المركز الديمقراطي العربي
للدراسات االستراتجية والسياسية واالقتصادية

مجلة العلوم االجتماعية
دورية دولية علمية محكمة

اإليداع القانوني V.R33616

ISSN 2568-6739
ديسمبر 2020
الـــعـــدد السادس عشر ()16

مجلة العلوم االجتماعية
دورية دولية علمية محكمة
تصدر من ألمانيا -برلين -عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات
االستراتجية والسياسية واالقتصادية

رئيس المركز الديمقراطي العربي
أ.عمار شرعان
رئيس التحرير
الدكتور بحري صابر
جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02الجزائر.

هيئة التحرير
د .بضياف عادل ،جامعة يحي فارس المدية ،الجزائر.
د .بن عطية ياسين ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02الجزائر.
أ .شالبي وليد ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
أ .شيخاوي صالح الدين ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
أ .طلعت حسن حمود ،جامعة صنعاء ،اليمن.
أ .طيبي عبد الحفيظ ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،02الجزائر.
أ .محمد عبد الحميد محمد إبراهيم ،جامعة بني سويف ،مصر.
أ .محمد محمود علي إبراهيم ،مجلة الحدث اإلقتصادي ،مصر.

الهيئة العلمية واالستشارية.
-

-

أ.د.أسعد حمدي محمد ،جامعة التنمية البشرية ،إقليم كردستنان ،العراق.
أ.د بوعامر أحمد زين الدين ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،الجزائر.
د.ادم محمد حسن ابكر كبس ،جامعة نياال ،السودان.
د.إسعادي فارس ،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ،الجزائر.
د.الواعر حسينة ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،02الجزائر.
د.بن عزوز حاتم ،جامعة العربي التبسي تبسة ،الجزائر.
د.بوعطيط جالل الدين ،جامعة  20أوت  1955سكيكدة ،الجزائر.
د.بوعطيط سفيان ،جامعة  20أوت  1955سكيكدة ،الجزائر.
د.تومي الطيب ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
د.جالل مجاهد ،جامعة األزهر ،مصر.
د.جهاد محمد حسن الهرش ،جامعة الباحة ،المملكة العربية السعودية.
د.حازم مطر ،جامعة حلوان ،مصر.
د.خرموش منى ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،02الجزائر.
د.رحال سامية ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،الجزائر.
د.رشيدي السعيد ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،02الجزائر.
د.رمضان عاشور ،جامعة حلوان ،مصر.
د.سامية ابراهيم احمد الجمل ،جامعة مصراته ،ليبيا.
د.سليمان عبد الواحد يوسف ،جامعة قناة السويس ،مصر.
د.صبري بديع عبد المطلب ،جامعة دمياط ،مصر.
د.صيفور سليم ،جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ،الجزائر.
د.عبد الستار رجب ،جامعة قرطاج ،تونس.
د.عصام محمد طلعت الجليل ،جامعة أسيوط ،مصر.
د.فاطمة المومني ،جامعة قفصة ،تونس.
د.فكري لطيف متولي ،جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،مصر.
د.قصي عبد هللا محمود إبراهيم ،جامعة اإلستقالل ،فلسطين.
د.محمد حسين علي السويطي ،جامعة واسط ،العراق.
د.مخلص رمضان محمد بليح ،جامعة بني سويف ،مصر.
د.معن قاسم محمد الشياب ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية.
د.نجيب زاوي ،جامعة قفصة ،تونس.

شروط النشر:
مجلة العلوم االجتماعية مجلة دولية علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في
ميدان العلوم االجتماعية باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها
بالقواعد التالية:
 أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحثإقرارا بذلك.
 أن يكون المقال في حدود  30صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكالوالصور.
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كلمة العدد
تصدر مجلة العلوم اإلجتماعية في عددها السادس عشر وفي عامها
الرابع بعد تظافر جهود الكثير من الباحثين الذي جعلوا من المجلة قبلة
ألبحاثهم العلمية أين تعد مساهماتهم العمود الفقري للمجلة ،خاصة وأن
المجلة اليوم تستقطب العديد من الباحثين من مختلف دول العالم ومن
مختلف القارات ،وتسعى جاهدة بفريقها أن تكون منارة للمعرفة والعلم،
ومرجعا هاما للمهتمين بمختلف حقول المعرفة اإلنسانية واإلجتماعية.
إن البحث العلمي اليوم يحتاج لخريطة طريقة واضحة المعالم
والمسارات لتحقيق األهداف المنشودة من أجل ترقية المجتمعات وجعل
العلم خادما للمجتمع عن طريق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ،وهو ما
يجعل الثقل كبير على النشر العلمي الذي يعد منفذا أساسيا لمخرجات
األبحاث والدراسات المنجزة في مختلف التخصصات والمجاالت.
لقد كانت وال تزال مجلة العلوم اإلجتماعية تسير بخطى الدقة
والموضوعية في سبيل تطوير المعرفة أين نرجوا أن نكون ساهمنا ولو
بالقليل في إرساء قواعد المعرفة اإلنسانية ونقل المعارف بأن نكون
مرجعا هاما في حقول العلوم اإلجتماعية لمختلف المهتمين والباحثين
من أكاديميين وباحثين وأساتذة وطالب وقراء ،وهو المبتغى المنشود.
إن المجلة تقف بسواعد الفاعلين الحقيقيين فيها سواء تعلق األمر
بهيئة التحرير أو الخبراء الدوليين المحكمين الذين دائما يقدمون
النصائج واإلرشادات والتوجيهات التي تساهم في تجويد األبحاث والدفع
بالمجلة نحو خطى ثابتة في حقول المعرفة.
الدكتور بحري صابر
رئيس التحرير
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علم االجتماع الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية
أ.د أبكر عبد البنات آدم إبراهيم -جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم -السودان.
Religious Sociology and its Relationships with psychological
phenomena
Prof. Abaker Abdelbanat Adam Ibrahim. University of The
Holy Quraan And Taseel of Sciences- Sudan.
ملخصَّ :
إن هللا خلق اإلنسان من مادة وروح ،وجعل له العقل ليدرك طبيعة األشياء وقدر له كل
مقومات الحياة وفق حكمته وإرادته ووفق نظمه الدينية و االجتماعية والفلسفية ،تلك النظم عبارة
عن مجموعة من الممارسات العبادية يكتسبها اإلنسان ألجل لتحقيق وجوده في هذا الكون ،وهذا
ما يطلق عليه بالتغذية الروحية والمادية فاإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن
الجماعة ،فهو في كل مرحلة من عمره يستطيع أن يكيف نفسه مع ذاته ومع اآلخرين من حوله،
محققا بذلك إشباع رغباته الضرورية وا لحاجية .فالمجتمع بكل مكوناته يمثل المحيط الذي ينشأ
فيه الشخص اجتماعيا وثقافيا وفكريا ودينيا ،وبذلك تتحقق التنشئة االجتماعية الصالحة أيا كان
نوعها ،ومن خالل نقل المورثات الثقافية من المحيط الفردي إلى المحيط الجماعي .و من أ هم ما
خلصت إليه الدراسة َّ
أن العالق ة بين علم االجتماع الديني والظواهر السيكولوجية عالقة طردية ،
فال ينفك كل عن اآلخر لوجود قواسم مشتركة تساهم في بناء الفكر اإلنساني بشكل يحافظ على
كينونة المجتمع البشري .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن أحيانا ل تحقيق
أهداف الدراسة.
الكلمات المفتاحية  :علم االجتماع ،الدين ،الظواهر الدينية ،الظواهر السيكولوجية ،الوازع الديني.
Abstract : Allah almighty has created man from physical substance and
spirit, and gifted him the mind to realize the nature of things, and Allah
almighty determined all the components of life according to His wisdom
and will and according to His religious, social and philosophical systems.
These systems are a set of worship practices that man acquires in order to
achieve his existence on this world, and this is what is called spiritual and
physical nourishment. Man is a social being who cannot live in isolation,
for he from every stage of his life can adapt himself with himself and with
others around him, realizing the fulfillment of his necessary and desires.
Society, with all its components, represents the environment in which a
person grows up socially, culturally, intellectually and religiously, thus
achieving good social upbringing of whatever kind, and through the
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علم االجتماع الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية

أ.د أبكر عبد البنات آدم إبراهيم

transfer of cultural genes from the individual environment to the
collective environment. One of the most important findings of the study
was that the relationship between religious sociology and psychological
phenomena is a direct one, so that they do not separate from each other
due to the existence of common denominators that contribute to building
human thought in a way that preserves the being of human society. The
researcher adopted the descriptive, analytical and comparative method to
achieve the objectives of the study.
Keywords: Sociology, Religion, Religious phenomena psychological
phenomena, Religious scruples.
 - 01مقدمة
َّ
إن دراسة حالة المجتمع من الناحية السيكولوجية وعالقته بعلم االجتماع الديني ومعرفة القوانين
ً
الدينية التي تفسر تلك العالقة بين المجتمعات البشرية هي غاية ذو أهمية كبرى .وكثيرا ما يحدث
مثل هذه المفاهيم موجة من التحرك الديني والثقافي بين األوساط العلمية والفكرية .و قد نتج من
خالل ذلك اهتمام عدد من المفكرين الغربيين بدور الدين في تحقيق القيم االجتماعية في األوساط
التقليدية أو المتحضرة في نهاية القرن التاسع عشر؛ وبداية القرن العشرين سعوا إ لى تقديم
نظريات اجتماعية تطورية وبنائية سعت من خاللها إلى تفسير واقع المجتمعات البشرية عبر
التاريخ وقد نتجت من تلك الجهود ما يسمى بعالقة علم االجتماع الديني بالظواهر النفسية.
هذا باإلضافة إلى عالقة علم االجتماع الديني بالممارسات الدينية ،كما يتطلّع الدراسة إلى ترسيخ
المعالجة العلمية الهادئة للظواهر المتّصلة بالمجتمع ،ومدى قدرة الدين في اإلحاطة بالمشكالت
االجتماعية التي تتعلق بالظواهر النفسية؛ بعيدا ً عن إثارة الصراعات الدينية.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من اهتمام اإلنسان بدراسة المجتمعات البشرية من الناحية االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية ،ورغم تلك النتائج االيجابية المجسدة على مختلف األصعدة ،إال أن هنالك
تهميشا ً في اهتمامه بالظواهر الدينية والسيكولوجية ربما يرجع ذلك إلى التخوف أو الحذر ،مما
سبب الكثير من الحرج في األوساط العلمية ،بل دارت مناقشات عديدة حول مفهوم علم االجتماع
الديني وطبيعته في تقديم التجربة الدينية ،وعالقة الدين بالمجتمع ،ومنه تبحث الورقة في ما ي لي:
تساؤالت الدراسة :السؤال الرئيسي ما عالقة علم االجتماع بالدين؟ ومن ثم تتفرع هذا السؤال إلى
اآلتي:
 .1ما دور الدين في بناء المسئولية االجتماعية؟
 .2إلى أي مدي يمكن أن يساهم علم االجتماع الديني في الكشف عن الظواهر السيكولوجية؟
 .3كيف يمكن التعامل مع الواقع االجتماعي في ظل غياب النزعة الدينية؟
 - 02أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
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 . 1الكشف عن أهمية علم االجتماع الديني في حياة اإلنسان الروحية والمادية.
 . 2اإللمام بدور الدين في وضع معالجات موضوعية ومنطقية للظواه ر السيكولوجية.
 .3شرح كيفية تحويل المفاهيم المجردة إلى مؤ ّ
شرات إيجابية يمكن أن تسهم في بناء عالقات
اجتماعية بين المجتمعات البشرية.
 - 03أهداف الدراسة :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1ترسيخ المعالجة العلمية الهادئة للظواهر المتّصلة بالمجتمع البشري.
 .2معرفة مدى قدرة الدِّّين في اإلحاطة بالمشكالت االجتماعية والنفسية.
 . 3اإللمام بقيم التغيّر االجتماعي التي تساعد على التقدم المعرفي في السلوك واألخالق ...
وغيرها.
 - 04منهج الدراسة :استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن.
 - 05مفهوم علم االجتماع الديني :علم اجتماع الديني Religious Sociologyهو علم يختص
بدراسة المعتقدات والممارسات واألشكال التنظيمية للدين باستخدام أدوات وأساليب المنهج
الكمي(الدراسات االستقصائية واستطالعات الرأي العام والتحليل الديموغرافي) مثل المالحظة
والمشاركة ) (Observation and participationالمقابالت  ، Interviewsوتحليل الوثائقية
التاريخية (منصور ،دت ،ص .)11-10
كما ُع ّرف بأنه هو العلم الذي يدرس المؤسسات الدينية دراسة اجتماعية(أماكن العبادة –
الطقوس) ،والعمليات االجتماعية داخل المؤسسات الدينية(كوروتايف  ،2004،ص .)83أيضا ً
ُع ّرف بأنه هو الع لم الذي يدرس الجذور االجتماعية للظواهر الدينية ،وبيان أثر هذه الظواهر في
عر فه "هولت" بأنه المنظمة الدينية الرسمية ذات الطابع والصبغة
تطور البناء االجتماعي .وقد ّ
الدائمة والمستمرة" (شلحت ،2003،ص.)17
لذلك َّ
فإن دراسة علم االجتماع للدين جزء ال يتجزأ من الجهو د البحثية لفهم الظواهر الدينية؛ وما
يحيط بها من خصوصيات ومالبسات ،ولعل الدراسات الفلسفية هي أولى الدراسات التي تصدت
بشكل علمي للعالقة بين الدين وعلم االجتماع .وبالرغم من وجود بعض التناقضات إال معيار
الدين قد ظل يتجسد ألعلى وأسمى الطموحات اإلنسانية ،فالقيم الدينية ليست قيما ً مطلقة فحسب بل
هي قيم إنسانية تهدف في مفهومها العام إلى السمو بمكارم األخالق ،بل وصفت في بعض
األحايين إلى أنها تعلب دورها متعاظم ا ً في تقدم األمم والشعوب والدفع نحو التسامح والتعايش
والتألف ،وبنا ًء على تلك المعطيات فإننا ال يمكن أن نفصل ف كرة الدين عن بناء النظام االجتماعي،
أو إهمال دوره الهام في تغيير السلم المجتمعي(الخ ّ
شاب ،1981 ،ص.)27
 - 06علم االجتماع الديني بشكل عام األهداف واألهمية
.1تطور علم االجتماع الديني
يرى علماء االجتماع َّ
أن تاريخ الفكر االجتماعي ال ينفصل عن تاريخ الفلسفة االجتماعية ،فقد
ارتبط علم االجتماع في نشأته بالفلسفة ،شأنه في ذلك شأن بقية العلوم األخرى .غير أن هذا
االرتباط أخذ يتواضع على مستوى النظرية االجتماعية ،ويتميز في أدوات التحليل وأساليب
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البحث االجتماعي ،في حين بقي االرتباط وثيقا ً بين الفلسفة االجتماعية والنظرية ا الجتماعية .فعلم
االجتماع ال يستطيع فهم الواقع فهما ً صحيحا ً من دون إطار فلسفي وديني يرجع إليه في تجريد
الظواهر االجتماعية ،والربط بين معطياتها ومعطيات التاريخ والمجتمع ،كما أن أية فلسفة
اجتماعية تبتعد عن الواقع وتستند إليه تصبح ضربا ً من التفكير المجرد الذي يصعب امتحانه .وقد
أخذ علم االجتماع في التطور بعد أن حقق استقالله الذاتي بفعل تعقيد الحياة االجتماعية ،فتشعب
إلى ميادين متعددة يشمل كل منها جانبا ً من جوانب الحياة المختلفة .وفي نطاق هذا التخصص لم
يفقد علم االجتماع ارتباطه الوثيق بالعلوم االجتماعية األخرى ،فبقيت بينهما اهتمامات مشتركة
وموضوعات متماثلة الهتمامه بدراسة السلوك اإلنساني ،فهو في ذلك علم قديم النشأة ،يمتد في
جذوره إلى ابن خلدون (808هـ 1405/م) الذي أرسى الدعائم األولى لعلم االجتماع .ويشير في
مقدمته بقوله ":وكأن هذا علم مستقل بذاته ،فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري ،وذو مسائل:
وهي بيان ما يلحقه من العوارض واألحوال لذاته واحدة بعد أخرى"(ابن خلدون،1987،
ص .)234وعلى ذات النسق يشكل الدين جانبا ً مهما ً من جوانب البناء االجتماعي للواقع المعيش،
كما أنه يعتبر مرجعا ً متكام ً
ال يلجأ إليه الفاعلون االجتماعيون بتل قائية للتصدي على كل المعوقات
التي تعترض حياة البشرية اليوم .لذلك َّ
فإن الوقائع الدينية ال تنفك عن الوقائع االجتماعية
والنفسية ،ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد في المجتمع أن يساهم في بناء هذه الوقائع
وتصنيفها ومقارنتها ومعالجتها وفق مقاصد التشريع اإلسالمي بعيدا ً عن النوازع النفسية
األخرى ،ألن الفهم الصحيح للدين يجب أن ينصهر في الوظائف االجتماعية والسياسية والثقافية
لكل مجتمع .ومن هنا ال نستطيع حصر وظيفة الدين في ممارسة الشعائر العبادية والتعبدية فقط،
بل البد من أن تخدم النزعة الدينية كل مجاالت الحياة.
 .2أهداف علم االجتماع الديني :يهدف علم االجتماع الديني إلى معرفة حياة المجتمعات البشرية
في كافة الجوانب الفكرية والعقائدية ،ودراسة الظواهر البيئية الداخلية والخارجية وعالقاتها
بالظواهر السلوكية .وتحليل األسس االجتماعية التي تسود في المجتمع المعين محاوالً مقارنة تل ك
األنماط البشرية مع العادات والتقاليد السائدة ،وتحديد القوانين التي تساعد في تطور المجتمعات
البشرية .لذلك فإن أساس أي دين تكمن أوالً في معرفة العقيدة بغض النظر عن تقدمها أو تخلفها
(الش ، 1996،ص .)22أيضا ً يهدف علم االجتماع الديني في الربط بين الوقائع الدينية التي لها
عالقة بالمجاالت النفسية واالقتصادية والسياسية.
 .3أهمية علم االجتماع الديني :يرتبط علم االجتماع الديني بالوقائع الدينية التي تشمل المجاالت
النفسية واالقتصادية واالجتماعية .ويسعى في معرفة الظواهر الدينية التي تتجلى في شك ل
ممارسة الشعائر العب ادية .ومن خالل تلك المعطيات يمكن تلخيص أهداف علم االجتماع الديني
فيما يلي:
 . 1فهم وإدراك األسس االجتماعية للظواهر الدينية كالعبادة( الصوم ،الصالة ،الزكاة ،والحج).
 .2فهم وإدراك ماهية الظواهر االجتماعية التي تبرز في النظم والمؤسسات الدينية مثل الصراع
والنزاع ات والحروب ...وغيرها.
 .3ايضاح العالقة بين الدين والمجتمع.
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 .4تثبيت الحدود العلمية بين علم االجتماع الديني والعلوم األخرى.
 .5تفسير الظواهر االجتماعية وفق الحتمية الدينية.
 .6زيادة االهتمام بعلم االجتماع الديني وعالقاتها بالظواهر السيكولوجية.
 .7السعي من أجل تحرير ع لم االجتماع الديني من الذاتية واالنفعالية والعاطفية ،والتي غالبا ً م ا
تسيطر على المتخصصين في هذا الحقل الدراسي المهم.
 .4مناهج علم االجتماع الديني :لدراسة علم االجتماع الديني يجب أن تتوفر عدة مناهج،
منها(ماسوزار ،2005،ص:)17
المنهج التاريخي :تسعى الدراسات االجتماعية لبحث العالقة بين الوقائع االجتماع ية وسمات
التدين ،واالهتمام بالنظريات التي تتحدث بتطور الدين ،وتطور الجماعات الدينية .لذلك كان
المنهج التاريخي من المناهج الهامة لبحث مثل هذه الظواهر.
المنهج المقارن :استخدم(فيير) هذا المنهج محاو ً
ال معرفة العالقة بين األخالق البروتستانتية ،
وظهور الرأسمالية المادية عن طريق دراسة الدين واالقتصاد في كل من الهند والصين .وبالرغم
من أن هذا المنهج به عدة صعوبات؛ ولكن تمكن العديد من العلماء استخدامه في معرفة النزعة
الدينية عند الشعوب واألقوام البدائية ،من خالل اإللمام باختالف المفاهيم الدينية من ثقافة ألخرى.
المنهج التجريبي :استخدم هذا المنهج في الدراسات الدينية وعالقاتها بعلم االجتماع .وهنا ال
يستطيع الباحث ان يستخدم جماعات ضابطة وأخرى تجريبية الختبار المتغيرات المتعلقة بالعقائد
الدينية.
منهج المسح االجتماعي :استخدم هذا الم نهج في دراسة االنتماء الديني ،من خالل ممارسة
الشعائر العبادية ،ومعرفة اتجاهات الطائفة الدينية واالعتقاد في مفاهيم دينية معينة ،وهو ما يفيد
في ايجاد ارتباطات بين سمات دينية محددة واتجاهات اجتماعية معينة.
المنهج االحصائي :يعد المنهج اإلحصائي من بين المناهج العلمية التي أضفت الصيغة العلمية
على األبحاث السياسية واالجتماعية والتي تهتم بدراسة وتحليل الظواهر االجتماعية .ويرجع
ظهور هذا المنهج في ميدان العلوم االجتماعية إلى التعاون السائد بين هذه العلوم والرياضيات في
العهد اإلغريقي وال سيما في عهد الفيثاغوريين الذين كانوا يستخدمون اإلحصاء في أبحاثهم ،غير
أن استعماله تعزز وتجلت قيمته العلمية والعملية واضحا في أبحاث كل من (أميل دور كهايم-
وهال واكس) حول ظاهرة االنتحار كما ساهمت دراسة كل من (مونتير – وروسو) في تطور
المنهج اإلحصائي في ميدان العلوم االجتماعية .كما شمل التطور في المنهج اإلحصا ئي جميع
العلوم األخرى ،كاإلدارية والسياسية والقانونية واالقتصادية والنفسية وغيرها من العلوم األخرى.
 - 07الظاهرة االجتماعية والدينية المفهوم والمراحل
عرف دور كهايم مؤسس المدرسة
 . 1الظاهرة االجتماعية والدينية في الفكر المعاصرَّ :
االجتماعية الفرنسية الظاهرة االجتماعية  Social phenomenonبأنها ":كل ضرب من
السلوك ثابتا ً كان أم غير ثابت يمكن أن يباشر نوعا ً من القهر الخارجي على األفراد أو هي:
سلوك يعم في كل المجتمع وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل بها في الحاالت
الفردية(دوركهايم  ،1988ص .) 235فالقول بأن الدين ظاهرة اجتماعية في المقام األول؛ أن
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المجتمع عندما يتعرض لبعض األزمات فإنه يحاول جاهدا ً في الخروج منها ،ويبتكر في ذلك
الكثير من الحلول فإن المجتمع يقدس تلك الطريقة(جورج ،2007،ص .)57وتختلف
السيسيولوجيا االجتماعية عن العلوم اإلنسانية ،أو ما يسميه دوركايم بالظاهرة الدينية،
فالسيسيولوجيا تؤمن بأن الدين هو  ":مجموع األفكار والمعتقدات التي تؤلفها أو تتبناها جماعة
معينة من البشر حول الحياة والكون ،وتعتمدها في تنظيم سلوكها الطبيعية واالجتماعية
والسياسية ،وفي معرفة التسليم بوجود كائنات ما وراء الطبيعة .وفي هذا يرى "إميل دوركايم" أن
تعريف الظاهرة الدينية ،يعتبر من أصعب الوظائف التي يمكن أن ينتدب العالم االجتماعي نفسه
للقيام بهذه الوظيفة ،ويرجع األمر في نظره إلى تعدد الممارسات الدينية وكثرتها وتعدد
االعتقادات الروحية واختالفها ،هذا باإلضافة إلى وج ود الدين في كل أشكال المعرفة اإلنسانية
العلمية منها والعملية(رايت ،2010 ،ص.)134
ً
ً
وعلى ذلك ،أخذت دراسة الظاهرة الدينية  Religious phenomenonحيزا كبيرا في الفكر
العربي اإلسالمي المعاصر ،وذلك إذا تتبعنا التطور الزمني والسياق االجتماعي والثقافي
للظاهرة .ومن هنا نستطيع القول ،أننا ما زالنا بعيدين عن البحث حول الظواهر الدينية وعالقاتها
بعلم االجتماع الديني لعالقة األخير بفلسفة األديان من الناحية الفكرية والسياسية ،وارتباطه كثير اً
بالتيارات الدينية المعاصرة ) .(Ronald,1997,p50فالعلم من خالل منظور علم االجتماع ال
يدرس الميتافيزيقيا فقط ،بل أن لأليديولوجيا الدينية طرائقها ومنهجها ولغتها الخاصة في تحليل
الظواهر التي تختلف عن أدوات علم االجتماع .فا لضرورة يتطلب وجود منهج متغير يحلل الدين
من حيث أنه وضع إلهي سائق إلى ممارسات يومية من خالل منظور اجتماعي .فالدين مقارنة
ب الحياة االجتماعية هو سلوك يومي يكتسبه اإلنسان في حياته ،وفي محتواه االجتماعي التاريخي
له وظيفة في المجتمع؛ لذلك فإن كان االسالم يظهر بشكل واحد اً كما تبرزه نصوص القرآن
والسنة ،فإن الممارسات التاريخية واالجتماعية تتعدد وتختلف معتمدة على تفسير ا لخاص والعام
للنصوص ،فالظاهرة الدينية ليست استثنا ًء ،فهي خاضعة للتفسير الواقعي
).(Edmond,1900,p55
 .2مراحل الظاهرة الدينية :بنا ًء على تلك المعطيات َّ
فإن الظاهرة الدينية تمر بثالث مراحل
رئيسة ،ولكل مرحلة خصائصها ،وهي علي النحو التالي:
المرحلة األولي :بدأت دراسة الظواهر الدينية في هذه المرحلة عن طريق االستطراد فقط ،بمعني
أن الباحثين األوائل لم يتجهوا إلي دراسة النظام الديني في ذاته ،وإنما كانوا ي تطرقون إليه أثناء
تعرضهم لوصف الحياة االجتماعية للشعوب المختلفة ،بل كانوا يقتصرون على وصف المعتقدات
الدينية في رقعة محدودة من األ رض(حسن ،1989 ،ص.)432
ويرى الخشاب ...":وبمرور الوقت اتجهوا إلي المقارنة بين المعتقدات في أكثر من بلد أو
إقليم نتيجة لكثرة الرحالت واألسفار التي قاموا بها ،ونتيجة لزيادة االتصاالت التجارية والسياسية
والحربية بين المجتمعات المختلفة ،سعوا إلى معرفة قيمة التفا ضل بين األديان ،وكانوا في أغلب
األحيان يحورون الديانة التي يدينون بها علي أنها أفضل الديانات ،وبذلك ابتعدوا عن الجانب
العلمي كثيراً( "...الخشاب ،2005ص ،) 30وقد تفرغ عن هذا االفتراض االعتقاد بأن الجماعات
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اإلنسانية األولي كانت تحيا علي نفس النمط من الحياة الد ينية الذي نجده في الجماعات المتأخرة،
ومن ثم انحصر مجهود العلماء والمفكرين في ترتيب الجماعات حسب درجة كمالها في
المعتقدات ،فكانوا يبدؤون باختيار الشكل األول البسيط للظاهرة الدينية حسبما تسمح بذلك
معلوماتهم التي جمعوها من مجتمعات مختلفة ،ثم ترتب بعد ذلك األشكال والصور الدينية بشكل
يتفق مع مفاهيمهم وتصوراتهم الدينية (عزالدين ،2011،ص.)422
أما المرحلة الثانية  :اتجه الباحثون في الثالثينيات من القرن العشرين إلي استخدام المنهج العلمي
في دراسة المعتقدات الدينية ،وابتعدوا عن النظريات الظنية ،وحاولوا الكشف عن الكيفية التي
تؤثر بها النظم الدينية في مظاهر الحياة االجتماعية ،خاصة في بناء العالقات اإلنسانية(حسن،
دت ،ص  .) 423ويقول أبو زيد ":اتجه بعض علماء األنثروبولوجيا إلي دراسة المجتمعات
البدائية للتعرف على الطريقة التي ينظر بها هذا القطاع المهم من قطاعات المجتم ع البشري
الكبير إلى الكون ،وموقفه منه على اعتبار أن هذه النظرة هو بمثابة صورة واحدة من صور
البحث عن المجهول ،ومحاولة الكشف عن أسرار الكون الذي يحيط به"(أبو زيد،2001 ،
ص .) 45وفي ذات السياق ظهر فرع متخصص من فروع علم االجتماع عرف ب(علم االجتماع
الديني) يختص بدراسة الظ واهر والنظم الدينية من حيث نشأتها ،والوظائف التي تؤديها
(جعفر ،1988،ص .)432وبنا ًء على ذلك ،ظهر تياران في العقدين الماضيين أحدهما :ي بحث عن
تفسير إيجابي للدين؛ ويشترك فيه باحثون سعوا إلى إيجاد أسس مشتركة بين الواقع المتغير
والنصوص الدينية ،أو التوفيق بين رؤية العقيدة اإلسالمية؛ والواقع االجتماعي .واآلخ ر سلبي
ينظر للدين بأنه أفيون الشعوب ،وأنه محدد لحياة اإلنسان.
النزعة الدينية : Religious tendencyتمتاز النزعة الدينية بالعديد من الينابيع الفطرية التي
تساعد في تأصيل مفهوم فكرة التدين عند البشرية على ضوء الظواهر النفسية الباطنية والظاهرية
للمؤسسة الدينية االجتماعية ،والتي تتمثل في اآلتي:
الفطرة السليمة :إن نزعة التدين هي حقيقة واقعية اجتماعية رافقت البشرية منذ نشأتها حيث لم
تخل جمعية بشرية من دين يالئم طباعها ويوافق بيئتها ،وقد قضت البشرية قرونا ً طويلة لم ينفك
من محاولة معرفة منشأها ومصيرها .وعندما بدأ اإلنسان يتعامل مع الظواهر الطبيعية المحيطة
به بهرته األسرار الكونية التي تسير على نسق واحد فأدرك أن هنالك قوة غير طبيعية مسيطرة
على هذا الكون .ثم اهتدى إلى سلم االعتقاد بوجود هللا ّ
ِّين
عز وج ّل ،لقوله تعالى {:فَأَقِّ ْم َوجْ َهكَ ِّللدّ ِّ
َّللا الَّتِّي فَ َ
اس َال
َّللا ذَلِّكَ ال ِّد ّينُ ْالقَ ِّيّ ُم َولَ ِّك َّن أ َ ْكثَ َر النَّ ِّ
اس َعلَ ْي َه ا َال تَ ْبدِّي َل ِّلخ َْل ِّق َّ ِّ
َحنِّيفا ً فِّ ْط َرةَ َّ ِّ
ط َر النَّ َ
يَ ْعلَ ُمونَ } (الروم .)30:فاهلل سبحانه وتعالى خلق البشرية خلقا ً سويا ً وفضلها عن سائر مخلوقاته،
بنعمة العقل والقدرة على التعقل واالدراك ،فكان حقا ً هلل أن يحاسب االنسان على ما يفعله خير اً أو
شرا ً لقوله تعالى {:فَ َمن َي ْع َم ْل ِّمثْقَا َل ذَ َّرةٍ َخيْرا ً َي َر ُه َو َمن َي ْع َم ْل ِّمثْقَا َل ذ َ َّر ٍة ش َّرا ً َي َر ُه} (الزلزلة-7 :
سنُ ِّري ِّه ْم آيَاتِّنَا فِّي
 .) 8ومن دواعي الفطرة السليمة أن يكون المؤمن قوي اإليمان ،قال تعالىَ {:
ش ِّهيد ٌ}
ش ْيءٍ َ
ف ِّب َر ِّبّكَ أ َ َّنهُ َعلَى ُك ِّّل َ
ق َوفِّي أَنفُ ِّس ِّه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ َل ُه ْم أ َ َّنهُ ْال َح ُّق أ َ َولَ ْم يَ ْك ِّ
ْاآلفَا ِّ
(فصلت .) 53:فاهلل سبحانه وتعالى قد حسم أمر الفطرة السليمة فدعا اإلنسان إلى التدبر والتأمل
اختِّالَفا ً َكثِّير اً
َّللا لَ َو َجدُواْ فِّي ِّه ْ
في ملكوته ،لقوله تعالى {:أَفَ َ
ال يَتَدَب َُّرونَ ْالقُ ْرآنَ َولَ ْو َكانَ ِّم ْن ِّعن ِّد َغي ِّْر ّ ِّ
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}(النساء ،) 82:ولقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"(العسقالني1213 ،ه ،ص .)1234فاإليمان هو ثمرة هذا التفاعل
الفطري ،والقلب بحاجة الى عناية فائقة؛ ونصيب كبير من االهتمام حتى ال يصدأ ،وبالنظر إلى
هذا الكون من نظام دقيق ومحكم يقتضي وجود عقل رصين وفطرة سليمة تدحض وتبطل كل
االفتراءات والشكوك التي تتحدث عن بشرية القرآن الكريم.
يقظة الضمير والوجدان :ذكر بعض مؤرخي األديان أن جميع االقوام المتحضرة والبدائية كانت
تؤمن بوجود قوة فوق قوة الطبيعة .فقد أشار(بنجامين كونستان ،1975،ص )12في كتابه تاريخ
إن الدين من العوامل التي سيطرت على البشرية منذ قرون طوالَّ ،
األديانَّ ":
وأن االحساس
بالنزعة الدينية من خواص الطبيعة البشرية ،"...كما اعتبر بعض علماء االجتماع أن نزعة التدين
من أهم القواعد التي قامت عليها الجمعيات البشرية ،ألنها تتعلق بالوجدان العقلي في شكل أوامر
إلهية باطنة وظاهرة .ولتكملة تلك األدوار البد من إيقاظ الضمير والوجدان عند أداء الواجب فمن
اقترف ذنبا ً عليه إظهار الندم ،ألن التعاليم الدينية تتأصل في النفس اإلنسانية بالممارسة والتطبيق.
قوة النزعة اإليمانية :إن الدين هو نظام إلهي اجتماعي تقوم على الحكمة البالغة والتعاليم السامية،
فإن الحاجة إلى الدي ن أشد وأقوم ،فكلما نظر اإلنسان إلى نفسه كلما زادت حاجته إ لى الدين لكبح
س
هوى النفس الذي يخالف الدين ألن النفس أمارة بالسوء لقوله تعالىَ {:و َما أُبَ ِّ ّر ُ
ئ نَ ْفسِّي إِّ َّن النَّ ْف َ
ُّوء إِّ َّ
ور َّر ِّحي ٌم } (يوسف .)53:ويرى الفيلسوف(شوبنهار)":
ارة ٌ بِّالس ِّ
ال َما َر ِّح َم َر ِّّب َي إِّ َّن َر ِّّبي َغفُ ٌ
أل َ َّم َ
َّ
أن الحياة عبارة عن رغبات  ،وأن جدال الناس حولها جعلهم يؤثرون على أنفسهم ،وكل فرد من
أفراد المجتمع يريد لنفسه المنفعة ،فجلبوا على حب النفس والهوى"(الهاشمي ،1963 ،ص .)41
ونخلص من ذلك إلى أنه إذا توفرت النزعة االيمانية الخ الصة يستطيع كل فرد أن يكبح جماح
شهواته ورغباته ،واالحتفاظ باألخالق الفاضلة التي تجعل اإلنسان في مصاف العصمة الخالدة.
فالدين هو الذي ينظم حال معتنقيه ويكفل لهم الحرية في ممارسة شعائرهم العبادية والتعبدية قال
ِّي الَّذِّينَ أَس َْرفُوا َع َلى أَنفُ ِّس ِّه ْم َال ت َ ْقنَ ُ
وب َج ِّميع ا ً
َّللا َي ْغ ِّف ُر الذ ُّنُ َ
َّللا ِّإ َّن َّ َ
طوا ِّمن َّرحْ َم ِّة َّ ِّ
تعالى {:قُ ْل َي ا ِّع َباد َ
الر ِّحي ُم } (الزمر .)53:فعلى المؤمنين أن يحمدوا هللا في رحمته ومغفرته لذنوبهم
ور َّ
ِّإنَّهُ ه َُو ْالغَفُ ُ
دون قيد أو شرط مادي ،والتوبة والعمل الصالح ،فما من سورة في القرآن الكريم إال ودعت إلى
الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والتوجه إلى الكمال في اإليمان ،قال تعالى{ :ادْفَ ْع
صفُونَ }(المؤمنون رقم.)96:
سنُ ال َّ
س ِّيّئَةَ نَحْ نُ أ َ ْع َل ُم ِّب َما َي ِّ
ِّبالَّتِّي ِّه َي أَحْ َ
فالتدين من الظواهر االجتماعية التي وجدت في المج تمعات البشرية منذ القدم ،وقد ذكر محمد
عبده( ،1980ص ":) 62أن كل إنسان مهما عال فكره وقوي عقله ،أو ضعفت فطنته وانحطت
فطرته يجد نفسه مغلوب لقوة أرفع من قوته ،وقوة من حوله من الكائنات األخرى ،وأنه محكوم
بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم ،قد ال تعرفها معرفة العارفين ،وال تتطرق إليها
إرادة المختارين ،تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى ،فتطلبها من حسها تارة،
ومن عقلها تارة أخرى ،وال سبيل لمعرفة كنهها" .وقد تتجلى ظاهرة التدين في اآلتي:
أوال :أن ظاهرة التدين ظاهرة عامة تشترك فيها كل الجماعات البشرية على مدى تاريخها
الطويل.
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ثانيا :أن مبعث هذه الظاهرة ،هو إحساس كل فرد أو جماعة بأن هناك قدرة أو قدرا ً تتصرف فيه،
وفيما حوله تصرفا ً يلفت النظر ويبهر العقل.
ثالثا :أن العقول حينما تبحث عن الحقيقة يجب أن يكون لها مدد من السماء ،حتى تتفق ع لى شيء
واحد تؤمن به وتخضع له(الوحي (.
رابعا :يجب أن يكون اإلنسان ملتزم ا ً في حياته الدنيا ويمارس كافة شعائره دون االعتماد على
اآلخرين حتى ال يضل وال يشقى.
خامسا :اقتضت حكمة هللا سبحانه تعالى أن يكون رحيما ً بعباده ،وأن يرسل إليهم رسالً مبشرين
ومنذرين ،يدعونهم إلى الدين الحق ،وإلى الطريق المستقيم.
وفي خضم تلك المعطيات انقسم مؤرخو األديان حول ظاهرة التدين إلى فريقين
(الهاشمي ،1963،ص:)21
 فريق ذهب إلى أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية ،وأن اإلنسان أخذ يترقى في دينه علىمدى األجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد ،كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعته.
فريق ذهب إلى بطالن المذهب األول ،وذكر أن عقيدة الخالق هي أقدم ديانة ظهرت على هذه
البسيطة ،وال يمكن أن تنفك عنها كل الجماعات واألقوام .أما الوثنية فهي حالة طارئة ،أو
مرض أصيب البشر عندما خرجوا عن طاعة الخالق ،وهذه النظرية تسمى بنظرية( فطرية
التوحيد وأصالته) ،وقد انتصر لهذه النظرية جمهور من علماء األجناس ،وعلم النفس(دراز،
 ،1970ص.)108
فالوازع الديني واألخالقي يمثل المقوم األساس الرئيسي لكثير من المجتمعات ،إذ أن لكل مجتمع
تركيبته الخاصة ومعتقده المعين ،وشعائر وطقوس دينية وأطر أخالقية معينة ،تتعدد مسمياتها
وطرائق ممارستها .وبنا ًء على هذا التوافق أجمع بعض الباحثين االجتماعيين على أهمية التدين
في حياة اإلنسان ،فردا ً كان أم جماعة .لهذا بدأ المعتقد الديني بسيطا ً وأخذ يتطور حتى وصل إلى
درجة من الكمال في الديانات اإللهية لخدمة أهدافه السامية .فالدين ال يقتصر على إقامة الشعائر
ال دينية فقط ،بل يشمل أعمال العباد وأقوالهم وتصرفاتهم اليومية ،سواء كان ذلك في بيوتهم أو في
أماكن عملهم ،كما يعد عنصر اً أساسيا ً من عناصر تنشئة المجتمع ،فالوازع الديني واألخالقي
يؤثران على سلوك الفرد وطبيعته ويحققان له السعادة األبدية ،فإذا تمكن اإليمان في قلب كل
مؤمن ،فإنه يكتسب خلقا ً جديد اً يهذب سلوكه وينقيه من الشوائب ويجعله متسامحا ً محبا ً الخير
لنفسه ولمجتمعه نابذ اً أعمال الفسق والرذيلة(جودت ،1997،ص .)32فالنزعة الدينية والقيم
األخالقية الفاضلة يشكالن حجر األساس في توجيه وتشكيل سلوك اإلنسان ،حتى ال يقدم المؤمن
الصادق على ارتكاب الجريمة ،وال يعصى ربه .هذا األمر لم تكتشفه األنظمة الغربية بالرغم مما
وصلت إليه من علم وقوانين جنائية ونظم اجتماعية ،ففي القانون الوضعي إذا انعدم أحد أركان
الجريمة سقط الحق في الدعوى الجنائية وال يعاقب المجرم ،ولو افترضنا أن رج ً
ال هم بارتكاب
جريمة ثم عدل عنها ألحد الموانع واألسباب الخارجية عن إرادته كعدم وجود الشخص المراد قتله
مثالً ،فالقانون الوضعي ال يصل إليه بطبيعة الحال وال يعالج الواقعة ...بينما الشريعة اإلسالمية
تعالج الجريمة عالجا ً ربانياً ،إذ بدأت بمجاهدة اآلثام والمعاصي وهي داخ ل القلب قبل خروجها
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للقضاء عليها ،لهذا فإن الوازع الديني يعمل على مقاومة االنحراف والجريمة قبل حدوثها
فالضمير يجعل اإلنسان دائما ً مراقبا ً لسلوكه محذر اً عن ارتكاب الجريمة ،وبتتبع الكثير من
القضايا نجد أن مرتكبيها يقومون بعملية االعتراف وبتقديم أنفسهم طواعية إلى أجهزة الشرطة
والقضاء ،وذلك بوحي الضمير الذي لم يهدأ ولم يسكن بل يطالب بعقاب الذات ،فمجرد معرفة
اإلنسان بأن هللا يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد ال يسوق نفسه إلى
ارتكاب الجريمة ،ولكن بطبيعة الحال فاإليمان واألخالق درجاتهما متفاوتة من إنسان إلى آخر
يزيدان بالطاعات وينقصان بالمعاصي ،وفي هذا يقول الغزالي( ،1987صَّ ":)28
بأن اإليمان
قوة عاصمة من الدنايا وطاقة يحرك بها اإلنسان فيطارد بها الجريمة  ...وليس لإليمان مفهوم ا ً
معينا ً ساكنا ً في ضمير راقد أو في قلب حاقد ولكن هو طاقة يتحرك بها اإلنسان ويؤثر في نفسه
ومجتمعه("...ديورانت ،1980،ص.)2
فإذا تتبعنا األطوار التي مرت به البشرية في مراحلها المختلفة ،نجد أنها أشبه ما تكون
باألطوار التي مرت به العقيدة في مراحلها األولى ،والتي بدأت بمرحلة العبادة النقية ،ثم تدرجت
إلى مرحلة الرموز والطقوس عندما عبد اإلنسان النار والمظاهر الطبيعية الكونية ،وأخيرا ً عبد
اإلنسان الوثن والصنم ،وبتقدم اإلنسان أدرك حقيقة الخير والشر ،وأن الخالق هو هللا سبحانه
وتعالى ،ومع مضي األيام أدرك العلماء أن أساس كل شر هو عبادة غير هللا ّ
عز وج ّل ،وقد
يحتاج اإلنسان في كل مرحلة من هذ ه المراحل إلى غذاء روحي يتناسب مع ما هي عليه من
درجة النمو الفكري .وعندما بلغت البشرية تمام نضجها وغاية رشدها أرسل هللا رسله وأنبياءه
ليحملوا هذا الدين إلى البشرية كافة لقول رسول صلى هللا عليه وسلم  ":مثلي ومثل األنبياء قبلي
كمثل رجل بنت بنيانا فأحسنه وأج مله إال موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون
به ويعجبون له ،ويقولون هال وضعت هذه اللبنة .قال :فأنا اللبنة وأنا خاتم
النبيين"(العسقالني1213ه ،ص )1271معنى هذا ،أن الديانات السماوية تشكل في مجموعها
صرحا ً واحداً ،اشترك األنبياء جميعا ً في بنائه  ،فما من نبي بعث إال وقد وضع فيه هذه اللبنة،
هكذا شاءت حكمة هللا تعالى أن يرسل النبي صلى هللا عليه وسلم بدين أعلى ما يكون هداية
س الَّذِّينَ َكف َُرواْ ِّمن دِّي ِّن ُك ْم فَ َ
ال
وإرشاداً ،وأسمى ما يكون تشريعا ً وتبصيرا ً لقوله تعالىْ ...{ :ال َي ْو َم َي ِّئ َ
ت َْخش َْو ُه ْم َو ْ
اإل ْسالَ َم دِّينا ً فَ َم ِّن
اخ َ
ش ْو ِّن ْال َي ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِّينَ ُك ْم َوأ َ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِّن ْع َم ِّتي َو َر ِّ
ضيتُ لَ ُك ُم ِّ
ض ُ
ور َّر ِّحي ٌم}(المائدة ،)3 :فهو خاتم األنبياء
ا ْ
َّللا َغ ُف ٌ
ص ٍة َغي َْر ُمت َ َجانِّفٍ ِّّ ِّإلثْ ٍم فَإ ِّ َّن ّ َ
ط َّر ِّفي َم ْخ َم َ
َّللا
َّللا َو َخات ََم ال َّن ِّب ِّيّينَ َو َكانَ َّ ُ
والمرسلين لقوله تع الىَّ {:ما َك انَ ُم َح َّمدٌ أ َ َب ا أ َ َح ٍد ِّ ّمن ِّ ّر َجا ِّل ُك ْم َولَ ِّكن َّر ُ
سو َل َّ ِّ
ش ْيءٍ َع ِّليماً}(األحزاب.)40:
ِّب ُك ِّّل َ
 - 08أهم الظواهر السيكولوجية
 .1الظواهر النفسية :ذهب بعض علماء النفس إلى القول بأن الدين حالة نفسية ،فدعوا بأن المنهج
التاريخي ليس كام ً
ال والبد من اكماله باألبحاث النفسية ،غير أن هؤالء العلماء وقعوا في خطأ
كبير عندما ساووا بين الدين والحاالت النفسية ألن التحليالت النفسية لن تعطينا بجوهر الدين
وحقيقته(عبدالعزيز ،1999،ص .)275فعلم النفس الديني هو العلم الذي يبحث في الظواهر
النفسية  self-phenomenonالتي تطرأ على الشخصية اإلنسانية كاألمراض والشهوات
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والغرائز؛ كما يبحث عن حقيقة النفس البشرية ،ويسعى إلى حكم رشيد للوصول باإلنسانية إلى
تزكية النفس الرشيدة ،باستخدام كل الوسائل واألساليب والمفاهيم الدينية التي تفسر سلوك اإلنسان
 ،)Rotter, B1972,p34( The human behavior interpretationقال تعالىَ {:ونَ ْف ٍس َو َم ا
ان أ َ ْلزَ ْمنَاهُ َ
طآئِّ َرهُ ِّفي ُعنُ ِّق ِّه
ورهَا َوت َ ْق َواهَا}(الشمس ،)8:وقال تعالىَ {:و ُك َّل ِّإن َ
َ
س ٍ
س َّواهَا فَأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
ْ
ْ
َونُ ْخ ِّر ُج َلهُ َي ْو َم ال ِّقيَا َم ِّة ِّكت َابا ً يَلقَاهُ َمن ُ
شوراً}(اإلسراء .)13:أيضا ً يهتم بتحليل ودراسة النشاطات
الفردية الدينية وعالقاتها مع البيئة الطبيعية ،والكشف عن عمليات التوافق النفسي واالجتماعي
المنبثق من المضامين الخاصة بالدين للكائن الحى  ، Organismكما يدرس خبرات الفرد الدينية
 The Religious experienceوالعمليات العقلية وعالقاتها بالنظر والتفكر والتأمل في آيات
الكون ،لذلك هو معرفة تطبيق المنهج العلمي على حقائق الحياة المختلفة مثل العبادة وغيرها.
فالمؤمن مكلف بعبادة هللا وحده؛ واإليمان به ،وال ييأس من روح هللا إال الكافرون ،لقوله
َّللا إِّ َّنهُ َ
َّللا
ي اذْ َهبُواْ فَتَ َح َّ
ف َوأ َ ِّخي ِّه َوالَ تَيْأ َ ُ
سواْ ِّمن يُو ُ
س ُ
ال يَيْأ َ ُ
ح ّ ِّ
ح ّ ِّ
س َ
تعالي{:يَا بَ ِّن َّ
س ِّمن َّر ْو ِّ
سو ْا ِّمن َّر ْو ِّ
ِّإالَّ ْالقَ ْو ُم ْالكَافِّ ُرونَ }(يوسف .) 87:فإذا كان القلق والخوف واالكتئاب هو اإلحساس بانعدام األمن
المجتمعيَّ ،
سو ْا
فإن هللا فضل المؤمنين باإليمان وطمأنينة النفس ،لقوله تعالى{:الَّذِّينَ آ َمنُو ْا َولَ ْم يَ ْلبِّ ُ
ُ
َ
إِّي َمانَ ُهم بِّ ُ
َ
َ
ظ ْل ٍم أ ْولـئِّكَ ل ُه ُم األ ْمنُ َوهُم ُّم ْهتَدُونَ }(األنعام .)82:وال شك أن المعرفة والعلم هما
عمودان يوقظان الهمة في سلوك الفرد والجماعة؛ حيث ترغب النفس في التأصيل والوقاية من
َّللا
اس َوالد ََّوابّ ِّ َو ْاأل َ ْنعَ ِّام ُم ْخت َ ِّل ٌ
األمراض النفسية ،قال تعالىَ {:و ِّمنَ النَّ ِّ
ف أ َ ْل َوا ُنهُ َكذَلِّكَ إِّنَّ َما يَ ْخ شَى َّ َ
َّللا َع ِّز ٌ
ور}(فاطر.)28:
يز َغفُ ٌ
ِّم ْن ِّعبَا ِّد ِّه ْالعُلَ َماء إِّ َّن َّ َ
ومما سبق من التعريفات يمكن القول أن الظاهرة السيكولوجية تشمل السلوك الموضوعي
 Objective behaviorأي النشاطات التي يزاولها الفرد ،والذي يتضمن سلوك الفرد الباطني
الذي ال يمكن إدراكه إال للشخص نفسه ،ويتعذر على اآلخرين مالحظته كالشعور باللذة واأللم
والتفكير والتحليل .كما يعنى بدراسة الظواهر السيكولوجية كاالتجاهات النفسية ،ودوافع اإلنسان
ومشاعره وتصوراته المختلفة .وعلى ذات النسق َّ
فإن علم النفس الديني هو دراسة سلوك اإلنسان
من حيث هو كائن حي متفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر به ويؤثر فيه ،ويتضمن ذلك
النشاطات الذهنية والحركية التي تظهر في تعامل الفرد مع بيئته .وقد
أشار" " Rotter,1872,p14إلي أن اإلفراد ينقسمون إلي قسمين ،هما:
أصحاب التوجه الداخلي  :Internal Orientationوهم الذين يهيمنون علي أنفسهمومصائرهم ،وشعورهم بالمسؤولية االجتماعية.
أصحاب التوجه الخارجي  :External Orientationوهم ال ذين يعتقدون أنهم ال حول لهم والقوة وأن مصائرهم تحت رحمة القدر  ،ويعتقدون أنهم ال يتمتعون بالمسؤولية الكاملة عما يحدث
لهم.
ويقصد من خالل تلك المفاهيم أن هنالك أفرادا ً يعزون نجاحهم إلي مجهوداتهم الداخلية أو
الخارجية التي تحدد سلوك كل فرد في ضوء النظام االجت ماعي الذي يربط حياة كل فرد ،ألن
الدوافع النفسية كثيرا ً ما تميز اإلشاعات الفردية التي تقوم علي أساس بيولوجي نتيجة للخبرة التي
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يكتسبها الفرد تجاه المجتمع  ،أو الغريزة التي يتمتع بها الفرد وسط البيئة التي نشأ فيها ،أو
الطريقة التي تحدد اختبارات الفرد نحو الطا قة السلوكية ويتطلب ذلك عدة متغيرات منها:
 .1الطاقة السلوكية  :Behavioral Energyوهي أمكانية تمييز السلوك في كافة المواقف
المختلفة ،في ضوء االستجابة المباشرة أو غير المباشرة ويشمل هذا السلوك أفعال حركية
وادراكات ،وسلوكيات لفظية وتعبيرية انفعالية  ،Emotional Reactionsوكل هذه األنماط
السلوكية يمكن قياسها ومالحظتها من خالل المالحظة والمشاهدة .
 .2التوقع  : Expectancyوهو التوقع ألنواع معينة من السلوك التي تؤدي إلي إشباع حاجات
الفرد ،وهو احتمال وقوع الحدث.
 .3قيمة التعذير :Reprimand Valueوهي درجة تقدير الفرد لحدوث ظاهرة معينة تؤثر في
اتجاه الفرد أو في نوع السلوك.
ً
 .4الموقف السيكولوجي  : Psychological Situationأي أن الفرد كثيرا ما يتفاعل م ع مظاهر
بيئته الداخلية والخارجية ،ومع خبرته الفردية التي تتمثل في سلوكه واتجاهاته ومعتقداته الدينية.
فالظواهر السيكولوجية قسمان:
أوالً :الظواهر الخارجية :أي النشاطات التي يمكن مالحظتها وتسجيلها وبحثها وتحقيقها :مثل
السلوك الحركي والتعبير اللغوي ،كاإليماءات والكالم والمشي والجري واالبتسام واللعب ...الخ.
فعلم االجتماع الديني يربط بين الظواهر الموضوعية الذي يبين حكم الدين فيه من خال ل
ممارستها وعالجها وفق أحكام مقاصد التشريع اإلسالمي.
ثانياً :الظواهر الداخلية :أي الظواهر والنشاطات التي ال يمكن مالحظتها مثل األلم والخيال
والفكر ،فمن خالل الوقائع الباطنية المتدرجة في حياتنا اليومية نجد أن هنالك حس باطني يطلق
عليه الشعور الداخلي(محمد ،1959،ص.)166
وقد درج بعض الباحثين على الفصل بين الظواهر الداخلية الذاتية؛ والظواهر الخارجية
الموضوعية ،فأطلقوا على الظواهر الداخلية الظواهر النفسية ألنها تتعلق بجانب النفس .أما
الظواهر الخارجية فتسمى بالظواهر الجسمية ألنها تتعلق بجانب الجسم .فالواقع أنه ليس هناك
جانب نفسي إال ويصحبه نشاط جسمي ،وهذا ما نالحظه في حالة االنفعاالت النفسية Self-
 ، emotionsوهى حالة وجدانية داخلية وجسمية خارجية تحدث للكائن الحي عندما تصاحبه
بعض المتغيرات الجسمية في حالة التنفس والنبض القلبي ،واإلفراز الغريزي التي تالزمها
إشارات وجدان ية وعقلية (الطائي ،1958،ص.)19
 .2الظواهر الصحة :إن أغلب أدبيات الطب النفسي السريري ترى أن الدين هو المسؤول األول
عن ظهور األعراض النفسية والعصبية لدى المرضى النفسيين ،وقد اعتبر "فرويد" الدين بمثابة
اضطراب الوسواس القهري الذي أصاب البشرية جمعاء ،بل فسر االعتقادات الدينية بأنها ال تنبع
من التجارب المتراكمة للبشرية ،وليست هي نتاج للتفكير السليم ،بل هي إشباع ألقدم وأقوى وأشد
رغبات الجنس البشري إلحاحاً ،وأيضا ً يرى أن قوة النزعة الدينية تكمن في قوة الرغبة في اشباع
الحاجة الملحة (برينتيس ،2004،ص .)45وقد وافقه في ذلك" ألبرت اليس  "Ellis Albertحين
اعتبر التدين وجها ً من وجوه التفكير االضطراب االنفعالي ،وأن البلسم الشافي من االضطرابات
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االنفـعالية هو أ ّ
ال يكون الفرد متدينـاً ،وأنه كلـما كان الشخص أقل تدينـا ً كلـما كـان أكثر استقامة
من الناحية االنفعالية(باستيد ،دت ،ص .)43وبالرغم من تلك التصورات الخيالية إالّ ّ
أن هنالك
آراء تفيد بأن الدين يمكن أن يكون مفيدا ً للصحة النفسية وأن الدين ال يعني بالضرورة المعاناة من
اضطرابات عصبية ،بل قد يكون عامالً مساعد اً للناس على أن يعيشوا في السلم االجتماعي رغم
قسوة الحياة .فالشخص المتدين جوهريا ً يحمل المعتقدات الدينية في داخله ،ويعيش وفقا ً لهذه
المعتقدات بغض النظر عن الضغوط االجتماعية ،أو الخارجية ،وبغض النظر عن أي نتائج ذاتية
أخرى ،فالتدين الجوهري يمثل درجة أعلى من االلتزام العقلي ،ويتم من خاللها النظر إلى الدين
على أنه هدف أسمى في حد ذا ته؛ حيث تتم ممارسته بتجرد .وعلى هذا األساس يتم التركيز
بصورة أكبر على األخالق واالنضباط والثبات ،وعدم االستجابة للضغوط الخارجية الداعية
لالنحراف(برينتيس ،2004،ص .)45أما الشخص المتدين ظاهريا ً هو ذلك الشخص الذي
يستعمل الدين للوصول إلى منصب أو لتأمين حماية لشخصه أو للتبرير الذاتي أو للحصول على
الحظوة االجتماعية ،وبالتالي فهو يتخذ من الدين وسيلة نفعية مركزة على ذاته .فالصحة النفسية
تُعنى بدراسة االتجاهات النفسية ،ودوافع اإلنسان ومشاعره وتصوراته المختلفة ،أو دراسة سلوك
اإلنسان من حيث هو كائن متفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه؛ ويتأثر به ويؤثر فيه ،ويتضمن
ذلك النشاطات الذهنية والحركية التي تظهر في تعامل الفرد مع بيئته .ويقصد من خالل تلك
المفاهيم أن هنالك أفرادا ً يرجعون نجاحهم إلى مجهوداتهم الداخلية  Extrinsicأو الخارجية
 ، Intrinsicالتي تحدد سلوك كل فرد في النظام االجتماعي ،ألن الدوافع النفسية كثيرا ً ما تميز
اإلشاعات الفردية التي تقوم على أساس بيولوجي نتيجة للخبرة التي يكتسبها الفرد تجاه المجتمع
أو البيئة الطريقة التي تحدد اختبارات الفرد نحو الطاقة السلوكية.
يساهم
 - 09أساليب عالج الظواهر السيكولوجية و التدين أية عالقة
 .1االهتمام بالسمات الشخصية للفرد :هناك عالقة موجبة بين التدين من جهة ،وبين تحمل الفرد
لمسؤوليته الذاتية سواء الداخلية أو الخارجية ،فاألفراد المخلصين في تدينهم يبدون ا هتماما ً أكبر
بالقواعد األخالقية؛ ويقظة الضمير وانسجام األقوال واألفعال ،وهم الذين يشعرون بالسعادة،
والشعور بالمسؤولية وضبط الذات والتسامح والمرونة مقارنة بأولئك الذين ال حاجة لهم
بااللتزامات الدينية .ويتميز المتدينون تدينا ً حقيقيا ً بالقدرة على التعبير عن انفعاالتهم بشكل سليم،
وفي حل بعض المشكالت المجتمعية ،ألنهم يبدون اتجاهــا ً محافظا ً يواف ق سلوكهم العام؛ أما
األفراد الذين ال يدينون بالدين ويطلقون العنان لشهواتهم وغرائزهم النفسية فهم أكثر عرضة
للمشكالت االجتماعية .فالتدين يرتبط بالسمات اإليجابية للشخص ظاهر اً وباطناً ،ويضاف إلى
ذلك ارتباطه بضبط الذات والبعد عن القلق أو أي اضطراب سلوكي يخرج عن التزام الشخص
باالعتقادات الدينية الصحيحة(أنطونيني ،1998،ص.)39
مراقبة االتجاهات النفسية لدى الفرد :االتجاهات النفسية هي حالة من االستعدادات العقلية
يمر بها الفرد ،وتؤثر هذه الحالة على
والعصبية التي تتكون لدى الفرد من خالل التجربة التي ّ
عر فه اسكندر بأنه":
استجابات الفرد لسلوكه إزاء جميع المواقف ) .(Allpoort,1954,p55كما ّ
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

22

علم االجتماع الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية

أ.د أبكر عبد البنات آدم إبراهيم

مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع ذي صفة اجتماعية من حيث تأييده
عرفه بأنه":استعداد عقلي متعلم
للموضوع أو معارضته"(اسكندر ،1960،ص .)295وهنالك من ّ
للسلوك بطريقة ثابتة إزاء موضوع مع ين ،أو مجموعة من الموضوعات" (األشول،1999،
وعرفه ثرستون بقوله ":أنه درجة الشعور اإليجابي أو السلبي المرتبط ببعض
ص،)85
ّ
الموضوعات السيكولوجية").)Maase,1948,p106
لذلك يرى(ألبورت) َّ
أن االتجاه عبارة عن حالة عقلية وعصبية ثابتة ثبوتا ً نسبيا ً ،ويتصف
بالديمومة الن سبية ،فكل شخص في مراحل بلوغه قد يحمل اتجاها ً ايجابيا ً نحو القيم الدينية ،وقد
يتغير سلوكه من موقف إلى آخر حسب الحالة االنفعالية المتغيرة .وبطبيعة الحال ال يمنع من كون
االتجاه ديناميكيا ً متغيرا ً في طبيعته ،ولكن هذا التغير يحدث على المدى الطويل نتيجة لما يقع
على الشخص من مؤثرات داخلية وخارجية نتيجة لتفاعله مع البيئة واالجتماعية والثقافية التي
يعيش فيها(سويف ،1966،ص .)128ومن هنا نستطيع أن نلمس صفة الثبات في االتجاه اذا ما
قورن بحالة االنفعال الذي هو حالة نفسية طارئة .وبما أن االتجاه ليس سلوكا ً في حد ذاته ،ولكنه
حالة يدفع نحو السلوك في بعض األحيان ،ألن السلوك الظاهري لإلنسان قد ال يؤكد ا تجاهه
الحقيقي ،فهنالك العوامل االجتماعية قد تجعل الشخص يحجم عن التعبير الصريح عن ا تجاهه
الحقيقي إزاء الموضوعات الشائكة (كينغ ،2005،ص .)33وخالصة القولَّ ،
فإن مفهوم السلوك
هو بمثابة دوافع ال شعورية خفية ال يدل داللة قاطعة على قدرة اإلنسان في التمييز بين االتجاه
والعاطفة .أما االتجاه أكثر عمومية وشموالً ،ألنها تشمل عدة جوانب عقلية ومعرفية وإدراكية،
بينما العاطفة تقتصر على الجانب الوجداني واالنفعالي.
الخاتمة
ّ
أكدت الدراسة أن لعلم االج تماع الديني عالقة وثيقة بالظواهر النفسية الداخلية والخارجية التي
تنظم ممارسات اإلنسان في الحياة ،لذلك وضعت األديان السماوية قواعد ونظم وتعاليم لضبط
القيم الدينية واالجتماعية لتحقيق وظيفة الخلق على هذه البسيطة .لهذا َّ
فإن علم االجتماع الديني
يعبّر عن قيم ال دين في تلبية الحاجات االجتماعية والنفسية والثقافية والفكرية ،ألجل المحافظة على
وحدة تماسك المجتمع البشري .وعليه َّ
فإن مكانة علم االجتماع الديني ترتبط بالمعارف الدينية
للتميز بين الظواهر الدينية الداخلية والخارجية التي توضح العالقة بين قوى الدين والقوى
البشرية .كذلك اهتم علم االجتماع الديني بالظواهر الدينية لإلجابة عن األسئلة حول وظيفة الدين
في الحياة ،وذلك بتتبع التطور الثقافي للظاهرة الدينية .فالدراسة االجتماعية للدين هي بمثابة
البحث عن أساليب عالج الظواهر السيكولوجية.
التوصيات
 .1إنشاء مراكز تُعنى بدراسة الواقع االجتماعي الديني لمجابهة التحديات الماثلة اليوم.
 .2تجديد الخطاب االجتماعي الديني.
 .3وضع مناهج تعليمية ت ُعنى بعلم االجتماع الديني في كافة المراحل الدراسية.
قائمة المراجع:
.1القرآن الكريم
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حدود اإلمكانيات البشرية والمالية لمؤسسة الجماعة الترابية وانعكاساتها على
التنمية المحلية :حالة جماعتي الصفصاف وسيدي الكامل
أ .جمال نصير ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،المغرب.
أ .طريق كويسي ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،المغرب.
The limits of human and financial capacities of the
territorial community establishment and its implications
for local development: The communes of Sefsaf and Sidi Al
Kamel as a case study
Jamal Nasyr, Ph.D. Student, Ibn Tofail University, Kenitra-Marocco.
Tarik Couissi, Ph.D. Student, Ibn Tofail University, KenitraMarocco.
ملخص :تهدف مؤسسة الجماعة الترابية بصفة أساسية إلى تحقيق التنمية المحلية وتدبير شؤون
المواطنين ،وذلك بمقتضى االختصاصات والصالحيات الهامة التي خولها لها القانون التنظيمي
رقم  113.14المتعلق بالجماعات .ويستوجب القيام بهذا الدور توفير الموارد البشرية والمالية
ا لالزمة لذلك .لكن ،هل اإلمكانيات التي تتوفر عليها مؤسستي جماعتي الصفصاف وسيدي الكامل
قادرة على أداء وظيفتهما التنموية؟
الكلمات المفتاحية :الجماعة الترابية ،التنمية المحلية ،القانون التنظيمي ،الموارد البشرية
والمالية ،مؤسستي جماعتي الصفصاف وسيدي الكامل.
Abstract: The establishment of territorial community aims essentially to
realize local development and managing citizens' affairs, according to the
important competences and prerogatives conferred on it by the
organizational Law N° 113.14 related to the Territorial Communities. In
order to fulfill this role, it is compulsory to provide the necessary human
and financial resources However, are the resources provided for the
establishments of the community of Sefsaf and Sidi Al Kamel enable
?them to perform their developmental functions
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Sefsaf and Sidi Al Kamel.
 .1مقدمة:
تشكل الجماعة الترابية اليوم أبرز فاعل في التنمية المحلية ،وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون
العام ،تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري (القانون التنظيمي رقم 113.14
المتعلق بالجماعات .) 2015 ،وتمثل أداة ضرورية للتنمية في ظل دولة غير قادرة على لعب دور
القوة الدافعة لالقتصاد ،بسبب التقلبات والتحوالت االقتصادية التي شهدها المغرب منذ ثمانينات
القرن الماضي ،حيث راجعت الدولة سياستها المتعلقة بالشؤون االقتصادية وقضايا التنمية،
وجعلت من الجماعة أساس كل إقالع اقتصادي (بوهالل عبد السالم ،2006/2005 ،ص ،)224
وأداة سياسية فعالة في إرساء الديمقراطية المحلية.
والجما عات الترابية بهذا المعنى ال تعني فقط الالمركزية والحرية في التسيير والتدبير المالي ،بل
أيضا المنافسة والقدرة على الخلق واإلبداع في إدارة الشؤون العامة المحلية من خالل العمل على
تنمية المتاح من الموارد وتعبئة األفراد ،وذلك بالعمل على توسيع المشاركة المحلية ومزيد من
المسؤولية في إدارة الشأن اليومي المحلي ،والتوجيه المتعدد القطاعات ،وإنعاش وتحريك
األنشطة التي تخلق مناصب الشغل (شنفار عبد هللا ،2015 ،ص  ،)72وتحسين ظروف عيش
السكان.
كما تمارس الجماعات الترابية ضمن االختصاصات والصالحيات المخولة لها في إطار القانون
التنظيمي رقم  113.14مجموعة من القضايا المرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئة
والتعمير وإعداد التراب والتعاون والشراكة.
غير أن تفعيل دور الجماعات الترابية في التنمية ال يتطلب فقط توفير اإلطار القانوني ،بل يجب
أن تتوفر هذه الجماعات على عدة شروط لكي تضطلع بمهامها بشكل أفضل ،وتتجلى أبرز هذه
الشروط في توفير الوسائل البشرية والمادية الالزمة في أي بناء تنموي.
توطين مجال الدراسة:
تعتبر الجماعتان الترابيتان "الصفصاف وسيدي الكامل" من الجماعات الحديثة العهد .أحدثتا
بموجب التقسيم اإلداري لسنة  1992الذي عرفه المغرب في إطار تدعيم الالمركزية (الجريدة
الرسمية عدد  4181بتاريخ  16دجنبر )1992؛ حيث انبثقت الجماعة األولى عن الجماعة األم
الحوافات ،في حين تفرعت الثانية عن جماعة دار الكداري.
تقعان جغرافيا ضمن قلب سهل الغرب (خريطة رقم  .)1وتنتميان إداريا إلى جهة الرباط سال
القنيطرة ،إقليم سيدي قاسم .تندرج جماعة الصفصاف ضمن دائرة الغرب بني مالك ،قيادة
الصفصاف .في حين تندرج جماعة سيدي الكامل ضمن دائرة بهت ،قيادة مختار .ويبلغ عدد
سكانهما حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى سنة  2014حوالي  55274نسمة (جماعة
الصفصاف 25075 :نسمة ،وجماعة سيدي الكامل  30199نسمة) ،مكونة من  8907أسرة
(جماعة الصفصاف 4081 :أسرة ،وجماعة سيدي الكامل  4826أسرة) ،وموزعة على 53
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دوارا .وتحتالن مساحة تناهز  270كلم( 2جماعة الصفصاف 120 :كلم ،2وجماعة سيدي الكامل:
 150كلم )2حسب المخططين الجماعيين للتنمية لجماعتي الصفصاف وسيدي الكامل -2011
.2016
خريطة رقم  :1توطين مجال الدراسة

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين أساسيين:
 أوال :تشخيص أهم االختصاصات والصالحيات التي خولها القانون التنظيمي رقم 14.113للجماعات الترابية.
 ثانيا :رصد اإلمكانيات البشرية والمالية التي تتوفر عليها مؤسستي جماعتي الصفصاف وسيديالكامل وانعكاساتها على مستوى التنمية المحلية.
اإلشكالية:
يقوم تدبير الشأن المحلي للجماعات الترابية على ما تتوفر عليه مؤسساتها من اختصاصات
وصالحيات وإمكانيات بشرية ومالية .ومن هنا نطرح التساؤلين التاليين:
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 إ لى أي حد تساهم الجماعات الترابية في التنمية المحلية على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات؟
 هل اإلمكانيات البشرية والمالية المتاحة للجماعتين المدروستين قادرة على تنفيذ وظيفتيهماكفاعل أساسي في مسلسل التنمية المحلية؟
الفرضيات:
 خول المشرع المغربي للجماعات الترابية مجموعة من الصالحيات واالختصاصات الهامة فيمجال التنمية المحلية على ضوء القانون التنظيمي .113.14
 تتوفر مؤسستي جماعتي الصفصاف وسيدي الكامل على إمكانيات بشرية ومالية هزيلة غيرقادرة على النهوض بالتنمية المحلية وتلبية حاجيات الساكنة.
 الرفع من اإلمكانيات المالية والبشرية للجماعات الترابية وتأهيلها من شأنه أن يحسن منمستوى أداء هذه الجماعات وينهض بمستوى التنمية المحلية بالمجال.
المنهجية المعتمدة:
لمعالجة إشكالية هذه الدراسة اعتمدنا على البحث الببليوغرافي والوثائقي واإلحصائي .باإلضافة
إلى العمل الميداني الذي شمل عينة مكونة من  218أسرة ،من أصل  6768أسرة ،وعلى أساس
عينة تتكون من  %20من مجموع أسر أربعة دواوير ،تم اختيارها وفق مجموعة من االعتبارات
االقتصادية واالجتماعية والمجالية.
 . 2التنمية المحلية والقانوني التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات
خول المشرع المغربي للجماعات الترابية مجموعة من الصالحيات واالختصاصات الهامة لكي
تضطلع بمهمتها التنموية ،منها ما هو ذاتي ،ومنها ما هو مشترك مع الدولة ،ومنها ما هو منقول
إليها من طرف هذه األخيرة (القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات.)2015 ،
تتجلى أهم االختصاصات الذاتية في:
برنامج عمل الجماعة:
 وضع برنامج عمل الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها ،يحدد األعمال التنموية المقررإنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خالل مدة ست سنوات ،وفق منهج تشاركي ،يتضمن
تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها.
المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية:
توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،النقل العمومي الحضري ،اإلنارة العمومية ،التطهيرالسائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.
تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية ونقلها إلى المطارح ومعالجتهاوتثمينها.
نقل المرضى والجرحى واألموات والدفن ،وإحداث وصيانة المقابر.إحداث األسواق الجماعية ،أماكن بيع الحبوب ،المحطات الطرقية لنقل المسافرين ،أسواق بيعالسمك بالجملة.
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التعمير وإعداد التراب:
السهر على احترام الضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئةوالتنمية وكل الوثائق األخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية وفتح مناطق جديدة للتعمير تحدد بقانون.تتجلى أهم االختصاصات المشتركة ما بين الجماعة والدولة في:
تنمية االقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق لألنشطة االقتصادية وتحسينظروف عمل المقاوالت .ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز األعمال التالية:
إحداث دور الشباب ،الحضانة ،رياض األطفال ،المراكز النسوية ،العمل الخيري ومأوىالعجزة ،مراكز الترفيه.
إحداث المركبات الثقافية ،المكتبات الجماعية ،المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية،المركبات الرياضية.
صيانة مدارس التعليم األساسي ،المستوصفات الصحية ،الطرق الوطنية العابرة في النفوذالترابي للجماعة ،الطرق والمسالك الجماعية.
تأهيل وتثمين المعالم السياحية والمواقع التاريخية ،والمحافظة على البيئة.تتجلى أهم االختصاصات المنقولة من طرف الدولة في:
حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.إحداث وصيانة المنشات والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.باإلضافة إلى هذه االختصاصات ،هناك مجموعة من الصالحيات التي خولها المشرع المغربي
لمجلس الجماعة في الباب األول من القسم الثالث من القانون رقم  113.14السالف الذكر ،وتشمل
مجموعة من القضايا المرتبطة بالمالية والجبايات واألمالك الجماعية والمرافق والتجهيزات
العمومية المحلية والتنمية االقتصادية واالجتماعية والتعمير والبناء وإعداد التراب والتعاون
والشراكة.
لكن الظاهر أن التنمية ال تتحقق فقط بمنح االختصاصات والصالحيات للجماعات الترابية ،بل بما
هو متاح لها من إمكانيات مادية وكفاءات بشرية .وعلى ضوء هذا نتساءل مرة أخرى :كيف يمكن
لمؤسستي جماعتي الصفصاف وسيدي الكامل أن تقوما بكل هذه االختصاصات والصالحيات في
ظل ما هو متاح لهما من إمكانيات؟
 . 3الموارد البشرية لجماعتي الصفصاف وسيدي الكامل
تشكل الموارد البشرية الركيزة األ ساسية في تحقيق التنمية بمختلف تجلياتها (االقتصادية،
االجتماعية ،الثقافية .)...وتتوفر الجماعتان المدروستان على نوعين من الموارد البشرية :الطاقم
اإلداري والتقني ،والمنتخبين الجماعيين.
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 .1.3مستوى التأطير اإلداري والتقني
تمثل الموارد البشرية ذات الشأن اإلداري والتقني إحدى الدعامات األساسية إلنجاح أي مشروع
تنموي .لذلك ،فإن إشكالية تدبير وتأهيل هذه الموارد يعتبر عنصرا مهما في فهم واستيعاب
خصوصيات المجال وتحديد متطلبات سكانه التنموية.
الجدول رقم  :1توزيع الموارد البشرية حسب اإلطار بجماعتي الصفصاف وسيدي الكامل
جماعة سيدي الكامل
جماعة الصفصاف
األطر

العدد

%

األطر

العدد

%

تقنيون

2

16,6

إداريون

11

61,1

أطر عليا

2

16,6

إعالميون

1

5,5

أطر متوسطة

2

16,6

تقنيون

1

5,5

مساعدين تقنيين

8

57,1

مستخدمون

5

27,7

المجموع

14

100

المجموع

18

100

المصدر :المخطط الجماعي للتنمية لجماعة سيدي الكامل .2016 -2011
 -المدير العام للمصالح بجماعة الصفصاف .2016

انطالقا من معطيات الجدول نسجل مالحظتين أساسيتين:
المالحظة األولى :يشتغل بالجماعتين المدروستين  32موظفا ،موزعة على  14موظفا بجماعة
الصفصاف و 18موظفا بجماعة سيدي الكامل .يطغى على الجماعة األولى المساعدون التقنيون
بنسبة  . %57,1في حين يطغى على الجماعة الثانية اإلداريون بنسبة .%61,1
المالحظة الثانية :إن معدل التأطير لمجموع الساكنة المحلية حسب إحصاء  2014لم يتعد موظفا
واحدا لكل  1726.4نسمة ،وهو معدل ضعيف ال يرقى إلى تحقيق رهانات التنمية المحلية .ويتأكد
هذا الضعف كذلك في تمثيلية األطر العليا التي ال تتعدى أطرين بجماعة الصفصاف ،وغيابهم
التام بجماعة سيدي الكامل.
وعلى أساس هاتين المالحظتين ،ونظرا للدور الفعال للموارد البشرية في أي تقدم أو تحول
سوسيو-اقتصادي ،فإنه يتعين على الجماعتين الرفع من مواردهما البشرية والحرص على ضمان
تكوينهم ،وتمكينهم من مواكبة التكنولوجية الحديثة بغية النهوض بالمسؤوليات الملقاة على
عاتقهم ،خاصة تلك المتعلقة بإعداد وتهيئة المجال المحلي.
 .2.3المستوى التعليمي ألعضاء المجلس الجماعي
يتوقف نجاح مهام الجماعات الترابية على ما هو متوفر لها من عنصر بشري مؤهل؛ فكلما كان
المنتخبون مؤهلون كلما كانت نتائج أدائهم التنموي أحسن والعكس صحيح .وبالتالي ال يمكن ألي
جماعة ترابية أن تنجح إال باالعتماد على العنصر البشري ذو الكفاءة والتكوين الالزمين في أي
بناء تنموي محلي.
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الجدول رقم  :2توزيع أعضاء المجلسين الجماعيين الصفصاف وسيدي الكامل حسب مستواهم الدراسي
جماعة سيدي الكامل
جماعة الصفصاف
المستوى التعليمي
العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

بدون مستوى

3

10,34

6

20,69

االبتدائي

7

24,14

9

31,04

اإلعدادي ،الثانوي

16

55,18

11

37,93

العالي

3

10,34

3

10,34

المجموع

29

100

29

100

المصدر :المدير العام للمصالح بجماعة سيدي الكامل .2017
 -المدير العام للمصالح بجماعة الصفصاف .2016

المالحظ أن االنتخابات الجماعية لسنة  2015لم تفرز مجالس جماعية ذات مستوى علمي قادر
على المساهمة بشكل فعال في مسلسل التنمية المحلية .ومرد هذا ناتج باألساس إلى أن %34,10
من أعضاء جماعة الصفصاف و %20,69من أعضاء مجلس جماعة سيدي الكامل ال يتوفرون
على أي مستوى تعليمي .كما أن  %24,14من أعضاء جماعة الصفصاف و %31,04من
أعضاء جماعة سيدي الكامل ال يتعدى مستواهم الدراسي المستوى االبتدائي.
أما أعضاء المجلسين اللذين يتراوح مستواهم الدراسي ما بين اإلعدادي والثانوي فيمثلون على
التوالي %55,18 :بجماعة الصفصاف و %37,93بجماعة وسيدي الكامل .في حين تصل نسبة
األعضاء الذين لهم مستوى التعليم العالي فقط إلى  %10,34بكل جماعة على حدة.
هكذا يتضح أن المستوى التعليمي ألعضاء المجلسين الجماعيين يتسم بالضعف والمحدودية،
الشيء الذي يجعلهم غير قادرين على ممارسة الكثير من اختصاصاتهم وتفويت الفرصة على
الجماعتين الترابيتين من لعب دورهما التنشيطي والتنموي ،مما يشكل حجر عثرة أمام النهوض
بأوضاع السكان وتحقيق متطلباتهم التنموية.
وفي ظل هذا الوضع الموجود ،ليس بالجماعتين فحسب ،بل بمعظم الجماعات الترابية بالمغرب،
فقد أصبح األمر يستدعي من الدولة إحداث مراكز جهوية أو إقليمية متخصصة في تكوين وتأهيل
المنتخب ،وهنا ال يعني تلقينه دروسا تجعل منه رجال تقنيا ،ولو أن بعض مجاالت التكوين ال
تخ لو من طابع تقني مثل المصالح اإلدارية للمالية والتعمير ،بل إن تكوين المنتخبين هو إكسابهم
معارف جديدة تناسب المهام التي يمارسونها داخل المجلس الجماعي وحتى اإلقليمي أو الجهوي،
واكتساب مؤهالت في الميادين المختلفة التي يكتشفونها أثناء الممارسة والتي لم يكونوا يعرفونها
من قبل ،وذلك بالقدر الذي يسمح للمنتخب بحسن إدراك نتائج االختيارات االستراتيجية التي
يتخذها وفهم اللغة التقنية المستعملة من طرف الموظفين التقنيين المكلفين بالتنفيذ (حارسي عبد
هللا ،2001 ،ص .)106
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 .3.3توزيع أعضاء المجلس حسب البنية السوسيو -مهنية
إذ ا كان تقييم المستوى الدراسي مهما بالنسبة للمجالس المنتخبة ،فإن التنوع على مستوى التكوين
والمهن والمهارات والوظائف ،أصبح أمرا بالغ األهمية في الوقت الراهن؛ ألن التنمية الشمولية
تتطلب إشراك جميع فئات المجتمع في اقتراح المشاريع لضمان انخراط الجميع في إنجازها
وإنجاحها لتحقيق األهداف المرجوة منها بنسب عالية (موساوي امحمد ،2006/2005 ،ص
 .)326وتسمح دراسة الوظيفة السوسيو -مهنية لألعضاء المنتخبين بمعرفة التشكيالت
االجتماعية المهيمنة على المجلسين الجماعيين المسند إليهما مسؤولية تسيير وتدبير الشأن
المحلي.
الجدول رقم  :3توزيع أعضاء المجلس حسب البنية السوسيو -مهنية بالجماعتين
جماعة سيدي الكامل
جماعة الصفصاف
المهنة
العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

فالحون

9

31,03

19

65,52

موظفون

4

13,79

0

0

عمال

9

31,03

3

10,35

متقاعدون

3

10,35

2

6,89

بدون

4

13,79

3

10,35

مهنيون

0

0

2

6,86

المجموع

29

100

29

100

المصدر :المدير العام للمصالح بجماعة سيدي الكامل .2017
 -المدير العام للمصالح بجماعة الصفصاف .2016

المالحظ أن هناك تنوعا على مستوى مهن ممثلي المجالس الجماعية ،مما يعكس عمق التحوالت
التي طرأت على المستوى السوسيو -مهني بالمجال .فرغم أهمية الفالحين الذين ال زالوا يشكلون
األغلبية في صفوف مجلسي الجماعتين ،فإنهم تراجعوا لصالح مهن أخرى (عمال ،مهنيون،
موظفون .)...هكذا ،نجد أن تشكيلة مجلس جماعة سيدي الكامل يشكل فيها الفالحون نسبة
 ،%65,52يليهم من حيث األهمية كل من العمال ( )%10,35واألعضاء بدون أي مهنة
( .) %10,35أما تشكيلة مجلس جماعة الصفصاف فيهيمن عليها فئتي العمال والفالحون بنسبة
 ، %62,06مع تسجيل حضور بعض المهن األخرى ذات الطابع غير الفالحي ،كفئة الموظفين
والمهنيين.
هذا التنوع على مستوى تشكيلة مجلسي الجماعتين ال يعني أنهم يمتلكون اتخاذ صنع القرارات
التي تجعل منهم عنصرا فعاال ومبادرا في اقتراح البرامج والمشاريع التنموية ،بل غالبا ما تقتصر
مهامهم في مستوى التسيير وإنجاز بعض المشاريع التنموية التي تفتقد إلى العمق االستراتيجي.
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لذلك فالمستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم  ،113.14سواء على مستوى أهمية
الصالحيات أو االختصاصات للمجالس الجماعية ،أصبحت تستدعي تأهيل هذه المجالس وتعزيز
قدرات المنتخبين المهنية والمعرفية لمواكبة التحوالت والتسريع من وتيرة التنمية.
 .4.3التركيبة السياسية للمجلسين الجماعيين
إن التدبير الفعلي للشأن العام المحلي بمفهومه الشمولي ال يمكن أن يكون إال بواسطة منتخبين
يمثلون السكان (العماري جمال ،2012 ،ص  .)54وقد أفرزت االنتخابات الجماعية لسنة 2015
بمجال الدراسة مجلسين جماعيين متعددي االنتماء السياسي ،برزت خاللها  -باإلضافة إلى
األحزاب التقليدية  -أحزاب أخرى كحزب البيئة والتنمية المستدامة واألصالة والمعاصرة .ويظهر
الجدول التالي بنية المجلسين التي تتوزع على أربعة أحزاب سياسية بجماعة الصفصاف وخمسة
أحزاب سياسية بجماعة سيدي الكامل.
الجدول رقم  : 4االنتماء السياسي ألعضاء المجلس الجماعي لكل من جماعة الصفصاف وسيدي الكامل
جماعة سيدي الكامل
جماعة الصفصاف
االنتماء السياسي (حزب)
عدد المقاعد

النسبة %

عدد المقاعد

النسبة%

االستقالل

17

58,62

-

-

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

2

6,90

6

20,69

البيئة والتنمية المستدامة

9

31,03

9

31,03

العهد الديمقراطي

1

3,45

-

-

العدالة والتنمية

-

-

9

31,03

التجمع الوطني لألحرار

-

-

4

13,80

األصالة والمعاصرة

-

-

1

3,45

المجموع

29

100

29

100

المصدر :المخطط الجماعي للتنمية لجماعة سيدي الكامل  - .2016 -2011المدير العام للمصالح بجماعة
الصفصاف .2016

تثير معطيات الجدول المالحظات التالية:
جماعة الصفصاف :يت وزع االنتماء السياسي ألعضاء مجلسها على أربعة أحزاب سياسية هي:
االستقالل ،االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،البيئة والتنمية المستدامة ،ثم العهد الديمقراطي.
وتتشكل أغلبية أعضاء مجلسها من حزب االستقالل بـمجموع  17مقعدا من أصل  29مقعد؛ أي
بنسبة  %58,62من مجموع المقاعد الموجودة ،الشيء الذي سمح لهذا الحزب بتشكيل األغلبية
والفوز برئاسة مجلس الجماعة.
جماعة سيدي الكامل :يتوزع االنتماء السياسي ألعضاء مجلسها على خمسة أحزاب سياسية،
هي :البيئة والتنمية المستدامة ،العدالة والتنمية ،االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،التجمع
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الوطني لألحرار ،واألصالة والمعاصرة .وتتشكل أغلبية مجلس هذه الجماعة من حزب البيئة
والتنمية المستدامة والتجمع الوطني لألحرار واألصالة والمعاصرة ،وذلك بمجموع  14مقعدا من
أصل 29؛ أي بنسبة  %48,28من مجموع المقاعد ،ورغم ذلك تمكنت هذه األحزاب من
حصولها على األغلبية عن طريق استقطاب عضو من حزب العدالة والتنمية .الشيء الذي يؤكد
أن بعض األعضاء ال عالقة لهم بمبادئ األحزاب التي ينتمون إليها.
وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن عملية التصويت في االنتخابات بالجماعتين ال تقوم على برنامج
المرشح أو انتمائه السياسي ،بقدر ما ترتبط بالمرشح ذاته ،إما لقرابة أو نفوذ ،وهو ما المسناه
عند قيامنا بالبحث الميداني.
 . 1.4.3موقف أرباب األسر من التصويت في االنتخابات
لعبت السيطرة االستعمارية السياسية واالقتصادية للمغرب دورا رئيسيا في ظهور الحركة
الوطنية وجيش التحرير المناهضين لهذا االستعمار ،واللذين شكال لبنة أولى في بناء األحزاب
السياسية .وقد شكل النظام األبوي لألسرة المغربية في هذه المرحلة دورا مهما في حسم الصراع
االنتخابي بين هذه األحزاب؛ إذ بمجرد انتماء رب األسرة لحزب معين ،فهذا يعني أن كل مكونات
أفراد األسرة ينتمون  -بشكل بديهي -لنفس التوجه .غير أن العقود األخيرة شكلت منعطفا حاسما
مع هذا التوجه القديم؛ حيث أصبح األبناء -بالرغم من ضعف انتمائهم ونفورهم من العمل
السياسي -يختارون أحزابهم السياسية بمفردهم دون تدخل سلطة اآلباء في هذا االختيار.
والظاهر أن االنتخابات في الجماعتين ال تقوم على البرنامج الحزبي بقدر ما ترتبط بالمرشح ذاته.
وما يؤكد هذه الخاصية هو أن  %65,14من المستجوبين يصوتون لصالح المرشح بدعوى أنه
ينتمي إلى نفس الدوار الذي يوجد بنفوذهم الترابي ،وال يهمهم في هذه الحالة الحزب الذي ينتمي
إليه وال البرنامج الذي يصوتون عليه .ومن هنا يتضح أن منطق االنتماءات القبلية ال زال حاضرا
بقوة في بعض األذهان ،خاصة لدى الشيوخ ،الشيء الذي يعني أن البنية القبلية سرعان ما تستعيد
بعض مالمحها في مثل هذه المناسبات.
الجدول رقم  : 5موقف أرباب األسر بالدواوير المدروسة من التصويت في االنتخابات
مواقف أرباب األسر من التصويت في
الدواوير المدروسة
االنتخابات
العدد
العتامنة
الكدادرة
اوالد نصر
اوالد يوسف

المجموع
%

الذين يصوتون على الحزب

8

1

4

3

16

7,34

الذين يصوتون على المرشح

59

14

26

43

142

65,14

الذين يصوتون على برنامج المرشح

21

13

3

00

37

16,97

الذين ال يصوتون

5

7

2

9

23

10,55

المجموع

93

35

35

55

218

100

المصدر :البحث الميداني ،يوليوز وغشت.2015 ،
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أما الذين يصوتون لصالح برنامج المرشح فيمثلون  .%16,97في حين الذين يهمهم الحزب ال
يمثلون سوى  ،%7,34و %10,55من الذين ال يصوتون .وهذا إن دل على شيء ،فإنما يدل على
غياب الثقافة الحزبية في صفوف السكان وعدم تتبعهم للشأن السياسي.
لذلك فإن الجماعتين في أمس الحاجة إلى نخب سياسية نزيهة قادرة على امتالك مشروع مجتمعي
تنموي قابل للتنفيذ ،يجيب عن جميع اإلشكاالت التنموية المطروحة ويلتزم بمبدأ العدالة
والديمقراطية التشاركية.
 .2.4.3موقف سلبي للسكان من ممثليهم
تعد األحزاب السياسية إحدى أهم الفاعلين المتدخلين في تحقيق التنمية المحلية ،إال أن تواجدها
بالمجال ال يعني بالضرورة تحسين وتدبير الشأن المحلي ،ذلك أن معظم ممثلوها ال يتوفرون على
وعي سياسي يؤهلهم لتنفيذ برامجهم التنموية ،بل غالبا ما يبقى نشاطهم نشاطا ظرفيا ،مرتبطا
بقرب الحمالت االنتخابية ،وهذا ما يعطي انطباعا سلبيا للسكان اتجاههم.
الجماعة

الدوار

الصفصاف

الجدول رقم  :6موقف أرباب األسر من المنتخبين
موقف سلبي
موقف ايجابي
عدد
األسر
%
العدد
%
العدد

موقف مزدوج
العدد

%

اوالد يوسف

93

1

1,07

75

80,65

17

18,28

اوالد نصر

35

0

0

26

74,29

9

25,71

128

1

0,78

101

78,91

26

20,31

الكدادرة

35

2

5,71

29

82,86

4

11,43

العتامنة

55

3

5,46

42

76,36

10

18,18

المجموع الجزئي

90

5

5,55

71

78,89

14

15,56

المجموع الكلي

218

6

2,75

172

78,90

40

18,35

المجموع الجزئي
سيدي الكامل

المصدر :البحث الميداني ،يوليوز وغشت.2015 ،

يتضح أن هناك نظرة سلبية واضحة لدى أرباب األسر عن ممثليهم المنتخبين؛ ذلك أن من بين
 218مستجوب ،نجد منهم  172عبروا عن موقف سلبي من ممثليهم ،أي ما يمثل  %78,90من
المستجوبين .وتتجلى هذه السلبية  -حسب نفس المستجوبين -في أن المنتخبين بعد العملية
االنتخابية يخدمون فقط مصالحهم الشخصية ومصلحة أوالدهم ،وال يعيرون أي اهتمام لمصلحة
الجماعة وهموم المواطنين وتطلعاتهم .يقول الدكتور عبد هللا شنفار في هذا الصدد "غالبا ما نجد
انعدام عنصر الثقة بين السكان والمنتخب الجماعي؛ حيث يعتبرون أنه مجرد وصولي أو
انتهازي من أجل الوصول إلى مركز القرار .مما يولد ردود فعل متفاوتة تتخذ أحيانا صورة
القطيعة وانعدام التواصل بين األطراف .مما يؤثر سلبا على تدبير الشأن المحلي" (شنفار عبد
هللا ،2015 ،ص .)117
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هكذا يتضح من خالل دراستنا للموارد البشرية ذات الشأن اإلداري والتقني وألعضاء المجلسين
الجماعيين عبر انتماءاتهم السياسية ووضعيتهم التعليمية والسوسيو-مهنية وموقف أرباب األسر
اتجاههم ،أنهم غير مؤهلين بما فيه الكفاية لتلبية حاجيات السكان والنهوض بتنمية المجال المحلي
واالرتقاء به إلى وضع أفضل.
 . 4تفاوت اإلمكانيات المالية المتاحة بالجماعتين
تعتبر الميزانية المحلية األداة الرئيسية التي تعتمد عليها المجالس المنتخبة في االضطالع بالمهام
الموكولة إليها (لحرش كريم ،2017 ،ص  .)162وحتى يتسنى للجماعتين المدروستين أن
تصبحا قطبا للتنمية وأن تل عبا دور الشريك االستراتيجي للدولة والقطاع الخاص في تحقيق
رهانات التنمية البد لهما وأن يتوفرا ،باإلضافة إلى الموارد البشرية الكفأة ،على الموارد المالية
الالزمة لضمان هذه الرهانات وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين .ولدراسة ميزانية هاتين
الجماعتين سنتطرق لل شقين المكونين لها ،ويتعلق األمر بالمداخيل (ما يتم تحصيله) والنفقات (ما
يتم صرفه).
 .1.4ميزانية جماعة الصفصاف
السنوات

الجدول رقم  :7تطور مداخيل جماعة الصفصاف ما بين  2010و2016
الضريبة على القيمة المضافة
المداخيل الذاتية
مجموع المداخيل

مداخيل أخرى

القيمة بالدرهم

%

القيمة بالدرهم

%

القيمة بالدرهم

%

2010

6027364.74

49716.90

0,82

5697000.00

94,52

280647.84

4,66

2011

6572570.47

62012.11

0,94

5982000.00

91,02

528558.36

8,04

2012

6882748.89

70438.86

1,02

6401000.00

93

411310.03

5,98

2013

7989699.77

148226.96

1,85

7361000.00

92,13

480472.81

5,85

2014

8413748.77

72133.69

0,86

7876000.00

93,61

465615.08

5,53

2015

8601653.99

92996.45

1,08

7955000.00

92,48

553657.54

6,44

2016

8455258.00

52680.00

0,62

7955000.00

94,08

447578.00

5,3

المصدر :جماعة الصفصاف .2016

ا لمالحظ أن نسبة المداخيل الذاتية من مجموع الميزانية العامة للجماعة هزيلة جدا ،وتتأرجح من
سنة ألخرى ،وال تتجاوز  .%1,85وتتشكل من رسوم التصديق واإلمضاء واإلشهاد بالتطابق،
ورسوم الحالة المدنية ،وضريبة التجارة ،ومداخيل السوق األسبوعي (سوق األحد) الذي وصلت
عائداته سنة  2016إلى  260000درهم ،ومقهى في حوزة الجماعة ،والضريبة المفروضة على
األمالك..إلخ .وتعتبر هذه الضرائب ضعيفة المردودية .في حين تشكل الضريبة على القيمة
المضافة ( )T.V.Aأهم مورد مالي بالجماعة بنسبة تفوق  ،%91ومداخيل أخرى غير محددة ال
تتعدى نسبتها  .%8,04الشيء الذي يجعل من الميزانية الذاتية للجماعة ضعيفة أمام إنجاز
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المشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة المحلية ،وبالتالي فهي تحد من نجاح التجربة الجماعية في
مجال التنمية المحلية.
نسجل كذلك أن ميزانية الجماعة عرفت فائضا خالل سنتي  2010و ،2011وبلغت قيمة هذا
الفائض على التوالي  1392747,84درهم و 1990476,5درهم .إال أن هذه الميزانية بدأت منذ
سنة  2012إلى سنة  2015تعرف عجزا ،إذ انتقلت خالل هذه الفترة المذكورة من
 -2911431,72درهم إلى  -6274958,14درهم.
المبيان رقم  :1توزيع ميزانية جماعة الصفصاف حسب أوجه استعمالها
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المصدر :جماعة الصفصاف .2016
يتضح من خالل المبيان رقم  1أن أوجه استعمال الميزانيةة يعةرف ارتفاعةا فةي مصةاريف التسةيير
على حساب مصةاريف التجهيةز .تصةل بةاألولى إلةى معةدل  ،%62,81فةي حةين ال تتعةدى بالثانيةة
معةةدل  . %37,19وهةةو جةةزء ضةةئيل جةةدا ال يةةنعكس بالكيفيةةة المطلوبةةة علةةى التنميةةة االقتصةةادية
واالجتماعية بالجماعة.
 . 2.4ميزانية جماعة سيدي الكامل
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السنوات

الجدول رقم  :8تطور مداخيل جماعة سيدي الكامل ما بين  2012و2017
الضريبة على القيمة المضافة
المداخيل الذاتية
مجموع المداخيل
القيمة بالدرهم

%

القيمة بالدرهم

%

2012

6959315.41

152315.41

2,19

6807000.00

97,81

2013

8018154.00

190154.00

2,37

7828000.00

97,63

2014

8113694.80

285694.80

3,52

7828000.00

96,48

2015

8735475.00

275475.00

3,15

8460000.00

96,85

2016

8746541.00

286541.00

3,28

8460000.00

96,72

2017

8798080.00

338080.00

3,84

8460000.00

96,16

المصدر :جماعة سيدي الكامل .2017

الظاهر أن الميزانية العامة للجماعة في تطور مستمر سنة بعد أخرى .لكن مساهمة المداخيل
الذاتية في هذه الميزانية تبقى محدودة ،ال تتجاوز  .%3,84وتتشكل من رسوم التصديق
واإلمضاء واإلشهاد بالتطابق ،ورسوم الحالة المدنية ،وكراء المحالت التجارية ،ومداخيل السوق
األسبوعي (سوق األربعاء) الذي وصلت عائداته سنة  2016إلى  100000درهم ،والضريبة
المفروضة على األمالك ورخص البناء..إلخ .وتعتبر هذه الضرائب ضعيفة المردودية .في حين
تشكل الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد مالي بالجماعة بنسبة تفوق  .%96الشيء الذي
يجعل المداخيل الذاتية للجماعة هزيلة جدا أمام إنجاز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على
الساكنة المحلية.
نسجل كذلك أن ميزانية الجماعة عرفت طيلة السنوات المدروسة فائضا واحدا في سنة ،2014
وذلك بقيمة  926718,79درهم .في حين لم يسجل بالسنوات األخرى أي فائض أو عجز ،حيث
تساوي المداخيل مع المصاريف.
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المبيان رقم  :2توزيع ميزانية جماعة سيدي الكامل حسب أوجه استعمالها
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المصدر :جماعة سيدي الكامل .2017

يتبين من خالل المبيان رقةم  2أن أوجةه اسةتعمال الميزانيةة يعةرف ارتفاعةا فةي مصةاريف التسةيير
على حساب مصاريف التجهيز؛ تصل بةاألولى إلةى معةدل  .%67,08فةي حةين ،ال تتعةدى بالثانيةة
معدل  . %32,92الشيء الذي يؤدي إلى ضعف تدخل الجماعة في تهيئة المجال وتحقيةق رهانةات
التنمية المحلية.
نستخلص على ضوء دراسة ميزانية الجماعتين أن هناك تفاوتا في اإلمكانةات الماليةة المتاحةة لهمةا
وفةي حصةةة الفةةرد لكةةل منهمةةا .فةةإذا أخةةذنا مةثال سةةنة  ،2014بحكمهةةا تزامنةةت مةةع اإلحصةةاء العةةام
للسكان والسكنى ،نجد أن حصة الفةرد مةن ميزانيةة جماعةة سةيدي الكامةل بلغةت  268درهةم للفةرد
الواحد ،وبجماعة الصفصاف  333درهم للفرد الواحد .كمةا أن القيمةة الماليةة المخصصةة للتجهيةز
تبقةةى هزيلةةة جةةدا مقارنةةة مةةع ميزانيةةة التسةةيير بالجمةةاعتين معةةا .وبالتةةالي فةةإن هةةذه الميزانيةةة غيةةر
مساعدة على إنجاز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الساكنة المحلية.
أضف إلى ذلك غياب الثقافة السياسية للمنتخبين وتفشي األمية في صفوفهم وافتقةارهم إلةى برنةامج
حزبي تنموي واضح ودقيق يبقى من أهم العوائق التي تحول دون تحقيق رهانات التنمية المحليةة،
السيما في ظةل تراجةع الةدور التنمةوي للدولةة فةي العديةد مةن القطاعةات بالعةالم القةروي ،والتةي تةم
تفويضها للجماعات الترابية.
وبشكل عةام ،فالجماعةات الترابيةة حتةى وإن كانةت تتمتةع باالسةتقالل المةالي واإلداري ،كمةا يةنص
على ذلك القانون التنظيمي رقم  ،113.14فإنها تبقى مةع ذلةك عةاجزة عةن تحقيةق رهانةات التنميةة
المحلية في ظل ما هو متاح لها من إمكانيةات بشةرية وماليةة ،والتةي تبعةدها عةن تحقيةق المركزيةة
فعلية في مجال التنمية بمختلف مستوياتها.
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 . 5تفعيل دور المؤسسة الجماعية في التنمية المحلية
تعتبر مؤسسة الجماعة الترابية البنية األساسية للتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية المحلية ،نظرا
الحتكاكها المباشر مع الوسط الترابي الذي يوجد تحت نفوذها ،خاصة مع تنامي االختصاصات
والصالحيات الهامة التي منحت لها في إطار القانون التنظيمي رقم  ،113.14والتي تصب كلها
في تعزيز دور المؤسسات المنتخبة وتبني المقاربة التشاركية وتوسيع الحقل الديمقراطي
والالمركزية وتحقيق متطلبات السكان التنموية .لكن مؤسستي جماعتي الصفصاف وسيدي
الكامل غير قادرتين لوحدهما على تحقيق هذه الرهانات ،نظرا لضعف إمكاناتهما المالية والبشرية
كما رأينا من خالل نتائج تحليل المعطيات السابقة .كما أن النهوض بهذه االختصاصات
والصالحيات ال يرجع دائما إلى ضعف هذه اإلمكانيات ،وإنما كذلك إلى قصور الرؤية
اإلستراتيجية للمبادرة واإلبداع لدى المدبر المحلي والكيفية التي يتعاطى بها مع تدبير الشأن العام
المحلي ،وهو ما عبر عنه السكان المستجوبين من خالل اتخاذهم موقفا سلبيا من ممثليهم بنسبة
أكثر من .%70
وفي ظل هذا الواقع ينبغي على الجماعتين أن تقوما بالعمل على إقامة دورات تكوينية لمواردهما
البشرية بغية الرفع من مستوى تكوينهم وتحسين إنتاجيتهم ،خاصة مع تنامي االختصاصات
والصالحيات التي أصبحت موكولة للجماعات الترابية .باعتبار أن التكوين هو السبيل الوحيد
لتوفير التجربة والكفاءة ،ورفع المهارات والقدرات اإلدارية والتقنية والقانونية ،وبالتالي رفع
المؤهالت التدبيرية للمنتخب والموظف على حد سواء لمواكبة المستجدات التي يعرفها التطور
المتزايد والسريع للحاجيات الملحة للمواطنين (اكريان صالح الدين ،2009 ،ص .)64
وفي نفس السياق كذلك ،يجب إقامة دورات تكوينية للموظفين اإلداريين في ميدان التدبير
اإللكتروني للوثائق بغية إسداء الخدمات الالزمة للسكان بنجاعة وفعالية .باإلضافة إلى ضرورة
إشراك الساكنة في مرحلة تحديد األولويات والمشاريع التنموية ،وانفتاح المجالس الجماعية على
القطاع الخاص والمجتمع المدني.
عالوة على ذلك ،يجب على الدولة الرفع من الموارد المالية المخصصة للجماعتين حتى يتسنى
لهما تحقيق مشاريعهما ال تنموية على أحسن وجه ،مع التشديد على مراقبة مصاريف هذه األموال؛
إذ كلما ارتفع حجم هذه الموارد كلما كان للجماعة دور أكبر في حقل التنمية االقتصادية
واالجتماعية داخل نفوذها الترابي.
وتجدر اإلشارة ،في هذا الصدد ،إلى أن تحقيق هذه الرهانات تبقى دون جدوى ما لم تواكب
بتخليق الحياة السياسية ،ألن التنمية هي مشكل سياسي باألساس ،ومن الصعب تحقيقها في غياب
تنمية سياسية حقيقية (أقفلي حماني ،2002 ،ص  ،)12قادرة على إفراز منتخبين تتوفر فيهم
شروط التأهيل السياسي والغيرة على تدبير الشأن المحلي.
وبشكل عام ،فإن تحقيق رهانات التنمية المحلية ،تبقى رهينة بإشراك السكان المعنيين في تدبير
الشؤون المحلية ،وفي اتخاذ القرارات المتعلقة باألمور التي تهم حياتهم اليومية (أقفلي حماني،
 ،2002ص  .) 12وهذا لن يتأتى إال عن طريق خلق عالئق جديدة داخل العالم القروي ترتكز
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على الثقة والمشاركة الفعلية للس كان في إطار ممارسة حقيقية للديمقراطية المحلية (المالكي
حبيب ،1989 ،ص .)34
خاتمة:
تشكل مؤسسة الجماعة الترابية فاعال أساسيا في تحقيق رهانات التنمية في أبعادها االقتصادية
واالجتماعية والمجالية .إال أن مؤسستي جماعتي الصفصاف وسيدي الكامل غير قادرتين على
تحقيق ه ذه الرهانات ،نظرا الفتقارهما إلى الموارد البشرية الكافية والمؤطرة والموارد المالية
الالزمة .لذلك فقد أصبح من الضروري معالجة هذين المشكلين ،وتبني مقاربة تشاركية وتشاورية
بين مختلف الفاعلين المتدخلين في تحديد مسار التنمية بالعالم القروي ،بغية تحسين اإلطار
ال معيشي للسكان واالستجابة لطموحاتهم وانتظاراتهم التنموية.
قائمة المراجع:
.1أقفلي حماني ( :) 2002الحزب والقبيلة ،مالحظات حول بعض عوائق التحديث السياسي في
العالم القروي ،ورد ضمن التحوالت االجتماعية والثقافية في البوادي المغربية ،سلسلة ندوات
ومناظرات رقم  ،102من شورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  -المغرب.
.2اكريان صالح الدين ( :)2009الميثاق الجماعي :قراءة تحليلية ،مطبعة SAVOIRE
 ،PRINTالرباط-المغرب.
.3الجريدة الرسمية عدد  4181بتاريخ  16دجنبر .1992
.4العماري جمال ( :)2012القرار اإلداري ومنـظـومة الحكامة المحلية ،مطبعـة األمنية -الرباط،
منشورات الزاوية-المغرب.
.5القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات ،صدر بالجريدة الرسمية عدد 6 -6380
شوال  23( 1436يوليوز -)2015المغرب.
.6المالكي حبيب ( :) 1989تراكمات :مالحظات حول االقتصاد والمجتمع ،دار النشر العربي
اإلفريقي بالرباط-المغرب.
.7المخطط الجماعي للتنمية لجماعة الصفصاف .2016 -2011
.8المخطط الجماعي للتنمية لجماعة سيدي الكامل .2016 -2011
.9بوهالل عبد السالم ( :) 2006/2005اإلنسان ،المجال والتنمية بجماعة عبد الغاية السواحل
"إقليم الحسيمة" ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،شعبة الجغرافيا ،جامعة ابن طفيل،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،القنيطرة-المغرب.
.10حارسي عبد هللا ( :)2001إشكالية تكوين المنتخب الجماعي والناخب في المغرب ،ورد
ضمن الالمركزية اإلدارية بالمغرب مشاريع اإلصالح ومتطلبات التنمية ،سلسلة مواضيع الساعة
رقم  ،32منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية-المغرب.
.11شنفار عبد هللا ( :) 2015الفاعلون المحليون والسياسات العمومية المحلية :دراسة في القرار
المحلي ،نشر وتوزيع مطبوعات المعرفة ،مراكش-المغرب.
.12لحرش كريم ( :)2017تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب ،مطبعة النجاح الجديدة
( ،)CTPالدار البيضاء-المغرب.
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.13موساوي امحمد ( :) 2006/2005تحوالت العالم القروي ورهانات التنمية المحلية ببالد
المنزل ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،جامعة ابن طفيل ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
القنيطرة -المغرب.
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المدينة ،مجال عام إلنتاج السلطة والتمايزات االجتماعية

أ.زكرياء اجنيخات ،أ.عبد القادر التايري

المدينة ،مجال عام إلنتاج السلطة والتمايزات االجتماعية
أ.زكرياء اجنيخات ،جامعة الحسن الثاني ،عين الشق ،الدار البيضاء -المغرب
أ.عبد القادر التايري ،جامعة محمد األول ،وجدة -المغرب
The city, a public space to produce power and social
differentiation
ZakariaJnikhat, Research in Geography, Hassan II
University,Ain Chock, Casablanca, Morocco
Abdelkader Tayri, Assistant Professor, Researcher in
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ملخص :تتناول هذه الورقة العلمية بعض مظاهر الهيمنة التي تلعبها المدينة ،باعتبارها مجاال
متفاعال مع التحوالت االقتصادية والتقنية .ونهدف من خاللها على إبراز التحول الذي عرفته
المدينة باعتبارها جزءا من المنظومة الرأسمالية .فلقد تحولت المدن من مراكز عمرانية سكنية،
إلى مراكز تجمع للسلطات االقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية ،متفوقة بذلك على المجال
الريفي .وتعمل المدينة على تطوير وتحديث آليات اشتغالها باستمرار ،وذلك في تناغم تام مع
التطور الذي شهده النظام الرأسمالي ،مما جعل من المدينة مجاال متفوقا ومتحكما ومالكا للرأسمال
الرمزي والمادي ،مساهمة بذلك في تحديث بنية المجتمع وتطويرها ،ونشر قيم العصرنة
والحرية ،وتكريس التفاوتات المجالية واالجتماعية.
الكلمات المفتاحية :المدينة ،المجال العام ،السلطة ،التفاوتات المجالية واالجتماعية ،التحوالت
االقتصادية.
Abstract: This paper deals with some aspects of City domination, as a
space that interacts with economic and technical transformations. The
City has moved from urban center to the center of gathering economic,
technical, intellectual and cultural. And the City always renew their
working methods in its relation with capitalist system, this makes the City
a controllable space and owner of symbolic and material capital, which to
contributes to spreading the values of liberalism and create the spatial and
social inequalities.
;Keywords: city; public space; power; spatial and social differentiation
economic transformation.
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 .1مقدمة:
شهدت المدن تحوال كبيرا في شكلها ووظائفها وأدوارها المجالية ،وفي عالقتها بالمجال الريفي.
وهو تطور ارتبط بتجدد الحركية الحضرية ،وتعدد الفاعلين والمتدخلين داخل المجال الحضري،
وهيمنة الوظيفة الرأسمالية واالقتصادية داخل المدينة .وقد ترتب عن ذلك تجديد اليات اشتغال
المدينة ،ومنحها فرصة أكبر للهيمنة والتحكم في المجال .ولعل تحكم المدينة في انتاج السلطة
والمال والغنى والفكر والرفاه ،أصبح من أهم القضايا التي أخذت تطرح داخل حقل الفكر
الجغرافي المهتم بالمدينة والتحضر؛ نظرا لما تكتسيه مثل هذه الموضوعات من أهمية كبرى.
وهو ما يجعلنا نتساءل بدورنا عن ماهية مظاهر التحول التي شهدتها المدينة؟ وكيف تطورت
اليات اشتغالها؟ وما هي العوامل التي جعلت منها مجاال لإلنتاج أكثر منه مجاال لالستهالك؟ وما
هي انعكاسات ذلك على العالقة بين المدينة والبادية؟
إن موضوع الهيمنة الحضرية الذي سنتناوله في هذه الورقة ينبني على أساس فلسفي فكري يسعى
إلى التفكير السوسيو اقتصادي في قضايا تهم الجغرافيا الحضرية والتي ظلت حقال تشترك فيه
العديد من الحقول المعرفية كالجغرافيا وعلم االقتصاد وعلم االجتماع وغيرها وهو ما منحنا
فرصة أكبر لتطوير وإغناء تحليلنا لظاهرة الهيمنة الحضرية وتحول مكانة ووظائف المجال
الحضري وفي هذا الصدد انطلقنا من فرضيات مفاد األولى منها أن المدينة هي ظاهرة اقتصادية
بامتياز جاءت نتيجة للحراك االقتصادي وتطور الرأسمالية وأصبحت أكثر هيمنة وتحكما ،في
حين أن الفرضية الثانية تنبني على أن المدينة أصبحت مجاال إلنتاج للتمايزات االجتماعية
واالقتصادية والمجالية متسمة بحركية قوية متجاوزة البادية.
ولعل تحليل العالقة بين االقتصادي والحضري من أهم أهداف هذه الوقة البحثية وذلك برصد
مظاهر تأثير تحول أنظمة اإل نتاج االقتصادي في نشأة وتطور المدينة باعتبارها مجاال يعكس
الدينامية االقتصادية ومن جهة أخرى نهدف إلى تعميق التفكير في المدينة كمجال للسطلة وإنتاج
آليات الهيمنة والتحكم والتمييز السوسيومجالي وقد اعتمدنا في ذلك على المنهج التوثيقي ،إذ
انطلقا من مجموعة من البحوث الجغرافية واالقتصادية المهمة لكل من David Harvey
و Jacqueline Beaujeu-Garnierو  Paul Clavalو Pierre Georgeو René
 Maunierو Henri Lefebvreو Christallerو  Manuel Castellsو Erving
 Benzakour Saâdومصطفى الشويكي وبرودل فرنان وغيرهم من كبار
 Goffmanو
البا حثين الذين تركوا بحوثا قيمة ومتنوعة حول المدينة والمجال الحضري وما يشهده من حركية
كبرى على كافة المستويات ،وذلك من أجل استخالص أهم األفكار والقضايا الفلسفية حول
الظاهرة الحضرية وما أصبحت تطرحه من قضايا جغرافية وسوسيولوجية عميقة.
 .2جدلية المدينة واالقتصاد
تنمو المدن وتتطور في ارتباط وثيق بالحركية االقتصادية ،فاالقتصاد ينتج التمدين والعمران،
والمدينة تحتضن النمو االقتصادي .وبفضل التحوالت القوية التي مست الميدان االقتصادي،
نتيجة لالنتقال من اقتصاديات قائمة على الفالحة والحرف إلى اقتصاديات قائمة على الصناعة
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والمال والخدمات والتكنولوجيا ،تمكنت المدينة من تجديد ذاتها بسرعة كبيرة ،لتواكب هذه
التحوالت المجالية المهمة ،فازداد انفتاحها وتحررها ،وأصبحت أكثر تعقدا من أي وقت مضى.
. 1.2المدينة مركز مرتبط بالهيمنة االقتصادية
تشير البحوث األثرية والتاريخية القديمة إلى قدم تشكل التجمعات البشرية ،واالنتقال من حياة
التنقل والتشتت إلى حياة التجمع واالستقرار ،وخاصة مع بداية ظاهرة الملكية الخاصة .ومند
العصر الحجري الحديث ،تشكلت مراكز وتجمعات مختلفة لجماعات بشرية متفاوتة من حيث
أهميتها االقتصادية واالجتماعية ،وخاصة في اسيا الصغرى والشرق األوسط والحضارات
القديمة .وتعتبر المدينة محركا لالقتصاد وللحياة السياسية واالجتماعية داخل الدولة ،فهي تزيد
الجهد وتنمي عمليات التبادل ،وتحرك االقتصاد والمال ،وتطور الخدمات واإلعالم والحياة
البشرية في كل أبعادها ) .(Manuel Castells ,1976, pp13-14لقد نشأت المدينة حسب
التحليل الماركسي مع تقسيم العمل بين مجالين مختلفين ،فجزء تشغله الفالحة وما يرتبط بها من
أنشطة األرض المختلفة ،وجزء تحتله األنشطة الحضرية المبنية على اإلنتاج غير الفالحي ،وقد
بدأ هذا التعارض أو االزدواجية داخل المجال منذ االنتقال من الحياة البدائية  barbarieإلى
الحضارة  civilisationأو من نظام القبائل Tribusإلى الدولة . Etat
لقد ارتبط نمو وتوسع الظاهرة الحضرية في أوربا في المرحلة األولى بعصر النهضة ،حيث نمت
المدن األوربية بشكل سريع ،وأصبحت تضطلع بدور اقتصادي مهم ،من خالل احتضانها لكبار
ال تجار والمصارف والحرف والخدمات .وقد أعطى ذلك دفعة قوية لنمو النظام االقتصادي
الرأسمالي ،حيث شكلت المدينة حاضنا للرأسمالية واالقتصاد العصري.
إن العالقة بين نمو المدن والتبادل ،هي عالقة جدلية ومتطورة ،ذلك ألن المدينة تخلق التوسع
واالزدهار والحضارة والثروة ،وفي نفس الوقت تنعكس هذه الحركية على المدينة بشكل جدلي.
فالمدينة تخلق وتقود عناصر التوسع والهيمنة على ما يحيط بها ،سواء المجال الريفي أو التراب
الوطني الذي نمت وتشكلت داخله ،وهنا يمكن للمدينة أن تصبح مؤثرة في الدولة أو تقود الدولة،
وتنعكس بذلك على مكانتها سياسيا واقتصاديا .فليست هناك مدينة دون سوق ودون اقتصاد ،أو
دون سلطة ونخبة سياسية واجتماعية ،أيا كانت طبيعة هذه النخبة (Manuel Castells ,1976,
) . pp13-14فالمدينة فاعل يتكون من شبكة من المتدخلين ،يساهمون في حركية االقتصاد
والمجال واالنسان داخل المدينة .وحتى أولئك األكثر فقرا ،يسلكون هم أيضا سبيل االستهالك
وتلبية مختلف حاجياتهم بشتى الطرق ،محاولين االندماج في الحياة الحضرية (برودل
فرنان ،2013،ص .)665
إن كل مدينة مهما اختلفت على مستوى حجمها ووظيفتها ،ال بد وأن تبني لها عالقات معينة،
وأول هذه العالقات هو التكامل والتبادل والتفاعل مع المجال الريفي المجاور لها ،باعتباره حاجة
ضرورية تجعل من المدينة جسدا حيا ،فهي تحتاج للبشر والسلع ،إما من أجل االنتاج أو
االستهالك .لكن كلما تضخمت المدينة ونمت ،تفرض سيطرتها تدريجيا على الهامش الريفي،
الذي يستسلم لرغباتها المادية والثقافية والعمرانية.
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وهناك مستوى آخر من العالقات التي تنسجها المدينة ،وهو العالقات داخل الشبكة الحضرية
المركبة والمتفاعلة ،وهنا تكون المدينة زعيما مجاليا ،يحرك باقي العناصر من مدن وأرياف.
وخاصة مع تمكنها من أساليب الحداثة والتغيير ،وهي :المال والقرار السياسي والرأسمال
الرمزي الفكري .لكن أحيانا ،تكون المدينة عنصرا ثانويا وتابعا ،وذلك في حالة ما لم تبني ذاتها
ومجالها بشكل قوي ،وما لم تكن سباقة ألدوات الحداثة والهيمنة.
إن المدينة تخرج للوجود حينما يكون مجال آخر أقل من مستواها ،حيث تظهر المدينة متفوقة
باقتصادها ومظا هر حضارتها وإنتاجها واستهالكها الكبير ،وتطور نظمها االجتماعية
واالستهالكية وعاداتها وثقافتها ،فتفرض قوتها على المجال الريفي ،الذي يكون في هذه الحالة
تابعا لها .وبالتالي فلكي تبقى المدينة ويعترف بها ،ال بد لها من الهيمنة ومن التفوق ،ومن فرض
نموذجها على الغير.
ويعتبر العمل واإلنتاج والوظيفة التي تشغلها المدينة داخل ترابها اإلقليمي أو الدولي ،أهم عنصر
يمكن االعتماد عليه لتحديد مكانة المدينة ،ودورها الوظيفي ومستوى إشعاعها المجالي .فالمدن
غالبا ما تستأثر بالعديد من األنشطة والوظائف لصالحها ،فتصبح بذلك صاحبة القرار ،ومركزا
للتحكم والهيمنة .وهذا االختالف على مستوى تقسيم العمل ،وممارسة المهام والوظائف ،غالبا ما
ينتهي بانتصار المدينة ،على اعتبار أنها األقوى اقتصاديا وسياسيا ،وأنها مصدر التخاذ القرار
بمختلف أشكاله .
وليست المدينة ذلك المجال الذي ينمو ويتقوى دائما على حساب المجال الريفي ،أي أنها تأخذ منه
كل لوازم القوة والتفوق ،فليست األرياف دائما سابقة للمدينة ،وفي هذا الصدد ،يعتبر Jane
 Jacobsأن المدينة ظهرت إما في نفس الوقت الذي ظهر فيه سكان الريف أو قبلهم (JACOBS
) ،Jane1970, pp12 – 24وهكذا فقد ظهرت مدينة أريحا في سنة  6000قبل الميالد ،وهي
المدينة التي صنعت أو شكلت حولها مجاال ريفيا واسعا ،وخاصة حينما تكون األراضي الفالحية
واسعة ،فسرعان ما تظهر أنشطة فالحية لخدمة المدينة ،فتتشكل بذلك عالقات اقتصادية وبشرية
قوية ،لكن المدينة مهما تفوقت ونمت ،ال تستقل عن الريف والهامش ،فكلما حاولنا الفصل بينهما،
كلما اتضح أن العالقات أكثر تجذرا وتداخال وتركيبا.
 2.2تحرر المدينة
إذا كانت المدن قديما ترتبط أكثر باألرياف لتلبية مختلف الحاجيات ،فإننا اليوم أصبحنا أمام مدن
مرتبطة بمناطق مختلفة من العالم ،نتيجة لتطور االقتصاد وأساليب االتصال .وقد زاد هذا التحرر
واالنفتاح المجالي من تعقد العالقات المجالية ،وظهور أصناف جديدة من العالقات الحضرية،
تتجاوز بعيدا العالقة التقليدية مدينة/ريف ) ، (Mathieu, Nicole. 2004, pp 64- 70وذلك
بفعل قوة اإلنتاج المادي والثقافي الذي تشرف عليه المدينة ،حيث أصبحت أكثر جاذبية لألشخاص
واالستثمارات والفاعلين من مختلف الوجهات ،تشدهم إليها األنوار والحريات والرفاه ،وقيم
االستهالك ومظاهر البذخ والثراء واألجور والسلع المختلفة(CHOUIKI Mustapha .
) . 2013, pp 3-9لكن المدينة ال تجذب إليها الباحثين عن االستثمار والتحرر من تجار وأطباء
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ومهندسين ورجال األعمال والفنانين واألساتذة فقط ،بل أيضا بؤساء المجتمع من :فقراء وفالحين
وعمال وغيرهم ،وهو ما يجعل من المدينة مجتمعا تغلي داخله الصراعات الطبقية بقوة.
وتشكل كل مدينة عالما قائما بذاته ،له عالقاته المجالية واالقتصادية والبشرية ،ولفهم هذه
الصورة بشكل جيد ،يمكن العودة إلى مدن العصور الوسطى ،التي كانت مدنا محصنة ومسيجة
ومنغلقة على ذاتها ،وقد كان الهدف من هذه الحصون تحقيق األمن والحماية الالزمة .وكان هذا
المشهد سائدا بقوة في أوربا والصين وروسيا ،حيث كانت االضطرابات مألوفة في هذه
المجتمعات ،وهو ما يفرض على كل مدينة تقنين عالقاتها مع محيطها ،تجنبا لكل الصراعات
والتهديدات .لكن هذا لم يكن يعني االنغالق الكلي ،إذ غالبا ما كانت األسوار تتخللها أبواب،
تضمن تزويد المدينة بحاجياتها أو الدفاع عن نفسها.
إن تحرر المدينة تم بشكل تدريجي ،حيث ارتبط في البداية بتطور االقتصاد والمبادالت والتجارة
والمعامالت النقدية والتصدير واالستيراد ،وهو ما فرض على المدينة فتح أبوابها للعالم،
فأصبحت تنمو بسرعة كبيرة ،في إطار حرية ال مثيل لها ،وخاصة في العالم الرأسمالي
)(BRUVELLE Pierre, DEZERT Bernard, 1983, pp 7- 12
لقد أصب حت بعض المدن تفرض سيطرتها على الدولة ،وتوجهها سياسيا واقتصاديا وثقافيا،
فأصبح واجبا على الدولة مراعاة مصلحة المدينة ورغباتها وحاجياتها وحياتها االقتصادية
واالجتماعية ،وفي هذه الحالة تصبح المدن عوامل مستقلة ومهيمنة ،بفضل عالقاتها وشبكات
االتصال التي تنسجها مع جميع الوجهات ،فتصبح بذلك أكثر قوة وتأثيرا (CHOUIKI,
) . Mustapha 2002, pp 3-7فمن ينكر عالقات مدن مثل :طوكيو ولندن ونيويورك
وسنغافورة وفرانكفورت وسيول؟ فهذه المدن وغيرها ،تشكل أخطبوطا اقتصاديا وثقافيا ،له
مؤسساته ووسائله المختلفة ،التي يفرض بها كل ما ينتج ،لتحقيق حاجياته المختلفة ،وللتواصل مع
المحيط القريب والبعيد ،وخلق االمتيازات وتجديد الذات باستمرار.
ولعل النظام الرأسمالي الذي احتضنته المدن الغربية ،وخاصة مع مطلع القرن التاسع عشر ،لعب
دورا كبيرا في تحقيق ذلك ،فهو الذي نشر قيم الحرية والربح واالستقالل ،حتى أصبحت تشكل
جزءا من هوية المدينة ،التي احتضنت الرأسماليين والمشاريع واالستثمارات والنخب
البورجوازية ،فأصبحت بينهما عالقة ثنائية وطيدة ،فكالهما يحتاج لآلخر ،فالمدينة توفر الحماية
للرأسمالية ،وهذه األخيرة تقود المدينة نحو التوسع واالنفتاح والتحرر.
لقد شكل ت المدن الغربية بالخصوص ،عوالم حرة ومستقلة الذات والكيان ،مستفيدة من التطور
االقتصادي والتقني ،وتجديد التقنيات ووسائل التواصل ،وتعقد النظام النقدي والمالي داخلها.
فأصبحت المدن هي النقود ،هي الثروة والغنى ،واإلنتاج واالستهالك .ولهذا ،فالمدن كانت سباقة
لالقت صاد الحديث ،وأصبحت أكثر هيمنة وقوة ،ولعل مدن عصر االكتشافات الجغرافية في
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميالديين (البندقية ،جنوة ،اشبيلية ،برغش ،فالندريا،
القسطنطينية ،فلورنسا ،بيزا )...ومدن عصر الثورة الصناعية خالل القرن التاسع عشر (لندن،
باريس ،موسكو ). ..ومدن الرأسمالية المالية الحديثة في نهاية القرن العشرين (طوكيو ،لندن،
سنغافورة ،سيول ،بكين ،ساوباولو ،امستردام ،نيويورك )...خير مثال على ما نقول .ولهذا ،يمكن
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القول إن مقولة البورجوازيون أهل المدن ،لها داللتها وعمقها التاريخي ،فنشأة المدن الحديثة،
ارتبطت بالبورجوازية التي تتحكم في االقتصاد والعلم والسياسة (Maurice CATIN et
) . Christophe VAN HUFFEL. 2003, pp 85- 107وفي هذا الصدد يقول Werner
" :Sombartإن الذي ُولد عندما نشأت المدينة كان مجتمعا جديدا ،بل كان أكثر من ذلك عقلية
جديدة ،عقلية تتسم بالربح والمال والثراء والتنافس واالستهالك والمخاطرة ،وهذه العقلية هي
عقلية التجار قبل كل شيء ،عقلية الثروة واالحتياط واالدخار واالستثمار" (SOMBART,
) ،Werner 2001, pp 147- 167هكذا ستعيد المدن تجديد قواعدها وآليات اشتغالها ،حتى
أصبح الوقت بدوره مرتبطا بالمال .فكل مدين ة تحمل في طياتها رغبة قوية في الهيمنة والسيطرة
والتحكم ،وكل مدينة إن لم تنتهز الفرصة ،ستبقى في مؤخرة الترتيب .وهناك مدن تمتاز
بمؤهالت ال توجد في غيرها ،وبالتالي فدرجة التحكم والتملك تختلف من مدينة ألخرى .لكن
السؤال الذي يطرح هو :ما هي فائدة وأهمية هذه المدن التي تمتلك أدوات النجاح والتفوق
والتحكم؟ فالمدن الكبرى حينما يزداد حجمها ،وتتضاعف قوتها وأهميتها ،تزداد نفقاتها ويزداد
طلبها على المواد الخارجية ،وهذا يعني أنه على اآلخرين أن يدفعوا ثمن هذا النجاح .
إن المدن بهذا الحجم والقوة تصبح هي من يقود الدولة ،ويساهم في بنائها اقتصاديا وسياسيا ،ذلك
أن المدن الكبرى هي التي تخلق االقتصاد ،وتنمي الرساميل وتنشئ األسواق ،فعلى سبيل المثال
جعلت مدينة امستردام من هولندا قوة عظمى منذ القرن السادس عشر ،بفضل قوة نشاطها
التجاري والمعدني والبحري؛ كما أن مدينة لندن لعبت دورا كبيرا في نشأة السوق البريطانية
العظمى خالل القرن التاسع عشر ،نتيجة لتلك التيارات الكبرى من البضائع والسلع واألموال التي
كانت تتدفق نحوها ،إذْ لعبت الصناعة والتجارة دورا كبيرا في قوة بريطانيا ،إضافة إلى الدور
الفكري والثقافي الذي ميز المدينة .والسؤال الذي يمكن أن يُطرح هو :أليست هذه المدن الكبرى
التي تقود الدولة والمجتمع مكلفة ماديا وسياسيا؟ أال تستنزف النصيب األوفر من الناتج الوطني
الخام والميزانيات العمومية؟ أليست هذه المدن الكبرى تستنزف ثروات وخيرات أقاليم أخرى؟ ألم
تصبح هذه المدن مجرد أدوات للجاه والترف والمادة والمتعة؟
 .3المدينة مجال منتج ومهيمن
تعتبر المدينة وحدة مجالية وسوسيو اقتصادية متطورة في الزمان والمكان ،ومتحولة في
خصوصياتها ووظائفها المجالية .فالمدن منذ نشأتها في الحضارات القديمة على شكل مجتمعات
محلية صغرى ،وأحيانا على شكل مدن دويالت ،كانت مدنا مستهلكة أكثر منها منتجة .لكن التقدم
الذي شهده المجتمع منذ النصف الثاني من القرن 20م ،جعل الظاهرة الحضرية تتغير بشكل
جذري فأصبحنا أمام مدن منتجة ومهيمنة وفاعلة في مجالها وترابها اإلقليمي ،ومحتكرة للسلطة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ).(PECQUEUR Bernard, 2006, pp 6- 13
 1.3المدينة مجال متفوق خاضع لقانون العرض والطلب
شكلت المدينة سواء في مرحلة االكتشافات الجغرافية أو عصر الثورة الصناعية والمالية مركزا
لألعمال واإلنتاج ،وقد تعززت هذه المكانة اليوم ،خاصة وأن المدن أصبحت تؤوي أكثر من
نصف سكان العالم .وبالتالي فقد تمكنت من فرض ذاتها بقوة ،من خالل استحواذها على كل
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الخيرات المادية والرمزية .فسكان المدن يعتبرون اآلن أكثر انتاجية في العديد من المجاالت،
وذلك على مستوى :المعرفة ،التجديد ،اإلنتاج المادي ،االستهالك ،الرفاه ،الثقافة والفكر ،الفن
والماديات...إنها مكان متخ صص في إنتاج كل ما يتيح التفوق ،وهو ما مكنها من أن تصبح منسقا
لألنشطة المختلفة داخل البلد ،ومركزا التخاذ القرارات والمراقبة المجالية ،ليس على مجالها فقط
بل على المجال الريفي والوطني برمته.
لقد ولد النمو االقتصادي الكبير الذي شهدته المدن ،مجموعة من التعابير التي تختزل دينامية
المجالين الحضري والريفي ،وهي تحوالت تعكس دينامية المدن وتحولها باستمرار .ومع تقدم
الوقت ،تغير كل مدينة استراتيجيتها وعالقاتها ،ودورها في النظام المجالي ،وإعادة تشكيل بنيتها،
ونظام العمل واإلنتاج داخل ترابها.
إن المدينة كظاهرة مجالية هي نتاج للتراكم المادي ،وبالتالي فالميالد االقتصادي للمدن يبقى
واضحا ،ويختلف الناتج المادي لكل مدينة تبعا لحجمها ووظيفتها .فالمدينة أصبحت مصدرا
للمعلومة ،وهي من ينشرها ويسوقها .إنها مكان إلنتاج الرأسمال الثقافي والفكري والمعرفي،
وهي أقرب مكان إلى العالم؛ بفعل اتصالها وتواصلها الدائم ،عكس الكثير من المجاالت الريفية،
إنها مكان للسرعة والرقميات واالتصال.
 2.3المدينة منتج للسلطة /أداة للتحكم
أصبحت المدينة مكانا لتركز السلط وممارستها وإنتاجها ،كما أنها أداة تخدم السلطة السياسية
واالقتصادية ،ويزداد هذا الدور الحيوي يوما بعد يوم نتيجة المتالك المدينة ألدوات الحداثة
والتحديث ،وتركز السلطة والفاعلين السياسيين واالقتصاديين .ويمنحها ذلك القدرة على إنتاج
السياسات التي تؤثر في المجال الريفي والدولة في شموليتها (CHOUIKI Mustapha,
) ،2013, pp 4-8كما أن العديد من األحداث والتحوالت السياسية التي تشهدها العديد من البلدان
تنبعث من المدينة ،التي أصبحت تعتبر مكانا للتنظيم االقتصادي والسياسي للمجتمع ،بل أداة
إلنتاج وتكريس التفاوتات المجالية.
لقد تمكنت المدينة من احتالل مكانة مركزية داخل الدولة الحديثة ،وتقوم بدور وظيفي مهم ،وهو
أنها تحتضن السلطة االقتصادية ،التي تعمل على إنتاج القرارات االقتصادية الحاسمة ،وتؤثر في
الشأن االقتصادي للبلد ،وتنعكس على الناتج الوطني الخام ،وتلعب دور القناة لتمرير الرأسمالية
والعولمة .لكنها في نفس الوقت ،تحتضن السلطة السياسية ،من أجل تنظيم المجتمع والمجال،
وتكريس التفاوتات المجالية والحفاظ عليها ،ومراقبة التراب والتحكم في الدينامية السوسيومجالية.
إن التحكم في السلطة السياسية ،يعني التحكم في مراقبة المجال والسكان والثروات ،وتنظيم
التراب وفق منظور الفاعل االقتصادي .وهي السلطة التي تبقى تحت وصاية المدينة في غالب
األحيان ،مما يمنحها قيمة رمزية كبرى ،ويجعلها تحظى باهتمام أكبر من طرف الدولة ،خاصة
أنها تصبح مكانا للتركز متعدد األبعاد والمستويات (CHOUIKI Mustapha, 2013, pp 9-
).11
إن أهمية المدن داخل البلدان ،يمكن رصدها من خالل النمو المتسارع للسكان الحضريين ،حيث
أصبح أغلب السكان يقطنون في المجاالت الحضرية ،وهذا األمر يزيد من حظوظ المدينة في
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التمتع بالسلطة وممارستها ،ووصايتها الكبرى على المجال ،بل أكثر من ذلك نشر وتسويق
نموذجها الثقافي واالجتماعي داخل األرياف ،التي تجد نفسها في موقع المقاومة أمام تيار العولمة
والحداثة وإنتاج التناقضات والتفاوتات المجالية.
إن التركيز الذي تشهده المدن اقتصاديا وسياسيا ،هو مظهر من مظاهر التركيز الرأسمالي ،الذي
تزداد حدته ووتيرته في العالم .لقد أصبحت المدن مراكز اقتصادية ومالية وتكنولوجية وعلمية
وسياسية متنافسة (Maurice CATIN et Christophe VAN HUFFEL. 2003, pp
) ، 85- 107إال أن مدن البلدان النامية تجد نفسها في خدمة الرأسمال األجنبي ،الذي يتخذها كقناة
للتسرب داخل المجتمع .فأصبحت بلدان العالم النامي تستقبل تيارات مالية أجنبية ،وقيم رمزية
واجتماعية وثقافية مختلفة ،تعيد توزيعها ونشرها داخل المجال والتراب المحلي بطرق متعددة.
فنصبح إزاء مدن متعاونة مع النظام الرأسمالي ،أو في خدمته إن صح التعبير.
ولتسهيل العملية أكثر ،تقوم السلطة السياسية بكل جهودها لخدمة السلطة االقتصادية ،حيث نجد
النخب السياسية والفاعلين السياسيين يمهدون الطريق لذلك ،ويشرعون ويصدرون قرارات
مختلفة ،ويضعون استراتيجيات متنوعة ،وهي في األخير ليست إال محاولة إلضفاء الشرعية
على مضامين السلطة االقتصادية ،وتسهيل تجذرها في المجتمع .وهكذا تلعب المدينة دوران
مزدوجان :فهي من جهة تقوم بمهمة المراقبة االجتماعية والسياسية للتراب ،وفي نفس الوقت
تخدم الليبرالية االقتصادية ،التي تأخذ أبعادا اقتصادية ومجالية متعددة.
ومع نمو المدينة ،تزداد سلطتها لت شمل األشياء واألشخاص .ونظرا لكون المدينة وسيلة للتركز،
متعددة األبعاد والمستويات ،فإنها تمتلك أدوات اختبار وممارسة السلطة ،وذلك من خالل التمكن
من أدوات إنتاج وممارسة الفعل السياسي واالقتصادي ،وتدعيم وجود الدولة ،التي تتحكم في
مجال التعمير والتخطيط العمراني ،قصد الحفاظ على سلطتها في إنتاج المجال ومراقبة المجتمع
)(Claude Raffestin 1980, pp 48-52
باإلضافة الى التركيز السياسي واالقتصادي ،فإن المدينة أصبحت مكانا للتركز اإلداري
والخدماتي ،وهو شكل من أشكال التحكم واالحتكار الذي تمارسه المدينة ،وخاصة العواصم
والمدن الكبرى ،ذات االشعاع الوطني والدولي.
كما تعتبر المدن أيضا إحدى األدوات الرئيسية في تفكيك البنيات التقليدية داخل المجتمع ،نظرا
لدورها الكبير في تحول بنيات استغالل وتنظيم المجال والمجتمع ،فالمدينة تمتلك أدوات الحداثة
والعصرنة ،التي تستغلها في إعادة البناء االجتماعي .وقد ازدادت أهمية المدن في هذا االتجاه،
نظرا الستقطابها ألغلب سكان األرياف ،الذين يضطرون للهجرة نحو المدن؛ وداخلها تبدأ عملية
التخلص التدريجي من اإلرث االجتماعي والثقافي ،وتكريس العزل االجتماعي والمجالي.
إن المدينة باعتبارها وحدة مجالية واجتماعية متطورة عبر الزمن والمكان ،ومتحولة في
خصوصيتها ووظائفها المجالية ،ليست سوى فضاء لتكريس قيم االستهالك واالنتاج .فالمدينة
دوما تتلقى حاجياتها البشرية واالقتصادية من الهامش الريفي ،أو من بلدان بعيدة عنها ،في إطار
العولمة وتحرير المبادالت واألسواق ) .(Vanier, M. 2005, pp 13-17وقد ساعد االحتكار
السياسي واالقتصادي الذي تمارسه المدينة ،على ظهور مجموعة من االشكاليات المجالية ،التي
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تتطلب تحليال عميقا الستشراف مستقبل هذه الدينامية ،والوقوف عند أهمية هذا التحول،
وانعكاساته على مسارات تطور المدينة والبادية ،وتأثيره على األبعاد السوسيومجالية.
لقد أ دت هذه الدينامية إلى ظهور مجموعة من المشاكل المجالية المتعددة والمتفاوتة من حيث
خطورتها ،لقد أصبحت المدينة مجاال معقدا ،وأكثر ارتباطا بالنظام العالمي سياسيا واقتصاديا،
لتساهم بذلك في إنتاج التراتبات  Hiérarchiesوالتمايزات االجتماعية ،وهي بنيات اجتماعية
رافقت قوة التحضر التي بات يشهدها العالم (ورياش مرزوق قيس ،1988 ،ص ص ،)72-67
وهو ما يفرض على العلوم االجتماعية بمختلف مذاهبها الفكرية مساءلة هذه الدينامية وتفسيرها.
فالمدينة باعتبارها مجاال متميزا من حيث مورفولوجيته ووظائفه ،ومحتكرا للسلطة واالقتصاد
والرأسمال الرمزي ،تزيد من حدة التباينات المجالية ،وفق سيرورات مركبة ومجهولة المسار.
 3.3المدينة أداة للتنظيم االجتماعي
تعد المدن واألقطاب الحضرية مختبرا اجتماعي )(CHOUIKI Mustapha 2013,p14
فوظيفتها في التنظيم االجتماعي ال تشمل السكان الحضريين فقط ،بل يمتد تأثيرها للهوامش وباقي
المجاالت المجاورة ،وأحيانا يكتسي تأثيرها بعدا وطنيا ودوليا ،من خالل نقل القيم المختلفة ،داخل
مختلف األوساط الريفية والحضرية .فهي تلعب دورا حاسما في إعادة الهيكلة االجتماعية
لألرياف والمدن ،من خالل تسريب ) (Infiltrationالقيم الحضرية والحضارية المختلفة ،إما
عبر االعالم أو بشكل مباشر؛ وذلك بسبب الحركية السكانية الدائمة ما بين المدن واألرياف ،أو
بسبب تأثير العمال والمستخدمين من أصول حضرية مختلفة .كما أن المدن تشكل مصدرا مهما
لتسريب الخدمات االجتماعية والحضرية المتنوعة نحو باقي المناطق ،وذلك في مجال الصحة
والتعليم واألبناك والتأمين والتقنيات ووسائل المواصالت ،وهي مجموعة قنوات قوية على
مستوى تمرير الرأسمال الرمزي واالجتماعي ،ونشره عبر المجتمع .إضافة إلى تأثير المنظمات
االجتماعية والسياسية والمهنية مثل :األحزاب والنقابات والجمعيات ومختلف التنظيمات والمرافق
الدخيلة على المجال الريفي .
لقد أصبحنا أمام مجال يُجسد كل الحركيات االجتماعية والمجالية ،ويقدم لنا صورة عن المجال
والمجتمع ماديا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،خاصة وأن المدينة وقنواتها االجتماعية تعمل على
تثبيت نمط الحياة الحضرية داخل الوسط الريفي ،وهو ما يعمل على تغيير اليومي الريفي (Le
) ، quotidien ruralوذلك على مستوى الشكل كما على مستوى المضمون .وهذا التأثير يجعل
الساكنة الريفية أكثر قربا من الحياة الحضرية ،وأكثر ميال إلى عيشها واالندماج فيها؛ لكونها
تظهر بديال أفضل لدى ف ئات واسعة من سكان األرياف ،فتتحلل بذلك الروابط االجتماعية
تدريجيا ،وتحل محلها قيم وروابط بديلة .و بذلك نكون أمام ديناميات اجتماعية جديدة داخل
األرياف ،وهذه الديناميات ال تتم دون مقاومة اجتماعية ،تقودها جماعات وتيارات محافظة
ومتماسكة ،لكنها في األخير تضطر ل الندماج التدريجي في معالم الحياة الحضرية.
ويمتد تأثير المدينة وصداها ليشمل تغيير وتجديد النخب المحلية ،وإعادة إنتاج التفاوتات
االجتماعية والمجالية داخل األرياف ،كما تعيد انتظام التوازنات االقتصادية داخل المجال،
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مساهمة بذلك في عصرنة وتحديث المجتمع على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية.
 .4.3المدينة أداة للعصرنة والتحديث وتطوير االقتصاد
تعتبر المدينة مصدرا مهما لعصرنة االقتصاد والمجتمع ،وذلك من خالل استقطابها للمؤسسات
والفاعلين الخواص ،واستقبالها لمشاريع اقتصادية مختلفة ،تنعكس على بنية ونظام االنتاج ،الذي
يتحول باستمرار ،ويمتد أثره ليشمل المدن المجاورة واألرياف .كما أن المدن تعد المساهم األكبر
في الناتج الوطني الخام للدول ،وخلق الثروة والغنى داخل المجتمع الحضري ،ونشر وإنتاج
الماديات المختلفة ،وتنمية روح االستهالك ،وإنتاج فائض القيمة ،وتحقيق تراكم الرأسمال المادي،
رغم أنها ال تضمن العدالة االجتماعية والمجالية داخل حدودها الترابية ،فتصبح بذلك إطارا ماديا
ومركبا اجتماعيا وثقافيا أكثر تناقضا.
إن المدينة كمجال متميز ،هو تعبير عن مكان  Lieuتتمركز فيه وسائل اإلنتاج والتبادل والسلع،
وتتنافس داخله القوى المنتجة ،فتتمكن بذلك من اإلنتاج وإعادة اإلنتاج .ووراء هذه الوظائف تخفي
المدينة سلطتها الواسعة ،وأثرها القوي  . effets du pouvoirوهكذا فالمدينة مجال نقرأ من
خالله االيديولوجيات والتناقضات التي تميز المجتمع ،وكل الصراعات الخفية بين المؤسسات
االجتماعية واالقتصادية.
لقد أصبحت المدينة مركز التأثير القوي داخل النظام المجالي العالمي ،وذلك على مستوى األبعاد
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،فالنظام الحضري يتغير باستمرار ،ويتكيف للقيام بمهامه
ووظائفه المختلفة .فالمدينة أصبحت هي حاضر ومستقبل األفراد ،فهي الشكل الجديد الذي أصبح
يستهوي ويغري الكثيرين للعيش داخله ،إنها أقصى مراحل االنتظام المجالي .ومن هنا يمكن
التساؤل لماذا وكيف وجدت الظاهرة الحضرية؟ وتطورت داخل المجال بهذه السرعة؟
لفهم ذلك ننطلق من قراءة اقتصادية للمجال ،نعتبر من خاللها المدينة تجمعا اقتصاديا واجتماعيا،
تتركز داخله كل اليات اإلنتاج ،مهيمنة بذلك على األفراد والمؤسسات والنظام االقتصادي ،حيث
تهيئ له كل شروط التطور والتغيير واالبتكار والتبادل ،فالمدينة تعيش في هذه التفاعالت
باستمرار ،وتؤكد وجودها عبرها ،منخرطة بذلك في شبكة محلية ووطنية ودولية.
ويعتبر احتكار المعلومة أحد الصفات التي تميز المدينة اليوم ،فهي تنتج وتحتكر كل المعلومات
والمعارف المختلفة ،متحكمة بذلك في األفراد والمجتمع .فالمدن حسب تعبير [فيدال دو ال بالش]
هي منبع الحضارة ،وهي نقطة انطالق وتشكل تنظيماتنا السياسية والتاريخية واالجتماعية
 (Vidal de la Blache, 1911,p174).هذا الشكل المجالي ،يعد اليوم أكثر دينامية وتحوال،
وارتباطا بقيم التغيير واالبتكار.
 .4دينامية وتحول المدينة
يمكن أن ننطلق هنا من مجموعة من األسئلة التي تقتضي إيجاد أجوبة شافية :هل المدينة مجال
مستقر وساكن؟ من الذي يحرك المدينة؟ وبأي شكل تتم هذه الحركة السوسيومجالية؟
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 .1.4المدينة نظام يتجدد باستمرار
تجري داخل المدينة تفاعالت متعددة ،ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ،يقودها مجموعة
من الفاعلين (أفراد ومؤسسات) ،مساهمين في تشكيل شبكات على مستوى السلطة واإلنتاج
واالقتصاد ،مما يساهم في خلق تراكم مادي ورمزي مهم داخل المدينة .ويرتبط تطوير هذه
الشبكات الحضرية بحجم وتخصص المدينة )(la taille et la spécialisation de la ville
) ،(Reymond Henri ,1981, p124وفي هذا السياق ،فالمدينة ال تظهر أبدا على انفراد
منعزلة) ، (isolémentبل تشكل جزءا من شبكة حضرية كبرى ،ذات بعد جهوي أو وطني
ودولي أحيانا ،إنها عقدة ) (nœudداخل نظام بشري مركب وتفاعلي ،والذي يطور شكله
التراتبي داخل بنية مترابطة )  (Cohérente ) (Denise PUMAIN,1992ودائما تعمل
المدينة على ربط وتجديد عالقاتها مع باقي المكونات المجالية ،وذلك عن طريق شبكات متعددة
للتواصل والتبادل ،وبالتالي فال يمكن فهم تطور مدينة دون فهم طبيعة عالقاتها الوظيفية داخل
الشبكة الحضرية أو المجالية.
وشكلت نظرية األماكن المركزية ) (la théorie es lieux centrauxأول التفسيرات التي
صاغها كريستالر حول تراتبية المدن ،وطبيعة العالقات داخل الشبكة الحضرية ،وتوزيع األنشطة
والخدمات حول المدينة المركز/القطب .ويختلف إشعاع تأثير المدينة تبعا لوظيفتها وموقعها
ونخبها والفاعلين داخلها ،ويختزل مفهوم المركزية الترابطات بين مركز ) (un centreوالذي
يحتكر أو يوفر الخدمات المتنوعة ،ثم جهة مكملة ،والتي تحتاج دائما إلى المركز لتلبية مطالبها.
إن المدينة تصبح عبارة عن سوق أو مكان ،حيث يلتقي العرض والطلب حول الخدمات المادية
والرمزية ،ويرتبط تطور العرض والطلب بطبيعة وانتماء المستهلك ،ونوع الخدمات وتنوعها
والمسافة ووسائل النقل والدخل الفردي وتأثير اإلعالم.
لقد تبلورت العديد من النماذج النظرية الفعالة ،التي قدمت تحليال وتفسيرا جيدا لشكل وتكون
التراتبية الحضرية ،ولعل أهمها نموذج ) (Gibratحول التفاوتات االقتصادية (les inégalités
) ،économiquesوالذي ربط نمو المدن بنظام غير متناسق  Dissymétriqueإذْ أن كل
المدن تنم و وتتطور لكن بمعدالت متفاوتة .وترتبط التحوالت النوعية داخل المدن بدرجة أولى
بالتخصصات االقتصادية  spécialisations économiquesوبالتركيب االجتماعي .وغالبا ما
تعمل المدن على تطوير بنيتها االقتصادية واالجتماعية ،حيث تتخلى في بعض األحيان عن
الوظائف القديمة (ال صناعة ،المناجم ،الحرف التقليدية )...وتكتسب وظائف جديدة ومغايرة
(الخدمات ،السياحة ،المال واألعمال الحرة )...وتمس هذه التحوالت كل التراب الحضري؛ نظرا
النعكاساتها المجالية القوية ،وتأثيرها المباشر وغير المباشر على عناصر المجال الحضري،
ويزيد من ذلك انتشار وتدفق )(Diffusionالتجديدات) (Innovationsبشكل واسع داخل
المدينة ،والتي ازدادت وتيرة إنتاجها في اآلونة األخيرة ،مما لعب دورا كبيرا في تجدد البنية
االقتصادية للنظام الحضري ،وميالد تنافس سوسيو مجالي حقيقي بين المدن (CHOUIKI
).Mustapha, 2005, pp 58-65
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وتعد العقود األخيرة من القرن العشرين ومطلع القرن 21م ،مرحلة مهمة في تاريخ الحياة
الحضرية ،حيث نمت المدن بشكل أكثر من أي وقت مضى ،وشهدت تحوال عميقا مرتبطا بتأثير
نظام النقل واالتصال واإلعالم واالقتصاد والتقنيات ،وهو ما زاد من حدة التمايزات المجالية
واالجتماعية ) (Différenciations spatiales et socialesداخل المدينة والتراب في
شموليته ومختلف مستوياته .فتنقل األشخاص والخيرات  les biensواألفكار  les idéesيؤثر
على نظام الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ويطرح في نفس الوقت مشاكل عويصة
على مستوى البيئة والطاقة والموارد وتهيئة المجال ،وهي انعكاسات تسمح بتحليل عميق لبنية
ووظائف المجتمع الحضري المعاصر (أسلوب حياة ،استعماالت التكنولوجيا والتقنيات ،البِنيات
االقتصادية والمؤسساتية ،الالمساواة االجتماعية ،التيارات الثقافية والرمزية والمادية. )...
إن واقع المدن وما تحمله اليوم من تناقضات ومشاكل وتحديات ،جعلها في مأزق كبير ،يفرض
على الدراسات الحضرية تعميق براديغمات ومقاربات التحليل ،لفهم هذه التحوالت والتوصل إلى
مرحلة خلق التوازنات داخل المجال الحضري ،وذلك في عالقته بالمجال الريفي .وقد أشار
Pierre Ansayو  René Schoonbrodtفي دراستهما المعنونة ب  : Penser la villeبأن
المدينة في حالة سيئة ،وتسير نحو األسوأ ،سواء في بلدان الشمال أو الجنوب ،مع آثار
وانعكاسات متباينة ،وهو تعبير على أزمة المدينة ،وما تعانيه من إكراهات متفاوتة الخطورة
)(ANSAY Pierre, SCHOONBRDT René ,1998, pp 15-16
ولم يعد أثر هذه االنعكاسات منحصرا داخل المجال الحضري ،بل أصبحنا في العقود األخيرة أمام
انتشار قوي للتمدين ،وللظواهر االقتصادية واالجتماعية المرتبطة به ،وهو ما أدى إلى تما ٍه قوي
ما بين المجالين الحضري والريفي ،وهو تحول يعكس حركية وتغير المدينة باستمرار ،وقد
أ شارت إلى هذه التحوالت مجموعة من الحقول المعرفية المهتمة بالمجال الحضري :الهندسة
المعمارية ،االقتصاد ،علم االجتماع ،الجغرافيا ،علوم السياسة ،التاريخ وغيرها من الحقول
المعرفية المختصة ...وهي كلها دراسات قاربت المدينة من زوايا مختلفة ،شخصت مقومات
المدينة وقوتها وإكراهاتها ،التي تزداد مع حركية المدينة.
 .2.4المدينة مجال يتسم بالحركية
رافق توسع ودينامية المدينة حركية سكانية قوية ،حيث إن تطور الظاهرة الحضرية وتحول
بنياتها االقتصادية واالجتماعية ،يخلق بالموازاة مع ذلك حركية سكانية كبيرة ،تتفاعل وتعبر عن
هذه الدينامية االقتصادية .وقد استعملت الحركية  La Mobilitéكظاهرة مجالية للتعبير عن
عبور المجال ماديا وثقافيا (KAUFMANN le franchissement de l’espace
) . Vincent,2014, p41إن المفهوم األكثر تعبيرا على دينامية المدينة في الزمن والمكان،
وعلى المستويين المادي والرمزي ،وعلى كافة المستويات البشرية واالقتصادية هو الحركية la
 Mobilité, The Mobilityوقد تم استعمال هذه العبارة سنة  1927في الواليات المتحدة
األمريكية ،وذلك على يد الباحث السوسيولوجي  Pitirim Sorokinالذي نشر كتابا تحت
عنوان :الحركية االجتماعية] ، [Social Mobilityحيث عرف الحركية االجتماعية داخل
المجال الحضري بأنها :تغيير لألوضاع السوسيومهنية لألفراد داخل السلم االجتماعي للمجتمع
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الحضري ،وقد جاء المفهوم هنا ذا داللة اجتماعية صرفة أكثر منها جغرافية ،حيث تم التركيز
على الحركية االجتماعية أو الحركية في المجال االجتماعي ،وذلك من خالل رصد مظاهر
التحول داخل النظام االجتماعي ،على مستوى الوظائف والتنظيم واشتغال الفاعلين في المجتمع،
إنها تغيير للوضع االجتماعي واالنتماء المجالي.
أما على المستوى الجغرافي فيمكن رصد أربعة أشكال من الحركية السكانية داخل المدينة :فهناك
الحركية اليوم ية ،حركية المسافرين ،حركية اإلقامة وحركية المهاجرين ،وقد تأخذ مدى زمنيا
قصيرا أو طويال ،ونفس الشيء بالنسبة لإلطار المكاني ،فقد تحدث داخل المجال الداخلي أو
الخارجي ،وهنا يصبح المفهوم معبرا عن العبور أو التغيير المجالي.
إن المدينة مجال حركية أكثر من الريف ،إنها مجال تنقل السكان واألفراد بشكل يومي ومستمر (
 ) La mobilité de la vie quotidienneوهي حركية مرتبطة باألنشطة اليومية للسكان
والوقت ووسائل النقل والمسافة ،كما أن المدينة مجال يشهد حركية مهمة على مستوى السكن
واإلقامة ،أي تغيير مكان االقامة؛ بسبب العمل أو ثمن العقار أو الموقع أو التلوث أو طبيعة
الخدمات ،وهو معيار مهم يعبر عن الحركية الدائمة داخل المجال الحضري (BRUN
Jacques, Catherine BONVALET, 2002, pp 63- 72).
.5خاتمة
إن حركية المدينة والمجال الحضري ،انعكاس لقوة المدينة وتطور آليات اشتغالها ،وهو تطور
ارت بط بدرجة كبيرة بالعامل االقتصادي ،الذي أثر على تشكيل وبنية وتطور المدينة .وهكذا
أصبحت العالقة بين االقتصادي والحضري من أكثر القضايا إثارة داخل حقل الجغرافيا ،وباقي
العلوم االجتماعية واالقتصادية ،حيث أصبحت المدينة حاضرة بقوة في الفكر االقتصادي ،خاصة
مع ما أ صبحت تحظى به المدن من سلطات واسعة ،مواكبة للسلطة اإلنتاجية واالقتصادية
والسياسية ،والتي جعلت منها مركزا لالقتصاد والفكر والسياسة ،وهي آليات وسلطات تمنح
المدينة فرصة أكبر للهيمنة داخل الدولة وأحيانا خارجها.
قائمة المراجع:
.1برودل فرنان ( :)2013ترجمة ماهر مصطفى :الحضارة المادية واالقتصاد والرأسمالية من
القرن 15م حتى القرن 18م ،الجزء األول ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة.
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واقع حال الموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي (المغرب) :ما بين تجليات
عدوانية المناخ ،وارتفاع حدة الظواهر المناخية القصوى
أ.يونس الحيمر ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابن طفيل –القنيطرة-
المغرب
أ.د.مليكة المعقيلي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–القنيطرة -المغرب
The reality of water resources in the Atlantic Coast of
Gharb (Morocco): between the manifestations of climate
aggressiveness and the high intensity of extreme climatic
events
YOUNESS EL HIMER, Ph.D. Student, Ibn Tofail
University, Faculty of Art and humanities, Kénitra,
Morocco
MALIKA EL MAQILLI, Ph.D. Teacher in Géography, Ibn
Tofail University, Faculty of Art and humanities, Kénitra,
Morocco
ملخص :يرتكز هذا البحث العمل على محاولة فهم خصوصيات الموارد الطبيعية خاصة المائية
منها لساحل الغرب األطلنتي بالمغرب ،من خالل تشخيص علمي دقيق يعتمد على دراسة وتحليل
العوامل الجيولوجية ،المورفولوجية والهيدروغرافية معتمدا في ذلك على توظيف المقاربة
الخرائطية الحديثة (برنامج  ،) ARCgisفضال عن توضيح تفاعل السلوك البشري تجاه المجال
والماء بتبني مقاربة إحصائي ة تعتمد على االستمارة الميدانية الموجهة للساكنة المحلية.
كما كان لتفاقم مشاكل المياه التي تعرفها منطقة الدراسة نتيجة تزايد الطلب على استعماالتها بفعل
النمو السكاني المتسارع وتزايد متطلبات التنمية اإلقتصادية والفالحية تحوالت كبيرة مست
المجال ،بحيث ستظهر نتا ئج البحث عن الهشاشة المضمرة والتي تبدو كامنة في عدوانية
الظروف المناخية ،وارتفاع حدة الظواهر القصوى (الفيضانات -الجفاف) وعالقتها بالتغيرات
المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام وساحل الغرب األطلنتي بشكل خاص.
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د مليكة المعقيلي. أ،يونس الحيمر. ما بين تجليات أ:)واقع حال الموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي(المغرب

 التغيرات، الجفاف الهيدرولوجي، الفيضانات، عدوانية المناخ، الموارد المائية:الكلمات المفتاحية
. االحترار العالمي، استشراف،المناخية
Abstract: This article focuses on understanding the characteristics of
natural resources, especially water, including the Atlantic Coast of Gharb
in Morocco, through an accurate scientific diagnosis based on the study
and analysis of geological, morphological and hydrographic factors,
relying on the use of the modern cartographic approach (ArcGIS
program), as well as clarifying the interaction of human behavior towards
the space and water by adopting a statistical approach based on a
fieldwork questionnaire addressed to the local population.
And, the exacerbation of water problems known in this study area results
in the increased demand for its uses due to the rapid population growth
and the increased requirements of economic and agricultural development
have also had significant changes in the space, so that the results of the
research will appear on the implicit vulnerability, which appears to be
inherent in the aggressiveness of climatic conditions, and the high
intensity of extreme phenomena (floods - droughts) and its relationship to
the climatic changes that the world is witnessing in general and the
Atlantic coast of Gharb in particular.
Keywords: Water resources, climate aggressiveness, floods, hydrological
droughts, climate change, perspectives, global warming.

:مقدمة
 بإعتبار،لطالما شكل موضوع الموارد المائية في الوقت الراهن هاجسا للباحثين والمختصين
 بحيث،الماء عنصرا طبيعيا مهما يتحكم في مصير الساكنة وتطورها االقتصادي واالجتماعي
: ص،2005 ، (الكيحل أحمد،)28 : ص،1991  سنة،تشير جل الدراسات (الكركوري جمال
(EL MAAQILI MALIKA ) وEL HEBIL AHMED 2006, P : 17( ،)179
، على أن ساحل الغرب يعرف ضغطا شديدا واستغالال مفرطا للموارد المائية2014, P ; 56)
 التي أسهمت بشكل،جراء استمرار الممارسات والسلوكيات الب شرية الغير المسؤولة والعشوائية
.كبير في تراجع مستويات المياه سواء الباطنية منها أو السطحية
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ونظرا لتميز ساحل الغرب األطلنتي بتربة خصبة متنوعة ،وإنتشار الغطاء نباتي على مساحة ال
باس بها ،فضال إلى الموارد المائية السطحية المكونة من واد سبو والمرجات الساحلية المنتشرة
عند مصبه ومياه باطنية تتمثل في فرشتي الغرب والمعمورة ،وعرفت المنطقة موضوع الدراسة
خالل العقود األخيرة تحوالت مجالية وتغيرات مناخية كان لها وقع كبير على الجوانب
االقتصادية واالجتماعية بالمنطقة.
.Iاإلطار المنهجي للبحث:
أوال.إشكالية البحث:
في ظل الحديث المتزايد عن الموارد المائية بالمغرب وخاصة بالمجال الساحلي الذي تنتمي إليه
منطقة الدراسة ،وباعتباره مجاال هشا يتعرض لضغط واستنزاف متزايد للموارد الطبيعية
خصوصا المائية منها ،وفي سبيل مقاربتها بشكل منهجي ،فقد ارتكز عملنا البحثي هذا على عدد
من الوسائل العلمية والمناهج الجغرافية قصد تحديد مجمل التغيرات التي طرأت على هذا المجال
خالل الفترة الممتدة ما بين  1940إلى حدود سنة  ،2017بهدف دراسة وتشخيص دقيق للموارد
المائية ضمن الشريط الساحلي لسهل الغرب األطلنتي وعالقتها بالتغيرات المناخية وتشخيص حدة
الظواهر المناخية القصوى .لهذا فإن إشكالية هذه الدراسة ستقتصر على األسئلة التالية:
 . 1ما هو حجم الموارد المائية السطحية والباطنية لساحل الغرب األطلنتي؟.
 . 2إلى أي مدى تؤثر تجليات عدوانية المناخ (الجفاف ،الفيضانات) على وضعية الموارد
المائية؟.
 .3ما هي التوقعات المستقبلية للموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي في أفق سنة ،2050
وعالقتها مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم؟.
ثانيا.فرضيات البحث :ولإلجابة على اإلشكاالت المطروحة يجب فهم النظام الهيدرولوجي
وعالقته بالساكنة انطالقا من الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :يشكل المجال الساحلي السهلي المتسم باالنبساط ذو البناء الجيولوجي والترابيالرملي المتنوع من توفر موارد مائية سطحية وباطنية مهمة.
الفرضية الثانية :رغم التوفر على المؤهالت المائية الضخمة ،غير أن المنطقة سجلت خاللالفترات الماضية تواتر العديد من سنوات الجفاف الهيدرولوجي أو الفيض المائي ،الشيء الذي
يخلف إكراهات بيئية خطيرة ويأزم من وضعية الموارد المائية في الحاضر والمستقبل.
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الفرضية الثالثة :تشير التوقعات المستقبلية على أن الساكنة المحلية لساحل الغرب األطلنتيستعرف نموا ديموغرافيا متزايدا خالل السنوات المقبلة ،في مقابل أن وضعية الموارد المائية
ستشهد تراجعا كبيرا نظرا إلرتفاع حدة الظواهر القصوى بفعل التغيرات المناخية.
ثالثا.منهجية وأهداف البحث:
يتبنى البحث منهجا علميا استقرائيا يقوم على أساس تشخيص ودراسة الوسط الطبيعي (الموارد
المائية) ،قصد تحديد اإلمكا نات المائية بالمنطقة ،كما تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي
والعمل الكاتوغرافي إلظهار كل التغيرات التي يعرفها المجال ،من خالل وضع قاعدة للمعطيات
الخرائطية ،عن طريق إنجاز خرائط تشخيصية للموارد المائية بالمنطقة ،بناءا على تحليل
ومعالجة الصور الفضائية ال ملتقطة لساحل الغرب ،فضال عن االستعانة بالخرائط الطبوغرافية
والتردد على ميدان الدراسة ،ومن تم مقارنة هذه الخرائط باالعتماد على أنماط إستعماالت
األرض المتمثلة في المرجات الساحلية (مرجة بنمنصور ،مرجة الدوارة...الخ) ،الضايات (ضاية
سيدي بوغابة...الخ) ،المجاري المائية ،الزراعات ،المراعي ،التشجير الغابوي ،الكثبان الرملية،
وكذا إنتشار التجمعات السكانية.
كما تم رصد التحوالت والتغييرات المجالية والمناخية ) (Spatial and climatic changeالتي
شهدها ساحل الغرب األطلنتي إنطالقا من نتائج التي أنجزتها وكالة الحوض المائي سبو ما بين
الفترتين الزمنيتين ( 1940إلى حدود سنة  ،)2017وإبراز انعكاساتها على الجوانب الطبيعية
واالجتماعية واالقتصادية.
رابعا.أدوات وطرق البحث:
فرضت منهجية دراسة وتقييم واقع حال الموارد المائية السطحية (واد سبو ،واد بهت ،المرجات
والضايات الساحلية ،المجاري المائية الدائمة والمؤقتة ...الخ) والباطنية (فرشتي الغرب
والمعمورة) االعتماد على الدراسة الخرائطية بهدف وضع تقييم تشخيصي دقيق للموارد المائية
والطبيعية بشكل عام لساحل الغرب األطلنتي ،بحيث حتمت الضرورة العلمية االستعانة بتحليل
الصور الفضائية والخرائط الطبوغرافية ،وعلى ضوء ذلك تم رصد مختلف التغيرات التي طرأت
على الشبكة المائية بالمنطقة ،فضال عن تحديد مختلف إستعماالت المياه ،ووضع دراسة مستقبلية
للموارد المائية بفعل التحوالت المناخية التي يشهدها العالم.
خامسا.اإلطار العام لمجال البحث ،أهمية الموقع الجغرافي:
يقع ساحل الغرب األطلنتي بين خطي عرض ’ 34°10و’ 34°45شمال خط االستواء ،و’6°20
و’ 6°45غرب خط غرينتش ،ويضم إداريا جماعتين حضريتين هما( :القنيطرة ،المهدية) ،وأربع
جماعات قروية ( المناصرة ،بنمنصور ،سيدي محمد بنمنصور،وسيدي الطيبي) ،إذ يحد مجال
الدراسة من جهة الشمال المرج ة الزرقاء ،المحيط األطلنتي من الغرب ،بينما يشكل واد سبو
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حاجزا طبيعيا وإداريا من جهة الشرق ،ويحده من ناحية الجنوب جماعة بوقنادل (الشكل رقم
.)01
يشغل مجال المدروس مساحة إجمالية تقدر بحوالي  750كلم ،²مشكلة من وحدات ببنيوية متباينة
قوامها الكثبان الرملية المت صلبة والمنتشرة على طول الشريط الساحلي ،باإلضافة إلى األشكال
المرفلوجية األخرى التي تمتد على شكل مجاالت بيكثبية تتكون أساسا من المرجات والضايات
الساحلية ،فضال عن توفر منطقة الدراسة على تربات خصبة متنوعة وغطاء نباتي-شجري وفير.
إلى جانب هذا ،يتميز مناخ ساحل الغرب بالطابع المتوسطي ذو المؤثرات المحيطية ،إذ يقع ما
بين الطابق البيومناخي شبه الجاف والطابق شبه الرطب ،بحيث تبرز السمة األساسية لنظام
التساقطات في انعدام االنتظام السنوي والفصلي والشهري بحكم القرب من خط الساحل الذي
يعمل على تلطيف الجو واستقبال الكتل الباردة ،كما يعرف المجال تعاقب فترات جافة وأخرى
رطبة ،داخل نفس السنة ،وبين السنوات األخرى ،مع تسجيل تساقطات مطرية مهمة.
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تأثر عناصر الوسط الطبيعي في تكون المشهد الترابي الذي يتميز بالتكامل والتناغم ما بين
التربات الخصبة (الدهس ،الترس ،التوك ،الميهة) ذات الجودة العالية والمؤهالت الفالحية
الممتازة ،والتربات الرملية التي تشغل مساحة هامة من مجال الدراسة ،والتي ترجع باألساس إلى
الترسياب الطينية والطمية المستقرة بسهل الغرب ،نتيجة الفيضانات المتواترة ،التي يحدثها واد
سبو عن طريق نقل المواد الفتاتية الدقيقة من األعالي (جبال الريف) بسبب دينامية التعرية نحو
األراضي السهلية الساحلية المنبسطة ذات تربات حديثة فوق رمال البيج (الكركوري جمال،
 ،1991ص.)31
فضال إلى هذا تتميز تربات ساحل الغرب األطلنتي بكونها صالحة للزراعة وتتأقلم مع
خصوصيات مناخ المنطقة ،بحيث شهدت في اآلونة األخيرة تكثيف زراعي كبير خاصة مع
إستعمال التقنيات الفالحية الجديدة (البيوت المغطاة ،أساليب السقي الحديثة...الخ) ،أما على
مستوى النظم المائية فهي بمثابة وعاء وخزان مائي مهم نظرا للنفادية العالية التي تتميز بها
التربات الرملية.
شكل رقم  1-نموذج رقمي لساحل الغرب األطلنتي(.)3D

المصدر :منحنيات التسوية للخرائط الطبوغرافية التالية :القنيطرة سيدي عالل التازي وسيدي
يحي 1/50000عمل شخصي

وتقطن بهذه الواجهة الساحلية ساكنة مهمة وفي تطور مستمر ،بحيث بلغ عدد السكان خالل
إحصاء  1994حوالي  372806نسمة ،لينتقل عدد الساكنة إلى  481666نسمة خالل سنة
 ، 2004في حين بلغت الساكنة خالل اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2014حوالي
 610855نسمة .وعموما عرف مؤشر النمو السنوي لساكنة ساحل الغرب تذبذبا صارخا بين
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الفترات اإلحصائية ،إذ سجلت الفترة اإلحصائية ما بين ( )2004/1994نموا سنويا بلغ نسبة
 ،%4,3في حين عرفت الفترة اإلحصائية ما بين ( )2014/2004تراجعا طفيفا بمعدل زيادة
سنوية وصلت إلى .%2,8
ينتمي البناء الجيولوجي لمنطقة الدراسة إلى المجال الساحلي وحدة سهل الغرب التهدلي ،الذي
شكل عبر مراحل تطوره جزء من الممر الجنوب الريفي ،إذ تعود أولى مراحل تكون السهل إلى
الزمن الجيولوجي الثالث بعد تراجع البحر ،الشيء الذي يفسر تواجد تكوينات هشة ضعيفة
المقاومة إزاء عوامل التعرية ،منها باألساس مواد فتاتية تغطي معظم مجال الدراسة ،وأخرى
عبارة عن صخور تنتمي لحقب جيولوجية مختلفة مكونة من الصلصال ،الحث ،والكلس 1964,
).(LE COZ. J P:46
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عرفت منطقة الغرب التي تعد مجال اتصال بين وحدتين بنيويتين شديدتي االختالف الميزيتا
المغربية (قاعدة هرسينية تغطيها إرسابات الزمن الثاني والثالث) والكتلة الريفية (كتلة معقدة
البنية تغلب عليها مواد الزمن الثاني التي أضيفت مع الحركات األلبية للبنيات األطلسية) وشهدت
المنطقة مجموعة من التغيرات التكتونية في أواخر الزمن الرابع ،نتج عنها إرسابات بحرية ذات
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طبيعة رملية قبل تراجع البحر  Régressionخالل حقبة المغربي (البليوسوين األوسط
 ) Pliocène moyenحتى نهاية الفواراتي األعلى (البليوسوين األعلى )supérieur Pliocène
أي خالل فترة الفيالفرانشي للتعبير عن مرحلة انتقالية بين نهاية الزمن الثالث وبداية الرباعي
وخصوصا المرحلة القارية التي تمثل إرسابات ذات امتداد واسع يعبر عنها بالنشر
القاريالفيالفرانشي ( Villafranchienوطفة عبد الرحيم ،1996 ،ص.)377
يمكن الح ديث عن الزمن الجيولوجي الرابع الذي سجل مجموعة من اإلرسابات الغنية بالتركات
البحرية وكذا القارية ،التي تنتمي لنهاية السلطاني ) (Soltanienوالهلوسين  ،(Holocènنتجت
بفعل التغيرات البيئية التي عرفتها المنطقة خالل هذه الفترة المتميزة بتراجع الغمر البحري ،إذ
أكد مجموعة من الجيولوجيين على أن هذه الفترة تعد بمثابة المرحلة النهائية التي حددت مشاهد
السهل حاليا مفسرة بذلك الشكل النهائي للتضاريس بالشريط الساحلي لسهل الغرب.
 -IIالنتائج والمناقشة:
. 1تقييم وضعية الموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي:
لعبت مجموعة من الظروف الطبيعية المتنوعة (جيولوجيا ،جيومورفولوجيا ،تربة ،غطاء نباتي،
ومناخ...الخ) دورا كبيرا في جعل ساحل الغرب األطلنتي من بين أغنى المناطق المغربية
وأكثرها حظوة من حيث غنى الموارد المائية وتنوعها ،سواء تعلق األمر بالمياه السطحية أو
الجوفية.
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.1.1الموارد المائية السطحية:
تظهر النظرة األولى للشبكة المائية السطحية لمنطقة الدراسة مدى أهمية حوض سبو الذي يزخر
بكثافة األودية ) (valléeوالروافد (واد بهت ،واد تيفلت ،واد الفوارات...الخ) التي تغذيه سنويا
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بما تجمعه من مياه األمطار ،حيث يبلغ معدل الصبيب السنوي لواد سبو  137م/3ث ،ويصل هذا
المعدل خالل فصل الشتاء إلى  350م/3ث ضامنا بذلك حاجيات الساكنة من الموارد المائية.
كما يبلغ اإلمداد السنوي من المياه السطحية حوالي  5600مليون متر مكعب ،هذا النصيب يسمح
بتأمين ساكنة ساحل الغرب لسقي  205 000هكتار ،أما على مستوى ميدان الدراسة فقد تم تشيد
سد المنع ما بين جماعتي المناصرة وسيدي محمد بنمنصور بغية تدبير المياه التي كانت في وقت
مضى تضيع هباء في المحيط األطلنتي وال يتم االستفادة منها.
تتوفر منطقة الدراسة على مرجات ساحلية كثيرة ،أهمها مرجتي بنمنصور والدوارة التي تشغل
مساحة تقدر بحوالي  8100هكتار ،إذ تتلقى هذه المرجات مياهها خالل مراحل الفيض التي
يعرفها واد سبو ،باإلضافة إلى كونها تتزود من مصادر أخرى تكمن في بعض الشعاب النازلة
عبر سفوح المركب الكثيبي أو مباشرة من مياه التساقطات المطرية ،إلى جانب هذا تعرف
المنطقة انتشار واسع لمجموعة من الضايات تبقى أهمها ضاية سيدي بوغابة ،التي تصنف من
بين المواقع الرطبة بالمغرب.
.2.1الموارد المائية الجوفية:
تمثل المياه الجوفية داخل حوض سبو ما يقدر ب %20من مجموع الموارد واإلمكانات المائية
الوطنية ،إذ تعد تراثا مائيا يميز منطقة الغرب ،بحيث تقدر نسبة المياه الجوفية بحوالي 900
مليون متر مكعب ،كما تشير الدراسات الهيدروجيولوجية إلى وجود فرشتين مائيتين مهمتين
بساحل الغرب وهما :فرشة الغرب الساحلية وفرشة المعمورة.
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تنتشر فرشة المعمورة ) )Maâmora water tableداخل تشكيالت صخرية لهضبة المعمورة
على مساحة تقدر بحوالي  1820كلم مربع ،بحيث يصل معدل الثروة المائية المتجددة ما يقارب
 126مليون متر مكعب/السنة ،وتختلف هذه الفرشة من حيث العمق ،إذ يتراوح المعدل ما بين 5
و 40متر في المناطق الساحلية وأزيد من  100متر في وسط السهل.
تتواجد فرشة الغرب الساحلية ) (Coastal Gharb tableclothفي الجزء المركزي على
مساحة تقدر بحوالي  4000كلم ،²وبمعدل يصل إلى  134مليون متر مكعب/السنة من الثروات
المائية المتجددة ،كما تمتد هذه الفرشة جغرافيا من جنوب المناصرة إلى موالي بوسلهام شماال
والمحيط األطلنتي غربا ومشرع بلقصيري شرقا ،وتغطي مساحة قدرها حوالي  80%من تواجد
الفرشة على عمق أقل من  20متر ،غير أن تذبذب مستوى مياه الفرشة المائية (Piezometric
) Fluctuationsيعرف تغيرات تتعلق بالفصول بارتباطها بهطول األمطار أو من خالل طبيعة
نفاذية األرض.
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جدول رقم ( :)01تقييم معدل الموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي بمليون متر مكعب لسنتي(-1994
)2006
تقييم الميزانية المائية

الصادرات بمليون مترمكعب

الواردات بمليون متر مكعب

وضعية 1994

وضعية 2006

تسرب مياه األمطار

68

94

تصريف واد سبو

5,2

9,2

عودة (تسرب) مياه الري

9,5

38,8

تسريبات داخلية للمياه الجوفية

0,5

0,5

مجموع الواردات

83,2

142,5

ضخ المياه الجوفية (اآلبار
واألتقاب)

53,07

195,5

ضخ مياه واد سبو

7,09

2

ضياع المياه نحو البحر

18,54

4,2

تسريبات نحو طبقة مائية أخرى

4,72

-

مجموع الصادرات

83,2

201,1

0

-59.2

حصيلة الميزانية المائية

المصدر :مصلحة الماء-القنيطرة)2012( -

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)01أن معدل األحجام القابلة لالستغالل سنة  1994تبلغ حوالي
 83,2مليون متر مكعب ،في حين انتقل العدد إلى  142,5مليون متر مكعب خالل سنة ،2006
بزيادة تقدر بحوالي  59,3مليون متر مكعب ما بين سنتي  1994و .2006في مقابل هذا نجد بأن
معدل الحاجيات لسنة  1994بلغ نفس حجم اإلمكانيات المتوفرة (لم يتم تسجيل أي عجز مائي
خالل هذه الفترة بالمنطقة) ،عكس هذا يظهر من أن حاجيات سنة  2006بلغت حوالي 201,7
مليون متر مكعب ،أمام تواضع معدل اإلمكانيات التي تم تحديدها بمعدل  142,5مليون متر
مكعب ،مما يؤشر على تسجيل عجز مائي يقدر بحوالي  -59,2مليون متر مكعب.
يعزى هذا العجز باألساس ،إلى طرق وسلوكيات استعمال الموارد المائية المتسمة بنوع من
التبذير والضياع ،فضال إلى غياب حسن االستغالل الرشيد والسليم للماء ،إذ يتبين جليا من أن
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الطبقة المائية تتعرض الستنزاف وتزايد كبير على المياه ،بحيث يقدر بحوالي  53,07مليون متر
مكعب سنة  1994و 195,5مليون متر مكعب ستة  2006من أجل سقي األراضي الزراعية.
 .2تجليات عدوانية المناخ ،ارتفاع حدة الظواهر القصوى:
تعد التغيرات التي تطرأ على المناخ من العوامل المؤثرة في حجم وكمية الموارد المائية بحكم أن
القلة الشحيحة أو الزيادة المفرطة من المياه تعد سببا في معظم مؤشرات الهشاشة البيئية التي
تعرفها منطقة ساحل الغرب األطلسي ،فعنصر الماء من أبرز عناصر البيئة الطبيعية تأثر بالمناخ
1
وتذبذباته بمجال الدراسة ،بحيث يتجلى ذلك من خالل تعاقب فترات الجفاف الهيدرولوجي
وفترات الفيض المائي (الفيضانات) ،وذلك ارتباطا بتقلبات أحوال الطقس والمناخ بالمنطقة ،وهذا
ما تؤكده الحقائق الرصدية سواء المطرية منها أو الهيدرولوجية والتي تشير إلى وجود عالقة
وطيدة وقوية بين العنصرين. 2
كما أن النقص في المياه أو وفرتها وما ينتج عن ذلك من جفاف أو فيضانات من شأنه أن يعرقل
مسلسل التنمية ،مما ينعكس سلبا وبصفة مستدامة على الساكنة وإطار حياتهم الذي يظهر بشكل
واضح من خالل التضرر المباشر لمستوى المعيشة ،فضال إلى تدهور ظروفهم اإلقتصادية
واالجتماعية ،وعلى هذا األساس يمكن إيجاز اإلشكالية المناخية للموارد المائية بساحل الغرب
األطلنتي في الجوانب التالية:
. 1.2تعدد إشكالية الفيضانات بساحل الغرب األطلنتي:
أظهرت التقلبات المناخية الغير المألوفة المسجلة خالل الثالثين سنة الماضية بساحل الغرب
األطلسي على أن قضية الحماية والوقاية من مخاطر الفيضانات أصبحت تشكل إحدى الرهانات
التي ينبغي التعامل معها بجدية ،إذ تحدث الفيضانات بمنطقة الدراسة نتيجة ارتفاع مستوى
منسوب مياه واد سبو بفعل حموالت األحواض المائية الكبرى لورغة وبهت ،خصوصا عندما
يتجاوز صبيب واد سبو عتبة  3200متر مكعب/ثانية ،بحكم أن قدرته االستعابية ال تتعدى 2000
متر مكعب/ثانية ،مما يجعل االمتداد المجالي للمياه الفائضة تشمل مساحة شاسعة .ويعد
الفيضان  Floodبمثابة اجتياح المياه لمنطقة ما ،بفعل صعود منسوب مستوى المياه داخل
المجارى المائي بسبب حدوث تساقطات مطرية قوية ومركزة أو نتيجة سيل جارف.
 .1الجفاف الهيدرولوجي :يقصد به العجز الحاد في الموارد المائية ،بفعل الشح في األمطار ،بحيث يالحظ
أن انخفاض كبير في صبيب األودية وفي نزول مستوى الطبقات المائية الجوفية ،فضال عن نضوب مياه
العيون في معظم الحاالت التي تعرفها هذه الفترات من الجفاف.
.2عبد العزيز باحو ،محمد صباحي ،التهامي التهامي (" : )2015التغيرات المناخية وانعكاساتها العامة
على الموارد المائية والفالحة وسبل التأقلم معها" ،مقالة علمية ،صر ،20 :مؤلف جماعي .جامعة عبد
المالك السعدي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،تطوان.
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ف ي هذا السياق ،تبين المالحظات المستقاة ميدانيا ومن خالل تصريحات الساكنة على أن خطر
الفيضانات يشكل لهم عائقا كبيرا أمام التنمية ويخلق أضرار مادية جسيمة ،فعلى سبيل الذكر ،أقر
ساكنة التي شملها البحث خالل الفيضان األخير الذي عرفته منطقة الدراسة لسنة  2009على أنه
خلف خسائر فادحة تجلت في إتالف المحاصيل الزراعية وتدمير أجزاء مهمة من جوانب المنازل
والبنى التحتية وتخريب الملكيات والحيازات الفالحية ،إلى جانب نفوق عدد مهم من رؤوس
الماشية.
وبالرجوع إلى نتائج البحث الميداني وربطها مع الواقع فإنه يعد مراد هذه النتائج ال كارثية ،إلى
الغياب التام لآلليات المراقبة للمناطق األكثر عرضة لخطر الفيضانات أي صعوبة تحديد توقيت
حدوث هذه الكارثة البيئية ،فضال إلى ضعف التجهيزات األخرى المتمثلة في السدود أو توحل
حقينتها مما ينتج عنه ضياع كميات هائلة من المياه دون اإلستفادة منها ،والخطير في األمر هو
تعامل المسؤولين عن إعداد التراب الوطني مع الفيضانات كطاهرة عابرة ،إذ ال يتم تخطيط لها
مسبقا ،بحيث أكد حوالي  93%من الساكنة خالل االستمارة الموجهة إليهم عن سخطهم إزاء
غياب وسائل التدخل واإلنقاذ ،بفعل ضعف آلية التنسيق ما بين الوقاية المدنية والتدخل السريع
عند حدوث الكارثة التي تخلف وراءها خسائر مهولة ،وهذا ما يوضحه بشكل جلي الجدول رقم
( ،)02الذي يظهر أهم حاال ت الفيضانات التي شهدها ساحل الغرب األطلنتي خالل العقود
األخيرة ،وتحديد أهم الخسائر ناجمة عنها.
جدول رقم ( : )02حاالت الفيضانات بساحل الغرب األطلنتي ما بين 2009-1963
الموقع الجغرافي

حجم الخسائر

السنوات
1963

سهل الغرب

1973

غمر حوالي  140.000هكتار من األراضي الزراعية
وعزل التجمعات السكنية (الدواوير).

1996

غمر حوالي  100.205هكتار.

2009

غمر حوالي  90هكتار وإجالء ما يقارب  30ألف أسرة.

1989

المصدر :وكالة الحوض المائي لسبو–فاس)2017( -

هكذا ،فالمالحظ بالنسبة للمنطقة ساحل الغرب األطلنتي تسجيلها لصنفين من الهشاشة fragility
والتدهور ،degradationفالفيضان يخلف دينامية بيئية خطيرة تتمثل في تراجع صوح واد سبو
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بعدة أمتار بفعل نشاط عملية تقويض الضفاف أو ما يصطلح عليه علميا بالنجوخ،Sapement 1
هذه الظاهرة تنعكس سلبا على جريان واد سبو فيصبح بذلك بطيئا وسطحيا.
موازة مع هذا ،نجد حدوث العديد من اإلنزالقات كثلية لجوانب الوادي ،وهذا راجع إلى تركيبة
ونوعية التربة الرملية المتواجدة بالمنطقة ،فضال عن انخفاض كبير لمستوى منسوب المياه التي
تؤدي بالتالي إلى إنسياخ جزء كبير من جوانب واد سبو وسقوطها في القعر.
شكل رقم  -2صبيب واد سبو عند المصب ب م/3ثانية من سنة  1967إلى حدود سنة 2017

المصدر :وكالة الحوض المائي لسبو-فاس)2018( -

يظهر من خالل الشكل رقم ( ،) 06أن الرسم البياني المتعلق بصبيب واد سبو عند المصب قد
عرف تذبذب في حجم المياه ما بين السنوات من جهة ،وما بين األشهر من جهة أخرى ،وهذا له
عالقة وطيدة مع سنوات ذات الفيض المائي والسنين التي عرفت جفاف هيدرولوجي ،وما بين
الفصول (الشتاء يرتفع صبيب الواد ،والصيف ينخفض) ،بحيث سجلت أعلى نسب لصبيب واد
سبو عند خالل السنة الهيدرولوجية  2010/2009بمعدل  9,36متر مكعب/ثانية ،وما معدله
.1الكركوري جمال ( : )1991الدينامية البيئية بسهل الغرب وهوامشه ،منطقة الغرب المجال واإلنسان (أعمال
الندوة العالمية التي نظمتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابن طفيل خالل أيام ،22،23و 24أكتوبر .)1991
ص.34:
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 39,99متر مكعب/ثانية خالل شهر يناير من نفس السنة الهيدرولوجية ،بحيث سجلت هذه السنة
فيض مائي شمل منطقة الدراسة وخلف وراءها مجموعة من الخسائر.
كما تم تسجيل أدنى معدل لصبيب واد سبو خالل السنة الهيدرولوجية  1981/1980بنسبة تصل
إلى أقل من  0,03متر مكعب/ثانية ،فضال عن تسجيل أعلى معدل خالل شهر نونبر من نفس
السنة الهيدرولوجية بنسبة تصل إلى  0,095متر مكعب/ثانية ،الشيء الذي يدل على أن هذه السنة
عرفت جفافا هيدرولوجيا يعد من بين السنوات األكثر جفافا ،إلى جانب بعض السنوات الجافة
األخرى منها 1793/1972 :و 1995/1994و .2016/2015فعلى العموم ،وانطالقا مما سبق
يمكن مالحظة أن سنوات الجفاف الهيدرولوجي (أزيد من  44سنة كان معدل صبيبها أقل من 4
متر مكعب/ثانية من أصل  50سنة) أكثر من سنوات الفيض المائي بواد سبو.
.2.2تواتر احتداد ظاهرة الجفاف الهيدرولوجي:
يعد ساحل الغرب األطلنتي من بين المناطق التي تتميز بمناخ متوسطي شبه جاف ذو مؤثرات
محيطية يتسم بتساقطات ال بأس بها ،إال أنه في ذات الحين يعاني من تعاقب احتداد ظاهرة
الجفاف )  (Droughtsوتنوعها في الزمان والمكان ،ويدل هذا المصطلح على عجز في
ال ميزانية المائية العامة خالل فترة زمنية معينة وفي منطقة محددة ،بحيث ينتج عن هذا العجز شح
كبير في كمية الموارد المائية الواردة عن التساقطات ،1ويترتب عن ظاهرة الجفاف نزول مستوى
المياه الجوفية عن حاالتها العادية ،وانخفاض كبير على مستوى متوسط معدل صبيب واد سبو،
وهذا ما يقصد به الجفاف الهيدرولوجي.
وألجل مالمسة هذه الحقيقة ،فقد تطرق البحث فيما سبق إلى تحليل عناصر المناخ المتمثلة في
التغيرات السنوية للتساقطات والحرارة المسجلة لمدة تزيد على  30سنة ،والتي أبانت عن تسجيل
سنوات جافة ،تميزت حصيلتها بعجز حاد في كمية التساقطات السنوية ،إذ تم رصد أبرزها خالل
الفترات التالية )1974-1975( :و( )1994-1995و( ،)1998-1999فهذه الفترات غير
المتوقعة يمكن أن تستغرق من سنة إلى عدة سنوات وقد تصل أحيانا إلى عقد من الزمن أو أكثر.
فعلى العموم ،هذه الوضعية التي شهدها ساحل الغرب األطلنتي كانت لها آثار سلبية جدا على
الموارد المائية بالمنطقة ،بحيث تم تحديد عجز وصل إلى ما يعادل  %60من واردات المياه
السطحية ،وانخفاض في مستوى المياه الجوفية( .2عمق وصل إلي أزيد من  70متر في بعض
المناطق بمجال الدراسة) إذ تؤكد األبحاث والدارسات المتعلقة بالتطورات المناخية بأن المنطقة
سوف تشهد مستقبال تأثيرات وانعكاسات سلبية الحتداد ظاهرة الجفاف على كميات الموارد
المائية وكذا على معدالت سقوط األمطار.
.1وكالة الحوض المائي لسبو.
.2محمد صباحي (" : )2007موقع الجفاف في مناخ المغرب"،مقالة علمية ،مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة عبد المالك السعدي ،تطوان ،العدد ،14 :ص.29:
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غير أن احتداد ظاهرة الجفاف ،على أهميتها وحدة تأثيرها تبقى بنيوية وليست استثنائية وال تعني
بأي حال من األحوال تغيرا مناخيا جذريا شهده المغرب ،بل تعرف من فترة إلى أخرى تقلبات
مناخية وأحوال طارئة ،قد عرفت المغرب لها نظائر عبر تاريخه الطبيعي على غرار ما يتصف
به المناخ المتوسطي وهو ما يمكن استسقاءه من المراجع والكتب التاريخية التي دونت العديد من
فترات الجفاف والمجاعات.
شكل رقم  -3األخطار الطبيعية المهددة للموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي

المصدر :البحث الميداني ()2019/2017

لإلشارة فقط ،فإن التوصل إلى هذه التقديرات قد بنيت على أساس األبحاث والدراسات ميدانية،
من خالل االحتكاك المباشر بالساكنة عن طريق توجيه االستمارة اإلحصائية ،بحيث أقرت ساكنة
ساحل الغرب األطلنتي التي شملتها عينة البحث على أن من بين اإلكراهات التي تعاني منها
بكثرة تتمثل في خطر الفيضانات بنسبة  65%مخلف بذلك وراءها خسائر فادحة ،أما على
مستوى الجفاف الذي تشهده منطقة الدراسة خالل بعض الفترات والتي تنعكس أساس على
المنتوجات الزراعية فإن حوالي  26%من الساكنة عبرت عن سخطهم إزاء هذا الخطر الذي
يهدد وضعياتهم اإلقتصادية ،في حين تبقى أخطار انجراف التربة والتي ال تشكل أي خطر مباشر
على الساكنة بحيث عبر بحوالي  9%من الساكنة المستهدفة للدراسة عن تعرض مزارعهم
الفالحية لخطر انجراف التربة وخاصة تلك التي تكون بالقرب لضفاف واد سبو عند ارتفاع
مستوى منسوب الماء أي أثناء الفيض المائي.
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. 3.2التغيرات المناخية بساحل الغرب األطلسي وأثارها على الموارد المائية:
تتأثر الموارد المائية تأثرا بارزا بالمناخ وتذبذباته وجل التغيرات التي يعرفها في الزمان
والمكان ،وبالرجوع إلى دراسة التطور البيسنوي للتساقطات بساحل الغرب األطلنتي ،يظهر أن
هناك انخفاض بحوالي  1,5ملم كل سنة (مديرية األرصاد الجوية) ،بحيث تشير الدراسات أن
المعدل الوطني لكميات األمطار قد تتراجع بحوالي  700ملم في بداية القرن العشرين إلى أقل من
 500ملم في مطلع القرن الواحد والعشرون ،إذ بلغت نسبة التراجع حوالي أكثر من  ،14%كما
تدل هذه النزعة نحو االنخفاض ،إال أن مناخ المنطقة أصبح أكثر جفافا.
وللمعرفة التحوالت التي تخص الجريان السطحي لحوض سبو ،سيتم اعتماد دراسة تحليلية تهم
التغيرات الزمنية للواردات المائية السطحية للحوض ،باالعتماد على معطيات إحصائية تعود
لسنة  1940إلى حدود سنة  ،2010والتي اتسمت بالتذبذب وعدم االنتظام البيسنوي ،إذ بلغت
معامل تغيراتها أزيد من .53%

شكل رقم  -4تطور االنحراف كمية الواردات المائية السطحية عن المعدل العام بحوض سبو ما بين 2010 -1940

المصدر :وكالة الحوض المائي سبو-فاس)2018( -

يتضح من خالل تحليل وثيرة انحراف كميات الموارد المائية السطحية لحوض سبو الذي تنتمي
إليه منطقة الدراسة ،أن التغيرات في كمية الموارد المائية السطحية قد مرت بعدة فترات زمنية
غير من تظمة ذات مدد مختلفة ،قصيرة ،أو متوسطة ،أو كبيرة ،بحيث تواترت من خاللها فترات
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الفيض المائي (الفيضانات) وأخرى ذات الجفاف الهيدرولوجي ،وعموما يمكن التميز بين فترتين
كبيرتين هما:
الفترة األولى التي امتدت من سنة  1940إلى حدود سنة  ،1979والتي اتسمت باستحواذالسنوات ذات الفيض المائي قدرت بحوالي  25سنة من أصل  40سنة ،إذ باغت ذروتها خالل
السنة الهيدرولوجية  ،1942في مقابل هذا ،فقد شهدت هذه الفترة حوالي  15سنة ذات العجز
المائي (الجفاف الهيدرولوجي).
الفترة الثانية الممتدة من سنة  1980إلى أواخر سنة  ،2010بحيث سجلت هذه الفترة سنواتمتواصلة ذات جفاف هيدرولوجي بلغت حوالي  24سنة مترددة على الشكل األتي :من سنة
 1980إلى حدود سنة  ،1986وكذلك من سنة  1987إلى سنة  ،1996ومن سنة  2000إلى سنة
 ، 2008والجدير ذكره ،أن هذه الفترة عرفت جفاف هيدرولوجي مسترسال ومتواصال زمنيا
وعنيفا في بع ض السنوات ،كما شهدت هذه الفترة تردد متواضع للسنوات ذات الفيض المائي الذي
قدر بحوالي  6سنوات كلها كانت في الغالب معزولة.
. 4.2استشراف التوقعات المستقبلية للموارد المائية بالساحل الغرب وعالقتها مع التغيرات
المناخية:
تطرقت العديد من الدراسات واألبحاث التي أ نجزت حول التغيرات المستقبلية للموارد المائية
بفعل التحوالت المناخية التي يشهدها العالم ،إلى تحليل الوضعية الحالية للموارد المائية بحوض
سبو الذي تنتمي إليه منطقة الدراسة والمتميز بتعرضه إلكراهات عدة تكمن في :توالي وتعاقب
الفترات الجافة التي انعكست بشكل واضح على كمية المياه السطحية وانخفاض مستوى الفرشة
الباطنية ،فضال عن الضغط المكثف لالستعماالت البشرية وما يصاحب ذلك من تأثر المياه
بالتلوث جراء االستعماالت الفالحية والصناعية والحضرية (المياه العادمة) ،كل هذه العوامل
ستعرض الموارد المائية لمزيد من الهشاشة والتد هور ،الشيء الذي سيجعل من الماء في المستقبل
أكثر تأثرا باالحترار المناخي . global warming
جدول رقم  : 03التوقعات المستقبلية للدرجة الحرارة وكمية التساقطات في أفق سنة  2080بحوض سبو
السنوات

2030

2050

2080

نسب ارتفاع درجة الحرارة )(C°

ما بين 1C° - 0C°

ما بين 3C° - 2C°

ما بين 5C° - 4C°

انخفاض كمية التساقطات ب ملم

ما بين  5-0ملم

ما بين  -20و -30ملم

ما بين  -40و-50

المصدرdocument administratif, département de l’environnement, bassin hydraulique de :
)Sebou, Fès (2018
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إنطالقا من الجدول رقم ( ،)03يظهر بأن حوض سبو بحكم الوضعية الحرجة التي يتعرض لها
والمتسمة بالهشاشة وتزايد الضغط المفرط على المياه ،فقد أبانت اإلسقاطات المستقبلية من أن
الرصيد المائي سيتضرر أكثر فأكثر ،بحيث تشير التوقعات أن كمية التساقطات ستعرف انخفاض
يقدر ما بين  -20ملم و -30ملم خالل سنة  ،2050كما ستستمر في االنخفاض وتصل إلى ما بين
 -40ملم و -50ملم في أفق سنة  . 2080أما بخصوص درجات الحرارة فإنها ستعرف تطور
وارتفاع في معدالت الحرارة ،بحيث سيرتفع خالل سنة  2050إلى ما بين  2C°و ،3C°إذ من
المتوقع الوصول خالل سنة  2080إلى أكثر من  5C°بساحل الغرب.
جدول رقم  : 04الموارد المائية السطحية والباطنية لحوض سبو في أفق 2050
السنوات

2010

2030

2050

المياه السطحية ب(مليون م)3

2400

1872

1600

المياه الباطنية ب(مليون م)3

678

642

622

المجموع الموارد المائية ب(مليون
م)3

3078

2514

2222

المصدر :وكالة الحوض المائي سبو-فاس)2018( -

يوضح الجدول رقم ( ) 04أعاله االنخفاض الكبير الذي ستتعرض له الموارد المائية السطحية
والباطنية بحوض سبو ،بفعل انعكاسات تأثير التغيرات المناخية في أفق سنة  ،2050إذ يظهر من
أن كمية المياه السطحية ستعرف تراجعا مهما يصل إلى حوالي  1872مليون م 3خالل سنة
 ،2030فيما ستنخفض إلى  1600مليون م 3خالل سنة  ،2050كما ستعرف المياه الباطنية هي
األخرى تراجع سيقدر بحوالي  642مليون م 3خالل سنة  2030و 622مليون م 3في أفق سنة
.2050
نتائج عامة :يمكن إيجاز أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
.1تزايد حدة الجفاف بالمنطقة وخاصة الجفاف المناخي الهيدرولوجي الذي يساهم إلى حد كبير
في ارتفاع الضغط على الموارد المائية المتوفرة خاصة الجوفية منها .فضال عن أن ارتفاع
درجات الحرارة يسهم بشكل كبير في نضوب المياه موازاة مع االستغالل البشري لهاته الموارد
بطرق غير رشيدة في االستعماالت الفالحية والصناعية أو كذا اليومية.
 .2تراجع نصيب الفرد من الماء بشكل كبير مقارنة مع المعدالت السابقة حيث من المتوقع أن ال
يتجاوز هذا المعدل في غضون سنة  2025ما يقارب حوالي  590متر مكعب للفرد في السنة،
وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع المعدل المسجل سنة  1990الذي وصل ما يعادل  1400متر
مكعب في السنة.
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 .3أظهرت التوقعات المستقبلية للموارد المائية بالساحل الغرب وعالقتها مع التغيرات المناخية
تراجع معدل الموارد المائية سواء الباطنية منها أو السطحية بشكل مهول في أفق سنة ،2050
الشيء الذي يتطلب معه وضع إستراتيجية محلية تتوافق مع خصوصيات المجال الساحلي
المغربي ،وتقلل من آثار حدة التغيرات المناخية.
توصيات :بعد التوصل إلى النتائج التي خلصت إليها الدراسة ،يوصي الباحثان بالتوصيات التالية:
 تفعيل دور المؤسسات المؤكل إليها االهتمام بالشأن المائي وطنيا ،وجهويا ،وإقليميا ،ومحليالخلق الوعي وإيقاظ حس التوعية ومواطنة الماء لدى الساكنة بأهمية المحافظة على الموارد
المائية ،وذلك بالتعريف باألخطار والمشاكل التي تعيشها قضية الماء بالمنطقة بغية تكوين رأي
عام يكون ضاغط ومهتم بشأن الحفاظ على الثروة المائية لألجيال القادمة وترشيد استعمالها في
الحاضر والمستقبل .
 تعزيز دور المؤسسات البحثية واألكاديمية المهتمة بالقضايا البيئية ،لتشجيع البحث العلمي فيالحقل المائي لتدبير وإستعمال الموارد المائية ،فضال عن اإلستفادة من تجارب الدول الرائدة في
ميدان تدبير وتعبئة الماء.
 مراقبة جودة الموارد المائية ومحاربة كل أسباب ومصادر تلوثها ،عن طريق الحد مناالستعمال المفرط لألسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية في مجال الزراعة ،مع التأكيد على
االهتمام بدراسة األبعاد البيئية لتحقيق تنمية مستدامة تكون شاملة ومتوازنة.
 وضع دراسة مستقبلية لتحديد المناطق التي تعرف خطر الفيضان من أجل العمل على بناءسدود للحد من هذا الخطر واالستفادة من الموارد المائية.
خاتمة:
سعت هذه الدراسة إلى محاولة مالمسة واقع حال الموارد المائية بساحل الغرب األطلنتي
بالمغرب ،من خالل تحديد اإلمكانات الطبيعة والحاجيات المطلوبة من طرف الساكتة المحلية،
ومقاربتها ما بين الفترة الممتدة من سنة  1940إلى حدود سنة  ،2017إذ ال شك أن التزايد
السكاني المتسارع واستقرار عدد كبير من السكان النازحين من مناطق أخرى ،وارتفاع معدالت
الكثافة السكانية يشكل ضغط كبير على الموارد المائية التي باتت تعيش تهديد حقيقي تتضح
معالمه بجالء في الضغط المتزايد على المياه وذلك بهدف تغطية االحتياجات المائية اآلنية
والمستقبلية لسد الخصاص ومواكبة االستعمال المنزلي ،الفالحي ،والصناعي ،مما أنتج عدة
تحوالت مجالية واقتصادية واجتماعية ،وأحدث بذلك إختالالت واضطرابات كان لها وقع كبير
على األنظمة البيئية وخاصة الضغط الكبير على الموارد المائية.
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Making decisions in libraries: The Algerian National
Library as a model
Dr. Mohamed Boukacem, University of algiers 2, Algeria
Dr. Aissa Mehadjbi, University of algiers 2, Algeria

ملخص :تعتبر عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من أهم العمليات في إدارة أي مؤسسة وثائقية،
وتزداد هذه األهمية إذا ما كانت المكتبة وطنية نظرا لكبر حجمها وضخامة رصيدها الوثائقي
وتعدد خد ماتها ،وفي هذا الصدد عملنا من خالل هذه الدراسة على معرفة آليات اتخاذ القرارات
بالمكتبة موضوع الدراسة وتأثير عدد من المتغيرات عليها غرار العملية االتصالية التي تعد
عنصرا محوريا في نقل المعلومات بين مختلف مصالحها ،إضافة إلى معرفة الدور الذي تلعبه
عملية اتخاذ القرارات في حسن وجودة تسيير هذه المؤسسة الوثائقية وتقديم خدماتها المختلفة ،وقد
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل أبرزها أن عملية اتخاذ القرارات تواجه جملة من
المشاكل والعراقيل تحول دون اتخاذ قرارات إدارية فعالة تحقق الهدف المنشود من وراء
اتخاذها ،على غ رار عملية جمع المعلومات التي تواجه صعوبات بشرية وتنظيمية في المؤسسة.
ما يؤثر بطريقة أو بأخرى على جودة خدماتها المكتبية.
الكلمات المفتاحية :اتخاذ القرارات ،القرارات اإلدارية ،متخذ القرار ،المكتبة الوطنية ،اإلدارة
العلمية ،الجزائر.
Abstract: Making decisions is one of the most important administrative
processes in the management of any documentary institution. The
importance of this process grows when it takes place in a national library
considering its large size, its huge documentary record, and its various
services. In this regard we sought through this study to know the
mechanisms of decision making in the library, subject-matter of this study
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and the effect of certain variables on this process such as the
communication process which is considered as a pivotal element in the
transfer of information between the library services. The study highlights
the important role of decision making in the quality of the management of
this documentary institution and its different services. The main result of
the study is that the process of decision-making faces a number of
problems and obstacles preventing the adoption of effective
administrative decisions that achieve the desired goal of the process, such
as the process of collecting information that encounters considerable
human and organizational difficulties.
Key words: Decision making, Administrative decisions, decision maker,
National Library, Scientific management, Algeria.

 .1مقدمة:
يعد العمل اإلداري عملية شديدة التعقيد ومتعدد األطراف والفاعلين ،فعلى مر العصور عرفت
اإلدارة عدة مدارس ومناهج كل واحدة منها انتهجت منهاجا وخطت خططا ووضعت سبال ليتم
إتباعها ،وتتعدد العناصر التي تضمها بتعدد المستويات اإلدارية ومن بين هذه العناصر نجد ما
يعرف باتخاذ القرارات ،إذ تعتبر هذه األخيرة من بين أهم العمليات اإلدارية التي تكلل العمل
اإلداري في أي مكتبة مهما كان نوعها ،وتزداد أهمية هذه العملية إذا ما كانت هذه المكتبة وطنية
نظرا لحجمها وضخامة رصيدها الوثائقي ،وتعدد خدماتها والعدد الكبير لمستفيديها .وبحديثنا عن
القرارات اإلدارية في عملنا هذا فإننا نتكلم عن كل أنواعها ما تعلق منها باإلجراءات الفنية أو
اإلدارية ،وبمعنى آخر كل القرارات التي تؤثر على تحقيق الهدف الرئيسي للمكتبة الوطنية
الجزائرية أال وهو جمع وحفظ التراث الفكري الوطني في الجزائر ،لكن في مقابل ذلك ال يمكن
إهمال الظروف والشروط الواجب توفرها من أجل اتخاذ قرارات صائبة وفعالة السيما سالسة
االتصال اإلداري الذي يعد شرطا محوريا في غاية األهمية.إن كبر حجم المكتبة يزيد من أهمية
ومكانة اتخاذ القرارات فيها ،وألجل معرفة الدور الذي يلعبه اتخاذ القرارات في تفعيل دور
المكتبة الوطنية الجزائرية سنحاول من خالل هذا البحث العلمي اإلجابة على السؤال ال محوري
التالي  :ما هو الدور الذي تؤديه عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في تفعيل دور المكتبة الوطنية
الجزائرية؟ وألجل التعمق في السؤال المحوري قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مدى إشراك الموظفين والتشاور معهم في مناقشة القرارات المتخذة من طرف مسؤوليهم؟ما مدى قدرة الموظفين على توفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات؟ هل تساهم المعلومات التي تصل لمتخذ القرار بالمكتبة في اتخاذ قرارات إدارية فعالة؟مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020
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هل يتحرك المسئولين الذين يتخذون القرار بشكل منهجي وسريع لمواجهة األحداث والظروفالمفاجئة التي تواجهها المكتبة؟
ما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية جمع المعلومات بالمكتبة؟ .2فرضيات الدراسة :وكإجابة مؤقتة على تساؤالت الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
ال يتم إشراك بعض الموظفين والتشاور معهم في مناقشة القرارات نظرا لعدم قدرتهم على توفيرالمعلومات الضرورية لعملية اتخاذ القرارات.
ال تساهم المعلومات التي تصل لمتخذ القرار في اتخاذ قرارات إدارية فعالية نتيجة لعد فعاليتهاوعدم وصولها في الوقت المناسب.
جل المسئولين في المكتبة الوطنية الجزائرية من متخذي القرار يتحركون بشكل منهجي وسريعلمواجهة األحداث المفاجئة التي تواجهها المكتبة.
 .3أهداف الدراسة :لقد سعينا من خالل هذا البحث للوصول إلى ما يلي:
معرفة كيفية اتخاذ القرارات ومستوياتها بالمكتبة الوطنية الجزائرية.التعرف على العملية االتصالية المطبقة بالمكتبة الوطنية الجزائرية والتي تساعد في إيصالالمعلومات الضرورية التخاذ القرارات المناسبة.
تحديد تأثير العامل البشري في المكتبة الوطنية على اتخاذ القرارات.اقتراح جملة من التوصيات والبدائل التي تساهم في اتخاذ قرارات فعالة ،من أجل تفعيل كلالمهام والوظائف المندرجة ضمن التنظيم اإلداري للمكتبة.
 .4منهج الدراسة :ومن أجل تحقيق األهداف المسطرة في هذا البحث اعتمدنا على المنهج
الوصفي التحليلي بشقيه المسح ودراسة حالة ،إذ يعتبر األنسب لمثل هذه الدراسات حيث لن
نتوقف عند وصف الظاهرة بل سنقوم بتحليلها واقتراح جملة من التوصيات والبدائل ألجل العمل
بها وإتباعها كخطة عمل ،وهذا ما يؤيده محمد فتحي عبد الهادي باعتباره للمنهج الوصفي أنه" :
طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع المعلومات عن المشكلة
وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة ( ".أحمد بدر ،1998 ،ص  )17أما بالنسبة لعينة
دراستنا فهي تنتمي للعينة القصدية الحصصية.
 .5أدوات الدراسة :لقد قمنا بإجراء دراستنا هذه باالعتماد على جملة من األدوات التي خصصت
لجمع البيانات وقد تمثلت في:
اإلستبيان :لقد مثل االستبيان األداة الرئيسية في دراستنا هذه ،وقد شمل مجموعة من األسئلة التي
تمحورت أساسا حول عملية اتخاذ القرارات بكل حيثياتها ،وخلصنا إلى إعداد  10جداول انطالقا
من اإلجابة على هذه األسئلة.
المالحظة :تعد المالحظة إحدى أهم أدوات جمع البيانات" ،تعتبر المالحظة بكل أنواعها إحدى
وسائل جمع المعلومات المتعلقة بسلوكيات الفرد الفعلية ومواقفه واتجاهاته ومشاعره( "،مصطفى
عليان ربحي ،2000 ،ص  ،)112ولقد سمحت لنا الزيارات الميدانية المتكررة إلى المكتبة
الوطنية الجزائرية بالتعرف على العديد من األمور المتعلقة بموضوع بحثنا ،فقد وفرت لنا
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معلومات أولية ومباشرة حول كيفية سير عملية اتخاذ القرارات داخل المكتبة وكذلك عالقتها
بتفعيل دور المكتبة.
المقابلة :أجرينا العديد من المقابالت مع مختلف المسئولين الذين صادفناهم طوال فترة إجراءنا
للدراسة الميدانية ،لكننا قمنا بإجراء مقابلة مقننة واحدة مع مدير االتصال والبحث بالمكتبة
الوطنية الجزائرية ( ،مقابلة مع مدير البحث بالمكتبة الوطنية الجزائرية )2019 ،بهدف معرفة
و اقع وطبيعة عملية اتخاذ القرارات التي تتم داخل المكتبة موضوع الدراسة ،بحكم أنه المسؤول
المباشر عن البحث العلمي بهذه المؤسسة ،وقد اندرجت أسئلة هذه المقابلة ضمن محاور أساسية
وعالجت نقاط معينة لديها عالقة مباشرة بأسئلة االستبيان.
 .6واقع عملية اتخاذ القرارات بالمكتبة الوطنية الجزائرية :إن اتخاذ القرارات في أي مؤسسة
هي عملية متشعبة وتضم عدة فاعلين ،وفي ما يلي سنقوم بالتطرق إلى أهم العناصر ذات العالقة
في المكتبة الوطنية الجزائرية.
 . 1.6إشراك الموظفين في مناقشة القرارات المتخذة من قبل مسؤوليهم :إن إشراك المسؤولين
للم وظفين في مناقشة القرارات وتنفيذها بطريقة فعالة من بين أهم النقاط التي تأثر على اتخاذ
القرارات وتنفيذها ،ولمعرفة واقع هذا اإلشراك في المكتبة الوطنية الجزائرية قمنا بطرح السؤال
 01من االستبيان والذي جاء في نصه :هل يتم إشراككم في مناقشة القرارات المتخذة من طرف
مسئوليكم؟ وخلصت نتائجه إلى:

الجدول  :1يبين إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات من عدمه

من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن االتجاه العام للجدول ممثل في العينة التي يتم إشراكها في
عملية اتخاذ القرارات وهذا بنسبة مئوية تقدر بـ  %91.86مثلتها أساسا المديرية واأل مانة العامة
ومديرية اإلدارة والوسائل العامة بأعلى نسبة وهي  %100لكل منهما ،أما في ما يخص نوع
القرارات التي يتم إشراك الموظفين فيها فقد تصدرت القرارات التكتيكية الترتيب بنسبة
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 ،% 34.88في حين أن القرارات الروتينية واإلستراتيجية تذيلتا الترتيب بنسب  %19.76و
.%05.81
ثاني نسبة بعد االتجاه العام هي التي ال تشارك في اتخاذ القرارات والتي حضيت بنسبة ضئيلة
مقارنة بالفئة التي تشارك وهي  ،% 08.13ممثلة أساسا في مديرية االتصال والبحث بنسبة
 .% 11.76في نفس الوقت وبالنسبة لألسباب التي يراها الموظفون بأنها عائق دون مشاركتهم في
صنع القرار ،فقد حضي عدم رغبة المرؤوسين في المشاركة في اتخاذ القرار بأعلى نسبة وهي
 ،% 05.81لتأتي مجموعة القوانين والتعليمات السارية وأسباب أخرى بنسبة  %01.16لكل
منهما.
من خالل القراءة اإلحصائية أعاله يمكننا القول أن غالبية المسؤولين في المكتبة الوطنية
الجز ائرية يتميزون بنوع من المرونة في التعامل من خالل إشراك المرؤوسين واألخذ برأيهم قبل
اتخاذ القرارات بغض النظر عن نوعها ،سواء كانت إستراتيجية وهي التي "تعني بحل مشاكل أو
تحقيق أهداف ذات أبعاد أو تأثيرات كبيرة على المؤسسة ومستقبلها ومن أجل اختيار أفضل
الطرق فاعلية لتحقيق هدفها("،جمال الدين لعويسات ،2005 ،ص  )27أو قرارات تكتيكية
وظيفية والتي تركز أساسا على تحقيق األهداف قصيرة المدى ،وحتى الروتينية والتي تمس
األمور اإلدارية البسيطة في المكتبة ،فتزيد الكفاءة في عملية اتخاذ القرارات كلما زادت عملية
التشاور وتبادل ا آلراء واألفكار بين األطراف المختلفة ،وهذا ما لمسناه في العديد من الحاالت،
هذا ما يجعل الموظف بمثابة عنصر فاعل في المكتبة ويعد بذلك متخذا للقرار ومشاركا في
صياغته ما يسمح له بالمزيد من العطاء .غير أن هذا اإلشراك يستوجب توفر جملة من الشروط
في العنصر المراد إ شراكه بحكم أنه سيصبح متخذا للقرار" ،لقد ركزت العلوم السلوكية على
دراسة الشخص متخذ القرار ،إلى جانب المداخل الكمية في عملية صنع القرار .حيث اهتمت
المدرسة السلوكية بالمدخل الكيفي ،وقد أجرت عدة دراسات ركزت جميعها على مواقف
وعمليات اتخاذ القرار ،من جوانب عدة منها اعتماد الخبرة التي يمر بها الفرد متخذ القرار،
ومالحظة سلوك الغير ،وتحليل البيئة والظروف المحيطة بالقرار ،وذلك بالتعرف على أنماط
وسلوك الغير ،وتحليل البيئة والظروف المحيطة بالقرار ،وذلك بالتعرف على أنماط وسلوك القادة
الذين يتخذون القرارات ،وأثر التأهيل ،والكفاءة ،وفعالية الرئيس على جدوى وصواب القرار
ومن ورائه تحقيق أهداف المؤسسة ( ".عبد هللا رابح سرير ،2011 ،ص  ) 25كما أن المشاركة
في اتخاذ القرارات يمكن أن تكون غير رسمية من خالل بعض الحوارات الجانبية التي يجريها
متخذ القرار مع الموظفين.
 .2.6موظفي المكتبة الوطنية وقدرتهم على توفير المعلومات الكافية التخاذ القرارات :إن أهمية
العملية االتصالية تتجلى من خالل المعلومات التي توفرها بغية اتخاذ القرارات المختلفة في
المكتبة الوطنية الجزائرية ،وبغية معرفة مدى قدرة الموظفين العاملين بالمكتبة على توفير
المعلومات الك افية التخاذ القرارات ،قمنا بطرح السؤال الثاني من االستبيان والذي جاء نصه كما
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يلي هل لديكم القدرة على توفير المعلومات الكافية لكل مراحل عملية اتخاذ القرارات؟ وقد
خلصت نتائجه إلى ما يلي:

الجدول  :2يبين القدرة على توفير المعلومات الكافية التخاذ القرارات

إن المالحظ للجدول أعاله يرى أن االتجاه العام للجدول كان ممثال في الفئة التي ترى أنها قادرة
على توفير المعلومات الكافية التخاذ القرارات بنسبة تعادل  ،%84.88تصدرتها المديرية
واألمانة العامة بنسبة كاملة وهي  ،%100وتذيلت الترتيب مديرية التجهيز والصيانة واألمن
بنسبة  ، %. 75ثاني فئة جاءت بعد االتجاه العام للجدول هي العاملين الذين يرون أنه ليس
بمقدورهم توفير المعلومات الكافية التخاذ القرارات ،بنسبة مؤوية تساوي  %15.11تصدرتها
مديرية التجهيز واألمن والصيانة بـ  ،% 25وحلت أخيرا المديرية واألمانة العامة بنسبة %.00
يمكن تف سير قدرة العاملين على توفير المعلومات الكافية التخاذ القرارات بكون أن العديد من
الموظفين واإلطارات من المكتبيين قد خضعوا إلى دورات تكوينية في مجال االتصال ،من بينها
الدورة التدريبية في مجال االتصال الداخلي ،والتي تم إجراءها لمدة  03أيام في الفترة الممتدة من
 08إلى  15ديسمبر  2015من تأطير أكاديمية  PIGIERموجه للمدراء ،ورؤساء مصالح
المكتبة الوطنية والتي قسمت المتكونين على شكل فوجين ،ونظرا لعدم تلبية بعض المسئولين
لمتابعة التكوين ،تم تعويضهم بإطارات مكتبية( .التقرير السنوي لمصلحة التكوين بالمكتبة
الوطنية الجزائرية لسنة  ) 2016في مقابل ذلك يمكن تبرير عدم قدرة بعض العاملين على توفير
المعلومات ربما بحكم طبيعة المعلومات التي تتميز في بعض الحاالت بالحساسية والسرية ،والتي
ال يمكن للموظفين الوصول إليها وتوفيرها بتلك السهولة ،وبالتالي صرحوا بعدم قدرتهم على
توفير المعلو مات الالزمة التخاذ القرارات .في مقابل ذلك فإن توفير المعلومات ال يعني االستفادة
منها مباشرة إذ يجب إتباع مجموعة من الخطوات ..." ،إن هذه الوضعية تفرض على المؤسسة
أن تكون في حالة ترصد دائم ومستمر من أجل توفير المعلومات الكافية والالزمة – وذلك بالرغم
من كثرتها وتنوعها – والتي تحتاجها المؤسسة ضمن نشاطاتها ،ولكن لكي يكون لهذه المعلومات
التي تقوم المؤسسة بتجميعها فعالية بالنسبة لمتخذي القرارات في المؤسسة البد من تنظيمها( "،
خالد قاشي ،2017 ،ص  ) 16أي يجب تنسيق جهود جميع األطراف الفاعلة من أجل جمع
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المعلومات الضرور ية من مختلف المصادر والوصول إلى معلومة أساسية تساهم في إثراء
معارف أصحاب القرار .
 . 3.6قدرة موظفي المكتبة على توفير المعلومات الكافية ومدى مساهمتها في اتخاذ القرارات
من قبل المسئولين :إن اتخاذ القرارات يخضع أساسا لمدى توفر المعلومات الكافية ،لكن هذا
األمر ال يكفي إذ يشترط على هذه المعلومات أن تساهم في اتخاذ القرارات وهذا يرتبط باألساس
بطبيعة المعلومات ،إضافة إلى توقيت إيصالها ومدى عمق تحليلها ،لذلك قمنا بالربط بين (القدرة
على توفير المعلومات ومدى مساهمتها في اتخاذ القرارات) وجاءت النتائج كما يلي:

الجدول  :3يوضح القدرة على توفير المعلومات الكافية ومساهمتها في اتخاذ القرارات

من خالل مالحظة الجدول أعاله نجد أن االتجاه العام للجدول كان ممثال في الفئة التي ترى أنها
قادرة على توفير المعلومات الكافية التخاذ القرارات بنسبة  ،%100وقد مثلتها الفئة التي ترى أن
هذه الم علومات تساهم أو تساهم بدرجة كبيرة في اتخاذ القرارات وهذا بنسبة إجمالية قدرها
 .% 86.29إن هذه المعطيات جاءت لتفسر مدى إسهام المعلومات الموفرة من طرف العاملين
بالمكتبة الوطنية الجزائرية في اتخاذ القرارات ،فحتى إذا كانت المعلومة متوفرة يبقى السؤال
مطروح حول مساهمة هذه المعلومة في اتخاذ القرارات ،فيمكن أن نعلل النسبة الموضحة في
الجدول أعاله بكون معظم المعلومات التي تصل ألصحاب القرار هي نتيجة لتعليمات وأوامر
أصدروها للموظفين العاملين تحت وصايتهم ،فهي إذا أوامر نابعة من تخطيط مسبق وتهدف إلى
الوصول إلى معلومة معينة ،لكن في مقابل ذلك يمكن تفسير النسبة التي ترى أن المعلومات التي
يوفرونها ال تساهم في اتخاذ القرارات بحكم أنه ليست كل المعلومات المتوفرة تخدم بالضرورة
القضية التي هم بصدد معالجتها ،فيمكن أن يقدم موظف معلومات ليست لها عالقة بالموضوع أو
أنها منقوصة إذا ما كان المصدر واألداة التي استعملها تشوبها النقائص.
 . 4.6وجود عملية التشاور بين المسؤولين والموظفين في المكتبة في إطار تأدية الوظائف
والمهام :يعد االتصال بين مختلف األطراف من بين العوامل المساهمة في نجاح عملية اتخاذ
القرارات ،إذ يعد من آليات التشاور التي تستعمل من طرف الموظفين في العديد من الحاالت،
ومن أجل معرفة تشاور المسؤولين مع الموظفين من عدمه قمنا بإدراج السؤال رقم  04من
االستبيان والذي يقول :هل يقوم مسؤولك المباشر باتخاذ بعض القرارات النهائية بعد التشاور
معكم؟ وجاءت النتائج كما يلي :
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

90

إتخاذ القرارات في إدارة المكتبات :المكتبة الوطنية الجزائرية أنموذجا د.محمد بوقاسم ،د.عيسى محاجبي

الجدول  :4يبين مدى تشاور المسؤولين مع الموظفين بغية اتخاذ القرارات

من خالل الجدول أعاله نجد أن االتجاه العام قد مثلته الفئة التي ترى أنه نادرا ما يتم تشاور
المسؤولين مع الموظفين وهذا بنسبة  ،%88.37في الوقت الذي تصدرت فيه المديرية واألمانة
العامة الترتيب بنسبة ،%100ثاني فئة بعد االتجاه العام للجدول مثله االقتراحان اللذان يريان أن
تشاور المسؤولين مع الموظفين بغية اتخاذ القرارات يكون دائما أو ال يتم أبدا وهذا بنسبة 05.81
 %لكل منهما.
إن العملية اإلدارية هي عملية متداخلة األطراف تصب كلها في إطار واحد وهو تحقيق أهداف
المؤسسة ،هذا األ مر ال يتم إال من خالل جملة من القرارات التي تتخذ في مختلف المستويات
اإلدارية التنظيمية في المؤسسة ،وكلما كبرت المؤسسة كلما زادت الحاجة التخاذ قرارات أكثر
فعالية وأكثر تأثيرا" ،ازدادت أهمية القرار اإلداري مع ازدياد حجم النشاط الذي تقوم به األجهزة
اإلدارية ،إذ يعتبر القرار اإلداري أهم عناصر العملية اإلدارية( "،السيد خليل هيكل ،1974 ،ص
 ) 04ويعد التشاور بغية اتخاذ القرارات من أهم العناصر الواجب توفرها في هذه العملية ،خاصة
وأن تبادل األفكار واآلراء يسمح بإحاطة متخذ القرار بكل المعطيات والمستجدات المحيطة
بالعملي ة ،لذلك فيمكن تبرير إجابات المبحوثين التي كانت لها حصة األسد والذين يرون أنه نادرا
ما يتم مشاورتهم من طرف المسئولين يرجع أساسا إلى طبيعة القرارات المتخذة ،فإذا كانت
قرارات مستعجلة وحساسة يتوجب اتخاذها دون إهدار الوقت وبالتالي استحالة الرجوع إلى
الموظفين ،و العمل بنوع من االرتجالية في اتخاذ القرارات بهدف إيجاد حل للوضع القائم ،من
جهتهم قد أكد المسؤولين الذين أجرينا معهم مقابالت على أن المسؤول في بعض الحاالت يوضع
في موقف حرج من طرف السلطات العليا وخاصة المدير العام أو حتى وزارة الثقافة ما يلزمه
بالسرعة في اتخا ذ القرار ،غير أن هذا األمر ال يعني أنه ال يأخذ برأي عدد ولو كان قليل من
الموظفين الذين يعملون تحت وصايته بحكم عالقتهم المباشرة بقضية الحال أو درايتهم بحيثياتها.
مما سبق ال يسعنا القول سوى أن التشاور ورغم أهميته واعتباره أحد عناصر عملية اتخاذ
القرارات غير أ نه يمكن االستغناء عنه في بعض الحاالت بحكم ظروف معينة تستلزم اتخاذ
قرارات سريعة وفعالة.
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 . 5.6العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرارات وعالقتها بالتشاور بين الموظفين
والمسؤولين :يقول خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم "يعد القرار اإلداري آلية اإلدارة الفعالة،
لتسي ير نشاطها حيث تمكن به مرافقتها العامة ،من إسداء خدماتها للمنتفعين بها تحقيقا للمصلحة
العامة ( "،خليفة عبد العزيز عبد المنعم ،2016 ،ص  ) 04وبهدف حصر العوامل التي تؤثر
على عملية صنع القرارات في المكتبة أدرجنا السؤال رقم  05في االستبيان والذي يقول في
نصه :ما هي العوامل المؤثرة في صنع القرار حسب رأيكم؟ وربطناها بنتائج السؤال رقم :04
هل يقوم مسؤولك المباشر باتخاذ بعض القرارات النهائية بعد التشاور معكم؟ وتبرز النتائج في
الجدول التالي:

الجدول  :5يبين عالقة تشاور المسؤولين بالعوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات

من خالل المعطيات أعاله يتضح لنا أن االتجاه العام للجدول كان ممثال بالفئة التي ترى أنه نادرا
ما يتم التشاور معهم من أجل اتخاذ القرارات والتي حضيت بنسبة  ،%88.37لتحل ثانيا الفئة
التي ترى أنه دائما يقوم المسؤولين بالتشاور مع الموظفين رفقة الفئة التي ترى أنه ال يتم التشاور
مع الموظفين أبدا وهذا بنسبة متساوية قدرت بـ  % 05.81لكل منهما.
يمكن تفسير هذه المعطيات بكون أن العوامل البشرية من أهم العوامل المؤثرة على عملية
التشاور بين المسؤولين والموظفين بحكم ذهنيات بعض المسؤولين ،والتي تغلب عليها النزعة
التسلطية على حساب الجانب المهني ،إضافة إلى التفاوت في المستوى في بعض الحاالت بين
الموظفين و المسؤولين الذين ال يجدون حسب رأيهم إضافة يمكن تقديمها من قبل الموظفين في
إطار اتخاذ القرارات ،كما أن شخصية المدير تلعب دورا كبيرا في هذا اإلطار" ،حيث يعتبر أن
عواطف المدير وقيمه وتا ريخه ونوع العمل الذي يقوم به واألعمال السابقة التي مارسها ،وكذلك
اتجاهاته والخلفية االجتماعية والنفسية التي يعيشها كلها .عوامل تؤثر في فاعلية القرار الذي يقوم
باتخاذه .وكذلك مدى قدرته على التوقع واالبتكار وتحمل المسؤولية وقدرته على ضبط النفس،
وخاصة في وقوع األزمات وقدرته على االستفادة من المعلومات المتوفرة .والخبرة التي يتمتع
بها كلها جميعا عوامل تساعد المدير في اتخاذ قرارات مناسبة ( ".نواف القاضي راكان،2017 ،
ص  ) 58وبطبيعة الحال فإن توفر هذه النقاط تبين مدى رغبة المسؤول في التشاور مع الموظفين
والذين بدوره م لهم تأثير على العملية من عدة جوانب " ،من حيث قدرتهم على المشاركة .أو
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أسلوب تفكيرهم وعرض الحلول ،كلها تساعد في فاعلية القرارات المتخذة" ( نواف القاضي
راكان ،ص  ) 59فحتى لو أن الموظف ال يملك المؤهالت الكافية للمشاركة في اتخاذ قرار معين
إال أنه يمكن التشاور معه واألخذ بوجهة نظره حول الموضوع ،حتى تكون لديه دراية بحيثياته
وبالتالي إذا تم إشراكه في صنع القرار فإن هذا سيساهم في رفع الروح المعنوية له واالستفادة من
قدراته في حال ما إذا وجد ضمن المورد البشري المكلف بعملية التنفيذ .من جهة أخرى فإن
للعوامل التنظيمية أيضا تأثير على عملة التشاور في اتخاذ القرارات وباألخص القرارات
التنظيمية" ،إذ نجد أن عملية اتخاذ القرارات تشمل كافة جوانب التنظيم اإلداري في المؤسسة( "،
السميح عبد المحسن بن محمد ،2009 ،ص  ) 250فعلى سبيل المثال فإن تعدد المستويات
اإلدارية يستدعي بالضرورة ا لتشاور بين كل الموظفين العاملين في هذه المستويات سواء العليا أو
الدنيا حتى يتم إحاطتهم بكل األحداث والظروف خاصة إذا ما كانت على مستوى الهيكل الذي
يتبعون له إداريا .إن المنظمة اإلدارية الناجحة تعني النجاح في عمليات اتخاذ القرار ،وتحقيق
الكفاءة والمهارة حيث أن التوقيت المناسب التخاذ القرار أو عدم اتخاذه أو تأجيله كل ذلك يقود
إلى القرار الناجح .وهي ومثلت مرحلة إسهام متطور في صنع القرارات اإلدارية إضافة إلى
الدور الذي لعبته في ترشيد وتطوير السلوك التنظيمي ،إذ اهتمت بالتنظيمات الغير رسمية
وركزت على متغيرات متعدد لعل أبرزها الهيكلية والسلوكية إضافة إلى البيئة المحيطة بالمنظمة.
( أحمد يوسف دويدين ،2014 ،ص  ) 83بمعنى أنها أولت األهمية البالغة للتنظيم اإلداري بكل
حيثياته ،ويقول السميح عبد المحسن بن محمد في ذات السياق" :فعملية اتخاذ القرارات تشمل من
الناحية العملية كافة جوانب التنظيم اإلداري ( "،السميع عبد المحسن بن محمد ،ص  ) 250إذا
اتخاذ القرار يتم على مستوى هرم التنظيم اإلداري كمدير المكتبة مثال ،الذي يخطط ويضع
اإلستراتيجيات الكبرى لعمل المؤسسة رفقة كادر بشري مؤهل على غرار المجالس التوجيهية
ومجالس اإلدارة ،إضافة إل ى المدراء العامين المساعدين مثلما هو الحال في المكتبة الوطنية
الجزائرية ،مرورا باألمين العام الذي يمثل الدرجة الثانية في السلم اإلداري ،وصوال إلى المدراء
ورؤساء الدوائر والمصالح ،إلى غاية آخر عنصر في المؤسسة والذي هو بمثابة السلطة التنفيذية
التي تقوم بتنفي ذ القرارات التي تصلهم على شكل تعليمات وأوامر وتوجيهات في بعض الحاالت،
دون أن ننسى السلطة المكلفة بالمتابعة والمراقبة والتقييم التي نجدها متواجدة في كافة أجزاء
التنظيم بغية السهر على التنفيذ الجيد للقرارات.
 . 6.6التصرف المنهجي من قبل المسؤولين لمواجهة الظروف الطارئة :تكمن فعالية حل
المشكالت اإلدارية والتسيير الجيد للمكتبة ومصالحها في منهجية وسرعة اتخاذ القرارات إزاء
األحداث والظروف المتوقعة وغير المتوقعة،وفي هذا اإلطار قمنا بإدراج السؤال السادس من
االستبيان والذي يقول :هل يتحرك المسؤولون بشكل منهجي وسريع لمواجهة أحداث وظروف
غير متوقعة؟ وخلصت نتائجه إلى ما يلي:
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الجدول :6يوضح تحرك المسؤولين بشكل منهجي وسريع لمواجهة األحداث والظروف

من خالل اإلطالع على اإلحصائيات الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن االتجاه العام للجدول
قد مثلته الفئة التي ترى أنه يتم التحرك بشكل منهجي وسريع لمواجهة األحداث والظروف الغير
متوقعة وهذا بنسبة قدرت بحوالي  ،%55.81وقد مثلتها أساسا مديرية االتصال والبحث بأعلى
نسبة وقدرت بـ  % 82.35ومديرية التجهيز واألمن والصيانة بأدنى نسبة وهي  ،% 42.85أما
ثاني فئة جاءت بعد االتجاه العام للجدول هي الفئة التي ترى أنه ال يتم التحرك بشكل منهجي
وسريع وهذا بنسبة  ،% 44.18مثلتها مديرية التجهيز واألمن والصيانة بأعلى نسبة وهي
 % 57.14ومديرية االتصال والبحث بأدنى نسبة قدرت بـ %.17.64
يمكن تفسير هذه المعطيات بأنه من سمات القيادي مهما كانت درجة مسؤوليته أن يتمتع بالسرعة
والفعالية في عمله بغية اتخاذ القرارات على اختالف أنواعها " قسمت القرارات اإلدارية إلى
أنواع متعددة منها :تقسيمها من حيث التكوين إلى قرارات بسيطة وقرارات تدخل في عمل
مركب ،ومن حيث اآلثار إلى قرارات فردية وأخرى تنظيمية ،وقرارات كاشفة ومنشئة ،وكذلك
تقسيمها من الناحية الموضوعية إلى قرارات فردية وتنظيمية ،ومن الناحية الشكلية إلى قرارات
مكتوبة وشفهية"(جواد المطلق؛ محمد ،العطي ،2015 ،ص  )13هذا التنوع في القرارات يستلزم
تنوع في طرق التعامل معها مع ضرورة توفر عنصر السرعة ،لتحقيق النتائج المرجوة في ظل
الوضع القائم ،ل كن في مقابل ذلك يجب أن يتجنب التسرع" ،من أهم أنواع متخذي القرارات في
المنظمة ،سواء كان مدير أو وكيل أو معلم أو مشرف ،وطريقة كل نوع في اتخاذ القرارات،
المتسرع :يتصف هذا النوع من متخذي القرار بنفاذ الصبر وحب المخاطرة ،كما يتمتع بشخصية
قوية إضافة إلى أنه ال ي هتم كثيرا بالمعلومات ،قراراته متسرعة وقد تؤدي خيبة أمل أحيانا".
(زياد حمد القطارنة ،2016 ،ص  ) 130فيفهم من هذا النوع من متخذي القرار أن السرعة سيف
ذو حدين ،إما أن تساهم في الوصول إلى الغاية المرجوة من اتخاذ القرار إذا كان صائبا ومبنيا
على معلومات ومعطيات دق يقة ،وإما الفشل وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي نسعى للوصول إليه
من خالل القرار المتخذ ،وهنا يمكن أن نستنتج الفرق بين مصطلحين وهما السرعة والتسرع،
فاألول في غالب األحيان ما تكون نتائجه صائبة عكس النوع الثاني .إضافة إلى ذلك فإن المسؤول
مهما كان منصبه فهو محدد بالمدة الزمنية التي هو ملزم فيها باتخاذ القرار ،ففي بعض الحاالت
تكون هنالك حاالت إستعجالية تستلزم اتخاذ قرارات إستعجالية ،وهنا تبرز كفاءة المسؤول من
خالل حسن تصرفه مع الوضع ( عمر أحمد همشري ،2001 ،ص  )256أما بالنسبة للفئة الثاني
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من المسؤولين في المكتبة الوطنية الجزائرية والتي ال تتحرك بشكل منهجي وسريع لمواجهة
األحداث والظروف الغير متوقعة ،فيمكن تبرير نتائج الجدول أعاله انطالقا من تقسيم المسؤولين
إلى قسمين أساسيين ،القسم أو النوع األول وهو المسؤولين هم الذين يتميزون بنوع من التعقل
الزائد إن صح القول ،وهم ا لذين يحسبون ألي قرار ألف حساب قبل اإلقدام على اتخاذه ،ثاني قسم
هو المسؤولين ضعيفي الشخصية أو الغير أكفاء ،فمن المسؤولين ممن صادفناهم بالمكتبة الوطنية
الجزائرية يتضح عليهم من خالل حواراتنا معهم وآراء موظفيهم أنهم تنقصهم الجرأة في اتخاذ
القرارات نتيجة لخوفهم من عدم نجاعتها.
 . 7.6أقدمية الموظفين في المنصب وأثرها على عملية جمع المعلومات واتخاذ القرارات
بالمكتبة :بغية معرفة مدى مواجهة جمع المعلومات لمشاكل وعراقيل قمنا بطرح السؤال  07من
االستبيان والذي جاء كاآلتي :هل تواجه عملية جمع المعلومات ألجل اتخاذ القرارات مشاكل
وعراقيل؟ وخلصت نتائجه إلى ما يلي:

الجدول رقم  :07يوضح عالقة مواجهة جمع المعلومات للمشاكل باألقدمية في الوظيفة

من خالل معطيات الجدول أعاله نالحظ أن االتجاه العام قد مثلته عينة الدراسة التي ترى أنها
تواجه مشاكل وعراقيل أثناء القيام بجمع المعلومات بغية اتخاذ القرارات وهذا بنسبة إجمالية تقدر
بـ  % 93.02مؤكدة لها الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين  16و  25سنة بنسبة ، %100
ثاني إجابة بعد االتجاه العام للجدول فهي للعينة التي ترى أنها ال تواجه مشاكل وعراقيل أثناء
عملية جمع المعلومات وهذا بنسبة  ،%06.97مثلتها الفئة التي تقل خبرتها في الوظيفة عن 05
سنوات بنسبة قدرت بـ  % 50لتليها الفئة التي تتراوح سنوات خبرتها بين  05و  15سنة بنسبة
 . %02.77إن عملية جمع المعلومات مرحلة مهمة في العمل اإلداري وتزداد هذه األهمية إذا ما
ارتبطت بعنصر آخر أهم وهو اتخاذ القرارات اإلدارية " ،ازدادت أهمية القرار اإلداري مع
ازدياد حجم النشاط الذي تقوم به األجهزة اإلدارية ،إذ يعتبر القرار اإلداري أهم عناصر العملية
اإلدارية ( "،السيد خليل هيكل ،ص  ) 04وبما أن عملية جمع المعلومات من بين مراحل عملية
اتخاذ القرارات فإنها تعد مرحلة بالغة األ همية نظرا لما توفره من معطيات حول القضية المراد
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معالجتها أو المشكلة المراد حلها" ،إن فهم المشكلة فهما حقيقيا ،واقتراح بدائل مناسبة لحلها
يتطلب جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار ،ذلك أن اتخاذ القرار الفعال
يعتمد على قدرة المدير في الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات
المحايدة والمالئمة زمنيا من مصادرها المختلفة ،ومن ثم تحديد أحسن الطرق للحصول عليها ،ثم
يقوم بتحليلها تحليال دقيقا( ".عبد هللا رابح سرير ،ص  )61أما إذا رجعنا للمعطيات التي لدينا
فيمكن تفسيرها بكون األغلبية من عينة الدراسة تواجه مشاكل وصعوبات في جمع المعلومات
بسبب جملة من العوامل ،منها المتصل بالعملية االتصالية ومنها المرتبط بالجانب التنظيمي
للمكتبة ،فبالنسبة للعملية االتصالية نجد أنه من مبادئ االتصال كفاية المعلومات ،بمعنى وصول
القدر الكافي من المعلومات للمتلقي وهو في حالتنا هذه صانع القرار في المكتبة ،من موظف أو
رئيس مصلح وصوال إلى المدير العام شريطة أن تكون معلومات دقيقة وتحقق الغاية المطلوبة،
في مقابل ذلك يستحسن تفادي الحشو واإلطناب حتى ال يتم التشويش على جوهر الرسالة( .ناصر
قاسيمي ،2011 ،ص  )69خاصة إذا ما تعلق األمر باإلحصائيات والتقارير التي ال تحتمل أي
خطأ .إضافة إلى ضرورة تجزئة هذه المعلومات "إذ أن كثرة المعلومات المتناقلة وتزاحمها أثناء
عملية االتصال قد تشعر الفرد باالضطراب ( ".عمر أحمد همشري ،ص  ) 206بمعنى تنظيمها
في دفعات لتصل إلى المستفيد منها ،زيادة على ذلك مالئمتها مع الوضع القائم ،فمثال في المكتبة
ال يعقل أن يعطي موظف في مصلحة المستخدمين لرئيسة المصلحة معلومات حول رصيد
المكتبة وخصائصه ألنها ال تهمها ال من قريب وال من بعيد (معن محمود عياصرة ،2015 ،ص
 . )176كل المشاكل التي سبق ذكرها تشكل حاجزا يحول دون توفر الظروف المالئمة لجمع
المعلومات التخاذ مختلف القرارات ،وهي تواجه جميع الموظفين مهما كانت سنوات أقدميتهم.
 .7نتائج الدراسة :من خالل استقراءنا لنتائج الجداول وتحليلها تحليال منطقيا مبني على أسس
علمية توصلنا إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
عدد كبير من المسؤولين يشركون الموظفين العاملين تحت وصايتهم في مناقشة القراراتالمتخذة من طرفهم وهذا ما يؤكده  %91.86من عينة الدراسة ،ويرجع ذلك أساسا إلى مرونة
تعامل المسؤولين مع الموظفين العاملين تحت وصايتهم.
جل العاملين بالمكتبة الوطنية من المبحوثين لديهم القدرة على توفير المعلومات الكافية التخاذالقرارات ،وهذا ما تؤكده نسبة  ،%84.88ويعود ذلك إلى التكوين المستمر الذي يخضع له
الموظفين بالمكتبة على غرار الدورة التدريبية في مجال االتصال الداخلي والتي تم إجراءها بين
 08و  15ديسمبر .2015
معظم المستجوبين الذين لديهم القدرة على توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات يرون أنهاتساهم في اتخاذ القرارات بنسبة تقدر بـ  ،%86.29وهذا يعد تأكيدا على قدرتهم المهنية
والمعرفية في العمل ،واألداء المتميز للبعض منهم.
نادرا ما يتشاور المسؤولون مع موظفيهم بغية اتخاذ القرارات وهذا بنسبة  %88.37ويرجعذلك أساسا إلى طبيعة القرارات المتخذة ،فإذا كانت قرارات مستعجلة وحساسة يتوجب اتخاذها
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دون إهدار الوقت وبالتالي استحالة الرجوع إلى الموظفين ،والعمل بارتجالية في اتخاذ القرارات
بهدف إيجاد حل للوضع القائم.
تعد العوامل البشرية من أبرز العوامل المؤثرة على تشاور المسؤولين مع موظفيهم وهذا حسب % 100من عينة الدراسة التي ترى أنه نادرا ما يتم التشاور معهم ،ويعود ذلك أساسا إلى ذهنيات
بعض المسؤولين وتغلب النزعة التسلطية لهم على حساب الجانب المهني وهو ما يعد أمرا نفسيا
بالدرجة األولى.
أكثر من نصف عينة الدراسة ( ما يعادل  ) %55.81من عينة الدراسة ترى أن المسؤولينيتحركون بشكل منهجي وسريع في مواجهة األحداث ،وهذا أمر طبيعي الرتباطه في بعض
الحاالت بظروف مهمة تستدعي السرعة في اتخاذ القرارات ،إضافة إلى أن من صفات القائد
الجيد الحزم والسرعة في التصرف.
أغلبية عينة الدراسة تواجه مشاكل وصعوبات في جمع المعلومات وهذا بنسبة  %93.02ويعودذلك لجملة من العوامل ،منها المتصل بالعملية االتصالية ومنها بالجانب التنظيمي للمكتبة ،خاصة
ما تعلق بتوزيع المصالح حسب الهيكل التنظيمي الذي يعرض العملية االتصالية في عديد الحاالت
إلى صعوبات كثيرة.
 .8اقتراحات وتوصيات :ألجل تدارك النقائص السالفة الذكر ارتأينا اقتراح جملة من النقاط والتي
يمكن األخذ بها لعل أبرزها:
االستفادة من خبرات وتجارب المكتبات الوطنية العالمية الرائدة ومحاولة أقلمة نظم اتخاذالقرارات التي تعتمدها في المكتبة الوطنية الجزائرية.
 مراجعة القانون األساسي للمكتبة الوطنية بما في ذلك الهيكل التنظيمي للمكتبة حتى يواكبالتطورات الحاصلة في مجال المكتبات.
السعي نحو تطبيق نظام آلي متكامل لتسيير المكتبة واالعتماد عليه في عملية اتخاذ القرارات،إضافة إلى الطرق اإلحصائية الكمية.
اعتماد رزنامة مضبوطة للتكوين المستمر للعاملين بالمكتبة الوطنية من أجل مخرجات إدارةعلمية ذات جودة.
تعيين مدير عام معين بمرسوم تنفيذي ،من أجل أن تكون له صالحيات واسعة تمكنه من اتخاذالقرارات في الوقت المناسب وبالكفاءة المناسبة.
اتخاذ جملة من الق رارات الحساسة وذات األهمية والتي ال يمكن الخوض فيها إال إذا كان هنالكمدير عام يتمتع بكامل الصالحيات التي يخولها له القانون من خالل تعيينه في منصبه بمرسوم
تنفيذي على غرار العمل على اقتناء نظام تسيير آلي متكامل للمكتبة.
 .9الخاتمة:
تؤدي عملية اتخاذ القرارا ت دورا مهما في المكتبة الوطنية الجزائرية من خالل ضمان سير
المصالح المختلفة والوظائف التي تتم في كل المستويات اإلدارية وخاصة المسؤولين منهم وفي
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الوقت المناسب ،غير أن نقص المعلومات التي تصل إلى أصحاب القرار من أبرز الصعوبات
التي تواجههم ،إذ تعد المعلومات من أهم موارد المؤسسات في العصر الحديث ،بحيث يجب أن
تعطي صورة متجددة عن بيئة العمل وظروفه وإمكاناته وقيوده ،وبما أن صحة القرار تبنى على
صحة المعلومات التي استخدمت التخاذه ،فإن متخذ القرار مطالب بتحديد نوع المعلومات الالزمة
ومصادر الحصول عليها ،والعمل على جمعها وتحليلها وتحديثها باستمرار.
بدراستنا لموضوع اتخاذ القرارات في المكتبة الوطنية الجزائرية نكون قد سلطنا الضوء على
جزء من العملية اإلدارية في مؤسسة ظلت تعاني المشاكل والصعوبات ،غير أن مثل هذه الدراسة
ودراسات أخرى تصب في سياق تحسين واقع المكتبة الوطنية الجزائرية ويمكن أن تبين معالم
خارطة طريق يتبعها القائمين على هذه المؤسسة سواء المسؤولين بها أو الوزارة الوصاية
المتمثل في وزارة الثقافة ،حتى يتم سد الثغرات والنهوض بالمكتبة لتصل لمصاف المكتبات
الوطنية العالمية.
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ا
تحليال نقديا لخطاب اإلعالم األجنبي الناطق بالفارسية في تغطية القضية
ملخص :ت ُ َقدِّم الدراسة
َّ
الفلسطينية خالل شهر أيار/مايو ُ ،2018م َمث اال بمصدرين خبريين هما ،بي بي سي فارسي
واذاعة فاردا  .حيث استعانت الدراسة بمنهج تحليل المضمون على الضوء نظرية األجندة أو
األولويات والتحليل النقدي للخطاب للتعرف على محددات تغطية اإلعالم األجنبي الناطق
بالفارسية للقضية الفلسطينية وسياقاته عبر دراسة الخريطة المعجمية وإستخراج إحصاءات
مسحية من مواقع هذه الوسائل اإلعالم ية ،كما تم تحليل األساليب المستخدمة في صياغة األخبار
وشرح مجموعة من التقنيات ودالالت المصطلحات لتغطية األحداث ،وتناولت الدراسة أهداف
هذه الوسائل اإلعالم ية في تغطيتها بما في ذلك تحديد الصورة التي أرادت أن تقديمها عن طرفي
الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي ،من خالل تحليل نماذج خبرية عن أهم األحداث في العينة
الزمنية للدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن خطاب اإلعالم الفارسي األجنبي ،حسب المصدرين المعنيين ،لم يكن
موضوعيا ومحايدا في تغطيته للقضية الفلسطينية وكان منحازا لطرف على حساب الطرف
اآلخر وهو الفلسطيني من خالل االعتماد على المصادر والمعجم اللغوي اإلسرائيلي متبنية
الرواية اإلسرائيلية في سرد األحداث .وهو ما يفسر وجود إطار متبع لهذه الوسائل اإلعالم في
التغطية اإلعالم ية؛ حيث قامت هذه الوسائل بالتركيز على إيجابيات أحد اطراف النزاع وإهمالها
في عند الطرف ال مقابل ،في الوقت التي سعت إلى تقديم صورة عن الحقائق على أرض الواقع.
الكلمات المفتاحیة :الخطاب النقدي ،اإلعالم الفارسي ،القضية الفلسطينية.
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سعاد سيالوي. أ،يوسف غرباوي. أ،سيد هادي برهاني. معالجة القضية الفلسطينية من قبل اإلعالم د:تحليل خطاب

Abstract: The study engages in a critical analysis of the Persian-language
foreign media discourse on the Israel/Palestine question. The study
employs the content analysis, as the main method, in an analysis that is
informed, theoretically, by the agenda theory and critical analysis of the
speech. This analysis is conducted with a view to identify the
determinants of foreign media coverage in Persian language - represented
by two news sources, the BBC Farsi and Radio Farda - and its contexts
through examination of the lexical map and survey statistics extracted
from the virtual sites of these media outlets. It also analyses techniques
and terminology used to cover the relevant events. The study examines
the objectives of these media outlets in their coverage, including
identifying the image they try to present of both sides of the IsraeliPalestinian conflict, by analyzing news samples of the most relevant
events during the sample time of the study i.e. May 2018.
The analysis of the sample, in this study, does not support that Persianlanguage foreign media discourse is balanced and neutral in its treatment
of the Israel/Palestine question, favoring one party at the expense of the
other, the Palestinian, by relying on the sources of the Israeli dictionaries
and lexicon as well as adopting the Israeli narrative in reciting the events.
This bias can suggest the existence of an ideological/political framework
in the media coverage, where they tend to produce, alsmost, only positive
notions of one party to the conflict while adopting a different tendency
towards the other.
Keywords: critical discourse, Persian media, Palestinian cause.
:المقدمة
أدركت األنظمة والقيادات السياسية أهمية اإلعالم وتأثيره على سير األحداث في العالم في العصر
الحديث مطلع القرن الماضي فجاء االهتمام بهذا الحقل على قدر دوره في المجتمعات ولقد تم
إنشاء شريكات إعالمية ضخمة توازي ميزانيتها ميزانية دول بأكملها والهدف منها هو الهيمنة
،على الرأي العام العالمي ورسم الصورة النمطية التي تخدم مصالح أصحابها في أذهان الجماهير
فمن األنظمة التي اهتمت بصياغة الرأي العام العالمي منذ عقود هي بريطانيا والواليات المتحدة
األمريكية وغيرها التي كانت مشاريعها عابرة لحدودها الجغرافية وكانت تتعامل مع مختلف
الشعوب في مختلف القارات لذا قامت بإنشاء منصات إعالمية مطبوعة وصوتية ومرئية وذلك
.بغية صياغة خطاب يتالئم مع أهدافها في العالم
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وقد تركت المشاريع التي تبنتها الدول الكبرى في القرن الماضي أزمات أثرت على مصير حياة
الماليين من البشر وال يزال العالم يدفع ضريبة تبعات هذه المشاريع وقد أصبحت تؤثر على
العالقات الدولية بشكل كبير فوصلت إلى مرحلة متقدمة من التعقيد حيث بات من الصعب إيجاد
حل نهائي لها .فمن هذه المشاريع هو مشروع إنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين من قبل
المنظمة الصهيونية العالمية بداية مطل ع القرن المنصرم والتي رعت بريطانيا هذا المشروع فكان
تحت إشرافها وبطبيعة الحال كان اإلعالم حاضرا لتصوير هذا المشروع وشارك بدوره في
تكوين عقلية تتقبل هذا المشروع لدى شعوب المنطقة.
إن التنوع القومي واإلثني في منطقة الشرق األوسط دفع بأصحاب المشاريع من الدول الكبرى
بإنشاء محطات إعالمية متعددة اللغات فكان منها العربية والفارسية و ...التي غطت وال تزال
تغطي القضايا المصيرية ذات أهمية إقليمية ودولية .ومن هذه القضايا التي شغلت الرأي العام
العالمي هي القضية الفلسطينية التي تتصدر العناوين الرئيسية لوسائل اإلعالم بشكل يومي ،فمن
هنا تأتي أهمية الدراسات اإلعالم ية المتعلقة بالعلوم السياسة وبالخطاب اإلعالم ي لوسائل
اإلعالم التي أُنشئت لهذا الغرض وما لها من أثر على سير األحداث وتغيير الموازنات في
الصراعات القائمة ،و من بين هذه الوسائل اإلعالم ية تلك الناطقة بالفارسية التي لها جمهور كبير
في العالم حيث يفوق المتحدثون بهذه اللغة  100مليون نسمة في عدد من البلدان من بينها إيران
التي تعتبر أحد أكبر الدول في منطقة الشرق األوسط ولها عالقة وثيقة بالقضايا االقليمية منها
القضية الفلسطينية ،لذا آثرنا إختيار دراسة األخبار المكتوبة لبعض من هذه الوسائل اإلعالم ية
الناطقة بالفارسية كـ(بي بي سي فارسي و اذاعة فاردا) تجاه هذه القضية المصيرية في العالم .هذا
االختيار يأتي من موقع و أهمية قوتين عالميتين ،بريطانيا و الواليات المتحدة االمريكية ،في
الشرق األوسط و تاثيرهما االفت علي مصير القضايا في المنطقة .وقد إهتم اإلعالم الناطق
بالفارسية بالقضية الفلسطينية ،وفرد لها مساحات واسعة في التغطيات اليومية ،حيث يغطي هذا
اإلعالم بعض الموضوعات في القضية الفلسطينية ويتغافل عن بعض آخر وقد يعتمد على
مصادر بعينها دون أخرى وهذا األمر يجعل من تغطيتها في إطار معين وتوجه خطاب خاص من
شانه ان يخدم طرفا على حساب آخر في هذا الصراع المتجدد.
الهدف من هذه الدراسة هو تحليل خطاب بعض وسائل اإلعالم األجنبي الناطق باللغة الفارسية
نحو القضية الفلسطينية للكشف عن المسارات المتبعة من قبل هذه الوسائل اإلعالم ية لتغطية
األحداث المتعلقة بالشأن الفلسطيني و"االسرائيلي" ،والوقوف على أوجه االتفاق ،واالختالف
المتعلقة بهذه القضية ،وتحليل مضمون األخبار والتقارير لتبين الهدف المنشود لهذه الوسائل
اإلعالم ية ،من خالل رصد بعض فئات من انتاجاتها أو ما تنقله عن باقي المصادر .في ضوء
مشكلة الدراسة ،وأهدافها تم بلورة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي وهو :كيف يتناول اإلعالم
األجنبي الناطق بالفارسية القضية الفلسطينية؟
بالنسبة إلى منهج البحث ،تم االعتماد في هذا البحث على نظرية وضع األجندة أو ترتيب
األولويات التي تعرف بـ ( ،(The Agenda - Setting Theoryوقد تم اختيارها ألنها األنسب
لدراستنا إذ أنها تتوافق مع ما نسعى إليه في هذه الدراسة من خالل تحليل مجتمع الدراسة والعينة
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لها ،و تهتم الدراسات التي تجرى وفق نظرية وضع األجندة بترتيب القضايا والموضوعات في
الوسيلة اإلعالم ية ومدى التركيز عليها وإبرازها من حيث اإلهتمام وايصالها إلى الجمهور ،وهذا
األمر يبين أهميتها في هذا الحقل ،لذا شبه کوسيکی 1وهو من أفضل المناهج لتحليل األخبار
(حمادة بسيوني ،2008 ،ص  «،)181دراسات وضع األجندة بمستوياتها المختلفة بالقشرة
الخارجية للموضوع التي تحوي بداخلها ما هو أكثر قيمة وأهمية قاصدة دراسات األطر اإلعالم
ية»(،انتصار سالم2009 ،م:ص .)85واألجندة اإلعالم ية «نقصد بها قدرة المواد اإلخبارية التي
تبثها وسائل اإلعالم المختلفة على معرفة وتحديد القضايا المهمة خالل فترة زمنية معينة» (،ليلى
بولكعيبات2012،م:ص .)105وأحد التعاريف النظرية تقول«،العملية التي تقوم بها الهيئات
والمؤسسات التي تقدم األخبار والمعلومات باختيار أو التأكيد على أحداث وقضايا ومصادر معينة
لتغطيتها دون أخرى ،ومعالجة هذه القضايا وتناولها بالكيفية التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسات
وأولويات المسئولين الحكوميين ومتخذي القرار والصفوة»(،وسام نصر ،2003،ص.)3
وفيما يخص تحليل خطاب للتغطية اإلعالم ية كانت نظرية تحليل الخطاب النقدي منهج نورمان
فاركلوف هي األنسب في تحليل محتوى مواد مجتمع الدراسة والعينات اذ يعتبر منهج تحليل
الخطاب من المناهج الفعالة في علوم اللغة واإلتصال واإلعالم واإلجتماع فهو يعالج العالقة بين
اللغة والقوة والسلطة وتأثيرها على المجتمعات ومن خالله يمكن الوقوف على أسباب ودواعي
إستخدام اللغة واإلعالم لصناعة اإليدئولوجيات وبثها للجماهير ،فضال عن تبيين وتفسير األساليب
المستخدمة في عملية أدلجة اللغة واإلعالم  .وكانت بدايات توظيف منهج تحليل الخطاب محدودة
بأمور توصيفية تهدف إلى التعرف علی األيديولوجية والجوانب الفکرية التي تشکل الخطاب،
غير أن « منهج تحليل الخطاب تطور فيما بعد ليشمل أيضا الجوانب الظاهرة والکامنة في
الخطاب وما توحي به من دالالت ومعاني ،ورصد الحجج والبراهين ،وتحليل القوی الفاعلة
وغير ذلک من األساليب التي تمکن من بلورة صورة عميقة وشاملة عن الخطاب»(،عبدالعزيز
بركات2009 ،م :ص ) 4-3فقد تعددت الدالالت والمفاهيم الخاصة بالخطاب بتعدد مجاالت
الدارسين وتخصصاتهم؛ مما أدى إلى فرض كل حقل معرفي مسلماته وإشكالياته على
المفهوم(،عبدهللا أحمد.)2017 ،
ل قد عالجت العديد من الدراسات العربية وغير العربية موضوع اإلعالم تجاه القضية الفلسطينية
ومقارنتها مع بعضها البعض للوقوف على ماهية السياسات وااليديولوجيات التي تحرك هذه
القنوات ووسائل اإلعالم سواء كانت محلية أو دولية ،منها دراسة جامعية عنوانها "دور اإلعالم
الصيني في القضية الفلسطينية  ،"2016 -2001التي نال عنها الباحث أسامة زايد درجة
الماجستير في اإلعالم من جامعة الزقازيق المصرية .حيث سعى أسامة زايد ،في أطروحته ،إلى
معالجة كيفية تناول اإلعالم الصيني للقضية الفلسطينية بوجه عام ،وقضايا المعنية والتي تشمل؛
حل الدولتين والقدس والمستوطنات والالجئين ،سواء من خالل وسائل اإلعالم المقروءة أو
- Kosicki

1
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المسموعة أو المرئية (أسامه زايد .)2018 ،دراسة اخري" ،المعالجة اإلعالم ية للقضية
الفلسطينية في وسائل اإلعالم الكويتية" ،تناول المعالجة اإلعالم ية للقضية الفلسطينية في وسائل
اإلعالم ال كويتية الراديو والتلفزيون والصحافة ،من خالل تحليل مضمون لعدد من نشرات
األخبار في الراديو والتلفزيون( ،حسين أبوشنب1986،م) .قام فاروق صالح في "معالجة صحيفة
لوموند الفرنسية لتطورات قضية السالم العربي اإلسرائيلي" ( )١٩٩٩إلي التعرف على كيفية
معالجة صحيفة لوموند الفرنسية لعملية السالم بين العرب وإسرائيل ،واستخدمت الدراسة المنهج
المقارن ،وأسلوب دراسة الحالة ،واألسلوب المسحي ،بهدف جمع المعلومات ،وخلصت الدراسة
إلي أن صحيفة لوموند قد رافقت عملية السالم وأيدته بصورة كبيرة ،باعتباره يضع نهاية ألطول
صراع في القرن العشري ن .هناك عدد أخر من البحوث و التحقيقات العلمية في هذا المجال
(راجية قنديل ;1976،نجوى حسين خليل ;1979 ،أحمد النجار،Modin- Joanne-B ;1997،
 ) 1987و لكن وبعد التنقيب في الدراسات اإليرانية لم نعثر على دراسة تقيم واقع اإلعالم
الفارسي تجاه القضية الفلسطينية ناهيك عن عقد مقارنة بينه وبين اإلعالم الفارسي الذي يبث من
خارج إيران.
هذا البحث يسعى إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي ،عن طريق تحليلين ،الكمي و الكيفي ،في
قسمين المقبلين من المقالة وهما سمات محتوي القضية الفلسطينية ،كقسم األول من المقالة ،الذي
يتطرق إلى أهم نتائج البيانات اإلحصائية في محتوى الموضوعات التي تناولتها وسائل اإلعالم
محل الدراسة والقسم الثاني واألخير ،وهو تحليل الخطاب (اإلعالم ي) ،يشتمل على تحليلين
لموضوعين معنيين" :مسيرات العودة" و "نقل السفارة األمريكية إلى القدس" .وأما "النتيجة"
فتكون محصلة هذا البحث والنتائج التي يتم التوصل إليها باإلضافة إلى اشارات وتوضيحات
مقتضبة تنبع من تحليالت الباحث.
 -1سمات محتوى القضیة الفلسطینیة في وسائل اإلعالم محل الدراسة
في هذا الجزء نتطرق إلى أهم نتائج البيانات اإلحصائية في محتوى الموضوعات التي تناولتها
وسائل اإلعالم محل الدراسة في المدة ما بين  2018/5/1م وحتى  2018/5/31م؛ وذلك للوقوف
علی أهم خصائص هذه الوسائل اإلعالمية وتبيين وتوضيح موقفها تجاه القضية الفلسطينية وكذلك
من أجل تحليل الخطاب في ما هو قادم نحتاج إلى معلومات تمهد األرضية التي نستند إليها في
تحليل المضمون لهذه المصادر اإلعالمية .فضال عن الخطاب اإلعالم ي األول الذي يمكن أن
نستخلصه من هذه الرسوم والبيانات والذي من شأنه أن يرسم العقيدة الجماهيرية التي تم توجيهها
حول القضية في أذهان متابعيها ،وبالتي االطالع على كيفية صياغة الرأي العام الفارسي وتشكيله
تجاه هذه القضية المصيرية في المنطقة والعالم.
ولجأت الدراسة لالعتماد تحليل المضمون لمعالجة البيانات اإلحصائية التي توصلت إليها،
ويعرض هذا المبحث نتائج فئات الموضوعات ومصادر وسائل اإلعالم محل الدراسة ،وهي على
النحو اآلتي :أوال :توزيع الموضوعات والنسب المئوية في وسائل اإلعالم محل الدراسة .ثانیا:
توزيع المصادر والنسب المئوية في وسائل اإلعالم محل الدراسة.
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إن الخطاب العام لوسائل اإلعالم محل الدراسة تجاه القضية الفلسطينية تظهر النسب المئوية
للتغطية التي شغلت هذه الوسائل في األعوام الماضية من خالل المسح الكلي في المواقع التابعة
لهذه الوسائل تبين لنا حجم التغطية لكال الشأنين الفلسطيني و"االسرائيلي" إن صح التعبير .وقد
عمدت هذه الوسائل اإلعالم ية إلى استخدام الدعاية والترويج لطرف على حساب الطرف آخر
وهذا مخالف لـقواعد ونظم التغطية اإلعالم ية تجاه قضية تهم الرأي العالم العربي والعالمي.
وفي ما يلي استعراض لبعض الرسوم البيانية لهذه الوسائل اإلعالم ية التي مارست التغطية
لألحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية لكن بداية وقبل كل شيء كان علينا أن نبين مدى إهتمام
وسائل اإلعالم محل الدراسة بالشأنين الفلسطيني و"اإلسرائيلي" من القضية الفلسطينية حتى
تتكون لدينا خلفية عن مدى إهتمام هذه الوسائل بجوانب الصراع ،وعلى هذه األساس نستطيع أن
نحصل على إستنتاجات مبدئية حول الصورة التي تسعى هذه الوسائل إلى إيصالها للعالم ،وأما
المعيار الذي اتبعناه في تمييز التغطية للشأنين الفلسطيني واإلسرائيلي هو أن يكون أصل الخبر
متعل ق بذلك الشأن وأن يخلو الخبر من صالت أخرى تتعلق بالشأن اآلخر ،فالمخططات أدناه تبين
النسب المئوية لتغطية القضية الفلسطينية التي لوحظت في نشاط هذه الوسائل اإلعالم ية على
مواقعها للفتـرة ما بين  2018/5/1م وحتى  2018/5/31م؛ وهي كاآلتي:
رسم بياني  2-1يوضح النسب المئوية لتغطية قناة "بيبيسي فارسي" للفتـرة بين  2018/5/1م وحتى
 2018/5/31م

رسم بياني  2-2يوضح النسب المئوية لتغطية اذاعة "راديو فاردا" للفتـرة بين  2018/5/1م وحتى
 2018/5/31م

 -1-1توزیع الموضوعات والنسب المئویة في وسائل اإلعالم محل الدراسة
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توضح الدراسة في هذا الجزء مدى اهتمام اإلعالم األجنبي الناطق بالفارسية بتناول القضية
الفلسطينية ،عن طريق نتائج العدد اإلجمالي لموضوعات والنسبة المئوية لهذه القضية في وسائل
اإلعالم محل الدراسة بشكل كامل ،وكذلك مدى اهتمام كل وسيلة إعالمية على حدة من حيث عدد
الموضوعات والنسبة المئوية التي تناولت القضية الفلسطينية ،ومن خالل المسح الذي قمنا به
وسائل اإلعالم محل الدراسة في المدة ما بين  2018/5/1م وحتى  2018/5/31م؛ ومن ثم
حصر جميع الموضوعات الواردة وسائل اإلعالم محل الدراسة التي جاءت في إطار القضية
الفلسطينية ،سواء أكانت مواد َّ خبرية أم تحليلية ،أم تفسيرية ،أم استقصائية .وفيما يلي عرضها
بالتفصيل إجمالي عدد الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في وسائل اإلعالم محل الدراسة:
الجدول رقم  - 2-1عدد األخبار والنسب المئوية لتغطية وسائل اإلعالم محل الدراسة من 2018/5/1م
وحتى  2018/5/31م
أخری
الالجئين
االستيطان
ايــران
مسيرات العودة نقل السفارة
اسم المصدر
16
0
1
24
9
10
بيبيسي فارسي
26.67%
%0
1.67%
40%
15%
16.67%
النسبة
11
0
0
35
7
14
راديـــــو فـــــاردا
16.42%
%0
%0
52.24% 10.45%
20.9%
النسبة
27
0
1
58
16
24
االتجاه العام
21.43%
%0
0.79%
46.03%
12.7%
19.05%
مجموع النسبة

تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:
أ  .االتجاه العام لوسائل اإلعالم محل الدراسة
رسم بياني  2-3يوضح النسب المئوية لمواضيع التغطية الخبرية لوسائل اإلعالم محل الدراسة
للفتـرة بين  2018/5/1م وحتى  2018/5/31م

جاء موضوع إيران واألخبار المتعلقة بإسرائيل في المرتبة األولى في تغطية المتعلقة بالقضية
الفلسطينية في وسائل اإلعالم محل الدراسة بواقع  58تكرارا ا وبنسبة  ،%46.03وجاء في
المرتبة الثانية المواضيع العامة غير التي تم اختيارها بواقع  27تكرارا ا وبنسبة  ،%21.43تاله
في المرتبة الثالثة موضوع مسيرات العودة بواقع  24تكرارا ا وبنسبة  ،%19.05وفي المرتبة
الرابعة فقد جاء موضوع نقل السفارة الى األمريكية الى القدس بواقع  16تكرارا وبنسبة
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 ، %12.7ولم تبرز أي نسبة لفئة االستيطان والالجئين إال تكرار واحد لالستيطان في هذه التغطية
بواقع تكرار واحد ونسبة  ،%0.79في وسائل اإلعالم محل الدراسة.
ب :على مستوى كل وسیلة اإلعالم یة على حدة
بي بي سي فارسي :جاء موضوع إيران واألخبار المتعلقة بإسرائيل في المرتبة األولى للقضايا
التي اهتمت بها بي بي سي فارسي بواقع  24تكرارا ا وبنسبة  ،%40وجاء في المرتبة الثانية
الموضوعات العامة غير التي اخترناها "األخرى" بواقع  16تكرارا ا وبنسبة  ،%26.67ثم جاء
في المرتبة الثالثة موضوع مسيرات العودة بواقع  10تكرارا ا وبنسبة  ،%16.67جاء في المرتبة
الرابعة موضوع نقل السفارة األمريكية بواقع  9تكرارات وبنسبة  ،%15ثم في المرتبة الخامسة
فقد جاء موضوع االستيطان بواقع  1تكرارات وبنسبة  ،%1.67ولم تبرز أي نسبة لفئة الالجئين
في بي بي سي.
رسم بياني  2-4يوضح النسب المئوية لمواضيع التغطية الخبرية في بي بي سي فارسي للفتـرة بين
 2018/5/م وحتى  2018/5/31م
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رادیـــــو فـــــاردا :جاء موضوع إيران واألخبار المتعلقة بإسرائيل في المرتبة األولى للقضايا
التي اهتمت بها راديـــــو فـــــاردا بواقع  35تكرارا ا وبنسبة  ،%52.24وجاء في المرتبة الثانية
الموضوعات موضوع مسيرات العودة بواقع  14تكرارا ا وبنسبة  ،%20.9تاله في المرتبة الثالثة
الموضوعات العامة غير التي اخترناها "األخرى" بواقع  11تکرارا ا وبنسبة ،%16.42
وموضوع نقل السفارة الى األمريكية الى القدس بواقع  7تكرارات وبنسبة  %10.45في المرتبة
الرابعة ،ولم تبرز أي نسبة لفئة االستيطان والالجئين ،في راديو فاردا.
رسم بياني  2-5يوضح النسب المئوية لمواضيع التغطية الخبرية في إذاعة فاردا للفتـرة بين  2018/5/1م
وحتى  2018/5/31م
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 -1-2توزیع المصادر والنسب المئویة في وسائل اإلعالم محل الدراسة
تبين الدراسة في هذا الجزء نسبة المصادر التي يعتمد عليها اإلعالم األجنبي الناطق بالفارسية في
تغطيته للقضية الفلسطينية ،عن طريق نتائج العدد اإلجمالي للمصادر والنسبة المئوية لها ،وكذلك
مدى اهتمام كل وسيلة إعالمية على حدة من حيث عدد المصادر والنسبة المئوية التي تم االعتماد
عليها في الخطاب اإلعالم ي ،فمن خالل المسح الذي قمنا به لوسائل اإلعالم محل الدراسة في
المدة ما بين 2018/5/1م وحتى  2018/5/31م ومن ثم حصر جميع المصادر التي اعتمدت
عليها في تغطية القضية الفلسطينية ،حيث تم تقسيم إلى مصادر إلى عدة خيارات منها التغطية من
خالل المراسل التابع لهذه الوسائل اإلعالم ية أو أنها مصادر إسرائيلية أو فلسطينية الخ ...وفيما
يلي عرضها بالتفصيل إجمالي عدد المصادر التي اعتمدت عليه وسائل اإلعالم محل الدراسة في
تغطية القضية الفلسطينية:
الجدول رقم  - 2-2عدد المصادر والنسب المئوية لتغطية وسائل اإلعالم محل الدراسة من  2018/5/1م
وحتى  2018/5/31م
مصدر
مصدر
مصدر
مصدر
أخرى
مراسل
اسم المصدر
أجنبي
عربي
فلسطيني
اسرائيلی
7
14
3
3
27
11
بيبيسي فارسي
10.45%
20.9%
4.48%
4.48%
40.3%
16.42%
النسبة
10
13
2
4
35
14
راديـــــو فـــــاردا
13.16% 17.11%
2.63%
5.26%
46.05%
18.42%
النسبة
17
27
5
7
62
25
االتجاه العام
11.89% 18.88%
3.5%
4.9%
43.36%
17.48%
مجموع النسبة

تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:
أ  .االتجاه العام لوسائل اإلعالم محل الدراسة
رسم بياني  2-6يوضح النسب المئوية لمصادر التغطية الخبرية لوسائل اإلعالم محل الدراسة للفتـرة
 2018/5/1م وحتى  2018/5/31م
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جاءت المصادر اإلسرائيلية في المرتبة األولى للمصادر الصحفية لموضوعات القضية
الفلسطينية في وسائل اإلعالم محل الدراسة بواقع  62تكرارا ا وبنسبة  ،%43.36وجاءت
المصادر الخاصة بوسائل اإلعالم "المراسل" بالمرتبة الثانية بواقع  25تكرارا ا وبنسبة
 ، 17.48%وجاءت المصادر األجنبية في المرتبة الثالثة بواقع  27تكرارا ا وبنسبة ،88%.18
وجاءت متعددة المصادر "األخرى" في المرتبة الرابعة بواقع  17تكرارا ا وبنسبة ،89%.11
وجاءت المصادر الفسطينية في المرتبة الخامسة بواقع  7تكرارا ا وبنسبة  ،%4.9في النهاية
جاءت المصادر العربية بالمرتبة السادسة بواقع  5تكرارا ا وبنسبة  ،%3.5وهذه النسب تعكس
التوجه العام لوسائل اإلعالم محل الدراسة في خطابها اإلعالم ي تجاه القضية الفلسطينية.
ب .على مستوى كل وسیلة اإلعالم یة على حدة
بي بي سي فارسي :جاءت المصادر اإلسرائيلية في المرتبة األولى للمصادر التي اهتمت بها بي
بي سي فارسي بواقع  27تكرارا ا وبنسبة  ،% 41وجاءت المصادر األجنبية في المرتبة الثانية
بواقع  14تكرارا ا وبنسبة  ،21%أما المصادر الخاصة بها "المراسل" فجاءت في المرتبة الثالثة
بواقع  7تكرارا ا وبنسبة  ،17%وجاءت متعددة المصادر "األخرى" في المرتبة الرابعة بواقع 7
تكرارا ا وبنسبة  ،11%وجاءت كل من المصادر الفلسطينية والعربية في المرتبة الخامسة بواقع 5
تكرارا ا وبنسبة  ،5%لكل منهما في الترتيب.
رسم بياني  2-7يوضح النسب المئوية لمصادر التغطية الخبرية في بي بي سي فارسي للفتـرة بين
 2018/5/1م وحتى  2018/5/31م
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رادیـــــو فـــــاردا :جاءت المصادر اإلسرائيلية في المرتبة األولى للمصادر التي اهتمت بها
اذاعة راديو فاردا بواقع  35تكرارا ا وبنسبة  ،%45وجاءت المصادر الخاصة بها "المراسل" في
المرتبة الثانية بواقع  14تكرارا ا وبنسبة  ،18%وجاءت المصادر األجنبية في المرتبة الثالثة بواقع
 13تكرارا ا وبنسبة  ، 17%أما متعددة المصادر "األخرى" فجاءت في المرتبة الرابعة بواقع 10
تكرارا ا وبنسبة  ،%13.68وجاءت المصادر الفلسطينية في المرتبة الخامسة بواقع  4تكراراا
وبنسبة  ، 5%وفي ذيل المصادر جاءت المصادر العربية في المرتبة السادسة بواقع  2تكرارا
وبنسبة .3%
رسم بياني  2-8يوضح النسب المئوية لمصادر التغطية الخبرية في إذاعة فاردا للفتـرة بين  2018/5/1م
وحتى  2018/5/31م

-2الخطاب اإلعالم ي تجاه القضیة الفلسطینیة:
ان أهمية دراسة الخطاب اإلعالم ي لوسائل اإلعالم الناطقة بالفارسية خارج إيران والتي تهتم
بالقضايا المصيرية لشعوب المنطقة ضروري من أجل فهم سياسات األنظمة التي تسيطر علی
العديد من الملفات الشائ كة منذ عقود وذلك يساعدنا على فهم إستمرارة هذه الملفات وبقاءها دون
حلول ،ألن هذه األنظمة ال تنطلق من مبادئ أصحاب القضايا بل قد تكون في االتجاه المعاكس لها
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وهي تدعي الحياد فبالتالي تأثر على مجتمعات المنطقة وتغير القناعات مع مرور الزمان لتتماشى
مع أجندتها ولتصبح سياساتها مقبولة لدى الرأي العام ،لذا تسعى هذه الدراسة في هذا الجزء ،بعد
أن ناقشنا المعلومات التعريفية واإلحصائية والتاريخية عن وسائل اإلعالم محل الدراسة ،إلى
تسليط الضوء على الخطاب الذي تتبناه كل من (بي بي سي فارسي وإذاعة راديو فاردا) تجاه
القضية الفلسطينية وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المحطات في الشعوب الناطقة بالغة
الفارسية ،وإثبات موقف الجهات التي تقف خلفها من تأييد ومساندة لطرف على حساب الطرف
اآلخر حتى تبلغ مرحلة المناصرة له في الصراع ،ويوضح هذا الفصل كيفية تناول وسائل اإلعالم
الفارسية في الخارج لهذا الصراع ،بالتركيز على الفترة الدراسة ما بين  2018/5/1م وحتى
 2018/5/31م" ،وذلك بعد المرور على أحداث النصف األول من عام  2018فقد كان شهر
أيار /مايو حافل باألحداث التاريخية التي سلجها تاريخ هذا الصراع القديم الجديد ،حيث اتجهت
أغلب تغطيا ت الوكاالت اإلخبارية العالمية إلى فلسطين ،وانشغلت بالتحاليل اليومية عن األحداث
هناك ،وأهم األحداث التي يمكن اإلشارة إليها في تلك الفترة هي أحداث "مسيرات العودة"
وتصاعد االشتباكات بين "الفلسطينين والجيش اإلسرائيلي" وقضية "نقل السفارة األمريكية" من
تل أبيب إلى مدينة القدس ،مما أدى إلى عودة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية واإلقليمية،
بعد أن غيبتها أحداث "الربيع العربي" خالل األعوام الماضية.
وعن تعريف الخطاب اإلعالم ي قيل «مجموعة األنشطة اإلعالم ية التواصلية الجماهيرية:
التقارير اإلخبارية ،واالفتتاحيات ،والبرامج التلفزية ،والمواد اإلذاعية ،وغيرها من الخطابات
النوعية»(،بشير ابريز ،2015،ص .) 87حيث يعالج تحليل الخطاب التعابير اللغوية في المحتوى
فيقوم بوصفها وشرحها ،باإلضافة إلى أن تحليل الخطاب يدرس الدالالت في النص وصوال إلى
الغاية التي يبتغيها الخطاب المطروح ،وذلك عن طريق التعرف على ما يتضمنه المحتوى أو
المادة من إشارات أيدئولوجية وافتراضات فكرية ،فالهدف من تحليل الخطاب هو معرفة الرسائل
في الخطاب ومعرفة مقاصده وأهدافه ،من خالل االستنباط والتفكير حول المادة اإلعالم ية
والظروف التي نشأت فيها .وقد عرف "سفرين" تحليل الخطاب على «أنه الفن الذي يدرس اللغة
باعتبارها نشاطا راسيا في مقام ومنتجا لوحدات تتجاوز الجمل باعتبارها استعماال للغة لغايات
اجتماعية تعبيرية»(،دومنيك منغنو ،شارودو باتريك ،2008،ص .)44ويعد تحليل الخطاب
مدخال منهجيا هاما لدراسة وتحليل الرسالة بصورها المختلفة بما في ذلك النصوص المكتوبة
والمنطوقة (كالتحليالت والتعليقات اإلخبارية ،األحاديث المباشرة ،المقال الصحفي ...الخ )،
و« يفترض تحليل الخطاب أي جزء من أجزاء الخطاب يسهم في تقديم جانب معين من صورة
العالم أو الواقع ،ويعكس أفكارا معينة ،أو يعبر عن عالقة من نوع ما بين األطراف المشاركة في
الخطاب ،ومن خالل التحليل يمكن رصد أساليب الخطاب في التعبير عن صورة العالم وما يقع به
من أحداث وما يشتمل عليه من عالقات متشابكة ،كما يمكن رصد األفكار الرئيسية والفرعية التي
يتضمنها»(،عبدالعزيز بركات ،2013 ،ص.)304
 2-1مسیرات العودة:
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مع متتالية ما يقارب الشهر والنصف حتى  15من
خرج الفلسطينيون في غزة باستمرار في أيام ُج ٍ
مايو/أيار  2018؛ حيث تحل ذكرى النكبة في هذا اليوم .وقامت وسائل اإلعالم العالمية بتغطية
هذا الحدث الذي بات يتصدر أكبر المنصات اإلعالم ية في العالم .وبدورها قامت وسائل اإلعالم
الفارسية فی الخارج بتغطية هذا الحدث األسبوعي الذي يخلف كل جمعة العشرات من
الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح ،لكن كما هو واضح من خالل التحليل اإلحصائي الذي أ ُجري
على هذه المنصات اإلعالم ية في الفصل السابق تبين أن التغطية ال ترقى إلى الحدث من حيث
الكَم والكيف؛ حيث قدمت المصادر صورة مغايرة لواقع األحداث وانحازت إلى الجانب
اإلسرائيلي على حساب الحقيقة ومبدأ الحياد في التغطية الموضوعية لألحداث.
واإلعالم الناطق بالفارسية في الغرب عندما يتناول موضوع "مسيرات العودة" على منصاته،
لخبر يتعلق بأحداث تخص حركات الفلسطينية ،أو يكون الخبر ضمن
عادة ا يكون الخبر إما خليفة
ٍ
إطار الرواية والرؤية “اإلسرائيلية” ؛ وذلك من أجل الربط بين األحداث وتوجيه المسئولية تجاه
طرف آخر وإسقاطها عن الجيش اإلسرائيلي .و هنا نأتي بنماذج من تغطية بعض هذه المنصات
اإلخبارية لمسيرات العودة في شهر أيار /مايو من عام .2018
أ .بــي بــي ســي فــارســي :عنونت قناة بي بي سي فارسي في موقعها في  27من أيار/مايو
خبرا حول مسيرات العودة ،وجاء كالتالي" :مقتل فلسطينيين اثنين على حدود غزة" .وقناة بي بي
سي عادة ما تكون مصادرها في األحداث التي تتعلق بالقضية الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي
فقط ،سيما األحداث المتعلقة باالشتباك بين الطرفين ،فيكون المصدر هو الجيش اإلسرائيلي.
ولذلك يكون تبني الرواية اإلسرائيلية من أهم وأبرز اإلشكاليات في مصداقية مثل هذه المحطات
اإلخبارية .واألمر اآلخر الذي يمكن مشاهدته في هذا الخبر هو حذف الفاعل في العنوان ،وحذف
الفاعل أو فصله عن الفعل قد يؤدي إلى حجب أو تخفيف أثر الفعل من قبل الفاعل والظرف الذي
وقع فيه الحدث .تقول في أحد أخبارها:
« دو فلسطینی در مرز غزه کشته شدند
مقامات اسرائيلی در غزه میگويند زمانی که تانکهای اسرائيلی در جنوب غزه به
مواضع گروههای مسلح فلسطينی آتش گشودند ،دو فلسطينی کشته شدند/ .اين حادثه در نزديکی
شهر رفح رخ داد  /.ارتش اسرائيل گفت بعد از اينکه سربازان متوجه يک وسيله انفجاری
نزديک مرز شدند تانک شروع به شليک کرد /.همچنين شنبه شب ( ۲۶مه)  ،نيروی هوايی
اسرائيل يکسری حمال ت هوايی بر مواضع حماس در جنوب غزه انجام داد /.اين حمله هوايی
در پاسخ به حمله کوچکی بود که فلسطينی ها در مرز انجام دادند .آنها سپس به غزه بازگشتند».
.)http://www.bbc.com/persian/world-44270133(،
نشاه د أن معد الخبر ينبري بعد العنوان مباشرة للتبرير حيث يشرح أن الدبابات اإلسرائيلية فتحت
النار على مواقع للفصائل المسلحة الفلسطينية بعد اكتشافها لجهاز متفجر على مقربة من الحدود.
ويحاول الخبر أن يبين بأن إسرائيل ملتزمة بقوانين االشتباك حيث ال ترغب بسقوط مدنيين في
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المواجهات ،وبالتالي هي ال يتحمل المسؤولية وإنما تقع المسؤولية على الضحايا أنفسهم ،أو إن
حماس هي من تتحمل المسؤولية ألن لها مواقع معادية للكيان اإلسرائيلي .والفعل هنا يأتي كردة
فعل للجيش اإلسرائيلي وليس اعتداء ،ويستمر الخبر بسرد خليفات أخرى عن غارات جوية على
مواقع لحركة حماس في جنوب غزة وهذه الغارات تأتي للرد على عمليات نفذها فلسطينيون
تسللوا الى داخل "األراضي “اإلسرائيلية”" بحسب زعم الجيش اإلسرائيلي.
ونقرأ في الخبر أيضا:
« تنش بين اسرائيل و فلسطين در مرز غزه از ماه مارس شدت يافته است؛ بيش از صدها
نفر معترض فلسطينی در اين خشونتها کشته شدند  /.آنها خواهان حق برگشت به سرزمينهايی
هستند که با تاسيس اسرائيل در سال  ١٩۴۸از دست دادهاند(، ».
.)http://www.bbc.com/persian/world-44270133
هنا في هذه الفقرة يتم الربط بين العمليات العسكرية على الحدود بمسيرات العودة حيث تصاغ
الجمل لخدمة التوازن بين األفعال ،فمن خالل استخدام كلمة "إسرائيل" و"فلسطين" قد يصور
للمتلقي بأن "التوتر" القائم بين المتظاهرين والجيش االسرائيلي هو بين دولتين متكافئتين في العدة
والعتاد ،لكن الحقيقة غير ذلك وأن الطرف الفلسطيني هم متظاهرون محاصرون منذ أعوام
يرفعون شعارات سلمية مطالبين بحقهم المكفول دوليا بالعودة لألراضي التي احتلت عام 1948
و.1967
من خالل الصياغ يف هم أن المئات من الفلسطينيين سقطوا قتلى بسبب "العنف" دون اإلشارة إلى
الفاعل بشكل مباشر ،وهذه الصياغة مضللة لحقائق واضحة وهي انتهاكا للمهنية والموضوعية
اإلعالم ية بعد تصوير حقيقة معروفة على أساس أنها أعمال عنف متبادل كما تسعى القناة
الترويج له؛ فالفلسطينيون لم يسقطوا قتلى ،بل لقد أطلقت النار عليهم عن عمد ،وهنا أيضا حذف
الفاعل وذلك لغرض حجب أو إخفاء من قام بهذا األمر ،والتركيز على العنف المتبادل بين
الطرفين دون تبيين هوية الجالد والضحية.
ب .إذاعـــة "فــــاردا" الفــارسیــة :وفي خبر آخر عن مسيرات العودة من موقع إذاعة "فاردا"
الفارسية حيث اهتمت بهذا الحدث وعنونت" :قتيل وعشرات الجرحى في األسبوع السابع
للمظاهرات االحتجاجية ألهالي غزة (سكان غزة)" ،وكسابقاتها افتتحت هذه المنصة الخبر بتبني
الخطاب اإلسرائيلي حيث المصدر كانت الجهة إسرائيلية.
« یک کشته و دهها زخمی در هفتمین تظاهرات اعتراضی ساکنان غزه /اسرائيل میگويد که
فلسطينيان اين جمعه نيز به قصد لطمه زدن به جداره امنيتی حائل ،به زيرساختها آسيب زدند
و در صدد لطمه زدن به نظاميان اسرائيلی در مرز بودند / .فلسطينيان ساکن غزه ،جمعه ۲١
ارديبهشت با تظاهرات در پنج بخش در امتداد مرزهای اين باريکه با اسرائيل ،اقدام اعتراضی
«بازگشت» را برای هفتمين جمعه پی در پی ادامه دادند؛ در اين تظاهرات ،دستکم يک
فلسطينی کشته و دهها تن ديگر زخمی شدند /.به گزارش منابع بيمارستانی در غزه ،فلسطينی
کشته شده يک مرد  ۴۰ساله از ساکنان نزديک به خان يونس در جنوب غزه بود /.بر اساس
آمار منابع فلسطينی ،با احتساب آسيبهای جانی اين جمعه ،شمار کشتههای فلسطينيان در هفت
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هفته گذشته به  ۵۴تن افزايش يافت و تعداد زخمیها از هشت هزار و  ۶۰۰تن فراتر رفت/.
اسرائيل می گويد که فلسطينيان اين جمعه نيز به قصد لطمه زدن به جداره امنيتی حائل ،به
زيرساخت ها آسيب زدند و در صدد لطمه زدن به نظاميان اسرائيلی در مرز بودند /.فلسطينيان
تظاهرات «بازگشت» را از «روز زمين» در طول مرزهای غزه با اسرائيل آغاز کرده و
گفتهاند که آن را تا «يوم النکبه» ،به مدت يک ماه و نيم ،ادامه خواهند داد /.فلسطينيان سالروز
استقالل اسرائيل را برای خود روز فاجعه يا «يوم النکبه» مینامند .اين مناسبت امسال در
هفتادمين سال تشکيل اسرائيل ،با دوشنبه  ۲۴ارديبهشت مصادف است( ،».
https://www.radiofarda.com/a/one-dead-dozens-hurt-by-Israeli-fire-in.)Gaza-border-protest/29221927.html
ما ان نفتتح الخبر حتى نرى في مقدمته تبريرا واضحا لما يقوم به الجيش اإلسرائيلي في مواجهة
المسيرات في قطاع غزة ،وبطبيعة الحال لن يتحقق ذلك إلى من خالل نقل صورة سلبية
للمتظاهرين على الحدود فلذا نقرأ في مقدمة الخبر":هذه الجمعة أيضا حاول الفلسطينيون
األضرار بالحاجز األمني الفاصل والبنى التحتية ،من أجل االعتداء على الجنود اإلسرائيليين في
الحدود" .وبعد أن ذكر إحصائيات ضحايا المسيرات يعاود مرة أخرى ليذكر براوية الجيش
اإلسرائيلي أن الفلسطينيين حاولوا األضرار بالحاجز الفاصل بالحدود واالعتداء علی حرس
الحدود.
راديو فاردا نظرا للخطاب الذي يتبناه ينطلق من موقف الراوي للرواية اإلسرائيلية لذا عند ذكره
أسباب االحتجاج في مسيرات العودة يبرهن للمتلقي بأن المتظاهرين ليسوا سوى أناس معترضين
على دولة مستقلة مجاورة لهم وهذا ما جاء في النص بالضبط حيث يتظاهر الفلسطينيون علي
امتداد حدود "دولة إسرائيل" في ذكرى استقاللها ،وسؤال هو مِّن َمن استقلت إسرائيلي؟! ليردف
الخبر بتأكيد آخر مباشرة بعد هذه الفقرة حيث يقول "بمناسبة ذكرى تأسيس دولة إسرائيل" وكأن
أمر االستقالل أو التأسيس إلسرائيل أمر طبيعي حدث قبل  70عام دون وقوع العشرات من
المجازر وعمليات التهجير القسرية للسكان األصلين.
«در حالی که شمار شرکتکنندگان در تظاهرات اين جمعه حدود  ١۵هزار تن برآورد
شده ،اما اسماعيل هنيه ،رئيس دفتر سياسی حماس ،گفت فلسطينيان دوشنبه مانند يک «رود
روان» حضور خود را برای مخالفت با صهيونيسم نشان میدهند .صهيونيسم ،جنبش
ملیگرايی قوم يهود است ک ه اسرائيل بر اساس آن تشکيل شد /.اسماعيل هنيه ،که در شش
جمعه گذشته نيز در جمع تظاهرکنندگان مرزی شرکت کرده بود ،در حالی که خود قالب
سنگ ،ظاهرا ا برای پرتاب سنگ به سوی نظاميان اسرائيلی در آن سوی مرز در دست داشت،
اين را نيز گفت که فلسطينيان سه شنبه نيز در روز انتقال سفارت آمريکا به قدس (اورشليم)
تظاهرات بزرگ خود را ادامه خواهند داد .به گفته او« ،ترامپ و نتانياهو نمیتوانند هويت
(،
دهند».
تغيير
است،
اسالمی
و
عربی
که
را
قدس
https://www.radiofarda.com/a/one-dead-dozens-hurt-by-Israeli-fire-in.)Gaza-border-protest/29221927.html
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

114

تحليل خطاب :معالجة القضية الفلسطينية من قبل اإلعالم د.سيد هادي برهاني ،أ.يوسف غرباوي ،أ.سعاد سيالوي

في فقرة أخرى من الخبر يأتي المحرر بإحصائية عن عدد المشاركين في المسيرة دون ذكر
المصدر ،مع محاولة لتجاهل وتنفيد ما صرح به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل
هنية حيث قال سيشارك الفلسطينيون يوم االثنين "لن يتوقف هذا الشالل البشري الهادر"
لمعارضة الصهيونية ومن ثم يوضح معد الخبر بأن الصهيونية هي حركة يهودية قومية على
أساسها قامت إسرائيل.
 2-2نقل السفارة األمریكیة إلى القدس:
شغل موضوع اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي
اإلعالم العالمي في شهر أيار/مايو  ،2018حيث تباينت ردود األفعال العالمية على القرار
األمريكي وكذلك التغطيات اإلعالم ية ما بين مؤيد ومستنكر ،حيث تناولته على صفحاتها
الرئيسية وصفحات الرأي والتحليل .ولم تكن المرة األولى التي تقوم أمريكا أو بعض الدول
الداعمة للكيان اإلسرائيلي إتخاذ مثل هذه القرار في تاريخ القضية الفلسطينية ،إال أن بعض وسائل
كثيرا ما تقع -
اإلعالم والحديث باألخص عن وسائل اإلعالم األجنبي الناطق بالفارسية التي
ا
ألسباب مختلفة -في سلسلة من التحريفات اإلعالم ية لحقائق القضية الفلسطينية حيث تبنت
الخطاب اإلسرائيلي بشكل واضح مع رفعها شعار الحيادية والمهنية في تغطيتها لألهم القضايا
المصيرية في العالم.
تعتبر الطريقة التي اتبعها اإلعالم الفارسي في التكتم الكثير من الحقائق لقضية نقل السفارة
كثيرا لطريقة تناول اإلعالم اإلسرائيلي في تغطية هذا الحدث وتم
األمريكية إلى القدس مشابهة
ا
تصوير قرار الرئيس ترامب على أنه فعل من أفعال البطولة الخاصة بالرئاسة األمريكية ،حيث
توالت بعد ذلك سقطات إعالمية حرفت حقائق حول القضية الفلسطينية.
ومن أجل تحليل خطاب هذه الوسائل اإلعالم ية حول القرار األمريكي القاضي بنقل السفارة إلى
الق دس خصصنا هذا المبحث لتحليل بعض النماذج الخبرية التي تناولت هذا الحدث والبداية كانت
مع بي بي سي فارسي:
بــي بــي ســي فارســي :في بعض األحيان تحاول المحطات االخبارية عند تغطية لصراع ما أن
تظهر نفسها كمحايد من خالل عدم قول الحقيقة التي تدين الطرف الذي تقف بجانبه في الصراع،
وذلك من خالل ابراز صورة محايدة لدى تغطية الحدث و تقوم بإظهار صورة متساوية
للمتصارعين في حين ما يدين الطرف الذي تقف بجانبه المحطة بشكل جلي وواضح للعيان وهذا
ما يمكن وصف بالتالعب باالفكار؛ هنا في هذا الجزء من البحث عرضنا خبر من بي بي سي
فارسي حول التغطية اإلعالم ية ألحداث نقل السفارة االمريکية الی مدينة القدس حيث جاء في
العنوان:
« همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در بیتالمقدس ،بیش از  ۵۵فلسطینی در مرز غزه کشته
شدند /همزمان با افتتاح سفارت آمريکا در اسرائيل در شهر بيتالمقدس ،تظاهرات دهها هزار
فلسطينی در مرز غزه به خشونت کشيده شده و به گفته مقامهای فلسطينی تا کنون  ۵۵فلسطينی
کشته و  ۲۷۰۰نفر ديگر زخمی شدهاند /.امروز مرگبارترين روز غزه از زمان جنگ سال
 ۲۰١۴بود .شمار کشته های فلسطينی از آغاز اعتراضات مرز غزه در حدود يک ماه و نيم
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پيش تا امروز به حدود  ١۰۰نفر رسيده است /.تصاويری که از اين تظاهرات منتشر شده
نشاندهنده استفاده گسترده از گاز اشکآور عليه معترضان فلسطينی است .مرز باريکه غزه و
اسرائيل منطقه ای تحت تدابير سخت امنيتی است و واکنش ارتش اسرائيل به ناآرامیها در اين
منطقه تندتر از مناطق ديگر استhttp://www.bbc.com/persian/world-(، ».
.)44116668
وقد عنونت بي بي سي فارسي أن  55فلسطينيا قتلوا بالتزامن مع فتح السفارة األمريكية على
حدود غزة وهو عنوان قد يكون فيه نوع من الحياد لوال معارضة الموقع لعدد نقاط منها:
أوال :حذف الفاعل :في الحديث عن مقتل الفلسطينيين عندما يكون الجيش اإلسرائيلي هو الفاعل،
فهناك أسلوب في تغطية وسائل اإلعالم محل الدراسة يجب أن نبين معالمه ليكون إطارا لتقيم
بعض األخبار التي يبدو عليها "الحياد المصطنع" وهو كثير اإلستعمال من أجل تمويه القارئ أو
تضليله عند قراءة الخبر وهذا األسلوب ي ستخدم في قضايا يكون فيها أحد األطراف التي تحاول
وسائل اإلعالم أن تغطي على إدانته بشكل من األشكال إما من خالل تقليل أهمية الحدث ،أو القاء
اللوم على الضحية أو إخفاء بعض الحقائق وتجاهلها ،فالخبر أعاله من هذا النوع وسنحاول ان
نكشف بعض النقاط التي تثبت هذا األمر.
ثانیا :تغيير صياغة األفعال :وورد في مقدمة الخبر أنه وبالتزامن مع فتح السفارة اإلمريكية في
االراضي المحتلة ،اندلعت على حدود قطاع غزة أعمال عنف شارك فيها عشرات اآلالف من
الفلسطينيين ،حيث لقي  55فلسطينيا ا حتفهم وأصيب  2700آخرين دون ذكر األسباب والكيفية
الت ي قتل فيها هؤالء الفلسطنيون ،وفي هذا السياق يؤكد دي روجي أن موقع "بي بي سي
أونالين" يشير لالسرائيلي بأنه (قُتِّل )killed-بينما الفلسطيني أنه (مات )died-وأنه يصيغ
كلمتي اغتيال و مجازر بين شرطتين ،وأكد أن أفعال القتل اإلسرائيلية تصاغ على أنها انتقام
مبرر ،بين ما لمقاومة الفلسطينية هي ارهاب في حين ال يطبق هذا على العدوان االسرائيليDe (،
.)2002:Rooij, Paul
ثالثا :تبرير جرائم إسرائيلية ومحاولة شرعنتها :ترصد بي بي سي فارسي صور المظاهرة
واإلشتباکات وتعكسها في نصوص األخبار وال ترى إال تلك الصور التي يستخدم فيها غاز
المسيل للدموع ضد المتظاهرين الفلسطينيين ،وبمعنى أن الجيش اإلسرائيلي يستخدم الوسائل
المشروعة للدفاع عن النفس واستخدام العنف يكون تحت ضوابط المطلوبة ،في حين تخفي صور
األشالء والدماء التي تناثرت بسبب قناصة الجيش .ثم توضح أن قطاع غزة تخضع إلجراءات
أمنية صارمة ،وذلك ألسباب عدة سبق وأن بينتها في خطابها المنحاز للكيان اإلسرائيلي.
« رياض منصور ،نماينده تشکيالت فلسطينی در سازمان ملل متحد و همين طور کويت
خواهان تشکيل فوری جلسه شورای امنيت برای توقف "کشتار سبعانه" فلسطينیها شده است/.
بنيامين نتانياهو ،نخست وزير اسرائيل در واکنش به درگيریهای امروز غزه گفته است هر
کشوری حق دفاع از مرزهای خود را دارد و اقدام اسرائيل را "دفاع از خود" توصيف کرده
است /.راج شاه ،سخنگوی کاخ سفيد هم حماس را مقصر دانسته است /.آقای شاه مقام های
حماس را متهم کرد که با اقدامات خود منجر به بروز اين درگيری ها شده است /.آقای شاه در
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مصاحبه مطبوعاتی کاخ سفيد گفت" :مسووليت اين مرگ ها صرفا با حماس است ...حماس به
عمد اين اقدامات تحريک آميز را انجام می دهد" /.سخنگوی کاخ سفيد همچنين برخالف دولت
های فرانسه و بريتانيا از دعوت از اسرائيل به خويشتنداری خودداری کرد(،».
.)http://www.bbc.com/persian/world-44116668
كما ذكرنا آنفا تسعى بي بي سي أن تظهر نفسها بدور المحايد في تغطية األحداث لذا قد تأتي في
بعض األحيان بمصادر من كال الطرفين لكن كما هو واضح أن المصادر التي تأييد الرواية و
الخطاب اإلسرائيلي هي أكثر بكثير من المصادر الفلسطينية فعلى سبيل المثال في هذا الخبر بعد
العديد من الفقرات والمقاطع التي تحمل الخطاب اإلسرائيلي يظهر في وسط الخبر ،سطر واحد
للخطاب الفلسطيني وهو هزيل وال صولة له في هذا الكم الهائل من التعتيم والتضليل الممنهج،
فهذان الخطابان يفقدان التوازن وترجح الكفة لصالح الخطاب اإلسرائيلي ،وعلى سبيل المثال
أيضا جاءت دعوة "رياض منصور" ،ممثل السلطة الفلسطينية في األمم المتحدة ،وكذلك الكويت،
إلى تشكيل اجتماع مجلس األمن على الفور لوقف ارتکاب «المجازر» ضد الفلسطينين کما ماجاء
بالخبر ،لکن بي بي سي بعد هذا الخطاب الفلسطيني القصير اردفت تصريحين من مصدر
"إسرائيلي" وآخر أمريكي بإسهاب وبشكل مطول للرد على هذا الخطاب الفلسطيني المقتضب،
فإذا نظرنا الى الخطاب فلسطيني هو دعوة من مندوب"السلطة الفلسطينية" ودولة الكويت والرد
عليه كان من رئيس الوزراء اإلسرائيلي و من أمريكا ،فهل هناك أي توازن بين الطرفان من
حيث الحضور والتأثير علی الساحة الدولية!؟؛ والجدير بالذكر أن بي بي سي تستخدم للطرف
الفلسطيني عبارة "الفسطينيون" كداللة على مجموعة من الناس يعيشون في قطاع غزة ولکن
الجانب اإلسرائيلي فستخدم له عبارة "إسرائيل" موصوفة بعبارات أخرى كــ"الدولة" أو
ماشابهها ولم نشاهد تم إستعمال کلمة "فلسطين" للداللة علی دولة أو وطن للشعب الفلسطيني.
وهذا السياق واضح في هذه الفقرة" :قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا ا على
االشتباكات األخيرة في غزة أن أي دولة لها الحق في الدفاع عن حدودها ووصف ماتقوم به
إسرائيل بأنه دفاع عن النفس/فيما ألقى المتحدث باسم البيت األبيض راج شاه باللوم على
حماس/واتهم السيد راج شاه مسؤولي حماس بالتسبب في إندالع هذه االشتباكات /وقال شاه في
مؤتمر صحفي بالبيت األبيض تقع مسؤولية هذه الوفيات فقط علی عاتق حماس ...حيث أنها تقوم
عمدا ا بهذه األعمال االستفزازية/هذا ولقد رفض المتحدث باسم البيت األبيض ،على عكس
الحكومتين الفرنسية والبريطانية ،دعوة إسرائيل إلى ضبط النفس ./وأما بالنسبة للمقاومة
الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية كلها في األحداث الجارية من وجهة نظر بي بي سي ال نرى أي
صوت ل ها ولم تذكر أي تصريح لها سوى اإلدانة والتهجم عليها وهذا يعتبر إقصاء تام لجهة أو
لخطاب تدور حوله كل التغطيات واألحداث .لکن في المقابل فإن إسرائيل هي نجم المشهد
البطولي التي تأدي دور البطل والضحية في آن واحد؛ وإکماال للتأييد الدولي لها تأتي دوال لها
ثقلها في موازين القوى كفرانسا وبريطانيا تدعوان إسرائيل إلى ضبط النفس وتحمل اإلعتداءات
التي تتعرض لها وفق خطاب بي بي سي.
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إذاعة "رادیو فاردا" الفارسیة :يبدأ الموقع الخبر بعنوانه العريض "افتتاح السفارة األمريكية في
القدس"
«سفارت آمریکا در اورشلیم گشایش یافت /سفارت آمريکاا در اسارائيل روز دوشانبه ۲۴
ارديبهشت رسما در اورشليم (بيتالمقدس) گشايش يافت /.آيين گشاايش ايان سافارتخانه همزماان
با هفتادمين سالگرد تاسيس کشور اسرائيل با حضور هيات نمايندگی اعزامی آمريکا به اورشليم
برگزار شد /.انتقال سفارت آمريکا به اورشليم ،بعد از هفتااد ساال کاار سافارت در تال آوياو ،بار
اساااس تصااميم پااانزدهم آذر دونالااد ترامااپ ،رئيسجمهااوری آمريکااا ،انجااام شااد /.اياان رخااداد کااه
بااارای اسااارائيل «ياااک روز بااازرگ تااااريخی» محساااوب میشاااود ،در ساااايه تشاااديد بحاااران باااا
فلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااطينیها قااااااااااااااااااااااااااااااااااااارار كااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.».
https://www.radiofarda.com/a/f4_us_embassy_opening_ceremony_jerusalem/29
226065.html

وال يخفى ما في هذا العنوان من برودة أو محاولة تهدئة األجواء والتخفياف مان حادة الضاجة التاي
رافقت عملية نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القادس .لام يقال الخبار إن السافارة انتقلات مان
تل أبيب إلى القدس بل افتتحت أبوابها في القدس وكأناه خبار عاادي ولايس فياه انتهااك علاى شاعب
بأكمله .كما يحمل العنوان مغالطة مفرداتية إن جاز التعبير وهي اساتخدام مفاردة "اورشاليم " بادل
"القاادس" .وماان ا لمعااروف إن الشااعب اإليرانااي بمختلااف توجهاتااه ال يسااتخدم كلمااة أورشااليم عنااد
الحديث عن القادس وإنماا ياذكر التسامية العربياة واإلساالمية ،ويتسااءل القاارئ عان ماهياة أساباب
جنوح الموقع عن استخدام مفردة معروفة واإلصارار علاى اساتخدام مفاردة غيار مألوفاة وغريباة؟
وأين تلك المهنية في مخاطبة المتابع بما يفهمه ويدركه أم إن واقع اإلمالءات هاو الاذي ياتحكم فاي
ما تنشره هذه المواقع من أخبار وعناوين وأسماء.
وإدراكا لهذه الحقيقة وخوفا علاى السامعة واساتمرارية المتابعاة مان قبال المخاطاب اإليراناي ياذكر
الخبر القدس بين قوسين في مقدمة الخبر بعد أن يقادم اسام " أورشاليم" فاي الحاديث عان العاصامة
الفلسطينية القدس المحتلة.
وفي تفاصيل الخبار نقارأ إن السافارة األمريكياة تفاتح أبوابهاا فاي العاام السابعين مان تأسايس "دولاة
إساارائيل" بحضااور وفااد أمريكااي حضاار إلااى القاادس .ويوضااح الخباار إن هااذه الخطااوة جاااءت بعااد
سبعين سنة من قيام "دولة إسرائيل" وهو ماا يعناي إن هاذه الخطاوة قاد تكاون متاأخرة كثيارا حياث
جاءت بعد سبعين سنة وبالتالي فإنها ليست بالعمل الخطير أو المفاجئ كأنها ترياد أن تقاول إن نقال
السفارة جاء بعد صبر دام سبعين عاما.
كما ينبه الخبر على اعتراض الفلسطينيين والمسيرات التي شهدتها قطاع غزة للتنديد بهذه السياسة
األمريكياااة .علماااا إن الموقاااع ال ياااذكر فلساااطين كدولاااة وإنماااا يكتفاااي باااذكر " فلساااطيني هاااا" أي
الفلسطينيين هو ما يعتمده الغرب واألمريكيين في خطاباتهم وبياناتهم عن القضية الفلسطينية.
ويواصل الخبر بالحديث عن غضب فلسطيني غير مسبوق ثم يعطي معلومة وهي سقوط عشرات
القت لاى (الشااهداء) وآالف الجرحااى دون ذكاار الفاعاال وهااي اساارائيل وكااأن هااؤالء الفلسااطينيون قااد
قتلوا بسبب غضبهم غير المسبوق وليس إسرائيل وقناصوها المنتشرين على القطاع الحدودي بين
غزة واألراضي المحتلة.
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ثاام تبااين حسااب إحصااائيات إساارائيل إن عاادد المتظاااهرين بلااغ أربعااين ألفااا انتشااروا فااي  12نقطااة
حدوديااة .وهااذه النساابة ماان المتظاااهرين هااي نساابة عاليااة وبالتااالي تشااكل خطاارا علااى إساارائيل مااا
يعطيها المبرر لقتل هذا العدد الكبير من المتظاهرين السلميين.
كمااا يعطااي معلومااات عاان الفلسااطينيين فااي القاادس وإغااالق المحااال التجاريااة اعتراضااا علااى نق ال
السفارة األمريكية إلى القدس كما ينقل حدوث اشاتباكات ماع قاوات االسارائيلية فاي الضافة الغربياة
وكل هذا ليصور الشخصية الفلسطينية وهي تمارس العنف بحق القوات “اإلسرائيلية”.
« در موجی کم سابقه از تظاهرات خشمگينانه فلسطينيان در اين روز دهها فلسطينی کشاته
و هزار تن ديگر از آنها زخمی شدند /.شمار تظاهرکنندگان فلسطينی در امتداد مرزهای غزه باا
اساارائيل حاادود چهاال هاازار تاان ارزيااابی شااد کااه بااه گفتااه سااخنگوی ارتااش اساارائيل ،در دوازده
منطقه از اين مرزها تجمع کردند /.فلسطينیهای شرق بيتالمقدس نيز باا بساتن محلهاای کساب
و کار و موسسات خود به انتقال سفارت به اورشليم اعتراض کردند اماا صادها فلساطينی کراناه
باااااااااختری ،در نقاااااااااط اصااااااااطکاگ بااااااااا نيروهااااااااای اساااااااارائيلی درگياااااااار شاااااااادند،».
https://www.radiofarda.com/a/f4_us_embassy_opening_ceremony_jerusalem/29
226065.html

ولو أردنا معرفة كيفية تبرير هذه المواقاع لصاالح اسارائيل ماا عليناا إال إن نقارأ فقارة واحادة حاول
هاااذا الموضاااوع وهاااي تجساااد سياساااات المواقاااع اإلخبارياااة الفارساااية فاااي الخاااارج تجااااه القضاااية
الفلسطينية .نقرأ في هذه الفقرة ما يلي:
« ارتش اسرائيل به فلسطينيان هشدار داده بود که از خشونت دوری کنند و در صدد ورود
بااه بخااش ماارزی نباشااند؛ امااا اياان فراخوانی هااا پاسااخی نگرفاات .همزمااان ،ارتااش اساارائيل بااه
بخش هااااااااااااااااايی از ماااااااااااااااارز شاااااااااااااااامالی غاااااااااااااااازه در جباليااااااااااااااااا حملااااااااااااااااه کاااااااااااااااارد».
https://www.radiofarda.com/a/f4_us_embassy_opening_ceremony_jerusa
)29226065.html lem/
وترجمته كالتالي :لقد حذر الجيش اإلسرائيلي الفلساطينيين مان ممارساة العناف وضارورة االبتعااد
وتجنب االقتراب من الحادود ،إال إن هاذه المطالباات لام تجاد آذاناا صااغية ،لاذا وباالتزامن ماع هاذا
الواقع هاجم الجيش اإلسرائيلي مناطق في شمال غزة.
نشاهد في فقرة واحدة ما يلي:
إسرائيل تحذر قبل أن تستهدف فبالتالي تعذر.الفلسطينيون هم من يمارساون العناف ويحااولون االعتاداء علاى األراضاي اإلسارائيلي مان خااللعبور النقاط الحدودية.
تحذيرات إسرائيل لم تج ِّد نفعا ولم يستمع إليها الفلسطينيون.بعد نفاذ جميع السبل لتجنب الهجوم تضطر إسرائيل في ظل االعتداءات الفلسطينية لشن هجمااتعلى مناطق شمال غزة.
بعد ذلك نشاهد عنوان فرعيا يقول "رسالة مصورة لدونالد ترامب"
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« پیام ویدئویی دونالد ترامپ/دونالد ترامپ نيز در پيامی ويدئويی که در اين مراسام پخاش
شد ،يادآوری کرد آمريکا نخستين کشور جهان باود کاه هفتااد ساال پايش اسارائيل را باه رساميت
شناخت /.آقای تراماپ گفات گشاايش سافارت آمريکاا در اورشاليم میبايسات بسايار زودتار اتفااق
می افتاد .وی افزود :اورشليم توسط ملت باستانی يهود به عنوان پايتخات خاود اعاالم شاده باود و
اين شهر جايگاه دولت ،ديوان عالی عدالت اسرائيل ،اقامتگاه رئيسجمهوری و نيز دفتر و خاناه
نخستوزيری است /.رئيسجمهوری اياالت متحاده اظهاار داشات« :اسارائيل ياک ملات باا اراده
ملی و حق حاکميت است و مانند هر ملتی اختيار تعيين پايتخت خاود را دارد...حقيقات سااده ايان
است که پايتخت اسرائيل ،اورشليم است /.دونالد ترامپ در پيامش بر ادامه اشتياق برای رسيدن
به صلح ،ضمن حفظ اماکن مقدساه اورشاليم ،شاامل حارم شاريف ،تاکياد کارد و گفات عازم ملات
يهاودی خلل ناپاذير اسات و آمريکاا هماواره دوسات اسارائيل و شاريک صالح ايان کشاور اساات».
https://www.radiofarda.com/a/f4_us_embassy_opening_ceremony_jerusa
)lem/29226065.html
يشرح الخبر هذه الرسالة وما جااء فيهاا مان شارعنة اسارائيل وإعطائهاا الحاق فاي أن تعلان القادس
عاصاامة تاريخيااة لليهااود وإنهااا مقاار للحكومااة والمحكمااة العلياااء اإلساارائيلية ومقاار إقامااة رئاايس
الجمهوريااة وكااذلك مكتااب ومناازل رئاايس الااوزراء وبالتااالي فهااو شاايء طبيعااي أن تنقاال واشاانطن
سفارتها إلى هناك.
ثاام يطااري الخباار علااى رسااالة ترامااب مستشااهدا بااأقوال مسااؤولين أمااريكيين كمااا يؤكااد هااؤالء
المسؤولون في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ واحترام األماكن المقدسة ناسيا أو متناسيا االعتداءات
اإلسرائيلية بحق مسجد األقصى وسكان بيت المقدس من تهويد وتهميش.
النتیجة:
لقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج العامة التي تتعلق بخطاب وسائل اإلعالم األجنبي الناطق
بالفارسية في تغطيتها للقضية الفلسطينية وأخرى خاصة تتعلق بالمبحثين المذکورين التي تم
تحليل بعض النماذج الخبرية عنهما ،وهنا أتينا على ذكر بعضها:
استنتاج عام لإلحصاءات :مجال توزيع الموضوعات و النسب المِّئوية كما يلي :فقد اتفقت وسائل
اإلعالم محل الدراسة في ترتيب أولويات من حيث التغطية والموضوعات أن موضوع "إيران"
جاء في المرتبة األولى.
وقد اختلفت وسائل اإلعالم محل الدراسة في ترتيب أولويات الموضوعات التي تم تغطيتها في
القضية الفلسطينية في موضوع واحد ،حيث جاء موضوع مسيرات العودة في المرتبة الثانية.
مجال توزيع المصادر و النسب المِّئوية كما يلي :وقد اتفقت وسائل اإلعالم محل الدراسة في
ترتيب أولويات المصادر حيث جاءت المصادر اإلسرائيلي في المرتبة األولى.
لقد اعتمدت وسائل اإلعالم محل الدراسة على المصادر والرواية اإلسرائيلية بشكل أساسي في
تغطيتها للقضية الفلسطينية ،كما أن تحليل الخطاب اإلعالم ي لهذه الوسائل اإلعالم ية يوضح لنا
أن هذه المصادر خرقت الكثير من البنود الموضوعية التي ترفعها في الشعارات لتغطية األحداث
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فهي تهمل العديد من األخبار التي تضع الطرف الفلسطيني ضحية إسرائيل ،كملفات األسرى
والشهداء والجرحى ،و ...الخ.
سعت وسائل اإلعالم هذه تجاهل بعض المصطلحات والتركيز على أخرى ،كتجاهلها
لمصطلحات "االحتالل" و"االستيطان" و ..واستعمال المصطلحات والتسميات التي تتبناها
إسرائيل ،نحو تسمية المدن واألماكن كــ-اورشليم -وحذف بعض العبارات التي من شأنها أن تدين
إسرائيل كعبارة –المستوطنة -و ..لغرض تجاهل وإخفاء بعض المعلومات في تغطية القضية
الفلسطينية لتصبح األحداث غير واضحة والصورة غير كاملة ،ويعتبر ذلك من األساليب التي
تنتهك الموضوعية لهذه الوسائل اإلعالم ية.
وقد سعت وسائل اإلعالم محل الدراسة أن تظهر إسرائيل على أنه "دولة" متقدمة وقوية تساهم
في تقدم العالم ،وفي المقابل تحاول هذه الوسائل تجريد فلسطين من المواصفات التي تدل على أنها
"دولة" لشعب تعرض لإلحتالل وفي نفس الوقت فإنها تندد "بالعنف الفلسطيني" الذي ما لبث
حتى يهدد أمن "األبرياء" من المستوطنين! في حين تتكلم بحذر ولغة مخففة جداا عندما تتحدث
عن إستخدام العنف اإلسرائيلي ال بل تستجدي العذر للجنود اإلسرائيليين الذين يطلقون النار على
المتظاهرين.
في ما یتعلق بمسیرات العودة :أكثر التفاصيل التي نالت اهتمام هذه المحطات في قضية مسيرات
العودة هي "االعتداءات" التي يتعرض لها الجيش اإلسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.
وهناك تعمد واضح بتضخيم التهديد الذي يمكن أن تسببه مسيرات العودة للكيان اإلسرائيلي
وبالتالي يصحبه تغيب واضح لضحايا مسيرات العودة الفلسطينيين .تبرير صريح لقتل
المتظاهرين علی يد الجيش اإلسرائيلي .و لقد القت المسؤولية الكاملة على حركات الفلسطينية
سيما حركة حماس في وقوع الضحايا في مسيرات العودة.
أما موضوع نقل السفارة األمریكیة إلى القدس :قد سعت المحطات الى شرعنة القرار األمريكي
في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس الشريف .كما حاولت التأكيد على أحقية اليهود لتكون
"أورشليم" عاصمة "الدولة اإلسرائيلية" من خالل الروايات التاريخية الدينية وعدم ذكر الحق
الفلسطيني في هذه المدينة .وكان هناك تركيز على الجانب الدعائي الذي تقوم به أمريكا إسرائيل
لتشجيع البلدان األخرى على اتخاذ الخطوات المماثلة لنقل سفاراتهم إلى القدس.
وبالتالي سعت هذه الوسائل اإلعالم ية للتقليل من أهمية اإلدانات الدولية-العربية واإلسالمية -ضد
القرار األمريكي الذي واجه ردود أفعال كثيرة على الصعيدين الرسمي والشعبي.
کما خلصت الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم محل الدراسة لديها انحياز واضح تجاه الخطاب
اإلسرائيلي بصورة عامة مع وجود بعض الفروق بينها فمثال بي بي سي فارسي تركز على
الجانب المسلح للفلسطينيين أكثر من القدرة "الدفاعية" إن صح التعبير إلسرائيل .بينما راديو
فاردا على القدرة "الدفاعية" إلسرائيل ،بينما بي بي سي فارسي وراديو فاردا لم تلبثا حتى تهاجما
المتظاهرين وتنسبهم إلى الحركات الفلسطينية.
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الزواج بعد الطالق للرجل -المشاكل (االقتصادية والنفسية واالجتماعية) وبعض
الخصائص االجتماعية
أ.ربى أبو طربوش ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة قطر -قطر
Marriage after divorce for men – social characteristics and
)(economic, psychological and social problems
Ruba N. Abu Tarbush, Department of Social Sciences,
Qatar University- Qatar

ملخص :هدفت الدراسة التعرف إلى بعض الخصائص ا الجتماعية وهي(العمر ،طبيعة العمل
المستوى التعليمي ،ومع من يعيش حاليا ،وحضانة األطفال ،مدة الزواج األول للرجال المتزوجين
زواج ثان ،وأهم األ سباب التي دفعت الرجل للزواج الثاني و التعرف على توقيت الزواج وهل تم
قبل الطالق من الزواج األول ام بعده ،إضافة إلى التعرف إلى أهم المشاكل االقتصادية ،النفسية
واالجتماعية التي يعاني منها الرجل بعد الزواج الثاني ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي
واستخدام استبانة لعينة من الرجال المتزوجين بعد طالق ولديهم أطفال من الزواج األول وعددهم
( ) 100رجل ،ومن النتائج التي توصلت لها الدارسة بان ( )58%من المشاركين قد تزوجوا قبل
حصول الطالق من الزواج األول العتقادهم باستحالة إعادة الحياة الزوجية بينهم وان معظمهم
لجا ألهل الزوج أ و الزوجة لحل الخالفات في الزواج األو ل ،وتبين وجود مشكالت اجتماعية
بدرجة متوسطة للمحور االجتماعي والنفسي والتي يعاني منها الرجل حيث انها في الجانب
االجتماعي كان متوسطها ( ،)2.21يليها المشكالت النفسية بمتوسط ( ،)2.14بينما كانت
منخفضة في محور المشكالت االقتصادية بمتوسط ( ،)1.60وعلى ضوء الدراسة تم تقديم عدد
من التوصيات منها تأهيل المطلقين بعد الطالق .
الكلمات المفتاحية :الزواج األول ،بعد الطالق.
Abstract: The study aimed to identify some of the social characteristics
such as age, nature of work, custody of children, the duration of the first
marriage for divorced men whom remarried, the most important reasons
that prompted men to enter their second marriage, identifying the timing
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of marriage if it happened before or after divorce. Also, this study
included some comparisons between some social characteristics related to
the wife in the first marriage and the one in the second marriage. These
comparisons are mainly focusing on method of acquaintance, marriage,
educational level, age, social status, work. In addition to the mentioned
comparisons, the study tried to identify problems faced by divorced men
during their second marriage, including the economical, psychological,
and social problems. This study is based on Descriptive research method
and the use of a questionnaire for a sample of a group of 100 remarried
men, and these men are having children from their first marriage.
Keywords: first marriage, after divorce.
المقدمة:
يعتبر الطالق حسب النظريات االجتماعية مشكلة تهدد األسرة وكيانها وينعكس ذلك على األسرة
كنظام اجتماعي ويترك آثارا نفسية واجتماعية وتربوية وقد يحصل الطالق بناء على رغبة احد
الزوجين بسبب حكم قضائي أو بسبب ضغوط خارجية أو قد يحصل بشكل ودي وباتفاق بينهما،
وبغض النظر عن أسباب الطالق فانه يعد من ضمن األحداث الحياتية الضاغطة (stressful
) eventحيث قد يتعرض كال الزوجين أو احدهما لضغط نفسي واجتماعي بحيث إذا تعدى
الحدود الطبيعية وقدرة الشخص على التحمل بالتالي قد يعاني من مظاهر االضطراب وسوء
التوافق الحقا والذي قد يظهر في اضطرابات انفعالية واستخدام الحيل الدفاعية غير السليمة
إلخفاء حقيقة معاناة تواجهه ،استغراق في أنشطة أو سلوكيات ليست ذات هدف واختالق مواقف
وتصورات وأوهام وإثارة الغضب أو أن يسلك عادات اجتماعية ضارة بالصحة والشخصية
كاإلفراط في التدخين واستخدام العق اقير ويعاني بعض المطلقين من اضطرابات النوم واألكل
واإلحباط والقلق واالكتئاب والوحدة والصراع النفسي وتدني اعتبار الذات والشعور بالذنب
وتأنيب الضمير قد يصل إلى لوم الذات وكراهية النفس والمحيطين من حوله وقد يصل إلى
إيذائهما وأحيانا يشعر احد األطراف مشاعر عدوانية تجاه الطرف اآلخر بينما تسيطر على
بعضهم مظاهر االنسحاب االجتماعي وتنتاب الكثير منهم مشاعر مضطربة ومختلفة منها
اإلحساس بانعدام معنى الحياة والعجز والسلبية كما قد يمر البعض منهم بتجارب الرفض
االجتماعي (فهد عبد الرحمن البهان وعيسى محمد الناصر ،2011،ص .)193
ولقد تعرض المجتمع األردني لتغيرات في مختلف النظم االقتصادية واالجتماعية والتي رافقتهما
بالتالي تغيرات في معدالت الزواج والطالق حيث تشير دائرة اإلحصاءات العامة بتقريرها
الصادر عام  2018أن ( )58026حالة زواج لمطلقين ذكور تمت خالل األعوام من -2014
 2018من أصل  )392359حالة زواج مسجلة وكان اكبر تكرار للزواج ضمن الفئة العمرية من
 )3372( 29-25حالة زواج عام  ،2018تليها الفئة العمرية (من  )34-30سنة ( )2591حالة،
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

125

الزواج بعد الطالق للرجل-المشاكل(االقتصادية والنفسية واالجتماعية) وبعض الخصائص أ.ربى أبو طربوش

وعند الرجوع للتقارير اإلحصائية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ومقارنتها تبين
أن الفئات العمرية بين ( ) 25-29هي األعلى تكرارا بين حاالت الزواج بعد الطالق يليها (-30
 ) 34سنة ،تليها أيضا الفئة العمرية بين ( )35-39ثم ( )40-44سنة ،وتجدر اإلشارة إلى أن
اإلحصاءات المنشورة ال تشير للطالق فيما إذا كان قبل الدخول أو خالل المدة بعد الزواج .
الشكل التوضيحي رقم  :1عقود الزواج المسجلة حسب خصائص مختارة 2018-2014

المصدر :دائرة اإلحصاء األردنية http://dosweb.dos.gov.-
إن العمل كأخصائية اجتماعية مع المطلقين والمطلقات لمدة عشر سنوات قد ساعد الباحثة على
مالحظة ما يعانيه الرجل المطلق بعد الطالق من تخبط وعدم اتزان يجعله غير قادر على اتخاذ
قرار بالزواج مرة ثانية بطريقة مدروسة ،ومالحظة معاناته أيضا بعد الزواج الثاني سواء
بالتعبير الصريح أو غير الصريح خاصة عندما يكون أب حاضن ألطفال ،وهذه الفئة بحاجة
ماسة لمن يقدم لهم المساعدة على التكيف أو مواجهة مشاكل عديدة تظهر بعد الزواج ،ومن هنا
جاءت فكرة الدراسة بان يتم تسليط الضوء على مشكلة الزواج الثاني للرجل المطلق ،لمعرفة
تأثير هذه المشكلة على الذكور تحديدا ومدى الحاجة لبرامج إرشادية للمطلقين وبرامج إرشاد
زواجي عموما.
مشكلة الدراسة:
سبق وقد تمت اإلشارة الزدياد عدد حاالت الطالق والمطلقين في المجتمع األردني بحيث قد
يصبح المطلقون عرضة للعديد من مظاهر سوء التكيف النفسي واالجتماعي ،إن االهتمام بدراسة
الرجال المطلقين ومتابعة أوضاعهم بعد الزواج جاء انطالقا من خالل خبرة ميدانية في العمل مع
العديد من قضايا الطالق على مدار سنوات لدراسة اآلثار التي ترتبت عن الطالق والزواج مرة
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أخرى ومدى التكيف بعد مدة ،حيث لوحظ أن البعض يسيء استخدام الطالق-والذي شرعه هللا
كأسلوب عالجي للخالفات الزوجية التي يتعذر ويستحيل استمرار الحياة الزوجية كما أن ارتفاع
معدالت الطالق السنوية في المجتمع قد يكون سببه عدة أسباب منها سهولة اللجوء للطالق
والقانون في مواجهة المشكالت الزوجية وضعف اإلقبال على االستشارات األسري ة كذلك
االتجاه نحو العولمة و الفردية.
وعلى الرغم بان تجربة الطالق تجعل الفرد عرضة لسوء التكيف إال أن ذلك ليس من الضروري
أن يعاني الجميع من ذلك حيث أن هناك العديد من العوامل التي تتدخل في تحديد العالقة بين
الطالق وعدم التكيف أهمها مدى الشعور باألمن في عالقة المطلقين بالشريك السابق ،ومدى
التعاون بين الطرفين عندما تتوافر ظروف تتيح هذا التعاون دون ضغط أو إجبار ،إضافة إلى ان
التكيف يكون مرتفع كلما مرت فترة أطول على حدوث الطالق وكلما قل مستوى الصراع بينهما
كما يتأثر أيضا بمواردهم الشخصية والدعم االجتماعي وكفاءة عالقاتهم االجتماعية كما يزداد
التكيف بمدى تقديرهم لذاتهم ووجود عالقة مشبعة مع أطفالهم (فهد عبد الرحمن البهان وعيسى
محمد الناصر ،2011،ص .)195
ومع المرور بتجربة الطالق وانهيار األسرة يحدث تغيير في األداء الوظيفي ومكوناته
وتضطرب أهداف الفرد إضافة إلى ما يرتبط بالطالق من مشكالت وصراعات يصبح الفرد اقل
قدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمناسب وغير قادر على مواجهه المشكالت بحلول فعالة
وتظهر مشكالت من نوع جديد وتسوء المقاصد (محمد عبد المنعم الحسين ،2009 ،ص )319
لذلك تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم المشكالت التي يعاني منها الرجل بعد الطالق
والزواج الثاني ،حيث تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 .1ما هي أهم الخصائص الديموغرافية واالجتماعية للرجال المتزوجين زواج ثان؟
. 2ما هي أهم األسباب التي دفعت الرجل للزواج الثاني والتوقيت الذي تم فيه؟
. 3ما هي أهم المشاكل االقتصادية النفسية واالجتماعية التي يعاني منها الرجل بعد الزواج الثاني
والتي لها عالقة بالزواج األول؟
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة باعتبار أن الرجال المتزوجين بعد طالق يمثلون إحدى شرائح المجتمع الذين
يعانون من مشاكل وضغوطات في حياتهم ،لذا تأتي هذه الدراسة للتعرف على أسباب الزواج
الثاني بعد الطالق من وجهة نظر المطلق ،كذلك لتسليط الضوء على أهم المشاكل التي تواجهه
في هذا الزواج ،وذلك للتعرف أكثر على اآلثار التي يتركها الطالق والفشل في العالقة الزوجية
األولى على حياة الرجل الجديدة ،علما أن الدراسات السابقة وخاصة العربية حول هذا الموضوع
قليلة وتتناول أثار الطالق على كال من المرأة والرجل ،كما قد تساعد المقبلين على الزواج في
االهتمام بالنظر للحياة الزوجي ة المقبلة بجدية أكثر وقد تفتح المجال أمام المرشدين واألخصائيين
لمساعدة الرجل المطلق من خالل وضع برامج إرشادية للتخفيف من خبرة المشكالت الناجمة
واالهتمام بوضع برامج إرشادية خاصة لألزواج الذين تعرض زواجهم الزمة لمساعدتهم على
تجاوزها ،وتعد هذه الدراسة مساهمة وإضافة لألدبيات التي تتعلق بموضوعي الزواج والطالق
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حيث لوحظ وجود نقص متعلق بموضوع الدراسة نتيجة الصعوبات والخصوصية للنظام األسري
في المنطقة العربية عموما.
أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى ما يلي:
-1بعض الخصائص االجتماعية للرجال المتزوجين زواج ثان.
-2أهم األسباب التي دفعت الرجل للزواج الثاني والتعرف على توقيت الزواج قبل /بعد الطالق
-3أهم المشاكل االقتصادية ،النفسية واالجتماعية التي يعاني منها الرجل بعد الزواج الثاني.
مفاهيم الدراسة:
الزواج الثاني  :عالقة اجتماعية بين زوجين مقبولة ومعترف بها شرعا واجتماعيا من قبل أفراد
المجتمع ومن خاللها يمكن إنشاء أسرة (الجالبنة ،2006 ،ص )9والمقصود به في هذه الدراسة
الزواج الذي تم أثناء انفصال الزوجة األولى واستمر لغاية اآلن ،أو الذي تم بعد طالق الزوجة
األولى.
الطالق :هو النهاية الشرعية والمقبولة اجتماعيا لزواج فاشل (محمد الجالبنة ،2006 ،ص .)9
المشاكل :يمكن تعريف المشاكل إجرائيا ً بأنها الصعوبات التي تعرقل أو تعيق الرجل في زواجه
الثاني ،سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية.
صعوبات الدراسة :واجهت الباحثة الصعوبات التالية في الدراسة أهمها:
اعتبار الموضوع خاص بالنسبة ألفراد العينة ،وبالتالي أثر على فترة إجراء الدراسة حتى تمالحصول على  100مشارك.
ال توجد دراسات عربية أو محلية كافية عن موضوع البحث.اإلطار النظري للدراسة:
إن عملية الطالق أمر صعب يمر به الزوجان خالله هذه الفترة بخمس مراحل من الناحية النفسية
أساس للطال ق وقد تستمر على مدى ثالث سنوات ولكنها تختلف من شخص ألخر وهي ما يلي:
 -1مرحلة إلقاء اللوم على الشريك اآلخر واتهامه انه سبب المشاكل الماضية والحاضرة
والمستقبلية :فينشغل كال من الرجل والمرأة بعالقته الزوجية الماضية ،والميل إلى إحياء بعض
األمور التي حدثت خاللها ،وفي هذه المرحلة يتشكل لدى الفرد صورة سلبية حول نفسه فيكون
هشا ضعيفا شديد التأثر لما يجري حوله ،وتبدو عليه أعراض االكتئاب واإلحباط ويعاني من
الكسل والخمول ويكون شديد الغضب ،وهذه الصفات تعتمد اعتمادا كليا على الطرف المبادر
للطالق ،فالمبادر يسعى إلى التقليل من الضغوطات إلى جانب قرار الطالق الذي اتخذه وشعوره
بالعجز واإلحباط ،وهي مشاعر يحاول إخفائها والتظاهر كان شيئا لم يحدث ،ولذلك يصفه
الطرف غير المبادر انه شخص عنيد ومكابر ،وأما الشخص الغير مبادر لقرار الطالق فانه يشعر
بعدم التصديق واإلنكار المستمر للحقيقة ومقاومة حقيقة الطالق ،وقد تنفذ طاقته حيث يشعر في
النهاية انه ال يملك سلطة على قرار الطالق ،ويشعر باليأس وفقدان السيطرة على ما يجري
حوله ،أما ردة فعله فتتراوح بين أمرين تولي زمام األمور ،أو إعطاء الطرف األخر التصرف
والتحكم كونه صاحب المبادرة ،وهذه المرحلة صعبة للغاية بسبب التغيرات الجذرية التي تطرأ
والخسارة والخوف من المجهول وهي األكثر صعوبة لدى المطلقين.
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 -2مرحلة الحزن والخسارة :وتركز على االعتراف بانتهاء الزواج والشعور بالحزن الشديد الذي
يجعل الفرد غير قادر على تمالك نفسه وينظر للمستقبل بعين التشاؤم ويعتبره مستقبل عديم الفائدة
وعديم المعنى ،ويصبح المطلق شديد الحساسية من التعليقات التي توجه له وتفسير معظم
التعليقات الغامضة على أنها انتقادات ،وأكثر ما يحتاجه المطلق الدعم العاطفي ،كما يجد صعوبة
في التركيز على أعماله بسبب انشغاله بمشاعره ومشاكله ويواجه صعوبة في التعامل مع أطفاله
والشعور بالتقصير في تربية األبناء ،ما يحتاجه المطلق في هذه المرحلة الطاقة والقوة لمواجهة
مشاعره ومشاكله الخاصة دون االهتمام باألطفال واستخدام األطفال كحجة تساعده على انتقاد
الشريك ،أما بعض المطلقين يتمالكه مشاعر الرفض تجاه األبناء لوجود التشابه بين األطفال
والشريك السابق ويكون كال الشريكين على أبواب التسليم بانتهاء العالقة مع صعوبة اتخاذ
القرارات طويلة األمد.
 -3مرحلة الشعور بالغضب  :حيث اإلحساس بالخيانة من قبل الشريك والشعور بالغضب،
ويزعج األقارب واألصدقاء وينصب الغضب على الشريك السابق ويأمل المطلق من القاضي
الحكم على الشريك السابق انه هو السيئ وأحيانا يغضب األهل األطفال خاصة عند ذكرهم
الشريك السابق وإضافة إلى مشاعر الغضب والشعور بالخوف من المستقبل لكن مع مرور الوقت
تبدأ النواحي االيجابية بالظهور إذ يصبح المطلق قادر على القيام بواجباته األبوية أو االمومية
ويصبح أكثر قدرة على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم ويظهر المطلق بطاقة أعلى من المراحل
المبكرة والشعور بالثقة بالنفس.
-4مرحلة الشعور بالوحدة :حيث يمر بمرحلة يتفرد في اتخاذ القرارات بشكل أفضل من المراحل
السابقة ،ولهذا تزيد طاقة وثقة المطلق بنفسه وتتحسن نظرته لنفسه.
-5مرحلة إعادة االنسجام :حيث يشعر المطلق بالقدرة على السيطرة على حياته من جديد والنظرة
االيجابية لمستقبله والقدرة على التخطيط وااللتزام من جديد والنظرة االيجابية لمستقبله وتكون
إجراءات الطالق قد وصلت لنهايتها ،إال أن المطلقين يتقبلون حقيقة إنهاء زواجهم ويواصلون
حياتهم من جديد على الرغم من ان شعور الحب والحنين تجاه الشريك متواصل (ايناس
المصري ،2007،ص.)16
أما ردات الفعل الطبيعية للطالق فقد صنفها كالينك  1991كما يلي بعد اكتساب المطلق خبرة في
المعاناة:
-1المشاعر :من المشاعر التي يخبرها المطلق الحزن والشعور بوهن العزيمة واالكتئاب والرغبة
المفاجئة بالبكاء واإلحباط والشعور بالذنب ألنه لم يتمكن من منع الطالق ،والقلق والشعور
بالوحدة والصدمة وعدم التصديق خصوصا إذا كان مفاجئا وغير متوقع ،والشعور باإلرهاق
والشعور بالراحة ،وبعض حاالت الطالق هي خليط من الحزن والراحة  -2رد الفعل الجسدي:
المشاعر السابقة الذكر تؤثر على أجساد المطلقين مثل الشعور بفراغ في المعدة،ضيق في
الصدر،عدم القدرة على التنفس جفاف في الفم نقص في الطاقة ضعف في العضالت الم في
الصدر وغير ذلك من مضاعفات وأعراض .
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 -3األفكار :بعد المر ور بخبرة الطالق يراود المطلق مجموعة من األفكار منها عدم التصديق
والشعور بالتشويش واختالط األمور وعدم التركيز واالستغراق في التفكير في الطالق من دون
سواه والتظاهر للعودة للماضي وان شريكه السابق ال يزال موجودا...الخ.
-4السلوك  :من حيث اضطرابات في النوم وتتأثر أنماط األكل فالبعض يزيد من أكله والبعض
األخر يجد صعوبة في األكل واالنسحاب االجتماعي وقد يجد نفسه خامال أو كثير الحركة (ايناس
المصري ،2007 ،ص .)17
كما يصور كارتر وماكجولدريك  Carter and MacGoldricدورة االنفصال والطالق من
خالل نموذج يوضح مراحل التوافق وال مهام التي يجب إكمالها خالل مراحل مختلفة من عملية
االنتقال ،والتي تضمن االنفصال والزواج مرة ثانية ،و إذا لم يتم إكمال مهمة ما في احد هذه
المراحل فان ذلك قد يؤدي لمشكالت في التوافق لدى أعضاء األسرة وبالتالي الحاجة لإلحالة
للعالج أو اإلرشاد األسري .
المرحلة

جدول ( :)1دورة االنفصال والطالق
المهمة

 .1قرار الطالق

 -تقبل كل واحد لدوره في فشل الزواج.

 .2التخطيط
لالنفصال

 تطوير خطة للوصاية على األطفال ،الزيارات ،األمور المالية،بصورة تعاونية. -التعامل ومواجهة رد فعل األسرة األصلية لخطة االنفصال.

 .3االنفصال

 الحزن على فقدان األسرة الكاملة. التكيف مع التغييرات في عالقة الوالد بالطفل والزوجين مع بعضهما. تجنب النقاشات الزوجية أن تتدخل بتعاون الزوجين. البقاء على اتصال مع األسرة الممتدة. القضاء على الشكوك بشان االنفصال وااللتزام بالطالق. االحتفاظ بترتيبات مرنة بشان الوصاية والموارد والنفقات بدون تحويل النزاع إلى األطفال. التأكد من االحتفاظ وتعزيز كال الوالدين للعالقة الجيدة مع األطفال. -إعادة تأسيس عالقات مع األصدقاء وإيجاد شبكة اجتماعية جيدة.

 -4مرحلة ما بعد
الطالق

-5الدخول في
عالقة جديدة
-6التخطيط
لزواج جديد
.7إنشاء أسرة
جديدة

 إكمال الطالق العاطفي من العالقة السابقة. تطوير التزام بزواج جديد. التخطيط لعالقات والدية مشتركة متعاونة مع الشريك السابق. التخطيط للتعامل مع صراعات والء األطفال حول األب أو األم الطبيعية وزوج األم أوزوجة األب.
 التكيف مع عملية توسع األسرة الممتدة. تنظيم العالقات داخل األسرة إلفساح مساحة للعضو الجديدالمشاركة في الذكريات والتاريخ الحياتي للسماح بدمج جميع األفراد الجددالمصدر (جهاد عالء الدين ،2010 ،ص )54

وتزداد المشاكل بين الزوجين المطلقين للمرة الثانية وتصبح أكثر سوءا تزداد سو ًءا إذا تم الزواج
مرة أخرى ولديه مشاكل من الزواج األول لم يتم العمل على حلها أو التخفيف من شدتها ،خاصة
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إذا تم اتخاذ قرار للزواج مرة ثانية بهدف نسيان تجربة الزواج األول وفيما يلي بعض األسباب
التي قد تؤدي إلى ظهور مشاكل في الزواج الثاني للرجل أو المرأة :
 .1اتخاذ قرار الزواج بعد الطالق بطريقة مستعجلة وغير مدروسة من قبل الرجل أو المرأة وعدم
اختيار الشريك المناسب والتغاضي عن االختالفات الكثيرة بين الطرفين قبل الزواج وذلك
ألسباب عدة كالعناد مع الزوجة األولى أو للحفاظ على الشكل االجتماعي والتعرض لضغوط
شديدة من األقارب للزواج بسرعة بعد الطالق
. 2قد يكون الهدف من الزواج الثاني البحث عن السعادة التي لم يجدها في الزواج األول لذا يقوم
ببذل جهد كبير من خالل توفير كل ما يمكن من أسباب إلنجاح هذا الزواج اال انه دائم المقارنة
مع حياته في الزواج األول أو بين الشريك في الزواج األول والشريك في الزواج الثاني وقد
تظهر مشاعر الندم والحزن على العالقة السابقة وتؤدي لظهور مشاكل بين الزوجين في الزواج
الثاني.
. 3لجوء المطلقين إلى الكذب وتشويه صورة الطرف اآلخر من التجربة السابقة في بداية الزواج
الثاني بحيث يبدو بصورة الضحية وال يتضح األمر إال بعد الزواج ويكتشف الطرف اآلخر ذلك
إضافة إلى الوقوع في األخطاء نفسها للمرة الثانية في تعامل الرجل أو المرأة مع األزواج الجدد
وعدم تغيير أسلوب التعامل السابق.
. 4الزواج للمرة الثانية في نفس مكان الزواج األول وذلك قد يؤدي للشعور بمراقبة اآلخرين أو
تدخالت من الجيران أو األهل إذا كان في نفس محيط العائلة
. 5العمل على إثارة المشكالت إلفشال الحياة الزوجية الجديدة للمطلق من قبل مطلقته أو العكس
وذلك باستخدام وسائل وأساليب عديدة كإطالق اإلشاعات عن اآلخر أو استخدام أطفالهما في
إزعاج اآلخر بطرق عدة.
. 6التخوف من أبناء المطلقين من الزواج األول وتأثيرهم السلبي على الزواج الثاني وذلك من
خالل ما يلي:
معاناة األبناء من مشكالت نفسية بسبب زواج األم المطلقة أو األب المطلق والعيش مع زوجةاألب أو زوج األم وعدم التكيف في الحياة الجديدة التي فرضت عليهم وبالتالي تظهر مشكالت
اجتماعية وجسمية وصحية مرتبطة بالحالة النفسية التي لديهم كالرسوب والجنوح والتبول
الالإرادي.
فرض النظام في البيت من قبل الزوجة الثانية على أبناء زوجها أو العكس من قبل زوج األم يعدمن أكثر المشكالت شيوعا في هذه األسر.
تصبح المشكلة أكبر إذا كان أبناء المطلقين من فئة المراهقين ذلك أن االستفزاز والتحدي لديهمغالبا ما يكون واضح كما يتدخلون في حياة الزوجين ويقومون بعدة محأو الت إلفشال الزواج
الثاني وتقوم الزوجة الثانية مع أبنائها بالتوحد ضد زوجها وكذلك الزوج وابناؤه وتظهر التحزبات
في البيت وهذا أخطر تهديد للزواج الثاني(محمود النجيري ،2002 ،ص )81
بالتالي نجد أن تجربة الزواج للمرة الثانية بالنسبة للرجل والمرأة تعد تجربة جديدة قد تكون تجربة
ناجحة أو قد تتعثر بسبب المتغيرات والظروف المحيطة بهما فقد يمر الرجل بهذه التجربة وهو
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صغير السن أو قد يكون في سن كبيرة ،وقد يكون لديه أوالد من زواجه األول ،وقد ال يكون لديه
أوالد ،كل هذه المتغيرات تحمل في طياتها متغيرات مزدوجة بالنسبة له ويتطلب أن يتعامل معها
بحكمة وصبر و إلى تعاون ومساندة من المجتمع الذي يعيش فيه(ليلى ايديو ،2013 ،ص.)18
الدراسات السابقة:
كثيرة هي الدراسات التي تنأو لت الطالق في مختلف المجتمعات والمجتمع األردني خصوصا،
إال إنه لم توجد دراسة متكاملة تتناول مرحلة ما بعد الطالق وتحديدا الزواج الثاني للرجل بعد
الطالق ،حيث أن أغلب الدراسات التي بين أيدينا تناقش أسباب الطالق بشكل عام وآثاره
وخصائص المطلقين ،ل ذا فقد تم مراجعة هذه الدراسات التي تقترب أهدافها نوعا ما مع أهداف
هذه الدراسة.
الدراسات المحلية :دراسة البكار ( ) 2000بعنوان"مشكلة الطالق في مدينة عمان خالل الفترة
من عام  "2000-1997وهدفت إلى التعرف على المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والصحية
والنفسية التي ترتبط بإقدام الزوج على الطالق أو إقدام الزوجة على ذلك والتعرف أيضا على
معدالت الطالق بحد متغير الزمن الذي يمر بعد الزواج وقبل وقوع الطالق ومعرفة اثر قانون
الخلع على ارتفاع معدالت الطالق وتم تصميم استبانة وزعت على أفراد العينة والبالغ عددهم
 218حالة طالق في مناطق مختلفة من العاصمة عمان،وأظهرت النتائج ان سوء اختيار الشريك
ومشاركة اآلخرين في السكن كانت من أهم األسباب التي آدت للطالق وارتفاع معدالته ،وان
قانون الخلع لعب دورا في ارتفاع معدالت الطالق خاصة عام  ،2002وان مشكلة الطالق تتركز
في الفئة العمرية  ، 35 -25وان قصر الحياة الزوجية والمتمثلة بسنة واحدة يعتبر من العوامل
األساسية التي أدت إلى الطالق ،وان نسبة الطالق تركزت في ذوي الدخول .300
دراسة القيسي والمجالي ( )2000أسباب الطالق في محافظة الكرك دراسة ميدانية هدفت إلى
التعرف إلى متغيرات لها عالقة بحدوث الطالق في محافظة الكرك وشملت متغيرات العمر عند
الزواج والدخل ومكان اإلقامة وعدد سنوات الزواج وطريقة االختيار للزواج وفترة الخطوبة
والتجانس وتكرار التوتر واألسباب الدافعة لحدوث الطالق والتي ظهر وجود عالقة بينها وبين
ظاهرة الطالق في حين أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة بين المهنة وحدوث الطالق ولقد
أجريت الدراسة على ( )224مطلقة ومطلق منها ( )160مطلقة و ( )64مطلق وأشارت النتائج
إلى سيطرة االتجاه التقليدي في االختيار الزواجي وان وجود األبناء يعد عامال مهما في بقاء
األسرة وان تدخل األهل هو السبب األساسي في حدوث المشكالت الزوجية كما تبين أن الطالق
محنة فردية واجتماعية ومعاناة المطلقين تستمر حتى بعد حصول الطالق وأن اآلثار النفسية هي
األكثر وضوحا في التأثير سلبا على مفهوم الذات.
دراسة إبراهيم ( )2003حول" إجراءات الطالق داخل المحكمة الشرعية وعالقتها بوقوع
الطالق فعليا "حيث تم إجراء الدراسة على عينة من  90مطلق ومطلقة ،وهدفت للتعرف على
سلوك الزوجين وأهلهما أثناء سير إجراءات الطالق ،ودور كال من القاضي والمحامي والقوانين
في إجراءات سير عملية الطالق ،وإما فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد تبين ان
الطالق يكون في سن ال عشرينات للزوجة والثالثينات للزوج ،وان فترة التعارف غير كافية بين
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الزوجين وشكلت إحدى األسباب لتدخل اآلخرين في زواجهم مما أدى لحصول الطالق ،وان فترة
الزواج ال تستمر أكثر من  7سنوات ،كذلك أشارت أن القضاة لديهم اعتقاد بأن لجوء الطرفين
للمحكمة يعني انتهاء الحيا ة الزوجية بينهما واستحالة عودتهما لبعضهما ،وان للمحامين دور غير
فعال بل مسيء أحيانا في إجراءات الطالق.
وقدم الجالبنة دراسة في ( )2006حول" ظاهرة الطالق في محافظة عجلون األسباب واآلثار
حيث أجرى الدراسة على عينة مكونة من  226مطلق ومطلقة ( 113ذكور و 113إناث ) ،وقد
قام بتصميم استبانه مكونة من  85فقرة ،واختار مجتمع الدراسة محافظة عجلون خالل عام
 ، 2004-1999وتوصلت الدراسة إلى إن أساليب اإلصالح والتوجيه المعتمدة أساليب تقليدية،
وانه ال يوجد مؤسسات رسمية أو غير رسمية تعنى باإلرشاد الزواجي ،كما بينت أن المطلقة
تعاني أكثر من المطلق من اإلجراءات المتبعة في المحكمة ،وان المكان الذي يلتقي فيه المطلقين
أطفالهم في المحافظة غير مريح لهم ،كما أشار إلى أن العادات والتقاليد في المجتمع تحمل المرأة
العبء األكبر في فشل الزواج لذلك تواجه صعوبة في التكيف بعد الطالق ،إضافة إلى ضعف في
وسائل التوجيه واإلرشاد للمطلقين.
ودراسة المصري (" ) 2007بعنوان الضغوط النفسية والدعم االجتماعي لدى المطلقين
والمطلقات" والتي هدفت للتعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بالدعم االجتماعي وتكونت
عينة الدراسة من جميع المطلقين والمطلقات في مدينتي عمان والزرقاء وبلغ عددهم  708في
المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية استخدمت عينة عشوائية من  40سيدة مطلقة حيث أظهرت
النتائج وجود ضغوط نفسية لدى المطلقين والمطلقات بدرجة متوسطة وان درجة الضغوط النفسية
لدى المطلقين الذكور اقل مقارنة مع اإلناث المطلقات ،إضافة إلى أن اإلناث حصلن على دعم
اجتماعي اكبر مقارنة مع الذكور وأشارت النتائج إلى وجود اثر للبرنامج التدريبي المستخدم في
هذه الدراسة على المطلقات ومساعدتهن للتعامل مع الضغوط النفسية وقد أو صت هذه الدراسة
بإجراء دراسة للتعرف على اثر برنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة على المطلقين
الذكور.
الدراسات العربية :دراسة (كسال ) 1986،بعنوان "الطالق في المجتمع الحضري الجزائري
عوامله وأثاره" على عينة عددها  105من المطلقين والمطلقات حيث بلغ عدد المطلقات في العينة
 60و 45مطلق في الفترة ( ) 1983-1985و قد أشارت إلى الزواج الثاني في دراستها ،حيث
تبين أن معظم المطلقين المشاركين في الدراسة قد أعادوا الزواج الثاني بنسبة  %29.79مقابل
نسبة  % 25.71منهم لم يقوموا بإعادة الزواج وان الفترة التي قضاها المطلق بدون زواج قد
تراوحت بين ( ) 1-5سنوات ،وان هناك تسامحا من قبل المجتمع الجزائري تجاه الرجل في مسالة
إعادة زواجه بعد الطالق مقارنة بالنساء المطلقات ،وان ما نسبته  %51.43منهم يعتبر نفسه
سعيد في زواجه الثاني وانه قد تعلم من تجربته األولى ،لذا فقد استنتجت بعرضها للنتائج بان
"الطالق يؤدي إلى تكوين األسرة من جديد و إلى نجاحها في غالب األمر ،خصوصا إذا لم يكن
ل ه أطفال من زواجه األول "وأشارت إلى أن الرجل المطلق الجزائري ال يحبذ االرتباط بسيدة
مطلقة.
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أما دراسة النبالوي ( ) 1991بعنوان "ظاهرة الطالق في المجتمع المصري بين النمط المثالي
والنمط الواقعي ،دراسة انثروبولوجية اجتماعية في إحدى القرى المصرية" هدفت الباحثة من
إجراء هذه الدراسة إلى االهتمام بكافة األبعاد األساسية في تناول موضوع الطالق واختيار
المقولة األساسية في بحوث الطالق على انه ظاهرة حضرية موطنها الوسط الحضري والتي
ترتبط ارتباط وثيق باليات التغير االجتماعي في المجتمع ،ولقد بحثت الباحثة ظاهرة الطالق في
الريف المصري حيث أشارت في دراستها للزواج الثاني فقد أشارت إن فرص المطلقات اكبر من
األرامل بإعادة الزواج ،وان التفكير في الزواج الثاني يبدأ بالحنين للشريك السابق ،حيث أشارت
إلى إحدى الحاالت الذكور الذين قابلتهم وعبر عن حنينه لزوجته األولى بعد الطالق ،وان مسالة
إ عادة الحياة الزوجية كانت تعتمد على العالقة بين األسرتين بعد الطالق وقرار أسرة الزوجة
بالتحديد ،كذلك أشارت إلى أن المرأة أيضا قد تشعر بمشاعر الحنين لزوجها األول حتى وان
تزوج ،وان من احد المظاهر التي تعبر عن ذلك في "الطبقة الدنيا" الذهاب لبيت أهل الزوج
بحجة أن يشاهد األطفال والدهم ،حيث أن هذا السلوك غير معتاد على المستوى المجتمع،
وأضافت إلى أن سرعة زواج احد األطراف تقع حائال في إعادة الحياة الزوجية بين األطراف.
دراسة الثاقب ( )1999اتجاهات المطلقة نحو المطلق واألبناء في المجتمع الكويتي حيث هدفت
إلى تسليط الضوء على العالقة بين المطلق والمطلقة ،وذلك من خالل التعرف على شعور
المطلقة نحو المطلق .وتحقيقا لهذا الهدف تم اختيار عينة البحث من المطلقات للسنوات 91 – 90
–  . 92وبلغ عدد أفراد العينة الالتي تمت مقابلتهن  258حالة موزعة على جميع المحافظات
والمناطق في الكويت ،وينتمي أفرادها إلى شرائح اقتصادية وعمرية مختلفة .واستخدمت لغرض
الدراسة استبانة احتوت على  245سؤاال .وأظهرت النتائج بأن شعور المطلقة نحو المطلق له
عالقة ذات لداللة إحصائية بأثر الصدمة ،ومكان اإلقامة ،وعمر المطلقة ،والمذهب الديني،
والصلة بالمطلق ،وتكرار االنفص ال ،ونمط الطالق ،كذلك بأن إمكانية التغير والعودة إلى المطلق
لها عالقة ذات داللة إحصائية بأثر الصدمة ،ومن المقترح الطالق ،ومن أصر على الطالق،
وتصور الحياة مع المطلق ،كذلك أن موقف المطلقات نحو معيشة األطفال اآلن مقارنة بما بعد
الطالق له عالقة ذات داللة إحصائية بنمط الطالق ،والسبب الرئيس للطالق ،وممارسة المطلق
للشعائر الدينية ،وعمل المطلق ،والمعرفة قبل الخطبة ،وأعمار األبناء
دراسة الشراري ( ) 2007حول "الطالق في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية خالل
الفترة  "2007-2003والتي هدفت للتعرف على واقع الطالق في محافظة القريات وظروفه
وإجراءاته وتكلفته وهدفت للتعرف إلى مستويات وأسباب الطالق والتعرف إلى العوامل
االقتصادية والثقافية واالجتماعية المسؤولة عن هذه المستويات،حيث تكونت عينة الدراسة من
جميع حاالت الطالق التي توصل إليها الباحث عن طريق سجل المحافظة خالل الفترة بين عام
 2007-2003وبلغت  234حالة طالق واستخدم المنهج الوصفي التحليلي واستخدم استبانه
للحاالت التي تمت مقابلتها.وقد خلصت الدراسة إلى انه كلما زاد السن وزادت فترة الحياة
الزوجية كلما كان الطالق اقل و إلى ارتفاع نسب الطالق لدى حملة الشهادات الجامعية وارتفاع
النسب المئوية للطالق عند العاطلين عن العمل والذين يعملون وقد يعود لعدم كفاية الدخل.
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أبو اسعد ( )2010الفرق في الشعور بالوحدة والتوجه الحياتي بين المتزوجين والعازبين
واألرامل ،من مستويات اقتصادية مختلفة هدفت هذه الدراسة ،إلى التعرف على الفرق في
الشعور ب الوحدة والتوجه الحياتي بين المتزوجين والعازبين واألرامل ،من مستويات اقتصادية
مختلفة ،تألفت عينة الدراسة من  304فردا ً (  )30-40سنة من محافظة الكرك واستخدم مقياسي
الوحدة النفسية لراسل وبابلو كوترون (Russel, D., Peplau, L. A., & Cutron, ،1980
 )C. E.والتوجه الحياتي لشاير وكارفر( ) 1985وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق بين
المتزوجين والعازبين واألرامل في الشعور بالوحدة النفسية والتوجه الحياتي ،وفروق في
المستوى االقتصادي في التوجه الحياتي حيث تبين أن األزواج والعزاب أقل في الشعور بالوحدة
النفسية من المطلقين ،وأن المتزوجين أيضا ً أقل في الشعور بالوحدة النفسية من األرامل ،كما تبين
وجود تفاعل بين الحالة االجتماعية والمستوى االقتصادي في الشعور بالوحدة النفسية والتوجه
الحياتي ،ولم يكن هناك فروق تعزى إلى الجنس.
دراسة الطالع والشريف ( )2011الرضا الزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية وعالقته ببعض
المتغيرات في محافظات غزة حيث هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الرضا الزواجي لدى
المتزوجات للمرة الثانية في محافظات غزة مع التعرف على درجة اختالف الفروق في الرضا
الزواجي باختالف كل من العمر،:عمل الزوجة ،مستوى دخل األسرة ،عدد سنوات الزواج
ال ثاني ،عدد األبناء ،المستوى التعليمي للزوجة ،وأجريت الدراسة على عينة من (  200من
المتزوجات ) 100 ( ،متزوجة للمرة األولى ،و(  ) 100متزوجة للمرة الثانية ،واستخدام مقياس
الرضا الزواجي إعداد الباحثان ،وتوصلت الدراسة إلى أن مجال الرضا االقتصادي حصل على
أعلى نسبة مئوية ،قدرها ،% 65.21وتالها علي التوالي مجال التواصل الوجداني بنسبة مئوية
( ،)% 64.46ومن ثم مجال الرضا الجنسي بنسبة مئوية ( )61.00%كما توصلت نتائج الدراسة
إلي وجود فروق دالة بين الزوجات المتزوجات للمرة الثانية والمتزوجات للمرة األولى لصالح
المتزوجات للمرة األولى في مجاالت :الرضا االقتصادي ،التواصل الوجداني ،قضاء الوقت
لصالح الزوجة األولى ،كذلك توصلت نتائج الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائيا ً لدى
الزوجات المتزوجات للمرة الثانية ،تعزى لمتغير العمر في مجالين ،هما :الرضا الجنسي لصالح
العمر  35سنة فأقل ،والمشكالت األسري ة لصالح العمر أكبر من  35سنة ،وقد أظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا لدى الزوجات المتزوجات للمرة الثانية ،تعزى لمتغير عمل
الزوجة في مجالي :الرضا االقتصادي ذلك لصالح الزوجة العاملة والرضا الجنسي لصالح المرأة
التي ال تعمل ،كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا ً لدى الزوجات المتزوجات للمرة
الثانية ،تعزى لمتغير دخل األسرة في مجال الرضا االقتصادي والجنسي لصالح األكثر دخالً،
كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً لدى الزوجات المتزوجات للمرة
الثانية ،تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج الثاني في مجاالت :الرضا االقتصادي،التواصل
الوجداني ،و المشكالت األسري ة وفي الدرجة الكلية للمقياس ،لصالح أكثر من  3سنوات وبينت
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً لدى الزوجات المتزوجات للمرة الثانية ،تعزى لمتغير عدد

مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

135

الزواج بعد الطالق للرجل-المشاكل(االقتصادية والنفسية واالجتماعية) وبعض الخصائص أ.ربى أبو طربوش

األبناء في مجالي :التواصل الوجداني وقضاء الوقت لصالح  3أبناء فأقل ،والمشكالت األسري ة
لصالح أكثر من  3أبناء ،وقضاء الوقت لصالح  3أبناء فأقل.
دراسة الناصر والبهان( ) 2011التوافق مع الطالب في المجتمع الكويتي :دراسة مقارنة بين عينة
من المطلقين والمتزوجين ،هدفت إلى رصد التوافق وتحليله لدى عينة من المطلقين الكويتيين مع
المقارنة بعينة أخرى من المتزوجين وأجريت الدراسة على عينة عددها ( )250جميعهم من
الكويتيين الين كانت أعمارهم بين ()20-55سنة بمتوسط ( )32.1سنة وانحراف معياري ()7.4
وقد استخدمت الدراسة مقياس التوافق الذي كان يشمل ثالث أبعاد :التوافق االنفعالي ،التوافق في
إطار العالقات القرابية أي في إطار العالقة باألسرة األصلية ،التوافق في إطار العالقات
االجتماعية خارج األسرة األصلية وتم جمع البيانات من خالل المقابلة المباشرة مع المفحوصين
وتلخصت أهم النتائج بانخفاض التوافق الذاتي لدى المطلقين وانه ال يوجد فروق جوهرية بين
مجموعات العينة وأما من حيث توافق عالقة المطلقين بأسرهم األصلية فقد كشفت الدراسة عن
توافق متوسط ( ) 63.4%وعدم وجود فروق جوهرية بين تلك المجموعات من حيث متوسطات
الدرجة على البنود بحسب متغيرات الجنس والسن ومحافظة اإلقامة لكن هناك فروق جوهرية
بين ال مجموعات بحسب متغير التعليم ومتغير الدخل حيث يزداد التوافق األسري بين المطلقين
األقل تعليما والمطلقين األقل دخال لكن التفاعل بين الجنس والدخل كشف أن اإلناث المطلقات هن
األكثر توافقا مقارنة باإلناث المطلقات األقل دخال وفيما يتعلق بتوافق عالقة المطلقين بالمجتمع
أظهرت الدراسة عن انخفاض مؤشر التوافق وفروق جوهرية بين مجموعات عينة المطلقين
بحسب متغيرات الجنس والسن والتعليم والدخل ومحافظة اإلقامة إذ أن توافق العالقات
االجتماعية خارج دائرة األسرة األصلية يزداد بفروق جوهرية لدى المطلقين الذكور األصغر سنا
واألقل تعلي ما والمقيمين في المحافظات الخارجية مقارنة بمجموعة المطلقين اإلناث واألكثر سنا
واألعلى تعليما واألعلى دخال والمقيمين في المحافظات الخارجية.
الدراسات األجنبية :وجدت العديد من الدراسات التي قامت بدراسة موضوع البحث من زوايا
متعددة منها دراسة Buehlerوآخرون ( )1986هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين الزواج
مرة أخرى والضغوطات من الزواج السابق والطالق و إعادة الزواج وأهلية الزوجين السابقين
حاليا ،وقد صنفت الضغوطات المتعلقة بالطالق على أنها اقتصادية ،مشاكل السكن ،قانونية،
مشاكل في العالقة بين األب وأطفاله أو الزوجة السابقة ،وتقدير الذات على عينة من  125ثنائي
مطلقين ،أي  250العدد اإلجمالي قسمت إلى أربع مجموعات األولى لم يتزوج أي منهما
المجموعة الثانية فقط الزوج قد تزوج بعد الطالق والمجموعة الثالثة فقط الزوجة التي تزوجت
بعد الطالق أما المجموعة الرابعة فقد كان كليهما قد تزوجا بعد طالقهما باستخدام تحليل التباين
وجد بان الضغوطات المتعلقة بالطالق وتقدير الذات والرضا الوالدي لم يكن لها عالقة بالزواج
مرة أخرى بينما وجدت عالقة بين القدرة االقتصادية.
فقد أشار  ) 1988(Lown and Dolanفي دراسة استطالعية لهم حول "الصعوبات المالية في
إع ادة الزواج مرة أخرى" أن األزواج الذين تم زواجهم مرة أخرى خاصة الذين لديهم أطفال من
زواج سابق يواجهون صعوبات تكون أحيانا مجهولة ومعقدة بالنسبة لزواجهم األول ،وأنهم لم
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يكونوا مستعدين لها و ال يجدون الدعم والتوجيه الكافي ،مما قد يجعلهم يمرون بحاالت من
اإلحباط وعدم االستقرار ،وان هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث لدراسة ديناميات الجوانب
المالية للزواج من جديد ،وان المرشدين بحاجة للبدء في مساعدة األزواج وتطوير استراتيجيات
إدارة للتعامل مع حاالت فريدة من نوعها.
دراسة  (1998) Solomou and otherعلى عينة بلغت (( 2041من األفراد البريطانيين حول
الطالق والوضع االجتماعي الراهن والرفاه االجتماعي لهم من الذين يبلغون  65فما فوق ،تبين
ان % 9من العينة كانوا أشخاص مطلقين وثلثيهم أعادوا الزواج مرة أخرى ،ووجدت الدراسة أن
هناك عالقة واضحة بين تجربة الطالق في وقت سابق وانخفاض ملكية المنزل لكال الرجال
والنساء،وان ال دليل على وجود اثر للطالق على صحتهم التي هي بالعموم جيدة لكن تم ربط
الطالق بمستويات اقل من العالقات االجتماعية والرضا االجتماعي ولكن ليس من قبل الذين
تزوجوا مرة أخرى ونسبة قليلة من الرجال الذين لم يتزوجوا لم يظهروا نقصا في الدعم
االجتماعي لهم ،لكنه قل عند الذين ظلوا عزابا طيلة حياتهم ولم يتزوجوا.
دراسة  ) 2002(Megan M. Sweeneyإعادة الزواج بعد الطالق هل له عالقة بمن بادر
بالطالق لزواج من جديد بحث هذا البحث في الطرق التي يمكن أن تترابط بها قرارات البدء
وإنهاء العالقات .باستخدام بيانات من المسح الوطني لألسر في لوس انجلوس منها ( )752امرأة
مطلقة و ( )436رجل مطلق ،وهدف البحث إلى التعرف فيما إذا كانت معرفة من بادر بطلب
الطالق يعطي وضوحا أكثر عن مدى قدرته الحقا للزواج والدخول في عالقة جديدة،حيث تشير
األبحاث والنظريات السابقة للطالق إلى أن المبادرين بالطالق قد يدركون احتماالت تالية للزواج
أو قد يكونون أكثر استعدادًا عاطفيا ً للزواج من غير المبادرين لطلبه،وأشارت النتائج إلى أن
البادئين بطلب الطالق يميلون إلى الدخول في عالقة جديدة بسرعة أكبر من غير المبتدئين ،على
الرغم من أن هذا الفارق يتناقص إلى حد كبير بعد  3سنوات من االنفصال .كما وجدت أن وضع
المبادر لطلب الطالق يعد مؤشرا ً أقوى على الزواج من جديد والدخول في عالقة بين النساء
األكبر سنا ً نسبيًا مقارنة بالنساء األصغر سناً ،مما يشير إلى أن النساء األكبر سنا ً قد يرجح أن
يؤخرن إنهاء الزواج غير المرضي حتى تكون فرص تكوين عالقة أخرى جيدة دراسة Phelps
( )2002حول التكيف بعد الطالق وعالقات التعاون بين الطرفين حيث هدفت إلى دراسة التكيف
بعد الطالق وعالقته بمدى التعاون بالقضايا المشتركة بين المطلق والمطلقة على  61حالة طالق
وتم استخدام مقياس فيشر للتوافق مع الطالق وأخذت باالعتبار المتغيرات الديموغرافية ومدى
التعاون والمشاركة بين الطرفين ومن أبرز النتائج كانت أن تكيف المطلقين يزداد كلما مرت فترة
أطول على حدوث الطالق وكلما انخفض مستوى الصراع بين الطرفين وكلما أدرك احد الطرفين
أن الطرف اآلخر يبدي تعاونا أو تفهما بشان القضايا المشتركة ،كما كشفت أن تكيف المطلقين مع
مرحلة الطالق يزداد كلما زاد التعاون بينهما في الجوانب المشتركة وكلما قل اتصالهما بشان
القضايا الخاصة بكل طرف بمعنى عدم تدخل المطلقة في األمور التي تخص زوجها السابق
وعدم تدخل المطلق في األمور التي تخص زوجته السابقة
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كما أجرى بوم  ) 2003( Baumبحث أشار فيه إلى الطرق التي يعبر بها الرجال عن حزنهم بعد
الطالق ،بينت انها تختلف عن تلك التي تستخدمها النساء ،حيث يبدؤون بالتعبير عن حزنهم في
فترة متأخرة مقارنة مع النساء ،و يشعرون بالحزن على فقدان البيت واألطفال أكثر من فقدان
الزوجة ،ويميلون للتعبير عن حزنهم من خالل تصرفات معينة وليس من خالل كلمات وتعابير
صريحة عن هذا الحزن.
دراسة ) Deborah L. & Sharkin. (2003درست العالقة بين متغيرين التوافق ووجود معنى
في الحياة حيث كانت العينة  119شخص من المطلقين والمطلقات واستخدم الباحثان مقياس
التوافق مع الطالق ومقياس المعنى في الحياة ومقياس حاسة الترابط ومقياس التحرر العاطفي
تجاه القرين السابق وأخذت بعين االعتبار متغيري الجنس والمستوى التعليمي حيث أن الدراسة
بحثت في هذه المتغيرات على أساس أنها منبئة للصحة النفسية لدى المطلقين ،ومن أهم نتائج
الدراسة انه ال توجد فروق جوهرية بين الجنسين من حيث التوافق لكن المطلقات قد عبرن عن
إدراك أكثر ايجابية لظروفهن بعد الطالق أكثر من ما عبر عنه الرجال المطلقون علما أنهن
عبرن عن خبرات مؤلمة تعرضن لها أثناء فترة الزواج منها اإلساءة النفسية واالنفعالية والجسدية
وعن التكيف الوالدي بعد الطالق في األسرة التركية قام كال من )2005 (Yilmaz, & Hurol
بدراسة للتعرف على أهم العوامل التي تؤدي لهذا التوافق خاصة تلك المتعلقة بالعالقة مع األطفال
والدعم االجتماعي مع األخذ بعين االعتبار الخصائص الديموغرافية لحاالت الطالق ومن ابرز
تلك النتائج كانت أن توافق المطلقين يزداد كلما كانوا على عالقة قوية مع أطفالهم وكلما ارتفع
الدخل المالي والدعم االجتماعي وان كال من متغيري السن المتقدم والتعليم األعلى والمبادر لطلب
الطالق ووجود عالقة عاطفية مع طرف جديد بعد الطالق تسهم في زيادة التوافق بينما وجدت أن
هناك متغيرات ال ترتبط بالتوافق لدى المطلقين وهي مدة الزواج ،وعدد األطفال ،والعضوية في
جمعيات مدنية ومدة الطالق .
دراسة ( Esra Bir-Akturk & Hurol Fisiloglu )2006هدفت هذه الدراسة مقارنة الرضا
الزواجي للمتزوجين بين حاالت اجتماعية متعددة (الزواج ألو ل مرة ،زواج بعد طالق ،زواج
بعد الترمل) وعالقتها بالجنس كما هدفت للتعرف على اثر وجود األطفال من الزواج السابق
وعالقته بالرضا الزواجي ،وتم استخدام مقياس DASوالمعلومات الديموغرافية لعينة من
المتزوجين بلغت ( 116 ،)339منهم متزوجين ألو ل مرة و 223متزوجين مرة ثانية وتم
استخدام استبانة لغرض تحقيق هدف الدراسة واستخدم مقياس الرضا الزواجي ( )DAS
 Spanier,1967و الذي يقيس درجة التوافق بين الزوجين على القضايا المشتركة ودرجة
االنسجام في العالقة الزوجية وتم استخدام اختبار Anovaلتحليل النتائج والتحقق من الفرضيات
وأظهرت النتائج ان الرضا الزواجي بين الرجال أعلى منه بين النساء كما لم تظهر فروق ذات
أهمية في الرضا الزواجي بين المتزوجين ألو ل مرة أو بعد الطالق أو بعد الترمل ،اال انه
ينخفض عندما يكون األطفال في حضانة احد األطراف أو مقيمين معهم ،كما أظهرت أن مدة
الزواج ،والدخل ووجود األطفال من زواج سابق عوامل مهمة تؤثر في مدى الرضا عن الزواج
الثاني بين المتزوجين مرة ثانية .
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دراسة  ) 2013( Ya´rnoz-Yabenالصفح والتكيف بعد الطالق والدعم من الزوج/الزوجة
السابق/ة في اسبانيا حيث هدفت إلى التعرف عالقة الصفح أو الغفران عن الزوج السابق وعالقته
في التكيف مع الطالق ومدى الدعم الذي يتلقيه من الشريك السابق وقام الباحث بدراسة متغيرات
التعليم ،الدخل ،عدد األطفال من الزواج السابق والفترة التي مضت على الطالق ،وقد استخدم
الباحث ثالث مقاييس ضمن االستبانة التي تم توزيعها على عينة  223من المطلقين اآلباء ()93
و ( )130من األمهات المطلقات وهي مقاييس الدعم الذي قدم من الشريك السابق مقياس التسامح
للشريك السابق ،ومقياس التكيف مع الطالق ،وقد أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن التكيف مع
الطالق بشكل ايجابي قد يؤدي إلى شعور بالتسامح نحو الشريك السابق بشكل أقوى إضافة إلى
التعليم والفترة التي مضت على الطالق كما أن الدعم من الشريك السابق عامل قوي في الشعور
بالتسامح ،كما أظهرت تحليل النتائج ما يلي:
 -1الوالدان المتكيفان بشكل جيد بعد الطالق واألكثر تعليما أكثر تسامحا من الذين واجهوا
صعوبات في التكيف بعد الطالق والغير متعلمين تعليما كافيا
 -2الوالدين األكثر تسامحا بينهما كانا اقدر على االعتراف بوجود التعاون والدعم المتبادل فيما
بينهما لتجاوز أزمة الطالق وان الوالدين اللذين تلقيا دعم من الشريك السابق كانوا على استعداد
اكبر للصفح والمغفرة من الذين لم يتلقوا أي دعم
 -3مدى تكيف كال الزوجين مع مرحلة الطالق هو عامل أساسي في مشاعر الصفح والغفران
تجاه الشريك السابق
دراسة  ) 2013( Shefr and Jensinفرص الزواج مرة ثانية واالختيار الزواجي والعواقب
االقتصادية :قضايا اجتماعية حيث اهتمت الدراسة بفئة المطلقات كون أن تجربة الطالق تؤدي
إلى انخفاض في الموارد المالية واالجتماعية كما يؤثر على الناحية النفسية والجسدية للفرد
وهدفت الدراسة إلى مقارنة ما بين السيدات المستفيدات من الرعاية االجتماعية واألمهات والمرأة
الفقيرة مع فئة النساء المطلقات وفرص زواجهن مرة أخرى ،كما هدفت إلى التعرف إلى صفات
الرجال الذي ترتبط به المرأة من ناحية العمل والتعليم ووظيفته وكيف تؤثر هذه المتغيرات على
ج ودة الزواج الثاني وأظهرت النتائج التي تم استخدام المسح الوطني للشباب  1979على 252
سيدة مطلقة جرى متابعة أوضاعهن االجتماعية من عام  2008-1979وباستخدام المنهج المقارن
بان الزواج مرة ثانية له آثار اقتصادية ايجابية على المرأة ولكنه يعتمد على نجاح اختيار الزوج
لكنها تقل بين السيدات المطلقات ومعهن أطفال ويعشن ظروف اقتصادية صعبة
تعليق على الدراسات السابقة  :يالحظ أن الدراسات العربية لم تتناول الزواج الثاني والظروف
التي تم فيها واهم الصعوبات والمشاكل التي يتعرض لها الزوجان سواء ذكر أم أنثى في هذا
الزواج ومدى ارتبا طها بتجربة الطالق والزواج األول ،على الرغم من تزايد عدد حاالت الطالق
والتغيير الذي يحصل في األسرة عند الطالق وإعادة الزواج مرة أخرى ،خاصة في األسر
العربية ،ولوحظ أن االهتمام بهذه الظاهرة كان اكبر في المجتمعات الغربية وان دراسات عديدة
اهتمت بها حيث أن البعض منها اعتمد على المنهج المقارن من خالل دراسة متغيرات معينة
والبعض اآلخر يعتمد المقارنة بين المطلقين وغير المطلقين و قد اتفق البحث الحالي مع معظم
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الدراسات السابقة من حيث المنهج ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي ،كما يتفق البحث الحالي مع
معظم الدراسات السابقة من حيث االعتماد على أداة االستبيان كأداة جمع معلومات و اختلف
البحث الحالي مع معظم الدراسات السابقة في بيئة البحث وعينة البحث حيث تم تطبيقه مع رجال
متزوجين ومروا بتجربة طالق ولقد استفادت الدراسة الحالية بشكل كبير من الدراسات السابقة
في صياغة مشكلة البحث ،وفي بناء اإلطار النظري والمنهجي للبحث ،باإلضافة إلى تطوير أداة
البحث ،واستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة ،والمراجع ذات الصلة.
منهج الدراسة :هذه الدراسة استطالعية وصفية هدفت إلى التعرف على أهم األسباب التي دفعت
الرجل للزواج الثاني واهم المشاكل أو الصعوبات التي تواجهه وعالقتها بالزواج األول ،لذا فقد
اعتمد إجراء الدراسة على المنهج الوصفي ،ويرجع ذلك باألساس لطبيعة ظاهرة البحث،
وخصوصية مجتمع الدراسة نفسه ،ومعايشة الباحثة لمجتمع الدراسة لفترة زمنية طويلة.
عينة الدراسة :تم اختيار عينة غير احتمالية ( قصدية ) مكونة من ( )100رجل وضمن الشروط
التالية )1:أن يكون متزوجا وقت الدراسة بعد الطالق )2.قد حصل الطالق /أو االنفصال بينه
وبين الزوجة األولى )3.لديه أطفال من الزوجة األولى ،وتمت الدراسة من خالل طريقة و
” ”snow ballإضافة إلى أن بعض المشاركين كانوا ممن تعاملت معهم الباحثة سابقا وتعاون
أيضا عدد من األصدقاء المحاميين الشرعيين في الوصول للعينة المطلوبة وقد تمت الدراسة بين
األعوام .2017-2015
أدوات جمع البيانات :تم تصميم أداة للدراسة على شكل استبانة المعدة مسبقا لغرض البحث،
تتكون من قسمين ،األول ويتعلق بالبيانات الشخصية ومعلومات عن الزواج األول والثاني أما القسم
الثاني فتم تصميمه على مقياس ليكرت الثالثي واحتوت على فقرات تبين المشاكل االقتصادية
وعددها( )11والنفسية ( )13واالجتماعية ( .)13وقد تم عرض االستبيان على عدد من
المتخصصين الذين ابدوا مالحظات وجرى تعديلها لتصبح بشكلها النهائي وتم تجريب األداة على
 18حالة مطلق للتحقق من وضوح األسئلة ومطا بقتها مع المقصود من السؤال وقد تم جمع البيانات
من خالل استخدام االستبيان ولقد تم التأكيد على سرية المعلومات بعد تعريف المبحوثين بالدراسة
وأهدافها ،والتأكيد على إن المعلومات ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط ،وان لهم الحق في
التوقف أو عدم اإلجابة عن أي سؤال في أي وقت ،مع مراعاة وضوح األسئلة ،ومالئمتها لثقافة
المجتمع األردني.
إن العمل مع فئة المطلقين لمدة طويلة قد ساعد في اكتشاف المشاكل التي يتعرضون لها كون
الرجال في مجتمعنا ال يسمحون ألحد باالطالع على خصوصياتهم خوفا من نظرة المجتمع
والزوجة األولى لهم ،لذا يصعب على أي باحث معرفة ما تتعرض له هذه الفئة من مشاكل دون أن
يكون على دراية بالكثير من التفاصيل والقضايا الخاصة بهم ،لذا فقد كان يتم شرح الدراسة
وأهدافها والتركيز على الخصوصية والسرية في اإلجابة عن األسئلة ،و تم استبعاد  52استبيان لعدم
تعبئتهم بالشكل المطلوب  ،والبعض لم يكمل وطلب االنسحاب بعد قراءة بعض األسئلة خاصة التي
تتعلق بالجانب النفسي واالجتماعي وبرروا ذلك بعدم رغبتهم في تذكر ماضي وحياة سابقة انتهت
من وجهة نظرهم.
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األساليب اإلحصائية :تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي حسب مقياس ليكرت الثالثي
بحيث تم اعتبار المتوسطات الحسابية وإعطائها الدرجات التالية 1.66-1( :منخفض1.67-2.33 ،
متوسط2.34-3 ،مرتفع ) عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما هي الخصائص الديموغرافية واالجتماعية للرجال المتزوجين بعد طالق؟
نجد ان أعمار المشاركين كانت بين ( )24-51سنة بمتوسط أعمار ( )34.4سنة وبذلك تتفق مع
دراسة البكار ( )2000ودراسة الناصر و البهان ( )2011ودراسة إبراهيم ( )2003في ان الفئة
التي يكون بها نسبة طالق للرجال هي في الثالثينات.
جدول رقم ( : )1توزيع المبحوثين حسب المؤهل التعليمي
التكرار
المؤهل التعليمي
11
أساسي
26
ثانوي
14
دبلوم
35
جامعي
14
دراسات عليا
100
المجموع

النسبة المئوية
11.0
26.0
14.0
35.0
14.0
100

يالحظ في الجدول رقم (  )1أن الذين يحملون شهادة جامعية قد بلغ ) (35مشارك بينما ))26
يحملون شهادة الثانوية العامة ،وإما شهادة الدبلوم ( ،)14وإما حملة شهادة دراسات عليا قد بلغ
مجموعهم ( ،)14بينما( 11شخص قد أكملوا المرحلة األساسية وتتفق هذه النتائج مع دراسة
الشراري ( ) 2007بان الطالق يرتفع بين حملة الشهادات الجامعية.
جدول ( : )2توزيع المبحوثين حسب طبيعة العمل
النسبة المئوية
التكرار
طبيعة العمل
25.0
25
قطاع حكومي
26.0
26
أعمال حرة
42.0
42
قطاع خاص
7.0
7
ال اعمل حاليا
100.0
100
المجموع
من الجدول رقم ( ) 2نجد ن معظم المشاركين يعملون في القطاع الخاص بنسبة(  ،)42%يليه
قطاع األعمال الحرة بنسبة (  ،)26%يليه القطاع الحكومي ( ،)% 25بينما اختار(  )%7ال
اعمل حاليا .
الجدول ( :)3مع من يسكن المشاركين وقت الدراسة
السكن حاليا
مع الزوجة الثانية وعائلتي(أهلي) بدون أطفالي من الزواج األول
مع الزوجة الثانية بدون أطفالي من الزواج األول
مع الزوجة الثانية وأطفالي من الزواج األول
مع أطفالي من الزواج األول وعائلتي(أهلي) والزوجة الثانية
المجموع

التكرار
14
65
19
2
100
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يتضح من الجدول أن ()% 65من المشاركين يعيشون مع الزوجة الثانية بدون األطفال من
الزواج األول ،بينما( )19%يعيشون مع األطفال والزوجة الثانية حيث أن الحضانة مع األب أو
بعض األطفال في حضانة األب ،كما أن  %14منهم يعيش مع العائلة أو احد أفراد العائلة
باإلضافة إلى الزوجة الثانية ،و  % 2فقط منهم يعيش مع الزوجة الثانية واألطفال من الزواج
األول وعائلة الزوج أو احد األفراد منهم .
حضانة األطفال

جدول رقم ( :)4حضانة األطفال من الزواج األول
التكرار
األم
األب
والدة األم
والدة األب
آخرين
المجموع

50
21
18
9
2
100

النسبة المئوية
50.0
21.0
18.0
9.0
2.0
100.0

الجدول السابق يوضح بان األطفال في حضانة األم بلغ  %50بينما %21منهم بحضانة األب
و %18بحضانة أم األم و %9بحضانة أم األب بينما  % 2في حضانة آخرين (خالة أو عمة)
السؤال الثاني :ما هي أهم األسباب التي دفعت الرجل للزواج الثاني والتوقيت الذي تم فيه؟
كانت اإلجابات كما يلي حيث كان من الممكن اختيار أكثر من اختيار:
التدخل من قبل أهل الز وج أو الزوجة في شؤون الزوجين وحياتهما ()78اختالف في الطباع واهتمامات كال من الطرفين وعدم وجود توافق ( )66تكرارمشاكل مالية  /اقتصادية ()58الشك في سلوك احد الزوجين والغيرة ()27الفرق في المستوى االجتماعي والتعليمي بين الزوجين ()15وبذلك تتفق مع دراسة المجالي ( )2000بان السبب األساسي في الطالق كان تدخل األهل في
الحياة الزوجية ودراسة إبراهيم ( )2003من أن تدخل األهل كان بسبب قصر مدة التعارف بين
الزوجين قبل الزواج
جدول ( )5مدة الزواج األول
التكرار
مدة الزواج األول
18
اقل من سنة
31
من سنة –  3سنوات
28
 5-3سنوات
23
 5سنوات واكثر
100
المجموع

النسبة المئوية
18.0
31.0
28.0
23.0
100.0

بالنسبة لفترة الزواج األول فيتضح من الجدول بان المدة قد تراوحت بين السنة والثالث سنوات
بنسبة  %31يليها من 3سنوات إلى الخمس سنوات بنسبة بلغت  ،%28بينما مدة الزواج من
خمس سنوات وأكثر بلغ عددها  %23واقل من سنة بلغ  %18وذلك يتفق مع دراسة البكار
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( )2000ودراسة إبراهيم ( )2003والشراري ( )2007حيث أن قصر الحياة الزوجية يكون
سبب في الطالق وكلما زادت فترة الحياة الزوجية كلما كان الطالق اقل
جدول ( :)6حصول الزواج الثاني قبل /بعد الطالق
التكرار
الزواج الثاني تم قبل/بعد وقوع الطالق من الزواج األول
58
قبل وقوع الطالق
42
بعد وقوع الطالق
100
المجموع

النسبة المئوية
58.0
42.0
100.0

من الجدول نجد بان ما مجموعه ( ) 58%من الحاالت كان الزواج الثاني قد حصل قبل الطالق
من الزواج األول بينما  %42منها كان قد تم بعد الطالق ،وان من ( )42%من الحاالت التي تمت
بعد الطالق كان  26شخص قد أقدم على خطوة الزواج للمرة الثانية بعد الطالق بأشهر بمعدل
 4.3أشهر ،بينما  16شخص منهم قرر الزواج مرة ثانية بعد مرور أكثر من سنة على الطالق
بمعدل(  )2.8سنة.
وعن السبب الذي دفع الرجل للزواج مرة ثانية فقد قام المشاركين باختيار أكثر من إجابة:
 االعتقاد بان الزواج األول كان قد انتهى بسبب الخالفات التي حصلت قبل الزواج الثانيواستحالة العودة لبعضهما ( 66تكرار).
بسبب إلحاح من األهل والمقربين بضرورة الزواج مرة أخرى ( 57تكرار)بسبب وجود األطفال في حضانة األب ورفض األم اخذ حضانتهم ( 23تكرار)كوسيلة ضغط على الزوجة األولى(  7تكرار)جدول رقم )7( :اللجوء لجهات للنصح والمساعدة قبل وقوع الطالق
النسبة المئوية
التكرار
هل لجأت لجهات لمساعدتك قبل الطالق
81.0
81
نعم
19.0
19
ال
100.0
100
المجموع

معظم المشاركين بنسبة ( ) 81%كان قد لجأ لجهة أو أكثر لمساعدته في حل الخالف قبل حصول
الطالق بينما () 19%منهم فقط لم يرغب باللجوء لجهة تساعده قبل حصول الطالق ،وكانت في
بعض الحاالت تتعدد الجهات التي يلجأ لها الرجل من اجل إعادة الحياة األسري ة والصلح حيث
( ) 72شخص لجا ألهل الزوج أو الزوجة ،بينما( )38من المشاركين أرسل احد الوجهاء
واألشخاص المعروفين مجتمعيا للصلح بين الزوجين،بينما طلب( )35شخص تدخل صديق أو
صديقة مقربة ألحد الزوجين ،وأيضا ( ) 25منهم طلب مساعدة مركز مشاهدة األطفال بينما طلب
( )17مساعدة من القاضي الذي ينظر بطلب قضية الطالق ( )9محامي احد األطراف .وتتفق
الدراسة بان معظم المبحوثين لم يلجؤون لمراكز متخصصة في اإلرشاد الزواجي قد يكون ذلك
لعدم معرفتهم بها وقد يكون كما ذكرت دراسة إبراهيم ( )2003باستحالة عودة الحياة الزوجية
بسبب لجوء احد األطراف للمحكمة كما يالحظ ان عدد الذين طلبوا تدخل المحامين في المساعدة
بإعادة الحياة الزوجية قليل كما تتفق مع دراسة الجالبنة ( )2006إلى ضعف وسائل التوجيه
واإلرشاد للمطلقين وان أساليب اإلصالح ال تزال أساليب تقليدية
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بالنسبة للمدة التي مضت على الطالق للمشاركين عند اعداد الدراسة كانت كما يلي 27 :شخص
مضى على طالقه ما معدله ( 5.93شهر) ،بينما بلغ معدل الفترة لألشخاص الذين مر على
طالقهم أكثر من سنة معدل عدد السنوات( )3.8سنة وعددهم  73رجل.
السؤال الثالث :ما هي أهم المشاكل النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها الرجل
بعد الزواج الثاني والتي لها عالقة بالزواج األول؟
الرتبة

جدول ( : )8المشاكل االقتصادية
المتوسط
الفقرة
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

التزم بدفع النفقة ألطفالي

2.79

.409

مرتفع

2

اضطررت لالستدانة بسبب نفقات الزواج الثاني
والطالق
الطالق شكل عبئا ماليا علي

2.63

.485

مرتفع

2.32

.790

متوسط

4

تساعدني زوجتي الثانية ماليا

2.09

.818

متوسط

5

سعيت للبحث عن عمل إضافي لسد نفقاتي

2.07

.856

متوسط

6

غيرت اثاث بيتي في الزواج الثاني

1.86

.766

متوسط

7

لم يساعدني اهلي ماديا بعد الزواج الثاني

1.71

.782

متوسط

8

1.33

.570

منخفض

10

قمت بتغيير مكان سكني إلى مكان آخر في الزواج
الثاني
اشعر باني مقصر ماديا تجاه أطفالي من الزوجة
األولى
نقلت أطفالي لمدرسة اقل تكلفة

1.63

.917

متوسط

1.27

.601

منخفض

11

وضعي المادي تحسن بعد الزواج الثاني

1.13

.367

منخفض

3

9

نجد من الجدول أن عبارتي “التزم بدفع النفقة ألطفالي” ،و”اضطررت لالستدانة بسبب نفقات
الزواج الثاني والطالق” كانتا أعلى متوسط حيث كانتا على التوالي ( )2.63 ،2.79كما أنهم قد
اقروا بان تكاليف الطالق أثرت على زواجهم الثاني وعلى وضعهم االقتصادي بشكل عام ،حيث
أن عبارة “الطالق لم يشكل عبئا ماليا علي” كان متوسطها ( ،)2.32كذلك “عبارة وضعي
المادي تحسن بعد الزواج الثاني” كان متوسطها منخفضا ( )1.13أي انه قد يكون ال يزال يعاني
من تبعات الطالق سببه تكاليف إضافية مثل "تغيير السكن" التي كان متوسطها ( )1.69بدرجة
متوسطة و”تغيير أثاث البيت” أو جزء منه وليس كاملة حيث أن متوسط العبارة كانت ()1.86
بدرجة متوسطة كما أن معظم المشاركين ال يشعرون بالتقصير ماديا تجاه أطفالهم من الزوجة
األولى ( ) 1.33بدرجة منخفضة ،ولم يقم معظمهم بنقل األطفال لمدارس اقل تكلفة ( )1.27وقد
يكون السبب لصغر عمر األطفال أو لوجودهم بمدارس حكومية وان معظمهم في حضانة األم،
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ومن العوامل التي ساعدت الرجل على تجاوز محنة وصعوبات الزواج األول ماديا مساعدة
الزوجة الثانية ماديا بمتوسط بلغ) ( 2.09ومساعدة األهل للمطلقين كانت متوسطة ( )1.71وكان
المتوسط الحسابي للمحور()1.60وهي درجة منخفضة وال تتفق هذه النتائج مع دراسة
 ،)1986(Buehlerودراسة  )1988(Lown&Dolanالتي أكدت أن األزواج الذين تم زواجهم
مرة ثانية يواجهون صعوبات ال يكونوا مستعدين لها،ودراسة )1988( Solomou&others
التي وجدت عالقة بين ما بين تجربة الطالق في وقت سابق وانخفاض ملكية المنزل.
الرتبة

الفقرة

جدول ( :)9المشاكل النفسية
المتوسط
الحسابي

1
2

افكر بزوجتي األو لى وأتمنى العودة اليها
أتضايق من التفكير بان زوجتي األو لى قد اقترنت أو
ستقترن بشخص اخر
ألوم نفسي على حدوث الطالق/االنفصال
اقارن بين زوجتي الحالية والسابقة في نواحي كثيرة

5
6
7

اصبحت اشعر بالغضب اكثر بعد زواجي الثاني
اشعر بالخوف من تكرار تجربة الطالق مرة أخرى
أشعر بحالة من الضعف أمام زوجتي الثانية بسبب
زواجي األول
اشعر بالحزن
أنا إنسان غير سعيد بزواجي الثاني
اشعر بنظرات شك وريبة من زوجتي الحالية تجاهي
في بعض المواقف
اشعر بالرضى عن طريقة تعامل زوجتي الثانية مع
اطفالي من زواجي األول
ال يوجد توافق بيني وبين زوجتي الثانية
أحس بالذنب تجاه زوجتي األولى

3
4

8
9
10
11
12
13

2.71
2.65

االنحراف
المعياري

الدرجة

.456
.479

مرتفع
مرتفع

2.60
2.42

.492
.496

مرتفع
مرتفع

2.32
2.24
2.23

.790
.726
.709

متوسط
متوسط
متوسط

2.19
1.75
1.72

.748
.642
.780

متوسط
متوسط
متوسط

1.71

.686

متوسط

1.70
1.59

.674
.683

متوسط
منخفض

يتضح من الجدول أن من اقل اآلثار النفسية التي يشعر بها الرجل في زواجه الثاني شعوره
بالذنب تجاه الزوجة األولى بمتوسط بلغ ( ،)1.59لكنه في نفس الوقت "أفكر بزوجتي األولى
وأتمنى العودة إليها" حصلت على درجة مرتفعة ( ،)2.71و"عبارة أتضايق من التفكير بان
زوجتي األولى قد اقترنت أو ستقترن بشخص آخر"( ،)2.65وأيضا "ألوم نفسي على حدوث
الطالق/االنفصال"( ) 2.60وقد يكون بسبب وجود األطفال ،كما انه يقارن بين زوجته الحالية
والسابقة في نواحي كثيرة ( ،) 2.42بينما العبارات األخرى حصلت على درجات متوسطة وهي
كالتالي" :أصبحت اشعر بالغضب أكثر بعد زواجي الثاني"("،)2.32اشعر بالخوف من تكرار
تجربة الطالق مرة أخرى")" (2.2أشعر بحالة من الضعف أمام زوجتي الثانية بسبب زواجي
األول"("،)2.23اشعر بالحزن"( ،) 2.19وفيما يتعلق بعالقته مع زوجته الثانية فقد كانت
العبارات" :اشعر بنظرات شك وريبة من زوجتي الحالية تجاهي في بعض المواقف" ()1.72
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"اشعر بالرضى عن طريقة تعامل زوجتي الثانية مع أطفالي من زواجي األول" ( ،)1.71وعن
رضاه عن الزواج الثاني كانت اإلجابة على العبارة "أنا إنسان غير سعيد بزواجي الثاني
متوسطها" ( ) 1.75وعبارة "ال يوجد توافق بيني وبين زوجتي الثانية( ،)1.70اما المتوسط
الحسابي للمحور فكان ( )2.14وهي درجة متوسطة ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة
 )2003(Baumالتي أشارت أن الرجال يبدؤون بالتعبير عن حز نهم في فترة متأخرة مقارنة مع
النساء ويشعرون بالحزن على خسارة حضانة األطفال والبيت أكثر من خسارة الزوجة ،ودراسة
 ) 2003(Deborah L.&Sharkinمن حيث ان الرجال المطلقون اقل إدراكا وإيجابية لظروفهم
بعد الطالق من النساء و تتفق مع دراسة  )2006( Akturk& Fisilogluالتي أظهرت ان
الرضا الزواجي ينخفض عندما يكون األطفال في حضانة احد األطفال أو مقيمين معهم وتتفق مع
دراسة كسال( ) 1986في شعور الرجل بالسعادة في الزواج الثاني وانه تعلم من تجربته األولى،
ودراسة النبالوي ( )1991بوجود حنين للشريك السابق بعد الطالق
الرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

جدول ( :)10المشاكل االجتماعية
المتوسط
الفقرة
الحسابي
ال اجد أحدا للتحدث اليه عن مشاكلي
يقوم اطفالي بنقل معلومات لزوجتي السابقة عن
حياتي
زوجتي السابقة تقوم بإثارة المشاكل مع اسرتي
عالقتي مع اطفالي من زواجي األول ليست جيدة
ال اكتفي بالوقت الذي اقضيه مع اطفالي
اشعر بالخجل عند سؤالي عن تجربتي األو لى
والثانية في الزواج من قبل االخرين
اشعر بفقدان السيطرة على تربية اطفالي
أجد صعوبة في التواصل مع زوجتي السابقة
أتجنب مناسبات اجتماعية خوفا من المشاكل التي
لها عالقة بزوجتي السابقة
أحاول أن اظهر أنني سعيد بزواجي الثاني أمام
اآلخرين
سبب الطالق مشاكل نفسية واجتماعية ألطفالي من
الزواج األول.
أتواصل مع اآلخرين بشكل أفضل بعد زواجي
الثاني
لدي وقت كافي للتواصل مع أصدقائي بعد الزواج
الثاني

االنحراف
المعياري

الدرجة

2.74
2.63

.441
.485

مرتفع
مرتفع

2.57
2.45
2.36
2.31

.498
.657
.823
.734

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط

2.23
2.20

.815
.841

2.04

.803

متوسط
متوسط
متوسط

1.98

.778

1.89

.815

1.69

.720

متوسط

1.69

.800

متوسط

متوسط
متوسط

في الجدول السابق نجد بان الرجل من ناحية اجتماعية تواجهه مشكلة في عالقته مع أطفاله بعد
الطالق حيث بلغ متوسط الفقرة ( ،) 2.45كما انه ال يجد ان الوقت الذي يقضيه مع أطفاله كافيا
من حيث المشاهدة القانونية أو االستزارة بمتوسط بلغ ( )2.36والعبارتين كانتا مرتفعتين من
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حيث الدرجة يليها عبارة متوسطة الدرجة حول أطفاله أيضا حيث انه يشعر بفقدان السيطرة على
تربية أطفالي بدرجة متوسطة ( ،) 2.23كما "ان الطالق سبب مشاكل نفسية واجتماعية ألطفالي
من الزواج األول" بنسبة أيضا متوسطة ( )1.89أما فيما يتعلق بعالقاته فقد كانت "عبارة ال أجد
أحدا للتحدث إليه عن مشاكلي" ( ) 2.74من أعلى المتوسطات في المحور وقد يكون ذلك بسبب
النظرة المجتمعية للرجل المطلق على انه األقل تأثرا بتجربة الطالق ووجود مساندة اجتماعية له
اكبر ،أو بسبب عدم معرفتهم بالجهات التي يمكن اللجوء إليها لطلب االستشارة واعتقادهم أنها
مخصصة للسيدات أو اإلناث حيث أن اغلب الزوجين في القضايا التي تم التعامل معها في السابق
كانت لديهم معلومات ضئيلة حول الجهات التي تقدم استشارات عائلية وحتى لو كانت موجودة في
المحكمة فقد كانوا يشعرون بعدم الثقة بالتعامل معهم وعدم الشعور بالحيادية في النظر لقضيتهم،
وقد يكون سبب ذلك الوضع النفسي الذي يمر به الطرفان في هذه المرحلة وبالتالي يقع على عاتق
االختصاصي األسري عبء كسب ثقة الطرفين من خالل امتالكه لمهارات تواصل ومفاوضات
عالية وإعطائهم الوقت الكافي للشعور بالراحة والثقة ،إضافة إلى أن بعض الرجال عبر أنهم
كانوا يتحفظون على التعبير عن مشاكلهم أو مشاعرهم بسبب عدم وجود أخصائيين ذكور.
بينما العبارات التالية كانت متوسطة الدرجات" :اشعر بالخجل عند سؤالي عن تجربتي األولى
والثانية في الزواج من قبل اآلخرين" ،درجة متوسطة ( ،)2.31تليها عبارة "أحاول أن اظهر
أنني سعيد بزواجي الثاني أمام اآلخرين"( )1.98وعبارة "أتواصل مع اآلخرين بشكل أفضل بعد
زواجي الثاني"(" ،) 1.69لدي وقت كافي للتواصل مع أصدقائي بعد الزواج الثاني" (،)69.1
وحول مشاكله مع الزوجة األولى فقد كانت كما يلي " :يقوم أطفالي بنقل معلومات لزوجتي
السابقة عن حياتي" ( )2.63وعبارة "زوجتي السابقة تقوم بإثارة المشاكل مع أسرتي" ()2.57
بدرجة مرتف عة ،بينما "عبارة أجد صعوبة في التواصل مع زوجتي السابقة" (" ،)2.20أتجنب
مناسبات اجتماعية خوفا من المشاكل التي لها عالقة بزوجتي السابقة"( )2.04درجات متوسطة
بينما المتوسط الحسابي للمحور بلغ( )2.21درجة وهي متوسطة.
وتتفق النتائج مع دراسة  )2013( Yabenمن أن التكيف مع الطالق بشكل إيجابي يؤدي للشعور
بالتسامح نحو الشريك السابق وان الدعم الذي يتلقاه منه يساعده على الشعور بالتسامح ودراسة
 )2005( Yilmaz&Hurolبان التكيف الوالدي بعد الطالق يزداد كلما كان المطلقين على
عالقة قوية مع أطفالهم وحصلوا على دعم اجتماعي ومع دراسة  )2002(Phelpsفي أن عدم
تدخل الطرفين بشؤون بعضهما الخاصة وإبداء التفاهم حول قضايا مشتركة كما تتفق مع دراسة
الناصر والبهان ( ) 2011بأنه ال توجد فروق جوهرية بين المطلقين والمتزوجين فيما يخص
توافق العالقة باألسرة األصلية حيث أن عينة المطلقين كان لديهم توافق أعلى من المتزوجين
وحول مستوى العالقة خارج اإلطار األسري فقد أظهرت الدراسة أن العالقة ال تختلف بين
المتزوجين والمطلقين ما قد ال تتفق مع دراسة أبو اسعد ( )2010بان المتزوجين والعزاب اقل
من الشعور بالوحدة النفسية من المطلقين على اعتبار أن الرجال في الدراسة هم متزوجين أما ما
ورد في دراسة المصري ( ) 2000أن الرجال ال يحصلون على دعم اجتماعي مقارنة مع اإلناث
بعد الطالق فقد اختلفت معها ،حيث أن الدعم يكون من قبل األهل و األصدقاء كبيرا بعد الطالق
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أو أثناء االنفصال ،أال انه قد يخف بعد مرور فترة من الطالق والزواج الثاني ،وتتفق معها في
التوصية بدراسة للتعرف على اثر برنامج تدريبي للتعامل مع الضغوط النفسية بعد الطالق
للمطلقين الذكور.
أهم نتائج الدراسة :بعد تحليل نتائج الدراسة لعينة عددها( )100رجل مطلق ولديه أطفال من
زواج سابق ومتزوج ،اتضح أن متوسط عمر المشاركين ( )34.4سنة وهي الفئة التي نسبة طالق
الرجال حسب اإلحصاءات تكون نسبة مرتفعة كان معظمهم من حملة الشهادة الجامعية ومعظمهم
يعمل في قطاع خاص ،يسكنون اغلبهم مع الزوجة من زواج ثان بعد طالق بدون األطفال من
الزواج األول ،حيث أن معظم األبناء كانوا في حضانة األم بنسبة بلغت( )50%بينما كان
( )%21منهم في حضانة األب.
أما عن أسباب الطالق في الزواج السابق التي ذكرها المشاركون في الدراسة كان أهمها تدخل
األهل التدخل من قبل اهل الزوج أو الزوجة في شؤون الزوجين وحياتهما ،ومدة الزواج السابق
كانت(1سنة  3 -سنوات) ومن المعروف أن هذه الفترة يكون الزواج يمر بحالة من المد والجزر
لذا يجب التوعية حول السنوات األولى في الزواج أكثر ،كما كان من الممكن تفادي الطالق في
الزواج األول لوال تدخالت أهل الزوجين ،ولحاجتهم لإلرشاد واإلصالح بينهم بطريقة حيادية،
خاصة ان معظم األزواج المطلقين كانوا يلجؤون للزواج الثاني قبل صدور قرار الطالق مما
يجعله قرار متسرعا،حيث كان الزوج يلجا إلى الخطبة أو الزواج قبل وقوع الطالق بنسبة
( )% 58وقدم المشاركين أسباب لذلك كانت اغلبها "االعتقاد بان الزواج األول كان قد انتهى
بسبب الخالفات التي حصلت قبل الزواج الثاني واستحالة العودة لبعضهما" ،كما لجا ()%81
منهم لجهات لحل الخالف بينهم وبين الزوجة األولى إال أن اغلبها كان ضمن نطاق العائلة من
أهل الزوج أو أهل الزوجة أو كان يتم من خالل األصدقاء ،وإما اللجوء لجهات متخصصة فكان
اقل حيث كان اغلبه يتم من خالل مركز مشاهدة األطفال كدار ضيافة الطفل واإلرشاد األسري
التابع التحاد المرأة األردنية ،بعد ان يكون االنفصال أو الطالق قد حصل ومنهم من لجا للقضاة
والمحامين أيضا .
كما أو ضحت النتائج أن المشكالت كانت أعلى في الجانب االجتماعي يليها في الجانب النفسي
وكانت منخفضة في الجانب االقتصادي.
التوصيات :في نهاية هذه الدراسة تتقدم الباحثة بالتوصيات التالية:
إجراء دراسات عربية ومحلية تتناول الزواج الثاني للرجل والمرأة.توعية األسرة وتعريفها بالجهات المختصة التي يمكن اللجوء إليها في حال وقوع خالفاتوتوترات بين الزوجين قبل وقوع الطالق.
إيجاد برامج لتدريب الكادر الوظيفي في المؤسسات المختلفة لزيادة التأهيل في مجال اإلرشادالزواجي األسري.
عدم البدء بإجراءات الطالق من قبل القضاة الشرعيين اال بعد استنفاذ كافة الوسائل للوصولللصلح.
العمل على توظيف مرشدين اجتماعيين ذكور في المحاكم الشرعية لإلصالح بين الزوجين.مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020
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تأهيل المطلقين بعد الطالق ومساعدتهم على فهم أسباب الطالق الذي وقع بينهم ،وسبل تقبلالمطلقين واألبناء لواقع الطالق وتكييفهم في حياة ما بعد الطالق.
تثقيف المجتمع المحلي بأهمية االختيار الزواجي السليم وضرورة وجود توافق بين الزوجين منخالل تصميم برامج موجهة إلكساب مهارات الحياة الزوجية وأساليب التعامل بين الزوجين
خاصة بين األسر التي حصل بها الزواج الثاني ويوجد لديهم أطفال.
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أزمة التنمية في العالم اإلسالمي-قراءة في فكر مالك بن نبي-

أ.الفتني صديقة

أزمة التنمية في العالم اإلسالمي  -قراءة في فكر مالك بن نبي-
أ.الفتني صديقة ،جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر
The development crisis in the Islamic world - a reading in
 the thought of Malik binnabiElfetni sadika, Researcher, University of mohamed khider
biskra- Algeria

ملخص :نهدف خالل هذه الدراسة النظرية إلى البحث في موضوع أزمة التنمية في العالم
اإلسالمي وفق تصور العالم الجزائري مالك بن نبي ،من حيث التشخيص واقتراح الحلول،
ولتحقيق هذا الهدف استخدمنا المنهج التحليلي وذلك من خالل قراءة وتحليل وتفسير أفكاره حول
موضوع أزمة التنمية بالعالم اإلسالمي.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،لعل أبرزها أن أزمة التنمية في العالم اإلسالمي
حسب مالك بن نبي ساهمت في وجودها عدة عوامل داخلية وخارجية ،كما تتداخل فيها عدة
عوامل على المستوى الماكروسوسيولوجي  -األنظمة االجتماعية  ،-والمستوى
الميكروسوسيولوجي  -األفراد  ،-وعلى هذا األساس تتطلب التنمية ضرورة االستثمار في
العنصر البشري واالهتمام بالعمل الجماعي ،مع االعتماد على مرجعية تأخذ بعين االعتبار
خصوصية الدول المسلمة ،والتزامها بقواعد الدين اإلسالمي ومبادئه.
وأخيرا قمنا بطرح جملة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة التعريف بشخصية مالك بن نبي
واالهتمام بأفكاره من خالل تنظيم ملتقيات علمية سواء على مستوى الجامعات أو غيرها من
المؤسسات الرسمية األخرى ،إضافة إلى ضرورة توفر إرادة سياسية ومحاوالت حقيقية من أجل
تطبيق أفكاره التنموية واالستفادة منها فعليا.
الكلمات المفتاحية :التنمية ،القابلية لالستعمار ،التكديس ،الفكرة الدينية ،العالقات االجتماعية.
Abstract: This theoretical study deals with the topic of development
crisis in the Islamic world as envisaged by the Algerian intellectual
"Malik Binnabi" in terms of determination and proposal of solutions. To
this end ,we have used the analytical approach through reading and
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analyzing and interpreting his ideas about the topic of development crisis
in the Islamic world.
The most important result reached by this study is that : "Malik
Binnabi" argues thatthe development crisis in the Islamic world is
exacerbated by both external and internal factors ,in addition of other
factors on the macro sociological level – social systems – and the micro
sociological level – individuals- As such, the development requires
investing in the human resources and giving more attention to the
collective work ,and relying on a reference which takes into account the
specificity of Islamic nations and their adherence to the Islam’s rules.
Finally, we have suggested a set of recommendations like the necessity
of identifying "Malik Binnabi" and giving more interest to his ideas by
organizing scientific meetings in universities or other official
organizations ,in additions to the need for a political will and real efforts
in order to practice his ideas and benefiting from it really.
Key words: The development, Colonisability , accumulation ,the
religious idea, social relations.
مقدمة
يعتبر موضوع التنمية من المواضيع التي نالت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين باختالف
تخصصاتهم واتجاهاتهم ،خاصة وأن التنمية تعد هدفا تسعى مختلف دول العالم لتحقيقه بما تحتويه
من أبعاد سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية ،بيئية وأخالقية ،وقد ظهرت بذلك العديد من النظريات
والمقاربات التي تناولت موضوع التنمية ،فسارعت الدول في تطبيق النماذج المقترحة والتي
القت نجاحا على المستوى البيئة االجتماعية التي انطلقت منها وطبقت فيها.
ويعتبر موضوع التنمية أيضا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لدول العالم اإلسالمي التي الزالت لهذا اليوم
تعاني من العديد من األزمات والمشاكل الداخلية التي حالت دون تحقيقها للتنمية المنشودة ،كما
باءت كل محاوالت العالم اإلسالمي بالفشل جراء اعتمادها على استعارة نماذج تنموية من دول
غربية ،والواقع يثبت ذلك فال زالت دول العالم اإلسالمي تتخبط في أزمات التنمية إلى اليوم.
وفي هذا الطرح سنركز على أبرز المفكرين في مجال الحضارة على مستوى العالم اإلسالمي
والعربي ،وهو المفكر والعالم الجزائري مالك بن نبي ،مركزين على طرحه النظري وتناوله
لموضوع أزمة التنمية التي اجتاحت العالم اإلسالمي بعدما كانت الحضارة اإلسالمية من أعرق
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الحضارات وأكثرها تطورا قديما" .فقد كان مالك بن نبي مفكر حضارة؛ دارسا لمشكالتها ،متأمال
في أبعادها ،حيث ال يمكن ألي باحث في الفكر اإلسالمي المعاصر ،وخاصة في الدراسات
الحضارية ،أن يتجاهل دراسات مالك بن نبي الذي كرس حياته لتحليل الظاهرة الحضارية
محاوال فهم أسباب النشأة والقيام وعوامل االنحطاط والزوال ،فقد درس الظاهرة الحضارية
كمشكلة بأبعادها المختلفة ،محاوال بمنهج تحليلي تركيبي نقدي أن يفكك عناصرها ويضع منهجا
لفهمها ويحل إشكاالتها" (البشير قالتي ،2016 ،ص .)381
إشكالية الدراسة:
تشكل أزمة التنمية أحد أهم التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية اليوم؛ حيث تعاني مجتمعاتنا
واقع تخلف كبير على جميع المستويات ،زاد من هوة تخلفه وتأخره عن اللحاق بركب التقدم
الحضاري العالمي ،وفي إطار مقاربات مالك بن نبي حول مشكالت الحضارة فإنه تتلخص
إشكالية هذه الدراسة في محاولة الوقوف على أهم العوامل التي ساهمت في ظهور األزمة
التنموية في العالم اإلسالمي ،وكذا الوقوف على أهم الطرائق والوسائل الكفيلة بالخروج منها وفق
منظور وأفكار مالك بن نبي ،وبالتالي سنعمل على دراسة هذه اإلشكالية من خالل اإلجابة على
األسئلة التالية:
 كيف فسر مالك بن نبي أسباب أزمة التنمية في العالم اإلسالمي؟ما هي أهم المعطيات التي اقترحها في سبيل الخروج من هذه األزمة؟أهداف الدراسة :يتجلى الهدف من هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء على النقاط التالية:
 التعرف على أسباب أزمة التنمية في العالم اإلسالمي من منظور العالم مالك بن نبي.التعرف على آليات معالجة أزمة التنمية في العالم اإلسالمي وفق ما يقترحه بن نبي.أهمية الدراسة :تتجسد أهمية الدراسة في مدى اإلضافة التي تقدمها سواء على الصعيد العلمي أو
المجتمعي ،وسواء على مستوى الموضوع الذي تتناوله أو النتائج التي توصلت إليها ،وعليه تكمن
أهمية دراستنا في اآلتي:
 تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع التنمية الذي تتناوله ،وكذا أهمية الفكر الذي يطرحهفيلسوف الحضارة مالك بن نبي من حيث معالجته لمشكلة التنمية في العالم اإلسالمي.
 كما وتأتي أهمية هذه الدراسة من خالل استغالل نتائجها الكيفية التي تمكننا من التعرف علىأسباب أزمة التنمية في عالمنا اإلسالمي وكذا التعرف على أبرز اآلليات التي يمكن اعتمادها من
أجل الخروج من هذه األزمة.

مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

154

أزمة التنمية في العالم اإلسالمي-قراءة في فكر مالك بن نبي-

أ.الفتني صديقة

منهج الدراسة :سنعتمد في معالجة إشكالية الدراسة واإلجابة على تساؤالتها على المنهج
التحليلي ،وذلك بعد جمع المعلومات و تحليلها وتفسيرها وكذا استنباط النتائج فيما يتعلق بموضوع
أزمة التنمية في العالم اإلسالمي وفق تصور مالك بن نبي.
المحور األول :التعريف بالعالم الجزائري مالك بن نبي:
اتفق الكثير من الدراسين لفكر مالك بن نبي على انه أحد عباقرة الفكر العربي الحديث بال منازع
 ،ولد سنة 1905م بقسنطينة من أسرة مسلمة محافظة ،تلك المدينة الممزوجة بالثقافتين العربية
اإلسالمية والثقافة الغربية ،حيث استطاع أن يستفيد من هاتين الحضارتين كما استفاد من علمائها
أمثال الشيخ عبد المجيد ،والشيخ مولود ،والشيخ بن باديس ،وهذه الشخصيات البارزة أصحاب
العمائم وأصحاب االنتماء ،وجد فيهم روافد الح ضارة اإلسالمية حتى قضى حياته مجاهدا في
سبيلها ،ومن جانب آخر كان متأثرا بالمدرسة الفرنسية لعالقتها الوطيدة بأساتذته.
بدأ حياته في التأليف في بداية األربعينيات حيث أعاد كتابة مخطوطه األول المعجزة القرآنية
الذي احرق بفعل الحرب العالمية الثانية والغارات الجوية ،ونشر كمذكرة في الجزائر سنة
 ، 1946ليتوالى عمل التأليف والجهد الفكري بنشر الكتاب الذي ضمن شهرته وهو شروط
الحضارة.
عرف الترحال بين دول المشرق فزار القاهرة ولبنان حيث ألقى فيهما عند محاضرات وندوات
وفي أواخر 1956م ،ساهم بتعريف كفاح الشعب الجزائري ،وقام بنشر دراسة بعنوان "نجدة
الجزائر"سنة  ،1957ثم وجه ملتقيات أيديولوجية للطلبة المسلمين ،من 1957م إلى 1962م،
توفي في  31أكتوبر  1973م ،وترك ورائه مجموعة من المؤلفات التي تناولت قضايا العالم
المتخلف ،وألف سلسلة من الكتب تحت عنوان مشكالت الحضارة)يوسف يحياوي ،2017 ،ص
.(208
المحور الثاني :تفسير مالك بن نبي ألزمة التنمية في العالم اإلسالمي :من خالل تشخيص
وتحليل مالك بن نبي لواقع المجتمعات اإلسالمية فقد توصل إلى جملة من المبررات والتفسيرات
التي جعلت العالم اإلسالمي حبيس التخلف ،ويعاني من أزمة التنمية في كافة المجاالت
االجتم اعية ،وهو يرجع ذلك لعدة أسبابها لعل أبرزها يتمثل في اآلتي:
 -1القابلية لالستعمار :أشار مالك بن نبي إلى مفهوم القابلية لالستعمار كمفهوم تحليلي لواقع
المسلمين ،ما بعد الموحدين عموما ،وذلك بسبب التخلف الذي عم في البالد ،فقد استكان المجتمع
إلى الراحة ،وال ترجع هذه الحالة االنهزامية إلى االستعمار ،بل هناك كما يقول بن نبي عامل
آخر ينبعث من داخل الفرد ،الذي يقبل على نفسه تلك الصبغة ،والسير في تلك الحدود الضيقة
التي رسمها االستعمار ،وحدد له فيها حركاته وأفكاره وحياته .وانعكست عليه في مختلف األبعاد
األخالقية ،النفسي ة ،العقلية ،االجتماعية واالقتصادية(ميهوب العابد ،2012 ،ص  ،)139فقد كان
غرض االستعمار أن يترك في ميدان الثقافة في العالم اإلسالمي ،جرحى وصرعى ال تقوم لهم
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قائمة ،وينصب في أرجائه عقوال ال تدرك إال ما يريد لها هو أن تعرف ،وقد ظفر العدو فينا بما
كان ينبغي ويريد(مالك بن نبي ،الظاهرة القرآنية ،2000 ،ص  ،)21والمجتمع اإلسالمي بالتحديد
أصبح يعاني من انتقام النماذج المثالية لعالمه الثقافي الخاص به من ناحية ،ومن ناحية أخرى من
االنتقام الرهيب الذي تصبه األفكار التي استعارها من أوروبا ،دون أن يراعي الشروط التي
تحفظ قيمته ا االجتماعية ،وقد أورث ذلك تدهورا في قيمة األفكار الموروثة ،وتدهورا في قيمة
األفكار المكتسبة ،وقد حمال ضررا كبيرا في نمو العالم اإلسالمي أخالقيا وماديا (مالك بن نبي،
مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،2002 ،ص  ،) 159فمفهوم القابلية لالستعمار يشير إلى حالة
نف سية تتميز بها المجتمعات المسلمة ،توضح الخضوع واالنصياع التام أمام نماذج وأيديولوجيات
خارجية ،تجعل أفراد المجتمعات المسلمة يستصغرون أنفسهم أمامها ،فيظنون دوما أنهم غير
قادرين على اإلنتاج والمنافسة والتقدم ،في المقابل هم مولعون بالدول الغربية ويقتنعون بكل
أ فكارها ومنجزاتها ،بل ويعتبرون كل منجزاتها مثالية ،وهذه األفكار والقناعات الناتجة عن
القابلية لالستعمار فعال لن تشجع العالم اإلسالمي على المقاومة والنهوض من جديد ،وبناء أنفسهم
بأنفسهم ،طالما هم مجرد تابعين ،ومستهلكين غير منتجين ،فالمغلوب دوما مولع بتقليد الغالب
على حد تعبير ابن خلدون ،والقابلية لالستعمار تعجز األفراد ،مما ينعكس طوعيا على نشاطهم
الفكري والعملي ،وبالتالي التأثير على مجتمعهم الذي يبقى حبيس التخلف.
وتعتبر األفكار المميتة التي تولدت عن خذالن المسلمين لألفكار المطبوعة ،وقد أطلق عليها بن
نبي اسم ا ألفكار المميتة أو القاتلة ذلك لما تحمله من عدم التناسق والتجانس بين الذهنيات ،حيث
يتم نقلها من إطارها الثقافي للعالم الغربي لتزرع في أوساط مجتمعاتنا ،وتلقن لعقول أبنائنا مما
يؤدي إلى تسمم العقول واضطرابها حيث يولد حالة من االضطراب كما يشبه حالة التجلط التي
تحدث لجسم يحقن بدم من فصيلة مختلفة ,فتؤدي األفكار المميتة إلى حالة الشلل الذهني وحاالت
االستسالم وربما اليأس وهو مظهر القابلية لالستعمار.
أما األفكار المميتة فتؤدي إلى حالة من االغتراب والتبعية والشعور بالنقص والقصور واالرتماء
في أحضان األخر في أفكاره وسلوكه ،وهو من أشد مظاهر االستعمار ،وكان لألفكار المميتة
أثارها على عقل المسلم فيما يعانيه من أزمة متعددة الجوانب حيث المشكل يكمن في العقل نفسه،
ومن ذلك أصبح أسير السطحيات وكثير التسرع في األحكام ،حتى أضحى عاجزا عن إدراك
حقيقة الظواهر فغفل عن فهم آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة ،فاكتفي باستظهارها شكليا دون
فهم محتواها .لما اصطدم بحضارة الغرب انشغل بمعرفة الحصول عليها دون أن يكلف نفسه
عناء البحث في كيفية إبداعها(فازية بوثلجة ،2019 ،ص  .)58ويطغى بشكل جلي على
المجتمعات اإلسالمية شيوع األفكار الميتة والمميتة ،فمن بين مظاهر القابلية لالستعمار أن تأخذ
وتستعير المجتمعات المسلمة نماذج ثقافية وفكرية من البلدان الغربية ،دونما تقنين وتمحيص
فالبيئة االجتماعية اإلسالمية تختلف كل االختالف عن البيئة الغربية ،وباستعارتها ألنماط ثقافية
غربية فإنها بذلك قد استعارت مجرد أفكار ميتة تنتهي صالحيتها عند بداية استخدامها في بيئة
غير بيئتها األصلية ،أما بالنسبة لألفكار المميتة فهي األفكار الشائعة في البلدان المسلمة ،والتي
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خرجت عن مسارها الحقيقي األصيل ،وأصبحت تأثر على عقلية الفرد المسلم حيث أنها تساهم
في ظهور الكثير من التناقضات الداخلية ،والتي تساهم بشكل أو بآخر في تعطيل المجتمع
وانحرافه عن الوجهة الحقيقية لبناء الحضارة ،فهناك عالقة جد وطيدة بين األفكار الميتة
والمميتة ،فعندما تطغى األفكار الميتة على المجتمعات اإلسالمية ،تساهم في انحراف هذه
المجتمعات عن أصولها وأفكارها الثابتة فتنتج بذلك أفكار مميتة تصارع األفكار األصيلة المحلية
بالمجتمعات ،وتصبح بذلك المجتمعات اإلسالمية في تحدي حقيقي يتأرجح بين األفكار الميتة
الخارجية ،واألفكار المميتة الداخلية.
ويظهر أن مالك بن نبي لم يكن رافضا تماما لألفكار الغربية ،بل أنه يعيب اهتمام المثقفين فقط
ب قشورها وبأفكارها الميتة دون النافعة ،وهذا ما أثار تساؤله ،فهو لم يستغرب من حقيقة وجود
أفكار ميتة في الثقافة الغربية ،بقدر استغرابه من ميل المثقفين والنخبة المسلمة نحو هذه األفكار
بالضبط ،وهو يعتبر أن ما يحدد خيار هذه النخبة ال يكمن في مضمون الثقافة الغربية ،بل في
مضمون الوعي الذي حدد خيارا لهذه النخبة بإرادة منها أو بغير إرادة.
وهو يرى أن هناك خيار ألن الثقافة الغربية ليست كلها أفكار ميتة ألنها ما تزال تبعث الحياة في
حضارة تنظم حتى اآلن مصير العالم ،وليس العنصر الميت في تلك الثقافة الغربية سوى نوع من
النفاي ات ،وإذا كان العالم اإلسالمي يأخذ من هذه الحضارة إال األفكار الميتة ،فال ينبغي أن يلوم
أحد غيره ،ألن مثل هذه األفكار ال تفرز إال التعفن ،والعقول السطحية في العالم اإلسالمي تخلط
بينها وبين الثقافة الغربية (مالك بن نبي ،تأمالت ،2002 ،ص ص  ،)150 - 149فال يمكن أن
نعيب على مجمل الثقافة الغربية ،بل أن نختار ما نستعيره منها ،وهذا هو اإلشكال ،فالمجتمعات
المسلمة ال تأخذ سوى القشور دون إعطاء أي اهتمام لألفكار المفيدة فعال والمناسبة لنا كمسلمين،
والتي يمكن تكييفها مع خصوصية المجتمعات اإلسالمية ،حيث توجد الكثير من األفكار التي ال
تتناقض مع الواقع االجتماعي والثقافي للمجتمعات اإلسالمي وهي الجوانب التي يمكن أن نستفيد
منها حقا ،فيمكن للمجتمعات اإلسالمية أن تستفيد من تجارب العالم الغربي في مختلف الميادين
االجتماعية ،بحيث يمكن جعلها كنقطة انطالق نبدأ فيها من حيث انتهى العالم الغربي ،أو أن نحذو
حذوه ونتبع نهجه بما يتالءم مع خصوصية المجتمعات اإلسالمية.
 -2تمزق شبكة العالقات االجتماعية :وهي حالة تنتج عن سيادة النزعة الفردانية التي عكست
معيار القيام ،وتعارض مصالح األفراد والجماعات فيما بينها ،الذي أحدث االصطدام الداخلي
وقضي على ا لعمل التكاملي الجاد وأدى إلى إهدار الكثير من الطاقات االجتماعية ،وصرفها فيما
ال جدوى منه (ميهوب العابد ،2012،ص  ،)144وتتفكك شبكة العالقات االجتماعية بمجرد
ظهور أعراض التخلف ،وتبدأ هذه اإلنفكاكات في التطور إلى أن تأخذ صورة العلة التي تنخر
تماسك الجسد االجت ماعي ،وبما أن األفكار تساهم بشكل فعال في عمليات البناء فإن فعالياتها
تتوقف على سالمة ومتانة شبكة العالقات االجتماعية( يوسف أزروال ،2019 ،ص .)51
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و عندما تتفشى في المجتمع ظاهرة االنفصال بين األفراد ،ويحاول كل إنسان العمل أو التفكير أو
التخطيط بمفرده ،حينها يمكن أن نعلم سبب الداء :استيالء"األنا" وتحكمها في الفرد ،وبالتالي
تغييب الروح الجماعية التي كانت سائدة في فترة من الفترات في الشعوب اإلسالمية والتي كانت
أساس كل نشاط أو عمل ،وبغياب الروح الجماعية تفسد العالقات االجتماعية" ،والعالقات
االجتماعية تكون فاسدة عند ما تصاب الذوات بالتضخم ،فيصبح العمل الجماعي المشترك صعبا
أو مستحيال ،وعقدة "األنا" أصبحت سيطرتها تفوق كل عقدة ،واكتسحت كل المجاالت ال المجال
االجتماعي وحده ،فنحن حين نقوم بدراسة أمراض مجتمع معين ،من مختلف جوانبه االقتصادية
والسياسية ...فإننا في الواقع ندرس "أمراض "األنا" في هذا المجتمع وهي األمراض التي تتجلى
في فاعلية شبكته االجتماعية ،هذه العقدة تسببت في فساد مجتمعات عديدة" ،وكل عالقة فاسدة بين
األفراد تولد فيما بينهم عقدا كفيلة بأن تحبط أعمالهم الجماعية ،إما بتصعيبها أو
باستحالتها"(صالح بوعزة ،2015 ،ص  .)298-297فال يمكن أن نتصور مجتمع متطور ال
يسوده التعاون والعمل الجماعي بين أفراده ،فإذا طغت النزعة الفردية بين أفراد المجتمعات
اإلسالمية ،وكان فيه تسبيق المصلحة الشخصية على المصلحة العامة فإن التنمية لن تتحقق،
فتنمية البلدان تتحقق فقط عندا يكون هناك عمل جماعي وعالقات متماسكة ،وتكامل وظيفي بين
األفراد والمؤسسات والقطاعات االجتماعية المختلفة ،وهذا ما ينقص المجتمعات اإلسالمية خاصة
في ظل غياب التخطيط اإلستراتيجي الشامل.
 -3الخلل الموجود في العوالم الثالث (األشياء -األشخاص  -األفكار( :يرى بن نبي أن هذه
الصعوبات والمشكالت االجتماعية – بما فيها أزمة التنمية  -مردها إلى الفرد المثقف )عالم
األفكار) والمرتبط أساسا بالثقافة والعامل ورجل المصنع )عالم األشياء) والمرتبط بالسياسة،
وذلك حينما نتحدث إلى السياسيين ،فالقضية منوطة أوال بالثقافة التي تكون عالم األفكار وتحدد
عالقتنا به ،وبالسياسة التي تكون عالم األشياء وتحدد عالقتنا به ،و الجدير بالذكر هنا أن الثقافة
بما تقوم به من توجيه للطاقات الفردية تعمل على تحقيق بناء الفرد في الداخل بالنسبة إلى
مصلحته ،ولتحقيق مكانه في المجتمع بانسجام تلك المصلحة مع مصلحة المجتمع ،أما السياسة
فهي توجيه للطاقات االجتماعية لتحقيق بناء المجتمع في الداخل وتحقيق مكانه في الخارج ،فالفرد
الصالح حينما يشارك في بناء المجتمع ،فان عمله هنا يعود إليه في صورة ضمانات اجتماعية
تكفل له طاقاته الفردية ،فهناك تكامل بين السياسة والثقافة(صالح بوعزة ،2015 ،ص )310
وال يتحقق هذا التوفيق والتكامل إال عن طريق الفرد كونه موجها للطاقات االجتماعية ،وبالتالي
فإن مصدر المشكالت والصعوبات هو تكوين الفرد (عالم األشخاص) واإلنسان ال يتغير بوصفه
كائنا حيا في حدود التاريخ ،وإنما يتغير بوصفه كائنا اجتماعيا تغيره الظروف ،وحسب -مالك بن
نبي – فانه يجب على العالم أن ينظر إلى المشاكل االجتماعية من زاوية الفعالية والمنطق العملي
وليس يعني هذا أن نغفل الجوانب الروحية في اإلنسان(صالح بوعزة ،2015 ،ص .)311-310
إن ما يعاب على المجتمعات اإلسالمية هو محاولتها تحقيق التنمية من دون االهتمام باألفراد
بشكل أساسي ،فالتنمية عبارة عن عملية بناء تبدأ من القاعدة المتمثلة في بناء األفراد وتكوينهم،
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أي أن يكون اإلصالح على المستوى الميكروسوسيولوجي ،بدل أن تكون اإلصالحات
والتخطيطات االجتماعية على المستوى الماكروسوسيولوجي ،أي على مستوى المؤسسات
والهياكل واألنساق  ،فإن عدم االهتمام بالمورد البشري وتكوينه من الناحية الثقافية والفكرية
والمعرفية ،يجعل المجتمعات اإلسالمية حبيسة استعارة النماذج التنموية الغربية ،واالعتماد في
تجسيدها والتخطيط لها من قبل أفراد غرباء عن البيئة االجتماعية اإلسالمية.
إن الواقع االجتماعي اإلسالمي يزخر بالعقول المفكرة والمبدعة ،لكنها ال تلقى اهتماما وتشجيعا
من الدولة ،كما وال تعطى لها فرصة إثبات ذاتها في المشاريع التنموية المختلفة ،في المقابل نجد
الكثير من العقول المهاجرة اإلسالمية التي أثبتت ذاتها في الدول الغربية ،والشركات العالمية
القوية في المجاالت المختلفة ،وحتى ال نبتعد كثيرا فإن العالم الذي نخصه بالحديث في هذا المقال
 مالك بن نبي  -يعتبر عالم وأحد العقول المفكرة ،ذات اإلسهام القيم في مجال التنميةوالحضارة ،والذي يشهد له العالم ،لكنه غريب بين أهله ،وال تتخذه الدول اإلسالمية مرجعا
للوقوف بنفسها من جديد .وبالتالي ال تستطيع المجتمعات اإلسالمية بناء عالم األشياء بنفسها ،دون
رعاية وتكوين عالم األشخاص ،واالستثمار فيهم بما يخدم المجتمع ،ويحقق التنمية في األخير.
 -4التكديس :إن التكديس ظاهرة اجتماعية تظهر في المجتمعات في مراحل تخلفها ،ألنها في
هذه المرحلة ال تفكر وال تنظم أعمالها طبقا ألفكار وقوانين ،وإنما تكدس األشياء ،والمجتمعات
التي دخلت في مراحل التخلف الحضاري ،تختل الموازين عندها ،فتسيطر األشياء على اإلنسان،
وينزلق اإلنسان نحو الشهوات ،ويغرق بذلك المجتمع في فوضى األشياء والتكديس(ميهوب
العابد ،2012 ،ص  .)144إذا حاولنا ربط عامل التكديس بعامل شيوع الفردانية في المجتمعات
اإلسالمية ،فإن التكديس يصبح أمرا البد منه ،فإذا كانت المصالح الشخصية لدى األفراد أولى من
المصالح العامة للمجتمع ،فإن االجتهاد يقل ،واإلنجازات الفعالة تختفي ،ويحل الكم محل النوع،
والتكديس بدل البناء ،كون األفراد تبدأ وتنتهي اهتماماتهم في تسريع وتيرة الوصول إلى أهدافهم
في امتالك األشياء من شهادات ،مراكز ،سيارات ،منازل ، ...وال يهمهم كيف السبيل إلى ذلك ،بل
المهم أن تتحقق أهدافهم ،وما يساعد على ذلك هو المجتمع الذي ال يهتم بالعقول المفكرة
والكفاءات الحقيقية.
ويرى مالك بن نبي في مثال له عن الجزائر كبلد مسلم بقوله أنه لو قارنا نتائج سير مجتمعنا بسير
المجتمع الياباني ،الذي عانى من ويالت االستعمار أيضا ،فإن الغريب أن هذا المجتمع الذي نهض
بعدنا بعشر سنوات قد سار إلى الحضارة ووصل إليها ،وأصبح خالل أربعين سنة دولة قوية،
بينما إذا وازنا إنتاجنا الحضاري بإنتاج اليابان فإنه ال مجال للمقارنة ،ويبرر مالك بن نبي ذلك
بأن القانون الذي طبقه المجتمع الياباني في سيره ليس هو القانون الذي طبقناه في سيرنا.
فبينما خطط المجتمع الياباني تخطيطا علميا وفنيا في سيره للحضارة ،وقام ببناء مجتمع متحضر،
أي أنه دخل األشياء من أبوابها ،وطلب األشياء بوصفها حاجة ،ودرس الحضارة الغربية بالنسبة
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لحاجاته وليس شهواته ،فلم يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع أمواله وأخالقه لها ،بينما نحن
فقد أخذنا منها كل رذيلة ،وأحيانا نأخذ منها بعض األشياء الطيبة.
فيرى مالك بن نبي بأن مجتمعات تميل إلى التكديس ويظهر ذلك في تناسخ األفكار دون إنتاج
جديد ،أو جديد نافع ،فالتكديس ال يعطينا حلوال وإنما فقط تعطينا تلميحات لقضايا جزئية معينة،
وهذا ليس بالحل الصحيح الذي يقتلع المرض من جذوره (مالك بن نبي ،تأمالت ،2002 ،ص
ص  .) 167-166فالمجتمعات اإلسالمية لم تستطع تحقيق التنمية ،وذلك ألنها لم تعتمد على
التخطيط العلمي في بناء نفسها ،بل اقتصرت جهودها في استعارة النماذج التنموية الغربية ،دون
مراعاة خصوصية بيئتها االجتماعية والثقافية من جهة ،ودون مراعاة أن استعارة أشياء الحضارة
ال تعني أن الدول متحضرة من جهة أخرى ،كما وال تركز المجتمعات اإلسالمية على جوهر
المشكالت التنموية والعوامل الداخلية والخارجية المتدخلة في ظهور تلك األزمات ،بل دائما تهتم
بالقشور وتعطي حلوال سطحية ،وإصالحات ترقيعية فقط.
كما يرى بن نبي من ن احية الكيف أن الحضارة ال يمكن أن تبيع جملة واحدة األشياء التي تنتجها،
أي أنها ال يمكن أن تبيعنا روحها وأفكارها وثرواتها الذاتية ،وأذواقها ،هذا الحشد من األفكار
والمعاني التي ال يمكن لمسها ،ونجدها في الكتب والمؤسسات ،ولكن بدونها تصبح كل األشياء
التي تبيعنا إياها فارغة ،دون روح ،وبغير هدف .أما من الناحية الكمية فلن تكون لدينا القدرة على
أن نشتري العدد الهائل من األشياء التي تصنعها ،ألنه لن نجد رأس المال الذي ندفعه فيها ،وإن
توفر المال فهو ال يعتبر حضارة بل تكديس ألشياء الحضارة فقط (مالك بن نبي ،شروط النهضة،
 ،1986ص  ،)43ففي ظل التطور العلمي والعالمي المتسارع ،يجعل المجتمعات اإلسالمية بعيدة
كل البعد من الدخول في التنافس مع الدول المتقدة ،ومجاراتها في منجزاتها ،بل تكتفي المجتمعات
اإلسالمية باقتناء أحدث إصداراتها واختراعاتها لمحاولة مسايرة تطورات العصر ،لكن تبقى
المجتمعات اإلسالمية مجرد تابعة ومستهلكة ،طالما لم تعتمد على نفسها في صناعة نفسها
وأشيائها ،كما ويظهر أن الدول الغنية من المجتمعات اإلسالمية يمكنها اقتناء منتجات الحضارة،
بينما المجتمعات الفقيرة منها ال يمكنها ذلك ،فاألمر يتوقف على مدى امتالك رأس المال المادي
فقط ال غير ،لكن تبقى المجتمعات اإلسالمية الغنية في إطار التكديس وليس البناء ،طالما تستورد
أشيائها من العالم الغربي ،وال تنتجها بنفسها.
 -5غياب الفاعلية :ويرى مالك بن نبي بهذا الخصوص أن المجتمع اإلسالمي ينقصه المنطق
العملي ،ويعتبره أمرا متوقعا ،ألن العجز في األفكار ،يخلق أو ينتج في المجال النفسي عجزا في
المراقبة الذاتية ،وفي مراجعة النتائج ،ففكرنا ال يقيم عالقات بين النشاطات والجهود والوسائل من
ناحية ،ونتائجها من ناحية أخرى ،وباعتبار أن المجتمع البشري عبارة عن جهاز تحويل الطاقات
االجتماعية ،فإن هذا الجهاز بقدر ما يكون أكثر جودة ،بقدر ما تكون نتائجه أفضل ،فالطاقات
االجتماعية ترضخ لقوانين النسق االقتصادي بالخصوص ،والذي يحتم أن يكون اإلنتاج متفوقا
على االستهالك دائما(مالك بن نبي ،فكرة كامنلوث ،2000 ،ص ص  .)60-59وواقع المجتمعات
اإلسالمية يظهر قصورا واضحا في اإلنتاج وهذا طبعا كمبرر لميل هذه المجتمعات نفسها إلى
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اللجوء إلى االستيراد وتكديس منتجات الحضارة الغربية ،وبطبيعة الحال فإن ضعف اإلنتاج يمكن
رده إلى سوء التخطيط والتسيير الذي يرتبط بشكل واضح بعالم األشخاص واألفكار فإذا كان
هناك عجز في هاتين األخيرتين فكيف نتص ور أن يكون اإلنتاج في مختلف الخطط المطبقة
واألعمال المنجزة ،فالمنطق العملي يحتم أن تقوم النشاطات في المجتمع اإلسالمي ،وفق منطق
عقالني تتصف نتائجه بأن تكون العوائد أضعاف الخسائر ،وأن يكون اإلنتاج أضعاف االستهالك.
ويرى مالك بن نبي أنه بتحليلنا لبعض النشاطات النموذجية في المجتمع اإلسالمي ،فإننا نالحظ
أن التبديد هو الغالب في الكثير من األحيان على العوائد والمحصول ،وهو مظهر من مظاهر
الالفاعلية التي تعزى إلى العجز في أفكارنا ،وهذا العجز يمنح تبريرات خاطئة ،حيث أن األفراد
يفسرون محدودية النتائج ال بسببها الحقيقي المتمثل في التبديد ،بل بسبب ثانوي وهو الفقر .وهنا
يرى مالك بن نبي أننا ال نعاني الالفاعلية فحسب ،بل ونخترع ترهات لتبرير عدم فاعليتنا(مالك
بن نبي ،فكرة كامنلوث ،2000 ،ص ص  .)62-61فتبريرات األزمة التنموية في المجتمعات
اإلسالمية ال ترد إلى مصدرها الحقيقي ،بل تقدم في ذلك تبريرات شكلية ،وكما يقال إذا عرف
السبب بطل العجب ،وهذا هو الذي يجعل المجتمعات اإلسالمية حبيسة األزمة التنموية ،فهي ال
تقف على جوهر المشكالت وال على جوهر عواملها.
ويرى مالك بن نبي أن المجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص الوسائل المادية واألشياء،
وإنما بافتقار األفكار ،ويتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه للوسائل المتوفرة لديه ،بقدر
متفاوت من الفعالية ،وفي عجزه عن إيجاد غيرها ،وعلى األخص في أسلوبه في طرح مشاكله أو
عدم طرحها على اإلطالق ،عندما يتخلى عن أي رغبة ولو مترددة بالتصدي لها (مالك بن نبي،
مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،2002 ،ص  ،)26وقد حدد مالك بن نبي شكلين من األمراض
النفسية التي تجتمع في المجتمع اإلسالمي ،والمتمثلة في ميل المسلم في تقويمه لألشياء إما للغلو
فيها أو للحط من قيمتها ،ويتمثل هذا في نوعين من األمراض ،فإما أن األمور سهلة جدا وال
تحتاج إلى تعب ،وكذا إلى فكر والحل بسيط ،وإما أن األمور مستحيلة ،وهي كالتالي:
أ :مرض السهولة :وأبرز مثال على عقدة (السهولة) :قضية فلسطين ،فقد قيل :إن إخراج اليهود
سيتحقق بعد أشهر ،ولو نفخنا عليهم نفخة واحدة لطاروا ،ولكنهم في الحقيقة لم يطيروا ،وهناك
من ي ظن أنه بخطبة رنانة تحل مشاكل المسلمين ،وبعضهم يكره أن تدعوه إلى تفكير عميق في
موضوع ما من الموضوعات ألنه يميل إلى السهولة ويكتفي بتفسير سطحي ،وعندما تخطط
السياسة طبقا لمبدأ السهولة فإنها سوف تجتذب إليها الناس ممن يقدرون األشياء بناء على
سهوالت الحاضر ال على صعوبات المستقبل (صالح بوعزة ،2015 ،ص  .)207فشيوع مرض
السهولة بين أفراد المجتمعات المسلمة يجعلها ال تبذل الجهد الكافي للخروج من أزمتها التنموية،
فال يمكن أن نتصور أي تنمية دون أن تكون فيها مشقة وجهد بشري ،وخسائر مادية ،والوقت
المطلوب ،فأي تخطيط إستراتيجي يتطلب الفاعلية والنشاط والوقت والمال حتى يمكن من خالله
تحقيق األهداف المنشودة منه.
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ب :مرض االستحالة :وقد يحدث العكس ،فيرى المسلم أن األمور مستحيلة ويقف أمامها عاجزا،
وهي في الحقيقة غير مستحيلة ولكنه يضخمها عمدا حتى ال يتعب نفسه في الحل ،وقد تجد اليوم
بعض المسلمين الذين ينتظرون معجزة الرجل الوحيد كأن يأتي صالح الدين آخر ليوحد شتات
المسلمين من جديد ويعتقدون استحالة أية محاولة الستئناف حياة إسالمية(.فازية بوثلجة،2019 ،
ص  .) 61إن مرض االستحالة قد يكون مرده إلى عامل القابلية االستعمار الذي سبق وتطرقنا
إليه ،والذي يجعل الفرد المسلم عاجزا عن اإلنتاج ،ويتقبل ويخضع للوضع المزري الذي يعيشه،
فهو متشبع بثقافة اليأس والعجز ،ومولع باآلخر الغربي ،وبإنجازاته ،فيكتفي بالتقليد واالستهالك،
بدل اإلنتاج .إن عقدة االستحالة إنما هي قناعات داخلية تثبط من عزيمة المجتمعات اإلسالمية،
وتضعف نشاطاتها ،وتفقد ثقتها في نفسها وفي أفكارها ،وهذا يعتبر مبررا كافي لجعل المجتمعات
المسلمة تبقى حبيسة أزمتها التنموية.
فالمسلم في هذه الحالة يواجه عقدة نفسية ،ساهم مالك بن نبي في تخليصه من هذه العقدة التي
تجعل المرء يعزو تأخر حركة النهضة والنمو في مجتمعاتنا العربية إلى صعوبات في طبيعة هذه
مشكالت ،عوضا أن يعزوها إلى نفسه من الناحية العقلية في إدراكه لهذه المشكالت ،ومن الناحية
األخالقية في سلوكه إزاءها(صالح بوعزة ،2015 ،ص  .)308فالتغيير االجتماعي ينبغي أن يبدأ
من األفراد ،ويظهر أن أفراد المجتمعات اإلسالمية يعزون مشكالتهم ويلقونها على عوامل
خارجية بيئية وطبيعية ،دون ردها ألنفسهم ،باعتبار أن لهم دخل في ظهورها أو لهم دور في
تفاقمها .فتبرير األشياء بغير مبرراتها أو التهرب من تحمل مسؤوليتها لن يعطي حلوال حقيقية
لمواجهة جوهر مشكلة التنمية في المجتمعات اإلسالمية.
المحور الثالث :الحلول المقترحة لمواجهة أزمة التنمية في العالم اإلسالمي عند مالك بن نبي:
بناء على تحليل مالك بن نبي لواقع األزمة التنموية في المجتمعات اإلسالمية ،فقد قام باقتراح
جملة من األفكار والحلول الكفيلة بإخراج العالم اإلسالمي من هذه األزمة بمختلف أبعادها
ومجاالتها ،وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في األخير ،وتتمثل أهم اقتراحاته في التالي:
 -1االستثمار في العنصر البشري :انطالقا من أن بناء الحضارة يبدأ من اإلنسان (المورد
البشري) ،فقد جعل منه مالك بن نبي القيمة االقتصادية األولى بوصفه وسيلة تتحقق خطة التنمية،
ونقطة تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج ،فاإلنسان هو الذي يحدد القيمة االجتماعية
لكل الوسائل الموجودة المعروضة لإلنجاز تحت يديه (صبرينة حديدان ،2019 ،ص .)33
فالقضية إذن بالنسبة للدول النامية ليست قضية إمكان مالي وإنما قضية تعبئة للطاقة االجتماعية
تحركها إرادة حضارية ،فمالك بن نبي توصل إلى أن اإلمكان االجتماعي هو الذي يحد مصير
الشعوب والدول ،كما الحظ أن التنمية في هذه الدول تعثرت ألنها رسمت خطط التنمية على
أساس االستثمار المالي ،بينما تقدمت الصين اقتصاديا ألنها طبقت مبدأ االعتماد على الذات أي
االستثمار االجتماعي ،هذا االستثمار االجتماعي يمكن أن يعوض النقص في االستثمار المالي في
البلدان النامية وهذا ما نجده في تجربة الصين بحيث استثمرت من الناتج الوطني الخام واعتمدت
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على االستثمار االجتماعي وجعلها في ذلك تجربة رائدة في كيفية توظيف اإلنسان والتراب
والزمن ،كما يمكن أن نستفيد من هذه التجربة درسا تربويا ألن اإلنسان الذي يمارس العمل
المشترك يدرك من خالله ما يتحقق على يده في المزرعة والمجتمع ،والعالم النامي ال يمكنه
تغيير أوضاعه االقتصادية إال بقدر ما يطبق خططا اقتصادية تتفق مع أبعاده النفسية ،ويمكن أن
تحقق النهضة االقتصادية هذا الجانب التربوي الذي يجعل من اإلنسان القيمة االقتصادية األولى،
بوصفه الوسيلة التي يمكن من خاللها تحقيق الحركية االقتصادية وخطط التنمية ،باإلضافة أنه
يجب على الدول النامية في المجال االقتصادي أن تكون أفكارها متطابقة مع واقعها وال يكفي أن
نتكلم عن االستثمار االجتماعي وفي البرامج االستثمارية نعتمد على االستثمار المالي (شعيب
شنوف ،2010 ،ص ص  .)21-20فاالستثمار في العنصر البشري يعد أهم أنواع االستثمارات
ألنه يعتبر من األساسيات التنموية التي ال يزول نفعها على المدى البعيد ،فالتخطيط الذي يشمل
ويركز على العنصر البشري واليد العاملة المؤهلة يشكل قوة اقتصادية للدول تجعلها دولة منتجة
تنافس األسواق العالمية بمنتجاتها وإبداعاتها ،وال يتأتى االستثمار في المورد البشري إال من
خالل نظام تربوي مخطط وهادف واستراتيجي ،يتم من خالله تكوين أفراد المجتمعات اإلسالمية
وتدريبها على المهارات الالزمة والمطلوبة لسوق العمل ،فصناعة عالم األشخاص يعتبر
االنطالقة األساسية التي تمكن العالم اإلسالمي من صناعة عالم األشياء.
 -2البناء بدل التكديس :وحتى يتجه العالم اإلسالمي نحو البناء بدل التكديس ينبغي أن يكون ذلك
من خالل:
أ -استثمار الثروة :وقد تطرق االقتصاديون إلى هذا المشكل وخصوصا فيما يخص شروط
التخطيط في اقتصاد السوق ،فالبلدان النامية يمكن أن تستثمر بقدر الوسائل المتاحة والمتمثلة في
القطاع الفالحي والمواد األولية الخام ورأس المال االجتماعي ،هذا الرصيد االقتصادي لبلدان
القارة الجنوبية ،وكل قرض أو مساعدة من القارة الشمالية  -محور الصناعة  -ال يمكن أن تكون
قاعدة يقوم على أساسها التخطيط ،فاألمر يخص تحريك المال وتنشيطه من العمل واالستثمار
وليس تكديس الثروة ،فالمشكل متعلق بالمنهج الذي يحدد دور المال من أجل بناء الحياة
االقتصادية في إطار طابع شمولي وعادل ال في طابع إقطاعي وبذلك يكتمل توجيه رأس المال مع
توجيه العمل لتحقيق الشروط الضرورية لإلقالع االقتصادي ،عن طريق التخطيط الدقيق (شعيب
شنوف ،2010 ،ص  .)23فنجد الكثير من الدول اإلسالمية الغنية بالثروات الطبيعية ،والتي
ترجع عليها بالعوائد المالية ،فثروتها محصورة بما تملك من ثروات طبيعية ،وليس استثمارا في
القطاعات االقتصادية واالجتماعية المختلفة ،وال يمكن اعتبار هذه الثروة التي تغيب فيها
االستثمارات االقتصادية واالجتماعية سوى مجرد تكديس للثروة ال غير.
فربط قضية العمل بقضية المال أصبحت تشكل عائقا أمام القيام بمشاريع استثمارية ،ألن العمل
مقيد بشروط مالية ،فالمال مهيمن على تسخير العمل ،ولم تتغير هذه الشروط إال فيما يخص ملكية
رأس المال ،ولم تحاول هذه البلدان النامية البحث عن دور المال األساسي ،هذه العالقات كانت
وال زالت منذ ظهور اقتصاد التبادل ،وأصبح من الضروري البحث عن وسيلة لتسيير عملية
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التبادل وتقرر اختيار الذهب والفضة ونشأ المال ليقوم بدورين ،فالدور األول يتفرع عن عملية
التوزيع بل عن عملية اإلنتاج بحيث كان المنتج يقوم بعملية توفير أو تخزين جزء من عمله
لمواجه ة الحاجة المستقبلية الطارئة ،ومهما كان سواء الذهب أو الفضة كان وسيلة الختزان العمل
أي أصبح المال مخزنا تماما كما تخزن الكهرباء ،فيما يسمى بالمدخرات وهذا الجزء المخزن هو
فائض العمل الحاجيات الضرورية (شعيب شنوف ،2010 ،ص ص  .)19-18فإن التنمية في
المجتمعات اإل سالمية ينبغي أن تنطلق من الداخل ،وذلك من خالل توسيع نطاق االستثمارات
بمختلف أشكالها ،فاالستثمار في العنصر البشري الذي يكد في العمل ويسعى لتحقيق الجودة في
اإلنتاج ،يتطلب الوسائل الالزمة وبيئة عمل مناسبة ،وكل هذا ال يكون إال من خالل وجود رأس
المال المادي ،فا لمال والعمل يسيران في خطين متوازين ،وال يمكن أن تتحقق التنمية في العالم
اإلسالمي إذا أختل أحد هذين الشرطين ،فال يمكن أن نستثمر دون وجود رأس مال مادي ،كما ال
يمكن أن نجسد المشاريع دون عمل ونشاط.
ب -استثمار األفكار :يرى مالك بن نبي أنه إذا ما تساءلنا بأي شيء أنهض اإلنسان األلماني
وضعية بالده؟ نكون ملزمين بالجواب عن سؤالنا هذا بطريقة واحدة ال غير ،وهي أن أفكاره
فحسب ،هي التي أتاحت له أن يحقق هذا النهوض ،خاصة وأن حرب  ،1945 -1939قد خربت
عمليا عالم األشياء بألمانيا ،المصانع ،المناجم ،البنوك ،المختبرات ،فكل هذه األشياء كانت قد
دمرت وأتلفت.
وبالتالي لم تكن ألمانيا بعد سنة  1945تمتلك أي مجموعة من األشياء ،ولكن تمتلك مجموعة من
األفكار ،وقد كونت من خالل هذا الرأسمال كل حياتها االجتماعية ،واحتلت مجددا مكانتها
السياسية في العالم .وتجربتها بالنسبة لنا تتيح أن نستخلص بطرقة علمية ،أن قيمة المجتمع ال
يعبر عنها بأشيائه بل بمجموعة أفكاره(.مالك بن نبي ،فكرة كمنويلث ،2000 ،ص  ،)53وهنا
يرى مالك بن نبي أنه علينا أن نكتسب خبرتنا ،أي أن نحدد نحن موضوعات تأملنا وأال نسلم بأن
تحدد لنا ،أي علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية ،واستقاللنا في ميدان األفكار حتى نحقق بذلك
استقاللنا االقتصادي والسياسي ،فالمجتمع الذي ال يصنع أفكاره ال يمكنه على أي حال أن يصنع
المنتجات الضرورية الستهالكه وال المنتجات الضرورية لتصنيعه ،وال يمكن لمجتمع أن يتشيد
باألفكار المستوردة من الخارج (مالك بن نبي ،القضايا الكبرى ،2002 ،ص  ،)198إن عالم
األشخاص وعالم األفكار وجهان لعملة واحدة عندما نتكلم عن االستثمار في العنصر البشري،
فالموارد البشرية تتميز بالتفكير اإلبداعي ،والقدرات المتميزة من الناحية العقلية والعملية ،وال
يعتبر عالم األشياء التي نوفرها لهؤالء األفراد سوى بيئة تحفيزية تتيح لهم اإلبداع وتجسيد
أفكارهم ،وعليه ينبغي على المجتمعات اإلسالمية أن تهتم بشكل أكبر بعلمائها ومبدعيها بما يتيح
االستثمار األفضل في أفكارهم ومهاراتهم ،حتى يمكن للمجتمعات المسلمة من أن تتخلص من
أزمة التنمية ،وتتمكن من السير في طريق الحضارة من جديد.
 -3االلتزام بنظرية االقتصاد اإلسالمي :إن النظرية االقتصادية اإلسالمية تقوم على أساس من
القيم الروحية واإلنسانية وعلى مبادئ اجتماعية تعاونية مثل اإليمان ،الحب ،التعاون ،اإلخاء
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والمساواة ،فالحرية االقتصادية أساسها اعتبار خدمة اإلنسان وخدمة المجتمع عن طريق استثمار
المال في كل مشروع مفيد حالل ،غايتها نشر الرخاء في األرض بين الناس والقضاء على الفقر
حتى ال يبقى فقير جائع وال بائس محتاج على وجه األرض.
إن االقتصاد اإلسالمي اقتصاد إنساني النزعة ،نبيل الهدف في غاياته وجوهره ،وهو اقتصاد يقود
المجتمع إلى التكامل واإليثار والخير والمسؤولية وتقرير الحقوق وااللتزامات بين الناس ،لكن
الفرق واضح بين أسس االقتصاد اإلسالمي وبين واقع المسلمين ،فليس من قبيل المبالغة إذا أكدنا
أنه ال يوجد اليوم في العالم اإلسالمي بلد متقدم .بالتأكيد هنا كبالد غنية ولكن ليس ناتجا عن
مجهود إبداعي أو إنتاجي ،كذلك الذي نراه في بلدان آسيا الجنوبية الشرقية ،أو كنتيجة نمو منتظم
كذلك الذي يعيشها اليابان منذ قرون من الزمان) .سليمان ملوكي ،2013 ،ص  .(124إن من
شروط التخطيط أن يكون متوافقا مع البيئة االجتماعية والثقافية ألي مجتمع ،وباعتبار المجتمعات
اإلسالمية دينها اإلسالم فكان األجدر لها أن تتقيد بنظرية االقتصاد اإلسالمي ،أوال ألنها تنسجم
وخصوصية المجتمعات اإلسالمية ،ثانيا لما تتميز به من إيجابيات عكس النظريات االقتصادية
األخرى ،فال ينبغي على المجتمعات اإلسالمية أن تبقى رهينة النظريات االقتصادية الغربية،
فح تى التجربة لم تثبت أهميتها على المستوى المحلي في المجتمعات المسلمة ،ولم نرى أي نهضة
تنموية ،بل ما زالت الدول اإلسالمية تتخبط في أزماتها التنموية.
وإن من عدم الفعالية أن يحمل المسلم أفكارا صحيحة لكنه ال يستطيع تطبيقها في دنيا الواقع،
فالمسلم يحمل القرآن ول كنه ال يستفيد منه كثيرا في التخطيط لنهضة قادمة ،فعقلية ما بعد
الموحدين تشله عن اإلبداع ،فهناك خلل في طريقة تفكيره ،فعندما اكتشف ابن النفيس الدورة
الدموية لم يستفد منها المجتمع اإلسالمي ألنه لم يكن على المستوى الثقافي الذي يحيط هذا
االختراع بالرعاية ،والمشكلة أن مجتمع ما بعد التحضر يسير إلى الخلف بعد أن انحرف عن
طريق حضارته وانقطعت صلته بها(صالح بوعزة ،2015 ،ص ص  .)301 -300نعم إن الدول
اإلسالمية توقن بأن القرآن ليس مجرد كتاب بل هو نهج للحياة بكل مناحيها ،لكن المجتمعات
المسلمة ال تسعى لفهمه فهما معمقا ،وال تسعى لالستفادة منه ،فمن خالله يمكن أن نحصل على
كل األجوبة التي نريد ،وعن طريقه يمكن بناء مجتمع مستقر ،مجتمع متقدم ومتحضر ،وهذا ما
كانت عليه الحضارة اإلسالمية سابقا عندما كانت تستند على القرآن وتوجيهاته في كل
الموضوعات الحياتية المختلفة.
باإلضافة إلى أن التزا م المجتمع حسب بن نبي بالفكرة الدينية ،وااللتزام بالقواعد الدينية
اإلسالمية ،فيواصل المجتمع الذي أخرجته الفكرة الدينية إلى النور تطوره ورقيه ،وتكتمل شبكة
روابطه الداخلية ،بقدر إشعاع هذه الفكرة في العالم ،ويرى بن نبي أنه باختفاء سلطة الفكرة الدينية
ستشرع الغ رائز في التحرر ،ألن العقل ال يملك سلطة الروح على الغرائز ،وبغلبة الغرائز على
المجتمع تؤدي إلى تخلف المجتمع وانحطاطه(مالك بن نبي ،شروط النهضة ،1986 ،ص ص
 ،) 69 -68فكلما سادت األخالق الروحية في المجتمعات اإلسالمية ،وزاد االلتزام بها عن قناعة
داخلية ،كلما زادت قوة الضبط الذاتي لألفراد ،فيلتزمون باألخالق المهنية ،وإتقان العمل...و...
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وكل األمور التي يفرضها اإلسالم على عباده ،كلما سار المجتمع نحو النظام ،واإلنتاج ،وساهم
ذلك في تحقيق التنمية في النهاية.
 -4ربط الفاعلية بالمنطق العملي :إن الدراسات التنظيمية الحديثة تركز على الفاعلية باعتبارها
قيمة من القيم التنظيمية .وتعرف عموما على أنها " :القدرة على تحقيق األهداف والتكيف مع
البيئة بصورة تضمن النمو والتطور واالستمرار" .وقد اهتم مالك بن نبي بفكرة الفاعلية اهتماما
كبيرا ،مبرزا أن تحقق الفاعلية في التاريخ الماضي والمستقبل المأمول هو نتاج معادلة اجتماعية-
ثقافية تدفع باإلنسان (إنسان الحضارة) أن يتحرك عبر التاريخ مولدا نتائج تعود بالنفع على الفرد
وعلى المجتمع .فقضية الفاعلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطق العملي ،الذي جعل منها محكا
للتمييز بين الصحة والصالحية (سليمان ملوكي ،2013 ،ص  ،(125فحتى تتمكن المجتمعات
اإلسالمية من الخروج من أزمة التنمية عليها تفعيل مبدأ الفاعلية ،التي تمكنها من التأقلم مع
المتغيرات الجديدة ،فتكون مرنة وسهلة التكيف مع كل جديد ،ويتجسد ذلك بشكل واضح من خالل
التطبيق العملي لها ،أي أن الفاعلية يظهر نفعها أكثر من خالل العمل والنشاط الفعلي ،الذي يمكن
من خالله قياس مدى صالحيتها.
وهو يرى أن أي مخطط نفكر فيه بأفكار اآلخرين ونحاول انجازه بوسائل غيرهم معرض للفشل
من الناحية العملية ،وعليه فهو يقـول بهذا الخصوص" :وعمليا يجب أن تسير النظرية االقتصادية
جنبا إلى جنب مع الظروف االجتماعية ،إذ ال أثر لهذه النظرية االقتصادية إال اتفقت مع تجربة
اجتماعية معينة ،ويقصد مالك بن نبي بالتجربة االجتماعية المعينة كل خصوصية حضارية ألي
أمة من األمم ،ويقدم الدليل على ذلك بما حصل الندونيسيا التي تعد من أغنى بالد هللا ،لكنها لم
تقدر على ا لخروج من أزمتها االقتصادية رغم أن واضع نظرية إقالعها االقتصادي كان أحد
أكبر االقتصاديين األلمان الذين قدموا عصارة خبرتهم االقتصادية أللمانيا بعد الحرب العالمية
األولى ،وهنا فإنه حسب مالك بن نبي فإن التجربة كانت ناجحة في ألمانيا لوجود مهندسها الدكتور
 ،Chakhtولكنها فاشلة ألن الدولة هي اندونيسيا والشعب غير الشعب األلماني (سليماني ملوكي،
 ،2013ص  ،) 125فمتى انعدمت العالقة بين أفكار البشر وواقعهم االجتماعي فقدت هذه األفكار
وظيفتها في التطبيق العملي ،ولم تعد فعالة .كما ويؤكد على أنه يجب علينا أن ننطلق في العمل
باالعتماد على قدراتنا الذاتية ،واإلمكانات المتاحة لنا ،إذ ليس من المقبول أن نستثمر ما نرغب
ونريده حتى بالوسائل التي هي في يد الغير .بل علينا أن نستثمر بالوسائل الموجودة في أيدينا (
صبرينة حديدان ،2019 ،ص  ،)37فعلى الرغم من فاعلية األفكار الغربية في بيئتها االجتماعية،
إال أن ذلك ال يعني صالحيتها في كل األحوال باختالف الزمان والمكان ،بل ينبغي على
المجتمعات المسلمة أن تصنع أفكارها بنفسها فهي أدرى بظروفها ،وحاجاتها ،وما يتناسب مع
خصوصيتها االجتماعية والثقافية ،كما أن العديد من التجارب أثبتت عدم صالحية األفكار بمجرد
تطبيقها في بيئة غير بيئتها ،وهذا ما ينبغي أخذه بعين االعتبار.
 -5العمل المشترك :لعل أبرز تجسيد لهذا المبدأ عند مالك بن نبي ،هو مناداته باتحاد إسالمي،
وحدة لها مبرراتها الجغرافية السياسية ،السيكولوجية والفنية ،التي هدفها توجيه العالم اإلسالمي
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وجهة تحقق التطور والتفوق .وهذا ما جسّده في كتابه" :فكرة كومنولث إسالمي" ولقد أقر مالك
بن نبي في هذا الكتاب بالذات ،أن مثل هذا المشروع ال يمكن إنجازه بطريقة فردية ،بل انطالقا
من تضافر جهود هيئات عديدة ..." ،فتحقيق هذا النوع ،ال يمكن أن يقوم به فرد منعزل ،ألنه من
مهام هيئة مشتركة من األخصائيين ،الذين يتقاسمون فيما بينهم المظاهر والقطاعات المختلفة لهذه
المهمة ،كل في دائرة اختصاصه .وعموما ،فمبدأ العمل المشترك كان واردا في معظم كتابات
مالك بن نبي مؤكدا بأن ":الفرد للمجموع ،والمجموع للفرد" و يرتبط العمل المشترك عنده بما
تحمله الجماعة من حركة إيجابية توجهها نحو تحقيق الغايات (صبرينة حديدان ،2019 ،ص
 .) 38إن موضوع التنمية في المجتمعات اإلسالمية ال يتطلب محاوالت فردية ،على الرغم من
أهمية الفرد في تحقيق التنمية ،لكن التنمية الشاملة التي تنشدها المجتمعات اإلسالمية تتطلب عمال
م شتركا ،وتكامال وظيفيا يتجسد فعليا من خالل تعويض النقص في األعضاء المشتركين ،وإذا
تحدثنا عن إتحاد إسالمي بين الدول المسلمة فهذا يعني أن يكون هناك تكامل في الجهود المبذولة
للخروج من أزمة التنمية ،وتكامل فيما بينها من خالل تعويض النقص ،فهناك من الدول التي
تمل ك ثروات طبيعية لكن ال تملك اليد العاملة ،وهناك من تملك اليد العاملة لكن ال يتوفر لديها
رأس المال لالستثمار واستغالل الموارد البشرية ،ففكرة وجود إتحاد إسالمي أو عربي يجعل من
الدول اإلسالمية قوة تعتمد على نفسها ،وتحقق اكتفاء ذاتيا ،يجعلها في غنى عن استهالك
واستيراد منتجات العالم الغربي.
وبالتالي على المجتمع اإلسالمي أن يأخذ بعين االعتبار ضرورة االستقالل الفكري عن الغير،
مع األخذ في الحسبان حدود اإلمكانيات الفردية لمواجهة الضرورات الداخلية والخارجية ،واألخذ
بالتجارب األخرى للمجتمعات ،فنحن ال نملك شروط االقتصاد التكاملي ،أي أن نستهلك ما ننتج
دون الحاجة إلى الغير ،كما هو الحال في أمريكا والصين وروسيا بدرجة أقل ،فمالك بن نبي يرى
أنه من الواجب تنظيم حياتنا االقتصادية ،على شروط تحقيق حلقة اقتصادية كاملة داخل حدودها،
التي يمكن تطبيقها في حدود الوطن الواحد صعب ،لكنه تنخفض الصعوبة كل ما تتسع رقعة
التطبيق (ميهوب العابد ،2012 ،ص  ،)150إال أن نشاط المجتمع المشترك ال يتكون في بساطة
من مجرد النشاطات الفردية ،حتى ولو كانت هذه األخيرة من نفس الجنس ،وحتى ولو كانت
متحدة كلها في نفس االتجاه ،إذ يجب أيضا تنظيمها في كنف النشاط اإلجمالي حسب مخطط
تنظيمي ،يتولى تحديد فعالية هذا النشاط (مالك بن نبي ،القضايا الكبرى ،2000 ،ص  ،)100إن
فكرة اإلتحاد اإلسالمي أو العربي ليست صعبة على المستوى النظري وال على المستوى
التطبيقي ،فقط هي تحتاج إلى تخطيط دقيق ،وتسيير فعال ،يضمن الصيرورة الجيدة ،والنجاح
المتوقع منها.
 -6بناء شبكة العالقات االجتماعية :يعد بناء شبكة العالقات االجتماعية أول عمل تاريخي يقوم
به المجتمع ،إذ أن ميالده مرهون باكتمال وتالحم هذه الشبكة داخل النسق االجتماعي في إطارها
االقتصادي والسياسي والثقافي .وتخضع فاعلية األفكار في أي مجتمع لشبكة العالقات
االجتماعية ،فكلما كانت أكثر متانة بين األفراد ،كان العمل فعاال ومؤثرا (ميهوب العابد،2012 ،
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

167

أزمة التنمية في العالم اإلسالمي-قراءة في فكر مالك بن نبي-

أ.الفتني صديقة

ص  ،) 151فالمجتمع عبارة عن بناء ينقسم إلى مجموعة من األنساق ،وهذه األخيرة مقسمة إلى
مجموعة من التقسيمات والتفرعات وصوال إلى الحاالت الفردية ،وبين كل أشكال هذه التفرعات
توجد العديد من العالقات الوظيفية المتشابكة مشكلة في النهاية ذلك الكل المتماسك الذي يعبر عن
وحدة المجتمع وترابطه.
وفي كتابه ميالد مجتمع ،أكد مالك بن نبي على أن األساس في بناء المجتمعات بطريقة سليمة هو
ذلك الذي أسماه ":شبكة العالقات االجتماعية" التي اعتبرها ضرورية جدا ألداء العمل المشترك،
إذ ربط متانة هذه الشبكة وسالمتها بفاعلية األداء ،وقدرته على التأثير" ،فكلما كانت شبكة
العالقات االجتماعية أوثق ،كان العمل فعاال ومؤثرا (صبرينة حديدان ،2019 ،ص  ،)38فينبغي
أن تسير هذه العالقات في إطار إيجابي ،أي وفق ما يخدم الصالح العام ،ويخدم المجتمع ،فالتنمية
هي في حاجة إلى هذا النوع من العالقات ،أوال ألنها ضرورة اجتماعية تفرضها الطبيعة
اإلنسانية ،ثانيا لكون الدول المتحضرة لم تحقق تطورها وتقدمها إال من خالل بناء قاعدة من
العالقات المتشابكة ،الخاضعة إلى التسيير المنظم والمدروس واإلستراتيجي ،بما يتالءم مع ما
تفرضه تحديات العصر والتغير المتسارع في كل مجاالت الحياة االجتماعية.
ويستنتج مالك بن نبي فاعلية النشاط المشترك بين األشخاص في المجتمع ،والعالقة بين هذه
الشبكة وبين المجتمع ،فإذا تطور مجتمع ما على أية صورة ،فإن هذا التطور مسجل كما وكيف
في شبكة عالقاته االجتماعية ،في صورة توتر أو ارتخاء في التوتر ،أو في تفكك الشبكة نهائيا
عند مرحلة أفول المجتمع (ميهوب العابد ،2012 ،ص  ،)151فتختزل فاعلية العالقات
االجتماعية فيما تنتجه على المستوى الكمي والكيفي في المجتمع ،وبناء على هذه النتائج يمكن
التنبؤ بما ستكون عليه التنمية في المجتمع ،أي أن العالقات على مستوى األفراد والمؤسسات
وفاعليتها تعتبر محددا ومعيارا لمدى سير المجتمع في طريق الصحيح للتنمية والتطور.
خاتمة
نخلص في نهاية هذا المقال إلى أن المفكر الجزائري وفيلسوف الحضارة مالك بن نبي قد قام
بتشريح مفصل لواقع أزمة التنمية للعالم اإلسالمي ،وفق مقاربة اجتماعية تناول فيها العوامل
الداخلية والخارجية المتسببة في تخلف المجتمعات اإلسالمية ،كما وقدم مالك بن نبي بناء على
تحليله ورؤيته لواقع األزمة التنموية في البلدان اإلسالمية جملة من المقترحات الفعالة ،والمناسبة
لواقع مشكالت التنمية من جهة والمناسبة لخصوصيات المجتمعات المسلمة من جهة أخرى.
إن إسهامات مالك بن في مجال الحضارة ومواجهة أزمة التنمية إلنجاز معترف به ،والداللة على
ذلك وجود الكثير من الدول المتقدمة التي سعت لتطبيق مقترحاته والسير على نهجه لتحقيق
التنمية أمثال دولتي ماليزيا وإيران .لكن رغم أن المجتمعات اإلسالمية والعربية بشكل خاص هي
األجدر بتطبيق مقترحاته ،إال أن هذا العالم الفذ وفيلسوف الحضارة لم ينال االهتمام والتقدير
الكافي في بالده وفي العالم اإلسالمي ،فكيف نرضى التخبط في أزمات التنمية ومشكالت
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الحضارة في عالمنا اإلسالمي بينما العالج بين أيدينا ،بل ونتهافت على النماذج التنموية الغربية
على الرغم من أن تجارب كثيرة قد أثبتت فشلها وعدم صالحيتها على مجتمعاتنا اإلسالمية.
ويمكن أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل كل ما تم طرحه في التالي:
 تتداخل العديد من العوامل االجتماعية في بروز أزمة التنمية في العالم اإلسالمي ،وهذه العواملبدورها تحتاج إلى جملة من الحلول لمواجهتها.
 إن أهم الحلول لمواجهة أزمة التنمية ينبغي أن تنطلق من خصوصية المجتمعات اإلسالمية،وواقعها االجتماعي ،بل وي عتبر القرآن الكريم والسنة النبوية نهجا حقيقيا ومصدرا ينبغي أن
نستقي منه كل الحلول ،ألن القرآن نهج للحياة ،وهذا ما نؤمن به كمجتمعات مسلمة.
 تسليط االهتمام على المورد البشري كعنصر مهم ال ينتهي نفعه على المستوى البعيد ،من خاللتكوينه معرفيا ،وتدريبه مهاريا على أن يكون على قدر من المسؤولية االجتماعية ،وعلى قدر من
اإلبداع والتميز حتى يستطيع رفع التحدي للخروج من األزمة التنموية.
 أن العجز والنقائص التي تعاني منها المجتمعات اإلسالمية تتطلب ضرورة التكتل والوحدة لسدثغرات النقص وتحقيق االكتفاء الذاتي من جهة ،والتسريع من وتيرة التنمية ومواجهة أزماتها من
جهة أخرى.
التوصيات :ومن خالل ما تقدم يمكن طرح بعض التوصيات في اآلتي:
 ضرورة أن تلتزم المجتمعات اإلسالمية بتشريع الدين اإلسالمي دون غيره في مواجهة مشكالتهااالجتماعية بشكل عام ،وفي تحقيق تنميتها بشكل خاص ،خاصة وأن أغلب مشكالتنا المعاصرة
ترتبط غالبا ببعدنا عن تعاليم الدين ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 ضرورة االستفادة من العلماء والمفكرين المسلمين الذين يقدمون نماذج فكرية يربطون فيها بيناألصالة والمعاصرة ،دون تغليب طرف عن اآلخر في مواجهة أزمة التنمية في المجتمعات
اإلسالمية.
 ضرورة التعريف بشخصية مالك بن نبي واالهتمام بأفكاره من خالل تنظيم ملتقيات علمية سواءعلى مستوى الجامعات أو غيرها من المؤسسات الرسمية األخرى.
 ضرورة تطبيق األفكار التنموية لمالك بن نبي ،وهذا ال يكون إال من خالل إرادة سياسية حقيقيةمن أصحاب القرار وأصحاب السلطة الدولية العليا.
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دور الحراك الشعبي في كسر القيود وتحرر اإلعالم في الجزائر
دراسة ميدانية على عينة من اإلعالميين الجزائريين
د.عـبيد طاوس ،جامعة  20أوت  1955سكيكدة– الجزائر-
"The role of the popular movement in breaking and
liberating the media in Algeria" A field studies on a sample
of Algerian media professionals
 Dr.ABID Taous, University of 20 August 1955 SKIKDAALGERIA

ملخص :حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية التقصي حول مساهمة الحراك الشعبي في الجزائر
في تحرر اإلعالم بكل أنواعه وكسر هاجس الخوف والتردد ،باعتبار أن المسيرات التي مألت
ربوع الوطن من الشرق إلى الغرب ،ومن الشمال إلى الجنوب عبر كل الواليات قد لقيت صدى
كبير من طرف الرأي العام ،مما أجبر السلطة على التنازل والرضوخ ألغلب المطالب الشعبية،
حيث يعد انسحاب الرئيس من الترشح لعهدة خامسة وتقديم استقالته في الثاني من أفريل 2019
أعلى مكاسب الحراك ،وقد تعرضت مختلف وسائل اإلعالم في بداية الحراك إلى ضغوطات من
طرف السلطة لتفادي تغطية األحداث والتظاهرات السلمية ،إال أن قوة الحراك الشعبي قد أمد
اإلعالميين الحماس والجرأة على كسر القيود والتحرر من الضغوطات التي تعترضهم ،ومحاولة
اغتنام الفرصة إلعادة تنظيم وإصالح قطاع اإلعالم.
من هذا المنطلق نسعى إلبراز الدور الذي لعبه الحراك الذي انطلق يوم  22فيفري  2019في
تحرر اإلعالم بعدما كانت حرية الصحافة مجرد حديث وشعارات تقال داخل القاعات ،وهذا في
محاولة لإلجابة على التساؤل المركزي الذي تمحور حول :هل ساهم الحراك الشعبي في كسر
القيود وتحرر اإلعالم في الجزائر؟ ،من خالل استعراض دراسة ميدانية تشمل بعض اإلعالميين
الذين تم اختيارهم بطريقة قصدية ،وهذا باالعتماد على منهج دراسة حالة واالستعانة بالمقابلة
والمالحظة كأداتين تتناسبان مع هذا النوع من الدراسات.
الكلمات المفتاحية :الحراك الشعبي ،اإلعالم ،حرية التعبير ،القيود.
Abstract: We tried, through this research paper to investigate the contribution
of the popular movement in Algeria, to the liberation of the media of all kinds
and break the obsession of fear and hesitation, considering that the marches
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that filled the homeland from east to west and from north to south across all
states were echoed by public opinion. This forced the authority to concede and
submit to most of the popular demands, as the president’s withdrawal from
running for a fifth term and submitting his resignation on April 2 nd, 2019 is the
highest gains of the movement.
The strength of the popular movement has provided media professionals with
enthusiasm and courage to break restrictions, and to be free from pressures
facing them, and to try to seize the opportunity to reorganize and reform the
media sector. From this standpoint, we seek to highlight the role played by
movement, which was launched on February 22nd? 2019, in the liberation of
the media after the freedom of the press was just talk and slogans being said in
the halls, and this is in an attempt to answer the central question that revolved
around: Did the popular movement contribute to breaking restrictions and
?liberating the media in Algeria
By reviewing a field study that includes some media professionals who have
been deliberated chosen, and this is based on the case study methodology and
the use of interview and observation as two tools suitable for this type of
studies.
Key words: popular movement, media, freedom of expression, restrictions.
مقدمة:
لقد انتشرت االحتجاجات في السنوات األخيرة عبر مختلف بروع الوطن ،حيث نرى كل يوم نزو
اآلالف من المواطنين إلى الشارع في مطالب تعلقت في مجملها على العموم بالجانب االجتماعي،
إال أن تظاهرات  22فيفري  2019لم تكن كذلك ،فألول مرة في تاريخ الجزائر يخرج الماليين من
المواطنين في كل الواليات يرفضون ترشح الرئيس "بوتفليقة" لعهدة خامسة كأول مطلب لهم،
وتواصلت المسيرات الحاشدة التي أراد النظام الفاسد التعتيم عليها من خالل ممارسة مختلف
الضغوطات على وسائل اإلعالم الخاصة والحكومية على حد سواء ومنعها من تغطية المظاهرات،
بل ومعاقبة كل قناة تقوم بتتبع األحداث كما حصل مع قناتي البالد والشروق ،وبعدما بدأ سقف
المطالب يرتفع رضخت السلطة لصوت الشعب خاصة بعد أن اكتشفت قيادة الجيش المؤامرة التي
تحاك ضده وضد الشعب ككل ،مما اضطر الرئيس لالنسحاب من الحياة السياسية بشكل نهائي،
وهنا بدأت وسائل اإلعالم تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالحراك الشعبي وتقوم بتغطية
المسيرات والمظاهرات على المباشر ،بل وتنتقد الجماعة التي كانت تحكم البالد ،فكانت الفرصة
مواتية بالنسبة لإلعالميين من أجل المطالبة بتغيير قانون اإلعالم وترقية ظروف ممارسة المهنة
وحماية الصحافيين من الضغوطات المسلطة عليهم من طرف بعض المسؤولين ،فصحيح أن
الحراك الشعبي كانت بدايته صعبة على اإلعالميين لكن اإلعالم بعد ذلك تحرر بشكل الفت
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لالنتباه ،وتلك هي أول الخطوات للتحرر ورفع القيود المفروضة على وسائل اإلعالم ،لذلك نحاول
من خالل الدراسة الحالية إبراز دور الحراك الشعبي في كسر القيود وتحرر اإلعالم في الجزائر
في دراسة ميدانية تقودنا إلى استجواب بعض اإلعالميين.
أوال :اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسة:
.1اإلشكالية:
لقد أفرزت انتفاضة الشعب الجزائري التي انطلقت يوم  22فيفري عبر كل الواليات تحوالت
وتغ يرات مست العديد من المستويات السياسية الثقافية واالجتماعية وغيرها ،...حيث سعى حراك
مختلف شرائح المجتمع إلى إحداث تغيرات جذرية على مستوى التفكير اإلنساني وهذا ما ألزم كل
الطبقات على مسايرته ومواكبته ،وكل هذا من أجل التوعية واإللهام بكل الحيثيات خاصة ما تعلق
منها بالسياقين السياسي واإلعالمي.
ومن أجل إيضاح الرؤية أكثر فقد اعتمد أفراد الحراك الشعبي على عدة استراتيجيات واليات
ساعدت ومكنت من نشر فكرة الخروج إلى الشارع بالماليين في مسيرات سلمية والتأكيد على
معاقبة المندسين والمشوشين ،وهذا ما ضمنته في وسائط الكترونية لتلقى مواقع التواصل
االجتماعي خاصة الفايسبوك نجاح وقبول كبير من طرف الرأي العام والشارع الجزائري ،وحيث
يبدو أن الحراك ضد الفساد قد حرك كل الشرائح من أول يوم ،إال أن وسائل اإلعالم الجزائرية لم
تنقل جل ما يحدث في الشارع الجزائري بكل التفاصيل طالما أنها األكثر تأثيرا على الرأي العام
من جهة ،ومن جهة أخرى من واجبها عدم التأخر على القيام بمهامها في تغطية أكبر حدث داخل
المجتمع وأعظم قضية تخص البالد واألفراد ،وبالرغم من أن الجزائر كغيرها من الدول تحتفل
باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة المصادف ليوم  3ماي من كل سنة ،إال أن وسائل اإلعالم
الخاصة والحكومية تعرضت لضغوطات من طرف السلطة الحاكمة،وتلقت أوامر لتفادي تغطية
تظاهرات الحراك  ،وبعد أن التحقت باالنتفاضة غالبية النخب المثقفة بما فيها الموالية للنظام
السياسي الفاسد والسائد في المجتمع الجزائري ،ومع تواصل الحراك الذي حقق من المكاسب
الكثيرة أولها توحيد الشعب بكل شرائحه ،تغيرت وجهة نظر أغلبية وسائل اإلعالم فأضحت تقر
وتندد بضرورة إحداث التغيير في المجتمع الجزائري.
من هذا المنطلق كان توجهنا من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الحراك الشعبي
ودوره في تحرر وسائل اإلعالم في فترة  ،2019فقمنا بصياغة التساؤل المركزي كالتالي.
كيف ساهم الحراك الشعبي في تحرر وسائل اإلعالم في الجزائر فترة 2019؟
ومنه تفرعت التساؤالت التالية:
هل ساهمت الوحدة الوطنية في مساندة اإلعالم للحراك الشعبي؟هل دفع استمرار الحراك واإلصرار على التغيير باإلعالميين إلى تغطية األحداث؟هل ساهم موقف الجيش من الحراك في اكتساب اإلعالم الجرأة وحرية التعبير؟.2الفرضيات :جاءت الفرضية العامة على الصيغة التالية":ساهم الحراك الشعبي في تحرر
وسائل اإلعالم في الجزائر فترة "2019
وقد انبثق عن هذه الفرضية العامة فرضيات جزئية ثالث تتمثل فيما يلي:
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ساهمت الوحدة الوطنية في مساندة اإلعالم للحراك الشعبي.دفع استمرار الحراك واإلصرار على التغيير باإلعالميين إلى تغطية األحداث.ساهم موقف الجيش من الحراك في اكتساب اإلعالم الجرأة وحرية التعبير..3أهمية الموضوع:
تكمن أهمية ال دراسة الراهنة في تناولها موضوع الحراك الشعبي ومدى قدرته في التأثير على
وسائل اإلعالم لتقديمها الدعم والمساندة في فترة  ،2019على اعتبار أننا عايشنا هذه الظاهرة عن
قرب وهذا ما يسهل علينا اإلحاطة بكل ما يدور حول الحراك.
.4أهداف الدراسة:
نحاول وصف وتحليل واقع الحراك الشعبي في المجتمع الجزائري والكشف عن مدى أهمية
الطرق االستراتيجيات المستعملة في الحراك لجذب اهتمام الرأي العام ،السيما الوقوف على أهم
األسباب والتداعيات التي حفزت وسائل اإلعالم الجزائرية على دعم الحراك الشعبي وكيف
أصبح مواكبا له ،والغاية هي تقديم إجابة حول التساؤل المركزي الذي يدور حول دور الحراك
في تحرر اإلعالم الجزائري ،وهذا من خالل معرفة مساهمة الوحدة الوطنية ولحمة الشعب في
مساندة اإلعالم للحراك الشعبي ،كذلك معرفة ما عالقة وقوف اإلعالميين على تغطية مختلف
األحداث نتيجة استمرار االنتفاضة واإلصرار الشعبي على التغيير ،ومعرفة مساهمة مساندة
الجيش للحراك في تحلي اإلعالم بالجرأة والتعبير بكل حرية وأريحية.
.5تحديد ومناقشة المفاهيم:
الحراك الشعبي :ال يزال مصطلح الحراك الشعبي يثير جدلية لبيرة من طرف الباحثين ،حيث
شهدت الدول العربية تنامي هذا المصطلح بشكل واسع ،ويسمى الثورة السياسية كذلك.
وقد عرف "محمد أبو منجل" الحراك أو الثورة على أنه االندفاع القوي والعنيف لقلب األوضاع
وتغييرها من السيئ إلى األحسن(أسامة محمد أبو منجل ،2013 ،ص .)13
أي أن الحراك الشعبي عبارة عن آلية تدعوا من خاللها إلى التغيير ،وقد أدركت المجتمعات
العربية مدى خطورة ما تراهن عليه مختلف الشرائح ،األمر الذي جعلها غير مقتنعة بمفهوم
االنقالب العسكري وأصبحت تؤمن بأهمية التغيير السلمي والخيار الديمقراطي.
أما إجرائيا فالحراك الشعبي هو تلك االنتفاضة التي قام بها الشعب الجزائري بمختلف شرائحه
احتجاجا على ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة ،ومحاولة إسقاط جميع رموز النظام الفاسد.
اإلعالم :عرف الباحث "فرهاد حسن عبد اللطيف" اإلعالم على أنه مجموعة من الوسائل التقنية
والمادية واإلخبارية والفنية والعلمية المؤدية لالتصال بالجماهير ،سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر ضمن إطار العمليات التعليمية ،التثقيفية واإلرشادية( فرهاد حسن عبد اللطيف،2016 ،
ص.)08
أما إجرائيا فقد أردنا الوقوف على أهم وسائل اإلعالم الجزائرية التقليدية ،المتمثلة في التلفزيون،
الجرائد واإلذاعة ،وهذا من أجل رصد معلومات حول موضوع البحث.
حرية التعبير :يقضي الميثاق التأسيسي لليونسكو على تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها ،وذلك
من خالل إبداء الرأي واألفكار بكل حرية بكل ما يتعلق بالكلمة والصورة ،وهذه الرسالة لقيت
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دعم كبير من قبل اإلعالم العالمي ،وبموجبه يؤكد تمتع األشخاص بحرية الرأي واإلدالء به،
وهذا يمثل كذلك حرية وسا ئل اإلعالم بشقيها التقليدي والرقمي في نشر وتوزيع المعلومات
واألخبار ،ويشمل أيضا حرية الصحافة(.اليونسكو ،2017 ،ص )18
أما إجرائيا فنشير إلى حرية التعبير بأنها كل شخص يملك الحرية في التعبير عن قناعاته وأفكاره
عبر وسائل اإلعالم ،وتقديمها للجمهور من دون مضايقات وال ضغوطات.
القيود :تباينت التعاريف التي تطرقت للمفهوم وتشير في معظمها إلى كل العناصر التي تحد أو
تنقص أو تعرقل عمل شيء ما)(Unesco, 2015, P37
والقيود اإلعالمية حسب "ويليام روث" ""William Ruthهي الضغوطات التي تؤثر على
مجرى دور وسائل اإلعالم في مراقبة مؤس سات الدولة بكل شفافية وحرية ومسؤولية اتجاه
المجتمع ،حيث تتحدد القيود في أنماط كثيرة ،مثل القيود المتعلقة بالجانب القانوني ،الثقافي،
االجتماعي...وغيرها ،وهذه القيود تقلل من لعمل المهني الذي يمارسه اإلعالم في التعامل مع
مختلف القضايا السياسية ،الثقافية ،االجتماعية...إلخ (جمال محمد عبد الحي ،2011 ،ص .)69
والتعريف اإلجرائي للقيود في هذه الدراسة هي مجموعة العراقيل والضغوطات الممارسة من
قبل أطراف معينة على اإلعالم لتنقص من حريته وتصعب من مزاولة المهنة أثناء تغطية
األحداث أو تقديم معلومات وأخبار دون تشويه أو تحريف.
.6الدراسات المشابهة
الدراسة األولى(:البداينة ذياب والحسن خولة ،2013 ،صص  )40-14دراسة الباحثة "ذياب
البداينة وخولة الحسن" ،بعنوان "الخصائص الشخصية االجتماعية واالقتصادية للمشاركين في
الحراك الشعبي في األردن وأثرها على مدركات انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية"
هدف البحث الكشف عن أثر الخصائص االجتماعية االقتصادية والسياسية في مدركات انتشار
الفساد في المؤسسات الحكومية ،وكذا معرفة تلك الخصائص للحراك الشعبي ،ومن أجل تحقيق ذلك
تم استخدام األدوات المتطورة الخاصة بمدركات الفساد والمعتمدة على المقاييس الدولية مثل فهرس
الفساد " "CPIمع االستعانة أيضا بتقنية االستمارة لجمع البيانات والمعلومات.
وأسفرت هذه الدراسة عن جملة من النتائج التي تؤكد وجود أثر للخصائص االجتماعية االقتصادية
والسياسية في مدركات الفساد في المؤسسات الحكومية ،وهذا في ضوء بعض المتغيرات التي
اعتمدت عليها الدراسة.
األهداف الوطنية :وفيها تركيز على محاربة ومحاكمة الفاسدين وتعديل التشريعات وسن قانونانتخاب يمثل كافة الشرائح والطبقات تمثيال نسبيا والسعي نحو اإلصالح الشامل.
 استقاللية الحراك :تمثلت بعدم وجود إطار موحد منظم للحركات الشعبية أو قيادة عليا تنسيقية معوجود تواصل واتصال بين المنتمين لهذه الحركات.
 االستمرارية :يتم االحتجاج والتظاهر كل يوم جمعة وأحيانا مظاهرات واعتصامات ليلية. النوعية :تم مالحظة أن هناك مشاركة للمتقاعدين العسكريين في الحركات الشعبية ضمن تيارالمتقاعدين العسكريين ألول مرة.
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 الوسائط االلكترونية :والمتمثلة في تقنية الفايسبوك والتويتر أين يتم التواصل والتفاعل بين أفرادالحراك والدعوة للقيام باالعتصام ،وزيادة االحتجاجات ورفع الشعارات عبر شبكات التواصل
االجتماعي.
 االستجابة الشرطية :إذ كان هناك دعم من طرف الشرطة والسهر على توفير األمن والسالمةللمحتجين.
 التنظيم :تم تقديم مبادرات شبابية داعية في تنفيذ حمالت محاربة الفساد والمطالبة باإلصالحواالحتجاج واالعتصام بطريقة حضارية وسلمية والشعارات كانت "الحملة األردنية للتغيير
حابيين" و"الحملة الوطنية األردنية للتغيير" و"الحملة الوطنية لمكافحة الفساد"
 االستجابة األمنية :برزت أساليب أمنية تقليدية في التعامل مع الحراك منها :شيطنة الحراك،والبحث عن مجموعات مضادة بعناوين وطنية مثل الوالء واالنتماء.
الدراسة الثانية(:براهيمي مريم ،2015 ،ص ص  )365-351دراسة "براهمي مريم" بعنوان
"تأثير أحد اث الحراك الشعبي العربي على السياسة األمريكية والصينية اتجاه دول شمال إفريقيا"،
حيث اتجهت الدراسة إلى الوقوف على أثر الحركات الشعبية التي عرفتها الدول العربية وتحديدا
تونس ،ليبيا ،مصر على مصالح القوى الكبرى في المنطقة خاصة كل من الواليات المتحدة
األمريكية ،االتحاد األوروبي ،روسيا والصين ،وهذه الدراسة أخذت بعين االعتبار أهم
االستراتيجيات والسياسات التي تستخدمها الواليات المتحدة األمريكية والصين حتى توقع بهذه
الدول لتكون محل تنافس كبير قصد تحقيق أكبر قدر من المصالح ،وبحكم أن منطقة شمال إفريقيا
عرفت حالة من ال إلستقرار في كافة المجاالت ومع سقوط األنظمة السياسية استوجب من الواليات
المتحدة والصين البحث عن قوى سياسية أخرى حتى تستطيع التعامل معها في ظل األوضاع
الجديدة التي شهدتها المنطقة ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج بناء على الدراسات المركزة
في هذا البحث الى أن الصين عرفت استراتيجيات فعالة األمر الذي جعلها محل اهتمام العديد من
البلدان الغربية ،وهذا في غضون إبرام اتفاقيات في جميع المستويات خاصة ما تعلق بالتفوق
االقتصادي ،وفي هذا الصدد اعتبرت الصين ان التفوق االقتصادي ال يكفي لبلوغ المصالح على
المدى البعيد والمت وسط ،وعليه يجب إعادة التفكير وتقييم سياساتها وتكييفها مع الظروف الدولية
الراهنة كاالهتمام بالشؤون السياسية ،العسكرية واألمنية للدول وهذا الشرط ضروري لالستمرار
والتعاون ،في حين لقيت سياسة الواليات المتحدة األمريكية انتقادا كبيرا كونها يطغى عليها طابع
السيطر ة والقوة ،أي فرض العسكر على دول شمال إفريقيا والساحل وهذا وفقا للدراسات التي
أكدت معاداة أمريكا من طرف العديد من المراكز ،لالعتماد المفرط على الشؤون األمنية
والعسكرية وهذا ما يدل على مدى قدرتها في فرض التدخل في الشؤون السياسية والثقافية لمختلف
الدول ،كل هذا جعل من الواليات المتحدة األمريكية تأخذ منحى جديد وهو إعادة التفكير في انتهاج
سياسة أخرى ،والتي تتمثل في االعتماد على القوة الناعمة لجذب اهتمام الشعوب لهذه المنطقة
باعتبار أن الحراك الشعبي الذي شهدته الدول العربية خاصة تونس ،ليبيا ،مصر نتج عن ذلك
القضاء عن النظام الفاسد الذي كان يدعم الواليات المتحدة األمريكية.
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الدراسة الثالثة(:عبادة نور الهدى وطبيب شريفة ،2019 ،ص ص  )242-231دراسة "نور
الهدى عيادة وطبيب شريفة" تحت عنوان "الحراك الشعبي العربي والوسائط االتصالية
واإلعالمية الجديدة :حدود العالقة "2019
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن حدود دور الوسائط االتصالية واإلعالمية من خالل التعرف
بداية على األوضاع في العالم العربي من قبل والظروف المهيأة له ،مع تحديد دور الوسائط ،حيث
توصلت الدراسة إلى استخالص نتائج عدة:
 هناك مساهمة كبيرة للوسائط الجديدة في إحداث الحراك الشعبي العربي أين تم إبراز دورها منخالل الدعوة للتغيير في جوانب عدة.
 كسر حاجز الخوف وإتاحة إمكانية التواصل بين المتظاهرين ،حيث أصبحت الساحاتاالفتراضية ساحات عمومية بديلة تنشط خارج النظام االجتماعي والسياسي الحقيقي الذي طالما منع
التظاهر والتجمعات بالقوة العسكرية وتحت ذريعة المصلحة الوطنية.
 كسر قبضة الدولة الخانقة التي طالما مارستها على وسائل اإلعالم المختلفة سواء الرسمية أوالغير رسمية ،فتحقق عبر هذه الوسائط تعميم األخبار وسرعة وصولها.
 خلق التفاعل والتضامن بين الشعوب. وضع أطر سياسية محددة وواضحة ،حيث كانت سابقا االحتجاجات والمظاهرات تبدو في كثيرمن األحيان بال هدف وتغلب عليها االنقسامات واالختالفات في الرؤى واألهداف وكيفية التحالف
وآلياتها ،مما سهل على السلطة الحاكمة إفشالها ،غير أنها أصبحت بفضل هذه الوسائط تعبر عن
مطالب الشعوب دون وساطة من جهة معينة ،أو حزب أو منظمة محلية أو دولية.
 ابتكار خطاب سياسي لمواجهة الخطاب الرسمي. الرد على اإلعالم الرسمي عن طريق تسجيالت الفيديو الملتقطة للهاتف النقال ،حيث أضاءت هذهالوسائط بعض القضايا التي عتم عليها اإلعالم الرسمي لعدة سنوات شملت انتهاكات لحقوق
اإلنسان ،ومضايقات على النشطاء والمدونين.
 القدرة على تنظيم االحتجاجات وتنسيق المواعيد زمنيا ومكانيا. أصبح بإمكان المواطن العربي عبر ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال تزويده بخياراتمتعددة ،إذ يتلقى المعلومات ويوزعها ،وبذلك فالسلطات العربية أصبحت رهينة التطورات
الت كنولوجية العالمية التي فرضت نفسها عليها بقوة.
التعقيب:
لقد تطرقت مجمل هذه الدراسات إلى موضوع الحراك الشعبي من زوايا مختلفة ،وقد أجم ع
الباحثون على السلمية التي تميز بها الحراك في األردن أو تونس ،واألمر نفسه بالنسبة للحراك
الشعبي في الجزائر ،وقد أفضى إلى نتا ئج إيجابية عموما ،حيث حصلت بعض التغييرات وأدخلت
بعض اإلصالحات على أصعدة متعددة ،كما اتفق الجميع على أن تكنولوجيا المعلومات قد لعبت
دورا كبيرا في تنظيم المسيرات وتزويد المتظاهرين باألخبار عن طريق تسجيل وتصوير األحداث
كما هي ثم نشرها عبر مختلف الشبكات اإللكترونية.
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ثانيا :اإلطار المنهجي للدراسة
.1حدود الدراسة :يعتبر تحديد مجاالت الدراسة خطوة منهجية هامةة فةي أي بحةث سوسةيولوجي،
وقد اتفق الباحثون والمختصون في البحوث االجتماعية على تحديد ثالثة مجاالت تتمثل في:
الحدود الجغرافية :هو المكان الذي تمت فيه هذه الدراسة بمعنى ذكر جميع األماكن أو المؤسسات
المعنية بهذه الدراسة وقد أجريةت هةذه الدراسةة ،وفةي هةذه الدراسةة لةم تقةم الباحثةة بزيةارة مباشةرة
لمواقع معينة بل قامت باالتصال بمجموعة من اإلعالميين عن طريق الفايسبوك.
الحدود البشرية :بالنظر إلى الخصوصية البيداغوجية للبحث وارتباطه بموضوع اإلعالم،
استلزم علينا تطبيق الدراسة على مجموعة من اإلعالميين.
الحدود الزمنية :المقصود به المدة الزمنية المستغرقة إلجراء الدراسة ،حيث تطلبت الدراسة
الميدانية مدة من الزمن تراوحت في حدود عشرين يوما وهذا خالل شهر سبتمبر .2019
.2المنهج :تفرض طبيعة الموضوع على الباحث اختيار منهج معين من أجل الوصول إلى نتائج
علمية موثوقة ،ونظرا لطبيعة موضوع دراستنا والذي يهدف إلى معرفة العالقة الموجود بين
الحراك الشعبي في الجزائر وتحرر اإلعالم ،تمت االستعانة بمنهج دراسة حالة ،ويعد هذا المنهج
من أكثر المناهج استعماال في العلوم االجتماعية ،ويسمح بتوفير البيانات والحقائق عن المشكلة
موضوع البحث.
.3العينة :تعبر عن نموذج يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصلي المعني بالبحث،
تمثله وتحمل صفاته المشتركة ،هذا الجانب أو الجزء يغني الباحث عن دراسة المجتمع ككل،
خاصة في حالة صع وبة أو استحالة دراسة كل أفراد المجتمع ،وقد وقع اختيارنا على عينة قصدية
تتكون من تسع ( )09إعالميين تم الوصول إليهم بواسطة عينة كرة الثلج.
حيث تعرف هذه العينة على أنها "نوع من العينات غير العشوائية لجمع المعلومات ،تستخدم لما
يتعذر على الباحث معرفة جمهور البح ث ،بحيث يكون عدد مفردات هذا الجمهور قليل أو صعب
الوصول إليه ،فيبحث عن فرد أو اثنين ،ثم بواسطة هذين الفردين يستطيع معرفة آخرين لتجانسهم
في الصفة المراد دراستها ،وبواسطة األفراد الجدد يمكن جمع آخرين وهكذا" (محمد در،2017 ،
ص .)315
.4أدوات جمع البيانات:
المقابلة :هي تلك التي يسعى فيها الباحث إلى التعريف بكل المواضيع التي يتوجب الحصول من
خاللها على إجابات المستجوب" ،كما تعرف المقابلة بأنها "الطريقة األساسية إلزالة أي غموض،
حيث تمكن من تحديد جوانب الموضوع األساسية للبحث"). (B. Gautier, 2003, P293
تم االستعانة بتق نية المقابلة لما تتوفر عليه من مرونة وتزيد من اهتمام وراحة لدى المستجوبة،
حيث بإمكانها سرد التفاصيل وسماع الكالم الذي ال يمكن إخراجه إال عن طريق المحاورة ،وكذا
يمكنه من التعبير عن كل األفكار العميقة ،وتجدر اإلشارة إلى أن المقابالت التي تمت عبارة عن
محادثات هاتفية عن طريق الفايسبوك.
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.5أساليب اإلحصاء والتحليل:
تتنوع األساليب والطرق التي يعتمد عليها الباحث في جمع وتحليل البيانات ،وفي ضوء النتائج
المتحصل عليها بغرض اإلجابة عن اإلشكالية العامة ومختلف التساؤالت بغية تحقيق الهدف
العام ،وقد اعتمدت الدراسة الراهنة على األسلوب الكيفي ،الذي يمثل قراءة كيفية للمعطيات
الكمية أو هي ترجمة األرقام المتحصل عليها إلى دالالت سوسيولوجية ،ثم ربطها باإلطار
النظري واإلجابة عن مختلف تساؤالت اإلشكالية البحثية بغرض استخالص النتائج.
ثالثا :الحراك الشعبي في الجزائر وعالقته بتحرر اإلعالم
.1الحراك الشعبي في الجزائر:
 1.1الظروف التي مهدت للحراك الشعبي
بعد أن اقتنع الشعب الجزائري بحتمية التغيير الجذري لنظام طال أمده ،انتظر الشارع اإلعالن
الرسمي لترشح الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" لعهدة خامسة بعدما كانت هنالك شكوك في عدم
ترشحه ،وقد وضعت القوة الغير دستورية التي تقود البالد حدا لتأويالت وتكهنات المحللين
السياسيين وحتى المواطنين ،وهذا يوم  10فيفري تاريخ اإلعالن الرسمي عن ترشح الرئيس
النتخابات أفريل  ، 2019وعلى غير العادة لم يلقى خبر ترشح "بوتفليقة" ترحيبا من غالبية
الشعب عبر كل أنحاء الوطن دون استثناء منطقة عن أخرى ،ففي مرحلة أولى حصلت مناوشات
نذكر منها ،تلك التي حصلت في بلدية خنشلة عندما أقدم المواطنون على نزع صورة الرئيس
الملصقة على واجهة البلدية(مظاهرات خنشلة ،فيفري .) 2019
كذلك المسيرة الحاشدة التي نظمها سكان خراطة يوم  16فيفري .2019
ويم كن وصف هذا الحراك الشعبي في الجزائر بأنه "تاريخي" ،فالمتتبع لسيرورة الفعل السياسي
في هذا البلد خالل الثالثين عاما ً الماضية ،يفهم عدد الحواجز التي تم كسرها ليصبح هذا الحراك
واقعاً ،كحاجز الخوف من السلطة ،إذ تتفق مختلف األدبيات التي حاولت أن تعالج موضوع نظام
الحكم في الجزائر على الصبغة العسكرية التي يتميز بها ،ليس منذ العشرية السوداء بل منذ
استرجاع السيادة الوطنية(إسماعيل قيرة وآخرون ،2002 ،ص.)169
وبعد ذلك وفي  22فيفري خرج الشعب بالماليين في مظاهرات ومسيرات هي األولى من نوعها
في بلد المليون ونصف المليون شهيد ضد النظام ورموزه ،هذه المسيرات التي قام بتأطيرها
وتبنيها الشعب وحده رافضا استغالل األحزاب والجمعيات الوضع لركوب هذا الحراك والتكلم
باسمه.
فاألزمة التي أثارها إعالن ترشح "بوتفليقة" لوالية خامسة بينت حجم الفساد السياسي الموجود
وأوقعت النظام في مأزق حقيقي ،زاد تأزم األوضاع تعدد الفاعلين داخل السلطة وصراع
األجنحة ،أو ما يعبر عنه بعصب النظام ومراكز القوى في دوائر النظام ،وفقدان العمليات
السياسية مصداقيتها بالرغم من اعتماد آليات االنتخابات كمصدر للشرعية الشعبية (محمد
السبيطلي ،2019 ،ص .)06
والحقيقة أن خروج الشعب بقوة إلى الشارع ليس رفض لشخص بوتفليقة ،بل أيقن الجميع أن من
يدير البالد ويسيرها إنما هي عصبة من االنتهازيين استغلوا مرض الرئيس لينهبوا ثروات البالد،
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فضال عن ذلك فقد تبين األمر منذ البداية من خالل عزل بعض الشخصيات المعروفة بالنزاهة،
وتداول مجموعة محدودة من األشخاص على السلطة ،فأغلب المسؤولين عمروا كثيرا في
السلطة ،فمثال "عمار غول" أحد عناصر النظام الفاسد تقلد عدة مسؤوليات في عهد بوتفليقة على
غرار وزير الصيد والموارد الصيدية ،وزير األشغال العمومية ،وزير النقل...إلخ ،أيضا "أحمد
أويحى" تقلد عدة مناصب أعالها رئي س الحكومة خمس مرات ،وهنا رأى الشعب بضرورة تغيير
هذا النظام الذي احتكر الحكم لسنوات طويلة دون أن يحقق نتائج مرضية خاصة على الصعيدين
االقتصادي واالجتماعي ،بل زادت معاناة الشعب وباتت األوضاع تسير من السيئ إلى األسوأ.
ال أحد يعي مستوى مشاعر القهر والحرمان التي تحركت تلقائيا فأدت إلى انتفاضة الماليين من
الجزائريين في يوم واحد ضد العهدة الخامسة ،كان يوم  22فيفري  2019الذي لبت فيه أغلب
الشرائح نداءات شبكات التواصل االجتماعي للخروج وكسر هاجس الخوف ،من خالل مسيرات
سلمية أيدتها فيما بعد قيادة الجيش وسهرت على تأمينها قوات حفظ األمن من الشرطة والدرك،
حتى تفوت الفرصة على كل حاقد للتغلغل داخل المسيرات وإخراجها عن طابعها السلمي ،لذلك
كانت المظاهرات واالعتصامات تنتهي قبل آذان المغرب ،أي قبل حلول الظالم.
 2.1أهم مطالب الحراك الشعبي
كان أول المطالب الشعبية عند انطالق المسيرات في  22فيفري هو تخلي بوتفليقة عن فكرة الترشح
لعهدة خامسة ،وقد أثار نبأ ترشحه بشكل رسمي حالة من الغليان الغير مسبوق في الشارع ،والسبب
الوضع الصحي الذي وصل إليه بوتفليقة ،إلى درجة أنه لم يلقي أي خطاب على الشعب منذ ،2013
ووسط عدة تساؤالت حول رئيس عزل نفسه عن الشعب وخصص كل أسفاره إلى الخارج من أجل
العالج ،وصار ينوب عنه بعض المسؤولين في المحافل الوطنية والدولية ،وفي غمرة األزمة
االقتصادية التي عصفت بالبالد نتيجة انهيار أسعار النفط سنة  2014وسياسة التقشف التي تأثر بها
المواطن دون المسؤول ،اجتمعت هذه العوامل من أجل وضع حد لتجاوزات كل شخص يختبئ وراء
الرئيس ،وإيجاد بديل عن السياسة العقيمة التي تتبعها السلطة.
وبعد تأكد الجميع من أن الحراك متواصل أعلن الرئيس سحب ترشحه من المعركة االنتخابية
وضرورة تأجيل االنتخابات واقترح الذهاب لمرحلة انتقالية من خاللها أسقط حكومة "أويحى" وعين
"نورالدين بدوي" رئيسا لحكومة لم يستطع تكوينها إال بعد عشرين يوما ،وعين"رمطان لعمامرة"
وزيرا للخارجية ونائبا للوزير األول ،كما استدعى "األخضر اإلبراهيمي" من أجل المساهمة في
الحوار مع جميع األطراف السياسية وممثلي الحراك ،إال أن الشعب رفض هذه الحكومة جملة
وتفصيال كما رفض اإلبراهيمي ،وقد تمكن الحراك من إسقاط لعمامرة وتخليه عن منصبه ،في وقت
بدأ بعض المسؤولين يحضرون للفرار من البالد على غرار "علي حداد" الذي قبض عليه عند
الحدود التونسية ،ورفعت الشعارات التي تدعوا الجيش إلى اتخاذ موقف اتجاه الحراك والمطالبة
بتفعيل المادتين  07و 08من الدستور،والتي تنص على أن السيادة للشعب ،وجاءت بعدها مباشرة
استقالة الرئيس رسميا يوم الثالثاء  02أفريل بعد خطاب قائد األركان "القايد صالح" على أن أي بيان
أو قرار يصدر من الجهات الغير دستورية التي سماها بالعصابة فهو مرفوض ،وحذر من المماطلة
ومحاولة إطالة عمر األزمة.
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

181

دو الحراك الشعبي في كسر القيود وتحرر اإلعالم في الجزائر دراسة ميدانية على عينة من

د.عبيد طاوس

وال بد من لفت االنتباه إلى أن الموقف الذي اتخذته قيادة األركان اتجاه الحراك كان نتيجة المؤامرة
الدنيئة التي أرادت العصابة أن تحيكها ضد المؤسسة العسكرية وضد الشعب الجزائري ككل ،وبدأت
سلسلة االعتقاالت والمحاكمات تمس بعض أفراد النظام الفاسد على رأسهم "السعيد بوتفليقة" شقيق
الرئيس و"محمد مدين" المدعو التوفيق رئيس جهاز المخابرات السابق" ،طرطاق بشير" رئيس
المخابرات ،أيضا "أحمد أويحى" رئيس الوزراء و"عبد المالك سالل " رئيس الوزراء السابق
وغيرهم.
.2اإلعالم في الجزائر:
 1.2أنواع وسائل اإلعالم:
التلفزيون :تتكون كلمة تلفزيون من جزئين ،أصلها يوناني " "téléوتعني عن بعد ،و""vision
وتعني الرؤية ،ليكون استخدام هذا المصطلح هو تسجيل الصورة والصوت في مكان معين ويتم
تحميلها في اللحظة نفسها إلى مكان آخر ،ويشار بالتلفزيون إلى الجهاز الذي يستقبل صورا حية
متحركة من مكان بعيد ليتم عرضها(وسام فاضل راضي ،2013 ،ص .)141
للتليفزيون أهمية خاصة بين وسائل اإلعالم الجماهيري ،حيث ينقل الكلمة والصورة المسموعة
والمرئية فضالً عن أنه يخاطب األميين والمتعلمين على اختالف مستوياتهم الطبقية والثقافية
والتعليمية ،ك ما يقدم للجماهير األخبار من أماكن وقوعها وفور وقوعها باستخدام األقمار الصناعية.
اإلذاعة(الراديو) :يعرفها "عبد الحافظ سالمة" بأنها االنتشار المنظم المقصود بواسطة المذياع لمواد
إخبارية ،يؤكد على أن المادة المذاعة تكون من نفس مجتمع اإلذاعة بمختلف النظم االجتماعية
والثقافية والدينية والنشرات اإلخبارية الخاصة بذلك المجتمع بحيث يكون هناك تأثير وتأثر بين أفراد
المجتمع والبرامج المذاعة ،والتي تبث في آن واحد وتلتقط من طرف المستمعين(.طه عبد العاطى
نجم ،2009 ،ص .)21
الصحف :لها أهمية كبيرة وتشغل حيزا كبيرا داخل المجتمع لسيطرتها وتنوع المعلومات التي تقدمها،
وهي عبارة عن مطبوعات ورقية يتم فيها كتابة األخبار والمعلومات حول مختلف المجاالت وكذا
التعليق عليها وشرحها ،وهذا بغرض نشرها وتقديمها للقراء من الجمهور(فضيل ليو ،2003 ،ص
.)48
تعمد الصحافة المكتوبة إلى نشر األخبار كل حسب أهميتها للتأثير على الجماهير ،حيث تجعل
الصفحة األولى لبعض األخبار التي تكتب بخط عريض وتشغل مساحة كبيرة في الصحيفة ،أو
الجريدة ،بينما تكتب األخبار التي تريد أن تحجبها على الجمهور في آخر الصحيفة بخط صغير
وتشغل مساحة ضيقة ،وهذا حتى ال تفقد الصحيفة مصداقيتها ،إذ أنها ال تكذب صراحة ،وهذا ما
يعرف في اإلعالم بنظرية ترتيب األولويات.
اإلعالم اإللكتروني :يعد مفهوما حديث النشأة لذلك تعددت التعاريف واختلفت بين الباحثين ،وهو يمثل
أحد النماذج اإلعالمية الجديدة التي تتيح بنشأة وتطوير وسائل االتصال اإللكتروني بشكل آلي أو
نصف آلي وهذا أثناء القيام بالعملية اإلعالمية ،من خالل استخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة الناتجة
عن اندماج تكنولوجيا االتصال والمعلومات كنواقل إعالمية غنية بإمكانياتها شكال ومضمونا ،ويشمل
اإلشارات والمعلومات والصور المتحركة(فتحي حسين عامر ،2018 ،ص .)109
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 2.2وظائف وسائل اإلعالم:
لإلعالم أهمية كبيرة في المجتمع تتجلى من خالل الدور الذي يؤديه كالتأثير على األفكار ومختلف
أساليب الحياة ،حيث أن وسائل اإلعالم تعتبر مؤسسات اجتماعية تقوم بوظائف متعددة أهمها:
التسلية :من خالل عرضها لبرامج كاألفالم ،الرسوم متحركة على التلفزيون ،حصص ترفيهية علىاإلذاعة ،بعض األلعاب كالكلمات المتقاطعة على الجرائد والصحف.
نقل األخبار والمعلومات :تنقل مختلف وسائل اإلعالم األخبار التي تحدث على الصعيدين العالمي أوالوطني ،وتخص جميع المجاالت السياسية ،الدينية ،االجتماعية ،الثقافية ،االقتصادية.
التعليم والتدعيم :غالبا ما يتعلم األفراد الكثير من القيم والعادات ،السلوك والمعاملة من وسائلاإلعالم أكثر من المدرسة ،مثل اللباس ،أسلوب الحياة...إلخ ،كما تقوم هذه الوسائل بدعم وتقوية سلوك
األفراد ،وتعمل على تغيير بعض اآلراء السلبية ومحاولة إقناع الجمهور (علي عبد الفتاح كنعان،
 ،2014ص .)105
تقدم وسائل اإلعالم للجمهور صورة عن األحداث الحاصلة وتساعدهم على فهم ما يدور من حولهم،وغالبا ما يكون لها التأثير على الجمهور ،كما أنها تخفف من حاالت االضطراب والتوترات التي
تصيب األفراد(حارث دوهان وعطا هلل الرمحين ،2017 ،ص.)161
أي أن الوظائف التي تقدمها وسائل اإلعالم تتمثل أساسا في وظائف إعالمية إخبارية ،وكذلك دعائية
وتربوية تعليمية.
 .2بعض الشهادات حول تحرر اإلعالم الجزائري في ظل الحراك الشعبي
سنحاول من خالل هذه النقطة أن نستعرض بعض الشهادات إلعالميين حول تحرر اإلعالم من عدمه
في ظل الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ  22فيفري  ،2019ومنها شهادة مجموعة من
اإلعالميين خالل استضافتهم يوم الخميس  02ماي  2019في برنامج خاص على القناة اإلذاعية
األولى يتناول رهانات اإلعالم الجزائري في خضم الحراك الشعبي الجزائري ،ومدى مساهمة هذا
األخير في رفع سقف حرية التعبير لدى الصحفي بالجزائر "الذي تخلى عن مهنة حارس البوابة إلى
قائد رأي عام من خالل التزامه بأخالقيات المهنة واالحترافية في تناول ما يحدث في الجزائر بعد
 22فيفري").(radio Algérie, 2019
واتفق معظم المتحدثين على أن المتظاهرين الذين طالبوا الرئيس بوتفليقة للعدول عن ترشحه لعهدة
خامسة قد حررت كل قاعات التحرير".
ويرى األستاذ "عمار عبد الرحمان" أن الحراك ساهم مساهمة فعالة في رفع القيود على
اإلعالمي حتى تحول الصحفي الجزائري إلى رقم هام في المعادلة الشعبية للمرور السلس للجمهورية
الثاني ة معتقدا أن "هناك تحررا من القيود ليس بالمفهوم العام ولكن الرفع بها إلى سقف عال جدا"،
ومن جانبه أكد اإلعالمي سيد "أحمد روينة" أنه لوال هذا الحراك لما تمكن إعالميو القنوات
العمومية من تغطية مثول عدة أسماء من المسؤولين السابقين أمام قاضي التحقيق ولو ال الحراك لما
تم استضافة معارضين في التلفزيون العمومي "كسفيان جياللي" على سبيل المثال"
ودعا األستاذ "عمار عبد الرحمان" اإلعالميين إلى أن يسايروا الفترة الحالية بأكثر منطقية وأكثر
جدية بعيدا عن تسريب المغالطات وقال "يجب أن تفتح البالطوهات لكن ليس ألي كان حتى ال نروج
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لثقافة اليأس أو ثقافات أخرى فاإلشاعة والتضليل أصبحا موجودين في وسائل اإلعالم الجزائرية من
أجل خدمة بعض األجندات".
كما أقر العديد من الصحفيين لصحيفة الموعد اليومي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ،على أن
الحراك أحدث تطورا في الصحافة ،حيث ساهم في تحرير األقالم وحرية التعبير ،مقارنة بما كانت
عليه األوضاع خالل الفترة السابقة ،على غرار "كمال عمارني" صحفي مختص في الشأن السياسي
بجريدة " "le soir d’Algérieالناطقة بالفرنسية،الذي أكد على أن الصحافة عانت كثيرا خالل
سنوات العشرية السوداء ،التي عاشتها الجزائر ما أدى إلى مقتل  107صحفي ،بداية "بالطاهر
جاووت " ،إضافة إلى مدير التلفزيون الجزائري ،أما فيما يتعلق بتأثير الحراك الذي انطلق منذ 22
فيفري الماضي المطالب بالتغيير وتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على أسس الحرية فقدأكد أنه كان
إيجابيا وحررها نوعا ما لكون الصحافة ال تستطيع أن تكون خارج التطورات الحاصلة ،ورفعت
المراقبة الممارسة على التحرير مقارنة بالسابق ،بالمقابل ظهرت منابر أخرى وبقوة تدعم طرفا على
حساب طرف آخر ،لتحقيق مصالحها الشخصية وظهر ذلك للعيان جليا(نادية حدار ،2019 ،ص
.)17
وكشف بعض اإلعالميين من قناة "دزاير تي في" أن من حرر اإلعالم في كل قاعات التحرير ليس
الحراك فحسب بل تلك البرقية التي صدرت عن وكالة األنباء الجزائرية التي قالت مباشرة إن
المتظاهرين يطالبون رئيس الجمهورية بالعدول عن الترشح للعهدة الخامسة في وقت كنا نكتب
فيه أنهم خرجوا من أجل التغيير السياسي "فإذا اعتبرنا أن الحراك لم يحرر اإلعالم فهذا جحود
وإن لم نقل إن نضال اإلعالميين لم يحرر اإلعالم فهو جحود أيضا" ،وأكد أن مالك القناة الخاصة
التي يعمل فيها اجتمع مع اإلعالميين في أول أيام الحراك وقال لهم "أنتم صحفيون تحملوا المسؤولية
ال تنقلوا إال ما تقوله العدالة وال تذكروا األشخاص بأسمائهم".
وفي السياق ذاته ،تقول "حورية عياري" صحفية بقناة الشروق إن القفزة التي عرفها المجتمع من
خالل هذا الحراك الذي يدخل شهره الثالث ،صاحبه تغير على مستوى قطاع اإلعالم ،لذا أعتقد أنه
يجب إعادة النظر في القوانين المسيّرة للقطاع ،وركزت الصحفية على إشكالية اإلشهار ،الذي وصفته
بالنعمة التي تحولت إلى نقمة وأداة من أدوات تكبيل القطاع.
وفي ذات السياق يضيف "أمين بلعمري" صحفي بجريدة الشعب واصفا العالقة بين الحراك وحرية
اإلعالم بالقول" :أتصور أنه واآلن أن اإلعالم قد تحرر بما يتفق مع الترسانة القانونية الموجودة،
والمالحظ اليوم من انفتاح إعالمي السيما اإلعالم العمومي الذي أصبح فضاء مفتوحا على النقاشات
واآلراء الحرة التي كانت مغيبة لسنوات ،وعلى خالف ذلك أصبحت هذه القنوات مفتوحة على الرأي
والرأي اآلخر تتم بكل مسئولية").(radio Algérie, 2019
من جهتها "فتيحة قردوف" صحافية من جريدة "صوت اآلخر" قالت بأن الحراك حرر الذي باشره
الجزائريون في  22فيفري الماضي حتى الصحافة بجميع أشكالها ،بعدما كان الحديث في العديد من
القنوات والصحف عن النظام ممنوعا ،في حين تغير الوضع نوعا ما بعد الحراك ،أين أصبح الحديث
عن بعض أطراف النظام بمصطلح "العصابة" ودون أية ضغوطات أو تحفظات ،كما يتطرق
الصحفي إلى أمور كان الخوض فيها سابقا ممنوعا عن الكثيرين ،وبهذا تحرر القلم الصحفي حتى
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أصبحنا نشاهد مقدمات وأخبار تتطرق للمواضيع واألشخاص بنوع من الحرية(نادية حدار،2019 ،
ص .)17
وقد رأينا الكثير من اإلعالميين على القنوات الفضائية من خالل وقوفهم على المنابر والتحدث عن
تحرر اإلعالم الجزائري بفعل الحراك.
ولكن في الجهة المقابلة تقف فئة أخرى ال تعتقد بأن الحراك قد حرر اإلعالم بشكل كبير ،ولكن
تحولت بعض الصحف إلى مناشير تحريضية على الرغم من سلمية الثورة الشعبية ،واصطفت بعض
المؤسسات اإلعالمية وراء الجهة التي تعتقد أنها كسبت المعركة بعيدا عن أخالقيات الممارسة
اإلعالمية.
في الصدد أكد "إبراهيم قار علي" عمدت الكثير من المؤسسات اإلعالمية في الجزائر منذ بداية
الحراك الشعبي إلى سياسة التعتيم في الصباح ثم التشويه في المساء ،لتركب الموجة في صباح اليوم
الموالي وبالطبع فقد كان يتم ذلك عن طريق التعليمات على الرغم من التشدق باالستقاللية
واالحترافية ،ويرى أن المؤسسات اإلعالمية التي سارعت للدفاع عن الجيش بعد استقالة بوتفليقة،
هي نفسها التي كانت تدافع عن الرئيس ومحيطه ،ويتابع إن الصحافة الجزائرية ال تمتلك خطا افتتاحيا
وإنما خطا هاتفيا تتلقى من خالله األوامر والتعليمات ...صحافة بدون مواقف ،وتقف مع الواقف،
ويؤكد بأن اإلعالم الجزائري في حاجة إلى نفضه وإلى حراك يسمح بنفض ما وصفه بالذباب السمعي
البصري والورقي من الجرائد والقنوات ،ويحرر الساحة اإلعالمية من مغتصبي الصحافة .
)(alqabas, 2019
كما أكد لنا اإلعالمي "الصادق أمين" من خالل محادثتنا معه باعتباره أحد أفراد العينة التي تمت
دراستها بأن الحراك غير من المشهد اإلعالمي في الجزائر ،ولكن ليس بالصورة التي نقر فيها
بوجود حرية إعالمية  ،والجزائر ليست وحدها في هذا ،بل جميع الدول تعاني من آفة التعتيم على
األحداث وتضليلها ،وأضاف بأن إعطاء الترخيص للقنوات الجزائرية إنما للرد على بعض
المعارضين ،ممن اتخذوا منابر في القنوات خارج الوطن على غرار "المغاربية" ،لذلك لم يحن
الوقت ألن نؤكد على أن اإلعالم الجزائري قد تحرر.
رابعا:عرض وتحليل البيانات ومناقشة النتائج
.1ف ي ضوء الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:تم تقديم وعرض النتائج المتعلقة بالخصائص
الديموغرافية للعينة في الجدول رقم ،1حيث جاءت النتائج كما يلي:
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جدول رقم  :01يوضح الخصائص الديمغرافية للعينة
الحالة العائلية
متزوج ()07
%77.77
أعزب ()01
%11.11
مطلق ()01
%11.11
المجموع
()09

المستوى التعليمي

الجنس

 %50من أفراد
العينة من جنس
الذكور مقابل %50
من جنس اإلناث

األقدمية في المهنة
السن
 %11.11لديهم أقدمية
 %88.88من أفراد العينة
بين  10-05سنة،
 %11.11من أفراد
العينة تقل أعمارهن عن و %22.22لديهم أقدمية لديهم المستوى الجامعي،
مقابل  %11.11لديهم
بين  15-10سنة،
 30سنة%22.22 ،
و %33.33لديهم أقدمية المستوى الثانوي ولديه
تنحصر أعمارهن بين
شهادة في الصحافة من أحد
بين  20-15سنة،
 40-30سنة،
و %44.44تنحصر بين  %33.33لديهم أقدمية المراكز الخاصة
أكثر من  20سنة
 50-40سنة ،وأخيرا
 %22.22يفوق  50سنة

المصدر :من إعداد الباحثة بناء على المعطيات

.2في ضوء فرضيات الدراسة
 1.2الفرضية األولى :التي مفادها "ساهمت الوحدة الوطنية في مساندة اإلعالم للحراك الشعبي"
من خالل النتائج تم التوصل إلى أن أغلب المبحوثين يؤكدون على أن المشاهد الرائعة التي رسمها
المتظاهرون خالل المسيرات أيقظت فيهم روح اإلحساس باالنتماء للوطن وحركت فيهم مشاعر
الغيرة على مصالح البالد ،وكان ذلك بنسبة  %55.55ممن أقروا بأن الصورة التي شاهدوها أثرت
فيهم كثيرا ،مما دفع بهم إلى الخروج إلى الشارع جنبا إلى جنب مع الشعب ،ومنهم من أطلق نداءات
عبر مواقع التواصل االجتماعي من أجل خروج كل الطبقات والشرائح ضد العهدة الخامسة وضد
النظام ككل ،من جهته أحد الصحافيين أكد على أنه لم يكن يعتقد أن يكون التضامن والتآزر بين
المواطنين بهذه القوة والعزيمة ،في حين أقرت إحدى اإلعالميات بأن الشعارات التي كانت تدعوا
للوحدة الوطنية قد أثرت فيها كثيرا ،فبعدما كان التعامل بالجهوية والحزبية وغيرها من الشعارات
التي تدعوا إلى التفرقة هي السائدة ،أصبح التغني بالشعارات التي تدعوا إلى الوحدة مثل "قوتنا في
وحدتنا" "كلنا خاوة" وغيرها.
كذلك صرح أحد اإلعالميين أنه انبهر بالتنظيم الجيد لمسيرات مليونية خاصيتها األساسية هي
السلمية ،حيث بقيت كذلك رغم بعض االستفزازات ،ويضيف قائال لذلك يجب أن نفرح ونفتخر
بانتمائنا للوطن ولفخامة هذا الشعب ،وقد أدرك بعض اإلعالميين أنه من غير المعقول أن تصمد أي
سلطة أمام وحدة الشعب.
صحي ح أن اإلعالم الجزائري قد عاش وضعا صعبا في أول أيام االنتفاضة الشعبية ضد ترشح
بوتفليقة لعهدة خامسة تحت شعار االستمرارية في اإلصالحات ،إال أنها بالنسبة للشعب هي
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استمرارية لنهب المال العام من طرف مافيا تغطت تحت جناحي الرئيس ،فليس من المفاجئة أن
يتعامل اإلعالم الجزائري ببرودة تامة مع غليان الشارع الجزائري ،وليس من الغريب أن تتجاهل
وسائل اإلعالم الجزائرية تغطية الحدث العظيم في ظل سلطة مارست كل أنواع القمع وتحاول
باستمرار التعتيم على األحداث الحاصلة ،ولكن األمر المفاجئ هو خروج بعض اإلعالميين
الجزائريين على غير ال عادة من أجل تغطية المظاهرات ونقل األحداث كما هي للرأي العام العربي
والغربي ،وهذا في مغامرة محفوفة بالمخاطر ،وهذا ما حصل بالفعل لقناتي "الشروق" و"البالد"،
حيث تمت معاقبتها ومنعهما من اإلشهار وتقليص طباعة جريدة الشروق...إلخ ،من العقوبات التي
فرضتها السلطة في مواجهة مختلف وسائل اإلعالم التي واكبت الحراك.
ومن ناحية أخرى أدلى أغلب أفراد العينة على أن استياء الشارع من اإلعالم في الجزائر قد حز في
أنفسهم وأيقظ ضمائرهم ،مما دفع بهم في أول األمر إلى التغريد عبر مواقع التواصل االجتماعي
ومناصرة االنتفاضة الشعبية وك ذا المشاركة في المسيرات ،حيث أكد العديد منهم على أنهم فكروا
في االستقالة من المهنة في حالة تعنت السلطة ومحاوالتها التضييق عليهم.
نعتقد بأن الجميع يتذكر يوم الخميس  28فيفري  2019عندما خرج المئات من اإلعالميين
والصحافيين في وقفة احتجاجية سلمية دامت ثالث ساعات ،وهذا بساحة حرية الصحافة على ما
أسموه بالقمع الذي تفرضه السلطة على اإلعالميين والصحافيين ،حيث طالبوا بضرورة احترام
قواعد الحياد والكف عن التضييق عن حرية التعبير ،وهتفوا بشعار "الجزائر حرة ديمقراطية" إال
أن الشرطة استعملت القوة لفك االعتصام وقامت باعتقال العشرات منهم بطريقة تتناقض مع
تصريحات المسؤولين الذين أقروا بأن التظاهر السلمي حق دستوري.
 2.2الفرضية الثانية :التي مفادها "دفع استمرار الحراك واإلصرار على التغيير باإلعالميين إلى
تغطية األحداث"
كذلك توصلت النتائج التي أدلى بها المبحوثين على أن الضغط الذي فرضه الشارع ساهم كثيرا في
كسر هاجس الخوف لديهم ولدى أغلب اإلعالميين ،حيث أدت استمرارية الحراك وتوسع دائرة
االحتجاجات بشكل تم التأكد من خالله على أن الشعب مصر في مواصلة االنتفاضة ضد العهدة
الخامسة والمطالبة بضرورة التغيير الجذري ،وكانت نسبة  %88.88ممن أكدوا على أن اإلعالم
الجزائري بادر إلى تغطية األحداث وتتبعها عن قرب نتيجة تواصل المسيرات وعدم قدرة السلطة
على خرق الصفوف وكسر عزيمة المتظاهرين ،والواضح أن هذا النظام بدأ يتساقط أمام قوة
الشعب ،فقد تحاشت القنوات الحكومية نقل المسيرات التي عمت مدن البالد بأسرها في النشرات
الرئيسية ،وكذلك بعض القنوات الخاصة المحسوبة على رموز النظام الفاسد مثل قناة "النهار" ،وقد
واجه اإلعالم الجزائري انتقادات حادة من قبل الشارع خاصة السياسيين منهم بسبب تجاهل غالبية
الصحف والقنوات االنتفاضة التي انطلقت يوم  22فيفري ،كذلك تعمد وسائل أخرى محاولة اختزال
مطالب الشارع برفض ترشح الرئيس ،إال أن استمرار خروج كل الشرائح إلى الشارع قوى
الحراك وأربك اإلعالم كمؤسسة وليس كأشخاص ،مما شجع بعض القنوات التراجع عن فكرة
تجاهل الحراك وبادرت بتغطية األحداث.
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كما أرجع بعض المبحوثين مبادرة اإلعالم إلى تغطية األحداث والنزول إلى الشارع من أجل
تصوير ونقل مختلف التطورات الحاصلة على الساحة ،إلى كون االنتفاضة انتقلت إلى بعض
المؤسسات الحساسة كمؤسسة سوناطراك ،القضاء والمحامين ،التعليم العالي...إلخ ،إذ من غير
الممكن أن تبقى المؤسسة اإلعالمية مكتوفة األيدي تؤدي دور المتفرج أو تسير ضد التيار ،ومع
تواصل الحراك غيرت بعض وسائل اإلعالم الموالية للنظام تعاملها مع المسيرات لتمسك العصا
من الوسط ،ومن ثم مساندتها بشكل قطعي للمتظاهرين.
كذلك عبر بعض أفراد العينة أن الوقفات المتواصلة الجريئة والشجاعة الكبيرة التي أظهرتها
مختلف الشرائح كان له تأثير على انضمام اإلعالم للحراك وانحيازه له ،إذ أنه في عز المسيرات
المتتالية بدأت حركات احتجاجية واعتصام اإلعالميين داخل التلفزيون واإلذاعة وكذا وكالة األنباء
الجزائرية ،حيث أيقن اإلعالم أن انتفاضة الشعب إنما هي محاولة استرجاع الفضاء العام وانتزاعه
من أيدي السلطة الفاسدة ،وقد تغلب اإلعالم االفتراضي عبر شبكات التواصل االجتماعي في
مقدمتها الفيسبوك على جميع القنوات الموالية للنظام حكومية كانت أو خاصة ،لذلك اعتمد
المتظاهرون على نقل األحداث عن طريق هذه الشبكات مستغنين عن اإلعالم الرسمي ،فانتقل
المواطن من مجرد متلق للخبر إلى مواطن صحفي يصنع الحدث ،يعلق ويناقش ثم يرسل األخبار
من مصدرها ،وهذا ما حصل عندما بدأت الدعوات باإلضراب الذي شمل جميع المرافق لمدة ثالثة
أيام عبر مختلف الواليات.
وقد أكد لنا بعض اإلعالميين أن استغالل المحتجين لشبكات التواصل االجتماعي كأرضية خصبة
لخلق إعالم بديل عن اإلعالم الرسمي أو اإلعالم التقليدي قد وجد رواجا واستحسانا عند كل الفئات،
بل حتى اإلعالميين أنفسهم مما دفع بهم إلى البحث عن منصة داخل الحراك وإسماع أصواتهم.
 3.2الفرضية الثالثة:التي مفادها "ساهم موقف الجيش من الحراك في اكتساب اإلعالم الجرأة
وحرية التعبير"
أما بالنسبة عن المواقف التي اتخذها الجيش إزاء المسيرات فقد عبر أغلب المبحوثين أن إعالن قائد
األركان وقوف المؤسسة العسكرية إلى جانب الحراك قد غير المعادلة ورجح الكفة ،مما دفع
بمعارضي الحراك إلى تغيير الوجهة والمطالبة بااللتفاف وراء مطالب الشعب ،ولم يقتصر هذا
التحول على اإلعالم فحسب بل تعدى إلى أحزاب المواالة والشخصيات المحسوبة على الرئيس
بوتفليقة ،ومن جهة أخرى أكد المبحوثون أن موقف الجيش في حماية الحراك السلمي والدفاع عن
مطالبه الشرعية أعطى أريحية كبيرة لدى اإلعالميين ،وجرأة ليست فقط في نقل األحداث بل
الحرية في التعبير والحوار ،وقد كانت نسبة  %88.88ممن أقر بذلك.
ويضيف أحد المبحوثين أن خطاب قائد األركان ووصفه للقوى الغير دستورية بالعصابة قد أعطى
نفسا جديدا لكافة الشعب الجزائري بما فيهم اإلعالميين ،فكانت نقطة تحول بالنسبة لإلعالم الذي
ظل خائفا طيلة عقود من الزمن ،كما أقر بأن اإلعالم ظل بعيدا عن ساحة الحراك يلعب دور
المتفرج في البداية ،ثم ما لبث أن كسر القيود التي فرضتها السلطة عليه مباشرة بعد اصطفاف
الجيش إلى جانب الحراك ومغازلته للشعب،وهنا يجب أن نتذكر سلسلة الخطابات التي ألقاها قائد
األركان من مناطق عدة ،تزامنا مع الزيارات التي كان يقوم بها إلى النواحي العسكرية مند انطالق
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االحتجاجات ،حيث تباينت لهجتها بين الوقوف على الحياد وعدم التدخل في السياسة ،إلى انتهاج
لغة التهديد والوعيد ،ثم االصطفاف إلى جانب الحراك ومساندة المطالب الشرعية للشعب بما يكفله
الدستور ،وهنا نشير إلى أن المؤسسة العسكرية خشيت هي األخرى التصدع واالنقسام لذلك وقفت
في أول األمر خارج خط األزمة ولم تغامر بمساندة جهة دون األخرى ،تعبيرا على أنها تعمل وفقا
لمهامها بعيدا عن الساحة السياسية ،بل تسهر على تحقيق األمن واالستقرار داخل البالد ،ولكن
زادت نبرة قائد األركان بعد ذلك من خالل خطاباته ،حيث أكد على أن أمن البالد خط أحمر ال
يمكن تجاوزه ،ثم عاد لمغازلة الحراك مرة أخرى لما أيقن أن االنتفاضة متواصلة ضد النظام ،حيث
تحدث عن تناغم وتقاطع مصالح الشعب مع مصالح الجيش ،وأن رؤى الجيش هي نفسها رؤى
الشعب ،وبعد المؤامرة الدنيئة التي قام بها شقيق الرئيس مع بعض الشخصيات لضرب المؤسسة
العسكرية وضرب الحراك انحازت المؤسسة العسكرية إلى زاوية الحراك دون التدخل المباشر،
وعرف هذا الموقف من خالل خطابات "القايد صالح" التي ألقاها كطلب تفعيل الماد  102من
الدستور ،وكذلك من خالل المقاالت التي أصبحت تنشرها مجلة الجيش.
لذلك يمكن اعتبار أن وقوف الجيش وانحيازه إلى الحراك قد ساهم في خروج بعض وسائل اإلعالم
عن صمتها وتجاهلها للحراك ،وأعطى للصحافيين واإلعالميين الجرأة على انتقاد السلطة والتحدث
ب كل أريحية عن األوضاع وقضايا الفساد التي كانت في عهد بوتفليقة.
وعلى هذا األساس يتأكد صحة وصدق الفرضيات الثالث.
النتيجة العامة:
بناء على عرض وتفسير البيانات ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء خصائص العينة
وفي ضوء الفرضيات الثالث ،تم التحقق من صحة الفرضيات الفرعية لذلك يمكن إثبات الفرضية
الرئيسية التي مفادها "ساهم الحراك الشعبي في تحرر وسائل اإلعالم في الجزائر" ،وبذلك تمت
اإلجابة على التساؤل المركزي الذي مفاده "هل ساهم الحراك الشعبي في تحرر وسائل اإلعالم في
الجزائر؟" ويمكن القول بأن االنتفاضة الشعبية في الجزائر التي أبهرت العالم بمواقف أقل ما يقال
عنها أنها جريئة ،كانت فرصة كبيرة سمحت لإلعالم بكسر بعض القيود والتحرر منها ولكن بشكل
نسبي.
خاتمة:
من خالل هذه الدراسة تم تسليط الضوء على موضوع ارتبط ارتباطا وثيقا بالحراك الشعبي في
الجزائر ،وهو موضوع تحرر اإلعالم في ظل الحراك ،هذا التحرر الذي تقابله مسؤولية في
التعامل مع المواضيع اإلخبارية من خالل تقديم معلومات صحيحة ودقيقة بكل نزاهة وحياد ،إال أن
اإلعالم الذي ضل يدافع على النظام السابق ويسايره جنبا إلى جنب منذ سنوات من خالل سياسات
التضليل والتعتيم على األحدا ث ،بما فيها األحداث المتعلقة بالحراك الشعبي حيث مارس هذا اإلعالم
التعتيم على إرادة الجزائريين في التغيير في أول األمر ،ولكن سرعان ما سارع لركوب موجة
الحراك واالصطفاف إلى جانب الشعب ،مما يؤكد على الالمهنية عند األغلبية بدليل رجوع هذا
اإلعالم إلى التعتيم على األحداث في الوقت الحالي ،مثلما حصل مع السياسي "طابو" الذي أدخل
السجن بتهمة غريبة وهي إضعاف معنويات الجيش ،فعن أي حرية نتحدث بعدما دخل الجيش
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المعركة السياسية ورفض النقد وفرض السيطرة؟ ،باعتبار أن اختالف األفكار وانتقاد اآلراء هي ما
يتغذى به رجال السياسة عمو ما ،لذلك نعتقد بأن الحراك الشعبي في الجزائر قد حرر اإلعالم بشكل
نسبي وليس بصورة مطلقة.
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ال ُمنَ ْيذِر األفريقي ...الصحابي الذي وطأت قدماهُ أرض األندلس
أ.د برزان ميسر حامد الحميد ،جامعة الموصل -العراق
أ.د.عبد الرحمن إبراهيم حمد الغنطوسي ،الجامعة العراقية -العراق
The African almuntheri… the companion whose his
feet stepped on the Andalusia land
Prof. Dr. Barzan moyasir hamid alhameed, Dept. of History,
College of Education and Human Sciences, University of
Mosul - Iraq
Prof. Dr. Abd urahman ibraheem hamd algantossi, Dept. of
History, College of Education, University of Iraqi – Iraq
ملخص :حظي ت بعض بلدان المشرق اإلسالمي بنزول عدد من صحابة رسول هللا( صلى هللا عليه
وسلم) على أرضها ،بينما لم يصل إلى المغرب -أبعد األقطار العربية عن موطن النبوة -إالا فئة قليلة
منهم .ويذكر بعض المؤرخين أن الوالي عقبة بن نافع الفهري لما دخل المغرب كان برفقته عدد من
ال صحابة ،بينما ذكر آخرون إن من بين الذين دخلوا مع القائد موسى بن نصير اللخمي في حملته التي
عبر فيها البحر إلى األندلس سنة 93هـ712/م ،صحابي جليل يُعرف باسم ال ُمنيذر
االفريقي(حميتو.)145-2010،17،
من هنا سنتناول في هذا الدراسة المتواضعة سيرة هذا الصحابي الجليل من حيث اسمه ونسبه
وموطنه وصحبته لرسول هللا محمد(صلى هللا عليه وسلم) وما رواه عنه من أحاديث شريفة ،ثم دخوله
أرض مصر وافريقية ،وعبوره بعد ذلك إلى األندلس أثناء الفتوحات اإلسالمية التي وقعت في القرن
األول الهجري/السابع الميالدي ،لشبه الجزيرة االيبيرية( اسبانيا والبرتغال الحاليتين) .مستخدمين
المنهج التاريخي القائم على سرد الوقائع واألحداث التاريخية وربطها وتحليلها ومناقشتها للوصول
إلى الحقيقة الواضحة المعالم تاريخياً ،ومن خالل الرجوع إلى المصادر ذات العالقة وكتب السير
والتراجم.
الكلمات المفتاحية :ال ُمنيذر ،ال ُمنذر ،االفريقي ،األندلس ،وطأت ،قدماه ،الصحابي .
Abstract: Some countries of the Islamic Levant had the descendence of a
number of the companions of the Messenger of God (may God bless him and
grant him peace) on their soil, while only a few of them had reached
Morocco - the farthest Arab country from the homeland of the prophethood.
Some historians mention that the governor, Aqba bin Nafeh al-Fihri, did not
enter Morocco, accompanied by a number of companions, while others
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stated that among those who entered with the leader Musa bin Naseer alLakhmi in his campaign in which he crossed the sea to Andalusia in the year
93 AH / 712AD, a great companion known as the Mundhir African.
From here we will discuss in this humble study the biography of this great
companion in terms of his name, lineage, homeland and his companions
to the Messenger of God Muhammad (may God bless him and grant him
peace) and the honorable hadiths narrated from him, then he entered the
land of Egypt and Africa, and then crossed him to Andalusia during the
Islamic conquests that took place in The first AH / 7th century AD, of the
Iberian Peninsula (present-day Spain and Portugal). Using the historical
approach based on recounting facts and historical events to reach the
historical reality clearly defined, and by referring to the relevant sources
and biographies and translations.
Key words: Al-Munther, Al-Munether, the African, Al-Andalus, stepped
foot, the companion .
مقدمة:
يعد موضوع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذين دخلوا المغرب ،أو عبروا إلى األندلس من
المواضيع المهمة التي لم يتطرق إليها الباحثون والمهتمون بالتاريخ اإلسالمي وال سيما تاريخ
المغرب واألندلس ،بشكل كافِ  ،ومن هنا تكمن أهمية اختيار هذه الدراسة كي تغطي جانبا ً مهما ً من
جوانب التاريخ اإلسالمي في تلك البقعة النائية من المعمورة.
وقد كان المسلمون قديما ً يفخرون بدخول الصحابة بلدانهم واقطارهم ،ويعتزون بذلك أشد
االعتزاز،وكان ذلك ايضا ً سببا ً في شهرة تلك األقطار ،لما كان في دخولهم إليها من بركة ،فهم صحبة
خير الورى سيدنا محمد(صلى هللا عليه وسلم) ،وجاهدوا معه حق الجهاد ،حتى نصر هللا دين
اإل سالم ،وهم الذين اقتبسوا من مشكاة النبوة نور الهدايا والرشاد ،ومن دالئل هذا االعتزاز أنهم ألفوا
الكتب في ذلك(العفاقي.)www.arrabita.ma،2012،
ومن المعروف أن الغرب اإلسالمي كان من البلدان التي تأخر الفاتحون المسلمون في الدخول إليها
وفتحها بسبب بعد المسافة أوالً ،ووعورة المنطقة جغرافيا ً ثانياً ،ثم الفتن واالضطرابات التي شهدتها
الخالفة اإلسالمية في المشرق وعلى رأسها مقتل الخليفة عثمان بن عفان(رضي هللا عنه) والنزاع
الذي نشأ بين اإلمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان( رضي هللا عنهما) أثر ذلك ،فضالً عن
المقاوم ة القوية والشرسة التي واجه بها بربر المغرب الفتوحات اإلسالمية وهي المقاومة التي لم
يشهد الفاتحون المسلمون مثيالً لها في أي موضع آخر.
هذه األسباب وغيرها اجتمعت وأدت بالتالي إلى تأخر فتح المغرب إلى ثالثة أرباع القرن تقريبا ً من
هجرة الرسول محمد(صلى هللا عليه وسلم) ،فكان هذا التأخر بدوره سببا ً في حرمان بالد المغرب من
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دخول عدد من صحابة رسول هللا( صلى هللا عليه وسلم) إليها ،بخالف ما حدث في نظرائها من بلدان
المشرق اإلسالمي وإفريقيا.
وتعد حمالت عقبة بن نافع الفهري(50-63هـ683-670/م) هي الكبرى من نوعها في مجال الفتح
اإلسالمي لبالد المغرب ،ومعه تمكن المسلمون من الوصول إلى أقصى نقطة في بالد المغرب وهي
مدينة طنجة التي فتحها القائد عقبة في حملته الثانية الكبرى ما بين 64-62هجرية(السامرائي
وآخرون.)79-1988،72 ،
غير أن الفتح اإلسالمي لم يثابت أقدامه في المغرب األقصى إالا بعد استشهاد القائد عقبة ومجيء
الوالي حسان ابن النعمان الغساني(63هـ683/م)،الذي أرسى أسس دعائم الفتح اإلسالمي في
المغرب(السامرائي وآخرون ،) 92-1988،79،ثم من بعده القائد موسى بن نصير ،الذي أصبح في
عهده المغرب بلدا ً إسالميا ،وأبناءه عبدهللا وعبد العزيز وعبد االعلى ومروان ،من بين اقوى
الجنود في الجيش اإلسالمي الذي فتح األندلس سنة (92هـ711/م) عندما عبرت أول حملة منظمة
إلى هناك بقيادة مواله طارق بن زياد النفزي.
وعند دخول الفاتحين المسلمين إلى طنجة وفتح األندلس من بعد ذلك ،أصبحت طنجة مركزا ً مهما ً
في الخريطة اإلسالمية من جهة المغرب ،فكانت مقصدا ً ومعبرا ً نحو األندلس ألعداد كبيرة من
العرب المسلمين القادمين من أرض الخالفة .ومن بين الداخلين إلى أرض األندلس ضمن حملة
هللا
االفريقي(رضي
ال ُمنيذر
الجليل
نصير،الصحابي
بن
موسى
القائد
عنه)(العفاقي )www.arrabita.ma،2012،موضوع بحثنا.
إسمه ونسبهُ:
هو ال ُمنيذر االفريقي هكذا ورد أسمه في المصادر التاريخية وكتب السير والتراجم ،وأنه دخل
األندلس ال يُعرف له نسب وال سلف .فأسمه كما ورد هو تصغير المنذر ،قال ابن عبد الملك )):كل
من ذكر هذا الرجل فيما وقف ُ
ت عليه فإنما سماه ُ ال ُمنيذر على لفظ تصغير منذر))(ابن عبد الملك،
 ،2012ص .)285ويُفسر ابن بشكوال نقالً عن الرازي،علة تصغير االسم فيقول(( :يُقال فيه ال ُمنيذر
لكونه من أحداث الصحابة رضي هللا تعإلى عنهم))(ابن بشكوال ،1989 ،ص.)899
أما موطنه األصلي ،فهو يُنسب إلى افريقية ،ولذلك يقال فيه :ال ُمنيذر االفريقي ،والبعض اآلخر نعته
باليماني ،مما يفيد أن افريقية(تونس الحالية) هي دار هجرته ،وليست موطن أسرته ،ومولده ،وهذا ما
أكدته وأفادت به الشواهد المصاحبة ألخباره -وإن كانت وجيزة جدا ً-
(العفاقي ،)www.arrabita.ma،2012،بينما ذكره اإلمام الحافظ أبو علي ابن السْكنفي
لثُّمالي(نقالً
عن
المنيذرا
باسم
الصحابة"،
معرفة
في
كتابه"الحروف
العفاقي.)www.arrabita.ma،2012،
وفي الترجمة التي عقدها له ابن عبد الملك المراكشي في " الذيل والتكملة" ،ثمة خبر يمكن أن
يُستأنس به في معرفة أصل هذا الصحابي ،فقد ذكر (( :ووقع في نسختي من "الحروف" ألبي علي
سعيد بن عثمان بن سعيد بن الساكن بخط القاضي الراوية العدل الضابط ابي عبد هللا محمد بن احمد
مفرج القرطبي ،ما نصهِ ( :ذ ْكر ال ْمبتَدِر اليماني) ،على لفظ اسم الفاعل م ِْن
بن محمد بن يحيى بن َّ
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ا ْبتَدَ َر َو ْجودَ ضبطه في إسناد الحديث كذلك ،وجعله يمانيا ً كما ذكرته(ابن عبد الملك،2012 ،
ص.)285
وإذا سلامنا ا
أن (ال ْمبتَذِر) ُمصحَّف من(ال ُمنيذر)،فأن اللفظة الثانية(:اليماني) قد تشير إلى األصل البعيد
لهذا الصحابي ،ومما يُرجاح األصل اليمنيأو(اليماني) للمتر َجم قو ُل بعضهم :إنه (من مذحِ ج ،ويقال من
كندة)(ابن عبد الملك ،2012،ص ،)285وهما قبيلتان يمانيتان مشهورتان(كحالة-1997،998،
 .)1063-1000،1062وهذا ما يؤكد األصل اليماني لل ُمنيذر موطنه األصلي ،وليس ليبيا أو
تونس،وزاد الحافظ ابن حجر العسقالني في ترجمته -نقالً عن ابن الساكن( -ال ُمنيذرُ (:مصغَّراً)
األسلمي ،ويُقال الثُّمالي)(ابن حجر العسقالني ،1995 ،ص.)179
ويبدو أن النسبة هنا إلى بعض فروع القبيلتين المذكورتين قبل هذا ،وفي كلتا الحالتين ،سوا ًء كان من
ْلم أو من ثُّمالة-وهما قبيلتان قحطانيتان من االزد-فإن ذلك يؤكد األصل اليمني أو اليماني
بني أس َ
للمت َر َج ْم (العفاقي )www.arrabita.ma،2012،أي الصحابي ال ُمنيذر.
صحبته للنبي محمد" صلى هللا عليه وسلم":
كان ال ُمنيذر االفريقي أحد صحابة رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) ،وقد أكد هذه الصحبة غير واحد
من العلماء والمحدثين ،وهناك من يذكر أنه كان حالقا ً لخير األنام محمد بن عبد هللا(عليه أفضل
الصالة وأ تم التسليم) ،ولكن كتب الحديث لم تسند ذلك ،فقد أورد اإلمام مسلم في صحيحه حديث عن
النبي(صلى هللا عليه وسلم) عن انس ابن مالك قال (( :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى منى
فأتى الجمرة فرماها ،ثم أتى منزله بمنى ونحر ،ثم قال للحالق خذ وأشار إلى جانبه األيمن ثم
األيسر))(صحيح مسلم ،1991 ،ص .)55وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة (( أنه خرج مع النبي
صلى هللا عليه وسلم ،محرما ً فقمل رأسه ولحيته ،فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فأرسل اليه فدعا
الحالق فحلق رأسه))( المقدسي ،2006 ،ص ،)70ولكن لم يذكر اسم أو اي داللة عن "ال ُمنيذر".
والحقيقة التي تجدر اإلشارة إليها ،ان هذه الصحبة قد أكدها فعالً الكثير من العلماء والمحدثين في
كتبهم ،ولعل من أشهرهم اإلمام البخاري(رضي هللا عنه) الذي ذكره بقوله(( :هو صاحب النبي صلى
هللا عليه وسلم))(البخاري،د،ت .)75،وابن قانع بقوله(( :صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم))(ابن
قانع ،2008 ،ص.)105
كما أدرجه ابن عبد البر االندلسي في عِداد الصحابة بقوله(( :وكان صاحبا ً لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم))(ابن عبد البر ،1992 ،ص ،)1483ونقل ابن حجر العسقالني عن ابن يونس قوله :إنه((
وعرفه
رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم))(ابن حجر العسقالني ،1995 ،ص)179
ا
بال ُمنيذر االفريقي ،و ُمنيذر تصغير لل ُمنذر كما أسلفنا ،ومنهم من قال بالتصغير بسبب حداثته في
الصحبة.
روايته للحديث:
لقد أشار البخاري في تاريخه الكبير ،ا
أن أبو ال ُمنيذر وذكره بالكُنية ،صاحب رسول هللا(صلى هللا عليه
وسلم) ،وكان قد حداث بأفريقية عن رسول هللا( صلى هللا عليه وسلم) حديثا ً حين قال(( :من قال
رضيتُ باهلل رباً ،وباإلسالم ديناً ،وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبياً ،فأنا الزعيم آلخذن بيده فأدخله
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ي عنه وال
الجنة))(البخاري ،دس ،ص ،) 75وهذا الحديث هو الوحيد الذي رواه عن رسول هللا ،ورو َّ
يُعرف له غيره.
أما ابو جعفر احمد بن رشدين ،فقد ذكره في كتابه "مسند الصحابة" بقوله ((:ال ُمنيذر اليماني إما من
مذحج أو غيرها ،وذكر عنه الحديث ذاته))( نقالً عن المقري ،دس ،ص.)6
في حين ذكره ابن الساكن في كتابه "الحروف في معرفة الصحابة" وقال :ا
إن ((ال ُمنيذر اليماني من
مذحج ،ويقال من كندة وله حديث واحد ،فخرج حديثه عند أهل مصر ،وارجوا أن يكون صحيحاً،
وليس هو المشهور))(نقالً:عن ابن حسن ،دس ،ص ،)7وهذا ما أكده ابن عبد البر في كتابه
االستيعاب(ابن عبد البر االندلسي ،1992 ،ص ،)1485وابن حجر العسقالني في كتابه اإلصابة(ابن
حجر العسقالني ،1995 ،ص.)180
وروى المؤرخون ومنهم ابن عبد الملك ،انه (أي الصحابي ال ُمنيذر) دخل مصر ،ولهم (أي ألهل
مصر) عنه حديث ،ثم سكن افريقية( ابن عبد الملك ،2012 ،ص.)284
والحديث الذي يرويه ال ُمنيذر اإلفريقي ،نجده في كتب المشارقة اآلنفة الذكر ،كما نجده في أسانيد
األندلسيين والمغاربة ،قال المقري في ترجمة ال ُمنيذر (( :وذكر ابو علي بن الساكن في "الصحابة"،
ي عنه حديث واحد))(المقري ،دس ،ص ،)6وقد وقف ابن عبد الملك على أصل هذا النقل،
وقال :رو ا
سكن المذكور قال(( :ووقع في نُسختي من "الحروف" (أي كتاب الحروف
ولكن في كتاب آخر إلبن ال ا
في معرفة الصحابة)ألبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن ،فقال(( :روي عنه حديث واحد،
وأرجوا أن يكون صحيحاً))(ابن عبد الملك ،2012 ،ص .)184قيل فيه(( :إن له صحبة ،وليس
بمشهور ،فخرج حديثه عند اهل مصر  ...حدثنا يحيى بن غيالن االسلمي قال :حدثنا رشدين بن سعد،
عن حيي بن عبد هللا ،عن أبي عبد الرحمن ال ُحبُلي ،عن ال ُمنيذر االفريقي صاحب النبي(صلى هللا
عليه وسلم) ،وكان يسكن افريقية،عن النبي( صلى هللا عليه وسلم) ،قال :من قال رضيت باهلل رباً،
وباإلسالم ديناً ،وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبياً ،فأنا الزعيم آلخذن بيده فأدخله الجنة)) .والحديث
أورده األلباني في سلسة األحاديث الصحيحة(األلباني ،1996 ،ص.)421
الرواة عنه :
ذكر السيوطي في كتابه "لب األلباب" أن عبد الرحمن ال ُحبُلي هو الراوي الوحيد عن ال ُمنيذر
االفريقي ،وال ُحبُلي بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ،نسبةً إلى حي في اليمن يسكنه قوم من
األنصار ،يقال لهم :بنو ال ُحبُلي(السيوطي ،1991 ،ص ،)24بينما يذكر ابن بشكوال ان ابن عبد البر
روى عنه حديثا ً سمعه من رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم)(ابن بشكوال ،1989 ،ص.)900
دخوله مصر وأفريقية:
ً
ذكر ابن عبد الملك – نقال عن عبيد هللا محمد بن الربيع -ا
أن ال ُمنيذر(:دخل مصر ولهم عنه حديث،ثم
سكن افريقية(ابن عبد الملك ،2012 ،ص()184ابن االثير ،جس ،ص ،)490وقد س اماه ال ُمنذر ،وهذا
نص كل من ابن
القول كرره السيوطي في "حسن المحاضرة"(السيوطي ،1967 ،ص ،)239وقد
َّ
عبد البر ،والمنذري ،وابن قانع ،والحافظ ابن حجر العسقالني وغيرهم،على (سكناه افريقية)،أو
(نزوله بها) ،أو أنه(كان يكون بها).
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وبعد أن أقام ال ُمنيذر مدة من الزمن في مصر -ويبدو انها لم تكن طويلة -غادرها مع الفاتحين إلى
افريقية التي فتحها المسلمون سنة 55هجرية ،وإستوطنها زمنا ً طويالً حتى صار اسمه ال يُذكر إالا
رف بإسم :ال ُمنيذر اإلفريقي.
منسوبا ً إلى هذا البلد ،وقد عُ َ
دخوله األندلس :
ُّ
يعد المنيذر األفريقي ،أو اليماني كما ذكره بعض الحفااظ ،أو الثمالي كما ذكره ابن السكن وابن
رشدين ،أو االسلمي كما نعته السيوطي ،الصحابي الوحيد الذي وطأت قدماهُ أرض األندلس ،غازيا ً
مع القائد موسى بن نصير اللخمي سنة (93هـ712/م) ،وأنكر غير واحد دخول أحد من الصحابة إلى
األندلس.
وقد ذكر المقري في نفحه(( :أن الداخلين إلى األندلس من المشرق قوم كثيرون ال تُحصر األعيان
منهم ،فضالً عن غيرهم ،ومنهم من اتخذها وطناً ،وصيرها سكناً ،إلى ان وافته منيته ،ومنهم من عاد
إلى المشرق بعد أن قُضيت باألندلس أُمنيتُه))( المقري ،دس ،ص.)5
فمن الداخلين إلى األندلس ال ُمنيذر الذي يقال انه صحابي رأى رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)(
المقري ،دس ،ص.)5
ً
قال ابن االبار في التكملة((:ال ُمنيذر االفريقي ،له صحبة ،وسكن افريقية ،ودخل األندلس))(ابن االبار،
 ،1995ص ،) 203ونقل الرشاطي عن عبد الملك بن حبيب قال :دخل األندلس من الصحابة ال ُمنيذر
االفريقي ولم يتابع عبد الملك على ذلك ،فإنه لم يتجاوز افريقية ،ولم يذكره أحد غيره( نقالً عن
المقري ،دس ،ص ،) 5بينما أنكر غير واحد دخول احد من الصحابة إلى األندلس كما أسلفنا.
وذكر الحجاري أنه من الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم ،وأنه دخل األندلس مع موسى بن نصير
غازياً(نقالً عن االنصاري الطرابلسي ،دس ،ص.)42
وأشار إليه ابن قانع في "معجم الصحابة" بقوله(( :صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم ،وكان ينزل
افريقية ،ثم ذكر الحديث الذي رواه عن رسول اإلنسانية (صلى هللا عليه وسلم)(ابن قانع،2008 ،
ص ،) 105أي أن افريقية دار هجرته وليست موطن أسرته ومولده ،ثم انتقل بعد ذلك إلى األندلس
ليعود منها بعد مدة إلى طرابلس الغرب وفيها يقضي بقية عمره.
عودته إلى طرابلس الغرب ووفاته فيها:
بعد عبوره (رضي هللا عنه) ورحمه هللا ،البحر إلى األندلس ضمن حملة القائد موسى بن نصير سنة
93هـ 712/م ،عاد وعاش بقية حياته في طرابلس( عاصمة ليبيا الحالية) إلى أن توفاه هللا جلا عاله،
وفيها د ُفن ،ولم تذكر لنا المصادر التاريخية متى عاد ،وفي أي سنة توفاه هللا  ،وهو معروف لدى أهل
طرابلس ،وقبره يتبركون به وال يختلفون فيه،وقد حملت المقبرة التي دفن فيها ،أسمه( مقبرة سيدي
ُمنيذر) وهي تقع في وسط العاصمة الليبية طرابلس(االنصاري الطرابلسي ،دس ،ص ،)42وتعد من
أقدم المقابر اإلسالمية في ليبيا والتي تعود ألكثر من الف عام ،وظلت تستخدم دهرا ً طويالً من الزمن.
قبر عتيق في المقبرة التي تضم جثمان هذا الصحابي الجليل ،وربما يكون قبره
وقد وجد منقوشا ً على ٍ
هو ،بيتان من الشعر اذكرهما:
هي في جواريكَ يا ُمنيذر فأحِ مها
ومِ نْ المروء ِة أن يُعز الجاُر
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ق محمد
حاشا لفَضلكَ يا رفي ُ
َمس م َجاوريِكَ النا ُر(االنصاري الطرابلسي ،دس ،ص.)42
مِن أنْ ت َ
وفي فجر األحد  15ذو القعدة 1434هجرية الموافق 20سبتمبر  2013ميالدية ،تم نبش القبر من قبل
جماعة مجهولة الهوية ونقل الجثمان إلى مكان مجهول.

المقبرة التي تضم جثمان الصحابي الجليل( ال ُم ْنيذِر االفريقي)
طرابلس -ليبيا
خاتمة:
ويمكن أن نثبت فيها ابرز النتائج التي توصلنا اليها من خالل هذه الدراسة :
عُرف بال ُمنيذر لكونه من أحدث الصحابة (رضي هللا تعالى عنهم) أو لحداثة صحبته لرسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) ،والب عض اآلخر نعته باليماني ،مما يفيد أن افريقية (وهي التي تسمى حاليا ُ
بتونس) دار هجرته ،وليست موطن أسرته ،ومولده ،وهذا ما أكده عدد من العلماء والمحدثين
والمؤرخين.
إن ال ُمنيذر االفريقيهو الصحابي الوحيد الذي دخل األندلس ضمن حملة القائد موسى بن نصي رسنة93هـ 712/م ،وهذا ما أكدته بعض المصادر التاريخية وكتب السير والتراجم التي عقدت الترجمة
لهذا الصحابي الجليل.
روى عن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) حديثا ً واحدا ً حداثه عنه أهل مصر وذكره بعض الحفاظفي كتبهم ،وال يُعرف له غيره ،وأبو عبد الرحمن ال ُحبُلي أو ال ُجبُلي هو وحده من روى هذا الحديث
عن الصحابي ال ُمنيذِر (رضي هللا عنه).
قبل أن يعبر البحر إلى األندلس ضمن حملة القائد موسى بن نصير كانت له رحلة إلى مصر إال أنهوعلى ما يبدو لم يلبث هناك طويالً فغادرها مع الفاتحين إلى افريقية موطن هجرته التي اقترن أسمه
بها.
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عاد (رضي هللا عنه) من األندلس إلى طرابلس من أراضي ليبيا الحالية ولم تذكر لنا المصادر متىعاد ،وفيها عاش بقية حياته ،ثم توفي فيها ود ُفن ،وعرفت المقبرة التي دفن فيها باسمه ،وهو معروف
ومشهور لدى أهل تلك البالد.
قائمة المراجع:
. 1ابن األبار ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن ابي بكر القضاعي البلنسي( ،)1995التكملة لكتاب
الصلة ،تحقيق:عبد السالم الهراس،ج ،2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان.
.2األلباني ،محمد ناصر الدين(1416هـ1996/م) ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها
وفوائدها ،ط ،1مج ،6ق ،1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض -المملكة العربية السعودية.
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The efficiency of communication within the family in
protecting from the family dissociation
Dr.GUELLIL MOHAMMED REDA, Ibn Khaldoun
University Tiaret- Algeria

ملخص :يهدف هذا الموضوع إلى توفير قدر الكافي من المعلومات والبيانات عن أهمية االتصال
داخل األسرة في الوقاية من التفكك األسري باعتبار أن التفكك األسري يعد من أشد المشكالت
والقضايا التي تواجه النظام األسري  ،فهو حالة تشير إلى توتر أو تصدع يطرأ على نسق األسرة
وهو أيضا انهيار للوحدة األسرية جراء عدة عوامل وأسباب.
كما تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عن مفهوم األسرة ،خصائصها ومفهوم االتصال داخل
األسرة أشكاله وأساليبه ،محاوال في هذه الدراسة اإلجابة على عدة تساؤالت بخصوص ماهية
التفكك األسري من خالل إعطاء تعريفات مختلفة وأهم األسباب المؤدية إلى التفكك األسري ثم
توضيح أهم أشكاله .حاولت كذلك من خالل هذه الدراسة إلى إعطاء مجموعة من فنيات االتصال
داخل األسرة وأهم طرق العالج والوقاية من التفكك األسري.
الكلمات المفتاحية :التفكك األسري ،النظام األسري ،نسق األسرة ،االتصال داخل األسرة ،العالج
والوقاية من التفكك األسري.
Abstract : This study aims at providing the an enough amount of data
and information about the importance of communication with the familial
dissociation as it is considered among the most frequent problems and
issues that families encounter. It represents an irritation or a dissociation
that occurs on the family system as it also is a collapse of the family unity
a result to many factors and reasons. The study also aims at highlighting
the concept family, its characteristic, and the meaning of communication
within a family, its forms and ways. In this research we try to give
answers to many interrogations in what concerns the essence of family
dissociation throughout giving different definitions and the major causes
leading to the family dissociation as well as illustrating its main forms.
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We tried through our present study to provide a set of communication
techniques within a family and the main ways of therapy and prevention
from family dissociation.
Key words: Family dissociation , Family system, communication within
a family therapy and prevention from family dissociation.
مقدمة:
يتفق الباحثون على أن لألسرة األثر الواضح في تكوين شخصية الفرد منذ مولده إلى مرحلة
شبابه ،كما تؤثر في نماء بدنه وعقله ونفسيته وسلوكه(محمد رضا قليل ،2015 ،ص.)283
وتنبع أهمية األسرة من دورها التربوي والنفسي واالجتماعي والثقافي ،فهي البيئة االجتماعية
األولى التي تحتضن األبناء منذ والدتهم والتي تعتبر مجتمعا مصغرا يتفاعل أعضائها فيما بينهم
وفقا لعالقات تربطهم بعضهم البعض ،كما يعرفها  )1967( Minuchinبأنها نسق يعمل داخل
السياقات االجتماعية تميّزه الدينامكية والصيرورة العالئقية والتبادل المستمر بين أفراد األسرة
والمحيط االجتماعي(داليا مؤمن ،2008 ،ص.)135
ً
إن المشكالت النفسية الناتجة عن التفكك األسري غالبا ما تنعكس أو يكون لها صدى على أفراد
األسرة خاصة األبناء ،فكثيرا ما تجدهم يعانون من اضطرابات متكررة ،دائمة كالقلق واالكتئاب
والخوف ،أو على شكل اضطرابا سلوكية معرفية كالتأخر الدراسي والهروب من المدرسة ،أو
على شكل اضطرابات سلوكية كالغيرة واألنانية والشجار وعدم االتزان االنفعالي ،وقد يتسبب في
هذا التفكك عامل أو عدة عوامل متشابكة تساهم في األسرة وروابطها وبالتالي يؤثر على عالقات
أفرادها بعضهم مع بعض ،ويختلف رد فعل األسرة اتجاه هذه األزمات حسب مستواها الثقافي
واالجتماعي واألخالقي فبعضها يتغلب عليها وتعود األسرة إلى حالتها المتوازنة وبعضها األخر
ينجح نسبيا ً وبعضها يفشل في إعادة التوازن مما يؤدي إلى تفاقم األزمة وتضخمها وسواء حدث
هذا أو ذلك فإن هذه األزمات تترك أثارها على حياة األسرة وتؤثر فيها (محمد رضا قليل،
 ،2018ص.)36
تأثر األسرة في سلوك األفراد في المجتمع األكبر وفي تشكيل وبناء شخصيات أفرادها ،فهي مناخ
تكونت إراديا إلشباع االحتياجات النفسية والسلوكية لإلنسان
نفسي وكيان عاطفي لجماعة صغيرة ّ
ولتحقيق أفضل مستوى ممكن من الصحة النفسية ألفرادها(عبد الخالق محمد عفيفي،2011 ،
ص)76
تعد العالقات األسرية شبكة من العالقات االجتماعية بين أعضاء األسرة ،وكلّما كانت العالقات
جيّدة في مسارها الطبيعي ساد جو األسرة الوفاء والترابط والتماسك بين أعضائها ،أما العكس
فيسودها جو من التنافر والتناحر وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية من قبل اآلباء واألبناء(محمد
رضا قليل،2018،ص)30
هذه الدراسة تحمل في طياتها العديد من التساؤالت تتمحور حول التطرق إلى أسباب التفكك
األسري وما هي أهم الحلول واألساليب المقترحة لعالج هذه الظاهرة .ولإلجابة على هذه
التساؤالت البد من التطرق إلى تعريف األسرة وخصائصها ،كذلك التطرق إلى الروابط
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والعالقات األسرية التي تسهم في تحقيق التوافق داخل األسرة ،ثم التطرق إلى ماهية التفكك
األسري وذلك من خالل إبراز أهم أسباب وأشكال هذا التفكك ،وفي األخير توضيح أهداف العالج
األسري وأهم األساليب الوقائية من التفكك األسري.
أوال :ماهية األسرة:
تعريف األسرة :
ّ
مصطلح األسرة اختلف فيه الباحثون في مجال العلوم االجتماعية والنفسية في تعريفه إال أن هناك
شبه اتفاق على مصطلح العائلة أو األسرة ،حيث يتضمن ك ّل منهما الزوج والزوجة واألطفال
يتكون منها المجتمع خاصة ،وقد
وتعد األسرة نظام اجتماعية وهي من أهم الجماعات التي
ّ
اجتمعت تجارب العلماء على أهمية األسرة في رسم شخصية أطفال الغد(أـحمد محمد مبارك
الكندري ،1996 ،ص.)24
يعرفها  Bourdieuمن الناحية االجتماعية " كمجموعة من األفراد المتصلة المترابطة فيما
بينها بالقران أو أكثر خصوصية بالتبني (قرابة) ،ويعيشون تحت سقف واحد
(المعاشة)"(.)Bourdieu,1993, p91
األسرة مصدر إشباع الحاجات األولية للطفل منذ صغره ،فهي بمثابة مجتمع مبسّط يسعى إلى
التطوير العاطفي للطفل والسعي إلى بلوغ النضج ،يتمثل في نمو الفرد في عالقته مع
الم جتمع.ويتفق علماء النفس واالجتماع على أن األسرة هي البيئة القاعدية التي تتبلور فيها
شخصية األفراد من خالل التنشئة االجتماعية التي يقدمها الوالدين ،وبتأثير التفاعالت بينهم وبين
أبنائهم(.)Winnicott, 1999, p357
أما تعريف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية فاألسرة هي الوحدة االجتماعية التي تهدف إلى
المحافظة على النوع اإلنساني وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها العقل الجمعي والقواعد التي
تقررها المجتمعات المختلفة(ناصر أحمد الخولة ،وعبد المالك رستم رسمي ،2010 ،ص .)24
خصائص األسرة :
لألسرة عدّة خصائص تتبلور أهميتها في عملية التنشئة االجتماعية للفرد ومن أبرزها(أـحمد
محمد مبارك الكندري ،1996 ،ص: )25
أ -مصدر إلشباع الحاجة لألمن والطمأنينة والعالقات الوجدانية :أساس نجاح لعملية التنشئة
األسرية والصحة النفسية للطفل هي العالقات الوجدانية ،فهي المظهر األول لالستقرار واالتصال
واالستمرار.
ب -مصدر لنموذج قوة وتوحد :يعد الوالدان بالنسبة للطفل نموذجا للقدوة و االقتداء في السلوك
بالنسبة.
ت -مصدر للخبرات وناقلة للقيم والمعايير الثقافية واالجتماعية :تهدف الجماعة على االحتفاظ
على عاداتها ومعاييرها وسلوكياتها وقيمها لنقلها إلى أعضاء الصغار والناشئين فيمثلونهم
بسلوكياتهم وأفكارهم وبتعاملهم مع اآلخرين.
مفهوم العالقات األسرية :
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

203

فعالية االتصال داخل األسرة في الوقاية من التفكك األسري

د.قليل محمد رضا

يمكن إبراز دور األسرة من حيث طبيعة العالقات الموجودة بين أفرادها والمتمثلة في التماسك
والترابط أو التفكك والتفرق والتسامح أو الرفض والكراهية والتسلطية والتواد أو التعاونية .إضافة
إلى األدوار االجتماعية في تشكيل وبناء شخصيات أفرادها ،حيث إن لذلك أثر في سلوك األفراد
في المجتمع األكبر(محمد رضا قليل ،2018 ،ص.)30
ّ
تعد العالقات األسرية شبكة من العالقات االجتماعية بين أعضاء األسرة ،وكلما كانت العالقات
جيدة في مسارها الطبيعي ،ساد األسرة جو الوفاء والترابط والتماسك بين أعضائها ،أما العكس
فيسودها جو من التنافر وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية من قبل اآلباء واألبناء(عبد المجيد
منصور ،وزكرياء أحمد الشربيني ،2000 ،ص.)26
تعرف الروابط العائلية على أنها روابط حب التي تحمل نزوات ليبيدية التي
حسب ّ Freud
فيكونون أسرة ثم حب بين األولياء اتجاه أبناءهم ثم حب
تس ّجل عندنا جميعا(حب بين رجل وامرأة ّ
بين اإلخوة بعضهم البعض) ،هذه الرابطة األولية ،رابطة استثمار اآلخر في الربط العاطفي
والحب هي ضرورية(.)Chouvier,2014
التنوع النوعي الذي يوجد
أكدت الدراسات الالحقة على ضرورة إقامة روابط مميزة ،وأظهرت ّ
في التعلّق ،التنوعات لها صلة لخصائص طرائق استجابة الكبار تبيّن مدى تأثير نوعية االرتباط
على العديد من الجوانب التنموية ،وتلت أعمال  Mainالذي ألقى الضوء على ظواهر معينة
لالنتقال عبر األجيال ،وأصبحت نظرية التعلّق مرجعا في علم النفس النمو( & Anne,B.
.)Celeste, B.,2002, p186
يمكن القول أن العالقات األسرية تعتمد أساسا على طبيعة الروابط بين األعضاء الذين يشكلون
األسرة وعلى درجة تماسكهم ،التي تساهم بدورها في تحقيق الذات األسرية ،فالعالقات األسرية
الجيّدة السليمة تساعد على إشباع حاجات األسرة وحاجات أفرادها وتساهم في بناءها اجتماعيا،
نفسيا وحتى اقتصاديا بناءا سليما.
مفهوم التوافق األسري:
هدف النظام األسري هو تحقيق التوافق الزوجي واالنسجام الشخصي ،بحيث يكون كل واحد
منهما منفعال باآلخر ومنجذبا إليه ،ويرى علماء النفس أن المشكالت النفسية التي يتعرض لها
الزوجان في مرتحل حياتهما تتطلب نوعا من التوافق النفسي ،ليستعينا به على مواجهة بعض
الظروف االقتصادية واالجتماعية لألسرة .فاألصل في التوافق الزواجي هو تحقق لكل من
الزوجين االستقرار األسري والشعور بالرضا والسرور والرحمة بينهما(أـحمد محمد مبارك
الكندري ،1996 ،ص.)182
ومن العوامل التي تؤدي إلى التوافق والتكيّف األسري إشباع الحاجات األساسية ألفراد األسرة
وفيما يلي مجموعة من تلك العوامل:
أ -وجود أهداف مشتركة لألسرة وارتباطها بأخالقيات المجتمع وقيمه االجتماعية السليمة.
ب -مشاركة األبناء لألسرة في إدراك احتياجاتها والعمل على مقابلتها.
ت -التجارب الناجحة في مواجهة الصعوبات التي تعترض األسرة .
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ث -قيام األسرة بمسؤولياتها وتحقيق إشباع العالقات األسرية .
ج -وجود تفاهم واتفاق بين الوالدين حول عالقتهما مع األبناء واالهتمام بتوفير الرعاية واالهتمام
له(أـحمد محمد مبارك الكندري ،1996 ،ص.)184
إذا ال يمكننا التحدث عن التوافق األسري دون ربط ذلك بالتوافق في الحياة الزوجية وكذا
العالقات الوثيقة المتبادلة بين الزوج والزوجة .التوافق األسري تُحدّد بالوظيفة الوالدية التي يجب
القيام بها تجاه األبناء وتتأسس مبدئيا بالتفاهم والتبادل واالتفاق بين الوالدين حول عالقتهما مع
األبناء من خالل إنفاق الوقت معهم واالهتمام بهم وبتوفير الرعاية الالزمة لهم دون التفرقة بينهم،
فالعامل األساسي للتوافق األسري هو إشباع الحاجات األساسية ألفراد األسرة (الوالدين واألبناء
معا) مما يؤدي إلى التكيّف السليم لألسرة.
ثانيا :ماهية التفكك األسري
مفهوم التفكك األسري:
يقصد بالتفكك في اللغة الضعف واالضطراب ،بينما يميّز معجم مصطلحات العلوم االجتماعية
بين مصطلحين للتفكك األسري:
هجر األسرة :ويقصد به قيام أحد الزوجين بقطع أسباب العشرة مع اآلخر والتخلي عن التزاماتهالعائلية ،وقد يكون هذا الهجر بسبب سوء التفاهم أو أسباب أخرى كثيرة.
تتكون منها األسرة ضد المستويات
االنحالل األسري :يقصد به اتجاه التفاعل بين الوحدات التي ّاالجتماعية المقبولة حيث يحول بين األسرة وبين تحقيق وظائفها ،والتي البد لها من القيام بها
لتوفير االستقرار والتكامل بين أفرادها(أسماء المصري وآخرون ،2010،ص .)14
يشير التفكك األسري أيضا إلى اختالل السلوك في األسرة وانهيار الوحدة األسرية وانحالل بناء
األدوار االجتماعية ألفراد األسرة جراء عدد من العوامل من أهمها فقدان احد الوالدين ،الطالق
أو صراع بين الوالدين نتيجة لذالك تضعف األسرة وتتفكك وتكثر المشكالت لديها بشتى أنواعها.
وقد نعتبر التفكك األسرى أيضا فشل األسرة في توفير المناخ المناسب الذي يساعد على تعليم
األطفال كيف يحققون التوازن بين الحاجات االتصالية بين اآلخرين والحاجات االستقاللية وهنا
يكون الباب مفتوح لمختلف صور اتصال الخاطئ والذي ينتهي باضطراب جو األسرة وتحويلها
لبؤرة مولت لإلضرابات(سناء الخوالي ،1997 ،ص .)263
أسباب التفكك األسري :يعتبر التفكك األسري عامال ومظهرا خطيرا يهدد حياة األفراد ،ومعلوم
أن أسباب التفكك األسري كثيرة ومتعددة نذكر منها ما يلي:
األسباب االجتماعية :األسباب االجتماعية لها تأثيرا ومن دون شك تنعكس على الحياة االنفعالية
والنفسية واالجتماعية لألسرة مما يؤدي إلى إصابة أعضائها بالقلق والتوتر وتضطرب شخصيتهم
وقدرتهم على التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها ،من بين األسباب االجتماعية نجد:
الطــالق :هو شكل من إشكال التفكك األسري التي تحدث بين الزوجين نتيجة عجز الوالدين من
مواجهة متطلبات الحياة الزوجية المشتركة وينتج عن اشتداد الحاالت بين الزوجين وأليي سبب
من األسباب ،ويعتبر الطالق اكبر خطر يهدد األسرة ألن هذا الشكل ال يؤدي فقط إلى االنفصال
الزوجي عن بعضهما فحسب بل يعتمد تأثيره على حياة األطفال خاصة في المجال النفسي ألنه
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يعرضهم للحرمان بصفة عامة وخاصة حرمان الوالدين والتعرض لكافة التجارب والخبرات
القاسية لديهم (محمد أحمد حلمي الطوابي ،2013 ،ص.)28
الهجــــر :أحد الظواهر التي نصادفها في مجتمعنا ،فهو انفصال الزوج عن زوجته وإقدام أحد
الوالدين على ترك المنزل الزوجي دون طالق ويحتفظون بالصورة الكاذبة للزواج ،ولكنهم
يعيشون حياة منفصلة وعادة ما يكون الهجر من طرف الزوج.
الهجر سواء كان طويالً أم قصيرا ّ سيترك أثراّ سلبيا ّ في حياة األسرة ألن من شأن هذا الغياب أن
يترك فراغا ّ واضحا ّ ويترتب على ذلك العديد من المشكالت العاطفية ،األخالقية ،النفسية،
االقتصادية واالجتماعية(أـحمد محمد مبارك الكندري ،1996 ،ص.)220
األسباب االقتصادية :يمكن القول "إن األسرة المتدنية اقتصاديا تترك لدى أبنائهم الشعور بعدم
الطمأنينة والحرمان والشعور بالضغط اتجاه اآلخر ينف الشعور بعدم االطمئنان يأتي من عدم
االنتظام في تلبية بعض متطلبات األسرة ،كما تترك البطالة كذلك أثر سلبي على وضع األسرة
االقتصادي واالجتماعي والنفسي ،فالخصام والمشاجرات بين الزوجين داخل البيت سببها البطالة
كما أن تدهور العالقات بين الزوج العاطل عن العمل وأوالده واضحة وسيئة فاألب في هذه الحالة
ال يستطيع تلبية حاجيات أوالده من لباس وأدوات وغيرها م ّما يخلق مشاكل عديدة ومتاعب
كثيرة .إن األسرة الفقيرة التي تختزل كل يوم الكثير من حاجاتها سيؤدي إلى تفاقم األمر مما قد
يدفع به إلى اللجوء ألعمال كالجنوح ،السرقة ،الجريمة ،الكذب ،االحتيال والغش؛ إذاً هي أحيانا ً
نتيجة الفقر الذي يصيب األسرة وهذا يؤدي بدوره إلى تفكك األسرة (.توماس جورج الخوري،
 ،1998ص.)89
يمكن القول أن المستوى االقتصادي المتدني كالفقر قد يكون عامال من عوامل ظهور بعض
المشاكل النفسية السلوكية .فالعامل االقتصادي ومستواه المتدني يترتب عنه سوء رعاية األبناء
وعدم إشباع رغباتهم ،يقابل ذلك رغبتهم في العيش في ظروف أفضل ما قد يؤدي بهم إلى نهج
سلوكيات المخاطرة قد يدفع بهم إلى إنتاج سلوكيات منحرفة والتفكير في الحصول على الكسب
وإشباع الرغبات بطرق قد تكون غير مشروعة.
األسباب النفسية:
إضرابات العالقات بين الزوجين :إن عدم التفاهم بين الوالدين يكون سببا في سوء توافق األبناء
اجتماعيا حيث أن الخصام والمشاجرات ْتوثر تأثيرا كبيرا في تكوين ميول األبناء وقد تؤدي
بعض الحاالت التي تنشأ في البيت إلى تكوين تنفر من الحياة العائلية وتكرهها ،ثم إن الروابط بين
الوالدين تلعب دورا ً خطيرا ً في تنشئة األبناء حيث إذا كانت العالقة التي تربط الزوجين عالقة
جوها
يسودها التعاون والتفاهم والمحبة تكون هذه األسرة احتفظت بكيانها ومن المحتم أن تنشأ في ً
أطفالً متزنين انفعاليا ونفسيا ،وهذا االتزان من شأنه أن يزيد الثقة في نفسية األبناء(محمد رضا
قليل ،2018 ،ص.)34
أشارت الدارسات اإلكلينيكية إلى أن األسر التي يسودها الخصام والغضب والعالقات الزوجية
المتنافرة والكراهية المتبادلة والقسوة في معاملة يكون أطفالها منحرفين غير أسوياء وتكون هذه
األسر متفككة(محمد أيوب الحشمي ،1994 ،ص.)97
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

206

فعالية االتصال داخل األسرة في الوقاية من التفكك األسري

د.قليل محمد رضا

معاملة الوالدين ذات تأثير حاسم في شخصية الطفل وسلوكه كما يقول بعض المربين"لوعدنا إلى
مجتمعنا الذي نعيش فيه وزرنا السجون ومستشفيات األمراض العقلية ،ثم دخلنا إلى المدارس
وأحصينا الراسبين من الطالب والمشاركين منهم ،ثم درسنا ما نعرفهم من هوال لوجدنا أن
معظمهم حرموا من االستقرار العائلي ولم يجد معظمهم بيتا ً دافئا ً فيه أب وأم تدرك معنى
الشفقة(ياقر شريف القرشي ،ص.)77
م ّما ذكر نشير وبالنظر إلى أن اآلباء هم األشخاص األكثر تأثيرا في توجيه سلوك أبناءهم ،فأن
انهيار العالقات األسرية والذي يتمثل في الصراع الدائم بين الزوجين تكون أرضية خصبة
لظهور اضطرابات عاطفية لدى األطفال وكذا المراهقين .وما ينبغي اإلشارة كذلك إليه أن
المشاكل العالئقية بفعل انهيار العالقات الوالدية تأثر سلبا على الحالة النفسية لدى األبناء وتبيّن
أنهم الضحايا الحقيقيون للخفية األسرية ،فقد تكون الصورة السلبية التي يحملها األبناء عن
الوالدين تأثر على تصرفاتهم باعتبار أن سلوكيات األطفال تتأثر حسب التفسير الذي يعطونه
للنموذج الوالدي.
أشكال التفكك األسري :يثير التفكك األسري انهيار الوحدة األسري وانحالل بناء األدوار
االجتماعية المرتبطة بها(الدين ،المجتمع ،التعليم وغيرها) عندما يفشل عضوا أو أكثر في القيام
بالتزامات دوره بصورة مرضية ،وقد صنف وليام جود(w-(goodاألشكال الرئيسية للتفكك
األسري كما يلي(سناء الخوالي ،1997 ،ص:)257
 انحالل األسرة تحت تأثير الرحيل اإلرادي ألحد الزوجين عن طريق االنفصال أو الطالق أوالهجرة وفي بعض األحيان يستخدم أحد الزوجين اإلشغال الكثير بالعمل ليبقى بعيداً عن المنزل.
 التغيرات في تعريف الدور الناتج عن مختلف التغيرات الثقافية وهذا ما يؤدي إلى صراع فياألدوار بين الزوجين وعدم التوافق بينهما وهو ما يؤثر في مدى ونوعية العالقات بين الزوج
والزوجة وقد يصل إلى صراع اآلباء مع أبناءهم.
 أسرة "القوقعة الفارغة" وفيها يعيش أفراد األسرة تحت سقف واحد لكن تكون اتصاالتهمبعضهم في الحد األدنى ويفشلون في عالقتهم معا ً خاصة من حيث االلتزام بتبادل العواطف فيما
بينهم.
ثالثا :ماهية االتصال األسري:
االتصال داخل األسرة :يتوقف نجاح األسرة على عملية التفاعل بين أفرادها ،وعلى نجاحها في
تربية أبنائها وحسن قيامها بوظائفها وأدوارها ومسؤوليتها وعلى مدى توفر المقومات الالزمة
لوجود األسرة من البداية لدعم قدراتها البنائية واالستمرارية والوظيفية.
من خالل االتصال يمكن التعرف على مدى فهم أنساق األسرة ،حيث تعتبر نظرية التواصل أن
االتصال هو المحتوى الكلي لعمليات التفاعل داخل األسرة ،ومن ثم فهو يشير إلى أسلوب ونمط
األسرة في الحياة ،سواء داخلها أوفي تفاعلها مع المجتمع الخارجي(حسن عبد السالم محمد
الشيخ ،1999 ،ص.)22
يعتبر االتصال الفعال أحد المؤشرات المهمة لألسرة القوية والصحية .وقد أثبتت الدراسات أن
االتصال هو أحد اللبنات األساسيات للعالقات األسرية .فاالتصال داخل األسرة يم ّكن أفرادها من
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التعبير عن حاجاتهم ،ورغباتهم ،وانشغاالتهم لبعضهم البعض .واالتصال المفتوح يخلق جوا
يسمح ألفراد األسرة التعبير عن اختالفاتهم ،وأيضا عن حبهم ،وإعجابهم بعضهم البعض(نادية
بوشالق.)2013 ،
أهداف العالج األسري :يهدف المنهج العالجي إلى تحسين أداء األسرة كنظام ،وذلك من خالل
تقييمها ّأوال كوحدة ثم وضع خطة تسعى إلى تغيير العالقات الشخصية المتبادلة بين أفرادها(داليا
مؤمن ،2008 ،ص )97لذلك لجأ المعالجون لتحقيق الترابط بين األنساق الفرعية لألسرة وتحقيق
أهداف من خالل تعمق المعالج في دراسة التفاعل األسري الذي يشير إلى األحداث الظاهرة في
األسرة.
ّ
ومن بين األهداف التي يسعى إليها العالج األسري ذلك الهدف الذي يتعلق بإعادة تنظيم تفاعالت
األسرة بالشكل الذي يساعدنا على األداء المناسب لوظائفها وتحقيق أفضل درجات التكيّف بين
أعضائها .والتركيز على بعض العوامل التي تهدد التفاعل األسري التي تمثل سوء التوافق لدى
األسرة(محمد سالمة غبارى ،1999 ،ص.)7
يمكن إبراز أهم أهداف العالج األسري في النقاط التالية:
 العمل على تحقيق التوازن للذات األسرية ،وذلك من خالل مساعدتها على بلوغ أقصى ماتمكنها ظروفها في إشباع لحاجات األسرة وأفرادها وتقوية بنائها اجتماعيا ،نفسيا واقتصاديا.
 مساعدة األسرة على تقوية روابطها األسرية ومساعدتها على استعادة تماسكها. تغيير أنماط االتصال بين أفراد األسرة ومعاونة األسرة على مواجهة مشكالتها. تقوية القيم اإليجابية لألسرة ومساعدتها على ترك وإهمال الجوانب والقيم السلبية التي تؤثر فياألسرة(فهد حمد المغلوث ،1999 ،ص.)26
أساليب االتصال األسري :تفعيل االتصال وتدعيمه يعد عملية يتم من خاللها تم ّكن األسرة من
تقييم أنماط تفاعلها بشكل يقلّل من مشاعر األلم لدى كل أفرادها ،وأن عملية العالج األسري
ترتكز عادة على إزالة المشكالت القائمة وضعف االتصاالت األسرية .وقد تضمن هذه العمليات
تدعيم االتصال وتبادل األنشطة.
تم تحديد  4أساليب لالتصال األسري:
 االتصال الواضح والمباشر :الرسالة موجهة بشكل صريح ومباشر للشخص المعني في األسرة.مثال على ذلك عندما يصارح األب ابنه عن خيبته لعدم قيامه بعمل يومي اعتاد القيام به بدون أن
يذكره احد.
 االتصال الواضح وغير المباشر :الرسالة واضحة لكنها ليست موجهة مباشرة للشخص المعني.بالرجوع للمثال السابق قد يقول األب"من األمور المحبطة أن ينسي الناس القيام بأعمالهم" في
هذه الحالة قد ال يفهم االبن أن األب يتحدث عنه لعدم انجازه لعمل اعتاد القيام به.
 االتصال المقنع والواضح :يحدث عندما يكون محتوى الرسالة غير واضح ،غير أنه يو ّجهمباشرة للشخص المعني داخل األسرة .فمثال قد يقول األب البنه"بني كان الناس من قبل يعملون
أكثر".
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االتصال المقنع وغير الواضح :عدم وضوح محتوى الرسالة والشخص المعني معا .فمثال قديقول األب"شباب اليوم كسول" .في هذه الحالة ال نعرف لمن يوجه األب الرسالة كما أننا ال نفهم
المغزى منها .هذا النوع من االتصال يخلق الكثير من المشاكل داخل األسرة كالعداوة والشجار
وانعدام الثقة وغيرها(نادية بوشالق.)2013 ،
نالحظ أن هذه األساليب تختلف فيما بينها في الطريقة التي يتم فيها االتصال وكذا في التبادل بين
أفراد األسرة الواحدة ،كما تتشابه في العديد من العناصر ،كون أن أسلوب االتصال بين أفراد
الخلية األسرية والتفاعل بينهم يكمن حسب القواعد الخاصة بهذه األفراد ،وأن هذه القواعد هي
التي تحكم وتنظم الروابط والعالقات بين أفراد هذه األسرة.
تفعيل االتصال والعالقات األسرية :توجد الكثير من األشياء التي يمكن لألسرة أن تقوم بها لتفعيل
االتصال وبالتالي تحسين نوعية العالقات األسرية .يمكن لألسرة تحسين مهارات االتصال بإتباع
بعض االستراتيجيات لبناء اتصال أسري فعّال(نادية بوشالق:)2013 ،
أ -التواصل باستمرار :أحد المشكالت التي تواجه األسرة اليوم هي عدم إيجاد الوقت الكافي
للجلوس مع بعض .هناك دراسات بيّنت أن نقص الوقت أصبح يش ّكل هاجسا لدى الناس أكثر من
نقص المال.
ب -التوا صل بوضوح وبشكل مباشر :األسر الصحية تنقل مشاعرها وأفكارها بشكل واضح
ومباشر .وهذا األمر مهم جدا خاصة عند معالجة خالفات بين أفراد األسرة .هذا النوع من
التواصل يقوي روابط المودة واالحترام بين أفراد األسرة.
ت -االستماع بفاعلية :ويشير االستماع لما يقوله اآلخرون ويتضمن:
طلب التوضيح عند عدم الفهم.بذل الجهد لفهم وجهة نظر اآلخر.االعتراف واحترام وجهة نظر اآلخر.التفكير في الشخص الذي تتواصل معه.االنفتاح واإلخالص ألجل تواصل ف ّعال.ث -االنتباه للرسائل غير الشفوية :باإلضافة إلى االستماع باهتمام لما يقال ال بد أيضا من االنتباه
للسلوكيات غير الشفوية ،مثال قد يقول الزوج أوالزوجة كالما ،غير أن مالمح الوجه تبيّن شيء
آخر مختلف تماما .في هذه الحالة البد من معرفة كيف يشعر الفرد حقيقة.
تطور األسرة أنماط تواصل ايجابية كاإلطراء والتشجيع بدال من االنتقاد
ج -االيجابية :فالمهم أن ّ
واالزدراء والدفاعية التي تؤدي إلى عالقات أسرية فاشلة ( .)Gottman,2004فالزوج ينتظر
من زوجته الشكر والتشجيع لكل ما يبذله من مجهودات إلعالة األسرة ،كذلك الزوجة تتوقع
التشجيع واالحترام من زوجها الهتمامه بها واألطفال من جهتهم يبحثون عن الرعاية واالهتمام
واالعتراف من والديهم وهكذا؛ فألسرة الصحية هي التي تسودها ايجابية المشاعر.
ح -التقييم األسري :األسر الصحية الناجحة تقوم دوريا بعملية جرد لنقاط القوة والضعف وتحاول
تحسين الجو األسري .يمكن لألسرة أن تضع برنامجا لالجتماعات يكون الهدف منه هو مراجعة

مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

209

فعالية االتصال داخل األسرة في الوقاية من التفكك األسري

د.قليل محمد رضا

أو تقديم تغذية ر اجعة لمختلف السلوكيات والمواقف ،باإلضافة إلى مناقشة وتوضيح كل القضايا
التي تظهر من حين ألخر ومعالجتها في حينها.
إذا كان تماسك األسرة يقاس بمدى نجاحها في أداء وظائفها والوفاء بما هو منوط بها فإن تفككها
يقاس بمدى ما تفقده أو تتخلى عنها من تلك الوظائف وقد يتسبب في هذا التفكك عامل أو عدة
عوامل متشابكة تساهم في األسرة وروابطها وبالتالي يؤثر على عالقات أفرادها بعضهم مع
بعض ويختلف رد فعل األسرة اتجاه هذه األزمات حسب مستواها الثقافي واالجتماعي واألخالقي
فبعضها يتغلب عليها وتعود األسرة إلى حالتها المتوازنة وبعضها األخر ينجح نسبيا ً وبعضها
يفشل في إعادة التوازن مما يؤدي إلى تفاقم األزمة وتضخمها(نادية بوشالق.)2013 ،
ما يمكن استنتاجه من خالل كل هذه االستراتجيات أن بناء أسرة قوية يكمن في بناء اتصال فعّال
وسليم بين أفراد هذه األسرة ،كذلك أن بناء اتصال فعّال في األسرة يرتكز على منظومة األسرة
باعتبار أن االتصال الفعّال داخل األسرة يتأسس حسب الطريقة التي تنتظم بها هذه المنظومة ،هذه
االستراتيجيات تعتمد على إحداث التغيير المطلوب لمنظومة العالقات داخل األسرة وعلى تحسين
العالقات األسرية وتنظيم ما يحدث بين أفرادها والبحث عن نقاط القوة والضعف والمساعدة على
إيجاد الحلول للمشاكل الرئيسية المشتركة بين أفراد األسرة بما يؤدي إلى تحسين التوافق النفسي
لها.
االتصال والوقاية من التفكك األسري  :تتعد الوسائل العالجية والطرق التي تستخدم في النوعية
األسرية والوقاية والعالج من مشكلة التفكك األسري حيث أن جميع برامج وخدامات الرعاية
األسرية تهدف إلى مساعدة األفراد للتمتع بحياة نفسية واجتماعية سلمية وإعانتهم لالشتراك في
حياة الجماعة والمساهمة في المجتمع مساهمة فعَالة كما تعمل هذه البرامج والخدامات على زيادة
قدراتهم الشخصية واألسرية في عمليات االتصال والتكيف المطلوب ،واالتصال الف ّعل من
الركائز التي يعتمد عليها العالج األسري فهو من أهم العمليات العالجية التي تقوم بإحداث تغيير
في نظام األسرة حتى يمكنها أن تؤدي وظائفها المختلفة وتحقيق حاجتها كوحدة متكاملة والبد أن
يدخل في هذا التغيير ويتشابك معه التغيرات في االتجاهات والمشاعر والسلوك واألدوار وغيرها
فالفرد يحتاج إلى أن يشعر بأن األسرة لها ذات مستقلة كما أنه يحتاج إلى مساعدة أفرادها لوحدتها
وأنها تعتمد على أنشطتهم وتعاملهم وفي هذا اإلطار يجب أن يحدّد المعالج أهداف العالج بكل
عناية ويختبره من وقت إلى آخر فقد تحتاج األسرة إلى أمور غير تلك التي يريدها هو ويأتي ذلك
عن طريق المحادثة الصريحة بينه وبين األسرة(محمد محروس الشناوي ،1994 ،ص.)18
والمعالج األسري يحاول إتاحة الفرصة أمام أفراد األسرة للتفاعل سواء كان ذلك عن طريق
االتصاالت اللفظية أو غير اللفظية حتى يمكنه أن يتفهم المشكالت والصعوبات ليتمكن من تعديل
اتجاهات هؤالء األفراد واستغالل وإطالق القدرات المعطلة ،واستعمال بعض الوسائل العالجية
والوقائية من التفكك األسري التي تم ّكنه العمل على:
 تحديد قنوات االتصال التي تجلب المشكالت لألسرة فيعمل على غلقها. تحديد قنوات االتصال المغلقة والتي تعوق قيام األسرة بوظائفها فيساعدها على فتحها. تدعيم قنوات االتصال.مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020
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 تحديد الحدود ومهام وواجبات كل عضو من أعضاء النسق األسري. تصحيح إدراك لبعض الرسائل بين األفراد داخل األسرة والتي تصل لبعض أفراد األسرة فيصورة غامضة(حسن عبد السالم محمد الشيخ ،1999 ،ص.)23
نستنتج أن هناك العديد من األسباب فهو يعمل على كشف المشكالت الناتجة عن عمليات التفاعل
واالتصال بين أعضاء األسرة كنسق ،ويسعى على تغيير أنماط التفاعل الغير سوي فيما بينهم
وإعادة تنظيم تفاعالت األسرة وتحقيق درجات التكيّف والتوازن في العالقات بين أعضائها.
فنيات االتصال داخل األسرة:
اإلستراتيجية الجوهرية لفهم كيفية تفاعل أعضاء األسرة يتم من خالل تحليل عملية التواصل بين
أعضائها .وهذا بهدف إعادة بناء أساليب التواصل األسرية السالبة(روز ماري الميي،2001 ،
ص  ،)263فالمعالج أثناء تعامله مع األسرة يعمل على تمكين األسرة من حل المشكالت ،فهو
يؤ ّكد في بعض الجلسات على العمل التعاوني بين أعضاء األسرة لتحقيق أهداف المقابالت
وتطبيق بعض األساليب:
التدريب على التوكيد :يؤكد هذا األسلوب على أهمية االتصال المباشر والواضح لكل فرد من
أفراد األسرة نحو األفراد اآلخرين ،وذلك من خالل التعبير عن أفكاره وعن مشاعره االيجابية
النوعية التي تعتبر عامال حاسما تماما مثل المشاعر السلبية .إن هذا االتصال الواضح يساعد على
توفير الحلول السليمة للمشكالت ،كما يساعد على تحقيق األهداف الشخصية واألسرية.
التدريب على حل المشكلة :وهو أسلوب يقوم على مساعدة األسرة مساعدة خاصة تهدف إلى
تمكينها من أن تتعامل بكفاءة اكبر مع كثير من المشكالت الموقفية فيما بعد .وذلك بعد مرحلة
تحديد أبعاد المشكلة ووضعها في اإلطار الصحيح القابل للفهم الذي يساعد على الحل.
التدريب على االتصال :االتصال اللفظي يساهم في فهم اتجاهات وسلوك األفراد ،ويعتبر في حد
ذاته مصدرا للرضا العميق ،وهو أساس السعادة داخل األسرة.
ويهدف التدريب على التواصل إلى زيادة مهارة أعضاء األسرة في التعبير عن أفكارهم
ومشاعرهم بوضوح ،واالستماع بفعالية إلى رسائل اآلخرين .ولتحقيق هذه األهداف يتم تدريب
أفراد األسرة على مهارتي التعبير واالستماع ،من خالل التعبير عن الموقف من وجهة نظر ذاتي
أكثر من ذكر الحقائق والتعبير على األحاسيس االيجابية اتجاه المستمع مثال حين ينتقد.
هذا بالنسبة لمهارة التعبير ،أما بالنسبة لمهارة االستماع ،فعلى المستمع مثال أن يتدرب على ما
يلي:
محاولة التعاطف مع أفكار ومشاعر الذي يعبّر عن نفسه مهما تكن الحالة.
إيصال هذا التعاطف إلى من يعبّر عن نفسه.
تجنب الحكم على أفكار المستمع ومشاعره. إشعار المتحدث بفهم خبرته مثال عن طريق تلخيص أو إعادة صياغة ما قاله.اتفاقات تغيير السلوك :نشير اختصارا هنا إلى أن اتفاقات تغيير السلوك تتضمن ثالثة أشكالأساسية ،هي:
اتفاق وضع قواعد تحكم العالقة.
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اتفاق الثقة الجيدة.
اتفاق زيادة األنشطة المشتركة ألفراد األسرة.
وتتجلى أهمية االتصال هنا خصوصا في عملية التفاوض التي تجري بين أفراد األسرة بخصوص
تعديل صيغة األشكال السابقة الثالث كما اقتضت الضرورة ،ناهيك عن أن عملية االتصال بصفة
عامة هي التي تحكم تنفيذ السلوكيات التي تتضمنها األشكال السابقة خاصة تلك التي تكون في
صورة واجب منزلي بين الجلسات.
نستنتج أن هذه الفنيات ترتكز على إعادة بناء أساليب التواصل األسرية وتؤكد على مهارات
التواصل التي تساعد أعضاء األسرة في فهم كيفية التفاعل فيما بينهم ،فاالتصال الفعال يعد
المحتوى الكلي بعمليات التفاعل داخل األسرة ،وأن المعالج خالل فهمه ألسلوب ونوع االتصال
داخل األسرة يستطيع الحصول على معلومات تساعده على تشخيص لمشاكل النسق والتفاعل
واالتصاالت داخل األسرة.
خالصة:
يعتبر االتصال الفعّال في العالقات األسرية من أهم عوامل التماسك الداخلي لألسرة ينعكس عليها
بالطمأنينة والسكينة في عالقاتها في ما بينها(غنية شليغم ،فضيلة حماني.)2013 ،
نستنتج م ّما سبق ذكره أن ظاهرة التفكك األسري ظاهرة اجتماعية عرفتها العديد من األسر يجعل
المختصين البحث عن الحلول الفعاّلة للتحكم فيها .فعلينا إتاحة الفرصة ألفراد األسرة صغار
وكبار وأزواج للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم وحسن االستماع لهم وتقبلهم .كما علينا أيضا
الحرص على إعطاء الفرصة للتواصل والبحث عن إيجاد حلول علمية تساهم في إثراء فنيات
االتصال السليم تقي أفراد األسرة من التفكك األسري.
قائمة المراجع:
.1أحمد محمد مبارك الكندري( ،)1996علم النفس األسري ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،
الكويت.
.2أسماء المصري وآخرون( ،)2010التفكك األسري وتأثيره على الثقة بالنفس لطالب الجامعة،
مذكرة للحصول على درجة البكالوريوس في اإلحصاء ،جامعة القاهرة ،مصر.
.3توماس جورج الخوري( ،)1998سيكولوجية األسرة ،الطبعة األولى ،دار الجيل ،بيروت،
لبنان.
.4خليل العمر معن( ،)2005التفكك االجتماعي ،دار الشرق للنشر والتوزيع.
.5داليا مؤمن( ،)2008األسرة والعالج األسري ،دار الحساب للنشر والتوزيع ،القاهر ،مصر.
.6روزماري الميي ،وديبيي دانيلز((،)2001عالء الدين كفافي مترجم) ،اإلرشاد األسري ،دار
قباء ،القاهرة ،مصر.
.7سناء الخوالي( ،)1997األسرة والحياة العائلية ،دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع.
.8عبد الخالق محمد عفيفي( ،)2011بناء األسرة والمشكالت األسرية المعاصرة ،اإلسكندرية،
مصر.
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.9عبد المجيد منصور ،وزكرياء أحمد الشربيني( ،)2000األسرة على مشارف القرن  ،21دار
الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.
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األفكار الالعقالنية وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم
د.عدة بن عتو ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشف-الجزائر
أ.د ماحي إبراهيم ،جامعة وهران -2الجزائر
the relationship between irrational thoughts, optimism and
pessimism
Adda Benattou, Faculty of Human and Social
Sciences,Chlef -Algeria
Mahi Brahim, Faculty of Social Sciences,Oran2, algeria
ملخص :هدفت الدراسة إلى إبراز العالقة بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل والتشاؤم لدى التالميذ.
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )139تلميذا وتلميذة،وبعد المعالجات اإلحصائية أسفرت النتائج
على عدم وجود عالقة بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل،وعدم وجود عالقة بين األفكار
الالعقالنية والتشاؤم ،ماعدا الفكرة األولى والتي تنص '' من الضروري أن يكون الشخص
محبوبا أو مرضيا عنه من كل المحيطين به '' بمعامل قدره (،)-0.177كما وتختلف درجات كل
من األفكار الالعقالنية والتشاؤم والتفاؤل باختالف الجنس والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما،
ووجود فروق في المستوى الدراسي ولصالح السنة الثالثة متوسط.
الكلمات المفتاحية :األفكار ،األفكار العقالنية ،األفكار الالعقالنية ،التشاؤم ،التفاؤل.
Abstract: This study aimed to highlight the relationship between
irrational thinking, optimism and pessimism among students. When the
study sample included (139) students after statistical analysis The results
showed there is no relationship between irrational thoughts and optimism,
and the absence of a relationship between irrational thoughts and
pessimism, except for the first idea of a factor (0.177-), and there is a
differences in the score of the irrational thoughts and pessimism and
optimism to gender and academic level and interaction between them, and
the existence of differences in the academic level.
Key words: irrational thoughts, rational thoughts, pessimism, optimism
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مقدمة:
األفكار الالعقالنية تنشأ لدى األفراد في مرحلة الطفولة حين يطلب منهم الوصول إلى حالة
الكمال والتفوق الدائم على أقرانهم دون اعتبار لقدراتهم ومدى تناسبها مع ما يطلب منهم ،مما
يولد لديهم شع ورا بعدم القدرة على تلبية تلك التوقعات خاصة عندما يقارن الطفل على نحو سلبي
مع نجاحات وتميز اآلخرين "،وهذا ما يراه نيلسون ( ،(Nelson1982حيث يكون الطفل في
هذه المرحلة حساسا لمؤثرات البيئة الخارجية ،وأكثر قابلية إليحاء كونه يعتمد في هذه المرحلة
على الوالدين في التخطيط والتفكير واتخاذ القرارات،وإذا ترافق هذا مع تبني بعض أفراد األسرة
لبعض األفكار الالعقالنية كمطالبتهم الطفل بأهداف وطموحات التصل إليها إمكاناته وقدراته،فإن
احتمالية نزوعه الكتساب بعض األفكار الالعقالنية تزداد فاألشخاص يولدون مع وجود احتمال
أن يسلك وا بطريقة عقالنية أو طريقة ال عقالنية،والتفاعل مع الوالدين وغيرهما من الراشدين
يؤدي إلى تقوية االتجاه الالعقالني وتعزيزه في التفكير لدى الفرد(.القضاة محمد،2014 ،
ص.)517
ولقد أثبتت العديد من الدراسات بأن عملية التنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد في طفولته تمثل
المصدر األساسي لألفكار الالعقالنية،فقد بينت نتائج دراسة ()Prod and Boron ;1994
(برود،وبورون)،وكذا دراسة(روب،ووارين) ( ،)Robb and wanen;1990وكذا دراسة
(الشربيني،) 2005،أن مصادر اكتساب الفرد األفكار الالعقالنية تنحصر في أسرته ومدرسته
وجماعة رفاقه وتزكيها وسائل اإلعالم ولكل مصدر من هذه المصادر دور خطير في غرس هذه
األفكار وأخطرها أساليب المعاملة التي تختارها األسرة عند إعداد أبنائها وتنشئتهم وتكوين بنائهم
المعرفي في كل مرحلة من مراحل العمر(العنزي هدمول ً،2010 ،ص.)10
وحسب ما أشار إليه (الموسوي) فإن هناك الكثير ممن يتعاملون مع أنفسهم ومع األشخاص
المحيطين بهم انطالقا من أفكار وتصورات تتوافق مع المجرى الواقعي لألحداث وتنعكس تلك
األفكار والمعتقدات على سلوكهم اليومي ونتائج عملهم ،مما قد يؤدي نهاية المطاف إلى تنامي
الشعور بالقلق واالكتئاب واإلحباط لديهم وصوال إلى العجز عن تحقيق األهداف والطموحات
الشخصية( القضاة محمد ،2014 ،ص.)519
ومن خالل ما تم عرضه أمكننا أن نستخلص ما يلي:
 األفكار الالعقالنية قد تؤدي بصاحبها إلى استدالالت واستنتاجات غير منطقية األفكار الالعقالنية متعددة المصادر وأخطرها األسرة األفكار الالعقال نية قد تسبب لصاحبها القلق واالكتئاب مما يؤدي به إلى سوء التوافق الشخصيواالجتماعي
 تنشأ األفكار الالعقالنية في مراحل مبكرة من الطفولة ويساهم في زيادة ترسيخها وتجدرهاالمعاملة الوالدية وتنميها باقي المصادر ،ما لم يقم الفرد بتصحيح معتقداته وأفكاره الخاطئة.
أشارت معظم الدراسات إلى أن تلك األفكار الالعقالنية ترتبط بشكل مباشر وقوي مع حاالت
القلق العصبي ،وأن األفراد من ذوي هذا النوع من التفكير يكون مركز الضبط لديهم في الغالب
خارجي فهم سيلمون بأن ما حدث لهم نتيجة لمتغيرات أو عوامل خارجية وليست ألنها تحدث
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بسببهم أو نتيجة لجهد قدموه أو لم يقدموه بل أن الحظ والقدرة والحسد وغيرهما هي من يقود
سلوكهم.
أما التفكير العقالني فهو ما يجعل من صاحبه عقالنيا منطقيا في أفكاره وتحليله للمواقف التي
يتعرض لها أو سيتواجد فيها ،فهو ال يترك األمر للحظ أو الصدفة رغم إيمان أصحاب هذا التفكير
بها إال أنهم ال يقبلون أن تكون هي التحكم فيها يبدر منهم من سلوك سواء كان ايجابي أو سلبي بل
يعززونه لما قدموه أو لم يقدموه وقدراتهم وخبراتهم بهذا الموضوع لذا فإن مثل هؤالء األفراد
يشعرون بجودة الحياة وأهميتها وكيفية تحسينها وتطويرها لتحسين وتطوير حياتهم الشخصية
والمهنية وبالتالي لراحتهم النفسية بدال من حاالت القلق المتداول مع كل ما هو محتمل أن
يواجهونه في حياتهم اليومية.
ومن األساليب التي تؤثر في حياة األفراد أسلوبي التفاؤل والتشاؤم وما يحمله هذان األسلوبان من
أفكار ايجابية وأخرى سلبية ،فالتفاؤل والنظرة المتفائلة إلى الحياة أسلوب ايجابي يعزز الثقة في
النفس والتفاعل بين أفراد المجتمع على عكس التشاؤم والنظرة المتشائمة التي تؤثر بشكل سلبي
على الصحة النفسية وتقلل من التفاعل مع اآلخرين.
فنجد التفاؤل الذي عرفه "مارشال" وأصحابه بأنه استعداد شخصي للتوقع االيجابي لألحداث مما
يعني أن التفاؤل ينعكس على السعادة والصحة والمثابرة،واالنجاز في حين نجد التشاؤم الذي
عرفه "شاورز" بأنه قيام الفرد بتركيز انتباهه وحصر اهتمامه على االحتماالت السلبية للحياة
واآلخرين(.صديم محمد ،2009 ،ص.)13-12
يعتبر كل من التفاؤل والتشاؤم من الموضوعات المهمة في علم النفس لما لها من تأثير في سلوك
األفراد وفي حالتهم النفسية ،فعندما تلبى جميع حاجات الفرد يشعر بالتفاؤل وبأنه يستطيع أن
يحقق أهدافه مما يجعله يشعر بالسعادة واالنبساط وبالتالي يحفزه على أن يقبل على الحياة بهمة
ومثابرة ورغبة،ويضع في اعتباره احتماالت النجاح،وأن جميع ما يصيبنا من نجاح وما نضطلع
به من مهام إنما يعتمد على مدى إحساسنا بالتفاؤل ،فتوفر اإلمكانات الموضوعية بغزارة وتنوع
يكفي وحده لبلوغ األهداف وتحقيق النجاح في الحياة ،أما إذا فشل الفرد في إشباع حاجاته فانه
يشعر بالتشاؤم وأنه ال يستطيع أن يحقق أهدافه مما يجعله يشعر باليأس وفقدان األمل واإلحباط
ويقبل على الحياة فتور وتردد وتوقع الفشل ،وقد كشفت عدد من الدراسات عن عالقة التفاؤل
والتشاؤم ببعض المتغيرات ( )2006وجود تفاعل بين اليأس واالضطرابات النفسية ،فقد بينت
نتائج دراسة هيرش ''  '' Hirshعن التفاؤل أنه يقلل من التفكير في االنتحار واليأس كما أظهرت
دراسة ليونس(،) 2009أن ارتفاع التفاؤل وانخفاض التشاؤم يقلل من التوتر(.المجدالوي يوسف،
 ،2012ص.)208
من خالل ما تم عرضه أمكننا أن نستخلص ما يلي:
 التفاؤل يؤدي بصاحبه إلى السعادة،في حين أن التشاؤم يؤدي بصاحبه إلى اليأس والفشلواإلحباط
 التفاؤل والتشاؤم يبدأ اكتسابهما لدى التالميذ في المراحل التعليمية المتوسطة ويزيد ترسيخهامن قبل الوالدين والمجتمع الذي يعيش فيه،ويعد التفاؤل من السمات التي تساعد األفراد على
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الحصول واالستمتاع بصحة جيدة رغم الظروف الض اغطة ويتمتعون بقدر كاف من الرفاهية
والتوجه نحو الحياة أما التشاؤم فهو من السمات التي تجعل األفراد يتوقعون األسوأ والفشل
لألحداث والمواقف التي يتعرضون إليها.
الدراسات السابقة :ومن خالل اطالع على األدب النظري للدراسات السابقة أمكننا عرضها
كاآلتي:
أشارت دراسة كل من)  )Edward C. Changm, & Will Bridewellحيث قارنت الدراسة
الحالية معتقدات غير عقالنية كما تقاس من خالل مسح المعتقدات الشخصية والتفاؤل والتشاؤم
كما تم قياسها من قبل اختبار اتجاه الحياة المنقح (لوت )R-على أعراض االكتئاب والقلق بعد 6
أسابيع من الدراسة ،ووجدت هذه الدراسة أن المعتقدات غير العقالنية كان لها تأثير كبير على
التشاؤم ولكن ليس على متغير التفاؤل،وعلى وجه التحديد وجد أن األفراد الذين لديهم معتقدات
غير عقالنية أكثر تشاؤما بكثير والعكس بالعكس ،وعلى النقيض من ذلك كان للتأييد القوي مقابل
انخفاض المعتقدا ت غير العقالنية تأثير في تحديد مستوى التفاؤل لألفراد( Changm, & .
)Will Bridewell,1988,p137
في حين وجد كل من( ،) Chang, & D’Zurilla,1996بأن العوامل الثقافية كان لها تأثير كبير
في تحديد مستوى التشاؤم لألفراد ،ولكن ليس التفاؤل عبر عينة متطابقة من طالب الجامعات
اآلسيوية والقوقاز األمريكية ،ومن الواضح أنه سيكون من المفيد تحديد المدى الذي تؤثر فيه
المعتقدات غير العقالنية والتفاؤل والتشاؤم على بعضها البعض في دراسة تصميمية
مستقبلية.( Chang, & D’Zurilla,1996.,p215(.
أما في دراسة(  ،),2004Jeffrey Rudskiحيث رمت الدراسة الحالية إلبراز العالقات
المتبادلة بين السيطرة المتصورة ،والتفاؤل ،والتشاؤم ،والخرافات ،ومن المفترض أن الوهم من
السيطرة المتصورة ،والخرافات ،والتفاؤل سيكون لها عالقة إيجابية ،أظهرت النتائج أن بعد
المشاكل التي ال يمكن حلها ،كان لها ارتباطا إيجابيا بمستوى معتقدات الخوارق ،وعالوة على
ذلك ،زادت معتقدات الخوارق بعد التعرض لمشاكل غير قابلة للحل ،ولكن ال يمكن حلها.
وخلصنا إلى أن اعتماد معتقدات الخوارق يمكن أن يعمل على منع ضعف األداء الذي غالبا ما
يالحظ بعد حاالت عدم السيطرة والفشل ،مع وجود عالقة بين النمط التوزيعي والتفاؤل ،والتحكم
المتصورJeffery ,2014,p306) (.
مشكلة الدراسة:
أثبتت العديد من الدراسات بأن عملية التنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد في طفولته تمثل
المصدر األساسي لألفكار الالعقالنية،وذلك تبعا لما أشارت إليه كل من نتائج دراسة( Prod and
( )Boron ;1994برود،وبورون)،وكذا دراسة(روب،ووارين) (،)Robb and wanen;1990
وكذا دراسة(الشربيني،) 2005،أن مصادر اكتساب الفرد األفكار الالعقالنية تنحصر في أسرته
ومدرسته وجماعة رفاقه،في حين أثبتت الدراسات السابقة األجنبية عن وجود تفاعل بين اليأس
واالضطرابات النفسية ،فقد بينت نتائج دراسة هيرش ''  '' Hirshعن التفاؤل أنه يقلل من التفكير
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في االنتحار واليأس كما أظهرت دراسة ليونس(،)2009أن ارتفاع التفاؤل وانخفاض التشاؤم يقلل
من التوتر ،وتوصلت من جهتها دراسة كل من) Edward C. Changm, & Will
 ،)Bridewellأن المعتقدات غير العقالنية كان لها تأثير كبير على التشاؤم ولكن ليس على
متغير التفاؤل،وعلى وجه التحديد وجد أن األفراد الذين لديهم معتقدات غير عقالنية أكثر تشاؤما
بكثير والعكس بالعكس،وأفرزت نتائج دراسة ( ،) Chang, & D’Zurilla,1996بأن العوامل
الثقافية كان لها تأثير كبير في تحديد مستوى التشاؤم لألفراد ،وتوصلت من جهتها
دراسة( ،)2004Jeffrey Rudskiحيث رمت الدراسة الحالية إلبراز العالقات المتبادلة بين
السيطرة المتصورة ،والتفاؤل ،والتشاؤم ،والخرافات ،ومن المفترض أن الوهم من السيطرة
المتصورة ،والخرافات ،والتفاؤل سيكون لها عالقة إيجابية،وانطالقا مما افرزته نتائج الدراسات
السابقة ،يذهب البحث الحالي في هذا االتجاه ،فعلى الرغم من هذه النتائج المثيرة لالهتمام ،فإنه ال
يزال من المهم أن تؤخذ على أنها أولية يصعب معها تحديد قابلية تعميم النتائج المتوصل إليها،
ومن هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية لمحاولة معرفة مدى ارتباط األفكار الالعقالنية بكل من
التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ التعليم المتوسط ،انطالقا من نتائج الدراسات السابقة حيث كانت
صياغة اإلشكاليات كما يلي:
 هل هناك عالقة بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل لدى تالميذ التعليم المتوسط؟ هل هناك عالقة بين األفكار الالعقالنية والتشاؤم لدى تالميذ التعليم المتوسط؟ تختلف درجات كل من األفكار الالعقالنية والتفاؤل والتشاؤم باختالف الجنوسة المستوىالتعليمي والتفاعل بينهما؟
-3أهداف الدراسة :من جملة األهداف يمكن حصر مايلي:
 تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل والتشاؤم لدىالتالميذ.
 استخراج البنية العاملية لكل من متغير التفاؤل والتشاؤم. معرفة االختالف بين التالميذ في األفكار الالعقالنية بالتفاؤل والتشاؤم باختالف المستوىالتعليمي والجنوسة والتفاعل بينهما
أهمية الدراسة :تتلخص أهمية الدراسة الحالية في جانبين وهما:
من الناحية النظرية:أهمية الفئة التي تناولتها الدراسة الحالية هي تالميذ التعليم المتوسط الذينهم بحاجة إلى الرعاية واالهتمام ،توعية الطاقم التربوي للتعامل مع ذوي األفكار الالعقالنية،
ودعوة المختصين النفسانيين والختبار فعالية البرامج اإلرشادية في التخفيف من األفكار
الالعقالنية ،وأخيرا دعم القاعدة النظرية للبحوث التي تتعلق باألفكار الالعقالنية والتفاؤل
والتشاؤم.
من الناحية التطبيقية :يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تصميم البرامج الوقائية واإلرشاديةواألسرية التي تساعد اآل باء في التعرف على األساليب الصحيحة في تنشئة أطفالهم والتي تحقق
لهم صحة نفسية جيدة.
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التعريفات اإلجرائية:
األفكار الالعقالنية :هي مجموعة األفكار الخاطئة وغير المنطقية والتي تتميز بعدم الموضوعية
والوضوح ،والمبنية على توقعات خاطئة نتيجة المبالغة والتهويل ،وانعدام الثقة بالذات ،وإجرائيا
هي الدرجة التي يحصل عليها التالميذ من خالل إجابتهم على مقياس األفكار الالعقالنية لسليمان
الريحاني  1985المكون من  52عبارة و13بعد.
التفاؤل :هو الدرجة التي يحصل عليها التالميذ من خالل إجابتهم على فقرات مقياس التفاؤل
ألحمد محمد عبد الخالق 1998
التشاؤم :هو الدرجة التي يحصل عليها التالميذ من خالل إجابتهم على فقرات مقياس التشاؤم
ألحمد محمد عبد الخالق1998
حدود الدراسة :تنقسم حدود الدراسة إلى ما يلي :حدود موضوعية :تمثلت الدراسة الحالية في
األفكار الالعقالنية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم ،حدود مكانية :تمثلت الدراسة في متوسطة الشهيد
قدور ريهوم معمر بأوالد فارس والية الشلف.
حدود زمنية :تمثلت الدراسة في الفترة الممتدة ما بين  ،2018-2017حدود نوعية :ركزت
الدراسة على تالميذ التعليم المتوسط.
-5منهج وطريقة إجراء الدراسة :لقد تم إتباع المنهج اإلحصائي لتحليل معطيات الدراسة
إحصائيا ،باعتبار انه المنهج المالئم لطبيعة هذه الدراسة.
-6طريقة اختيار العينة األساسية وخصائصها:
يتمثل المجتمع الذي اتخذناه مجاال بشريا لدراستنا من تالميذ التعليم المتوسط (بمتوسطة :ريهوم
قدور معمر بأوالد فارس) من مختلف المستويات ال دراسية( :السنة الثالثة ،السنة الرابعة) ،من
التعليم المتوسط بطريقة قصدية ولقد تم تحديد هذه السنوات بناءا على مايلي:
بناءا على أنهم قد اكتسبوا مفاهيم عن الحياة ومتطلباتها وحاجيتها واختبروا بعض الخبراتالسارة والمؤلمة ،أضف إلى ذلك كله تعودهم على تبني بعض األفكار غير العقالنية المكتسبة من
طرف األسرة والمحيطين.
بناءا على موافقة بعض األساتذة منحنا الوقت من مجموع الساعات المدرسة وبناءا على الموافقةالصريحة لمديرة المؤسسة في حدود منا يسمح به القانون حفظا على السير البيداغوجي الحسن
للتالميذ.
واختيار من العينة األ فراد المستعدين للتجاوب معنا طواعية وذلك في شكل مجموعات صغيرة،وذلك من أجل اختيار األفراد الذين يثبتون كفاءة على االستجابة لمقاييس الدراسة.
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جدول رقم ( : )01يوضح توزيع العينة األساسية حسب الجنس والسن ومستوى الدراسي
المجموع
إناث
ذكور
الجنوسة

المستوى الدراسي

الفئات

48

91

139

سنة ثالثة

سنة رابعة

المجموع

86

53

139

13-14

15-16

المجموع

118

21

139

-7أدوات الدراسة :تم استخدام مقياس التفاؤل ،والتشاؤم ،ومقياس األفكار الالعقالنية ،والتي
حققت شروط ذات كفاية سيكومترية تتسم بالموثوقية والثبات.
أ-صدق وثبات أدوات الدراسة:
الصدق العاملي لمقياس التفاؤل :ولقد تضمنت عملية إجراء التحليل العاملي فحص الخطوات
التالية:
فحص توفر شروط استخدام التحليل العاملي(:وذلك حسب ما أشار إليه تيغزة ،2012 ،ص)87
حيث كانت أغلب معامالت االرتباط تعدت القيمة ( .)0.30وقدرت القيمة المطلقة لمحدد بـ
(،)0.0016مما يفسر أنها ليست مصفوفة منفردة ( )singular matrixالتي تنطوي على اعتماد
خطي تام (أي وجود ارتباط قوي  )Multicollineraityبين المتغيرات ،وأنها ال تنطوي على
مشكلة ارتفاع االرتباط المبالغ فيه بين المتغيرات .فيما قدرت قيمة اختبار(Kaiser – )KMO
Mayer- Olkinتعدت قيمة ،0.50حيث قدرت ب ،0.85ولقد قدرت قيمة
( ، Measures of Sampling Adequacy)MSAوهو مقياس عام لكفاءة التعيين كانت أكبر
من (،)0.50ما عدا الفقرة التالية،) 3( :والتي كانت أقل من المطلوب حيث قدرت بـ (.)0.45
كما لوحظ أيضا وجود فقرة قيم شيوعها منخفضة وهي )15( :حيث قدرت بـ ( ،)031مما فرض
علينا إعادة التحليل العاملي للمرة الثانية بعد حذف هذه الفقرات.
ب -اعتبارات استخدام طريقة المكونات األساسية والتدوير بطريقة فاريماكس:
 إن طريقة المكونات األساسية تمكننا من اختزال المتغيرات العديدة إلى عدد قليل منالمتغيرات ،وألنها تمكننا من جهة أخرى للكشف عن البنية التحتية التي تحقق لنا أقصى تباين في
فقرات المقياس بالعامل ممثلة بالتشبعات لتشكيل العالقة الخطية،ورغم عيوب طريقة فاريماكس
إلى أنها تحقق لنا شرط االقتصادية في تبسيط تشبعات الفقرات أو المتغيرات على العوامل مما
يسهل معها عملية التأويل.
 ولقد تم إجراء التحليل العاملي على عينة قوامها ( )139من غير العينة االستطالعية ،وبأسلوبالمكونات األساسية وبطريقة (فاريماكس) ،حيث أفرزت النتائج بعد التدوير على بروز ( )4أربعة
عوامل لكن بعد حذف الفقرات المذكورة آنفا والتي ال تتوفر فيها الشروط ،وبعد إعادة إجراء
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التحليل مرة ثانية فقد أفرزت هذه العملية على استخراج ثالثة عوامل ( )3كما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم( :)02يوضح العوامل المستخرجة وقيم شيوعها ن = .139
قيم الشيوع
العامل 3
العامل 2
العامل 1
الفقرات
TF1

-0.144

-0.181

0.529

0.662

TF2

0.444

-0.077

-0.215

0.652

TF4

0.130

-0.017

0.133

0.531

TF5

-0.088

-0.001

0.358

0.610

TF6

0.311

- 0.235

0.040

0.453

TF7

0.178

-0.046

0.090

0.488

TF8

-0.044

-0.042

0.303

0.426

TF9

0.093

0.175

-0.038

0.438

TF10

0.275

0.066

-0.148

0.484

TF11

0.251

0.030

-0.064

0.522

TF12

-0.075

0.425

-0.115

0.632

TF13

-0.038

0.439

-0.146

0.682

نالحظ من خالل الجدول بأن نتائج التحليل العاملي بعد التدوير قد أفرزت على تشبع جميع
الفقرات التي أدخلت ضمن المعالجة اإلحصائية على ثالثة عوامل أساسية،حيث جاءت قيم
شيوعهما معقولة ومقبولة إحصائيا ،ويتم التعامل معها بشكل معامالت انحدار لكل فقرة كما يلي:
فبالنسبة للفقرة ( )TF1مثال ،كمتغير تابع والعوامل األخرى(العاملين) كمتغير مستقل ،حيث
تكتب المعادلة كما يلي:
الفقرة ( :)TF1العامل الثالث= ( +)0.529العامل الثاني ( +)-0.181العامل األول ()-0.144
وتقرأ كاألتي) :إن ارتفاع العامل الثاني بوحدة معيارية واحدة يصاحبه انخفاض في الفقرة
( )TF1بمقدار ضئيل ال يتجاوز (،)-0.18عند تثبيت العوامل المتبقية،وأن ارتفاع العامل األول
بوحدة معيارية واحدة يصاحبه انخفاض في الفقرة ( )TF1بمقدار ضئيل ال يتجاوز ( )0.14عند
تثبيت العوامل المتبقية ،وهكذا تتم قراءة الفقرات المتبقية ،وذلك حسب ما أشار إليه(تيغزة محمد،
 ،2012ص.)104
تسمية العوامل المستخرجة  :ومن أجل تسمية العوامل سيتم ترتيبها وفق أعلى تشبع إلى أقل تشبع
لتسهيل تسميتها ،حيث أفرزت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)03يوضح تسمية العوامل وتشبعاتها وترتيبها ن = .139
الرتبة التشبع

TF2

أشعر أن الغد سوف سيكون مشرقا

1

0.798

TF11

أرى الجانب المشرق المضيء من الحياة

2

0.617

TF10

أتوقع األحسن في الحياة

3

0.608

TF6

يخبئ لي الزمن مفاجآة سارة.

4

0.604

TF7

ستكون حياتي أكثر سعادة

5

0.540

TF4

أنظر إلى المستقبل على أنه سوف يكون سعيدا

6

0.506

TF13

أرى أن اآلمال واألحالم التي لم تحقق اليوم سوف تتحقق غدا

1

0.801

TF12

أفكر في األمور المبهجة المفرجة

2

0.777

TF14

أفكر في المستقبل بكل تفاؤل

3

0.647

TF9

أرى أن الفرج سوف يكون قريبا

4

0.476

TF1

تبدوا لي الحياة جميلة

1

0.804

TF5

أنا مقبل على الحياة بحب وتفاؤل

2

0.687

TF8

حياتي كلها أمل

3

0.579

تسمية العوامل
توقع األحداث
االيجابية

توقع تحقق األماني

النظرة التفاؤلية
للمستقبل

الجذر الكامن للعوامل ونسبة التباين المفسر
العوامل
نسبة التباين

2.650

2.325

2.253

℅20.450

℅17.883

℅17.334

النسبة التراكمية℅55.66 :

نالحظ من خالل الجدول أعاله وبعد االطالع على محتوى البنود التي تم ترتيبها تنازليا طبقا
لتشبعها على العامل أي من أعلى تشبع إلى أدناه ،وبذلك تسهل تسمية العوامل حيث تم حصرها
في (توقع األحداث االيجابية ،توقع تححق األماني ،النظرة التفاؤلية للمستقبل)،علما بأن العوامل
قد تشبعت فقراتها تشبعا أعلى من ( ،)0.30حيث أن مؤشر التشبع المقبول ( )0.45وهو الذي
نعتمده في الدراسة الحالية ،وقد قدرت النسبة التراكمية المفسرة للعوامل الثمانية بـ ( ،)℅55وهي
مؤشر مقبول إحصائيا في التحليل العاملي ،فأصبح المقياس يحتوي في شكله النهائي على مجموع
( ) 12فقرة تقيسه ،وهي التي سوف نتعامل معها في المعالجات اإلحصائية للفرضيات.
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الصدق التمييزي لمقياس التفاؤل :ولقد تم استخراج الصدق التمييزي باالعتماد على ما أفرزته
نتائج التحليل العاملي ال سيما مصفوفة( )Component Transformation Matrixالتي تعبر
صراحة عن الصدق التمييزي ،كما هو مبين كالتالي:
الصدق التمييزي للعوامل المستخرجة لمقياس التفاؤل :جميع العوامل المستخرجة عن طريق
التحليل العاملي تحقق شرط التمايز فيما بينها ،حيث جاءت قيمها تتراوح من أدناها ( -102.0إلى
أعالها  ،) 0.604وهذا ما يشير إلى أن عوامل االختبار متناسقة ومتجانسة وأن مفرداته متماسكة،
مما يعني أن العوامل والفقرات تتمتع بدرجة ال بأس بها من الصدق ،ألنه يجب أن ال تكون قيم
االرتباط بين العوامل تفوق( ،) 0.80وإال اعتبر بأنها مرتبطة وغير متمايزة فيما بينهما مما يدل
على أنها تذوب في عامل واحد ،وبالتالي ال تحقق شرط االستقاللية عن بعضها من جهة والتمييز
من جهة ثانية.
الصدق العاملي لمقياس التشاؤم :ولقد تضمنت عملية إجراء التحليل العاملي فحص شروط
استخدام التحليل العاملي،فأغلب معامالت االرتباط تعدت القيمة ( ،)0.30كما قدرت القيمة
المطلقة لمحدد المصفوفة أكبر من( )0.00001حيث قدر ب( .)0.0003مما يفسر أنها ليست
مصفوفة منفردة ()Singular matrixالتي تنطوي على اعتماد خطي تام (أي وجود ارتباط قوي
 ) Multicollineraityبين المتغيرات ،وأنها ال تنطوي على مشكلة ارتفاع االرتباط المبالغ فيه
بين المتغيرات ،وذلك كما أشار إليه(تيغزة ،2011 ،ص ،)303في حين قدرت قيمة اختبار
 (KMO)Kaiser-Mayer-Olkinتعدت قيمة  0.50حيث قدرت بـ  ،0.90وكل الفقرات
حققت شرط الكفاءة للتعيين.حيث أفرزت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي:
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الفقرات

د.عدة بن عتو ،أ.د ماحي إبراهيم

جدول رقم ( )04يوضح العوامل المستخرجة وتشبعاتها ن=139
قيم الشيوع
العامل3
العامل 2
العامل 1

TC1

0.269

-0.146

-0.020

0.407

TC2

0.317

-0.120

-0.087

0.572

TC3

0.142

0.123

-0.107

0.590

TC4

-0.019

0.374

-0.222

0.705

TC5

0.308

-0.27

-0.186

0.607

TC6

0.0.97

0.078

0.013

0.510

TC7

0.173

0.070

-0.088

0.571

TC8

0.248

-0.251

0.167

0.569

TC9

-0.102

0.235

0.122

0.630

TC10

-0.083

0.008

0.315

0.430

TC11

-0.108

0.367

-0.082

0.609

TC12

0.066

-0.136

0.284

0.473

TC13

-0.178

-0.071

0.532

0.666

TC14

-0.314

0.345

0.200

0.523

TC15

0.073

0.015

0.153

0.613

نالحظ من خالل الجدول بأن نتائج التحليل العاملي بعد التدوير قد أفرزت على تشبع جميع
الفقرات التي أدخلت ضمن المعالجة اإلحصائية على ثالثة عوامل أساسية ،حيث جاءت قيم
شيوعهما معقولة ومقبولة إحصائيا ،ويتم التعامل معها بشكل معامالت انحدار لكل فقرة كما يلي:
فبالنسبة للفقرة () TC1مثال ،كمتغير تابع والعوامل األخرى (العاملين) كمتغير مستقل ،حيث
تكتب المعادلة كما يلي:
الفقرة ( :)TC1العامل األول = ( +)0.2690العامل الثاني ( +)-0.1460العامل الثالث
( )-0.020وتقرأ كاألتي:
إن ارتفاع العامل الثاني بوحدة معيارية واحدة يصاحبه انخفاض في الفقرة ( )TC1بمقدار ضئيل
ال يتجاوز ( ،)-0.14عند تثبيت العوامل المتبقية ،وأن ارتفاع العامل الثالث بوحدة معيارية واحدة
يصاحبه انخفاض في الفقرة ( )TC1بمقدار ضئيل ال يتجاوز ( )-0.02عند تثبيت العوامل
المتبقية.
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األفكار الالعقالنية وعالقتها بكل من التفاؤل التشاؤم

تسمية العوامل المستخرجة :ومن أجل تسمية العوامل سيتم ترتيبها وفق أعلى تشبع إلى أقل تشبع
لتسهل تسميتها ،حيث أفرزت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( )05يوضح تسمية العوامل وتشبعاتها وترتيبها ن=139
الرتبة
العبارات

التشبع

تسمية
العوامل

الفقرة
TC2

حضي قليل في هذه الحياة

1

0.721

TC5

يالزمني سوء الحظ

2

0.717

توقع سوء
الحظ

TC8

كثرة الهموم تجعلني أشعر أنني أموت في اليوم مئة مرة

3

0.610

TC1

تعلمت من الخبرة أن الحياة سواد كاليل المظلم

4

0.603

TC7

أنا يأس

5

0.598

TC3

أشعر انني أتعس مخلوق

6

0.566

TC15

أشعر كان المصائب خلقت من اجلي

7

0.512

TC6

مكتوب علي الشقاء

8

0.504

TC4

سيكون مستقبلي تعيسا

1

0.769

TC11

أتوقع أن أعيش حياة تعيسة في المستقبل

2

0.741

TC9

أترقب حدوث أسوأ األحداث

3

0.621

TC14

يبدو لي المنحوس منحوس مهما حاول أن يكون غير
ذلك

4

0.612

توقع
األحداث
السيئة
مستقبال

TC13

تخيفني األحداث السارة ألنها ستعقبها أحداث مؤلمة

1

0.810

TC10

يخيفني مايكون أن يحدث لي في المستقبل من سوء حظ

2

0.574

توقع
األحداث
المؤلمة

TC12

لدي شعور قوي بأنني سأفارق األحبة قريبا

3

0.560

الجذر الكامن للعوامل ونسبة التباين المفسر
العوامل

3.422

2.862

2.188

نسبة التباين

℅22.816

℅19.082

℅14.590

النسبة التراكمية℅56.48 :
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نالحظ من خالل الجدول أعاله وبعد االطالع على محتوى البنود التي تم ترتيبها تنازليا طبقا
لتشبعها على العامل أي من أعلى تشبع إلى أدناه ،وبذلك تسهل تسمية العوامل حيث تم حصرها
في (توقع اإل صابة بالمرض ،توقع األحداث السيئة ،توقع الموت)،علما بأن العوامل قد تشبعت
فقراتها تشبعا أعلى من ( ،)0.30حيث أن مؤشر التشبع المقبول ( )0.45وهو الذي نعتمده في
الدراسة الحالية ،وقد قدرت النسبة التراكمية المفسرة للعوامل الثمانية ب ( ،)56%وهي مؤشر
مقبول إحصائيا في التحليل العاملي ،فأصبح المقياس يحتوي في شكله النهائي على مجموع ()15
فقرة تقيسه ،وهي التي سوف نتعامل معها في المعالجات اإلحصائية للفرضيات.
الصدق التمييزي لمقياس التفاؤل :ولقد تم استخراج الصدق التمييزي باالعتماد على ما أفرزته
نتائج التحليل العاملي السيما مصفوفة ( )Component Transformation Matrixالتي تعبر
صراحة عن الصدق التميزي ،حيث لوحظ بأن جميع العوامل المستخرجة عن طريق التحليل
العاملي تحقق شرط التمايز فيما بينها ،حيث جاءت قيمتها تتراوح من أدناها ( -0.077إلى أعالها
 ،)0.727وهذا ما يشير إلى أن عوامل االختبار متناسقة ومتجانسة وأن مفرداته متماسكة ،مما
يعني أن العوامل والفقرات تتمتع بدرجة ال بأس بها من الصدق ،ألنها متمايزة فيما بينها مما يدل
على أنها تحقق شرط االستقاللية
-8األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :تم استخدم في معالجة البيانات معامل ارتباط
لبيرسون ،وتحليل التباين الثنائي.
-9عرض ومناقشة الفرضيات:
عرض ومناقشة الفرضية األولى :والتي تنص :توجد عالقة إرتباطية بين األفكار الالعقالنية
والتفاؤل
والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل بيرسون ،حيث دلت النتائج كما هو مبين في الجدول
التالي:
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نالحظ من خالل الجدول أعاله عدم وجود عالقة إرتباطية بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل لدى
تالميذ التعليم المتوسط.
لقد دلت نتائج المعالجات االحصائية عدم وجود عالقة ارتباطية بين متغير األفكار الالعقالنية
ومتغير التفاؤل وقد يعزي تفسير ذلك للعوامل التالية:
العوامل الشخصية :إن لكل شخص أفكار خاصة به وقدراته على التوافق مع أفكار األخرين وأن
هذه األفكار تتأثر بالبيئة االجتماعية التي تلعب دور في تنشئة التالميذ سواء بااليجاب أو بالسلب
ونيزيد على تعزيزها العوامل األخرى كالمدرسة مثال أن تزيد من تقويته أو خفضة لدى األبناء
فينتج عنه شكل من تشويه المحدثات التي يتعرض لها التالميذ في حياتهم مضاف إليها الثقافة
االجتماعية السائدة في المجتمع مما تنتج أفكاره العقالنية لدى ،حيث أن التفكير العقالني يتميرز
بأنه مصدر االضطرابات التي تعود إلى طريقة تفسير األفراد األحداث ،وأيضا تحدث دائما
بسرعة وبالنسبة للفرد شديدة القابلية للتصديق كما أنها تؤدي إلصابة بالحزن والكرب بدرحة
كبيرة ،وذلك حسب ما أشارت إليه الدراسات منها دراسة كرامر وكوشيك cramer and 1993
 kupshikالتي هدفت إلى دراسة أثر المعتقدات الالعقالنية على استثارة المشاعر المناسبة مثل
(الحزن عدم السعادة واالنزعاج) ،والمشاعر وغير المناسبة (الضغط النفسي  ،القلق والغضب)
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د.عدة بن عتو ،أ.د ماحي إبراهيم

ودراسة محمود عطا حسن ( mahmoud Ata Hasan )1994التي هدفت إلى التعرق على
األفكار الالعقالنية لدى طالب الجامعة وعالقتها باالمتئاب والتوتر النفسي ويعض المتغيرات
األخرى .
عامل مرحلة المراهقة وخصائصها :حيث أن التالميذ في مرحلة المراهقة ينتقلون من أطفال غير
ناضجين جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا إلى انسان يتدرج نحو النضج الكامل ويحاول
االستقالل واثبات ذاته ،والتلميذ في بداية هذه المرحلة اليستطيع التحكم في مختلف المظاهر
الخارجية لحالته االنفعالية لهذا نجده يكون بعض العواطف الشخصية التي تأخذ مظهر االعتزاز
بالنفس مما يؤدي إلى صراعات داخلية في نفسيته فينتج عنها رغبة عن االستقالل عن والديه وفي
نفس الوقت الحاجة إليها فيصبح مطالب بالنجاز بالتحصيل الدراسي في المدرسة  ،فيتعرص
التالميذ كمختلف الضغوطات المدرسية مما يجعلهم يتبنون طرق غير سوية للتوافق مع هذا
المحيط المدرسي مما ينمي ويقوي تزايد األفكار الالعقالنية لدى هؤالء التالميذ في هذه المرحلة
النمائية الحساسة نجدهم سريعوا االنفعال والتأثر نتيجة هذه التغيرات الفيزيزلزجية واالنفعالية
والجسمية والعقلية وهذا التأثر ثنائي القطب من المحيط المدرسي (كعامل خارجي) والمتغيرات
النمائية (كعامل داخلي) يتحدان في إحداث هذا النوع من االضطراب النفسي االنفعالي والشواية
العقلي لمدركات الواقع .
عامل الحاجيات النفسية والمادية والدراسية :أيضا العامل االقتصادي الذي يؤثر على نمط
معيشية التالميذ خاصة عندما يقارن هذا التلميذ نفسه مع األخرين الذين هم أيسر منهم ماديا أيضا
الحاجة لتقدير الذات واالنتماء والحاجة للنجاح والتفوق والحصول على مرتبة مرموقة في
المجتمع ،الشك أن هذه الحاجيات تكون في جوهرها مشكالت تصط من عزيمة هؤالء التالميذ
تحول دون ت عزيز حسن نوهم وتوافقهم على حد سواء ،إن أهمية الحاجيات المادية من توفير
مايحتاج التلميذ المتمدرس لمزاولة الدراسة واالجتهاد لها دور فعال وكبير في انجاز المشروع
الشخصي للتلميذ وكذا مشروعه المستقبلي ،وبما أن هؤالء التالميذ لديهم مستوى اقتصادي
متوسط على العموم وذلك في ما أفرزته المقابالت مع أفراد العينة مامن شأنه التأثير السلبي على
مدركات الواقع الذي يعايشونه وهذا عامل قد يؤدي إلى تبني معتقدات سلبية هروبا من الواقع يعد
بمثابة ألية دفاعية غير سوية للتوافق مع المحيط أما بالنسبة للتفاؤل إذ أن من خصائصه يمكن من
خالل ها التنبؤ باتجاهات التالميذ نحو المستقبل حيث أن المتفائلين قادرين على التواصل إلى تحقيق
أهدافهم واتصاف بالمرونة فهم يتقبلون المواقف التي يتعرضون إليها بكل ايجابية ولكن مع
األفكار الالعقالنية التي تستحوذ على تفكير التالميذ حول مسار حياتهم المستقبلية حيث تزداد
مخاوفهم وترتفع نسبة قلقهم وتولد لديهم مشاعر اليأس مما يجعل هؤالء التالميذ متشائمين غير
متفائلين ألن هذه األفكار تؤثر على ثقتهم بأنفسهم وينخفض تقديرهم لذواتهم ويحدث معها خلل في
شبكة عالقتهم االجتماعية .كل هذه العوامل وغيرها من العوامل األخرى تساهم وتجعله عرضة
الصابة بمخنتلف باالضطرابات النفسية التي تؤزم وتعقد وضغيته .ونتائج الدراسة الحالية
تتعارض جزئيا مع دراسته عبد هللا القحطاني ( )2013التي أفرزت نتائجها وجود عالقة
ارتباطية سالبة ذات داللة بين الصغوط النفسية والتفاؤل ودراسة جرادات ( )2006حيث أشارت
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نتا ئجها إلى وجود عالقة سالبة بين تقدير الذات واألفكار الالعقالنية ألن الشخص المتفائل يتمتع
بتقدير الذات مرتفع وصحة نفسية عالية على عكس المتشائم الذي لديه تدني وتدهور في ذاته
وصحته النفسية .وهي تحتلف مع نتائج دراسة (فونتين وأخرين  )1993حيث أظهرت نتائج
الدراسة أن التفاؤل يرتبط ايجابيا مع أساليب المواجهة الفعالة واعادة التفسير االيجابي ويرتبط
سلبا بالتركيز على االنفعال والتنفيس عنه ،وهو يتعارض مع نتائج الدراسة الحالية ألنه التوجد
عالقة ارتباطية بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل وعليه نرفض فرض البحث ونقبل الفرض
الصفري بعدم وجود عالقة ارتباطية بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل .
عرض ومناقشة الفرضية الثانية:والتي تنص :توجد عالقة إرتباطية بين األفكار الالعقالنية
والتشاؤم
والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل بيرسون ،حيث دلت النتائج كما هو مبين الجدول التالي:
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نالحظ من خالل الجدول أعاله عدم وجود عالقة إرتباطية بين األفكار الالعقالنية والتشاؤم لدى
تالميذ التعليم المتوسط ،ما عدا الفكرة األولى بمعامل قدره ( )-0.177عند مستوى الداللة
( ،) 0.05وبعد تربيع معامل االرتباط ليعطينا معامل آخر يدعي بمعامل التحديد ما نسبته  %3من
التبا ين في المتغير التابع التشاؤم تفسرها الفكرة األولى ،وهي نسبة ضعيفة جدا ،بمعنى التغير
الذي يحدث في المتغير التابع التشاؤم يعزى للفكرة األولى.
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

230

األفكار الالعقالنية وعالقتها بكل من التفاؤل التشاؤم

د.عدة بن عتو ،أ.د ماحي إبراهيم

لقد دلت نتائج المعالجات االحصائية عدم وجود عالقة ارتباطية بين متغير األفكار الالعقالنية
ومتغير التشاؤم ماعدا في الفكرة األولى بمعامل قدره ()-0.177عند مستوى الداللة ( )0.05وقد
يعزى تفسير ذلك للعوامل التالية:
 -1ارتبطت الفكرة األولى بالتشاؤم ألن محتواها يصب في اطار المرغوبية االجتماعية وهو
البحث عن االنتماء والحماية والتقدير فمن البديهي كحاجة أساسية وضرورية لكل فرد بلوغ قمة
هرم ماسلو لتحقيق الذات وتقدير الشعور بالحماية واألمن وقد تعزى إلى المبادئ والقيم والمعايير
العالية التي يضعها أفراد العينة ألنفسهم لتعامل مع األخرين وإلى المثالية والكمال التي يسعون
لتحقيقه ،ولعل ذلك أيضا يعود إلى مستوى الوعي الثقافي الذي يسهم في اكساب التالميذ قدرا من
النضج واالدراك بأن رضا الناس غاية التدرك وأن اإلنسان اجتماعي بطبعه فهو يميل إلى
االنتماء باألخرين وعقد صداقات ناجحة توفر له القدر الكافي من االنتماء واألمان وأن يطلب
االستحسان أكثر من ذلك على تقديره لذاته.
-2أما عدم ارتباط األفكار األخرى بالتشاؤم فقد يعزي ذلك إلى اتصاف التالميذ بالتصلب الفكري
الناتج عن الالشعور الجمعي من طرف الكبار ،وعدم الرغبة في تغيير أفكارهم أو استبدالها
بأخرى أكثر عقالنية وأكثر مرونة ومنطقية فيقع التلميذ عرضة لهذا التفكير المتصلب الجامد
حيث يكون تفكيره مظلم يرى من خالله جانب واحد للحياة ،واليرغب في أن يغير فكره ليرى
الجوانب األخرى وقد يكون للعزلة االجتماعية دور في إحداث األفكار الالعقالنية والتشاؤم
فالعزلة تمنعهم من تقييم أفكارهم وفقا لما يتفق مع األخرين وماترتضيه الجماعة التي ينتمي إليها،
وأيضا التعرض إلى أساليب التربية الخاطئة كالجوء إلى العقاب من أجل اسكات الرغبات التي
تزيد االستمتاع بمباهج الحياة واحباط سعي المراهق الذي يحاول االستقالل عن أسرته وضعف
االمكانيات المادية مما يؤدي إلى سوء استغالل األوقات واإلضرار بهم وبمجتمعهم ونظرا لكون
عينة الدراسة تتميز بخصائص مختلفة كونها تالميذ التعليم المتوسط (سنة ثالثة  ،رابعة متوسط )
وهذا راجع إلى المشكالت وعدم حلها واللجوء إلى طرق وآليات وفق الموروث الثقافي
واالجتماعي سواء من األسرة أو المدرسة أو األصدقاء .
-3وقد نجد المتشائم يتوقع األحداث السلبية القادمة التي تجعل الفرد ينتظر حدوث األسوأ وأن
التشاؤم يؤثر تأثيرا سيأ في سلوك اإلنسان وصحته النفسية والجسمية ويعد مؤشر لكثير من
اإلضطرابات النفسية والمعتقدات الالعقالنية مما ينعكس سلبا على المحيط الذي يتواجدون به مما
يجعلونه مجاال للتفريغ ولتعويض ذل النقص الذي يشعرون به السيما التهديد والعنف والشتم
للمدير أو األساتذة أو من هم أكبر منهم واليهمم أمراألخرين سواء كانوا راضيين عنهم أم ال وهذا
مايزيد من احتمالية تشاؤمهم ،وذلك على األقل في حدود المالحظات والمقابالت .ونتائج الدراسة
الحالية تتفق مع دراسة نوال نصر هللا (دس) التي توصلت نتائجها إلى عدم وجود عالقة ارتباطية
عند مستوى الداللة( )0,05بين أنماط التفكير السائد وسيولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى المرحلة
الثانوية في جنين ،وهي تختلف مع نتائج دراسة هوج وديفنباذر (Hogg and )1984
 Deffenbacherالتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المعتقدات غير العقالنية
وبين مستوى االكتآب والغضب لدى الشباب الجامعي  .ودراسة اريسكون (Erikson )1991
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التي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة بين األفكار الالعقالنية وانخفاض تقدير الذات باإلضافة
إلى أن الطلبة الذين لديهم أفكار العقالنية أكثر عرضة إلصابة باالكتئاب وأكثر قلقا .وتتعارض
مع نتائج دراسة محمد اسماعيل ( ) 2001التي أشارت نتائجها إلى توجد عالقة ارتباطية موجبة
ودالة احصائيا بين التشاؤم والوحدة النفسية وقلق الموت ومركز الضبط ،ودراسة مايسة شكري
( ) 1999التي أشارت إلى وجود ارتباط سلبي ودال احصائيا بين التشاؤم وأساليب مواجهة
الضغط.
عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:والتي تنص :تختلف درجات كل من األفكار الالعقالنية
والتشاؤم والتفاؤل باختالف الجنس والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما.
والختبار هذه الفرضية استخدمنا تحليل التباين الثنائي ،حيث دلت النتائج كما هو مبين في الجدول
التالي:
مصدر
التباين

الجنس

المستوى
الدرا
سي

الجنسx
م.الدراسي

الخطأ

اإلجمالي

جدول رقم ( )08يوضح نتائج تحليل التباين الثنائي تبعا للجنس والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما
قيمة(ف)
متوسط المربعات
درجات الحرية
مجموع المربعات
المتغير

م.الداللة

األفكار الالعقالنية

180,496

1

180,496

7,644

دال عند 0.006

التفاؤل

16,065

1

16,065

0,2580

غير دال

التشاؤم

86,965

1

86,965

0,7550

غير دال

األفكار الالعقالنية

291,359

1

291,359

12,339

دال عند 0.001

التفاؤل

0,008

1

0,0080

0,0000

غير دال

التشاؤم

0,352

1

0,3520

0,0030

غير دال

األفكار الالعقالنية

448,686

3

149,562

6.34

دال عند 0.05

التفاؤل

74,987

3

24,996

0,4020

غير دال

التشاؤم

452,352

3

150,784

1,330

غير دال

األفكار الالعقالنية

3180,508

135

23,559

التفاؤل

8402,179

135

62,238

التشاؤم

15300,440

135

113,337

األفكار الالعقالنية

1051722,000

139

التفاؤل

244850,000

139

التشاؤم

137693,000

139
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نالحظ من خالل الجدول أعاله وبالنظر لمصدر التباين وجود فروق دالة في متغير األفكار
الالعقالنية بالنسبة للجنس والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما بقيمة (ف) قدرها ( )6.34عند
مستوى الداللة (.)0.05
لقد دلت نتائج التحليل االحصائي وبالنظر لمصدر التباين وجود فروق دالة في متغير األفكار
الالعقالنية بالنسبة للجنس والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما بقيمة (ف) قدرها ( )6.34عند
مستوى الداللة ( )0.05وقد يعزى تفسير ذك إلى مايلي :
بالنسبة لمصدر تحليل ال تباين الثنائي لتفاعل متغير الجنوسة نسبة (ف) قدرها ( )6.34وداللتها
( )0.05فقد كانت لصالح اإلناث وقد يعزى تفسير ذلك إلى االختالفات الموجودة بين الذكور
واالناث من الناحية العقلية والفكرية ،وإن هذا التمايز بين الجنسين تقف وراءه عوامل مخية عقلية
واضحة حيث هناك اختالف بين المخ الذكوري والمخ األنثوي أي المخ الذكوري التنظيمي يتميز
أنه صاحب تفكير استراتيجي بمعنى لديه القدرة على التخطيط والتدبير ورسم ووضع التصورات
العامة ،ذلك في مقابل التفكير التكتيتكي الذي يتميز به المخ األنثوي التعاطفي وهو تفكير تنفيذي
ماهر في تطب يق االستراتيجيات بما يتطلبه ذلك من تعامل مع األشياء واألشخاص ونجد من
السمات العقلية السلوكية للمخ التنظيمي أنه يهتم باالنجاز والسيادة .
والشك أن أسلوب التنشئة التسلطي له تأثير كبير على سلوك التالميذ حيث يكون نابعا من أسلوب
الوالدين في معاملة أبنائهم عند ا ستعمالهم األسلوب التهديد والتحذير والعقاب ألتفه األسباب
واستخدامهم األلفاظ البذيئة عند التعامل معهم ،وهنا اليمكن إغفال مسؤولية األباء عن نوعية
األفكار والمعتقدات التي يغرسونها في األبناء ومايترتب عنها من آثار سلبية مؤدية بهم إلى نشوء
مختلف االضطرابات النفسية واألفكار الالعقالنية أضف إلى ذلك نقص الحوار وتبادل األفكار
والتشاور مع الوالدين الذي له دور مهم في تنمية القدرات النفسية واالجتماعية والمعرفية ألبناء
فهو يؤثر في تكوين هويتهم ونموهم النفسي وإن التواصل المقترح بين الوالدين والتالميذ يساعد
على اكتساب التال ميذ القدرة على التعبير عن أرائهم وأفكارهم ويزيد من ثقتهم في أنفسهم ويساهم
في تكيفهم الذاتي واستقالليتهم في حين التواصل السلبي له عالقة بعدم تكيفهم واحتمالية تشاؤمهم
واكتئابهم ،وأخذهم أفكار خاطئة العقالنية عن حياتهم ومستقبلهم ويجعلهم يشعرون أن المعنى لهم
ف ي الحياة كقول :أحد التلميذات من أفراد العينة "أنا ال أحب حياتي " وأخرى " أكره أهلي ألنهم
أجبروني على فعل هذا " عند عبارة "الأتردد أبدا لتضحية بمصالحي ورغباتي في سبيل رضا
وحب األخرين وقالت ":من هم حتى أضحي من أجلهم وأنا من ضحى ألجلي''
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة حسيب ( )2000التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات
داللة احصائية في األفكار الالعقالنية تعزى لعامل الجنس ومع دراسة حسن والجمالي ()2000
ان نسبة انتشار األفكار الالعقالنية تراوحت مابين  % 10.29و  ،% 48.5وأن الذكور أعلى في
فكرة واحدة بينما اإلناث أكثر من فكرتين في األفكار الالعقالنية .ومع دراسة جرادات ()2006
التي أظهرت نتائجها ان العالقة بين األفكار الالعقالنية وتقدير الذات لدى اإلناث كانت أقوى مما
لدى الذكور ،كما وتتعارض مع دراسة كل من حسيب والعقاد ( )2000التي أشارت نتائجها إلى
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عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في األفكار الالعقالنية .عدم وجود فروق بين طالب
الكليات العلمية والكليات النظرية.
لقد أشارت نتائج التحليل االحصائي فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد كان لصالح السنة الثالثة
متوسط فقد يعزى تفسير ذلك إلى مايلي :فمن خالل المقابلة مع التالميذ تم التوصل إلى أن هناك
تشابه كبير من خالل تفكيرهم العقالني واختالف من حيث تفكيرهم الالعقالني فيما يخص
تصوراتهم المستقبلية حول استعداداتهم للدراسة مستقبال ،وحول كيفية تربيتهم لألبناء مستقبال
أضف إلى ذلك المناخ المدرسي الذي يتميز بنوع من الضبط والحزم هذا ماجعل التالميذ ربما ال
يعبرون بشكل صريح عن أفكارهم هذا مايؤدي إلى ضعف استراتيجيات المواجهة لديهم ونقص
ثقتهم بأنفسهم واللجوء إلى آليات أخرى تزيد من احتمالية تشاؤمهم مؤثرة على تعليمهم وقدرتهم
على تحمل الضغوطات التي يواجهونها من قبل المسؤولين .
أما فيما يخص أن مست وى السنة الثالثة يختلفون عن السنة الرابعة متوسط فالرابعة لديهم
مسؤوليات تعليمية وهم منشعلون بالتحضير لشهادة التعليم المتوسط والسنة الثالثة مازالوا يقلدون
الجماعات األخرى ويميلون إلى اللهو والضحك أكثر من الدراسة .وتتفق نتائج هذه الدراسة
جزئيا مع دراسة سعفان ( ) 1995التي اسفرت نتائجها عدم وجود فروق دالة في درجة األفكار
االعقالنية بالنسبة للتعليم والجنس والتفاعل بينهما .ودراسة خلود وبشار كرامة ( )2012التي
أسفرت إلى توجد فروق دالة احصائيا في األقكار الالعقالنية تبعا لمتغير المستوى التعليمي
لصالح مجموعة الشهادة اإلعدادية مادون .وتتعارض مع دراسة جردات ( )2006التي أشارت
نتائجها إلى اليوجد أثر للمستوى الدراسي في األفكار الالعقالنية .
خاتمة:
لقد حاولت الدراسةإبراز ال عالقة بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل والتشاؤم لدى التالميذ .حيث
تكونت عينة الدراسة من ( )139تلميذا وتلميذة وبعد تطبيق المقاييس التالية :مقياس األفكار
الالعقالنية ،ومقياس التفاؤل ،ومقياس التشاؤم ،وبعد المعالجات اإلحصائية أسفرت النتائج على
عدم وجود عالقة بين األفكار الالعقالنية والتفاؤل،وعدم وجود عالقة بين األفكار الالعقالنية
والتشاؤم ،ماعدا الفكرة األولى بمعامل قدره ( ،)-0.177كما تختلف درجات كل من األفكار
الالعقالنية والتشاؤم والتفاؤل باختالف في الجنوسة والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما ولصالح
اإلناث ،ووجود فروق في المستوى الدراسي ولصالح السنة الثالثة متوسط.
قائمة المراجع:
.1أمحمد بوزيان تيغزة( ،)2011اختبار صحة البنية العاملية للمتغيرات الكامنة في البحوث:
منحى التحليل والتحقق،بحث علمي محكم،جامعة الملك سعود،السعودية.
.2تيغزة أمحمد بوزيان( ،)2012التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي مفاهيمها ومنهجيتها
بتوظيف حزمة  SPSSوليزرل ( ،Lisrelط ،)1دار المسيرة ،عمان.األردن.
.3صديم محمد رشيد( ،)2009أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األحداث األسوياء والجانحون
وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المملكة العربية السعودية.
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.4العنزي هدمول( ،)2010إدراك القبول ،الرفض الوالدي واألفكار الالعقالنية وقلق المستقبل
لدى عينة من طالب جامعة الحدود الشمالية ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية
السعودية.
.5القضاة محمد( ،) 2014درجة انتشار األفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة مؤتة والهاشمية في
المملكة األردنية الهاشمية وعالقتها ببعض المتغيرات،مجلة جامعة دمشق،المجلد30
العدد(،)1ص .551-517
.6ماهر يوسف المجدالوي( ،) 2012التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالرضا عن الحياة واألعراض
النفسجسمية لدى موظفي األجهزة األمنية الذين تركوا مواقع عملهم بسبب الخالفات السياسية،
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات النفسية والتربوية،غزة ،المجلد( ،)20العدد(،2012،)2
ص.208
.
7. Edward C. Chang&Will Bridewell ..)1998( Irrational Beliefs,
Optimism, Pessimism, and Psychological Distress: A Preliminary
Examination of Differential Effects in a College Population.Journal of
clinical psychology, Vol. 54(2), 137–142.
8.Chang, E.C., & D’Zurilla, T.J. (1996). Irrational beliefs as predictors of
anxiety and depression in a college population. Personality and
Individual Differences, 20, 215–219.
9.Jeffrey Rudski.(2004).The illusion of control, superstitious belief, and
optimism.Current Psychology.22 (4) , pp 306–315
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الهجرة غير الشرعية في الجزائر -بين الدوافع اإلنسانية واألطر القانونية-

د.ليليا بن صويلح ،أ.بن النية عبد اإلله

الهجرة غير الشرعية في الجزائر–بين الدوافع اإلنسانية وال أطر القانونية-
د .ليليا بن صويلح ،جامعة  8ماي  1945قالمة –الجزائر-
ط.د.عبد اإلله بن النية ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف– 2الجزائر-
Illegal immigration in Algeria
- Between humanitarian impulses and legal frameworksBensouilah Lilia, Guelma University, Algeria
Bennia Abdelillah, Setif-2University, Algeria
ملخص :يهدف هذا المقال إلى محاولة التتبع الموضوعي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في
الجزائر ضمن سياق المستجدات الدولية الراهنة والمتغيرات السوسيو-اقتصادية والسياسية
والتقانية التي تطبع خصوصية هذه المرحلة ،إعتمدنا في هذا المسعى على المنهج الوصفي،
وحاولنا تبيان اإلقتراب السوسيولوجي للموضوع من خالل المقاربة الدوركايمية والماسلوية،
وكذا إبراز حضور الظاهرة في النصوص القانونية اإلحتوائية الدولية والمحلية.
توصلنا من خالل دراستنا التحليلية النظرية الى نتيجة مؤداهاأن:منطلقات الهجرة غير الشرعية
في الجزائر إنسانية ،يهدف الفاعلون االجتماعيون من خاللها إلى اشباع حاجاتهم ،كما أنها ترتبط
ارتباطا وثيقا بالتنمية -على تعددية تنمذجاتها ،-إذ أنه كلما إرتفع عائد فعالية المشاريع التنموية
انخفضت ديناميكية الهجرة غير الشرعية والعكس.
الكلمات المفتاحية :الهجرة ،الهجرة غير الشرعية ،الحرقة ،حقوق اإلنسان.
Abstract:This article aims to followobjectively the phenomenon of
illegal migration in Algeria within the context of current international
developments and socio-economic, political and technological variables
that characterized this era, we relied to achieve our goal on the descriptive
approach, then we tried to show the sociological approach according to
Maslow and Dukeheim's theories, as well as to highlight the presence of
the phenomenon in international and local legal texts.
Through our theoretical analytical study, we concluded that: illegal
migration in Algeria is based on humanity causes, through which social
actors aim to satisfy their needs. It is also inextricably linked to
development –in terms of its multiplicity- because the higher the
effectiveness of development projects, the lower the dynamics of illegal
migration and vice versa.
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مقدمة:
تعد الهجرة ظاهرة اجتماعية وجودية ترتبط بالمعنى الذي يعطيه الفرد المهاجر لها ،تتأثث
مفهوماتيا باالستقرار ،وتنبني تشكالتها على الغايات والمقاصد التي يلتمسها المهاجرون منها
كفعل اجتماعيله مبرراته ومنطلقاته االنسانية ،على أن الهجرة كظاهرة في التاريخ اإلنساني
تغلفها جملة من األطر القانونية ،التي تعد محاذيرا ً وج ّهت سيرورة ديناميكيتها حسب الحوادث
التاريخية العارضة ،معيدة بذلك تشكيل مشهد الفعل الظاهرة وشروطه ودواعيه ،على نحو قيد
حركة التنقل وعقدها ،امتداد لتعقيدات النظم االجتماعية واختالف تصوراتها لطرائق الحركة
ضمن نطقها الجغرافية.
إن هذه التراتبية التي ميّزت التعقيد الذي عرفته مظاهر الحياة االجتماعية منذ بدأ الخليقة وحتى
سبِيا ً تمظهرات الهجرة كما نعيشه اليوم ،وأفرزت
عصر العولمة وما بعد الحداثة ،رسمت ت ََر ُّ
متحوالته جملة تهديدات مطبوعةً بصبغة كوزموبوليتانية ()Cosmopolitanدفعت األفراد كما
يؤكد ذلك عالم االجتماع األلماني )(Ulrich Beck 1944-2015إلى إدراك حقيقة العيش في
مجتمع مخاطر عالمي تنتابه دوامة شك وحالة ال أمن ،سيطر عليها اقتصاد الخوف والنزعة
المادية(بيك ،2013 ،الفصل  ،)03التي باتت موجها رئيسيا لحركة الهجرة النظامية وغير
النظامية.
وبذلك ،كان لزاما على التشكيلة الدولية وهيئاتها وضع ضوابط قانونية لتلك العملية في تنمذجها
غير الشرعي" ،خصوصا وأن التنظيم القانوني للهجرة حديث حداثة نشأة الدولة القومية ذات
الحدود والسيادة على أراضيها"(المخادمي ،2012 ،ص.)17إلى جانب ذلك فقد فرضت العولمة
( )Globalizationكظاهرة كوكبية وفق هذا المنحى النظري تغيرات عميقة في بنى األنساق
االجتماعية وديناميكية التنمية فيها ،على اعتبار أن األخيرة ضامن استقرار ومحك تالف ألي
اضطرابات اجتماعية محتملة ،كما أحدثت –أي العولمة -تغيرات في معيش األفراد اليومي وفي
تصوراتهم لحياتهم وما يرنون اليه ،فتشكلت بذلك مناطق تصرفات غير دارجة طبعت المشهد
االجتماعي.
وفي هذا المعطى االجتماعي المشكل للهجرة غير الشرعية ،تبرز التنشئة
االجتماعية( )Socialisationللفرد أيضا كعامل بناء مش ّكل فيها وفي كيفياتها ،كونها –أي
التنشئة االجتماعية -عملية تفاعلية مرافقة خصوصا في نقاط التماس االجتماعية الشبابية،
فالمقاهي والمالعب والجامعات كمؤسسات وفضاءات اجتماعية تلعب دورا حاسما في صناعة
"الوعي بالممكن" عند الشاب إزاء الحرقة ،ذلك أن التفاعل التبادلي بين جماعات الرفاق في تلك
الفضاءات يقوم على أساس مبدأ االهتمام المشترك ( )commoninterestمن واقع المعيش
اليومي والمشاريع المستقبلية.
وعلى نحو أكثر تخصيصا ،تعتبر الجزائر احدى أبرز الدول المصدرة لظاهرة الهجرة غير
الشرعية ،اذا أشارت صحيفة "الريبوبليكا" )(larepubblicaاإليطالية إلى تصدر الحراقة
الجزائريين لجنسيات المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحل البالد ،السيما
طريق(الجزائر-سيردينيا) (  ،)di Alessandra,2020, Gennaioكما نشرت الرابطة الوطنية
لحقوق االنسان أرقاما خطيرة عن إحباط محاوالت هجرة غير شرعية لـ  3983مهاجرا فردا
جزائريافي سنة  ،2018من بينهم ( )287إمرأة ،و( )1126قاصر( .موقع الرابطة الجزائرية
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للدفاع عن حقوق االنسان ،)2019 ،في مقابل ذلك أوردت صحيفة"إل
كونفيدينسيال") (Elconfidencialاالسبانية منتصف العام  2020رقما آخر قدر بـ800
مهاجر غير شرعي وصلوا الى السواحل االسبانية مورسيا واليكانتي وإبيبيزاCembrero, (.
)2020,julio
إن هذه األرقام تحيلنا إلى افتراضات مأساوية إزاء االوضاع االجتماعية لهؤالء األفراد الحراقة،
وإلى نوعهم االجتماعي ومستوياتهم التعليمية والعمرية ،ولمواجهة تفاقم هذه األوضاع وسوء
انعكاساتها ليس فقط على األمن الداخلي للبلد بل وحتى على تشويه صورة الدولة على المستوى
الخارجي ،لجأت السلطة الجزائرية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية -كفعل ظاهرة -قانونا بمواد
ردعية تصنفها في مصاف الجرائم المنظمة ،كما أصدر المجلس اإلسالمي األعلى فتوى
ومقترحات حلولت ضمنها بيان المجلس إزاء الظاهرة (بيان المجلس اإلسالمي األعلى،)2018،
غير أن النص القانوني وموقف الهيئة الدينية قد ال يــقدم حلـــوال اجتمــاعية لهذه الفئة من
المجتمع الجــزائري بقدر ما يشكل محاولة احتواء تثمن.
إستنادا على ما سبق،نطرح التساؤالت التالية:
كيف يمكن رصد الخلفية التاريخية للهجرة غير الشرعية وتفاقم انتشارها في السياق الدوليالراهن؟
كيف يمكن تفسير الهجرة غير الشرعية كفعل اجتماعي في الفكر السوسيولوجي؟ما هي الدوافع الباعثة لتنامي معدالت الهجرة غير الشرعية في الجزائر؟ما هي التوجهات القانونية واالجرائية في كل من المقاربة الدولية والجزائرية لظاهرة الهجرةغير الشرعية؟
أوال :اإلطار المنهجي (:)methodological framework
.1أهمية الدراسة (:)Study importance
تستمد دراستنا أهميتها من أهمية السياق االجتماعي الراهني ،الذي تغلفه جملة من الصعوبات
المرتبطة بمشكالت التنمية وتفاعالت المعيش اليومي ،كما تبرز أهميتها من خالل إبراز حضور
البعد التنموي في معادلة إحداث الهجرة غير الشرعية -كفعل اجتماعي -في المجتمع الجزائري
ومحاولة فهم العالقة التي تطبع الهجرة غير الشرعية بالبرامج التنموية ،كما تظهر أهمية دراستنا
أيضا في محاولة استشفاف العوامل المؤدية إلى إستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خالل
مناقشة ذلك في سياق الديناميكية التي يفرزها المناخ االجتماعي والتناقضات التي تكتنف مشهده.
.2أهداف الدراسة (:)study objectives
نهدف من خالل هذا المقال إلى أنسنة ( )humanizeظاهرة الهجرة غير الشرعية من خالل
استكناه المنطلقات اإلنسانية لها وكذا استعراض األطر القانونية في الصكوك والمواثيق
الدولية،والمحلية في القانون الجزائري ،كما نهدف إلى محاولة رصد الخلفية التاريخية للهجرة
غير الشرعية إقليميا ومحليا ،إضافة إلى محاولة مناقشة دوافع هذا الفعل الظاهرة برؤية
سوسيولوجية في سياق التفاعالت والمواقف االجتماعية) (socialattitudesفي المعيش
اليومي.
.3منهج الدراسة (:)study method
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ي عبر المنهج عن "مجموع العمليات الذهنية التي يلجأ إليها الباحث لتبيان حقيقة الظاهرة
االجتماعية التي يقوم بدراستها" (معتوق ،2012 ،ص ،)159وعلى سبيل بحثنا فقد فرضت علينا
طبيعة الدراسة المنهج الوصفي( ،)descriptivemethodالذي يعرف بأنه" :أسلوب من
أساليب التحليل المركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد ،أو فترة أو
فترات زمنية معلومة ،وذلك من اجل الحصول على نتائج علمية ،ثم تفسيرها بطريقة موضوعية،
بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة"(دويدري ،2000 ،ص.)183
إن تطبيق المنهج الوصفي يختلف إجرائيا ( )procedurallyباختالف طبيعة موضوع البحث
وأهدافه وزاوية المناقشة ،وعلى سبيل موضوع دراستنا سنحاول التعرض لذلك إسقاطيا عبر
بعض الخطوات التي أوردتها دويدري ( ،)2000على أن ننطلق من تفحص الموقف ودراسته
دراسة وافية (السياقات السوسيو-إقتصادية للهجرة غير الشرعية على المستوى الدولي واإلقليمي
والمحلي) ،أي أن نطلع على مختلف األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة بغية تأسيس أرضية
معرفية تمكننا وتمهد لنا إمكانية تحديد المشكلة التي نريد دراستها (رصد الخلفية التاريخية للهجرة
غير الشرعية ودوافع تناميها ،والنظريات المفسرة لها ،إضافة إلى التوجهات القانونية ذات
الصلة) ،ومن ثم ضبط تساؤالت اإلنطالق.
على أن نشرع بعد ذلك في جمع البيانات الالزمة والكافية عن الموضوع بعد تحديد طرق جمع
البيانات التي ينبغي الحصول عليها ،وبما أن دراستنا نظرية تحليلية ،إكتفينا بالمصادر النظرية
المنتقاة على أساس التنوع التخصصي بغية اإللمام بمختلف أبعاد الظاهرة،إضافة إلى التتبع
االستقصائي لمتعلقات الهجرة غير الشرعية في الصحافة الوطنية والدولية "اإليطالية
واإلسبانية"–على وجه التخصيص -وكذا الهيئات الرسمية الجزائرية ،والهيئات الرسمية
األممية) ،ثم عمدنا إلى محاولة تحليل تلك البيانات وتبويبها وتصنيفها والمقارنة بينها ،وأخيرا
العمل على إستخالص ،تحديد وعرض النتائج.
ثانيا :اإلطار المفهوماتي (:)conceptual framework
في هذا االطار نهدف الى تق ديم قراءة مفهوماتية تتبعية توضيحية من الجانب اللغوي
واالصطالحي المتخصص ،ألبرز المفهومات الواردة في دراستنا ،ويتعلق األمر بمفهوم:
الهجرة ،الهجرة غير الشرعية (الحرقة) ،حقوق االنسان ،المنطلقات اإلنسانية ،واألطر القانونية،
على النحو التالي:
.1الهجرة(:)Immigration
الهجرة في اللغة العربية كما جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة بمعنى" :هجرة [مفرد] :ج
هجرات (لغير المصدر) :مصدر هاجر  /هاجر عن  /هاجر من .خروج من أرض إلى أخرى،
سعيا وراء األمن أو الرزق ،الهجرة الوافدة :االنتقال إلى بلد آخر بقصد المعيشة واإلقامة فيه
بصفة دائمة" (عمر :2008 ،ص .)2326وفي القاموس المحيطَ " :ه َج َره هَجْراً ،بالفتح،
ران :يَت َقا َ
عان ،واالسم :ال ِهج َْرة،
ط ِ
ران ويَت َها َج ِ
و ِهجْراناً )...( ،وـ الشي َء :ت ََركَه كأ ْه َج َره ،وهما يَ ْهت َِج ِ
بالكسر والضم :الخروج من أرض إلى أخرى" (الفيروز آبادي ،2008 ،ص  .)1675وفي
المعجم الوسيط" :انتقال األفراد من مكان إلى آخر سعيا وراء الرزق" (إبراهيم أنيس وآخرون،
 ،2004ص.)973
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ص َر َمه ،وهما
أما في لسان العرب" :ال َهجْر :ضد الوصلَ ،ه َجره يَ ْهجره هَجْرا ً وهِجْرانا ًَ :
ران ،واالسم ال ِهجْ َرة" (ابن منظور:1999 ،ص  ،)31وفي تاج العروسَ " :ه َج َر
ران ويَت َ
َهاج ِ
يَ ْهت َِج ِ
عدَ ونأى" (الزبيدي ،1974 ،ص،)397
َّ
الرجل َهج َْراً :إذا ت َبا َ
وفي اللغة اإلنكليزية تعني الهجرة(:)Immigrationعملية القدوم ألجل العيش في بلد غير بلدك
بشكل مؤقت ،مهاجر(Oxford, 2010: p750))Immigrant( :أما grat-[Immigrate
]ed; grat-ingفي قاموس ويبستر("Merriam-Webster dictionaryالذهاب إلى بلد
أجنبي ومحاولة الحصول على إقامة دائمة فيه"The merriam webster dictionary, (.
)2004, p.358
يعرف محمد عاطف غيث الهجرة على أنها" :حركة دائمة نسبيا يقوم بها فرد أو جماعة تتخطى
الحدود السياسية نحو منطقة أو مجتمع" (غيث :ص  ،)289وترد الهجرة في قاموس الشامل
على أنها ":االرتحال إلى بالد معينة ،أو االنضمام إلى المجتمع الذي يهاجر إليه بحيث يصبح
عضوا جديدا فيه ((")...الصالح ،1999 ،ص .)267وفي معجم مصطلحات العلوم االجتماعية
تأتي ) (Immigrationبالمقابل العربي :الهجرة الوافدة ،وتعرف على أنها" :هي دخول األفراد
إلى بلد آخر بهدف اإلقامة به ،واألصل أن هذه الهجرة مباحة ولكن للدولة حق تنظيمها وتحديد
عدد من تقبله وفقـــا لظـــروفــها المختلفة"(بدوي ،1982 ،ص .)207
أما المنظمة الدولية للهجرة ([ )The International Organization for Migration
يرمز إليها إختصارا بـ]IOM :فتعرف"الهجرة" ( )Migrationعلى أنها":فعل المغادرة من
بلد معين أو الخروج منه قصدا لإلقامة في بلد آخر ،وتنص حقوق االنسان العالمية على حرية
األشخاص في ذلك  ،اال في ظروف محددة يجوز للدول فرض قيود شخصية علـــى الـــفرد إزاء
مــغادرة أراضـيــــها"(Glossary on migration, 2004, p21).
.2الهجرة غير الشرعية (الحرقة)(:)Illegalimmigration- El-Harga
ينوه دليل المصطلحات الساسية للهجرة إلى عدم وجود تعريف مقبول عالميا "للهجرة غير
النظامية" ويستعيض باألخير عن مصطلح "الهجرة غير الشرعية"ويعرفها بـ" :تنقل
األشخاص خارج إطار القوانين أو اللوائح أو االتفاقات الدولية الحاكمة للدخول إلى دولة المنشأ أو
العبور أو المقصد أو الخروج منها"(.المنظمة الدولية للهجرة ،2020 ،ص  )45وفي هذا السياق
يعتبر قاموس مصطلحات الهجرة لإلعالم المهاجر الذي ال يحمل وثائق" :شخصا غير مصرح له
بالدخول أو اإلقامة أو العمل في دولة المقصد ،كما يعتبر مصطلح (وضع غير قانوني) أفضل من
(غير شرعي ) ،ألن األخير يحمل داللة جنائية ،وينفي إنسانية المهاجرين"(المنظمة الدولية
للهجرة ،2017 ،ص.)30
وبالمجمل ،وكما جاء في دليل ال تكوين الساسي للمنظمة الدولية للهجرة يعتبر الدخول واإلقامة
غير شرعيين من وجهة نظر الدولة المستقبلة" ،عندما ال يتوفر المهاجر على الترخيص
الضروري أو الوثائق التي تخول له الدخول الى البلد واإلقامة فيه )...( ،أما من منظور بلد
المنشأ ،تتمثل الهجرة غير المشروعة ( )Illegalimmigrationفي عبور المهاجر حدودا
دولية لبلد المنشأ دون جواز سفر أو غيره من وثائق الهوية أو السفر"( .المنظمة الدولية للهجرة،
 :2010ص ،)16أما المصطلح المتداول عاميا بالحرقة El-Hargaـفيعرف بأنه" :فعل العبور
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غير المشروع أو السري للمتوسط بهدف االستقرار في جنوب أوروبا"(منصوري،2016 ،
ص.)37
إن محاولة تقصي المعنى الداللي للحرقة يشير إلى معان متعدد ،تختلف باختالف سياقاتها
االجتماعية ،فالحرقة" كمصطلح متداول في األوساط الشبابية "(الحرقة  -الحراقة) تعني أن
صاحبها يلغي كل الموانع القانونية للسفر وأيضا هو تعبير مجازي "يحرق أوراقه" وهو إخفاء
هويته األصلية وال يحمل وثيقة رسمية تثبت هذا عند خوضه مهذه المغامرة" (كيم،2010،
ص .)27فمصطلح الحراقة ( )Lesharragaترجمه الجزائريون لداللة على صفة المهاجر غير
الشرعي (،)migrantillégalالذي يحرق القانون بمعنى يتجاوزه ويخترقه ،فال يتمكن من
الحصول على التأشيــرة والدخــول النظــــامي القانوني لــدول المهجر(Tetu, 2005, p159).
.3حقوق اإلنسان(:)Human rights
ّ
ال َح ُّق في اللغة العربية كما جاء في معجم الرائد" :حق يحق حقا غلبه على الحق وأثبته
عليه،األمر :تيقنه ،األمر :صدقه (جبران :1992 ،ص ،)311والحق[ ":مفرد] :ج حقوق (لغير
حق علىَّ /
َّ
حق لـ  ،أخَذ بحقِّه  :انتصر له ورد َّ له حقَّه أعطي ك َّل ذي
المصدر) :مصدر ح َّق لـ
ّ
واإلنسا أن كما جاء المعجم الوسيط" :الكائن الحي
حق حقَّه( "-عمر :2008 ،صِ )532
المفكر"(إبراهيم وآخرون :2004 ،ص،)973قال الجوهري" :تقدير ِإ ْنسان ِف ْع ٌ
الن و ِإنما زيد في
تصغيره ياء كما زيد في تصغير رجل فقيل ر َوي ِْجل ،وقال قوم :أَصله إِ ْنسِيان على ِإ ْفعِالن ،فحذفت
الياء استخفافا ً لكثرة ما يجري على أَلسنتهم ،فإِذا صغّروه ردوهمــا ألَن التصغير ال يكثر"(ابن
منظور ،1999 ،ص.)232
أما حقوق اإلنسان ()Human rightsفتعني كما ورد في الموسوعة الميسرة في حقوق
االنسان (الحقوق المدنية والسياسية)" :الحقوق التي يستحقها الناس بسبب كونهم بشرا ،بغض
النظر عن مواطنتهم ،جنسيتهم ،أصلهم العنصري أو العرقي ،لغتهم ،جنسهم" (الديلمي،2017 ،
ص ،)61واالعالن العالمي لحقوق االنسان (of TheUniversalDeclaration
أقرتها األمم المتحدة ()UnitedNationsعام 1948م،
 )HumanRightsيعبر عن" :وثيقة َّ
ّ
الحق
صت فيها على حقوق البشر األساسيَّة كالمساواة ،وحريّة الفكر ،والضمير ،والدين ،و،
ون َّ
صحَّة والهناء" (عمر ،2008 ،ص .)533
ال
لضمان
كاف
العيش
من
مستوى
في
ِّ
وفي معجم مصطلحات علم االجتماع جاء بأن حقوق االنسان تشتمل على :الحياة ،الحرية،
واالحترام:فالحياة حق مقدس ال يجوز االعتداء عليه "مطلقا" ،إال في حالة الدفاع عن النفس من
خطر الموت ،والحرية تنطوي على حرية التعبير عن الرأي أو تغيير الرأي ،وحرية االنتماء أو
تغيير االنتماء ،وحرية االختيار أو تغيير االختيار ،أما االحترام فيعني احترام القيمة اإلنسانية
وعدم امتهان كرامة االنسان وعدم استخدام وسائل اإلرهاب أو التعذيب البدني أو النفسي اتجاه
االنسان مهما كانت األسباب والمبررات (أبو مصلح ،2014 ،ص.)229
.4الدوافع اإلنسانية(:)humanitarian impulses
يأتي "الدافع" في اللغة العربية كما جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة بمعنى " :دافِع
ب "ما
وج ٌ
[مفرد] :ج دوافع (لغير العاقل) :اسم فاعل من دفَ َع /دفَ َع عن .حاف ٌِز وسببٌ ٌ ،
أمر م ِ
الدَّوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة؟  ،بدافع كذا  :بسببه( .نف) ما يحمل على الفعل من غرائز
ي في حين ّ
ي( " .عمر،2008 ،
ي وشعور ّ
ي ،وال شعور ّ
أن الباعث عقل ّ
وميول فهو وجدان ّ
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ص ،)735وبحسب معجم علم النفس والتحليل النفسي " :طاقة داخل الكائن الحي إنسانا أم
حيوانا ،تدفعه إلى القيام بسلوك معين أو نشاط معين (سواء كان حركيا أم فكريا أم تخيليا أو
انفعاليا أم فسيولوجيا) ،تحقيقا لهدف معين هو إشباع هذا الدافــ ع"(طــــه وآخــــــرون،1989،
ص)191
وفي موسوعة شرح المصطلحات النفسية ورد الدافع بمعنى" :حالة من النزوع نحو القيام بعمل
ما ،ومن أمثلتها الجوع أو العطش الذي يدفع للبحث عن الطعام والماء" (الشربيني،2001 ،
ص ،)235أما في دراستنا نقصد بالدوافع اإلنسانية ( ،)humanitarian impulsesجملة
البواعث السيكولوجية التي تدفع الشباب الجزائري إلى ركوب البحر طلبا للوصول الى أوروبا
من أجل حياة أفضل ،على أن تكون تلك البواعث مغلفة بالمعطى اإلنساني للفعل االجتماعي ذو
الصلة ،ونحن هنا نريد أنسنة مناقشة فعل الهجرة غير الشرعية.
.5الطر القانونية(:)legal frameworks
الطر من اإلطار وفي المعجم الوسيط ":اإلطار كل َما أ َحاط بال َّ
ش ْيء من خَارج َومِ ْنه إطار
ورة والعجلة والدف َو ْال َباب َو ْال َحلقَة من النَّاس" (أنيس وآخرون :2004،ص ،)20أما
ال ُّ
ص َ
القانون فيعني في اللغة" :ج قوانين-1 .نظام-2 .شريعة-3 .مقياس كل شيء-4 .أصل-5 .
مجموعة الشرائع التي تنظم أحوال المجتمع السياسية والتجارية والمدنية والجزائية وغيرها"
(جبران ،1992 ،ص  )617ونقصد بالطر القانونية ( )legal frameworksفي دراستنا،
جملة االعالنات والمواثيق والصكوك ،والقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة بموضوع الهجرة
غير الشرعية ،التي تنظم وتضبط حدود التعامل مع المهاجريين غير الشرعيين ،والعقوبات التي
قد تطالهم.
ثالثا :اإلطار التاريخي (:)historical framework
نسعى في االطار التاريخي من دراستنا إلى تتبع التطورات السوسيوتاريخية لظاهرة الهجرة غير
الشرعية على المستوى الجغرافي اإلقليمي للجزائر وبخاصة في حوض البحر األبيض المتوسط،
إضافة الى محاولة تقديم قراءة تاريخية مقتضبة لتشكالت الظاهرة في التاريخ الجزائري.
.1الم حطات التاريخية للهجرة غير الشرعية في حوض البحر البيض المتوسط:
اختلف منحى الهجرة من الجنوب الى الشمال في حوض المتوسطمن مرحلة تاريخية ألخرى،
باختالف بواعث الهجرات في كل مرحلة ،كما أن للسياسات التي فرضها االوروبي ونأي ما أثر
في سيرورة تدفقات الهجرة ،وبالمجمل يمكن تقسيم المحطات التاريخية للهجرة غير الشرعية في
حوض المتوسط كما أورد رزيق المخادمي (:)2012
 1.1المرحلة الولى:مــا قــبل سنــة :1985
شهدت هذه المرحلة حاجة الدول األوربية الى اليد العاملة ،فكانت متحكمة في حركة المهاجرين
وفق منطق الحاجة والقدر المطلوب،وأهم ما تسمت بها هذه المرحلة هي فهم المهاجر لقاوعد لعبة
الهجرة الى أوروبا ،اذ بدأ يناضل بخطابات حقوقية تدافع عن حقه في التواجد واالندماج في
المجتمع المستقبل(.المخادمي ،2012 ،ص .)20
 2.1المرحلة الثانية :من  1985الى :1995
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اتسمت هذه المرحلة ببروز تفاعالت سلبية بين المهاجرين غير النظاميين وأبناء البلد األصليين،
خاصة بعد غلق مناجم الفحم في فرنسا وبلجيكا ،التي كانت تستوعب أغلب المهاجرين آنذاك ،في
المقابل تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة شماال مما أدى الى غلق الحدود أمام المهاجرين
المتدفقين"(المخادمي ،2012 ،ص .)21
 .3.1المرحلة الثالثة :من  1995الى وقتنا الراهن:
عرفت هذه المرحلة ابرام الدول االوربية اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير
الشرعيين ،كما انتهجت سياسة أمنية خاصة إزاء التجمع العائلي ،و بالمجمل مارست الدول
األوروبية دبلوماسية "البواب الموصدة") (closed-door diplomacyالتي أفرزت الهجرة
غير الشرعية كرد فعل (المخادمي ،2012 ،ص .)21
 .2تاريخية الهجرة غير الشرعية في الجزائر:
يتأثث السياق التاريخي للهجرة عموما والهجرة غير الشرعية على وجه التخصيص من الجزائر
إلى دول الشمال القريبة من السواحل بالعديد من الدوافع التقاربية التي دفعت الجزائريين إلى
الهجرة ،ونجد في مؤّلف غزالي (" :)2015الهجرة السرية" تتبعا تاريخيا للحرقة كفعل
اجتماعي في المجتمع الجزائري ،فالفعل الظاهرة الذي بدأ بالوجود العثماني ووصوال الى
االحتالل الفرنسي الذي يعد شكال من أشكال الهجرات ،التي زادت حدتها على نحو عكسي بعد
الحربين العالميتين وما بينهما بسبب حاجة فرنسا للموارد البشرية من أجل العمل في مشاريع
إعادة االعمار .ومع حصول بلدان المغرب العربي على االستقالل -الجزائر على وجه
التخصيص -عمدت فرنسا الى ابرام اتفاقيات تخص الهجرة وآلياتها ،في مقابل ذلك شجعت
الجزائر (مطلع السبعينيات) الهجرة ال الى فرنسا فحسب بل الى عموم أوروبا ،ونظر الفشل
المشاريع التنموية في امتصاص البطالة ،وجد األمر صدى لدى الفئات المهمشة ،مما زاد من
نسبة المهاجرين(ص .)72
غير أن هذه الزيادة تحجمت في النصف الثاني من عقد السبعينات بفعل األزمة البترولية ،فضال
عن اإلجراءات القانونية التي لوحت بها عديد الدول األوروبية من أجل كبح جماح الهجرة ،عالوة
على هذا كان للعنصرية التي أظهرها األوروبيون اتجاه العمالة الوافدة أيما أثر في انكماش
معدالت الهجرة.كما أن إدراك الدول األوروبية األثر البالغ لتصاعد نسق الهجرة على وضعها
االقتصادي دفعها الى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة ،وتعلق األمر أساسا بفرض التأشيرة ()Visa
على الراغبين في دخول أراضيها منذ العام،1986إجراء بدأته فرنسا ثم تلتها دول المجموعة
األوروبية التي سنت قوانين ترمي من خاللهاالى تقليص عدد الحاصلين على التأشيرة(غزالي،
 ،2015ص.)74- 73
لتشكل هذه الديناميكية القانونية باكورة اجراءات طبعت المرحلة في تاريخ الهجرة بين الدول
األوروبية (دول الشمال) ودول الشمال األفريقي (على وجه التخصيص) توجت :في توقيع
اتفاقية شينغن)[ ،(SchengenAgreementوقعت في حزيرانيونيو  1985وأخذت اسمها
من بلدة شينغن في لوكسمبورغ] (Official Journal of the European
)Communities,2000, p.09التي ألغت بموجبها معظم الدول األوروبية حدودها الوطنية
لصالح اتفاق تعاوني مشترك ،إضافة إلى معاهدة ماستريخت ([)MaastrichtTreatyالتي
وقعت بتاريخ  7فبراير  1992في مدينة ماستريخت الهولندية ] ،ورفعت بموجبهما الدول
األعضاء جملة الحواجز الجمركية لتسهيل حركة التبادالت التجارية ،وكذا حريةتنقل
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األشخــــاص داخـــل االتحـــاد األوروبـــي(Treaty on the European union, 1992, .
)p08
في سياق متصل ،عرفت الجزائر بالتوازي مع سياسات الهجرة التي اتبعتها الدول األوروبية،
تدهورا تنظيميا أثر على النسق االقتصادي والرؤية التنموية ،ما أفضى الى موجة هجرة من
القرى واألرياف الى المدن ،األمر الذي نتجت عنه جملة من المشكالت االجتماعية
والديموغرافية ،في مقابل تصاعد مضطرد ألعداد البطالين من حملة الشهادات الجامعية الذين لم
يستوعبهم سوق العمل في البالد ،وفي ظل هذا الوضع المأزوم للمعيش اليومي لم يبقى أمام
الشباب الجزائري غير "الحرقة" وتحمل اهانات األوروبيين ،لتبدأ الهجرة السرية بالظهور مطلع
الثمانينات حيث اتجهت االفواج األولى من المهاجرين السريين نحو شبه الجزيرة االيبيرية ،ولقد
مثّل نجاح هؤالء في الوصول الى الضفة األخرى قفزة تنظيمية في األمر ،فقد تشكلت على إثر
ذلك شبكات تهريب منظم للبشرعبر البحر المتوسط(غزالي ،2015 ،ص.)74
رابعا :اإلطار النظري (االقتراب السوسيولوجي) ( Theoretical framework
):)(sociological approach
إن الدراسة العلمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وبحث دوافعها برؤية تحليلية اجتماعية تقتضي
الرجوع إلى التراث النظري السوسيولوجي المتخصص ،وعليه نهدف من خالل االطار النظري
إلى محاولة تقديم اقتراب سوسيولوجي وذلك بالوقوف عند اسهامات منظور الدافعية لدى كل من
ايميل دوركايم وابراهم ماسلو ،كما يلي:
.1الهجرة غير الشرعية وهرمية الحاجات الماسلوية:
شكلت اسهامات "ماسلو"محاوالت جادةلفهم نظم الحاجات المركبة ،فالحاجات يمكن أن توصف
بدقة وبوضوح عن طريق التراتبية الهرمية ،وعليه تصبح الحاجة مهيمنة فقط عندما يشبع الفرد
الحاجات األدنى منها (األشول ،2008 ،ص .)108إن الحاجات توجهنا للتصرف بطرق تزيد من
احتمال اشباعها ،وقد كتب ماسلو أنه عندما يكون للناس حاجات خاصة غير مشبعة تميل فلسفتهم
المستقبلية للتغير ،فبالنسبة للرجل الذي يتضور جوعا الى أقصى الحدود ،يمكن أن يعرف
اليوتوبيا ببساطة بأنها هي المكان الذي يوجد فيه وفرة من الطعام(كاسر ،2017 ،ص.)61-55
في مقال  A Theory of Human Motivationيشير أبراهم ماسلو (-1908
)Abraham Maslow1970الى أن الحاجات األساسية تنقسم الى خمس مستويات :الحاجات
الفيسيولوجية ،حاجات األمن ،حاجات الحب ،الحاجة الى التقدير ،الحاجة الى تحقيق الذات،
إضافة الى تحفيزنا من خالل الرغبة في الحصول أو الحفاظ على مختلف الظروف التي تحقق
الرضا والراحة مع بعض الرغبات الفكرية األخرى ،وهذه األهداف القاعدية مرتبطة ببعضها
البعض بشكل تراتبي) ، (Hierarchy)(Maslow,1943, p370-396ويمكن توضيحها بيانيا
في الشكل الموالي:
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الشكل رقم ( :) 01يمثل التراتبية الهرمية للحاجات عند أبراهام ماسلو

Source:Desmet, P., & Fokkinga, S. (2020). Beyond Maslow’s pyramid:
introducing a typology of thirteen fundamental needs for human-centered
design, p.04

تعقيب :اسقاطا على موضوع دراستنا ،يجد الباحث لواقع الشباب الجزائري المقدم على الهجرة
غير الشرعية ،تصادمات قيمية وتجاوزات مرحلية في عملية اشباع حاجاتهم المرتبة حسب هرم
ماسلو للحاجات ( ،)Maslow's hierarchy of needsفالهرم وفق المعطى االجتماعي
الجزائري يظهر هرما ً مقلو ًبا ،يتجلى ذلك في األهداف الرتبية اليومية التي يسعى الشباب إلى
تحقيقها ،والتي تستمد قيمتها من المجتمع نفسه ،فاألخير هو الذي يحدد قيمة األهداف ويعطيها
المعنى االجتماعي( ،أي أن األشياء تستمد قيمتها من البيئة االجتماعية التي تتواجد فيها) ،فثالوث
العمل والسكن والزواج يشكل نموذجيا–بتعميم حذر ،-الحياة التي يريد أن يعيشها الجزائري بل
وتشكل الصورة الكاملة لفكرة تحقيق الذات .
إن الهرم وفق هذا المنظور التحليلي في وضع تم فيه تجاوز مرحلي لتراتبية الحاجات ،حتى
أضحى تحقيق الذات في مستوى واحد مع الحاجات القاعدية(التي يفترض أنها حقوق طبيعية
تكفلها األعراف االجتماعية) ،لينعكس هذا الوضع بشكل قوي على طرائق تفكير الشباب
ومنظومة ترتيب أولوياتهم وعقالنية اتخاذ القرارات لديهم ،اذ ان نسق اتخاذ القرار هنا خاضع
لمنطق الحاجة البيولوجية واالجتماعية ،في مقابل كيفيات اشباعها على النحو الذي يحقق الرضا
ويحظى بالشرعية المجتمعية التي تكتنفها ضبابية معيارية،فتأسست بذلك ثقافة تروج ألفكار
"الحرقة" وتعمل على تأثيث الفضاء العام بتمثالت تشرعن األفعال والممارسات المتصلة بها
والترويج ألدوار البطولة للفاعلين االجتماعيين ذوي الصلة.
.2الهجرة غير الشرعية والمقاربة الدوركايمية:
في محاولة لتفسير إقدام الشباب على مغامرة الهجرة غير المشروعة من منظور التحليل
الدورکايمي ،يشير اللحام ( )2016إلى محاولة كل من نجيب بخوش ،وسعاد سراي التمييز بين
ثالثة أشكال للهجرة غير الشرعية وفق المقاربة الدوركايمية ،على النحو الموالي:
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الهجرة غير المشروعة بوصفها شكال من أشكال االنتحار الناني :يظهر هذا النمط السلوكي
كنتيجة مباشرة للنزعة الفردية المتطرفة لدى الشباب وكذا لضعف التماسك االجتماعي أو
التعاضد ( )socialsolidarityبحسب نظرية دوركايم ،فال يجد المهاجر في موطنه األصلي من
يساعده أو يقف إلى جانبه في معالجة مشكالته ما يجعل قرار الهجرة غير المشروعة بالنسبة إليه
حال أساسيا لمشكالته في موطنه األصلي ،وتصبح الهجرة غير الشرعية وفق هذا المعنى حال
إستراتيجيا لمشكالته(.اللحام ،2016 ،ص.)73
الهجرة غير المشروعة بوصفها شكال من أشكال االنتحار اإليثاري :يحدث هذا النمط السلوكي
في ظل وجود التماسك االجتماعي ( )socialcohesionواالرتباط القوي مع الجماعة ،إال أن
الظروف الحياتية القاسية وصعوبات وتحديات العيش،تحمل الشاب إلى التفكير في الهجرة طلبا
لتوفير شروط معيشية أفضل وكذا الرفع من جودة الحياة له وألسرته ما يدفعه إلى مجالسة
جماعات رفاق وأقران أو أشخاص آخرين يتقاسم ونفكرة الهجرة غير المشروعة على سبيل
االهتمام المشترك(.اللحام ،2016 ،ص.)74
الهجرة غير المشروعة بوصفها شكال من أشكال االنتحار النومي :يظهر هذا النمط السلوكي
غالبا في حاالت اضطراب ال حياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية على مستوى النسق
االجتماعي العام ،فالحراق يجد الوسائل المتاحة أمامه قاصرة على تحقيق األهداف التي
يرومها،إما بسبب ندرة الفرص أو بسبب فشله في تحقيق االندماج االجتماعي
( ،)SocialIntegrationلتكون الهجرة وفق هذا الطرح تعبيرا عمليا عن االنسحاب
االجتماعي (()socialwithdrawalاللحام ،2016 ،ص.)74
تعقيب  :إن فشو الهجرة غير الشرعية أو الحرقة في أوساط الشباب -حسب المنظور الدور كايمي-
يعبر عن أشكال انتحارية تتباين في خلفياتها وتتفق في وصفها االنتحاري ،غير أن مطارحات
ايميل دور كهايم ()1858-1917Émile Durkheimتثير فكرة أساسية تتعلق بكيفية تعاطي
الشاب مع المتغيرات االجتماعية في بيئته ،وكذا نموذج التصور الفردي للحياة ،وتمفصله عن
المعيش اليومي الجمعي في البيئة التي يعيش فيها الفرد ،والتناقضات التي قد تكتنف المشهد العام
فيها ،وأثر ذلك في تشكل قرار الحرقة وأخذه عمليا ،أي االرتقاء بالفكرة من معطى الخاطرة
االجتماعية الى الفعل،ذلك أن هذا التصور يشكل محكا حاسما في ركوب البحر كفعل انسحابي من
تلك البيئة.
واسقاطا على موضوع دراستنا نرى بأن الشاب الجزائري الحراق يأخذ قرار الهجرة غير
الشرعية على نحو مركب ،أي يتشكل من ثالوث اجتماعي يؤثر بشكل مباشر في صناعة الحرقة،
فالوضع الذي يعيشه الشاب يتسم بالضبابية ويفتقر الى سعة األفق والتساند االجتماعي ،في مقابل
التماسك الذي يظهر في حده األدنى على مستوى األسرة ،والذي يدفع الشاب الى التضحية من
أجل أسرته كانعكاس لقيم الجماعة الذي تشربها خالل مراحل التنشئة االجتماعية ،ويكتمل الثالوث
بالحديث عن الهوة بين األهداف الشخصية وبين المعطى االجتماعي والثقافي الذي يحجم من
فرص تحقيقها ،ما يحمل الفرد على التصرف من أجل الحيلولة دون ذلك بغض النظر عن
الوسيلة.
خامسا :اإلطار التحليلي (:)Analytical framework
نسعى في هذا الجانب من المقال إلى مناقشة جملة العوامل الدافعة لتنامي معدالت الهجرة غير
الشرعية في الجزائر  ،من خالل أربعة جوانب أساسية ،نوردها على النحو الموالي:
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 .1المناخ االجتماعي والحرقة (الهجرة غير الشرعية) في الجزائر:
يتشكل المناخ االجتماعي ()socialclimateفي الجزائر وفق تمظهرات لخطاب يأسي طبع
التفاعالت بين األفراد ،خصوصا على مستوى نقاط التماس االجتماعية الشبابية(المقاهي
والمالعب غالبا) التي تشكل في كنهها متنفسات اجتماعية ،غير أن متداول الخطاب فيها يدعو
الشباب الى الهجرة والهجرة غير الشرعية بعقالنية أداتية تبحث الوصول الى الغاية وتحقيق
الهدف دون إيالء اهتمام للكيفية ،أو العواقب االجتماعية ( )socialconsequencesالمترتبة
عن الحرقة كفعل اجتماعي ،ليحمل المشهد بالمقابل دالالت البحث عن المعنى الذي فقده الحراق
"االنسان" في النظام االجتماعي الذي نشأ فيه ،والذي حرمه من أساسيات وجود الغاية والمعنى
للحياة بالنسبة اليه.
إن الحرقة كمفهوم بمعطاه السوسيو-أنثروبولوجي يختزن معنى يحيل إلى تشكالت لتنشئة
اجتماعية درج الفرد على تشربها في بيئة وفرت الشروط الطبيعية الرتقاء المفهوم من الفكرة الى
الفعل،ذلك ان الشباب في المجتمع الجزائري ما أن يصل الى مرحلة المراهقة ()Adolescence
حتى يواجه بتشكالت فكرانية تختلف في التوجه والرؤى المفسرة لكنه الحياة ،لكنها تتفق في
التصادم مع فتوة منطقه ،هذا التناقض في المشهد االجتماعي الذي يواجه الشاب يهدم أفكارا ويقيم
أخرى ،يقدم خيارات اجتماعية ويؤخر ثانية ،غير أن الثابت في متحول هذه الدينامكية
االجتماعية ،هو الهجرة (تحديدا غير الشرعية) كمفهوم بات يشكل حقيقة اجتماعية تعكس رفضا ً
لراهنية الواقع المعيش.
.2الخطاب السياسي وسؤال المواطنة:
تنبني الهجرة غير الشرعية كفعل اجتماعي بمفاهيم مفسرة مستقاة من الواقع المعيش للفرد
الحراق ،فهي انعكاس عملي لعدم شعور الفرد بمواطنته ،أو شعوره بنقصانها لعجزه عن
المشاركة في صناعة واقعه ،ذلك أن المواطنة ( )Citizenshipفي جوهرها تختزنكما جاء في
قاموس)(The penguin dictionary of sociologyمعنى يحيل الى الحقوق والواجبات
المكفولة والمسندةلـ/من أفراد المجتمع ،كما هي الوضع السياسي والقانوني (politico-
) juridicalالذي يمنح الهوية ،ومحددات (ضوابط) توزيع الموارد ،فهي –أي المواطنة-
عنصر أساسي في العدالة االجتماعية ،كونها تتضمنالموازنة بين المساهمات
والمكافآت.)Abercrombie,2006, 51(.
ويجد المالحظ في هتافات الشارع ومدرجات المالعب ما يظهر حضور مطلب المواطنة
كممارسة اجتماعية في خطاب الشباب من قبيل الهتاف الشائع" :مالقيتش كيما حبيت"
( )faycal, 2019الذي يعبر من خالله الشباب عن صدمة الهوة بين سقف التوقعات العالي
والواقع المعيش ،نجد كذلك هتاف":لوكان جينا الباس ما نحرڨوش لبالد الناس" ( faycal,
)2019الذي يخاطب به الشباب الساسة ،على نحو يشكل محاولة للتعبير عن رفض الوضع
الراهن ،إضافة تبرير وشرعنة الهجرة غير الشرعية من خالل المعنى الذي يحمله الهتاف،
والذي يختزل جملة الصعوبات التي يكابها هؤالء الشباب في معيشهم اليومي والتي تنأى كل
النأي عن الواقع الذي يرومونه.
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إن للخطاب السياسي في الجزائر دور في تشكيل المعطى االجتماعي بشكل عام وفي صناعة
الحرقة بشكل خاص كانعكاس ألزمة التسيير ،اذ يشكل عدم نضج الحوكمة ذات المنطلقات
السياسية للمسار التنموي أحد أبرز عوامل هجرة األفراد بطريقة غير شرعية ،ذلك أنها تفتقر الى
المنطق العملي المفضي إلى إفراز منظومة حقوقية شفافة وعادلة ،ناهيكعن غياب استراتيجية
واضحة لمشروع مجتمع ينبني كنسق على تكافؤية الفرص ،كلها عوامل متفاعلة شكلت بيئة
اجتماعية طاردة ،حملت الشباب الباحث عن حياة افضل إلى المخاطرة في سبيل تحقيق ذلك.
.3االعالم الجديد وصناعة الرأي:
يجد المستقرئ لواقع التفاعل االجتماعي ( )socialinteractionبمعطاه الجديد في المجتمع
الجزائري أن الشبكات االجتماعية ( )socialnetworksوروافدها التقانية على اختالف
قربت من سبل التماس االجتماعي بين الفئات التي
تمظهراتها النسقية في الفضاء السيبرانيّ ،
تشترك في االهتمامات نفسها وفي المنحى التفكيري نفسه ،فأتاحت قنوات اتصال وتواصل سريعة
وفعالة بين شبكات الفواعل االجتماعيين المنظمين لرحالت الموت تلك ،لتلعب الصفحات
االلكترونية والمجموعات االجتماعية االفتراضية والتطبيقات الرقمية ( )digitalappsدور
المعرف الدّال وفضاء اللقاءات وتبادل المعلومات واألفكار والخبرات والتجارب ذات
الوسيط
ّ
الصلة بالحرقة أو الهجرة غير الشرعية.
إن وسائل التواصل االجتماعي ( )Socialmediaكمجتمعات افتراضية أفرزت شكال غير دارج
من أشكال التماس االجتماعي ،مما زاد من فرص الترويج للحرقة كحل لألزمة االجتماعية متعددة
األوجه التي يعايشها الشباب الجزائري ،ليتمظهر رد الفعل كسلوك وجد نسقا ً حاو " ،حيث كان
إلعالم العولمة دوره في تأجيج ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،اذ يعد ما تنقله وسائل االعالم
وشبكات التواصل االجتماعي حافزا للشباب الذي أنهكته ظروفه للمجازفة بحياته عله يحقق األمل
الذي ينشده ،كــما تزينه وسائل االعالم"(عواشرية ،2018 ،ص.)151
 .4الحضور الكولينيالي في المشهد السوسيوتاريخي للهجرة غير الشرعية:
إن بحث موجدات الهجرة غير الشرعية ،تستدعي القيام بحفريات مفهمية في تشكالت العوامل
الرئيسة المؤثرة في الظاهرة والمنشئة لها ،ولعل العامل االقتصادي كمحدث تنموي مركب يعد
من أكثر العوامل الموجدة لهذا الفعل الظاهرة ،اذ يتجلى مالحظاتيا أن المشكالت االجتماعية
والسياسية والتنظيمية ،وحتى الثقافية تصب جميعها في مفرض النسق االقتصادي،وتعزز جملة
المحدثات المغذية الستدامة أفعال الهجرة غير الشرعية وكل ما يتصل بها من ظواهر اجتماعية
فرعية ،ولعل العامل االقتصادي نفسه يرتبط ارتباطا تاريخيا باالستراتيجيات الكولينيالية
( )colonialstrategiesفي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية( post-Industrial
 )Revolutionفي أوربا،أين بحثت إبانها الدول الصناعية عن المواد الخام جنوبا ً ،اذ أن الهجرة
كظاهرة لم تتمظهر بهذا الشكل قبل بروز الحركة االستعمارية مع بدايات القرن .18
والواقع أن أوربا تتحمل المسؤولية التاريخية واألخالقية إزاء تشكالت الهجرة غير الشرعية في
دول الجنوب ،ذلك أن ناتج فائض القيمة التاريخي الذي جمعته إبان استعمارها العسكري لتلك
الدول ،منحها األفضلية والرفاهية اليوم ،كما أن دول الجنوب تعيش راهنا على وقع جملة من
المشكالت الثقافية واأليديولوجية والتنظيمية الموروثة من الحقب االستعمارية التي أفرزت أنظمة
تعيش في ظل القوى االستعمارية التقليدية،األمر الذي جعل منها عامل طرد ودافعا إلى اللجوء،
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بعد أن صنعت بممارساتها البيروباثولوجية مناخا اجتماعيا غير صحي ،وعرقت بسياسات التبعية
مسارات التنمية وروافدها التنظيمية .كما أن "الحرقة" ،في كنهها انعكاس ممارساتي وتعبير عن
ردود فعل يائسة لشباب فقدوا أي إحساس بالمواطنة واإلنتماء لوطن لم يمنحهم حسب اعتقادهم
الشعور باالستقرار واألمان(مامي زرارقة ،2014 ،ص.)240
ويمكن ابراز الشكل الموالي لتوضيح الفكرة أكثر:
الشكل رقم ( :)02الحلقة المفرغة لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر في إطار المتغير الكولينيالي.

المصدر :من إعداد الباحثين.
يجسد الشكل رقم ( )02محاولة اسقاطية لفكرة الحلقة المفرغة للهجرة غير الشرعية ،نريد من
خاللها التعبير عن وجهة نظرنا إزاء التشكالت التنظيمية لفكرة الحرقة كفعل اجتماعي ،فننطلق
من الحدث التاريخي المتعلق باالست عمار الذي أعاق النمو الطبيعي للمجتمع الجزائري أثناء حقبه
المتوالية وحتى بعد رحيله ،فرغم حيازة البلد على مقدرات طبيعية هائلة إال أن التبعية رسمت
واقعا يشغله التخلف ( )Underdevelopmentالذي ال عالقة له باالفتقار الى مصادر الثروة
كما يؤكد ذلك فريدريك معتوق (معتوق ،2012 ،ص  ،)46بل ان الممارسات الالتنموية أفرزت
مناخا غير صحي ،قلص الخيارات وأسهم في تأثيث أفكار الشباب بالهجرة النظامية والسرية،فما
الكرة اجتماعيا بسبب العوامل
يلبث جيل أن يخفق في التَّواؤ ِم مع واقعه حتى يعيد الجيل الذي يليه ّ
السوسيو-تنظيمية نفسها ،ذلك أن الطبيعة تأبى الفراغ.
وإننا اذ نتخذ من االستعمارا حدثا تاريخيا نسند عليها محاولة فهما السوسيولوجية ،فاننا نقر بأن
المكون الكولينيالي ال يشكل العامل الوحيد في معادلة الهجرة غير الشرعية أو الفعل الظاهرة،
لكنه يبقى المحدث الرئيس في عالقة الشمال بالجنوب ،التي طبعتها ثنائية مستعمر – مستعمر ،
فإلى جانب االستعمار البريطاني كانت فرنسا تشكل إحدى أعتى القوى االستعمارية ،وحتى بعد
حصول الدول التي استعمرتها على استقاللها عمدت أقليات موالية لها ( -Comprador
الكومبرادور على اصطالح ماو تسي تونغ) الى إعادة نمذجة االستعمار في الفضاء العام اداريا
واقتصاديا ،وثقافيا ،األمر الذي أفرز مناخا ً غير صحي في البلدان المتضررة من السياسات
الفرنسية وعرقل مساعي التنمية فيها.
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إن التعمق في الواقع السوسيولوجي ( )Sociologicalrealityالمتعلق بظاهرة الحرقة يجد أنها
مسألة تنموية في المقام األول،وعلى تعددية األسباب التي تغذيها في الجزائر،يصب كلها في
مفرض يكرس منطقا اجتماعيا واحدا يرتبط بالزبونية ( )Clientelismوالسلطتية ومجمل
الممارسات التي تؤدي الى التوزيع غير العادل للثروة (،)Unfairwealthdistribution
لتصبح الهجرة غير الشرعية فعالً يجسد رفضا ً للوضع االجتماعي واالقتصادي المعيش ،وعليه
يبقى نجاح المشروع التنموي في الجنوب متوقفا ً على تحول عالقته مع الشمال وارتقائها من
ثنائية[مستغل – مستغل] الى عالقة [رابح –رابح]،مثلما تطورت من شكلها األول [مستعمر-
مستعمر] كما يبرزه الشكل الموالي:
الشكل رقم ( :)03يمثل تطور دالالت العالقة االستعمارية شمال /جنوب

المصدر :من إعداد الباحثين.
إن محاولة عرض وجهة نظرنا ازاء تراتبية تطور الدالالت ذات العالقة االستعمارية وفق ثنائية
شمال-جنوب ،المجسدة في الشكل رقم ( ،)03تنبني مفهميا على تاريخية ظهور مصطلح
"التنمية" ،هذا األخير "ظهر في النظرية االقتصادية غداة الحرب العالمية الثانية ،بالتوازي مع
تحرر العديد من البلدان من قيود االستعمار" (معتوق ،2012 ،ص  )52كما أشار إلى ذلك
فريدريك معتوق ،فهو يعبر عن بلدان كانت ترزح تحت االستعمار الذي خرج وخلف وراءه
مجتمعات محطمة ،ثم ما لبث أن فرض تبعية قاتلة ألي مشروع اجتماعي محتمل ،ما حكم برسو
العالقة في شكل مستغل ومستغل.
إلى جانب هذا  ،تجدر اإلشارة إلى أن الدول الواقعة في المنطقة اإلفريقية الشمالية والتي تواجه
اساسا تحديات تنموية وتعيش على وقع أزمات سياسية وتوترات اجتماعية ،تحولت إلى مناطق
عبور للعمالة اإلفريقية المهاجرة نحو الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط أو ما يسمى "
بالهجرة العابرة ( ،)Transit Migrationما زاد من حدة األزمة التنظيمية  ،ذلك أنها تتحمل
أعباء وتبعات هجرة أحدثتها الممارسات االستغاللية لبعض دول الشمال لدول الجنوب ،ما قضى
بفشل المشاريع التنمويــــة ،األمــــر الذي عقد المـــشهدة الســوسيو تنموي للهجرة غير
الشرعية(.بن صويلح ،2014 ،ص.)21
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سادسا :اإلطار القانوني (:)legal framework
 .1الهجرة غير الشرعية في المنظور الدولي:
 1.1االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية:
يستلهم االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية( global compact for
)safe orderly and regular migrationفلسفة عمله وإجراءات تنفيذه من منطق حقوقي
يستند إلى اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية،وبر توكول مكافحة تهريب المهاجريين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع
االتجار بالبشر،وباقي المعاهدات ذات الصلة(المنظمة الدولبة للهجرة ،2017 ،ص.)124
يدعو الهدف( )2من االتفاق إلى " تقليص الدوافع والعوامل المهيكلة السلبية التي تضطر الناس
إلى مغادرة بلدهم الصلي"(األمم المتحدة ،2018 ،ص )41وذلك بالتزام الحكومات بخلق
ظروف صحية لحياة سلمية ومنتجة وقابلة لالستمرار في بلد العيش ،مع كفالة أالَ يجبر اليأس
الناس على السعي لكسب القوت في مكان آخر من خالل الهجرة غير النظامية وروافدها،غير أن
تــحقيق هذا االلتزام يبقى مرهونــا بتعزيز سبل تنفيذ خطــة التنمية المستدامة لعام .2030
 2.1االعالن العالمي لحقوق االنسان و اإلعالن المتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من
مواطني البلد الذي يعيشون فيه:
نجد في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان( Universal Declaration of Human
)Rightsفي مادته الثانية ما يشير ضمنيا الى حقوق المهاجر "كإنسان" ومناهضة التمييز ضده،
فقد تضمن نص مادته الثانية أن:
"لك ِّل إنسان ُّ
ي
أ
ن
م
تمييز
دونما
اإلعالن،
هذا
في
المذكورة
يات
والحر
الحقوق
حق التمتُّع بجميع
ّ
ِ
ِّ
نوع ،وال سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو ال ِدّين ،أو الرأي سياسيًّا
ي وضع آخر .وفضالً
وغير سياسي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أ ِّ
عن ذلك ال يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي
ينتمي إليه الشخص (()...األمم المتحدة.)1948 ،
أما اإلعالن المتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
فقد تضمن نص مادته الخامسة ( )5أن "األجنبي" يتمتع بموجب القانون المحلي وبمراعاة
االلتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها ،كافال في هذا الصدد الحق في الحياة
واألمن الشخصي ،وأن ال يتعرض أي أجنبي لالعتقال أو االحتجاز علي نحو تعسفي ،كما دعا
إلى الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني والحق في المساواة أمام المحاكم
بأنواعها(.األمم المتحدة ،1985 ،المادة .)05
 .3.1بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل التفاقية
مكافحة الجريمة عبر الوطنية:
أما في ما يخص حضور الهجرة غير الشرعية في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن
طريق البر والبحر والجو المكمل التفاقية مكافحة الجريمة عبر الوطنية ( Protocol against
 ،)the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Airفاننانجد في الفقرة (أ) من
عرف الفعل على أنه:
المادة الثالثة ( )3منه ما ينص على أن"تهريب المهاجرين" يعد جريمة ،اذ ّ
"يقصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس
ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها ،وذلك من أجل الحصول ،بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى"(.األمم المتحدة ،2000،المادة )03
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 4.1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
نجد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( International Covenant on
 ،) Civil and Political Rightsما يلزم الدول الموقعة عليه بعدم التمييز بين األفراد
المتواجدين على أراضيها بغض النظر عن وضعيتهم القانونية ،ويظهر ذلك في نص الشق األول
من المادة الثانية التي تنص على:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع
األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون أي تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو
الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب(األمم المتحدة ،1966 ،المادة .)02
.2الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري:
تكفل المشرع الجزائري ألول مرة بموضوع الهجرة غير الشرعية ،في التعديل الذي طرأ على
القانون البحري سنة ( ،1998غزالي ،2015 ،ص ،)70فالمادة  545من القانون رقم 05-98
المؤرخ في أول ربيع الول عام  1419الموافق لـ  25يونيو  1998يعدل ويتمم المر رقم -76
 80المؤرخ في  29شوال عام  1396الموافق لـ  23أكتوبر سنة  1976والمتضمن القانون
البحري ،تنص على:
"يعاقب بالحبس من ستة ( )6أشهر إلى خمس ( )5سنوات ،وبغرامة مالية من  10.000دج
إلى  50.000دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سف ينة بنية القيام برحلة .وتطبق نفس العقوبة
أي موظف ،يساعد على متن السفينة أو على اليابسة على إركاب أو
أي عضو من الطاقم ّ
على ّ
إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمؤونة ،كما تطبق نفس العقوبة على الشخاص الذين
تنظموا بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي .تتحمل السفينة التي حدثت على متنها الجنحة
للركاب الجانب الذين ركبوا خفية"(الجريدة الرسمية،1998 ،
مصاريف الطرد إلى خارج القطر ّ
ص.)21
ليرد بعد ذلك التعديل المستحدث ،في قانون العقوبات بموجب تعديل 2009وتحديدا في "المادة
 175مكرر:01
"دون اإلخالل باألحكام التشريعية األخرى السارية المفعول ،يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة
أشهر وبغرامة من 20,000دج إلى 60,000دج أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي
يغادر اإلقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو
الجوية ،وذلك بانتحاله هوية باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من
تقديم الوثائق الرسمية الالزمة أو من القيام باإلجراءات التي توجبها القوانين واألنظمة السارية
المفعولوتطبق كل نفس العقوبة على كل متخصص يغادر اإلقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير
مراكز الحدود"( .قانون العقوبات الجزائري ،2015 ،ص.)76
ويلفت منصوري ( )2016االنتباه إلى أن المشرع الجزائري ذهب الى أبعد من تجريم "الحرقة"
سواء للجزائري أو المقيم اللذين يغادران التراب الوطني بصفة غير مشروعة ،عندما جرم
تهريب المهاجرين في القسم الخامس مكرر- 2المتضمن للمواد  303الى  303مكرر  41بالقانون
 /01/09من قانون العقوبات(ص.)305اذ تنص المادة  303مكرر 30على:
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"يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة
أشخاص من أجل الحصول ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على منفعة مالية أو أي منفعة
أخرى .ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثالث ( )3سنوات الى خمس ( )5سنوات
وبغرامة من  300.000دج إلى  500.000دج".
كما تنص المادة  303مكرر  31على:
"يعاقب بالحبس من خمس ( )5سنوات إلى عشر ( )10سنوات وبغرامة من  500.000دج إلى
 1.000.000دج ،على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة  303مكرر  30أعاله متى
ارتكب مع توافر أحد الظروف اآلتية:
إذا كان من بين األشخاص الهربين قاصر،تعريض حياة أو سالمة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له، معاملة المهجرين المهربين معاملة ال إنسانية أو مهينة( ".قانون العقوبات،2015 ،ص)118
كما نصت المادة  303مكرر  32على " :يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر
( )10سنوات الى عشرين ( )20سنة وبغرامة من  1.000.000دج الى  2.000.000دج
إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف اآلتية:
إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،إذا ارتكبت الجريمة بحمل السالح أو التهديد باستعماله.إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".لم يتوقف المشرع الجزائري عند تجريم المعنيين المباشرين بالفعل المتعلق بالهجرة غير
الشرعية ،انما تعداه الى المتكتمين والمتسترين عن األمر ،فيوضح بنص القانون في المادة 303
مكرر  37على أن:
"كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ،ولو كان ملزما بالسر المهني ،ولم يبلغ فورا
السلطات المختصة بذلك ،يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من
 100.000دج إلى  500.000دج"( .قانون العقوبات ،2015 ،ص.)119
 .8خاتمة:
يقول االقتصادي ألفريد صوفي " :اما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر واما أن يرحل البشر
حيث توجد الثروات" ،من هنا شكلت ورقتنا البحثية محاولة فهم سوسيولوجية ألبعاد الهجرة غير
الشرعية كفعل ظاهرة ،في سياق التغيرات االجتماعية الراهنية التي بات يعرفها المجتمع
الجزائري ،وكذا إنط القا من المعطى اإلنساني المشكل الهجرة غير الشرعية ،وفي إطار
المنظورات القانونية الوطنية والدولية التي تضبط أصول التعامل مع األفراد الحراقة ،على أننا
نعتبر األخيرة محاولة ارتقاء بمستوى جودة الحياة()Qualityoflifeللهروب من واقع معيش ال
يتالءم مع تطلعات الفرد ،إال أنها محاولة إرتقاء عبّر عنها بشكل خاطئ فإرتقت إلى مصف
الجريمة في منطق قانون العقوبات.
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حاولنا في هذا السياق موضعة موضوع ورقتنا البحثية أيضا في إطار مقاربة سوسيولوجية،
اعتمادا على مطارحات أبرهام ماسلو وايميل دوركهايم ،كما حاولنا مناقشة العوامل الدافعة
لتنامي معدالت الهجرة غير الشرعية في الجزائر من اربع زوايا تحليلية ،وتعلق األمر بالمناخ
االجتماعي وعالقته بتشكل الحرقة كفعل ظاهرة ،إضافة الى الخطاب السياسي وسؤال المواطنة
كعامل عملي في شغل الفضاء العام ،عالوة على االعالم الجديد ودوره في توجيه االهتمامات،
دون أن نغفل الحضور الكوليني الي في معادلة الهجرة غير الشرعية ،أين حاولنا تبيان عالقته
بالتنمية وما يرتبط بها من مشكالت تنظيمية انعكست على واقع نجاح المشروعات التنموية
وجودة الحياة.
إن الهجرة غير الشرعية كما نراها في ورقتنا البحثية مأساة اجتماعية ()socialtragedy
منطلقاتها -كفعل اجتماعي -إنسانية ،يهدف الفاعلون االجتماعيون من خاللها الى اشباع حاجاتهم،
وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية على كافة األصعدة ،حيث أنه كلما زادت فعالية المشاريع
التنموية انخفضت ديناميكية الهجرة غير الشرعية والعكس ،على أننا وفق هذا االستنتاج ذوالنزعة
اإلنسانية ال نسقط عن الحرقة جرميتها وما يتمخض عنها من تبعات وآثار اجتماعية جسيمة،
خصوصا وأن الهجرة غير الشرعية استحدثت كظاهرة اجتماعية غير صحية ،ظواهر موازية
ليست أقل خطورة منها خاصة عندما يتعلق األمر باالتجار بالبشر وأعضائهم والتعدي الجنسي
عليهم.
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النظام السياسي الجزائري بين صعوبة اإلصالح السياسي وإندالع الحراك الشعبي

د.عينة المسعود

النظام السياسي الجزائري بين صعوبة اإلصالح السياسي واندالع الحراك الشعبي
أفريل  – 1999أفريل 2019
د.عينـة المسعـود ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الجلفة -الجزائر
The Algerian political system between the difficulty of
political reform and the outbreak of the popular movement
April 1999 - April 2019

ملخص :تناول هذا المقال أحداث سياسية ،واجتماعية ،اقتصادية ،ومستجدات ظهرت في النظام
السياسي الجزائري في فترة حكم الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة ،حيث تطرقنا في
هذا المقال إلى مالمح تفعيل اإلصالحات السّياسية في الجزائري في تلك الحقبة ،كما أشرنا إلى
صعوبة تنفيذ ومراجعة تلك اإلصالحات السّياسية ،مما نتج عن اندلع الحراك الشعبي للتعبير عن
عدم الثقة في النظام والحكومات ،والدعوة بالمطالبة بإسقاط النظام السياسي،وتنحي الرئيس
بوتفليقة بهدف التغيير وبناء دولة وطنية موحدة وحديثة.
الكلمات مفتاحية :النظام ،النظام السياسي العام ،اإلصالحات السياسية ،الشعب ،الحراك ،ثقافة
الثقة العامة.
Abstract: This article dealt with political, social, and economic events
and developments that appeared in the Algerian political system during
the rule of the former president of Algeria, Abdelaziz Bouteflika. The
popular movement erupted to express a lack of confidence in the regime
and governments, and to call for the downfall of the political system and
the resignation of President Bouteflika with the aim of change and
building a unified and modern national state.
Keywords: The system, the general political system, political reforms,
the people, the movement, the culture of public trust.
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مقدمـة:
أصبحت الظروف الدولية واإلقليمية تفرض عملية اإلصالح السياسي ،وإعادة هيكلة النظام العام
والجهاز الحكومي الجزائري ،والمبادرة بصياغة جديدة للدستور الراهن ،من أجل تداعيات
التحول من المركزية السياسية إلى الالمركزية السياسية ،بما يعني تعدد مراكز السلطة في الدولة،
وأيا ً كان نوع هذه الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،فهو شرط
ضروري لكفاءة وفعالية أداء الحكومة -جودة السياسات ورشادة القرارات ،-وصوالً إلى نقطة
التوازن بين مختلف مصالح القوى السياسية في المجتمع الجزائري.
إن فالح النّظام السّياسي الجزائري وضمان استمراريته ،مرهون باألسس السّياسيّة والبيئة الفاعلة
سياسيّة وتشمل
للنّظام ،أو العوامل التي تشكله وتحدد حركته هذا من جهة ،وسالمة الدينامية ال ّ
على النّظام االنتخابي ،القيادة السّياسيّة ،وعملية صنع القرار  -ليس بمعنى وضع بدائل أو أكثر
سِّياسات
سِّياسات والقرارات ،منهجية صياغة الخطط وال ّ
وتنفيذه فحسب – وإنما معرفة صناع ال ّ
والقرارات العا ّمة ونطاقها ،ومدى درجة المركزية في صنعها ،أي دراسة الشكل الدستوري
واألجهزة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائية والبيروقراطية ،ومدى كفاءتها في أداء وظائفها من جهة
أخرى ،فجوهر العمليّة السّياسيّة يكمن في التفاعل بين اإلطار الشعبوي والمؤسّسات الحكوميّة،
ويمثل اإلطار المجتمعي البيئة التي يتحرك فيها النسق ،ويتوقف بقاء واستقرار النّظام السّياسي
على مدى الكفاءة في أداء كل هذه العمليات ،فإذا لم يسمح أفراد الشعب بالتعبير عن مطالبهم
بشكل سلمي وفوري ،أو إذا فشلة الحكومة في االستجابة لهذه المطالب بات من المحتمل اللجوء
إلى العنف لتحقيق مصالحهم ،األمر الّذي يعرض االستقرار السّياسي والحكومي العام للتهديد
والزوال.
ومن ثم فقد تبلورت مشكلة موضوع المقال في التساؤل الرئيس التالي :ما هي بوادر نشوب
الحراك والصعوبات الجلية في إدراك اإلصالحات السياسية للنظام الجزائري في عهد الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة من أفريل  - 1999إلى أفريل 2019؟.
لقد استخدمنا في هذا المقال ،عدّة مناهج بحثية ،من أهمها المنهج الوصفي باعتباره يعتمد على
دراسة :الحراك ،اإلصالحات السياسية ،النّظام السّياسي ،كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها
وصفا ً دقيقاً ،ويعبّر عنها تعبيرا ً كيفيّا ً وكميّاً ،فمن الضّروري استخدامه في هذا المقال ،وذلك
لجمع قدر المستطاع من المعلومات واكتشاف واستخالص كل ما له عالقة بالظواهر السابقة ،كما
استخدمنا منهج تحليل النّظم :حيث سيت ّم استخدامه لكون أنّه يوفر إطارا ً لتنظيم المعرفة حول آلية
الحراك ،وأسس اإلصالحات السياسية في الجزائر وال سيما في إدراك الكيفية التي تؤثر فيها
المدخالت البيئية في القرارات العا ّمة وفي أداء النّظام السّياسي الجزائري ،وفي معرفة طبيعة
القوى والعوامل البيئية المولدة للمطالب المطروحة على النسق السياسي البوتفليقي ،وكيف يمكن
للنظام السّياسي الجزائري أن يُ َح ّ ِّول المطالب إلى سياسة عامة ويحافظ على ذاته عبر الزمن،
إضافة استخدمنا منهج صنع القرار :حيث ينصب اهتماماته في موضوع المقال العلمي على
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دراسة أحد أهم وأبرز جوانب العمليّة السّياسيّة وهو الجانب الّذي يتعلق بدراسة القرار النسقي
والمتغيرات المؤثرة فيه في الجزائر ،حيث نشير إلى التفاعل بين كافة المشاركين بصفة رسمية
وغير الرسمية ،في تقرير مصير النظام السياسي ،فإعداد القرارات فهو بمثابة جزء رئيس من
سلوك المؤسّسات السّياسيّة والتي تختار نمط من التصورات البديلة لحل المشكالت المثارة على
أساس تقييم كل منها بما يتضمنه من مناقشة ومفاضلة ،حسب التشريع المعمول به.
وقد شملت خطة هذا المقال على عدة عناصر منها:
أوالً :مالمح تفعيل اإلصالح السّياسي في النّظام الجزائري.
ثانياً :صعوبات اإلصالحات السّياسية للنظام السياسي في الجزائر.
سياسي في النّظام الجزائري:
مالمح تفعيل اإلصالح ال ّ
في السنوات األولى من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سمع الجزائريون من رئيسهم
الجديد عبارات تؤكد أن الديمقراطيّة هي أفضل ضمانة للمستقبل ،وأنه ال يرغب في احتكار
عملية صنع القرارات والسياسات العا ّمة للبالد ،بل إن بوتفليقة أعرب في بداية أشهر سنة 2004
عن إيمانه بأن أي فرد يجب أال يتسلم منصب رئاسة الجمهورية الجزائريّة أكثر من عهدتين
رئاسيتين ،وأنه سيكون أول رئيس يطبق هذه القاعدة الدستورية ،وعلى الرغم من ذلك فقد ظل
الرئيس بوتفليقة في الحكم منذ أفريل  1999إلى أفريل  ،2019ولم تشارك الجماهير في انتخاب
العهد الثالثة والرابعة ورفض الشعب للترشح في الخامسة ،حيث نجد أبرز مالمح تلك
اإلصالحات السّياسيّة منذ تلك الفترة من حكم الجزائر (السلطوية واألمنية والقانونية) فيما يلي:
سياسيّة السلطوية:
مالمح اإلصالحات ال ّ
تتجلى مالمح تلك اإلصالحات السّياسيّة السلطوية منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقية في النظام السياسي الجزائري العام في الصالحيات السياسية الواسعة للسّلطة التنفيذيّة
والتغييب العمدي للمحاسبة العامة(لمام محمد حليم ،2003 ،ص  ،) 222وآليات متباينة للبحث
عن حلقة الشرعية المفقودة في النظام السياسي ،وانتخابات نمطية (محلية ،تشريعية ،رئاسية)
مشكوك في نزاهتها من جميع القوى السّياسيّة الجزائرية.
سلطة وتغييب المحاسبة :يعتبر رئيس الجمهورية هو القائد األعلى
الصالحيات الواسعة لل ّللقوات المسلحة للجمهورية ،ورئيس السّلطة األولى في البالد ،وله مسؤوليات واسعة في جميع
الميادين والمناصب اإلدارية القابلة للتعيين من طرفه ،وهو الّذي يرأس مجلس الحكومة ،وموقع
(ويوقع) المراسيم الرئاسية ،ويعين رئيس الحكومة سابقا ً أو الوزير األول حاليا ً ووزراء الحكومة
ورئيس مجلس الدولة ،واألمين العّام للحكومة ،ومحافظ بنك الجزائر ،ويعين القضاة ،ومسؤولي
أجهزة األمن ،كما يعين الوالة والسفراء والمبعوثين وينهي مهامهم (دستور الجزائر،2016 ،
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المادة  ،)78 ،77ويدعوا إلى ضرورة المشاركة السّياسيّة وتفعيلها ،ويعلن الحرب وحالة
الطوارئ ،وله الحق في إصدار المراسيم التي لها قوة القانون ،وال يمكن إدانته بالخيانة العظمى،
وبهذا فهو صاحب السلطة العامة ال حسيب عنه وال رقيب من الخلق ،لذلك تبقى القوانين عقيمة
التنفيذ فلو الحظنا ما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 01/06 :المؤرخ في  21محرم 1427
والموافق  20أفريل  ، 2006والذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،يدرك أن للرئيس نصيب
في مظهر من مظاهر الفساد ال ريب في ذلك ،بل لقد رأينا المحاكمات العالنية والسرية لرؤوس
الفساد وتجريمهم واألساليب في تحري الرشوة للموظفين العموميين في عهد الرئيس السابق ،وما
خفي كان أعظم ،لذلك فهناك جانب للحكم عن الرئيس من وجهة نظر التعيينات والمعامالت.
 آليات البحث عن الحلقة المفقودة لشرعية النظام( :خميس والي حزام ،2004 ،ص ،)267لقدأدرج أركان النسق السّياسي الجزائري على استخدام آليات مختلفة للبحث عن الشرعية للنظام،
حيث فقد الكثير من مصادر الشرعية التي تتمتع بها نظم الحكم المعاصرة (كربوسة عمراني،
 ،2005ص  )155ولعل أبرز تلك اآلليات الترويج بأن النّظام يحقق انجازات عمالقة ،ولم يسبق
لها أن حدثت في تاريخ الجزائر ،وذلك فيما يتصل بالتنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة الثقافية ،ونشر
مؤشرات كمية أو أسماء بعض المؤسّسات أو األجهزة المنشأة حديثا ً وربطها بديمقراطية النسق
السّياسي بحسب رؤيتهم ،ومن ذلك أيضا ً استغالل المناسبات واالحتفاالت السنوية للترويج للنظام
بالربط مثالً بين أي برنامج إصالحي واإلسالم في المناسبات اإلسالمية ،أو إظهار أن النّظام
الحاكم هو خير نصير للعمال وقضاياهم في المناسبات العمالية ،بل إن النسق السّياسي دأب أيضا ً
على ربط بين تأخر اإلصالح والتوترات الناجمة عن مشكلة عالقات الحدود الدّوليّة المجاورة
تارة ،والخوف من سيطرة ما ذكر عن أركان النّظام السّياسي على تسميته خطر وصول
المتطرفين اإلسالميين إلى الحكم تارة أخرى.
سياسيّة
سياس ّية :نكتفي باإلشارة إلى أن كل القوى ال ّ
انتخابات نوعية مشكوك في نزاهتها ال ّالمعارضة للنظام السّياسي والحكومي والتشريعي ومنظمات حقوق اإلنسان ،ظلت تشكك دوما ً في
نزاهة كل أنماط االنتخابات الجزائريّة ،وحيادية أجهزة الدولة منذ عام  ،1999وحتى أخر
االنتخابات التشريعيّة السابقة ( ،2017عبد العزيز بوتفليقة ،2012 ،ص  ،)08حيث أن
الحكومات المتعاقبة متهمة باستخدام مؤسّسات الدولة ،وإمكاناتها للتأثير في إرادة الناخبين
والتدخل في نتائج تلك االنتخابات ،واالستفتاءات وقد أكد سلوك بعض أركان النّظام وخطابهم
السّياسي تلك الشكوك والمخاوف ،فعشية كل انتخابات دأب هؤالء على التأكيد أن الحكومة ستعمل
هذه المرة -على ضمان نزاهة االنتخابات وحيادية أجهزة الدولة ،وهذا أمر يُفهم منه أنسياسيّة،
االنتخابات السا بقة لم تكن نزيهة ،وأن أجهزة الدولة لم تكن محايدة عن المشاركة ال ّ
(ناصر لباد ،2001 ،ص .)111
وبهذا فاإلصالح السّياسي في الجزائر ،هو إصالح محتجز في أيدي السّلطة العليا في الجمهورية،
حيث عرفت بضع مظاهر الحراك السّياسي بين األعوام التّالية،2011 ،2007 ،2002 ،2001 :
 ،2019 ،2016 ،2013 ،2012إضافة إلى حالة من النقد العّام للنظام الحكومي والسياسي ،ما
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ساهم في بلورة مطالب عامة لإلصالح وقفت من ورائها قوى شعبية وجماعات احتجاجية ،ولكن
ظل الخطاب السلطوي السّياسي يرفض التنازل عن السلطان والمكاسب في ظل حماية أمنية
مشددة من جانب جهاز ومؤسسات الدولة ،وآليات اإلعالم التعبوي الحكومي ،هذا من جهة،
وظلت هناك حاجة ملحة إلى :إصالح الخلل في هيكل السّلطة السّياسيّة ،والربط بين السّلطة
والمسؤولية ،وإصالح منظومة إدارة الحكومة والقضاء ،وإصالح مسار التّنمية الشاملة وتوسيع
وتدعيم قاعدة مشاركة الشعب على نحو عادل وصادق (عبد الرحمان صالح أحمد ،2005 ،ص
 ،) 141من جهة أخرى ،لكن الشعب الجزائري اكتسب دروس من نماذج حراك الشعوب
المجاورة ،وأخذ يحتاط ليوم الفصل.
سياس ّية األمنية:
مالمح اإلصالحات ال ّ
تظهر مالمح اإلصالحات السّياسيّة األمنية منذ عهد وحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقية للنظام
السياسي الجزائري فيما يلي :االعتبارات األمنية لتبرير اإلجراءات القمعية من النّظام السّياسي
الجزائري ،وتطبيق سياسيّة اإلذعان والترغيب ألجل السيطرة على المجتمع الجزائري ،وتفعيل
حالة الطوارئ لقمع المعارضين وتأمين أهداف ال ّنظام الجزائري.
اعتبارات أمنية لتبرير اإلجراءات القمعية من للنّظام :تؤدي اعتبارات األمن الداخلي والخارجيدورا ً ها ًم جوهريا ً في استمرارية واستقرارالنسق السّياسي الجزائري ،فالخطاب السّياسي الرسمي
يتضمن دوما ً تهديدًا خارجيا ً من الدول الحدودية ،أو داخليا ً من اإلسالميين وما يُطلق عليه في
الجزائر الجماعات المتطرفة اإلرهابية  -أو الجماعات الخارجة على القانون أو الجماعات
المسلحة  ،-األمر الّذي يبرر في نظر السّلطة النظامية القبضة األمنية الحديدية والتضييق الدائم
على الحريات والحقوق المدنية ،ولهذا وعلى الرغم من الدور االستبدادي للسّلطة العسكريّة بشكل
عام في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،فإن المؤسسة األمنية ظلت قلعة الدفاع األولى على
النّظام السّياسي الجزائري ،بل أكثر من ذلك اآلمر والناهي في الدولة عامة.
تطبيق سياسيّة اإلذعان للسيطرة على المجتمع عامة:إن السّلطة ال تستند إلى مبدأ المواطنة فيعالقتها بالمحكومين ،إذ أوجدت نخب وفئات تابعة تدور في فلك النسق السّياسي وتستفيد من بقائه
واستمراره على الحالة التي هو عليه اآلن -أي قبل أفريل 2019م( -أكرم سوزان روز،2003 ،
ص  ،) 81إنها الظاهرة التي تفسر العالقة بين الحاكم والمحكوم على أساس قاعدة المحاباة
والمحسوبية في تعيين كبار الموظفين والمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة ،وفي منح
المكافآت والهدايا والمناصب الفخرية على الموالين للسّلطة والنظام ،ويُسخر النّظام السّياسي
الجزائري إمكانات الدولة ومواردها ،وكذا المساعدات التي يحصل عليه من الخارج ،لتمويل تلك
الممارسات ،ألن كرم السلطة مؤقت وكرم الشعوب استقرار وسالم.
تفعيل حالة الطوارئ لقمع المعارضين وتأمين النّظام :يحكم بوتفليقة عبد العزيز منذ شهر أفريل ، 1999أي بعد اإلعالن الرسمي لحالة الطوارئ بسنوات ،حيث تم إعالن حالة الطوارئ في 09
مجلة العلوم االجتماعية – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برلين ،العدد ،16ديسمبر 2020

261

النظام السياسي الجزائري بين صعوبة اإلصالح السياسي وإندالع الحراك الشعبي

د.عينة المسعود

فيفري  ،1992كإجراء فعال لمحاربة اإلرهاب الّذي بدأ من قبل ،والدعوة إلى العصيان المدني
بعد توقيف المسار االنتخابي في ديسمبر  ،1991واستقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد
الّذي خلفه المجلس األعلى للدولة بعد ذلك ،األمر الّذي يمكن السّلطة من توقيف واعتقال من تشاء
من المعارضين ،وقمع الحريات والحقوق المدنية ،كما يستخدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قانون
الطوارئ ،بشكل مستمر ،إلحالة المدنيين من اإلسالميين المسلحين وغير المسلحين ،إلى محاكم
عسكرية سرية ،التخاذ التدابير بتلك القضايا في سرية تامة ،إال أنه في انعقاد اجتماع مجلس
الوزراء في  03فبراير  2011والذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة ،تم اتخاذ جملة من القرارات
الهامة من بينها رفع حالة الطوارئ ،وفي هذا الصدد ذكر رئيس الدولة آنذاك في مستهل قوله:
( ...أما فيما يخص حالة الطوارئ فإنه تم فرضها من منطلق االستجابة لمقتضيات مكافحة
اإلرهاب ال غير ،والسبب هذا هو وحده الّذي يملي اإلبقاء عليها بمقتضى القانون ،إن حالة
الطوارئ لم تحل في أي وقت من األوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ،وال هي عرقلت
إجراء حمالت انتخابية حامية متحمسة بشهادة المالحظين الذين تابعوها( ،عبد العزيز بوتفليقة،
 ،2011ص  ،)7-5وهذا قبل أن يكلف الحكومة بأن تنكب فورا ً على صياغة النصوص المواتية
التي تتيح للدولة مواصلة مكافحة اإلرهاب إلى النهاية بنفس الفعاليّة وفي إطار القانون ،وبالتالي
سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب اآلجال(عبد العزيز بوتفليقة ،2011 ،ص .)12
سياسيّة القانونية:
مالمح اإلصالحات ال ّ
تتجلى مالمح اإلصالحات السّياسيّة القانونية منذ حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقية للجزائر في
سلطة على
التحكم بالقوانين للحد من نشاط األحزاب ،والعمل المدني في الجزائر ،وإصرار ال ّ
قاعدة التفرد بالسياسات والسيطرة على التشريعات ،وتدخل النسق السّياسي في أعمال السّلطة
القضائية في الجزائر.
 التحكم بالقوانين للحد من العمل الحزبي والمدني :البد لألحزاب السياسيّة من الحصول علىموافقة لجنة قانونية تسيطر عليها الحكومة الجزائريّة والسلطة التنفيذية ،والتي من دورها ممارسة
سلطة تجميد أنشطة الحزب السّياسي ودراسة ملفات وسجالت أعمال األحزاب ،كما حدث
ألحزاب المعارضة في عهد بوتفليقة ،باإلضافة إلى ما حدث تاريخيا ً ألحزاب اإلسالميين في عهد
التسعينيات مثل حزب اإلنقاذ صاحب المرجعية اإلسالميّة –في اعتقاده -أيام تبيانه وانفالت حكمه
وتغيير هدفه بعدما كان سلمي إلى عدواني دمر األخضر واليابس ،في حين العمل المدني وأنشطة
الجمعيات األهلية التي بدأت في الجزائر عام 1989م ساهمت في الكثير من األنشطة السياسيّة،
واالقتصاديّة ،واالجتماعيّة ،والتعليمية ،والرياضية ،فتواجهها السّلطة التنفيذيّة بمجموعة من
القوانين والتشريعات المقيّدة ألنشطتها والحد منها بغية التحكم فيها والخضوع لما تربوا له مقاصد
السلطة التنفيذية.
أصرت السّلطة دوما ً على تمرير ما
سلطة على التفرد بالسياسات والتشريعات :لقد
ّ
إصرار ال ّتريده هي في شأن ُجل قطاعات المجتمع ،كما حدث مع قانون السّلطة القضائية أو في ما يتصل
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بال نقابات المهنية وقانون الصحافة ،وذلك من دون اهتمام برؤى أصحاب الشأن أنفسهم من قضاة
وصحافيين ومهنيين ،أو اللجوء إلى المعايير الدّوليّة والتجارب األخرى ،كما ظلت السّلطة ترفض
لعقود مطالب القوى السّياسيّة المختلفة ،وعلى رأسها تعديل الدستور للسماح باختيار رئيس
الجمهورية في انتخابات تعددية نزيهة وفق احترام مبدأ التداول على السّلطة والحكم ،وتحديد مدة
الرئاسة بعهدتين فقط ال ثالثة لهما ،وبالتالي فالسّلطة تتحكم بصنع القوانين وال تحكم به ،والمعايير
التي تضعها في شكل قوانين وقرارات وسياسات تُنتج استقطابات حادة في المجتمع الجزائري،
وتبتعد بالبالد عن صورة الدولة الحديثة ،دولة المؤسّسات الدستورية ،وتمكين الشعب من
المشاركة في صنع القرارات وتقويم السياسات العا ّمة ( Anderson James E,1994 ,P
.)124
سلطة القضائية :يت ّم ذلك بطرق عدّة ،أبرزها حق تعيين
سياسي في أعمال ال ّ
تدخل النسق ال ّالقضاة في أعلى سلطة قضائية في الجزائر (المحكمة العليا) ،ومن خالل تحكم السّلطة التنفيذيّة
في ميزانية المحاكم ومرتبات القضاة والحوافز المالية التي تخصص لهم ،كما أن سياسة تعيين
القضاة المحالين على التعاقد في مراكز غير قضائية بمرتبات ومكافآت ضخمة أدت إلى تبعية
الكثير منهم إلى أهواء السّلطة التنفيذيّة ،هذا فضالً عن أن للسّلطة التنفيذيّة الحق في أن تمتنع عن
تطبيق قرارات المحاكم بحجة استقاللها عن القضاء ،وفق لمبدأالفصل بين السلطات ،أي بين
السياسات اإلجرائية خاصة(.) Anderson James E, 1999, p66
سياسية للنظام الجزائري البوتفليقي:
صعوبات اإلصالحات ال ّ
وتتمثل تحديات ومعوقات اإلصالح السياسي في كل من النسق الحكومي خاصة ،والنسق السياسي
عامة في بضع نقاط متتالية ومرتبة لها ما لها من األهمية ،ألنها تحدد المصير المستقبلي للنظام
السياسي الجزائري العام ،سواء على المدى القريب أوالمتوسطي ،لكن المتأمل في واقعها يدرك
بأن هناك مظاهر ذلك قد اقترب وحلى بالدولة الجزائرية ،وهذا ما حدث بالفعل.
سياسية للنظام في الجزائر:
الصعوبات السياسية لإلصالحات ال ّ
تعتبر الصعوبات السياسية التي تقف في صيرورة اإلصالحات السياسية في أي نظام سياسي بما
فيها النظام الجزائري من أهم العوائق الدالة على التأثير الجلي في تلك الدول ،فمنها مثالً :سرقت
عائدات الثروات الباطنية في الجزائر ،وضعف الرغبة الحكوميّة في االنتقال الديمقراطي.
 نهب عائدات الثروات الباطنية في الجزائر :إن المشكلة األساسيّة التي تواجه ال ّنظام الجزائريهو عدم تحول عوائد النفط مثالً إلى تنمية اقتصادية حقيقية تخرج ال ّ
شعب من التنويم والتهميش
واإلقصاء إلى نور التطور والتقدم واإليواء ،وتكمن األهمية من التّنمية االقتصاديّة في عملية
اإلصالح السّياسي خصوصا ً فيما يلي :فكلما زادت التّنمية االقتصاديّة أدى ذلك إلى زيادة فاعلية
األول :التفكير بالحصول على
النّظام السّياسي الجزائري ،وبدأ الشعب في التفكير المزدوج ّ
مكاسب اقتصادية متعددة ،والثاني :التفكير بزيادة نسبة المشاركة السّياسيّة من أجل دعم وبناء
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الثقة بينهما ،لذا يمكن النّظر إلى مسألة عوائد الثروات الباطنية بوصفها عامالً يبطئ عملية
المشاركة السّياسيّة هذا إذا كانت غير عادلة في التوزيع.
ضعف الرغبة الحكوميّة في االنتقال الديمقراطي :ال يمكن التعميم على الحكومات السابقة قبلحكم بوتفليقة رغم الظروف الوطنية التاريخية ،وما بعد حكم بوتفليقة،بأن لديها رغبة حقيقية
وإرادة في اإلصالح السّياسي ،فلو كانت مظاهر الرغبة موجودة لكانت هناك المبادرات الفعلية،
لكن لم ت ُ ْبدِّيالحكومات اهتماما ً في مسألة اإلصالح السّياسي إالّ من باب "الديمقراطيّة اإلجرائية"
غير الفعلية ،أي أنّها تقوم بإجراءات للحد األدنى من اإلصالحات السّياسيّة التي تؤدي الغرض
الفوري فقط في شكل خطابات واستراتيجيات ولقاءات صحفية ،توحي بعدم وجود أي ضرورة
لإلصالح السياسي ما دام أن ا لحكم والحكومات ملخصة في شخص واحد ،وكذلك تيقن السلطة
بأن تجربة االنتقال الديمقراطي ومظاهر الحراك مستبعد في أوساط المجتمع الجزائري ،بحكم
السوابق التاريخية ،لكن يجري الحراك بما ال تشتهي السلطة ،والذي حدث بالدول المجاورة ليس
بعيد على مثل هذا النظام الذي عرف وتشبع بجل التجارب لالنتقال.
سياسية للنظام في الجزائر :تعد الصعوبات البيئيةمن بين
الصعوبات البيئية لإلصالحات ال ّمعوقات اإلصالحات السياسية في النظام الجزائري ،هي األساس والمعادلة األولى التي تستدعي
من السلطة فك اللغز ،وإيجاد الحل،فال نتصور سلطة بدون بيئة مجتمعية تمارس فيها األليات
السلطوية وأبجديات الحكم واإلذعان ،فهناك الغياب العمدي للمطالبة ال ّ
شعبيّة الجزائريّة
باإلصالحات وتحقيق التنمية ،والمعاندة اإلقليمية في ضرورة التغيير كتجربة مأخوذة من دول
التي حدث فيها الحراك وتقلبت البيئة المستقرة إلى بيئة غير مستقرة تدعوا لإلصالح ،لكن قابلية
الشعوب متباينة.
الغياب العمدي للمطالبة الشّعبيّة الجزائريّة :تؤدي المطالبة ال ّشعبيّة في الجزائر دورا ً هاما ً في
مصير اإلصالح السّياسي للنظام السائد فيها ،حيث أن مدى المطالبة ال ّ
شعبيّة خاصة التي تتم من
خالل منظمات المجتمع المدني كاألحزاب السّياسيّة ،وغيرها من المؤسّسات الفاعلة في توجه
سِّياسات العا ّمة للحكومة الجزائريّة ،حيث تقوم بدور فاعل في تقدّم اإلصالح وفي مزيد
صياغة ال ّ
ّ
من التراكم الديمقراطي الذي تحتاجه الدولة الجزائريّة ،وتشير الدراسات واألبحاث العلميّة
التطبيقية إلى أنه من دون وجود أحزاب سياسيّة قوية ،فإن اإلصالح السّياسي للوصول إلى
الديمقراطيّة هو أمر صعب ،حيث إن التجارب الفاعلة المطالبة بالتغيير واإلصالح السّياسي
والدعوة إلى االنتقال الديمقراطي ،ترافقت مع تجارب بعض الدول المجاورة ،ويالحظ أيضا ً أن
في بعض واليات الوطن تفاوت في سبل وآليات المطالبة ال ّ
شعبيّة باإلصالح السّياسي ،فعلى سبيل
المثال ال الحصر ،إن بعض واليات الوطن مثل :تلمسان ،وهران ،قسنطينة ،قالمة ،تسمسيلت،
وما جاورها ،ال توجد فيها مطالبة شعبية باإلصالح السّياسي ،بينما في بعض واليات أخرى ،فإن
مستويات المطالبة تأتي في أوج ها في :تيزي وزو ،ورقلة ،غرداية ،تمنغاست ،وفي الشمال
الشرقي للعاصمة ،وهذا بالطبع نتيجة تجربتها في ممارسة وتقديم المطالب في كل مرة في شكل
من أشكال المطالبة :اإلضرابات ،االحتجاجات ،المظاهرات ،االعتصامات ،بل ربما ترتقي
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للفوضى السلبية المدمرة لمنشآت الدولة والمجتمع ،كما حدث في الخامس أكتوبر  ،1988إال أن
المطالبة في باقي الواليات تعتبر متناثرة ومتدنية جداً ،وهذا سيكون له تأثير سلبي في عملية
التحرك ال ّ
شعبي في هذه الواليات من خالل
التغيير ،أو االنتقال الديمقراطي ،لذا البدّ من تنظيم
ّ
مؤسّسات سياسيّة ومدنية تطالب باإلصالح بشكل حضاري من أجل سماع صوتها من قبل
الراهنة ،وال نريد ثورة تسقطنا في دوامة بل تصلح حالنا
الحكومة الحالية والسّلطة التنفيذيّة ّ
االجتماعي والسياسي واالقتصادي،وهذا ما حدث في أواخر السنة الماضية .2019
سياسي :تؤدي الضغوط والمظاهر اإلقليمية لإلصالح السّياسي
المعاندة اإلقليمية في اإلصالح ال ّدورا ً هاما ً في مستقبل الديمقراطيّة في دولة الجزائر ،حيث أنّها محاطة بتونس التي شهدت عبر
السنوات الماضية تقدّما ً إصالحيا ً في المجال الديمقراطي خاصة ،من حيث أنّها وفق المعايير
األساسيّة للديمقراطية تشكل نموذجا ً متقدما ً في منطقة الوطن العربي ،كما أن االنتخابات الرئاسية
في مصر قد تؤثر في مستقبل الديمقراطيّة في الجزائر خاصة في ظل عزل الرئيس المصري
السابق محمد مرسي جوان  ،2013عن طريق المؤسسة العسكريّة المصرية بقيادة عبد الفتاح
السيسي ،وليس هذا على الجزائر بغريب أو بعيد ،بل عرفت الجزائر عدة انقالبات مختلفة الطرق
منها ما يلي :انقالب هواري بومدين على رئيس بن بلة أحمد ،و إقالة الشاذلي بن جديد عن طريق
المؤسسة العسكريّة ،وتصفية محمد بوضياف بسبب كشف ملفات الفساد وعدم خضوعه للمؤسسة
العسكريّة ،كل ذلك أثر على طبيعة البيئة االجتماعية والسياسية بالجزائر ،حيث قام النظام
بالتصعيد من خلق أزمات وإدارة الدولة باألزمة وتفعيلها من أجل استسالم السّلطة التنفيذيّة
الحاكمة آنذاك بقيادة الرئيس لمين زروال والضغط عليه للتنحي عن منصبه جبرا ً وغصبا ً ،وهذا
ما حدث في تلك الفترة التي عايشناها.
وفي إطار التشخيص الجديد لمعضلة اإلصالح السّياسي في الجزائر ،فقد طرحنا ولخصنا أبعاد
مختلفة تفسر تلك العوائق بصيغة سهلة ،في ما يلي:
 وجود مقاومة ضدّ إدخال اإلجراءات ،التي يمكن أن تبدو نزوالً عند ضغط ،واحتقان داخليمجتمعي ،والتزاما ً بجدول أعمال الديمقراطية األجنبية والمحلية(محمد بلقاسم القريوتي،2002 ،
ص .)237
 الخوف من العواقب واآلثار التي يمكن أن تكون بائنة لزعزعة االستقرار الحكومي والسياسيعند تطبيق ونزاهة التعدّدية السّياسيّة الصائبة ،وصدق المشاركة السّياسيّة للشعب.
 ضعف القيادات الحزبيّة خاصة المعارضة للنظام السّياسي الجزائري ،والقصور والخمول منجانب أولئك الممسكين بالسّلطة التشريعيّة ،وتيقن الشعب بعدم كفاءتهم في التسيير.
 الخوف ال ّشعبي من الضغط على السّلطة للتغيير ،خاصة خالل األشهر األولى من سنة ،2019
وهذا بسبب السيناريوهات السابقة في الجزائر :أزمة أكتوبر  ،1988والعشرية السوداء.
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 تقييد المجتمع المدني من الحكومة السّياسيّة بتفادي السّياسة ال ّشعبوية ،وعدم تفعيل آليات التنشئة
السّياسيّة المكونة للشعب الجزائري ،لكنه استبدل منهجية الحراك من نماذج عربية فأصبح بعد
ذلك صاحب المنهجية الحكيمة في ترشيد الشعوب وتنحي الفساد القيادي العام.
 غياب اإلرادة التنفيذيّة الحكوميّة من جانب أولئك الموجودين على كراسي مبثوثة في السّلطةالعامة ،فالكرسي يغري.
خاتمـة:
لقد تناولنا في هذا المقال مالمح تفعيل اإلصالح السّياسي في ال ّنظام الجزائري ،وصعوبات
اإلصالحات السّياسية للنظام السياسي في الجزائر ،في الفترة الممتدة من بداية حكم بوتفليقة إلى
نهاية حكمه في العام الماضي ،وقد اتضح لنا جليا ً عدّة استنتاجات من هذا التحليل ،وهي كما يلي:
امتاز اإلطار السياسي السلطوي في الجزائر بعملية سياسيّة معقدة وغير شفافة بمستوياتهاسِّياسات العا ّمة في مختلف الميادين:
المختلفة ،سواء تعلق األمر بالقرار السّياسي العّام،أوضبط ال ّ
السّياسيّة ،واالقتصادي ،االجتماعي الثقافية ،واإلدارية ،حيث تأثرت بها الجزائر في مختلف
دساتيرها متتالية ،2016 ،1996 ،1989 ،1976 ،1963 :إلى غاية تنحي النظام وبقايا النظام
السياسي بالجزائر شهر أفريل .2019
تتنوع وتتجلى األدوات السياسية والقانونية التي تفسر بها العالقة بين السّلطتين :السّلطة التنفيذيّةوالسّلطة التشريعيّة ،في أربع نقاط هي :المشاركة في التشريع ،االعتراض على القوانين ،استخدام
حق حل المجلس ال ّ
شعبي الوطني عند الضرورة ،ووفقا لما تتطلبه الظروف الوطنية لتالقي أي
تعسف أو تجاوز في استعمال السّلطة أو حل أزمة سياسيّة ،المشاركة الفعالة في انتقاء أعضاء
البرلمان بوجه عام والمعينين في الغرفة الثانيةمنهم بوجه خاص ،وهذا اختالل دستوري في
الجانب التفعيلي منه.
المنهجية الديمقراطيّة في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير مرهونة بادعاءاتوخطابات المعارضة ،بل هي محكومة بمجموعة من الشروط تتلخص في :الفارق في نسب
األصوات ،االنسجام في الكتل السّياسيّة ،تحرر االنتخابات ،إمكانية وجود عالقة بينية بين نتائج
االنتخابات وتشكيل الحكومة ،وهذه منهجية عقيمة ال تضمن استقرار النظام السياسي.
االنتقال الديمقراطي في عهد رئاسة عبد العزيز بوتفليقة الجزائر طرح ثالث أسئلة منها :االنتقالمن أين إلى أين؟ ،ث ّم كيف االنتقال؟ ،والسؤال األخير هو المتعلق بماهية إجراءات وأساليب هذا
االنتقال وباألجهزة واآلليات الفاعلة فيه؟ ،لكن الشعوب الجزائرية لم تصبر عن اإلجابة ولم تتأخر
عن التنفيذ ،فانقلب السحر على الساحر.
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شهدت في بعض ربوع الوطن الجزائري ذات التجانس السكاني :حراكا ً سياسيا ً على أرضيةسياسيّة وطبقية ،شاركت فيه قوى شبابية ،وسياسية ،ونقابية ،وطالبية ،بينما شهدت واليات التي
تجتهد دائما ً استقطابا ً طائفيا ً ومنطقياً ،حراكا ً أوسع على أرضية طائفية ،وهذا السبب في التعثر
ال ّ
شعبوي في الجزائر في السنوات األخيرة قبل انهاء حكم بوتفليقة.
الحظنا أبرز مالمح اإلصالحات السّياسيّة منذ فترة نيل حكم عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر منالسنوات األولى إلى الوقت الذي أقيل فيه ،بحيث سمع الشعب الجزائري دائما ً في خطابات
الرئيس عبارات تؤكد أن الديمقراطيّة هي أفضل ضمانة للمستقبل ،وأنه ال يرغب في احتكار
عملية صنع القرارات والسياسات العا ّمة للدولة ،لكن الشعب الجزائري تدرج في القضاء على
النظام السابق بمنهجية التعافي من كل سوء يعثر موازين هدفه المنشود ،والمتمثل في إسقاط
النظام الرئاسي دون الخوض في منهجيات فشلت بدول الجوار ،وعدم العودة لمنهجيات الفوضى
السابقة في حياة الشعب الجزائري ،وهذا ما حدث في الجمعات المتتالية للتعبير عن عدم الثقة
بالنظام السياسي الجزائري ،لتختم أشغال الغضب بالتنحي الفوري للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومن أجل استشراف المستقبل على أسس علمية ووضع استراتيجيات فعّالة تروم الحفاظ على
المصالح العامة في الجزائر ،وفق ما ترميه المتغيرات المتسارعة وظهور الفتن المزيلة للحوار
والتشاور والتعاون على التنمية المشترك ة بين مطالب الشعبوية والرغبات الحكومية السلطوية في
جميع مستوياتها يتوجب اقتراح عدة توصيات مهمة هي كما يلي:
 ضرورة إدماج ثالث أولويات في أي برنامج إصالحي سياسي أو سياسة عامة للتنمية في دولةالجزائر ،مهما كانت ظروف البيئة العامة ،وهي :الحفاظ على اآلليات البيئية المجتمعية في داخل
النظام العام ،االستخدام المستدام لموارد الدولة استخداما ً رشيدا ً غير تمييز فيه وتبديد ،وفي األخير
الحفاظ على التنوع التعاوني بين السلطة والشعوب ،هذا كله من دعائم اإلصالحات في أي بلد.
إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي السياسي القانوني تكون الجهة المسؤولة عن توفير الدعمالمالي والمعنوي لمؤسسات دراسات أعمال بناء الثقة بين الشعبالجزائرية والحكومة والسلطة
التنفيذية.
 ضرورة ربط الدراسات والبحوث السياسية والقانونية والمجتمعية المنجزة بخطط ومشاريعوأعمال للحكومات لتحقيق التنمية العامة الشاملة ،بما فيها تطوير السياسة الخارجية يساهم في
التنمية الداخلية للدولة الجزائرية.
 إنشاء معاهد للتكوين القطاعي االستراتيجي والدبلوماسي إلعداد أطر بشرية مؤهلة لتمثيلمصالح الدولة في جميع المجاالت بما فيها الرئاسة وقيادة الدولة.
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