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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم االجتماعية مجلة 
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 الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال  30 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة األولى العن -
اإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

مجتمعين،)حيث ال يزيد  والبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين

للملخص  simplified Arabic 12ر بخط أسط 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة االنجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين 1.15بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasألسطر، بالنسبة للعناوين تكون ا
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر ي -
 اإلمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

واإلجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب 

 .اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس -

أو ذكر اإلسم الكامل المتن بذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 بين قوسين. للمؤلف، السنة
ام الرابطة األمريكية يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظ -

 .لعلم النفس

، كما أن المجلة غير ملزمة لى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشرإ لمقاالت المرسلة ال تعادا -

 بالرد على المقاالت التي ال تستوفي شروط النشر.
 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. -

ال تتحمل المجلة مسؤولية عدم إحترام الباحث األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي  -

 صارمة في حق كل من ثبت عدم إحترامه ذلك. وتتخذ إجراءات
يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون  -

 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 اإللكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de


 

 كلمة العدد

اإلجتماعية مجلة العلوم  الواحد وعشرون تصدرعددها  في      

بمقاالت متنوعة من تخصصات مختلفة تصب كلها في قالب العلوم 

اإلجتماعية لتضيف للرصيد العلمي والمعرفة ما يمكنه من تطوير 

 وترقيتها بما يضمن تحقيق أهداف العلم في حد ذاته.

إننا بذلك نؤسس لخطوات بارزة في مجال النشر العلمي بحثا عن       

فضاء علمي موضوعي يمكن الباحثين من التعريف بنتائج أبحاثهم 

 .ومستجدات المعرفة اإلنسانية في جل حقولها وهو ما نسعى لتحقيقه

ف لن يتوقف مادام هناك سواعد من الباحثين إن النشر العلمي الهاد      

يريدون التميز واإلبداع البحثي في ظل ما نعيشه من مشكالت مختلفة 

نحاول التعايش معها أو التعامل معها مستخدمين بذلك الفضاء العلمي 

 .كأحد اإلستراتجيات الهامة في ذلك

عرفان وال جزيل الشكر ولكي ال ننسى يستوجب األمر هنا أن نوجه      

صدور المجلة سواء باحثين، لكل من ساهم في  وكامل التقدير واإلحترام

ناشرين، محكمين، محررين، وهم وحدهم الذين يصنعون الفارق في 

 هذه المجلة وبإمتياز.

 الدكتور بحري صابر

 رئيس التحرير
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 إجازات العمل في الفقه والقانون السوداني

 د. علي حسين الجيالني حسين

 السودان -جامعة الجزيرة، كلية القانون

 

ها، توطبيع، وذلك من حيث تعريفها، اإلجازات في قانون العملتناول هذه الدراسة ت ص:خمل

 قانونح الشروسنصطحب في ذلك أراء الفقهاء و، واألحكام القانونية التي تحكمها، أنواعها

ة نتمكن من  عرض الموضوع بصور ىة، ال سيما القانون السوداني، حتوالقوانين الوضعي

اط د نش، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها اإلجازات تعتبر وسيلة لتجديموجزة

شكل ي تذا فهلتاج العمال واستعادة قواهم المادية والمعنوية ومن ثم اإلقبال على العمل تنمية اإلن

ازات اإلجبوضرورة وضع القواعد المتعلقة  فائدة للعامل وصاحب العمل والعمل على حد السواء.

اء بها، الوفصاحب العمل إال ب بصورة محكمة وملزمة ومتعلقة بالنظام العام، بحيث ال تبرأ ذمة

و أل عمال يقوم أصحاب العمل بإستغالل ظروف العمال ووضعهم في العالقة التعاقدية لل حتى

 التحايل على هذه القواعد.

 .لعملا ، العالقة التعاقدية ، كامل األجر ، قانون العمل ،اإلجازات الكلمات المفتاحية:

Work vacations  in the jurisprudence and Sudanese Law 

Dr . Ali Hussein Aljeilani Hussein 

University of Gizeera- Fucalty of Law- Sudan 

Abstract This study the researcher will cast light on their vacation in the 

labour's law, through it is definition, it nature, types and the its legalization 

rules, the views of the scholars and law makers and laws  accompanying that, 

otherwise the Sudanese law, to catch the suitable and briefly tackling with the 

topic, the study reached many findings and recommendations, the important 

of which is: vacations is considered as a mean of renewing  the labour's 

activity and recovering their normal and spirit forces, so as to come to work 

for production development , so it configured the benefit for the both parties 

altogether, it is necessary to set the pertinent vacation laws as duly and 

compulsory , for not the employer  except to fulfill it , and not use the labours 
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circumstances and make them in the contracting relations of the job or to use 

cunning ways about these rules.  

key words: vacations,  labor's law, all wages, contracting relations, work. 

 مقدمة:

در حاول أصحاب العمل في تاريخ الصراع التي مرت به عالقة العمل، الحصول على أكبر ق

مل ممكن من الجهد خالل أطول فترة زمنية، ولم يكن صاحب العمل يراعي في إقتضائه للع

لجوانب اعاة المتفق عليه كماً وكيفاً، سوى االعتبارات االقتصادية التي تخص مؤسسته، دون مرا

قل نتاج بأن اإلاعية للعامل، فظل االعتقاد سائداً لمدة طويلة بأن الحصول على أكبر قدر ماالجتم

ً عل حة ى راالتكاليف يقتضي من العامل بذل أكبر جهد في أطول مدة زمنية، وكان ذلك حسابا

ً ال يتدخل لتنظيم أوقات العمل حتي منتصف القرن التاس ر، ع عشالعامل، وظل المشرع ساكنا

أدت  وراتالعامل أن يناضل من أجل تحقيق حق الراحة في ميدان العمل، إال أن التط فكان على

نب ن جامإلى اإلعتراف بالراحة للعامل، حيث بدأ ذلك جزئياً، وتسارع حتي خلص إلى التدخل 

كان  ا ماالمشرع بنصوص آمرة تنظم هذا الحق تحمالً منه لمسئوليته تجاه حماية العمال، وهذ

ع فيها لمشرافي الدول ذات اإلتجاه الليبرالي أصبح  ىاألنظمة اإلشتراكية، وحت معموالً به في

 يتدخل لتنظيم هذا الحق بالقدر الذي يسمح به هذا النظام بالتدخل.

ً لإلجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، ولما كانت اإل تورد ت التي جازاالتشريعات تنظيما

ً للعامل  ن في هذاقانويقضي به ال، فإن صاحب العمل يلتزم بمنحه ما بينتها التشريعات تعتبر حقا

 ه فيلو تنازل العامل عن حق لبة بذلك من جانب العامل، بل وحتىولو دون مطا الصدد حتى

يعني  عام، والم التتعلق بالنظا -في غالب التشريعات -اإلجازة، ذلك أن القواعد المتعلقة باإلجازات

تفيد من ن يسزته سقوط حقه، ويظل الحق قائماً، كما أن للعامل أسكوت العامل عن المطالبة بإجا

 االتفاقيات واألنظمة األكثر فائدة له.

 أهمية البحث:

ا من فيه تكمن أهمية اإلجازات في الحوجة الملحة للعامل في قضاء بعض األوقات التي يستريح

ان إلنساا من واجبات عناء العمل المتواصل، بجانب الدواعي اإلجتماعية التي تقتضي إشباعه

ً تمامتجاه أسرته ومجتمعه بصورة عامة، وقد أهتمت التشريعات بتنظيم أحكام اإلجازات اه ، اً بالغا

ت وحرصت على إثبات حق العامل في هذه األوقات التي يقضيها العامل بدون عمل وفي ذا

 الوقت يستحق عنها أجر من صاحب العمل.
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 أهداف البحث:

م ن أهالدراسة حول اإلجازات في الفقه والقانون، بإعتبارها أصبحت ميهدف البحث النظر و

فاقيات اإلتواألحكام الراسخة في قانون العمل، ويتمتع بها العامل في كافة المواثيق الدولية 

أداء  حسيناإلقليمية والتشريعات الوطنية، وعن الدور الذي تلعبه هذه اإلجازات في ترقية وت

وصاحب  لعاملالحيوية في نفسه األمر الذي يعود بالفائدة إلى كالً من االعامل وتجديد الطاقة 

وكيفية  ظمهاالعمل على حد السواء. بجانب معرفة أنواع هذه إلجازات واألحكام التي تحكمها وتن

 منحها.

 منهج البحث:

راض إستعأتبعت هذه الدراسة المنهج اإلستقرائي التحليلي، حيث نقوم بعرض موضوع الدراسة و

عض ص بألدبيات التي صيغت في هذا المجال، ومن ثم تحليلها، وإيراد رأينا فيها، وإستخالا

 يعةالشر عرض ما جاء في أحكامالنتائج والتوصيات، والمقارنة كلما كانت هناك ضرورة، و

 اإلسالمية.

 في الفقه والقانون اإلجازاتمفهوم : المبحث األول

 :اإلجازاتالمطلب األول: ماهية 

ر فيه، ازاً: ساِجو في اللغة: جاَز الموضعِ وجؤوزاً وجِوازاً وَمَجازاً وجاَز به وجاوَزه   اإلجازة

لشعر اواإلجازة في ، (507، ص2005وخلفه، واستجاز: طلب اإلجازة أي األذن)الفيروزآبادي، 

وقد ، (330في قول الخليل: أن تكون القافية طاء واألخرى داالً ونحو ذلك )إبن منظور، ص

 ذن.شتقات الفعل )جاز( بعدة معاني ولكن أقربها إلى المصطلح الحالي هو طلب األوردت م

الحاً إصط أما اإلجازة في اإلصطالح فنجد أن كثير من شراح القانون لم يتطرقوا إلى تعريفها

 هاعرف بحيث أنهم يدلفون في مؤلفاتهم للحديث عن أحكامها وأنواعها، فعرفها البعض: )حيث

مل()فؤاد، الع عالقة تنتهي أن دون مؤقتا العمل أو الموظف العامل ترك أنها على الفقهاء بعض

 (.8، ص2007

زهران، )نشاطفترة الزمة إلنقطاع عن العمل لتوفير الراحة وتجديد ال أنها:  وعرفها البعض علي

حة فترة لإلنقطاع عن العمل بحثاً عن الرابينما عرفها آخرون بأنها: )، (473، ص2008

 (.223، ص1987الرحمن وآخر،  م أليام عدة مستمرة()عبدواالستجما

كل شخص الحق ل)( والتي جاء فيها: 24وهذا ما أكده اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة )

 في عطالت دورية بأجر(.
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م دولية رقة الء بالنسبة لمنظمة العمل الدولية التي أقرت هذا الحق عن طريق اإلتفاقييونفس الش

 لمتعلقة بالعطل السنوية المدفوعة األجر(.( ا132)

(. كما أجر ونرى بأنه يمكن تعريفها بـ: )األوقات التي يقضيها العامل بدون عمل ويأخذ عليها

دة شروط محدنون بحق قانوني يمتلكه العامل لقضاء أيام معينة يحددها القا)يمكن أن نعرفها بأنها: 

 قاضي أجر عن هذه األيام(.دون أن يعمل لصالح صاحب العمل، على أن يت

تقوم على عدة عناصر، وهي أنها حق قانوني منشأه  1ومن هذه التعريفات يتضح أنها أن اإلجازة

 القانون وليس منحة أو هبة من جانب صاحب العمل أو نتيجة إتفاق بين الطرفين في عقد العمل.

ة و اإلجازأوية كاإلجازة السن كما أنها تختلف بإختالف أنواعها، فمنها ما يقرر بمرور مدة معينة

رضية الم اإلسبوعية، أو ما يقرر لظروف إجتماعية أو دينية أو صحية خاصة بالعامل كاإلجازة

ومة األموإجازة األعياد، ومنها ما يقرر لظروف خاصة ببعض الفئات العاملة كإجازة الوضع و

 والعدة بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات. 

احب صبالغ األهمية وهو أن هذه األيام تكون مدفوعة األجر من جانب باإلضافة إلى عنصر 

 زته.العمل، وال يجوز له أن يمتنع عن دفع األجر يحجة ان العامل لم يعمل في فترة إجا

زة م اإلجا1997التشريعات لم تتعرض إلى تعرف اإلجازة، بينما وصف قانون العمل لسنة 

 حقاً للعامل(. تعتبر )( بأنها 44السنوية في المادة )

إلجازة اعطي بهذا التعريف لإلجازة السنوية من جانب المشرع السوداني فأننا نستنتج بأنه قد أ

ئص ة من خصاجازوصفاً قانونياً بأنها حق من الحقوق المقررة قانوناً، هذا بجانب ما تمتاز به اإل

 أخري.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لإلجازات:

االت حجود وجر األجير بمقدار ما قدم من عمل، بيد أن هذا األصل ال يمنع من األصل أن يكون أ

هو ما  ألمرمعينة توجب إستمرار اإللتزام بدفع األجرة بالرغم من توقف عن تقديم عمله، هذا ا

"  ضيةإجازات مر -أعياد -أسبوعية -يعرف باإلجازات، وهذه اجازات متنوعة " إجازات سنوية

 ي الرعاية الطبية للعامل.وقد سبق تناولها ف

                                            
مصطلح ) العطلة( بدالً عن مصطلح )اإلجازة(، كما أن بعض التشريعات تستخدم مصطلح  استخدامتشريعات إلى تذهب بعض ال 1

 أراح لفعل صدرم تعتبر اللغوية الناحية من )الراحة(، ولكن برأينا أنها مصطلحات متشابهة وتعبر عن معنى واحد. فالراحة
 متعاكسان، ب معنيانالراحة والتع فإن وبالتالي والتعب، اإلعياء بعد سهنف إليه رجعت إذا أراح الرجل واستراح نقول واستراح،
 بقي بمعنى إذا تعطيل، فعل من المشتق االسم تعتبر اللغوية الناحية من العطلة أما .والخلود السكون تفيد الصدد هذا في فالراحة
ين عكس المصطلحالمرخص به عن العمل، ب قطاعاالنوبرأينا أن المصطلح األنسب هو )اإلجازة( ألنها تعني  عمل. بال العامل

 غير المرخص به قانوناً. االنقطاعاآلخرين والي يمكن أن تدل على 
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ما تفاق، أب اإلإذا إتفق العاقدان على تعيين وقت إبتداء العمل والفراغ منه فإن الدوام يجري حس

فق وب وإذا لم تعين فترة العمل، فعلى العامل أن يعمل من طلوع الشمس حتي العصر أو الغر

 العرف المتبع .

ن خالل المصادر التي أقرت هذا الحق، وتتمثل وإن الحق في اإلجازة القانونية يستمد شرعيته م

في المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، وتكمن هذه المصادر في الدساتير واإلتفاقيات 

 والتشريعات الداخلية للدول إلى جانب اإلتفاقيات الجماعية واألنظمة الداخلية. 2الدولية

ر ك من آثامل ذلولعل اهتمام المشرع مرده ما يحإهتم المشرع باإلجازات المختلفة بالنسبة للعامل 

كثر أامل جسمانية وعضلية وذهنية ونفسية، فضالً عن اآلثار اإلجتماعية فاإلجازات تجعل الع

 ً ً عقلياً، وأصح جسمانيا ً إلى جعضليواستقراراً نفسياً، وأعلى صفاءاً ذهنياً، وأبلغ اتزانا انب ا

حققه ه، وما تاجيتيؤثر بالضرورة تأثيراً إيجابياً على أنت تعاونه اإلجتماعي، وال ريب أن ذلك كله

 (.130، ص2003من إفادة لصاحب العمل والمجتمع على السواء )دفع هللا، 

ت قي له وق يبوهناك أسباباً إجتماعية وإقتصادية تمنع من تشغيل العامل طوال هذا الوقت، حيث ال

إنسان  لعمل. فمن األسباب اإلجتماعية أن الراحة جسمه وقضاء حوائج عائلته والترويح عن نفسه

ويسبب له  محدود الطاقة والقوة، وأن تشغيله مدة طويلة في اليوم يوهن عزيمته، ويضعف جسمه،

مية إلسالاالملل واليأس، ولما كان الحفاظ على سالمة جسم اإلنسان وعقله من مقاصد الشريعة 

ته، قت وحيويالو شغيل العامل، دون ان يستفذ هذاكان لزاماً على الحاكم ان يحدد الدوام اليومي لت

ً في توفير عمل للعاطلين. أما األسباب اإلقتصادية، فمن المال ن كمية حظ أويفسح المجال أيضا

 ن التعبل، ألالعمل التي يقدمها العامل ال تتناسب بصورة ثابتة ومضطردة مع فترة الجهد المبذو

اعات يؤدي الى ضعف في نشاطه، ونقص في الذي يتسرب الى العامل بعد العمل بضع س

ل، لعاممردوده، وهذا أمر ثابت تؤيده التجارب والبراهين، فمن األفضل، ودون إنقاص أجر ا

 ة، ويبقينفسيتقليص ساعات العمل اليومي الى الحد الذي يظل فيه العامل متمتعاً براحة جسدية و

لمرجوة جة ااء المنفعة الكاملة والنتيمردوده كافياً، حيث يتحقق للعامل ورب العمل على السو

 (.97، ص2012)العسال، 

ق لمنطلراحة، كما يقتضي ايفضل أن يكون الدوام اليومي على مرحتلين، يفصل بينهما وقت ل

 .شاطهن يسمح للعامل بإجازة إسبوعية أو سنوية يخلد فيها لراحة نفسه وتجديد نوالعدل أ

نوية يستوجب أن يدفع له مقابل يعينه على مواجهة وتحقيق الحكمة من إعطاء العامل إجازة س

أعباء المعيشة أثناء هذه الفترة، حيث أن حرمانه من هذا المقابل يدفعه إلى العمل أثناء فترة 

إجازته للحصول على مورد لرزقه، لذلك جاء النص على أن تكون اإلجازة السنوية بأجر كامل، 

ل المالي الذي يحصل عليه العامل أثناء اإلجازة ويتضح من النص أن التكييف القانون للمقاب

السنوية هو أنه أجر وإن كان العامل ال يؤدي عمالً يستحق عنه إجراً أثناء إجازته السنوية، ولكن 

ما يتلقاه عن فترة اإلجازة يمثل جزءاً من األجل مؤجل الدفع الى وقت اإلجازة السنوية، وذلك 

                                            
 ( الخاصة بالعطلة السنوية25. واإلتفاقية الدولية رقم )م1921لسنة  ( الخاصة بالراحة األسبوعية14منها اإلتفاقية الدولية رقم ) 2

( المتضمنة 17م )، واإلتفاقية الدولية رقم1952لسنة  ( الخاصة بحماية األمومة103م )، واإلتفاقية الدولية رقم1936لسنة 
 .م1925لسنة  ( المتعلقة باألمراض المهنية18، واتفاقية الدولية رقم )م1925لسنة  التعويض عن حوادث العمل
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تكييف أن تشمل المقابل المالي المدفوع عن فترة اإلجازة مقابل عمل سابق، ويترتب على هذا ال

 (.132، ص2003السنوية نفس الحماية القانونية المقررة لألجور)دفع هللا، 

 أنواع اإلجازات وأحكامها: المبحث الثاني

 المطلب األول: اإلجازات العامة:

، عيةجازة األسبونتعرض في اإلجازات العامة إلى عدة أجازات وهي اإلجازة السنوية، واإل

 واإلجازة العارضة، وإجازة األعياد.

 اإلجازة السنوية  /1

نايل، مة )اإلجازة السنوية هي اإلجازة التي تعطى للعامل بصفة دورية كل سنة من سنوات الخد

(، وهي عبارة عن أيام معدودات في كل عام يلتزم صاحب الــعمل بمنحها 296، ص2008

، 2006 اإلنقطاع فيها عن العمل مع حفظ حقه في األجر )دياب،للعامل، ويكون لهذا األخير 

 (.312ص

ر حسب آلخ ، وبالتالي تختلف من عامليويقصد بسنوية اإلجازة أنها تعطى للعامل كل عام ميالد

طائها ن إعتاريخ إلتحاق كل منهم بالعمل، وعلى صاحب العمل أن يمنحها لعماله، فإذا أمتنع ع

من  لغرضي يفرضه عليه القانون ويلتزم بتعويض العامل عن ذلك، وايكون مخالً بإلتزام جوهر

ى قبال علم اإلتقرير اإلجازة السنوية إستعادة العمال نشاطهم وقواهم المادية والمعنوية، ومن ث

 (.299، ص2009العمل وتنمية اإلنتاج )سباق، 

يد تجدول العام وإن اإلجازة السنوية هي حيوية وضرورية للعامل إلراحته من عمل متواصل ط

ة نشاطه، ومن حق العمال الذين يسرى عليهم قانون العمل الحصول على اإلجازة السنوي

ي فمضي أالمدفوعة األجر ويلتزم صاحب العمل بإعطائها للعامل شرط أن يكون هذا العامل قد 

مرور  ا قبلآخر، وال يجوز للعامل المطالبة به إلىخدمة صاحب العمل مدة معينة تختلف من بلد 

 المدة المحددة.

، حيث هميةكل عامل في حاجة الي وقت يستريح فيه من عناء العمل، والراحة السنوية بالغة األ

، (73ص، 1963أن الراحة األسبوعية راحة وقتية ال تكفي للقضاء على متاعب العام )بدوي، 

ا  عن أنهضالً فسنوية، ولذلك فالعامل في حاجة الي راحة تمتد الي بضعة أيام متتالية، والراحة ال

ا هلهم، كمرة أتجدد نشاط العامل، إال أنها تمكن عمال المدن المنتمين الي الريف من السفر لزيا

، 1962خر، أنها تقضي على الملل والسأم الذي يصيب العاملين من تكرار العمل اليومي )علي وآ

ة األهمي مور البالغةاأللمن  –أثناء اإلجازة  -كما أن عدم حرمان العامل من األجر، (250ص

نه مشون ال يحجم العاملون عن طلب هذه اإلجازات من أجل المحافظة على رزقهم الذي يعي حتى

. 

كما تكمن الحكمة من إعطاء العامل إجازة سنوية هي المحافظة على صحته بإعطائه فسحة من 

والبحث ، (161، ص2007الوقت يتمكن معها من تغيير جو العمل والخلود الى الراحة )العطار، 
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عن أماكن الهواء الطلق بعيداً عن أماكن العمل في ظل التكدس السكاني وتلوث البيئة والضوضاء 

 (.521، ص1991)األهواني، 

بصورة  لعملوال شك أن منح العامل إجازات مدفوعة األجر أمر يرتبط بشغله للوظيفة، وبأدائه ل

ً فلنشئ يأداء عمل متتابع خالل فترة زمنية فعلية خالل فترة زمنية معينة، فقيام العامل ب ي ه حقا

عقد تباطها بن إرمإجازة مدفوعة األجر، فاإلجازة ترتبط بالوظيفة والعمل وباإلنتماء للمنشأة أكثر 

 (.163، ص2010العمل، وعلى ذلك فإذا لم يحصل العامل عليها ثبت له الحق في مقابلها )دياب، 

بمعني  ضاعفبساً في الفهم عند التطبيق، حيث فهم األجر المولقد أثار "لفظ األجر المضاعف" ل

ً إليه أجراً مضا ً أن يصرف للعامل أجره األساسي الذي يستحقه في يوم العطلة مضافا عن  عفا

ولكن  يام،العمل يوم العطلة أي جملة ما يحصل عليه من العمل يوم العطلة يساوي أجر ثالثة أ

ة و أن يمنح العامل أجره األساسي في يوم العطلاألجر المضاعف الذي يقصده المشرع ه

مل في ن الععأجر آخر مساٍو له عن العمل في يوم العطلة، أي أن جملة ما يستحقه  إلىباإلضافة 

ت لعطاليوم العطلة يساوي أجر يومين فقط، بدليل أن المشرع حينما أراد التعويض عن هذه ا

لضعف اعوضاً عنها، ولو كان المشرع يقصد بطريقة أخري غير األجر نص على ان يمنح يوماً 

 (.15المجيد، د.ت، ص لنص على أن يعوض يومين عوضاً عن هذا اليوم )عبد

د تجزئة عنبال ورغم أن للعامل حق التمتع بهذه اإلجازة في أي وقت يشاء من السنة دفعة واحدة أو

ن في أي وميزء منها عن يإستحقاقها، فإنه إذا لم يتمتع بها دفعة واحدة، فال يجوز أن يقل الج

، 2010بشرط أن يخبر صاحب العمل برغبته قبل التمتع باإلجازة بفترة معقولة )الداووي، 

 (.126ص

روف ولصاحب العمل حرية تنظيم إعطاء اإلجازة السنوية في مؤسسته مع مراعاة مقتضيات ظ

سنة ال ة وفي نفسالعمل، واألصل هو حصول العامل على إجازته السنوية دفعة واحدة دون تجزئ

ية. لسنوالمستحقة عنها، إال أن بعض التشريعات تخول للعامل الحق في طلب تأجيل اإلجازة ا

ً على المنشأة ويجب عليها أداؤها بكاملها عند إن د قالعمل،  تهاءوتبقى اإلجازات المتراكمة دينا

وية لسنااإلجازة  تتداخل  بعض اإلجازات في اإلجازة السنوية إال أن معظم التشريعات تعتبر

ة ة السنويجازمستقلة بذاتها وبطبيعتها عن باقي اإلجازات . لقد أقرت إتفاقية حقوق اإلنسان اإل

 ولية.( من إتفاقية منظمة العمل الد352لألجير بموجب مادتها السابعة، وأيضاً المادة )

"،  لسنويةجازات ااإل"  م(1997( من قانون العمل لسنة )44في القانون السوداني تنص المادة )

 والتي جاء فيها:

اء سنة في الخدمة ( بعد انقض2تعتبر اإلجـازة السنوية حق للعامل وتستحق وفقاً ألحكـام البند ) /1

لسنة االل المستمرة مع صاحب العمل وعن كل سنة تالية على أن تكون بأجر كامل يحدد ميعاده خ

 مناسبات الرسمية إذا تخللتها. حسب مقتضيات العمل وتدخل ضمنها أيام العطالت وال

 تحسب اإلجازة السنوية على الوجه اآلتي : /2

إجازة سنوية مقدارها لي ثالث سنوات في الخدمة المستمرة يستحق إإذا قضى العامل سنة أ/ 

 ً  .عشرون يوما
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ة إجاز قل من خمس عشرة سنة في الخدمة المستمرة يستحقأإذا قضى العامل ثماني سنوات وب/ 

ً سنوية م  .قدارها خمسة وعشرون يوما

ا قدارهإذا قضى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مج/ 

 ثالثون يوماً.

بب أو في سمله ألي ( يكون العامل في حالة انتهاء عقد ع2( و)1مع مراعاة أحكام البندين ) /3

اها ولم التي قض فترةوية كلها أو الجزء النسبي للمستحقاً األجر عن أيام اإلجازة السن حالة استقالته

 يحصل على أجازته عنها.

ين بجزئها جازته السنوية لمدة سنة أو أن يإيجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن يؤجل  /4

من سنة  كثرألالسنة التي استحقت فيها والسنة التالية وال يجوز تأجيل اإلجازة كلها أو بعضها 

 ".المؤجلة جازةعامل مستحقاً في السنة التالية أجازته السنوية باإلضافة الي اإلواحدة ويكون ال

رة ضرو اإلجازة السنوية حق للعامل بعد عمل متواصل طوال السنة، وتنطوى حكمة تقريرها في

ً لغرض اإلستجمام وتجديد  ط لنشااإتاحة الفرصة للعامل في التمتع بمدة راحة طويلة نسبيا

 امالً عنكعامل البدنية وحيويته الذهنية والنفسية، ويلتزم صاحب العمل بأجر الوإستعادة لياقته 

، لعملاإلجازة السنوية، ويتولى صاحب العمل تحديد موعد اإلجازة السنوية حسب مقتضيات ا

ة داروإن كان التشريع في أغلب األحوال قد ترك ذلك لسلطة صاحب العمل بما له من حق اإل

ً ما  العامل  ظروف يتم تنظيم موعد بدء وإنتهاء اإلجازة مع األخذ في اإلعتبارواإلشراف فغالبا

 (.196، ص2010صاحب الحق في اإلجازة )خلف هللا، 

و نرى أن قانون العمل على نص على حق العامل في اإلجازة السنوية، والغرض من ذلك ه

لحكمة اقيق العمل، وتحإستعادة العامل لنشاطه وحيويته، األمر الذي ينعكس على قدرته في أداء 

زة إلجاامن اإلجازة السنوية يستلزم أن تكون مدتها طويلة نسبياً، ولذلك جعل المشرع مدة 

ً بأجر كامل لمن في الخدمة المستمرة سنة الى ثالثة سنوات، وتزداد ال سة ى خمعشرين يوما

رة، ستممة الموعشرين يوماً متي أمضى العامل ثماني سنوات وأقل من خمسة عشرة سنة في الخد

ً متي جاوز العامل خمس عشرة سنة في الخدمة ا مرة، لمستكما تكون اإلجازة لمدة ثالثين يوما

ذا تمرة، فإة مسويستلزم المشرع لمنح اإلجازة السنوية وفقاً لنص المادة المذكورة أن تكون الخدم

الخدمة  الى بعد ذلكإنقطعت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل، بإنتهاء العقد فإن عودة العامل 

 تنفي عن خدمته عنصر اإلستمرار .

لسنوية أو مقابلها النقدي ما وقد جاء في حيثيات أحدى أحكام المحكمة العليا عن موضوع اإلجازة ا

: " إن تحديد موعد اإلجازة السنوية ومدتها هي من صميم سلطة صاحب العمل، وعليه أن يلي

بسبب ظروف العمل فال بد أن يعوض العامل عنها بمقابل يعطيها كاملة للعمال، فإن لم يستطيع 

نقدي، واإلجازة السنوية من النظام العام، فال يجوز اإلتفاق على التنازل عنها أو إنقاصها، ولذا 

يتعين أن يحصل العامل على إجازته السنوية وفقاً للمدة المقررة بموجب القانون، وصاحب العمل 
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إجبار العامل على اإلجازة حتي ولو لم يطلبها العامل، وإذا تراخي ملزم بتنظيم اإلجازات، وعليه 

صاحب العمل في منح العامل إجازته السنوية يستحق العامل مقابل نقدي وفق رصيد إجازته 

ن صاحب السنوية، وال يسقط حق العامل في المقابل النقدي لرصيد اإلجازات المستحقة بحجة أ

فتراض أن العامل تراخي في طلب إجازته السنوية ال يسقط على إ العمل لم يكلفه بعمل، وحتى

 (.188، ص2012حقه في المقابل النقدي لرصيد إجازته" )عثمان، 

شهراً  عشر السوابق القضائية بالمبدأ اآلتي : " بمجرد أن يمضي العامل ثمانية كما قضت إحدى

عد زة إال بإجا ي أنه ال يستحقفي الخدمة المتصلة ينشأ له الحق في إجازة سنوية مدفوعة األجر، أ

، 1977 ئية،مضي سنة كاملة بعد إنتهاء الثمانية عشراً شهراً المذكورة" )مجلة األحكام القضا

 (.386ص

ذ رصيد تنفاإس: " عند إنتهاء عالقة العمل قبل وقد قضت أحدي السوابق القضائية بالمبدأ اآلتي

لة ادم" )مجالتقرصيد، فحقوق العامل ال تسقط باإلجازة السنوية يستحق العامل ألجر مقابل لهذا ال

 (.185، ص2011األحكام القضائية، 

فكرة  قوتهوفي الفقه اإلسالمي فأن فكرة منح العامل إجازة سنوية واإلستجمام ليستعيد نشاطه 

 داً منهمد أححديثة، ونحن إذا أردنا أن نتعرف على رأي الفقه اإلسالمي ففي حدود إطالعي لم أج

مل له العا نأ إليلهذه الناحية سوي أبن عابدين من فقهاء الحناف المتأخرين، فقد ذهب قد تعرض 

 بحكم وتكون أيامها داخلة في العقد، الحق في إجازة سنوية إذا كان هناك عرف ظاهر وعام

و أاضي العرف الذي جري عليه أهل صناعة من الصناعات، وقد كانت العادة في أيامه بأن الق

أن  لىإتهي األجر عن أيام العطلة السنوية كعطلة شهر رمضان ولو لم يعمل . وأنالمدرس يستحق 

ل وصاحب لعاماإلجازة إنما إلستعادة القوة والنشاط، وان منح العامل إجازة سنوية لها فائدة ل

ل . تواصالعمل، فإن العامل يكسب في هذه األيام القوة من جراء الراحة من عناء العمل الم

ً في زيادة اإلنتاج نتيجة لعثور العاملوبالنسبة لصاح ي تضحية بمد ب العمل تكون اإلجازة سببا

ً للعمل واإلنتاجصاحب العمل في سبيل الحفاظ على صحته وقوته يكو ا مدة . أمن بالتالي دافعا

لشأن اذلك اإلجازة فعندما منح الفقه اإلسالمي العامل إجازة سنوية بنوا ذلك على العرف، وك

 جازةاإلجازة وقد كان العرف في زمانهم يقضي بأن ينال القاضي والمدرس إ بالنسبة لمدة

 (.391هـ، ص1326مأجورة مدتها شهر واحد في السنة )إبن عابدين، 

نال ين أن كانت اإلجازة حسب األعراف التي كانت سائدة أيام إبن عابدي، وكيفية منح اإلجازة

ة ك عطلكل عام في دفعة واحدة وإعتبار ذلالقضاة والمدرسون إجازة في شهر رمضان المبارك 

ً لبعض ا لح التي لمصاعامة. ولكن إذا أخذنا بهذا المبدأ في الوقت الحاضر قد يسبب ضرراً عاما

ب تناستحتاج عمل مستمر . لذلك يجب ترك تعيين أوقات اإلجازات ألصحاب األعمال ومع ما ي

ن ية بيلديه أن يوزع اإلجازة لسنومع مصلحة العمل فإذا رأي رب العمل أن المصلحة تقتضي 

ً من ذلك وال سيما وأن الشارع قد أعتبر المصالح ا م يرد للتي عماله بالنتاوب فال مانع شرعا

 ك.ي ذلإعتبار لها أنها إلغاء، وإذا رأي أن يمنح عماله اإلجازة دفعة واحدة فله الحق ف

 اإلجازة األسبوعية  /2
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ضالً عن فوع، ط العامل واسترداد ما فقده من قوة خالل أسباإلجازة األسبوعية الزمة لتجديد نشا

تمتاع ه، واالسدقائفوائدها من الناحية اإلجتماعية إذ تمكنه من اإلجتماع بعائلته، وزيارة أهله وأص

ً بمباهج الحياة، ولذا فقد منحت عظم التشريعات إلى منح العامل عطلة لمدة يوم أسب يح ، فيستروعيا

 م الراحةيو يدلدول العربية يوم الجمعة من كل أسبوع. ويطالب العمال بتوحالعامل في تشريعات ا

العمال  ه منيستطيع العامل أن يجتمع في يوم راحته بأفراد أسرته وأصدقائ في جميع المحال حتى

 (.512، ص1965الذين يشتغلون في محال أخرى )مراد، 

 كي سبوعية،أ كراحة يوم الجمعة تجعل اإلسالمية البلدان معظم لذلك ديني، بعد له الجمعة يومو

 هذا بها يتميز التي للميزة نظرا الجمعة، صالة في الدينية والمتمثلة شعائره ألداء العامل يتفرغ

االنتقادات  عضب من يسلم لم الجمعة، بيوم األسبوعية للراحة التحديد هذا عند المسلمين إن اليوم

 مالتالتعا خاصة في الوطني، باالقتصاد يضر اليوم هذا في العمل عن التوقف أن أساس على

 ألسبوعيةا حددت الراحة أنها نرى اإلسالمية، البلدان التشريعات إلى بالرجوع لكن .الخارجية

 من هذا لكذ في لها إشكال أي ولم يحصل الغرب، مع واسعة تعامالت لها أن بالرغم الجمعة بيوم

 التي الراحة نوبي الدولة، تتبناها التي سبوعيةاأل بين الراحة نفرق أن البد أخرى جهة ومن جهة،

استدعت  إذا اليوم هذا في يعمل أن للعامل فيمكن المؤسسة، لظروف فهي تخضع العامل يستحقها

إنما ونه، الضرورة اإلقتصادية لذلك، ألن العمل يوم الجمعة من الناحية الشرعية غير منهي ع

 .(34، ص2007)فؤاد،  النهي محصور في وقت صالة الجمعة

ت يستحق العامل في أيام العطال)(: 46/3م في المادة )1997وقد نص قانون العمل لسنة 

 والمناسبات الرسمية إجازة بأجر كامل بعد مرور ثالثة أشهر في الخدمة(.

د م ترلوتعتبر العطلة األسبوعية من ضمن العطالت الرسمية في البالد، والعطالت الرسمية 

الى  إلى انون العمل، إنما ورد في تشريعات أخرى، وأسند أمر تحديدهابمسمياتها في أحكام ق

 الجهات الرسمية في الدولة.

جوز، إن ذلك يوع ففي الفقه اإلسالمي ورد أنه إذا إعتاد العمال العطلة في يوم معين من أيام األسب

ع، فهو سبواألويكون مأجوراً حيث أن رب العمل عندما تعاقد مع العامل مدة من الزمن تزيد على 

ان كألحد إن ايوم ويعلم مقدماً أنه سيعطل يوم الجمعة أن كان مسلماً، ويوم السبت أن كان يهودياً، 

 (.3،392إبن عابدين،  – 5/29نصريناً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً )افطيس، 

ل وحسب إن اإلجازة المأجورة تتعارض مع ما ذهب إليه اإلسالم من أن األجر يدفع لقاء العم

يدفع عوضه، لكن إجتهادات الفقهاء المعاصرين أكدت أنه إذا  قداره، وال عمل أثناء اإلجازة حتىم

ً قدر األسبوع بستة أيام  كان العمل مياومة فال إجازة مأجورة للعامل، وإذا كان األجر أسبوعيا

أسبوع ستة أيام  ، وإذا كان األجر شهرياً عمل العامل من كلمأجورةوإحتساب اليوم السابع عطلة 

فقط إلحتساب اليوم األخير إجازة، أما إذا كان العقد سنوياً ح ق للعامل بإجازة سنوية لفترة محددة، 

خاصة إذا كان العمل في المعامل حيث العمل الترتيب الذي يبعث على الملل والسآمة، وعلى رب 
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عمله، وهو  جتمعة إلىم العمل تعويض ذلك بإجازة مأجورة تمنح للعامل على فترات متقطعة أو

 (.99، ص1967أكثر همة وأوفر نشاطاً )شفقة، 

 اإلجازة العارضة  /3

ً أن يتعرض العامل لظرف طارئ يعوقه عن الذهاب الي العمل، والقاعدة  يس نه لأيحدث أحيانا

 (.76، ص1962للعامل الحق في األجر عن أيام إنقطاعه عن العمل مهما يكن الباعث)بدوى، 

عامل ن الإلجازة كما يتضح من أسمها هي التي تعطى للعامل ألسباب طارئة تتطلب مالمقصود با

 ذن الإالتغيب عن عمله دون أن يستطيع إخطار صاحب العمل مقدماً، فإستحقاق هذه اإلجازة 

كي، ة )زيتوقف على رضا صاحب العمل سواء تمثل هذا الرضا في إذن سابق أو الموافقة الالحق

 (.906، ص1983

ر ويرى البعض أن اإلجازة العارضة هي التي يحصل عليها العامل لمواجهة ظرف طارئ غي

متوقع مثل وفاة قريب، حيث يجوز أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، وتحتسب اإلجازة 

ر، العارضة من اإلجازة السنوية، ومن ثم ال تثور صعوبة بسبب التداخل أو الضم )منصو

 (.354، ص2011

ص ئ خاازة العارضة واإلجازة السنوية أن اإلجازة العارضة تكون لسبب طارالفرق بين اإلج

ة، أما سابق الحصول على موافقة إلىبالعمل، ويجوز للعامل أن ينقطع بسببه عن العمل دون حاجة 

)يحي، هاامل بمل أو ينوب عنه لقيام العموافقة سابقة من صاحب الع إلىاإلجازة السنوية فتحتاج 

 (.281، ص1991

نه تحدث م ذكراً لإلجازة العارضة في نصوصه، ولك1997م يورد قانون العمل السوداني لسنة ل

وطنه ( عن إجازة الطريق، والتي تمنح للعامل للذهاب من مكان عمله إلى م25في المادة )

 سفره. ل فياألصلي، ذهاباً وإياباً، وتحتسب مسافة الطريق بحسب الوسيلة التي يستغلها العام

 األعياد. إجازة /4

والتي تحدد مواعيدها في الغالب بقرار  -3لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد

منحها للعامل في هذه األيام  األعياد بالنظام العام، لذا ينبغيكما يتصل الحق في إجازة  -وزاري

، 2011دون غيرها حتي يتمكن من المشاركة في تلك المناسبات الدينية والوطنية )منصور، 

 (.359ص

تحتفل كثير من األمم والشعوب بأيام معينة تخلد فيها ذكرى مناسبة وطنية أو دينية، وتعتبرها 

أعياداً يعطل فيها العمل، وتحدد التشريعات أيام اإلجازات الرسمية وعددها، وتترك في أغلب 

وقد ال يقتصر منح  األحيان للتشريع الالئحي والقرارات التنفيذية التي تصدرها السلطة المختصة.

و تعطيل العمل على المناسبات الوطنية أو الدينية بالمفهوم أو المعني الحرفي، وإنما أاإلجازة 

تقتضي بعض الظروف ذلك، مثل تعطيل العمل إلجراء اإلنتخابات أو التعداد  السكاني، أو في 

                                            
والمولد  –ويوم عاشوراء  –لهجرية السنة ا أول، باإلضافة إلى بعض ألعياد مثل )يحتفل المسلمون بعيدي الفطر واألضحي 3

م لمسلمون لهن غير اوأعياد الثورة وغيرها(، كما أ -االستقاللالنبوي الشريف(، بينما هناك بعض األعياد الوطنية مثل ) عيد 
د حدياء في تالوزر أعياد دينية تخص دياناتهم، ويتدخل المشرع إلى تقرير إجازة عن العمل في تلك االعياد. تقتصر سلطة مجلس

 الموافق لهذه األعياد، وليس في تقرير الحق فيها.
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ا يدخل أمر تقديره في حاالت الضرورة إلعتبارات تتعلق باألمن أو درء الكوارث أو األوبئة، مم

صالحيات السلطة التنفيذية في الدولة، وحينئٍذ يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل عن أيام تلك 

 (.196، ص2010العطالت مهما كان عددها )خلف هللا، 

ت يستحق العامل في أيام العطال)(: 46/3م في المادة )1997وقد نص قانون العمل لسنة 

 زة بأجر كامل بعد مرور ثالثة أشهر في الخدمة(.والمناسبات الرسمية إجا

ي غير عيد ينيةذهب فقهاء الشريعة اإلسالمية الي أن المسلمين إذا اعتادوا اإلحتفال بمناسبات د

لك، الفطر وعيد األضحي مثال المولد النبوي الشريف ويوم عاشوراء فال مانع شرعا من ذ

فاً ف عرمل لداللة العرف على ذلك، والمعرووالعامل في هذه األيام مأجور عليها وإن لم يع

ياد (. وينسحب الحكم كذلك على األع3/393إبن عابدين،  – 5/29كالمشروط شرطاً)افطيس، 

 يام وكذاأثة طر ثالالوطنية .كما أن بعض فقهاء المالكية حددوا عطلة العيدين على العرف في الف

 (.7/18هـ/ ص1306رهوني، وال بأس بخمسة أيام في كل منهما )ال في عيد األضحى

 .4المطلب الثاني: اإلجازات الخاصة

 ة الحج.إجازونتناول في اإلجازات الخاصة إجازة األمومة للمرأة العاملة، واإلجازة المرضة، و

 اجازة األمومة للمرأة العاملة  /1

ن راوح بيتدة تمنحت بعض الدول العربية المرأة العاملة إجازة األمومة أو الوضع بصفة إجمالية م

ً بأجر كامل، دون تحديد ما قبل الوضع أو بعده، وبعضها حددت 70) إلى( 40) ة ذه المده( يوما

ديد ى تحشرط أن تكون العاملة قد أمضت لدى صاحب العمل ستة أشهر على األقل. ولقد ترتب عل

ركتها ا إذا أدمنه المدة ما قبل الوضع وما بعده أن تفقد المرأة العاملة حقها في هذه المدة أو جزء

جازة م اإلالوالدة قبل إستنفادها، ونصت بعض التشريعات على وجوب إنقضاء مدة كحد أدنى أليا

 جازةما بعد الوضع. وحظرت بعض التشريعات العمالية فصل العاملة خالل مدة تغيبها في إ

عن  جمنااألمومة ما لم يثبت إشتغالها في منشأة أخرى خالل هذه اإلجازة أو بسبب المرض ال

لعمل اترة فالوضع. وتمنح األمهات الالتي يرضعن أطفالهن فترة ال تزيد عن ساعة يومياً خالل 

ي هن فدون خصمها من األجر وألزمت بعض التشريعات أرباب العمل بإنشاء دور حضانة ألطفال

 (.202، ص1985المؤسسة التي يعملن فيها )بدوى، 

 :ا، والتي جاء فيه"إجازة الوضع "  م(1997( من قانون العمل لسنة )46وتنص المادة )

ي فقضيها نقضاء ستة أشهر على تعيينهـا وفى كل سنة الحقة تإتستحق المرأة العاملة بعد  /1

 :باجر كامل تحسب على الوجه اآلتي الخدمة إجازة وضع

                                            
نتعرض لها، كما أن المشرع السوداني لم ينص عليها، مثل إجازة الزواج،  لنوتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدة إجازات خاصة  4

احب على منح ص ستقرتف قد أأو إجازة العامل لوفاة أحد أقاربه من الدرجة االولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن نجد أن األعرا
 العمل العامل هذه اإلجازات.
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ح رجيالذي  أسابيع بعد الوضع على أن يثبت كل من التاريخ وأربعةأربعة أسابيع قبل الوضع أ/ 

 .الوضع فعالً بشهادة من الطبيب حصول الوضع فيه والتاريخ الذي يتم فيه

ً لتصبإأ ( أعاله )يجوز السماح بنفس المدة المنصوص عليها في الفقرة ب/   ينح أسبوعختياريا

 .أسابيع بعد الوضع 6قبل الوضع و

ه بسبب ( أعال( و)بنقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين )أإإذا تغيبت المرأة العاملة بعد ج/ 

بيب الط مرض ناتج عن الحمل أو الوضع مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من

 تعتبر في إجازة مرضية.

يجوز فصل  من هذا القانون ال (50)مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين )أ( و)ب( من المادة  /2

 ." المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع

 :ا، والتي جاء فيه"إجازة العدة "  م(1997( من قانون العمل لسنة )48المادة ) وتنص

ج فاة الزوريخ ومل تبدأ من تاتمنح المرأة العاملة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كا /1

 أن : على

 .شهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلىأتكون مدتها أربعة أ/ 

ة لحالاى هذه ــتستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل , وف إذا كانت المرأة حبلىب/ 

 ." بتداء من تاريخ الوضعإيرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع 

 اإلجازة المرضية  /2

بب ل بسقد يصاب العامل بمرض يقعده عن العمل، فإذا حرم من أجره عن مدة إنقطاعه عن العم

قه مصدر رز -عادة -ياته وحياة أسرته نظراً ألن األجرالمرض، فإن الحرمان يؤثر على ح

ر جدي الوحيد، كما أن العامل في حالة مرضه يتكبد نفقات زائدة هي تكاليف عالجه، فيكون

 ر منبالرعاية. ولذلك ق ّرر منح العامل المريض أجازة مرضية يحصل خاللها على جزء كبي

 ه أوشرع العامل المريض، فلم يجز فصلأجره مراعاة لظروفه، ومن جهة أخرى فقد راعى الم

عامل كافية للت الإنهاء عقده لعدم اللياقة إال بعد إتباع إجراءات معينة روعي فيها توفير الضمانا

نى المعبالمريض. وإن المقابل الذي يحصل عليه العامل خالل إجازته المرضية ال يعد أجراً 

 لمشرع قدإن االل إجازته المرضية، ومع ذلك فالدقيق ألنه ليس مقابل العمل، فالعامل ال يعمل خ

ً لحما أسبغ عليه وصف األجر حتى ألجر، ية اتسرى عليه الضمانات واإلمتيازات المقررة قانونا

جازته ل أكما أن األصل أن صاحب العمل هو الذي يلتزم بأجر العامل كامالً أو بنسبة منه خال

 (.283، ص1991المرضية )يحي، 

ً على أن اإلجازة المرضية يصرح بها بناء على قرار الجهة الطبية حيث ينص القانون أ يضا

المختصة، بعد توقيع الكشف على المريض، وإذا عرض المريض نفسه على طبيب خارجي، 
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جاز للجهة الطبية إعتماد اإلجازة المرضية المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي، وفي جميع 

ً من قبلها ل توقيع الكشف الطبي على المريض على أن يكون قراره األحوال توفد المنشأة طبيبا

نهائياً، وإذا توجه الطبيب الي منزل العامل ولم يجده وجب على العامل أن يقدم عذراً مقبوالً وإال 

ن هذا النص صعب التطبيق توقيع العقاب الرادع عليه . إال أ إليجاز حرمانه من أجره باإلضافة 

تغطية زيارة العاملين كلهم في يوم واحد مهما كان عدد أطباء  من الناحية العملية حيث يستحيل

 (.19المجيد، د.ت، ص الوحدة )عبد

 يها:ف"، والتي جاء  اإلجازة المرضية" )م1997( من قانون العمل لسنة )47وتنص المادة )

 مل مدة الإذا أكمل العا م(1981)مع مراعاة أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة  /1

رض مكان عمله بسبب م إلىقل عن ثالثة أشهر في الخدمة المستمرة ولم يستطيع الحضور ت

اً ستحقمشهود به من الطبيب وال يرجع سبب المرض الي سوء سلوك العامل أو إهماله فيكون م

 :الوجه اآلتي ألجر عن األيام التي يغيب فيها بسبب ذلك المرض ويحسب األجر على

 .ثالثة أشهر بأجر كاملأ/ 

 .ثالثة أشهر بنصف أجرب/ 

 .ثالثة أشهر بربع أجرج/ 

 .ديةبعد استنفاده إلجازته االعتياال يدخل العامل في إجازة مرضية بأجر مخفض إال  /2

إجازة  ( يكون العامل في1إذا استمر المرض مدة تزيد عن ما هو منصوص عليه في البند ) /3

سرعة القمسيون الطبي ليقرر على وجه الجر حتى يعرض خالل مدة معقولة على أمرضية بدون 

 ."مدى صالحيته للعمل 

العمل،  ساعاتجانب إهتمامه ب إلىنرى أن المشرع السوداني قد إهتم باإلجازات المختلفة للعامل 

آلثار اعن  ولعل إهتمام المشرع مرده ما يحمل من آثار جسمانية وعضلية وذهنية ونفسية، فضالً 

ً اإلجتماعية، فاإلجازات تجع اناً أبلغ إتز، ول العامل أكثر إستقراراً نفسياً، وأعلى صفاءاً ذهنيا

ً علىإيجا جانب تعاونه اإلجتماعي، وال ريب أن ذلك كله يؤثر بالضرورة تأثيراً  إلىعقلياً،   بيا

 إنتاجيته، وما تحققه من إفادة لصاحب العمل والمجتمع على السواء.

امل إذا الع أن إلىجارة المرضية، فقد ذهب المالكية لم يحدد فقهاء الشريعة اإلسالمية مدة اإل

ل أن لعاممرض خالل مدة العقد المتفق عليها فإن مدة المرض تحتسب من مدة العقد وال يلزم ا

 شمل فترةال تيعمل بدالً عن أيام مرضه بعد إنتهاء مدة عقده، مهما طالت المدة أو قصرت بشرط أ

ً بين الطرفين وليالمرض مدة العقد بكاملها، ألن هذه ا سبب تهاؤها بس إنلحالة يعتبر العقد منتهيا

 (.4/31المرض بل بسبب إنتهاء مدة العقد المتفق عليه )الدسوقي، د.ت، 
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مله اء عأما إستحقاق إجازة مرضية للعامل، فذهبت بعض المذاهب إلى أن العامل إذا مرض أثن

مل نعدم العذا إاألجر على قدر العمل، فإ سقطت األجرة، وهذا الرأي المتفق مع المبدأ في إستحقاق

السرخسي، د.ت،  -4/510هـ، 1310سقط األجر وأن وجد العمل وجب األجر )الفتاوي، 

15/162.) 

 لىإباضية واأل بالنسبة لتوقف أو إستمرار العقد أثناء فترة المرض، فقد ذهب المالكية والزيديةو

عامل رض الموخاصة في عقد محدد المدة، فإذا أن العقد أثناء فترة المرض ال يتوقف بل يستمر، 

 املة لدينة كسوكان عقده لمدة سنة كاملة وأستمر مدة مرضه شهراً مثالً فالعامل ال يلزم العمل 

ه، مرض صاحب العمل، بل يعمل ما بقي من السنة مخصوماً منها فترة مرضه وتسقط أجرته بقدر

ين بقدية ة العقد يزول وتنتهي الرابطة العفترة الـــمرض بحيث أستغرقت مد استمرتأما إذا 

 العامل وصاحب العمل.

ن كل م، دو دابة " ال قدرة لهما على فعل ما أستؤجرا عليه " أو هربه"، أي العبومرض عبد أ

أي  :ة " مكان بعد وتعذر رجوعه منه إال أن يرجع العبد هربه "أو يصَح" من مرضه " في المد

 أو يصح" "قوله فيلزمه بقية العمل وال ينفسخ، و، قبل أن يتفاسخا مدة اإلجارة " قبل الفسخ " أي

ة العمل بقي يرجع للظئر أو الدابة، إذا مرضا وإذا رجع أوضح من ذكر قبل إنقضاء المدة ولزمهم

ومه أنه مفه "سقط من األجرة عن المستأجر ما يقابل أيام الهرب أو المرض، وقوله : "قبل الفسخ 

جاز ك، وقبل الرجوع أو الصحة لم يلزم من ذكر عمل فيما بقي وهو كذل لو حصل الفسخ بينهما

 ن غصب أوته مأن يرجع اإلستثناء لجميع ما تقدم كأنه قال : أال أن يرجع الشئ المستأجر عن حال

لحق اسخ، ألن ك تفاحالته التي كان عليها قبل المانع فال تنفسخ إذا لم يقع بينهما قبل ذل إلىغيره 

 (.4/52ائل للمستأجر" )الدردير، في هذه المس

 حرب " و بسبب " مرض عبد " ال قدرة له على فعل ما أستؤجر عليه " وهربه للعدو " بأرض

دة مجرته نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض اإلسالم لم ينفسخ لكن تسقط أ أو ما

ال منه فز" أي العقد أي هربه " أال أن يرجع " العبد أي يعود من مرضه أو هربه " في بقية 

طل زمن عما  تنفسخ ويلزمه بقية العمل وكذا الظئر تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط الكراء بقدر

ن يرجع ال أالمرض أو الهرب، ويحتمل رجوع اإلستثناء لقوله ويغصب الدار وما بعده كأنه قال إ

أن له  لفسخاال يلزم من عدم المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فال فسخ و ءيالش

 (.4/31جميع المسمي بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم" )الدسوقي، 

" وإذا مرض األجير الخاص لم تسقط حصة مدة المرض أن لم يفسخ، إذ يستحق بالمدة، 

 (.3/51وللمستأجر الفسخ بالعيب إن كان األجير ممن يتولي العمل بنفسه " )المرتضي، 

العرف الذي جعلته مصدراً  إليى الباحث في الخالصة إن الشريعة اإلسالمية قد تركت األمر ير

من مصادر التشريع ليكون الناس في سعة من أعرافهم ضمن اإلطار العام للشريعة، ويالحظ أن 

فقهاء اإلسالم عندما قالوا بوجوب إعطاء العامل راحة كافية وعدم تكليفه ما ال يطيق، ألن 
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َوَما أ ِريد  أَْن أَش قَّ قوله تعالي في سورة القصص : "  إليف بما ال يطاق حرجاً، إستناداً التكلي

ْؤِمن وَن إِْخَوةٌ (. وقوله تعالي: " 27" )سورة القصص، اآلية َعلَْيكَ  " )سورة الحجرات، إِنََّما اْلم 

ْسعَ : ". وقوله تعالي(10اآلية  ً إاِلَّ و  (. فإذا كان هذا 286" )سورة القرة، اآلية َهاالَ ي َكلِّف  ّللّا  نَْفسا

في العبادات، فالتكليف في األعمال الدنيوية يجب أن يكون أقل. وقد جاءت كل هذه األحكام 

المتعلقة باإلجازات المختلفة، تقرر حق العامل في هذه اإلجازات، وفقاً لما يقضى به العرف، لذلك 

سالمي والفقه القانوني والتشريعات العمالية، حيث أن ال نرى ثمة تعارض بين ما جاء في الفقه اإل

 .الفقه اإلسالمي نجده قد أقر هذه اإلجازات بأنواعها المختلفة، وهذا ما جاء به أحكام القانون

 إجازة الحج. /3

ريضة ف اءألدالحق في إجازة بأجر كامل  -تختلف من تشريع آخر -للعامل الذي يمضى فترة معينة

ذه في ه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته، ويعطي القانون العامل الحقالحج، وتكون هذه 

جازة اإل اإلجازة، ولم تعد لصاحب العمل سلطة في منحها، ولكن هذه السلطة قد تتعلق بتوقيت

لصاحب  يريةوليس مبدأ استحقاقها، ونظراً ألن الحج مواعيد معينة من السنة فإن السلطة التقد

، 2011ور، يد السنة التي يمكن للعامل القيام فيها بأداء الفريضة )منصالعمل قد تتعلق بتحد

 (.360ص

الخدمة  ( على أنه: )يمنح العامل الذي أمضى في49م في المادة )1997نص قانون العمل لسنة 

اء أثن صاحب العمل ثالث سنوات متصلة إجازة بمرتب كامل مدتها خمسة عشر يوماً مرة واحدة

ي فريضة مته العامل أن يقدم لصاح العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذمدة خدمته، وعلى ال

 ما طلب منه ذلك(.

 تداخل اإلجازات:

حيث بجله منح القانون العامل عدة أنواع من اإلجازات، كل نوع منها له غرضه الذي شرع من أ

 طهاخرى بشرويستقل عن اآلخر، فإذا حصل العامل على أحدها لم يمنعه من الحصول على األ

زة إلجااالإلسبوعية أو  ومدتها، فالحصول على اإلجازة السنوية كاملة ال يحرم من اإلجازة

نكون  ، أيجازة أخرىالحالة تنتهي إجازة معينة وتبدأ إو اإلجازة المرضية، في هذه األعياد أ

 بصدد إتصال أو تعاقب اإلجازات ويستفيد العامل منها جميعاً.

و الراحة اإلسبوعية جازات، كما لو جاءت إجازة العيد أمناسبة تداخل اإللعل الصعوبة تثور ب

ذهب البعض إلى استقالل ، خالل اإلجازة السنوية، إختلف الرأي حول مدى احتساب هذه اإلجازة

كل إجازة عن األخرى، بحيث ال تحتسب أيام الراحة األسبوعية ضمن أيام األعياد او الراحة 

جازة السنوية، ويحصل العامل على أيام مقابلة لمدة إجازة األعياد أو األسبوعية ضمن أيام اإل

ذهب رأي آخر إلى ان أيام الراحة األسبوعية ، والراحة األسبوعية التي تخللت اإلجازة السنوية

وإجازة العياد التي تتخلل اإلجازة السنوية تحتسب ضمنها، ومن ثم ال تمتد اإلجازة السنوية بمقدار 

ن أيام الراحة أو إجازة العياد، آلن الحكمة من هذه اإلجازات قد تحققت ونال العامل ما يتخللها م
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وذهب اتجاه ثالث إلى التفرقة بين إجازة األعياد والراحة اإلسبوعية، ، الراحة وشارك في األعياد

 فال تحتسب إجازة العيد ضمن مدة اإلجازة السنوية، ويجب أن تمتد هذه اإلجازة بقدر ما يتخللها

من إجازات أعياد، أما بالنسبة للراحة األسبوعية فإنها تحتسب ضمن اإلجازة السنوية إذا ما وقع 

األسبوع كله في اإلجازة السنوية. أما إذا حل يوم الراحة دون أن يكون األسبوع كله قد إنقضى في 

)منصور،  إجازة، كما إذا حل خالل إجازة العيد، فإنه يضاف إلى فترة اإلجازة فتمتد بمقداره

 .(353، ص2011

يام م قد حسم هذا األمر وذلك بالنص صراحة على عدم إحتساب إ1997القانون العمل لسنة 

( 44/1) العطالت والمناسبات الرسمية إذا تخللت اإلجازة السنوية، وذلك ما جاء في المادة

 ا(. ا تخللتهإذ سمية)اإلجازات السنوية( من عبارة )... وتدخل ضمنها أيام العطالت والمناسبات الر

ً فعل المشرع السوداني ألن الحكمة الحقيقية من أيام العطالت الرسم  ن يقضيهاية اوبرأينا حسنا

ت هذه خللفإذا ت -أي ال يعمل خاللها ألغراض إجتماعية أو دينية أو وطنية -العامل بدون عمل

غالب  ل فيما وأن العاماأليام اإلجازة السنوية أنتفت الحكمة من إحتسابها مرة أخري، ال سي

احب لى صاألحيان هو الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازته السنوية في أوقات يحددها هو، وع

 وقت.ض الو تاخيرها بع أذا أقتضت ظروف العمل تأجيلها أالعمل أن يستجيب لذلك قانوناً إال

 الخاتمة

 نوجزها في اآلتي:من خالل هذه الدراسة تم التوصل الي عدد من النتائج والتوصيات 

 :النتائجأوالً: 

ً من الحقوق التي يكفلها القانون والمواثيق واإلتفاقيات  /1 ليمية ية واإلقلدولااإلجازات تعتبر حقا

ً في ذمة صاحب العمل بحيث ال تبرأ إال إذ  م بمنحهاا قاللعامل، وفي الوقت ذاته تعتبر إلتزاما

 جازات.ذه اإلالطيفية التي يمنح بها صاحب العمل هفي الغالب تنظم  -للعامل، إال أن التشريعات

ل م اإلقباثومن  اإلجازات تعتبر وسيلة لتجديد نشاط العمال واستعادة قواهم المادية والمعنوية /2

 واء.الس على العمل تنمية اإلنتاج لذا فهي تشكل فائدة للعامل وصاحب العمل والعمل على حد

ن ضرورة قصوى، فمنها أسباب إجتماعية أهمها أ هناك عدة أسباب تجعل من اإلجازات /3

ان، تجاه مجتمعه، وأسباب صحية وذلك للحفاظ على سالمة جسم اإلنس التزاماتالعامل له 

 وأسباب اإلقتصادية وهي زيادة إنتاجية العامل الذي يتمتع بهذه اإلجازات.

ض ي األغرافاً تختلف كثير تتنوع اإلجازات التي يستحقها العامل، ولكن بالنظر إليها فأنها ال /4

فهي وإن  رها،التي تعود منها، سواء كانت إجتماعية أو إقتصادية أو صحية دينية أو وطنية او غي

 نحها.مومدتها وكيفية  أنواعهاتباينت من تشريع إلى آخر إال أنها تتشابه بقدر كبير في 
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 ثانياً: التوصيات:

سائل م الومن جانب المشرعين بإعتبارها من أهضرورة التأكيد على حق العامل في اإلجازات  /1

 ة.تاجيالتي تعود بالفائدة والنفع على كل من العامل وصاحب العمل بالنفع والزيادة اإلن

، لعاماضرورة وضع القواعد المتعلقة باإلجازات بصورة محكمة وملزمة ومتعلقة بالنظام  /2

روف ل ظ يقوم أصحاب العمل بإستغالبحيث ال تبرأ ذمة صاحب العمل إال بالوفاء بها، حتي ال

 العمال ووضعهم في العالقة التعاقدية للعمل أو التحايل على هذه القواعد.

ت لفئاان وغيرهم من مثل النساء واألحداث والمعاقي -ضرورة مراعاة وضع الفئات الخاصة /3

هم، ة بلخاصستحقاقهم ألجازاتهم الخاصة، حتي يتسني لهم التمتع باإلجازات افي إ -الضعيفة

 وكذلك ضمان حقهم في العمل.

ال لعمفي أوساط ا -مية والشعبيةمن قبل المجتمع والمنظمات والهيئات الرس -نشر الوعي /4

 زة تعتبرإلجابيان أهمية اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية لإلجازة، بجانب تبصيرهم بأن هذه او

 حقاً من الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
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يتعرررررا اررررلا المقرررال بالبحررررا  لررررس عرررزوف الشررررباب التونسرررري عرررن المشرررراركة فرررري ملخصصص : 

أسررررباب تراجررررم اررررلآ المشرررراركة و  اراررررا  الحيرررراة السياسررررية العامررررة، ويحرررراول أ  يقرررر  ع ررررد

السياسررررية واالجتماعيررررة. لقرررررد أنررررتا االنتقرررررال الررررديمقراطي فررررري تررررونس مسرررررا ا  اامررررة مرررررن 

الحريرررا  السياسرررية مش رررم الشرررباب مرررن ااطبرررال علرررس االنظرررراط فررري ا  رررزاب وفررري م  مرررا  

لسياسرررية ظررر  االمجتمرررم المررردني مرررا أسرررنا فررري يلررر  دي اميشيرررة سياسرررية كبيررررة،  ال أ  فشررر  ال   

رررر   فرررري  دارة اررررلا االنتقررررال الررررديمقراطي وعرررردم  نجرررراي مشاسرررر  اطت ررررادية واجتماعيررررة ت    

مشررررراركة الشرررررباب وت جرررررل راا، طل  رررررم مرررررن الممش رررررا  الواطعيرررررة والحقيقيرررررة لتواجرررررد الشرررررباب 

كفاعررر  اجتمررراعي بررراري ي سرررااا فررري  دارة الشرررق  العرررام وت امرررم الق يعرررة السياسرررية بي ررر  وبرررين 

ا ع  رررر  برررردورآ تحقارررر  االعتررررراف االجتمرررراعي كم لرررر  أساسرررري ل  تجررررا  ال ظرررر  القامرررردة مرررر

 الشبابي.

 .المشاركة، العزوف، الشق  العام، السياسة، االعتراف :المفتاحيةكلمات ال

On Youth Reluctance to participate in political life in 

Tunisia :Contexts, causes and effects 

Adel Ayari 

Institute for Youth Activation ISAJC at Tunis University- Tunis 

Abstract: This article is a research about the reluctance of 

Tunisian youth in participating in public political life, it also 

attempts to identify the reasons behind the decline of this 

participation and its political and social effects. The democratic 

transition in Tunisia gave the floor to ample areas of political 

freedom which enabled young people to be more engaged in 

political parties and civil society organizations, which contributed 

to creating a great political dynamic. However, the failure of the 
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political elites to manage this democratic transition and their 

inability to achieve economic and social gains that can root youth 

participation and reduce the real possibilities for the presence of 

young people as social actors contributing to the management of 

public affairs. This leads to the growing and deepening of 

thepolitical estrangement among the elites and youg people with 

public affairs, which contributed to the delay in achieving social 

recognition as an essentiel demand for young protests. 

Keywords: Participation, reluctance, public matters, politics, 

recognition. 

 مقدمة: 

  ا رررد أوجرررت مث ررر  مشررراركة الشرررباب فررري الحيررراة السياسرررية، دلررري  علرررس دي اميشيرررة المجتمعرررا  و

  ال اطررررا لتررررق ير فرررري الشررررق  العررررام وتعب ررررةط رررردرا  ال  ظرررر  السياسررررية والمدنيررررة الشررررابة علررررس ا

شررراركة والمرروارد البشرررية المظتلفرررة فرري اتجرراآ مشرررروي سياسرري ومجتمعرري معرررين. كمررا ت حيرر  م

لشرررق  الشرررباب أيإرررا  لرررس دمقرطرررة الحيررراة السياسرررية وتررروفر ررررروف المسررراامة والترررق ير فررري ا

مقتر رررا  العرررام ووجرررود  طرررار تشرررريعي م مرررا واياكررر  م سسررراتية تسرررمم وت  رررم وتقيرررل ب

ارررررلآ الف رررررة االجتماعيرررررة.  لررررررس كلرررررو، تترررررق ر ارررررلآ المشرررررراركة بمسرررررتويا  متعرررررددة تت رررررر  

 بيعرررة بالتشرررريعا  المتررروفرة التررري تشرررجم الشرررباب علرررس المسررراامة فررري الشرررق  العرررام، كرررللو ب

رح الم رررال السياسررري عمومرررا، ونوعيرررة الظ ررراب السياسررري فررري جانبررر  المتعلررر  بالتوا ررر  وطررر

  اجرررد دايرررشرررشاليا  كا  ال رررلة،  لرررافة  لرررس تررروف ر  مشانيرررة التوالحلرررول العمليرررة لمظتلررر  اا

ا  رررررزاب السياسرررررية فررررري مسرررررتوخ مراكرررررز القررررررار أو دايررررر  اياكررررر  مدنيرررررة ت  رررررل ي لرررررر خ 

 المظتلفة التي يمشن أ  يلعبنا. وا دواروت ورا   ول الشباب والشق  العام 

السياسرررية م ش ررررا لقيرررا   لرررس كلرررو، ففررري ترررونس، ت عتبرررر  مسرررقلة مشررراركة الشرررباب فررري الحيررراة 

م شررررررا  ديمقراطيرررررة التحرررررول السياسررررري الرررررلي وطرررررم وفنرررررا طبيعرررررة ن امررررر  ونررررروي  دارتررررر  

للراانررررا  المسررررتجد ة وكررررللو فرررري الجانرررر  المتعلرررر  بالمواط ررررة وطرررريا التشرررراركية وم حف زاتنمررررا. 

ن رررا ل نفتررراح السياسررري  2011تزايررد االاتمرررام بمسررقلة مشررراركة الشررباب فررري الشرررق  العررام بعرررد 

وال فررررة الشميرررة فررري عررردد ا  رررزاب وم  مرررا  المجتمرررم المررردني التررري  اولرررم المسررراامة فررري 

  ررررال السرررا ة السياسرررية والمدنيرررة علرررس مسرررتوخ ا نشررر ة وعبرررر التفاعررر  مرررم الم  جرررز القرررانوني 

. سررررجلم 2011والسياسرررري الررررلي أفريترررر  الدي اميشيررررة السياسررررية والحقوطيررررة لمر لررررة مررررا بعررررد 

مشررراركة شررربابية،  يررررر أ  ارررلآ المشررراركة شررررند   2011بيرررة م ررررل مظتلررر  المح رررا  االنتظا

.  2018واالنتظابررررا  البلديرررة لسرررر ة  2011تراجعرررا ملحوررررا بررررين االنتظابرررا  التشررررريعية لسررر ة 

ي رررررح اررررلا التراجررررم العديررررد مررررن التسررررا ال   ررررول ا سررررباب الدافعررررة لررررللو وطبيعررررة العمرررر  
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شرررررباب، أو طررررراردا امشانيرررررا  السياسررررري مرررررن جانررررر  كونررررر  دافعرررررا للمشررررراركة السياسرررررية لل

المسرررراامة. كمررررا ت رررربال مسررررقلة تمررررثا   الشررررباب للعمرررر  السياسرررري فرررري ع طررررة بموطفرررر  مررررن 

ا  ررررزاب والقيررررادا  الحزبيررررة والفرررراعلين السياسرررريين مررررن المسررررام  الترررري ت رررر  ر مباشرررررة علررررس 

 رررة عمليرررة المشررراركة سرررلبا أو  يجابرررا. مرررن ارررلا الم  لررر ، ت ررربال مسرررقلة المشررراركة الشررربابية نق

االرتشررراي فررري كررر  مرررا يظررر  مسرررتويا  ترررق ير الفررراعلين السياسررريين وم  مرررا  المجتمرررم المررردني 

فررري عمليرررة المشررراركة  -يا رررة م نرررا تلرررو المتعلقرررة بالشرررباب-فررري عمليرررة  شرررد وتعب رررة القررردرا 

فررري الحيررراة السياسرررية، وان  طرررا مرررن ت رررورا  الشرررباب للحيررراة السياسرررية بقطرافنرررا المتعرررددة  

اياكرررر  وأ ررررزاب... يمشررررن تفشيررررو  ررررورة اررررلا العررررزوف المترررررجا لر يررررة طرررروانين، فرررراعلين، 

الشررررباب  ررررول دورآ االجتمرررراعي والسياسرررري وباعتبررررار المشرررراركة السياسررررية جررررزل مررررن عمليررررة 

  تح ي  االعتراف اللي يتق ر بمدخ توفر فرص المشاركة من عدمنا.

 أوال: المشاركة السياسية: بين فّكي العزوف والقطيعة

بالشرررق  العرررام، بمسرررقلة المشرررراركة السياسرررية مرررن جانررر  أننرررا نشررراط سياسرررري  يررررتبال االاتمرررام

ي حررررد د ئ ررررمومي    يرمررررز  لررررس مسرررراامة المررررواط ين ودوراررررا فرررري  طررررار ال  ررررام السياسرررري.

ا ت  ترررررو ئ وئجرررررو  نيلسرررررو ئ، مع رررررس المشررررراركة السياسرررررية فررررري أنررررر  ئئنشررررراط يقررررروم بررررر  

ار الحشررررومي، سرررروال أكررررا  اررررلا المواط ررررو  العرررراديو  بق ررررد التررررق ير فرررري عمليررررة  رررر م القررررر

م أم  م، شررررعيا م أم ع يفرررا م، سرررلميا م، متوا ررر م أم م ق عرررا م أم عفويرررا م، م  مرررا م أم جماعيرررا ال شررراط فرديرررا

(.  سرررر  اررررلا التحديررررد، تتجل ررررس 64، ص1997 يررررر شرررررعي، فعرررراالم أم  يررررر فعررررالئ البيا، 

محرررو الت بيررر ، أاميرررة المشررراركة السياسرررية ك شررراط ي سرررااا فررري ولرررم طررريا الديمقراطيرررة علرررس 

ويسررررمال باسررررتثمار معرررراني تسرررراوي الفرررررص والت شرررر ة المواط يررررة فرررري عمليررررة ب ررررال السياسررررا  

العموميرررة. ارررلا المع رررس، ي ررر دم بعرررام  جرررواري، وي يرررر فررري نتامجررر  واسرررتتباعات ، وارررو 

عرررزوف الشرررباب، عرررن المشررراركة السياسرررية. برررال  ر  لرررس ولرررعيا  مظتلفرررة يعيشرررنا طسرررا كبيرررر 

لتنا مرررن مشرررروي  أوة المشررراركة مرررن الشرررباب، فررر   طإررري السررراامة فررري الشرررق  العرررام، طرررد  رررو 

سررراامين،  لرررس طإرررية و شرررشالية اجتماعيرررة . ي مشرررن تفسرررير ارررلا التحرررول، بمسرررقلة العرررزوف عرررن م 

االاتمرررام أو المسررراامة فررري الشرررق  العرررام مرررن يررر ل عامررر  ال يررراب عرررن التواجرررد دايررر  ا  طرررر 

ة، ت نرررر أاميرررة الرارررا  الم  رررا   للعرررزوف الحزبيرررة أو المجتمرررم المررردني. مرررن ارررلآ الزاويررر

ومرررا ي رررتا ع ررر  مرررن تررروترا  علرررس المسرررتوخ الشظ ررري وعلرررس المسرررتوخ الجمررراعي، والعقبرررا  

المظتلفرررة التررري تواجننرررا المشررراركة بفعررر  تراجرررم التفاعررر  مرررم الشرررق  السياسررري العرررام. ت ررر دم 

ياسررررري عمليرررررة ت ليرررررة المشررررراركة بمعررررررط   مظتلفرررررة تحرررررول دو   مشانيرررررا  التوا ررررر  الس

والممارسرررررة التشررررراركية،  يرررررا ت  ررررربال الق يعرررررة التامرررررة مرررررم الشرررررق  العرررررام ومرررررم راسرررررمي 

السياسرررا  العموميرررة والفررراعلين السياسررريين، بمثابرررة  ليرررة  رررد واسرررتبعاد وتنمررري  مرررم الشرررق  

السياسرررري. اررررلا العررررزوف ي فرررررة السررررا ة السياسررررية مررررن طرررردرا  وطاطررررا  ي مشررررن أ  تسررررااا 

ة والمسرراامة فرري رسررا السياسررا  العموميررة. اررلا ا مررر يحرررم بفاعليررة فرري ت ليررة طرريا المشررارك

مجموعرررررا  عديررررردة ومت وعرررررة مرررررن الشرررررباب ر رررررا اسرررررتعداداا للمشررررراركة السياسرررررية، مرررررن 
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المجررررراال  التررررري ي مشرررررن لنرررررا التحررررررف لرررررم نا، وبالترررررالي يجعررررر   دفررررراعنا عرررررن م رررررالبنا 

ررررر ا  تمررررررا فررررري ا تجرررررراجنا االجتمررررراعي والسياسرررررر ي وي  ررررررل ي االجتماعيرررررة واالطت ررررررادية ي م

تحركرررراتنا فرررري اتجرررراآ الم البررررة بررررالت يير السياسرررري الجررررلري. فرررري نفررررس الوطررررم يت ررررلخ نفررررور 

ط ررراي عرررريل مرررن الشررررباب، مرررن ال ظررر  السياسررررية ومرررن الشرررق  السياسرررري العرررام فررري اتجرررراآ 

سررعي الشثيررر مرر نا لظلررر  أشررشال جديرردة مرررن الترر   ا الررلاتي والمشررراركة مررن يررار  الم سسرررا  

 مدنية، التي فقد  كثيرا من جاكبيتنا وطدراتنا التعبوية. الرسمية والحزبية وال

انحسار اب ويت افر فش  السياسا  العمومية الموجنة للشباب مم تراجم القدرا  التعبوية لأل ز

لظاص ااسي تق ير م  ما  المجتمم المدني، ليدفم الشباب نحو يل  أششال جديدة من الفع  السي

ينا. ال معانو نا رابال اجتماعي فردي وجماعي جديد مم السياسة بم البنا، وي   م  ع د الشثير م

تشش لة ع د الشباب  ول الشق  السياسي والفاعلين السياس قال ب  فيين تق  ال ورة السلبية الم 

  طاتي بال لنا ا ار اجتماعية ت ال  تس ع طة بعل الشباب بمحي   االجتماعي ودامرة ع 

قربة وبالعاملة.  عن  والعاط  امعيةمن أاا أمثلة كلو، الشباب الحام  للشنادا  الجاالجتماعية الم 

  ، لتواالعم  واللي في كثير من الحاال  يعي   الة من النشاشة مش وبة بالتوتر وفقدا  ا

. في التشوين ا أووفقدا  ال ورة الرمزية اايجابية الواعدة التي تشونم أ  ال فترة مزاولة التعلي

 ال علس التمزطا  التي ت Vincent Geisser (Marion Solletty,2011)الا المع س، ي كد 

 ل لس ع الع طة بين الشاب العاط  والعاملة  يا يتحول من مشروي عام  أو م قل لعاملت ، 

 ي الحالرقة ف لافي. كما تتجلر طيا اابعاد االجتماعي واال تراب المتقتيا  من شعور بعدم الث

 اعية. جتمتقار االجتماعي اللي ت سبب  النشاشة االطت ادية واالوالمستقب ، ومن   سا  باال 

ر ا تواجد الشباب داي  ا طر السياسية الحزبية والمدنية،  ال أ  ولعية مشاركت  ال تزال اشة 

ولعيفة. ت  مس  عدم الجدوخ والشعور المتباين  ول مشاركت  السياسية. يرتبال ال فور المتعارا 

ين بحالة من عدم اليقين بجدوخ الت   ا السياسي أو لع   ليا  المشاركة من السياسية والسياسي

السياسية داي  ا  طر الحزبية وم  ما  المجتمم المدني المتواجدة علس السا ة الوط ية، وعدم 

رلا جزل كبير من الشباب عن درجة المشاركة في لبال البراما والظ ال وتحديد ا اداف 

سياق، يتشش   تقييا شباب ا  زاب والمجتمم المدني لمشاركتنا في وفي أيل القرار. في نفس ال

طإايا الشق  العام، بفاعلية الحياة السياسية العامة والحزبية علس يل  تحول اطت ادي واجتماعي 

 قيقي ي لب ي ت لعا  الشباب المظتلفة المت امية والمتحولة.  كما أ  المشاركة علس ع طة مباشرة 

واطم ا  زاب السياسية وا دوار التي ت س د  لس الشباب أو تلو التي س لبم م   والحة ودالة عن 

د بالقرار واالنفراد بالتسيير و يرآ من العوام .    عدم طدرة الفاعلين  بفع  عوام  التفر 

السياسيين المظتلفين علس است باط  جابا  ناجعة وداممة لواطم يتميز بنشاشة اطت ادية. مم تتالي 

نوايا الوعود المتشررة التي ي لقنا المس ولو  للمواط ين تتحول  لس »  ع د الشباب ف   الظيبا

وت دي دور جرعا  ت فيس عن  (Patrick Savidan,2015, p227) جا علس عدم نجاعتنائ 

ال إ  وتقيم الواطم االجتماعي. ي إاف  لس الا  يفاق السياسا  العمومية الموجنة للشباب 

لشثير من الشباب نحو التمل  من ك  ما ل  ع طة بالشق  العام مث  االلتزام اللي يدفم سلوف ا
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الحزبي والمشاركة في تقديا الت ورا  أو الر خ والتوا   مم الفاعلين السياسيين ب ورة 

متواترة وداممة؛ والا في  د كات  ي فت م المشاس  الديمقراطية وي إعفنا. تستحي  الع طة بين 

باب  لس م در   باط طاممة علس المواجنة وال راي المتجدد مم الفاعلين الشق  العام والش

الشباب في  السياسيين وراسمي السياسا  العمومية وفي نفس الوطم تت شس رويدا رويدا  قة

الم سسا  السياسية الم تظبة، والآ ا ييرة تفقد جزل منما من شرعيتنا لدخ الجمنور. الا 

ولعيا   قيقية تشر  اابعاد عن   م القرار والتنمي  االطت ادي  التوج  ومآالت ، ت  ل ينما

وانشماش الفرص النيشلية الم  مة للمشاركة الشبابية. ي تا من تداي  ك  الآ العوام  وتشابشنا 

تشريس لمشاركة  ير متساوية ب  وفي أ يا  كثيرة ت يي  للمشاركة أ  . يسااا ك  الا في 

جديدة من اال تجا  واست باط اطر جديدة للتعبير عن م البنا دفم الشباب  لس يل  أششال 

لوننا في اتجاآ افتشاف ما يعتبرون   قوطا  وانت اراتنا، ويل  مبادرا  ودي اميا  مستحد ة ي حو 

اطت ادية واجتماعية وسياسية، وتساعداا علس نجاح تفاولنا مم القاممين علس الشق  السياسي 

ا ب ية افتشاف جزل من الحقوق والمشاركة في ولم الحلول وأ حاب القرار والتق ير علين

 لإلششاليا  المت وعة التي تظ نا وتلو التي تع ينا. 

 تنامي التراجع والعزوف ثانيا:

ت كد عديد الدراسا  والتقارير ال ادرة عن م سسا  بحثية وعن اي م وم  ما  وط ية ودولية 

ياسية وعزوف  المت امي عن ااسنام فينا والمد علس تراجم الشباب عن المشاركة في الحياة الس

 Programme MENA- OCDE pour la) والجزر اللي يميز مشاركت  في االنتظابا 

gouvernance 2017 ; Programme des Nations Unies pour le 

développement, 2013). 

لسياسية وا وق المدنيةيشم  الا التراجم في المشاركة السياسية يفو  ااسنام في ممارسة الحق 

امة من ي ل االنإمام لأل زاب والم  ما  والجمعيا ، والت ويم والترش ال للم ا   الع

 المجتمم إاياوتقلداا، والمشاركة في الحم   االنتظابية والم تمرا  وال دوا  المع ية ب رح ط

طت ادية االوجتماعية والمشاركة في ا نش ة الت وعية لل الال العام في المجاال  السياسية واال

ا  قراروالبي ية و يراا مما ي   في مجال الشق  العام أو في االن نار الم  ا في   م ال

 .السياسية وممارسة الا الح  ممارسة فعلية

 كمرررا يتقكرررد ارررلا العرررزوف المت رررامي أيإرررا مرررن يررر ل م شررررا  عديررردة ومت وعرررة مرررن أامنرررا

  م سسررررا  الجامعيررررة، وعرررردد االنظراطررررانسرررر  المشرررراركة فرررري انتظابررررا  مجررررالس ال لبررررة بال

م فرررري ا  ررررزاب وفرررري الم  مررررا  ال قابيررررة وفرررري الم  مررررا  الشرررربابية وفرررري م  مررررا  المجتمرررر

عية المرررردني. كمررررا يتقكررررد اررررلا أيإررررا فرررري نسرررر  المشرررراركة فرررري االنتظابررررا  البلديررررة والتشررررري

عررررام  ( كاتجرررراآ2019والرماسررررية  ر ررررا بعررررل ا رطررررام المرتفعررررة بال سرررربة لنررررلآ ا ييرررررة فرررري 

 .لسلوف الشباب السياسي واالنتظابي
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 لس كلو فا  التراجم الشبابي يقيل م اح عديدة  ك يتم نر في  ور مظتلفة من اال تجا  

والرفل والت اار بايت ف الف ة الشبابية المع ية ب . فمن الري   لس المدي ة ومن الجامعة  لس 

العمومية والعم  الحر و س  الج س والف ة المعند ومن المعم  أو الم شقة ال  اعية  لس الوريفة 

العمرية والب الة وا    االجتماعي؛ يثير العزوف السياسي للشباب راانا  مظتلفة وطإايا 

كا  ي و ية ويحي   لس أسباب متشابشة و لس معا  متعددة  ول  يفاطا  الديمقراطية التونسية 

يا  العامة والفردية أع م للديمقراطية التي اكتفم ب    ا  دستورية وطانونية وما ينا الحر

م سسا  ولش نا عجز  في ت ليتنا بمشاس  اطت ادية واجتماعية تحمينا وت م نا امام محاوال  

جيوب المقاومة المت دية ل نتقال الديمقراطي وبالتالي ف    دارة االنتقال نحو تركيز الديمقراطية 

 )من ديمقراطية سياسية  لس ديمقراطية اجتماعيةئ  لا يس م است باط ا ششال الشفيلة بتحويلنا ئ

Norberto Bobbio,2007, p 119)  ن لألفراد ويا ة لق اي عريل من الشباب التمتم ت م 

 الشام  والتام والداما بش   قوطنا.

 في سياقات ورهانات العزوف السياسي للشباب-1

س شررجعة علرررية والقانونيرررة المتت ررلخ مشررراركة الشررباب فررري الحيرراة السياسرررية مررن ا طرررر التشررريع

سرررية   السياكلررو كمررا تترررق ر سررلبا و يجابررا مرررن نرروي الثقافررة السياسرررية السررامدة ومررن سرررلوف ال ظرر

لررس   قابيررة كمررا مررن نرروي أدامنررا ومررن نرروي القرردرا  التعبويررة لأل ررزاب وللم  مررا  المدنيررة وال

كررر   بي. تعتبررررجانرر  جاكبيرررة برامجنرررا وي ابنرررا وطررردرة الزعامرررا  علرررس  شرررد الجمنرررور الشررربا

 .الآ عوام  مباشرة ت بم المشاركة وتقوينا كما تإعفنا

في نفس الوطم ف   العزوف كما المشاركة اما  نتا  اجتماعي وسلوف سياسي و قافي يتق    

ويإعفا  في  طار تحوال  وت يرا  اجتماعية مظتلفة العم  وأيإا في سياطا  تاريظية 

الدولة والم سسا  االجتماعية المظتلفة أدوارا اامة في  واجتماعية وسياسية معي ة تلع  فينا

  م السلوف الشبابي عامة والسياسي م   يا ة. يشمن ي ر ت شي المشاركة السياسية للشباب، 

 ين تواج  الديمقراطية ي ر تش ي مشوناتنا المظتلفة كالحرية والتقدم واارادة الشعبية، أو أ  

وي فلم كليا  ن االيرين ويتحول  لس المبدأ الو يد الم سس لنايستق  أ د الآ المشونا  بلات  ع

عن ك  رطابة، فحي نا تتحول ك  الآ المشونا  ئ  لس مظاطر  قيقية للديمقراطية  الشعبوية، 

. تتق ر المشاركة (TzvetanTodorov,2012, p18)الليبرالية المفرطة، السيانية العابثةئ 

التمتم بالحقوق الفردية والجماعية وطبيعة ال  ام السياسي  بم ايا  الحرية أو االستبداد ودرجة

فاآ والفقر والب الة وواطم العدالة االجتماعية والنشاشة  للدولة  والولم االطت ادي والريال والر 

االجتماعية وطبيعة الب س اللا ية ون ام القيا الحا  ة علس المشاركة  الب سوالتنمي  والتعليا ونوي 

والعاملة والسل ة االجتماعية المانعة أو الس امحة والمتديلة في توييم  ،اح والمبادرةوال قد واالطتر

ا دوار بين االفراد ونوي التربية االجتماعية التي تنيئ  ير الراشدين لتحم  مس وليا  مستقبلية 

؛   بالرجوي  لس  فا  م شودة في الفرد وتشش   ال ور اللا ية والوعي ع د ا فراد وتمثا تنا

كلنا مستويا  متدايلة في الا الشق  ت  م أطرا اجتماعية مشجعة لمشاركة ا فراد ودافعة لنا 

لنا كسلوف وكظيار أو مانعة ومعرطلة لنما  .ت ق  
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 مميزا  ق  مث   الشباب في تونس م ل دولة االستق ل و تس العشرية ا ييرة من القر  المالي

بول الق منمة علس شرعية الدولة وال ظ  الحاكمة وعلسل ستثمار السياسي ن را للعامدا  ال

اية س ننالشعبي للظيارا  السياسية العمومية. لقد راف  الا االستثمار السياسي الرسمي  ت

عموما ومعة الس وا  السبعين انجايا  اجتماعية في مستوخ التش ي  والتعليا والديول  لس الجا

ومية، ر ا ي نفس الوطم لا ت جال الآ السياسا  العملشن ف  .االرتقال االجتماعي لف ا  عديدة

لو كير منا، ل كباد عامنا اان ا  لمشا   الشباب في تلبية الحاجيا  المظتلفة لنلآ الف ة أو لجز

اللية اامة ئ أننا لا تشن متحشمة كفاية في ك  عوام  االدما  السوسيواطت ادي للشباب ر ا لظ

عبقة لل ر  ا والتي با  فشلنائ التشريعية والتق ية الم 

(Jean Hannoyer,2011, p 43) 

رة مرررم بدايرررة تسرررعي ا  القرررر  المالررري اسرررتثمر  السياسرررا  الرسرررمية بشثررررة وب رررورة مسرررتم

ا  فررري ط رررراي الشررررباب عبرررر سياسررررا  الترفيرررر  والريالررررة وااعررر م وااكثررررار مررررن االستشررررار

  المالرررري الوط يررررة  ررررول مولرررروي مشرررراركة الشررررباب. كمررررا شررررند  التسررررعي ا  مررررن القررررر

نشررر ة تراجعررا كبيررررا للحريرررا  السياسرررية فيمرررا مثلرررم الجامعررة أارررا فإرررال اجتمررراعي  الرررن لأل

 .ةالسياسية ال  بية الرافإة لظيارا  الدولة االطت ادية والسياسية واالجتماعي

 تررردال مرررنأمرررا يررر ل العشررررية ا ييررررة، ور رررا ايديررراد م سررروب الحريرررا  الفرديرررة والجماعيرررة اب

  ا  رررررزاب والجمعيرررررا  ومرررررا  رررررا   كلرررررو مرررررن تحررررروال  سياسرررررية ونشرررررقة م رررررا 2011

جرررز عرررن وت ييررررا  تشرررريعية وطانونيرررة تظررر  الحيررراة السياسرررية؛ فرررا  االنتقرررال الرررديمقراطي ع

جم ترسرررريم المشرررراركة الشرررربابية السياسررررية. لقررررد يلقررررم ئالثررررورةئ فرررري تررررونس م ايررررا عامررررا شرررر

النظررررراط الحزبرررري أو ط اعرررا عريإررررا مررررن المررررواط ين علررررس يررروا ال شرررراط السياسرررري عبررررر ا

  .ال شاط الجمعياتي المدني

توخ تعبيررررا عرررن تحرررول ارررام فررري مسررر2011ولقرررد مثلرررم االنتظابرررا  الرماسرررية والتشرررريعية فررري 

 ثيررررا مرررنكالمشررراركة الشرررعبية ويا رررة الشررربابية فررري الشرررق  العرررام واسرررتفاد  الحيررراة السياسرررية 

ت ييررررر أمررررام فر ررررة  قيقررررة لر بررررا  ال ررررا  وت لعرررراتنا وانت رررراراتنا و يمرررراننا  ي  ررررل بررررقننا 

 رررزاب أولررراعنا الحياتيرررة والمعيشرررية. ولقرررد نجحرررم ال ظررر  السياسرررية الجديررردة ال ررراعدة وا 

المتشونرررة  رررديثا فررري جلررر  ط اعرررا  كثيررررة مرررن الجمنرررور وتمشرررن ي ابنرررا مرررن جرررلب ف رررا  

  شرررربابية مظتلفررررة  لررررس االنظررررراط وال شرررراط السياسرررري، برررر  وتمشررررن الشررررباب مررررن تبررررول مراترررر

  يررررة ونجررررال فرررري ترررررأ  طاممررررا  انتظابيرررة والح ررررول علررررس مقاعررررد دايرررر  البرلمرررراطياديرررة  زب

  .مةية العاالجديد. أدي  ك  الا  يوية سياسية ودي اميشية  ير مقلوفة علس الحياة السياس

 ال أنرررر  بعررررد مرررررور عشررررر سرررر وا  علررررس ئالثررررورةئ فرررري تررررونس، ف نرررر  مررررن نترررراما الظيررررارا   

مرررراعي واالطت رررادي، أ  تشونرررم  ررررورة سرررلبية  ررررول السياسرررية المعتمررردة فرررري المجرررالين االجت

السياسرررة وال ظررر  السياسرررية وتراجعرررم ب رررفة ملموسرررة مشررراركة الشرررباب فررري الحيررراة السياسرررية 
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العامرررة. يع ررري ارررلا تراجرررم ف رررة ديم رافيرررة اامرررة عرررن أدال أدوارارررا االجتماعيرررة مرررم مرررا يع يررر  

مظتلفررة وسرررلبية تمرررس مرلررية ومرررا يحملررر  مررن ترررداعيا  مسرررتقبلية -كلررو مرررن  الررة  يرررر سررروية

يا رررة عررردم طررردرة المجتمرررم وم سسرررات  المظتلفرررة علرررس تعب رررة كافرررة مرررواردآ البشررررية وعجرررزآ 

عرررن االسرررتفادة مرررن كافرررة الظبررررا  المتا رررة ويا رررة التررري لررردخ ارررلآ الف رررة كفاعررر  اجتمررراعي 

مررر  ر فررري عمليرررا  الت ييرررر االجتمررراعي واالاتمرررام بقإررراياآ، لررر  طررردرا  علرررس اطترررراح الحلرررول 

 .ا، كما يع ي الا أيإا عجز الشباب عن تحقي  مواط ت  والتمتم بنا كاملةو يا تن

من التداعيا  ا يرخ لعزوف الشباب عن المشاركة أ  ت فرة الحياة السياسية العامة من م سوب 

اام من القدرة علس متابعة القإايا المجتمعية الحارطة وبالتالي تراجم طدرة الم سسا  السياسية 

ياسيين علس يل   جابا  م اسبة لقإايا جوارية. بتراجم المشاركة ي حرم الشباب والفاعلين الس

من تلوئ الثقة في ال فس التي اي شرط أساسي لتحقي  اللا  والو ول للحرية اللاتية الدايلية 

 ,HONNETH Axel ,2002)والتي من دوننا ال يمشن للفرد أ  بعبر عن  اجيات  الظا ةئ 

p 94) 

را  ا  رررزاب وال ظررر  علررررس يلررر  شررررعية  رررول مشررراريعنا ومقتر اتنررررا أيإرررا تتراجرررم طرررد

وعلرررس تقسررريس فعررر  سياسررري يسرررت د علرررس مقبوليرررة عريإرررة. ومرررن ياويرررة تحليررر  أيررررخ فررر   

 الشررررررعية السياسرررررية -فررررري أ لررررر  الحررررراال -تراجررررم الشرررررباب وعزوفررررر  المت رررررامي يسرررررت زفا  

 يرررررة ب سررررر  متسررررراري أولأل رررررزاب وللم سسرررررا  السياسرررررية  رررررين تتراجرررررم المشررررراركة االنتظاب

كفعررر  –تشرررو  ب سررر  لرررعيفة. أكثرررر مرررن ارررلا، تح ررر  ط يعرررة مرررم مجمررر  الحيررراة السياسرررية 

 ة عمومررابرر  ويرر دي كرر  اررلا  لررس نرروي مررن ال فررور الحرراد تجرراآ السياسرر -ي  ررر فرري الشررق  العررام

  .وتجاآ ال ظ  السياسية يا ة

 لشبابفي بعض العوامل الهامة المنتجة لتراجع المشاركة السياسية ل-2

المشررراركة السياسرررية للشرررباب نشررراط وفعررر  وسرررلوف وليسرررم مجررررد اتجررراآ ت  يمررري أو اعتقررراد 

سياسررروي رررررفي ين، لرررللو فنررري ليسرررم بمعرررزل عرررن السرررياطا  العامرررة السياسرررية واالطت رررادية 

والتاريظيررررة للمجتمررررم. فا ولرررراي االطت ررررادية واالجتماعيررررة الترررري يعيشررررنا الشررررباب ترررر  ر فرررري 

ل التشرررر ي  والب الررررة والتعلرررريا والع رررر  نمررررال وشررررش  مشرررراركت  الس ياسررررية. فرررري تررررونس تحررررو 

والجريمررررة والنجرررررة والبي ررررة و يراررررا مررررن القإررررايا الراا ررررة  لررررس معرررررط   طويررررة ع لررررم 

ان رررنار ط ررراي كبيرررر مرررن الشرررباب فررري الحيررراة السياسرررية. كلرررو أننرررا بشرررش  عرررام ولشرررن مباشرررر 

ياسررري وتحرررد بشررردة مرررن ر برررة ت عتبررر كلنرررا عوامررر  تررر  ر ب سررر  مظتلفرررة فررري سرررلوف الشرررباب الس

ف رررا  شررربابية متعرررددة فررري المشررراركة فررري الحيررراة السياسرررية العامرررة. يمشرررن ا  ن إررري   لرررس ارررلآ 

القإرررايا عوامررر  ب يويرررة أيررررخ مثررر  أسرررالي  الت شررر ة االجتماعيرررة التررري تتإرررمن تراكمرررا  فررري 

برررم مجرررال التربيرررة السياسرررية الإرررعيفة و قافرررة الظررروف والرعررر  مرررن ال شررراط السياسررري ومرررا ان 

لرردخ ا فرررراد بفعررر  مررا مارسرررت  الدولرررة تجرراآ التجرررارب الت  يميرررة الحزبيررة الشررربابية مرررن اسرررتبداد 

وطمررم سياسرري وأم رري يرر ل عقررود، مانعررة بررللو مررن تشررو   ر رريد مشرراركة ديمقراطيررة  م رررة. 
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لنرررررلا فالمشررررراركة السياسررررررية للشرررررباب ارررررري أ رررررد أنرررررواي المشرررررراركة المجتمعيرررررة المتإررررررم ة 

را  واتجااررررررا  سياسررررررية نتررررررا  تعرررررراو  م سسررررررا  المجتمررررررم لمعلومررررررا  ويبرررررررا  ومنررررررا

المظتلفررررة، وتررررقتي الدولررررة وا  ررررزاب فرررري مقدمررررة اررررلآ الم سسررررا  تررررق يرا فرررري مرررري د اررررلآ 

  المس ولية االجتماعية المواط ية.

نررررة ل لشررررباب *فرررري مسرررر ولية الدولررررة  يبرررردو اليرررروم والررررحا وجليررررا أ  السياسررررا  العامررررة الموج 

يا ة  ررررق الت فيرررل فررري المجررراال  المع يرررة بنرررا، طرررد فشرررلم فررري والظيرررارا  الم رررا بة لنرررا وطررر

ا  أجوبررررة ناجحررررة وفاعلررررة فيمررررا ينررررا مشرررراك  الشررررباب المت وعررررة.  ولررررا تسررررت م اررررلآ السياسرررر

  أالعموميرررة يلررر  طررراطرة مشرررجعة علرررس انظرررراط الشرررباب فررري الحيررراة السياسرررية ولرررا تسرررت م 

ن اسررررية تلررررو الق يعررررة برررريتتحررررول  لررررس ممارسررررا   الرررر ة لرررر . ي  رررر  المتتبررررم للحيرررراة السي

مو  ئاد عرررالئ الظ ررراب الرسرررمي ااتمامررر  البرررالة بالشرررباب مرررن جنرررة، ودرجرررة االطت ررراي بمإررر

لرررس  ارررلا الظ ررراب وبجررردواآ وفاعليتررر  ع رررد ف رررا  عريإرررة مرررن الشرررباب. تتحرررول ارررلآ الق يعرررة 

فل واال تجررررا  كمررررا أننررررا ت رررر م  ررررواجز نفسررررية وسررررلوكية  ف ي ررررلي االمت رررراي والررررر  محررررر 

ة سرررماكة. لرررا تررر جال الدولرررة فررري  سرررن اسرررت  ل سرررياق االنتقرررال الرررديموتزيرررداا كررر   قراطي مرررر 

 ل رررريا ة مشررررروي عررررام ي ظرررررط فرررري طي اترررر  الشررررباب، وكررررا  أ  ألقررررس اررررلا الفشرررر  المتعررررارا

ق  ر لرررر  السياسررررية علررررس ف ررررا  شرررربابية عديرررردة ومظتلفررررة الم مررررال، ألررررحم ئالسياسررررة والشرررر

 .السياسيئ في كي  طاممة ااتماماتنا الحياتية

*فرررري مسرررر ولية ا  ررررزاب  انتفعررررم ا  ررررزاب فرررري السرررر وا  ا ولررررس لئالثررررورةئ مررررن ييررررا 

رة مررررن الدي اميشيررررة الجديرررردة للحيرررراة السياسررررة  يررررا تشررررا ر عرررردداا وانظرررررط فينررررا أعررررداد كبيرررر

رعا  الشرررباب التونسررري، واعتبرررر ارررلا مشسررربا اجتماعيرررا لنرررا ي سرررس لديمومرررة نشررراطنا. لشرررن سررر

 لعامررردا  وبرررا  جلي ررا عجرررز ا  رررزاب علررس االسرررتثمار الرررد امامررا ت شرررس ارررلا المشسرر  السياسررري 

ل النام. يتجلس الا العجز في  ور عديدة من أامنا ال قاط التالية   ادا التحو 

 لم شورا افي  طل ة االاتمام الحقيقي بمشاك  الشباب عدخ ككراا ك قاط في الو ام  الحزبية أو -

 .االنتظابية

أة المرالشق  الشبابي  وريا في طسا/مشت  ش و  الشباب و لع  االاتمام العملي وايتزال -

 .دو  تق ي  ت  يمي

 .لع  تشريو الشباب الحزبي في أيل القرار وولم االستراتيجيا  وتحديد ا اداف -

  .يةالتعام  مم الشباب كمظزو  ت ويتي واالكتفال بمظاطبت  ع د الم اسبا  االنتظاب -

 بابيي اب باام كي مفردا  عاجزة عن شد  الجمنور الش لع  ا دال التوا لي واستعمال -

 .لما يعتبرآ طإاياآ و اجيات 

بعة لس المتار عالمردودي ة الإعيفة في استعمال التش ولوجيا  الحديثة للتوا   وااع م ما أ    -

 .الحقيقي ة النت ارا  الجمنور الشبابي

 .ف لدي  االن باي االيجابي ياب يعاما   زبية تشد  لينا الجمنور الشبابي وتتر -
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نة لدخ الشباب  ول -   .نالع  أدال ال ظ  السياسية اللي عم   ال ورة السلبية المتشو 

    .استراتيجيات معالجة تراجع مشاركة الشباب في الحياة السياسية ثالثا:

 ر رررررا  طررررررار جميرررررم الفررررراعلين السياسررررريين با اميرررررة البال رررررة لتشرررررريو الشرررررباب فررررري رسرررررا 

زاب العموميررررة ولرررربال االسررررتراتيجيا  المظتلفررررة، ور ررررا محرررراوال  الدولررررة وا  رررر السياسررررا 

  م الررردليجعررر  طإرررايا الشرررباب فررري طلررر  ااتماماتنرررا، فررر   اال تجاجرررا  الشررربابية المتشرررررة كانررر

ل ررررة علرررس أ  الفشررر   رررا   ارررلآ االسرررتراتيجيا  المظتلفرررة فررري مسرررتوخ تحقيررر  أاررردافنا المع

م  لررررس تقلرررري   جررررا عرررردم ااتمررررام الشررررباب بقإررررايا الشررررق  العررررام وتشررررجي ترنررررووالتررري كانررررم 

وفررري  المدنيرررةوالف رررا  الشررربابية المظتلفرررة علرررس االنظرررراط الفعلررري والعملررري فررري الحيررراة السياسرررية 

  رررر لررربال الظيرررارا  والتشرررريعا  الم ممرررة. مرررن أسرررباب فشررر  ارررلآ االسرررتراتيجيا  بق رررم ال

لتررري ي  لرررس بعرررل شرررروط نجررراح مشررراركة الشرررباب واعرررن محتواارررا اننرررا لرررا ت بررر  برررالحجا الشررراف

 :من بي نا ا ساسيا  التالية

أ  مشرررراركة الشررررباب ولررررو أننررررا سياسررررية فرررري بعررررداا الرميسرررري، فرررر   لنررررا عمرررر  اجتمرررراعي *

طررررا  تعرطلنررررا، كا  طررررابم  قررررا -فيبامتيرررراي يحرررروي محركررررا  ت ررررل ينا وموانررررم ت ررررد اا ومعو 

 .طيمي وتاريظي واطت ادي

سررراراا، مرررس  فقرررال الشرررق  السياسررري العرررام بررر  ت رررال فررري انتشررراراا أو انحأننرررا كمشررراركة ال ت*

 .ك  الشق  المجتمعي ونمال الحياة االجتماعية ونوي العي  المشترف

 :نا لس كلو ف   فاعلي ة الآ االستراتيجيا  راي ة جملة من القواعد، التي من أام

ة، ما   المع يال ظوخ ال بقة السياسية أ  تست د  لس  رادة سياسية  قيقي ة لدخ    اي القرار ولد -أ

  .يمش ن من  فاق تب  ينا كشق  عاج  وم ك د لمن مشروي مجتمعي وسياسي

سياسيين ن الأ  تستفيد من  جماي سياسي لدخ ا جنزة الرسمية والم  ما  الحشومية والفاعلي -ب

 .المع يين بالشق  الشبابي، ما ي م  نا لد عدم الت فيل

م ب ورة تشاركي ة بما يع ينا الدي اميشية الق وخ ويأ  ت دار و -  ا لد  م نت  ف ل وت قو 

ع  لة  .البيروطراطي ة الم 

ا من حمينأ  يشارف في  يا تنا وفي متابعة ت فيلاا يبرال لنا سل ة  قيقية في كلو بما ي-ث

 .االعتبارا  السياسوي ة المستثمرة في الربال السياسي

ر الظ و يا  الج رافية والثقافية والعمرانية واالطت ادية وطبيعة أ  تقيل في عين االعتبا- 

الم مال السوسيوديم رافية للشباب وأ  تست د  لس مع يا  علمية م حي  ة ومو وق بنا، ما يمش  نا 

 .من المرونة ا مث  ومن طابلية الت فيل
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 .اعتنبعتنا ومراجأ  ت عب ق لنا الموارد المالية الإرورية لحسن ولعنا وت فيلاا ومتا-ح

 محاور تدّخل االستراتيجيات-1

 اسررررتق ر  الدولررررة طرررروال عقررررود بإرررربال االسررررتراتيجيا  الموجنررررة للشررررباب واسررررتثمر  فينررررا

رة ة الشبيرررسياسررريا أيمرررا اسرررتثمار. مرررم مر لرررة االنتقرررال الرررديمقراطي ور رررا الت ييررررا  السياسررري

  ت باط اسررررتراتيجيافرررر   ال ظرررر  الجديرررردة الحاكمررررة وتلررررو ال رررراعدة  ررررديثا عجررررز  علررررس اسرررر

يرررة م جرررددة بررر  و ننرررا عجرررز   ترررس علرررس ت فيرررل تلرررو التررري ولرررعتنا. عانرررم السياسرررا  العموم

ا يرررر ل مر لررررة االنتقررررال الررررديمقراطي مررررن عجررررز أ ررررحاب القرررررار السياسرررري علررررس أ  ي سرررر دو

لنررررا اسررررتراتيجياتنا الموجنررررة لقإررررايا الشررررباب ويا ررررة مسررررقلة المشرررراركة لرررردعاما تنإررررا داي

 نررررا  الم ررررا بة لمسررررقلة المشرررراركة وتعمرررر  علررررس  نجا نررررا، وارررري با سررررا جملررررة مررررن الراا

    ة راانا  

ا يرررة لب رررس اللالثقرررافي للمشررراركة وكررر  مرررا ينرررا  ا-الرارررا  ا ول ي حيررر   لرررس العمررر  االجتمررراعي  -

 والتربيرررررة والقررررريا فررررري مسرررررتوخ العاملرررررة والمدرسرررررة والفإرررررال الجرررررامعي وبررررراطي الم سسرررررا 

 ام  ارررلآشررر ة والمتديلرررة فررري ب رررال شظ رررية الفررررد. كلرررو أنررر  مرررن ورررراالجتماعيرررة المع يرررة بالت 

 ريرررة الم سسرررا  العمررر  علرررس نشرررر طررريا المشررراركة والمواط رررة والمسررراواة والعررري  المشرررترف و

 .المعتقد والإمير، وتثمي نا وتق يلنا وتشجيم المبادرة وال قد واالطتراح

تر مجتمعرررري ونشرررراط مترررروا الراررررا  الثرررراني علررررس ع طررررة مباشرررررة بالمجررررال السياسرررري ك شرررراط -

. اررلآ ومسررتدام دايرر  ا  ررزاب والم  مررا  المدنيررة وكرر  ت  رريا مرردني ي رر  فرري اررلا االتجرراآ

الفإرررررالا  االجتماعيرررررة تررررر دي دورا وسرررررام يا بررررراريا و يويرررررا فررررري نشرررررر طررررريا المشررررراركة 

ي لررربال السياسررية والمواط رررة وتسرررمال عمليرررا برردعا مشررراركة الشرررباب فعليرررا فرري أيرررل القررررار وفررر

  وفررري تحديرررد ا ارررداف مرررم مرررا يسرررتلزم كلرررو مرررن ولرررم ميشانيزمرررا  واليرررا  تفعيرررالبرررراما 

يير فررة التسرروت فيررل ومتابعررة وتقررويا، كرر  اررلا فرري اتجرراآ جعرر  المشرراركة الشرربابية جررزلا مررن  قا

 .داي  الحزب أو الجمعية أو الت  يا

طا  االطت ادية المانعة للمشاركة أو  - عو  اا الة لنا. ع   الم  الراا  الثالا يتدي  في تقلي  الم 

ساب مستوخ في الا الراا  او التدي   في طإايا التش ي  وبعا المشاريم واالنت اب للح

ني  ا  التشريعية والحوكمة الرشيدة وتعب ة الموارد المالية ا مل يالظاص وتوفير الم  دة مة الم  ن 

ة ا  الظا يجيم االستراتانجاح المبادرا  االطت ادية الشبابية المحلية. يستندف الا التدي  ول

عة كظريجي التعليا العالي العاطلين عن العم  أو الشبا أول و و Neet ـب البالف ا  الشبابية المت و 

لنشاشة ا  االم ق عين عن التعليا، والساعين للنجرة  ير ال  امية، ب ية معالجة جلرية لولعي

 ي أو المع لة ل .والفقر والحرما  وااط ال الحاملة دو  االندما  االجتماع

  النقائ  واالختالالت الهيكلية الُمعّطلة للمشاركة السياسية-2
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م اجتمررررم ال ررررراي السياسرررري وااليررررديولوجي الحرررراد بررررين الفرررراعلين السياسرررريين فرررري تررررونس مرررر

سياسررررررية وفشررررر  البررررررراما االطت رررررادية ولررررررع  القررررردرا  التجديديررررررة - كراارررررا  ج رافيرررررة

 تعرررددة لظلررر  شرررروط فشررر  دعرررا مشررراركة الشررربابلأل رررزاب والم  مرررا  المدنيرررة، كعوامررر  م

  تررر جال أالسياسرررية فررري الشرررق  العرررام. ال يمشرررن للسياسرررا  العموميرررة واسرررتراتيجيا  ا  رررزاب 

جررررد دة فرررري اتجرررراآ جملررررة ا اررررداف  فرررري تظ رررري راانررررا  اررررلآ المشرررراركة  ال متررررس اشررررت لم م 

 :التالية

 حياةفي مظتل  مستويا  الالعم  علس تشجيم مشاركة الشباب في كام  الشق  المجتمعي و -

ا  وفي سياسالسياسية والعملية الديمقراطية وفي اتجاآ التشريو الفعلي والعملي ل  في لبال ال

وج   طرار البراما المظتلفة التي لنا تق ير علس  ياة الجمنور الشبابي ويا ة تلو ال تجاآ نة في ام 

شبابي في المستوخ دة التمثي  السياسي الومسان   ول  علس أكبر طدر من اللاتية وتمت ع  بنا عملي ا

لاتي ا الالمحلي والجنوي والوط ي واالعتراف العمي  والتام بحقنا في المشاركة وفي الت    

  .والمستق 

ارسرررررا  اان رررررا  الفعلررررري لمظتلررررر  التيرررررارا  السياسرررررية الشررررربابية ولرررررألكواق الف يرررررة وللمم -

 الظ و رررريا  فررررري مظتلرررر  البرررررراما الثقافيررررة ولمظتلرررر  المنرررررارا  الشرررربابية و دمرررررا  اررررلآ

 .الم ا بة ل ستراتيجيا  المإبوطة يا ة في التعليا والتش ي  والمنن الثقافية

 لمشررراركةدعرررا برررراما عمررر  وت شررريال فررري مجرررال التربيرررة السياسرررية المدنيرررة تنررردف  لرررس تعل رررا ا -

  والتشبم بروح الممارسا  الديمقراطية م ل المرا   ا ولس للتعل ا والتمدر .

ا  لرررربال ودعررررا ا شررررشال التجديديررررة والبديلررررة فرررري ط رررراي التش ولوجيررررا  الرطميررررة وفإررررال -

سررراامة فررري دعرررا الممارسرررا  الشررربابية الديمقراطيرررة والتمتررر ي م اليرررومالتوا ررر  االجتمررراعي الم 

  بالحرية كمجال  ياة لألفراد.

تجرررراآ دعررررا أشررررشال الت شرررريال الثقررررافي والشرررربابي وأنررررواي الوسرررراطة الف يررررة الترررري ت رررر  فرررري ا -

نشرررر ة أتثمررررين المبررررادرة واالطتررررراح ع ررررد ا طفررررال وال اشرررر ة والشررررباب واسررررت  ل مررررا ت رررر ع  

ة المدنيرررر الوسرررراطة االجتماعيررررة والثقافيررررة مررررن روابررررال بررررين ا فررررراد لتجررررلير المعرفررررة بررررالحقوق

 .واالجتماعية للشباب

تشررررو  تحتررررا  االسررررتراتيجيا ، العموميررررة أو اسررررتراتيجيا  ا  ررررزاب، الموجنررررة للشررررباب أ  

تشررراركية وليسرررم ل سرررتن ف السياسررري أو االنتظرررابي، و نمرررا تتوجررر  فعليرررا  لرررس الشرررباب ومرررن 

أجلررررر . تسرررررعس الدولرررررة ومظتلررررر  الفررررراعلين السياسررررريين واالجتمررررراعيين  لرررررس المحاف رررررة علرررررس 

الدي اميشيرررررة التشررررراركية واسرررررتدامتنا فررررري مراكرررررز  ررررر م القررررررار، وكلرررررو بتقسررررريس ئأطرررررر ئ 

الم دمجررررة لجميررررم ا نشرررر ة السياسررررية، مررررم مراعرررراة مقاربررررة  للتظ رررريال التشرررراركي والبرمجررررة

أفقيرررة تسرررعس  لرررس  رسرررال مرتشرررزا  و قافرررة االنظرررراط السياسررري للشرررباب فررري الشرررق  العرررام. كمرررا 

تنرررردف  لررررس رفررررم تمثيليترررر  فرررري المجررررالس الم تظبررررة لتشررررجيم ال بقررررة السياسررررية علررررس التجرررردد 



 في عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية في تونس                أ.عادل العياري

 42      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

  الدوليرررة و  ررررال التشرررريعا  الحا  رررة واالسرررتعانة برررالموا ي 2011واالسرررتفادة مرررن ييرررا مرررا بعرررد 

  .علس تشريو الشباب وتفعي  أدوارآ

 لعموميررررةتفيرررردنا التجررررارب المقارنررررة بررررين المشرررراريم السياسررررية الموجنررررة للشررررباب والسياسررررا  ا

ن طررررور المرافقررررة لنررررا، أ  المشرررراركة الشرررربابية السياسررررية ال اجحررررة ارررري تلررررو الترررري انتقلررررم مرررر

د مرررن اتيجيا  ن ف رررل   قيقرررة علرررس أرا الواطرررم وتسرررتفيالم لررر  السياسررري  لرررس برررراما واسرررتر

ا  المراجعررررا  المسررررتمرة ب يررررة تجديررررد أشررررشالنا وتمشي نررررا مررررن تجرررراوي مررررا تواجنرررر  مررررن عقبرررر

مسرررررتجدة. ي مشرررررن للسياسرررررا  العموميرررررة الموجنرررررة لمشررررراركة الشرررررباب السياسرررررية فررررري ترررررونس 

تنا راجررررم مشتسررررباون يراتنرررا مررررن السياسررررا  الحزبيررررة وي ررررال العمررر  للم  مررررا  المدنيررررة أ  ت

كلرررو  ونقام رررنا فررري اتجررراآ يلررر  دي اميشيرررة جديررردة تررر من ديمومرررة ارررلآ المشررراركة؛ ولشرررن طبررر 

  فررري اتجررراآ  ع رررال نفرررس جديرررد لنرررلآ المشررراركة التررري تراجعرررم كثيررررا والمقت ررررة فررري أ لررر

 ا  يا  علس المشاركة في االنتظابا  أو التسجي  في طامما  ال ايبين 

 (Mission de l’observation électorale de l’union européenne, 2019, 

p23) اجيررا  مشرراركة الشررباب السياسررية فرري تررونس أ  تسررتقنس بجملررة  نعتقررد أنرر  مررن أوكررد 

 من اآلليا  الت فيلية والتي نرخ من بين أامنا االليا  ا ربم التالية  

ي الشرررباب التوجررر ايشليرررة ت مش رررن الشرررباب مرررن مررردي  سياسررري يثب رررم كاتي رررة -* أوال  ليرررة سياسرررية

  فررري المشررراركة فررري ولرررم الظ رررال ومتابعرررة ت فيرررلاا. ي مش رررن  ارررلا التمشررري مرررن ر رررد مشرررش 

المشررررراركة السياسرررررية للشرررررباب ومرررررواطن الظلررررر  فينرررررا وأسررررربابنا ويإرررررم اسرررررتراتيجية عمررررر  

لررررة فرررري الشررررق  الشرررربابي يجرررر  أ  ن   مش ررررن لإل رررر ح. وأمررررام تعرررردد النياكرررر  العموميررررة المتدي 

لرررنا.السياسررري والقرررانوني الم مرررا لشررري ي سررر  مرررم ارررلآ النياكررر  وال ي الشرررباب مرررن ااطرررار  عو 

يرررررة بنشرررررلا طريقرررررة، يح رررررس نشررررراط الشرررررباب السياسررررري بالفاعليرررررة السياسرررررية والمرونرررررة النيشل

لم  مررررة واالسررررتق لية القانونيررررة والماليررررة ولشررررن فرررري نفررررس الوطررررم يظإررررم للقرررروانين العامررررة ا

 مرررا يإرررمنتحترررا  اررري نفسرررنا  لرررس مراجعرررة داممرررة ب لألنشررر ة الحزبيرررة والمدنيرررة. ارررلآ القررروانين

 ررررد عررردم تعارلرررنا مررررم الحريرررا  السياسررررية ويجعلنرررا أ ررررد المحركرررا  الم ليررررة للمشررراركة وأ

مررررن  م رررادر التجديرررد فررري اتجررراآ الق رررم مرررم الثقافرررة البيروطراطيرررة وتحمررري مشررراركة الشرررباب

 .مظاطر االستثمار السياسوي

 يرررا  اث ب ررو وط رري معلومرراتي يحرروي كافررة المع انيررا  ليررة ر ررد ومتابعررة تنرردف  لررس   ررد *

ال  رررو ب رسررراا  رررامية الدطيقرررة والم حي  رررة فررري كافرررة المجررراال  التررري تظررر  الشرررباب. ينرررتا  الب

طاعررررردة بيانرررررا  وبتشرررررظي   اجيرررررا  الشرررررباب بشرررررش  تف ررررريلي و نجررررراي دراسرررررا  وبحررررروث 

ا تثماراار السررررميدانيررررة تنررررتا بمجمرررر  القإررررايا الشرررربابية مو رررروق بمع ياتنررررا وتحيي نررررا باسررررتمر

اعلين فرررري رسررررا سياسررررا  الشررررباب. ي شررررر الب ررررو كافررررة  نجاياترررر  البحثيررررة ويمررررد بنررررا كافررررة الفرررر

   .السياسيين ويفيداا بمظرجا  أعمال 
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بررررراما   الثررررا  ليررررة معرفيررررة ادرا  القإررررايا الشرررربابية ويا ررررة م نررررا السياسررررية فرررري مظتلرررر  *

يا ولوجسرررت م البرررا ثين الشررربا  ماليررراالتعلررريا واالنفتررراح علينرررا كمحررراور للبحرررا العلمررري وتشرررجي

بررروي ال الترعلررس المواكبرررة العلميرررة لنرررلآ القإررايا. يقرررم الت سررري  مرررم مظتلرر  الفررراعلين فررري المجررر

ا ل ررررق ا الرررداموالتعليمررري العتمررراد البيررردا وجيا الحركيرررة فررري تعلررريا اليرررافعين وال اشررر ة والتقررروي

ا  االطتررررراح ورو رررر  الترررردريس فرررري اتجرررراآ ب ررررال شظ ررررية م فتحررررة ومتسررررامحة، تمتلررررو طرررردر

  .ومتمش ة من تق يا  ال قد والمشاركة

 ن طررردرا مررر* رابعرررا وأييررررا أليرررة تمويليرررة تنرررتا بتعب رررة المررروارد ال يمرررة لتمشرررين المشررراركة 

ب رررئ مرررن أ  ت ع ت فيليررة ميدانيرررة ت تقررر  بنرررا مررن الظ رررة  لرررس اانجررراي الفعلررري. يمشررن لنرررلآ المررروارد

وريرررة ا  المرة المبرررالة الماليرررة المتقتيرررة مرررن المظالفررراالنتفررراي ب سررربة معي رررة ومقبولرررة مرررن جملررر

ب الإررررري بي ومظتلرررر  الراانررررا  الريالررررية ومررررن المظالفررررا  البي يررررة ومررررن مظالفررررا  التنررررر 

ي ومررررن بيررررم المحجررررويا  الديوانيررررة ومررررن مظتلرررر  النبررررا  والع ايررررا وأشررررشال الرررردعا المررررال

لوسرررراطة االف يررررة وأنشرررر ة القانونيررررة. تررررلا  التمرررروي     ررررري ا اسرررر اد ا نشرررر ة الثقافيررررة و

 والمرافقررررررة ومظتلرررررر  المبررررررادرا  المدنيررررررة الشرررررربابية، فرررررري ا  يررررررال والمرررررردار  والفإررررررال

لرررة فررري  طرررار مشرررار اب كة الشررربالجرررامعي. يمشرررن أ  ت تفرررم المشررراريم السياسرررية والمدنيرررة الم  ز 

فرررري الشررررق  العررررام مررررن طرررروانين يا ررررة ت عفينررررا مررررن جملررررة الظإرررروي  لررررس ال  ررررام الإررررريبي 

مرررا م لقرررة بي المعتررراد. فررري نفرررس الوطرررم، تظإرررم ارررلآ ا نشررر ة الماليرررة  لرررس الشرررفافية الالتقليرررد

ك ررا م  رر  لحوكمررة ماليررة ومثرراال يق ررم مررم الفسرراد وسررول الت رررف و يرامرر ا مررن يجعلنررا ر 

 معوطا  الممارسة الديمقراطية.

لشباب ليسم الآ اآلليا   اية في  د كاتنا  نما اي ييار تق ي يسااا في تق ي  مشاركة ا

ودعمنا بقسس داممة. فلقد عانم المشاركة الشبابية من كوننا رلم  بيسة شعار سياسي ودعوة 

 ادطة  ير م  ف لة و ير مفع لة. استثمر  الدولة في مسقلة مشاركة الشباب طيلة أكثر من ستة 

تم ال ظ  السياسية فر ة االنتقال الديمقراطي لتق ي  الآ المشاركة الشبابية نناميا  عقود، وفو 

 Guide deكق د أركا   دارة الشق  العام، ولا ت جال في ئ  يا ة عقبا  انظراط الشبابئ   

bonne pratique, Janvier 2013, p 6. لا تست م ا  زاب والم  ما  وال ظ  من تقمين )

دخ ، تق م نناميا مم العقلية السامدة لانتقال المشاركة من م ل  سياسي  لس ممارسة سياسية يومية

( والتي ,OECD, 2016ا  زاب التي '' ئال تقيل باالعتبار وجنا  ن ر الشباب ومواطفنا''  

فت م  قة الشباب في ال ظ  السياسية وجعلم من م الحة الشباب مم الفع  السياسي امتحانا  عبا 

  وعسيرا، واللي علس الدولة وا  زاب السياسية والم  ما  المدنية أ  تجتايآ ب جاح. ويت ل

 الا مراجعا  عميقة للمإمو  واالستراتيجيا  وي ال العم  وي اب التوا  .

 رابعا: المشاركة الغير مكتملة والعزوف يطمسان االعتراف ويجهضانه

تق ر  المشاركة بتداعيا  ال راي اايديولوجي الحاد بين الفاعلين السياسيين، وبالعودة القوية  

كة من مشاس  اطت ادية تإمن لنا الديمومة،  ك مثلم للظ اب الشعبوي. كما لا تستفد المشار
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ب الة أ حاب الشنادا  الجامعية وتفاطا الفقر والنشاشة في أوساط الشباب،     وطود النتشار 

العزوف ونموآ. فتراجم المشاركة او تراجم لمورد أساسي ي  م المواط ة وي سس لنا. ت كد 

لوجية علس ايت ف توجناتنا المعرفية ا دبيا  السياسية والسوسيوكثير من ع اوين 

 Magnette ,2001. /Neveu,2007. /Percheron,2003. /Perrineau,2003. علس )

أامية الع طة العإوية بين المشاركة والمواط ة  لس  د أ بحم الآ الع طة من المسلما . لشن 

اف االجتماعي بنا، والا علي ا االنتباآ أيإا أ  من   ار تراجم مشاركة الشباب ما يظدش االعتر

في  د كات  تقكيد علس عم  ا يمة االجتماعية والسياسية التي تعيشنا تونس. تعاني المشاركة 

السياسية للشباب من عقبا  جوارية تمس ئالمستوخ الإعي  للمعارف السياسية، التربية المدنية 

 (Rousselle p9الفاشلة واا سا  بعدم الفاعليةئ 

كفيررر  بولرررم  رررد لل رررراعا  االجتماعيرررة القاممرررة علرررس ئ االعترررراف كونررر  فررر كا مرررا اعتبرنرررا

السررري رة والنيم رررة وال لرررا االجرررـتماعي. ومرررن  مرررة يسرررت يم ا فرررراد تحقيررر  كواتنرررا. فنرررلا مرررا 

.( تررررررتبال مسرررررقلة 1273، ص 1996يرررررتا لرررررمن الع طرررررا  االجتماعيرررررة التلاوتيرررررةئ اونيا،

نيرررة ت  رررل ي الشرررعور بالقررردرة علرررس الترررق ير بممارسرررة أنشررر ة مد -فررري جرررزل م نرررا–تحقيررر  الرررلا  

والمسررراامة فررري ا دسرررة الشرررق  العرررام بمسرررتويات  المظتلفرررة. تسرررمال المشررراركة السياسرررية بررر  رال 

عمليرررة الترررلاو  وب ررررال ع طرررة بررررين الشرررباب المشرررارف وجررررزل مرررن الفرررراعلين السياسررريين عبررررر 

. يتحقرررررر  التفاعرررررر  مررررررم المقتر ررررررا  وتقررررررديا الت ررررررورا  وممارسررررررة االيتيررررررارا  الحرررررررة

االعترررراف عبرررر أشرررشال مظتلفرررة م نرررا االعترررراف فررري القرررانو ئ الرررلي يإرررمن لألفرررراد  رررريتنا 

(. يإرررمن ارررلا الشرررش  مرررن االعترررراف تسررراوي 11، ص2012واسرررتق لنا الرررلاتيئ  اونيرررا، 

شررراعا ولررريس  شررررا  فررررص المسررراامة والتفاعررر  مرررم الشرررق  العرررام،  يرررا ي ررربال كلرررو أمررررا م 

يررة اجتماعيررة أو  يراررا. لشررن واطررم الحررال فرري تررونس، يفيررد بررق  علررس ف ررة معي ررة تفرلررنا تراتب

مسرررقلة تررردبير الشرررق  العرررام اليالرررم  شررررا علرررس نظررر  سياسرررية ومدنيرررة تحتشرررر  ليرررا  ووسرررام  

وطرامررررر  المسرررررراامة والترررررق ير دو   دمررررررا  الشرررررباب بالقرررررردر الرررررلي تت لبرررررر  عمليرررررة ت ليررررررة 

تحقرر  االعترررراف والتواجررد علرررس  المشرراركة. ت ررر دي اررلآ الولرررعية بالشررباب  لرررس الشررعور بعررردم

ارررام  الحيررراة السياسرررية، وم نرررا، ي سرررح  كلرررو علرررس كامررر  الحيررراة االجتماعيرررة واالطت رررادية 

 يرررا يشرررعر الشرررباب بعزلرررة عرررن عمليرررة  ررر اعة القررررارا  وتقرررديا الت رررورا  والرررر خ. بنرررلا 

يرررة ال الشرررش ، تت رررامس الق يعرررة مرررم الشرررق  العرررام، وت ررربال مسرررقلة المسررراامة بمثابرررة عمليرررة عبث

يمشررررن لنررررا مررررن وجنررررة ن ررررر الشررررباب أ  ت عب ررررر ب رررردق عررررن م البرررر  أو ت ررررورات  لمسررررام  

السياسررررة و يراررررا. يتجرررراوي تررررق ير  يرررراب االعتررررراف علررررس الشررررباب لي سررررح  علررررس كامررررر  

المجتمرررم،  يرررا ي  رررل ي كلرررو انعرررزال ف رررة اامرررة ومررر  رة مرررن المجتمرررم وأ يانرررا المررررور نحرررو 

مرررن يرررار  ا طرررر الموجرررودة،  يرررا تفقرررد ا  رررزاب البحرررا علرررس أشرررشال جديررردة مرررن التررر  ا 

السياسررية وم  مررا  المجتمررم المرردني ط رردرا  كررا  مررن الممشررن االسررتفادة م نررا مررن يرر ل  ليررة 

المشررراركة وااسرررنام فررري الشرررق  العرررام. ارررلا الجرررزل العرررايف عرررن المشررراركة، يظلررر  جملرررة مرررن 

ترررواي  السياسررري مرررن يررر ل اطت رررار عمليرررة المسررراامة فررري الشرررق  العرررام علرررس ف رررا  معي رررة  ال  

دو  وجررررود ف ررررة الشررررباب أو جررررزل كبيررررر م رررر . يرررر دي كرررر  كلررررو  لررررس تإررررظيا البا ولوجيررررا  
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االجتماعيررررة وكوبررررا   لقررررة مررررن  لقررررا  الممارسررررة الديمقراطيررررة المتمثلررررة فرررري المواط ررررة الترررري 

 تت لخ في سعينا الداما ل كتمال من تحق  االعتراف أو انسداد  فاط .

كة بش  ما ت ثيرآ من راانا  ليسم ادفا متعاليا م عزال في  د كات ، ب  اي نشير  لس أ  المشار

ركن من أركا  المواط ة كحالة واطعية وممارسة ي فترا أ  يعيشنا الشباب. الآ المواط ة 

تستحي  م قو ة ومشواة مالا تشن م حوبة كلي ا باالعتراف كواطم اجتماعي يعيش  ا فراد في 

أركا  الحياة السياسية، والا في  د كات  ا دخ التحديا  أمام الديمقراطية   ياتنا اليومية وفي ك 

ال يزال لدينا عم  كثير في الا الميدا  لمقاومة ك  أششال م ادرة ارال المواط ينئ » التي 

(Pierre Rosanvallon , Le bon gouvernement, p383 )  لس كلو ف   االعتراف  .

تظول  الف ا  االجتماعية، ومعتركا يواجن  الشباب  ارا وراا ي   مجاال ل راي تاريظي مستم

واليزال. ي   االعتراف ادفا لا يشتم  تحقيق  لدخ الشباب في تونس، وي   راين تحق  

اال تقار  لد تجربة المواط ة وتق   المشاركة السياسية ك  دخ مظرجا  ممش ة ل راي يومي

شو البشر فيما يظ  اويتنا، بمث  ما تند د ا مراا  ااكالل واااانة االجتماعية تند د من دو 

 (Honneth,2019, p 166وجوداا الماديئ'  

ال يمشررررن أ  تحقرررر  المشرررراركة السياسررررية  اياتنررررا فرررري  يرررراب مسرررراامة  قيقيررررة لف ررررة خاتمصصصصة: 

الشرررررباب فررررري  دارة الشرررررق  العرررررام. فالمشررررراركة تررررررتبال عإرررررويا بقررررريا المواط رررررة وبراانرررررا  

ة الترررري اليالررررم ت مث ررر  تحررررديا اامررررا وم رررريريا فررري ع طررررة بمسررررار ب ررررال الممارسرررة الديمقراطيرررر

الم سسرررررررا  السياسرررررررية وتحقيررررررر  راانرررررررا  االنتقرررررررال الرررررررديمقراطي وتحقيررررررر  الديمقراطيرررررررة 

وتق رررريلنا كقيمررررة  قافيررررة تحرررررف سررررلوكا  االفررررراد وييرررراراتنا.  يررررر أ  تجررررلير المشرررراركة 

ملررررررة مررررررن المراجعررررررا  الترررررري تظرررررر  ايم ررررررة  الدولررررررة فرررررري لرررررربال السياسررررررية، يت لرررررر  ج 

االسررررتراتيجيا  الموجنررررة للشررررباب، وكررررللو طرررردرا  ا  ررررزاب السياسررررية وم  مررررا  المجتمررررم 

المررردني فررري الجانررر  المت ررر  ب رامررر  التوا ررر  والتعب رررة وعمليرررة توريررر  القررردرا  البشررررية 

والتش ولوجيرررررة الحديثرررررة التررررري أ ررررربحم ت مثررررر  رك رررررا أساسررررريا فررررري عمليرررررة ب رررررال ا  رررررزاب 

وفررري المحاف رررة علرررس ديمومتنرررا. كمرررا تت لررر  عمليرررة تق ررري  المشررراركة والم  مرررا  المدنيرررة 

وت رررليتنا، االشرررت ال علرررس تقرررديا ت رررورا  عمليرررة لتمشرررين الشرررباب مرررن المسررراامة فررري عمليرررة 

 ررر م القررررار وتقرررديا الرررر خ والت رررورا  كا  الع طرررة بالشرررق  العرررام.  لرررس كلرررو فررر   الحرررزب 

اعيرررة تقررروم برررقدوار الوسررراطة فررري نشرررر السياسررري وم  مرررا  المجتمرررم المررردني، فإرررالا  اجتم

ب اليررررومي علينررررا كممارسررررة للمواط ررررة  المشرررراركة كقيمررررة  قافيررررة وت سررررااا فرررري عمليررررة الترررردر 

وتشرررربام بنررررا ودفررررم نحررررو تقلرررري  العررررزوف وتشسررررير  لقررررة  يرررراب االعتررررراف بالشررررباب. مررررن 

تاجيرررة العاملرررة  لرررس المدرسرررة ومرررن الم  مرررة المدنيرررة  لرررس الحرررزب السياسررري، ومرررن الم سسرررة اان

الظا ررررة  لررررس مثيلتنررررا العموميررررة، ومررررن اادارة  لررررس الجامعررررة، تت ررررلخ المشرررراركة السياسررررية 

للشرررباب أو ت محررري وتتراجررررم، مرررن تجررررلر أو  يررراب الديمقراطيررررة كثقافرررة  يرررراة ونمرررال عرررري ؛ 

وفررري كلترررا الحرررالتين لرررن تشرررو  المشررراركة السياسرررية  ي  رررل  ال  ترجمانرررا لمرررا  ررر ع  ا فرررراد فررري 

 اعي والسياسي ل وي  ياتنا االجتماعية المشتركة.تاريظنا االجتم
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 المغرب(-المشاريع الحضرية الكبرى كنموذج للتخطيط والتنمية الحضرية )حالة طنجة

 المغرب -جامعة الحسن الثاني، طارق بولشيوخد. 

 

ن هدف ميالسياسة الحضرية بالمغرب منذ أوائل الثمانينيات بنهج نيوليبرالي،  ترتبط ملخص:

دن الم السوق والخوصصة إلى جعل خالل ريادة األعمال في المشاريع الحضرية الكبرى وتحرير

ا ر نموذج  إلطاتشكل مدينة طنجة في هذا ا المغربية أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.

ا إلعادة الهيكلة الحضرية التي اعتمدها المغرب منذ تبنيه لبرنامج التقويم ة يكلي لسناله واضح 

يمنة سم بهسيكي للحكامة الحضرية، المت(، حيث تم االنتقال تدريجي ا من النموذج الكال1983)

مان الدولة وإداراتها المركزية، إلى مقاربة مختلفة تقوم على إنشاء مؤسسات مخصصة لض

علق ة تتتخطيط وإدارة هذه المشاريع، التي سرعان ما أصبحت تمثل اليوم محور تساؤالت عديد

 . تتناولرابيجها ضمن مجالها التبتنسيق عمل ومشاركة الفاعلين المحليين، وبالتزام الدولة بدم

فهم ب( كنموذج يسمح TTCهذه الورقة البحثية تحليال  لوضعية مشروع "طنجة سيتي سنتر" )

حضرية ع المنطق إعادة الهيكلة الحضرية في طنجة، من خالل تحديد الهياكل التنفيذية للمشاري

وتخطيط  دارةإدة المعتمدة في الكبرىوتحليل أدوار الفاعلين ومسؤولياتهم، وكذا المعايير الجدي

 المجال الحضري. 

ضرية، الح المشاريع الحضرية الكبرى، الحكامة الحضرية، التخطيط والتنمية كلمات مفتاحية:ال

 التفاوتات االجتماعية والمجالية.

MEGA URBAN PROJECTS AS A MODEL FOR PLANNING AND 

URBAN DEVELOPMENT )THE CASE OF TANGIER, 

MOROCCO( 

Dr. Tarik Boulachioukh 

Abstract :Since the early 1980s, urban policies in Moroccohave been 

associated with a neoliberal approach that aims through Entrepreneurial 

urban governance, market liberalization and privatization to make 

Moroccan cities more competitive on the global market. In this context, 

the city of Tangier is a clear model of the urban restructuring, where a 

gradual transition from the classic model of urban governance, 

characterized by the dominance of the state and its central 
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administrations, to a different approach based on the establishment of ad 

hoc institutions to ensure planning and management These projects, 

which quickly became today the focus of many questions related to the 

coordination of the work and participation of local actors, and the state's 

commitment to its territorial integrity. The analysis is based on the case 

study of the Tangier City Center (TTC) project, which will allow to 

understand the logic of urban restructuring in Tangier, and to define the 

operational structures of these projects through an analysis of the roles 

and responsibilitiesof actors, as well as the new standards adopted in 

urban management and planning. 

Key words:Major urban projects, urban governance, urban planning and 

development, social and spatial disparities. 

 مقدمة: .1

 

ز هيل مراكة تأترتبط المشاريع الحضرية الكبرى اليوم بعمليات التجديد الحضري الهادفة إلى إعاد

مدن. ن الالتجمعات الحضرية وتزويدها بتجهيزات فاخرة تمكنها من تحسين موقعها التنافسي بي

ي، يط الحضرلتخطلتمثل هذه المشاريع، باعتبارها بنيات مبتكرة ألقلمة التدفقات العالمية، أسلوبا 

.تندرج هذه (Moulaert, f. et al, 2003ووسيلة لتثبيت الرساميل األجنبية في المدن العالمية )

، حيث يتم ( بـ "الدائرة الثانية لرأس المال"Harvey, D, 1989bالعملية في إطار ما يسميه )

ى لقائم علاار االستثم توظيف الفائض الرأسمالي في البيئة المبنية. كما يصطلح على هذا النوع من

ا بإنتاج المجال ن تتخذ عدة . يمكن لهذه المشاريع أ(Lefebvre, H, 1991)البيئة المبنية أيض 

طار قة )في إلعتيأشكال كتهيئة المناطقالساحلية، والتطوير العقاري لمراكز المدن، وتأهيل المدن ا

ة، لسرعة )القطار الفائق اعمليات التحسين الحضري(، وإنشاء وسائل النقل الحضرية الحديث

حضري ترفيه الن الالترامواي، التلفريك.. إلخ(، ولكنها غالب ا ما تستند إلى برنامج مختلط يمزج بي

 والسياحة والمشاريع الخاصة بتعبئة واستغالل العقارات التجارية والخدمية.  

معقدة تتعلق  في الواقع، تواجه نظرية ومنهجية الحكامة الحضرية للمشاريع الكبرى قضية

بالسياق السياسي واالقتصادي العام للتخطيط، وآليات الحكامة واالستثمار والقوانين ذات الصلة. 

منذ عقدي السبعينيات والثمانينيات، جاء التحول االقتصاديالجديد للمدن الكبرى في سياق "ما بعد 

وتأثير العولمة،  مبدأ تقسيم العرض والطلب، ومرونة اإلنتاج والعمل، فوردي"، يقوم على

هذا اإلطار،  في (Donaire, J, 1998).واالستخدام الهائل للتقنيات الجديدة على مستوى العالم

أصبحت المشاريع الحضرية الكبرى تمثل اليوم شكال  أساسيا من أشكال العولمة والنيوليبرالية، 

ا من جهود الحكومات المحلية  الحضرية في ظل لتعزيز الوضع التنافسي القتصاداتها وجزء 
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يعكس السياق  (.Swyngedouw et al, 2002التغير المتسارع لظروف التنافسية العالمية )

بعض الجوانب السوسيومجالية الهامة  -منطق التنمية والقدرة التنافسية-السببي لهذه المشاريع 

ثير الكبير التي ترتبط أو تنتج عن السياسات الحضرية النيوليبرالية، حيث بات من الواضح التأ

لمنافسة غير المقيدة بين المدن على ممارسات الفاعلين الحضريين، حيث يتم صرف االنتباه عن ل

توفير الخدمات األساسية للساكنة المحلية، واالتجاه بدال  من ذلك نحو عمليات المضاربة في 

عكاسات تتمثل االن(. Harvey, D, 1989bمخططات التنمية الحضرية لفائدة النخب الحضرية )

ارتفاع أسعار السكن، وظهور أماكن ومرافق االستهالك الموجهة للفئات  األساسية لهذا التوجه في

الميسورة )المتاجر والتجهيزات الترفيهية الفاخرة(، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العيش، 

ي الهامشية، بل ويدفع غالب ا الطبقات المتوسطة إلى مغادرة مراكز المدن لالستقرار في الضواح

إلعادة توطين األحياء الفقيرة في وقد يؤدي ذلك في بعض األحيان إلى انتهاج سياسة قسرية 

 الهوامش الحضرية، أو حتى أبعد من ذلك في مدن أخرى تابعة.

قليمي ير اإلتتعلق بالتأث ناجعةفي هذا اإلطار، تقدم المشاريع الحضرية الكبرى مجاالت بحثية 

توجيه  إعادةأن تحدثه على بيئتها المباشرة وعلى المدينة )تطوير األراضي، والذي من المتوقع 

لتي االصورة غير المستغلة(، وكذا التوسع الحضري، وتأهيل المساحات المركزية واألراضي 

تثمارات ت استعكسها في سياق التحول إلى مدينة عالمية من خالل تبنيها لمشاريع استراتيجية ذا

حياء ج األسبب ارتباطها بالعديد من القضايا االجتماعية الرئيسية: كإدماضخمة؛ ولكن أيضا ب

 ية دراسةأهم الفقيرة، والتجديد الحضري وعملية إعادة التأهيل، وما إلى ذلك، األمر الذي يبرر

 هياكلها المؤسسية وكشف تأثيرها الواضح في أنظمة إدارة المدينة.

 إشكالية البحث: .2

لقاء الل إمساءلة المشاريع الحضرية الكبرى وأنماط إدارتها، من خترتكز إشكالية البحث على 

ه. من ة هذالضوء على المؤسسات التي يتم إنشاؤها لالستجابة لخيارات التخطيط الحضري الجديد

ذه هعن  أجل تحديد اآلليات، وبأي منطق، ووفق ا ألي نظام إداري تشتغل المؤسسات المسؤولة

تخطيط ي الفبكة الفاعلين في هذه المشاريع بتحديد أدوات العمل المشاريع، ستسمح لنا دراسة ش

" الحضري اليوم في المغرب. يرتكز التحليل على دراسة حالة مشروع "مركز مدينة طنجة

(TTCمما سيسمح بفهم آليات إعادة الهيكلة الحضرية في طنجة، ودراسة الهياكل ا ،)ذه يذية لهلتنف

ارة دة في إدمعتمفاعلين ومسؤولياتهم، وكذا المعايير الجديدة الالمشاريع من خالل إبراز أدوار ال

يد، وتخطيط المجال الحضري. يتميز نهج "المشروع" بشكل خاص بطابعه غير المتكرر والفر

لجهات امن  مما يجعل تطوير كل مشروع يتم وفق ا لطبيعة االستثمار والتحديات الخاصة بالعديد

 الفاعلة المعنية.

منهجي، يرتكز البحث على تحليل الخلفية السياسية واأليديولوجية للمشاريع على المستوى ال

من خالل -الحضرية الكبرى باعتبارها نموذجا  للتخطيط والتنمية الحضرية واإلقليمية بالمغرب، 

دراسة حالة مدينة طنجة ومحيطها. من خالل التحليل، قمنا باعتماد مقاربة سياقية مالئمة، مع 

عناصر المنهجية للتخطيط الحضري، وتحليل نظام الحكامة في المشاريع التركيز على ال
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الحضرية الكبرى. وفقا  لذلك، تستند دراسة حالة المشاريع الحضرية الكبرى في طنجة على 

بعدين أساسيين. يشمل البعد األول عملية إنتاج المجال الحضري من قبل الجهات الفاعلة المختلفة، 

سد من خالل هذه العملية، والتي ال يمكن حصرها في سياق سياسي وعالقات القوة التي تتج

وطني. بمعنى آخر، تمثل المشاريع الحضرية النيوليبرالية مؤسسات عالمية، تضم جميع أنواع 

الفاعلين )األجانب والنخب المحلية(، المؤثرين والمتحكمين في عمليات صنع القرار. ويتمثل البعد 

ة المرتبطة بتدخل الدولة. في الواقع، بالرغم من دحض المفهوم الشائع الثاني في الهياكل المؤسسي

(، Ohmae, K. et al, 1995القائل بأن تطور العولمة قد أدى إلى تراجع دور الدولة أو نهايتها)

سواء في الغرب أو في بقية العالم، إال ما نالحظه اليوم ليس أزمة دولة بقدر ما يمثل تحوال جذريا 

وأنماط تدخلها. ترتبط المشاريع الحضرية الكبرى اليوم بإنشاء وكاالت حكومية  في ممارساتها

متخصصة ومناطق سيادة استثنائية، تجعل الحكومة تعبر عن نفسها بشكل مختلف عبر المجال، 

 وتؤسس لروابط حصرية أو مميزة مع الجهات الفاعلة األخرى.

 غرب:اإلطار األيديولوجي والسياسي للحكامة الحضرية بالم .3

على مدى العقود الماضية، شهد المغرب تحوال  سياسي ا جوهري ا ارتبط بشكل وثيق بتطورات 

الرأسمالية العالمية والسياسات االقتصادية الدولية. مع ذلك، ال يمكن فهم هذا التحول من خالل 

التطور المفاهيم التي تقدمها األدبيات في هذا المجال، والتي تربط عادة التحرير االقتصادي ب

الديمقراطي. أدى التحول الكبير في التنظيم االقتصادي بالمغرب إلى تغيرات سياسية مهمة، 

ولكنها ظلت إلى حد كبير مبهمة وملتبسة في النقاشات الرئيسية حول الديمقراطية أو "االنتقال 

، الديمقراطي". ال شك أن الخطاب المتداول حول تدابير الحكامة الجيدة )مثل الالمركزية

والتحرير االقتصادي، والتشاركية والتمكين( كأدوات للتغيير السياسي، قد حجبت في الواقع 

الطبيعة السياسية لبروز نمط خاص للحكامة الحضرية، وأشكال مختلفة من مشاريع التنمية 

 واجتماعي ا. المتباينة مجالي ا

ألساسي دخل اباعتبارها المتقبل الثمانينيات، ارتكز النموذج التنموي للمغرب على دور الدولة 

داية ببعينيات الس والمحفز المباشر للنمو االقتصادي. شكلت أزمة الديون في العالم الثالث مع نهاية

لحكامة (، وتحوال  واضحا  نحو أساسيات اCatusse, M. 2009aالنهاية لنظرية "التنموية" )

لجديدة تطلبات االم دارتها العامة لتلبيةالنيوليبرالية. فكان ال بد من تقليص بيروقراطية الدولة وإ

 كية،لإلصالح النيوليبرالي. شكلت الصيغ المعروفة لتحرير السوق، وإلغاء القيود الجمر

واإلصالح المالي، وخصخصة األنشطة الصناعية والخدمات العمومية، مجموعة األدوات 

المدعومة من  (1983لهيكلي )الحكومية الجديدة لتقليل العجز العام في سياق تبني خطة التقويم ا

 قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
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ات طرحت هذه اإلصالحات الهيكلية بعض التحديات الخطيرة للمؤسسات الحاكمة. أدت عملي

لى الخوصصة وتحرير السوق واإلصالحات المالية إلى تقويض قدرة الدولة على السيطرة ع

كس في انع لسياسة التقشف والتقويم الهيكلي أثر فوري الحياة االقتصادية والمجتمع. كما كان

ي المدن فعنف انتشار الفقر وضعف العدالة االجتماعية، مما ساهم في اندالع العديد من أعمال ال

دريجي في (. في هذا اإلطار، ظهرت إعادة التفكير الت1981الكبرى )مثال الدار البيضاء سنة 

دون بمدن )اريع الكبرى، وتنفيذ برامج اجتماعية جديدة االقتصاد الحضري من خالل إطالق المش

د دي الجديقتصاصفيح، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية( استجابة  لهذا الواقع االجتماعي واال

 للتقويم الهيكلي والتحرير االقتصادي.

ا إراديا بالنسبة للمغرب، إال أن دعم اإل صالح من المعروف أن التقويم الهيكلي لم يكن خيار 

النيوليبرالي الموجه للسوق لم يؤثر بالضرورة على قوة الدولة وهيمنة النخب السياسية واإلدارية 

(. في الواقع، يرتكز اإلصالح النيوليبرالي على مفارقة أساسية تتمثل Catusse, M. 2009aفيه)

في السوق  في إلغاء قيود التجارة الحرة والخوصصة مع تدخل الدولة النيوليبرالية باستمرار

( والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق Financial Solvencyلضمان مالءتها المالية )

(، ترتبط النيوليبرالية بهدفين متناقضين: "دعم الرأسمالية Harvey, D. 2005العالمية. وفقا  لـ )

إعادة  من جهة، وإعادة تشكيل سلطة الطبقة الحاكمة من جهة أخرى. تتجسد هذه العملية في

تشكيل الحياة السياسية واالقتصادية وفقا  لحوافز ومتطلبات السوق، حيث يتم دمج النخب الحاكمة 

المحلية والمؤسسات الدولية والشركات العالمية والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية 

ما والمجتمع المدني والحكومات األجنبية في الشبكات والمجاالت السياسية )العبر وطنية(، م

 .Cohen, S &Jaidi, Lيجعل الحكومة "مؤسسة عالمية" بدال  من كونها مجرد مؤسسة وطنية )

(. في الواقع، تتزامن اإلصالحات النيوليبرالية وتترابط بشكل وثيق مع اإلصالحات 2006

المؤسساتية للدولة من خالل إنشاء كيانات مؤسسية جديدة، يتم من خاللها إعادة توطين السلطة 

ية في محاولة للتأثير على جغرافية التراكم الرأسمالي في إطار ما يعرف "بمجاالت الدولة السياس

(. بهذا المعنى، ترتبط الطبيعة المختلفة للتنمية الحضرية باألهداف Neil, B, 2004الجديدة )

(. يقدم المغرب مثاال Sassen, 2002السياسيةالتي تشكل النظرية الحضرية للمدن العالمية)

 للدولة النيو ليبرالية التي نجحت في تحقيق الهدفين جزئيا : تحرير اقتصادها واالنفتاح واضحا  

على الرأسمال األجنبي من جهة، والحفاظ على دور الدولة في إدارة مشاريع التنمية في مجاالت 

 السياحة واالستثمار األجنبي من جهة أخرى.

 األجنبي:المدينة كمنتج تفاوضي بين الدولة والقطاع الخاص  .1.3

وفقا للنموذج النيوليبرالي للتنمية الحضرية الذي تبناه المغرب، ال تتعامل الدولة مع المدينة وفق ا 

لقيمة استخدامها )من حيث نوعية الحياة والعدالة السوسيومجالية(، ولكن وفق ا لقيمتها التبادلية في 

ا تفاوضي ا (. تمثل المدينة بشكل أZemni&Bogaert, 2011سوق عالمي تنافسي) ساسي منتج 

بين الدولة والمستثمرين األجانب والسياح والمؤسسات المالية. في هذا اإلطار، تقدم الحكومة 

المغربية حوافز ضريبية لالستثمار األجنبي، فضال عن تشجيعها نمو صناعة سياحية قوية من 
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 نية. خالل توفير المرافق المادية والثقافية المرغوبة من قبل النخب العبر وط

في الواقع، بالرغم من اعتماده على االستثمار األجنبي وتشجيعه، إال أن النموذج المغربي للحكامة 

. فمن Kanai&Kut, 2011)النيوليبرالية للتنمية الحضرية يبقى سلطويا للغاية بقيادة الدولة)

تطورات خالل اإلصالحات المؤسسية، تمكنت النخب الحاكمة في المغرب من سحب المشاريع وال

االقتصادية الهامة خارج سيطرة الهيئات الحكومية والمحلية المنتخبة. تمثل سلسلة المشاريع 

الحضرية الكبرى التي تديرها الدولة بتمويل من القطاع الخاص، على حساب مشاريع التنمية 

يادة الحضرية التي تم إعالنها على مدى العقود الماضية، من أبرز األمثلة على هذا النمط من ر

 ( وميناء طنجة المتوسطTCCاألعمال بقيادة الدولة. تشمل هذه المشاريع مركز مدينة طنجة )

(TANGER MED ومشروع تهيئة وادي أبي رقراق في الرباط، والميناء الترفيهي بالدار ،)

البيضاء، والعديد من الطرق السريعة، وخطوط الترامواي، ومراكز التسوق الكبرى والموانئ 

هية. يتمثل القاسم المشترك بين هذه المشاريع في المزج بين تكنوقراطية الدولة واالعتماد الترفي

على رأس المال االستثماري األجنبي. تنتشر اليوم في المدن الكبرى بالمغرب العديد من 

المؤسسات التكنوقراطية التي يتم إنشاؤها بموجب ظهير شريف )من خالل وزارة الداخلية أو 

احة(، والتي تعمل على التحكم في التنمية الحضرية وتوجيهها وفقا لمتطلبات السوق، وزارة السي

وبهدف جذب االستثمار األجنبي في المدن. يشكل هذا اإلطار النخبوي من مديري المدن 

والشركات الخاصة األجنبية المتدخلة في مشاريع ريادة األعمال اتحاد ا واسعا  من الفاعلين 

 ,Kanai&Kutz. Op. citالذين يحكمون فعلي ا المدن في المغرب ) العموميين والخواص

(. من خالل العمل مع ا، تخلق هذه المجموعة مشاريع مقاوالتية ضخمة مثل تلك المذكورة 2011

أعاله، وتهيمن على الحياة الحضرية ماديا  واقتصادي ا، لتعيد تسويق المدن المغربية وجعلها أكثر 

 قلة من السياح والمستثمرين الدوليين.جاذبية لفائدة نخبة متن

 :إعادة الهيكلة الحضرية واإلقليمية وبروز نهج ريادة األعمال الحضرية .2.3

لون على يعم ترتبط إعادة الهيكلة الحضرية واإلقليمية بخطط وتدخالت الفاعلين الحضريين الذين

رة ي والتجادولستثمار التسخير الفوائد المحتملة للعولمة االقتصادية، واالستفادة من تدفقات اال

ن لى أإواإليرادات المرتبطة بالمشاريع الحضرية والسياحية الكبرى. مع ذلك يجب اإلشارة 

م ح لههؤالء الفاعلين يعملون في إطار مؤسسات الدولة التي تمت إعادة هيكلتها بشكل يسم

 بممارسة أدوارهم كفاعلين اقتصاديين. 



 ولشيوخالمشاريع الحضرية الكبرى كنموذج للتخطيط والتنمية الحضرية   د.طارق ب

 55      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 ي المغربفلية جة تجربة مختلفة إلعادة الهيكلة النيوليبرامن هذا المنظور، تعكس حالة منطقة طن

افة إلى (. باإلضBrenner, 1999والشرق األوسط ومنطقة شمال إفريقيا وعبر العالم المعاصر )

زية. لمركذلك، فإن هذه الحالة فريدة بسبب سياقها السياسي والتاريخي المضطرب مع السلطة ا

ا محوري ا في لطاقات توزيع ا عادةتطوير الدولة المغربية المستقلة حديث ا، وإ لعبت هذه األخيرة دور 

ح مراكز تصب التنموية من خالل تركيز االستثمارات في عدد قليل من المدن التي يُتوقع منها أن

 عالمية. 

تي في اوالتفسر التحديات المتزايدة في مجال التنمية بعد االستقالل ظهور كل من النهج المق

ة لفتراسيطرة اإلدارة المركزية من خالل المؤسسة الملكية وممثليها. في  طنجة، واستمرار

 نميةالمبكرة من التطور القومي الذي استمر حتى أواخر الستينيات، لم تُبد مخططات الت

شكلت  هات.االقتصادية سوى القليل من االهتمام بالتفاوتات االقتصادية واالجتماعية عبر الج

سياسيات ( محور اهتمام الISIة على التصنيع الستبدال الواردات )التنمية الصناعية القائم

إقليمية ية واالقتصادية. لكن هذه االستراتيجية فشلت، وسرعان ما تم استبدالها بمقاربة جغراف

 ططة بشكلة مختهدف إلى مراعاة التفاوتات المجالية والترابية المختلفة. ظلت اإلجراءات المتخذ

لة ة والمؤهلكفؤسة الملكية في ظل االعتقاد السائد بغياب األطر البشرية امركزي بإيعاز من المؤس

 القادرة على التواصل والوفاء بمتطلبات وقضايا التنمية المستعجلة. 

دفعت وات، في هذا السياق، تواترت األزمات السياسية واالقتصادية على المغرب منذ الثمانيني

ئ ة الطوارحال الل ممثلين محليين أُوكل إليهم بمعالجةبالمؤسسة الملكية إلى تكريس سلطتها من خ

(. في اإلطار من التحول االقتصادي، ارتبطت Cherkaoui & Ben Ali, 2007الوطنية )

ة ت التجاراقياالالمركزية اإلدارية بعمليات الخوصصة، وزيادة االلتزام بالمعايير الدولية واتف

نشاء ل إامال  أساسيا  في هذه العملية من خالالحرة. شكل وصول الملك محمد السادس للحكم ع

ن ثمريمجموعة جديدة من المؤسسات التابعة لوصايته، والعاملة في إطار الشراكة مع المست

زيز ف تعوالمانحين الخارجيين )بشكل رئيسي من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي(، بهد

 ة لمنطقةالنسبباالستراتيجية كما هو الحال العولمة في مجاالت التنمية الحضرية وباقي المجاالت 

 طنجة الكبرى.

من الناحية النظرية، تتوافق المنظمات الريادية للعولمة الحضرية مع مجموعة واسعة من 

متطلبات التكيف الخارجي مثل الالمركزية والتشاركية المحلية. مع ذلك، تعتبر أيديولوجية السوق 

القدرة على ريادة األعمال، ويغذي االقتصاد غير الرسمي الحر بأن وجود قطاع عام واسع يثبط 

 Cherkaouiومظاهر الفساد، مما يعوق تطبيق القوانين المتعلقة باألنشطة االقتصادية المختلفة)

& BenAli, 2007 والواقع والحال هذه، أدى توسع سلطة الحكومة المركزية بعد االستقالل .)

ي ظل نقص الموارد البشرية والتقنية، مما دفع بمحاوالت إلى استفحال البيروقراطية والفساد، ف

التخطيط اإلقليمي إلى اعتماد الالمركزية في إدارة النمو االقتصادي الحضري واإلقليمي. في هذا 

اإلطار، ظهرت مؤسسات ريادة األعمال المعاصرة، في إطار ما يعرف باألطر التشاركية التي 

دة"، وتستند إلى أشكال من الالمركزية اإلدارية بدال  من تساوي الديمقراطية "بالحكامة الرشي
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 الالمركزية السياسية من خالل إعطاء األولوية للنخب اإلدارية والتكنوقراطية. 

ل ن خالمفي الواقع، ترتبط إعادة تشكيل المؤسسات الحضرية بتحول في الممارسات اإلدارية، 

ال دة األعمريا ت األساسية للسكان المحليين إلىاالنتقال التدريجي من التركيز على توفير الخدما

 ى عملياتد علوالمضاربة التي تستهدف المستثمرين األجانب. وتشملهذه العملية االعتماد المتزاي

، اضطلعت (1983الخوصصة والتحفيز الضريبي. بعد إنشائها في فترة التقويم الهيكلي )ما بعد 

ح أن اعتماد ا على تدخالت الدولة. من الواضالمؤسسات الحضرية بمهمة جعل المدينة أقل 

ن الذين ادييالعولمة االقتصادية أصبحت موجهة من قبل نخبة من رجال األعمال والفاعلين االقتص

انتقل  لعبوا أدوار واضحة في تخطيط وتنفيذ خطط التنمية والمشاريع الكبرى. بشكل ملحوظ،

يّنة المع إلى المكاتب المنتخبة والمناصبالعديد من هؤالء من القطاع الخاص المفوض حديث ا 

يع (. في حالة طنجة، ترتكز الحكامة الحضرية للمشارCatusse, 2008 , p. 137البارزة)

" الكبرى على وكاالت متخصصة وذات أدوار محددة، مثل "وكالة طنجة المتوسطية الخاصة

(TEMSA و"الشركة المغربية للهندسة السياحية )(SMIT) نجة طتوظيف ميناء  ووكالة إعادة

(SAPTتعمل هذه المؤسسات في إطار شراكات مع القطاع الخاص األجنبي، أو في إطا .) ر

ا (، وتركيزهTop-downشركات خاصة مملوكة للدولة، وتتميز بمقاربتها من أعلى ألسفل )

 على الحكامة اإلجرائية بدال  من المساءلة الديمقراطية المباشرة.

 نموذج حضريعالمي بترتيبات مؤسسية محلية:    (:Tanger City Centerمشروع ).4

ا لفهم ديناميات إعادة الهيكلة الحضرية واإلقليمية بطنTTCيمثل مشروع ) برى جة الك( نموذج 

رقية الش من خالل تبني النهج المقاوالتي في المجال العقاري والسياحي. في موقعه في الجهة

روع، متعدد (، يمثل المش1ل خليج المدينة )انظر الشكلللمنطقة االستعمارية السابقة، وعلى طو

فة إجمالية ألف متر مربع، وبتكل 175الوظائف، مبادرة تنموية واسعة النطاق )بمساحة تقدر بـ 

 مليار درهم(، كما يمثل مركزية جديدة لمدينة إقليمية آخذة في التوسع. 2تصل إلى 

ركز منة طنجة" إلى المساهمة في تحويل وفقا  لما يوحي به اسمه، يسعى مشروع "مركز مدي

ق يل الالحلتحلالمدينة إلى محور مركزي للتجارة واألعمال في االقتصاد الوطني والعالمي. يقدم ا

ص، وكذا لخوانظرة تفصيلية على الطابع التفاوضي للعالقات القائمة بين الفاعلين العموميين وا

ى فعلية عله الروع "المدينة العالمية" وتأثيراتالتناقضات الواضحة بين األهداف المتوخاة من مش

 .النسيج االجتماعي والعمراني القائم
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 (Tanger City Center)(: موقع مشروع 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (Tanger City Center)لمشروع  (:صورة2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التجارية لريادة األعمال في مجال العقارات السكنية ونهجا مبتكرا   (TTC)عكس مشروع ي

 Tanger Cityوالسياحية. يضم المشروع أول مركز تجاري على الطراز الغربي في المدينة )

Mallلألعمال (، باإلضافة إلى مركز (Tanger City Business ومجوعة من اإلقامات )
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سرير( من فئة أربع وخمس نجوم. يقع المركز التجاري ذو الثالث طوابق على  498والفنادق )

متر مربع، ويضم مجموعة من المتاجر العالمية في إطار عقود االمتياز  30000بـ  مساحة تقدر

متر مربع من المساحة  10000يغطي مركز األعمالحوالي و (.Franchisingالتجاري )

المخصصة للمكاتب، ليكون كما تم التخطيط له بمثابة القطب الجديد للخدمات اإلقليمية، وكمركز 

يع الكبرى الموجودة ضمن النفوذ اإلقليمي لطنجة، حيث يتصل بخط سككي للقيادة بالنسبة للمشار

متر. من  200على مسافة أقل من -مباشر بالميناء المتوسطي، انطالقا من المحطة القريبة منه 

(، والذي يضم أكثر Tangier City Residencesجهة أخرى، يمثل المجمع السكني الجديد )

لصورة الجديدة للحياة الحضرية في طنجة. تغطي مجموعة شقة مطلة على الخليج، ا 803من 

متر مربع، وهي مصممة "لدعم القدرات  40.000( حوالي Tangier City Hotelsفنادق )

 (.Tanger City Centerالفندقية في المدينة نوعا  وكما  وتعزيز رسالتها السياحية والتجارية" )

 دينةظائفه المتعددة، يهدف مشروع مركز ممن خالل نمطه المعماري والهندسي المتميز، وو

في  إلى جعل طنجة مدينة عالمية، تقدم نوعية حياة جيدة، وذات موقع منافس( TTCطنجة )

بين مة لقائاألسواق العالمية. من هذا المنظور، يبقى من المهم اكتشاف التصورات والعالقات ا

 لعالمية.مدن االعولمة وبروز مفهوم الفي سياق االنفتاح والمؤسسات العمومية والفاعلين الخواص 

والشركة  (SMIT)فهم أفضل ألشكال التفاوض بينالشركة المغربية للهندسة السياحيةمن أجل 

مركز مدينة ب (TTCالعاملة في إطار الشراكة لتطوير مشروع ) 1(Inveravanteاإلسبانية )

فية ترجمتها إلى قرارات ، يرتكز التحليل على األهداف والقيود الخاصة بكل طرف، وكيةطنج

وإجراءات. يساعد هذا اإلطار التحليلي على توضيح الهيكل الذي يعمل ضمنه هؤالء الفاعلون، 

 .وكذا الصورة المحددة للمدينة التي يسعون إلنتاجها

 (:TCC) روع "مركز مدينة طنجة"مشنظام الفاعلين المرتبط بتخطيط وإدارة  1.4

ال  مختلفة من الخبرة التنظيمية والتقنية والتسويقية، مما تطلب أشكا (TTCاستلزم إنجاز مشروع )

انخراط العديد من الفاعلين. يُظهر هؤالء الفاعلون، المرتبطون بالسلطة الحكومية والمقاولين 

الخواص، درجات عالية من المرونة الوظيفية والجغرافية. يقع المشروع ضمن اختصاص 

. وتتمثل مهمة الشركة في إعادة تحويل وتنشيط دور (SMIT)الشركة المغربية للهندسة السياحية 

، 2008سنة  (. فيMinistre du Tourisme, 2005الدولة المغربية في التخطيط السياحي )

مليون درهم  41( برأس مال قدره SMITأنشأت وزارة السياحة والصناعة التقليدية هذه الشركة )

(SMIT, 2008 ،) دمج الشركة الوطنيةمن خالل (لتهيئة خليج أكاديرSONABA والشركة )

(سابقا  بوزارة DAI(ومديرية التهيئة واالستثمار )SNABTالوطنية لتهيئة خليج طنجة )

موظفين أكثر احتراف ا (SMIT)، تستخدم (SNABT)بتلقيها لتمويل أفضل من  السياحة.

ت عمومية تتمتع على عكس الوكاالت الحضرية )مؤسسا ومستويات عالية من الدعم التكنولوجي.
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شركة خاصة  (SMITبالشخصية المعنوية واالستقالل المالي(والمجالس البلدية المنتخبة، تعتبر )

. يسمح الهيكل التنظيمي للشركة 3، تُحدد صالحياتها من قبل وزارة السياحة2مملوكة للدولة

المسؤولين  بمساهمة مجلس اإلدارة العامة في انتخاب "مجلس الرقابة" الذي يختار المديرين

 لإلشراف على المكاتب وجداول األعمال وإنجاز التقارير السنوية. 

ز متيامن جهة أخرى، تستفيد الشركة من الصالحيات القانونية للشركات المدمجة، وخاصة اال

نوطة هام الموالم المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة، كما تحل محلها فيما يخص االلتزامات

لها ال عمم من تواجد مقرها الرئيسي في كل من الرباط وطنجة وأكادير، إال أن مجبها. بالرغ

مخطط  يشمل مجمل التراب الوطني في إطار رؤية وطنية للتنمية السياحية )المخطط األزرق،

اء ميع أنحالتعامل مع مجموعة كبيرة من المواقع السياحية في ج يستلزمومع ذلك، مدائن...(. 

اريع ا لمشثيلية المكاتب بشكل دوري عبر المكاتب المحلية، حيث يتم تخصيصهالمغرب، تداول تم

تمرات المؤ مختلفة. كما تقوم الشركة بزيارات للمستثمرين المحتملين في الخارج والمشاركة في

 الدولية والمعارض التجارية. 

( في مدينة طنجة استحضار السياق الوطني SMITيستلزم فهم المخطط السياحي المتعلق بعمل )

"، الهادفة إلى 2010( في إطار تطبيق "رؤية SMITالعام لهاته الرؤية. في الواقع، أُنشئت )

 Ministère du Tourismeسرير) 230.000ماليين سائح، وزيادة سعة الفنادق إلى  10جذب 

et de l’Artisanat. p. 10لعالمي، زاد عدد السياح الوافدين من الركود االقتصادي ابالرغم (. و

 ,Ministre du Tourisme)2008مليون سنة  7.9إلى  2001سنة  4.4إلى المغرب من 

2005, Op.cit. p. 13 .) ( 2020تماشي ا مع الخطة السابقة، تم اإلعالن عن رؤية جدية )رؤية

لدعم أشكال  من خالل مجموعة من البرامج واالستراتيجيات السياحية الجهوية التي ُوضعت

محددة من التنمية السياحية في جميع أنحاء المغرب. ويتعلق األمر بتطوير السياحة الشاطئية 

سرير فندقي(، ودعم السياحة الداخلية في إطار  130.000الفاخرة في إطار "المخطط األزرق" )

ى سرير فندقي( و"مخطط مدائن" الذي يستهدف من بين وجهات أخر 30.000"مخطط بالدي" )

 .4مدينة طنجة

                                                                                                            
في  مهمةشركة إسبانية متخصصة في العقارات والفنادق والطاقة والمواد الغذائية والزراعية، تحتل مكانة  -1

 أكثر من خمس مليارات درهم. 2008مار بلغ منذ سنة في القطاع السياحي بالمغرب )استث االستثمار
ويرجع الهدف من خلق هذه المؤسسة بالنسبة للدولة إلى ضرورة تحديد ممثل عمومي مسؤول عن تطوير المنتوج  -2

 .السياحي على المستوى الوطني والجهوي
 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية حاليا. -3
ن" إلى تحسين الوجهات الموجودة من خالل تطوير مناطق سياحية جديدة وزيادة سعة الفنادق يهدف "مخطط مدائ -4

فة ء، باإلضاورزازات والدار البيضاوسرير. كما يهدف إلى تطوير "وجهات ثقافية" مثل فاس ومراكش  75.000بـ 

 المغربية لسياحةمخطط تنويع اإلى السياحة الشاطئية في طنجة وتطوان وأكادير. معا ، يهدف هذان الجانبان من ال

 وإعادة تطوير المواقع الحالية.
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ا من  على الرغم من ارتكاز استراتيجية السياحة في طنجة على رؤية وطنية، باعتبارها جزء 

مشروع أوسع للتنمية االقتصادية، فهي تساعد أيضا  في التغلب على تحديات التنمية في المدينة، 

ة من المناطق ذات في ظل القيود التاريخية والجغرافية الخاصة بها. في الواقع، كانت طنجة واحد

في  (SNABTبهدف تنشيط قطاع السياحة. جاء إنشاء ) 1965األولوية في التهيئة منذ سنة 

أواخر الستينيات لتحقيق هذا الهدف السياحي في الخليج البحري للمدينة، مع محاولة ربط هذا 

ب القطاع باألنشطة االقتصادية للنسيج الحضري، حيث كان من المنتظر أن تساهم في جذ

األجانب واالستثمارات الستعادة صورة عالمية مشابهة لتلك التي كانت في مرحلة الوضع 

غير أن مشاريعها اعتُبرت غير ناجحة إلى حد كبير: مع تأثيرات اقتصادية مضاعفة ،الدولي

 .5محدودة، وتدخالت مجزأة، وتأثيرات بيئية واضحة

                                            
وسؤال التنمية المستدامة: حالة المجاالت الحضرية الساحلية بشبه الجزيرة ( "السياحة 2019طارق بولشيوخ، )-5

 في الجغرافيا، جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء(. دكتوراهالطنجية"، رسالة 
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ذا هبا. في ألرو طنجة نافذة إلفريقيا وبوابة تترسخ اليوم هذه الرؤية ويتأكد الطموح في جعل خليج

الستعمار، حول دعم عملية التنمية غير المكتملة لفترة ما بعد ا (SMITاإلطار، يتمحور دور )

 وتطوير وضع تنافسي وصورة جديدة للمغرب ضمن االقتصاد العالمي، مع الترويج لصورة

لتجزؤ إلى التغلب على ا (SMIT)متميزة من الحداثة في طنجة. من أجل تطوير عملها، تسعى 

 البحري لخليجالمجالي في المشهد الحضري الناتج إلى حد ما عن فشل عمليات التهيئة األولى في ا

ثير (. ال شك أن موقع طنجة الجيواستراتيجي له تأ1967-1965)في إطار المخطط الثالثي 

وبي حل الجنللسا و الحال بالنسبةواضح في رؤية التنمية. تلعب التنمية السياحية والعقارية، كما ه

لتي تسعى "، دورا  رئيسيا  في تشكيل الصورة الخاصة للمدينة اla Costa del Solإلسبانيا "

(SMIT)  .إلى إنتاجها 

ا حيوي ا في االستجابة لالهتمامات األساسية للعمالء المحتملين  من جهة أخرى، يلعب التسويق دور 

بأنشطة ترويجية مكثفة داخل (SMIT)في هذا اإلطار، تقوم  على المستويين العالمي والمحلي.

إعالنات في  الشركةالمغرب وخارجه لجذب المستثمرين األجانب. على المستوى المحلي، تبث 

 LeMatinوL'Économisteمختلف الصحف الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، مثل 

لي المشاريع في المنطقة، ومن لديهم المطورين من حام اإلعالناتو"المغربية". تستهدف هذه 

القدرة على االستثمار. لكن االهتمام األكبر لهاته األنشطة الترويجية ينصب على المشاركة في 

المعارض العقارية في برلين، وكان، وبرشلونة ودبي. تمثل هذه األحداث أساسا إلقامة اتصال 

 .SASSEN, S, 2002, ppاحد )مباشر مع العديد من المطورين متعددي الجنسيات في آن و

(. مع ذلك، تحتل االتفاقيات األوروبية أهمية أكبر، لكون معظم الشركات العقارية 13-30

القانونية والعادات والثقافة المغربية، وخاصة فرنسا وإسبانيا  باألطراألوربية لديها دراية أفضل 

 (.1956-1912اللتين فرضتا حمايتهما على المغرب ألربع عقود على األقل )

في الواقع، على الرغم من أن المطورين الفرنسيين واإلسبان ينشطون حالي ا في جميع أنحاء 

المغرب، إال أنهم يميلون إلى التركيز أكثر على مناطقهم االستعمارية السابقة. بشكل عام، يتمتع 

مستثمرين أكبر بالنسبة لل)اسم تجاري أكثر جاذبية( المطورون األوروبيون بميزة تنافسية 

والفاعلين الذين تود المدينة جذبهم لدعم السياحة. مع ذلك، يؤكد مسؤول عن المبيعات واالستثمار 

 200على أن المعيار الوحيد الختيار مستثمر في المشروع هو قدرته على استثمار (SMIT)لدى 

أنه شهرا. ومع ذلك، يضيف المسؤول  36مليون درهم على األقل وإكمال المشروع في ظرف 

ا عالمي ا للعالمات التجارية مثل " أو  Marriottفي ظل الظروف المثالية، تفضل الشركة مطور 

FourSeasons6مواردها المالية والبشريةتطور " ألنها تتمتع بجاذبية عالماتها التجارية و. 

، التحوالت المؤسسية التي (TTCومشاريعها، بما في ذلك مشروع )(SMIT)تلخص شركة 

. ال يقتصر دور 1999برالية الجديدة منذ وصول الملك محمد السادس للحكم سنة ميزت اللي

(SMIT)ا تحول منطق التنمية االقتصادية  على تطوير السياحة المغربية فحسب، بل يوضح أيض 

                                            
 (، فضل إخفاء هويته.SMITل لدى )في حوار أجري مع مسؤو -6
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من سلطة الحكومة المركزية لرؤية الدولة كعامل تمكين تقني لالستثمار الخاص )العبر( الوطني. 

السياسات الجديدة على المشاركة المنسقة للجماعات المحلية والقطاع الخاص في الواقع، تؤكد 

 ,Direction de l’Aménagement du Territoireوالمجتمع المدني والمتخصصين)

2001, page 7 بشكل حاسم، تم تحديد االنطالقة النيوليبرالية من خالل إعادة هيكلة دراماتيكية .)

ن تم تعيين الوالي من بين الرتب العليا في وزارة الداخلية. في سنة تقليديا، كاللحكامة الجهوية: 

، َغير "الملك محمد السادس" سياسة والده، بتعيينه لسبعة من بين تسعة مرشحين جدد من 2001

لقدرتهم الواضحة ( Techno-walis)خارج الوزارة. يُعرف هؤالء باسم "الوالة التكنوقراط" 

فق ا لمبادئ السوق. حافظ هؤالء المسؤولون على عالقات وثيقة مع على إدارة البيئة المبنية و

إلى جانب العالقات  المؤسسات الخاصة والملكية، وخلقوا نظاما "تكنوقراطيا" لحكامة المدينة.

( بالعائلة الملكية، فإن منشأهم من Techno-walisالقوية التي تربط هؤالء "الوالة التكنوقراط" )

ا إلى تركيز متزايد على التنمية الموجهة تقني ا والقائمة على التنافسية القطاع الخاص يشير أي ض 

(Catusse et al, 2007.)  والي جهة طنجة تطوان سابق ا، محمد حصاد، إحدى هاته الشخصيات

قبل تعيينه في سنة . بباريس( مدرسة القناطروالطرقتعليمه في )أصله من منطقة سوس، وتلقى 

.منذ 7التجهيز، ومكتب استغالل الموانئ، وكان أيضا واليا بمراكش ، ترأس حصاد وزارة2005

( والمشاريع األخرى الموجهة نحو 2و1وصوله إلى طنجة، قاد تطوير ميناء طنجة المتوسط )

الشركة المغربية للهندسة السياحية العولمة، بالتعاون في الغالب مع وكاالت متخصصة مثل 

(SMIT). 

(. حصلت هذه الشركة على Inveravanteنجد الشركة اإلسبانية ) في الجانب المقابل للمشروع

، بعد انسحاب 2009( في أوائل سنة Martinsa-Fadesa( من مالكه األصلي )TCCمشروع )

ManuelJové8" الرئيس التنفيذي لشركة ،Fadesa سابقا ، وتأسيسه لشركته الخاصة "

(Inveravanteعلى الرغم من رغبة الشركة الجديدة ف .) ي التميز عن سابقتها، إال أن معظم

 موظفيها استمروا في عملهم في إطار الشركة الجديدة لعدة لسنوات أخرى.

في "الكورونيا" بإسبانيا، وهي شركة عالمية لها مجموعة (Inveravante)يوجد مقر شركة 

ات، واسعة من االستثمارات في قطاعات األسهم الخاصة، والطاقة الريحية، والغاز، والعقار

والفنادق، والزراعة، ومراكز الترفيه وأماكن التسوق.تعتمد فلسفة الشركة االقتصادية على أربعة 

( الموارد البشرية مع خبرة استثنائية في مشاريع ريادة األعمال واسعة النطاق؛ 1أركان رئيسية: )

في الشركات  ( رؤية شاملة لخلق قيمة مضافة3( استثمار "أقصى قدر من المالءة المالية"؛ )2)

( التخطيط والرقابة لضمان االنتهاء من المشروع في اآلجال 4واستراتيجيات التنمية المختلفة؛ )

أنشطتها في المناطق ذات (Inveravante)المحددة. في قطاع التطوير العقاري، تركز 

أمريكا "اإلمكانيات العالية للتوسع والنمو وخلق القيمة، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية و

 الالتينية".

                                            
7-http://www.eib.org/projects/regions/ med/cooperation/conferences/1st-femip-conference/speakers/mohamed-hassad.htm 

8- https://www.alyaoum24.com/579314.html 

https://www.alyaoum24.com/579314.html
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عموميين. ( على استراتيجيات تسويقية محددة لجذب الوكالء العقاريين الInveravanteتعتمد )

ة، تعلب طنج إلى جانب اهتمامها بتعزيز قدرتها المالية والتقنية في إدارة وتطوير مركز مدينة

ا كمطور عالمي. ال تقتصر هذه الوظيفة فقط عل ا رمزي ا هام   عيةى تعزيز شرالشركة دور 

(TTC) تيح يال، كمشروع مدينة عالمية، ولكنها تدعم أيضا تأثيراته الفرعية. على سبيل المث

ء العالم ( بالمشاريع والصناعات األخرى في جميع أنحاInveravanteاإلتصال العالمي لشركة )

لى عكة شراالستفادة من الخدمات الخارجية العابرة للحدود. عالوة على ذلك، تساعد شبكة ال

د لصعيتسويق المشروع في هذه األماكن البعيدة، وبالتالي تعزيز وجودها وجاذبيتها على ا

وروبا، ( بجذب السياح األجانب من أSMITالعالمي. كمثال على ذلك، على الرغم من اهتمام )

ي سنة ( استجابت لالنخفاض في االستثمار نتيجة للركود االقتصادي فInveravanteإال أن )

 موسمي ا ودون، وحولت رؤيتها التسويقية لتشمل أكبر عدٍد من المغاربة المغتربين الذين يع2008

جدد  بائنزإلى طنجة من بلدان كثيرة في أوربا. من هنا يتضح أن المغرب أصبح يبحث اليوم عن 

، من الفرنسيين" )  (.Dupuy, H, 2006, p. 36أكثر تنوع ا، وبشكل خاص أكثر ثراء 

يستهدف المجمع السكني أيضا نخبة من العمالء الدوليين. تستهدف االستراتيجية  من جهة أخرى،

( المشترين TCC( للمجمعات السكنية التابعة لمشروع )Inveravanteالتجارية لشركة )

المتنقلين بدرجة عالية، بما في ذلك المقيمين المؤقتين والزوار الموسميين. قبل األزمنة االقتصادية 

زت المخططات األولى على المشترين األوروبيين للمنازل الثانوية والعقارات ، رك2008لسنة 

االستثمارية. يحتوي الموقع التجاري للمشروع على إصدارات باللغات االنجليزية والفرنسية 

( على فئة Inveravante. ومع ذلك، وبعد انخراطها في المشروع، ارتكز اهتمام )9واإلسبانية

المدن األوربية الكبرى )على سبيل المثال: باريس، أمستردام، بروكسل(.  المغاربة المقيمين في

( في النسخة السابعة من معرض العقارات المغربي في TTC، شارك مشروع )2010في ماي 

ا، يمثلون ما يقرب  140. جمع هذا المعرض الضخم أكثر من 10باريس مدينة من  55عارض 

 ,Challengesزائر ) 50.000يستقبل أكثر من جميع أنحاء المغرب، وكان من الممكن أن 

2010 ; SMAP IMMO, 2010.) 

 Tanger City Center( "TCC:)بمشروع " الفرص والتحديات المرتبطة 2.4

عدة تحديات ومخاطر في تطوير مشروع  (Inveravante( و)SMITواجهت كل من )

(TCC( في الواقع، استلزم إنجاز المشروع تحقيق توافق في رؤية .)Inveravante) مع القواعد

تمثل هذه القوانين إحدى الوسائل الوقائية التي يعتمدها اإلرشادية وقوانين البناء المعمول بها. 

المشرع ضد انتهاكات وتجاوزات المطورين العقاريين. بشكل عام، في المغرب وخارجه، ترتبط 

( CUSتخدام المجال )أهداف هذه الوسائل بتنظيم عملية التهيئة من خالل ما يعرف بمعامل اس

(. تحدد هذه المعايير المساحة المخصصة الستخدامات معينة، مثل COSومعامل إشغال المجال )

قد تفرض قوانين البناء تصاميم غير المناطق الصناعية والسكنية والتجارية، إلخ. فضال  عن ذلك، 

                                            
9-http://www.tangercitycenter.ma 
10-Salon Immobilier Marocain à Paris, SMAP IMMO 

http://www.tangercitycenter.ma/
http://www.tangercitycenter.ma/
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تحديا بالنسبة لشركة  القابلة للتسويق، وتضيف تكاليف غير ضرورية للمشروع. تطرح هذه القيود

(Inveravante)  في تعظيم هامش الربح المطلوب كمطور عالمي. ومع ذلك، وبغض النظر عن

صرامة هذه القواعد، فإن العديد من العوامل تجعل التنمية في طنجة ومحيطها جاذبة بالنسبة لـ 

(Inveravanteأوال، سوق البناء أكبر بكثير مما هو عليه في إسبانيا. ثان .) يا، تتمتع الجهة

على الرغم من أن السوق فالشمالية بحوافز ضريبية أفضل من أي مكان آخر في المغرب. 

العقاري في الدار البيضاء أكثر جاذبية من طنجة، سواء من حيث الطلب أو القوة الشرائية، إال أن 

ا، ف إن الطلب في قواعد التنمية الحكومية تجعل الرغبة في االستثمار هناك أقل ربحية. أخير 

(، فإن حجم Inveravante)المغرب أكبر بكثير منه في أي مكان آخر في أوروبا. بالنسبة لشركة 

ا، وإنما أهمية االستجابة للطلب الذي يسمح بمبادرات التنمية  المشروع في حد ذاته ليس مهم 

لك فهي مجبرة (بمكانة رائدة في طنجة، ومع ذSMITمن جانبها، تحتفظ ) المستقبلية طويلة األمد.

ا وجذاب ا. يرتبط  على تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية كبيرة للمطور حتى يظل المشروع مربح 

(كمؤسسة خاصة مملوكة للدولة بقدرتها على التوسط مع هذه الجهات الخارجية SMITنجاح )

في طنجة (SMIT)يشمل الدعم األساسي لشركة والحفاظ على تدفق االستثمارات األجنبية. 

وتحويالت األراضي للمطورين في  -(TCC)مليون درهم لشركة  75 -عانات االستباقية اإل

 "عروض رمزية" أقل من السوق.

( SMITيرتبط تضمين المشروع بالعالقة الديناميكية بين كل من )من جهة أخرى، 

يرجع و(. TTC( دورا استباقيا للغاية في تطوير )SMIT)(. في الواقع، تلعب Inveravanteو)

مع  وسيطلك إلى اهتمامها العميق باالستثمار في المشروع بالنظر إلى الدور الذي تلعبه كذ

ئد ا في  راالجهات الخارجية وفاعل أساسي في ضمان تدفق االستثمارات األجنبية. بصفتها فاعال  

( SMITتنمية شمال المغرب، ومع االنخراط المهم للدولة في عملية الموافقة، كانت لدى )

 إلى تأصلة في ضمان تحقيق صورة معينة للمدينة وفقا لشروطها المحددة. وبالنظرمصلحة م

دعم توفير الا لاألهمية المحلية والوطنية التي ظل يكتسيها المشروع، كانت األبناك أكثر استعداد  

ا لثقتها في نجاحه.ومع ذلك، ونتيجة لحجم االستثمارات التي توجهها ا يج ة إلى خللدولالمالي نظر 

ين هذه مطورمدينة، فإن عملية الموافقة استغرقت وقت ا أطول بكثير. لم يتوقع العديد من الال

ر. في تطويالمشكلة، ولم يستطيعوا تحمل التكلفة المخصصة المشروع في الوقت المناسب لبدء ال

عة زها مجمو(، كانت المحطة السياحية الشاطئية في السعيدية )التي تولت انجا2009ذلك الوقت )

في وقت  ،2020اديسا المغرب( المشروع الوحيد في المغرب الذي تم إنجازه من مشاريع رؤية ف

 تأخرت فيه جميع المشاريع األخرى )المحطات السياحية الخمس(. 

من جهة أخرى، تبرز عدة عوامل أساسية توضح سياق العالقة الثقافية لشركة 

(Inveravante مع)(SMIT) أوال ، توظف .(Inveravante بشكل شبه حصري المغاربة)

بالمائة من القوة العاملة للشركة. هذا األمر مهم ألن هؤالء التقنيين  90الذين يشكلون حوالي 

والمهندسين ال يفهمون فقط التنظيمات المحلية، القانونية والتقنية، ولكنهم يدركون جيد ا الفروق 

نيا ، تعترف إدارة بشكل أفضل. ثا(SMIT)الثقافية التي تجعلهم يقيمون أهداف 
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(Inveravante بأن)(SMIT) هي جهة فاعلة ال بد من دمجها في جدول أعمال التنمية لتحقيق

ا أن إدارة  أقصى قدر من النجاح المالي والكفاءة الزمنية إلنجاز المشروع. ثالث ا، من الواضح أيض 

(Inveravante تعتبر)(SMIT)يث يعتمد كل طرف شريكا أساسيا، إن لم يكن فاعال  متساويا، ح

على اآلخر للنجاح في تحقيق رؤاهم وأهدافهم. يساعد هذا الفهم العميق للتطور العالمي في 

(، Inveravante)توضيح حقيقة أنه عندما ننظر إلى التصاميم المعمارية والهندسية لشركة 

يشكل المشروع  تصبح لدينا طريقة جديدة لتقييم عمليات التهيئة بمركز مدينة طنجة. في الواقع، ال

صورة مفروضة عالمي ا للهندسة المعمارية الغربية، ولكنه في الواقع تعبير مباشر عما يريد 

 التعبير عنه كتصور خاص للحداثة المغربية العالمية بشروط ومعايير محددة. (SMIT)مديرو 

 (:TCCمفارقات التخطيط الحضري من خالل نموذج مشروع )  3.4

ئفه يكلي ا في تخطيط مدينة طنجة الكبرى. مع ذلك، فإن وظا( مشروع ا هTTCيعد مشروع )

لى أنه عيره االساسية تسلط الضوء على التوزيع غير المتكافئ لالستثمار العمومي الذي يجب تفس

جزء صغير من اآلثار المترتبة على المشاريع الكبرى على مستوى النسيج الحضري 

 يش.واالجتماعي من حيث العمالة والسكن وتكلفة الع

ا جديدة وديناميكية للتوظيف المحلي. مع ذلك، تشير العديد من  (TTCمن جهة أولى، يوفر ) فرص 

الدراسات المماثلة إلى آثار اجتماعية سلبية على العمالة المحلية. في حالة مدينة طنجة، يبقى الحد 

ا، إذ ال يتجاوز   11ا شهري ا(درهم   2586.84درهم للساعة )أي حوالي  14األدنى لألجور منخفض 

بالرغم من نمو االستثمار والقيمة المضافة في مجمل اإلقليم. وعلى الرغم من تضاعف حجم ، 

(. يتمثل التأثير األكثر 1)أنظر الجدول  11العمالة في المنطقة، فإن معدل البطالة يتجاوز %

أجانب ذوو أهمية في استقطاب قوي للقوى العاملة المحلية، في مقابل توظيف تقنيين ومهندسين 

 أجور عالية في االقتصاد اإلقليمي من قِبل قطاع كبير من الخدمات المساعدة منخفضة التكلفة

(Sassen.S, 2001) تبرز المشاريع الكبرى في طنجة هذه الظاهرة. في األماكن التي تم فيها .

تطوير مناطق التجارة الحرة، ساهم انخفاض األجور في انتشار ظروف عيش غير مستقرة، 

كاستمرار تواجد البناء العشوائي، مثل "كزناية"، حيث تتاخم المسكان العشوائية مرافق الخدمات 

ومع ذلك، فإن هذه المستوطنات ال تمثل سوى جزٍء من األزمة الحديثة العابرة للحدود الوطنية. 

 في مظاهر الفصل السوسيومجالي المتعدد األبعاد.  المتمثلة

 

 

 

 

                                            
11- https://www.cnss.ma/ 
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 12(2015( حسب عماالت وأقاليم الجهة ووسط اإلقامة )سنة %ة )(: معدل البطال1جدول )

 وسط اإلقامة العمالة أو اإلقليم

 المجموع قروي حضري

 20,4 6,6 25,3 تطوان

 11,0 5,9 11,3 طنجة أصيلة

 6,2 4,2 22,3 شفشاون

 5,8 1,7 10,3 العرائش

 3,6 2,4 7,3 الحسيمة

 10,7 4,4 16,3 المعدل الجهوي

 16,5 9,5 19,5 لوطنيالمعدل ا

لدعم البناء(  SMITمليون توفرها  75مليار درهم، منها  2وإلى جانب تكلفته المرتفعة )حوالي

أدت عمليات فإن المشروع يدعم ممارسات المضاربة العمومية في الشركات الخاصة. في الواقع، 

ية التحتية األساسية، المضاربة العقارية إلى نشوء فوضى البناء في ضواحي المدينة، وضعف البن

وتفاقم الفقر، والفصل السوسيومجالي المتمثل في ازدواجية بين المجاالت السكنية الخاصة، 

المجهزة بشكل جيد، واألحياء العشوائية ضعيفة التجهيز والصيانة. تشكل األحياء السكنية المنظمة 

ا" من قبل األحياء العشوائية واألحزمة الضاحوية  التي تعيق آفاق التوسع أرخبيال  "محاصر 

تستلزم مثل هذه القيود التي تعترض تطوير المشاريع الحضرية الكبرى إزالة الحضري المنظم.

األحياء العشوائية كأداة لتجديد الجمالية الحضرية. على سبيل المثال، تم هدم جزء من منطقة 

الحضرية للمدينة قد  ، كما كانت الجماعة2009، الواقعة بهضبة مرشان، جزئيا  سنة 13"الحافة"

قبل أن يتم التراجع عنه، واالكتفاء بهدم  2018أصدرت قرارا بهدم مقهى "الحافة" في غشت 

 . (3)أنظر الشكل  جزء بسيط بُني بغير ترخيص قانوني

 

 

 

 

 استخدام المجال بمنطقة حي الحافة بطنجة (:3شكل )

                                            
 معطيات البحث الوطني حول التشغيل )مديرية اإلحصاء(. -12

 .إحدى أقدم األحياء بالمدينة الواقعة-13
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 (2018(: أشغال الهدم لمقهى الحافة بطنجة )4شكل )
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تدمير هذه المنطقة وحماية الفيالت المجاورة للحقبة الدولية في وقت واحد يؤكد على "الظلم إن 

المكاني" في عملية تجديد المدينة وتطوير جماليتها، ويسلط الضوء على غياب التوافق بين 

ت التوسع الممارسات اإلدارية واالحتياجات األساسية للمجتمع الحضري. تعزز مثل هذه الممارسا

الجغرافي غير المتوازن، والموجه نحو متطلبات االقتصاد العالمي على حساب الساكنة المحلية. 

فبالموازاة مع عمليات الهدم التي تحدث بأجزاء مختلفة بالمدينة، تنتج عمليات البناء المتزامنة 

ا للتنمية الترابية تحت   الصالح االجتماعي. ذريعةنمط ا عالمي ا واضح 

 مة:خات.5

 يباتيعتبر إشراك المستثمرين األجانب واستقطاب الرأسمال العالمي من أهم خصائص الترت

، فإن ذلك المؤسسية التي تعتمدها الدولة في إنشاء المشاريع الحضرية والسياحية الكبرى. مع

لوطنية اللحدود  ابرةالقول بأن العولمة النيوليبرالية قد دفعت العالقات الرأسمالية العالمية أو الع

 ليتها فيتقالإلى مستوى السياسات المحلية، فهذا ال يعني بالضرورة أن الدولة فقدت سلطتها واس

وض لتفاإدارة وتدبير المشاريع، ولكنها باألحرى تعمل على تكييف العالقات "الخارجية" وا

 ولةحولها بين مختلف الجهات الفاعلة في مجالها الخاص. باختصار، يبقى تدخل سلطة الد

ير سبة لتطولمناضروري ا في أسواق األعمال وتطوير البنية التحتية األساسية والظروف القانونية ا

 ". لألعمال"مناخ جيد 

إن الحضور القوي للملك واإلدارة المركزية في عمليات تصور وإنجاز المشاريع الكبرى يثبت 

فاءة. من ناحية أخرى، تسير أن هناك حركة لمركزية العمل العام الحضري باسم البراغماتية والك

العديد من اإلصالحات في اتجاه شكل من أشكال دمقرطة العمل العام المحلي من خالل السلطة 

. وهكذا، فإن الحكامة المحلية في المغرب تتبع حركتين متناقضتين: 14الممنوحة للمجلس اإلقليمي

                                            
)مجلس المغربيتتعلق بالجهات والواليات والعماالت والبلديات من قبل البرلمان تم اعتماد ثالثة قوانين أساسية -14

 مية".لية في التنوالتي تهدف إلى "تعزيز الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور السلطات المح 2015في يونيو الشعب( 



 ولشيوخالمشاريع الحضرية الكبرى كنموذج للتخطيط والتنمية الحضرية   د.طارق ب

 69      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

نه في النهاية، أصبحت حركة المركزية "الواقعية" والالمركزية في اإلصالحات. تظهر دراستنا أ

"المركزية" أكثر فاعلية في طنجة، بالنظر إلى أن الهيئات المنتخبة ال تنجح في خلق فرص 

لمشاريع هيكلة كبرى وخطط للتنمية بالمدينة، بحكم افتقادها للقدرة على توحيد وتنسيق العمل بين 

 مختلف الفاعلين. في قلب هذه المخاوف تكمن مسألة الشرعية.

 حاديرك المشاريع الحضرية الكبرى التي انطلقت منذ بداية العقد األول من القرن التشت

 والعشرين في طنجة في العديد من الخصائص المتشابهة وهي:

كة بين لشرااسمة المشاريع االستثنائية: من حيث اختيار الموقع واإلجراءات المتبعة في إطار -

ا مختلفا جديد ا في المؤسسات المتخصصة والقطاع الخاص األجنبي  خطيطت، مما يعكس منظور 

 المدن؛

 عية"تدويل رمزي للمشاريع الحضرية الكبرى: من خالل اتجاهين متناقضين، نزعة "الموضو-

ثاني هو ه الالتي تتجلى من خالل تعميم الرموز العامة وتوحيد معايير التخطيط الحضري. االتجا

 ؛عام تميز من خالل سمات فريدة ومميزة بشكل"التمايز" الذي يدعم االبتكار المستمر وال

ز مراكتدويل األشكال: تتخذ المشاريع الحضرية الكبرى بشكل عام نفس األشكال الحضرية )-

 المحاور الطرقية والواجهات البحرية(؛

 تدويل الممارسات: من خالل ظهور مؤسسات جديدة مخصصة لدعم المشروع، واللجوء إلى-

 ب في تمويل المشروع، وبالتالي تعميم ممارسة التعاقد.الفاعلين الخواص األجان
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 تحليل السياسات العمومية إلى سوسيولوجيا الفعل العمومي من

 المغرب -خديجة ابريجا. طالبة باحثة، جامعة محمد الخامسأ.

 

 لذا كان تمعيةتعتبر السياسات العمومية أحد مفاتيح فهم تطورات الدولة والديناميات المج: ملخص

لسباقة ية اى. كانت العلوم السياستحليلها رهانا فكريا شغل بال متخصصين في مجاالت علمية شت

ن لوجيا. اوسيوتحليلها وقد تقاطعت مع العديد من المجاالت األخرى كالعلوم اإلدارية ثم الس إلى

تضي ي تقتعدد التخصصات افرز تعدد منطلقات التحليل، مقاربات ومناهج معالجة المواضيع الت

ت التي اربامييز بين المواضيع والمقتحليل السياسات العمومية. وفي هذا اإلطار برز غموض الت

ود راز الحدل ابتتبناها العلوم السياسية وسوسيولوجيا الفعل العمومي. سنحاول من خالل هذا المقا

ا هجهمبين هذين المجالين العلميين من خالل مستويات ثالث: مواضيعهما، مقارباتهما ومنا

 المتعمد لتحليل السياسات العمومية.

 .: سوسيولوجيا الفعل العمومي، تحليل السياسات العموميةالمفتاحيةالكلمات 

From public policy analysis to the sociology of public action 

Khadija Brijja 

Abstract: Public policies areconsidered one of the keys to understanding 

state developments and societal dynamics, so analyzing them was an 

intellectual bet that occupied the minds of specialists in various scientific 

fields. Political science was the first to analyze it, and it intersected with 

many other fields such as administrative sciences and sociology. The 

plurality of disciplines has resulted in the multiplicity of approaches to 

analysis, approaches to dealing with issues that require analysis of public 

policies. In this context, the ambiguity of the distinction between the 

topics and approaches adopted by political science and the sociology of 

public action has emerged. Through this article, we will attempt to 

highlight the boundaries between these two scientific fields through three 

levels: their themes, their approaches, and their deliberate approaches to 

public policy analysis 

Key words: sociology of public action, analysis of public policies. 
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 تقديم: 

كل أو ي بشمن بين ما يعنيه وجود تجمع بشري وجود سلطة سياسية عليا. ووجود هذه األخيرة يعن

شكال أجلي تآخر وجود سياسية عمومية. كانت االشكال األولية للسلطة السياسية الممأسسة وراء 

لق خ السياسات العمومية األولى، في العصر القديم، التي ترجمت على شكل: فروض ضريبية،

القوات الحربية، تنظيمات التموين )التي تقدم المؤونة(، بناء المدن، آليات ضبط 

( وعليه فمحاولة قيام Pierre Lascoumes et  Patrick Le Galès ،2012)الساكنة...

 ه تستدعيفرادالسلطة العليا بمهامها ووظائفها المتعلقة بتنظيم وضبط المجتمع وتدبير حاجيات ا

 ظائفواألفعال واألنشطة التي تضمن االمن واالستقرار... نشير الى أن  بلورة مجموعة من

ها فهي اياتوغايات هذه السلطة كانت مثار جدل فلسفي وعلمي، اال أن هذه األخيرة مهما كانت غ

 .غاياتلمجتمع وفق ما سيمكنها من تحقيق تلك الابالضرورة ستسهر على ضمان تنظيم وتدبير 

دة تزايكال التدبير تغيرات ارتبطت أساسا بحاجيات المجتمعات المعلى مر التاريخ عرفت أش

ون دالعليا  سلطةوبالموارد، التي اكتشفت بالعلم أو بالصدفة طرق استثمارها، باإلضافة الى قوة ال

طور تالاغفال دور االحداث العالمية المؤثرة. ان تفاعل هذه العناصر األربع الى جانب 

تفسيرات ز الة سواء في شقها االجتماعي، االقتصادي، والنفسي وتجاوالتصاعدي للمعرفة اإلنساني

 . Michel Foucaultالميتافزيقية للوجود هيأت شروط دولنة المجتمع التي حللها 

يقصد بالدولنة تلك السيرورة التي يتم من خاللها تطوير أشكال تأطير المجتمع من طرف سلطة 

 ,Miller et Rose: 2008, Dean: 2010سياسية الى جانب تطوير فن الحكم الجيد

Laborier:2011 (Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès ،2012 هذه السيرورة .)

التي اختلفت الشروط الجيوتاريخية التي سمحت بانطالقها من مجتمع الى آخر، كما أن سرعة 

المتحكمة في  السير فيها اختلفت أيضا. مما أفضى الى بروز حاجة فكرية للكشف عن الشروط

تعزيز أو احباط هذه السيرورة وبالتالي فهم كيفية توجيهها لتحقيق غايات السلطة العليا، لهذا صار 

 س س للدولة مفتاح سبر أغوارها موضوعا يثير التساؤل. الفعل الُمؤ  

 أثار هذا الفعل انتباه المفكرين على مر التاريخ خصوصا االكسيولوجيين، فالفلسفة السياسية منذ

بداياتها في اليونان اهتمت بفهم أصول فكرة الدولة وأشكال القوة التي توظفها للحفاظ على نظامها 

ومشروعيتها، اال أن بعض اشكال فعلها تعرضت لالنتقاد سواء من طرف السياسيين أو المفكرين 

على االخالقيين الذين انشغلوا بقضايا الحق، العدالة والحرية... ومع تشعب اشكاالته سواء 

مستوى التنظير أو الممارسة استطاع أن يستقطب اهتمام ميادين علمية إنسانية مستقلةعدة: 

االقتصاد، اإلدارة، القانون، التاريخ، الجغرافيا البشرية، والهندسة المدنية... ان ما يبرر االلتفاف 

لعقود األخيرة حول هذا الموضوع هو تعدد أبعاده الى جانب آثاره على المجتمع ثم المواطن. في ا

صار موضوعا مركزيا لكثير من هذه الميادين خاصة العلوم السياسية، وعلم االجتماع... ان 

اختالف مواضيع ومناهج كال المجالين العلميين والتداخل الذي يحصل بينهما ينتج عنه خلط في 

لى طرح المفاهيم، والمقاربات الى درجة قد تختلف فيه حدود اهتمامات كل مجال مما يفضي ا

 األسئلة التالية: 
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 ما الفرق بين الفعل العمومي والسياسات العمومية؟-

 ة؟ ين يلتقي علم االجتماع السياسي والعلم السياسي أثناء تحليل السياسات العموميأ-

 ة مساعدةمثاببان اإلجابة عن هذين السؤالينوتقاسم نتائج محاولة الفصل بين هذين المجال سيكون 

بع تتبلهذا سنقوم  حسم في اختيار مواضيع تتالءم مع طبيعة الفرع الذي ينتمون اليه.الطلبة الجدد لل

 قط تقاطعنبراز مع االفعل الُمَؤَسُس للدولة. مسار اهتمام المشتغلين في هذه الفرعين بالموضوع: 

 هذين الفرعين على المستوى:

 بناء المواضيع؛ -

 مستويات االشتغال-

 المقاربات والمناهج-

ه تركيب الذي سيكون هدف التاريخي المقارن المنهج تحليليتتضح ضرورة االعتماد على وعليه 

 قراءاتنا السابقة.

 العمومية موضوع العلم السياسي: السياسات 1-1

س س للدولة أو ما أطلق عليه فيما  إلىكما سبق فكثير من العلماء تطرقوا  أهمية وزن الفعل الُمؤ 

التي حملت اتجاها نحو العلمية لمجتمع اال أن أولى االعمال بعد السياسات العمومية، على ا

مصاحبة برامج التدخل العمومي التي تستهدف عقلنة التصور، وتعزيز وظيفية التنظيم الى جانب 

فترة "الصفقة الجديدة"  1930سنوات إلى(تعود Vincent Dubois,2009تحقيق نتائج ناجعة)

اب "الكساد الكبير والصفقة الجديدة: مقدمة قصيرة جدًّا" بالواليات المتحدة االمريكية يعتبر كت

من الكتب التي استعرضت النجاحات الرئيسية التي حققتها الصفقة  إريك راشوايلصاحبته 

مجها وإخفاق البعض الجديدة واإلخفاقات التي ُمني ت بها مع توضيح أسباب نجاح بعض برا

اآلخر. وفي نهاية الكتاب، تم توضيح الكيفية التي تمكنت من خاللها إدارة الرئيس األمريكي 

روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية من تقديم استراتيجيات الصفقة الجديدة إلى الساحة العالمية، 

طرف من تحليل مفصل  وكانت مشاريع التدخل العمومي للحكومة الفيدرالية االمريكية موضوع

محللين متنوعين. كان الهدف براغماتيا في المقام األول: تعلق بالبحث عن الفهم من أجل الفعل. 

يهدف المحلل السياسي في الدرجة األولى الى مساعدة متخذي القرار على اختيار السياسات 

 Policy ةالصحيحة. وفي هذا اإلطار تمت مأسسة ما سيطلق عليه فيمابعد "علوم السياس

sciences:  وكان ."HAROLD LASSWELL الدور الكبير من رواده األوائل. بفضل 

الذي حصر غاية هذه  "العلوم السياسية"،بـالمعنون DANIEL LERNERلكتابهالذي ألفه مع 

معارف قابلة للتطبيق لحل مشاكل الفعل العمومي، تحسين فعالية السياسات  العلومفي انتاج

الى جانب تجاوز التباعد ،Patrick Hassenteufel,2011)الفعل الدولتي)العمومية وعقلنة 

 Daniel Kübler etالحاصل بين الع اِلم والسياسي من أجالقتراح معرفة قابلة للتطبيق )

Jacques de Maillard,2009 اهتم بالقضايا المندرجة ضمن إطار هذا التخصص الجديد.)

مثل المهندسين، محللي األنظمة، رجال  متخصصين غير متخصصي العلوم االجتماعية

https://www.hindawi.org/contributors/27093708/
https://www.hindawi.org/contributors/27093708/
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االقتصاد...  ان ما سبق وفر الشرطين االساسين الستقالل العلوم السياسية على المستوى المنهجي 

 والنظري كتخصص علمي جديد في بدايات الخمسينيات: 

إطار مفاهيمي خاص، الذي اندرج ضمن مشروع اجتماعي وسياسي واسع جدا المتمثل في -

 عقلنة الفعل الدولتي؛ العمل على

الفعل  جرأةسياق اقتصادي وفكري ُمد ِعٍم للدولة سمح بتبني تصور متميز إعطائه األولوية أل-

 (Patrick Hassenteufel,2011الدولتي)

بالواليات المتحدة في الشق المتعلق  1960عرف هذا المجال تطورا قويا انطالقا من سنوات 

ظيم"،حيث اكتسب خصائص ميزته الى حد االن في عالم العلوم بالبرامج العمومية " المجتمع الع

وفي أدنى  االجتماعية. انه ملتقى التخصصات، حيث يتقاطع العلم السياسي مع االقتصاد، اإلدارة

تقدير علم االجتماع، تم تطويره في المؤسسات العمومية، في مكاتب االستشارة، التنظيمات 

قت داخل الحقل األكاديمي، حيث أدمج تعليمه في تكوين الهرمية كـمراكز البحوث في نفس الو

(. في تلك الفترة أسست Patrick Hassenteufel,2011المديرين العامين المستقبليين)

Kennedy School of Governementثم سارت العديد  .، التي سعت الى فهم الفعل الحكومي

ملكة المتحدة هي السباقة فلحقتها الدول من الدول الغربية على خطى الواليات المتحدة، وكانت الم

 Daniel Kübler et Jacquesاالسكندنافية ثم ألمانيا ودول جنوب أوروبا على نفس المنوال)

de Maillard,2009) اال أن اإلضافة األهم الموالية التي ستساهم في تطور هذا الميدان بُلورت .

 إلىبفرنسا بفضل التطرق  1980واواسط  1970خارج الواليات المتحدة ما بين أواسط 

اإلشكاليات المستبعدة في العلوم السياسية االمريكية، والتي سلطت عليها الضوء من خالل 

، MICHEL CROZIERاألبحاث المنجزة داخل مركز سوسيولوجيا التنظيمات، الذي ترأسه 

تي . الLUCIEN NIZARDومركز البحث في السياسة واإلدارة والتراب المؤسس من طرف: 

غذت كل بطريقتها، تحليل السياسات العمومية من منظور سوسيولوجيا الدولة. تقاسمت هذه 

األبحاث هاجس إعطاء صورة واقعية أكثر لفعل الدولة، مبرزة الكيفية التي تشتغل بها في ظل 

توترات متناقضة، بهذا تمت إعادة النظر للرؤية الماركسية المنتشرة آنذاك، والتي تعتبر الدولة 

كآلة خادمة لمصلحة الطبقة الحاكمة، في هذه الفترة برز تناقض اآلراء كما أكد ذلك كل من 

SMITHوMUSSELIN فمجموعة .Michel Crozier  طورت مقاربة تركز على

استراتيجيات وروابط السلطة داخل اإلدارات. لقد كشفوا الستار عن طابع التشظي الذي يسم 

لى روابط المنافسة بين الهيئات الكبرى والمنظمات اإلدارية اإلدارة الفرنسية ذلك بالتركيز ع

المختلفة، وكذلك الممارسات غير الرسمية للترتيب بين الفاعلين المشاركين في نفس نظام 

اكتسبت هذه المجموعة شهرة واسعة بفضل األبحاث المتعلقة بالبيروقراطية واإلدارة  الفعل.

بيروقراطية" مرحلة حاسمة النه ارتكز على دراسات الفرنسية. شكل اصدار كتاب "الظاهرة ال

 comptes chèques postaux +entreprise deامبيريقية أنجزت في مؤسسة عمومية )

fabrication de cigarettes حيث قدم صاحبه تحليال صادما إليجابيات وسلبيات )

 LUCIENفي حين بقيت مجموعة (.Christine Musselin,2005البيروقراطية الفرنسية)

NIZARD مرتبطة بتسليط الضوء على العوامل األيديولوجية للفعل العمومي، انماط التنظيم
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األكثر شمولية للمجتمع الفرنسي، وإعادة معرفة البعد الخاص بمدخل عام سياسي للسياسات 

 .(Daniel Kübler et Jacques de Maillard,2009العمومية)

الضوء  يل السياسات العمومية تخصصا مستقال مسلطيناعتبر الفرنسيين تحل 1980ابتداءا من 

ين بقات على تمفصل دور األيديولوجيا، الذي تم تحليله باستلهام تصور غرامشي، ودور العال

من  أبحاث كلفدة، المجموعات المهنية والوظيفة العمومية العليا من منظور متشبع بالنِق ابية الجدي

BRUNO JOBERT وPIERRE MULLER جددت من خاللها المقاربات التقليدية ، التي

نونية يير القالمعااأول قطيعة مع التقليد القانوني الذي يقارب الدولة انطالقا من للدولة، هنا حصلت

يقة ك طرالتي تنظم أنشطة أجهزة الدولة، في حين أن تحليل السياسات العمومية حاول أن يفك

 . ثانيا،دولةالفاعلين الخارجيين عن دائرة ال اشتغالها وأنشطة مختلف مكوناتها في تفاعلها مع

قيا، ليها أخالكم عقطيعة مع التقليد الفلسفي، الذي كان يعتبر الدولة فكرة مجردة يجب تناولها والح

ما فتح م.لةبينما يقوم تحليل السياسات العمومية على الكشف عن الظروف العملية الشتغال الدو

راجع كانت هناك دراسات استعملت بشكل مركزي الم .ةالمجال للعديد من الدراسات القطاعي

 .(Jean Leca et Pierre Muller, 2008االمريكية)

ت ظيراان تطور تحليل السياسات العمومية أعطى في نفس الوقت الفرصة لبدل جهود مهمة لتن

 ت لهخاصة به، التي أضفت عليها مشروعية علمية، ذلك من خالل التمسك بتساؤل مستقل سمح

لفروع اقول حاوز التراكم االمبيريقي للتقارير المنوغرافية وجعلته كميدان متميز عن باقي بتج

  (.Vincent Dubois,2009العلمية والتخصصات التي يندرج تحت لوائها)

 كان للمشتغلين تحت لواء العلوم السياسية منظور خاص بهتميز بـ: 

دود لى حالمتمثل في توجيه المجتمع ا اعالئه لدور الدولة، الحاكمين، والنخب في التنظيم-

 سبعينيات القرن الماضي؛

وية تحت لوائه بالقانون والمؤسسات السياسية وفضلوا الرؤية العقالنية طتأثر المقاربات المن-

التراتبية. وعليه لم تكن السياسات اال عنصرا هامشيا للتفكير في السياسة. هذا المنطق التنازلي: 

ن األعلى في اتجاه األسفل تمحور حول القرارات المركزية وآثارها. يرى أن الفعل ينطلق م

من طرف الدولة وسيلة لتحليل إعادة التوزيع المتبعة وبذلك صارت السياسات العمومية 

وصراعات الفاعلين المرتبطة بها أو لفهم مشاريع تغير المجتمع عبر اإلرادة السياسية باسم القيم 

كانتالمقاربة التسلسلية أولى (Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès,2004واالهداف)

المقاربات التي بلورت من طرف رواد هذا المنظور. قامت على تقسيم الفعل الدولتي الى مراحل 

 1956 مؤسس علوم السياسة المنجز سنةHarold Lasswellمتسلسلة. يعود التقسيم األول الى 

 PATRICKلخصهاورة السياسة العموميةالذي أكد أن سبعة مقاطع تسلسلية تكون سير

HASSENTEUFEL  كما يلي: مرحلة الفهم، مرحلة ترويج االختيارات، مرحلة اختيار طرق

اإلنجاز، مرحلة رصد االكراه مع تبني التدابير المقررة، مرحلة تطبيق التدابير، مرحلة إتمام 

احل هذه الشبكة التحليلية من . تم تطوير وإعادة صياغة وترتيب مرالسياسة، بلوغ مرحلة التقييم
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( من خالل كتابه "مقدمة في دراسة 1970)CHARLES JONESطرف تالميذه على رأسهم 

يمكن ترتيبها كما يلي:  .محطات تسلسلية في خمس MULLERلخصها  "السياسة العمومية

خل تحديد المشكل: يعمل خالل هده المحطة االفراد والمجموعات على دعوة الحكومة للتدمرحلة 

وعلى أساس هذه الدعوة يدمج المشكل في العمل الحكومي،وخاللها تجتمع سيرورات: إدراك 

المشكل، التحديد، تجميع مختلف االحداث أو المشاكل، تنظيم البنيات، تمثالت المصالح... تتبعها 

مرحلة تطوير البرنامج: انها مرحلة معالجة المشكل. تجتمع فيها سيرورات الصياغة )مناهج 

ول لحل المشكل( وسيرورات الشرعنة )كسب التوافق السياسي(. ثم مرحلة تنزيل البرنامج: وحل

تنزل فيها القرارات التي تم اتخاذها يعني تنظيم وسائل التنزيل، تأويل التوجيهات الحكومية 

وف عند وتفعيلها. تليها مرحلة تقييم البرنامج: انها المرحلة ما قبل األخيرة يتابع فيها البرنامج للوق

نتائجه، وتتطلب تخصيص مؤشرات االحكام، قياس المعطيات وتحليلها الى جانب صياغة 

فعل    la mise en placeالتوصيات. وفي األخير مرحلة إتمام البرنامج: فيها يتم انهاء الفعل و

أوردها GARRY BREWER (1974).ثم من خالل محاولة جديد، تفترض حل المشكل

Patrick HASSENTEUFEL وفق  ي"في كتابه "السوسيولوجيا السياسية: الفعل العموم

الترتيب التالي: مرحلة الكشف التي تنطلق مع محاولة تحديد المشكل وبلورة الحلول، تقدير تقني 

ومعياري ألخطار، تكاليف وأرباح كل حل، تكون غاية هذه المرحلة حصر االختيارات الممكنة 

تبعاد الحلول المستحيلة، االختيار النهائي للحل، تنفيذ الحل، وترتيبها حسب األفضلية الى جانب اس

 1975سنة  JAMESANDERSONوفي األخير محاولة التقييم، انهاء السياسة العمومية. 

(: تتم فيها Policy agendaمرتبة وفق الترتيب االتي: مرحلةجدولة السياسة العمومية )

لطات العمومية، خاللها يتم اختيار المشاكل من االستجابة للمشاكل التي تكون موضوع اهتمام الس

طرف السلطات العمومية )انها مرحلة البناء العمومي للمشاكل(. تلحقها مرحلة صياغة السياسية 

(: انها سيرورة بلورة الحلول المقبولة لمعالجة المشكل. ثم Policy formulationالعمومية )

(: انها مرحلة االختيار، فيها تتم عملية Policy adoptionمرحلةتبني السياسة العمومية)

االختيار بين األفعال المبلورة المقترحة قصد بلورة وتبني برنامج الفعل المشروع. تليها 

(: خاللها يتم تنفيذ السياسة العمومية Policy implementationمرحلةتنفيذ السياسية العمومية )

: تكون (policy evaluation) العمومية تقييم السياسة من طرف اإلدارة. وفي األخير مرحلة

غايتها الوقوف عند حدود فاعلية السياسة العمومية المتبناة واألسباب التي عززت فاعليتها أو 

 كانت وراء محدوديتها.

كل  رغم كون مراحلCHARLES JONESغالبا ما يتم الخلط بين تقسيم هذا األخير مع تقسيم 

ن يبدو أ(،(Patrick Hassenteufel, 2011الموظفة)تقسيم متمايزة من ناحية المصطلحات 

 .أكثر دقة ووضوحا JAMES ANDERSONالمصطلحات التي وظفها 

رغم هيمنة هذا النموذج التحليلي خالل السبعينيات واستمرارية تبني مراحله كمراحل إجرائية 

ه ذة التحليل هصحيح أن شبكيمكن تسليط الضوء عليها لدراستها أو إنجازها الى وقتنا الراهن، و

تساعد الباحث على تحديد مراحل العمل، وترتيب تساؤالت بحثه، وتحديد الفاعلين وأهم لحظات 
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بين االنتقادات المتعلقة بتنظيم المراحل  Mullerالسياسة العمومية إال أنه تعرض للنقد. ميز 

 يها:وتلك المرتبطة بالمراحل ذاتها. فيما يلي نلخص أهم االنتقادات التي وجهت ال

من البديهي أن قراءة الواقع الستقراء مشاكله يقتضي الذهاب واإلياب  المراحل: تسلسلالمتعلقة ب

منه، نفس الشيء بين مراحل بلورة برامج حل مشاكله. فالتقييم يفرض حضوره في مختلف 

 المحطات، الن في نهاية المطاف يتوجب على الفريق الساهر على حل المشكل تقديم تقارير تقييم

مرحلي في نهاية كل مرحلة، تكون بمثابة مرجع يعتمد عليه لتحليل الممارسة الميدانية للفريق مما 

يوفر إمكانية النقد الذاتي لتلك الممارسة وتجاوز نقط ضعفها. وواقعيا ال يتم احترام هدا الترتيب. 

اتخاذ قرارات قبل ففي كثير من الحاالت تستبق الدولة االحداث بناءا على دراستها االستشرافية ب

أن تطرح القاعدة المشكل. كاإلجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة في ظل اجتياح فيروس 

العالم. فقد اتخذت الدولة عدة قرارات دون أن يعبر الرأي العمومي عن المشكل، أكثر  19كورونا 

م فالنموذج ال يتماشى بشكل عا من ذلك جندت الدولة كل قواها لفرض االلتزام بالقرارات المتخذة.

مع الواقع والسياسة العمومية الملموسة ال تتحقق في الغالب حسب هذا الترتيب)فواقع السياسة 

 ,J.Y.Dormagen et D.Mouchardالعمومية يبرز التعقيد والتفاعل الذي يسم سيرورتها

2008). 

ن مبمرحلة  لقيامن نتجاوز اهنا يتعلق االمر بالمرحلة ذاتها، حيث أنه يمكن أ المتعلقة بالمراحل: 

ب في المغرفها، المراحل كالتقييم أو تحديد المشكل. فقد تنزل سياسة عمومية ما دون ان يتم تقييم

حل ختلف مرامفي  مثال نجد ان ثقافة التقييم مستجدة في العقود األخيرة. وإذا ما تم حضور التقييم

ا بنيهتالمشكل والحلول التي يمكن  سيرورة برنامج عمومي فهو يخلص في النهاية الى تحديد

 (.Daniel Kubler et Jacques de Maillard, 2009لحلها)

ر تميزت كل األبحاث المندرجة ضمن هذا المنظور بارتكازها على كون الدولة هي اإلطا

مي. الحصري إلنتاج السياسي كما هو حال السياسة، وتتجاهل مسألة خصوصية كل ما هو عمو

ضعا أو وكون بناء المشترك للحلول الجماعية عبر تدخل الفاعلين الذين ال يملكما أنها تهمش ال

 (Jean Claude Thoenig,2005شرعية ممنوحة من طرف السلطة الحكومية)

بحاث ر األرغم حدود هذا النموذج التحليلي اال أنه ال يمكن االستغناء عنه خصوصا لما نستحض

ي فياسة الترابي. ذلك وعيا بصعوبة االلمام بالسالمعاصرة التي تعمل من أجل فهم الميكرو 

 مختلف محطاتها. اذن أجرأة موضوع البحث يستدعي بالضرورة تبني هذا النموذج.   

 السياسات العمومية موضوع لسوسيولوجيا التنظيمات: -2

 Policyأطلق على األبحاث التي أجريت في إطار هذا التخصص عبارة جديدة تحليل السياسات: 

analysis التي سلطت الضوء على االختالل الوظيفي للبيروقراطية كما اتجهت الى ذلك .

المؤسسة على "العقالنية المحدودة" المصاغة من طرف  ROBERT MERTONتحليالت 

، والتي تحلل سيرورة بلورة السياسات HERBERT SIMONعالم النفس واالقتصادي 

 CHARLESرتجالية" كما اقترحها =االtâtonnementالعمومية باستحضار "الحيلة" "
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LINDBLOM(.Vincent Dubois, 2009.) :عمل هذا األخير الى جانب أسماء

MARCH ،SIMON، WILDAWSKY  ،بالواليات المتحدة االمريكية

SCHARPFو MAYNTZ بألمانيا الى جانبMichel Crozier  بفرنسا، على الكشف عن

لي زعزعة أسطورة عقالنية القرار العمومي، حيث االختالالت التي تخترق الفعل الدولتي وبالتا

أن أعمالهم سلطت الضوء على مشاكل ووقائع تبرز محدودية ما يتبناه متخصصي العلوم 

 السياسية: 

 الف منطق الفاعلين المتدخلين في الفعل؛تتعدد واخ-

 تناقضات على مستوى غايات السياسات العمومية؛-

 جتهافي مرحلة بلورتها، على مستوى تداولها، معال اختالالت في حركية المعلومة )سواء-

 واستقبالها( 

 …les aléas des processus décisionnelsتقلبات السيرورات القرارية -

 الصعوبات التي تواجهها اإلدارة أثناء تنفيذ القرارات المتخذة؛-

 ضعف الكفاءات اإلدارية؛-

- l’autonomie des agents au guichet... 

شفته أبحاث هؤالء الباحثين الى الوقوف عند قصور الدولة عن حل المشاكل التي أفضى ما ك

تتحمل مسؤوليتها مما وفر شروط االنتقال من وضع فكري تفاؤلي تأمل فيه علماء السياسة عقلنة 

 ,Patrick Hassenteufelالفعل الدولتي الى وضع فكري تشاؤمي نقدي لدى علماء االجتماع)

اد هذا المنظور على   فهم التباعدات بين البرامج العمومية وتنفيذها. لهذا عمل رو. (2011

وإبراز أوجه النقص على مستوى تكامل وعقالنية متخذي القرار. وفي العقود األخيرة ركزوا 

على الفاعلين المتموضعين داخل فعل عمومي ما، تبادالتهم وميكانيزمات التنسيق بينهم. يهتمون 

يير كمجموعات قدر اهتمامهم بالعوامل الكامنة وراء التغبجمود التنظيمات بنفس 

المصلحةوالتعبئات االجتماعية. وفق هذا المنظور تصير الدولة عامل من بين عوامل أخرى. 

يتعلق هذا المنظور بسوسيولوجيا الفعل الجماعي. داخل التنظيمات والشبكات العامة أو الخاصة. 

التبادل يفضلون اعتماد المنطق الصاعد: من األسفل نحو األعلى، وينطلقون من دراسة أنماط 

 .(Patrick Hassenteufel, 2011والقبول بين الفاعلين سواء كانوا افرادا أو جماعات)

يطلق عليه أيضا "التحليل االستراتيجي" و "سوسيولوجيا الفعل المنظم" تحيل المنهجية والمفاهيم 

والتي بنيت في كتابه المشترك مع - MICHEL CROZIERالمطورة من طرف مجموعة 

ERHARD FRIEDBERGالى جانب كتاب هذا ، 1977: " الفاعل والنظام" الصادر سنة

التي سمحت بتحديد أدوات التحليل والتأويل -1993األخير: " السلطة والقاعدة" الذي نشر سنة 

التي تسمح بفهم ما يجعل التعاون بين الفاعلين داخل التنظيم )أفراد وجماعات( والسيرورات التي 

بينهم. ينتظر من الباحث رصد الترتيبات التي يبلورها الفاعلين إلنتاج تحافظ على وضعية التفاعل 

 استحضار يمكن. والحفاظ على أنماط االشتغال الجماعي )يطلق عليها أيضا األلعاب(

 كما يأتي: MULLERتلخيص
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 مفهوم الفاعل: ان التنظيم يضم ناس يتحدد وضعهم انطالقا من فعلهم؛

حددة ملحة ال داخل التنظيم على معايير بسيطة مؤسسة على مصمفهوم االستراتيجية: تقوم األفع

رد لمواابشكل واضح، لكن باستعمال ذكي للقواعد الرسمية وغير الرسمية للتنظيم، ان تعبئة 

 ؛قبل المتاحة لكل فاعل ت ْنت ظمحول استراتيجية موجهة نحو تحقيق أهداف تم تسطيرها من

ارتباط  يفيةارد من قبيل: الخبرة، المعلومات، وضبط كمفهوم السلطة: ان استعمال الفاعلين لمو

 وة؛ التنظيم بمحيطه... تحدد وضعية التبادل بين الفاعلين التي ترتكز على عالقات الق

 ام أفعالل نظمفهوم النسق المنظم: يعد التنظيم أكثر من مجموع أفعال الفاعلين داخله، إنه يشك

 بشكل مستقل عن امتيازاتهم الخاصة. ملموس يفرض قواعد االشتغال على الفاعلين

ات مارساذن أصحاب هذا التحليل يتوجهون نحو دراسة التنظيم من خالل تسليط الضوء على الم

 والسلوكات.

 يعتمدون على المنهجية االستقرائية مسلمة على مسلمات قوية: 

 أولوية الفاعلين على البنية؛-

 العقالنية المحدودة؛-

 أهمية عالقات القوة؛-

 (Christine Musselin, 2005قوة أليات التنسيق؛)-

ن بها ستعييوكأي منظور تحليلي فقد تم توجيه انتقادات عدة لتحليل السياسات العمومية كألية 

ث من أجل ابستمولوجيا األبحافي مقاله"  J. C THOENIGسوسيولوجيي التنظيمات لخصها 

 كما يأتي: حول الفعل العمومي"

 ة؛ي التي تقدم الدليل الخاص بإنتاج السياسي كما تقدمه للسياستسلم بكون الدولة ه-

 تتجاهل خصوصية كل ما هو عمومي؛-

تقصي البناء المشترك للحلول الجماعية عبر تدخل الفاعلين الذين ال يحتلون وضعا أو مشروعية -

 Jeanبمعنى السلطة الحكومية في حين أن هؤالء قد يؤثرون الى حد كبير في توجيه هذا الفعل)

Claude Thoenig, 2005). 

 سوسيولوجيا الفعل العمومي: استقاللية الموضوع والمنهج:-3

لقد عرفت الدول المتقدمة خالل نهاية الثمانينات ارتفاعا كبيرا لعدد الفاعلين، ما غير من وضع 

مع  الدولة وأجهزتها كفاعل أساس في بلورة السياسة العمومية، تنفيذها وتتبعها وتقييمها خصوصا

تزايد ارتباط البرامج والسياسات بتمويالت المؤسسات الدولية النقدية فأصبح بذلك "كل تنظيم 

فبقدر ما تتيح أنظمة الحكامة الحالية عددا  .يطمح أن يكون فاعال، وأحيانا بدون أهداف محددة

سيرورة كبيرا من أشكال المشاركة في اتخاذ القرار، بقدر ما يصعب تحديد مفهوم الفاعل وتصبح 

فرضت (Laurie BOUSSAGUET et al, 2019السياسات العمومية بدورها غامضة" )

بتنمية وتنويع أدوات الفعل العمومي، وكذا  21و 20القرن  لالديناميات التي عرفتها الدولة خال

بتراكم البرامج والسياسات في مختلف قطاعات تدخل الدولة. األمر الذي دفع الباحثين إلى طرح 
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من األسئلة: من يحكم؟ من يقود؟ من يوجه المجتمع؟ هذه األسئلة وغيرها كانت المحرك العديد 

في هذا الصدد:" أن  JEAN LECAيقول .األساس لفتح النقاش وتأطير مفهوم الفعل العمومي

تحكم يعني اتخاذ قرارات، وحل نزاعات، وإنتاج ثروات عمومية، وتنسيق سلوكات خاصة، 

 Pierre)"النتخابات، استخالص الموارد، ورصد المصاريفوضبط األسواق، وتنظيم ا

Lascoumes et Patrick Le Galés, 2004 ) كل هذه األنشطة التي تدخل في صلب مهام

الدولة لتصريف الفعل العمومي، تجعل من هذا األخير مفهوما متعدد األشكال، يتجاوز بشكل كبير 

 .هايةفي نقطتي بداية ونالمفهوم اإلستاتيكي للسياسات العمومية، المحدد 

 عبيران ما سبقعزز، الى جانب االنتقادات اآلنفة الذكر، شروط الدعوة الى التخلي عن ت

ثين لباح"السياسات العمومية" واستبداله بعبارة "الفعل العمومي" من طرف عدد متزايد من ا

(MULLER، THOENIG، DURAN؛ MAJONE et LECA  كما أكد  1996سنة

 ي مقاله( الن العبارة الجديدة ستسمح بـ: ف Thoenigذلك 

"  "statocentrées اعتبار السياسات العمومية متعددة المستويات مما يجعل "مركزية الدولة:-

 تضعف؛ 

 ابراز محدودية تكامل البرامج العمومية وضرورة تفكيكها؛-

 Patrickالسياسيين) التمييز بين قاموس الفاعلين )المتحدثين عن السياسات العمومية( والمحللين-

Hassenteufel, 2011؛) 

ي لعموماسوسيولوجيا الفعل  إلىكما أكد في نفس المقال أن تطور تحليل السياسات العمومية 

عمومية ت التزامن مع مسار االنتقال من التصور الذي يقوم على أن الدولة هي المنتجة للسياسا

ة ظيف عبارن تومي. اال ان االنتقال الفاصل مالتصور الذي يقر بالبناء الجماعي للفعل العمو إلى

ظَّف من طرف متخصصي العلوم السياسية(ال تعمال ى استحليل السياسات العمومية )الذي كان يُو 

ما بعد ا فيعبارة تحليل الفعل العمومي بوصفه فرعا ضمن سوسيولوجيا الفعل المنظم )أطلق عليه

 الث قطائع ابستمولوجية أساسية حسبالسوسيولوجيا السياسية للفعل العمومي( تطلب ث

PierreLascoumes وPatrick Le Galès:المتمثلة في 

ارات ية، القرقراطالتحرر من: اإلرادة السياسة، االنبهار أمام الفاعلين السياسيين، النخب البيرو-

 برازلى ااسعى تالتي تُربط بالصالح العام واأللعاب الحزبية. فمنذ أكثر من خمسين سنة واألبحاث 

لتي كان ، واعدم كفاية اصدار نص قانوني أو اعالن لتغيير السلوكات. تتعدد القرارات المتكررة

بشكل  ختلفتلها تأثير محدود على السلوكات مما يبرز عجز الدولة. ان آثار اإلرادة السياسية 

 ملحوظ حسب سيرورة التنزيل التي تواجه دوما التعارضات، الفاعلين غير المنتظرين،

 سيرورات الفوضوية وآثار غير المنتظمة.ال

: استنفذت أسطورة الدولة ذات الجاللة، المتجانسة l’unicité de l’Étatتجاوز أحادية الدولة -

 Jeanلكن ذلك لم يقضيعلى البعد الرمزي "لوجود الدولة") –وغير المتحيزة في الفعل وقتها 

Leca, 2012).  لعبت سوسيولوجيا التنظيمات دورا كبيرا في تحقيق هذه القطيعة، برفعها الستار

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Leca--5589.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Leca--5589.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Leca--5589.htm
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عن تنوع المجموعات واالستراتيجيات داخل كل ما هو جماعي سواء كان عموميا أو خصوصيا. 

ويات الترابية التي ذلك من خالل مالحظة النخب، المجموعات المهنية، شبكات الفاعلين، المست

تجلي تغايرا قوي جدا، كما أن االختصاصات تتواجه مع كل اختصاص يعمل من أجل هدفه 

ووسائل الفعل. وإذا كانت الدولة متشظية فإنها ليست فوق المصالح الخاصة، فلها عمالؤها، 

 فالسياسات العمومية أحيانا تكون بدون جمهورلكنها في الغالب تكون اختيارات الضحايا

والعمالء. انها تتأثر بمجموعات المصالح أو الجمعيات التي تدافع عن امتيازاتها )مادية كانت أو 

 رمزية(.

تقديس القرار سواء تميز بدرجة عالية من العقالنية أم ال. في الغالب تم تحليل السياسات -

 أن العديد من العمومية إما انطالقا من االختيار السياسي أو حسب تحليل التكلفة/النجاعة، اال

األبحاث كشفت أهمية دراسة متخذي القرارات ومنفذيها. ان المؤثرات المتعددة، السيرورات 

المتناقضة، المتابعات المتناثرة أذابت اللحظة الرمزية داخل الفعل الجماعي. وطفت اهمية لحظات 

مي على السطح كند عدم اتخاذ القرار، المشاهد الالمرئية، والفاعلين المخفيين في الفعل العمو

 Pierre Lascoumes, 2012 Patrick Leألهمية االيماءات المرئية المعلن عنها واقعيا)

Galèset ارتبطت القطائع االبستمولوجيا الثالث باالنتقادات التي صدرت عن األبحاث )

 السوسيولوجية.

ل طر الفعوقد غذت ثالث عناصر رئيسية المنظور النظري، المنهجي واالمبيريقي الذي يؤ

 العمومي:  

 الدولة ال تحكم الشؤون العمومية المتعلقة بها باالكتفاء بذاتها؛-

م جال العاه الماالشكال المتعددة لمعالجة مشاكله الجماعية، بعدد ال يكون في إلىالمجتمع يرجع -

 اال احدى احتماالته.

ته وال ل ذاده ليس من أجيجب أن تكون طبيعة السياسي مسألة مركزية للعلوم االجتماعية، فوجو-

 .(JEAN CLAUDE THOENIG, 2005يعطى لذاته)

هكذا أصبح تحليل الفعل العمومي أي "سوسيولوجيا عمل السلطات العمومية" يندرج ضمن 

السوسيولوجيا السياسية. حيث يترجم مفهوم الفعل العمومي التعديالت الراديكالية مقارنة مع 

ومية. وبالتالي صارت السياسة متغير للتفسير. يمكن تمييز الفعل النظرية الثابتة لحكم الشؤون العم

العمومي بكونها الطريقة التي يبني بها مجتمع ما المشاكل الجماعية ويصفها، ويبلور بها 

االستجابات، المضامين ثم السيرورات من أجل معالجتها. اذن يسلط الضوء على المجتمع بشكل 

يحيل (JEAN CLAUDE THOENIG, 2005لدولة)واسع وليس فقط الوسط المؤسساتي ل

هذا المفهوم الى تعدد الفاعلين الحاضرين في داخل أنساق الفعل. فالقوة العمومية ال تبني وحدها 

 Audreyالسياسات، كما أن مسارح الفعل متعددة تنطلق من المستوى المحلي الى الدولي)

Levêque, 2008). 
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ة: ماعيعمومي من البراديغمات الكبرى للعلوم االجتاستقيت مفاهيم ونماذج تحليل الفعل ال

ع السوسيولوجيا، السوسيولوجيا السياسية... نلخص في الجدول االتي أهم مساهمات فرو

 السوسيولوجيا في سيرورة نشأة سوسيولوجيا الفعل العمومي:

فعل ا اللوجي: مساهمات السوسيولوجيا مع بعض فروعها في بلورة وتغذية مفاهيم ونماذج سوسيو1جدول 
 العمومي

الفروع 
 السوسيولوجية

 األثر الباحث

السوسيولوجيا في 
 بدايتها

 Émile
 Durkheim 

تحليل التمثالت والمعايير، وإبراز مساهمة السياسات  
 العمومية في ضبط المجتمع؛

 Max Weber ف تحليل البيروقراطية، الفردانية الميثودولوجية، وتوظي
 المقارنة التاريخية؛ 

 مثلي منظري م

 االختيار العمومي:

 Buchanan et 
Musgrave 

1999 

 Dunleavy 
1991 

مضاعفة األبحاث المنتقدة لتدخالت الدولة )سياسات 

 اجتماعية وعسكرية( مع ابراز استراتيجيات تعظيم مصالح

الموظفين من خالل توسيع مجاالت تدخلهم ومداخيلهم من 
 خالل هذه األبحاث؛

  ممثلي المستلهمين

 الماركسية من

 Préteceille 
1973  

 FoxPiven 

1971 

توظيف براديغم صراع الطبقات لتفسير تطور السياسات 
 االجتماعية أو دينامية السياسات الحضرية؛

 Pierre 
Bourdieu 

افادة كبيرة على مستوى فهم مسارات وهابتوس الموظفين 
 فعلالسامين أو تشكل حقل المهيمنين والمهيمن عليهم في ال

مومي الى جانب العنف الرمزي الممارس من طرف الع
 الدولة؛

 JohnDewey  ،توظيف اإلرث البراغماتي لتحليل المشاكل العمومي
 وبذلك صارت السياسة كتجريب وموضوع انتاج المعرفة؛

رة فهم، انتاج، ونشر المعايير أو شبكات الحقوقيين العاب Georges Gurvitch- سوسيولوجيا الحق
 لألوطان؛ 

-منهج سوسيو
 تاريخي

 ها،السماح بإعادة تشكيل الفئات االجتماعية   واستعماالت 
 ؛اعيتحجيم المشاكل العمومية التمثالت إزاء العالم االجتم
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سوسيولوجيا العلوم 
 والتقنية

 مساهمتها في تحليل آليات الفعل العمومي:  

آليات السلطة )االحصائيات، المؤشرات،  -

 الخرائط...( 

 ...بير: الميزانية، أنظمة المعلومةاليات التد -

 التعديالت والسجاالت... -

 

وعليه، فالفعل العمومي يدرس كأي موضوع آخر، مع استحضار خصوصيته وأبعاده المتعددة.  

ويعتبر كل مكون لإلدارة العمومية كعنصر معبأ، كمصدر أو عامل اكراه للفاعلين 

الدراسات السوسيولوجية المعتمدة على (. ساهمت (Christine Musselin, 2005المستهدفين

( المتميزة باالهتمام بالفاعلين بتسليط الضوء على بعدين: 1960المقاربة التعددية)بالو.م.أ سنة 

تفسيرية قائمة البحث في الخصائص البنيوية لتفاعالت  المعرفي واالستراتيجيفي تقديم محاولة

مما أفضى الى االهتمام بوزن دور مجموعات  الفاعلين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص،

المصالحمنطلقين من تحليل القرار ألجل ابراز الكيفية التي تشارك بها اللوبيات في منافسة 

مفتوحة من أجل تقاسم السلطة العمومية. بعد ذلك عملت بعض األبحاث على تحليل مرحلة بناء 

وهكذا تولد  ي بناء المشاكل العمومية.المشاكل لتكشف عن دور تعبئة الفاعلين االجتماعيين ف

الوزن الذي اعطي للفاعلين عن: تعددهم؛ تداخل مختلف مستويات الفعل )المحلي، الوطني، فوق 

الوطني(؛ تالشي الحدود بين القطاع العام والخاص؛ تغير أشكال التدخل الدولتي )التحرير، 

 ,Patrick Hassenteufelو التحفيزية)الضبط، التعاقد، والتشاور...(؛ دور السياسات اإلجرائية 

(. لينتقل االهتمام بعمليات تنفيذ الفعل العمومي والياته... افضى ما سبق الى التساؤل حول 2011

تحوالت الضبط/التنظيم السياسي )من خالل مصطلح الحكامة( وطبيعة الدولة المعاصرة. وبذلك 

السلطة العمومية ومشروعيتها كما  صار هذا التحليل يساهم في التحوالت المعاصرة ألشكال

 Patrickللسياسي. نتج عن ذلك تغير نظرة الباحثين عن السياسيات العمومية نفسها)

Hassenteufel, 2011). 

 متداخلينوال إذن فسوسيولوجيا الفعل العمومي تقوم بتحليل سياقي لتفاعالت الفاعلين المتعددين

لى جانب التفكير في تحوالت الدولة على مستويات عدة )من المحلي الى الدولي( ا

ة "ان يؤكد مؤلفي مقدمة في سوسيولوجيا السياسي.(Patrick Hassenteufel, 2011المعاصرة)

ار من عتباستعمال لفظ" فعل عمومي" يعني في الواقع اختيار مقاربة يؤخذ من خاللها بعين اال

لذين اين، ل العديد من الفاعلجهة تدخالت المؤسسات والسلطات العمومية، ومن جهة ثانية أفعا

تي، لدولينتمون الى القطاع العام أو الخاص، منحدرين من المجتمع المدني كما من المجال ا

نها ، لكيعملون الى جانب بعضهم البعض في ترابط متعدد األوجه، لمعالجة وضعية تعتبر مشكل

 .( ,2006J.Commailleتعد بعد ذلك معالجة للرهانات االجتماعية واحدة بعد أخرى)
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يعتمد رواد هذا المنظور التحليلي على عدة مناهج، ففي الواقع ليست المقابلة هي الوسيلة المنهجية 

وليست  (Pinsonet Sala Pala, 2007;Bongrandet Laborier, 2005 ) المتميزة بفرنسا

السائدة  (Balme et Brouard, 2005المناهج الكمية المرتبطة بمقاربات االختيار العقالني )

بالواليات المتحدة االمريكية. تتمفصل المقابلة في الغالب مع عمل المالحظة 

)المباشرة/بالمشاركة( وجمع المصادر األولية )رسائل، أرشيف، تقارير، وثائق داخلية....( 

مصادر وسائطية )مقاالت الجرائد، برامج تليفزيونية او إذاعية(. ان العودة الى المناهج الكمية ال 

حصر فقط لغاية البحث عن التعالق بن المؤشرات قصد تسليط الضوء على الروابط السببية بل تن

يمكن استعمالها أيضا إلجراء رصد سوسيوغرافي للفاعلين لتحليل تنفيذ الفعل العمومي أو اجراء 

 Alainتحليل نصي)أو بين النصوص(، سيرا على نفس منوال أعمال

Dérosières(1993)األبحاث حول اإلنتاج االحصائي، استعماالته،   ساءلت مجموعة من

وتأثيراته على الفعل العمومي. ان هذا التنوع يرجع باألساس الى التنوع الذي تعتمد عليه 

 السوسيولوجبا السياسية بشكل عام.

 خالصات تركيبية: 

ن مييز بيتبال بناء على تتبعنا للمسار االبستمولوجي لتطور تحليل السياسات العمومية، الذي توج

توجهين علميين متمايزين: نستخلص أن العبارات التي توظف كفيلة بالفصل الموضوعي 

 والمنهجي بينهما. فعبارة "السياسة العمومية" التي تحيل الى: 

 اعالن توجهات واهداف حكومة أو جماعة ما حول موضوع يخص المصلحة العمومية؛-

 تموضع يمكن أن يكون معلنا أو ضمنيا؛-

 يتأثر بعدة عوامل اجتماعية؛ توجه -

 آلية دولتية متميزة عن القانون أو برنامج العمومي؛-

 ة فيتندرج ضمن اختصاص العلوم السياسية التي يتهم بشكل كبير بمحتوى السياسة العمومي

ل الى: يوك الدرجة األولى. في حين أن عبارة "الفعل العمومي" بوصفها نعت لـفعل الدولة الذي

ابع الط حلية، المؤسسات العمومية الدولية، وبشكل واسع مجموع التنظيمات ذاتالجماعات الم

ة ختلفالعمومي. فالجهاز التشريعي، مجموع النصوص، المؤسسات، القرارات، والممارسات الم

مي من لعموالتي تسمح بالتنفيذ "في الميدان" كلها عناصر تكون الفعل العمومي. يدرس الفعل ا

ومي وجيا السياسية. ومن الصعوبات التي تطرحها دراسة الفعل العمطرف متخصصي السوسيول

م وني العالقانانجد تمفصله أكثر تعقيدا على مختلف المستويات من الدولي الى المحلي، من اإلطار 

الى التطبيق المحلي الملموس من طرف العاملين الموظفين الذين يتواصلون مع 

لمشاكل ها ابل العمومي يعني تحليل الطريقة التي تبنى "المستعملين=المستفذين". ان تدرس الفع

العمومية، من طرف عمل تنسيقي رمزي. يتم انجاز هذا العمل من طرف فاعلين 

كل .ثم تنفذ، وتقيم اإلجراءات التي اتخذ لحل المش(Frédéric Lebaron, 2009متنوعين)

 المجتمعي.
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 جدول: أوجه االنفصال بين المجالين.

 

 المقاربات والمناهج مستوى االشتغال بناء المواضيع 

العلم 
 السياسي

*يعمل على دراسة الفاعلين 

السياسيين، اإلداريين 
الوزاريين، والفرق 

 الرئاسية؛

*يتوجه نحو محتوى 

السياسة )برنامج، توجه 

معياري...( الهادف الى 
 اإلصالح؛ 

*يراهن على دراسة 
 السياسات القطاعية

دراسة سيرورة دمقرطة، 

األطر المؤسساتية ثبات 
 وانفتاح النظام السياسي

محللي السياسات  *يعتمد

العمومية على التحليل 
الماكرولوجي ويدرس 

 النخبة؛

*يسلط االنتباه على منتجي السياسات 
 العمومية الستنتاج: 

 الخطابات؛-

 أنماط الضبط؛-

 خططات التفكير؛-

 عالقات القوة التي تقطع مجموع القطاع-

اح نفتالُمق اِرنة لتعزيز اال *ادماج المقاربة

على مجاالت ميدانية جديدة كانت 
 جغرافية كانت أو قطاعية؛

علم 
االجتماع 
 السياسي

*يعمل على دراسة 
المؤسسات/التنظيمات 

كفضاء للممارسات 

واالفعال والميكانيزمات 

التي تنتج عبرها الخلفيات 
والكيفيات المتحكمة في 

 انخراط الفاعلون.

 *يتم تحليل:

 الستقبال؛ا -

 االثار؛ -

النجاحات وأوجه  -
 الفشل؛

 األفعال؛ -

 البرامج؛ -

 المقاييس؛ -

*يراهن على دراسة 
 القطاعات.

 

يقوم بتحليل ميكرولوجي 
يركز على تفاعالت المنتمين 

 الى التنظيم/المؤسسة. 

*يهدف االشتغال نحو 
اكتشاف معنى الفعل 

العمومي الكامن وراء 

التفاعالت مع العامة، وراء 
 ات    الترتيب

*يعتمد على مقاربة استقرائية مبنية على 
 مسلمات قوية: 

 أولوية الفاعل على البنية؛-

 العقالنية المحدودة؛-

 أهمية عالقة القوة؛-
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 :امعيةمتطلبات استخدام إنترنت األشياء في تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات الج

 .دراسة تحليلية تخطيطية

 د.أبو بكر سلطان محمد الخضر

 السودان-جامعة الخرطوم  -كلية اآلداب  -قسم علوم المعلومات والمكتبات  -أستاذ مساعد 

 

طوير تألشياء والدور الذي تلعبه في التعريف بتقنية إنترنت ا هدفت الدراسة إلىملخص: 

فخدمات المعلومات،  ديم جال تقمعلى أهم المتطلبات األساسية لتوظيف تطبيقاتها في  والتعرُّ

ن ول دوخدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية، وتحليل أبرز التحديات والصعوبات التي تح

صدر ري كمراجعة اإلنتاج الفكاإلفادة منها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وم

حالي لوقت التطبيقات إنترنت األشياء في ا توصلت الدراسة إلى أن لجمع البيانات والمعلومات.

لى عأصبحت ضرورة ال غنى عنها لمؤسسات المعلومات بصورةٍ عامة، والمكتبات الجامعية 

 ستفادة منتبني سياسة واضحة يمكن من خالل االأوصت الدراسة بضرورة  وجه التحديد.

 ي هذاتطبيقات إنترنت األشياء لتقديم خدمات معلومات تواكب المستحدثات التكنولوجية ف

 العصر، وترضي آمال وتطلعات مجتمع المستفيدين.

 ومات.لمعلاخدمات  ،المكتبات الجامعية ،إنترنت األشياء ،: شبكة اإلنترنتالكلمات المفتاحية

 

Abstract The requirements of using the Internet of things in the 

development of information services in university libraries: an 

Analytical and Planning study. 

 

Abubakr Sultan Mohamed Elkhidir. 

Assistant Professor & Head of Department of  Library and 

Information Sciences - Faculty of Arts - University of Khartoum - 

Sudan 

The study aims at clarifying the internet of things and its role in 

developing information services, identifying the most important basic 

requirements to use its applications in the field of information services at 

libraries of universities. It analyses the challenges and difficulties that 

hinder  the use of this service. The study used the descriptive analytical 

approach and revising the intellectual shapes as a source of collecting 

data. The study found out that The universities' libraries need high 
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privacy to apply the services of internet of things in developing these 

services for the beneficiaries. the study recommends the importance of 

Adopting a clear policy to help using the internet of services' applications 

to provide information services that consider the new technologies and 

satisfy the beneficiaries. 

Keywords: internet web, internet of things, university libraries, 

information services 

 المقدمة:

لجيل الجديد من ( مصطلح برز حديثاً، يُقصد به اInternet of Things – IoTإنترنت األشياء )

بروتوكول  اإلنترنت )الشبكة( الذي يتيح التفاهم بين األجهزة المترابطة مع بعضها عبر

 الذكاء االصطناعي والحساسات وأدوات والمستشعرات تشمل هذه األجهزة األدواتو اإلنترنت

المختلفة وغيرها. ويتخطى هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل األشخاص 

عبر شبكة عالمية واحدة ومن خالل بروتوكول اإلنترنت التقليدي  والهواتف الذكية الحواسيب مع

المعروف. وما يميز إنترنت األشياء أنها تتيح لإلنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص 

جد في مكان محدّد للتعامل مع جهاز يستطيع التحكم في األدوات من دون الحاجة إلى التوا

وأضحت المؤسسات التي . (/https://ar.wikipedia.org/wikiمفهوم إنترنت األشياء،معين.)

تبحث عن التميز والبقاء تسعى جاهدةً لمواكبة التطورات الحاصلة في إنترنت األشياء. هذا الحال 

ك على مؤسسات المعلومات التي تشهد تطورات متالحقة في عصر المعلومات ينطبق كذل

والمعرفة، فهي مؤسسات معنية بالمعرفة والتعامل معها، كما أن حاجات المستفيدين واهتماماتهم 

أضحت متغيرة ومتجددة باستمرار وبالتالي هذه الجوانب أجبرت مؤسسات المعلومات على 

ذا المجال لتلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات وتقديم خدمات تطبيق التقنيات الحديثة في ه

تفاعلية وسريعة لهم. نجد أن المكتبات الجامعية ليست بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه التقنية، فقد 

سعت العديد منها إلى االستفادة من تطبيقاتها لقديم خدمات المعلومات، كونها توفر لها العديد من 

ي تساعد على تلبية احتياجات المستفيدين منها. تحاول هذه الدراسة التعريف بتقنية الميزات الت

إنترنت األشياء، والوقوف على الدور الذي تلعبه في مجال تقديم خدمات المعلومات بالمكتبات 

 الجامعية. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لحالي في مجال تقنيات تكمن مشكلة الدراسة في التطورات الحديثة التي يشهدها عصرنا ا 

المعلومات، حيث تُعد اإلنترنت أحد أهم هذه التطورات، كونها وفرت تطبيقات أفادت الكثير من 

المؤسسات، السيما أن مؤسسات المعلومات كالمكتبات ومراكز المعلومات من أكثرها احتياجاً 

متغيرة ومتجددة  لتطبيقات تلك التقنية لتلبية حاجات المستفيدين واهتماماتهم التي أضحت

باستمرار، وبالتالي فإن ظهور التطبيقات الحديثة كإنترنت األشياء تساهم في تطوير تلك 

المؤسسات وتعمل على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لمجتمع المستفيدين منها، ومع ذلك نجد 

عيدة كل البعد أن الكثير من المكتبات الجامعية في محيطنا العربي والمحلي على وجه التحديد ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ما  عن تطبيقات تلك التقنية الذكية. من وأقع تلك المشكلة طرحت الدراسة السؤال الرئيسي التالي:

المتطلبات األساسية لتوظيف تطبيقات إنترنت األشياء في تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات 

 الجامعية، ومنه تتفرع مجموعة األسئلة التالية:

زاتها ا ممينت األشياء، وما مكوناتها، وما تطبيقاتها وأشكالها، ومما المقصود بتقنية إنتر-

 وتحدياتها؟

 ما المتطلبات األساسية لتوظيف تطبيقات إنترنت األشياء في المكتبات الجامعية؟-

جتمع كيف تستفيد المكتبات الجامعية من تطبيقات إنترنت األشياء في تطوير خدماتها لم-

 المستفيدين منها؟

ات وير خدمء لتطات التي تواجهها المكتبات الجامعية عند تطبيقها تقنية إنترنت األشياما التحدي-

 المعلومات؟

 أهداف الدراسة:

 في مجال لعبهتأهداف الدراسة تتمحور في محاولتها للتعريف بتقنية إنترنت األشياء والدور الذي 

فتطوير خدمات المعلومات،  نت إنتر ستخدام تقنياتعلى أهم المتطلبات األساسية ال والتعرُّ

لتحديات ابرز األشياء وتوظيفها في مجال تقديم خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية، وتحليل أ

 المكتباتات بوالصعوبات التي تحول دون اإلفادة من تطبيقات هذه التقنية لتطوير خدمات المعلوم

 الجامعية، وتقديم الحلول المناسبة لها. 

 أهمية الدراسة:

ً يثري الساحة العلمية في مجال علوم المعلتكم  ً حيويا  وماتن في كونها تتناول موضوعا

ا ية السيمعلم والمكتبات بالبحث والنقد والتحليل، ويأمل الباحث أن تكون نقطة البداية لدراسات

 شياء فيت األمحلية تعمل على تقديم وجهات النظر والتجارب العملية فيما يتعلق بتطبيقات إنترن

امعية الج ل تقديم خدمات المعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات بصورةٍ عامة والمكتباتمجا

 على وجه التحديد.

 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات والمعلومات:

ذه لى هعطبيعة موضوع الدراسة حتمت على الباحث استخدام المنهج الوصفي التحليلي، للتعرف 

دمات ير خلمكتبات الجامعية لالستفادة من تطبيقاتها في تطوالتقنية والفرص المتاحة أمام ا

قليدي( الت المعلومات لمجتمع المستفيدين، ومراجعة اإلنتاج الفكري في الشكل )التقليدي وغير

 كمصادر لجمع البيانات والمعلومات.

 حدود الدراسة:

لمكتبات غطت الدراسة موضوع تطبيقات إنترنت األشياء في تطوير خدمات المعلومات با

تياجات تلبية احات لالجامعية، لكونها أحد أهم أنواع المكتبات التي تحتاج إلى تطبيق مثل هذه التقني

 المستفيدين منها وإرضاًء لطموحاتهم وتحقيقاً ألحالمهم.

 مصطلحات الدراسة:
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صلة لمتكية االذ بإنترنت األشياء: يقصد به التقنية المكونة من مجموعة كبيرة من األجهزة الرقمية

ينها عن ما بباإلنترنت عبر أحد البرتوكوالت المعروفة، ترسل وتستقبل البيانات والمعلومات في

 ات.علومطريق ما يعرف بنظم الذكاء االصطناعي دون تدخل البشر في إمدادها بالبيانات والم

لعالي، لتعليم ااجال المكتبة الجامعية بأنها: "إحدى المؤسسات الثقافية التي تؤدي دوراً هاماً في م 

باحثين وال فهي مؤسسة ثقافية تثقيفية تربوية وعلمية تعمل على خدمة مجتمع الطالب واألساتذة

تهم والمنتسبين للجامعة وذلك بتزويدهم بالمصادر والمعلومات التي يحتاجونها في دراس

 (. 11، ص2009وأبحاثهم")السعيد مبروك إبراهيم، 

كز عية ومرالجام: تعني "كافة التسهيالت التي تقدمها المكتبات اخدمات معلومات المكتبة الجامعية

 المعلومات، من أجل استخدام مصادرها ومقتنياتها أحسن استخدام" )إخالص السر حامد

 (.31، ص2004أحمد،

 الدراسات السابقة:

ه إنترنت األشياء : جاهزية وإمكانية تطبيقدراسة )أنفال الفارسي، وأسرار العوادي(. بعنوان: 

. هدفت إلى التعرّف مجاالت تطبيق إنترنت األشياء في المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس

بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس؛ كونها تعد من أوائل المكتبات الجامعية في السلطنة، 

ً لمواكبة كل ما هو جديد من التقنيات والتكنولوجيا، التعرف على مدى است عداد وتسعى دائما

الموظفين بالمكتبة الرئيسية لتبني مفهوم إنترنت األشياء وتغيير أسلوب العمل وفقه و التعرف 

على مجاالت تطبيق إنترنت األشياء في المكتبة الرئيسة والتعرف على متطلبات تطبيق إنترنت 

أداة الورشة  األشياء في المكتبة الرئيسية. وتم استخدام المنهج متعدد التصاميم: النوعي التمثل في

و المقابلة والكمي المتمثل في أداة االستبانة؛ لقياس عينة الدراسة المكونة من موظفي المكتبة 

ً وموظفة حيث  24موظفا وموظفة، وبلغ عدد المستجيبين  83الرئيسية البالغ عددهم  موظفا

ياء بنسبة أشارت نتائج الدراسة إلى أن موظفي المكتبة لديهم وعي متوسط مفهوم إنترنت األش

%، وأن لدى الموظفين ذوي الوعي بمفهوم إنترنت األشياء استعداد عالي تطبيق إنترنت 49

%،كما خلصت إلى إن هناك مجاالت متعددة لتطبيق إنترنت 86األشياء في المكتبة الرئيسة بنسبة 

الغير األشياء حيث يمكن تطبيقه في عملية الجرد، دراسة سلوك المستفيد، معرفة مكان المصادر 

موجودة في أماكنها الصحيحة و أن من متطلبات تطبيق التقنية حسب رأي موظفي المكتبة 

ضرورة وجود شبكة انترنت عالية وموارد مالية وموظفين ذو قدرة على التعامل من التقنيات 

 والتكنولوجيا. 

نترنيت المكتبات المستقبلية الذكية في ظل ا(  بعنوان: 2021دراسة )بنا أحمد، مضر أحمد،

ً النترنيت األشياء وطبقاته وأشكاله وتحليل األشياء: الفرص والتحديات . التي عرضت تعريفا

مكوناته وتطرقت لبعض الميادين التي طبقت هذه التكنولوجيا لتسهيل خدماتها وبينت أوجه 

االستفادة منها. وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المحتوى لتصور الشكل المحتمل 

للخدمات المكتبية من منظور انترنيت األشياء إلتاحة مصادرها الرقمية للمستفيدين. وأوضحت 

بالتفصيل تقنيات هذه التكنولوجيا وقدمت تصوراً للمكتبات الذكية وخدماتها في ظل تطبيق 

انترنيت األشياء وتأثيرها في التحول إلى مكتبات عالية المستوى بحيث تصبح جميع األجهزة 



 لخضرات األشياء في تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات د.أبو بكر سلطان محمد متطلبات استخدام إنترن

 92      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

الصامتة ذكية ناطقة تقدم تقارير تسهم في اتخاذ اإلجراءات السريعة والدقيقة وتقدم  والمواد

تسهيالت ألمناء المكتبات في انجاز مهامهم المكتبية وللمستفيدين في تحديد مواقع المصادر 

المطلوبة والوصول إليها بأقل جهد ووقت ممكنين. وتناولت الدراسة عرضا للخدمات اإلدارية 

ي المكتبة من حيث ضبط الزيارات للمكتبة وضبط الحرارة واإلنارة والرطوبة والحد والبيئية ف

من السرقات والحرائق، وأخيراً عرضت أهم الميزات والتحديات التي يمكن أن تواجهها المكتبات 

في ظل هذه التكنولوجيا كونها سالحاً ذا حدين وعرضت بعض تجارب المكتبات العالمية وأوجه 

فعلية من تطبيق انترنيت األشياء. وأخيراً توصلت إلى أن انترنيت األشياء تكنولوجيا االستفادة ال

تحسن بيئة المكتبات وخدماتها وتتيح إمكانية تحديد مواقع جميع الكيانات المادية في المكتبة 

كمصادر المعلومات والحد من فقدانها لكن بمقابل هذه المزايا، فان امن وخصوصية أمناء 

المستفيدين قد يتعرضان إلى القرصنة والتهديد، إضافة إلى ارتفاع التكاليف المادية المكتبات و

لتوفير معدات تقنية جديدة وموارد بشرية كلها تعد من أبرز األمور التي ينبغي دراستها إذ يتوقف 

 عليها قرار التحول نحو تطبيق التكنولوجيا الجديدة أم ال. أما أهم التوصيات فهي على المكتبات

أن تهتم ببعض القضايا التي تساعدها في التخطيط إلجراء التحول وأن تستثمر أدوات هذه 

التكنولوجيا أوالً بأول في مجاالت مكتبية مختلفة، كما البد من إقامة ورش عمل ودورات لتدريب 

 أمناء المكتبة والمستفيدين وتوعيتهم بالتكنولوجيا الجديدة وتوعيتهم. 

العائد من تطبيقات إنترنت األشياء على العملية بعنوان: ( 2019بن ذيب،)األكلبي، علي دراسة 

تناولت الدراسة موضوع العائد من تطبيقات إنترنت األشياء على التعليم للمساهمة  التعليمية.

بالتثقيف والتوعية بما يعود على الفاعلين في العملية التعليمة من أساتذة وطالب من فوائد تيسر 

م وتعميق الفهم واستثمار الوقت والجهد بأقل أشكال التكاليف المادية والذهنية من انجاز المها

والبدنية، وأيضا التجهيزات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج تمثلت في عرض أهم 

التحديات التي كان من أهمها عدم جاهزية البنية التحتية، وعدم وجود التشريعات النظامية 

ياء، والمخاوف المتزايدة من انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين. كما لتطبيقات إنترنت األش

عرضت الدراسة ألهم مميزات وفوائد إنترنت األشياء وخاصة في البيئة التعليمية المعلوماتية مثل 

إمكانية المساهمة بشكل فعّال في تطوير خدمات مؤسسات المعلومات، وخدمة البحث العلمي، 

ناعي بما ساهم في الزيادة الحقيقية لألشياء المتصلة باإلنترنت؛ وقد وتطور قدرات الذكاء الص

أوصت الدراسة بتوصيات منها التوصية بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول العالقة بين 

خدمات وأعمال المؤسسات التعليمية وتطبيقات إنترنت األشياء، والعمل على زيادة الوعي بأهمية 

ي تطوير التعليم، ودراسة مكامن القلق التي تهدد استثمار تطبيقات إنترنت دور إنترنت األشياء ف

 . األشياء في التعليم

إنترنت األشياء وتطبيقاتها في تطوير خدمات : ( بعنوان2021)زينب بن الطيب،دراسة 

المكتبات: نحو خدمات ذكية. ناقشت الدراسة االستخدامات الممكنة إلنترنت األشياء في تطوير 

ة خدمات المكتبات للتحول بها إلى خدمات معلومات ذكية، من خالل استعراض جوانب وترقي

استفادة المكتبات من تطبيقات تقنية إنترنت األشياء في تطوير وتحسين كفاءة ونوعية خدماتها 

المعلوماتية مستخدمين المنهج الوصفي. هدفت إلى الوقوف على مدى إمكانية تحقيق هذا التحول 
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يط الضوء على خدمات المعلومات الحالية ومن ثم تحديد كيفية استفادة كل خدمة من من خالل تسل

هذه الخدمات من مزايا تطبيقات إنترنت األشياء وما التطور الذي سيحدث لهذه الخدمة عند تطبيق 

 إنترنت األشياء عليها. 

. ت األشياءإنترن ( بعنوان: بناء مكتبة ذكية باستخدام تكنولوجيا2012دراسة )جون لو وآخرون، 

جاً رنامبتحدثت الدراسة عن تكنولوجيا إنترنت األشياء واستخداماتها في المكتبة، واقترحت 

على  RFIDفي مكتبة جامعة الصين، بحيث تستخدم تقنية  RFIDإلنشاء مكتبة ذكية وفق تقنية 

ة عد في شكل حساسات يتم معالجة البيانات الواردة من خاللها ضمن أجهزة تحليل البيانات

ق النموذج ال زالت في مهدها في الجامعة ولتطبي RFIDمستويات. توصلت الدراسة إلى أن تقنية 

ات ذكية التي يرون أنها ستساعد على بناء مكتب RFIDيدعو الباحثين لتطوير أنظمة ومعايير 

 ويرون أن تطور علم انترنت األشياء سوف يساعد على ذلك جداً.

نت األشياء. ( بعنوان: تطوير المكتبة الذكية باستخدام إنتر2014يو، دراسة )ليانغ دو و تاو ل

بات، لمكتأشارت الدراسة إلى أن تقنية إنترنت األشياء ستحقق سلسلة من التغيرات العميقة ل

حاً وتعرضت إلى أصل وخصائص تقنية إنترنت األشياء، ولخصت التطور الحالي، وقدمت مقتر

سية لرئياتأثيرات التطوير المحتمل حدوثها، وحللت المشاكل لتصميم نظام المكتبة الذكية، و

ة ي المكتباء فللتطبيق. توصلت إلى أنه في الوقت الحاضر ال يزال تطبيق تكنولوجيا إنترنت األشي

البناء ر، وفي المرحلة األولية، ولدية العديد من المشاكل أبرزها تكلفة عقد أجهزة االستشعا

لناجحة ابيق وقضايا األمن وغيرها. مع ذلك هنالك بعض حاالت التط والتخطيط، والمعايير الفنية

 ات.ي المكتبفسعة محلياً وأجنبياً تظهر أيضاً أن تكنولوجيا إنترنت األشياء لديها مساحة تطوير وا

ليل من خالل العرض أعالهـ للدراسات التي تناولت موضوع إنترنت األشياء بالبحث والتح

 اتضح اآلتي:

اقة شاجعة اإلنتاج الفكري حول موضوعٍ ما من الموضوعات البحثية عملية تعد عملية مر -

ع مومتعبة تتطلب الكثير من الوقت والجهد لعرض ما كتب حول هذا الموضوع بشكل يتفق 

لسمات األجنبي( ومن ثم تحليل أبرز ا –اإلقليمي  –مناهج عرض اإلنتاج الفكري )المحلي 

 حول ختالف بين كل من أنواع هذا اإلنتاج الفكريالمميزة له، وتشخيص أوجه الشبه واال

ياء موضوع الدراسة، وقد قام الباحث بمراجعة اإلنتاج الفكري حول موضوع إنترنت األش

عدا  لية،وتطبيقاته السيما في مجال المكتبات والمعلومات، ولم يتم التوصل إلى دراسات مح

لى عاسات بينما توجد العديد من الدرالعديد من الدراسات اإلقليمية على المستوى العربي، 

 المستوى األجنبي.

ً هنالك العديد من الدراسات والتجارب والنماذج التي سعت إلى تطبيق تقنيا - رنت ت إنتأيضا

الت دون حلتي األشياء في المكتبات بهدف، إال أنها قد واجهت العديد من التحديات والصعوبات ا

 توظيفها على أكمل وجه.

طلبات ى لمتسة مختلفةً عن العديد من الدراسات في كونها تسعى إلى تقديم رؤتأتي هذه الدرا -

ى يمكن ، حتاستخدام تطبيقات إنترنت األشياء في تقديم خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية

 للمكتبات التي تخطط إلى تعزيز تقنيات إنترنت األشياء أن تسترشد بها.
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 دراسة:المفاهيم النظرية والعلمية لموضوع ال

قبل الحديث عن إنترنت األشياء ال بدأ لنا أن نتحدث عن شبكة اإلنترنت نفسها كونها أحد أهم 

التطورات في عصرنا الحالي، وهي التي تسيطر على كل التطبيقات الرقمية في عالم اليوم، 

ت فاإلنترنوتشهد العديد من التحديثات والتطورات على صعيد تقنية المعلومات واالتصاالت،  

تعني الشبكة العالمية، والتي هي: عبارة  International Networkكلمة انجليزية مشتقة من 

عن شبكة عالمية ترتبط بمجموعة من الحواسيب منتشرة في العالم والمتصلة مع بعضها البعض 

بواسطة برتوكوالت تسمح بنقل المعلومات والملفات وإجراء االتصاالت فيما بينها.)طريف 

(، يطلق عليها في كثير من األحيان عدة مصطلحات منها شبكة المعلومات، 7، ص1996آقبيق،

الشبكة العالمية، الشبكة العنكبوتية: "وهي شبكة اتصاالت عالمية تسمح بتبادل المعلومات 

مة محددة تعرف ، تعمل وفق أنظالعالم حول الحواسيب تتصل من خاللها شبكات أصغر بين

إلى جملة « إنترنت»وتشير كلمة  .بروتوكول إنترنت بالبروتوكوالت الموحدة التي من أهمها

ً إلى البنية التحتية التي تنقل تلك المعلومات عبر  المعلومات المتداولة عبر الشبكة وأيضا

 .(https://ar.wikipedia.org/wiki/,2019القارات)

 والـــــــ internet ية: الــــــوللحديث عن هذه الشبكة يجب أن نفرق بين المصطلحات التال

intranet  والــــــــextranetفاإلنترنت : internet  ما نستخدمه اآلن لتبادل المعلومات عبر دول

 Internet Services) (ISPوهو ما يسمي بشبكة الشبكات واإلنترنت هو خدمة يقدمها ) العالم

provider) ي العالم استخدام اإلنترنت مادام تعاقد أو ما يسمى بمزود الخدمة ويمكن ألي فرد ف

مع مزود لخدمة اإلنترنت في بالده ومن المجاالت الشهيرة الستخدامه خدمة اإلنترنت، البريد 

)مواقع  تحميل ورفع الملفات، وعمل المحادثات والدردشة عبر اإلنترنت E- mail  اإللكتروني

ونية والتجارة، والتسويق اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي(، والصحافة اإللكتر الشات

فهي عبارة عن شبكة إنترنت مصغرة تكون عادةً شبكة  intranet والبورصة. أما اإلنترانت

داخلية في الشركة، ذات خصوصية يتم الوصول إليها عبر ملقم تتحكم به أنت تستعمل معايير 

لى مستعرض ويب باإلضافة إ TCP/IP وبروتوكول االتصاالت HTTP و HTML انترنت من

رسومي لدعم البرامج التطبيقية وتزويد حلول إدارية بين أقسام الشركة ويمكن أن تكون بسيطة 

جدا بأن تتألف من ملقم ويب داخلي يتيح للموظفين الوصول إلى كتيبات العمل ودليل الهاتف.كما 

طع الفيديو وصور يمكن أن تكون معقدة جداً بأن تضم تفاعالت مع قاعدة بيانات واجتماعات كمقا

بأنها:  extranet بينما تعرف اإلكسترانت ومستندات ومجموعات مناقشة خاصة، ووسائط متعدد.

شبكة مكّونة من مجموعة شبكات إنترانت ترتبط ببعضها عن طريق اإلنترنت، وتحافظ على 

. أي خصوصية كل شبكة إنترانت مع منح أحقية الشراكة على بعض الخدمات والملفات فيما بينها

أن شبكة اإلكسترانت هي الشبكة التي تربط شبكات اإلنترانت الخاصة بالمتعاملين والشركاء 

والمزودين ومراكز األبحاث الذين تجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد، أو تجمعهم مركزية 

لهم تبادل المعلومات والتشارك فيها دون المساس بخصوصية  التخطيط أو الشراكة وتؤمن

 .(https://wsprofessional.blogspot.com, 2019ت المحلية لكل شركة. )اإلنتران

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://wsprofessional.blogspot.com,/
https://wsprofessional.blogspot.com,/
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ت حاجا هذه الشبكة يرى الباحث أنها تضم العديد من مصادر المعلومات المختلفة التي تلبي

سح ة المنتها عن طريق أجهزالمستفيدين منها، قد تكن هذه المصادر تقليدية األصل وتمت رقم

ل ذلك تشمت، وبالضوئي، أو حديثة النشأة تم إنتاجها عن طريق تقنيات معالجة البيانات والمعلوما

 شبكة اإلنترنت مصادر المعلومات بجميع أنواعها من المقاالت والدوريات والصوتيات

بحث محركات ال والفيديوهات، التي يمكن حصول الباحث عليها من الشبكة مباشرةً عن طريق

ن المتعددة، ويمكن الحصول على المعلومات المتوفرة على اإلنترنت من خالل مجموعة م

 المصادر التي تتمثل في كاًل من:

 قواعد البيانات.-

 الشبكات المحلية والدولية.-

 .األقراص المتراصة-

 المكتبات اإللكترونية والرقمية واالفتراضية.-

 المستودعات الرقمية.-

 يفيات الرقمية.األرش-

 المدونات.-

 المواقع اإللكترونية الخاصة.-

 الصفحات اإللكترونية. وغيرها من المصادر األخرى.-

 مي الحدديثتعتبر المكتبة الجامعية جزء من مؤسسة تعليمية اكبر، هي الجامعة وهي بالمفهوم العل

 وال يقدل هدذا تعلديم العدالي،إحدى المؤسسات المعلوماتية التدي تدؤدي دوراً علميداً هامداً فدي مجدال ال

خدل الدور في أهميته وضروريته عن أي دور آخر يمكن أن تقوم به أي مؤسسده علميدة أخدرى  دا

 المحدديط الجدددامعي، فهدددي مؤسسدددة علميددة وثقافيدددة وتربويدددة تعمدددل علددى خدمدددة الطلبدددة واألسددداتذة

ي ومددات التددهم بالمعلوالبدداحثين والمددوظفين المنتسددبين للجامعددة أو الكليددة أو المعهددد، وذلددك بتزويددد

بددة يحتاجونهددا فددي دراسددتهم وأبحدداثهم وأعمددالهم، إضددافة لخدمددة المجتمددع حولهددا. وتعددرف المكت

ي لعددالي، فهددالجامعيددة بأنهددا "إحدددى المؤسسددات الثقافيددة التددي تددؤدي دوراً هامدداً فددي مجددال التعلدديم ا

حثين سدداتذة والبددامؤسسددة ثقافيددة  تثقيفيددة تربويددة وعلميددة تعمددل علددى خدمددة مجتمددع الطددالب  واأل

تهم والمنتسددبين للجامعدددة  وذلددك بتزويددددهم  بالمصددادر والمعلومدددات  التددي يحتاجونهدددا فددي دراسددد

لجامعة (، تستمد المكتبة الجامعية وجودها وأهدافها من ا11، ص2009وأبحاثهم")السعيد مبروك،

سددالة رجددزأ مددن ذاتهدا، وبالتددالي فددإن أهدددافها هدي أهددداف الجامعددة ورسددالة المكتبددة هدي جددزء ال يت

س هددذه الجامعدة التددي تتركددز فددي التعلدديم والبحددث وخدمدة المجتمددع ، وينبغددي علددى المكتبددة أن تعكدد

لدى معيدة األواألهداف ، فالمكتبدة فدي الجامعدة بمثابدة القلدب لها،تقددم خددماتها لطدالب المرحلدة الجا

سدتطيع ا لكدل مدن يولطالب الدراسات العليا والبحوث، ثم هدي تخددم المجتمدع أيضدا بتقدديم خددماته

 (26، ص2004اإلفادة منها.)أحمد بدر،

 من أهم األهداف التي تسعى المكتبة الجامعية إلى تحقيقها:

ب توفير مصدادر المعلومدات التدي تخددم المقدررات الدراسدية وتلبدي احتياجدات البحدث والطدال .1

 والدراسة.
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 عي.تقدم خدمات البحث العلمي بمختلف  مستوياته وأنواعه للمجتمع الجام .2

لبحدوث تدريب الطالب على استخدام المكتبة ومصدادرها المختلفدة لالسدتفادة منهدا فدي إعدداد ا .3

  (287-286، 2008والدراسات واالستخدام اليومي.)متولي النقيب،

ة بطدة بشدبكتقدم تلك المكتبة في الوقت الحاضر العديد مدن الخددمات اإللكترونيدة والرقميدة المرت

ة، ى الوسدائل المهمدة لتقدديم خددمات معلومدات متطدورة ومسدتحدثاإلنترنت، التي أصبحت  إحد

تفيدة مات الهاصصة، وأدلة الخدتتمثل في تقديم تحديث الفهارس اإلقليمية والعالمية واألدلة المتخ

ترندت، السلعية، في تقديم معلومات متنوعة من خالل )صفحة إلكترونية( متاحدة علدى شدبكة اإلن

 األمددر الددذي أدى إلددى ظهددور المكتبددات الرقميددة واالفتراضددية؛ حيددث جعلددت اإلنترنددت خدددمات

تمدع م فئدات المجالمكتبات الرقمية أسرع وأكثر كفاءة في مختلف المجاالت والموضوعات لعمدو

 (25، ص2001المستفيد من تلك المكتبات.)محمد مسلم المالكي،

 Internet ofوفي اآلونة األخيرة من هذا القرن برز مصطلح حديث عُرف بإنترنت األشياء 

Things  لعب دوراً كبيراً في تطوير خدمات مؤسسات المعلومات بصورةٍ عامة والمكتبات

ى هذه اللحظة تعريف علمي متفق عليه من قبل مجتمع الباحثين على وجه التحديد، وال يوجد حت

نترنت األشياء "منصة إ "IOTواألكاديميين لما يعرف بإنترنت األشياء، ويعني بالمصطلح "

ً وبرمجياً(، الحساسات، الُمِحَركات، األجهزة الذكية،  تجمُع بين األجهزة الُمدّعمة )إلكترونيا

باستخدام وسائل االتصال القائمة مثل اإلنترنت  ياء مع بعضهاتتصل هذه األش وتسمي باألشياء؛

)الوسيلة األساسية(، شبكات الجوال، الواي فاي، البلوتوث...الخ")هيام 

 .(https://blog.naseej.comحايك،

الل خنترنت من هذه التقنية تتكون من: األشياء نفسها، وهى كل شيء يمكن أن يتصل باإل

لشبكة، ان. اشريحة بيانات صغيرة تقوم بعمل مثل عمل قاعدة البيانات بدون أي تدخل من اإلنس

 لحوسبة،ظام اوهي شبكة االتصال باإلنترنت التي تربط بين انترنت األشياء واألشياء نفسها. ن

 غيرة. الص اناتوالذي يقوم بمعالجة البيانات التي ترسلها تلك األشياء من خالل شريحة البي

قبة ومرا شهدت هذه التقنية تطبيقات عملية في مجاالت عديدة منها: الصحة من خالل متابعة

 المناخ.وراعة حالة المريض عن بعد. والمصانع  للتحكم عمليات اإلنتاج. والزراعة لمراقبة الز

خان الد اتوالمدن الذكية لمستشعرات مواقف السيارات وإدارة المخلفات. والمنازل لمستشعر

لة تتبع حاوستية ونظام التدفئة المركزية. ووسائل المواصالت والقيادة الذاتية. والخدمات اللوج

 البضائع.

لومات المع بالتالي فهي تضم العديد من المميزات يتمثل أبرزها في: القدرة على الوصول إلى

لكترونية وتحسين االتصال بين األجهزة اإل .من أي مكان في أي وقت وعلى أي جهاز

هام التي وأتمتة الم .ونقل حزم البيانات عبر شبكة متصلة ما يوفر الوقت والمال .المتصلة

 تساعد على تحسين جودة خدمات المؤسسات وتقليل الحاجة إلى التدخل البشري.

مع كل هذه المميزات فهي تقنية ال تخلو من العيوب نذكر منها: زيادة عدد األجهزة المتصلة 

 .ة البيانات التي يتم مشاركتها بين األجهزة المختلفة ستزداد احتمالية سرقة البياناتوزيادة كمي

في األنظمة الكبيرة والمعقدة، يجب التعامل مع عدد هائل من األجهزة، كما أن جمع البيانات 

https://blog.naseej.com/
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 ً بأي حال وجود خلل أو فايروس  .ومعالجتها وإدارتها من جميع هذه األجهزة سيكون أمراً صعبا

قد يكون من  .ي في النظام، قد يتسبب هذا األمر بتعطيل أو تلف جميع األجهزة المتصلةحاسوب

الصعب على األجهزة التي تصنعها الشركات المختلفة التواصل فيما بينها، وذلك بسبب عدم 

إيجابيات وسلبيات إنترنت األشياء، وجود معيار دولي للتوافق مع إنترنت األشياء.)

https://thaqafati.com/) 

 معية:الجا التخطيط الستخدام تقنيات إنترنت األشياء في تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات

دمات خيجب على المكتبات الجامعية التي تخطط لتطبيق تقنية إنترنت األشياء في تطوير 

ير من الكث ة يمكن من خاللها تجنبالمعلومات لمجتمع المستفيدين منها أن تتبع سياسات واضح

عتبار ي االفالعقبات التي تحول دون اإلفادة من تطبيق تلك التقنية، كما يجب عليها أن تضع 

هم أ، من مدى جاهزيتها التقنية ومدى تقبل مجتمع المستفيدين منها إلرهاصات تلك التقنية

 الجوانب التي يجب على المكتبات الجامعية مراعاتها ما يلي:

لية ئة الداخبالبي الخارجية( لتقبل تطبيق تقنية إنترنت األشياء: نقصد –هيئة البيئة )الداخلية ت -

لجامعية ابات اإلدارات المختلفة للمكتبات الجامعية، وهنا يجب أن تتقبل اإلدارة العليا للمكت

ي بات أو فتلمكالتغيرات المختلفة التي قد تحدثها تطبيقات إنترنت األشياء في مجال إدارة تلك ا

تحقق  حتى الجوهر العام لخدمات المعلومات التي تقدمها، كما يجب عليها أن تدعم تلك الفكرة

عليه يجب  بات،بالصورة المطلوبة، بينما نقصد بالبيئة الخارجية المستفيدين من خدمات تلك المكت

 ضل،رة أفتوعيتهم بأهمية تلك التقنية، وتعريفهم بما توفره لهم من خدمات معلومات بصو

التي  لعملاوتدريبهم على كيفية اإلفادة من تطبيقات تلك التقنية عن طريق عقد الندوات وورش 

 تناقش ذلك.

ة لك الفكرتدعم توفير الدعم المالي المناسب: يجب على اإلدارة العليا للمكتبات الجامعية أن ت -

ي فياء ت إنترنت األشعن طريق توفير الدعم المالي المناسب الحتياجات مشروع توظيف تقنيا

إلدارة اتولى تألبد من توفير ميزانية مالية مناسبة وال بد أن خدمات المكتبات الجامعية، عليه 

 العليا التي تتبع لها المكتبة الجامعية هذه الميزانية واإلشراف عليها.

ات علمشرومن المسلم به أن أي مشروع تقني أو رقمي من اتهيئة البيئة التقنية )العتاد(:  -

راحله تنفيذ م يتم المراد تنفيذها يتطلب توفير عدد من االحتياجات المادية والتقنية والبرمجية حتى

ت من كتباوحتى تتمكن تلك الم بالصورة الكاملة ويحقق األهداف المطلوبة منه على أكمل وجه،

ات لومعتحقيق أفضل تطبيق لإلفادة من مزايا تطبيقات إنترنت األشياء في تطوير خدمات الم

وب لحاسالمجتمع المستفيدين منها، يجب عليها أن تبني بيئة تقنية مناسبة تتكون من أجهزة 

الخ، هذه ي...المتطورة وأجهزة االستشعار عن بعد، والكاميرات الرقمية، أجهزة الذكاء االصطناع

 لمطلوب.وى ااألجهزة تعد بمثابة حجر الزاوية لتنفيذ تطبيقات إنترنت األشياء بالجودة والمست

 –تهيئة البيئة الشبكية: نقصد بالبيئة الشبكية هنا عمل شبكات اإلنترنت المختلفة )المحلية  -

العالمية( لربط مختلف األجهزة بشبكة اإلنترنت، حيث أن تقنيات إنترنت األشياء  –اإلقليمية 

رتوكوالت تعتمد في عملها على شبكة داخلية أو خارجية تعمل من خالل الربط الشبكي عبر أحد ب

https://thaqafati.com/
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اإلنترنت المعروفة، من خاللها يتم ربط األجهزة مع بعضها لتتواصل فيما بينها وتنسجم مع 

 بعضها البعض لتحقيق ما تصبوا إليه.

أي  يعد العنصر البشري بمثابة العمود الفقري لنجاحتوفير العنصر البشري المؤهل:  -

وليه ف أنواعها، من خالل تمشروع رقمي يهدف إلى تطوير خدمات مؤسسات المعلومات بمختل

التي ولمهام ووظائف مختلفة تعمل على إكمال جوانب المشروع وتحقيق األهداف الموضوعة، 

 جامعية.بة المن بينها: الوقوف على كل مراحل التحول لتطبيق تقنيات إنترنت األشياء في المكت

ت بيقاقمية وفق تطوضع السياسات واالستراتيجيات لتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات ر

ن تلك دين مإنترنت األشياء. وإدارة تلك الخدمات واإلشراف عليها. ودراسة احتياجات المستفي

ً لتقنيات إنترنت األشياء. وحل المشكالت والمعو ً وفقا ً ومستقبليا واجه تلتي قد قات االخدمات آنيا

 ذلك آنياً ومستقبلياً.

 مات المعلومات بالمكتبات الجامعية:مجاالت تطبيق تقنيات إنترنت األشياء في خد

ات المعلوم دماتيمكن للمكتبات الجامعة االستفادة من تطبيقات تقنية إنترنت األشياء في تعزيز خ 

 لمجتمع المستفيدين منها، 

ة ئيسيرديد من الخدمات التي تقدمها، وهي تتركز في ثالثة جوانب من خالل توظيفها في الع

توفير و .بالمعلومات على مستوى التواريخ واألسماء والحقائق حسب ما عدد تشمل: المشاركة

إليها  وصولالفهارس والمعلومات الببليوغرافية التي تساعد المستفيدين البحث عن المصادر وال

لوصول اا أو تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية سواء عبر استعارته.و

 .(8Qin, J.,201إليها عن بُعد.)

 ومن تلك المجاالت يذكر الباحث على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

ء األشيا نترنتالوصول إلى المكتبة ومصادرها المختلفة: يمكن للمكتبات الجامعية توظيف تقنية إ-

الل للوصول إلى موقع المكتبة، وللتعرف على مصادر المعلومات التي تحويها، وذلك من خ

ميع بط جرر عن بُعد أو أجهزة الهواتف الذكية، بحيث يمكن للمكتبة استخدام أجهزة االستشعا

 مستفيديند البيانات مصادرها بتقنية إنترنت األشياء المستخدمة في المكتبة، وتوفير خرائط ترش

وني لكترإلى مكان توفر المصادر، ويمكن أن إضافة معلومات عن تلك المصادر من خالل موقع إ

 ة تعطي المستفيد المعلومات عن تلك المصادر قبل أن يطلب(، هذه الخدمAmazonمثل )

 استعارتها من المكتبة أو عبر موقعها اإللكتروني.

صادرها للتعرف على م RFIDإدارة وجرد المجموعات: يمكن للمكتبات الجامعية توظيف تقنية -

لضوئي ح امسالمختلفة من خالل استخدام أجهزة الحاسوب وقارئات الباركود المختلفة كأجهزة ال

 ن خاللهاممكن وغيرها. هذه التقنية يمكن أن تستخدمها المكتبات عندما تربطها بشبكة إنترنت لتت

وتحديد  من إدارة مجموعاتها والتعرف على المصادر المعارة للمستفيدين وتاريخ استرجاعها،

 سبيالغرامات ودفعها، كل ذلك يمكن أن يتم من خالل بطاقات معينة تعرف ببطاقات منت

 مؤسسات المعلومات.

الثقافة المعلوماتية: تمكن تقنية إنترنت األشياء من تحقيق ما يعرف بالثقافة المعلوماتية لمجتمع -

المستفيدين من المكتبات الجامعية، وذلك من خالل نشر معلومات صوتية أو فيديو رقمي عبر 
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من خاللها تقديم معلومات  األجهزة الالسلكية كهاتف المكتبة أو وشاشات العرض وغيرها، يتم

 تعرف بالمكتبة وأهدافها وخدماتها التي تقدمها، وكيفية اإلفادة من تلك الخدمات...ألخ. 

استخدام بيانات المستفيدين القتراح  (IoT)خدمة التوصية الذكية: يمكن إلنترنت األشياء -

استعارتهم. عندما يقوم  توصيات مخصصة، باستخدام بيانات في الوقت الفعلي، استنادًا إلى تاريخ

باحث بالبحث في قاعدة بيانات عن مصادر معلومات حول موضوع بحثه، سيكون من الممكن 

اقتراح مصادر أخرى عليه، والتي ستكون ذات أهمية بالنسبة له. حتى عندما يكون المستفيد أثناء 

ومات، سيكون زيارته لمؤسسة المعلومات في المرة القادمة أو هو بالقرب من مؤسسة المعل

بمقدور إنترنت األشياء إبالغه عن المصادر الوافدة حديثا في مجال عمله أو حول توافر كتاب 

 Pujar,Shamprasad,Salyanarayكان ُمعار، كان يبحث عنه خالل زيارته السابقة.)

Ana,K.V, 2015) 

ديم خدمات في تق (IoT)خدمة تحديد المواقع: يمكن للمكتبات الجامعية توظيف إنترنت األشياء -

عد أو بُ عن  المعلومات التي تستند على تحديد المواقع، وذلك من خالل ربطها بأجهزة االستشعار

بنظام  بطهاأجهزة الهواتف الذكية، للتعرف مثالً على مكان المجموعات المفضلة للمستفيدين ور

وتحديد  تة،ءة الصامالرفوف الرقمية الذكية، وللتعرف أيضاً على غرف القراءة الجماعية والقرا

ن يد قبل أا يرمأوقات الذروة بتلك المكتبات وغير. هذه الخدمة قد تمكن المستفيد من التعرف على 

يق ما ن طريقرر الذهاب إلى المكتبة، وذلك من خالل ربط هذه الخدمة بهاتف المستفيد أيضاً ع

 يعرف ببطاقات المنتسبين.

ألجهزة في إدارة ا (IoT)توظيف إنترنت األشياء  إدارة األجهزة: يمكن للمكتبات الجامعية-

ية الحاسوب جهزةالمتوفرة بتلك المكتبات كالتحكم في مستوى اإلضاءة والتهوية والتبريد، وقفل األ

 فيد نفسهلمستوغيرها، كما يمكن لها أن تزود هواتف المستفيدين منها بتلك الخدمة حتى يستطيع ا

 الصورة التي تناسبه. من التحكم في تلك األجهزة وعملها ب

استعارة واسترجاع الكتب ومصادر المعلومات: يمكن للمكتبات الجامعية أن تستخدم النظام -

، حيث تجعل األشخاص ليست بحاجة إلى فتح صفحة العنوان RFIDالفرعي ذاتي الخدمة لتقنية 

ال العملية ومسح شريط األزرار لكل كتاب، أو استعارة / إرجاع المزيد من المصادر، أو إكم

تلقائيًا، أو تبسيط إجراءات اإلعارة / اإلرجاع، أو تحسين العمل بشكل كبير الكفاءة ألن آلة 

ساعة بدون موظفين، فإن هذه التقنية ستعزز بشكل كبير 24يمكن أن تعمل  RFIDالخدمة الذاتية 

 ,Liu, Xueqin Scheng خدمات المكتبة وكفاءة دوران الكتب وغيرها من المصادر.)

Wenwen 2011) 

 ذاتي التحقق من كشف سرقة المصادر: يمكن للمكتبات الجامعية أن تستخدم النظام الفرعي-

بيتها على لربطة بأجهزة الكاميرات الرقمية، وبعض البرامج التي يتم تث RFIDالخدمة لتقنية 

 ديثحتأجهزة الحاسوب للتعرف على هوية المستخدمين، وللكشف عن مختلف التعديات التي قد 

 ك. من قبل المستفيدين، وذلك من خالل منبهات الصوت وتسجيل الفيديوهات التي تكشف ذل

في  (IoT)الرد على استفسارات المستفيدين: يمكن للمكتبات الجامعية توظيف إنترنت األشياء -

الرد على االستفسارات المتكررة من قبل المستفيدين من خالل موقع المكتبة أو البريد 
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، يمكن RFIDي، وذلك من خالل تجهيز عدد من اإلجابات الرقمية، وربطها بتقنية اإللكترون

يمكن لها أن تزود المستفيد تلقائياً باإلجابة على سؤاله، كالمستفيد الذي يسأل عن مصدر معين أو 

 خدمة معينة.  

يف ظة توللتعريف بخدمات اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات: للمكتبات الجامعي-

ى في التعريف بما هو حديث من مصادر المعلومات التي وصلت إل (IoT)إنترنت األشياء 

ف عينة تهدممات المكتبة أو بالخدمات الجديدة وكيفية اإلفادة منها، كما يمكن من خاللها بث معلو

 ة.لمكتبامن  من خاللها إلى توصيل فكرة أو التعريف بشيء معين يمكن أن يفيد مجتمع المستفيدين

 ء لتطويرشياأبرز التحديات التي قد تواجهها المكتبات الجامعية عند تطبيقها تقنية إنترنت األ

 خدمات المعلومات:

خر ور أمع تطورات هذا العصر الذي نعيش واقعه كل يوم منذ ميالد شبكة اإلنترنت وحتى ظه 

مات من الخد ديدة تتيح العتطبيقاتها ما يعرف بإنترنت األشياء، الذي يُعد بمثابة تكنولوجيا واعد

ك سوف شال  السيما لمؤسسات المعلومات، إال أن المكتبات الجامعية كغيرها من أنواع المكتبات

مجتمع لتها تواجه العديد من التحديات في مجال اإلفادة من تطبيقات هذه التقنية لتطوير خدما

 المستفيدين منها، نحلل أبرزها في النقاط التالية: 

نترنت إنية انات والمعلومات: بال شك تحتاج المكتبات الجامعية عند تطبيقها لتققرصنة البي -

لك تصية األشياء إلى مشاركة بياناتها ومعلوماتها مع أطراف عديدة، مما قد يهدد أمن وخصو

ت، نترنالبيانات والمعلومات، األمر الذي يؤدي إلى قرصنتها وتهكيرها من قبل قراصنة اإل

عظم اطر والفيروسات، ومن خاللها تفقد العديد من المصادر وتتوقف مويجعلها عرضة للمخ

مع مجت الخدمات الرقمية التي تعتمد في المقام األول على تقنية اإلنترنت في الوصول إلى

 المستفيدين منها. 

بال شك  حتاجالتكلفة الباهظة لتعزيز تقنية إنترنت األشياء وتطبيقها في على أرض الواقع: ت -

بكة ت شنترنت األشياء إلى تكلفة مالية عالية لشراء العديد من األجهزة وتوصيالتطبيقات إ

اني من التي تع معيةاإلنترنت وغيرها، هذا األمر قد يشكل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام المكتبات الجا

 .ضعف الميزانية المالية المخصصة لتطوير خدمات المعلومات لمجتمع المستفيدين منها

ء ت األشيانترنوبين والمستفيدين: تحتاج المكتبات الجامعية عند تطبيقها لتقنية إتدريب المنس -

لى دريبهم عل تإلى تهيئة البيئة الداخلية والخارجية لمنسوبيها ومجتمع المستفيدين منها، من خال

ة كتبهداف المقق أكيفية استخدام تلك التقنية وتوظيفها في المجال الذي يعود عليهم بالنفع حتى تتح

كبة الجامعية، بتقديم خدمات معلومات ترضي آمال وطموحات مجتمع المستفيدين بصورة موا

 لمستجدات عصر المعلومات وثورتها.

ت للمكتبا علياالحزر الشديد والتخوف من تطور تقنيات إنترنت األشياء: العديد من اإلدارات ال -

لجامعية بات افي مجال إدارة المكتالجامعية تتخوف من تطوير تطبيقات إنترنت األشياء، ودخولها 

 ية.لبشروتقديها للعديد من الخدمات، األمر الذي يجعل من الممكن االستغناء عن العناصر ا

رغم ما تحمله إنترنت األشياء من تحديات وقضايا شائكة نوعاً ما وغير محلولة بعد، إال أنها  -

أفضل لمواردها ومجموعاتها  في الوقت ذاته تبشر بمستقبل جيد ومتميز للمكتبات واستخدام
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وبالتالي مستقبل أفضل لتطور البحث العلمي وانتعاشه أكثر، لذا فعلى المكتبات التفكير في 

اإليجابيات التي تحملها لها إنترنت األشياء واالبتعاد عن النظرة السلبية المركزة فقط في التحديات 

ي طياتها قيمة مضافة عالية للمكتبات، أما المترتبة عنها، ذلك أن هذه المزايا واإليجابيات تحمل ف

 التحديات فستوجد لها ال محالة حلول لمعالجتها وتجاوزها.

 نتائج الدراسة:

 أظهرت الدراسة مجموعة النتائج التالية:

ً انترنيت األشياء تكنولوجيا ذكية ال تزال في مراحلها األولى، تشهد تطوراً مل .1 ات وتطبيق حوظا

 المختلفة. عملية في ميادين الحياة

أضحت تطبيقات إنترنت األشياء في الوقت الحالي ضرورة ال غنى عنها لمؤسسات  .2

 المعلومات بصورةٍ عامة، والمكتبات الجامعية على وجه التحديد.

قات تطبي تحتاج المكتبات الجامعية إلى توفير بنية تكنولوجية ذات خصوصية عالية لتعزيز .3

 ومات لمجتمع المستفيدين منها.إنترنت األشياء في تطوير خدمات المعل

 يفها فيوتوظ توجد العديد من الفرص أمام المكتبات الجامعية لتطبيق تقنيات إنترنت األشياء .4

 مجال تطوير خدمات المعلومات التي تقدمها لمجتمع المستفيدين.

ياء نت األشإنتر توجد العديد من التحديات التي تواجهها المكتبات الجامعية عند تطبيقها تقنية .5

 لتطوير خدمات المعلومات لمجتمع المستفيدين منها.

ً لتطبيق تكنولوجيا إنترنت األشيا .6 ً وأجنبيا ؤسسات مء في هنالك بعض الحاالت الناجحة عربيا

والبناء  عار،المعلومات، إال أنها قد واجهت العديد من المشاكل أبرزها تكلفة عقد أجهزة االستش

 ا األمن وغيرها.والتخطيط، والمعايير الفنية وقضاي

  توصيات الدراسة:

 توصي الدراسة بضرورة اآلتي:

العمل على زيادة الوعي بأهمية ودور إنترنت األشياء في تطوير خدمات مؤسسات  .1

 المعلومات بصورةٍ عامة، والمكتبات الجامعية على وجه التحديد.

في  األشياءتوعية إدارة المكتبات ومراكز المعلومات بضرورة تعزيز تطبيقات إنترنت  .2

 تطوير خدمات المستفيدين.

ت خدما تبني سياسة واضحة يمكن من خالل االستفادة من تطبيقات إنترنت األشياء لتقديم .3

 معلومات تواكب المستحدثات التكنولوجية في هذا العصر، وترضي آمال وتطلعات مجتمع

 المستفيدين.

ات لمكتبااالت استثمارها في عقد ندوات وورش عمل للتعريف بتطبيقات إنترنت األشياء ومج .4

 ومراكز المعلومات.

نترنت يات إوضع قوانين وتشريعات يمكن من خاللها أن إلزام المكتبات الجامعية بتطبيق تقن .5

 األشياء في مجال تقديم خدمات المعلومات لمجتمع المستفيدين.

 خاتمة:
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ً أمام مؤسسات المعلومات لل م يد لتقديجد دخول في عالمتقنية إنترنت األشياء تركت الباب مفتوحا

ً أمام المكتب لجامعية ات اخدمات تلبي آمال وطموحات مجتمع المستفيدين؛ وال يزال األمر متاحا

والتي إما  نها،لتطبيق تلك التقنية لتبادل المعلومات وخدماتها والتواصل مع مجتمع المستفيدين م

ذلك أو شيء مع شيء، وهي ب أن تكون عن طريق تواصل إنسان مع إنسان، أو إنسان مع شيء،

لمعروف من اوتحمل الكثير لتطوير خدمات تلك المكتبات إذا ما تم التخطيط السليم الستخدامها. 

 عبر أن مؤسسات المعلومات عبر تاريخها الطويل متأقلمةً مع مختلف التغيرات التي حدثت

 ها من مؤسساتالقرون، والمكتبات الجامعية ليست بمعزٍل عن تلك المؤسسات، وهي كغير

خدمات  قديمتالمعلومات في أشد الحاجة إلى ما توفره تلك التقنية من تطبيقات يمكن من خاللها 

لمكتبة ايدية أو لتقلالمجتمع المستفيدين. قد نجد نفسنا في القريب العاجل ال حاجة لنا بوجود المكتبة 

ا مد حققنا قذلك ببقي لها، ونكون اإللكترونية أو الرقمية إذا وظفنا تقنية إنترنت األشياء كما ين

 يعرف بمصطلح المكتبة الذكية.
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 "تاريخ قطاع الفضاء الخارجي بدولة االمارات العربية المتحدة

 والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها "

 هللا الحوشي فتحى فتحى جادد.

 برج نور الحمص_ مركز أجا_ محافظة الدقهلية، كليةٌ الحقوق جامعة المنصورة

 

، خارجيمجال الفضاء ال خطت دولة االمارات العربية المتحدة خطوات جادة وفاعلة فى: ملخص

 اعاتوقامت باجراءات عملية جيدة لمتابعة تلك الخطوات فقطاع الطيران والفضاء من القط

ة دول المهمة والرئيسية المحركة لالقتصىاد الوطني لدولة االمارات العربية، حيث أقامت

مارات ة االدولاالمارات بشأنه بنية مادية ومؤسسية وتنظيمية وطنية متطورة وحديثة  كما تدير 

 ورت دولةما طكحالياً أقماراً صناعية لإلستخدامات التجارية والعسكرية لالستخدامات المتعددة، 

ء، ومن لفضاااإلمارات عالقات التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والدول المهتمة بمجال 

لمستقبل ي االيجابية فالمتوقع أن يكون لبرنامج اإلمارات العديد من االنعكاسات االقتصادية ا

 المتوسط والبعيد . 

 اهدةووقعت دولة اإلمارات على ثالث من أصل خمس معاهدات دولية رئيسية للفضاء وهي: مع

 كم استكشافوتتضمن المبادئ القانونية األساسية والمبادئ التي تح، م1967الفضاء الخارجي عام

ة حول تفاقيااألجرام السماوية األخرى  بما في ذلك القمر وغيره من، واستخدام الفضاء الخارجي

ة التسجيل م اتفاقي1972المسؤولية الدولية عن األضرار التي تنجم عن األجسام الفضائية لعام

 م وهي اتفاقية حول تسجيل األجسام التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي .1975لعام

ً إلى إمكانية االنضمام التفاقية إنقاذ روا عودة وتهم د الفضاء وعودوتتطلع اإلمارات حاليا

 المركبات الفضائية التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي.

 المعاهدات.، اريخت ،الفضاء الخارجي ،: االماراتالكلمات المفتاحية

 

"History of the UAE's Outer Space Sector 

And the treaties to which it acceded' 
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Dr. Fathy Fathy Gadallah El Houchi 

PhD in International Public Law 
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Abstract : The aim of the study: This study seeks to show how the United 

Arab Emirates has taken serious and effective steps in the field of outer 

space, and has taken good practical measures to follow up those steps. It 

is an advanced and modern national institutional and organizational 
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organization, and the UAE currently operates satellites for commercial 

and military uses for multiple uses. The UAE has also developed 

cooperation relations with international institutions and organizations and 

countries interested in the field of space, and it is expected that the UAE 

program will have many positive economic repercussions in the medium 

and long future. The UAE has signed three out of five major international 

space treaties, which are: - The Outer Space Treaty in 1967 CE, which 

contains the basic legal principles and principles governing the 

exploration and use of outer space, including the moon and other celestial 

bodies, an agreement on international liability for damages resulting from 

Space objects for the year 1972 The Registration Agreement of 1975 CE, 

which is an agreement on the registration of objects launched into outer 

space. 

The UAE is currently looking forward to the possibility of joining the 

agreement to rescue and return astronauts and return spacecraft launched 

to outer space. 

Key words: UAE, outer space, history, treaties 

 ةمقدم

ذا ه يف اآلونة األخيرة طفرة هائلة يرات العربية فشهد قطاع الفضاء الخارجي بدولة االما

لعربية ول امن الد المجال هذه الطفرة كانت جديرة بلفت االنتباه إليها، خاصة بعد تغافل كثير

ت ين لفومشكلته وما جعلنا نحاول جاهد سبب البحث واالسالمية ألهمية هذا القطاع وهذا هو

ً ومستقبالً خاصة من النواحي االقتصاد  العسكريةية واالنتباه إليه   ألهمية هذا القطاع حاليا

مية االسالمن العربية و المقصود من جانب كثير غير والتجارية..الخ. هذا التغافل المقصود أو

حث، هدف الب معالجته حتى ال تتخلف تلك الدول عن ركب الحضارة العالمية وهذا هو يينبغ

 ا أنه منرأينا،الفضاء الخارجي لذ في مجال ونظراً ألهمية تجربة دولة االمارات العربية المتحدة

 جدا أن نوضح ذلك الدور وما قامت به دولة االمارات للنهوض بمجال الفضاء يالضرور

ل. وبعد ث أوالخارجي وادارته بكفاءة. لذا،علينا أن نوضح أوالً ماهية الفضاء الخارجي في مبح

هدات لمعانتناول تاريخ قطاع الفضاء الخارجي بدولة االمارات العربية في مبحث ثان. وا ذلك

ا ريقهفي ط يوالت والقوانين والتشريعات التى انضمت إليها دولة االمارات في هذا االطار

ئج نتا م بحثنا بخاتمة نوضح فيها ما توصلنا اليه منت، ونخلالنضمام اليها في مبحث ثالث

 .  هذا المجال نوصي بها لتطوير يلتا والتوصيات

 ماهية الفضاء الخارجي: المبحث األول

مجموعة من القواعد  والجوى والفضاء الخارجي :ـ القانون الدولي هو يتعريف القانون الدول

 بين الدولة واالشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة القانونية التي تنظم العالقة بين الدول أو
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وبشكل عام القانون الدولى"يتألف من القوانين والمبادئ (، 17،  ص2009، طالب )رشيد يادكار

( L.Oppenheim(1963) للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول

Lauterpacht.H(1970)& والهيئات الدولية وعالقاتها المتبادلة باإلضافة إلى عالقاتها مع )

( .أما  McKeever,2003( و)2003األشخاص الطبيعيين أوالمعنويين )الحموي وبوزيد ،

عبارة عن قواعد الستخدام الفضاء،إضافة إلى تنظيم أمورالطيران  القانون الدولي الجوي: فهو

 (.2016، فيما بين البالد )غادة الحاليقة

ين بالفراغ الموجود  ببساطة الفضاء، هو أو : الفضاء الخارجي،تعريف الفضاء الخارجي 

 (. Dainton, Barry ,2001لك األرض)األجرام السماوية، بما في ذ

: ليس هناك حد معين يحدد بداية الفضاء الخارجي، ولكن بشكل عام فقد حدود الفضاء الخارجي

كبداية  ميل( فوق مستوى سطح البحر62كم)100تم اعتماد خط كارمان الواقع على ارتفاع

تفاقيات المتعلقة للفضاء الخارجي وذلك من أجل تسجيل القياسات الجوية والمعاهدات واال

ويعرف هذا االرتفاع بخط " كرمان" نسبة للمهندس الفيزيائي" ثيودورفون كارمان"  بالفضاء،

، ستيفانى والديك) أن المالحة الجوية ال تبقى صالحة للعمل في هذا االرتفاع إلىالذي خلص 

لخاصة بتعريف (. وقد وردت مناقشات ومقترحات الدول بالجمعية العامة لألمم المتحدة  ا2018

)الجمعية 2017ابريل  7مارس :27من  56الدورة  يفالفضاء الخارجي وتعيين حدوده 

(، ورأى البعض أن الفضاء الخارجي هو المنطقة التي تقع على بُعد مئة كيلومتر 2017العامة،

ار فوق الكوكب، وتتميز هذه المنطقة بأنها فراغ ال تحمل أي هواء بكمية ملحوظة للتنفس أو النتش

ً ، الضوء فيها الجزيئات ليست  فالصوت ال ينتقل فيها وذلك ألن ، باإلضافة إلى أنها فارغة هوائيا

( Elizabeth Howell ,2017, p6-7قريبة بما فيه الكفاية لتنقل الصوت فيما بينها. )

العام لقانون الفضاء الدولي عن طريق  (  ولقد تم تأسيس اإلطارRetrieved -2018, p3_9و)

 وهذه االتفاقية تحظر 1967هيئة األمم المتحدة عام قية الفضاء الخارجي والتي مررت عبراتفا

على أي دولة اإلدعاء بالسيادة على الفضاء، وتسمح لجميع الدول باستكشاف الفضاء بحرية.أما 

التي جعلت أسطح الكواكب والمدارات الفضائية حولها تحت  فوضعت اتفاقية القمر 1979في عام

مجتمع الدولي. حيث تم إضافة بنود أخرى لالتفاقية تتعلق باالستخدام السلمي للفضاء سلطة ال

األسلحة في الفضاء، والتي من ضمنها  نشر الخارجي بإعداد من األمم المتحدة ومع ذلك لم تحظر

الصناعية. بدأ البشر في إكتشاف الفضاء الفيزيائي  االختبارات الحية للصواريخ المضادة لألقمار

ل القرن العشرين من خالل رحالت المناطيد اإلرتفاع متبوًعا بإطالق صواريخ فردية على خال

مراحل متعددة. كان يوري قاقارين من اإلتحاد السوفيتي أول من اكتشف مدار األرض 

ومنذ ذلك الحين وصلت مركبات فضائية غير مأهولة إلى جميع الكواكب المعروفة في 1961عام

ارتفاع كلفة الوصول للفضاء، لم تتعدى الرحالت المأهوله حدود القمر.  النظام الشمسي. وبسسب

أول مركبة من صنع اإلنسان تصل مجال البينجمي. يستدعي  1، أصبحت فوياجر2012وفي عام 

ميل في 17.500كم/س ) 28،100الوصول إلى أدنى مدار حول األرض لسرعة تصل إلى 

ية. كما يشكل الفضاء الخارجي بيئة تحدي مناسبة من أي مركبة تقليد الساعة( وهي أسرع بكثير

على  ضار الفراغ المزدوج واإلشعاع . والنعدام الجاذبية تأثير بسبب مخاطر إلكتشاف البشر
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وظائف األعضاء البشرية مما يؤدي إلى ضمور العضالت وهشاشة العظام. ولقد اقتصرت 

النظام الشمسي  وما جاوراألرض المنخفض والقمر،  رحالت الفضاء المأهولة على مدار

للرحالت غيرالمأهولة؛ وما تبقى من الفضاء الخارجي يظل متعذراً على البشرخوضهُ باستثناء 

 (.2018استخدامات التليسكوب )ويكيبيديا، 

 :الحد الفاصل بين اإلقليم الجوي الخاضع لسيادة الدولة معايير

دول دة اللخاضع لسيااالقليم الجوى اأخذ بها لتحديد الحد الفاصل بين  يالت تعددت المعايير

 بما ال الذي حدده : وهواألول عدة معايير:ـ المعيار إلىال تخضع لسيادتها  يوالمنطقة الت

 ميالً فوق سطح األرض.50يتجاوز

وهذا االرتفاع  حرميالً فوق سطح الب75على إقليمها الجوي إلى سيادة الدولة تمتد -الثاني: المعيار

مطلقة ميالً وهي تخضع للسيادة ال25حتى ارتفاع أـ تمتد من سطح البحريتكون من منطقتين:

رض وهذه ميالً فوق سطح اال 75ميالً وحتى ارتفاع 25للدولة. ب ـ المنطقة التالية إلرتفاع 

هي المسافة  ميالً 25المنطقة تحد فيها سيادة الدولة، هذا المعيار يمكن األخذ به ألن ارتفاع 

ة هوائية عليا ميالً يمثل طبق 75ذلك حتى ارتفاع رد فعل الهواء وما يعلوالصالحة للطيران بقوة 

 يصعب الطيران فيها ولهذا يمكن تقييد سيادة الدولة فيها. 

ة ها الدولتع فييرى تقسيم الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة إلى ثالث مناطق تتم -الثالث: المعيار

 -بسيادة كاملة عليها وهذه المناطق:

لطائرات حق لميالً فوق األرض ويكون  300الجوي . ب ـ المنطقة المجاورة التي ترتفع أـ النطاق

ً تعبرها.  ج ـ الفضاء الخارجي والذي يكون حراً حرية كاملة. وقد كان هناك  المرور  آخر عريفا

م كل118م، حيث قام باحثون من جامعة" كالجاري" بالزعم أن حاجز2009تم وضعه فى عام 

 حت هذهت دقة للعتبة، نظرا ألن االيونات تتحرك بهدوء أكبر لعالمة األكثرميل هي ا73و3أى

ف الغال زما يدل على االختالف الذي يمي جنوني وهو العالمة، أما فوقها فهي تتحرك على نحو

 الجوى عن الفضاء.

 لعملياتة امد على ماهيوالواقع وكما يقول الدكتور"تيرى اوزوالت فكل تعريف لحافة الفضاء يعت

 تتعامل معها. يعتبرها هامة بالنسبة للمسالة التت يالغالف الجوي الت يالجارية ف

 مرا مهماأنده عويتابع"اوزوالت"على سبيل المثال، إن كان الموقع الذي ال يمكن للطائرة التحليق 

لناجم اشعاعي اال واذا كان الخطر، تبدأ عندها حدود الفضاء يتعريفك للعتبة الت فسيغدوا ذلك هو

ة عتب وه هذا المعيار العامل المهم،عندئذ يصبح عن التوهجات الشمسية واألشعة الكونية هو

لم ك160لقيمةا هو أمرا مهماً، فقد يكون تعريفك للعتبة تهمك، واذا كان بلوغ المدار ياالرتفاع الت

ضى راأل رحيث يكون االحتكاك مع الغالف الجوى منخفضاً بما يكفى للحفاظ على ما يسمى"المدا

ت ياوينتهي الدكتور"تيرى اوزوالت"إلى إن كل تعريف يعتمد على ماهية العمل المنخفض"

ة فاحهذا يعنى أن تعتبرها هامة بالنسبة للمسالة التى تتعامل معها، يالجارية في الغالف الجوى الت

ا هدف اققنما حكل الفضاء أقرب ألن تكون هدفا متحركاً من كونها حاجزاً محدداً، وهي مفهوم يتغير

 (. 2018، وانجازا جديدا في مجال الرحالت الفضائية )ستيفانى والديك

 :المبادئ التي تحكم نشاط الدول في الفضاء الخارجي  -حرية الفضاء:
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لخارجي اضاء مبدأ الحرية الدولية: حيث نصت االتفاقية على حرية اكتشاف واستخدام الف -أوالً:

 (. 1966المبادئ المنظمة ألنشطة الدول.. كذلك القمرواألجرام السماوية) معاهدة

لفضاء ل اــ مبدأ االحتفاظ بالفضاء لألغراض السلمية، ضرورة أن يتم اكتشاف واستغالثانياً:

 الخارجي لألغراض السلمية فقط. 

 خضوع الفضاء للقانون الدولي.  -ثالثاً:

شأة ندة بأية لمتحاألمم ا رتيرالتعاون الدولي في مجال الفضاء. ـ تعهدت الدول بإبالغ السك رابعاً:

ضرار أن أية ع تعهدت باحترام المصالح المتبادلة بينها وباألخطار، اءأنشطة تجريها في الفض أو

 يمكن أن تتسبب للدول األخرى من إجراء النشاط الفضائي.

 تهم. ـ ضرورة احترام رواد الفضاء كرسالً لإلنسانية وتقديم العون لهم ومساعد خامساً:

 ً لك طر وذـ مسؤولية الدولة عن نشاطها الفضائي: تبني المسؤولية هنا على أساس الخ :سادسا

 . الستخدام آالت خطرة لذا فإن أي تقصير في تنظيمها يتطلب المسؤولية الدولية

ة لدول بعدلتزم اترواد الفضاء رسالً لإلنسانية وإحاطتهم بالعناية الالزمة حيث  ـ اعتبار سابعاً:

بوط نة همح ـ يجب أن تزود رواد الفضاء بكل مساعدة ممكنة عند وقوع حادث أوالتزامات منها:

ومات األمم المتحدة أية معل مقصود.ـ يجب أن تذيع للعالم وعلى سكرتير غير اضطراري او

لدول تلتزم ا ذ. ـتعرفها عند وقوع حادث الرواد الفضاء مع اتخاذ كافة اإلجراءات للمساعدة واالنقا

، ئهامبادفضاء على وجه السرعة سالمين إلى دولهم )معاهدات االمم المتحدة وبإعادة رواد ال

 (.9-3، ص2008

 تاريخ قطاع الفضاء الخارجي بدولة االمارات العربية المتحدة: المبحث الثاني

إن اهتمام دولة اإلمارات العربية بعلوم الفضاء والفلك ليس وليد اللحظة، بل يرجع إلى سبعينيات  

ضي عندما التقى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا "مع فريق وكالة ناسا القرن الما

إلى القمر، حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام اإلمارات بالفضاء  المسؤول عن رحلة أبولو

منذ ثالثة عقود، ما أدى إلى والدة قطاع وطني للفضاء مع تأسيس شركة الثريا لالتصاالت في 

. 2007، وشركة الياه لالتصاالت الفضائية "ياه سات" بعد عشرسنوات في عام 1997أبريل 

وقبل وقت قصيرمن تأسيس "ياه سات" أنشأ صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، "مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية المتقدمة" التي 

وم الفضاء واألبحاث العلمية في دولة اإلمارات والمنطقة. وعملت المؤسسة عل تهدف إلى تعزيز

محمد بن راشد للفضاء".  قبل دمج المؤسسة مع "مركز 2015وحتى أبريل  2006منذ فبراير

، جرى تأسيس وكالة اإلمارات للفضاء بموجب مرسوم بقانون اتحادي وتهدف 2014وفي عام

عبر إقامة الشراكات  حيث تتولى الوكالة هذه المسؤوليةقطاع الفضاء في الدولة،  إلى تطوير

والبرامج األكاديمية واالستثمارات في مشاريع األبحاث والتطوير والمبادرات التجارية، ودفع 

عمل متين للقانون  عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه. وتتطلب طبيعة الفضاء وجود إطار

 كما، متناغمة بين الدول التي تمتلك برامج فضاءالدولي يؤدي إلى وضع قوانين فضاء وطنية 

 (2018، سيتضح الحقاً. ومن هذا المنطلق، تعمل وكالة اإلمارات للفضاء )موقع وكالة االمارات
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 عنها أمام المجتمع الدولي عبر على تمثيل اهتمامات دولة اإلمارات العربية المتحدة والتعبير

 والمحافل الدولية المعنية بالفضاء الخارجي. المشاركة الفاعلة والمساهمة في المنظمات

دي اتحا هي هيئة اتحادية عامة، تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون: وكالة اإلمارات للفضاء 

ة ع األنشطفي شأن إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء، ويشمل القطاع الفضائي جمي 2014لسنة  1رقم

 . ونصالغالف الجوي لألرض ي الذي يعلووالمشاريع والبرامج ذات العالقة بالفضاء الخارج

ة باريالمرسوم على أن وكالة اإلمارات للفضاء تتبع مجلس الوزراء، ويكون لها شخصية اعت

مال ميع األعجشرة مستقلة، وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري، وباألهلية القانونية الالزمة لمبا

مارة إن في الوكالة الرئيسي بأن يكو مقر والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها. وحدد القانون

ً أو مكاتب أ ها لخرى أبوظبي، ويكون لها فرع في إمارة دبي ولمجلس اإلدارة أن ينشئ فروعا

 داخل الدولة وخارجها.

 أهداف الوكالة

 ام.القطاع الفضائي الوطني بما يساهم في دعم االقتصاد الوطني المستد تنظيم وتطوير-

 در الوطنية لدعم القطاع والمساهمة في تطويره.إعداد وتنمية الكوا -

 واالبتكار في مجال تقنيات وعلوم واستكشاف الفضاء. دعم مفهوم البحث والتطوير -

 تعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً. -

 .ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية -

 ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي. -

تختص الوكالة باقتراح السياسات واالستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع : االختصاص 

الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم المشورة واإلرشاد للبرامج الوطنية الفضائية 

عم البحوث والدراسات في المجاالت النظرية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، ود

البشرية  والتطبيقية الخاصة بالفضاء، وتوثيق المعلومات ونشرها، والعمل على تنمية الكوادر

 ودعم األنشطة التعليمية في مجال الفضاء واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع الفضائي، وتوفير

ي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة الفرص والبعثات العلمية في مجال القطاع الفضائ

وخارجها، والعمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس 

اقتصادية. ويأتي ضمن اختصاصات الوكالة، منح التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي 

من مجلس الوزراء، وإقامة  راربها ق وفق األنظمة والضوابط التي تقترحها الوكالة ويصدر

الشراكات الدولية لتنمية القطاع الفضائي والمساهمة في نقل المعرفة في مجال تقنيات الفضاء 

واالشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وذلك بعد موافقة مجلس 

ية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي الوزراء، وتمثيل الدولة في االتفاقيات والبرامج والمحافل الدول

ومراقبة التزام المرخص لهم من القطاعين ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة

 العام والخاص بشروط وضوابط الترخيص واتخاذ اإلجراءات المناسبة إللزامهم بها، وإصدار

ضائي . كما تختص وكالة اإلمارات النشرات وإعداد البرامج اإلعالمية للتوعية بأهمية القطاع الف

للفضاء بمراقبة األعمال واالستخدامات الفضائية في الدولة للتأكد من االستخدام اآلمن والسليم 

للفضاء، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي والمشاركة فيها، وتقديم 
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ت المعنية في الدولة، وكذلك أية مهام الدعم الفني واالستشاري في مجال القطاع الفضائي للجها

 ،واختصاصات أخرى تكلف بها الوكالة من قبل مجلس الوزراء )وكالة االمارات للفضاء

2018.) 

صاحب  أصدر 2015في عام (:12ص، 2018)أحمد ماجد، مركز محمد بن راشد للفضاء 

 بي هللااء حاكم دالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزر السمو

ؤسسة ضم م محمد بن راشد للفضاء مع رعاه هللا بصفته حاكًما إلمارة دبي قراراً بإنشاء مركز

ء لفضاااإلمارات للعلوم والتقنية المتقدمة "إياست" إليه كمؤسسة علمية متخصصة في علوم 

تحقيق ة ومعرفوالتقنيات المتقدمة تسهم في تأسيس قطاع الفضاء الوطني كأحد دعائم اقتصاد ال

جيال من أأهيل المشىاريع العلمية في مجال الفضاء ويعمل على ت التنمية المستدامة ويطلق المركز

 لفضاءاالعلمية ويحقق إضافات جديدة في علوم  المهندسين اإلماراتيين وفق أعلى المعايير

ي علي لعلما طورالمعرفة والخبرة االنسانية والمساهمة في دعم الت إلثراءوالتقنيات المتقدمة 

راكة مع شقات مستوى العالم بالتعاون مع المؤسسات العالمية المؤثرة في مجال الفضاء وبناء عال

ما كضاء وكاالت الفضاء وأعرق الجامعات والكليات العلمية العالمية المتخصصة في علوم الف

شد بن را محمد زبالدولة ويلتزم مرك على تفعيل االستراتيجية الوطنية لالبتكار يعمل المركز

ة ة المحليلبيئاللفضاء بدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية المسىتدامة والحفاظ علي 

ات لدراسوالتغيرات البيئية في الدولة وإجراء ا وحماية كوكب األرض ورصد ومراقبة الظواهر

ى ت علالتغيرا الغطاء النباتي في مختلف أنحاء العالم ومتابعة المتخصصة للكشف على مؤشر

ن لتقليل ماهدف السواحل اإلماراتية ودعم مشاريع حماية البيئة خارج الدولة والقيام بمشاريع تست

تغيرات وال التغيرات المناخية علي كوكب األرض والحد من االحتباس الحراري والغازات الدفيئة

البحث  المناخية والحفاظ عل كوكب األرض، كما يدخل في نطاق اختصاص عمل المركز

ات التقنيواألنظمة  االصطناعية وتطوير وتصنيع األقمار، واالستكشىاف العلمي في مجال الفضاء

لدعم دمات اوتقديم خدمات المحطة األرضية وخ، الفضائية عالية الجودة الفضائية وتقديم الصور

ى وعلى المست اإلصطناعية األخرى والخدمات االستشارية للشركات وصناع القرار لألقمار

لي الجيل الجديد ع وتحفيز، التوعية المجتمعية بعلوم وتقنيات الفضاء ونشر، الحكومي

 ـمحمد بن راشد للفضاء المشروعات التالية:ـ االبتكارومن بين أهم االنجازات لمركز

ي هندسم:ــ بين اإلمارات والشريك الكوري حيث تم ابتعاث فريق من برنامج نقل المعرفة -أ

ل إلى كوريا الجنوبية في رحلة عمل وتدريب علمية ضمن برنامج نق مركز محمد بن راشد

 لقمرا يرالمعرفة الموقع مع كوريا وبعد إكمال البرنامج بدأ المركز العمل علي تصميم وتطو

ام صناعي يستعد لدخول مداره حول األرض خالل الع الصناعي خليفة سات ليصبح ثالث قمر

2018  . 

المشروع الذي أعلن عنه في  " وهواألمل ف المريخ "مسبارمشروع اإلمارات الستكشاـ ب 

عربي واسالمي إلى المريخ بواسطة فريق من المهندسين  والمعني ببناء أول مسبار2014يوليو

والخبراء اإلماراتيين وإرساله في رحلة استكشىاف علمية إلي الكوكب األحمر للبدء في مرحلة 

مركبة  بن راشد للفضاء حاليا ببناء وتطوير استكشاف الفضاء الخارجي ويقوم مركزمحمد
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األمل"استعدادا الرساله الستكشاف الكوكب األحمرفي  االستكشاف الفضائية"مسبار

بيانات علمية ومعرفية عن الكوكب ورسم صورة واضحة  وتهدف الرحلة إلي توفير2020العام

سطحه وبالتالي انتفاء  وشاملة عن مناخ المريخ وأسباب تآكل غالفه الجوي وتبىدد المياه علي

وتفاعل  المشروع متابعة يومية لحالة الطقس علي الكوكب األحمر سيوفر عليه كما ةفرص الحيا

التغيرات في أجوائه من عواصف ودرجات حرارة مع قممه البركانية الشاهقة ووديانه العميقة 

 (.13، :2018وصفائحة الجليدية وصحرائة الواسعة)أحمد ماجد، 

ستوطنة من المبادرات العلمية تمهيدا العداد أول م :ـ ويشمل كثير2017لمريخ مشروع ا -ج 

 يلذوي االتنم بشرية على كوكب المريخ خالل المائة عام المقبلة ويعكس المشروع دعم المسار

ق لى السباإمام يتخذه اقتصاد دولة االمارات خالل القرن المقبل ويؤكد على اهتمامها الجاد لالنض

اهمة المستكشاف الفضاء وإعداد أجيال إماراتية تتحلى بشغف االستكشاف العلمي والعالمي الس

نظم  ريادي في تطوير في الجهود البشرية الستيطان الفضاء كما يعكس اسهام الدولة بدور

 أنماط الحياة علي كوكب المريخ المعيشة على كواكب أخرى من خالل األبحاث وإختيار

ب األرض كوك ية للتصدي لتحديات أمن الغذاء والمياه والطاقة علىواالستفادة من التجارب العلم

ات رتكزووضع أفضىل الحلول لبناء أول مستوطنة بشرية علمية بالفضاء. ويضم المشروع عدة م

ات ي اإلمارية فمدينة علم رئيسية منها مدينة المريخ العلمية التي سيتم إنشائها لتكون أول وأكبر

رب لتجا المريخ وتضم متحفا للمريخ ومختبرات متخصصة ومختبر لمحاكاة الحياة على كوكب

اعات جتمانعدام الجاذبية ومؤتمرات علمية عالمية . وتم اإلعالن عن بنائها خالل أعمال اال

مليون  1.9بأبوظبي علي مساحة 2017السنوية لحكومة دولة اإلمارات التي انعقدت في سبتمبر

م ونموذجا مدينة فضائية علمية في العال شكل بذلك أكبرمليون درهم وست 500قدم مربع وبتكلفة

ته وبيئ عمليا قابل للتطبيق على كوكب المريخ وتحاكي تضاريسها تضاريس الكوكب األحمر

لمية الع القاسية. أيضا يستهدف المشروع تكوين منصة للتعاون العربي والعالمي في المجاالت

تيطان ن باسالخبرات بينهم وانشاء مجلس للمهتميوجميع العلماء العرب في علوم الفضاء لتبادل 

 (.14ص ،2018الفضاء يضم أفضل العلماء والخبراء العالميين في علوم الفضاء)أحمد ماجد، 

مكتوم نائب الشيخ محمد بن راشد آل  أطلق صاحب السمو ـ:برنامج اإلمارات لرواد الفضاء

الشيخ محمد بن زايد ولي  احب السموالدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا وص رئيس

برنامج اإلمارات لرواد الفضاء العداد وتأهيل رواد فضاء  2017ظبي في أبريل عام عهد أبو

إماراتية متخصصة في علوم الفضاء ويشتمل البرنامج على تدريب مكثف  إماراتيين وبناء كوادر

رائد فضاء إماراتي إلى محطة أعوام وبنهاية التدريب سيقوم البرنامج بارسال أول  3على مدى

الفضاء الدولية للمشاركة في المهام االستكشافية للفضاء طبقا لما حددته الحكومة وتم تكليف 

محمد بن راشد للفضاء إلدارة البرنامج ومن األهداف االستراتيجية لبرنامج اإلمارات  مركز

المعرفة واألبحاث العلمية. ــ  لرواد الفضاء ما يلي:ــ دعم رؤية الدولة لبناء مستقبل قائم علي

إعداد الدفعة األول من رواد الفضاء االماراتيين. ــ  المساهمة بمهمات علمية استكشافية عبر

تشجيع األجيال الشابة علي دراسة العلوم والتحلي بثقافة البحث واالستكشاف واالبتكار. ــ ترسيخ 

رحالت الفضاء المأهولة)أحمد ماجد،  المساهمة في مكانة الدولة في قطاع الفضاء عالميا عبر
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مجال الفضاء الخارجي عندما  يخطت دولة االمارات  خطوة جادة ف (. وبالفعل قد15ص ،2018

محمد بن راشد للفضاء وجمهورية روسيا االتحادية، ممثلة  وقعت دولة اإلمارات ممثلة في مركز

ل أول رائد فضاء إماراتي في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اتفاقية تعاون إلرسا

للمشاركة في األبحاث العلمية ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن 

األمم المتحدة المعني  مركبة "سويوز إم إس" الفضائية. وقد تم توقيع االتفاقية على هامش مؤتمر

 UNISPACE" 50باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية "يونيسبيس+

م . ووقع اإلتفاقية كل من مديرعام 2018يونيو 18الذي انطلق في العاصمة النمساوية فيينا يوم 

برنامج رواد فضاء وكالة الفضاء  مركزمحمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني ومدير

رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء حمد  الروسية "سيرجي كيركولوف" بحضور

عام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديميتري روغوزين، ووفد  يد المنصوري ومديرعب

، موقع االمارات اليوم)رفيع المستوى من وكالة اإلمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء

 (.2018، ( والمصري اليوم2018

يات ختبرات تقنصناعي يتم تطويره داخل غرف م أول قمر وهو: اإلصطناعي خليفة سات القمر

ندسي محمد بن راشد للفضاء وتصنيعه بأيدي فريق وطني مكون بالكامل من مه الفضاء بمركز

الذين  اتيينر تجسيدا لخططه الهادفة لتأهيل جيل من العلماء والمهندسين اإلمارويعتبالمركز، 

م ن يتأسيسهمون بخبراتهم في إطالق مشاريع فضائية طموحة خالل العقد المقبل ومن المخطط 

اض صطناعي الثالث ألغراإل ليصبح القمر 2018إرساله إلى مداره حول األرض خالل العام

لتقاط أ باهللا سيبد تمتلكه اإلمارات وبمجرد دخوله إلى مداره حول األرض إن شاء يالرصد الذ

 سساتت المؤلتلبيىة احتياجا فضائية فائقة الجودة وإرسالها إلى المحطة األرضية بالمركز صور

 لصوراطاع الحكومية والقطاع الخاص محليا وعالميا وسيتيح للدولة تقديم خدمات تنافسية في ق

 نظيمالفضائية على مستوى العالم كما يمكن استخدام صوره في مجال التخطيط المدني والت

اعد ، ويسة بالدولةالبنية التحتي ضي وتطويرلألراالحضري والعمراني بما يتيح أفضل استخدام 

ندسية ومتابعة المشاريع اله الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها في تطويرأيضا 

مستوى لى العالتغيرات البيئية  واالنشائية الكبرى بها. ومن المخطط له أيضا أن يعمل على رصد

ن بالقطبي ليديةمفصلة للقمم الج المحلي ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة وتقديم صور

 ،2018مالي والجنوبي واكتشاف التأثيرات الناجمة عن االحتباس الحراري )أحمد ماجد، الش

 (14ص

 صناعي ألغراض رصد األرض والتقاط الصور أول قمر ــ وهو:1اإلصطناعي دبي سات القمر

البنية التحتية ودعم المشاريع العمرانية  الفضائية لمساعدة الدولة على التخطيط العمراني وتطوير

آل مكتوم الدولي ورصد التغيرات البيئية  ى مثل نخلة جميىرا ونخلة جبل علي ومطارالكبر

بالتقاط وإرسال  2009منطقة الخليج وقارة آسيا وقام منذ إطالقه عام ومتابعة األحوال الجوية عبر

محمد بن راشد للفضاء  عالية الدقة إلى المحطة األرضية بمركز الفضائية عدد كبير من الصور

تلك الصورفي دعم عملية التخطيط العمراني والبيئي بالدولة ودعم جهود اإلغاثة  وأسهمت
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للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية حول العالم بما في ذلك زلزالل تسونامي باليابان 

 .2011عام

راتيين وتم تصنيعه بكوريا الجنوبية وشارك فريق مهندسين إما :2اإلصطناعي دبي سات القمر

اض قام بتصميمه وتصنيعه وتم إطالق القمر المخصص ألغر يمن فريق العمل الذ% 70بنسبة

مكن من وت ليصبح بذلك القمر اإلصطناعي الثاني لدولة اإلمارات في المدار 2013الرصد عام 

 الخدمات نافسةالفضائية فائقة الدقة وم تلبية احتياجات العمالء المحليين والعالميين من الصور

 من لكثيرافي  ثر شركات األقمار الصناعية تطورا بالعالم وتستخدم صوره الفضائيةالتي تقدمها أك

لبشرية اعات األغراض ومنها التخطيط العمراني ورصد التغيرات البيئية والمياه والجليد والتسم

 والخاصة وميةومشاريع البنية التحتية لرسم الخرائط وإدارة الكوارث ويتم تزويد المؤسسات الحك

ريع وفي لمشااالعمالء المحليين والعالميين داخل الدولة وخارجها الستخدامها في إدارة  بها من

 (.15ص ،2018على المواقع االلكترونية)أحمد ماجد،  المطبوعات والنشر

لمعرفة انانومتري من برنامج نقل  أول قمر وهو ":1الصناعي النانومترى" دي إم نايف القمر

شكل محمد بن راشد للفضاء وي ي بناءه سنة بمختبرات مركزلعلوم الفضاء استغرق العمل ف

اشد ربن  محمد المحطة األولى لبرنامج نقل معرفة مستدام من خالل إطالقه بالتعاون بين مركز

في  اتيينتطوير كفاءات الطلبة االمار للفضاء والمؤسسات التعليمية بالدولة ويستهدف القمر

طلبة يح للعلوم الفضاء بالجامعات ويتتعليمية في منصة  صناعة تكنولوجيا الفضاء وتوفير

يع فرصىة التعرف على الصناعات المتعلقة بالفضاء والعلوم المتقدمة وطرق تصميم وتصن

جتمع محمد بن راشد للفضاء مع الم ق روابط مركزاإلصطناعية النانومترية وتوثي األقمار

 التعليمي.

مخصص ألغراض الرصد البيئي  قمر هوو :1اإلصطناعي النانومتري "دي إم سات" القمر

 يرومصنع لصالح بلدية دبي من حيث البيانات التي يوفرها ويستهدف المشروع بناء وتطو

عي لصناا القدرات التقنية والفنية لدى المختصين في البلدية بمجال إدارة واستخدام القمر

 ت فيلومات وبياناالنانومتري المخصص لمراقبة البيئة والتوظيف األمثل للمخرجات من مع

 غيرهاوالمناخي  ريحول إيجاد الحلول لتحديات التغي رتتمحو يالمجاالت المتفق عليها والت

صد على أحدث تقنيات الرصد الفضائي لر1اإلصناعي النانومتري دي إم سات ويشتمل القمر

اس وقياس مستويات ملوثات الهواء المضرة بصحة اإلنسان وقياس انبعاثات غازات االحتب

تي صورة شاملة عن نوعية الهواء ومعدالت غازات االحتباس الحراري ال الحراري وتوفير

 المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر. السبب الرئيسي لتغير تعتبر

شيد مركز محمد بن راشد للفضاء أول بيت  :ـالبيت المستدام والمستقل عن شبكة الكهرباء

بيت يجمع  لى البييىة ويؤمن الراحة لساكنيه وهوصديق للبيئة في الدولة يلبي شروط الحفاظ ع

التقنيات الذكية وأنظمة االستشعار والتقنيات المبتكرة في عزل الجدران واأللواح الشمسية ذات 

اء المبرد والهواء الخاليا الضوئية النتاج الكهرباء ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات واستخدام الم

لهندسة المعمارية ويشكل هذا البيت خطوة نوعية في ا التطورام تبريد ذكي فائق المتجدد في نظ

 واإلضاءة. ويقوم هذا المنزل المستقل عن شبكة الكهرباء بتشغيل أنظمة التبريد ةوعلوم االستدام
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طبيعية متجددة حيث يحول  عتمادا على الطاقة المولدة من مصادرإواألجهزة االلكترونية المنزلية 

، جاته من الطاقةالوحات الخاليا الضوئية لتلبية احتي كهربائية عبر طاقة إلىالطاقة الشمسية 

 % من الطاقة مقارنة بالبيوت التقليدية وتم تشييده فى مدة قياسية ال85ويتيح البيت توفيرا بنسبة

ق اسىتراتيجية محمد بن راشد للفضاء لتحقي مساهمة علمية من مركز ويعتبر، المئة يوم تتجاوز

م)أحمد 2050أحفورية بحلول العام من مصادر ةعلى الطاقة المنتجوقف االعتماد الدولة الهادفة ل

 (.16ص، 2018ماجد، 

ات التقنيمحمد بن راشد للفضاء مختبرات الفضاء و يمتلك مركز :المختبرات والمرافق العلمية

لى عمل يع ييات التقنية وهي تتيح للفريق الذالمتقدمة والغرف النظيفة طبقا ألعلي المستو

 لمركزاهدف  الصناعية وإجراء التجارب العلمية لتحقيق المشاريع العلمية بناء وتصميم األقمار

 ت الدولةوجهاالرئيسي المتمثل في دعم وبناء القدرات العلمية لإلمارات في قطاع الفضاء ودعم ت

 لبناء اقتصاد مستدام قائم علي المعرفة.

ائها انش ية األخرى التي تعمل االمارات عليمن بين المشاريع الفضائ مشروعات فضائية أخرى،

الت ظبي الستضافة الرح ومحطة للرحالت الفضائية بأبو ما يلي:ــ الشروع في بناء مطار

لى رة عبيكعوائد اقتصادية  له أن يدر الفضائيّة ألغراض السياحة والبحوث العلميّة والمقدر

عالم ء الا للمسافرين من جميع أنحاحيث سيتم تنظيم رحالت فضائية تجارية من خالله اإلمارة

مل حطة لتعمنشآت سياحية عديدة حول الم إقامةسيتم  الفضاء كما إليالذين يرغبون في الذهاب 

ب بجان أخرىسيتم أيضا استضافة الرحالت الفضائية ألغراض  للجذب السياحي، كما كمركز

قصداً تها مظبي بصف مارة أبووالتعليم مما يدع مكانة إ السياحة مثل البحوث العلمية والتطوير

.إنشاء عدد م العاليتعليعالمياً مفضال ورائدا إقليمياً في مجال السياحة والعلوم المتقدمة والتقنية وال

بداع إ ظبي ومركز األبحاث متخصصة بقطاع الفضاء بجامعات العين ونيويورك بأبو من مراكز

كز للفضاء في إنشاء أول مر اتاإلمارالشارقة الفلكي وشروع وكالة  ومركز بمعهد مصدر

وهيئة  شراكة استراتيجية مع جامعة اإلمارات مليون درهم عبر100أبحاث فضاء بتكلفة تقارب

 في مجال الفضاء. واالبتكار تنظيم االتصاالت ليعمل كحاضنة للبحث والتطوير

د، ماج دي مجال الفضاء)أحمف انشاء مرصد االمارات الفلكي إلثراء مفهوم البحث واالبتكار-

 (.                                                                18ص، 2018

ضاء ال الفاالمارات بمج إليهاانضمت  يعاهدات والقوانين والتشريعات التالم: المبحث الثالث

 الخارجي 

ية علجمانظرا ألن قرارات وتوصيات الجمعية العامة لألمم المتحدة ليست ملزمة، فقد أشرفت 

زمة في نونية ملقا تتضمن قواعد يلعديد من االتفاقات الدولية والتالعامة لألمم المتحدة على إبرام ا

ثالث (. وقد اشتركت دولة االمارات ب225، ص2018)ماجد الحموي، ماهر ملندى، هذا الصدد 

 معاهدات كما سنبين.

في هذا  خذتهاات يالقانونية التمارات واالجراءات اشتركت فيها دولة اال يالمعاهدات الت أوالً:

 هي:عاهدات دولية رئيسية للفضاء والمجال. فقد وقعت اإلمارات على ثالث من أصل خمس م
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والمبادئ التي  : وتتضمن المبادئ القانونية األساسية1967أوالً:ـــ معاهدة الفضاء الخارجي لعام

اوية من األجرام السمره وغي تحكم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر

بالقرار  1966ديسمبر19للجمعية العامة لألمم المتحدة فى 56تم اعتمادها بالدورة  ياألخرى والت

ألمم ا( و)مجموعة  معاهدات 3، ص2008ت األمم المتحدة ومبادئها، ( )معاهدا21( د)_2222)

روفة خارجي، والمع( ومعاهدة الفضاء ال3، ص2017 المتحدة،( و)صكوك األمم 8843، المتحدة

 فضاءرسميا باسم معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام ال

لقانون ساس اأواألجرام السماوية األخرى، وهي المعاهدة التي تشكل  الخارجي، بما في ذلك القمر

دة، كة المتحمملة والالدولي للفضاء. وبدأت المعاهدة بتوقيع ثالث دول الواليات المتحدة األمريكي

دولة  98. وانضمت 1967أكتوبر 10النفاذ في ودخلت حيز1967يناير 27واالتحاد السوفياتي في

األمم تصديق)اهدة لكنها لم تكمل بعد الوقعت على المع 27، بينما2008يناير 1إلى المعاهدة حتى

 (.2008معاهدة الفضاء الخارجي، ، المتحدة

القانوني األساسي لقانون  معاهدة الفضاء الخارجي تمثل اإلطار :المعاهدة يالنقاط األساسية ف

 على الدول األطراف في المعاهدة من وضع أسلحة نووية أو الفضاء الدولي. من بين مبادئه حظر

أي  أو على سطح القمر تثبيتها األرض، أو الشامل في مدار أي أسلحة أخرى من أسلحة الدمار

واألجرام السماوية األخرى  استخدام القمر نها تحصرمحطة فضاء، أي أ جرم سماوي، أو

إجراء مناورات  أسلحة من أي نوع، أو صراحة استخدامها الختبار لألغراض السلمية وتحظر

 نشر ومع ذلك، فإن المعاهدة ال تحظر، إنشاء قواعد عسكرية ومنشآت وتحصينات عسكرية، أو

على أن القيام باستكشاف الفضاء الخارجي يجب األسلحة التقليدية في المدار. المعاهدة تنص أيضا 

المعاهدة صراحة أي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية  أن يكون لمنفعة جميع البلدان وتحظر

 Jennifer))، الكواكب ألنها هي تراث مشترك للبشرية قاطبة أو مثل القمر

Frakes,2003,21,409. 

ماوية الس واألجرام ضاء الخارجي بما في ذلك القمرينص البند الثاني من المعاهدة على أن"الف

رة لسيطا احتالله أو األخرى،ال يخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة، عن طريق استخدامه أو

لدولة التي ا(. ومع ذلك، فإن 4: 2008عليه بأي وسيلة أخرى)معاهدات األمم المتحدة ومبادئها )

ا حدثهتالتي  يه والدول أيضا مسؤولة عن األضرارتطلق مركبة فضائية تحتفظ بحق السيطرة عل

ا جانيالمركبات الفضائية  ويجب تجنب تلويث الفضاء واألجرام السماوية. ويجب أن يكون م

 الرجي لالستكشاف واالستخدام من قبل جميع الدول. وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخا

يكي ألمراثيرة للجدل في قانون الفضاء تسمح بملكية أي شيء في الفضاء، إال أن هناك فقرة م

قرة: ه الفوالتي تسمح بملكية الموارد التي يتم استخراجها من الفضاء. ويأتي في هذ 2015عام

 حصولكويكب ال يحق ألي مواطن في الواليات المتحدة شارك في استعادة أي مورد فضائي أو“

لتزامات ذلك اال ا فيلقانون المعمول به، بمعليه، بما ذلك الملكية واالستخدام والنقل والبيع وفقًا ل

 (.wonderfulengineering ،2018قوانين الفضاء، موقع ” ) الدولية للواليات المتحدة

المسؤوليات :ــ تتعامل المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي مع المسؤولية الدولية، مشيرةً 

واألجرام السماوية  خارجي، بما في ذلك القمرالحكومية في الفضاء ال إلى أن  أنشطة الهيئات غير
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من جانب الدولة الموقعة على المعاهدة" وأن الدول  األخرى، يشترط االذن واإلشراف المستمر

األطراف تتحمل المسؤولية الدولية عن األنشطة الفضائية الوطنية سواء التي تقوم بها الهيئات 

 (..5، ص2008تحده،لمغير الحكومية")معاهدات األمم ا الحكومية أو

لناشئة عن ( من معاهدة الفضاء الخارجي، بعد المناقشات ا9في المادة) تم إدراج شرط التشاور

 شاط أوالن مشروع غرب فورد: "إن الدول الموقعة على المعاهدة والتي لديها سبب لالعتقاد بأن

جرام األو ك القمرالتجربة التي تعتزم دولة أخرى القيام بها في الفضاء الخارجي، بما في ذل

اف ستكشالسماوية األخرى، يتسبب في حدوث تداخل مع األنشطة التي قد تكون ضارة في مجال ا

أن  ، يجبواألجرام السماوية األخرى واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر

فضاء بالة علقالتجربة )معاهدات األمم المتحدة ومبادئها المت بشأن النشاط أو تقوم بالتشاور

 ( .6، 2008الخارجي، 

ة عن : اتفاقية حول المسؤولية الدولي1972ثانياً:ـ اتفاقية المسؤولية التي تعود لعام

( و) 961لد )األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجاألضرارالتي تنجم عن األجسام الفضائية 

لعامة لألمم اورة بقرار الجمعية (. تم إعتماد االتفاقية المذك14:  2017صكوك األمم المتحدة، 

ات األمم المتحدة م )معاهد1971نوفمبر 29( بتاريخ 26( )د_2777المتحدة رقم )

 ( .15، 2008ومبادئها،

في  تركةإن الدول األطراف في هذه االتفاقية، إذ تعترف بما لإلنسانية جمعاء من مصلحة مش

دة إلى معاه السلمية، وإذ تشيرض ضاء الخارجي واستخدامه في األغراتشجيع استكشاف الف

ك ي ذلفالمبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما 

ن لتي يتعياقائية الو أنه، رغم التدابير واألجرام السماوية األخرى، وإذ تأخذ بعين االعتبار القمر

إنَّ ية، ففي إطالق األجسام الفضائأن تتخذها الدول والمنظمات الحكومية الدولية المشتركة 

ت جراءاأحيانا، وإذ تعترف بضرورة وضع قواعد وإ األجسام المذكورة يمكن أن تحدث األضرار

فالة كرورة التي تحدثها األجسام الفضائية، وخاصة ض دولية فعالة بشأن المسؤولية عن األضرار

  تقريرد بأنَّ ذه األضرار، وإذ تعتقه دفع تعويض كامل وعادل بموجب أحكام هذه االتفاقية لضحايا

ء لفضامثل هذه القواعد واإلجراءات سيسهم في توطيد التعاون الدولي في ميدان استكشاف ا

ض هذه ( ألغرا1الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية، قد اتفقت على ما يلي:ـ المادة)

 إضرار أي   صابة الشخصية أواإل االتفاقية:أــ يقصد بتعبير"اإلضرار"،الخسارة في األرواح أو

ص ممتلكات األشخا الذي يلحق بممتلكات الدولة أو الضرر الخسارة أو آخر بالصحة، أو

اً ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية؛ ب ـ ويقصد أيض المعنويين، أو الطبيعيين أو

الدولة التي ’1‘بتعبير"اإلطالق"، محاولة اإلطالق؛ ج ــ ويقصد بتعبير"الدولة المطلقة" ما يلي:

آتها في تستخدم منش الدولة التي يستخدم إقليمها أو’2‘إطالق جسم فضائي؛ أمر تدير تطلق أو

فضال  ائي،إطالق جسم فضائي ؛ د ـ ويشمل تعبير"الجسم الفضائي"،األجزاء المكونة للجسم الفض

 عن مركبة اإلطالق وأجزائها.

حدثها التي ي ما يتعلق بدفع تعويض عن األضرار( تكون مسؤلية الدولة المطلقة مطلقة في2المادة)

 جسمها الفضائي على سطح األرض أوفي الطائرات أثناء طيرانها. 
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ى متنه أموال عل إصابة أشخاص أو ( في حال إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو3المادة)

 ، الأحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى سطح األرض، بأضرار غير في مكان آخر

تكون  شخاصأخطأ  تكون هذه الدولة األخيرة مسؤولة إالَّ إذا كانت األضرار ناشئة عن خطئها أو

حدة، ( و) صكوك األمم المت961)األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد مسؤولة عنهم

2017 :15.) 

على  والأم إصابة أشخاص أو في حال إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو -1(4المادة )

رى جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخ أحدثها سطح األرض، بأضرار غير متنه في مكان آخر

لدولتين إنَّ االمعنويين، ف بأشخاصها الطبيعيين أو بدولة ثالثة أو وتأدية ذلك إلى إلحاق أضرار

لي:أـ ن فيما يلمبيااألوليين تكونان مسؤولتين، بالتكافل والتضامن، إزاء الدولة الثالثة إلى المدى 

رانها اء طيلطائرة أثن الالحقة بالدولة الثالثة قد حدثت على سطح األرض أو إذا كانت األضرار

ابع تضائي الالحقة بجسم ف تكون مسؤوليتهما إزاء تلك الدولة مطلقة؛ ب ــ إذا كانت األضرار

، تكون األرض سطح غير أموال على متنه قد حدثت في مكان آخر بأشخاص أو للدولة الثالثة أو

انب جومن أمسؤوليتهما إزاء الدولة الثالثة مبنية على أساس وجود خط أ من جانب أّيٍّ منهما 

امن، في جميع حاالت المسؤولية بالتكافل والتض -2أشخاص تكون أيٌّ منهما مسؤولة عنهم.

األوليين ين من هذه المادة، يوّزع عبء التعويض عن الضرربين الدولت1إليها في الفقرة  المشار

 ليهماعتحديد مدى خطأ كل منهما، وّزع عبء التعويض  بنسبة خطأ كل منهما، فإذا لم يتيسر

ل كام بالتساوي . ويكون هذا التوزيع دون إخالل بحق الدولة الثالثة في طلب الحصول على

ل لتكافة باالتعويض المستحق بموجب هذه االتفاقية من أّيٍّ من الدول المطلقة، التي هي مسؤول

 (.16: 2008منها جميعا )معاهدات األمم المتحدة ومبادئها، والتضامن، أو

ولة في إطالق جسم فضائي تكون هذه الدول مسؤ أكثر إذا اشتركت دولتان أو -1(5المادة)

ن األضرار ألية دولة مطلقة تدفع تعويضا ع-2عن ذلك. تنشأ بالتضامن والتكافل عن أّيِّ أضرار

د كة عقتركين في اإلطالق.ويمكن للمشتركين في عملية إطالق مشترالمش حق الرجوع على سائر

خّل هذه ال تواتفاقات بشأن توزيع االلتزام المالي الذي تكون مسؤولة عنه بالتكافل والتضامن. 

 موجبستحق بفي طلب الحصول على كامل التعويض الم االتفاقات بحق أية دولة لحقتها أضرار

 -3ها جميعا.من وهذه االتفاقية من أّيٍّ من الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أ

ملية ة في عتستخدم منآشتها في إطالق جسم فضائي مشترك الدولة التي يستخدم إقليمها أو تعتبر

األمم  ( و)صكوك961اإلطالق المشتركة)األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 

 (.16: 2017المتحدة،

 من هذه المادة، يكون اإلبراء من المسؤولية المطلقة بقدر 2ــ مع مراعاة أحكام الفقرة 1(6المادة )

 عن فعل أو جزئيا عن إهمال جسيم أو نأشت إما كليا أو ما تثبت الدولة المطلقة أنَّ األضرار

المعنويين الذين تمثلهم حدث بنيّة  أواألشخاص الطبيعيين  من جانب الدولة المدّعية أو تقصير

ناشئة عن نشاطات باشرتها الدول  ـ ال يكون ثمة إبراء إذا كانت األضرار2التسبّب في أضرار.

متفقة مع القانون الدولي وال سيما مع ميثاق األمم المتحدة ومعاهدة المبادئ  المطلقة وكانت غير
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 دام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمرالمنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف  واستخ

 (.17: 2008)معاهدات األمم المتحدة ومبادئها،واألجرام السماوية

طلقة مع لدولة التي يحدثها جسم فضائي تاب ( ال تطبق أحكام هذه االتفاقية على األضرار7المادة)

انب األج اطنونوهذه الدولة المطلقة؛ ب )المو )مواطنأ ي تلحق باألشخاص التالي بيانهم:والت

 ة حتىهذا الجسم الفضائي من وقت إطالقه أوفي أية مرحلة الحق أثناء اشتراكهم في تسيير

طقة لمن رالمباش أثناء وجودهم بناء على دعوة من تلك الدولة المطلقة، في الجوار هبوطه، أو

 االسترداد فيها. ينتوي إجراء اإلطالق أو

ة ضرار مطالبالمعنويين أ تلحق أشخاصها الطبيعيين أو وللدولة التي تلحقها أ ـ يجوز1(8المادة)

 ـ إذا2(. 18 :2008الدولة المطلقة بالتعويض عن تلك األضرار)معاهدات األمم المتحدة ومبادئها،

م مطالبة للدولة ا م دولة الجنسية أية مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدِّّ ن عقة وذلك لمطللم تقدِّّ

قدَّم دولة ـ إذا لم تت3معنويين . يمها أي  أشخاص طبيعيين أويكون قد تكبدها في إقل أضرار

واءها يهما انتلن أالجنسية، ال هي وال الدولة التي وقعت في إقليمها األضرار، بأية مطالبة أولم تع

م مطالبة للدولة المطلقة، وذلك عن أ  يكون قد ضرارالتقد م بمطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدِّّ

 مون فيها بصورة دائمة.تكبدها أشخاص مقي

 ويجوز بلوماسيةإلى الدولة المطلقة بالطرق الد ( تقدَّم المطالبة بالتعويض عن األضرار9المادة)

تها يم مطالبتقد دولة أخرى ألية دولة ال تحتفظ بعالقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو

ها ل ا يجوزبموجب هذه االتفاقية، كم آخر تمثيل مصالحها على نحو إلى هذه الدولة المطلقة أو

ً تقديم مطالبتها بواسطة األمين العام لألمم المتحدة شرط أن تكون الدولة ا ول لبة والدلمطاأيضا

( و) 961جلد المطلقة كالهما من أعضاء األمم المتحدة )األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الم

 (.17: 2017صكوك األمم المتحدة، 

ة ال خالل مهل إلى الدولة المطلقة مكن أن تقدَّم المطالبة بالتعويض عن األضرارـ ي1(10المادة)

 مسؤولة.تاريخ تحديد الدولة المطلقة ال أو السنة الواحدة من تاريخ حدوث األضرار تتجاوز

ولة عن تحديد الد في حال عجزها أو أنه، في حال عدم علم الدولة بوقوع األضرار ـ غير2

عال لمها فعلها تقديم مطالبة خالل مهلة قدرها سنة واحدة من تاريخ  يجوزالمطلقة المسؤولة، 

ن واحدة م رة سنةهذه المهلة فت إليها؛ إالَّ أنه ال يجوز،على كل حال أن تتجاوز بالوقائع المشار

حرص حرصت ال التاريخ الذي يكون من المعقول أن يفترض فيه علم تلك الدولة بالوقائع لو

تى إذا كان من هذه المادة ح2و1ـ تنطبق اآلجال المحددة في الفقرتين3بها. على العلم المنتظر

ا عدل طلبهتة، أن معروف، إالَّ أنه يحق للدولة المطالبة، في هذه الحال غير المدى الكامل لألضرار

م وثائق إضافية بعد انقضاء اآلجال المذكورة وذلك حتى مرور ريخ ن تاسنة واحدة م وأن تقدِّّ

 (.19: 2008الكامل لألضرار)معاهدات األمم المتحدة ومبادئها، معرفة المدى

ــ ال يشترط لجواز تقديم مطالبة إلى الدولة المطلقة بالتعويض عن أضرار بموجب 1(11المادة)

لألشخاص  هذه االتفاقية سبق استنفاد طرق الرجوع المحلية التي تكون متاحة للدول المطالبة أو

أشخاص  ـ ليس في هذه االتفاقية ما يمنع أية دولة، أو2ين تمثلهم . المعنويين الذ الطبيعيين أو

لدى  معنويين تمثلهم، من رفع الدعوى لدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو طبيعيين أو
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م، بموجب هذه االتفاقية أو محاكمها أو بموجب  هيئاتها اإلدارية. بيد أنه ال يحق ألية دولة أن تقدِّّ

رفعت بشأنها دعوى لدى  ملزم للدول المعنية مطالبة بالتعويض عن أضرار آخر أّيِّ اتفاق دولي

هيئاتها اإلدارية)معاهدات األمم المتحدة  المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو

 (.  .19: 2008ومبادئها،

فاقية ذه االته التعويض الذي تكون الدولة المطلقة ملزمة بدفعه بموجب ( يحدَّد مقدار12المادة)

ً للقانون الدولي ومبادئ العدل واإلنصاف، بحيث يكون من  عن األضرار تعويضا أن شوفقا

ً  عنه، التعويض أن يعيد من تقدَّم المطالبة نيابة  ودولة أ وأنويًّا مع طبيعيًّا أو سواء أكان شخصا

موعة ، مجالمتحدة لم تقع األضرار)األمم منظمة دولية إلى الحالة التي كان يمكن أن توجد لو

 ( .17: 2017( و) صكوك األمم المتحدة، 961المعاهدات، المجلد 

دولة عملة الب( يدفع التعويض بعملة الدولة المطالبة أو، إذا طلبت هذه الدولة ذلك، 13المادة)

ة تفاقيهذه اال موجببالملزمة بالتعويض، إالَّ إذا اتفقت الدولة المطالبة والدولة الملزمة بالتعويض 

 على شكل آخرللتعويض .

نها مطلقة بأدولة ال( إذا لم يتم، خالل مهلة سنة من تاريخ قيام الدولة المطالبة بإشعارال14المادة)

فقاً وسية قدمت مستندات المطالبة، الوصول إلى تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات الدبلوما

 ا.ّيٍّ منهملب أالبات وذلك بناء على طللمادة التاسعة، يشكل الطرفان المعنيان لجنة لتسوية المط

تعين طالبة، وـ تشكل لجنة تسوية المطالبات من ثالثة أعضاء تعين أحدهم الدولة الم1(15المادة)

رف بهذا م كل طالرئيس فيشترك الطرفان في اختياره ويقو أما الثالث وهو الثاني الدولة المطلقة،

تم التوصل إلى يـ إذا لم 2لجنة تسوية المطالبات. التعيين خالل مهلة شهرين من تاريخ طلب إنشاء 

سوية من تاريخ طلب إنشاء لجنة ت الرئيس خالل مهلة أربعة أشهر أّيِّ اتفاق على اختيار

 الل مهلةخلرئيس األمين العام لألمم المتحدة تعيين ا ألّيٍّ من الطرفين أن يرجو المطالبات، يجوز

 إضافية قدرها شهران.

رة الل الفتخلف أحد الطرفين عن إجراء التعيين الذي يترتب عليه إجراؤه خـ إذا ت1(16المادة)

دة وحي المنصوص عليها، يشكل الرئيس، بناء على طلب الطرف اآلخر، لجنة لتسوية المطالبات

ب، في سبايحدث ألّيِّ سبب من األ ــ يتبع في ملء أّيِّ شغور2مؤلفة من شخصه وحده.  العضو

 ـ تقّرر4خاصة.ـ  تقّرر اللجنة إجراءاتها ال3بع في التعيين األصلي. اللجنة، نفس اإلجراء المت

األحكام الصادرة ـ  باستثناء القرارات و5الشؤون اإلدارية. أمكنة اجتماعها وسائر اللجنة مكان أو

مم جميع القرارات واألحكام بأغلبية األصوات)معاهدات األ عن لجنة وحيدة العضو، تصدر

 (.21_20: 2008المتحدة ومبادئها،

 أو أكثر ال يزاد عدد أعضاء لجنة تسوية المطالبات بسبب انضمام دولتين مطالبتين أو (17المادة)

في مطالبة معروضة على اللجنة بل تقوم الدول المطالبة المشتركة في  أكثر دولتين مطلقتين أو

ً للش الدعوى مجتمعة بتعيين عضو روط ذاتها التي واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاتها ووفقا

في إجراء  أكثر كانت تطبق في حال وجود دولة مطالبة واحدة. وإذا ضمت دولتان مطلقتان أو

واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاتها، وإذا  المطالبة قامت هذه الدول مجتمعة بتعيين عضو

عليها، شّكل الدول المطلقة عن إجراء التعيين خالل الفترة المنصوص  تخلفت الدول المطالبة أو
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)األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  مؤلفة من شخصه وحده . الرئيس لجنة وحيدة العضو

 (.19: 2017( و ) صكوك األمم المتحدة، 961

ن كان إ( تبت لجنة تسوية المطالبات في صحة طلب التعويض وتحدد مقدار التعويض 18المادة)

 واجبا.

كون قرار ـ ي2شرة. المطالبات بعملها وفقاً ألحكام المادة الثانية عـ تقوم لجنة تسوية 1(19المادة)

 صدرت تذلك من الحاال اللجنة نهائيا وملزما إذا كان األطراف قد وافقوا على ذلك؛ وفي غير

جنة أن الل اللجنة حكما نهائيا له طابع التوصية يكون على األطراف النظر فيه بحسن نية وعلى

ع وقت حكمها في أسر اللجنة قرارها أو ـ تصدر3حكمها.  قرارها أواألسباب الموجبة ل تذكر

 مديد هذهة لتممكن وخالل مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إنشائها إالَّ إذا رأت اللجنة ضرور

 طراف وإلىحكمها، وتسلِّّم نسخة مصدقة منه إلى كل من األ اللجنة قرارها أو ـ تنشر4المهلة. 

 تحدة.األمين العام لألمم الم

 إذا إالَّ  اف،( توزع المصاريف المتعلقة بلجنة تسوية المطالبات بالتساوي بين األطر20المادة) 

 قررت اللجنة خالف ذلك.

 األرواح التي أحدثها جسم فضائي تشكل خطرا واسع النطاق على ( إذا كانت األضرار21المادة)

على  ارعمل مراكز حيوية ص يرس كانت تخل بصورة جدية بأحوال معيشة السكان أو البشرية أو

 اجلة إلىالع الدول األطراف،والسيما الدول المطلقة،أن تدرس إمكانية إسداء المساعدة المناسبة

 وأس حقوق أنه ليس بهذه المادة ما يم طلبت هي ذلك غير إذا ما الدولة التي تكبدت األضرار،

مجلد ، الة، مجموعة المعاهداتالتزامات الدول األطراف بموجب هذه االتفاقية )األمم المتحد

 (.21: 2017( و) صكوك األمم المتحدة، 961

ي اإلشارات إلى ( منها يفترض ف27( إلى)24ـ في هذه االتفاقية، باستثناء المواد من )1(22المادة)

 المنظمة هذه الدول أنها تنطبق على أّيِّ منظمة حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية، إذا أعلنت

 األعضاء لدوللحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية، وكانت أغلبية اأنها تقبل ا

دان ي ميفشاطات الدول فيها دوال أطرافا في هذه االتفاقية وفي معاهدة المبادئ المنظمة لن

ـ تتخذ 2واألجرام السماوية األخرى.  ستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمراستكشاف وا

جميع  اقيةء في أية منظمة من هذا القبيل التي تكون دوال أطرافا في هذه االتفالدول األعضا

ً للفقرة السابقة.  الخطوات المناسبة كما تضمن قيام المنظمة بإصدار ـ إذا أصبحت 3إعالن وفقا

مة بموجب أحكام هذه االتفاقية صارت هذه المنظ منظمة حكومية دولية مسؤولة عن أضرار

تفاقية، اال التضامن، هي وأعضاؤها الذين يكونون من الدول األطراف في هذهمسؤولة، بالتكافل و

ـ  أوال؛ ب نظمةإلى الم وذلك بالشروط التالية:أـ )أن تقدَّم كل مطالبة بالتعويض عن هذه األضرار

فاقية االت للدولة المطالبة الرجوع على األعضاء الذين يكونون دوال أطرافا في هذه )ال يجوز

ذا إ الَّ إ استحقاقه كتعويض عن هذه األضرار تقرر م على أّيِّ مبلغ اتفق عليه أوللحصول منه

البة ـ يجرى تقديم كل مط4خالل فترة ستة أشهر.  تخلفت المنظمة عن دفع المبلغ المذكور

ً  تكبدتها منظمة أصدرت إعالنا عن أضرار بالتعويض، بناء على أحكام هذه االتفاقية،  وفقا

 ية.ة بواسطة دولة تكون عضوا في المنظمة وطرفاً في هذه االتفاقمن هذه الماد1للفقرة
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ن قات بيتصل بالعاليتمس أحكام هذه االتفاقية أية اتفاقات دولية أخرى نافذة فيما  ــ ال1(23المادة)

ت من عقد اتفاقا ـ ليس في أحكام هذه االتفاقية ما يمنع الدول2الدول األطراف في تلك االتفاقات. 

: 2008ادئها،ومب د مجددا أحكامها وتكمل هذه األحكام وتوسعها )معاهدات األمم المتحدةدولية تؤّكِّ 

22_23.) 

ِّ فالتفاقية االنضمام إلى هذه ا ــ تعرض هذه االتفاقية لتوقيع جميع الدول ويجوز1(24المادة) ي أّي

خضع هذه االتفاقية تـ 2من هذه المادة.  3وقت ألية دولة لم توقع عليها قبل بدء نفاذها وفقاً للفقرة

اد اتح لتصديق الدول الموقِّّعة عليها وتودع وثائق التصديق ووثائق االنضمام لدى حكومات

مالية الش الجمهوريات االشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا

لمتحدة، م ا)األموالواليات المتحدة األمريكية، المعيَّنة بموجب هذه االتفاقية حكومات وديعة

التفاقية اـ تصبح هذه 3(. 22: 2017( و) صكوك األمم المتحدة، 961مجموعة المعاهدات، المجلد

قوم بإيداع وثائق ـ وتصبح نافذة، بالنسبة للدول التي ت4نافذة لدى إيداع وثيقة التصديق الخامسة. 

ئق لدول وثااتلك  تاريخ إيداع وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تصديقها عليها أو

ة ول الموقِّّعــ تنهي الحكومات الوديعة،على وجه السرعة، إلى جميع الد5انضمامها.  تصديقها أو

ها صديق عليقة تعلى هذه االتفاقية والمنضمة إليها، تاريخ كل توقيع عليها، وتاريخ إيداع كل وثي

ة بتسجيل هذه ــــ تقوم الحكومات الوديع6وتاريخ نفاذها، وأية إشعارات أخرى. انضمام إليها أو

 من ميثاق األمم المتحدة. 102االتفاقية وفقاً للمادة 

ا ت عليه( ألية دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديال25المادة)

ة أغلبيول ت قبوتصبح التعديالت نافذة، بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول األطراف، متى نال

دول ن المالدول األطراف في االتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى كل دولة باقية 

 األطراف، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها.

ذه لنظر في هاسنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، تدرج مسألة إعادة  عشر ( بعد مرور26المادة)

تطبيق  ضوء ت للجمعية العامة لألمم المتحدة، لكي تبحث، فياالتفاقية في جدول األعمال المؤق

ّيِّ يصح في أ أنه االتفاقية خالل الفترة المنصرمة، فيما إذا كان من الالزم إعادة النظر فيها غير

عادة جل إأوقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه االتفاقية عقد مؤتمر للدول األطراف من 

ول الد ى طلب ثلث الدول األطراف في االتفاقية وموافقة أغلبيةالنظر فيها، وذلك بناء عل

 األطراف.

ها الن نيت(ألية دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية، بعد سنة من نفاذها إع27المادة)

نة من سبعد  كتابي ترسله إلى الحكومات الوديعة ويصبح االنسحاب نافذاً  االنسحاب منها بإشعار

 ورود هذا اإلشعار.

( تودع هذه االتفاقية، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية هي اإلسبانية واإلنكليزية 28المادة)

والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة 

عنها مصدقة حسب األصول، إلى حكومات الدول الموقِّّعة عليها والمنضمة إليها.  بإرسال صور

 المفوضون بذلك حسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية. باتا لما تقدَّم، قام الموقِّّعون أدناه،وإث

رت من ثالث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة في يوم مارس عام ألف 29ُحّرِّ



 يالحوش جاد هللا د.فتحي فتحيتاريخ قطاع الفضاء الخارجي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمعاهدات 

 122      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

( و) صكوك األمم 961وتسعمائة واثنين وسبعين)األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 

 (.24: 2008( و)معاهدات األمم المتحدة ومبادئها،23: 2017المتحدة، 

لى الفضاء إ: وهي اتفاقية حول تسجيل األجسام التي أطلقت 1975التسجيل لعام اتفاقية ثالثاً:

: 2017( و) صكوك األمم المتحدة،961)األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد الخارجي

رار الجمعية (.  تم اعتماد تلك االتفاقية بق25: 2008( و)معاهدات األمم المتحدة ومبادئها،24

لدول إنَّ ا، م1974نوفمبر 12( بتاريخ 29( )د_3235العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم )

جيع األطراف في هذه االتفاقية إذ تعترف بما لإلنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تش

ئ لمبادأنَّ معاهدة ا سلمية، وإذ تذكراستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض ال

 لقمراالمنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك 

خة في1واألجرام السماوية) د أنَّ الدول تترتب عليه1967يناير27( والمؤرَّ ا مسؤولية دولية ، تؤّكِّ

لفضاء الق في الدولة التي يكون الجسم المطإلى  عن نشاطاتها القومية في الفضاء الخارجي وتشير

الً لديها، وإذ تشير الحين عادة المين وإكذلك إلى أنَّ اتفاق إنقاذ المالحين الفضائي الخارجي مسجَّ

خ في2الفضائيين ورد األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي) ينص على 1968أبريل  22( المؤرَّ

جسم  ادة أّيِّ ل إعقديم البيانات االستداللية الالزمة قبوجوب قيام السلطة المطلقة، عند الطلب، بت

 ذ تذكر، وإتكون قد أطلقته إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود اإلقليمية للسلطة المطلقة

ً أنَّ اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار خة ا( 3ة)التي تحدثها األجسام الفضائي أيضا لمؤرَّ

لتي ا ءات دولية بشأن مسؤولية الدول المطلقة عن األضرارتقررقواعد وإجرا1972مارس29في

ي ول فتحدثها أجسامها الفضائية، وإذ ترغب في ضوء معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الد

يب ي ترتفواألجرام السماوية،  ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر

لخارجي، ضاء اة لألجسام الفضائية التي تطلقها في الفقيام الدول المطلقة بحفظ سجالت قومي أمر

ظ سجل مركزي لألجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحف وإذ ترغب كذلك في توفر

ً في مد الد ألطراف ول اعلى أساس إلزامي، من قبل األمين العام لألمم المتحدة وإذ ترغب أيضا

ود نظام  وجأنَّ  على األجسام الفضائية، إذ تعتقدبوسائل وإجراءات إضافية تساعد على االستدالل 

لى عساعد من شأنه، بصفة خاصة أن ي إلزامي لتسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر

لفضاء ادام االستدالل عليها ويساهم في تطبيق وإنماء القانون الدولي المنظم الستكشاف واستخ

"الدولة ألغراض هذه االتفاقية:أـ يقصد بتعبير(1الخارجي، قد اتفقت على ما يلي:ـ المادة)

يطلق من  الدولة التي’2‘إطالق جسم فضائي؛ تتكفل بأمر الدولة التي تطلق أو’1‘المطلقة" آـ

جسم إقليمها أومن منشآتها جسم فضائي؛ ب ـ ويشمل تعبير"جسم فضائي"األجزاء المكونة ل

لمقيد القة "دولة التسجيل"الدولة المطفضائي فضال عن مركبة إطالقه وأجزائها؛ج_ويقصد بتعبير

 (. 2الجسم الفضائي في سجلها وفقاً للمادة)

ما وراءه، يكون على الدولة المطلقة  أرضي أو ـ لدى إطالق جسم فضائي على مدار1(2المادة)

أن تسجل الجسم الفضائي بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبالغ 

م المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل)األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد األمين العام لألم

أكثر بالنسبة إلى  ـ إذا وجدت دولتان مطلقتان أو2(. 25: 2017( و) صكوك األمم المتحدة، 961
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أّيٍّ منهما تتولى تسجيل الجسم وفقاً  أّيِّ جسم فضائي كهذا، كان عليهما أوعليها البت معا في أمر

من هذه المادة مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول  1للفقرة

واألجرام السماوية األخرى،  في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر

ة يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الوالي ومع عدم اإلخالل بأية اتفاقات مناسبة عقدت أو

تحدَّد محتويات كل سجل وأحوال  -3والرقابة على الجسم الفضائي وعلى أّيِّ أشخاص تابعين له.

 حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية.

ن فيه المعلومات الت -1(3المادة) فق إليه و ي تقدَّميحفظ األمين العام لألمم المتحدة سجالًّ تدوَّ

 ومات المدونة في هذا السجل.ـ يباح االطالع التام على المعل2(. 4المادة)

 كن عملياعلى كل دولة تسجيل أن تزود األمين العام لألمم المتحدة بأسرع ما يم-1(4المادة)

)تسمية قة؛بالدول المطل المعلومات التالية عن كل جسم فضائي مقيد في سجلها: أ)اسم الدولة أو

نه: طلق مأالمكان الذي  م أودالة على الجسم الفضائي،رقم تسجيله؛ج ) تاريخ إطالقه واإلقلي

ه لحضيض. ا’4‘األوج،’ 3‘الميل،’ 2‘الفترة العقدية،’1‘د)معالم مداره األساسية، بما فيها:

ن م المتحدة من آـ لكل دولة تسجيل أن تزود األمين العام لألم2_)الوظيفة العامة للجسم الفضائي. 

ل أن ـ على كل دولة تسجي3. إلى آن بمعلومات إضافية عن أّيِّ جسم فضائي مقيد في سجلها

ية ،عن أاألمين العام لألمم المتحدة إلى أقصى مدى مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليًّا تخطر

 فيه م تعدأرضي ولكنها ل أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت في مدار

 (.26: 2017تحدة، ( و) صكوك األمم الم961األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 

رقم  ة أوإلى ما وراءه وكان يحمل التسمي أرضي أو ( إذا أطلق جسم فضائي على مدار5المادة)

األمين  ل إخطار(أوكليهما، فعلى دولة التسجي4( ب) من المادة)1إليهما في الفقرة التسجيل المشار

ذه الحالة، يقوم ( وفي ه4دة)العام بذلك عند تقديمها المعلومات المتعلقة بالجسم الفضائي وفق الما

 في السجل. األمين العام لألمم المتحدة بقيد هذا اإلخطار

لى جسم عستدالل ( إذا لم يَُمكن تطبيق أحكام هذه االتفاقية إحدى الدول األطراف من اال6المادة)

قد أو بارييناالعت بأّيٍّ من أشخاصها الطبيعيين أو بها أو فضائي يكون قد تسبب في إلحاق الضرر

ك ي تملمؤذية، كان على الدول األطراف األخرى والسيما الدول الت يكون ذا طبيعة خطرة أو

ك ن تلموسائل رصد األحداث الفضائية وتقّفيها، أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن لطلب مقدم 

تدالل ي االسفيرسله األمين العام نيابة عنها لمساعدتها بشروط عادلة معقولة  أو الدولة العضو

م مثل هذا الطلب أن تتيح، إلى أقصى حد لى الجسم. وعلى الدولة العضوع  ممكن التي تقدِّّ

وفها. وظر معلومات عن وقت وقوع األحداث التي حدت بها إلى تقديم طلبها وطبيعة تلك األحداث

 عنيين.الم وتكون الترتيبات التي تقدَّم بموجبها مثل هذه المساعدة موضع اتفاق بين األطراف

كل  ( تعتبر12( حتى المادة)8ـ في هذه االتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من المادة)1(7ة)الماد

إشارة إلى الدول منطبقة على أية منظمة حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية إذا أعلنت 

المنظمة قبولها الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية وكانت أغلبية الدول 

فيها دوال أطرافا في هذه االتفاقية وفي معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في  األعضاء

ـ 2واألجرام السماوية األخرى. ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر
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تتخذ الدول األعضاء في أية منظمة كهذه وتكون دوال أطرافا في هذه االتفاقية جميع الخطوات 

ً للفقرة إ لتضمن قيام المنظمة بإصدار المناسبة تعرض  -1(8من هذه المادة. المادة)1عالن وفقا

األمم المتحدة بنيويورك. وألية دولة لم توقع هذه االتفاقية  هذه االتفاقية لتوقيع جميع الدول في مقر

ً للفقرة لمتحدة، األمم ا من هذه المادة أن تنضم إليها في أّيِّ وقت تشاء 3قبل بدء نفاذها وفقا

ـ تخضع هذه 2(. 27: 2017( و) صكوك األمم المتحدة، 961مجموعة المعاهدات، المجلد 

االتفاقية لتصديق الدول الموقِّّعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق االنضمام إلى األمين العام 

ها اعتبارا من ـ يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بين الدول التي تودع وثائق التصديق علي3لألمم المتحدة. 

ا بالنسبة للدول التي تودع  -4إيداع وثيقة التصديق الخامسة لدى األمين العام لألمم المتحدة.  أمَّ

وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها فإنها تصبح نافذة  وثائق تصديقها على هذه االتفاقية أو

األمين العام إلى إعالم  ـ يبادر5انضمامها.  اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو

جميع الدول الموقِّّعة على هذه االتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ إيداع كل 

 ذلك من المعلومات. انضمام إليها وتاريخ نفاذها وبغير وثيقة تصديق عليها أو

ليها. ععديالت ح ما تشاء من ت( ألية دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية أن تقتر9المادة)

ول نالت قب متى وتصبح التعديالت نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول األطراف في االتفاقية

ن الدول مخرى أأغلبية الدول األطراف في االتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة 

 دولة لها.األطراف في االتفاقية، ابتداء من تاريخ قبول هذه ال

ذه لنظر في هاسنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، تدرج مسألة إعادة  عشر ( بعد مرور10المادة)

طبيق وء تاالتفاقية في جدول األعمال المؤقت للجمعية العامة لألمم المتحدة لكي تبحث في ض

ِّ  فيأنه يصح  االتفاقية خالل الفترة المنصرمة، فيما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح غير  وقت بعد أّي

جل أة من للدول األطراف في االتفاقي انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه االتفاقية،عقد مؤتمر

الدول  غلبيةفيها وذلك بناء على طلب ثلث الدول األطراف في االتفاقية وموافقة أ إعادة النظر

رات أية تطوهذه، على وجه التخصيص،  األطراف فيها. وتؤخذ في االعتبار في إعادة النظر

 ضائية.الف تكنولوجية لها صلة بالموضوع بما فيها التطورات المتصلة باالستدالل على األجسام

ا بعد حاب منه( ألية دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية إعالن نيتها في االنس11المادة)

د افذاً بعنحاب االنسسنة من نفاذها بإشعار كتابي ترسله إلى األمين العام لألمم المتحدة. ويصبح 

ك األمم ( و) صكو961األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  سنة من ورود هذا اإلشعار

 (. 28: 2017المتحدة، 

ليزية ( يودع أصل هذه االتفاقية، التي تتساوى صحة نصوصها اإلسبانية واإلنك12المادة )

ن العام ألمياعام لألمم المتحدة ويقوم والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمين ال

ام قتا لذلك إثبابإرسال نسخ منها مصدّق عليها إلى جميع الدول الموقِّّعة عليها المنضمة إليها. و

لتي اية، الموقِّّعون أدناه، المفّوضون بذلك من حكوماتهم حسب األصول، بتوقيع هذه االتفاق

سة ة وخمون الثاني/يناير عام ألف وتسعمائمن كان عرضت للتوقيع في نيويورك في الرابع عشر

: 2017( و) صكوك األمم المتحدة، 961األمم المتحدة مجموعة المعاهدات، المجلد  وسبعين

28.) 



 يالحوش جاد هللا د.فتحي فتحيتاريخ قطاع الفضاء الخارجي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمعاهدات 

 125      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ً إلى إمكانية االنضمام التفاقية اإلنقاذ: وهي اتفا  رواد ول إنقاذحقية وتتطلع دولة اإلمارات حاليا

 يخص التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي. وفيما الفضاء وعودتهم وعودة المركبات الفضائية

 ئل الدولن أوادولة اإلمارات بكونها م االتصاالت الفضائية وتنسيق االتصاالت الراديوية؛ تشتهر

 دستور ثل: ــمالتنظيمية اإلقليمية والدولية  وتطبيق عدد من األطر األعضاء الفاعلين في تطوير

لالتصاالت.ــ  واتفاقية االتحاد الدولي وهو دستور1992امواتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت لع

م.ــ المنظمة 2012اللوائح التشريعية لالتصاالت الراديوية من االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 

ت الفضائية. ـ االتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية لالتصاال1972الدولية لالتصاالت الفضائية لعام

ة لالتصاالت : وهي اتفاقية المنظمة الدولي1976الفضائية المتنقلة المنظمة الدولية لالتصاالت

التصاالت (:ـ اتفاقية المؤسسة العربية ل1990)معدلة في عام1976الفضائية المتنقلة عربسات 

 ة مراقبةؤوليالفضائية وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنية المعنية، ستتولى وكالة الفضاء مس

 ظهورها، مجردريعية الدولية لتحديد المسائل التي تهم دولة اإلمارات بالبيئة القانونية والتش

ع في قطا واالستدامة االستقرار الدولية التي من شأنها تعزيز المعايير والمساهمة في تطوير

ممارسات وال الفضاء والبيئة. وعالوة على تمثيل مصالح دولة اإلمارات بما يخص القانون الدولي

لية الدو لالتفاقيات التنمية، ستواصل وكالة الفضاء إجراء تقييم مستمر الموصى بها في إطار

ً فيها، وتقييم مدى أهميتها وإمكا فرص  ا لتعزيزناتهواإلقليمية المعنية والتي ال تعد الدولة طرفا

 انضمام دولة اإلمارات العربية إليها.

 ضاء الوطنيأصدرتها دولة االمارات العربية والخاصة بقطاع الف يالقوانين الت

وانين ول قأتتولى وكالة اإلمارات للفضاء مسؤولية وضع قانون الفضاء في دولة اإلمارات، وهو 

سجم مع ما ينبالقانونية والتشريعات الخاصة بقطاع الفضاء  الفضاء في العالم، حيث سيحدد األطر

اده جاري إعدال قانونكل من السياسات االتحادية والقوانين الدولية واللوائح التنظيمية.  يشمل ال

ً مشاريع استكشاف الفضاء في الدولة من حيث التنظيم واألهداف، بما في ذلك  كشاف الستاحاليا

وجديدة  قدمةالسلمي للفضاء واالستخدامات السلمية لتكنولوجيا الفضاء. كما سيتناول مفاهيم مت

ة إلى أهولمتنظيم رحالت عليها في الفضاء و مثل حق امتالك الموارد الطبيعية التي يتم العثور

 (.2018، )وكالة االمارات للفضاء الفضاء، واألنشطة التجارية مثل عمليات التعدين

 أصدرتها دولة االمارات  يالتشريعات الفضائية الت

تسعى وكالة اإلمارات للفضاء إلى وضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتساهم 

الفضاء اإلماراتي على أسس قانونية مدروسة، كما تسعى إلى جذب في توجيه العاملين في قطاع 

األجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في دولة اإلمارات، وكذلك تشجيعهم على  اإلستثمار

الدخول في شراكات مع كيانات إماراتية. كما تتولى وكالة اإلمارات للفضاء بالتعاون مع الجهات 

لقوانين واألنظمة واللوائح التي تنظم قطاع الفضاء في دولة اإلمارات، المعنية مسؤولية إعداد ا

 بدءاً من اقتراحها وصياغتها ومراجعتها وحتى إصدارها، وتسعى الوكالة من خالل إصدار

والمتطلبات الالزمة لمباشرة االنشطة  اللوائح ومن ثم اإلجراءات التنظيمية إلى توضيح األطر

لها في دولة اإلمارات. وقد أجرت وكالة اإلمارات للفضاء العديد من  الفضائية واالنشطة التابعة
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خمسة لوائح تنظيمية  الدراسات والمشاورات المحلية والدولية التي نتج عنها الحاجة إلى إصدار

 أساسية كاآلتي:

لالزمة ات اـ الالئحة التنظيمية لتسجيل األجسام الفضائية: وتهدف لوضع التشريعات واإلجراء1

قيد )حدة.ي والسجل الدولي لألمم المتيل األجسام الفضائية اإلماراتية في السجل الوطنلتسج

 اإلجراء(.

راءات اإلجـ الالئحة التنظيمية للتحقيق في الحوادث والوقائع: وتهدف إلى وضع التشريعات و2

ها متى جخار وواقعة متعلقة بالفضاء سواء داخل دولة اإلمارات أ المتبعة في حالة وقوع حادث أو

ة.) قيد لدوليالوائحها الداخلية أووفقا للمعاهدات واإلتفاقيات  كان لها شأن وفقا لقانونها أو

 اإلجراء(.

 لتصاريح تلفةـ الالئحة التنظيمية لتصاريح األنشطة الفضائية: وتهدف إلى تحديد األنواع المخ3

 د اإلجراء(.ممارسة األنشطة الفضائية وشروط وأحكام وإجراءات الحصول عليه ) قي

األحكام وروط ـ الالئحة التنظيمية ألنشاطة الرحالت الفضائية المأهولة: وتهدف إلى تحديد الش4

 إلجراء(.يد اقواإلجراءات الالزمة لبدء الرحالت الفضائية المأهولة المدارية وشبه المدارية ) 

اصة الخ اإلجراءاتالتدقيق: وتهدف إلى وضع الشروط واالحكام و ـ الالئحة التنظيمية إلطار5

في  ليهاللتأكد من مدى إلتزام المشغلين والمالك بالشروط واألحكام واإلجراءات المنصوص ع

 (.2018، فضاءات للوكالة االمار) اللوائح التنظيمية المعتمدة في الدولة )قيد اإلجراء( القانون أو

 توقيع اتفاقيات للتعاون الدولي في مجال الفضاء

لفضاء ال ات للفضاء عدد من االتفاقيات الهامة مع الجهات الرائدة في مجوقعت وكالة اإلمارا

ة ساـ وكالجاك الدولي مثل :ــ وكالة الفضاء األمريكية ناسا ـ وكالة استكشاف الفضاء اليابانية

لتعاون لامة ه الفضاء الروسية روسكوسموس ـ وكالة الفضاء الهندية. وتمثّل تلك االتفاقيات أطر

 صة بقطاعالخا مختلف مجاالت البحوث والتعليم وإعداد السياسات واللوائح التنظيميةالمتبادت في 

ة مع ا الوكالقعتهوالفضاء ولدى قسم العالقات الدولية بالوكالة قائمة شاملة لمذكرات التفاهم التي 

قد لك فذ إلىمختلف وكاالت الفضاء الدولية والشركات الصناعية والجهات الحكومية باالضافة 

 وليةدت الوكالة عالقات التعاون في مجال الفضاء مع الدول والوكاالت والمؤسسات الدوط

فضاء لة الالوطني الفرنسي لدراسات الفضاءـ جمهورية الصيل الشعبية ـ وكا التالية:ـ المركز

ية ستراتيجة االااليطالية ـ هيئة علوم الفضاء البحرينيةـ وكالة فضاء المملكة المتحدة ـ القياد

 اليات المتحدة األمريكية ـ حكومة اليابان ـ جمهورية كازاخستان.للو

 التمتع بعضوية المنظمات العالمية

ية عالمانضمت وكالة اإلمارات للفضاء لعضوية مجموعة من المنظمات والهيئات والوكاالت ال

ء المعنية بشؤون الفضاء من بينها ما يلي:ــ عضوية اللجنة الدولية الستكشاف الفضا

-)سلمية.ــ عضوية لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي لألغراض الISECGرجيالخا

COPUOS(عضوية االتحاد الدولي للمالحة الفضائية ).IAF عضوية مجموعة مراقبة).

اجد، محمد األرض المعنية بالتوعية فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى بيانات مراقبة األرض)أ

2018 :12.) 
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 األنشطة الفضائية بدولة االمارات العربية المتحدةــ تراخيص 

منح في ة والالتصاريح المتعلقة باألنشطة الفضائي تولى وكالة اإلمارات للفضاء مسؤولية إصدار

ً لإلطار ال ، ميتنظيهذا الخصوص، وتشتمل هذه التراخيص على الشروط واألحكام المحددة وفقا

ر إلطاة على الترخيص لشروط وأحكام الترخيص واكما تراقب الوكالة امتثال الجهات الحاصل

دقيق ت التراخيص وأطر التنظيمي المعمول به. وتعمل الوكالة حالياً على وضع آلية إصدار

 (.2018)وكالة االمارات للفضاء، األنشطة الفضائية

 تسجيل األجسام الفضائية بدولة االمارات العربية المتحدة

ً مع الحفاظ على سجل محدّث  المدرجة اماتلألجسام الفضائية اإلماراتية والوفاء بااللتز تماشيا

صيانة السجل ، تلتزم وكالة اإلمارات للفضاء بمسؤوليتها بتطوير و1976باتفاقية التسجيل لعام 

اء الفض مكتب األمم المتحدة لشؤون الوطني لألجسام المطلقة في الفضاء، كما تلتزم بإخطار

 دولةلة وتسجيل وتحديث حالة األجسام الفضائية التابعة الخارجي عن طريق وزارة الخارجي

ية لفضائايوضح الجدول التالي قائمة األجسام  اإلمارات في سجل األجسام الفضائية الدولية.

 اإلماراتية باإلضافة إلى التحديثات المطبقة عليها:

اسم الجسم  التسمية الدولية

 الفضائي

سم وظيفة الج الحالة تاريخ االطالق المشغل

 الفضائي

2013-066D  رصد األرض في المدار  21-11-2013 2دبي سات  2دبي سات 

2012-016A  1الياه ساتB 

(Y-1B) 

في المدار  23-04-2012 الياه سات

األرضي 

 التزامني

االتصاالت 

السلكية 

والالسلكية 

وخدمات 

اإلنترنت ذات 

 النطاق العريض

2011-016B  1الياه ساتA 

(Y-1A 

في المدار  22-04-2011 الياه سات

األرضي 

 التزامني

االتصاالت 

السلكية 

والالسلكية 

وخدمات 

اإلنترنت ذات 

 النطاق العريض

2009-041B  رصد االرض في المدار 29-07-2009 1دبي سات  1دبي سات 

2008-001A في المدار  10-06-2003 الثريا 3ثريا

األرضي 

 التزامني

 

2003-026A في المدار  10-06-2003 الثريا 2ثريا

األرضي 

 التزامني

خدمة االتصاالت 

المتنقلة عبر 

األقمار 

 االصطناعية

2000-066A في مدار  21-10-2000 الثريا 1ثريا

النفايات 

 الفضائية

خدمة االتصاالت 

المتنقلة عبر 

األقمار 

 االصطناعية

 :الخاتمة
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 ىنتمء الخارجي ونعلة فى مجال الفضاإن دولة االمارات العربية قد خطت خطوات جادة وفا

، بيناوالمزيد منها، وقامت باجراءات عملية جيدة لمتابعة تلك الخطوات الخطوات كما سبق 

 دولةاد الوطني لالمهمة والرئيسية المحركة لالقتصفقطاع الطيران والفضاء من القطاعات 

 طورةتحيث أقامت دولة االمارات بشأنه بنية مادية ومؤسسية وتنظيمية وطنية م االمارات،

 أقمار متضمنة صناعية لإلستخدامات التجارية والعسكرية االمارات حاليا أقمار كما تدير، وحديثة

لخلوي هاتف االخاصة بأجهزة ال البث الفضائي واالتصاالت واألقمار البيانات الفضىائية وأقمار

ع الخاصة برسم خرائط األرض ومراقبتها كما طورت الدولة عالقات التعاون م واألقمار

مج برنالالمؤسسات والمنظمات الدولية والدول المهتمة بمجال الفضاء ومن المتوقع أن يكون 

مستقبل ال بية فياإلمارات وجهودها في مجال الفضاء العديد من االنعكاسات االقتصادية االيجا

ء للفضا وقعت اإلمارات على ثالث من أصل خمس معاهدات دولية رئيسية وقد ،المتوسط والبعيد

ادئ التي :وتتضمن المبادئ القانونية األساسية والمب1967ي: معاهدة الفضاء الخارجي لعاموه

اوية وغيره من األجرام السم تحكم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر

 األخرى.

تنجم التي  ضرار:اتفاقية حول المسؤولية الدولية عن األ1972اتفاقية المسؤولية التي تعود لعام  -

 عن األجسام الفضائية.

 اء الخارجي.وهي اتفاقية حول تسجيل األجسام التي أطلقت إلى الفض1975اتفاقية التسجيل لعام -

ً إلى إمكانية االنضمام التفاقية اإلنقاذ: وهي اتفا رواد  ول إنقاذحقية وتتطلع دولة اإلمارات حاليا

ولة ى لدإلى الفضاء الخارجي، ونتمن الفضاء وعودتهم وعودة المركبات الفضائية التي أطلقت

 لعال.حو اناالمارات العربية المتحدة دائما دوام التوفيق ومزيد من التقدم والرقي والصعود 

 التوصيات

زيد من مجذب  الوطنية لدعم القطاع والمساهمة في تطويره مع التوسع فى إعداد وتنمية الكوادر -

امج ل برلى الخوض في مجال الفضاء من خالل تمويالطلبة والباحثين االماراتيين وتشجيعهم ع

 البحث العلمي .

 ده بكافةإمدادعم مفهوم البحث والتطوير واالبتكار في مجال تقنيات وعلوم واستكشاف الفضاء و -

 االمكانات المعلوماتية والعلمية.

ً  وإبراز دور تعزيز - ً وعالميا سات المؤس والربط بين، الدولة على الخريطة الفضائية إقليميا

 .يللدولة والتنسيق بينها لخدمة البحث العلمالعلمية 

 الجودة والكفاءة والشفافية. ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير -

 ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي. -

لهام لفضاء إلا جالأن نصنع بفخر مستقبالً ريادياً لدولة اإلمارات العربية ولدولنا العربية في م -

 األجيال القادمة لخدمة الوطن والبشرية واألمة العربية واإلسالمية. 

 لدولامجال الفضاء الخارجي وحث جامعة  ياون والتنسيق مع الدول العربية فضرورة التع -

  الخارجي   الوعى حول األهمية الحالية والمستقبلية للفضاء العربية على ضرورة نشر
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رية التجاومجال الفضاء الخارجي وأثرة من الناحية االقتصادية والعسكرية التوعية بأهمية  -

 ا .اهماله وأنها والسياحية الحالية والمستقبلية للدول العربية واالسالمية وضرورة عدم التغافل ع

دول ع الادراج البحث العلمي خاصة فى مجال الفضاء الخارجي ضمن المقررات الدراسية بجمي -

 دولة جسور التعاون معالمية حتى ينشا جيل واع وفاهم فى هذا المجال ومد العربية واالس

 هذا المجال . ياالمارات ف

 قائمة المراجع:
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 )دراسة حالة والية نهر النيل( العوامل المؤدية للطالق والتطليق بالسودان

 السودان -، جامعة وادي النيلد. إيمــان محمود إبراهيـم عبده 

 السودان -، ماجستير في اإلحصاء التطبيقيأ. علياء صديق الطيب           

 

اعية الجتماعتبران من المشكالت تتمثل مشكلة الدراسة في أن ظاهرتا الطالق والتطليق ت: ملخص

دي مالخطيرة التي تعمل علي تدمير األسر والمجتمعات، لذلك هدفت الدراسة للوقوف علي 

عينة كئية انتشار هاتين الظاهرتين بوالية نهر النيل. وتم أخذ بيانات من محكمة عطبرة الجز

ق وعدد د حاالت الطالم لعدد الزيجات في السنة وعد2014م إلي العام 2010للبحث من العام 

ة واليحاالت التطليق.وكانت فرضيات البحث أن هنالك ارتفاع في نسب الطالق والتطليق بال

مال ،  علي باإلضافة إلي أنه ال يوجد تأثير معنوي لعدة متغيرات علي التطليق مثل ) التطليق

ي وصفمنهج الالتطليق للضرر ... الخ (، وللتأكد من صحة هذه الفروض استخدم الباحثين ال

ك في أن هنال لبحثالتحليلي مثل األعمدة البيانية  وتحليل االنحدار الخطي المتعدد. أثبتت نتائج ا

إلعسار يق لالوالية ارتفاع في نسب الطالق والتطليق علي مال والتطليق للضرر والشقاق والتطل

 وعيةتالعمل علي وعدم اإلنفاق والتطليق للغياب، وقد تقدم الباحثين بعدة توصيات أهمها 

ات المتزوجين بضرورة حل الخالفات الزوجية بالحوار والتفاهم وضرورة القيام بالواجب

 .والمسؤوليات الزوجية للحفاظ علي رابطة الزواج

 .نفاقالطالق، التطليق على مال، التطليق للضرر، اإلعسار، عدم اإل الكلمات المفتاحية:

Scientific Paper Entitled 

(Factors leading to divorce and divorcing in Sudan) 

(A case study of River Nile State) 

Dr. Iman Mahmoud Ibrahim Abdo, University: Professor Assistant 

in Faculty of Economics and Business Administration, Nile Valley 

University-Democratic Republic of Sudan 
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Abstract:The tow phenomenon of divorce and divorcing are considered 

to be serious social problems which lead to the destruction. The study has 
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aimed to detect the scope of the expansion of these two phenomenon’s in 

the River Nile state.Data were taken from Atbara partial court as sample 

for the study between the year 2010 to the year 2014 in terms of the 

number of marriages per year and the number of divorce and divorcing 

cases. The study hypotheses suggest in the state in addition to the fact that 

there was no moral effect for several variables on divorcing such as 

(divorcing for financial reasons, divorcing for harm, …etc). To ensure the 

appropriateness of theseresearchers has used the descriptive and analytical 

such as Bar charts and multiple linear regression.The study results have 

shown that there arise in percentage of divorce and divorcing in the state 

due to divorcing for money, harm, discord, insolvency and lake of support 

and divorcing for being absent. The researchers has suggested some 

recommendations to name only a few: Raising the awareness of the 

importance of solving the family problems through the dialogue and the 

importance of carrying out the family responsibilities to preserve the 

marriage ties. 

Key Words:Divorce, divorcing for finance, divorcing for harm, discord, 

insolvency. 

 أوالً: اإلطار المنهجي للدراسة

 مقدمة الدراسة:

السعادة واألمن دون  كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن الحياة الهادئة المستقرة، التي تسودها 

مشاحنات. ولقد حرص الدين اإلسالمي علي وحدة األسرة وعدم تفككها فشرع حلوالً عملية 

يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخالف والشقاق تبدأ، من الوعظ واإلرشاد 

ة األخيرة، من يعتبر الطالق والذي ارتفعت نسبته كثيراً في اآلونو .إلي أن تصل إلي الطالق

المشكالت االجتماعية التي لها تأثير خطير يعمل علي تدمير وتفكك األسر والمجتمعات، والطالق 

في تفكك األسر  آثار سلبية الحالل لما يترتب عليه من أبغض كما جاء في ديننا الحنيف هو

ماعية والنفسية. ومما علي األطفال، ومن ثم اآلثار االجت والبغضاء واآلثار السلبية وازدياد العداوة

اهتمام المفكرين من زمن بعيد، ونجد في كل  تنظيم العالقة بين الرجل والمرأة قد نال الشك فيه أن

وضمان وجودها واستمرارها، ألن  لتنظيم هذه العالقة واسعة الشرائع والقوانين واألخالق فصوالً 

 رها.ار الحياة نفسها وسعادتها وتطواستمر في ذلك
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 اسة:الدر مشكلة

انتشارا وتدميراً لألسر والمجتمعات،  تعد مشكله الطالق والتطليق من أكثر المشاكل االجتماعية

 وألنها ليست مشكلة اجتماعيه فقط بل هي مشكلة نفسية تنعكس آثارها علي اآلباء واألبناء.

 أسئلة الدراسة:

 ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

 معدل الطالق والتطليق بوالية نهر النيل؟ هل هنالك ارتفاع في

 هذا المعدل؟ في ارتفاع والنفسية أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية هو كانت اإلجابة بنعم ما إن

 أهمية الدراسة:

وتزايداً وتهدد المجتمع. وتأتي أهميه البحث من واقع  الطالق من المشكالت األكثر انتشارا

ضرورة دراسة بعض المتغيرات المرتبطة  هذه المشكلة. وتري الباحثةل التصدي االقتناع بأهمية

بالطالق، مما  تتناوله من متغيرات مرتبطة استخدام نتائج هذه الدراسة وما بالطالق وإمكانية

 . يساعد في عمل برامج ارشادية لتجنب أو التقليل من آثار هذه المشكلة

 :ف التاليةيهدف هذا البحث لتحقيق األهدا: أهداف الدراسة

ً عتسليط الضوء علي ظاهرتا الطالق والتطليق كظاهرتين اجتماعيتين تتزايدان تدريجي- بر ا

 السنوات.

 واالجتماعية والنفسية المؤدية للطالق والتطليق. معرفة العوامل االقتصادية-

 معرفة األسباب المؤدية إلي تزايد حاالت الطالق والتطليق بالوالية.-

 منهج الدراسة:

خدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم علي أساس وصف البيانات وطبيعتها است

ب المؤثرة فيه )كالتطليق باستخدام األعمدة المزدوجة ومعرفة العالقة بين الطالق وبعض األسبا

 االنحدار الخطي المتعدد. التطليق للضرر والشقاق...الخ( وذلك باستخدام ،علي مال

 راسة:مصطلحات الد
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  به.ي طلبناء عل للزوج الذي يملك العصمة المنفردة الطالق يكون بناء علي االرادةالطالق: 

في  لزوجةبحكم من القضاء، ويتم بناء علي طلب ا الزوجية يقصد به انهاء العالقة التطليق: 

 الحاالت التي نص عليها القانون.

 الدراسات السابقة 

 ماعيةرؤية اجت :االجتماعية إلي المطلقة " النظرة:ان( بعنو2009دراسة صالح الرميح ) /1

لنظرة يث اهدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر البعد االجتماعي للطالق وآثار هذا البعد من ح

رتبط ة  تالمجتمعية لها باإلدانة والمراقبة، وقد توصلت دراسته إلي أن هنالك مشاكل محوري

شكلة انت مبالدونية كما أن تحمل مسئولية األبناء كبطريقة نظرة المجتمع للمطلقة حيث تتسم 

استه ي درفكبيرة تعاني منها المطلقات، تعيفهن عن ممارسة حياتهن بشكلها الطبيعي كما توصل 

 إلي أن الطالق يعد وصمة اجتماعية تعاني منها المرأة المطلقة .

مستوي  خفاضيرة، منها انأيضاً أكدت نتائج دراسته أن المطلقات يعانين من مشاكل اقتصادية كث

 .ت الخيرية طلباً للعون والمساعدةالمعيشة واللجوء لآلخرين والجمعيا

م( بعنوان: " دراسة 1987دراسة الزراد، فيصل محمد خير ، ياسين ، عطوف محمد ) /2

وية دراسة سيكولوجية ترب :تشخيصية لظاهرة الطالق في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ميدانية "

 هذه هذه الدراسة للوقوف علي ظاهرة الطالق في دول اإلمارات وأشكالها، وقد طبقت هدفت

ي ودب الدراسة علي عينة من النساء المطلقات والرجال من إمارات مختلفة، هي رأس الخيمة

ائية، إلحصوالعين والشارقة وأبو ظبي. وقد اعتمدت الدراسة علي عدد من األساليب البحثية وا

ا تتعرض ا  مل األساسي وراء الطالق ليس هو األمر المادي بالدرجة األولي وإنمأهمها أن العام

ً علي مستقبل ها له الزوجة من مهانة وسخرية وضرب واحتقار، يجعلها تصبر وتتحمل خوفا

ج خار وسمعتها ومصيرها وأوالدها، كما أن مشكلة الطالق تزداد حدتها عندما تخرج الزوجة

 وزوجات  زواجأاألقرباء، حيث أنه غالباً ما تكون هذه الخالفات  بين إطار الزوجية إلي األهل و

ً تسهم ً أن هنالك أسبابا ي ل فاعل فبشك األقارب شديدة ومؤلمة، كما تبين من نتائج الدراسة أيضا

ن يتها، وأبدا زيادة معدالت الطالق يأتي في مقدمتها الشعور بخيبة األمل في الحياة الزوجية من

 إلي واج والطالق لدي الرجل يجعله يستهين بعمليات الطالق األخرى إضافةتعدد مرات الز

 ن منإدمان أحد الزوجين علي الكحوليات والمخدرات وتعرض الزوج ألحد األمراض. كما تبي

ة لدي زوجينتائج المقابلة الشخصية مع عينة مختارة من الرجال والنساء أن مشكلة الخيانة ال

الطالق  التمعد عاطفي هي من األسباب الرئيسية  التي تسهم في زيادةالطرفين، وعدم اإلشباع ال

 .في دولة اإلمارات
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لنفسية ا: األبعاد مع الكويتي( بعنوان "المرأة والطالق في المجت1999دراسة فهد ثاقب ) /3

 واالقتصادية " واالجتماعية

دراسة ال وقد اقتصرت هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء علي األبعاد المختلفة لظاهرة الطالق،

واج الز علي المطلقات دون المطلقين، كما هدفت الدراسة إلي مناقشة الخطوات التي يمر بها

ج اء الزواأثن ابتداًء من مرحلة االختيار ودور العائلة تجاه ذلك، مروراً بالخالفات التي تنشأ

سية لنفاالق واآلثار والخطوات واالستشارات التي يلجأ إليها الطرفان، وانتهاء بمرحلة الط

 :قد توصلت الدراسة إلي نتائج أهماواالقتصادية التي تتعرض إليها المطلقة و

لطالق ية لأن الطالق أشد قسوة علي المرأة من الرجل وخاصة لمن لديهن أبناء. فاآلثار النفس

 السلبية اديةاالقتص أعمق وبخاصة لذوي الدخول المحدودة، كما تبين من نتائج الدراسة أن اآلثار

نادر أن ن المعلي النساء المطلقات ال تقل شدة عن تلك اآلثار النفسية أو االجتماعية، إذ أنه 

 وميةتحصل المطلقات علي نفقات سخية تساعدها وأبناءها علي مواجهة متطلبات الحياة الي

 ثانياً: اإلطار النظري للدراسة:

 تعريف الطالق

 .اإلطالق وهو اإلرسال والتركق من : حل الوثاق مشتالطالق في اللغة

 :بأحد ثالثة امور الزوجية العالقةالزواج وإنهاء  الطالق في الشرع: هو حل رابطة

 ً  كاألخرس. إذا تعذر النطق والكتابة أو بالكتابة، أو باإلشارة كناية، أو كان باللفظ صريحا

 حكم الطالق

الذي يقع من الرجل بغير سبب  وهو قول الجمهور، كالطالق إال لحاجة أنه مكروه، األصل فيه

أن  فعسي قوله تعالي "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن الحال. ودليل الكراهة استقامة مع

تتنوع وبالتالي  للطالق قد الداعية إن هذه الحاجة فيه خيرا كثيرا" ثم تكرهوا شيئا ويجعل هللا

 يختلف معها الحكم.

الطالق منه فاألصل فيه المنع. كما تدل عليه أحاديث أما انتزاع المرأة نفسها من الرجل وطلب 

النهي والزجر عن ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلي هللا عليه وسلم 

 (.ه1421)سليم، منتزعات والمختلعات هن المنافقاتقال: )ال

 أحكام الطالق في القرآن وتوابعه:
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َها النَِّبي  إِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساء َفَطل ِقُوهُنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ قال هللا تعالى في سورة الطالق: )يَا أَي  

بَي ِنَ َ َربَّكُْم اَل تُْخِرُجوهُنَّ ِمن بُيُوتِِهنَّ َواَل يَْخُرْجَن إاِلَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة م  ِ َواتَّقُوا َّللاَّ ٍة َوتِلَْك ُحدُودُ َّللاَّ

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذَِلَك أَْمًرا  َوَمن ِ فَقَدْ َظلََم نَْفسَهُ اَل تَدِْري لَعَلَّ َّللاَّ  يَتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ

ل:)يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموهُنَّ  وفي سورة األحزاب قال المولى عز  وج 

ُحوهُنَّ َسَراًحا َجِمياًل )ِمن قَْبِل أَن تََمس    (.49وهُنَّ فََما لَكُْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَد ونََها فََمت ِعُوهُنَّ َوسَر ِ

ُ في سورة البقرة: )َواْلُمَطلََّقاُت يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ ثاَلَثَةَ قُُرَوٍء َوالَ يَِحل  لَُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما خَ  فِي لََق َّللا 

ِهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََرادُ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحق  بَِرد ِ واْ إِْصالًَحا َولَُهنَّ أَْرَحاِمِهنَّ إِن كُنَّ يُْؤِمنَّ بِاّلل 

ُ َعِزيٌز َحكُيٌم  َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ َوَّللا   (.228)ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ

تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن َوالَ يَِحل  لَكُْم أَن  إلى أن قال في سورة البقرة: )الطَّالَُق َمرَّ

ِ فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُِقيمَ  ا آتَْيتُُموهُنَّ َشْيئًا إاِلَّ أَن يََخاَفا أاَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ َّللا  ِ(تَأُْخذُواْ ِممَّ  ا ُحدُودَ َّللا 

ِ فَأُوْ   ِ فاَلَ تَْعتَدُوَها َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ َّللا  لَئَِك هُمُ الظَّاِلُموَن فاَلَ ُجنَاَح َعَلْيِهَما فِيَما اْفتَدَْت بِِه تِْلَك ُحدُودُ َّللا 

(229.) 

ل: )فَإِن َطلَّقََها فاَلَ تَِحل  لَهُ  ِمن بَْعدُ َحتََّى تَنِكَح َزْوًجا  وفي سورة البقرة جاء قول الباري عز  وج 

ِ َوتِْلَك ُحدُودُ  ِ يُبَي ِنَُها ِلقَْوٍم َغْيَرهُ َفإِن َطلَّقََها فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَن َيتََراَجعَا إِن َظنَّا أَن يُِقيَما ُحدُودَ َّللا  َّللا 

 (.230يَْعلَُموَن )

كثير،  عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير تقدم أن هللا حث على إمساك النساء والصبر نجد مما

وهذا يدل على محبة هللا لالتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق، وهذه اآليات دالة على إباحة 

الطالق وهو من نعمه على عباده، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند االحتياج إليه. )السعدى، 

 م(2009-ه 1430ع. ن.، 

أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صالح دينهم  ومع ذلك فقد أمر عباده إذا

وفسرها النبي صل هللا عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من  ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن،

غير جماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها، وكذلك إذا 

ذا يدل على أن الطالق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه استبان حملها. وه طلقت بعدما

وطء، ولم يستبن حملها أنه حرام، وكذلك ال يحل أن يطلقها أكثر من واحدة، ودل على أن الطالق 

الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، فإن طلقها الثالثة لم تحل له إال من بعد زوج ينكحها 

 ً ً  نكاحا  ها وتعتد بعده.وبطؤها ثم يطلق صحيحا
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( يدل على تحريم نكاح التحليل ألنه ليس 230وفي قوله: " َحتََّى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ " البقرة ) 

ِهنَّ فِي ذَِلَك " البقرة):بنكاح شرعي وال يفيد الحل.ودل قوله ( على أن 228" َوبُعُولَتُُهنَّ أََحق  بَِرد ِ

، إال أنه ال قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء

 كرهت لكونه أحق بها.

 ً  :واشترط هللا للرجعة شروطا

أحدها: أن يكون في طالق، فإن كان في فسخ من الفسوخ، فال رجعة فيها لقوله: " َواْلُمَطلََّقاُت " 

 (.228البقرة )

تَاِن " البقرة )الثاني: أن يكون الطالق واحدة أو اثنتين ألن قوله: " الطَّالَ  (، يعني الذي 229ُق َمرَّ

 يحصل به الرجعة، ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

ِهنَّ فِي ذَلِك " البقرة) السعدى، ع. ن.، مرجع ()228الثالث: أن تكون في العدة لقوله: " أََحق  بَِرد ِ

 ( سابق

 بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. الرابع: أن ال يقصد برجعتها اإلضرار

الخامس: أن ال يقع الطالق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، وهللا تعالى 

 سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء.

ِذيَن آَمنُوا إِذَا السادس: أن ال يكون الطالق قبل الدخول لقوله تعالى في سورة األحزاب: )يَا أَي َها الَّ 

ونََها فََمت ِعُوهُنَّ نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموهُنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمس وهُنَّ فََما لَكُْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَد  

ُحوهُنَّ َسَراًحا  َوَسر ِ

 (.49َجِمياًل ) 

أو يفارقها بمعروف، وذلك للسالمة من التبعة  وقد أرشد هللا الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف

 .الطرفين وبقاء االلفة بين األصهار، وحصول الحياة الطيبة المانعة من اإلكدار ولراحة

 من مشروعية الطالق الحكمة

بوقت معين. وقد شرع  واليجوز توقيته أن يكون عقد الزواج دائماً، اوالً  إن اإلسالم يفترض

إال في  للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرع ةالطالق في حاالت مخصوص

أو لضرر يترتب  لتباين األخالق وتنافر الطباع. إقامة المصالح بينهما والعجز عن الضرورة حالة



 بالعوامل المؤدية للطالق والتطليق بالسودان  د.إيمان محمود إبراهيم عبده، أ.علياء صديق الطي

 138      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

في الطالق،  أن المقام معها فساد دينه ودنياه فتكون المصلحة استبقائها في عصمته، بأن علم علي

تحقق المقصود منها والتي لو ألزم  الزواج التي ال خالص من رابطةال بد منه لل أمراً  ويكون

قلبيهما، وقد يكون ذلك منفذ لكثير من الشرور واآلثام. لذلك  الزوجان بالبقاء عليها ألكلت الضغينة

ويتحقق قوله تعالي " وإن يتفرقا يغن هللا كل من سعته   المفاسد. شرع الطالق للقضاء علي تلك

 حكيما". وكان هللا واسعا

 عند أهل العلم: أقسام الطالق

: ثم الطالق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً، 9/346قال الحافظ في الفتح 

أما األول ففيما إذا كان بدعياً أو صورياً. وأما الثاني فإذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما 

ا رأي ذلك الحكمان. وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة. وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذ

الخامس فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان ال يريدها وال تطيب نفسه ان يتحمل مؤونتها من 

والنووي  7/97مغني غير حصول غرض االستمتاع. ونحو هذا التقسيم  ذكره بن قدامة في ال

 .وغيرهما 3/660

آخر أكثر اختصاراً، وهو تقسيم إلي سني وبدعي. أما السني فهو أن يطلق الرجل وهنالك تقسيم 

امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وزاد بعض أهل العلم إشهاد شاهدين. وحاصل تعريف طالق 

 السنة هو ما كان موافقا لكتاب هللا 

لكتاب هللا وسنة رسول وسنة رسول هللا صلي هللا علي وسلم، أما طالق البدعة فهو ما كان مخالفاً 

هللا صلي هللا عليه وسلم، وصورته أن يطلق الرجل امرأته في الحيض أو في طهر جامعها فيه 

 م(1988-ه1409ولم يتبين أمرها حملت أم ال.)العدوى،م. 

 :التطليق وأقسامه

 ً علي بناء  للزوج الذي يملك العصمة المنفردة أن الطالق يكون بناء علي االرادة كما ذكر سابقا

بحكم من القضاء، ويتم بناء علي طلب الزوجة  الزوجية أما التطليق يقصد به انهاء العالقة طلبه.

 :وهي في الحاالت التي نص عليها القانون

كل طالق ذكر فيه بدل أي تنازل الزوجة عن مال تملكه أو لها فيه حق  هو مال: ىالتطليق عل-أ

ل واحد طالق بعوض فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في أحكامه كالخلع ألن ك مقابل الطالق، وهو

أن العوض إذا بطل في الخلع بأن وقع الخلع علي ما ليس  في اآلخر. إال أنهما يختلفان من وجهة

بمال متقوم يبقي طالق بائن، وفي الطالق علي مال إذا بطل العوض بأن سميا ما ليس مال متقوم، 

 .ات مبيناتكنايفالطالق يكون رجعياً ألن الخلع كناية وال
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فأما الطالق علي مال فصريح، وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحت التسمية فإذا لم 

تصح التحقت بالعدم فبقي صريح فيكون الطالق رجعياً. ولو قال لها أنت طالق بألف درهم فقبلت 

قال: زرتك وكذلك لو قال أنت طالق علي ألف درهم ألن علي كلمة شرط ي وعليها ألف،  طلقت

-ه1406يعتبر من العوامل االقتصادية المؤثرة التطليق.)الكاسانى، أ. م  علي أن تزورني وهو

 م(1986

يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر لمثلها دوام  التطليق للضرر والشقاق: -ب

الشهرة  العشرة وال يجيزه الشرع. ويثبت الضرر بكل طرق اإلثبات الشرعية بما في ذلك شهادة

والتسامع، إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر اإلصالح وعادت الزوجة بعد 

 ثالثة أشهر لطلب التطليق، فيعين القاضي 

حكمين  من أهلهما إن أمكن يتوسم فيهما القدرة علي اإلصالح، وإذا تعذر الصلح استمر الشقاق 

بر من الضرر والشقاق من العوامل االجتماعية المؤثرة بين الزوجين يحكم القاضي بالتطليق. ويعت

 في التطليق.

تعتبر النفقة علي الزوجة واجب من الواجبات الملقاة علي  التطليق لإلعسار وعدم االنفاق: -ج

ما دامت الزوجية قائمة حقيقة وإذا أخل الزوج بهذا الواجب يحق للزوجة اللجوء  عاتق الزوج،

ها، وتطلب الزوجة تطليقها لعدم إنفاق زوجها في الحاالت التالية: أن للقضاء لطلب اإلنفاق علي

يمتنع عن اإلنفاق ألنه معسر )ال مال لديه( أو أن يكون لديه مال وامتنع عن اإلنفاق وفي الحالتين 

ً ويعتبر التطليق لإلعسار وعدم اإلنفاق من العوامل االقتصادية المؤثرة في  يكون الطالق رجعيا

 التطليق.

يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها مدة تزيد عن سنة،  التطليق للغياب: -د

وتتأكد المحكمة من الغيبة ومدتها ومكانها بكل وسائل اإلثبات الممكنة، وتخبر الزوج الغائب 

المعلوم العنوان بضرورة الحضور لإلقامة مع زوجته أو نقلها للمكان الذي يقيم فيه، أما إذا كان 

الزوج الغائب مجهول العنوان، فإنه يتم البحث عنه بكافة الوسائل المتاحة بمساعدة النيابة العامة 

وتعيين قيم عنه، فإن لم يحضر قضت المحكمة بتطليق الزوجة منه طلقة بائنة والتطليق للغياب قد 

ً  يكون من العوامل االقتصادية واالجتماعية  م(1938-ه 1357.)خالف، ع. أيضا

إذا حلف الزوج علي ترك معاشرة زوجته أو هجرها، رفعت  يق بسبب اإليالء والهجر:التطل-ه

وإن لم يرجع  أمرها إلي المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ليرجع، فإن رجع فال يستجاب لطلبها

طلقت منه. ويكون هذا التطليق رجعياً، ويعتبر التطليق بسبب اإليالء والهجر من العوامل 

 ثرة في التطليق .االجتماعية المؤ
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يجوز للزوجة طلب التطليق إذا صدر علي الزوج حكم نهائي  التطليق للفقدان أو الحبس:-و

أكثر من ثالث سنوات، وبعد انصرام سنة من اعتقاله. كما يمكن لها  بالحبس أو السجن لمدة

لزوجة  المطالبة بالتطليق بعد مرور سنتين من اعتقاله سواء صدر حكم أم لم يصدر. كما يجوز

ً من  المفقود طلب التطليق من زوجها بعد مدة ال تقل عن سنة من تاريخ الفقدان ويعتبر أيضا

 العوامل االجتماعية.

إذا وجدت الزوجة عيباً مستحكماً ال يمكن البرء منه، أو يمكن بعد   أو المرض: للعيب التطليق -ز

والبرص، فلها أن تطلب من  زمن طويل وال يمكنها المقام معه إال بضرر كالجنون والجزام

القاضي تطليقها منه سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد  ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم 

ترض به، وليس عيوب الزوج التي نسوغ طلب التطليق محصورة، إنما المدار علي كون العيب 

عشرة معه إال بضرر أياً كان يمكن بعد زمن طويل وال تستطاع ال أومستحكماً ال يمكن البرء منه، 

 من العوامل االجتماعية. ويعتبر نوعه

التطليق علي فدية: وهو أن تكون الزوجة قد حكم عليها بالنشوز مدة عام كامل وفي هذه الحالة  -ح

تعرض الزوجة فدية )مال( مقابل تطليقها ويكون الطالق بائن بينونة صغرى، وأيضا التطليق 

 مل االجتماعية.علي فدية يعتبر من العوا

التطليق للعنة: وهو أن تطلب المرأة تطليقها لعنة زوجها، والعنة هي عدم القدرة علي  -ط

 المعاشرة الزوجية ويمكن إثباتها بالكشف الطبي والتطليق للعنة يعتبر من العوامل االجتماعية.

قام حد القذف التطليق لل عان: وهو اللعن من جهة الزوج والغضب من جهة الزوجة، قائمة م -ي

في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسمي لعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن 

لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين، وألن أحدهما كاذب ال محالة فيكون ملعوناً ويعتبر من العوامل 

 االجتماعية .

 الخلع:

 إليه ليتخلى عنها.  له بمال تدفعه من زوجها الكارهة افتداء المرأة هو

ثابت ابن قيس وقد جاءته  استوفي شروطه، لقوله صلي هللا عليه وسلم إلمراه إن جائز حكمه:

أكره الكفر بعد اإلسالم فقال  ي خلق وال دين ولكنأعبت عليه ف تقول عن زوجها: يارسول هللا ما

وطلقها  "أتردين عليه حديقته" قالت نعم فقال رسول هللا لزوجها "اقبل الحديقة لها

 م(1938-ه 1357.)خالف، ع. تطليقة"
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أو تسريح بإحسان وال  قال تعالي ) الطالق مرتان فإمساك بمعروف الخلع في القرآن الكريم:

ً  مما أن تأخذوا يحل لكم أن ال يقيما حدود هللا فإن خفتم اال يقيما حدود  أن يخافا إال آتيتموهن شيئا

هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم 

 م(2003-ه1424الظالمون()الطهطاوي، أ. ع. 

وانتشار  المادية تغيير وطغيان الحياةال الطالق، ومنها الملل الزوجي وسهولة أسباب تتعدد

 أهم األسباب: وفيما يلي وضعف الخلق األنانية

 في الطالق: المؤثرة العوامل االقتصادية :أوالً 

ً  إن العامل االقتصادي يلعب دوراً  ً  رئيسيا بل والمجتمع بأسره،  استقرار وثبات األسرة في ومهما

أسباب الطالق، فإن لم يستطع الرجل  من وقد يكون هذا العامل له دور مباشر وسبب رئيسي

تنشب الخالفات بين الزوجين، ألنه قد يكون  تأمين االحتياجات المالية ومتطلبات بيت الزوجية

اخري يتأثر  أعباء مالية الفراق وتم الطالق يتحمل الرجل أحالمها. وإذا حصل تحقيق أمام عقبة

أثناء  تكن موجودة لم اقتصادية تهلك كاهله بأعباء وقد علي فقره، بل بها بعد الطالق قد تزيده فقراً 

 .قيام الزوجية

 ثانياً:العوامل االجتماعية في الطالق:

، األفكار المثالية التي ة الزوجية، الشك والغيرة المرضية، عدم التوافق الزوجيتتمثل في الخيان

 تؤدى الى عم الرضا بأحد الطرفين ، تدخل اآلخرين ...الخ.

 النفسية في الطالق:العوامل 2-2-3

وتسهيل  انتشار عادات التلفظ بالطالق أو الزوجة، الزوج أسرة في تكرار الطالق تتمثل في

والهروب من المسؤولية، تعدد الزوجات وعدم العدل بينهن، ضعف الوازع  الفتاوي، االنانية

التنقل والتمتع الديني عند الرجل والمرأة وعدم رعاية حرمة األسرة وحقوق الزوجية والرغبة في 

 .(2015)رجب، ر ج نطاق األسرة والسفور واالختالطخار

 الطالق:  اآلثار الواقعة على المجتمع بأكمله نتيجة 

حتماً به ضرر على المجتمع بأسره  إن الطالق بخلوه من اآلداب التي حددها اإلسالم عند وقوعه

ن نسيجه،  فكك هذه األسر يسبب اضطراباتفانحالل وت ألن المجتمع يتكون من أسر مترابطة تكو 

 ذلك: اجتماعية يعاني منها المجتمع ومن أمثلة
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انحالل الزواج وسيلة لزرع الكراهية والنزاع والمشاجرة بين أفراد المجتمع، خصوصاً  في

أقارب كل طرف في  خرج الطالق عن حدود األدب اإلسالمي المحدد له والذي يجر وراءه إذا

وبدالً من أن يعمل  يسبب مشاحنات وعدم استقرار في المجتمع خصام وتقاضي واقتتال، مما

للخصام واالنحياز والتعصب  األهل واألقارب إلصالح ذات البين والصلح بينهما يصبحا مصدراً 

 واستقرار المجتمع. المؤدي إلى زعزعة

 :الطالق والتطليق في السودان

سالبة على الحياة االجتماعية مع  انعكست األوضاع االقتصادية والمعيشية في السودان بصورة 

ارتفاع حاالت الطالق فيما دخلت قضايا " الخلع إلى أضابير المحاكم السودانية. وكشف تقرير 

الماضي ان حاالت الطالق بلغت   الصادر من رئاسة السلطة القضائية في أبريل من العام األداء

دان مقارنة بحاالت الزواج بمختلف واليات السو م2012( حالة طالق خالل العام 52023)

( 396( حالة، وبلغت حاالت الزواج التي تمت أمام المحاكم. حسب التقرير )122198البالغة )

م الذي بلغت فيه 2011( قضايا في عام 20203( قضية طالق مقارنة بـ)21132قضية مقابل )

ق عبر ( حالة طال30891( زواج مقابل )121802حاالت الزواج التي تمت عبر المأذون )

( حالة خلع للعام الماضي تصدرتها 31وأشارت ذات التقارير إلى وقوع ) المأذون العام الماضي

( قضايا خلع كما نظرت 10والية جنوب دارفور والتي شهدت ساحات محاكمها الشرعية )

د ( قضية فرقة تم خاللها التفريق بين الزوجين لبطالن العق270المحاكم السودانية خالل العام في )

( قضية 5779( قضية إثبات نسب بجانب )313( قضية طاعة و)7978وفصلت المحاكم في )

 ( قضية.22186م )2012حضانة فيما بلغت قضايا النفقة في 

(حالة طالق وفي أبريل 759وبلغت حاالت الطالق بمحكمة كرري لشهر مارس الماضي )

( بينما بلغت حاالت 282) ( بينما بلغت نسبة االستئنافات في محكمة كرري1011) الماضي

( وفي مارس الماضي كانت 557الطالق بمحكمة الحاج يوسف في شهر يناير الماضي بلغت)

( وتعتبر محكمة الحاج يوسف من أكثر المحاكم التي تشهد 649( وابريل الماضي )845النسبة )

، ويمكن مالحظة ارتفاع الحاالت منذ العام األخرىمقارنة بالمحاكم   اكتظاظ

م جاءت لمحكمة األحوال الشخصية بأم درمان حوالى 1988لسجالت المحاكم لعام  ،ووفقاً 1989

 (2015، امرأة يطلبن الطالق.)رجب، ر (888)

( حالة، وحسب إحصائية للسلطة القضائية 1107م ارتفع عدد الحاالت إلى )1989وفي العام  

( حالة 57.870لطالق حوالى )م بلغت حاالت ا2008التي توضح قضايا األحوال الشخصية للعام 

إن   يالماض  قضائية في ابريل من العامالصادر من رئاسة السلطة ال األداءطالق وقال تقرير 

م بمختلف واليات السودان مقارنة 2012( حالة طالق خالل العام 52023حاالت الطالق بلغت )

ت أمام المحاكم حسب ( حالة، وبلغت حاالت الزواج التي تم122198بحاالت الزواج البالغة )

( قضايا في عام 20203( قضية طالق مقارنة بـ)21132( الف قضية مقابل )396التقرير )
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( زواج مقابل 121802م الذي بلغت فيه حاالت الزواج التي تمت عبر المأذون )2011

 ( حالة طالق عبر المأذون العام الماضي.30891)

 ثالثاً: الدراسة التطبيقية

 أخذ البيانات من محكمة عطبرة لألحوال الشخصية تم :بيانات البحث

 األعمدة البيانية   :أوالً 

 2014–2010( مقارنة بين الزواج والطالق والتطليق خالل السنوات من 1جدول )

%للطالق  الطالق والتطليق % للزواج الزواج العام

 والتطليق

الطالق والتطليق  نسبة

 من جملة الزواج %

2010 1246 14.95 453 11.93 36.35% 

2011 1690 20.27 470 12.38 27.81% 

2012 1795 21.53 822 21.65 45.79% 

2013 1766 21.18 872 22.97 49.37% 

2014 1840 22.07 1180 31.07 64.13% 

 SPSSمن إعداد الباحثين بواسطة  :المصدر

 

 

 م2014-م2010مقارنة بين الزواج والطالق والتطليق خالل السنوات من :(1)شكل
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 %11.93ونسبة الطالق والتطليق كانت   %14.95م كانت 2010العام  نجد أن نسبة الزواج في

قابلها ارتفاع في نسبة الطالق  %20.27 م إلي 2011ارتفعت في العام  ونجد أن نسبة الزواج

قابلها ارتفاع كبير  %21.53م ارتفعت نسب الزواج إلي 2012وفي العام  %12.37والتطليق إلي

ثم انخفضت قليالً نسب الزواج في العام  %21.65سب الطالق والتطليق لتصل النسبة إلي في ن

بينما استمرت قضايا الطالق والتطليق في االرتفاع وبلغت  %21.18م لتصل إلي 2013

قابلها ارتفاع كبير في نسب %22.07م ارتفعت نسبة الزواج إلي  2014،في العام 22.97%

 . م2014في العام  31.07لغت %الطالق والتطليق إلي أن ب

ومما سبق يتضح لنا جلياً أن نسب الطالق والتطليق في ازدياد مستمر مما يدعم الفرضية األولي 

 كما أن هنالك زيادة مضطردة في النسبة بين الطالق والتطليق والزواج .

 م2014-2010(: مقارنة بين الطالق والتطليق خالل الفترة من 2جدول )

 % التطليق % الطالق العام

2010 285 9.94 168 18.05 

2011 274 9.56 196 21.05 

2012 648 22.61 174 18.69 

2013 680 23.73 192 20.62 

2014 979 34.16 201 21.59 

 SPSSمن إعداد الباحثين بواسطة  :المصدر
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 م2014-م2010( مقارنة بين الطالق والتطليق خالل الفترة من 2شكل )

 SPSSمن إعداد الباحثين بواسطة  :مصدرال

ت نسبة من جملة قضايا الطالق بينما كان %9.94م كانت 2010أن نسبة الطالق في العام نجد 

صل إلي م انخفضت قضايا الطالق لت2011من جملة قضايا التطليق، في العام %18.04 التطليق 

يرة في ايا الطالق بصورة كبثم ارتفعت قض %21.05بينما ارتفعت قضايا التطليق إلي 9.56% 

العام  ، وفي%18.69وقابلها انخفاض في قضايا التطليق بلغ  %22.61م لتصل إلي  2012العام 

ً في قضايا ال%23.73م استمرت قضايا الطالق في االرتفاع وبلغت 2013 تطليق  وارتفاع أيضا

ً قضايا الطالق لتبلغ  2014وفي العام  %20.62بنسبة  أيضاً  قابلها %34.16 م ارتفعت أيضا

 .%21.59 ارتفاع لقضايا التطليق بنسبة 

الزيادة والنقصان في نسب يتضح مما سبق أن نسب الطالق في ازدياد مستمر وتذبذب بين 

 .التطليق

 م2014-2010(: أسباب التطليق خالل السنوات من 3جدول )

التطليق  السنوات
 علي مال

التطليق 
للضرر 
 والشقاق

التطليق 
لإلعسار 

 عدم اإلنفاقو

التطليق 
 للغياب

التطليق 
 للعان

التطليق 
 علي فدية

التطليق 
لإليالء 
 والهجر

التطلي
ق 
 للعنة

التطليق 
للعيب أو 
 المرض

2010 1 88 29 37 6 1 6 0 0 

2011 24 67 82 22 0 0 0 1 0 

2012 3 89 47 28 0 6 0 0 1 

2013 3 79 77 29 0 0 0 0 4 

2014 4 97 47 52 0 1 0 0 0 

 SPSSمن إعداد الباحثين بواسطة  :لمصدرا
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 م2014-م2010( أسباب التطليق خالل السنوات من 3شكل )

 ( قضية931م بلغت )2014م_2010إجمالي قضايا التطليق بمحكمة عطبرة خالل الفترة من 

غت بل إذ نسبة ألسباب التطليق بهذه المحكمة كانت التطليق للضرر والشقاق  ونجد أن أعلي

 .ليق بالمحكمة خالل أعوام الدراسة( من جملة قضايا التط45.11%)

ام ي العواالنخفاض فف وبالنظر إلي النسبة خالل الخمسة أعوام نجدها تذبذبت بين االرتفاع

م 2011 ثم انخفضت في العام  من جملة قضايا التطليق في ذلك العام  ( %52.38)م كانت2010

م ثم انخفضت إلي 2012( في العام %51.14رتفعت إلي )( ثم ا%34.14لتصل إلي )

 .(%48.25م لتصل إلي)2014م ثم ارتفعت مرة أخري في العام 2013( في العام 41.14%)

التطليق  ( من جملة قضايا%30.29يليها التطليق لإلعسار وعدم اإلنفاق والذي كانت نسبته ) 

نت ذ كاإ ىواالنخفاض من سنة ألخر فاعخالل أعوام الدراسة ونالحظ تذبذب النسبة بين االرت

م 2011م ثم ارتفعت في العام 2010( من جملة قضايا التطليق في العام %17.26النسبة )

عام ( في ال%27.01) إلي( من جملة قضايا التطليق لذلك العام ثم انخفضت  (%41.83لتبلغ

لتصل إلي  ( ثم انخفضت%40.18م لتبلغ ) 2012م وارتفعت مرة أخري في العام 2011

 م .2014( من جملة القضايا في العام 23.38%)

( من جملة قضايا التطليق بالمحكمة %18.04والذي بلغت نسبته )  يأتي بعد ذلك التطليق للغياب 

( من جملة %22.02م بلغت )2010في العام  خالل األعوام الخمسة محل الدراسة ونجد نسبته

( ثم ارتفعت مرة أخري في %11.22إلي ) م2011  قضايا التطليق وانخفضت النسبة في العام
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م لتصل إلي 2013ثم انخفضت مرة أخري في العام  (%16.09م لتصل إلي )2012العام 

 ( %25.87م لتصل إلي)2014( من جملة قضايا التطليق لترتفع مرة أخري في العام 15.10%)

ي األعوام قضايا التطليق ف( من جملة %3.7ويأتي بعده التطليق علي مال والذي بلغت نسبته ) 

ت نسبته م كان2010واالنخفاض ففي العام  الخمسة محل الدراسة وتذبذبت النسبة بين االرتفاع

( من %12.24م لتبلغ )2011( من جملة قضايا التطليق في ذلك العام ثم أرتفع في العام 0.59%)

 ت في االنخفاضم واستمر2012( في العام %1.72جملة قضايا التطليق ثم انخفضت إلي )

م 2014لعام م ثم ارتفعت قليالً في ا2013( من جملة قضايا التطليق في العام %1.56لتصلي إلي)

 . ( من جملة قضايا التطليق%1.99لتصل إلي )

قية بونجد أن التطليق ألسباب أخري ال يظهر في كل األعوام إذ يظهر في عام ويختفي في 

ألعوام ( من جملة قضايا التطليق ل%0.64غت نسبته )األعوام حيث نجد أن التطليق للعان بل

 لعام. ( من جملة قضايا التطليق في ذلك ا%3.57م )2010الخمسة حيث بلغت نسبته في العام 

مسة محل ( من جملة قضايا التطليق لألعوام الخ%0.85وكذلك التطليق علي فدية بلغت نسبته )

م ارتفعت ث ( من جملة القضايا في ذلك العام%0.59م )2010الدراسة حيث بلغت نسبته في العام 

م 2014( من جملة قضايا التطليق ثم انخفضت في العام %3.44م لتصل إلي )2013في العام 

 . ( من جملة قضايا التطليق%0.49لتصل إلي )

وام حيث بلغت م ويختفي في بقية األع2010وأيضاً التطليق لإليالء والهجر نجده يظهر في العام  

من  (%3.57)( من جملة قضايا التطليق لألعوام الخمسة محل الدراسة، ويمثل%0.64نسبته )

 .م 2010 جملة قضايا التطليق في العام

لخمسة ( من جملة قضايا التطليق خالل ا%0.107وأيضاً التطليق بسبب العنة بلغت نسبته ) 

يق في ضايا التطل( من جملة ق%0.51م )2011حيث بلغت نسبته في العام   أعوام محل الدراسة

 . ذلك العام

الخمسة  (من جملة قضايا التطليق لألعوام%0.53بلغت نسبته ) ونجد أن الطالق للعيب والمرض

بته م حيث بلغت نس2013مو2012في األعوام  التطليق للعيب والمرض ظهر محل الدراسة حيث

 جملة قضايامن  (%2.08م لتبلغ )2013ثم ارتفعت في العام   م 2012( في العام0.57%)

 . التطليق

 ً  االنحدار الخطي المتعدد :ثانيا
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الل من ستديعد االنحدار الخطي المتعدد من األساليب اإلحصائية المتقدمة والتي تضمن دقة اال

ين ية بأجل تحسين نتائج البحث عن طريق االستخدام األمثل للبيانات في إيجاد عالقات سبب

 الظواهر موضوع البحث .   

يرين متغ لخطي المتعدد هو عبارة عن إيجاد معادلة رياضية تعبر عن العالقة بينواالنحدار ا

( Y) ر التابعمتغيوتستعمل لتقدير قيم سابقة ولتنبؤ قيم مستقبلية ، وهو عبارة أيضاً عن انحدار لل

 K, ...X 2, X 1Xعلى العديد من المتغيرات المستقلة

 ( ملخص النموذج4جدول )

 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين بواسطة 

غ ( قد بلR)بسيط وهي معامل االرتباط المن الجدول الثاني نالحظ بأن قيم معامل االرتباط الثالثة 

2R-في حين كان معامل التحديد المصحح )  0.985( 2Rبينما بلغ معامل التحديد ) 0.992

يرات ( من المتغ98.مما يعني أن المتغيرات المستقلة التفسيرية استطاعت تفسير ) 0.980(

 .ىوبة والباقي يعزي إلي عوامل أخرالحاصلة في جملة التطليق المطل

 تحليل التباين :(5جدول )
aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2476.193 4 619.048 239.588 b000. 

Residual 38.757 15 2.584   

Total 2514.950 19    

a. Dependent Variable: التطليق 

b. Predictors: (Constant), اإلنفاق.وعدم.لإلعسار ,والشقاق.ررللض ,مال.علي ,للغياب 
 SPSSمن إعداد الباحثين بواسطة  :المصدر

 

يالحظ في الجدول الثالث بأنه يتضمن قيم تحليل التباين والذي يمكن المعرفة من خالله علي القوة 

 >( وكما يالحظ من تحليل التباين المعنوية الختبارfالتفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية )

0.05 (f( )0.00) sig .مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد 

 

، التطليق التطليق للضرر والشقاق علي مال، من الجدول نستنتج أن المتغيرات المستقلة )التطليق

 (tلإلعسار وعدم اإلنفاق ، التطليق للغياب ( كانت معنوية من الناحية اإلحصائية وحسب اختبار )

ي ، التطليق علمتغيرات المستقلة )التطليق للعانفي حين كانت ال (p≤0.05)عند مستوي المعنوية 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a992. .985 .980 1.607 

a. Predictors: (Constant), اإلنفاق.وعدم.لإلعسار ,والشقاق.للضرر ,مال.علي ,للغياب 
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( كانت غير معنوية من للعنة، التطليق للعيب أو المرض ، التطليقفدية، التطليق لإليالء والهجر

 .الناحية اإلحصائية

 

 

 

 (: معامالت بيانات الطالق والتطليق6جدول )

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T 

S

i

g

. B Std. Error Beta 

 (Constant) 

5.816 1.557  3.736 

.

0

0

2 

 مال.علي

.927 .110 .303 8.456 

.

0

0

0 

 والشقاق.للضرر

.990 .045 .802 21.958 

.

0

0

0 

اإلنفا.وعدم.لإلعسار
 ق

.864 .064 .546 13.404 

.

0

0

0 
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 للغياب

 للعان

 فدية. على

.لإليالء 

 والهجر

 للعنة

للعيب أو 

 المرض.

.730 

-3.936 

-3.745 

-2.603 

-4.617 

2.494 

 

.083 

1.847 

3.045 

1.847 

11.081 

2.703 

 

.350 

-.459 

-.267 

-.304 

-.090 

.197 

 

8.807 

-2.131 

-1.230 

-1.409 

-.417 

.923 

 

.

0

0

0 

.

0

5

1 

.

2

3

9 

.

1

8

1 

.

6

8

3 

.

3

7

2 

 

a. Dependent Variable: يقالتطل 

 

 SPSSمن إعداد الباحثين بواسطة  :المصدر

 

 : ية في االنحدار الخطي المتعدد هيوالمعادلة الخط

)1………. ( + ……… + e 2X2+ b1X1Y = a + b 

 المتغير التابع =  Yحيث أن  

a  قيمة ثابتة =Constant  أو Intercept  

b1ميل االنحدار =y على المتغير المستقل األول 
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b2ر= ميل االنحداy على المتغير المستقل الثاني 

1X المتغير المستقل األول= 

2Xالمتغير المستقل الثاني= 

غير (Betaومن الجدول الرابع واألخير يمكن التوصل إلى معادالت االنحدار باستخدام بيتا )

 :الحد الثابت( وكما يليالمعيارية )

 ،اقالشقل ،التطليق للضرر وعلي ما التطليقإن معادلة خط انحدار )التطليق( على العوامل )

التطليق ية والتطليق لإلعسار وعدم اإلنفاق، التطليق للغياب والتطليق للعان والتطليق علي فد

 : نة والتطليق للعيب أو المرض ( هيلإليالء والهجر والتطليق للع

)1………. ( + ……… + e 2X2+ b1X1Y = a + b 

- 63.745X- 53.936X- 430X+0.7 3+0.864 X 2+0.990 X 1XY = 5.816 + 0.927

2.4 +1.557- 84.617X-72.603X 

 حيث:

1X 2تمثل التطليق علي مال وX3تمثل التطليق للضرر والشقاق وXر وعدم تمثل التطليق لإلعسا

 7Xدية و تمثل التطليق علي ف 6Xتمثل التطليق للعان و 5Xتمثل التطليق للغياب و4Xاإلنفاق و

 لمرض اتمثل التطليق للعيب أو  9Xتمثل التطليق للعنة 8Xتمثل التطليق لإليالء والهجر و

 النتائج

 :ع نسب التطليق علي النحو التاليخلصت الباحثة إلي أن العوامل المؤثرة في ارتفا

 هنالك ارتفاع في نسب الطالق والتطليق بالوالية مما يدعم الفرضية األولي.-1

 .الثانية رضيةع نسب التطليق مما ينفي الفيوجد تأثير معنوي بين التطليق علي مال علي ارتفا -2

فرضية ي اليوجد تأثير معنوي بين التطليق للضرر والشقاق علي ارتفاع نسب التطليق مما ينف-3

 الثالثة.

نفي ييوجد تأثير معنوي للتطليق لإلعسار وعدم اإلنفاق علي ارتفاع نسب التطليق مما -4

 الفرضية الرابعة.

 سة .لخامق للغياب علي ارتفاع نسب التطليق مما ينفي الفرضية ايوجد تأثير معنوي للتطلي-5

 ادسة.الس ال يوجد تأثير معنوي للتطليق للعان علي ارتفاع نسب التطليق مما يدعم الفرضية-6

 لسابعة.اضية ال يوجد تأثير معنوي للتطليق علي فدية علي ارتفاع نسب التطليق مما يدعم الفر-7
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فرضية م التطليق لإليالء والهجر علي ارتفاع نسب التطليق مما يدعال يوجد تأثير معنوي لل-8

 الثامنة.

ة فرضيال يوجد تأثير معنوي للتطليق بسبب العنة علي ارتفاع نسب التطليق مما يدعم ال-9

 التاسعة.

لفرضية عم اال يوجد تأثير معنوي للتطليق للعيب أو المرض علي ارتفاع نسب التطليق مما يد-10

 العاشرة.

 لتوصيات:ا

 :بعد إجراء الدراسة التطبيقية واستخراج النتائج خلصت الباحثة بالتوصيات التالية

 العمل علي توعية المتزوجين بضرورة حل الخالفات الزوجية بالحوار والتفاهم. /1

 زواج.طة التوعية األزواج بضرورة القيام بالواجبات والمسؤوليات الزوجية للحفاظ علي راب /2

 ال المشاكل الصغيرة حتى تتراكم وتسبب ردود فعل عنيفة ومتهورة.عدم إهم /3

حياة لدهم تفعيل دور مراكز الخدمة االجتماعية لتقوم بدور اإلصالح وتأهيل الشباب وإعدا /4

 أسرية مستقرة. 

ة ودعم معيشقيام الدولة بدورها تجاه المتزوجين من توفير السكن المالئم وتخفيف أعباء ال /5

 تجة.األسر المن

 قائمة المراجع:

 القرآن الكريم..1

 .صحيح مسلم.2

ار الكتب م(،  أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية،  د1938-ه 1357خالف، ع.  ).3

 المصرية،  القاهرة.

ة مية مع مقارنم(،  اآلثار المترتبة علي الطالق في الشريعة اإلسال1975الداغستاني ، م. أ. ).4

 األخرى،  جامعة األزهر كلية الدراسات اإلسالمية فرع البنات. خفيفة للشرائع 

 م(،  الواضح في أحكام الطالق،  دار اإليمان،  2014 –ه 1435آل سالم ، ط. ن. ).5

 اإلسكندرية.

توحيد م(،  فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد وال2009-ه 1430السعدي، ع. ن. ).6

 من القرآن،  موقع الشيخ عبدالرزاق البدر.واألخالق واألحكام المستنبطة 

 نطا.ط ه(،  الجامع في أحكام الطالق وفقهه وأدلته، دار الضياء، 1421سليم ، ع.  ع. ).7
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بة إلصادور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لتجنب ا

 (Covid-19كورونا المستجد ) بفيروس

 د.فيصل محمد عبد الباري توتو

دية الدراسات االقتصاكلية  –أستاذ علم اجتماع التنمية والتخطيط االجتماعي المساعد 

 السودان -واالجتماعية

 

ة ي تنميالدراسة الحالية إلى التعرف على اسهامات وسائل التواصل االجتماعي فهدفت ملخص: 

ث المنهج . استخدم الباح19وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 

سائل و( مفردة لمجموعات افتراضية على 338الكمي اإلحصائي. تم  أخذ عينة قصدية حجمها )

ئل لمختلفة فيسبوك، واتساب، تلغرام. وخلصت الدراسة إلى أن وساالتواصل االجتماعي ا

 التواصل االجتماعي بصفة عامة والفيسبوك بصفة خاصة هي أفضل بديل لوسائل اإلعالم

ت رازاالتقليدية التي يعتمد عليها المواطن بدرجة كبيرة للحصول على معلومات حول االحت

عي لدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماالصحية لفيروس كورونا المستجد. كما خلصت ا

د ساهمت بشكل قوي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستج

ي معرفيا ووجدانيا وسلوكيا. وأوصت الدراسة بضرورة وضع وسائل التواصل االجتماعي ف

 .تجدكورونا المس االعتبار للحصول على المعلومات المتعلقة باالحترازات الصحية لفيروس

 وعي :  وسائل التواصل االجتماعي،  فيروس كورونا المستجد،   تنميةالكلمات المفتاحية

 المواطن،   االحترازات الصحية.

 

The role social media in developing citizen awareness of health 

precautions to avoid infection with the new coronavirus covid -19 

 

Dr. Fisal Mohamed AbdElbari Toto 

  

Assistant Professor of Sociology of Development and Social Planing – 

Faculty of  Economic and Social Studies  -  Al-Neelain University – 

Khartoum – Sudan 

 

Abstract :The current study aimed to identify the contributions of social 

media to the development of citizen's awareness of health precautions for 

the emerging corona virus (Covid-19). The researcher used the 

quantitative statistical approach. An intentional sample of (338) singles 
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was taken for virtual groups on the various social media: Facebook, 

WhatsApp, Telegram. The study concluded that social media in general, 

and Facebook in particular, are the best alternative to traditional media 

that citizens rely on to a large extent for information about health 

precautions for the emerging corona virus. The study also found that 

social media strongly contributed to the development of citizen's 

awareness of the health precautions of the emerging corona virus, 

cognitively, emotionally and behaviorally. The study recommended that 

social media should be taken into account to obtain information regarding 

health precautions for the emerging corona virus. 

Keywords: social media, the emerging corona virus, developing citizen 

awareness, health precautions. 

  مقدمة:

فراد التواصل االجتماعي ذات أهمية بالغة في الحياة اليومية لألأصبحت وسائل التواصل 

 والمجتمعات، حيث باتت من الضروريات التي ينبغي على اإلنسان أن يمتلكها ويتفاعل

عوب بواستطها، ويتواصل بها مع غيره من البشر، حيث ساهمت في تقريب المسافات بين الش

ً والثقافات مشكلة بذلك مجتمعاً افتر والدول وأصبحت مفهوماً تنصهر فيه المجتمعات اً   موازياضيا

وجي (. وفي ظل التطور التكنول51، ص2020للمجتمع الحقيقي )لبيض ليندة ولبصير فطيمة، 

صل بين لتواوالتقني الذي اجتاح العالم بأسره، ظهرت وسائل التواصل االجتماعي كأحد تقنيات ا

ف يُشارك فيها جميع الفئات على اختال األفراد والذي جعل من االتصال عملية مفتوحة،

دة رونا واحة كومستوياتهم الثقافية والتعليمية حتى ذوي المستوى التعليمي المحدود. وتعتبر جائح

اتهم ستويمن بين الظواهر التي شغلت بال العالم، واستحوذت على اهتمامات األفراد بمختلف م

كبير. وال بحت حديث العام والخاص والصغيروثقافاتهم، فزلزلت وسائل اإلعالم التقليدية، فأص

 ومن خالل وسائل االتصال المختلفة وعلى رأسها وسائل التواصل االجتماعي التي عجت

ه، ة منباألخبار التي تبحث في حقيقة فيروس كورونا وأسباب انتشاره وأعراضه وطرق الوقاي

 صصينخاطره من طرف متخفتباينت مضامينها بين التهويل والتخويف، والتوعية والتثقيف بم

وقاية ل اليسهرون على توفير ثقافة صحية سليمة بعيدة عن التضليل والتهويل حول الفيروس وسب

لى وا عمنه والحد من انتشاره على غرار صفحات المستشفيات واألطباء والمختصين الذين أخذ

لبيض )وس اه الفيرعاتقهم هدفاً أسمى وهو تحسين السلوك الفردي والرقي بالوعي االجتماعي تج

 (.51، ص2020ليندة ولبصير فطيمة، 

 أوالً: مشكلة الدراسة:

انطلقت مشكلة الدراسة الحالية من الحالة التي تجتاح العالم بأسره جراء تفشي وباء فيروس 

، ذلك الوباء الذي بدأ ظهوره بعدد محدود من األشخاص المصابين 19كورونا المستجد كوفيد 

ً عبر القارات ليصبح جائحة )والوفيات ثم انتشر س  ,World Health Organizationريعا
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أسفرت عن اجراءات وتدابير وصفها تقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية  (.2019

والصين بأنها أكثر الجهود سرعة وقوة وصرامة اتخذت إلحتواء هذا الوباء في التاريخ، فتعطلت 

ت المطارات، ومنع االنتقال بين الدول وتوقفت المدارس والجامعات وأماكن العمل وأُغلق

التبادالت التجارية وأُلغيت الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية والمحلية وتم حظر التجوال. 

األمر الذي فرض على اإلنسان تعديل طريقة عيشه ليجد نفسه ممتنع عن فعل ما هو بشري 

األصدقاء وأفراد المجتمع بل واستغنى عن هذه بطبيعته فقلل من تفاعالته مع األسرة الكبيرة و

ً لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )نجالء رجب أحمد السيد،  ، 2020التفاعالت نهائيا

( من حيث اجمالي 54( في نسبة الوفيات، والمركز )5( وبذلك يحتل السودان المركز )124ص

ين بالفيروس مقارنة بالدول ( في عدد المصاب69اإلصابات لكل مليون نسمة، والمركز )

(. ورغم ذلك 2021والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حاالت إصابة )جريدة الوطن، 

 12,491,229واصابة  560,154لم تتوقف هذه الجائحة عن حصد األرواح. فقد أودت بحياة 

اصابة (. وفي السودان تسبب في coronavairus information centerشخص حول العالم )

(. ومن المسلم به أن هذا الوباء 2020شخص )وزارة الصحة السودانية،  2776ووفاة  37138

أكبر من كونه مجرد أزمة صحية فهو عبارة عن أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية ستظهر 

آثاره لسنوات قادمة وستطال تداعياته جميع نواحي الحياة في المنطقة العربية بأسره. والمواطن 

عادة يتحمل ما سيتولد عن هذا الوباء من مخاطر. ففي ظل انتشار جائحة كورونا يتعرض كال

المواطن في المنطقة العربية بصفة عامة وفي السودان بصفة خاصة إلى ظروف يجعله أكثر 

قابلية لإلصابة. وبالرغم من أن المواطن هو األكثر عرضة آلثار أزمة جائحة كورونا المستجد 

قت نفسه هو األقدر على اتباع التدابير واالحترازات الصحية المناسبة في تقليل إال أنه في الو

تبعاته إذا ما اكتسب الوعي بالتعامل مع هذه الجائحة لتجنب اإلصابة بالفيروس. ومع تفاقم انتشار 

جائحة كورونا والدعوة إلى التباعد االجتماعي وااللتزام بالحجر الصحي اتاحت وسائل التواصل 

ماعي وفرة في المعلومات والمعارف فعلى سبيل المثال أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة االجت

التنبيهات الصحية باللغة العربية بالشراكة مع واتساب وفيسبوك إلطالع المواطن على أخر 

المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض 

ً أطلق موقع فيسبوك بشكل وكيف يحمي  الناس أنفسهم واآلخرين من اإلصابة بالفيروس، أيضا

يتناسب مع قدرته الرقمية خدمة جديدة تم تفعيلها مع مستخدميه وهي "مركز معلومات كورونا 

coronavairus information center يهدف إلى منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة "

رسمية واالعتماد على الوسائل التوعوية المعتمدة والمتمثلة في منظمة  التي تأتي من مصادر غير

الصحة العالمية، منظمة األمم المتحدة للطفولة، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصحة السودانية 

لنشر كل ما يتعلق بفيروس كورونا من حيث عرض جميع البيانات الرقمية ألعداد المصابين 

ً نشر المعلومات المتعلقة بأعراض اإلصابة وطرق انتقال وحاالت الوفاة والمتعافي ن، أيضا

األمر الذي أدى إلى تحول المجتمع  ( World Health Organization)العدوى وكيفية الوقاية 

بكل فئاته إلى هذه الشبكات كمصدر للحصول على المعلومات حول فيروس كورونا المستجد 

رجب أحمد السيد  جنب اإلصابة بهذا الفيروس )نجالءوذلك بغرض اتباع االحترازات الصحية لت
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(. وهكذا نجد أن هذه الجائحة قد فرضت على العالم التحول اإلجباري نحو 127، ص2020

الرقمنة، وفرضت على البحوث االجتماعية بصفة عامة وبحوث علم االجتماع  بصفة خاصة 

لتحوالت التكنولوجية واالجتماعية ضرورة إعادة النظر في أجندتها البحثية بحيث تكون مواكبة ل

المصاحبة لفيروس كورونا خاصة وأن علم االجتماع يتعامل مع وحدات متفاعلة، ومتغيرة في 

مجتمعات سريعة التغير وهو ما يفرض عليه أن يتغير من وقت آلخر ويستجيب لواقع المجتمعات 

، ص 2020السيد، وتجددها ويواكب التحوالت التكنولوجية السريعة )نجالء رجب أحمد 

(. بناء على ما سبق، وكخطوة في مواكبة علم االجتماع للتحول الرقمي، وألزمة 128-127ص

جائحة كورونا المستجد وما يتبعها من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية 

تتحدد المشكلة وتكنولوجية، وكخطوة أولية إلحتواء تداعيات هذه الجائحة على المواطن، 

 في "التعرف عل اسهام وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن يسية للدراسةالرئ

 ".19باالحترازات الصحية لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا كوفيد 

 ثانياً: أهمية الدراسة:

التي و -لباحثافي حدود ما اطلع عليه  –تعد هذه الدراسة من الدراسات األولى في علم االجتماع -

حية لتجنب باالحترازات الص سهام وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطنينتتناول ا

 اإلصابة بفيروس كورونا المستجد. 

ساحة اهتمام علم االجتماع بدراسة أزمة فيروس كورونا كأحد المستجدات الطارئة على ال-

ف وإنما لترد وسيلة لالعالمية من ناحية، وسائل التواصل االجتماعي من ناحية أخرى لم يعد مجر

 أصبحت مفروضة بحكم األمر الواقع.

مليار  3,96م بــــــ2020تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي والذي قدر في العام -

مليون شخص في الوطن  136,1% من سكان العالم منهم 51شخص في العالم بما يعادل 

 (.129، ص2020أحمد السيد،  % من سكان المنطقة )نجالء رجب53العربي، أي نحو 

ً واقتص- ً واجتماعيا ً المواطن هو األكثر عرضة للمعاناة من آثار تلك الجائحة صحيا  وتنمية اديا

ً عليهم وعلى أسرهم ى وعل اتجاهاتهم في التعامل مع هذه الجائحة ستنعكس بال شك ايجابيا

 المجتمع.

  ثالثاً: أهداف الدراسة:

صل يق هدف رئيسي هو: التعرف على اسهامات وسائل التواتسعى الدراسة الحالية إلى تحق

نا االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لتجنب اإلصابة بفيروس كورو

 وينبثق من هذا الهدف مجموعة أهداف فرعية أخرى هي:

لى عالتعرف على أهم وسائل التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها المواطن في الحصول -

 علومات حول االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد.م

ى التعرف على درجة اعتماد المواطن على وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للحصول عل-

 معلومات حول االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد.

ات ازالتعرف على إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطنين باالحتر-

 الصحية لفيروس كورونا المستجد معرفياً ووجدانياً وسلوكياً.
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 ة علىاالستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع مقترحات علمية إلحتواء تداعيات الجائح-

 المواطن عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.

 رابعاً: تساؤالت الدراسة:

في  ماعي: ما دور وسائل التواصل االجتتسعى الدراسة الحالية لإلجابة على تساؤل رئيسي هو

 تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا المستجد؟

ل ما درجة اعتماد المواطن على وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للحصول معلومات حو-

 االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد؟

حول  اعي التي يعتمد عليها المواطن للحصول على معلوماتما أهم وسائل التواصل االجتم-

 االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد؟

 ما أسباب اعتماد المواطن على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على معلومات حول-

 االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد؟

وس لفير عي المواطن باالحترازات الصحيةما اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية و-

 كورونا وجدانياً؟

وس لفير ما اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية-

 كورونا المستجد معرفياً؟

وس لفير ما اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية-

 اً؟كورونا سلوكي

 خامساً: مفاهيم الدراسة:

خدمة الكترونية موجودة على شبكة اإلنترنت تسمح للمستخدمين  هيوسائل التواصل االجتماعي: 

بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم، والتواصل من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء 

 تُعرف بأنها " (. أيضاً 23، ص2003آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات )زاهر راضي، 

مواقع تتيح لألفراد التواصل والتفاعل في مجتمع افتراضي، يكون فيه عالقات جديدة، ويتقاسمون 

فيه هويات واهتمامات مشتركة، وينشرون ويتبادلون فيه عدداً من المواضيع والصور 

الشبكات والفيديوهات، التي يستقبلون تعليقات عليها من طرف المستخدمين الذين ينتمون  لهذه 

(. كما يُنظر إلى شبكات التواصل 56، ص2014ويملكون روابط مشتركة )مريم مراكشي، 

االجتماعي بوصفها خدمات تستند إلى الشبكة وتمكن المستخدمين من مشاركة المحتوى بعضهم 

مع بعض سواء كان ذلك عبارة عن أخبار أو رسائل أو صور أو مقاطع فيديو. ومن أشهر هذه 

، Twitter ، تويتر Digg، ديغYou Tubeلعالم الناطق باللغة اإلنجليزية )يوتيوب الوسائل في ا

(. أما في مجتمعات الشرق األوسط فإن أشهر + Google، أخيراً قوقل بلس Facebookفيسبوك

(. ويلفت Twitter، تويتر You Tube، واتساب، يوتيوب Facebookهذه الوسائل )فيسبوك 

عي االنتباه إلى التفاعل األساسي بين الجانبين االجتماعي والتقني، اسم وسائل التواصل االجتما

، 2021بحيث ال يمكن اختزاله إلى مجرد كيان تقني أو كيان اجتماعي )كيت أورتون وآخرون،

( Applications( أو تطبيقات أخرى )Websites(. كما تُعرف بأنها "مواقع )125ص

فيما بينهم من خالل وضع معلومات، ورسائل، مخصصة إلتاحة القدرة للمستخدمين للتواصل 
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وصور ومقاطع فيديو وغيرها وبالتالي يغطي مفهوم وسائل التواصل االجتماعي المستخدم في 

(، وال يغطي جانب األدوات المستخدمة Software) هذه الدراسة جانب البرمجيات والتطبيقات

(Hardwareكاألجهزة المختلفة من الحواسيب المكتبية وال ) نقالة والهواتف الذكية مع مالحظة

أن التقدم التقني المتسارع في األدوات وامكاناتها من أهم العوامل الحاكمة إلنتشار وسائل 

  (.20، ص2014)جمال حسن السويدي،  التواصل االجتماعي

فظه أي ح الوعي في اللغة تعني "حفظ الشئ، ووعي الشئ أي يعيه وعياً، وأوعاهمفهوم الوعي: 

ً على أنه حالة الفهم 675، ص1994فهو واع" )المعجم الوجيز، وقبله الشعور و( ويُعَرف أيضا

 شاعرالداخلي للفرد يمكنه من التعامل مع المواقف واألحداث، ويحدث الوعي من خالل الم

د أحم واألحاسيس والسلوكيات التي تصدر عن الفرد نتيجة لتفاعالته مع الغير )نجالء رجب

 (.131، ص2020السيد، 

روس : هي تزويد شبكات التواصل االجتماعي المواطن بكل ما يتعلق بأزمة فيتنمية الوعي

 كورونا المستجد من معارف ومعلومات ومشاعر وعواطف وما يترتب على ذلك من سلوكيات

 د السيد،أحم وأدوار فعلية يقوم بها المواطن للتعايش اآلمن مع أزمة جائحة كورونا )نجالء رجب

 (.131، ص2020

: هو نوع من أنواع الفيروسات مجهول السبب حتى اآلن، يصيب فيروس كورونا المستجد

الجهاز التنفسي ويصاحبه نزالت برد التي يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة. ظهر في مدينة "ووهان" 

م أطلقت عليه لجنة الصحة 2020فبراير عام عام  8م. وفي 2019الصينية في أواخر عام 

اعتمدت منظمة  2020فبراير  11ن تسمية فيروس كورونا المستجد. وفي الوطنية في الصي

ً تسمية الفيروس وأعلنته كجائحة عالمية نظراً لخطورته،  covid 19 الصحة العالمية رسميا

 World Healthوسرعة انتشاره فال تخلو منطقة على مستوى العالم من التأثير المباشر له )

Organization, 2020ضاً بأنها "عائلة كبيرة من الفيروسات التي تصيب اإلنسان (. وتُعرف أي

والحيوان، ويتسبب في اإلصابة باإللتهابات في الجهاز التنفسي، تتراوح من نزالت البرد إلى 

(، ومتالزمة الجهاز MERSأمراض أكثر خطورة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )

( ولم يكن Covid-19وس كورونا المستجد )(، وأخيراً فيرSARSالتنفسي الحادة الوخيمة )

هناك أي تواجد لفيروس كورونا المستجد قبل أن يتم اكتشافه بمدينة "ووهان الصينية" في ديسمبر 

 (.54، ص 2020م )لبيض لندة ولبصير فطيمة، 2019

 سادساً: الدراسات السابقة:

الجتماعي في تنمية ( دراسة هدفت للتعرف على إسهام شبكات التواصل ا2020أجرت نجالء )

. وتوصلت وعي المرأة بأزمة فيروس كورونا المستجد كمتغير في التخطيط إلدارة األزمة

الدراسة إلى أن الشبكات االجتماعية بصفة عامة والفيس بوك بصفة خاصة هي البديل األمثل 

ت حول لوسائل اإلعالم التقليدية التي تعتمد عليها المرأة بدرجة كبيرة للحصول على معلوما

الفيروس، كما توصلت الدراسة إلى أن شبكات التواصل االجتماعي ساهمت بشكل قوي في 

ً وسلوكياً. وأوصت الدراسة  ً ووجدانيا تشكيل وعي المرأة بفيروس كورونا المستجد معرفيا
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بضرورة وضع شبكات التواصل االجتماعي في االعتبار عند التخطيط إلدارة أزمة فيروس 

 كورونا المستجد.

لتوعية ( دراسة هدفت للتعرف على مواقع التواصل االجتماعي وا2020كما أجرى جمال الدين )

ئر. ، دراسة ميدانية على عينة من المستخدمين في الجزاالصحية من مخاطر فيروس كورونا

 خاطرمتطرقت الدراسة إلى البحث عن دور مواقع التواصل االجتماعي بالتوعية الصحية حول 

 ام مواقعستخدي ظل ما يشهده العالم من انتشار متسارع للفيروس، يقابله تنامي افيروس كورونا ف

ظيف ة توالتواصل االجتماعي من مختلف فئات المجتمع ومكوناته من خالل التأكيد على امكاني

ث لباحالمواقع ودورها في نشر الوعي الصحي الضروري لمواجهة الجائحة العالمية. اعتمد ا

ه على تطبيقالوصفي التحليلي من خالل توظيف استمارة استبيان الكترونية وعلى المنهج المسحي 

د واضح عتماعينة من المستخدمين في الجزائر. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها: تبين أن هناك ا

صحية  وعيةللهيئات الرسمية واألهلية واألفراد على مواقع التواصل االجتماعي لبناء حمالت ت

هم تستجيب لمتطلبات المواجهة ومدى تفاعل المستخدمين معها وتقييمتواكب المستجدات و

 لمحتوى حمالت التوعية الصحية وفاعليتها.

( دراسة هدفت للتعرف على مواقع التواصل االجتماعي 2020وأجرى ميلود وصادقي )

ور لى د. هدفت الدراسة إلى التعرف عوالتوعية من مخاطر انتشار فيروس كورونا في الجزائر

وتم  اقع التواصل االجتماعي في التوعية من مخاطر انتشار فيروس كورونا في الجزائر،مو

 ة تتزامناعلياعتبار مواقع التواصل االجتماعي كأداة محورية في بناء منظومة فكرية متجددة وتف

لباحثان صل امع تطورات البيئة اإلتصالية التي يتواجد فيها الفرد داخل النسق االجتماعي. وتو

يجابي إانب نتائج أهمها: أن وسائل التواصل االجتماعي كانت وما زالت سالحاً ذو حدين، ج إلى

 ء منيتعلق بتوضيح الحقائق وجعل الفرد على إطالع دائم بالمستجدات الظرفية حول الوبا

نت ي كامصادر رسمية، وجانب سلبي آخر تمثل في نشرها للشائعات والمعلومات الخاطئة، والت

 راف عديدة للتهويل والحصول على أكبر عدد من المتابعين.تهدف منا أط

( دراسة هدفت للتعرف على دور شبكة الفيسبوك في تعزيز 2020كما أجرى عمر وحسان )

لفيسبوك ، دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي ا19التوعية الصحية  حول فيروس كورونا كوفيد 

دى ماً. هدفت الدراسة إلى الكشف عن صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية نموذج

دور د المساهمة شبكة الفيسبوك في دعم وتعزيز التوعية الصحية في المجتمع الجزائري. تحدي

ً من طرق وأنماط االس م لدى تخداالذي تلعبه في بلورة وتحقيق ونشر التوعية الصحية، انطالقا

 ً ات . ومن أجل اختبار فرضيمتتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية نموذجا

واالستبيان  الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي مع تطبيق أداتي المالحظة بالمشاركة،

فحة صبعي اإللكتروني على عينة قصدية عبر استطالع آراء المستخدمين للمجتمع االفتراضي متت

ردة، مف 220كونت من ، حيث ت19أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 

توعية ز الوأسفرت الدراسة على عدة نتائج أهمها: تؤدي شبكة الفيسبوك دوراً فعاالً في تعزي

، ت الطبيةلجهاالصحية السليمة، وأن أهم المواضيع التي تُقدمها هي زيادة الوعي، والتواصل مع ا

 والفحص الدوري المبكر. 
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ات ف على دورالفيسبوك في التوعية بالخدم( دراسة هدفت للتعر2020أجرى لبيض ولبصير )

شف عن للك دراسة ميدانية على األُسر الجزائرية. هدفت الدراسة -الصحية اتجاه جائحة كورونا

اصة خحية الدور الذي يلعبه الفيسبوك في التوعية بالخدمات الصحية التي تصاحب األزمات الص

ستبيان ها احليلي وعينتها قصدية، وأداتجائحة كورونا، من خالل دراسة ميدانية منهجها وصفي ت

رويج ي الت( فرداً من األُسر الجزائرية. أسفرت نتائج الدراسة عن إسهام الفيسبوك ف40شمل )

ار والتوعية بأبعاد الخدمات الصحية إثر جائحة كورونا من خالل الكشف عن أسباب انتش

 الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية والعالج.

لدراسات بهة لتعد الدرسات السابقة التي تم اعتمادها دراسات مشاالسابقة:  تعقيب على الدراسات

لتوعية هو االحالية، وذات صلة وثيقة بها، حيث اتفقت مع هذه الدراسات في متغير أساسي أال و

لسابقة ا. وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات 19الصحية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 

اطن ظري المتعلق بدور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي الموبإثراء التراث الن

ابقة في الس باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد والمساعدة في االستفادة من الدراسات

ائية الحصتحديد منهج البحث المناسب  كمجتمع البحث وصياغة مشكلة الدراسة ونوع المعالجة ا

ألولى ات االدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تقع ضمن الدراس المستخدمة. وما يميز هذه

 التي ستجرى في السودان.

 سابعاً: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

دم تستختنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات االستطالعية، و نوع الدراسة والمنهج المستخدم:

 ليلها.المنهج الكمي في استخالص نتائجها، والمنهج الكيفي في تح

ى ة علأعتمد الباحث على عينة عمدية )قصدية( لمجموعات افتراضي مجتمع الدراسة والعينة:

بر ن أكشبكة فيسبوك وواتساب وتلغرام. وقد روعي في اختيار المجموعات اإلفتراضية أن تكو

جد" المجموعات كثافة من حيث عدد العضويات، وأن تكون قضية "أزمة فيروس كورونا المست

يارهم ( عضو تم اخت700القضايا المطروحة لهذه المجموعات. وقد جاء حجم العينة )من بين 

 بطريقة عشوائية.

نظراً لطبيعة الظروف التي فرضتها أزمة جائحة كورونا من تباعد اجتماعي  أدوات الدراسة:

 Google) خوفاً من انتقال العدوى فقد اعتمد الباحث على تصميم استمارة قياس إلكترونية عبر

Drive)  اشتملت على ستة أبعاد أساسية، يحتوي كل بُعد على مجموعة من العبارات، لكل عبارة

 .1ال =   2إلى حد ما =  3أوزان معيارية كالتالي: نعم =

وعة على مجم (On Line)وبعد تصميم االستمارة في صورتها المبدئية، قام الباحث بعرضها 

( 5هم )نثروبولوجيا داخل السودان وخارجه وعددمن المحكمين من أساتذة علم االجتماع واأل

ن مرغبة في التحقق من الصدق الظاهري لألداء وفي ضوء مالحظات المحكمين تم حذف عدد 

 العبارات واضافة عبارات أخرى كما تم تعديل في صياغة البعض اآلخر. 

ق الداخلي لفقرات األداة، وللتحقق من ثبات األداة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من االتسا

حيث تم استخراج معامل الثبات على مستوى األداة بالكامل وعلى مستوى المحاور، والجدول رقم 

( يبين معامل الثبات ألداة الدراسة ومحاورها. وبالنظر إلى النتائج الموجودة بالجدول أعاله 1)



 وري توتدور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باإلحترازات لتجنب د.فيصل محمد عبد البا

 162      2021 ديسمبر ،21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

كلي مرتفعة. ويالحظ الباحث من يتضح أن معامل الثبات بالنسبة لمحاور االستبانة والمجموع ال

%، مما يعني أن هناك تباين في 60خالل نتائج الجدول أدناه أن جميع قيم ألفا كرونباخ أكثر من 

 أجوبة أفراد العينة.

 ( يوضح معامالت الثبات لألبعاد واألداة ككل:1جدول رقم )

 الصدق معامل ألفا كرونباخ للثبات عدد العبارات العبارات م

 %87 %75 8 األول المحور 1

 %85 %72 6 المحور الثاني 2

 %92 %84 10 المحور الثالث 3

 %92 %85 8 المحور الرابع 4

 %95 %90 32 اجمالي العبارات 5

 مجاالت الدراسة: 

س فيرووالية الخرطوم من ضمن الواليات التي سجلت ظاعلى معدل اصابات ب المجال المكاني:

 رطوم.الخ ارة الصحة. فضالً عن أن الباحث يقيم ويعمل بواليةكورونا المستجد حسب بيانات وز

والية ب( مفردة من أماكن مختلفة 100تم تطبيق األداة على عينة قوامها ) المجال البشري:

 الخرطوم.

 م.10/10/2021م حتى 20/11/2020أجريت هذه الدراسة في الفترة من المجال الزمني: 

ة من ( واستخدم الباحث مجموعSPSSيانات بإستخدام )تم معالجة الب المعالجة االحصائية:

 االختبارات االحصائية خالل الدراسة شملت معامل بيرسون، اختبار ت، وغيرها.

 ثامناً: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة:

 عرض وتحليل الجداول المرتبطة بخصائص مجتمع الدراسة:

 ( البيانات األولية لعينة الدراسة:2جدول رقم )

 النسبة % التكرار االستجابة المتغير النسبة % التكرار االستجابة رالمتغي

 

 النوع

  66.9 226 ذكر

 

المؤهل 

 العلمي

 1.2 4 ثانوي

 60.4 204 جامعي 33.1 112 أنثى

 38.5 130 فوق الجامعي 100 338 المجموع

 

 

 

 100 338 المجموع 34.9 118 24 – 18

25 – 29 110 32.5  

 

 0.6 2 مصاب

 11.8 40متعافي من  16.0 54 41 – 36
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  العمر

بة اإلصا

بفيروس 

 كورونا

 

 

 

 الفيروس

 63.0 213 غير مصاب 9.5 32 47 – 42

أعرف أحد  3.8 13 52 – 48

 مصاب

38 11.2 

ال أعرف أحد  3.3 11 فأكثر 53

 مصاب
45 13.3 

 100 338 المجموع 100 338 المجموع

نتائج  حظ منه إلى خصائص عينة الدراسة، بالنسبة لمتغير النوع ياُلتشير بيانات الجدول أعال 

%( مما 33.1(، يلي ذلك فئة اإلناث بلغت نسبتهن )%66.9الجدول أن فئة الذكور بلغ نسبتهم )

بة ما بالنسأاث. يدل على أن الذكور هم األكثر استخداماً لوسائل التواصل االجتماعي مقارنة باإلن

(، %34.9بتها )سنة( بلغت نس 24-18نتائج الجدول إلى أن الفئة العمرية )من  للفئة العمرية تشير

سنة(  41-36(، ثم الفئة العمرية )من %32.5سنة( بنسبة ) 29-25يلي ذلك الفئة العمرية )من 

لفئة العمرية ( ثم بعد ذلك ا%9.5سنة( بنسبة ) 47-42(، يليها الفئة العمرية )من %16.0بنسبة )

لغت نسبتها سنة فأكثر( والتي ب 53(، أخيراً الفئة العمرية )من %3.8( بنسبة )سنة 52-48)من 

ؤهل م( حاصلين على %35.5( جامعيين، و)%60.4%(. أما بالنسبة للمستوى التعليمي: )3.3)

إلصابة (. بالنسبة ل%1.2علمي فوق الجامعي، أما الحاصلين على مؤهل ثانوي بلغت نسبتهم )

بين ( من المبحوثين غير مصا%63.0، يتضح من الجدول أعاله أن )بفيروس كورونا المستجد

( متعافيين من %11.8( ال يعرفون حاالت ُمصابة، )%13.3بفيروس كورونا المستجد، )

ة ( تعرضوا لإلصاب%0.6( يعرفون حاالت ُمصابة بالفيروس، وأخيراً )%11.2الفيروس، )

أن المواطن  لدراسة. وتشير هذه النتائج إلى( حالة من عينة ا2بفيروس كورونا المستجد بواقع )

ً أسرته م ر ن خطإن لم يكن ُمصاب فهو ُمكلف برعاية ُمصاب باإلضافة إلى أنه ُمكلف أيضا

 لعبءاإلصابة بالفيروس وهذا وإن دل على شي فإنه يدل على أن المواطن هو الذي يتحمل ا

 األكبر خالل جائحة كورونا المستجد.

حول  جة اعتماد المواطن على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على معلومات( يوضح در3جدول رقم )

 االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد

 الترتيب النسبة % التكرار  المتغير  م

1  ً  1 37.6 127 دائما

2  ً  2 28.4 96 غالبا

3  ً  3 23.7 80 أحيانا

 4 7.7 26 نادراً  4
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5  ً  5 2.7 9 مطلقا

 - 100 338 وعالمجم 6

صل من الجدول أعاله يتضح أن هناك تنوع بين درجة اعتماد المبحوثين على وسائل التوا

ها للحصول على معلومات حول االحترازات الصحية لفيروس كورونا ، فمنهم من يعتمد علي

م يعد ( وهذا ما يؤكد على أن دور وسائل التواصل االجتماعي ل%37.6بصورة دائمة بنسبة )

يا لقضاعلى تكوين الصداقات، بل أصبحت مصدراً يعتمد عليه في متابعة المعلومات وا يقتصر

ً بنس %(، 28.4بة )المختلفة والتي من ضمنها جائحة كورونا. كما أن هناك من يعتمد عليها غالبا

ً بنسبة ) صورة نادرة ب(، ثم من يعتمد عليها %27.77باالضافة إلى الذين يعتمدون عليها أحيانا

 (.%2.7( ومطلقاً بنسبة )%7.7) بنسبة

لصحية ترازات ا( يوضح وسائل التواصل االجتماعي التي لعبت دوراً كبيراً في توعية المواطن باالح4جدول رقم )

 لفيروس كورونا المستجد:

 الترتيب النسبة % التكرار المتغير م

 1 75.1 254 فيسبوك 1

 2 13.0 44 واتساب 2

 3 6.8 23 يوتيوب 3

 4 5.0 17 رتويت 4

 - 100 338 المجموع 5

ت شبكاياُلحظ من بيانات الجدول أعاله أن موقع الفيسبوك احتل مكان الصدارة بالنسبة لل

سبة د بناالجتماعية التي لعبت دوراً كبيراً في تنمية وعي المواطن بفيروس كورونا المستج

لمرتبة (، وجاء تويتر في ا%6.8(، ثم اليوتيوب بنسبة )%13%(، يليه الواتساب بنسبة )75)

لى أن ( والتي أشارت إ2020(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نجالء )%5.0سبة )األخيرة بن

فيروس قة بالموقع االجتماعي الشهير فيسبوك هو الخيار األفضل للحصول على المعلومات المتعل

طن لمواكورونا. ويرجع السبب في حصول موقع الفيسبوك على المرتبة األولى في تنمية وعي ا

ا ورونكتجد إلى مواكبته للتطورات المتعلقة بالجوانب الصحية لفيروس بفيروس كورونا المس

 اته.المستجد فضالً عن أنه خصص مساحات من البث المباشر لتطورات هذه الجائحة عبر صفح

حول  ( يوضح المواقع اإللكترونية التي يحرص المواطن على متابعتها للحصول على معلومات5جدول رقم )

 يروس كورونا المستجد:االحترازات الصحية لف

 الترتيب النسبة % التكرار المتغير   م

 2 33.7 114 موقع منظمة الصحة العالمية 1

 1 43.5 147 الصفحة الرسمية لوزارة الصحة 2
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 4 4.1 14 الصفحة الشخصية لألطباء 3

 5 3.6 12 المنتديات 4

 3 15.1 51 الصحف اإللكترونية 5

 - 100 338 المجموع 6

 ً واقع ة الملبيانات الجدول أعاله ياُلحظ أن الصفحة الرسمية لوزارة الصحة تصدرت قائموفقا

ت اإللكترونية التي يحرص المواطن على متابعتها للحصول على معلومات حول االحترازا

نسبة ب(، يليه موقع منظمة الصحة العالمية %43.5الصحية لفيروس كورونا المستجد بنسبة )

ة متعلقل فإنما يدل على نجاح الصفحات الرسمية في نشر المعلومات ال%(، وهذا وإن د33.7)

 باالحترازات الصحية لفيروس كورونا.

حول  ( يوضح أسباب اعتماد المواطن على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على معلومات6الجدول رقم )

 االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد:

الوسط  ال إلى حد ما نعم العبـــــــــــــــــارة م

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

وسائل التواصل االجتماعي توفر  1

معلومات متنوعة حول االحترازات 

الصحية للوقاية من فيروس كورونا 

 المستجد.

 

212 115 11 2.59 

 

554. 

62.7% 34.0% 3.3% 

وسائل التواصل االجتماعي تعتبر  2

العام من وسيلة اتصال تؤثر في الرأي 

حيث االلتزام باالحترازات الصحية 

 لفيروس كورونا.

 

222 101 15 2.61 

 

572. 

 

 

65.7% 29.9% 4.4% 

تعتبر وسائل التواصل االجتماعي من  3

الوسائل التي تعرض أهم التطورات 

الطبية المتعلقة باالحترازات الصحية 

 للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

199 123 16  

2.54 

  

586. 
58.9% 36.4% 4.7% 

الوسط  ال إلى حد ما نعم العبارة م

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري
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تساعد في نشر التوعية بمخاطر  4

االختالط في ظل الدعوة إلى التباعد 

 االجتماعي.

232 97 9 2.66 

 

528. 

68.6% 28.7% 2.7% 

تساعد في تقديم معلومات عن الفيروس  5

وسائل اإلعالم  غير متوفرة في

 التقليدية.

197 111 30 2.49 

 

655. 

58.3% 32.8% 8.9% 

يعتبر مصدر )بسيط وسريع(  6

للمعلومات المتعلقة باالحترازات 

الصحية للوقاية من فيروس كورونا 

 المستجد.

222 99 17 2.61 583. 

65.7% 29.3% 5.0% 

وسائل التواصل االجتماعي تقوم بنشر  7

 إليجابية التي تثبت الطمأنينةاألخبار ا

في نفوس الناس حول فيروس كورونا 

 المستجد.

109 166 63 2.14 

 

701. 

32.2% 49.1% 18.6% 

أثق ثقة كاملة في المعلومات المنشورة  8

عن فيروس كورونا على وسائل 

 التواصل االجتماعي

86 178 74 2.04 

 

688. 

 25.4% 52.7% 21.9% 

  %8.7 %36.6 %54.7 المجموع

 الوسط الحسابي العام المؤشر ككل                              االنحراف المعياري

2.4601 0.37897 

الجدول أعاله يوضح النسب والتكرارات واإلحصاءات الوصفية لمحور أسباب اعتماد المواطن 

لصحية لفيروس على وسائل التواصل االجتماعي  للحصول على معلومات حول االحترازات ا

ً لبيانات الجدول فإن الوسط الحسابي العام بلغ ) ( وانحراف معياري 2.4601كورونا وطبقا

( وهذا التوزيع االحصائي يدل على موافقة غالبية المبحوثين على العبارات بنسبة 0.37897)

ما يتعلق كبيرة وهذا مؤشر على تقدم وسائل التواصل االجتماعي على وسائل اإلعالم التقليدية في

بالحصول على معلومات حول االحترازات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا. والتي جاءت في 

مقدمتها عبارة "وسائل التواصل االجتماعي تساعد في نشر التوعية بمخاطر االختالط في ظل 

دين ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جمال ال%68.6الدعوة إلى التباعد االجتماعي" بنسبة مئوية )

( والتي توصلت إلى أن هناك اعتماد واضح لألفراد والهيئات الرسمية واألهلية 2020مدفوني، 

على وسائل التواصل االجتماعي لبناء حمالت توعية صحية تواكب المستجدات وتستجيب 

لمتطلبات المواجهة. أما عبارة "وسائل التواصل االجتماعي تعتبر وسيلة اتصال تؤثر في الرأي 

وعبارة "يعتبر وسائل التواصل االجتماعي مصدر بسيط وسريع للمعلومات المتعلقة العام" 
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باالحترازات الصحية لفيروس كورونا " فقد حصلتا على الترتيب الثاني والثالث وبنسبة مئوية 

( على التوالي. وفي الترتيب الرابع جاءت عبارة "وسائل التواصل %65.7%( و )65.7)

متنوعة حول االحترازات الصحية لفيروس كورونا " بنسبة مئوية  االجتماعي توفر معلومات

%(. يليها عبارة "وسائل التواصل االجتماعي تعتبر من الوسائل التي تعرض أهم 62.7)

(، أما %58.9التطورات الطبية المتعلقة باالحترازات الصحية لفيروس كورونا " وبنسبة مئوية )

التواصل االجتماعي تساعد في تقديم معلومات عن  في الترتيب السادس جاءت عبارة "وسائل

(، وفي الترتيب السابع %58.3الفيروس غير متوفرة في وسائل اإلعالم التقليدية" بنسبة مئوية )

جاءت عبارة "وسائل التواصل االجتماعي تقوم بنشر األخبار االيجابية التي تبث الطمأنينة في 

(، ثم في الترتيب الثامن واألخير %32.2وية )نفوس الناس حول فيروس كورونا " بنسبة مئ

جاءت عبارة "أثق ثقة كاملة في المعلومات المنشورة عن فيروس كورونا" بنسبة مئوية 

%(. وخالصة القول وعلى الرغم من اعتماد المبحوثين على وسائل التواصل االجتماعي 25.4)

سائل تُعد اعالم الفرد كمصدر للحصول على معلومات حول فيروس كورونا إال أن هذه الو

 األساسية.

س ية لفيرو( يوضح اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصح7جدول رقم )

 كورونا المستجد معرفياً:

  إلى حد ما نعم العبـــــــــــــــــارة م

 ال

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االجتماعي ساهم في  استخدامي لوسائل التواصل 1

 أن أتعرف على أعراض فيروس كورونا المستجد

227 101 10 2.64 538. 

67.2

% 

29.9% 3.0% 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي عرفت  2

 كيف أتجنب اإلصابة بالفيروس.
203 117 18  

2.55 

 

596. 60.1

% 

34.6% 5.3% 

 أتعلمت على إجراءات الوقاية الالزمة. 3

 

209 115 14 2.58 573. 

61.8

% 

34.0% 4.1% 

ة أدرك ما الذي ينبغي فعله عند اإلشتباه في إصاب 4
أحد األشخاص من حولي بفيروس كورونا 

 المستجد.

230 94 14 2.64 561. 

68.0

% 

27.8% 4.1% 

علمتني وسائل التواصل االجتماعي ما الذي  5

 س.ينبغي فعله عند الشك في اإلصابة بالفيرو

188 132 18 2.50 598. 

55.639.1% 5.3% 
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% 

 .650 2.47 29 120 189 أحدد كيفية اختيار القناع الواقعي "الكمامة" 6

55.9

% 

35.5% 8.6% 

 .654 2.52 30 101 207 تعرفت على الطريقة الصحيحة لوضع "الكمامة" 7

61.2

% 

29.9% 8.9% 

ً في أن وسائل التواصل االجتماعي كانت سب 8 با

 التزم بغسل األيدي وعدم المصافحة.

159 141 38 2.52 675. 

47.0

% 

41.7% 11.2% 

من خالل متابعة وسائل التواصل االجتماعي  9

أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع االحترازات 

 الصحية لجائحة كورونا المستجد.

203 118 17  

2.36 

 

591. 
60.1

% 

34.9% 5.0% 

لى أماكن انتشار فيروس كورونا تعرفت ع 10

 المستجد داخل الوالية.

183 119 36  

2.55 

 

678. 54.1

% 
35.2% 10.7% 

59.1 المجموع            

% 

34.3% 6.6%  

 االنحراف المعياري

 المؤشر ككل

 

 الوسط الحسابي العام

2.5249 0.42751 

صل االجتماعي في تنمية وعي المواطن تُشير بيانات الجدول السابق إلى اسهامات وسائل التوا

باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد معرفياً، توضح بيانات الجدول أن المتوسط 

( وهذا التوزيع 0.42751(، وانحراف معياري )2.5249الحسابي العام للنواحي المعرفية بلغ )

لقة بالمعارف بنسبة كبيرة، اإلحصائي يدل على موافقة غالبية المبحوثين على العبارات المتع

حيث جاءت في مقدمتها عبارة "أدرك ما الذي ينبغي فعله عند اإلشتباه في أحد األشخاص من 

(، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة %68.0حولي بفيروس كورونا المستجد" بنسة مئوية )

ورونا "استخدامي لوسائل التواصل االجتماعي ساهم في أن أتعرف على أعراض فيروس ك

(، وفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة "أتعلمت على اجراءات %67.2المستجد" بنسبة مئوية )

(، تالها عبارة "تعرفت على الطريقة الصحيحة لوضع %61.8الوقاية الالزمة" بنسبة مئوية )

(، وفي الترتيب الخامس والسادس جاءت عبارتي "تعرفت من %61.2الكمامة" بنسبة مئوية )
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ئل التواصل االجتماعي كيف أتجنب اإلصابة بالفيروس" و "من خالل متابعة وسائل خالل وسا

التواصل االجتماعي أصبحت أكثر خبرة  في التعامل مع االحترازات الصحية لفيروس كورونا 

( على التوالي، وفي الترتيب السابع جاءت عبارة %60.1( و )%60.1المستجد" بنسبة مئوية )

(، ثم تالها عبارة "وسائل %55.9الكمامة" بنسبة مئوية ) –اع الواقعي "أحدد كيف أختار القن

التواصل االجتماعي علمتني ما الذي ينبغي فعله عند الشك في اإلصابة بالفيروس" بنسبة مئوية 

%(، ثم عبارة "تعرفت على أماكن انتشار فيروس كورونا داخل الواللة" بنسبة مئوية 55.6)

ً في أن ألتزم بغسل %(، أخيراً جاءت عبا54.1) رة "وسائل التواصل االجتماعي كانت سببا

 (.%47.0األيدي وعدم المصافحة" بنسبة مئوية )

س ية لفيرو( يوضح اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصح8جدول رقم )

 كورونا المستجد وجدانياً:

حد إلى  نعم العبـــــــــــــــــارة م

 ما

الوسط  ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تأكدت من خالل  متابعتي لوسائل التواصل  1

االجتماعي أن التباعد االجتماعي هو حماية 
بالنسبة لي وألسرتي من اإلصابة بفيروس 

 كورونا المستجد. 

230 96 12  

2.64 

 

549. 68.0% 28.4

% 

3.6

% 

تجاه نفسي أصبحت أشعر بالمسئولية االجتماعية  2

 وتجاه اآلخرين.

13 110 13 2.60 564. 

3.8% 32.5

% 

3.8

% 

أصبحت أشعر بالخوف والقلق على نفسي  3

وأسرتي من خالل متابعتي ما يُنشر عن جائحة 

 كورونا المستجد.

34 118 34 2.45 671. 

10.1% 34.9

% 

10.1

% 

 .710 2.27 52 144 52 ساعدت على تقوية الوازع الديني لدي. 4

15.4% 42.6

% 

15.4

% 

أدركت أن الفيروس ليس وصمة عار على  5

 المصابين وأسرهم

24 96 24 2.57 623. 

7.1% 28.4

% 

7.1

% 

أصبحت أشعر بالراحة والطمأنينة من خالل ما  6

يُنشر عن الفيروس على الصفحات الرسمية 

 للدولة. 

45 121 45 2.38 709. 

13.3% 35.8

% 

13.3

% 
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33.8 %57.3 المجموع         

% 

8.9

% 

 

 االنحراف المعياري

الوسط الحسابي  المؤشر ككل

 العام

2.4847 0.41922 

طن لموااتُشير بيانات الجدول أعاله إلى إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي 

ً لبيانات الجدول فإن ا حسابية ال ألوساطباالحترازات الصحية لفيروس كورونا وجدانياً، ووفقا

على  ( وهذا التوزيع االحصائي يؤكد5.19( بإنحرافات معيارية بلغت )2.48للنواحي بلغ )

ها "في قدمتمموافقة الغالبية العظمى من المبحوثين على هذه العبارات بنسبة كبيرة،. وجاء في 

ي المرتبة وف (،%43.6أنها ساعدت على تقوية الوازع الديني لدى المواطن" نسبية مئوية بلغت )

فحات الص الثانية جاءت عبارة "أشعر بالراحة والطمأنينة من خالل ما يُنشر عن الفيروس على

عر بالخوف (، وفي الترتيب الثالث جاءت عبارة "أش%35.8الرسمية للدولة" بنسبة مئوية بلغت )

هول مج( ويرجع ذلك إلى أن الفيروس %34.9والقلق على نفسي وأسرتي" بنسبة مئوية بلغت )

و ما ل وهوال يوجد أي معلومات واضحة حوله األمر الذي يجعلهم يُصدقون ما يتلقونه من رسائ

ة ئولييتسبب في مشاعر الخوف والقلق والتوتر. ثم في الترتيب الرابع عبارة "أشعر بالمس

ة ماعي كمحاي(، أما "التباعد االجت%35.5االجتماعية تجاه نفسي واآلخرين" بنسبة مئوية بلغت )

" سرهمبالنسبة للمواطن وأسرته" و "وإدراك الفيروس بأنه ليس وصمة عار على المصابين وأ

لى ( ع%28.4( و )%28.4فقد حصلتا على الترتيب الخامس والسادس وبنسبة مئوية بلغتال)

 التوالي.

 تجد:نا المسرو( يوضح األدوار والسلوكيات الفعلية التي يقوم بها المواطن للتعامل مع فيروس كو9جدول رقم )

الوسط  ال إلى حد ما نعم العبـــــــــــــــــارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أحرص على اإللتزام بالنظافة والتعقيم كل  1

 يوم.

216 106 16 2.59 581. 

63.9% 31.4% 4.7% 

 .617 2.49 22 130 186 أتفادى األماكن المكتظة بالناس. 2

55.0% 38.5% 6.5% 

 .669 2.43 34 125 179 أرتدي الكمامة عند الخروج من المنزل. 3

53.0% 37.0% 10.1% 

أمتنعت عن زيارة )األهل والجيران( أكتفيت  4

بالتواصل مع األهل واألصدقاء خالل جائحة 

129 145 64   
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كورونا عن طريق وسائل التواصل  

 االجتماعي.

38.2% 42.9% 18.9% 2.19 732. 

 أتجنب مالمسة األسطح في األماكن المختلفة. 5

 

172 140 26 2.43 633. 

50.9% 41.4% 7.7% 

 أتجنب مخالطة الناس في األماكن المختلفة. 6

 

160 151 27 2.39 632. 

47.3% 44.7% 8.0% 

 ال أقوم بنشر األخبار اإليجابية واألخبار التي 7

 تسبب التوتر والقلق. 

196 113 29 2.49 650. 

58.0% 33.4% 8.6% 

أمتنع عن نشر الشائعات أو المعلومات التي  8

 لم يتم التأكد منها.

257 68 13 2.72 528. 

76.0% 20.1% 3.8% 

  %8.5 %36.2 %55.3 المجموع           

 الوسط الحسابي العام المؤشر ككل االنحراف المعياري

2.4675 0.2437 

ً لبيانات الج والسلوكيات الفعلية التي يقوم بها المواطن  األدواردول السابق الذي يوضح وفقا

للتعايش اآلمن مع فيروس كورونا المستجد فقد جاءت استجابات عينة الدراسة مرتبة وفق 

التكرارات والنسب المئوية كالتالي: في الترتيب األول جاءت عبارة "أمتنع عن زيارة األهل 

(. وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة "أرتدي الكمامة %18.9بة مئوية )واألصدقاء والجيران" بنس

(. وفي الترتيب الثالث جاءت عبارة "أقوم بنشر %10.1عند الخروج من المنزل" بنسبة مئوية )

(، أما في الترتيب الرابع فقد %8.6األخبار االيجابية واألخبار التي ال تسبب القلق" بنسبة مئوية )

(. وفي الترتيب %8.0ب مخالطة الناس في األماكن المختلفة" بنسبة مئوية )جاءت عبارة "أتجن

(، %7.7الخامس جاءت عبارة "أتجنب مالمسة األسطح في األماكن المختلفة" بنسبة مئوية )

(. وفي %6.5تالها في الترتيب السادس عبارة "أتفادى األماكن المكتظة بالناس" بنسبة مئوية )

ارة "أحرص على االلتزام بالنظافة والتعقيم كل يوم" بنسبة مئوية الترتيب السابع جاءت عب

%(، وفي الترتيب الثامن واألخير جاءت عبارة "أمتنع عن نشر الشائعات أو المعلومات 4.7)

(. ويتضح من هذه االستجابات وكما جاء في الجدول %3.8التي لم يتم التأكد منها" نسبة مئوية )

 ً ( وانحراف 2.46وفق مجموع المتوسط الحساي العام والذي بلغ ) السابق أنها تتوزع احصائيا

(. وهذا التوزيع االحصائي مؤشر واضح على أن لوسائل التواصل 0.44معياري بلغ )

ً في تنمية وعي المواطن بسلوكيات صحية للتعامل مع جائحة كورونا  االجتماعي دوراً أساسيا

صل االجتماعي قد ساعد إلى حد كبير على تحفيز المستجد. وربما يكون التفاعل عبر وسائل التوا
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المبحوثين على القيام بسلوكيات مختلفة تساعدهم على التعايش اآلمن مع الجائحة. هذه السلوكيات 

ما هي إال حصيلة لمعارفهم والتي تبلورت من خالل متابعتهم لوسائل التواصل االجتماعي خالل 

 فترة جائحة كورونا المستجد.

 ار الفروض األساسية للدراسة:تاسعاً: اختب

لى وسائل للفرضية األولى المتعلق بأسباب اعتماد المواطن ع (T test( يوضح نتائج اختبار )10جدول رقم )

 التواصل االجتماعي للحصول على معلومات حول االحترازات الصحية لفيروس كورونا:

أسباب اعتماد المواطن على وسائل التواصل االجتماعي 

ى معلومات حول االحترازات الصحية للحصول عل

 لفيروس كورونا المستجد.

قيمة )ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

متوسط  مستوى الداللة

 الفرق

22.319 337 0.000 0.4601 

لتواصل ئل االجدول أعاله يوضح اختبار )ت( الفرضية المتعلقة بأسباب اعتماد المواطن على وسا

يث ل االحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد. حاالجتماعي للحصول على معلومات حو

حظ أن ( وياُل0.000( ومستوى داللة )337( بدرجات حرية )22.319جاءت القيمة المحسوبية )

( ً وع لجدول (. وبالرج0.05قيمة مستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية المسموح به احصائيا

أن ية ومستوى الداللة توصل الباحث بالنسب واالحصاءات الوصفية وقيم األوساط الحساب

ل المواطن يعتمد على وسائل التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة للحصول على معلومات حو

يعد  ي لماالحترازات الصحية لفيروس كورونا. وهذا ما يؤكد على أن وسائل التواصل االجتماع

مات لمعلوعليه لمتابعة ايقتصر على تكوين الصداقات والمعارف فقط، بل أصبحت مصدراً يعتمد 

 والقضايا المختلفة التي من بينها أزمة جائحة كورونا التي نعيشها اآلن.

لتواصل اللفرضية الثانية المتعلقة باسهامات وسائل  (T test( يوضح نتائج اختبار )11جدول رقم )
 ياً:االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد معرف

اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية 

وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس 
 كورونا المستجد معرفياً.

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

متوسط 
 الفرق

21.257 337 0.000 0.4847 

صل تواهام وسائل المن خالل الجدول أعاله يحاول الباحث إثبات صحة الفرضية المتعلقة بإس

ت جاء االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا معرفيا. حيث

(. 0.000( ومستوى داللة )377( بدرجات حرية )21.257القيمة المحسوبية إلختبار )ت( )

(. 0.05) وياُلحظ أن قيمة مستوى الداللة أقل من قيمة مستوى المعنوية المسموح به احصائيا

كن ة تموبالرجوع لجدول النسب واإلحصاءات الوصفية وقيم األوساط الحسابية ومستوى الدالل

ي الباحث من اثبات صحة الفرض القاضي بإسهام وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وع

 المواطن بفيروس كورونا.
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لتواصل اباسهامات وسائل  للفرضية الثالثة المتعلقة (T test( يوضح نتائج اختبار )12جدول رقم )
 االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد وجدانياً:

اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في 

تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية 
 لفيروس كورونا المستجد وجدانياً.

درجا قيمة )ت( المحسوبة

ت 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

توسط م
 الفرق

22.571 337 0.000 0.5249 

تنمية  ي فييوضح الجدول أعاله اختبار )ت( للفرضية المتعلقة بإسهام وسائل التواصل االجتماع

ة سوبيوعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا وجدانياً. حيث جاءت القيمة المح

يمة ضح من بيانات الجدول أن ق( ويت0.000( ومستوى داللة )337( بدرجات حرية )22.271)

لجدول النسب ( وبالنظر0.05مستوى الداللة أقل من قيمة مستوى المعنوية المسموح به احصائياً )

ئل واالحصاءات الوصفية وقيم األوساط الحسابية ومستوى الداللة توصل الباحث بأن وسا

ا ورونحية لفيروس كالتواصل االجتماعي قد ساهمت في تنمية وعي المواطن باالحترازات الص

ً على أن لوسائل التواصل االجتماعي دوراً واضح ً فالمستجد وجدانياً. كما يؤكد أيضا ي تشكيل ا

 الجوانب الوجدانية للمواطن خالل فترة جائحة كورونا.

واصل للمحور الرابع المتعلق باسهامات وسائل الت (T test( يوضح نتائج اختبار )13جدول رقم )

 مية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد سلوكياً:االجتماعي في تن

اسهامات وسائل التواصل االجتماعي في 
تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية 

 لفيروس كورونا المستجد سلوكياً.

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 متوسط الفرق

19.183 337 0.000 0.4675 

ماعي في ( يوضح اختبار )ت( للفرضية المتعلقة بإسهام وسائل التواصل االجت13دول رقم )الج

قيمة ت التنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد سلوكياً. حيث جاء

أن  ( وياُلحظ من الجدول0.000( ومستوى داللة )337( بدرجات حرية )19.183المحسوبية )

الرجوع (. وب0.05داللة أقل من قيمة مستوى المعنوية المسموح به احصائيا )قيمة مستوى ال

من  باحثلجدول النسب واالحصاءات الوصفية وقيم األوساط الحسابية ومستوى الداللة تمكن ال

ً التحقق من اثبات الفرضية والتي أكدت على أن لوسائل التواصل االجتماعي دوراً وا في  ضحا

تي ت الوكيات صحية للتعامل مع جائحة كورونا المستجدتلك السلوكياتنمية وعي المواطن بسل

ونا كور تشكلت لديهم من خالل متابعتهم لوسائل التواصل االجتماعي خالل فترة جائحة فيروس

 المستجد. 

 عاشراً: النتائج العامة للدراسة:

ازات حترن باالهدفت الدراسة إلى معرفة دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواط

 لفيروس كورونا المستجد. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي بصفة عامة والفيسبوك بصفة خاصة هي البديل األمثل -

لوسائل اإلعالم التقليدية التي يعتمد عليها المواطن للحصول على معلومات حول االحترازات 

 وس كورونا المستجد.الصحية لفير
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وس ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفير-

 كورونا المستجد معرفياً ووجدانياً وسلوكياً.

لى عاطن تصدرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة قائمة المواقع اإللكترونية التي يحرص المو-

وقع يه مالحترازات الصحية لفيروس كورونا المستجد، يلمتابعتها للحصول على معلومات حول ا

 منظمة الصحة العالمية.

روس مساهمة وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي المواطن باالحترازات الصحية لفي-

ً لمتغير النوع والمعمر والمستوى التعليمي، مما يؤكد على   أثير هذهوة تقكورونا ال يختلف طبقا

 وعي المواطن بفيروس كورونا المستجد. الوسائل في تنمية

 خاتمة:

راد د أفتسعى األنظمة الصحية من خالل برامجها المختلفة إلى التعريف ببخدماتها حتى تساع

الل من خوالمجتمع على التعرف بهذه الخدمات وتلقينهم في نفس الوقت السلوك الصحي السليم، 

ك له يسبول التواصل االجتماعي وخاصة الفالنتائج التي توصلت إليها الدراسة أثبتت أن وسائ

تي لصحية الفة ادوره الكبير في تنمية الوعي الفردي والمجتمعي، وكذلك له قدرته على تنمية الثقا

 القة هذهل وعتستند على األفكار والسلوكيات الخاطئة التي تتعلق بصحة األفراد وتغييرها لألفض

على أهم  ، والسعي نحو التركيز19لمستجد كوفيد السلوكيات بمسألة اإلصابة بفيروس كورونا ا

فراد د األاألعراض المصاحبة لهذه الجائحة والطرق السليمة للتخلص منها. وذلك من خالل تزوي

الخدمات مع ببكافة المعلومات الالزمة للتخلص من األمراض والوقاية منها. وتعريف أفراد المجت

فات لمسااه وسائل التواصل االجتماعي في تقريب والمنشآت الصحية في مجتمعهم، وهذا ما يلعب

ح ( وبناء على نتائج الدراسة، يقتر71-70، ص2020عن طريق اإلعالنات )لبيض، لبصير، 

لصحية ات االباحث عدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تنمية وعي المواطن باالحتراز

 لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا المستجد:

 مثل لوسائل التواصل االجتماعي من جانب المؤسسات الصحية كالوزارةاالستغالل األ-

يحة والمستشفيات الحكومية والخاصة في نشر التوعية الخدمات الصحية تقديم معلومات صح

 وسريعة.

 وعيةتبني استراتيجية توعوية صحية وطنية تسهم فيها كل مكونات المنظومة الصحية والت-

ميم المؤسسات الصحية خاصة في أوقات األزمات مع ضرورة تصالخدمات الصحية المقدمة في 

 صفحات الكترونية خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

لهم من  قدمةالقيام بدراسات وأبحاث دورية إلستطالع آراء المواطنين حول الخدمات الصحية الم-

 .لة اشباعهاجانب المنظمات الصحية وذلك بهدف التعرف على رغباتهم ومتطلباتهم ومحاو

اد العمل على انشاء مواقع وصفحات رسمية على وسائل التواصل االجتماعي خاصة باإلرش-

ن مذلك االجتماعي والنفسي والصحي للمتضررين من الفيروس والمتخوفين من الهالك بسببه، و

 خالل تقديم االستشارات الصحية والنفسية لهم.
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د، مستجالمواطن بصفة خاصة بفيروس كورونا الالعمل على تنمية وعي المجتمع بصفة عامة، و-

قة موثووذلك من خالل تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الفيروس، وتزويد المواطن بالمصادر ال

 جد.التي يمكن متابعتها للحصول على ما يحتاجونه من معلومات حول فيروس كورونا المست
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//www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid.   

.14 Bhuskaran, Narya, etal (2017) Social media for seeking health related 

information, an exploratory study , Journal of young pharmacists, Vol 9, 

Issuse, Apr – Jun. 
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 فلسطين –التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين 

 فلسطين –جامعة بيرزيت  –أستاذ مشارك ، حسين الريماويد.

 لسطينف –جامعة بيرزيت  –ماجستير اإلحصاء التطبيقي وعلم اليبانات ، اسراء  نعيم حسنأ.

 نفلسطي-ة بيرزيت  جامع، بكالوريوس هندسة التخطيط العمراني، مهى خالد أبو مارياأ.

ة جنين، والتركيب الداخلي لمدينالتطور التاريخيعلى  التعرف إلىتهدف هذه الدراسة : ملخص

نهج الم ومدى تطابق نظريات التركيب الداخلي مع هذه المدينة. المنهجية: استخدم الباحثون

ل لتحلياائج التشابه واالختالف بين احياء المدينة على ضوء نت ووصف وتحليل الوصفي لدراسة

ها من علي العاملي. ومن اجل ذلك استخدم الباحثون متغيرات التعليم والمهنة التي تم الحصول

وجود  ملي.النتائج:أظهرت نتائج التحليل العا2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 

باين التركيب ت% من 80عاملين العامل األول تم تسميته تعليم متدني ومهن دنيا وفسر هذا العامل 

من  %9لعامل ذا اهالداخلي للمدينة. أما العامل الثاني فقد تم تسميته مهن عليا وتعليم عالي وفسر 

ة ا النسبة المتبقي% من تباين التركيب الداخلي للمدينة وام89فسرا مجتمعين  التباين وكال العاملين

 سة.% فتعود الى متغيرات أخرى غير داخلة في هذه الدرا11وقيمتها 

 .: جنين، تركيب داخلي، تحليل عاملي، تغير اجتماعي واقتصاديمفتاحيةالكلمات ال
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Abstract:Theaim of this study is to trace the historical Development of 

Jenin city – Palestine and its internal structure. The study also aims to 

trace the sprawl direction of Jenin. Methods:Authors used the descriptive 

method in order to describe and analyze similarities and differences of 

census tracts of the city according to the results of factor analysis 

technique.  

Results:After employing factor analysis two factors were extracted. First 

factor was named low education and low occupation. This factor 

explained 80% of the internal structure of the city. Second factor was 

named high education and high occupation which explained 9% of Jenin 

internal structure. Other 11% of the city’s internal structure may be 

related to other variables are not included in this study 

Keywords: Jenin city, Internal structure, Factor analysis, Social and 

economic Changes. 

 

 المقدمة

نحائها لف اتعود بدايات دراسة تركيب المدن الى الثورة الصناعية حيث انتشرت المصانع في مخت

يها دث فوارتفعت أسعار األراضي وهاجر سكان الريف نحوها للعمل طلبا للعمل والعيش مما أح

ً ب جرة تيجة الهنياً شرياً وعمرانتغييرا جذريااجتماعيا واقتصاديا كبيرا. وتشهد مدن العالم تضخما

 ساهم في لمدنالمتزايدة عليها مما يؤثر على تركيبها الداخلي، كما أن النمو االقتصادي لهذه ا

م التي تهتة، وتغيير شكلها العام. وتعد دراسة المدن إحدى الفروع الحديثة في الجغرافية البشري

لتطور ااسة ب الداخلي فيها، وتعتبر دربتفسير العالقات المتبادلة فيها وتحليل أنماط التركي

يما في الس التاريخي والتركيب الداخلي للمدن من المواضيع المهمة التي ينبغي التركيز عليها

التي لم ونها مفلسطين لما لها من أهمية في وضع خطط التنموية المستقبليةللمدن وخاصة الرئيسية 

.  1967 عام خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي منذ تلقى اهتماما كبيرا كغيرها من المدن خاصة وأنها

 ما بينهاط فيفمدينة جنين هي النواة الرئيسية للمحافظة والقرى والتجمعات المجاورة والتي ترب

قم ركل ش، عالقات تبادلية، كما تعد هذه المدينةمكان لإلنتاج وسوق لالستهالك ومركز إداري

 ى مستوىاء علن هذه المدينة تشهد تغيرا كبيرا سو. ومنذ العقد األخير من القرن العشرين فا(1)

سة ذه الدرااء هالزيادة السكانية او االمتداد االفقي او النشاط االقتصادي. ومن جاءت ضرورة اجر

 لمدينة جنين. 
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 :مشكلة الدراسة

 حقبة انها تعرضت للهدم في أكثر منشهدت مدينة جنين العديد من األحداث التاريخية كما 

ت تاريخية، حيث أنها كانت محط ألطماع االستعمار على مر العصور ولعل أبرزها محاوال

ناطق الماوأثر تلك الحرب لجأ فلسطينيو 1948االحتالل اإلسرائيلي احتاللها في حرب عام 

 لى أطرافن عشاء مخيم جنيالمحتلة إلى المدينة بعد ان طردوا قسرا. وقد ادى هذا التدفق الى ان

حيط به تبحت المدينة ومع توسع المدينة فإن امتدادها أصبح يحيط المخيم شيئا فشيئا الى ان اص

ن نتفاضتيث االمن كل الجهات. وال يغيب عن الذاكرة الفلسطينية مقاومة المدينة والمخيم في أحدا

تفاقية يا بعد اتصادت تطورا عمرانيا واقاالولى والثانية، ولكنها أيضاً ككافة المدن الفلسطينية شهد

ها التي ط فيأوسلو ووقوعها تحت حكم السلطة الفلسطينية واستقطبت العديد من سكان الريف المحي

 للمدينة كانيانتقلوا للعيش فيها للبحث عن فرص العمل والتعليم، وكل ذلك أثر على التركيب الس

د ا مما يحان لهعلى نمو المدينة هو تهديد االستيطوعلى اتجاهات نموها افقيا. ولعل أهم ما يؤثر 

نة لمديامن توسعها ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على التغييرات التي حصلت على 

 من خالل دراسة تطورها التاريخي والتركيب الداخلي لها.

 أسئلة الدراسة

 ء المدينة؟ما هو التركيب الداخلي لمدينة جنين وكيف يتوزع السكان في أحيا-

 هي اتجاهات نمو المدينة وتوسعها؟ ما-

 أي من نظريات التركيب الداخلي تنطبق على مدينة جنين؟-

 أهداف الدراسة

لى عتعرف ال إلىالتعرف على التركيب الداخلي لمدينة جنين، كما تهدف  إلىتهدف هذه الدراسة 

  مدن.لتركيب الداخلي للاتجاهات نمو المدينة وتوسعها ومدى تطابق تركيبها مع نظريات ا

 أهمية الدراسة

وجدت العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على طبيعة تركيب المدن العربية ونمط هذا  لقد

التركيب الداخلي للمدينة وأبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية في حين أن المدن الفلسطينية 

 وعلى اكتشاف استخدامات األرض مع األخذ لدراسات تسلط الضوء على تركيبها الداخلي تفتقر

بعين االعتبار تأثير االحتالل وممارساته في ضبط أو تغيير أنماط التركيب الداخلي للمدن تبعاً 

 الستقرار األوضاع السياسية أو تأزمها. ستقوم هذه الدراسة بتغطية التركيب الداخلي لمدينة جنين

ً كيف انعكس التطور التاريخي  للمدينة على تركيبها الداخلي عبر الحقب التاريخية ودراسة أيضا

، فاالنتداب 1917-1517المختلفة التي مرت على المدينة من الدولة العثمانية الذي امتد من عام 
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، 1967 – 1950، فالحكم األردني الذي امتد من 1948-1922البريطاني الذي امتد من 

ومن ثم حكم السلطة الوطنية الذي امتد  1994وحتى  1967فاالحتالل اإلسرائيلي الذي امتد من 

وحتى الوقت الحاضر. وتكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية هذه المدينة القريبة من  1994من 

ً في القطاع الزراعي في  الساحل الفلسطيني ودور هذه المدينة في التنمية االقتصادية وخصوصا

. ويمكن أن تساعد 1948لمحتلة منذ عام سهل مرج بن عامر الذي يمتد الى مشارف مدينة حيفا ا

هذه الدراسة أصحاب القرار في وضع الخطط التنموية في المستقبل للمدينة، وفي إعادة تخطيطها 

وتنظيمها بشكل أفضل مما هي عليه، إضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة تظهر خطر االستيطان 

 على جغرافية المدينة. 

 حدود ونطاق الدراسة:

راسة الحالية التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين حسب احيائها تتناول الد 

بيانات االحياء اإلحصائية كما جاءت من الجهاز  كما اعتمدت هذه الدراسة على االحصائية.

متغيرا تتعلق بمستويات  19وقد غطت تلك البيانات  2017المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 

(حيا 34جنين والذي يبلغ عددها ) لمهن لمناطق العد االحصائي حسب احياء مدينةالتعليم وانواع ا

 ( كيف تتوزع هذه األحياء على أراضي المدينة.2ويظهر في شكل )

 متغيرات الدراسة:

 يين،المدراء،االختصاصيون، الفنيون ومساعدو االختصاص :تشكلت متغيرات المهنة مما يلي

لون في لعاماخدمات، العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك، الكتبة، العاملون في البيع وال

 الحرف والمهن ذات الصلة، مشغلو ومجمعو اآلالت والمعدات، المهن األولية. 

سط، متو متغيرات التعليم فتكونت مما يلي: أمي، ملم، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبلوم أما

 بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه.

 ية الدراسةمنهج

لى عقوف من اجل تناول مدينة جنين من كافة جوانبها استخدم الباحثون المنهج التاريخي للو

لفة لمختاالتطور التاريخي لها.  كما اتبع الباحثون المنهج الوصفي من اجل دراسة الخصائص 

ذلك  لىإ افةلمجتمع الدراسة وكذلك تحليل التشابه واالختالف في التركيب السكاني للمدينة. إض

تركيب ل الاستخدم الباحثون المنهج الكمي حيث تم توظيف تقنية التحليل العاملي من اجل تحلي

 الداخلي للمدينة.

 ( االحياء اإلحصائية في مدينة جنين2شكل رقم )
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوال: نظريات التركيب الداخلي للمدن 

تحليل ة الث نظريات فسرت التركيب الداخلي للمدن باستخدام تقنيشاع خالل القرن العشرين ثال

 العاملي وقد أطلق على هذه النظريات بالكالسيكية وهي كما يلي:

ويرى (,1935Burgessوهي النظرية التي اتى بها بيرغس )النظرية الكالسيكية االيكولوجية: 

تشكل لمدينة تذه ان البنية الداخلية لههذا النموذج أن المدينة تنمو على شكل حلقات دائريةوأشار أ

)منطقة دينةنتيجة عاملين، األول عامل مركزي يتمركز في القوة المركزية االقتصادية لقلب الم

لقي حجاه األعمال المركزية(، والثاني عامل المواصالت وخطوطها فتنمو المدينة باتجاهين ات

ه ة شبط المواصالت لينتج لنا مدينحتى ينتهي أثر الجذب المركزي، واتجاه محوري نحو خطو

ذا ات من القرن العشرين، ولذلك اطلق على هينجمية وهيوصف لمدينة شيكاغو في العشرين

 (.1994النموذج بأنه نموذج مدن أمريكا الشمالية)المنيس،

 النظرية القطاعية 

كل ش، حيث أن المدينة تنتظم على 1939(عام Homer Hoyetجاء بهذه النظرية هومر هويت )

لثالثينيات، امدينة أمريكية في  142دراسة التركيب السكاني لـ على قطاعات، وقامت هذه النظرية

 ية:ومن خالل تحليل متوسط قيمة إيجار المساكن في هذه المدن توصل إلى النتائج التال

ً أو أكثر في المدن، وتقع هذه القطاعات بشكل عام علىأ- ف أطرا على منطقة لإليجار قطاعا

 دن.الم

 ق منوجود مناطق مرتفعة لإليجار، وتمثل هذه المناطق قطاعات تتخذ شكل األسافين،تنطل-

 مركز المدينة باتجاه األطراف، وتكون ضيقة بالقرب من المركز.

 ر. القطاعات والمناطق المتوسطة اإليجار، وتقع على أحد جانبي القطاع مرتفع اإليجا-

 أطراف القطاعات منخفضة اإليجار. قطاعات اإليجار المتوسط، وتوجد على -

ات قطاعقطاعات االيجار المنخفض، وتوجد في جميع المدن، وبشكل عام في الجهة المقابلة ل-

 (.2007؛ أبو عالن، 2003اإليجار المرتفع )أبو صبحة، 

اتى بهذه النظرية كل من هاريس واولمان في منتصف نظرية هاريسواولمان للنوى المتعددة: 

ع من القرن العشرين وهي تصف استعماالت األرض في المدن الكبرى حيث تتكون العقد الراب

من عدد من النوى أو المراكز الثانوية باإلضافة للمنطقة التجارية المركزية الرئيسية.  وتختلف 

نوعية النوى في المدينة باختالف وظائفها، وال تخلو مدينة من وجود نواة رئيسية واحده وهي 

رية أما النوى االخرى فتتركز حول نشاطات أخرى قد تكون تجارية أو صناعية أو المنطقة التجا

تعليمية مثل جامعات أو مؤسسات تجارية، وبذلك تدرس كل بؤره على حدة. يعد العامل 

االقتصادي أهم عامل تأثيرا في ظهور نوى متعددة في المدينة الواحدة باإلضافة إلى ارتباط بعض 

 (.2011؛ الهيتي، 2014ض )أحمد، النشاطات مع بعضها بع
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نماذج  حثوناجريت العديد من الدراسات لكثير من المدن في قارات العالم المختلفة واخرج البا

 إلسالميةنة القارات أوروبا وامريكا الالتينية وجنوب شرق اسيا وافريقيا جنوب الصحراء والمدي

 ومدينة المجرة.

األنشطة وفرق مدينة تكتظ بالمناطق السكنية وتجارة الممن ميزات النموذج األوروبي بان مركز ال

ان  طيط. كمان تخالمجتمعية واالبنية الدينية. نما مركز المدينة األوروبي تدريجيا عبر الزمن بدو

أنها في ش وكهناك احياء لألثرياء في مركز المدينة. تتواجد في أطراف المدينة احياء بقيت تعي

 في مناطقوعة. ويقطنها الفقراء وتتميز بكثافتها السكانية المرتف فترة ما قبل الثورة الصناعية

حياء ها ابأخرى توجد مناطق صناعية حديثة وضواحي ما بعد الصناعة. كما ان المدن األوروبية 

شارك  حيث للمهاجرين الذين قدموا من المستعمرات األوروبية او بعد الحرب العالمية الثانية

 .(Adam & Fritzsche, 2012, 105- 107)وبا هؤالء في إعادة اعمار أور

لنمط بنموذج تركيب مدينة أمريكا الالتينية الذي يجمع بين ا Griffin &Fordجاء كل من 

 أنهما الإات، التقليدي ومظاهر العولمة الحديثة. جمع هذا النموذج كل من الدوائر ونموذج الحلق

تناقص توذج ري وهو التجارة. وفي هذا النمأبرزا دور مركز المدينة المزدهر وخاصة عموده الفق

 أطراف المدينة إلىنوعية المساكن كلما اتجهنا 

(Crowley,, 1998, 127-130). 

ثل في بنموذج مدن جنوب شرق اسيا ونقطة االرتكاز في تلك المدن يتم (Mc Gee, 1967)جاء 

ن مي نموها طلق فمنطقة لم تنالكثير من مدن هذه ال أنمع العلم  موقع الميناء الذي انشأه المستعمر

موانئ. تنطلق مدن جنوب شرق اسيا نحو األطراف على شكل قطاعات تحتلها المؤسسات 

بعد ذلك  روة.الحكومية يتبعها في نفس االتجاه احياء األغنياء ومن ثم احياء السكان حديثي الث

ة تلطسكنية مخ تنطلق قطاعات احياء الطبقة الوسطىاالكثر اتساعا من حيث المساحة فأحياء

لمدينة اف ااألعراق والمستويات المادية وبجانبها قطاعات احياء المهاجرين األجانب. وفي أطر

في ئر وتتشكل ضواحي األغنياء ولكن يجاورها احياء العشوائيات وتكون على هيئة انصاف دوا

 خارج المدينة تتواجد مناطق تخصص للمنتجات الزراعية الالزمة لسكان المدينة. 

ن مدنه اقل تحضرا ولكنه األسرع في عملية إالنموذج االفريقي جنوب الصحراء ففي  ماأ

التحضر. مراكز المدن سواء كانت موانئ ام مدن داخلية هي مراكز انشأها المستعمر. تبرز في 

كل مدينة ثالث مراكز وهي مركز غير تقليدي وسوق موسمي ومنطقة تجارية انتقالية. وينطلق 

 نة قطاعات تسكنها أقليات اثنية وقطاعات مختلطة االثنيات. وفي بعض المدنمن مركز المدي

 ,Donaldson)ما العشوائيات فتبرز في أطراف المدن أتظهر عمليات التعدين والتصنيع، 

2001, 16-20) . 

يتشكل نموذج المدينة اإلسالمية من مسجد كبير يتوسط المدينة يحيط به منطقة السوق، ثم تأتي 

السكنية بشكل دائري ويتخللها بعض الضواحي التي يحتوي كل منها على مسجد وسوق المناطق 
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وحمامات. وفي الخارج يوجد السور الذي يحمي سكان المدينة ويحيط بها كالسوار. وفي خارج 

 ,Hayaty& Monikhi, 2015السور يوجد السوق األسبوعي ومقابر مسلمين ومقابر مسيحيين

933-954)  .) 

لمدينة افهو حديث ومن ميزاته انه يظهر في وسط  (Galactic City)دينة المجرة اما نموذج م

كل هذه ين والقديم تجمعات سكنية اثنية مختلطة ومتجاورة كما يجاورها مناطق سكن الناس المهم

نيه مدي التجمعات ترتبط ارتباطا كبيرا بطرق المواصالت. اما أطراف المدينة فتتشكل مناطق

جاورها مراكز تسوق كبيرة. وفي بعض انحاء األطراف تتواجد مناطق محاطة بحراسة وي

 .  (Newell, 2021)صناعية ومناطق ترفيهية وصناعات تقنية حديثة ومنها الصناعات الفضائية 

 الدراسات السابقة 

. ومنها امليأجريت العديد من الدراسات التي تناولت تركيب المدن باستخدام تقنية التحليل الع

 مدينة عمانوفيها تناولت تحليل البيئة االقتصادية واالجتماعية ل( 2020) وآخرونغرة دراسة د

وظيف . ومن خالل ت2015حيا مستخدمين بيانات التعداد السكاني لعام  169التي تتكون من 

 نة، تبينلمديلتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل ا التحليل العاملي

مثل ( من تركيب مدينة عمان االقتصادي واالجتماعي. ت85,62%ين يفسران نحو )وجود عامل

لمدينة، أما ( من تركيب ا56,8%العامل األول ببعد الحالة االجتماعية والديموغرافية، وفّسر )

دراسة نشأة كما بينت ال ( من تركيبها.28,7%العامل الثاني فكان العامل االقتصادي وقد فّسر )

ي بحيث تركزت األحياء ذات المستوى االجتماعي واالقتصاد 1979بعد سنة أحياء جديدة 

اعي جتمالمرتفع في الجهة الغربية من مدينة عمان، في حين تركزت األحياء ذات المستوى اال

 واالقتصادي المنخفض في األجزاء الشرقية والجنوبية من المدينة.

العنصري  سكانية المجاورة لجدار الفصل( التركيب الداخلي للتجعات ال2016تناولت الشعيبي )

ات ع الديانتباالفي مدينة القدس التي تحظي باهتمام محلي واقليمي وعالمي نظرا ألهميتها الدينية 

سرائيل إوحتى الوقت الحاضر اجرت  1967السماوية. ومنذ احتاللها من قبل إسرائيل منذ عام 

ألراضي تقسيم ا ا انهكة بذلك القوانين الدولية. كمالكثير من التغييرات في هذه المدينة المقدسة منت

حيث  B حيث السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومناطق Aالفلسطينية الى مناطق 

ائيلي إلسرالسيطرة المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية والسيطرة األمنية لسلطة االحتالل ا

تماعي ج االجل اإلسرائيلي اثار مدمرة على النسيحيث السيطرة الكاملة لسلطة االحتال Cومناطق 

حياء أن األ وقد ظهر من نتائج التحليل العامليواالقتصادي والتعليمي والصحي لمدينة القدس.  

اخلي % من التركيب الد86عوامل فسرت ما نسبته  4اإلحصائية لمنطقة الدراسة أشبعت على 

ير غينة يمكن أن تفسرها متغيرات أخرى % من تركيب المد14لمنطقة الدراسة بينما تبقى 

وهي  راسةموجودة في الدراسة. اتضح ان هناك أربعة عوامل فسرت التركيب الداخلي لمنطقة الد

ط م المتوستعليتعليم متدني ومهن دنيا، وعامل المهن العليا والعاملين في مهن مختلفة، وعامل ال

 العامة. نويةبلوم أي سنتان بعد شهادة الثاوالمهن الدنيا وعامل الحاصلين على تعليم بمستوى د



 ارياالد أبو م.مهى خالتطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين د.حسين الريماوي، أ.إسراء نعيم حسن، أ

 186      2021 رديسمب، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

از نات الجه( بدراسة التركيب الداخلي لمدينة نابلس الفلسطينية مستخدمة بيا2014قامت أحمد )

اك ستة ن هنالمركزي لإلحصاء الفلسطيني وذلك بتوظيف تقنية التحليل العاملي. تبين للباحثة ا

مستخرجة %. اما العوامل ال58سبة وصلت الى عوامل تفسر التركيب الداخلي لهذه المدينة وبن

يم لتعلافهي عامل حملة الدرجة الجامعية األولى والعاملين في المهن المتخصصة وعامل ذوي 

لمختلفة احرف العالي والمهن الرفيعة وعامل ذوي التعليم المتدني والمهن األولية وعامل ذوي ال

 زراعة.وعامل مشغلوا اآلالت وعامل العاملين في مهنة ال

هرية في ( بعنوان التطور الحضري والتركيب الداخلي لمدينة الظا2007في دراسة ألبو عالن )

 الةالح فلسطين بهدف التعرف على التركيب الداخلي للمدينة من خالل تحليل بيانات متغيرات

 من 2005 استخدم الباحث بيانات كانت قد جمعتها بلدية الظاهرية للعامو االقتصادية للسكان

لت تحو خالل مسح ميداني شامل كان قد شارك به الباحث. وقد توصل الباحث إلى أن الظاهرية

 والمواد بناءمن قرية إلى مدينة خالل القرن العشرين وترتب على هذا التحول تغيرا في طريقة ال

 المستعملة فيه.

 لتركيب%من مجمل التباين الكلي 58استخلص الباحث في هذه الدراسة خمسة عوامل فسرت 

 ، العاملسورةالمدينة، وأطلق الباحث على العوامل المسميات التالية: العامل األول األسر المي

لحجم، كبيرة ا ألسرالثاني األسر الميسورة المثقفة، العامل الثالث األسر الفقيرة، العامل الرابع ا

كان  لفةحل المخت. استنتج الباحث إن التطور الحضري خالل المراوالعامل الخامس أسر العمال

ً والتركيب الداخلي للمدينة ال يتطابق مع النظريات الكالسيكية للتركيب   لي للمدنلداخاعشوائيا

صغيرة وال ألنها تختلف عن تركيب هذه النظريات وخاصة المدن الغربية، وهي من المدن الجديدة

ة عينص وأنماط موكذلك أظهرت الدراسة أن السكان ال يتوزعون في أحياء المدينة وفق خصائ

المدن  ئيليوإنما يسكنون بشكل مختلط في األحياء. هذا باإلضافة الى ان حصر االحتالل اإلسرا

 توسعية.ه الالفلسطينية بما فيها الظاهرية ضمن مناطق محدده للتوسع العمراني بما يخدم أهميت

عاملي تحليل ال( بدراسة تضمنت بعض قراها مستخدما ال2004وفي محافظة نابلس قام عالونة )

السرة % من تركيبها وهذه العوامل هي عامل تركيب ا54وتبين ان العوامل المستخرجة تفسر 

ئص وعامل الخصائص العائلية وعامل الخدمات والعامل االقتصادي واالجتماعي وعامل خصا

 المسكن. 

يها ف ( دراسة تناولت تباين مستويات النمو2021على مستوى الضفة الغربية أجري حمايل )

% من 88متغيرا ووظف أيضا تقنية التحليل العاملي. استخرج عامالن فقط فسرا  76مستخدما 

و ت نمتباين محافظات النمو في محافظات الضفة الغربية. وهذان العامالن هما محافظات ذا

 مرتفع ومحافظات ذات نمو منخفض.

ة بهدف التعرف على ( بدراسة التركيب الداخلي لمدينة جرش األردني2010قام الزعبي)

متغيرا لخصائص السكان االقتصادية والديموغرافية  33الداخلي مستخدما  تركيبها

واالجتماعية وخصائص المسكن، حيث تم توظيف تقنية التحليل العاملي. استخلص الباحث 

خمسة عوامل لتفسير التركيب الداخلي للمدينة وهي عامل اقتصادي منخفض، وعامل تركيب 

لعامل التعليمي، وعامل النشاط االقتصادي، وعامل اقتصادي مرتفع، وفسرت هذه األسرة، وا
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% من مجمل تركيب المدينة، وذكر الباحث أن عامل التركيب العشائري 62.52العوامل 

والعامل الديموغرافي وعامل استعماالت األرض هي من العوامل المهمة في تفسير التركيب 

 ,Nosoohi &Hamdani, 2011)قامكل من العاملي.  التحليلللمدينة ولم تدخل في \الداخلي ا

بدراسة في تخطيط المدن: مدينة أصفهان ااالبرانية كحالة دراسية وذلك باستخدام  (56-69

التحليل العاملي. ومن خالل استخدام هذه التقنية تبين لهما حالة كل إقليم من أقاليم المدينة 

العاملين الذين تم استخراجهما وهما عامل الرفاهية الحياتية من خالل مقدار تشبعاتها على 

 .العامة وعامل النمو

 & Zebradast)في دراسة عن التمدد العمراني لمحافظة مدينة قزوين في إيرانأجري

Ghanooni, 2019, 65-84) ونبين لهما ان هناك أربعة عوامل مسؤولة عن التمدد العمراني

 وسهولة الوصول لمركز المدينة.وهي الكثافة واستخدام األرض،والترتيب 

أربعة عوامل تؤثر في هذه الظاهرة  (Torrens, 2006)فيما يخص الزحف العمراني فقد وجد 

 ,Angel)وهي ملكية السكن، وملكية االعمال والمسؤولين والمخططين في المدن. كما ان 

عضها البعض. كما يفيد ان الزحف العمراني هو مظهر لتفكيك وتفتيت احياء المدينة عن ب (2007

يلعب السكان دورا في هذه التجزئة حيث يريدون تحقيق خصوصية أكثر ومساحات سكن أكبر 

 & Patacchini)ذلك اتضح لـ  إلىوكذلك التقليل من تواصلهم االجتماعي واالقتصادي. إضافة 

Zeno (2009)وهي سهولة الوصول  ان هناك خمس عوامل مسؤولة عن الزحف العمراني

لنقل وزيادة دخل أصحاب المساكن وزيادة في معدالت العاملين وزيادة في نسبة االقليات لوسائل ا

االثنية وزيادة في معدالت الجريمة. في دراسة عن الزحف العمراني في الصين اتضح لـ 

(Zhang, et al. 2018)  وجود عاملين يؤثران في هذا الزحف وهما الكثافة السكانية وكثافة

 اصالت. كما ان النمو االقتصادي له عالقة قوية مع الزحف العمراني.تقاطعات طرق المو

 التطور التاريخي لمدينة جنين

 سبب التسمية 

نيم جسمى تغور جذور مدينة جنين في أعماق التاريخ فهي عربية في اعماقها حيث أطلق عليها م

بلية والبا األشوريةإلحاطة الجنائن بها. ذكر مسمى جنين في المصادر  الجنائن نظرا ويعني عين

ير المدينة تم تدم)م 630 –ق.م.  70باسم عين جانيم، اال انه اثناء احتالل الرومان لفلسطين )

ان كم الرومححول أثنـاء الحكـم الروماني وأقيم مكانها قرية جديدة عرفت باسم جنياي. أما عندما ت

عد ان نيا.  بمى ج  اخذت المدينة مس الىالبيزنطيين أقيم فيها كنيسة أطلق عليها مسمى جنيا. بعد ذلك

 سمى باسمنة مأصبحت بالد الشام جزءا من الدولة االموية في القرن السابع الميالدي اخذت المدي

 (. 1991، الدباغ، 2009جينيين ثم اشتق مسمى جنين )عبد هللا، 

تقع جنين بجوار الطرف الجنوبي لمرج ابن عامر الذي يعتبر من أخصب أراضي فلسطين 

لزراعية، كما تكثر الينابيع في بطون أوديته مما وفر بيئة مالئمة الستقرار االنسان في تلك ا
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سهولة مرح بن عامر يسر أيضا سهولة تواصل البشر مع مناطق  أن إلىالمنطقة. هذا باإلضافة 

الجوار مثل مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط ومع مدينة نابلس وكذلك مع منطقة غور 

 األردن وبالد الشام والجزيرة العربية وبالد الرافدين. إلىدن التي تؤدي األر

 الموقع الجغرافي 

د عن عتقع محافظة جنين في الجزء الشمالي من فلسطين وفي أقصى شمال الضفة الغربية. وتق

لناصرة ادينة سهل مرج ابن عامر،وتبعد عن مالتقاء نهاية المرتفعات الشمالية لمدينة نابلس مع 

 إلىيلو مترا ك 50كيلو مترا، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا والتي تبعد  25جنوبا بحوالي 

 (.2011كيلو مترا)خطيب، 40الغرب، كما انها تقع إلى الشمال من مدينة نابلس بحوالي 

 المناخ

ماطر،  حرارةلمتوسط الذي يمتاز بشتاء معتدل الالمنطقة تتبع مناخ البحر ا نإمن حيث المناخ ف

عن  وصيف حار جاف وتتعرض المنطقة للمنخفضات الجوية خالل فصل الشتاء التي تصل إليها

 ل الشتاءي فصفطريق البحر المتوسط لتجلب معها الرياح الرطبة والمعتدلة نسبياً، وتقع المنطقة 

ً تحت تأثير امتداد الضغط الجوي السيبيري  ئية ل هواالمرتفع، لذلك تتعرض المنطقة لكتأيضا

تعرض ما تكباردة. وفي فصل الشتاء أيضا تتعرض المدينة للرياح الغربية التي تجلب االمطار. 

هب رياح تنين في فصل الربيع للرياح الشرقية الجافة القادمة من بادية بالد الشام وفي بعض الس

 حراءصحراء االفريقية عبر لقادمة من الصالخماسين الجافة والمحملة بالرمال الدقيقة وا

 (.2009وعبيدي، 1990)حنيطي، سيناء

 المساحة والحدود 

 81ضاء م وضم هذا الق1882في فترة الحكم العثماني تم استحداث قضاء في محافظة جنين عام 

ح ان اتض 1948،وبعد ان انتهت حرب عام 1917قرية عام  120قرية، وارتفع هذا العدد إلى 

نين كيلو مترا مربعا. وفي مطلع القرن العشرين ربطت ج 243احتلت من أراضيها  إسرائيل

لعالمية الحرب وبيسـان، ونابلس، وعندما اندلعت ا بالسكة الحديدية التي وصلتها بمدن العفولـة،

 عام األولى احتل الجيش البريطاني جنين، واستمر في حكمها حتى قيام الدولة الصهيونية

 (.2009)عبد هللا،1948

 تأثير الالجئين على المدينة

 فآالمدينة جنين عشرات  إلىبين العرب والعصابات الصهيونية طرد  1948خالل حرب عام 

ل عدد سكانه وص 2021وأقاموا فيها مخيما اخذ اسم المدينة وفي عام 1948الالجئين الفلسطينيين 

ا من ان هناك قسم إال. (2021)الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي الفلسطيني،  11213 إلى

؛ 2009،الالجئين تمكنوا من اإلقامة في المدينة وبعض التجمعات الريفية المجاورة )عبيدي

نطقة ملالجئين القادمين من  خارج المدينة وسكنها 1953تأسس مخيم جنين عام (.2008مرعي 

حياء طا بأزحف المدينة نحو األطراف أدى الى ان أصبح المخيم محا أن إال حيفا وجوارها.

 المدينة من كافة جوانبه.

 االستيطان 
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)مستوطنات  بدأت عمليات استيطانية مختلفة 1967االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية عام  منذ

مصادرة مساحات كبيرة من  إلى أدىومعسكرات وبؤر استيطانية( حول مدينة جنين مما 

اء بن أنقي. كما تشويه امتداد المدينة االفتوجيه و إلى أيضاهذا  أدىوقد (. 3شكل رقم )اراضيها، 

ل مزيد من التغو إلىجنين أدى  أراضياسرائيل على  قامتهأجدار الفصل العنصري التي 

 االسرائيلي وتشويه المشهد الطبيعي والبشري لها. 

 ( االستيطان اإلسرائيلي في محافظة جنين3شكل رقم )

 
 

 :2021عشر وحتى الوقت عام  تطور سكان المدينة منذ نهاية القرن السادس

( ان عددهم بلغ عددهم 1يتكون مجتمع الدراسة من جميع سكان مدينة جنين، ويوضح الجدول )

ومن (. 2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نسمة ) 53721حوالي    2021في عام 

جدا ويعود زاد عدد السكان في المدينة زيادة بسيطة  1940و 1922المالحظ انه بين الفترة 

هجرة الكثير من سكانها نحو مدن الساحل الفلسطيني نظرا لتوفر فرص  إلىالسبب في ذلك 

ان العاملين  إلىيالحظ ان سكان المدينة زاد زيادة كبيرة وهذا يعود  1952العمل. ولكن في عام 

ر من وكذلك لجوء الكثي 1948من سكان المدينة في السهل الساحلي عادوا اليها بعد نكبة عام 

وحتى  1952الالجئين الفلسطينيين الذين طردهم الصهاينة من وطنهم فلسطين. وفي الفترة بين 

فردا وهذا عدد قليل ويعود ذلك الى سكان  2000زاد عدد سكان المدينة حوالي  1961عام 
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أصبحوا يبحثون عن فرص للعمل في األردن ودول  1948المدينة وخاصة بعد نكبة فلسطين 

زاد عدد سكان  1980وحتى عام  1961بي ودول العالم المختلفة. وفي الفترة من عام الخليج العر

المدينة زيادة بسيطة وذلك لفقدان المدينة للكثير من سكانها بعد ان احتلت إسرائيل الضفة الغربية 

حيث اضطر بعض السكان لالنتقال الى األردن التي كانت تشكل الجزء  1967إثر حرب عام 

 1980لمملكة األردنية الهاشمية مع جزئها الغربي وهو الضفة الغربية. بعد عام الشرقي من ا

أي بعد توقيع  1997أصبحت المدينة تزداد زيادة ملحوظة اال ان الزيادة الكبيرة حصلت في عام 

حيث عاد الكثير من فلسطينيي  1993اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 

ى مدينة جنين. هذا وقد استمر سكان المدينة بالزيادة حتى الوقت الحاضر متأثرا بالزواج الشتات ال

المبكر ورغبة االسر الفلسطينية إنجاب عدة أبناء اخذين في االعتبار دور العامل السكاني في 

 الصراع مع إسرائيل.

 

 2021تطور سكان مدينة جنين منذ نهاية القرن السادس عشر وحتى عام  1جدول    

 المرجع تعداد السكان العام

حوالي  1596

 نسمة200

Hutteroth, Wolf-Dieter & Abdulfattah, Kamal. 1977. Historical 

Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the 16th 

Century. Erlangen, Germany.  

1922 2640 Barron, J. B. 1922. Report and General Abstracts of the census of 

1922. Jerusalem, Greek Covent Press. 

1932 2700 Mills, E. 1932. Census of Palestine, 1931: Population of Villages, 

Towns and Administrative Areas. Jerusalem, Greek Covent and 

Goldberg Presses.  

  2021فلسطين في الذاكرة،  3000 1940

 2021فلسطين في الذاكرة،  12660 1945

 2021فلسطين في الذاكرة،  14400 1961

 2021فلسطين في الذاكرة،  13365 1982

 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  26650 1997

 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  39004 2007

 2021ي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 49475 2017

 2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  53721 2021
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ياء لدراسة خصائص مجتمع الدراسة تم الحصول على عدد الذكور واإلناث وأعمار لسكان أح

لهرم ا( 4( وتظهر في شكل )2017مدينة جنين من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام )

ظم ن معالسكاني أن مجتمع المدينة هو مجتمع فتي أي السكاني لمدينة جنين.يتضح من الهرم ا

رة من كبي السكان ينتمون إلى الفئات العمرية الصغيرة وهذا يضع على كاهل المدينة مسؤوليات

ت خدماوحيث استيعاب الزيادة السكانية وتوسعها لتلبي احتياجات الشباب من مساكن ومدارس 

ا أن ، كمة طبيعية لمجتمع محافظ يميل لإلنجابترفيهية. ان مجتمع المدينة الفتي هو استجاب

م و أحد أههاني الشعور العميق لدى الفلسطينيين أن عليهم أن يكثروا من اإلنجاب ألن العامل السك

 (.2014محاور الصراع مع إسرائيل والحفاظ على التوازن الديموغرافي )المغازي، 

 

 ( الهرم السكاني لمدينة جنين4شكل رقم )

 
 حليل العاملي لمتغيرات المهنة والتعليمنتائج الت

قام الباحثون بإيجاد فيما إذا كان معامل االرتباط بين المتغيرات الداخلة في الدراسة يؤهلها  

-Kaiser) لالستخدام في التحليل العاملي وتتمتع بداللة إحصائية وذلك من خالل توظيف معادلة

Meyer-Olkinوهي دالة احصائيا حيث ان قيمة  0.85ي (. اتضح ان قيمة هذه المعادلة تساو

. وبعد ادخال متغيرات 0.05وهي اقل من  0.00الفا التي تعبر عن مستوى المعنوية تساوي 

الدراسة في التحليل العاملي تبين ان هناك عاملين يتمتعان بجذور كامنة او عالمات تمييز 

(Eigen Values) الداخلي لمدينة جنين. تبلغ % من التركيب 89أكبر من الواحد الصحيح وتفسر
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% من التركيب الداخلي لمدينة جنين، اما العامل 80ويفسر  15قيمة الجذر الكامن للعامل االول 

(تشبعات 2% من هذا التركيب. يوضح الجدول رقم )9ويفسر  1.9الثاني فيبلغ جذره الكامن 

نتين استخدم تشبع االحياء المتغيرات على هذين العاملين. من اجل تحليل التركيب الداخلي للمدي

 على العاملين اللذان تم استخراجهما في انتاج خارطة لكل.(factor scores)اإلحصائية

 ( تشبع المتغيرات على العاملين المستخرجين2جدول رقم )

 تشبعات العامل األول المتغير

 15قيمة الجذر الكامن 

 تشبعات العامل الثاني

 1.9قيمة الجذر الكامن 

  0.96 امي

  0.97 ملم

  0.96 ابتدائي

  0.97 اعدادي

  0.92 ثانوي

 0.53 0.81 دبلوم متوسط

 0.60 0.78 بكالوريوس

 0.57  دبلوم عالي

 0.84  ماجستير

 0.84  دكتوراه

 0.51 0.81 مدراء

 0.64 0.75 اختصاصيون

 0.52 0.83 فنيون ومساعدي اختصاصيين

  0.85 كتبة

  0.91 تعاملون في البيع والخدما

  0.97 عاملون في الحرف والمهن ذات الصلة

  0.96 وااآلالت والمعدات مشغلوا ومجمع

  0.94 مهن أولية

 العامل األول: تعليم متدني ومهن دنيا:
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 دني ومهنم متذلك أطلق عليه عامل تعليلمتدنية للتعليم والمهنة و تشبع العامل األول بمتغيرات

وعية نا في احياء يتميز سكانها بتعليمهم المتدني والمتوسط وأممتدنية. يقطن مدينة جنين في 

تدنية ممهن المهن فقد شملت كافة فئات المهن وتفسير ذلك ان أصحاب التعليم المتدني يعملون ب

عدم بوأصحاب الدبلوم المتوسط والبكالوريوس يعملون كمدراء واختصاصيين وفنيين. ونظرا 

 تواهموالدبلوم فانهم يلجأون للعمل في مهن اقل من مستوفر فرص عمل لحملة البكالوريوس 

ليس العلمي. ويعمل سكان هذه االحياء كمدراء واختصاصيين ربما بحكم تدرجهم الوظيفي و

 ه نحووفي االتجا في وسط المدينة بفضل درجاتهم العلمية. يتوزع سكان االحياء اإلحصائية

ب تفسير سكنهم في هذا المناطق بسبالشرق وحول مخيم جنين من الغرب والجنوب، ويمكن 

ً بحكم تدني أسعار األ وجود الورش الصناعية والحرفية في تلك المناطق ي ف راضيوربما أيضا

ن ياء مظهير والسكة وتعد هذه األح تلك المناطق. ويقيم السكان أيضا في خلة الصوحه وأبو

تي تشبعت ( االحياء ال5قم ). يوضح الشكل ر1962األحياء القديمة في المدينة التي بنيت عام 

 على العامل األول. 
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 ( تشبعات احياء المدينة على العامل االول5شكل رقم )

 

 العامل الثاني: تعليم عالي ومهن عليا

اقتصر على أصحاب التعليم العالي ابتداء من التعليم المتوسط وحتىالدكتوراه وتطابق مع المهن 

نيين أيضا.تتطابق مهن الفنيين في كثير من األحيان مع العليا كالمدراء واالختصاصيين ومع الف

 الحاصلين على الدبلوم المتوسط. يقطن سكان غزة الذين يتمتعون بتعليم عالي ومهن عليا في

االحياء الجديدة لمدينة جنين التي تشبعت على العامل الثاني.  تتصف هذه االحياء بانها األكثر 

 احياء مراح سعد والجابريات يضا نسبة الرطوبة وتعتبرارتفاعاً عن سطح البحر وتقل فيها أ

والبساتين الشمالية والزهراء من األحياء الجديدة التي تجذب السكان ميسوري الحال والمتعلمين 

اال انه يمكن القول ان المتعلمين وذوي  .الذين لديهم مهن مرتفعة وترتفع فيها أسعار األراضي

 رب مركز القديمة.المهن المرتفعة يميلون لإلقامة ق
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ً من خالل ما أشارت دراسة عبد الغفور ) ( أن المهاجرين الجدد في المدينة تمكنوا 2003وأيضا

من إقامة أحياء جديدة خاصة به في الضواحي بعضها منظم مثل حي صباح الخير وأخرى غير 

اء على هذا مثل واد برقينوهم يتمتعون بوضع اقتصادي جيد وهذا ما يفسر تشبع هذه األحي منظمة

 يمكن التعرف على األحياء التي تشبعت على العامل الثاني. (6العامل. ومن خالل شكل )

 

 ( تشبعات احياء مدينة جنين على العامل الثاني6شكل رقم )
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يالحظ ان هناك احياء في مدينة جنين لم تتشبع إيجابيا على أي من العاملين السابقين وهذه االحياء 

القديمة، وسط البلد، النباتات، التكافل، الصناعية اإلسكان الشرقي، السويطات، البرج، هي: البلدة 

. ومن خالل مقابلة مع المهندسة شيرين 3، وتوسعة جنين 1السعادة، وعرة عرانة، توسعة جنين 

أبو وعر رئيس القسم الهندسي في مدينة جنين أفادت بان هذه االحياء قليلة المباني وبالتالي فهي 

لم تقع البلدة القديمة على أي من العاملين ذلك بسبب أنه يسكن فيها كبار السن وهناك ليلة السكان. ق

الكثير من المساكن القديمة المهجورة في المدينةواتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد الغفور 

نه ( التي أظهرت نتائجها أن مركز المدينة )البلدة القديمة( مازال محافظا على سكا2003)

األصليين وكثير منهم من كبار السن.والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية لم تشبع على أي 

العاملين فهي مخصصة للورش الصناعية والورش الحرفية وبالتالي فهي قليلة السكان.والجدير 

بالذكر أن موظفي الجامعة العربية األمريكية الذين سكنوا بجوار الحرم الجامعي الواقع خارج 
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كم عنها لذلك لم يكن لهم تأثير على تركيب مدينة جنين محدود 15دود مدينة جنين ويبعد حوالي ح

 كم عن منطقة وسط البلد. 15وهي تبعد حوالي 

لداخلي اكيب ويمكن القوإلن التركيب الداخلي للمدينة ال يتطابق مع النظريات الكالسيكية للتر

 لنظريات،ذه المدن الغربية التي تحللها وتصفها هللمدن ألنها تختلف عن تركيب هذه النظريات وا

ً نتيجوكذلك كونها مدينة عربية والبيئة العاملية لها تختلف عن المدن الغربية وهذه ال تفق تة أيضا

صوصية خ( التي أظهرت نتائجها أن سكان مدينة جنين لهم 2003مع نتيجة دراسة عبد الغفور )

 .عن سكان المدن الصناعية المتوسطة والكبرىحيث أنهم يمتلكون خصائص وصفات مختلفة 

 النتائج:

 ين األولعاملاظهرت نتائج التحليل العاملي ان اثنين وعشرين حيا احصائيا تشبعت إيجابا على ال

دة سعية جديء تووالثاني. اما االحياء التي لم تشبع على أي من العاملين فإنها في غالبيتها احيا

 رياف.مة من األلقاداعاب الزيادة السكانية للمدينة او استيعاب الهجرة وقليلة السكان وبإمكانها استي

انه من  اال شكلت دراسة مدينة جنين إضافة للدراسات التي أجريت على الكثير من المدن العربية

منها ية والصعوبة بمكان وضع نظرية لتركيب المدينة العربية الداخلي خاصة وان المدن العرب

. إضافة راهنييرات متعددة اجتماعية وثقافية واقتصادية في زمن العولمة المدينة جنين تمر بتغ

ة صادرالى ذلك فان دراسة هذه المدينة تشكل اضاءة في منطقة تتعرض لالحتالل والحصار وم

ركز موحتى الوقت الحاضر. يمكن القول ان مدينة جنين انطلقت من  1967األراضي منذ عام 

بدأت  شرينحيط بهما احياء سكنية ومنذ بداية القرن الحادي والعيحتوي على المسجد والسوق وت

إلسالمي اينة المدينة بالتوسع االفقي نحو األطراف. وربما أصبحت المدينة أقرب الى نموذج المد

 Hayaty & Monikhi (2015 ،933-954 .)الذي جاء به 

 التوصيات: 

للحد من الزحف العمراني  تفعيل قوانين استخدامات األراضييوصي الباحثون بضرورة 

نية سكاالمتواصل على األراضي الزراعية. كما يتطلب االمر التوسع في إقامة المشروعات اإل

ولين في لمسؤاقليلة التكلفة التي تخدم أصحاب الدخل المحدود في المدينة. إضافة الى ذلك فعلى 

منطقة لتحويلها ولها دينة وعدم اهماالدوائر الفلسطينية المختلفة التركيز على البلدة القديمة في الم

لتي ية ا. كما يوصي الباحثون بضرورة اجراء المزيد من الدراسات عن المدن الفلسطينسياحية

تشهد تغييرات متسارعة وتتعرض للحصار ومصادرة األراضي من قبل إسرائيل خاصة وان 

 . ثة بشكل دوريالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يوفر بيانات متنوعة وموثوقة ومحد
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 (جامعة بيرزيت، فلسطين..)رسالة ماجستير غير منشورة.دراسة في جغرافية المدن



 ارياالد أبو م.مهى خالتطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين د.حسين الريماوي، أ.إسراء نعيم حسن، أ

 198      2021 رديسمب، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 ة  والبير(.الخصائص السكانية وتأثيرها على المشهد في محافظة رام هللا2012نبال.) إسماعيل،.3

، يرزيتبمعة دراسة مقارنة: مدينة، قرية، مخيم. )رسالة ماجستير غير منشورة(.كلية اآلداب، جا

 فلسطين.

.تعداد الســكان: النتائج النهائية حســب التجمــع 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، .4

 .https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1790.pdf .فلسطين - .رام هللا1997 –

 15-6-2021.  

(.  عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام 2021المركز لإلحصاء الفلسطيني ) الجهاز.5

. رام هللا، فلسطين. 2026-1997حسب المحافظة: 

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_i

d=695.  16-6-2021. 

أيلول(. عدد السكان المقدر في فلسطين  14، 2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. ).6

 .2020-1997منتصف العام حسب المحافظة: 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents . 1-7-2021. 7. الجهاز

(. عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة جنين 2021المركزي لإلحصاء الفلسطيني )

 . رام هللا، فلسطين.2021-2017حسب التجمع 

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_i

d=695. 12-7-2021. 

ة.مجلة (. التباين في مستويات النمو في محافظات الضفة الغربي2021حمايل، محمد فضل. ).8

 االجتماعية، البحث مقبول للنشر في عدد قادم من المجلة. العلوم 

 دنا فلسطين. دار الهدى، دورا القرع، فلسطين. (. بال1991الدباغ، مصطفى. ).9

ن. مجلة (. تحليل البيئة االقتصادية واالجتماعية لمدينة عما2020دغرة وآخرون، أريج.).10

  .28-1(، 6)34النجاح لألبحاث للعلوم اإلنسانية.  جامعة 

ر غير (.   التركيب الداخلي لمدينة جرش.)رسالة ماجستي2010الزعبي، إياد إبراهيم. ).11

 منشوره(. الجامعة األردنية.

ة ماجستير (. مدينة الخليل دراسة في جغرافية المدن.)رسال2003السعايدة،محمد إبراهيم. ).12

 غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية:نابلس، فلسطين.

 رة لجدار(.التركيب الداخلي للتجمعات السكانية المجاو2016الشعيبي،امتثال عبد هللا. ).13

 ن. العنصري في مدينة القدس. )رسالة ماجستيرغيرمنشورة(، جامعة بيرزيت، فلسطي الفصل

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1790.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695


 ارياالد أبو م.مهى خالتطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين د.حسين الريماوي، أ.إسراء نعيم حسن، أ

 199      2021 رديسمب، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ة (.خصائص وأنماط توزيع المهاجرين إلى مدين2003عبد الغفور، نظمي جميل أحمد. ).14

 جنين.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

 في  جغرافية لخصائص التجمعات السكانية (.دراسة تحليلية2009عبيدي، احتساب فهمي.).15

 محافظة جنين. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة بيرزيت، فلسطين. 

لتركيب (.أنماط استخدام األرض واتجاهات النمو العمراني وا2004عالونة، رياض فرحان.).16

ير الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس دراسة في جغرافية الريف. )رسالة ماجستير غ

 منشورة(.جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

(. جنين: إحصاءات وحقائق. 2021فلسطين في الذاكرة. ).17

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Jinin_524/ar/index.htm

l. 6-8-2021.  

ستير (.إيكولوجية مدينة جنين دراسة جغرافية.)رسالة ماج2008مرعي، اياد مرعي عوض.).18

 غير منشورة(. النجاح الوطنية، فلسطين.

سرائيلي: اإل –(. العامل الديموغرافي ودوره في الصراع الفلسطيني 2014المغازي، احمد. ).19

 . 2014 دراسة إحصائية استشرافية. رؤى استراتيجية. عدد يوليو،

ارنة مع نماذج ،ابريل(. التركيب الداخلي لمدينة الكويت بالمق1994المنيس، وليد عبد هللا. ).20

 19تراكيب المدن دراسة في جغرافية الحضر. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية.

(73،)19-57. 

 20/10/2021وكالة غوث الالجئين األونروا.)د ت(. مخيم جنين لالجئين. استرجع بتاريخ .21

-الضفةhttps://www.unrwa.org/ar/where-we-workعلى الموقع اإللكتروني  ومتاح

 .2021-10-20 .لالجئين-جنين-الغربية/مخيم

في  رض في مدينة طوباس: دراسة(. أنماط استخدام األ2001الناصر نادر. ) يوسف، عبد.22

 التركيب الداخلي.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

 –ة لغربياالضفة  –المهندسة شيرين ابو وعر رئيس القسم الهندسي في بلدية جنين.مقابلة مع 23

 فلسطين. 

.24 Adam, Brigitte & Fritzsche. 2012). The European City- A Model for 

Future Development and its Elements. DIE ERDE. 143, No. (1-2), 105-

107. 

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Jinin_524/ar/index.html
https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Jinin_524/ar/index.html
https://www.unrwa.org/ar/where-we-workالضفة-الغربية/مخيم-جنين-للاجئين
https://www.unrwa.org/ar/where-we-workالضفة-الغربية/مخيم-جنين-للاجئين


 ارياالد أبو م.مهى خالتطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين د.حسين الريماوي، أ.إسراء نعيم حسن، أ

 200      2021 رديسمب، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

.25 Angel, S., Parent, J., & Civco, D. (2007, May). Urban sprawl metrics: 

an analysis of global urban expansion using GIS. In Proceedings of 

ASPRS 2007 Annual Conference, Tampa, Florida May (Vol. 7, No. 11). 

.26 Crowley, William. 1998. Modeling the Latin American City. 

Geographical review.  88 (1), 127-130.  

.27 DeeAnn, Newell. 2021. Urban Models http.newellta.weebly/urban-

mpdels.html. 25-7-2021.  

.28 Donaldson, Ronnie. 2001. A Model for South Sahara Urban 

development in the 21st Century. 20th South African Transport 

Conference. South Africa, 16-20 July, 2001.  

.2 Hayaty, Hamed & Monikhi, Fatemh. 2015. Investigating the 

Characteristics and Principles of Islamic City based on Islamic Literature. 

International Journal of humanities and Cultural studies. Special issue, 

December, 2015.  933-054. http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index. 

27-7-2021.  

.30 Mc Gee, T. G. 1967. The Southeast Asian City: A Social geography of 

Primate Cities of Southeast Asia. White Lotus, Thailand.  

.31 Nosoohi, Iman & Hamdani, Ali. 2011. Urban Planning with the Aid if 

Factor Analysis Approach: The Case of Isfahan Municipality. Theoretical 

.and Empirical Researches in Urban Management. 6(1), 56-69.  

.32 Patacchini, E., Zenou, Y., Henderson, J. V., & Epple, D. (2009). Urban 

sprawl in Europe. Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 125-149 

.33 Torrens, P. M. (2006). Simulating sprawl. Annals of the Association of 

American Geographers, 96(2), 248-275. 

.34 Zebardast, Esfandiyar, & Ghanooni, Hossein. 2019.  An Analysis of 

Urban Sprawl Using Factor Analysis Technique (Case: Qazvin City 

Districts). Urban Economics and Management. 7 (26), 59-78.  

http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index


 ارياالد أبو م.مهى خالتطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة جنين د.حسين الريماوي، أ.إسراء نعيم حسن، أ

 201      2021 رديسمب، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

.35 Zhang, C., Miao, C., Zhang, W., & Chen, X. (2018). Spatiotemporal 

patterns of urban sprawl and its relationship with economic development 

in China during 1990– 2010. Habitat International, 79, 1-

10https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.07.003.    5-5-2021.  

https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.07.003


 بخ .ميلود بخأ     بناء مقياس اإلتجاهات التعصبية للمغاربة تجاه المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء

 202      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

  

بناء مقياس االتجاهات التعصبية للمغاربة تجاه المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب 

 الصحراء. 

 -المحمدية–كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -طالب دكتوراه في علم االجتماع  –ميلود بخ بخ أ.

 -الثقافة مركز دراسات الدكتوراه: المجال، المجتمع و –جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

المغرب -لم االجتماع، علم النفس والمعرفةتكوين الدكتوراه: ع  

 تأطير وإشراف: األستاذة حكيمة لعال.

 

جاه استهدفت الورقة البحثية تصميم أداة لقياس االتجاهات التعصبية للمغاربة ت ملخص:

حث منهج لبااعتمد ا المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، والمتواجدين بالمغرب.

خصا ش 30استمارة استطالعية، تم توزيعها على عينة شملت  ضمونتفريغ ممحتوى، وتحليل ال

عد بمن مختلف شرائح المجتمع المغربي القاطنين بمدن الرباط وسال وتمارة والصخيرات. 

ء بنا صياغة العبارات في صورة يمكن استخدامها في المقياس، وتحديد أوزانها، تمت عملية

 االتجاهات التعصبية على أساس نموذج "ليكرت" الخماسي. مقياس

عينة على  -ة عبار 60 - التأكد من الصدق والثبات، تم من خالل، تمرير الصيغة األولية للمقياس 

حقيبة ستعمل الباحث الفردا يقطنون مدن الرباط وسال وتمارة والصخيرات.  ا 30مكونة من 

ة التالية : معالجة البيانات، واستخدم األدوات اإلحصائيل SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ات االتجاه الصيغة النهائية لمقياستضمنت قد معادلة ألفا كرونباخ. و –معامل ارتباط بيرسون 

 .عبارة، موزعة على مجاالت االتجاه المعرفية والوجدانية والسلوكية 39التعصبية 

 أفارقة جنوب الصحراء. ، الهجرة ، التعصب، االتجاه ،: مقياسفتاحية الكلمات الم

Developing a scale to measure the fanatical attitudes  

towards immigrants from sub-Saharan Africa  in Morocco 

Abstract :The objective of this research, was to develop a scale to 

measure Morrocans’ fanatical attitudes,  towards migrants from sub-

Saharan Africa. Researcher’s approach to content analysis, and survey 

form, that was distributed to a sample of 30 people from different cross-

sections of Moroccan society, living in the cities of Rabat, Salé, Temara 

and Skhirat. the format of the scale corresponded to the  Likert five 

model .The validity and reliability of the scale, have been confirmed by 

passing the scale on a sample of 30 people living in the same cities. The 

researcher used the Statistical Package for the social sciences (SPSS), and 

the following statistical tools : Pearson correlation factor ; Alpha-

Kronbach equation. The final formula included 39 items, spread across 
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the components of the fanatical attitudes, cognitive (13 items) , emotional 

(13 items) and behavioral (13 items). 

Keywords : Migration , Sub-Saharan, Fanatical attitudes, Scale. 

 مقدمة:

يسعى المغرب باعتباره رائدا في مجال الهجرة، وبلدا اللتقاء وتعايش الثقافات والحضارات، 

 الوقت في المغرب يعد لتوفير أرضية تسهل اندماج المهاجرين بين مكونات المجتمع المغربي. فلم

ار لهم. واستقر استقبال بلد أيضا   أضحى بل فحسب، عبورهم أو المهاجرين إلنطاق بلدا   الراهن

 استقطاب في اإلفريقية القارة داخل المتميز الجغرافي وموقعها المملكة نمو مستوى وقد ساهم

فاصلة كالكوت  جغرافية نطاقات الهجرة، فالمغرب شأنه شأن البلدان التي تعتبر بمثابة موجات

ي المجلس االقتصاداستقبال) بلد يتحول إلى جعلته مستمرة، ديفوار وتركيا، يشهد تغيرات

المهاجرين، ومن خالل  حقوق يكفل والمملكة لها دستور (.9ص ،2018واالجتماعي والبيئي، 

الوضعية  تسوية الوطنية للهجرة واللجوء، تمت اإلستراتيجيةنهجها سياسة جديدة، والمتمثلة في 

  2016 نهاية وفي  2014 سنة في إطالقهما تم ألف مهاجر من خالل عمليتين 50اإلدارية ل 

IRES)  ،2018دجنبر  31في  ،المجلس األعلى لالجئين بالمغربأحصى . كما )22، ص

 السريين، أو النظاميين غير المهاجرين عدد ويُقَدَّرُ الالجئين وطالبي اللجوء.  من 6779، 2017

 فوق قانوني غير بشكل مقيم مهاجر  20.000 بحوالي الرسمية، باإلحصائيات المشمولين غير

إن الحصول على بطاقة اإلقامة، كخطوة أولى، جريئة وشجاعة وذات بعد الوطني.  إال  التراب

داخل النسيج االقتصادي واالجتماعي،  إدماج المهاجرينإنساني، تبقى بدون جدوى في غياب 

المغاربة لتقبل وجود هذا اآلخر والتعايش معه، في جو يسوده التسامح   هو أمر مشروط باستعدادو

 مته وكرامته. احترام حقوق اإلنسان وحرو

راهية يشهد تصاعد موجات العنف والك فالعالم، إن التعصب وكراهية األجانب ظاهرة عالمية

قد فلم، والتعصب ضد الجماعات المغايرة، وكذلك تجاه المهاجرين عبر مختلف دول أنحاء العا

ار التمييز تمرعن قلقه إزاء اس 2018عبر تقرير لوكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية لعام 

بعد  لعرباوالعنف والعنصرية تجاه المهاجرين والالجئين في دول االتحاد األوروبي. وقد عاش 

كيين ألمريشتنبر والمسلمون أياما صعبة، وسادت نظرة الخوف والريبة الشديدة بين ا 11هجمات 

عن  2017لكل ما هو آت من منطقة الشرق األوسط. كما عبرت احتجاجات شارلوتشفيل 

ي . وفارات عنصرية ومعادية للسامية، وحمل بنادق نصف آلية ورموز نازية ونازية جديدةشع

ن عجوم ، وأسفر الهداخل مسجديننيوزيلندا، ومن مسجد النور أطلق مسلح النار بشكل عشوائي 

 شخصا. 49مقتل 

كما رصد المرصد األورومتوسطي ارتفاعا ملحوظا في انتهاكات حقوق اإلنسان التي طالت 

 مسلمين والمهاجرين والالجئين في أوروبا، التي شهدت ازديادا ملحوظا في جرائم الكراهيةال

. ووفقا لتقرير وزارة الداخلية، في (5ص ،2019)المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 

بنسبة قدّرت زيادة بجريمة كراهية،  94098، سجلت شرطة إنجلترا وويلز 2017/2018العامين 

قام يمينيون متطرفون باالعتداء بالضرب على  ،2019أبريل  22بول، بتاريخ . وفي ليفر%17
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خالل شهر رمضان،  2019مايو  9امرأة مسلمة الرتدائها الحجاب في شوارع المدينة. وفي 

)المرصد األورومتوسطي لحقوق أطلق رجل مسلح النار على مسجد "سيفين كينغر" في إلفورد 

خطاب المناهض للمسلمين مع لل ا متنامياعاانيا ارتفاسب شهدت. و(6، ص2019اإلنسان، 

االنتخابات العامة، واستخدمت شعارات مثل "استعادة غرناطة"، واختار العضو السابق في 

حزب الشعب والسياسي اليميني "سانتياغو أباسكال"إطالق حملته بواسطة شريط فيديو يبدو أنه 

أعمال عنف  وأيضا ا من المسلمين".محاط بفرسان مدرعين على خيول،  "ويسترد إسباني

آخرين، في  300مقتل سبعة أشخاص وتوقيف نحو  ، خلفتفي جنوب إفريقيا ،مناهضة لألجانب

قُتل سبعة أشخاص خالل أعمال نهب   2015األول من نوعه: ففي سنة  م يكن هوحادث ل

شغب على خلفت أعمال  2008استهدفت متاجر يملكها أجانب في جوهانسبرغ و دوربان، وفي 

في  2018قتيال. كما قتل عشرات من سائقي الشاحنات منذ مارس  62خلفية كراهية األجانب 

 .(2019-09-05،  24)فرانس هجمات استهدفت أجانب 

لمتحدة مم اوالمغرب ليس بمنأى عن هذا األمر، فقد حثت "تينداي أشيومي"، المقررة الخاصة لأل

ذلك من بط بلتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يرتالمعنية باألشكال المعاصرة للعنصرية وا

ق تحقيوتعصب، المغرب على تنفيذ خطة شاملة للوفاء بالتزاماته بشأن القضاء على التمييز 

مارسات تدل في تقريرها م "،أشيومي، "(. أوردت2019المساواة العرقية )أخبار األمم المتحدة، 

تقر من اسيعيش مهاجرون مومييز في أماكن العمل. على ما يتعرض له المهاجرون األفارقة من ت

 ريةلعنصاالممارسات االستفزازات وبهم الحال داخل المملكة على واقع المعاناة، حيث مازالت 

ول تق. ضد المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من قِبل بعض المغاربة،

 ،ني هنانعا بالمغرب منذ أربع سنوات: نحن فاطيماتا، وهي سيدة غينية في عقدها الثالث استقرت

قول نني أن أيمك العنصرية تبدأ من لون البشرة... طبعا ليس كل المجتمع يعاملنا بهذه القسوة، لكن

اءات ممن التقيتهم عنصريون... أتعرض للمعاملة غير الالئقة، وأتعرض لالعتد %90لك إن 

 ط ألنني أمر بجانب شخص عنصريفق ،اللفظية والجسدية، وأكون ضحية لألذى اللفظي

 :(.  ويوضح الباحث في علم النفس االجتماعي "مصطفى الشكدالي" قائال 2017 ،)هسبرس

ا بعض حيتهضانطالقا من أحداث العنف المتتالية التي شهدتها بعض المدن المغربية، والتي ذهب 

 أخذصرية أصبح يالمهاجرين من دول جنوب الصحراء، نستشف أن التمثل االجتماعي حول العن

لكل  متينبعدا آخر... يتمظهر في تعزيز التمركز العرقي وإنعاش رهاب األجانب كخاصيتين الز

 (.2018 ،المجتمعات التي تحتك بثقافات أخرى مختلفة...")هسبرس

ن عصب، متشكيل فهم علمي بظاهرة الت إلى توفير أداة تمكن منبحث اليهدف  في هذا السياق،و

هذه ها تشهد الكشف عن الدينامية التيقياس االتجاهات التعصبية، و بإمكانه  خالل إنشاء مقياس

 االتجاهات.

معاني االتساخ من غبار أو دخان، نحو عصبت األسنان،  يحملفي معجم الوسيط  التعصبإن 

وكذلك القبض واإلحاطة واالجتماع وضم ما تفرق ولزوم الشيء والتحمس والميل الشديد إليه 

(. فالرجل العصبي من يعين قومه على الظلم، أو من يحامي 234 .، ص2004ط، )المعجم الوسي

 عن عصبيته ويغضب لهم، إنها المحاماة والمدافعة عمن يلزم المرء أمره أو يلزمه هو لغرض.



 بخ .ميلود بخأ     بناء مقياس اإلتجاهات التعصبية للمغاربة تجاه المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء

 205      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

، وهم كهنة بعض اآللهة،  de fanum /Fanticus: قيلت قديما على Fanatiqueوالمتعصب 

انوا يدخلون في نوع من الهذيان القدسي، وكانوا في أثنائه يجرحون إيزيس، سيبيل بلّونة، الذين ك

أنفسهم ويجعلون دمهم يراق. فالتعصب إذن، أمر غير عقلي، يشترط عنفا ضد الذات، وتدميرا 

لكن التعصب كتدمير للذات، يتم نقله نحو اآلخر، فالمتعصب غير متسامح، مستعد الستعمال  لها.

 (.413، ص2001معتقده )أندري الالند،  الذين ال يشاطرونه ضدالعنف 

 انت تعنيء  كويميز ألبورت بين ثالث مراحل لتطور معاني ودالالت هذه الكلمة: فبالنسبة للقدما

وأخيرا  وانه.ألسابق المتعجل الحكم الالحكم المسبق. ثم اكتسبت الحقا في اللغة اإلنجليزية معنى 

 رافق ذلكذي ية، سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل الاكتسبت الكلمة خاصيتها االنفعالية الوجداني

 (.29، ص2008الحكم المسبق )هيو حاجي ديلولي، 

قد عُدّ نا فهيقودان المتعصب إلى سلوك معين، من  ،هكذا فالتعصب يتضمن حكما وانفعاال وجدانيا

ن ويك التعصب لدى علماء النفس االجتماعي اتجاها شأنه شأن االتجاهات األخرى، وأمره أن

ه لوكه تجافع بسفقد أكد "بوجارديس"، أن االتجاه عبارة عن ميل الفرد الذي يد سلبيا أو إيجابيا.

تي سالبة الو العناصر هذه البيئة قريبا منها أو بعيدا عنها متأثرا بالمعايير والنظم الموجبة أ

ن حصيلة تكووي، تفرضها هذه البيئة. واالتجاهات بهذا المعنى لها صفة الدوام واالستمرار النسب

ية والحضار افيةتفاعل الفرد مع المثيرات المتنوعة التي تنجم عن البيئة بأنماطها ونماذجها الثق

تبر (. في حين اع375 -374ص  - ،2008الموروثة عن األجيال السابقة )سعد عبد الرحمن، 

جموعة ها متحدد"ألبورت" أن االتجاه النفسي هو حالة من التهيؤ والتأهب العقلي العصبي التي 

تكون  ، قده سلوك الفرد، وحالة التهيؤ تلكمن الخبرات المتكررة، والتي باستطاعتها أن توجّ 

د تكون ما ققصيرة المدى غير ثابتة، ولحظية تنتج عن تفاعل مؤقت بين الفرد وعناصر البيئة، ك

خارجية ال لبيئةحالة التهيؤ عميقة ذات مدى بعيد، وهي حصيلة تفاعل دائم ومستمر مع مكونات ا

منظم  (. و يرى "نيوكمب" أن االتجاه النفسي تعبير أسلوب375، ص 2008)سعد عبد الرحمن، 

م. ولي )متسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات والقضايا االجتماعية 

فعالية ان(. من هنا يبدو أن لالتجاه مكونات معرفية و113، ص1993المبرت، والس إ. المبرت، 

وضوع شير إلى ما يمتلكه الفرد من معارف ومعلومات وخبرات بشأن مت فالمعرفية وسلوكية:

ابية إليجاتتضمن مشاعر الفرد  االنفعاليةاالتجاه، ويضم أيضا رصيد المعتقدات والتوقعات. و

ها قدملتي يافهي مجموع التعبيرات واالستجابات الواضحة  السلوكيةوالسلبية نحو الموضوع. أما 

 (.   376، ص2008الفرد في موقف )سعد عبد الرحمن، 

ه اتجاها سلبيا فقط، وقد اختلف علماء النفس االجتماعي بخصوص اتجاه التعصب، فمنهم من عدّ 

ومنهم من رآه سلبيا وإيجابيا:  فكل من "روبرت بارون" و"دون بيرن" يعتبران التعصب اتجاها، 

وفة اجتماعيا، ساللية أو دينية.  ويحدد برغمان في الغالب سلبي ضد أعضاء جماعة ما معر

، أهمها كونه اتجاها سلبيا وغير عادل يتسم باالزدراء، هخصائص ا مننيوكمب وآخرون، بعض

الجمود والنمطية والتعميم  انضمّ متوحكما مسبقا وخاطئا سائدا تجاه أعضاء الجماعة الخارجية، 

شاعر الكراهية وعدم التفضيل، ويدفع الفرد إلى المفرط والظلم، وهو مشحون انفعاليا، ترافقه م

مقياسا متدرجا  "وقد وضع "ألبورت  أن يسلك سلوكا عدائيا ضد فرد أو جماعة معينة.
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التمييز، وللمخرجات السلوكية للتعصب، وتشمل: الحديث السيئ عن اآلخرين، والتجنب، 

 (.44-31، ص2008والهجوم الجسماني، واإلبادة )هيو حاجي ديلولي، 

عدة، لمساودرجة الميل والمودة وا ،اتجاه التعصب يتضمن أيضا اتجاه التفضيل )التسامح( لكن

اعة نحو ه جمإلى جانب الميل إلى االبتعاد أو النفور. يقول "هاردينج": التعصب يشير إلى اتجا

م يا أيجابإجماعة أخرى تختلف عنها في انتمائها العنصري أو القومي، سواء أكان هذا االتجاه 

لدين ا(. وهو المعنى ذاته الذي نجده مع "عادل عز 23، ص 2008سلبيا )هيو حاجي ديلولي، 

راك اإلداألشول"، فالتعصب عنده  اتجاه يِعدّ الشخص قبليا أو يجعله أكثر ميال للتفكير و

ر يسايوواإلحساس والتصرف بطرق محابية أو غير محابية نحو جماعة معينة أو نحو أعضائها. 

ّرف ينس جيرجين" و "ماري جيرجين" هذا األمر لقولهما أن التعصب اتجاه قد يعكل من "ك

أحمد )راد كاستعداد لالستجابة بسلوك تفضيل أو عدم تفضيل تجاه فرد معين أو مجموعة من األف

 (.65-61، ص2006زيدان، 

 بياتضمن أبعادا معرفية ووجدانية  وسلوكية، وهو ليس سليويبدو إذن أن التعصب اتجاه 

ت السلوكيايل وبالضرورة، بل قد يكون إيجابيا يتضمن األحكام المسبقة اإليجابية والشعور بالتفض

ألحكام اقط  المعبرة عن تقبل اآلخر والمودة واالحترام واالبتعاد عن األذى والتدمير، وليس ف

صب ة. فالتععداوالمسبقة السلبية ومشاعر االزدراء والنفور وما ينتج عنها من سلوكات اإلبعاد وال

 .رىإذن قابل للتفسير والقياس والتكميم، أمره في ذلك أمر السلوكات واالتجاهات األخ

 قياس االتجاهات التعصبية:

 شف عنحصل بشكل مباشر، بل إن األمر يتطلب أساليب وتقنيات تكتمعرفة اتجاهات الناس ال 

ير دام معاياستخ موسا، بحيث يمكناالتجاه ليس شيئا ماديا أو ملفالمشاعر واالستعدادات السلوكية. 

صورة بتهم مادية إلثبات وجوده وقياس وجهته ومقداره، ولّما كان الناس ال يكشفون عن اتجاها

 رفهمواضحة، وهم يتعلمون من خالل التجربة االجتماعية أن يخفوا اتجاهات معينة عن معا

( 114 ، ص1993المبرت، العرضيين، أو حتى عن أصدقائهم المقربين )وليم المبرت، والس.إ. 

لخصوصية ة وا، فقد طّور علماء النفس إجراءات بديلة، واعتبروا قياس االتجاه أقرب إلى النوعي

 مثل مقاييس الشخصية. ومن أهم طرق قياس االتجاهات :

 ، ويسمى مقياس التباعد1925وضعه "إيموري بوجاردوس" في عام مقياس بوجاردوس الذي 

 ين أومدى تقبل األمريكيوإلى معرفة مدى التباعد االجتماعي،  النفسي االجتماعي، ويهدف

اد ن أفرالمفحوص وبي بينحدد المسافة االجتماعية حيث ينفورهم من أبناء القوميات األخرى، 

 (. 197، ص 2014الجنسيات القومية األخرى )محمد شحاتة ربيع، 
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 مسافة االجتماعية:( يوضح نموذجا لمقياس بوجاردوس لقياس ال01جدول رقم )

أستبعدهم 

 من بلدي

أقبلهم 

كزائرين في 

 بلدي

أقبلهم 

كمواطنين في 

 بلدي

زمالء في 

 العمل

أصدقاء  جيران

 شخصيون

 الجماعات المصاهرة

 الكنديون 1 2 3 4 5 6 7

 الصينيون 1 2 3 4 5 6 7

 اإلنجليز 1 2 3 4 5 6 7

 الفرنسيون 1 2 3 4 5 6 7

 األلمان 1 2 3 4 5 6 7

 الهنود 1 2 3 4 5 6 7

 

 نه اليساعد مقياس "بوجاردوس" على ترتيب المفحوصين من حيث نزعاتهم إلى رد الفعل. لك 

ومات معل ال يتيح الفرصة للحصول على كما أنه يعطي مؤشرا لدرجة أو شدة النزعة لرد الفعل،

 (.117-116، ص1993عن أفكار ومشاعر المفحوصين )وليم و. المبرت، والس إ. المبرت، 

 مقياس ليكرت: 

من  المقاييس األكثر شيوعا في مجال قياس االتجاهات، ويسمى أسلوب ليكرت بأسلوب التقدير 

الجمعي، وهو يُبنى على أساس معيار متدرج ذي بعد ثابت أي وجود درجات معيارية ذات أبعاد 

-159، ص2008مكانية وزمانية أو مادية ثابتة ومتسلسلة بشكل منظم )هيوا حاجي ديلولي، 

يطلب فيها من الفرد أن يستجيب استجابة لفظية تعبر عادة عن رأيه أو تصف مشاعره... (، 160

ويسعى إلى قياس اتجاهات المبحوثين في ضوء ما يعرضونه من استجابات على الفقرات التي 

دراسة ": من فوائد هذا المقياس أنه ال يوجد مبحوث في عينة ال Moserتقدم إليهم. يقول "موسر 

إال ويستجيب لألسئلة المطروحة سلبا أو إيجابا، كما أن هذا المقياس يتطلب من المبحوث التفكير 

هناك إجابات متدرجة ودقيقة ال يمكن اإلجابة عليها بشكل ف ،جيدا قبل اإلجابة على أية فقرة

الجماعة  االعتماد على خصائص اعتباطي. ويقتضي البناء الجيد لمقياس ليكرت مراعاة ما يلي :

االتصال بأفراد الجماعة عن طريق المقابالت  - وعلى نوعية المواقف التي تتصل باالتجاه

جمع بيانات أولية من خالل  - الشخصية لمعرفة أبعاد االتجاه ومحدداته والمتغيرات التي ترتبط به

لتعليقات دراسة استطالعية ومقابالت، والتي تمّكن من جمع عدد كبير من التعبيرات والجمل وا

التحديد الدقيق لعبارة المقياس التي هي  - والصيغ اللفظية التي قد تصلح لتكوين بنود المقياس

-375، ص2008تراكم واستمرارية درجات مقياس االتجاه )سعد عبد الرحمن،  - وحدته البنائية

389.) 

 الدراسات السابقة:
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وع موض ي يتم رسمها معهم، كانتالتعصب والنظرة إلى المهاجرين والمسافة االجتماعية الت 

بينها  وقد تناول بعضها موضوع االتجاهات التعصبية والتسامحية، من .العديد من الدراسات

ين تجاه هدفت إلى معرفة درجة التسامح لدى البلجيكي، ) (Ipsos Ipsos, 2009دراسة أنجزها 

ن عبارة استجواب كان عاألقليات العرقية والدينية المغايرة المتواجدة ببلجيكا، من خالل 

، خاصةوضعيات ملموسة يوضع فيها المستجوبين تساعدهم على الحديث بسهولة على تجاربهم ال

 وكانت اإلجابات صريحة تكشف بوضوح وجود مشاعر سلبية وكراهية ورفض وخوف ونفور.

لرؤية يم واهناك عوامل تؤثر على درجة التسامح: السن و التربية والتعلكما بينت الدراسة أن 

قلية موعة األع مجمالشمولية و االستقاللية المالية لألقليات واالعتقاد الديني وتجربة شخصية سيئة 

نفتاحهم مدى اودراسة، أنجزها راديو كندا إلى معرفة تمثل الكنديين للمسلمين  وفيومكان السكن. 

نة أو س 18لغين البا ،كنديا وكندية 2513 شمل على المهاجرين والالجئين، من خالل استجواب

ل (، توصلت إلى  أن الكنديين بشك (Pouliot et Melanie Julien, 2017 (Gaétan)أكثر

 ظهرتعام يتقبلون اآلخر المهاجر، ولكن هناك في نفس الوقت نوع من التخوف منهم، كما أ

عية جتماعن االحتياجات النفسية واال. دراسة أخرى تضايق الكنديين من المهاجرين والمسلمين

 فالتأن العنصرية تجاه المهاجرين موجودة من خالل تصرفات: ركاب الحا أكدت للمهاجرين،

وار رانسفيغلقون أنوفهم عندما يصعد المهاجر إلى الحافلة، أو يستعملون مصطلحات مشحونة ) 

 (. 36، ص 2017لينارد، 

 ALCS عيةتمر جموقد بينت نتائج دراستين قدمتها األستاذة مليكة بن الراضي، خالل أشغال مؤ 

 ا المجتمع، أن: مواطني بلدان جنوب الصحراء، يرون بأن الصورة التي يكونه2010المنعقد سنة 

أمن وا بالمغربي تنطبع إلى حد كبير بتصورات تجعلهم أقل شأنا ومحتقرين مع احتمال أن يمس

جنبي هو األفة: المغاربة. الوصم قوي للغاية، إضافة إلى تعزيز الصور النمطية واألفكار المسبق

خيف مومصدر خطر،  إنهكبش فداء، ومواطني بلدان جنوب الصحراء يذّكرون بزمن العبودية، 

 وإجرامه باد للعيان، ويتم التركيز على التخوف من داء السيدا )الجنس(. 

 1000دراسة  شملت  ،عن تقبل المغاربة للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراءو

، وهمت ثالث فئات من   Susteme CATIعبر الهاتف وباستخدام نظام مستجوب، وتمت

أثبتت أن أغلب المغاربة و السريين. –الالجئين وطالبي اللجوء  –المهاجرين: القانونيين 

المستجوبين غير راضين عن وجود المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ويعتبرون وجودهم 

رقة والتسول والمشاحنات. في حين أن آخرون ال يساهم في تنامي الشعور بالالأمن والس

تسوية وضعية  –يعترضون على وجودهم لكن ضمن شروط معينة، منها: مراقبة تيارات الهجرة 

توفير فضاءات  -عدم تهديد الصحة العامة للمغاربة ومتابعة صحية للمهاجرين  -المهاجرين 

-l’Economiste يل اإلدماجمصاحبة المهاجرين لتسه –االستقبال واإليواء المالئمة 

Sunergia, 2018) ).  دراسة: الحصول على سكن، أو مقر إقامة وعالقته بإدماج وبينت

 , Soufiane Lachheb 2017)المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حالة مدينة مكناس 

P : de 55 à 63) ،  أن بعض المغاربة عنصريين ب أقروا أن المستجوبون من المهاجرين

بسبب اختالف العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية،  حتقرون فردا ما بسبب لون بشرته، أووي
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وهذا عائق كبير أمام اندماج المهاجرين في المغرب. فالمهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء منحط 

 وال قيمة له، وهو في المتخيل الجمعي فقير وغير مؤهل... كما يستعمل المغاربة عبارات لتمييز

المهاجرين، أبرزها: عزي، كوحل، موسخين، خانزين، ماعفونين، لوحوش، وكالين رمضان... 

 لكن ال ينبغي تعميم هذا الحكم على كل المغاربة، فمنهم من يقدّر المهاجرين ويتقبل االختالف.

 ومتير:مركز التكوين والدراسات واالستشارات، تحت إشراف األفروبار أنجزهادراسة وتوصلت 

 مغربي ومغربية من مختلف جهات المملكة، 1200نة عشوائية، بلغ عدد أفرادها على عي

جئين من المغاربة يرفضون وجود المهاجرين والال  %64 أنسنة فأكثر، إلى  18والبالغين 

على  والسماح لهم بالعيش بالمغرب. كما يعتقدون أن المهاجرين يستولون على فرص العمل،

ن من المهاجري من المغاربة يرون أنه ال ينبغي أن يُسمح ألي أحد  %26فنسبةحساب أبناء البلد.  

 بالعيش في المغرب.  

 عينات البحث:

نهما من دة متكونت كل واح  :وعينة التأكد من ثبات ةصدق المقياس عينة االستمارة االستطالعية

 حيث شخصا يقيمون بمدن الرباط وسال وتمارة والصخيرات، تم اختيارهم بشكل قصدي، 30

 .ةوضوعيمبطريقة واالستجابة لعبارات المقياس تمت مراعاة إبداء التعاون في ملء االستمارة 

  عينة تحليل المضمون:

 

 الرقم اسم الصحيفة الموقع اإلليكتروني

-https://www.bbc.com -.أخبار الشرق األوسط  1 

-https : // news.un.org -.أخبار األمم المتحدة  2 

-https : // www. Akhbarona.com -.أخبارنا المغربية  3 

-https : // www. Aljazeera .net -.الجزيرة نت  4 

-https : // www. Alsharqtimes.com -.الشرق تايمز  5 

-https : //alqabas.com -.القبس الدولي  6 

-https://m.alyaoum24.com - 24اليوم.  7 

-https : //www.alwatan.com.sa -.الوطن  8 

-https://www.bbc.com -.بي بي سي نيوز عربي  9 

-https://www.skynewsarabia.com -.سكاي نيوز  10 

-https://www.ultrasawt.com - .صوت إلترا  11 

-https://m.febrayer.com -.فبراير كوم  12 
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-https://www.france 24.com - 24فرانس.  13 

-https://www.makan.org.il - ،موقع هيئة البث اإلسرائيلية.مكان  14 

-https://www.infomigrants.net -.مهاجر نيوز  15 

-https://www.mc-doualiy.com -.مونت كارلو الدولية  16 

-https://m.nadorcity.com -.ناظور سيتي  17 

-https://m.hespress.com -.هسبرس  18 

-https://www. L’ECONOMISTE .com  L’ECONOMISTE - 19 

 

البحث: منهج وأدوات  

نبي وتحتوي هذه االستمارة على سؤالين مفتوحين يعبران عن جا االستمارة االستطالعية:

 التعصب اإليجابي والسلبي:

فريقيا إن من تالحظون نوعا من التمييز وعدم قبول المغاربة للمهاجرين المنحدري السؤال األول:

 ذلك من خالل:  جنوب الصحراء المتواجدين بمدينتكم، يظهر

 األفكار والمعتقدات السلبية التي يحملها المغاربة بخصوصهم. -

 ر.مشاعر االزدراء والكراهية والخوف والمسافة والبعد االجتماعي واإلحجام والنفو -

 سلوكات وتصرفات ذات طابع تمييزي أو عدواني.... -

رين لمهاجا المغاربة بخصوص اما هي في اعتقادكم األفكار والمعتقدات السلبية التي يحمله- 

 المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء؟

 ما هي في اعتقادكم مشاعر االزدراء والكراهية والخوف والبعد واإلحجام والنفور؟-

 ما هي في اعتقادكم السلوكات والتصرفات ذات الطابع التمييزي أو العدواني؟ -

يقيا ن إفرلمغاربة للمهاجرين المنحدرين متالحظون نوعا من التسامح وقبول ا السؤال الثاني:

 جنوب الصحراء المتواجدين بمدينتكم، يظهر ذلك من خالل: 

 األفكار والمعتقدات اإليجابية التي يحملها المغاربة بخصوصهم. -

 ة.لمودمشاعر الميل واإلقبال والتحبيذ واإلعجاب والعالقات الوثيقة والتوحد والحب وا -

 عيد عن التمييز والعدوان..السلوك التسامحي الب -

هاجرين الم ما هي في اعتقادكم األفكار والمعتقدات اإليجابية التي يحملها المغاربة بخصوص -

 المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء؟

مودة لتوحد الة واما هي في اعتقادكم مشاعر الميل واإلقبال والتحبيذ واإلعجاب والعالقات الوثيق -

 ؟

 ادكم السلوكات والتصرفات ذات الطابع التسامحي؟ما هي في اعتق -

ت ، حيث تم تصميم كشاف لتحليل الصحف، يشمل فئات المصدر، وفئاأداة تحليل المضمون-

 الموضوع: مظاهر التعصب السلبي ، ومظاهر القبول اإليجابي والتسامح .
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 عها على حسب ، تمت عملية توزيمع العبارات التي تتصل بموضوع االتجاهات التعصبيةبعد ج 

ت االتجاه، كما يلي:مكونا  

كيوالمكون السل  المكون المعرفي المكون الوجداني 

عبارة 34 عبارة 27  عبارة 36   

 

و يغلب  في صورة يمكن استخدامها في المقياس، من حيث كونها اعتقاديه،العبارات  يغَتِص   

، الستجابةنه اى الفرد وينتزع معليها اللون العاطفي أو االنفعالي، وتمثل موقفا أو مثيرا يتحد

، 2008من، )سعد عبد الرح وليست من النوع المحايد الذي يمثل الرأي أكثر من تمثيله لالتجاه

 –ق مواف –كما تم تحديد وزن الفقرات على مقياس يحتوي خمس نقاط،: موافق بشدة  (،398ص

ن رأي عقرة التي تعبر (. بالنسبة للف 5إلى 1معارض بشدة ) أوزانها من  –معارض  –محايد 

 -(4معارض)–( 3محايد) -(2موافق ) –: درجة واحدة( 1: موافق بشدة )هاوزانأسلبي، تكون 

 –( درجات5:   موافق بشدة )، فأوزانها(. أما الفقرة التي تعبر عن رأي إيجابي5معارض بشدة)

 (.1معارض بشدة) -(2معارض)–( 3محايد) -(4موافق )

:ألولية، تم التوصل إلى مقياس االتجاهات التعصبية في صيغته امن خالل العمليات السابقة  

(: عبارات مقياس االتجاهات التعصبية في صيغته األولية02جدول رقم )  

 ر.ت العبارات ر.ت العبارات

ال أتضايق عندما يطلب مني أحد المهاجرين من إفريقيا 

 جنوب الصحراء مساعدة.

انيون أعتقد أن المهاجرين م الصحراء عدو 31

 وانفعاليون ويميلون للنزاع وممارسة العنف.

1 

ال أحب أن يكون من بين جيراننا مهاجرين من إفريقيا 

 جنوب الصحراء.

ال أرى أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  32

 متوحشون وهمجيون وال يفهمون لغة الحوار.

2 

ال أشعر أن المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء 

ديدا لثقافتنا ونمط عيشنا.يشكلون ته  
المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا   33

 عنصريين وحاقدين ويكرهون المغاربة.
3 

أنزعج إذا كان مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء 

 رئيسا في العمل.

أعتقد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  34

 أغبياء ويتميزون بالبالدة ومحدودية الذكاء.

4 

ال أرغب في ركوب سيارة أجرة أو الجلوس في حافلة 

 إلى جانب مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء.

ال أظن أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  35

 مصدر تضييق وتشويش وإزعاج.

5 

ال اشعر بالقلق عندما يقترب مني مهاجر من إفريقيا 

 جنوب الصحراء.

فريقيا جنوب الصحراء ال أعتقد أن المهاجرين من إ 36

 مصدر تهديد ألمننا واستقرارنا.

6 

أتضايق من أصوات المهاجرين من إفريقيا جنوب 

الصحراء أو عندما يستعملون لغتهم في الشارع أو العمل 

 أو المكتب...

أرى أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  37

يشكلون خطرا ومصدرا لألمراض المنقولة جنسيا 

وبائية )السيدا، إيبوال...(.واألمراض ال  

7 

 

ء.أشعر باأللفة مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحرا أرى أن مؤهالت وقدرات المهاجرين من إفريقيا  38 

جنوب الصحراء وتنوعهم الثقافي  تشكل قيمة 

8 
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 مضافة لبالدنا.

أكره أن يكون مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء 

 زميال لي في العمل.

رى أن لغات المهاجرين من إفريقيا جنوب ال أ 39
الصحراء وطعامهم وطريقة أكلهم غريبة وال 

 حضارية.

9 

 

أمر جيد أن يدرس أبناء المغاربة جنبا إلى جنب مع أبناء 

 المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. 

أرى أن ما يميز المهاجرين من إفريقيا جنوب  40

 الصحراء هي رائحة العرق الكريهة.

10 

 

على الدولة أن تعمل على ترحيل المهاجرين من إفريقيا 

 جنوب الصحراء إلى بلدانهم.

أعتقد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  41

لديهم  طاقة كبيرة للتحمل واالستعداد لالشتغال 

لساعات طويلة وتحت ظروف سيئة ومقابل أجور 

 زهيدة.

11 

 

يش مع أتفق مع الرأي الذي يرى بضرورة التعا

المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وتسهيل 

 اندماجهم.

ال أظن أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  42

 يساهمون في بطالة المغاربة.

12 

 

أرى أنه على المغرب أن يستثمر الطاقات البشرية 

 الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء واالستفادة منها.

يقيا جنوب الصحراء أرى أن المهاجرون من إفر 43

 مخلصون ومجدون في عملهم.

13 

 

أساند كل من يسعى إلى تمتيع المهاجرين من إفريقيا 

 جنوب الصحراء بحقوقهم والتنديد بانتهاكها.
ال أعتقد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  44

 يفتقدون لعزة النفس و الكرامة.
14 

 

فريقيا جنوب أرفض تقديم أية مساعدة للمهاجرين من إ

 الصحراء.

المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا أهال  45

 للثقة وحفظ األمانة.

15 

 

أتواصل مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

 لمعرفة ثقافتهم وأفكارهم.

أرى أن ما يميز المهاجرين من إفريقيا جنوب  46

 الصحراء هو التسيب واالنحالل األخالقي.

16 

 

المرور من أماكن يكثر فيها تواجد المهاجرين من  أتفادى

 إفريقيا جنوب الصحراء.

المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا   47

 مؤدبين وال متواضعين وال يتعاملون باحترام.

17 

 

أتجنب مشاركة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

 في المأكل.

لصحراء أعتقد أن المهاجرون من إفريقيا جنوب ا 48

 أكبر طماعين وناكري الجميل.

18 

 

أشجع التعامل مع المهاجرين من إفريقيا جنوب 

 الصحراء.

المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء يمتلكون  49

 ملكة التواصل ومنفتحون على جميع الثقافات.

19 

 

أربط عالقة صداقة مع مهاجرين من إفريقيا جنوب 

 الصحراء.

من إفريقيا جنوب الصحراء  ال أظن أن المهاجرين 50

 بسطاء ومسالمون.

20 
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ليس لدي أدنى مشكلة في ربط عالقة مصاهرة مع 

 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

لست متضايقا من تواجد المهاجرين من إفريقيا  51

 جنوب الصحراء بمدينتي.

21 

أتفق مع من يتجنب مصافحة المهاجرين من إفريقيا 

 جنوب الصحراء.
ر بأن ما يقوم به المهاجرون من أحداث عنف أشع 52

 ليس إال البداية وبأن القادم أسوأ.
22 

أتفادى الركوب مع مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء 

 في سيارة أجرة أو الجلوس بقربه في الحافلة.

أقُدّر ظروف المهاجرين من إفريقيا جنوب  53

 الصحراء وأتعاطف معهم.

23 

من إفريقيا جنوب الصحراء  أتجنب مشاركة المهاجرين

 أي نشاط )رياضة، هواية، ثقافة...(

ليس لدي شعور بالقلق من الجيل القادم من أبناء  54

 المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

24 

 

أشجع دعوة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

للمشاركة في عاداتنا أو استدعاءهم لحضور االحتفال 

 بمناسبة معينة.

أشعر بالتقزز عند رؤية أومالقاة المهاجرين من  55

 إفريقيا جنوب الصحراء في الشارع.

25 

 

ء.ألقي التحية على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحرا لدي الثقة في المهاجرين من إفريقيا جنوب  56 

 الصحراء المتواجدين بالمغرب.

26 

 

أنصح المغاربة أن يرفضوا كراء بيوتهم للمهاجرين من 

 إفريقيا جنوب الصحراء.

أشعر بالتقزز من طريقة أكل المهاجرين من إفريقيا  57

 جنوب الصحراء.

27 

 

أتجنب السكن في عمارة أو في حي يسكن فيه مهاجرون 

 من إفريقيا جنوب الصحراء.

أشعر أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  58

 يستحقون االحترام.

28 

 

نه على الشركات /الدولة أن أتفق مع الرأي الذي يقوا أ

تبذل جهدا أكبر لتشغيل مهاجرين من إفريقيا جنوب 

 الصحراء ومنحهم فرصة للعمل.

لم أعد أشعر باألمن في مدينتي مع وجود وتزايد  59

 عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

29 

 

أتفادى مخالطة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

عهم.وأحتاط في تعاملي م  

ال أحبذ  الزواج المختلط بين المغاربة والمهاجرين  60

 من إفريقيا جنوب الصحراء.

30 

 

 

ة معادل – رسوناستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية لتحقيق أهداف البحث: معامل ارتباط بي

 بيانات .ة الجللمعا SPSSوقد تم استعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ، ألفا كرونباخ

 :ق مقياس االتجاهات التعصبيةصد

 صدق االتساق الداخلي: )طريقة معامل االرتباط(

قام الباحث بحساب قيم معامل االرتباط "بيرسون"  بعد تمرير المقياس )في صيغته األولية (، 

لعبارات المقياس مع معدالت محاورها، فتبين أن عددا من العبارات لها ارتباط ضعيف، وبناء 

 34 – 31 – 26 – 22. 20 – 19 – 14 – 13 – 11 – 9 – 5حذف العبارات التالية:  تم عليه
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كذا أصبح المقياس يتضمن . ه59 – 57 – 55 – 51 – 50 – 46 – 44  - 38 – 37 – 36 –

ة.عبار 39  

 :الئمةصدق المقياس بعد حذف العبارات غير الم

 ارات مع المعدل العام للمقياس: عبلل( يوضح قيم معامل االرتباط "بيرسون" 03جدول رقم )

معامل ارتباط  رقم العبارة

 بيرسون

معامل ارتباط  رقم العبارة الداللة المعنوية

 بيرسون

 الداللة المعنوية

1 0,729 0,01 30 0,435 0,05 

2 0,611 0,01 32 0,614 0,01 

3 0,576 0,01 33 0,644 0,01 

4 0,605 0,01 35 0,621 0,01 

6 0,629 0,01 39 0,636 0,01 

7 0,576 0,01 40 0,528 0,01 

8 0,653 0,01 41 0,765 0,01 

10 0,651 0,01 42 0,790 0,01 

12 0,480 0,01 43 0,754 0,01 

15 0,695 0,01 45 0,492 0,01 

16 0,691 0,01 47 0,792 0,01 

17 0,572 0,01 48 0,870 0,01 

18 0,701 0,01 49 0,602 0,01 

21 0,798 0,01 52 0,733 0,01 

23 0,556 0,01 53 0,844 0,01 

24 0,692 0,01 54 0,860 0,01 

25 0,881 0,01 56 0,636 0,01 

27 0,805 0,01 58 0,798 0,01 

28 0,653 0,01 60 0,634 0,01 

29 0,544 0,01    

 



 بخ .ميلود بخأ     بناء مقياس اإلتجاهات التعصبية للمغاربة تجاه المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء

 215      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

مقياس م لاالمعدل الع مع نستنتج إذن أن كل العبارات التي تم االحتفاظ بها ذات ارتباط دال

 االتجاهات التعصبية.

 ثبات المقياس:

 إذن مرتفع. المقياس(. فثبات  0,954بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل )  

 .0,911عبارة(:  20ألفا كرونباخ للجزء األول ) -وبطريقة التجزئة النصفية: 

 .0,928عبارة(:  19ألفا كرونباخ للجزء الثاني ) -

 .0,823جزءين: االرتباط بين ال -

 ( يوضح قيم معامل االتساق الداخلي لمكونات مقياس االتجاهات التعصبية:04جدول رقم )

 المكون السلوكي المكون الوجداني المكون المعرفي مكونات المقياس

 0,927 0,883 0,866 ألفا كرونباخ -

 

 :النهائية جنوب الصحراء في صيغتهمقياس االتجاهات التعصبية تجاه المهاجرين من إفريقيا (:  4جدول رقم )
 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة العبارات رقم العبارة

أعتقد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عدوانيون  1

 وانفعاليون ويميلون للنزاع وممارسة العنف.

     

ال أرى أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء  2

وال يفهمون لغة الحوار. متوحشون وهمجيون  

     

المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا عنصريين   3

 وحاقدين ويكرهون المغاربة.
     

أعتقد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أغبياء  4

 ويتميزون بالبالدة ومحدودية الذكاء.

     

در ال أعتقد أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مص 5

 تهديد ألمننا واستقرارنا.

     

6 

 

أرى أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يشكلون 

خطرا ومصدرا لألمراض المنقولة جنسيا واألمراض 

 الوبائية )السيدا، إيبوال...(.

     

7 

 

أرى أن مؤهالت وقدرات المهاجرين من إفريقيا جنوب 

لبالدنا.الصحراء وتنوعهم الثقافي  تشكل قيمة مضافة   

     

8 

 

أرى أن ما يميز المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

 هي رائحة العرق الكريهة.

     

المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء  أهل للثقة وحفظ  9

 األمانة.
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أظن أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يساهمون   10

 في الرفع من بطالة المغاربة.

     

11 

 

أرى أن ما يميز المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

 هو التسيب واالنحالل األخالقي.

     

12 

 

المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء مؤدبون و  

 متواضعون و يتعاملون باحترام.

     

13 

 

أعتقد أن المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء أكبر 

 طماعين وناكري الجميل.

     

14 

 

متضايقا من تواجد المهاجرين من إفريقيا جنوب لست 

 الصحراء بمدينتي.

     

15 

 

أقُدّر ظروف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء 

 وأتعاطف معهم.

     

16 

 

ليس لدي شعور بالقلق من الجيل القادم من أبناء المهاجرين 

 من إفريقيا جنوب الصحراء.

     

17 

 

قاة المهاجرين من إفريقيا أشعر بالتقزز عند رؤية أومال

 جنوب الصحراء في الشارع.

     

18 

 

أشعر بالتقزز من طريقة أكل المهاجرين من إفريقيا جنوب 

 الصحراء.

     

ال أحبّذ عالقة المصاهرة )الزواج( بين المغاربة  19

 والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

     

20 

 

الصحراء يستحقون أشعر أن المهاجرين من إفريقيا جنوب 

 االحترام.

     

لم أعد أشعر باألمن في مدينتي مع وجود وتزايد عدد  21

 المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

     

ال أحب أن يكون من بين جيراننا مهاجرين من إفريقيا  22

 جنوب الصحراء.
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23 

 

ال أشعر أن المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء 

دا لثقافتنا ونمط عيشنا.يشكلون تهدي  

     

24 

 

ال أرغب في ركوب سيارة أجرة أو الجلوس في حافلة إلى 

 جانب مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء.

     

25 

 

أكره أن يكون مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء زميال 

 لي في العمل.

     

أمر جيد أن يدرس أبناء المغاربة جنبا إلى جنب مع أبناء  26

لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. ا  

     

27 

 

على الدولة أن تعمل على ترحيل المهاجرين من إفريقيا 

 جنوب الصحراء إلى بلدانهم.

     

28 

 

أتفق مع الرأي الذي يرى بضرورة التعايش مع المهاجرين 

 من إفريقيا جنوب الصحراء وتسهيل اندماجهم.
     

29 

 

ستثمر الطاقات البشرية الوافدة أرى أنه على المغرب أن ي

 من إفريقيا جنوب الصحراء واالستفادة منها.

     

      أقدّم المساعدة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. 30

أتفادى المرور من أماكن يكثر فيها تواجد المهاجرين من  31

 إفريقيا جنوب الصحراء.

     

32 

 

جنوب الصحراء في  أتجنب مشاركة المهاجرين من إفريقيا

 المأكل.

     

33 

 

أتعامل وأتواصل مع المهاجرين من إفريقيا جنوب 

 الصحراء.
     

34 

 

أتفق مع من يتجنب مصافحة المهاجرين من إفريقيا جنوب  

 الصحراء.

     

35 

 

أتفادى الركوب مع مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في 

 سيارة أجرة أو الجلوس بقربه في الحافلة.

     

     ليس لدي أدنى مشكلة في مشاركة المهاجرين من إفريقيا  36
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 جنوب الصحراء أي نشاط )رياضة، هواية، ثقافة...( 

      ألقي التحية على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. 37

38 

 

أتجنب السكن في عمارة أو في حي يسكن فيه مهاجرون 

 من إفريقيا جنوب الصحراء.

     

أتفادى االختالط مع المهاجرين من إفريقيا جنوب  39

 الصحراء وأحتاط في تعاملي معهم.
     

 

 تمة:خا

حث البا فقرات، توصلالثبات وصدق المن خالل العمليات اإلحصائية السابقة، وبعد التأكد من 

 .إلى الصيغة النهائية لمقياس االتجاهات التعصبية

 كما يلي: عبارة موزعة 39وقد تضمن االستبيان 

 يوضح توزيع العبارات حسب مكونات مقياس االتجاهات التعصبية: (5)جدول رقم 

 المجموع عدد العبارات السالبة عدد العبارات الموجبة المكون

 13 7 6 المكون المعرفي

 13 7 6 المكون الوجداني

 13 7 6 المكون السلوكي

 39 21 18 المجموع

 

  -30 -29 -28 -26 -23 -20 -16 -15 -14 -12 -9 -7 -5 -3 -2أرقام العبارات الموجبة:     

33- 36- 37. 

 -27 -25 -24 -22 -21 -19 -18 -17 -13 -11 -10 -8 -6 -4 -1أرقام العبارات السالبة:     

31- 32- 34- 35- 38- 39. 
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 المظاهر االجتماعية والثقافية المحددة لنمط االستهالك في األسرة الليبية

 "دراسة ميدانية على عينة من األسر في حي المدينة الرياضية بمدينة البيضاء "

  ليبيا -جامعة عمر المختار مدينة البيضاء ،رهام فرج إبراهيم .د

 

 ماعيةتي طرأت على المظاهر االجتحاولت هذه الدراسة الوقوف على أهم التغيرات ال: ملخص

زوجة من األسر زوج و 30والثقافية التي تحدد نمط االستهالك في األسرة الليبية على عينة قوامها

ي جمع يان فوتم استخدام استمارة االستب ،في حي المدينة الرياضية في مدينة البيضاء بليبيا 

نها أن ئج مأسفرت الدراسة عن عدة نتا البيانات وكان المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي وقد

إلعالم اائل هناك عالقة واضحة بين التغير في المظاهر االجتماعية والثقافية بسبب التعرض لوس

 جتماعيةانة االكما اتضح أن للمك،المختلفة واالنترنت وتغير نمط االستهالك في األسرة الليبية  

 سرة،الك األواضح في تغير نمط استهكان له دور دور في تغير نمط االستهالك  وكما أن التقليد 

 واتضح أن األسرة ال تضطر ألخذ سلف  لكفاية تغير نمط االستهالك فيها .

 ،سرةي، األتغير اجتماع المظاهر االجتماعية والثقافية، نمط االستهالك،: الكلمات المفتاحية

 .االستهالك التفاخري

The Manifestation Social-Cultural Aspects of the Consumption 

Pattern in the Libyan Family 

A field study on a sample of families in Al-Madina Al-Riyadh 

neighborhood in Al-Bayda city 

Dr. Reham Farag Ibrahim, Omar Al-Mukhtar University, Al-Bayda 

City, Assistant Professor at the Faculty of Arts / Department of 

Sociology. 

Abstract: This study attempted to identify the most important changes 

that occurred in the social and cultural aspects that determine the 

consumption pattern in the Libyan family on a sample of 30 husbands and 

wives of families in Al-Madina Al-Riyadia neighborhood in the city of 

Al-Bayda, Libya. The study resulted in several results, including that 

there is a clear relationship between the change in social and cultural 

manifestations due to exposure to various media and the Internet and the 

change in the consumption pattern in the Libyan family. The family, and 

it became clear that the family does not have to take a loan to suffice to 

change its consumption pattern. 

keywords: The Manifestation Social-Cultura, consumption pattern, social 

change، family, ostentatious consumption. 
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 المقدمة

سلع إن ظاهرة االستهالك ال تقتصر على أبعادها االقتصادية وإشباع حاجات الفرد من ال

طوره سق توالخدمات فقط وألنها تتأثر بما يقرره المجتمع وحركته في مسيرة حياته وتغيره ون

لتي ية اع القيم والمفاهيم والممارسات السلوككما أنها مرتبطة بتطورات األفراد حول موضو

ة صاديتحددها المظاهر االجتماعية والثقافية لألسرة ومما ال شك فيه أن السياسات االقت

 ات أفرادلوكيسواالجتماعية المعمول بها والتغيرات التي يشهدها المجتمع الليبي أثرت بعمق على 

يم ت في القغيراوحدات االستهالكية كما أنه حدثت تاألسرة الواحدة وأيضا على المحيط العام كا ال

فية ة والثقاماعيالتي تحدد نمط استهالكهم ونظًرا لتأثر نمط االستهالك بمجموعة من العوامل االجت

من  ي الجديددراسوالدينية فقدان األوان ألساتذة علم االجتماع في ليبيا أن يقتحموا هذا الحقل ال

ضوع ة مومقة وتكوين أزمنة نظرية ورسم اتجاهات جديدة لمعالجأجل القيام بدراسات جادة ومع

 صرف االستهالك تختلف عن الجوانب االقتصادية الباحثة لمفهوم االستهالك وأنماطه بشكل

 وبعيد عن العوامل واألسباب االجتماعية التي أثرت فيه.

 الفصل األول} اإلطار النظري للدراسة {

 أوالً: موضوع الدراسة:

ية والثقاف اديةستهالك من المفاهيم المتداخلة حيث تؤثر فيه العديد من العوامل االقتصمصطلح اال

ك تختلف تهالوالدينية والسياسية فإن له أثر قوي في الحياة اليومية حيث أن نوعية وكمية االس

ثرت في ألتي أيًضا من مجتمع آلخر ومن أسرة ألخرى خاصة بعد التغيرات الثقافية واالجتماعية ا

العولمة برنت لعادات والتقاليد االجتماعية واالستهالكية من خالل وسائل اإلعالم ودخول االنتا

اسة وطرح أفكار استهالكية دخيلة على األسرة والمجتمع ؛ من هنا جاء جوهر موضوع الدر

 يبية [. الل الحالية وهو ] المظاهر االجتماعية والثقافية المحددة لنمط االستهالك في األسرة

 نيًا: أهمية الدراسة:ثا

عية جتماتكمن أهمية الدراسة في كونها سوف تقدم للمجتمع رؤية حول مدى أهمية المظاهر اال

يفية ا وكوالثقافية ومدة نقاوتها وتغيرها من أسرة إلى أخرى في نمط االستهالك السائد فيه

ن جهة ك وماالستهالتجسيدها وتداخلها وتصارعها ودور المظاهر االجتماعية والثقافية على نمط 

ا مما ثير بالغً ة تأأخرى يالحظ أن النموذج أهمية االستهالكي بقية المتغيرات أثر على األسرة الليبي

 دفعها تحت ضغط اقتصادي واجتماعي خاصة عند شراء سلع ومنتجات غير ضرورية و غالية

لية لمية ؛ علعاماركات االثمن كاألثاث واألجهزة  االلكترونية والمالبس وغيرها من السلع  ذات ال

من  لنوعكان من األهمية دراسة هذا الموضوع لمعرفة األسباب والدوافع التي أدت إلى هذا ا

 .االستهالك وأثاره على األسرة الليبية

 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 يبية.الل التعرف على مدى عالقة التغير االجتماعي والثقافي  بنمط االستهالك في األسرة -1

ط نماكشف عن مدى العالقة بين المكانة االجتماعية وتأثيرها على اتجاهات تغير األال -2

 االستهالكية في ليبيا.

 بية.التعرف على األسباب التي تؤدي إلى تغير األنماط االستهالكية في األسرة اللي -3



 براهيمالمظاهر االجتماعية والثقافية المحددة لنمط اإلستهالك في األسرة الليبية      د.رهام فرج إ

 222      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 التعرف على األنماط االستهالكية السائدة في األسرة الليبية. -4

 تأثير الدخل وتفاوته على نمط االستهالك لألسرة الليبية. التعرف على مدى -5

ة ألسراالتعرف على أسباب ومالمح االستهالك التفاخر في األسرة الليبية ومدى اضطرار  -6

 ألخذ سلف مصرفية واجتماعية لتغطيته.

 رابعًا: مصطلحات الدراسة:

«. نهمقيق غاية المرسل هو طريقة المستخدمة في إعداد النص وإخراجه بغاية تح»النمط  -1

 ( 764ص ،2020،)ماهر

اء أو ء أو أشيحياإلويعرف النمط اجرائًيا بأنه هو االسم بالكالم الذي ينقل مشهد حقيقي أو خيالًيا 

 المكانة بتصور خارجي أو داخلي.

لخاصة هو الذي يعتمد على استهالك الحاجات األساسية وغير سياسية ا» نمط االستهالك  -2

 .«تهالك ط اسالتي تعتبر جزًءا من أجزاء الغذاء اليومي مثل الخبر فيعتبر هذا النمباألفراد و

كة في لمستهل(  يعرف النمط االستهالك أو إجرائيا بأنه هو نوعية وكمية المواد ا765ص ،)ماهر 

 األسرة تختلف خصائصها االستهالك من مجتمع إلى آخر.

ستهالك راد باك بأنه الملية من خاللها يقوم األفيصف بورد واالستهال» االستهالك التفاخري  -3

 ،2014جابر،)«السلع والخدمات غالية الثمن بهدف عرض الطبقة االجتماعي للمستهلك 

 (. 159ص

قدرة  ظهارويعرف االستهالك التفاخري إجرائًيا بأنه عملية االتفاق التي تهدف أساًسا إلى إ

 خرين.المستهلك على الدفع وإنفاق األموال أمام اآل

لدرع أنها ابأهل الرجل وعشيرته وهي هنا تدل بسببها على أفراد األسرة كما تعرف » األسرة  -4

)عبد  «الحصينة فهي الخلية األولى األسرة في مجتمع تتكون من زوج وزوجة وأبناء 

 (.  163وص 2012اللطيف،

من أو د أكثر مع وجويعرف األسرة إجرائًيا بأنها هي رابطة االجتماعية تجمع بين شخصين أو أ

 بدونه.

ية ة والدينلمعرفياتعتبر المظاهر االجتماعية انعكاًسا لألوضاع الثقافية » المظاهر االجتماعية  -5

عية التي تعيشها األمم وهي تختلف من منطقة إلى أخرى فبعض األمم تتميز بمظاهر اجتما

(  يعرف 81، ص2011،إسماعيل .)«حضارية استطاعت بها أن تعكس أبهي الصور عنها 

لتقاليد ت واإجرائًيا المظاهر االجتماعية مجموعة النظم والقيم االجتماعية والقواعد والعادا

 واالتجاهات بشكل عام التي يقوم باتباعها وممارستها األفراد في المجتمع الواحد.

رد لفة  لتُعد الثقافة من مظاهر رقي المجتمعات بشكل عام وهي ضرور» المظاهر الثقافية  -6

سعة رد ووالمجتمع على حد سواء كما هي للمجتمع عنوان في رقي فهي في الوقت ذاته لرعي الف

ل األشكا يعرف إجرائيًا بأنه المظاهر الثقافية مجموعة«.  اضطالعه في شتى ميادين الحياة 

 د منوالمظاهر لمجتمع معين وتشمل عادات وممارسات وقواعد ومعايير كيفية العيش والوجو

 س طقوس وقواعد السلوك والمعتقدات. مالب

 خامًسا: الدراسات السابقة:
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هالكي في بعنوان: " دراسة تحليلية إثر الوعي االست[... 1998دراسة ] الشعيبي والصالح  -1

ض حماية المستهلك وقد سعت الدراسة وتحليل العالقة بين الوعي واالستهالكي وبين بع

ل لمدخاتهلكين بمحافظة االحساء وهي أساًسا مستوى الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمس

لغرض ثم اهذا التعليم لرب األسرة وتحقيقها للهدف ثم إعداد استمارة استبيان إعدادات خصيًصا ل

 للطبيعة ظًرااستقاؤها من عينة عشوائية من منطقة وقد استخدم التحليل اإلحصائي لآلباء وذلك ن

عنوية مقة هذه الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى وجود عال الوصفية لبيانات هذه الدراسة الوعي

ب راحصائية بين مستوى الوعي االستهالكي وبين مستوى الدخل وبيئة وبين مستوى تعليم 

كل من وكي األسرة كما أوضحت النتائج أيًضا وجود عالقة ارتباطية معنوية بين الوعي االستهال

 مستوى الدخل ومستوى التعليم لرب األسرة.

ستهدفت ااالستهالك وتوزيع الدخل األسرة » بعنوان  [:  2004دراسة ] بروس براد بيولي  -2

نماط لى أالدراسة اإلجابة على التساؤل الذي يدور حول هل يؤثر توزيع الدخل داخل األسرة ع

ل داخ االستهالك المنزلي؟ وقد وجدت دراسات سابقة متشابهة في بريطانيا أن توزيع الدخل

 ه بالرغمى أنها تأثير كبير على االنفاق األسري وأنماط االستهالك وتوصلت الدراسة إلاألسرة ل

اه التجامن أن التغيرات التي حدثت في أنماط االتفاق واالستهالك كانت صغيرة ولم تكن في 

 «. المتوقع 

ا عالقتهالنوع الجنس ... والطبقة والجيل و» بعنوان [ :  2004دراسة ] جويل ستيلرمات  -3

 ألسرة فية واباالستهالك في شبيلي المعاصرة استهدفت الدراسة تحديد العالقة بين النوع والطبع

 يع الدخلتوز تشكيل القرارات والخيارات االستهالكية لدى أفراد وبين الطبقة االستهالك وتحليل

اجو( يانتالنقدي لألسرة استخدمت تحليالً لمقابالت شخصية مع أسر من الطبقة العاملة في )س

يع توز بدولة شيلي وتوصلت إلى أن الرجال يمارسون أشكاالً صريحة ومعلنة من السيطرة على

كية ستهالالدخل النقدي لألسرة وعلى خيارات االنفاق واستراتيجيات الكسب وأن القرارات اال

جة لزووج واالز للصغار والكبار المسنين في األسرة تتأثر بالتزامات البالغين فيها كما أن إحساس

م قراراتهم وخياراته بوضعهم الطبقي ومكانتهم االجتماعية يدفعهم إلى تشكيل وصياغة

 «. االستهالكية

تحليل أثر أنماط السلوك الشرائي واتجاهاته » بعنوان [ :  2010دراسة ] الزيادات وآخرون  -4

والسلع االستهالكية  في اختيار المراكز التجارية والسلع االستهالكية في اختيار المراكز التجارية

في األردن دراسة تطبيقه على محافظة البقاء التطوير النمط التجاري واألسواق المحلية بامتالك 

مع احتياجات وأنماط السلوك الشرائي وتجاهك للمستهلكين في تلك المحافظة استهدفت الدارسة 

عن السلع المعروفة التعريف على اتجاهات المشتريين في اختيار مراكز التسوق ومدى الرضا 

في المتجر وكذلك اإلطالع على أبرز وجهات النظر أصحاب المتاجر مع التحليل العوامل 

المؤثرة في القرار الشرائي استخدمت الدراسة من األدوات استباينت ثم توزيعها على عينة 

عشوائية بسيطة من أصحاب المناجر المشترين المرتادين لها في محافظة البقاء وتوصلت 

الدراسة إلى مجموع من نتائج الحل أهمها وجود عالقة ذات معنوية احصائية بين التسوق من 
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الخارج المحافظة وعدد أفراد األسرة العاملين إضافة إلى وجود عالقة ارتباط قوي مقارنة مع 

 «. متغيرات األخرى مقدارها بين مستوى الداخل وتقليص شراء السلع األصلية 

سرة في الدخل والنوع واالستهالك دراسة لأل» بعنوان [ :  2011انييس دراسة ] سيامون د -5

الكية ستهماراوي واستهدفت الدراسة التعرف على تأثير إجمالي الدخل األسري على األنماط اال

ث في إلناوتوصلت إلى أن األنماط االستهالكية تتأثر بمستوى الدخل والتعليم لدى الذكور وا

يًرا تأث تأثير نصيب الفرد من الدخل على االستهالك المنزلي ليس األسرة كما توصلت إلى أن

 «. خطيًا

أثرها على المظاهر االجتماعية والثقافية و» بعنوان [... 2013دراسة ] محمد عمر اجنبيل  -6

ادي على قتصاالستهالك في المجتمع الليبي هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التغير االجتماعي واال

حل في المجتمع الليبي وكانت الدراسة وصفية تاريخية من خالل وصف مرانمط االستهالك 

و هاسي تطور االستهالك في المجتمع الليبي من القدم وحتى العصر الحديث ولكن الهدف األس

ها وصيل إليالت دراسة الظاهرة من حيث عناصرها الثقافية واالجتماعية وكانت أهم النتائج التي تم

ي لتي ينتمعية اأنه نمط االستهالك يتأثر في زيادة ونقصانه بالفئة االجتمامن خالل هذه الدراسة 

ن األثر م والديإلعالإليها الفرد والعادات والتقاليد أيًضا وخاصة في المناسبات االجتماعية كما أن ل

 الستهالكمط االكبير في نمط االستهالك أيًضا ونوعية البضائع والمحالت التجارية بها ذات في ن

(.»2   ) 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

بعض ي اللقد كانت الدراسات السابقة تختلف مع الدر اسه الحالية في البعض وتتشابه معها ف

 اآلخر:  

 صادي"تتحدث عن مستوى الدخل االقت وسيمون وجويل، ، بروس: فقد كانت دراسة " االختالف

لبضائع ونوعية المحالت التجارية وا "وصالح  ،أما "الشعيبي ؛ وأثرة في نوعية االستهالك

المفروضة وأثرها على االستهالك حيث كان التركيز واالهتمام واضح على المظاهر  

نمط  ا علىعن المظاهر االجتماعية والثقافية وأثره محمد عمر؛ بينما كانت دراسة قتصاديةاال

الك ستهل تطور نمط االاالستهالك في المجتمع الليبي دراسة نظرية وصفية تاريخية تصف مراح

 في المجتمع الليبي ككل.

  "ألسريكان من خالل تناول جميع الدراسات السابقة التي تم عرضها "االستهالك االتشابه: 

 المظاهر أثر بينما الدراسة الحالية دراسة ميدانية على أسر من مدينة البيضاء تهدف إلى معرفة

 قة.هذا ما لم تنظر إليه الدراسات الساباالجتماعية والثقافية على األسرة الليبية و

 سادًسا: متغيرات الدراسة:

ثر في ي يؤ:وهو متمثل في الظواهر االجتماعية والثقافية وهو المتغير الذالمتغير المستقل-1

 المتغير التابع .

 ل.ر المستقمتغي: وهو يمثل نمط االستهالك في الدراسة الحالية ويكون نتيجة للالمتغير التابع -2

 المستقل.وابع المتغير الوسيط: وهو األسرة الليبية وهو المتغير الذي يؤثر فيه المتغير الت -3

 سابعًا: تساؤالت الدراسة:
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 ستهالكط اال: هل هناك عالقة بين مظاهر التغير الثقافي واالجتماعي في األسرة الليبية ونم1س

 فيها؟

 هالك فيالستتغير الثقافي واالجتماعي ل: هل هناك عالقة بين المكانة االجتماعية ومظاهر ال2س

 األسرة الليبية؟

 ية؟ة الليبألسرا: ما هي التغيرات الثقافية واالجتماعية التي أدت إلى تغير نمط االستهالك في 3س

 : ما هي أهم األنماط االستهالكية السائدة في األسرة الليبية؟4س

 يها؟ى نمط االستهالك السائد ف: ما مدى تأثير الدخل وتفاوته في األسرة الليبية عل5س

ية تماع: ، هل تلجاء األسرة لالستهالك التفاخري ؟ وهل تضطر إلى أخذ سلفه مصرفية واج6س

 لكفاية نفقته؟

 الفصل الثاني] المظاهر االجتماعية والثقافية ونمط االستهالك [

 أوالً: الرؤيا النظرية للدراسة:

ثقافية وال فات المبنية على الخصائص االجتماعيةيقيم األفراد بعضهم البعض على أساس االختال

بيرة كت أهمية ة ذاواالقتصادية كالدخل والتعليم والوظيفة لذلك تُعد المظاهر واالجتماعية والثقافي

ى من نزلة أعلرد مألن معرفتها تؤثر على المبدأ الذاتي للفرد، ومن ثم فإنه من المفيد أن يكون للف

وفرص  ازاتومي أو في المناسبات االجتماعية ألن ذلك يعطيهم امتياآلخرين، في االستهالك الي

 واهتمام ترامأفضل للوصول إلى الموارد، ألنهم يروا بأنه طريقة االستهالك تجعلهم يعاملون باح

ثره أكبر من غيرهم، ومن ثم فإن هناك العديد من النظريات المفسرة لالستهالك ومدى تأ

 .بالمظاهر االجتماعية والثقافية

 نظرية السلوك االستهالكي: -1

ويرى " الودن " و " بيتا " أن عملية االستهالك وسيلة للتحقيق غاية مهمة وهي بناء هوية 

اجتماعية جديدة، أي أن المستهلك يستطيع من خالل سلوكه االستهالكي أن يخلق طبقة اجتماعية 

ة االجتماعية عالقة ذاتية أعلى لنفسه وأفراد أسرته، وتعد العالقة بين االستهالك والطبق

االنعكاس، بمعنى أن الطبقة االجتماعية تؤثر على أنماط االستهالكية وأن األنماط االستهالكية 

  Davidتصبح رموًزا تخبر اآلخرين عن هويتهم وعن مكانتهم أو طبقتهم االجتماعية.

 (194ص  ،1997،،(

 ثانيًا: التغير االجتماعي والثقافي ونمط االستهالك.

 لثًا: تطور نموذج االستهالك في ليبيا في ضوء التغيرات االجتماعية والثقافية.ثا

 رابعًا: االستهالك التفاخري في ليبيا.

خبرات  ديهمولذلك تعتبر المفروقات في الطبقات االجتماعية مهمة ألن أفراد الطبقات الخاصة ل

 االختالفوع و يعني حدوث التنحياتية وقيم وأنماط استهالكية مشتركة فيما بينهم إال أن ذلك ال

 ( 196ص  ،David) داخل الجماعات.

 نظرية االنطباعات االستهالكية في الطبقات االجتماعية:  -2

بالرغم من كثرة النظريات المفسرة لالستهالك حيث ركز الجدل الدائر حالًيا في العلوم 

كتبادل للبضائع وما صحبه من  االجتماعية على تحديد العالقة بين المفهوم االقتصادي لالستهالك
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التي تؤكد على العالقة بين « بوردو » تحول في المعاني والذي يشكل الثقافة ومنها نظرية 

 الترتيب الطبقي واالستهالك.

كونها  ة من حيثلطبقفبالرغم من أن الطبقة تُعد مبدأ تفسيريًا عالميًا )شامالً(، إال أنه ال يعرف ا

 به الوضعتشا »ا من حيث العالقات االجتماعية، فالطبقة تعرف على أنه وسيلة لإلنتاج لكنه يعرفه

ويرى  «.في الحين االجتماعي وتشابه ظروف وأصول الوجود أو المعيشة، تشابه االنطباعات 

تاج دين اإلنميا )بودر( المجتمع كميدان مستقل نسبيًا ولكنه متجانس من حيث البناء أو التركيب من

 مختلفة للمصادر المادية والثقافية.واستهالك األشكال ال

 رضونوال يتم تحليل االستهالك في نظرية )بودو( من حيث العرض والطلب فالمنتجون ال يف

 ( 468ص ،Ayden ،2005األذواق على المستهلكين. )

لمنتجات ين اكذلك المستهلكين ال يخبرون المنتجين بما يجب إنتاجه، فالمستهلكون يختارون من ب

جل أمن  م، وتتحدد اختياراتهم من خالل عاداتهم وثقافتهم ومكانتهم االجتماعيةالمباحة له

 االختالف والتميز. 

 نظرية البناء الطبقي واألنماط االستهالكية: -3

طبقي في ء القد ربط جيدنير بين البناء الطبقي واألنماط االستهالكية في بحثه بعنوان " البنا

 شكالأحول الطبقة إلى طبقة اجتماعية يعتمد على عدة المجتمعات المتقدمة "حيث أكد أن ت

 ن الطبقةل بيمتنوعة من البناء والربط، ويعتمد بناء الطبقات على عدة عوامل أخرى ويعد التداخ

ناصر ثة عوالمكانة أمًرا يخضع للبحث األميريقي بدالً من البناء النظري ويرى أن هناك ثال

 لى نموذجدي إم أو المهارات المهنية. والعمل اليدوي، تؤاجتماعية جوهرية وهي الملكية والتعلي

ثة، ية الحديسمالثالثي األجزاء لبناء الطبقة الذي يعد ملحوًظا بصورة شائعة داخل المجتمعات الرأ

 وتؤدي هذه العناصر الثالثة إلى بناء وتشكيل نقاط القوة في المجال االقتصادي.

لوك يتم ي  سدارة االنطباع إلى أن إدارة االنطباع هبينما أشارت نظرية "أيرفنج هوفمان" من إ

فاعل الت عن ومعي أو عن غير وعي من أجل محاولة التحكم في العودة التي يظهر بها الفرد في

نكون  أننااالجتماعي أمام المجتمع كما أننا نعبر عن هويتنا من خالل ممتلكاتنا المادية، و

رًكا ا مشتيمتلكون بمعنى يجب  أن يكون هناك فهمً  على أساس ما اآلخريناستدالالت حول هوية 

ى ا وبمعنماعيً بين أفراد الجماعة حول ما يمثله هذا الزمن، كما يجب أن يكون هناك اعترافًا اجت

ن على برهاوشموليًا راسًخا، وتستخدم الممتلكات كأدوات اتصال غير لغوية وينظر إليها كدليل 

 ( 469ص  ، ،Aydenثروة الفرد ومكانته وذكائه. )

 عيشيتعددت النظريات المفسرة لالستهالك ولكنها ركزت على الجانب الطبقي والمستوى الم

مظاهر ب الداخل األسرة ؛ بينما ركزت الدراسة الحالية على مدى التغير في نمط االستهالك حس

إلسراف اهي باالجتماعية والثقافية والتغيرات التي طرأت عليها بسبب العولمة والتفاخر والتبا

العشر  ة فيواالنفاق والذي وصل إلى تغير جذري في طريقه ونمط االستهالك داخل األسرة الليبي

ة جمع حاليسنوات األخيرة حيث ظهر بها أنواع جديدة من االستهالك وهذا ما تحاول الدراسة ال

 معلومات عنه من خالل أهدافها وتساؤالتها. 

 ط االستهالك في ليبيا:ثانيًا: التغير االجتماعي والثقافي ونم
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 رويأخذ التغي إن التغير االجتماعي والثقافي طبيعة يمر بها أي مجتمع من المجتمعات االنسانية،

 غرافية.ديمومظاهر وأشكال كثيرة في جوانبه السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وال

لمدينة اتميز في المدينة، حيث ت" أن حجم ونوع االستهالك في الريف محدود مقارنة بما هو عليه 

 بزيادة في االستهالك وأكثر تنوًعا.

الل خمن  فقد ساهم التطور العلمي في المجال الخدمي والصناعي إلى وفرة من السلع والخدمات

ة الرفاهي ا منانتشار منتجات التقنية في كل مناحي الحياة المادية والتي أدت بدورها إلى مزيدً 

ل إلى لمثااتقلت حياة كثير من سكان الريف في المجتمع الليبي على سبيل للفرد والمجتمع، وان

نسان ح االالمدينة نتيجة إلى الزيادة في عدد السكان وتوفر فرص العمل والمال ومجاراة لطمو

ان ن مكعبغيره في المجتمع، أدى إلى زيادة في عدد المعدات والسلع التي توفرت بغض النظر 

 (112ص  ،Ayden) سكنه ونمط معيشته .

النظام  نوع كما تختلف المجتمعات فيما بينها في مسيرة تغيرها وتطورها وأنماط استهالكها حسب

ن أير( االجتماعي، وتوفر المال، ودرجة انتشار نمط المعيشة الحديثة حيث يرى )مصطفى الت

مط لن ددطبيعة التظلم االجتماعي الذي يشتمل على الجانبين السياسي واالقتصادي، هو المح

ؤدي ا وتاالستهالك أن هناك مجتمعات تهتم بتوفير مجموعتين الخدمات األكبر عدد من أفراده

جال مفي  مثل هذه السياسات إلى رفع العبء من المواطنين مثل السلع االستهالكية كالدعم أو

ينة خزفي لالمواصالت، غير أن كثير من البلدان أصبحت هذه السياسة محكومة بتوفر المال الكا

ات الدولة، وهذه األخيرة أصبحت تواجه تحديات مثل نقص التمويل واالستثمارات واألزم

هالك الستااالقتصادية والعجز التجاري .. الخ فقد تصبح الدولة، عاجزة حتى عن توجيه أنماط 

ليه ار إما يشأحيانًا في إطار تسارع وسائل االتصال التي حولت العالم إلى قرية صغير وهو 

  .(186ص ،1992م " العولمة ")التير، بمفهو

 ثالثًا: تطور نموذج االستهالك في ليبيا في ضوء التغيرات االجتماعية والثقافية:

ية، تماعإن نموذج االستهالك قد تأثر بالتطورات التاريخية وبعوامل سياسية واقتصادية واج

 عالم.يصعب التعرض إليها بصفة كاملة في مقال واحد، وذلك نكتفي ببعض الم

لقد اتسم النموذج االستهالكي لليبيين أثناء االستقالل عن االستعمار اإليطالي بقلة االستهالك في 

مختلف المجاالت، وبعد اكتشف البترول وتصديره انتعشت البالد بشكل جزئي وانعكس ذلك على 

علق نوع وحجم االستهالك لألسرة الليبية وبدأت تظهر بعض من مالمحه على الشعب فيما يت

بحجم ونوع االستهالك صاحبة طموح اتصف بالتناقص بين األفراد والفئات االجتماعية للوصول 

إلى الرفاهية، وهناك عمل أخر ساهم في صناعة النمط االستهالكي لألسرة الليبية، وهي النماذج 

قنوات الثقافية االستهالكية التي تروجها وسائل اإلعالم العربية والغربية وخاصة )على طريق ال

 // :httpالتلفزيونية في السنوات األخيرة من خالل األفالم(. )وكالة أنباء التضامن 

www.press solidariey.ne ) 

قد وصل  2011أضف إلى ذلك أن ليبيا تعتمد وبشكل مباشر على االستيراد الخارجي، وبعد عام 

أعلى المستويات وأصبحت ليبيا تمثل سوق استهالكي للشركات التبادل التجاري مع تركيا الى 

مليون دوالر في سنة  300التركية فقد وصل حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا ملياري و 

http://www.press/
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، بسبب عوامل كثيرة  من أبرزها الدعاية التجارية االستهالكية والتقارب السياسي 2012

 ألوروبية.ورخص أسعار المنتجات التركية مقارنة با

دولة ات الالقرن الماضي تغيرت التوجهات االقتصادية نحو الليبرالية حيث توقفت استثمارومن 

 في بعض المشروعات وشجعت األفراد على االستهالك )تحت الشعار الرسمي من أجل حياة

طى أفضل( وحظيت هذه السياسة بقبول من طرف بعض الفئات االجتماعية خاصة الطبقة الوس

اصة د وخحرمت من التمتع بعوائد دخلها بسبب سياسة التقشف فارتفعت نسبة االستيرا الفقيرة

التظاهر اص والمواد الغذائية واألجهزة الكهربائية والسيارات والكماليات في طريق القطاع الخ

ظهرت  حيث بالثراء والتفاخر في االستهالك وهذه السياسة أدت إلى أبراز الفوارق االجتماعية

الكيًا استه األثرياء الجدد صعدت مراتب السلم االجتماعي بسرعة فائقة وروجت نموذًجافئات من 

 يرتكز على المظاهر الخارجية. 

كالسيارات الفاخرة وفيالت فخمة وحفالت مكلفة، واألثاث، وأدوات المطابخ الفاخرة وارتداء 

 // :httpة أنباء التضامن وكال (1)أعلى الماركات التجارية والتباهي بها، وخاصة بين النساء. )

www.press) 

 رابعًا: االستهالك التفاخري في ليبيا:

درتم قفوق يأن المقصود باالستهالك التفاخري هو أن األفراد يستهلكون من السلع والخدمات ما 

هم نفسك، ويحملون أالشرائية وحجم مرتبتهم الشهرية بهدف عرض الطبقة االجتماعية للمستهل

و أديون من أجل يجاروا الطبقة األخرى الغنية، وهي ظاهرة تسمى باالستهالك المظهري 

كزه د مرالتفاخري حيث لم يعد ما يستهلكه الفرد من السلع والخدمات مقياًسا دقيقًا لتحدي

 االجتماعي.

ع غياب اض مإلى االقتروأن هذه الظاهرة تؤثر على قدرة الفرد الشرائية وتحمله الديون وتدفعه 

 القدرة على االلتزام بالسداد أحياًنا.

والفرق  اس(،ويمكن أن نشير أيًضا إلى المغاالة في االستهالك خالل الحفالت المختلفة )كاألعر

ة في ها مغاالا فيالموسيقية واأللعاب النارية، كذلك في المأثم أو التابين للمتوفي قد نجد أحيانً 

 االستهالك.

سيب لحواار االستهالك التفاخري انتشار الهواتف الخلوية الحديثة باهظة الثمن أو ومن مظاه

اء في ألبناأللية الشخصية واألثاث، إضافة إلى شراء السيارات الفخمة أو الحرص على تعظيم ا

 يقال عن و أنالمدارس الخاصة قد تصل تكاليفها السنوية إلى األلف الدينارات وقد يكون السبب ه

رشيد في الت مر أبنائه يدرسون في المدارس الفالنية(، كل هذه المظاهر تبين نقص ثقافةولي األ

د ن األفرادد ماالستهالك مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة يوًما بعد يوم بشكل يتخطى حجم الدخل لع

 ( 2012 ، صحيفة الغد،العيساوي)في المجتمع. 

السلف االجتماعية من المصارف وانتشار سنوات الماضية زادت حجم  10ويالحظ أنه في فترة 

ما يعرف جمعية التسليف خاصة بين النساء في المجتمع الليبي ويرجع ذلك إلى ضعف المرتبات 

ونقص السيولة والظروف والتغيرات التي عانها الشعب الليبي سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو 

ذا من أجل المغاالة في االستهالك خالل اجتماعية أو حتى ثقافية وتعمل ديون ملزم سدادها كل ه

http://www.press/
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الحفالت والمناسبات االجتماعية المختلفة في نوع األكل وأدواته من أجل التفاخر االجتماعي 

وإظهاره في جودة حسنة أمام أقاربه وانتشار ثقافة الغرب وعاداتهم في طرق األكل واللبس 

 واألثاث وغير من خالل وسائل اإلعالم والتقليد الواضح.

 أوالً: المنهج المستخدم في الدراسة:

لمراد هر ااعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي حيث يهتم هذا المنهج بوصف دقيق للظا

قيقة دائج دراستها عن طريق جمع البيانات ووصفها   وتفسيرها من أجل الوصول إلى حقائق  ونت

 لتحسين الوضع القائم.

 ثانيًا: أداة الدراسة:

د من ن عدرة االستبيان فهي األداة المناسبة لموضوع الدراسة وعينته وهي عبارة  عهي استما

سة لدراااألسئلة المرتبة بأسلوب مناسب حسب تساؤالت الدراسة بحيث يتم توزيعها على عينة 

 لجمع البيانات ليتم تحليلها وتفسيرها وصوالً إلى النتائج.

 ثالثًا: مجاالت الدراسة:

سة محدد لدرادراسة هو البعد أو اإلطار المكاني للدراسة وموضعها وفي هذه االمجال المكاني لل

شكيلة تشمل يفي مدينة البيضاء في إحدى أحياء هذه المدينة وهو حي المدينة الرياضية حيث أنه 

 متنوعة من المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

 /5 /1إلى  2021 /2 /1يها الدراسة، ما بين المجال الزمني وهي الفترة الزمنية التي أقيمت ف

2021 . 

 رابعًا: مجتمع الدراسة:

دراسة ع الأو )األفراد( أو المؤسسات التي يمكن أن يكونوا أعضاء في عينة الدراسة، والمجتم

هو إال  ة ماجمع طبيعي أي جغرافي أو سياسي من األفراد وباختصار فالمجتمع من الناحية البحثي

ميع جألسباب اقتصادية وعملية ال يستطيع الفرد دراسة مجتمع الدراسة في جمع فيزيقي، و

، وتقام راسةالدراسات وإنما يتعارض عن ذلك بدراسة العينة ألن العينة هي جزء من المجتمع الد

 الدراسة الحالية على حي من أحياء مدينة البيضاء هو )المدينة الرياضية(.

سر ي األة على عينة عشوائية بسيطة من أزواج وزوجات فتقام الدراس خامًسا: عينة الدراسة:

 ( مفردة.40الموجودة في حي المدينة الرياضية وعددها )

ة كراريمن األساليب المستخدمة في الدراسة هي الجداول الت األساليب اإلحصائية:: سادًسا

 البسيطة والنسب المئوية.

 «الجنس (» 1جدول رقم )

( وهذا راجع إلى أن الباحثة قامت 1يالحظ إن مجموع الذكور واإلناث متساويان في الجدول رقم)

 بتقسيم العينة إلى مجموعتين متساويتين من الذكور واإلناث.

 «العمر (» 2جدول رقم )

 ةالنسبة المئوي التكرار الجنس

 %50 15 ذكر

 %50 15 أنثى

 %100 30 المجموع
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 النسبة المئوية التكرار الجنس

(29.25) 5 16.6% 

(34.30) 2 6.6% 

(39.35) 5 16.6% 

(44.40) 7 23.3% 

 %36.6 11 وما فوق( 45)

 %100 30 المجموع

% ، 23.3ي فما فوق( بنسبت 45) ،( 44 -40يتضح من الجدول أن الفئة العمرية الغالبة هي من )

واج زن األ% على التوالي وهذا يرجع إلى طبيعة العينة التي تقوم بدراسة أرباب األسر م36.6

ن والزوجات، ومجتمع العينة وهو المدينة الرياضية حيث وصلت فيه األسرة إلى حالة م

لحديث اء ااالستقرار األسري بحيث قامت ببناء منزل حيث أن المنازل في ذلك الحي هي من البن

 للمنازل األرضية.

 «المستوى التعليمي للمبحوث »  (3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المستوى العلمي

 %3.3 1 ابتدائي

 %10 3 إعدادي

 %20 6 ثانوي

 %33 1 دبلوم متوسط

 %23.3 7 دبلوم عالي

 %40 12 جامعي

 %100 30 المجموع

لطبيعة  % من نصيب التعليم الجامعي وقد يرجع هذا أيًضا40يالحظ أن النسبة األكبر وتقدر 

 البتدائي. % للتعليم ا3.3لنسبة األقل كانت مجتمع الدراسة وغلبة األسر المتعلمة فيه أما ا

 «مهنة المبحوث »  (4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المهنة

 %50 15 معلم

 %23.4 7 موظف

 %26.6 8 غير موظف

 %100 30 المجموع

 

ليبي ترتفع فيه % وهذا يرجع إلى أن طبيعة المجتمع ال50مهنة التعليم هي المهنة الغالبة وبنسبة 

شكل ات بنسبة العاملين بقطاع التعليم بشكل واضح وكبير جدًا خاصة من أرباب األسر والزوج

ما أة منزل، كرب أكثر خصوصية حيث دائًما المرأة تتجه إلى هذه المهنة كونها المهنة المناسبة لها

 % كانت لمهنة الموظف وقد يرجع ذلك إلى طبيعة المستوى التعليمي. 23.3

 «ستوى دخل المبحوث م»  (5جدول رقم )



 براهيمالمظاهر االجتماعية والثقافية المحددة لنمط اإلستهالك في األسرة الليبية      د.رهام فرج إ

 231      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدخل

 %6.6 2 منخفض

 %66.6 20 متوسط

 %16.6 5 جيد

 %6.6 2 جيد جدًا

 %3.3  1 مرتفع

 %100 30 المجموع

ة % هي نصيب الدخل المتوسط، وهذا الطبيعي كون غالبي66.6يالحظ من خالل الجدول أن 

رتفع وهذا قد % هي لذوي الدخل الم3.3ن في المجتمع، أما نسبة العينة هم من المعلمين والموظفي

حياء هم أليرجع إلى طبيعة مجتمع الدراسة حيث أنه يحتوي على ذوي الدخل المتوسط واألغنياء 

تغير ى الأخرى يعيشون فيها وكانت الدراسة ترتكز على ذوي الدخول المتنوعة واستهالكهم ومد

 رتفاع أو االنخفاض في الدخل.الذي طرأ عليه بغض النظر عن اال

 بية؟هل دخول الثقافة الغربية هي التي غيرت من نمط االستهالك في األسرة اللي (6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار دخول الثقافة الغربية

 %76.6 23 نعم

 %23.4 7 ال

 %100 30 المجموع

 

افة ة الهينة في كون أن الثق% وهي ليست بالنسب76.6( أن نسبة 6يتضح من الجدول رقم )

 اإلعالم سائلالغربية هي من غير نمط االستهالك في األسرة الليبية وهذا يشير إلى قوة تأثير و

 بحث عنهايلتي اوأساليب نقل الثقافات الخارجية ومدى تأثر المجتمع الليبي بها وهذه هي العولمة 

اسية ية والسيثقافجتماعية و االقتصادية والالعالم الغربي و يحاول تطبيقها على جميع المجاالت اال

جال والريفية والعلمية وهذا مؤشر خطير على قوة تأثر المجتمع الليبي بها وخاصة في م

مجتمع الليبي % هي األقل لمدى تأثر ال23.4االستهالك الذي تحقق بصدد دراسته هنا، أما النسبة 

 العولمة وتحاربها. للثقافة الغربية قد تكون هذه الفئة على وعي بثقافة

 هل المكانة االجتماعية لها دور في تغير نمط االستهالك األسرة؟ (7جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المكانة االجتماعية لها دور

 %76.6 23 نعم

 %23.4 7 ال

 %100 30 المجموع

أن المكانححة ( حيححث 6( أن هنححاك ارتبححاط فححي النسححبة مححع الجححدول رقححم )7يتضححح مححن الجححدول رقححم )

% والتأثر بالثقافة الغربية لها نفس النسبة إذًا يمكن القول بأن المكانة االجتماعيحة 76.6االجتماعية 

يتم تقلدها والسعي للوصول لها من أجل مواكبة الثقافة الغربية والتغير فحي نمحط االسحتهالك مكمحل 

 لها.
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ال تحؤثر  الوا أن الثقافحة الغربيحة( ممحن قح6% هي أيًضا مرتبطحة بالجحدول رقحم )23.4كما أن نسبة 

ة عحالمي خاصحفي نمط االستهالك وهذا قد يرجع لنفس السبب وهو االنتباه للعبة العولمة والتحكم ال

 أن غالبية العينة هي من المتعلمين تعليم جامعي وعلى قدر من الوعي. 

 ت األخرى؟هل تغير نمط االستهالك في األسرة سببها التفكير في المجتمعا (8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار تغير نمط االستهالك

 %66.6 20 نعم

 %33.4 10 ال

 %100 30 المجموع

قليد ت% وهي نسبة كبيرة وال يمكن االستهانة بها أن 66.6( أن نسبة 8يوضح الجدول رقم )

ية، بلليالمجتمعات األخرى في طبيعة االستهالك هي السبب في تغير نمط االستهالك لألسرة ا

واألسر  نازلوهذا قد يكون بسبب انتشار مواقع التواصل االجتماعي واجتياح االنترنت لمعظم الم

 يرها مماس وغالليبية وفيما فيه من عرض لطرق التقديم وأفكار لتأثيث المنزل والحديثة والمالب

 يؤثر على األسرة الليبية في تغير نمط االستهالك فيها حتى تواكب الذوق العام.

 هل الحاجة والنقص في تغير نمط االستهالك في األسرة الليبية؟ (9ول رقم )جد

 النسبة المئوية التكرار الحاجة والنقص سبب

 %76.6 23 نعم

 %23.4 7 ال

 %100 30 المجموع

سببين  % أن الحاجة والنقص يغيران نمط االستهالك وهذا قد يرجع إلى76.6يوضح الجدول أن 

ستهالك اال ط االستهالك باالقتصاد والتوفير و االستغناء عن بعض مظاهرإذا كان التغير في نم

 بسبب انخفاض الدخل فهذا هو الطبيعي جدًا. 

عية جتمااأما إذا كان التغير في نمط االستهالك بزيادة الصرف وتحميل األسرة تكاليف وسلف 

طيرة ة خهذه الظاهر واقتصادية من أجل التباهي يكون االستهالك فوق طاقة األسرة، هنا تكون

 جدًا وقد تؤدي باألسرة إلى الهالك والتفكك بل واالنهيار أيًضا. 

 هل الدخل العالي يؤثر على طريقة االستهالك في األسرة الليبية؟ (10جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الدخل العالي يؤثر

 %83.4 25 نعم

 %16.6 5 ال

 %100 30 المجموع

ألسرة ا% يؤثر الدخل العالي في طريقة االستهالك في 83.4( أن نسبة 10)يوضح الجدول رقم 

ع دخلها رتفااالليبية وهذا يرجع إلى قدرة األسرة على اقتناء السلع األساسية والكمالية بسبب 

 ومقدرتها على ذلك.
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سر أن هناك أ% ال يؤثر الدخل العالي بطريقة االستهالك وقد يرجع هذا الرأي إلى كون 16.6أما 

ل دخلها منخفض وتقوم بطرق استهالك فوق طاقتها خاصة في المناسبات المختلفة من خال

 االقتراض من الدولة أو غيرها. 

 هل التفاخر هو سبب في تغير نمط االستهالك في األسرة الليبية؟ (11جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التفاخر هو سبب

 %80 24 نعم

 %20 6 ال

 %100 30 المجموع

سبب  % وهي نسبة كبيرة جدًا حيث يرون أن التفاخر هو80( أن نسبة 11يوضح الجدول رقم )

لتفاخر امن  تغير نمط االستهالك في األسرة الليبية وهذا قد نالحظه بشكل أكبر عن فئة اإلناث

قد مية ولعالوالتباهي في التقديم للضيوف أو تأثيث المنزل أو ارتداء المالبس ذات الماركات ا

الل به خلوحظ هذا النوع من التفاخر في العشر سنوات األخيرة وهذا ما نريد الكشف عن أسبا

 الدراسة الراهنة. 

الفئة  عي هذهو% يرون بأن نمط االستهالك ال عالقة له بالتفاخر وهذا قد يرجع أيًضا إلى 20أما 

 من العينة. 

 سرتك؟ألكس المستوى المعيشي واالجتماعي هل أنت تحب االحتفاظ بالمنتجات التي تع (12جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار تحب االحتفاظ بالمنتجات

 %46.6 14 نعم

 %53.4 16 ال

 %100 30 المجموع

د يرجع ق% على التوالي وهذا 53.4% وال 46.6يالحظ هناك تقارب في النسب في اإلجابة بنعم 

عين ميشي ك من أجل وضع نفسها في مستوى معإلى أن هناك نسبة كبيرة تتفاخر بطريقة االستهال

عة هذه قنا أمام اآلخرين والمجموعة األخرى وهي النسبة األعلى التي ترى العكس وهذا يدل على

ه وضع الفئة بضرورة االبتعاد عن التباهي والتفاخر وكل مستوى معيشي واجتماعي يبقى حسب

 ومكانته في المجتمع.
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 ألفراد الذين يمتلكون منازل وسيارات ومالبس عصرية غالية؟هل أنت معجب با (13جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار أنت معجب باألفراد

 %16.6 5 نعم

 %83.4 25 ال

 %100 30 المجموع

% 83.4لى ( أن اإلجابة بـ ال كانت نسبتها مرتفعة جدًا حيث وصلت إ13يتضح من الجدول رقم )

لى إرجع تلكون منازل وسيارات ومالبس عصرية، وهذا قد يالذين ال يعجبون باألفراد الذي يم

 ارتفاع نسبة الرضا بأنفسهم.

 دى العينةل% قالوا نعم نحن معجبون بهم قد يرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الطموح 16.6أما نسبة 

 هذه في أن يكونوا مثلهم، أو هو اإلعجاب بأنهم أشخاص ناجحين وقادرين على اقتناء مثل

 األشياء. 

 هل أنت مهتم بالمظهر الخارجي والمستوى االجتماعي أمام اآلخرين؟ (14ول رقم )جد

 النسبة المئوية التكرار مهتم بالمظهر الخارجي

 %33.4 10 نعم

 %66.6 20 ال

 %100 30 المجموع

ى % ليس لديهم اهتمام بالمظهر الخارجي والمستو66.6( أن نسبة 14يوضح الجدول رقم )

لوقت هم ايرجع إلى انشغالهم بمشاغل الحياة العملية واألسرية وليس لدي االجتماعي وهذا قد

سبة ما نلالهتمام بمظهرهم الخارجي أو قد يكون بسبب قناعاتهم أن المظهر ال يصنع البشر أ

لتي ااعية % نعم االهتمام بالمظهر الخارجي مهم وهذا قد يرجع إلى طبيعة الحياة االجتم33.4

 هم الوقت لالهتمام بمظهرهم الخارجي. يعيشونها والتي تعطي ل

 هل تجمع المعلومات عن السلع والمنتجات العصرية من أصدقائك قبل شرائها؟ (15جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار تجمع المعلومات عن السلع

 %60 18 نعم

 %40 12 ال

 %100 30 المجموع
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د ع معينحة حتحى يقومحون بشحرائها قح% نعم يجمعون المعلومات عن سحل60يوضح الجدول أن نسبة 

قتصحادي يكون ذلك من أجل االستعداد توفير السلع القتنائها أو لكي يعرف هل وضعه العحادي واال

 يسمح له باقتنائها أم ال.

محن  % ال يجمعون المعلومات حول السلعة قبحل شحرائها وقحد يعحزى ذلحك إلحى الخجحل40أما نسبة  

 كلفحت وال نها، أو السبب مقدرتهم المادية على شحرائها مهمحاالمبحوثين عن السؤال عن السلعة وثم

 يهم معرفة سعرها مسبقًا. 

 هل يعجبك المنتج األكثر ثمنًا وفريد من نوعه؟ (16جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار األكثر ثمنًا وفريد

 %36.6 11 نعم

 %63.4 19 ال

 %100 30 المجموع

ألكثر ثمنًا % من نصيب اإلجابة بـ ال يعجبهم المنتج ا63.4 ( أن نسبة16يتضح من الجدول رقم )

% 36.6ة وفريد من نوعه وقد يعزى ذلك إلى القناعة والرضا بما لديهم من مقتنيات، أما نسب

ثل هذه مناء تعجبهم المنتجات المميزة وغالية الثمن ربما هذا بسبب حب التقليد والتفاخر بإقت

 ها. تنائتناء المنتجات المميزة التي ال يستطيع غيرهم اقالمنتجات أو بسبب أنهم يفضون إق

 خرين؟هل ظاهرة االستهالك االجتماعي وتغيرها تحول إلى هوس اجتماعي وتقليد اآل (17جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار هوس اجتماعي وتقليد

 %83.4 25 نعم

 %16.6 5 ال

 %100 30 المجموع

تقليد  % يرون أن ظاهرة التباهي في االستهالك هو83.4سبة ( أن ن17يتضح من الجدول رقم )

الك استهوهوس اجتماعي ويعزى ذلك إلى اإلفراط في االستهالك خالل المناسبات االجتماعية و

صل تلتي اسلع ومنتجات كمالية وليست أساسية فيها تباهي وتفاخر وتقليد لبعض األسر األخرى 

تباره لى اعإتقديم للضيوف أسعارها مرتفعة مما أدى ذلك إلى دفع مبالغ كبيرة في تأجير أواني 

 هوس تقليد اآلخرين.

% يقولون أنه )ال( ليس هوس ولم تتغير ظاهرة االستهالك وال نمطه وربما هذا في 16.6أما 

 أسرهم فقط لقناعتهم. 
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 هل يعتبر األثاث وشراء المالبس من األولويات بالنسبة لك؟ (18جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار من األولوياتشراء المالبس 

 %43.4 13 نعم

 %56.6 17 ال

 %100 30 المجموع

ات بـ ولويكانت النسب متقاربة ما بين نعم وال في ما إذا كان شراء األثاث والمالبس من األ

يقة وقد يعزى ذلك إلى أن هناك تفاوت في الصناعات في طر ،%، على التوالي%56.6، 43.4

أما أنها  ،طهم من ذوي الدخل المتوس 66.6مستواه وخاصة أن غالبية العينة وبنسبة االستهالك و

 % مرتفع.3.3% جيد، 16عينة متقاربة في مستوى الدخل بينها 

 حدة؟هل تشتري المجوهرات والمالبس الغالية الثمن من أجل مناسبة اجتماعية وا (19جدول رقم )

 مئويةالنسبة ال التكرار مناسبة اجتماعية واحدة

 %10 3 نعم

 %90 27 ال

 %100 30 المجموع

عية ( أنه ال يمكن شراء المجوهرات من أجل مناسبة اجتما19يتضح من خالل الجدول رقم )

ول % وهذا يدل على وجود أولويات الحياة األسرية خاصة لذوي الدخ90واحدة فقط بنسبة 

 المتوسطة والمنخفضة والكبيرة.

 قد تكون هي نفسها نسبة ذوي الدخل المرتفع.% أجابوا نعم 10أما نسبة 

تناسب يهل تضطر ألخذ سلفة اجتماعية أو مصرفية من أجل تغير نمط االستهالك بما  (20جدول رقم )

 مع أسرتك من أجل الظهور أفضل أمام اآلخرين؟

 النسبة المئوية التكرار تضطر ألخذ سلفة

 %13.4 4 نعم

 %86.6 26 ال

 %100 30 المجموع
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رفية % ال يضطر ألخذ سلفة اجتماعية أو مص86.6( أن نسبة 20ح من خالل الجدول رقم )يتض

صادية القتمن أجل تغيير نمط االستهالك، وقد يرجع هذا إلى أن السلف والقروض االجتماعية وا

 المصرفية توجد بها نسبة مرابحة وهذا محرم شرًعا.

لى ؤدي إأقساط على الراتب الشهري قد يوأيًضا قد يكون السبب عدم رغبة رب األسرة في وضع 

 خلل في مصروف األسرة على المدى البعيد أو القصير.

اآلخرين  % قالوا نعم نأخذ سلفة اجتماعية ومصرفية من أجل الظهور أفضل أمام13.5أما نسبة 

 للتباهي والتفاخر أمامهم بطرق االستهالك والمستوى المعيشي المرتفع.

تلكها رة اآلخرين لك سوف تكون أفضل عندما تمتلك منتجات عصرية ال تمهل بأن نظ (21جدول رقم )
 اآلن؟

 النسبة المئوية التكرار نظرة اآلخرين لك

 %43.4 13 نعم

 %56.6 17 ال

 %100 30 المجموع

ة كانت نظر ( أن هناك تقدير شديد بين اإلجابة بـ )نعم(، )ال( فيما إذا21يوضح الجدول رقم )

لى عرتك إذا امتلكه منتجات عصرية ال تمتلكها اآلن حيث كانت النسب اآلخرين أفضل ألس

 %. 56.6% ، 43.4التوالي 

ن خريوهذا قد يرجع إلى أن هناك تنوع في اآلراء كٌل حسب قناعته ومدى رضاه وتقليده لآل

 ورغبته في أن يكون مثلهم أو أفضل منهم.

 شتك؟عكس كثيًرا على طريقة وأسلوب معيهل األشياء التي تمتلكها وتستهلكها تن (22جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار تنعكس كثيًرا على طريقة

 %76.6 23 نعم

 %23.4 7 ال

 %100 30 المجموع

% نعم تنعكس مقتنياتهم على طريقة و أسلوب معيشتهم 76.6( أن نسبة 22يتضح الجدول رقم )

ب مستوياتها وتطورها يؤثر على مدى وهذا شيء طبيعي جدًا إذ أن ما تمتلكه من مقتنيات حس

رفاهيتك ومستواك وحياتك االجتماعية حيث قد تحقق لك الراحة في مراحل الحياة بأكملها فعندما 

تقتني جهاز كمبيوتر حديث يساعدك كثيًرا في إدخال بياناتك واحتسابها بكل سهولة ويحقق لك 
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تطور الذي قد يؤثر في بيانات قدر من الراحة والرفاهية عكس الكمبيوتر الضعيف الغير م

 ويعطيها لك بعد جهد كبير منك أنت شخصيًا.

ناعات % يون عكس ذلك أن مقتنياتهم ال عالقة لها بأسلوب معيشتهم وهذه أيًضا ق23.4أما 

 خاصة بشخصياتهم.

 ل؟دة من قبهل توجد أشياء تستهلكها األسرة الليبية في ظروفنا الحالية لم تكن موجو (23جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار لم تكن موجودة

 %93.4 28 نعم

 %6.6 2 ال

 %100 30 المجموع

بية لم تكن % توجد مواد يستهلكها في األسرة اللي93.4( أنه نعم وبنسبة 23يوضح الجدول رقم )

لينا من رد إموجودة من قبل، وهذا قد يعزى إلى التطور التكنولوجي، والثقافي واالجتماعي الوا

يثة في ت حدل وسائل اإلعالم و االنترنت الذي هو نفسه من المنتجات اإللكترونية التي وجدخال

 األسرة الليبية.

ك حديثة % التي ترى أنه ال توجد منتجات لالستهال6.6% وهي نسبة قليلة جدًا 6.6أما نسبة 

اعية ة االجتمحياال جدت على األسرة الليبية، وأعتقد أن هذه اإلجابة غير دقيقة ألن في أبسط أنواع

 الحديثة جدت سلع حديثة للمستهلك في األسرة الليبية.
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 هل التطور الثقافي واالجتماعي أحد مسببات التغير في نمط االستهالك لألسرة؟ (24جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التطور الثقافي واالجتماعي

 %96.6 29 نعم

 %3.4 1 ال

 %100 30 المجموع

ن نسبة ( حيث أ23( أن هناك ارتباط واضح بينه وبين الجدول رقم )24الجدول رقم )يتضح من 

ين في ح % كانت نعم التطور الثقافي واالجتماعي أدى إلى ظهور تغير في نمط االستهالك96.6

ستهلكها ت% في الجدول السابق توضح أن هناك سلع حديثة لم تكن موجودة من قبل 93.4أن نسبة 

مط نلى تغير إأدت  وهذا يدل أنه بالفعل تغير المظاهر االجتماعية والثقافية هي َمناألسرة الليبية 

 االستهالك في األسرة الليبية.

ع ذا قد يرج% قالوا ال دخل للتطور الثقافي واالجتماعي بتغير نمط االستهالك وه3.4أما نسبة 

 إلى تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم في االستهالك ولم يغيره. 

ثقافية ادية والهل تتناسب طريقة االستهالك في مناسبتنا في الوقت الحالي مع ظروفنا الم (25) جدول رقم
 واالجتماعية؟

 النسبة المئوية التكرار تتناسب طريقة االستهالك

 %6.7 2 نعم

 %93.3 28 ال

 %100 30 المجموع

 

ك وتحرى بأنهحا % غيحر راضحية عحن طريقحة االسحتهال93.3( أن نسحبة 25يتضح من الجدول رقم )

ي عينححة غيحر مناسححبة محع الظححروف الماديححة والثقافيحة واالجتماعيححة الحاليححة وقحد يرجححع هححذا إلحى وعحح

ية االجتماع الدراسة وعدم رضاها عن البذخ والتباهي والنمط االستهالكي المبالغ به في المناسبات

 في األسرة الليبية الحالية.

هحذا  السحتهالك ربمحا كمقحدرتهم علحى مواكبحة مثحل% يرون بأن نعم تتناسحب طريقحة ا6.7أما نسبة 

 النوع من االستهالك  بسبب مقدرتهم المادية واالقتصادية.

 عالية ؟هل تفضل السكن في إحدى المنازل الراقية لكي يعكس مكانتك االجتماعية ال (26جدول رقم )
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 النسبة المئوية التكرار لكي يعكس مكانتك  

 %20 6 نعم

 %80 24 ال

 %100 30 المجموع

ليست  % وهي80يوضح الجدول أنه َمن أجاب بـ ال كانت نسبتهم هي األعلى والتي وصلت إلى 

 ر أنه التقر بالنسبة الهينة وقد يعزى هذا إلى أن عينة الدراسة تزيد قدر من الوعي ما يجعلها

جتماعية الا عالقة بنوعية المسكن والسعي وراء السكن في األحياء الراقية هو من يعكس المكانة

لمكانة دد افهناك الكثير من المحددات الثقافية واالجتماعية و األخالقية والعلمية هي من يح

 االجتماعية العالية.

لسكن ا% من يرون أن المكانة االجتماعية العالية والمرموقة محددة بنوعية 20يعكس نسبة 

 الراقي و هذه أيًضا قناعات شخصية وأخالقية لديهم.
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هل تحب التردد على المطاعم التي يتردد عليها صفوة المجتمع والطبقة العليا والتباهي ( 27جدول رقم )
 بذلك عن طريق تصويره ونشره في مواقع التواصل االجتماعي؟  

 النسبة المئوية التكرار تصويره ونشره في مواقع

 %3.4 1 نعم

 %96.6 29 ال

 %100 30 المجموع

صحفوة  يفضحل المبححوثين التحردد علحى المطحاعم التحي يتحردد عليهحا( أنه ال 27يوضح الجدول رقم )

خاصحة % وقد يرجع هذا إلى عدم االكتحراث آلراء اآلخحرين ححول حيحاتهم ال96.6المجتمع وبنسبة 

لمطحاعم اأو عدم المقدرة خاصة إذا كان عدد األسرة كبير في دفحع نفقحات المحأكوالت فحي مثحل هحذه 

 بالضروريات.وتفضل إنفاق األموال على األسرة 

دراجهحا % كانت نعم وهم يهتمون بالدخول لمثل هذه المطاعم وتصوير مأكوالتهم وإ3.4أما نسبة 

لماديحة اعلى صفحاتهم في االنترنحت، هحذا قحد يرجحع إلحى ححب التبحاهي والتفحاخر لحديهم أو مقحدرتهم 

 على التردد عليها. 

تي ترغب ع تكاليف شراء كل األشياء الهل تشعر بالضيق والعجز عندما ال تستطيع دف (28جدول رقم )
 في امتالكها؟

 النسبة المئوية التكرار لم تكن موجودة

 %80 24 نعم

 %20 6 ال

 %100 30 المجموع

 

تناء % يشعرون بالضيق لعدم قدرتهم على اق80( أنه نعم وبنسبة 28يتضح من الجدول رقم )

 ا األسرةتاجهولويات واألساسيات التي تحودفع تكاليف أشياء يرغبون في امتالكها وهذا بسبب األ

 وبسبب عدم كفاية الدخل الشهري للمتطلبات األسرية.

هم أو % يقولون ال نشعر بالضيق وهذا قد يكون بسبب مقدرتهم على شراء كل مقتنيات20أما 

 بسبب رضاهم بأمور الحياة وعدم المباالة.

 ربية؟بية والغبية كان سببه وسائل اإلعالم العرهل تغير نمط االستهالك في األسرة اللي (29جدول رقم )
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 النسبة المئوية التكرار سببه وسائل اإلعالم

 %93 28 نعم

 %7 2 ال

 %100 30 المجموع

وسائل  ( أنه نعم سببه التغير في نمط االستهالك لألسرة الليبية هو29يوضح الجدول رقم )

ر نمط قناعة عينة الدراسة لمدى تأث% وهذا يدل على 93اإلعالم العربية والغربية بنسبة 

يطة جدًا وال % هي نسبة بس7أما نسبة  ،االستهالك في األسرة الليبية بوسائل اإلعالم المختلفة

 .كاد تذكر يرون عكست

 هل تعتبر نمط االستهالك في األسرة الليبية سببه التقليد؟ (30جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سببه التقليد

 %90 27 نعم

 %10 3 ال

 %100 30 المجموع

 

د تهالك وق% خالل هذا الجدول يرون بأنه نعم التقليد هو سبب تغير نمط االس90يتضح أن نسبة 

ي زخ فبيرجع ذلك إلى أن هناك تقليد واضح في المناسبات االجتماعية على وجه الخصوص منم 

ة ألسراة كبيرة على كاهل االستهالك وتفاقم هذا الوضع الذي أدى إلى وضع أنماط استهالكي

ة أما نسب ألسرالليبية يتعدى مقدرتها المادية واالقتصادية والذي تسبب به التقليد لغيرهم من ا

ي نمط فغير % ترى عكس ذلك ربما هم أسر ال تقوم بالتقليد ولهم ثقافتهم الخاصة التي ال تت10

 االستهالك لديهم.

 النتائج العامة للبحث

هذا يرجع إلى فما فوق و 45راسة الحالية أن الفئة العمرية الغالبة هي من اتضح من خالل الد -1

 طبيعة العينة ومجتمع الدراسة.

نة التعليم % ويعملون في مه40كما اتضح أن غالبية العينة ذوي مستوى تعليمي جامعي بنسبة  -2

 %.66.6% ومن ذوي الدخل المتوسط بنسبة 50وبنسبة 

ة الغربية والعربية عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي كما اتضح أن دخول الثقاف -3

 %.76.6هي من غير نمط االستهالك لدى األسرة الليبية بنسبة 
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نسبة ببية كما اتضح أن للمكانة االجتماعية دور في تغير نمط االستهالك لدى األسرة اللي -4

76.6.% 

 %.76.6الك أيًضا وذلك بنسبة كما أن للحاجة والنقص دور في تغير نمط االسته -5

 لعينة الدراسة.«  9، 8، 7» نالحظ تطابق النسب في اإلجابات للجداول  -6

 %.83.4ة اتضح أن الدخل المرتفع يؤثر في تغير نمط االستهالك لدى األسرة الليبية بنسب -7

سبة ليبية بنال ةكما أن التفاخر والتباهي بين األسر كان من مسببات تغير نمط االستهالك لألسر -8

80.% 

وى مست اتضح أن النسبة األقل كانت من نصيب مدى تفضيل العينة لالحتفاظ بمنتجات تعكس -9

 %.45.6معيشي واجتماعي ألسرهم بنسبة 

 رية.% ال يعجبهم األفراد الذين يمتلكون سيارات ومالبس عص83.4كما اتضح أن نسبة  -10

 خارجي.% ال يهتمون بمظهرهم ال66.6وأن نسبة  -11

 % ال يعجبهم المنتج األكثر تثمينًا أو فريدًا من نوعه.63.4أن نسبة  -12

 % تعتقد بأن ظاهرة االستهالك االجتماعي وتغيرها هي هوس وتقليد83.4اتضح أن  -13

 لآلخرين.

 %.56.6ال يعتبر شراء األثاث الفاخر من األولويات بنسبة  -14

 عية مصرفية من أجل تغيير نمط االستهالك ال يضطر أرباب األسر أخذ سلف اجتما -15

 %.86.6والظهور أفضل أمام اآلخرين بنسبة 

 تك.% نوعية األشياء التي تمتلكها تغير طريقة وأسلوب حيا76.6كما يتضح أن نسبة  -16

 %.93.4 نسبةهناك سلع ومنتجات تستهلكها األسرة الليبية حالًيا لم تكون موجودة من قبل ب -17

ألسرة افي  ر االجتماعي واالقتصادي والثقافي هو من مسببات تغير نمط االستهالكأن التطو -18

 %.96.6الليبية بنسبة 

 اديةيتضح أن نمط االستهالك في الوقت الحاضر للمناسبات ال يتناسب مع الظروف الم -19

 %.93.3والثقافية واالجتماعية بنسبة 
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 % ال80مطاعم الفخمة، وأن نسبة % ال يفضلون التردد على ال96.6اتضح أن نسبة  -20

 ن.يفضلون السكن في منازل راقية من أجل رفع المكانة االجتماعية لألسرة بين اآلخري

ء كل % يشعرون بالضيق والعجز عند عدم القدرة على دفع تكاليف شرا80اتضح أن نسبة  -21

 األشياء التي يرغبون في امتالكها.

 الدراسةالنتائج الخاصة باإلجابة عن تساؤالت 

 السؤال األول: 

ط ر نمهل هناك عالقة بين مظاهر التغير الثقافي واالجتماعي في األسرة الليبية وتغي -1

 االستهالك فيها؟

لتعرض اسبب لقد تبين وجود عالقة واضحة بين التغير في مظاهر الحياة الثقافية واالجتماعية ب

 الليبية سرةنت وتغير نمط االستهالك لأللوسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي عبر االنتر

ن وعيات م% من خالل تقليد الثقافيات الغربية والعربية ألنماط االستهالك وظهور ن93بنسبة 

ة ب العولمبسب السلع والمنتجات الحديثة على األسرة الليبية لم تكن تستهلك من قبل وقد حدث ذلك

محمد عمر  %.  وهذه النتيجة حققتها دراسة76والتأثر بالثقافات المستوردة من الخارج بنسبة 

ية الثقاففي طرابلس أن لوسائل اإلعالم دور فعال في تغير المظاهر االجتماعية و 2013جبيل 

 المؤثرة في نمط االستهالك لألسرة الليبية. 

 السؤال الثاني:

ير نمط ى تغهل هناك عالقة بين المكانة االجتماعية ومظاهر التغير الثقافي واالجتماعي عل -2

 االستهالك لألسرة الليبية؟

بة يبية بنسالل نعم لقد اتضح أن للمكانة االجتماعية دور فعال في تغير نمط االستهالك في األسرة

على  ثيًراك%. حيث أن العينة ترى بأن نوعية المنتجات التي تمتلكها أو تستهلكها تنعكس 76.6

تي % أيًضا. حيث نالحظ أن الدراسة ال76.6طريقة وأسلوب ومستوى معيشة األسرة بنسبة 

 م أن المكانة 1998أقيمت في تشيلي المعاصرة عام 

 السؤال الثالث: 

 ؟الليبية ألسرةهي التغيرات الثقافية واالجتماعية التي أدت إلى تغير نمط االستهالك في ا ما -3

ها مما أدى إلى تغير نمط تأثرت المظاهر االجتماعية والثقافية لألسرة الليبية بثقافات مختلفة غيرت

% وأيًضا كان للتقليد دور واضح في تغير المظاهر االجتماعية والثقافية 76.6االستهالك بنسبة 

% باإلضافة إلى التفاخر ووضع نفسها في 66.6المحددة لنمط االستهالك في األسرة الليبية بنسبة 

الجتماعي والتباهي كان % حيث ظهر الهوس ا46.6مستوى معيشي أفضل أمام اآلخرين بنسبة 
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من أهم المظاهر االجتماعية والثقافية التي تغيرت وأثرت في نمط االستهالك باألسرة الليبية 

 %. 83.4بنسبة 

 السؤال الرابع:

 ما مدى تأثير الدخل وتفاوته في نمط استهالك األسرة الليبية؟ -4

ة تعزي حيث لوحظ أن العين% 66.6اتضح أن غالبية العينة هي من ذوي الدخل المتوسط بنسبة 

% 83.4%. ويالحظ أن نسبة 76.6تغير نمط االستهالك وتدهوره بسبب الحاجة والنقص بنسبة 

 للدراسة تيجةنيرون بأن الدخل العالي يؤثر على طريقة االستهالك في األسرة الليبية. وهذا كان 

 الكية.نماط االستهبأن مستوى الدخل يؤثر في األ 2011التي أجراها داني على ما روي سنة 

 السؤال الخامس:

 هل األسرة تضطر ألخذ سلف مصرفية واجتماعية لكفاية نمط االستهالك لديها؟ -5

رفية و مصأاتضح أن األسرة الليبية من خالل عينة الدراسة أنه ال تضطر ألخذ سلفه اجتماعية 

 %. 86.6من أجل تغيير نمط االستهالك لديها بنسبة 

رفية و مصأيبية من خالل عينة الدراسة أنه ال تضطر ألخذ سلفه اجتماعية اتضح أن األسرة الل

 %.86.6من أجل تغيير نمط االستهالك لديها نسبة 

 ية.تماعإذا اتضح أن األسرة الليبية ال تغير نمط استهالكها من خالل أخذ سلف مصرفية واج

ط ي نمفجتماعي المؤثر االجتماعية والطبقية لها أثر فعال في مظاهر التغير الثقافي واال

 االستهالك لألسرة.

 التوصيات والمقترحات

ي فشيد على الدولة وضع خطط تنموية بحيث توفر لألسرة الليبية المزيد من الوعي والتر -1

 االستهالك بما يتناسب مع دخلها وثقافتها.

 تفاعال بد من رفع المستوى المعيشي لألسرة من خالل رفع الرواتب بما يتناسب مع ار -2

 .عينةماألسعار حتى ال تشعر األسرة بالعجز والنقص عند عدم مقدرتها على اقتناء منتجات 

هم إقامة ندوات ونوادي اجتماعية تتيح لألزواج والزوجات فرصة التعبير عن مشكالت -3

وف االقتصادية وإعطائهم أفكار من خالل متخصصين بطرق وأساليب لالستهالك مناسبة لظر

 ادية.حياتهم االقتص
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ن خالل سب مأن األسرة هي أساس المجتمع وال بد من توفير احتياجات ومتطلبات بالقدر المنا -4

 الدولة.

ب يرها بسبتوف توفير السلع االستهالكية األساسية من قبل الدولة والتي ال تستطيع بعض األسر -5

 ارتفاع أسعارها وانخفاض مستوى الدخل.

منح ودي لألسرة عامة من خالل ُمنح وعالوات األطفال ال بد من تحسين الوضع االقتصا -6

 مكافئات لألطفال بشكل منتظم ومستمر على الراتب. 

 :قائمة المراجع

 .التفاخري، دار المعرفة، القاهرة ، استهالك(2014)إيمان جابر.1

 .وديةكي في حماية المستهلك، السع، دراسة تحليلية ألثر الوعي االستهال(1998)الشعبي.2

 . تهالك توزيع دخل األسرة، القاهرة، دراسة االس(2004)وس براد بيريبر.3

ي شيلي معاصرة، ، توزيع جذر طبقة جيل وعالقتها باستهالك ف(2004)جويل سليرمان.4

 . السعودية

 .دراسة األسرة في ما روي، األردن ، دراسة الدخل نزع استهالك(2011)سليمان داني.5

 . تهالكي، دار المعرفة، السعوديةس، النمط اال(2020)عادل ماهر.6

 . ، المقدمة، دار الشعب، القاهرة(1977)عبد الرحمن ابن خلدون.7

 .، جدة، دار المعرفة(2008)د القدوس األنصاريبع.8

 . ، األسرة، مكان النشر، األردن(2012)عبد اللطيف.9

بلس، امعة طرامجلة ج، المحددات االجتماعية للنمط االستهالكي في ليبيا، (2013)محمد.10

 . العدد الخامس

ديث، ، سيرة تحديث المجتمع الليبي ومواءمة بين القديم والح(1992)مصطفى عمر التير.11

 . معهد األنماء العربي، بيروت

صادي ، االستهالك التفاخري نمط االجتماعي يتناقض الواقع االقت(2012)هبة العيساوي.12

 . ة المواطنين، صحيفة الغد، األردنلغالبي

 . تماعية، دار المعرفة، اإلسكندرية، المظاهر االج(2011)هنادي محمد إسماعيل.13

 

.14 Loudon's Davis، and Britta Albert (1979). Consumer Behavior، 

NewYourk : mc Grow. 

.15 Kemi Ayden، 2005 "Social" at ratification، and، consumption patterns 

in turkey، spring 2006.  

 



 المتغيرات االجتماعية لإلختيار الزواجي وعالقتها بتنامي ظاهرة الطالق       د.جازية غداوية

 247      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

 لجزائرياتمع المتغيرات االجتماعية لالختيار الزواجي و عالقتها بتنامي ظاهرة الطالق في المج

 الجزائر -البويرة –جامعة آكلي محند أولحاج   ،. جازية غداويةد

 

ألسري وهو أحد المشكالت الخطيرة التي تؤدي إلى التفكك ا الطالق ظاهرة اجتماعية ملخص:

ي فالته معد ارتفاعأضـحت مشكلة الطـالق واقـعـا مؤلما بعد قد وهتك النسيج االجتماعي، فل

. جتمع ككلالم المجتمع الجزائري ارتفاعا رهيبا أثار الكثير من الجدل بسبب تبعاته السلبية على

دية قتصاويمكن القول أن ارتفاع معدالت الطالق في الجزائر كان نتيجة لعوامل اجتماعية وا

هم . ولعل أمتدةننسى التحول السريع لنمط األسرة باندثار األسرة الم وسياسية والثقافية، دون أن

ة لحيااألسباب التي تؤثر على ارتفاع نسب الطالق نجد سوء اختيار الشريك، حيث أن فشل ا

مؤشرات ن الالزوجية وانحاللها يرتبط بكيفية االختيار الزواجي، ويظهر هذا من خالل العديد م

نا زاما عليان لكير سليمة مما يترتب عنه انحالل البنية األسرية. لهذا كالمعايير التي قد تكون غ

سات كباحثين ومختصين اجتماعيين الوقوف على خلفية وأبعاد هذه العوامل من خالل الدرا

ذه ههدف تالنظرية واإلمبريقية كمدخل تشخيصي للمساعدة في التقليل من حدة الظاهرة. وعليه 

اء ة ورى تحليل واقع ظاهرة الطالق بالبحث عن األسباب الخفيالدراسة إلى تسليط الضوء عل

القتها ي وعتنامي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري من خالل إبراز متغيرات االختيار الزواج

 بالطالق.

 .ظاهرة الطالق ،االختيار الزواجي ،المتغيرات االجتماعية الكلمات المفاحية:

 

Social variables of marital choice and their relationship to the 

growing phenomenon of divorce in Algerian society 

Djazia Rédaouia 

 

 

Abstract: Divorce is a social phenomenon, and it is one of the serious 

problems that lead to family and social disintegration. The problem of 

divorce has become a painful reality after its terrible rise in Algerian 

society, which raised a lot of anxiety because of its negative impact on 

society. It can be said that the high rates of divorce in Algeria were the 

result of social, economic, political and cultural factors, and the change in 

the type of family with the disappearance of the extended family. And the 

most important reasons that lead to the high divorce rates are the poor 

choice of the partner, as the failure of marital life is related to how the 

marital choice is made. Therefore, it was necessary for us as researchers 
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and social specialists to stand on these factors through theoretical and 

empirical studies to reduce the severity of the phenomenon. Therefore, 

this study aims to analyze the reality of the phenomenon of divorce by 

searching for the hidden reasons behind the growth of this phenomenon in 

Algerian society by highlighting the variables of marital choice and their 

relationship to divorce. 

keywords:social variables, marital choice,The phenomenon of divorce. 

 

 مقدمــــة:

وامل الع يعتبر الطالق من الظواهر المرتبطة بعدة متغيرات اجتماعية تتحكم فيها مجموعة من

قافية المحيطة للظروف االقتصادية واالجتماعية والث ما والمؤثرات الداخلية والخارجية نظرا إلى

المجتمع  كيبةبتر التي أخذت تعصف اآلفات االجتماعية من كذلك حدوثه، ويعد تزايد في من أثر

نسبته  زايدت إلى نظرا بتماسكه وتآلفه و تضامنه اتصف طالما الذي االجتماعي الجزائري وببنائه

لوقت حيث أكدت اإلحصائيات أن أغلب الزيجات في ا .وضعا اجتماعيا غير مستقر تعكس التي

عي والجهود الطالق، وقد يتقبل المجتمع الطالق عندما تفشل كل المسا إلى مصيرها الراهن يؤول

رد ن مجلتجاوز العوامل المسببة له غير أن ارتفاع معدالته إلى نسب عالية حولت الطالق م

د فراظاهرة اجتماعية إلى مشكلة اجتماعية أدت إلى التفكك األسري و أثرت على تماسك األ

 والجماعات.

لحة ة متماعيونظرا لتفاقم حدة هذه المشكلة وارتفاع معدالت الطالق أصبحت هنالك ضرورة اج

تى حالق تستدعي إجراء العديد من األبحاث والدراسات المعمقة لمعرفة العوامل المسببة للط

محاكم ا اليمكن تحليلها وإيجاد حلول لها سعيا لخفض اإلحصائيات الرهيبة للطالق التي عرفته

 الجزائري في الوقت الراهن. 

، ولعل رجي إلى عدة عوامل ومتغيراتصعيد الداخلي والخا على الطالق أسباب نعزو أن ويمكن

ب ع نسعامل االختيار الزواجي يكون من بين األسباب الرئيسية األولى المتحكمة في ارتفا

ك لشريالطالق في المجتمع الجزائري باعتبار أن أولى خطوات الزواج تشمل عملية اختيار ا

ثر د تؤقومشاكل زوجية  المناسب، فسوء اختيار شريك الحياة قد يؤدي حتما إلى نشوب خالفات

 .على الحياة االجتماعية للطرفين وقد تتسبب في التفكك األسري وحدوث حاالت الطالق

فالمجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات عرف تحوالت واسعة النطاق انعكست على 

من النظم مختلف مكونات البنية االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمع، ويعد الزواج واحدا 

االجتماعية التي طرأت عليها التغيرات المختلفة نظرا لتغير المفاهيم والعادات والمعتقدات 
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والتقاليد واالتجاهات التي كانت تحكم المجتمع الجزائري، فأصبح يتعين على الفرد التكيف معها 

يك وعليها حسب القيم والنظم الجديدة. ومعروف أن أولى خطوات الزواج هي عملية اختيار الشر

تتحدد نوعية حياة الفرد إما بالتوافق واالستقرار أو بالفشل و التفكك والطالق، ولهذا فإن الزواج 

الناجح بدون شك يعتمد على االختيار السليم لشريك الحياة وهو األساس األول لعملية الزواج 

، 1998، فنجاح هذا األخير يترتب عليه نجاح واستقرار الزواج. )أحمد بيري، الوحيشي

 (.347ص

 جتمعوسنحاول من خالل هذه الدراسة إعطاء صورة واضحة عن أسس االختيار الزواجي في الم

عدم بتها الجزائري من خالل البحث عن المعايير والمتغيرات االجتماعية المتحكمة فيه وعالق

 االستقرار الزواجي وحدوث الطالق في األسرة الجزائرية.

 هرة الطالق في المجتمع الجزائري:المقاربة السوسيولوجية لظا

ناء بالل الطالق من الناحية السوسيولوجية هو التفكك األسري وانهيار الوحدة األسرية وانح

صورة بوره داألدوار االجتماعية المرتبطة بها عندما يفشل عضو أو أكثر في القيام بالتزامات 

 الرجة فات بين الزوجين إلى دمرضية، وهذا التفكك األسري الذي يحدث نتيجة لتعاظم الخال

 (.24، ص1986يمكن تداركها فيحدث االنفصال والطالق.) مسعودة، كسال، 

تها ولتحليل ظاهرة الطالق كظاهرة اجتماعية حاصلة في المجتمع الجزائري البد من دراس

 ماعيكظاهرة إنسانية تتميز بخصائص ومعطيات تتبدل وتتنوع بحسب حجم ونوع التغير االجت

نطالقا اسها جزائر، ودراستها كظاهرة اجتماعية متحركة بقواعدها ومكوناتها أكثر مما ندرفي ال

راستها ديين من نتائجها وإفرازاتها، فالطالق هو ظاهرة اجتماعية ينبغي علينا كباحثين اجتماع

وي تنط والبحث فيها على أساس أنها واقعة اجتماعية من حيث األسباب والمحددات ليس ألنها

غيرات المتتائج مأساوية، ولكن لكونها ظاهرة اجتماعية. فالبحث عن األسباب والعوامل وعلى ن

لى عذلك هو موضوع البحث بالدرجة األولى لفهم سياق ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري، و

ن ن دوضوء القراءات الرقمية واإلحصائيات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة والتي تدل م

 حدة الظاهرة. شك على تفاقم

طيات المعوعليه فالمقاربة السوسيولوجية لظاهرة الطالق تأخذ بعين االعتبار كل العوامل و 

ة تحالواإلحصائيات الرقمية واألسباب والظروف المؤثرة والمتداخلة في حصول الظاهرة واس

 (.16-12، ص2017سعودي، عبد الكريم، )استمرار العالقة الزوجية بين الطرفين.

قا من الطرح السوسيولوجي السابق يمكن فهم وتحليل السياق العام لظاهرة الطالق من وانطال

خالل خلفيات وأبعاد اجتماعية متعددة، ذلك ألن المجتمع الجزائري عرف تحوالت كثيرة ومر 

بتغيرات متواصلة على مستوى مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، 

 وظائفها على تأثيره خالل من ذلك تجلىير على تغير البنية االجتماعية لألسرة، أثرت بشكل كب
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االجتماعية  المشكالت من العديد عنه وأدوارها فزعزع استقرارها وتوازنها ما نجم وبنائها

 كالتفكك األسري والطالق.

 الجديدة نماطوبالنسبة للوضعية السائدة في المجتمع الجزائري فقد عرفت كثيرا من األشكال واأل

عل يدية، وللتقلالتي تراجعت من خاللها القيم التي كانت تحملها العالقات االجتماعية واألسرية ا

ادي قالل المالستأهم تلك المظاهر نجد التغير السريع في أنماط الحياة وانتشار النزعة الفردية وا

ممتدة ألسرة الاشي السالفة، وتال وترسيم مبدأ الحرية الفردية نتيجة االبتعاد عن العادات والتقاليد

مة ها العولفرزتبظهور األسرة النووية، دون أن ننسى االنفتاح عن العالم الخارجي كنتيجة حتمية أ

مع  وبالخصوص مع  ظهور وسائل اإلعالم واالتصال وتعلم المرأة واقتحامها ميدان العمل

وقا ة حقألسرة الذي منح للمرأاحتاللها مناصب مرموقة، ومع التعديالت التي عرفها قانون ا

ي وقت في أووأعطاها مزايا أكثر تحررية، أين أصبح بمقدور المرأة التخلي عن زوجها بإرادتها 

 ا لتناميقوي ودون قيود والمطالبة بالخلع بعدما كان الطالق بيد الرجل فقط، هذا ما أعطى دفعا

الت تدريجيا كل سنة وبمعد ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري أين أصبح الطالق يرتفع

 متسارعة.

األسرة  ة فيكل ذلك أعطى طابعا متغيرا لألسرة الجزائرية واختفت تلك القيم التي كانت مهيمن 

ت نسق ي مسالتقليدية. ففي خضم هذه المتغيرات خلق فضاء متواصل من التفاعالت والتمثالت الت

يولوجية لسوساحد. ومن هنا فإن المقاربة الحياة اليومية لألفراد والجماعات داخل المجتمع الوا

جعلنا ية تلفهم الظروف الراهنة في المجتمع الجزائري وربطها باألبعاد االجتماعية والتاريخ

ي تتدخل الت قادرين على فهم تفاصيل ظاهرة الطالق وتحليلها ودراستها مع استخراج أهم العوامل

 في حدوثها من قريب أو من بعيد.

 الفاعلة لتنامي ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري: العوامل واألبعاد

 ص فيأصبحت ظاهرة الطالق من المشكالت التي باتت تهدد كيان األسرة الجزائرية وبالخصو

 سرةاآلونة األخيرة، حيث تنعكس آثاره على المقومات األساسية للمجتمع وهي الفرد واأل

هم لتفازوجين في االنسجام والتوافق واوالمجتمع ككل. فهو حالة اجتماعية تنشأ من فشل ال

ي قوية التط الوإمكانية العيش تحت سقف واحد، وبهذا فهو يؤدي إلى هدم بنيان األسرة وفك الرواب

ثاره آمن  تربط بين أفرادها وهذا االنحالل يشكل خطرا على تقدم واستقرار المجتمع، وبالرغم

 جازها.وإي ي سنحاول من خالل ما يلي رصدهاالوخيمة يبقى للطالق أسبابه ودوافعه الخاصة والت

كما سبق وذكرنا سالفا يعتبر التطور والتغير الذي شهده المجتمع الجزائري في عصرنا الحالي و

من أهم العوامل الفاعلة في ارتفاع وتنامي ظاهرة الطالق في مجتمعنا، حيث أن هذا التغير شمل 

غير الجذري الذي عمل على تغير النسق القيمي مجاالت متعددة منها االجتماعية المتعلقة بالت

للمجتمع الجزائري من خالل العادات والتقاليد واألعراف التي كانت تحكم المجتمع الجزائري 
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التقليدي وحل محلها قيم ومعتقدات جديدة نتيجة االنفتاح على العالم الغربي والتي انجر عنها 

 تنامي ظاهرة الطالق.

ر تغي ب خفية وهو واقع مفروض في السنوات األخيرة والمتمثل فيكما أن هناك عوامل وأسبا

قوم تانت كشكل األسرة ووظائفها من خالل ظهور األسرة الممتدة وتالشي األسرة النووية التي 

رة س.، فبظهور األبجميع الوظائف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية والدينية وغيرها..

ار ألدواألسرة نتيجة ظهور مؤسسات اجتماعية جديدة ساهمت في تغيير الممتدة تقلصت أدوار ا

 األسرية التقليدية وكل هذا يعتبر بمثابة أسباب ثقافية واجتماعية.

ى لخروج إلهن لومع انتشار التعليم لكال الجنسين ارتفع عدد الفتيات المتعلمات األمر الذي ساعد

تخاذ افي  االستقاللية االقتصادية والمشاركة العمل وتغير أدوارهن في األسرة الحديثة بسبب

هذه  ن كلأالقرارات واالهتمام بالمستلزمات المادية لألسرة إلى جانب الزوج... على اعتبار 

ا أم سرتهالعوامل هي بمثابة أبعاد اقتصادية جعلت المرأة أكثر حرية واستقاللية سواء عن أ

 طالق في المجتمع الجزائري.زوجها األمر الذي ساعد كذلك في تنامي ظاهرة ال

صال االتومن الظواهر الحديثة التي عرفها المجتمع الجزائري كذلك انتشار وسائل اإلعالم و

ال شك ودة، الحديثة كاالنترنيت والهواتف المحمولة الذكية وشبكات التواصل االجتماعي المتعد

ري جزائراد المجتمع الفي أن هذه التقنيات الحديثة سهلت عملية التعارف واالتصال بين أف

يه فغوب والمجتمع الخارجي من كل أنحاء العالم خصوصا بين الجنسين األمر الذي كان غير مر

لى عثرت في ثقافة المجتمع الجزائري التقليدي، وال شك أيضا أن هذه الوسائل والفضائيات أ

نفسهم ألى ظرتهم إاتجاهات الشباب الجزائري ونظرتهم لشريك الحياة وللعالقة بين الجنسين و ن

ريك ار شوإلى العالم المحيط بهم، فالشباب الجزائري من كال الجنسين أصبح يتطلع إلى اختي

فضل ألوب حياته يشبه ما يراه في وسائل اإلعالم واالتصال، كما أصبحت الفتاة تتطلع إلى أس

لمعايير اير تغي ومثالي عما تلمسه في مجتمعها ومحيطها، وهذه المقارنات والتطلعات والرغبة في

ألسرة ااخل دالمرغوبة في االختيار الزواجي لشريك الحياة المستقبلي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل 

ية وبين الزوجين مما يساهم وبشكل كبير في تنامي ظاهرة الطالق داخل األسرة الجزائر

 المعاصرة.

الجزائري من خالل مواد  كما يمكن القول بأنه من خالل التعديالت القانونية التي أقرها المشرع

قانون األسرة الجزائري والتي شملت أحكام تتعلق بالطالق سواء كان طالقا بالتراضي أو 

بواسطة الخلع أو عن طريق اإلرادة المنفردة ألحد الزوجين. والمالحظ بأن هذه األحكام والقوانين 

ذي أعطى للمرأة حقوقا اهتمت بحقوق الزوجة بالدرجة األولى على حساب حقوق الزوج، األمر ال

ومزايا مغرية جعلتها محمية من طرف القانون بعد حدوث الطالق، مما دفعها في كثير من 

الحاالت إلى المطالبة بالطالق أو ما يعرف بالخلع  ولو ألتفه األسباب بعدما كان الطالق في 

عوامل الفاعلة في عصمة الزوج فقط، وكل هذا يعتبر بمثابة أبعاد سياسية كانت هي األخرى من ال

 تنامي ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري.
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ع الجزائري االجتماعية المتدخلة في تنامي ظاهرة الطالق في المجتم األسباب والعوامل عن أما

 اة الزوجيةفي الحي األهل تدخل أيضا عوامل تتعلق بالمكنونات الداخلية لألسرة، بحيث نجد نجد

 وىفي المست بين الزوجين التكافؤ وعدم الزوجة الزوج أو أهل طرف من سواء اتهوخصوصيا

 زوج والزوجة،بين ال وصراع األدوار الديني، أو األخالقي أو التعليمي أو الثقافي أو االجتماعي

 لحقوقالواجبات وا و إهمال و حب السيطرة، األسرة في األساسي الدور لعب يريد منهما فكل

ل وعدم الزوج كلها من العوامل المساهمة في تخلخ أو جالزو سواء الطرفين أحد من الزوجية

 (.243، ص1985استقرار الحياة الزوجية ومن ثم حدوث الطالق.)مصطفى، الخشاب، 

 جانب من الطالق كذلك بسبب أحد الطرفين سواء من الزوج أو الزوجة، أسباب كما ترجع

املة وسوء مع الزوجات ددو تع التفاهم سوء أهمها: كثيرة أمور إلى الرجال ترجع األسباب

 ، باإلضافةفي السن الزوجة وبين بينه الفرق و كذلك األسرة لنفقات الزوج تحمل عدم أو الزوجة

أما  ته.سري وانحطاطه األخالقي وسوء األسرية واجباته وعن العمل عن يقعده الذي المرض إلى

 أهلها كان إذا للرجل خاصة أهمها كراهيتها أمور عدة إلى فترجع بالزوجة المتعلقة األسباب عن

 سوء أو العقم وكذلك حالة توتر، في يجعلها دائما مما به ترغب ال بشخص بتزويجها قاموا قد

 زد وجها،ز وبين بينها الجنسية العالقات تتعذر المرض بحيث إلى باإلضافة تصرفاتها أخالقها 

 وعدم سنها وكبر المنزل ؤونلش وإهمالها ا الفاحشةبهالزوجية وارتكا لألمانة خيانتها ذلك على

 لزوجها. طاعتها

ي المجتمع ف الطالق عليها يستند االقتصادية الفاعلة التي باألسباب والعوامل يتعلق فيما أما

دية مؤ حياة سعيدة تحقيق في الزوجان ويفشل العيش سبل تضيق حين تظهر انهفإ الجزائري،

الحياة  هتعرف مع ما خاصة يكون، بما لكذ بعد يبالي وال اإلنفاق من الزوج فيقلل ألغراضها،

ألسر ا من أصبحت العديد وبذلك والفقر البطالة وانتشار التكاليف في ارتفاع من العصرية

 تنتهي دوق الزوجين الشجار بين من وقاهرة قد تزيد صعبة اقتصادية ظروف في تعيش الجزائرية

 (.52-51، ص1986سعودة، كسال، م)المشاكل. لهذه بديل كحل الطالق إلى األحيان من كثير في

 تمعلمجا في الطالق حول األسباب والعوامل الفاعلة في حدوث ذكره سبق ما خالل ومن

 واالقتصادية بالعوامل االجتماعية تعلق ما أو الرجل، أو بالمرأة تعلق ما منها سواء الجزائري

 جميعها تسهم هابين فيما بكةومتشا متداخلة العوامل ن هذهأ نستنتج أن يمكن والسياسية والثقافية،

 حاسم لفك الرابطة الزوجية. قرار باعتباره الطالق قرار في

 بالتاليو ا،تهإثبا يتم حتى كمالحظات معظمها في تبقى المذكورة األسباب هذه فإن ذلك ورغم

 وما تلفة،بنسب مخ اتهمسؤوليا أو غيرها دون منها الرئيسية العوامل بعض تحديد مسؤولية يمكن

ق من محاولة لتسليط الضوء على جانب معين من جوانب دراسة ظاهرة الطال إال الدراسة هذه

ي فحيث العوامل والمسببات و ذلك من خالل عامل االختيار الزواجي كمسبب أول وأساسي 

 تنامي ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري.
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 :زائريفي المجتمع الجاالختيار الزواجي كأحد األبعاد األساسية في تنامي ظاهرة الطالق 

يار من العوامل المسببة الستفحال ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري نجد عامل االخت

تعرض تأن  الزواجي، فاختيار الشريك هو أساس تكوين اللبنة األولى للمجتمع وأية مشاكل يمكن

ائج ت عنه نتسفرما أ لها هذه اللبنة أو تمر بها فهي على عالقة وثيقة باختيار شريك الحياة، وهذا

ر لم جرائبعض اإلحصاءات السكانية المتعلقة بارتفاع نسب الطالق، حيث أكد المتخصصون أن ال

ال لزلزتشهد في تاريخها نسبة تطليق مثلما سجل مؤخرا في السنوات األخيرة التي وصفت "با

 11ن أيه فبينت  األسري"، جراء األرقام المرعبة التي كشف عنها أحدث التقرير الوزارية التي

 فقد ألف امرأة طلبت االنفصال عن زوجها عن طريق الخلع أو التطليق، أما قضايا الطالق

نة أعقبت س 30ألف قضية، وهو ما لم تسجله الجزائر منذ  50ارتفعت إلى مستويات قياسية بلغت 

 االستقالل.

 صحتهوومدى سالمته وحسب هذه النتائج وجب الكشف على الطريقة التي تم بها هذا االختيار 

ل ن مثمخاصة إذا قام على أسس مدروسة تنعكس إيجابا على األسرة، وبالتالي يحفظ المجتمع 

ية تماعهذه اآلفات التي باتت تهدد تماسك وصالبة األسرة في ظل مجموعة من التغيرات االج

 واالقتصادية والتكنولوجية.

 أوال: االختيار الزواجي ضمن مفهومه النظري:

 من خاليةال السليمة الزوجية عليه الحياة تقوم الذي األساس حجر هو الحياة شريك يارإن اخت

 التواصل رجةد بأنه وتقدمها، ويمكن تعريف االختيار الزواجي الحياة الستقرار المعيقة المشكالت

 فقيةتوا قرارات اتخاذ لهما يحقق بما الجنسين بين والجنسي والعاطفي والوجداني الفكري

 .والرضا السعادة من معقول قدر أقصى وتحقيق االرتباط في اتساعدهم

 لزواجل في االختيار التوفيق على تشتمل ثنائية سلوكية استجابة وفي تعريف آخر نجد بأنه

 المشاعر نع والتعبير المتبادل واالحترام القيم، في والتشابه الزواج لمسؤوليات واالستعداد

 شاملة صرعنا يتضمن الحياة شريك ما يشير إلى أن اختيارك .األبناء وتربية المالي واالتفاق

 وطبيعة خراآل وأسرة منهما كل بين والعالقات واألفكار القيم في الجنسين تشابه مثل ومتعددة

 (.22، ص2015)الحسين بن حسن، السيد، .المالية واألمور المتبادلة والثقة اآلخر صورة

ن ضعه موالطريقة التي يغير بها الفرد سلوب أو ويمكن القول بأن االختيار الزواجي هو األ

بر أعزب إلى متزوج من خالل سلوك اجتماعي يتضمن فردا ينتقي من بعض المعروضين، وتعت

ا نظرا أثيرمرحلة اختيار كل من الزوجين بقرينه من أهم مراحل أسس الحياة الزوجية وأعظمها ت

، 1999ر، )عبد القادر، القصيالمستقبل.لما يترتب عليها من استقرار في الحياة الزوجية في 

 (.121ص
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لية ي عمولكل مجتمع قواعد تنظم تدخل أناس آخرين غير الذي يعنيهما األمر بصورة مباشرة ف

ألهل ادخل اختيار شريك الحياة، وهذا التدخل يختلف ويتفاوت من مجتمع إلى آخر،" فقد يكون ت

ر لرأي ما اعتبادون لعليا في تحديد الشريك ألبنائهمأو الوالدين أو أحدهما كليا، فتكون له الكلمة ا

 كون لهذان ويهؤالء األبناء، كما قد يكون تدخال جزئيا بحيث يسمح أيضا بأخذ رأي هذين الشريكي

ى لمعنالرأي وزنه إلى جانب أهمية رأي األهل، وفي بعض المجتمعات ال يكون هناك تدخل با

 (.65-64، ص1981)سامية حسن، الساعاتي، المفهوم".

يحسبها  د منوالحقيقة " أن االختيار يراد به التوصل إلى الشريك األكثر مالئمة، فكل فتاة تج

نت كل  كامالئمة له، وقد يصيب الفرد في اختياره وقد يخطئ فليس االختيار دائما صائبا وإال

 (.289، ص1984عمر رضا، كحالة، الزيجات سعيدة".)

ية ة األساسركيزهو القاعدة األساسية لبناء األسرة التي هي ال ومن خالل ما سبق نفهم بأن الزواج

يد ديا للعدتفا لبناء المجتمع، لهذا يتعين على األفراد ضرورة التدقيق وحسن اختيار الشريك وذلك

ياته حما أقام سلي من المشكالت التي تواجهه في الحياة الزوجية ال سيما الطالق، فإذا كان االختيار

 (.117، ص1999)عطيات فتحي، أبو العينين،هدم حياته. وإذا كان فاشال

ة رجة عاليدطلب لذلك يعتبر اختيار الشريك من أهم األمور التي يجابهها المرء في حياته والتي تت

في  لعقالنية. فامن العقالنية والرشد والعمل الواعي الحكيم البعيد عن األحالم واألوهام والخيال

لمرغوب يك اأحكام وتقديرات عديدة تبدأ أوال بتحليل مفهوم الشر اختيار الشريك تمثل مركب من

إضافة إلى  اعي،فيه ثم ترجع إلى التقسيم الجدي لذات الفرد وقدرته على التالؤم العاطفي واالجتم

رء قدرة المبمان تقويم النواحي اإليجابية والسلبية لعالقاته الذاتية مع الشريك، وهو يتضمن اإلي

ضهم لبع يك المختار على السير في الحياة بتضامن وتفاهم يؤدي إلى تكيفهمذاته وقدرة الشر

م مليحة عوني قصير، عبد المنعبصورة خاصة ولما يطرأ من ظروف وتغييرات بصورة عامة.)

 (.228-227صبيح، ص

 ثانيا: معايير ومقومات االختيار الزواجي:

تميز الشخص  التي والمقومات والصفات المعايير من بمجموعة الحياة شريك اختيار عملية تتأثر

 لكي يحددوا المواصفات هذه عن يبحثون أو أسرهم، الزواج في الراغبين أو المقبلين وتجعل

 ترتبط بثقافة إجراءات تتضمن الزواج تسبق كمرحلة الحياة شريك االختيار، فاختيار من الموقف

اإلناث والذكور،  على ينطبق أمر وهو االجتماعية، والمعايير الشخصية بالرؤية المجتمع، وتتأثر

 االختيار الزواجي أساليب وتختلف الحياة، شريك على أو عدمها بالموافقة موقفهم يعلنون حين

 بدور الوكيل للزواج وتختار األسرة فيها تقوم المجتمعات بعض فهناك مجتمع، ثقافة كل بحسب

البدوية  لرجوع إليهم، كالمجتمعاتا دون ومن نيابة عنهم وأبنائها لبناتها الزوجة أو الزوج

 الرجوع دون من االختيار بمفرده قرار فيها الفرد يتخذ اآلخر وبعضهم والتقليدية، والريفية

 (.23، ص2015الحديثة المعاصرة.)الحسين بن حسن، السيد،  ألسرته كالمجتمعات
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ك شريلختياره فلكل شخص مجموعة من األسس أو المقومات التي يضعها في عين االعتبار عند ا

حدد حياته، وهذه المواصفات أو األسس تختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، فهناك من ي

 ن أنبعض هذه المقومات ويعتبرها أساسية ويفضلها على غيرها من األسس األخرى التي يمك

 عواملن اليعتبرها أقل درجة من حيث األهمية. وتأتي هذه االختالفات نتيجة لتأثير العديد م

ي... تماعوالمتغيرات كالجنس، العمر، المستوى التعليمي، المستوى االقتصادي، المستوى االج

م األول لمقاوعالقة كل هذه العوامل بدرجة التدين فبعض األفراد يؤثرون األخالق، ويضعها في ا

ثر ن يؤوبعضهم اآلخر يؤثر الجمال، وهناك من يفضل المال والجاه والحسب والنسب، ومنهم م

جام علم و هناك من يؤمن بأن الزواج يجب أن يقوم على قاعدة من الحب المتبادل وانسال

 (.134، ص1999)عبد القادر، القصير، .األذواق"

لى أساس ات عوهناك العديد من الدراسات والتي ترى بأن أعلى نسبة من العينة قد تزوجوا من فتي

ساس أعلى  وأخيرا جاءت نسبة من تزوجوااألخالق أو على أساس القرابة ثم الجمال أو التدين، 

سرة دي ألالمستوى التعليمي. كما هناك من يفضل االختيار والزواج على أساس المركز االقتصا

 الفتاة، أو قوة شخصيتها أو التجانس الفكري.

نا ال يمكن لحوظمكما أن للعادات والتقاليد أثر على عملية االختيار للزواج ال يزال يمارس وبشكل 

ما بين موروثة ود الاله، فعملية االختيار الزواجي تتأرجح ما بين تأثير القيم والعادات والتقاليإغف

رحان، ، فماهرتأثير القيم والعادات الجديدة التي فرضت نفسها على واقع االختيار الزواجي.)

 (.65، ص2003-2004

 ومن معايير االختيار الزواجي نجد:

 االعتبار في ذتؤخ التي األساسية المعايير أهم من الدين يعد ق:االختيار على أساس التدين والخل

 اختيار وم عليه"االلتزام بالدين" األساس األول الذي يقاختيار شريك الحياة، فاإلسالم جعل  عند

م ه وأالزوج أو الزوجة. فالمرأة ذات الدين هي خير النساء وهي سكن للزوج، وشريكة حيات

ت لصفااركن من أركان األسرة فاألوالد يرثون عنها كثيرا من  أوالده وموضع سره، وهي أهم

ين أن د تبويكتسبون كثيرا من عاداتها من أجل هذا عني اإلسالم باختيار الزوجة الصالحة. وق

مر الذي األ تدين الرجل والمرأة من أهم عوامل نجاحهما في الحياة الزوجية واستقرارها األسري

 (.25-24، ص2015بن حسن، السيد، .)الحسين يستبعد حدوث الطالق

زائري المجتمع الج في كبيرة أهمية والنسب الحسب يحتل االختيار على أساس األصل والنسب:

لة لطفوفنشأة الرجل أو المرأة في أسرة صالحة وخبرته باالستقرار األسري مع والديه في ا

جريت تي أل الدراسات الوالمراهقة من عوامل نجاحه في الزواج، وقد استنتج الباحثون من خال

شر مبا على أساس األصل والشرف أن السعادة الزوجية في جيل اآلباء تؤثر بشكل مباشر وغير

 (.52، ص1995كمال إبراهيم، مرسي، على السعادة الزوجية في جيل األبناء.)
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ين ي بيجابل اإلفالوالدان السعيدان في زواجهما يقدمان النموذج الذي يتخذ من األبناء في التفاع

ر نجاح أكثأ للالزوجين ومع األبناء والجيران والمجتمع، وهذا ما يجعل الزواج من هذه األسر مهي

 من الفشل.

سواء  فراديعد الجمال واحدا من مرغبات الزواج فمعظم األ االختيار على أساس المال والجمال:

ر توففات جمالية، من الرجال أو النساء يرغبون في اختيار شريك الحياة الذي يتصف بمواصف

ال المال والجمال صفات يفضل وجودها في الزوج أو الزوجة، فاإلنسان بطبعه يعشق الجم

جاح نامل ويهواه، فإذا اجتمع الجمال والمال والحسب والنسب في الزوج أو الزوجة فهي من عو

بط رتت الزواج، لكنها ال تصلح وحدها لتكون أساسا لالختيار الزواجي، ألنها أعراض زائلة

 (.57، ص1995كمال إبراهيم، مرسي، بحاجات متغيرة بحسب ظروف اإلنسان التي يمر بها.)

تمع المج يعتبر هذا المقياس حديثا بالنسبة لالختيار الزواجي في االختيار على أساس الحب:

 غير الجزائري بصفة خاصة والمجتمعات العربية بصفة عامة، فقد كان يقوم في الماضي على

ما أو أليه ليهماصلة سابقة، فكان يرتب الزواج بين أسرتي الفتى والفتاة دون أن يكون لكمعرفة أو 

لمحافظ لمجتمع ايد اإرادة في هذا االختيار، ألن قيام عالقة سابقة للحياة الزوجية أمر ال تقره تقال

رون أن يناس والذي ينبذ االختالط بين الجنسين قبل الزواج، أما في يومنا الحالي فإن معظم ال

الحب أصبح عامال مهما وكشرط ضروري إلتمام الزواج، وبذلك أصبح الحب هو العنصر 

ى مدى وعل المسيطر في الوقت الحالي، وهذا تأكيدا على العاطفة وشعور كل منهما اتجاه اآلخر

ي رضائه الشخصي، وهكذا تظهر مقاييس جديدة يقاس على أساسها مدى النجاح أو الفشل ف

 (.156، ص1997،الخولي سناءالزواج".)

ن ونظرة الديففي المجتمعات التقليدية التي تعرف بالتمسك بقواعد الدين والتقاليد وسيطرة الو

لشابة ب واالمجتمع، تضع جميعا عوائق عديدة أمام العواطف ألن تبادل العواطف ذاته بين الشا

ك بعد لشريعبير عن حب اأمر معاب اجتماعيا وأخالقيا، فالمجتمع الجزائري يطالب أفراده بالت

 اعدقون عالزواج وليس قبل ذلك، وهذا يعني أن الزواج المبني على الحب يمثل سلوكا منحرفا 

 الحياة االجتماعية في المجتمع التقليدي.

ساب حلها  يعتبر السن أحد المؤشرات الهامة التي يحسب االختيار على أساس التقارب في السن:

لدراسات اد من يعد عامال مرتبطا بالناحية الصحية كما أثبتته العديعند اإلقدام على الزواج إذ 

أن  فضلالعلمية، لذلك فقد أخذت مجتمعات كثيرة بتحديد السن المرغوب للزواج، ولكن من األ

اد تزد يكون الزوج أكبر من الزوجة عمرا من سنة واحدة إلى عشر سنوات، فاحتماالت الطالق

 نواتسزوج، أو يكون الزوج أكبر من الزوجة بأكثر من عشر عندما تكون الزوجة أكبر من ال

يول الم لعدم التوافق الجنسي والفكري بينهما. وبذلك فالتقارب في السن بين الزوجين يجعل

يصعب  بيرامتشابهة، واألفكار متقاربة والتفاهم ميسورا، أما عندما يكون التباين في السن ك

 (.54-53، ص1995إبراهيم، مرسي، كمال تحقيق التوافق أو حل الخالفات.)
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و ألزوج يفضل عند اختيار ا االختيار على أساس التشابه في الثقافة والخلفية االجتماعية:

 احتماالتن، فالزوجة مراعاة التشابه في الخلفية الثقافية واالجتماعية والحضارية لكال الطرفي

افة الثقتشابهين في العقيدة واستمرار الزواج تزداد عندما يكون الزوجان من مجتمع واحد م

د قاليوالمستوى الحضاري، وغير ذلك من العوامل التي تجعلهما متشابهين في العادات والت

، 1995 كمال إبراهيم، مرسي،وطريقة التفكير في األمور االجتماعية والثقافية والدينية.)

 (.55ص

دات ن عاري وما يتصل به مفمن الضروري أن يتحقق االنسجام بين الزوجين أساسه التآلف الفك

جتماع ء االواهتمامات وهوايات... إلخ فيحدث التقارب والتفاعل في أفكارهما، لذلك يؤكد علما

وى وي المستذواج عند دراسة األزمات الزواجية االهتمام بالخلفية الثقافية للزوجين بدليل أن األز

 التوافق حقيقجية وأكثر قدرة على تالتعليمي والثقافي المرتفع أكثر إدراكا لقيمة الحياة الزو

 الزواجي واالستقرار األسري.

ق ممز إال أن التغيرات السريعة التي حدثت في المجتمع جعلت من الشباب يعيش صراع ثقافي

 أن يتبع شباببين العادات القديمة والقيم الجديدة للحياة الحضرية، فالجيل القديم يريد من ال

الم ائل اإلعم ووسالمعيشية، بينما يريد جيل الشباب تحت تأثير التعليالطريقة التقليدية في حياته 

 (.110، ص2002علي، مانع، والثقافة الغربية أن يتغير ويتكيف مع الحياة العصرية.)

 ثالثا: أساليب االختيار الزواجي في المجتمع الجزائري:

 رتبطتالزمان، وهي تتنوع أساليب االختيار للزواج في مجتمعنا وتختلف باختالف المكان و

عدة أساليب  الجزائري المجتمع حيث عرفارتباطا وثيقا باألنماط الثقافية السائدة في المجتمع. 

أنفسهم يختارون شركاءهم ب من األشخاص من فهناك وثقافته، واقعه طبيعة من منطلقة متميزة

لدين إلى الوامن يفّوض اختياره  دون تدخل أي طرف وهو ما يسمى باألسلوب الشخصي، وهناك

اء صدقوهو ما يعرف باالختيار الوالدي وهناك من يعتمد على أساليب أخرى تشمل األهل واأل

 والجيران...

ب ألسلواواألسلوب الوالدي ولقد شهد المجتمع الجزائري أسلوبين من االختيار الزواجي هما 

حد أل ث كان يسمح، فاألسلوب الوالدي كان يطغى على العائلة التقليدية الممتدة حيالشخصي

دي يعد لتقلياففي المجتمع الوالدين أو كالهما التدخل في عملية اختيار شريك الحياة لألبناء. 

ريته مل حالزواج فعل أسري تقوم به األسرة نحو أفرادها وليس فعل فردي يمارس فيه الفرد كا

لدينية وا جتماعيةولو كانت ضد رغبته، والسبب في ذلك أن الكثير من الظواهر االقتصادية واال

يجب أن  بذلكوهي التي تدفع بالوالدين واألقارب إلى السيطرة على األبناء عند اختيار الشريك، 

ما على دائ يكون الشريك الذي وقع عليه االختيار له نفس مميزات الجماعة. فهذا األسلوب يؤكد

 (.422، ص1999عالء الدين، كفافي، االعتبارات االجتماعية والثقافية واالقتصادية.)
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يار الختأما االختيار الزواجي الشخصي فهو النوع السائد في العصر الحالي، ويسمى كذلك با

حب كال الحر أين تبرز الرغبة الشخصية للفرد في اختيار شريك حياته وذلك على أسس مختلفة

ة قلطبوالجماعات المهنية والتجاور المكاني والمكانة االجتماعية والمستوى التعليمي وا

 (.156، ص1997،سناء الخولياالجتماعية.)

دأت ماما، وبتعدم وهنا يكون تدخل األهل أو األقارب أقل تأثيرا في توجيه عملية االختيار أو قد ين

ختيار اال ظاهرة الزواج المرتب باالنحصار لتحل محلها ظاهرة االختيار المباشر بعد أن أصبح

مقبلين ن الر أنها مسألة شخصية ال تهم سوى الشخصيالزواجي مرهونا بالشاب والفتاة على اعتبا

 (.312-311، ص1976محمد صفوح، األخرس، على الزواج، نظرا لتغير قيم ومعايير الزواج.)

عات، ه المجتما هذوهذا األسلوب ما هو إال نتيجة لتلك التحوالت االجتماعية والثقافية التي مرت به

لذي احاء العالم سمح بظهور االختيار الفردي حيث حدث تحول ثقافي واجتماعي في معظم أن

 (.422، ص1999عالء الدين، كفافي، يختار فيه الفرد شريكه بمقاييسه ورغباته وإرادته.)

مع لمجتواقع االختيار الزواجي بين الحداثة والتقليد ودوره في تنامي ظاهرة الطالق في ا

 الجزائري:

حدد كل معية المرتبطة باالختيار الزواجي بشتتعدد سبل الحديث عن طبيعة العالقات االجتما

 لذي يظهرامر للعالقة التقليدية والحديثة و ارتباطها بمشكلة الطالق في المجتمع الجزائري، األ

الحداثة يد ومن خالل تصورات األفراد حول واقع الزواج واختياراته المتعددة األوجه بين التقل

 .وعالقتها بتنامي ظاهرة الطالق في مجتمعنا

ن ستوحاة مبط مفحسبما أشرنا إليه سابقا أن االختيار الزواجي وفق االتجاه التقليدي محكوم بضوا

زواجي ر التوجيهات أعضاء األسرة خاصة من طرف الوالدين، ووفقا لهذا االتجاه يعتبر االختيا

ضاء عيع أكنموذج عالئقي مثالي تحكمه ضمانات النجاح االجتماعية باعتباره نظام يهتم به جم

يد تهد الجماعة ويرعاه المحيط االجتماعي من عادات وأعراف وعالقات أسرية قوية تحميه من

د ضئيلة نت جالتفكك وسوء االستقرار، وبهذا نجد أن معدالت الطالق في المجتمعات التقليدية كا

 مقارنة بالمجتمعات الحديثة التي عرفت تزايدا ملحوظا في معدالت الطالق.

سر األ االختيار الزواجي كرابط اجتماعي في ظل الحداثة نمط جديد تعرفه وفي المقابل نجد

زوجية ت الوالمجتمعات يوحي ببروز عالقات جديدة ونماذج اتصال مناوئة لمعايير بناء العالقا

جها، لبنت لزوار االتقليدية. فلم تعد معظم العائالت تتدخل في اختيار الزوجات ألبنائها وحتى اختي

بناء لى األتعد في وضعية يمكنها الحفاظ على الرابطة الزواجية وفقدت سيطرتها عفالعائلة لم 

ى بتدخل عدة اعتبارات وبروز عدة مؤسسات اجتماعية وفضاءات عمل باتت تفرض هي األخر

 أفكار متعلقة بهذا الرابط االجتماعي.
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ة، سريية واألوبالتالي لم يعد الزواج يخضع لضغوطات المحيط والمواقف االجتماعية القراب

تحكم ية يفاالختيارات الفردية كثيرا ما أصبحت تفرض اتجاهات تبنى على مشاعر وأسرار عالئق

بطهم ي ترفيها الطرفان المقبالن على الزواج مراعين بذلك العالقة العاطفية المشاعرية الت

 (.361-360، ص2014طويل، محمد، ببعضهم.)

جي لزواية التصورات التي تعكس واقع االختيار اولمعرفة انعكاسات هذا الصراع بين ازدواج

 جزائرية،ة اللدى األسرة الجزائرية يمكن ربط هذا الواقع المتباين بمدى استقرار وتماسك األسر

ق مؤشر لطالاولعل مؤشر الطالق قد يحسم جزء مهما من هذا الجدل المستمر والدائم. باعتبار أن 

، ماعيمفهومي التفكك االجتماعي والتغير االجت يوحي بمدى تفكك وانحالل نسق األسرة ضمن

ك تفك فبناء رابطة الزواج ضمن نوع معين من االختيارات الزواجية له عالقة بما يحدث من

سرة أسري وانتشار واستفحال ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري، سواء كان لتنظيم األ

ي الذي لعصراج، أو كان تنظيم األسرة التقليدي الذي يعكس األسلوب الوالدي في االختيار للزوا

اطفي الع يمثل االختيار الشخصي كأسلوب لبناء الرابطة الزوجية والمعروف عنه بطغيان الميل

 عليه.

سس ية على ألمبنكما يعبر النمطين من االختيار الزواجي عن اإلرادة الجماعية والفردية السليمة ا

يها ات األسرة في المجتمع الجزائري بماضحقيقية موضوعية كأحسن تعبير عن دواعي وتوجه

، 2014طويل، محمد، .)وحاضرها وقيمها االجتماعية الثابتة والمتغيرة الظاهرة والباطنة

 (.354-353ص

 هذا الذيوجي، ففشل الحياة الزوجية وانحاللها بالطالق يرتبط من دون شك بكيفية االختيار الزوا

ية عمل ر واألسس التي قد تكون غير سليمة أثناءيظهر من خالل مؤشرات عديدة منها المعايي

يدانية الم اختيار الشريك، األمر الذي سيتم التحقق منه من خالل مناقشة نتائج بعض الدراسات

مجتمع ي الفالتي اختبرت مساهمة عامل االختيار الزواجي في انحالل الرابطة الزوجية بالطالق 

 الجزائري.

% من حاالت الطالق كانت بسبب 63.34د نسبة أنه توج *حيث أكدت بعض الدراسات

ل ا أن تدخ. كماالختيارات غير المناسبة للزواج من طرف األولياء ألبنائهم المقبلين على الزواج

سبة أهل الزوج في حياة الزوجين الخاصة والعامة لعب الدور األكبر في الطالق وذلك بن

تصدع  مع األهل ساهمت بشكل كبير في%، كما أن تزويج األبناء في سن مبكرة والسكن 61.76

 (.364، ص2014طويل، محمد، .)الحياة الزوجية وبالتالي تعرضهم للطالق

درجة ر وبومن خالل تحليل المعطيات السابقة تحققنا فعال أن أسلوب اختيار شريك الحياة يؤث

 كبيرة على مدى استقرار الشريكين في حياتهما الزوجية.
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 الخاتمــــة:

ارها ستقرق من المشكالت االجتماعية التي صارت تهدد كيان األسرة الجزائرية وايعتبر الطال

 لتغير في، فانتيجة لتداخل عدة أسباب وعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ... وغيرها

ة وخروج ألسرالعادات والتقاليد واألعراف مع ظهور األسرة النووية وارتفاع المستوى المعيشي ل

 لخفية فياسباب للعمل والتعديل في القانون األخير لألسرة كلها متغيرات كانت بمثابة األالمرأة 

 تنامي ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري.

صين، لمختولعل الحديث عن أسباب الطالق قد تم بحثه ودراسته من طرف العديد من الباحثين وا

ها في علي األساسية التي سلطنا الضوء غير أن عامل االختيار الزواجي يعتبر من بين العوامل

في  ميهاهذه الدراسة من خالل القراءات اإلحصائية الدالة على استفحال ظاهرة الطالق وتنا

ة تتم بعد واجيالمجتمع الجزائري في اآلونة األخيرة. ومن المتعارف عليه أن عملية االختيار الز

ن فرد آلخر ومن أسرة ألخرى طرق وكيفيات وتندرج ضمن عدة محددات و شروط تختلف م

 وحتى من مجتمع آلخر، مما يؤدي إلى اختالف حدة تأثيرها على الحياة الزوجية. 

جر حمثل ونظرا ألهمية عملية اختيار شريك الحياة في االستقرار األسري على اعتبار أنها ت

يث لحداو األساس في بناء العالقات الزوجية سواء كانت ضمن تصورات نسق األسرة التقليدي أ

ذي ب الوبشكل أكثر تحديدا لدور النسق األسري في اعتماد أسلوب اختيار زواجي معين، السب

 الطالق.ها ببإمكانه تحديد المصير الذي تؤول إليه الحياة الزوجية إما بديمومتها و إما تصدع

لوالدي ا يارفالتغير الحاصل لوظائف األسرة الجزائرية التقليدية خاصة ما يتعلق بمسألة االخت

 واملعوبروز االختيار الشخصي كأسلوب حديث إلى جانب ظهور فضاءات جديدة لالختيار كلها 

 ات يرتبطها بأدت إلى تنامي ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري، ففشل الحياة الزوجية وانحالل

تمي ال نتاج حإير ارتباطا وثيقا باألسلوب المعتمد عليه في عملية االختيار الزواجي، وما هذا األخ

 وال،يرجع إلى سوء اختيار األزواج المبني على أسس غير موضوعية وغير متينة قابلة للز

ات صريحفسوء اختيار الشريك خاصة ما هو مبني على أساس العالقات العابرة الغير صادقة وت

الت دع معخاطئة ومزيفة فيما يتعلق بأحد الطرفين كل ذلك يساهم من دون شك في تنامي وارتفا

 الطالق في المجتمع الجزائري.
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 .االجتماعي
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Abstract: This work highlights the social protection concept based on 

socio-historical approach to investigate its extensions and development 

through time, it will concern the transformations that societies have 

known, especially in the 19th and 20th centuries within the welfare state 

framework; It opened the way for sociologists to penetrate the concept’s 

interstice from a different point of view from economic and development 

studies that were dominating in the social sciences. This approach is 

conducted by field studies in order to understand the new forms of social 

solidarity, social security institution, and social assistance programs. As 

well as its role to fight poverty, vulnerability and their impact on 

communities and individuals. Hence, sets the foundation for building a 

theoretical model that unites this process in sociology of social protection 

in the future. 

Keywords: Social Protection,Social Solidarity, Social Assistance,Social 

Security. 

 مقدمة:

إن السوسيولوجيا باعتبارها علم يعنى بدراسة الحياة االجتماعية والجماعات والمجتمعات 

اإلنسانية، سعت من بدايتها إلى مقاربة مجموعة من المواضيع الراهنة لكل مجتمع حسب 

اقتصادية والثقافية والسياسية. كما تقدم مساعدة عملية في تقييم نتائج  خصوصيته السوسيو

ات السياسية والبرامج االجتماعية ، مما فسح المجال للباحثين لمقاربة مواضيع جديدة من المبادر

بينها الحماية االجتماعية، التي ظلت حبيسة الدراسات االقتصادية ودراسات التنمية. وتأتى ذلك 

الرجوع إلى دراسة تاريخ المجتمعات اإلنسانية وتطور أشكال التضامن االجتماعي،  عبر

المنظمة المتصلة بحركات االصالح االجتماعي،والخدمات االجتماعية غير الربحية أو  واألنشطة

وحماية  ضمان نمط حياة أمن وتوفير الوسائل الالزمة للنمو، والتطور العامة، التي تهدف إلى

 .(13، ص2014ديكسون، روبرتشيربل، جوناألفراد واألسر داخل المجتمع)
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يخية لتارالذي يحيلنا إلى السوسيولوجيا التاريخية التي تركز على دراسة المسارات ا الشيء

ل فهم ن خالكيبات االجتماعية لألفراد والجماعات باعتبارها أساس التحليل االجتماعي، موالتر

معينة  هدافالمنطق وراء النتائج المقصودة في حياة األفراد، عبر التفاعل بين األفعال ذات أ

دية ترفض . كما أنها مقاربة نق(11، ص2021)رايموند هينبوش،أدهم صولي، والسياقات البنيوية

ة التعامل مع الحاضر ككيان مستقل خارج التاريخ، وال تستطيع ترسيخه في أماكن زمني

ليات ؛وتركز أيضا على مقاربة التغير االجتماعي واكتشاف األDufour, 2016, p. (5معينة)

والهياكل االجتماعية التي تسمح للجهات الفاعلة بإحداث تأثير في مجال التنمية 

 .(4، ص2020جيري، )سوبرت االجتماعية

بداية  طورهراسة إلى مفهوم الحماية االجتماعية ومسارات تمن هذا المنطلق سنتطرق في هذه الد

، يد معانيه، مرورا بمختلف التحوالت البنيوية التي أترث في مضامينه وتحد19من أواخر القرن 

 مجتمعات.ل الوإبراز مدى أهميته في النقاش الدائرحول أنظمة الحماية االجتماعية وأدوراها داخ

 مشكلة الدراسة:

لوم ي العفمفهوم الحماية االجتماعية على المستويين النظري واإلمبيريقي  ميةبالنظر إلى أه

قص الذي الن اإلجتماعية، إرتأينا المساهمة في تفكيكه وتقريب القارئ العربي منه، خاصة في ظل

 تجيب الدراسة على على وجه الخصوص. ومنه يكتنف تناول المفهوم داخل السوسيولوجيا

 ميق الفهم حول الحماية االجتماعية أهمها: لتع مجموعة من األسئلة

 ما هو السياق التاريخي للحماية االجتماعية؟ -

 هي تجليات اهتمام علماء االجتماع بالحماية االجتماعية؟ ما-

 هي التطورات التي عرفها المفهوم؟  ما-

 مدى مساهمة السوسيولوجيا في تطوير مقاربات الحماية االجتماعية؟  ما-

 ر ظهور سوسيولوجيا الضمان االجتماعي ؟ هي بواد ما-

 .وأدوات التحليل في مجال الحماية االجتماعية؟ آلياتهي أفاق تطوير  ما-

 أهمية الدراسة:

يخ تكمن أهمية الدراسة في مقاربة مفهوم الحماية االجتماعية مقاربة تمزج بين التار

 رتبطةالمجتمعية سواء الموالسوسيولوجيا لتفكيك مضامينه وتجلياته ضمن سياق اإلشكاالت 

 نمية علىالت بالمساعدة والتأمين االجتماعين، وذلك في ظل همينة الدراسات االقتصادية ودراسات

ية تماعالموضوع، مما يمكننا من المساهمة في فتح مسارات بحث ذات راهنية في العلوم االج

 بشكل عام. 

 أهداف الدراسة:

 تاريخية. السوسيو أبعادهاإلحاطة بمفهوم الحماية االجتماعية و-
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 التاريخ. تسليط الضوء على سيرورة تطور أنماط الحماية االجتماعية على مر-

 الكشف عن تعاريف الحماية االجتماعية ومحدداته.-

 .اصرةتحديد الرهانات التي تنطوي عليها أنظمة الحماية االجتماعية في المجتمعات المع-

 دراسة أنظمة الحماية االجتماعية.إبراز مساهمة السوسيولوجيا في فهم و-

 السياق التاريخي للحماية االجتماعية:

عرفية لة مإن التتبع التاريخي والرصد المنهجي واالبيستمولوجي للحماية االجتماعية هو محاو

ت عامجتمي الفلإلحاطة بمختلف األبعاد والتجليات التي رافقتها منذ بروز وتنوع أشكال التضامن 

ت التي ياقا إلى المجتمعات الحديثة، وكذا مرورا بمجموعة من التحوالت والسالتقليدية، وصوال

 واكبت تاريخ وتجربة المفهوم نظريا وإبستمولوجيا وسوسيولوجيا. 

في أوروبا في  Welfare Stateارتبط ظهور الحماية االجتماعية تاريخيا ببروز دولة الرفاه

التي تسعى إلى توفير الخدمات االقتصادية  لةالدو شكل من أشكال، ك19النصف الثاني من القرن

واالجتماعية للمواطنين وتعزيزها على أساس مبادئ المساواة، تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 

الرفاه،  على أن إذ ينظر .)Briggs,1961, p.228(للثروة،لمواجهة األزمات الفردية والعائلية

"نتاج قوى سياسية واقتصادية وهياكل اجتماعية ومعايير ثقافية على المستويات العالمية والوطنية 

ومع توسيع الحقوق السياسية والمدنية لتشمل  ؛Edgar & Russell, 1998, p6)واإلقليمية")

 ,Labbé)الحقوق االجتماعية، جعل الدولة الفاعل األساسي في حماية األفراد من المخاطر

والتي جاءت كرد فعل على "مشكلة العمل" أي مواجهة تهديد الصراع الطبقي عبر  .(2018

إحتواء ودمج الحركة العمالية، خاصة في ظل سيادة النظام الرأسمالي على وسائل االنتاج في تلك 

المرحلة، ومارافقها من مجموعة من االتحوالت السوسيواقتصادية التي أفرزتها الثورة 

(. مما ساهم في تأسيس أول نظام للتأمين McLeod & Bywaters, 2000الصناعية)

االجتماعي في ألمانيا من طرف المستشار بيسمارك، لتعزيز رفاهية جميع أفراد المجتمع؛ التأمين 

،  1889والتأمين ضد العجز والشيخوخة  1884، والتأمين ضد الحوادث المهنية 1883حي الص

لتليها فيما بعد انخراط دول أخرى في اعتماد هذا النوع من األنظمة من قبيل بريطانيا، الدنمارك، 

 Nezosi, (2016. p 9فرنسا)

والتي لعبت دورا كبيرا في الدفاع عن قضايا العدالة 1919وجاء تأسيس منظمة العمل الدولية سنة 

االجتماعية للنساء وللرجال من خالل ظروف تسودها الحرية والعدل واألمن والكرامة 

، وذلك بعد سيرورة من األحداث التي شهدها العالم في تلك (.About the ILO, n.d)اإلنسانية

تاريخ المرحلة أبرزها الحرب العالمية األولى. إذ تحيلنا إلى أطروحة هنري هتزفيلد، الذي يعتبر 

الحماية االجتماعية بمثابة" تاريخ التوتر والصراع"، حيث تتجلى أعنف المنافسات في السيطرة 

 ,Thinking Social Protection)على قطاع يجلب ألولئك الذين يكرسون أنفسهم هيبة وسلطة

n.d.)ذي حرم فئات اجتماعية واسعة لالستفادة من التأمين االجتماعي، ليأتي فيما بعد . الشيء ال

، لينقل الحصول على الحماية االجتماعية من امتياز 1948االعالن العالمي لحقوق االنسان سنة 
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اللتان توضحان أحقية كل فردفي المجتمع في الضمان  23و  22خاصة في المادتين إلى حق؛ 

 .في مستوى يكفل له وألسرته الصحة والرفاهية االجتماعي والعيش

ب ي ضرهفالحماية االجتماعية كما نفهمها اليوم ليست نتاجا للحداثة حسب مارسيل موس، بل 

 رخية منت األمن ضروب التبادل القائم على مبدأ الهبة والعطاء اللذان كان سائدين في المجتمعا

بائل الق يل: البوتالش والكوال، كألية تجمعخالل أشكال التضامن والتبادل االقتصادي من قب

د ط التعاقأنماوالعشائر واألسر وكذا األمم لخلق التواصل والتأخي وتشكل العالقات االجتماعية و

ي . وهو ما يجسد "التضامن األلي" عند دوركايم ف(13، ص2014)مارسيل موس فيما بينهم

ل ن التكامعبر عالتشابه بين العناصر المكونة للمجتمع، والذي يالمجتمعات التقليدية المبني على 

لتالحم ا؛ مما ينتج نوعا من (129، ص1982دوركايم, )إيميل والتعاون االجتماعي بين أعضائه

 والتماسك للجسم االجتماعي.

 من التضامن التقليدي إلى نظام الحماية االجتماعية:

مراحل يدالي التاريخ والعلوم االجتماعية مجموعة من النماذج والمعاييرلتحدتبنى الباحثون ف

ما: ية هالسابقة لتطور المجتمعات، فالمؤرخون يؤكدون على أن أعظم ثورتين في تاريخ البشر

الثورة الصناعية والزراعية، والتي أثرتا بشكل كبير على ثقافات الشعوب وظروفها 

 . في المقابل أفرز مسعى علماء االجتماع إلى تفسير(Rabie, 2013, p15)االقتصادية

فهم عواماللتغير االجتماعي الذي رافق  سيرورة تطور المجتمعات منذ مراحل تشكلها ، و

إلتجاه اهو  المنطق الذي يتحكم في تحوالتها الزمانية والمكانية إلى اتجاهين؛ االتجاه األول

ه ا االتجا؛ أملمؤثرات االقتصاديةهي محرك التاريخالمادي: والذييعتبرأن الصراع بين الطبقات وا

ت ي التحوالهم فالثانيفيرجع حوافز التغير إلى األفكار البشرية ومدى قدرة القيم واألراء أن تسا

 .(71ص، 2005غيدنز، أنطوني )االجتماعية

اسية لبنية باإلضافة إلى ذلك تعد العالقة التي تجمع بين الفرد والجماعةمن المحددات األس 

وطبيعة المجتمعات اإلنسانية، ويتجلى ذلك من خالل سيادة سلطة الجماعة على الفردلتوحيد 

وتقوية الروابط االجتماعية في المجتمعات التقليدية،بينما اتسمت المجتمعات الحديثة ببروز 

ستبدال المبادئ الفردانية مكان الجماعة؛ إذ ستحول الحداثة البنية االجتماعية التقليدية عن طريق ا

 & Pigeassouالتعاونية واالندماجية للمجتمع بقيم ومبادئ التفرد والعقلنة لبناء المجتمع )

Pruneau, 1998,(p 2يدة من العالقات االجتماعية.،ما سينتج عنه بروز أنماط جد 

ومن هذا المنطلق يؤكد سيرج بوغام على أن اإلنتقال من المجتمعات البسيطة في تركيبتها إلى 

المجتمعات المعقدة اي الصناعية، واإلنتقاأليضا من التضامن التقليدي إلى نظام الحماية 

د بالمجتمع،وتساهم في االجتماعية العامة؛يمكن أن يؤثر على جميع الروابط الي تربط الفر

واإلعتماد عليها بشكل أقلمن قبيل: األسرة، الجماعة،  من متطلبات أشكال الحماية التقليدية تحريره

. إذ أصبح  التضامن غير الرسمي (Paugam, 2013, p. 50)المعتقدات والقيم المشتركة، اإلثنية
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ذو طابع فردي، تجريدي، وكوني بفعل سيرورات التحول المجتمعي، في المقابل فإن هناك العديد 

. (Komter, 2004, p. 209)خل المجتمعاتمن أشكال التضامن التقليدية التي الزالت  قائمة دا

 :والخطاطة أسفله توضح هذه السيروة

 

صبح تجسيدا فإن التضامن االجتماعي أ ناء على  مسار تطور أشكال الحماية االجتماعية اعاله،ب

ا في ة، بمضد المخاطر والحاالت الطارئ مواطنيهاسياسيا في ظل تحمل الدولة لمسؤولية تأمين 

عدالة ؛ لضمان تحقيق المساواة والWeale, 1990, (p. 477ذلك المرض، البطالة، الشيخوخة)

ة، ماديماعية في توزيع المواردعلى مواطينها بغض النظر عن وضعيتهم االجتماعية والاالجت

ولية وتندرج هذه المسؤ .(Sachweh, 2016, p. 296)والذي يتم تمويله من الضرائب العامة

ختلف ين مضمن إطار الدولة الوطنية المتمثل في التوزيع العادل للثروات وتحقيق المساواة ب

 جاربيتحقق في الت المواطنين في الولوج إلى الخدمات العامة، إال هذا الشرط غالبا ما

 طلب وقتاي يتالديمقراطية الغربية. في المقابل فإن األزمات السياسية والتحول الديمقراطي الذ

عية أكبر في الدول النامية أترثا بشكل سلبي على بناء وتأسيس أنظمة الحماية االجتما

ا ليههنة عالعمومية،وتجاوز منطق الهبات والمساعدات الدولية الموسمية التي يصعب المرا

 لتلبيةحاجيات األجيال الحالية والمستقبلية.

 اإلهتمام السوسيولوجي بالحماية االجتماعية:
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إن التحوالت التي شهدها العالم في مرحلة الستينيات من القرن العشرين والمتمثلة في سعي الدول 

ية، وقضايا تصفية الصناعية لبناء اقتصاد قوي، لتجاوز مخلفات الحربين العالميتين األولى والثان

اإلستعمار بدول العالم الثالث من خسائر ماديةوبشرية، وإيالء أهمية لتحسين ظروف عيش 

ضمن إطار دولة الرعاية االجتماعية. برز اإلهتمام السوسيولوجي فيدراسة أنظمة  مواطانيها

المؤتمر ، في 1963سنة  الحماية االجتماعية بشكل نقدي والمساهمة في تطويرها، وهو ما تأتى

الرابع عشر لعلم االجتماع بالمكسيك كبداية لسيروة توجيه سهام البحث في مؤسسات الضمان 

من طرف  1970، ومؤتمر فارنا سنة 1966االجتماعي، ليليها فيما بعد كل من مؤتمر إيفيان سنة 

ي مجال الجمعية الدولية لعلم االجتماع؛ واللذان سمحا لوضع ومعالجة اإلشكاالت السوسيولوجية ف

الضمان االجتماعي لتطوير وجهات نظر جديدة، مما مكن العديد من الباحثين في العلوم 

 ,Sigg)االجتماعية من تبادل أفكارهم ووضع األسس األولى لسوسيولوجيا للضمان االجتماعي

1986, p. 284). 

ومن بين المواضيع التي تحضى بأولوية في هذه األخيرة نجد الصحة، والتي ساهمت فيها 

السوسيولوجيا بشكل عام في فهم وتطوير العديد من أنظمة الرعاية الصحية، ومدى استجابتها 

األفراد في الحصول على الخدمات الطبيةوكذا المساهمة في بناء وصياغة مخططات لتطعات 

وسياسيات الرعاية الصحية . عالوة على ذلك تم دراسة سلوك المرضى، وظروف عمل الموارد 

البشرية داخل المستشفى؛ونخص بالذكر دراسات في إطار ما يعرف ب "سوسيولوجيا الطب" في 

 Hatzfeldو   Canguilem ،Catrice – Loreyمع باحثين أمثال  مرحلة الستينيات بفرنسا ،

بعد إشرافهما من زاوية أخرى على دراسة معمقة للعالقات بين األطباء والدولة في إطار نظام 

تمهيدا لظهور سوسيولوجيا الصحة  .(,Carricaburu&Ménoret, 2004)الضمان االجتماعي

كعلم مستقل هدفه تلقين األطباء المبادئ األساسية لدراسة السلوك اإلنساني، أو بعبارة أخرى 

إدراج األبعاد االجتماعية في الطب لتزويد مستخدمي الصحة بنظرة شاملة حول عالقة الصحة 

 .Annandale)(et al., 2013بالمجتمع

ة، بما باإلضافة إلى الصحة، تعتبر الشيخوخة من أبرز الظواهر خاصة في المجتمعات الصناعي  

تشكله من تحدي لإلهتمام بهذه الفئة من السكان التي ال تؤثر فقط على معاشات التقاعد ، ولكن 

حث السوسيولوجي (. وتضمن البSigg, 1885, p. 8أيضا على الرعاية الطبية والسكن والنقل)

في هذا اإلطار دراسة نمط الحياة وخصائص الظروف المعيشية لكبار السن، إذ حاولت العديد من 

الدراسات التي أجريت في مختلف البلدان إظهار مدى تمكين المنافع المقدمة من خالل معاشات 

اعي على الفئات الشيخوخة للمسنين من العيش الكريم، وفهم التأثيرات المتختلفة للتغير االجتم

ما من شأنه فهم التطورات المستقبلية (.Settersten & Angel, 2011, p32العمرية األخرى)

لكبار السن وأثر أنظمة الرعاية االجتماعية على نمط عيشهم داخل المجتمع؛ وأخيرا فإن الهدف 

األساسي من الضمان االجتماعي هو محاربة الفقر، وضمان الحد األدنى من مستوى المعيشة 

 .(Spicker, 2013)ياةلمعظم األفراد واألسر، وتلبية احتياجاتهم األساسية في الح
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إال أن البحث السوسيولوجي أظهر أن الضمان االجتماعي غير كافي  لمكافحة الفقر الدائم من 

، مما يطرح مجموعة من (Sigg, 1986, p289)جهة،  والذي له أسباب متعددة ومختلفة

هل يجب أن ندافع عن مفهوم الحماية الكونية الذي يوفر لجميع أفراد ؛اإلشكاالت حسب كاستل

المجتمع تغطية ضمان اجتماعي كاملة؟ ضمان اجتماعي بالمعنى القوي للكلمة؟ هل تعني الحماية 

، Citoyenneté Socialeلشروط للحصول على المواطنة االجتماعية االجتماعية إعطاء جميع ا

 ,Castelأو ضمان الحد األدنى من الموارد لمنع اإلقصاء التام للفئات األكثر حرماًنا من السكان؟)

2008. p4) يرى كاستل في هذا السياق بأن هناك حاجة ملحة للحماية االجتماعية حتى يظل.

عية، كلما أصبح المجتمع أكثر أعضاء المجتمع ملزمين بعالقات توافقية لتقوية الروابطاالجتما

فأكثر على حد تعبير نوربرت إلياس"مجتمع األفراد، أو بصيغة أخرى فإن الحماية االجتماعية 

 .(Elias, 1991)هي الشرط األساسي "لقيام المجتمع"

مكن أن يأن المساهمة في النظرية االجتماعية للضمان االجتماعي Perrinومن جهة اخرى يؤكد 

سات لقيااتتعرض للخطر بسبب اتساع نطاق البحوث التي ال تمنح األولوية للمجتمعات، وتقديم 

؛ كما اعيةوالتماثالت الكافية على وجه الخصوص إلنتمائهم إلى نوع مشترك من المجتمعات الصن

ة على لنهاياأن تحافظ النظرية العامة في الواقع على قيمتها التوضيحية، والتي تعتمد في يجب 

قدرتها على ترتيب وتوليف المحددات لمعظم الحاالت المعينة التي تسعى إلى 

 .Perrin,)(1967, p 299تفسيرها

حماية مة اليمكن القول بأن السوسيولوجيا انتزعت حقها في دراسة إشكاالت أنظ في ضوء ما تقدم

، االجتماعية في المجتمعات الصناعية، في ظل اتساع نطاق أبعادها كالصحة، الشيخوخة

مين على التأوالتنظيمات خاصة في العالقات التي تربط بين العمال ومرؤسيهم في توفيرالحماية و

لى عكزت ر. أما فيما يخص الشق المتعلق بالمساعدة االجتماعية، فإن مختلف الدراسات ذواتهم

دف دولي، بهك البرامج التحويالت المالية التي أطلقتها مجموعة من المنظمات الدولية أبرزها البن

ل صداها ليص الحد من ظاهرتي الفقر والهشاشة بدول العالم التالث؛ حيث شملت أمريكا الالتينية

ية  ات التنمدراسيما بعد على كل من قارتي أسيا وأفريقيا. ما فسح المجال للدراسات االقتصادية وف

، بينما يوميلفرض هيمنتها على تقييمها وقياس أثرها على الساكنة في تحسين مستويات المعيش ال

غالها اشت ظل انخراط الدراسات السوسيولوجية في هذه السيرورة ضعيفا مقارنة بموقعها ومناهج

 في الدول الصناعية.

 الحماية االجتماعية: تعريف

خلق مفهوم الحماية االجتماعية نقاشا واسعا بين الباحثين في العلوم االجتماعية منذ تسعينيات 

، من حيث دالالته ومضامينه باعتباره مفهوم "غير تابث ومرن" يمكن أن يعرف بشكل 20القرن 

إلى أن  O'Reilly وBrunoriيشير و .Standing,2007,p. (521مختلف في سياقات معينة)

إلى مواجهة هشاشة حياة  تي تهدفالحماية االجتماعية هي مجموعة من اإلجراءات العامة ال

األفراد من خالل التأمين االجتماعي، وتوفير الحماية من المخاطر والمحن على مدى الحياة ؛ عن 
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ينهم من خالل جهود اإلدماج طريق المساعدة االجتماعية ، وتقديم دعم مالي للفقراء وتمك

االجتماعي التي تعزز قدرة المهمشين للحصول على التأمين االجتماعي والمساعدة 

فهي Nezosi . أو بصيغة اخرىحسب (Brunori & O’Reilly, 2010, p. 11)االجتماعية

مختلف وسائل اإلحتياط الجماعي التي تسمح لألفراد بمواجهة المخاطر والتحديات التي تساهم في 

 .(Nezosi, 2016, p. 7)انخفاض الموارد أوالزيادة في نفقات الحياة اليومية

 وتحيل هذه التعاريف إلى أن الحماية االجتماعية لها محددين أساسيين؛

اشرة ة مبالمساعدة االجتماعية:  تتمثل في تقديم المساعدات لألفراد على شكل مخصصات مالي-

 ليم،على شكل خدمات عامة من في مجاالت التع لمواجهة الهشاشة واإلنخفاض في الدخل، أو

 الصحة، األمن الغذائي..إلخ.

الشيخوخة ، المرض،  :التأمين االجتماعي:يتجلى في حمايةالفئات الفقيرة والهشة من مخاطر -

 Norton et)طريق الجمع بين الموارد و مساهمتهم في هذا النظام، وذلك عناإلعاقة، البطالة..إلخ

al., 2001). 

في هذ السياق  إلى أن هناك اتفاق على نطاق واسع في الممارسة  Waiteو  Wheelerتؤكد 

العلمية على أن المساعدة االجتماعية والتأمين االجتماعي عنصران أساسيان في الحماية 

االجتماعية، بينما تنظر معظم الوكاالت والمنظمات الدولية بأن الحماية االجتماعية أكثر من 

مع ذلك فإنه اليوجد توافق بخصوص ما تشمله  ،قليدية من الضمان االجتماعيمجرد حزمة ت

 ,Sabates-Wheeler & Waite)الحماية االجتماعية على مستوى تنزيلها على أرض الواقع

2003, p 6) إذ ينظر بعض أصحاب القرار .stakeholders   هذه األخيرة بصورة إلى أن

القديم؛ والتي  نمطمحدودة وضيقة، كونها في األساس التسمية الجديدة للرعاية االجتماعية على ال

تقدم إلى الفئات الضعيفة والهشة المحددة تقليديا)مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، األرامل، األيتام( 

حماية االجتماعية تتضمن من ناحية، ومن ناحية أخرى يتبنى البعض األخر مقاربة شمولية لل

برامج التعليم االبتدائي الكونية والقروض الصغيرة وخلق فرص العمل، فضالً عن شبكات األمان 

فالفرد ليس معطى والخدمات االجتماعية للمجموعات التي قد تكون عرضة للصدمات والمخاطر.

مستقل أصبح ممكنا إلى  بل هو بناء، والتاريخ االجتماعي يبين بوضوح أن هذا البناء للفرد حديث

حد كبير من خالل تعميم الحماية االجتماعية، وبهذا المعنى يمكننا أن نتحدث عن البعد االجتماعي 

 .(Castel, 2008)واألنثروبولوجي للحماية االجتماعية

إلى أن المساعدة والتأمين االجتماعيينيحيالن إلى Norton وFoster وConway ويشير كل من 

مستويات العيش التي تُعتبر مقبولة؛ خصوصا وأن حماية أولئك الذين يقعون مؤقتًا أو بثبات تحت 

هناك تداخالت عدة بين الحماية االجتماعية كمجال للسياسة والعمل ومختلف مقاربات البرامج 

التي تسعى إلى تقديم المساعدة إلى الفئات األشد فقراً )األمن الغذائي، وبرامج مكافحة الفقر 

و التعامل معها لتعزيز سبل عيش الفقراء المنتجين المستهدفة ، والتغذية في حاالت الطوارئ( أ

ويظهر هذا بشكل جلي في التحوالت التي . (Norton et al., 2001, p 10)والحد من الهشاشة
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عرفتها الحماية االجتماعية في مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، السيما في دول العالم 

الثالث على خلفية األزمات االقتصادية، وكذا تنامي ظاهرتي العولمة والهجرة بوصفها "فعل 

مان والفقر والمخاطر " الذي جاءكجواب على ارتفاع مستويات الهشاشة والحرسياسي

. وبالتالي أصبحت الحماية االجتماعية تحتل جزءا مهما (Barrientos, 2010, p 2)االجتماعية

 ضمن  السياسات العمومية لهاته البلدان في تحقيق النمو والتطور على مختلف المستويات.

خراط ى انإن إختالف رؤى الباحثين حول معاني ومحددات الحماية االجتماعية راجع باألساس إل

ا أفرز و، ملتنمية في البلدان السائرة في طور النمجزء مهم من الباحثين في دينامية برامج ا

ثر هدفة؛ أكلمستاالتركيز على أبعادها اإلجرائية والتغير االجتماعي المحتمل أن تحدثه على الفئة 

 الحماية نماطمن العودة إلى تاريخ أشكال التضامن االجتماعية التقليدية باعتبارها امتدادا أل

عاريف الت األهداف التي تسعى كل جهة في تحقيقها. وبهذا ظلتالحديثة، رغم تباين الرهانات و

في  ديدةية جالمستمدة من تقارير المنظمات الدولية هي الحاضرة بقوة، في أفق ظهور تيارات فكر

 جتماعية.ة االللحماي السوسيوتاريخية  واالقتصادية والسياسية العلوم االجتماعية تدمج السياقات

 : أهم نتائج الدراسة

اخل حقل هوم داتساع دائرة المفمفهوم الحماية االجتماعية مدى ح المقاربة السوسيوتاريخية لتوض

ا في طرحهالعلوم االجتماعية، وتعدد مجاالت فهمه وتفسيره، وفقا لإلشكاالت النظرية التي ي

 :الدراسة تائجتحليل الظواهر االجتماعية المرتبطة به داخل المجتمع، ومنه يمكن اإلشارة لبعض ن

ة في لصناعيفقط بالتحوالت التي أفرزتها الثورة ا ال يرتبطمفهوم الحماية االجتماعية ظهور -

 .ديةتقليجذوره للمجتمعات األرخية حيت تسود أشكال التضامن االجتماعي ال عودأوروبا، بل ت

، لفرديمن اعلى الرغم من بروز الفرادانية بشكل كبير في المجتمعات المعاصرة  وسيادة التضا-

 ائما رغمال قفإنه ال يعني بشكل من األشكال اختفاء التضامن الجماعي؛ إذ أن هذا األخير ال يز

 بعض التغيرات التي تأثر بها بفعل ظاهرة العولمة.

ن ناحية اء متحتل المقاربة السوسيولوجية أهمية كبرى في دراسة أنظمة الحماية االجتماعية سو-

طوير ة لتالتي تواجهها، أو من ناحية إقتراح حلول عملي تفكيكها لمعرفة أدوارها والتحديات

 .للفئات الهشة والفقيرة بالنسبةسيرورة إشتغالها وتأثيرها في تحسين جودة الحياة 

 مايةتعتبر كل من المساعدة والتأمين اإلجتماعيين محددين أساسين في تعريف مفهوم الح-

ية الميدان اسات، والمستمدة أساسا من الدرعيةاالجتماعية لدى مختلف الباحثين في العلوم االجتما

 لبرامج التنمية التي تقودها المنظمات الدولية غير الحكومية.

 ة فيمأسسة سوسيولوجيا الضمان االجتماعي في ثمانينيات القرن الماضي فتح أفاقا واسع-

جيا يولومجاالت البحث المرتبطة بها، مما يساهم في توسيع هذا الحقل نحو اتجاه تأسيس سوس

 الحماية االجتماعية مستقبال
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 خالصة:

ات تخصصبناء على ماسبق يمكن القول بأن مفهوم الحماية االجتماعية اخترق مختلف ميادين و

صره اده وعناأبع ووذلك وفقا لبنيته  العلوم االجتماعية)االقتصاد، العلوم السياسية، التنمية..( ،

باب على إلنكلمعيش؛ مما دفع الباحثين السوسيولوجين نظريا وكذا عمليا في أجرئته في الواقع ال

عي الضمان االجتما دراسات تهدف إلى فهم برامج الحماية االجتماعية، ومقاربة مؤسسات

موذج نناء سات اجتماعية تستهدف فئات واسعة من شرائح المجتمع.مع الدفع نحو بباعتبارها مؤس

يضا لضمان االجتماعي بشكل جزئي، بل أال يركز فقط على سوسيولوجيا ا نظري ابستمولوجي

 ط  وبنيةنماأل على مقاربة المساعدة االجتماعية بشكل كلي، ضمن إطار توحيد هذا التراكم العلمي

في  قبالمست دولة الرعاية االجتماعية في المجتمعات الغربية و مجتمعات دول العالم الثالث

 وسيولوجيا العامة."سوسيولوجيا الحماية االجتماعية" كفرع علمي من الس

 قائمة المراجع:

خية. مجلة (. الدولة العربية: مقاربة سوسيولوجية تاري2021رايموند هينبوش، أدهم صولي. ).1
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 ديةالنقد االجنبي وسعر الصرف بين التعويم والتنويم في ظل السياسات االقتصاسياسات 

 (2014 –م  2004دراسة حالة السودان خالل الفترة )

سات عميد كلية االقتصاد والدرا ،أستاذ االقتصاد المشارك، د.صالح محمد ابراهيم أحمد

 السودان. -جامعة النيل االبيض، المصرفية

 المرن)ت الدراسة سعر الصرف في السودان بين التعويم والتنويم عن طريقتناول ملخص:

تمثلت .و(2004–2014والسياسات وحزمة االجراءات التي تم إتباعها خالل الفترة ) ،المدار(

ضخم. ت التفي التغييرات المستمرة ألسعار الصرف المؤثرة علي األسعار ومعدال مشكلة الدراسة

أهم  يإلواالحصائي والتحليلي. توصلت الدراسة  الوصفي التاريخيالمنهج  وانتهجت الدراسة

 اموسعر صرف لها تاثيرات سالبة علي المستوي الع هي وجود سياسات نقد أجنبي النتائج

لي إفي سعر صرف الجنيه السوداني أدي  ومعدالت التضخم مرتفعة.وكذلك التخفيض لألسعار

أسعار  د منوضعف القوة الشرائية، مما زا ،جنبيةضعف قيمة الجنيه السوداني أمام العمالت األ

وصي أضائقة معيشية وتردئ الوضع االقتصادي.  السلع المستوردة، وهذا بدوره ترتبت عليه

التوازن بين العرض إلحداث البحث بضرورة عدم تدخل البنك المركزي في سعر الصرف 

بية في ألجناداني مقابل العمالت والطلب للعمالت األجنبية. والعمل علي رفع قيمة الجنيه السو

نتاج ة اإلالسوق الرسمي والقضاء علي السوق الموازي الذي أضر كثيرا باالقتصاد القومي.زياد

عمالت ن الموتهيئة المناخ لالستثمارات األجنبية في البالد وجذب تحويالت المقيمين بالخارج 

 .األجنبية

رن الم ،ديةقتصاالسياسات اال ،التنويم ،التعويم ،سعر الصرف ،النقد االجنبي :الكلمات المفتاحية

 السوق الموازي. ،السوق الرسمي ،الحر المقيد ،الحر المطلق ،المدار

Foreign exchange policies and the exchange rate between flotation 

and hypnosis in light of economic policies 

A case study of Sudan during the period (2004 -2014) 

Abstract: The study dealt with the exchange rate in Sudan between 

flotation and hypnosis (flexible managed)، the policies and package of 

measures that were followed during the period (2004-2014). The problem 

of the study was the continuous changes in exchange rates affecting prices 

and inflation rates. The study followed the descriptive historical، 

statistical and analytical method. The study reached the most important 
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results، which are the existence of foreign exchange and exchange rate 

policies that have negative effects on the general level of prices and high 

inflation rates. Likewise، the reduction in the Sudanese pound exchange 

rate led to the weakness of the Sudanese pound’s value against foreign 

currencies، and the weakening of purchasing power، which increased the 

prices of imported goods، and this in turn resulted in hardship of living 

and the deterioration of the economic situation. The research 

recommended that the central bank should not interfere in the exchange 

rate to strike a balance between supply and demand for foreign currencies. 

And work to raise the value of the Sudanese pound against foreign 

currencies in the official market and to eliminate the parallel market، 

which greatly harmed the national economy. Increasing production، 

creating a climate for foreign investments in the country، and attracting 

foreign currency remittances from residents abroad. 

Key words: Foreign exchange، Exchange rate، Floating، hypnosis، 

Economic policies، Managed flexibility، Absolute free، Restricted free، 

Official market، Parallel market. 

 :مقدمة

وذلك   ،واختالل في السياسات النقدية ،يعاني السودان منذ االستقالل من تدهور سعر الصرف

تمثلت في  ،وعليه الزمت هذه السياسات اخفاقات ،نتاج لسياسات اقتصادية  سابقة غير سليمة

السالبة جلياً  اآلثاروبرزت  ،ىل العمالت االجنبية األخرية مقابتدني مستمر في قيمة العملة المحل

بدأ  ،م ومع اتفاقية السالم 2005م. وفي عام  2004في بداية الثمانينيات واستمرت حتى عام 

التبادل الخارجي  بحيث يزيد من صادراته بغرض ،السودان يستعيد نشاطه االقتصادي االنتاجي

الدول األخرى. ويعتبر سعر  إلىللدولة المصدرة حصيلة الصادرات  توفير الذي يساعد في

الصرف من أهم أدوات السياسة النقدية . ألنه يؤثر على المؤشرات المالية والنقدية والسياسات 

 ً بالغاً.  االقتصادية الكلية والجزئية.لذلك تولي السلطات النقدية سياسات سعر الصرف اهتماما

دها من العمالت األجنبية. ألن قوة واستقرار وباألخص الدول التي تعاني من شح في موار

االقتصاد القومي ألي بلد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف عملته المحلية أمام العمالت األجنبية 

األخرى. وتأتي أهمية سعر الصرف من ضمن اولويات االقتصاد القومي ألي دولة وحاجتها من 

الحتياطيات الدولة وتمويل وارداتها وسداد باعتبارها المصدر الرئيس  ،العمالت األجنبية

أهمية نظم سعر الصرف في الدول الناشئة من الدور كذلك تنبع تجاه العالم الخارجي. و التزاماتها

الذي تلعبه تلك النظم في المساهمة في إنجاح برامج اإلصالح االقتصادي على المدى القصير من 

رير االقتصادي على المدى الطويل من جانب جانب والعمل على استمرار نتائج سياسات التح



 أحمد التعويم والتنويم في ظل السياسات د.صالح محمد إبراهيم سياسات النقد األجنبي وسعر الصرف بين

 278      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

آخر. وتؤثر سياسات سعر الصرف تأثيراً مباشراً في تخفيض معدل التضخم وتخفيض التكلفة 

الحقيقية لإلصالح االقتصادي والتصحيح الهيكلي بالنسبة للقطاعات المختلفة.ومن أهم العوامل 

جة االنفتاح على العالم الخارجي  االقتصادية والنقدية التي تحدد سعر الصرف تتمثل في در

 .وهيكل الواردات والصادرات وحركة تدفق رؤوس األموال 

 :دراسةلل أوالً:أهمية النشر العلمي والعملي

عر قدية وست النتكمن األهمية العلمية في إثراء البحث العلمي بالبيانات والمعلومات عن السياسا 

طة واسالذي يدار ب (المرن المدار )التنويم الصرف في السودان بين التعويم الحر و السعر

ه الدول بتسم السلطات النقدية البنك المركزي الذي يؤدي الى عدم االستقرار االقتصادي  التي ت

مية األهالنامية وتداخل العالقات االقتصادية والعوامل المؤثرة علي تقلبات سعر الصرف. و

عر ية وسة النقدية وصانعي السياسات النقدالسلط ألصحابالعملية تنحصر في تقديم المساعدة 

 الصرف في وضع   السياسات النقدية الفاعلة. 

 مشكله الدراسة:

ت عمالالدوالر والالسودان يعاني من التغيرات السريعة في سعر صرف عملته المحلية مقابل 

 لسودان الوا ة .وضعف قوتها الشرائي ،تدني قيمة العملة السودانية إلىمما أدي  ،األخرىاالجنبية 

 يعيش اقتصاديا في معزل عن دول العالم في ظل المتغيرات االقتصادية والسياسية . 

لمتبعة اسات نوع السيا ما :تجسدت مشكله البحث في التساؤالت االساسية التالية أسئلة الدراسة:

ا يعرف مأو  سياسة تعويم مقيد أملتي تم اتباعها سياسة تعويم حر في سعر الصرف ؟هل السياسة ا

ي جنبتنويم( ؟ هل تساعد هذه السياسة في تثبيت سعر الصرف األ)بسعر الصرف المرن المدار

 في السودان؟

  أهداف الدراسة:

 تي مرمعرفة أسباب التغيرات في سعر الصرف ومراحل السياسات النقدية ال إليالبحث يهدف 

 بها السودان خالل فترة الدراسة وأهم األهداف هي:   

عويم الت وتحليل السكون وإتجاه العالقة قصيرة وطويلة المدى بين سعر الصرف الحر دراسة -1

 والمرن المدار)التنويم(.

ف وأي نوع من السياسات تم إتخاذه والعمل به في الظرو ،معرفة سياسات سعر الصرف -2

 السائدة وجائحة كرونا. 

 فروض الدراسة:
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 ا تعد هذالذ ،تبادلية بين المتغيرات قيد الدراسةتفترض الدراسة وجود عالقة متداخلة مشتركة و-

لعالقة ايعة الدراسة محاولة لبيان إتجاهات هذه العالقة وتوضيحها نظرياً، فضالً عن تحديد طب

 على المدى الطويل.

 توجد عالقة ذات داللة بين سعر الصرف والسياسات النقدية المتبعة.-

 منهجية الدراسة:

متوافرة ت الفي بالنظر إلي طبيعة الظاهرة موضع الدراسة والمعلوماتنتهج الدراسة المنهج الوص

 عنها ومناقشتها ضمن إطار البحث. 

 حدود الدراسة:

 قارة افربقيا.  –: جمهورية السودان الحدود المكانية

 .م( 2018 –م  1960): الفترة من الحدود الزمنية

تنويم ار الحر التعويم والمرن المدوسعر الصرف ال :  سياسات النقد االجنبيالحدود الموضوعية

 والتضخم.  وأثرها علي األسعار

 :السابقةالدراسات  ثانياً:

دان : دراسة قياس أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات في السو(2013تماضر )-1

رنامج بماً استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومنهج االقتصاد القياسي في تكوين النموذج مستخد

E- views ة من في التحليل، تم الحصول على البيانات من بنك السودان المركزي في الفتر

( كما تم اإلعتماد على أختبار ديكي فولروفيليبس بيرون لمعرفة سكون 2013__1970)

ي ملة فجوهانسون لمعرفة تكامل المتغيرات، ووجدت أن المتغيرات متكا واختبارالمتغيرات، 

( 0.78دل )تم تقدير المعادلة بلغت معامل التحديد المع  OLSطريقة  األجل الطويل وباستخدام

اسة بوجود ( على المتغير التابع توصلت الدر%78مما يدل على أن المتغيرات المستقلة تؤثر ب)

غير أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات بحيث عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة يت

مو القطاع وحدة واوصت الدراسة بانه ينبغي تحقيق ن 5.35اكس ميزان المدفوعات باالتجاة المع

ض الحقيقي لتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل، الحد من التضخم والفقر في نفس الوقت خف

 .(2013،تماضر)الواردات الغير منتجة

دراسة آثار تقلبات أسعار صرف العائدات النفطية  دراسة حالة (:2009)موري سمية -2

م(،تهدف الدراسة إلي الوقوف علي العالقة التي تربط تقلبات الدوالر 2010-2009)،الجزائر

بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. كما هدفت إلي إمكانية تسعير النفط بغير الدوالر نظرا للمشاكل 

التي يعاني منها االقتصاد األمريكي في الوقت الراهن.  وتداعيات األزمة المالية العالمية. وأيضا 
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إلي الوقوف علي مشكلة إرتباط االقتصاد الجزائري بهيكل تصديري وحيد يجعل من تهدف 

االقتصاد الوطني رهيناً للظروف االقتصادية والسياسية التي تحدث في السوق العالمي.استخدمت 

الدراسة المنهج النظري من خالل مدخل لسعر الصرف وللتطور التاريخي ألسعار النفط، إضافة 

سلوب القياسي لمعرفه درجة الترابط بين التقلبات التي يشهدها الدوالر والتغيرات إلي استخدام األ

التي تعرفها  أسعار النفط.توصلت الدراسة إلي إن سلسلة سعر الصرف  وأسعار البترول غير 

وأن الخطأ ساكن من الدرجة صفر أي  ،مستقرة في مستواهما ولكنهما مستقران عند الفرق األول

الدراسة تشكل  إليهتكامل بين سعر الصرف وأسعار البترول، وأهم ما توصلت  أنه توجد عالقة

في ظل إنعدام مساهمة القطاع الصناعي  ،العائدات النفطية شريان التنمية االقتصادية في الجزائر

في تمويل االقتصاد الوطني.كما أوصت الدراسة بالبحث عن آليات ملموسة لترقية مساهمة الغاز 

وذلك من خال تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى بإنشاء منظمة الدول  ،قتصاد الوطنيالطبيعي في اال

 .(2009 ،سمية)المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي يكون لها دور مماثل لدور األوبك

ضخم دراسة أثر التغيرات في سعر الصرف والت:(2018)صالح أويابة وعبدالرزاق خليل ،- 3

ة إلي ( . تهدف هذه الدراس2018-1990سة حالة الجزائر )المحلي علي ميزان المدفوعات درا

 ،تحليل أثر التضخم وسعر الصرف علي ميزان المدفوعات وأثر التغيرات في سعر الصرف

لدولية امالت أو التقلبات في الع سواء التغيرات التي تحدثها الدولة في إطار سياسة سعر الصرف

ثه، من تحد الذي يتغير نوعه بتغير األسباب التيوالتضخم علي ميزان المدفوعات في الجزائر، و

انب جفي  تضخم الطلب الذي يكون سبب زيادة في الكتلة النقدية، وتضخم التكاليف والذي يكون

 (.2018، خليل،العرض،والتضخم الراجع إلي أسباب هيكلية والتضخم المستورد)أويابة

 دراسة-لي األسواق الماليةدراسة أثر تقلبات أسعار الصرف ع :(2015)جبار محفوظ، -4

ب سعر م .يلع2015إحصائية لبعض األسواق المتقدمة والنامية خالل السداسي األول من سنة 

ً في أي اقتصاد، حيث يستعمل في تسهيل وتطوير التجارة الخارجية  ق تحقيوالصرف دوراًمهما

لمناخ ي ا سيما فالتوازن في ميزان المدفوعات ورفع تنافسية االقتصاد، وغير من األهداف، ال

مات لع والخدالس الدولي الراهن المتميز باالنفتاح االقتصادي والتحرير المالي ورفع الحواجز أمام

يرها تأث ورؤوس األموال. في هذا اإلطار تعالج هذه الورقة مسألة تقلبات أسعار الصرف ومدى

ة ربيالعمالت الع علي األسواق المالية.وعلي عكس االعتقاد السائد،أظهرت االختبارات أن

ا لذي جعلهمر االمكونة للعينة قد تميزت باالستقرار شبه التام لمعظمها خالل فترة الدراسة، األ

ر أثير يذكتأي  مستقلة عن تطور األسواق المالية العربية في أغلب الحاالت، وبالتالي لم يكن لها

وكذا  ،والراليورو أمام الدعلي تلك األسواق. لقد تزامن ذلك مع انهيار سعر البترول وتراجع 

بيل س.وأخيراً، وعلي 2015االضطرابات السائدة في المنطقة خالل السداسي األول من سنة 

رو، ر واليولدوالالمقارنة، بينت الدراسة أن هناك تأثيراً أقوي للعمالت الرئيسة في العالم، أي ا

 (.2015محفوظ، )علي األسواق المالية والعالمية

 االطار النظري: :المحور الثاني
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بل يعرف سعر الصرف االسمي بأنه معدل تبادل العمالت األجنبية مقا تعريف سعر الصرف:

بي و سعر نس، وهالعملة الوطنية، أي هو سعر العملة المحلية بالنسبة للعملة أو العمالت األجنبية

الخدمات ع ولسلترتبط به العمالت المختلفة. كما يعبر سعر الصرف عن العالقة العكسية ألسعار ا

 .(1987،العظيم عبد ،الفتاح عبد)بين الدولة المعنية والدول األخرى

هو عبارة عن مؤشر يقيس متوسط Effective Exchange Rateسعر الصرف االسمي الفعال

خالل فترة زمنية  ،بالنسبة لعدة عمالت أخري ،التغير في سعر الصرف لعملة معينة

 ر صرفاقتصادياً(، وهذا المؤشر يساوي متوسط عدة أسعامحددة)بالنسبة لسنة أساس مناسبة 

لة لنسبة لسبا ،ثنائية،ويُستخدم للتعرف علي مقدار التحسن أو التغيرات التي مرت بها هذه العملة

عندما ه، فالعمالت التي تم االستناد عليها في وضع المؤشر، وبما يتطابق والهدف المنشود من

صص حدام و عدد من السلع لدولة معينة، فإننا نقوم باستخنهدف لقياس عائدات صادرات سلعة أ

 (.2007،هالوود)الدول المنافسة من الصادرات العالمية لتكوين األوزان في المؤشر

وكل  لبلداهو متوسط أسعار الصرف الحقيقية الثنائية بين سعر الصرف الحقيقي الفعلي)الفعال(

لي الك اصة لكل شريك. ويتم قياس التعادلمن شركائه التجاريين ُمرجحاً بحصص التجارة الخ

الل خلعملة ما مع غيرها. وهو ما ينبه إلي مدى وجود تقييم غير سليم ألسعار الصرف من 

حيث تشير الحصول علي تقييم تقريبي من سلسلة أسعار الصرف الحقيقية الفعالة علي مر الزمن،

 ،دلووها،)األساسي()رف االسميالتذبذبات غير الطبيعية إلي وجود مشكلة في تقييم سعر الص

2007). 

تم تعريف سعر الصرف اإلسمي Real Exchange Rate (RER)سعر الصرف الحقيقي

وف لهذا فان سعر الصرف الحقيقي س ،علي أنه سعر صرف إحدي العمالت بداللة عملة أخري

 المحلية عارسيعادل سعر الصرف اإلسمي الذي يتعادل طبقاً لالختالف بين المستويات النسبية لأل

ات لوحدامع المعدالت النسبية لألسعار األجنبية.  ويعرف سعر الصرف الحقيقي علي أنه عدد 

لصرف عر امن السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وهذا يعني إن س

ً يقيس األسعار النسبية لسلعتين، ولو إفترضنا إن م  األسعار وىستالحقيقي يعتبر مفهوما حقيقيا

فان  ،سعر الصرف االسمي Eوفرضنا إن   ،وفي البلد األجنبي هو ،Pالعام في بلد ما هو 

يعكس األسعار األجنبية بداللة  e ، حيث سعر الصرف الحقيقي يعرف كاألتي:

 األسعار المحلية.

P: البلد األجنبي. مستوي األسعار في مستوي األسعار العام، وE .سعر الصرف االسمي 

أسعار  أسعار السلع القابلة للتجارة الخارجية. حيث  وبطريقة أخري 

 (.2007 ،سعر الصرف االسمي)هالوود eالسلع المحلية. 
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 أنواع سعر الصرف السائدة:

م، 1971 لنظام بكفاءة عالية قبل عامعمل هذا اFixed Exchange Rate سعر الصرف الثابت

طنية الو من عمالتها حيث إلتزمت كل الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي بإيداع قدر محدد

جز في حساب إحتياطي طرف الصندوق )صندوق األمانات(. ويتم إقراض الدول التي تواجه ع

يتون د إنهيار نظام بربع ،(SDRsفي ميزان مدفوعاتها، كما تم طرح حقوق السحب الخاصة )

ث تقوم بحي،في ظل هذا النظام تحتفظ الدولة بسعر صرف محدد .(،كباده)1971 وودز بعد العام

نك يكون البور، البنوك المركزية ببيع وشراء العمالت ويتم تحديد قيمة عملة كل دولة مقابل الدوال

ملته مة علمحافظة على قيالمركزي على إستعداد للتدخل في أي وقت للتحكم في العرض والطلب ل

يمكن للدولة أن تخفض سعر  ،وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت واستقرار سعر الصرف.

ي الت صرفها.وتعتبر أسعار الصرف الثابتة والمربوطة خالل السنوات األخيرة أحد العوامل

 .(،كباده)ساهمت في حدوث األزمة المالية

، م بتغيير أسعار صرف عمالتها1960 عام قامت البنوك المركزية في:سعر الصرف المعدل

رف عر صسوالذي بموجبه تمكنت البنوك المركزية أن تتدخل وتعدل  ،حيث تم إنتهاج هذاالنظام

 .(2006 ،معروف)عمالتها إذا اتضح أن ذلك السعر ليس هو السعر الواقعي أو سعر التوازن

هذا النظام في  ظهرExchange Rate Managed Floating سعر الصرف المرن المدار

هذا  إلى بداية عقد السبعينيات بعد إنهيار نظام سعر الصرف المعدل، حيث تحولت معظم الدول

ب سعر الصرف وفق عوامل العرض والطلب، بحيث إذا انخفض الطلفيه النظام. والذي يحدد

على الدوالر األمريكي ينخض سعر الصرف تلقائياً بصورة مرنة التدخل فيها وبشكل 

 .(2006، عروفم)مدار

هناك تأخذ بهذا النوع الدول التي تعاني من معدالت تضخم مرتفعة، و سعر الصرف الزاحف:

ا مثل الزحف في الماضي وما كان عليه معدل التضخم وم ،محددات مختلفة لتحديد الزحف

ر ن سعسيكون عليه في المستقبل. حيث يتم تحديد حدود دنيا وحدود عليا لتضييق الفجوة بي

 .(2006 ،معروف)في السوق الرسمي والسوق الموازي الصرف

 أنظمة الصرف

تم تحديد القيمة  في ظل قاعدة الذهب،Gold Standard(1914-1870قاعدة الذهب: )

ة لبيع ستعدالخارجية لكل العمالت بأسعار ثابتة مقَومة بالذهب. وتكون كل البنوك المركزية م

ار لمعيتها المحلية. وحيث إن الذهب كان هو اوشراء أي كمية من الذهب عند سعر محدد بعمل

ين لتبادل بت االعام الذي تم علي أساسة تحديد قيمة كل العمالت وتثبيتها، فإنه يحافظ علي معدال

 . (2006 ،معروف)العمالت المختلفة
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ً .Bretton Woods(1973-1944بريتون وودز) ب التفاقية تم التوصل إليها بعد الحر وفقا

فإن  ،(New Hamshireة تم تبنيها من دول الحلفاء في بريتون وودز فينيوهامشير)العالمية الثاني

صبح ألذي اوتم إحالله بالدوالر األمريكي ،الذهب لم يعد هو المعيار األساسي لقيمة العمالت

رف عر صسكل العمالت تم ربطها بالدوالر عند سعر ثابت. وللحفاظ علي  ،محور النظام الحديث

والدوالر، ويكون علي أي بنك مركزي أن يحتفظ باحتياطي رسمي من ثابت بين عملته 

 .  (2006 ،معروف)الدوالرات

ودز وجاءت إتفاقية بريتون Flouting exchange rateنظام سعر الصرف المتغير أو المعًوم

يات حيث خرجت أنذاك الوال ،لتوقف تحويل العمالت إلي ذهب فيما عدا الدوالر األمريكي

 الم تحددالع في اعدة الذهب. وقد ْإستمد الدوالر األمريكي هذا الدور كعملة رئيسةالمتحدة من ق

ه في  أنمن قوة وحجم االقتصاد األمريكي في العالم.إال ،علي أساسها باقي العمالت الدولية

افة إلي ة إضالستينيات بدأت تظهر قوى اقتصادية كبرى في أوربا الغربية وخاصة ألمانيا الغربي

ألمريكي صاد اوأصبحت تنافس الواليات المتحدة في زعامة العالم اقتصادياً. وبدأ االقتاليابان 

 .(1994 ،الحبيب)يعاني من العجز في ميزان المدفوعات خاصة في تعامله مع هذه الدول

 أسعار الصرف المعومة.. األفاق المستقبلية والخبرة الماضية:

Floating Exchange Rates Prospects and Retrospect 

خالل السنوات الطويلة لما يسمي حقبة "بريتون وودز لسعر الصرف المثبت القابل 

ل كثير من كبار و،حا1973-1945" أي خالل الفترة Pegged-But-Adjustable للتعديل

بح ي أصاالقتصاديين النقديين بالقول بضرورة السماح بتعويم أسعار الصرف. ولكن الشئ الذ

ؤات الخاصة ، كانت جميع التنب1973السماح بتعويم أسعار الصرف في عام  جلياً هوأنه حينما تم

ً بكل بساطة، وقد كان األ ذلك، كمر بوجود فعالية أكبر لنظم تعويم أسعار الصرف خاطئة تماما

نبؤات تها نبني علي ومن الصعوبة أن،ألن نظرية تعويم سعر الصرف مازالت في حالة بدائية جداً 

ية محزن أنه بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان ال توجد نظرتتسم بالقوة. ومن ال

  .(2007 ،هالوود)توحيدلسعر الصرف تقدم نتائج تطبيقية متسقة 

 هناك ستة أسانيد قُدمت لصالح أسعار الصرف

 (Fridman1953،sohmen1961،Johnson1970) المعُومة

 بإيجاز، ونتائج اختبارها عبر الزمن:  نذكر هذه النتائج

كما سبق أن رأينا عند مناقشتنا لسعر الصرف الحقيقي، فان التغيرات في سعر الصرف  /1

االسمي، يمكن أن تلغي األثر الناجم عن الفروق في معدالت التضخم الوطنية علي القدرة 

ثابتة )سعر الصرف االسمي(، فان االرتفاع في مستوى  (eالتنافسية للدول المعنية. فإذا كانت)

يؤدي إلي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي،  بالنسبة لمستوي األسعار األجنبية p حليةاألسعار الم
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ً الفروق في معدالت  ويقلل من القدرة التنافسية للدول محل االعتبار)مع مالحظة أننا نترك جانبا

نمو اإلنتاجية(. وهناك آثار اقتصادية خطيرة يمكن أن تصيب الدولة عندما تمر بفترة 

من أجل إستعادة سعر الصرف الحقيقي إلي مستواه،  فقد يحدث إنخفاض في  deflation انكماش

ولكن في ظل أسعار الصرف  ،employment والتوظيفoutput  كل من مستوى الناتج

( سيلغي من حيث المبدأ، المعدل e المرنة، فان حدوث انخفاض في سعر الصرف)ارتفاع في

اآلثار االقتصادية الحقيقية الضارة. لذلك، هناك  المرتفع للتضخم المحلي، وبالتالي يمكن تجنب

إدعاء بأنه إذا تم السماح بتعويم أسعار الصرف، ومع التجرد من العوامل األخرى التي يمكن أن 

وبعد مرور عقدين من  تؤثر علي التنافسية الدولية، فان سعر الصرف الحقيقي سوف يكون ثابتاً.

ة، فان الدالئل التطبيقية تتناقض مع التوقعات الزمان علي تطبيق أسعار الصرف المعًوم

التي أشارت إليها النظرية. فقد كانت أسعار الصرف الحقيقية أبعد ما تكون عن الثبات في  الوردية

وفي المدى الطويل، وحتى السماح بوجود فروق دولية في معدالت نمو اإلنتاجية،   ،المدى القصير

فان أسعار الصرف الحقيقية للدول التجارية  1989م في عا De Grauwe وطبقا لما أشار إليه

ً نحو العودة إلي المستويات التي يمكن أن تحقق حسابات جارية قابلة  الرئيسة لم تظهر إتجاها

 لالستمرار.

فقط  بيرةإن أسعار الصرف المثبتة والقابلة للتعديل، كانت تشهد تغيرات في شكل قفزات ك /2

يمة الجنيه ق)علي سبيل المثال تخفيض  Crisis ك في حالة األزمةلمرة واحدة، وعادة ما يكون ذل

نه إذا أ(. وعلي النقيض، نجد أن مؤيدي أسعار الصرف المعومة، يدعون 1967اإلسترليني عام 

مكن كل يلم يتدخل البنك المركزي، فان أسعار الصرف المرنة سوف تتغير ببطء، وبسالسة، وبش

وكذلك بين .هذه التوقعات التي تبعث األمل تتهاوي وتتأرجح ومرة أخري وجدنا مثل  التنبؤ به.

والر عندما تم السماح بتعويم سعر الصرف بين الين الياباني والد 1999وعام  1973عامي 

لي . عاألمريكي فقد حدثت تغييرات كبيرة في أسعار الصرف مرة كل عام في المتوسط تقريباَ 

ترة فالدوالر، في  ت كبيرة في سعر صرف الين/كانت هناك تقلبا 1998سبيل المثال في عام 

% مقابل 19الشهور الثالثة التي سبقت أكتوبر من ذلك العام، حيث ارتفعت قيمة الين بنسبة 

ي سبقت في الشهور الستة الت  %13.2الدوالر األمريكي، وكان ذلك عقب حدوث انخفاض بنسبة 

 يوليو في نفس العام.

ار الصرف المعًومة بعزل اقتصاد الدولة عن الصدمات القادمة كان من المتوقع أن تقوم أسع /3

من الخارج، علي سبيل المثال، حدوث انخفاض في الدخل األجنبي والطلب علي الواردات. وفي 

هذه الحالة نجد إن سعر الصرف يشهد انخفاض في قيمته، ويؤدي ذلك إلي استقرار 

ين معدالت نمو الناتج المحلي الصادرات. ومن ناحية أخرى نجد أن اإلرتباط ب حجم

لدي الدول الصناعية الرئيسة، قد اتجهت إلي الزيادة بدالً  gross domestic product اإلجمالي

م عند السماح بتعويم أسعار الصرف. وهناك عدة 1973عن االنخفاض، وذلك في الفترة منذ 

، 1986-1985، 1974-1973تفسيرات ممكنة لهذه الظاهرة، من بينها صدمة أسعار النفط في 

ً بشكل متشابه.ولكن يوجد أيضا تفسير نقدي لسعر  والتي طالت معظم الدول الصناعية تقريبا
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إن الدول ليس في وضع  الصرف، حيث أصبحت حركات أسعار الفائدة غير مستقرة، حيث

 فيما يتعلق بأسعار الصرف الحقيقية. indifferent سواء

إن يؤدي هذا النظام إلي تمكين الدولة من تطبيق سياسة  توقع أنصار أسعار الصرف المعومة /4

نقدية مستقلة. إن تعويم سعر الصرف يؤدي إلي التخفيف عن كاهل البنك المركزي للتدخل في 

في األصول والخصوم، ومن ثم  سوق الصرف األجنبي، وهو ما يترك له سلطة كاملة للتحكم

في خصوم  exogenous غيرات الخارجيةويؤدي ذلك إلي ترك الت ،المعروض النقدي المحلي

 money البنك المركزي للبنوك التجارية مثل التغيرات في التعويم وفي مكونات مضاعف النقود

multiplier.  ومن ناحية أخرى، كما أشرنا عاليه، فقد تحولت السياسات النقدية الوطنية لتصبح

نقدي األجنبي، يمكن أن تؤدي إلي غير مستقلة بالكامل. فالتغيرات التي تحدث في المعروض ال

تدفقات كبيرة لرأس المال دولياً، والي حركات حادة في أسعار الصرف االسمية والحقيقية. وحيث 

)وربما يكون أكثر األسعار أهمية في ،أن سعر الصرف الحقيقي علي هذه الدرجة من األهمية

ة لم تكن علي إستعداد للسماح بدرجة معتدلة(، فان الحكومات والبنوك المركزي  اقتصاد مفتوح

لسوق متحرر من القيود بأن يحدد هذا السعر المهم لذلك، وحتى يمكن منع التقلبات الكبيرة 

ً علي السياسة النقدية للدولة، أن تتعايش مع  والضارة في سعر الصرف الحقيقي، فقد كان لزاما

المثال نجد إن التوسع  علي سبيل ،الضغوط المحددة بشكل خارجي علي سعر الصرف الحقيقية

النقدي األجنبي قد يحتاج إلي أن يالزمه توسع نقدي محلي من أجل إيقاف االرتفاع في سعر 

 الصرف الحقيقي.

ل من تدخ تؤدي أسعار الصرف المعومة إلي تحقيق التوازن دائماً في ميزان المدفوعات دون /5

ات المطالبة بفرض التعريفجانب البنك المركزي، األمر الذي يساعد علي إزالة الضغوط 

جية لخارامن أشكال القيود علي التجارة   الجمركية، وتطبيق نظام حصص االستيراد، وغير ذلك

لعشرين اقرن الدولية. وفي حقيقة األمر كان اختالل الحساب الجاري في ثمانينيات وتسعينيات ال

لقيود ايق نظام تطب زايد الكبير فيأكبر منها في أي فترة أخري بعد الحرب العالمية الثانية، ومع الت

، وإشتعال حروب حصص voluntary export restraintsاالختيارية علي الصادرات

لحوظ "، لم يحدث أي تقدم مbanana warsاالستيراد التي أصطلح علي تسميتها "حروب الموز

 في السياسة التجارية عن طريق تحرك أسعار الصرف المعومة.

ً بأنه خالل الفترة التي سبقت السماح بتعويم أسعار الصأ كان هناك اعتقاد /6 كن رف يميضا

 يمكن تالياالستغناء عن االحتفاظ باحتياطيات الصرف األجنبي عند إتباع نظام التعويم، وبال

تثمارها . فهذه االحتياطيات يمكن اسSocial savingsتحقيق قدر كبير من االدخار االجتماعي

ن مثل ال إ)كما يمكن إنفاقها علي تحسين مستوى االستهالك(. إ،يةفي شكل أصول رأسمالية حقيق

لزيادة لي اإهذه التوقعات لم تتحقق علي النحو المنشود، وقد اتجهت احتياطيات الصرف األجنبي 

 .(2007 ،هالوود)إلي مستويات أكبر مما كانت علية خالل فترة أسعار الصرف الثابتة

 ف عبر الحقب الزمنيةتغييرات اسعار الصر :المحور الثالث
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 تغيرات ظروف السوق وأسعار الصرف

فض تنخ عندما تتقلب أسعار الصرف بحرية فإن القيمة السوقية لعملة دولة ما سوف ترتفع أو

عار ي أساستجابة للتغير في ظروف السوق ولكن ما هي العوامل الرئيسية التي تسبب التغير ف

 .(م1987عبد العظيم،،الصرف؟)عبد الفتاح

ي يتم سوقين لسعر الصرف تشمل السوق الرسمية الت (2004-1956)السودان خالل الفترة  شهد

ا تتم فيه التيوالتعامل عبر النوافذ الرسمية كالبنوك وصرافات النقد األجنبي. والسوق الموازية 

ن عمليات البيع والشراء عبر الجهات غير الرسمية كتجار العملة والسماسرة وغيرهم م

ق السووي أسعار العمالت.باإلضافة إلى نوعين من األسواق وهما السوق الرسمي المضاربين ف

اصة في م والذين لم يكن لهما وجود من قبل خ1979 الموازي الذان ظهرا في السودان في عام

 .(2001 ،شيخ موسي)م1979-1956 الفترة

الثابت  شهدت تلك الفترة استخدام سعر الصرف:(م1978 – 1956)سعر الصرف للفترة  /1

ن طريق علبيع وإذا لم يكن ا ،العمالت األجنبية حيث كان يقوم بنك السودان المركزي ببيع وشراء

غيير تمنع بنك السودان فإنه يكون على استعداد للتدخل في أي وقت من ناحية العرض والطلب لي

الجنيه  صدارإسعر عملته عن المستوى المحدد لها. وأستمر التعامل بهذا النظام في السودان منذ 

 . (2005 ،المكاوي)م1978 السوداني وحتى عام

واحد  شهدت هذه الفترة استخدام أكثر من سوقم(:1984 – 1979سعر الصرف خالل الفترة ) /2

تتمثل وم 1979 م تم تعديل الئحة التعامل بالنقد األجنبي للعام1979 لسعر الصرف، ففي عام

 :سماتها األساسية في األتي

 ة إدخال وإخراج النقد األجنبي دون قيود.حرية حياز أ/

 ود.السماح للمقيمين بفتح حسابات بالنقد األجنبي تتم تغذيتها واستخدامها دون قي ب/

 ته.سوق رسمي وسوق موازي وحدد لكل سوق موارده واستخداما :التعامل من خالل سوقين ج/

ذلك شهد . كيمل بالنقد األجنبرات تنظم التعاباإلضافة إلى ذلك تم إصدار عدة قوانين ومنشو د/

 تعديل م استخدام سعر الصرف المعدل والذي بموجبه تمكن بنك السودان المركزي من1979 عام

زني لتوااسعر العملة خاصة في حاالت اكتشاف أن ذلك السعر ليس هو السعر الواقعي أو السعر 

ً في حدود الواحد  للدوالر جنيه1.30 حيث ظل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدوالر ثابتا

حر في م وتم إلغاء السعر الموازي وأستعيض عنه بالسعر ال1982 في السوق الرسمي منذ عام

ير بنك تقار)م1984 جنيه للدوالر الواحد حتى العام 1.30 م وقد أستمر السعر بـ1983 العام

 (.1984- 1979 ،السودان المركزي
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 م تخفيض السعر الرسمي1985 تم في عام:(م1989  - 1985)سعر الصرف خالل الفترة  /3

جنيه للدوالر الواحد واستمرت سياسة التخفيض لسعر الصرف  2.50 ليصبح %48 بنسبة

خصصة م حيث تم قيام سوق الموارد لتعلن أسعار الصرف المختلفة بواسطة لجان مت1986 حتى

ير وغ ه المنظورةيتم من خاللها توزيع الموارد المتاحة من النقد األجنبي على استخدامات

م 1986 جنيه للدوالر بنهاية عام 4.90 المنظورة. وواصل سعر الصرف في االنخفاض حتى بلغ

 م تم تخفيض السعر1988 م في العام1987 بنهاية عام %45وتم تخفيض سعر الصرف بنسبة

 (.89- 85 ،%)تقارير بنك السودان المركزي62 الحر بنسبة

استمرت سياسة التخفيض خالل العامين (:1996– 1990)سعر الصرف خالل الفترة  /4

إلى أن تم تحرير سعر الصرف وتعويمه بتبني سياسات التحرير  (1996 – 1990)

هجها م كجزء من سياسات اإلصالح االقتصادي التي انت1992 االقتصادي في مطلع فبراير

وعات مدفن الالسودان في تلك الفترة، والتي هدفت إلى معالجة المشكالت التي تواجه ميزا

 ة إتباعلفتروإعطاء قيمه واقعيه للجنيه السوداني مقابل العمالت األجنبية حيث شهدت تلك ا

 وفي هذا اإلطار تم توحيد ( .Floating Exchange Rateنظام سعر الصرف العائم )

ة سعر الصرف للجنيه السوداني وألغى نظام السوق الرسمي واألسواق المصرفية الحر

 .(2001 ،شيخ موسي)بأسواق حرة موحده للتعامل بالنقد األجنبي وأستعيض عنهما

ودان شهدت هذه الفترة استئناف عالقة الس(:2001 – 1997)سعر الصرف خالل الفترة  /5

ار إط وفي ،وهي عالقة جزئية بدون مساعدات مالية من الصندوق ،مع صندوق النقد الدولي

 يقه سعربطر التفاق عليها تم اعتماد التعاملالتفاوض والتعاون من خالل البرامج التي تم ا

ومن أهم مالمح هذا النظام تحديد سعر صرف رسمي تتخذه الدولة  ،الصرف الزاحف

ً أو يومياً على حسب ما يقتضي ا . ألمرللتخفيض من قيمة عملتها بمقدار صغير أسبوعيا

 يمةتكون القباإلضافة إلى أنه وسيلة لتعديل سعر الصرف، يتضمن تثبيت قيمة إسمية و

لقيمة اهذه االسمية أكبر من القيمة الحقيقية وتتراوح في حدود معينة )جزء من المائة(. و

ً لصيغة معينة تحددها السلطات المخت يخ ش)صةاالسمية يتم تعديلها بصوره منتظمة وتبعا

 .(2001 ،موسي

الصرف نسبة  م فقد تميزت باالستقرار النسبي لسعر1998 – 1997 أما الفترة خالل العامين

وتمثلت تلك  ،لتدعيمها ببعض اإلجراءات من أجل استكمال سياسات التحرير االقتصادي

وتم السماح للبنوك  ،اإلجراءات في إلغاء تحديد سعر الصرف من بنك السودان المركزي

التجارية للقيام بتحديد سعر الصرف بناًء على قوى العرض والطلب. على أن يقوم بنك 

م فقد استحدث بنك 1999 ي بإعداد متوسط ترجيحي للبنوك، أما في عامالسودان المركز

السودان المركزي آلية التدخل في سوق النقد األجنبي عن طريق شراء وبيع العمالت 

األجنبية من والى البنوك وشركات الصرافة عبر غرفة التعامل بالنقد األجنبي وذلك لمقابلة 

– 2000)رز التطورات التي شهدتها هذه الفترة طلبات العمالء لالستيراد. ومن أهم أب

فيما يتعلق بسوق النقد األجنبي. تم إلغاء عدد من القيود المفروضة على التعامل  (م2001 
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بالنقد األجنبي وتحرير سعر الصرف كما تم السماح لكافة فروع المصارف التجارية 

ً للسياسات الدا خلية التي تحددها إدارة المصرف المعتمدة بمزاولة عمليات النقد األجنبي وفقا

 .(98- 97 ،المعني ومنشورات بنك السودان المركزي)تقارير بنك السودان المركزي

استخدم خالل هذه الفترة نظام سعر :(2004 – 2002)سعر الصرف خالل الفترة  /6

حلي الم الصرف المرن المدار. تم باستهداف عرض النقود لتحقيق معدل نمو إيجابي للناتج

عليه  متفقجمالي واستقرار المستوى العام لألسعار وفق البرنامج االقتصادي السنوي الاإل

ة مع صندوق النقد الدولي وأصبح سعر الصرف من ضمن األدوات التي تستخدم في إدار

 .(2005 ،المكاوي)السيولة

ينار المحافظة على استقرار سعر صرف الد 2002 واستهدفت سياسات النقد األجنبي لعام

ش الذي لهاملسوداني واالستمرار في تحرير التعامل بالنقد األجنبي باإلضافة إلى تعديل اا

ثم  %1.5 إلى %1 يتحرك فيه السعر ألتأشيري المعلن بواسطة بنك السودان المركزي من

م فقد استهدفت سياسات 2003 وذلك حسب مقتضيات حركة السوق. أما في عام %2 إلى

ً المحا مل لتعافظة على استقرار سعر الصرف واالستمرار في تحرير االنقد األجنبي أيضا

ت من رافابالنقد األجنبي. هذا باإلضافة إلى تعزيز موارد النقد األجنبي بالمصارف والص

 خالل توفير بيع النقد األجنبي عبر نافذة البنك المركزي كما تم وضع التدابير

لمال أس ارنقد األجنبي وحصر وتسجيل الالزمة إلدارة احتياطيات الدولة من ال والترتيبات

ً في نساألجنبي المستثمر. وعلى الرغم من أن الخمسة أعوام األخيرة قد شهدت استقراراً   بيا

كن أال أن الواقع العملي يشير إلى أن هناك عدة أنماط لسعر الصرف يم سعر الصرف.

 .(2012 ،تقريربنك السودان المركزي)إيجازها فيما يلي:

ل كفي  المركزي: وهو الذي يتعامل به بنك السودان المركزي بيعاً وشراء ( سعر البنك1

 معامالته.

مه ( أسعار المصارف التجارية: وهي أسعار تحددها المصارف إذ أن هناك حدود مرسو2

 لتحرك أسعار الشراءوالبيع.

الد بالب بيألجن( السعر التأشيرى: ويتم احتسابه من واقع العمليات التي تتم في سوق النقد ا3

 ردينعن طريق كل المتعاملين فيه عبر المصارف والصرافات وما بين المصدرين والمستو

ر حول السعر التأشيري ألغراض إدارة سع %1 وبنك السودان المركزي وفي نطاق قدره

 الصرف بواسطة بنك السودان.

ت افا( أسعار شركات الصرافة: ويتم تحديدها بناءاً على مؤشرات السوق وأسعار صر4

 المصارف وأسعار البنك المركزي.
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جانب ي لأل( أسعار السوق الموازي: وهي تشكل أفضليه بالنسبة للبائعين وملجأ هام ورئيس5

. رفيةفي حالة الطلب و عدم الحصول على احتياجاتهم عن طريق الشراء من القنوات المص

 ،يةلقنوات الرسمويتكون السوق الموازي من التحويل من حساب لحساب والتعامل خارج ا

 سعاروهنالك عدة آثار سالبه تنطوي تحت التعامل في األسواق الموازية منها تتغير أ

ة لعملااألمر الذي يؤدي إلى تقلبات في قيمة  ،من غير مبررات اقتصاديه منطقيه الصرف

 .(2012 ،تقرير السودان المركزي)الوطنية مقابل العمالت األجنبية األخرى

 م2014-2004اسات النقد االجنبي خالل الفترة سي:المحور الرابع

ً مع سياسة التحرير في سوق النقد األجنبي وتفعي2004سياسات النقد األجنبي  له وتوحيده تمشيا

 جراءإوفي إطار سعي بنك السودان للوصول إلي سعر صرف مرن وحقيقي للدينار السوداني تم 

 التالي: في سياسة النقد األجنبي علي النحو  بعض التعديالت

لصالح  اؤهاتم التنازل للبنوك التجارية عن بعض المتحصالت غير المنظورة التي كان يتم شر /1

حقات مست بنك السودان، وذلك لزيادة موارد غرف البنوك من النقد األجنبي، مثال لذلك تحويل

ان يتم ك تيالمقاولين المحليين المدفوعة من الشركات األجنبية العاملة في مجال البترول وال

لسلعي اراد تحصليها بواسطة بنك السودان للبنوك التجارية والسماح لهم باستخدامها في االستي

ليها عافق مرتبات األجانب ،نثريات السفر، البيع للبنوك والصرافات، وأي استخدامات أخري يو

 بنك السودان.

خارجية ا التم السماح للبنوك والشركات الصرافة بالبيع لشركات المالحة لتغطية التزاماته /2

 وارد غرفات مبالنقد األجنبي لدفع إيجار السفن بعد إبراز عقد اإليجار وذلك توسيعاً الستخدام

ة ابرالع التعامل بالنقد األجنبي بغرض الوصول إلي سعر صرف أكثر مرونة وللحد من التقلبات

 في سعر الصرف.

أو  ردهاتم توجيه المصارف باالستجابة الحتياجات عمالئها من النقد األجنبي لكافة موا /3

ء يع للعمالالب بالشراء من بنك السودان،. وسيقوم بنك السودان بتوفير تلك الموارد شريطة أن يتم

 والجمهور بنفس السعر الذي تم به الشراء من بنك السودان.

 %.2% بدالً عن 2.5لنطاق الذي يتحرك حوله السعر التأشيري ليصبح تم تعديل ا /4

ديد بتح أن يقوم البنك  تقرر أن يكون السعر التأشيري منفصالً عن سعر بنك السودان علي/5

 في سوق النقد األجنبي.  سعره باعتبار أحد المعاملين

سودان ك الت القومية ببنوضع العديد من السياسات الناجحة لبناء قدر مناسب من االحتياطيا/6

 % شهرياً.4.7حتى بلغت ما يعادل الحد الذي يغطي واردات 
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الحتياطيات بإنشاء وحدة إلدارة واستثمار ا 9/10/2004بتاريخ  2004 /2لتنظيم العائد رقم  /7

 .(2004 ،م)تقارير بنك السودان المركزي2004الرسمية، ومارست أعمالها منذ نوفمبر 

ة علي ، إلي المحافظ2006هدفت سياسات النقد األجنبي للعام :2006بي سياسات النقد األجن

قد الن استقرار سعر الصرف بإتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار وتعزيز بناء احتياطيات

لنقد اسات األجنبي الستكمال توحيد سوق النقد األجنبي وتحريره.فيما يلي استعراض ألداء سيا

 :2006األجنبي للعام 

ة ة بالعملمقيدلة بعض القيود الخاصة بتغذية الحسابات الحرة والخاصة بالنقد األجنبي والإزا /1

 وقد سُمح للمصارف بتغذيتها بالمزيد من الموارد. ،المحلية

فة( توجيه المصارف باستخدام حصيلة الصادر في كافة األغراض عدا التحويالت )النظي /2

تم اد وأن يستيرمجال االستيراد، فقد تم إلغاء حساب االوالبيع باإلضافة للحسابات الحرة. أما في 

 التعامل في عملية االستيراد مع الهامش مباشرة.

م ا تكم ،من النقد األجنبي بالمصارف والصرافات  توحيد معاملة بنك السودان المركزي /3

راؤها شتم التنازل عن موارد الشركات األجنبية العاملة في مجال استخراج الذهب والمعادن لي

 لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة بدالً عن بنك السودان.

بلغ ال ود مإلغاء غرف التعامل بالنقد األجنبي بالمصارف والسماح لها بالبيع نقداً في حد /4

ض وقد تم أيضا السماح للمصارف وشركات الصرافة بالبيع لغر ،يتجاوز خمسة ألف دوالر

ت لعمالت في حدود مبلغ ثالثة ألف دوالر أو ما يعادلها من االتحويل للخارج بدون مستندا

ء. لعماللوبتغيير أسعار الصرف أكثر من مرة خالل اليوم الواحد مع ضرورة إعالنها  ،األخرى

 كما تم السماح لشركات الصرافة ببيع أي مبالغ نقداً بدون إبراز أي مستندات.

ؤسسات ة ومين األجانب المتعاقدين مع الحكومالسماح لشركات الصرافة بالتعامل مع المقاول /5

ت ركاش  وكذلك السماح لها ببيع النقد األجنبي بغرض تحويل فوائض مبيعات ،القطاع العام

 الطيران األجنبية العاملة للبالد.

ناً سجل سعر صرف الدينار السوداني مقابل الدوالر األمريكي تحس ،وفي مجال سعر الصرف

هاية ندينار في  202.48إلي  2005دينار في ديسمبر  230.67من  2006مستمراً خالل العام 

 (.2006 ،تقارير بنك السودان المركزي)2006ديسمبر 

علي  إلي المحافظة 2007هدفت سياسات النقد األجنبي للعام :2007سياسات النقد األجنبي 

يات استقرار سعر الصرف بإتباع سياسة سعر صرف المرن المدار وتعزيز بناء احتياط

 واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد األجنبي وتحريره.
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بناء /2.سعر صرف مرن ومستقر/2007:1اهم اهداف سياسات النقد األجنبي للعام 

يل سوق تفع/4.إدارة االحتياطات بما يساعد علي استقرار سوق النقد األجنبي /3.االحتياطات

 (.2007 ،تقارير بنك السودان المركزي)مابين المصارف:

لي بشكل أساسي ع 2010ركزت سياسات النقد األجنبي للعام :2010سياسات النقد األجنبي 

 تنظيم واستقرار وتطوير سوق النقد األجنبي بغرض تحقيق األهداف اآلتية:

طيات بما إدارة االحتيا /3 بناء االحتياطيات من النقد األجنبي /2 سعر صرف مستقر ومرن /1

 تفعيل سوق ما بين المصارف. /4 األجنبي يساعد علي استقرار سوق النقد

ة ط المنظمضوابولتحقيق تلك األهداف تم إجراء العديد من التدابير والتعديالت في اإلجراءات وال

 .(2010 ،تقارير بنك السودان المركزي)لعمليات النقد األجنبي:

ة علي محافظهدفت سياسات النقد األجنبي إلي االستمرار في ال:2011سياسات النقد األجنبي 

ي جنبوتشجيع الصادرات غير البترولية، وترشيد الطلب علي النقد األ،سعر الصرف  استقرار

ير تدابولتحقيق تلك األهداف تم اتخاذ العديد من ال ،وتوسيع شبكة مراسلي البنك المركزي

 مواردال مجالواإلجراءات والضوابط المنظمة لعمليات النقد األجنبي في مجال ترشيد االستيراد و

 :غير المنظورة وهي كالتالي

دوية % لكل طرق الدفع باستثناء األ100تحديد هامش االستيراد النقدي المدفوع بنسبة /1

لذي جل اواألمصال البشرية والحيوانية ومدخالت اإلنتاج الزراعي والصناعي واالستيراد اآل

 .تكون فترته عاماً أو أكثر

لسلع اناء عتماد )إطالع والدفع ضد المستندات(، باستثاالستيراد فقط عن طريق خطابات اال /2

 .الضرورية واإلستراتيجية واالستيراد بغرض االستثمار

سوق د للوضع ضوابط لالستيراد من المناطق الحرة تلزم المستورد بتسوية عمليات االستيرا/3

 .المحلي بالعملة األجنبية

 .%45لي إ% 40ت ومشاريع الليموزين من زيادة الهامش المسدد للبنوك مقابل استيراد عربا /4

بناءا  91/2011/ إصدار قائمة بالسلع المحظور استيرادها عممت علي كافة المصارف بتاريخ /5

 .5/1/2011( بتاريخ 2علي قرار وزير التجارة الخارجية رقم )

 كلبنوإعطاء أولوية في تخصيص وتوفير موارد النقد األجنبي من قبل البنك المركزي وا /6

لع الرأسمالية الغذائية واألدوية والس التجارية للسلع الضرورية واألساسية، والتي تشمل المواد

 .عمالءة لليتم استيرادها من الموارد الذاتي  ومدخالت اإلنتاج الزراعي والصناعي وما عداها
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د ل جديبالتنسيق مع سلطات الجمارك وطباعتها بشك (IM) إعادة تصميم استمارة االستيراد/7

 ،لمركزيان اتقارير بنك السود)بعالمات تأمينية عالية لمنع التزوير وحفظ حقوق كافة األطراف:

2011.) 

المدار  أستمر البنك المركزي في إتباع سياسة سعر الصرف المرن2012سياسات النقد األجنبي 

بهدف  يةنبوانتهاج سياسة التصحيح المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العمالت األج

 2012حيث تم تصحيح أسعار الصرف في يونيو  ،التوصل إلي سعر صرف متوازن ومستقر

بة لسالضمن حزمة اإلجراءات االقتصادية التصحيحية التي اتبعتها الدولة لتخفيف اآلثار ا

عر % كما تم تخفيض س15% إلي 4.77النفصال دولة جنوب السودان . تم تعديل الحافر من 

والر إلي جنيه للد 2.670زي لمعامالت وزارة المالية واالقتصاد الوطني من صرف البنك المرك

 2.881وبالمقابل انخفضت أسعار صرف الجنيه في السوق المنظم من  ،%65بنسبة  4.398

قريب تمما ساهم في  ،%94جنيه للدوالر في المتوسط بنسبة  5.600جنيه للدوالر إلي حدود 

نك ر بتقري)ق المنظم وأسعار الصرف في السوق غير المنظمالفجوة بين أسعار الصرف في السو

 (. 2012 ،السودان المركزي

د بي وترشيألجنا: هدفت سياسات النقد األجنبي إلي بناء احتياطيات من النقد سياسة النقد األجنبي

لي عيود استخداماته مع االستمرار في حرية التعامل به وتحرير المعامالت وإزالة كافة الق

وذلك للوصول تدريجيا لسعر صرف مستقر تحدده عوامل العرض  ،النقد األجنبي حسابات

كل لمشاا  وذلك من خالل انتهاج وتنفيذ حزمة من اإلجراءات لمعالجه ،والطلب في سوق موحدة

ع لتوسالتي واجهت البالد بعد انفصال جنوب السودان وما صاحب ذلك من تحديات تمثلت في ا

 متعاملينبة للوالتوقعات السال ،ودعم السلع األساسية ،من موارد النفطالنقدي وفقدان جزء كبير 

ة مل مجتمعلعواوقد أدت تلك ا والحظر االقتصادي األمريكي علي السودان. ،المرتبطة بعد اليقينية

أسعار ظم وإلي انخفاض قيمة الجنيه السوداني وتزايد الفجوة بين أسعار الصرف في السوق المن

بتنفيذ  ركزيير المنظم. ولتحقيق أهداف سياسات النقد األجنبي قام البنك المالصرف في السوق غ

 ءاتجراحيث شملت اإل ،حزمة من اإلجراءات التي أسهمت نسبيا في تخفيف حدة اآلثار السالبة

 الجوانب التالية:  ترشيد الطلب علي النقد األجنبي

ف مصارخفض النسبة المخصصة للالبنك المركزي ضخ النقد األجنبي للصرافات كليا و أوقف /1

نقد األمر الذي شجع المصارف والصرافات علي جذب موارد من ال ،بعد تصحيح أسعار الصرف

 .2012 مليون دوالرا بنهاية 121مليون دوالرا بالصرافات  1،684  األجنبي بلغت بالمصارف

قد امات النالبنك المركزي علي التنسيق مع الجهات ذات الصلة في ترشيد استخد  عمل /2

 األجنبي من خالل ضبط الصرف في معظم البنود.

ل ة مثاستمر البنك المركزي في ترشيد استخدامات النقد األجنبي لإلغراض غير المنظور /3

 .م ببيعهاتقو والدراسة بالخارج وغيرها. وقد أدي ذلك إلي انخفاض المبالغ التي ،السفر والعالج
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الجهات  د بينالربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارقام البنك المركزي بإنشاء نظام  /4

رءاً ك دوذل ،إدارة الجمارك ووزارة التجارة( ،المصارف التجارية ،المعنية )البنك المركزي

ً علي موارد ا  لنقدللممارسات غير السليمة في مجال التجارة الخارجية والتي تسبب ضغطا

 األجنبي.

الت ت الخاصة بشركات االتصاالت وشركات الطيران وتحوينظم البنك المركزي التحويال /4

ها ثمارالعمل األجانب. وذلك بمطالبة شركات االتصال بتحديد نسبة من أرباحها إلعادة است

 ،ركزيوجدولة تحويالت شركات االتصال وشركات الطيران)تقارير بنك السودان الم ،بالداخل

2012.) 

 ،بيأجن كزي في التحرك الخارجي الستقطاب موارد نقدسعي البنك المر :موارد النقد األجنبي

 استقرار حقيقتمما كان له األثر المباشر في زيادة موارد النقد األجنبي وبالتالي المساهمة في 

بة النسنسبي في سعر الصرف. كما قام البنك المركزي بتعديل فترة استرداد حصيلة الصادر ب

يلة ظ بحصكما تم تحديد فترة شهر واحد فقط لالحتفالتصبح شهراً بدالً عن شهرين.  لالعتماد

 التقرير القطري(. ،صندوق النقد الدولي)الصادر بحساب الصادر

ار أستمر البنك المركزي في إتباع سياسة سعر الصرف المرن المد  :استقرار سعر الصرف

بهدف  بيةجنوانتهاج سياسة التصحيح المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العمالت األ

 2012التوصل إلي سعر صرف متوازن ومستقر، حيث تم تصحيح أسعار الصرف في يونيو 

بة لسالضمن حزمة اإلجراءات االقتصادية التصحيحية التي اتبعتها الدولة لتخفيف اآلثار ا

عر % كما تم تخفيض س15% إلي 4.77النفصال دولة جنوب السودان . تم تعديل الحافر من 

والر إلي جنيه للد 2.670مركزي لمعامالت وزارة المالية واالقتصاد الوطني من صرف البنك ال

 2.881%، وبالمقابل انخفضت أسعار صرف الجنيه في السوق المنظم من 65بنسبة  4.398

قريب ت%، مما ساهم في 94جنيه للدوالر في المتوسط بنسبة  5.600جنيه للدوالر إلي حدود 

نك ر بتقري)لسوق المنظم وأسعار الصرف في السوق غير المنظمالفجوة بين أسعار الصرف في ا

 .(2012 ،السودان المركزي

 2013سياسات النقد األجنبي 

 .سعر الصرف المرن المدار في االستمرار /1

 :االستمرار في سياسة إصالح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خالل األتي /2

ل البنك تدخ األجنبي لدي البنك المركزي لتقليل العمل علي بناء احتياطيات مقدرة من النقد /3

 .المركزي في سوق الصرف األجنبي
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 حريةاالستمرار في حرية التعامل بالنقد األجنبي وتحرير كافة المعامالت الجارية و /4

 .استخدامات النقد األجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان

 .د الطلب علي النقد األجنبياالستمرار في سياسة ترشي /5

 لجهةعلي إن يظل بنك السودان المركزي ا ،التوسع واالستمرار في شراء وتصدير الذهب /6

رخص الم الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين األهلي ويسمح للشركات

ادن لمعن الذهب والها بالعمل ولها اتفاقيات مع حكومة السودان إن تقوم بتصدير إنتاجها م

 .األخرى وفقاً لضوابط بنك السودان المركزي

 لذهبيحظر تصدير ا ،يسمح بتصدير الذهب بعد تصفيته وتنقيته بمصفاة الذهب بالخرطوم /7

 .إال بموافقة البنك المركزي 2013الخام ابتداء من يناير 

 ة بهدف إنشاءاالستمرار في تطوير وتنظيم سوق الذهب مع الجهات األخرى ذات الصل /8

 .بورصة للذهب في السودان

 (.2013 ،تقرير بنك السودان المركزي)العمل علي استقطاب مدخرات السودانيين بالخارج /9

ونة يسعي بنك السودان المركزي للمحافظة علي استقرار ومر:2014سياسات النقد األجنبي 

ادي البرنامج االقتص سعر الصرف وتحقيق قدر من التوازن في القطاع الخارجي خالل فترة

 الثالثي من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

 .االستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار /1

 :ألتيااالستمرار في سياسة توحيد وإصالح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خالل تطبيق  /2

ه قوي العرض تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول إلي سعر موحد ومستقر تحدد /3

 .والطلب في سوق النقد األجنبي

لي ات عااللتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصراف /4

 .ميةلحكواكافة المعامالت بالنقد األجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعامالت 

 .بيالعمل علي بناء احتياطيات مقدرة من النقد األجن /5

 ،يمركزتقرير بنك السودان ال)علي المصارف االلتزام بنسبة االنكماش المقدرة المراكز /6

2014.) 

دولي د البرنامج إصالح السياسات المتعلقة بالنقد األجنبي والتجارة الخارجية لصندوق النق

 أهم بنود البرنامج علي النحو التالي:(:1986-1978للفترة)
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 الت.للجنيه السوداني بتضمين ضريبة التحويل وحافز المتحص توحيد سعر الصرف الرسمي /1

 إلغاء السعر التشجيعي لتحويالت المغتربين. /2

تطبيق سعرين للجنيه السوداني أحدهما رسمي ويطبق علي الصادرات والواردات  /3

ق والتحويالت في الكشفين المرفقين اآلخر تشجيعي ويحدد سعره حسب مؤشرات السوق يطب

 درات والواردات والتحويالت بخالف المضمنة في الكشفين المرفقين..علي الصا

 إلغاء الرسم اإلضافي وضريبة التنمية علي الواردات. /4

 إلغاء نظام تجارة المقايضة باستثناء تلك التي تتم في إطار تجارة الحدود. /5

جنبية ، أت ية بعمالالسماح للمقيمين وغير المقيمين من السودانيين وغيرهم بفتح حسابات جار /6

د تيراومنح السودانيين منهم أو الحاصلين علي رخص استيراد أولية في الحصول علي رخص اس

 الستخدام أرصدتهم في تمويل عملياتهم.

رنة وقد الم يسمح ببيع وشراء العمالت األجنبية لدي البنوك المرخص لها باألسعار الواقعية /7

 ا لهذه العمليات.قرشا سوداني 80تحدد سعر الدوالر ب 

وفقا  لقطرتلغي القيود الحالية علي إدخال وتحويالت العمالت األجنبية إلي داخل وخارج ا /8

 (1986- 1978 ،تقارير بنك السودان المركزي)إلجراءات وضوابط مرنة  وواقعية

 االطار التحليلي:المحور الخامس

 :نظرية تكافؤ القوة الشرائية

 يتم اشتقاق لوغريتم سعر الصرف الحقيقي. ومن المعادلة 

 

 أسعار السلع الداخلة في التجارة الخارجية. ، حيث  :سعر الصرف التوازني

 .(17)أسعار السلع غير داخلة في التجارة الخارجية

سب سليم المباشر حوهو السعر الذي يتعلق بالتSpot exchange rateسعر الصرف العاجل: 

مين ة يوالسعر المتفق علية وعادات السوق وكفاءة االتصاالت ويمكن أن يحدث تأخير زمن لمد

 .(2006 ،معروف)بين سعر الشراء وسعر البيع

 Forward exchange rate:سعر الصرف اآلجل
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حق ال قتوويقصد بهذا السعر تبادل عملة دولة معينة بعملة دولة أخرى، حيث يتم التسليم في 

ً أو أكثر من ذلك و 90-20حسب السعر المتفق علية، ويتراوح وقت التسليم بين  يحدد سعر يوما

 .(2006 ،معروف)الصرف اآلجل وفقاً للصيغة الرياضية التالية

 

 :حيث

Cc  ، سعر  سعر الفائدة في البلد المحلي،  سعر الصرف اآلجل، سعر الصرف العاجل

 الفائدة في البلد األجنبي.

إن حدوث تغيير في سعر الصرف The real exchange rateسعر الصرف الحقيقي:

ث في ، قد ال يعطي صورة كاملة عن مدي التغيير الذي يحدnominal exchange rateاالسمي 

 فاضالقدرة التنافسية الدولية للبلد موضع االهتمام.علي سبيل المثال، إذا حدث انخ

depreciation اً إلي ر قياسيفي القيمة االسمية للعملة بمعدل أقل من نسبة ارتفاع مستوى األسعا

 الرغم منبفاض الوضع في دولة أخرى، فانه القدرة التنافسية للدولة المعينة، قد تميل إلي االنخ

ذا هع حدوث انخفاض في سعر الصرف االسمي.ويُستخدم مفهوم سعر الصرف الحقيقي للتوافق م

 بالصيغة التالية: Qالنوع من المشاكل. ويتم حساب سعر الصرف الحقيقي 

 

ً بمستويا ت ومعني ذلك، أن سعر الصرف الحقيقي هو عبارة عن سعر الصرف االسمي مرجحا

ر ألجواألسعار النسبية )وهناك مقاييس أخرى عديدة يمكن استخدامها ومن بينها مستويات ا

ي ى، فينبغأخر عدل التضخم في الدولة المعينة أسرع من نظيرة في دولةالنسبية(. لذلك، إذا كان م

ط لهبوأن يرتفع سعار الصرف االسمي من اجل تثبيت سعر الصرف الحقيقي.وجدير بالذكر أن ا

ً   Qفي  لية للبلد في سعر الصرف الحقيقي يقلل من التنافسية الدو appreciationيعد ارتفاعا

 .(7)بلديؤدي إلي زيادة التنافسية الدولية لذلك ال Qفاع في موضع االعتبار، بينما االرت

 دوالر لكل جنيه 2.87156م فنجد سعر الصرف 1956عند إعالن السودان الستقالله عام 

 م حيث طبق أول تخفيض.1978سوداني وظل ومازال حتى يونيو عام 

سطس أغ ترليني حتىهذا وتجدر اإلشارة إلي إن الجنيه السوداني قد ظل مرتبطا بالجنيه اإلس

لك رليني وذإلستم ثم تم ربطه بعد ذلك بالدوالر نظرا للتذبذبات المتتالية في موقف الجنيه ا1971

 .(1982 ،ةصاديم.السياسات االقت)تفاديا لآلثار غير المواتية بالنسبة لتجارة السودان الخارجية



 أحمد التعويم والتنويم في ظل السياسات د.صالح محمد إبراهيم سياسات النقد األجنبي وسعر الصرف بين

 297      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ها تم موجبجارة الخارجية بفي إطار برامج التركيز االقتصادي تم إعالن إصالحات في نظام الت

لجنيه رف االغاء نظام المقايضة المفتوحة واالستيراد بدون قيمة وفيما يتعلق بسياسات سعر ص

كل جنيه لدوالر  2.78م من 1978السوداني فقد تم تخفيضه ألول مرة تخفيضا مباشرا في يونيو 

ن مالتقليل وادر الرئيسية دوالر للجنيه بهدف رفع القدرة التنافسية لسلع الص 2.5سوداني إلي 

يع الواردات غير الرئيسية وتمت في نفس الوقت إضافة نسبة ضريبة التحويل وعالوة تشج

دوالر لكل جنيه  2ويصبح السعر الحقيقي أو الفعلي هو  (الصادرات)عدا القطن

 .(2005 ،المكاوي)سوداني

ة التحويل لكن بتعديل ضريبدوالر للجنيه  2.5ثم تم تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني ليعادل 

ات القطن قرشا علي كل المعامالت التجارية ما عدا صادر 5.18قروش بدال عن  10والحافز إلي 

والر للجنيه د 1.75لدوالرين ، أما السعر التشجيعي للمغتربين فيعادل  ساوياأصبح سعر الجنيه م

غيير سعر تسياسة التدرج في م تم إتباع 1978السوداني، ومنذ تخفيض الجنيه السوداني في عام 

م 1979صرف الجنيه السوداني وذلك سعيا للوصول إلي القيمة الحقيقية له ، ففي خالل عام 

رف مارس تغيير سعر الص 27طرأت ثالثة تغيرات في سعر صرف الجنيه السوداني إذ تم في 

بق نظام يزة طدوالر للجنيه السوداني ، وبعد فترة وج 1.5إلي  1.75التشجيعي للمغتربين من 

عر سالحافز علي صادرات القطن وذلك دعما للمنتجين وحفزا لزيادة اإلنتاج وأصبح بذلك 

 2.5الصرف الحقيقي للجنيه السوداني بالنسبة لصادرات القطن دوالرين بدال عن 

 .(1982 ،م.السياسات االقتصادية)دوالر

 دوالر لكل جنيه 2هو تم وضع نظام سعرين للصرف أحدهما رسمي و 1979أما في سبتمبر 

الوارد ودوالر لكل جنيه سوداني. وقد تم تحويل معظم سلع الصادر  1.25سوداني وآخر موازي 

اتخذت  1980إلي سعر السوق الموازي لتخفيف العبء علي الموارد الرسمية . وفي نهاية عام 

 ت عداإجراءات لتوحيد سعر الصرف حيث تم نقل كل سلع الصادر عدا القطن وكل الواردا

ق من السو لقطنلالبترول، السكر، القمح، دقيق القمح، اللبن المجفف، األدوية ومستلزمات اإلنتاج 

 الرسمي إلي السوق الموازي.

 واألدوية( تم تحويل كل الصادرات والواردات)عدا البترول والسكر والدقيق 1980بنهاية يوليو 

 حرة ترف به رسمياً وألول مرة سوقإلي سعر السوق الموازي وأصبح السوق الموازي سوق مع

للمعامالت عن طريق الصرافات الخاصة وقد ترك تحديد سعر الجنيه لعوامل العرض 

 .(2005 ،المكاوي)والطلب

دوالر لكل جنيه سوداني في نوفمبر  1.1لقد تم توحيد سعري الصرف الرسمي والموازي ليكون 

دوالر لكل جنيه،  0.77رف ليصبح م تخفيض سعر الص1982م، كما تم في نوفمبر 1981عام 

خفض 1983دوالر لكل جنيه سوداني.وحتى عام  0.57-0.48وعملت الصرافات في المدى 

% من قيمته حين االستقالل . وقد تم في فبراير عام 40الجنيه السوداني تسعة مرات بتدهور 

زيد من م سحب تراخيص الصرافات الخاصة وفتح صرافات البنوك التجارية لتجذب الم1983
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النقد األجنبي للقنوات الرسمية، وفي مارس من نفس العام أستحدث سعر صرف جديد أطلق عليه 

 0.77دوالر وفي المقابل السعر الرسمي 0.56السعر الحر بدالً عن السعر الموازي ويساوي 

% من عائدات الصادر للبنوك التجارية بالسعر الحر.ثم أعيد 25دوالر لكل جنيه علي أن تباع 

م في حين خفض سعر الصرف الحر في أكتوبر 1984تح الصرافات الخاصة في يناير عام ف

دوالر للجنيه .أما في  0.77دوالر للجنيه وظل سعر الصرف الرسمي عند  0.47م ليكون 1984

دوالر  0.33م فقد أغلقت الصرافات الخاصة وخفض سعر الصرف الحر إلي 1985فبراير عام 

دوالر لكل جنيه، ثم  0.4في فبراير عدل سعر الصرف الرسمي إلي  لكل جنيه، وفي نفس العام

دوالر لكل  0.33-0.29أجريت في نفس العام عدة تعديالت علي السعر الحر ليتراوح بين 

م تكونت لجنة لتحديد سعر الصرف الحر من خالل الوقوف علي موارد 1986جنيه.في بداية عام 

دوالر  0.4ارا بتحديد سعر الصرف  الحر بما يعادل النقد األجنبي في السوق الحر وأصدرت قر

دوالر لكل جنيه.  0.4لكل جنيه بيعا ليظل السعر الرسمي عند  0.23لكل جنيه سوداني شراء 

دوالر لكل  0.22م تم توحيد سعري الصرف الرسمي والحر ليصبح 1987وفي أكتوبر من عام 

رجوع إلي سعر الصرف الحر فأصبح تم ال 1988جنيه سوداني بقرار وزاري.وفي أكتوبر عام 

دوالر لكل جنيه علي أن يتم تحديده بعد ذلك بواسطة لجنة التعامل في موارد السوق الحر  0.08

علي أساس يومي حسب مقتضيات العرض والطلب،  في حين ظل السعر الرسمي علي ما كان 

% من 70ية تورد دوالر لكل جنيه وبموجب هذه اإلجراءات أصبحت البنوك التجار 0.22عليه 

المتبقية بالسعر  0.22% عند 30عائد الصادر إلي بنك السودان بالسعر الرسمي وال

م أما 1989دوالر لكل جنيه عام  0.22وقد بقي السعر الرسمي عند .(2005 ،المكاوي)الحر

 1992السعر الحر فتحدده لجنة من سبعة بنوك يوميا حسب آلية العرض والطلب. أما في فبراير 

إعالن سياسة التحرير االقتصادي فقد تم إلغاء نظام السوق الرسمي والحر ليتم استبدالها بعد 

تراوح سعر  بسعر حر موحد يتحدد بواسطة لجنة من البنوك حسب آلية العرض والطلب وهذا فقد

 م.1992دوالر لكل جنيه بنهاية  0.007دوالر لكل جنيه في فبراير إلي  0.01الصرف بين 

 بي وهماقد األجنتم إلغاء نظام السوق الحر الموحد وأنشئت نافذتان للتعامل بالن 1993وفي أكتوبر 

لبنك ذة انافذة البنك المركزي ويتم تحديد السعر فيها بواسطة إتحاد المصارف حيث حددت ناف

كل لدوالر  0.0033دوالر لكل جنيه ونافذة البنوك التجارية  0.004المركزي سعر الصرف 

 سعر نافذة البنك المركزي كما هو.جنيه بينما بقي 

م فقد تم إلغاء نظام النافذتين وسمح للبنوك التجارية بشراء وبيع النقد 1994أما في يوليو عام 

م أعلن عن إنشاء صرافات للنقد 1995األجنبي بحرية تامة حسب آلية العرض والطلب.وفي عام 

لقد تم التخفيض  سوداني.دوالر لكل جنيه  0.0013األجنبي وصل فيها سعر الصرف إلي 

م، رغم ضغوط صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف 1997التدريجي لسعر الصرف عام 

فورا إال أن اإلدارة االقتصادية في البالد أدركت أن السياسة المثلي في التخفيض التدريجي. 

م 1996بداية م و1995خاصة مع ما وصلت إليه الحالة االقتصادية للبلد في النصف الثاني من 

من زيادة كبيرة في اإلنفاق العام وتزايد عجز الموازنة وتمويله باالستدانة من النظام المصرفي  
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%. وبالنسبة لنشاط التجارة 166م إلي 1996مما أوصل معدل التضخم في أغسطس عام 

ت الخارجية فقد اتسع نطاق اإلعفاءات الجمركية لواردات  بعض المنظمات المدنية. كما اتسع

 الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

وبعد اقتناع اإلدارة االقتصادية بالهوة التي ينحدر إليها االقتصاد عمدت إلي مجموعه من 

اإلجراءات العاجلة إلصالح الخلل الواضح في مفاصل االقتصاد الكلي، وكان من بينها إدراك 

لنقدي يعتمد عليهما األداء في سعر جدوى سياسة التخفيض التدريجي. إذ أن الوضع المالي وا

الصرف، وال يخفي األثر الفاعل للعوامل النفسية علي أداء سعر الصرف لذلك كانت سياسة 

التدرج كمحاولة الستعادة المصداقية في السياسات المتخذة إلصالح سعر الصرف ليصبح اثر 

هاج نظام جديد لتحديد سعر م تم انت1997العوامل النفسية محايدا أن لم يكن إيجابياً.في مارس 

 Crawlingالصرف يقود إلي التوحيد التدريجي  وهو ما  يعرف بنظام سعر الصرف الزاحف)

Exchange Rate Peg وبناء علي التعديل الذي أدخل علي هذا النظام ليتفق مع الوضع ،)

مع الممر السائد عندئذ في أسواق نظام سعر السودان تم تعديل  النظام الجديد بنظام الهلب 

 .(1997 ،تقرير بنك السودان المركزي)(Anchor With Crawling Corridorالمتحرك)

 ممثلويحدد سعر الصرف حسب هذا النظام بواسطة لجنة مكونه من ممثلي المصارف السودانية 

 لبنك السودان وممثل للصرافات المرخص لها حيث يتم التحديد علي ضوء معطيات العرض

حدد في ف الماألجنبي في السوق يومياً. كما يكفل النظام المرونة لسعر الصروالطلب علي النقد 

 % ارتفاعاً وانخفاضاً.2المدى 

وما لبث نظام التخفيض التدريجي لسعر الصرف إن نجح في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي 

لجنة  م، تم إلغاء1997% في نهاية ديسمبر عام 6.9م إلي 1996% في ديسمبر 23والموازي من 

م حيث أصبح لبنوك صرافات النقد األجنبي مطلق 1998تحديد سعر الصرف في مارس عام 

م.لقد حقق نظام 1998الحرية في تحديد السعر.وقد تم توحيد سعر الصرف نهائيا في أكتوبر عام 

م إلي 1996التخفيض التدريجي لسعر الصرف توحيد سعر الصرف من ثمانية أسواق في عام 

م، وأصبح سعر الصرف واقعي تحدده قوي السوق.لقد حرصت 1998أغسطس سوق واحدة في 

م علي تأكيد استدامة سعر الصرف الموحد، فلقد أسس نظام 1998اإلدارة االقتصادية في عام 

لحساب المتوسط الترجيحي ألسعار الصرف التعاقدية بين المصارف والعمالء خالل يوم ثم 

م.أما المرحلة الثالثة فهي إدخال نظام المزادات 1999 أيام في نهاية مارس 5ثم  10خفضت إلي 

في التعامل بالنقد األجنبي ويقضي هذا النظام بالسماح للمصارف بقبول عروض شراء النقد 

األجنبي من عمالئها علي أن يحدد العميل عرضه لغرض توظيف النقد األجنبي والسعر المقترح 

سودان في يوم محدد كل أسبوع، ليقوم بنك ثم ترفع المصارف العروض المقدمة الي بنك ال

السودان بتوفير النقد األجنبي للمصارف لمقابلة ارتباطات عمالئها. ثم كانت المرحلة األخيرة في 

خطة إصالح نظم سعر الصرف تتضمن إلزام المصارف بفتح غرف للتعامل بالنقد األجنبي وهو 

يم العمل في المصارف حيث يحدد بنك نظام محصن بمجموعة إجراءات وترتيبات احترازية لتنظ

السودان لكل مصرف فروع معينه* )يحدد بنك السودان لكل مصرف فروع معينه للعمل في 
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سوق النقد األجنبي والمعيار أن يكون الفرع في منطقه رواج تجاري ذو صلة بالنقد األجنبي. 

حسابات جارية بالنقد  وكذلك من الضوابط اإلدارية تحديد نوع العمالء الذين يسمح لهم بفتح

األجنبي وفق ضوابط منها مقدرة العميل المالية ومجال عمله. علي المصارف اإلعالن عن 

م فقد 2005-2000أسعارها بوضوح وااللتزام بها( للعمل في سوق النقد األجنبي. أما الفترة من 

مرحلة بعد توحيد ( .بدأت هذه ال2أتسمت بقدر من االستقرار، كما اتضح في الجدول أعاله رقم )

سعر الصرف حيث تركزت السياسات واإلجراءات في هذه الفترة علي تحقيق استقرار مستدام 

في سعر الصرف الموحد الواقعي وفعال فقد استقر متوسط الصرف خالل األعوام 

 250دينار/دوالر إلي 259.5م حيث انخفض من 2005م، وحتى  يونيو 2004م،2003

 .(2005 ،تقرير بنك السودان المركزي)دينار/دوالر علي التوالي 247.7دينار/دوالر ثم إلي 

 تم تعديل سعر الصرف بتضمين حافز تشجيع الصادرات وتحويالت العاملين بالخارج ضمن

السعر التأشيري، وتم تعديل سعر صرف بنك السودان المركزي، وتعديل سعر الصرف 

في  لتقليل الفجوة بين سعر الصرفم؛ وذلك 2018التأشيري للسوق المنظم عدة مرات خالل 

 لىعظة فالسوق المنظم والسعر في السوق الموازي. ومواصلة لجهود البنك المركزي للمحا

اقع وإستقرار سعر الصرف تم إنشاء آلية صناع السوق كجهة مستقلة إلعالن سعر الصرف من 

 نبي.الجت بالنقد امعلمات السوق، ومن ثم تطبيق السعر المعلن بواسطتها علي كافة المعامال

% في 202ونتيجة لهذه االجراءات انخفضت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي من 

الحكومات المتتالية في السودان حددت أهداف سياستها م . 2018م إلي ديسمبر2017ديسمبر 

 النقدية في ثالثة محاور:

و  13ن أعوام األخيرة ما بي الحد من التضخم الذي تراوحت معدالته السنوية في العشرة /1

169.% 

نة مزم تشجيع الصادرات وتخفيض الواردات بعد أن أصبح لعجز في الميزان التجاري ظاهرة /2

 مليون دوالر. 569.3م وفق اإلحصاءات الرسمية المتوفرة 1999ووصل في عام 

يستخدم  لذيار توحيد سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعمالت األجنبية وفي مقدمتها الدوال/3

 كمرجع .

يؤثر التغير في سعر الصرف في االقتصاد الوطني من خالل تأثيره علي حجم التجارة الخارجية  

والميزان الجاري في ميزان المدفوعات ، وكذلك من خالل تأثيره علي االستثمار الخارجي وتدفق 

من الدول يولي سعر  رأس المال بين االقتصاديين المحلي والخارجي؛ لذلك فإن عددا كبيرا

الصرف أهمية خاصة ضمن سياساتها النقدية، حيث يستخدم عدد كبير من الدول النامية سياسات 

الصرف ضمن برامجهم اإلصالحية كوسيلة لتنشيط صادراتهم  وتستخدمها الدول المتقدمة وعدد 

 ،الصادق)جنبياألمن الدول النامية إلي جانب سعر الفائدة في محاوالتها الستقطاب االستثمار 

 .(1996 ،لطيفة ،الجارحي
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 :خاتمة

 فترة والسياسات المتبعة خالل ،وسعر الصرف  ،تناولت الدراسة سياسات النقد االجنبي

ميز تفقد  ،تغيرات كثيرة في السياسات 2014وحتى  2004الدراسة. فقد شهدت الفترة من 

ية ووحدة وطن ،ن سالملما شهده السودان م ،باالستقرار والنمو االقتصادي 2005عام 

 ،باالنتعاش االقتصادي 2010- 2005وايقاف نزيف الحرب. وقد اتسمت الفترة من 

 فصالواالستقرار وثبات سعر الصرف. ولكن تدهور االقتصاد وواجه تحديات ومهددات بان

ة وضعف القو،. ومن ثم دخل السودان في ضعف قيمة عملته2011دولة جنوب السودان في 

لحرة، عمالت اتعويم سعر صرف الجنيه السوداني مقابل ال تم وكذلك لة المحلية.الشرائية للعم

اسة السوق من واقع طلب العمالت األجنبية.وفي ظل هذه السي  وأصبح يحدد وفق عوامل

د ا الصعيى هذلالقتصاد السوداني استعاد السودان سمعته المالية والمصرفية وعل  االنفتاحية

 اءاتاألجنبي من خالل إجر مل على تطوير سوق المال والصرفيقوم البنك المركزي بالع

ت دفقاتتنظيم وضبط السيولة المحلية لتحقيق االستقرار النقدي بدون وضع أي قيود على 

ات المال . وفي إطار تحرير وتطوير سوق النقد األجنبي تم إنشاء عدد من شرك  رأس

 قتها مع بنك السودان وفيم وصدرت الئحة بتنظيم أعمالها وعال1995 الصرافة عام

ً م تم تحديد السعر الذي تتعامل به البنوك وشركات الصرافة المعتمدة ي1996 عام بناءا  وميا

يم لتعواعلى السعر الذي يحدده بنك السودان المركزي. وفي السنوات االخيرة تمت سياسة 

لمركزي ك اة البنالمقيد بنظام سعر الصرف المرن المدار الذي يدار بواسطة السلطات النقدي

 وسوق المصارف حتى تركز السعر في حدود معينة . 

 أوالً:النتائج

 توجد عالقة تكاملية بين متغيرات الدراسة.-

رتكز الم يوجد العديد من السياسات والتجارب المتبعة في تحديد سعر الصرف الحقيقي الفعلي-

 .يتحدد تلقائيا وفق العرض والطلب علي سعر موحد

لي لي إاض المستمر  في سعر الصرف الجنيه السوداني من قبل صندوق النقد الدوأدي االنخف-

 .السوداني أمام العمالت األجنبية ضعف الجنيه

لضغوط زيادة أسعار السلع المستوردة، وهذا بدوره زاد  من ا إلى أدىانخفاض سعر الصرف -

 علي أسعار المستهلكين.

علي السوق  م سياسات مرنة متزنة للقضاء2021العام في  األخيرة اآلونةالسياسات المتبعة في -

 الموازي وتوحيد سعر الصرف بصورة مرنة ومدارة بحيث تحافظ علي ثبات سعر الصرف من

 . يقوي الجنيه باالنتاج حتىاالنفالت والتقلبات السريعة وهي سياسة تنويم 

نافسية درته التقعزيز الشرائية وت االنتاج لتقوية قيمة الجنيه وزيادة قوته إليسياسة التعويم تحتاج -

 األخرى.من بين العمالت 
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عمالت ال مأماالسياسة التي تم اتباعها سياسة مرنة متزنة تدرجية مراعية قوة الجنيه وضعفه -

ر االجنبية وهي سياسة تنويم وليس تعويم وهي سياسة اسعافية بغرض ثبات واستقرار سع

 رأة.الصرف وتتسم هذه السياسة بالشجاعة والج

 ثانيًا:التوصيات

 نبية.التوازن بين العرض والطلب للعمالت األج تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لحفظ-

 ة المناختهيئوالعمل علي تقوية الجنيه السوداني أمام العمالت األجنبية وذلك بزيادة اإلنتاج -

 لالستثمارات األجنبية في البالد. 

يم ة تعووفق سياسالجراءات الكفيلة باستقرار سعر الصرف يجب علي الدولة اتخاذ حزمة من ا –

 . الجنيه السوداني

البنك  موحدةجذب وتشجيع دخول مدخرات وتحويالت المقمين بالخارج الي البالد عبر النافذة ال –

 المركزي عبر سياسة توحيد سعر الصرف.

 بت السعرلي يثالعرض وبالتاعلي الدولة تكوين احتياطي من النقد االجنبي لتلبية الطلب وزيادة  –

 ينخفض تدريجياً.  أو

 . النتاجيةاج واباشرة لزيادة االنتعلي الدولة تشجيع االستثمارات االجنبية المباشرة وغير الم –

 . لموحدةاافذة رة الخارجية عبر النعلي الدولة السعي لتحسين العالقات الخارجية وتشجيع التجا –

 :قائمة المراجع

 ،54-44 ،ةالتقارير السنوي ،2014 – 2004لسودان السنوية خالل فترة الدراسة .تقارير بنك ا1

 السودان. ،الخرطوم

 .53-52 ،التقرير السنوي ،(2013 ،2012،).تقرير بنك السودان المركزي2

 في ،قياس اثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات في السودان (،2013،).تماضر3

 ر منشورة. ( غي2013__1970الفترة من )

دراسة -دراسة أثر تقلبات أسعار الصرف علي األسواق المالية(،2015).جبار محفوظ،4

 نشورة. مغير  ،م2015إحصائية لبعض األسواق المتقدمة والنامية خالل السداسي األول من سنة 

 يرجمهورية السودان، اإلستراتيجية الوطنية لتطو ،م(2012).الجهاز المركزي لإلحصاء5

 . (في السودان)نسخة مختصرة اإلحصاء

 ،سلسلة بحوث تصدر عن بنك السودان المركزي ،م(2008) ،.سلسلة الدراسات والبحوث6

 ( .13)اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء(اإلصدارة رقم )

 لنشر.ل،النقود والتمويل الدولي، دار المريخ (2007)رونالد ماكدونالد ،.سي بول هالوود7
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حلي أثر التغيرات في سعر الصرف والتضخم الم (،2018)،عبدالرزاق خليل ،ابة.صالح أوي8

 .16ع ،16م ،(،مجلة الباحث2018-1990علي ميزان المدفوعات دراسة حالة الجزائر )

 .249/14.صندوق النقد الدولي، التقرير القطري، رقم اإليداع 9

 ،يبنك السودان المركز ،(2013) ،.ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة10

 ،دانلسوا ،الخرطوم ،االدارة العامة للسياسات والبحوث واالحصاء ،قطاع االقتصاد والسياسات

 .  34-31 ،ص ص

التحليل  ،(1987) ،عبد العظيم محمد مصطفي ،.عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد11

 .562-548لملك سعود، ص جامعة ا،االقتصادي الكلي النظرية والسياسية، المكتبة العربية

 2م(،منهجية اإلصالح االقتصادي في السودان، ج2001)،.عبد الوهاب عثمان شيخ موسي12

 .58-57 ،ص ص ،السودان ،الطبعة الثانية، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم

دارة الا ،وزارة المالية واالقتصاد والوطني ،السودان ،(2014-2004)،.العرض االقتصادي13

 .120- 119 ،ص ص ،السودان ،الخرطوم ،العامة للسياسات االقتصادية الكلية والبرامج

لنقدية ا(،السياسات 1996،).علي توفيق الصادق،معبد علي الجارحي،نبيل عبد الوهاب لطيفة14

 معهد السياسات االقتصادية، أبو ظبي. ،في الدول العربية صندوق النقد العربي

لجامعية ا، مبادئ االقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة،الدار (1994) ،لحبيب.فايز إبراهيم ا15

 . 690 -689للنشر،ص

 م(.1982) ،جلد السياسات االقتصادية.م16

نمائي (، المتغيرات  والمستجدات في النظام االقتصادي واإل2005.محمد الحسن المكاوي)17

حق، د المي، سلسلة إصدارات الوعبالسودان، الطبعة األولي، المركز القومي لإلنتاج اإلعال

 (، الخرطوم. 7إصدارة رقم )

 المجلة االقتصادية. ،م(2006)،.معروف18

آثار تقلبات أسعار صرف العائدات النفطية  دراسة حالة  ،(2009.موري سمية،)19

 .دراسة غير منشورة ،(2010-2009)،الجزائر
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 المجتمع المدني في الجزائر: دراسة حالة "فعاليات المجتمع المدني" 

 الجزائر-باحث في مركز بحث األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، الدين ميهوبي نورد.

 

 18ين بنقابة، عقدت  20جمعية و 76"فعاليات المجتمع المدني" هي ائتالف يتكون من ملخص: 

ا في ماعات وندوات وطنية، أسفرت عن عشرة بيانات تم نشرهعدة اجت 2019أكتوبر  12ماي و

الئتالف اهم اسمن خالل تحليل هذه البيانات، تبرز المقالة كيف الصحافة والمواقع اإللكترونية. 

ي الذ في تقديم مشروع سياسي يقارب بين رؤى سياسية مختلفة ويبلور مطالب الحراك الشعبي

عاليات أجل تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي. ورغم حل "ف، من 2019شهدته الجزائر منذ بداية 

 13 ت فيالمجتمع المدني" وتوقف أعضائها عن االجتماع بعد االنتخابات الرئاسية التي أجري

 ائر. ي الجز، غير أنها تجربة مهمة تبين التحوالت التي يشهدها المجتمع المدني ف2019ديسمبر 

ي، ل الديمقراطجزائر، فعاليات المجتمع المدني، االنتقاالمجتمع المدني، ال :المفتاحية الكلمات

 الحراك.

Title: Civil Society in Algeria: a case study of "civil society activities"  

Abstract: "civil society activities” is a coalition consisting of 76 

associations and 20 unions, which held between 18 May and 12 October 

2019 several national meetings and seminars, which resulted in ten 

statements that were published in the press and websites. By analyzing 

this data, the article highlights how this coalition contributed to presenting 

a political project A political project that brings together different 

political visions and crystallizes the demands of the popular movement 

that Algeria has witnessed since the beginning of 2019, in order to 

achieve a peaceful democratic transition. Although the "civil society 

activities" were dissolved and its members stopped meeting after the 

presidential elections of December 13, 2019, but it remains an important 

experience that shows the transformations of civil society in Algeria. 

Key Words: Civil society, Algeria, Civil society activities, Democratic 

transition, Hirak. 
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 مقدمة:

د س عبشهدت الجزائر عدة مبادرات للخروج من األزمة السياسية الناتجة عن إستقالة الرئي

ت من تحت ضغط الحراك الشعبي، منها ما صدر 2019نيسان/ أبريل   02العزيز بوتفليقة في 

عدالة ة القبل أحزاب سياسية مثل مبادرة "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" لحزب جبه

نور د التنمية، ومنها ما جاءت من قبل شخصيات وطنية مثل "مبادرة اإلبراهيمي، يحيى عبوال

وطرحت  وبن يلس"، كما قدم أساتذة وجامعيون "المبادرة الوطنية من اجل التغيير السلمي"،

منظمات وجمعيات وطنية هي األخرى مبادرات مثل "خارطة طريق منظمة المجاهدين" 

  " التي أشرفت عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.و"مبادرة علماء الجزائر

"فعاليات المجتمع المدني"،  قامتفي خضم هذه اإلقتراحات والمبادرات لتجاوز األزمة السياسية، 

 12أيار/ ماي و 18وهي إئتالف يتكون من نقابات مستقلة وجمعيات، بلقاءات تشاورية بين 

 15بيانات، من بينها مبادرة في  10طوال هذه الفترة ، وأصدرت 2019تشرين األول/ أكتوبر 

حزيران/ يونيو تحت إسم "مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من األزمة السياسية". تتميز 

"فعاليات المجتمع المدني" عن المبادرات األخرى بإتساع قاعدة المشاركين فيها، ففي أول لقاء 

منظمة،  53عيات، لتصبح في اللقاء الثاني أزيد من منظمة بين نقابات وجم 46تشاوري إجتمعت 

 70شخصية يمثلون  500حزيران/ يونيو الذي أسفر عن المبادرة إجتمعت حوالي  15وفي لقاء 

ً بكونها تجمع بين تيارات إيديولوجية مختلفة، وإحتوائها  منظمة. كما تتميز هذه الفعاليات أيضا

هم أهداف المبادرة التي طرحتها هذه الفعاليات، هو " لتكتالت جمعوية مختلفة المشارب. من بين أ

فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية 

وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي، االقتصادي، االجتماعي للبالد ووسائل 

المعارضة، إستطاعت "فعاليات . وبعد التنسيق مع مختلف أحزاب 1الخروج من األزمة..."

من جمع األحزاب المشاركة في "المنتدى  2019آب/ أغسطس  24المجتمع المدني" في ندوة 

الوطني للحوار" المحسوب على التيار اإلسالمي وأحزاب "قوى البديل الديمقراطي" المحسوبة 

جامعة. إعتبر العديد  على التيار العلماني واليساري، من أجل التشاور للوصول إلى رؤية توافقية

من المشاركين في هذه الندوة أنها كانت ناجحة ألنها جمعت أهم أحزاب المعارضة الناشطة في 

الساحة السياسية الجزائرية والتي لم تتمكن من االجتماع حول طاولة نقاش منذ بداية الحراك. 

توقف نشاط "فعاليات أسفرت هذه الندوة عن تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لتقريب وجهات النظر. 

 12، وكان آخر بيان لها في 2019المجتمع المدني" بعد إستدعاء الهيئة الناخبة في أيول/ سبتمبر

حيث نددت بسياسة التضييق على الفضاءات العمومية وإعتقال  2019تشرين األول/ أكتوبر

 بعض أعضائها.

                                            
"، موقع فايسبوك، مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من األزمة السياسيةفعاليات المجتمع المدني، " 1

  https://bit.ly/3waEvQn، في 10/03/2021تم االطالع عليه في  ،15/06/2019
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عل بين لتفااال ديمقراطي؟ وهل كيف يتفاعل المجتمع المدني مع المجتمع السياسي في مرحلة إنتق

قراطي لديماالمجتمع المدني والمجتمع السياسي يأخذ نفس الشكل الذي أخذه في تجارب اإلنتقال 

ة دمه تجربن تقأالتي شهدتها أوربا الشرقية وأمريكا الالتينية؟  وما هو أفق التحليل الذي يمكن 

حاول هذه ت؟ 2019شباط/ فبراير  22ي المجتمع المدني في الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي ف

لحراك ادعم الورقة اإلجابة عن هذه التساؤالت انطالقا من تجربة "فعاليات المجتمع المدني" ل

 الشعبي.

 اإلطار النظري للدراسة: 

ارتبطت إعادة اكتشاف مفهوم المجتمع المدني، بعدما بلوره المفكرون الكالسيكيون لنشأة الدولة 

بس، لوك وهيجل، أساساً بتفكك اإلتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينات وإنتقال في أوروبا مثل هو

العديد من دول شرق أوربا وأمريكا الالتينية من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي، وهو ما 

"اآلن  1994كتب المحلل السياسي األمريكي الري دايمون في  يسمى بالموجة الديمقراطية الثالثة.

 من الواضح أنه لفهم التغيرات الديمقراطية في العالم، يجب علينا دراسة المجتمع المدني" أصبح

(Larry Diamond,1994, p. 5) . وفي نفس اتجاه هذه الفكرة، إستحوذ منظروا اإلنتقال

الديمقراطي على مفهوم المجتمع المدني لجعله مفتاح تفسير مراحل اإلنتقال من التسلط إلى 

فإتساع مجال المجتمع المدني يعني تضييق مجال النظام التسلطي وإتساع هذا  الديمقراطية،

. غير أن هذا Andrea Teti, 2011, p (73)األخير يعني تضييق مجال المجتمع المدني 

المفهوم لم ينظر إليه على أنه كافي في نفسه لتحقيق الديمقراطية، فالمسار الديمقراطي يبقى رهين 

ات السياسية. ويرى جوان لينز وألفريد ستيبان في كتابهم حول اإلنتقال الدوافع والديناميكي

الديمقراطي وتعزيزه، بعد دراسة حاالت كل من جنوب أوربا وأمريكا الجنوبية وأوربا الشيوعية 

سابقاً، أن المجتمع المدني يجب أن يفسح المجال للمجتمع السياسي، ألن وظيفة المعارضة 

ا المجتمع المدني في ظل نظام تسلطي تختلف عن وظيفة السعي والمقاومة التي يضطلع به

 للوصول للسلطة وتوجيه الحكم التي يضطلع بها المجتمع السياسي في مرحلة تعزيز الديمقراطية

(Michel    Camau, 2002, p 220) ويعمم لينز وستيبان هذه النظرة لعالقة المجتمع المدني .

، فيكتبان في مقال 2011عبية التي شهدها العالم العربي في والمجتمع السياسي على الثورات الش

أن " المجتمع المدني يمكنه أن يؤدي دور حيوي في اإلطاحة بنظام تسلطي،  2013صدر في 

 Alfred Stepan & Juan J. Linz, 2013, pلكن لبناء الديمقراطية نحتاج لمجتمع سياسي" )

22). 

لحشود المتظاهرة في الثورات العربية، إال أن الحالة رغم إطالق مفهوم المجتمع المدني على ا

العربية يمكن أن تعتبر كتحدي لهذا المفهوم، وذلك ألن خاصية الثورات العربية هي عدم وجود 

منظمات مهيكلة بشكل رسمي يمكن أن تنسب لنفسها قيادة وتوجيه المتظاهرين. وقبل هذه 

ً للمجتمع المدني تجعل من الثورات بقليل، كانت المنظمات الدولية والسفا رات الداعمة ماليا

ً للحصول على التمويل والدعم، لذ فإن الجمعيات المصرح بها  ا"الهيكل المنظم الرسمي" شرطا

ً كانت هي األكثر إستفادة من هؤالء المانحين. لتخطي الحرج المنهجي عند إستعمال  خصيصا
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اف جون بيار لويزار و آنا بوزو فكرة مفهوم المجتمع المدني على حالة الثورات العربية، أض

"الغير منظم"، ليصبح "المجتمع المدني الغير منظم" قادر على إستعاب الشباب المعبأ عن طريق 

وسائل التواصل االجتماعية، العمال الذين ال ينتمون لهياكل نقابية، المواطنين العاديين الذين مثلو 

 Anna Bozzo & Pierre-Jean ليمن وليبياأغلب المتظاهرين، أو حتى القبائل في حالة ا

Luizard) 2011, p 15.(  

ولكن ما يمكن مالحظته في األدبيات التي تناولت الثورات العربية، هو تراجع إستعمال مصطلح 

المجتمع المدني لصالح نظريات الحركات االجتماعية، فهذه األخيرة لديها أدوات أكثر مالءمة 

. ويكتب  2جية التي تتسم بالعفوية وعدم الهيكلة، مثل الثورات العربيةلتحيل وفهم الحركات اإلحتجا

فانسون دوراك أن غياب األحزاب السياسية والحركات اإلسالمية و منظمات المجتمع المدني من 

صفوف المتظاهرين في اإلنتفاضات العربية، و بروز دور الشباب الغير مؤدلج والتجمعات بدون 

ي تمرير المعلومات واألخبار...، أدى بالعديد من األكاديميين إلستدعاء قيادة والطرق الجديدة ف

مصطلحات نظريات الحركات االجتماعية أو الحركات االجتماعية الجديدة لدراسة هذه 

.  ويرى دوراك كذلك أن نظريات الحركات (Vincent Durac, 2015, p 247)اإلنتفاضات 

مه، تبقى قاصرة عن تقديم فهم جيد لإلنتفاضات العربية، االجتماعية، رغم أهمية التفسير الذي تقد

ألنها بشكل أو بآخر تضمر فكرة الوحدة والتعارف المتبادل بين أعضاء هذه الوحدة. فهو يفضل 

مصطلح "تكتل من الحركات االجتماعية" أو "حركات من الحركات" لتعبير عن تنوع الفاعلين 

ذه النقطة بالذات مثلت التحدي لفترة ما بعد الثورة، في الثورات العربية. ويستنتج دوراك أن ه

بحيث أن إتساع قاعدة المتظاهرين وتنوعها وعدم إنسجامها جعل من عملية القمع مستحيلة وأدى 

ً لتقديم  إلسقاط األنظمة التسلطية ولكن في مرحلة ما بعد الثورة كان التنوع واإلختالف عائقا

 .   (Vincent Durac, 2015, p 253) برنامج سياسي وإجتماعي موحد

يذهب بعض الدارسين لحالة الحراك الشعبي الجزائري لنفس إستنتاج دوراك. فالصورة التي إتسم 

بها الحراك، باإلضافة إلي سلميته وإتساع قاعدته وتنوعها، هي صعوبة بروز قيادة من داخل 

. وفي غياب 3ار سياسيالمتظاهرين والمحتجين يمكن أن تعبر عن مطالبهم بشكل مهيكل وفي إط

                                            
 أنظر على سبيل المثال 2

 (.2012، منشورات الشهاب)الجزائر، ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،ناصر جابي
Sarah Ben Néfissa, “Mobilisations et révolutions dans les pays de la Méditerranée arabe à l'heure 
de « l'hybridation » du politique Égypte, Liban, Maroc, Tunisie”, Revue Tiers Monde, Vol. 5, 
(2011), pp. 5-24. Joel Beinin & Frédéric Vairel, “The Middle East and North Africa Beyond 
Classical Social Movement Theory”, in: Joel Beinin & Frédéric Vairel (eds.), Social Movements, 
Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa, (Stanford, Stanford 
University Press, 2013), pp. 1-23. Leenders Reinoud, “Social Movement Theory and the Onset of 
the Popular Uprising in Syria.” Arab Studies Quarterly, Vol. 35, no. 3 (2013) p 273–289. 

 لى سبيل المثالأنظر ع 3

)قطر:  نتخاباتمن الحراك إلى اال :2019الجزائر  الس ياسات، وحدة الدراسات السياسية، ودراسة لألبحاث العربي   المركز 

 .13(، ص 2019
Louisa Dris-Aït Hamadouche & Driss Chrif, “Le Face à Face Hirak-Pouvoir : La Crise de la 
Représentation”, L’Année du Maghreb, Vol. 12 (2019) p. 61. Layla Baamara, “ (Dés)engagements 

https://www.cairn.info/publications-de-Sarah-Ben%20Néfissa--65160.htm
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde.htm
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2011-5.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Layla-Baamara--123550.htm
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، 2019ديسمبر  13ممثلين للحراك إستطاع النظام فرض رؤيته والذهاب إلنتخابات رئاسية في 

توجت بإنتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. غير أنه في رأينا، الوقوف على هذه المرحلة، 

على أنها مرحلة لم ينجح أي منذ بداية الحراك ومرورناً بإستقالة بوتفليقة إلى وصول تبون للحكم، 

فيها الحراك في تحقيق مطالبه ونجح فيها النظام في المحافظة على إستمراريته، هو نوع من 

اإلشباع في التحليل الذي يحول دون فهم التجارب والممارسات السياسية واإلجتماعية التي سعت 

توضع في الظل بسبب مآل  لحل األزمة وتحقيق اإلنتقال الديمقراطي. فالعديد من هذه التجارب قد

المرحلة، بالرغم من كونها ذات دالالت مهمة لفهم اإلشكاليات المتعلقة بمسار اإلنتقال 

 الديمقراطي، مثل تجربة "فعاليات المجتمع المدني". 

  فرضية الدراسة:

مرحلة  ي فيفرضيتنا في هذه الورقة هي، من جهة، أن تفاعل المجتمع المدني مع المجتمع السياس

ى ي كما يرلثاننتقال ديمقراطي ال يأخذ بالضرورة طابع التنافس والتزاحم ليفسح األول الطريق لإ

تسهيل ره ولينز وستيبان، بل إن المجتمع المدني قد يساهم في دفع المجتمع السياسي ألداء دو

م لدني تكوين تحالفات بين األحزاب السياسية. ومن جهة أخرى، رغم أن منظمات المجتمع الم

لطة الس كن رائدة للحراك، غير أن دورها في تجسيد وهيكلة مطالب هذا األخير وتفاعلها معت

 السياسية يجعل منها فاعالً مهماً في مثل هذه المرحلة. 

  منهجية الدراسة:

دني". كل هذه الصادرة عن "فعاليات المجتمع الم تعتمد دراستنا هذه على تحليل البيانات العشرة

ً على موقع التواصل اإلجتماعي "الفايسبوك" في صفحة هذه البيانات نشرت تت ليات، لفعاادريجيا

عتمدنا إها، وتداولتها كذلك بعض المواقع اإللكترونية والصحف. ومن أجل وضع البيانات في سياق

ً على تصريحات المنظمين والمشاركين في الملتقيات التشاورية المسجلة في في ات أو ديوهأساسا

ا اعدنصحفية، والتي تم نشرها هي األخرى على نفس صفحة "الفايسبوك". وس على شكل مقاالت

ً في فهم السياق التوثيق ألبرز أحداث الثورة الجزائرية  2019فبراير  في الفترة من شباط/ أيضا

 الذي قام به المركز العربي لألبحاث دراسة السياسات. 2019وحتى أيلول/ سبتمبر

 Content Analysisاسة هي "التحليل الموضوعاتي للمحتوى" ) المنهجية المتبعة في هذه الدر

Thematic  تعتبر هذه المنهجية كفرع لمنهجية "تحليل المحتوى" التي تهدف إلى التعمق في .)

فهم المادة محل الدراسة أكثر من مستوى القراءة السطحية العامة. و"التحليل الموضوعاتي 

من أجل  يف األشياء على أساس الخصائص المشتركة"إجراء معرفي يسمح  بتصنللمحتوى" هو 

 Laurence Bardin) (2003, p تكوين مجموعات متباينة أو، بشكل مثالي، محددة بوضوح"

                                                                                                            
Militants et Pratiques de la Contestation (2011-2019) ”, Mouvements, Vol. 102, no. 2 (2020) p. 72. 
Cherif Dris, “Sans Leaders, le Hirak n’Atteindra pas ses Objectifs,” in: Maghreb Emergent,   (15 
Février 2020), accessed on 16/02/2019, at : https://maghrebemergent.net/sans-leaders-le-hirak-
natteindra-pas-ses-objectifs-pr-cherif-dris/ 

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-mouvements.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-mouvements-2020-2.htm
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، ففكرة التصنيف هي الفكرة األساسية لهذه المنهجية والتي يتوصل إليها من خالل مالحظة  266

 التكرارات لمواضيع معينة وتصنيفها في جدول. 

تحليل المضمون هي األنسب لتحليل مضمون المدونات الشفوية أو المكتوبة، وإختيارنا  منهجية

"للتحليل الموضوعاتي للمحتوى" سمح لنا في إطار تحليلنا للبيانات العشرة الصادرة عن 

"فعاليات المجتمع المدني" بإبراز ثالثة فاعلين أساسيين تكرر ذكرهم بشكل مستمر وتمحور 

ً في األحزاب السياسية حولهم محتوى البي انات، وهم الحراك، الطبقة السياسية )تتمثل أساسا

والشخصيات السياسية الوطنية(، وأخيراً السلطة السياسية. وقد تم هيكلة المضامين المتعلقة 

 .4بالفاعلين الثالثة في جدول التحليل المضوعاتي

  :الدراسة أهداف

الذي  لدوراليات المجتمع المدني" من أجل إبراز لتحليل مسار وتقارير "فعا لدراسةتهدف هذه ا

ين لممتدة برة العبه هذ االئتالف الجمعوي والنقابي في بلورة التطلعات السياسية للحراك في الفت

ة، من لورقاستقالة رئيس الجمهورية السابق للجزائر وانتخاب الرئيس الحالي. كما تهدف هذه ا

 المجتمع ر منالمجتمع المدني"، إلى طرح إشكالية المرو خالل إبراز الدور الذي لعبته "فعاليات

 تهدفالمدني إلى المجتمع السياسي في إطار تحوالت سياسية تسعى لتكريس الديمقراطية. و

ً لمناقشة فكرة متداولة في األدبيات حول عدم قدرة المجتمع المدني  جزائر، ي الفالدراسة أيضا

ين لمحتجمبادرات تهيكل وتجمع المطالب المتجزئة لوفي العالم العربي بصفة عامة، على طرح 

 والمتظاهرين من أجل بلورتها في شكل سياسي.

  مباحث الدراسة:

تي ة التنقسم الدراسة إلى ثالثة مباحث تعكس مخرجات التحليل الموضوعاتي للبيانات العشر

عل مع تفالتي تأبرزت الفاعلين الثالثة السابق ذكرهم. المبحث األول يحلل مضمون البيانات ا

سية، لسيااللحراك، المبحث الثاني يحلل مضمون البيانات التي تتفاعل مع األحزاب والشخصيات 

هذا و .يةأما المبحث الثالث واألخير فيحلل مضمون البيانات التي تتفاعل مع السلطة السياس

ا مع بطهل رالتقسيم يعطي نظرة كاملة ألهم األفكار التي جاءت في البيانات العشرة، من خال

 إشكالية تفاعل المجتمع المدني مع المجتمع السياسي.

 أوالً: اإلنخراط في الحراك وتجسيد مطالبه

وتجسيد المطالب هما الفكرتان االساسيتان اللتان تعبران عن موقف "فعاليات المجتمع  اإلنخراط

لدعم بمختلف المدني" إزاء الحراك، بحيث نجدهما في كل البيانات. واإلنخراط يتمثل في ا

، وكذلك الدعوة (2019البيان التاسع، ) األشكال واآلليات التي تسمح بإستمراريته وتقويته

                                            
  أنظر الجدول في الملحق. 4
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، رئيس كنفدرالية النقابات المستقلة، 5للمشاركة في المسيرات األسبوعية. يصرح صادق دزيري

. 6لحراكعلى هامش اللقاءات التشاورية أن المجتمع المدني هو جزء من الحراك ودوره هو دعم ا

وفكرة اإلنخراط تظهر مدى حرص الفعاليات على أن ال تظهر كفضاء موازي للحراك أو تتحدث 

بإسمه، فتعبير المتظاهرين عن الرفض أو القبول عن طريق رفع الالفتات والهتافات الجماعية في 

ية المسيرات، خاصة يوم الجمعة، كان بمثابة الجواب لما يحدث في الساحة السياسية والقضائ

ً بمثابة اإلمتحان للمبادرات التي يطرحها أشخاص أو  واإلقتصادية على مدار األسبوع، وأيضا

ً على 7جهات معينة . لذا فإن التركيز في البيانات على فكرة اإلنخراط في الحراك، يعبر اساسا

ريح الحرص على القبول الشعبي للفعاليات، أو على األقل أن ال يقابلها المتظاهرون بالرفض الص

والواسع. من خالل هذا السياق يمكن أن نفسر إضافة فئة "ناشطين من الحراك" إلى جانب 

"الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية" في الحوار الوطني الشامل المعلن عنه 

حزيران/ يونيو، وكذلك تواجد فئة "شباب جامعيون" في اللقاء التشاوري مع  15في مبادرة 

الرابطة اب السياسية. ويوضح أيضاً هذا الحرص ما صرح به سعيد صالحي، نائب رئيس األحز

، حول توافق الفعاليات مع الحراك وتنوعه وضرورة تجنب  حقوق االنسان للدفاع عن الجزائرية

. على الرغم من هذه اإلحتياطات، إال أن بعض الشباب وجه إنتقادات لهذا االئتالف 8االنقسامات

لقائمين عليه كهول ومسنين ال يمثلون الشباب الذين هم أغلب الحراك. وعلى صفحة بسبب كون ا

ً تعليقات تطعن في مشروعية المبادرة ومصداقيتها،  الفعاليات على موقع الفايسبوك، يوجد دائما

مما يبين صعوبة الوصول إلجماع حول الشخصيات التي يمكن أن تقدم مشروع يجسد مطالب 

 تجمع المتظاهرين. 

تستمد منه "فعاليات المجتمع المدني"  والموقف من الحراك المتمثل في تجسيد مطالبه، هو ما

شرعيتها وسبب وجودها. وإلبراز هذا الدور أكدت الفعاليات منذ بيانها الثاني على ضرورة جعل 

البيان )مبادرة المجتمع المدني معبراً يترجم طموحات الحراك الشعبي ويسعى لتحقيق مطالبه 

(. يصرح جمال غول، رئيس المجلس الوطني المستقل لألئمة، أنهم يسعون لبلورة 2019ثاني، ال

مطالب الحراك من خالل صياغتها بشكل واضح ومقنن يمكن عرضها على السلطة إليجاد الحل 

أكثر تعقيداً بالنسبة للمشرفين على "فعاليات . غير أن تجسيد مطالب الحراك هو 9األنسب  تقديمها

ع المدني" من اإلنخراط فيه، ألن المطالب، ما عدى اإلجماع على رحيل رموز النظام، المجتم

متعددة وتتعارض في بعض األحيان، مثل رفع شعار "حراك باديسي نوفمبري" من طرف التيار 

                                            
اللقاءات  أنه كان يترأس أغلب على صفحة الفعاليات هو أبز شخصية في فعاليات المجتمع المدني، وتظهر الصور  5

  التشاورية.
، في 02/03/2120في تم االطالع عليه ، 2019 /06 /03موقع فايسبوك صادق دزيري، تصريح لقناة النهار،   6

https://bit.ly/3waEvQn     
أنظر، على سبيل المثال، تفاعل المتظاهرين مع تصريحات الديبلوماسي الجزائري السابق األخضر اإلبراهيمي  7

 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للخروج من األزمة.  حول جدية خطة
في  تم االطالع عليه، 2/08/2019 موقع فايسبوكسعيد صالحي، تصريح لقناة كل شيئ عن الجزائر،  8

 https://bit.ly/3waEvQn، في 02/03/2021
في  ،01/03/2021في تم االطالع عليه ، 2019 /05 /26موقع فايسبوك تصريح لقناة البالد، جمال غول،  9

https://bit.ly/3waEvQn  
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الوطني اإلسالمي وشعار "حراك في إطار قرارات مؤتمر الصومام" من طرف التيار 

م البيانات على المطلب المجمع عنه، وهو رحيل رموز النظام، . لذا فقد ركزت معظ10العلماني

وجعلت منه الشرط األساسي لبداية حل األزمة السياسية. أما صلب المفاوضات مع أطياف 

المجتمع المدني واألحزاب السياسية إليجاد حل توافقي، فكان حول شكل وكيفية إدارة المرحلة 

بة بين وجهات النظر حول الفترة اإلنتقالية لم يكن أمراً سهالً اإلنتقالية، كما سنراه الحقاً. والمقار

بين منظمات مهيكلة مثل النقابات واألحزاب والجمعيات، فكيف إذا فتح هذا النقاش لتجمعات غير 

المشرفين على الفاعليات كانوا على وعي بضرورة إيجاد توازن بين تجسيد مطالب مهيكلة؟ و

من خارج مطالب الحراك. هذا ما نلمسه في تصريح صادق الحراك، وإقتراح حلول لألزمة 

دزيري الذي يقول فيه أن الفعاليات جزء من الحراك وال يكن لها تجاوز مطالب هذا األخير، وفي 

نفس الوقت يقول أن هذا الموقف ليس هو القول الفصل بل يجب البحث سبل التحاور وإمكانية 

 .11إيجاد آليات جديدة يتوافق حولها الحراك

كما أن موقف فعاليات المجتمع المدني الداعم للحراك لم يكن بنفس الدرجة في كل البيانات، فهناك 

بيانات نلمس فيها تأكيد وإلحاح على هذا الموقف، مثل ما صرح به المجتمعون في البيان الخامس 

كثر أن الحراك الشعبي السلمي يبقى الضامن الوحيد لتجسيد مطالب الجزائريين واالطار األ

(، وفي 2019البيان الخامس، ) نجاعتاً لتجنب المحاوالت التي تسعى لتقسيمه أو دفعه نحو العنف

البيان السادس تم التأكيد على أن فعاليات المجتمع المدني تؤيد وتدعم وترافق وتنخرط بشكل كلي 

تقيد بالحراك (. ويساعد على فهم هذا التأكيد واإلصرار على ال2019البيان السادس، ) في الحراك

الرئيس المؤقت عبد  ودعمه، وهو السياق الذي جاء فيه البيانان، فالبيان الخامس صدر عقب دعوة

سية. ئات الرباإلى إجراء حوار وطني لتنظيم االنتخا 2019تموز/ يوليو  03القادر بن صالح في 

يم يونس واستقبالها والبيان السادس صدر ثالثة أيام بعد تكوين لجنة الحوار والوساطة برئاسة كر

. تكتب لويزا حمدوش 2019تموز/ يوليو  25رسمايا من طرف الرئيس المؤقت بن صالح في 

 4فيما يخص نداء بن صالح وتكوين لجنة بن يونس، أنه بعد إخفاق تنظيم انتخابات رئاسية في 

ين وإما ، كان لدي السلطة خياران، إما فتح التشاور مع معارضين غير موال2019تموز/ يوليو 

إعادة تجنيد أحزاب ومنظمات المواالة. غير أن مخرجات كلتا الحالتين كانت تمثل خطر على 

السلطة، ففي الحالة األولى كان عليها أن تقوم بتنازالت قد تكون خطيرة بالنسبة لها، والحالة 

صيات الثانية تزير من إحتقان الوضع. لذا فقد بادرت بحوار وطني حددت مضمونه وشكله والشخ

 Louisa Dris-Aït Hamadouche & Driss Chrif, p ).  (المشرفة عليه بصفة انفرادية

وقبل اإلعالن عن تكوين لجنة بن يونس، تم تداول أسماء كان من بينها عضوان بارزان من   61

"فعاليات المجتمع المدني"، وهم سعيد صالحي وإلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي 

                                            
( 8891/1940يحيل لرائد الصحوة اإلسالمية الجزائرية عبد الحميد إبن باديس ) الشعار "باديسي نوفمبري" 10

العروبة. أما شعار لما يحتويه هذا البيان من إنتساب لإلسالم و 1954وإلعالن بداية الثورة الجزائرية أول نوفبر 

لصومام في افي أعالي جبال  1956المؤتمر الذي عقده جيش التحرير الجزائري في  ل إلىيحيف مؤتمر الصومام""

 منطقة القبائل والذي غابت في بيانه المرجعية العربية اإلسالمية.
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لعمومية والمنسق الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية. يصرح سعيد صالحي لجريدة الصحة ا

"جون أفريك" الناطقة بالفرنسية، أنه تم اإلتصال به من طرف بن يونس للمشاركة في اللجنة قبل 

أيام فقط من إستقبالها من طرف بن صالح، وقد تم االتفاق على مجموعة من الشروط وافق عليها 

عشية هذا اإلستقبال. وفي اليوم التالي، يقول صالحي أنه إندهش عندما رأى في التلفاز  بن يونس

أن أعضاء لجنة الحوار والوساطة، التي كان من المقرر أن يكون عضواً فيها، قد تم إستبدالهم 

 )  Arianna) Poletti, 2019بأعضاء جدد إستقبلهم الرئيس المؤقت بن صالح

ر مها الغيودع هذه الكواليس تساعد على فهم خلفيات تأكيد "فعاليات المجتمع المدني" على تمسكها

ة، أي وساطموضع إختالفها مع مبادرة لجنة الحوار وال مشروط للحراك، فهي بهذا التصريح تبين

ي لجنة كة فمدى تبني هذه المبادرة لمطالب الحراك. وقد رفضت فعاليات المجتمع المدني المشار

لى عصول الحوار والوساطة، وهو ما كلفها تضييقات من طرف اإلدارة العامة عندما أرادت الح

غسطس آب/ أ 24إلى  17سية، الذي تم تأجيله من تصريح للقاء التشاوري مع األحزاب السيا

تصريح فعاليات المجتمع المدني، ) بسبب عدم جواب اإلدارة على طلب التصريح 2019

سياسية (. في بيان هذا اللقاء، أرادت فعاليات المجتمع المدني واألحزاب ال2019، إعالمي

الل خحوار والوساطة، من والشخصيات الوطنية المشاركة أن توضح أكثر موقفها من لجنة ال

ب ستوجيإدراج محور خاص "بالحوار"، أعلن فيه عن الرغبة في الحوار الجاد والمسؤول الذي 

سب ما ة يبدأ حغائبمناخ سياسي يبني الثقة التي مازالت غائبة فيه. ومناخ سياسي الذي يبني الثقة ال

ير وتحر الفضاءات العموميةجاء في البيان باإلفراج عن معتقلي الراي، ثم رفع التضييق عن 

  (.2019البيان الثامن، )اإلعالم ورفع الحصار عن العاصمة 

 الوصول لرؤية توافقية بين أطراف الطبقة السياسية ثانياً:

الطبقة السياسية في بيانات "فعاليات المجتمع المدني" موضوع  الذي يتناوليغلب على المضمون 

مثل "اإللتفاف"،  أخرىفة إلى لفظ "توافق"، بألفاظ التوافق الذي تم التعبير عنه، باإلضا

"الحوار"، "توحيد"، "جامع"، " تقريب وجهات النظر"، "شاملة"، إلخ. والتطلع للوصول لتوافق 

بين مكونات الطبقة السياسية، وهم أساساً أحزاب وشخصيات وطنية سياسية، سبقه توافق النقابات 

ها هذه األخيرة التوسع لتشمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في إجتماعات تمهيدية قررت في

ً الطبقة السياسية. يقول مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية المستقلة ألساتذة  ثم لتشمل ال حقا

التعليم الثانوي والتقني، أن فكرة توسيع المبادرة لتشمل منظمات المجتمع المدني ثم تنظيم ندوة 

. فاألولوية بالنسبة لرؤساء النقابات الحرة 12في اللقاء التمهيدي تشمل األحزاب السياسية جاءت

المبادرين "بفعاليات المجتمع المدني"، هي جمع مختلف التوجهات اإليديولوجية للمجتمع المدني، 

ثم الوصول لتوافق بين مكونات الطبقة السياسية. هذا ما يفسر غياب مضمون يتناول األحزاب 

                                                                                                            
، في 02/02/2120في تم االطالع عليه ، 2019 /06 /15موقع فايسبوك صادق دزيري، تصريح لقناة النهار،  11

https://bit.ly/3waEvQn     
، في 02/03/0212في تم االطالع عليه ، 29/05/2019موقع فايسبوك مزيان مريان، تصريح لقناة نوميديا،   12

https://bit.ly/3waEvQn     

https://www.jeuneafrique.com/auteurs/a.poletti/
https://www.jeuneafrique.com/auteurs/a.poletti/


 المجتمع المدني في الجزائر: دراسة حالة فعاليات المجتمع المدني     د.نور الدين ميهوبي

 313      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

نية في البيان األول، واإلشارة فقط لهم في البيان الثاني تحت مسمى والشخصيات السياسية الوط

حزيران/ يونيو برغبة الفعاليات في فتح حوار مع  15"القوى الفاعلة"، ثم التصريح في مبادرة 

 الطبقة السياسية.

حتى البيان الرابع، كانت دعوة "فعاليات المجتمع المدني" للوصول لرؤية توافقية تشمل كل 

ف الفاعلة وكل الفعاليات والحساسيات والتوجهات. لكن إبتداًء من البيان الخامس وضع األطرا

شرط للمشاركة في لقاءات الفعاليات، وهو عدم التورط في الفساد الذي طبع فترة حكم الرئيس 

المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وهذه المسألة، أي عدم إدراج أطراف في الحوار تورطت في 

معنيون هنا هم خاصة أحزاب المواالة والذين ساندوا العهدة الخامسة للرئيس المستقيل، الفساد، وال

. 13كانت محل نقاش في اللقاءات التشاورية األولى للفعاليات كما صرح بذلك حيرش جهيد

والراجح أن إبعاد أحزاب المواالة من المشاركة في "فعاليات المجتمع المدني" قد تم الفصل فيه 

ع المشاركون في ملتقى "منتدى الوطني للحوار "، والذي شاركت فيه أهم قيادات بعد أن أجم

الفعاليات، على ضرورة استبعاد األشخاص والهياكل التنظيمية التي كانت بمثابة رموز للنظام 

السياسي الفاسد من تسيير وإدارة الحوار الوطني المفتوح على كل المنظمات والشخصيات 

(. يتبين هذا من تاريخ 2019دني، الوثيقة النهائية لمنتدى الحوار الوطني، فعاليات المجتمع الم)

 2019تموز/ يوليو  13اللقاء التشاوري الذي صدر عنه البيان الخامس، فهذا اللقاء إنعقد في 

، أي أن الفاصل بينهما هو 2019تموز/ يوليو  06وملتقى المنتدى الوطنى للحوار إنعقد في 

قف من أحزاب المواالة إلى ردود فعل من طرف أحزاب ساندت وشاركت أسبوع فقط. أدى المو

في نظام بوتفليقة، كحزب جبهة التحرير الوطني الذي صرح رئيسه في تلك الفترة محمد جميعي 

، إال أن الفعاليات بقيت حتى نهايتها مغلقة 14أن حزبه ال يمكن إقصاؤه نظراً لتاريخه النضالي

 على أحزاب المواالة.

عقاد ملتقى "منتدى الوطني للحوار " الذي قاطعته "قوى البديل الديمقراطي" لكونها ترى أن بعد إن

المنتدى لم يتبنى شرطها األساسي للذهاب لإلنتخابات، وهو المرور بمرحلة تأسيسية وإنتقالية، 

سعت "فعاليات المجتمع المدني" لعقد ملتقى وطني يجمع كافة األطياف من خالل تنصيب لجان 

م بمهمة التواصل مع مختلف المبادرات. جاء في البيان السادس أن "فعاليات المجتمع المدني" تقو

تموز/  28مختلف المبادرات وجميع األطياف، وأنها إلى غاية  معتواصل لقاءاتها التشاورية 

حزب سياسي يمثلون أهم أحزاب المعارضة المنتمون لمنتدى الوطني  11قد شملت  2019يوليو 

ولقوى البديل الديمقراطي، مثل حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية بالنسبة لألول، للحوار 

وجبهة القوى االشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالنسبة للثاني. جاء في البيان 

شخصية سياسية  20حزب، أكثر من  15السابع أن اللقاءات التشاورية توسعت أكثر لتشمل 

جزائرية وفاعلين في الميدان. وأن المشاورات مازالت مفتوحة لفاعلين آخرين، وأنه قد تم ونخب 

                                            
، في 12/04/1202في تم االطالع عليه ، 2019 /06 /02موقع فايسبوك تصريح لقناة الحياة، ، حيرش جهيد 13

https://bit.ly/3waEvQn 
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ألول لقاء مع الطبقة السياسية. سبق أن ذكرنا أن الفعاليات  2019آب/ أغسطس  17تحديد تاريخ 

لم تستطع عقد لقائها مع األحزاب في تاريخه المحدد لعدة أسباب من أهمها رفضها الحوار مع 

  آب/ أغسطس.    24بن يونس المدعومة من طرف السلطة، لذا فقد تم تأجيل اللقاء إلى  لجنة

أو  ع كلاللقاء مع األحزاب السياسية هو ثمرة جهود "فعاليات المجتمع المدني" للتوصل لجم

سياسية ة الأغلب مكونات الطبقة السياسية المحسوبة على المعارضة حول طاولة نقاش. هذه الطبق

ة ن جهملت حول قطبين: "المنتدى الوطني للحوار من جهة وقوى البديل الديمقراطي التي تكت

ت، ولم الياأخرى، لم تستطع أن تجتمع منذ بداية الحراك إال في اللقاء الذي أشرفت عليه الفع

د تعبير لى حعتجتمع بعد هذا اللقاء. والذي مكن الفعاليات من الوصول لهذا "اللقاء التاريخي" 

عبد وري، هو وجود أعضاء في الفعاليات ينتمون لكال القطبين، مثل سعيد صالحي صادق دزي

بن  لدينالوهاب فرساوي، رئيس جمعية "راج" المقربة من حزب جبهة القوى اإلشتراكية ونور ا

علين ن الفارئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، الذين هم في نفس الوقت م اسعد

ح صاللبديل الديمقراطي. ومن جهة أخرى نصر الدين حزام رئيس "جمعية اإلالمؤسسين لقوى ا

 لعملواإلرشاد المقربة من حزب حركة مجتمع السلم وأحمد ابراهيمي رئيس جمعية البركة ل

نتدى الم الخير واإلنساني وجمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل لألئمة الذين شاركوا في

 نظر.ت الاء كانوا كحلقات وصل بين القطبين من أجل تقارب وجهاالحوار الوطني. هؤالء األعض

لوصول لعمل تجاء في نص الكلمة اإلفتتاحية للقاء التشاوري مع الطبقة السياسية أن الفعاليات 

غة صيا لحوار مسؤول وجاد يقلص من اختالفات الرؤى والمقترحات باالعتماد على التوافق في

ع تشاوري مء الليات المجتمع المدني، الكلمة االفتتاحية في للقاحل جامع للخروج من األزمة )فعا

 إلفتتاحية التي(. والالفت لالنتباه في هذه الكلمة ا2019االحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، 

ية ة السياسلطبقلألقاها مرابط إلياس، هو تأكيد الفعاليات على ضرورة تجاوز الفروق اإليديولوجية 

 شيء طبيعي يجب التعايش معه لتفويت فرصة إستغاللها من طرف السلطةالتي إعتبرتها 

العمل  ة أنإلضعاف المعارضة وسد الطريق أمام تحقيق مطالب الحراك. جاء في الكلمة اإلفتتاحي

المشترك بين جميع عناصر المجتمع الجزائري ضروري من أجل قطع الطريق أمام الذين 

 حية،ة لضرب وحدة الحراك ومطالبه )الكلمة االفتتايستغلون تباين وجهات النظر الطبيعي

ة لطبق(. وطرحت هذه الكلمة اإلفتتاحية المغزى األساسي وراء اللقاء التشاوري مع ا2019

الب السياسية، وهو كيفية توحيد الصفوف حول األهداف التي تجمع المتشاورين لتحقيق مط

 الحراك. 

الطبقة السياسية لطرح مبادرة مشتركة، إال أن رغم إرادة "فعاليات المجتمع المدني" لدفع 

األحزاب والشخصيات الوطنية المجتمعة في اللقاء التشاوري لم تتمكن من االتفاق حول حل جامع 

التي طرحتها الفعاليات  2019 حزيران/ يونيو 15لألزمة السياسية. وعلى العكس من مبادرة 

يأتي في البيان الثامن الذي صدر على وجاءت بخريطة طريق واضحة للخروج من األزمة، لم 

إثر القاء التشاوري مع الطبقة السياسية خريطة طريق أو إقتراح حلول وميكانيزمات، إنما تم 

التأكيد فقط على ثالثة محاور تتعلق بالحقوق والحريات، الديمقراطية، والحوار. هذه المحاور 
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مما يدل على أنه لم يتم التوصل إليها من خالل  الثالثة تم طرحها في الكلمة االفتتاحية لهذا اللقاء،

التشاور، إنما أعيد التأكيد عليها فقط. الشيء الجديد الوحيد الذي أفرزه هذا القاء هو اإلعالن عن 

تكوين لجنة تنسيق ومتابعة تقوم بصياغة المقترحات وتعمل على تقريب وجهات النظر في شكل 

. هذه اللجنة تسعى كذلك 15جويلية  6جوان و  26جوان و 15وثيقة جامعة أساسها مبادرات 

لتحضير لندوة وطنية يتم تحديد تاريخها ال حقاً. يدل عدم الوصول لوثيقة جامعة للطبقة السياسية 

على صعوبة المناقشات والمفاوضات بين مكونات هذه الطبقة. وحول هذه المناقشات، يقول رئيس 

على هامش اللقاء التشاوري أنه يوجد أطروحتان "حزب جيل جديد"، سفيان جياللي، في تصريح 

أساسيتان، األولى تريد انتخابات رئاسية والثانية انتخابات لمجلس تأسيسي قبل اإلنتخابات 

الرئاسية. ويقترح جياللي دمج هاتان األطروحتان من خالل البدء بانتخابات رئاسية، لكن يُشترط 

. ومن جهته يقول سعيد 16ي مباشرة بعد االنتخاباتعلى كل المترشحين االلتزام بفتح مسار تأسيس

صالحي أن المشاورات تتقدم، وهناك محاوالت لتقريب وجهات النظر لذهاب نحو ملتقى وطني 

. تبين التصرحات على هامش اللقاء التشاوري أن الطبقة السياسية المجتمعة لم تتوصل 17توافقي

ر تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة، والتطلع للقاء إلى صيغة محددة لحل األزمة الساسية، وهذا ما يفس

 تشاوري آخر مع األحزاب والشخصيات الوطنية.

ولكن عدم الوصول لحل جامع لألزمة لم يمنع السياسيين المشاركين من إبداء انطباع إيجابي حول 

ظروف الحوار وجديته تحت إشراف "فعاليات المجتمع المدني". يقول الناشط في الحراك 

ً من والمعارض  السياسي كريم طابو أن اللقاء الذي نظمه المجتمع المدني كان أكثر مصداقيتا

. كما صرح عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي السابق 18المبادرات التي قدمتها األحزاب السياسية

والذي ترأس "المنتدى الوطني للحوار"، عندما سُئل عن لجنة الحوار والوساطة لكريم يونس فقال 

، بمعنى ضمني أن لجنة بن يونس ال تحظى بالقبول 19درة تجمع مثل هذه المبادرة""هناك مبا

عكس "فعاليات المجتمع المدني" التي قبلت الطبقة السياسية المشاركة في لقاءاتها التشاورية. 

يظهر من خالل مختلف التصريحات التي جاءت على هامش اللقاء التشاوري مع األحزاب 

مسألة التوافق بين مختلف األطراف حول حل جامع لألزمة السياسية والشخصيات الوطنية، أن 

كانت تبدوا مسألة وقت فقط، لذي فقد تم وصف هذا اللقاء التشاوري في البيان التاسع على أنه 

اللقاء األول مع الطبقة السياسية وسيليه لقاء تشاوري ثاني سيعقد قبل نهاية شهر أيول/ سبتمبر 

                                            
حزيران/ يونيو، ومبادرة "قوى البديل  15بادرات هي مبادرة "فعاليات المجتمع المدني" المعلن عنها في هذه الم 15

 تموز/ يوليو. 06حزيران/ يونيو، ومبادرة أرضية عين البنيان المعلن عنها في  26الديمقراطي" المعلن عنها في 
، في 02/02/1202في  تم االطالع عليه، 25/08/2019 موقع فايسبوكسفيان جياللي، تصريح لقناة الغد،  16

https://bit.ly/3waEvQn 
في  تم االطالع عليه، 2/08/2019 موقع فايسبوكسعيد صالحي، تصريح لقناة كل شيء عن الجزائر،  17

 https://bit.ly/3waEvQn، في 02/02/2021
، في 02/02/0212في عليه تم االطالع ، 2019 /08 /16موقع فايسبوك تصريح لقناة شهاب برس،  كريم طابو، 18

https://bit.ly/3waEvQn    
، في 02/20/2021في  تم االطالع عليه، 25/08/2019 موقع فايسبوكرحابي، تصريح لقناة البالد،  عبد العزيز 19

https://bit.ly/3waEvQn 
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ظيم ندوة وطنية جامعة وشاملة تضم جميع األطياف والتوجهات ، بهدف الوصول لتن2019

 . (2019التاسع، )البيان 

ن الذي مضموالبيان العاشر واألخير يظهر نوع من اإلرباك لدى "فعاليات المجتمع المدني"، فال

ق ي التضييفثلة طغى على هذا البيان هو التنديد وإستنكار السياسة المنتهجة من طرف النظام المتم

الهروب  ياسةلى الفضاءات العمومية والرقابة واإلعتقاالت. وترى الفعاليات أن النظام يتبع سع

ه وال لقاتنحو األمام من خالل التضييق و فرض فضاء للحوار لم يقبله الحراك، ال من حيث منط

م ندوة في مثل هذه الظروف، لم يعد تنظي .(2019العاشر، من حيث مساره ومخرجاته )البيان 

قد هذه ل لعية جامعة بنفس الوضوح السابق، ورغم تأكيد البيان أن هدف الفعاليات هو الوصووطن

لندوة، لريخ آخر ر تاالندوة، غير أن التاريخ الذي تم تحديده في البيان التاسع لم يؤكد عليه ولم يذك

وض موغ وإنما صرح بهذه األخيرة كهدف تسعى الفعاليات لتحقيقه، مما يدل على تعكر الرؤية

 األفق. 

وهناك عامل آخر مهم ساهم بشكل كبير في إرباك "فعاليات المجتمع المدني" وهو التصريح 

أيول/  02المفاجئ لنائب وزير الدفاع ورئيس الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في 

ادق أيول/ سبتمبر. يقول ص 15بضرورة إستدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات في  2019سبتمبر 

دزيري أن "إستدعاء الهيئة الناخبة أربك العديد من الفاعلين، بسبب ضبابية الوضعية وغياب 

. ويبدوا أن إنقسام أحزاب المعارضة حول المشاركة في 20الضمانات الالزمة لنزاهة االنتخابات

اب قدمت االنتخابات الرئاسية قد أربك الفعاليات أكثر من قرار إستداء الهيئة الناخبة. فأمام أحز

مترشحين، وأحزاب أحجمت عن تقديم مترشحين دون أن تصرح بمعارضتها لإلنتخابات، 

، أصبحت مهمة الوصول لندوة جامعة للطبقة السياسية أكثر 21وأحزاب عارضت االنتخابات

 تعقيداً وأبعد للمنال مما سبق.  

ول لرؤية توافقية بين يبين هذا المسار الذي قطعته "فعاليات المجتمع المدني" في محاولة الوص

األحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة، مدى وعيها بأهمية توسيع االئتالف وتوحيد 

الصف من أجل التفاوض مع السلطة من موقع القوة. ويظهر هذا الوعي من خالل بعض 

 حزيران/ يونيو 15التصريحات، مثل تصريح جمال غول على هامش القاء الذي طرح مبادرة 

، والذي ذكر فيه أن العامل األساسي إلنجاح المبادرة هو التنوع وتمثيل مختلف األطياف 2019

ً في الكلمة اإلفتتاحية للقاء التشاوري مع الطبقة السياسية حيث 22واإليديولوجيات . ويظهر أيضا

)الكلمة  وصف التوافق على أنه سيعيد للساحة الوطنية التوازن المفقود في ميزان القوى

                                            
، 03/02/2021، تم االطالع عليه في 2019 /09 /07موقع فايسبوك ، قناة دزاير نيوزصادق دزيري، لقاء مع  20

     https://bit.ly/3waEvQnفي 
أصرت أحزاب "قوى البديل الديمقراطي" على مقاطعة االنتخابات، في حين تصدع "المنتدى الوطني للحوار"  21

 مقاطع،بين مشارك، مثل حزب "حركة البناء"، وغير مشارك بدون مقاطعة، مثل حزب "حركة مجتمع السلم"، و

 لتنمية".   مثل حزب "جبهة العدالة وا
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(. هذا الوعي بأهمية تكتل المعارضة ليكون لها وزن في التحاور مع النظام، 2019حية، االفتتا

تجربة النقابات المستقلة التي تخوض في مفاوضات مع الوزارات  فهمه من خالل يمكن

ً كونفدرالية النقابات المستقلة التي يترأسها صادق دزيري والذي  والحكومات منذ سنين، خاصتا

في نشأة "فعاليات المجتمع المدني" والذهاب بها حتى اللقاء التشاوري مع  كان له دور رئيسي

 الطبقة السياسية.

 ثالثاً: الرفض والتنديد بسياسة السلطة

السلطة السياسية هي الغائب الحاضر بالنسبة "لفعاليات المجتمع المدني"، فعلى الرغم من عدم 

بيانات تعبر بشكل واضح عن ثقلها على مناخ حضور ممثلين لها في اللقاءات التشاورية إلى أن ال

الندوات واللقاءات. جزء كبير من مضمون البيانات كان محتواه يتمثل في ردود فعل أو تفاعل 

للقرارات والسياسات التي تأخذها السلطة، كما هو الحال مثال في البيان الثامن والتاسع الذي 

عي " لجنة الحوار والوساطة " التي يشرف عليها يتناول مسألة الحوار وبناء الثقة كتفاعل مع مسا

كريم يونس. كما يغلب على هذا المضمون الذي يتفاعل مع السلطة طابع الرفض والتنديد 

والتي ألغيت،  2019تموز/ يوليو  4بسياستها، مثل رفض االنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 

، ورفض المشاركة 2019األول/ ديسمبر كانون  12ورفض االنتخابات الرئاسية التي أجريت في 

إيقاف التضييق"، "رفع في لجنة الحوار والوساطة، إلخ. أما التنديد فقد تم التعبير عنه بألفاظ "

هو أن الفعاليات  وما يالحظ. 23الحصار"، "وقف االعتقاالت"، "تستنكر وبشدة ممارسات"، إلخ

خير، وذلك ربما لتفادي توجيه أصابع لم تستخدم مصطلح النظام أو السلطة إلى في البيان األ

ً للسلطة الحاكمة. وذكرت الفعاليات في أول بيان لها مؤسسة الجيش على أنها  اإلتهام مباشرتا

ً مباشراً في النقطة  مسؤولة في الحفاظ على إستقرار الوطن وحماية شعبه، ووجهت لها خطابا

وطني الشعبي لفتح حوار مع ممثلي السابعة من هذا البيان، والتي دعت فيها مؤسسة الجيش ال

مختلف طوائف المجتمع المدني وممثلي مختلف التوجهات السياسية من أجل الوصول لحل 

سياسي توافقي. أما في البيانات األخرى المتعاقبة، فلم يتم فيها ذكر مؤسسة الجيش من جديد رغم 

على  24على الحل السياسيالدور الذي لعبته في الدفع نحو االنتخابات وفرض الحل الدستوري 

عكس ما كانت تصبو إليه الفعاليات. وإجتناب توجيه الخطاب للمؤسسة العسكرية في البيانات 

التي تلت البيان األول، يعود في رأينا لتفاعل قائد أركان الجيش يوم فقط بعد صدور هذا البيان 

                                                                                                            
، في 02/02/1202، تم االطالع عليه في 2019 /06 /15موقع فايسبوك جمال غول، تصريح لقناة النهار،  22

https://bit.ly/3waEvQn    
تم االطالع عليه في  ،20/05/2019 "، الحوار، ”الجيش لن يكون طرفا في الحوار“. صالح.قايد " 23

   https://www.elhiwardz.com/event/148622 ، في: 05/03/2021
الحل الدستوري لألزمة الذي كنت السلطة السياسية تدافع عنه يتمثل في ضرورة إنتخاب رئيس جديد في إطار ما   24

ح مثل في فتة، يتلب المعارضيمليه الدستور في مثل هذه المرحلة.  أما الحل السياسي، وهو الذي كانت تنادي به أغ

 مرحلة إنتقالية تؤسس لجمهورية جديدة ودستور جديد. 

https://www.elhiwardz.com/event/148622
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الحسن للحوار ولكنها  أن المؤسسة العسكرية تضمن السير 2019أيار/ مايو  20عندما صرح في 

 . 25ليست طرفاً فيه

حزيران/  02وفي تعاملها مع السلطة، يمكن إعتبار تمديد عهدة الرئيس المؤقت بن صالح في 

لغاية إنتخاب رئيس للبالد، كنقطة فاصلة في نظرة "فعاليات المجتمع المدني" لمدى  2019يونيو 

عهدة الرئيس المؤقت، كان أعضاء  إحتمال تجاوب السلطة مع مبادرتها. فحتى عشية تمديد

الفعاليات، وكذلك الحال لغيرهم من الفاعلين السياسيين واإلجتماعيين، يرون أن السلطة أصبحت 

ال تملك مجاال للمناورة بعد أن أصبح تنظيم انتخابات رئاسية شيء مستحيل بسبب عدم تقدم 

. هذه الوضعية أعطت يقين يوم 90مترشحين، وقرب إنتهاء عهدة الرئيس المؤقت المحددة ب 

للفعاليات أن السلطة ستجلس قريباً حول طاولة النقاش. يقول صادق دزيري أنه بعد سقوط ورقة 

 2019نيسان/ أبريل  22االنتخابات وورقة ندوة المشاورات التي دعا لها الرئيس المؤقت في 

المكلف حيرش جهيد،  . ويصرح26والتي حظيت بمقاطعة واسعة، لم يعد أمام السلطة مبرر للبقاء

لقاء التشاوري الثالث الذي كان يُحضر لباإلعالم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، على هامش ا

بهيئات تقوم  27المبادرة تطالب بتعويض الباءات الثالثة لمبادرة "فعاليات المجتمع المدني" أن هذه

. لكن هذه القناعة التي عبر 28باإلشراف على فترة انتقالية ال مناص بعد نهاية عهدة بن صالح

عنها أعضاء الفعاليات، تراجعت بعد تمديد عهدة الرئيس المؤقت وتنصيب "لجنة الحوار 

والوساطة" التي قامت في نهاية المطاف بالدور الذي كانت تتطلع "فعاليات المجتمع المدني" 

 القيام به، ولكن بمشروعية أقل بكثير. 

درة الصا في تحقيق اإلنتقال الديمقراطي في أغلب البياناتوجاءت المطالبة بضرورة التسريع 

نظام ع العن الفعاليات. ووصف اإلنتقال الديمقراطي السلس على أنه هو الذي يكرس القطيعة م

ان البيالسياسي المستبد والفاسد ويساهم في بناء مؤسسات شرعية لها مصداقية لدى الشعب )

البيان لشعبية )الديمقراطي في البيانات بتحقيق السيادة ا(. واقترنت فكرة اإلنتقال 2019األول، 

لتوافق ( وكذلك ا2019( وبناء دولة حرة ديمقراطية تعددية )البيان السابع، 2019السادس، 

ن موضع في (. وجاء التأكيد على سالسة هذا اإلنتقال في أكثر م2019الوطني )البيان العاشر، 

لجزائر ها ابية التغيير وأن العشرية السوداء التي مرت البيانات، مما يدل على الحرص على سلم

القة في عزال في التسعينات من القرن الماضي، بعد المسار الديمقراطي القصير الذي عرفته، ال ت

 األذهان. 

                                            
، في 04/02/2021، تم االطالع عليه في 2019 /05 /19موقع فايسبوك البيان األول،  فعاليات المجتمع المدني،  25

https://bit.ly/3waEvQn    
، في 12/04/2021، تم االطالع عليه في 2019 /06 /11موقع فايسبوك صادق دزيري، لقاء مع قنات راديو آم،  26

https://bit.ly/3waEvQn     
والطيب بلعيز رئيس المجلس  ، نور الدين بدوي رئيس الحكومةتقادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقعبد الوهم   27

  .الدستوري
، في 12/04/2120يه في ، تم االطالع عل2019 /06 /02موقع فايسبوك تصريح لقناة الحياة، ، حيرش جهيد 28

https://bit.ly/3waEvQn     
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كار، ستنيتناول أغلب مضمون البيان العاشر واألخير السلطة وسياستها من خالل التنديد واإل

قفت ذي كان يمارسه النظام على "فعاليات المجتمع المدني". توويظهر هذا مدى الضغط ال

عضائها عض أبالفعاليات لألسباب المباشرة والغير المباشرة التي ذكرناها من قبل، مثل إعتقال 

سة سيا وتفرق أحزاب المعارضة حول فكرة المشاركة أو مقاطعة االنتخابات الرئاسية. وأمام

فعاليات "طار إسلطة، قررت كنفدرالية النقابات المستقلة، خارج الهروب لألمام التي إنتهجتها ال

دة يوم إضراب عام مسان 2019تشرين األول/ أكتوبر  29المجتمع المدني"، أن تحدد يوم 

بي " ر جاللحراك، لكن هذا النداء لم يجد صدى واسع لدى العمال. يقول األستاذ الجامعي ناص

 قويا لياعما عمقا تملك ال النقابات التي هذه تجنيد ضعف العام االضراب هذا نجاح عدم أظهر

د يالت الفترة هذه مثل في أن تجندها يمكن كان التي الكبيرة الصناعية التجمعات داخل  أن تعو 

 لديهم ائدةس تكن لم نوعية سياسية مطالب أجل الشارع من إلى الجزائريين من الكثير فيها يخرج

ى تقارب (. فالحنكة في التشاور والتحاور والعمل عل2020)ناصر جابي،  الحراك" اندالع قبل

نقصها ان يوجهات النظر التي أظهرتها هذه النقابات طوال مسار "فعاليات المجتمع المدني"، ك

نقابي ل الالعمق والتجذر داخل الطبقة العمالية. لكن في إطار نظام تسلطي يعرقل ويقمع العم

حرك الذي تت طاري للنقابات المستقلة لذاتها فقط، بل إن اإلالحر، ال يمكن أن ننسب الضعف التمثيل

و في ن عضفيه يؤثر بشكل كبير على قدراتها التمثيلية. ويذكر ناصر جابي كذلك، وهو الذي كا

ارس ت تم"فعاليات المجتمع المدني" وعضو في كنفدرالية النقابات المستقلة، أن السلطة كان

لشيء ت، ان داخلها لكي تتوقف عن المشاركة في الفعالياظغوطا على هذه النقابات المستقلة م

 .(2020الذي جعل بعض ممثلي النقابات يتوقف فعالً عن التنسيق معها )ناصر جابي، 

، فدرجة سلطيتتبين هذه النظرة من داخل النقابات المستقلة حدود المجتمع المدني في إطار نظام 

شكل أو حدد بتالناشطون في إطار المجتمع المدني، القمع التي يمكن أن يتعرض لها النقابيون أو 

عاليات ي "ففبآخر مسارهم النضالي. وقد بينا كيف أن ارتفاع درجة القمع وزيادة ثمن المشاركة 

ي فرى، المجتمع المدني" قد أربك األعضاء المشاركين فيها وتسبب، باإلضافة إلى عوامل أخ

 توقيف اللقاءات التشاورية.  

 راسة: أهم نتائج الد

لنظر اهات تقدم "فعاليات المجتمع المدني" في الجزائر نموذج لمجتمع مدني يسعى لتقارب وج -

 لمي.ساطي بين األطياف االجتماعية والسياسية المختلف المشارب، من أجل تحقيق انتقال ديمقر

في  مدنيمن خالل تجربة "فعاليات المجتمع المدني" يمكن إعادة النظر في دور المجتمع ال -

ية ة السياسنظممرحلة االنتقال الديمقراطي، الذي كان يُنظر له في األدبيات المتعلقة بتغيير األ

كان  وقفهكطرف يقف في مواجه النظام االستبدادي، في حين أن التجربة الجزائرية تظهر أنه م

 توافقياً.   
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حيث ، بوطات السلطةممارسة "فعاليات المجتمع المدني" لنشاطاتها التشاورية كان رهين ضغ -

سارات الم أن زيادة هذه الضغوطات أدت لتوقف نشاطها، مما يبين أهمية العامل القمعي في فهم

 النضالية لنشطاء المجتمع المدني.    

 الخاتمة: 

 ع المدنيمجتمبعد هذا العرض يمكن أن نستخلص أن الحالة الجزائرية، بالنسبة إلشكالية عالقة ال

ينز لدمه مرحلة انتقال ديمقراطي، ال تدخل ضمن اإلطار النظري الذي ق بالمجتمع السياسي في

مدني ع الوستيبان والذي يفصل بين وضيفة المقاومة وإسقاط النظام التسلطي المنوطة بالمجتم

 ته تجربةأخذ ووظيفة بناء الديمقراطية المنوطة بالمجتمع السياسي. فعلى العكس من المسار الذي

هم أالمدني  جتمعفي أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية حيث كانت منظمات الم اإلنتقال الديمقراطي

جزائر ي الففاعل في مواجهة األنظمة التسلطية، كان الفاعل األساسي الذي وقف في وجه النظام 

نه أحيث بليس المجتمع المدني المهيكل وإنما الحراك. والمجتمع المدني كان له دور مختلف، 

 وناتة إجتماعية وسياسية من خالل العمل على تقارب وجهات النظر بين مكسعى لتكوين جبه

صول الو الطبقة السياسية ومختلف األطياف اإلجتماعية، وكذلك بلورة مطالب الحراك ومحاولة

ع ور ملتحاور مع السلطة السياسية. ولكن كيف يمكن أن نفسر هذا الدور والرغبة في التشا

يد ر والتندتحاواإلنتقال الديمقراطي السلس ونبذ العنف والحث على المختلف الفاعلين والمطالبة ب

 بتجاوزات السلطة السياسية؟

نة" مواطفي رأينا، كان للخطاب العام المعياري حول فضيلة المجتمع المدني وكونه فضاء "ال

ت المنظما و"حرية التعبير" و"الديمقراطية" الذي ساهمت في بثه، منذ سقوط المعسكر الشيوعي،

لسوري ام االغير حكومية والمنظمات الدولية وكذلك أغلب األنظمة العربية، ربما ما عدى النظ

ة نظر الذي كان يفرض إستخدام مصطلح "المجتمع األهلي" بدل "المجتمع المدني، األثر على

خطاب ا المنظمات المجتمع المدني لنفسها ولدورها االجتماعي والسياسي. على الرغم من أن هذ

ى لهذه أعط ياري يطرح مشكل منهجي عند دراسة المجتمع المدني، إال أنه في الجانب العمليالمع

ية المنظمات مشروعية المبادرة للتوافق بإعتبار أنها ال تمثل مجال الحسابات السياس

ها دور واإليديولوجية الضيقة. فإستبطان منظمات المجتمع المدني لهذا الخطاب الفاضل حول

اور، ال التحياسي، جعلها ترسم لنفسها حدود التوافق والتشاور وحرية التعبير واالجتماعي والس

إنتقال  رحلةتتجاوزها للمعارضة الراديكالية وللمواقف الصلبة. ومنه فإن المجتمع المدني في م

 علينديمقراطي بإمكانه أن يضطلع بدور التخفيف من حدة اإلستقطاب اإلديولوجي بين الفا

مية إلسالافي إطار الدول العربية العديدة التي تشهد تنافر بين التيارات السياسيين، خاصة 

 .والعلمانية
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 خليةالتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الدا

 فلسطين -الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم ، د.محمود عبد المجيد عساف

 فلسطين -الفلسطينية وزارة الداخلية ،د. عالء محمد الغمـاري

 

ية طلبة الجامعات الفلسطينهدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تقدير عينة من ملخص: 

خالل  ة منللتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الداخلي

ات توسطمشروع التحصين المجتمعي، والكشف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين م

 ستخدام،اال س، عدد ساعاتدرجات تقدير أفراد العينة لهذه التحديات تعزى إلى المتغيرات: )الجن

 نة مكونةستبااالتطبيقات المفضلة(، ولتحقيق ذلك اتبعالباحثان المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق 

ء، ( طالبا وطالبة من الجامعات )األزهر، اإلسرا381( فقرة على عينة قوامها )31من )

م وسائل خدالغرض من استاإلسالمية(. وقد أظهرت النتائج أن نسبة تقدير أفراد العينة األعلى ل

من  (%66.1(، وأن )%29.9االعالم الجديد كانت لصالح )متابعة المستجدات( بوزن نسبي )

ألمنية، ية اأفراد العينة لديهم اشتراكات في مجموعات رقمية )رسمية، غير رسمية( خاصة بالتوع

 ز مقوماتعزيتجديد في وأن درجة تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني ال

ة ذات داللتوجد فروق ال %(، وأنه 64.9كانت متوسطة عند وزن نسبي ) الجبهة الداخلية

ات تعزى ( بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لهذه التحديα≤0.05إحصائية عند مستوى )

 غيرمتإلى متغير )عدد ساعات االستخدام، التطبيقات المفضلة( في حين وجدت فروق تعزى ل

 الجنس لصالح الطلبة الذكور.

 طيني.التحديات، اإلعالم الجديد، الجبهة الداخلية، االعالم الفلسالكلمات المفتاحية: 

Challenges facing the new Palestinian media in strengthening the 

components of the home front  

Dr. Mahmoud Abdel Majeed Assaf, PalestinianMinistry of Education 

Dr. Alaa Muhammad Al-Ghamari, Palestinian Ministry of Interior 

Abstract: The study aimed to identify the degree of appreciation of a 

sample of Palestinian university students for the challenges facing the 

new Palestinian media in strengthening the components of the home front 

through the community immunization project, and to reveal whether there 

are statistically significant differences between the averages of the sample 

members ’evaluation of these challenges due to the variables: (sex, Hours 

Used, Favorite Apps(, To achieve this, the researchers followed the 

descriptive and analytical method by applying a questionnaire consisting 

of (31) items to a sample of (381) male and female students from 

universities (Al-Azhar, Al-Israa, and Islamicuniversity). The results 
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showed that the percentage of the respondents' higher estimate of the 

purpose of using new media was in favor of (following up developments) 

with a relative weight (29.9%), and (66.1%) of the respondents have 

subscriptions to digital groups (formal and informal) for security 

awareness, and that the degree of the respondents ’appreciation of the 

challenges facing the new Palestinian media in strengthening the 

components of the home front was medium with a relative weight 

(64.9%), There are no statistically significant differences at the level of 

(α≤0.05) between the average scores of the sample evaluation for these 

challenges due to the variable (Hours Used, Favorite Apps), while there 

were differences attributed to the gender variable in favor of male 

students. 

Key words: challenges, new media, home front, Palestinian media  

 مقدمة:

، العصر من الكماليات، بل أصبح ضرورة في هذاللمعرفة لم يعد االرتباط باإلنترنت كوسيط "

ليمية التعووأصبحت استخداماته في كل المجاالت والعلوم بتخصصاتها المتعددة التجارية منها، 

من  إلنترنتاستخدام اما أفرز (. ورغم 2 ، ص2010)الخمشي،  "والــطــبـــيـة والـثــقـافـيـة

تلبية لجانب كطبيعة تشخيصه لإلنترنت وسلبيات، والتي يعود سببها للمستخدم وكيفية االستخدام، 

ي مل، والتوأش رغباته، دون مراعاته للنتائج واآلثار التي تنجم عنها، إال أن فوائده كانت أكبر

لها  دمينة، حيث جذبت هذه التطبيقات المستخظهرت من خالل تطبيقات اإلعالم الجديد المختلف

 بطريقة غير اعتيادية.

 فة شأنا  لصحاوباتساع دائرة العمومية التي وسائل اإلعالم الجديد أصبحت السياسة، والكتابة وا

لذي الحد عاما  يمارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتصرا  على فئات دون غيرها، إلى ا

ن هذه منية باحثين لبرهنة فهم الحياة السياسية وتفسير ظواهرها األمنجحت فيه محاولة بعض ال

ه سائلالوسائل، كوظيفة تمثل عصب الحياة المجتمعية، وتأسيس فكرة مفادها أن اإلعالم بو

قنوات  فهي -الو افترضنا حسن النواي –المختلفة يمثل أحد وظائف النظام السياسي للحكم الرشيد 

ت وتوجيها يماتر وتطلعاتها ومواقفها واتجاهاتها، وتنقل للمواطنين تعلالحكام لنقل نبض الجماهي

 (35، ص2006الحكام بدقة دون تشويه أو تحريف.)الهاشمي، 

االحتالل اإلسرائيلي  والتي تتحدد مالمحها بممارساتونظرا  لخصوصية المجتمع الفلسطيني، 

اول بكل الوسائل النيل من مقدراته، الذي يشكل تهديدا  على وجوده السياسي والتاريخي، والذي يح

واإلخالل بنسيجه االجتماعي والفكري، كان الوعي األمني ضرورة حتمية، خاصة في ظل ما 

( التي أظهرت أن أكثر 2021أشارت إليه نتائج بعض الدراسات، مثل دراسة عساف والغماري )

ب االسقاط والفساد ممارسات االحتالل تتمثل في زعزعة الجبهة الداخلية باستخدام أسالي

األخالقي، واالبتزاز، واالغتياالت المعنوية واستغالل حاجات الناس للمال والعمل والعالج، عبر 
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( التي أظهرت أن شبكات التواصل 2016مواقع التواصل االجتماعي، ودارسة أبو ليلة )

(، %84.6سبة )االجتماعي جاءت في مقدمة المصادر التي يعتمد عليها في تنمية الوعي األمني بن

( التي أظهرت دورا كبيرا لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز 2015ودراسة عبد الرحمن )

( التي أظهرت 2018األمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة، ودراسة الشمري )

 رية.تأثير اإلعالم الجديد على األمن األسري، والتي تؤدي إلى خصخصة متنامية في الحياة األس

وعلى هذا األساس أطلقت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة مشروع "التحصين المجتمعي" 

وهو مشروع منبثق عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، تفرعت عنه الحملة األمنية الكبيرة 

توعوية  ، من خالل أبعادالكترونيا وميدانيا التي تتابع وترصد جهود الحفاظ على الجبهة الداخلية

وتثقيفية تنويرية بشأن األساليب االلتفافية والملتوية التي تدخل لبيوت الناس على هيئات مختلفة 

) وكالة الرأي  ، والنيل من النسيج األسري والمجتمعيبهدف اإليقاع بهم في فخ العمالة والتخابر

 (https://alray.ps/ar/post/200953الفلسطينية، 

م الواسع لألمن، ، استجابة للمفهو2019ويأتي هذا المشروع الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ العام 

جهزة ن األوهو ما يجسد اإلعالم األمني المتخصص الهادف إلى زيادة تأثير وفاعلية ما يصدر ع

ثري نة تتوعية أمنية متواز األمنية عبر وسائل اإلعالم لتوعية أكبر قدر ممكن من الجمهور

ير ة إلى تغساعيالروح المعنوية وتكفل لإلنسان سالمته، كما أنه يندرج تحت الحمالت اإلعالمية ال

ر لنش سلوكيات الجمهور المتلقي من خالل استخدام مختلف أنواع ونماذج ومستويات االتصال

 المعلومات المتعلقة بمشكلة ما.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

روع ي مشأا  ألن موضوع األمن واالستقرار الداخلي يهم كل أفراد ومؤسسات المجتمع، فإن نظر

زمة الال يهدف إلى تحصين المجتمع وتعزيز وعيه األمني من خالل توفير المعلومات والبيانات

جه حول قضية خطيرة، يجب أن يحظى باهتمام كافة قطاعات المجتمع، لكن ثمة تحديات توا

سؤال ن الي )الرسمي، غير الرسمي(، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عاإلعالم األمن

 الرئيس التالي:

)مشروع  خليةما التحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الدا

 التحصين المجتمعي نموذجا(؟

 ويتفرع من هذا السؤال، التساؤالت الفرعية التالية:

لسطيني م الفتقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية للتحديات التي تواجه اإلعالما درجة  -1

 الداخلية؟الجديد في تعزيز مقومات الجبهة 

ر ( بين متوسطات درجات تقديα≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2

التطبيقات  االستخدام،أفراد العينة لهذه التحديات تعزى إلى المتغيرات: )الجنس، عدد ساعات 

 المفضلة(؟

 أهداف الدراسة:

الم اإلع التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية للتحديات التي تواجه-

 الداخلية؟الفلسطيني الجديد في تعزيز مقومات الجبهة 

https://alray.ps/ar/post/200953
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ت ( بين متوسطاα≤0.05الكشف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 ستخدام،ت االدرجات تقدير أفراد العينة لهذه التحديات تعزى إلى المتغيرات: )الجنس، عدد ساعا

 التطبيقات المفضلة(؟

 أهمية الدراسة:

لى علجديد اأثر اإلعالم أهمية تحديد (: تتحد أهمية الموضوع في األهمية الموضوعية )النظرية

ة سهلة قنا فاد منها ويحذر منها، باعتبارهاحياة الناس، وكيف لها أن تكون سالح ذو حدين يست

واجه تلتي التحديات اكما تبرز أهمية الدراسة من اختالف  ،للتواصل ونقل المعلومات وتبادلها

مات، ء المعلوستقا، واعتمادهم عليه في افي تعزيز وعيهم األمني لقراء والمتابعين لإلعالم الجديدا

ضابطة ين الوالنشر المباشر، وتغيرت األنظمة والقوانفي الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف البث 

ح لصناعة الصحافة واإلعالم والنشر، وأصبحت توجه إلى اإلصالح السياسي من خالل إصال

د في لجدياأجهزة اإلعالم المختلفة.كما تنبثق أهمية الموضوع من حساسية دور وسائل االعالم 

ها في دورد يعى الوعي األمني والسياسي، حيث الحروب الباردة، ومدى استخدامها في التأثير عل

 الية.ري الحهياــلجمر اأثيــلتاائل ــســن ويلة مــســم وهأاألمنية األزمات اجهة موعية وتوال

 : قد يستفيد من هذه الدراسة كال  من:األهمية العملية

لحد من دة لديتوجيه الباحثين والدارسين إلى القيام بدراسات مستقبلية، لطرح أفكار ورؤى  ج -

 .في تعزيز الجبهة الداخلية والوعي األمنياإلعالم الجديد  التحديات التي تواجه

لخفية مات ارفد المكتبة الفلسطينية والعربية بدراسة ذات بعد أمني في ظل تطور أساليب الهج-

 من االحتالل على كافة األصعدة.

ي فع جديد كونها تتناول موضو -ثين في حدود علم الباح -تعد هذه الدراسة األولى من نوعها -

 تعزيز الوعي األمني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من خالل اإلعالم الجديد.

يما فرقمي توجيه الجامعات، من خالل إعادة النظر في األنشطة الطالبية، وتعزيز المحتوى ال-

 .وتعزيز الجبهة الداخلية يخص تعزيز الوعي األمني

 حدود الدراسة:

إلعالم اجه التحديات التي تولالموضوع: التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات  حد -1

ي خلية ففي تعزيز مقومات الجبهة الدامن خالل مشروع التحصين المجتمعي الفلسطيني الجديد 

ني األم الوعي، فوضى الحريات واالهتمامات، أخالقيات الصحافة الرقميةالمجاالت التالية: )

 (.ء الشخصيةواألهوا

 الحد البشري: عينة من طلبة المستوى الرابع في الجامعات الفلسطينية. -2

 الحد المكاني: محافظات فلسطين الجنوبية. -3

 (.سالمية، اإلاإلسراءالحد المؤسسي: الجامعات الفلسطينية )األزهر،  -4 

 ولسي األلفصل الدراابداية الحد الزماني: تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في  -5 

(2020/2021) 

 مصطلحات الدراسة:
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 –يفي كمي أو ك –( بأنها: " كل تغير أو تحول 77،ص1998يعرفها )المصيلحي، التحديات:  -1

تها واجهيفترض متطلبا  او متطلبات محددة تفوق إمكانات المجتمع اآلنية، بحيث يجب عليه م

 واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيقها"

اآلنية  تمعيةالباحثان إجرائيا  بأنها: " مجموعة التغيرات السياسية والثقافية والمجويعرفها 

 تي تتحددة، والاالعالم الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الداخليالتي تنال من جهود والمستقبلية 

 مظاهرها في تقديرات أفراد العينة على أداة الدراسة الحالية"

سست لتمكين أ( بأنه: " المواقع اإللكترونية التي 4، ص2018ري )يعرفه الشم اإلعالم الجديد:-2

هي فهم، األشخاص من التعبير عن أنفسهم، ومشاركة أفكارهم، وتجاربهم، وثقافتهم مع من حول

لتي عي اتربط بين األشخاص ذوي االهتمام المشترك، ومن أهم صوره: مواقع التّواصل االجتما

ت القادميها من مشاركة األفكار، واالهتمامات، وعمل عتعد مجتمعات افتراضيّة تمكن مستخ

ة ( بأنه: " مجموعة الوسائط والمقاالت الصحفي145،ص2011جديدة".ويعرفه )المقدادي، 

حمولة الم والمدونات التي يتم إرسالها رقمي ا، من موقع ويب أو بريد إلكتروني إلى الهواتف

سائط االتصال المتعلقة باإلنترنت هي ووتطبيقات البث، ويمكن اعتبار أي شكل من أشكال 

 اإلعالم الجديد"

تقليدي عالم الن اإلويعرفه الباحثان إجرائيا  بأنه: " التطور الطبيعي لوسائل اإلعالم التي تدمج بي

يصعب  التيواإلعالم الرقمي، والمتمثلة في أدوات الشبكة المعلوماتية المفتوحة دون قيود، و

ة من تفادالنشر، والنقل والتواصل مع اآلخرين، ويهدف إلى االس التحكم بها، وتتميز بسهولة

 "المحتوى الرقمي )الصور والفيديو والمواد األخرى(

"  ( بأنه:2020تعرفه وزارة الداخلية واألمن الوطني ): مشروع التحصين المجتمعي -1

 اإلجراءات واألنشطة لرفع مستوى الوعي األمني لدى مشروع يهدف من خالل مجموعة من

ن م هموتحذيرمن الوقوع في براثن االحتالل وربطهم بأجهزته األمنية  تهمحمايو المواطنين

ات إشاعومن إسقاط وابتزاز ونصب واحتيال وأخبار كاذبة  ون لهالمخاطر التي يمكن أن يتعرض

 ني"أو تنال من االنتماء الوط تستهدف قيم المجتمع الفلســطيني وضرب جبهته الداخلية

ئ مجموعة المبادبأنها: "  (126، ص1986يعرفها هالل ) هة الداخلية:مقومات الجب -2

ا يضمن ، بمواألسس التي يعتمد عليها في تحصين كيان المجتمع داخليا  ضد األخطار التي تهدده

العام  لرضاتأمين المصلحة وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق األهداف والغايات التي تعبر عن ا

 في المجتمع". 

ً  انالباحث ويعرفها  عالميبأنها:" مجموعة األسس الوقائية ذات البعد االجتماعي واإلإجرائيا

، لوطنيا الوعي تعزيز) في عدة مجاالت، منها:والمتمثلة تحقق صالح المجتمع التي التوعوي 

والتي ( يةالوطن الشخصية بناء، واالنتماء المقاومة روح تعزيز، االحتالل مع التخابر مكافحة

 والتهديدات. والحد من المخاطر ،الصف الداخلي مايةح غايتها

 الخلفية النظرية للدراسة:

اإلعالم الجديد شكل من أشكال اإلعالم يصف مجموعة  "( أن2009يرى فاولدس و مانقولد )

متنوعة من المعلومات الجديدة على اإلنترنت، وتعميم استخدامها من قبل المستهلكين بنية تثقيف 
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المنتجات، والعالمات التجارية، والخدمات، والشخصيات، والقضايا بعضهم البعض حول 

 Newويشير مفهوم اإلعالم الجديد أو )، (p. 357Faulds,&Mangold ,2009وغيرها")

Media باللغة اإلنجليزية عموما  إلى الجمع بين تكنولوجيات االتصال، والبث الجديد والتقليدية )

(، On line Mediaنجد مفهومي اإلعالم الشبكي الحي ) مع الكمبيوتر وشبكاته، وقريبا  منه

 (.35، ص2010( )دليو، Cyber Mediaواإلعالم السيبراني أو الرقمي )

ت البث تقنياوالجديد قد تولد من الدمج بين تكنولوجيات االتصال  إن اإلعالموعليه يمكن القول 

ط شبه وسائيه ال وأخذ هذا االسم ألنالجديدة والتقليدية، مع الكمبيوتر وشبكاته، فتعددت أسماؤه، 

رسال إفي  االتصال التقليدية، ال في الوسيلة وال في التطبيقات، فقد نشأ داخله حالة تزامن

لحي، كي االنصوص والصور المتحركة والثابتة واألصوات، فهو اإلعالم الرقمي، واإلعالم الشب

 وإعالم المعلومات، واإلعالم البديل.

 ( اإلعالم الجديد إلى أربعة أقسام، تتمثل في:30: 2014وقد قسم عيساني )

ات وميزات ( وتطبيقاتها: وهو جديد كليا  بصفOnlineاإلعالم القائم على شبكة اإلنترنت ) -1

 غير مسبوقة، وهو ينمو بسرعة، وتتوالد عنه مجموعة من تطبيقات ال حصر لها.

يضا  أ، وهو قراءة الكتب والصحفاإلعالم القائم على األجهزة المحمولة: بما في ذلك أجهزة  -2

زة نها أجهة، ومينمو بسرعة وتنشأ منه أنواع جديدة من التطبيقات على األدوات المحمولة المختلف

 الهاتف والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرها.

زات ليها ميإضيفت اإلعالم القائم على منصة الوسائل التقليدية: مثل الراديو والتلفزيون التي أ -3

 مثل: التفاعلية الرقمية، واالستجابة للطلب.جديدة 

وع بوسائل إما (: ويتم تداول هذا الن(Off Lineاإلعالم الجديد القائم على منصة الكُمبيوتر  -4

 لعروضاشبكيا  أو بوسائل الحفظ المختلفة، مثل األسطوانات الضوئية، وما يشبهها ويشمل 

 هاالبصرية، وألعاب الفيديو والكتب اإللكترونية وغير

من  بالعديد عنه رغم أن اإلعالم الجديد يتشابه مع اإلعالم القديم في بعض جوانبه، إال أنه يتميز

علية، (، والتفاDigital( إلى الرقمي)Analogالسمات، أهمها: التحول من النظام التماثلي)

وسيط  نات موالشيوع واالنتشار،وتفتيت االتصال، القابلية للتحول أي القدرة على نقل المعلوم

ون مضم إلى آخر، والتخزين والحفظ، األمر الذي جعله يواجه العديد من التحديات في إيصال

 (.147،ص2011الرسالة)المحارب، 

ولما كان تعزيز الجبهة الداخلية من أهم القضايا التي تستلزم المشاركة المجتمعية، خاصة بعد 

ق العمل المجتمعي باعتباره تطور مفهوم األمن وخروجه من نطاق العمل الشرطي إلى نطا

مسؤولية عامة، والذي أثبتت العديد من الدراسات أهمية دوره في الحفاظ على النسيج المجتمعي، 

(، فقد اتجهت الدول إلى توظيف اإلعالم األمني بكافة وسائله 2019مثل عساف واألغا )

ما أكدته دراسة قيراط )المكتوبة، المسموعة، االلكترونية( في سبيل توسيع دائرة الوعي، وهو 

، 2019(. وعليه جاء مشروع التحصين المجتمعي الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ العام 2017)

استجابة للمفهوم الواسع لألمن، وهو ما يجسد اإلعالم األمني المتخصص الهادف إلى زيادة تأثير 

ر قدر ممكن من الجمهور وفاعلية ما يصدر عن األجهزة األمنية عبر وسائل اإلعالم لتوعية أكب
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توعية أمنية متوازنة تثري الروح المعنوية وتكفل لإلنسان سالمته، كما أنه يندرج تحت الحمالت 

حماية المجتمع من االستهداف اإلعالمية الساعية إلى تغير سلوكيات الجمهور المتلقي من خالل 

همية النسيج االجتماعي أد على التأكي، وتعزيز االجراءات الوقائية الميدانية الفاعلةاألمني، و

كسر بأمن األشخاص والمؤسسات، وجراءات حل بعض القضايا المتعلقة إوالحفاظ على سرية 

، ص 2021)وزارة الداخلية واألمن الوطني، منية.جهزة األالحاجز النفسي بين المواطنين واأل

2.) 

تع يتم الداخلي، كونه وألن المجتمع الفلسطيني من أحوج المجتمعات إلى تعزيز مقومات صفة

عرض بخصوصية ثقافية عايشها وحافظ عليها رغم ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، ولكونه ت

بها  تمتعيلشتى محاوالت االستهداف الستالب كل ما يمت بصلة إلى مصادر القوة والصمود التي 

ز عزيي، وتالمجتمع، وتزيد من قوته في الدفاع عن حقوقه من خالل: الوعي الوطني والسياس

واجه ات تالشخصية القيادية واالنتماء، والهوية الوطنية والمواطنة الصالحة. لكن ثمة تحدي

، )أبو (19، ص 2017اإلعالم األمني الجديد في تحقيق رسالته، من أهمها ما ذكره )قيراط، 

 ( في:7، ص 2021(، )عساف، والغماري، 88، ص2018غالي، 

وسائل بتأثر لمدني ووسائل اإلعالم الجديد، حيث إن المجتمع يالعالقة الجدلية بين المجتمع ا-

مام واسعا أ مجالاإلعالم ويؤثر فيها والعكس، فكلما كان المجتمع المدني قويا وفاعال كلما فتح ال

 وسائل اإلعالم الجديد دون أن تؤثر على سالمة القرارات الرشيدة 

 لعامةن االعالم األمني والعالقات ا، وهو ما عرف بالخلط بيفوضى الحريات واالهتمامات-

لخلط دي إلى اي يؤواإلنسانية العامة، حيث إن االفتقار إلى وجود مفهوم دقيق لرسالة اإلعالم األمن

 .بين النظرية والممارسة، وتتداخل االهتمامات الشخصية الحريات مع المصالح العامة

 مارسية مع المهنية لدى بعض مأخالقيات العمل الصحفي، فقد يؤدي تداخل الدوافع الشخصي-

اقة لمصدالصحافة االلكترونية إلى الحد من فعالية اإلعالم األمني الجديد من خالل: قلة ا

 اخلية.الد والموثوقية، وبث الشائعات )بقصد او دون قصد( األمر الذي يؤثر على سالمة الجبهة

يز ة تتمن القضايا األمنيعالقة األجهزة األمنية بوسائل االعالم الجديد، فمن المعروف أ-

 مصادرها بأن بالخصوصية، خاصة ما يتعلق بالجبهة الداخلية، كما تتميز المعلومات المتعلقة بها

بين  القةاألجهزة األمنية األمر الذي يحد من تأثيرها في الواقع االفتراضي، خاصة وان الع

 ادل.األجهزة األمنية والمجتمع يشوبها الحساسية والتوتر والشك المتب

عدم وضوح المرجعية األصلية في نقل المعلومات رغم وضوح المصدر، خاصة في إطار -

 تراجع اإلطار المؤسسي لإلعالم الجديد.

هم ضعف السياسة اإلعالمية حول مضمون وأهداف وغايات الرسالة بسبب تراجع مستوى الف-

مج البراوالكامل للخطط العميق للواقع، وتداخل المصالح الشخصية، والغياب النسبي وأحيانا 

 التنفيذية التي تضمن امتالك مقومات نظريات متكاملة لإلعالم األمني.

 الدراسات السابقة:

األمني أو الجبهة الداخلية  وتعزيز الوعياإلعالم الجديد كل من تناولت تعددت الدراسات التي 

لدراسة الحالية، وذلك كمتغيرات مستقلة، ولكن تحرى الباحثان أكثر الدراسات عالقة بموضوع ا
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ألغراض االستفادة منها في إطار بناء األداة، وتفسير النتائج، ومن هذه الدراسات على سبيل 

 المثال ال الحصر:

ألمنيين ( هدفت التعرف إلى درجة تقدير عينة من اإلعالميين وا2021) دراسة عساف والغماري

 لقيمي فيوك اللجنة الوطنية لتعزيز السللدور مشروع التحصين المجتمعي الفلسطيني الذي تنفذه ا

، سنوات لعملتعزيز الجبهة الداخلية وسبل تفعيله، وعالقتها ببعض المتغيرات: )الجنس، طبيعة ا

ا نة قوامهى عيالخدمة(، ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة عل

جتمعي ن المير أفراد العينة لدور مشروع التحصيوقد أظهرت النتائج أن درجة تقد ،( مفردة118)

يث ح%(، 81.00)الفلسطيني في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية كانت كبيرة عند وزن نسبي 

( وطنيةال بناء الشخصية( في المرتبة األولى، ومجال )مكافحة التخابر مع االحتاللجاء مجال )

ين ( بα≤0.05ة إحصائية عند مستوى )ذات داللفروق في المرتبة األخيرة، وأنه ال توجد 

ت متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور مشروع التحصين المجتمعي في تعزيز مقوما

بيعة ير طالجبهة الداخلية تعزى لعامل سنوات الخدمة، والجنس، في حين وجدت فروق تبعا لمتغ

 العمل، وذلك لصالح )األمنيين(. 

ية لى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطين( هدفت التعرف إ2020دراسة كراز )

 منيبمحافظات فلسطين الجنوبية لمستوى اإلفادة من اإلعالم الجديد في تنمية الوعي األ

نت عينة تكو لديهم،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، حيث

ن درجة أنتائج من الجامعات الفلسطينية، وأظهرت ال( طالبا  وطالبة  من المستوى الرابع 353من )

 ظر أفرادهة نالتقدير الكلية لمستوى اإلفادة من اإلعالم الجديد في تنمية الوعي األمني من وج

ئية عند (، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا%65.49العينة، كانت متوسطة عند وزن نسبي )

ديد الم الجر أفراد العينة لمستوى اإلفادة من اإلع( بين متوسطات درجات تقديα≤ 0.05مستوى )

يع ى جمفي تنمية الوعي األمني لدى طلبة الجامعات في محافظات فلسطين الجنوبية، تعزى إل

في حين  ( ساعات يوميا  6-3أن أكثر ساعات االستخدام للوسائل كان من )، ومتغيرات الدراسة

ة بنسبة لعينر( هي األكثر تفضيالُ لدى أفراد اكانت مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك، تويت

(86.4.)% 

وآليات  هدفت التعرف إلى تأثير اإلعالم الجديد في الترويج للشائعات،( 2019عثمان) دراسة

شر التصدي لها كتحدي، من خالل تحديد مدى فاعلية األدوات واألساليب المستخدمة في ن

 أكاديميا( 240)شملت العينة وصفي التحليلي، حيث اإلشاعة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج ال

لدراسة الصت في مجال اإلعالم واإلعالميين الممارسين لمهنة اإلعالم والمستخدمين لإلعالم. وخ

 شاعات،( من مجتمع الدراسة يرون أن لوسائل اإلعالم الجديد دور في ترويج اإل%80إلى أن )

لجديد م اب الحد من التحديات التي تواجه االعال( منهم موافقون بشدة على أنه من الصع%65و)

لجديد ساعد ( منهم موافقون بشدة على أن اإلعالم ا%70ليكون بيئة خصبة للحد من الشائعات، و)

 لك.ذ( منهم غير موافقون على %28في نشر اإلشاعة حول العالم خالل ساعات، في حين أن )

لتواصل االجتماعي في تعزيز الوعي هدفت الكشف عن دور وسائل ا (2018العنزي )دراسة 

األمني لدى الجمهور السعودي، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 
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( شخصا من الجمهور السعودية )أكاديميين، موظفين، وظائف عسكرية، 395شملت العينة )و

( %83.4نسبة )طالب( في مدينة الرياض، وخلصت الدراسة إلى أن عينة الدراسة موافقين ب

منهم أجمعوا ( %87.2) وأن)إسهام وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني(،  على

متطلبات وسائل التواصل االجتماعي الالزمة لتعزيز مفهوم الوعي األمني: )تعزيز االنتماء على 

تي تحد من أن المعوقات ال، والوطني، توعية مستخدمي الشبكات بخطورة الشائعات بصفة عامة(

دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني: )ضعف الرقابة األسرية على استخدام 

شبكات التواصل االجتماعي، تزايد نسب الشائعات عبر شبكات التواصل االجتماعي، ضعف 

(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية %80.6الوعي األمني لدى بعض الفئات( بنسبة تقدير )

تقدير أفراد العينة للمعوقات التي تحد من دور وسائل التواصل االجتماعي باختالف: )الجنس،  في

المؤهل العلمي، الوظيفة، موقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما ، الغرض من استخدام 

 شبكات التواصل االجتماعي(.

الوعي  ماعي في تعزيز( هدفت التعرف إلى دور مواقع التواصل االجت2018) أبو الحسندراسة 

ن خالل ها ماألمني، والتعرف إلى أهم التحديات المتصلة بالوعي األمني، والتي يمكن التعرض ل

 باحثم التصفح مواقع التواصل االجتماعي، واعتمدت الدراسة على منهج المسحي اإلعالمي، وقا

كتوبر أ 6وجامعة  ( طالبا وطالبة من جامعتي: عين شمس الحكومية،400استبانة على ) بتطبيق

مني األ الخاصة. وخلصت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائية بين الوعي

لعديد اجود ولدى المراهقين ودور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني لديهم رغم 

وسطات مت ئية بينمن المعوقات التي تحد من دور هذه المواقع، وال توجد فروق ذات داللة إحصا

وجدت  حين لدور هذه المواقع والتحديات تبعا  الختالف الجنس، في ةدرجات تقدير أفراد العين

 فروق تعزى لمتغير الجامعة، وذلك لصالح طالب جامعة عين شمس.

 هدفت فحص تأثير وسائل اإلعالم على Alipour & Others(2017)ليبور وآخرون دراسة أ

خالل  ك منلوجيات األمنية بين الشباب، والتحديات التي تواجهه، وذلتشكيل الثقافة، واأليدو

ث، استعراض األدبيات البحثية، وتمثلت عينة الدراسة في مجموعة من األدبيات، والبحو

تخدام: ( دوريات علمية إلكترونية محكمة، تم تجميعها باس5(، من )32والمقاالت، وعددها )

قة الوصفية والكمية. وخلصت الدراسة إلى وجود عالاستمارة تحليل المحتوى، التحليالت 

مية م في تنإلعالارتباطية موجبة؛ وفقا  لنتائج غالبية الدراسات واألدبيات المفحوصة بين وسائل ا

ات التي تحديالثقافة األمنية واأليدولوجيات لدى الشباب تحديدا ، وأن هناك شبه اجماع على ال

ة، : )ضعف مستوى الخصوصية، واتساع دائرة المشاركتواجه وسائل االعالم، والتي أهمها

 وتداخل آراء المغردين وتناقضها(

( هدفت التعرف إلى مدى اعتماد شباب محافظات قطاع غزة على المواقع 2016) أبو ليلةدراسة 

لتحقيق ذلك واإللكترونية في تنمية وعيهم األمني، وأهم التحديات التي تواجههم في ذلك، 

( 400ة المنهج الوصفي المسحي، حيث قام الباحث بتطبيق استبانة على )استخدمت الدراس

مبحوثا، وخلصت النتائج إلى أن موقع المجد األمني احتل المركز األول في المواقع اإللكترونية 

%(، وجاء  43.2المتخصصة، التي اعتمد أفراد العينة عليها في تنمية الوعي األمني بنسبة )
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(، وحصل موقع دنيا الوطن على مرتبة %36.5ي المرتبة الثانية بنسبة )موقع وزارة الداخلية ف

متقدمة للمواقع اإللكترونية التي يعتمد عليها أفراد العينة في تنمية وعيهم األمني بنسبة 

(، وكشفت الدراسة أن قضية التخابر مع %43.6%(، تاله موقع وكالة معا  بنسبة )50.5)

(، كما %45.2التوعية األمنية التي يتابعها المبحوثون بنسبة )االحتالل جاءت في مقدمة قضايا 

( يتابعون مسألة مخاطر وسائل التواصل االجتماعي. وأن أهم التحديات التي تواجه %42.8أن )

الخلط بين مفهوم الحق والواجب في استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وعدم أفراد العينة 

 احترام الملكية الفكرية.

تأثير هدفت تحديد العالقة بين تعرض الشباب لوسائل اإلعالم وال Imre(2016) مريإدراسة 

ي رك فعلى ثقافتهم األمنية، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والنوعي، وشا

دوات جمع أ( طالبا  وطالبة  من جامعة زغرب الكرواتية، وتمثلت 487الدراسة عينة مكونة من )

سة إلى لدرااستبانات، والمقابالت شبه البنائية مع مجموعات التركيز، وخلصت البيانات في: اال

أن هناك وية، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تعرض الشباب لوسائل اإلعالم ونمو ثقافتهم األمن

قيم، أسها: اللى رعتنوعا  من مجاالت الثقافة األمنية النامية نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم، وجاء 

ل ية من خالألمنلمعتقدات، ثم السلوكيات. وأن اهم المعوقات التي تواجه الشباب في ثقافتهم اثم ا

جود دم ووسائل اإلعالم: )ضعف القدرة على التمييز بين الحرية الشخصية، وحرية اآلخرين، ع

 برامج متخصصة للوعي األمني عبر وسائل اإلعالم(

نترنت ز مستوى الوعي األمني في مواقع اإلهدفت تقييم وتعزي Aloufi (2015ألوفي )دراسة 

مي هذه ( عاما ، وتنت12-3بين مجموعة من األطفال السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين )

ينة ونت عالدراسات إلى الدراسة المسحية، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتك

( من أولياء 50( طفال ، و)50بقت على )الدراسة من فئتين هما: األطفال، وأولياء األمور حيث ط

ال يزال  األمور. وخلصت الدراسة إلى أن هناك بعض الوعي بين األطفال السعوديين، ومع ذلك،

ة عن هناك حاجة لطرق ملموسة أكثر لضمان تعزيز الوعي األمني، كما أن هناك معرفة ضعيف

ن عدم عضال  فمجهولين أو الغرباء الممارسات األمنية السليمة لإلنترنت في مجال التفاعل مع ال

ي فهم بعض رموز األمان الخاصة باإلنترنت، كما عرضت الدراسة تصور مقترح لرفع الوع

 لتي تنص(، وااألمني لدى األطفال، من خالل التركيز على نظرية بياجيه )النمو المعرفي لألطفال

تؤكد وتلفة، الحسي والتعلم مخعلى أن األطفال في مختلف الفئات العمرية لديهم قدرات اإلدراك 

مني في ي األعلى أهمية استهداف األطفال السعودية مع دورات تدريبية تفاعلية لرفع مستوى الوع

 اإلنترنت.

هدفت للتعرف إلى درجات تقدير دور شبكات التواصل االجتماعي  (2015الرحمن ) دراسة عبد

بغزة، من وجهة نظرهم، ولتحقيق ذلك في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

( طالبا  وطالبة  600استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

واعتمد االستبانة كأداة لجمع البيانات. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن دور شبكات 

(، حيث 67.55%بوزن نسبي )التواصل االجتماعي في تعزيز األمن الفكري جاءت متوسطة 

والمشاركة السياسية " على المرتبة األولى بوزن نسبي  -احتل مجال "تعزيز االنتماء الوطني 
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%(، وحصل مجال "تعزيز الوعي األمني والفكري" على المرتبة الثانية بوزن نسبي  69.52)

%(،  67.08بي )%(، ومجال " تعزيز الوازع الديني" على المرتبة الثالثة بوزن نس 67.41)

والمشاركة المجتمعية " على المرتبة الرابعة بوزن نسبي  –ومجال "تعزيز المضامين التربوية 

%(، توجد فروق ذات داللة تعزى إلى التخصص لصالح التخصصات اإلنسانية وال  66.42)

ى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور الشبكات تعز

 إلى متغير الجنس، والجامعة، والكلية، والمجال، والساعات.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 ات منها،لعشرتعددت الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، وقد اطلع الباحثان على ا

يز و تعزأوالوعي األمني لكن تعمدا اإلشارة فقط إلى الدراسات ذات الصلة باإلعالم الجديد 

في حدود  –ية توجد دراسة متماثلة مع الدراسة الحال ، والمالحظ أنه المقومات الجبهة الداخلية

راسة ا د، ما عدلكنها اتفقت من حيث الهدف العام مع معظم الدراسات السابقة -علم الباحثين

تيار ، ومن حيث اخ( التي هدفت إلى تقييم مشروع التحصين المجتمعي2021عساف والغماري )

دراسة إمري (، و2015عبد الرحمن ) (،2020كراز ) مع دراسةفقد اتفقت الدراسة الحالية لعينة ا

 ،Aloufi (2015(، في حين اختلفت مع دراسة ألوفي )2018(، ودراسة أبو الحسن )2016)

تفقت ومن حيث المنهج فقد ا (،2019(، وعثمان )2018(، والعنزي )2016أبو ليلة )ودراسة 

بانة الستام الدراسات السابقة في اتباع المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام الدراسة مع معظ

على  التي اعتمدت (2017)وصحف االستقصاء كأداة، لكنها اختلفت مع دراسة أليبور وآخرون 

 التي اعتمدت المقابالت.  Imre(2016)تحليل محتوى البحوث، ودراسة إمري 

في يد، م الجداإلعالبالتحديات التي تواجه أنها ارتبطت ولعل ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها 

ارة ه وزتعزيز مقومات الجبهة الداخلية وكمثال ذلك مشروع )التحصين المجتمعي( الذي تعتمد

 الداخلية كحملة إعالمية مستمرة.

 الميدانية: إجراءات الدراسة

بحث عن ليلي، الذي يفي هذه الدراسة المنهج الوصفي التح انالباحث استخدم منهج الدراسة:

ددة ت محالحاضر، ويهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيدا  لإلجابة على تساؤال

 ان إجراءي زمفبدقة تتعلق بالظواهر الحالية، واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها 

 ( 25: 2005حطب، وصادق،  )أبوالبحث، وذلك باستخدام أدوات مناسبة

معات تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى الرابع في جا ع الدراسة وعينتها:مجتم

ة بحسب ( طالبا  وطالب7054(، والبالغ عددهم )اإلسراءمحافظات غزة )األزهر، اإلسالمية، 

 محل الدراسة. إحصاءات عمادة القبول والتسجيل في الجامعات

عرضية بهدف الجنسين تم اختيارهم بالطريقة ال ( طالبا  من40تكونت من )العينة االستطالعية: 

 تقنين أداة الدراسة وحساب الصدق والثبات. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة،  العينة الفعلية:

معات وقد تم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية نظرا  للظروف االستثنائية التي تمر بها المجت
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 ,Bartlett من الحجر المنزلي، ونظرا  لطبيعة الدراسة، تم تقدير حجم العينة المبدأي من القانون:

et al., 2001, p. 34) ) 
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سات لدراوحيث إن احتمال موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة غير معروف في أي من ا

. وباعتبار أن 0.5تساوي  qوبالتالي تكون قيمة  0.5تساوي  pالسابقة، فإننا نفترض أن قيمة 

ناطق يحسب فإن التقدير المبدئي لحجم العينة من كل الم 0.05مقدار الخطأ في التقدير يساوي 
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 م الباحثان( طالبا  وطالبة، وقد قا385ق هو )وعليه كان حجم العينة الفعلية المطلوب للتطبي

عد أسبوعين ( لجمع البيانات، وبMicrosoft formsبتصميم استبانة الكترونية باستخدام تقنية )

عينة  ( يوضح توزيع1( استجابة عرضية. والجدول )381من التطبيق تم استرداد ما مجموعه )

 الدراسة حسب المتغيرات التصنيفية 

 ع أفراد العينة حسب المتغيرات( توزي1جدول )

 بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة أداة الدراسة:

، واستطالع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الحالية

الرسمي قام الباحثان بتحديد مجاالت االستبانة وصياغة الفقرات ومن ثم إعداد االستبانة على 

حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج  Microsoft formsشكل نموذج الكتروني مغلق باستخدام 

 (2ي، حسب الجدول )وفق سلم ليكرت الخماس

 

 

 

 الكلي أنثى ذكر الجنس

 381 211 170 العدد

 100 %55.4 %44.6 النسبة المئوية

 عدد ساعات االستخدام
 ساعات 6أكثر من  ساعات 6 - 3من  ساعات 3أقل من 

 الكلي

 381 113 214 54 العدد

 100 %29.6 %56.2 %14.2 النسبة المئوية

 التطبيقات المفضلة
وابات الب

 االخبارية
 الواتس آب

مواقع التواصل 

 االجتماعي

المدو

 نات

القنوات 

الفضائية 

 الرقمية

 الكلي

 381 72 63 124 75 47 العدد

 100 18.9 16.5 32.6 19.7 12.3 النسبة المئوية
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 ( مقياس ليكرت الخماسي2جدول )

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

داللية(، وفي  أسئلة 3وقد تكونت االستبانة في قسمها األول من: )البيانات الرئيسة للمتغيرات، 

دني تتم اعتماد الوسط الحسابي للمقياس بحيث تشير الدرجة المنخفضة إلى تصحيح األداة 

فعة على لمرتالموافقة على ما جاء في الفقرة من وجهة نظر أفراد العينة، بينما تدل الدرجات ا

( (4=1-5 مدى تدريج ليكرت الخماسي هوارتفاع درجة الموافقة، وتحدد درجة التقدير من خالل 

 (:3(، كما في الجدول )%16بوزن نسبي )( 0.8وطول الفترة )

 ( درجات التقدير لفقرات مجاالت أداة الدراسة.3جدول )

 درجة االحتياج الوزن النسبي طول الخلية

 ضعيفة جدا   36إلى  20من  1-1.8

 ضعيفة 52إلى  36.0أكبر من  2.6-1.8أكبر من 

 متوسطة 68إلى  52.0أكبر من  3.4-2.6أكبر من 

 كبيرة 84إلى  68أكبر من  4.2-3.4أكبر من 

 كبيرة جدا   100إلى  84أكبر من  5-4.2أكبر من 

 صدق االستبانة: 

الم، ( من المتخصصين في اإلع7االستبانة في صورتها األولية على ) ت: عرضصدق المحكمين

 ىت، ومدمجاالواإلعالم التربوي، حيث قاموا بإبداء آرائهم وملحوظاتهم حول مناسبة الفقرات وال

ت، انتماء الفقرات إلى كل مجال، وكذلك وضوح صياغتها اللغوية، في ضوء تلك المالحظا

( 31ـ )واإلشارة إلى حذف فقرتين متكررتين ضمنا ، خرجت االستبانة في صورتها النهائية ب

 فقرة. 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي بتطبيقها على العينة صدق االتساق الداخلي: 

م لك توحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال والدرجة الكلية وكذ االستطالعية،

 ح ذلك: ( يوض4حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، والجدول )

 ( معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية4جدول )

 م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 اللةالد
 م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 أخالقيات الصحافة الرقميةالمجال األول: 

1 0.649 0.000* 2 0.643 0.000* 3 0.766 0.000* 

4 0.644 0.000* 5 0.780 0.000* 6 0.613 0.000* 

7 0.477 0.000* 8 0.520 0.000* 9 0.646 0.000* 

10 0.604 0.000*  

 ات واالهتماماتفوضى الحريالمجال ثاني: 

1 0.515 0.000* 2 0.772 0.000* 3 0.684 0.000* 

4 0.581 0.000* 5 0.700 0.000* 6 0.851 0.000* 

7 0.708 0.000* 8 0.597 0.000* 9 0.673 0.000* 

10 0.671 0.000*       

 الوعي األمني واألهواء الشخصيةالمجال الثالث: 
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1 0.713 0.000* 2 0.868 0.000* 3 0.788 0.000* 

4 0.900 0.000* 5 0.830 0.000* 6 0.559 0.001* 

7 0.658 0.000* 8 0.378 0.040* 9 0.742 0.000* 

10 0.866 0.000* 11 0.737 0.000* 12 0.726 0.000* 

 0.364( = 0.01( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.331( = 0.05داللة ) ( وعند مستوى38ر الجدولية عند درجة حرية )

طا  له يه ارتبا( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنمي إل4يتضح من الجدول )

التساق ا( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من 0.01داللة إحصائية عند مستوى )

 الداخلي.

مجاالت ن التباط بين درجة كل مجال مبحساب معامالت االر الباحثان : قامصدق االتساق البنائي

 ( يوضح ذلك:5والمجال اآلخر وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول )

 ة( يوضح معامل االرتباط بين كل من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبان5جدول )
 (sig)القيمة االحتمالية معامل االرتباط المجال عنوان المجال

 0.000 *0.778 قيات الصحافة الرقميةأخال 1

 0.000 0.790* فوضى الحريات واالهتمامات 2

 0.000 0.771* الوعي األمني واألهواء الشخصية 3

 : ثبات االستبانة

درجة  تسبت: تم حساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث احطريقة التجزئة النصفية

 وذلك االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجاتالنصف األول لكل مجال من مجاالت 

ون برا بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان

Spearman Brown= معامل االرتباط المعدل( ،
2r

1 r
ترمز إلى معامل االرتباط  r( حيث 

 ( يوضح ذلك: 6ودرجات األسئلة الزوجية. والجدول )بين درجات األسئلة الفردية 
 ( معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( لالستبانة6جدول )

 التجزئة النصفية محتوى المجال المجال

عدد 
 الفقرات

معامل االرتباط  معامل االرتباط
 المصحح

القيمة 
 (sig)االحتمالية

 *0.000 0.773 0.656 10 أخالقيات الصحافة الرقمية األول

 *0.000 0.795 0.690 10 فوضى الحريات واالهتمامات الثاني

 *0.000 0.714 0.641 11 الوعي األمني واألهواء الشخصية الثالث

 *0.000 0.817 0.727 31 الدرجة الكلية لالستبانة

بدرجة تمتع ت( وهذا يدل على أن االستبانة 0.817( أن معامل الثبات الكلي )6يتضح من الجدول )

 عالية من الثبات تطمئن الباحثين إلى الثبات وتطبيقها على عينة الدراسة. 
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فا لكل مل ألوذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة معاطريقة ألفا كرونباخ: 

 . ( يوضح ذلك7مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول )

 نباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة ( معامالت ألفا كرو7جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات محتوى المجال المجال

 0.779 10 أخالقيات الصحافة الرقمية األول

 0.790 10 فوضى الحريات واالهتمامات الثاني

 0.712 11 الوعي األمني واألهواء الشخصية الثالث

 0.763 31 الدرجة الكلية لالستبانة

تمتع بدرجة ت( وهذا يدل على أن االستبانة 0.914أن معامل الثبات الكلي ) (7)من الجدول يتضح 

 ن إلى تطبيقها.يعالية من الثبات تطمئن الباحث

 نتائج الدراسة وتفسيراتها:

 :مغلقةإجابة األسئلة ال

 ما الغرض من استخدامك لوسائل االعالم الرقمي؟ -1

 (:8ول )انت محددة في المجاالت التي يوضحها الجدتم جمع إجابات أفراد العينة وفرزها، فك

ى للغرض من استخدام وسائل االعالم أن نسبة تقدير أفراد العينة األعل( 8يتضح من الجدول )

% يليها لصالح )الترفيه(بوزن نسبي 29.9الجديد كانت لصالح )متابعة المستجدات( بوزن نسبي 

%، وقد يعزى 22.8%، وجاء غرض )التوعية والتثقيف( في الترتيب الثالث بوزن نسبي 27.3

حيث تواتر األحداث األمنية  السبب في ذلك إلى طبيعة الوضع االستثنائي للمجتمع الفلسطيني من

(، وكراز 2018والسياسية في فترات قصيرة، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة أبو غالي )

( التي جاء 2019(، ويختلف من حيث الترتيب مع دراسة عثمان )2016(، وأبو ليلة )2020)

 فيها )التوعية والتثقيف( في المرتبة األولى.

جبهة وتعزيز مقومات الاألمنية ات رقمية خاصة بالتوعية هل لديك اشتراكات في مجموع -2

 الداخلية؟

 النتائج التالية:( 9الجدول )بعد جمع االستجابات وفرزها، يوضح 

 

 الترفيه التثقيف والتوعية  متابعة المستجدات الغرض من االستخدام
التواصل مع 

 األصدقاء
 الكلي

 381 76 104 87 114 العدد

 %100 %19.9 %27.3 %22.8 %29.9 النسبة المئوية

 ال نعم األمنيةاشتراكات في مجموعات رقمية خاصة بالتوعية 

 129 252 العدد

 %33.85 66.14 النسبة المئوية
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 راد العينة لديهم اشتراكات في مجموعات رقمية% من أف66.1 ( أن9يتضح من الجدول )

عزى ي، وقد وتعزيز مقومات الجبهة الداخليةاألمنية )رسمية، غير رسمية( خاصة بالتوعية 

رجعية عدد مالسبب في ذلك إلى رغبة أفراد العينة في التعرف إلى كل ما هو جديد، إضافة إلى ت

سي، ف السيالتعاطما يتابعون المواقع من دافع ا هذه المواقع والمجموعات الحزبية، فاألفراد غالبا

ويختلف مع  (،2018( وأبو غالي )2016وهذا ما يتفق تماما مع ما أشارت إليه دراسة أبو ليلة )

( التي أظهرت تراجع نسبة االشتراك في 2021(، وعساف والغماري )2020دراسة كراز )

 مواقع ومجموعات لها عالقة باإلعالم األمني.

 ير العام الستخدام وسائل االعالم الرقمي عليك؟ما التأث -3

 

 

 

 

ل االعالم % من أفراد العينة يعتبرون تأثير وسائ44.9من فرز إجابات أفراد العينة اتضح أن 

ة ن حتميموقد يعزى السبب في ذلك إلى ما فرضته جائحة كورونا  ،عليهم سلبياالجديد الرقمي 

 راجعاالعتماد على المصدر الرقمي في المعلومات، وعلى متابعة االعالم الجديد في ظل ت

ه دراسة ءت بمستوى خدمة االنترنت وتسارع األحداث األمنية والسياسية، وهذا ما يتفق مع ما جا

 (.2016(، وأبو ليلة )2018و غالي )(، ويختلف مع دراسة أب2020كراز )

 إجابة السؤال األول:

يني فلسطينص على:"ما درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات للتحديات التي تواجه اإلعالم ال

 "الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية؟

سبي الن لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

 يوضح ذلك: (11)والترتيب، والجدول 

 ( تحليل مجاالت االستبانة11جدول )

المتوسط  محتوى المجال م
 الحسابي

االنحراف  الوزن النسبي
 المعياري

القيمة  tقيمة االختبار
 االحتمالية

الترتي
 ب

 الدرجة

أخالقيات الصحافة  1
 الرقمية

 متوسطة 1 0.000 7.258 0.821 66.60 3.33

حريات فوضى ال 2
 واالهتمامات

 متوسطة 2 0.000 7.648 0.895 65.40 3.27

الوعي األمني واألهواء  3
 الشخصية

 متوسطة 3 0.003 2.955 0.857 62.80 3.14

 متوسطة  0.000 7.499 0.768 64.9 3.24 الدرجة الكلية لالستبانة

ه اإلعالم الفلسطيني درجة تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواج" ( أن 11يتضح من الجدول )

، حيث جاء "%(64.9كانت متوسطة عند وزن نسبي ) الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية

 ال استطيع التحديد ايجابي سلبي التأثير العام

 85 125 171 العدد

 %22.3 %32.8 44.9 النسبة المئوية
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%( بدرجة 66.60( في المرتبة األولى بوزن نسبي )أخالقيات الصحافة الرقميةمجال )

( في المرتبة األخيرة بوزن نسبي الوعي األمني واألهواء الشخصيةمتوسطة، ومجال )

وقد تعزى درجة التقدير المتوسطة والمتقاربة إلى أن المتغيرات %( وبدرجة متوسطة، 62.80)

الحديثة فرضت على الجميع التعامل مع اإلعالم الجديد لما تميز به من المزامنة وسرعة 

إضافة إلى الجهود التي يبذلها اإلعالم األمني في الحد من  ،االتصال والتواصل، وسهولة البحث

ات من خالل الحمالت المتكررة والتي كان وال زال أحدثها )مشروع التحصين هذه التحدي

أليبور وآخرون (، ودراسة 2018المجتمعي(، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة أبو غالي )

(2017)Alipour & Others( 2019(، وعثمان )2020، ويختلف مع دراسة كراز ،)

 قدير للتحديات كبيرة.( التي جاءت فيها درجة الت2018والعنزي )

لة وعي قلى إ( في المرتبة األولى أخالقيات الصحافة الرقميةوقد يعزى السبب في أن جاء مجال )

ر أو ر األخباي نشأفراد العينة بمعايير المواطنة الرقمية، وعواقب االستخدام السيء للتكنولوجيا ف

(، ودراسة 2015من )الشائعات دون توثيق للمصادر، وهذا ما أكدته دراسة عبد الرح

(2017)Alipour & Others. 

رة، ألخيا( في المرتبة الوعي األمني واألهواء الشخصيةوقد يعزى السبب في أن جاء المجال )

الحمالت وجديد الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسة األمنية والتربوية من خالل اإلعالم الإلى 

حصين ة وتالمحافظة على تماسك الجبهة الداخلي التوعوية فيما يخص التحديات األمنية وضرورة

(، 2020(، وكراز )2021المجتمع، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة عساف والغماري )

 .Aloufi (2015ألوفي )(، ودراسة 2015ويختلف مع ما جاءت به دراسة عبد الرحمن )

 أخالقيات الصحافة الرقميةالمجال األول: 

 لرقميةالصحافة اأخالقيات ابي والوزن النسبي القيمة االحتمالية والترتيب لفقرات مجال ( المتوسط الحس12جدول )

المتوسط  الفقرة م

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

قيمة 

 tاالختبار

القيمة 

 االحتمالية

 الترتيب

ضعف مستوى االلتزام بالمصداقية ألغراض  1

 ابعين.كسب ثقة الرأي العام أو زيادة عدد المت

3.37 67.40 5.45 1.324 0.000 7 

ضعف اإلدراك لدالالت ممارسة حرية الرأي  2

 واإلعالم.

3.43 68.60 6.39 1.337 0.000 5 

ضعف مستوى االستقاللية في التعبير من خالل  3

 االنحياز لفكرة أو شخص أو قضية محددة.

3.49 69.80 7.87 1.230 0.000 2 

اطفة عند ممارسة الخلط بين الموضوعية والع 4

 العمل الصحفي الفردي.

3.38 67.60 6.16 1.214 0.000 6 

انتهاك حقوق اآلخرين تحت مسمى حرية  5

 الرأي.

2.96 59.20 -0.51 1.398 0.608 9 
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انخفاض مستوى التفكير في المشكالت التي  6

سيثيرها نشر األخبار والصور دون التحقق من 

 صحتها

3.35 67.00 5.15 1.379 0.000 8 

غياب ثقافة االستئذان في الحصول على  7

 المعلومات أو األخبار قبل نشرها

3.44 68.80 7.00 1.250 0.000 4 

التسرع في إطالق األحكام المسبقة تحت مسمى  8

 )السبق الصحفي(

2.75 55.00 -3.61 1.1318 0.000 10 

استغالل الوضع االجتماعي واإلنساني أو  9

 اهطية أخبار تلفت االنتباألحداث األمنية في تغ

3.48 69.60 7.53 1.245 0.000 3 

ضعف مستوى احترام الملكية الفكرية من  10

 خالل النسخ وعدم اإلشارة إلى المصدر.

3.52 70.40 8.65 1.184 0.000 1 

  0.000 7.258 0.821 66.60 3.33 الدرجة الكلية 

 –55.00ل تراوحت ما بين )( أن درجات التقدير في هذا المجا12يتضح من الجدول )

ية ( " ضعف مستوى احترام الملك10%( ما بين متوسطة وكبيرة، حيث جاءت الفقرة )70.40

 الفكرية من خالل النسخ وعدم اإلشارة إلى المصدر." في المرتبة األولى بوزن نسبي

ضعف وعي مستوى الجمهور %( وبدرجة تقدير كبيرة، وقد يعزى السبب في ذلك 77.40)

نية كتروية المعلومات وضرورة احترام الملكية الفكرية بحجة أن ما على المواقع االلبخصوص

ين متاح للجميع، ومباح للجميع مشاركته، وهي ثقافة تدل على االستخفاف بجهود الباحث

 ع ماموالصحفيين واإلعالم الرسمي في الحصول على المعلومات أو إضافتها، وهذا ما يتفق 

فقرة جاءت ال. كما Alipour & Others(2017)(، ودراسة 2016و ليلة )أشارت إليه دراسة أب

ة ألخير( " التسرع في إطالق األحكام المسبقة تحت مسمى )السبق الصحفي(" في المرتبة ا8)

الفقرة  وقد يعزى السبب في تراجع درجة التقدير لهذه( وبدرجة متوسطة، %55.00بوزن نسبي )

ن عبر آلخريلمن التوعية حول عواقب اصدار األحكام أو اإلساءة إلى ما تبذله المؤسسة الرسمية 

 النتائج اسيةوسائل االعالم الجديد، خاصة بعد صدور قانون الجرائم االلكترونية، إضافة إلى حس

غتيال سيلة لالة كوالمتعلقة باألمر من انتهاك للقانون بعدما اتبع االحتالل اإلسرائيلي هذه السياس

اري جبهة الداخلية ببث الشائعات، وهذا ما أكدته دراسة عساف والغمالمعنوي وزعزعة ال

بو (، ويختلف من حيث التقدير مع دراسة أ2018(، والعنزي )2020( ودراسة كراز )2021)

 (.2018غالي )

 فوضى الحريات واالهتماماتالمجال الثاني: 

ريات فوضى الحرتيب لفقرات مجال ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والت13جدول )

 واالهتمامات

المتوس الفقرة م

ط 

الحساب

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 tاالختبار

القيمة 

 االحتمالية

الترتي

 ب
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 ي

صعوبة التمييز بين الحضور الشخصي والمهني  1

 على االنترنت أو عدم الكشف عن الهوية

2.63 52.60 1.315 -5.37 0.000 10 

لط بين مفهوم الحق والواجب في استخدام الخ 2

 مواقع التواصل االجتماعي 

4.01 80.20 1.218 16.27 0.000 1 

ضعف االلتزام بسياسات االستخدام المقبول  3

 للقوانين الرقمية 

3.53 70.60 1.390 7.47 0.000 5 

االنحدار األخالقي وفساد الذوق العام  4

وقضايا  )االجتماعي( في التعامل مع االختالف

 التحصين المجتمعي.

3.46 69.20 1.232 7.36 0.000 6 

ضعف القدرة على التمييز بين الحرية الشخصية  5

 .والحفاظ على الجبهة الداخلية ) الصالح العام(

3.63 72.60 1.313 9.47 0.000 4 

 7 0.022 2.29 1.474 63.40 3.17 معالجة قضايا الجبهة الداخلية بسطحية. 6

 9 0.000 3.58- 1.388 54.80 2.74 لنسق القيمي واالجتماعي.هشاشة ا 7

ضعف مستوى المواطنة الرقمية ) المهارات،  8

 السالمة، االتيكيت، المسؤولية(

3.68 73.60 1.351 9.89 0.000 3 

االنشغال بالمحتوى الترفيهي على حساب  9

 المحتوى القيمي.

3.69 73.80 1.238 10.89 0.000 2 

لة اإلعالمية الموجهة لتعزيز ضعف الرسا 10

 مقومات الجبهة الداخلية

3.16 63.20 1.418 2.27 0.023 8 

  0.000 7.648 0.895 65.40 3.27 الدرجة الكلية 

 –52.60( أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين )13يتضح من الجدول )

لواجب لط بين مفهوم الحق واالخ ( "2%( ما بين متوسطة وكبيرة، حيث جاءت الفقرة )80.20

بدرجة ( و%80.20." في المرتبة األولى بوزن نسبي )في استخدام مواقع التواصل االجتماعي

ول حمهور وقد يعزى السبب في ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقا من ضعف ثقافة الجتقدير كبيرة، 

نتهاك ه اي يترتب عليالخصوصية والتذرع بحرية تناقل المعلومات وتبادلها للجميع، األمر الذ

 .Imre(2016)إمري (، ودراسة 2020لبعض الحقوق، وهو ما أشارت إليه دراسة كراز )

." في المرتبة صعوبة التمييز بين الحضور الشخصي والمهني على االنترنت( " 1جاءت الفقرة )

ة أن هناك إدراكا يقلل من درج( وبدرجة متوسطة، وهذا يعني %52.60األخيرة بوزن نسبي )

تقدير أفراد العينة لهذه الفقرة كتحدي، وقد يعزى السبب في ذلك إلى القدرة على التمييز بين 
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(، 2018أغراض التواصل على االنترنت، وهو ما يختلف مع ما أشارت إليه دراسة العنزي )

 (.2018وأبو غالي )

 الوعي األمني واألهواء الشخصيةالمجال الثالث: 

ألهواء مني واالوعي األوالوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات مجال  ( المتوسط الحسابي14جدول )

 الشخصية

المتوسط  الفقرة م

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 tاالختبار

القيمة 

 االحتمالية

 الترتيب

 1 0.000 8.24 1.360 71.40 3.57 انخفاض مستوى الروح المعنوية 1

الوعي األمني بأساليب االحتالل ضعف مستوى  2

 الهادفة لزعزعة الجبهة الداخلية.

3.56 71.20 1.446 7.64 0.000 2 

عدم وضوح مسارات المسؤولية االجتماعية  3

 واألهواء الشخصية

2.78 55.60 1.539 -2.72 0.007 9 

 11 0.000 3.58- 1.388 54.80 2.74 ضعف روح االنتماء الوطني والمبادرة 4

وف عن االنخراط في المشاركة العز 5

 المجتمعية، ومناقشة الهم الوطني العام

3.22 64.40 1.372 3.13 0.002 5 

تهميش القنوات الرسمية الموثوقة لقضايا نشر  6

 الشائعات وخطورتها. 

3.03 60.60 1.462 0.45 0.649 6 

 3 0.000 4.93 1.411 67.00 3.35 األثر السلبي للفراغ ورفاق السوء 7

نمطية المحتوى الرقمي الهادف إلى تعزيز  8

 مقومات الجبهة الداخلية

2.92 58.40 1.452 -1.05 0.291 8 

غلبة زيف الرواية اإلسرائيلية على الجهود  9

 الوطنية التي تدحضها

3.00 60.00 1.354 0.11 0.910 7 

ضعف الوازع الديني في التعامل مع المحتوى  10

 الرقمي 

2.75 55.00 1.420 -3.39 0.001 10 

تدني مستوى اشباع المحتوى الرقمي للحاجات  11

المعرفية حول مقومات الجبهة 

 .، التخابر، الشائعات، ..( )المخدراتالداخلية

3.27 65.40 1.324 4.10 0.000 4 

  0.003 2.955 0.857 62.80 3.14 الدرجة الكلية 

 –54.80تراوحت ما بين ) ( أن درجات التقدير في هذا المجال14يتضح من الجدول )

" انخفاض مستوى الروح المعنوية( " 1%( ما بين متوسطةوكبيرة، حيث جاءت الفقرة )71.40

وقد يعزى السبب في ذلك إلى ( وبدرجة تقدير كبيرة، %71.40في المرتبة األولى بوزن نسبي )

لسياسي، وتبعات مجموع الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها أفراد العينة نتيجة لالنقسام ا
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الحصار اإلسرائيلي الذي نتج عنه تراجع في الوضع االقتصادي وانتشار البطالة، والتي أثرت 

على اتجاهات الوعي األمني ومقومات الجبهة الداخلية، وهو ما أكدته دراسة عساف والغماري 

 (. 2020(، ودراسة كراز )2021)

ن نسبي " في المرتبة األخيرة بوزمبادرةضعف روح االنتماء الوطني وال( " 4جاءت الفقرة )

ي وهذا يعني أنه رغم سطوة األهواء الشخصية على بعض مرتاد%( وبدرجة متوسطة،54.80)

 ثر بدرجةم يؤمواقع اإلعالم الجديد، والتحديات التي تواجههم في الوعي األمني إال أن األمر ل

(، 2020)شارت إليه دراسة كراز كبيرة على مستوى التقدير للتحديات، وهذا ما يتفق مع ما أ

( التي اعتبرت أن ضعف 2021(، ويختلف مع دراسة عساف والغماري )2018وأبو غالي )

 روح المبادرة من أهم عوامل ضعف جهود التحصين المجتمعي وتعزيز الجبهة الداخلية.

 :الثاني إجابة السؤال

( بين متوسطات α≤0.05" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ينص على: 

قومات مزيز درجات تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تع

الجبهة الداخلية تعزى إلى المتغيرات: )الجنس، عدد ساعات االستخدام، التطبيق 

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرضيات التالية: المفضل(؟

 ( بين متوسطاتα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )توجد فروق :" ال الفرض األول

قومات مزيز درجات تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تع

ام ستخدالجبهة الداخلية تعزى لمتغير الجنس. وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان با

 ( يوضح ذلك.15تين والجدول )( لعينتين مستقلT.testاختبار )
لعينة تبعا ابين متوسطات درجات تقدير أفراد  (Independent Samples T Test)للعينتين المستقلتين T( اختبار15جدول )

 لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  "Tقيمة  "
 (Sig)االحتمالية

 0.565 0.576 0.810 3.34 170 ذكر ميةأخالقيات الصحافة الرق

 0.831 3.30 211 أنثى

فوضى الحريات 
 واالهتمامات

 0.293 1.054 1.003 3.20 170 ذكر

 0.976 3.10 211 أنثى

الوعي األمني واألهواء 

 الشخصية

 0.000 3.762 0.843 3.52 170 ذكر

 0.909 3.18 211 أنثى

 

 الدرجة الكلية

 0.014 2.457 0.777 3.40 170 ذكر

 0.752 3.20 211 أنثى

 1.96( تساوي 0.05( ومستوى داللة )379لجدولية عند درجات حرية )Tقيمة 

( وهي أقل من مستوى الداللة 0.014أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية )يتبين ( 15من الجدول )

دولية والتي تساوي لجT( وهي أكبر من قيمة 2.457المحسوبة تساوي ) T(، وقيمة 0.05)
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( بين متوسطات α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )فروق (، مما يدل على وجود 1.96)

درجات تقدير أفراد العينة لجميع مجاالت التحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في 

لطلبة الذكور تعزيز مقومات الجبهة الداخليةتعزى إلى متغير الجنس، حيث كانت الفروق لصالح ا

أن الطلبة الذكور أكثر اهتماما بمتابعة المستجدات ذات العالقة  وقد يعزى السبب في ذلك إلى

بالوعي األمني ومقومات الجبهة الداخلية، كما أنهم أكثر قربا من المحتوى الرقمي المتعلق 

ن التخابر بالتداعيات األمنية، خاصة وان مشروع التحصين المجتمعي يختص بحماية المجتمع م

(، وكراز 2021بالدرجة األولى، وهو ما يختلف مع ما جاءت به دراسة عساف والغماري )

( التي أثبتت عدم 2015(، وعبد الرحمن )2018(، وأبو الحسن )2018(، والعنزي )2020)

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس.

ت ( بين متوسطاα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )جد فروق تو:" ال الفرض الثاني

قومات مزيز درجات تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تع

ر ام اختباستخداالجبهة الداخلية تعزى لمتغير التطبيق المفضل في االستخدام".وللتحقق من ذلك تم 

 ( يوضح ذلك.16(، والجدول )One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 ( وفقا لمتغير التطبيق المفضل في االستخدامOne Way ANOVA( تحليل التباين األحادي )16جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية
 قيمة الداللة Fقيمة  متوسط المربعات

أخالقيات 

الصحافة 

 الرقمية

 1.752 4 7.009 بين المجموعات

 0.793 376 298.051 داخل المجموعات 0.067 2.210

  380 305.060 المجموع

فوضى 

الحريات 

 واالهتمامات

 0.424 4 1.696 بين المجموعات

 0.739 376 277.973 داخل المجموعات 0.682 0.574

  380 279.669 المجموع

الوعي 

األمني 

واألهواء 

 الشخصية

 1.596 4 6.383 بين المجموعات

1.639 0.164 
 0.974 376 366.049 داخل المجموعات

 المجموع
372.432 380  

الدرجة 

 الكلية

 1.317 4 5.270 بين المجموعات

 0.583 376 219.188 داخل المجموعات 0.062 2.260

  380 224.458 المجموع

  

ة الختبار تحليل التباين االحادي كانت أكبر من ( يتبين أن القيمة االحتمالية المقابل16من الجدول )

ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق ( مما يدل على عدم وجود 0.05مستوى الداللة )

(α≤0.05 بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني )

ر التطبيق المفضل، وقد يعزى السبب الجديد في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية تعزى إلى متغي

أنه أصبحت جميع التطبيقات تتضمن محتوى توعوي متعلق باألمن الشخصي في ذلك إلى 
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(، ودراسة أبو 2020والمجتمعي )تعزيز الجبهة الداخلية(، وهذا ما أشارت إليه دراسة كراز )

 (2016ليلة )

ت ( بين متوسطاα≤0.05وى )ذات داللة إحصائية عند مستتوجد فروق :" ال الفرض الثالث

قومات مزيز درجات تقدير أفراد العينة للتحديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني الجديد في تع

ل بار تحلياخت الجبهة الداخلية تعزى لمتغير عدد ساعات االستخدام". وللتحقق من ذلك تم استخدام

 ج:( يبين النتائ17(، والجدول )One Way ANOVAالتباين األحادي )

 تبعا لمتغير عدد ساعات االستخدام (One Way ANOVA)( تحليل التباين األحادي 17جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية
 قيمة الداللة Fقيمة  متوسط المربعات

أخالقيات الصحافة 

 الرقمية

 0.390 2 0.780 بين المجموعات

 0.676 378 255.529 داخل المجموعات 0.562 0.577

  380 256.309 المجموع

فوضى الحريات 

 واالهتمامات

 2.001 2 4.003 بين المجموعات

 0.796 378 301.057 داخل المجموعات 0.082 2.513

  380 305.060 المجموع

الوعي األمني 

 واألهواء الشخصية

 1.473 2 2.947 بين المجموعات

 0.977 378 369.486 داخل المجموعات 0.223 1.507

  380 372.432  المجموع

 1.454 2 2.908 بين المجموعات الدرجة الكلية

 0.586 378 221.550 داخل المجموعات 0.085 2.481

  380 224.458 المجموع

 3.04تساوي  0.05( ومستوى داللة 379، 2الجدولية عند درجات حربة ) Fقيمة 

ت أكبر حادي كانقيمة االحتمالية المقابلة الختبار تحليل التباين اال( يتضح أن ال17من الجدول )

وى ذات داللة إحصائية عند مستفروق ( مما يدل على عدم وجود 0.05من مستوى الداللة )

(α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة درجات تقدير أفراد العينة للتح ) لتي اديات

 دد ساعاتير عيد في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية تعزى إلى متغتواجه اإلعالم الفلسطيني الجد

نى و معأاالستخدام، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن متغير ساعات االستخدام ليس له أهمية 

بي لكهرامحدد في ظل ظروف المجتمع االستثنائية، حيث يرتبط تفضيل المتابعة بتوفر التيار 

ل ن خالوتوفر ميزة الوصول للمواقع االلكترونية سواء م الذي يعني توفر شبكة االنترنت ،

 ي يلزمهاالت األجهزة الخلوية التي يلزمها شحن البطارية أو أجهزة الحاسوب المحمولة والعادية

دراسة كراز و(، 2016وصل بالتيار الكهربي، وهذه النتيجة تتفق مع ما أثبتته دراسة أبو ليلة )

(2020.) 

   :االستنتاجات والخاتمة

للتحديات التي تواجهاإلعالم درجات التقدير  توسطأنه ورغم يمكن القولتأسيسا على ما سبق 

، إال أن التوعية األمنية وتعزيز السلوك القيمي تعد مسؤولية قومية ووطنية الفلسطيني الجديد

قميا تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات المختلفة، وأن التجديد ومواكبة أساليب الحماية األمنية ر

يستلزم استمرار الحمالت والمشاريع الداعمة للوعي األمني مثل مشروع أمر ضروري 

 .)التحصين المجتمعي(
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مفهوم ور لإن تطور الرسالة اإلعالمية األمنية من خالل اإلعالم الجديد على نحو يواكب التط

ث حي  منيتطلب تدخال  علميا   ، والحفاظ على مقومات الجبهة الداخليةالجريمة المستحدثة

كما أن  ضاياه،قلما له من دور في تحصين المجتمع، ومناقشة ، المتعلقة باإلعالم األمنيالدراسات 

يمه ، وقرسالته أيضا تضم بث مشاعر الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع وأنظمته االجتماعية

 الروحية.

رة مشكالت خطي مقومات الجبهة الداخليةيترتب على قصور دور اإلعالم الجديد في تعزيز 

ي ها فتساعد على التحول في المفاهيم حول الجريمة، وعلى التطور في أساليب التضليل حول

 ضوء التطورات التقنية الحديثة.

 التوصيات:

ث في متطلبات الجامعات بهدف مواكبة أحد سبل مواجهة تحديات اإلعالم الجديدتضمين -

 وكا.التطورات التي تتطلب التوعية األمنية فكرا وسل

حاقهم إلل من خالتعزيز الكادر األكاديمي غير المتخصص في اإلعالم الجديد والتوعية األمنية -

 جال.الم بدورات متخصصة وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية الالزمة للقيام بدورهم في هذا

لرسمية ا جهاتمن قبل ال ومتطلبات تعزيز الجبهة الداخليةخاصة باإلعالم الجديد العقد الدورات -

 معات.الجا)وزارة الداخلية(؛ بهدف زيادة فعالية التنشئة األمنية التي تقوم بها المدارس و

يا قة بقضامتعل دعوة المواقع الفلسطينية اإللكترونية إلى زيادة االهتمام بنشر ملخصات )ممولة(-

 .(، بالشراكة مع وزارة الداخلية في مشروعها )التحصين المجتمعيالتوعية األمنية

و أألمني  عالم اكل من تسول له نفسه العبث برسالة اإلإيجاد بيئة تشريعية وثقافية داعمة، تجرم -

 تشويهها، أو محالة افشال جهود اإلعالم الجديد في تعزيز الجبهة الداخلية.

 ذاعاتضرورة التنسيق المستمر بين مؤسسات االعالم األمني في وزارة الداخلية وبين اإل-

 ة.خاصة من أجل تكامل األدوار للوصول الى تحصين وتمتين الجبهة الداخليالمحلية وال

حافظ امة تتعزيز الروح الوطنية لدى كافة فئات المجتمع للوصول لتوعية أمنية مجتمعية مستد-

 على الفرد والمجتمع وتقلل من المخاطر واالنزالقات األمنية

 قائمة المراجع:
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 الثّورة الّرقميّة والعمليّة التّعليميّة: المدرسة التّونسيّة نموذجا

 

 – تونس جامعة، ، أستاذ بالمعهد العالي للّدراسات التطبيقيّة في اإلنسانيّاتعلي موسى د.

 تونس

 

حة جائ تهدف هذه الدّراسة إلى التعرف على واقع استخدام الفصول االفتراضيّة خالل ملخص:

يل لتحلونظر المعلّمين. واعتمدنا في ذلك على المنهجين الكّمي والكيفي  كُورونا من وجهة

ائج برز النتنت أوقُمنا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة. وبَيّ  النّتائج

أدَّى  دريبيّةالتّ  المتحصل عليها أن ُضْعف تكوين المعلِّّمين وغياب التّخطيط االستراتيجي للدّورات

إلى أن  تائجصعوبة توظيف الفصول االفتراضيّة في عمليّة التّعليم عن بعد، كما أشارت الن إلى

ن لمعلِّّمياد اتوظيف الفصول االفتراضيّة عن بعد واجه جملة من التّحدّيات من أهّمها عدم استعد

التّعليم  ليّةلعم تّاملتوظيف هذه التّكنولوجيا وغياب الدّافعيّة لديهم وهو ما أدى إلى عدم التحقق ال

 عن بعد بالمدرسة التونسيّة خالل جائحة كُرونا.

 اضيةرتالفصول االف الثورة الّرقميّة، العمليّة التّعليميّة، التّعليم عن بعد، :المفتاحيةالكلمات 

The digital revolution and the educational process : Tunisian 

school is a model 

Abstract: This study aims to identify the reality of the use of virtual and 

its challenges during the emerging Corona epidemic from the point of 

view of teachers. We relied on both quantitative and qualitative 

approaches, and to analyze the results, we used and the S. P. S.S. The 

most prominent results obtained showed that the weakness of teacher 

training and the absence of strategic planning for training courses 

contributed to the failure of the process of effectively employing virtual 

classrooms in the distance education process. The results also indicated 

that employing virtual classrooms in the distance education process faced 

a number of difficulties, the most important of which was the lack of 

readiness Teachers to employ this technology and their lack of 

motivation, which led to the failure to achieve the process of distance. 

Key words: The digital revolution, the educational process, distance 

education, virtual classes. 
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 مقدمة

رفيّة التي المع-يّةّرقملقد أصبح العالم اليوم قرية كونيّة صغيرة بفضل التقدّم التّكنولوجي والثورة ال

ه ياكلهطالت كل القطاعات وبالخصوص قطاع التّعليم التّي فرضت عليه َضرورة التّطوير من 

 وآلياته ويّسرت أساليب العمل داخل المؤّسسة التّعليميّة. 

ت لتّي حرصة واكنولوجيا ركيزة أساسيّة من ركائز العمل في المنظومة التّعليميّ ولما أصبحت التّ 

واء لى حدّ سعم كل الحرص على ُمتابعة نسق التطّور المعرفي الّرقمي الذي ساعد المتعلِّّم والمعلِّّ 

م الذّي  دبةً للتقواكمُ في العمليّة التّعليميّة و ظهر ما يُصطلح عليه بالتّعليم اإللكتروني عن بُعد، 

 شمل كل القطاعات والمجاالت.

تي تُيّسر لوجيا الكنووباعتبار أن التّعليم قطاعا حيويّا ومتجدّدا فإنه في َحاجة متواصلة لتطّور التّ 

كنولوجي ور التّ ذا التّطالّرقميّة  بأرقى وسائلها وآلياتها ولقد استفاد المتعلِّّم كثيرا من ه -المعرفة

لِّّم جد المتع، فنالتّجربة بِّسُبل يَسيرة جدًّا تختصر الوقت والمسافاتالذي حفّزه على االكتشاف و

الهواتف وسيب اليوم يقبل على كل وسائل المعرفة التّكنولوجيّة الحديثة  التّي تتمثل في الحوا

 الذكيّة والمنصات الرقميّة ووسائل التواصل االجتماعي واليوتيوب. 

ة المعرفيّة لتّواصليّ ة اتّعليميّة على هذه األشكال التّكنولوجيّ ولعّل أبرز ما ناُلحظه تركيز األنظمة ال

ادة ما يعتمد عدي الذي قليوقد كان لها دوًرا فعّاال في االنتقال بالمتعلِّّم من نمط النّمط التّعليمي التّ 

ثّورة جات العلى منت عتمدعلى الوسائل التّقليديّة الورقيّة كالكتب إلى واقع التّعليم التّفاعلي الذّي ي

م في تحسين ملكة الفهم وإثراء المعارف بشكل سريع-الّرقميّة   دّد.ّوع ومتعومتن المعرفيّة و يُْسهِّ

خاّصة من  لتّعليميقل اولقد واكب النّظام التّعليمي التّونسي التّطورات التّكنولوجيّة الحديثة في الح

يه فصل، وَعلالمباشرة في ال الذّي تسبب في الحجر الّصحي وتَوقّف الدراسة 19خالل وباء كوفيد

ة ويقع إنقاذ لتّعليميّ ة اعملت الدّولة التّونسيّة على التّفكير في التّدريس عن بُعد حتّى تتواصل العمليّ 

عليميّة عن يّة التّ لعملالّسنة الدّراسيّة وذلك بإعداد منّصة افتراضيّة كُمحاولة للحفاظ على استمرار ا

 ت أو ضعفجاحاعتماد هذه المنصات االفتراضيّة وما يتبعها من نبُعد، وتم التشجيع على العمل با

 في تحقيق أهدافها.

بالمرحلة  ن ّتحياتته موعليه  أردنا في بحثنا التّعّرف على واقع العمليّة التّعليميّة عن بعد وما عرف

ر وجهة نظ " من19األولى من التّعليم األساسي العمومي في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 

 المعلِّّمين التّونسيّين عبر المنّصات اإللكترونية.

لقدْ ظهرت جائحة كورونا ُمشّكلة خطًرا أكبر من األزمات التّاريخيّة الّسابقة التّي تسببت في غلق 

ّما جعل الدّراسة تتوقّف في أغلب الدّول وطُبِّّق  المدارس، نظرا لخطورة اِّنتشارها غيرِّ المسبوق مِّ

ن مزيد االنتشار لهذا الفيروس الذّي أثّر تأثيرا مباشرا في العمليّة التّعليميّة الحجر الّصحي خوفا م

بصفة عاّمة وفي المتعلِّّم بصفة خاّصة، ولقد اختلفت ُردود أفعال الدّول في التّفاعل مع  جائحة 

ّما جعل بعضها يتّجه إلى التَّعلِّيم عن بُعد والبعض اآلخر أنه19كورونا المستجد "كوفيد  ى "  مِّ

راسي، لكن استمراريّة التّفكير في  التّعليم  االفتراضي مهّم جدّا حتّى ال تُحرم األجيال من  العام الدِّّ

ؤية العلميّة والصحيّة للسيطرة على هذا الوباء"كوفيد  " 19حّق التّعليم  في ظل عدم وضوح  الرُّ
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ّما جعلنا نطرح سؤال مِّ ، أو عودة  انتشاره  بموجات قد تكون أكثر انتشارا وخطورة وديمومة

 االنطالق التّالي:

استغاللها في رونيّة وإللكتاإلى أّي مدى تم توظيف التَّعلُّم و التَّعلِّّيم عن بُعد باستعمال التّطبيقات  

 من أجل ُمواصلة العمليّة التّعليميّة بالمدرسة التّونسيّة ؟ 19ظل جائحة كوفيد

 تّعلِّيم لم يكنبأّن ال رُّ العصور وفي مختلف أنحاء العالم يُقِّ  إن الُمتابع ألوضاع النّظم التّعليميّة عبر

من  المجتمع ر فيبمنأى عن الظروف الُمجتمعيّة المحيطة به، فهو دائما وأبدا يتأثر بِّكُّل ما يدو

(. 285،ص2019أحداث وتغيّرات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة وتكنولوجية )جودة عميرة،

ّما يقيّ ي ظّل هذه التغيُّرات المجتمعيّة الحاليّة تحدّيات حقويشهد الحقل التّعليمي فِّ  فع بالكثير من دة مِّ

دّيات التي ة التَّحواجهالمختّصين لْلُمطالبة بإصالح النُّظم التّعليميّة وخاّصة تجويد ُمْخرجاتها ومُ 

مواكبة لنترنات يف األالمعرفيّة والتّطّورات التّكنولوجيّة وأهميّة توظ -ظهرت مع الثّورة الّرقميّة 

إلى مطالب  تَستَجيبلبوية و لذلك تسابقت األَُمم إلى إصالح نُظمها التّعليميّة والتّر، التّعليم عن بُعد

قمي وتُكسبه مهارات القرن الواحد والعشرين.  هذا الجيل الرَّ

ا في عيلهع تفيَق ولقد فرضت جائحة كورونا َضرورة تفعيل التّقنيات المتوفّرة بين أيدينا والتي لم

ا هو ها مزمن ما قبل الجائحة ألسباب متعدّدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو تكويني ومن

 سياسي.

ا ج مَّ ر تعطيل الدُّروس، مِّ  من يال كامالعل جولم تكن تونس ُمْستثنَاة من هذه األزمة، فقد تَقرَّ

يد ائحة كوفه ج، الذّي فرضتالمتعلّمين يعيشون تجربة مختلفة، في ظّلِّ النّظام التّعليمي عن بعد

ّما جعل المؤّسسة التّعليميّة تعيش حالة من الّضياع واألزمة وهو ما أّكد19 ين د الباحثه أح، مِّ

ا إصالحه مؤّسسة متدهورة ُمتأّزمة وُمتخلّفة على أكثر من صعيد، األمر الذي يجعل« :بقوله

 ( .2021)علي موسى، »عمليّة بالغة التّعقيد

دى نها ما مت، ومالتّعليم عن بعد في ظل هذه المؤّسسة المتدهورة مليئة بالتّحديالقد كانت تجربة 

 قدرتها على تلبية متطلباتها؟

ا طرح جدل كبير بين الفاعلين في العمليّة التّعليميّة حول ما َجدوى التّ    مَّ  ن عدمه؟  ن بعد مععليم مِّ

يشه من إِّجراءات غلْ كْيف يمكن وتطويعِّ التّعليم عن بُعد بَِّما يَتالءم وما  لتّعليميّة ؤّسسات اق للمنعِّ

 وتطبيق للبروتوكوالت الصحيّة والتبَاعد جسدي؟.

 وبناء عليه تم طرح اإلشكاليّة التّالية:

 ما هُو َواقع استخدام الفصول االفتراضيّة في برنامج التّعِليم عن بعد؟

ين عبر وجهة نظر المعلِّم" من 19وما هي تحّدياته في ظل جائحة كورونا الُمستجد "كوفيد 

 المنّصات اإللكترونيّة؟

 ولْلبحث في هذه اإلشكاليّة تم طرح الفرضيّات التّالية:

عوبات في صما وجد كُلّ  في مجال تكنولوجَيا التّعلِّيم  تكوينا ضعيفا: كُلّما المعلِّّمُ الفرضيّة األولى

يف الفُُصول االفتراضيّة في عمليّة التّعليم عن بُعد بصو  رة فعّالة.تَوظِّ

جه لُّما واكليم : كُلّما كان للمعلِّّم استعدادات ضعيفة لتوظيف تكنولوجيا التّعالفرضية الثانية

 ُصعوبات في انجاز عمليّة التّعليم عن بُعد.
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ع اختيارنا لهذا الموضوع إلى دواعي عدّة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو   ي:وضوعمو يَرجِّ

ة في ظّل لتّعليميّ ة االع والتّعّرف على المستجدّات المرافِّقة للعمليّ الدّواعي الذّاتية: ُحّب االطّ -

ف على مدى ُمواكبة النّظام التّعل لثورة بتونس ل يميّ التّطّورات التّكنولوجيّة الّسريعة، والتعرُّ

 الّرقميّة من خالل استخدام الفصول االفتراضيّة.

 الدّواعي الموضوعيّة:-

ض على دول " األمر الذي فر19ظهور وباء كورونا المستجد "كوفيدتزامنت هذه الدّراسة مع   - 

ّما جعل العديد من ا علِّّمين تذة والمُ ألساالعالم إغالق المدارس بما فيها تونس لمدّة غير ُمحدّدة، مِّ

ل عد من خالبعن  والتاّلميذ والطلبة  يعتبروها كعطلة مدرسيّة بينما حاول آخرون  تجربة التّعليم

 يقات افتراضيّة.منّصات وتطب

ام ة باستخدليميّ ُمواكبة مدى نجاعة استعمال الوسائل التكنولوجيّة الحديثة في العمليّة التّع - 

 الفصول االفتراضيّة التي قدّمتها وزارة التربية والتّعليم.

ف على واقع استخدام الفصول االفتراضيّة في عمليّة التّعليم عن بعد بال- ة ليميّ سة التّعمؤسّ التعرُّ

 .العمومي التّونسيّة بالمرحلة األولى من التّعليم األساسي

 ين.تسليطُ الّضوء على أهميّة استخدام الفصول االفتراضيّة من وجهة نظرِّ الُمعلِّّم-

 ين.لُمعلِّّمظر االُوقوف على الُمعيقات التي حالْت دُون استخدام الفصول االفتراضيّة من وجهة ن-

 مفهوم الثّورة الّرقمية: -1

لثّورة مت هذه اانقسة للتّطورات التّكنولوجيّة والمعرفيّة الُمهّمة عرف العالم ثورة رقميّة، ونتيج

 إلى قسمين:  

بكة شدام التي اعتمدت على الّرقمنة البسيطة حيث تشتمل على استخ الثورة الّرقميّة األولى

 األنترنت والحاسوب لمعالجة وتخزين المعلومات والبحث على المعرفة.

من  النِّّظامبقي ت بأنّها مجموعة من المنجزات العلميّة التي تتمثل في تطبيقات عملية للرُّ وعُّرف

األجهزة ( وتشتمل على أجهزة الحاسوب ،األنترنات وDigitalنظاٍم تقليدي إلى نظام َرقمي )

 ( 3،ص2005المنزلية الّرقميّة ) خالد إبراهيم نبيل وسعيد أمين ناصف،

تها الثورة لتي أحدثكبرى انتيجة لإلنجازات الالثّانية  ظهرت الثّورة الّرقميّةية الثّورة الرقميّة الثان

قنيّة اعات التختراال الّرقميّة األولى فتَُمثُِّّل الّرقمنة االبداعيّة التي َمزجت بين مجموعة من

صل لتّواالتّواصل ثاُلثي األبعاد والواقع االفتراضي والشبكات االجتماعيّة ل المتفاعلة،

 . (444،ص2020رشا السيّد صبري، جتماعي)اال

لتي أدخلت االتّصال ليثة وعُّرفت بأنّها الثّورة الّرقميّة التي تُحيلنا للتّطور الهائل للتّقنيات الحد

تطبيقات وائل الّرقمنة والحاسوب في العديد من ُمعدّاتها، مثل شبكات التراسل ذات التّيار اله

 ( .28،ص2007،التواصل االفتراضي)قواسم بن عيسى

كما عُّرفت بأنّها عمليّة تَحّول من التّقنيات الميكانيكيّة إلى التقنيات اإللكترونيّة الّرقميّة والتي بدأت 

منذ بداية الخمسينيّات إلى أواخر سبعينّيات القرن العشرين باستعمال أجهزة الحاسوب الّرقمي 

منيّا إلى الديناميكيّة التي أظهرتها التي تتواصل إلى يومنا الحالي، ويُحيلنا هذا المصطلح  ضِّ
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الَحوسبة الّرقمية وتقنيات أالتّصال بشكل ُمماثل للثورة الزراعيّة والثورة الصناعيّة فيما سبق، 

 . (V John, 2021وَحدّدت الثورة الّرقميّة انطالق عصر المعلومات) 

ف المختّصون والمتتبّعون، للثورة الّرقميّة على أنها، انتق ال كبير في الوسائل واألساليب ويُعّرِّ

التي تُمّرر المعلومة وفي سرعة تطور المعلومات وتدفقها الهائل دون ضوابط بواسطة األنترنات 

 ( .  Margaret Rouse, 2021والحاسوب  )

ال الواسع االستعم ا علىالثّورة الّرقميّة إجرائيًّا بأنّها تلك الثورة التي تعتمد في مرتكزاتهونعّرف 

 ل عن بعدتواصلتكنولوجيا المعلومات واالتصال ونخص بالذكر الوسائل التّكنولوجيّة المعتمدة لل

جيات في كنولوز الوطني للتوهي نظام أنشأه المرك منصة مدرستيأي التّطبيقات االلكترونيّة مثل 

مراحل جميع ال ذ فيالتربية باالتفاق مع وزارة التربية والتّعليم لتسهيل التّعليم عن بعد للتاّلمي

 اإلبتدائية واإلعداديّة والثانوي.

ي فنية و تهدف هذه التطبيقة " منصة مدرستي" وهو مشروع طموح إلى االستفادة من دمج التق

ماطه خالل أن ذ منيق أهداف الثورة الرقميّة وإيصال المعلومة إلى التالميالتّعليم، لتساهم في تحق

 المختلفة )تزامني/غير ترامني( عبر نظام موّحد. 

خاص تروني الاللكويمكن لتالميذ المرحلة اإلبتدائية الدخول إلى هذه المنصة وذلك بإدخال البريد ا

الفصول  إلى ي يستطيع من خاللها الدخولبهم  وإدخال كلمة المرور فتظهر الصفحة الّرئيسية الت

لفصول ول إلى الدّخاالفتراضيّة والقيام بالواجبات واالختبارات وطرح أسئلة على المعّلمين، ويتّم ا

وهو  (Microsoftاالفتراضيّة عن طريق النظام الذي طرحته شركة مايكروسوفت)

من  ية يستطيع المعلِّّم( وتضم المنصة فصول افتراضMicrosoft Teamsمايكروسوفت تيمز )

 (.2020، خاللها أن يتواصل ويتفاعل مع تالميذه َصوتا وُصورة )  ويكيبيديا

 . المقاربة النّظريّة:2

، والباحث في التعلّم (George Siemens)مع بداية األلفية الثّالثة اقترح المنّظر جورج سيمنز 

 George, 2005) ، النظريّة االتّصاليّةوالشبكات والتّكنولوجيا والتّعقيب في البيئات الّرقميّة

Siemens)  " فقد وجد سيمنز أن "نظريّة التّعليم في العصر الّرقميو يطلق عليها أيضا ،

 نظريات التّعلم مثل الّسلوكية والمعرفية والبنائيّة هي نظريات ظهرت قبل وجود التكنولوجيا

التّعليميّة لتأثّرها بالتطّورات التقنية العمالقة  وليس بمقدورها التّعامل مع الطبيعة المتغيّرة للعمليّة

نظرية تَسعى » :(. وعّرفها سيمنز بأنّها 4ص ،2011 في عصر الثورة الرقمية  )حنان الغامدي،

إلى توضيح كيفيّة حدوث التعلُّم في البيئات اإللكترونية المرّكبة، وكيفية تأثره عبر الديناميكيات 

بيان بنت حميل السبيعي، )» دعيمه بواسطة التكنولوجيات الجديدة االجتماعية الجديدة وكيفية ت

 .(5ص ،2020

ْعتُبرت قد اوقد َوجدت هذه النّظريّة ترحيبا كبيرا من قبل مجموعة من الباحثين التّربويين ف

ثة م الحديإلعالكنظريّة قادرة على تفسير التعلُّم في عصر االنفجار الّضخم في وسائل االتصال وا

عاصرة في و ذلك ألخذها بعين االعتبار التوّجهات الم 21تتماشى مع حاجيات القرن  كما أنها

 .(252ص ،2018الحبيب بن بلقاسم، التعلُّم و مواكبتها الستعمال التكنولوجيا و الشبكات)

 ومن أهّم المبادئ التي ترتكز عليها هذه النّظريّة: 

https://web.archive.org/web/20190408041759/https:/www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
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- ُ برات من خالل التّفاعل االت ع على بِّناء الخِّ  جتماعي َعْبر الشبكات.شّجِّ

ن أْن يحدث خارج البنية التّقليدية للتعلُّم في أجهزة وأدفعْ  ة مثل: ير بشريّ غوات ل التعلُّم يُْمكِّ

 الحاسوب والمجتمع االفتراضي عبر الواب...

 على فهم دؤهاوتنّص المقاربة على َضرورة انخراط المتعلِّّم في شبكات التعلُّم، وتساعدنا  مبا

 سائلع بحثنا، وفي هذا االطار فإن الشبكات االجتماعيّة االفتراضيّة والووتحليل موضو

 لمعلوماتين االتّكنولوجيّة مثل: الوسائط، الحواسيب، األنترنات لها دور كبير في معالجة وتحس

 وإعطاء معنى للمعرفة وخدمة العمليّة التّعليميّة لتحقيق غاياتها.

 يم:التّجربة التّونسيّة وَرقمنة التّعل-3

عليم ية والتّ تّربلقد عرف النّظام التّعليمي التّونسي عدّة إصالحات وآخرها القانون التّوجيهي لل

ًنى الذّي نّص  خالل بعض الفصول على أن التكنولوجيا أصبحت عنصرا ال غ 2002جويليّة 

 دةج ماعنها في هذا العصر وأصبحت عنصرا تُْبنى عليه البرامج الّرسميّة. كذلك تم إدْرا

واكبة حديثة لمت الاإلعالميّة ضْمن البرامج الّرسميّة بهدف تمكين المتعلِّّمين من استخدام التقنيا

جيات ( وخاصة منها تكنولو 2002، 57و50) القانون التوجيهي، الفصل التطور التكنولوجي 

ن معارف المات والمعلومات واالتّصال التي تعود بالنفع على المتعلِّّم من ناحية وإبالغه المعلوم

 جهة وحثّه على التعلُّم الذّاتي من جهة أخرى. 

د لجزئي بعالح امع محاوالت اإلص المدرسة الّرقميّةوبالتّطرق إلى التّعليم الّرقمي ظهر مفهوم  

في  ت واالتّصالحيث كان الهدف النّهوض بتكنولوجيا المعلوما، للمنظومة التّعليميّة  "الثّورة "

ذه الُخّطة هوتضّمنت  2021إلى سنة  2016سنوات، بداية من سنة  5مدى التّعليم والتعلُّم على 

درسة الم حسب األهداف الخاّصة ُجملة من اإلجراءات المجّزأة تتمثّل أساسا في دراسة مشروع

مناهج ي الالّرقميّة من مختلف الزوايا، إضافة إلى إدراج تكنولوجيا المعلومات واالتّصال ف

ا تطلّب تكوين المدرسين لتمكينهم من االستخدام الوالمقّررات التّدريسيّة  مَّ يات لتكنولوجلفعال مِّ

 لّرقميّةايات الحديثة خالل ممارساتهم؛ ودعم تعميم التّعليم الّرقمي، إضافة إلى تطوير المحتو

 وتوفير الوسائل الالزمة لضمان استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 ال أنها تُعدُّ قميّة إالرّ  ميّة التّونسيّة لم تْستطع تفعيل مشروع المدرسةو بالّرغم أن المنظومة التّعلي 

جهزة ة مُمنخرطة في مجال التّعليم الّرقمي حيث نجد أن معظم المدارس تُضّم قاعات إعالميّ 

إلى  معلِّّمينن البالحواسيب، والتي ُمعَظمها مربوط بشبكة األنترنات، إضافة إلى توّجه عدد كبير م

 س بالوسائل التقنية الحديثة في مختلف المواد.التَّدري

حت تضية" "المدرسة االفتراوقد قام  المركز الوطني للتّكنولوجيات بالتّربية بإنشاء موقع 

لخاصة ايّة إشراف وزارة التربية والتّعليم وهي منّصة رقميّة تضم مجموعة من الموارد الّرقم

 بالمرحلة اإلبتدائية واإلعدادية الثانوية.

ضاءات لى ففيما يخص الموارد المتعلّقة بالمرحلة اإلبتدائية، نجد أن هذه المنّصة تحتوي عو

 .يديورقميّة للمراجعة والتي تحتوي بدورها على تمارين تفاعلية وموارد سمعية ومقاطع ف

إضافة إلى فضاء التّعليم عن بُعد والذي يحتوي بدوره على مكتبة تربويّة افتراضية وفضاء لكل 

لمعلِّّم و المتعلِّّم وفضاء تطوير الكفاءات عن بعد، وهو عبارة عن محاورة تكوينيّة عن بعد من ا
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في إدماج تكنولوجيا المعلومات وأخيرا فضاء لكل مدرسة إبتدائية يوفر موارد وآاليات تفاعل 

 .(2021المدرسة االفتراضية،مختلفة )

كي   2021-2020ة ات خالل السنة الدّراسيّ لقد بذَلت وزارة التّربية والتّعليم العديد من المجهود

لى عي فَرضت الت تستمّر العمليّة التّعليميّة وحتّى ال تتوقّف الدُّروس خالل فترة الحجر الصّحي

الميذ للت الجميع جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تم بّث دُروس على قناة التلفزة الوطنية

وجعلت  مينوقد تكُون عادت بالفائدة على المتعلِّّ الذين سيقومون بإجراء االمتحانات الوطنية، 

ّرت مربة العديد من المعلِّّمين يكتسبون بعض الخبرات في التعليم عن بعد، رغم أن هذه التج

 لى نتيجةإها بالعديد من المراحل في خصوص التوّجه نحو التّعليم الرقمي وبالرغم من عدم توّصلِّ 

من  ل العديدن قبمطّور ملحوظ باعتبار المجهودات المبذولة أكيدة حول تفعيله إال أنها تُعتبر في ت

 .(2020المدرسة االفتراضية،األطراف )

 ونتائج اختبار الفرضيّات   منهجية الّدراسة -4

م نظيمها ثت وتاعتمدنا في هذه الدّراسة على المنهج الكّمي الذي يقوم باألساس على جمع البيانا

ا وذلك صائيل لنتائج البحث الميداني وتحليلها تحليال إحتحليلها الستنتاج دالالتها والتوصّ 

 (.SPSS ) »الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية « باستعمال برنامج

نطلقنا التي وقد جّمعنا المعطيات من الميدان، عن طريق االستبيان قصد اختبار فرضيات البحث ا

 معلومات على لها من أهمية في الحصول منها واستعنّا بالمنهج الكيفي وذلك بإجراء مقابالت لما

ين وسوف نعتمد على المنهجين باعتبارهما متكامل ,p 56)   (Berthier ,1998حول البحث

 (.26،ص2016)علي موسى ،  لتحقيق المعرفة العلمية الموضوعيّة في علم االجتماع

ائحة جل ياته خالولمعرفة واقع استخدام الفصول االفتراضيّة في عمليّة التعليم عن بعد وتحد

مرير ت" من وجهة نظر المعلِّّمين عبر المنصات اإللكترونية تم 19كورونا المستجد "كوفيد

بمقابالت مع  ، كما قمنا2021-2020معلًِّّما خالل السنة الدراسية  100استبيان إلى عينة حجمها 

ة تربيفي العينة من المتفقدين والمديرين وبعض المسؤولين بالمركز الوطني للتكنولوجيات 

 والتالميذ. 

 المعالجة اإلحصائيّة -5

 الفرضيّة األولى: 5-1

َل في  الفتراضية االفصول  وظيفتكُلَّما َضعُف تَكوين المعلِّّم في مجال تكنولوجيا التَّعليم كُلّما فَشِّ

 في عمليّة التّعلِّيم عن بعد بصورة فعّالة.
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 ية في مجال استخدام التّعليم عن بعد:المشاركة في دورات تدريب1الّرسم البياني رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : نتائح البحث الميداني

ال ة في مجريبيّ ناُلحظ من خالل الّرسم أعاله أن نسبة المعلِّّمين الذين لم يشاركوا في دورات تد

ذين شاركوا في ٪ في المقابل بلغت نسبة المعلِّّمين ال81استخدام تطبيقات التّعليم عن بعد بلغت 

ي إطار ٪ سواء كانوا قد شاركوا في دورات تكوينيّة في هذا المجال ف19هذه الدّورات مثل 

م من دراستهم العُليا أو كان تكوينا ذاتيا، فنجد ضِّ نة الذين راد العين أفالتّكوين الُمستمر أو كان ضِّ

عيّنة الذين فراد ال٪ أّما نسبة أ9تلقوا التّكوين أن نسبة المعلِّّمين الذين شاركوا في دورة واحدة 

 ٪.6أكثر ف٪ وأخيرا بلغت نسبة المعلِّّمين الذين شاركوا في ثالث دورات 4شاركوا في دورتان 

الكفايات  إلكسابه ريبهومن أهم الدّعائم التي تقوم عليها فلسفة التّربية تتمثل في تكوين المعلِّّم وتد

الّراهن،  ات الوقتوريّ معلٍّم من َضرالّرئيسيّة لممارسته مهنة التّدريس، ويُعتبر التّكوين المستمر لل

ص  ،2019منيرة الّرابغي، ) حتى ال يُصبح متأخرا في عصر تتزايد فيه المستجدات بشكل سريع

 ( .97-96ص

عليميّة يّة التّ لعملوبما أن التّكوين المستمر َضرورة تفرضها الثّورة الّرقميّة وَمدى تأثيرها في ا

 ،إبراهيم ليلخ) داد وتدريب يتناسب مع الدّور الذي يقوم بهيصبح المعلِّّم يحتاج إلى تأهيل وإع

 (.125ص ،2017

نيّة  كوينستنتج من خالل ما سبق أّن هناك ُضعف في نسب االقبال على مثل هذه الدّورات التّ 

وهو ما يؤكده ، ٪20 للمعلِّّمين في مجال التّعليم عن بُعد، حيث أن نسبة هؤالء المعلِّّمين ال تتجاوز

عداد تطبيقات االهتمام بإ لقد تم « ء المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بقوله :أحد أعضا

م عن عليللتّعليم عن بعد وتطوير منصة مدرستي وتطويعها لظرفية الجائحة لتسهيل عملية التّ 

)مقابلة،  »قاتبُعد إال أنه لم تتسنى الفرصة لتوفير دورات تدريبية في كيفيّة استخدام التّطبي

  .(2021المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،  وعض

 : أنواع الدّورات التدريبية2الّرسم رقم
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 المصدر :نتائج الدّراسة الميدانيّة

ي دورات تدريبية في ف٪ فقط من أفراد العينة الذين شاركوا 19الّسابقة أن  بيّنت النّتائج الميدانيّة

رات عن ي دوفمجال استخدام تطبيقات التّعليم عن بعد؛ وهؤالء المعلِّّمين بلغت نسبة مشاركتهم 

 ٪.43٪ في حين بلغت  نسبة المشاركين في الدورات الحضورية 57بعد 

ه ني أي أنلزامإم عن طريق األنترنات نوعان منها ما هو كما نجد أن للدورات التدريبيّة التي تقد

هو والثاني  لنوعيتوجب على المعلِّّم الحضور الحّصة التدريبيّة االفتراضيّة مع المدّرب في حين ا

د شترط وجويال  الحضور غير اإللزامي ويتمثل في مشاهدة فيديو مسجل للدّورة التّكوينيّة أي أنّه

 .(35،ص2013عبد الرحمان بن ثامر،ت واحد أثناء عملية التدريب )المدّرب والمتدّرب في وق

 : أسباب عدم المشاركة في الدورات التدريبية3الّرسم رقم

 

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

يعود رفض  المشاركة في هذه الدّورات التّدريبية ألنّها ال تُحقِّّق أيّة فائدة لعدّة أسباب منها وبيّنت 

٪  ألن 64من أفراد العينة الذين ورد جوابهم ب 'ال' و'إلى حدٍّ ما'  والتّي بلغت  نسبة ُمهّمة

حضورهم حسب رأيهم  ال يحقق اإلضافة إلى تكوينهم األكاديمي،  وعبّرت نسبة من المستجوبين 

٪ من أفراد العينة يعتقدون أن حضورهم ال يحقق اإلضافة إلى مهارتهم الّشخصية، 27بلغت 

٪. ومن بين 29سبة  أفراد العينة الذين يعتبرون أن هذه الدورات مضيعة للوقتوأخيرا بلغت ن

األسباب األخرى التي تحول دُون مشاركة هؤالء المعلِّّمين في مثل هذه الدّورات حسب رأي أحد 

ُضعف الّدافعيّة لدى المعلِّمين لتلقي  « أعضاء المركز الوطني للتكنولوجيات في التّربية بقوله :

الّدورات، لعدم درايتهم أو فهمهم لمعنى وأهداف هذه الّدورات في مجال التدريب على  مثل هذه

المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، تونس )مقابلة ،عضو من  »  تطبيقات التّعليم عن بُعد

،كما أّكد بعض أفراد العينة  أن هذه الدورات غير متاحة للمعلمين في أوقات فراغهم،   (2021
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اك أيضا من يؤكد على عدم نجاحها لغياب التقويم حيث أنه  يقتصر فقط على الحضور، وهن

فبمجرد المشاركة يتحصل المعلم في نهاية الدورة على شهادة في مجال استخدام تطبيقات التعليم 

عن بعد إال أنه يجد صعوبة أثناء تطبيق ما تعلمه في الدورة ويعود ذلك لعدة أسباب ولعل أهمها 

الجانب النظري على مثل هذه الدورات وهذا ما يجعلهم يؤكدون على أن التقويم المقتصر  هيمنة

 على الحضور ال يعني تملك المعلم لكفاية استخدام تطبيقات التعليم عن بعد.

 يّة: متابعة المركز الوطني للتكنولوجيات في التّربية للدورات التدريب4الّرسم رقم 

 
 يدانيةالمصدر: نتائج الدراسة الم

بل قاشرة من ة مبناُلحظ من خالل الرسم أعاله أن نسبة المعلِّّمين الذين أكدوا أنه لم تحصل متابع

ي أن كل أ٪ 100المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بعد تلقي الدورات التدريبية بلغت 

 أفراد العينة أقّروا بعدم المتابعة.

ة لتدريبيّ ارات هناك جانب من التقصير في تقويم الدّو نستنتج من خالل النتائج المتحصل عليها أن

لى عتصر فقط م يقالتي يتلقاها المعلمين في مجال استخدام تطبيقات التعليم عن بعد وأن هذا التقوي

 خدام هذهاست الحضور الذّي ال يمكن أن يعتبر معياًرا لنجاح الدّورة في تملك المعلِّّم لكفاية

 التّطبيقات.

 من خاللها يتم يّة ألنهدريبالتابعة التّي تُعد من أهم الدّعائم لتحقيق نجاح الدّورات التّ  وعليه البدّ من

دنى على األ التّعّرف على نقاط الّضعف ومن ثم ُمعالجتها وتحسينها، وذلك بهدف تحقيق التّملك

 ات.األقل للمعلّم  كفاية استخدام تطبيقات التّعليم عن بُعد وترغيبه في هذه الدّور

 مدى سهولة تقديم المادّة الدّراسيّة 5الّرسم رقم:
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 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

دة حيان تقديم الما٪ من المعلِّّمين الذين يستطيعون في أغلب األ53تبين نتائج الدراسة الميدانية أن 

ا ما هم نادر٪ منهم صّرُحوا أن32الدراسية عبر المنصات االلكترونية بسهولة ويسر، في حين أن 

ا ا ب دائمجابوكانوا يستطيعون تقديم المادة بسهولة ويسر، بينما تتساوى نسبة المعلمين الذين أ

 ٪.15وأبدا ما كانوا يستطيعون تقديم المادة بسهولة ويسر والتي بلغت 

ل عرض المادة الد ة عبر راسييتضح لنا من خالل النتائج  الّسابقة التي تحصلنا عليها يُشّكِّ

افي لمام الكاإل كترونية بصورة جيدة تحديا لكثير من المعلِّّمين ويعود ذلك إلى: عدمالمنصات االل

دّى إلى ما أمبالتقنيات المطلوبة لصناعة المحتوى نظرا لضعف تكوين المعلِّّمين في هذا المجال 

(  matériels didactique en ligneتوجه أغلبيتهم نحو تقديم المواد القائمة على الويب )

را ن أو نادحياات الّرقميّة واليوتيوب والدروس المتوفرة عبر المنصات. ولكن في غالب األكالمكتب

اج د من انتالب ما يلبي هذا المحتوى الجاهز أهداف الدرس وقد ال يتالءم تماما معه أحيانا. لذلك

 المحتوى الخاص حيث يكون شامال وشيقا وسهال في الفهم واالستيعاب.

 :ألولىالتّحقق من الفرضيّة ا

في  فتراضيّةاال لمعرفة أثر تلقي المعلّم للتكوين في مجال تكنولوجيا التّعليم على توظيف الفصول

 عمليّة التعليم عن بعد.

 :بيّنت نتائج معامل الطوارئ حول أثر التكوين في فاعليّة التّعليم عن بعد

توظيف  رجةعليم( على دمدى تأثير المتغيّر المستقل )تكوين المعلّمين في مجال تكنولوجيا الت

لداللة  عند مستوى ا(α<0.05)الفصول اإلفتراضية بطريقة شاملة ووافية كمتغير تابع حيث أن 

( التي H1) ( ونقبل الفرضيّة البديلةH0إلى معنوية النموذج وبذلك نرفض الفرضيّة الصفريّة )

ل توظيف الفصوتنّص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكوين المعلّمين في زيادة 

 االفتراضية.

لتابع والمتغيّر ( إلى قوة االرتباط بين الُمتغيّر ا0.721( البالغ )Cكما يُشير معامل الطوارئ )

فية في ٪ من توظيف الفصول اإلفتراضية بصورة شاملة ووا72.1المستقل وهو ما يدّل على أن 

 اره.عمليّة التعليم عن بعد يُفسر بالمتغير المستقل الذي وقع اختي

جال مفي  بناًء عليه نستنتج ثبات صحة الفرضيّة األولى القائلة: كُلّما ضعف تكوين المعلم

د بصورة ن بعتكنولوجيا التعليم كُلّما فشل في توظيف الفصول االفتراضية في عملية التّعليم ع

 فعّالة

 الفرضيّة الثّانية 5-2

نجاز شِّل في اا فَ عليم ويواجه صعوبات كُلّمكُلّما كان المعلِّّم غير مستعد لتوظيف تكنولوجيا التّ 

 عمليّة التّعليم عن بعد.  
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 : التّعليم عن بعد بديل للتّعليم الحضوري6الّرسم رقم 

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

لقد برزت اليوم آراء مؤيّدة وأخرى ُمعارضة  لفكرة استبدال التّعليم الحضوري بالتّعليم عن بعد، 

بلغت نسبة المعلِّّمين الذين أجابوا ب "ال أوافق" و "ال أوافق بشدة" هذا التغيير نحو التعليم حيث 

٪ وهي نسبة مرتفعة جدّا مقارنة بنسبة اآلراء من المبحوثين المؤدين والتّي بلغت 86عن بعد 

ا يجعلنا نستنتج أن معظم المعلِّّ 4أما نسبة المدّرسين المحايدين فقد بلغت ، 10٪ مَّ مين ٪، مِّ

يعارضون بشدّة فكرة استبدال التّعليم الحضوري بالتّعليم عن بعد، حيث أن أغلب هذه اآلراء 

المعارضة لنمط التّعليم "التّعليم االلكتروني  عن بعد"  مبنيّة عن تجربة سلبية لهذا التّعليم الذي 

ا نموذجيا عن بُعد ( وليس تعليم(Covid-19ميّزناه بأنه كان تعليما عن بُعد اقترن بحالة طوارئ 

ونقصد هنا بالتّعليم الذي يعتمد على استراتيجية فلسفية تقنية رقمية في غاية من التعقيد في مسار 

العملية التّعليمية، وهو حكم سلبي غير موضوعي ويعود ذلك إلى االنتقال المفاجئ غير المنظم 

رتجال والخوف، والّسرعة وعنصر إلى التّعليم عن بُعد الذّي َحكمته المفاجآت التي تتمثل في اال

المباغتة، وهو بذلك يفتقر إلى أبسط الشروط الموضوعيّة للتّعليم الّنموذجي عن بعد وقد أّكد عضو 

إن التحضير لفصل «من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في المقابلة التي أجريناها معه: 

ألقل إلى سنة من اإلعداد التقني والجهد دراسي  من التعليم االلكتروني عن بعد يحتاج على ا

  (2021مقابلة مع عضو من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،تونس) »العلمي والتربوي

وهذا يعني أن ما يحدث اليوم هو أمر بعيد كل البعد عن التّعليم الّنموذجي للتّعليم اإللكتروني عن 

االنتقال للعمل بهذا النّمط فقد برهنت األزمة الحاليّة بُعد وهو ما يفسر نفور ورفض أفراد العيّنة 

أن الّلجوء إلى التّعليم عن بُعد تم العمل به كوسيلة لُمحاولة تخطي هذه األزمة وليس كجهاز 

منظومي لُمواجهتها وأظهرت هذه األزمة فشل صانعي السياسات التّربوية واخفاق المؤّسسات 

لمجابهة مثل هذه األزمات والكوارث على مستوى بناء القُدرات  التّعليميّة في االستعداد والتّحضير

 من خالل توفير دورات تدريبيّة لتطوير مهارات المعلِّّمين والتالميذ بصورة فعالة وُمنصفة.
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 وجيات فيكنوللعّل هذه أهم األسباب التي عبّر عليها أفراد العينة وعضو من المركز الوطني للت

عليم عن بدال التّ است سبة المرتفعة من المعلِّّمين الذين عارضوا تماما فكرةالتربية التي تفسر هذه الن

 بعد بالتّعليم التقليدي.

 ل التعليم: اإلعداد المادي لفصل التعليم عن بعد مقارنة باإلعداد المادي لفص7الّرسم رقم 

 الحضوري

 

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

دي لفصول المعلِّّمين الذين يصّرحون بأن إعدادهم الما٪ من 70نستنتج  من الّرسم أعاله أن 

ة إلى لنسبالتّعليم عن بعد تأثر مقارنة بإعدادهم المادي في الفصول الحضورية لتنخفض هذه ا

 ٪ من المعلِّّمين الذين لم يتأثر إعدادهم المادي.30

 : كيف كان هذا التأثير8الّرسم رقم
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 اسة الميدانيةالمصدر: نتائج الدر

يتبيّن من خالل الّرسم أعاله أن النّسبة المرتفعة للمعلِّّمين الذين أّكدوا أن إعدادهم المادي يستغرق 

٪، ومن بينهم من استعمل منّصة مدرستي 74أكثر وقت من اإلعداد للدّرس الحضوري فقد بلغت 

عدم تكوينهم وتدريبهم على وأقروا أنّها تستغرق أكثر وقت في اإلعداد للدّرس االفتراضي نظرا ل

 استعمال هذه التّطبيقة، وهذا ما أقّره عضو من المركز الوطني للتكنولوجيات في التّربية بقوله :

 ،مقابلة)  »وفّرنا المنصة ولكن لم نقم بتكوين المعلِّمين نظرا لضيق الوقت والظرف الطارئ«

٪ من المعلِّّمين 25المقابل نجد في  (2021عضو من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،

٪ من الذين استعملوا 46الذين يستغرقون أقل وقت في اإلعداد المادي للدّرس االفتراضي، منهم 

. وتعود هذه النّسب المرتفعة إلى (zoom)٪ من الذين استعملوا تطبيق زوم 23موقع الفيسبوك و 

وتكوين مرتفع في مجال استعمالها،  أن هذه التّطبيقات َسهلة االستعمال وال تتطلب خبرة عالية

حيث أن تطبيق فيسبوك وهو من تطبيقات التّواصل االجتماعي المتيّسر ودائم االستعمال، إضافة 

وهي  (créer un salon)إلى أنه تم تطويره في فترة الكورونا من خالل إضافة إنشاء غرفة 

 ص افتراضيّة.قاعة اجتماعات يمكن أن تضم عدد كبير من األفراد للقيام بحصَ 

 : الّصعوبات التّقنية التي تعترض المعلِّّمين أثناء عمليّة التّعليم عن بعد9الّرسم رقم 

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

لتي اعترضتهم ا٪ من أفراد العيّنة أجابوا بأن الصعوبات التقنية 67يُشير الجدول أعاله إلى أن 

وفر ت٪ من المعلمين الذين يعانون من عدم 21ها تتمثل في نقص تدفق شبكة االنترنت، تلي

ن وجدوا صعوبة ٪ من المعلمين الذي12االنترنت بالنسبة لهم ولتالميذهم، لتنخفض هذه النسبة إلى 

 في الولوج إلى منصة التعليم عن بعد.

هو ألخير" واميل تعود هذه الّصعوبات التقنية المتمثلة في انقطاع أو بطيء شبكة االنترنت إلى "ال

 ة مباشرة.( من األنترنات الذي يكون بين المستعمل وبين مزود الخدم3يمثل المستوى األخير )

مستويات: المستوى األول ويتمثل في الشبكة التي تربط بين  3فشبكة األنترنات تنقسم إلى 

القارات بواسطة كوابل وهو يمثل العمود الفقري، أما المستوى الثاني فهو يمثل شركات 
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الت الكبرى المزودة لخدمة األنترنات في المنطقة نفسها، أّما المستوى الثالث واألخير فهو االتّصا

مزود الخدمة للمحلِّّيين الذين يربطون منزلك بالخدمة، فشركات االتصال المحليّة )المستوى 

الثالث( يمكنها أن تتحمل الضغط ولكن بحسب امكانياتها لذلك من المتوقع حدوث ضعف في نقاط 

ختناق الرئيسيّة على األنترنات؛ وهو ما يفسر النتائج التي توصلنا إليها حيث أن معظم أفراد اال

العينة أقروا بمشكلة تقطع األنترنات أثناء عمليّة التدريس ويعود هذا المشكل التقني لحالة االختناق 

جودة بسبب زيادة حاجة الطلب على شبكة األنترنات في وقت واحد. وهذا ما يؤدي إلى ضع 

الدرس االفتراضي، بينما ربما ينقطع االتصال تماما بسبب ضعف مزود الخدمة في المستوى 

الثالث. ومن الصعوبات التقنية األخرى التي اعترضت المعلِّّمين هي عدم استطاعتهم الدخول إلى 

منصة التّعليم عن بعد نظرا لعدم تكوينهم وتدريبهم الجيّد في مجال استخدام هذا التطبيق 

 (.Teamsمحدوديّة استيعاب تطبيق تيمز )و

 ضيّةاالفترا : كثافة المنهج الدّراسي الذي يرتكز على الكم يعيق استخدام الفصول10الّرسم عدد

 

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

ي الذي يرتكز ٪ من المعلمين يرون أن كثافة المنهج الدراس54نالحظ من خالل الرسم البياني أّن 

ين يعتقدون أن ٪ من المعلمين الذ46يعيق استخدام الفصول االفتراضية، في المقابل نجد على الكم 

 كثافة المنهج الدراسي ال يمثل عائق في استخدام الفصول االفتراضية.

ّما سبق أن كثافة محتوى البرامج الدّراسيّة شّكل حجر عثرة ال يستهان  لِّّمين مام المعها أبنستنتج مِّ

 سواء.والتالميذ على حد 

الفصل  : توفّر األجهزة االلكترونية لدى المعلم والمتعلم تمكن من استخدام10الّرسم عدد

 االفتراضي
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 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية

هزة اإللكترونية ٪ من التالميذ الذين يفتقرون إلى األج74نالحظ من خالل الرسم البياني أعاله أن 

الذي  ائيةتراضي وهو ما أكده أحد مديري المدارس االبتدالتي تمكنهم من استخدام الفصل االف

لكن تتعرض إن تجربة التعليم عن بعد ممتازة وفيها ربح للوقت و « أجرينا معه مقابلة بقوله:

هم بة ومن ألتجرهذه التجربة للعديد من العراقيل: الدولة لم توفر األرضية المالئمة لنجاح هذه ا

ن سة عوكلفتها وفقدان أغلب المتعلمين لمستلزمات الدرا عناصر فشلها ضعف شبكة االنترنت

في المقابل  ( 2021مقابلة مع مدير مدرسة،) بعد )الحاسوب، الهاتف الذكي، اللوحات الرقمية...(

 ٪.26تنخفض نسبة التالميذ الذين يمتلكون هذه األجهزة االلكترونية إلى 

صال باألنترنت ٪  يرون أن تكلفة االتّ 81غت وبيّنت نتائج الدّراسة نسبة مرتقعة من المبحوثين بل

 بعد . ة عنباهظة وتمثل من بين العوائق التّي تمنع التالميذ من متابعة الدّروس االفتراضيّ 

 :التحقق من الفرضيّة الثانية

مليّة عجاز لمعرفة أثر الّصعوبات التي تواجه المعلّم خالل توظيف الفصول االفتراضيّة في ان

م عن التّعلي مليةعتبيّن نتائج تحليل معامل الطوارئ حول أثر الّصعوبات في انجاز  التّعليم عن بعد

 بعد:

ن علتّعليم ة امدى تأثير المتغيّر المستقل )مواجهة المعلِّّمين للصعوبات( على درجة انجاز عمليّ 

نرفض  إلى معنويّة النموذج وبذلك (α<0.05)بعد كمتغير تابع حيث أن عند مستوى الداللة 

ثر له داللة  ( التي تنّص على أنه يوجد أH1( ونقبل الفرضيّة البديلة )H0فرضيّة الصفريّة )ال

 إحصائية لصعوبات التي تواجه المعلم في انجاز عملية التعليم عن بعد.

ابع والمتغيّر ( إلى قوة االرتباط بين المتغير الت0.711( البالغ )Cكما يُشير معامل الطوارئ )

لذي اتغير المستقل ٪ من انجاز عمليّة التّعليم عن بعد يُفسر بالم71.1دّل على أن المستقل وهو ما ي

 وقع اختياره.

ا يجعلنا نستنتج ثبات صّحة الفرضيّة الثانية القائلة: كُلّما كان المعلِّّ  مَّ توظيف لر مستعد م غيمِّ

 عد.ن بيم عتكنولوجيا التعليم ويواجه صعوبات كُلِّّما وجد صعوبة في انجاز عمليّة التّعل

نتبين بعد عرض نتائج البحث الميداني الكميّة والكيفيّة  أن الدّراسة قد حققت أهدافها من خالل 

الكشف عن واقع استخدام الفصول االفتراضيّة في عمليّة التّعليم عن بعد باستخدام التّطبيقات 

نؤكد أن ُضعف  ويمكن أن، ( بالمدرسة التّونسيّةCovid-19االلكترونية في جائحة كورونا )
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تكوين المعلّمين وتدريبهم وغياب التخطيط االستراتيجي للدّورات التدريبيّة أسهم في فشل عمليّة 

 توظيف الفصول االفتراضيّة بصورة فعّالة في عمليّة التعليم عن بعد.

منها  بات:ونستنج أّن توظيف الفصول االفتراضيّة في عملّية التّعليم عن بعد واجه عدّة صعو

ن عليم بات ماديّة كضعف شبكة األنترنت أو انقطاعها، مشاكل في الولوج إلى منصة التعصعو

ثافة كها: بعد، وذلك لعدم تدريبهم على كيفيّة استعمالها، ومن الصعوبات األخرى التي واجهت

داد عدم استعونت، البرامج المدرسيّة  وعدم توفر األجهزة اإللكترونيّة وارتفاع كُلفة شبكة األنتر

تّعليم مليّة العحقق تالمعلِّّمين لتوظيف هذه التكنولوجيا وغياب الدافعيّة لديهم وهو ما أدى إلى عدم 

 عن بعد.

اشر ليم المبلتّعولقد أصبح التّعليم المدمج يمثل اليوم نوعا من أنواع التّعليم، حيث يدمج بين ا

   (E-learning(  .)2014  ,Blended learning( والتّعليم عن بعد )face à faceالتّقليدي )

عليم جعل التّ  م فيونستنتج من األجوبة على الّسؤال المفتوح الذّي طرحناه على المعّلمين : ما رأيك

 عن بعد مكمل للعمليّة التّعليميّة حتى في الظروف الصحيّة العاديّة؟ 

ة توظيف ة و أهميّ ميّ ليتبيّن لنا موقفهم اإليجابي من اعتماد التّعليم عن بُعد كمكّمل للعمليّة التّع

 تكنولوجيا التّعليم من أجل تعليم مدمج.

لتّعليم ة  لوعليه أصبح من الّضروري االهتمام بالتّعليم عن بعد باعتباره وسيلة داعمة ورافد

لتقليدي التّعليم اعن  التّقليدي في كل المستويات مع التّأكيد أنّه ال يمكن أن نعتبره  بديال ُمكتمال

مستوى  على ودائمة، ولكن بصفته داعمة ويتطلب نجاحه  مهارات وإمكانيات عالية  بصفة نهائيّة

عليم دارة التّ د وإالمنظومة التّعليميّة ككل وعلى مستوى مهارات المعلّم التقنيّة وقدرته على إعدا

لدّروس اليق عن بعد، كما أنه البد من اإلشارة إلى أن الحلول الطارئة التي حاولت ُمعالجة تع

تطلبه  يفيذ لما التنوبب جائحة كرونا تحتاج إلى إعادة النّظر لتحقيق التّعليم عن بعد  من اإلعداد بس

 ال بعدّةذا إهمن خطوات علميّة متناسقة ومتسلسلة لتحقيق االعداد التّعليمي الجيد، وال يتحقق 

عض ي بشروط  لتنفيذه وبناء عليه  يرى أغلب أفراد مجتمع البحث َضرورة إعادة النظر ف

 الّصعوبات العالقة لتحقيق األهداف الدّنيا على االقل للتّعليم عن بعد.  

 ةالخاتم

عات لقطاايشهد العالم اليوم ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة على مختلف األصعدة وقد شملت جميع 

ثة يجيا الحدنولووباألخص قطاع التّعليم الذّي يعتبر قاطرة تقدّم الشعوب، فقد أصبح استخدام التك

 التّطور نسق سمة بارزة لهذا العصر، ولهذا سارعت الدّول بتطوير أنظمتها التّعليميّة لمواكبة

ر بكل لتي تتأثة االّسريع والمتالحق في التقنيات وما صاحبها من انعكاسات على العمليّة التّعليميّ 

مليّة ين بالعمهتمّ ل الوهذا التّطّور المّطرد للتكنولوجيا يجع، تغيّر في مجريات المجتمع وتؤثر فيه

مات اعد طور وتُسالت التّعليميّة في حاجة مستمّرة إلى البحث عن أساليب تعليميّة مبتكرة تواكب سِّ

ت المنّصا عبر المتعلِّّم على عمليّة التّعليم عن بعد والقدرة على استخدام الفصول االفتراضيّة

 االلكترونيّة الُمتاحة.
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في عمليّة  19رفة واقع استخدام هذه الفصول إثر جائحة كوفيدوقد تكمن أهميّة هذا البحث في مع

ة م للعمليّ جازهالتّعليم عن بعد من وجهة نظر المعلّمين ومعرفة الّصعوبات التي واجهتهم خالل ان

 التّعليميّة عبر المنصات اإللكترونيّة.

يبيّة في مجال تدر ٪ فقط من عيّنة الدّراسة شاركوا في دورات19وبيّنت نتائج البحث الميداني أن 

ى ّونين إللمتكاستخدام تطبيقات التّعليم عن بعد، وعبّر أغلب المربّين المتكّونين منهم وغير ا

 قبل استخدام مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( كبديل لمنصة "مدرستي" المقترحة من

مت لهذا حتكاة التي وزارة التربية، ألن 'الفيسبوك" متاح وسهل االستعمال بشهادة عينة الدّراس

يتلقوا  م لمالموقع، ويعتبرون  وفي المقابل أن منصة "مدرستي" َصعبة االستعمال فضال عن كونه

في  معلِّّمينن للتكوينا كافيا حول التّعامل مع هذه المنصات بدرجة ثانية، ولقد أثّر عدم التّكوي

تاّلميذ كانت ديمها للم تق المادّة التي تطريقة تقديم المادة الدّراسيّة إلكترونيّا ويرى البعض منهم أنّ 

لة وَصعبة الفهم.   في أغلب األحيان ُمّمِّ

مهارات بتاّلميذ ت الإالّ أن تجربة التّعليم عن بعد بالّرغم من عدم تحقيقها ألغلب أهدافها فقد زّود

ف على رّ لتّعوتدريبات في مجال استخدام الحاسوب، وبعثت فيهم فضول للولوج لهذه التّطبيقات وا

ي عمليّة فلفّعالة اركة كيفيّة استخدامها، ووجد التلميذ نفسه محور العمليّة التربويّة ومدارها، بالمشا

 التّعليم عن بعد.

م إلى ض المعلِّّ عرُّ تونستنتج أنّه كُلَّما صعب  انجاز عمليّة التّعليم عن بعد يُرَجُع باألساس إلى 

كُلفة  تفاعنقطاع األنترنت أثناء سير الحّصة، ارالعديد من الّصعوبات ومن أهّمها ُضعف أو ا

منّصات ج للاالتّصال باألنترنات خاّصة بالنسبة للتالميذ، وعدم قدرة المتعلِّّمين على الولو

مين والمتعلِّّ  مينالُمخّصصة للتّعليم عن بعد، باإلضافة إلى عدم وجود الدّافعيّة لدى أغلب المعلِّّ 

 ليّة التّعليم عن بعد.لتوظيف الفصول االفتراضيّة في عم

ى بيان، نرالستوبالنظر إلى محدوديّة عيّنة البحث وإلى قصر الُمدّة الزمنية المخّصصة لتمرير ا

 وائقأن هذه النتائج نسبيّة وفي حاجة إلى بحوث في جهات أخرى للوقوف بموضوعيّة على ع

 تحسين وتطوير هذه التّجربة التّعليميّة عن بعد.

ي عصر فونس ن الّصعوبات من أجل االرتقاء بعملية التّعليم عن بعد في ت فكيف يمكن تذليل هذه

 الثّورة الّرقميّة عصر الّرقمنة للمعرفة ؟

 التّوصيات:

ي نأمل يات، التلتوصانطالقا من النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا ارتأينا إلى تقديم مجموعة من ا

عليم عن التّ  أجل النهوض بواقع استخدام تطبيقاتأن تؤخذ بعين االعتبار وتكون نقطة انطالق من 

 بعد وذلك لمواكبة الثورة الرقميّة التي نعيشها اليوم:

يع ي جم_ضرورة االنطالق في عمليّة تعميم التّعليم عن بعد بنظام الفصول االفتراضيّة ف1

 شكل قارٍّ ب ي المدارس وعليه يصبح ثّمة أهميّة للتّدريس بهذا التّعليم كرافد للتّعليم الحضور

 وأساسي.
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ورها في ة ود_ تكثيف الدّورات التدريبية واإلشهار لتعميق الوعي بأهميّة الفصول االفتراضيّ 2

 تحقيق عمليّة التّعليم عن بعد بصورة فعّالة.

خدام ليم باستلتّعالتّي تتوافق مع متطلّبات ا وتخفيف المحتويات المعرفيّة _ تطوير طرق التّدريس3

 ضيّة في برامج التّعليم عن بعد.الفصول االفترا

نامج اط في برنخر_ تشجيع  كل الفاعلين في العمليّة التّعليميّة وخاّصة أعضاء هيئة التّدريس لال4

وفير كل ا وتالتّعليم عن بعد والتدريس باستخدام الفصول االفتراضيّة وتشجيعهم ماديّا ومعنوي

أللفيّة حدّيات اترة ه األنظمة التّعليميّة المتطّوِّ الّشروط لنجاح هذا التّحدّي الذّي حقّقت من خالل

 الثّالثة .
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فرضيات  إشكالّيات التشخيص، العوارض و :أثره في خطاب الّطفلاالضطراب اللغوي النمائي  و

 التفسير

 تونس  -، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبةد. ليلى العبيدي

 

 هنيّاة تعمالتتحقّق عمليّة االكتسااب اللغاوي عبار تفعيال عادّي كفايااة وسايّة و ةد اكيّاةو   ملّخص:

 ب النضااو وة بهاادا اال تقااال بالمللااة اللغويّااة ماان والتهااا البدئيّااة ا ولااى ةلااى مراتاابصاافة متجانساا

عانون يفال مّمن االكتمال. ةالّ أّن  لك ال يتّم على الشلل ا مثل لدى بعض الفئاة الخاّصة من ا ط

للغاوي اضطراباة لغويّة نمائيّاة. فاي هااا اإلطاا  نهاتّم خا ل هااا المقاال بموضاو  االضاطراب ا

ل اب و تشاليلنّمائي )الديسفازيا( لدى الّطفل و ما يرتبط به من اخت الة على مساتوى بناال الخطاا

 أبعاده الدالليّة و الوظيفيّة.

ي بنيااة فمااا هااي أهااّم العااوا ص التشخيصيّةل ضااطراب اللغااوي النّمااائي عنااد الّطفاال و مااا أثااره فاا 

 الخطاب    و ما أهم الفرضياة المفّسر له ؟

 ،عجااز لغااوي ،نمااو لغااوي ي،اضااطراب لغااوي نمااائ ،طفاال ،خطاااب، لغااة :تاحيااةالمفالكلمااات 

 عامل نمائي. ا،ديسفازي

Linguistic developmental disorder and its impact in the speech of the 

child:   Diagnosis problems, symptoms and interpretation hypotheses. 

Abstract: The process of linguistic acquisition is achieved by the many 

sensory, cognitive and mental competencies that work in a homogeneous 

manner in order to elevate the linguistic nature from its initial state to 

maturation and completion. 

However, this is not optimal for some special groups of children with 

developmental language disorders 

In this context, we are interested in the subject of language developmental 

disorder (dysphasia) in the child and the impact on the structure of 

discourse and its levels of semantic and functional. 
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 مقّدمة:

اللغاوي مناا صارخة الاوالدي و يتادّ    انخراطه في مجال وجودّي قائم على التواصال يعلن الطفل

خ ل المراول ا ولى من طفولتاه بغاياة التعبيار عان انفعاالتاه و   باتاه  في تنمية  كفاياته اللغويّة

 خا جّي. والتواصل مع محيطه ال

   اال تقاااال بالملتساااباة اللغويّاااة مااان والتهاااا البدئيّاااة ا ولاااى  ةلاااى مراتاااب النضاااو  يااار أّن مساااا 

واالكتمال يتطلّب تفعيل عدّي كفاياة وسيّة و ةد اكيّة و  هنيّة قد تغيب لدى بعاض الفئااة الخاّصاة 

ة الظرفيّاة ةلاى اضاطراباة عميقاة   اداخة دون من ا طفال و  لك وين تتحّول الصعوباة اللغويّ 

 تطاو  بساابب تعّطاال مسااا  النمااو اللغااوي لاادى بعاض ا طفااال مماان يعااانون مشاااكل نمائيّااة عميقااة

   م ما قد يتوفّر لديهم من كفاياة وسيّة.تحرمهم أدال بعض  الوظائف اللغويّة  

ماا قاد يعتاري البرمجيااة اللغويّاة الخلقيّاة مان قصاو  أو  من هناا كاان مان الضارو ي البحا  فاي

 علاى تشاليل خطااب متساق  ومتاوازن مان أاهنه أن يا ثر بشالل مباأار فاي قاد ي الطفال انحراا

انفتاااا البحاا  اللّساااني علااى وقااول معرفيّااة جدياادي كا بحااان العصاابيّة  و النفساايّة و الداايما بعااد 

 . العرفانيّة

فااي هاااا اإلطااا  نخصااب هاااا البحاا  للنظاار فااي أهاام عااوا ص االضااطراب اللغااوي النمااائي و 

 .الوقوا على انعلاداته على مختلف اللفاياة اللغويّة لدى الطفل

I- :اإلطار المفهومي 

فال ، في تجااوز المنحاى داهم انفتاا اللسانياة على وقول معرفيّة جديدي  كعلم النفس و طب ا ط

الحسّي الفزيولوجي في تفساير االضاطراباة اللغويّاة الخلقيّاة و  لاك علاى ةثار م وظاة ماا يعانياه  

و  بعض الفئاة من ا طفال من قصو  في التعبيار الشافوي   ام دا مة  أجهازي السامع و  النطاق

 ى فهم المعطياة  ير اللغويّة. ةضافة ةلى تمتعهم بقد ي دليمةعل التصويت

 Vaisseمن هنا بدأ االهتمام  بمنحى خاص ل ضطراب اللغوي في ةطا  ما اصطلح عليه فااييس

فاي نفاس هااه الفتاري تقريباا اداتعمل     aphasie congénitale( با  االحبساة الخلقيّاة ا1866) 

للتعبير عن مشالل تمثّال  auditifmutismeا(مصطلحاالخرس السمعيR,Coën 1886(كواين 

دانة   MC Gallالمسمو  لدى بعاض ا أاخاص   ام دا مة قاد اتهم السامعيّة ثام أدخال الخطاب

ليصاف ا طفاال الااين يعاانون مان عجاز فاي   surdité congénitale du motمصطلح 1911

 مستوى التعبير. 

)أفازياا   Aphasie de développementلقرن العشرين  لب اداتعمال مصاطلح و للن خ ل ا

 Eisenson( و 1964)  Benton(و  1955)  Miller( ثااام 1917) Kerr,jالنماااو( بااادلا بااا  

)أفازياا الطفال( مان قبال   Aphasia infantile(فاي نفاس هااه الفتاري اداتعمل مصاطلح 1968)

 Nan Gelden.D , Kenenedy. L , Laguite.J (1952 )عديد الدا دين 
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 /Aphasie  (1965ةلااى جانااب مصااطلح  Dysphasieمااع بدايااة السااتيناة ظهاار مصااطلح 

Ajuriaguerraو تد يجيا أصبحت الساابقة ) (a)   تعبار عان  يااب اللغاة بينماا اداتعملت الساابقة

(dys)  .للتعبير عن مشاكل اللغة منا مرولة النمو 

علااااى Aphasieادااااتعمال اضااااطراب اا فازياااااا  ا الد اداااااة الحديثااااة فهصااااحبت تقصاااارأّماااا

ة االضطراباة المتّصلة بمشاكل طا ئة على الدماغ يملن تشخيصها بوضوا دوال كانات ةصاابا

ن مابداياة   Dysphasieأو كادماة أو أو ام أو التهابااة.  فاي واين ا تابط مصاطلح اديسافازياا 

اة النماو تصالة باه علاى  ارا  اصاعوبالثمانيناة بمشاكل النمو اللغوي و قاد تعادّدة  المفااهيم الم

أوااضااطراباة النمااو  les difficultés développementales du langageاللغااويا 

 Les Troubles développementales du langageاللغويا 

 Les Troubles spécifiques de  أوااضاااطراباة النماااو اللغاااوي الخاصاااةا 

développement du langage ي الخااصا أو ا العجاز اللغاوDéficit spécifique du 

langage  أو اديسفازيا النمواDysphasie de développement. 

 Troubles spécifiques duوقااد أجمااع عاادي دا دااين فرنلفااونيين علااى ادااتعمال مصااطلح 

langage   لوصف ا طفال الاين يعانون من مشاكل في االكتسااب اللغاوي ماع اعتباا  تبااين هااه

أن تشاخيب هااا االضاطراب Laurence Leonard (2000)ماا بينهاا.ة  يارى االضاطراباة في

يرتلز أدادا على دمة النماو  يار الطبيعاي للغاة الشافوية دون أي عوامال واضاحة فاي المساتوى 

 المادي أو النفسي.

ساتوى مفيعّرا هاه االضطراباة بهنّها اضطراباة عميقة و متواصلة في Pierart (2004) أّما  

 لاادى الطفاال و ال تصاانّف تحاات أي عاا ص واضااح وقااع تحديااده ةلااى وااد اليااوم و ال النماو اللغااوي

 ترتبط بمشاكل في دماغ الطفل خ ل فتري اكتساب اللغة.

اة ه ال يملن الحدي  عان اضاطرابأنّ   Gérard (2003)و  Bishop(2008)بينما ي كد كّل من  

يط فاي طفل يتجاوز التهخر البسلغوية خاصة ةالّ عند م وظة عجز لغوي عميق و متواصل عند ال

 .النطق

-II:)معايير تشخيص حالة اضطراب النمو اللغوي )الديسفازيا 

اللغاة  عادي ما تعرا واالة الديسفازيا بالسلب و  لك انط قا من م وظة مشااكل فاي تطاو  نماو

ّساامع أو تشااوه فااي جهاااز النطااق أو ةصاااباة دما يااة أو فااي اللاادى الطفاال مااع  ياااب أي عجااز 

 اباة  هنية وادّي أو عوامل اجتماعية أو نفسية معيقة.اضطر

ل و يعتمااد خاا ل تشااخيب الديساافازيا علااى مقا نااة مسااتوى اللفااالاة اللغويااة ا دادااية  للطفاا

 الديسفازي بالطفل العادي.
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 قياس العجز اللغوي:  -1

 أوقااد يشاامل العجااز اللغااوي مختلااف المسااتوياة اللغويااة لاادى الطفاال الااديفازي دااوال الصااوتية 

ل بلاادان الصاارفية أو المعجميااة أو الصاارفية أو التركيبيااة أو التداوليااة أو يقتصاار علااى بعضااها. جاا

  جاا لقيااستعتمد مقيادا موودا لضبط مستوى اللفالي اللغوية لادى الطفال و هااا الجادول يقادّم نمو

 (Filio Zaurou /2010)اضطراب الديسفازيا و تشخيب مستوياته 

 المقياس العامل

 نسبة انحراا خ ل اختبا  اللغة Déviation standard(DS) -1.26أقل من  اللغة 

 85أكثر من  الاكال يراللغوي

 (DB) 70أكثر من  القد اة السمعية

 ياااااب المشاااااكل العصاااابية الخطيااااري أو اأصاااااباة الدما يااااة أو االضااااطراباة  التفاع ة العصبية

 النفسو هنية العميقة.

 لنقب العاطفي و عدم م وظة تهخر د ادي. ياب ا التفاعل اإلجتماعي

وى أهم ما يملن م وظته من خ ل تشخيب اضطراب الديسفازيا في هاا الجدول هو تعّطل مسات

 بالضارو ي النّمو اللغوي مقا نة بنمو بقية المساتوياة بشالل طبيعاي. فالطفال الديسافازي ال يعااني

للناه وة و هو ليس ضحية ظروا اجتماعياة من مشاكل في القد اة الاهنية أو السمعية أو العصبي

   م  لك يعاني من مشاكل في تطو  نموه اللغوي.

الطفال  و ياهب بعض الدا دين ةلى اعتمااد معاايير أخارى فاي تقيايم مساتوى اللفاالي اللّغوياة لادى

  LMEالديسفازي. فيعتمدون على دبيل المثال م أر طول الخطاب

ّطفل انط قا من اقتضاب خطابه و قصر ملفوظاتاه. بينماا بحي  يتم تشخيب العجز اللّغوي لدى ال

 IDsyn( Index de يعتماد الابعض اأخرعلاى معياا  مساتوى اإلنتاا  التركيباي لادى الطفال   

syntax productive/ Index of  productive syntax) باعتباا  أن مساتوى ةنتاا  الجملاة و

اللغوية لادى الطفال الطبيعاي الااي يلاون قااد ا التركيب يمثل  ائزا أاهدا على تطّو  نمو اللفالي 

على انتا  جملة من ث ن كلماة على ا قل في ودود الث ن دنواة على بينما يظال الطفال الااي 

يعاااني ماان مشاااكل فااي النّمااو اللّغااوي دون  لااك المسااتوى ماان اللفايااة اللّغويّااة. و يعتمااد الاابعض 

الّطفل  لقييم مدى تطّو  الرصيد المعجماي لدياه اأخرعلى ةوصال معجمّي للللماة التي يستعملها 

( NDW : Number of Diffrent Words).  

للاان مجماال هاااه المعااايير القاات نقاادا أااديدا لعاادي أدااباب منهااا مااا يسااتند ةلااى عاادم ضاابط معااايير  

ق بخصاائب ا طفاال  اتهام فهام يمثّلاون واضحة خ ل هاه اإلختبا اة التجريبية ال ديما ماا يتعلّا

أديدي التنّو  بحي  ال يملن تصنيفهم بشالل  دقياق. كماا نقاد بشادي معياا  طاول الخطااب  مواضيع

باعتبا  أنه ال يعلاس بالضارو ي اللفاالي اللغوياة لادى الطفال  لاك أّن امات ن طفلاين نفاس اللفاالي 

 Eisenberg /2001)النحوية التركيبة يعلس بالضارو ي خطاباا بانفس الطاول و العلاس صاحيح

Ferska and lundergren), 
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 قياس الذكاء غير اللغوي: 2-

سافازيا. غوي مقيادا أداديّا خ ل اختباا   صاد اضاطراب الدييعتبر تشخيب نسبة الاكال  ير اللّ 

 و  لك لتمييز هاا االضطراب عن  يره من االضطراباة التي قد تلبس به.

ا يعتماد كال. فاي فرنساعادي ما ياتم قيااس الااكال  يار اللّغاوي للطفال ضامن مقيااس النماو العاام للاا

 و وسب هاا المقياس عادي ما يتحصل الطفل الديسفازي  Wechsler (Wppsi / Wisc)مقياس 

نساابة  (1-)أو أكثاار ماان   (score standard)(ss) 85علااى معاادل  كااال  ياار لغااوي أكثاار ماان 

او  نىانحااراا و  لااك فااي ةطااا  اختبااا اة تقياايم القااد ي علااى التحلياال المنطقااي أو الااتعلم الّضاام

ي فاي نفاس االكتساب  ير اللّغوي .و عادي ما يلون الّطفال الديسافازي أقال كفاالي مان الطفال العااد

 لّطفل.ل لك أن العجز اللغوي العميق قد ي ثر في نسبة الاكال العام    (Leonard /2000)دنه 

 التشخيص الفارقي:   -3

وي عجز اللّغاب الديسفازيا عن المن المهم تمييز االضطراباة اللّغوية الخاّصة التي يمثلها اضطرا

ب فاي ف الاهني الاي قد يتسبّ ( أو التخلّ Gil / 2006) (dysphonie)المتصل بمشاكل في النطق 

لاون يتهخر لغوي عميق و للان م أار الااكال العاام ) يار اللغاوي( لادى ها الل ا طفاال عاادي ماا 

اوز ما ال يتجاكفالته اللغوية بين منخفضا مقا نة  الطفل الديسفازي الاي يفوق  كاؤه ) ير اللغوي(

 FILIO, Z  (2010 )(    ss) 70معدل الاكال  ير اللغوي للّطفل المتخلف  هنيا 

ميقاة فاي كما يجب تمييز الطفل الديسفازي عن الطفل المتوّود   م أن التوّود قاد يخلاف مشااكل ع

 حوبة بعجازا بالضارو ي مصاالنمو اللغوي مّما يعّطل العملية اللغوية بصفة كلياة أو جزئياة و للنها

عاادم  وأو صااعوبة هامااة فااي التفاعاال االجتماااعي. ة  ن واا  ناازو  الطفاال المتوّوااد ةلااى االنعاازال 

و ي اللعاب أفااإلهتمام باأخر أو المحيطين به عامة. مع تعلقه بعاداة تلرا ية تعيق تطو  كفالتاه 

 لديسفازي.التفاعل مع اأخر عامة. وهو ما ال ي و  بالضرو ي عند الطفل ا

 إشكالية ضبط حدود فارقية واضحة:  - 4

حياا  باإلأاالال الاااي يواجهااه الباااوثون هااو التنااو  اللبياار داخاال مجموعااة ا طفااال الديساافازيين 

 يصعب ضبط م مح واضاحة لهااه الفئاة ليساهل تمييزهاا عان فئااة أابيهة علاى  ارا  المتخلفاين

ط ختلف المحاوالة يظل من الصاعب ضاب هنيا أو المتوودين أو أصحاب مت زمة داون و   م م

 (Leonard / 2000)هاه الحدود بوضوا 

-III ّغوية و العرفانية للطفل الديسفازي: الخصائص الل 

 الخصائص اللّغوية:   - 1

تشاامل المسااتوى   (TSL)يتباايّن ماان خاا ل عاادي د اداااة أن اضااطراباة النمااو اللّغااوي الخاّصااة 

ة و ( و كاالك المساتوياة المعجميّا 1992)      BartoliniوLeonard الفونولاوجي للغاة الطفال

والمستوى التداولي البر امتي و  لاك   Tuller,L  (2003)و  CAudollentالصرفية التركيبيّة 

ي هااه و للان يملان م وظاة وادّ  Bishop (2004 دوال في الجاناب اإلنتااجي للغاة أو اإلداتقبالي

وى االداتقبال ويا  يناد   صاد اضاطراباة االضطراباة في مستوى اإلنتا  أكثار منهاا فاي مسات
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ادتقبالية خالصة. وتتركز جل الد اداة على لغة ا طفال في دن ما قبل التمد س أو في دانواة 

 التمد س ا ولى و قد تشمل بعض واالة المراهقين.

 المستوى الفنولوجي:  -أ

زي لطفال الديسافاأهم ما يملان م وظتاه فاي هااا المساتوى هاو تاهخر االكتسااب الفنولاوجي لادى ا

أدنااى منااه فااي السااان  موياا  يباادو مسااتوى اكتسااابه الصاااوتي محاادودا مقا نااة بمسااتوى ماان هااا

(Leonard / 2000) ي  مع م وظة بعض االضطراباة الصوتية الخاصة فالّطفل الديسفازي عاد

ق مان ينز  ةلى المجهود ا دنى خ ل النطق و هو ما يتسبب فاي تغيياراة تشاوه الخطااب المنطاو

 (amunette)تصابح  allumetteل اضطراباة القلب و اإلبدال و التحريف  مثال  لك كلماة خ 

    (Billard /1996) (kiso)تصبح  ciseauأو 

شر طفا  ع( بد ادة اللغة التلقائية لستة 2006) Parisse و Maillartفي هاا اإلطا  قام كل من 

جااه أن الطفاال الديساافازي يوا ا وظاايعااانون ماان اضااطر اب الديساافازي مقا نااة بهطفااال عاااديين ف

ثار صعوبة في  صد الفوا ق التمييزياة فاي مساتوى الفونيمااة أي الوواداة الصاوتية للخطااب أك

 منه في مستوى الفونيماة أي الووداة الصوتية للخطاب أكثر منه في مستوى المقطع.

و تمييز اة صوتية أكما لوو  أن الطفل الديسفازي يبدو عاجزا تماما عن تقطيع الللماة ةلى وود

ة هااا ا صواة المتقا بة أو  صد ماواطن الحااا أو الزياادي فاي الللماة وتاى و ةن كانات متداولا

 لدقيقااة فااييخلااب بنااا ةلااى أن الّطفاال الديساافازي يفتقاار ةلااى القااد ي علااى تمثّاال السااماة التمييزيااة ا

ر صااوتية و تطااويالمسااتوى الصااوتي للغااة لرصااد ع قاااة المشااابهة و االخاات ا بااين الووااداة ال

  5Maillart(200(.قد ته على التعّرا على الللمة بقا نتهاا بماا هاو مخزناة فاي  صايده اللغاوي

لغاة ل لك وتماا داي ثر فاي المساتوى المعرفاي التركيباي للغاة كماا داي ثر بالضارو ي فاي اكتساابه 

 الملتوبة  نها في جانب هام منها تقوم على ملتسباة اللغة المنطوقة.

باختياا  خمساة و عشارين Maillart (2005)ثيل الصوتي لدى الطفل الديسافازي قاام لد ادة التم

 Mots)طفاا  ديساافازيا مقا نااة بهطفااال عاااديين مسااتعينا بقائمااة ماان الللماااة ثنائيااة المقطااع 

Dissyllabiques)  وهي كلماة متداولة في أ لبها. وكان على الطفل اإلجاباة بانعم عناد التعاّرا

. وقااد تضااّمنت المجموعااة كلماااة زائفااة للنهااا قريبااة صااوتيا ماان بعااض علااى الللمااة المعروضااة

الللماة المتداولة و كانت التغييراة الطا ئاة عليهاا تتمثال عاماة فاي قلاب الحاروا أو ةبادالها ماع 

 TSLتنويع موقع التغيير. كانت الخ صة أن ا طفال الاين يعانون من اضاطراباة لغوياة خاصاة

ّرا على الللماة التي طرأ عليها تغييار و  لاك لعادم قاد تهم علاى واجهوا صعوباة هامة في التع

الااربط بااين الشاالل الفنولااوجي العااروص علاايهم و المرجااع الفنولااوجي ا صاالي الاااي يفتاارص أنااه 

 مخزن لديهم في لغتهم الداخلية.

كما لوو  أن تعّرا الطفل الديسفازي على هاه الللماة يلاون أفضال كلّماا بادة الفاوا ق أوضاح 

و  لااك لتباااين السااماة (mafé) و « café »الللمااة الزائفااة و الللمااة القريبااة منهااا مثااال  لااك بااين 
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يلاون التعاّرا أصاعب باعتباا    (boupée)و « poupée » على علاس(c) و (m)التمييزية بين

ةال بسمة واودي. و  لك دليل على أن تعّرفه على الللماة  (b)ال يتميز عن الفوينم  « p »أن الفونيم 

زائفة أي التي طرأ عليها تغييار ال يمار عبار  بطهاا بالللماة المتداولاة القريباة منهاا  ناه لاو كاان ال

ا ماار كااالك لااتم التعااّرا بصاافة أيساار علااى الللماااة الزائفااة ا كثاار قربااا ماان الللماااة ا صاالية 

 المتداولة . 

لاون يلماة وينماا كما لوو  أن ا طفال الديسفازيين يواجهون صعوباة أكثر في التعارا علاى الل

 لاك  Bishop.  يفّسار  pâton/ batonالتغيير طا ئا على المقطع الرئيسي في الللمة مثاال  لاك 

ن هااا أبهّن الطفل الديسفازي يعاني من عجز في تقطياع الللمااة ةلاى وواداتها الصاوتية بال يارى 

 العجز يعد دمة مميزي لهاا االضطراب من الناوية الفنولوجية . 

ة ضااطراباة الفنلوجيااة لهااا تااهثيراة عميقااة علااى المسااتوى الصاارفي التركيبااي لغاامجماال هاااه اال

ن بمااا تشااتمل عليااه ماا « grande »فااي كلمااة  (d)الديسافازي. مثااال  لااك عجااز الطفاال عاان تمييااز 

بمااا تحتويااه ماان معطياااة صاارفية   dormentفااي  /m/معطياااة صاارفية) المفردؤالم ناا ( أو 

 في التركيبي للجملة عامة.)الجمع( ي ثّر وتما في تمثّله الصر

 المستوى المعجمي: -ب

ظهاار تتتمثاال أهاام المشاااكل المعجميااة لاادى الطفاال الديساافازي فااي تااهخر اكتساااب الللماااة ا ولااى. 

واول عادد Trauner DA Wulfeck B. Tallal P, Hesselink Jد اداة قاام بهاا كال مان 

لثالاا  و ا ولااى ةال فااي الشااهر امنا طفااال الديساافازيين أن هاا الل ا طفااال لاام ينطقااوا كلماااتهم 

كل ع وي على م وظاة مشاا (DNL)العشرين أي بفا ق اثني عشر أهرا مقا نة بالطفل العادي 

ولاى في تطو   صيد النمو المعجمي له الل ا طفاال خا ل دان ماا قبال التماد س أو السانواة ا 

 للتمد س.

بال قلماة ا ولى الملتسبة مان ترى أّن نوعية الل (Leonard/2000)و   م أن بعض الد اداة 

علاى  ادااة ت كادأّن أ لاب الد  ا طفال الديسفازيين تتقا ب مع نوعيّتها عند ا طفال العااديين ةالّ 

. فالطفال نقب هام في اكتساب ا فعال و ادتعمالها لدى الطفال الديسافازي مقا ناة بالطفال العاادي

 (faire)دتعمال أفعال عامة مثال فعال يميل ةلى  ا TSLالاي يعاني من اضطراباة لغوية خاصة 

 عوضا عن توظيف أفعال دقيقةكما لاوو  عجاز هاام فاي ةيجااد (prendre)و أخا (aller) و هب

 ( Word-finding problem )المنادبة الللمات

و زيين أو هاو قد  دّ هاا المشلل ةلى عجز هام في النفا  ةلاى المعجام لادى ها الل ا طفاال الديسافا

 ي التساميةفال تباط  في الظفر بالللماة المنادبة. لالك  البا ما يتم  صد مشاكل في أفضل ا وو

(dénomination) للمااة لدى الطفل الديسفازي وي  يلتجئ ه الل ا طفال ةلى تسمية ا أيال ب

   (Cosby/1992) قريبة منها دالليا أو صوتيا 

 المستوى الصرفي التركيبي:  -ج
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لضامائر و اديسفازي ةلى ةدقاط المو فيماة الصرفية كاهدواة التعرياف و فغالبا ما يعتمد الطفل ال

 ة للجملة.اللواوق الصرفية. كما قد ي و  اضطراب في ترتيب الللماة لعدم تمثل البني التركيبي

لال أن هاه السماة تظهر عند الطفل الديسفازي على اخت ا لغته بهأا (Leonard/2000)ي كد 

 ازيين ماان أصاال انللياازي يعااانون أكثاار ماان  ياارهم ماان اضااطراباة فاايمتنوعااة فا طفااال الديسااف

علاى  مستوى تصريف الفعل في وين أن ا طفال الديسفازيين اإليطااليين يتركاز اضاطرابهم أكثار

 الضمائر.

ر بتقيايم اللفاالي الصارفية لساتة عشا   Magnan Aو  Ecall Jو   Sanchez Mفقد قام كل مان 

عاة باالعتمااد علاى اختباا اة متنو (TSL)ة فاي النماو اللغاوي طف  يعاني من اضاطراباة خاّصا

و علااى  اارا  اختبااا  التمييااز المعجمااي أو التصاانيف الصاارفي أو االأااتقاق وقااد أظهاارة النتااائ

لعا   اصعوباة عدي يعاني منها الطفل الديسفازي في هاا المستوى: مثال  لك يقدم المخاتب فاي 

ناتو يبماا   (age..………)ّطفال ةتماام الللماة التالياة و يطلاب  مان ال (découper)اللّساني فعل 

كلماااة مااان نفاااس عائلاااة الفعااال للااان الطفااال الديسااافازي يبااادو عااااجزا تماماااا عااان ةتماااام كلماااة  

ةلااى عاادم قد تااه علااى تقطيااع الفعاال و تمثّاال المعطياااة الصاارفية  ا و  لااك يااردّ Découpageا

 المرتبطة به.

ية مثاال نيف الصرفي و ةد ان الع قااة االأاتقاقكما يعاني الطفل الديسفازي من مشاكل في التص

ماااان بااااين مجموعااااة   colle لااااك عجااااز الطفاااال الديساااافازي عاااان انتقااااال كلمااااة مشااااتقة ماااان 

(scotch/colonne/collage) . 

و التبدو النتائو أفضال خا ل اختباا  الخياا اة المعجمياة ويا  يطلاب تعياين الللماة ا قارب ةلاى 

 repourvoirمثااال  لااك  (les pseudo mots)لزائفااةالللمااة الصااحيحة ماان بااين الللماااة ا

/mapouvoir . 

ولاوجي و ه ال يملن عزل هاه االضطراباة الصارفية عان المساتويين الفنالجدير بالم وظة هنا أنّ 

ي الضارو ي فابالداللي  ّن الوودي اللّغوية كل متلامل بين هااه المساتوياة و اخات ل أوادها يا ثّر 

  قاتها التركيبية في دياق الجملة.تلوين الللمة كلل و في ع

بد اداااة المساااتويين اإلنتااااجي و االداااتقبالي للغاااة  (Roulet/2007)فاااي نفاااس هااااا اإلطاااا  قاااام 

مجموعة من ا طفال الديسفازيين مركازا علاى الجاناب الصارفي التركيباي فخلاب ةلاى أّن الطفال 

بينماا ال يعااني مشااكل فاي  الديسفازي يعاني من صعوباة في مساتوى ةنتاا  المو فيمااة النحوياة 

ادتقبالها. و هااه االضاطراباة تظهار لادى الطفال الديسافازي مناا دان الثالثاة أي فاي مرولاة نماو  

قد تااه علااى ةنتااا  الخطاااب المرّكااب ماان كلمتااين علااى ا قاال وياا   ن واا  اضااطراباة الحاااا 

التركيبياة بسابب  والتحريف و تميل الجملة في خطابه ةلى االقتضاب مع تفلك واضح في الع قاة

واااا الااروابط النحويااة واخاات ل الترتيااب المنطقااي للووااداة المعجميّااة الملّونااة لهااا. تتفاااوة 
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مستوياة هاا االضطراب مان والاة ةلاى أخارى و قاد يبلاه تشاّوه الخطااب لادى الطفال الديسافازي 

 مستوى العجز التّام عن تحقيق الوظائف الداّلليّة.

 المستوى التداولي: - 

ةنجاااز الضااطراباة التداوليااة بهواادان متّصاالة بعمليااة التخاطااب علااى  اارا  التساامية أوتاارتبط ا

كالطلب أو الشلر أو الس ال والقد ي  على المشا كة في الحاوا  و أخاا الللماة و ا عمال اللّغويّة  

 Frey,M / Leonard LBالمباااد ي بالحاادي  و توجيااه الخطاااب بصاافة واضااحة ةلااى المتقباال.

 ني  بعض ا طفال الديسفازيين من مشاكل في االندما  االجتماعي مع .كما يعا (1983)

 Marton. K ,  Abramoff. B ,  Rowencwajg.S     (2005)أطفال في مثل دنهم 

ويّااة اإلأاالال المطااروا هنااا هاال أن هاااه الصااعوباة التداوليااة تمثاال أوااد أصااناا الصااعوباة اللّغ

عاادّد ماان ا طفااال الديساافازيين أم هااي  نتااا  لت الخاّصااة بحياا  يملاان أن  تساام مجموعااة مسااتقلّة

 مستوياة االضطراب لدى الطفل الديسفازي .

 الخصائص العرفانيّة :   -2

 ذاكرة العمل:  -أ

 و   Baddeley.A.Dيعود مفهوما  اكري العملا ةلى المنوال الث ثي للل من 

Hitch.E.J(1974. )وتفاظ بالمعلومة تشترن  اكري العمل مع الااكري القصيري المدى في اال

لوقت قصير , للن  اكري العمل تتميّز ببعد وظيفّي ةجرائّي من خ ل الجمع بين نشاطي التخزين 

فإ ا كانت الااكري قصيري المدى تقتصر على وظيفة التخزين فحسب و المعالجة في نفس الوقت 

 فإن  اكري العمل تقوم بمعالجة المعطياة ع وي على تخزينها. 

 العمل على: تشتمل  اكري

ينيّااة : يتااولّى مهّمااة التنساايق بااين عميّاااة المعالجااة الح contrôleur centralمراقااب مركاازي -

 للمعلوماة و تخزينها و هو المس ول عن التفاعل مع الااكري البعيدي المدى.

 و: تعااالو المعلوماااة بشاالل لفظااي ماان خاا ل تلرا هااا boucle articulatoireولقااة تلفظيّااة -

 فونولوجي.ترميزها ال

لملانيّاة اتسمح بتخزين المعلوماة البصريّة  :Agenda visuo- spatialماّكري بصريّة ملانيّة  -

 من خ ل االوتفاظ النّشيط بالمشيراة البصريّة و الّسمعيّة

لوجية لقة الفنوتتدّخل  اكري العمل في عملية اكتساب الللماة الجديدي التي يتم تخزينها في ويز الح

 (La boucle phonologique) جااهزي  قبل أن تمر ةلى الااكري الطويلة المادى     للنّهاا تلاون

ي نّشايط الاال دتعمال أو التلرا  األاي انط قاا مان مرولاة الحلقاة الفنولوجياة بفضال االوتفااظ ال

 (Baddeley/2003) يساعد في بنال التمثي ة المعجمية.

ّول مان فّسار اضاطراب الديسافازيا بعجاز فاي أ  Gathercoleو Baddeley و قاد كاان كاّل مان  

لادى الطفال الديسافازي و  (mémoire de travail phonologique) اكاري العمال الفنولوجياة 
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و  لاك  (les pseudo mots)ة تلارا  الللمااة الزائفاة  لك انط قاا مان اختباا  يعتماد علاى مهّما

بال خا ل تعّرفاه علاى الللماة كرتاه لضمان عدم اعتماد الطفل على المعطى الداللي المخّزن في  ا

 يتم التركيز على مستوى  اكري العمل الفنولوجي فحسب.

ة اة الزائفاكانت النتائو ت كد مواجهة ه الل ا طفال الديسفازيين صعوباة عميقة في تلرا  الللم

ل لوجياة خا مواجهة الطفل الديسفازي مشاكل في تفعيل  اكري العمال الفنوي ّكد و  لك ما ي كد ما 

 عمليّة االكتساب اللّغوي.

-Visuoكمااا لااوو  عجااز هااام لاادى هاا الل ا طفااال فااي معالجااة المعطياااة البصاارية الملانيااة )

spatiale  ّةلى اضطراب في  اكري العمل الخاصة بهاه المعطياة. يرد 

عااددا ماان ا طفااال الديساافازيين     L Hoffmanو  Gillam Rفااي هاااا اإلطااا  أخضااع كاال ماان 

ونهاا ( أو لx) اكري البصرية الملانية. فطلبوا منهم تاكر ترتيب ا  قاام أو موقاع ع ماةالختبا  الا

ختباا  بعد عرص م أراة بصرية مساعدي. فبينت النتائو أن قد اة الطفل الديسفازي في هااا اال

لمعطيااة تبدو ضعيفة مقا نة بالطفل العادي و فّسر  لك بعجز في الااكري المس ولة عان تخازين ا

 ية الملانية. البصر

دى ( باختباا  الاااكري البصارية الملانياة لا2008) R  Mollierو   GParisseكماا قاام كال مان 

وية و مجموعة من ا طفال الديسفازيين و  لك انط قا من عرص نما   بصرية  ير لغوية من نا

د  كاعرص دلسلة من الحروا المجّمعة في ألل كلماة زائفة مان ناوياة أخارى فلانات النتاائو ت

 و  مان عجازر النما   البصرية  ير اللّغوية على علس ما ي كفالي ا طفال الديسفازيين في تاكّ 

نماط  أو تباط  في أفضل ا ووال فاي تااّكر ترتياب واروا الللمااة الزائفاة. فّسار  لاك بااخت ا

 ا كاان فاإ عرص هاه المعطياة و بالتالي في طريقة معالجتها و تمثّلها في  هن الطفل الديسفازي.

للغوياة اتمثّل المعطياة البصرية البسيطة  ير اللغوية يحدن بصفة تزامنية فإن عرص المعطياة 

لااي الديسافازي و تمثّلها  هنيا يتسم بالتسلسل الخطي و هو تحديدا ما يشاّلل عائقاا بالنسابة للطفال ا

ياة للبناى و الجدوليواجه صعوية في تنسيق المعطياة الملناية البصرية عاماة و الع قااة النساقية 

سافازي فاي اللغوية خصوصا.  لك ما ي ثر بالضرو ي في كفالتي القرالي و اللتابة لدى الطفل الدي

 مستوى آخر.

 الذاكرة الطويلة المدى:  –ب 

  تسعى د اداة الاااكري الطويلاة المادى لادى الطفال الديسافازي ةلاى ضابط ماوطن العجاز فاي ةطاا

 التساؤل عّما ة ا كان المشلل يلمن في القد ي على تخزين المعطياة اللغوية.

في هاا اإلطا  قامت بعض الد ادااة  بتجاا ب تقاا ن مان خ لهاا قاد اة ا طفاال الديسافازيين  

اختبااا  تاااكر جملااة ماان المعطياااة علااى  اارا  الصااو   والنصااوص و  با طفااال العاااديين خاا ل

الوجااوه و ا دااامال و الللمااااة الزائفاااة. فلانااات النتااائو ت كاااد أن المشااالل ا داداااي لااادى الطفااال 
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الديسفازي يلمن في تخزين المعطياة اللّغوية على  را  أدمال ا أاخاص المجهولاة أو الللمااة 

رى أن تجاّرد المعطيااة اللغوياة فاي المرجعياة الداللياة يخلاق الزائفة و هو ما ي كاد مان ناوياة أخا

مشل  عميقا في  اكري الّطفل الديسفازي و  لك ي ّكد اعتماد  اكرته على المسا  الداللي للنفا  ةلى 

 المعطى الفنولوجي.

الداللياة  خ ل د ادة قام بها مع جملة من الباوثين أنالمعطياة الفنولوجية و Casalini.Cافترص

ل لعملياة خا المعجمية المخزنة في ويزالااكري طويلة المدى تشّلل دعما هاما إلأتغال الااكري ا و

ن الساا ال محاولااة التعااّرا علااى الللماااة الغريبااة أو الجدياادي بالنساابة للمااتللم محاااوال اإلجابااة عاا

أم  العملياةي التالي: هل يردّ عجز الطفل الديسفازي عن تلرا  الللماة الزائفة ةلى عجز في الااكر

ن فاي هااا ةلى محدودية المعطياة المخّزنة في الاااكري طويلاة المادى أم ةلاى تعّطال عملياة التخازي

 الحيز لديه؟

من أجل  لك ادتعان خ ل االختبا  بهنوا  مختلفة من المعطياة اللّغوية تراووت بين الللمااة و  

 motsي اللغاااة ا صااالية الللمااااة الزائفاااة و الللمااااة الزائفاااة القريباااة مااان وزن مساااتعمل فااا

morphologique) (pseudo فلاناات النتااائو أّن قااد ي الطفاال الديساافازي كاناات ضااعيفة مقا نااة

بالطفل العادي خ ل اختبا  تلرا  الللماة الزائفة للنّها بدة أفضل خ ل تلرا  الللمااة الّزائفاة 

في الااكري طويلاة المادى القريبة ةلى وزن مستعمل هاا يلشف تدّخل المعطياة الصرفية المخّزنة 

خ ل معالجة المعطياة اللّغويّة لدى الّطفل الديسفازي و بالتالي تتهّكد د مة الااكري طويلة المدى 

كما تبدو قد ي الطفل الديسفازي علاى التلارا  أفضال كلّماا كانات داللاة الللمااة مهلوفاة مّماا ي ّكاد 

كري طويلة المدى خ ل التعّرا علاى الوواداة تدّخل المعطياة المعجمية الداللية المخزنة في الاا

اللّغويّة .فهل يملن ة ن اعتمااد آليّاة  التلارا  خا ل مساا  ةعاادي بناال الااّاكري اللّغويّاة لادى الّطفال 

 الديسفازي؟ 

 القدرة على التعلّم الّضمني:   -ج

لاتعلّم اي علاى افترص بعض الباوثين أّن الّطفل الديسفازي يعاني أدادا من عجز في مستوى القاد 

Zhang   (2007  )و    Mainla-Arnoldو   Tomblinالّضمني. في هااا اإلطاا  قاام كال مان 

ضغط على باختبا  يتمثّل في عرص أ بعة مربّعاة و تلليف الطفل دوال الديسفازي أو العادي بال

كانات  الي ثابات.الّز  الم ئم وينما يتّم ةضالي أود هاه المربّعاة و تتلر  العملياة وفقاا لنظاام ةضا

 طفال النتائو تدّل على تقلّب الزمن الفاصل بين لحظة العرص و لحظة الضغط على الز  لدى ا

طفال ول لادى الالعاديين و  لك بفضل تعلّمهم ضمنيّا نظام اإلضالي المعتمد بينما بدا هاا الوقات أطا

ّن الطفال أيطارا فرضايّة  الديسفزي   م أن اإلختباا  ال يتطلّاب تادّخل قد اتاه اللغوياة. و  لاك ماا

ناي عليهاا الديسفازي يعاني من عجز في مستوى القد ي على التعلّم الضمني و هي قد ي أدادية تنب

  (Perruchet /2006)مرولة اكتسابه اللّغة ا م 

من خ ل التجربة الّسابقة يتبيّن مواجهة الطفل الديسافازي صاعوبة فاي تعلّام نظاميّاة التقطياع  يار 

و ما ي ثّر في اللفالاة الاهنيّة الضرو يّة لبنال بعض القد اة اللّغوياة ا دادايّة علاى اللّغوي و ه

 را  التقطيع الصوتي و الع قاة النسقيّة للجملة و هو ما ينجر عنه ما ي و  من عجز فاي تباين 
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يا ثّر ودود الللمة و بالتالي تقطيع الخطاب المسمو  بسبب تشّوه التمثيل الفنولوجي للغة و هاو ماا 

  (Tomblin/2004)بالضرو ي في اللغة الشفوية و الملتوبة على السوال.

-  IV:أصناف الديسفازيا 

يصااعب ضاابط أصااناا واضااحة الضااطراب الديساافازيا بساابب التنااّو  اللبياار لسااماة ا طفااال 

فاي نفاس  الديسفازيين و للنّهم عموما يشاتركون فاي تراجاع مساتوى النّماو اللّغاوي مقا ناة بهطفاال

تصانيف اضاطراب الديسافازيا  1988دانة  Allen D.Aو Rapin Iهم . و قاد اقتارا كال مان دنّ 

ا بعاد مان هااا التصانيف تّماة مراجعتاه فيما للانّ عند ه الل ا طفال انط قا من م وظاة عيادية. 

      Gerard C.Lقبااال عدياااد البااااوثين انط قاااا مااان م وظااااتهم العياديّاااة الخاّصاااة علاااى  ااارا   

 Bishop(1992) (    و 1993)

 Gerard C.Lتصنيف   

 Crossonةلى منوال  Rapinو   Allenخ ل مراجعته لتصنيف  Gerard C.L (1993)ادتند 

العملياة  يارى خ لاه أنّ    neuro- psychologique ( و هاو مناوال عصابي نفساي1985( ) 

 اللّغوية تقوم على ع قاة تفاعل بين ث ثة مراكز دما ية هي : 

 Centres Corticaux Antérieurs:   ز القشرية العلويةالمراك -أ 

 (l’encoudage) programmation deو هي  المس ولة عن برمجة عملية الترميز اللّغوي : 

 les centres postérieurs décodeursالمراكز القشرية الخلفية لفك الترميز: -ب 

 لخاّصة.و هي المس ولة عن عملية  بط الووداة اللغوية بداللتها ا

 les centres sous-corticaux:  المراكز تحت القشرية -ج 

 و هي التي تراقب دقّة تفاعل المركزين السابقين خ ل عملية البرمجة اللغوية.

 خمسة أصناا الضطراب الديسفازيا:   C.LGerardانط قا من  لك ميّز

    Dysphasie phonologique – syntaxique :ديسفازيا فنولوجية تركيبية -1

رولااة هاو الصاانف ا كثار أاايوعا و ياردّ ةلااى مشاااكل فاي الااربط باين مرولااة البرمجاة اللّغويااة و م

لاون أفضال اإلنجاز لالك ي و  أن اللفالاة االدتقبالية عند الطفل الديسافازي فاي هااا الّصانف ت

ر فاي لااي يا ثا نتاجاة اللّغوية ن و  اخات ل النظاام الفنولاوجيمن القد ي التعبيرية. و بتحليل اال

وضوا الل م ع وي على اضطراب المستوى التركيبي للخطاب وي  تلاون الجملاة خا جاة عان 

 .(agrammatique)القواعد النحوية 

أّما في المستوى االدتقبالي يبدو الطفل على وعاي جياد بقواعاد التركياب و الداللاة المتّصالة باه. و 

يين بر باة عاديّاة فاي التواصال   ام أن اللا م  البا ما يتمياز هااا الصانف مان ا طفاال الديسافاز

يلون  ير واضح و مضطربا على مستوياة مختلفة ةال أّن الطفل قد يساتعين باإلأاا اة الجساديّة 

للتواصل و اإلخبا  عن مضامون خطاباه. و أثناال محااو ي ا ولياال يتّضاح أن هااا الطفال كاان قاد 
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هاااز النطااق أو المشااي عاا وي علااى واجااه صااعوباة فااي النّمااو الحركااي دااوال علااى مسااتوى ج

 اضطراباة في اكتساب المفاهيم الملانية و صعوباة في اللتابة ة ا كان في دان التماد س )عان 

Gerard  30ؤ ص  1993ؤ( 

 dysphasie de trouble de production):  ديسافازيا اضاطراب اإلنتااج الفنولاوجي -2

phnologique) 

نف ازيا في المستوى التعبيري و للن على علاس الصاتلمن الصعوباة في هاا الصنف من الديسف

ة ا ول ال يلماان المشااالل فاااي اضااطراب عملياااة البرمجاااة و ةنماااا فااي مرولاااة المراقباااة فالمراقبااا

ساتطيع يتلعب دو ا هاما لاالك ي وا  أن الطفال الديسافازي ال   Crossonالفنولولجية في نمو   

للّغويّاة اوي  يعمد الطفل الواعي بصاعوباته  التحّلم في ك مه أو تعديله على علس الصنف ا ول

د ال قااةلااى التلاارا  أو الرجااو  ةلااى بدايااة اللاا م لااالك فااإن أصااحاب هاااا الصاانف ماان الديساافازيا 

 يواجهون مشلل في االدتردال للن خطابهم  يتّسم باضطراباة فنولوجية عديدي.

 Dysphasie Réceptive:  ديسفازيا استقبالية -3

لتعاّرا ن من هاا الصنف يعانون من صعوباة في الفهم و مشاكل عميقاة فاي اا طفال الديسفازيّو

معي كماا على ا صواة اللّغوية و  ير اللّغوية و  لك يرد ةلى صاعوباة فاي مساتوى التقطياع الّسا

فهاام  وي وا  عجاز فااي تسامية ا أايال و التلاارا  و  باط الووااداة اللّغوياة باالمعنى الخاااص بهاا 

 نه الخطاب.السياق الاي يتنزل ضم

ل لادى أما في مستوى اإلكتساب عادي ما يتاهخر ظهاو  الللمااة ا ولاى و تلاوين التراكياب والجما

 ( 29ص /Filio )/2010هاا الصنف من  ا طفال 

 Dysphasie mnésique et lexico : ديسااافازيا نسااايانية و معجمياااة تركيبياااة -4

syntaxique  

هري المعجم الااّهني و  لاك يبارز مان خا ل ظاامن أهم دماة هاا االضطراب صعوبة النفا  على 

خاصاة خا ل اختباا  تسامية الصاو  و  (manque du mot)العجاز عان ةيجااد الللماة المنادابة 

 ا أيال.

 système de contrôle ياردّ بعاض الدا داين  لاك ةلاى مشااكل فاي جهااز المراقبااة الداللياة

sémantique   يجااد صااعوبة كبيااري فااي ادااتدعال فالطفاال المصاااب بهاااا الصاانف مان الديساافازيا

الللماااة و يتولااد عاان محاوالتااه اضااطراباة دالليااة بادتحضااا  كلماااة قريبااة دالليااا ماان الللمااة 

المطلوبااة أو اضااطراباة فنولوجيااة تتجلااى فااي ادتحضااا  الطفاال كلمااة قريبااة صااوتيا ماان الللمااة 

فااي التصاانيف المطلوبااة عاا وي علااى مااا قااد ي واا  لاادى هاااا الصاانف ماان الديساافازيين ماان عجااز 

 . .(catégorisation sémantique)الداللي
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  Dysphasie Sémantique Pragmatique: ديسفازيا داللية تداولية -5

ي نف ماان الديساافازيا بمشاااكل فااي مسااتوى القااد ي علااى صاايا ة المحتااوى الااداللياارتبط هاااا الّصاا

ةعا م  بة كبياري فايللخطاب و النّجاا في التعبيار عناه فاي داياقه الم ئام. لاالك يجاد الطفال صاعو

اأخر بمضمون خطاباه و  الباا ماا يصااوب هااا الصانف مان االضاطراب مشااكل فاي الفصااوة 

الجاة فان و  ظااهري التلارا  و التلعاثم فاي اللا م و  لاك بسابب صاعوبة فاي تليياف عمليااة المع

ل طفاااللغوياة و اإلنتاا  ضاامن داياق اتصاالي واضااح و م ئام مقا ناة بالصاانف الساابق ال يلاون ال

 ( Gérardؤ  1993ؤ 27واعيا بهاه المشاكل و الصعوباة)ص

 Bishopتصنيف 

 دتة أصناا للديسفازيا. Allen و   Rapinفقد ميز خ ل مراجعته لمنوال   Bishopأّما 

  surdité du motديسفازيا الصمم اللّغوي: -1

عة المسامو من أهم دماة هاا االضطراب معاناي الطفل الديسفازي من عجز عمياق فاي فهام اللغاة

 تاه علاى أّما على مستوى اإلنتاا  فتبادو قد تاه علاى اإلنتاا  اللّغاوي ضاعيفة  لاك ماا يا ثر فاي قد

ي لادى التواصل االجتماعي و قد يلتبس هاا الصنف مع علل  هنية أخرى على  را  العجز اللّغو

عيه وو  المتوّود للن ما يميز الطفل الديسفازي هو ةصرا ه على التواصل مع محيطه   م عجزه

 في كثير من الحاالة بما يواجهه من مشاكل في فهم اللغة و ةنتاجها.

 Dyspraxie verbaleالديسبراكسيا اللغوية: -2

إلنتا  اة تتركز مشاكل الطفل المصاب بهاا الّصنف من الديسفازيا في صعوباة النطق و في عمليّ 

 دااس مّماا داباب وظيفيّاة با  اللّغوي عامة و  لك يردّ ةلى اضطراب في التنظيم الحركاي لللا م

 ي ثر في فصاوة الل م و نحويّته.

 hypo و يتّسااام خطااااب المصااااب بهااااا الّصااانف مااان االضاااطراب بتلقائياااة اللغويّاااة زائااادي 

spontanéité verbale القد ي على التحّلم في الخطاب ع وي علاى ماا ي وا  مان  بسبب  ياب

ةنتا  بعض الووداة الصوتية عندما يطلب مناه  لاك تقّطع و عدم ادتردال و قد يعجز الّطفل عن 

  اام أنّااه فااي وضااعية تلقائيااة ينتجهااا بسااهولة. كااهن يطلااب ماان الطفاال أن يقااول ا الا فياارد اال ال 

 أدتطيع قولهاا 

 Déficit de la programmation phonologiqueمشاكل البرمجة الفنولولجية -3

مة في ةنتا  ا صاواة اللّغوياة   ام دا خ ل هاا الصنف من االضطراب يواجه الطفل صعوبة 

 ز النطق.جهاز النطق.و يردّ هاا العجز ةلى مشاكل في البرمجة الاهنية المس ولة عن ةعداد جها

 Dysphasie phonologico-syntaxiqueديسفازيا فنولوجية تركيبيّة:  -4
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لااى يصااعب علااى الّطفاال خاا ل هاااا الصاانف ماان االضااطراب تحقيااق  بااط تركيبااّي دااليم دااوال ع

شااكل فااي مساتوى البنياة الفنولوجيّاة للللماة أو علااى مساتوى التركياب و الجملاة و  لااك ياردّ ةلاى م

 برمجة الع قاة التركيبية بين الووداة اللّغوية في مختلف المستوياة.

 Dysphasie lexico - syntaxiqueديسفازيا معجميّة تركيبيّة:  -5

 manque du)بالللمة المنادبة  ّظفربة في اليعاني الطفل خ ل هاا الصنف من الديسفازيا صعو

mot) كما يبدو عاجزا عن ةنتا  جملة ضمن دياقها الداللي المنادب مّما ي ثر فاي د جاة وضاوا

الخطاااب لديااه. أمااا علااى مسااتوى االدااتقبال فيباادو فهمااه للمضاامون الااداللي للغااة ضااعيفا مااع بااطل 

 ملحوظ في االدتيعاب.

 Dysphasie sémantique pragmatiqueديسفازيا داللية براغماتية : -6

خا ل ل بقد  ما يبدو المساتوى التركيباي للخطااب داليما تبادو الداّللاة متضاّر ي بشالل عمياق داوا

 .اإلنتا  أو التّقبّل

ةعااادي النّظاار فااي تصاانيف   Conti Ramsden و   Bottingماان  ( واااول كاالّ 2004داانة )

لمااائتين و ثاا ن و ث ثااين طفاا  فااي داان غويااة اضااطراب الديساافازيا فقامااا بتحلياال القااد اة اللّ 

التمد س فميّزا دتة أصناا الضطراب الديسفازيا و هي مشابهة لألصناا التي توّصل ةليهاا كال 

 Agnosie)( ةالّ أنهمااا لاام يتعّرضااا الضااطراب الصاامم اللّفظااي 1988) Allenو  Rapinماان 

auditivo-verbale) ضمن أعراص الديسفازيا.  لك انّه أصبح يعتبر اضطرابا مستق  ال يدخل 

يا تصانيفا جديادا الضاطراب الديسافاز  2009دانة   Maillartو   Parisseبينماا اقتارا كال مان 

عاة أصاناا يرتلز على تقييم كل من القاد اة اللّغوياة و  يار اللّغوياة و قاد توصا  ةلاى تميياز أ ب

 للديسفازيا.

 troubles non spécifiques du langageاضطراباة لغوية  ير خاصة:  ؤ1

  TSL Typiquesاضطراباة لغوية خاصة نمو جية: ؤ2

 dyspraxie développementale verbale ديسبراكسيا النمو اللغوي: ؤ3

 déficits langagières pragmatiquesصعوباة لغوية تداولية  ؤ4

الديسافازيا  و لعل الجدير بالم وظة  أّن مجمل هاه التصنيفاة قد ال تعلس الواقع العيادي لحاالة

 نّها تبادو مغرقاة فاي التنظيار كماا أنّهاا تتعامال ماع الحااالة باعتبا هاا مواضايع ثابتاة بينماا تبايّن 

 Conti التجربااة أن الخصااائب اللّغويااة للاال والااة تباادو متغيااري مااع تطااو  النمااو العااام للطفاال 

Ramsden (2001) يملان الجازم  و من ناوية أخرى يتبيّن من خ ل التشاخيب العياادي  أنّاه ال
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بحدود كل صنف من هاه ا صناا و ادتق ليّته فالطفل الديسفازي قد تغلب علياه أعاراص ةوادى 

 هاه ا صناا للن هاا ال ينفي وجود أعراص أخرى ل ضطراب اللّغوي لديه.

- V: الفرضيات المفّسرة الضطراب الديسفازيا 

ي هاااا فااثّاال تحاادّيا جاادّيا للباااوثين ال ياازال هاادا الّظفاار بتفسااير واضااح الضااطراب الديساافازيا يم

 ناته.المجال. لالك تتعدد الفرضياة المفّسري للديسفازيا وفقا لتنو  خلفيّاة البح  و  ها

 l’hypothèse d’un défit dansفرضية اضطراب المعالجة الزمانية للمعطيات السمعية : -1 

le traitement temporel 

لجاة لفرضية اضطراب الديسفازيا ةلى مشاكل في المعا( خ ل هاه ا1980)  Paula Tallal دّة

ل يّة و يحاوالزمانيّة للمعطياة المسموعة مّما يعيق قد ي الطفل على الوعي بحدود المقااطع السامع

راب لتاالي اضاطدون التمييز بينها  مّما يتسبّب في تشّوه البنياة الفنولوجياة للخطااب المسامو   و با

 غة.التمثيل الداللي و التركيبي لل

ب  لك بمواجهة  الطفل الديسافازي صاعوباة فاي ةعاادي ادتحضاا  الترتيا  Paula Tallalفّسرة

 يزياة لازو الاي ترد عليه السلسلة الصوتية للخطاب المسمو  كما لوو  أّن تماثّلهم للصافاة التمي

حسان يقتضاي وقتاا أطاول مقا ناة بالطفال العاادي و قاد تت   ; / p/ ؤ b/من ا صاواة علاى  ارا  

لاك ماا  ته على التمييز بين هاه ا صواة بإبطاال السارعة و زياادي وقات العارص أو التلارا   قد

ة ي كاااد أن الطفااال الديسااافازي يواجاااه مشااال  فاااي مساااتوى المعالجاااة الزمانياااة للمعطيااااة اللغويااا

 المسموعة.

منياة ( التركيز على عامل السرعة في تفساير اضاطراب المعالجاة الز2005)  Zierglerو قد نقد 

سافازي لمعطياة السامعية و لفات االنتبااه ةلاى خصاائب ا صاواة  اتهاا ة  لاوو  أّن الطفال الديل

 ة لها.يواجه صعوباة متفاوتة في معالجة اللغة المسموعة وسب تنّو  الووداة الصوتية الملون

 hypothése d’un déficit du development: فرضيّة اضطراب نمو الكفاءات النحوية -2

grammatical  

ياهب  ّواد هاه الفرضيّة ةلى  د اضطراب الديسفازيا ةلى مشاكل يواجههاا الطفال خا ل اكتسااب 

 Vender)بعااض األياااة اللّغويااة  الخاّصااة علااى  اارا  اكتساااب القواعااد النحويااة الضاامنيّة  

Lely/2004) 

 فيمااة و قد فّسرة هاه الفرضية بالعودي ةلى نظرية تشومسلي التي ترى أن اكتساب الطفال للمو

التركيبياة للغتااه ا م ياتّم عباار تفعياال آلياة فطريااة النتقاال مااا ينادااب مان مباااد  نحوياة كليّااة و للاان 

الطفل الديسفازي يواجه صعوبة في  لك بسبب اضطراب هاه القد ي على االنتقال. و يرى كل من 

Brun   و Gerard  (2003أن هااا االخات ل يظهار أثناال مرولاة اكتسااب الطفال لللل ) متاين و

ةلااى أّن هاااه (Leonard 2000)التركيااب و الجملااة بينمااا ياااهب الاابعض اأخاار ماان الباااوثين 

الفنولوجيّاة للغاة.  مناالمرولاةالصعوباة النحوية ترتبط أدادا بمشاكل يواجهها الطفل الديسافازي 

 lexique »بااين المعجاام الاااهني   Ullman(2005)و  Pierpant فااي هاااا اإلطااا  يميّااز
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mental »  الااي يارتبط بالاااكري اإلخبا ياة« la mémoire déclarative »   و النحاو الااهني

« la grammaire mentale »  الاي يرتبط بالااّاكري الضامنيّةاprocéduralela mémoire ا

رة الصااعوباة النّحويااة لاادى الطفاال الديساافازي  بمشاااكل فااي تفعياال األياااة العامااة و منهنااا فّساا

 لاك   pierpont وUllmanآلياة االكتساب الضامني و قاد  باط كال مان  ل كتساب و تحديدا في

بتضاار  المناااطق الدما يااة المرتبطااة بوظيفااة الااااكري الضاامنيّة و دعمااا موقفهمااا بقااد ي الطفاال 

الديسفازي على اكتساب كلماة جديدي مّماا ي ّكاد دا مة المنااطق الدما ياة المسا ولة عان الاااكري 

 اإلخبا ية.

 hypothése du déficit dans la mémoireالااذاكرة الفنولوجيااةفرضااية اضااطراب -3

phonologique 

ياهب أصحاب هاه الفرضية ةلى تفسير اضاطراب الديسافازي بمشااكل فاي مساتوى  اكاري العمال 

أن  Baddely (1990)و  Gthercoleفقد بيّن كل مان   (phonologique  (MDT)الفنولوجية

ةلااى  µو  لااك ياارد  (les pseudomots)لماااة الزائفااة الطفال الديساافازي يعجااز عاان تلاارا  الل

 boucle)اخاات ل عمليااة تخاازين المعطياااة الفنولوجيااة تحدياادا فااي ويااز الحلقااة الفنولوجيااة 

phonologique)  لك يعود ةلى عدي أدباب منها عادم دقاة التقطياع ا داداي للوواداة اللغوياة  .

و بالتاالي اخات ل القاد ي علاى ادتحضاا ها فاي  ا يتسبّب في تشّوه تمثيلها الفنولوجيالمسموعة ممّ 

مستوى الوق. كما ياهب بعض الدا دين ةلى تفسير  لك بسارعة محاو ا ثار الفنولاوجي المخاّزن 

 في ويز  اكري العمل الفنولوجي لدى الطفل الديسفازي لالك تبدو هاه الاّاكري ضعيفة .

لتخازين لفنولاوجي بضاعف القاد ي علاى او يفّسر البعض اأخر هاا االخت ل في عملية التخزين ا 

ساااب عمومااا لاادى الطفاال الديساافازي مقا نااة بالطفاال العااادي و  لااك ياا ثّر وتمااا فااي عمليااة االكت

 .المعجمي و فهم التركيب 

 hypothèse de  la théorie de la limitationفرضية محدودياة القادرة علاى المعالجاة: -4

des capacités de traitement. 

البااااوثين اضاااطراب الديسااافازيا بمحدودياااة قاااد ي الطفااال الديسااافازي علاااى معالجاااة فّسااار بعاااض 

و  لك العجز يرتبط بث ثة مفااهيم أداداية هاي الملاان و   Ellis Weismer  (1996) المعطياة

الزمان والطاقة العرفانية. تفترص الد اداة المركزي علاى مفهاوم الملاان عجازا فاي القاد ي علاى 

ز الااكري أّما الد اداة المركزي على مفهوم الزمان فت كد على أن الطفل تخزين المعطياة في وي

الديساافازي يعاااني ماان مشاالل فااي المعالجااة الزمانيااة للمعطياااة دااوال بعاادم القااد ي علااى المعالجااة 

السريعة أو بتشويش النسق الزمني للمعطى. و ياهب الباوثون فاي المساتوى العرفااني الديسافازي 

القاد ي علاى تارجيح فرضاية عادم القاد ي علاى اداتلمال عملياة المعالجاة  ةلى ترجيح فرضية عادم

العرفانية بشلل دليم بسبب نقب في الروافد العرفانيّة الضرو يّة. و الجدير بالم وظة هنا أنّاه ال 
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يملن الفصل بين مختلف هاه الفرضياة  ن واالة الديسفازيا وااالة مرّكباة تجماع باين مظااهر 

 لغوي. متعددي ل ضطراب ال

 La: فرضية اضطراب القدرة على الربط بين التمثيال الفنولاوجي والاداللي للوحادات اللغوياة -5

théorie du « Mupping » 

تدّ   الوقف في تبدأ عملية اكتساب اللغة بتقطيع الطفل للخطاب المسمو  ادتنادا ةلى  ائز التنغيم و

م خازن باالمعج بطها بتمثاي ة داللياة  هنياة تفي تمثّل ودود الللماة ثم المقاطع ثم الفونيماة مع 

 هام الخطاابالاهني هااا المخازون مان الع قااة باين التمثاي ة الفنولوجياة و الداللياة يمّلناه مان ف

 المسمو  و ةنتاجه.

ولاوجي مان للّن الطفل الديسفازي يبدو عاجزا عن تلوين هاه الع قاة الرابطة باين المساتوى الفن

فاي  ية أخرى داوال لمشااكل فاي التقطياع الصاوتي أو فاي تخازين المعطاىناوية و الداللي من ناو

الك لاداللي. لاويز المعجم الاهني أو في التوفيق في تحقيق  بط م ئم بين التمثيلاين الفنولاوجي و ا

مو  تتهثر عادي مساتوياة مان اللغاة لادى الطفال الديسافازي فيبادو عااجزا عان فهام االخطااب المسا

 ل داللاي وفي  بط السلسلة الفنولوجية المسموعة بما يقابلها مان تمثيا الضطراب مرجعيته الاهنية

يبي أو  لك ي ثر بالضرو ي على القد ي على ةنتا  خطاب دليم دوال على المستوى النحوي الترك

 (Ziegler  ،(2005)الداللي )

ال يملان  لعّل أهّم ما يملن ادتخ صه أنّه ال يملن ةقصال أي من هاه الفرضياة و للان   ام  لاك

Plaza  ( ،2004 ، )ترجيح ةوداها و االكتفال بها فلّل منهاا تلشاف جانباا مان هااا االضاطراب ) 

 .(  465ص 

 ة المفساريو   م  لك يملن أن ن و  أّن العامل الفنولوجي بدا عام  مشتركا بين عديد الفرضيا

هاّم أجاوهري يختازل  للديسفازيا  لك أن المظهر الفنولوجي ليس مجرد مستوى للغة بل هو أدااس

 خصوصيّاتها  البنيويّة التركيبيّة أو الدالليّة العرفانيّة.    
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-مضيقتحكم المدن في اقتصاد ضواحيها: المظاهر واآلثار، حالة جماعة العليين، عمالة ال

 الفنيدق )المغرب(

 النسانيةالوم المداني بونيت: باحث بسلك الدكتوراه، مختبر التنمية وإعداد المجال، كلية العأ.

 المغرب.  –ابن طفيل، القنيطرة جامعة واالجتماعية، 

 

هما ضواحي جغرافيا في عالقتها بمدنها بأهمية كبرى، نظرا لعالقتحظيت دراسة ال ملخص:

 لديناميةاأن  المتداخلة والتي ترافقها عمليات تأثير وتأثر، تكون سلبية على الضواحي، ما يعني

حضرية ة البينهما مستمرة، من هنا فمقالنا هذا الذي خصصناه لجماعة العليين كضاحية للمجموع

ين عة العلين جماضمن هذه العالقة. ويكمن اإلشكال الذي أَخدنا لتناوله كوالتطوانية، يجد أهميته 

 ابل ذلك،ي مقفتحظى بموقع متميز بالنسبة للمدينة، وموارد ترابية، اقتصادية وبشرية مهمة، لكن 

.نهجنا لعاماتعيش وضعا اقتصاديا وئيدا، المدينة تتحكم فيه بشكل كبير، وذلك يؤثر على وضعها 

ية مع الميدان يقاتستقرائية في تكاملها مع االستنباط، والمنهج الوصفي، واعتمدنا التحقالطريقة اال

سوق األسر والفاعلين االقتصاديين )أصحاب المحالت التجارية والمهنية، باعة ورواد ال

تخطيط ن الاألسبوعي(. تأكد لنا أن جماعة العليين أصبحت ضاحية المدينة بشكل عفوي، بعيدا ع

شر الجبل %من سكان السهل يتبضعون من المدينة، أما مدا70)نة تتحكم في اقتصادهالها، المدي

تخفيف ما فختا. فهي مرتبطة بالمدينة بشكل كامل( بشكل يمنعها من خلق حركية اقتصادية داخلية

عدا ذلك،  هذا التحكم يفترض إعادة موقعة جماعة العليين ضمن عالقتها الوظيفية مع المدينة،

 عة الحضرية التطوانيةستستمر في زحفها نحو جماعة العليينالضاحوية. فمدن المجمو

، لضواحياتحكم المدن، المجموعة الحضرية التطوانية، الضاحية، اقتصاد : المفتاحيةالكلمات 

 جماعة العليين )المغرب(.

Cities control the economy of their suburbs: Appearances and Effects 

The Case of the Aliyyin Community, M'diq-

Fnideq Prefecture, Morocco 

Elmadani Bounit, 

Doctorate Researcher,Development and space Preparation Laborator

y,Faculty of Human and Social Sciences, Ibn Tofail University, Kenit

ra, Morocco. 

Abstract: The study of the geographical suburbs in relation to their cities 

has acquired great importance due to their overlapping relations which are 
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accompanied by processes of influence, which are often negative on the 

suburbs. Hence, our article which we have devoted to the Aliyyin 

community. the problem we want to syudy is that the Allyyin community, 

has a distinct location and important economic and human ressources, but 

its economic reality is weak and the city is in control we focused on the 

inductive and proactive approach and the descriptive approach, we have 

adopted investigations with families and economic opertors (shops, 

businesses and market vendors), we were assured that the city controls the 

economy of  the Allyyin community(70% the people of the plain are 

shopping in the city, while the mountain’s ‘’Douar’’ are completely 

connected to the city), which imits their economic activity.  

Keywords : Governance of cities, Tetouanian urban group, suburb 

economy, Alliyyin community (Morocco). 

 

 :مقدمة

فية باهتمام كبير، إذ ال يجوز لنا بدونه أن نقيس يحظى الجانب االقتصادي في الدراسات الجغرا

تطور مجتمع أو ركوده، فهو كعلم يدخل ضمن خانة العلوم اإلنسانية، حري بنا اإلحاطة به، 

فحصه وتمحيصه، علنا نجد فيه ما يؤكد لنا مدى التغير/ الركود الحاصل في البنية االقتصادية 

باعتبارها نقطة تحول مجالي مهم  2005سنة سننطلق من ذلك، وكي يستقيم  لجماعة العليين

تؤرخ لسنة إحداث العمالة التي تشكل اإلطار اإلداري الذي ينتمي إليه مجال دراستنا، هنا لن 

أنخرط في الحديث عن التقسيمات الترابية لمختلف الكيانات التابعة لها. إنما يكفينا اإلشارة أن 

ى حديثا، إذ الدينامية المختلفة التي تعرفها مدينة تسعة سنوات من إحداث كيان بمستوى عمالة يبق

المضيق ككيان حضري، ومعها مدينة الفنيدق، كمجال حدودي، اللذان ينموان بشكل سريع 

متواتر، موقعهما على الساحل، كحد طبيعي، والحال أن إطارهما الترابي ضيق، وبالتالي الطفح 

، مجال دراستناد، بل ومؤكد، فموقع كظهير خلفي لهما، احتمال وار جماعة العليينعلى 

، فضال عن الحمولة الديمغرافية التي تحتضنها، عناصر يتوفر عليهواإلمكانات الطبيعية التي 

وأخرى ستجعل منها خزانا يُزود المدينتين بمختلف حاجاتها، أمر َسيُحول مجال دراستنا إلى نقطة 

المجال الترابي لجماعة العليين. استغالل مكثف، بالفعل ذلك ستكون له آثار عميقة على 

الموازات مع ذلك، اإلشارة للشريط الساحلي ذي األهمية السياحية، والذي يوجد مجال دراستنا، وب

ضمن ظهيره الخلفي، إذ كان من المفترض أن يكون بمثابة قاطرة ودافعة اقتصادية، ليس فقط 

عتباره منفتح عليه، لكن وضعه لكل من المضيق، الفنيدق ومارتيل، بل حتى لمجال دراستنا با
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االقتصادي الهش ينذر، أننا ضمن مجال هامشي، موقعه لم يشفع له من أن يبني قاعدة اقتصادية 

 سليمة تسمو لمستوى الرهانات االقتصادية التي تحوم حوله.

ثر ل أكهذا من جانب، ومن جانب آخر، فلما نحن ضمن مجال ضاحوي معالمه بدأت في التبلور ب

لك. ذهو مجال في األصل كان ضاحية، وفي كلمة الحوز الذي ينتمي إليه ما يفيد  من ذلك،

)بين  اليةانجذاب السكان نحو المدينة وارتباطهم بها هو الحاضر الثابت في العالقات البيمج

مام هذا (. أجماعة العليين والمدينة بمعناها العام والتي تشمل المضيق، الفنيدق وتطوان كذلك

ا، ألهمية بمكان البحث في الديناميات السوسيوديموغرافية ومختلف خصائصهالوضع، من ا

ة جال جماعها مجدواها ستبرز كلما حاولنا إيجاد خيط رابط بينها والرهانات الجديدة المنفتح علي

نا عتبار أنلى اعالعليين، والتي من المؤكد ستكون لها أهميتها من ناحية الدراسة والبحث العلمي، 

 . ا، أن ثمة ارتباط مهم بين مجال دراستنا والمجاالت الحضرية المحيطة بهأشرنا آنف

ل ك التباد، ذلتلك العالقة ستحمل في طياتها ما يفيد وجود تبادل على مستويات متعددة، لكن حتما

ه وانبجلن يكون متكافئا، إن من جانب المواد المستخرجة من الجماعة لفائدة المدينة، أو 

عتبار لى اسيبقى فيها االستقطاب للمدينة، عنصر يستدعي البحث والدراسة ع االقتصادية، التي

ن مبدو أننا صرحنا أن المجال المدروس مجال ضاحوي، في طور التشكل، بهذه الوضعية التي ي

 الساكنة يجبرخالل سماتها األولى أنها مختلة وغير متوازنة، بل تراجع مختلف تلك اإلمكانات، س

 حثا عن مصادرعيش جديدة، وكلما نظرنا لألمر من زاوية كون مجالعلى تغير الوجهة ب

لك، ذلرغم من اعلى دراستنا، تتجاذبه المدينة، فال محالة ثقلها سيتحكم في بنيته االقتصادية، لكن و

مؤشر وية، فستبقى هذه األخيرة، في صيرورتها نحو تلقف أنشطة جديدة، لتعتبر بذلك عتبة مفصل

 قتصادي الذي تعرفه جماعة العليين.أساسي في التحول اال

 توطين جماعة العليين ضمن إطارها العام -1

قبليا تتأطر جماعة العليين ضمن قبيلة الحوز، على المستوى اإلداري، تنتمي لعمالة المضيق 

كانت بمثابة تاريخ استقاللها بمجالها الترابي، بعدما كانت قبل تلك الفترة  1992الفنيدق، سنة 

 –حدا مع جماعة المالليين، تقع ضمن الشمال الغربي من المملكة، بجهة طنجة تشكل مجاال وا

الفنيدق، والتي تكونها ثالث بلديات )بلدية المضيق، بلدية الفنيدق،  –تطوان، عمالة المضيق 

وبلدية مارتيل(، وجماعتين قرويتين )جماعة بليونش، وجماعة العليين موضوع الدراسة(. 

نسمة سنة  6126، بحمولة ديمغرافية مهمة استقر عددها في حدود 2كلم 110مساحتها تبلغ 

نسمة. وما دمنا ضمن مجال ريفي فتنظيمة  5654عند  1994، بعدما استقر حسب إحصاء 2004

 دوارا 13االجتماعي الزال تقليديا، تؤطره مجموعة من المداشر، رسميا عددها يصل إلى 

(p3.Agence du Bassin Hydraulique Loukkos, 2005,) ،مركز العليين، أفراسو :

حراقة،  فرسيوة، بوجميل، الكدانة، أكنان، بلوازن، الكوف الفوقي، الكوف السفلي، واد زرجون، 

، من الشمال تحدها بلدية الفنيدق، والجماعة 2نسمة/ كلم 52البين، الكثافة السكانية تصل حوالي 

ية المضيق تحدها من الشرق، ومن الجنوب القروية تغرامت، التي تنتمي إلقليم فحص أنجرة، بلد
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نجد الجماعة القروية المالليين، وصدينة، اللتان تنتميان إلقليم تطوان، تربطها الطريق الوطنية 

 .(1بالكيانات المحيطة بها، )الخريطة رقم  13رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنيدق -: توطين المجال المدروس ضمن عمالة المضيق 1خريطة رقم 

 

 المصدر: انجاز شخصي اعتمادا على معطيات من الوكالة الحضرية لتطوان. 
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 اإلشكالية: -2

ي فمجموعة الحضرية التطوانية على الرغم من أن جماعة العليين مجال ضاحوي مرتبط بال

ان، مستويين: بشكل مباشر مع مدينتي المضيق والفنيدق، وبشكل غير مباشر مع مدينة تطو

قع ، موبإمكانات بشرية، طبيعية )تربة خصبة، وموارد مائية مهمة( ومجالية )امتداد مجالي

دينة ، المكودا بيناوضعه االقتصادي وئيد ال قاعدة واضحة له، بل يعيش رأن استراتيجي(، إال 

لى ذلك عناء تفرض عليه سيطرتها. بل وتتجاذبه، ما يعني ثقلها سيتحكم في بنيته االقتصادية، ب

 نطرح السؤال اإلشكالي التالي: 

ة القتصاديية اأي دور للتأثير االقتصادي الذي تمارسه المجموعة الحضرية التطوانية في وئد البن

هم في تغيير نية المهنية لسكان جماعة العليين مؤهلة أن تساهل الب لجماعة العليين الضاحوية؟

 وضعها االقتصادي؟ ما طبيعة العالقة االقتصادية بين جماعة العليين والمدينة؟ 

 الفروض: -3

 أخذت جماعة العليين صفة الضاحية، بشكل عفوي دون تخطيط مسبق؛ -

يرة من األخ طوانية، مكنت هذهعالقات الالتوازن بين جماعة العليين والمجموعة الحضرية الت -

 توجيه اقتصادها؛

ادي تشتت مداشر جماعة العليين داخل مجالها الواسع، دفع كل مدشر لالرتباط االقتص -

 له؛ ببالمدينة/ المركز األقر

 حوية.الضا المدن الثالث المشكلة للمجموعة الحضرية التطوانية، لم تبلغ بعد مستوى المدن -

 أهداف البحث: -4

 تفكير في انجاز هذا البحث استجابة لمجموعة من األهداف والتي تتمثل في:انطلق ال

 ية؛اكتساب المهارات العلمية في التعامل مع القضايا المجالية ورصد تأثيراتها التفاعل-

ي مختلهف فهالوقوف على الوضعيات التي تعيشها جماعة العليين اقتصاديا في عالقتهه مهع المدينهة، -

هها التي تعرف باإلنسان والمجال، في محاولة الستشراف األفق الجديدة للرهاناتالمستويات المتعلقة 

 الجماعة؛

المدينهة  الرغبة في المساهمة العلمية في دراسة عالقات المدن بضواحيها وسبل ضبط حهدود تهأثير-

 عليها.

 .تطوير تجربتنا في الدراسات الميدانية لمختلف القضايا الجغرافية-

 بع:المنهج العلمي المت -5
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 ،اعتمدت في هذا البحث على المنهج االستقرائي بشكل كبير:تكامل بين االستقراء واالستنباط -

ولكن ال ينفي مزاوجته مع المنهج االستنباطي والذي بدونهما معا ال يستقيم سنام أي دراسة علمية 

 نظرا للتكامل الذي يحققانه.

تمامه الظاهرة كما هي، ويوجه اه /لمنهج الوصفي يعتمد دراسة الواقع االمنهج الوصفي: -

وضع بوصفها وصفا دقيقا من خالل التعبير الكمي أو الكيفي، األول يصف لنا الظاهرة وي

باطها ارت رها وحجمها، ودرجاتاخصائصها، أما الثاني فيحولها إلى أرقام إحصائية لتوضيح مقد

 (. 138 ، ص2007. )عمار بوحوش، ومحمد محمد الذنيبات، مع الظواهر األخرى

ا طرحهتوقد ارتبط المنهج الوصفي في بدايته، بشكل كبير بدراسة ومعالجة اإلشكاالت التي 

ظرا قل نالعلوم اإلنسانية، والتي بعدها انفتحت على مناهج العلوم التجريبية ولو بدرجة أ

 لخصوصيات اإلنسان وارتباطاته. 

 طريقة وأدوات البحث: -6

ر أساسي في العمل الجغرافي، بل هي السبيل الوحيد الستقراء للتحقيقات الميدانية دو :الطريقة -

الواقع والظواهر التي تغيب في المعطيات الرسمية، ليبقى الميدان هو المصدر األساسي لهذه 

 المعطيات. ومن خالل صيغ رياضية محددة يتم تحديد العينة المستهدفة للدراسة.

  وبناء على ذلك أنجزنا ما يلي: 

ر عهن : قصد بناء صورة متكاملهة عهن مجهال الدراسهة، حاولنها اعتمهاد مدشهه لألسراستمارة موج -

 كل وحدات مجال الدراسة )الجبل، قدم الجبل، السافلة(. 

 واعتمدنا المعادلة الرياضية التالية في تحديد عدد األسر المستجوبة في كل مدشر:

 

 

  أ = 
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 ن = الكون اإلحصائي.

 .2004سبة األميين بجماعة العليين حسب إحصاءالتجانس= تمثل ن

 .2004التباين = تمثل نسبة غير األميين بجماعة العليين حسب إحصاء

 وكان بذلك عدد وحدات العينة المحصلة:

 .147مركز العليين:  -

 70مدشر فرسيوة:  -

 .102بلوزان:  -

 .أسرة 33، 2013أكنان: قمنا بتغطيته بشكل كامل، ألن عدد أسره لم يتجاوز سنة -

 .أسرة352ليصل بذلك عدد األسر التي يجب استجوابها: -

 صعوبة ضبط المجتمعاستمارة موجهة لباعة ورواد السوق األسبوعي بجماعة العليين: -

 مارات معالستاالمدروس، بسبب عدم انتظام إقبال الباعة والرواد على هذا السوق، دفعنا إلى ملئ 

 المعنيين بشكل عشوائي.

دها ة عدنظرا لمحدوديرة موجهة ألرباب المحالت المهنية والتجارية بجماعة العليين:استما -

 قمنا بتغطيتها بشكل شامل، إذ تتركز بشكل أساسي في مركز الجماعة. 

ستقراء وحيد الللتحقيقات الميدانية دور أساسي في العمل الجغرافي، بل هي السبيل ال األدوات: -

هذه لاسي ي المعطيات الرسمية، ليبقى الميدان هو المصدر األسالواقع والظواهر التي تغيب ف

ا مدنا فيهاعت المعطيات. ومن خالل صيغ رياضية محددة يتم تحديد العينة المستهدفة للدراسة، وقد

 ستمارات والمقابالت.على اال

، في استثمارها إحصائيا EXCELوقصد استغالل معطيات العمل الميداني اعتمدنا برنامج

 .في تناولها الكرطوغرافي، ARC GISجوبرنام

 النتائج: -7

تغير البنية المهنية لسكان جماعة العليين: بسبب ضعف النشاط الفالحي أم بتوجيه من  1.7

 المدينة:

حسههب ،فبنيههة المهنيههة بجماعههة العليههين، البههأس أن نقههف عنههد وضعيتهااللضههبط التحههول الههذي مههس 

يعتمهدون علهى النشهاط الفالحهي.  الفئة النشييطة % من61، 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

% مهن نصهيب الهذكور، ههي وضهعية 55.68%، مقابهل فقهط 83.71تحظى فيها اإلناث بمها نسهبته 

ستضعنا أمام التقسيم التقليدي للعمهل، الهذي ال زال حاضهرا فهي النسهق المجتمعهي لمجهال دراسهتنا، 
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النشاط الفالحي. لكن ههذا األخيهر يتهداخل مهع إذ توكل فيه للمرأة المهمة الكبرى كمساعد عائلي في 

أنشطة أخرى مكملة، ليؤثث لنا الدخل العام لألسرة، وما يفسر ذلك، ههو انسهحاب الهذكور لمزاولهة 

 %، تليهههها التجهههارة13.88أنشهههطة جديهههدة والتهههي تهههأتي فهههي مقهههدمتها األشهههغال العموميهههة بنسهههبة 

 %.05.40%، والنقل بـ06.62%، والصناعة بـ07.90بـ

، مجانبها يبدو التصريح أن النشهاط الفالحهي ال زال يسهتقطب أيهدي عاملهة مهمهة بجماعهة العليهينقد 

سهتوى مللصواب، خصوصا وأن النزعة العامة للنشاط الفالحي في جانبه التقليدي المعاشهي، علهى 

اتههه هاألريهاف المغربيهة، عهرف تراجعها لصهالح أنشهطة جديههدة مكملهة لهدخل الفهالح. االنخهراط فهي 

 طة الجديهههدة مهههرده تراجهههع مردوديهههة النشهههاط الفالحهههي ومحدوديهههة أداءه، خصوصههها إذا مهههااألنشههه

ديههة استحضههرنا الوضههعيات المناخيههة الشههاذة )الجفههاف، الفيضههانات(، التههي تقههوض الصههيرورة العا

اد األمههر لديناميهة المجهال، ومها لههذلك مهن آثهار مباشههرة علهى النشهاط الفالحهي بمجههال دراسهتنا، يهزد

ه وريها، وموجهبال يعدو أن يكهون فهي أغلبهه  كون النشاط الفالحي المعتمد،انطلقنا من  أهمية، إذا ما

 لالكتفاء الذاتي المعيشي. 

فظهها تبههين أن النشههاط الفالحههي ضههل محت 2013واعتمههاد علههى العمههل الميههداني الههذي أنجزنههاه سههنة 

ع لكهن تراجهه بالمرتبهة األولهى ضهمن مجمههوع المههن المزاولهة مههن طهرف أربهاب األسههر بالجماعهة، 

مهنههة %،) مبههدئيا حينمها أبحههث عههن ال27%،متبوعهها بمهنهة عاملبمهها ينههاهز 30واحهتف  فقههط  بنسههبة 

ي أي فهالتي يتقنها من يصرح أنه "عامل"، في الحقيقة، يعمل كل شهيء وال شهيء، فههو قهد ينخهرط 

هههذا  عمهل كيفمها كهان، لكهن ال يتههوفر علهى المههارات التهي تكسهبه لقههب مهنهي، وعلهى الهرغم مهن أن

يهها اسهم ُمْمتِهن التصنيف يعمل به رسميا، إال أنه في الحقيقة أبعد ما يكون من المهن التي نُطلق علهى

مهنههة" "ْمعَلهم"، الهذي لههه مههارات وكفههاءة وتجربهة، وفههي ههذه الوضههعية، فأغلهب الههذين يمارسهون "

دة مهن ات معهدوعامل ال يهمهم ما ينتجون ِمن قيمة مضافة، بقدر ما يهمهم ما يحصهدون مهن دريهمه

وت فيسهجلن % تسجلها مهنة البناء، أما ربهات البيه11عملهم الشاق، اليومي والمحدود.( و ما يفوق 

لعليهين، ا% للذين بدون أي مهنة، في الحقيقة الحديث عن توزيهع المههن بجماعهة 8%، و 7ما قيمته 

ديهة يهة التقليأن تلهك البنهو حهديث فهي عمهق البنيهات التقليديهة للمجتمعهات القرويهة، بهل إذا مها علمنها 

زعههة %، تبقهى مو17% كمجمهوع  المههن المهذكورة آنفها، وفقهط 83بمجهال دراسهتنا تبلهغ مها ينهاهز 

ل، الق، النقهبين المهن الحديثة عن الجسم المهني لجماعة العليين، )مستخدم، ميكانيك، الحراسهة، حه

 ههن جديهدة،محاولهة البحهث عهن م التجهارة، نهادل، الوظيفهة العموميهة،...(، فهاألمر ال يعهدو أن يكهون

 ولكن ذلك يتم بشكل بطيء. 

ى أن األولهه كلمهها حاولنهها التههدقيق أكثههر بههين الوحههدة السهههلية والجبليههة بمجههال دراسههتنا، سههيتأكد لنهها

ء. عهده البنهها)دواري مركهز العليهين، وفرسههيوة(المرتبة األولهى للنشههاط الفالحهي يليههه مهنهة العامههل، ب

ك لهفالبنهاء، وذ ن وأكنان(: المرتبة األولى لمهنة العامل، وبعهده الفالحهة،عكس الثانية )دواري بلواز

 راجع إلى غياب األراضي الصالحة للفالحة في الجبل. 
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 ن نعههرع علههىأموقههع تههأثير المدينههة علههى البنيههة المهنيههة بمجهال دراسههتنا، مههن الههالزم علينهها ن  قبهل أن 

%، 89فيههه ذوو المسههتوى االبتههدائي بههـ المسههتوى التعليمههي لسههاكنة جماعههة العليههين، الههذي يحظههى

مههنهم  %، موزعة بين باقي المستويات، وضهعية كفيلهة بهأن تؤكهد لنها أن معظهم سهاكنة العليهين11و

ة ة والكفههاءالبديلههة عههن الفالحههة لههن تتجههاوز تلههك المهههن التههي تحتههاع فقههط للقههوة البدنيههة، ولههيس القههو

حينمها ختلهف السهكان لتلقهف مههن جديهدة. فالعلمية، لكن من جانب آخر، سنؤكد أن هناك سعي مهن م

ب %، هي إشارة واضحة ودليهل صهريح أن غيها27نسجل أن مهنة عامل كان في نصيبها ما نسبته 

ك المهههن الكفهاءة المهنيههة، والتجربههة سههببين أساسههيين يجعههالن سهكان جماعههة العليههين، يحتفظههون بتلهه

لمحيطهة، توفرهها المراكهز الحضهرية االتقليدية، في انتظهار الظفهر بفرصهة عمهل قهد توفرهها وقهد ال 

واد الهة للمهولما نحن بصدد مجال تصله تأثيرات المجهال الحهدودي المحهيط بهه، فنسهبة العهاملين َكَحم  

ل التهي المهربة من سبتة تبلغ ثلث المصرحين بامتهانهم مهنة )عامل(، خصوصها كلمها قلهت األشهغا

 توفر فرص الشغل بالجماعة.

قر غل قادرة على امتصاص الطلب المتزايد على العمل بعد تقهمن جانب آخر فغياب فرص ش

زان لى خإالمردود الفالحي، تدخلت المدينة لجذب اليد العاملة من جماعة العليين بل تحولت 

املة من (، مدينة المضيق هي األولى في استقطاب اليد الع2،3بشري، ذلك توضحه الخريطتين )

مدينة، عد من الالب فمدينة تطوان، يتحكم في هذا عامل القرب أو جماعة العليين، تليها مدينة الفنيدق

ي يوجه دراسوكذا الخط الذي تميز بساللة موصالته بين المدشر والمدينة. فإذا كان المستوى ال

ي مجاورة هة الالسكان بجماعة العليين اتجاه المهن التي ال تحتاع إلى مهارة علمية، فإن المدين

ألمر . واوذها من خالل جلبهم للعمل في أي شيء عدا األنشطة المنظمةاألخرى تمارس عليها نف

غادرتها بل مقهذا الحد، بل يتجاوزه للتبضع وقضاء الحاجات التجارية بنفس المدينة  دال يقف عن

 .لمقر السكن بأحد مداشرها
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 ضعف البنية االقتصادية لجماعة العليين، للمدينة فيه دور مهم -7-2

ديا، قتصارب المدينة من ضواحيها وتوفر وسائل النقل، يعني ضمنيا تبعيتها لها ابشكل عام ق

عة على مشج خصوصا إذا كان الثقل الديمغرافي بها قليل، ال يسمح بخلق قاعدة استهالكية كبيرة

 جربةفتح محالت تجارية جديدة، ذلك يتضح من خالل البحث في وضعية المحالت التجارية وت

 السوق. 

 اط بيع المواد الغذائية على مجمل المحالت التجارية بجماعة العليينيهيمن نش -أ

إن الحههديث عههن األنشههطة التجاريههة الممارسههة بجماعههة العليههين، يُْمكننهها أن نسههتثمره، لنتبههين السههبب 

الهذي جعهل  محهالت المهواد الغذائيههة تصهل نسهبتها النصهف مههن مجمهوع المحهالت التجاريهة، والتههي 
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% مهن مجمهوع المحهالت 74راسو، ومركز العليين، اللذان يسهتحوذان علهى أغلبها تتركز بمدشر أف

%، أي محههل واحههد بسههيط وتقليههدي لبيههع 26التجاريههة داخههل الجماعههة، وبههاقي المداشههر ال تتجههاوز 

( فههي كههل مدشهههر، أمهها األنشههطة الحرفيههة )نجههارة الخشههب، و نجهههارة 1المههواد الغذائيههة )الصههورة 

%، وهنهها تجههدر اإلشههارة، أن مهها تنتجههه هههذه 20مهها مجموعههه ( فتسههجل 3،4األلومينيوم()الصههورة 

المحهالت ال يخهرع فهي أغلبههه عهن إطهار جماعههة العليهين، ممها يعنهي أن المههدن المجهاورة فهي عالقههة 

اقتصههادية سهههلبية مهههع مجهههال دراسهههتنا، أي أنهههها تسههتفيد منهههها كضهههاحية فهههي المقابهههل ههههي قاعهههدتها 

تتهوطن كلهها فهي مركهز الجماعهة ومدشهر أفراسهو، % و20االقتصادية تتراجع،أما المقاهي فتسهجل 

 (.1% )الشكل رقم 5( والصيدلية بـ4%)الصورة 5ومحل الستغالل الرخام بنسبة 

 (%) 2014: البنية االقتصادية لجماعة العليين 1شكل رقم 
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 الحركة االقتصادية للمحالت التجارية بجماعة العليين يحد منها ضعف الرواج -ب

 انيةبون ضمن عينة الدراسة ضعف الرواع التجاري لمحالتهم في المرتبة الثوالمستج نفص  

ء بنا ضمن المشاكل التي يتخبطون فيها، خصوصا بالوحدة السهلية التي تتوفر لها كل شروط

انوية ال ثقاعدة اقتصادية مهمة. ما يؤكد ذلك، كون أرباب المحالت التجارية، ينشطون في أعم

لكل  %25 يب على رأس األنشطة الثانوية ألرباب المحالت التجارية بما نسبتهالفالحة والتهر

، %25 منهما، ويتبين من  خالل ذلك، فيما النقل السري ونقل البضائع يقف في مجموعه عند

حله،إذ ، ويستعينون في ذلك بمساعدين ضمانا للسير العادي لم%12.5واألعمال الحرة بنسبة 

  %55ى ، وتبق%45ة التي ال تعتمد على أي  مساعد في نشاطها إلى يصل عدد المحالت التجاري

ا في تسير يعتمدون مساعدا واحد %50للفئة األخرى التي تعتمد المساعدين في تسيير محالتها، 

ساعدين متمد محلهم، وكلما ازداد عدد المساعدين إال وقلت أهميتهم، حيث تسجل األنشطة التي تع

 ها حينمالكل من ثالثة وأربعة مساعدين، وهذه الوضعية تجد مكانا فقط ل %10و %20اثنين إلى 

 نستحضر أن محالت بيع المواد الغذائية تشكل النصف من مجموع األنشطة. 

من جهة أخرى ضعف رواع المحالت التجارية قد يُفهم، لو كانت الخدمات التي تقدمها ثانوية، أو 

لحالة، قد نقول أنهم يستغنون عن تلك الخدمات بدون أهمية خصوصا للسكان القرويين، في هذه ا

الثانوية، ويهتمون فقط بالحاجات األساسية لحياتهم اليومية، لكن األمر ال يعدوا أن يتعلق بالمواد 



 تحكم المدن في إقتصاد ضواحيها: المظاهر واآلثار، حالة جماعة العليين  أ.المداني بونيت

 403      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

من مجموع األنشطة ومع ذلك  %55األساسية، وتمثل فيها الخدمات الصيدلية والمواد الغذائية 

وضع االقتصادي الهش بجماعة العليين؟، أليس إلى المدينة ، إلى من نَِكُل إذن ال!هناك عجز حاصل

التي ما فتئت تمارس دور "الدينامو" الجاذب لكل ما استحسن بظهيرها الخلفي، وتعتبره كذلك، 

 مخزنا آمنا لكل األنشطة الزائدة عن حاجتها والمكلفة لها في نفس اآلن؟ 

 الحضرية التطوانية وجماعة العليينالجذب التجاري: الثابت في العالقة بين المجموعة -3-7

بطية ما يمكن أن يوضحة االنجذاب الواضح في اتجاه المدن المجاورة،  تلك العالقة الترا

مة فر الخدد وتواالقتصادية القديمة بين مختلف مداشر العليين والمدن المجاورة حسب القرب أو البع

جماعة، ية للتتحكم في الحركية االقتصادالمناسبة، فتأثير المدينة جلي وواضح، فهي التي تحدد و

 لوحدةحيث التراقص اليومي في اتجاهها سيخلف ركودا اقتصاديا للمحالت الموجودة خصوصا با

ثها تؤث التي،تتكون من ثالثة مداشر: مركز الجماعة، مدشر أفراسو، ومدشر فرسيوة.() السهلية

، 2004جماعة حسب إحصاء من مجموع سكان ال% 29ثالثة مداشر، و بإمكان بشري يمثل 

ته ا نسبمن مجموع المحالت التجارية والمهنية بالجماعة، وعلى الرغم من ذلك فم %74وتحتضن 

ل باد، من مختلف المو من ساكنة هاته الوحدة يلجأون للمدن المجاورة لجلب احتياجاتهم 70%

لمواد ابيع  وتبقى المدينة هي التي تتحكم في وضعية بنيتها التجارية، التي تسيطر عليها محالت

ر ال تفسيإ اعة، الغذائية، وما الغياب التام مثال لمحالت بيع المالبس أو الخدمات الثانوية بالجم

ر تنا، وأخص بالذكر مداشواضح لحضور الثقل االقتصادي للمدن المجاورة على مجال دراس

ة اه مديني اتجفالوحدة السهلية. وقد ساعد في ذلك، توفر وسائل النقل السرية ولو بشكل غير منتظم 

 الفنيدق.

 زن،ي، بلوالسفلف اتتكون من تسعة مداشر: الكوف الفوقي، الكو) أما إذا ما انتقلنا للوحدة الجبلية

لة ، بحموالتي تنتظم ضمنها تسعة مداشر،بوجميل(البين، كدانة، واد الزرجون، حراقة، أكنان، 

من مجموع  %26من مجموع سكان الجماعة، و %71ما نسبته  2004ديمغرافية بلغت سنة 

لحمولة عنا االمحالت التجارية بجماعة العليين وال تخرع عن إطار المواد الغذائية. إذا ما قار

لوحدة داشر اواحد لكل مدشر، سيتبين أن مالديمغرافية، بالمحالت التجارية التي ال تتجاوز محل 

ل النق الجبلية مرتبطة بشكل كلي بالمدن المجاورة، ومع استحضار عامل العزلة وغياب وسائل

 وتشتت مختلف المداشر مجاليا، مرجح أن العالقة بالمدينة ستأخذ نفس المسار.

الحال ورفها ميات التي تعلنكون بذلك أمام مجال ضاحوي مرتبط خدماتيا بالمدينة، ومختلف الدينا

محاذية ت الأننا نتأطر ضمن مجال حدودي يعتبر بمثابة سوق، استقطابه ال يقتصر فقط على المجاال

 ن ستعيشلعلييلها، بل يصل إشعاعه إلى المستوى الوطني. وبالتالي فالحركية االقتصادية لجماعة ا

ة لجماعمحالت التجارية داخل اتحت رحمة المدن المجاورة، والالتوازن في توزيع السكان وال

 .مداشروالتي لن تخرع سيناريوهاتها المستقبلية عن زيادة الهوة االقتصادية بين مختلف ال
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حدب  ن كللتبقى بذلك مدينة الفنيدق، والمضيق نقطتين أساسيتين يحج إليهما سكان العليين م

ا ال تتجاوز ، حضور مدينة تطوان وحصته%38، و%51وصوب حيث يسجالن على التوالي 

 صوصا، ويقتصر األمر فقط على مداشر الوحدة السهلية، ويبقى عامل البعد عنها حاضر خ2%

عة ة للمجموثالثبالنسبة لمداشر الوحدة الجبلية، الشيء الذي مدد الهوة بين المكونات الحضرية ال

 ة.الحضرية التطواني

 (%) 2013: أماكن تبضع ساكنة العليين سنة 2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، جرد شامل.%86، %77، %63المصدر: استغالل شخصي لمعطيات العمل الميداني، عينة:)

بمها رمجهاورة، بناء على هذا الوضع، نستنتج أن أفق العالقة االقتصادية بين جماعة العليهين والمهدن ال

 دةستستمر على نفهس المسهار إن لهم تهزدد ترابطها وتطهورا، ولنها فهي ذلهك أن نستحضهر وضهعية الوحه

تنهي، كهي السهلية وعالقتها بالمدينة، كي نجزم، بأن األمر أكبهر مها يكهون مهن مهادة تعهرض وزبهون يق

 ، ليهرتبطنبحث في مقاييس علم االقتصاد لتحسين الخدمهة ورفهع وتيهرة اإلقبهال، بهل الواقهع يفهوق ذلهك

ههي عوامهل  يهل.مباشرة بسيكولوجيا السكان ونظرتهم لتلك المواد المقتناة من المدينة وبكل مها ههو دخ

آلخهر تتداخل وتتركب، وبال ريب آثارها ستطفو على السطح كلما بحثنها، فهي مشهروع السهوق، فههو ا

 ستخيم عليه تأثيرات المدينة.

 مشروع سوق السبت مشروع طموح تلقي عليه التأثيرات االقتصادية للمدينة ظاللها-7-4

 دائرة إشعاع سوق السبت ال تتجاوز المداشر المجاورة -أ
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ن أكن التوافهد أهميههة كبهرى خصوصهها مهن داخههل الجماعهة، بههل ومهن خههالل االسهتقطاب يمكننهها ألمها

سهههلية نقهيس مههدى جههدوى السههوق علههى األقههل مههن الناحيههة االجتماعيههة، ويتبههين أن مداشههر الوحههدة ال

ة ، وفرسهيو%64.71، ) يسهتحوذ فيهها مركهز العليهين بمها نسهبته %66تصدر لوحدها ما يزيهد عهن 

، لمدشر أفراسهو(. أمها الوحهدة الجبليهة، وتحضهر فيهها فقهط خمسهة مداشهر %11.67، و%23.53بـ

 من مجموع الرواد. %33.33وتصل في مجموعها 

مههن خههالل هههذه الوضههعية يتبههين أن دائههرة اسههتقطاب السههوق ال تتجههاوز المداشههر المالصههقة بههه، أمهها 

يسهتعينون باألسهواق  الوافدين من المداشر البعيهدة فهال يواظبهون علهى حضهور السهوق أسهبوعيا، بهل

المجاورة للحصول على حاجاتهم، والسبب الهرئيس هنها، ههو البعهد وهشاشهة وضهعية الطريهق التهي 

تههربط مداشههر الجبههل بالسهههل، ومهها يتبههث لنهها هههذا األمههر، كههون نسههبة الههراجلين مههن نسههب الوسههائل 

لكهن  .%32.26، ومسهتعملي النقهل السهري تصهل نسهبتهم%54.84المستعملة لبلوغ السوق تسهجل 

ما األسواق التهي تجهذب سهكان الجماعهة قبهل إحهداث سهوق السهبت؟ وهلالزالهوا يتهرددون علهى تلهك 

 األسواق السابقة؟

 المدينة: هي السوق السابق المستقطب لرواد سوق السبت -ب

د أن حينمهها نبحههث فههي العالقههات السههابقة علههى األقههل لههرواد سههوق السههبت باألسههواق السههابقة، سههنج

، وال تسههتقطب تطههوان %13، وثالثههاء تغرامههت تجلههب لههها مهها يفههوق %70الفنيههدق كههان يسههتقطب 

الل خه، جلي إذن أن المدينهة حاضهرة بثقلهها فهي جماعهة العليهين، وذلهك مهن %06.66والمضيق إال 

 تحكمها في مسارات التبضع لسكانها. 

 مههن المسههتجوبين عالقههتهم باألسههواق السههابقة ال زالههت علههى %58.62ولكههن حينمهها نستحضههر أن 

مههنهم، أن الههدافع وراء ذلههك كونههها تههوفر كههل الحاجههات الضههرورية،  %57.14الههها، ويصههرح ح

هههم مههن  %14.29يؤكههدون أن سههوق السههبت ال يلبههي كههل حاجههاتهم، فههي حههين أن فقههط  %28.57و

ذب يجلهبهم نحههو تلههك األسههواق دافههع القهرب. ممهها يؤكههد أن عنصههر المسههافة لهيس هههو الحاسههم فههي جهه

د سهوق بهل توفيرهها لكهل حاجهاتهم. مها يعنهي أنهه علهى الهرغم مهن تواجه المدن لزبناء من ضهواحيها،

ذن، أن أسهههبوعي بمركهههز الجماعهههة إال أن ارتبهههاط السهههكان بالمدينهههة مسهههتمر ال ينقطع.ليتأكهههد لنههها إ

 والتوزيههع اإلشههكال الحقيقههي للديناميههة االقتصههادية بجماعههة العليههين يههرتبط بمشههكل البنيههة التحتيههة

لسهكان لاشهر، ممها يفسهح المجهال للمدينهة كهي تبقهى ههي المسهتقطب األول غيهر المهنظم للمد المجهالي

 أمام عجز سوق السبت على استقطابهم وتلبية حاجاتهم.

 عالقات جماعة العليين بالمدينة يطغى عليها الالتوزان-7-5

حضرية، خصوصا بدول العالم الثالث، ال تكون في عمومها متكافئة، بل يتحكم  -العالقات الريف

منطق استغالل مختلف الموارد التي تزخر بها المجاالت الخلفية للمدينة، فهذه األخيرة ال  فيها

تمثل فقط إحدى المكونات األساسية للمنظومات الحضرية وأحد أهم األشكال الكبرى لتوسعها، بل 
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 هي تمثل صورة لتعدد مظاهر التداخل مابين المدينة وأريافها المجاورة، وتشكل بالتالي مجاالت

، ص 2007جغرافية ثالثة متميزة في بنياتها وطرائق استعماالتها واشتغالها)عثمان هناكا، 

وحال مجال دراستنا ضمن المجموعة الحضرية التطوانية، يشكل بحق مجاال يزود المدينة  (.35

، من الموارد المائية التي %49بمجموعة من المواد والتي يعتبر الماء أوالها إذ أشرنا سابقا أن 

تعتمدها المدينة تأخذ مصدرها من جماعة العليين. وفي هذا الصدد، المفضل دوحد، لم يبالغ حينما 

عرف الضاحية باعتبارها"مستعمرة المدينة "، أي أنها مهيأة لخدمة المدينة)دوحد المفضل، 

(، وبذلك فهي الموجه األساسي ألنشطة السكان. فضال عن ذلك هنالك 23، ص 1999-2000

( منتشرة على قمم الذروة الكلسية بجماعة العليين والتي توجه نحو 1مال )صورة مقالع الر

مشاريع التهيئة بالمدينة، لكنها مدمرة للمشهد العام بالمداشر المعنية باإلضافة إلى مركز تابع 

( عدد المنخرطين فيه وتصل كمية الحليب التي 2لشركة كولينور خاص بتجميع الحليب،)صورة 

 م.دره 03.80وثمن اللتر ال يتجاوز  (،2014لتر، يوميا )سنة  2806مركز إلى يدرها هذا ال

 

 

 

 

 

 

  . 

 

 

 

 .2014المصدر: بعدسة الطالب الباحث، بونيت المداني، أبريل 

 المناقشة: -8

بناء على ما سبق، يتضح أن جماعة العليين كمجال ضاحوي، تربطه عالقات مع المدن 

طبعها الالتوازن، الذي يؤثر سلبا على وضعها االقتصادي. المجاورة، يصعب تصنيفها وظيفيا، وي

 :وكي نتحقق من ذلك، سنستعرض الفروض التي بدأنا بها على ضوء النتائج التي بلغناها
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قوم لتي تاالمجاالت الحضرية وظهيرها الخلفي تشكل نفسها بنفسها خارع المخططات المجالية -

جال تنمية مدبير وولكن بعديا رغبة في حل أزمة وليس تبه الدولة، والتي غالبا ما تأتي ليس قبليا 

، لجنوباما، وهذا األمر مرده عدم القدرة في الحسم في وظائف المدن، وهذه أزمه مدن دول 

في  حاضرةفالمدينة يمكن أن تؤدي كل الوظائف دون أن يكون مخطط لها، أي أن العفوية هي ال

صنف أن ن تها غير واضحة وغير محددة، فهل يحقذلك، إذا انطلقنا من أن المدينة نفسها وظيف

 ا قربهاعليه مجاالتها الضاحوية وظيفيا أو أن نوفر لها شروط ضاحية تامة كاملة، كي ال ينعكس

 من المدينة سلبا على االقل اقتصاديا.

فح في ، جعل المدن المجاورة لها تط13تواجد جماعة العليين على الطريق الوطنية رقم  -

لكن جذبتهم  فير حاجياتها، في المقابل وفر لسكانها فرص شغل ولو أنها غير قارة،اتجهاها لتو

 كجماعة علييناقتصاديا خصوصا فيما يتعلق بالتبضع والخدمات، واقعيا يتم التعامل مع جماعة ال

ة ترابية دون صفة الضاحية ذلك ما جعل غياب تخطيط موجه ينطلق من ذلك، تداخل جماع

مهمش  مجال ير متوازنة مع المدينة يعني ذلك مجالين بقوى مختلفة أي بينالعليين في عالقة غ

يع لى جمال يتوفر على بنية تحتية وال خدمات تكميلية، وغير منظم مع مجال منظم، يتوفر ع

صاد ه اقتالخدمات القادرة على جذب السكان.يعني ذلك ثقل المجموعة الحضرية التطوانية يوج

 لفالحيةامواد لك أن نشير أن هذه األخيرة تزود المدينة بالماء، والجماعة العليين، ولنا في ذ

ل شغل داخال صرفالطبيعية، واليد العاملة، في المقابل المدينة تستقطب السكان منها، أمام غياب 

ليين اعة العاد جمجماعة العليين بديلة عن الفالحة، أي ارتباط سكانها مع المدينة، مما يعني اقتص

 اقتصادية متينة.  يفتقد لقاعدة

اجع رالمورفولوجية العامة لجماعة العليين يطغى عليها التضرس وتشتت مداشرها، وذلك  -

بالسهل،  5ومداشر،  8ألماكن تواجد الماء، ومجال دراستنا مقسم إلى وحدتين: وحدة الجبل بها 

ت صالموا ة طرقية معبدة  وغيابكولكنها موزعة بشكل مشتت، ومتباعد، وإذا أضفنا غياب شب

قرب له ة األداخلية تربط وتسهل االتصال بينها فإن كل مدشر يحاول االرتباط بالمركز / المدين

ث ن حيلجلب حاجاته،هذه عوامل ساهمت في انفتاح مداشرها اقتصاديا على المدن المجاورة م

عمقا اد ذلك تيزدنتماء، والتبضع والترفيه،... وانغالقها على الجماعة التي ال يربطها بها سوى اال

قرب ل الكلما استحضرنا غياب بنيات تحتية كفيلة بجذب االستثمارات نحوها،مما يعني أن عام

ي من المدينة يفوت فرصة ظهور أنشطة اقتصادية مكثفة بضواحيها، ما دام الجذب الحضر

 ن تستطيع بناء اقتصادها بالشكل المنتظر. أيالمس الضواحي فصعب 

قتصادية لمدن المجموعة الحضرية التطوانية؛ مدينة تطوان، المضيق، بالنظر إلى الحمولة اال -

الفنيدق، يمكننا الحسم أن اقتصادها ال يقوم إال على السياحة، يعني أننا بصدد مدن صغرى تتوسع 

قتصادية الكثيفة، بشكل بطيء، ما يعني أنها لم تبلغ بعد مستوى المدن الكبرى ذات الحركية اال

)عامل( ووثيرة )متذبذب( جلب اليد العاملة من جماعة العليين، الشيء الذي وذلك يظهر من نوع 

يجعلها في حاجة ماسة لضواحيها كي تنقل إليه كل األنشطة الزائدة عنها، لكن بحكم محدودية 

مجال هذه المدن بين البحر والجبل، ذلك يسمح لنقل بعض األنشطة لضواحيها خصوصا القريبة 
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بالنظر للبنية المهنية لسكان جماعة العليين ال تسمح باستيعاب أنشطة جديدة ، لكن في المقابل منها

% تعتمد على القيام بأي نشاط يحتاح القوة 27% منهم يمارس الفالحة و 30على اعتبار أن 

 البدنية. 

صادية اد االقتبععند األ طجدير باإلشارة، أن العالقة االقتصادية بين المدينة وضاحيتها، ال تقف فق

فر العرض، الطلب، عوامل الجذب، توفير كل الخدمات،...(، والتقنية )حالة الطرق، تو)

ولنا أن ا حاالموصالت، النقطة األقرب،...( بل تتجاوز ذلك، إلى ما هو نفسي، يبدو ذلك، إذا م

يح عن لترونبسط الصورة التي يبنيها ساكن الريف عن المدينة، باعتبارها مجال منظم، يسمح با

افع ي الديوفر فرص المتعة، هي كفيلة أن تجذبه للتبضع بل واعتبار الحاجة للتبضع هالنفس، 

كان اإلمبللبقاء في عالقات تراقصية يومية مع المدينة، على الرغم أن كل حاجاته األساسية 

ه اء أغراضلقض توفيرها له في مركز الجماعة، لكن األمر اليقين لدى سكانها أن الكل يحج للمدينة

 يح عن نفسه، بالخروع من مدشره، وتغيير روتينه البسيط. والترو

بتة إلى سمن  ة الحدودي يعني توقف تدفق السلعتإن التطورات األخيرة المتمثلة في إغالق باب سب

ان مجال ن سكأالفنيدق، وذلك سيؤثر ال محالة في اقتصادها والمجاالت المحيطة بها، على اعتبار 

كمل منوي ون على عائدات تهريب السلع، إما كنشاط أساسي أو ثادراستنا نسبة مهمه منهم يعشي

 لدخلهم. مما يعني أن آمالهم ستوجه نحو المضيق وتطوان بحثا عن فرص الشغل. 

وكههي نكههون علههى بينههة مههن أمرنهها علههى األقههل فيمهها يخههص مسههتقبل جماعههة العليههين كضههاحية ضههمن 

 للوظيفههة التههي سههتؤديها فههي إطههارالمجموعههة الحضههرية التطوانيههة، فصههعب بلههوغ وضههع سههيناريو 

التكامههل المجههالي. لكههن، ومههن خههالل مختلههف المؤشههرات، فالحههديث عههن تخصههص وظيفههي لجماعههة 

عهد مسهتوى بالعليين غير وارد بالمرة، هذا الحكم يأخذ مصدره من كون الظاهرة الضاحوية لهم تبلهغ 

 الدراسهات ثالث، فبناء علهىالتخصص المجالي والوظيفي، ليس فقط ببلدنا بل بمختلف دول العالم ال

 مهدننا قهد واألبحاث األكاديمية التي تمت في هذا اإلطهار وعلهى قلتهها، تبهين مهن خاللهها أن ضهواحي

نسههتطيع مبههدئيا التصههريح بههأن لههها وظيفههة خاصههة محههددة، لكههن سههرعان مهها تظهههر مجموعههة مههن 

حاجهة  ر وتتحهول حسهباألنشطة التي تأتي بتوجيه من المدينة، لنكون بصدد مجهاالت أنشهطتها تتغيه

الحهال المدينة، وليس بناء على تخطهيط مجهالي محكهم. ومجهال دراسهتنا ال يخهرع عهن ههذا اإلطهار و

ناميهة أن القطب الحضهري التطهواني، فهي حاجهة إلهى مختلهف المجهاالت المحيطهة بهه لالسهتجابة للدي

 الداخلية التي يعرفها. 

 يلي:  من خالل ما سبق فنلخص أهم نتائج هذه الدراسة فيما

مييا المهيين أ%، 30يشيكل النشيياط الفالحييي القاعييدة ابسيياس للبنييية المهنييية بجماعيية العليييين بنسييبة  -

 %.  17الحديثة فال تتجاوز نسبة ممتهنيها 

% ميين البنييية االقتصييادية لجماعيية العليييين، تليهييا خييدمات 50تهمييين تجييارة المييواد الغذائييية علييى  -

 ل من الرخام والصيدلة.% لك5% للنجارة، و20%، و20المقهى بـ 
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تعيياني جماعيية العليييين ميين ضييعف الييرواا التجيياري بهييا علييى اليير م ميين أن نشيياط المحييالت  -

جيذب تاعتبارهيا بالتجارية بها تعتمد على المواد اإلستهالكية ابساسيية اليوميية ميا يعنيي أن المدينية 

ي اا التجيارسيلبا عليى اليرو اليد العاملة نحوها من جماعة العليين وتجذبهم كذلك للتبضي،، ميا ييؤ ر

 داخلها. 

لبييية تشييتد دواوييير جماعيية العليييين يحييول دون خلييق بنييية اقتصييادية محلييية مييا يييدف، كييل دور لت -

 يهميا سيكانحاجاته ابساسية من خارا الجماعة، مدينتا الفنيدق والمضيق نقطتين أساسييتين يحيج  ل

 %.38%، و 51العليين حيث يسجالن على التوالي 

اعية ميوارد جم جماعة العليين بالمدينة المجاورة تعرف التوازنابينا  ذ المدينة تسيتغل كيل عالقات -

مورفولوجيية  %، مقيال، الرميال با ارهيا السيلبية عليى49العليين وتعمد عليها في توفير الماء بنسبة 

 الوحدة الجبلية بالجماعة والموجهة نحو مشاري، التهيئة بالمدينة. 

 ي:بما يل وتوصي الدراسة

 ئتها؛وجب استغالل مختلف الموارد الطبيعية لجماعة العليين بشكل منظم ومعقلن حماية لبي -

  نشاء مشاري، سياحية جاذبة بجماعة العليين كفيل بالرف، من وضعها االقتصادي؛ -

تطوانيية استقطاب المزيد من ابنشيطة المهيلكية لجماعية العلييين كضياحية للمجموعية الحضيرية ال -

 يعيد هيكلة اقتصادها، كي ال تزحف عليها المدينة بشكل كامل؛ قادر أن 

 ة. دعم النشاط الفالحي وتيسير سبله لصالح الفالحيين، وتطوير ابنشطة ابخرى العصري -

وجييب تنسيييق وتنظيييم تييدخالت كييل الفيياعلين فييي حقييل التنمييية لتوحيييد الجهييود وضييبط ابهييداف  -

 والنزول بخطط شاملة وملموسة.

 خالصة: 

الحسههم بههأن المجههاالت الضههاحوية بصههفة عامههة عرفههت تحههوالت، إن علههى المسههتوى االقتصههادي، 

لمحهيط ااالجتماعي، وحتى المجالي،  أمهر ال جهدال فيهه،  لكهن تهأطير المجهال المعنهي ضهمن إطهاره 

عنههاه بهه أمههر إلزامههي، بهذلك نسههتطيع أن نخههرع  مهن دائههرة العموميههات، ونعطهي لمفهههوم الضههاحية م

ين، كننها مهن قيهاس العنصهر الحاسهم فهي صهناعة وضهع دون اآلخهر، حالهة جماعهة العليهحقها، ممها يم

و داء وتنمهكمجال ضاحوي ارتباط سكانها شبه التام بالمدينة، جعل حركيتهها االقتصهادية موقوفهة األ

شههطة بشهكل بطههيء، فحتهى البنيههة المهنيهة التههي لهم تكههن فهي الماضههي تعهرف تنوعهها مهمها خههارع األن

 حههي ال زالجل علههى الههرغم أنههها تنحههو نحهو تلقههف أنشههطة جديههدة، إال أن النشههاط الفالالتقليديهة، فنسهه

 المهيكل األساسي لتلك البنية.
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ى لسههلية علهحينما نتحدث عن جماعة العليين، نكون فقط بصهدد المداشهر الثالثهة المكونهة للتشهكيلة ا

سهتنا، مجهال درا يها تنتمهي لتهراباعتبار أن المداشر التسعة الباقية والمؤطرة للتشهكيلة الجبليهة، إدار

لكهههن فعليههها اسهههتمرارها موقهههوف علهههى التراقصهههات اليوميهههة نحهههو المدينهههة، العنصهههر الطبغرافهههي 

لهذروة والمورفولوجية المجالية للمداشر التي استقرت تاريخيا بشهكل طهولي ومشهتت علهى مسهتوى ا

لقهرب فقهط المحيطة، عامل الكلسية، جعلها ترتبط بعالقات اقتصادية شبه يومية مع أقرب المراكز ا

ديا فههي ههو الحاسهم فههي ذلهك، لنكهون إزاء جههزء يمثهل الثلثهين مههن جماعهة العليهين، لكنههه ميهت اقتصها

ي أبسهط فهعالقته مع مركز الجماعة، ألن المدينة سلبته مهن مجهال انتمهاءه حتهى أصهبح مرتبطها بهها 

هاتههه  ديهي أن يحههج سههكانحاجاتههه، مههن منطلههق تلبيههة الحاجههات األساسههية بالنسههبة ل نسههان، أمههر بهه

بيتهها، المداشر نحو المدينة، وهذا  تحصيل حاصهل، لكهن األمهر أبعهد مها يكهون مهن حاجهة وسهعي لتل

، ل ومنعدمهةبهليضعنا بصدد مجال آفاقه في الدينامية االقتصادية علهى األقهل الداخليهة تبقهى محهدودة 

ة ن بالمدينهة، لكهن ارتبهاط السهكاما دامت كل المداشر تحتضن علهى األقهل محهال لبيهع المهواد الغذائيه

 ن المداشهرجعلهم يضعون جانبا الخدمات التي تقدم لهم تلك المحهالت الكائنهة بمدشهرهم، كيهف ال وأ

مازالهت  الثالثة التي تحتضهن خهدمات تفهوق مها ههو كهائن  بالوحهدة السهالفة الهذكر، مهع ذلهك سهكانها

 دمت جهدواهسهوق الهذي تراجعهت قيمتهه وانعهم بمشهروع الل يعالقتهم بالمدينة قائمة، نفس السهيناريو أ

يشههه بعهد أربعهة أشههر فقهط مههن انطالقهه، الطريهق ههي منطلهق ومنتهههى الركهود االقتصهادي الهذي تع

 الجماعههة، علههى اعتبههار أنههه العنصههر الوحيههد الههذي حصههل عليههه إجمههاع  كههون أن  حصههته مههن هههذا

 .الوضع مهمة

ه مهمهة تههدبير وتسههير شهؤون مجههال دراسههتنا،  أمهر سههيدفعنا للنهبش فههي الجسههد اإلداري الموكولهة إليهه

مجهال ربطههه بالمدينههة يتحههول إلههى جههزء منههها، وعكهس ذلههك يجعههل منههه مجههاال ريفيهها يحههاول سههكانه 

التكيف  مع  مختلف العناصر المحيطهة بههم، ممها جعهل مجهالهم المعهيش يتهرجم مختلهف تحركهاتهم، 

الجمعويهههة، عهههن مهههدى جهههدواها مسهههائلين بهههذلك، مختلهههف التهههدخالت الرسهههمية  وكهههذا المبهههادرات 

ومسهايرتها الفعليهة لمختلههف العناصهر المؤثثههة لمجهال دراسههنا، لنتأكهد بهذلك، هههل لنها الحههق فهي عقههد 

اآلمههال علههى إعههادة هيكلههة جماعههة العليههين ومعههها المجههاالت الضههاحوية لمههدننا المغربيههة لههيس فقههط 

أفق استثمار موقعهها وإمكاناتهها كمجاالت تستنزف مواردها، إنما كوحدة متكاملة إنسانا ومجاال في 

في خلق تنمية تجاوزا سنسميها "مسهتدامة"، أم سنصهل فهي آخهر المطهاف إلهى حكهم مفهاده أن الفعهل 

أن الفعل التنموي الحقيقي، دعاماته األساسية غائبة، وبالتهالي، علينها أن نؤجهل موعهدنا مهع التنموي 
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 تدبير الجفاف الهيدرولوجي بالمغرب من خالل نموذج الحوض المائي إليناون

 المغرب-دكتوراه في الجغرافيا من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس الياداري صديق،

أستاذ التعليم العالي تخصص جغرافيا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، عبد الحميد جناتي إدريسي

 مغربال -سايس فاس

 

يعتبر المغرب من الدول األكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية في القارة اإلفريقية،  ملخص:

حيث يتميز بسياق هيدرولوجي يطبعه غياب االنتظام في الكميات المتوفرة من المياه في الزمن 

ددت تر 11-2010سنة  إلى والمكان. فخالل الفترة الممتدة من نهاية سبيعينات القرن الماضي

مما أثر على الموارد المائية  سنة 23سنوات متواصلة من الجفاف الهيدرولوجي، بلغ عددها 

السطحية بالمغرب بشكل عام وحوض إيناون بشكل خاص.الشيء الذي تطلب وضع مجموعة من 

اإلجراءات لتدبيره والتكيف معه على مستوى المغرب ومجال الدراسة. حيث شكل التطرق لهذه 

دف األساسي لهذه الدراسة، ولتحقيق هذه الغاية تم االعتماد على المنهج االستنباطي التدابير اله

رغم الجهود المبذولة لتدبير الجفاف  أنه إلىالمالحظة والمقابلة الشفوية. لنخلص في النهاية  وعلى

 عدم االنتقال من نهج رد الفعل القائم،أهمها  تعترضه مجموعة من اإلكراهات؛ بالمغرب،ال زالت

تعدد  إلىباإلضافة  االستباقيإلى النهج الوقائي و أعراض الجفافعلى تدبير األزمات ومعالجة 

المتدخلين على المستوى المركزي والمحلي، مع ضعف قدرات مختلف الفاعلين على المستوى 

 التي تروم التكيف مع الجفاف الهيدرولوجي. المحلي، الشيء الذي ينعكس على مختلف المشاريع

الجفاف الهيدرولوجي، الموارد المائية، حوض إيناون، إجراءات التدبير، : المفتاحيةت الكلما

 التكيف.

 

Management of hydrological drought in Morocco through the 

example of the Enaouen hydrological basin 

 

EL YADARI Sadik, PhD of Physical Geography, Faculty of 

Letters and Human Sciences, Sais Fez, Sidi Mohamed Ben 

Abdellah University. 

JANATI IDRISSI Abdelhamid, Teacher researcher,.Faculty of Letters 

and Human Sciences, Sais Fez, Sidi Mohamed Ben Abdellah 

University. 

 

Abstract: Morocco is one of the countries most exposed to the risks of 

climate change in the African continent, as it is characterized by a 

hydrological context marked by the lack of regularity in the available 
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quantities of water in time and space. During the period extending from 

the end of the seventies of the last century to the year 2010-11, there were 

continuous years of hydrological drought, totaling 23 years, which 

affected the surface water resources in Morocco in general and the 

Inaouen Basin in particular.Which required the development of a set of 

measures to manage it and adapt to it, as addressing these measures 

constituted the main objective of this study, in addition to those taken by 

the population in the field of study, and to achieve this aim it was relied 

on the deductive approach and on observation and oral interview, to 

conclude finally that drought management in Morocco is opposed to set 

of constraints, the most important of which is the failure to move from a 

reactive approach based on crisis management and treatment of drought 

symptoms to a preventive and proactive approach, in addition to the 

multiplicity of interventions at the central and local levels, with the weak 

capabilities of various actors at the local level, which is reflected in the 

various projects that seek to adapt to Hydrological drought. 

Key words: hydrological drought, water resources, Inaouen basin, 

management procedures, adaptation. 

 مقدمة

يندرج المغرب ضمن الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية نظرا للطابع المناخي  

اف والفيضانات وكذا الطلب والهيدرولوجي الهش حيث نجده تتأثر بالظواهر المناخية كالجف

المتزايد عليها.أمام هذه الوضعية وللمحافظة على هذه الموارد جعل المغرب تنمية الموارد الحجر 

األساسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد تبنى لهذا الغرض مجموعة من المخططات 

طة باستعمال الماء تأخذ واالستراتيجيات التي تهدف إلى تنظيم وتسيير لمجموع األنشطة المرتب

بعين االعتبار العناصر الطبيعية والبشرية والمؤسساتية للبالد.فالمغرب رغم توفره على موارد 

 % 25عبارة عن مياه سطحية وحوالي  %75مليار متر مكعب منها حوالي  20تقدر بحوالي 

ى توزيعها. بفضل عبارة عن مياه جوفية نظرا العتماد سياسة السدود لتخزين المياه والعمل عل

هذه السياسة التي انطلقت في بداية الستينات، استطاع المغرب أن يبني عددا مهمها من السدود 

متر  480مليار متر مكعب أي  16من اإلمكانيات المائية لتخزين مايناهز   % 70تسمح بتعبئة 

النقص و سوء لكل نسمة مستغلة للشرب و للسقي بالنسبة للقطاع ألفالحي  مع ذلك يعاني من 

تدبير هذه الموارد . أما على صعيد مجال الدراسة ونظرا للترابط بين المناخ والموارد المائية 

فنجده يندرج ضمن المناخ المتوسطي الذي يتميز بوجود فصلين، األول جاف يمتد من شهر يونيو 

كبيرة في  والثاني رطب يمتد من أكتوبر إلى ماي مع تغيرية زمنية ومجالية إلى شهر شتنبر

سلبا على الموارد المائية ومختلف  التساقطات المطرية، كل هذا من شانه أن يؤثر إيجابا أو
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 21وتشير السيناريوهات المستقبلية إلى أن مناخ المغرب في القرن األنشطة المرتبطة بهده الموارد،

تحوالت كبرى في  المرجح أن يؤدي ذلك إلى حدوثمن سيكون أكثر حرارة وجفافا في عموم البالد. و

المجال المغربي بيئة واقتصادا ومجتمعا.ولمواجهة هذا التغير المناخي والتحوالت التي ستنتج عنه، فإن 

المؤسسات العلمية الدولية تنادي باتخاذ إجراءات وتدابير استباقية من أجل التأقلم معها والتخفيف من آثارها 

 المحتملة.

 . إشكالية الدراسة 1

ليل الُمعطيات اإلحصائية المتعلقة بالتغيرات الزمنية في الواردات السطحية العامة انطالقا من تح

أن الجفاف الهيدرولوجي الذي يعاني منه المغرب  تبين، 2010إلى سنة  1956بالمغرب، من 

وان الخصاص المائي الذي يشهده المغرب أصبح عنيفا وشديد الحدة،  أصبح مسترسال ومتواصال

ولم تكن الواردات المائية  لواردات المائية السطحية بالمغرب بنسب كبيرة جداوأدى إلى تراجع ا

مليارات متر مكعب،  5.4تتعدّى  1956-1955السطحية التي يتوفر عليها المغرب خالل الموسم 

مليار متر  45و 32عرفت تذبذبا، إذ ظلت تتراوح ما بين  2010و 1968وخالل الفترة ما بين 

-1992م عرفت فيها التساقطات تراجعا كبيرا، كما هو الحال في الموسم مكعب، مع تسجيل مواس

مليارات متر مكعب. في سياق التغيرية المطرية وما  2.9، الذي لم تتعدّ فيه التساقطات 1993

تخلفه من نقص في الموارد المائية السطحية يعتبر حوض إيناون من بين األحواض األكثر 

-1980)( و 80-45/1979-1944ن خالل مقارنة الفترتين: )عرضة للتغيرية الهيدرولوجية م

في الفترة الثانية مقارنة باألولى  % 20المائية انخفضت بـ  الموارد أناتضح  (81/2009-10

(. وهو ما يدل على أن اإليرادات المائية بالحوض أصبحت تعرف 2021)الياداري صديق، 

اف المناخي والهيدرولوجي الحادة منذ نهاية نزعة عامة نحو االنخفاض، بفعل تعاقب فترات الجف

السبعينيات جراء التغيرية المناخية التي يشهدها. كل هذا الوضع دفع المغرب إلى اعتماد مجموعة 

من المقاربات واالستراتيجيات والبرامج لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها.إذ ستشكل 

 لدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:هذه األخير اإلشكالية التي سنعالجها بهذه ا

 ما هي المقاربات واالستراتيجيات المعتمدة بالمغرب للتكيف مع الجفاف؟-

على  لتدبير الجفاف الهيدرولوجي؟ وكيف يتم تدبيره ما هي البرامج التي وضعها المغرب-

 مستوى مجال الدراسة؟

 ون؟ ر الجفاف الهيدرولوجي بحوض اينالتدبير خط ما هي اإلجراءات التي يمكن اقتراحها-

 . أهداف الدراسة 2

الجفاف  مواجهةتسليط الضوء على التدابير المتخذة لهو تتجلى األهداف المتوخاة من هذه الدراسة 

ى مستوى علويالهيدرولوجي سواء منها القانونية أو اإلجرائية العملية،وذلك على المستوى الوطن

 هذا ستنا، وكذلك البحث في اإلجراءات التي تتخذها ساكنةحوض إيناون الذي هو مجال درا

 ن.بحوض إيناولتدبيره الحوض للتكيف مع هذا الخطر، وفي األخير سنعمل على وضع مقترح 

 .المنهجية واألدوات 3



 سيي إدريتدبير الجفاف الهيدرولوجي بالمغرب من خالل نموذج الحوض أ.الياداري صديق، أ.عبد الحميد جنات

 416      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -ي العربي ألمانياالمركز الديمقراط –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 مغربلمعالجة إشكالية هذه الدراسة والمتمحورة حول تدبير خطر الجفاف الهيدرولوجي بال

لى من اإلجراءات المتخذة ع المنهج االستنباطي بحيث سننطلقوحوض إيناون سنعتمد على 

 داية هذهب في العمل البيبليوغرافي إذالصعيد الوطني لننتقل بعد ذلك الى حوض إيناون، من خالل 

 حات،الدراسة عملنا على جمع أكبر قدر ممكن من الدراسات واألبحاث )كتب، مقاالت، أطرو

ة تناولت اإلشكالية المطروحة. وقد شكلت الدراس تقارير، نصوص قانونية(، خاصة التي

ا تم ملدراسة الموضوع في شموليته. من خالل التعرف على البيبليوغرافية األساس النظري 

نيا. من ن ثاكتابته في الموضوع وذلك بدءا بالدراسات التي تناولت المغرب أوال، ثم حوض إيناو

 ترابالجفاف الهيدرولوجي على مستوى ال أجل تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بتدبير

كذلك وضوع الوطني لننتقل الى مجال الدراسة،الذي زاوجنا فيه بين األبحاث التي تناولت المو

ء )وكالة الحوض الما العمل الميداني، الذي اعتمدنا فيه على زيارة اإلدارات المعنية بتدبير شؤون

بطة ات المرتمعطيليم تازة( وهو ما مكننا من جمع الالمائي لسبو، مديرية التجهيز بتازة، عمالة إق

من خالل  وية،باإلشكالية من صور وتقارير. كما سنعتمد على المالحظة الميدانية والمقابلة الشف

بطة طر المرتلمخاااإلستجوابات الشفوية التي قمنا بها مع الساكنة المحلية. إلبراز سبل التكيف مع 

 عة التدابير المتخذة لتدبيره.  بالجفاف الهيدرولوجي ومدى نجا

 . المجال المدروس 4

يناون وض إعند الحدود الشمالية لألطلس المتوسط والنطاق الريفي، ينتشر المجال الجغرافي لح

ن م % 12.92كلم، أي ما يناهز  268كيلومتر مربع وبمحيط يقدر ب  3601بمساحة تقدر بـ 

' غربا 78°.3' و91°.4ين خطي طول مساحة حوض سبو.يمكن أن نحدد الحوض خرائطيا ب

من  يمثل واد إيناون المجرى الرئيسي الذي ينبع' شماال.  84°. 33'و 58°.34وخطي عرض 

 جبل أمسيف وينتهي عند سد إدريس األول، حيث يصب في واد سبو. 
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ويتغذى  كلم، 157ويمتد على طول يعتبر واد إيناون ثاني أهم روافد حوض سبو بعد واد ورغة 

ريطة ي )خفعلى روافد مهمة آتية من المنطقة الريفية وأخرى من األطلس المتوسط كما هو مبين 

نتيكية ألطلاإنتمائه إلى المناخ المتوسطي الذي يخضع للتأثيرات ونظرا لخصائصه المناخية )(.1

سفوح(. يد للت المهمة والتوجيه الجوالجغرافية )اإلرتفاعاوالمتوسطية والجنوبية الصحراوية(، 

ة باب ملم بمحط 1200التي تجعله يستقبل كميات مهمة من التساقطات المطرية حيث تصل إلى 

اجيات حبية يتوفر على موارد مائية مهمة تساعد على تلبودير. فهو يعد رافدا مهما لواد سبو و

 ناونمن جهة أخرى فواد إي، والسكان، من الماء ومختلف األنشطة االقتصادية داخل الحوض

ر مياه توف يغذي رابع أكبر سد في المغرب وهو سد إدريس األول. الذي يعتبر منشأة مائية هامة

توفر تي يرغم اإلمكانات المائية ال الري ألكبر منطقة فالحية في المغرب )سهل الغرب(. لكن

 تتأثرطرف السكان، وعليها هذا الحوض إال أنها تتعرض لإلستنزاف واإلستغالل المكثف من 

 بفعل التغيرية المطرية وما يصاحبها من جفاف هيدرولوجي.

 . النتائج والمناقشة5

 مفهوم الجفاف الهيدرولوجي ومقاربة تدبيره 1.5

تؤكد كل التعاريف التي تناولت مفهوم الجفاف الهيدرولوجي، باإلجماع على اعتباره انخفاضا 

لباطنية. وهو ما يمكن الوقوف عليه من خالل ما يلي: وعجزا في الموارد المائية السطحية وا

 

: الموقع الجغرافي لمجال الدراسة1خريطة رقم   
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الجفاف الهيدرولوجي عبارة عن حدوث عجز قوي، في مياه الجريان السطحي، ونزول صبيبها 

مما يؤدي إلى انخفاض مدخرات الماء في السدود والسدائم  ،l’etiageإلى أخفض مستوى

ي تستقبلها األحواض المائية، الباطنية. ويرتبط هذا الجفاف بضعف كمية التساقطات، الت

وبمخزون الماء في التربة خاصة داخل الطبقات الجيولوجية الباطنية. ويندرج كذلك ضمن هذا 

النوع من الجفاف، نزول مستوى مياه المنابع وجفاف العيون المائية.  إن تعريف الجفاف 

ية، بل يتحدد كذلك الهيدرولوجي ال يقتصر على تقييم نسبة العجز الحاصل في الموارد المائ

انطالقا من تحليل اآلثار السلبية واألضرار التي يخلفها في بعض القطاعات االقتصادية الحيوية، 

 كالزراعة والصناعة والسياحة، والماء الشروب.... إلخ.

 تنقسم مقاربة الجفاف بين المعالجة الظرفية والبنيوية2.5

تماعي االجوعلى المستوى البيئي واالقتصادي  تهدف هذه المقاربة إلى التخفيف من آثار الجفاف

نمية الت والسياسي. حيث تقوم على نهج سياسة جديدة، لمكافحة الجفاف التي تعتمد على مبادئ

 القروية في شموليتاها. 

 . المعالجة الظرفية للجفاف1.2.5

فية تجسدت في راألخيرة، نهج المغرب سياسة ظ الثالث بفعل الفترات المتتالية للجفاف في العقود 

يق الحد تحق تبنيه للبرنامج الوطني لمكافحة الجفاف. وذلك عبر التدخل في عدة مجاالت، من أجل

ية طق القرولمناااألدنى من األمن الغذائي ويتمحور هذا البرنامج حول:توفير الماء الشروب لفائدة 

مة دات الهاجهورغم هذه الموترشيد استعمال المياه في األحواض السقوية وإنقاذ وإغاثة الماشية. و

 .فإنها تبقى للمعالجة الظرفية للجفاف بإستتناء التأمين الفالحي

 . المعالجة البنيوية للجفاف2.2.3

 ترتكز هذه االستراتيجية على ضرورة إعتماد تقنيات تدبير األخطار من خالل:

 اديةإقتص إنجاز توقعات دقيقة مبنية على مؤشرات علمية مناخية وفالحية وهيدرلوجية وسوسيو-

لى حدة عوتحديد نوعية الجفاف، وتقييم حدته في كل منطقة  وتطوير نظام إنذار مبكر للجفاف

 وتحديد القطاعات االقتصادية والمجموعات السكانية األكثر تضررا بالجفاف؛

از د وإنجرصد الموارد البشرية والمالية، إلعداولمكافحة هذه الظاهرةإعداد مخططات عملية -

 ليلتحو لمبرمجةاوتقييم ميداني للنتائج المرتقبة، من جراء تطبيق المشاريع  برامج مالئمة وشاملة

 مدى فعالية البرامج في كل منطقة على حدة؛

دى ى الماالجتماعية، علإدماح المخاطر المرتقبة للجفاف في مخططات التنمية االقتصادية و-

عد أثناء وببل والقريب والمتوسط والبعيد وإيالء عناية خاصة لتحسيس السكان بما يجب القيام به ق

 فترة الجفاف المرتقبة.

 . إستراتيجيات التكيف مع الجفاف بالمغرب3.5

مواجهة  ة فيتعديل في النظم الطبيعية والبشري إن كل استراتيجية للتأقلم أو التكيف بإعتباره

ل و استغالأنها عظواهر مناخية حالية أو مستقبلية وتأثيراتها، بغية التخفيف من المخاطر الناتجة 

 ( هذه االستراتيجية تتضمن شطرين أساسين:GIEC,2014)مع الجفاف الفرص المواتية

 . الشطر البنيوي1.3.5
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ن ترتبة عالم قييم اآلثارشطر بنيوي للتأقلم والمتابعة، ويعنى بالمراقبة والتتبع والترافع وت

طني. والو الجفاف، ومساهمة جميع الفاعلين ميدانيا، على الصعيد المحلي واإلقليمي والجهوي

 برامج المرصد الوطني للجفاف، والرامية إلى: ويهم أساسا 

ة مؤسساتيات التنظيم البنيات المؤسساتية بغية رفع مستوى االستعداد للجفافوالتنسيق بين البني-

 ق فعالية أكبر لعمليات مكافحة الجفاف؛لتحقي

ر ن آثاتحسين األدوات المساعدة على اتخاذ القرار، ضمن البرنامج االستعجالي للتخفيف م-

 دواتالجفاف، بفضل نظام إنذار مبكر يرتبط بتدبير الجفاف على المدى القصيروتحسين األ

 نشطةرمجة االقتصادية ألالمساعدة على اتخاذ القرار، بغرض إدماج أخطار الجفاف في الب

 المناطق القروية في تناسق مع تدبير الجفاف على المدى المتوسط والبعيد.

 . الشطر اإلجرائي2.3.5

 لية:يهم عناصر استراتيجية للتأقلم مع الجفاف على الصعيد اإلجرائيويضم المحاور التا

ب، ات المغرف جهلمائية بمختلإن الطرق التقليدية لتدبير الموارد ا التحكم في الموارد  المائية:

لعزيمة لى اعكقنوات الري وسياسة اإلعداد الهيدرو فالحي المعتمدة منذ الستينيات، لخير شاهد 

ي مغرب يجنذ الالتابثة للمغرب، لمواجهة المشاكل العصيبة المرتبطة بالموارد وتدبيرها ، وقد أخ

الجفاف  بفعلدبير موارده المائية، وبالفعل تمار هذه السياسة النموذجية والمستمرة في مجال ت

لسنوية  ية اتعرف الموارد المائية بالبالد، تغيرا كبيرا تبعا للزمان و المكان، إذ تصل الكم

مليار م  21 مليار م مكعب ، وتبلغ الكمية الممكن تعبئتها حوإلى 150المتوسطة للتهاطالت إلى 

 ياه خاللالم ئية، على مبدأ تسوية إستغاللمكعب، ويرتكز نظام تعبئة وتطوير وفرة الموارد الما

ات تغيرومن أهداف السياسة المائية المتبعة في المغرب للتكيف مع الالسنة وبين السنوات.

 المناخية:

ي بات فاإلقتصاد في الماء الشروب والماء الصناعي، عبرالتحسيس والتوعية ومحاربة التسر-

 2008ين سد ما ب 59ة عبر بناء سدود جديدة )شبكات التوزيع وتعزيز البنية التحتية المائي

 والفرشة المائية الباطنية؛وتهيئتها (، والحفاظ على منابع المياه 2030و

 400يقارب  ية ماتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خالل تحلية مياه البحر، إذ ينتظر تحل-

لة وتعزيز مسؤوليات وكامليون متر مكعب، كما سيتم إطالق مشاريع تجميع مياه األمطار

 األحواض المائية في تدبير الموارد المائية، وتقوية دور شرطة المياه.

، بالجفاف رتبطةيعتمد تدبير المخاطر المرتقبة والم: تدبير األخطار المرتقبة والمرتبطة بالجفاف

جفاف لج اعلى تكييف سياسات مكافحة آثار الجفاف، مع تنوع وإختالف الضيعات الفالحية وإدما

 م القرويلعالضمن آليات التمويل والدعم وتنوع وإختالف األنشطة الفالحية وغير الفالحية، في ا

 وتطوير المقاربة التشاركية بين الفاعلين.

 . الشطر القانوني3.3.5

الذي يحدد قواعد المتعلق بالماء،    36.15في هذا الصدد أصدر المشرع المغربي قانون رقم 

الالمركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات التدبير المندمج و

والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقالني ومستدام للماء وبهدف تثمين أفضل كما 
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وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة، كما يحدد قواعد الوقاية من المخاطر 

ويهدف هذا القانون  .وسالمة األشخاص والممتلكات والبيئة المرتبطة بالماء بما يضمن حماية

أيضا إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحالة 

وغيرها للرفع من اإلمكانات المائية الوطنية مع األخذ بعين االعتبار التغيرات المناخية بهدف 

السيما الخصاص في  بتدبير األخطار المتصلة بالماءبابه التاسع الخاص . وقد جاء في التأقلم معها

 :اآلتيةهذه المادة الحيوية المواد 

لماء اتضع وكالة الحوض المائي، في حالة الجفاف، مخططا لتدبير الخصاص في  124:المادة 

م للماء قاليوالجماعات الترابية ولجن العماالت أو األ بتشاور مع اإلدارة والمؤسسات العمومية

المعنية. يجب أن يتضمن هذا المخطط اإلجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص، 

كيفيات  كما تحدد .وأن يدمج كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء

 وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي. 

رات ي نظاما لتتبع الوضعيات المائية من خالل مؤشتضع وكالة الحوض المائ125: المادة 

 .هيدرومناخية

 قتراح منفي حالة الخصاص في الماء، وخاصة في فترات الجفاف، تعلن اإلدارة با126: المادة 

ى اء علفي الماء، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ، بن وكالة الحوض المائي حالة الخصاص

اءات إلجراراك لجن العماالت أو األقاليم للماء المعنية، مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإش

ب الح للشرالص المحلية والمؤقتة مع إعطاء األولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من الماء

 .مع األخذ بعين االعتبار حاجيات القطيع من الماء

إلدارة اف، تقوم احالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجف في 127: المادة 

ة محليباإلعالن عن حالة الخصاص في الماء، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن اإلجراءات ال

 .والمؤقتة

يمكن  أعاله127و 126عالوة على اإلجراءات المتخذة تطبيقا ألحكام المادتين 128: المادة 

لتشريعية ا للنصوص االمعنيين باألمر، أن تقوم طبق لإلدارة، في حالة عدم االتفاق الحبي مع

لضمان  زمةوالتنظيمية الجاري بها العمل بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية الال

 تزويد السكان بالماء الشروب.

 .برامج تدبير الجفاف بالمغرب4.5

قتصاد، ع وااللتتبع حاالت الجفاف وتدبيرها والوقوف على اآلثار التي يمكن أن يحدثها على المجتم

 تمد المغرب على البرامج التالية:اع

 . مديرية األرصاد الجوية الوطنية1.4.5

ضع ووري نتيجة لتوالي نوبات الجفاف التي تطبع المناخ المغربي من حين آلخر، كان من الضر

 التي تم وضع التدابير الضرورية للتخفيف من انعكاساته، هنا جاء دور مديرية األرصاد الوطنية،

طة ج المرتببرامائل التقنية والبشرية لتدبير الجفاف، من خالل إنجاز وتطبيق الرهن إشارتها الوس

 بهذه الظاهرة ومن هذه البرامج نجد: 

 ب؛المغرب: يدرس حالة تذبذب الشمالي األطلسي في عالقته بالتساقطات المطرية برنامج المبارك
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ة، وسميت الشهرية والم: يهدف إلى وضع توقعات للتساقطابرنامج التوقع الموسمي في المغرب

 ة؛وذلك من أجل اتخاذ القرار فيما يخص األنشطة المرتبطة بالفالحة والموارد المائي

 لجويةا: يقوم على استعمال الطاقة الطبيعية في الجو، عن طريق تحديد الظروف برنامج الغيث

 المناسبة إلحداث إضطراب بسيط داخل السحب.

دراسة اضي )تبع التغيرات المناخية وذلك من خالل دراسة الم: يهدف إلى تبرنامج التغير المناخي

طات لتساق)وضع مؤشرات إلثبات تغير كل من الحرارة واتتبع الزمن الحقيقيتغير ثوابت المناخ(،

 غرب(.)هدفها وضع إسقاطات مستقبلية لتغير المناخ بالمالتوقع والمحاكاةوالرياح...إلخ(، 

 . المراصد الوطنية2.4.5

كاسات استراتيجية الحكومة في مجال مكافحة انعأنشأ من أجل دعم وطني للجفاف: المرصد ال

ى لجفاف علهة االجفاف، ومن أهدافه اإلنذار؛ المبكر وذلك باالعتماد على برامج استعجالية، لموج

 المدى القريب، وإدخال خطر الجفاف ضمن التخطيط االقتصادي. 

ن مكن ألى جمع المعطيات االستراتيجية، التي ييعمل عالمراصد الوطنية والجهوية للبيئة: 

بين  لجمعتساعد الحكومة على اتخاذ القرار في األنشطة ذات األولوية، كما يهدف أيضا إلى ا

 االهتمامات التنموية والبيئية.

 .  جهود وكالة الحوض المائي سبو في مواجهة الجفاف3.4.5

اسة بع الحالة المناخية عن طريق درمن اإلجراءات المتخذة على صعيد حوض سبو، هناك تت

وضعية التساقطات والصبيب، في مختلف األحواض المكونة لحوض سبو، ومن بينها حوض 

المتوسط يب وإيناون، إذ تمكن هذه الدراسات من معرفة الوضعية الهيدرومناخية، على المدى القر

ا ية، ولهذلمائفي الموارد ا والبعيد لمجال دراستنا. مما يسهل معه تدبير أوقات الفائض والخصاص

لسطحية، ية انجد أنه خالل السنوات الرطبة يتم توجيه ساكنة الحوض إلى استغالل الفرشات المائ

ر تأثرا ألكثافي حين يتم استغالل الطبقات المائية الجوفية خالل الفترات الجافة.ومن المناطق 

بية د امسيلة، مكناسة الغربالجفاف، هي التي توجد بالواجهة الريفية للحوض )جماعة أح

جز ترات العفناء والشرقية، الترايبة ...إلخ( لكون هذه األخيرة، وعند استغاللها لمياه اآلبار أث

لعكس اعلى والمائي تكون مياهها مالحة، إذ تحتاج للمعالجة والتحلية حتى تصبح قابلة للشرب، 

كون لجفاف تتأثر بنسبة أقل من المن ذلك نجد أن المناطق المتواجدة بالجزء األطلسي للحوض، 

خطط وفي إطار الم الطبقات الصخرية تحتفظ بالمياه التي تتفجر على شكل عيون بالسفوح.

تحويل ل، لالوطني لتدبير الجفاف، تم بناء قناة مطماطة بين سد عالل الفاسي وسد إدريس األو

 لذي يمكناائي اجع الخصاص المالمياه فيما بينها خاصة أثناء الفترات الجافة، ومحاولة تغطية تر

 أن يتعرض له أحد السدين.

 .  برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح الشرب4.4.5

وأمام استفحال أوضاع الجفاف التي ازدادت حدتها سنة بعد سنة، وما خلفه ذلك من تراجع مزمن 

لفاعلين، إلى حفر وتهيئة للموارد المائية لجأت وكالة الحوض المائي لسبو بالشراكة مع مختلف ا

( ببعض جماعات الحوض في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء 2و 1العيون )صورة رقم 

من   80 %أكثر من والذي يهدف إلى تزويد  1995الصالح للشرب، الذي أعطي انطالقته سنة 
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اريع في ولضمان استمرارية المش. 2007السكان القرويين، بالماء الصالح للشرب في أفق سنة 

هذه  ترميوإطار هذا البرنامج. تقرر نهج المقاربة التشاركية كوسيلة لتنزيل هذا البرنامج. 

 ما يشارككزة. المقاربة، إلى إشراك السكان المستفيدين في إنجاز وتسيير وصيانة المشاريع المنج

حيث  .15 %الجماعة المحلية بنسبة و5%السكان المستفيدون في تمويل هذه المشاريع بنسبة 

 .(2008يز بتازة،المتبقية من تكلفة المشروع )المديرية اإلقليمية للتجه 80 %تتكلف الدولة بنسبة 

ن مزم راجعوأمام استفحال أوضاع الجفاف التي ازدادت حدتها سنة بعد سنة، وما خلفه ذلك من ت

 ر وتهيئةى حفللموارد المائية لجأت وكالة الحوض المائي لسبو بالشراكة مع مختلف الفاعلين، إل

بالماء  ( ببعض جماعات الحوض في إطار برنامج تزويد العالم القروي2و 1العيون )صورة رقم 

ن م  80 %أكثر من والذي يهدف إلى تزويد  1995الصالح للشرب، الذي أعطي انطالقته سنة 

اريع في ولضمان استمرارية المش. 2007كان القرويين، بالماء الصالح للشرب في أفق سنة الس

هذه  ترميوإطار هذا البرنامج. تقرر نهج المقاربة التشاركية كوسيلة لتنزيل هذا البرنامج. 

 ما يشارككزة. المقاربة، إلى إشراك السكان المستفيدين في إنجاز وتسيير وصيانة المشاريع المنج

حيث  .15 %الجماعة المحلية بنسبة و5%سكان المستفيدون في تمويل هذه المشاريع بنسبة ال

 .(2008يز بتازة،المتبقية من تكلفة المشروع )المديرية اإلقليمية للتجه 80 %تتكلف الدولة بنسبة 

 

 
رغم المجهودات المبذولة من طرف المصالح المذكورة، فيما يخص تزويد قرى حوض إيناون 

اء، إال أنه يغلب عليها طابع الظرفية، حيث في غالبا األحيان تكون هذه التدخالت أثناء بالم

حصول الجفاف وليس قبل حدوثه؛ تحسبا لنضوب مياه هذه العيون واآلبار. وأمام استفحال 

الجفاف وقلة الموارد المائية لجأت المصالح المعنية بتبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع 

ولتنزيل هذا البرنامج على أرض عالم القروي بالماء، باعتباره األكثر تأثرا من شح المياه.تزويد ال

الواقع تقرراالعتماد، على نظام التزويد بالماء المبسط انطالقا من نقط المياه المهيأة والخزانات 

مشاريع (. وربط المنازل بالشبكة المائية. إذ تنجز هذه ال4و  3والسقايات العمومية )صور رقم 

عن طريق الشراكة، بين الجماعة الترابية وجمعية مستعملي المياه في إطار تقنية المقاربة 
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 533، استفاد من هذا البرنامج 2015إلى أواخر  1997وخالل الفترة الممتدة من سنة التشاركية.

من  حفر أكثر -عين 150نسمة من التدخالت التالية:تهييء أكثر من  257 387دوار أي أكثر من 

إلى  3م 25بناء خزانات من حجم  -ثقب  200بئرإنجاز أكثر من  105تعميق أكثر من -بئر 170

؛ مديرية التجهيز 2015كلم )وكالة الحوض المائي لسبومديرية  390مد القنوات  - 3م 250

مكنت الجهود المبذولة بحوض إيناونخالل هذه الفترة، من تزويد العالم القروي (.2008بتازة، 

%سنة  11، حيث لم تكن تتعدى هذه النسبة 2007في أواخر  % 50ء الصالح للشرب بنسبة بالما

1995. 

 

لماء ا باكما كانت فيما قبل مدينة تازة التي تمثل أكبر حاضرة بالحوض تتأثر مصادر تزويده

ث، /ل 465الشروب بالفترة الجافة من السنة، حيث يقدر صبيب المياه الذي كانت تزود به 

ل/ث  360خالل فصل الصيف بحيث ال يتبقى من هذا الصبيب سوى 30 %  بنسبة وينخفض 

ل/ث وهي في إرتفاع مستمر نظرا لتزايد عدد  394بينما تصل حاجيات المدينة إلى 

عانيه تلذي اولتوفير هذه المادة الحيوية وتلبية الحاجيات المتزايدة، وتدراك الخصاص سكانها.

د باب سنجاز عمدت المديرية العامة لهندسة المياه إلى إبها،  مدينة تازة وبعض القرى المحيطة

في بلغ (، ولقد مكن إنجاز هذا السد من توفير صبيب إضا5)صورة رقم  1999لوطا أواخر سنة 

طق التي مكن من تلبية حاجيات مدينة تازة والمنا، و(2008ل/ث )مديرية التجهيز بتازة، 340

دي فد والوطا على وادي بوسبع الذي يعتبر أحد أهم رواتوجد في مقدمة الريف، ويقع سد باب 

 تر مكعبممليون  34بوحلو قرب دوار باب لوطا بجماعة الصميعة. ويبلغ حجم الحقينة إلجمالي 

ونظرا للنقص الحاد الذي تعانية مقدمة الريف في نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب، لعدم 

الوضعية وتمكين ساكنة هذه المنطقة بالماء، وضع  توفرها على المياه الجوفية، ولتدارك هذه

برنامج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عدة مشاريع انطالقا من ســدي بــاب لـــوطــا 

تراوحت نسبة تزود األسر بالمياه، عبر الشبكة العمومية والتي  2014وحسب إحصاء وأسفـلــو.

ص في المياه خاصة في الفترة الجافة من السنة، تنتمي لدواير مقدمة الريف التي تعاني من خصا
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بدوار الكركور)دائرة واد امليل(  %100بدوار والد عيسى )دائرة تايناست( و  % 0,4ما بين 

 (.2014)المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 

د في توج كما يالحظ أيضا ان معظم الدواوير لم يتم إيصالها بالماء الشروب، خاصة تلك التي

وصل تلتي ناطق النائية والتي تعاني من صعوبة التضاريس التي تحول دون تمديد القنوات االم

كنة ويد السالتز المياه، وحسب جولة ميدانية يالحظ اللجوء إلى استعمال السقايات العمومية كوسيلة

جعل ما يمسة، بالماء، والتي يتم وضعها غالبا بالقرب من الطرق اإلقليمية أو الجهوية أو الرئي

 كلم للتزود بالماء. 6الساكنة تقطع مسافة طويلة تصل في بعض األحيان إلى 

 .  التدابير المتخذة من طرف السكان للتكيف مع الجفاف بحوض ايناون5.5

سنعتمد في هذا الصدد، على المعطيات المرتبطة بالتدابير المتخذة من طرف الساكنة، للتكيف مع 

المناخي والهيدرولوجي، هذه المعطيات قمنا بجمعها انطالقا من ندرة المياه الناتجة عن الجفاف 

المقابلة التي أجريناها مع بعض ساكنة حوض، ومن خالل أيضا المالحظة المباشرة للمجال 

المدروس.إذنمن خالل اإلجابات المقدمة من طرف الساكنة، حول طرق التكيف مع الجفاف، 

آبار( المجاورة لها والتي تلبي منها إحتياجاتها اليومية خاصة عند تأثيره على منابع المياه )عيون، 

(،  6( تلجأ إلى السقايات العمومية )صورة رقم %  40من الماء، تبين أن معظم العينة )حوالي 

خاصة بالجزء الذي ينتمي إلى مقدمة الريف، حيث تأثير الجفاف يكون أكثر حدة، في حين الجزء 

خاصة الجماعات التالية: الصميعة، بوشفاعة، تاهلة، بوحلو، الذي ينتمي إلى األطلس المتوسط )

منها( أن العيون واآلبار ال تتأثر بشكل الكبير بالجفاف،  % 50باب مرزقة( صرحت الساكنة )

حتى وإن قل الماء بها يتم تعميقها، والجدير بالذكر أن هذا الجزء مزود أيضا بالسقايات العمومية 

اآلتية من سد باب لوطا. وبالرجوع إلى المناطق أكثر تأثيرا بالجفاف التي بنيت على قناة المياه 

منها( التي تبعد عن السقايات العمومية تلجأ إلى البحث عن  % 5المناخي، هناك بعض الساكنة )

كيلومترات  5العيون واآلبار التي لم تجف في الدواوير األخرى، حيث تقطع مسافة تصل إلى 
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ألشخاص المستجوبين أن الحصول على فرصة لملء القنينات بالماء للوصول إليها، وصرح أحد ا

 يمكن أن يصل االنتظار إلى ساعة ونصف، ويضاف إلى ذلك أن جودة الماء تكون رديئة.

 
 

 

تاح فبني وهناك بعض الدواوير في مقدمة الريف، خاصة التابعة لجماعات الكوزات، ابرارحة، ا

تم ملؤها ي( التي 7عبر الصهاريج المتنقلة )الصورة رقممن العينة( يتم تزويدها بالماء  5%)

 2مسيلة ب حد اانطالقا من السقايات العمومية، التابعة لمنطقة اسمها كراكرة )تبعد على جماعة أ

يتم ملؤها  (،8كيلومتر(. إذ تتوفر بعض هذه الساكنة على قنينات من الحجم الكبير )صورة رقم 

 لة.انطالقا من هذه الصهاريج المتنق
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ة افية خاصير كأما تدخالت الدولة للتخفيف من ندرة الماء، تبين من خالل إجابات الساكنة أنها غ

لى عمر، في الدواوير المنتمية إلى مقدمة الريف، حيث ركزت جل هذه التدخالت في بداية األ

كس إنع حفر اآلبار وإصالح العيون، والجدير بالذكر وحسب تصريح الساكنة أن إصالح العيون

 اإلسمنت.يا بسلبا عليها لكون أن عملية اإلصالح لم تراعي موقع المنابع حيث تم طمر بعضا نهائ

ب لوطا د باوفي وقت الحق من هذه التدخالت تم تمديد قناة للماء الصالح الشرب، انطالقا من س

اء إلى الم واستفادت من ذلك الساكنة القريبة منها، وكان الهدف من هذا التمديد أيضا، توصيل

 يلة وإلىامس دائرة تايناست وجماعة الكوزات وابني فتاح، إال أن العملية توقفت عند جماعة أحد

، ط )تاهلةمتوسحدود اآلن لم يتم توصيله للمناطق المذكورة. في حين المناطق المنتمية لألطلس ال

ريح تص فية، حسبالصميعة، بوحلو، بوشفاعة(، اتضح أن تدخالت الدولة للتخفيف من الجفاف كا

 نابيع اليناك هالساكنة المدروسة، حيث معظم الدواويّر، بها آبار قامت الجماعة بحفرها، كما أن 

 ي للحوض.طلسيتأثر صبيبها بالجفاف إال قليال، إذ تستفيد من الثلوج التي تسقط بقمم السفح األ

ن ندرة ني مة الريف، تعاعموم من خالل زيارتنا الميدانية لمجال الدراسة اتضح أن ساكنة مقدم

اطق ن منمزمنة في الموارد المائية، بفعل تردد السنوات الجافة، وعلى العكس من ذلك نجد أ

بير كشكل بحوض إيناون المنتمية لألطلس المتوسط، تتميز بوجود موارد مائية كافية ال تتأثر 

 حتى في السنوات الجافة.

 وض ايناون. مقترح تدبير خطر الجفاف الهيدرولوجي بح6.5

تتردد على حوض إيناون بشكل خاص ظاهرة الجفاف، وتصطحبها عواقب اقتصادية واجتماعية 

وخيمة بسبب ضعف شبكات التزويد بالمياه، إذ يعد هذا الضعف نتيجة لندرة المياه، وزيادة الطلب 
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الناجمة عن التزايد الديمغرافي، ولهذا فإدارة الجفاف أصبحت ضرورية وذلك في إطار 

جراءات الرامية إلى تحسين تدبير الجفاف والتخفيف من آثاره.بينت نتائج المخططات نجاعتها اإل

في مجال تدبير المياه ومواجهة خطر الجفاف، في العديد من الدول )أستراليا، الواليات المتحدة 

االمريكية، اسبانيا، اليونان، قبرص...(، خاصة التي تقوم على أساس تدبير المخاطر كنعصر 

 World Meteorological)ساسي للتخفيف من آثار الجفاف )أ

Organization,2014 ;Iglesias. Ana et al ,2011 واستنادا إلى هذه التجارب والتدابير ،

تم القيام بتبني بعضها، في إطار مقترحات تدبير الجفاف بمجال الدراسة مع إدخال بعض 

 التعديالت عليه.

 .  مقاربات تدبير الجفاف1.6.5

 تنقسم مقاربة تدبير الجفاف إلى: 

تتميز بعدم  تقوم على اتخاذ وتنفيذ اإلجراءات والتدابير بعد حدوث الجفاف،مقاربة رد الفعل: 

 اعلين. الف نجاعتها إذ تغفل بعض الجوانب االقتصادية والتقنية نظرا لمحدودية الوقت ومشاركة

قية على ستباا، تعتمد على اتخاذ تدابير هي األكثر نجاعة وفعالية مقاربة وقائية أو إستباقية:

ة، ت المعنيلجهااالمدى القصير والبعيد، وذلك باإلستعانة بأدوات التخطيط المالئمة والمشاركة مع 

ف، ار الجفان آثموتكمن أهمية هذه المقاربة في التخطيط المسبق، للتدابير الالزمة للحد والتقليل 

كما تكون  حالة الموارد المائية الجوفية بشكل دائم،من خالل معرفة الوضعية الهيدرولوجية و

 اإلجراءات وطريقة تنفيذها والمؤسسات المعنية بها محددة بشكل واضح.

 .  عناصر إدارة الجفاف بالحوض2.6.5

 هدف هذه العناصر هو توفير إطار منهجي لتطوير خطة لدبير الجفاف إذ تشمل:

ليمي اإلقوذي يمكن أن يكون على المستوى المحلي يحدد المجال الجغرافي ال اإلطار التخطيطي:

 والوطني، المستهدف بتطوير خطط تدبير الجفاف، كما يشمل األهداف المشتركة في وضع

 اإلستراتيجيات بين الجهات المعنية. 

ة لوحدايعنى باإلطار المؤسساتي والقانوني لخطة تدبير الجفاف، ويحدد  العنصر التنظيمي:

ما يعمل كئية، واألدوات المعتمدة للتخفيف من آثار الجفاف على الموارد الماالجغرافية للتخطيط 

 إلى هذا العنصر على جمع وتقديم المعلومات، حول مدى تعامل المجتمع مع الجفاف، ويهدف

 التنسيق بين الجهات لتحديد المؤسسة المسؤولة عن اإلعالن عن الجفاف.

لخطر ات التقنية المتبعة لتصنيف الجفاف، ومؤشريحدد المقاربة العلمية وا العنصر المنهجي:

ق طري بالنسبة للموارد المائية، وضع أساليب إدارة الجفاف وتقييم الضعف االجتماعي، عن

 مؤشرات القدرة على الرصد واإلستجابة ومواجهة الجفاف.

البعيد  ب أويشمل اإلجراءات والخطط التي يمكن تنفيذها، على المستوى القري العنصر التنفيذي:

 تي ينبغية الللحد والتخفيف من آثار الجفاف، كالتأهب واإلنذار المبكر، والجوانب ذات األولوي

 احترامها لمواجهة نقص المياه بفعل الجفاف.
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عين بخذ أللتواصل بينهم، وذلك من خالله يتم إشراك المتدخلين وتحديد سبل ا المكون البشري:

هاء إنت اإلعتبار مقترحاتهم في إعداد الخطط، ومن المهم كذلك مراجعة هذه الخطط خاصة عند

 ي.لبيئفترة الجفاف، وذلك بغية إجراء تعديالت عليها على المستوى االجتماعي والتقني وا

 .  تقييم خطر الجفاف3.6.5

بالماء، عن طريق مقاربات قائمة على تقدير يتم تحديد خطر الجفاف في مجال التزويد 

 االحتماالت وتنقسم إلى:

تحدد الخطر عبر تقدير احتمال خطر الجفاف؛ إذ تعتمد على اإلحصائيات  لمقاربة األولىا

 الهيدرولوجية وذلك في تجاوزها لعتبة معينة مرة على األقل في عدد معين من السنوات.

ق تقدير اآلثار التي يمكن أن يخلفها هذا الخطر، تأخذ بعين تحدد الخطر عن طري المقاربة الثانية

اإلعتبار الخسائر المتوقعة خالل فترة زمنية محددة ومنطقة معينة، ويتم تصنيف هذه الخسائر ] بـ 

: وجود الخسائر[، كما يرتبط الخطر في التزويد بالماء، بقلة الموارد المائية 1: غياب الخسائر ، 0

جة نقص المياه المتاحة لتلبية المتطلبات، إذ يتولد هذا النقص عن الخلل بين نتيجة الجفاف، ونتي

العرض والطلب في الماء، إذ يمكن أن يكون نتيجة الجفاف المناخي من جهة، ومن جهة أخرى 

 بسبب البنيات األساسية والمتطلبات التنموية واستراتيجية التدبير.

ساسيتين، لإلنتقال من حالة األزمة إلى حالة تدبير يعتبر تتبع الجفاف واإلستعداد له خطوتين أ

 المخاطر الناتجة عن الجفاف وهذين الخطوتين هما:

يتم من خالل التتبع المستمر واإلنذار المبكر،  إعداد مخطط تدبير الجفاف )قبل الجفاف(:

للظاهرة وذلك في الظروف العادية وخالل حدوث الجفاف، ويواكب إعداد هذا المخطط تحديد 

 أهداف اإلجراءات، تحديد األولويات والتدابير والعتبات، تحسين الظروف االجتماعية.

 عتبات بدء تنفيذ اإلجراءات والتدابير. تنفيذ المخطط )أثناء ظهور الجفاف(:

 لنجاح خطط تدبير الجفاف يجب األخذ بعين اإلعتبار:

 حوالالرصد السنوي أل المبكر لمكان حدوث الجفاف أهمية قصوى من خالل التأهب واإلنذار

ن عالطقس، كما يتطلب أيضا،" رصد الظاهرة من خالل توفير المعلومات من أجل اإلعالن 

الجفاف لتحديد أفضل الوسائل للتخفيف من آثاره، وترتبط هذه المعلومات بالوضعية 

 الهيدرولوجية والمتغيرات الجوية والموارد المائية المتاحة.

لسكان ويد افاألولوية األولى هي ضمان تز المتطلبات ذات األولويةتحديد استعماالت الماء في 

 بالماء، والثانية تقليل اآلثار السلبية للجفاف على اإلقتصاد والبيئة والمجتمع.

د وعن أوال "قبل اإلنذار" حسب وضعية المياه تحديد العتبات واإلعالن الرسمي عن الجفاف

من  ستوىكل المياه المخزنة يمكن تحديد هذا الم تطور محتمل لخطر الجفاف، يقابله استهالك

جود بع وخالل حجم التساقطات المطرية والصبيب." اإلنذار" عندما يتبين من خالل عملية الت

ته واجهخطر فعلي، سيؤدي إلى حدوث عجز في الموارد المائية، في األفق القريب لذلك يجب م

 بتدابير استباقية.

ة ى تلبيهر أثار ملموسة للجفاف، من تجليتها عدم القدرة علعندما تظ الطوارئاإلعالن عن -

 احتياجات السكان من الماء. 
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ها وضع يتم تدبير فترات الجفاف على مستوى الحوض المائي، وذلك باتباع سياسة مالئمة يتم

ل تحديد قبي على المستوى الحوض، إذ تتيح فرصة كبيرة لإلستجابة للمشاكل المرتبطة بالماء، من

ال ستعمات اإلستغالل، وضع المشاريع التي تحد من ندرة الماء، والموافقة على طلب اأولوي

ة ت التاليتوياالموارد المائية في مختلف الفترات، والنموذج المقترح في تدبير الجفاف يضم المس

 (:1)شكل رقم

 

 
 

 

يق مع لتنس، وافي هذا اإلطار يتم التحضير إلحتمال حدوث الجفافما قبل اإلنذار أو التنبيه: 

د م رصمختلف األطراف لضمان قبول التدابير المتخذة، فعلى مستوى وكالة الحوض المائي يت

ا يخص الجفاف. وفيم الظاهرة وتقييم السناريوهات المستقبلية عن طريق تشكيل لجان تدبير

ء االم مستعملي المياه تتمحور هذه التدابير، حول التوعية والتواصل بهدف خفض الطلب على

 استعدادا لحدوث الجفاف. 

: إجراءات تدبير الجفاف وخطوات تنفيذها1شكل رقم   
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ر والتي تدابيهدف هذه المرحلة هو تجنب حالة الطوارئ، باتخاذ مجموعة من الاإلنذار واإلبالغ: 

صاد إلقتاتكون بشكل مباشر، وذلك عند طريق تجميع المزيد من المياه وإرغام مستعمليها على 

متوسطة  أو ةمنخفضاج إلى تكلفة في استعمالها، واألولوية تعطى لمياه الشرب، هذه التدابير تحت

 لتنفيذها.

لحد افير ترمي إلى التخفيف من أضرار وآثار الجفاف، وتعطى األولوية إلى تو حالة الطوارئ:

ي التقيد فكئية األدنى من احتياجات مياه الشرب والمزروعات، وتكون هذه التدابير المتخذة استثنا

تكلفة تتميز ب اءاتاستخراج المياه الجوفية، هذه اإلجراستعمال المياه بالحواضر والقرى، والتبليغ ب

تبقى  امة.اقتصادية واجتماعية كبيرة كما أنها توضع في إطار قانوني يتوافق مع المصلحة الع

قييم رق تاإلجراءات القائمة على أساس األولوية في استخدام المياه، وعلى مؤشرات الرصد وط

 ن آثاره.يف مألساسية الفعالة في مواجهة الجفاف والتخفالمخاطر المرتبطة بالجفاف، من النقط ا

حها نجا ويجب اإلشارة أيضا إلى أنه من الضروري مراجعة هذه التدابير والخطط، وتحليل مدى

 بشكل دوري حتى تتمكن من التكيف مع المتغيرات.

 .  اإلجراءات العملية المقترحة لتدبير الجفاف بالحوض4.6.5

ة إلى التخفيف من آثار المخاطر المرتبطة بالجفاف، والسيما ندرة المياه تهدف اإلجراءات العملي

وما يصاحبها من مشاكل اقتصادية وبيئية، وكذا أيضا التقليل من تكاليف هذه الظاهرة، وتنقسم 

هذه اإلجراءات إلى اجراءات طويل األمد )تؤخذ بشكل استباقي واحترازي لمخاطر الجفاف، 

التزود بالماء من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من هذه المادة( وأخرى وترمي أساسا إلى زيادة 

قصيرة األمد )تتخذ أثناء حدوث الجفاف، هدفها هو التخفيف من آثاره عبر اإلستعانة بالبنية 

يوضح بعض اجراءات للتخفيف من آثار الجفاف 1التحتية المائية الموجودة(. والجدول رقم

((Iglesias. Ana et al ,2011 :هذه اإلجراءات تطبق على عدة مستويات منها ما هو عام.

توضع وتنفذ من طرف الحكومة؛ إذ تستند على الوعي بالمخاطر، كما أنها تعالج االحتياجات 

الجماعية. واآلخر خاص تقترح وتنفذ من طرف األسر واألفراد والشركات والمنظمات وتنطلق 

 من اهتمامات فردية.
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 خالصة

ضعف اإلعتماد على المراصد الوطنية والجهوية للجفاف،  سياسة تدبير الجفاف بالمغربتسجل 

مما يبقي التنبؤ بالجفاف الهيدرولوجي من أكبر التحديات، باعتباره المسبب الرئيسي لشح المياه، 

وانطالقا من االستراتيجيات المعتمدة وتوجهات مختلف المخططات، يمكن أن نستنج أن تدبير 

يصل بعد إلى مستوى من الالتركيز والالمركزية، إذ يواجه عدة تحديات نذكر منها؛ لم الجفاف 

تعدد المتدخلين على المستوى المركزي والمحلي، مع ضعف قدرات مختلف الفاعلين، الشيء 
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الذي ينعكس على مختلف المشاريع المبرمجة للتكيف معه، وعلى مستوى الترسانة القانونية 

ار، بخصوص سن اإلجراءات والتدابير التي من شانها التخفيف من حدة نسجل غياب قانون إط

الجفاف. ومن جهة أخرى الزال تدبير الجفاف، لم ينتقل بشكل كافي من منطق "تدبير األزمات 

النظام الواقعة " إلى منظور تدبير خطر الجفاف المحتمل" وفي هذا الصدد نسجل عدم إستغالل "

 MnhPRA "Morocco natural hazards Probabilistic Riskاإلعالمي الجغرافي 

Analysis» ou l'Analyse Probabiliste des Risques de Catastrophes 

Naturelles au Maroc  ،( والتي هي عبارة عن أداة 2016) تقرير المجلس األعلى للحسابات

ل...الخ(، إذ يهدف هذا للتحليل اإلحتمالي لمخاطر الكوارث الطبيعية )الفيضانات، الجفاف، الزالز

النظام إلى جرد المواقع المهددة للمخاطر واألضرار التي يمكن أن تنتج عنها، وإقتراح برامج 

الوقاية منها. أما على مستوى وكالة حوض سبو يالحظ غياب رؤية واضحة لتدبير الجفاف 

السريع، الهيدرولوجي من جهة،ومن جهة أخرى هناك ضعف إستعمال شبكات وأنظمة اإلنذار 

وتوفير المعلومات الكافية بهذا الخصوص بشكل يضمن تدبيرا استباقيا أفضل لهذا الخطر، كما أن 

ساكنة أرياف حوض إيناون الزالت تعاني بشكل كبير من شح المياه خاصة وأنها تتسم بضعف 

في مواجهتها لهذه الظاهرة.وهو ما يتطلب معه تكثيف الجهود لتزويدها بالماء الصالح للشرب 

 المستقبل القريب.
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 صورة اليهودي في ديوان "حجر وشجر" للشاعر خالد سعيد

 د. فادي صقر عصيدة

 -جامعة النجاح الوطنية –محاضر غير متفرغ ، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 فلسطين

 

وبخاصة  لصورة اليهودي عند أحد الشعراء اإلسالمين الفلسطينيين،يعرض هذا البحث : ملخَّص

وقد  طين.حجر للشاعر خالد سعيد، الذي يُعد أحد الشعراء اإلسالميين في فلسفي ديوان شجر و

، بيان صورة اليهودي عند هذا الشاعر وبخاصة في ديوان حجر وشجر لىإهدف هذا البحث 

حتل والوقوف على مالمح هذه الصورة التي رسمها هذا الديوان لليهودي المحتل، فهو الم

بي سلوحق أهل األرض األصليين، وبيان الجانب الفني واألوالمجرم والمرتكب لكل الجرائم ب

سير ين أوقد اقتضت طبيعة هذا البحث لألشعار التي تضمنت تلك الصورة، وبخاصة السخرية، 

هذه  المحمن خالل تحليل صورة اليهودي في الديوان، ومناقشة م وفق المنهج الوصفي التحليلي

صورة  اهتم الشاعر في ديوانه برسم أبرزها: جعدد من النتائلى إوقد خلص البحث  الصورة.

ئم لليهودي الذي يحتل فلسطين، وظهر التنوع في مالمح هذه الصورة؛ حيث ركزت على جرا

م ي رسفالمحتل وبيان عدم أحقيته في هذه األرض المباركة، وكان للجانب الديني أثر واضح 

الذين هم  هود،ارقة في الموقف من اليمعالم هذه الصورة، كما استخدم الشاعر السخرية لبيان المف

 عنده واحد ال فرق بين صقورهم وحمائمهم. 

 صورة اليهودي، الشعراء اإلسالميين، االحتالل الصهيوني الكلمات المفتاحية:

The image of the Jew in the collection of (Trees and Stones) for the 

poet Khalid Saed 

Dr Fadi Saqer Assida 

The Palestinian ministry of high Education 

Palestine 

 

Abstract: This research shows the image of the Jew according to  one of 

the Palestinian Islamic poets Particulary in the collection of (Trees and 

stones)  for khaled Saed whom is considered as one of the islamic poets in 

Palestine .So this research is aimed to manifest the image of the Jew  in 

the vision of this poet  and to stand on the features  which this collection 
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has drawn about the occupied Jew ,  for the Jew is  the criminal  

occupation and the one which is committed to a lot of crimes against the 

original people in their land Also it is intended to manifest the artificial 

and the stylical side of   this image in the poems  especially   using  Irony 

.The nature of this research  nessicate us to depend   on the analytical 

descriptive method through analyzing  the image of the jew   and  

discussing the features of this image .This research has resulted to many  

implications the most notable of them is that the poet has interested in 

drawing  the image of the Jew who occupy Palestine and we can see   

variety in showing  this image  which is focused on the crimes of the 

occupation , his disrighteness of this holy land ,and the religious side has 

an obvious effect in drawing  the features of this image ,furthermore the 

poet uses  irony to show the contradicted attitude of the Jewish for there is 

no difference between the one who wear the mask of the  hawk which 

indicate ferocity and the one who wear the mask of the dove which 

indicate innocence . 

The key words: The image of the Jew. Islamic poets. Occupied Jew 

 

 مقدمة

م نجدهفسعى اليهود منذ القدم إلى جعل شخصية اليهودي شخصية مميزة مختلفة عن اآلخرين،  

عالي ت هي للتلصفاتارة يصفون أنفسهم بشعب هللا المختار، وتارة بأنهم أبناء هللا وأحباؤه، وهذه ا

لب خدمة لليهود فقط، لذلك سعوا إلى ق -حسب معتقداتهم –وجد على الجنس البشري الذي 

قول ها عالحقائق، وتزيف الوقائع خدمة لهذه الصورة التي رسموها في أذهانهم وسعوا لتشريب

 استولوا أنهمالشعوب وأفكارهم، وعندما جاء االحتالل إلى فلسطين كان نابعا من هذا التفكير، و

ضبع ن هذه األرض فقط، فالعرب كما جاء في قصة بالد العلى أرض بال شعب وهم من يستحقو

حلت، . )شلـ )عاموز عوز( هم جمع غفير منتن ينقل بالفشاش والقمل، وتنبعث منه روائح منتنة

 (.11 ت، ص.. وينظر أنور، د24م، ص 1986

 إن هذه الصورة التي رسمها المحتل لجنده وشعبه لم تنطِل على شعبنا الفلسطيني وشعرائه؛ ذلك

أن جرائم المحتل وفظاعة أعماله بحق الفلسطينيين كانت الصورة التي رسخت في نفوس الشعراء 

وعقولهم، فالموت ينتشر في كل الشوارع، والدماء تسيل في كل األزقة التي أغلقتها حجارة 

البيوت المهدمة تحت وطأة جرافات االحتالل، فكتب الشعراء قصائدهم من رحم المعاناة، ومن 
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دموع واأللم، فكانت صورة هذا المحتل حاضرة في تلك القصائد، وصفاته ومالمحه تطل بين ال

من بين األسطر والعبارات، لترسم صورة المحتل الحقيقية التي مهما سعى المحتل لتزيفها 

وتغييرها، فكانت قصائدهم خير رسام لهذه الصورة. فقد "نشأت صورة "اليهودي" في ذهن 

ر مراحل تاريخية طويلة، فهي صورة سلبية عموماً، نشأت في التاريخ "الفلسطيني" وتشكلت عب

  (. 2018/   1/  25)مناصرة،  ."القديم من روح العنصرية أو عقدة التعالي في كتاب "التوراة

لقبيح هه اهم في فضح االحتالل وبيان حقيقة وجلقد كان للشعراء اإلسالميين في فلسطين دور م

ل هذه كق عن بصد -وما يزال  -للعالم، وللشعب الفلسطيني بخاصة، "وقد َعبـّر الشعر الفلسطيني 

ة قاومالظروف واألوضاع التي مّر بها الشعب الفلسطيني، وساهم بشكل فاعل في الحركة الم

ر خالد ( وكان الشاع9، ص 2008." )عمار، لالنتداب البريطاني ولالحتالل اليهودي من بعده

ها، وضيحسعيد أحد الشعراء اإلسالميين الفلسطينيين الذين تحملوا عبء نقل صورة المحتل وت

ية لدينالذلك أصدر الشاعر خالد سعيد ديوانه الشعري "حجر وشجر" ليضم مجموعة من القصائد 

 هذه ذلك ليرسخ في عقول الناسوالوطنية، وكان حريصا على إبراز صورة اليهودي المحتل و

ن ها،  فكاقيقتالصورة للمحتل، فهي الصورة الحقيقية التي ال يمكن لكل وسائل التجميل أن تغير ح

، لفلسطينيله لاليهودي عنده غدّارا جبانا مجرما، ال فرق بين يمينه أو يساره، إال في طريقة قت

ء في الطويل لليهود، وعلى ما جاومصادرة أرضه، متكئا في رسم هذه الصورة على التاريخ 

حين  ائدهالكتب السماوية وبخاصة القرآن الكريم، ولم يغفل جانب السخرية التي وسمت بعض قص

بها  شتركتتحدث عن الشخصية اليهودية، بتصرفاتها وسلوكاتها بعيدا عن الصفات الجسدية التي 

 في ورهذه الص مثل ترسيخ يف ريادي دور له كان قد األجناس البشرية كافة، ذلك "أن األدب

 تتشكل التي سلبية،ال اإليجابية، أو الرؤية إبراز إلى المختلفة، الصور هذه تسعى د، إذااألفر أذهان

 (30 ، ص2013)زراري،  .حول اآلخر" إليها ينتمي التي االجتماعية والمنظمة األديب لدى

 مشكلة البحث وأسئلته

ورة ة مهمة، فحرص الشعراء على إبراز هذه الصشكلت صورة اليهودي في الشعر العربي قضي

لذي اعيد سفي أشعارهم عند حديثهم عن قضايا تخص اليهود، أو تتعلق بهم، ومنهم شاعرنا خالد 

ورة الص رسم لليهودي صورة تناسب الواقع المعاش في فلسطين، لذا تكمن مشكلة البحث في تلك

دي ليهوللد سعيد في ديوانه "حجر وشجر" التي رسمها الشعراء اإلسالميون وبخاصة الشاعر خا

أن  الذي احتل أرضا ليست بأرضه وشتت أصحابها، ومارس بحقهم أبشع الجرائم، ويمكن لنا

 نحدد تلك المشكلة بسؤال رئيس ترفده بعض أسئلة توضيحية

 ما موقف الشاعر في ديوان حجر وشجر من اليهودي المحتل لفلسطين؟ -

 ن حجر وشجر لليهودي المحتل؟ ما الصورة التي رسمها ديوا-

 كيف ظهرت صورة هذا المحتل في الديوان؟ -

 ما الجوانب التي سعى الشاعر إلبرازها في صورة ذلك المحتل؟-

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5768
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5768
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 أهمية الدراسة

صيل تفا بيان صورة اليهودي عند الشاعر خالد سعيد في ديوانه حجر وشجر، والوقوف على أبرز

 عليها في الديوان. هذه الصورة، وبيان مالمحها التي جاءت

 أهداف الدراسة

 الوقوف على صورة اليهودي في ديوان حجر وشجر. -

 بيان مالمح صورة اليهودي في ديوان حجر وشجر.-

 الوقوف على عناصر صورة اليهودي في ديوان حجر وشجر.-

 بيان األسلوب الذي اتبعه الشاعر في الديوان لعرض صورة اليهودي. -

 حدود الدراسة 

ك ص تلود هذه الدراسة في ديوان "حجر وشجر" للشاعر اإلسالمي خالد سعيد، وباألختكمن حد

 القصائد التي ظهرت فيها صورة اليهودي.  

 الدراسات السابقة

 (:2013نمااج،،   في دراسة -محمود درويش  شعر في اليهودي اآلخر : صورةزراري، سارة

أم  ل عرام، سرواء فري اآلداب العربيرةعرضت هذه الدراسة لصورة اآلخرر فري األدب المقرارن بشرك

األجنبيرررة، إذ بينرررت مالمرررح صرررورة اليهرررودي فررري األدب األوربررري، وصرررورة العررررب فررري األدب 

 اإلسرائيلي، وصورة اليهودي فري األدب الفلسرطيني، ووقفرت عنرد صرورته عنرد محمرود دروير ،

 فظهرت صورة العدو، والسجان، والقاتل، وكذلك صورة المثالي. 

 (:2020الرنتيسي،   عبد العزيز شعر في الُمحتل صور الرزاق، خوشي أيوب: رحماني، عبد

 عزيزوقفت هذه الدراسة على أحد شعراء المقاومة في فلسطين، وهو الشاعر الشهيد عبد ال

 ويصفهم عنهم الستر الُمحتلين، وكشف الرنتيسي الذي حرص في شعره على توضيح صور

 والمكر، ،والكيد الغدر، في ويشبههم بالحيوانات المجازو واالستعارة التشبيه من فيها بصفات

 .بالحرب وينذرهم إلى القتال يدعوهم وتارة تهكما اليهود عن يتكلم نراه ثم والدنس

ت تناولر(: 2015البوصايري   الدين شرف شعر في اليهود : صورةقط ميساء الرحيم، رائد، عبد

 فري عرنهم الحرديث مرن إذ أكثرر اليهرود، ومرنهم شرعر البوصريري، فري هرذه الدراسرة صرورة اآلخرر

 صروراً  لهرم وقردّم ،"واليهرود النصرارى علرى الررد فري المرردود المخرر " قصريدته وفري مدائحره،

جتماعيرة، واال الدينية اليهود الدينية؛ إذا وقف البحث على حياة الصور وبخاصة شعره، في متعددة

 .وصفاتهم وأخالقهممن األنبياء، موقفهم و
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(، وقررف البحررث علررى 2001، )صااورة اليهااودي فااي شااعر ساامي  القاسااممحمررد:  الفيررومي، سررعيد

ته صورة اليهودي في شعر سميح القاسم، فرسم الشاعر مالمح صورة اليهودي من خالل ممارسرا

بحرررق الشرررعب الفلسرررطيني، ووصرررف هرررذه الشخصرررية مرررن خرررالل التنررراقض القرررائم برررين اليهرررودي 

 والفلسطيني.

 منهج البحث

ن حث علبحث أن يسير وفق المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي الذي يباقتضت طبيعة هذا ا

لميا عيال األشعار واألبيات التي فيها صورة اليهودي، ويصف مالمح هذه الصورة، ويحللها تحل

 للوقوف على أبرز مالمحها. 

 التعريف بالشاعر وديوانه

لسطين، ونشأ عي بمحافظة جنين بففي بلدة كفر را 1959ولد الشاعر خالد عبد القادر السعيد عام 

، التي 1967ام عفي أسرة ريفية متديّنة.. ولم يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى حلّت بفلسطين نكبة 

 ما زالت مستمرة حتى هذه األيام.

ية عام ألدبادرس خالد في بلدته، وأكمل دراسته في مدرسة عرابة الثانوية، وحصل على الثانوية 

 ية بتفوقلعرباآلداب بالجامعة األردنية وحصل على البكالوريوس في اللغة ا ، والتحق بكلية1978

 بتفوق أيضاً. 1984، والماجستير في النحو العربي عام 1981عام 

 رشحته الحركة اإلسالمية في جنين النتخابات المجلس التشريعي 2006وفي أوائل عام 

 ألول في محافظة جنين.م، فكان ترتيبه ا 25/1/2006الفلسطيني، التي أجريت في 

عن  م اعتقلته السلطات اإلسرائيلية مع إخوانه أعضاء المجلس التشريعي 29/6/2006وفي 

: جرار: شاعرالحركة اإلسالمية في جنين واعتقلت معهم رئيس بلدية جنين. )يُنظر للمزيد حول ال

2007 .) 

 ديوان حجر وشجر

الد أحمد خقطع المتوسط، وقدم له األستاذ من ال 110، بعدد صفحات 1990صدر هذا الديوان عام 

لديني اانب مهنا، وقد احتوى الديوان على قرابة األربعين قصيدة تنوعت موضوعاتها ما بين الج

ام عوالجانب الوطني وبخاصة قضية فلسطين، ورسم صورة لالحتالل الجاثم على صدرها منذ 

 م حتى اليوم. 1948

 صورة اليهودي في ديوان "حجر وشجر"

ن شخصية اليهودي شخصية معقدة الجوانب، يصعب التعرف عليها، ألنه يدخل في تركيبها إ

عناصر شتى تجمعت في خالل عقود طويلة من الزمن، فقد عاش اليهودي ظروفا شاذة بين األمم 
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مما أكسبه صفات سيئة تنطوي على معنى عنصري عقائدي، فاتخذ اسم )يهودي( معنى بغيضا 

اليهودية متمردة منطوية على نفسها شديدة التعصب، متهمة بصلب المسيح،  بين األمم؛ فالطائفة

إضافة إلى اتصاف اليهود بالجشع وحب المال، وكما أن لفظ )إسرائيل(، التي يسمون بها دولتهم، 

(، وعند النظر في ديوان "حجر 191، ص 2001هي لفظة تنطوي على عنصرية. )الفيومي، 

لشاعر قد وصف اليهود بأوصاف عدة، ورسم لهم صورة خاصة وشجر" والتأمل فيه، نجد أن ا

 بهم تبعا لتاريخهم وحاضرهم، ويمكن لنا إجمال هذه الصورة في اآلتي: 

 اليهودي الغّدار

يلة قد تكون صفة الغدر من أكثر الصفات التي الزمت اليهودي عبر تاريخهم، فهي صفة أص

ألب املة ن سبب إال الحسد والغيرة من معافيهم، فهم قد غدروا بأخيهم يوسف عليه السالم دو

 والمحدثون، ءالقدما به اتّصف الخليقة، منذ قائم   (، فالحسدُ 267، ص 2003البنه، )عبد السالم، 

، ص 2015سواء. )عبد الرحيم، فيه وحديثهم غيرهم، فقديمهم عن به تميزوا اليهود ولكنّ 

يانة في التاريخ بحق الشعب وفي عصرنا الحالي ارتكب اليهود أكبر جريمة خ .(2467

ؤتمر ة "مالفلسطيني، تمثلت في طرده من أرضه ووطنه، وإذا نظرنا للشاعر خالد سعيد في قصيد

ما ين كقمامة" نجده يصف اليهود بهذه الصفة، فهو يدعو للقضاء عليهم وطردهم من أرض فلسط

لك العربية، وذ من أرض الجزيرة –عليه السالم  -حصل في غزوة خيبر حين طردهم الرسول 

 (57، ص 1990ألن الغدر طبع متجذر فيهم فقال: )سعيد، 

 في خيبر لك عبرة       

 

 ولقرب عهدك بالكرامه 

 
 فيهود شعب غادر 

        

 يطغي وآيات أمامه 

 

 
 وهللا أعلن سيبعث جنده ويصب جامه

 ويسومهم سوء العذاب منّزال بهم انتقامه

 م طعامهكفروا ورب العرش يسقيهم ويطعمه

 كفروا فكيف سيصدقون إجا حنيت اليوم الهامه

قد  هود، فهمالي إن الشاعر يستلهم تاريخ اليهود ويعيد التذكير به؛ لتوضيح صفة الغدر التي رافقت

ين فضوا الده وربغدروا باهلل ودينه وبرسله؛ فاهلل تعالى قد أطعمهم وأسقاهم، ومع ذلك فقد كفروا 

هم قد فالي شاعر يستغرب هنا ممن يثق بهؤالء اليهود في عصرنا الحالذي بعثه مع أنبيائه، وال

يهود في ة الغدوا مع رب العباد فكيف سيفون بعهدهم مع العرب والفلسطينيين اليوم، ويستلهم قص

 وحاولوا قتله عن طريق السم.  –صلى هللا عليه وسلم  –خيبر يوم غدروا بالرسول 

 اليهودي الجبان
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ي يعًا إاِلا فِ كُْم َجمِ لُونَصفة الجبن المتأصلة في اليهود في قوله تعالى: "اَل يُقَاتِ لقد لخص هللا تعالى 

نٍَة أَْو ِمن َوَراِء ُجدٍُر  َحصا َ  ۚ  وبُُهْم َشتاٰى ِميعًا َوقُلُ بُُهْم جَ ْحسَ تَ  ۚ  بَأْسُُهم بَْينَُهْم َشِديد   ۚ  قًُرى مُّ ِلَك بِأ ناُهْم ذَٰ

ألرض المقدسة التي (، وهذه الصفة نجدها في رفضهم الدخول إلى ا14شر: قَْوم  الا يَْعِقلُوَن )الح

ي، لخالدافرفضوا ذلك جبنا وخوفا، )ينظر:  -عليه السالم -طلب هللا منهم دخولها مع نبيهم 

 (.236 – 228، ص 1989

ي ه وهوقد تحدث شاعرنا في ديوانه عن هذه الصفة ورسم لليهودي صفة من صفات كثيرة الزمت

والخوف، وهي عنده ليست خوفا وجبنا من جيوش وحروب، بل هذا الجندي المدجج الجبن 

لعت ، فخبالسالم والقتل يخاف من حذاء امرأة فلسطينية رفعته بوجهه بعد أن أمسكوا بابنها

م حذاءها وراحت تهزه بوجههم، فأرهبتهم بهذا الحذاء وتفوقت بحذائها على كل أسلحته

 (65، ص 1990يد، ورشاشاتهم، فقال في ذلك: )سع

 رفعت على جند اليهود حذاءها

 

 سبا وشتما ما أعز أداءها 

 
 قد أرعبت بحذائها رشاشهم

 

بوه فلم يهزَّ رداءها   قد صوَّ

 
 هذا الحذاء سالح أٍم أبصرت

 

 نار المذلة أحرقت أحشاءها 

 
ل ل كحملقد رسم الشاعر لليهودي صورة اإلنسان الجبان شديد الخوف، فأي جندي هذا الذي ي

ن لك ألأنواع األسلحة ومع ذلك يخاف من حذاء امرأة عزالء ال تحمل سالحا سوى حذائها؟ وذ

وق صاحبة الحذاء صاحبة حق في أرضها ووطنها، وذاك الجندي اليهودي جبان ألنه يعي  ف

م أرض سرقها من شعب دون حق، فكان صاحب الحق أقوى بحقه من كل أسلحة اليهود التي ل

 من. تجلب لهم األ

هودي الي وفي المقابل نرى صورة مخزية للعرب أمام اليهود، فهذا الشاعر الذي وصف الجندي  

راهم ين نبالخوف من حذاء امرأة نراه يصف العرب وحكامهم بالخوف والجبن أمام اليهود، في ح

 (97، ص 1990أسودا على بعضهم البعض فقال: )سعيد، 

 والعرب بعدك أصبحوا شيعا

 

 على بني بكرعبٌس تغير  

 
 في الحرب بينهم أسدٌ 

 

 وعلى اليهود فكلنا ندري 

 
لقد قصد الشاعر من هذا التصوير أن يذم العرب وفرقتهم، فاليهود المعرفون بالجبن والخوف 

وجدنا من أمة العرب من هو أكثر خوفا منهم، ذلك ألنهم فقدوا القوة التي تُستمد من الحق 

ألمر ألبعد من ذلك حين وقف بعض العرب حراسا على باألرض واليقين بذلك، بل وصل ا

يطلب من أبطال الحجارة رجم حراس اليهود بأقسى أنواع الحجارة اليهود، لذلك نجد الشاعر 
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)الصوان(، ألنهم جعلوا من أنفسهم حراسا لليهود ساهرين على راحتهم وأمنهم في حين أن اليهود 

 (33، ص 1990)سعيد، ينامون مطمئنين لوجود مثل هؤالء الحراس عليهم فقال في ذلك: 

 قّسم حجارتك التي أعددتها 

 

 هود العرب بالصوان  واخصص ي 

 
 ويهود جند آمرون لحارس

 

 مطواع أمرهم بكل زمان 

 
 -فهم األبالسلة اللئام وحا

 

 رس األسالك شرطي لهذا الجاني 

 
 هذا ينام وجاك في يقظاته

 

 وسواسه الخناس كالشيطان 

 
م، 1967وفي موضع آخر نجد الشاعر يصور حالة اليهود في اإلعالم العربي قبل النكسة عام  

لة ال ء أقحيث حرص اإلعالم على تصوير اليهود بالصورة التاريخية المعهودة عنهم وأنهم جبنا

ون تطيعيستطيعون الصمود أمام العرب وقوتهم إال لحظات بسيطة، فالعرب أسود في الحروب يس

 ياء قليللجبنإعادة قرطبة األندلس لو أرادوا ذلك، ولكن بعد الحرب انكشفت الحقيقة أن هؤالء ا

، 1990، )سعيدالعدد قد هزموا الذين ادعوا أنهم أسود، فقال في هذا المشهد بسخرية واضحة: 

 (44ص 

 هم حفنة في البحر نلقيهم إجا كنا نريد

 فتجوعي أسماك جاك البحر والداعي "سعيد"

 ومدى صواريخ العروبة وسط يافا أو يزيد

 سنعيد قرطبة إجا شئنا فموتي يا سدود

 ونحن في الهيجا أسود ماجا عساهم يفعلون

 أتراهم أخذوا ترابا ال يضير وال يفيد

رب الع إن المشهد السابق يوحي بعظيم السخرية الممزوجة باأللم نتيجة انتصار اليهود على

يا  تجوع"جميعا، وفيها إشارة إلى اإلذاعي الشهير أحمد سعيد الذي اشتهر بعبارته الشهيرة 

 ليصبحوا طعاما للسمك. سمك" كناية عن رمي اليهود في البحر

له وفي قصيدة أخرى بعنوان "واختلف الصوت" نجد الشاعر يسخر من اإلعالم العربي ورجا

لحرب قد عد االذين اختلفت نظرتهم لليهود، فبعد أن كانوا حفنة أقلية في نظر اإلعالم نجدهم ب

فرق الت حالة منتحولوا إلى دولة عظمى ويقف خلفهم أمريكا، وكل الدول الغربية، والعرب في 

 (45، ص 1990)سعيد، والتمزق فقال: 
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 وبدا مذيع العرب منهمكا قد انفت  الوريد

 وبدا يصرخ خلسة ويقول هذا ما نريد

 قد جاءنا النبأ الموثوق والمصدق واألكيد

  ليس اليهود كما يظن البعض فالدنيا يهود(

  لسنا نقاتل دولة صغرى فأمريكا تجود(

 سيا تأتي الزنودالغرب يعطي عّدة من رو

الد منذ الب ثم يكمل المشهد الساخر المؤلم باعتراف العرب بحق اليهود بالوجود، وأنهم في هذه

دود، ( ويجب العي  معهم في أمان تضمنه الح25، ص 2020التاريخ القديم، )ينظر رحماني، 

 (45، ص 1990فقال في ذلك: )سعيد، 

 فلَم التشنج والتطرف لليهود هنا وجود

 لوا التاريخ يخبركم لديان جدودفلتسأ

 "موشي" و"إسحاق" و"يعقوب" على هذا شهود

 فلنحي كلٌّ حقه في العيش تضمنه الحدود

هذا وهله لقد حرص الشاعر في ديوانه على إبراز صورة اليهودي الجبان الذي يخاف من الحق وأ

اء إلى جبنهؤالء ال ما شاهدناه في مشهد المرأة صاحبة الحذاء، ثم يتطرق بسخرية مؤلمة لتحول

، ثم تلفةدولة قوية ليس بفضلهم بل بسبب تفرق العرب وتمزقهم وبدعم من حكومات العالم المخ

هم تحول خطاب اإلعالم الرسمي من وصفهم بالجبن والخوف إلى وصف أحقيتهم بالوجود وأن

 أصحاب حق وتاريخ في هذه األرض. 

 اليهودي المجرم 

ى دول ا علواإلجرام وطرد السكان من أرضهم، ولذلك شنوا حروب أقام اليهود كيانهم على القتل

 لحقيقين،رض اعدة ومنها فلسطين وذلك ليحققوا هدفهم وهو إقامة دولتهم على جثث وبقايا أهل األ

ض ألر فهم يريدون األرض خالية من أهلها؛ ليتم لهم دعوة اليهود المشردين من كل العالم

عب ش، ألنهم ق لهمحونسله من بعده، وأنها  -عليه السالم–ه إبراهيم الميعاد، التي وعد هللا بها نبي

بد حرفة. )عالم هللا المختار الذي اصطفاه على العالمين، معتمدين في ذلك على ما جاء في التوراة

 (. 50، ص2011، دايخ، 263، ص 2003السالم، 
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إلرهاب امن  ، فهم اتخذوالقد عرف عن اليهود حبهم الشديد لسفك الدماء وتاريخهم يشهد على ذلك

ية جراموالقتل والتدمير سبيال، من أجل زرع أنفسهم في أرض فلسطين، حتى غدت أعمالهم اإل

على يد  بشر،التي اقترفوها، بحق أبناء الشعب الفلسطيني أبشع من الجرائم التي ارتكبت بحق ال

 (.114، ص 1990جنكيز خان وتيمور لينك. )قنبس، 

في  جرم التي تسم اليهود عبر تاريخهم جاءت في ديوان "حجر وشجر"إن صورة اليهودي الم

 يثا، فهووحد أكثر من موضع ذلك أنها السمة األبرز التي وسمت اليهود، وما زالت ترافقهم قديما

بحق  يهودفي قصيدة "كشاف على مفترق المؤامرات" يعدد مجموعة من الجرائم التي يقوم بها ال

كل هذه  واجهفي أو السجن أو القتل، فقال مخاطبا الفلسطيني الذي سيالشعب الفلسطيني سواء الن

 (20، ص 1990المصائب والجرائم من االحتالل: )سعيد، 

 قد يرون الحل في أن يبعدوك

 فإجا اقتادوك منفيا فأوقد بالحنين

 نار برق ورعود واختصر بُعَْد المنافي

 واخترق عمر السنين

 لن ينالوا األمن إن هم قيدوك

 يذوقوا السلم إن هم قتلوكلن 

 لن ينالوا الدفء إن هم أبعدوك

 فاحمد هللا فإن هللا خير الحاكمين

 واعتصم باهلل إن هللا خير الفاتحين

   الوطن،خار فاالحتالل يضع الفلسطيني في خيارات متعددة؛ إما القتل وإما النفي وإما اإلبعاد

 ن.وهذا األمر هو الذي فعله االحتالل بحق الفلسطينيي

ودي " التي افتتح بها الشاعر ديوانه رسم الشاعر صورة واضحة لليه1وفي قصيدة "معالم 

ق بين  م د حمائمهليهواالمجرم متعدد الجرائم، حيث القتل وسرقة األرض والظلم، والشاعر ال يفُّرِ

جد، وثما والصقور كما يحلو للبعض أن يسميهم، فهم عنده سواء متفقون على قتل الفلسطيني حي

، 2020ني، وما تقسيمات الصقور والحمائم إال تبادل في األدوار بين األحزاب اليهودية )رحما

 (10، ص 1990( فقال في ذلك: )سعيد، 27ص 

 ال تظن القوم بين صقور وحمائم 
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 فجميع القوم يا شعبي يهود

 وجميع القوم يا شعبي جنود 

 كلهم سفاح شعبي 

 ال تسالم 

 ال تفرق بين شارون وحايم 

هم م، فالشاعر ينبه الشعب الفلسطيني إلى حقيقة اليهود، ويرفض تقسيمهم إلى صقور وحمائف

، وإن قتلهجميعا في نظره جنود سفاحون، قتلة، يمارسون ساديتهم في تعذيب الشعب الفلسطيني و

صقور ن الاختلفت أسماؤهم ما بين شارون وحايم. ثم يكمل الشاعر في قصيدته توضيح الفروق بي

لب د، سئم ويكمل رسم الصورة التي أراد رسمها لهؤالء القوم، فالعمل اإلجرامي واحوالحما

فيما  لألرض، وقتل للشعب، ولكن الفرق بينهم أن الحمائم يمارسون جرائمهم وهو مبتسمون،

 (11 - 10، ص 1990الصقور يقتلون ويسرقون والوجه قاتم، فقال في ذلك: )سعيد، 

 ئمكل ما في األمر أن ابن الحما

 يسحق الشعب بحقد وتفاهم

 يبلع األرض بحقد ويساوم

 يسلب الحق ووجه الظلم باسم

 وصقور القوم تفني شعبنا

 والوجه قاتم

 وصقور القوم تفني أرضنا والحقد راسم

.... 

 كلهم يقتلنا والحقد قائم

 كلهم يبطش والشعب يقاوم

ملك سوى يال  طشون بشعبنا الذيكانت األسطر األخيرة تلخيصا للصورة بأكملها، فاليهود قتلة ويب

 المقاومة والصمود. 
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 يشوهوفي قصيدة "أصحاب الفيل" نجد الشاعر يرسم اليهودي المجرم بحق التاريخ فيزوره و

مي ي اإلساللعربحقائقه، لذلك نراه يمارس الهدم بحق القباب واآلثار محاوال طمس معالم التاريخ ا

 (29- 28، ص 1990في فلسطين، فقال: )سعيد، 

 زورا وبهتانا يصادر أرضنا 

 

 هدم القباب وزيّف اآلثارا 

 
 -فإجا هدمتم بيتنا فحجارة األو 

 

 عار نبنيها فتصب  دارا 

 
 وإجا هدمتم سورنا وجدارنا

 

 فحجارة الحارات قمن جدارا 

 
مية، إلسالاإن اليهودي في األبيات السابقة مّزور ومجرم وكاذب، يصادر األرض ويهدم المعالم 

 مروادع ذلك نجد اإلصرار والتحدي عند الفلسطيني، فإذا هدم البيوت بنوا غيرها، وأن وم

 الجدران قامت كل الحجارة جدرانا بدال منها. 

 اليهودي أخو القرود وعابد البقر

، فكانت اهيهلقد ذكر القرآن الكريم أن اليهود قد عصوا هللا تعالى، واحتالوا على أوامره ونو

ذلك:  (، فقال في2448، ص 2015هللا قردة خاسئين، )ينظر عبد الرحيم،  النتيجة أن جعلهم

ِسئِيَن". وهذه الصورة اقترنت ا قَِردَةً َخا كُونُوُهمْ "َولَقَدْ َعِلْمتُُم الاِذيَن اْعتَدَْوا ِمنكُْم فِي الساْبِت فَقُْلنَا لَ 

ه هللا علي صلى –مام النبي أ –رضي هللا عنها  –باليهود عبر تاريخهم الطويل، فذكرتها عائشة 

 وذلك تحقيرا لهم، وتقليال من شأنهم.  -وسلم

نعه لهم صلذي ومن الصفات األخرى التي ُوِصَف بها اليهود أنهم عباد البقر، حيث عبدوا العجل ا

 – 530، ص 1937لميقات ربه، )ينظر ابن كثير  –عليه السالم  –السامري بعد ذهاب موسى 

 اتاَخذْتُُم يَِّناِت ثُما ى بِاْلبَ وسَ قرآن الكريم في آياته فقال تعالى: "َولَقَدْ َجاَءكُْم مُ ( وهذا ما خلّده ال536

 )92سورة البقرة:" (اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُمونَ 

جر" ر وشإن هذه الصورة لليهود التي ذكرها القرآن الكريم قد شاركها الشاعر في ديوان "حج

ل ارة، فقاالقذلليهودي وأنهم إلخوة للقرود وعبّاد للبقر، بل هم عين النجاسة و حيث أعاد رسمها

 (24- 23، ص: 1990ذلك: )سعيد، 

 أيها األخوة للقرد

 وعباد البقر

 أنتم عين النجاسه

 لو يزيل الطهر شيء عن مياه البحر كنتم
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 أنتم جاك القذر.

يات آمن  ذلك جاءت ألفاظها مستمدةأن هذه الصورة صورة مستمدة من الدين والقرآن الكريم، ل

يدة ي قصفالقرآن الكريم الذي تحدث عن هؤالء القوم، وقد أعاد الشاعر هذه األوصاف لليهود 

ن علموأخرى "نحن يا قدس رجعنا"؛ إذا بين أن أبناء فلسطين سيعلون فوق اليهود، وأنهم ي

سعيد، )لك: لعهود، فقال في ذجرائمهم وأفعالهم، ثم يصفهم بأنهم أبناء األفاعي وصفتهم نقض ا

 (104، ص 1990

 شعبنا ما زال يتلو 

 

 عن أفاعيل اليهود 

 
 وهو يدري أن سيعلو

  

 فوق إخوان القرود 

 
 إن أبناء األفاعي 

 

 دأبهم نقض العهود 

 
 لطخوهاوفلسطين  أرض اغتصبوا الذين لإلسرائيليين رمز   المقاومة الشعر في إن لفظ األفاعي

 كان دائهمواعت اإلسرائيليين ظلم كما طبعها من كان األفعى وسم  .وتدميرهم هموقسوت بسمومهم

ضوع (. وقد استعمل الشاعر لفظ األفاعي في هذا المو235 ، ص2003شاور،  طبعهم )أبو من

حتل الم ليصور لنا الشبه بين اليهود واألفعى؛ فالملمس ناعم، ولكن الفعل موت وسم، وكذلك

 ولللحص تة  مؤق واالتفاق ثم تراه ينقضه ويتخلى عنه، فالعهد عندهم وسيلة يظهر بأنه يريد الوفاق

 (..153 ص م، 1998 الخولي، آخر. )ينظر: مكسب على

 اليهودي الملعون

ى جرؤهم علا وتلعن هللا اليهود في القرآن الكريم في عدة مواضع، وذلك بسبب أفعالهم التي فعلوه

يوانه اعر في دالش أربع آيات تلعن اليهود، وهذا األمر ذكره هللا تعالى، فسورة المائدة وحدها فيها

 ( 46، ص 1990فقال في ذلك: )سعيد، 

 وسنظهر من جبل الكرمل

 من زهر الفيجن والليمون

 في كل سنابل بيت المقدس أغنية تلعن صهيون.

ن لعها تنلحظ أن الشاعر جعل اليهود ملعونين من كل سنابل القدس، أي إن القدس بكل مكونات

 اليهود المحتلين وترفض وجودهم وتلعن للجميع أن اليهود ملعونون. 

وبعد ذلك نجد الشاعر يكمل هذه اللعنة بأن الشعب الفلسطيني قادر على اجتثاث اليهود وكل ما 

يتعلق بهم من رموز ومعتقدات باطلة، ومنها شجر الغرقد الذي جاء فيه أنه شجر اليهود، فقال 

 (47، ص 1990)سعيد، 
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 ون زحوفا مؤمنة آت

 تجتث الغرقد والطاعون

، فقد غرقدلجأ الشاعر في األسطر السابقة إلى الرموز الدينية التي تخص اليهود وهي شجرة ال

هذه فجعل اجتثاث شجرة الغرقد التي تعرف بشجرة اليهود رمزا من رموز االنتصار عليهم، 

ي حديث الذي الوم القيامة، كما جاء فالشجرة هي التي تحمي اليهود في الملحمة التي ستقوم قبل ي

لمسلمون "ال تقوم الساعة حتى يقاتل ا –صلى هللا عليه وسلم  –رواه أبو هريرة عن الرسول 

ر يا الشجواليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 

لشاعر شببهم ا . ثمقد فإنه من شجر اليهود"مسلم يا عبد هللا هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إال الغر

 بالطاعون الذي يسبب كل شر وسوء ويقتل ويفتك بالناس.  

 النتائج والخاتمة

 تي: وفي نهاية هذا البحث يمكن لنا أن نسجل أبرز النتائج التي توصل لها هذا البحث كاآل

 جر"حرص الشاعر خالد السعيد على إبراز صورة اليهودي في ديوانه "حجر وش-

ناقض ادر وتنوعت الصورة التي رسمها الشاعر في ديوانه لليهودي لتشمل اليهودي المجرم والغ-

 العهد وعابد العجل والملعون.

رقي كانت الصورة التي رسمها ديوان "حجر وشجر" لليهودي صورة سلبية ألنها تتعلق بسا-

 األرض وقاتلي اإلنسان. 

 الخاصة باليهودي مثل شجر الغرقد. استخدم الشاعر عددا من الرموز الدينية-

ن مكانت بعض الصور التي رسمها الشاعر لليهودي مستمدة من الدين اإلسالمي وباألخص -

 القرآن الكريم. 

 استعمل الشاعر أسلوب السخرية في توضيح صورة اليهودي ونظرة العرب لليهود. -

 قائمة المراجع:
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 اإلبستمولوجيا الوضعية عند أوجيست كونت

 تونس -جامعة قفصة أستاذة مساعدة قسم تربية وتعليمفاطمة المومني، . د

 

 ث كاندعوته إلى العلم أكثر من اهتمامه بموضوع العلم وبحي أوجيست كونت لقد كرس :ملخص

ه لوم وضعيعها ة أو أنينظر إلى العلوم على أنها أما عمليه تطبيقيه أو نظرية أو إنها علوم وضعي

شغل ة تنملموسة و أخرى مجرده حيث تهتم األولى بالظواهر الملموسة وتعالجها بينما الثاني

اعدة قيات باكتشاف القوانين الطبيعية التي تحكم هذه الظواهر وتحدد وجودها إذ تحتل الرياض

لط كونت ختي انيكا والالسلم ألنها تهتم بالجوانب المجردة لجميع الظواهر يليها الترتيب الميك

Comte  و أالجتماع لم اعبينها وبين الفلك ثم الفيزياء و الكيمياء فالبيولوجيا وفوق كل ذلك يكون

 الفيزياء االجتماعية.

لعلوم، الث، ااالبستمولوجيا، الفلسفة الوضعية، أوجيست كونت، الحاالت الث :المفتاحيةالكلمات 

 تصنيف العلوم.

Positivistic epistemology according to Auguste Comte 

Summary: Auguste Comte devoted more to his call to science than to the 

subject of science, so that he viewed the sciences as either an applied 

process or a theory or that they were positive sciences or that they were 

positive and concrete and other abstract sciences where the first 

concerned with concrete phenomena and treated them while the second 

was preoccupied with discovering the natural laws that govern these 

phenomena Its existence is determined as mathematics occupies the base 

of the ladder because it is concerned with the abstract aspects of all 

phenomena, followed by the arrangement of mechanics, which Comte 

mixed with astronomy, then physics, chemistry, biology, and above all, 

sociology or social physics. 

Keywords: Epistemology, positivism philosophy, Auguste Comte, the 

three cases, the sciences, the classification of sciences 
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 مقدمة:

 Saint-Simonيعد تلميذا لـ سان سيمون  Auguste Comte 1798-1857وجست كونت أ

على  بنيةوهو فيلسوف فرنسي وعالم اجتماع، بحيث أكد على ضرورة بناء النظريات العلمية الم

ب األ المالحظة، إال أن مؤلفاته كانت على جانب عظيم من التأمل الفلسفي، ويعد هو نفسه

ة إال معرفس للفلسفة الوضعية. أّسس المذهب الوضعي القائل أن ال سبيل إلى الالشرعي والمؤس

ظواهر  البالمالحظة والخبرة. إذ تقوم الفلسفة الوضعية على أن الفكر اإلنساني ال يدرك إال

 المحسوسة في العالم الذي نعيشه.

 اإليمان فالمذهب الوضعي الذي وضع "أوجست كونت " أسسه مذهب مادي إلحادي يقوم على

ة فة الحسيلمعربالمادة وحدها، وينكر كل ما وراء المادة والحس، ويرى أن المعرفة اليقينية هي ا

تجربة و الأالمادية التي تقوم على المالحظة والتجربة الحسية. وكل معرفة ال تقوم على الحس 

غيبات الميب وفإنها عند هؤالء وهم وخيال . فهذا المذهب إذن ينكر جميع األديان، ويرفض الغ

 عن الحس، ويطعن في كل معرفة تأتي عن طريق الوحي.

هبه ولقد شكل هدف كونت األسمى هو إصالح المجتمع ليعيش الناس في توافق وانسجام، ومذ

( وفيه يبين المراحل 1842 -1830عرض في كتابه: "محاضرات في الفلسفة الوضعية"، )

لى ثالث أن تاريخ البشرية ينقسم إ Comteنت الثالث التي اجتازها الفكر في تطوره. يرى كو

 ية. تمثللعلمامراحل من التقدم الشامل: المرحلة الدينية، والمرحلة الميتافزيقية، ثم المرحلة 

لجامدة ا: حيث يعتقد الناس أن الموضوعات théologiqueالمرحلة األولى المرحلة الالهوتية 

 احل:ذه النظرية العامة نفسها بثالث مرالتي ال حياة فيها هي موضوعات حية ولقد مرت ه

Animism or Fetishism -1.والتي تنظر إلى كل موضوع على أن له إرادته الخاصة : 

Polytheism -2 والتي تعتقد أن الكثير من اإلرادات السماوية تفرض نفسها على :

 الموضوعات.

Monotheism -3ن وعات وعموما فإ: والتي تعتقد بوجود إله واحد يفرض نفسه على الموض

ي عتقدون فيث يالمرحلة الالهوتية تتميز بسيطرة الالهوت على النظام ويتسم األفراد بالبدائية ح

 الخرافات وتعتبر العبودية والعسكرية من السمات الرئيسية لهذه الفترة.

 حدث فيها : وهي الفترة التيmétaphysiqueأما المرحلة الثانية وهي المرحلة الميتافيزيقية 

وتسود  اداتتفسير للسببية بلغة القوى المجردة، حيث تحل األسباب والقوى التجريدية محل اإلر

 فكرة وجود كيان عظيم واحد هو الطبيعة.

لمرحلة بأنها : وتتميز هذه ا positivismeأما المرحلة الثالثة واألخيرة فهي المرحلة الوضعية 

 لحاتث يطور البشر عملية التفسير بمصطمرحلة الوضعية يحل فيها العلم محل الخرافات حي

 ن التحكملممكاالعملية الطبيعية والقوانين العلمية وعند هذه النقطة من تطور المجتمع يصبح من 

إلى المرحلة  أن المدنية األوروبية قد وصلت بالفعل Comteفي األحداث اإلنسانية، ويعتقد كونت 

ات عالقعلى حافة الوضعية فيما يتعلق بال الوضعية من التحكم في الظروف الطبيعية وأصبحت

 االجتماعية .
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ة وفي سكريوبهكذا شكل لكل مرحلة تطور مادي مماثل، ففي المرحلة الالهوتية تسود الحياة الع

مع لمجتاالمرحلة الميتافيزيقية تسود األشكال القانونية أما المرحلة الوضعية فهي مرحلة 

التاريخي يكشف عن حركة متوافقة لألفكار  الصناعي، وهكذا يتمسك كونت بأن التطور

 والمؤسسات.

م على لعلولقد أكد كونت بدعوته العلم أكثر من اهتمامه بموضوع العلم وبحيث كان ينظر إلى ا

ة و أخرى أو أنها علوم وضعيه ملموس أو نظرية أو إنها علوم وضعية أنها أما عمليه تطبيقيه

قوانين ف السة وتعالجها بينما الثانية تنشغل باكتشامجرده حيث تهتم األولى بالظواهر الملمو

تهتم  نهاالطبيعية التي تحكم هذه الظواهر وتحدد وجودها إذ تحتل الرياضيات قاعدة السلم أل

بينها وبين  Comteبالجوانب المجردة لجميع الظواهر يليها الترتيب الميكانيكا والتي خلط كونت 

 تماعية.ياء االجلفيزولوجيا وفوق كل ذلك يكون علم االجتماع أو االفلك ثم الفيزياء و الكيمياء فالبي

فإن  ونت،كإن الفلسفة الوضعية تفضل المعرفة العلمية على "الميتافيزيقيا"، ووفقا ألوجست  

حد  ماعي علىالجتالعلم هو النوع الفعال الوحيد من األفكار التي تضمن النظام والتقدم السياسي وا

ومي مفه البشرية أن تنبذ "الميتافيزيقيا"، أي أن تبني المجتمع على سواء. يجب على الروح

 جتمعات.للم الحرية والمساواة، وأن تستبدله بعلم وأخالق يقومان على مراقبة التقدم التاريخي

، طلقةمفي الحالة الوضعية، ينبذ العقل البشري الذي يعترف باستحالة الحصول على مفاهيم 

لى قط عده، ومعرفة األسباب الحميمة للظواهر، من أجل التركيز فالبحث عن أصل الكون ومقص

خدام الستااكتشاف قوانينها الفعالة، أي عالقاتها المستمرة في الخالفة والتشابه، من خالل 

يس فعلية، له الالمشترك للتعقل والمالحظة. و تفسير الحقائق، الذي تم اختزاله بعد ذلك إلى شروط

وجه أميل تبين مختلف الظواهر المعينة وبعض الحقائق العامة، التي  اآلن سوى الصلة القائمة

 (.61-59تقدمها في العلوم إلى تقليل العدد )األعمال المختارة، ص

ط لنشااوقد امتدت هذه النزعة الوضعية لتشمل مجال علم النفس السلوكي الذي يقوم بدراسة 

 األمثلة هذه بلة للمالحظة الخارجية. إناإلنساني الذي تظهر في حركات و أفعال وردود أفعال قا

 لمية هذهجة عتبرز تأثير العلوم الطبيعية في تحديد موضوع العلوم اإلنسانية و مهما يكن من در

صطدم في ننية النماذج في مجاالت بحثها الخاصة فإننا عندما نحاول تطبيقها على الظواهر اإلنسا

 سية واجتماعية واقتصادية.معطيات مادية إذ تتداخل في تكوينها عوامل نف

مع لى المجتها عفي الواقع إن كونت نقل المنهجية التجريبية من ساحة العلوم الفيزيائية لكي يطبق

فهي  عية.نفسه ومختلف الظواهر اإلنسانية. وهنا تكمن إحدى الميزات األساسية للفلسفة الوض

لسفة فة. إنها يائيية والقوانين الفيزفلسفة علمية دقيقة ال تؤمن إال بالحسابات والمعادالت الرياض

 ائية، أمفيزيتهتم باكتشاف القوانين، سواء أكانت القوانين التي تتحكم بالظواهر الطبيعية وال

ة كلها يتصور أن البشري Comteالقوانين التي تتحكم بتصرفات البشر وعقليتهم. وكان كونت 

لحظة. فس النولكنها لن تتوصل إليها في سائرة ال محالة باتجاه المرحلة الوضعية أو العلمية. 

 فالمجتمعات األوروبية أو الغربية سوف تسبق غيرها إلى ذلك.

 االبستمولوجيا و التاريخ: -1
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 في لغة ٬"علم نبدأ بإعطاء معنى دقيق لكلمة " ،للحديث عن كلمة نظرية المعرفة )االبستمولوجيا(

ض ي عرفقبل الشروع  ،ومن المستحسن ،يمكن أن يكون لكلمة علم عدة معان   ،الحياة اليومية

التفريق  ،(logos"علم" و "دراسة"  epistêmêتقديمي عن نظرية المعرفة )من الكلمة اليونانية 

 الخلط بين كلمة غالًبا ما يتم ،في أوسع تطبيقاتها ،(2051ص  ،1995بينهما جيدًا. وفقًا لروبرت )

و د هليس بالتأكي ،وهو واسع للغاية ،علم وكلمة معرفة أو حتى مجرد معرفة. هذا التعريف

أيًضا  مكني ،وفقًا للمؤلف نفسه ،التعريف الذي نريد االحتفاظ به في سياق هذا العرض. مع ذلك

 ،فعليدًا بالتقي وعلى الرغم من أن هذا المعنى أكثر ،ربط كلمة علم بالمعرفة التي تنقلها المعرفة

ع م ،روبرت ترحهسنحتفظ بالتعريف التالي الذي اق ،كإال أنه ال يزال غير مناسب لنا. بدالً من ذل

المية، يمة عمجموعة من المعارف، ودراسات ذات ق» تحديد أنه يتعلق بالفطرة السليمة والحديثة:

 ت،رروب«)تتميز بشيء معين )مجال( وطريقة، وتستند إلى عالقات موضوعية يمكن التحقق منها

 .(2051ص 

لمفاهيم ية اا فهي العلم الذي يدرس نظرية المعرفة تكوين وبنلنمر لتحديد مفهوم االبستمولوجي

ون أكثر ي نكوالنظريات العلمية. كما يفحص اإلجراءات واألساليب المعتمدة من قبل العلماء. لك

 عكاس:االنيمكننا القول أنه يقدم في الواقع أربعة مجاالت محددة للتحليل و ،دقة واكتماالً 

 وتسمى أحيانًا بناء جملة النظريات. ،ظريات العلميةطبيعة وبنية المفاهيم والن-1

 موضوع ونطاق ومعنى المفاهيم والنظريات العلمية، والتي تسمى هذه المرة دالالت-2

 النظريات.

 الطريقة العلمية-3

 حدود المشروع العلمي وقيمته-4

ائجه، ونت مينظرية المعرفة ]...[ تدرس البحث العل»إجماال، يمكننا القول، بطريقة عامة، أن 

لم" فرع من "فلسفة الع( تعد االبستمولوجيا BUNGE, M, 1983, p13« )والمعرفة العلمية

دمة في لمستخواألشكال واألساليب المنطقية لالستدالل ا ،يدرس بشكل نقدي المنهج العلمي»الذي 

ل تحديد جأ من ،وكذلك المبادئ والمفاهيم األساسية والنظريات ونتائج العلوم المختلفة ،العلم

 (Robert Nadeau, 1999, p 209)« أصلها المنطقي وقيمتها ونطاقها الموضوعي 

هما إلي و في هذا اإلطار من وقتنا العلمية تعن بموضوع العلم و االبستمولوجيا وكيف ينظر

مالحظات يعّرف كونت التاريخ من خالل سلسلة من ال ٬أوجيست كونت؟ فبعد هذا التقديم العام

لبشرية الروح االجتماعية، بالنظر إلى وتيرة الحضارة، و بهذا المعنى، فإن تاريخ احول الحالة 

وظف الروح البشرية، بطبيعتها ت»ليس سوى عنصر واحد من عناصر التاريخ العام للمجتمع:

ًفا على التوالي في كل بحث من طرقها ثالث طرق للفالسفة، الذين تختلف شخصيتهم اختال

طريقة خيراً الة وأثم الطريقة الميتافيزيقي ،لمعارض: أوالً المنهج الالهوتيجوهريًا وحتى جذرًيا ا

 ((Jean Laubier, 1974, p21«.الوضعية
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ية أو اميكيعدّ كونت أن المجتمع نفسه يمكن أن يصبح موضوًعا لعلم جديد أبعاده ثابتة ودين 

ية التي ماعصعوبات االجتتاريخية، وهو ما أعلنه وأسسه، لذلك فإن اإلنسانية قادرة على حّل ال

الت لتحواولكن دائًما في منظور هيمنة ،تعترضها، وتتصالح مع نفسها، فهي في نهاية التاريخ

 له. telosومنع الحروب وتحقيق خطة للعقل أمر من خالل 

 جتماعيةث االوالهدف منه هو مراقبة األحدا ،التاريخ هو تعبير ديناميكي عن العلوم االجتماعية

  Coursي فهو  كما يعترف كونت به ف ،لتحديد مسار الزمانية الحضارية، وبالمثل ،في مسارها

 نتيجة ثقافة تتطور وتنتشر.

فقًا وهي ترتيب مسارات متعددة للمعرفة  Auguste Comteومع ذلك، فإن فكرة التاريخ عند 

زء جهي  لنمط خطي و وفقًا لكونت فإن كل حالة من حاالت الثالث التي تمر عبرها المجتمعات

ة فتح أسئلتخية من "حركة األفكار"في الواقع، فإن الحالة "الوضعية" النهائية إلكمال عملية تاري

 ".وأنظمة ذات معنى أكثر غموًضا بشكل ال نهائي مما توحي به هذه المرحلة "النهائية

من أصل  ستمرمبعبارة "قابلية التعديل"، إنه تطور  Coursبالنسبة لكونت يُشار إلى التاريخ في 

 اإلنتاج ظيموتن،مستقر،و إن "قابلية التعديل" مشروط بحدود بيولوجية وميل ثقافي لنقل األضواء

فعل وتصحيح األعراف، لذلك فإن الوضعية تفكر في "قابلية التعديل" ضمن نظرية حدود ال

ية لى نظرإ تاجنح ،ولالنتقال من قابلية التعديل ،البشري،و للتفكير في عمل اإلنسان على الطبيعة

 عن الحدود الطبيعية للتغير.

و ي، كما هضرورال يتمثل دور التاريخ في التنبؤ بالحاالت واألحداث التي ستأتي وفقًا للتقدم ال

، شغفهوالحال مع كونت، ولكن في تحديد القواعد التي يخترعها المجتمع إلرضاء اهتماماته 

 هدفبوالمشاعر ،يال والعقل العمليالمجتمع الذي تحكمه المؤسسات هو تعبير عن تمكين الخ

قات لعالاابتكار نماذج مؤسسية "بالقوة األكثر إبداًعا لفكرنا"، والتي تعمل على استقرار 

ريقة طض في و التاريخ هو عمل المؤسسات والعدالة المفرو االجتماعية، والعمل وفقًا لمسارها،

 االعتياد الذي يحدد القواعد وأسسها في الطبيعة البشرية.

بتصنيف العلوم المختلفة، ويرى أنه ال يزال هناك علم وضعي يجب  Auguste Comteيقوم 

تأسيسه هو علم االجتماع: ثابت وديناميكي، إنها األهم ألنها تتعلق بالحقائق اإلنسانية، ويجب أن 

تسمح بتقدم المجتمع،حيث يتم تقديم الوضعية كنظرية للسيطرة على ثالثة أبعاد لإلنسان: الفكر 

في »( أنه: 1844) Discours sur l'esprit positif والمشاعر والعمل،و يؤكد كونت في عمله

 «قوانين الظواهر يتكون العلم حقًا"،وبحسبه تعطى األولوية فيه للقوانين وليس للوقائع

A.Comte,1844,p.15)) 

ا االجتماعي، ودور بالنسبة لكونت، العلم هو العلم فقط من خالل التنبؤات وفائدة ممارسته وتأثيره

 كل العلوم هو التنبؤ وكل التنبؤ يهدف إلى العمل، لذلك ال يوجد علم إال من خالل العمل والفعل:

علم الفعل والفعل المستنير بالنظرية ألنه إذا لم يكن هناك علم سوى البصيرة وإذا توقع المرء »
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 Pierre«)ا مفتاح تسلسل الظواهرفقط ليكون قادًرا، فذلك ألن المالحظة واالستنتاج العلمي يعطين

Arnaud, 1969, p116) 

فعل: للوضعية هو التنبؤ الواضح الذي يؤدي إلى ال هذا هو السبب في أن المعيار األسمى

التنبؤ  حررمألن  ،تتضمن فكرة التنبؤ بالفعل جانبين: بين العلم والعمل ال يوجد اتصال مباشر»

 ر في ممرتفكيلتطبيق كطريقتين متميزتين ؛...، لكن الو ذلك لتشكيل النظرية وا ،يتداخل بينهما

 Macherey (Pierre),  1993, p85 «.بين هذين األمرين مختلفين ولكن غير منفصلين

لرئيسي إن تفوقه ا ميزوالذي ي،الذي يُحكم عليه وفقًا لهذا التنبؤ العقالني ،العلم الحقيقي ،في الواقع

زال من  يال ،إال أن يشكل يوتوبيا ميتافيزيقية سخيفة توقع كل شيء دون رؤية أي شيء ال يمكن

جة إلى لحااوبالتالي  ،الصعب اتباعها. بمعنى و وفقا لكونت، تحكمه ازدواجية النظرية العملية

 أي السيطرة على العالم والجسد والمجتمع بهدف إسعاد اإلنسان. ،هدف تقني

حث عن لبال اا مجردًا ونظريًا. لم ير إتصور أوغست كونت الفيزياء االجتماعية باعتبارها علمً 

لبشرية ااهر ألن كل الظو ،؛ ال جدوى من تعريف الحقيقة االجتماعيةقوانين الظواهر االجتماعية

هو وبشكل صحيح اجتماعية،اإلنسان تجريد، والواقع الوحيد، موضوع العلم، هو المجتمع، 

 "الهدف الخاص" لدراسته في الفلسفة الوضعية.

النظام  بين ي علم االجتماع الخاص به تقسيًما إلى جزأين له ميزة مقابلة التمييزيقدم كونت ف

للعناصر  خر،والتقدم: اإلحصائيات االجتماعية، حيث يدرس األفعال وردود الفعل، واحدًا تلو اآل

 ها الجزءعتبرأي اإلجماع االجتماعي والديناميكيات االجتماعية، التي ي ،االجتماعية المختلفة.

ريخه ل علم تان لكثر أهمية والتي يعّرفها العلم كحركة مفيدة الستمرار البشرية. لهذا يعتقد أاألك

 الخاص، وكل واحدة من هذه القصص مجتمعة مع التاريخ الفكري العام للمجتمع.

على  جتمعفي هذه الحالة يجب على العقل البشري أن يتخلى عن الميتافيزيقيا من أجل تأسيس م

 اريخيوالمساواة، واستبداله بعلم وأخالق يقومان على مالحظة التقدم التمفاهيم الحرية 

 للمجتمعات، و ذلك من خالل البحث عن أصل األخالقي للعدالة.

ية وة الروحالق وستتخذ هذه األفكار جانًبا من ،ستكون آراء كونت نظاًما لتنظيم األفكار للمجتمع

ي دروس ثم ف ،1826 ،ات حول القوة الروحية"العضوية الحقًا في كتاباته الشبابية: "اعتبار

كونت، حيث يخضع تقسيم الوقت لقانون التقدم الحتمي وفقًا ل (،1842 -1830الفلسفة الوضعية )

ً وي ها مع كتسبتجمعه النظرية والممارسة الثنائية لرجل اجتماعي حيوي يعرف الطبيعة تدريجيا

ن أجل مالم لتنبؤ،و التفكير علميًا في العاآلخرين، وبروحه الشاملة، إتقان نظري ثم عملي وا

 التصرف هو شعار كونت والهدف النهائي للتاريخ كعلم.

يصف كونت االنقطاع في التاريخ بسبب الحرب  Cours de Philosophie Positiveفي 

 واالستعمار.
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ادة يدعو إلى إع Système Politique Positiveإن التأمل الذي نشأ في المجلد األول من 

لتحرر حو انتركيز على الذاتية والشروع في تحرير المجتمعات من الداخل العاطفي الذي يتجه ال

 األنانيةت والتشتي،الشامل، إن دعوة الثورة إلى الحرية هي توق إلى الكوني الذي قمعه التصنيع

م. التقدام ووالحرب، فتصبح مفاهيم النظام والتقدم في الخطاب حول الوضعية ككل: الحرية والنظ

 التقدم". ،النظام ،"السياسة ستتوافق مع شعار: الحرية

ر والتقاليد ،  هي رؤية للتاريخ يمكنها ربط الماضي بالحاض1848زمن الديمقراطية مرتبط بثورة 

أنها "ثورة ب ،Coursبالثورة، لقيم الحب ألولئك الذين يتمتعون بالحرية. يصف كونت الثورة، في 

قبل  ة للجميعساواع جماعي يهدف إلى إلغاء امتيازات األسر لتحقيق الممفيدة"، تتميز الثورة باندفا

 االستيالء على السلطة.

ي تقدم الذط اللقد تأسست الجمهورية، أو التحرر الشامل للجميع، وبناء المجتمع بهدف إعادة تنشي

هو دفها إن فكرة الثورة ستعبر تاريخ العقل، وه والذي يصبح رجعي. يعرف عدم االستمرارية،

أنت تعلم جيدًا أن الجمهورية هي الحكومة المفضلة لطالب الفنون » الجمهورية:

م أظهر كونت أن الثورة ل ،1816و في عام  (Henri Gouhier, 1933, p107)«.التطبيقية

مد على يعت تكن تدور حول الثورة و النقد وإلغاء االمتيازات. و إنما استقرار الروح الثورية

ط الفكر فقولرأي الفردي للحرية هو بالنسبة لكونت مقيدًا وعابًرا، لكن حرية االحرية، و التعريف 

 ية.لزمنهي التي يمكن أن توجد كحرية جماعية، وهي أداة للتعبير عن شعب خال  من السلطة ا

أنه بونت و يصفه ك إّن روح الثورة هي التي تربط تحرير الفرد بتحرير الجماعية واإلنسانية،

لفردية افعل مي ويعطي مكاًنا مركزيًا لألخالق، والهدف منه هو دراسة ردود الدافع وتجديد عال

 ودرجة توافقها وعدم مالءمتها للنظام االجتماعي واإلنساني.

يعيش  ن أنيحتاج المجتمع إلى حشد القوة و االنضباط وبالتالي الحكومة واألمر والطاعة لضما

غريزة نت "ى قامت الثورة بتثبيت ما أسماه كوأو بعبارة أخر،الناس في سالم ويحققون السعادة

ل المية، بعرفة الحركة البشرية" ضد الالهوتية الضيقة األفق والمتحيزة والقتالية،و هذه ليست مع

ية ريد الحرني يهذا التوتر الجماعي نحو العالمية، إنها عالمية ذاتية، عالمية تنطلق من شعور كو

 للجميع.

تأصل مصبح يو ،التقدم ويفرض على هذا النحو عندما يتعين إثباته  لكونت، التاريخ يخضع لقانون

من خالل  ،التي أصبحت غريزة المؤرخ فيه تغزو الحقائق l’habitudeفي "العادة"

هو و ،فهو عامل راسخ في الحياة االجتماعية ورجل علم خاضع لما يحيط به ،"المداوالت"

 مسيطر عليه بالطوارئ.

 تصنيف العلوم: -2

من خالل ما قام به من ( Auguste Comteالممارسة  النظرية عند أوجيست كونت ) انزاحت

تمييّز داخلي لهذه "النظرية وذلك على أساس النظر إليها من زاوية المجرد، الملموس وليكون هذا 

التّمييز وفق المبدأ القاضي "بتبعية الخاص للعام"؛ أي بمعنى : يميز بين ما هّو في الواقع عن 

وهي نوعين من العلوم  يجب أن نميز فيما يتعلق بجميع أنظمة الظواهرمنطقي بحث وعليه ماهّو 
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وهي المجرد ولها هدف اكتشاف القوانين التي تحكم فئات الظواهر المختلفة،  الطبيعية: األول:

 واآلخر الملموس "الذي يعينه المرء أحيانًا حتى يكون اسم العلوم الطبيعية من تطبيق هذه القوانين

 (Auguste Comte, 1949, p114) على التاريخ الفعال للكائنات الموجودة المختلفة ".

شيء أو  القول بأّن الملموس هوّ  وفي هذا نريد توضيح القصد بالملموس؛ والمجرد وجب علينا

م أو لية الفهل عمفكرة عندما يتّم استهدافهاّ؛ أما المجّرد فهّو صفة ما ينفصل عن الواقعي من خال

 سم توضحية بروجود خارج العالم المعقول.وإذا أردنا تقريب هذا المفهّوم بإمكاننا االستعانالم

 يفيد في حصر العالقة بين النظرية وما يناسبها.

 

 نظرية  

 العلوم المجردة                   

 علوم ملموسة                                                      

 ناسبم                                                                                        

 يناسبها رسم توضيحي يبن النظرية و ما

وضع  ظرية لهاالن والمفيد من هذا نقول بأن النظرية ال تشمل التجريبية، أو الحسية، وبالتالي فإنّ 

حية لتي لها دور اجتماعي، أي صالإشكالي ويتطلب التحقق من صحتها من خالل الممارسة ا

ق ّو يتعلفإّن دور التحقق من صحة العلم من خالل العمل هّو دور معرفي، فه ،لذلك اجتماعية

 بوجهة نظر التحقق من صحة نظرية العلم.

 

 

 

 

 

 

 

La 

classification des sciences(Macherey Pierre, 1993, p81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences 

 

THEORIE 
 

échelle 

encyclopédiqu

e 

 

 

 

    sciences  

 

abstraites 

 

APPLIC

ATION 

Réel       

PRATIQUE 



 المومني اإلبستمولوجيا الوضعية عند أوجيس كونت    د.فاطمة

 458      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

يلها يقية، بميتافيزعن الفلسفة القديمة، الالهّوتية أو الم تتميز الفلسفة الوضعية قبل كل شيء لذلك

ي أي موضوع، "تتميز الفلسفة اإليجابية أوالً وقبل كل شيء بعمق، ف العميق نحو العلمية بحيث:

 لروحمن خالل التبعية الضرورية، والدائمة للخيال للمالحظة، والتي تشكل قبل كل شيء ا

 (Auguste Comte, 1949, p114العلمية". )

د، لمجرمن هذا ما يمكن أن نستخلصه من وضعية المالحظة هّو لقاء ينتقل من الملموس إلى ا

 وهي فقط مسألة اعتبار كل علم أساسي في هذه العالقات مع األنظمة الوضعية.

ج، لخارلإّن دور الوضعية هّو التخلص من ذاتية المعرفة وإخضاع الخيال للمالحظة والداخل 

كن ، ولحظة العودة إلى المظهر الخارجي المعين للشيء الذي يجب أن نراهلذلك تتطلب المال

 .يجب علينا أيًضا تحديده على أساس العقالنية أو وفقًا لعمليات التجريد الضرورية

آخر عملي، ولكل معرفة بُعد مزدوج: بُعد ملموس وبُعد مجرد، وبُعد نظري  أنّ  يمكن القول لذا

رية صحته، وفي الغالب يمكن الحكم على نظ التحقق من مدى منا لكن البعد النظري يتطلب

 لكلى ذعأوغست كونت بأنّها نظرية "عميقة ومربكة "، ويجوز وصفها بغير المفهّومة، وبناء 

 ،تنبؤ. للفهي شكل من أشكال التنظيم التحليلي والمنهجي، وهذا يعني شكالً يُعطى من المرئي

 والتنبؤ من أجل التصرف ".

فة لمعرور هذه النظرية كعمل تجريدي ضروري بين الذات والممارسة يعطي شكالً للذا فإّن د

أشكال   منالتركيبية وهذا ّمما يؤدي إلى التفكير الملموس. والفكر الملموس نفسه يشكل شكالً 

 شكالأالوساطة. ونتيجة لذلك فإّن العالقة الموجودة بين المجرد والمادي تخضع لشكل من 

 لي فإّن فعل التجريد هّو بُعدّ ملموس لجميع العلوم."التجريد"، وبالتا

فق ب أن يتدك يجيّكمن الهدف من النظرية هّو التجريد المرتبط بالواقع وليس اختراًعا رسميًا لذل

منه فإّن ويمكن التعبير عنها بشكل وصفي وفي الواقع،  كل التجريد من مالحظة )إدراك(، لذلك

هّو ما و، وسة هّو تعبير عن التحقق من صحتها على هذا النحتشعب النظريات العلمية في الممار

لوضعية ّن ايبرره مراقبة كفاءتها التقنية والعلوم المتفرعة ملموسة أي الفكر غامض في حين أ

 حقيقية.

ي نفس فكل العلوم تستند إلى علم المالحظة، والتطبيقات الملموسة هي  وكحوصلة لذلك فإنّ 

ة العلوم شكالً من أشكال تقني رفة تولد المعرفة، وتضفي للباحثالمع الوقت، ترجع إلى مبدأ

ظرية التي تّم للن الهندسية، والنظرية كعملية تتجسد في الممارسة والفعل نفسه. لذلك يمكن القول

 ي.التحقق من صحتها أن تعطي شكالً من أشكال الدعم للعمل في ظّل النشاط التقني الح

(، يتّم التجريد من المالحظة Auguste Comteأوجيست كونت )ومنه يمكننا أن نستنتج أنه في 

لذا فإّن النظرية كفعل يمكن مالحظته ضمن حدود والعالقة الملموسة المجردة وهي عالقة 

مشروطة لكن أوجيست كونت ال يقبل أي شكل من أشكال التجريد ألنّه غامض من الروح 

 الميتافيزيقية.
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 ة يخضعية، وعلمية وبسبب هذا فإّن مبدأ تصنيف المعرفحالة النظرية منهجية، وتطبيق تبدو

 ارسةللمفهّوم العملي والنظري. لذلك، فإّن هدف أوجيست كونت ليس فصل النظرية عن المم

 تقييمها. و وفقط؛  ولكن على العكس من ذلك هو تحديد الشروط الموضوعية لتنسيقها

عقالني  ة والتطبيق من خالل ترتيبتحدث عن العالقة بين النظري وفي حين نجد أن الواقع قد

م "اإللها وضوعللتقدم الذي"تتميز به النظرية بمستوى عال  من التجريد". ومن هذه الزاوية نجد م

 األفالطوني: نظرية النشاط التأملي الصارم".

وفي حين آخر   « Théétète »تبنى )أوجيست كونت( ضمنيًا هذه الفكرة من أفالطون في لقد

ة أوجيست كونت تختلف عن فكرة أفالطون، ولعل هذه "الدهشة" العاطفة األصلية نالحظ أّن فكر

 للنظرية: كون "النظرية الكونتية للدهشة هي في المقام األول في سياق تاريخ األديان "

Macherey Pierre,1993, page 79. 

 يمثلها ست كمالي الفجوة التأسيسية للنظرية التي تريد إبراز االختالف بين الذات والموضوع تعدّ 

 أفالطون، فصل مكاني )معقول ومفهّوم( ولكن من منطلق فصل زمني يسمح بالتثبيت بين

 النظرية وممارسة ترتيب الخالفة.

ميع الظواهر تتجسدان في التأمل األّول لج وبما أّن تصنيف العلوم ينقسم إلى فئتين رئيسيتين:

تضّم  األولى:فيسيتين، ن رئدأ الذي أنشأناه للتو، إلى فئتيالطبيعية يقودنا إلى تقسيمها أوالً، وفقًا للمب

لمنظمة". لذا تحتوي على جميع ظواهر الهيئات ا جميع ظواهر األجسام اإلجمالية؛ وأّما الثانية:

 فإّن العلوم تخضع لعملية متتالية وغير متزامنة من التنظير.

. لكيمياءزياء وايشمل علم الفلك والفييترتب على ذلك أّن العلم األّول لألجسام غير العضوية  وما

ئًما ي داهوالعلم الثاني للهيئات المنظمة يشمل علم وظائف األعضاء )الظواهر الفيزيولوجية 

فيزياء وال ظواهر بسيطة يتّم تعديلها من خالل التركيب والتكوين الخاصين باألجسام المنظمة(

ة وم المادن علملم األحياء )الجزء األساسي االجتماعية أو علم االجتماع )علم التطور البشري( وع

يزياء نها: الفة ومالمنظمة(... غيرها. وبهذا تتميز تباعا: علم األجسام الخام وعلم األجسام المنظم

زياء الفيالسماوية والفيزياء األرضية والفيزياء المناسبة والكيمياء والفيزياء العضوية و

 االجتماعية.

م الفلك وعل : دراسة القوانين التي تحكم الخصائص العامة لألجسامولعل الهدف من الفيزياء هوّ 

ل خال "أعتقد أنّه يمكنني تعريف علم الفلك بدقة، ومع ذلك بطريقة واسعة إلى حد ما، من

م ا األجراا لنتخصيصه كجسم الكتشاف قوانين الظواهر الهندسية والظواهر الميكانيكية التي تقدمه

 ندسة.انين الهقط مسألة تحديد شكل وحجم األجرام السماوية ودراسة قوكل هذا يعتبر ف السماوية".

كلمة علم  وفي تدريس العلوم الكيميائية الظواهر الجزيئية، يستخدم في ذلك )أوجيست كونت(

الهيئات المنظمة  وظائف األعضاء كمرادفات لعلم األحياء، بينما تعتبر بيولوجيا )أوجيست كونت(
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وم، ويمكن للمرء أن يؤكد أّن علم األحياء يظل علًما مجردًا، ال يدرس بشكل جزًءا أساسيًا من العل

 مباشر الموجود منها، بل الظواهر المشتركة بينها.

 النظرية بين ولذلك، فإّن علم األحياء يعارض القواعد الرئيسية للطريقة اإليجابية، مثل الفصل

 والتطبيق، والمالحظة الموضوعية والخارجية.

ث تعتبر ، حيى ذلك، فإّن الظواهر البيولوجية ليست سوى جانب أكثر واقعية من الواقعوخالفا عل

ل واضح بشك الظواهر الفيزيائية والكيميائية، بشكل أكثر تجريدًا، جانبًا أكثر عمومية وتخضع

 لقوانين الطبيعة األكثر عمومية.

لكاملة سة اشارة إلى الدراما يمكن أن يستخدمه مصطلح علم األحياء في الفلسفة اإليجابية لإل

ان وعلم لحيولألجسام الحية وفي أوسع معانيها، تندمج البيولوجيا مع "العلوم الطبيعية"وعلم ا

نات لكائاالنبات باعتبارهما فرعين رئيسيين ينقسمان بأنفسهما إلى تخصصين دقيقين، يدرسون 

 .الحية وفقًا لشكلها وتنظيمها ونسيجها وسلوكها وعالقتها بالبيئة

ومعقدة  بة لنا،بالنس نهج البيولوجيا ليس تحليلًيا ولكنه تركيبي ووفقًا لوبير، تظّل الحياة غامضة إن

ي التنبؤ وبالتال رؤيةألّن الدرجة األخيرة من التعقيد ال يمكن رؤيتها، لذا فإّن كل العلوم هي علم ال

ن غم مامة، فعلى الرفي علوم الحياة )المنظمة( هذا من وجهة عارضة؛ وأما من وجهة نظر ع

، لرياضياتا باارتباطهما ببعضهما البعض، إاّل أنّهما ليسا من نفس الطبيعة، أي ال يمكن حسابهم

يبحث عن  )أوجيست كونت( وهوّ  وبالتالي فإّن فالتنظير ليس متجانًسا، وهذا ما كان يقوم به

 طريقة تركيبية لفلسفة العلم.

(les apories:العلم كنظرية للتنبؤ ) 

اك علم ل هننا تجدر اإلشارة إلى أن )أوجيست كونت( يصنف العلوم المختلفة ويرى أنّه ال يزاه

 مع، لهذالمجتاإيجابي يجب تأسيسه، واألهم ألّن هدفه هّو الحقائق البشرية ويجب أن يسمح بتقدم 

 عمل.الواعر يجب تقديم الوضعية على أنّها إتقان األبعاد الثالثية لإلنسان وهي: الفكر والمش

لي: لم يعدّ اإلنسان في الواقع يرى نفسه كموضوع نظري فقط بل أصبح يتظاهر كموضوع عم

لكونه مجرد جزء صغير من الطبيعة، كما تصور )أوجيست كونت( الفيزياء االجتماعية 

ة، الجتماعيهر اباعتبارها علًما نظريًا وتجريدًيا، كان هدفه الوحيد هّو البحث في قوانين الظوا

مباشر  ماع كعلمالجتن تجريد والواقع الوحيد، والعلم عنده هّو اإلنسانية. وأما نظرته لعلم اواإلنسا

 ومتميز، يختزله إلى مجرد نتيجة طبيعية نهائية لعلم اإلنسان".

ن مألنّه  ات البشريةالعالقة بين النظرية والتطبيق هّو العلم الذي يوجه جميع العالق إن المستفيد في

فة لعلم وظياؤدي سان عالقته بالموجودات وبطبيعة األشياء، وبهذا الفضاء بالمثل يخالله ينظم اإلن

 الوسيط هذه بين اإلنسان واألشياء.
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طبيعتها بلتي اوأما من وجهة نظرنا هذه، فإّن المصطلح األساسي في هذه الوساطة هّو التنبؤ وهي 

ألّن عنصر  بين العلم والفعل،"تتضمن فكرة التنبؤ في الواقع جانبين: ال يوجد اتّصال مباشر 

لكن  ...(الوسيط في التنبؤ يتداخل بينهما، وذلك لتكوين نظرية وممارسة كأمرين متميزين؛ )

 التفكير في ّممر بين هذين األمرين مختلفين، ولكن غير منفصلين. 

اّل علم إجد  يوالومما هو جلي فإن دور كل العلوم هّو التنبؤ،  وكل التنبؤ يدور حول العمل، لذلك 

رة، لبصيامن خالل الفعل والفعل، ولهذا السبب من الواضح أّن المعيار األسمى للوضعية هّو 

شرة قة المبالعالوالتي ال تعدو أن تكون فعالً في الواقع النظرية العقالنية للتنبؤ، التي تزعج ا

ان من كل، ستقبلإلنسان باألشياء والوقت: وبدالً من القول بترتيب زمني للماضي والحاضر والم

ى ر إلالضروري قول الماضي، المستقبل والحاضر ألّن الماضي تصميم المستقبل، فعندما ننظ

 لي:ما يالوراء فإنّنا ننظر إلى الحاضر لذا فإّن مستقبل العلم وتوقعاته النظرية تسمح ب

ي ي ف"توقع الحاضر وتنظيمه بالتنسيق مع الماضي، ولذلك فإّن االنعكاس النظري للماض -

جتمع الم المستقبل هّو الذي يسمح بالسيطرة الحالية على الحاضر". وكل هذا يقوم على تنظيم

 البشري.

ي تقبل الذللمس في الواقع، يجب أن تؤدي الفلسفة اإليجابية في النهاية إلى تحقيق هذا المجتمع -

 المجتمع يم"تنظ يتخيله )أوجيست كونت( لذا، فإّن علم االجتماع يجعل من الممكن معرفة "قوانين

ل مشكلة ّو حه)اإلحصائيات االجتماعية( وتلك الخاصة بتطوره )الديناميكيات االجتماعية(: هدفه 

 التنظيم االجتماعي.

 ذلك راجعوئدة، مفهّوم النظرية متعلق بالتنبؤ للعمل. والعلم هّو جوهر المعادلة والضامن للفا -

ا ية بإنّهلنظراالل تأثيره االجتماعي، وهنا تكمن بالعمل به وممارسته، وما ينتج عنه الحقا من خ

لك ذة. وقبل هيمننظام عقالني للفكر من شأنه تسهيل التنبؤ وتأثير أفعالنا على الطبيعة من أجل ال

عمل ز التستوجب الممارسة" العلمية"التحقق من صحة النظرية، كما أّن التنظير الحكيم سيعز

 الفعال والجيد.

ية أّن نّقدهة نظر معرفية و إبستمولوجية تعتبر وجهة نظر )هابرماس( الومن منطلق آخر ومن وج

ات حقيق غايلى تالفلسفة االجتماعية لم يعد لها عالقة بالممارسة ولكن فقط باألفعال التي تهدف إ

 معينة واالمتثال للتوصيات "االجتماعية التقنية".

ولذلك  اس(،رسة شبيه بنظرية )هابرموما يجب إدراجه هنا هو أّن االرتباط بين النظرية والمما

ن خالل لم مفهي رؤية شاملة لهذا االرتباط حول نظرية المجتمع التي تولد هي نفسها نظرية للع

 ممارستها.

من هذا المنطلق تصبح الفلسفة العامة النتيجة النهائية للفلسفات الخاصة بالعلوم الستة التي قدم لها 

زمن طويل، وحتّى من قبل ناقدين وفي الحقيقة تعتبر هذه ) أوجيست كونت( سلسلة مقبولة منذ 
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الفلسفة تنظير للعلم، لذلك كان من الضروري السعي ورائها قبل كل شيء إلى ما هّو أساسي 

 ومؤكد وما هّو عرضي وافتراضي في كل علم.

لم عوبناء على هذا كان من الضروري تحديد الحدود الدقيقة لكل منهم وأخيراً وضع أسس 

ا أن ة، يمكننلحياتماع كعلم، وهذا هّو السبب في أّن الظواهر تظهر بالتالي كتغييرات لظاهرة ااالج

 ة إلعادةحاولنالحظ أّن مصطلح الوضعية هّو نظرية المعرفة، إنّه في األساس تأثير  ومحاولة "م

ترتبط  نت(،تنظيم العلم وإصالح المجتمع من خالل خلق علم االجتماع بالنسبة لــ: )أوجيست كو

قانون "في  الوضعية بظهّور عصر العلم، الذي يميز الحالة "الوضعية" أو "العلمية" التي تنجح

و زيقية" أتافيالدول الثالث" وانتقالها إلى "الحالة الالهّوتية" أو لبعد "خيالي"وفي حالة "مي

 "مجردة".

ذا ي هت معتبرة فوما يمكن أن نستخلصه بشكل عام، فقد نجد أّن )أوجيست كونت( قدم مجهودا

وما  ،يةلوضعالمجال باإلضافة إلى المعلومات الفلسفية القيمة وكلها تدخل ضمن"دروس الفلسفة ا

يقة: يان الحقبفي  يؤكد ذلك هو أّن االفتراض ال يمكن أن يكون ذا معنى إذا لم يكن قابالً لالختزال

 .قيقةتنبؤ باألشياء حمن ناحية أخرى، ينتقد التجريبية، وبه تصبح النظرية تطبيقها وال

 خاتمة:

لى خل إيتمثل دور الوضعية في التخلص من ذاتية المعرفة وإخضاع الخيال للمراقبة من الدا

لكن واه، الخارج. لذلك تتطلب المالحظة العودة إلى مظهر خارجي معين للشيء الذي يجب أن نر

ها لل معرفة . فكجريد الضروريةيجب علينا أيًضا تحديده على أساس العقالنية أو وفقًا لعمليات الت

ق لتحقابعد مزدوج: بعد ملموس وبعد مجرد، بعد نظري وآخر عملي. لكن البعد النظري يتطلب 

من صحة، ونظرية أوغست كونت غير مفهومة، فهي شكل من أشكال التنظيم التحليلي 

ذه إن دور ها فلذ والمنهجي، وهذا يعني شكالً يُعطى من المرئي. للتنبؤ والتنبؤ من أجل العمل ".

ا معني يالنظرية كعمل تجريدي ضروري بين الذات والممارسة يعطي شكالً للمعرفة التركيبية 

 يؤدي إلى التفكير الملموس، والفكر الملموس نفسه يشكل شكالً من أشكال الوساطة.

 د،تجريونتيجة لذلك، فإن العالقة بين ما هو مجّرد وما هو ملموس تخضع لشكل من أشكال ال

ط د المرتبتجريوبالتالي فإن فعل التجريد هو بُعد ملموس لجميع العلوم. الهدف من النظرية هو ال

س( حسا بالواقع وليس اختراًعا رسميًا. لذلك يجب أن يتدفق كل التجريد من مالحظة )إدراك

 يمكن التعبير عنها بشكل وصفي.

ى هذا ا علير عن التحقق من صحتهفي الواقع، فإن تشعب النظريات العلمية في الممارسة هو تعب

 لتطبيقاتة واالنحو، وهو ما يبرره مراقبة كفاءتها التقنية.  لذلك، كل العلوم هي علم المالحظ

ندسية. اله الملموسة هي كل المعرفة التي تولد المعرفة، وهي شكل من أشكال التقنية، والعلوم

تحقق من م التذلك، يمكن للنظرية التي بحيث النظرية كعملية تتجسد في الممارسة والفعل نفسه. ل

 صحتها أن تعطي شكالً من أشكال العمل للعمل تحت النشاط التقني الحي.

يمكننا أن نالحظ أن في فلسفة أوجيست كونت، يتم التجريد من المالحظة. لذا، فإن النظرية كعمل 

ن أوغست كونت يمكن مالحظته ضمن حدود والعالقة الملموسة المجردة هي عالقة مشروطة. لك
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فما كان يأمل به سان سيمون هو "التبشير بالفلسفة الوضعية" ال يقبل أي شكل من أشكال التجريد. 

 ألنها الضامنة من أجل التنظيم العقلي لحياة البشر. 

عنى يصبح اإلنسان هو "الموضوع"، فيتحول من صانع المعرفة إلى موضوع هذه المعرفة. بم

لذي ااؤل الطبيعة يحقق اآلن سيادته على ذاته بدراستها. والتس من كونه قد حقق سيادته على

خل لتداايطرح هنا كيف يمكن له أن يكون ذاتا و موضوعا؟ قد أشار أوجيست كونت عن إشكالية 

أن ينشطر  فالفرد المفكر ال يمكنه » ׃بين الذات والموضوع في كتاب "الفلسفة الوضعية" يقول

سي للفلسفة ) القولة مستمدة من نص بالكتاب المدر «د التفكيرشطرين أحدهما يفكر واألخر يشاه

 (. 1988طبعة 

هي علم ومية إن تبلور معرفة علمية حول اإلنسان أدت إلى والدة مجاالت تهتم بمعرفته معرفة عل

تبارها باع البيولوجيا )بمختلف مكوناته( وعلم االقتصاد من خالل واقع المجتمع ثم علم اللغة

 نسانية.م اإلاصية األساسية لإلنسان )ديكارت(. وهذه العلوم لها مكانة في العلوالميزة أو الخ

لى عقوم يمهما يكن من أمر فإن اوجيست كونت تغير نسقه الفلسفي الذي كان يحكمه العقل صار 

 إنمامنطق الحب والسبب في ذلك قصة الحب التي عاشها والتي لم تغير مجرى حياته فحسب و

 Comteونت كان منخرطا في البحوث الوضعية العلمية الجافة. لقد استفاق ك نسقه الفلسفي الذي

ً أخرى في الحياة غير قيم الصناعة والتكنولوجيا وال  المادي. تقدممن غفلته وعرف أن هناك قيما

. بل ألولولكن لألسف فإن الحضارة الغربية لم تتبع كونت الثاني وإنما ظلت متعلقة بكونت ا

 ا.ني خان كونت األول كما سبق وقلنالثاواعتبرت أن كونت 

ان كلذي اإجماال لقد مثلت فلسفة اوجيست كونت على إنها فلسفة العصر الصناعي والتكنولوجي 

الضبط بسوف في طور انبثاقه أيام أوغست كونت إبان القرن التاسع عشر. وترجع أهمية هذا الفيل

 له حتى قبل أن يولد. إلى أنه عرف كيف يستبق على هذا العصر الجديد وينّظر

 قائمة المراجع:

.1 Opuscules de philosophie sociale (1819-1828), Écrits de Jeunesse ; série 

d’articles et de travaux publiés par Comte, édition Ernest Leroux, 1883. 

Nous citons d’après cette édition : 

.2  « Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la 

société » (1822). 

.3  « Considérations philosophiques sur les sciences les savants » (1826). 

.3 Considérations sur le pouvoir spirituel » (1826). 

.4 Cours de philosophie positive (1830-1842), il existe actuellement deux 

éditions complètes : 

.5 Éditions Anthropos, Paris, 1968, Œuvres, Reproduisant l’édition Pierre 

Laffitte (1894) qui était elle même « identique à la première » 

Introduction par Sylvain Pérignon. Le Cours occupe les six premiers 

volumes de ces Œuvres. 
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.6 Éditions Hermann, Paris, 1975, édition séparée du Cours seul, 

présentée en deux volumes que les éditeurs ont intitulé respectivement 

volume I, Philosophie première. Volume II, Physique sociale, 

présentation et notes par Michel Serres, François Dagognet, Allal 

Sinaceur, Jean-Paul Enthoven.  

  .7 Discours sur l’esprit positif (1844). Vrin, Paris, 1995. 

  .8 Discours sur l’ensemble du positivisme. (1848). Introduit par Annie 

Petit, Fondation de la Société positiviste, Garnier  Flammarion (GF), 

Paris, 1999. 

.9 Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la 
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 علم النفس االجتماعي: مقاربات تجريبية ونقدية ترجمة مختصرة لكتاب

Social Psychology: Experimental and Critical Approaches 

(Wendy Stainton Rogers, 2003) 

، جامعة ابن زهر -تخصص إنجليزية -ماجيستير في الدراسات المقارنة، حمزة الشافعيأ.

 المغرب -أكادير

ويندي  ةطانيب علم النفس االجتماعي: مقاربات تجريبية ونقدية للكاتبة البري: يدرس كتاملخص

بية تجريمقاربتين مختلفتين في علم النفس االجتماعي، وهما المقاربة ال  ستاينتن روجرز

اربتين، المق بينكبير والمقاربة النقدية. وتنطلق الكاتبة من فكرة أساسية مفادها وجود صراع 

 سكرين" أو "قبيلتين" أو "قطبين" في حرب طاحنة نظرا الختالفحد تشبيههما  ب"مع

يجاد لى إإمنطلقاتهما ومرجعياتهما اإلبستمولوجية واألنطولوجية. لذلك، فالكتاب ال يسعى 

 كشف صيغة يتم بموجبها يمكن دمج المقاربتين في إطار مقاربة واحدة، وإنما غايته هي

 هما.تحديد إيجابيات ومكامن ضعف كل واحدة منو

Abstract : The book entiteld Social Psychology: Experimental and 

Critical Approaches by the British writer Wendy Stainton Rogers 

examines two different approaches to social psychology - experimental 

and critical. The writer’s  basic idea is that there is a great conflict 

between the two approaches, to the extent of being likened to  two 

"camps, tribes or  poles" in a devastating war, due to their different 

premises,  and epistemological and ontological backgrounds. Therefore, 

the book does not seek to find a way by which the two approaches can be 

combined within one approach, but rather its goal is to explore and 

identify the strengths and weaknesses of each approach. 
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 التعريف بالكتاب:

 Wendyيتناول كتاب علم النفس االجتماعي: مقاربات تجريبية ونقدية للكاتبة البريطانية  

Stainton Rogers    الصادر عن مطبعة الجامعة المفتوحة ) Maidenhead –

Philadelphia2003(   مقاربتين مهمتين في علم النفس االجتماعي وهما: المقاربة التجريبية

ة النقدية. وتحاول الكاتبة باعتبارها متخصصة في علم النفس الصحي وعلم النفس والمقارب

االجتماعي النقدي تسليط الضوء على جوانب مهمة من المقاربتين التجريبية والنقدية لتغطية 

النقدية التي   حاجيات الطالب والمهتمين حول علم النفس االجتماعي، مع التعريف بالمقاربة

عدة وجديدة. كما تسعى من خالل ذلك إلى إقامة توازن بين المقاربتين قصد تعتبر مقاربة صا

دون دمجهما نظرا الستحالة تحقيق  ونقاط المقارنة،  الربط بينهما، وتحديد مكامن االلتقاء

وضعية توافقية واندماجية مريحة بين المقاربتين. وهذا يعزى بدوره إلى اختالف وتضارب 

 واألنطولوجية. مرجعياتهما اإلبستمولوجية

لم علم النفس الصحي وع  متخصصة في  من طرف كاتبة  حرر الكتاب باللغة االنجليزية

فس النفس االجتماعي النقدي. ويعرض الكتاب خالصة أبحاث الكاتبة حول أصول علم الن

اعد. وو صاعد ،جديد  االجتماعي التجريبي وأفاق علم النفس االجتماعي النقدي كمجال بحثي

ينتهي وامة تاب في ثالثمائة واثنا وسبعون صفحة من الحجم المتوسط، ويبدأ بمقدمة عيقع الك

. فهرسو بقائمة كلمات لها صلة بموضوع الكتاب، مصحوبة بشرح  والئحة المراجع المعتمدة 

اتبة الك أساسين حيث يتناول الجزء األول بفصوله الثالثة نقط انطالق  ويشتمل على جزأين

صوله لثاني بفزء االمقاربتين التجريبية والنقدية. بينما يتناول الج  فات بينأثناء عرض االختال

 السبعة مواضيع في غاية األهمية في علم النفس االجتماعي.

 :الجزء األول من الكتاب: نقط االنطالق

 نقسميحمل الجزء األول من هذا الكتاب اسم "نقط االنطالق"، وينقسم إلى ثالث فصول ت

 سام مختلفة. يجيب القسم األول من الفصل األول "ما هو علم النفسبدورها إلى أق

االجتماعي؟" عن سؤال جوهري حول ماهية طبيعة الصراع بين علم النفس االجتماعي 

ن التجريبي وعلم النفس االجتماعي النقدي. وتعزى أسباب هذا الصراع أو الخالف بي

  science العلم  ة عناصر أساسية وهي:"المعسكرين" أو "القبيلتين" حسب الكاتبة إلى ثالث

 .the social worldوطبيعة العالم االجتماعي   ideologyوااليديولوجيا 

فبالنسبة إلى علم النفس االجتماعي التجريبي، فالمنهج العلمي هو الوسيلة الوحيدة للحصول 

أن المعرفة  يرورة واألحداث االجتماعية، كماصالظواهر وال  على معرفة صالحة وفعالة حول

تبقى محايدة إيديولوجيا، وأن العالم االجتماعي منعزل ومنفصل مع األفراد الموجودين في 

نطاقه. بخصوص علم النفس االجتماعي النقدي، فيعتبر أن المنهجية العلمية ليست السبيل 

ما ك  الوحيد للحصول على المعرفة، وأن هذه المنهجية ال تناسب كثيرا علم النفس االجتماعي.
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أن المعرفة بما في ذلك المعرفة المبنية على علم النفس االجتماعي التجريبي ال يمكن فصلها 

 عن االيديولوجيا وأن العالم االجتماعي نتاج التفاعل بين الناس.

  ت العلومبدأ يتناول القسم الثاني من هذا الفصل جذور علم النفس االجتماعي. وفقا لذلك، فقد

لعشرين. اقرن ا اليوم في التشكل في أواخر القرن التاسع عشر وبداية الاالجتماعية كما نعرفه

كان اد ممتأخرا بعد محاوالت عسيرة في إيج  ذلك، جاء تطور علم النفس بشكل عام  في خضم

شخص ك( وضعية علم النفس 1929 :3)  Murphyوقد وصف   له بين باقي العلوم اإلنسانية.

جيا بستمولوب اإلةً، وباب علم األخالق )اإليتيقا( تارةً، وباالفسيولوجيا تار  متشرد يطرق باب

ن أأن علم النفس االجتماعي يجب  McDougall  William ((1919 :3 تارةً أخرى. ويرى

من في ه يكال يقبل وصاية السوسيولوجيا واالنثروبولوجيا ألن دور  يدرس كمجال مستقل، وأن

 وتنظيم  جسميمحفزات التي تدعم النشاط الذهني والدراسة منابع الفعل اإلنساني والدوافع وال

على  فقط السلوك. وقد انتقد علماء النفس االجتماعي علم النفس أنداك، باعتباره منحصراً 

في  لميةالعمليات المعرفية الذهنية على مستوى الفرد، مدافعين عن ضرورة تبني مقاربة ع

مع من لمجتجتماعية مثل صيرورة انتقال ادراسة الظواهر النفسية، وكذلك أثر الصيرورات اال

فبالنسبة  .McDougall البدائية إلى التحضر. وتعتبر أولوية الغريزة فكرة محورية في نظرية

سس األ  ( هيائيةكنتاج لسلسلة من الميوالت الغريزية )الدوافع البد  إليه، فالطبيعة اإلنسانية

ة عبر القيت االجتماعية والمعايير األخاألولى للسلوك، لكن يمكن تغييرها عن طريق العادا

من  ، وذلك لدور الحضارة األساسي في االنتقالthe civilizing forceالقوة الحضارية

ساس أمجتمعات متوحشة وبدائية إلى متحضرة وحديثة ليجعل بذلك من علم النفس التطوري 

 نظريته.

 جية والتيالداخلية والبيولويرى األشخاص كنتاج لغرائزهم ولدوافعهم  McDougall  إذا كان

هم أفرادا بواسطة القوى االجتماعية والثقافية  لتجعل من   mouldingقولبة   تخضع لعملية

يرى أن الشخص كذات مدركة وواعية ذات   William James (1907)   متحضرين فإن

بطة، ما را، وبطريقة متintentionality  إرادة وعزيمة تعطي المعنى للعالم بنشاط  وقصدية

 كفاعلين شخاصبمعنى، فعلم النفس االجتماعي لديه،  ينظر إلى األ  يجعلها تتمتع بإرادة حرة.

 أساسيين، وليس كلعبة تتحكم فيها العوامل االجتماعية والبيولوجية والنفسية.

ظهرت البوادر والتيارات األولى لعلم النفس االجتماعي في ظل طموحاته الساعية إلى استرداد 

االجتماعي من علم االجتماع وأبعاده الثقافية من االنثروبولوجيا. كما أن له جذور في  جانبه

   ،William  James و  McDougall   والتي سبقتا أعمال  حركتين ظهرتا في أوروبا

في ألمانيا وعلم نفس  Völkerpsychologie  (1علم النفس الشعبي )  ويتعلق األمر بكل من

في كل من إيطاليا وفرنسا. وحسب علم  crowd psychology  هيرالحشد/الجمهور/الجما

النفس الشعبي، فاألشخاص الذين ينتمون لمجموعة اجتماعية معينة يميلون إلى التفكير بطريقة 

جماعية: حمل نفس اآلراء والمعتقدات واالشتراك في القيم واالفتقار إلى الحكم المستقل كما هو 

ية كجماعة طالبان، أو المجموعات السياسية ذات قضية معينة الشأن بالنسبة للطوائف الدين
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  أبرز مؤسسيه سنة Lazarus و Steinthal كالدفاع عن حقوق الحيوان. ويعتبر كل من

في ما   مؤسس علم النفس التجريبي أحد أبرز مناصريه. Wilhelm Wundt ، كما يعد1900

اذا حينما تتصرف الجماهير يخص علم نفس الحشد/ الجمهور ، فيبحث في فهم كيف ولم

، وقد جاءت كاستجابة الهتمامات entityككيان موحد   الكبيرة من الناس معا، نجد أنها تشتغل

   االجتماعية والسياسية في أوربا مثل الثورة الفرنسية. ويعد المنظر الفرنسي  الثورة

Gustave Le Bon جية الجماهير أكبر مناصري هدا التيار، ويتجلى ذلك في كتابه سيكولو

. ويتفق علم نفس الجماهير أو الحشود مع تصورات علم النفس الشعبي في 1895المنشور سنة 

، فإن الجمهور أو الحشد Le Bon . فحسبthe collective mindمسالة "العقل الجمعي 

يصل مستوى "الوحشية"  collective madness إلثارة وغضب أو جنون جمعي  يتعرض

أفرادها في تنافي   ا يتصرف ككلية واحدة، بحيث تكون سلوكيات وتصرفاتو"البدائية" حينم

 األخالقية ومستواهم الفكري.  تام مع منزلتهم

تجربة  أول يتناول القسم الثالث من هذا الفصل جذور علم النفس االجتماعي التجريبي. وتعود

  دور كتابص  (، أي قبل1898)     Norman Triplett في علم النفس االجتماعي إلى

باق (، عندما الحظ نتائج س1909)  McDougall مقدمة في علم النفس االجتماعي لصاحبه

ن أوقد خلص إلى   .1897المنظم من طرف الرابطة األمريكية للدراجين سنة   الدرجات

ي ون فالنتائج والتوقيت المسجلين في السباق من طرف الدراٍجين تكون أسرع عندما يكون

 ه إلىالبعض، عكس ما يحرزونه خالل السباقات الفردية. األمر الذي دفعسباق مع بعضهم 

 وهي عبارة عن "محرك نفسي"  energizing force افتراض وجود "قوة طاقية/نشاطية"

ق يخل يتولد أثناء المنافسة،  ومن خالل ذلك كون فرضية عامة مفادها أن وجود اآلخرين

ا ينتج م ينعكس على سلوك الفرد،  dynamogenic influence "تأثيرا منتج للقوة والطاقة"

 تالية:ت العنه تحسين األداء/اإلنجاز. كما تم التطرق في هذا القسم إلى المدارس والنظريا

في  : ظهرت السلوكية في أروبا لكنها لقيت انتشارا كبيراBehaviourismالسلوكية   -

وهرها جشيغان(. والسلوكية في جامعة أبرزها جامعة مي  31األمريكية )حوالي   الجامعات

تشجيع ال /تؤمن بأن كل السلوكيات ناتجة عن دوافع غريزية وأن تعلمها يخضع لمنطق التحفيز

 أو القمع/ المعاقبة.

لتعلم ا: العنصر األساس في عملية Social Learning Theory  نظرية التعلم االجتماعي -

 "الدافع على لوكية التي يرتكز فيها التعلمفي هذه النظرية هو "الدافع االجتماعي"، عكس الس

فق وصرف الغريزي". فبفضل الدوافع االجتماعية، يتمكن األفراد من خلق ظروف للتعلم والت

، لعدوانيةز، اسلوكيات محددة. وتتحدد الدوافع االجتماعية في الرغبة في االستقاللية، اإلنجا

 الدوافع ختلفتتسم بالوحدة والشمولية، ت التفوق، االندماج الخ. عكس الدوافع الغريزية التي

ناء ية باالجتماعية من مجموعة بشرية إلى أخرى، وبواسطتها يصبح األطفال كائنات اجتماع

 على الدوافع والتنشئة االجتماعية للمجموعة التي ينتمون إليها.
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من  1912 أسست الجشطالتية سنة :Gestalt Psychologyعلم النفس الجشطالتي  -

. وحسب مدرسة الجشطالت، فإن السياق والتجارب الشخصية يلعبان Wertheime  طرف

 دور الدافع المهم في طريقة فهم الناس لألشياء.

   : عموما، يعدExperimental Social Psychologyعلم النفس االجتماعي التجريبي  -

Lewin عاتلمجمولعلم النفس االجتماعي التجريبي، وقد اهتم بتأثيرات ا  األب المؤسس 

ويرى أن  االجتماعية ودينامياتها وتغيراتها،  وأسس حقله النظري على مبادئ الجشطالتية.

 السلوك يتأثر ب "الحقل النفسي" أو "الحقل االجتماعي".

يتحدث القسم األخير من هذا الفصل عن جذور علم النفس االجتماعي النقدي. ففي السبعينات 

 Romو  Kenneth Gergen  لنفس أمثالوالثمانينات، بدأ عدد من علماء ا

Harré و Jonathan  Potter و Margaret   Wetherell و Ian Parker  في إدخال  

نظريات جديدة إلى علم النفس االجتماعي، وتحديدا نظرية البنائية االجتماعية وتحليل الخطاب 

 Wendy Stainton وما بعد الحداثة، ليضعوا بذلك أسس ومنطلقات ما تسميه الكاتبة

Rogers   في هذا الكتاب ب"علم النفس االجتماعي النقدي". وبخصوص مسألتي الحداثة وما

فالحداثة تعني مجموعة من المعتقدات النظرية واألخالقية والقيم والممارسات   بعد الحداثة،

ن والمساعي، التي تم تطويرها في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية خالل فترة تاريخية م

عصر األنوار في القرن الثامن عشر. وتستند الحداثة على أربعة مبادئ رئيسية هي 

الديمقراطية والفردية الليبرالية واإلنسانية الليبرالية والعلوم. وبخصوص ما بعد الحداثة، فقد 

أثرت بشكل كبير على علم النفس االجتماعي. ومن منظورها، فإن المعرفة يتم بناءها بدل 

 أي المعرفة، متعددة وليست مفردة، وأنها الوسيلة التي تمارس بها السلطة. ،أنهاو اكتشفها،

س الفصل الثاني المعنون ب "األنموذجين الخاصين بعلم النف  األول من يهدف القسم

( لعلم 3) يةواألنثروبولوج  (2) إلى الحديث عن األطر المرجعية االبستمولوجية  االجتماعي"

  induction واالستقراء  deductionيبي. ويميز بين االستنباط النفس االجتماعي التجر

ت من الالكمنطقين للبحث والتحقق. ويقصد باالستقراء عملية استخراج االستنتاجات واالستد

س تخضع بدورها لمزيد من القيا  generalizations  المالحظات بغية تشكيل تعميمات

و نظرية دة أتنباط،  فيقصد به عملية إخضاع قاعوالتقييم عن طريق مالحظة الحقائق. أما االس

لقسم صف ايللقياس من أجل تبيان مدى مصداقيتها أو خطأها لتطويرها أو استبعادها.  بينما 

ي قدي، الذالن واألنثروبولوجية لعلم النفس االجتماعي  الثاني األطر المرجعية االبستمولوجية

قسم ا الدر لتحصيل المعرفة. كما يقارن هذمن "نظرية البنائية االجتماعية"  كمص  ينطلق

نطق ج كمالمقاربات النقدية الواقعية والمقاربات النقدية النسبية، ويركز على االستنتا

 النقدي.بي ولالستدالل. وينتهي الفصل بملخص عام لالختالفات الكبرى بين األنموذجين التجري

ابستمولوجي يسمى ب"الوضعية" عموما على موقف   ينبني علم النفس االجتماعي التجريبي

ومعرفة الناس   التي ترى أن هناك عالقة مباشرة بين األشياء واألحداث في العالم الخارجي

موثوقة ومبنية على   لها. لهذا، فغاية علم النفس االجتماعي التجريبي هي اكتشاف معرفة
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   العلمي ، بواسطة المنهجsocial worldالحقائق الواقعية حول العالم االجتماعي 

scientific method  المبنية على الجمع والتحليل المنهجيين لألشياء الممكن مالحظتها

 مباشرةً.

اعي جتميبحث القسم الثاني لهذا الفصل في موضوع أنطولوجيا وإبستمولوجيا علم النفس اال

لى ع، فإن علم النفس االجتماعي النقدي ينبني Wendy Stainton Rogers النقدي. وحسب

رجي الم الخاال تؤمن بوجود العالم االجتماعي خارج الطبيعة. أي أن الع  ontologyأنطولجيا 

اتهم وحي يبنى بواسطة أفعال الناس وجهودهم إلعطائها معنى، واإلبحار والتأمل في ذواتهم

نطلقها جد مب"البنائية االجتماعية"، وت  داخل هذا العالم االجتماعي. وتسمى هده المقاربة

ماع لم االجتةً ع"ما بعد الحداثة" وتطبيقاتها في العلوم اإلنسانية، خاص  نظرية  يتها فيومرجع

وجيا سيولوعلم النفس النقدي. وقد نبعت مقاربة "البنائية االجتماعية" من نظرية تسمى سو

   لكل من 1976عند صدور كتاب البناء االجتماعي للواقع سنة   المعرفة، خاصةً 

Luckmann و Berger احل اللذان يعتبران أن الواقع االجتماعي يبنى من خالل ثالث مر

، Objectification/thingification ، والتشييءExternalizationوهي التخريج  

 .Internalizationواالستيعاب/اإلدخال 

مقاربة ن المويهتم القسم الثالث واألخير بمقارنة األنموذجين التجريبي والنقدي بتوظيف كل 

سياق ي هذا الف  يةية الواقعية والمقاربة النقدية النسبية. يقصد بالمقاربة النقدية الواقعالنقد

 جتماعي،ع اال"الواقعية النقدية" التي نجدها في نظرية ما بعد الحداثة؛ وهي تحيل إلى الواق

  تصرفيف يكوليس إلى الواقع الطبيعي. وتعمل الواقعية النقدية االبستمولوجية على مالحظة 

ً من تحليل هذه الم ات، يتم الحظالناس في إطار عالمهم االجتماعي إلعطائه المعنى. وانطالقا

دي بناء نماذج من فرضيات تفسر ما يجري حولنا. فاألفعال والظواهر حسب البحث النق

مع لمجتاالواقعي نتاج بنى اجتماعية )كالالمساواة البنيوية( وميكانيزمات متنوعة )مثل 

 األبوي(.

ن أ  Stainton Rogers   Wendy (1995) النقدية النسبية، ترى  يتعلق بالمقاربةفيما 

هي ما يصطلح عليه ب"  critical relativism النسبية النقدية 

ى قدم الناس عليوتحاول العلوم االجتماعية التأويلية فهم ما   ". interpretativism التأويلية

د التي قواعالرمزية، والحوافز وال  رة، والمعانيفعله عن طريق كشف المعرفة البينية المضم

(. والبحث Blaikie 2000:115توجه أفعالهم أثناء ممارساتهم وتفاعالتهم في الحياة اليومية )

تها روراالمبني على النسبية النقدية ال يسعى إلى اكتشاف حقائق الحياة االجتماعية وصي

 اطة "نسبية".وظواهرها ألنها تبقى بعيدة المنال، وألنها ببس

يقدم الفصل الثالث "طرق وتحليالت" مجموعة من الطرق والتحليالت التي تعتمد عليها 

األبحاث في علم النفس االجتماعي. ويتحدث القسم األول من هذا الفصل عن األبحاث الوصفية 

قد المعتمدة من طرف علماء النفس االجتماعي النقدي والتجريبي. أما بقية أقسام هذا الفصل، ف

 خصصت للمقاربات الخاصة باألنموذجين التجريبي والنقدي.
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نفس يتم إتباع البحث الوصفي في كال األنموذجين التجريبي والنقدي لتمكين علماء ال

االجتماعي من الوصف الدقيق للظواهر المدروسة. وتعد دراسة الخضوع/الطاعة 

سة الدرا ي العلمي. تبين هذهمثاال للبحث الوصفي وفقا لألنموذج التجريب Milgram بواسطة

وجه  طاعةأن الناس العاديين يمكن استمالتهم للتصرف بقسوة وبرودة إذا تم الضغط عليهم ل

 سلطوي. وتحاول إثبات وجود الطاعة/الخضوع  دون  شرح  لماذا وكيف يتم الحث على

ث الوصفي للتحاور الوصفي مثاال للبح  Hollway   بينما يعتبر استعمال  الطاعة والخضوع.

 لناسافي األنموذج االجتماعي البنائي. والغاية من ذلك، هي إشهار وإسماع أنماط فهم 

لمنهجي اانب البحث الوصفي وفق األنموذج النقدي ال يركز على الج  لتجاربهم وآرائهم. أي أن

ية و قضأبقدر ما يسعى إلى فهم  واستبصار الطرق الخاصة التي من خاللها يتم فهم موضوع 

 ينة من طرف المستجوب.مع

نهج الم أما القسم الثاني، فيدرس طرق وتحليالت في علم النفس التجريبي، إذ أنه يستعرض

ة الطبيعي علومالتجريبي  ومنطلقاته النظرية والمقاربات الموظفة في هذا المنهج. على غرار ال

 يطةانية شرفعلماء النفس االجتماعي يقومون  كذلك  بتجارب ميد  )علوم األرض مثال(،

جارب از تإمكانية خلق ظروف تجريبية مواتية. عالوة على التجريب الميداني، يتم كذلك إنج

ما   ةارجيمخبرية في غرفة عادية معزولة عن العالم الخارجي لعزل الناس عن التأثيرات الخ

 ويتم االعتماد على عدة تقنيات لجمع المعطيات وتصنف إلى:  أمكن.

ك األفراد ، وتأخذ من المالحظة المباشرة لسلوObservational measuresتدابير المراقبة  -

 المعنيين بسؤال البحث.

ستمارة أو ، وتتم عن طريق تقديم أجوبة الself-report measuresتدابير التقرير الذاتي  -

 لناس.عي لسلم/جدول أسئلة، أو مقابلة/استجواب للتعرف على أراء ومواقف واإلدراك االجتما

ري للفرد ، وتهدف إلى التغلغل إلى الفكر الالشعوimplicit measures تدابير الضمنيةال -

 بطريقة غير مباشرة.

خال ، ويتميز بخاصية القياس غير المباشر وإدqualitative researchالبحث النوعي  -

 المعطيات غير الرقمية في عملية البحث.

 عالوة على استراتيجيات البحث التالية:

   بالدراسة ، وتعني ضرورة التأكد من أن الناس المعنيينrepresentativeness يلية التمث  -

سؤال   هم( يمثلون الناس الذين ينطبق علي experimental subjects)أو الذوات التجريبية 

 أو النظرية.  البحث

حياة ال  طومحيط التجربة مع شرو  ، وتهتم بدرجة تطابق أو تقارب فضاءrealismالواقعية  -

 .real-lifeالحقيقية/ الواقعية 
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 ،extraneous variables ، وتهدف إلى عزل المتغيرات الخارجيةcontrol المراقبة -

 ، وقياس المتغيراتindependent variables ومراقبة استعمال المتغيرات المستقلة

 .dependent variablesالمشروطة بدقة 

قدي. الن وعة من الطرق والتحليالت في علم النفسيقدم القسم األخير من الفصل الثالث مجم

لبنائية اهتم االجتماعية كإطار نظري للبحث. وت  ويؤكد أن علم النفس النقدي يتبنى البنائية

ة وفهم معرفاالجتماعية بالوسائل المتنوعة لبناء الواقع االجتماعي الموجود في الثقافة، ل

 لف عناإلنسانية والفعل االجتماعي. وتختظروف استعمالها وتتبع تأثيرها على التجربة 

  التقييم.ة  واألنموذج التجريبي في عدم ادعاء الموضوعية  والتمثيلية  والواقعية  والمراقب

وتعتمد على جمع المعطيات عن طريق تقنيات جمع النصوص المكتوبة، المحادثات، 

 ة فياب مقاربة مهمالحوارات، المناقشات، االستمارات والصور. كما يعتبر تحليل الخط

 البحث االجتماعي البنائي.

ً من تحليل الخطاب مثل تحليل الم ات مارسوقد طور علماء النفس االجتماعي النقدي فروعا

الخطاب  حليلتالخطابية  وتحليل الموارد الخطابية. ويعد تحليل الممارسات الخطابية نوعا من 

تفاعل لة في التباديات الخطابية لبلوغ غايات مالذي يهتم بكيفية استعمال الناس للموارد واإلمكان

عي أو لطبيااالجتماعي. ومن أمثلة ذلك: اللغة المستعملة أو الخزانات اللغوية )أي الحديث 

عمال الستفهو نوع من تحليل الخطاب ال يهتم با  المألوف(. أما تحليل الموارد الخطابية،

ي كيفية عمل واشتغال الخطاب ف والمدروس للخطاب في نص معين، وإنما  االستراتيجي

  طورهه وتوضعيات عامة  كالسياق االجتماعي  والثقافي للخطاب، وكيفية إنتاجه واستمراريت

 في تلك السياقات.

 :الجزء الثاني للكتاب: موضوعات في علم النفس االجتماعي

لى عمل تيحمل الجزء الثاني من هذا الكتاب اسم "موضوعات في علم النفس االجتماعي"، ويش

 لنفسسبعة فصول تتطرق ألهم القضايا واألسئلة واإلشكاليات التي تشد انتباه علماء ا

تلف " مخاالجتماعي، كما تؤرق بالهم في الوقت نفسه. يدرس الفصل الرابع "التوصل واللغة

ويركز  الطرق التي يوظفها علم النفس االجتماعي لمعرفة كيف يتواصل الناس فيما بينهم.

 ونها تقعكفي  الوسيلة األكثر أهميةً في التواصل وهي: اللغة. وتكمن أهمية اللغة أساساً على

عالمهم اس وفي قلب اهتمام علم النفس االجتماعي النقدي، الرتباطها الوثيق بفهم مواقف الن

ذه هية. االجتماعي. كما يهتم علم النفس االجتماعي التجريبي بدراسة اللغويات االجتماع

للغة في اظيف على اللسانيات وعلم اللغة النفسي لدراسة  كيفية استعمال  وتو األخيرة، ترتكز

اصل التوفالوضعيات والسياقات االجتماعية  في إطار نظرية التواصل. بموجب هذه النظرية، 

ي نظرية نبنتواجتماعي.  اإلنساني يتميز عن التواصل اآللي بكونه نشيطاً وذو معنى وديناميكي

در التواصل على عدة مفاهيمية أساسية لفهم التواصل اإلنساني. وتضم ستة عناصر: مص

 المعلومة والمرسل والرسالة والقناة والمستقبل والوجهة.
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ذا ظ، هفي هذا الفصل كذلك، تم التحدث عن التواصل غير الكالمي/غير اللفظي/غير الملفو

عطي ينه  ظيره الملفوظ أو الكالمي، ويلعب دور المدعم  له، ألالنوع من التواصل يرافق ن

ركة حالمعلومات عن األحاسيس والمشاعر واالنفعاالت، كما يمكن أن يعوضه كما نجد في 

جه، اليدين المعبرة عن الرفض مثال. ويدخل ضمن هذا النوع  من التواصل: تعابير الو

حة لرائا، المسافة بين األشخاص، اللمس، التفرس، التواصل بالعين، وضعية الجسد وحركاته

 الخ.

الفصل الخامس الموسوم ب "فهم العالم االجتماعي" من خمسة أقسام. فالقسم األول،   يتكون

يهتم بطرق معالجة المعلومات من طرف الناس قصد فهم العالم االجتماعي مثل تشكيل 

 primacy andاء الحديث ، المفعول/ األثر األولي أثنimpression formationاالنطباع 

recency effect االنحياز السلبي واإليجابي ،  negative and positive bias أما القسم .

للنظر في   social cognition method  الثاني،  فينظر إلى أنموذج المعرفة االجتماعية

الجتماعية. أصولها ومنطلقاتها، لبحث وتبيان كيفية وطرق فهم الناس للصيرورات والبنيات ا

وتتمثل منطلقات وأصول المعرفة االجتماعية على وجه التحديد في نظرية المعرفة النفسية 

  Neisser Ultric (1966) ، والتي أسسهاgeneral psychological cognition العامة

(. وتقوم نظرية المعرفة االجتماعية بربط المعرفة 1932)    Bartlett انطالقا من أعمال

والوضعيات والصيرورات االجتماعية بناء على استراتيجيات  بالظواهر

، categorization مثل التصنيف  processing strategies المعالجة

، وخلق الشبكات encoding of categories ، وترميز األصنافstreotyping والتنميط

 .schema، والخطاطة associative networks الترابطية

النفس  من وجهة نظر علم attribution theoryيدرس نظرية  اإلسناد أما القسم الثالث  ف

 االجتماعي باعتبارها موضوعا خصبا وصعبا في اآلن نفسه. وتقوم هذه النظرية على

سناد و"اإل personal attribution فصل بين "اإلسناد الشخصي"    الذي   Heider  أعمال

. ويقترح ما impersonal /situational attribution غير الشخصي" أو "الوضعياتي"

، وهي االستدالالت أو correspendent inference   أسماه "االستدالل المطابق''

ة الجتماعيارهم االستنتاجات التي يقوم بها الناس حول ما إذا كانوا يتصرفون بالتطابق مع أدوا

 أو من خالل رغباتهم الفردية.

ذج ة في نماتمثلمرية األخيرة لميدان المعرفة االجتماعية، ويتناول القسم الرابع التطورات النظ

ون. هذه روبيالتي طورها علماء النفس االجتماعي األو المعالجة العميقة للمعرفة االجتماعية

ة معرفالنماذج تركز على دور كل من اللغة  والسياق الفعلي  في نقل وأجرأة وتشغيل ال

 ة، إضافةقيقيفي الوضعيات الحياتية الفعلية أو الح االجتماعية  التي  تصبح  معقدة  ومركبة

ن ختلفين مين مإلى قابليتها على أن تكون محفزة أو محركة/معبئة. وتنقسم هذه األجرأة إلى نوع

 والمعالجة اآللية.  حيث طريقة المعالجات: المعالجة السطحية
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في نظرية البناء  أما القسم األخير من هذا الفصل، فيتطرق إلى أنموذج مخالف والمتمثل

 George ، وحسب هذا األنموذج الذي ابتكره personal construct  الشخصي

Kelly،  فالصيرورات  والظواهر النفسية شخصية/ ذاتية في المقام األول؛ أي أنها تقع في

يقاربون  naive scientists  ذهن الشخص. فالناس من هذا المنظور، علماء سذج/بسطاء

ناء مجموعة من الفرضيات الفعلية قصد التصرف. وكل حدث جديد يتم الحياة عن طريق ب

فهمه عن طريق البناء الشخصي الذي يستمد من التجربة الفردية. وكل مجموعة من األشخاص 

 الذين لديهم نفس البناء الشخصي تكون لديهم نفس التنشئة االجتماعية.

 مان نظريةوالثاني يقد القسم األول"قيم ومواقف" أربعة أقسام أساسية. ف يضم الفصل السادس

م بها حول القيم  مرفقة بالدراسات التي قا Milton Rokeach (1973) الباحث األمريكي 

 اتبيةم التروبعض األمثلة للقيم العابرة للثقافات كالفردانية والجمعية، مفهو بهذا الخصوص

ً ل وعالقات السلطة بين الموظفين، الذكورة واألنوثة إلخ. قيم هو تنظيم ذلك،  فنظام الوتبعا

اع ألوضمستمر للمعتقدات المتعلقة باألشكال المفضلة للسلوك )شخصية أو اجتماعية( أو ا

      representationsمعرفية تمثالت النهائية للوجود وحياة األفراد. والقيم أيضا، مجموعة

cognitive ائج هي نتؤسساتية. وليس فقط للحاجات الفردية وإنما للمتطلبات المجتمعية والم

ة( ع الذاتيدوافالتقاء القوى االجتماعية )مؤسسات التنشئة االجتماعية( والنفسية )الحوافز وال

 وانعكاسها على الفرد. 

 ن بينم، فوظائف القيم  متعددة من حيت توجيهها لتفكيرنا وسلوكنا كأفراد.  Rokeachوحسب

 تي ننتميعة الماعي على سلوكنا أو سلوك المجموالقيم أنها توفر لنا القاعدة للحكم االجت وظائف

د فة توليبوظي إليها أو غيرها من المجموعات االجتماعية قصد مدحها أو لومها. وتقوم القيم كذلك

لى افة إوالحفاظ والدفاع عن شرف وتقدير المجموعة عن طريق تبرير أفكارها ومعتقداتها، إض

ا تعد ا أنهالقضايا األخالقية  واالجتماعية. كم توجيه أراء المجموعة، فيما يخص مواقفها من

نا، نتمائوموجهة ال مصدر للحافزية حتى تحقيق األهداف، ومرجعية لسلوكياتنا داخل المجموعة،

 عالوة على وظيفة التأثير االجتماعي فينا.

ة. ئييم النهاالقيم إلى صنفين أساسيين هما القيم الوسائطية/الوسائلية والق  Rokeach وقد قسم

ق، ، المنطلذكاءفالنوع األول يهم أشكال التصرف/السلوك، ويضم القيم األخالقية وقيم الكفايات )ا

م إلى قي دورهابالتخيل(. والنوع الثاني يهم الوضعيات النهائية كالغايات والطموحات، وهي تتفرع 

 لجماعيةائية نهاالوضعيات النهائية الفردية )راحة البال، االنعتاق/الخالص(، وقيم الوضعيات ال

 )األخوة، السلم العالمي(.

باعتباره من المفاهيم attitudes  يركز القسم الثالث من هذا الفصل على مفهوم المواقف 

األساسية في علم النفس االجتماعي وعلم النفس االجتماعي التجريبي على وجه التحديد، ألن دور 

ً في كل مستويات التأثير االجتم المواقف  Gordon Allportويعرف  اعي.المواقف يظهر جليا

كاستعداد ذهني وعصبي منظم عن طريق التجربة  يمارس تأثير خاص وديناميكي على استجابة 
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،  Eagly and Chaiken  (1998 :269) الفرد لكل األشياء والوضعيات المحيطة به. وحسب

ويتكون الموقف  يان معين.فالموقف هو ميول نفسي يعبر عن درجة من التأييد أو االستياء اتجاه ك

 عموماً من عناصر معرفية وعاطفية وسلوكية.

 أما وظائف المواقف فهي كالتالي:

 وظيفة تثمين األشياء-

 وظيفة وسائطية/وسائلية )أو وظيفة نفعية(-

 وظيفة الهوية االجتماعية-

 وظيفة اإلبقاء وصيانة تقدير/احترام الذات-

 وظيفة تنظيمية-

 وظيفة تعبيرية-

 ة:تاليظائف السالفة للمواقف تعرف بدورها تغيراً من حيت األهمية نظراً للعوامل الوالو

 االختالفات الثقافية-

 خصوصية المواقف-

 قوة المواقف-

 بروز وأهمية المواقف-

 .attitudes changeتغير المواقف  واألخير من الفصل السادس  ظاهرة   يدرس القسم الرابع

أحد أسباب التي تؤدي إلى تغير المواقف   cognitive consistancyويعتبر االتساق المعرفي

بين موقف الشخص   inconsistancy اتساق في حالة ظهور تناقضات أو حالة تضارب و ال

صاحب  نظرية   Heider    (1946) ويرى . equilibriumوالوضعية الجديدة لضمان التوازن

لتوازن في مواقفهم عن طريق تفادي أو ، أن الناس يبحثون عن اBalance Theoryالتوازن 

 اليومية لألفراد. كما يمكن لإلغواء  حالة الالتوازن التي قد تظهر في الحياة تكييف أو تغيير

persuasion   أن يسفر عن تغير في المواقف وما يصاحب ذلك من تغير في السلوك. ويختلف

لتأثير على الشخص بمخاطبة بكون األول يسعى إلى ا    convincing اإلغواء عن اإلقناع

مشاعره وأحاسيسه، بينما يسعى الثاني إلى إحداث تغيير في مواقف وسلوكيات الشخص عن 
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تغيير في الموقف، يمكن إتباع مجموعة  ثوإلحدا طريق تقديم أدلة وأفكار علمية تخاطب العقل.

 من الطرق والمقاربات مثل:

  The Communication Modelالنموذج التواصلي-

  The Cognitive Response Modelنموذج االستجابة المعرفية-

  The Elaboration Likelihood Modelنموذج احتمال وضع-

   Model  The Heuristic-Systemic النسقي /النموذج الكشفي المنهجي-

 القسم األول بناء العالم االجتماعي" إلى ثالثة أقسام. يهتم " ينقسم الفصل السابع المعنون ب

قاربة والعناصر األساسية لم  social representationsبعرض  تاريخ التمثالت االجتماعية

(1960) Serge Moscovici حيث ربط بين التمثالت االجتماعية الجمعية  والتمثالت ، 

ً على التمثالت اال االجتماعية الفردية لدى إميل دوركايم.  ة للصحةجتماعيويركز هذا القسم أيضا

 . Claudine Herzlichبناء على دراسة قامت بها واألمراض

 كفي مفهومه حول التمثالت  االجتماعية حول أهمية اإلدراك المشتر Moscovici يركز 

 جتماعي.م االكوسيلة للتواصل  بين الناس  وكقاعدة  للمجموعات االجتماعية لتشكيل وبناء العال

ماعية ة اجتائعة بين الناس تجعلهم مجموعبمعنى أن  مشاركة التمثالت االجتماعية العامة والش

األمراض وفيما يتعلق بالتمثالت االجتماعية للصحة  وليس مجرد مجموعة من األفراد. متماسكة

فان  د، على وجه التحدي 1960التي أجرتها على المجتمع الفرنسي  سنة   Herzlichحسب دراسة

فصلة  بديلة بل تصورات من polar opposites تلك التمثالت االجتماعية ال تشكل أضداداً قطبية 

alternative  discrete conceptions. وقد ميزت بين ثالث تمثالت اجتماعية أساسية 

 للصحة، وهي:

  health-in-a-vacuum الصحة في فراغ )حالة انعدام األلم أو حالة عدم الوعي به(-

 reserve of healthالحفاظ على الصحة -

   equilibrium التوازن-

 وثالث تمثالت أساسية للصحة  وهي:

  illness as  destroyer المرض كمدمر-

  illness as  liberator المرض كمحرر-
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  illness as  occupation المرض كانشغال-

  discursive theoryأما القسم الثاني من هذا الفصل، فيتطرق إلى نظرية الخطاب المنطقي 

وينطوي هذا القسم على مقاربتين  لنظري  للبحث التحليلي  للخطاب.التي تعتبر القاعدة واألساس ا

 discursiveوالموارد الخطابية  discursive practices  الممارسات الخطابية أساسين هما:

resources فمقاربة  الممارسات الخطابية تعتمد على  الخطاب/الكالم . speech  ( المبني على

يفعله الناس بالخطاب وكل ما  تماعية   من خالل التركيز على مااللغة( كممارسة و كصيرورة  اج

 مختلفة.  discursive  strategies يحاولون الوصول إليه أثناء توظيف إستراتيجيات خطابية 

عن طريق دراسة وحدات   conversation analysisكما تقوم كذلك على تحليل المحادثة

كطرق افتتاح  وإنهاء المحادثة  وتبادل األدوار في الطبيعي واليومي  وأشكال الحديث/التحادث

أما مقاربة الموارد الخطابية، فتقوم على علم النفس السردي  الحديث وكيفية استعمال اللغة.

narrative psychology ويقصد به الطريقة التي يعطي بها الناس معنى وداللة  للعالم  من .

 ر كأشكال تمثيل طبيعية للنشاط الرمزي اإلنساني.خالل الحكي والحكايات والخرافات  واألساطي

 االستطرادي /الخطابي أما القسم الثالث واألخير من هدا الفصل، فيعرض رأي علم النفس

discursive  psychology  تجاه   نظريتي المواقف attitudes  والنْسب

تفتيتية  و تجزيئية ينظر علم النفس  االستطرادي إلى المواقف نظرة  .  attributionاإلسناد/

atomic   ما يحرمه من اكتشاف كيفية  ترابطها وعالقتها باألحكام  والعوامل األخرى كالقيم. كما

يعالج المواقف بطريقة  معزولة  تتم داخل عقول األفراد مع تجاهل الصفات الذاتية المشتركة 

وعالقة ذلك بتغير السلوك ذلك، يدرس علم النفس االستطرادي تغير المواقف  والبينية. إلى جانب

فيما يتعلق بموقف علم النفس االستطرادي من نظرية  مع تجاهل ألدوارها ووظائفها.

النسب/اإلسناد، فاألخيرة يجب أن يتم جعلها جزءا ال يتجزأ من الممارسة الخطابية ألنها عملية 

تهدف إلى الرفع من سيميائية يتم نقلها عن طريق الثقافة، وموجودة  في كل أشكال الخطاب التي 

   negociators قوة ومصلحة المجموعة.  كما يعتبر علم النفس االستطرادي الناس كمفاوضين

 أكفاء للواقع، وكمستعملين جيدين الستراتيجيات النْسب واإلسناد.

 و  Wiliam      James من  تلخيصا ألفكار كل  "لفصل الثامن "ذوات وهوياتايقدم 

George Herbert Mead    و Irving  Goffman .فاألول يميز بين " حول الذاتMe "

)أنا(، وتعني الذات كما هي معروفة ومدركة، ومكونة من مادة وجوانب  اجتماعية وروحية، 

" Me" )أنا( كذات  عارفة ومدركة ومنتجة من طرف تدفق الوعي. والثاني يرى أن "Iوبين "

كاسية ألنها قادرة على مالحظة والتخطيط " يدخالن  في عالقة جدلية، وأن الذات انعIو"

ً للذات حيث يتكون  Goffmanأما واالستجابة ألفكارها وسلوكها. ،  فقد اقترح أنموذجا مسرحيا

التفاعل من "صورة الوجه"، ألن الناس يسعون جاهدين إلى الحفاظ على صورتهم )أي حفظ 

الناس دور الممثلين في دراما  وجههم(  وصورة اآلخرين. فالعالم إذن شبيه بمسرح يلعب فيها

 الحياة.
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 كما يفصل هذا الفصل في جوانب الذات  ويقسمها على النحو التالي:

يتها تفردة  بشخصالذات المدركة والواعية بوجودها. إنها الذات الفردية  الم الذات الفردية: وهي-

 وبمجموعة فريدة من القيم  والمواقف والمعتقدات.

ات لوضعيعني مجموعة  من الذوات االجتماعية والتي تختلف باختالف االذات االجتماعية: وت-

 ضعياتواالجتماعية. أي الذوات المحددة بالسياق االجتماعي كمكان الوجود )خاص أو عام(، 

  رسمية أو غير رسمية ...

: آلخريناتتشكل من خالل العالقات المترابطة للشخص مع  الذات العالئقية: وهي الذات التي-

 ئلة، األصدقاء، المجتمع الخ.العا

نية؛ اإلنسا طبيعةالذات المحددة بيولوجيا: وتسمى الذات الطبيعية ألنها تنظر إلى الناس كنتاج لل-

 .أي أنهم يولدون بصفات فطرية مشفرة وراثيا تشتغل كمحدد أساسي لطابعهم  وشخصيتهم

نفسها لوحدسية  ومدركة  ألنها مستبصرة وفطنة   الذات الذاتية المشتركة: ذات انعكاسية-

م مشترك ألنها تشارك ذاتيتها مع اآلخرين عن طريق نظا وذات متصلة .وممارسة لرقابة ذاتية

ورها للمعاني. وذات متموقعة في العالم، ألنها ليست منفصلة عنه. وذات مقصودة، ألن حض

ور ة الحضونتاج صيرور  يتأسس على طرق هادفة وإستراتيجية لتفادي أي خطر قد يعترضها.

 . والنفسية التنشئة االجتماعية عن طريق في الممارسات

لى إوسم الفصل التاسع بعنوان "المجموعات"، ويهدف إلى تعريف معنى المجموعة ويقسمها 

ة صغير ثالثة أنواع أساسية. فالنوع األول يسمى المجموعات العرضية. هذه المجموعات تكون

 ً  ام والمشاركة.قدر أدنى من االلتز ما تكون ساعات فقط مع ويلتقي الناس فيها لمدة قصيرة غالبا

ن لتزمويوالنوع الثاني يطلق عليها المجموعات العضوية يتمتع فيها أفرادها بالعضوية حيت 

وع ا النألهداف وقيم مجموعتهم، ويمكن لعضويتهم أن تدوم ألسابيع أو لشهور أو ألعوام. أم

لفرد لاعية ، وهي المجموعات التي تعطي الهوية االجتمالثالث فيسمى مجموعات الهوية المرجعية

   ألنها تحدد انتماءه.

جليات هذا تفي قسمه الثاني لمسألة التأثير االجتماعي في المجموعات.  من   يتطرق هذا الفصل

ية ي استمالة األقل. ويتحقق االمتثال عندما تنجح األغلبية فobedienceالتأثير نجد مفهوم االمتثال 

واعد أو ق  normsوألحكامها. كما نجد كذلك مفهوم المعايير ان لقواعدها ومعاييرهالالذع

القيم  ما أنالسلوك. وتعني مبادئ السلوك المشتركة الصريحة والضمنية لدى أفراد مجموعة ما. ك

 معية.الثقافية لها تأثير اجتماعي كبير على األفراد خاصة في المجتمعات ذات القيم الج
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عة ر مجموالثالث من هذا الفصل مفهوم قطبية المجموعة، والتي تتولد عندما تصدويدرس القسم 

ثالث  ا. وهناكمشتركا يميل إلى القطبية يتسم بالتطرف خالفا لألحكام العادية ألفراده ما قرارا

 نظريات تفسر ظاهرة قطبية المجموعة:

نهم لتأييد فيها الناس بي : ويتنافسsocial comparison theory نظرية المقارنة االجتماعية -

 أكبر ومتطرف للموقف المعياري/العادي للمجموعة.

حيت يتأثر الناس بالحجج  persuasive arguments theory:  نظرية الحجج المقنعة -

   اإلضافية لآلخرين مع تأييد أكثر لموقفهم.  

والءهم : عندما يظهر الناس  self-catergorization theory نظرية تصنيف الذات -

 للمجموعة بتقديم أحكام بعيدة عن حجج غير المنتمين للمجموعة.

قع معظم ا. تويهتم القسم األخير من الفصل التاسع بالنزاعات البينية بين المجموعات وطرق حله

ين هده النزعات في وضعيات يسعى فيها أعضاء مجموعة معينة التأكيد على االختالفات ب

ع ا تقخرى ومحاولة االبتعاد عنها وتشويه صورتها. كما أنهمجموعتهم وبين المجموعات األ

ليل وللتق ة.بدئيعندما تنهار معايير الثقة والتواصل واللعب النظيف، وعندما يغدو الصراع مسألة م

 من حدة هذه الصراعات، تم اقتراح ما يلي:

 المشاركة  بنجاح في تحقيق أهداف سامية.-

 ربية والدعاية.تغيير القلوب والعقول بواسطة الت-

 تجاوز وتغيير حدود الفئة أو المجموعة.-

 .اواةزيادة التواصل المستدام  والملتزم  بين المجموعات والتعامل معها على قدم المس-

كتابها هذا بسؤال جوهري حول مآل و مستقبل علم Wendy Stainton Rogers تختتم الكاتبة  

ت و التوصيات واألجوبة لهذا السؤال من خالل النفس االجتماعي. و تطرح جملة من االقتراحا

تقدم الكاتبة دراسة ألشكال العرقية في  ففي القسم األول من هذا الفصل، الفصل العاشر واألخير.

علم النفس االجتماعي وبعض االقتراحات لتجاوزها. كما تدرس سبل العمل المشترك بين علماء 

  Shank (1998) قدي اعتمادا على أنموذج النفس االجتماعي وعلماء النفس االجتماعي الن

وفقا لذلك، فالقسم األول لهذا الفصل  الداعي إلى طريقة التقابل بين األشياء غير قابلة للمقارنة.

يكشف األصول العرقية لعلم النفس االجتماعي، حيث صنفها إلى أصول عرقية علمية وأصول 

 مجموعة من الكتاب والباحثين مثلعرقية مؤسساتية. ويقصد بالصنف األول ما ذهب إليه 

McDougall   و Bache  (1895)  .اللذين اعتقدا بتفوق العرق األبيض على العرق األسود 

إحدى إفرازات علم النفس المثيرة  لهذا االعتقاد معتبرا إياه  Richards (1997)  وقد تصدى 
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ية في علم النفس االجتماعي والصنف الثاني الذي يعكس العرق للسخرية التي ظهرت إلى حد اآلن.

توجد أصوله في المؤسسات، ألن التنشئة االجتماعية تجعل من أفراد المجتمع ضحايا ألنها 

  مما يؤدي إلى تكسبهم آليات التصنيف الموجهة والتلقائية لفهم العالم وتشكيل تفكير نمطي لديهم

في علم النفس االجتماعي  بشقيها بناء آليات التحيز واألفكار القبلية. ولتفادي أشكال العرقية  

 :العلمي والمؤسساتي، تقترح الكاتبة جملة من التوصيات والمقترحات أهمها

منة صر كاعلى علم النفس االجتماعي ابتكار مناهج ونظريات تعترف بالعوامل الثقافية كعنا -

 عنه في تغنىيس ومالزمة في جميع العمليات والظواهر النفسية االجتماعية ومن ثم جعلها جزءا ال

 كل دراسة.

لى عجريت على الباحثين أخد السياق والثقافة بعين االعتبار ووقف االدعاء أن أي دراسة أ -

 مجموعة معينة يمكن تعميم مصداقيتها وتطبيقها على مجموعات أخرى.

إدماج لك  بعلى األبحاث في علم النفس االجتماعي أن تلتزم بأخالقيات االختالف والتنوع وذ -

 ادينأكبر عدد  ممكن من النظريات في دراسة واحدة والنهل من المناهج المستعملة في مي

 اعي.الجتمااألنثروبولوجيا وعلم االجتماع  والجغرافيا االجتماعية  وتكييفها مع علم النفس 

المتبادلة  كيفية االستفادة  Wendy Sainton Rogers واألخير، تعرض الباحثة في القسم الثاني

شترك حث المعلماء النفس االجتماعي التجريبي وعلماء النفس االجتماعي النقدي من أجل الببين 

(. في هذا 1998عن طريق اعتماد  طريقة التقابل بين األشياء غير القابلة للمقارنة )نموذج شانك 

م على من وأخر الصدد،  قامت الباحثة بإقامة تقابل بين أمثلة من علم النفس االجتماعي التجريبي

ومن  ن.لمجاليرغم استحالة الدمج واالندماج بين ا النفس االجتماعي النقدي لكشف المشترك بينها

 بين التقابالت التي قامت بها في كتابها هذا نجد:

 نظرة الدراسات التجريبية والنقدية للحكم المسبق.-

 نظرة الدراسات التجريبية والنقدية لسلوك المجموعة.-

 خاتمة:

علم النفس  ذا الكتاب في كونه يقدم للطالب والباحثين والمهتمين نظرة شمولية حولتكمن أهمية ه

 approachesاالجتماعي فيما يتعلق بتاريخه وواقعه ومآله. كما يبين نقط االختالف بين مقاربتين

وتتجلى  .كما يحلو لصاحبة هذا الكتاب تسميتهما tribes  قبيلتين" »أو camps أو "معسكرين"  

المقاربتين التي تصارع وتنافس إحداهما األخرى حد التضارب واستحالة تحقيق وحدة هاتين 

واندماج بينهما في المقاربة التجريبية والمقاربة النقدية في علم النفس االجتماعي.  ويرجع السبب 

وراء هذا االختالف حسب الكاتبة إلى التضارب الصارخ في المرجعيات  االبستمولوجية 
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المؤطرة لكلتا المقاربتين )النظرة إلى المنهجية العلمية ووضع اإليديولوجية تم  واالنطولوجية

 طبيعة العالم االجتماعي(.

لدعوة ريق اوإذ تحاول الكاتبة التأسيس لمصالحة بين المعسكر التجريبي والمعسكر النقدي عن ط

 اللتقاءقط  انحث عن  إلى التنسيق البحثي بين "القبيلتين" في مجاالت علم النفس االجتماعي والب

ت ما. كما تلففإنها تعترف بصعوبة  بل استحالة تحقيق وحدة واندماج تام بينه  بين المقاربتين،

ل تزا ال كونهال أنظار الباحثين في علم النفس االجتماعي إلى ضرورة االهتمام بالمقاربة النقدية 

 ة.ة واعدة وغنية ومفيدوصاعدا بمقدوره فتح أفاق بحثية واستطالعي مجاال خصبا جديدا

 إضاءات وشروحات:

 (psychology of ordinary people).     كذلك بعلم نفس اإلنسان العادي  تتم ترجمته (1)

ها(. علي قسم من الفلسفة يهتم بطبيعة المعرفة )شروط المعرفة الصحيحة و كيفية الحصول (2)

لم للعا المعرفة الصحيحةأما في ميدان علم النفس االجتماعي، فتهتم بالفرضيات المتعلقة ب

 .االجتماعي )في مقابل اآلراء والمعتقدات( و طرق الحصول عليها

س قسم من الفلسفة يدرس ماهية األشياء ووجودها في العالم. وفي ميدان علم النف (3)

القة والع االجتماعي، يهتم بالفرضيات المتعلقة بطبيعة العالم االجتماعي: مكوناته، وحداته

  .الموجودة بينها
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The effect of using reading comprehension strategy to acquire 

problem-solving skills in mathematics among tenth-grade students in 

Amman. 

Amal Muhammad Abdullah Al-Bado, American University in 

Europe. 

Abstract:The current study sought to investigate the effect of using the 

reading comprehension strategy in the unit of systems of linear equations, 

for the third intermediate grade on the development of problem-solving 

skills in mathematics. The researcher used the experimental approach - 

the semi-experimental design based on one group, where the study 

population consisted of the tenth grade at Arjan School in Amman 

Governorate year (2020/2019). The sample of the study included (25) 

students fromthe Arjan School in Amman Governoratethe study for the 

semester unit dealt with linear equations from the Tenth grade. The 

results of the study indicated the positive effect of teaching mathematics 

for the tenth grade of middle school using a reading comprehension 

strategy compared to the traditional method, where the results indicated 

that there were statistically significant differences at the level of 

significance (α = 0.05) between the pre and post-test of the study sample. 

Keywords: Reading Comprehension Strategy, Developing Problem-

Solving Skills. 

Introduction: 

The twenty-first century witnessed many scientific achievements in 

various fields of life. Therefore, educational institutions must strive to 

keep pace with progress in the field of education in all its forms and types 

when qualifying them for future teachers; to have a proud elite that 

contributes to building a promising educational future. There is no doubt 

that learning is an important thing in life, and that nations advance and 

prosper through learning, and learning has basics and theories identified 

by psychologists who have realized that learning must have scientific and 

philosophical theories that increase its importance.Adopting a learning 

theory when choosing a teaching method is important and necessary. 

Where the development of mathematics teaching in the past two centuries 

has greatly and rapidly made the traditional view of it as consisting of 

separate branches (arithmetic, geometry, algebra, analysis) unacceptable, 

as a group of scientists appeared calling for a comprehensive study of 
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mathematics,and that mathematics from simple arithmetic to the highest 

levels of abstraction in algebra, geometry, and analysis can be integrated 

and briefly described as the study of ordered binary (group and evidence). 

Many types of research, studies, and field applications conducted in this 

field confirm the importance of looking at the method of teaching 

mathematics; because mathematics is the logical study of the quantity, 

quality, and interrelationship of things. It is also the science of the purely 

abstract sequential study of mathematical problems and systems, and it is 

one of the most useful and exciting sections of human knowledge. The 

reason for the difficulty of defining the word mathematics is attributed to 

the many topics it includes (Abu Amra, 2007). Accordingly, mathematics 

is no longer mental exercises, abstract skills, and symbolic relationships, 

but rather the process of providing students with a sound scientific 

method of thinking, making decisions, assuming responsibility, and 

creating full awareness among students of the uses of mathematics in 

social, economic, and medical life (Mina, 2002). From this standpoint, we 

realize the importance of mathematics contributed to the preparation of 

the individual by developing his ability to solve the problems he faces, 

regardless of their type and time. That is why those interested in the field 

of mathematics education advocate that all students experience problem-

solving as part of their school mathematics.Problem-solving is the heart 

and soul of mathematics and is an important part of mathematicians' 

work. Hence, students can learn better about the nature of mathematics, 

and the activities of athletes, if they solve mathematical problems.  

Solving the mathematical problem requires from students several skills, 

and mastering the skills provides the opportunity for students to better and 

properly direct their thinking, effort, and time in issues and solve 

mathematical problems a sound scientific solution, develops the ability to 

design an algorithm for any mathematical work and helps students 

understand mathematical ideas, concepts and generalizations conscious 

understanding. Following modern methods of teaching and strategies in 

teaching prepares students for a world centered on advanced technologies, 

and develops higher mental cognitive skills, such as problem-solving, 

thinking, data collection and analysis, proof, and problem-solving, and 

this falls within the scope of creativity and invention. The student while 

solving a question is like an artist. The creator exercises the pleasure, 

pleasure, and pain that the artist exercises in the creative process (Al-

Ghurab, 2003). 
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Teaching methods and their differences are among the positive things in 

the teaching and learning process, and each educational situation has the 

appropriate teaching method for it, and each has its principles and 

foundations. Teaching methods and methods are among the basic 

components of the curriculum. Therefore, the educational goals and the 

content chosen by specialists in the curriculum can only be evaluated by 

the teacher and the methods he uses in teaching. Therefore, teaching can 

be considered as a link between students and the components of the 

curriculum, and the method in this way includes the educational situations 

that take place in the classroom and organized by the teacher and the 

method he follows so that he makes these situations effective and fruitful 

at the same time. The teacher must also make his lesson desirable to the 

students through the method of teaching he follows, and by stimulating 

the students' effectiveness and activity.It is very important to emphasize 

that the teacher is the base. It is not the method that is the basis, but rather 

it is a method that the teacher uses to communicate his information and 

accompanying it to the students; The method followed by the teacher in 

implementing the method of teaching in a way that distinguishes him 

from other teachers who use the same method and therefore is mainly 

related to the personal characteristics of the teacher. Therefore, this study 

was to investigate the effectiveness of using the reading comprehension 

strategy to develop problem-solving skills in mathematics.  

The theoretical background of the study: 

Reading comprehension skills are among the most important skills that a 

student must master and an essential element for success in acquiring 

them. Reading, in addition to being the indispensable basis for obtaining 

information, is the means that enhances and expands the student's 

linguistic knowledge and develops his ability to self-learn and continue 

for life.Failure of the student in this basic skill can be an obstacle to his 

ability to master the skills. With the progress that occurred in research 

related to learning and teaching reading and its assimilation at the end of 

the seventies of the twentieth century, the student became seen as having 

an active role and using several skills during reading such as guessing, 

making predictions, arriving at results, and inference. (Silberstein, 1987) 

Reading comprehension: The scientific and educational heritage 

indicates that the concept of reading has developed at different stages, as 

Ibrahim (2002) mentioned the following: 
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-The concept of reading was confined to a narrow circle, its limits were 

the visual perception of written symbols, their recognition, and 

pronunciation, and a good reader was the correct performer. 

-This concept changed as a result of educational research, where reading 

became a mental intellectual process, aimed at understanding, which is, 

translating these symbols into their meanings of ideas. 

-Then this concept developed, by adding another element to it, which is 

the interaction of the reader with the read text in a way that makes him 

satisfied, discontented, admired, longed, pleased, sad, or the like, which is 

the result of criticism of the read, and interaction with it. 

-Finally, the concept of reading moved to use what the reader 

understands, and what he draws from what he reads, in facing problems, 

and making use of it in vital situations. 

(Snow, 2002) explained that the reader in the process of reading 

comprehension extracts and constructs meaning through interaction with 

the written text and that the comprehension process requires three main 

elements: 

1. The reader and his abilities, knowledge, and experiences. 

2. The text, whether printed or electronically visible. 

3. The process of reading comprehension and its objectives and results. 

Al-Baja (2002) defined reading as a mental, emotional, and motivational 

process that includes the interpretation of symbols, drawings that the 

reader receives through his eyes, understanding meanings, linking 

experience with these meanings, deduction, criticism, judgment, taste, and 

problem-solving. 

The researcher believes that reading comprehension is that the process of 

reading comprehension is a complex interactive mental process between 

the reader and the text represented in deciphering and understanding the 

written text by relying on the reader on his previous knowledge, 

experience, trends, and culture to reach conclusions, judgments, and 

problem-solving. 

And the problem in mathematics or the mathematical problem involves a 

question or issue that the student cannot answer immediately, so he is 

forced to make effort and use his previous experiences, and take 

advantage of the concepts and skills he had previously learned to reach 

the solution (Al-Sawa’i and Khashan, 2005).For this reason, the concept 

of the problem is related to the concept of the question. Every problem 
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necessarily includes a question, but not necessarily that every question is 

intended to be a problem. It is necessary to point out here the possible 

confusion that may occur between solving the issue and solving the 

problem in two aspects: 

-Attitudes that give meaning to the concept, where the concept of the 

problem is linked to problematic situations whose solution is not 

immediately available and the ambiguity is wrapped up in how to reach 

the solution, while the concept of the issue is linked to more clear 

positions for the processing side, and sometimes includes clear references 

to it, some of which explicitly or implicitly refer to the use of Known 

algorithms, the application of a specific rule that has been used in the 

past, or the processing in a way that continues to be rehearsed. 

-The cognitive level that work requires within the framework of the 

concept, issue calls for memorizing, remembering, and applying 

arithmetic rules, mathematical laws, and solving algorithms for certain 

categories of problems. On the other hand, working within the concept of 

the problem requires, in addition to remembering and applying, other 

skills, mental abilities, and cognitive energies at a higher level (Dagher, 

2006). 

 (Zhang, 1992) classified reading comprehension strategies into four 

general types, which are cognitive strategies, such as prediction based on 

the reader's prior knowledge and text analysis, and compensatory 

strategies, which the reader uses when he encounters difficult words and 

concepts unknown to him, so he resorts to strategies such as the use of 

contextual clues, whether grammatical or Semantic text understanding, 

memory strategies, examples of which are making mental images about 

the subject of the text, classifying information into meaningful patterns, 

using semantic maps, and finally strategies applied by the student during 

multiple-choice tests, including reading questions and answers before 

reading the text to help them focus on the relevant information and thus 

their reading for a specific purpose.(Carrell and Eisterhold, 1983) stated 

that reading comprehension is an interactive process between the 

knowledge background of the reader and the text. Effective 

comprehension requires the ability to link the textual material with the 

reader's knowledge, and that understanding words, sentences, and the 

entire text require more than just relying on linguistic knowledge. He 

explained that knowledge is organized into units called mental schemas 

and that understanding the text requires activating the appropriate mental 



The effect of using reading comprehension strategy to acquire amal Muhammad Abdullah al-bado 

 490      2021 ديسمبر، 21العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

schema, working on its continuous treatment, and evaluating its suitability 

for adoption in the process of understanding or ignoring it. 

The stages of the reading comprehension strategy:(Andrei) sees that 

reading comprehension goes through several stages: 

1. Sensory Perception: Sensory perception includes recognizing letters, 

words, and text surface indicators, meaning deciphering words by 

extracting the spelling and grammatical features of the readable text. 

2. The activation process: It is related to searching in memory for 

information, and this activity is present at all levels of text processing. 

The process of distinguishing a letter requires a perceptual recognition 

process, and the activation does not take place letter after letter or syllable 

after syllable, but rather takes place comprehensively, as the retrieval 

occurs in Memory searches for the meaning of a word or group of words 

that has undergone deconstruction, and thus activation allows the reader 

to put into action the relevant information of the reader. 

3. Inference: It is a cognitive strategy that uses the information that the 

reader has to enrich the information contained in the text, complete it, or 

transform it so that it is easy to understand and memorize, and inference 

is very important in discovering logical incoherence or confusion. 

4. Prediction: It is a cognitive activity based on predicting information 

that is still not available, aiming to determine the true meaning of what is 

read, as it provides indicators that facilitate the selection of the best 

interpretation to continue reading. 

5. Memorization activity: Long-term memorization is more achieved by 

semantic visualization, as the memorization of the whole text decreases 

more rapidly than the recall attributed to the semantic, and the 

information stored in the memory is prone to forgetting. Three factors 

affect memorization: the novelty of information, its relative importance, 

and its emotional value. 

6. Retrieval and presentation activity: It is the retrieval of information 

that was stored in the memory after specific processing, as the retrieval of 

information is largely subject to the type of processing, and the factors 

that affect memorization (in Abdel Bari, 2010). 

Problem-solving skills as classified by Galford and Hopfenra: 
Intelligence is generally considered a set of abilities, and problem-solving 

is an intelligence skill that reflects the student's mental abilities. They 

identified six special sub-factors, and a general factor related to the ability 
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to solve problems, which is the ability to think quickly about a set of 

properties of the object related to the problem. 

-The ability to classify objects or ideas according to a specific criterion. 

-The ability to find common relationships between the different 

characteristics of the problem or situation. 

-The ability to think of different substitutions or problems. 

-The ability to make a list of characteristics associated with the objective 

or position. 

-The ability to elicit the prerequisites for the position. 

-A general ability to solve problems (Fi Ghanem, 2009). 

Ahmed classified the mathematical problems into five groups, and the Al-

Bado (2015) called them the classification of mathematical problems 

according to the areas of cognitive goals: 

1. Concept or Definition Problems: This type of problem aims to measure 

the students' ability to identify or recall a specific mathematical or 

axiomatic fact, theory, or definition. 

2. Descriptive skills issues: It aims to train students to apply 

mathematical laws or to perform routine steps in solving problems that 

are solved by a specific routine mechanism. 

3. Application problems: They represent the majority of the mathematical 

problems included in the mathematics courses in the three educational 

stages. This type of problem aims to train students to translate the verbal 

problem into a symbolic expression, and then find the value of the 

unknown symbols in the symbolic expression. 

4. Open thinking problems: In these problems, the solution does not have 

a fixed form and is not based on a fixed mechanism for the solution. 

Students are the ones who choose the appropriate method for solving, 

which usually varies from one problem to another. Therefore, open 

thinking problems require a high level of thinking. 

5. Situational problems: In this type, an educational situation is presented 

to the students, asking them to get out of it and overcome its difficulties. 

The importance of solving mathematical problems: 

Almost every part of our lives is affected by mathematics. Mathematics 

interferes with the simple and complex details of our daily lives. 

Mathematics has played a key role in the development of modern 

technology such as tools, techniques, materials, and energy sources that 

made our lives and work easier in daily life. 
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The importance of solving the mathematical problem can be summarized 

as follows: 

1. A process that leads to new learning. 

2. The student learns how to transfer concepts, terms, and skills to new 

situations. 

3. Develop the ability to discover what is new. 

4. An effective way to practice Mathematical skills. 

5. Attitudes towards mathematics improve and the student feels that 

mathematics is meaningful. 

6. A way to arouse intellectual curiosity among students (Abu Zina, 

1997). 

Previous studies: 

The study of Bou Fateh (2016) aimed to know the nature of the 

relationship between the reading comprehension of metacognitive and its 

relationship to the working memory of dyslexic students at the level of 

the fifth year of primary school. The study was applied to a sample of (9) 

dyslexic students. To collect the data, the researchers applied the working 

memory test, and the results were that there is a positive direct 

relationship between reading comprehension and working memory among 

the dyslexic, and there are statistically significant differences in the 

reading comprehension of metacognitive among the dyslexic attributable 

to the performance in the working memory scale in favor of students with 

active working memory. 

In a study to Al-Bado (2015), the study aimed to investigate the effect of 

using the computer in teaching the topics of modeling, consonance, and 

time-related rates for the twelfth-grade science on developing the 

problem-solving skill of female students, on the level of achievement, and 

attitudes towards mathematics. The researcher used the quasi-

experimental method. The sample of the study consisted of (50) female 

students who are twelfth-grade students at Al-Riffa Secondary School for 

Girls in the second semester of the academic year (2011/2012) and they 

were divided into two divisions, where the first division was chosen as an 

experimental group consisted of (25) female students who studied the 

subjects using the computer and the secondgroup was as a control group, 

which was taught traditionally. The results of the study indicated the 

positive impact of teaching mathematics using the computer on both the 

development of problem-solving skills and achievement and the 

formation of positive attitudes towards mathematics compared with 
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female students who studied the same subjects traditionally. The results 

indicated that there were statistically significant differences at the 

significance level (α= 0.05) between the experimental and control groups 

in each of the three variables. 

In a study by Alshaya (2019). The study aimed to identify the 

effectiveness of using the mind map strategy in developing the reading 

comprehension skills of the courses among students of the College of 

Education at Kuwait University, by comparing it with the traditional 

method (recitation) used by some faculty members at Kuwait University 

during their teaching of the courses. The quasi-experimental approach 

was used in this study, by applying the study tools, which included a test 

of reading comprehension skills, pre, and post, on the study sample, 

which consisted of (145) male and female students; divided into two 

groups; Controller (74) male and female students, who used the 

traditional method of teaching, and experimental (71) male and female 

students who used the mental map strategy, in the second semester of the 

academic year (2016/2017). The results revealed the high effectiveness of 

using the mind map in improving the creative reading skills of the 

experimental group members. 

The current study agreed with previous studies in the curriculum and 

differed in how to activate the reading comprehension strategy, as most of 

the previous studies dealt with it as a dependent variable that changes by 

the type of variable affecting it, but the current study examined the effect 

of the reading comprehension strategy on problem-solving skills. 

Aim of the study: 

The current study aimed to know the effectiveness of using the reading 

comprehension strategy to develop problem-solving skills in mathematics 

for tenth-grade female students in the city of Amman.Specifically, the 

study sought to verify the validity of the following hypothesis: There are 

no statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) 

between the pre-and post-test in developing the problem-solving skill of 

tenth-grade students according to the method of teaching using the 

reading comprehension strategy. 

The study Problem: 

Students' ability to solve mathematical problems has occupied a large part 

of the interest of researchers and practitioners in the field of mathematics 

teaching. Because the ability to solve problems requires abstract 
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mathematical thinking in different ways because of the verbal form or the 

complexity of the text and context, or because of the need for several 

different steps to obtain the solution and the result and may need to 

accumulate knowledge from several different branches of 

mathematics.There is almost agreed that the difficulty of solving 

problems in mathematics lies in the symbolic nature of the material, and 

its distance from the functional reality in students' lives, and that abstract 

mathematics is one of the reasons for students' reluctance to study it, in 

addition to the fact that mathematics is a cumulative science whose study 

requires previous information, and therefore follow-up and continuity, 

which leads to a noticeable deficiency in the horizontal and vertical 

sequencing process when studying basic concepts, facts, and skills. 

From the researcher's experience in teaching mathematics for several 

years for several primary, preparatory and secondary levels, she noticed 

the students' reluctance to study mathematics, and weakness in their 

problem-solving skills, and there are other difficulties; Among these 

difficulties is the method of teaching that depends on indoctrination, 

giving rules and laws without focusing on allowing the student to reflect, 

research, investigate and discover the rules on his own. Most teachers 

confined their teaching to the exercises found in the textbook and did not 

enrich the curriculum with educational materials that help develop 

students' intellectual and creative abilities.Hence the idea of research in 

investigating the effectiveness of using the reading comprehension 

strategy to develop problem-solving skills in mathematics for tenth-grade 

female students in the city of Amman. 

The limits of the study: 

The results of this study were determined by the following limitations: 

-Spatial determinants: The study examined a sample of (25) tenth 

students at Arjan School in Amman Governorate. 

-Objective determinants: The study dealt with the unit of systems of 

linear equations from the tenth-grade book. 

-Time limitations: the first semester of the academic year (2019/2020). 

Study significance: 

-The procedures and results of this study contribute to providing scientific 

material that is useful in developing or introducing new teaching methods 

for mathematics that focus on the student and take into account his needs. 
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-Providing teaching methods that help develop some flexibility among 

students in the method of processing and initiating problem-solving, in 

addition to developing and improving skills by combining education and 

practice. 

-Research on the effectiveness of using the reading comprehension 

strategy in developing problem-solving skills in mathematics. 

Study Terminology: 

-The reading comprehension strategy: an interactive mental process 

that arises between the reader and the text, that leads to the re-formulation 

of meaning and the creation of multiple meanings, ideas, and attitudes on 

a topic. Thus, the reader generates trends, motives, and expectations that 

are in line with the available knowledge that affects the way the reader 

deals with the text and the way it organizes and reviews its contents. 

(Zimmermann and Hutchins, 2003) 

-The problem:The problem is defined in mathematics or a mathematical 

problem that involves a question or issue that the student cannot answer 

immediately, so he is forced to make effort and use his previous 

experiences, and benefit from the concepts and skills he previously 

learned to reach the solution (Al-Sawa’i and Khashan, 2005). 

-The concept of problem-solving: 

-It is the processes that include skills and information that the student uses 

to solve the problem the student faces, and this skill begins with 

identifying the problem and ends with its solution (Badawi, 2003). 

-It is a process through which the student can use mathematical 

information he has previously acquired, and relate it to the new problem 

to solve the problem, and it seems at first vague and does not know a way 

to it (Ibrahim, 2000). 

-Problem-solving skill: a vital activity that a person performs, and 

practices at various levels of complexity, whenever he is assigned to 

perform a duty, or asked to decide on a topic, or asked to find appropriate 

and logical solutions to the problems he faces in public life (Al-Bado, 

2015). 

Study methodology and procedures: 

Study Methodology: This study belongs to the category of quasi-

experimental research in which the researcher studies the effect of one or 

more experimental variables on one or more dependent variable 

factors.Therefore, one of the designs of the quasi-experimental approach 
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was used in this study, more specifically the design known as the design 

of pre-and post-measurement for one group, and this method is used in 

the case of selecting one group of individuals in educational research 

conducted on students while they are in their classrooms. This design uses 

the same group and compares the results of the experiment in one 

condition and the results in another. 

Study population: The study population consisted of tenth-grade 

students at Arjan School in Amman Governorate.The school was 

deliberately chosen, and the researcher chose this school because she is a 

teacher in it, and this gives her the facilities to conduct the current pilot 

study and help her female colleagues;which leads to ease of 

communication with the sample members and implementation of the 

experimental procedures. 

Study sample: The study sample included (25) female students from 

Arjan School in Amman Governorate. 

Study tools: To carry out the current study and to achieve its objectives, 

the researcher built a test in mathematics for the tenth grade for the entire 

first semester, and the description of the tool follows. 

The test: where the researcher determined the general educational goals, 

then analyzed the educational content and analyzed the educational 

experiences that should be provided to students, and the cognitive-

behavioral goals,To focus on the behavioral educational objectives, the 

researcher analyzed the content of the material through which the study 

will be applied, into concepts, facts, generalizations, and algorithms.The 

researcher also analyzed the content according to the classification of 

cognitive, emotional, and psychomotor goals. And then it built the test 

that depends on the previous information (linear equations, linear 

relations, and functions, linear functions, linear inequalities), and the test 

may consist of 30 multiple-choice questions. 

Test Validity: Validity is the validity of the scale's scores in making 

certain interpretations.The researcher relied on finding the content 

validity, which requires matching between the test content and the content 

analysis of the subject and its teaching objectives. To the extent that the 

teaching objectives are represented in the test, the test is valid. The 

researcher presented the initial formulation of the test to a group of 

mentors and teachers in the Education Department in Amman 
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Governorate, whose number was (6), to explore their opinions on the test 

in terms of: 

-The integrity and scientific accuracy of the question. 

-The appropriateness of the question to measure the goal. 

-The integrity and clarity of the linguistic formulation of the question. 

-Record notes on the test or question in it. 

-Determine the test time 

The researcher then avoided the notes and modified the test in light of 

that, and all the experts agreed with the questions asked in these tests, and 

thus the tests were ready for implementation. 

The difficulty and discrimination coefficient of the pre-test: The 

difficulty coefficient and the discrimination coefficient were calculated, 

which is one of the indicators of validity of the tests, and the difficulty 

coefficient is useful in clarifying the ease or difficulty of a question in the 

test, and the value of the difficulty coefficient is equal to (43%), which is 

a statistically acceptable value. The discrimination coefficient was also 

calculated, as the task of the discrimination coefficient is to determine the 

effectiveness of a question in distinguishing between a student with high 

ability and a weak student to the same extent that the test differentiates 

between them in the final grade in general. The value of the 

discrimination coefficient was (70%). 

Calculation of reliability: The split-half method was used, by dividing 

the ten questions into two parts. The first with odd numbers and the 

second with even numbers. Spearman Brown's equation was used to 

calculate the reliability coefficient of the test, and the results showed a 

high degree of reliability of the study tool, as the value of the correlation 

coefficient was (0.86),By taking the square root, we get the subjective 

validity coefficient, which is (0.93), which is a high value that indicates 

the high test validity. The reliability was also calculated using Cronbach's 

alpha method, and the reliability coefficient was (0.90). 

Study results and discussion: 

To answer the hypothesis of the study, which states (there are no 

statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) 

between the pre-and post-test in developing the problem-solving skill of 

tenth-grade students according to the method of teaching using the 

reading comprehension strategy).To test this hypothesis, the researcher 

used the t-test of the interconnected groups to calculate the differences 
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between the pre and post-application on the test preparation for the study, 

and the results came as in the table. 

Table No. (1): T-test for interrelated groups to calculate the differences between the 
pre and post-application on the test preparation for the study. 

pre-

application 
n=25 

Post 

application 
n=25 

Freedom 
degree 

T 
value 

Effect 
size 

d 

Effect 
size 

η2 

level 
of 

signific
ance 

36.53 2.71 44.03 3.39 24 5.6 2.045 0.511 0.01 

It is clear from Table No. (1) that the value (T) of the differences between 

the pre-and post-application of the group in the direction of the post-

application;Where the mean of the post-application was higher than the 

mean of the pre-application in the total score of the test preparation for 

the study;Which means that the null hypothesis which states that "there 

are no statistically significant differences at the significance level (α = 

0.05) between the pre-and post-test in developing the problem-solving 

skill of tenth graders according to the method of teaching using the 

reading comprehension strategy" was not achieved.This indicates the 

effectiveness of using the reading comprehension strategy on developing 

the problem-solving skill of tenth-grade students according to the 

teaching method.To find out the effect size, eta square η2 was calculated, 

and the d value was also found, which expresses the effect size. 

Table No. (2): The suggested reference for determining the levels of 

the effect size for each of the measures of the effect size. 

Used Scale 
Effect size 

Small Medium Large 

d 0.2 0.5 0.8 

η2 0.01 0.06 0.14 

Through what was shown by the results of Table No. (2) of the 

effectiveness of using the reading comprehension strategy in developing 

the problem-solving skill of tenth-grade students according to the 
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teaching method, the effect size is large and this indicates that the effect 

of using the reading comprehension strategy on improving the students' 

problem-solving skills. 

The researcher attributes this result to the fact that reading comprehension 

is a solution to the problem, as it includes selecting the correct elements, 

classifying these elements with logical relationships, and determining the 

size of the impact and strength of each element, all with a mental process 

to try to understand each of the words that make up the subject.That is, it 

is an interactive constructive process practiced by the reader through 

reading content to derive the general meaning of the text. This process is 

inferred by the reader's possession of a set of behavioral indicators 

expressing this understanding, which contributes to identifying the 

elements of the problem.When the student meets the text, the reception 

process begins, i.e. taking the existing meaning, and from here the process 

of interaction between the student and the written text takes place, 

followed by processes of explanation, interpretation, analysis, and 

conclusion. The reader, interacting with it, judging it, and benefiting from 

it. 

Recommendations: 

1. Holding training courses for teachers to familiarize them with the 

advantages and methods of using the reading comprehension strategy. 

2. Teachers adopt modern teaching methods and strategies paying 

attention to increasing their capabilities and developing their teaching 

skills by enrolling in training courses in modern teaching methods. 

3. Conducting other studies similar to this study in the secondary 

stages, focusing on problem-solving skills. 
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Résumé: Le problème de la démocratie est l'un des problèmes les plus 

célèbres de la pensée humaine, non limité à ses aspects philosophiques 

abstraits qui concernent l'homme, ses choix et sa volonté, et ses limites 

sur lui-même et l'univers. Mais il peut être considéré comme un problème 

religieux, un problème éthique et un problème psychologique, social, 

scientifique, économique et politique. De nombreux penseurs se sont 

intéressés à ce concept, dont le penseur et philosophe Muhammad Abed 

Al-Jaber, qui a écrit de nombreux livres axés sur l'analyse de l'esprit 

politique et intellectuel arabe. 

Mots-clés : démocratie, pays arabo-musulmans, esprit politique arabe, 

société, tribu, dogme. 

Democracy in Arab-Muslim countries 

according to Mohammed Abed Al-Jabri 

Abstract: The problem of democracy is one of the most famous problems 

of human thought, not limited to its abstract philosophical aspects which 

concern man, his choices and his will, and his limits on himself and the 

universe. But it can be seen as a religious problem, an ethical problem, 

and a psychological, social, scientific, economic and political problem. 

Many thinkers have taken an interest in this concept, including the thinker 

https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1864-master-culture-de-lespace-mediterraneen-et-deurope-orientale.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1864-master-culture-de-lespace-mediterraneen-et-deurope-orientale.html
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and philosopher Muhammad Abed Al-Jaber, who has written numerous 

books focusing on the analysis of the Arab political and intellectual mind. 

Key: Keywords: democracy, Arab-Islamic countries, Arab political spirit, 

society, tribe, faith. 

 الديمقراطية في الدول العربية اإلسالمية عند محمد عابد الجابري

بها ، ال تقتصر على جوانية من أشهر مشاكل الفكر اإلنسانيتعد مشكلة الديمقراطملخص: 

. حسبفلكون وحدوده على نفسه وعلى ا، تهم اإلنسان، وخياراته وإرادته ردة التيالفلسفية المج

ادية اقتصولكن يمكن اعتبارها مشكلة دينية ومشكلة أخالقية ومشكلة نفسية واجتماعية وعلمية 

بر ابد الجاعحمد وسياسية،  وقد اهتم الكثير من المفكرين بهذا المفهوم ومنهم المفكر والفيلسوف م

 .ل العقل العربي السياسي والفكريف العديد من الكتب التي اهتمت بتحليالذي أل

ع، ، المجتملعربياالديموقراطية، البلدان العربية اإلسالمية، العقل السياسي   :المفتاحيةالكلمات 

 القبيلة، العقيدة.

Introduction Générale : 

En général, le terme  de " démocratie", cela peut être considéré comme un 

problème historique. Quelles que soient les études traitant à travers les 

âges et de leurs conceptions philosophiques et idéologiques, des 

recherches complémentaires sont nécessaires sur ce sujet, car le concept 

n'épuise pas l'importance théorique. Parce qu'il touche à la réalité pratique 

plusieurs divers aspects de la vie humaine. 

Et si ce concept atteint de grandes réalisations à la fois en termes 

d'approche théorique et de réalisation dans les pays qui ont réalisé de 

grands progrès et prospérité. Cependant, ce concept doit encore être 

nourri et étendu sur le terrain pour les pays qui n'ont pas encore surmonté 

les problèmes de retard historique et de mobilité sociale, politique et 

économique, parmi lesquels les pays islamiques sous la pression de 

problèmes complexes. Parler de la démocratie en tant que droit 

fondamental des groupes individuels est l'un des tabous les plus 

intraitables où les individus peuvent être victimes de la torture, et de 

l'exil. 

 De ce point de vue, la démocratie devient un exemple pour tous les 

membres de la société dans son pays d'origine, ou un concept qui 

nécessite une approche, une étude et une analyse plus approfondies: la 

démocratie peut être décrite comme une valeur comportementale 

nécessaire au développement de la société. Beaucoup de penseurs arabes 
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modernes ont parlé de ce problème et l'ont appelé à le réaliser, mais je 

pense que le penseur marocain Mohammed Abed Al-Jabri a été capable 

d'aborder le concept épineux et de le traiter dans son contexte historique  

des sociétés arabes, en déconstruisant sa structure cognitive et ses 

diverses connotations. Il l'a lié à un certain nombre de concepts et d'idées 

associés à lui, et son arme dans cette analyse : son courage critique et sa 

connaissance de l'histoire arabe et islamique, lui permettant la possibilité 

d'une approche scientifique réussie. 

 Problématique :  

La question essentielle qui se pose d'abord concerne la compréhension du 

problème de la démocratie tel que présenté par la société arabo-

musulmane dans son développement historique, son présent et son avenir, 

c'est une question générale posée par la société à travers ses membres 

intellectuels et politiciens. 

Cette étude nous amène à orienter notre recherche vers la 

problématique suivante: comment rompre avec le triangle du 

«dogme», du «butin» et l’esprit tribal sur le plan politique et d’ériger 

un système démocratique politique et social à la place de l’ordre 

tribal et clanique, ou comment transformer le «dogme» en opinion et 

le «butin», synonyme d'un commerce equitable ou d’une économie 

rentière en une vraie économie productive? 

Il est aussi important de s'interroger sur la question de la place de la 

"démocratie "dans le monde arabo-musulman selon Al-Jabri . Cette 

question peut être répartie en certain nombre de sous-questions requises 

par le problème général: 

-  La démocratie dans la société humaine Comment s'est-elle posée dans 

le passé et le présent? 

- Pourquoi ce concept a-t-il des expressions différentes et mélangées dans 

la société arabo-musulmane?  

 - Quelle est la valeur des approches théoriques de ce concept? 

 - Quelles sont les circonstances historiques et intellectuelles associées à 

ce concept par rapport à la relation de la société arabe avec la société 

occidentale ? Comment la société arabe a-t-elle emprunté ce slogan 

conceptuel? 
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Nous analyserons le livre d'Al-Jabri pour répondre aux éléments de la 

problématique, le livre est sous titré "la raison politique en Islam hier et 

aujourd'hui ". Cependant, ce livre n'élimine pas l'utilisation des  autres 

références. 

Objectifs de recherche: 

-Connaître les concepts de base adoptés par Al-Jabri dans sa critique de 

l'esprit politique arabe. 

-Connaître l'approche par laquelle Al-Jabri a analysé le concept de 

démocratie. 

-comment Al-Jabri identifier le caratère intrinséquement musulman de 

l'esprit politique arabe. 

-Les principaux objectifs qu'Al Jabri n'a cessé de défendre dans sa 

critique épistémologique   pour instaurer la démocratie dans le monde 

arabe 

Chapitre 1: La vie intellectuelle de Mohammed Abed Al-Jabri 

1- Mohamed Abed Al-Jabri 

1-1-Formations et diplômes universitaires:  

-1967 Diplôme en philosophie, Université Mohammed V, Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines de Rabat. 

-1970 Doctorat en philosophie, Université Mohammed V, Faculté des 

lettres et Sciences Humaines, Rabat.  

- Profession: Inspecteur et directeur pédagogique pour professeurs de 

philosophie. 

- Depuis 1967, chargé de cours en philosophie et pensée islamique à 

l'Université Mohammed V, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Rabat. 

- Professeur des Universités. 

 

1-2- Les étapes les plus importantes de sa carrière: 

-Mohammed Abed Al-Jabri fut un militant actif depuis le début des 

années 50 et l’un des dirigeants de l'Union socialiste des forces populaires 

(USFP) dont il a été membre du bureau exécutif, avant de démissionner 
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de l'action politique pour se consacrer entièrement à la pensée et aux 

recherches académiques. 

-Mohammed abed Al-jabri professeur de philosophies à l'Université de 

Rabat depuis 1967 et figure de la gauche marocaine , M.A al-Jbri a 

participé  dès 1966 à la rédaction de manuels d'enseignement qui ont été 

d'une grande utilité aux étudiants et enseignants de philosophie dans le 

Maghreb. Son souci pour l'enseignement s'est d'ailleurs exprimé d'autre 

part dans trois écrits où il traite de problèmes pédagogiques et 

intellectuels " (Ahmed Mahfoud et Marc Geoffroy , 1994,p:5).  
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-2006 (Ar), Introduction au Coran. 

-2008 (Ar), La compréhension du Coran. 

3- résumé du livre 

 "la raison politique arabe "de 392 pages , Ce livre étudie l'histoire de la 

culture arabo-musulmane dans la domaine de la raison politique , cette 

lecture se propose de contribuer au  development  de la vie politique et 

droit de l'homme et de la liberté dans le monde arabe. 

 Al-Jabri a réparti cette étude en deux grandes parties : 

-Partie 1 : DÉTERMINANTS 

De la Da'wa à l'État le dogme 

De la Da'wa à l'État, la tribu 

De la Da'wa à l'État, le butin 

De l'Apostasie à la Discorde, la tribu 

De l'Apostasie à la Discorde, le butin 

De l'Apostasie à la Discorde, le dogme 

-Partie 2 : MANIFESTATIONS 

Instauration du règne politique 

Mythologie de l'imâmat 

Un mouvement éclairé 

Idéologie du règne Sultanien et jurisprudence politique  

Mohammed abed Al-Jabri a essayé de diagnostiquer la pratique politique 

dans le monde arabo-musulman à travers trois déterminants essentiels( 
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Dogme-Tribu-Butin ) il a analysé dans dix chapitres la relation entre 

islam et politique et la constitution de d'état dans le monde arabe a travers 

les enjeux religieux ,politiques , économiques , et sociaux, pour 

"déconstruire ces trois réalités imbriquées, l’auteur emprunte des concepts 

clefs (l’inconscient politique, l’imaginaire social et l’espace politique) à 

R. Debray, à M. Foucault, à G. Balandier et à G. Lukacs. Bien qu’extraits 

des investigations effectuées dans les sociétés européennes 

industrialisées, ces concepts ont été habilement utilisés pour la description 

analytique de l’histoire complexe de l’islam des origines, des écrits 

jurisprudentiels et des discours 

idéologiques.(Nejmeddine,KHALFALLAH,2007,https://www.nonfiction.

fr/article-219-critique_de_la_raison_politique_arabe.htm). 

Al-Jabri dans la première partie a analysé l'histoire de l'Islam depuis sa 

naissance à travers deux temps : le temps du prophète et califes bien-

guidés, il a présenté les rôles de ses trois déterminants dans la formation 

de la raison politique arabe depuis le temps de "da'wa muhammadiya" et 

puis leur rôle dans l'évolution de cet appel à l'établissement d'un état 

islamique, et dans la deuxième partie il a analysé l'état "sultanien " à 

travers le temps de calife Mu'âwiya et le temps de "Abbâssides" selon el 

jabri cette période est très importante car elle a connu plusieurs 

changements au niveau de la relation entre le peuple et le gouvernement , 

la place de calife dans cette période est une place très sensible qui repose 

sa légitimité  sur l’appartenance à la tribu du Prophète , Al Jabri parle 

donc d'une nouvelle idéologie du « sultân », « représentant de Dieu sur la 

terre ». 

Le discours politique emprunte ses principaux éléments aux mœurs 

princières et à la littérature politique perse connue sous le nom de Miroirs 

des princes ainsi qu’à la jurisprudence islamique née du hadîth 

(obéissance à l’imâm nécessaire au règne de l’ordre dans la communauté 

».( Mohammed abed AL-Jabri, 2007,p:336) . 

Chapitre 2 : Les approches d' Al-Jabri dans son analyse  

La construction théorique du livre consiste en un réseau de concepts qui 

servent de déterminants précis du dogme, de la tribu et du butin.Ces trois 

déterminants, qui servent de système conceptuel aux Écritures, changent 

en fonction de l'évolution des temps et de l'évolution des changements 

politiques et économiques. 

https://www.nonfiction.fr/fiche-perso-113-nejmeddine-khalfallah.htm
https://www.nonfiction.fr/article-219-critique_de_la_raison_politique_arabe.htm
https://www.nonfiction.fr/article-219-critique_de_la_raison_politique_arabe.htm
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Ces déterminants établis par AL-Jabri sont inséparables des milieux 

intellectuels qu'il essaie de nous transmettre. 

En termes de construction interne, le portail se compose de 50 pages et la 

conclusion de 13 pages, tandis que le côté analytique prend la majeure 

partie du livre .il a adopté son analyse de l'approche narrative historique, 

en employant de nombreuses sources historiques, qui parlent 

principalement du côté idéologique. 

Al-Jabri a essayé, par la critique de la raison politique arabe, d'exposer le 

despotisme idéologique et la victoire de certains récits idéologiques aussi 

bien que des antécédents politiques. L'attitude critique d'Al jabri dans les 

récits religieux révèle à une mentalité idéologique. 

les approches qu' Al-jabri à utlisé dans l'analyse de la raison politique 

arabe sont : 

 Etude thématique: qui se concentre sur l'analyse structurelle du texte, 

dans le sens de «traiter les textes comme un code, l'ensemble contrôle les 

constantes et enrichit les changements qui se produisent autour d'un seul 

axe » (Mohammed abed Al-Jabri,1986 p :23-24). 

La critique politique de la littérature se fonde sur des détails thématiques , 

les adversaires de ce courant ont l'emblée mis en doute l'inutilité de la 

thématique , discipline dont la rigueur argumentative, disent-ils , laisse 

beaucoup à désirer . Etant donné ,cependant que l'analyse thématique est 

une rares techniques bien mises au point pour étudier le contenu des 

œuvres littéraires, il reste peu probable que la thématique disparaisse . ce 

sont les présupposés méthodologiques des nouveaux critiques plutôt que 

la thématique en tant que discipline qui font problème, pour éviter les 

thèses faibles , la critique thématique a besoin de réfléchir sur la nature de 

l'argumentation thématique ».( THOMAS Pavel, 1992 p:168-169). 

-Analyse historique: C'est la deuxième étape qui comble les lacunes de 

l'analyse structurelle en reliant le texte avec «son champ historique dans 

toutes ses dimensions culturelles, idéologiques, politiques et sociales».Ce 

lien est nécessaire non seulement pour acquérir une compréhension 

historique de la pensée, mais aussi pour choisir la validité du modèle 

(structurel) » (Mohammed abed Al-Jabri, 1986 p : 24.) . 
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-Cette approche adoptée par AL-Jabri ne signifie pas le remaniement de 

l'histoire arabe, mais vise à tirer profit de l'histoire. L'importance de la 

conscience historique et les expériences passées est le seul outil pour 

construire l'avenir des nations. 

-L'approche historique adoptée par al-Jabri dans sa critique de la raison 

politique arabe dépend de la mise en relation objective et dialectique des 

événements et des relations historiques, Il ne considère pas l'histoire 

comme une pile d'événements, mais une tentative d'analyser les 

influences internes et externes qui ont contribué à la formation de la 

raison politique arabe. 

-Proposition  idéologique: C'est aussi l'addition d'une autre étape 

systématique dans le processus de compréhension et de rationalisation de 

la fonction réalisée par cette pensée à un certain moment historique , les 

rôles idéologiques et politiques "de la pensée en question, à laquelle elle 

appartient Voyez comment la « divulgation du contenu idéologique du 

texte de notre patrimoine est la seule façon de le rendre contemporain 

pour lui-même pour devenir historiquement encore. » ( Mohammed abed 

Al-Jabri, 2006, p:32 ) . 

Al-Jabri n'a pas cherché  à dissocier les idées idéologiques, contrairement  

il a tenté de les inclure dans son analyse pour critiquer la base de 

connaissances sur laquelle repose la raison arabe en corrigeant le concept 

de démocratie et sa relation avec "la Shura"  et  la religion. 

Chapitre 3: Concept "la raison politique arabe " chez Al-Jabri:  

Al  Jabri a utilisé le terme "la raison" et n'a pas utilisé le terme "la 

pensée". 

  Il a choisi le terme «la raison » pour indiquer que son analyse de 

l'histoire politique est une analyse de l'outil de réflexion et du mécanisme 

de production d'idées chez les Arabes et les musulmans .Le mécanisme de 

la raison politique est la croyance et la croyance est dans le cœur comme 

on le dit habituellement en présence d'émotion. Et d'où le recrutement 

émotionnel qui accompagne le discours politique. 

Dans son livre "la critique de la raison politique arabe" , Mohammed Al-

Jabbri mentionne qu'il s'appuie  sur la théorie de la raison constituée  et la  

raison constituante , une théorie moderne formulée par le philosophe 
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français René Laland dans son livre :  la raison et les normes. Pour 

essayer de comprendre la réponse à ces questions, faisons d'abord 

référence à la distinction de Laland entre le composant ou la raison 

constituée, et la raison constituante ou dominante: 

-  Le premier signifie l'activité mentale qui est réalisée par la pensée 

lorsque la recherche et l'étude qui façonne les concepts et détermine les 

principes, c'est-à-dire le talent dans laquelle chaque être humain peut 

dériver de la réalisation des relations entre les choses universelles et les 

principes nécessaires. C'est celui chez tous les gens. 

- La seconde est la somme des principes et des règles que nous adoptons 

dans nos inférences ...c'est la raison comme a été trouvée  dans une 

certaine période de temps [notez-vous  ici l'historicité de la raison]en 

d'autres termes, c'est: le système de règles établi et accepté dans une 

période historique,ce qui lui donne une valeur absolue pendant cette 

période "(Mohammed abed Al-Jabri , 2006, p: 15). 

 

(http://www.meta-noia.org/Alters/V/Constituante-constituee.htm) 

Al-Jabri a séparé entre la raison européen et la raison arabe, considérant le 

type de relations qui sont liées aux deux raisons. 

1- La raison grec-européen :  tourne autour de sa relation avec la nature et 

de la tentative de révéler ses secrets et ses interprétations. 
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2-  la raison arabe : en trois pôles de " l'esprit, la nature et le Dieu "  il ne 

traite pas le sujet " la raison "comme une structure métaphysique, mais 

plutôt comme un outil de production de la connaissance. 

Nous notons qu'Al-Jabri n'a pas choisi le terme «raison» arbitrairement, 

mais à partir de ses connotations  linguistiques trouvées dans les 

dictionnaires arabes 

la  raison signifie: la pensée, le cœur et l'âme. 

La rénovation de la pensée arabe ou la modernisation de la raison arabe 

sont à nos yeux , condamnées à rester lettre morte tant qu'on ne se 

proposera pas avant tout de briser la structure de cette raison héritée de 

l'époque du déclin .le premier objet à dé-construire –au moyen d'une 

critique sévère et rigoureuse-devra être la constante structurale de cette 

raison , la pratique machinale de l'analogique que nous avons décrite . 

Rénover la raison arabe veut dire , dans la perspective où nous nous 

plaçons, opérer une rupture épistémologique décisive avec la structure de 

la raison arabe de l'époque du Déclin et ses prolongement dans la pensée 

arabe moderne et contemporaine'' (MAHFOUD Ahmed et GEOFFROY 

Marc,1994,p:48) .C'est pourquoi Al-Jabri tente d'analyser la raison 

politique arabe en fonction de la nature de sa culture et de la façon dont il 

a contribué à sa formation et à son développement. L'étude de la raison 

politique arabe chez al- Jabir à travers l'analyse des concepts et des 

activités mentales qui nous donnent une image de la nature de la vision de 

l'homme arabe les choses et de la manière dont il pratique la politique. 

 Avant qu'AL-Jabri parle de la notion de la raison  politique, a indiqué au 

terme "Subconscient politique " qu'il l'a emprunté de Régis Debray, mais 

il montre que le contenu du terme a un autre connotation. 

le subconscient politique chez Régis Debray: met les rapports sociaux tels 

que les clans et le sectaire après les relations économiques, et que la 

fonction du concept est de mettre en évidence tout ce qui est tribal et 

religieux dans le comportement politique des sociétés européennes 

contemporaines. 

Al-Jabri considère que le concept "subconscient politique" met les 

relations  sectaires et tribales à l'avant-garde des relations afin qu'elles 

soient avant les relations économiques, et donc la fonction  du 
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subconscient politique est de mettre en évidence tout ce qui est politique 

dans le comportement religieux dominant. En ce qui concerne la 

problématique de la raison politique arabe , Al-Jabri répond par ce qui 

suit: 

"Pourquoi l'État en Europe a-t-il évolué de l'État du prince à l'État 

moderne, l'État de la modernité politique, l'État de droit et les institutions, 

l'État qui provient sa légitimité de la volonté du peuple? Mais les pays de 

l'Islam (les pays arabes, l'Iran et la Turquie) reste toujours le prince c'est 

l'État, et l'État c'est le prince" ( Mohammed abed Al-Jabri, 2000,  p : 17-

18) .Dans le titre, nous voyons le mot «la raison politique arabe» et non 

«la raison politique islamique». Cela indique qu'Al-Jabri a essayé dans 

son projet intellectuel de ne pas limiter son travail dans le domaine 

religieux, son étude est donc une étude épistémologique. La raison de 

choisir le terme «raison arabe» plutôt que «raison islamique» parce que ce 

dernier se réfère à la critique de la raison théologique. AL- Jabri 

convaincu que "tout ce qui est décrit comme (islamique) se réfère 

directement à l'Islam comme une religion ,Ce n'était pas mon intention de 

chercher quelque chose de nommé (la raison religieuse islamique) "( AL- 

Jabri, 1999, p:277), mais son objectif (la critique de la raison de la 

civilisation islamique),Si nous voulons exprimer de (la raison de la 

civilisation islamique) il est nécessaire d'utiliser (l'esprit arabe) pour 

éviter la confusion qui découle de l'association du terme (islamique) avec 

la religion islamique dans l'esprit du musulman".( AL- Jabri, 1999,  p 

:277). 

Comme il voit que la langue arabe est la source de la connaissance et 

donc  on peut pas parler de la culture islamique sans référence à la langue 

arabe et à la culture ancienne arabe. 

Al-Jabri critique les récits qui disent que l'appel de Mohamed est venu 

saisir les trésors des Romains et des Perses et ainsi les lier au projet 

politique. 

Chapitre 4: la démocratie selon Mohammed Abed AL-Jabri 

1 - le concept de démocratie proposé par Al-Jabri dans la 

Renaissance moderne 

 Pour renouveler et moderniser la raison politique arabe et la libérer des 

idées irrationnels, Al-Jabri a présenté plusieurs solutions intellectuelles 
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basées principalement sur l'application idéale de la démocratie politique. 

Concernant la raison politique arabe, le renouvellement de ses trois 

déterminants, «la tribu, le butin et le dogme» est une condition nécessaire 

à la montée au niveau qui répond aux exigences de la Renaissance et du 

progrès dans l'ère actuelle, 

Ce renouvellement, "le nouvellement des déterminants" ne peut se faire 

que par le travail Afin de réaliser la négation historique de ces 

déterminants , en les remplaçant par des alternatives historiques 

contemporaines, d'où la nécessité de combiner la critique  de patrimoine 

civilisationnel ancien, et moderne" (MOHAMED Abed Al- Jabri, 2000, 

p:373). 

Al-Jabri dit :"Je suis pleinement conscient que s'il y a une nation dans cet 

époque, intellectuellement et culturellement, a besoin de libérer a pensée 

au futur par une élimination des illusions passés, ses rêves et des projets 

qui n'ont pas été réalisés d'une part, et de libérer notre pensée de passé a 

cause de la faiblesse de notre réalité présente et nos peurs du futur et ses 

rêves d' autre part .Ce sont les nations du tiers monde, au premier rang 

desquels la nation arabe, qui était et reste une nation culturelle par 

excellence" (MOHAMED Abed Al-Jabri : 

http://www.aljabriabed.net/n52_01jab_pass.htm#_ednref4). 

Par conséquent, pour parvenir à une véritable modernisation politique, " Il 

faudra faire une révolution intellectuelle critique de la réalité arabe dans 

tous ses aspects. Une révolution qui va au-delà des déterminants hérités 

de l'ancienne situation sociale aux nouveaux déterminants contemporains, 

selon une idéologie arabe issue de la réalité arabe et travaillant pour 

l'interpréter" (Mohammed Abed Al-Jabri,1990,p:181). Surtout avec le 

retour des déterminants précédents dans l'arène du sentiment politique et 

de l'influencer, 

-Où notre présent vit une image semblable à son passé, 

- La tribu est revenue de nouveau le devant de la scène politique, 

- L'économie n'a pas changé sa tendance au "rente" basée sur la culture du 

"butin" 

-La pensée s'est tournée vers une doctrine sectaire étroite. 
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 Pour tout cela, Al-Jabri propose  le renouvellement de la raison politique 

arabe basé sur : 

- Transformer la tribu dans nos sociétés arabes à une organisation civile 

politique et moderne , des syndicats de la société civile, des sociétés 

libres, etc. En d'autres termes, Al-Jabri appelle à la transformation de la 

communauté tribale en une société dans laquelle il existe une distinction 

claire entre la société politique et la société civile.(Mohammed abed Al-

Jabri,2000,p:374).  

- Transformer le concept de butin au concept d'économie "Impôt" , et en 

d'autres termes, convertir l'économie basée sur la rente à une économie 

productive, 

 L'économie de rente avec toutes ses composantes et ses conséquences " 

le don ,et une mentalité basée sur la recherche de rente "est dominée dans 

la politique économique arabe. 

 - transformer le dogme à une simple opinion , au lieu d'une pensée 

sectaire et confessionnelle qui prétend posséder la vérité , il doit céder la 

place à la liberté de pensée, la liberté de la diversité et de la variation, et 

donc pour se libérer de l'autorité communautaire fermée, qu'elle soit 

religieuse ou partisane ou ethnique. 

la conversion de la religion à un opinion , signifie: 

se libérer l'esprit de l'autorité de la secte et l'esprit dogmatique: religieuse 

ou laïque, et a donc gérer les choses par un esprit discrétionnaire et 

critique (.(Mohammed abed Al-Jabri,2000,p:374) . 

Selon Al –Jabri , seule une confrontation avec la tradition musulmane 

peut être efficace afin de rattraper le retard historique de la civilisation 

islamique face à son homologue occidentale. Toute coupure avec ce passé 

ne peut provenir de l'extérieur et , en l'occurrence , du paradigme 

moderniste occidental (MOHAMED Ourya,2016, p: 16) . 

2- la pratique démocratique  

Déterminer la manière de pratiquer la Shura par des élections 

démocratiques libres et déterminer la durée du mandat, attribuer la tâche 

de l'exécutif à un gouvernement responsable devant le parlement, 

déterminer les pouvoirs du chef de l'Etat et du gouvernement et de tenir 
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compte le conseil de la nation comme une source de législation, sont des 

conditions inévitables pour accéder à la modernité politique. 

La sphère politique arabe est toujours dominée par le prince, et par la 

religion, comme au Moyen Age, et cela explique pourquoi les 

mouvements de protestation observés dans le monde arabe sont tous 

dirigés contre le Prince et contre les élites et leurs gouvernements. 

Selon Al-Jabri : L'échec de ces transformations politiques dans le monde 

arabe maintenant , c'est que les élites arabes n'ont pas réussi à importer la 

modernité politique occidentale et à la planter  dans leurs pays origines. 

La sphère politique arabe est toujours dominée par le prince, et par la 

religion, comme au Moyen Age, et cela explique pourquoi les 

mouvements de protestation observés dans le monde arabe sont tous 

dirigés contre le Prince et contre les élites et leurs gouvernements. 

 En traitant de la question politique, étroitement liée à la question 

humanitaire dans la pensée arabo-musulmane, Al-Jabri estime « qu'il n'y a 

de solution à nos crises qu'en adoptant l'option de la démocratie politique 

qui, malgré ses imperfections, reste une nécessité nationale, car il n'existe 

aucun moyen de réaliser l'unité arabe, Que ce soit dans ses  plus basses 

formes ou à ses plus hauts niveaux, il n'y a que deux moyens :par la force 

et  par la libre volonté, ... par le moyen de l'armée ou le  l'expression 

démocratique"( MOHAMED Abed Al-Jabri ,1990,  p:162 ). 

Tant que l'Etat territorial ,Ici, Al-Jabri ne fait pas de distinction entre les 

pays exportateurs de pétrole et non pétroliers) souffre, est incapable de 

suivre les développements actuels, 

 Le choix de la démocratie politique doit être adopté pour résoudre le 

problème du pluralisme dans le monde arabe, tant sur le plan religieux, 

notamment avec l'émergence du phénomène de l'extrémisme religieux et 

du fanatisme sectaire, ou au niveau de la diversité sociale, avec 

l'accroissement de problèmes des minorités dans les pays arabes.  

Le but immédiat de la démocratie est de trouver la meilleure formule 

possible pour résoudre le problème de la gouvernance, et de rendre les 

gouvernants soumis à la volonté des gouvernés, ou les forcer de subir,  de 

façon ordonnée et codifiée ,qui est effectivement protégée par des organes 
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et des institutions issu d'élections libres par tous les citoyens adultes de la 

population" (MOHAMED Abed Al-Jabri , 2004 ,  p: 57).  

La question démocratique dans le monde arabo-musulman, selon al-Jabri, 

est liée à notre réalité actuelle, et il n'est donc pas possible de proposer 

une approche sérieuse et constructive, sauf à la lumière des tentatives et 

les expériences et les données ,Parce que la théorie de la démocratie est 

inutile si nous fuyons loin de la réalité, Dans cette perspective réaliste, 

Al-Jabri pose son opinion sur les fondements d'une construction 

démocratique saine" (MOHAMMED Abed AL-Jabri , 1999, p:118).  

- Les droits de l'homme à la liberté et l'égalité et leurs dérivés, tels que le 

droit aux libertés démocratiques, le droit au travail et l'égalité des 

chances. 

 -l'État des institutions est un État dont l'entité est fondée sur des 

institutions politiques et civiles, supérieure aux individus 

indépendamment de leur rang et de leur appartenance ethnique, et 

partisane. 

3- Les résultats les plus importants qu'Al-Jabri a conclus à travers la 

critique de l'esprit politique arabe: 

-La nécessité de transformer la croyance en une simple opinion. 

-La nécessité de transformer la tribu en une société politique civile 

moderne, régie par la loi, la justice sociale et l'égalité des chances sous 

l'égide de la démocratie. 

-La nécessité de transformer le butin en une économie productive en 

imposant des taxes sur la production et la consommation, comme c'est le 

cas dans le capitalisme moderne, et la production d'un marché commun 

arabe intégré. 

- La nécessité de transcender la lecture traditionnelle du patrimoine et de 

privilégier la critique épistémologique au détriment de l’anthropologie et 

la critique historique. 

Tels sont les principaux objectifs qu'Al Jabri n'a cessé de défendre dans 

son long parcours de pédagogue, de militant et d'intellectuel . 

Conclusion 
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 la vision critique d'AL- Jabri de son projet " la critique de la raison 

politique voit que la modernisation de l'esprit politique arabe ne peut être 

réalisée qu'en modernisant ces trois déterminants qui ont dominé et 

affecté négativement la pratique politique arabe à travers l'histoire jusqu'à 

nos jours. 

Au cours de l'analyse d'Al-Jabri sur les trois déterminants qui ont façonné 

le processus politique arabe, il a tenté de l'analyser à travers une approche 

sociologique objective en cherchant et en enquêtant sur diverses 

références historiques. 

M.Abed Al-Jabri dénonce cette attitude qui s'enferme dans une perception 

traditionnelle du passé . Pour sortir de cette impasse, il préconise de 

revisiter le patrimoine arabo-musulman avec les outils de la pensée 

philosophique…,.il suggère une modernisation de représentations, c'est-à-

dire un renouvellement de la conscience historique et des manifestations. 

Ces trois déterminants ont été considérés par al-Jabri comme des clés 

pour les premiers signes de changement politique , alors Comment  ?  

Al-Jabri estime que les trois déterminants sont des clés si leurs 

connotations  sont converties à d'autres significations  plus ouverts  . Ce 

qui est exprimé par la conversion du dogme à l'opinion et le butin à 

l'économie du développement et la tribu aux institutions démocratiques 

sous l'égide de l'électorat élu par rotation selon la volonté du peuple. 

Selon AL-Jabri, pour se libérer l'esprit arabe et pour installer un régime 

démocratique, il faut chercher des solutions efficaces , en adoptant des 

nouvelles lois ayant pour base la Charte des Droits de l‘Homme:  La 

liberté de la pensée , l'égalité et leur dérivé, tels quel droit au travail, 

liberté au croyance , liberté de rassemblement …etc .Il voit que la 

pratique de la démocratie  permettra d'atteindre tous nos objectifs vers  

L'état des institutions, un État dont l'entité est fondée sur des institutions 

politiques et civiles. Un État fondé sur La législation des partis et des 

rassemblements politiques conformément à la Constitution. « La pensée 

arabe contemporaine est donc appelée à critiquer la société, à critiquer 

l'économie, à critiquer l'esprit, l'esprit abstrait et l'esprit politique ... Sans 

pratiquer ce genre de critique dans un esprit scientifique. "Chaque 

discussion sur la renaissances , le progrès et l'unité dans le monde arabe 

reste des simples vœux pieux et de rêves ...Et la tentative que nous avons 

faite dans ce livre et dans nos autres livres ne voulons pas mettre un 

http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/permettra
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commencement,... et ensuite le sujet restera ouvert longtemps" 

(MOHAMED Abed Al- Jabri, 2000, p:374 ).  

Enfin l' État selon AL-Jabri c'est l'état des citoyens qu'ils ont la 

responsabilité de choisir en toute liberté sans peur leurs dirigeants et leurs 

élus, 
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	Abstract:The tow phenomenon of divorce and divorcing are considered to be serious social problems which lead to the destruction. The study has aimed to detect the scope of the expansion of these two phenomenon’s in the River Nile state.Data were taken...
	أولاً: الإطار المنهجي للدراسة
	مقدمة الدراسة:
	كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن الحياة الهادئة المستقرة، التي تسودها السعادة والأمن دون مشاحنات. ولقد حرص الدين الإسلامي علي وحدة الأسرة وعدم تفككها فشرع حلولاً عملية يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخلاف والشقاق تبدأ، من الوعظ والإرشا...
	مشكلة الدراسة:
	تعد مشكله الطلاق والتطليق من أكثر المشاكل الاجتماعية انتشارا وتدميراً للأسر والمجتمعات، ولأنها ليست مشكلة اجتماعيه فقط بل هي مشكلة نفسية تنعكس آثارها علي الآباء والأبناء.
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	أهمية الدراسة:
	الطلاق من المشكلات الأكثر انتشارا وتزايداً وتهدد المجتمع. وتأتي أهميه البحث من واقع الاقتناع بأهمية التصدي لهذه المشكلة. وتري الباحثة ضرورة دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالطلاق وإمكانية استخدام نتائج هذه الدراسة وما تتناوله من متغيرات مرتبطة بالطلاق، ...
	أهداف الدراسة: يهدف هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية:
	منهج الدراسة:
	استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم علي أساس وصف البيانات وطبيعتها باستخدام الأعمدة المزدوجة ومعرفة العلاقة بين الطلاق وبعض الأسباب المؤثرة فيه (كالتطليق علي مال، التطليق للضرر والشقاق...الخ) وذلك باستخدام الانحدار الخطي المتعدد.
	تعريف الطلاق
	الطلاق في اللغة: حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك.
	الطلاق في الشرع: هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية بأحد ثلاثة امور:
	باللفظ صريحاً كان أو كناية، أو بالكتابة، أو بالإشارة إذا تعذر النطق والكتابة كالأخرس.
	حكم الطلاق
	الأصل فيه أنه مكروه، إلا لحاجة وهو قول الجمهور، كالطلاق الذي يقع من الرجل بغير سبب مع استقامة الحال. ودليل الكراهة قوله تعالي "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" ثم إن هذه الحاجة الداعية للطلاق قد تتنوع وبالت...
	أما انتزاع المرأة نفسها من الرجل وطلب الطلاق منه فالأصل فيه المنع. كما تدل عليه أحاديث النهي والزجر عن ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (المنتزعات والمختلعات هن المنافقات(سليم، 1421ه).
	أحكام الطلاق في القرآن وتوابعه:
	قال الله تعالى في سورة الطلاق: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ...
	وفي سورة الأحزاب قال المولى عزّ وجّل:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَ...
	في سورة البقرة: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَل...
	إلى أن قال في سورة البقرة: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا...
	فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229).
	وفي سورة البقرة جاء قول الباري عزّ وجّل: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّ...
	نجد مما تقدم أن الله حث على إمساك النساء والصبر عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق، وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. (ال...
	ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن، وفسرها النبي صل الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها، وكذلك إ...
	وفي قوله: " حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " البقرة (230) يدل على تحريم نكاح التحليل لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل.ودل قوله:" وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ " البقرة(228) على أن رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء، إلا أنه ...
	واشترط الله للرجعة شروطاً:
	أحدها: أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ من الفسوخ، فلا رجعة فيها لقوله: " وَالْمُطَلَّقَاتُ " البقرة (228).
	الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ " البقرة (229)، يعني الذي يحصل به الرجعة، ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
	الثالث: أن تكون في العدة لقوله: " أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك " البقرة(228)(السعدى، ع. ن.، مرجع سابق)
	الرابع: أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي.
	الخامس: أن لا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء.
	السادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى في سورة الأحزاب: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنّ...
	جَمِيلًا (49).
	وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الالفة بين الأصهار، وحصول الحياة الطيبة المانعة من الإكدار.
	الحكمة من مشروعية الطلاق
	إن الإسلام يفترض اولاً أن يكون عقد الزواج دائماً، ولايجوز توقيته بوقت معين. وقد شرع الطلاق في حالات مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع. أو لضرر يترتب علي...
	أقسام الطلاق عند أهل العلم:
	قال الحافظ في الفتح 9/346: ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً، أما الأول ففيما إذا كان بدعياً أو صورياً. وأما الثاني فإذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأي ذلك الحكمان. وأما الرابع ف...
	وهنالك تقسيم آخر أكثر اختصاراً، وهو تقسيم إلي سني وبدعي. أما السني فهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وزاد بعض أهل العلم إشهاد شاهدين. وحاصل تعريف طلاق السنة هو ما كان موافقا لكتاب الله
	وسنة رسول الله صلي الله علي وسلم، أما طلاق البدعة فهو ما كان مخالفاً لكتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وصورته أن يطلق الرجل امرأته في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها حملت أم لا.(العدوى،م. 1409ه-1988م)
	التطليق وأقسامه:
	كما ذكر سابقاً أن الطلاق يكون بناء علي الارادة المنفردة للزوج الذي يملك العصمة بناء علي طلبه. أما التطليق يقصد به انهاء العلاقة الزوجية بحكم من القضاء، ويتم بناء علي طلب الزوجة في الحالات التي نص عليها القانون وهي:
	أ-التطليق على مال: هو كل طلاق ذكر فيه بدل أي تنازل الزوجة عن مال تملكه أو لها فيه حق مقابل الطلاق، وهو في أحكامه كالخلع لأن كل واحد طلاق بعوض فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر. إلا أنهما يختلفان من وجهة أن العوض إذا بطل في الخلع بأن وقع الخلع علي ما ...
	فأما الطلاق علي مال فصريح، وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحت التسمية فإذا لم تصح التحقت بالعدم فبقي صريح فيكون الطلاق رجعياً. ولو قال لها أنت طالق بألف درهم فقبلت طلقت  وعليها ألف، وكذلك لو قال أنت طالق علي ألف درهم لأن علي كلمة شرط يقال: زرتك ...
	ب- التطليق للضرر والشقاق: يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع. ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع، إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح وعادت الزوجة بعد ثلا...
	حكمين  من أهلهما إن أمكن يتوسم فيهما القدرة علي الإصلاح، وإذا تعذر الصلح استمر الشقاق بين الزوجين يحكم القاضي بالتطليق. ويعتبر من الضرر والشقاق من العوامل الاجتماعية المؤثرة في التطليق.
	ج- التطليق للإعسار وعدم الانفاق: تعتبر النفقة علي الزوجة واجب من الواجبات الملقاة علي عاتق الزوج، ما دامت الزوجية قائمة حقيقة وإذا أخل الزوج بهذا الواجب يحق للزوجة اللجوء للقضاء لطلب الإنفاق عليها، وتطلب الزوجة تطليقها لعدم إنفاق زوجها في الحالات التا...
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	الخلع في القرآن الكريم: قال تعالي ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حد...
	تتعدد أسباب الطلاق، ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وطغيان الحياة المادية وانتشار الأنانية وضعف الخلق وفيما يلي أهم الأسباب:
	أولاً: العوامل الاقتصادية المؤثرة في الطلاق:
	إن العامل الاقتصادي يلعب دوراً رئيسياً ومهماً في استقرار وثبات الأسرة بل والمجتمع بأسره، وقد يكون هذا العامل له دور مباشر وسبب رئيسي من أسباب الطلاق، فإن لم يستطع الرجل تأمين الاحتياجات المالية ومتطلبات بيت الزوجية تنشب الخلافات بين الزوجين، لأنه قد ي...
	ثانياً:العوامل الاجتماعية في الطلاق:
	تتمثل في الخيانة الزوجية، الشك والغيرة المرضية، عدم التوافق الزوجي، الأفكار المثالية التي تؤدى الى عم الرضا بأحد الطرفين ، تدخل الآخرين ...الخ.
	2-2-3العوامل النفسية في الطلاق:
	تتمثل في تكرار الطلاق في أسرة الزوج أو الزوجة، انتشار عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوي، الانانية والهروب من المسؤولية، تعدد الزوجات وعدم العدل بينهن، ضعف الوازع الديني عند الرجل والمرأة وعدم رعاية حرمة الأسرة وحقوق الزوجية والرغبة في التنقل والتمتع...
	الآثار الواقعة على المجتمع بأكمله نتيجة الطلاق:
	إن الطلاق بخلوه من الآداب التي حددها الإسلام عند وقوعه حتماً به ضرر على المجتمع بأسره لأن المجتمع يتكون من أسر مترابطة تكوّن نسيجه، فانحلال وتفكك هذه الأسر يسبب اضطرابات اجتماعية يعاني منها المجتمع ومن أمثلة ذلك:
	في انحلال الزواج وسيلة لزرع الكراهية والنزاع والمشاجرة بين أفراد المجتمع، خصوصاً إذا خرج الطلاق عن حدود الأدب الإسلامي المحدد له والذي يجر وراءه أقارب كل طرف في خصام وتقاضي واقتتال، مما يسبب مشاحنات وعدم استقرار في المجتمع وبدلاً من أن يعمل الأهل والأ...
	الطلاق والتطليق في السودان:
	انعكست الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السودان بصورة سالبة على الحياة الاجتماعية مع ارتفاع حالات الطلاق فيما دخلت قضايا " الخلع إلى أضابير المحاكم السودانية. وكشف تقرير الأداء الصادر من رئاسة السلطة القضائية في أبريل من العام  الماضي ان حالات الطلاق ...
	وبلغت حالات الطلاق بمحكمة كرري لشهر مارس الماضي (759)حالة طلاق وفي أبريل الماضي (1011) بينما بلغت نسبة الاستئنافات في محكمة كرري (282) بينما بلغت حالات الطلاق بمحكمة الحاج يوسف في شهر يناير الماضي بلغت(557) وفي مارس الماضي كانت النسبة (845) وابريل الم...
	وفي العام 1989م ارتفع عدد الحالات إلى (1107) حالة، وحسب إحصائية للسلطة القضائية التي توضح قضايا الأحوال الشخصية للعام 2008م بلغت حالات الطلاق حوالى (57.870) حالة طلاق وقال تقرير الأداء الصادر من رئاسة السلطة القضائية في ابريل من العام  الماضي  إن حال...
	ثالثاً: الدراسة التطبيقية
	نجد أن نسبة الزواج في العام 2010 م كانت14.95%  ونسبة الطلاق والتطليق كانت 11.93% ونجد أن نسبة الزواج ارتفعت في العام 2011م إلي  20.27% قابلها ارتفاع في نسبة الطلاق والتطليق إلي12.37% وفي العام 2012م ارتفعت نسب الزواج إلي 21.53% قابلها ارتفاع كبير في ن...
	ومما سبق يتضح لنا جلياً أن نسب الطلاق والتطليق في ازدياد مستمر مما يدعم الفرضية الأولي كما أن هنالك زيادة مضطردة في النسبة بين الطلاق والتطليق والزواج .
	جدول (2): مقارنة بين الطلاق والتطليق خلال الفترة من 2010-2014م
	Historical Development and Analysis of Internal Structure of Jenin City – Palestine
	المقدمة
	مشكلة الدراسة:
	أسئلة الدراسة
	أهداف الدراسة
	أهمية الدراسة
	حدود ونطاق الدراسة:
	متغيرات الدراسة:
	منهجية الدراسة

	الإطار النظري والدراسات السابقة
	التطور التاريخي لمدينة جنين
	ونتيجة لهذه الاجراءات انخفضت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي من 202% في ديسمبر 2017م إلي ديسمبر2018م . الحكومات المتتالية في السودان حددت أهداف سياستها النقدية في ثلاثة محاور:
	د.نور الدين ميهوبي، باحث في مركز بحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية-الجزائر
	التّحقق من الفرضيّة الأولى:
	التحقق من الفرضيّة الثانية:
	الخاتمة
	التّوصيات:
	I- الإطار المفهومي:
	تدبير الجفاف الهيدرولوجي بالمغرب من خلال نموذج الحوض المائي لإيناون
	الياداري صديق، دكتوراه في الجغرافيا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس-المغرب
	عبد الحميد جناتي إدريسي، أستاذ التعليم العالي تخصص جغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس- المغرب
	ملخص: يعتبر المغرب من الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية في القارة الإفريقية، حيث يتميز بسياق هيدرولوجي يطبعه غياب الانتظام في الكميات المتوفرة من المياه في الزمن والمكان. فخلال الفترة الممتدة من نهاية سبيعينات القرن الماضي إلى سنة 2010-11 ترد...
	الكلمات المفتاحية: الجفاف الهيدرولوجي، الموارد المائية، حوض إيناون، إجراءات التدبير، التكيف.
	Management of hydrological drought in Morocco through the example of the Enaouen hydrological basin
	Abstract: Morocco is one of the countries most exposed to the risks of climate change in the African continent, as it is characterized by a hydrological context marked by the lack of regularity in the available quantities of water in time and space. D...
	Key words: hydrological drought, water resources, Inaouen basin, management procedures, adaptation.
	مقدمة
	1.5 مفهوم الجفاف الهيدرولوجي ومقاربة تدبيره
	1.3.5. الشطر البنيوي
	2.3.5. الشطر الإجرائي
	3.3.5. الشطر القانوني
	في هذا الصدد أصدر المشرع المغربي قانون رقم 36.15   المتعلق بالماء، الذي يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام للماء وبهدف تثمين أفضل كما وكيفا له...
	4.5.برامج تدبير الجفاف بالمغرب
	1.4.5. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية
	2.4.5. المراصد الوطنية
	3.4.5.  جهود وكالة الحوض المائي سبو في مواجهة الجفاف
	4.4.5.  برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح الشرب
	6.5. مقترح تدبير خطر الجفاف الهيدرولوجي بحوض ايناون
	1.6.5.  مقاربات تدبير الجفاف
	2.6.5.  عناصر إدارة الجفاف بالحوض
	3.6.5.  تقييم خطر الجفاف
	يتم تحديد خطر الجفاف في مجال التزويد بالماء، عن طريق مقاربات قائمة على تقدير الاحتمالات وتنقسم إلى:
	المقاربة الأولى تحدد الخطر عبر تقدير احتمال خطر الجفاف؛ إذ تعتمد على الإحصائيات الهيدرولوجية وذلك في تجاوزها لعتبة معينة مرة على الأقل في عدد معين من السنوات.
	المقاربة الثانية تحدد الخطر عن طريق تقدير الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الخطر، تأخذ بعين الإعتبار الخسائر المتوقعة خلال فترة زمنية محددة ومنطقة معينة، ويتم تصنيف هذه الخسائر [ بـ 0: غياب الخسائر ، 1: وجود الخسائر]، كما يرتبط الخطر في التزويد بالماء، ...
	يعتبر تتبع الجفاف والإستعداد له خطوتين أساسيتين، للإنتقال من حالة الأزمة إلى حالة تدبير المخاطر الناتجة عن الجفاف وهذين الخطوتين هما:
	إعداد مخطط تدبير الجفاف (قبل الجفاف): يتم من خلال التتبع المستمر والإنذار المبكر، للظاهرة وذلك في الظروف العادية وخلال حدوث الجفاف، ويواكب إعداد هذا المخطط تحديد أهداف الإجراءات، تحديد الأولويات والتدابير والعتبات، تحسين الظروف الاجتماعية.
	تنفيذ المخطط (أثناء ظهور الجفاف): عتبات بدء تنفيذ الإجراءات والتدابير.
	4.6.5.  الإجراءات العملية المقترحة لتدبير الجفاف بالحوض
	تهدف الإجراءات العملية إلى التخفيف من آثار المخاطر المرتبطة بالجفاف، ولاسيما ندرة المياه وما يصاحبها من مشاكل اقتصادية وبيئية، وكذا أيضا التقليل من تكاليف هذه الظاهرة، وتنقسم هذه الإجراءات إلى اجراءات طويل الأمد (تؤخذ بشكل استباقي واحترازي لمخاطر الجف...
	Dr:FARIH REDOUANE, Titulaire d'un doctorat en pensée islamique et Religions comparées Faculté des lettres et sciences humaines-Sais Université  Sidi Mohamed Ben Abdallah Fès, Maroc.
	Master Langues et Sociétés, parcours Cultures de l'Espace méditerranéen et d'Europe Orientale –Univ Lorraine Nancy – france
	Problématique :
	Objectifs de recherche:
	Tels sont les principaux objectifs qu'Al Jabri n'a cessé de défendre dans son long parcours de pédagogue, de militant et d'intellectuel .
	Conclusion
	URL: http://www.aljabriabed.net/n52_01jab_pass.htm#_ednref4
	http://www.meta-noia.org/Alters/V/Constituante-constituee.htm
	URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Abed_Al-Jabri
	URL:https://www.nonfiction.fr/articlecritique_de_la_raison_politique_arabe.htm

