشارك بصفة انطوليجة في إرساء هوية متعددة بإمكانها ان تستوعب اإلنسان
المعاصر ،هذه الهوية يحددها المفكر التونسي فتحي التريكي في اإلنفتاح والغيرية ،ومن ثم يستطيع اإلنسان
ان يكون "مواطنا" في مجتمع تكون فيه الهوية تنبذ مبدئيا العنف .وبالتالي ضرورة البحث عن ميالد جديد
للفلسفة التي تقوم بزوال االنسقة والمذاهب الشمولية الكبرى ،حيث تبدا في الظهور اإلشكالية الجديدة
للفلسفة من خالل رحلتها الجديدة .إنها تكمن في إبراز الروابط بين مختلف الخطابات وفي مختلف انماط
التفكير بعيدا عن الشمولية مما يجعل قابيلية التواصل المحترمة لكل ثقافة تنبذ اإلستبدادية واإلمبريالية
ومنه التطلع إلى الهدف االسمى المتعلق بـ"السالم الدائم" .إن الفلسفة لكي تكون فاعلة وفعالة في ضوء
االحداث و التطورات الجديدة ال بد ان تخرج عن طورها لتفكك الرؤى الشمولية للعالم لتجبرها على تغيير
هيئتها ،ولعل هذا ما اراد ان يقوله مرلوبونتي "اصبحت الفلسفة تسعى إلى ان تكون فلسفة في ثوب ال فلسفة
" )(F. Gonsete,1960,p267والفلسفة بهذا الشكل سوف لن تكون ّإال فلسفة منفتحة والتي في إيطارها
نستطيع فهم الوظيفة الجديدة التي تضطلع إليها فهي " تجازف في التفكير المخالف إنها تصبو إلى قول الحق.
وفي هذا المعطي تتجلى الفلسفة لتؤكد نفسها على انها تفكير حر ،خطة تدبيرية (إستراتيجية) ومصارعة من
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اجل الحياة ومن اجل اإلنسان كإنسان فرد ومن ثم يجب على كل عمل فلسفي ان يتحاشى التصديق على ماهو
حاصل في المعرفة،وان تتحاشى كل تاريخية مفرطة لتدريس الفلسفة " ).(B-Triki Fathi , 1998, p16
فالفلسفة ظلت إلى وقت ليس ببعيد تكرار لماضيها وغير قادرة على اإلضطالع بحاضرها وتضفي القداسة
والمهابة والجالل على ماضيها النظري ولهذا اصبح ماضيها موضوعا لها ،وعليه فقد تختلط الفلسفة بماضيها ،
فتاريخ الفلسفة مهم كما يؤكد على ذلك العديد من المفكرين وهذا فتحي التريكي يقول  " :إن إرجاع القيمة
الحقيقية للفلسفة ّ
يمكننا ان نميزه كلية عن تاريخ العلوم ومن وجهة النظر هذه فإن إستقاللية الفلسفة عن
باقي الخطابات تتجلي في القيمة الفلسفية " ) .(B-Triki Fathi , 1998, p15ولكن من جهة اخرى قد يكون
تاريخ الفلسفة عامل تسلط فيها على حد تعبير دوالز ،ولقد عمل مجموعة من الفالسفة على فك الحصار الذي
يفرضه مجتمع المعرفة ورفع اإلقليمية و فك الحدود عن الفلسفة و فتح لها السبل التي تمكنها من اإلنفتاح على
التفاوتات وعلى اإلختالفات التي خلفها مجتمع المعرفة وتاخذ هذه الفلسفات على العقل في مجتمع المعرفة
بانه اصبح تقنيا واصبح يتجلى في الغرب بانه عقل تميزي وعرقي منغلق خاضع للتقنية ،كما سعت هذه
الفلسفات كذلك في بحث ها إلعادة تشكيل فكرة اإلنسان ،مدافعة عن حيويته بتقريط اللبيرالية و بإدخال
اإلنفتاح واإلختالف والتنوع في العقالنية وهذا ما نعثر عليه في العقالنية النقدية لبوبر وفي النظرية النقدية
لهابرماس او في اركيولوجية المعرفة لدى فوكو او في تفكيكية دريدا .حيث تشكل هذه الفلسفات إحدى
الخصائص الجديدة للفلسفة اال وهي الفلسفة النقدية .فكيف يمكن للنقدية ان تثور ضد االنساق المغلقة التي
قد يخلفها مجتمع المعرفة؟.
الفلسفة النقدية :إن الفلسفة المنفتحة المبنية على قوة النقد التي تؤكد على ضرورة الحرية إلعادة اإلعتبار
لإلنسان وهي الوحيدة التي من خالل سفرها المستمر تستطيع ان تقتحم إستراتيجية عادتنا العقلية كالتفكير
والعمل في مواضيع الحرية ،المراة ،الجنسية ،االقلية ،السجون ،حقوق اإلنسان ،ومشاكل اخرى ،تلم
باحداثنا ،ومن ثم تصبح الفلسفة عند اصحاب النظرية النقدية ،ال تخضع لمفاهيم النسقية و الهوية بل تقوم
على هدم النسق لذا كانت بحق ثورة حقيقية على كل نسق فلسفي مغلق .و لقد وضحنا سابقا ان النظريات
النقدية قامت على انقاض سيطرت المجتمع الراسمالي الصناعي على االفراد  ،و سيطرت التقنية على المواقف
واالراء واالفكار ومن بين النظريات النقدية التي ميزت هذا العصرمدرسة فرانكـفورت وهي مدرسة نقدية تحاول
كبح جماح هذه السيطرة وإختراق هذا اإلنغالق ،ومن ابرز رواد هذه المدرسة هاربرت ماركيوز الذي يعد كـتابه
" اإلنسان ذو البعد الواحد " محاولة فريدة من نوعها حول إيدولوجيا المجتمع الصناعي اال كـثر تقدما وهذا ما
يظهره في قوله " لقد حللت في هذا الكـتاب بعض نزعات الراسمالية االمريكية التي ادت إلى مجتمع مغلق،
مغلق النه يتحكم في كل ابعاد الوجود الخاص والعام "(عمر مهيبل ،2005 ،ص.)326
فماركيوز يرى ان التقدم التقني في المجتمعات المعاصرة عزز السيطرة المفروضة على االفراد والعمال
تحديدا ،كما ان التقنية تسعى إلى خلق إنسان من نوع خاص احادي الفكر والسلوك هو " إنسان ذو البعد
الواحد" ،إنسان يمتلك اإلستهالك حده االقصى بل إنه يصير مسالة انطولوجية يتحدد وجوده بمقتضاها "انا
استهلك إذن انا موجود" ،فالمجتمع الصناعي عامة واالمريكي خاصة مجتمع قائم على اإلقصاء واإلستبعاد
االمر الذي جعل ماركيوز يشعر ويحس بانه فيلسوف اولئك الذين لم يعودو يحسون باية صلة بالمجتمع الذي
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يعيشون فيه ،والذي يراقبهم ويحاصرهم بشدة .وبهذا يكون كـتاب ماركيوز كـتاب نقدي يسعى إلى الكشف عن
الشبكة الكـثيفة والمعقدة من الهيمنة الرس مية ،المؤسساتية التي تهدد مسار التاريخ و تتحكم فيه.
آ
وفي نفس السياق نجد ممثل اخرلمدرسة فرانكـفورت النقدية هو يورغن هابرماس الذي يخلص إلى ان الدعاية
مبدا لسيطرة البرجوازية خصيصا لالفراد المتعلمين والقادرين على التفكير حتى يكون وسيلة لطرق سياق
منظم ومقبول يسمح للدولة بممارسة سياستها واهدافها وبخلق محيطا متسعا له قدرة كبيرة على كسب اراء
آاالخرين والتحك ـ ــم فيه ـ ــم ،ولتفكيك هذه النظرية يقترح هابرماس مشروعه الكامن في التواصل الذي يتجاوز
إرتكاسات العقل االداتي ليحل محله العقل التواصلي على إقامة حوار مكـثف مع نتائج التحديث التي اشار
إليها ماركيوز ،فالعقل عند هابرماس يجب ان يكون متواصال مع غيره ،مرتبطا مع ممارساته ،يتجاوز العقالنية
الغربية التي اعطت اولوية مطلقة للعقل الغائي ومن ثم فإن التواصل الذي يدعو إليه هابرماس هو عبارة عن
عالقة حوارية حرة بين فائت المجتمع ال متعددة والمتباينة ،عالقة يتم بناءها بعيدا عن المؤسسات
واإليديولوجيات من اجل ان تزيح التزييف اإلعالمي والفكري وتجعل التقدم التقني والمعرفي في خدمة
اإلنسان ومن ثم يكون التواصل اساسا لتفكير عقلي يقوم على نسق اإلتصال بديال عن نسق اإلنعزال.
ولقد توجه دريدا في دعوته لإلختالف إلى نقد المقوالت الفكرية التقليدية وقد إكـتشف ان الحضارة الغربية
نهضت حول العقل والمنطق وهو ماكان يحاول برنامج دريدا التفكيكي نقده وتقويمه اي نقد سلطة العقل
والمنطق في مجتمع المعرفة الغربي .ذلك من اجل فحص الميتافيزيقا الغربية ،و تعد مقولة اإلختالف
 differanceإحدى المرتكزات االساسية لمنهجية التفكيك التي يقوم عليها برنامج دريدا النقدي ،ولقد بدا هذا
البرنامج النقدي ضد المركزية النه وجد الفكر الغربي .يقوم دائما بالمماثلة ،ثم كشف ان المماثلة إنماهي نتاج
الميتافيزيقا التي اقصت كل شيائ إال ما يتصل بالعقل ،فتمركزت الرؤى والتصورات حول هذه الركيزة وعندما
بحث دريداعن الظروف واالسباب الحقيقية التي ادت إلى هذا التمركز العقلي وجد ان االمر قد تم بناءه على
تمركز آاخر هو التمركز حول الصوت او الكالم فيكشف دريدا من خالل ذلك فشل الفلسفات البنيوية .وهو
فشل في تحقيق المعني إذ يرى ان اللغة هي التي تجعل النسق مغلقا ،وحتى ينفتح النسق البد ان تخرج
الكلمة عنه ،وبذلك يحاول دريدا الخروج عن قواعد الكـتابة االمر الذي يتيح خروج الكملة عن النسق العام
للغة حيث تصبح غير منتمية إلى هذا النسق ويقول دريدا في هذا الصدد " :اإلختالف المرجا ليس فكرة وليس
كلمة وهو ليس مفهوم "(جاك دريدا ،1996 ،ص ،)58وفي هذا المستوى من البحث في نقدية دريدا يمكننا
إستخالص مجموعة من النتائج:
يسعى دريدا من خالل طرحه لمفهـ ــوم " علم الكـت ـ ــابة " إلمتصاص شحنة التمركز والدعوة إلى خطاب خال منالمركزية.
نقدية دريدا تدعو إلى تفكيك العقل المتمركز حول نفسه.هذا العقل المتمركز ا ّنتجته الميتافيزيقا الفلسفية والدينية ذات الجذر العميق في تاريخ الفكر الغربي.
دعوة دريدا إلى غراماتولوجيا غايتها إرساء عقالنية جديدة ال هيمنة فيها النها تجعل من الخطاب مساحةمشبعة بالدالالت.
لنقد الذي يوحه دريدا للعقل هو نقد حول العقل بمعناه الفلسفي الميتافيزيقي.logos329
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وفي نفس السياق دائما نجد فلسفة نقدية هامة ،تلك الفلسفة التي نادى بها ميشال فوكو من خالل مؤلفه
الشهير " الكلمات واالشياء " إذ يقوم فوكو في هذا الكـتاب بنقد العقالنية الكالسيكية معتمدا على منهجه
االركيولوجي فيعيد النظر بالنقد والتمحيص في اهم المسائل المطروحة في هذه الفترة .وهوما إعترف به
فوكوصراحة في إحدى الحوارات حيث يصرح انه بحث في مؤلفه عن ال شعور الحضارة الغربية وذلك عندما
سئل عن كيف يحدد عمله اليوم ،يجيب فوكو " إنه عمل محدود جدا .ويمكنني القول بشكل خطاط ،إنني
احاول الكشف داخل تاريخ العلم وتاريخ المعارف والمعرفة اإلنسانية عن شئ ما يكون بمثابة ال وعي
"(ميشال فوكو ،1986 ،ص.)58
وما يفهم من هذا ان فوكو يحاول إستنطاق لغة ذلك العصر وعلومه ومعارفه وعالقاتها مع بعضها البعض،
مركزا في ذلك على القرنين السادس والسابع عشر ميالدي وخاصة من خالل اللغة ومقارنتها بمختلف شاراتها،
النحو واإلعراب والرياضيات واإلقتصاد السياسي وكل ّ
ماتكون منه المجتمع الغربي في ذلك العصر .ولقد عرض
فوكو هذا المؤلف الذي يعبر بحق عن توجهات الفكر القا ئم عل النقد ،ومختلف المناهج الكالسيكية ويتوقف
عند نقائصها وعيوبها فينتقدها بشدة وخاصة في فصله المخصص لما يقوله المؤرخون حيث يقول في ذلك
"فالمحافظة المتزايدة على المكـتوب إنشاء مصالح لخزن الوثائق وترتيبها ،وإعادة تنظيم خزانات الكـتب ووضع
الفهارس وعمليات الجرد ،كانت تمثل في نهاية العصر الكالسيكي شيائ اكـثر من مجرد إحساس جديد بالزمن
وماضيه وبثقل التاريخ .بل كانت تمثل طريقةإلدخال نظام شبيه بذلك الذي تم إضفاؤه على الكائنات الحية
في لغة قائمة ومسلم بها ،وفي آاثار المتبقية منها واخيرا ضمن هذا الزمن المرتب والمصنف داخل هذه الصورة
المحددة والمحصورة بالمكان سيشرع مؤرخو القرن التاسع عشر اخيرا في كـتابة تاريخ "حقيقي" اي تاريخ
متحررمن المعقولية الكالسيكية ومن احكامها ومن الهوتيها تاريخ ّيرد إلى العنف المباغت للزمن "(ميشال
فوكو ،1990 ،ص.)125اما عن العودة التي نادى بها نيتشه فهي إكـتشاف يعبر عن نهاية الفلسفة " فنهاية
الفلسفة هي بدورها عودة بداية الفلسفة فلم يعد يمكن اليوم التفكير إالداخل الفراغ الذي يتركه وراءه اإلنسان
المندثر ذلك ان الفراغ ال يشكل نقصا ،فليس هو اكـثر او اقل من إعادة إنتشار لفسحة يتسنى فيها التفكير
ّ
مجددا "(ميشال فوكو،1990،ص.)281فهذا النص ماهو إال محاولة من فوكو إلعطاء نفسا جديدا لعمل الفلسفة
ووظيفتها ذلك ان الفلسفة هي التي تسد الفراغ الذي تتركه الشعوب المندثرة .وهكذا يتبين ان فوكو ّ
يعرج في
مؤلفه السابق الذكر وفي مؤلفات اخرى على اكبر النظريات في الفلسفة الغربية مستعمال طريقته االركيولوجية
في المعرفة القائمة على الحفريات وتفكيك الرمز وغيرها من الوسائل واالدوات االخرى مبرزا التناقضات وفي
نفس الوقت العالقة الموجودة بينهما كعالقة التاريخية وتحليلية التناهي .وما كانت مفاهيم االثنوغرافيا،
االنثربولوجيا ،اإلبستمية ،التاريخانية ،االركيولوجيا ،االثنولوجيا ،السيكولوجيا ،السوسيولوجيا،
اللسانيات ،البيولوجيا ،فقه اللغةّ ،إال مفاهيم يبحث فوكو من خاللها على كل المكبوتات في الحضارة.
إن هذه الفلسفات النقدية الثالث ،هي فلسفات ترفض اإلنغالق وتؤمن بنقد وتفكيك كل ماهو سائد،
ويكمن عملها في إعادة مساء لة البديهيات والمسلمات وزعزعت العادات و طرق العمل والتفكير وإعادة النظر
في القواعد والمؤسسات ،وطبعا فهذه الفلسفات ليست هي وحدها التي تميزت بطابع النقد ،حيث هناك
فلسفات اخرى عرفت بدعوتها إلى النقد وإعادة النظر في كل المسائل المطروحة في ظل اجتياح مجتمع
330

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

المركز الديمقراطي العربي

المعرفة للحياة االنسانية منها نقدية بوبر وهي نقدية تقوم على منهجية " الدحض" او التكذيب وظهرت في
صورتين صورة إبستمولوجية و صورة فلسفية إجتماعية تجسدت في عمله " المجتمع المفتوح واعداءه ".
 .2المجتمع التكنولوجي واعادة بناء الهوية :نتيجة اإلنتصار الساحق الذي احرزته مجتمعات المعرفة الغربية
علينا جعل من الضروري ان نتساءل من نكون نحن؟ فقد تكون اإلجابة نحن عرب ومسلمون ،ولكن السؤال
يمكن ان يتحول فيصبح ماذا يعني ان تكون عربيا؟ وماذا يعني ان تكون مسلما؟ و إيجاد اإلجابة الصحيحة
سيؤدي حتما إلى فهم دقيق ومحدد لمفهوم الهوية ،ولكن ماهي المعاييرالجديدة التي توحد بيننا وتسطر الخط
آ
الفاصل مع االخرين؟ وهل هذا الخط الفاصل ما زال يكمن في الوطن او في الحدود الجفرافية او اللغوية؟
وهل تعتمد هذه المعايير الخصوصيات الثقافية ام الدينية ام التاريخية؟.
وما دمنا بصدد الحديث عن مجتمع المعرفة والبحث عن مفهوم جديد للهوية وتجسيده في الواقع البد من
الثقافة النقدية كمدخال ،ذلك ان الثقافة هي العنصر االساسي لتعريف الهوية كإنتماء الفرد إلى جماعة معينة
وبالتالي تاخذ الثقافة وظيفة إستراتيجية .فماذا نعني بالثقافة وما هي صالحيتها؟.
لقد ميز االستاذ فتحي التريكي بين ثالثة معاني للثقافة ،يتعلق االول باالنثربولوجيا والثاني متعلق بماهو
روحي وفكري والثالث سياسي ،اما االول فهو كلي والثاني يحيلنا إلى التفكير الفردي الحر اما الثالث فهو يجمع
معطيات المعنى االول ووسائل المعنى الثاني لكي يجعلها ضمن هيائت وقنوات .ومن ثم يكون المعنى االول
للثقافة تنظيمي يعمل على إدراج الفرد داخل الجماعة ويكون المعنى الثاني نقدي يعمل على تحرير الفرد من
العبىء اإلجتماعي ويكون المعنى الثالث وظيفي بواسطة النفوذ اإليديولوجي ،والتفرقة بين هذه المعاني
الثالث تمكننا من فهم ديالكـتكية الثقافة والمؤسسة .ومن خالل هذا التحديد للثقافة يرى التريكي ان هناك
توجه في العالم يسعى إلى فرض المعنى االول كانه الوحيد للثقافة ويجعل من المعنى الثاني إستعداد لخدمة
االول حيث شرعت السلطات السياسية في منتصف القرن العشرين في عملية كبرى لمؤسسية الثقافات
وحرمان الثقافة من طابعها النقدي وتثبيتها بإحكام داخل اجهزة محكمة التنظيم.
فالسياسة اصبحت تمنح لكل النشاطات الثقافية "محال" وتكلفها بوظائـف وتؤطرها بإختيار إيديولوجي،
وهذا ما اصبحنا نتعارف عليه اليوم ونسميه بمسميات مختلفة ،المتحف ،دار الثقافة ،مكـتبة ،دار المسرح،
والهدف دائما واحد هو إعطاء الثقافة توظيف حكومي ،وهذا مايمكن ان نطلق عليه" إسم إحتضان الثقافة "
آ
وقد يصبح هذا اإلحتضان للثقافات شكل اخر من اشكال الهيمنة والغطرسة الن المحتضن سيظل يراقب كل
االعمال والنشاطات االشد هدما للنظام عن طريق اجهزته التى تحتضن الثقافة .ومن هنا يصبح هناك فرق هام
بين الثقافة والثقافة النقدية وهذا اإلختالف يكمن في ما يمكن تسميته بـ " تعميمية " المنتوجات الثقافية على
حساب النوعية واإلبداع والسبب الرئيسي في ذلك هوإعطاء نزعة إقتصادية للثقافة في إطار مايسمى بالتسويق
و كذلك الدور الذي اصبح يلعبه اإلعالم.
وهناك طبقة اخرى وهم اهل الثقافة والمختصون المتخرجون من المدارس الكبيرة تريد ان تتميز باسلوبها
الخاص عن طريق اإلبداع ولكن سرعان ما تحتضن السياسة هذا اإلتجاه وفي هذا المجال تصبح الثقافة مجهزة
و لها رجالها الذين يؤطرونها ويحددونها ويوزعون جوائز الثناء حسب معايير علمية وغير موضوعية .ولتحطيم
هذا النمط ال بد من الثقافة النقدية كمدخال .فالنقد هو عملية فحص المنتوج الفكري واإلبداع لكي يتبين
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الصواب من الخطا ،والحسن من السيء وهذه الثقافة هي ما يجب تطويرها وتنميتها حتى نستطيع ان نتاقلم
وان نشارك بصفة فعالة في حركة العولمة " .ومن ثم فإن الثقافة النقدية تمكننا من التاقلم بسهولة مع
مقتضيات العولمة اإلقتصادية والسياسية وتمكننا من التحكم في تدفق المعلومات والمعارف والعلوم التي
تصنع العالم الحالي ،إنها تشارك في تغيير هويتنا او تكيف هويتنا لتنقذها من اإلنطواء التعريفي إنها تسعى
لتطبيق حقيقة اإلنسان اي حرية الحكم وحرية التفكير ومن دون قوة النقد فإن الشعوب تفقد هويتها وتتيه في
المذهبية والتطــرف ").(A-TRIKI Fathi,1998,p124
من التحليل السابق يتبين لنا ان التريكي يتصور ان الحل يكمن في الثقافة النقدية .بمعنى انها هي التي
تمكن اي شعب من ان يعيش هويته بدون إنغالق ومن دون إنطواء وإنكـفاء على الذات وهي التى تمكنه من
آ
اإلنفتاح على االخر خشية من ان يستهلك وهي التي تمنح تهدئة وسالم في العالقات بين الحضارات وتمنح نوع
من التبادل الثقافي اين تسود فقط اإلنسانية .إال ان يجب ان نحذر هنا من تلك اإلنزالقات التي يمكن ان تقع
فيها الهوية النه ليس هناك شيء يمكن ان يكون قطعيا في مجتمع المعرفة.
ولكن بالنقد ويمكن تجنب خطر اإلنزالقات التي تضر الهوية .وهذا مايؤكده االستاذ التريكي عندما يقول "
فالمجتمع الذي ال يمنح ظروف النقد نظريا وتطبيقيا هو مجتمع معرض للغلو والتطرف ولهذا من الضروري
تطوير مفاهيم الحرية ،الثقافة النقدية ،العقالنية التعقل لنستطيع ان نحافظ على مكاننا داخل الحداثة،
وبدون حداثة وديمقراطية وبدون قوة العقل النقدي ،ومن دون تعقلية فالهوية ستصير تعريفية ،واإلسالم
يصير إسال موية ،واإليديولوجية تصير شمولية ،بواسطة هذا العقل النقدي يمكننا بلوغ الكوني وبهذا الحال
آ
ستنبثق بالضرورة هوية ديناميكية مبنية على الثبات على الذات وعلى التغيرية وإحترام االخر " (A- Triki
).Fathi,1998,p136
خاتمة:
هكذا فإن إعادة صياغة التساؤالت الخاصة بالهوية تصبح ضرورة ادت إليها المعقولية المرتبطة بمجتمع
المعرفة التي حاولت إقرار كونية تتجاوز الهوية وال تخدم مصالح االنسان حيث البد من ربط الجسورمجددا مع
آ
االخر وهذا هو التصور الصحيح والمجدي لخطاب الهوية ،إنه خطاب يعترف بالكـثرة والتنوع في الثقافة
واالفكار في نمط العيش اإلجتماعي لالفراد والمجتمعات ومن ثم يتم إلغاء معقولية الغلبة وإحياء معقولية
الحوار .وهذا اليتم إال بإقرار ارضية للحوارالكوني الذي يحترم الهويات الشخصية لالفراد والمجتمعات والشعوب
ويبني جسور اإللتقاء ليصبح العيش سويا بينهما ممكننا.
قائمة المراجع:
بول ريكور( ،)2006االنسان الخطاء ،تر :عدنان نجيب ،ط ،1الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي .دريدا جاك( ،)2004اإلختالف المرجا ،ت هدى شكري عياد ،مجلة النقد االدبي ،العدد  ،3افريل–ماي ،الهياة العامة للكـتاب.مهيبل عمر( ،)2005إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة ،ط ،1بيروت ،المركز الثقافي العربي.فوكو ميشال( ،)1986مجلة بيت الحكمة ،ملف حول ميشال فوكو وعبد هللا العروي ،العدد االول ،السنة االولى ،افريل مجلة مغربيةللترجمة في العلوم اإلنسانية.
فوكو ميشال( ،)1990الكلمات واالشياء ،ترمطاع صفدي آواخرون ،بيروت ،مركز اإلنماء القومي.-gonsete Ferdinard)1960(, lamétaphisique et louverture al'expérien, paris, press univers itaires de France , germain.
-Triki Fathi)1998(, philosopher Le vivre ensemble, tunis, l'or du temps.
-Triki Fathi)1998(, la stratégie de lidentité, editoin arsanteres essays.
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آفة آلمخدرآت وآستغالل وقت آلفرآغ كآلية للوقآية منهآ
ا.لعروسي حميد ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف -2الجزائر
د.الماحي ليلى ،جامعة ابن خلدون تيارت -الجزائر
مقدم ـ ـ ـ ــة:
إذا كان وقت اإلنسان يتالف من وقت العمل الضروري ووقت الراحة ،فوقت الفراغ ،من نفسه يمثل جزءا من
منظومة الوقت الكلية ويفرض نفسه على اجزاء الوقت االخرى بحيث ال تصح تلك االجزاء دونه ،فوقت الفراغ
يمنح تلك االجزاء مضمونها ويعطي منظومة الوقت كليتها(عزيزوكاظم .)269 ،2009 ،والهمية الوقت فقد
آ
اقسم هللا سبحانه وتعالى بمفردات الوقت وقد وردت الك ثير من االيات التي تتناول الوقت وتؤكد اهميته في
حياة اإلنسان.
ً
ُوتعد مشكلة وقت الفراغ من اك ثر المشكالت التي تواجه شباب دول العالم حديثا بسبب الثورة الصناعية
الهائلة التي اصبحت تسيطر على حياة الشعوب ،حيث ادت إلى وصف هذا العصر بعصر االزرار ،ولعل ما
انتجته الحضارة المدنية الحديثة هو زيادة اوقات الفراغ لدى شبابها دونما إيجاد طرق بناءة وفاعلة في استثمار
هذه االوقات المهدورة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع والفرد على حد سواء ،كما ان ثورة التقدم الصناعي
والعلمي غيرت حياة اإلنسان من باحث عن وقت فراغ إلى باحث عما يشغل وقت فراغه لك ثرة العطل
آ
االسبوعية بسبب سيطرة اال لة على حياة البشر ،إن توافر اوقات فراغ طويلة لدى اإلنسان ترهقه اك ثر مما ترهقه
آ
اوقات العمل المتواصلة ،إذ يبعث الفراغ في النفس الضجر والملل والشعور بالكابة والحزن والهم واالهتمام
باشياء ليس لها معنى او ذات جدوى.
وتمثل مرحلة الشباب اك ثر المراحل العمرية تا ًثرا باوقات الفراغ لخصوصية هذه المرحلة ،التي تتميز بالحماسة
والروح الثورية على االوضاع السائدة وميلها اال كيد إلى التغيير تزيد من تاثرها بوقت الفراغ .ولعل االمر يزداد
ً
سوءا إن اجتمع الشباب والفراغ والمال في آان واحد.
آ
ومن هنا فإن الدول المتقدمة ال تهتم بتوفير اوقات الفراغ البنائها فحسب بل تهتم بتوفير اليات ووسائل
الستثمار هذه االوقات بما يضمن عدم تحول وقت الفراغ إلى وقت ضائع او غير مستفاد منه او وقت ترتكب فيه
الجرائم واالنحرافات(عبد الحافظ ،وخصاونة ،وبني سالمة.)622-621 ،2008 ،
تعد المخدرات من ابرز هذه االنحرافات التي يقع فيها الشباب وهي قد تدمر حياة الفرد والمجتمع على حد سواء.
آ
ومن هنا فإنه على الجميع الوقوف في وجه مثل هذه االفات ،وهذا يبدا في وقت مبكر لدى االطفال،بتوفير
آ
كل طرق الوقاية؛ باستخدام كل اال ليات والوسائل الك فيلة باستثمار اوقات الفراغ والتوعية ،التي تمنع الوقوع
آ
في هذه االفة ،فكيف يكون استثمار وقت الفراغ كطريقة للوقاية من الوقوع في آافة المخدرات لدى الشباب؟
وقبل الحديث عن طرق استثمار اوقات الفراغ كطرق للوقاية نسال من يقوم بالوقاية؟
آ
-1من يقوم بآلوقآية؟ لقد كان االعتقاد السائد ومازالت اثاره موجودة حتى االن ان الدولة هي االساس النها هي
القادرة على كل شيء وما على افراد المجتمع إال االنصياع للقوانين والنظم وعدم مخالفتها  ...والحقيقة غير ذلك
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الن المجتمع ككل بكل وجدانه ومكوناته هو المسئول عن الظروف والعوامل المؤدية إلي تعاطي المخدرات
وهو المسئول عن القيام بمهام الوقاية من المخدرات.
كما ان المساهمة المقدمة من منظمات المجتمع المدني البد ان تكون مبنية على دراسة ومعرفة مكونات
المجتمع وكذلك موضوعه على اساس دراسة علمية منظمة وعلى متخصصين وعلماء لهم خبرة ومهارة في مجال
الوقاية من المخدرات بمختلف انواعها.
ولنذكر ما اشار إليه الباحث الهولندي هانس ويليم  Hans Wانه قد شب حريق مهول في مدينة لندن عام
1665م وانتهى بتدمير 5/4المدينة وبعدها شب حريق مماثل في مدينة امستردام الهولندية وادى إلى وقوع
نفس الخسائر ....إال انه في الوقت الحاضر ال يمكن ان يقع حريق في مدينة حديثة ويسفر عن نفس الخسائر.
ليس ذلك نتيجة الزيادة في عدد رجال اإلطفاء وإنما لما حدث من تقدم في اساليب الوقاية من الحرائق وكذلك
اساليب البناء ،لذلك يمكن استخدام االساليب الوقائية في كافة مناحي الحياة ومواجهة المشكالت التي
تعترض اإلنسا ن والمجتمع ومنها مشكلة تعاطي المخدرات (عبد اللطيف.)2-1 ،2007 ،
-2مفهوم آلوقآية
َ
في آللغة( :وقى) الفرس من الحفى(-يقي) وقياِ ،ووقاية ،وواقية :صانه عن االذى وحماه .ويقال وقاه هللا من
السوء ،ووقاه السوء ،اي كاله منه وفي التنزيل:فوقاهم هللا شر ذلك اليوم و-االمر وقياُ ،وو ًّقيا :اصلحه.
َّ
(وق اه) توقية :حفظه وصانه( .مجمع اللغة العربية ،)1052 ،2004 ،وهي معاني تتضمن الصون والحفظ.
آصطالحآ :تعرف الوقاية ب " :مختلف الجهود المجتمعية التي تهدف إلى الحيلولة دون توفر عوامل وظروف
الجريمة اصال "(طالب)12 ،1997 ،
وتعرف الوقاية بانها" :محاولة التغلب على الشروط والظروف التي تؤدي باالفراد إلى إتباع سلوكيات منحرفة او
القيام باعمال تعد قانونيا (جرائم او سلوكيات شاذة"(ابو حسان)1978،126 ،
ويقصد بها كذلك " اي فعل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة معينة ،او مضاعفات لمشكلة كانت قائمة
اصال بما يؤدي إلى اإلعاقة الكاملة او الجزئية للمشكلة او المضاعفات المترتبة عليها (سويف)170 ،1996 ،
ونحن نعرف ان الوقية تغني عن العالج ،وان غرام وقاية خير من طن عالج ،وان الطن من الوقاية يكلف
المجتمع اقل مما يكلفه غرام واحد من العالج ،فضال عن ان حصيلته تشمل المجتمع باسره(زهران،2005 ،
.)46
-3آلمقصود بآلوقآية من آلمخدرآت :من الموضوعات الحيوية المعروفة على ساحة البحث العلمي ...وبالرغم
من اهميته إال انه مازال اقل فهما ويتناول بمعان مختلفة تخلط بين مناهج اخرى مثل المواجهة والعالج
والتخفيف او التقليل  ...كما قد يؤخذ احيانا بمعني شمولي "اي كل انواع المكافحة ضد الجنوح او الجريمة.
كما يؤخذ بمعنى جزئي يبتعد عن مثلث العمل مع مشكلة تعاطي المخدرات او ما يسمي بمثلث الحلقة المفرغة
وهم (رجال الشرطة – العدالة الجنائية – السجون) ليؤكد على الوقاية التي ترتبط بالجانب االجتماعي،
والتدابير المجتمعية ،ومشاركة افراد المجتمع للتعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات،كما ان هذا المفهوم كان
في الماضي يقوم على اساس حصر االسباب المؤدية إلى الجريمة اوال ثم وضع البرامج التي يمكن ان تواجه تلك
االسباب وتمنع تاثيرها ً
ثانيا ورغم ان هذا المفهوم له وجاهته إال انه ينظر إلى الوقاية من جانبها السلبي فقط .اما
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االتجاه الحديث فإنه ينظر إلى الوقاية من خالل إيجاد الظروف اإليجابية التي تتيح للناس فرص الحياة السوية
الصحية في إطار التشريع والنظم القانونية القائمة  ...لذلك تعتمد الوقاية على:
تجديد الخصائص المؤسسية والعمليا ت االجتماعية التي تؤدي إلى إيجاد مواطنين صالحين ملتزمين.وإعادة
تشكيل النظم والمؤسسات القائمة او إنشاء المؤسسات الجديدة وفقا للخطوط التي تتمشى مع تلك
المواصفات والخصائص،ومحاولة اقتالع السمات واالوضاع التي يترتب على وجودها ظهور سلوكيات
ً
انحرافيه(تعاطي المخدرات مثال)(عبد اللطيف.)2 ، 2007 ،
إن التخطيط واإلعداد المؤسسي المدروس للمرافق واإلدارات واالجهزة المتخصصة في الرعاية االجتماعية
والرياضية لفائت الشباب على مختلف االعمار واالوضاع ،كنتاج للوعي المعرفي المتزايد على مستوى عصرنا
هذا ومستحدثاته بالشباب وقضاياه بوجه عام ،وبالمخاطر الكبرى التي يشكلها وقت الفراغ الذي يقضيه
الشباب في التسيب والتسكع وانواع الزيغ واالنزالق واالنحراف والضياع كمترتب طبيعي للفراغ النفسي والعقلي
وعندها تكون الطاقات البشرية ،خاصة في مرحلة الشباب معطلة،فيحدث عندئذ ذلك الضياع،والخطر الذي
نطلق عليه الفراغ(.محمد خليل)14 ،2001 ،
-4وقت آلفرآغ وظهور آلسلوكيآت آلمنحرفة:
-1-4مفهوم وقت آلفرآغ :ومن تعريفات وقت الفراغ انه :الوقت الفائض عن العمل وواجبات الحياة االخرى
آ
مثل النوم ،اال كل ،وتحقيق الحاجات الفسيولوجية.
وهو ايضا :فترة من الوقت يتم فيه النشاط الذي يستمتع به الشخص
كما انه :الوقت الذي يكون فيه الفرد حرا من العسل والواجبات االخرى ،والذي يكون مفيدا لالسترخاء
والتسلية والتكوين االجتماعي او النمو الشخصي.
ونقصد ب «:الفراغ«الخلو من المشاغل والمعوقات الدنيوية ،المانعة للمرء من حيث االشتغال باالمور االخروية.
ووقت الفراغ هو الوقت الذي يقضيه اإلنسان في ممارسة نشاطات تقع خارج نطاق عمله الوظيفي الذي يعتمد
عليه في معيشته ،وتكون ممارسة هذه النشاطات اختيارية ومنطبقة مع احواله المعاشية واالجتماعية واذواقه
وقيمه ومواقفه وفئته العمرية والثقافية(محمد خليل)32 ،2001 ،
مما سبق يتضح ان وقت الفراغ هو الوقت الخارج عن الوقت المخصص لإلنسان للقيام بواجباته اليومية
المختلفة طيلة ايام االسبوع.
-2-4وقت آلفرآغ وظهور آلسلوكيآت آلمنحرفة :إن وقت الفراغ الذي يقضيه الشباب ك فترات زمنية خارج إطار
الدراسة والعمل ال تشكل خطورة في حد ذاتها للفرد والمجتمع ،وخاصة الشباب إذ تكمن المشكلة الحقيقية
في طرق استغالل الشباب الوقات فراغهم ،فتلك الطرق ليست وليدة اوقات الفراغ،نفسها كما يعتقد ك ثير من
الباحثين والمسئولين ،بل نتاج تضافر العديد من العوامل النفسية واالجتماعية التي تؤثر على مستوى يفوق
قدرة الشباب على السيطرة،إن من بين مظاهر تحول االوقات االخرى في حياة الشباب اليومية إلى مشكلة في
االسرة ،في عدم االنسجام مع النظام الداخلي اللتقاء افراد االسرة يوميا على مائدة الطعام ،او في االمسيات
لمناقشة اوضاعهم االسرية ،وما الفرادها من واجبات ومسؤوليات ،وما عليهم من حقوق ،ومن بينها كذلك
النفور من االلتزام باوقات الراحة والنوم واالستيقاظ ،والميل إلى إضاعة الوقت نهارا بدون هدف ،والسهر إلى
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وقت متاخر ليال في ما ال طائل وراءه ايضا،ومن مظاهر تحول اوقات الشباب إلى مشكلة في مكان الدراسة،
إهدار الزمن المحسوب عليه لالنتفاع فيه تحصيال واستزادة من العلم ،في صحبة رفاق السوء ،وتكوين
مجموعات نافرة مشاغلة ال ترغب في الدراسة،وتفسد على المجتهدين من اقرانهم جديتهم في النبوغ والتفوق
(محمد خليل.)15 ،2001 ،
اما مظاهر تحول االوقات إلى مشكلة في مكان العمل ،تتضح فيعدم االلتزام بمواعيد القدوم إلى العسل
واالنصراف منه ،والتهاون في االداء المنتج ،والتخريب ،وإضاعة ساعات العمل في امور هامشية بعيدة تماما
عن االداء المنتج البناء ،بالتالي فإن اوقاته مع نفسه ورفاقه تتحول إلى سلسلة من المشكالت بسبب ضياع
الهدف والقدوة والمثل وبروز هم اكبر وحيد هو :كيفية قضاء الفراغ العريض الذي يك تنف كل اوقاته ،فيلجا إلى
ممارسات ال تراعى الدين وال العرف وال القانون،تتمثل في التسكع في الطرقات ،ومعاكسة النساء والمارة،
وتناول المنبهات والمخدرات والمسكرات وارتكاب الفواحش ،واالهتمام بالمظهر واهمال الجوهر وعدم احترام
الوالدين وكبار السن ،واالستهتار بالقيم واالخالق واالعراض ،وغير ذلك من السلوك الناشز المنحرف(محمد
خليل.)15 ،2001 ،
ويذكر العنزي عن مشكلة وقت الفراغ لدى الشباب الكويتي بقوله :تعتبر مشكلة قضاء وقت الفراغ من اك ثر
المشكالت الملحة التي يواجهها الشباب في الكويت ً
فنظرا للنقص الشديد في وسائل التسلية والترويح امام
الشباب فقد اتجهوا إلى تمضية اوقات فراغهم في امور قد تشكل ً
ضررا على المجتمع وعلى انفسهم ،ومثال ذلك
شلل الشوارع والسرقة وتحطيم المصابيح واكشاك التليفون وظاهرة (التفحيط) بالسيارات وإزعاج المرور
والمواطنين ،واالنغماس في مشاهدة الفيديو واستنشاق الصمغ (الباتكس) والبنزين والممارسات الشاذة التي
في مقدمتها تعاطي وإدمان المخدرات (العنزي)28 ،2014 ،
مما سبق يتضح ان الشباب ونظرا لبعد الوالدين عنهم والتك فل باحتياجاتهم النفسية والتربوية ونظرا للفراغ
والنوازع النفسية واالجتماعية الت ي تتجاذب الشاب وتجعله غير قادر على إيجاد الحلول التي تجعله يفكر في
حل يساعده على استثمار واستغالل وقت فراغه فيما يفيده ،فيقع فريسة لالنحرافات كشرب المسكرات
والمخدرات ،وارتكاب الجرائم واالعمال السيئة.
-5طرق آستثمآر آوقآت آلفرآغ لدى آلشبآب :تكمن في إمكانية تحقيق :االحتياجات االساسية للفرد من حيث
إشباع:
حاجاته الجسمية وذلك بإزالة التوترات العضلية وتنشيط الدورة الدموية
حاجاته االجتماعية من خالل التخلص من االنطواء والعزلة االجتماعية
حاجاته العقلية عن طريق كسب المزيد من الخبرة والمعرفة والمهارة
حاجاته االنفع الية التي قد تدفعه إلى سلوكيات منحرفة إذا تم كبتها.
نوجيه الشباب إلى النشاطات والهوايات التي يمكن عن طريقها توجيه الشباب إلى االستثمار المثل الوقات
الفراغ وهي على سبيل المثال ال الحصر:
-1النشاط االبتكاري اإلبداعي ويشمل :الحرف اليدوية ،الرسم ،إعداد نماذج صناعية كالسيارات ،الزخرفة،
اعمال .الميكانيك ،فالحة البساتين .وكذا البنات :الطهو ،تنسيق الورود...
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آ
-2النشاطات التربوية والتعليمية وتشمل :عالم الحيوان ،التجارب الكيميائية ،إصالح االالت ،قراءة قصص
السيرة ،والروايات ،والنشاطات الدينية.
-3جمع المقتنيات :الك تب ،الخزف ،العمالت ،االصداف ،الحشرات ،اللوحات الفنية ،الخرائط والصور
(الحيوانات الطيور االسماك).
-4اال لعاب التنافسية كالرياضة والشطرنج ،والصيد.
-5نشاطات االستماع او المشاهدة وتشمل :التمثيل المسرحي الهادف ،الحفالت الهادفة ،المذياع،
التسجيالت الصوتية والفيديو ،التلفزيون
-6نشاطات المشاركة في الخدمات االجتماعية :كالكشافة ،خدمة البيئة ،التطوع ،التمريض واإلسعاف
واإلنقاذ.
-7التدريب المهني :إتقان مهنة تدر عليه ماال مثل :اعمال البناء ،الحدادة ،السباكة ،النجارة ،صناعة
البالستيك والتغليف ،اعمال الفنادق ،البيع في المحالت التجارية ،الخدمات الطبية.
 -8الكمبيوتر والتدرب عليه وبما يحتويه من برامج تعليمية ،والتدرب على البرمجة( .محمد خليل،2001 ،
)122
لالسرة دور كبير في تنشئة وتربية ابنائها بتعويدهم على االهتمام بالوقت وتنظيمه منذ الصغر ،إذا عودتهم
االستيقاظ في مواعيد محددة ،وعودتهم االلتزام بما قطعوه على انفسهم من مواعيد ومواثيق ،ورسمت لهم
كيفية تنظيم الوقت وحسن إدارته؛ باعتدال بين القراءة وحل الواجبات ،واالستفادة من التقنيات الحديثة؛
كالكمبيوتر واإلنترنت في إثراء المعارف ،وتعويدهم االستفادة من اوقات الفراغ بالقراءة واالطالع ،وبخاصة في
اوقات االنتظار في مواقف السيارات ،او عيادات االطباء ،او في الدوائر الرسمية وغيرها .ولذلك ال بد من
آ
التخطيط الجيد لهذه المرحلة ،وال بد من مراعاة االتي:
-1المرحلة العمرية التي يعيشها االبن ومعرفة طبيعتها.
-2معرفة اهتمامات االبن وجوانب الذكاء فيه ،ويمكن االستفادة من مقاييس الذكاء في هذه النقطة.
-3معرفة واقع البرامج المطروحة والقائمين عليها.
بعد ذلك تخطط العائلة مع إشراك االبن لالستفادة من اوقات الفراغ ،من خالل ك تابة خطة سنوية وشهرية
ويومية ،وااللتزام بها وتحفيزه على التمسك بها ،ومعاقبته في حال التقصير في ذلك ،من خالل ك تابة اهداف
يجب إنجازها َوفق جدول معد لذلك ،ويستفاد من الك تب التي تحدثت عن التخطيط الجيد (الحارثي،
.)2018
-6آهمية آلنشآطآت آلترويحية :هنالك العديد من النشاطات البناءة -خاصة الرياضية-التي تستغل اوقات فراغ
الشباب عن طريقها في اوجه مثمرة ويعتبر الترويح احد وظائ ف الفراغ ،الن نشاطات وقت الفراغ ليست كلها
ترويجية ...فللنشاط الترويحي خصائص تميزه عن غيره من النشاطات االخرى:
-1آلهآدفية:اي ان يكون النشاط هادفا يساهم في إكساب الفرد المهارات والقيم واالتجاهات التربوية ،وفي
تنمية وتطوير شخصية الفرد.
-2تحقيق آلدآفعية :يتم اإلقبال على ممارسة النشاط الترويحي وفقا لرغبات الممارس ،وبدافع من ذاته.
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-3آالختيآرية :يختار الممارس نوعية النشاط الذي يفضله عن غيره من
النشاطات الترويحية التي تتميز بتنوع مجاالتها ما بين ثقافية ،فنية ،اجتماعية ،ورياضية ،كما يتميز كل
مجال بوفرة نشاطاته ايضا٠
-4آالرتبآط آلوثيقبوقت آلفرآغ:يتم النشاط الترويحي فيوقت الفراغ لذا فالترويح يعد احد االهداف االساسية
لوظائ ف وقت الفراغ.
-5آلتوآزن آلنفسي :يحقق الترويح للفرد التوازن النفسي باعتبار ان االعمال الخاصة او الرسمية او الدراسية التي
يؤديها اإلنسان في حباته82اليومية ،ال تكون كافية إلشباع ميوله المتعددة ،لذا تبقى لديه ميول اخرى يمكن
إشباعها في وقت الفراغ
-6تحقيق آالتزآن آالنفعآلي:يجلب النشاط الترويجي السرور والمرح والبهجة إلى نفوس ممارسيه ،وبذلك
يكونون في حالة اتزان انفعالي وسرور زائد اثناء النشاط الترويحي(محمد خليل.)83-82 ،2001 ،
كما اال ننسى دور لشباب والمراكز الثقافية لما لها من اثر في احتضان الشباب لقضاء وقت فراغهم فيم يعود
عليهم وعلى المجتمع بالنفع
-7مرآكز آلشبآب وآستثمآر آلفرآغ :تتوافر للشباب في المجتمعات المعاصرة طاقات زائدة ،واوقات فراغ
عريضة ،مما يجعلهم في امس الحاجة إلى النشاطات الترويحية الموجهة الستثمار اوقات فراغهم،لذا كان ال بد
من قيام مؤسسات تربوية واجتماعية باداء هذه المهمة ،لعدم تمكن مرافق التعليم والعمل وحدها من تحمل
مسؤولية تربية الشباب ،في ظل التطور السريع للحياة ،فظهرت دور الشباب ،والمراكز الثقافية ،في صورتها
الحديثة كمؤسسات تربوية اجتماعية تؤدي رسالة حيوية ،وتشارك في مسؤولية تربية الشباب بما يفيده
ومجتمعه ،وتقوم بالدور الترويحي المرشد للنشاطات الشبابية وتنميتها ،خاصة وان الشباب يعتمدون على
النشاطات الترويحية خارج البيت بصفة اساسية ،ال سيما الطالب منهم في العطالت االسبوعية والفصلية
والسنوية التي تتسم بتزايد اوقات الفراغ ،وتزايد الحاجة بالتالي إلى استثمارها بطريقة إيجابية ،كما تقوم مراكز
الشباب باالستغالل االمثل الوقات فراغ الفائت المهنية والعمالية من الشباب ،بما يناسب تنشيط قواهم
الذهنية ،وتجديد نشاطاتهم الجسمانية ،وترشيد سلوكهم الترويحي ،وتنمية قدراتهم ،ويساعد على تدريبهم
آ
اجتماعيا للتفاعل مع مختلف الجماعات االخرى ،االمر الذي ينمي مهاراتهم االجتماعية وشخصياتهم ويكملها
(محمد خليل.)83 ،2001 ،
خالصة:إن الشباب والمراهقين قوة فعالة وطاقة جبارة يجب على الكل المحافظة عليها ،بالتحلي بالمسئولية
في إرشادهم إلى طريقة التصرف واستغالل طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع ،الن ذلك التمرد
واالندفاع الذي يدفعهم وافتقارهم إلى الخبرة الكافية هو الذي يؤدي بهم إلى ارتكاب الحماقات والوقوع في
المشاكل ،وإن استثمار اوقاتهم ربما يكون يدا تساعدهم على اك تساب مهارات ومعارف ،تنقذهم من الوقوع
في الرذيلة وتناول المسكرات والمخدرات ،إن إرشاد الشباب ومساعدتهم على تخطي عقبة المراهقة هو من
مسؤولية الجميع من اسرة ومدرسة وجامعة ووسائل إعالم مك توبة ومرئية ومسموعة ،وكل الخيرين في
المجتمع وكل والمؤسسات االخرى ذات الصلة ،وذلك الن قوة االمة من قوة شبابها.
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