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 لنشر في الـمجلة:قواعد ا

 يشترط في البحوث واملقاالت التي تنشر في مجلة معارف ما يأتي:  

 أصيال، ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه.   أن يكون البحث مبتكرا أو -1
 أن تتوفر فيه األصالة والعمق وصحة األسلوب.   -2
 أال يكون قد سبق نشره.   -3
 أن يلتزم بالقيم اإلنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي:   -4

 االبتعاد عن التجريح واإلسفاف في القول، والتعريض باآلخرين.   -أ
 مراعاة البنية املنهجية.   -ب
في  ترقيم الهوامش واإلحاالت تكون إما أسفل النص في نفس الصفحة، أو -ج

 ملراجع.  آخر املقال، مستقلة عن قائمة املصادر وا
 وضع قائمة بمصادر البحث ومراجعه.   -د

 جداول في صورتها األصلية.   أن تكون مكمالت البحث من خرائط أو -5
 بأصله املترجم عنه.   -6

ً
 أن يكون البحث املترجم مصحوبا

 في قرص مدمج  -7
ً
 على الورق ومخزنا

ً
في  أو CDأن يقدم إلدارة املجلة مطبوعا

 وسيلة من وسائل استقباله في جهاز الحاسوب.  
 أن تقدم سيرة ذاتية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث.   -8
كلمة حسب املقاييس الدولية، أي   5000و 3000عدد كلمات البحوث النظرية بين  -9

 traditionnelوالكتابة تكون بخط: صفحة( /كلمة  300صفحة بمعدل 20ـ10)بين
arabic-14وبخط: للغة العربية ،times new  roman-12 .بالنسبة للغة االجنبية 

ترفق بالبحث ملخصات باللغات الثالث )العربية والفرنسية واالنجليزية( بما ال  -10
 يتجاوز الصفحة الواحدة لكل لغة. 

 مع مالحظة أن البحوث واملقاالت:  

ـ تخضع للتقويم العلمي واللغوي ويعلم الباحث بالنتيجة، كما أنها تخزن في أرشيف 
 املجلة، وال ترجع ألصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.  

ـ وهي تعبر عن آراء كتابها وحدهم ، فهم املسؤولون عن صحة املعلومات وأصالتها، وال 

 تتحمل اإلدارة أي مسؤولية في ذلك.



 

 

 18العدد  كلمة التحرير 

ثالثــــة عشـــــــــــر مقــــاال، لبــــاحثين من عشـــــــــــرة  معــــارف من مجلــــة   18ِعمــــاد العــــدد 

ر على مدل االنتشـــــــــــار ال ي حققته املجلة، 
ا

جامعات من داخل الوطن وخارجه، ما يؤشـــــــــــ

 ويعكس حرصها على فسح املجال أمام مختلف الكفاءات العلمية.

حقوال  -للمجلة بما ينســــــــــجم مع الخط االفتتا ي-وتغطي موضــــــــــوعات ه ا العدد 

معرفية متنوعة؛ من دينية، ونفســـــــية، واجتماعية، وتاريخية، وفلســـــــفية، وإعالمية، ولعل 

الهاجس املحوري ال ي ينتظمها جميعا، هو انخراطها في تبني انشـــغاالت الراهن، في تما   

 والتطلِع املأمول، في أن تكون النخبة الجامعية سندا لتغيير منشود، ونهضة مستأنفة.

ما عنت بعض املقاالت بموضـــــــــــو  الهوية من منظورات متباينة لكن متكاملة؛ وفي

إذ سلطت احداها أضواًء كاشفة على املقاربة الجديدة التي يطرحها املفكر الجزائري حمزة  

بن عيســـــــــلخ به ا الخصـــــــــوص، قادتنا أخرل في جولة ســـــــــوســـــــــيولوجية ا ى ســـــــــراديب التاري  

لراهنة التي تثيرها ذات املســــــــألة، وانصــــــــب اهتمام الكولونيا ي بحثا عن ج ور االشــــــــكاالت ا

 ثالثة على الخصوصية الثقافية للهوية الجزائرية بنظرة  اعالمية متوسمة. 

وفي اســـــــــــتطالة ألحد أبعاد ه ه الهوية )البعد االســـــــــــالمي(، وضـــــــــــمن حدوده، عال  

ن؛ إذ بينما آثر أحداهما االلتصــــــــاق بالواقع  االجتماعي مقاالن متميزان موضــــــــوعيزن متمايزيز

معالجا إحدل ظواهره املثيرة للجدل؛ أال وهي ظاهرة تعدد الزوجات، فضل اآلخر التحليق 

 في األبراج العاجية لنظرية املعرفة بمعية أحد أساطين الفكر االسالمي املعاصر. 

أما قطا  آخر من مقاالت العدد، فقد قاربت قضايا نفسية واجتماعية واعالمية، 

اســــــــــــات ميـدانيـة، ونتـائج اســـــــــــتبيـانـات علميـة، تراوحـت وجهتهـا بين من منطلق معطيـات در 

العـــائلـــة واملـــدرســـــــــــــة واإلدارة والصـــــــــــحـــافـــة، بمـــا يعكس رهـــانـــات جري ـــة على تحقيق جودة 

التعليم، وكفــاءة التســـــــــــيير واســـــــــــتيعــاب التكنولوجيــات الحــديثــة، مع تجــاوز شـــــــــــتخ العوائق 



 

 

م، وحـــاالت حـــداد عنـــد القـــائمـــة؛ من عنف مـــدررـــــــــــلي، وقصـــــــــــور انتبـــاه لـــدل بطي ي التعل

 املتقاعدين حديثا.

ولم يغــب التــاري  بحقولــه املتشـــــــــــعبــة ومقــاربــاتــه املتنوعــة عن فحول الــدراســــــــــــات 

املنشـــورة؛ فترجل البعض على أرال االقتصـــاد متمعنا التجارة في تونس الحســـينية، ومخر 

البعض اآلخر عباب الســـــــياســـــــة مســـــــتكشـــــــفا  ســـــــياســـــــة التهدئة )االســـــــتعمارية(  في الجزائر 

الثائرة، وحلق من حلق في ســــــماء الثقافة مســــــتطلعا اســــــهام االنتلجنســــــيا الجزائرية شــــــرقا 

 وغربا.

ت من وقتها  وال يفوتنا به ا الصـــــــــــدد التنويه بجهود لجنة قراءة العدد، التي هـــــــــــحا

أ معــه الت ــام هــ ه الــدراســــــــــــات الرائقــة، وإخراجهــا في ســـــــــــيــاق مطمح إثراء  وجهــدهــا، مــا تهيــا

 استفزاز.معرفة، ومشغل ممارسة 
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 ثقافية والدينيةاملقاربة الجديدة للهوية ال

 2جامعة الجزائر  أ.د. رشيد ميمونيلدى املفكر الجزائري الدكتور حمزة بن عيس ى 

 ترجمة/ عبد السالم عزيزي 

 

 
 

 

 امللخص

"املقاربة الجديدة للهوية الثقافية والدينية 

لدى املفكر الجزائري الدكتور حمزة بن 

 عيس ى"

يستقطب موضوع الهوية اهتمام 

الباحثين في العلوم االجتماعية عامة و علم 

االجتماع بفروعه بالخصوص. اقتحمت 

مسألة الهوية الفضاءت السياسية و 

ل رهانا  االجتماعية و الدينية في الجزائر 
ّ
و تمث

هاما عند وضع السياسات على املستوى 

املحلي و الوطني للحفاظ على الوحدة الوطنية 

 ، التناغم الثقافي و التماسك االجتماعي.

يقدم د.حمزة بن عيس ى طرحا جديدا 

للهوية الثقافية و الدينية يعتمد على مقاربة 

نظرية شاملة مستمدة من تصور يدمج فيه 

لعلوم االجتماعية و التاريخ التحليل النقدي ل

وفلسفة التاريخ و التصّوف و منظور 

و آراء مالك Guénon  René''التقليد'' لدى  

 عطاءات البيولوجيا .  بن نبي فضال عن

بعد إظهار محدودية النظرة االختزالية 

للعقالنية التطورية للعلوم االجتماعية 

الغربية وقصورها في اإلملام بأبعاد اإلنسان 

تلفة  واملجتمع و الثقافة ، اقترح منظورا املخ

بديال يهدف إلى تحقيق توازن متناغم بين 

املستويات الثالث للهوية :   التشريحي 

الفيزيولوجي ، األثنولغوي و الروحي ، مع مبدأ 

"اإلدماج اإلرتقائي" انطالقا من املستوى 

ة للهوية 
ّ
الروحي. ثم يعّرج على العناصر املكّون

زائرية ، فيدعو إلى إعادة االعتبار الثقافية الج

للحقبة التاريخية املسّماة "البربرية اإلسالمية" 

في إطار '' املجال التاريخي لشمال إفريقيا'' و 

 على إعادة القراءة و تثمين التراث 
ّ

يحث

مادي )آداب، فنون، 
ّ

األمازيغي املادي و الال

زخرفة، رموز، معالم أثرية...( وفق منظور 

فقط حسب مقتضيات البقاء روحي و ليس 

 البيولوجي.    

قّدم دراسة تحليلية ألحد أقطاب 

الصوفية في منطقة القبائل: ''الشيخ محند 

أولحوسين'' لتقييم مدى مساهمة كل من 

التراث األمازيغي و التكوين الصوفي في 

 اصطباغ شخصيته.

يصيغ حمزة بن عيس ى مفهوم الهوية 

و متوازن  الثقافية و الدينية بمنظورمتكامل

لألبعاد و بكيفية تساهم في امتصاص األزمة 

النابعة من حصر الهوية في الدائرة 

األثنولغوية ، األمر الذي يساعد في مواجهة 

 العوملة الزاحفة.
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Résumé : 
 « L'approche nouvelle de 

l'identité culturelle et religieuse 

chez le penseur algérien Dr 

Hamza Benaïssa ». 

      Le thème de l'identité suscite 

l'intérêt des chercheurs dans les 

différentes disciplines des sciences 

sociales en général et en sociologie 

en particulier ; la problématique de 

l'identité a investi les espaces 

politiques, sociaux et religieux. En 

Algérie elle représente un enjeu 

important dans la définition des 

politiques (au niveau local et 

national) afin de préserver l'unité 

nationale, l’harmonie culturelle et la 

cohésion sociale. 

      Dr Hamza Benaïssa présente une 

nouvelle approche de l'identité 

culturelle et religieuse reposant sur 

une démarche théorique globale 

incluant l'analyse critique des 

sciences sociales, l'histoire, la 

philosophie de l'histoire, le 

Taççawwouf, la notion de Tradition 

chez René Guénon, la conception de 

Malek Bennabi ainsi que les apports 

de la biologie ; après avoir relevé les 

limites de la vision réductrice du 

rationalisme des sciences sociales 

occidentales et son incapacité à 

appréhender les différentes 

dimensions de l'Homme, de la 

Société et de la Culture , il propose 

une nouvelle conception 

(alternative) visant à réaliser un 

équilibre harmonieux entre les trois 

niveau de l'identité : anatomo-

physiologique, ethnolinguistique et 

spirituel, prônant une démarche 

« d'intégration ascendante » de ces 

dimensions à partir de l'axe spirituel. 

     Hamza Benaissa aborde ensuite 

les composantes de l'identité 

culturelle algérienne et nous invite à 

réhabiliter la phase historique de la 

« berbérité islamique » dans le cadre 

du « champ historique de l'Afrique 

du Nord » et de reconsidérer le 

patrimoine matériel et immatériel 

Amazigh (littérature, arts, 

décoration, symboles, monuments 

historiques…) selon une conception 

spirituelle et non selon les exigences 

de survie biologique.  Un de ses 

ouvrages est consacré à un des pôles 

de la spiritualité Soufie en Kabylie : 

Cheikh M’hand Oulhocine afin 

d'évaluer la synthèse des apports du 

patrimoine amazigh et de sa 

formation soufie dans le 

façonnement de sa personnalité. 

Cette conception harmonieuse et 

équilibrée entre les dimensions de 

l'identité chez Benaïssa est 

susceptible de désamorcer la crise 

identitaire qui s’aggrave lorsque 

l’identité est réduite à la seule 

dimension ethnolinguistique. 

Abstract : 

"The new approach of the 

cultural and religious identity by 

the Algerian thinker Dr Hamza 

Benaissa." 

 Pr Rachid Mimouni 
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      The theme of identity is of great 

interest to researchers in the various 

disciplines of the social sciences in 

general and in sociology in 

particular; the issue of identity has 

invested political, social and 

religious spaces. In Algeria it is an 

important issue in the delineating of 

policies (at local and national level) 

in order to preserve national unity, 

cultural harmony and social 

cohesion. 

      Dr Hamza Benaissa presents a 

new approach to cultural and 

religious identity based on a 

comprehensive theoretical approach 

including critical assessment of the 

social sciences, history, philosophy 

of history, the Taççawwouf, the 

concept of Tradition in Rene 

Guénon, Malek Bennabi’s 

conception and the contribution of 

biology. After noting the limitations 

of the reductionist rationalist 

approach of western social sciences 

and its inability to understand the 

different dimensions of Man, 

Society and Culture, he proposes a 

new (alternative) design to achieve a 

harmonious balance between the 

three levels of identity: anatomic 

physiological, ethno-linguistic and 

spiritual, advocating an "ascendant 

integration" approach of these 

dimensions from the spiritual axis. 

     Hamza Benaissa then analyses 

the components of the Algerian 

cultural identity and invites us to 

rehabilitate the historical phase of 

"Islamic Berberity" within the 

"historical field of North Africa" 

and to reconsider and value the 

material and immaterial Amazigh 

Heritage (literature, arts, decoration, 

symbols, historical monuments ...) 

according to a spiritual conception 

and not by reducing it to the 

biological requirements of survival. 

One of his books is dedicated to one 

pole of Sufi spirituality in Kabylie: 

Cheikh M'hand Oulhocine to assess 

the synthesis of the Amazigh 

heritage and the Sufi training in 

shaping his personality. This 

harmonious and balanced design 

between the dimensions of identity 

in Benaissa’s work is likely to 

defuse the identity crisis that 

worsens when the identity is 

reduced to the single ethnolinguistic 

dimension. 
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 مقدمة

ة في املجال الثقافي والديني واللغوي واإليديولوجي  ل ظهوُر مفهوم الُهويَّ
ّ
يشك

ا كبيًرا لوضع سياسات مناسبة على املستوى املحلي والجهوي والوطني  والسياس ي تحديًّ

األمة والتماسك االجتماعي، ورهاًنا أساسيا في سياق -من أجل الحفاظ على وحدة الدولة

 ة وظهور أشكال جديدة للهيمنة.العومل

وقد حظي تعريف ومعالجة مفهوم الهوّية بأبعادها املختلفة املتفاعلة باهتمام 

كبير في العلوم اإلنسانية واالجتماعية: علم النفس، علم االجتماع، العلوم السياسية، 

ي الفلسفة..، فبالنسبة لتخصص علم االجتماع مثال يشكل هذا املفهوم موضوع دراسة ف

علم االجتماع الثقافية والدينية والصناعية أين تتم دراسة مختلف أنماط وكيفيات 

كسب الُهوّية وتفعيل مكّوناتها املتعددة ودرجة تراكب وتداخل مختلف مستوياتها: 

 الفردي، الجماعي، الوطني، اللغوي، الديني، املنهي، اإلثني أو العرقي، إلخ. 

لجزائري بخاصة، واألزمات التي تظهر تباعا، إن تطور العالم بعامة واملجتمع ا

وضعف دور مؤسسات التنشئة االجتماعية: األسرة، املدرسة، املهنة، االنقسام اللغوي 

 أو تناقًضا 
ً

للّنخب، انتشار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والثقافة، كل ذلك خلق تعاظال

ا زاد من حّدة أزمات الهوّية.  ا ثقافيًّ  وجدانيًّ

 إبراز أربعة توّجهات واسعة حول تصور الهوّية الثقافية:يمكننا إ
ً
 جماال

 التوّجه القائم على تحديد الهوّية ضمن اإلطار الديني وفضاء اللغة العربية ؛ .1

 التوجه الذي ينادي باالنفتاح على الغرب ويناشد الهوّية املتوّسطّية ؛ .2

( بتبّني اللغة التوجه الذي يرتكز ويتشّبث بخصوصية اللغات املحلية )تمازيغ .3

 الفرنسية كلغة علم وتواصل ؛

التوجه الذي ينادي إلى املثاقفة التي ترتكز على تركيبة أصيلة بين العناصر  .4

الثقافية "العاملية" وقيمنا الثقافية والدينية بهدف االستفادة من محاسن 

 العوملة من دون الوقوع في االغتراب الثقافي. 

والحّساس سياسيا واملفعم بالرهانات اإلستراتيجية ففي هذا السياق املعّقد ثقافيا 

اتي والثقافي، أعرض  إلعادة تعريف وتحديد أسس مشروعنا االجتماعي في بعدْيه الهويَّ

ر جزائري يطرح فيها اإلشكالية في منظور 
ّ
بين يدي القارئ معالجة املقاربة األصيلة ملفك

، وإعداد تصور "سليم من تحليلي قويم وكفيل باملساهمة برفع الكثير من الغموض
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ل كامل مسؤوليتنا إزاء تحدّيات املستقبل:  االضطراب" لعالقتنا بالهوّية والتاريخ، وتحمُّ

إنه الدكتور حمزة بن عيس ى ذو املسار العلمي النوعي واملتمّيز والذي صدر له ما يفوق 

معروف في  العشرين كتابا منها جزٌء كبير يعالج أبعاد الهوّية ولكن يبقى مع ذلك غير 

  .
ً
 الجزائر إال قليال

 حمزة بن عيس ى: مسار فكري متمّيز وإنتاج علمي وفير 

قبل تناول مقاربة بن عيس ى حول موضوع الهوّية، يجب أوال التطرق إلى إنتاجه الفكري. 

يخرج الدارُس املتمعُن لعمل بن عيس ى بمالحظتين اثنتين: أما األولى فتخّص القيمة 

ه وتنّوع املواضيع املتناولة: الثقافة، التاريخ، الدين، العلمية الكبيرة الت
ُ
ي يكتسيها عمل

التصّوف، علوم االجتماع ؛ والثانية مرتبطة بأصالة أطروحته وصعوبة فهم بعض من 

فاته التي تقوم مرجعّيُتها على مفاهيم مأخوذة من مجموع االصطالحات املستعملة في 
َّ
مؤل

 Renéوبخاصة من عند العارف رينيه غينو  العلوم االجتماعية، والفكر الصوفي

Guénon.  

ا من الضروري وضع مكانة املؤلف في سياق تكوينه وتحديد التأثيرات الفكرية 
ً
يتبّين إذ

لت شخصّيته. يعطينا ملخُص سيرته الذاتية املدرُج على ظهر كتبه معلوماٍت 
ّ
التي شك

 حول مختلف مراحل تكوينه: "ُولد حمزة بن عيس ى سن
ً
بوالية تيزي وزو،  1947ة وافية

أحد املشاركين  1966يحمل شهادة دكتورا في الطب وجّراح أعصاب. يصبح بداية 

مه مالك بن نبي لدراسة مشكلة دورة 
ّ
األوفياء في امللتقى األسبوعي الذي كان ينظ

م الصرامة في صياغة األطروحات. كما اهتم 
ّ
الحضارة للمجتمع اإلسالمي، حيث تعل

ريخ و علم االجتماع وعلم النفس والبنيوّية. بدأ في سنوات السبعينيات بالفلسفة والتا

نوّية 
ّ
يدرك شيئا فشيئا محدودّية العلوم االجتماعية التي أصبحت مشبعة بمذهب الث

ر فيها وجعلها ال تمنح لإلنسان أية 
ّ
الديكارتي القائم على الثنائية )روح/مادة( الذي أث

لحيوانية القائمة على مفهوم الصراع من أجل البقاء. غاية وجودية أخرى من غير غايته ا

ه في هذا االتجاه بفشل املجتمع االستهالكي الذي بات في حاجة إلى 
ُ
وتعّززت تحفظات

ه على مستوى أفراده ولن يتم ذلك إال بـ "التطور العلمي والتقني". 
ُ
توازن يجب إحقاق

لواحد يحيى( التي فتحت له مؤلفات رينيه غينو )عبد ا 1974يقرأ حمزة بن عيس ى سنة 

األبواب على الفكر التقليدي املأثور، أي تلك النظرة إلى العالم التي ال تقص ي أّي معطى 

من املعطيات وإنما تمنح األولوية للقيم الروحية السامية من أجل الوصول إلى الفهم 
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 السليم لإلنسان ووضعه في هذا الكون ومعنى وجوده األخير ؛ هكذا اكتشف عالم

ليه مثل أبي حامد الغزالي وبن 
ّ
جة من قبل كبار ممث

َ
التصوف وقضاياه الفكرية املعال

 عربّي واألمير عبد القادر الجزائري".

يمكننا أن نستخلص من هذه اللمحة الوجيزة للسيرة الذاتية أن حمزة بن عيس ى هو 

 اهتم بكل اإلشكاليات والتيارات النظرية التي كانت ش
ٌ
ائعة سنوات مثّقف متنّبٌه يقظ

الّستينيات والّسبعينيات. فهو متمّيز  لكونه يتناول مواضيَعه على ضوء مسعى ذي نظرة 

رين آخرين استلهم 
ّ
نقدية متمحورة حول مقاربة رينيه غينو وفكر مالك بن نبي ومفك

وبن خلدون في ميدان فلسفة  Spenglerوسبلنجر   Toynbeeمنهم أفكاره مثل توانبي 

 التاريخ. 

نظرا  2000حمزة بن عيس ى بمخطوطاته ولم يقم بنشرها إال في سنوات احتفظ 

ستقرار أمني، مما 
َّ
للظروف التي كانت تمّر بها الجزائر في تلك الفترة وما شهدته من الال

يفّسر  سبب تأليفه ثم نشره في وقت وجيز )ال يتعدى ثالث عشرة سنة( ما يفوق عشرين 

[ Les fondements idéologiques de l’anthropologie moderneكتابا. يعّد كتابه ]

شر في 
ُ
من بين أهم  2007"األسس اإليديولوجية لألنتروبولوجيا املعاصرة" الذي ن

 إبستيمولوجّيا نقدّيا لبعض كبريات النظريات في علم 
ً
مؤلفاته، والذي يتضّمن تحليال

لنفس ي، وكذا التصورات االجتماع من بينها الّتطورّية والبنيوّية واملاركسّية والتحليل ا

 التي تحملها كل هذه املذاهب عن الطبيعة والدولة والدين. 

أسعى في هذا املقال إلى معالجة تصور الهوّية لدى بن عيس ى، فبعد قراءتي الشاملة 

ألعماله استوقفتني ثالثة من كتبه تتناول مواضيع في الهوّية والدين والتاريخ. أما األول 

[ "التنزيل والهوّية"، يتعّرض فيه بالتحليل إلى أبعاد Tradition et identitéفعنوانه ]

الهوّية وتداخلها عبر التاريخ ومختلف التصورات املعاصرة )علوم االجتماع( والتقليدية 

 Quelques remarques sur l’histoire deللهوّية. وجاء الكتاب الثاني في عنوان ]

l’Afrique du Nord تاريخ إفريقيا الشمالية"، الذي أراده تكملة [ "بعض املالحظات حول

م فيه أهَم وأكبَر ما طبع ووسم ودمغ 
ّ
للكتابه السابق حيث يحاول أن يعّين ويحّدد ويعل

 عبر مختلف مراحل التاريخ التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا. ويتناول في كتابه 
َ
الهوّية

[ "الشيخ ُمحند Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islamالثالث تحت عنوان ]

أولحسين: شاهٌد على اإلسالم"، سيرة أحد املشايخ الصوفّية للقرن التاسع عشر 
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والنقاش الفكري الذي أثاره مولود معمري حول سبقّية العامل الثقافي القديم )تمازيغ( 

 أو التعليم الديني الصوفي لدى الشيخ. 

للعوم االجتماعية وتبني املنظور التصور النظري واملسعى املنهجي: تحليل نقدي 

 التقليدي املأثور 

انطالقا من تشّبعه بفكر بن نبي ورينيه غينو يرفض حمزة بن عيس ى وينتقد املقاربة 

الديكارتّية اإلقصائية، ثم يتناول بالنقد املفّصل العلوم االجتماعية. ويعيب على العلوم 

َل ليس في مقدور تخّصصاتها التحكم اإلنسانية واالجتماعية كونها تتناول مواضيَع ومسائ

فيها، وتطّبق نظرياٍت غير مناسبة مثل نظرية التطّورّية، وتسير وفق مسعى منهجي غير 

مالئم، فهي مثقلة باألحكام اإليديولوجية املسبقة التي تعيقها على امتالك تصور شامل 

 ترفض ك
ٌ
 إقصائية

ٌ
 عقالنّية

ٌ
ل حقيقة ال ُيمكن عن اإلنسان واملجتمع ألنه يحّركها نزعة

للعقل أن يدركها. "تحاول العلوم اإلنسانية واالجتماعية أن تحدد ضمن مجالها 

؛ فبتجاوزها اختصاصات  1معطيات ذات ماهّية تتجاوز هذا املجال ذاته كالدين مثال"

ميدانها اإلبستيمولوجي، ترتكب العلوم االجتماعية ال محالة أخطاء في التحليل مما 

آليا: "إما أنها تخلط ميادينها الخاصة مع الحقيقة بحد ذاتها مثل مفهوم ُيبطل نتائجها 

املجتمع، أو تفضل االعتماد على أحد العوامل املوجودة مثل االقتصاد، أو تخلط بين 

ل هذه العلوم سوى ميدان واحد من املعرفة 
ّ
ماهّية اإلنسان وشعوره الباطن. ال تمث

التحليلي، وال يتجاوز مداها الحقيقيُّ حدوَد املجال -حيث يتوسع العقُل االستداللي املقالي

اإلبستيمولوجي املحصور ضمن األصناف العشرة ألرسطو، أي الفرد وما يحمله من 

عموميات وخصوصيات. كما ترفض قبول فكرة أن الطبيعة هي انعكاٌس رمزيٌّ ملبدئها 

ن و"اإلسقاط املثالي" املتعالي، فالعقالنّية تنكر كّل بعد ميتافيزيقي وتخلط بين الدي

ل الدين لدى الفرد الراشد على أنه تعبيًرا عن حاجته الطفولية 
ّ
للذاكرة الجمعية، وتمث

 . 2لألمن ملا يدرك حقيقة ضعفه وعجزه"

يضع بن عيس ى في خضم تحليله حدودا لـ "الذكاء الحداثي" املشدود إلى العقالنية: 

ها رمٌز من رموز امليتافيزيقية مثلما هي "فنتيجة إلقصاء هذه األخيرة للّدين ملا يواجه
                                                           
1 Benaissa, Hamza, Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales : 

les enjeux idéologiques, Alger, Edt. El-Maarifa, 2009, p. 2. 
2 Benaissa, Hamza, Idem, p. 2. 
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زمني إلى مرتبة البشر الدنيا لُيحمل 
ّ
طبيعة كل وحّي، فإنها تنزله من مقامه املتعالي الال

بوصفه مجرد "إسقاط مثالي" للخيال الخصب، بالشكل الذي يتّم فيه إخضاع البحث 

ا يعّد انحرافا ألن الدين . وهذ3عن معنى الوحّي النهائي للتحليل النفس ي و علم االجتماع "

يأتي عن مصدر ميتافيزيقي لهداية اإلنسان وتنويره طبقا لوضعه الروحي. هذا وحسب 

النفسّية التي ال تخص إال الشعور الباطني لإلنسان، فإن الدين ينشأ -"املقاربة التحليلية

د عن غرائَز  وعن الحضارة البربرّية"
ّ
 .4ويتول

اعتمادها مرجعيا على مفهوم "املخيال الديني" الذي يعّد تتعّسف العلوم االجتماعية في 

حشّوا وخلطا ُيستخدم لوضع الدين ذي الطابع املتعالي في نفس املكانة مع -لفظا

التعبيرات املنحرفة )والشيطانية( الصادرة عن التقليد املتوارث واملّتصلة بالشعور 

ت، ألن "الباحث الغربي مزّود الباطني مثل السحر والشعوذة والوثنّية وعبادة الحيوانا

ومتشّبع بتصورات ومخططات تأويلّية ُصّنعت على النار التي نزعت القدسية عن 

 .5الوجود"

إن هذا التصور العقالني اإلقصائي نجده أيضا ممتدا إلى ميادين أخرى كالفكر وطبيعة 

 كتتويج لسيرورة اإلنسان والهوّية: "أصبح الفكر متحّررا..، يعتبر التفسيُر الحداثي الفكرَ 

مذهب التطورّية، ويبقى هذا الفكر القوة املفّضلة التي تثيرها التحّديات الخارجية من 

. يفّصل 6أجل إخضاع النظام البيئوي لغرائز اإلنسان ال لهدف سوى البقاء البيولوجي"

نوّية الديكارتية على مختلف املستو 
ّ
يات: بن عيس ى النتائج الوخيمة للّتبني غير الحكيم للث

"فكل مرة يأتي فيها معطى من املعطيات مرتبطا بهوّية روحّية، إال ويتم إبعاُده أو على 

وَح ليست سوى تجريد نظري، فنتج عن ذلك  األقل ُيفّسر بطريقة منحرفة بحجة أن الرُّ

تصوٌر متشبٌع بالنزعة الّتطّورّية التي تعتبر اإلنسان نتاًجا وسناًدا ملستقبل غير مقّدر وال 

حه سوى غاية واحدة ذات الطابع البيولوجي والطبيعي، هذا مما أعطى أهمية كبرى  تمن
                                                           
3 Benaissa, Hamza, Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islam, Alger, Edt. El-

Maarifa, 1997, p. 6. 
4 Benaissa, Hamza, Idem, p. 6. 
5 Benaissa, Hamza, Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales : 

les enjeux idéologiques, Op cit, p. 12-13. 
6 Benaissa, Hamza, Tradition et identité, Alger, Edt. El-Maarifa, 1996, p. 29. 
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في نشوء الحضارات والحفاظ على  77ومفرطة للعوامل املتصلة بالجماعات القديمة

 املجتمعات اإلنسانية الصغيرة.

حسب حمزة بن عيس ى فإن العقالنّية والفكر الحداثي اللذين "يأخذان امليدان 

والثنائية "مكان/زمن" على أنهما يمثالن الحدود النهائية للذات، قد سّدا السيكولوجي 

. أما علم االجتماع فهو "تحركها الخرافة املاركسّية 8الطريق أمامها املؤدي إلى ما ال نهاية

القائمة على املادّية التاريخّية: فظهور أو انتشار دين من األديان ليس هو إال تعبيًرا عن 

. بعدما عرض بالشرح حدوَد العلوم اإلنسانية 9يديولوجية للهيمنة"بنّية فوقّية إ

واالجتماعية لدراسة اإلنسان بالنظر إلى الدغمائّية التي تتمّيز بها املقاربة العقالنّية 

ا عن العلوم القديمة املأثورة التي تضع 
ً
 مأخوذ

ً
والتطّورّية، يقترح بن عيس ى مسعى بديال

االت العالم يقوم أساسا على املكانة املركزية لإلنسان تصوًرا تراتبّيا وتسلسليا لح

طولوجّية وعلى أسبقّية الجانب الروحي منه من الُبعدين االثنين اآلخرين. 
ْ
ووحدته األون

مثل هذه املقاربة حساسة للغاية ألنها تقوم على معرفة باطنّية مبهمة ال يدركها إال 

ل املثّقفين املشبعين بالنزعة العقالنّية الخاّصة مما يجعلها صعبة الفهم األمر الذي جع

 يرفضونها. 

سنتطرق إجماال إلى هذه املقاربة لتناول املسألة الخاصة بمستويات الهوّية. تقوم مجمل 

املعارف املأثورة حسب رينيه غينو على الُبعد الباطني الخفّي لألديان وعلى ممارسات 

م امليتافيزيقي والحقيقة النهائية لإلله رمزّية تسمح لإلنسان بأن يطّور عالقته مع العال

 عن السلف من بين الحقائق املتصلة باإليمان 
ُ

األوحد. نقصد باملأثور ما ورثه الخلف

التي لم يأِت ذكُرها مباشرة عن طريق الوحي لكن تأسست عن طريق التعليم والتلقين 

لكن غالبا ما يكتس ي املتواصلين واملؤسسات التابعة لهذا الدين أو ذاك. واملأثور واحٌد 

 شتى عبر التاريخ حسب الظروف التي تمّر بها الشعوب والثقافات. تتعّرض 
ً
أشكاال

املنظومات العقائدية املأثورة إلى تقلبات وصروف الدهر فتضمحل وتنفك، لكن 

 الخالص بالنسبة لها يكمن في تمّسكها بمأثور حّي مثل الديانة اإلسالمية. 
                                                           
7 Benaissa, Hamza, Idem, p. 106. 
8 Benaissa, Hamza, Idem, p. 12. 
9 Benaissa, Hamza, Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islam, Op cit, p. 6. 
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األمازيغي الذي ُيحتمل انتماؤه إلى الثقافة -الشعب البربري يأخذ حمزة بن عيس ى كمثل 

طس 
ْ
طسّية نسبة إلى جزيرة أطالن

ْ
التي اندثرت منذ آالف السنين،  Atlantisاألطالن

واعتنق تدريجيا الديانة اليهودّية ثم املسيحّية ثم اإلسالم. "ما من تصور كوزمولوجي 

صور واألزمنة من عاملنا هذا الذي تقليدي خاص بالكون.. لدى كل الشعوب وفي كل الع

ْن"، إال وتجد فيه ترتيبا غير محدد للعوالم يتخلله ترتيٌب آخر 
ُ
نشأ عن "األمر اإللهي: ك

ا نجد تقسيمه التراتبي 
ّ
فرعيٌّ ضمن كل قسم. وإذا اقتصرنا على أبعاد عاملنا نحن، فإن

سيط أو النفس ي، والعالَم يشتمل من األعلى إلى األسفل على العالَم الّروحي، والعالَم الو 

. في املأثور اإلسالمي يتطابق هذا التقسيم الثالثي مع عالم األرواح، 10املادي املجّسد"

اإلغريقي فذلك يتطابق مع الروح -وعالم البرزخ، وعالم األجسام ؛ أما في املأثور الهيليني

pneuma والنفس ،psyché والجسم ،somaثالث( . "والحقيقة أن ترتيب الحاالت )ال

ة بالنسبة للحالة الخاضعة 
ّ
وتسلسلها يفترض أن كل حالة متعالية نسبيا تلعب دور العل

 نسبيا دوَر التعبير الّرمزي للحالة التي تهيمن 
ُ
لها، وعلى العكس تلعب الحالة الخاضعة

ة بالنسبة لعاملْي النفس 
ّ
عليها نسبيا، هذا بالشكل الذي يلعب فيه عالُم الّروح دور العل

"والجس الن فيه التعبيَر الّرمزيَّ
ّ
 .11د وأن هذين نفسْيهما يمث

 يقوم التكامل في إطار "الحالة البشرية" على ثالثة مستويات:

 املستوى املنطقي والنفس ي الذي يتطابق مع مستوى العقل االستداللي. -1

هوتي الذي يتطابق مع املجال الكوزمولوجي أي مع تجلّيات  -2
ّ
املستوى الديني والال

ل عوالَم متعددة تتحرك في تفاعل متبادل صفات هللا
ّ
 تعالى، من حيث هي تمث

مع النواتج الضرورية للخير والشر، لألسمى واألدنى، للتعاقب ضمن سيرورة 

 املكان والزمان.

املستوى األونطولوجي الذي يتطابق مع الدمج السامي أو التكامل املستوِعب  -3

ملأثور اإلسالمي بـ "التوحيد" ؛ أما لحاالت الذات املتعددة، وُيطلق على هذا في ا

املستوى امليتافيزيقي فيتطابق مع املطلق غير املشروط، فاملعرفة الوحيدة التي 

ا هي أننا ال نعرفه"
ً
 .12لدينا إذ

                                                           
10 Benaissa, Hamza, Tradition et identité, Op cit, p. 10. 
11 Benaissa, Hamza, Idem, p. 11. 
12 Benaissa, Hamza, Idem, Op cit, p. 46. 
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يؤكد بن عيس ى في األخير  بخصوص مكانة الدين في هذا الترتيب على أن "العقيدة 

يمّيز أي دين من األديان، ليس هو إال والشعائر التعّبدّية واألحكام.. أي كل ما هو 

زمني الثابت الوجود. كذلك تلعب هذه التدابير 
َّ
ى في عاملنا ذي األساس الال

ّ
انعكاسات تتجل

م في مصير اغترابه وتغيير 
ّ
والتعاليم بالنسبة لإلنسان دوَر املحور املرجعي الضروري للتحك

 .  13وجهة قدره عن طريق الخالص"

هذا التصّور للعلوم املأثورة ملعالجة مسألة الهوّية ؟ يتم اإلجراء أي طريق سينتهجه مثل 

بتعزيز معطيات علم اإلحاثة التجريبي واملعطيات الكوزمولوجّية على أساس وحدة 

اإلنسان وبدمج تكامال مختلف مستويات الهوّية على أساس أولوّية وأفضلّية املستوى 

 الروحي.

اللساني، -الفيزيولوجي، العرقي-ثالثة: التشريحيالدمج التكاملي ملستويات الهوّية ال

 الروحي 

يقوم بن عيس ى بتحليل مفهوم الهوّية املعّقد ومختلف مستوياتها في العديد من كتبه 

[ "التنزيل والهوّية". فهو يؤمن Tradition et identitéوعلى وجه الخصوص في كتابه ]

بعيدا عن االختالفات العرقّية  بالوحدة العضوية والنفسية والروحّية للكائن البشري 

ر مالك بن نبي، 
ّ
رنا بطريقة املفك

ّ
والثقافّية واللغوّية. لنفحْص طريقته في العرض التي تذك

بحيث يبدأ بتقديم تعريف خاّص باملوضوع املتناَول متبوع بعرض ملختلف التصورات 

ارية" التي يرفقه تذكيٌر تاريخي عند االقتضاء، ويدرج مؤلفاته ضمن سلسلة "آفاق حض

طها بُن نبي.
ّ

 كان ينش

ا بن عيس ى في مرجعيته الفكرية على مختصين مثل عالم البيولوجيا بيير غراس 
ً
يعتمد إذ

Pierre Grassé [ في كتابهEssai sur l’histoire naturelle de l’homme دراسة حول" ]

 تخرج للتأكيد على هذه الوحدة األساسية لإلنسان: "ال  14تاريخ اإلنسان الطبيعي"

 
ُ
 مهما كانت أهميُتها عن إطار النوع )البشري( الذي منه تقوم دراسة

ُ
الخاصّياُت العرقّية

ات القديم بإبراز الوحدة والتأكيد عليها.. إن بني البشر  اإلنسان املعاصر وإنسان الحفريَّ

. وإّن الخاصية الجوهرية التي تؤسس الوحدة النفسية 15أشقاُء وليس أبناَء عّم أو خال"
                                                           
13 Benaissa, Hamza, Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islam, Op cit, p. 37. 
14 Grassé Pierre, Essai sur l’histoire naturelle de l’homme, 1971, Paris, Ed. Albin-

Michel, p. 129. 
15 Benaissa, Hamza, Tradition et identité, Op cit, p. 28. 
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لإلنسان هي قدرة هذا األخير على التفكير الذي نجده موّزعا أيضا بين جميع األعراق 

وامللل، باإلضافة إلى أن تصور الوحدة النفسّية في نظر املأثور يجد قّوته في الطبقات 

 الكوزمولوجية: سماء/أرض، مذكر/مؤنث..".

ر دحُضها، يعزّ 
ّ
ز بن عيس ى أطروحته ثم اعتمادا على هذه املعطيات العلمية التي يتعذ

املؤسسة على سيرورة التكامل املرتقية ملختلف أبعاد اإلنسان األسمى بتحقيق البعد 

الروحي فيه: "فبتطبيق قوانين هذه السيرورة املرتقّية للتكامل، يمكننا القول أنه يوجد 

عالقة هوّية بين اإلنسان والكون الذي يعيش فيه ألن التركيبة املادية لألول تتضمن 

مجموع العناصر املعدنّية التي نحصيها في الثاني ؛ ونضيف أيضا أنه من وجهة نظر 

النشاطات البيولوجية والفيزيولوجية، يتماثل اإلنسان شبًها مع مملكة النباتات ومملكة 

-الفيزيولوجية التي يتمّيز بها جميُع الناس -الحيوانات، وأنه من خالل الوحدة التشريحية

فهؤالء متساوون ومتشابهون بغض النظر عن اختالفاتهم العرقية  -يةأي الكائنات البشر 

وخصوصياتهم النفسية. نالحظ في األخير أنه من خالل مكانته املركزية واملحورية 

؛ سورة  29بالنسبة إلى العالم، فإن اإلنسان يقوم شبيًها بالروح )سورة الحجر، اآلية 

 ". 16(72ص، اآلية 

 ل ثالثة مستويات: أما الهوّية الروحية فتشم

يتمثل املستوى األول )الخارجي( في "االلتحاق بمنظومة عقائدية معينة ليضمن  -

اإلنسان لنفسه العقيدة والشعائر التعبدية واألحكام ؛ إنه الجانب النفس ي 

 واالجتماعي والتاريخي الوحيد الذي يتيح الطريق نحو البحث الواقعي..".

ي الكيفية اإلجرائية ملعرفة اإلنسان مداخل يكمن املستوى الثاني )األعلى( "ف -

ه املباشَر 
َ
ومخارج التسلسل السببّي لوجوده هو والكون. تشمل هذه املعرفة عامل

وتمتدُّ عند البداية إلى الحالة التي سبقت نشأته البشرية األولى، وإلى وضعه 

التعّبدّية بعد املمات عند النهاية ؛ فبمجرد تقّبله والتزامه باألحكام العقائدية و 

ا كبيًرا. يتجّسد هذا  ا وفكريًّ والشرعية للدين إال ويصاحبه انفتاًحا عقليًّ

االنفتاح في التصّور الرمزي للحقائق في مرتبة أعلى من تلك التي يصطنعها 

العقل االستداللي، ويترَجم على أقص ى تقدير إلى حالة يقين أعلى من تلك 
                                                           
16 Benaissa, Hamza, Idem, p. 28. 
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الوقت نفسه إلى استقرار كبير على املعهودة لدى املؤمنين والفالسفة، وفي 

 مستوى النفس.

ل املستوى الثالث )األكثر علّوا( الذي يرتبط بالهدف األسمى لكل وجود في  -
ّ
يتمث

 هللا"
ّ
. ال 17تحقيق الهوّية األسمى أو التوحيد، أي ليعلم اإلنسان أنه ال إله إال

 في إطار تلقين مبادئ وتعاليم 
ّ
 التصّوف.يمكن الوصول إلى هذه الدرجة إال

ل في سيرورة التكامل 
ّ
ا حسب حمزة بن عيس ى من الناحية التصّورية "تتمث

ً
فالهوّية هي إذ

ها  املرتقية حيث يلتقي ما هو أمثُل وأفضُل فيها بحالة الكمال اإلنساني، وحيث يبلغ أوجُّ

. يعي بن عيس ى جيدا أن الّتفاعل القائم بين مختلف 18التحّرَر من كل حالة مشروطة"

ل الفكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية ضمن السيرورة التاريخية، قد أّدى العوام

ل الهّويات وانبعاث هوّيات ثقافية قديمة وتفاوت السالالت اللغوية والصراعات 
ّ
إلى تمث

بسبب الهوّية. يشرح املؤلف كل هذه املسائل من الناحية التاريخية ويأخذ منطقة 

 وجه التحديد مبحثا تطبيقيا لها.املغرب الكبير والجزائر على 

 -التي يصفها أحيانا بالهوّية النفسية-يعّرف بن عيس ى بروز الهوّية في أوروبا عَهد النهضة 

 في ذاتها بعد انفصالها عن العامل الديني: "تشهد 
ٌ
على أنها عامٌل فّعاٌل في التاريخ وغاية

 القر 
َ
ون الوسطى تحت ضغط غريزة أوروبا ظهور الهوّية النفسّية كغاية بذاتها نهاية

سَنة للنهضة األوروبية بصّبِ الدافع الروحي في 19الربح والدافع املادي"
ْ
. يقوم فكر األن

 لضمان البقاء بعد نفي الجانب 
َ
 الوحيدة

َ
"مجراه البيولوجي املحمول بصفته الضرورة

 :امليتافيزيقي للوجود اإلنساني". أدى هذا املوقف إلى نوعين اثنين من النتائج

الذي يقوم على فكرة أن "االقتصاد هو أول وآخر ما يحتاجه  الدافع املادي -1

الوجود اإلنساني". يأتي هذا التوّجه لتغذية املذاهب والتجارب املسماة 

يوعّية.
ّ

برالّية واالشتراكّية والش
ّ
 بالل

عتبر النزعة الدينية  انبعاث هوّية الجماعات القديمة -2
ُ
في شكلها غير املضبوط: ت

 
ّ
أساس املذهب  (ancestralisme)باع األسالف األقدمين في عباداتهم إلى ات

االشتراكي والعنصري. هنا حيث تجد النشاط االقتصادي والفكري -الوطني
                                                           
17 Benaissa, Hamza, Idem, p. 52-53. 
18 Benaissa, Hamza, Idem, Op cit, p. 52. 
19 Benaissa, Hamza, Idem, Op cit, p. 63. 
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تابعا إلرادة القوة الحربية ؛ "وسواء كانت محّفزة بالدافع املادي أو بالتمييز 

 أوجَّ نرجسّيتها 
َ
 1789بقيت تحدد منذ العنصري، فإن الهوّية النفسّية البالغة

الحمياِت الوطنية شديدة الحماس التي بلغت أقصاها باندالع الحربين 

   .20العامليتين"

يقوم بن عيس ى مواصال تحليله لتاريخ مفهوم الهوّية بشرح كيف تمت عملية انتقال تلك 

ه إلى البلد
ُ
ان التصورات الغربية إلى بالد العالم الثالث. ومفهوم الهوّية هذا يتّم نقل

 املستعَمرة ومن بينها الجزائر بطرق ثالث:

تتمثل الطريقة األولى في استغالل حالة املسلم املتدهورة في مجال الفكر  -أ

ي عن اإلسالم. يرتبط هذا 
ّ
لعرض عليه القوة الغربية كنموذج ُيقتدى به والتخل

النهج بعملية تغريب العالم اإلسالمي من الداخل عبر الجماعات الضاغطة أين 

ئكّية ألتاتورك. يتم
ّ
 السعّي إلى تحقيق الهدف األسمى املتمثل في الجمهورية الال

تقوم الطريقة الثانية بالنسبة للقوى الغربية على تشجيع ومساعدة كل  -ب

االنشقاقات وإضفاء الشرعية عليها من أجل اإلسراع بالتقسيم السياس ي 

يقوم نظاُم الحماية  للدولة العثمانية آخر املظاهر الرمزية للمذهب الروحي "أين

بتلفيق خطاب ملن هو تحت غطائه يوهمه فيه أنه مستقّل سياسيا بل وأنه 

 يستعيد هوّيته التي ضاعت منه ويجدها ثانية بفضل مساعدة الغرب".

ى الطريقة الثالثة للتحدي اإليديولوجي الغربي في االستعمار االستيطاني  -ج
ّ
وتتجل

 . 21للجزائر من قبل فرنسا"

 

 

 بار ألبعاد الهوّية األمازيغية ونقد املقاربة املحبطة للعلوم االجتماعيةرّد االعت

الن في 
ّ
الن الهوّية الجزائرية واملتمث

ّ
يقوم بن عيس ى بتحليل املكّونين العرقيين اللذين يشك

ّياتها عبر 
ّ
العروبة واألمازيغّية. يتناول باإليجاز موضوع العروبة متطّرقا إلى مختلف تجل

ا الجغرافي والّسكاني وإسهامها في انتشار اإلسالم منذ سّيدنا إسماعيل التاريخ وفضائه

عليه السالم. كما يعالج موضوع القومّية العربية كتوّجه للحماس الوطني، هذا الذي 
                                                           
20 Benaissa, Hamza, Idem, p. 64-65. 
21 Benaissa, Hamza, Idem, p. 81-82. 
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يتطابق مع الطريقة الثانية التي ذكرنا لنقل اإليديولوجيا الوطنية من قبل القوى 

واالنقسامات.. بحيث يحدث ذلك بالنسبة  الغربية لغرض "التشجيع على االنشقاقات

للبلدان العربية عن طريق األقليات املسيحية العربية بهدف تفكيك اإلمبراطورية 

 العثمانية واالنفصال عن اإلسالم كمصدر إلهام".

 يعود إلى فترة 
ْ
إال أن بن عيس ى يخّصص أهّم ما يشكل تحليله ملوضوع البربرّية، إذ

وجد على أرض الجزائر سكانا ذوي ثقافة إسالمية وأصول االستعمار الفرنس ي الذي 

شركت العلوُم اإلنسانية لخدمة األنتروبولوجيا والعلوم االجتماعية من 
ُ
عرقية بربرية. أ

أجل اإلنقاص من قيمة الثقافة البربرية وفصلها عن روحانيتها. تعتبر األنتروبولوجيا أن 

عد الحيوانّية حيث يتم الصراُع من أجل كيان الثقافة البربرّية يتحدد ضمن مجال ما ب

م عن األمازيغية بـ "نظرة غير 
ّ
البقاء البيولوجي. يتمّيز الخطاب األنتروبولوجي حينما يتكل

 إلنسانية ال يزال 
ٌ
موضوعّية تفتقد إلى النزاهة، ويشيع بتعجرف بأن األمازيغية بقّية

 اعي األول". يكتنفها الطابُع الحيواني أو شبيهة بإنسانية العصر الزر 

ُيشاع على املستوى التاريخي أن الشعب األمازيغي ليس هو صانع تاريخه بنفسه وإنما 

تعّرض بسلبية للتأثيرات الخارجية ومنها الغزوات املتتالية على سبيل املثال. يحاول بن 

ا من خالل عمل متكامل تقديم مقاربة كفيلة بتصحيح األخطاء حول الهوّية 
ً
عيس ى إذ

وإسهاماتها في التاريخ وفي الّروحانّيات وفي خدمة اإلسالم عموما. يسعى املؤلف  البربرّية

عبر هذا النهج إلى "املساهمة في الكشف عن أسباب حالة التمّزق لكل أولئك املنقسمين 

حيارى بين الوجود الفعلي للهوّية البربرّية والضرورة أو الحتمية األخروّية لرفع صورتها 

(transfiguration)"22عن طريق روحانّية اإلسالم . 

يبدأ بن عيس ى بطرح التساؤل التالي: ما هي البربرّية ؟ ومن أجل اإلجابة عن ذلك يتناول 

املعطيات األنتروبولوجية الخاصة بمختلف مراحل االستيطان التي شهدتها منطقة 

سنة، ثم يدرس اشتقاق وأصل الكلمتْين "بربر"  40.000شمال إفريقيا منذ ما يقارب 

ى النتيجة األولى التي تقول أنَّ "البربرّية تتمظهر خارجيا و"أمازيغ". يصل بعد البحث إل

مثل تشكيلة أنتروبولوجية واسعة حيث يمتزج فيها النوع الشمالي مع النوع الزنجي 
                                                           

22 Benaissa, Hamza, Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islam, Op. cit, p. 4. 
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اإلفريقي مرورا بنوع آخر وسيط ذي أغلبّية، أما مدلولها فيعود إلى التصور الوجودي 

برّية في جوهرها إلى إرث روحي غربي، الشائع لهذه املجموعة اإلنسانية ؛ يعود أصل البر 

ويبدو هذا التقارب اللغوي الجزئي على األقل بين اإلرث البربرّي واإلرث الّسامي )من 

الّسامّية( معّززا حاليا على مستوى التحليل اللغوي ومتبنى من قبل األوساط اللغوية 

البربرية ذاُت البربرية. يعرض سالم شاكر في إحدى دراساته الفكرة التي تقول بأن 

ثم يختم قائال: "أخذت البربرية مخزونها  (chamito-sémitique)سامّي -انتساب حامي

من نفس املخزون البدائي ملجموع املورفيم )الكلْيمات أو الوحدات املعنوّية الصغيرة( 

 مثلها مثل الفروع الغوية األخرى". 

اثة الذي يشّجع على انبعاث يشير بن عيس ى بالرجوع إلى تأثير التصور الديكارتي للحد

الهوّيات الثقافية الجهوّية، إلى أنه "يجب االعتراف أوال أن هذا التوّجه يحمل بعض 

املصداقية ألن الوعي بتواصل مع املاض ي يمكنه أن يكون ذا عالقة بسيرورة إعادة 

اإلدماج، غير أن هذه اإلرادة في استعادة األصل تبقى مشروطة بالحجج االستئصالية 

زلت على أنها ال تتعّدى "كونها نتيجة ملصادفات ل
ُ
لحداثة". أما الرمزّية امليتافيزيقّية فاخت

التجربة من أجل البقاء أو اإلسقاط املثالي لتعاقب الفصول. وهذا يعطي في أفضل 

الحاالت شكال من أشكال التعويض النفس ي بمجرد الشعور بهذا التواصل املمتد نحو 

فال به في التظاهرات الفولكلورية أو لُيمّجد كأصالة ُيبالغ في املاض ي الذي يتم االحت

رجسّية وُيعتقد ضماُن استمراريتها بمجرد ترسيم اللغة األم شرعا 
ّ
تعظيمها إلى غاية الن

ه نحو األصالة النفسية 
ُ
طاملا أن البحث عن األصل، املشروع في البداية، الذي تّم انحراف

رة إلى هذا الحد على مقاومة عمليات عن طريق الحداثة يفّسر عدم قدرة 
ّ
الهوّية املصغ

 .  23االستئصال واستعادة التوازن في ذات اإلنسان"

كما يحلل بن عيس ى مسألة "املطالبة بالهوّية البربرّية من ِقبل تّيار علماني، وقد بدأ هذا 

نة أو لغة األمُر بتمثيل الهوّية املسندة إلى مذهب روحي والهوّية املسندة إلى نفسّية معي

حمل على أنها معاِرضة في املطلق: ومنه تفريغ املنطقة من اإلسالم. ثم وفي مرحلة ثانية 
ُ
ت

يأتي منظور الحداثة القائم على الهروب نحو األمام ليفرض نفسه من أجل دفع الهوّية 

البربرية لتقطع اتصالها مع املاض ي بالتأكيد على الطابع الفالحي والجبلي لرمزيتها 
                                                           
23 Benaissa, Hamza, Tradition et identité, Op. cit, p. 74. 
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. ومواصلة لعمله الخاص بـ "تقويض" التصور القائل بأن نمط الحياة 24دية"التقلي

والثقافة البربرية ليسا سوى استجابة للتحديات البيولوجية من أجل البقاء ونكران 

للبعد الروحي، يقوم املؤلف بإحصاء املوروث املادي وغير املادي البربري ليستخرج منه 

بتنا القاعدة الروحية للهوية األمازيغّية شرحها أيضا املعاني األصيلة. "يمكننا بعدما أث

. وحتى يسهل 25عن طريق الرمزية امليتافيزيقية التي يحملها الحكّي والفن البربريان"

استيعاب هذه املقاربة األصيلة يجب وضعها بموازاة مع موقف األنتروبولوجيا الغربية 

ّصين في البربرية الذين ال يرون في املتبنى باملحاكاة ومن دون تحليل نقدي من قبل املخت

الحكايات والقصص واألسطورة واآلثار القديمة والرمزية امليتافيزيقية سوى نتيجة 

 .26ملصادفات التجربة من أجل البقاء أو اإلسقاط املثالي لتعاقب الفصول"

 La chèvre et ses deux chevreauxيتطرق بن عيس ى إلى سرد حكايتين اثنتين األولى ]

femelles[ العنزة وجدييها الصغيران"، والثانية" ]L’oiseau céleste :"الطائر السماوّي" ]

، بل هذا هو السبب الحقيقي 
ٌ
 عميقة

ٌ
 ميتافيزيقية

ٌ
"يختفي تحت املظاهر الطفولّية رمزية

أما الجماعات الشعبية فال تتدخل هنا إال ’’. الحكايات تسمى شعبية‘‘الذي جعل هذه 

دخلت في ذاكرتها من قبل  من حيث كونها تؤدي
ُ
وظيفة املحافظة على حقائق خفية أ

 .27النخبة الروحّية ملا كان املأثور على وشك االندثار"

 ومنها "الغول" الذي 
ٌ
إن املواضيع التي ذكرها بن عيس ى كمثال عن الحكّي البربري عاملية

ا بالحكاية البربرية، ثم يختم قائال: "تعّبر الحكاية عن ترك يبة لكوٍن يتألف من ليس خاصًّ

عالم محسوس، ومن بين تعاليمها أن كل كائن بشري خاضٌع إلى امتحان املوت، إال أنه 

. كما يعالج بن عيس ى أيضا الهندسة 28ينتصر في النهاية بفضل التنزيل أي الوحّي"

املعمارّية أي البنايات املغليثّية )السابقة للتاريخ واملبنية على الحجارة الضخمة( مثل 

يح إمْدغاسن باألوراس وقبر الّرومية )الضريح امللكي املوريتاني( بتيبازة وجّدار جبل صر 

املخروطي والهرمي -لخصر بتيارت..، فكل هذه البنايات واألضرحة ذات الشكل األسطواني

ترمي مرجعيا إلى الرموز التقليدية للجبل املقّدس أو إلى مركز العالم بصفته مكانا 
                                                           
24 Benaissa, Hamza, Idem, p. 74. 
25 Benaissa, Hamza, Idem, p. 126. 
26 Benaissa, Hamza, Idem, p. 74. 
27 Benaissa, Hamza, Idem, p. 126. 
28 Benaissa, Hamza, Idem, p. 130. 
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. ثم يذكر في األخير الفن التصويري أو التشكيلي في 29السمّو الّروحي"لالستقرار  والقوة و 

كل أشكاله املختلفة: الخزافة، األثاث، األلبسة، الوشم ؛ و"يرفض التفسيرات الصادرة 

عن نظرية النزعة الطبيعية )القائلة بأن الطبيعة هي املبدأ األول في الوجود( والتي تحصر 

لّبى من دون شك، لكن يجب تجاوز كل ش يء ضمن الحاجات البيولوجي
ُ
ة التي يجب أن ت

الدالالت واملعاني الثانوية التي تتشّبث بها حاليا املؤلفاُت والكتُب لالرتقاء بها إلى معناها 

األسمى. يتقاسم الفّن البربري مع بقّية اإلنسانية رموزا قاعدّية أساسية ألنه ذو أصل 

َبشرّي وصوريٌّ وليس نتاًجا مزعوًما 
َ
شعور أو االقتباس، ذلك أن كل إنسان من ال

ّ
لال

. 30حيث كونه خليفة هللا في الكون يحمل ضمنيا هذه الرمزّية مهما كان عرقه أو جنسه"

( 
ُ
ة

ّ
 القصيُر أو املط

ُّ
ِة، والخط

ّ
 ) . ( عن رمز املبدِإ العل

ُ
 /( عن محور العالم. -تعّبر النقطة

 أما بخصوص الّزخارف التي تزين األواني الخزفيّ 
ٌ
 معدنية

ٌ
ة واأللبسة والزرابي فلها رمزية

..، ويشير املؤلف إلى أن هذه الزخارف ذاُت طابع إنساني نجدها تتشابه مع كثير 
ٌ
ونباتّية

مما نجده لدى أغلب شعوب العالم التي يتقاسم معها الشعُب البربري الرموز القاعدّية 

عانيه تضمحل بل ؛ ينتمي هذا الشعب إلى "موروث ثقافي وروحي تقليدي بدأت م

وتتعرض النقالب حاد في القطبية أثناء سيرورة االنحطاط الدوري إلى درجة أن الفرد 

البربري أصبح يشعر بالحاجة املشروعة إلى العودة إلى أصوله والبحث عنها في املأثور 

الذي كان ال يزال سليما وحيا، وعليه راح يتمّسك من بين ما تمّسك به بالعبرانّية ثم 

 . 31يحّية ثم باإلسالم أخيرا"باملس

 املجال التاريخي لشمال إفريقيا   

ر في كون أن املثّقف يعالج مواضيع الساعة في 
ّ
ل الفرق املوجود بين املثّقف واملفك

ّ
يتمث

اقتصادي والثقافي والديني ويعّبر عن وجهة نظره، في -إطار الفضاء السياس ي والسوسيو

ر يذهب إلى أبعد من ذل
ّ
ك ألنه سيسعى اعتمادا على املعارف املتراكمة لديه حين أن املفك

)وأحيانا بمساعدة الظروف( لخلق تدريجيا منظومة فكرية مناسبة تقريبا حيث يكون 

 التأثير فيها متوقفين على أصالة وصرامة مفاهيمه وعلى تماسك 
ُ
عمُق التحليل ودرجة

                                                           
29 Benaissa, Hamza, Idem, p. 132. 
30 Benaissa, Hamza, Idem, p. 132-133. 
31 Benaissa, Hamza, Idem, p. 133. 
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ضيع )املشار إليها سابقا( أطروحته وتماشيها مع الواقع، مما يسمح له بمعالجة نفس املوا

 لكن باعتماد مقاربة مختلفة.

ال يكتفي بن عيس ى بتقديم تحليل حول الهوية الثقافية فحسب بل يعزز أطروحته 

بتحليل وجيز عن تاريخ شمال إفريقيا اعتمادا على تطبيق مفهوم أساس ي أخذه عن 

سئلته الثالث "مجال الدراسات التاريخية"، وعلى أأرنولد توينبي مؤرخ الحضارات 

 الرئيسية التي يمكن تطبيقها على تاريخ أي نطاق حضاري بلدا كان أو منطقة:

 من بين األحداث التاريخية الكبيرة، ما هي األكثر أهمية ؟ -1

 هل هذه األحداث التاريخية هي محّددة ضمن عالقة داخلية أم خارجية ؟ -2

ام املتراكم إلى ما هي قيمة كل حدث بالنسبة لإلنسانية وملجمل التاريخ الع -3

 اليوم ؟  

يعرض علينا بن عيس ى خمس مراحل تاريخية )تلك التي يعتمدها املؤرخون( بالنسبة 

ملنطقة شمال إفريقيا )والجزائر على وجه الخصوص(. فما هو الهدف الذي يسعى إليه 

نقص من قيمة الثقافة 
ُ
املؤلف ؟ فقد رأينا فيما سبق أن العلوم اإلنسانية األوروبية ت

شّوه التاريخ، وعليه يريد بن عيس ى أن يقدم مساهمته في تحرير التاريخ من االستعمار وت

مثلما قام به محمد شريف ساحلي وزهير إحّدادن من قبُل، ولكن بطريقته هو بالكشف 

عن األطروحات املنحرفة لعمل املؤرخين الكولونياليين التي أنتجت وأفرزت شعورا 

ثّقفين، وإثبات الحقيقة التي تخّص ما أسماه بـ "الفترة بالدّونّية لدى العديد من امل

 البربرية".

سست على 
ُ
يقول بن عيس ى في هذا الصدد: "لقد أنتجت لنا العقالنية الفلسفية التي أ

 التي تقول بأن التاريخ هو 
َ
أنها القياس الوحيد للحقيقة منذ قرنين، هذه الخرافة

د للوجود اإلنساني. وفي كل مرة تطّبق الخصوصية الوحيدة لإلنسانية والغاية األوح

د عنها أحكاٌم مخزّية ؛ وهذا هيجل 
ّ
شبكة القراءة العقالنّية هذه على العالم إال ويتول

باع قدر كل ما يحدث خارجا عن حدوده‘‘يقول: 
ّ
’’ إن هذه املنطقة هي بلٌد ال يقوم إال بات

د هو بدوره على أنه: 
ّ
يدا في تاريخ شمال إفريقيا، بقدر ما نغوص بع‘‘؛ أما جوليان فيؤك

بقدر ما نالحظ أن كل ش يء يحدث كما لو أن هذه املنطقة قد ُعوِقبت فطريا بعدم 

قدرتها على االستقالل، ولقد كان هذا البلد مخضًعا على الّدوام لتأثير وقدر الحضارات 

ان ، ومهما يكن فإن الّصدى الذي تحدثه البربرية هنا سواء أك’’التي كانت خارجة عنه
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باإليجاب أو السلب، هو صادٌر عن عملية إثبات وقائع أقل منه تفسيًرا لها عبر املنظار 

. يخرج بن عيس ى من كل هذا بنتائج معرفية هاّمة: "ملا يحاول 32املشّوه لوثنّية التاريخ"

اإلنساُن البربرّي تحقيق استيعابه لهوّيته، يجد نفسه في مواجهة خيارين اثنين كالهما 

نوّية الديكارتّية فإن نتيجة ذلك -وال يؤدي إلى أي مخرج: األول غير مجدي 
ّ
ملا يقبل بالث

أنه يجد نفسه في وضعية فقدان األمل مثلما بّينها جون عمروش، حيث يشعر بألم 

وملا يقبل الباحث أو يعمل بإسقاط نظرته -؛ الثاني ’’ القصور األونطولوجي‘‘و’’ اللعنة‘‘

باملقابل، فإن موقفه يتأرجح بين قطبين: من جهة يقبل على الواقع العصري الحداثي 

طوعا بماضيه املتجاوِز للتاريخ لكن فقط في ُبعده النفس ي السلفي )أي املتعلق باألسالف 

واألجداد األقدمين( بالشكل الذي يقّره التحليُل النفس ي ؛ ومن جهة أخرى يرفض حكم 

املقاومة املتواصلة عبر ‘‘لتبرير وتأكيد ’’ يخالسلبّية التاريخّية التي تقول بها فلسفة التار ‘‘

ل إنسانية مختلفة قائمة بذاتها ’’ القرون للغزو الخارجي
ّ
كما لو كان العرق البربرّي يشك

 . 33تعيش مغلقا عنها بمعزل على بقية البشر"

إن البديل الذي يقترحه بن عيس ى هو إعادة النظر في تاريخ شمال إفريقيا لدحض 

جوليان" القائلة بأن شعوب منطقة إفريقيا لم تصنع تاريخها -يجلوتفنيد أطروحة "ه

رض عليها من الخارج، ورّدِ االعتبار لفترة البربرّية اإلسالمية. يعتمد 
ُ
بنفسها وإنما ف

 املؤلف تقسيم التاريخ إلى خمسة عهود:

ه العهد القرطاجي -1
ُ
ل "فضاًء لإلرث الجماعي القديم الذي تبقى تمظهرات

ّ
، الذي يشك

ه في حالتها الخفية في الذاكرة الجمعّية"
ُ
الت

ّ
 . 34وتمث

، "الفترة التي تّم فيها توحيد تحت التشريع القانوني والسياس ي العهد الّروماني -2

لإلمبراطورية الرومانية عامة البلدان املتوسطّية، لكن إسهام الرومان في ميدان الفكر 

وبنايات ضخمة وبعض الكلمات كان شبه معدوم إال أنهم تركوا من ورائهم صروحا 
                                                           

32 Benaissa, Hamza, Idem, p. 115. 
33 Benaissa, Hamza, Idem, p. 116. 
34 Benaissa, Hamza, Quelques remarques sur l’histoire de l’Afrique du Nord, Alger, 

Ed. El-Maarifa, 1996, p. 9. 
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تينية"
ّ
. وأنتجت املسيحّية في هذه الفترة شخصيات دينية تعارضت 35واملصطلحات الال

 أوغسطين / دونات ترتوليان.-فيما بينها من حيث الرؤى: سانت

االستعماري -، الذي يحمل تفنيًدا قاطعا ألطروحة التاريخ الكولونياليالعهد اإلسالمي -3

 اإلسالمية: "وإن كان البربُر رفضوا الهيمنة الوحشّية لدولة األغالبة التي التي تنكر البربر 
َ
ّية

ُب إلى الدولة األموية، إال أنهم لم يرتّدوا عن اإلسالم، بل بالعكس فقد  حّركها التعصُّ

"
ً
. ومع "سيرورة حمل اإلسالم من قبل سكان 36حملوه ودافعوا عنه بحماس وأقاموه دولة

القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر امليالدي في حكم دول املنطقة البربرية من 

الّرستميين واألدارسة والفاطميين واملرابطين واملوّحدين ألول مرة منذ األزمة التاريخية، 

يتبنى البربُر مبادئ وقيم اإلسالم ويترجمونها سياسيا بتأسيس دولة وتجسيد النموذج 

ة" الذي 37ين"االجتماعي الذي يتالءم مع تعاليم هذا الد . يتبنى بن عيس ى مفهوم "العصبيَّ

أخذه عن بن خلدون لشرح االنسجام لكل دولة من تلك الدول، ليس غاية في ذاتها عبر 

قيام الدولة السياسية لكن كوسيلة وسند تنظيمي ونفس ي واجتماعي للحفاظ على 

: "بعيدا عن الفترة األولى والفترة األخيرة الت
ً
ي كانت باألساس الدولة. ثم يضيف قائال

دت روحّيا وسياسّيا 
ّ
تركّية، فإن كل الفترات الوسيطة األخرى للعهد اإلسالمي خل

 .  38واجتماعيا ملدة سبعة قرون التاريخّية البربرّية"

 (Le Maghreb)، الذي تمّيز بدفاع الدولة العثمانية عن املغرب الكبير العهد التركي -4

ة على وجه الخصوص( بعد سقوط دولة ضد هجومات الغزو األوروبي )اإلسباني

املوّحدين. يشير بن عيس ى إلى وضوح دراسات وتحاليل بعض املؤلفين مثل غرانغيوم 

Grandguillaume في املغرب الكبير كمصدر أساس ي لكل  الذي يقول: "ظهر اإلسالم

حول األسباب التي  Gauthierشرعّية، كذلك تساءل مؤّرخ املدرسة الكولونيالية غوتيه 

. ليست هذه السْيرورة حسب بن عيس ى 39إلى اعتناق اإلسالم بهذه السرعة" أّدت بالبربر 

خاّصة بالبربر وإنما هي خاصّية يتمّيز بها التاريخ السياس ي لإلسالم: "لعبت الهوّياُت 
                                                           
35 Benaissa, Hamza, Idem, p. 24-25. 
36 Benaissa, Hamza, Idem, p. 18. 
37 Benaissa, Hamza, Idem, p. 7. 
38 Benaissa, Hamza, Idem, p. 20. 
39 Benaissa, Hamza, Vision du monde et état politique : pour réhabiliter l’équation 

personnelle du musulman, Alger, Edt. El-Maarifa, 2009, p. 208. 
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املغولّية والزنجّية اإلفريقية في أغلب -النفسّية العربية والفارسّية والبربرّية والتركّية

تاريخية املختلفة دوَر السند التنظيمي للديناميكّية التاريخّية لإلسالم عبر الظروف ال

ا على مستوى العالم  نشأة وظهور الدول التابعة لهذه األعراق، وانتشر هذا القانوُن ساريًّ

 أولوّيِة القيم الّروحية على االنتماءات الهوّياتّية النفسية 
ُ
اإلسالمي ونتج عن ذلك عقيدة

 .40املختلفة"

بيكا 
َ
 املشهورة لجورج ال

َ
تلك  Georges Labicaيفّند بن عيس ى في سياق تحليله األطروحة

التي تقول أن "ظهور اإلسالم يتطابق مع ظهور ِبنّية فوقية إيديولوجية لهيمنة اقتصادية 

رضت على املجتمعات األخرى"
ُ
. كما يعتبر هذا الفيلسوف الفرنس ي معتمدا 41طبقية ف

ماركسّية أن العرَب يستخدمون اإلسالَم لصالحهم من أجل  على مقاربة اقتصادية

استغالل الشعوب األخرى اقتصاديا. يطرح بن عيس ى سلسلة من األسئلة بحكمة في هذا 

شعور 
َّ
الّصدد: "إذا افترضنا أن القيم اإلسالمية ليست سوى ِبنّية فوقّية لهيمنة الال

وتحّفز الحسَّ الوجودي للهّوّيات  العربّي الستعباد الشعوب األخرى، فلماذا هي تنّمي

املغولّية ؟ ملاذا في تاريخ اإلسالم -النفسية األخرى عبر اللغات البربرّية والفارسّية والتركّية

نجد التأثيَر السياس ي لكل هذه الهّوّيات األخرى ذا عالقة باملطالبة األساسية بالقيم 

عادة توجيه معنى الدولة نحو اإلسالمية وليس بظهور العديد من الِبنيات الفوقّية إل 

 . 42تعظيم وتمجيد الهوّية النفسية التي تحملها ؟"

في الختام وبخصوص التأثير الكبير الذي يمكن أن يحمله تعريف الهوّية الثقافية 

لشعوب منطقة شمال إفريقيا، يؤكد بن عيس ى على أنه "من بين كل الفترات التاريخية، 

 من حيث املدة، واألكثر عمقا من حيث أن اإلسالم تعّد الفترة اإلسالمية األكثر ط
ً
وال

يها بقي يحافظ على حيوّية قوتها الفكرية الذاتّية رافًعا كل التحّديات بالشكل 
ّ
الذي يغذ

الذي يجعله اليوم يواصل تأثيره على سيكولوجيا وسوسيولوجيا وإرادة الّرسكلة 

 .43قرنا" 14التاريخّية للجماعات إذ هي اعتنقْته منذ 
                                                           
40 Benaissa, Hamza, Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et 

sociales : les enjeux idéologiques, p. 10. 
41 Benaissa, Hamza, Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et 

sociales : les enjeux idéologiques, Op. cit, p. 9. 
42 Benaissa, Hamza, Idem, p. 9. 
43 Benaissa, Hamza, Quelques remarques sur l’histoire de l’Afrique du Nord, Op cit, 

p. 28. 
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د أولحسين: نموذج الشخصية الدينية البربرّية الّصوفّية    
ْ
 الشيخ محن

األخير الذي اخترته من بين كتابات بن عيس ى دراسة روحية بعنوان  يخّص املوضوعُ 

[Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islam الشيخ محْند أولُحسين: شاهٌد" ]

ي جملة من الشهادات املختارة ملولود معمري لإلسالم". تتطّرق هذه الدراسة إلى النظر ف

)األنتروبولوجي واملختص املشهور في الدراسات البربرّية( جمعها عن تالميذ الشيخ 

ق معمري عن هذه الشهادات 
ّ
الصوفي محْند أولُحسين الذي توفي بداية القرن األخير. يعل

 معتمدا على مقاربة أنتروبولوجية.

يعّبر أكثر عن ‘‘على هذا الشكل: "كان محْند أولُحسين تقوم أطروحة معمري األساسية 

معاودة وإحياء القوة البربرية القديمة لألسالف واألجداد إلى درجة أن عالقته باملوروث 

؛ ’’اإلسالمي تبدو شبه معدومة، إن لْم نقل مجرد واجهة مثلما يفعله أيٌّ من املنافقين

 وتعّديه على الشرعية الدينية يبّرر معمري هذا التفسير باّدعاء محْند أولُح 
َ
سين النبّوة

ه أن الحقيقة أعلى من الصالة"
ُ
 .44والضجة التي أحدثها إعالن

يعّبر بن عيس ى أوال عن امتنانه وإقراره بالفضل ملعمري كونه حفظ هذه الشهادات عن 

الشيخ وأنقذها من االندثار، ثم يقوم باالعتراض على كالمه هو الذي يجهل الفكر 

شعور الجمعي ثّمة حيث يتعّين الصوفي 
ّ
شعور الذاتي والال

ّ
ويضع "جوهر اإلنسان في الال

عليه أن يحّدده طبيعيا ضمن املبدإ املتعالي أو امليتافيزيقي بدمج كل النماذج 

السيكولوجية واألنتروبولوجية. هذا هو الوهم ذو النزعة الثنوّية الذي جعل معمري 

ه هم نتاُج القوة الجمعية املمتدة إلى يصّدق بسذاجة أن محْند أولُحسين وأ
َ
مثال

األسالف واألجداد وليس نتاَج القوة الروحية ؛ وهو السبب نفسه الذي أّدى به إلى 

الوقوع في الخطإ املتمثل في أن والية الشيخ محْند أولُحسين )كونه ولّيا من أولياء هللا( 

عّية فرضت نفسها ليست تتويجا لسلوك روحي معرفي وإنما مجرد نتيجة لقوة جم

 . 45عليه"

ورام" مجمِع وموضِع املقّدس لدى البربر "إال القوى ڤمن جانب آخر فكونه ال يعترف لـ "آ

السحرية أكثر منها دينية"، يبّين أن نظرة معمري متأثرة بالنظرية التطورّية، مما يعني 
                                                           

44 Benaissa, Hamza, Cheikh Mohand Oulhocine : témoin de l’Islam, Op cit, p. 2. 

 
45 Benaissa, Hamza, Idem, p. 7. 
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انحطاطها حسب تصّوره وضع مكان عقيدة التوحيد لإلنسانية األصلية صنائَع ونواتَج 

 الثانوي مثل عبادة الحيوانات والوثنّية واإليمان بالخرافات والسحر والشعوذة.

نشير أيضا إلى أنه ملا يتكلم عن "الصالبة" و"التطبيق الجاف" في حديثه عن العقيدة 

والشعائر التعبدية وشريعة اإلسالم، فإنه ال يقوم إال بعكس "التوجه نحو نزع القداسة 

منطق العصرنة والحداثة. وليست العقيدة والشريعة والشعائر األخرى عن الوجود" على 

زمني 
ّ
التي تمّيز كل دين من األديان في الحقيقة سوى انعكاسات تتمظهر في عاملنا الال

متغير"
ّ
. ومشيرا إلى أهمية التاريخّية البربرّية باملغرب الكبير، يصحح بن عيس ى 46والال

الّزوايا والصوفّية مثلما جاء ذكُرها في كتابات  الفوارق املوجودة بين مختلف مذاهب

معمري، ثم يشرح الحاالت الثالث لِبدع الشيخ محْند أولُحسين التي أثارها معمري، ومن 

 اّدعاء الشيخ الّنبوة كان في الحقيقة "إعالنا عن كشف عن نزعة )متعالّية( 
ً
ذلك مثال

باع طرق املمارسة األخوية
ّ
. كما يخّصص بن عيس ى 47ملذهبّية"ا-خارجة عن املألوف.. بات

 لتعريف من هو الرسول ومن هو النبّي ومن هو الولّي بذكر صفاتهم، ويقول 
ً
 كامال

ً
فصال

في هذا الصدد: "إن الشيخ وكل األولياء الصالحين اآلخرين اضطلعوا بأداء املهمة 

 وأنار لهم سبيَل اإلرشاد
ُ

الّرباني الذي  الكوزمولوجية املحّمدية، وقد فتح عليهم الّتصّوف

 . 48يمّيزه االستبصاُر والحدُس الفكرّيان"

 معمري التي ذهبت به إلى غاية "املبالغة في تقديره تأثير 
َ
يفّند بن عيس ى بمنهجّية حجة

املحيط والبيئة الجبلّية ذات الطابع االنضمامي الحّر في قلب البربرية على شخصية 

. إن الحّجة 49طقة القبائل زيادة على ذلك"الشيخ محْند أولُحسين الذي لم يغادر أبدا من

 -الكثيرة أمثلُتها عبر العالم في هذا السياق-التي يقدمها بن عيس ى هي أن البيئة الجبلية 

ليست عائًقا لنشر الصوفّية، ولنا في ذلك مثال عن ديرة الّرهبان البوذيين بجبال 

"مشهورة بكثرة دور املعابد  الهيمااليا، باإلضافة إلى أنه معروف عن منطقة القبائل أنها

، بل إن هذا التسامي الروحي مغروس في نفسّية الشيخ: "يلتزم 50والّزوايا في ربوعها"
                                                           
46 Benaissa, Hamza, Idem, p. 7. 

47 Benaissa, Hamza, Idem, p. 20. 

 
48 Benaissa, Hamza, Idem, p. 25. 
49 Benaissa, Hamza, Idem, p. 11. 
50 Benaissa, Hamza, Idem, p. 19. 
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نا كغاية بذاتها، 
َ َ
اُت عامل

ّ
اإلنسان البربري األصيل بمبادئ حضارة ال تستوعب فيها الذ

 .51وإنما مجرد وسيلة لتغيير إلى ما هو أحسن قدر اإلنسان في هذا الكون"

  في
ُ

الختام فإن "الشيخ محْند أولُحسين مزّوٌد بقوة اإلسالم الذاتية التي جاء املوروث

الثقافي والروحي البربري القديم ليخدمها وليقوم لصالح هذا الدين مقاَم الواسطة 

 .  52والركيزة للتعبير الخارجي لقيمه وتعاليمه"

 الخاتمة

 هو يرتكز على إن تصور حمزة بن عيس ى عن الهوّية الثقافية والدين
ْ
ية جديٌد مجّدٌد إذ

مقاربة نظرية شاملة تقوم على تحليل نقدي للرؤى والتصورات عن الثقافة والدين التي 

تعتمد على تبّني موقف ساذج غير مخضع للنقد للمقاربة العقالنّية اإلقصائية التطّورّية 

ل منطقة شمال االستعمارية حو -للعلوم االجتماعية وألطروحات التاريخ الكولونيالية

 إفريقيا.

يقترح بن عيس ى باعتماده على مقاربة فكرية تركيبية لم نعهدها لدى الكثير من املفكرين 

نة في العلوم االجتماعية وبين تصوره للكوزمولوجية التقليدية 
ّ
بجمعه بين معارفه املتمك

ّية، يقترح والتصوف، باإلضافة إلى رجوعه إلى املعطيات التاريخية واإلحاثّية والبيولوج

الفيزيولوجي، -تصّوًرا للهوّية يقوم على الدمج املنسجم ألبعاد اإلنسان الثالثة: التشريحي

ة للدمج التكاملي. -والعرقي
ّ
اللساني، والروحي على أن يأتي الُبعد الروحي كمبدإ وعل

ويوص ي في األخير بإعادة تقييم وتقدير التاريخ البربري وإعطائه قيمته التي يستحقها 

تب عنه في جانبه الروحي وتراثه بخ
ُ
اصة ما تعلق منه بالعهد اإلسالمي وتصويب ما ك

 الثقافي املادي منه وغير املادي. 

يأتي الدكتور حمزة بن عيس ى بعناصر في التحليل أصيلة إلعادة التفكير في مشكل 

زة على الُبعد العر
ّ
شّنجات الهوّياتّية" املرك

ّ
قي واللغوي، الهوّية، وتجنب "الّتملمالت والت

وتجاوز األزمات املرتبطة بالهوّية التي تحمل خطورة تعّقدها مع التدفق الفاحش ملنتوج 

ة.
َ
 الصناعة الثقافية املعومل

أدعو في الختام الباحثين إلى تناول جوانب أخرى لعمل حمزة بن عيس ى، وأقترح على من 

ى وهو: ينوي بذل في سبيل ذلك جهدا فكريا معالجة موضوع ذي أهمية كبر 

                                                           
51 Benaissa, Hamza, Idem, p. 18. 
52 Benaissa, Hamza, Idem, p. 19. 
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"اإلسالمولوجيا التطبيقّية" لدى محمد أركون حيث يقوم بتحليل األسس 

 )  التنزيل والحداثة" اإلبستيمولوجية في كتابين اثنين يحمل أحدهما عنوان "

Modernité et (Tradition  كما تعرض املؤلف لرهان الهيمنة السياسية و االقتصادية و

ارية املعوملة في كتابه: " النظرة الكونية للعالم و اإلعالمية في ظّل شمولية الدولة التج

الدولة السياسية: من أجل إعادة االعتبار للمعادلة الشخصية للمسلم في السياسة" ) 

(Vision du monde et état politique : pour réhabiliter l’équation personnelle du 

musulman en politique, ).                                              
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 " فرنسا الكولونيالية و سؤال الهوية في منطقة القبائل "

 الدكتور: بلخير بومحراث      الباحث: حمدي عيس ى

 مستغانم -امعة عبد الحميد بن باديس ج
 
 

 

  ملخص:

يمثل سؤال الهوية في منطقة القبائل 

إحدى تجليات صراع النخب السياسية 

والثقافية في مجتمع "ما بعد الكولونيالية" ، 

وإحدى  تمظهرات التباين القائم بين ما هو 

 -ايديلوجي( وما هو ) ثقافي–)سياس ي 

 –اجتماعي( في املجتمع الذي تنشده الدولة 

 ة الغربية. األمة التي جاءت مع الحداث

على مر العصور حافظت " منطقة 

القبائل " إلى حد ما على استقالليتها و 

خصوصيتها الثقافية و االجتماعية والسياسية 

مما دفع بالدخالء إلى التعامل معها بحذر ، 

إلى أن جاء االستعمار الفرنس ي الذي استطاع 

أن يتوغل ألول مرة في هذه املنطقة ويستقر 

صيتها ويستثمر فيها ضمن فيها ويستغل خصو 

ما ُعرف "بالسياسة القبائلية" فما هي أبعاد 

هذه السياسة إن ُوجدت وما هي عوائدها على 

 هذه املنطقة ؟ 

 –الهوية  –الكولونيالية الكلمات املفتاحية: 

 السياسة القبائلية –منطقة القبائل

 

 

 

Abstract : 

France's colonial and the identity 

issue in the Kabylian region 

The issue of identity in the  “ 

Kabylian  region “ represents  one of 

the manifestations of political and 

cultural conflict elites in the " post-

colonial " society , and one of the 

manifestations of the discrepancy 

between what is political- 

ideological and what is - social –

cultural  in society desired by the 

state - Nation that came with 

Western modernity . 

Over the centuries, “ 

Kabylian region “ maintained to 

some extent on its autonomy and 

cultural  social and political  

specificity , what constraint 

outsiders to be handled with care , 

until French colonialism , which 

was able to cut deep for the first 

time in this region and settles in and 

exploits in its specificity  and invest 

in within what is known as " 

Kabylian policy " , what are the 

dimensions of this policy , if it 

exists , and what are its 

repercussions  on this region ? 

key words : colonialism – 

identity – Kabylian region –

Kabylian policy 
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résumé : 

la quête identitaire  en 

Kabylie, représente l’une des 

manifestations du conflit des élites 

politiques et culturelles de la société 

«  postcoloniale », et l’une des 

affirmations de la disparité entre ce 

qui est «  politiquo-idéologique » et 

ce qui est « socio-culturel » , dans la 

société envisagée par l’Etat-nation 

qu’a engendré la modernité 

occidentale.  

Au fil des temps « la 

Kabylie » a conservé son autonomie 

et sa spécificité culturelle, sociale et 

politique, ce qui a contraint les 

intrus à s’entreprendre avec elle 

avec méfiance, jusqu’à l’avènement 

du colonialisme Français qui a pu la 

franchir et s’y installer, tout en  s’ y 

investissant dans le cadre de ce qui 

est appelée communément  «  

politique Kabyle » , quels sont donc 

les dimensions de cette politique si 

elle existe , et quelles sont ses 

répercutions sur cette région ?  

 

Mots clés : colonialisme, identité, 

Kabylie, politique Kabyle  
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 تحديد املفاهيم:

: تطلق على السيطرة والتأثير الذي تفرضه  الكولونيالية أو االستعمارية

  على الكيان التابع لها، والنظام أو السياسة التي تنتهجها للحفاظ على املستعمرة الدولة

السيطرة. كما تعّرف )الكولونيالّية( بمعنى )الهيمنة والّسيطرة( لدولٍة ما على أراض ي  تلك

رجمات العربّية على توصيفها )باالستعما
ّ
ر دوٍل أخرى وشعوبها، وقد درجْت الت

واالستعمارّية(. وقد نشأ املصطلح بالتوازي مع ازدهار الّرأسمالّية كقّوة عمالقة صاعدة 

في العالم الغربي، والغزو األوربي آلسيا وإفريقيا، ثّم بلوغه املرحلة األعلى، مع القطب 

 له. وثّمة من ربط
ً
 األمريكي املتعاظم، واملسّماة ب )اإلمبريالّية( إذ وجد البعض فيها رديفا

 مع حركة الّتنوير واالستكشاف والعقل، املرافقة لتطّور العلوم في 
ً
 وثيقا

ً
املفهوم ربطا

قافّية املرافقة لها، وما يرتبط منها مع قضايا جوهرّية 
ّ
امن عشر. والّسياقات الث

ّ
القرن الث

ق بالهوّية والبنية االجتماعّية)
ّ
  (.1تتعل

" أن الهوية عبارة عن " منظومة يرى املفكر الفرنس ي " أليكس ميكشللي  الهوية :

متكاملة من املعطيات املادية والنفسية و املعنوية و االجتماعية ، تنطوي على نسق من 

عمليات التكامل املعرفي ، و تتميز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي على 

 تتمثل التي ة،الداخلي املشاعر وحدة هي فالهويةخاصية اإلحساس بالهوية والشعور بها ، 

 هي الهوية أن يعني وهذا .املركزي  والديمومة، و الجهد والتمايز، املادية، العناصر وحدة في

 سواه، عمن يتمايز تجعل الشخص التي املتكاملة، والنفسية املادية العناصر من وحدة

 ( 2الذاتية ") بوحدته ويشعر

 

خية ، كانت تمتد منطقة في القديم و حسب بعض الكتابات التاري منطقة القبائل :

القبائل من وادي الشلف غربا إلى عنابة شرقا ، ثم تقلصت بفعل التثاقف و االحتكاك 

مع الوافدين لتنحصر في الرباعي املشمول بين دلس وعومال ) البويرة ( و سطيف إلى 

القل ، أما منطقة القبائل التي نعنيها نحن بالتعبير الحديث فهي الواليات الثالث 

 روفة واملشكلة ملنطقة القبائل الحالية و هي تيزي وزو وبجاية والبويرة.املع
                                                           
1 . https://ar.wikipedia.org 
2 www.hwc-pal.org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.hwc-pal.org/
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نقصد بها تلك اآلليات و امليكانيزمات التي خصت بها اإلدارة السياسة القبائلية : 

االستعمارية الفرنسية منطقة القبائل على الصعيد العسكري ، اإلداري ، القانوني ، 

لكولونيالية العامة املوجهة للشعب الجزائري، الثقافي و التعليمي ، ضمن السياسة ا

 وذلك بغرض تحقيق اإلدماج الكلي للقبائل في الحظيرة الثقافية  الفرنسية .

 و سؤال الهوية في منطقة القبائل الكولونيالية  فرنسا

إن مطارحة موضوع عالقة فرنسا بسؤال الهوية في منطقة القبائل، يسوقنا حتما إلى 

ة، غالبا ما يطبعها التعصب اإليديولوجي و القفز على الحقائق خالفي يااإثارة قض

، فنجد أن االصطفاف حول هذه القضية قد  ثقافية للمجتمع الجزائري  -والسوسي

ل  معسكرين ، األول يعتقد  بوجود سياسة فرنسية بربرية
ُّ
ك

َ
ش

َ
 ) قبائلية ( أفض ى إلى ت

لت  ساكنة منطقة القبائل عن  إبان االستعمار " آنذاك و عاملتهم األهاليباقي "، فضَّ

بنوع من التمييز ووظفتهم إلحكام السيطرة على البالد، أما الثاني فهو  معسكر  يرى أنه 

لم تكن هنالك أية سياسة فرنسية بربرية إبان االستعمار ، بل بالعكس من ذلك، أن 

ُبَناُهم و إضعاف هويتهم بتكسير  "القبائل" األمازيغ"فرنسا  قد عمدت إلى تشتيت "

االجتماعية واقتالعهم من أرضهم و إرغامهم على الهجرة و االغتراب و ما ينجرُّ عنه من 

 سلخ لهويتهم.

من هنا سنحاول مناولة هذا املوضوع الشائك و امللغم بقدر من املوضوعية. وستتمحور 

 إشكالية دراستنا حول األسئلة التالية:

و تأجيج املسألة الهوياتية في منطقة القبائل إن ما هو الدور الذي لعبته فرنسا في إبراز أ

 " تجاه ساكنة منطقة القبائل ؟سياسة مميزة؟ هل حقا كانت لفرنسا "ُوجدت أصال

بمحاولة مساءلة تاريخية ، –و لإلجابة عن هذه األسئلة ، تبنينا مقاربة آنتروبولوجية 

الجتماعي محاولة منا لفهم التاريخ واستقراء الوقائع السوسيولوجية وإعادة بناء املشهد ا

 حيثياته وتفسيرها  والوقوف ولو على جزء  بسيط من الحقيقة.

 منطقة القبائل قبل الغزو الفرنس ي:

يجمع علماء االجتماع واإلناسة ، أن أهم ما جاءت به  الحداثة الغربية هو مفهوم 

ملساعي لبناء التي تقوم على مبدأ التوحيد والتأحيد، و ذلك بتوحيد الجهود و ا الدولة

الدولة بتأحيد النظم الفكرية ، القانونية ، الثقافية ، االجتماعية والسياسية وحتى 

 .الدينية
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رت بنية املجتمعات التقليدية الغربية من مجتمعات زراعية  هذه الدولة التي غيَّ

الذي أعطى  مركزية اإلنسان  الغربي،وإقطاعية ملجتمعات صناعية ليبرالية قامت على 

" في نظره بدعوى الوحشيةه الحق في التصرف في مصير املجتمعات غير الغربية و"لنفس

فكانت الجزائر من أولى هذه الدول التي ، « Mission Civilisatrice »"مهمة التمدين"

َضْت لصدمة االستعمار االستيطاني.  تعرَّ

، نفسه أمام و أمام هذا الوضع الجديد، وجد املستعِمر الغربي املتفوق ثقافيا وحضاريا

قة و شاملة لبناه الفكرية ،  مجتمعات مجهولة املعالم، مما يستدعي دراسة ُمَعمَّ

االجتماعية ، السياسية و الدينية، بغرض إحكام السيطرة عليه . ومنه نجد أن 

ل لجانا لالستكشاف العلمي للجزائر و لساكنتها. و لكن قبل 
َّ
االستعمار الفرنس ي قد شك

ّدمت حول الجزائر و بالخصوص ذلك وجدنا أن أولى 
ُ
الدراسات أو باألحرى التقارير التي ق

الة الفرنسيون خالل القرن الثامن عشر و  حول منطقة القبائل هي التي قام بها الرحَّ

 ذلك الستكشاف البالد والعباد.

الة  "  مه في  " Peysonnelففي تقرير للرحَّ مررنا عبر ثالث :" يقول  1725جوان 19قدَّ

ون ) قبايل ( ، ليس لها  ال زعيم ... و ال قائد عسكري ، قرى عص رية يسكنها "عرب" ُيَسمَّ

د و ُحرٌّ في اختياراته، و هم في غالب األحيان " لصوص" أو باألحرى  كل واحد منهم سّيِ

( تسكن تلك الجبال ... و الزواوة ليسوا إال )قبايل(، أو bêtes férocesحيوانات ضارية )

ضون") املتوحش   pèce)(esهذا الصنف  ويضيف بعيدا في ، ( 1و هم رجال ال ُيروَّ

 (.2كل "عرب" هذه البالد )و هو يقصد القبائل( يسكنون في أكواخ")" تقريره:

الة   فيصف أحوال جبال جرجرة وحالة الالأمن التي تسود  (Desfontaines)أما الرحَّ

نعرض أحدا من قافلتنا للسرقة بقوله:" لكي ال  1785سبتمبر 18فيها  في تقرير بعثه في 

ضون ... و للعرب )و هو يقصد القبائل( هنا عدد  من طرف قبائل جرجرة الذين ال ُيَروَّ

كبير من القرى....و هم يقاتلون بشجاعة وال يدفعون شيئا لألتراك ويسلبون 

 (..3القوافل")

أن نظرة  من خالل هذين التقريرين املعروضين على سبيل املثال ال الحصر ، نستخلص

الفرنسيين للمجتمع الجزائري قبل احتالل الجزائر كانت شمولية و  تجهل املكونات 
                                                           
1 A Berbrugger, voyage au camp d’Abdelkader, bibliothèque royale, Paris, 1839, p 65 
2 A Berbrugger  , OP.CIT, P 75 
3  A Berbrugger  , OP.CIT, p 76 
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ثقافية للشعب الجزائري، إذ كانت  تنطلق من عقدة املوروث التاريخي الغربي  -السوسيو

الذي يضع  العرب املسلمين برسالتهم الحضارية الغالبة آنذاك،  في وجه الغرب الصليبي 

دة دينيا و لغويا و  حضاريةالغرب ينظر إلى العالم اإلسالمي كوحدة  املغلوب، فكان ُمَوحَّ

َفّرِق بين مختلف العناصر اإلثنية التي اندمجت لتشكل فسيفساء األمة سياسيا و ال يُ 

 اإلسالمية .

بالخصوص يشوبها الضيم، و أقل ما يمكن قوله هو كونها للقبائل" كما أن نظرتهم "

تفتقر إلى أدوات  املنهج العلمي، إذ كيف يمكن تعميم صفة أحكام قيمية تعميمية 

ش" صوصية" التي يقول عنها " "التوحُّ
ُّ
صوصيِة :" " آجيرونوخاصة"الل

ُ
كانت ِلل

" ، دون القيام بدراسات مسحية تشمل القبائلعلى كافة "  - ( 1"القبائل"شهرة كبيرة")

 
َّ
انية كانت عالية في هذه املناطق كافة سكان هذه البطون، و ذلك ِعلًما أن الكثافة الُسك

عها على مساحات  جبلية وعرة و  وزُّ
َ
ما يعطي عددا كبيرا من القرى و املداشر، وثانيا ت

 شاسعة تتطلب إمكانات مادية و إطارا زمنيا كبيرا.

 العسكري(: –منطقة القبائل في الفترة األولى من الغزو) الحكم اإلمبراطوري 

الفرنس ي للجزائر حالة من التشنج و االضطراب لدى ساكنة لقد أفرز الغزو          

" الذي شرع في ابتالع البالد شيئا  الروميالجزائر، التي انتفضت غيَر ما مرة في وجه "

 نابليون الثالث"فشيئا. ولقد كانت إستراتيجية االحتالل الفرنس ي تندرج ضمن مشروع "

و يظهر هذا جليا في العديد من كتاباته الذي يقض ي بإنشاء اململكة العربية في الجزائر، 

وخطاباته لجنراالته ، نذكر على سبيل املثال ال الحصر ، خطابه الذي أرسله ألحد  

" يقول فيه :" إن الجزائر مملكة عربية ، مستعمرة أوروبية و ماكماهون جنراالته و هو " 

ة فرنسا معسكر فرنس ي " و في رسالة أخرى موجهة لنفس الجنرال بعنوان " سياس

ى فيها "
َّ
ده  نابليون"بالجزائر" َزك ِ

ّ
" بقوله  Tournier "نظام اململكة العربية و هذا ما يؤك

لت في تأسيس اململكة العربية 
َّ
:" إن الفكرة االستعمارية الوحيدة املطبقة ميدانيا ، تمث

كنا في لقد تر ،  ( le royaume arabe dans l’empire Français)في اإلمبراطورية الفرنسية

نفس األرض التي نحيا فيها فريقا من املستوطنين أغلبهم فرنسيون دون اندماج من جهة 
                                                           
  1  Ageron Ch R, les Algériens musulmans et la France ( 1871-1904),T1,PUF,2005 ,p  885  
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، و من جهة أخرى فريقا من العرب بأخالقهم و عاداتهم و إسالمهم و أفكارهم املسبقة 

 .                 (             1عنا ")

ت من الغزو إلى غاية سقوط  اإلمبراطورية ، تولى العسكر و في هذه املرحلة التي امتدَّ

تسيير شؤون  الجزائر ، و أمام رغبتهم في إحكام السيطرة على كافة التراب الجزائري و 

م عليهم دراسة الُبنى الفكرية ، االجتماعية والسياسية لهذا املجتمع  َحتَّ
َ
ترويض شعبه، ت

ين لكشف اللثام "  مما استدعى استنفار الباحثين األكاديميين منهم و العسكرياألهلي" 

" و الوقوف على نقاط ضعفه الستغاللها و تضخيمها ، و املتوحشعن هذا املجتمع " 

 على نقاط قوته إلطفائها أو للحّدِ من فاعليتها .

فتوالت الدراسات حول الشعب الجزائري عامة و منطقة القبائل خاصة، إذ نجد 

حمله من خصوصيات ثقافية و العديد من الباحثين قد ِاسَتهَوتهم هذه املنطقة ملا ت

جريت على 
ُ
 نجد كال من: منطقة القبائلاجتماعية، و من أهم الدراسات التي أ

 

1. Daumas : la grande Kabylie étude historique 1847 

2. Carette : étude sur la Kabylie proprement dite 1848. 

3. Devaux : les Kbails du Djurdjura 1859 

4. Warnier : l’Algérie devant l’empereur 1865 

5. Duval : la politique de Napoléon  en Algérie 1866 

6. Chatelin : en Algérie، en Kabylie et les oasis 1886 

7. Charveriat : huit jours en Kabylie 1889 

8. Hanoteau et letourneux : la Kabylie et les coutumes kabyles 1893 

 

روني  باس ي"و " غابريال ، " ماسكوري"، "التي قام بها هذا باإلضافة إلى الدراسات

. وهي دراسات قامت على اإلثنولوجيا و االثنوغرافيا لسكان فيما بعد و آخرون غامبس"

خاصة . و كانت تهدف هذه الدراسات إلى التعمق  منطقة القبائلالجزائر عامة و ساكنة 

رنس ي، وفي هذا يقول أحد املنظرين في فهم املعاش القبائلي بهدف إدماجها في الكيان الف
                                                           
1 Tournier (CH), « le cardinal Lavigerie, documents inédits sur le conflit entre le cardinal 

et Mac mahon », R.H.M, 2eme année ,N°1, Mars, 1925, p 428 
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"لكي تخضع لنا منطقة القبائل معنويا، علينا أن نعرف تاريخها، عاداتها، االستعماريين  

 ( .1أعرافها للتمكن من الحكم عليها و فهم طباع من يجب علينا ربطهم بفرنسا بشدة " )

و التضاريس و لقد تأخر غزو هذه املنطقة لعدة أسباب استراتيجية ، لعل أهمها ه

الوعرة ، الكثافة السكانية  الكبيرة في هذه املناطق و "الطابع العدائي لساكنة هذه 

قُروِن بالكره الديني الذي يكنونه للمسيحيين الذين يجهلون لغتهم ، 
َ
املناطق للغرباء امل

 (    . 2)قوانينهم و عاداتهم"  

ًيا باحتاللها، ففي هذا الشأن   1857لغاية  1830:" من Liorelيقول ومنه بدأ التفكير ِجّدِ

منطقة القبائل، و بقي القبائل في استقاللية مثيرة للقلق، هذه لم نحتل فعليا 

رغم أن هذا . (3االستقاللية هي التي يجب تحطيمها إن كنا نريد الغزو الكلي للجزائر)

من إبداء  ، إال أن ذلك لم يمنعه  Kabylophileاإلداري محسوب على التيار القبائلوفيلي

 رغبته الصريحة في تدمير منطقة القبائل إلرساء دعائم الحكم االستعماري في الجزائر.

و في هذه املرحلة بدأ الترويج ملا سمي " بالوهم القبائلي " ، رغم أن هذه الفكرة قد سبق 

، حيث ركز على الخصوصية البربرية ،كاللغة األصيلة  1826إليها الراهب " راينال " سنة 

الفقيرة جدا ، و االستقرار على األرض لهؤالء السكان الجبليين ،و الحب الشديد و 

للحرية ، كما أسس للمواضيع الرئيسية التي سيرتكز عليها الوهم القبائلي الحقا " األصل 

للبربر ، باعتبارهم ينحدرون مباشرة من الوندال ، وسيمو املالمح ،  Nordiqueالنوردي 

قر والتدين الفاتر املزعوم املستبدل بإجاللهم للمرابطين ، بعيون زرقاء و شعر أش

 .                   (4)واستقالليتهم املطلقة التي طاملا تنعموا بها "

وبدأ التركيز على إظهار التمايز بين العربي و البربري القبائلي بالخصوص، و ذلك بمحاولة 

و بذلك أقرب إلى الحضارة من التأسيس لفكرة أن الشعب القبائلي أوروبي األصل و ه

ذاك العربي الذي ، في نظرهم يصعب جلبه إلى حظيرة التقدم و الرقي بسبب تدينه 

فابار" و "دوما": "الشعب القبائلي في جزء كبير "املتطرف ، وفي هذا يقول العسكريان 

 ". (5)منه، جرماني األصل، بعد ما عرف املسيحية، لم يتغير كثيرا مع ديانته الجديدة"
                                                           
1  Liorel  (jules) : Kabylie du Djurdjura, paris, Ernest Leroux éditeur, 1898   , p 26 
2  Tocqueville A, lettre sur   l’Algerie,http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca ,p 5 
3  Liorel  (jules) : Kabylie du Djurdjura,OP.CIT  , p 526 
4  Ageron Ch R : OP.CIT , P 268 
5   Ageron Ch R : OP.CIT, P 269 
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ولقد تقاربت الرؤى والتقارير حول سمات ساكنة هذه املنطقة إذ أجمعت أغلب 

الدراسات على وصف القبائلي بسمات خاصة فيقول " الدي هربرت " : " ِعوض 

"العربي" امللفوف في برنوسه و القابع على باب مقهى أو على مدخل خيمته و الخامل 

لقبائل( ، صبور ، مثابر ، يمارس ) يقصد ا دائما، وجدنا أنفسنا عند جنس عامل

الزراعة ، قنوع ، يكره حياة البداوة ، يحب منزله ، متعود على األعمال الشاقة و ُيظهر 

إتقانا مذهال للفنون الصناعية  ،... ال تثبط عزيمته العراقيل التي يواجهها، يحب جباله 

يس يء معاملته  بشغف ، مضياف و حريص على الغرباء، و لكنه ال يقبل بمن يشتمه أو 

... و هو عادة ال يتزوج إال بامرأة واحدة و يحب أوالده كثيرا، و مكانة املرأة عنده متدنية... 

مت رجال أو نظرت إليه ... و استقبال 
َّ
و هو شديد الغيرة على زوجته و الويل لها إن كل

ة غريب بين أفراد العائلة في البيت يمثل عالمة صداقة و ثقة يقدمها رب العائل

 (. 1للضيف...و القبائلي يبدي احتراما كبيرا للقانون وللسلطة وخاصة القانون العرفي")

اال ، فإن "القبائلي" على العكس ،  و في وصف آخر لباحث آخر :" إذا كان "العربي" رحَّ

 تجتمع
ً
في قًرى على قمم الجبال كأنها أعشاش  مقيم ) مستقر( و يبني مساكَن ثابتة

   . (  2تماء بها ضد األعداء ")النسور و ذلك لالح

وا الصدق في تقاريرهم  من خالل هذه الدراسات و غيرها، حاول هؤالء البحاثة أن يتحرَّ

مليه الضرورة العسكرية التي تقتض ي وصف أدق التفاصيل 
ُ
قدر اإلمكان و ذلك نظرا ملا ت

 سكريا.الذي يجب ترويضه البتالعه ثقافيا و حضاريا و ع العدو"عن هذا املجتمع "

قت الدراسات لتشمل األصول العرقية و الصفات الفيزيولوجية للقبائل. و في  و لقد تعمَّ

هذا الشأن، عادة ما يوصف "القبائلي" بكون " لون بشرته فاتحا يميل إلى األحمر أو  

األشقر أو األصهب ، له أطراف قوية و هو في ذلك يشبه األوروبيين ...بينما املقارنة مع 

(. بمعنى أنه يوجد شبه كبير بين القبائل و األوربيين من 3فال مجال للشك ")"العربي" 

 حيث الِخلقة بينما مع العرب فال يوجد أي شبه بنظره.

زت على الخصائص الثقافية التي 
َّ
من خالل هذه الدراسات، نالحظ أن التقارير قد رك

ث اللغة و العادات و تتميز بها منطقة القبائل مقارنة باملناطق األخرى، و ذلك من حي
                                                           
1 Herbert lady, Algérie contemporaine illustrée, Victor calmé, rue des saints pères, 76 Paris, 

1881, PP 178-184 
2  A pomel, des races indigènes de l’Algérie, arabes kabyles maures et juifs, Oran, 

typographie et lithographie veuve dagorn, Rue trobriand 28,1871 ,P 51 
3 A pomel : OP.CIT , P 48 
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التنظيم السياس ي و االجتماعي و لعل أهم ما يمكن استخالصه هو عقدهم الدائم 

البدوي "العربي"و   « sédentaire »املستقر على األرض  "القبائلي"للمقارنة بين 

ال و هذا  حضرهم" و "بدوهم"بين " العرب"و ذلك دون التفريق عند" « nomade »الرحَّ

 منهجيا جسيما.ما يثير بعض ال
ً
 تساؤالت حول هذه الدراسات و ما يعتبر خطأ

ي "القبائلأما من حيث تعامل اإلدارة العسكرية مع " باملكاتب " فكان عبر ما ُسّمِ

يختلف في ش يء عن تعاملها مع بقية الشعب و لم يكن « bureaux arabes »العربية"

و التجويع و الترويع و سلب الجزائري، إذ مارست معه مختلف أساليب القمع و التقتيل 

األراض ي و إفقار السكان و اضطرارهم إلى النزوح من قراهم لطلب لقمة العيش أو 

 1871الهجرة إلى فرنسا أو النفي إلى مستعمرات فرنسا النائية و خاصة بعد انتفاضة 

 ". املقرانيالتي قادها شيخ  الطريقة الرحمانية " 

زت بمحاولة إرساء دعائم النظام إذن في هذه املرحلة من االحتالل ا لفرنس ي و التي تميَّ

الكولنيالي و بسط سيطرته على كافة مناطق البالد ، نالحظ أن الدراسات االثنولوجية و 

زت على التمايز  الذي يطبع املشهد الثقافي الجزائري بين "
َّ
و  عرب"االثنوغرافية قد رك

ن أن يكون ذلك حافزا لإلدارة من حيث الواقع و املعاش السوسيولوجي دو  قبائل""

إذ كانت يد القمع و التقتيل ال "القبائل"، العسكرية آنذاك النتهاج سياسة خاصة إزاء 

"  كما تسميهم أدبيات اإلدارة العسكرية آنذاك،  األهالي املسلمينتستثني أحدا من " 

أداة  " ،وجعل املدرسةالقبائلرغم تلك املحاوالت بإقامة مدارس الستقطاب أطفال "

طيعة في يد االدارة االستعمارية لتطبيق سياستها الكولونيالية و ذلك نظرا للدور الخطير 

الذي تلعبه املدرسة في نمذجة البنى الفكرية للناشئة و ترويض عقولهم ليسهل إدماجهم 

"عندما يرى القبائلي أنه في املدرسة فيما بعد و في هذا يقول أحد منظري االستعمار: 

هلين ملمارسة كل أنواع زراعتنا ، نتعلم حرف
َ
كّون  مزارعين ُمؤ

ُ
در أرباحا طائلة، و أننا ن

ُ
ة ت

سيكون األول من يبعث إبنه عند املدرس الفرنس ي ... بإمكان القبائلي أن يخدمنا كثيرا ، 

باعتبار مصلحته في تنمية وسائل عيشه الحسن ، و سيندمج بقوة و بصفة حميمية مع 

تنا ، و سيفكر مع مرور الوقت مثلنا ، و سيصبح متسامحا تجاهنا حياتنا ، سيتبنى عادا

. و لقد                            (1)، هكذا فقط يمكن أن تكون مهمة إدماجه منتهية "

ركزت هذه املدارس على تعميق الهوة بين مكونات الشعب الجزائري بالتأسيس املمنهج 
                                                           
1 Liorel  (jules) :  OP.CIT ,P 526 
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صياغة مناهج مكيفة لغرض اإلدماج وفي لسياسة تفريقية بين العرب والبربر وذلك ب

"بكلمة واحدة، يجب أن نعلمهم حوليات بالدهم التاريخية، منذ هذا يقول جول ليورال: 

العصور القديمة إلى يومنا هذا، كي يتفطنوا لكون العرب هم من  اضطهدهم، وأننا 

ي... تلك هي األكرم واألقوى من غزاتهم ... هذا ما يجب أن يكون قاعدة للتعليم التاريخ

الطريقة املثلى الواجب اتباعها بصفة عامة لتقريبهم منا، بفصلهم عن العرب وذلك 

لم تنجح لكونها  لكن هذه املدارسو ،   (1باستغالل كرههم واحتقارهم للبدو الرحل")

أما السواد باشاغات" و" قياد"كانت موجهة ألبناء من كان مواليا لإلدارة الفرنسية من "

ال األعظم من  ا سوا  لتدريس أبنائهم في تلك املدارس وذلك نظرا: أوَّ لشعب فلم يتحمَّ

"لكون العربية ما زالت تفرض نفسها لدى القبائل ِلشرف املنزلة التي تحتلها كلغة للوحي 

م بها يرفع من االعتبار لدى القوم ، و هذا ما يفسر  دوام و استمرار 
ُّ
، ونظرا لكون الَتكل

ة شبه السرية في العائالت و القرى املسماة " مرابطية" في منطقة وجود املدارس القرآني

 التعرض للمسخ الهوياتي ، وثالثا لحاجتهم لكل يٍد عاملٍة    (2القبائل")
َ
ة

َ
اف

َ
، وثانيا َمخ

 تساهم بقسطها في أداء عملها في البنية الكلية  لخلية النحل )العائلة املمتدة(.

 

 التبشيري(:–من الغزو) الحكم املدني  منطقة القبائل في الفترة الثانية

 

و سقوط النظام اإلمبراطوري، تولى  1870الفرنسية  -مباشرة عقب الحرب البروسية

املدنيون مقاليد الحكم .و بدأت االنتقادات تتوالى على اإلدارة العسكرية السابقة وما 

صة في منطقة "   في تسييرها لشؤون املستعمرة وبخاقاتلةاقترفته من أخطاء جسيمة و"

ّوِض  أركانه سنة 
َ
ق

ُ
القبائل، التي انتفضت في وجه االستعمار عدة مرات وكادت أن ت

وهو من عشاق منطقة القبائل  (Liorel jules ). و في هذا الشأن يقول 1871

(kabylophile) إن الخطأ يرجع في املقام األول إلى اإلدارة )يقصد العسكر( التي لم" :

َهها  ,  (3"القبائل" و "العرب") تميز في تعاملها بين ِتم تحامله على العسكر بنصيحة وجَّ
ْ
و َيخ

                                                           
1  Liorel  (jules) :  OP.CIT , P 566 
2 Ageron charles R : OP.CIT , P 884 
3 Liorel  (jules) :  IBID  



  بلخير بومحراث و  حمدي عيس ى|         ل الهوية في منطقة القبائل "فرنسا الكولونيالية و سؤا 

 
 )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 47 -

  

، و يجب أال نعاملهم "و "القبائلي ”العربي“لإلدارة املدنية الجديدة: "يجب أال نخلط بين 

 (   .1بنفس الطريقة ")

، بالقول أن" القبائلي ذلك  1871ويذهب أبعد من ذلك ، ثالثين عاما بعد انتفاضة 

وع، النزيه، املثابر، املقتصد، والذي َعْبر كل األزمنة عرف كيف ينتج فوق هذه القن

يحة ، سيصبح  الصخور، وسط هذه األدغال و األشواك ، محاصيل انتزعها لطبيعة ِشّحِ

 العنصر االستيطاني بامتياز، و الذي ”القبائل“لالستيطان... وسيصبح  األمثل العنصر

   .(2حقيقية") فرنسا ئر ينبغي استغالله لنجعل من الجزا

نالحظ أن منظري اإلدارة املدنية قد وضعوا إستراتيجية بعيدة املدى إلحكام و من هنا 

الذي يمثل في نظرهم العنصر القبائلي" السيطرة على الجزائر بالتركيز على العنصر "

دها األمثل للنهوض بالزراعة والصناعة التي تحتاج إلى اليد العاملة الخبيرة التي يفتق

رون  وحتى املزارع واملصانع في فرنسا الوطن األم، "فلقد أوص ى  « les colons »املعّمِ

ال املزارعين  1899البعثة املالية القبائلية "آيت مهدي" منذ رئيس  بهجرة العمَّ

و ذلك  1907-1906"القبائل"...فنجد أن املئات من القبائل قد وصلوا إلى فرنسا بين 

ال  اإليطاليين الذين يشتغلون في معاصر الزيتون ومعامل التكرير في لكسر إضراب العمَّ

جريت على سكان منطقة ) (3مرسيليا")
ُ
، وهذا استنادا إلى عدة دراسات أنثربولجية  أ

القبائل والتي ترى أن "القبائلي ال يخش ى الذهاب خارج مواطنه طلبا للعمل لسد 

       (.   4") حاجيات عائلته

م العنصر األمثل الستيطان هذه األراض ي الشاسعة باملزارعين األكفاء  و هو بذلك ُيقّدِ

أو  املارونيين اللبنانيينأو  اآلسيويين" الذين ال يتقنون فن الزراعة، و بدل العرببدل "

الذين تعرضوا للمضايقات في روسيا و الذين تمَّ اقتراحهم الستجالبهم إلى الجزائر  اليهود

 تمَّ االستغناء عنهم مخافة إثارة القالقل مع السكان األصليين.لتوفير اليد العاملة ولكن 

جاه 
ُ
"القبائل" من هنا بدأت تطفو على السطح مالمح إستراتيجية جديدة ذات وجهين ت

وذلك ألغراض اقتصادية بحتة، ورغبة في تحقيق إدماجهم في النسيج الحضاري 

ف والتعليم والتعامل التجاري واالقتصا باملثاقفةالفرنس ي  ّفِ
َ
دي ، الذي مع الوقت سُيخ

                                                           
1 Liorel ( jules) : OP.CIT , P 536 
2 Ibid , PP 530-543 
3 Ageron Ch.R : OP.CIT , P 865 
4 A pomel : OP.CIT , P 56 
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ونها للفرنسيين و للمسيحيين .و لقد شرعت اإلدارة  من حدة العدائية التي ُيِكنُّ

االستعمارية في َسّنِ ترسانة من القوانين لنزع امللكية و مصادرة األراض ي، خاصة بعد 

بفرض سجل  تفكيك العائالت املمتدة، هذا باإلضافة إلى محاولة 1871انتفاضة 

حالة املدنية على كافة الجزائريين، وذلك نظرا لكون النظام االجتماعي يرتكز أساسا ال

لتسهيل  لتسهيل نقل امللكية من القبيلة إلى العائلة ثم إلى الفردعلى العائلة ، ثم 

من أرضه و قطع كل الجذور  "القبائلي"عملية البيع أو املصادرة و ذلك بغرض اقتالع 

 التي تربطه بها.

ذه املرحلة ، تمكنت الكنيسة من افتكاك الترخيص  بالنشاط الحّر في الجزائر و في ه

عامة و في منطقة القبائل خاصة بعد أن كان نشاطها حكرا على بعض األعمال الخيرية 

 André ».و هنا نسجل تحالًفا بين اإلدارة و الكنيسة و اإلعالم ، فيقول الصحفي 

Servier » م ال كتلة وهو من املاسونيين :" يجب علينا في كل مرة نستطيع ذلك ، أن نقّسِ

عِزل كَل عنصٍر على ِحَدة ،علينا أن نقوم  bloc indigèneاألهلية 
َ
ها و أن ن

َ
ك ِ

ّ
َفك

ُ
، أن ن

باإلدماج الفردي بانتزاع أحسن العناصر من الكتلة البربرية ) يقصد القبائل( ...واملدرسة 

 
ُ
ْوَن ذلك")الالئكية لم ت

َّ
ق في ذلك ، فلَنَدع "اآلباء البيض " َيَتَول

َّ
 .(1وف

طِلَق العنان للمبشرين للتنظير  
ُ
و محاولة بناء صورة نمطية  ملنطقة القبائلو بذلك أ

في وصف  « Baunard »عنها لخدمة مشروعهم التنصيري . و في هذا الشأن يقول القّس 

ألف هكتار في  900ع، تمتدُّ على مساحة منطقة القبائل:" إنها منطقة رباعية األضال 

ر ة اليمنى لوادي " ِيسَّ س Isserالِضفَّ
َّ
على امتداد ساحل  ”بجاية“" حتى  Dellys " قبل " َدل

ط ، إلى  ه ِعْرٌق ُمدهش له  ”سطيف“و  Aumale ” سور الغزالن“البحر املتوّسِ جنوبا... إنَّ

ِعْرٌق مختلف تمام االختالف عن العرق قرنا.  15اسمه، تاريخه و مميزاته. لم يتغير منذ 

العربي اإلسالمي من حيث اللغة، العادات، الحياة املدنية والدينية. هذه الفئة أعرضت 

ًفا مسيحيا جعل من 
َ
عن مقاتلة العربي و لكنها لم تنقطع عن كرهه ، إنه عرق كان َسل

 (.2ة اإلفريقية " )هذه الجبال حصنا لعقيدته و التي يرى فيها "الفيجري" مبعثا للكنيس

ومن الجدير بالذكر أن فرنسا املسيحية أرادت بعث أسطورة القبائل املسيحية و إبراز 

ز عن املناطق العربية بالجزائر. فنجد أن الكاردينال   هذه املنطقة ككيان متمّيِ
                                                           
1 Ageron  Ch R : OP.CIT, P 887 
2 Baunard(M), le cardinal lavigerie, T1, librairie poussielgues, Paris, 1898, PP 399-400 
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 و  "الفيجري"
ً
ر كون أصوِله مسيحية يرى في "ساكنة منطقة القبائل مجتمعا قابال للَتَنصُّ

ستها الدراسات األنثروبولوجيةي  . ( 1") تمسك بعاداٍت و تقاليَد مسيحية بارزة كرَّ

ويضيف في موضع آخر قائال: "يوجد في الجزائر شعبان، باألحرى عرقان، من جهة هناك 

ان األصليون ، و من جهة أخرى العرب وهم الشعب الغازي . 
َّ
البربر أو القبائل وهم السك

حظنا أن القبائل يكرهون العرب الذين سيطروا عليهم بالقوة. و فمنذ حلولنا بالجزائر ال 

لقد فرض العرب عليهم القرآن و تعاليمه ، و هم في الحقيقة التينيون و مسيحيون 

قدامى. وحتى إن لم يكن مستحيال إيجاد بعض اآلثار املسيحية في ثنايا عاداتهم ، فإننا 

و هو بذلك يحاول  ،  (  2")   يس "أوغسطين"نؤكد أنهم كانوا أبناًءا للذين درَّسهم القد

س  لفكرة الكيان القبائلي املنفصل عن باقي املناطق الجزائرية،  لقد كان من أن يؤّسِ

" حيث العرب" و"القبائلأشد املنتقدين للنظام العسكري الذي بنظره لم ُيَفّرِق بين "

ميز بين " العرب" و يقول: "و ِعَوض ذلك )ويقصد ِعَوَض نشر املسيحية(، فإننا لم 
ُ
ن

دنا صفوفهم ملواجهة عدّوٍ  "البربر" ) يقصد القبائل( ، و ضربنا اإلثنين معا، و بالتالي وحَّ

( و هو 3") 1871واحد هو نحن، و هذا ما تمثل جليا في ثورة اإلخوان الرحمانيين سنة 

 يقصد ثورة املقراني. 

جوا ملجموعة من  وذلك  بالقبائل،األوصاف الخاصة ولقد حاول هؤالء املبشرون أن ُيروَّ

" بوصفهم غزاة العربمحاولة منهم تعميق الهوة بينهم و بين إخوانهم في الوطن "

ومعتدين ومحاولة تقريبهم من الجنس األوروبي املتحضر انطالقا من املركزية اإلثنية 

ح الفكري، و  القبائلالغربية. فلقد وصفوا  هم بالتسامح الديني، وحب العمل، والتفتُّ

: " كلما حفرنا هذا الجذع  «Daumas»بذلك أقرب إلى الفرنسيين وفي ذلك يقول الجنرال

القديم، وجدنا تحت القشرة اإلسالمية األصول املسيحية. وعند ذلك ندرك أن القبائلي 

 إلى دينه الجديد")
ً
ية ِ

ّ
ل
ُ
ل ك   .بمعنى الدين اإلسالمي (4القديم كان مسيحًيا و لم يتحوَّ

باعتبارهم كانوا "القبائل" الستنهاض الروح املسيحية لدى  وظيف التاريخحاولوا تلقد و 

فت اإلرساليات التبشيرية إلى هذه املنطقة "العرب".مسيحيين قبل مجيء 
َّ
و لقد تكث

من الذين "نادوا  « Warnier »إلعادتها إلى الحظيرة املسيحية. فنجد مثال الدكتور 
                                                           
1 Baunard(M) : OP.CIT , P 553 
2 Renard(edmond), le cardinal Lavigerie, Ed spes, Paris,1926  , PP 129-130 
3 Lavigerie (CH) , œuvres choisies, T2, librairie poussielgues, Paris, 1884 , P 404 
4 Goyau G , un grand missionnaire : le cardinal lavigerie , librairie plan, Paris,1925  , P 268 
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كيان قبائلي مستقل ، بحيث اعتبر البربر بتنصير "القبائل" و من املشجعين لخلق 

لوا الدين اإلسالمي، إال أنهم  )القبائل( هم السكان األصليين للبالد ، و رغم كونهم تقبَّ

 .( .1يبدون استعدادا كبيرا للرجوع إلى املسيحية")

كما حاولوا في كل كتاباتهم التركيز على العامل العرقي، بالتأكيد على تمايز الجنسين 

 »  "، لكنهم اختلفوا فيما يخص أصل الجنس البربري، فنجد مثال البربري و" ي"العرب"

George Elie »" ينحدرون من الشعوب الشمالية البربر"و هو إداري سابق يرى أن

 Nordiques »  لكون الكثير منهم شقر و عيونهم زرقاء. و هم ال يختلفون بذلك عن

ة فيه و حب األرض و اكتسابهم ملفهوم القرويين الفرنسيين من حيث حب العمل و الد
َّ
ق

االقتصاد و الصراحة والذكاء. ويذهب أبعد من ذلك حين يقول :" خذوا أية جماعة 

بربرية ) و هو يقصد القبائل( و انزعوا من أعضائها البرانس و ألبسوهم اللباس األوروبية 

ن من فرنسيين")  ( .2فإنكم ستجدون أمامكم مجلسا بلديا يتكوَّ

ن أن الكاردينال "الفيجري"صّرح أن "القبائل" والفرنسيين ينحدرون من ساللة في حي

هنا نالحظ تضاربا في دراساتهم و رؤاهم حول أصل . و(3واحدة و هي ساللة الرومان ")

فيرى: "أن القبائل   « Charveriat ».أما أستاذ الحقوق بجامعة الجزائر  القبائل""

ل مزيجا في خليط من أجناس اندثرت تحت وابل ا ِ
ّ
ألحداث. هذه األجناس امتزجت لتشك

و هذا الخليط في نظره متكّوِن من إنجليز ، ( 4غاية التماسك مثل صخور الغرانيت ")

ولكن ""ماسكوري " :  و في نفس السياق يقول .  وباسك ونورمانديين )نرويج( ومصريين

ن  بمن كانوا آباءهم ، وجوههم ) و هو يقصد القبائل(  مختلفة إلى درجة يصعب التكهُّ

انطالقا من هذه ،    (5)"فالجرماني يصطدم بالروماني و الكنعاني بالهندي والعربي"    

" في نظر هؤالء الفرنسيين ، جنس هجين و ليس جنسا القبائلالتوصيفات نستنتج أن "

" هم القبائلصافيا و هنا نلمس هذا  التناقض الصارخ مع دراسات سابقة ترى أن " 

قبائل البربرية التي حافظت على نقائها العرقي نظرا لكونها لم تتعرض ألي غزو أكثر ال
                                                           
1Ageron  Ch-R.:   « l’Algérie algérienne , de napoléon lll à de gaulle » ,sindbad  , 1980 - P 

270 
2 Elie G : la Kabylie du Djurdjura et les pères blancs, ED Louis de Soye, Paris, 1923 , P 23 

 58, ص  1997, منشورات دحلب, الجزائر, حليلية[، دراسة تاريخية ت1830-1904التعليم التبشيري في الجزائر]وعلي م ,    3
4 Charveriat (François) : à travers la Kabylie et les questions kabyles, paris, librairie plon. 

1889 , P 130 
5 Liorel ( jules) : OP.CIT , P 2 



  بلخير بومحراث و  حمدي عيس ى|         ل الهوية في منطقة القبائل "فرنسا الكولونيالية و سؤا 

 
 )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 51 -

  

عسكري مباشر منذ الرومان حتى الفتح العربي ، إذ بالرغم من كونهم مسلمين إال أنهم 

بقوا أحرارا ، و حافظوا على بناهم الفكرية ، االجتماعية و السياسية و بخاصة على 

زهم واستقالليتهم.لغتهم األصلية التي تمثل عالم  ة لتميُّ

 االستنتاجات و الخالصات:

إن أولى املالحظات التي يمكن استخالصها هي إن تعامل فرنسا مع منطقة  -1

َدرَّج عبر ثالث مراحل ، مرحلة االستكشاف ) مرحلة ما قبل الغزو( ، مرحلة 
َ
القبائل قد ت

لمية لتحقيق االكتشاف ) مرحلة الحكم العسكري(، ثم مرحلة تسخير البحوث الع

 اإلستراتيجية الكولونيالية )مرحلة الحكم املدني(.

لم يكتف االستعمار الفرنس ي بالغزو العسكري لتكريس تواجده وفرض هيمنته  -2

على الجزائر،بل وظف استراتيجيات شتى و منها استراتيجية توظيف الصراع الدائم بين 

و تفكيك بنيتها االجتماعية التي مختلف القبائل املكونة ملنطقة القبائل و ذلك لتفتيتها 

 (  1"أكثر املؤسسات البشرية صالبة ")تعتبر 

لقد حاولت اإلدارة االستعمارية أن تبقي على املؤسسات االجتماعية في منطقة  -3

القبائل وذلك لتفادي الصدام مع القبائل ونظرا لكون هذا النظام يمثل آلية تنظيمية 

بالتالي التحكم فيها سيسمح بالسيطرة على صارمة تتحكم في جميع سكان القرى، و 

املنطقة بأكملها ، فتدخلت السلطات في إحداث بعض التغييرات، وذلك بتعيين "خوجة" 

لكل "ثاجماعث" يتولى جمع الضرائب. و لكي تحافظ على التوازنات الهشة بين مختلف 

خصم العائالت والصفوف في القرية ، فإنها استحدثت منصب "لوكيل" من الصف ال

املعادي للصف الذي ينبثق منه " ملين ثاجماعث " ، كما اشترطت أن يعين على رأس كل 

" خروبة " ما يسمى " بالطامن " من طرف " ملين " الجماعة، و"عاقل" من طرف 

"لوكيل" ، ليحضروا مداوالت الجمعية العامة ، لتتحول بذلك مؤسسة " ثاجماعث" 

ع التركيز على العائالت الكبيرة و العريقة .داخل بنية العريقة إلى مؤسسة إدارية بحتة ، م

ف الصراع الدائم بين  ِ
ّ
و  "الصف العلوي"القبيلة أو العرش حاول االستعمار أن يوظ

نان البنية التقليدية لجميع قرى منطقة القبائل و كثيرا ما  "الصف السفلي" الذين ُيكّوِ

ن لفرنسا الستغالل وضعهم للتأثير على تمَّ االستثمار في استقطاب قادة القبائل املوالي

 القبائل التي لم تخضع بعد لالحتالل الفرنس ي.
                                                           
1 Tocqueville A : OP.CIT , P 11 
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ف كذلك التركيبة البشرية  -4
ّ
داخل القرى القبائلية حاول االستعمار أن يوظ

املتكونة غالبا من طائفة " املرابطين " و باقي ساكنة منطقة القبائل و ذلك بتوظيف فئة 

و  1840قيادات التي تم تعيينها في الفترة املمتدة ما بين "املرابطين" إذ أن" غالبية ال

كانوا من فئة "املرابطية" ، ربما االستثناءات الوحيدة كانت تفرض نفسها بقوة  1895

السالح ، و هذا ما دفع جنراالت الجيش إلى توخي الحذر من اندالع االنتفاضات و املرونة 

رون املوت الطبيعي لقيادات العائالت الكبيرة " في التعامل مع األوضاع ... و غالبا ما ينتظ

. وفي هذه النقطة بالتحديد الحظنا (1")الالئكية" ليتم استبدالها بشخصيات " مرابطية"

" ناتج عن هذا التقسيم املنهجي بين فئة " املرابطية " وباقي بالالئكيينأنَّ وصف القبائل "

ن لهذه التسمية أية عالقة بمفهوم العائالت القبائلية غير "املرابطية" دون أن يكو 

 الالئكية املتداول في الحضارة الغربية.

ي "  - 5 انتهج ضباطها سياسة " القبائل و " و التي  باملكاتب العربيةإنشاء ما ُسّمِ

العروش" و ذلك باالعتماد على طائفة " املرابطية" التي تعرف املنطقة حق املعرفة و 

ية الكبرى غير "املرابطية" و التي ُوصفت بالالئكية . و وضعهم في وجه العائالت القبائل

ر ملاذا تمَّ تعريب  نظرا لكون هذه الطائفة تتقن العربية قراءة وكتابة، فهذا ما ُيفّسِ

معظم أسماء العائالت و القرى و األماكن و الوديان و الجبال و البنى االجتماعية و حتى 

) آث أصبح بني ، أذرار أصبح جبل ، إغزر أو  أسماء القيم التي تفتخر بها هذه املنطقة.

ثاسيفث أصبح وادي ، قيم النيف و الحرمة  إلخ ( و هذا ما عّزز السلطة املعنوية لهذه 

الفئة بامتالكها و تدوينها لتاريخ املنطقة و العائالت "و سمح لها باستعادة وجودها 

بقوة في املهمة الكارثية ،  و" لقد ساهمت املكاتب العربية       2"السياس ي الذي فقدته

( للقرى القبائلية ..... لقد كان على رأسها  débérbérisationاملتمثلة في السلخ الهوياتي )

َمنهج 
ُ
مهم املحكم بواسطة التأسيس لنظام السطو امل

ُ
ضباط فرنسيون حافظوا على تّحك

رة و ذلك لتبرير مصادرة األراض ي والقتل و ا لجباية لدى القبائل وإثارة االنتفاضات املدبَّ

أن" التعريب قد خطى في هذه املنطقة ) منطقة القبائل(   و باملقابل نجد ،(3املنتفضة")
                                                           
1  Ageron CH R : OP.CIT , P 39 
2  Tocqueville A : OP.CIT , P 6 
3 Violard ( e), les villages algériens,1870-1890, 2 tome, imprimerie administrative victor 

heintz, Alger, 1926  , P 10 
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arabe’administration à l « ("1  ،) «خطوات جبارة و ذلك بإقحام نظام إدارة بالعربية 

ث  بالعربية دون تمييز  إذ ن التحدُّ في كامل  كان ضباط ) هذه املكاتب( يعتبرون أنه يتعيَّ

شمال إفريقيا ، حتى أن بعض العقول التي تشربت باملقاربة االستشراقية القديمة، 

لية لحملة التمدين و التحضير املتبناة حيال الشعوب  "يتحدثون عن التعريب كمرحلة أوَّ

البدائية ... و ال يجب تعليم الفرنسية لهذه الجماعات البربرية ) القبائل( إال بعد مرحلة 

 . 2تعريبهم

لقد تم التأسيس لسياسة  )السياسة القبائلية( تقوم على االحتفاظ باألشكال  – 6

ى " 
َ
ْعط

ُ
الجمهورية للقبيلة، و ذلك بتفويض السلطة ألمناء القبائل و االستغالل املحكم مِل

ف ين "الصَّ " صف سفلي" و "  صف علوي " في كل قبيلة علما أن  في كل قرية نجد َصفَّ

فوذ العائالت الكبيرة ، و احترام القوانين العرفية القديمة للمنطقة و ، و كذا استغالل ن

  التي باعتقاد الفرنسيين ، أنها ال تتعارض في أي حال من األحوال مع روح قانونهم العام.

" بالحفاظ على القوانين العرفية راندون أمر املاريشال "  1859ديسمبر  3ففي أمرية 

البنود البربرية في إشارة إلى أحكام الشريعة ،  و لكن القبائلية مع تنقيتها من بعض 

باملقابل هنالك من كان يرى أحكام الشريعة اإلسالمية أكثر إنسانية من هذه القوانين 

و هو من املستعربين الذي يعترف سنة « Luciani»العرفية منهم "مدير الشؤون األهلية 

رافات و البربرية سوى االحتقار وأنه مقارنة أنه ال ُيِكنُّ لعادات القبائل املليئة بالخ 1916

       3بهذه العادات، فإن اإلسالم يمثل مرحلة أرقى من التحضر"

لقد قامت اإلدارة االستعمارية بتقسيم املنطقة إداريا و ذلك لتسهل عملية التحكم  - 7

في هذا في األهالي و لتفتيت منطقة القبائل وزرع الفرقة بين هذه الكيانات اإلدارية و 

" نعلم يقينا أن تسمية "القبائل الصغرى" و " القبائل الكبرى" : آيت أحمديقول حسين 

ما هي إال تسميات جزافية و ضعتها اإلدارة االستعمارية سعيا منها لتقسيم سكان واجتهي 

جبال جرجرة "الشمالية والجنوبية"، هذا التقسيم قد ألحق منطقة الصومام بمقاطعة 

في قوله : إن جبال جرجرة تشق منطقة  » Morizot «ذلك ما يؤكده  و ،  4قسنطينة"
                                                           
1 Liorel ( jules) : OP.CIT , P 223 
2 Le glay,l’école française et la question berbère , direction générale de l’instruction 

publique , des beaux arts et des antiquités , rabat, 1921, P 11 
3 Ageron , CH R : OP.CIT , P879 
4 H.Ait Ahmed, mémoires d’un combattant ,l’esprit d’indépendance 1942-1952, sylvie 

messinger editeur, paris, 1983, P 71 
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القبائل املتجانسة اجتماعيا و لغويا و تقسمها إلى منطقتين في غالبية األحيان 

ينا األولى  متعاديتين، األولى تصد واجهتها للجزائر و الثانية لقسنطينة. و نحن من سمَّ

رى" ، و نظرا لكون هذه البالد معروفة بجبالها "القبائل الكبرى" و الثانية" القبائل الصغ

املتشابكة اضطررنا للتمييز في " القبائل الكبرى" بين " القبائل العليا " و " القبائل 

و لقد   1السفلى" و في " القبائل الصغرى" بين  قطاع " الصومام " و قطاع " ڤرڤور"

و كذا   أكثر تدينا و تعربا زرعت الفتنة بين املنطقتين بغرس فكرة أن القبائل الصغرى 

التسويق لفكرة أن القبائل هم الفرع األسمى من على باقي الفروع األمازيغية من شاوية و 

 توارق و مزابية الخ .

اب ، في الوصف األسطوري لهذه املنطقة بمحاولة  - 8 اثة والكتَّ لقد أوغل  البحَّ

جبال ، و بين الجنس العربي التأسيس لعالقة تضاد بين الجنس القبائلي املقيم في ال

املنتشر عبر السهول و الهضاب. و ادعوا أنهم قد وجدوا أو اكتشفوا في الشعب القبائلي 

ِب هذا املجتمع بالقيم املسيحية ، كحب  رُّ
َ

ش
َ
الذي يعتبرونه من أصل جرماني ، آثار ت

اآللي الخ.....و العمل و تقديسه ، و تقدير املرأة ، و الشغف باملساواة و األخوة و التضامن 

شغف باملساواة يمنعهم من القبول بفكرة الزعيم  أو القائد املطلق، و هذا ما هذا ال

ته اإلدارة االستعمارية بدهاء و حنكة. ونظرا لكون إدارة القرى القبائلية 
َّ
استغل

ب إثارة  ديمقراطية ، فالحكمة تقتض ي املحافظة على نفس نمط اإلدارة و ذلك لتجنُّ

لثورات ضد اإلدارة االستعمارية و ثانيا لكون هذا النمط أثبت نجاعته في القالقل وا

ره القوانين  ِ
ّ
الحفاظ على األمن و السلم االجتماعيين في هذه املناطق ربما أكثر مما توف

الوضعية الفرنسية ذاتها. إذن فالنظام القبائلي يستجيب لسياسة واقعية براغماتية 

، ولقد سمحت بتفتيت » « politique Kabylophile وليس لسياسة عاطفية قبائلية 

 البنى القبلية والقضاء على القيادات الروحية لكل قبيلة.

مات أن مباشرة  أية عملية استعمارية تقتض ي وضع سياسة ممنهجة  - 9
َّ
إنه من املسل

تخص الشعب الذي يراد استعماره. واالستعمار الفرنس ي ال يشذ عن القاعدة . ولقد لجأ 

ف املدرسة ملحاولة صياغة مشروع بعيد املدى ، متعدد األبعاد ، أولها تغيير لتوظي

البنيات الذهنية للمجتمع القبائلي إلبعاده عن دينه ، ثانيا ليسهل إدماجه في االمة 
                                                           
1  Morizot (j) : l’Algérie kabylisée, cahiers de l’Afrique et l’Asie, éditions j.peyronnet et cie, 

paris. 1962, PP 34-35 
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الفرنسية و ابتالعه ثقافيا وحضاريا . وفي هذا يقول ليورال جول: "لقد بدأت تظهر 

ى األقل مدارسنا أكثر من مساجد اإلسالم، ما يسمح لنا األعراض املالئمة و املشجعة، عل

ولقد عملت على تشكيل  .(jules Liorel 1898: ( 16, 11 بصياغة طموحات جميلة "

تولت مهمة التدريس، وشكلوا وقودا للحركة الوطنية والحركة النقابية  نخبة قبائلية

، حتى ظهرت األحزاب والطالبية ، و انخرط معظمهم في الحركات اليسارية العمالية 

الوطنية التي تبنت أطروحة استقالل الجزائر وظهرت معها ضرورة وضع تصور للدولة 

الجزائرية املستقلة ، لتظهر أول تجليات التباين الهوياتي للدولة الجزائرية، وهو ما عرف 

طرح باألزمة البربرية، التي كان على رأسها مجموعة من الشباب املتعلم القبائلي، و الذي 

ألول مرة فكرة "الجزائر الجزائرية ، في مقابل "الجزائر الفرنسية" التي أرادها االستعمار، 

و"الجزائر العربية املسلمة" التي أرادها التيار الوطني آنذاك. رغم كل هذا، يمكننا القول 

ة في النهاية، أن االستعمار الفرنس ي قد حاول أن يستثمر في االختالفات العرقية والثقافي

للمجتمع الجزائري ، وذلك بمحاولة تقريب القبائل إليه وتفضيلهم باملدارس ولكن ليس 

لغرض آخر سوى السيطرة على كامل التراب الجزائري ، و تكريس مبدأ فرق تسد ، و 

لكن منطقة القبائل لم تساير هذا املشروع. فالسؤال الذي ينبغي أن ُيطرح: هل يمكن 

تواطأت مع االحتالل الفرنس ي أم أنها بالعكس كانت شوكة القول أن منطقة القبائل قد 

في وجه مخططاته؟ هل عرفت هذه املنطقة نوعا من االمتيازات على الصعيد االجتماعي 

واالقتصادي والثقافي واللغوي من طرف هذه اإلدارة االستعمارية التي يُفترض أنها تمارس 

نطقة بمنأى عن آلة التقتيل هذه السياسة القبائلية أم العكس؟ هل كانت هذه امل

واإلبادة الجماعية للعائالت وتدمير القرى واملداشر وحرق املحاصيل والغابات ومصادرتها 

ت إلى انتشار املجاعات و هالك  ؟ بالعكس لقد عرفت املنطقة مصادرة األراض ي التي أدَّ

العربية اآلالف. وتعرضت للمضايقات الجبائية املمنهجة والتعسفية من قبل املكاتب 

وذلك لدفع ساكنتها لالنتفاض لتبرير عمليات القمع والتقتيل أو النفي ثم مصادرة 

إسالم ( -عربية)أراض ي القبائل املنتفضة. وساهمت في تكريس التضاد بين الثنائيتين  

مسيحية( وأهملت كلية األمازيغية ومكوناتها رغم الدراسات التي أقيمت هنا و  -و)فرنسية

 هناك .

 
                                                           
1 Liorel Jules : OP.CIT , P 16 
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 التصور الخصوص ي للهوية الثقافية الجزائرية
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 امللخص:

الضوء على خصوصية الهوية تسلط الدراسة 

الثقافية في الشخصية الجزائرية، إذ ال يمكن 

الحديث عن الهوية الثقافية في املجتمع 

الجزائري دون اإلشارة إلى جملة من القضايا 

املحورية واملصيرية في تاريخه وحاضره، 

السيما في ما يرتبط بعالقته بقيم الدين 

االنتماء اإلثني والجغرافي اإلسالمي في ظل 

املقرر تاريخا، إضافة للبعد االستعماري 

الفرنس ي على وجه الخصوص وما خلفه من 

خدوش عميقة تطرح عدة إشكاالت معرفية 

وسياسية في مجال التفكير في رسم العالقة 

معه على املستوى األيديولوجي أو اللغوي أو 

 التاريخي، دون أن ننس ى مالمح هويته الثقافية

املعاصرة التي تتجسد في مختلف املجاالت: 

التراث الثقافي، املسرح، السينما والفنون 

 املوسيقية.  

خصوصية الهوية الكلمات املفتاحية: 

الثقافية، الشخصية الجزائرية، الدين 

 اإلسالمي، التراث الثقافي.

 

 

Abstract:  

the study sheds light on the privacy 

cultural identity of the Algerian 

personality; that it Can not talk 

about cultural identity in Algerian 

society without reference to a 

number of pivotal and Fateful issues 

in its history and present; 

Particularly in what is related with 

its relationship to the values of the 

Islamic religion Under the ethnic 

and geographic affiliation scheduled 

In addition the French colonial 

dimension, in particular, and his 

successor, deep scratches raises 

several epistemological and political 

problematic and in the field of 

thinking in shaping the relationship 

with him on ideological or linguistic 

or historical level ; Without 

forgetting the features of 

contemporary cultural identity in 

which they embodied the various 

fields: cultural heritage, theater, 

cinema and the arts. 

Key words: the privacy of cultural 

identity, the Algerian personality, 

the Islamic religion, cultural 

heritage. 
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 مقدمة:

إن الحديث عن الخصوصية الثقافية وإقرانها بالخصوصية الحضارية إنما هو في 

الحقيقة حديث عن وجودنا التاريخي والجغرافي، هذا الوجود الذي يحدد خصوصيتنا 

الثقافية ويشكل هويتنا وانتماءنا أمام اآلخر، فالخصوصية هذه ترافق الشعوب واألمم 

ما بلغته اإلنسانية من تفاعل وتشابك في املصالح والجماعات البشرية على الرغم 

 . 1والعالقات

وتعني خصوصية الثقافة حميمية اإلنسان واملجتمع املنتج والقيمة الذاتية لإلنتاج    

الفكري واالجتماعي ونوعية الحياة املعاشة، وبالخصوصية الثقافية يكتسب كل مجتمع 

طلح الخصوصية الثقافية ملجتمع ما ، فمص2إنساني حقه املشروع في أن يكون مختلفا

يشير إلى االختالف عن اآلخر، ويشير إلى سيادة ثقافية لهذا املجتمع وكل مجتمع له حقه 

املشروع في ممارسة وأداء وتأكيد هذه الخصوصية، وهذا ما يندرج بالضرورة في 

 التعددية الثقافية. 

عبد هللا األستاذ الدكتور وبالعودة إلى الخصوصية الثقافية الجزائرية فيعرفها    

إجرائيا على أنها : "العناصر الثقافية املادية الروحية والقيمية والحياتية  بوجالل

املوروثة واملكتسبة والتي تقوم بوظائف إيجابية في حفظ التماسك االجتماعي واألسري 

وضبط  وتوجيه سلوك األفراد والعالقات االجتماعية واإلنتاجية وتحدد تصورات 

، فمجتمعنا 3داف أبناء الشعب الجزائري الحضارية والتنموية حاضرا مستقبال"وأه

الذي نحيا فيه يملك إنفرادا لهويته الثقافية، بل يكاد األمر يكون أبعد من ذلك في 

املجتمع الواحد، إذ يشتمل كل مجتمع على تقسيمات فرعية داخله، وتزداد تلك 

بين أعضائه، وتتميز كل جماعة بنظم  التقسيمات كلما تقدمت وزادت درجة التخصص

 وعناصر ثقافية خاصة بها وال توجد في كثير من األحيان عند غيرها. 
                                                           

، مركز دراسات الوحدة 1، طمتطلبات األمن الثقافي العربي، دراسة في االستراتيجيات والسياساتعدنان السيد حسين،  - 1

 .303، ص 2003، بيروت، ديسمبر 29العربية، الثقافة العربية أسئلة التطور واملستقبل، ع
، أعمال امللتقى الدولي األول لكلية العلوم العوملة وأثرها على الخصوصية الثقافية، الجزائر نموذجا بوجالل، عبدهللا - 2

 .210 209، ص ص 2004السياسية واإلعالم حول: الدولة الوطنية والتحوالت الراهنة، دار هومة، الجزائر، 
 .266املرجع نفسه، ص  - 3
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فال يمكن ملجتمع ما أن يحدد مكانة له في التاريخ إن لم يكون صورة واضحة املعالم   

 في نفس السياق إلى برهان غليون عن كيانه االجتماعي والثقافي، إذ يشير املفكر العربي 

أنه ال تستطيع الجماعة أو الفرد إنجاز مشروع مهما كان نوعه أو حجمه، دون أن تعرف 

نفسها وتحدد مكانها ودورها وشرعية وجودها كجماعة متميزة، فقبل أن تنهض ال بد لها 

 أن تكون ذاتا.

وعلى ضوء ما سبق تتحدد مشكلة دراستنا في بحث موقع الهوية الثقافية في التراث   

لنتعمق أكثر في خصوصية الهوية الثقافية الجزائرية ألهمية الدور الذي تلعبه املعرفي، 

 الجوانب الثقافية املتأصلة في عمق التاريخ السياس ي واالجتماعي لبلدنا.

 أوال: ماهية الهوية الثقافية

 مفهوم الثقافة: -1

وتعدادا  عااتسا الثقافة لفظ ويزداد الثقافة، مفهوم تحديد في العلماء يتفق لم لغة:-أ

فمن الناحية الداللية اللغوية تعني كلمة أو مصطلح "ثّقف" في اللغة العربية قّوم 

، 1الش يء، أي قومه عندما كان معوجا وغير سوي، فقال العرب "ثقفت الرمح" أي قومته

أي جعلته على أحسن صورة، وأيضا يأخذ املصطلح معنى اإلصالح وإعادة الش يء على 

 حاله وأيضا التصحيح.

فإن  الحياة كانت منذ اإلنساني النشاط أوجه عن تعبيرا الثقافة كانت إذااصطالحا: -ب

بلغت  حتى مدلوالتها وتعاريفها وتعددت النهضة عصر مع أوروبا جاء من الحديث مفهومها

"ذلك  بأنهاتايلور  عرفها ، والثقافة كما2تعريفا وستين مائة األقل على األخيرة سنة املائة في

وكل  والعرف، والقانون  والفن واألخالق، والعقائد، املعرفة، يشمل الذي ركبامل الكل

 .3في املجتمع" عضو هو حيث من اإلنسان يكتسبها التي األخرى، والعادات املقدسات،

 مفهوم الهوية: -2

  والباحثين وقد تم العلماء اهتمام القت التي املواضيع من الهوية موضوع يعتبرلغة: -أ

 أو الش يء ماهية على العام معناها في تدل واملجاالت،حيث العلوم ختلفم في تعريفها

 أن إذ األخرى، األشياء أو األشخاص عن تختلف خاصة سمات يحمل الشخص الذي
                                                           

 . 82ص  ،  2002النفائس، ، دار1، طوالثقافة واللغة الدين على العوملة ويالت ،السحمراني أسعد - 1
 .6، ص 1978القاهرة،  العربیة، والدراسات البحوث معهد ،الثقافة سوسیولوجیة لبیب، الطاھر - 2
 .30 ، ص1997الجامعیة، القاھرة،  املعرفة دار ،الفرعیة والثقافات الثقافة الكیال، تهاني  - 3
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 بوجود تتعلق التي النسبة ياء إليه مضاف  ضمير الغائب "هو" من الهوية هي كلمة مركبة

 .1بها يعرف التي اتهومميز  الواقع بخصائصه في هو كما املعني الش يء

تعرف "الهوية" على أنها الحقيقة املطلقة املشتملة على الحقائق اشتمال  اصطالحا: -ب

، أي تلك الصفة الثابتة والذات التي ال تتبدل وال تتأثر وال 2النواة على الشجرة في الغيب

ئمة ما تسمح لغيرها من الهويات أن تصبح مكانها أو تكون نقيضا لها، فالهوية تبقى قا

دامت الذات قائمة وعلى قيد الحياة، وهذه امليزات هي التي تميز  األمم عن بعضها 

 البعض وتعبر عن شخصيتها وحضارتها و وجودها.  

 :نوعين إلى الهوية تقسم املستوى  هذا وعلى  

 حيث من اإلنسان، تميز التي الجسدية والخصائص املميزات تمثل التي : هيفردية هوية -أ

 ذلك مثال على أبرز  لعل  خارجه أو مجتمعه داخل سواء األفراد بقية عن دا،فر  كونه

 .اليد أصابع بصمات

األمم،  من أمة تطبع التي والخصائص الصفات جملة وهي :قومية أو وطنية هوية -ب

هذه  خالل من البعض بعضهم على فيتعرفون  لها، املكونون  األفراد مجموع فيها يشترك

 .3األخرى  األمم أفراد من غيرهم عن كذلك ابه يتميزون الصفات، و

 مفهوم الهوية الثقافية: -3  

ألمة من األمم فهي القدر الثابت والجوهري  الهوية الثقافية والحضاريةفيما يخص  

واملشترك من السمات والقسمات العامة، التي تميز حضارة هذه األمة عن غيرها من 

و القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات الحضارات، والتي تجعل للشخصية الوطنية أ

ومنه فإن الهوية الثقافية تتحقق وتتجسد في املجتمع عندما  4الوطنية والقومية األخرى،

يتكلم أفراده نفس اللغة، ويتبعون نفس الدين واملعتقدات ويقومون بنفس االنشطة 

 االجتماعية.

 خصائص الهوية الثقافية:  -4

 : اآلتية النقاط في هوية الثقافيةال خصائص عن  التعبير يمكن
                                                           

 .21، ص 1995الجزائر،  األمة، دار ،الوطنية لهويةانعمان،  بن أحمد - 1
 .257، ص 1995، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  التعريفاتالشريف علي بن محمد الجرجاني،  - 2
 .22 21أحمد بن نعمان، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 3
من منظور حق التنوع الثقافي في ضوء فلسفة  العوملة والهوية، الهوية والعوملةعبد العزيز بن عثمان التويجري وآخرون،  - 4

 .166، ص 1997الدورة األولى، الرباط، اململكة املغربية، مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية،  حوار األديان والحضارات،
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 وخبرات، من تجارب به تمر وما وثقافتها، األمة، تاريخ يصنعها موروثة مكتسبة هوية أنها -

  واعتزازا، ،انتماء أفرادها كل عليه يجتمع الذي الرمز أو الجماعية، ذاتها عن املعبرة وهي

 تشكيكا ألنه يعد كلها، لألمة ياملاض  بكيان مساسا بها املساس حيث يشكل وانتسابا، تعلقا

 أنها إال صنع املاض ي من كانت وإن فهي مستقبلها، من ويأسا حاضرها، في وطعنا ماضيها في

 . املستقبل األفضل عن للبحث وحافزا دافعا منها يجعل مما حاضرها، في موجودة

 مع والتفاعلللتطور  قابلة أنها إال لها، وملك لألمة الجمعي الضمير في موجودة الهوية  -

 . األخرى  الهويات

 يميز الهوية، ما هما اإللزام وليس واإلرادة االعتقاد أن ذلك وإرادة، اعتقاد عملية الهوية -

 أحد املركبات مثال وهو فاإلسالم له، مساوية تكون  أن يجب وال القانون، ليست فالهوية

 كليا، فااللتزام أو جزئيا القانون  مع يتعارض العربية قد األقطار كل في للهوية األساسية

 .1الشعوب اعتقاد من بل القانون، إلزامية من هنا تنبع ال اإلسالم بتعاليم

 وذلك معينة، سياسية نخبة قبل من وتؤدلج تصطفى حيث أيديولوجية، عملية الهوية  -

 من هالة عليها وتضفى خاللها من األصلية الهوية تحدد ثم لتثبيتها، معينة عناصر بانتقاء

 .2والسمو قداسةال

 لها، ويمكن وإخصاب إثراء عامل يشكل الذي والتنوع الوحدة مبدأ على تقوم الهوية -

بعضها  عن تتميز متعددة، قوالب إلى ثقافات من اكتسبوه ما بحسب األفراد تصنيف

 الخصائص هذه تشكل بحيث معين، ثقافي قالب لكل مشتركة خصائص خالل من البعض

 . املجتمعات مستوى  وعلى لبالقا هذا املميزة هوية

 لغيره، صاحبها مغايرا تجعل خصائص بجملة تنفرد كونها واختالف تميز عملية الهوية  -

 نوعيا تميز اإلنسان التي والثقافية الحضارية الخصائص في واشتركوا الناس، تشابه فمهما

 ة شديدةفردي أشكال خالل من إال أنفسهم عن يعبرون ال فإنهم الكائنات، من غيره عن

 . الخصوصية

 الرقائق مجموعة من وتكامل تفاعل عبر تتشكل أنها حيث وتكامل، تفاعل عملية الهوية  -

 خلق التوازن  شأنه من ما هو املكونات بين والتكامل التفاعل وهذا الزمن، عبر تتراكم التي
                                                           

 .26، ص 2002، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2، طمقاربة في إشكالية الهويةمحمد صالح الهرماس ي،   1
 .212، ص 2001، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر والعوملةبومهرة،  نور الدين - 2



 بحفيظة محل|              التصور الخصوص ي للهوية الثقافية الجزائرية 

 
 )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 63 -

  

 حولها، العام االتفاق في يسهم الذي األمر والنفي، الصراع أسباب وتغييب الهوية، داخل

 . الجماعة لهذه املكونين األفراد أو الجماعة طرف من سواء

 متغيرة، فهي بالضرورة العناصر، من مجموعة من تتكون  كونها ديناميكية، عملية الهوية  -

 ويشيخ، يولد ويشب الذي البشري  كالكائن فهي بالثبات، فيه تتميز الذي الوقت ذات في

 لكنه شخصيته، عناصر وكل وذوقه وتصرفاته مالمحه رتتغي املختلفة العمرية املراحل ومع

 .1نفسه هو يبقى

 ثانيا: أبعاد الهوية الثقافية في الشخصية الجزائرية 

 تتكون الهوية الثقافية الجزائرية من أبعاد ومقومات ترتكز عليها، سنبينها كاآلتي:

يجيا بين قارات تحتل الجزائر مركزا  جغرافيا هاما وموقعا استرات البعد الزمكاني: -أ

العالم القديم واملتمثلة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، والجزائر بلد إفريقي وجزء من إقليم 

حوض البحر املتوسط، حيث انبعثت على ضفاف هذا الحوض عدة حضارات 

كالفينيقية، اليونانية والرومانية، وهي ليست بعيدة عن أوروبا، فسواحلها قريبة من 

هة أخرى تعد الجزائر جزءا من الوطن العربي، ومهد الحضارات سواحل أوروبا، ومن ج

اإلنسانية، أهمها الحضارة العربية اإلسالمية، ومهبط الوحي ومكان الديانات السماوية 

)اليهودية واملسيحية واإلسالمية(، وموطن مبعث الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  في 

 .2م وقيام العرب بفتحات"الجزيرة العربية ونزول القرآن، وانتشار اإلسال 

لم تكن ثابتة، ولم تكن تطلق كلمة الجزائر  20إن الحدود السياسية للجزائر في  القرن 

إال على مدينة ساحلية صغيرة ولم تكن تعني القطر الجزائري املعروف اآلن، فهذا 

لم  املفهوم لكلمة الجزائر لم يعرف إال منذ القرن العاشر ، بل إن عبارة املغرب األوسط

 -تكن تعني بالضبط حدود الجزائر الحالية، ألن هذه العبارة وأمثالها )املغرب األدنى

 .3املغرب األقص ى(، كانت كلها غامضة

 التضامن على إفريقيا لشمال العثمانية الواليات حكام حمل األوروبي الخطر ظهور  ولكن

 الحدود فصلت 1830سنة   الجزائر وبعد احتالل الظرفية، الخالفات وتجاوز  بعضهم مع
                                                           

 .212املرجع نفسه، ص   - 1
 .73، ص 1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجمحمد الطمار،  - 2
، الجزائر، املؤسسة 1، جم(16-20رن العاشر إلى الرابع عشر هجري)، تاريخ الجزائر الثقافي من القأبو القاسم سعد هللا - 3

 .28، ص 1985الوطنية للكتاب، 
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 منطقة تراقب الفرنسية السلطة حرب، وأصبحت ساحة الجزائر وأصبحت تونس مع

 هنا ، ومن1والجزائر تونس بين تجاري  تبادل كل القبائل، ومنعت دخول  وتمنع الحدود

للهوية  الزمكانية الهوية مالمح رسم في دورا أساسيا لعب قد الفرنس ي املستعمر يكون 

 والحدود والوطنية الدينية العرفية، الهويات ظهور  في سببا كان هوجود بل الجزائرية،

  والخريطة السياسية. املكانية،

 الجذور  إلى الجزائريون الذين يعودون  إليه ينتمي الذي ونعني به األصلالبعد اإلثني:  -ب

 الجزائر سكان اإلسالمية، حيث يقسم علماء اإلثنوغرافيا الكولونيالية والعربية البربرية

 ،)البدو( العربي والعنصر ،))بربر العنصر األمازيغي متميزين، عنصرين أو إلى قسمين

 مجتمعهما وتكوين عاداتهما أن إال قرنا، عشر أربعة من كونهما مسلمين من وبالرغم

قسمين كبيرين مختلفين، ولكن البربر والبدو يتشابهان  ذلك كل يشكل قد ولغتهما وأصلهما

 .2الذي تشكله القبيلة القائمة على العصبيةفي النظام االجتماعي 

إن اللغة من أهم محددات الهوية الثقافية التي تعبر عن الثقافة  البعد اللغوي: -ج

الوطنية من أفكار ومعتقدات لألفراد، واللغة هي التي تجعل وجود الثقافة وتناقلها من 

لرئيس في الهوية فرد آلخر ومن جيل آلخر أمرا ممكن الحدوث، فاللغة هي املكون ا

الثقافية، فهي حياة األمة وهي بدايتها ونهايتها، ألن اللغة في أي مجتمع ليست مجرد 

كلمات وألفاظ للتفاهم بين أفراد املجتمع، ولكنها وعاء يحوي مكونات عقلية ووجدانية 

ومعتقدات وخصوصيات هذا املجتمع، وبالتالي فالحفاظ على اللغة يعني ضمان بقاء 

 ة أي مجتمع.واستمراري

وما يلفت االنتباه في الجزائر هو وجود التنوعات اللغوية، ويعود األمر إلى تشابك    

وتداخل عدة مجتمعات متعايشة لها تصوراتها ومجاالت استعمال بعينها، وكذا من 

حيث املمارسات الحقيقية للناطقين، وبإلقاء الضوء على واقع اللغة التي صنعت تفرد 

ي وتمايزه في مجتمعه عن غيره من البشر في مختلف املجتمعات، يمكن اإلنسان الجزائر 

 : تمييز أربعة أنساق لغوية منتشرة هي
                                                           

 بيروت، ،2،عالعربي املغرب في املغربية الشخصية عربية، قضايا تونس، في القومية الوطنية الهوية بروز شاطر، خليفة - 1

 .292 ص  ،1979
2 - Eugène Daumas, Mœurs et coutumes de l'Algérie, édition sindbad, Paris, 1971, p 25. 
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ما نالحظه أن الجزائر احتفظت بلغتها العربية الفصحى،  اللغة العربية الفصحى: -

ا هي ، والهوية الثقافية لألمة العربية إنم1فاللغة العربية هي اللغة األم للثقافة اإلسالمية

حالة ذاتية خاصة ترتبط بمعوقات وجودها ولكن اللغة العربية هي العامل األساس ي 

 الجزائريون  عرفها العربية ، فاللغة2املحرك لهذه الذاتية وشرط حصانتها وديمومتها

 في وأسلمته الجغرافي املجال تعريب تم إفريقيا إلى شمال املسلمين الفاتحين قدوم بموجب

 نافع بن عقبة أيام من امتدت طويلة فترة عبر التعريب ببطء هذا جرى  حيث نفسه، اآلن

 تتربع العربية اللغة جعل الذي األمر الهاللية، أو القبائل، وصول  غاية إلى السابع القرن  في

 وثيق وبشكل باإلسالم الرتباطها ، أو رفض،مقاومة دونما الجزائري  اللسان عرش على

 للعروبة. تابعة مقاطعة نائية تمثل إفريقيا شمال دول  أصبحت حيث جدا،

بشتى لهجاتها في  يغيةاللغة األماز في الجزائر نجد قسما كبيرا يتكلم اللغة األمازيغية:  -

العديد من مناطق البالد وهي تتمركز بشكل ملحوظ في منطقة القبائل وجبال األوراس، 

كما يستخدمها الطوارق )أمازيغ الصحراء( في الصحراء الكبرى، وكانت تستخدم اللغة 

، حيث شهدت تلك املرحلة استخدام الفينيقين األمازيغية في عموم الجزائر حتى قدوم

والعربية فيما بعد، إال أن  وعلى الرغم من انتشار البونيقية، والالتينية كتابة التفيناغ،

في القرن الحادي  بني هاللاللغة األمازيغية ظلت اللغة األساسية للجزائريين حتى هجرات 

 عشر.

وباالعتماد على املحدد اللغوي للمجموعة اإلثنية، وبفعل العوامل التاريخية، يمكن  

 كيل هوية إثنية متميزة:االنتهاء إلى تحديد املناطق املرشحة وفق هذا املنظور لتش

منطقة : يتحدث قاطنوها بالشاوية ]ثشاويث، لهجة زناتية[، منطقة جبال األوراس

]إيشنوين[:  منطقة شنوة بتيبازة: يتحدث قاطنوها بالقبايلية ]ثقبايليث[، القبائل

: الناطقون بامليزابية منطقة وادي ميزابيتحدثون ]ثشنويث، لهجة قريبة للزناتية[، 
                                                           

 .18، ص 1998، منتدى الفكر العربي، األردن، الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمييوسف القرضاوي،  - 1
، دار 1، طتحديات اإلعالم العربي، دراسة اإلعالم، املصداقية، الحرية، التنمية، والهيمنة الثقافيةصالح أبو أصبع،  - 2

 .46، ص1999الشروق للنشر والتوزيع، عمان،
  وقد كان لتواجد هذا العنصر العربي دور بارز ليس فقط في تشكيل التضاريس اإلثنية واللغوية للبالد بل وأيضا في تذويب

ن مرجعية الكثير من النتؤات العرقية واللغوية األخرى، فيا يسميه البعض)االستعراب(، فاللغة العربية في الجزائر إذ

تاريخية مرتبطة بالدين، ولذا كانت هذه اللغة قداستها مستمدة من قداسة اإلسالم، وقد ساعد هذا األمر في املحافظة على 

 وحدة اللغة، خاصة إذا عرفنا أن التشكيل الديني عند مجموع السكان ال يخرج في مجوعه عن اإلسالم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84


 بحفيظة محل|                     التصور الخصوص ي للهوية الثقافية الجزائرية 

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد   - 66 -

      

: وهي مجموعة صغيرة تقرت –أمازيغ تيماسين]ثمزابيث، لهجة زناتية[، يتحدثون 

: مجموعة صغيرة أيضا تتحدث لهجة زناتية أمازيغ ورقلةتتحدث لهجة أمازيغية زناتية، 

: وهي مجموعة أكبر نسبيا تتحدث لهجة زناتية أمازيغ منطقة تيميمون ]ثقرقرنت[، 

ئيسية بالنسبة لطوارق الجزائر ]إيترقين[، : وهي املنطقة الر منطقة اآلهقار]ثازناتيث[، 

: مجموعة أمازيغية زناتية تتحدث أمازيغ منطقة عين صالحتتحدث بالترقية ]ثاترقيث[، 

]ثيدكلث[، وأخيرا هناك مجموعة أصغر تتحدث لهجة قريبة للشلوحية ]لهجة أطلسية[ 

 .1منطقة ندرومة بتلمسان

ائرية، فهي مزيج هائل مستمد من العربية أما اللهجة العامية الجز اللهجة الدارجة:  -

الفصحى واألمازيغية والفرنسية، وحتى بعض الرواسب التركية، وهي أكثر األنساق التي 

 :2يمكن الخروج منها بمالحظات مثل

يالحظ بأن التراكيب اللسانية العامية املستمدة من العربية الفصحى قد تم تحويرها  -

بشكل خاص، مثال: تحوير كلمة "يستقص ي"   على مستوى النطق عن طريق الحذف

 بمعنى يسأل أو يبحث إلى "يسقس ي".

كما أن التراكيب املستمدة من الفرنسية قد تمت قولبتها لتتماش ي واللسان العامي  -

الجزائري، حيث تمت إعادة صياغتها على األوزان اللغوية العربية واألمازيغية أيضا، 

ت تماما في الدارجة الجزائرية بعد أن تغير نطقها قليال " قد اندمجarrêtمثال: كلمة "آري 

 عن أصلها، كما صار جمع هذه الكلمة على وزن عربي خالص " الريات".

كما تأثر اللسان األمازيغي باللغة العربية الفصحى، وأخذ منها الكثير من التراكيب  -

والعبارات مثال:  واملصطلحات فهو نفسه أعطى الدارجة الجزائرية الكثير من التراكيب

يقال عادة عن الرجل الشهم في املجتمع الجزائري بأنه "ذرقاز"، وهي عبارة أمازيغية من 

 أصل " آرقاز" التي تعني الرجل أيضا.

إضافة إلى بعض التراكيب اللغوية القديمة املستمدة من التواجد التركي بالجزائر مثل  -

 ي تعني بالتركية "خنزير".عبارة " قهوجي"، "خزناجي" وكلمة "قاوري" الت
                                                           

 .123 143عادل زقاغ، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
، أطروحة مقدمة لنيل هوية املجتمع املحلي في مواجهة العوملة، من منظور أساتذة جامعة بسكرةميمونة مناصرية،  - 2

بسكرة، الجزائر، -رسالة الدكتوراه في علم اجتماع التنمية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر

 .298 297، ص ص 2011-212
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بسبب الشساعة الجغرافية للجزائر واختالف أنماطها املعيشية والثقافية باختالف  -

مناطقها، فالدارجة نفسها تختلف بأشكال طفيفة أحيانا، ومتفاوتة أحيانا أخرى، 

مستوى التراكيب أو املضامين،  بحسب  تقارب املناطق من بعضها والعكس، سواء على

ملستوى النطقي والصوتي، فسكان الغرب الجزائري مثال لهم فنونومات على ا أو 

)النغمات الصوتية( مختلفة عن فنونومات سكان الشرق، حتى في التراكيب والعبارات 

 املشتركة، هذا ناهيك عن أقص ى الجنوب كمنطقة تمنراست وتيميمون.

دارات العمومية يتم تداول اللغة الفرنسية بشكل واسع في اإل اللغة الفرنسية:  -

والهيئات الحكومية، لسيطرة الجيل القديم )الجيل الذي تعلم في عهد االحتالل 

الفرنس ي( على املناصب الحساسة في الدولة وهيئاتها، وهي مستعملة في مستويات 

 .1مختلفة من النخبة والجيل الثاني من املغتربين في فرنسا

جزائر جوهر الهوية املحلية، فالدين هو يشكل الدين اإلسالمي في ال البعد الديني: -د

املكون األول لهويتنا الثقافية، ألنه هو الذي يحدد لألمة فلسفتها األساسية عن سر 

الحياة وغاية الوجود، كما يجيب عن األسئلة الخالدة التي فرضت نفسها على اإلنسان 

ثقافية، كما أن في كل زمان ومكان، فاإلسالم له تأثيره العميق والشامل في هويتنا ال

التوحيد بمعناه الشامل يمثل أبرز مالمح هويتنا الثقافية، والتدين هنا ال يعني ممارسة 

الشعائر الدينية وحدها، بل هو موقف من ثوابت كثيرة، منها ما يرتبط باألسرة وكيفية 

من مكونات الهوية الثقافية، ومنها ما يرتبط  يتكوينها بشكل صحيح، فهذا مكون رئيس 

نهج العلمي الذي اعتمد على العقل والوحي بشكل متوازن، وهذا  يمثل أيضا ملمحا بامل

 .   2من مالمح هويتنا الثقافية

 مميزا تاريخا للزمن، يجد استمرارية بوصفها الجزائرية الثقافة في إن الباحث التاريخ: -ه

 إنجازها في كشار  التي الجزائرية التحرير كثورة استثناء، بال الجزائريين شمل كل جمع

 بهوية يوحي مما أيضا، الجزائريين جميع بمآثرها االعتزاز ثمار وقطف جميع الجزائريين،

 األمر مركباتها، ونفس من مركب أي على املراهنة تقبل وال املجادلة تقبل ال جزائرية صرفة
                                                           

، املجلس األعلى دور القنوات اإلذاعية في ترقية استعمال اللغة العربية وتهذيب أساليبهاالعربية، املجلس األعلى للغة  - 1

 .24للغة العربية، الجزائر، د.س.ن، ص
، مجلة كلية برنامج مقترح لتفعيل دور أنشطة نادي الطفل لتأصيل الهوية الثقافيةمحمد أحمد محمد إسماعيل،  - 2

 .391، ص 2006ين شمس، ، ، جامعة ع30، ع 3التربية، ج
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 مدا ما إذ قرون، بعد الجزائريين على وسينطبق الستينات عهد في الجزائريين ينطبق على

 الواحد القرن  فجزائر له، مشروعا حقا يظل الجزائرية للمآثر االنتماء فإن الفرد جزائريا

 كل في الجزائريون  ويجد لها، امتدادا تمثل لكنها امليالد قبل املائتين جزائر والعشرين ليست

 الثقافي، اإللهام مصدر ويشكل الذاكرة ينعش ما التاريخية والوضعيات املراحل املتعاقبة

 .1جزائرية هوية تبقى الهوية فإن األزمان مهما تغيرت فإنه ذلكول

تعتبر العادات والتقاليد أحد مكونات الهوية الثقافية وتختلف العادات والتقاليد:  -و

من منطقة إلى أخرى باختالف مجتمعاتها، فالعادات والتقاليد هي مجموعة األفعال 

التي تفرضها الجماعة على أعضائها، والتي تنتقل من جيل آلخر عن طريق  والسلوكات

 التوارث.

 العادات بعض في اختالفا أوجد الجزائري  اإلقليم اتساع وبالرجوع إلى الجزائر نجد أن  

 كانت سواء املناسبات طبيعة في املشترك بالرغم من القاسم جهات، عدة بين والتقاليد

 التي املآدب وأنواع االحتفال طريقة هو في بوجود اختالف قصودوامل اجتماعية، أو دينية

بإحيائها، باإلضافة إلى  عن الفرحة املعبرة األزياء كل  في وكذا املناسبات، هذه في تحضر

عادات وتقاليد تضم الشعائر والطقوس واآلثار الشعبية القديمة املأثورة من احتفاالت 

لطعام األمثال والحكم الشعبية وغيرها، وستعرض الزواج، الختان، األعياد الشعبية، ا

 فيما يأتي البعض منها:

تختلف عادات إقامة أعراس الزواج في الجزائر  االحتفاالت األسرية، الزواج، الختان:  -

من منطقة إلى أخرى، كما تختلف طريقة تحضير الطعام واللباس واالحتفاالت الغنائية 

زائر مساحة كبيرة تختلف فيها الثقافات، وبالتالي حيث أن مساحة دولة الج واللهجات، 

تتعدد العادات والتقاليد الخاصة بترتيبات الزواج واملهر والخطوبة واألزياء التي يتم 

في املجتمع الجزائري تختلف عادات الشرق عن الغرب أو ارتداؤها في تلك املناسبات، ف

تصنع جهاز زواجها بيدها ، فالعروس التلمسانية تحضيرات الزواجالوسط فيما يخص 

، في حين أن عائالت وهران ال تزال تحافظ "القش"على ماكينة الخياطة ويطلقون عليه 

على عادات وتقاليد األجداد فال يتسنى للعريس أن يرى عروسه إال مرة واحدة مع أهله 

عند الخطبة، أما في منطقة القبائل فتختلف عادات عقد الزواج فيذبح جدي يسال 

ى عتبة باب بيت الزوجية، وتخرج الفتاة من تحت ذراع وليها أو أبيها، وفي شرشال دمه عل
                                                           

 .127ميونة مناصرية، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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وحسب عرف سيدي معمر فيشترط على العروس أن تخرج من بيت أبيها إلى بيت أبيها 

فيختلف من منطقة إلى أخرى ويتنوع بين  للباس العروس، أما بالنسبة 1حافية القدمين

ري، الجبة القبائلية، القفطان التلمساني والوهراني، الفرقاني العنابي، الكراكو الجزائ

وتختلف األكالت في هذه املناسبة بين الكسكس ي، الشخشوخة،  ،امللحفة الشرشالية

 الشوربة...الخ.

فتتفق معظم العائالت على ختان أوالدهم في شهر رمضان في النصف أو  الختانأما   

أحد العيدين )الفطر أو األضحى( أو في اليوم السابع والعشرين أو قد يتجاوز ذلك إلى 

عيد املولد النبوي الشريف، ويظهر التنوع الثقافي في طريقة االحتفال بهذه املناسبة وأبرز 

" فوق بيت االحتفال بها خيطان من الصوف بيضاء وحمراء "قصبةهذه العادات وضع 

 للداللة على وجود ختان.

عيدا شعبيا متجذرا  250ف والياتها أكثر من يتأصل في الجزائر باختال  األعياد الشعبية:-

منذ القدم، وهذا في مختلف أنحاء الوطن من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى 

الغرب، حيث تعتبر هذه األعياد من العادات املتأصلة والتقاليد التي يحتفظ بها كل 

 .2جزائري 

اتجاه جوانب الحياة تعبر األمثال الشعبية عن فلسفة املجتمع  األمثال الشعبية:-

اإلنسانية ورصد ألنماط سلوك أصحابها اتجاه املواقف املتعددة، كما تعد عنصرا هاما 

في بيئة الثقافة املحلية، وتؤثر األمثال على تفكير الناس وتصرفاتهم، حيث يتم تناقلها 

ننا عبر األجيال ألنها سهلة الحفظ واالنتشار وسريعة النفاذ إلى العقول والنفوس، ويمك

تعريف املثل الشعبي على أنه: "عبارات موجزة سهلة النطق وبسيطة املعنى وعبارة عن 

 .3خالصة لتجارب أشخاص ما، توارثتها األجيال وأخذت منها العبرة والتفكير"

وبالنظر إلى املجتمع الجزائري نجده يحتوي على عدد كبير من األمثال الشعبية ، والسبب 

وتعدد الثقافات فيها ، وبالعودة إلى تاريخها عن األمثال  راجع إلى شساعة الجزائر ،

نجد الثقافة الجزائرية قد حظيت بموروث هام من كالم األولين الذي توارثه  الشعبية، 

جيل نقال عن جيل مشكال بذلك حلقة امتدادا لعالقة مجتمعية ترتبط بمدلوالتها 

                                                           
1 - http:// www.djelfa.info/vb/showthread (consulté le 25/02/2016  10 :30h). 
2 - http:// www.algeria-today.com (consulté le 28/02/2016 16 :05h). 

 .105، ص 2008، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، القاهرة، الثقافة والفلوكلور فاتن محمد الشريف،  - 3
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أبرز تلك املوروثات التي تناقلتها الثقافية والدينية والحياتية. ولعل األمثال الشعبية 

األجيال، والتي الزالت إلى اليوم تحظى بمكانتها الرفيعة رغم أن عمر بعضها يمتد إلى 

مئات السنوات، وربما السبب في ذلك راجع إلى كونها ال ترتبط بزمان وال مكان، لتعبر 

 عن كل واقع تصاغ فيه بطريقة خاصة لقائلها.

األمثال تختلف في ألفاظها إال أنها تلتقي في مضمونها مع وعلى الرغم من أن هذه   

اختالف مصادرها، وبكل بساطة فهي تعبير عفوي عن موقف أو حدث موجز البالغة، 

والعالم العربي عامة والجزائر خاصة  مليئة بالحكم واألمثال الشعبية التي نتعلم منها 

ا لم يتركوا مثال إال وتضمن الحكمة والعديد من الفضائل والخصال الحميدة، فأجدادن

موعظة، فهناك أمثال عن الحب ونبذ الكراهية والذكاء والغباء والصبر واإليمان 

والنصح، وعالقة األم بأوالدها، أو عالقة النسب واألنساب، وكلها تحض على الترابط 

ونبذ الخصال السيئة واالبتعاد عنها،  وباستعمالها يحاول شباب اليوم من جهة الرجوع 

 .                                                                                                          1إلى ماضيهم وأصالتهم، ومن جهة أخرى االقتداء بها وتقويم السلوك في املجتمع

نا ومن أهم األمثال الشعبية التي يستعملها في حديثهم: "أنا وخويا على وليد عمي، وأ

ووليد عمي على البراني"، دليل على وجوب الوقوف سندا ألقرب ذوي القربى"، "عيش 

تسمع، عيش تشوف" بمعنى مع مر السنين سنرى ماال يخطر ببال أحد، "الدار دارنا 

والحيوط نتاع جارنا" وهي عبارة تسند إلى حكاية رجل حل ضيفا عند أحد أصدقائه، 

ا املنزل له أم هو مؤجر، فأجابه املضيف "الدار وعند دخوله املنزل سأله إن كان هذ

 دارنا والحيوط نتاع جارنا"، فذهب كالمه مثال يقال ملن ال يقول الحقيقة بصريح العبارة.

 ثالثا: مالمح الهوية الثقافية الجزائرية املعاصرة

 هودج مبرزين مكوناتها، أهم عند بالوقوف املعاصرة الجزائرية الثقافة مالمح الهوية تتضح 

 :الهوية هذه للحفاظ على الدولة
                                                           

 ، األمثال الشعبية الجزائرية.. إرث ال يزال له حضوره في اللسان الشعبيوداد لعوج،  - 1
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 التنظيمي املستويين على عميقة تنظيم إعادة 1999 عام منذ تم التراث الثقافي:-1

 ولم فقط، األثري  البعد مختزال في الثقافي التراث كان الثقافي، إذ التراث لحماية واملؤسساتي

 وحماية لآلثار الوطنية الوكالة تحويل تم البالد، لذا من الشمالي الجزء سوى  يعني يكن

 بقطاع الثالثة من واحدة كل كلفت مستقلة كيانات ثالثة إلى التاريخية واملعالم املواقع

 :1وهي معين

 .الثقافية املمتلكات واستغالل تسيير ديوان -

 .اآلثار ألبحاث الوطني املركز -

 .الثقافية املمتلكات وترميم لحفظ الوطني املركز -

 .2005أدرار سنة  بوالية للمخطوطات الوطني املركز إنشاء تم كما

 سنويا، مسرحيات 10 يتجاوز  ال 1999 عام قبل املسرحي اإلنتاج كان :والسينما املسرح-2

 من الوطني التراب كامل على وتوزيعها مسرحية 47 يقارب ما ونشر تم إنتاج  2007 عام وفي

 سنة في الديناميكية وتواصلت متفرج، ألف 300 يقارب ما عرضا وشاهدها 850 خالل

 ترسيم جرى  كما مسرحية، 52 إلنتاج جزائري  دينار مليون  240 تبلغ بميزانية  2008

 . 2006  عام في بدأ املحترف الذي للمسرح الوطني املهرجان

 األعمال تمحورت وقد وتشجيعها، بترقيتها القطاع التزم كبيرة ثقافية صناعة السينما تمثل

 : يلي ما ل حو  2004 عام املنجزة منذ

 .البصري  السمعي واإلنتاج للسينما وطني مركز إنشاء  -

 وفنون  البصري، السمعي لحرف عال معهد إلى الدرامية للفنون  الوطني املعهد تحويل  -

 مجال في التكوين فروع السيما السينما، اختصاصات تعليم إدراج من خالل العرض

 .والصورة الصوت

 التصرف، مجانا تحت التصوير أجهزة بوضع اتوغرافيالسينم اإلنتاج تأهيل إعادة  -

 وتقديم

 سنة إطار في منها 50 يندرج ،2002 سنة منذ سينمائيا ـمشروعا 113 لــ مالية مساعدات

 .2008 لسنة 15و وحدها 2007

 خالل من القانوني اإلطار صياغة إعادة تجري  2014-2009التنمية  برنامج إطار وفي

(    17) السينما متحف شبكة تأهيل واستكمال السينمائي، اعباإلبد خاص قانون   مشروع
                                                           

 .26، ص 2009 ،176املعرفة، ع  مجلة ،وتجدیدھا الهوية معالم استعادة الجزائریة، الثقافة الجباخنجي، علیا - 1
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 الرئيسية، وظيفتها عن حولت أو مغلقة ظلت سينمائي عرض قاعة 300 واستعادة حوالي

 والصناعة والتقنيات الفنون  تطوير صندوق  خالل من السينما، قدرات تمويل وتعزيز

 .السينما توتقنيا الفنية الحرف في مجال التكوين وبعث السينمائية،

 وثالث الوطنية السيمفونية األوركسترا إنشاء 1999 سنة منذ تم :املوسيقية الفنون  -3

 الشعبية، للموسيقى فرقة وكذا األندلسية وطنية للموسيقى وفرقة محلية مجموعات

 واألنثروبولوجيا، التاريخ قبل ما مراحل للبحث في الوطني املركز تأسيس هذا مع وتزامن

 عملية تطبيق في الشروع تم قد تلمسان، وكان بوالية األندلسية للدراسات نيالوط واملركز

 حماية إطار في 1998 الوطني سنة املوسيقي التراث وتدوين لتسجيل واسع نطاق على

 خطة وتتضمن بمختلف تعبيراتها، املتميزة الجزائرية وطبوعه أنواعه بكل املوسيقي التراث

 : 1مايلي 2014-2009سنتي بين الثقافة قطاع

 .الوطنية التربية وزارة مع بالتنسيق املدرسية األوساط في املوسيقى تعليم تطوير تشجيع -

 .تأطيرها وتحضير للموسيقى البلدية املعاهد إنشاء تشجيع  -

 فمنها املناطق، باختالف الطبوع مختلف بين واضحا تمايزا بالجزائر املوسيقى وتعرف   

 بواليات عريقين وتراث أصالة عن املعبر املألوف وطابع عاصمة،ال املنتشر بالجزائر الشعبي

 من الغربية املناطق به تختص الذي واألندلس ي الحوزي الجزائري، والطابع الشرق  منطقة

 .الكبير الصحراوي  الجنوب بأقص ى الصحراوي والترقي الطابع ثم البالد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 - http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/musique.php ( consulté le 29/01/2016 18:10h). 
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 الخاتمة:

 عن ويتميز داخلي لها ترابط أمة من فهو ،الخاص كيانه له الجزائري  املجتمع إن 

 الشعب هذا نتاج مكاسب بل فقط، الشعب روح ليست وثقافته املجتمعات من سواه

وبالثقافات  عامة، األخرى  وبالشعوب خاصة اإلسالمية العربية بالشعوب باحتكاكه

 .1وتطبيقاتها" املادية الحياة ووسائل املختلفة والحضارات

 والشخصية العصور  عبر تبتنى جزائرية شخصية هناك أن القول  يمكن وهكذا

 بعضها مقومات من تتكون  وهي والحاضر املاض ي بين التفاعل هي ثغرة الجزائرية الحديثة

 الذاكرة يحدد الذي الزماني البعد ثم املكان فهي فأما الثوابت متغير، وبعضها ثابت

 وفن، وأدب وعلم ودين، لغة من هاالزمن، مكونات مر على املعينة البشرية للجماعة املختزنة

 التشكيلة االجتماعية من وتتشكل متغيرة عوامل هناك ثم وقيم، وحكم ونظم

خصوصية الهوية   تتشكل العوامل هذه كل تفاعل ومن والسياسية، واالقتصادية

 الجزائرية.  الثقافية للشخصية
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 املراجع:

 باللغة العربية: -1

 الكتب: -أ

صبع صالح، تحديات اإلعالم العربي، دراسة اإلعالم، املصداقية، الحرية، أبو أ -1

 .1999، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،1التنمية، والهيمنة الثقافية، ط

الجرجاني الشريف علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -2

1995. 

 النفائس، ، دار1والثقافة، ط واللغة الدين على العوملة ويالت السحمراني أسعد، -3

.2002  

الشريف فاتن محمد، الثقافة والفلوكلور، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  -4

 .2008القاهرة، 

الطمار محمد، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج، الشركة الوطنية للنشر  -5

 .1983والتوزيع، الجزائر، 

صحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي، منتدى القرضاوي يوسف، ال -6

 .1998الفكر العربي، األردن، 

املجلس األعلى للغة العربية، دور القنوات اإلذاعية في ترقية استعمال اللغة العربية  -7

 وتهذيب أساليبها، املجلس األعلى للغة العربية، الجزائر، د.س.ن.

 .1997الجامعیة، القاھرة،  املعرفة دار الفرعیة، توالثقافا الثقافة تهاني، الكیال -8

، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2الهرماس ي محمد صالح ، مقاربة في إشكالية الهوية، ط -9

2002. 

 .1995الجزائر،  األمة، دار الوطنية، نعمان أحمد، الهوية بن -10
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 امللخص: 

يرتكزززال تصاد زززة  ا زززلى جةلزززى ج ززز     زززى        

لزززززن تر اةسزززززر تتمةمزززززاىف تةد   زززززى  ززززز  ترل  زززززى 

وتلحزززززززززززززززززززززززرخ وترد ززززززززززززززززززززززززة   اا ج  زززززززززززززززززززززززة تر ت  اززززززززززززززززززززززززى 

وتلخة  اززززززىف وت  تدززززززز   ترزززززز و  يد ززززززز   ا ززززززز   

وفززر  هززلع تر اةسززرف ورززلت ازز    ت   ززة  ج زز  

تل ا هزززززززة و لزززززززخكلهة ر ززززززززةلح ف ف   زززززززة تزززززززز فر  

ترززززززززززد ك  ف  ززززززززززةف ت  ززززززززززن هززززززززززلع تر اةسززززززززززر وتزززززززززز  

 تة د   تة يش ي ر   د ع.

ر ززززززززززة ص د زززززززززز  تصاد ززززززززززة  ترد   زززززززززز ي ج زززززززززز         

ترل  ززززى اةر   ززززى تتووزززز  ر زززز   وفززززر  تت ت زززز ي 

ترال تجاى تلخ بى وتةاةخ تة ئز  ترزلي ص زةج  

ج   تا يع تملحةسال ترال تجاى وتط ير ت ندةجف 

ف ةنزززززم طزززززل لاطدزززززى لند زززززى  ززززز   ندزززززةج  نزززززز ت  

حةسزززززززززالف  اززززززززز  طةنزززززززززم ت  ززززززززز  ل اازززززززززى لزززززززززن تمل

ز تجى تر  ة  ه  تلحب ب لن ة ترد ح تر    

وترشززززززززززززز كل وتربدززززززززززززز   وتلخ زززززززززززززر اة  زززززززززززززةفى  وززززززززززززز  

تتشززززاة  تة  ززززر  ل ززززل شززززار  تراليدزززز  ف و كلهززززة 

 لن تلخكلت  ترتي تال ر ب ة ترب   ترد   اى.  

اة  ززززززززززةفى  وزززززززززز   رزززززززززز  ن زززززززززز     تملاد ززززززززززع        

ترد   زززززززز ي جززززززززرخ سزززززززززاةجة  تد ا يززززززززىف   زززززززززد   

 ةلةت ة تتوراى لن ت ندةج ترال تع  وتلحاز ت ،ف 

وهزززلت ال زززل ارتجزززى تتمزززر ترد   زززاى  ززز    شزززة  

سززززززززززاةجى تلازززززززززز هة  زززززززززز   اةت ززززززززززة ترا لاززززززززززىف هززززززززززلع 

تلخكززلت  ط هززة ص د زز  ج   ززة تربةيززة  تلح ززا اك  

 زز  اطززة  ترد ززة   اا ج  ززة تر ت  اززى وتلخة  اززى 

لزززززن   زززززل تر ززززز    ازززززةرب    وززززز  ل ززززز  ترززززز و  

ع اةجززززززززززز   لديازززززززززززى ر اد زززززززززززة  تةدد لزززززززززززى وو ززززززززززز

ترد   ززز يف ص   ازززة  ترزززب   ومززز ة ت ة تك زززن  ززز  

و ززززززع ق  ززززززى تاد ززززززة يى و ااززززززىف   زززززز ل ع ب ززززززة 

 ترب    لدهةف وتح  لة تن ثر لن ا ت ة.

رد  مةه م ترد ة         ة  ترب            

ترد   اى    و ع ج اة   لع ر ض تر و  

ي تال ر تتو وباى    ل ة  تبة   تةاد  ة  ترت

ب ة ترب  ف وهلت ا ة ص رخ اةرد ة   تلخة  اىف 

ر ة مةه  تربةية     و ع   ها   ر   ة  

لن ت ل و ع  م تق  ت ل تة ياى  ردبة   

تر  ع اك  لند   تلاهة ف وف  تر الرى جن 

تةاة ق ترصحرتويى و كلهة. وهلت لة ص رخ 

 اةرد ة   تر ت  اى.
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Résumé :  

L'activité commerciale de la Tunisie 

au cours de l’époque Husseinienne 

     Generalement, l’économie se base 

sur un ensemble d’éléments essentiels,  

comme l’agriculture, la production et le 

commerce intérieur et extérieur. Le 

développement des pays se base sur la 

disponibilité de ces éléments ainsi que 

la capacité des individus de  les 

exploiter  pour son propre intérêt, et à 

chaque fois que ces éléments sont 

disponibles et bien contrôlés, le niveau 

de vie s’améliore. 

     L’économie de la Tunisie se base 

principalement sur l’agriculture en 

raison de l’abondance des terres 

agricoles fertiles et du climat propice 

pour la diversification des récoltes et du 

développement de la production, 

chaque région était spécialisée dans la 

production d’un élément agricole 

spécifique .La majorité des plantations 

des habitants étaient : l’orge, le blé dur, 

les légumes secs  et les légumes a cote 

des arbres fruitiers comme l’olivier 

d’autres richesses agricoles que recèle 

la Tunisie.          

     La communauté tunisienne a connu 

des  productions artisanales qui puisent 

leurs ressources premières de la 

production agricole et animale et le 

mérite revient à l’intelligence des 

familles tunisiennes dans l’édification 

dune production utile pour leur vie 

quotidienne. Les beys Husseinite se 

basaient sur toutes ces ressources du 

commerce intérieur et extérieur dans le 

but de hisser le pays  au rang des pays 

développés, et mettre en œuvre une  

base solide pour l’économie Tunisienne 

car le pays et sa prospérité résident dans 

une renaissance économique nationale 

qui lui permettra de récupérer  son bien 

être et raviver toutes ses forces perdues. 

     Le commerce a permis à la Tunisie 

de tisser de nouveaux liens entre la 

Tunisie et quelques pays européens 

dans le domaine des échanges des 

productions que recèlent  la Tunisie. 

Cette activité est connue sous le nom de 

commerce extérieur. Ceci dit, les Beys 

ont mis en œuvre des facilités pour 

édifier des marchés à l’intérieur des 

villes ,faciliter l’échange des 

marchandises, et rapprocher les zones 

lointaines comme le Sahara à travers ce 

qu’on appelle le commerce intérieur. 
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Abstract: 

The commercial activity of Tunisia 

during the Husseinian era 

     Economy is generally founded on a 

number of essential elements consisting 

of agriculture, industry, and trade with 

its internal and external features. The 

development of countries depends on 

these elements and on the ability of 

people to exploit and beneficiate from 

them. Whenever these elements were 

available and controlled, the standard of 

living improved for a society.  

     Thus, Tunisian economy depends 

mostly on agriculture due to the 

abundance of fertile lands and the 

convenient climate that helps provide a 

variety of harvests and develop 

productivity too. So, each region was 

specialized in the production of certain 

types of crops as most of the cultivated 

goods were cereals such as: durum 

wheat, barley, pulses, and vegetables, in 

addition to fruitful trees like olive trees 

and all varieties that abounded in 

Tunisia. 

     Tunisia was well known for its 

traditional craft as it obtained raw 

materials from agricultural and animal 

productions thanks to the proficiency of 

Tunisian households with craft in their 

daily lives. The Husainian Beys 

depended in these internal and external 

trade resources in order to boost the 

country’s development to compete with 

the leading countries and establish a 

solid base for the Tunisia economy. 

Because the country and its prosperity 

lie in a national economic revival that 

will allow him to recover his welfare 

and revive all its lost strength. 

     Trading activity allows Tunisia to 

forge new links with some European 

countries in products. This activity is 

known as external trade. That said, The 

Beys encouraged internal trade by 

providing facilities to people to open 

markets for exchanging commodities 

and to break the isolation of desert 

regions. 
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    مقدمة

رد  لة س تملاد ع ترد    ي    هلع ترل ل   شزة ة ت ة يزة وتمز ة  تزب  سزبح لزن 

ترزززز جةئ  تررئي ززززاى ر اد ززززة  ترد   زززز يف وياهززززر  رزززز   زززز  تتلززززن ترززززلي جززززة  ر ززززب   ال ززززل 

 شززززززااع تربةيززززززة  و   ترهزززززز  اسنزززززز  هزززززز  تر ةلززززززل تتمة زززززز ي ر ززززززلوي  تةاد  ززززززة  وتر ززززززاةجة  

ترد تفزززل تززززربخ ازززك  لند ززز   هزززة  ترزززب  ف و   زززل ج زززز  تملح ازززى  ززز  تلخزززة جف  اززز  طةنزززم 

لبة رززززززى ترب ززززززةيع تةدا جززززززى  زززززز   ندززززززةج تلاازززززز ب وتر ززززززة ل وترشزززززز ة  ورززززززلر   وزززززز  ترب زززززز ت  

 .(1)تملاةو   وتلخة  اى

ف ةنززززم ترد ززززة    زززز  تملاد ززززع ترد   زززز ي تاد زززز   وزززز  نزززز جك ف ه ززززة  ترد ززززة   تر ت  اززززى          

 وتلخة  اى 

 التجارة الداخلية:  -1

ردز      تاز   ت ندزةج ترال تعزز  وتلحازز ت ، وتر زاةع   وزز  تز هززة  تر شززة  ترد زززة يف          

فسسب م تة   ترد   اى لرترال ت ة يى هةلزى يزس ،  ر  زة تتهزةو  لزن لند ز   هزة  ترزب   

رشززززرت   ة ززززةت   تر ززززرو يىف ولن ززززة لززززن يززززس ،  ر  ززززة لززززن ترل  ززززك ف لززززن   ززززل ااززززع  ندززززة ه  

ف ولزززن  ززز   (22)ةع ف وهزززلت لزززة   زززق ن جزززة لزززن تر زززلتاخ ازززك  تةززز   وتت يزززةخترال تعززز  وتر ازززز

 رزز  ن زز  تن شززة  تر  يزز  لززن تتمزز تق  زز  تردطززر ترد   زز يف ترتززي يززس ،  ر  ززة ترد ززة  لززن طززل 

تلاهززة . ولززن  ه هززة هزز  مزز ق تر طززة ين وترةلرززى وتردرتنززى وتر ززلا وترد ززة ف وهزز   مزز تق 

طززز،ف ر  زززد ر  ززز   ترل زززل  تلح زززا اىف ولزززع  هززز   طةنزززم لا شزززر   ززز  تر  زززر تلحل ززز ي وتر ل 

  م تق   ي   لن ة لة ي   

                                                           
ف 34-33     اةم ف " و ة   يةرى ت  س تر   ةناى ج       فدةو  تان جا  "ف    تملا ى تردة يناى تةغرباىف تر    -1

 .152ف ص1979  ي اى  31لطب ى ت ت ة  تر ة  ترد    يف ت  سف 

 شزززززة  ت لززززززة ف ماةمززززززى   زززززز    اةشززززززة  زززززز  تزززززز  س ف ط ازززززى ت  تب و تر  زززززز   ت   ززززززةناىف تر   زززززز ى تررتر ززززززى تززززززة ي ف  ل شزززززز  ت  -2

 .277ف ص1980تلاةل ى ترد   اىف 
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ازز  جرفزم ا ززاع تر زروج ورزز تز  ترلرومززاىف وطةنزم هززلع تر زز ق سوو  السووياج ن:  -

 ف و تززز  ت  يزز هة  زز  جهززز  تربززةي   ززك  ازززن ج زز  لزززن 15هززز   9 زز  تردطززر لازززل تردززر  

  . 1740هز 1153   و   ةيى 1705هز 1117

 م ززززززززززم هززززززززززلع تر زززززززززز ق لززززززززززن ابززززززززززل ج زززززززززز  اززززززززززةي تر ززززززززززة ، مززززززززززاى   :سووووووووووو  ال ال  يووووووووووة  -

 ف وتدع اةردرب لن م ق تر طة ين. وا  تن  زم  ز  سزاع ترب اغزى 1768هز 1182

 .(1وطل  ن ت  تت ليىف وه    ليى تد ا يى و     ساةجهة لن سلةاس وم مى

 ف 1813هززززززز 1228   وززززز   ةيزززززى 1781هزززززز  1196 م زززززهة   ززززز    اةشزززززة  سوووووو  ال ووووواي: -

 زززز  ت ززززة   ترلززززاة  وتتا شززززى تلحريريززززىف وتبززززة  ف  ززززة  ي ززززة تتا شززززى  وطةنززززم لند ززززى

 .(2)تر  فاى

ت دززززز ي ج ززززز  مززززز اك  وه زززززة تر ززززز ق تر زززززغكل وتركبكزززززل ترزززززلين تززززز   سوووووو  الشواشووووو ن: -

   وززززززز   ةيزززززززى 1782هزززززززز 1197ااةؤه زززززززة لزززززززن ابزززززززل   ززززززز    اةشزززززززة تلح زززززززا ي ازززززززك  مزززززززاتي 

جزززة  وتلحزززرخ  ف وطةنزززم   ةجزززى  ر ززز  ترشةشزززاىف   ززز    هززز  تلا ة1814هزززز 1230

تةد  دززززى اةرشةشززززاى  ازززز  طززززةن ت ي ة مزززز    شززززة ة ت ة يززززة لرب ززززةف وطةنززززم  كززززرت ج زززز  

ل يازززززى تززززز  س. واززززز  طزززززة  رهزززززلت تردطزززززة   لزززززك  ص زززززهر ج ززززز    تب تةهازززززى و    ااةت زززززةف 

 .(3)وي  ل ج      يى ترنزتجة 

و شززرخ ج زز  ت شززان ة ،  مززس هزلع تر زز ق ي مزز  سززة   ترطززةرع السووو  ال ديوود: -

 .(4) ف وف  ة   شطى ت ة يى لند لى1813هز 1228   اةشة ماى تربةي     

اة  ززةفى  وزز   مزز تق   ززر  مززةه م  زز  تر ززلوي  رلحززرخ وترل  ززى ترد   ززاى. ن زز           

 ف ازززة    ززز  ترر ةرزززى ترزززروس االيزززة    وززز  تصيةرزززى ترد   زززاىف وهززز  ترر ةرزززى 18 نززز   ززز  تردزززر  

هزززز   ف ززززل تتلززززةرن و رولهززززة  ززززرتفىف وهزززز  مزززز لرتط خف ترززززلي تجدةززززل تتمزززز تق  زززز  تصيةرززززى 

جبززة   جززن   واززى لغطززة ف  ازز  وسزز  مزز ق تر طززة ينف ولند زز   نزز ت  ترززروتئح ترطابززى 

                                                           
ف   تمى 1ى  و ترل تئ  تر   اى    تر ة ت  ترد   اىف  ل    ان ج  ة  تلحشةصش يف تر ة ت  وترددةرا  ترد   اى تره ي -1

  380ف ص1994وت داق تلاا  ، ان تلحةج يح ف تد ي  ل    ترا  ويف  ت  مرتس ر  شر  ت  سف 

 .382تلحشةصش يفتة    تر ةاقف ص -2

 .385نل  ف  -3

 .95ف ص1966تر شرف سلةاسف  ا ت اكر جب  تر ة  ف تة ي  ت  سف ل ش  ت  ترد ة  يى تر  ةراى ر طبةجى و  -4
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تر زززة    جزززن تر ززز   لزززن تلحشزززةيو و تتجشزززةب و ترززز  و  وتلحازززة ف ثززز  ي تسزززل   ردززز   ززز  

م ق ترش تشك ف  لدسل  فا ة تال ر ا  هلع تر  ق لن ا ةيع لدا جىف ث  ي  ل م ق 

تمزززلحى ر د ززززرخ ج ززز  ل د يةت ززززةف واززز  ت كززززن لزززن  زززز   هزززلع ترر  ززززى لزززن ترد ززززرخ ج زززز  ت

تتمززز تق اةجدبزززة هة ت ززز ل لررززال ثدزززل تلحازززة  تصاد زززة يى  زز  تصيةرزززىف و تة ززم رزز  ترلرسززى 

 .(1)ر ت ة  اسهةر  ة وت ة هة

  وطةنزززززم تر  زززززها   ترد ة يزززززى تدززززز   ت زززززم  شزززززااع تربةيزززززة  ا ززززز  تلح ززززز   ج ززززز         

تتلزز ت  لخالياززى تر ورززى وتمززدغ رهة  زز   لزز   ترززب  ف و روززل تربةيززة  تهد ةلززة ب ززلت تة  زز  ف 

      اةشزة ترزلي مزةه  ر اةمزد   ز     زة  ترد زة   تر ت  ازىف    لازع ترد زة  تت ةنز  

لززززززن تا اززززززة  تملح زززززززز ص  ترال تجزززززززاى لزززززززن تةززززززالت جك  لبةشززززززر ف  ص   ت ت زززززززم ا تمززززززطى ت زززززززة  

 ت  رت  تلرين ه ة   ت   اك  وت  هلت

   ة   بح ترد ة  تملح اك  ج   طل سلدى. -

ل ةورزززى   ةيزززى ترلززز ف وتردنلاززز  لزززن ترغزززة  ترزززلي ي  ززززل رززز  جاززز لة ي ازززع طزززل  -

 ل  ز   ر   و  ال  لا ف ابل وام تلح ة  اسث ة  ان ى.

 لززززة ترد ززززة  تر  زززز   تردززززة ا   ادزززز  س وترززززلين ص دةززززلو  ت   ززززاك ف فزززز    اهزززز   زززز           

د زززة   تر ت  ازززى طزززة  ل ززز و ت   زززز اةف  اززز   ززز   رهززز  نزززز   ترب زززةجى ترتزززي ص ززز ح رهزززز  تر

اةصت زززززة  ب زززززة  ززززز  ترززززز ت ل وهززززز   ق ززززز  ي ا ززززز   لزززززة ي زززززة  اةرزززززل ت  ويززززز ز  ازززززةةكزت  لزززززن  ريزززززر 

 .(2)و كلع

و  وزززز   ةنزززز   رزززز ف  شززززخ تربززززةي ترد ززززة   تر ت  اززززى ترتززززي تززززد  جززززن  ريززززق ترد تفززززل          

تلااززززز ب وترشزززز ة ف وطزززززة  رهزززززة ف ززززل  ززززز  تززززروي  ترب زززززةجى وت شزززززاخ ترد ة يززززى تر ةل زززززى  زززز  

 . (3)ترد ة  

                                                           
ن زز  ترززز ين تردال   زز  " يةرزززى تزز  س لزززن  ززز   لززلررت  وتدزززة ير ترر ةرززى ترزززروس  ززز  تردززرنك  تر زززةلن وتردةمززع جشزززر"ف تملا زززى  -1

 . 189-188ف ص 2000ف ز  ت ف 98-97تردة يناى تةغرباىف تر    

 .278 شة  ت لة ف تةر ع تر ةاقف ص - 2

 .278ر ةاقف ص شة  ت لة ف تةر ع ت - 3
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ورززززلر  اززززة  تربززززةي ا اززززة  ااطززززر  ابنززززز  ف وترتززززي  بطززززم    زززز   هززززى تززززال   ف  ززززة          

تلحبز ب وهزز  تةاطدزى ترشزز ةراى اةر ةسز ى وترازز تة  تملازةو   رهززةف ر زة تمززدغرق تربزةي  زز  

 ف ر ززز     سززززرخ تربزززةي ج زززز  1800م مزززاى ااةئ زززة لزززة ياليزززز  جزززن    زززى جشززززر مزززاىف وت زززز

 اةلت ة  ل تص ر كل . ولن لاةهر تهد ة  هلت تربزةي اد شزاخ ترد زة   تر ت  ازىف هز  اازةؤع 

 . (1)ر  ق تربةيف وه  لن    ن  م تق تر ةس ى

:"...ولو  ننوود الير ون مو  ور ة يد   تان  ب، تر اةخ     ي م  سة   ترطةرع لزة ي ز 

رة أمووووال لهوووا بوووال نقووو  وجووو  القوووراي يتجووورون   وووا معتمووودي  اململيوووة والحا ووو أنيوووان

جاهوو ، ح وو  أن الفق وون القووادر نقوو  العموو، إوو  التجووارة، املا استقر وو  رأس املووال يقوووم 

بووووول  وو يتوقووووخ، وو يلخووووو او ملووووا الفاضوووودة موووو  أموووووال قرا وووو ، تر ي ووووا للنوووواس إوووو  

  .(2)"العم،، وإ  األخو م  ننده، ويقول القلي، م  الير ن كر ن...

وب زززززلع تر اةمزززززى تر ت  ازززززى تمزززززدطة  تربزززززةي    ي زززززةف  ج ززززز  لاد زززززة  تر ورزززززى لزززززع          

تلحررزى ترد ة يزى تر ت  اززى ا اةلزى تتمز تقف و زز ة   زق ترلز ف  زز   ندة ز  وج  ز . وهززلع 

تر اةمززززى تتب زززززهة تربةيززززة  لززززن ر زززز ع لززززن   ززززل  ن ززززةف ترد ززززة   تر ت  اززززىف و ززززةفا ت ج زززز  

   د ق ترل ف وتر اة .

 التجارة الخارجية: -2

فزززززب ك  ل ازززززع تززززز  س تلاغرت ززززز ف وتاززززز   لاد ةت زززززة ترل  ازززززىف ول ه ت زززززة ترد ة يزززززى           

  ة زززم هزززلع ترزززب   لزززع ترب ززز ت  تة زززا اى شزززتب  نززز ت  ترد زززة  ف وهزززلت لازززل    رهزززة ت زززم 

ترال   تر   ة ، ترلي مةه       اليال تر  اى ترد ة يى لع ترشرقف ر      ند م     

 . (3)ر  ر تلحل  يف ورلر   ه   ترد ة  تة ا اك  تةد د ك  اااة  تصلداةزت ت

                                                           
1Louis Frank, Histoire de Tunis, Précédée d'une description de cette régence, Didot Frères, Imprimerie RSDE  -

l'institut de France, Paris, 1851. , P. 123 

 .96ف ص7ف ج9631تان  ب، تر اةخف  ت ةخ  هل تراللة  اس بة  ت  س و جه  تتلة فتر ت  ترد   اى ر  شرف ت  سف -2

3La Régence de Tunis de 1815à 1857,  Publications  -Khelifa chater, : Dépendance et mutations Précoloniales  -

de l'université de Tunis, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, Tunis, 1984, p. 150-151. 
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وا  مهل هلت ترااة  ا و  ترد زة  تة زا اك ف و ةسزى لزن   ترلر  زاك   وز  تز  س           

 اززززز  يطا ززززز   تربدزززززة  ف  زززززة لزززززن   زززززل ترد مزززززع  ززززز  تر  زززززل ترد زززززة يف وي دا ززززز    ززززز  شززززز ل 

ول ة  ج  هلت ترااة ف ه  و    ااةسل ل فز  ين  فLa Nationل   جة  جرفم اةتلى 

لزززززن    لزززززةت  ف وي    ق زززززة رززززز   تربزززززةيف ويد لززززز   اةرززززز فة  جزززززن ل زززززةل  تتلزززززى تة زززززددر  

ادز  س. وهززلت ص  ززي    تصيةرززى ترد   ززاى ازز     ززم  ز  نزز     ززر لززن ترد ززة  ف وهزز  ترد ززة   

  ثى ندة  له ى   تلخة  اى لع تر و  تتو وباى و كلهةف و   هلت تر      د د  ث

 و    ت ة   جب    شاطى   م ترب ةجة  ت مبةناى وترشرااى و كلهة. -

اززروز ت ززة   تلحبززز ب ر ا ززر  ئي ززز ي  زز  سززة  ت  ترزززب  ف ون زز  اازززع زيززم تراليدززز    -

 وتر  خ.

تصز ية  تةد تسل  ز  ترز ت  ت ف و ةسزى لزة يد  زق ازةة ت  تلخزة  تر زةلحى ر زاةجى  -

 .  (1)ترشةشاى و كلهة

وطةنزززم رد ززززة   تر بزززز    زززز  تزززز  س  فززززة  اززززحرتويىف       ت يةرززززى طةنززززم ل ددزززز  ر د تفززززل   

ترصززززحرتويى وتةغرباززززى. ف ةنززززم ا تفززززل  زززز تلس وفززززالت  تززززس ، اةر زززززةج وتردةززززل و يززززو ترا ززززة  

و كلهززة. وت  ززل تةلزز  وتة  زز  ة  تتو وباززى و كلهززة وتةر زززة ف و ةسززى تة ززة  ف ف  زز   

وترشزززدة ف طزززة  لاةمزززبة رد شزززاخ تلحررزززى ترد ة يزززى  ززز  تززز  سف هزززلع تردزززز تفل  ززز  تلخريززز  

وبازززع ن زززي  ربكززززل ل زززة طةنزززم   ززززد   ع لزززن  و وبزززةف  ازززز  طزززة  ف زززة  ترد ززززة    ززز  تزززز  س 

 .(2) ةل ة ت اةس لند لى ولدبةياى لن  ا  ن جاى ترد ة   ترتي تد ة ةهة

يةرززى ن جزززة لزززن و زز  هزززلت تر ززز   ن  زز  جززز    ترد زززة  تة ززا اك  ر ززز لة جرفزززم تص          

تتلززززن وتصمززززددرت ف و جززززة وت ااززززة  ترحزززز  ت فرن زززز  تة  زززز    زززز   هززززى اززززةب ترب ززززرف فشززززا   

ترلاززة ق ر لر  ززاك  وت ن  كززز وتره رازز يك  وتر  زز   وتصيطززةراك  وتةةرطازززك  و كززله . وطززة  

 روززل هزز ص  ترد زززة  ي   زز   ل   جززة  ت ة يززى ل  زز    اسو وبززةف  اة  ززةفى  وزز  و زز   نزز   

                                                           
  وج اةت ة ترد ة يى لع ل ت ئ ترب ر تةد مخ"ف لررال تر  تمة  وترب  ث 17   تردر  تر ة ق ا بكر " يةرى ت  س  -1

 .11ف ص1987تر   ةناى وتتن ر اى تة  ي كاىف ز  ت ف 

 .16نل  ف ص -2
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  ززر لززن ترد ززة  وهزز  ترد ززة  ترد   ززا   ترززلين مززةه  ت  زز   شززااع هززلع ترد ززة  ف ولززن   

ربززززة  ترد ززززة  تةد   ززززك   زززز  تربةيززززة  وترداززززة  و جزززز ت  تر ورززززى. ثزززز  و زززز  ترد ززززة  تتن ر ززززاك  

وترد ززة  ترد   ززاك  تملح اززك ف  ه هزز  ل  زز  مززاةرىف ول  زز  رززرتث و اززرتها  تر  ززل  ي 

ةاةف ززى تتو وباززى  زز    لززن نلزز  ه  ترد ززة ي  زز  تلخززة جف و كززله  لززن ترد ززة . وركززن ت

ل ززززززة     اززززززةرب ض لززززززن    وزززززز  تصن ززززززرتخ  وزززززز  ترد ززززززة   تر ت  اززززززىف وهززززززلت لززززززة ن زززززز ع جازززززز  

تتن ر اك  ترلين   ر  ت  و  لالت  ى لن  رخ تر ال  ناك  وترلر  اك ف فةن رف ت  و  

 .(1)ترد ة   تر ت  اى وتلحرخ تردد ا يى

كازززم ترززز و  تتو وبازززى لزززن تر زززاطر  ج ززز  ترد زززة   تلخة  ازززى و رززز  اززز فر  ردززز  ت          

تتلززززز ت  ترتزززززي مزززززةج ت ة ج ززززز  تلح ززززز   ج زززززز  تلدازززززةزت ف مززززز  م رهزززززة اةمزززززدغ   لاززززززة ق 

ادزز  س ر زززةلحهة تلخززةصف وهزززلت لززة ن ززز ع  زز  ترشزززررى ترلر  ززاى ترتزززي تمززدغ م لدة  زززى 

 ف 17 ةلازىف  ز   وت زر تردزر  (ف ترتزي تدزع  ز  شزرق Cap Négre  س تراادرو  و ثزةلكر  )

 ف وترلي   رد   و  لررال ت زة ي صشزغ   ترد زة  ترلر  زا  ف ويد زة    18وب تيى تردر  

فاززز    ززز يق  بززز ب  فريدازززى. واززز  ررمزززم هزززلع ترشزززرطة  لبزززةر  لةرازززى ل دةزززل  طززز، تزززربخ 

تاد زززة  تردبةئزززل اد ة ت زززةف ولزززع تدززز ي  ترهززز تية ررؤمزززةئ ة لزززن   زززل اازززة  ج ازززة    زززاى 

 .(2) ف وتلح    ج   تةاد  ة ل ه

ر زززة تجد زززز   هززززلع ترشززززررى ترزززز فع ترلزززز  ي اةرريزززةص  تصمززززبةناى ترتززززي طةنززززم هزززز  تر   ززززى  -

  .1714تررئي اى ر ب    تب ماى 

 تلحرس ج     ق م ق اة   رشرت  تلحب ب      س تراادرو. -

    ة  ل ةيكل را اى   ي   تاةم  اةيع تلحب ب. -

                                                           
 .19-17تر ة ق ا بكرف تةر ع تر ةاقف ص  -1

 

ف   ريزز  ل  زز  ترشززةو  و ل  زز   اااززىف ل  زز  ترهززة ي ترشززري ف تززة ي  تزز  س لززن ج زز   لززة ابززل تردززة ي   وزز  تصمززدد   -2

 .85ف ص 1980 ت  مرتس ر  شرف ت  سف 
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ر  ب ة ل ئ ة ر د ة ف و   ل ج    جلةئ   لن ت ةرا  ندزل ا ز  ه  تجد ة   م ة ت ت ف -

  و   م تق   ر  ر ا  . 

 ت  ة   ا ى ل ة ة  تت ت  ي تملخ  ى رال تجى ترد ح. -

  لة اةر  بى ر دسثكل تراد ي رد ة   شررى   س تراادرو ج   تصيةرى ترد   اى ه   

  زززدن   تر   زززى ترل زززاى تصمزززبةناى  ززز ت  ف زززل  ت ت ززز  هزززلع ترشزززرطة   ززز  ترزززب   طةنزززم  -

 ل ل تررية  تصش ا    و تةك ا ، و كله .

ترد زززة   اةر   زززى تصمزززبةناى سزززة   لزززن  هززز  لززز ت   ترزززربح رزززر س تراادزززروف و رززز  تجد زززة ت  -

ج زز  تزز ه   تردا ززى تلحداداززى رهززلع ترريززةص  لززن  هززىف ولززن  هززى   ززر  ت تلززة  اا ت ززة  زز  

اةت ززززززى جززززززن ج  ازززززى ت  ي هززززززة فززززززس   هزززززلت تر  ززززززع  وزززززز     تر ززززز ق ترد   ززززززاى وتة زززززة بة  تر

ترشزززززززرطة  طةنزززززززم تد  زززززززل ج ززززززز  ترد ززززززز ف اسث زززززززة   دادازززززززى  و   ث ةق زززززززة تصمززززززز اىف وب زززززززلت 

مزززةج   ج ززز     ازززق تتزلزززى تةةرازززى ر زززب   ترد   زززاى و   هزززة  روزززل تب ازززى رر مززز ة  ت زززة ي 

 .(1) و وب، وفر   ي  ةسى

 ف  ازززز  تت زززز  1741 وزززز   ةيززززى سززززا  مززززاى وتمززززد ر  هززززلع ترشززززرطة   زززز   شززززة هة         

تربزززززززززززةي ج ززززززززززز  اةشزززززززززززة وتااززززززززززز  يززززززززززز  س  وززززززززززز   ةلازززززززززززى وازززززززززززة  اةرد زززززززززززة  ج ززززززززززز  لررزززززززززززال تلااززززززززززز يك  

(GENIS) ترد ززة ي ف  زززة وو زززع  زز ت ر   ززز   تة زززاح   زز  هزززلع تلاهزززىف ثزز  تردلزززم  وززز  لررزززال

طززةب نادززرو ترد ززة يف فس ززلع لززن ترلر  ززاك  و لززرع تزز لكلت ط اززةف وهززلت لززن   ززل ترد ززة  

ترد ة  تتو وباك  ا   لرتابى ت  ير لادز  ة  ترب ت يف و ر    ر   رب تنت م ج   

 ف ومرجزة  لة    زم تتلز    وز  ن زةب ةف وبز    تة زةل  ترد ة يزى 1742ا  زح    ن ف ةل

 .  (2)اك  ترب  ين

                                                           
تر زززة ق اززز بكر" ر ززززض لازززةهر تردززززسثكل تصاد زززة ي ر شزززرطة  ترد ة يززززى ازززر س تراادززززرو )ثزززةلكر ( ج ززز  تصيةرززززى ترد   زززاى  زززز   - 1

ة  تر ربازززززى ول زززززة  هةف لطب زززززى  "ف جبززززز  تلا ازززززل ترد ا زززززيف تلحازززززة  تصاد زززززة يى ر  صيززززز18  وب تيزززززى تردزززززر  17 وت زززززر تردزززززر  

 .612-611ف ص2-1ف ج1986تصت ة  تر ة  ترد    يف ت  سف 

 .85ل    ترهة ي ترشري ف تةر ع تر ةاقف ص - 2
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ولزززززن ماةمزززززى ج ززززز  اززززززةي تر زززززة ، ترد ة يزززززىف  ززززز  ترد ززززززة  ترد   زززززاك  ج ززززز  تر  ززززززل ف          

:"...أن  كان يعطو  موا يف و، ر   ى. فد   رر تان  ب، تر اةخ    ردةا  لة ي  وت  ك  ت

 ننده

موو  األموووال للتجووار يتجوورون   ووا بووورا وع وورا وو يسووانجل مووم ا او رأس املووال ولهووا الر ووول 

 .(1)"بتمام  لدورة مانية

لن  ت   وبلر   شطم ترد ة      جه ع ارت وب رتف وشراة  رول لن ة  ربةف اةرر            

تتزلى تراةت ى جن ت د   فر  ة لاالير  ط  ما ةف وترتي تنت م اةر ل  ترلي ت     ماى 

  . ولن ندةئ هة      ترد ة   1770

ترلر  زاك   وزز  تزز  سف ون ز  ترد ززة   اززك  ترب ز ينف وت مززع ترد ززةو  اان  زة ول ةورززى ر ززض 

 نززلتا  هزز  لزز ت ئ ترب ززر ترد   ززاك   بززخ ج اززى ت ة يززى لبةشززر  لززع لرمززا اة ترتززي طةنززم 

 .(2)تةد مخ 

 ف  وزززز  1773هززززز 1187ر ززززة ازززز     زززز  ترد ززززة  ترد   ززززاك  ج  ادزززز  ترد ة يززززى  زززز  مززززاى          

لرما اة تنط اة لن م مى وت  س ث  ترد ق ب لع تة ياى ترلر  اى. ولن  هزز  ترب ززةيع 

جى تر زززززةا  ف ترتزززززي تززززززة ر ب ززززززة  ززززز  لرمزززززا اة ترغةمززززز  ف وهززززز  نبزززززة  ازززززري ص زززززدن    ززززز  سزززززاة

اة  ززززززةفى  وزززززز  تر زززززز خ وترشزززززز كل و زززززز  تةرتبززززززى تر ةناززززززى ترلزززززز   وترد ززززززحف وتلح زززززز  وترد ززززززر 

ف وهزززز  Tartreوترشزززز عف ولززززن تر زززز ع ترتززززي تمززززد   وهة لززززن لرمززززا اة هزززز   تردهزززز  ف ترطر ززززر 

 مزز ب تلخ زززر  زز   مزززلل ت نززة  ص زززد  ل  ززز  سززاةجى ترشةشزززاى وترشزز  وتلحطززز  وتر زززةف   

ل لزززززل وتلح يززززز  ومزززززبةئ  ترزززززله  وتتمزززززلحى و با ة فول زززززة ب وتتلشزززززة  وتة زززززةلكل وتر

ارشزززز  نىف وتتا شززززى تملخد لززززى وتةلهبززززى.و لززززن تة  اززززة  ترتززززي  ززززا هة هززززلت تردززززة ر جازززز  

: "...أن سووووو  مرسوووويليا  ووووع ة جوووودا بالنسوووو ة للتجووووار التونسووووي ن، وتيموووو  هوووووه ج  تزززز 

صوووووانج ن يجوووووة الصوووووعوعة إووووو  اللاوووووة وإووووو  اتقاموووووة وإووووو  املعوووووامال  وتت وووووانخ هووووووه امل

العداوة ال ي ييم ا التجوار الفرنسويون للتجوار األجانوج، وهووا ر وا املعاهودا  التجاريوة 

                                                           
 . 161ف ص2ف ج1963تان  ب، تر اةخف تةر ع تر ةاقف  - 1

 .87ل    ترهة ي ترشري ف تةر ع تر ةاقف ص - 2
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ال ي كانت قاضمة ب ن ال لدي ، وهووه الحالوة تدكود نقو  سويطرة التجوار الفرنسوي ن نقو  

 .(1)التجارة التونسية والر  ة إ  الحصول نلي ا بلبخس األممان..."

ى    فر  ززة و كلهززة لززن ترزز و  تتو وباززى طةنززم ت زز خ  وزز   ا ززة  وتلازز ير اةة  ازز         

 تر و  ت م لاى جةلى لن ترد ة   تلخة  اىف وا  و لم طل تر مةئل رد داق  ر .

وركززززززززن هززززززززلع تلحةرززززززززى ترتززززززززي  رززززززززم  ر  ززززززززة ترد ززززززززة   تلخة  اززززززززى ردززززززززز  س لززززززززن   ززززززززز خ 

   ززززاك  ج ززز  تززز و  تنت زززم  ززز  ف زززل    ززز    اةشزززةف ترزززلي ازززة  ا شزززااع ترد ترلر  ززززاك  ج   زززة

  ش و  هلع ترد زة   و ر  اةتنة ع    ى لن ترد تاكل لن ة 

 جطةؤه      ت  ير تلحبز ب  و تراليزمف وهز ص  ترد زة  ترد   زا   ي ا  ق زة از و ه   -

 رغكل  هل تة  كى لن ترد ة .

 جلززززة   هززززل تة  كزززززى لززززن  فزززززع  ززززريبى ج ززززز  ت زززز ير تلحبززززز ب وتراليززززم لزززززن تزززز  سف و ن زززززة  -

  كل  هل تة  كى لن ترد ة .ي ف هة 

تنلازززززز  تربززززززةي لحدزززززز ق تلا ززززززرا ج زززززز  ترد ززززززة  ترد   ززززززاك  فا ززززززة ينزززززز  ترب ززززززةيع ترتززززززي  -

 فدخ. %5.5 سب م  %11ص د   وق ة لن فر  ة ر      طةنم تردا ى 

 رززززز  تص د زززززةا ازززززك  ترد زززززة  تت ةنززززز  وترد   زززززاك  ورززززز  تزززززسثكلت  ي ةاازززززةف و رززززز  صر  زززززةب  -

 .(2)ق و مةرا  تةهاىترد   اك  رلخةل      ر 

 ر ة تتبع تربةي ج   ماةمة  لع لند   ترب  ت  وه  ر ة ي            

  سياسة حمودة باشا التجارية مل أورعا وم  خصاضصها ما يق  -1

 فدح اةب ت  ير تلحب ب ترد   اىف و ةسى ترد ح  و   و بة ج    ومع  ل ةنةت .  -

 وبة. ي ة  تربةي  م تق وتم ى رإلندةج     و   -

                                                           
 فجبزز  1774-1773هززز  1188-1187ت ززة   ترد   ززاك  لزع لرمززا اة  زز   مزاتي ج ز  ترززالوتوي " ف زل   ززةاة   ززةص  ز    - 1

ف 1986ف لطب زززى تصت زززة  تر زززة  ترد   ززز يف تززز  سف 2 -1تلا ازززل ترد ا زززيف تلحازززة  تصاد زززة يى ر  صيزززة  تر ربازززى ول زززة  هةف ج 

 . 28-22ص

 

 .281-280 شة  ت لة ف تةر ع تر ةاقف ص  - 2
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 ج    ج   زية   ت ندةج ترد    يف و شر تتلن. -

(ف وترلرن  ترلر   ي تر   دك  تة د  تك ف    Piastre d'Espagne  ل تررية  تصمبة ، ) -

 ترد ةلل ترد ة ي لع تر و  تتو وباى.

ل ةفادززززز  ج ززززز   لزززززن ترد زززززة  تت ةنززززز  ازززززةرب  ف ولزززززن ازززززك  هزززززلع ترززززز و  تتو وبازززززى فر  زززززة  -

 .  (1)وتمبةناة و يطةراة و لري ة وتر تن را وتر  ي  وترب   تتةةناىوبريطةناةف

وةززة تززز و    زز    اةشزززة تلحكززز  طةنززم فر  زززة وبريطةنازززة   ززدسثرت  اةلدازززةزت  ت ة يزززى          

ت ف ز  ترز و   %5لدةازل  %3هةلى اد  سف وطةندة ص ت ف ة  لن تر ززرتئ  تلا ررازى  ص 

ةنززززم ت زززز  ع تة م ززززة  ترد ة يززززى ترلر  ززززاى  وزززز  ا  هززززة هزززز  تت ززززر ف و هزززز  لززززة ط تت اززززز اى

. وب زززز  واززززم (2)تلحبزززز بف وطززززة   رزززز  طةلداززززةز ت ززززة ي تد دززززع ازززز  ترشززززررى تة كاززززى ت فريداززززى

 سب م ت    رد  س ج    ساةخ لن تر  ع  ةسى تر  خ تصمبة ، ر اع ترشةشزاىف 

رف وبززززززلر  تز ت  وترززززززة ف وتر ززززززكرف وتركدززززززة  وت زززززز   لززززززن تزززززز  س تلحبزززززز ب وتراليززززززم وتلحريزززززز

 .(3)تردبة   ترد ة ي 

ر زززززة  رزززززر   ززززز  تر ت مزززززك   ززززز   هزززززلت تة  ززززز  ف لدة نزززززة  اززززز  ترد زززززة   ترد   زززززاى          

   وه  ر ة ي   1790ترلر  اى لع  ا  ترد ة   ترد   اى لع تر و  تت ر  ر اى 

 ركل . 5.239.649 مدكلت ت  لن لرما اة  و  ت  س                           -

 ركل . 4.629.603سة  ت  لن ت  س  و  لرما اة                            -

 ركل .  2.099.750 مدكلت ت  لن ترب  ت  تت ا اى تت ر   و  ت  س           -

                                                           
-73ف ص1976ف ت  سف ي را  6اةشة ترد ة يى لع  و وبة"ف تملا ى تردة يناى تةغرباىف تر    شة  ت لة  "ماةمى        -1

74. 

 ف لزززن   زززل  ن زززة  ت زززة    فريدازززى وتززز فكل ترر زززة  ررجةيزززة ترلر  زززاك  لزززع 1741فالزززري 22ردززز    شززز م هزززلع ترشزززررى ادزززة ي   - 2

لن ززة هزز  ترر بززى  زز  لاززع تصن  كززز لززن تر  زز ل  وزز  هززلع  زز ة  تر مززةئل ترتززي   ززةج ه  ج زز  تطزز ير تر   اززة  ترد ة يززى وترهزز خ 

تر ز ت ل ترتزي   دةزل  رةزل لنزال  رلحبز ب اةر  زبى رلر  زة اة  زةفى  ز    ز   رةزل ر ازى ل كازى لزن  بز ب ترغزرب ترد   ز ي  وزز  

يززززعف تلاالتئززززرف ل  زززز  تر ربزززز، ترالبكززززليف ترد ززززة   تلخة  اززززى ر شززززرق تلاالتئززززريف ترشززززررى تر  ااززززى ر  شززززر وترد ز  -لرمززززا اة.  ناززززر  

 . 196-195ا و  تة ي ف ص

 .287 شة  ت لة ف ماةمى       اةشة    ت  س...ف ص -3
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 . (1)ركل  3.095.665سة  ت  لن ت  س  و  ترب  ت  تت ا اى تت ر             -

  ف ه  ر ة ي    1792خة ج ر اى  لة  ا  تردبة   ترد ة ي اك  ت  س وتل

 ركل . 5.878.031 مدكلت ت  لن لرما اة  و  ت  س                           -

 ركل . 7.751.318سة  ت  لن ت  س  و  لرما اة                            -

 ركل . 13.629.349ل     ترد ة   ترلر  اى ترد   اى                           -

 ركل . 6.984.003  تر و  تت ا اى لع ت  س                            ت ة   -

 .(2)ركل  6.645.346تةكزت  ترد ة ي ر ةل  فر  ة ص ةوي                      -

ولززن  ززز   هزززلع تت ازززة ف ن  ززز     هاززةا تدزززة ب  ززز   اززز  تر زززة  ت  وترززز ت  ت           

        ترد   اى.        

بة  ةفى  و    ن ترد ةلل ترد ة ي لع اريطةناةف فز   تربزةي از  ازة  ا بزة ص  و            

 ف ر ززززة جدزززز  1790ت ة يزززى لززززع  مززززبةناةف  ازززز  ازززز   ج اةتزززز  لززززع هززززلع تر ورززززى لاززززل مززززاى 

 ف وهززلع ترد ززة    شززاطى 1797تربززةي ل ةهززز   س زززح لززع تر صيززة  تةد زز   تتلريكاززى مززاى

 .(3)  ت اك  ترطرفك 

  لن زززززة تر ورزززززى تر   ةنازززززى ول زززززر لزززززن ي التجاريوووووة مووووول الووووودول اتسوووووالمية_ سياسوووووة ال وووووا2

تةشزززرقف و زززرتا س ترغززززرب وتلاالتئزززر وتةغزززرب تتا زززز ب لزززن ترغزززربف وهززززلع ط هزززة ت ززز خ  وزززز  

. ولززززن اززززك  ترزززز و  (4) شززززااع ترززززروتاخ ترد ة يززززى فا ززززة ااززززن   لززززن   ززززل  زززز ة  تصمززززد رت يى

 ع تربةي ترد ة   ل هة ا لى  ةسى تلاالتئرف نارت ر   اع تلاغرت   ت م لاى ترتي شا

"... لقووود كانووت توووونس  وو  أقووور  تةددززة بف وهززلت لزززة  رززرع   زز  تر ت مزززك   زز   تلاالتئززر  

األسوا  الخارجيوة اىو  الشور  ال راضوري، لوول  كوان تجوار قسونطينة يف ولون التوجو  

                                                           
   طةنم اا ى تررية  ترد    ي   ةوي   ل، تر كل  ترلر  اى. 1770ه        و  ت  تر   ى ترلر  اىف فل، ماى  - 1

 .288 شة  ت لة ف ماةمى       اةشة    ت  س...ف ص - نار  

 .76-75ت لة  ف "ماةمى       اةشة لع  و وبة..."ف ص   شة  - 2

3170.-Khelifa chater, Op.cit, p. 168 -  

ف 1983ف 30-29 "ف تملا زززى تردة ينازززى تةغربازززىف تر ززز   18ج ززز  ترزززالوت ي" تر  ازززة  ترد ة يزززى ازززك  تززز  س وترشزززرق  ززز  تردزززر   - 4

 .214-213ص 
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بموووا ي تاجوو  السووويان مووو  مختلوووخ  الي ووا، حيوووا ينقلوووون لهوووا منتوجووام ا وياووو ودون مم وووا

املوواد حيووا كانووت القوارو، الرابطووة بوو ن جنوو   اويووالت ن كانووت يوميوة وأن تجووار سووو  

ال وووي تقووول إووو  ال نوووو  الشووورط  إووو  بايلووو  قسووونطينة، ي ملوووون الي وووا أقمشووو  ا الصوووورية 

وأنووووووووار التمووووووووور املمتووووووووادة واملظوووووووال  والت وووووووو  و سووووووووتوردون مم وووووووا مجمونووووووووة ك  وووووووونة موووووووو  

 . (1)املحلية، واألوروعية... " املصنونا 

ا تفززززززل ت ة يززززززى مززززززا ية جززززززن  ريززززززق  10 وزززززز  8وب زززززز     طةنززززززم تزززززز  س   ززززززددبل اززززززك          

    ززززددبل ت زززز  ترد تفززززل شززززهرية.  لززززة اةر  ززززبى ر  زززز ع 1809 سززززب م  زززز  مززززاى  ا ززززاطااى

 تة     وتة د     فهي تد  ل فا ة ي   

 ملستوردةاملواد ا املواد املصدرة املقا د أها األسوا 

تر زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز خف تلا زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز    ت  س ا اطااى

تة ا  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززىفترد    

 ترش تش يف يو ترا ة ...

تة ا جة  تتو وباى فتر ط   

فترد تالف ترده  ف تتا شى 

 وتلحريريى

تة ت  تر طريىف تتا شى  تردب ف ترد     نلطى تر ت ي

 تلحريريىف تتملحىف تركةليم...

 نلطى ت ار 

   تلس

 ة يىف تتا شى تر  فاى تر

ترد   ف تةا  ف تة ت  

تر طريىف ترد   ف تلحب بف 

 تراليد  ...

تتا شى تردطااىف تر طرية ف 

تة ا جة  تتو وباىف تردةلف 

 تر با ف     ترا ة ف تربن  .

                                                           
فص 1986 ف تة م ززززى تر  ااززززى ر كدززززةبف تلاالتئززززرف 1791-1766ي تلاالتئززززر   زززز  ت فاززززق تةزززز  ،ف ل  زززز  ج  ززززة  اةشززززة  ت - 1

151-155 . 
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تتا شى تلحريريى    تلس و ا ى

وتردطااىفترد   ف تلحب بف 

تراليد  ف تتملحىف و ن ت  لن 

 تر   ى...

ف تر ةجف تربن  ف تردةلف تر با 

ور كل لن تةاد  ة  

 .(1)ت فريداى...

 

ترتي تد  جن  ريق ترد تفل  _ سياسة ال اي حمودة باشا التجارية مل ارريقيا السوداء:3

ترةليى لن   ل      تر ورى ج   ل    ترله ف اة  ةفى  و  ت ة   تر با ف  ا  ت  بز  

 ترا ة لن لند   ترب  ت  ت فريداى ج و  ج    يو  

ترا ة  وتر ةج. ف ةنم ت  س ت    لن ت   تةاد  ة ف تر با   و  تةشرق ت م ل،  

 .(2)و يو ترا ة   و  رال  ن  و كلهة لن تةاد  ة 

وب زززززلع تر  ازززززة  ترد ة يزززززى ترتزززززي ازززززة  ب زززززة تربزززززةي   ززززز    اةشزززززة لزززززع لند ززززز  ترززززز و           

روي  تةاد  ززة   زز  ترزز ت ل وتلخززة جف تمززدطة   زز  تت كززل تطزز ير ترد ززة   وتا يززع تلحززرخ وتزز

وت تسزززز م تتو ززززة   زززز  ت يةرززززى ج زززز  هززززلت ترا زززز   ا ززززى  كزززز  تربززززةي   زززز    اةشززززةف وركن ززززة  

 غكزل  فا ززة ر زز  ر زز   از    تربةيززة  ترززلين   لزز ع ج ز  تلحلززةص ج زز  تر تاززع تصاد ززة ي 

 تةدطززززززز  ف  اززززززز  ا غزززززززم لززززززز ت  ازززززززل تر ورزززززززى  ززززززز  جهززززززز  تربزززززززةي   ب زززززززى وجشزززززززريك  ل ا نزززززززة لزززززززن

ترلرن ة ف وبد ا  تردرساى وف ة  تر اةمزى از     زم ت ز  تةز ت ال تزانلض ا زلى 

 . (3) اابى

و   هلت تر    ن      ة ت   و  هة ل    تر ةلري تلخةسى ا  ت ال ت يةرى 

 ف رابك   ةرى ترب   لع تر       1829   و   ةيى 1824ترد   اى ر ل ل  تة د   لن 

 لرن     هلع ترل ل ف و ه  ر ة ي   اا ى تررية    ة   اا ى تر

                                                           
 .159نل  ف ص  - 1

 .300-297 شة  ت لة ف ماةمى تربةي       اةشة لع ت  س...ف ص - 2

ت  سف ل    تر ةلريف تة ي  تةغرب تر رب،    مب ى ارو  اك  تصز هة  وترلا  ف ترشررى ترد   اى ر د زيعف ترد بىف  - 3

 .294ف ص1974
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 القيمة بالفرن :       املداخي،:                                                          

 فرن . 4.200.000         ت ت  ج   تةاد  ة  ترل  اى تر ا يى                    -

 خ.  732.380               رتئ  ج   تر  ة                                     -

 خ. 217.700              ت ت  ج   تر  ع تة د                              -

 خ. 400.000                  ل ت ال تراليم                                       -

 .خ 250.000               ل ت ال  ت  تلا                                        -

 خ. 220.000     تت ت ت  تلا رراى تة دن  ى اد  س                       -

 خ. 86.000تت ت ت  تلا رراى تة دن  ى ا ند   تة ت ئ                 -

 خ. 200.000                ت ت  سا  تةر ة  اب كل  انز                    -

 خ.  600.000                         ل ت ال ل د  ة  تربةي                       -

 خ. 180.000            رتئ  ي ف هة تر                                             -

 خ. 46.000ل ت ال ساع تربة و                                                     -

 خ. 50.000         تة ةرا  تة  لى ج   ترب ت ر تملحا ز                       -

 خ. 20.000           تة ةرا  تة  لى ج   تةرتر  تةة   ا ااة    ق تر ت ي -

 خ. 300.000 طةية ي   هة تر  ة                                                     -

 خ. 87.000_ ت ت ت  ج   تتوتلر ترتي ت  ل  ةرع تربةي                               

 خ. 36.000ت ت ت  ج   تلحةنة                                                          _

 خ. 200.000_   بةف لن  رب  ت  تر كى                                                 

 خ.   270.000_ ل ت ال لن   زتق تةد فك  ترلين ترط ت و ثى                          

 ررن . 8.095.080                                                                  امل مور:   -
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ولززززن  زززز   هززززلع تة   لززززة  ن  زززز  لدزززز ت  لزززز ت ال تر ورززززى  زززز  هززززلع تر ززززا ت  وسززززل  وزززز  

 . (1)ث ةناى ل يك  و   ى و   ك   ر  وث ةنك  فرن ة

ةرى طةنم ن ا ى ها اى تر و  تتو وبزاى ترتي   زع  هلع تتو ة  ترتي  رم  ر  ة تصي         

 وزززز  تر ززززاطر  ج زززز  ترد زززززة   تر ةةاززززىف فد ك ززززم  زززز   مززززز ة هة وت دكززززر   راهززززة و  بة هزززززةف 

وفر ززززم ج زززز  اةيززززة  تزززز  س ل ةهزززز ت  ت ززززاح ترد ززززة  تتو وباززززك   د اززززة ر كززززل ف وتلداززززةزت  

د   اىف  ا   ق      ماى لجحزلى لكادزه  لن تر اطر  ج   ترد ة   تلخة  اى ر ب   تر

  %7.72لززن سززة  ت  تزز  س لززن زيززم تراليدزز   لدةاززل   %92  طززةن ت يد ك ززز    زز  1820

  1830-1816ر د ززة  تر  زز  ف ر ززة تمززددر ادزز  س اززك  مززاتي  % 0.28ر د ززة  ترد   ززاك ف و

 .(2)تة رت فر  اةف   ةفى  و  ت ة  تصن  كز وتصيطةراك  18لة يالي  جن 

ت كزززن هززز ص  ترد زززة  تص د زززة ي   لزززن تادازززة  تةاد  زززة  ترد   زززاى اسمززز ة  وهكزززلت          

 ف تننلزض مز ر 1830-1820ان ى و  ز يدهة اسمز ة  لرتل زى فلز، ترل زل  تة لتو زى ازك  

زيزززم تراليدززز   ا زززة ياليززز  جزززن تر   زززك ف  ززز   زززك   سزززب م ترد ززز ف ترد   زززاى تزززروج ا ززز  بى 

ترشزززززس  اةر  زززززبى ر ب زززززةيع ترد   زززززاى ر ززززز   لاةف زززززى ا ززززز ف ترب زززززر تتمززززز   رهزززززةف ورزززززلر  

تت ززززر  ل زززززل  تتسزززز تخ وتلا ززززز   وترشةشززززاى ترتزززززي ت زززززد   زززز  تة ةلزززززل الر  ززززة ت زززززم ج لزززززى 

ت   اى لالو  . و   تةدزةال تز ت   تر ت  ت  ترد   ازى     و وبة وطةنم لد  نى    ل   هة 

ل زززل  تلاززز تهر  لزززن ا زززةيع اةهازززى ترززز  ن  و هززز  لزززن ترك ةرازززة    زززد   هة تر ةئ زززى تةةركزززى

وتتا شزززى تررفا ززززى. وازززز  نزززد  جززززن  رزززز  تلزززةا  تتزلززززى تصاد ززززة يى ازززةرب   وهززززلت لززززة   ةززززل 

تربةيزززززة  ج ززززز  تردنلاززززز  لزززززن اا زززززى ترريزززززة  ترد   ززززز يف و     رززززز   وززززز  تردززززز تين رززززز   ربزززززة  

ترد ة .ر ة واع  زغخ  زرتئ ي ج ز  تر ز ة ف ورز  يزا  لزن هزلع تتزلزى  تزب   زة  تملخزال  

 .(3)    لاةف ى تتو وباك  ره ترلين  ف   ت ر

                                                           
 .295ل    تر ةلريف تةر ع تر ةاقف ص - 1

ف ل شززز  ت  تة هززز  تتج ززز  ردزززة ي  1920-1815جبززز  تملااززز  رزززري ف وثزززةئق ل زززرة تلحررزززى تر ززز  اى ازززةرب   ترد   زززاى ازززك   - 2

 تلحررى تر  ااىف

3164.-, P. 150Thomas Maggil, Nouveau Voyage À Tunis, C. L. F Panckoucke, Paris, 1815 -  
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 الصادرا  والواردا  التونسية:  -

تد ززززز   هزززززلع تر زززززة  ت  ت زززززةع  و بزززززة لزززززن تةاد  زززززة  ترل  ازززززى الصوووووادرا  التونسوووووية:  -1

 وتلحا تناى  ةسى.

ر ززززة       زززز  لززززة ت زززز  ع تصيةرززززى ترد   ززززاى  وزززز  تلخززززة جف هزززز  تلحبزززز ب وج زززز    مززززهة         

 ززززا ت  تلخ ززززبىف اة  ززززةفى  وزززز  ترلزززز   وتلح زززز  وتر زززز س ترد ززززح وترشزززز كل  ةسززززى  زززز  تر

وترد زززززرف و  ززززز  هزززززلع تةاد زززززة  ا  ةازززززى تد زززززى رلحبززززز ب. ر زززززة طزززززة  زيزززززم تراليدززززز    هززززز  لزززززة   

 لتئازى يدزع ت ز يرهة  وزز  تلخزة جف فهزي ت  ززل لزع ترد زح ازز ت  تلحازة  ترل  ازى وترد ة يززى. 

ن ترك ك زز ب ن زز  رال  نززى وتوزز   ةنزز  هززلع تةززة   ترغلتئاززىف طةنززم تزز  س ت زز   ر اززة  لزز

ف (1)و كلهززززة. اة  ززززةفى  وزززز  تر زززز نف ولززززن اززززك  تةزززز ت  تتوراززززى ر  ززززاةجة  تر زززز خ وتلا زززز  

 ازززز  طزززززة  تر زززز خ يبزززززة  ل شززززخ  و  زززززة ف وطززززة      زززززة لززززن  زززززرخ ترد ززززة  تتو وبازززززك   ززززز  

ت تلززززززة ف وتلا زززززز    ي ززززززة تز ت  ترط زززززز  ج   ززززززة لززززززن  ززززززرخ رال  نززززززى  ةسززززززىف اة  ززززززةفى  وزززززز  

    ة  وهلع تت كزل  طةنزم لا شزر   ةسزى  ز  از   تلاريز  وم مزى و ربزى تر ةا   وتة

 .(2)و كلهةف ولن ة تت اللى وترشةشاى و ترش    وت ملا ف و كلهة لن تة ت  تة    

شززز  م هزززلع ترززز ت  ت  لززز ت   لتئازززى طةردلزززةف وتر ززز ز وتراليزززم و  الوووواردا  التونسوووية: -2

  ف ولززززززن تةزززززز ت  ترك ةراززززززى ن زززززز  تتا شززززززى تردبزززززز  وتلخ ززززززر وت ززززززة  هززززززلين تةاد ززززززك  هزززززز  تر  زززززز

وتة  زززززز  ة  تررفا ززززززى.ر ة طةنززززززم تة  كززززززى   ززززززد    لززززززة هزززززز   ززززززرو ي ر ززززززاةجى ترشةشززززززاىف 

 ةسززززى تر زززز خ ت مززززبة ، ولزززز ت  ترد زززز ين و  وت  لخ لززززى تر زززز خف ر ززززة   ززززد    تةزززز ت  

 .(3)تتوراى ة ة  هة و  و شةت ةف ا ة     ر  تت وت  تر رو يى ر اةجى تر لن
                                                           

ل  ززز  تلحبيززز  جاليزززالي " ل م زززى  ت  تلا ززز   ززز  تر هززز  تلح زززا ي اة يةرزززى ترد   زززاى"ف ل  زززى   تمزززة   ززز  تر  ززز   ت   زززةناى  - 1

 .150ف ص 2005-2004ف 6وتص د ةجاىف تر    

2Thomas Maggil, op.cit, p.165. -  

3Commissionnaire, À La Librairie L'Elmilik, -is, LibraireCharles Cubisol, Notices Abrégées sur la Régence de Tun -

Tuins, 1867, P. 46-47. 
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ولززن  زز   طززل هززلع تة   لززة    ززدن      ترد ززة    لززن  هزز  تةرت ززل ترتززي تجد زز       

ج   ة تربةية  تلح ا اك  ر لوي  تةاد  ة  م ت  ترل  اى لن ة  و تلحرفاىف و ر  ا  شة  

تتم تق تر ت  اى جةل لند   تلاهة  وتادل ترد تفل لن لاطدى  و    ر ف ر زة مزةه  

بةئززل تلاب اززى وترصززحرتويىف  ازز    زز ثم ن جززة لززن ترددززة ب  زز  فزز  تر الرززى جززن ر ززض ترد

اززك  تردبةئززل تملخد لززى ل ززة مززةج  ج زز  تبززة   تتف ززة  وترد ززة ب وتة رفززىف اة  ززةفى  وزز     

ترد زززززة   تلخة  ازززززى مزززززةه م  ززززز     زززززة  ترزززززب   ترد   زززززاى  ززززز  لاةف زززززى ت ة يزززززى لزززززع ترززززز و  

 ت  وتدةرا  ت   تملاد  ة .  تتو وباىف وهلت لة مةج  ج   ترد رخ ج   لند   جة 
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 ال  ليو رارية: 

ماةمى       اةشة    ت  س ف ط اى ت  تب و تر     ت   ةناىف  اتمام، رشاد: -

 .1980تر    ى تررتر ى تة ي ف  ل ش  ت  تلاةل ى ترد   اىف 

فتر ت   8-1ف ج ت ةخ  هل تراللة  اس بة  ت  س و جه  تتلة  ب  أ   ال يا ، أحمد: -

 .1963ترد   اى ر  شرف ت  سف

  وج اةت ة ترد ة يى لع ل ت ئ ترب ر 17 يةرى ت  س    تردر   بوعير، الصاد : -

 .1987تةد مخف لررال تر  تمة  وترب  ث تر   ةناى وتتن ر اى تة  ي كاىف ز  ت ف 

ازززر س تراادزززرو " ر زززض لازززةهر تردزززسثكل تصاد زززة ي ر شزززرطة  ترد ة يزززى  بووووعير، الصووواد  -

 "ف ترد ا ززي جبزز  18  وب تيززى تردززر  17)ثززةلكر ( ج زز  تصيةرززى ترد   ززاى  زز   وت ززر تردززر  

ف لطب زى تصت زة  تر زة   2-1تلا ال ف تلحاة  تصاد ة يى ر  صيزة  تر ربازى ول زة  هةف ج

 .1986ترد    يف ت  سف 

 و ترل تئ  تر   اى تر ة ت  وترددةرا  ترد   اى تره يى  الحشايش ي، م مد ب  نرمان: -

ف   تمى وت داق تلاا  ، ان تلحةج يح ف تد ي  ل    1   تر ة ت  ترد   اىف  

 . 1994ترا  ويف  ت  مرتس ر  شر  ت  سف 

ترد زززة   تلخة  ازززى ر شزززرق تلاالتئزززريف ترشزززررى تر  اازززى ر  شزززر  الرع وووني، م مووود العر ووو : -

 وترد زيعف تلاالتئر. 

 ززةص  زز   ت ززة   ترد   ززاك  لززع لرمززا اة  زز   مززاتي " ف ززل   ززةاة   الوورواوي، نقوو  -

  فجب  تلا ال ترد ا يف تلحاة  تصاد ة يى...1774-1773هز  1187-1188

تة ي  ت  س لن ج    لة ابل تردة ي   و  تصمدد  ف   ري   الشريخ، م مد الهادي: -

 .1980ل    ترشةو  و ل     اااىف  ت  مرتس ر  شرف ت  سف 

تة ي  تةغرب تر رب،    مب ى ارو  اك  تصز هة  وترلا  ف  د الهادي:العامري، م م -

 .1974ترشررى ترد   اى ر د زيعف ترد بىف ت  سف 

تززة ي  تزز  سف ل شزز  ت  ترد ة زز يى تر  ةراززى ر طبةجززى وتر شززرف  ن وود اليوواإ ، أبووو بيوور: -

 .1966سلةاسف 
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 ز  اى ازةرب   ترد   زاى وثةئق ل رة تلحررزى تر ن د امل يد، كريا و جال ، الهادي: -

 .1994ف ل ش  ت  تة ه  تتج   ردة ي  تلحررى تر  ااىف ت  سف 1920-1815اك  

 ف تة م زى تر  اازى 1791-1766ل    ج  زة  اةشزة  تي تلاالتئزر  املدن ، أحمد توريق: -

 . 1986ر كدةبف تلاالتئرف 

- CHATER, KHELIFA: Dépendance et mutations Précoloniales - La Régence de 

Tunis de 1815à 1857,  Publications de l'université de Tunis, Imprimerie 

Officielle de la République Tunisienne, Tunis, 1984. 

-CUBISOL, CHARLES: Notices Abrégées sur la Régence de Tunis, Libraire-

Commissionnaire, A La Librairie L. Elmilik, Tuins, 1867. 

- FRANK, LOUIS: Histoire de Tunis, Précédée d'une description de cette 

régence, Didot Frères, Imprimer RSDE l'institut de France, Paris, 1851. 

- MAGGIL, ThOMAS: Nouveau Voyage À Tunis, C. L. F Panckoucke, Paris, 

1815. 

 الدوريا :

ف تملا زززى تردة ينازززى تةغرباززززىاةمزززى   زززز    اةشزززة ترد ة يزززى لزززع  و وبززززة"ف "م اتموووام رشووواد: -

 .1976ف ت  سف ي را  6تر   

تملا ززى تردة يناززى  "ف 18" تر  اززة  ترد ة يززى اززك  تزز  س وترشززرق  زز  تردززر   الوورواري نقوو : -

 .1983ف 30-29ف تر    تةغرباى

ي اة يةرزززى ترد   زززاى"ف " ل م زززى  ت  تلا ززز   ززز  تر هززز  تلح زززا  نريوووري م مووود الح  وووج: -

 .2005-2004ف 6ف تر    ل  ى   تمة     تر     ت   ةناى وتص د ةجاى
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 زز  تملا ززى " و ززة   يةرززى تزز  س تر   ةناززى ج زز   زز   فدززةو  تاززن جازز  "ف  قاسووا أحموود: -

  ي اززززى  31ف لطب زززى ت ت زززة  تر زززة  ترد   ززز يف تززز  سف 34-33ف تر ززز   تردة ينازززى تةغربازززى

1979. 

" يةرززززى تزززز  س لززززن  زززز   لززززلررت  وتدززززة ير ترر ةرززززى ترززززروس  زززز     نجووووا الوووودي :القرد قوووو -

 . 2000ف ز  ت ف 98-97ف تر    تملا ى تردة يناى تةغرباىتردرنك  تر ةلن وتردةمع جشر"ف 
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اإلسهامات السياسية والثقافية للنخب الجزائرية في أوروبا واملشرق العربي 

 ةد.خير الدين شتر أ.          خالل النصف األول من القرن العشرين

 جامعة املسيلة

 

 امللخص:

لقد كان للنخبة الوطنية في املهجر 

سواء في أوروبا أو في املشرق العربي خالل 

النصف الثاني من القرن العشرين أدوار 

ومساهمات أساسية دعمت بها الحركة 

الوطنية الجزائرية في مناهضتها لالستعمار 

الفرنس ي، وهي مساهمات ال يمكن إغفالها بأي 

دف الرئيس ي من حال من األحوال، ولعل اله

هذه الدراسة هو إبراز قيمة هذه اإلسهامات 

وعظمة األدوار الطالئعية لهاته الثلة من 

الوطنيين املهاجرين الذين انفردوا أثناء وبعد 

الحرب العاملية الثانية بمجموعة من 

 الخصائص والصفات.

 

 

 

 

 

Abstract 

Political and cultural 

contributions of the Algerian elite in 

the Middle East and Europe 

In the first half of the twentieth 

century 

The national elite abroad either 

in Europe or in the Middle East had in 

the second half of the 20th Century 

fundamental roles and contributions by 

which it supported the Algerian 

national movement to fight French 

colonialism. Indeed, in no way these 

entries may be neglected. It is likely 

that the main purpose of this study is 

to highlight these investments and the 

size of leadership roles of this group of 

nationalist emigrants who were 

distinguished during and after the 

world war II by characteristics and 

qualities. 
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 النخبة الوطنية في املهجر: تمهيد حول خصائص ومميزات .1

لقد كان للنخبة الوطنية في املهجر أدوار ومساهمات أساسية دعمت بها الحركة الوطنية 

نس ي، وهي مساهمات ال يمكن إغفالها بأي حال الجزائرية في مناهضتها لالستعمار الفر 

من األحوال، ولعل الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو إبراز قيمة هذه اإلسهامات 

وأهمية األدوار الطالئعية لهاته الثلة من الوطنيين املهاجرين الذين انفردوا أثناء وبعد 

 زها:من الخصائص والصفات لعل أبر  ةالحرب العاملية الثانية بمجموع

  :وحدة عناصرهم املذهبية والسياسية 

كان الوطنيون الجزائريون في املهجر موحدون إلى حد بعيد على املستوى الفكري 

واملذهبي ألن األولوية في نضالهم الوطني كانت موجهة للعدو االستعماري املشترك، 

 ولم، يجمعهم في ذلك روحهم النضالية واستعدادهم للتضحية من أجل االستقالل

طرح مسألة طبيعة املجتمع الذي ناضلوا من أجله رغم اختالف التكوين االجتماعي 
ُ
ت

والثقافي لهؤالء األعضاء الذين اكتفوا بالعروبة واإلسالم كالطابع األساس ي للجزائر، 

وبعبارة أخرى كان الهدف األساس ي لنشاط الوطنيين الجزائريين موجًها ضد االستعمار 

عًيا وليس من أجل البناء بل من أجل الحصول على وسائل الفرنس ي فكان موقفهم دفا

ذلك البناء، ومما زاد من قوة وفعالية تنظيماتهم هو سيطرة التيار الوحدوي على 

نتهم من العمل نشاطاتهم  إضافة إلى تمي  
 
زهم بثقافة جامعة بين العروبة واإلسالم، مك

 والنضال في بيئة سياسية تالءم وتكوينهم وعقليتهم.

 ة العمل الدبلوماس ي والسياس ي: وحد 

  
ً
 عمال

ً
ل النشاط الدبلوماس ي الذي قام به الوطنيون الجزائريون في املشرق خصوصا

 
شك

ا ومنسًقا تنسيًقا محكًما سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، وكان هذا 
ً
مشترك

الدعاية  النشاط موجًها بالدرجة األولى نحو البعثات الدبلوماسية العربية ومن أنشطتهم

لقضية بالدهم من خالل حضورهم في املحافل الدولية واإلقليمية سواًء كانت سياسية 

(، واملؤتمر اإلسالمي 1947أو ثقافية  كاملؤتمر الثقافي العربي األول )بيروت في سبتمبر 

م الذي حضره الشهيد علي الحمامي 1949االقتصادي األول في باكستان في ديسمبر 

ة هو ورفاقه بعد مشاركتهم في املؤتمرات إثر حادث طائرة في باكستان الذي وافته املني

 واسًعا من طرف وسائل 12/12/1949
ً
م، إال أن قضية استشهادهم استغلت استغالال

صت كل من  اإلعالم في نطاق الدعاية من أجل استقالل الجزائر واملغرب العربي، فخص 
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رثي فيها الزعماء الثالث )علي الصحف املصرية والشمال إفريقية مقاالت بارزة ت

 الحبيب ثامر(. –امحمد عبودة  –الحمامي

 الصحفية(: )الصحف والبالغات والندوات وحدة النشاط اإلعالمي 

لت الصحف أداة إعالمية هامة استغلها الوطنيون الجزائريون في املهجر 
 
لقد شك

 في التعريف بالواقع االستعماري في الجزائر، كم
ً
 كامال

ً
ا قامت الصحف العربية  استغالال

بتغطية أنشطتهم السياسية التي قاموا بها في إطار مكتب املغرب العربي بالقاهرة، ومن 

صت صفحاتها ألقالم الوطنيين الجزائريين )جريدة  أهم الصحف املصرية التي خص 

واملصور، ومجلة اإلخوان املسلمون...(، ويعود تجاوب  –جريدة املصري  –األهرام 

 يفهمه الصحف مع 
ُ
قضية الوطنيين الجزائريين إلى كْون هؤالء األخيرين اعتمدوا أسلوبا

القارئ العربي ويتعاطف مع مضمونه؛ أسلوًبا يستمد مرجعيته من تيار القومية العربية 

من على الساحة الفكرية في املشرق العربي آنذاك.  التي كانت تهي 

 (:1962-1939)إسهامات النخب الجزائرية في أوروبا خالل الفترة  .2

س في فرنسا وتحت رعاية عضوين من حزب  عشية اندالع الحرب العاملية الثانية تأس 

عمار خيذر (، "اتحاد عمال شمال إفريقيا" وقد  -1الشعب الجزائري وهما )س ي الجيالني

منخرط من التونسيين والجزائريين واملراكشيين، وعلى ما يبدو  3000ضم  االتحاد حوالي 

 لالتحاد الوطني ملسلمي شمال إفريقيا، واألكيد أنه ضم  الكثير من أنه كان است
ُ
مرارا

، 2املناضلين السابقين بحزب الشعب الجزائري ومنهم عبد الرحمان ياسين )تونس(

أخرى مغاربية ظهرت بإيطاليا وباريس وبرلين هي  واملالحظ أن االتحاد ربط صلته بهيئة

 مكتب املغرب العربي. 

جزائرية املغمورة التي عملت على خلق التواصل القومي والوحدوي ومن الشخصيات ال

الذي انشل  جزئًيا بسبب سياسة التسلط والقمع الفرنسيين عشية الحرب، شخصية 

بتهمة االنتماء  م1936"محمد املاض ي الجزائري" الذي استقال من الجيش الفرنس ي سنة 

ملدة ثمانية أشهر ونصف  إلى منظمة سرية يمينية متطرفة حيث ُحكم عليه بالسجن

ذلك أنه كان يبحث عن تأييد األملان، لتضغط هذه األخيرة على فرنسا حتى تتنازل عن 

 في اللجنة 
ً
مستعمراتها وتمنح االستقالل لسكان املغرب العربي، ونشط محمد املاض ي أوال

س املاض ي"لجنة م1941أفريل  10" في la cagouleالسرية للعمل الثوري " ، ثم أس 

 حقيقية إلنشاء حزب اشتراكي لشمال إفريقيا  إفر 
ً
يقيا الشمالية"، التي كانت بداية
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ع الوطنية الخاصة بالشمال أفارقة، املتفرعة عن الحركة  ر لجنة التجم  بعدها أصبح يسي 

( حيث كان للجنة املذكورة فروع بتونس يشترك في تسييرها R.S .Mاالشتراكية الثورية )

 . 3تونسيون وجزائريون 

س حركة باسم "اللجنة اإلسالمية  لشمال إفريقيا" والتي أظهرت  م1941عد جوان وب أس 

 نحو أملانيا الوطنية االشتراكية وكان من أعضائها بعض الجزائريين منهم: اآلغا س ي 
ً
ميوال

وأصدر املاض ي إلى غاية  ،حمو السعيد وفضيل س ي العربي وحسني األحمق وعمار نارون

الرشيد" وكانت ذات اتجاه مغاربي مع ميول أملانية، وكانت جريدة حملت اسم " م1944

صدر في )
ُ
ع في تونس والجزائر أيًضا، كما م1941جانفي( نسخة)30000الجريدة ت ( وتوز 

 للدراسات الشمال إفريقية
ً
س املاض ي ناديا  م1938، ومن جهة أخرى وفي نهاية سنة 4أس 

نشئت جمعية ببنغازي سميت "لجنة الدفاع عن أهالي
ُ
إفريقيا الشمالية" بـ"ليبيا"، كان  أ

ت نخبة من الوطنيين من ليبيا  على رأسها السيد"محمد الويش ي" ]يبدو أنه ليبي[، وضم 

 .5وتونس والجزائر واملغرب األقص ى

 مكتب املغرب العربي وكان أول من 
ً
ل ببرلين أيضا

 
وخالل الحرب العاملية الثانية تشك

ث عنه يوسف الرويس ي إنظم إليه من الطلبة الجزائريين "إ سماعيل الخضراوي"، تحد 

 :
ً
فنا عليه بواسطة املفتي الحاج أمين الحسيني الذي كانت له معه قصة » قائال تعر 

مني مصطفى الوكيل سكرتيري الخاص أن 
َ
طريفة حكاها لنا شخصًيا قال: ذات يوم أعل

مارك  400ر له بـ شاًبا جزائرًيا يطلب مقابلته فظن أنه في حاجة إلى مساعدة مالية فأم

مع االعتذار بعدم إمكانية املقابلة في الوقت الحـاضر بسبب مشاغله فاعتذر الشاب 

مارك  فاعتذر مرة  600الجزائري عن قبولها، فظن  املفتي أن املقدار قليل فرفعه إلى 

ثانية عن قبول اإلعانة وقال الوكيل أنا ما أتيت لطلب اإلعانة، أنا جئت ملقابلة املفتي 

م له ما جمعته أنا وبعض إخواني من العمال، واقتصدناه من أجورنا ش خصًيا ألقد 

ر واستقبلته للحين 
 
رت بالغ التأث

 
 منا في قضية فلسطين، قال املفتي: فتأث

ً
مساهمة

: ال 
ً
خروها ألنفسهم، فهم إليها أحَوْج، فألحَّ قائال واعتذرت له عن قبول اإلعانة وأن يد 

ة في قضية فلسطين، قال:  فقبلتها منه وفي أثناء الحديث معه تحرْمنا من شرف املساهم

م العربية ؟ قال ففهم مرادي واغرورقت عيناه بالدموع، وقال لي يا 
 
سألته أين تعل

 صاحب السماحة نحن الجزائريين الذين عَناهم شوقي بقوله:

َرْس َوال ُولَدْت 
ْ
خ

َ
ِبُل هللا لْم ت

َ
ؤِم  *** َبال

ُ
رس ولِكْن ُبوُم الش

ُ
اَها خ  َربَّ
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قال: ومنذ ذلك الحين يأتي إسماعيل الخضراوي ملقابلتي كل أسبوع وعلمت منه أشياء 

كثيرة خصوًصا ما يتعلق بتربية أبناء الجزائريين في فرنسا قال: فبادرُت بإرسال إعانات 

مالية ملندوب جمعية العلماء في باريس لنتفق على تعليم الجزائريين املهاجرين في فرنسا 

 .6«العربية واملبادئ اإلسالمية اللغة

وبعد الحرب الثانية استمر النضال الجزائري املغاربى في أوروبا متضامًنا، ففي سنة 

سافر محمد املصمودي بصحبة الدكتور شوقي مصطفاي إلى إيطاليا لالتصال  م1947

م بالطلبة العرب هناك وقد وجدوا تجاوًبا من الطلبة الليبيين الذين يزاولون دراسته

س جمعية في روما للتعريف  بإيطاليا واجتمعوا هنالك "بعبد اللطيف الكخيا" الذي أس 

بقضايا املغرب العربي وحقيقة االستعمار الفرنس ي، واستمر  هذا العمل في الخارج إلى 

 .7م1956غاية 

ت فيه الحياة الطالبية اجتماعًيا  وكانت الجمعيات الطالبية اإلطار الوحيد الذي انصب 

ًيا وقد تجاوَزت اإلطار املحلي بالنسبة للطلبة الجزائريين لتشمل أقطار املغرب وسياس

العربي الثالث ولكن بصفة سطحية تكاد التشكيالت القطرية أن تتغلب عليها، ألن 

الطلبة الجزائريين كانوا يؤسسون تقريًبا في كل جامعة من الجامعات الفرنسية، جمعية 

.أ.م( التي كان مقرها باريس، أو جمعيات تابعة خاصة بهم مستقلة عن )جمعية ط.ش

 لها، وفي هذا اإلطار انحصرت الحياة الطالبية 
ً
لهذه الجمعية األخيرة تعتبر فروعا

 الجزائرية اجتماعًيا وسياسًيا حوالي أربع عقود من الزمن.

مغاربة (  -تونسيون  -وفي الخمسينات من القرن املاض ي سعى الطالب املغاربة )جزائريون 

يجاد إطار وحدوي لعملهم السياس ي واالجتماعي وذلك بتأسيس منظمة طالبية مغربية إل 

واحدة، تجمع شمل طالب أقطار املغرب الثالثة  ولكن باءت هذه املحاولة بالفشل في 

ومن هنا انبثقت لدى الطالب الجزائريين »بسبب ابتعاد الطلبة التونسيين  م1953سنة 

الخاصة بهم، بحيث ظهرت إلى الوجود بعد سنة واحدة فكرة تأسيس منظمتهم الطالبية 

من هذا التاريخ األخير منظمة طالبية ُعرفت باسم "اتحاد الطلبة الجزائريين بمدينة 

رها الحزب الشيوعي UEAPباريس ) (، وقد أشرف على تأسيس هذه املنظمة وسي 

 .8«الفرنس ي

ن في الجزائر العاصمة وبوحي لكن بعد فترة وجيزة بادرت )ج.ط.ش.م.أ( وأعضائها املقيمي

( للنظر م1955أفريل 7-4من جبهة التحرير الوطنية عقد اجتماع تحضيري في باريس بين)
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في كيفية إنشاء منظمة طالبية جزائرية وانتهى املجتمعون إلى إعالن قيام "االتحاد العام 

لبة للطلبة املسلمين الجزائريين" وذلك رغم املعارضة الشديدة التي أبداها الط

 .9الشيوعيون في باريس وتولوز الذين رفضوا أن يشمل اسم املنظمة كلمة "مسلمون"

ولهذه الجهود النضالية املكثفة التي قام بها الطلبة الجزائريون باملهجر )أوروبا( كتب 

 بعنوان:  10الزعيم مصالي الحاج بنشرية الثمرة الثانية
ً
دور الشبيبة املثقفة في »مقاال

ه باملهجر في سبيل  11«لوطنية بمغربناتكوين الحركة ا ه فيه بالدور العظيم الذي أدو  نو 

وعلى ذكر الشباب » وحدة املغرب العربي وخص  بالذكر الطلبة الجزائريون والتونسيون 

املغربي )املغاربى( ]يقول مصالي الحاج[  َيجُمل بي أن أعر ج على أسماء الدكتور بن 

األستاذ البلهوان والدكتور الحبيب ثامر... الذين جاءونا سليمان، واملحامي الهادي نويرة و 

يومئذ مبكرين وقاموا هم بدورهم بقيادة الحركة الوطنية بعدما ألقي على  القبض في 

إن هؤالء الشبان الذين أصبحوا  اليوم من أحسن قادة الحركة الوطنية « باريس...

، بقسط وافر في الحركة م1937التونسية كانوا قد ساهموا في ذلك الحين إلى سنة 

الوطنية الجزائرية، وإني مازلت أذكر تلك الُحجرة الصغيرة التي كان يقطنها الهادي نويرة 

 الخطط الرئيسية للبرنامج السياس ي لحزب الشعب الجزائري، إن 
ً
والتي وضعنا فيها سويا

ثبت بجالء كم كان دور الشبيبة املغر 
ُ
بية هذه الذكريات املقتطفة من هنا وهناك ت

 في تكوين حركات شمال إفريقيا الوطنية، السيما حينما كانت تسعى وتدأب في 
ً
عظيما

ظروف أقل ما يقال فيها أنها حرجة، وبفضل هذا النشاط الذي كانت عناية هللا تكلؤه 

استطعنا أن نهدم ذلك الجدار الذي كان يحول بيننا وبين العامل في مصانع "دينو" 

 والطالب في الجامعات.

ا فيما يتعلق بنشاط )ج.ط.ش.أ.م(، فقد عاد الطالب إلى تشكيل جمعيتهم التي كانت أم  

م، وعادوا إلى شعارهم املفضل، الوطنية املغاربية، ففي الجزائر 1940منظمة قبل سنة 

 لـ:)ج.ش.أ.م( خالل سنة 
ً
نتخب شوقي مصطفاي رئيسا

ُ
، والحظ تقرير الجنرال م1945أ

أن شباب الكليات انساق في »، م1945ماي  08ث الفرنس ي توباد عنهم  بعد حواد

، وذكرت تقارير فرنسية 
ً
أغلبيته نحو األفكار الوطنية، وفي أدنى األحوال أصبح مستقال

(م أن طلبة شمال إفريقيا تبنوا 1947-1946أخرى عن الطلبة في باريس خالل سنتي )

دثون عن املغرب العربي الوطنية األكثر راديكالية..." وأن جميع هؤالء الطلبة كانوا يتح

 .12«كوطن واحد ويتمنون استقالله أو ينادون بشبه اتحاد لبلدانه الثالثة
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 115وكان مركز الطلبة ال يزال بعد الحرب العاملية الثانية بشارع سان ميشال رقم 

-م1945بباريس حيث كانت األلوان الوطنية ألقطار املغرب العربي تزينه، وخالل سنتي)

الجمعية عدة نشاطات ثقافية واجتماعية، وشارك الطلبة الجزائريون ( أقامت م1946

 اللتقاء طلبة 
ً
في مؤتمرات طالبية عاملية أو فرنسية، كما كان مقر الجمعية مسرحا

املغرب العربي بإخوانهم طلبة املشرق، حيث كان يدور الحديث  على الحالة السياسية 

االعتراف بالجمعية كمنظمة وحيدة لها  باملشرق العربي وعن الجامعة العربية، كما تم

( GRENOBLE"الحق في تمثيل طلبة شمال إفريقيا في مؤتمر مدينة "غرونوبل")

 .13الفرنسية وهو املؤتمر التحضيري للمؤتمر العاملي للطلبة

( BRAGUEوفي نفس السياق أرسلت الجمعية ممثلين رسميين عنها إلى مؤتمر "براغ")

ست بنفس املدينة "جمعية أحباء طلبة شمال العاملي للطلبة، وباملنا سبة نفسها أس 

حاولت الجمعية إحياء سنتها القديمة وذلك بالعودة إلى  م1946سنة إفريقيا"، وخالل 

فت السيد محمد يزيد
 
(م والسيد بن اعميرة )؟( 2003-1923) 14مؤتمراتها السنوية، فكل

 15عقد بمدينة فاس في وجمال )؟( من تونس للقيام بالتحضير للمؤتمر الذي سي

م، غير أن سلطات الحماية الفرنسية منعت إقامته باملغرب األقص ى، 1946سبتمبر

  60، حضره م1947أفريل( -( )مارسParisفأقيم املؤتمر بمدينة باريس)
ً
 مغاربيا

ً
طالبا

لوا جامع الزيتونة ألول مرة، واهتم  09وبفرنسا، 
 
طلبة من املغرب العربي منهم طلبة مث

مر بدراسة مشاكل الشبيبة الشمال إفريقية، والتنظيم املستمر للجمعية مع ربط املؤت

 .15الصالت بالعالم العربي

وبمناسبة منع عقد مؤتمر طلبة شمال إفريقيا باملغرب احتجت جبهة الدفاع عن إفريقيا 

برقية تنديد إلى  16الشمالية عن هذا التصرف وأرسل نائب رئيسها الفضيل الورتيالني

أذاعت شركة »(،جاء فيها: Georges Bidault الحكومة الفرنسية )جورج بيدو رئيس

البرقية اآلتية: كانت)ج.ط.ش.ا.م( قد عقدت النية على أن  م1946أكتوبر  15"لوتر" يوم 

أت له كل العدة، وفي آخر  تقيم  مؤتمرها السنوي في هذا العام بمدينة رباط الفتح وهيَّ

فرنس ي بمراكش "بالغ منع" يحظر عليها عقد هذا املؤتمر، لحظة أبلغها املقيم العام ال

دون أن يوضح لها األسباب، وجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية بمصر، تستنكر هذا 

 ملقتضيات الديمقراطية 
ً
العمل التعسفي وتحتج عليه أشد االحتجاج وتعده مخالفا

ة عن قرارات مؤتمر ربيع . وليست لدينا اآلن معلومات كافي17األولية التي تنادون بها
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م، اللهم إال 1950ونشاطات جمعية الطلبة في املغرب العربي ككل إلى غاية سنة  م1947

شذرات عن جمعية الجزائر التي لوحظ عن طالبها أنهم دخلوا الحمالت االنتخابية 

 (م.1949-1946لألحزاب فيما بين سنتي )

املتابعة من قبل السلطات الفرنسية ويبدو أن الطلبة املغاربة قد تعرضوا إلى القمع و 

إضافة إلى أن الجمعية قد دخلت في منافسات مع جمعيات طالبية فرنسية كانت هذه 

ة إيديولوجيات، وكانت تريد السيطرة والنفوذ على الطلبة املغاربة  األخيرة خاضعة لعد 

ارهم، وعلى الجمعية، كما أن الطلبة كانوا خالل نفس الفترة ينتمون إلى أحزاب أقط

فقد ذكر محمد حربي أن طلبة الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية كانوا 

يحتكرون جمعية الطلبة نتيجة تحالف الشبيبة الجزائرية وحركة االنتصار، مع حزب 

 .18الدستور الجديد وحزب االستقالل

ست فم1950لقد أرادت )ج.ط.ش.أ.م( بْعث نشاطها املغاربي خالل سنة   ، فقد أس 
ً
رعا

 م1950()جانفي Bordeauxلها بمدينة بوردو الفرنسية )
ً
م اجتماعا

 
(، وهو الفرع الذي نظ

جانفي إلحياء ذكرى مرور أربعين يوًما على وفاة شهداء املغرب العربي  25عاًما له يوم 

، امحمد بن عبود، كما أجرت الجمعية 20، الحبيب ثامر19الثالثة: علي الحمامي

سبتمبر  22إلى  15د مؤتمر الطلبة بتونس الذي جرت أشغاله من تحضيرات تمهيدية لعق

نه من تقارير نهائية عن أهداف الحياة  م1950 وهو من أهم املؤتمرات بالنظر إلى ما تضم 

 الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وآفاق مستقبل املغرب العربي.

ة مطالب حول الثقافة الشعبية وأخ ت تقاريرها على عد  ة بكل قطر، ولقد نص  رى خاص 

واعتبار اللغة العربية لغة رسمية لكل بلدان املغرب العربي  إضافة إلى توحيد مناهج 

، ورغم أننا ال نملك اآلن معلومات 21وبرامج التعليم في كل املنطقة مع إجباريته ومجانيته

ه يبدو 
 
 أن

 
من الواضح كافية عن الطلبة الذين شاركوا في املؤتمر وال عن إيديولوجيتهم إال

من خالل قراراتهم أنهم كانوا مؤمنين بوحدة املغرب العربي ومقتنعين بأفكار القومية 

 ذا 
ً
 بل كان مؤتمرا

ً
 طالبيا

ً
العربية والجامعة العربية ومن ثم  فإن املؤتمر لم يكن مؤتمرا

خُتتم في جو جماهيري "منقطع النظير"، بملعب"جو 
ُ
أبعاد سياسية، لقد أ

مواطن تحت إشراف باي تونس )محمد  10000 في تونس بحضور ( ('Geo.Andreأندري"

س الشباب ونادوا بوجوب السعي لالستقالل التام  األمين باشا(، وخالل هذا الحفل تحم 

 الناجز الذي ال تشوبه شائبة للمغرب العربي. 
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م أمانة 1947( عن مؤتمر تونس أنه انتخب بناًء على توصيات مؤتمر Previaوذكر برفييى)

على ، U.M.E.M ئمة مكلفة بتحضير مؤتمر استشاري لالتحاد املغاربي للطلبة املسلمين دا

ًما إلى ثالث فيدراليات وطنية غير أن األمانة لم تتمكن من  أن يكون هذا االتحاد مقس 

فعقدت ندوة في الجزائر العاصمة أشرف عليها حزب  22م1952االجتماع في تونس سنة 

ر خاللها  م1952 /23/07نتصار للحريات الديمقراطية في حركة اال  -الشعب الجزائري  حر 

الحاضرون"دستور االتحاد"  وبموجبه انصهرت جميع الجمعيات الطالبية املغاربية بما 

(، وجمعية الطلبة الجزائريين بالزيتونة والقرويين Toulouseفي ذلك جمعية مدينة تولوز)

حاد، وأصبح رئيًسا له السيد محمد أمير من وتالميذ الثانويات واملدارس الجزائرية في االت

ض بالندوة-الجزائر، كان الهدف من املؤتمر االستشاري  هو إنشاء اتحاديات  -الذي ُعو 

وطنية في الجزائر واملغرب األقص ى وتونس على أمل تكوين اتحاد يضم االتحاديات 

ن بالدهم قد الثالث على مستوى املغرب العربي، لكن الطالب التونسيون عندما رأوا أ

لوا فيما بينهم  م1952دخلت منذ بداية جانفي  في مرحلة نضالها من أجل االستقالل تكت 

سوا في جويلية  االتحاد العام للطلبة التونسيين وعقدوا مؤتمًرا خاًصا بهم  م1953وأس 

 بمركز جمعية طلبة إفريقيا املسلمين بباريس.

 م1953، إلى الدعوة في شهر ديسمبر 23م"وهو األمر الذي دفع بالطالب "بلعيد عبد السال 

إلى تأسيس اتحاد طالبي خاص باملسلمين الجزائريين أيًضا وكان قد سبقه إلى هذه 

ة أن  الطلبة الدستوريين م1952خالل ندوة  24الدعوة السيد عبد الحميد مهري  ، بحج 

د، غير أن  دعوة ع بد الحميد )تونس( واالستقالليين)املغرب( ال يريدون النضال املوح 

واستطاع بلعيد عبد السالم أن يكسب أنصاًرا من الطالب لدعوته،  25مهري ُرفضت

منهم أحمد طالب اإلبراهيمي )جمعية العلماء( والعياش ي ياكر )حزب البيان(، وهؤالء 

سوا االتحاد العام للطلبة املسلمين الجزائريين والذي ظهر خالل  وغيرهم هم الذين أس 

ست بفرنسا سنة ، إن  هذه 26الثورة في  م1927الجمعية املغاربية الطالبية التي تأس 

ت مبدأ توزيع املسؤولية التسييرية بالتساوي بين 
 
الوسط الطالبي املغاربي بفرنسا تبن

ل كل بلد في مجلسها اإلداري  ثالثة طلبة وتكون 
 
طلبة البلدان الثالثة؛ حيث أصبح يمث

ى فترة ما بعد ال حرب العاملية الثانية بقي الطلبة الجزائريون ملا الرئاسة بالتداول وحت 

لهم من أهمية من حيث النشاط والحركية يتحكمون في تسيير الجمعية وفي انتخاب 

 .27ممثلي املجلس اإلداري  للجمعية
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من جهة أخرى كان محور الخطاب الطالبي لهذه الجمعية يتركز حول التعليم سواء منه 

هذا اإلطار العودة إلى جدول أعمال املؤتمر الذي انعقد  العصري أو التقليدي  ويكفي في

ق في مختلف  م1947أفريل  03ومارس  31( فيما بين Parisفي باريس)
 
إذ درس ما يتعل

مراحل التعليم من ابتدائي وثانوي وعال وصناعي، كما درس مسألة تعليم البنات 

وبنفس السياق  28لطلبةوتدريس اللغة العربية باإلضافة إلى دراسة الحالة املادية ل

سبتمبر  22و 15جاءت أعمال املؤتمر الحادي عشر الذي انعقد في تونس فيما بين 

 . م1950

والحقيقة أن  الجمعية لم تنقطع عن التقاليد التي سارت عليها خالل الثالثينات حيث 

م الندوات السياسية وتستقبل الزعماء الوطنيين للبلدان املغاربية، وكانت
 
منذ  كانت تنظ

وإلى مطلع الخمسينات أهم جمعية طالبية تتجه إلى عموم الطلبة  م1927ظهورها سنة 

املغاربيين الدارسين بفرنسا، ولم ينجح تأسيس بعض الجمعيات الطالبية األخرى التي 

ه خالل الفترة التي 
 
ها منافسة لها في الحد  من تأثيرها وإشعاعها، والحقيقة أن بدت وكأن 

ية الثانية لم تبلغ الجمعية من حيث إشعاعها ما بلغته طيلة تلت الحرب العامل

الثالثينات، بل أن األمر وصل إلى الدعوة  إلى بعث جمعيات وطنية وهو ما قد يدل على 

 الرغبة في إيجاد هيكلة جديدة لتأطير الساحة الطالبية.

سيس بتونس إلى تأ م1950فقد دعا مؤتمر )ج.ط.ش.أ.م(، نفسه املنعقد في سبتمبر 

ن من ثالث جمعيات طالبية وطنية، وقد سبق  االتحاد املغاربي للطلبة املسلمين، يتكو 

، حيث ظهر منذ سنة 29هذه الدعوة في باريس محاوالت طلبة الحزب الشيوعي الجزائري 

اتحاد الطالب املغاربة بفرنسا وبالتالي فإن العمل املغاربي املشترك على املستوى  م1950

تراجع مع مطلع الخمسينات لصالح العمل في إطار وطني دون أن يعني  الطالبي يبدو أنه

ذلك تجاوز جمعية طلبة شمال إفريقيا املسلمين التي استمر وجودها إلى ما بعد األزمة 

ى فيها االتحاد.  الهيكلية التي ترد 

ألقى الجزائري  م1955وفي افتتاح مؤتمر االتحاد العام للطلبة التونسيين في صائفة 

ر فيه بالدور "محم
 
د أمير عيس ى" رئيس جمعية طلبة شمال إفريقيا املسلمين خطاًبا ذك

ال تجهلون )كذا( ما لجمعية طلبة »..الذي لعبته جمعيته في توحيد طلبة شمال إفريقيا 

« شمال إفريقيا من فضل في ربط وتمتين العالقات بين طالب تونس والجزائر ومراكش

.ش.أ.م( التي تضم غالبية طلبة املغرب العربي، إن )ج.ط» وأضاف في نفس السياق 
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الذين يزاولون تعليمهم بفرنسا شاعرة بواجبها في توحيد هؤالء الطلبة، ملا لهم من 

إحساس قومي وروابط دينية وتاريخية ولغوية، وهو ما يعني أنه يدافع عن وجودها حتى 

الجمعية املغاربية بعد أن بعثت اتحادات طالبية وطنية، فأي دور يمكن أن تقوم به 

 «. بعد ذلك ؟

ل نشاط جمعية طلبة »وقد تساءل أمير نفسه 
 
هل أن  تكوين هذه االتحادات سيعط

غير أنه اكتفى في إجابته بالقول أن االتحاد العام للطلبة « شمال إفريقيا املسلمين ؟

، عام تكوين اتحاد طلبة شمال إفريقيا م1918التونسيين كان في األفكار منذ سنة 

 م1927املسلمين بالجزائر وهو ما يعني أن ذلك لم يمنع من تأسيس )ج.ط.ش.أ.م( سنة 

كما لم يحْل دون الدور الهام الذي قامت به طيلة الثالثينات وما بعدها في تأطير طلبة 

 .30البلدان الثالثة الدارسين بفرنسا

مسألة استقالل فالجمعية خالل هذه الفترة ووفاًء منها لخطها النضالي كانت منشغلة ب

 م1950( املنعقد بتونس في سبتمبر 11املغرب العربي، فقد طالبت في مؤتمرها )

باالستقالل التام، وبقي هذا املطلب على رأس أولوياتها، إلى أن حصلت كل من تونس 

ز اهتمامهما على متابعة مضاعفات حرب التحرير 
 
واملغرب على استقاللهما، ثم ترك

فت عمليات املطاردة واالعتقال ضدهم في الجزائرية على الطلبة 
 
الجزائريين، حيث تكث

، كل ذلك شغل الجمعية عن طرح 31م1961النصف الثاني من الخمسينات إلى سنة 

مسألة مستقبلها في ظل ظهور اتحادات وطنية، وكذا عن التعامل مع الواقع الجديد 

ث مؤسسات جامعية وطنية الذي شهد اتساًعا متزايًدا في القاعدة الطالبية من جهة وبع

 من الدفعات الجديدة من الطلبة من جهة ثانية
ً
، ومن خالل 32تستوعب أعداًدا متنامية

عنا ملسار وتطور)ج.ط.ش.أ.م (خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية لفتت  تتب 

انتباهنا شخصية الطالب الجزائري محمد أمير بن عيس ى الذي أعطى بحيويته واتساع 

 ته دفعة قوية لحركة الجمعية.عالقا

استهل الطالب محمد أمير الدراسة والنضال الطالبي بباريس بدون منحة، وكان والده 

مسها في اإليجار، وبعد 
ُ
، يدفع خ

ً
هو الذي ينفق عليه مبلغ خمسة آالف فرنك شهريا

لم مع الحياة الجامعية وأجواء باريس السـوداء
ْ
 السنة التحضيرية التي كانت سنة تأق

نتخب خالل املوسم 
ُ
دخل الطـالب الجديد ميـدان النضال الطالبي من بابه الواسع فقد أ

(م في الهيئة التنفيذية لجمعية الطلبة املسلمين بفرنسا، هذه الجمعية 1948-1949)
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التي ترأسها أربع مرات وكان محل إجماع الطلبة األشقاء من تونس واملغرب، باإلضافة 

أمير* الفرع الجامعي للطلبة الوطنيين وذلك إلى غاية إلى الجمعية ترأس محمد 

 .33م1955

شهدت باريس تجمعات ومظاهرات عربية بمناسبة استقالل ليبيا  م1951في أواخر سنة 

واجتماع الجامعة العربية بالعاصمة الفرنسية على هامش دورة الجمعية العامة لألمم  

الطلبة الجزائريين املتخرجين املتحدة، وفي هذا الجو الحماس ي أوص ى حزب الشعب 

 بالذهاب إلى ليبيا ملساعدة هذا البلد الشقيق في بناء نفسه ودعم استقالله.

طلبة من  10وشهدت تونس في تلك األثناء اصطدامات عنيفة ذهب ضحيتها أكثر من 

 مع هؤالء الضحايا نظمت )ج.ط.ش.أ.م( يوم احتجاج مشفوع 
ً
جامع الزيتونة   وتضامنا

 الدروس والطعام وتخللته تجمعات ومسيرات.بإضراب عن 

شارع سان ميشال( تجمًعا هاًما حضرته وفود من  115وقد احتضن مقر الجمعية بـ )

الطلبة العرب واألفارقة واألسيويين، وكان من الطبيعي أن يثير هذا النجاح حفيظة 

ها 14الشرطة الفرنسية، فأوعزت إلى القضاء بتلفيق حوالي 
 
لصقت كل

ُ
بالطالب  تهمة أ

محمد أمير باعتباره رئيس الجمعية، ومن هذه التهم املشاركة في مؤامرة الزيتونة 

بتحريض الطلبة في تونس واملشاركة في مؤامرة تيزي وزو، ولحسن حظ املتهم أنه لم 

ع عند مدخل الجمعية يتضمن 
يسبق له أن زار املدينتين وجاءت الوزارة بمنشور وز 

 عن كلمة رئيس الجمعية في التجمع املذكور، فاعترف  تصريحات محظورة في رأيها
ً
نقال

 وهذا الكالم سبق أن ُعلق داخل الحرم 
ً
الطالب أمير بأن  ما في املنشور من كالمه فعال

الجامعي لكنه لم يكتبه ولم ينشره وال يستبعد أن يكون كالمه قد َوجد أناس طيبين 

ة ا  34اجتهدوا في طبعه وتوزيعه لتي أشار بها عليه محاموا حزب وبفضل هذه الحج 

 الشعب نجا رئيس الجمعية من قبضة الشرطة والسجون.

عقدت بالجزائر ندوة للطلبة املناضلين لدراسات الوضع على ضوء  م1952وفي جويلية 

نزوع الطلبة التونسيين واملراكشيين إلى تأسيس تنظيمات قطرية مستقلة وصادف 

مصر على اإلطاحة بامللك فاروق ويقول الدكتور الندوة إقدام حركة الضباط األحرار ب

أن الندوة خرجت بفكرة منظمة جديدة باسم االتحاد اإلسالمي للطلبة املغاربة » أمير:

والسر في تكوينه أن الطلبة التونسيين واملراكشيين مقبلون على املشاركة في أحداث 

ناك إلى حل  وحْضر جسام ببلديهما، وليس مستبعًدا أن تلجأ إدارة االحتالل هنا وه
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التنظيم الطالبي، وفي هذه الحال يمكن أن يجد في االتحاد اإلسالمي برئاسة الطالب 

 ملواصلة النضال، ولكن  التنظيم املغربي الجديد لم يجْد 
ً
 ووسيلة

ً
محمد أمير ملجأ

التجاوب من الطلبة التونسيين واملغاربة الذين كانوا مشغولين بأوضاعهم الخاصة، األمر 

، وفي نفس الوقت أخذ «ي أغضب رئيس اإلتحاد بعض الش يء ألنه وجد من أجلهالذ

الطلبة الجزائريون يفكرون بأنه حان الوقت لدمج جمعية الطلبة املسلمين املغاربة 

د هذه الفكرة إال في  بالجزائر وفرنسا في تنظيم واحد ونظًرا لعوامل كثيرة لم تتجس 

 للطلبة املسلمين الجزائريين".بتأسيس "االتحاد العام  م1955جويلية 

ظل  الطالب محمد أمير بن عيس ى يناضل على جبهات مختلفة فعندما بادر الحزب 

الشيوعي الفرنس ي بمحاولة تنظيم الطلبة الجزائريين في "اتحاد الطلبة الجزائريين 

، كان أمير من الطلبة الوطنيين املتسللين في صفوفه وقيادييه إلى م1954بباريس" سنة 

نب أنه لم يتوقف عن النضال في صفوف االتحاد اإلسالمي للطلبة املغاربة، وفي هذا جا

س الطالب محمد أمير مجلة "مغرب الطالب" التي صدرت خالل الفترة  اإلطار أس 

 (.م1955جوان  –ماي –)أفريل

شر في العدد الثاني من املجلة مقال كتبه صديقه األديب فرنسوا مورياك 
ُ
وقد ن

(François Mauriac عضو األكاديمية الفرنسية بعنوان: "آخر رمضان" وكان املناضل )

ه دعوة إلى مورياك وماسينيون) ( Robert Barra( وروبير بارا)Massigonمحمد أمير قد وج 

معه وبعض زمالئه واستغالل ذلك  م1955 ماي 22لتناول فطور عشية عيد الفطر يوم 

ات الكبيرة املتواضعة بالقضية الظرف اإلنساني ومحاولة تحسيس هذه الشخصي

، هذا النشاط السياس ي العلني بحكم منصبه كرئيس 35الجزائرية وخلفياتها

لـ)ج.ط.ش.أ.م( كان يواكبه نشاط سري نظًرا النتماء الدكتور محمد أمير إلى أول قيادة 

لى التحاد اتحادية الجبهة الفرنسية، وكان هذا النشاط يتمثل في إرسال التقارير بانتظام إ

 جماعة القاهرة.

 (م:1962-1939إسهامات النخب الجزائرية في املشرق العربي خالل الفترة ) .3

مما الشك فيه أن الطلبة الجزائريون الذين شدوا الرحال إلى املشرق العربي، كانت لهم 

أوضاعهم الخاصة بهم حتى  أنها في بعض جوانبها اختلفت جذرًيا عن أوضاع زمالئهم في 

كا، وقد تمثلت األوضاع الخاصة للطالب الجزائريين في املشرق العربي في أوربا أو أمري

ة من نوعها التي عاشها الطالب سواًء خالل الفترة التي 
 
الظروف املادية القاسية والشاذ
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الب الجزائريون يواجهون في كل 
 
نحن بصدد دراستها أو التي سبقتها، مما جعل الط

ة مؤملة، وقد ساهمت الثورة الجزائرية حينما مواقف حياتهم الدراسية صعاًبا قاسي

اندلعت في تفاقم هذه الصعاب والظروف التي كان يعيشها الطالب الجزائريون في 

 .36املشرق العربي

وكمثال على هذه الصعاب يروي الطالب سعد هللا أبو القاسم عن ظروف تلك املرحلة 

 :
ً
إلعانة املادية من الحكومة" ومنحة بما أن قبولي في الدراسة سيضمُن لي ا»في مصر قائال

 ،"
ً
جامعة الدول العربية، إذ يقبض كل طالب جزائري حوالي خمس جنيهات شهريا

سعيت لاللتحاق بأي كلية غير أن األمور سارت على عكس ما أريد، فقبولي بالجامعة 

تأخر كما ساءت العالقة بيني وبين الشيخ اإلبراهيمي"مسؤول مكتب الجمعية والبعثات 

لطالبية" وهو ما جعلني أمر بمرحلة صعبة في حياتي، فقد سكْنُت في ضاحية املعادي، ا

ذْين منحاني بعض لال  "بعد ذلك مع الزميلين "أبو القاسم الجبالي والتارزي الشرفي

الغطاء والوطاء وأصبحت أنام على األرض نحو ثالثة أشهر، ومن الغريب أن هذه األشهر 

 .37«لقاهرةكانت هي أشهر الشتاء في ا

لون شريحة هامة في 
 
لقد كان الطلبة الجزائريون باملشرق عموًما وبالقاهرة خصوًصا ُيشك

الجالية الجزائرية وكانوا على وعي سياس ي كبير ألن معظمهم عانوا من ظلم االستعمار 

الفرنس ي قبل خروجهم من الجزائر، كانت معاناتهم سياسية وثقافية واقتصادية؛ وإذا 

ون بنفس املعاناة الثقافية، فإن كان زمالئه م الدارسون في املدارس الفرنسية قد ال يحس 

ون بمعاناة مضاعفة ألنهم كانوا مقتنعين أن االستعمار الفرنس ي  طلبة القاهرة كانوا يحس 

ب في غربتهما ضد ثقافتهم العربية اإلسالمية وسَرق هويتهم الوطنية، لذلك هو الذي تسب  

 . 38الذين يتسامحون مع االستعمار ولو ثقافًيا كانوا غير متسامحين مع

كما أن كثرة عددهم ونفوذهم في دوائر الطلبة العرب قادهم إلى التفكير في تكوين 

منظمة تجمُعهم، فكانت "رابطة الطلبة الجزائريين في املشرق العربي"، ولم يكن من 

ئريين لوال قناعتهم السهل عليهم االنضمام إلى االتحاد العام للطلبة املسلمين الجزا

بوحدة النضال ومواجهة العدو صًفا واحًدا، وكان بعض أعضاء الرابطة يعتقدون أنهم 

أحق بقيادة الحركة الطالبية املناضلة وتمثيل القضية الجزائرية من زمالئهم في قادة 

االتحاد العام، ألن القضية في نظرهم تعني تحقيق الهوية الثقافية للجزائر، بينما ال 

 
ُ
لبية أعضاء اغكان مثل قيادة االتحاد العام بتركيبتها البشرية وبآرائها تلك الهوية، وقد ت
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الرابطة من الفئات الشعبية املحرومة، وهي نفس الفئات التي خرجت منها قيادة الثورة 

 األولى، ونتيجة لهذا املوقف الفكري الواضح 
ُ
تهم عدد من طلبة الرابطة بالبعثية أ

ةصوالنا رات الصومام، وبالتالي ذهبوا ضحية اتهام باطل واختفوا عن  رية ومضاد  مقر 

 .39األنظار

"ممثل فرع  40مرادي م الطالب عل1954وعن أعداد هؤالء الطلبة، كان قد سأل في ربيع 

الناشط في الحركة تركي  العاصمة لـ ج.ط.ش.أ.م" في رسالة بعث بها إلى الطالب رابح

ن رد  هذا الطالبية بالقاهرة عن أعدادهم وت وزيعهم حسب الكليات واملعاهد، وتضم 

طالب من بينهم  60كلية اآلداب: حوالي » م املعلومات التالية:1954أفريل 23األخير بتاريخ 

 60كلية العلوم: ، طالب من بينهم طالبة واحدة 60طالبة، كلية الحقوق: حوالي  14

 من بينهم 
ً
 من بي 65طالبات، كلية الطب:  03طالبا

ً
طالبات، معهد  03نهم طالبا

، مدرسة تكوين القابالت واملمرضات: حوالي  30الدراسات العليا: 
ً
طالبة، أي أن  20طالبا

طالب بجامعة  4500من مجموع  330مجموع الطلبة والطالبات يومئذ لم يكن يزيد عن 

ه عل رسالة تركي رابح بتكليف هذا األخير بأن يُ «الجزائر... ل ، وقد أرفق "علي مراد" رد 
 
مث

ا عليه، أن ُيراعي موقف الطالب 
ً
جمعية الطلبة بالجزائر في مؤتمر طلبة الشرق مشترط

وما ترجوه جمعية الطلبة » الجزائري املستعَمر، وختم التكليف بالعبارات التالية:

غ تحياتها الودية إلخواننا طلبة املشرق العربي وُيترجم 
 
املسلمين لشمال إفريقيا هو أن تبل

تنا فليحيا شباب وياملخلصة نحوهم، وأملنا في استرجاع مجدنا وإحياء ه عن عواطفنا

 .41«املشرق وليحيا شباب الجزائر عرًبا أحراًرا

وعن نفس الظروف النضالية واملعاناة االجتماعية ذكر مولود قاسم نايت   

وكنت أنا مع قاسم رزيق » (م قوله: 1953- 1950بلقاسم عن أيام دراسته بالقاهرة )

اتصال دائم بمكتب حزب الشعب الجزائري في القاهرة في إطار مكتب املغرب العربي  ىعل

الذي كان يضم األحزاب املغاربية الثالث، وكان مقر املكتب دار واحدة، هي في الواقع 

شقة واسعة للمكاتب الثالث... إلى أن انتقل املكتب املغاربي املشترك كل حزب بقسطه 

عبد الخالق ثروت، وكنا دائمي االتصال والتنسيق مع اإلخوة شارع  32إلى شقة أوسع في 

 .42«هناك

وخالل » كما ذكر سعد هللا أبو القاسم شيًئا عن مشاركته في النضال الطالبي بمصر: 

في بعض األنشطة الطالبية  -باإلضافة إلى الدراسة-إقامتي في مصر شاركت باسم الجزائر 
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سبوع جمع التبرعات للثورة الجزائرية واملقاومة كأسبوع شباب الجامعات باإلسكندرية وأ

ع في جيش التحرير الجزائري  ونشاط االتحاد  الشعبية أثناء العدوان الثالثي والتطو 

العام للطلبة املسلمين الجزائريين، وتنظيم مكتبة الحكومة املؤقتة ونشر املقاالت 

اركاتهم النضالية بمصر وللحديث عن مساهمات الطلبة الجزائريين ومش  43«والقصائد...

واملشرق العربي فرًدا فرًدا سيأخذ ذلك الحديث إلى جرد مجلدات ضخمة ال خاتمة لها،  

 من الشخصيات الطالبية التي ال نعرف عنها الكثير لكن بالنظر إلى حجم دورها 
ً
فمثال

الطالبي بمصر نكون قد هضمنا حقها التاريخي في التذكير بها على األقل: سعد بزيان 

 م.1928(، ركيبي عبد هللا 2002–1934دودو أبو العيد )  44م، البشير كعيس ي1931

ال ومثمر في الحياة الطالبية  ولعل  من أكبر الشخصيات الطالبية التي كان لها دور فع 

م( أصيل خنقة سيدي ناجي 1988–1912بمصر هي شخصية الزيتوني الشاذلي املكي )

م حيث انتقل
 
بعدها رفقة عائلته إلى تبسة وهناك عكف على  )بسكرة( أين ُولد وتعل

ل على شهادة التطويع  الدراسة والتحصيل، ليلتحق بعدها بجامعة الزيتونة أين تحص 

وهناك كان له نشاط طالبي كبير حيث كان من املؤسسين لجمعية الطلبة الجزائريين 

فية بتونس، الزيتونيين، كما كانت له إسهامات ملحوظة في األوساط السياسية والثقا

لقي عليه القبض واعتقل بمنفى جنين بورزق )عين 
ُ
وباندالع الحرب العاملية الثانية أ

هم في أحداث  ماي  08الصفراء( وبعد إطالق سراحه تفر غ للنضال السياس ي السري لُيت 

م مما اضطره إلى السفر إلى عنابة ومنها إلى تونس ثم مصر، وكان الشيخ الفاضل 1945

نه من اجتياز الحدود التونسية الليبيةبن عاشور هو ا
 
وفي مصر عمل ضمن ، لذي مك

ع له خالف مع بن 
َ
نطاق الجامعة العربية ومنطقة شمال إفريقيا، وبعد اندالع الثورة وق

ودعا السجن العسكري إلى 
ُ
بضت عليه السلطات املصرية مع أحمد مزغنة وأ

َ
بلة، فق

 .45م1960غاية 

تاذ الشاذلي املكي هاجر إلى القاهرة في نفس املدة التي األس» قال عنه الرشيد إدريس: 

 عن الطلبة الجزائريين 
ً
وصل فيها بورقيبة إلى القاهرة، وكنت أعرفه في تونس مسؤوال

ل على نيابة من حزب الشعب الجزائري ورئيسه مصالي   بجمعية العلماء وتحص 
ً
صال ومت 

: 46«الحاج في مصر
ً
ث عنه في موضوع آخر قائال لقد لقيت األخ الشاذلي املكي » ، وتحد 

ل وحَده الجهود للتعريف بالقضية الجزائرية واملغاربية، وكان مجهوده والحق  ُيقال 
ُ
يبذ

مجهوًدا جباًرا، ألن قضية الجزائر كانت قضية دقيقة وشائكة، وإن كانت ال تختلف في 
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وبمناسبة  ،عمارأصلها عن قضايا األقطار املغربية األخرى، أو األقطار املنكوبة باالست

م الشاذلي املكي باسم حزب الشعب الجزائري 1945ماي  8الذكرى الثانية لحوادث 
 
م نظ

 منفرًدا أحيا به ذكرى  املجازر...
ً
 .47«احتفاال

أخرى ظهرت باملشرق  لقد تزامن نشاط مكتب املغرب العربي بأوروبا مع هيئة مغاربية

ست بعد الحرب » قال عنها كرو: العربي هي جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  أنها تأس 

س 48«العاملية الثانية من طرف الشيخ محمد الخضر حسين ، هذا األخير كان قد أس 

رت نظرته إلى هذا املوضوع عبر 1923جمعية تعاون جاليات شمال إفريقيا سنة  م، وتطو 

عن السنين وأصبحت ذات صبغة سياسية برزت في تأسيس جمعية تدعى "جبهة الدفاع 

إنه لم يعثر على » يقول مواعدة:  ، وفي ذلكثر الحرب العاملية الثانيةإإفريقيا الشمالية" 

ن ظروف تكوين هذه الجبهة واملالحظ هنا أن أفكار الشيخ الخضر حسين  49«معلومات تبي 

ر خالل الفترة التي ذكرها الدارس لحياة الشيخ  السياسية الوحدوية املغاربية لم تتطو 

 50قبل ذلكإنما كانت 

، وهي بقيادة 51م1944ويعود ظهور الجبهة إلى اجتماع القاهرة خالل مارس   

رجل يدعى األمير مختار الجزائري،  ويضيف أن أعضاء اللجنة كانوا من املهاجرين 

الجزائريين في املشرق، ولعل  من بينهم مغاربة وتونسيون وستكون هي مقدمة ملكتب 

أة الجبهة، فقد وَرد في مقال لألمير مختار الجزائري املغرب العربي أما عن ظروف نش

نت جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية؟" مفاده أن برقية أتْتُه من  بعنوان: "كيف تكو 

م، 1943ونوفمبر ه 1362"يافا" بفلسطين وهو في بيروت، في يوم من أيام ذي العقدة 

بها الشيخ الفضيل طلب صاحبه من األمير الحضور إلى يافا، وملا قصدها وجد 

الورتيالني في انتظاره، وجمعهما لقاء مع اثنين من األصدقاء استعرضوا خالله "أمجاد 

 ماض ي الجزائر والعرب واإلسالم".

جمعية » وبعد هذا اللقاء انتقل األمير إلى القاهرة منفرًدا ثم بعائلته حيث تمَّ تأسيس 

وإسالمية، وكانت الهيئات على  الجالية الجزائرية وكان في عضويتها شخصيات عربية

اتصال برجال من أبناء املغرب العربي أمثال: الشيخ محمد الخضر حسين وإبراهيم 

 يؤمنون بعدالة قضية املغرب 
ً
أطفيش والفضيل الورتيالني وغيرهم، وكانوا جميعا

دت فكرة إيجاد هيئة جامعة تتناول 
 
العربي في وجه االستعمار الفرنس ي، ومن هنا تول

 .52إفريقيا الشمالية املوحدة قضية
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ومن ذلك أن رئاسة هذه الجبهة أسندت إلى الشيخ محمد الخضر حسين، وتولى الفضيل 

الورتيالني منصب السكرتير العام، ومن أعضائها البارزين: الدكتور محمد عبد السالم 

العبادي، وأحمد نجيب برادة، والحاج أحمد بن قايد ومصطفى)بك( يرم، والشيخ 

يم أطفيش والشيخ إسماعيل علي والشيخ السعدي عمار والحاج اليمين الناصري إبراه

ومن الشباب: أبو مدين الشافعي وأحمد بن املليح وحمود بن قايد وأحمد السعدي 

 .53ومحسن بيرم

ًدا بأحداث  لعله من قبيل » م، 1945ماي  8وكان أول بيان للجبهة هو الذي صدر مند 

املذكورة كان عن ثورة الجزائر العربية في أحداث ماي  الصدف، أن أول بيان للجبهة

أن القطر الجزائري كشقيقيه تونس ومراكش يعيش اليوم موجة »م وقد جاء فيه: 1945

وهذا جزاُء »إلى أن يقول: « من االضطهاد ال يكاد اإلنسان يجد لها نظيًرا في تاريخ البشرية

كبرى وشاركت بمئات اآلالف من زهرة الجزائر التي آوت فرنسا املنهزمة يوم محنتها ال

شبابها محاربين في صفوف الحلفاء في سبيل تحريرها، وال تزال أنباء بطولتهم في محاربة 

 .54«الفاشية في تونس وصقلية وإيطاليا وفرنسا وبجميع امليادين األوروبية..

ال في تسييرها هو الشيخ الفضيل الورتيالني الذي كان  أمينها ولقد كان العنصر الفع 

، ولقد 55العام، وقد بذل جهوًدا كبيرة في سبيل خدمة قضايا الجزائر واملغرب العربي

م  د باالستعمار الفرنس ي وقد  سعى في إطار الجبهة بالتعريف بقضية األقطار املغاربية  فند 

ة في هذا السياق  .56مذكرات احتجاج إلى الهيئات الرسمية وعقد ندوات ومؤتمرات عد 

ست بهدف تحقيق استقالل املغرب العربي ووحدته، ومن  ومن الواضح أن الجبهة تأس 

الذين انظموا إلى الجبهة من تونس الشيخ محي الدين القليبي من الدستور القديم، 

الصديق السعدي ومحي الدين  ، ومن الجزائر 57والحبيب بورقيبة من الدستور الجديد

سنة انعقاد مؤتمر املغرب  إلى غاية ن أعضاء الجبهةوقد استمر العمل املتحد بي، 58القلي

م وكانت الجبهة على اتصال بمنطقة املغرب العربي بواسطة الحجاج 1947العربي عام 

 .59املغاربة وعن طريق الصحافة

وانحصرت أعمال الجبهة في األمور اآلتية: إطالع الرأي العام في املشرق بأوضاع    

ْفت انتباه قادة العرب من ملوك ورؤساء وشخصيات إخوانهم في املغرب العربي ول

سياسية بقضايا املغرب العربي وغالًبا ما انتهزت الجبهة فرصة املناسبات الدينية 

ث إليهم عن أحوال املنطقة وتوجيه املذكرات  والوطنية لتهنئتهم واالتصال بهم والتحد 
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لشعوب العربية في حاولت الجبهة كذلك االتصال با ،والبرقيات إلى الدول العظمى

م إلى سوريا 1946املشرق العربي، إذ أوفدت أمينها العام الشيخ الورتيالني في جويلية 

إلثارة الرأي العام فيها عن قضية املغرب العربي بواسطة املحاضرات » ولبنان 

اب والزعماء والهيئات وكان يعيُنه في ذلك ، 60«والصحافة واالتصال برجال الحكم والنو 

املهاجرين الجزائريين أمثال: زين العابدين بن حسين و)أخ الخضر حسين(، عدد من 

 . 61واألمير مختار الجزائري، واألمير سعيد الجزائري..

وأصبحت الجبهة بالقاهرة كذلك قلعة الستقبال "أحرار" املغرب العربي، واحتضانها لهم 

لكريم الخطابي وجماعة كاستقبالها للحبيب بورقيبة ومحي الدين القليبي واألمير عبد ا

مكتب املغرب العربي بأوروبا الذين التحقوا بمصر وهم: الحبيب ثامر، الطيب سليم، 

ت خالل ، 62والرشيد إدريس، والهادي السعيدي، وحسين التركي
 
ويبدو أن الجبهة قد انحل

ع من طرف الرئيس الشرفي 24/04/1948م، فآخر بيان لها صدر في 1948سنة 
 
م موق

بد الكريم الخطابي" والرئيس "محمد الخضر حسين" يدعو النداء األهالي إلى للجبهة "ع

ة يومن الجمعيات املغارب .63االتحاد في مكافحة االستعمار وإلى نبذ الخالفات الحزبية

األخرى التي ناضل تحت لوائها الوطنيون الجزائريون قبل تأسيس مكتب املغرب العربي 

:
ً
 بالقاهرة نذكر مثال

التونسية عن  64جاء في جريدة الوزيرتعاون جاليات إفريقيا الشمالية:  جمعية -أ 

نهضت هذه الطائفة وأخذت تدعو إلى تأليف »ظروف تأسيسها ومبادئها وأهدافها ما يلي: 

جمعية خيرية أدبية تسمى جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية فوجدت لدعوتها 

الخير واإلصالح بضمائر مخلصة وهمم،  تلبية من ذوي النفوس الشريفة الداعية إلى

فكان هذا اإلقبال الذي تجلى ألول مرة بإجابة الدعوة، مما قوى أملهم وزاد عزمهم 

 وعرضوه في جمع كبير من أبناء تلك الجاليات، 
ً
ونشاطهم فوضعوا لهذه الجمعية قانونا

جتمعوا وبعد املناقشة في بعض مواده وتنقيحه عقدوا االتفاق على العمل به، ثم ا

بمحل عيادة حضره الدكتور عبد العزيز قاسم النتخاب مجلس ُيدير هذه الجمعية 

فأسفر االنتخاب عن حضرات األستاذ )كذا(: محمد عبد الوهاب املحامي وعبد العزيز 

قاسم املراكش ي، واألستاذ محمد الرزقي والدكتور عبد السالم العبادي عن الجزائريين، 

ر محمد التونس ي عن التونسيين واألستاذ محمد التهامي والسيد محمد الخضر والطاه

نصر واألستاذ عبد هللا عبد الكافي عن الطرابلسيين ثم أنتخب حضرة صالح أفندي 
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ثم عقد مجلس ، محمد شقرون كاتب السر العام يمبروك، أميًنا للصندوق واألستاذ عل

 النتخاب الرئيس وإن
ً
اختيار حضرة صاحب  لى االنتخاب عنجاإلدارة بعد ذلك اجتماعا

 «.الفضيلة  السيد محمد الخضر حسين

الحاجات منهم والقيام على تعليم أطفالهم  ي إسعاف ذو »ومن أهداف هذه الجمعية: 

ِ األخالق الحميدة، مما 
 

الفقراء وإلقاء املحاضرات العلمية واألدبية لتنوير األفكار وبث

َوهللا َيْدعو إلى َداِر ذة وسعادة صافية يعود عليهم بالفوائد الكبيرة وُيدخلهم في حياة لذي

اُء إلى ِصراٍط ُمْستقيْم 
َ

الِم وَيهدي َمن َيش ، أما مقرها فيمكن مخاطبة الجمعية السَّ

باسم الرئيس إلى هذا العنوان : مصر، عيادة الدكتور عبد العزيز قاسم بالسبع قاعات 

 .65«البحرية بالسكة الحديدية...

هي مثلها مثل جمعية مهاجري إفريقيا وربما :  الشمالية جمعية مجاهدي أفريقية -ب

م، نداًء صادًرا عن 03/01/1949هي امتداد لها حيث جاء في جريدة الدفاع ليوم األربعاء 

فرقة األمير عبد القادر الجزائري، بخصوص عقد مؤتمر عام لتحرير إفريقيا والتي يقصد 

ومن املعروف أن فرقة األمير ، ملغرب العربي(يات املهاجريين الجزائريين )بلدان اببها في أد

عبد القادر كانت منضوية في كتيبة املغاربة لتحرير فلسطين والتي انبثقت عنها أيضا 

م 12/01/1948جمعية مجاهدي إفريقيا الشمالية التي أصدر رئيسها األمير سعيد في 

 فيه على الجهاد ضد الصهيونيين
 

 ومن أهداف هذه الجمعية: 66يحث

 مل على تحقيق حرية شعوب شمال إفريقيا وبقية الشعوب الع

 اإلفريقية األخرى.

 .السعي نحو ضم شعوب شمال إفريقيا إلى مجلس األمم املتحدة 

  العمل على رفع االضطهاد الديني والسياس ي واالقتصادي الذي ترزح

 .67تحته الشعوب اإلفريقية بصفة عامة وشعوب شمال إفريقيا بصفة خاصة

ست هذه الجمعية في دمشق الدفاع عن أفريقية العربية: جمعية  -ج  ثر اجتماع إتأس 

ُعقد في منزل مفتي املذهب املالكي في سورية الشيخ محمد مكي الكتاني أحد علماء 

ت 1946املسلمين املهاجرين من املغرب األقص ى وجرى االجتماع في جوان  م، وقد نص 

غايتها هي جمع كلمة املهاجرين » معية بأن:املادة الثانية من القانون األساس ي لهذه الج

وتقوية الروح الوطنية والروابط القومية والتعريف بقضية البالد األفريقية العربية، 

وقد كان من مؤسس ي الجمعية شخصيات جزائرية ومغاربية مهاجرة أمثال: أحمد 



 ةد.خير الدين شتر أ.   20اإلسهامات السياسية والثقافية للنخب الجزائرية في أوروبا واملشرق العربي خالل النصف األول من القرن 

 
 )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 119 -

  

، على جودت الهاشمي، كامل عيادة، عبد الغني البجقني، هادي الئيس، كامل التونس ي

الجزائري، عمر فرحات  حسن فرحات، محمد املبارك مطيع املرابط وغيرهم من 

وكانت الجمعية نشيطة في تنفيذ املهمات التي ألزمت نفسها ، 68«ةيالشخصيات املغارب

بها، حيث يت ضح ذلك من وثائقها ومراسالتها مع العديد من الشخصيات واملؤسسات 

خالل دعوتها واستضافتها لشخصيات نضالية  السياسية واإلعالمية، كما يتضح من

مغاربية بارزة مثل: عالل الفاس ي  الفضيل الورتيالني، األمير عبد الكريم الخطابي، 

 البشير اإلبراهيمي، الحبيب بورقيبة  يوسف الرويس ي الحبيب ثامر...

يبدو أن جمعية تحرير املغرب جمعيات تحرير املغرب العربي في دمشق وبيروت:    -د

 لعربي هي اسم آخر قد يكون وارثا
ً
لجمعية الدفاع عن إفريقيا العربية، حيث أقيمت في  ا

لبنان جمعية في نفس الفترة تحمل نفس االسم مركزها الرئيس ي في بيروت ويرأسها 

السيد عبد السالم بوعزة الجزائري، التاجر املعروف بتجارة الترانزيت، حيث اشتهرت 

لصالح استقالل دول املغرب العربي بالتنسيق مع لجنة بأنشطتها املتنوعة واملكثفة 

الحسيني  يتحرير املغرب العربي في القاهرة وضمت في عضويتها من الجزائريين، محمد عل

الجزائري، عمر فرحات، حسين فرحات، محمد املبارك، ومن التونسيين يوسف 

 .69الرويس ي، وكامل التونس ي

مت في س
 
وريا حملة خاصة لجلب الدعم للنضال ومن الواضح أن هذه الجمعية نظ

التونس ي  بالتعاون مع الحزب العربي القومي في "حلب" حيث انتهز الجميع فرصة انعقاد 

لوه إلى مظاهرة سياسية الستقبال 28/08/1946املؤتمر الطبي العربي فيها بتاريخ  م، فحو 

مع الحزب وقد أصدرت الجمعية بالتنسيق ، الحبيب بورقيبة وزميله يوسف الرويس ي

( صفحة بعنوان "املظاهرات العربية الكبرى التي قامت في 44العربي القومي وثيقة من )

 بمناسبة زيارة زعماء الحزب الحر الدستوري التونس ي.»املغرب العربي  ةالشهباء لنصر 

معية كانت أول من طرح مسألة االضطهاد الفرنس ي للثقافة العربية في جويبدو أن هذه ال

مته هذه الجزائر، وع موم بلدان املغرب العربي في املحافل الدولية، فقد ورد في تقرير قد 

م باملغرب 1948اللجنة عام 
 
م إلى مؤتمر اليونيسكو في بيروت يحمل عنوان "حالة التعل

العربي في ظل االستعمار  الفرنس ي" وهو عبارة عن كتيب يحتوي ثالثة تقارير ومقدمتين 

بنان )عبد السالم بوعزة(، أما التقرير األول فعن الحالة إحداهما لرئيس الجمعية في ل
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د حزب الشعب الجزائري إلى 
َ
عة الشاذلي املكي موف

 
التعليمية والثقافية في الجزائر وق

 .70املشرق العربي

م أثره العميق في حركة بلدان شمال 1947كان النعقاد مؤتمر املغرب العربي عام 

، وأن املؤتمر روعي 71نية داخل األقطار الثالثة خاصةإفريقيا باملشرق وفي الحركات الوط

فيه أن يكون املمثلين من الحركات القائمة في شمال إفريقيا حتى يكتسب صفة 

تها وقد انعقد هذا املؤتمر برئاسة ، اإلجماعية التي تعطي لقراراته قوة تأييد األحزاب برم 

كما حضر جلسته  72عزام"فخرية من األمين العام للجامعة العربية "عبد الرحمان 

وناقشت الجلسة الثالثة ملؤتمر املغرب  ،االفتتاحية شخصيات عربية ولها مكانتها

ر تكوين مكتب م( مشروع لجنة توحيد مكاتب الدعاية، فتقر  16/02/1947العربي)

املغرب العربي، وهو مكتب مشترك بين رابطة الدفاع عن مراكش، والوفد الخليفي في 

عربية وحزب الشعب الجزائري وحزب الدستور التونس ي، وبفضل هذا لجان الجامعة ال

املكتب أصبحت القاهرة مطمح الذين يهتمون بالشؤون املغاربية ومحج  الوافدين من 

شمال إفريقيا إلى درجة توصلت معها الحكومة املصرية لتلقي احتجاج من السفارة 

ف والجوازات الخاصة في إطار الفرنسية التي اعتبر املكتب قضية توزيع أوراق التعري

ولقد قام مكتب املغرب بعدة أعمال من بينها ، 73تسهيله عملية التعليم للطلبة الوافدين

فضح تصرفات االستعمار عن طريق نشرة منتظمة تصدر ثالث مرات في األسبوع، إصدار 

نشرة خاصة بالصحف التي كانت تصدر في األقطار الثالثة، العمل على نشر كتاب عن 

كل قطر مغربي، ولتدويل قضية بلدان شمال إفريقيا الثالث، عمل كذلك على نشر كتب 

ز مكتب املغرب العربي بقدوم شبان 1952بالفرنسية واالنجليزية، وفي سنة  م، تعز 

جزائريين بعضهم كان أعضاء في حزب الشعب: محمد خيضر، أحمد بن بلة، حسين 

 ودة عالل الفاس ي إلى القاهرة.آيت أحمد؛ وتزامن هذا الوجود الجزائري بع

لقد ساهم مكتب املغرب العربي في إخراج القضية الجزائرية ومن ثم القضية املغاربية  

من دائرتها الضيقة إلى املحيط الدولي بوجه عام، واملحيط العربي بوجه خاص، وقد 

أن مكتب املغرب العربي أصبح نوعًيا امتداًدا من : »  FRANCEصرحت مجلة فرانس 

 لها
ً
ومن األنشطة التي قام بها الوطنيون   74«امتدادات الجامعة العربية أو قسًما مكمال

لوا كتيبة داخل فيلق الطلبة العرب وشاركوا في معركة قناة 
 
الجزائريون باملشرق أنهم شك

، وكان االتجاه الراديكالي الداعي إلى العمل املسلح يتزايد داخل مكتب املغرب 75السويس
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نت في جانفي العربي فب لجنة تحرير  م1948عد سنة واحدة من تشكيل املكتب، تكو 

وأصبحت املسألة الرئيسة هي التنسيق بين ، املغرب العربي برئاسة عبد الكريم الخطابي

ع في 
 
مختلف األحزاب الوطنية املغاربية إلعالن الكفاح املسلح في كل شمال إفريقيا، ووق

ميثاق التحاد كومندو شمال إفريقيا، وقد سبقه بالقاهرة على  م1954ماي  29تاريخ 

، مابين ممثلي كل من حزب االستقالل وحزب الدستور م1951اتفاق سري أبرم في 

 الجديد وحركة انتصار الحريات الديمقراطية.

ب أوائل رجال املقاومة الجزائرية من طرف الفرنسيين  وليس من الصدفة أن يلق 

رابط آخر بين الوطنيين الجزائريين في املشرق حين تحقق  م1951"بالفالقة"، وفي سنة 

 إلى القاهرة 
ً
أرسلت إدارة حركة االنتصار بعض مسؤولي املنظمة الخاصة املتابعين أمنيا

لوا أول وفد خارجي للحزب باملشرق والذي ضم كل من 
 
لإلفالت من االعتقال  حيث شك

الثوري سيعيشون آيت أحمد، محمد خيضر وأحمد بن بلة، كما أن ممثلي النهج 

، وهناك وقائع 76سنوات مهمة من التقارب املباشر مع لجنة تحرير املغرب العربي

م فرضية تشكيل اتحاد كومندو شمال إفريقيا، لكن تبقى نادرة  وشهادات كثيرة تدع 

ومقتضبة وعلى سبيل املثال، منذ الشهور األولى للثورة في جنوب تونس ساعد جيش 

ر شريط وطاهر لسود( على تنظيم وحدات جيش التحرير التحرير الجزائري )لزه

، كل 77التونس ي، كما أن أنصار"صالح بن يوسف" ساعدوا مباشرة الثوار الجزائريين

ش يء يؤكد بأن تحالف وحدات جيش التحرير الوطني الجزائري وجيش التحرير التونس ي 

ل واقعًيا في إطار مشروع ثورة عامة بشمال إفريقيا.  يسج 

مكتب املغرب العربي بالقاهرة دوًرا طالئعًيا في إنجاز الوحدة السياسية  لقد أدى 

واملغاربية بصفته مؤسسة انبثقت عن الحركة الوطنية املغاربية بالذات، كما كان 

وقد جاء تأسيس مكتب امتداًدا دولًيا للكفاح الوطني داخل بلدان املغرب العربي، 

أسيس مكتب القاهرة، إال أن التنسيق بين م، قبل ت1946املغرب العربي في دمشق سنة 

ر والخطة السياسية أو على املستوى  املكتبين كان محكًما، سواء على مستوى التصو 

م، إال أنه لم 1947العملي التطبيقي، ثم تأسيس مكتب املغرب العربي بنيويورك سنة 

ى، بينما ينجح في إدماج عناصر املغرب العربي حيث اقتصر على مناضلي املغرب األقص 

أخرى في  قامت جماعات وجمعيات، قام التونسيون والجزائريون بأنشطتهم على انفراد
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برلين وباريس وجنيف بالدعاية لقضية املغرب العربي منذ الثالثينات لحصوله على 

 االستقالل.

مما تجدر مالحظته عن النشاط النقابي للطالب الجزائريين بصفة عامة أنه كان تقريًبا 

ومتماشيا مع أحداث الثورة وتطويرها، ففي نفس الوقت الذي كان فيه النشاط  متوازًيا

ا يبحث عن طريقة يجمع 
ً
شمل الطلبة حيثما بها الطالبي في الجزائر وفي فرنسا حثيث

ست رابطة الطلبة الجزائريين في  كانوا، وفي وسائل تعبئتهم والتفافهم حول الثورة تأس 

ست قبل ذلك بسنة لجنة الطلبة  أما في، 78م1956مصر في صيف سنة  سوريا فقد تأس 

 .79م1955الجزائريين، وبالضبط في مارس 

ومن العوامل التي ساعدت على تكاثف النشاط السياس ي للطالب الجزائريين أن 

ة بعثات طالبية دع وم(م، وذلك بقد1958 –1957أعدادهم قد تضاعفت بين سنتي )

غرب العربي في دمشق الذي كان يرأسه آنذاك ولذلك كان ملكتب امل، من الجزائر وتونس

، يوسف الرويس ي، دور في النشاط السياس ي الذي لعبه الطلبة الجزائريون في سوريا

باه أن الطلبة الجزائريين في سوريا كانوا مهيكلين بطريقة أو بأخرى في تومما ُيلفت االن

لت 1958 –1955أربع منظمات محلية هامة هي)لجنة الطلبة الجزائريين( " "م، التي تحو 

م إلى رابطة الطلبة الجزائريين في املشرق العربي، 1958سبتمبر  06سبتمبر و 01فيما بين 

ست في سوريا في سنة   .80م1956ورابطة طالب املغرب العربي التي تأس 

م الخطوة الحاسمة التي بلغ فيها طالبنا في املشرق العربي غايتهم 1959وكان صيف عام 

 ، تالؤم بحيث انضوى جميعهم تحت لواء االتحاد العام للطلبة الجزائريينفي التنظيم وال

دت أنشطة الطلبة الجزائريين في سوريا وشمل مجاالت واسعة يصُعب علينا لقد تعد  

ا وثيًقا 
ً
تحديدها وضبطها في هذا املجال، ومما يالحظ على هذا النشاط أنه ارتبط ارتباط

ر أحداثها داخلًيا وخارجًيا، لذلك أنشأوا بالقضية الوطنية والتعريف بآفاقها  وتطو 

أعداد(، والثانية  "نشرة ثقافية"  05مجلتين األولى هي مجلة "كفاح املغرب العربي")

 )أعداد غير معروفة(.

اض للنخبة الوطنية باملهجر كان يعكس من الخاتمة:  .4 إن هذا النشاط الفي 

الت التي جهة الحالة الواقعية لنضجهم السياس ي، ومن جهة أخر  ى نوعية وحقيقة التحو 

سيشهدها املجتمع الجزائري فيما بعد االستقالل، فاملكانة التي كان يحتلها العنصر 

الجزائري ضمن تلك الحركية الجماعية هي التي كانت من أهم أسباب انبعاث النهضة في 
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الفكرية تلك األقطار، إن أنشطة الجزائريين السياسية والجمعوية والصحفية والنقابية و 

واألدبية... تحيلنا إلى تبني نتيجة مهمة وهي: أن منطلقات النخب الجزائرية كانت 

منطلقات ثقافية مضمرة في شخصيتهم من غير تكلف ومواربة والتي هي في األخير وعي 

لت في 
 
حد، بل أن املنطلقات نفسها شك مدرك بقضية الوحدة وإيمان يقيني بضرورة التو 

 على مصير الجزائر، ذلك أن تصفحنا لبرامج وأهداف فترة زمنية سابقة ره
ً
 حقيقيا

ً
انا

ومطالب التيارات الوطنية الجزائرية ينتهي بنا إلى خالصة واحدة وهي اقتران املطلب 

 الوطني باملطلب القومي من غير تناقض بينهما.
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 –1947، إصدار جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين بتونس)الثمرة الثانية  -11

 ، ص.د(، تونس: مطبعة التليلي، بال تاريخ1948

 .354، ص املرجع السابقبلقاسم ) محمد(،  -12

 .58م، ص  2004 ،الجزائر: دار نزهة األلباب ثوار الجزائر،رمضان عبد املجيد،  -13

 2003 -1923من مواليد مدينة البليدة ) محمد يزيد: -14
ً
(م انخرط منذ أن كان طالبا

ا لجمعية مسلمي م، وانتخب كاتبا عاًم 1942في صفوف حزب الشعب الجزائري عام 

م ألقي عليه القبض وحكم عليه بسنتين 1948(، وفي عام 1947-1946شمال إفريقيا )

 بتهمة حيازته على مناشير سرية، ونظم مع الطيب بولحروف إضراًبا بسجن 
ً
سجنا

 لحركة انتصار 
ً
بربروس )سركاجي(، وملا أطلق سراحه رجع إلى فرنسا وهناك كان ممثال

م، 1954م إلى 1950، انتخب عضًوا في اللجنة املركزية من سنة الحريات الديمقراطية

 لجبهة التحرير الوطني في أمريكا من 
ً
م إلى غاية االستقالل. وشارك 1955عين ممثال

لألمم املتحدة التي سجلت القضية الجزائرية وأدرجتها  12و 11و 10بفعالية في الدورات 

م صار 1956للثورة الجزائرية عام  في جدول أعمالها. وحينما تأسس املجلس الوطني

عضًوا فيه، كما ُعين عضًوا في تشكيلة الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية كوزير 

 م.1962م إلى 1958لألخبار والناطق الرسمي لها من 
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 (.356 – 355، ص. ص ) املرجع السابقبلقاسم )محمد(،  -15

( هو إبراهيم بن 1959–1900الن )من مواليد بلدة بني ورثي الفضيل الورتيالني: -16

حيث استكمل دراسته على  1928مصطفى الجزائري، انتقل إلى مدينة قسطنطينة سنة 

  1932يد العالمة الشيخ عبد الحميد بن باديس، ولم يلبث حتى بات منذ سنة 
ً
مساعدا

 البن باديس في بعض رحالته
ً
 لصالح مجلة الشهاب ومرافقا

ً
ال  له في التدريس ، و متجو 

 بقلمه في كل من البصائر والشهاب، ثم نزل "الفضيل" فرنسا سنة 
ً
بالوطن، مشاركا

ر إلى مغادرة فرنسا باتجاه إيطاليا 1936ـ
ُّ
ا عن الجمعية، وأقام في باريس ثم اضط

ً
م مبعوث

م، حيث آثر االنتساب إلى األزهر فحصل على شهادته 1940ومنها إلى القاهرة سنة 

م نزل الفضيل الورتالني 1947دين والشريعة اإلسالمية، سنة  العاملية في كلية أصول ال

اليمن ونجح في توحيد صفوف املعارضة، وإزالة الخالف بينهم، وبدأ في تهيئة الناس 

للتغيير بخطبه الحماسية التي تلهب املشاعر وتوقد الحماسة في الصدور، وفي ربيع اآلخر 

ل إلى الحكم بعد إزاحة اإلمام يحيى م نجحت املعارضة في الوصو 1948فيفري  -هـ 1367

حميد الدين واتهم الورتالني باملشاركة في محاولة انقالبية في )اليمن( فحكم عليه 

باإلعدام، ثم غادر الورتالني اليمن، وتنقل في عدة دول أوربية، ورفضت الدول العربية 

 أن يكون األمر سًرا.
َ
       استقباله حتى وافقت لبنان على استقباله، شريطة

 .365م، ص 1992، الجزائر: دار الهدى، الجزائر الثائرةالورتيالني )الفضيل(،   -17

 18- HARBI (M), Aux Origines du Front de Libération Nationale : le scission du 

P.P.A – M.T.L.D, Paris : Christian Bourgeois , 1975 . P175. 

ينة تيارت، هاجر مع والده إلى املشرق وهو صغير بمد 1902: ولد سنة علي الحمامي -19

،أقام فترة بمدينة اإلسكندرية وتعلم في املدارس الفرنسية وفي سن الشباب عاد مرة 

م ، ليلتحق بثورة األمير عبد امللك بن 1922أخرى إلى الجزائر، انتقل إلى املغرب سنة 

م التحق باألمير عبد الكريم األمير عبد القادر ضد الفرنسيين انطالقا من مدينة فاس، ث

م 1924م، بعدها  انتقل إلى باريس سنة 1924الخطابي، حيث مكث معه حتى سنة 

بتكليف من بن عبد الكريم الخطابي للقيام بدور إعالمي ودبلوماس ي من أجل نقل 

صوت حرب الريف إلى العالم . وفي باريس اتصل الحمامي باألمير خالد وشاركه نشاطه 

م، وخالل الفترة 1926مارس  02في تأسيس جمعية نجم شمال إفريقيا في وكان له دور 

 1934( عاش متنقال ما بين الدول األوروبية، واملشرق العربي وفي سنة 1933 -1928)
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سنة كأستاذ للتاريخ والجغرافيا، ثم انتقل  12انتقل إلى بغداد عبر إيريتيريا وعمل هناك 

ه الخطابي من النفي والتحاقه باملدينة، وأصبح إلى القاهرة بعد فرار صديق 1947سنة 

رفقة التونس ي  1949عضوا في مكتب تحرير املغرب العربي، حيث شارك الحمامي سنة 

الحبيب ثامر واملغربي محمد عبود في املؤتمر اإلسالمي بباكستان، وبعد نهاية املؤتمر يوم 

ة، التي كانت تقلهم م وفي طريق العودة إلى القاهرة سقطت الطائر 1949ديسمبر  12

 -بجبل بمنطقة إسالمستان ببكستان واستشهد الثالثة في هذا الحادث، للتوسع يراجع: 

، 1024، عددجريدة العلمعالل الفاس ي، نبذة عن حياة علي الحمامي، 

، جريدة البصائرمحي الدين القليبي، األستاذ علي الحمامي،  -. 1949ديسمبر22

 .87،ص100عدد

م، درس الحبيب ثامر 1909أفريل  4ولد بتونس العاصمة يوم  الحبيب ثامر: -20

باملدرسة الصادقية بتونس قبل أن يتحول إلى فرنسا لدراسة الطب بتولوز أوال ثم 

بباريس. وهناك نشط بكل من الحزب الحر الدستوري الجديد وجمعية طلبة شمال 

م وإلقاء 1938يل م، بعد أحداث أفر 1935أفريقيا املسلمين التي تولى رئاستها عام 

القبض على القيادات الوطنية تولى رئاسة الديوان السياس ي السري الذي يمثل القيادة 

السرية للحزب الدستوري الجديد. وعند احتالل املحور لتونس خالل الفترة )نوفمبر 

( استغل الظرفية لتعزيز نشاط الحزب العلني، استقر أوال بأملانيا ثم 1943ماي  - 1942

. وقد عرف 1947ى مصر وكان من مؤسس ي مكتب املغرب العربي بالقاهرة عام اتجه إل

أرسل إلى باكستان لحضور مؤتمر االقتصاد  هناك بمواقفه العروبية واإلسالمية،

م، وقد توفي في حادث طائرة بالهور 1949اإلسالمي املنعقد بكراتش ي في أواخر عام 

 صحبة رفيقيه أعضاء وفد املغرب العربي.

 .358، ص  املرجع السابققاسم محمد، بل -21

 .361نفسه، ص  -22

بمدينة عين الكبيرة بسطيف،  1928: من مواليد جويلية بلعيد عبد السالم -23

جويلية  8سياس ي ورئيس حكومة سابق،،تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 

عة الجزائر م  في فترة حكم علي كافي، درس في كلية الطب بجام1993أوت  21إلى  1992

 في اللجنة املركزية لحركة انتصار 
ً
ثم انتقل إلى جامعة قرونوبل بفرنسا، كان عضوا

م، وكان قبلها قد ترأس جمعية الكلية 1953( منذ سنة MTLDالحريات الديمقراطية )
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م 1953(، وفي سنة 1953-1951( خالل الفترة )A.E.M.A.Nاملسلمين لشمال إفريقيا )

طلبة املسلمين الجزائريين، التحق بالثورة التحريرية سنة أسس االتحاد العام لل

م، وتولى فيها عدة مناصب قيادية كمساعد وزير الثقافة في الحكومة املؤقتة سنة 1955

م، ومساعد بن يوسف بن خدة، منتدب للشؤون االقتصادية خالل الفترة 1958

 (، وبعد االستقالل تولى عدة مناصب وزارية 1962مارس  1961-19)
ً
كان آخرها رئيسا

 للحكومة.

أفريل  03من مواليد بلدة الخروب بقسنطينة في  مهري عبد الحميد بن عمار: -24

ن بوادي الزناتي، التحق بجامع الزيتونة في السنة الدراسية )1926 -1946م، ونشأ وتكوَّ

 في تونس لتمثيل حزب الشعب، ثم بعد 1947
ً
 لتفانيه وإخالصه ُعين مسؤوال

ً
(، ونظرا

 في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، بعد عودته إلى الجزائر انضم ذل
ً
 سريا

ً
ك مسؤوال

م، وبقي 1953إلى اللجنة املركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية بعد مؤتمر أفريل 

م، 1954م واعتقاله من طرف السلطات الفرنسية في ديسمبر 1954فيها إلى غاية سنة 

م(، أين التحق بالقاهرة ومنها أرسل إلى 1955لق سراحه )ماي وبعد حوالي ستة أشهر أط

 دائًما لجبهة التحرير الوطني في العاصمة السورية، كما كلف 
ً
ن ممثال دمشق، حيث ُعي 

 بعدة مهمات أخرى خالل مرحلة الثورة، وبعد مؤتمر الصومام ُعين في املجلس 
ً
أيضا

لت أول 1956وت أ 20الوطني للثورة املنبثق عن مؤتمر الصومام في 
َّ
م، وعندما تشك

د عبد الحميد مهري في هذه الحكومة 1958سبتمبر  19حكومة جزائرية مؤقتة في 
َّ
م تقل

وزارة شؤون شمال إفريقيا، ثم منصب وزير الشؤون االجتماعية والثقافية في التشكيلة 

م تخلى عن السياسة ليتفرغ مليدان التعليم إلى غاية 1962سنة  االستقاللالثانية، بعد 

م حيث عاد إلى مواقع املسؤولية السياسية، حيث استوزر عدة 1965جوان  19انقالب 

لجزائر وتوليه مرات وعين كسفير في عدد من األقطار إلى غاية حتى استدعائه إلى ا

منصب األمانة الدائمة للجنة املركزية ثم منصب األمين العام للحزب خالل الفترة 

م في إطار ما 1996(، تمت إزاحته من منصب األمين العام للحزب عام 1996و 1988)

 م.2012جانفي  30سمي حينها باملؤامرة العلمية، توفي صبيحة يوم االثنين 

 25- HARBI , Aux Origines. P 90. 

 26- HARBI , Aux Origines. P 90. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
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27- Harbi(M),Une Vie Debout, Mémoires Politiques, T1, 1945–1962,Alger:1ère 

Ed, CASBAH, 2001, P100. 

 م.1947، مارس 26، عاملباحثمؤتمر شمال إفريقيا املسلمين"،  "للتوسع طالع : -28

 -29 - Guy (Perville), les étudiants Algériens de L'université française(1880-

1962), Paris: Ed. du C.N.R.S, 1984, PP(111-112). 

تونس: مطبعة نشريات  م1955املؤتمر القومي الثالث االتحاد العام لطلبة تونس،  -30

 (.47-46حسان مزالي، د.ت، ص.ص)

 أنه خالل شهري ديسمبر   -31
ً
اء القبض م وقع إلق1959م وجانفي 1958من ذلك مثال

ضيف هللا )  -32    على ثالثين طالبا جزائريا يدرس بفرنسا ثالثة عشر منهم بباريس

 . 117م، ص 2003، تونس: مكتبة عالء الدين، املدرج والكرس يمحمد(، 

 .59نفسه ، ص -33

 .60نفسه، ص   -34

 (.64 -63نفسه، ص.ص)  -35

ه الظروف يراجع: شاوش ، للتوسع حول هذ68، ص املرجع السابقهالل )عمار(،  -36

، 07ع ،مجلة الدراسات التاريخية، "محطة في مسار الحركة الوطنية التونسية")حباس ي( 

 . 145م، ص 1993الجزائر: 

، بيروت : دار الغرب اإلسالمي، 1، جمسار قلم )يوميات(سعد هللا )أبو القاسم(،  -37

 .21م، ص2005

 .30، ص 1نفسه، ج -38

 .14نفسه، ص   -39

اد في األغواط في  ي مراد:عل -40 . درس في كلية اآلداب 1930أكتوبر  21ولد علي مر 

. وواصل 1954بجامعة الجزائر وتحصل فيها على اإلجازة في اللغة العربية في سنة 

في  1956دراساته العليا بجامعة السوربون بباريس حيث نال فيها شهادة التبريز في سنة 

بعد أن قدم أطروحة  1968ة في اآلداب في سنة نفس التخصص وشهادة دكتوراه الدول

، وتفرغ بعد ذلك للتدريس والبحث 1940و1925حول الحركة اإلصالحية في الجزائر بين 

ن أجياال من  في مجال التاريخ والدراسات اإلسالمية، وقد أثمرت كل هذه الجهود فكو 

والبحوث النفيسة، املختصين في تاريخ العالم اإلسالمي وآدابه، وألف عددا من الكتب 
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، ابن باديس مفسرا للقرآن، نور 1940و1925منها: الحركة اإلصالحية في الجزائر بين 

على نور. صفحات من اإلسالم. مدخل إلى الفكر اإلسالمي، اإلسالم املعاصر، السنة 

النبوية، شارل دو فوكو في نظر اإلسالم، اإلسالم واملسيحية في حوار، اإلمبراطورية 

وأوروبا من خالل أفكار وذكريات السلطان عبد الحميد الثاني، الخالفة،  العثمانية

اد أستاذا ثم مديرا ملعهد الدراسات العربية  سلطة لإلسالم؟ عمل الدكتور علي مر 

، ثم انتقل في بداية التسعينيات إلى العاصمة الفرنسية 3واإلسالمية بجامعة ليون 

ا ملركز دراسات املشرق املعاصر التابع لهذه ، ثم مدير 3ليعمل أستاذا في جامعة باريس 

 الجامعة خلفا لصديقه الدكتور محمد أركون الذي أحيل على التقاعد.

م، ص 2004الجزائر: دار هومة، ، 2ة: جمثقفون في ركاب الثور عباس )محمد(،  -41

 .(61- 60ص)

م، 1997الجزائر: دار األمة، ، 2، طمولود قاسم نايت بلقاسم، بن نعمان )محمد( -42

 .  20ص

 .10ص، 2، جمسار قلمسعد هللا )أبو القاسم(،  -43

ذكر الدكتور إبراهيم فخار في حديثه عن صالح الخرفي أن كعيس ي كان رئيسا  -44

بلحاج )قاسم  -راجع  -م، 1957للطلبة الجزائريين بالقاهرة باسم جمعية العلماء عام 

 . 68م، ص2004م الحياة الثقافية، ، الجزائر: جمعية أنغاالشاعر صالح الخرفيأحمد(، 

الجزائر: املتحف الوطني للمجاهد،  تبسة )معالم وآثار(،بوشارب )عبد السالم(،  -45

 (.38 –37م.ص. ص )1996

 46-,Centre de documentation National, B5-43,   Doc N1 الصباح 17 جوان  

م.1980                                             

47- Centre de documentation National, B5-43,   Doc N1  . الصباح 18 جوان

م1980                                     

، تونس: دار املغرب العربي، محمد الخضر حسينكرو )محمد أبو القاسم(،  -48

 .05م، ص 1973

م ، 4197، تونس: الدار التونسية لنشر، محمد الخضر حسينمواعدة )محمد(،   -49

 .119ص 
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للتوسع في نشاط الوطنيين التونسيين والجزائريين باملشرق أثناء الحرب العاملية  -50

، ص. 07شاوش )حباس ي( املرجع السابق، مجلة الدراسات التاريخية ، ع - الثانية يراجع: 

تونس: الدار  1، جتطور الحركة التونسيةاآلجري )محمد صالح(،  -(.147–145ص)

دراسات في داهش ) محمد علي(،  -(، 140–130م، ص.ص)1974 التونسية للنشر،

م ، 2004، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، الحركة الوطنية واالتجاهات الوحدوية

املغرب:  الحركات االستقاللية في املغرب العربي،الفاس ي )عالل(،  -(178–174ص.ص)
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 الشعب اإلدارية املتخصصة وسيلة للتهدئة بين املثالية والواقع

 قاملة 1945ماي  08كوثر، جامعة هاشمي 
  

 امللخص: 

تأسست الشعب اإلدارية 

املتخصصة في إطار سياسة التهدئة املطبقة 

من قبل الحاكم العام جاك سوستال، وهي 

صورة مستنسخة عن الشؤون األهلية 

باملغرب األقص ى واملكاتب العربية في الجزائر، 

وهكذا أريد لها أن تكون الوارثة األمينة 

-1830لتجربة عمرها مائة وعشرون عاما 

وقد كانت املهمة األساسية لهذا  1955

التنظيم هو مراقبة السكان في األرياف وكسب 

والئهم، وللشعب اإلدارية املتخصصة مهام 

إدارية وسياسية تتمثل في التصريح بالوالدات 

والوافيات وإعداد بطاقات الهوية،باإلضافة 

إلى حل املشاكل الخاصة باملنح العائلية 

لتجديد القوائم والتكفل بإحصاء السكان 

االنتخابية ،فضال عن مهمة نشر التعليم 

 الفرنس ي في األرياف، لكن كل هذه املهام ما هي

إال تمويه عن مهمتها األساسية: مراقبة تنقالت 

جيش التحرير الوطني وخلق فئة من 

الجزائريين عميلة لفرنسا لكن جبهة التحرير 

الوطني كانت متفطنة ملناوراتهم وردت عليها 

سيس املجالس الشعبية على مستوى بتأ

 القرى والدواويير.

 

 

 

Résumé: 

Les SAS s’intègrent dans la 

grande tradition des bureaux arabe 

de l’Algérie celle des service des 

affaire indigènes du Maroc, Les 

SAS est donc  une structure 

administrative civile et militaire 

.crier par le gouverneur général 

jacques Soustelle pour créer un lien 

direct avec la population rurale, elle 

avait pour mission d’assurer la 

sécurité et d’intervenir dans des 

domaines aussi divers que 

l’administration, la santé, le social, 

l’éducation, l’économie, l’habitat, et 

la préparation des listes électorale . 

Mais le front de libération  national   

il été très contions de cette politique 

de pacification, pour en faire face, il  

a créé les assemblées populaires dan 

les régions rurales. 
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Abstract: 

The Special administrative 

sections were established as part of 

the policy of appeasement practiced 

by the governor general Jacques 

Soustelle and it was apratect copy of 

civil affairs in Morocco and Arabs 

offices in Algeria .it was supposed 

to complete an experience which 

lasted more hand 120 years (1832-

1955). The main mission of this 

organization was to control people 

in rural areas and gain their loyalty 

andallergiance It also had other 

administrative and political missions 

such as births and deaths 

registration; census and electoral 

registers ,making ID cardes and 

solving problems related to social 

security and family allowances, As 

Social mission , it alid best to spread 

French education and values among 

Algerian Muslims. 

Despite all these plans, the national 

liberation Front was averted avvare 

of Jacques Soustelle’s activities and 

maneuvers that’s why they founded 

many people’s councils in most 

villages. 
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 مقدمة: 

حاولت السلطات االستعمارية القضاء على الثورة ومنع انتشارها بشتى الوسائل والطرق 

فإلى جانب التصعيد العسكري يرفع الترسانة العسكرية املادية والبشرية في الجزائر 

لجأت السلطات الفرنسية إلى سياسة التهدئة، محاولة ربح الشعب الجزائري إلى صفها 

أييد الثورة من خالل سياسة التهدئة والتي تعتبر الشعب اإلدارية وإبعاده عن دعم وت

( أحد أهم صورها، هذه األخيرة التي section Administratif Spécialiséاملتخصصة ).

 20بعد  1955( في سبتمبر jacques Soustelleأسسها الحاكم العام جاك سوستال )

عد التنكيل الذي ألحقه ، التي حولته إلى صف غالة املستوطنين، ب1955أوت 

بالجزائريين كرد فعل على الهجوم، مما أدى إلى توسع الهوة أكثر بين السلطات الفرنسية 

 والشعب الجزائري، لذلك أعلن عن تأسيس الشعب اإلدارة املتخصصة.

فما هي الشعب اإلدارية املتخصصة وما هو الهدف من تأسيسها وهل نجحت في املهمة 

 التي أسست ألجلها؟.

 ( Section Administrative Spécialisé) الشعب اإلدارية املتخصصة:

 ظروف إنشاء الشعب اإلدارية املتخصصة   -1

(، pacificationتعتبر الشعب اإلدارية املتخصصة من أعمدة سياسة التهدئة)

وإحدى أبرز األدوات التي ابتدعها الحاكم العام جاك سوستال، لتجسيد سياسة إدماج 

نسا من خالل مهامها املدينة والعسكرية املختلفة، ولهذا اعتبرت صحيفة الجزائر في فر 

أن ضابط  1957جويلية  24( الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ le Mondeلومند )

 .(1)الشعب اإلدارية املتخصصة هو مناضل في ظل سياسة التهدئة

 Yvesوريير )أما الكاتب الصحفي املهتم بتاريخ الثورة الجزائرية، السيد إيف ك

Courrière"(2)( فاعتبرها شبه مكاتب لتقديم املساعدات وتلقى الشكاوي. 

                                                           
(، ترجمة م.جعفري، الطبعة 1955-1962، الفرق اإلدارية املتخصصة في الجزائر بين املثالية والواقع )قريقور ماتياس( 1)

 .15، ص 2012األولى، منشورات السائحي، الجزائر، 

(2) Yves courrière, La guerre d’Algérie le temps des léopards, op.cit, p 479, 480. 
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مع  1955سبتمبر  05وقد تزامن تأسيس الشعب اإلدارية املتخصصة في 

( يهتم Jacques Soustelleتأسيس قسم جديد في ديوان الحاكم العام جاك سوستال )

نت مهمته هي إعداد برامج مالئمة للجزائر، حيث كا  بالتنظيم اإلداري واالقتصادي

لسياسة التهدئة وإعادة األمن والهدوء في املناطق التي تم تحديدها من قبل الحاكم 

 .(1)العام للجزائر

فهل كان ضابط الشعب اإلدارية املتخصصة مجرد ضابط بسيط مكلف 

 بتوزيع الصدقات أو ضابط مكلف بالقيام بإصالحات هيكلية ؟ وهل علينا أن نرى في

الشعب اإلدارية املتخصصة جهود مالية وبشرية ال يمكن التغلب عليها على حساب 

، فهذه األحكام املتناقضة يمكن ربطها  املعاناة للنظام املالي الفرنس ي فرنسا أي نوع من

بالتقاليد التي تتخذها الفرق اإلدارية املتخصصة كمرجع لها، وهي املكاتب العربية 

 .(2)وشؤون األهالي باملغرب

أسس أول قسم إداري متخصص في الشؤون األهلية بقرار  1832وفي سنة   

( وكان من Lamoricière( أوكلت إدارته للنقيب المويسييار )Trézelمن الجنرال تريزال )

 . (3)أهدافه األساسية متابعة العالقات مع القبائل واألعراش

لعربية ،حيث املكاتب ا Bugeaud) ) (4)أسس الجنرال بيجو 4418وفي سنة 

شملت صالحياتها النواحي السياسية، االقتصادية ،االجتماعية ، الدينية والثقافية 

                                                           
(1) CAOM, Aix en Provence, ALG. GGA, boit N 3R/286, la création des SAS. 

 .15، املرجع السابق، ص قريقور ماتياس( 2)

( عمار جرمان، الحقيقة، مذكرات عن ثورة التحرير الوطني وما بعد االستقالل، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 3)

 .114، ص 2007

، ولقد حدث بمجيء بيجو  1841فيفري  22فالي كحاكم عام للجزائر بتاريخ  ( قد خلف املاريشالBugeaud (الجنرال )4(

تطورات جديدة في مسالة اإلدارة وغيرها ،حيث كان يرغب في بسط نفوذ االستعمار على كامل القطر الجزائري لذا قام 

يسا لها والتي كانت ( رئ(Doumasحيث عين الضابط دوماس  1841أوت  16بإعادة تأسيس إدارة الشؤون العربية بتاريخ

 .1844فيفري  01قاعد أساسية لتأسيس املكاتب العربية  التي أنشئت بمقتض ى مرسوم وزاري بتاريخ 

Xavier yacono, les bureaux arabes et l’évolution des genres de vie indigènes dans l’oust de tell Algérois, édition 

plan, paris, 1953, pp 7-12  
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،فتحولت إلى شرطة تراقب الطرق واألسواق واملؤسسات الدينية والعدلية ،باإلضافة إلى 

التحقيق في الجرائم والجنح وأي تحرك ضد اإلدارة الفرنسية ،واإلشراف على الحلة 

أم  (1)الضرائب وتجنيد األهالي  في أعمال السخرة وخدمة االستيطاناملدنية و جمع 

مؤسسها الجنرال بيجو فاعتبر مهمتها تكمن في االهتمام بتنظيم األمن أكثر من االستعداد 

 (2)للحرب ،عليه أن تستميل العرب وتقوم بإدارتهم وتمنحهم الهدوء والراحة 

 1871، لكن في عام مكتبا وخمس ملحقات 41كان هناك  1865وفي سنة 

تمكن املستوطنون من دفع الحكومة الفرنسية إلى استبدال الحكم العسكري للجزائر 

، في 1867-1866بحكم مدني، متذرعين بالفوض ى التي سادت املكاتب العربية خالل 

 (3)مواجهة املجاعة، وهجرة السكان املسلمين 

ب جديد، حيث تم وقد تم بعث املكاتب العربية في املغرب األقص ى في ثو  

بالدار البيضاء وفي  1907تأسيس مصلحة االستعالم لقيادة أركان جيش اإلنزال سنة 

(  Simonأصبحت هذه املصلحة مستقلة تحت قيادة قائد الفيلق )سمون( )1909سنة   

 service des affaire )أطلق عليها اسم "مصلحة شؤون األهالي" 1926وفي سنة 

indigène) (4). 

د أريد للفرق اإلدارية املتخصصة أن تكون الوارثة األمنية لتجربة وهكذا فق

( من النشاط في املكاتب العربية بالجزائر 1955-1832عمرها مائة وعشرون عاما )

 .(5)(Léottiومصلحة شؤون األهالي باملغرب التي كانت تحت قيادة الجنرال ليوتي )

                                                           
(1) Jacques Frémeaux, les bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête, édition Denoël, paris 1993, p213  

(2) Xavier yacono, op.cit, p 07  

 17قريقور ماتياس،املرجع السابق، ص )3(

 نفسه.املرجع ( 4)

بمركز التوثيق  13/11/2015( بتاريخ SASم )( ضابط سابق في تنظيpierre de rougoux( مقابلة مع السيد بيار دو روجو )5)

  ( فرنسا. Aix en Provence(، أكس بروفنس )centre de documentation historique sur l’Algérieالتاريخي حول الجزائر )
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ثالثة للفرق اإلدارية فهل هي مجرد الصدفة أن يكون املفتشون العامون ال

املتخصصة كلهم من قدماء مصلحة  شؤون األهالي في املغرب األقص ى ،وهم  الجنرال 

 .   (1)(Teranier( والجنرال تيرانيه )Partiot( والجنرال بارسيو )Parlangeبارالنج )

ولفهم أسباب تأسيس الفرق اإلدارية املتخصصة، يجب الوقوف عند ظروف 

 jacquesت الفاعلة ومساراتهم الذاتية، فاسم جاك سوستال )ذلك العصر والشخصيا

Soustelle هو األكثر بروزا في عملية تأسيس الفرق اإلدارية املتخصصة وعنده تلتقي )

تجربة املصالح السرية لفرنسا الحرة وتجربة علم األعراق البشرية ، يضاف إلى ذلك 

تي وورثتها أيضا الفرق اإلدارية نموذج وذكرى املكاتب العربية والشؤون اإلسالمية ال

 املتخصصة.

وبالتالي يمكن القول بفرضية اتفاق التأثير  فقد استغل سوستال تجربته في 

مصلحة االستعالم والعمل لفرنسا الحرة التي عمل فيها خالل الحرب العاملية الثانية 

هو عنصر التي علمته طرق إيجاد املعلومة ، باإلضافة إلى استعانته بعلم األجناس و 

وهي عضو في ديوان الحاكم العام  (germaine Tillon)الينبغي تجاهله فجيرمان تيون  

جاك سوستال،قضيا مسارهما املنهي في هذا امليدان وفهما أهمية التعرف ومعرفة 

االستماع إلى السكان ،زيادة على ذلك فان جاك سوستال كان متأثرا جدا بتجربته 

إلى املكسيك وشارك في حركة " األهالي" بمبادرة من  1932املكسيكية ،فقد سافر سنة

الحكومة املكسيكية، حيث كان املعلمون واملساعدون االجتماعيون واألساتذة يتنقلون 

 ( 2)من قرية إلى أخرى ملساعدة  وتربية األهالي

كما أن تجربة شؤون األهالي باملغرب األقص ى أيضا كانت عامال حاسما في 

لجديد الذي عرف باسم الشعب اإلدارية املتخصصة  ، خاصة وان استنساخ التنظيم  ا

من ضمن املساهمين فيها شخصيتان قريبتان من جاك سوستال  وهما الرائد مونتاي 

(Vincent Monteil)   رئيس ديوانه العسكري  والجنرال بيرالنجParlenge)  كما يمكن ، )

                                                           
 .17( قريقور ماتياس ،املرجع السابق، ص 1)

 29( املرجع نفسه ، ص 2)
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الهند الصينية التي تمثل إخفاق أن نضيف إلى جملة أوجه النظر املتقاربة هذه تجربة 

( كان احد الشخصيات الفاعلة في هذه (constanceحرب تقليدية،الجنرال  كونستانس 

الحرب ، هو الذي كلف بمهمة تكوين ضباط على عجل وإعداد منظومة إلقامة أربعمائة 

 .(1) (Zones de pacificationفرقة إدارية متخصصة في مناطق التهدئة)  400

( أن اإلدارة jacques Soustelleر الحاكم العام جاك سوستال )فقد أعتب

الفرنسية في الجزائر "كانت تطفو على سطح بحر عميق مثل زورق بدون ربان، ال تعرف 

كيف تجري التجديف خاصة أن القتال نزع نحو التشدد والتصعيد العسكري فال بد 

وأرجع فشل العمليات  .(2)من وسيلة ملسك زمام األمور والتحكم في استعمال القوة

العسكرية في القضاء على الثورة الجزائرية إلى نقص املعلومات الضرورية بسبب غياب 

العالقة مع السكان املسلمين، كنتيجة حتمية لتراكم األخطاء منذ بداية القرن وإلغاء 

 .(3)املكاتب العربية ووقف توظيف اإلداريين

  جزائر بتقوية قبضتها على السكانلقد قامت قيادة الجيش االستعماري في ال

املسلمين الجزائريين بكل الوسائل، لعزل جيش التحرير الوطني عن حاضنته الشعبية، 

فهذه القيادة كانت تعلم من تجربتها في الجزائر وفي الهند الصينية ومن دراستها للحرب 

سط بأّن جيش التحرير وسط الشعب كالسمك و  -صدق كلمة ماوتس ي تونغ –الثورية 

. ولهذا عملت على تفكيك التنظيم اإلداري السياس ي الذي أنشأته جبهة التحرير (4)املاء

الوطني، بالتوازي مع مجهودات ضخمة بذلتها لبعث تنظيم إداري أكثر فاعلية ملراقبة 

السكان املسلمين في املدن واألرياف وكسب والئهم وهو ما يسهل مهمتها في القضاء على 

 ني.جبهة التحرير الوط

                                                           
(1) Jacques Soustelle, aimée et Souffrante Algérie, op.cit, p 27. 

(2) Idem, p 16. 

(3) Ibid, pp 24- 26. 

، الجزء األول، طبعة خاصة بوزارة املجاهدين 1958-11-01، 31( املجاهد اللسان املركزي لجبهة التحرير الوطني، العدد 4)

 .439، ص 2007، 
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وضمن هذا املسعى تم تأسيس الشعب اإلدارية املتخصصة كتنظيم إداري  

استثنائي وانتقالي يخضع للسلطة املدنية التي يمثلها رئيس الدائرة، والسلطة العسكرية 

 30. وتتكون كل شعبة إدارية متخصصة من (1)املمثلة في عقيد أو قائد القطاع العسكري 

 و (3) رئيس الشعبة من قدماء ضابط شؤون األهاليوعادة ما يكون  .(2)جندي 35إلى 

يشترط فيه أن يكون من قدماء حرب الهند الصينية، أو أن يكون أجرى تكوينا خاصا 

 . (4)عن عقلية املجتمع الجزائري بصفة خاصة

كما تضم كل شعبة إدارية متخصصة ضابط صف ، وكاتب ومحاسب وخوجة 

انت السلطات الفرنسية تستخدم في ومستخدمين صحيين )أطباء وممرضين( حيث ك

مكاتب الشعب اإلدارية املتخصصة األطباء الذين كانوا يؤدون الخدمة الوطنية في 

 (.5)الجزائر فيتم دمجهم مباشرة في تنظيم الفرق اإلدارية املتخصصة

ولتدعيم سلك الشعب اإلدارية املتخصصة تم تجنيد عدد من الجزائريين  

ووضعتهم تحت تصرف ضباط الشعب اإلدارية  (6) (hazinisMagتحت تسمية املخازنية )

املتخصصة، حيث كانوا يدعمون عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات الفرنسية 

 . (7)وهم بذلك ال يختلفون عن فرق الحركة

                                                           
بمركز التوثيق  13/11/2015( بتاريخ SASظيم )( ضابط سابق في تنpierre de rougeauxمقابلة مع السيد بيار دو روجو ) (1)

  ( فرنسا. Aix en Provence(، أكس بروفنس )centre de documentation historique sur l’Algérieالتاريخي حول الجزائر )

 . 114( عمار جرمان، املرجع السابق، ص 2)

 .114( جمال خرش ي، املرجع السابق، ص 3)

 .114بق، ص ( عمار جرمان، املرجع السا4)

(5) CAOM, Aix en Provence, ALG, GGA, boit N 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service de l’action 

administrative économique bulletin de liaison et de documentation 30 novembre 1955, les zones de 

basification (SAS) plan pour une monographie de section administrative spécialisé.           

، و               1955سنة  (jacques Soustelleاستحدث هذا الجهاز من قبل الحاكم العام للجزائر السيد جاك سوستال ) )6(

أشهر قابل للتجديد هم أعوان جزائريون تابعين لإلدارة االستعمارية الفرنسية حيث يتم توظيفهم عن طريق عقد ملدة ستة 

الى 1955وتتمثل مهمتهم في حماية أعوان الشعب اإلدارية املتخصصة ومساعدتهم في أداء مهمتهم،وقد وصل عددهم سنة 

  Achour cheurfi,op.cit,p251عون .20000عشرين ألف 

(7) CAOM, Aix en Provence, ALG, FM, boit N 81F/155, effective section administrative spécialisé.           
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وقبل التحاق موظفي الشعب اإلدارية املتخصصة بمناصبهم كانوا يتلقون 

، ودروسا في علم االجتماع (1)للغة العربية الدارجةتكوينا إداريا متخصصا في مبادئ ا

 . (2)واملعامالت اإلنسانية في شكل تربصات تطبيقية ويدوم هذا التكوين سنة كاملة

وهكذا فإن التركيبة البشرية للشعب اإلدارية املتخصصة كانت تسمح بالتحكم 

للشعب عندما  في مختلف املناطق واملراقبة الفعالة والدقيقة واملركزة واملتواصلة

يتداوي وعندما يتعلم، والهدف من هذا التنظيم بطبيعة الحال هو عزل جبهة التحرير 

 .   (3)الوطني

وقد حدد القانون املؤسس للشعب اإلدارية املتخصصة النقاط األولى لتموضع 

( وتشمل الشمال الغربي ملنطقة الشمال القسنطيني، Aهذه الشعب كالتالي: املنطقة )

( هي منطقة D( وهي منطقة القبائل، املنطقة )C( وتشمل األوراس، املنطقة )Bاملنطقة )

( تغطي الجنوب الغربي للشمال Eالشمال الشرقي للشمال القسنطيني واملنطقة )

( تغطي إقليم الجنوب، أما H( تشمل إقليم وهران واملنطقة )Fالقسنطيني، املنطقة )

 .(4)( فشملت مدينة الشلفIاملنطقة )

( تم تأسيس Zones de pacification) ار هذه التقسيمات ملناطق التهدئةوفي إط

(  التي أطلق عليها sections administratives spécialiséesالشعب اإلدارية املتخصصة )

( والتعريف بهذه الشعب يكون عن طريق استعمال حروف كبيرة SASباختصار )

(Majusculeمصحوبة برقمين حيث الحرف يحدد منط ) قة التهدئة التابعة إليها الشعبة

                                                           
(1) CAOM, Aix en Provence, ALG, GGA, boit N 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service de l’action 

administrative économique bulletin de liaison et de documentation 30 novembre 1955, les zones de 

basification (SAS) plan pour une monographie de section administrative spécialisé.           

(2)  Vincent Guy képe, plou montig, le pretonneux, édition, jeune pied noire, paris, 1988, p 3.  

(3) Gregor mathias, les sections administrative spécialisé (SAS) une institution ambiguë, entre édial, et réalité 

(1955- 1962), thèse de doctorat sous la direction de jean louis tirant, Université de Provence, département 

d’histoire 1994- 1995, p 6.       

(4) Ibid. 
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(la zone de pacification والعدد األول يحدد البلدية التابعة لها والرقم الثاني يحدد )

 .     (1)الرقم التسلسلي لهذه الشعبة

 مهام الشعب اإلدارية املتخصصة:   -2

  املهمة اإلدارية والسياسية: -1-2

خصصة تتمثل باألساس بالتصريح، كانت املهمة اإلدارية للشعب اإلدارية املت

 بالوالدات أو الوفيات وإعداد بطاقات الهوية وطلب القروض لدى الشركة الزراعية

املشاكل الخاصة باألرض، واألجور ،  ( وحلAssociation Agricole de réserveلالحتياط)

 . (2)نيينو املنح العائلية والضمان االجتماعي و توزيع استدعاءات مصالح التجنيد على ملع

لقد كان هدف الشعب اإلدارية املتخصصة في هذا املجال هو تقريب اإلدارة 

من السكان املسلمين الذين أصبحوا غير ملزمين بالتنقل إلى مقر البلدية الستخراج 

الوثائق اإلدارية الضرورية، حيث أن بعد السكان املسلمين عن مقر الشعبة اإلدارة 

 . (3)كلم عن مقر البلدية 30كلم، مقابل  املتخصصة لم يكن يزيد عن عشر 

، وضابط  ويعد ضابط الشعبة اإلدارية املتخصصة نائبا ملسؤول املقاطعة

التي تصدرها الحكومة  للشرطة القضائية كما يستطيع أن ينفذ البرامج االستعجالية

 . كما يعمل على تدوين االحتياجات والطلبات، ورفعها(4)في املناطق الهادئة  العامة

 .  (5)بسرعة إلى السلطات اإلدارية الوصية عليه

                                                           
(1) Achour cheurfi, op. cit, p 312.  

(2) CAOM, Aix en Provence, ALG, GGA, boit N 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service de l’action 

administrative économique bulletin de liaison et de documentation 30 novembre 1955, les zones de 

basification (SAS) plan pour une monographie de section administrative spécialisé.           

 .60ر ماتياس ، املرجع السابق، ص ( قريقو 3)

( ديوان املطبوعات 1962 -1516( محمد العربي سعودي، املؤسسات املركزية واملحلية في الجزائر، الوالية، البلدية )4)

 .207، ص 2006الجامعية ، بن عكنون، الجزائر، 

 -ouvernement ou retour de Gouille, 1956) Philippe bourdrél, la dernière chance da la l’Algérie française, du G5)

1958, édition Albin, France, 1996, p 247.   
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إلى جانب املهام اإلدارية العادية، هناك املهام اإلدارية ذات الطابع السياس ي 

التي يضطلع بها ضابط الشعبة اإلدارية املتخصصة، حيث يتكفل بتحضير االنتخابات 

اع السكان من خالل إحصاء السكان لتحديث القوائم االنتخابية ويبذل جهده إلقن

باملشاركة في االنتخابات، وهو ما لم يكن يتم دون مشاكل، ذلك أّن االنتخابات البلدية ال 

تهم أحدا سوى بعض األعيان، وكان يضاعف تحركاته لحث القرويين على التصويت، 

 . (1)ومن األجوبة التي كان يتلقاها منهم: )إذا أرادت(، )كما تريد( متجنبين الردود الصريحة

  املهمة االجتماعية واالقتصادية: -3-2

كان نشر التعليم الفرنس ي في أوساط املسلمين الجزائريين ومحاربة األمية التي 

كانت متفشية في أوساطهم ضمن أولويات برنامج الحاكم العام جاك سوستال لتحقيق 

ية اإلدماج لذلك  أدمج نشر التعليم في أوساط السكان املسلمين خاصة في املناطق الريف

 ضمن أولويات املهام االجتماعية التي كلفت الشعب اإلدارية بانجازها.

ومن املفيد في هذا السياق اإلشارة أن وضعية التعليم املوجه للمسلمين في 

الجزائر كانت كارثية، حيث املدارس الفرنسية في الجزائر كانت تضم  فقط  نسبة ال 

بلغوا سن التمدرس، لهذا كان على  ٪ من مجموع األطفال املسلمين الذين15تتجاوز  

الشعب اإلدارية املتخصصة أن تعيد تنظيم وتجهيز التعليم من نقطة الصفر. ولتحقيق 

ذلك وضعت تحت تصرفها اعتماد مالي لبناء وإعادة بناء املدارس، وتكفلت الكتيبة 

الوسائل العسكرية القريبة منها بتوفير املعلمين، أما الدوائر فقد وفرت لها حاجتها من 

 .(2)التعليمية

ونظرا لقلة األقسام الدراسية ونقص املعلمين فقد كان يجمع خمسون تلميذا 

في قسم واحد، وبثالثة مستويات في الوقت نفسه ، بعضهم يشتغلون بالقراءة وآخرون 

                                                           
 .69( قريقور ماتياس، املرجع السابق، ص 1)

 .96(املرجع نفسه، ص 2)
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بالكتابة والباقي يدرسون الحساب، وكان التالميذ يدرسون اللغة الفرنسية، والرياضيات 

 .    (1)واإلمالء والتربية املدنية -لتاريخ الفرنس يا -والتاريخ

وبما أن تأسيس الفرق اإلدارية املتخصصة قد تزامن مع إقامة املحتشدات 

التي قطعت سبل العيش عن سكان وعزلهم عن مواردهم الطبيعية )زراعة ورعي( 

ة . فقد حاول ضباط الشعب اإلدارية املتخصص(2)ورمتهم بين أحضان البؤس والشقاء 

أن يتظاهروا بالتفاعل ضد األحوال االجتماعية املزرية، بتوزيع بعض الدقيق والحليب، 

 .  (3)ورخص القتناء بعض الحبوب واأللبسة ولكن لم يكن كافيا

وفي املجال الصحي لم تكن الشعب اإلدارية املتخصصة تملك الوسائل ملواجهة 

بانتشار األمراض واألوبئة بسبب وضع صحي كارثي كان يعيشه املسلمون الجزائريون تميز 

تخصصة املشكلة حديثا تملك ال الشعب اإلدارية امل تدهور األوضاع املعيشية، فلم تكن

لم يكن لديها إال بعض األدوية، وكانت مهمتها األولى هي تنسيق جملة  طبيبا وال ممرضا و

من الوسائل املادية والبشرية لتكيفها مع حقائق امليدان، لم تكن لديها هياكل املساعدة 

واالجتماعية  الطبية املجانية، كل ش يء كان يتحمله الجيش وهيئة "املساعدة الصحية

( وكان عليها أن تطلب من الجيش فريقا من  Aide  sanitaire et social ruraleالريفية" )

في تلك الفترة في اإلطار  املساعدة الطبية املجانية، وبذلك تم إدماج الجهاز الطبي للجيش

 .  (4)اإلداري للشعب اإلدارية املتخصصة

ل الوسائل الصحية تختلف من كما كانت إمكانيات الشعب اإلدارية في مجا

شعبة إلى أخرى، فمنها من لم يكن يتوفر على محل قار للمساعدة الطبية املجانية، كما 

                                                           
 .99( نفسه، ص 1)

 .112( نفسه، ص 2)

(3(Yves Courrière, La guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, p 36-37. 

 .86( قريقور ماتياس، املرجع السابق، ص 4)
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أنها كانت تتوقف عن تقديم الخدمات في الشتاء ألن املناخ الصعب كان يمنع العمل 

 .(1)تحت الخيام

و املركز لذلك كان من أولويات الشعب اإلدارية املتخصصة  هو بناء البرج وه

 .(2)الذي تستقر فيه وسهل عليها القيام بوظائفها دون التأثر بالظروف املناخية

 املهمة العسكرية: /2 -3

من بين أسباب تأسيس الشعب اإلدارية املتخصصة رغبة السلطات 

االستعمارية في مراقبة السكان املسلمين والبحث عن املعلومة، ولهذا وضعت تحت 

املتخصصة عدد من املجندين الجزائريين بصيغة  تصرف ضباط الشعب اإلدارية

 التعاقد أطلق عليهم اسم "املخازنية" للسهر على توفير األمن.

وتضطلع  الشعب اإلدارية املتخصصة بواسطة " املخازنية" بالبحث عن  

املعلومات حول جبهة التحرير الوطني ومراقبة السكان املسلمين، وتسعى إلى البحث عن 

الناشئة وسط السكان وتفكيكها، ومساندة الجيش الفرنس ي  (3)يةاملنظمة السياس

التي  ( auto défonce )واالنضمام إليه فرديا أو جماعيا، وتكوين جماعات الدفاع الذاتي 

تتكون من الجزائريين العمالء تم تزويدهم باألسلحة بحجة الدفاع عن أنفسهم من 

إلى شعب  -اإلدارية املتخصصةالشعب -هجمات جيش التحرير الوطني متحولة بذلك 

وقد استطاعت فعال  (4)(secteur de pacificationمدعمة كانت تسمى قطاع التهدئة)

(، cartes blanchesإنشاء شبكات منظمة سرية أطلق عليها اسم البطاقات البيضاء )

                                                           
(1) Yves courrière, la guerre d’Algérie  le tempes de léopards, op. cit, pp : 33- 37. 

(2). CAOM, Aix en Provence, ALG, GGA, boit N 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service de l’action 

administrative économique bulletin de liaison et de documentation 30 novembre 1955, les zones de 

basification (SAS) plan pour une monographie de section administrative spécialisé.           

ية على مستوى القرى ذلك أن قيادة الثورة تفطنت إلى مناورات الحاكم العام وردت عليها بتأسيس املجالس الشعب (3)

أحسن بومالي،  .والدواوير وتعيين املسؤولين عنها، باإلضافة إلى قامة نظام لدفع االشتراكات وتموين جيش التحرير الوطني

 .  256املرجع السابق، ص: 

 .139 -138( قريقور ماتياس، املرجع السابق، ص ص: 4)
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حيث يتمتع عاملو هذه البطاقات بامتيازات مقابل اإلدالء بمعلومات حول تحركات 

 .(1)ن واملناضليناملجاهدي

 رد فعل جبهة التحرير الوطني على تأسيس الشعب اإلدارية املتخصصة: /4-2

لقد كانت جبهة التحرير الوطني تدرك خطورة املهمة التي توخى الحاكم العام 

جاك سوستال تحقيقها بواسطة الشعب اإلدارية املتخصصة، وهو ما كشفته وثيقة عثر 

تحرير الوطني ورد فيها أن السلطات االستعمارية قد عليها عند أحد مناضلي جبهة ال

أدركت جيدا أن قوة جبهة التحرير الوطني تكمن في اتحادها مع الشعب الجزائري خاصة 

في املناطق الريفية ولذلك أنشأت تنظيم الشعب اإلدارية املتخصصة، حيث حاول من 

عمل جبهة التحرير ( إحباط Jacques Soustelleخاللها الحاكم العام جاك سوستال )

 .(2)الوطني بوضع كل أشكال العراقيل في طريقها

وهكذا بذلت جبهة التحرير الوطني استطاعتها لعرقلة عمل الشعب اإلدارية 

املتخصصة بوضعها تحت الرقابة الدائمة ملواجهة التعبئة الشعبية التي كانت بها وذلك 

 .  (3)مل معهابمنع سكان املشاتي والدواوير قدر املستطاع من التعا

كما عمدت جبهة التحرير الوطني إلى تكثيف هجماتها ضد املنشئات ذات 

الطابع االقتصادي واالجتماعي التي أقامتها الشعب اإلدارية املتخصصة، فشنت عمليات 

عسكرية ونصبت كمائن لدوريات املخزن التي كانت تضطلع بحماية أبراج الشعب 

ة قتلى هذه العمليات الحربية من الشعب اإلدارية املتخصصة، حيث قدرت حصيل

حسب تقرير رسمي بسـبعة   1960ماي  9اإلدارية املتخصصة منذ تأسيسها إلى غاية 

 441( ضابط، أما عدد القتلى امللحقين وعناصر املخزن فقد وصل إلى 77وسبعين )

 . (4)عنصرا

                                                           
 .115( عمار جرمان، املرجع السابق، ص: 1)

(2) Gregor mathias, op. cit, pp 343, 344. 

(3) Idem.  

(4) Ibid. 
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ستعمارية كما بادرت جبهة التحرير الوطني إلى وضع خطة الستبدال اإلدارة اال  

بإدارة جزائرية تابعة لها فأنشأت نظام املجالس الشعبية على مستوى القبائل واألعراش 

واملداشر والقرى، تتمثل مهمته في التكفل بتأطير السكان وتوعيتهم بخطر واالنسياق 

وراء الدعاية االستعمارية وتكثيف النشاط االجتماعي من خالل مساعدة عائالت 

 . (1)املساجين والشهداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Archives de ministère de défense, paris, Shat, boit N 1h1206 DI, not d’information, quelque ordres de 

grandeur concernent les affaire Algérienne.  
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 خاتمة :

 انطالقا مما سبق يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية 

أوال: إن فكرة الشعب اإلدارية املتخصصة لم تكن فكرة جديدة وإنما هي استنتاج لفكرة 

 املكاتب العربية ومكاتب شؤون األهالي في املغرب األقص ى.

إلدارية املتخصصة كان بهدف ثانيا: تأسيس الحاكم العام جاك سوستال للشعب ا

التهدئة من جهة ومن جهة أخرى لدعم فكرة االندماج بين أوروبي الجزائر واملسلمين التي 

طاملا آمن بها، لكن أليس من املثالية غير املنطقية أن تسعى فرنسا إلى استدراك الوقت 

يتحقق  الضائع واألكثر من ذلك أن تستعمل العسكريين لتحقيق ذلك في سنوات، ما لم

طوال أكثر من قرن من الزمن بواسطة إدارة مدنية، وهل تكتفي إنجازات الفرق اإلدارية 

 املتخصصة لتعويض قرن من غياب كلي لفرنسا في عمق األرياف الجزائري؟

ثالثا: هذه الرغبة في استدراك الوقت الضائع تجسدت في أعمال كان الهدف منها 

ذ تقاليده وعقلياته من أجل إدخاله بوسائل التطوير السريع لشعب مع دفعه إلى نب

إدارية في الحداثة سواء في ميدان )البناء، السكن، املرأة...(. ألم يكن يراد إنكار 

 خصوصيات سكان الجزائر من خالل فرص نمط غربي بشكل عنيف؟
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 امللخص

حاولناااي اااياااحثيثلاراا ياهاة ااعيداااا  يث   اا ث ي

 ااااايث ااااااييثمل ةبااااذليثملن خاااا  يو لاااا يااااا ي اااا يي

فهاااااااااااا ياااااااااااااحثيثل اااااااااااا   يث    ااااااااااااايااااااااااااا ي  ثااااااااااااا ي

واراااااااا رث ياااىاااااااا  يو  اااااااا  ي  اااااااا ياااىاااااااا   ي ي

ير ااااااا يي إ ااااااا  ااي  يااااااااال    ي  ااااااا ي  ا ااااااااا ي

ثل ولااعيواواا و ااإلايثيةاا ح عيوااااي  إ اا يااا ي

 ما  ااااعياواااااع ي    اااااعي وضااااا ييث  ةااااااريعيوث 

  إا هاااااااااي اااااااااي ي اااااااااريثلةاااااااا نعييثملنا اااااااااعيثل اااااااالي

يمكااا ي ا ااااايةرةيثلهااا  يثل اااا هعياااا  ي اهاااا ي

ث ا ماااااااااا يوثل   لاااااااااا يثل ااااااااااارييل  اااااااااا و ييوةاااااااااا ا عي

انظ اااااعيثلهاااا   يو اااا ياااااايااااا يىاااا و يث اافظااااعي

 لاا يثل  ااااليوثل اا  يوث   مااا     يواااحثيااااي

   ناااي ن  اا يااا يف ضاا عياإارااااي  يثل اا   ي

ر فيل   م حيا ياظه يا ياظاا يثلهة ةيثملن

 ااااااايثل ك ااااااالييث   ماااااااايا ثل  ا  يثلاااااااح ي  اااااااا  ي

اناااا يثمل   ماااا   يو  ا اااا يااااا ي  ا اااا ث يثل اااا  ي

وثل ماااااااااااااا ريوث ا  ااااااااااااااا يا  ااااااااااااااا  ه يث  اةااااااااااااااع ي

ف إ لااااي ا اااااإل يثل  وث  اااعي لااا يااااح يثلواااا  عي

ااااااااااا ي اااااااااا  يااااااااااا يثل اااااااااا ة ي لاااااااااا يثل ث اااااااااا يثمل اااااااااا  ي

ريااااااااعد يوثلااااااااح ياال  يهااااااااعيدثله ل  ريااااااااعدي ويدا    

يمكااااااا ي  ييةااااااا ي  ااااااا يا ااااااا  يا ي   ااااااا  يحااااااا  ي

يرااااااااااويي مااااااااا ي  ا ااااااااا ا ي ااااااااا يروثاإلااااااااا ي وي اااااااااا ث ي

 ااااا   يي ااااااا ي  ااااا يثح هاااااااةا ي ويث  ةااااااناةا  ي

و لاااااا ياااااااحثيثج اااااااعييمكاااااا يث ااااااا ةي  يثل ناااااالي

ثمل ةباااااااذلياااااااا ي  ا ااااااا ي ااااااا يا ااااااااا  يث  ما  اااااااعي

وةا يااااااعيو  م ااااااعيو هاف ااااااعي ا مااااااعي اااااا ي ن اااااا ث ي

 عيا  ثكمااااااعيان  يااااااعي م هااااااعيو  إا ااااااا ي  ا اااااا

 ف ااااىي  اااا ي   ااااافي  اااا ي   اااالي إ ااااايا ث مااااا  ي

ا نكااا  ييهااا ةي لااا يا لا  ااااا يثل ا يااا يثج   ااااي

ث  تإلاااااا   يوث    ااااا ةيل  ااااان  يث   ما  اااااعي

ثل االي ا االيا  م ااايف رث  ااااي اا ا ايو  ا  ااا يامااا ي

اةاااها  يثل ااا هعيوثلارااا ي ااا يثلااا  ليثل ااا ل ي

الااااا يثل  اااااا  يثملمكناااااعيرو يث  اااااااةيث  ااااا  ي  ي

  م يي إا  يا يار   يب ه  عي  ري .ا 

 الكلمات املفتاح

ثل  ا اااااعيي- ناااااليث ا مااااا ي–ثل ناااااليثمل ةباااااذلي

ثملنظ اااااااااااااااعيي–   هااااااااااااااا يثل ولااااااااااااااعيي-ثل    م ااااااااااااااعي

 انظ اعيثله  .ي–ثل  ا يعي
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SUMMARY 

Failures of reform policies in 

Morocco and its repercussions on 

the educational field: “school 

violence as an example" 

 Violence, and its effects on 

the relationships between 

individuals and social patterns, has 

been a subject for academic 

research by many psychologists 

and anthropologists.  School 

violence is just a mirror that 

reflects the depth of social 

imbalances caused by the failure of 

the development policies and 

frequent programs adopted by 

many Moroccan governments. 

Added to this fact, lobbies who 

have got power, money and 

business try their best to pre-empt 

any real development initiative that 

aims to reform. As an aspect of 

this plot, the lobbies imported 

inadequate educational projects 

and presented them as an 

alternative to finish off everything 

that could threaten their economic 

and political hegemony. Power and 

money holders achieved their tight 

interest and goals with the 

assistance of media producers and 

greedy intellectuals who 

powerfully applaud this 

"achievement". 

School Violence, then,  is a 

thumbnail  that obviously  shows  

the culmination of  the tension  in  

Moroccan society  as a result of  

the  various inadequate reform 

projects  accompanied by the 

collapse of values,  the spread of 

extreme poverty , prostitution and 

all the contradictions caused by the 

monopoly of wealth and its 

distribution. In parallel, Western 

cultural invasion raises the level of 

individuals’ consumption and 

constructs a society that believes 

only in violence as a means of self-

assertion instead of tolerance. In 

this regard, the depiction of 

violence in Western media plays 

also an important role in the 

etiology of violence behaviours. 

Students who lack that sense of 

critical thinking can easily get 

affected and desensitised by what 

they see on television, in internet, 

etc. Such effects are the outcome 

of the absence of modern 

educational programs that 

understand the psychology of 

students, interact with them 

positively, and help them at the 

same time to overcome frustrations 

and lack of confidence in oneself 

caused by the economic pressure 

and lack of  family communication 

and social frustration. 

What we see and hear daily 

of individual or collective violence 

against the teacher or the student 

or the school as a whole calls for 

urgent solutions because it 

threatens the community as a 
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whole.  School is the second 

institution after the family in the 

socializing circle affecting and 

being affected by the community. 

School has got a burden 

responsibility in regulating morally 

relations. What a responsibility 

and what a complex role school 

has got in front of this reality. 

The issue of violence is not only a 

matter for an individual alone, or a 

teacher or students, or even the 

family and the school, but it is a 

matter for the future of society. It 

determines the type of 

relationships and values that 

should exist between individuals in 

society as to maintain the integrity 

of the cultural entity of the nation. 

So,   thinking in addressing 

seriously the issue of violence is in 

fact thinking in building a society 

with strong foundations. It is all 

about a serious step to solve the 

issue in question.
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 تقديم

ااايلاتاىي مااةعي    ث    هاع  اا   اناح ثي  اا   ا واها ث  ما  اع   ا عا ثل نال ُ  ا   يييي

وثج اناعي وثج ا ثف وثل هال ا  ثل اارث  آ ا يااا   ف   ا  ا  ما  اا   خ  ال و ىالاي اةا ة 

  اا وو   ا  ثل نال ىا   و خ  ال ثل  ا ا ع  وثج ظماع  1وثي  اا  ع ث   ما  ع وثلظ وف

 اااا   ف وكااحل   2وو اامإل يو هااافتإل   فاا ثر   ر اا  رة ااع اااا   ف  ثل ثحاا ث ا ماا 

 ي3.ف   ث ا ا  و  ما  ث   ما  ع ثل اها 

  ةيهاايل موا ف  يوثله ما  ي لا يثلوا  ي ث   ما  ع ثلظ ثا   ك   ا  ثمل ةبذل ثل نل ول  

  اا مايااا يث اا إرارياظاااا  يوح اا ة يثلوااا يثل اا ا ي ااايىااالا يي ثل     االي ااايثملناا  

  ثة يث   مايا ي  ث يثلها  يثله ويعيوث   ا يثمل   ريل م اييث ا   يوثلإ وقيثل

واااايوثكاإلااايااا ي ن ناا يثلهاا  يثملنكاا  يمل اا يثل  ااااليوثمللاااةةيثل    ااعيثي اا ا ع يي4ثل اه ااع

اهااااا ي اااا    يثي ااا ةيثلن خاااا يثملبااااا ي لااا يثل نااااليامخ  اااالي ىااالال  يوثمل اااا قيل هافااااعي

ثلحث  ااع..ييو اا ي إاالي لاا ي لاا ي اا ليثل ث اا يثملن خاا ي    ااعيفواا يث  ااتإل  يوثلإ رث  ااعيو 

ثملوااااااا و ا يثيةااااااا ح عيوثل نم ياااااااعييثمل  مااااااا  ياااااااا ي اااااااا يثل ولاااااااع يو  إا هاااااااايي اااااااايا ااااااااةث ي

  م حا يث ا م يو    ا  يوثل ر   يا يوض    .

و اااااايحمااااا  ي لااااا يةااااااة يثمل ة اااااعيكمت  اااااعيل  نوااااا عيوثل  ا اااااعيوثل   ااااا  يام اااااااعيا  مااااا ي

 ااا ياااا ييثج ااااعيث ا م  اااعيثل م هاااعيثل ااالييلااااا يفمإلاااا ي    اااعي  اااا ياوااا و ياةااان ي  اااذلي

ا  م اايوثحاويو ةثر ي  ا اا عياهااعي ااي   احاا  يف ما يث  ا    يثل االي الاىيثمل ة ااعي

 اب ااااعيااااا ي ا   اااا يل م كاااا يث  اااا  ماة يو ي لاااا ييثلااااحي ياااااايث إلاااا ثيي دإاااا  يثمل ة ااااعي رث ي

إلاااااااااااايلياهاااااااااااا ي لااااااااااا ي ااااااااااا ار يثل اااااااااااا   يثملال اااااااااااعية   اااااااااااعيي  اااااااااااافيثل   اااااااااااا يث   ما  اااااااااااعي   

وثجول ناةىاااا ا يث     ااااعي إ ااااهايثل اااالي  اااام يا منااااعيثلنظاااااةيواةااااا ويا اااا  م يثجااااا  ي
                                                           

 يرةث عيا  ث  ع يا  عيثل   ةيث   ما  ع ي اا عيثلل يى يدور اإلدراك في تحديد املشكالت املجتمعيةاا  ي  حا  يي- 1

 .32اب ي و  يص.ي يث ا  يثل 1989 ي1ثل  ري

 .4 يص.ي1989ر نا يي12 يأطروحات حول مشاكل التعليم، جريدة االتحاد االشتراكيارم ي   ع يي- 2

 .16 يص.ي1981 ي19 يا  عيفك يثل  خ يثل  خ  يثل  رياملشكالت االجتماعية تحديد إطار عاماة إىي م يثل    يي- 3

. ي1984 يث ا ا  يوآ  و  رثةيثمل اةف يثل ا عيثل ال ع يثلهاا   ي ي   معيارمالطبقات في املجتمع الحديثا  م ة يي- 4

 .87ص.
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فالةاا ث ا يث ا اا  يثل اا ةيااا  ياخ  االيثلهاا  يثمل ااينااعي ااايان ااعيثي  ااافيثملااار يوثل هااا ا ي

    ا .  اييث اه يثمل ةبذليل ت  ي ايا اا  يثله ثةث يوثملناهجيوثلا  ث 

و ركا يوث ا يثل خ اليوثل ا  ااعيو إا قي ا  يث   ،ثلنا  د ياااا ي ا   يثلها  يثج ن  اعي اااي

ان  ااعيو    ااا يثملنظ ااااا يوثملت  ااا يث ا م  اااعيل ااا وييثل اب ااعي ويث  اضااا ع يارااا رثي

ا  يهعياااى  ي وي   ياااى   يو ل يا ي  يي ىلاييثل ن نا يوثلا رك يثملت  اا  عي وي

ويثل نا  اااااااع يويمكنناااااااايث  كواااااااافي ا  اااااااعيااااااااحثيثل ااااااا   ي اااااااايث ااااااااايييث  إا  اااااااا يثل ول اااااااع

 ثل     ليا ي  ي:

 ثل م ي ل يث   هاايياامل ة اعيود إ اايو ن  ياا ياا يثملنظ ااعيثل ه   ياعي  ا ي

 .    ي ة يعي ل ي  ثةيثلنم  فيثلن خ يثل   ما ايوثل  ا ث اي  ا ا

 ن يااااااعي لااااا ي هاف ناااااايث  مااااااريثمل    اااااا يثلا  ث    اااااعيوثل  ا ياااااعيثلن   اااااعيثل

 و ن  نايث   ما  ع.ي

 ث   ااااااا يل   مإلاااااا يو  ةااااا ا يب اااااليثملت  اااااا يثل ول اااااعيو لااااا ية  اااااهاي

 ةن وقيثلنه يثل و ا.

ماااا باااي بواعاااث و     ااااي لااا ي لااا ييمكااا يث   وااالاييث    ااااياااا ي  اااا يية ااا  ياإاااار :ي

التاااي  العناااف املدرسااا ي وأنماطاااؤ داتااال املمسساااات التعليمياااة فاااي املغااارب وماااا املشاااارب

وي إااا  ي ااا يااااحثيثل اااتثيييا م  اااعياااا يثج ااا  عيتساااهم فاااي نماااو الساااادرة  واسااا بداددا  

 :ث ا   عيثل لييمك ي ه  ةهايف ماييلا

  ما دور التغير االجتماعي في بروز ظادرة العنف املدرس ي 

  كياااف أساااهما سياساااات وممسساااات الدولاااة فاااي تفاااا م ظاااادرة العناااف

 املدرس ي  

   ة االجتماعيااة فااي تغااول ظااادرة العنااف مااا دور ضعااس ممسسااات الت شاا

 املدرس ي واس شرائها .

 البواعث غير املباشرة لتفش ي ظادرة العنف املدرس ي باملغرب -أوال  

 سياسات الدولة وتياراتها املفضية إلى اس بداد ظادرة العنف املدرس ي  -1

اي   ااا يداااا  يثل نااليثل االي نخاا يات  ااا نايثل    م ااعيا  اا عيث  ما  ااعيث اا  اةيىااا ايي

وث اا ا ي اااي اا   يا م ة اا نا ي  اا يثلإواا يثلااحةل يثلااح يان ااىيااا ي  ظم نااايثل  ا اا عي ااااي

 اا ا  يثيةاا حا يث   ةاااريعيوثل  ا يااعيانااحيف اا يث  اا ه ي ييو  إا هاااي اااي ي اااريةاا نعي
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اااااا يىااااا واايث  وااااااييثل ضااااا يث   مااااااياياااااا يا ااااا نه يثلإهااااا يثملااااا   يوثل  الاااااعيوثل خ ااااالي

ااا ي م ااعياااا يثجااا ث يث ا م  اااعيوث اا ناىي وضاااا ايوث ا اااا ... يياااحثيثل ث ااا يث
 
 اااا يول

و    ا يىاةر ي  ي ار يثلة ث  يواماة ا يو   ي ايث  ا ةث يوثلكر ل اا يثملا ك ي

ثلنإساااااذليثملااااا يليل  نإااااا  ي ااااا ي مااااا يثج ااااااا يثمل كااااااعيثل اااااليي  ظاااااىي اااااايروثاتإلاااااا يفلاااااا ياااااا ي

   ي لاا يثمل اا  يثملاا ة  يثلااا ي لي  ييلاا  يثل نااليوثل  وث  ااعيو اا  عيلاا يل   ا اا ي اا ي اا

و    اااا يااااا يا اااا ها يااااا له يفا اااا يثمل ااااال يو اااا ويةااااا  ي اااا ي اااا    يثلاااا ث  يااااا يثل ضاااا ي

ثلها   يو ة يلي  يةف  يلل ياظاا يثل  ليوثلهه يوث   ا ثريثلح يي مظه يبوال ي

  لاي اي   ي   ل يثل  وث يوااي خ إ يا ي ماي ث يث  ما  عيةاة ع.ي

ينإةااااااا ي ااااااا يااااااااح يثل ااااااا    ث يوثملااااااات  ث يفهااااااا ي إااااااالياااااااا يوثل ناااااااليرث ااااااا يثملت  اااااااا ي ي

 إ حاااا يثج ااااعيثله ل  اااعيل  ولاااعيوفوااا يثل  ا اااعيثل    م اااع يفاااايف عيثلاااحةل يل م  ااااقي

ثل   ليل   ا عيوثل ل ي يواخ   يث   عاا اي اي ة ويثملنظ اعيوث  والهايا يا  نه ي

 اااعي اب اااعياااا يا ي ااا يثلااا ا يوث ة لااااع يلااا ييكااا يفهااا ي    اااعيل  ااااا يا   ااااا يا  م 

ام اا  إلايثل هاف عيوث   ةاريعيوثل وح ع يآويث  لا ايل  لي اي ب  صي   لير   ي

ل  ضااااااا يثل     ااااااالياااااااااملن   ياااااااا يكمناااااااىيحه ه ااااااا ي اااااااايثياااااااا  ث يثل  ا ااااااا عيوثل  ةااااااا ا ي

ثي ااةيااااعيثملإ وضااااعيااااا يلاااا  يةاااان وقيثلنهاااا يثلاااا و ا يثل اااالي نا مااااىيو  ااااا ي ةاااا ةي اااااري

 اااعيل  إلااا  يااله اااا  ي ااا ي  يااا يث  ااا  ماةي ااااياناااا يثي  اااا يو وااا ياااادةثر ي  ا ااا عيحه ه

ثلهاااااا  يثل ه   ااااااع يفن اااااا يا  اااااااقيثل  ا ااااااعيوثل لاااااا ي يواهاها اااااا يااااااا يث   اااااا يث  اااااا عاا اي

 ااااا خ ةيل   ااااا  يث   ااااااةث يثل ولاااااعي لااااا يا ااااا   يثل  ا ااااااعي
ُ
وث ا ااااا يثج لااااا يل    ااااا  ي 

 ي1995ليل   ا اعيوثل لا ي دي ا اىي اايثل    م ع.يفايةااةا يثجول عيي  قيدثمل  اقيثل   

 ااااي ااا اقيثل ه ياااا يثلااا و ايثلواااه  يحاااا ييثيإل ااااةيثلنظاااااةيثل     ااالياااااملن  يوااااااي ااا ليآ ااااحث ي

اال ااك عيثله ا ااع يح اا يث  ااا ي  ااا يثل   اا  ي ا اااي لاا يث   ةاااريثملن خاا يوثملال ااعيثل ااااعي

ي يوا ااا   يل  نم اااعي لااا ي ااا ثةيثله ا اااا يث   ما  اااعيثج ااا   يوا  هاااايل  ااا خ صياااا يثلااا  

ث  ااااااةنايو   ااااااريثل  ث  اااااا يثملااااااك ويث  ةااااااريع يلاااااحل ي  اااااويثلانااااا يثلااااا و ايث ال ااااااا ي

ثملن   اااعيثمل  ا ااااعيادةااا ويثل   ااا  ياماااايُيخإااالياااا ي  اا ااا ي لااا يثل ولاااعي ااا ي  يااا يف رااا ي

 ااااااااةيثله ااااااا يث  اااااااصيوضاااااا  ياااااااا  يث اا  ااااااعيكراااااا ي   ااااااا   يكماااااااي  اااااااىيانااااااا  يثجااااااا ي

  يو خإاا ليثل  ااا يثل ا االيل ماا ثريثج ا اا عيوا ث ااا يث  اا  ماةث يا ه اا صي اا ريثمل ة اا

 ااااايثلان ااااا يثل ر  ااااع ي اااااايف مااااايياااا  ا ياال لثاااااا يثل ولااااعي لاااا يا اااا   يثلاااا    يفهاااا ي ااااصي
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  ياماااااايي  ااااا ي لااااا ي   ااااا  ي،فهااااا ديثل لااااا فيله اااااا يثل   ااااا ي2011اااااا ير ااااا  ةيي31ثلإةاااا ي

 ثل لثاا ي ل ياحثيثمل    .ثل ولعي ايح يا ي  ي

اي  اا ي لاا يحةاا ىي  ث  ااا ي   اا  ي ااايا اا لعي   ياا يثل م  ااعيثل    م ااع يو لاا يو اايي

ااا ي اا ييفاا ليثلاااا يل  اا ريثلك ااا يثمل ةبااذليوثلااح يىاال ي حاا يثملاا ث  يل  اا   يثل   اا  ي

ث  ااا فيا يااااا يي2007و ااااي ااانعي…يو ر ي اااعياااا ي  اااا ي   اااا  ي     ااالي  ااا يات  اااعي  اةيااااع

اقيثيةااا ويور ااااي  ااا يث ااا  ةث ياااااييمكااا يا إه ااا ياهنااا عيا  ااااقيثل  ا اااعيوثل لااا ي ياد إااا

ث اااا  ةثك ياد اااا افي  ياااا  يو اااااي ه ياااا يىااااه  يل م  اااا يثج لاااا يل    اااا  يآ ااااحث يحماااا يف اااا ي

ثمل اااتول عي اااايفوااا يثملنظ ااااعيلن اااا يوة ااااييثل   ااا  .يو لااا يضااا  يااااحثيثل ه يااا ي ااا ي  ااا ثيي

ثة يا  اااةيرةااا  ي اا ي ااا ي50ث   اا يث  اا عاا ايثلااح ي ةااصيلاا ي اا فياااا ايكا اا يفاااقي

و ا ياااااااااا  يرو يح اااااااااا  ي وية  اااااااااا يكمااااااااااايحةاااااااااا يااااااااااا ياااااااااااا ايدثيةاااااااااا حا ديثمل  ا اااااااااااعيانااااااااااحي

ث   ه ي يثجا يثلح يي   يبوال ياإ ا وي ا اا يثلنظااةي ااي هاجي  ا اعيثيفا  ياا ي

ثل ها ية  ي  يثل     ي   عياة  يعياالن اعيل و  يثملن خ .يو   ي افي ل ي ح ي  ي

  ا يوث  ةاةاا   يك اا  يث ااال ياااملن  يثل اااهعي ا  عيث ا  يثج ل يل      يو  ك 

وث اال اااع ي ي تا ااا يل ضااا   ياااا  ياهماااعي ةااا ح ع يفمااااياااا ي  يات  اااعيىااال  عيلهاااايروةي

ث  وااااة ي ااااي ح ااا يثجحااا ثييوااااحثياااااي ااانصي   ااا يثل   هاااعيثل  ااا  ةيعيثج  ااا  .يكمااااي  ي

   ااال يثلةاااارة ي ااانعي  ك   ااا يب  ااا  ي ااا يثلا ااا ي ااا يثمل ااااي  يثل ول اااعي ة ةاااايو  هاااعيثل 

 ة ةااااياااااي   ااا يامااااارويث  ااا ه ل عيوثل   رياااع يي1998وثل ااالي ااا ي ر   إلااااي ااانعيي1966

فه يي  ي ناة يو   يا ناف  يا إل ي   ا عيارافظعياناةا  يل ها  يوثملةاا ويثل اا    ي

كماااايي ااا ي    اااعيف  كإ   اااعيولك إلااااي ك ااا ي ااا    ثيب ااا  يثة اا هاااايااملةاااا ويثل امل اااع.يا ااا ي  ي

 ااعي اا فياااحي يثل  اااةي يلاا  ي  فااايا    اااي ياا ي ل   ايااا  يالاا  ييناةاا يثل  و ااعي ا 

وثي اااااا ةيوآ اااااا يياااااا   ي  اااااا يثله   ااااااعيوث اااااا  هاةي ظاااااا ي  ا ااااااىي  احهااااااايكمااااااايير اااااا يل ااااااا لي

 ةااااااا ي   يولكااااااا يث اه هاااااااعيثل ااااااالي واااااااه ي  مإلااااااااي  اااااااا  يوي  ةاااااااا يثىااااااا ناييااااااااحثيث ا ااااااا ي

خاااا ةياااااايااااا ي ااااا  يانظ اااااعي    م ااااعي ثلةاااا ة يناااااي  يكاااا يثلإاااا يه  ي  ماااا ي لاااا ي كاااا ل ي

وث  ما  ايو هاف ا.يوااحثيااا ثرياا يثج ااعيثله ل  اعيثمل اناعيثمل م  اعي اايي  ا  ايوث  ةاريا

  ث  يالا عيو ا ا عيثمل ة عيثل م ا عيا ي  يياواىعيثلان عيثل ر  عيوث ك ظاظي اي

اي ثريثل  نااعيا ااعيو  ااىي لاا يثج  ااةيثل    م ااعيوثة إااا ي  اااعيثجا ااعيويثلهاا ةيثمل ةبااذل... يوااا

ثلاه ااااعيثلاا  ااااعيااااا يثل   اااا  يثل ماااا ا يااااا ي  ا ااااعيث   ي ااااعيثمل ة اااا عيثل اااالياا ااااىي إاااا  ي
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   ااااااوي  ا اااااحيثمل ااااا   يث ا ااااا ثو يوثي ااااا ثر يان ااااااعي إااااا قي  ااااا   ي اااااايثملا اااااع يو  م ااااا ي

ولاا ييهااليثجااا ي ناا ياااحثيث ااا يي ثل ل ينااا يث  ةةااعيل واان  عيثل    م ااعيل ر اا  ي رث إلااا

 يثل ولعيوو ثةاإلايثل ة عيال يثيالا  ا ي ل ي ب اريا تول عيثلإو ي  يرث  اإلاايا
 ي   

وي لةااااا هايااله  اااااعيثل    م ااااع يح ااااا ي نااااا  يلااااحل يآلاااااعي   ا اااااعيح ةااااىي لااااا ي ااااا  يةرث ي

ثل ا يااعيوثل  اااةي لاا يثج ااا ا  يو نم  اا ي ااايثل  ااا  يثي  ا اااعياةاا ة يثلباا صيثل اااار ي

-  ماااايثحااا  يا اااا ثي ااا ية يااا -ااااا  يف ااا ي ااا يثل نك ااا ياااا يوث اوااا يوثملااا م صياااا ي رث ياه

و ا  ي ااةي  ظاةيثمل   م  يوث ا م  يوشا يواإلو  ي ظاا ي ايى ثة يثل  ا يوث  هال ي

 اااا ا ا  يو ه يمااا يل مراكماااع.يو ااا ي لااا يو  ااا  ي اااا ياااا ياااا  يثجروث يوثمل لا  لااااا يثل ااالي

 اااا  يوفاااا  يث    اااااةث يثل  ا اااا عي  ااااه ي لاااا ي  ا اااا يثج اااااعيثل ااااليي خااااا يفمإلاااااي  ااااا يثل  

 ثلها معيااملن  .ي

 الوضع اال تصادي واالجتماعي ودوره في تغذية العنف املدرس ي -2

ثل الي2ي ناح ي لا يا م  اعياا يثل  ثاا يوثمل ن ا ث يي1ثل نليثمل ةباذلياا يدااا  يا كااعييي

 ي  اااااا ي  يثل  ثااااااا يثلاا  ااااااعيلاااااا يي ةاااااا ةااي  ااااااا ي3  إا اااااا يو  اااااا ث  يو  اااااا ثا يف مااااااايا  إلااااااا

ثمل اااا  عيمإل مناااعي ااا  يثملااااييوثج ماااايي لااا يا ثكااا يي4ثل  ثلاااعيث   ما  اااعي ااااي   لااا يثل ااا و 

ثل ااااااا  عيوثلهااااااا ثة يوثل ااااااالي منااااااا ي   ااااااااوي  ياوااااااا و ي ةااااااا  اي وي نمااااااا  ييمكااااااا ي  ي إلااااااا ري

ا ك ااااا يثجاااا يثلاااح ي فناااذ ي  ااا يثيإل ااااةي  ماااعيثل مااا يو كااا عيثجح اااا يثل وااا ث  عي اااايثملااا  ي

و ااايا اا  يحاا ي ي ااال يث   مااا يد  ااااا يييي5 ااذليثلا الااع اإهاا ث يثلهاا  يوثلااا ثر يو إ

 ااا يثل ناااليو  ث  ااا ي كااا ي  ااا ي ااا   يضااااةييمكااا ي  ناااا ي نااا يي(Galtung Johan) ااا ل  د

 يول اااا  ي6ثل فااااا ياا ح  ا ااااا يثج ا اااا عيل ماااا ث  يا اااا ي اااا ف  يثل فاا ااااعيوثله يااااعيوث ا يااااع
                                                           

 30 يص.ي1988 يا  و  ي3 ا ك يرةث ا يثل ح  يثل    ع يثل ا عياملجتمع العربي املعاصرح   يا  ا  يي- 1

2 -- Beaulieu, la violence à l’école secondaire, mémoire de maitrise, faculté des sciences de l’éducation, 

université de Laval. 2005, p.01 
 ي27 يا  عي   يثلنإ  يثله  عيثملة يعيثل ااعيل ك ا  يثل  ر يالسلوك االنساني بين الحب والعدوان ه  ي اا  يي- 3

 .52 يص.ي1989

 ي1992 يثلهاا   يي يا ك يرةث ا يثل ح  يثل    عظادرة العنف السياس ي في النسم العربيةح ن  ي  ف  ي ا ثا   يي- 4

 .75ص.ي

 .80 يص.يي1996 ي   معيارم ي  ا  يوآ  و  يرثةيثمل اةف يثل ا عيثل ال ع يثلهاا   يتمهيد في علم االجتماعا  م ة ي- 5

6 -John Edwards' 'Bumper Sticker' Complaint Not So Off the Mark, New Memo Shows. p.158 



 الصنهاجي  أنس    التعليمي املحيط على باملغرب التنموية السياسات فشل طفوحات

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد   - 162 -

      

  اايثل نليثله كلايثلح ي ي اي1ثل ثة   يث  و ث ياح يثلظاا  ي   ي   عي  اا ية   ع

ين  ي  يثل إاو ي اي   ل يثل   ييوثل  وث يوا    يثل    يو اياحثيثلة ريث  ا  ي

ثلنظ ياااااااعيثلانا  اااااااعيثل د إ اااااااعيثل نااااااالي  ا اااااااايلظااااااا وفيث  ةااااااااريعيوث  ما  اااااااعي  م ااااااا ي ااااااااي

ثجوضا يثل ا   عيوضن  ا يث ا ا يوحا  يثلا العيوث   فاا يوثل إكا يثج ا  يوثلإها ي

ا ير اا يثج اا  يااا يك اا  ي اا راا يواااايي ثكااا يااا ي نحيااعي  اا يانا اااعيو ااك ي  اا يوث خإاا

  اا يو   اا  يااا يواراا  يفا اا  يو اااي  اااةي ظ يااعيثلإهاا يوثل اا ليثل االي لاااا اايثل اهااعي

ثمل ا  عي ايث ا م  يف  يثلااح   ي  ياحث يثيح ا ا  يي  ا  يثلإا ري ااي ا   يرث ا  ي

ثملااا ثريثل  اااااعيوثيح ااااعيا اااا لي ااا ةاإل يي لاااا يفاااالنهصيثلاااح ي  ااااا  يانااا يثلإهاااا ث ياااا ي

 ره ااااااا يثمل   ااااااااا يثل اااااااليح لتإلاااااااايثل  ملاااااااعياااااااا يكمال اااااااا ي  ااااااا يضااااااا وةيا ي وااااااا  ا يااااااااالهه ي

.ييو اااياااحثيثل اا اقي3ف اا ف ه ي لاا يبواال ي  اااي  اا ي اا   يثل ناالي2ث   مااايايو  ااعيث ا  ااع

ا   في  يثل اا   يثل ن االي خ  االيح  اا يااا يااا   ا اىيب االيثل ةث ااا ي اااياااحثيث ااااي

 ا ااا      اااا ثمل ااا   يث   ةاااار يل إااا ر ي  ي حظااا ثي  يثمل م ة ااا  يثلاااحي ي   وااا   

ثمل  إا  يوااحثياااي ث   ةاار  ثمل ا       ا ثمإل ي و     وث  اعياا   ك ا   ا   ا ث  ةاار 

 يكمااي كا ياوا  يي(Makoby)لفاين ديو  Sirzمااكوبي ) و (Levin سايرز)" اا   ا   كا  

 يضاان يثل اا  ي ااايا  ماا يو  ااعيفاا صيثل ماا يفمإلااا يد ي  ي اا ارMichael Joram) اا ةة

 ي4  اا يكإ  عيا إ يخيا  م ي ن لي ل ي افعيثمل   يا .

 وسائط االعالم آلية تطيرة في تطوير وسائل العنف املدرس ي وتغول السادرة -3

  يث تإلافيثملن  يل  ا عي   ا عيانإ راعي لا ي ا يثل هافاا يالا ياوااةمإلايرو يضا ثا ي

 عيااااا يىاااا يإلايةاااا ا عيانظ اااااعيثلهاااا  يو وااااحياإلايااااا يثملاااات  ث يثل اااا ا عي وية ااااااعي  اااا  ث   

وث    ا ع يا  ا ييراا يوث تإل  يا ثا ي   ا عي   ناىي هافعيثل نالي ااي ا  ك ا ي

ثل  م حي اةعيوثمل ث  يثملن خ ي ااعيو  ي يا ي   ي اايوث ر ثفهاي ا ي   افهايا   ا ي

ثملماة اااعيثل  وث  اااعيو ن ةااا يملن ااا يثلهااا   يث   يثملااا  ي/ا    ااا عي كاااا ي ااااي ىااا  ةيثل  م اااح
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 3 ص   1996 ثلهاا    ل نو   ثلك ا  ا ك   التربوية العملية في القيم  ثا   ض ا ي- 2
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ف ناااا وي ااااااي م  اااا ياااااا ةفياااااا يااااا ثةفي  ااااااا يثلااااحث يوا اااااماةيل ظهااااا ةيوثل م اااالي ااااا يثج ااااا ث ي

أن البااااااااااااااااااااارامي واملسلسااااااااااااااااااااالت وا فاااااااااااااااااااااالم التااااااااااااااااااااي  عرضاااااااااااااااااااااها وثمل حاااااااااااااااااااا يي ي1وثج اااااااااااااااااااا ث 

 الساامنما سااواه منهااا املخصااص ل طفااال أو املعروضااة للجميااع، ذات تاا  ير و  التليفزيااون 

مباشاااار فااااي الساااالوك االجتماااااعي للتلميااااذ علااااى وجااااؤ الخصااااو ، حيااااث تساااا  ير تيالاااااؤ 

 ماا اتصال 
م
وتدفعؤ في ضعس ا حيان إلى تقمص الشخصيات التي  شاادددا، تصوصاا

منهااا باملغااامرات والحركااة والعنااف، و ااد تتحااول حاااالت التقليااد واملحاكاااة إلااى ممارسااة 

ؤ فاي مساارات الجناوح، وارتكاباؤ للعناف فعلية  عمال العناف التاي يترتاب عل هاا اندفاعا

فيصاب  حاحية  .املفض ي في ضعس ا حياان إلاى الجريماة داتال وتاارر الحارم املدرسا ي 

إعاااالم تيااااري نفواااي يباااروز فاااي أعمالاااؤ الدرامياااة مااا ال التالمياااذ الكساااالى وكاااذا الزعاااران 

ة واملنتهكاااااين للقاااااانون فاااااي صاااااور أفاااااراد يتمتعاااااون بالوساااااامة وا نا اااااة وال اااااروة والساااااطو 

والقاادرات غيااار العادياااة...، كماااا ييعلهااام م اااار إاجااااب وتهافاااا الفتياااات وحاااب ا حبااااب 

واحترام ا صحاب، مقابل الحط من  يمة التلمياذ الجااد واملجتهاد حياث يرسامونؤ فاي 

صاااااورة ا بلاااااؤ السااااااذر الاااااذي يضاااااع نضاااااارات ساااااميكة ولبااااااس متقاااااادم تيعلاااااؤ محاااااط 

مااا ييعاال التالميااذ فااي ك ياار ماان ا حيااان سااخرية واسااتهزاه ماان زمالئااؤ املتكاساالين. ودااذا 

ييهاادون فااي لاا س دااذه النماااذر وتقمااص لخصااياتها، والن ييااة تكااون مرضااية فااي كاال 

ا حااااوال، فهاااام إن نهحااااوا فااااي دااااذا التقليااااد تحولااااوا إلااااى مياااارمين، وإن فشاااالوا صاااااروا 

 .محبطين

ويبااادأ تعاااود التالمياااذ علاااى ممارساااة العناااف والتفاااذن فاااي طر اااؤ ومنا جاااؤ مناااذ 

عن طريق  امل يرات السلبية  فالم الكارتون ا جن ية التي تصنع مان  ،ظفاردمنعومة أ

لخصيات افتراضية توارق تقض ي ب  ص ى مشاادد العناف علاى الخصاوم و ا عاداه، 

وتبااين أن كاال مشااكلة تعتاارال البطاال ال يمكاان أن تحاال إال بالقتاال، ومااع املداومااة يباادأ 

 إلاااااااى  الطفااااااال ي تاااااااذن فاااااااي ذاكرتاااااااؤ داااااااذه املشاااااااادد ويرسااااااا ها،
م
 فشااااااام ا

م
 ااااااام ي تقااااااال شااااااام ا

استحضاردا في لعبؤ مع ا طفال، ما ي اي  لاؤ إشاباع ميولاؤ للقاوة والسايطرة، فيطلاق 

العنان الندفاعات سلوكية، تزيد من  حدتها ألعاب الفيديو التي تنمي فيؤ الشخصية 
                                                           

 .352 يص.ي2001 يرثةيثمل  فع يثلهاا   يعلم اجتماع ا سرة  ي يثل   ي حم يوآ  و  يي- 1



 الصنهاجي  أنس    التعليمي املحيط على باملغرب التنموية السياسات فشل طفوحات

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد   - 164 -

      

الصاااادامية، وتكاااارس  قافااااة العنااااف لاااادى ا طفااااال وتشااااجع علااااى إنضااااار الطفوحااااات 

  حويلها إلى دأب يومي.العدوانية، وت

فلافااااااعيثجل ااااااا ي   ماااااا ي لاااااا ي ناةاااااا يوااااااات  ث يضاااااا   عيوةاااااا   عي واااااا يثلةااااااناةي

ثيل مك إلاااااياااا ي  اااا ثفيةاااا ةيو لااا ث يا  نااااعي اااا ي عااااا ي وثملااا ثاه  يبواااال يكا اااا يوف ااااي ي ظاااا ج

اخ  اا يثل اا نمايوثل  إ ياا  ي اا ي هاا يمها يو كماا يث   اا ة ي اااياااح يثجل ااا ي  ي الا تإلاااي

  ي م  ااا يثله اا
 ي وي إ ضااهايل  ةاا يي  اا يثلهاا ف.يفل ماااي  اا يثل  اا ي وا االياااا  ي وي  ااه 

ثي ي  اا ري ثيةوياا ج    يااا يا فاا .يوةويا ج
ة ا ي وي  ي ااذل ي  اا  ييةا ويثاتإلا ااايج ياااحثي ا ه  

مل ضاااااااا  يثله اااااااا ي ام ااااااااعي ناااااااا   يو اااااااااي اظااااااااا يا  نااااااااعي اااااااا يين اااااااا فيثي  ااااااااا يوةث ياااااااااحثي

.يا  ةااااا يااااااةر  ي اا اااا ي اااا يك اااا  يثلاااااد  ح اعدياد  ااااا  عيث  اااا  يف  اااا قي وييه اااا ي و..

ثلاا اا يثل االيي ثااااي لاا يثلواىااع يوانظاا يث  ةاا ةيوااا يي  ااا    يا اا مل   ي  اا ياااايانالاا ي

ااااا ي   ااااا يثل  اااا يلااااح ي ااااايثله اااا .يواناااااياكماااا يث  اااا في  ي  راااا يياااااح يثل ااااح يث   ال ااااعي

 اديرا ثاإلاي   يثل  اعياال ح يث اه هع.

ثج إاااااايياااااا يثل  ااااا  يل  نااااالي ااااااييو اااااايرةث اااااعيحااااا ييثل ااااا  ك ا يثل ااااالييك  ااااااإلا

ثل  إ ي  ي   يىي ل ي  نعيا يث اا يوثجاها  ي ىاة يثلن ا  ي   ي  يثل  إ ي  ي   يا ي

 يو ااا  يااا يثلن ااا  يث يثملاا ثري1 ك اا يو ااا  يثي اا ةيثمل ااتولعي اا يثك  ااا يثل إاا يل  ناال

فمإلااااي ااا  يثج ن  اااعيناااايثج  ااا ي اااايثمل اااا   ي لااا ي وااا يثل ناااليلااا  يثج إااااييح ااا ييك ااا ي

 2  ال  يثله  يو  ااقيثل  ةياا   ي  يوث  خ ثةيثله  ي اي ره  يثجا ثف.

و اااا ي  اااا ر ي ااااايث و ااااعيثج  اااا  يثل ةث ااااا يثلنه يااااعيثل اااالي  ناااااوييداااااا  يثل ناااالي

اااا ياااا  يثلك ااا يثملهماااعيثل اااليةااا ة ي اااايااااحثيثلوااا  يك اااا يل متلاااليدياايلااا يو  ثل ااا نماو  

ايدييااااتإل يفمإلاااااايثللا ااااا يةاااانا عيثل ااااا نمايثجا يك اااااعيا  ف اااا يديب نااااا ث يدا ل اااا ريضاااااا ي ا يلااااا

 ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا  ي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  يث ا ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يثجا يلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يو نم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعيكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  يثج ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .

ي لاااا ي
ج
  ي اااا ةي  ياااااحثيثلناااا  يااااا يثي  ااااافيثل اااا نماو يااااا ي ك اااا يثل  ثااااا يثل اااالي واااال ي  اااا ث
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ثل اهافعيثلو ا عي يفاال  ك ليثملااالايف ا ي لا يثل ناليوثله ا  يياتر ي  ا ي باا  يثمل يا ياا ي

 1 يثل ثفليل م  م .يثل    

وااااا يثل ةث ااااا يثلهااااااعي اااااياااااحثيثلةاااا ريرةث ااااعي   ثاااااايف ياااا يااااا يثلااااااح   ي اااااي اا ااااعيدي

ثل ناااا  يديثجا يك ااااعييوثل اااالي  ةااااىي  يثج إاااااييثلااااحي ي واااااا و يا   اااا  يثل ناااالي اااااي

 
ج
و اااا ياااا ياااا  يي2لهاااا ث  ي نااا ااييكاااا و ياااا ي  ااا ا ييثل  إ ياا  ياك ااا  ييل  ااا  ي ك ااا يثة لاااااا

 ي  يثل نليثل  إ ي   ييت  ي اي  إايياخ  ليثلن ا  ي
ج
ثل ليث تإلىي لمإلاياح يثل ةث عي ي ا

يو  ا ا ييو نا يثل ةث ا ي   يحه هعي    ياإارااي  يثملواا ي ي
ج
ثج ماةيوثل اها ي   ةث

يب ااااا ييااااا ةي    اااااعيك ااااا  ياوااااااا يثل نااااال يواناااااايي ااااا  ي
ج
ياااانخإلي ح ا اااااه يااي ااااااة يي ااااااا

اااا ي ثل ااا ناةي ي  ااا ي ياااار ي   اااا يثل نااالياااادف ث ..يو   ااا ي ةااااليثملن  ااا  يوثملةااا ةو يوك  

ي ك اااا ي
ج
ثمل ااا لعيرث ااا  ياإ  اااعي اااتر ي  ااا يفهااا ث يثيح ااااعيااااا   فيف هااا ةيثملن  ااا  ي نإاااا

وثمل حاا ي  ياناااد يثلاا ةيوثل نااليثل االي ا ااىي  ااا يثلناااعي ااايثملا ااذليلاا ي  اا ي   اا ي و ك اا ..

يااااااا يثل اااااااهافعي ااااا فه ي يااااااا يوثجك اااااا يااااااا ي لااااا ي  ياااااااح يثملناااااااد يثل ا ياااااا
ج
عي ةاااااارىي اااااا  ث

ثلوااا ا عيل نااااع يف   ااا ي لااا ي لااا ي  يثل اااكللياااا يااااحثيثلكااا يثلكا ااا ياااا يثل ناااليثلااا ا  ي

  لاااااااااااااااااااااا يثلواىااااااااااااااااااااااعيو ااااااااااااااااااااااايو ااااااااااااااااااااااا  يثي اااااااااااااااااااااا ةي ا اااااااااااااااااااااااعي فنااااااااااااااااااااااذ ي  اااااااااااااااااااااا يثل  ااااااااااااااااااااااااليااااااااااااااااااااااا 

 ثل نليثل ا  ي ايثلواة يورث  يات  ا يثل نو عيث   ما  ع.

 ةيثل ناااااالي ااااااايثل اااااا  نا يو اااااااي لاااااا يث  ااااااا يا ظاااااا يثلنهاااااااريثل اااااا نما    ي  يي فااااااي

وثل ا  نا ي ا ىي  ا  يلا  يثملوااا يثل  ااعي ااي  يي هاىيثلها ا ي ا ث  يو  ييناايي هااا  ي

ي اااايثل ااا ةيااا يث اااا ةي لااا يا ااا   يثل ىااا  ةي
ج
ااا ي ا اااىيثجفااا ةي   ااا يااا يثملوااااا ياوااااة ا

 ي اااااااااااااااااااااااااااايثل اااااااااااااااااااااااااا ةيفاا ااااااااااااااااااااااااااىي اااااااااااااااااااااااااا   يثملواااااااااااااااااااااااااااا يو رإاااااااااااااااااااااااااا  ي  اااااااااااااااااااااااااا يث  اااااااااااااااااااااااااا م ا 
ج
  ا ااااااااااااااااااااااااااا

 ي يو   هاااا ي  اااا يثل  ااااا ليااااا يث ااااا ة يو اااااياااااحثيثلةاااا رييهاااا يديااله اااا يوثل اااا  يوثل واااا
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 ا  إ يااا يدي حاا ي  اا ح يث   ماا ي اااي اا اعي ال إ ة  اايثجا يك ااع ي  يثملوااا يثل اا ةي

ا يثجفاااا ةيااااا يثل ااااا عيكماااااي ااااا ييلاااا ي  اااا يي  ااااا ل ثجااااا ي ااااايثملا ااااذل يولع ااااليفااااد يةاااان 

 1يإ    ي ل يامن   يثمل  ع.

اا ي اا يي1969   ياىي ااةييد ن ث يدثل ناليوو اا  يثي ا ةو  ي  هىيرةث عيح معيب

 انعي  م عي ا  ك عيل ةث عي  اا يثل نليوك إ عيان يث ا يمع ي   ي  ية ةيثل نلي اي

%يااا يثلااا ثا ي   اام ي حاا ث ي ناالدي80ثل  إ ياا  ي  اا   ي لاا ي  ي ااعيثلااا ثا ي،حاا ث اي

ه ي اي يار يث ض  ثاا ي ايكماي ىاة ياح يثل ةث عي   ي  يثل نليثل  إا  يا يثلح ي  

  .ثلو ثة يثجا  ك ع

و لاااا يثلاااا   يااااا ي اااا يثل رااااحي ث يثل ث  ااااعي  اااا ي ه  اااا ياظاااااا يثل ناااالي ااااايو ااااا  ي

ثي اا ةيفااا ي  اااعيثل نااليثمله اااعي ااايااا ثا يثج إااايي اا رثري ااااايب اا ي اااة يح اا يوةاا ىي

 .2%ي  ييثل    ن ا 99   ي

ثمل اااااا  ةر يااااااا يثل  يااااااا يثمل راااااا  ي  ي ك اااااا يثلااااااا ثا يثمل  اااااا  يل  ناااااالينااااااايثلااااااا ثا ي

وثلهناااا  يح اااا ي واااا  ي حاااا  يثل ةث ااااا يثمل   هااااعياا ا يمااااعي  اااا ي  يثلوااااا يثلااااح ييا ااااايااااا ي

 لالياواه يل ه ا يو    اعيلاحل يفاا يثجحا ث يي40 اااييل  ي  يىاا يح ث ايي18ثل م ي

اة يا ياا  ي   ااعي اا وي ااي210وثلاااالن  ي ااايثل  يااا يثمل راا  يااا  ييرم اا  ياااايي ياا ي لاا ي

 .3وي  ه  يثلناةيا  ا عي ل يث   ي يج إ يثج اا 

و اايثل ا اقي إ ا يكوااإىيب اليثل ةث اا ي اايثملن هااعيثل    اعيوثل اال يثل الاا ي

  يحاا ثر ي  ياا  يو  ااىيا  يهااعي رااا  يااااييراا  ي ااايو ااا  يثي اا ة يح اا يياا  ي ه  اا ي

 لاااااااا ي ة ييثجفاااااااا ةيوثمل   اااااااا  يثمل  وضااااااااعيفمإلااااااااايا  يهااااااااعي  تإلاااااااا ي اااااااااي  ااااااااار ي ب  ةااااااااها
                                                           

 .210ة.ع يص.انعكاسات أفالم...،   ااعيا يا  يي- 1

2 - Ali Mortada, Cinéma et Société marocaine, op.cit., p. 98. 

خ فيا يا ك يثل  ا عيوثل ل ي يث اه  ي يار يثل عنف الصورة في البرامي اإلعالمية والسمنما ا يثمل   يثل هلا يي- 3

 .125 يص.ي2014-2013فاع يثل نعيثل ةث  عي
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%يااا ي  نااعيلواااا يانرا ف  ي ااايثل ااا  يثملن   ااعي  يثل اا  ي اااي77و اا يث  اا في.1ثل ث ا 

ثة لااااااااااامإل يث ا يمااااااااااعي ااااااااااا يرثف اااااااااا ي ه  اااااااااا ي روثةيثل نااااااااااليثل ااااااااااليي  اااااااااا اايام  اااااااااا يثل اااااااااا نماي

وثل  إ يااا   يو اااا ياااا ي اااا ياااااي  ةااا ىي ل ااا يااااح يثل ةث اااعيثل ااالي   ثاااااي  ااااعيثملا ااا  ي ااااي

  ي اااااا  يبوااااال ي  اباااااذلي لااااا يث رااااا ثفياااااات  يثلوااااااا يح ااااا ي  ااااا ةيثل  ا اااااعي  يثل  إ يااااا

كماي ىاة يرةث عي    ي   يو  ري   عي2  مه يثل   عيوثلنة يو  قي  إا يث ا ث  .

  رياااعياااا  ي ياااار ياوااااا  يثجفااا ةي اااايثل ااا نمايوثل  إ يااا  يو ياااار يث  ااا   ثريل  رااا ثف ي

 .3اا و   اةعيا  يةناةيثل  يوثلواا يب   يثل  اعي اي  ا  يااي و

ةاااإ  يثلهااا يي ر ييثي  اااافيثل  إ يااا   يوثل ااا نماو يروةثيوث  ااااي ااااي ىاااا عي هافاااعي

ك  ا ثياا ي     اةاع4ثل نالي اايثملا ثةعيثملن   اعيوات  اا يثل نوا عيث   ما  اعيثج ا   

 و ر إا ياا ي ا  ثل نال ثجفا ةيثجا يك اعيوثلهن ياعيوثملةا يعيوح ا يثملن   اعيااايلاتاىي م ا 

 هعي نااا  يثجحااا ث يوثلوااااا يو ااا ف ه يل  رااا ثةياالإ ااا يثج   اااايوىااا    واااها ي حثااااع

وثل     يثل اة يو ل ي ايد ي  ا ي اةيل وةيثي  ةيثملن خ ي ايوض ي ة ةي   ثو يوثياي

اخ اااا ة ياااااحثيثلناااا  يااااا يثي  ااااافي ااااا يو ااااا  ي   ا ااااعيا  اااا ر يي هاااا ةيااااا ث  يو نااااا يااااا ي

ث   ماااااايا يو راااااحةياااااا ي  ااااالي ااااا  ييث  لا اااااا  يثل   ماااااعي لااااا يثل ااااا ث  يثلنإساااااذليوثل ااااا  

ثل  االيوث   اا يف   يا ياال ك ياا ي لا ي مااااي  يااث إا يثي ا ةيثملن خا يثل  ا لي

  اا  ةرياااحثيثلناا  يااا يثي  ااافيوي  اا ي ااا يا ثا اا يثمل ن  ااع ياحةل ااعيح يااعيثيااا ث يثلإ اال.ي

وا  ماااا ييو ااا ي ثريااااا ي إاااا  يثل ضاااا يث  وااااةيا اااا يااااح يثجفاااا ةي ااااي و ااااا يىااا ا عي ا ااااع 

ثل لي ا ىي تر يروةيثل ام  يي اايثلك اا يي وه ي ن  ث يان  يعيا ي ا  ي  وفيثجةيل  م 

 ثج   .

 

 
                                                           

 يار يلن  يثملا   ي اي   ةيثل  ا ع ي   عيثل  ا عيثل  ا  يثل نعيثل ةث  عيسيكولوجية املجّرم  ي عيثملا ايوآ  و  يي- 1

 ي117 يص.ي2012-2013

 .ي119 إ   يص.يي- 2

 يا ك يثلار  يثل  ا يعيوثلنإ  ع يثل  ريث اار يابؤ وأنواعؤ وأدواره وسبل املعالجةالعنف أسب  ما   يثج    يي- 3

 .14 يص.2003 و  ي

  2 ص 1980ثل ا عيثل ا  ع    ثل  خ  ثلإك  رثة   االجتماعي النفس علم   ثل ی  ثلااھا ارم - 4
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 البواعث املباشرة الس شراه ظادرة العنف املدرس ي -  انيا

ثل نليثمل ةبذلياا يف ا ي ا    ي اا ل يي   ا ياااج  يثملاار ي ويثلإظا ي ويثل اا  يجحا يييي

 وي  مااااا ي  ااااا ي ف ااااااريو خ يااااا يثملم  لاااااا يوثج هااااا  ييرث ااااا يي1ي  ااااا ثفيثملل  اااااا يثل    م اااااع

وااااااا يا  اااااااةيااااااا ي م ااااااعيثمل اااااااي  يثل اااااالي هاااااا  يااااااا  يث ح هااااااا يي2ف ااااااا يات  ااااااعي    م ااااااع 

و ااااا يث  هاااااا يثل نااااااليي4وضاااااا ليثل ك اااااليثمل ةبااااااذل.3ث   ماااااايايوث ر ااااااا يثلنظااااااةيثل  ااااااا   

ل ااالي نحياا يو  اااا   يث   ماااياي  اا يثملت  اااا يثل    م ااعيوثل  ا يااعيوو ااا يفمإلااايثلظاا وفيث

يوثل إ يخيح  ياا ي   ه ي  ياح يثملت  ا يا ئىي ح  ا  .  5 ل يثل    

 ظادرة العنف املدرس ياستفحال دور السياسة التعليمية في  -1

اإه ةيثل  ا عيثل    م عيا   ي اةي ل ي م عيا يثملااارويوثملن  هاا يثل اليي    ييييي

وف  اإ  ي  يثل ال  يار  ي ر ري  ااة يثل ااةي     لي اي  يا  يا يا  ث يه ةي  مإلاي ظاة

و ايا اااا يو ظماااا  يو نظ ماااا يثملت  ااااا  يوثيرثة  ي لاااا يضاااا  ي  ماااا يثل ين ااااعيوث   ما  ااااع ي

و ة  يث ا اة يوثل اةيخا يو  وث  يثملاريعيوثل و يع ييول  ا ي م  ية ياعيا ا ها  عيلن ا ي

ثل    م ااااااااعيارل اااااااااعيحااااااااا يثل ثويااااااااعي ااااااااايثل  ا ااااااااعيثل    م ااااااااع ي لاااااااا ي  يثج ظمااااااااعيي  اااااااا    

اااال   ة يجيإلااايا  هااعي ا م ااا يرث مااعيثل راا ييوثلنماا  يولااحل ي  اا ي ااايثلاا وييثمل ه اااعي

ثلناجاعي ااي  ا اااإلايثل    م اعيا ثكااعيج ا يثجفلااةيوثمل ا   ث يثلا  ث    اع يو ا ياااي

ين ا يا يثج  ثةيثل لييم يا إلايث ا م يوحا  اا ي ا يا ح اعي لا يحا   ي كا يثج ظماعي

    م عي ايث ا م ا يثمل خ إعيثل لي    م ي ايث اه  يو إ ه ي   يثل  يعيثمل  ها  عي ايثل

انااااا يثل  ا ااااعيثل    م ااااع يولااااحل ي اهااااىي  ظمتإلااااايثل    م ااااعيفاىاااا عيواإ  ااااع يو اااا  ي  ي

  ن ويثل     يةثف عيل نم عيا   يمع ييمسذلياةن ايج اعيا   يمع.
                                                           
1 - Shidler. L, Teacher sanctioned violence. Childhood education,  ACEI,  Spring , 2001. p.167 

2 - Alain Bauer, Mission sur les violences en milieu scolaire, les sanctions et la phase de la famille, rapport 

remis aux ministres de l’éducation national, Paris. 2010 p. 05 
3 - Dupaquier. J, la violence eu milieu scolaire, Paris Pressé universitaire de France Mai 1999 p8. 

    اع رثة ،ث ا ث   وا ث   والوا ع، بين اإلشكالية املدرس ي التكيف سوه واملدرسة، ا سرة   وآ  و    ي ع  ا ث  ي- 4

 .78 يص.ي2004 وثل   ل   ل نو 
 يص.ي2009 ي104ما  ع يثل  ري يا  عيىتو يث  من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي  لاي    يو إع يي- 5

48. 
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اااااااييإ هاااا ي  ااااا يثلا ةااااا ع يولاااااحل يفهااااا ي اااااا  ي ااااا يول  ااااا يثلنظااااااةيثل     ااااالي اااااايثملنااااا  ي ظا

ث  اا وفيااا يرث ااا  يثج اااع ياااا ي ةااالييكااا عيثج اااعيث ا م  اااعي لاا ي م ااا يثجةاا    يفهااا ي

 ظاةي   ي ارةي ل يثل     يث ي اخ ي ل يث ا م  يوحخيثله  يث ي اا عي اايىا ثي  يثل ث ا ي

 ااااااعيااااااا  ي ناةاااااا  يث   ماااااايا يكماااااااي  اااااا ي ظاااااااةي اةاااااا ي اااااا ي  ااااا ي   ااااااا يان ااااااامعيا لاا

ثملت  ااا عيوثل وااا يع يف  ااااةيثل  ا اااا يثل    م اااعي اااايوثر يوثل ث ااا يثمل  ااا ي اااايوثريآ ااا  يي

 اايث  ا ث يثملناة عي ايث ااييف ت ىياا  ه ييل م ويوثيىار ي اياخ  اليو اا  يثي ا ةي

اايةاااااااا حا يثل    م ااااااااعيثمل ا ااااااااعي فه ااااااااايااااااااا ي ااااااااا يثل ولااااااااع ييضااااااااإا يثلواااااااا   عيوثل ن ياااااااا ي

 ن  يو  ا  ااااعيث ااااااييفااااد يثج ظمااااعيثل    م ااااعيثل اااالي  م ااااليام اااا ياااااح ي ةااااا ص يام اااااا

يل  ياكلهايث   اعيوثجف ييوض ا يا  ها يى  مإلايوآااله يثل ةريع يواحثياايير  ناي   ي

ث  ااا إهاةيب اااتثيياإاااار يااااايثلاااح يي  ااا يثج ظماااعيث و    ث  اااعي اااا ا يل ااا  يثل   ااا  ي

 د وفي فوال يانحيثلا ثيع؟ي  و 

 اااااا ي  يثيفوااااااايي ي ااااااايولع ااااااليال ااااااليويير ااااااافيد خ   اااااااي  اااااا  ث   ايو ااااااا ث ي ا  ااااااعي 

و ااااا ث ي ااااايثل  ايااااع يوانااااا يىاااا ثا ي اةيخ ااااعي ااااايد ةاااا ويثل   اااا  يااااااملن  ديىاااااا  ي لاااا ي

 ل  ي ااا يوا لث  اا يورةث اا يااامل ي   يو يااةث ي ا اح عيلا ا ث ياخ  إاعي راىي نا ث ي

ن  يل ماي ييا ليا يثل ة صيا اك يفا    ي ا  يث   إار يا يثل  اة  يو  إاقيا 

  ي ا اااا يااااا يثملاااا ثةع يوةااااإها يانو ىااااعيي  اااا  ي اااا ي  يههااااايثملاااااييثل اااااةي  اااا ي  اااا  ي

ثله ماااا  ي لاااا ياواااا و ا يثلانااااا يوثملواااا ف  ي لاااا يثملنا ةااااا  يار اااا يلاااا ي  اااام يا اب ااااا ي

 ماااا  ي يإلاااااي  ااااا  عية اااا يف ااااا عيث ااااا ث  يثملال ااااعيوثلإ اااااريثيرثة يوثملااااا ايثمل  واااا   يول

لةااا اعيكا ااا  يح نمااااي  اااال يثجة ااااةيثل اااليةااا ويمإلاااايو يااا يثل  ا اااعيثل  ن اااعيثل ااااا يارمااا ي

اخة صيثلا  اا ي   عاا ايوثمل   ري ل يا   يثل      يح  ي وةريي2011ثل فاي نعي

%ياااااا يا مااااا  يث   اااااا ث ي27  يثجة اااااةيوثلن ااااا يثمل   هاااااعياا  ااااا يثلاناياااااا  يلااااا ي   اااااو ي

ي225ا ة اعيثا  ث  اعيفها ياا ي ةا يي74 اا يث   عاا ا يح  ي  ي   ا يثمله ة ي ايثلا  

%ي ايي50ات  عياا ا ع يف مايل ي   او ي  اعيثلانايا ي ايثل     يثي  ثر يوثل ا   ي

   ثريااعياا ا ااع ي اااايثل ا  يااا يثل  ا   ااعيف اا يي529ااا ي ةاا يي109  اريم ااع ياد  ااا يي12

اا ا اااااع يواااااا ي ااااا ييااااااح يثجة ااااااةي  ااااا ي  يات  اااااعيي278 ا  ياااااعياااااا ي ةااااا يي84   ااااااو ي

ثلاااانهصيكا اااا ي اااا ث يواااااايلاااا يياااا ييااااا يثلاااا  ي يااااا ياةاااا  يثمل ي اااا يثمل  ماااا  ي اااااياااااحثيثلا  اااااا ي
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ثل     ايثلإاىا  ية ا ي ىااة  ي  يثلنا فيثملاا ايثمل ةا ريل   اا ث ي ا يو  يا ظما ي لا ي

 ا م يثج اريم ا .ي

  ااااااااا ي  يثج ظماااااااااعيثل  ا اااااااااا عييياااااااااا وي   ي  يااااااااااحثيثلإوااااااااا يانااااااااااا ياااااااااا ي  ااااااااا إ  ياناااااااااا   

ث   ا ثريعي ماةعي   اي اةايا يث    ماةير ناي  ام  يث  ا  ماةي اايث اها  ي لا ي  ي

ثل  اا ي اا ويث  اا ا ثر يولااحل ية اا يرااا  يثل ما اا ليثل االييااحةفهايثمل اا ا ي ي لاا يثل   اا  ي

ة يفه يي من  يفو  يثل ث   يو  ية قي ا يثل حم يثلل ثك ليح  ي اي:ديث   ا ثري 

لل يف ار يفامل  ا يي ن ي ل يثل ه يف إ   يوي   ياال ي يف إ   يويراة يثل  ا ي

 ف إ   د.

 الخيار البيداغوجي ودوره في تقوية ظادرة العنف املدرس ي-2

 

 م اا ي   يث   واااةيثل ث اا يل  نااليثمل ةبااذل يواااحثيث  اا رلاةيثلااح ي   فاا يثلظاااا  يثل اال

 ريج ااااااا يواةاااااارةيا  ااااا ر يا إلااااااياااااااياااااا يل وااااام ياخ  ااااالي  ث ااااا يث ا اااااا يثمل ة ااااا عي  ااااا

االإا     يوا إلاياايا ي وي   عيااملناهجيثل ةث  عيو  يهعي   ثراا يوا إلايااياا ي ا ة 

 ا  ا ياالإ  إعيثمل  م  ي اي  ا  يثملنظ اعيثل  ا يعي م اايوثملت  ا يثل    معيبول 

 ياااا ي  ااا ثيج ااااا ي ااااص يفإوااا يثي ااا  ث    عيثل    م اااعيثملإ وضاااعي ااااي ره ااا يااااايبوااا  

ثلح يي   يب  ةيثل ث   عياا  ااة يا  اا اي   يا يف قيورو ي ا إلاياايي ة يام م يإلا

ل م ن اا  يثملااىاا ي  يوا إلاااياااايااا يا   اا يبن ااا يثيةثر يل إ   هااا يوثلااح ي  ىاا ث يحه هاا 

ثجوحوي اي ا ةي خةا صي ياعياا ثةريل مت  اا ياا ي  ا ي نإ احاا.يوااحثياااي ي  ي     

وثل  ا احيوح ا يثيرثةيا  يينظا و ي لمإلااياا  ااةاااياوا و اي اي ا ي رةا  ي  اا ح   ا يثج 

ثل ول عيثمل ن ع يوريل ةثيل   م  يا  ي    يا يثملو و ا يثل ليل يي وثي ر  يثملت  ا 

 . ة يثل ث   لهاي   ثي ل 

واااا ي اااا  يثي ااا ث ث يثل  ا ااااعيثل    م اااعيثل ااالي ر يبوااال ياااىاااا ي  ااا يث ااا إراييداااااا  ي

  نليثمل ةبذلي حك :ثل

 الخريطة املدرسية -أ
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يثل ناليلظااا  يث اا ر يثج ااا ياا يناايثمل ة  عياا   ي عي  م   ي ل يية هويااي  

فال  ا ااحيثل اا ث يااا يثلكإايااا يثمل    ااعيوثلإا اا ي يييثل  ا يااع يثملنظ اااعيو خ االيثمل ةبااذل

  يثلاااا ةعيجا  ااااعيثمل اااا   يثلااااح يي ة اااا  يف اااا  يي نراااا  يام اااا ري رةثكهاااا يب اااا ير ااااا  ي

و  ي  اااااا ثمإل يث خ  اااااا ثي ااااااايانااااااا يثل   مااااااا  ي  اااااا يثلاراااااا ي اااااا يي1يإاااااا قي اااااا ةاإل يث  اااااا   اا ع

 إوااااااا يييااااااا  و يفمإلااااااايروثاإلاااااا يكاااااا ريف اااااا ي اااااا    يل  ااااااك  يثيح اااااااعياك ااااااايإل يثملههاااااا ة ي

 يف ااااا  و يب اااا  ك ا ي2ب اااا ا يث اهاااا  يف  ماااا و ي  اااا يثلظهاااا ةيامظهاااا يثل  ا ااااحيث اااااحثق

و  ثي   اام ثي ااايثج اا ا يضاا إا يااىاا و ياااالك ةيثلناااخ .يي4عل    ااعي اا  يثلاا ة ي3ث اا إ ث يع

ي5ف  ا ااااحياااااح يثل  نااااعيااااا يحااااا عي رةث ييه  اااالي  يفواااا ه يثل ةثبااااذليااااا ي    ااااعياااااتثا  

  ا ا عيحاكتإلااايثلهاا ث   يثل    م ااعيثل االي وةاا تإل ي  اا يا اا   يفااااإل يف اا يانااا يا اا ها ه ي

ثل نم يااعيثل االيو اا وثيمإلاااي اااي ااا يااا ييح فااعي ويةاان عي وي  اااة .. يو  ااافيفواا يثل  ا ااا ي

ث  خااا يروةيع يو يإل يحا عيث  ن ييامنهجيا ي اهعي م ا يثملااييوثلنإا  يوثل ا  ع ي

ف اااانإه يضاااا يثج اااا ا ي اااااي مهاااا يااااا ي نااااا ييةاااا  فيف اااا يثمل ماااا ةعيحهاااا  يوخن اااا يل نظاااااةي

إل يثلها  ياا  ااةي  يثج  ا ي ايو مإل يثلوه يا يد يثلنظاةييوثمل ة فياا م  ييو  وثي

ضاااااا  ياااااااا ي اااااا لياااااااا يفاااااا ل يوىااااااال يااااااا ي ىااااااالاييث   إاضااااااعي لااااااا ييثلههاااااا يوث  ااااااا ا ثري

 وثل  ليث   مايا.ي

و ااا ي  ااااف ي لاااا ياااا يث ك ظاااااظيثملهااا ييثلااااح ي ثرياااا يحاااا  يدااااا  يثل ناااال يو  اااصيااااا ي

 اا ة يثج اا ا ي لاا يا ثكاااعيثل   مااا  يوثل  اا في لاا يث  اا    يثلنإ اا عيثل االي  ااا  يا إلاااي

  م احثي وي ك اا يي50عيثل  وث  اع ي  ي  ا  يث راا  يي ااايك  ا ياا يثجح اا يثل  ا احي وويثلزل ا

  م اااحث يو   اااةيضاامىي ك اا يااا يا اا   ي اااايي25 اااي   اااةي ا تإلااايث  اا   اا عي ي   اا  ي

حااا  يوثحاا   يو اا يفااا  ي لاا يو ثريااا يح  اا يثي إاااقيثلااحةل ي اااي  ماااةياواااةل ي حاا ث ي
                                                           

 يث ا  يثل ا  يث ا  يضعس مسادر السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة اإلعدادية وال انويةل إ  يا  لا يوآ  و  يي- 1

 404 يص.ي1984ثل ا   ي اا عي   يا ك يثلار  يثل  ا يع ي   ي

 .210ةيثلو وق ي ما  يص.ي ا يهللايثل ى ث يوآ  و  يث   ي   يثل  ا عيوثل      يرثي- 2

3 -André Doudin. P, Miriam ekohen –Markus: Violence à  l’école , fatalité ou défi , édition, de book, 2000, p. 

137. 

 

 .331 يص.ي1992 يعلم النفس التربوي  ي يثل اا ي يرةول ي ييي- 4

 .132 يص.ي1989 ي137  فعية  ي    عي  ةيثملياالتيادات العص ية،ا  لي   ي ا يهللا يي- 5
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 ااااااعيثل ااااااالي ااااااا يااااااا يىاااااا وااي خإ ااااااليو ااااااا  يثملت  ااااااا يثل    م ااااااعي  ياااااا  يااج اااااا  يثل  

ث ك ظااظيو ا ف  يثل  اا  يثل   م اعيثل الياااايث إا ي  امإلااي وي هاراهااي  كا يةاإ يثلظاا وفي

ثل    م عيوثل  ا يعيثل ا ع يويزل يث ا ر ي  يثل م  اعيثل   م اعيول اه هاي اايث ة  ال اعي

وثل  ا ياااااع يو  اااااا يوث   اا  ااااع يفاااااالنهصيث ااااااري اااااايثيالا  ااااا يوثل  اااااا  يثل ي ث  ك ااااعي

و راااااافيث  واااا عيثمل ث يااااعي ااااايثل   مااااا يي1ثملك اااااا يثل  ه إ ااااعيو ا ااااا يل  نواااا  يثل  ااااا   

ي2ثل ااالي ااانإ ي ااا يثملااا    يو إ ااا يا ثااااا يو  ةث ااا يو ةااا فيياكا  ا ااا ي ااااي اااا ث ا ي    ياااع

  هااااي اااا ث  ي ناااحةياإواااا يثملنظ اااااعيثل    م اااع يفامل ة اااا عيح نماااااي لااا  يفا اااا  يل اااا  ااا ي

يااااااعيثل اااااا وةيعيو ااااااا  ي   اااااا  ي اااااااة يااااااا يثجا  ااااااع يوات  ااااااعيامناااااااهجيي ي  اااااا    يثل  ا  

و اايااحثيثلوا  يي3ل م حا يثمل    ييل  ياال  وة يان  ايل  نليوث  ر ثفا يثل   ك ع.

   ااااليو ياااا يثل  ا ااااعيثل  ن ااااعيثل اااااا يارماااا يثل فاااااي اااااي وييو  هااااعية اااام عي هاااا   يثلا  اااااا ي

  اا  يوثل هافااعيوث  ةاااييام  اا يثلناا ث ي ااايىاا نا يث  اا عاا ا ي اا ييث  مااا يلهانااعيثل 

 ي اا يثلنهااا صيثل االي ف ااىي  اا يفواا يثلا  اااا يثيةاا  ا يث ام ااعي لاا يحاا ي  ا اا  ي2013

 ااايثي اا ييااملهاة ااعيثل واااةك عي اااي نإ ااحيثملواااةل  يو  ااها ييثملهاة ااعيثل  ا  يااع ييو  ااا ي

يااا  يرةاااا  ي ااا و ي لااا ي  اااا يا  ي5 ااااةيل ف رااااصيثل ث ااا يل ةاااإها يثل ااالي إااا قي  إتإلااااي

 اةيل هاةي يث تإلا ي نإ حيثلةإها يثل لي إ قي  إتإلاييا  ا  يرةاا  يو ىااةيثلا  ي ي ي ااي  ا ي

ي31.4%ياا يثملا ثةعيثمل اا ي وا  اا يكمااي  يي5  ي  رثيا يثج اريم ا يل ي ن ا ي ا  ي

لا يحا ي  م احث يونااي  ا ياه هاعي ي40%يا يثل ا  يا يا نىيفمإلاي  اعيث ك ظاظيفا قي

  م ااااااحثيااله اااااا  يفهاااااا ي ااااااا يثل   اااااا  يي40  ا اااااا  .ي ااااااااي اااااا ي  اااااا يث ك ظاااااااظياااااااايفاااااا قي

%يي31.4% يا نماااي  اااو  ياااح يثلن اااعيي14.4% يوثي اا ثر يي7.9ث ا اا ثو ي  اااعيا نااىي

ااااال     يثل اااا    يااااحثيو ىااااة ي ث يثجة ااااةي  ااا ي  يثمل لث  اااعيثي مال اااعيثمل ةااا ر يل زليااا ي

ي2009 يا ااا   يثج اريم ااااا يث اه ياااعيا  ااا يثلإ ااا  يثملم ااا  يااااا  يثلا  ااااا ي  ااا عاا اي لااا

ا اا ي يإلاااي4%يااا يا ماا  يث   مااارث يثمل ةاا ر يي  ااا ياااحثيثلا  اااا .85.74 ي م اا ي2012و

 ل ي   يب ذل ييحك ي  ي ي ثلىيرثةيلهما ي ل يحالها.ي
                                                           

 17 يرثةيثلو وقيل نو يوثل   ل  ير.  يص.يكفايات التدريس ه  عي اد يثلإ  و  ي- 1

 ي89 ي    يص.ي1007 ي01 يثل  رياملجلة التربويةارم ري ا ر يد هاف نايثل  ا يعد يي- 2

 .265 يص.ي2007ثةيثلإك  ي ي ما  يرإستراتيييات إدارة الضغوط التربوية النفسية  ي ا يثل ظ   يي- 3

 .2013ى نا  يي30  ي  يثلةااو يث  ن  يي- 4
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اياااا يواكاااحثي  حااا ي  ي  ا اااعيثل  ااااعيثمل ةااا ر يلي  ااااويرو يث ااا رهاق يوااااايوث ثاااايييي

اواىعيثملت  ا يثل    م عيوثك ظاظيحا ثاإلايوض لي ايثمل ثريثل و يعيو   ي ل ي إلاي

و   ل ها ييظ ي عيثملول ي  ي ظ يث   ي اعيثمل ة ا عيان اا عيل     ماا يثل الي را صي

 لاااا يثل فاااا يااااا ي اااا ريثمل م ة اااا  يي لاااا يح ااااا ي اااا ر يثجرث يثل  ااااا   يوىاااا و ي رةاااا  ي

يوثمل ث ااا يثل  ن اااعيثل ااالياااا يا م  ااعيف ئاااىيااااا لةاا رثلكإايااا يثمل    اااع يو ااايااااحثيث

يحااا ريثل اااليثلن ااااوي  ااااعي  ااا نك  ي ي2008 2007يإلاياااعيثمل  ااا يثل ةثباااذليياناااحيث لك  و  اااع

ويثل ااااانعيثل ال اااااعيي20 5 ويي4 يو ااااا  يثي ااااا ثر ي ي10 ي3 ااااااي ااااا   يث ا ااااا ثو ي يا ااااا لها

يثمل ة ا عيث ام  اا ي ادحا يثمل ا ييوةا ياا ي.20 7   ثر يوثجو  يويوثل ا  عي ا   ي ي

  ااعيثل كا ثةيا  ةا ا يو ثةياعييف ه ا صي10 ي0,58ي   ي ا  ي  ااعي كن ي يا ث   يث ا  ث  ع

ااا ي  اااا ي ي  اا ن يج ي  اااعي   اا  ي وي   اااليااا يياا  ك ي  اا ي ااا  ث يثملت  ااا يثملال اااعي

 إااا يثل ول ااعيثل االي تث ااحيثل  ا ااعيثل    م ااعيثل  اام عياا خإااا ي ا اا  يثمل م ة اا  يوثة 

  ااااااعيثجا اااااع يثجاااااا يثلاااااح ييتىااااا ي لااااا ي  اااااا ي ةثر يو ةااااا ةيحه هااااا يليةااااا وي.يفاااااد ثي اااااا ي

ثل ك ثةياتى ثي  ياي ل يثلإو ي اي  ي ظاةي     ل يف ا ي  ااا يك  ا  :يا ا ي ا ةي  ا اعي

انظ ااااااااااااااعيثل ه ااااااااااااا  ي ي ويك ااااااااااااا  يثملااااااااااااا ثريو ااااااااااااا ةي نا اااااااااااااههايي وي  اااااااااااااا يفا   اااااااااااااعيثج اااااااااااااال  ي

ل اااااااا   يا ة اااااا  يو رثةيااااا  يوفن اااااا  ي ي وي  يثمل اااااااةفي يثلا  ث    اااااع ي ويضاااااا لي ا  اااااعيث

       ي اا  ا يثمل   م  ي و..ي

و ااايداا ياااحثيثل ث اا يثلوااراياااا يثملاا ةعي ااايروثاااعيثملنظ اااعيوث ااتإل اةاايي اا ي إ اا يوي اااي

  م حثي وي ك  ي يفك ليي ث هه يوياا  ي  ا   يي60وة ماييي50  اةيثل     يث ام ا ي ااةي

ااإل يوفا و ه يثلإ رياعي يفك الي ا ل  ي    ما ي اايااح يث االاعي؟.ي    اا يا ي ة ةا 

  يثملا ةعي اااياااح يث االااعيي  اااا يااا ي اا ياات  يويي  اا ي  اااا ي لاامإل ي ااايثل  ااىي إ اا يوي

بوااااال ي ماااااايايكمااااااايلااااا ي اااااا ي ااااااااةي  م اااااحيثف  ث ااااااذليوثحااااا ي.ي لااااا ي  ناااااااي  حااااا ي  ي ف اااااا ي

اااا يوي وااا  يثل     االيبواال ي اااةييثمل  ما  يوي ك اا ا يثل لثااااي يي اااا ي اااي  يي م ضاا ي  

 ايثل   ي يار  ي    ياديها يو   عيا ييإ   ي يإل يا       يولكا يااحثيثل  يهاعي

  ك   ثيااي ل  ي ل يح ا يثل  ف  ي  ي ل يح ا يثل  افيويثمل م لي ي ل يح ي  ث .

ا مااااا يثلهااااا ي ي  يث  مااااااريث   ي اااااعيثمل ة ااااا عيثل اااااليف ضاااااىي لااااا يثمل   ماااااا يوثمل   مااااا  ي

ثلزاااااالووي  اااااا يثمل اااااا  يا يثل   ااااااايرو ي رةاااااا  يثلكإايااااااا يثمل    ااااااعي يوااااااااي   اااااا ي  إلااااااايااااااا ي

ثك ظااااظيةثفهااا ي ةااااصياهااا يي اااايثج ااا يوثلان اااا يثل ر  اااع يوااااايوثكااا ياااا يث  اااا يرث ااا  ي
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فتيثلإااا صيويث  ااا ثريثجفااا يوث  وااااةيا الاااعيحم اااعيث ا ااااا يوثلهواىاااع يوث  ااا ةيااااا  ي لاااا

ثلوهارث يو  ار يثلو  ةياا ا ليوث  ا ا ثر يدا ياا ياا  ي اا يثج ااا يثل الي ر ي  ا ي

 ث إ اةيداا  يثل نليثمل ةبذل.

 املذكرات الوزارية الخاصة بمعالجة العنف -ب

اي اااا ياواااا و ي اااااي ماااا  يثملن اااا يا يثل واااااوةيعيثل اااالي   ههااااايث ا اااا يثج لاااا يل    اااا   يار اااا

 ة وي  ي يي  ه يااملنظ ااعيثل  ا ياعيوي إاليانااب يثل ناليثل الي  اا ىيف ا يثل  ا اعي

ااحك  ي ثل  ا اعيثل  ن اعيوثل لا ي يثمل الوزارة ثل    م عيو  اةثاإلايثلا  ث    اع ي ةا ثة ي

 يي ا   ي  ا ي لناا ي ه  اا يثل    اليثلكلااي وي867/14ر ام  راىيي2014 ك ا   ي17ا اةيخ:ي

 اا يثل ةث ااعيثل االي  خااحاايث اااال يث   اااا  عي اااي  اااةيثل اا ثا  يثل   يااعي ااايحاا ييث ا واا 

ثل  ا ااااحيثلااااحي ي  ااااا ي ااااايحههاااا ياخالإااااا ي اااا  ك عي ااااايثلةاااالي وي ااااايثل  اااا يثمل ةبااااذلي

 . م اا

  مليل   م حيث  الليام اب عيحةة يثل ةث  ع ي ل ي  ي و ايثملهاا ي ه  ويثملحك  ي  

ث اا  يووفهااايل ااا ريااا ي ااا ا يث   اااعيياا  ي هاا ي ااي ا اااايياا  ي   ااا  ي اااةفي و ااا يرة 

 :و ه  ويثملحك  ي ه  ا يد يىديا ي عيا ي ا    ا ااعيثلإ  يثمل  ك  

 .اي نظ لي احعيوا ثف يثملت  ع

 .اي   ا ي ىناييثل   نع

 .ايثله اةيا ىناييرث  يثملك اعيثمل ة  عي ال نظ ليو     يثلك  يوثمل ث  

 .اييثمل  ا عيا ه ي ي  اا يثمل ا  يوثل ث   ا يثمل ة  عايثمل ا   ي ايثجىن

 .ايثمل ا   ي اي ر   يثج و عيثل ياض ع

إلاااىي  ااا يث اااا عي لااا ي  ي و ااا يىااا ر يثملاااحك    اااايث اإااااظي لااا يك ثااااعيثل  م اااحيثمل ا ااا يو ا 

 َ    يج ي   يلي وي ره   ي ويا يب  ا  يث ا  يع يكماي ك  ي  يثل ه  عيي  ي  ي

     يو ن يو  ةث  يثلا   ع.ي  نا  يا 

ث   ثوي ا    يو ه  اا يا ي اعي ا ماع ي  ا ي  يثل ث ا يثمل ةباذليوثلا  اعيث   ما  اعيثل اااعي

 ااااه ياااااح يثملااااحك  ي اااااي إا مهااااا يو اااا لرثريثل ضاااا ي
ُ
 ك نإهااااايا م  ااااعيااااا يث  اااا     ي  

ثل حماااعيثل     اااليثمل ااا ر ي ةااا ي   ااااايو هههااا ث ياااا ي ااا ن ويااااح يثملاااحك  يام اااااعيةةاةاااعي

ل منظ ااااعيثل    م اااع يفاااال  ثة يثمل ن اااعيوث  اااعيا ث ااا يثمل ة اااعيثملن   اااعيثل ااالياا اااىيا نماااعي
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امخ  ليىالا ي  اةيث   ةث ،ثله وي  يث او   يث   ثصيثمله   عديو ا عيث  م ة ي

 اااااااي اااااايثملت  اااااا يثل    م اااااعيثل ث  اااااعي اااااايثجح اااااا يثلوااااا ا عيف   اإلاااااايةااااااة يف اااااا يلا ااااا ي

ثملإ اااااا ييوث  ماااااا ةيثل   ةااااااعيثلاااااا م ياال ه اااااا   يح اااااا يةاااااااةيثللاااااا  يييث  اااااا ةث يثله يااااااع

ثمل   اااا يث رااااا يوثلهاااا صيثمله اااا عي يي  اااااو يثلاااا ةا يثل ثحاااا  يوثلواااااا ي لاااا ي لاااا يااااااي

  ااااجيااااا يا ث اااا يثل  ثةاااا يث   مااااايايااااا يةاااا ةيو ىاااا  عيا ااااا ع يب  ااااهاييظهاااا ي  ا ااااحي

 ةع.يفاانر ي   ي اااااةيو  م ااحث يا ااا يوااا ي  هاا و ي حاا ي  اا ث يثج اااح ي اااي هاا ي ا ااعيثلاا

وضاا ي ااا    ياااا ي  م اااحيفا اا يل ااا يا يو اااارةي  ييإ ااا ي  ي ااذل ييمكااا ي ةااا ة ي راااىي ااا    ي

ث  ااااا ةث  يفاااااامل ه يياااااا يثل ااااا  يثلااااا  ي ياااااا يثملااااااارة ي  ااااا ي  ن ااااا ي اااااا  ياااااا يثج ةاااااا    ي

ث   ما    يوثلنإ     يكخ   ي و ا ي ح ا ث يثل ضا  ي ااي  ا  ي  مااةيثملوا و يثمله ا وي

لهااااا يااااا يثلظاااااا   ي اااااي  اااااةيي  ااااا ليا اااااةيثملنظ اااااعيثل  ا يااااعيث ا م  ااااعي ااااا ي اااا ة ي

و  ا  هااااا يوثملن اااا ييه نااااذليثل إك اااا ي ااااايث  ماااااري ه  ااااا يا ي ااااعياه  حااااعي ن ااااا يوثل ث اااا ي

ثمل   ف يو اياحثيثل  اقي يا يا ي  وي تثيياإار يك لي  ل  يثج  ث يثلةإ عي ااي

لي ااُ ه ةيمإلااايثلاا ةُعي؟يو  اا ي  يحاا يي اام يو اا ريثل اا ف  يثمل وااا  ي ؟ياااايثلنإ اا عيثل اا

ااااحثيثي ااا ث يا ااااعيثملااا ةعيوو ااااة يرث ااا يثلإةااا ؟ي  ييا ااا يااااحثي لااا يثمل يااا ياااا يثل  ااا  ي

 ة اا  ؟يو  ثي ا ااىي ه  اااا يثل    االيثملت ااىيوث ا اااا يااا يثلااا ةوعي
ُ
 ة ااا يوثمل

ُ
 لاا يثمل

ا ثر يفك لي ا ر يوة مايثلتإل ي ياال  ريثل إلاو يا يثل ةث عيل يي  ي إ ايا ي اي ناةيو   
 
ث 

اااااح يثل ه  ااااا يثمله  حااااعيااااا يثمل  اااا ع؟ي.و اااااي  اااااةيثل ث   ااااعيرث مااااا ياااااايثل اااا   يل  ا اااا ي

ثل ه  ا يثلا ي عي اةفي و ا يثل ةث ع؟يا يثملهة ريا يب ا يث تإلاا يث اةاصيثمل اا  ع ي

  يب ا يثل اا عيثل ار اع؟ي ةيثملهةاا رياا ييا ةيثجحا ؟يو اا ث يااحثي وي ث  ياا ي اا ت  ي

حيحإاداااي لاا ي اا ا  يثلا   ااع؟يو  ثي ااا يثملاات  يا اا ف ث ي ياا يثي اااةيثلهااا    يثلااح يثل  م اا

اااااع؟ي  مااااااي  يوث ااااا ي ااااا ثوييحةاااااصيثل  ا اااااحي ي  ااااامليااااااحل  ي  ااااا ماي هم 
َ
يااااانظ يااااااح يثمل

ثملت  ااااا يثل    م ااااعيثل اااااليي  ثفاااا ي  مإلااااايثل  ا اااااحيااااا يثلهاااا  يث اااااااوة ي ااااا يو اااا  عي هااااا ي

اا يثل  م احيثل حاا
ُ
ايي  ا يثملت  اعيياا ةيثجحا يل ه اااةيا ىاناييثل  اا نعي وي ما  اع ياا ي  و

ثل نظ ليب   ثي  ياا آ يثلا ا  يحإادااي لا يك ثا ا ياا  ؟ي ا يملاا ثي اك ىيثملاحك  ي ا ي

ثي  ث ث يثل ث  يث خا ااي ايح يثل ثف   يلهح يثل ه  ا يثلا ي اع؟.يااح يثج ا  عي اا ي

    م اعيواها لهااي ااي ا ا  يدااا  يثلن  يا إلاي   ا ياا  يثل اا يثلاح ي   فا يثل  ا اعيثل

 ثل نليثمل ةبذل يكمايي حوياامل م عيفه ثيإلايج ي ة ةي   ثو ي ح  ث يثلظاا  .يي
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  يثل وااااك  ي اااااي اااا و يث  ماااااريثل ه  ااااا يثلا ي ااااعي ي   اااالي   فاااااي وي  و اااااي  اااا يثل هااااا ي

لاااا يوثل واااا ريااااا ي و ياااااح يثل اااا   ا يث اا رااااع يو  مااااايثلاااا ثف يااااا يث  اااا فيااااا يثي هااااا ي 

 انظ اعي    م عي ل يحافعيثيف عياإل ريث ا م ي ايث  ه ثة يو ما ك .ي

 املنا ج الدراسية -ر

   ا يثملناهجيثل ةث  عياة ةثي ةاايا ياةارةيثل نليثمل ن   يك لي يوااييرا  ي ااي

   اااا يثجح ااااا يااااا ي   متإلااااايب اااا يث اااا   ثرااي اااا يف ضااااهايا  يهااااعي   ااااإ عي لاااا يثل  ا ااااح ي

 يا ظااا يار  ياااا ي  ااا يثملنااااهجي ي   اااليثح  ا اااا يثمل   مااا  يو ي   ااا يو    اااعيلاااحل يفاااا

ف   ريثلك  يثمل ة  عيا  يل يي لي  ي  ي يل مناهجي1 م حااإل يوا   اإل يثلنإ  ع.

ودإااااىيااااا ي   اااا يوااااا ي ثل ةث اااا عيولاااا يياااا لياااااا  ي لااااافتيثلإاااا ص يكماااااي يإلااااايلاااا ي رهاااا ياااااا

 يوا ث ااااا ي ة ةاااا ااإلايثل هاف ااااعيثل  اااا في لاااا يثمل   ااااا يث  اةااااعيالاااا ي هااااعي ويان هااااع

و  ي ا و د.يفالك ا يثملها ة ي اايثلاارياعي-وث اه يعيو و ا هايث   ما  عي،و  يح    

اااااااا  ي رااااااا  يا ضااااااا  ا يب  ااااااا  ي ااااااا ي هااااااا يثملااااااا    يو ي ااااااا ث  يو ااااااا يثل  م اااااااحيوا ااااااا  ث ي

 ا يثيرةث   ياحثي  و ي  يثج  ا يثل لي عجيمإلاي ا ث يثملنها اعي ويثل ن ياع ياا ي  ا ي اايك 

ا يثجح ا يو اي م  يثمل ا  يا ي اايثملها ةيثل ثحا يو اايثلا ةعيثل ثحا يو اا  يا  ا ر ي ااي

اح يث اه هعي ر  ناي   يفه يا  ي  ة يثل  خ يثملا اي اايثلا ليو ا اعي ايثلا ليثج   ي

ثملنااااا  ي   اااااا يح ااااا يثجروث يثل    م اااااعيوو اااااا  هاي  ااااا ياااااا فية  اااااا يامااةكاااااعيثل ااااا  عي

 ييثل ة عي ل يثله ا .

 

فك اااااليملنااااااهجيرةث ااااا عيا  ااااا ر ي لااااا ياااااااح يث االاااااعي  ي وااااا  يثل  م اااااحياال اااااا يو ر اااااا يي

اااااالنهصيوثلعااااا ي ااااايا اااااي  يثل   مااااا  يوثلإواااا ي ااااايثل ك ااااليضاااام يثل  اااا يثل     اااال؟ي

  ياد  ااااا هاي  ااااا يثملن اااا يثل  ااااااة ييي2وك اااالي ي اااا ف يثل  م اااااحي  اااا يثل ناااااليالاااا ي ىااااالال ؟

 يثلناح اااعيثل ةث ااا ع يو ن ااالي ح ا ااا ياالإوااا ي  مااا يبوااال ياااا ي لي ااااي خ اااليثل  م اااحياااا

ثمل  ثةااا يوثيحااااا يثلاااح ييإهااا  يثلاا ااا يثملباااا ي  ااا م ثةي   مااا  يوياااتر يثية ااااةي لااا ي

   ااا يب اااليثملاااا ثريثل ااالي يي  اااا يثملااا    ي اااااي   مهااااي ح ا اااااي  ااا يك ثا ااااعيثملااا ةعيوثل م  ااااعي

ة عي ويث ا رالعيث  اااا يثل   م عيا اتإلا يثجا يثلح ييك عيل ي ي  ا يثل  ثف يا يثمل 
                                                           

 .174 يص.ي1985 ي34 يا  عيثل  ا ع يثل  ريأزمة التربية في الوطن العربي ا يثلهارةيي  ل ي- 1

 .174 إ   يص.يي- 2
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ااااااا يىاااااا و هايوا   اااإلااااااا يف  ا اااااا ةياااااااحثيثلواااااا  ةي الااااااااي ااااااايةاااااا ة ي ماااااا ريضاااااا يثل اااااا  عي

ثمل ة ا عيالا يال  ااإلااا يو ا رثريحاا  يثلإ ا ي  ماااي اا يثل  م ااحيفا ا ثيل  هااعي ااي الا ا اا ي وي

ي 1   يا رلايا وويثملاارة  ي    عيوة ي إ  يا ةامعيثل و  اعيوث  نا ا ي  ي ية اا يانا 

 يف  مااا ي  ااا يث خاااا يب اااليثلاااا ث  يثلب ةااا عيثل فا  اااعيل خااا ي يثلوااا  ةيمإلاااح يثل ةااامعي

 ااا ي  يااا ي ر يااا يج ظماااعيثمل ة اااعيوةفاااليث  ةااا ا يل  ال مهاااا.يواااا ي هاااعي  ااا  يياااتر ي

 هاااا يثملناااااهجيثل ةث اااا عيااااا يح اااا يار  ثااااااي  اااا ي نا ااااعيثل  م ااااحيا إااتإلااااايو اااا ةيفا اااا اإلاي

 يو يوثةاا يي   هااايا  اا اا يوحا  ا اا يو م حا اا  ييفراا  ي يي اا يلهااايا  اا ياهااا  يل ياا 2 

 ي3. ييها ي  مإلايو يي ه ي إ  ي وي ه  ي     امإلا

 التقويم ق وأساليبطر  -د

ااااااايث إااااا يثلإاااااا    يثل  ا يااااا  يوث   ةااااا  يين هااااا و يانااااااهجيثل هااااا ي يثل     اااااليو اب ااااا ي

اي  اة ايثل     ليث   ااة يااملن  ياا  ااة ي     ياإ  يو   يا    يف  اعيثل  عي 

ا ي ي  يث ا را ا ي ام عيكا    ييار  يينظ يث ام  ي   يث ا را يكنايعي ايح ي ث  يوي

لااااا  ي   ااااا  عيل كواااااليويثل بااااا  صيويثل ه ااااا  ي...يفإااااا ي ظااااااةيثل هااااا ي يثمل  مااااا ي ي  ااااا ي

 ااااا ار ي  ااااا   يث   اااااااةث يثلاااااح ي   مااااا يثل  يهاااااعيثلك اا اااااعي ويثلواااااإه ع يل ر يااااا ي ااااا ة ي

  ." لااااااااااااااااااا يث اإااااااااااااااااااا يوث  ااااااااااااااااااا ظهاةيود نااااااااااااااااااا يث ا راااااااااااااااااااا ي  ااااااااااااااااااا يثملااااااااااااااااااا  ي وي إلاااااااااااااااااااا ثل  م اااااااااااااااااااحي

وثمل  ااااااا عي اااااااايثج ااااااا   يثمل اااااااا ي  ااااااا ي ييارااااااا ي ااااااا يالااااااااا يث   ااااااا يثل ااااااالي وااااااا  يثل م  اااااااعي

ثل    م عيل  اا ليا ااةاايو ر ا  ي ن ثاإلاا.ياا ي  ا   ي لا يثملنها اعيثل    م اعييو وال ي

ثل  م حيويرف  يل  رة  يويث ا ي اايفمإلايثل نة يثج اعي اي     يثل رإ ليوي  اة يامعي

ضا يثل  ه نا  يف إنذلي ل ي  ا ي ا  ك ا ي ن إاعيو  وث  اعي إ  اااياواا  يثلإوا يوي

ثلاااح ي  اااه ي ااااي  ادمااا يثج ااا ث يثملباااا  عيثلاااح ي مااا يف ااا يي4ثيحااااا يويث ح هاااا يثلنإساااذل

ا رااا يث ا را ااا يويثل االي ااتر ي  اا ي   اا ي  اا ثري إ اا  يااا يثل  ا ااحي يار اا ي ييكوااليث  

 اااااييإلايااااعيثمل ااااافي اااا يا اااا   ي رةاااا  ه يث اه هاااا ي ي لاااا يثمل اااا   يثلااااح ي ااااا ي اااا ل  ي
                                                           
1- Lewis Cosser, Les fonctions du Conflit sociale, Paris, Ed. p-u-f. Paris, 1982, p. 10. 

2 -Aicha Belarbi, Attitude des lycéens et lycéennes envers la famille, la religion el l’Ecole, in jeunesse et 

changement sociale, Université de Tunis, C-E-R-E-S, 1984, P.65 

 .273 يص.ي1985 يانو ةث ي ث يثل     يجنات ا حداث   ا يروة  يي- 3

 .202 يص.يي1986 يثل  ا  يسيكولوجية املرادق: دراسة ميدانية لالتيادات النفسية والتربوية ي حم ي و  ي- 4
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اناااااي ثيالاااا ي  ك اااا ي يلاااا ي ااااا  ثي ااااايوضاااا  عيا يرااااعي إ اااا ا.يواكااااحثيي ااااا  ي  يااااا يااااا  ي ااااا ي

ثل  ثا يثل ليلهايروةيار ري اي إ ذليداا  يثل نليثمل ةبذلي ايثمل ثةعيثملن   اع ي م  اعي

  ااااااانلي  ااااااا ي  ااااااااعياااااااا  يثل رةااااااا  يثمل   اااااااايل   م اااااااحي ااااااا ي  يااااااا يثل وث ااااااا يو ا  تإلاااااااايثل ااااااالي

ث ااا خ ثةيثج ااا  عيثملااىااا  يثل ااالي  ااا إ يثلاااحثك  يو هااا  ياااا  ي ااا  ي ويحااا وري ااا ةاإلاي لااا ي

ث    ا يااي  ي  ائ  يوحإظ  يرو يث  ااةي   اايا يثله ةث يثلحان عيثل  ي  ي اله ة ي

نهجيثمل  ماا ي اااي الاا يثجح ااا ي اااي ه ياا ي لاا يثل ر  اا يوثل  ك اا يوثمل ث  ااعيوثلنهاا ... يوااا يثملاا

اة  يثل  م حيثل ةثبذل.يو    يفاد يث   مااري لا يث ا راا يفها يك  ا   يل  ها ي ييا ف يي

ااااااااحثيثل ضااااااا يي   ااااااا يي1ثل  م اااااااحي  ااااااا يث ااااااا  مايي ااااااا يثل  اااااااا  يثمل احاااااااعيمل ثف اااااااعيثل  ااااااا   

كا ي  يملماة اعيثل نالياا ي ا ياا ييم2ي- اايثضا  ث ي إساذلياا يف   اايث ا راا -ا    ثي

ث ا را ااا يثل االي  او اااايثل  م ااحيا ل  اا ييااضاا يع يف ااااةي3ف اا يثلناا يراا ييا ناا يو اا  ي

  اا ي اااال يثل  م اااا يوثمل   ا اااا يو ملاااا يام اةفهاااا يااااا يييااا  ي اااي  اااال  يثل هااا ي ياااا  ا ي

ل    يعيوث   هاا  ياا  ااةااي ي  ثك يثمل    ث يثل ليي  ي  مإلاي ا ي املا يثل   ال ي

ا  لاااا يو م حااا يوا ثاااااا يو    ا ااا  يو ي اااات  ي اااايو  ث اااا يو يها ااا يثلنإسااااذليو يو ي   اااذلي

فا   ةااااةي لااا يثل وث ااا يوث ا را اااا ياالةااا ة ييي4  ما اااذ ياااا ي ةااا ةث  يو  مااا يث ا يااا   

ثل لي  مإلايث  يي  ا ياا ي م  اعيثل ها ي ي ا ةاعيوا ا اعيو  ا يارإا  ي لا يثل إا ا يوفا ي

ث ي ااااااايةاااااا ا تإلاي ره اااااا ي م ااااااعيثج اااااا ث يثل  ا يااااااعياااااااايااااااا ياإ اااااا  يا اااااا ث    ايج اااااا ي يياااااا  

و   اااااا ييناتاااااااي  ي نإاااااا ريث ا را ااااااا ياةاااااا ةاإلايثل   اااااااعي   اااااا  عيوح اااااا  يي5ثملن ظاااااا  يا إلااااااا 

ل  هاا ي  يااا يي اا ةي  ي وااإ يااا روث ي ه يم ااعيا اا    ي  اااي ي راا   يثل  م ااح يو ناا ث ي
                                                           
1 -Journal Libération, 9 Juillet, 1992, p. 3 

 يرثةي ا ث يل نو يالطفولة واملرادقة ا سس واملشكالت و سبل معالجتها يعلم نفس النمو حم يارم يثل   ل يي- 2

 .456 يص.ي2001وثل   ل  يثجةر  ي

 3 يص.ي1995ااةعيي9 ي  ريوسائل الغش في االمتحانات  ي  يثل    يي- 3

 El Mostafa Haddiya, « Processus de la socialisation en milieu urbain au Maroc », publication de la faculté-ي 4

des lettres et des sciences Humaines, Rabat,1991, PP. 39-40. 
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م ااحي و اا ياماااييمكاا ي  ي يج ي ا  ااعيثل م  ااعيثل  ا يااعيو ماا يثل  1ثيرةث يوا  اا يثمل   ااا

 2 ه   ي   يث ا را ا  يثملإ  عي   ي  ث ياالن اوي وي ها ياال    .

و اياحثيثلة ري    يثلااح ي اا يثلةام يا كا ا ي  يث   ا يثلاح ي وا  ي ظااةيثل ها ي ي

 ثا يوثملنااااهجيو ااا قيوثلاااايل مهااا ةث يكن   اااعيثل  اااا   يةيااا  ا يا   اااا ي ا  اااعي ااا يثلنظاااا

ثل اا ةل يوثل   ااعيااملك اااعيوثيرثة يثل  ا يااعيو   ااعيثملاا ةعياااا ا م  ياال ااا ايفااد يف اااري

 ظااااةيثل هاااا ي يينااااا ياااا يف اااااريثلنظاااااةيثل  ااااا  يثلاااح ييناااا  يااااا يث  ااا ي اااا يف اااااريث اا اااا ي

ر يويث   مايايويثل ها ايوثل  ابذل يو ضافي  يثج   يا ي     يثل  ا حيلل يث   ةا

يااا   ثيوي  كاا وثي يللاا ييرإظاا ثيوياا رروث يلااحل يفظاااا  يثلناا ينااايان اا في ل ااعيفا اا  ي

 3ي.نايآل عيث اإ 

  ل ي يثلا  ث  نايل م ةعثلض لي-ااي

 م ااااعيوي اااا ا  يثملوااااا  ي   ااااا يفواااا يثملاااا ةعي اااااي  اااا ي  اااا ث ي ااااا عيي  اااااويثل م  ااااعيثل   

وثح  ث إلايرث  يثلإة يثل ةثبذل يث  لا اايل ا ليثلوااكعيثل  ا ياعيثملوا فعي لا يث  هاا ي

ثمل ة   يواواىعي  ا عيثل ل ي  يفال ا  يثملل لياا   ا يو ل ي يثج ا ح يثملتا   ي

ّ  يثج اا ح يثمل م  ا  ي ا إاياها  يثلب ةا عي ملماة عياهنعيثل     ييإ   يف  ي  ييم  

وث  اا ث يثلنإسااذليوثلااح ا يث   مااايايوثل  ثةاالا... ياال  ااا  يوثجروث يثملنها ااعيوثلنظ يااعي

وثل  ا ه اااااعيثل ااااالي    هااااا ياااااااا ي ي اااااايفااااا يثل  ثةااااا يوثل إا ااااا يوك ااااا ي هاااااعيا م ة ااااا  ي

   اإل ياا ان  ي لا ي ىالايياا يث  ا ةث يي4  ا   يا ي وضا يث  ما  عيو إ  عيا ةيع 

  ااااااه يضااااااا ي اااااااي ةااااااااا ي   ثا ااااااع يفا   ااااااا ي  ااااااا ح يوثملواااااا و ا يثلكر ل ااااااع يااااااا يب

ا ا    ييةها  يل   ة   ي اياحثيثل ث   يي    ي   ةايا ي   ي اةعيو ل يا    ي

ةف ااااا ياااااا يثل لااااا ي  يوااااااحثيااااااايي   نااااااي  ااااا ةي  يثل  ا اااااعيثملن هااااااعي اااااايث   ااااااةيثج اااااا ح ي

وثل  ر عيو ن  ي ن يوفر  يا إلافيثل ل ي يثملا ا ي ايا ثك يثل ل ي ي    ي يث ة  ال عي

ث ا يااعيوثل  اااعي ااايثل ن اا ي لاا يثملوااا  يثل االي    اا ي اا ر يثل م  ااعيثل    م ااع يفظاااا  ي
                                                           

 .ي183 يص.ي1989ا  يث ا  يثل ا   ي يثله  عيثملة يعيثل ااعيل ك يسيكولوجية الجماعات والقيادةل ل ي اا يا  كع يي- 1

 42 يص.ي2003 ي  و يثل هافعيوثل   ة يرخ  يملدرس ي بين تالميذ املدارسال سرب ا ا نعيااى ي  ثف يي- 2

3 -http://www.oujdacity.net/international-article-12427-ar/ 

 يا  عيرةث ا يث     يوث ا ي  يأتال يات مهنة التعليم: معايير لضبط سلوكيات املعلمين" ا يثل  ي ي ا   يدي- 4

 .88 يص.ي1990 ي ا ي ي62ثل    ع يثل  ري

http://www.oujdacity.net/international-article-12427-ar/international-article-12427-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-12427-ar/international-article-12427-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-12427-ar/international-article-12427-ar.html
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ثل نااااااليثمل ةبااااااذليثل ااااااليثا   ااااااىيااااااا يات  ااااااا ناي ثر ي اااااااي نحي اااااا يا ثكاااااا ي ل ين ااااااعيامناااااااهجي

ا هاراعيو  ي   يا م   يا  او  ي ايثل  اا يا يثمل     يواه ااا ياال اعي اامإلاعيااحثي

ث اااا  يواااااااي ثريثل ضااااا ي اااا  ث ييح ااااااا يثملااااا ةعياااااا يروةث ي ل ين ااااعيروةياااااعييرااااا   يفمإلاااااايثل  

ا ثةكااااا يثلا  ث    اااااعيو   ااااا يو  اااااال ا يثل ي ثك  ك اااااع يوي ااااا ةيفمإلااااااياماة ااااا  يثملهن اااااعي

ويااحثك يثملوااا  يوثل  ث  اا يثل االي راا ييرو يح كمااعيثملماة ااعيثل  ا يااع يثجااا يثلااح ي فنااذ ي

ث اهاااااااا  يثمل   هاااااااعيااااااااامل    يو ااااااا    يث اااااااا  يوثل ضااااااا يو 1  ااااااا ي هااااااا يثملااااااا ةعياامل ااااااا   ث ي

 يو  ااا ي3 لااا يش ةااا   يو مااا  يوا ث ااا يثلنإساااذليي2ثل   ااا  يث  ةاااار يوثل رااا   يثل امل اااع

اا ياخ  الي   اا ي4 ل يكإا   ي اي  د ليةروريثلإ  يثمل ث  عيمل ا اعيثمل ث ليثل اة عي

ي إااااليا ث ااا يثل نااالي ااااا ييثل  ا اااحياا  ما ثاإلاااايث   ما  اااعيوا  اااا اإل يثلنإ ااا ع ياماااا

 يف خلاييثل  ثة يثل ةا عي ا ي  اعي  ما  ي وةثري اايا ما  يثج اريم اا ي5   فيا  اا  

مل اب عيثمل ةعي ايثل   يثمل ة  عي  ي يثل  ا  يثل    م عيوثل هن ا يثل لي  ث يثمل ح اعي

ثلانإ ييثل م يعيوثلا  عيث   ما  عيوا    يث     ا  يواايي ث  إلايا يرةث اا ي ااي  ا 

ثل  ااا  يوث   ماااايايو اا ل ل   عيثلنمااا يو ةااا ييثل  ا ااعيوف  اااإتإلاي ثريااا يثف هااااةيثملااا ةعي

 يف فها ي لا ياناا يثل   ماا ياماايبواه ي6ل    ث    ا ييثلا  ث    عيثمل ثكاعيل م ن ا ث 

ة اعيثمل   م  يويم  يثل م  اعيثل    م اعيولوا  يثملا    ي ااي   احهاايوثي ااايي لا ي   ث إلااي

  اااا يي1998و ااا يوث  ي لااا ي  اااا ثةيث ال ااااا يثملن   اااعياناااحي7 ااا يا ااات يثملاااا ر يوث ح ااا ثة. ااااي

حاااااا وريحل اااااااعي ااااااااعيثلإابااااااذل ي   اااااا  يا ة اااااا  ي اااااااياخ  اااااالية اااااا  يثملناااااا  يرو ي لاااااا ي ي

ا ا  ي  ا ي ى ثفي     يا ي ا ياإ و  ي   اإل ي ييه ةي  ي ثي ايث ااييثل  ا  ي وي

حظااااااااااا ي ااااااااااايا ااااااااااااحعي هاااااااااا  يحاااااااااا وريث ل ااااااااااالثةيثل ياااااااااا ثك  ل  يااااااااااا ييك إاااااااااا  يا هااااااااااا ي يا  
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االا  ث   ااااعيثمل  ناااا ياااا ي اااا يثل  ا اااعيثل    م اااعي،ا  ث    اااعيثلكإاياااا ديرو يث  ااا ثوي

ح اااااا يي   ث  ااااااعيااااااا يىاااااا يإلاي  اااااا ي ي رث يثملاااااا ةعي ااااااايداااااا ي  ااااااا يثل  ااااااا  يثل ي ثك  ك ااااااعي

يثمل ااااااا   يوثلظاااااا وفيثل    م ااااااعيو اااااا ار ي  ي ااااااعيثمل ة اااااا عي إاااااا  يث  هااااااايي  ا ااااااحيرو  

 ا    يثلن او.

 ةاااااااااة يثلهااااااااا ي ي  يثل ااااااااا ايلهااااااااا ياااااااااا يثل ناااااااااليثمل ةبااااااااذل يي   ااااااااا ي ااااااااا ثةث يات  ااااااااا عي

 ث يةاااااااااا عياال   هاااااااااااا يثل ااااااااااااعي اااااااااااايا اااااااااااييثل  ا اااااااااااع يوناااااااااااي اااااااااااايثلنالاااااااااا ي ااااااااااا ثةث ي مااااااااااا ي

ثل  ا ااااااااااااعيثل  ا يااااااااااااعي اااااااااااااي ب اراااااااااااااايثلإ  ااااااااااااإ ع ياااااااااااااح يثل  ا ااااااااااااعيثل اااااااااااالي ي  ياااااااااااا يثل نااااااااااااا  ي

ثل ناااااااااليثمل ةباااااااااذليوث ااااااااا رلااهاي اااااااااايا ناضااااااااا عياااااااااا ياي ااااااااا يضااااااااا   هاي ااااااااااي  ااااااااا ي يدااااااااااا  ي

ثلا  ااااااااااعيثمل ة اااااااااا ع ي ااااااااااا ياماة ااااااااااتإلاي    اااااااااالي ىاااااااااالاييثل نااااااااااليثل ااااااااااا  ي لاااااااااا يثمل   ماااااااااا   ي

 و ل يا ي  ي:

 نااااااليثمل إلااااااافيثل ةثبااااااذليثلااااااح يي  اااااااو ي ااااااايك  اااااا يااااااا ي و هاااااا ي ا ااااااعيثملاااااا ةعيوثل  م ااااااح يي–

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا يث  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة يفاااااااااااااااااااااااااااااااااا ثةقيث اهااااااااااااااااااااااااااااااااااا يوثملت  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا يوثجفاااااااااااااااااااااااااااااااااا ثري.ي–ول ااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

ثلاااااااااااح يلااااااااااا ي  ااااااااااا   ياخ  اااااااااااليثل   يااااااااااا ث يثل  ا ياااااااااااعي  ي زااااااااااال ي نااااااااااالي ظااااااااااااةيث ا راااااااااااا ي

 ىار   ي.

 ناااااااااالي ويةاااااااااا عيا اااااااااا ا  يثلاااااااااا ا يثمل ةبااااااااااذليو ااااااااااا يثل   مااااااااااا ي يار اااااااااا ي يا اااااااااااييف اااااااااا يي–

له ة ةااااااااا ا يث اه يااااااااااعيوثي   م اااااااااعيو ي  ة ةاااااااااا ا يثمل   ماااااااااا   يو  مااااااااااي اااااااااا رك يف اااااااااا ي

لااااااااااا ي ك ثااااااااااااا ي ث يةااااااااااا عياال نةااااااااااا يثل وااااااااااا  يوثل  ه ااااااااااالث يوا   ااااااااااااا يثل مااااااااااا  ياماااااااااااايي  

 لااااااااااااااااا  يثملااااااااااااااااا ةعيوثل  م اااااااااااااااااحيا ااااااااااااااااااي  ااااااااااااااااااايو حاا اااااااااااااااااايحااااااااااااااااا  ي عاااااااااااااااااا ث ي ااااااااااااااااا ي نإ اااااااااااااااااح .

 نااااااااااااااااالياااااااااااااااااا  ا يا ااااااااااااااااا ا  يثيالا  ااااااااااااااااااا يثملارياااااااااااااااااعيوثل وااااااااااااااااا يعي،يدااااااااااااااااااا  يث ك ظاااااااااااااااااااظي يي–

وثج  اااااااااااااةيا  اااااااااااا ر يثمل اااااااااااا  يا ي يو   اااااااااااااةي و يث اا ااااااااااااا يث  اةااااااااااااعيديح اااااااااااا ي  اااااااااااا وي

 لها...يي   ايا يثية ااا يثل لي ييم  يثمل ةعيوثل  م حيا اي  يث  ة ا 
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حاولناي اياحثيثلار ياهاة عيداا  يث    ث ي ايث ااييثمل ةبذليثملن خ  يو ل يا ي ا يي

فها ياااحثيثل اا   يث    اااياا ي  ثااا يواراا رث ياااىاا  يو  ا  ي  اا ياااىاا   ي يير اا يي

 يااا ي وضااا يي إ ا  ااي  ياااال    ي  اا ي  ا ااا يثل ولااعيواوا و ااإلايثيةاا ح عيوااااي  إ اا

ث  ةااااااريعيوث  ما  اااااعياواااااع ي    اااااعي  إا هااااااي ااااااي ي ااااااريثلةااااا نعييثملنا ااااااعيثل ااااالييمكااااا ي

 ا اايةرةيثله  يثل ا هعيا  ي اها يث ا م يوثل   ل يثل ارييل  ا و ييوةا ا عيانظ ااعي

ثلهاا   يو اا ياااايااا يىاا و يث اافظااعي لاا يثل  ااااليوثل اا  يوث   مااا     يواااحثيااااي   ناااي

 عياإارااي  يثل    يثملنر فيل   م حيا ياظه يا ياظاا يثلهةا ةي ااي ن   يا يف ض

ثل ك اااالييث   مااااايا ثل  ا  يثلااااح ي  ااااا  يانااااا يثمل   ماااا   يو  ا اااا يااااا ي  ا اااا ث يثل ااااا  ي

وثل ماا ريوث ا  ااا يا  اااا  ه يث  اةااع يييف إ لااااي ا ااااإل يثل  وث  ااعي لااا ياااح يثلواااا  عي

 يهاعيدثله ل  رياعدي ويدا   رياعد يوثلاح ييمكا يا ي ا  ياا يثل ا ة ي لا يثل ث ا يثمل ا  ياال 

  يية ي   يا   يا ي     يح  ييراويي م ي  ا  ا ي  يروثاإل ي وي ا ث ي ا   يي اا ي

  اا يثح هاااةا ي ويث  ةااناةا ي يف اا ليثل لاا ي يثلا اا ث  نايل ك  اا يااا يثمل ة اا  ييلاا  ي

  ثةاا يث ا ي ااعي اااي ااايك  اا يااا يثجح ااا ي اا ااي اااي إااا  يثلظاااا  ي اا ث ي ه هاا يا  ااا  يثل

ثل  اااااا يااااا ي اااا ل ل   عي  م ااااحيا ثااااا ي  اااا  ي ااااايو اااا يث  ماااااياييخ اااال ي اااا يثجااااا ث ي

ثلنإ ااااااا عيو ااااااا ياظااااااااا يثلههااااااا يوث  رااااااا ييث    اااااااا ييفال ااااااا وث يثمل حااااااا يرث ااااااا يثلإ اااااااا ي

ثمل ةباااااذلياااااا ي ااااا  ياااااا يثل ااااا وث يثل  ااااا لايثلاااااح يينوااااا ياإ  ااااا يث   اااااا يث ا را اااااا يان ااااااوي

ثلناا يوث   اا ث ي لاا يثج ااا ح ييثلااحي ي     اا  ياااح ييثلنايااع ييا  اا  يانر فااعيااا ي ا اا 

واااحثياااايياا يي  يحالااعيثل اا   يثل االي   وااهايث ااااييثمل ةبااذلي ي  اا وي  ي لاا  يةاا ة ي وااا ي

له   يثل اةيوثج اا يث    إعيثل لييان ي راىيو  تإلاايث ا ما  يواواه ياا ياوااا يفوا ي

  يثل ناالييم يااع يواااحثيياا ف ناي  اا يث ااا ةثل  ا ااا يثل ولااعي ااايثل إلاا  ياايةاا حا يثل ن

ثمل ةباااذلياااا ي  ا اااا ي ااا يا اااااا  يث  ما  اااعيوةا ياااعيو  م ااااعيو هاف اااعي ا مااااعي ااا ي ن اااا ث ي

ان  يااعي م هااعيو  إا ااا ي  ا اا عيا  ثكمااعي ف ااىي  اا ي   ااافي  اا ي   االي إ ااايا ث مااا  ي

 يث   ما  عيا نك  ييه ةي ل يا لا  اا يثل ا ي يثج   ايث  تإلا   يوث     ةيل  ن  

ثل ااااالي ا اااااليا  م اااااايف رث  ااااااي ااااا ا ايو  ا  اااااا يامااااا ياةاااااها  يثل ااااا هعيوثلارااااا ي ااااا يثلااااا  لي

ثل اا ل يالاا يثل  ااا  يثملمكنااعيرو يث  ااااةيث  اا  ي  يا  ماا يي إا اا يااا يار  اا يب ه  ااعي

   ري .
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لار  ي يا ك يثالعنف أسبابؤ وأنواعؤ وأدواره وسبل املعالجة  ما   يثج    ي-

 .2003ثل  ا يعيوثلنإ  ع يثل  ريث اار ي و  ي

 يسيكولوجية املرادق: دراسة ميدانية لالتيادات النفسية والتربوية حم ي و   يي-

 .1986ثل  ا  ي

الطفولة واملرادقة ا سس واملشكالت و سبل  يعلم نفس النمو حم يارم يثل   ل ي-

 .2001 يرثةي ا ث يل نو يوثل   ل  يثجةر  يمعالجتها

 ي  و يثل هافعيوثل   ة يرخ  يال سرب املدرس ي بين تالميذ املدارس ا نعيااى ي  ثف ي-

2003. 

 يرةث عيا  ث  ع يا  عيدور اإلدراك في تحديد املشكالت املجتمعيةاا  ي  حا  ي-

 . يث ا  يثل اب ي و 1989 ي1ثل   ةيث   ما  ع ي اا عيثلل يى يثل  ري

أفالم العنف على سلوكيات ا حداث واملرادقين في أوساط  انعكاسات  ااعيا يا  يي-

 يار يلن  يرا  ةيثل ةث ا يثل   ايثمل مهعي اي   يممسسات الت ش ة االجتماعية

 .ي2007-2006ث   ما يثل  ا   ي   عيث رث يوثل   ةيثي  ا  عيفاع يثل نعيثل ةث  عي

 بين اإلشكالية املدرس ي التكيف سوه واملدرسة، ا سرة   وآ  و    ي ع  ا ث  

 .2004 وثل   ل   ل نو     اع رثة ،ث ا ث   وا ث   والوا ع،

 ي   معيارم ي  ا  يوآ  و  يرثةيثمل اةف يثل ا عيتمهيد في علم االجتماعا  م ة ي-

 1996ثل ال ع يثلهاا   ي

 ي   معيارم يث ا ا  يوآ  و  رثةيثمل اةف يالطبقات في املجتمع الحديثا  م ة يي-

 .1984ل ا عيثل ال ع يثلهاا   يث

 .2013ى نا  يي30  ي  يثلةااو يث  ن  ي-

 .1995ااةعيي9 ي  ريوسائل الغش في االمتحانات  ي  يثل    يي-

 .2000 يرثةيثلكن  يل نو يوثل   ل  يث ةر  يإدارة الصفوفح  يانسذل ي-

 ي3ثل ا عيي ا ك يرةث ا يثل ح  يثل    ع املجتمع العربي املعاصرح   يا  ا  ي-

 .1988ا  و  ي

 يا ك يرةث ا يظادرة العنف السياس ي في النسم العربيةح ن  ي  ف  ي ا ثا   ي-

 .1992ثل ح  يثل    ع يثلهاا   يي
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 .1992 يعلم النفس التربوي  ي يثل اا ي يرةول ي ي-

 ي ما  يرثةيثلإك  يإستراتيييات إدارة الضغوط التربوية النفسية  ي ا يثل ظ   ي-

2007. 

ضعس مسادر السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة اإلعدادية ل إ  يا  لا يوآ  و  ي-

 1984 يث ا  يثل ا  يث ا  يثل ا   ي اا عي   يا ك يثلار  يثل  ا يع ي   يوال انوية

 يثله  عيثملة يعيثل ااعيل ك ا  ييسيكولوجية الجماعات والقيادةل ل ي اا يا  كع ي-

 .1989ث ا  يثل ا   ي

 .1989 ي137    عي  ةيثمل  فعية  يياالتيادات العص ية،  لي   ي ا يهللا يا-

ي12 يأطروحات حول مشاكل التعليم، جريدة االتحاد االشتراكيارم ي   ع يي-

 .1989ر نا ي

 يا  عيفك يثل  خ ياملشكالت االجتماعية تحديد إطار عاماة إىي م يثل    يي-

 .1981 ي19ثل  خ  يثل  ري

 يب ية النسام التربوي الجزائري املعاصر وعال تؤ بانحراف التلميذاا ع يااان عي ي-

 .2014 ي08ثل  ري

 يرثةي  ي يل نو ياالغتراب والتطرف نحو العنفارم ي   يا ي ا يث   اة يي-

 .1999وثل اا ع يث ا ث   ي

   1980ثل ا عيثل ا  ع    ثل  خ  ثلإك  رثة   االجتماعي النفس علم   ثل ی  ثلااھا ارم 

  ي   .1007 ي01 يثل  رياملجلة التربويةارم ري ا ر يد هاف نايثل  ا يعد يي-

 يالت ش ة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ املدرسة ال انويةاةااوي اا  يي-

 2003ى كعيرثةيث اعيل  اا عيوثلنو يوثل   ل  يث ا ث   ي

 الفيذياه اتيادات مدرس ي طور ت ملعرفة مقارنة دراسة ث ا ناو   ثل  ي   ا  ا  ل-

 ا  ع طلبتهم تحصيليفي وأ ردما التدريس، في  وا نترنا الحاسوب است دام نحو

 .2010 ي44 ثل  ر ثي  ا  ع  ثل   ة

 يا  عي   يثلنإ  يثله  عيالسلوك االنساني بين الحب والعدوان ه  ي اا  يي-

 .1989 ي27ثملة يعيثل ااعيل ك ا  يثل  ر ي

  يرثةيثلو وقيل نو يوثل   ل  ير. .كفايات التدريسثلإ  و  ي ه  عي اد ي-
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 يرثةيثي  ث  يثلهاا   يالت بم العلمي ك ساس للت طيط ا مني لاي  ما   يا اا  ي

1995. 

 يار يثل خ فيا يعنف الصورة في البرامي اإلعالمية والسمنما ا يثمل   يثل هلا ي-

 .2014-2013 يثل نعيثل ةث  عيا ك يثل  ا عيوثل ل ي يث اه  ييييييييفاع

 .1985 ي34 يا  عيثل  ا ع يثل  ريأزمة التربية في الوطن العربي ا يثلهارةيي  ل ي-

 .1985 يانو ةث ي ث يثل     يجنات ا حداث   ا يروة  يي-

 يرثةيوث  يتدني مستوى التحصيل واالنياز أسبابؤ وعالجؤ م ي ا يثل ح  ي ة يهللا ي-

 .2004ما  يث ةر  يل  اا عيوثلنو  ي 

 يا  عيىتو يمن الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي  لاي    يو إع ي-

 .2009 ي104ث  ما  ع يثل  ري

  ا يهللايثل ى ث يوآ  و  يثمل   ي   يثل  ا عيوثل      يرثةيثلو وق ي ما .ي-

 يا  عين"أتال يات مهنة التعليم: معايير لضبط سلوكيات املعلمي ا يثل  ي ي ا   يد-

ارم يان  يي- 88.1 يص.ي1990 ي ا ي ي62رةث ا يث     يوث ا ي  يثل    ع يثل  ري

 .رو ي اةيخ ي ال يثلك   يأصول التربيةا بذل ي

 يرثةيث ااا عيث ا ي   يإدارة الفصل وتنمية املعلمةإا ي ا يثل  ي يوآ  و  يي-

 .2007اة  ي

 يدرسية ومدى ان شاردا وأسبابهاظادرة إتالف املرافق املةا وي ا يهللاي ا   يي-

 .1989 ي60ا  عيرةث ا يث     يوث ا ي  يثل    ع يثل  ري

 . 1996 ثلهاا    ل نو   ثلك ا  ا ك   التربوية العملية في القيم  ثا   ض ا ي-

ىهار يثملا   ي اي   ةي  يار يلن  سيكولوجية املجّرم  ي عيثملا ايوآ  و  يي-

 .ي2013-2012 ا  يثل نعيثل ةث  عيثل  ا ع ي   عيثل  ا عيثل  

 .2001 يرثةيثمل  فع يثلهاا   يعلم اجتماع ا سرة  ي يثل   ي حم يوآ  و  يي-
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 ؟ مرضية أم صّحية ظاهرة سابقه تسيير  لكيفّية املسئول  تغيير 

 البويرة جامعــــــة                                                  أرزقـــــــي النور  عبد. د

 

 امللخص:

إلى  ما يعمد املسئول الجديد كثيرا 

تغيير طريقة وكيفّية التسيير التي ألفها 

املوظفون، أحيانا دون رسم أي هدف، بل 

يسعى إلى إحداث التغيير من أجل التغيير 

ليس إال. وإذا أدرك البعض السيما الواعون 

بأّن الهدف هو إحداث الوثبة البسيكولوجية 

خرى أكثر نجاعة وتناسبا، أو تغيير الطريقة بأ

فإّن األغلبية ال تراه سوى من باب إحداث 

القطيعة ومسح ما سبق ومن سبق. يصبح 

األمر خطيرا إذا انطبق ذلك على املسئول 

 .ذاته

 

 

 

RESUME : 

             Le changement au niveau 

des postes de responsabilité et de 

gestion est un acte normal et, dans 

tous les cas la continuité doit être 

l’objectif principal . Nous  

remarquant que la majorité des 

responsables - notamment dans les 

pays du tière monde -  optent pour le 

changement de méthodes et de 

manières de gérer dans l’intention 

d ’effacer le précédent . Un 

phénomène qui bloque le 

développement et casse le rythme 

d’avancement .   

ABSTRACT : 

           All organizations in the world 

change the bosses and responsibles, 

but some of them when they arrive 

try to change the method of 

management, and the aim is not to 

improve the situation but to rub out 

the image of the previous.   
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 مقدمـــــــة:  

إذا كاااااان مااااان غيااااار املمدااااان تصاااااّور م سساااااة دون مسااااائول أو مسااااائولين فاااااإّن تغّيااااار  

املسئول من حاين ألخار أو اساتبداله رارورظ تنةيمياة، تساتدعوفا ظاروف طارااة أحّياناا، أو 

ملحااة للتغيياار كفملاال املساائول  ااض تألقيااق أعااض األهااداف، أو تأديااة أساالو ه لحالااة  حاجااة

واألكياد أّن للمسائول  احتقان أو عدم مسايرظ  بقّية األطراف لوتيرظ تساييره أحياناا أخارى.

رار امل سسااااااة، يلعاااااار الاااااادور افحااااااوري ماااااان حياااااا  ا  ااااااراف، ²دور كبياااااار  ااااااض إنجااااااا  واسااااااتم

عاون والتآزر بين العماال. وإذا كاناا امل سسااإ، إنتاجياة، التسيير وخلق رو  املبادرظ والت

خدماتية أو تجارية، تقوم على أسس أو دعاام أربع ررورية: تنةيمياة، اانونياة ، مالياة ، 

وبملرية فإّن هذه األخيرظ هض الهامة بل األساسية، دونفا لان تألقاق األهاداف األخارى، ولان 

ااه مهمااا كااان 
ّ
التنةاايم سااليما ومهمااا كانااا القااوانين  ااارمة تقااوم للم سسااة أّيااة ااامااة، ألن

ومهمااااااا كانااااااا األمااااااوال متااااااوفرظ فااااااإّن الطااااااااة البملاااااارية هااااااض ال ااااااامن الوحيااااااد للدينامديااااااة 

واالساتمرارية. وإذا كاان األماار كاذلك فاإّن للراساااي واململارفين دورا كبيارا ومألوريااا  اض ذلااك.  

عماال، االسااتقرار، التماسااك واألماار الهااام  ااض حّياااظ امل سساااإ هااو تألقيااق االسااتمرارية  ااض ال

و الّتااالض تألقيااق األهااداف، ألّن الغايااة هااض بقاااي امل سسااة فأيااا كانااا وتياارظ ا نجاااز وأيااا كااان 

مساااااتوى األداي وا نتاااااا   لااااان يجعااااا  للمنةماااااة  اااااأنا ماااااا لااااام يرافقاااااا باالساااااتمرارية، فقيماااااة 

رظ فااقاااة املنةماااة  اااض بقاسفاااا واساااتمرارية تألقياااق أهااادافها، فدااام مااان منةماااة انطلقاااا باااوتي

وحققااااا نتااجااااا باااااهرظ ومذهلااااة لداااان مااااا فت ااااا ان انطفااااأإ وأافلااااا، وكاااام هااااض أي ااااا ماااان 

انطلقا ببطئ لدن استمرإ. وعلى ذلك ال ينبغض أن يمثل تغيير األفراد السيما املسئولين 

انقطاعااا لهااذه الساامة، باال أحّيانااا التغيياار ياادخل راامن إساامراتيجية البقاااي ساايما  ااض عااالم 

الملرسااااة، إرااااافة إلااااى طبيعااااة الحّياااااظ أملااااكل عااااام والحّياااااظ املهنيااااة أملااااكل تمّياااامله املنافسااااة 

 خاص: أفراد يلتألقون وآخرون يمرون ويغادرون.

  ض ظل هذا الوااع تتسايل، أو تجد امل سسة نفسها  ض ورعية مألّيرظ:

 هل الّبد من تغيير املسئول الجديد لنمط تسيير سابقه؟ 

 إنسانية؟ هل هذا التغيير حتمية تنةيمية أم نزعة

 وهل بمألو كّل أثار املسئول السابق يصنع الجديد لنفسه مكانة مرمواة؟ 

 هل هذا السلوك مرتبط أشخصّية املسئول أم هض حالة عامة؟

 ... وهل هض ظاهرظ صّحية أم مررية؟
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  Le changementالتغيير:

تتغّير بدورها يتغّير العالم باستمرار  ض جميع افجاالإ، وامل سساإ كوحدظ رمنه          

باال مفاااروه علوفااا أن تتغّيااار لكااا، تسااتمر وتبقاااح، مساااايرظ لكااّل التألاااوالإ واملساااتجداإ. إّن 

التغيياااار حقيقااااة إنسااااانية واجتماعيااااة، ال يمداااان إغفالهااااا أو تجاهلهااااا عنااااد دراسااااة افجتمااااع 

ومختلااق ا اااياه. بقياااا مسااالة التغّيااار علااى مسااتوى املنةمااااإ مغفلااة ملااادظ طويلااة، ذلاااك 

احثين على التوازن والتكامل االجتماعيين، لدن  ض الفمرظ األخيرظ تألّول االهتماام بمركيمل الب

للتغّير التنةيمي تبعا ملا  هده العمل من تألّوالإ وتغّيراإ متعددظ الجوانر كاستجابة أو 

 امتداد لتغّير النةام االاتصادي العامل،.

ل و ّدل، غّير الش يي يعني جعله التغّير كلمة مملتقة من الفعل غّير، غاير غيارا ومعناه حوّ 

غياااار مااااا كااااان، كمااااا يعنااااي غاااااير غيااااارا ومغااااايرظ، بادلااااه وخالفااااه أي عاررااااه. وتغّياااار أي تألااااّول 

والتغّير كفعل هو عملّية حّياتية طبيعية، ال يمدن إغفالها أو تجاهلها عند دراسة  1وتبّدل

وية، النفسااااّية ا ااااايا افجتمااااع، فا نسااااان ال يسااااتقر علااااى حااااال  ااااض جميااااع جوانبااااه: الع اااا

والسااااااالوكية. والتغييااااااار حتمياااااااة حّياتياااااااة للمجتمعااااااااإ البملااااااارية، هاااااااو سااااااابيل بقاسفاااااااا ونموهاااااااا 

ووسيلة تدّيفها ماع وااعهاا و اه يتألقاق التاوازن واالساتقرار. و يتنااول التغّيار االجتماا ض كاّل 

 مقّوماااإ الحياااظ االجتماعيااة والاانةم والع ااااإ ا نسااانية الّتااي تتفاعاال وتماارابط وتتكاماال

. أمااااا التغيياااار فهااااو عملّيااااة إحااااداث تألااااّوال  ااااض 2 ااااض مااااا بيلفااااا  ااااض كااااّل  ااااورظ ماااان  ااااور التغياااارو

ورااااعّية مااااا، ماااان املفااااروه أن يكااااون نألااااو األحساااان، لداااان ال يجاااار إ اااادار حداااام تقااااويمي 

سااوى بوراااع معااايير أو تألدياااد أهااداف معّيناااة لعمليااة التغييااار املرجااوظ، وهاااو أي ااا رااارورظ 

مااااا لااااوحو جمااااود أو عاااادم تألقيااااق األهااااداف املسااااطرظ أو  حّياتيااااة وتنةيميااااة، يلجااااأ إلوفااااا
ّ
كل

وثباة أسايكولوجية لادى األفاراد  -كإدخاال -ليس بالوتيرظ املرجوظ. وغالبا ماا يألادث التغييار

عاااااإ أو أحسااااان ماااان الوراااااعية السااااابقة ألّن الااااانفس 
ّ
حّتاااان وان لاااام يدااااان  ااااض مساااااتوى التطل

ن الوراااعّية أو ركودهاااا. أماااا  ااااض البملااارية تواااااة دوماااا  حاااداث التغّيااار السااايما  اااض حالاااة تعفااا

 -امل سساإ فهو خطوظ مان خطاواإ التنةايم، وملاا كاان مان أهاداف للمنةمااإ االساتمرار

أو الحّياااظ النساابية فااإّن عملّيااة التفاعاال مااع افحاايط تفااره علوفااا أو تاا دي  فااا إلااى  -النسايي

ي هااو عملّياا
ّ
ة مقصااودظ التغّياار، وراامنه يألاادث التغيياار أو يمداان الحاادي  عاان التغيياار، الااذ
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يسعى مان خ لهاا إلاى تألادي  أو تجدياد يتمااا ن والةاروف الزمنياة واملكانياة، أّي مواجهاة 

أو مسايرظ التغّيراإ افختلفة سّيان السياسّية، االجتماعية، االاتصادية أو التدنولوجية. 

يألااادث التغّياااار التنةيمااااي إمااااا اسااااتجابة للتغّيااار االجتمااااا ض أو كخطااااوظ ماااان خطااااواإ التغيياااار 

ي
ّ
يتخاااااااذه رجاااااااال السّياساااااااة أو السااااااالطاإ رااااااامن سّياساااااااة التسااااااايير أو عقااااااار حااااااادوث  الاااااااذ

ارااااااااطراباإ أو أزماااااااااإ اجتماعيااااااااة أو ااتصااااااااادية تسااااااااتد ض اساااااااامراتيجياإ خا ااااااااة  عااااااااادظ 

التااوازن، كمااا يلجااأ إليااه تراااحيألا لطرااااق العماال. يقصااد باااه أي ااا التعاادي إ الّتااي تماااس 

ت ف حجاام التنةاايم مااان واااا ألخااار أهااداف وسّياساااإ ا دارظ أو عنا ااار التنةاايم، أو اخااا

  1وتباين بنااه عبر الزمن أو استبدال وظاافه مع الواا.

 إلى جانر األهداف املعلنة واملتمثلة  ض الر ح وزيادظ ا نتا  يوجد هدفان آخران وهما: 

 تغيير طريقة تدّيق التنةيماإ مع افحيط الخارجض. -

 2تغيير أنماط سلوك العمال. -

التغييااااار التنةيماااااي  اااااكلين، فإماااااا تغييااااار اساااااتجاب، بمعنااااان يألااااادث كاساااااتجابة يتخاااااذ          

لعواماال مأليطيااة تاادفع امل سساااإ إلااى اتخاااذ إجااراياإ وإحااداث تغييااراإ لواااق التاادهور 

ورااامان االساااتمرار. أو تنبااا ي أّي إحداثاااه مسااابقا منعاااا ألّي طاااارر غيااار مألماااود. فقاااد تغّيااار 

لعمال له أو لعدم استألسانفم لطريقته أو السلطاإ مسئوال كاستجابة إما لرفض بقّية ا

أساابر فملااله  ااض التساايير أو بكااّل أساااطة لعاادم توافااق طريقتااه مااع ورااعّية امل سسااة وهااو 

دلياال علااى خطااأ أو سااوي االختّيااار، أو تغييااره أعااد عملّيااة استملااراف وتنباا  واالاتنااا  أعاادم 

ين  اا حيته للورااعية املسااتقبلية. يقتتاا ي التغيياار أحّيانااا مااس أعااض األفاار 
ّ
اد الساايما الااذ

يملاااغلون مراكاااز حساساااة  اااض الهيكااال التنةيماااي وذلاااك ملاااا يألدثاااه مااان وثباااة نفساااية أوال وماااا 

قاااارأ التغيياااار  فاااااذه  ياااا دي بااااه ماااان تغيياااار طريقااااة أو أساااالوب التسااااايير ثانيااااا. فقااااط ينبغااااض أن ي 

م الحاالإ -الديفّية، ف  يعني ذلك 
ّ
م - ض معة

ّ
ا عدم كفايظ املسئول وال تزعز  الثقة به إن

راااااارورظ تنةيميااااااة. والحّياااااااظ أدوار، فااااااإذا كااااااان دوره اليااااااوم اتخاااااااذ القااااااراراإ فغاااااادا تطبيااااااق 

القراراإ وك هما هامان  ض التنةيم، يدّمل أع هما البعض واألمر الهام أي اا أو القارايظ 
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الحديمااااة هااااض أن تغييااااره يعنااااي ببساااااطة عاااادم توافقااااه كألاماااال لاااانمط تساااايير مااااع الورااااعّية 

  ض الحقيقة يأت، بتوافق وتكامل ما هو مطلوب مع ما هو موجود.الجديدظ، ألّن النجا  

  La concurrenceالتنافس:

هو عملّية تألدث بين طرفين أو فريقين أو أكثر أغّية تألقيق هدف معّين أو مكانة           

معّينااة، وذلااك ببااذل أاهاا ن مجهااود أو ساالك ساابيل معااين. و يتمثاال الطاااأع األسا اا ي لااه  ااض 

فااااارد للحصاااااول علاااااى أف ااااال موااااااق داخااااال الجماعاااااة، أو أعباااااارظ أخااااارى مألاولاااااة وساااااعض ال

، وهااو ماان املةاااهر الّتااي يمداان م حةسفااا  ااض امل سسااة. وعلااى ذلااك  1التفااوع علااى فاارد أخاار.و

م فياااااه وجعلاااااه يخااااادم 
ّ
فالقياااااادظ الحديماااااة هاااااض الّتاااااي تساااااعى لتسااااايير هاااااذا التناااااافس والاااااتألد

ي يعناااي العمااال ماااع فااارد 
ّ
أخااار أو مسااااعدته أو حّتااان مسااااندته امل سساااة. يقابلاااه التعااااون الاااذ

لتألقياااااق هااااادف ماااااا، وهاااااو املنملاااااود، أن يعمااااال أع ااااااي الجماعاااااة معاااااا، مااااان أجااااال تألقياااااق 

ماا 
ّ
أهداف عامة ومملمركة. والوااع أّن الفرد ال يستطيع لوحده تألقيق هدف امل سساة إن

باململاااااركة والتعاااااون مااااع زم اااااه العمااااال. وماااان نتااااااح التنااااافس مااااا يعتباااار ايجاااااب، كتألسااااين 

وعّياااة ا نتاااا  رغباااة مااان أطرافاااه تأكياااد الدفاااايظ والجااادارظ  اااض العمااال، ظهاااور الدافعياااة  اااض ن

العماال سااعيا للحصااول علااى املكافااآإ، الحمااا  وحااّر العماال ... والتنااافس يألاادث  ااض كااّل 

املسااتوياإ املهنيااة، فألّتااان ا طاااراإ تتناااافس  ااض ماااا بيلفااا، ومااان  ااوره التناااافس علااى تباااوي 

ما يجر فقط أن يكون بوساال مملروعة وايجابية. مركز الريادظ والقيادظ،
ّ
 إن

 Le conflitالصراع: 

يسااااعى ا نسااااان دومااااا   اااابا  حاجاتااااه الع ااااوية، النفسااااية واالجتماعيااااة  ااااض ظاااال          

ي يألقااق لااه التاااوازن. و 
ّ
مألاايط مااادي واجتمااا ض، مماااا يدفعااه إلااى التفاعااال معااه، األماار الاااذ

اإ ماااع أعاااض الةاااروف مماااا يااا دي إلاااى لدااان ااااد يصاااطدم بتناااااض وتصاااادم أعاااض الحاجااا

وإذا كاااان التعااااون هاااو التوافاااق والمااارابط فاااإّن الصااارا  هاااو  2حالاااة نفساااية تسااامن الصااارا .

ي يكاااون فياااه 
ّ
النقاايض. يساااتعمل املصااطلح  اااض علاام الااانفس العااام للتعبيااار عاان املوااااق الااذ

تعااره املنبه ذو ايمتين احدهما موجبة واألخرى سالبة، إما  اض التألليال النفيا ي فهاوو ال
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. ويسااااتعمل  ااااض علاااام الاااانفس 1أو التنااااااض ال  ااااعوري بااااين رغبااااة التفرياااا  ومياااال املقاومااااةو

االجتما ض لو ق حاالإ املنافسة القّوية بين األفراد أو الجماعاإ ل ستألواذ على ايمة 

ماديااااة أو معنوياااااة علاااااى حسااااااب اوخااااار، وهاااااو  اااااض أاهااااا ن  اااااوره عباااااارظ عااااان مألاولاااااة طااااارف 

ف أي ا بألالة من التوتر واالخات ف الّتاي تعايي فوفاا الجماعاة إحباط الطرف األخر. ويعرّ 

واألفراد، أو مواق تملعر فيه األطراف بوجود تعاره بيلفا، أو حالة من التعاره تألدث 

باااااين طااااارفين أو أكثااااار نتيجاااااة للتفاعااااال بيلفاااااا. وتساااااسفدف عاااااّدظ موارااااايع كالصااااارا  مااااان اجااااال 

ي يكاون باين  املنصر، السلطة، املعلومة ... و ض العمل يتألدث عن
ّ
الصارا  التنةيماي الاذ

العماال  اض نفاس املساتوى أو مان مساتويين مختلفاين أو باين جماعااإ العمال رسامية كاناا 

اااه نااازا  حااااد مااان أجااال الحصاااول علاااى النتيجاااة املرغو اااة، 
ّ
أو غيااار رسااامية. و ويااارى ليدااارإ بأن

 2عادايووالّتي وإن تألققا حالا دون حصول اوخرين على نتاااجهم املرغو اة مماا يا دي لل

 .وهناك من العلماي من يعتبره وظيفة حياتية كماركس و تالكوإ بارسنس

 صراع الدور:

مثلمااا للفاارد دور اجتمااا ض  ااض بقّيااة مناااإض الحّياااظ فااإّن لااه دور  ااض م سسااته املهنيااة.         

م مااان املعاااايير يخااا  سااالوك فااارد يااا دي وظيفاااة 
ّ
والااادور االجتماااا ض تعريفاااا هاااوو نماااط مااانة

بالجانااار الاااديناميك، ملركاااز الفااارد أو وراااعه أو  Linton. يعرفاااه لنتاااون 3عاااة ومعّيناااة  اااض جما

ي  Roetzمكانته  ض الجماعة، بينما رويممل 
ّ
اه وظيفاة الفارد  اض الجماعاة أو الادور الاذ

ّ
يرى بأن

فيعرفاااااهو بمجموعاااااة مااااان  Cottrell يلعباااااه  اااااض جماعاااااة أو موااااااق اجتماااااا ض. أماااااا كاااااوتر

عنااااد مااااخ  مااااا  ااااض مواااااق اجتمااااا ض، تعباااار عاااان  االسااااتجاباإ الملاااارطية املرتبطااااة داخليااااا

. ومثلمااا 4أسالوب  ااض إثااارظ مجموعاة متماثلااة ماان االساتجاباإ املتماساادة  ااض نفاس املواااقو

ي يملاغله الفارد  اض 
ّ
يبدو فإّن بين املركز والدور ع اة كبيرظ، فإذا كان املركز هو املكان الاذ

ور هو ماا يقاوم باه وفاق مساتلزماإ الجماعة كمركز األب، األم، املعلم، املسئول... فإّن الد

مركااااازه. وكنتيجاااااة نقاااااول تختلاااااق األدوار بااااااخت ف املراكاااااز، لدااااان تختلاااااق أي اااااا بااااااخت ف 
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األفراد، فالعملّية إذن ذاإ أأعاد متعددظ أهّمها: املركاز، الفارد وافحايط. وعلاى ذلاك نجاد 

ملراكااز،  تعاادد ورااعّياإ مختلفااة كتعاادد املراكااز واألدوار عنااد فاارد واحااد، تفاعاال األدوار وا

األدوار  اض مركاز واحاد ... وطبعاا تتاوز  األدوار وفاق توافقهااا ماع ماا لادى األفاراد مان اااّدراإ 

وخصااااااا  . وي حاااااو أّن ا نساااااان ينتقااااال مااااان دور وخااااار عبااااار حّياتاااااه كانتقالاااااه مااااان طبقاااااة 

اجتماعيااااة ألخاااارى نتيجااااة تغّياااار الحالااااة االاتصااااادية، أو انتقالااااه ماااان مرحلااااة عمريااااة ألخاااارى 

ة الرجولااة أعااد املراهقااة، أو ماان حالااة ألخاارى كالحّياااظ الزوجيااة أعااد العزو ااة ... اااد كمرحلاا

ياااا دي ذلااااك لصاااارا  يعاااارف بصاااارا  األدوار. وماااان أساااابابه أي ااااا إدراك الفاااارد اّيامااااه أعااااّدظ 

أدوار أو دوريااان، ك همااااا يناساااار موااااااق وال يناسااار موااااااق أخاااارى.و وال  ااااك أّن  اااارا  

 1يرا سالبيا ويا دي للدثيار مان اململاد إ كال اغط النفيا ي واألدوار ي ثر على الشخصّية تاأث

 ، وما لهذا التأثير من دخل  ض تألديد سلوكه وردود أفعاله.

 الصراع التنظيمي:

يتكاّون كاّل منصاار  اض امل سساة ماان مهاام، علاى املوظااق تأديسفاا رامن دور معااين،           

األدوار من حي  مساتواها يتلق، مع أدوار موظفين آخرين رمن سيرورظ العمل. وتختلق 

ونوعهااااا بااااااخت ف املنا ااااار ومورااااعها أو ترتيظفاااااا  اااااض الهيكاااال التنةيماااااي للم سساااااة. وطبعاااااا 

ااااار 
ّ
املنا ااااار املتملاااااا فة مااااان حيااااا  المرتيااااار السااااالمي كااااارايس فرااااااة وراااااايس مصااااالحة تتطل

وتسااااتلزم تأديااااة نفااااس املهااااام وإن اختلااااق إتقانفااااا باااااخت ف األفااااراد. وإذا كااااان ماااان املنطااااق 

ااااه أحّيانااااا والواجاااار 
ّ
ت ااااافر الجهااااود والتعاااااون بااااين الجميااااع تألقيقااااا ألهااااداف امل سسااااة فإن

يةهاااار  اااارا  بااااين املااااوظفين عنااااد تأديااااة األدوار، هااااذا با رااااافة إلااااى  اااارا  حااااول منصاااار 

ين تسااااامح لهااااام رتباااااسفم بتألمااااال مسااااائوليته، يتصاااااارعون 
ّ
املسااااائول يةهااااار باااااين املاااااوظفين الاااااذ

، إذ يسااعى  ااغله إلااى البقااي فيااه و الّتااالض للو اول إليااه وااد يتصااارعون أعاد االلتألاااع باه

ومألاولاااة مناااع الو اااول إلياااه. تتعااادد تعااااريق الصااارا   -بطريقاااة أو باااأخرى  -إأعااااد أّي أحاااد

التنةيمااي بتعاادد الباااحثين واخاات ف اختصا ااانفم وحتاان انتمااايانفم العمليااة والفدريااة، و 

ااه ساالوك أعااض أع اااي التنةاايم املتعاااره مااع ساالوك 
ّ
آخاارين  ااض نفااس فماالفم ماان ياارى بأن
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بينمااااا يعرفااااه آخاااارونو بالعمليااااة الّتااااي يملااااعر خ لهااااا مااااخ  بااااأّن غيااااره ياااا ثر  ااااض  1التنةاااايمو

 2.عمله سلباو

وإذا كاااان الصااارا  داخااال الفااارد أمااار حتماااي وطبيعاااض لكوناااه ي اااطلع أعاااّدظ أدوار  اااض حّياتاااه، 

ه يعيي أي ا  ض م سسته  راعاإ اد تنتح عن اخت  
ّ
ف يألصل أحّيانا تعاره بيلفا فإن

 اااض الااارأي أو تعااادد االتجاهااااإ ، وذلاااك للفاااروع املوجاااودظ باااين األفاااراد مااان حيااا  الخباااراإ، 

 الةروف والشخصّية أملكل عام، ومن أمثلته:

 الصرا  بين الرايس ومراوسيه-

 الصرا  بين اململرف والعمال-

 الصرا  بين املسئولين-

 الصرا  بين العمال-

ي يألاادث بااي
ّ
ن ا داراإ أو الوحااداإ التنةيميااة أو كمااا يألاادث  اارا  بااين الجماعاااإ كالااذ

اه أحّياناا ااد ال يكاون 
ّ
الجماعاإ غير الرسمية، وأي اا الصارا  باين املنةمااإ . وامل حاو أن

ماااا تةهااار ألساااباب مرتبطاااة بااااألفراد، 
ّ
للعوامااال التنةيمياااة مسااا ولية  اااض ظهاااور الصاااراعاإ إن

 ومن تلك األسباب نذكر: 

رين، وهض سمة تجعل ملفم منعزلين، وهض تتنا ى نفور أعض األفراد عن التعاون مع اوخ -

ي هو أ   عمل جما ض.
ّ
 مع تنةيم العمل الذ

 تفاوإ الخلفياإ الثقافية واالجتماعية وحّتن العلمية. -

مياااال الاااابعض ل سااااتألواذ علااااى كااااّل ااااا يي كاااااحمرام وررااااا املساااائول، املعلوماااااإ، منصاااار  -

 املس ولية.

 فر باالهتمام والةهور.سعض البعض لدسر حرب الواجهة، أّي ال  -

 احتكار املنصر واالنغ ع عليه ورفض التنسيق. -

 أما عن العوامل املوروعية فيمدن إجمالها  ض ما يلض : 

  عو ة االتصال بين ا دارظ والعمال أو ما يعرف بمملد إ االتصال التنةيمي. -
                                                           
1 - James D. Thompson, « Organization management of conflict ». IN : Administrative science quarterly, March 

1960,p-389. 

2 - Morton deutsche, The résolution of conflict :constructive processes. New haven, conn :Yale university 

press .1973.p-10. 
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 وجود االنفصال بين اململرفين واملسئولين واملنفذين. -

 ف األهداف بين املستوياإ املهنّية.تباين واخت   -

عااااااااإ العماااااااال أو عااااااادم تاااااااوفير لهااااااام جاااااااّو إ ااااااابا   -
ّ
عااااااادم تألقياااااااق ا دارظ أو امل سساااااااة لتطل

 طموحانفم السيما املهنّية.

 التنافس على املوارد املتاحة. -

 االنتماياإ والوالياإ الوظيفية واملهنّية. -

 التباين بين الصفاإ واألنماط الشخصّية. -

  ف الفدري بين العمال و ين ا دارظ والعمال.االخت -

  را  الدور. -

وامل حاااو أّن الصااارا  التنةيماااي ينملاااأ بطريقاااة تلقااياااة حيناااا، و طااارع متعمااادظ أو مفتعلاااة 

أحّياناااااا، كاااااأن يلجاااااأ إلياااااه الااااارايس أو اململااااارف  فااااادف خلاااااق حالاااااة مااااان التاااااوتر باااااين العماااااال 

 رساامية، خلااق جااّو التنااافس ... ألهااداف مختلفااة كإرااعاف ت حاام وتماسااك الجماعاااإ ال

ن مان توجوفاه وتوظيفاه 
ّ
واملهّم  ض كّل ذلك هو أّن ا دارظ الحديمة أو القادرظ هض الّتي تاتمد

وتألويلاااه ألداظ فاعلااااة للنماااّو والرعااااض، ذلااااك بجعلاااه ينألصاااار  ااااض الصااارا  عاااان األداي وا نجاااااز 

ي ال يخاااادم امل سسااااة أو ياااا ث
ّ
ر علوفااااا ساااالبا فيجاااار والجااااودظ والتمّياااامل. أمااااا عاااان الصاااارا  الااااذ

العماااال علااااى الق اااااي عليااااه أو علااااى األااااال التقلياااال ماااان حّدتااااه. ورااااع املهتمااااون جملااااة ماااان 

 التدابير الّتي من  أنفا تألقيق ذلك من بيلفا : 

 تألسين الةروف املادية واالجتماعية للموظفين. -

 إعداد برامح اتصال فّعالة. -

 عدالة  ض توزيعها.تألسين األجور وتوفير أعض االمتيازاإ ورمان ال -

 توفير الخدماإ الرّحية، املوا  إ والسدن. -

 خلق جّو الملفافية  ض امل سسة. -

 زر  ثقافة الفاادظ العامة بين املوظفين. -

 إ راك العمال  ض التسيير و ض اتخاذ القراراإ. -

 إزالة الحدود بين املستوياإ العليا والدنيا. -

 اي.خلق جّو التعاون والتآزر  وا خ -

 فتح أبواب الحوار والتوا ل بين مختلق الفئاإ العمالية. -
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 تنمية الرو  املعنوية والوالي للم سسة. -

 أهداف التغيير التنظيمي:

ماااااا توجاااااد أساااااباب تااااادفع           
ّ
يألااااادث التغييااااار التنةيماااااي أملاااااكل عملاااااواب، أو عفاااااوي، إن

 .املنةمة  جراي التغيير وتسعى من ورااه لتألقيق أهدافا معّينة

 يدمن إجمال هذه األهداف  ض :

 االستجابة للتغيير االجتماعي:  -

املنةمة كاان إّض داخل  تجّمع كبير، تولد تتطور كما أنفاا ت اعق وتماوإ، وااوظ           

امل سساإ إنما تقا  بطول عمرها، وهض تتأثر وتنسجم مع كّل ما يألدث أو يطرأ  اض هاذا 

لتااوتراإ واالرااطراباإ، أو حّتاان الباارامح السّياسااية النسااق الدبياار ماان تغيااراإ كااالثوراإ، ا

ااه إذا كانااا اسااتجابسفا أماار منطقاا، وطبيعااض فإّنفااا ت اامن لهااا التطااّور 
ّ
والتنمويااة. والوااااع أن

ومساااايرظ األحاااداث ومااان ثاااّم االكتفااااي، ماااع العلااام أّن هاااذه االساااتجابة ااااد تتعااادى الحااادود 

 الجغرافية لتتأثر بما يألدث  ض العالم بأكمله.

  داث تطّور تنظيمي :إح -

إذا كاناااا املنةماااة مجبااارظ علاااى مساااايرظ عصااارها زمانياااا، فإّنفاااا ت اااطر مااان حاااين ألخااار         

 حاااااداث تغيياااااراإ تنةيمياااااة بواساااااطة إتباااااا  اسااااامراتيجياإ خا اااااة،  فااااادف الحفاااااا  علاااااى 

التاااوازن أو إعادتاااه إماااا كتصاااّور تنةيماااي ) تاااواعض ( أو عقااار حااادوث اراااطراباإ أو أزمااااإ 

و ااتصااااادية، تسااااتد ض إجااااراياإ خا ااااة كالتقملااااق مااااث  أساااابر ناااادرظ املااااواد اجتماعيااااة أ

 الخام أو املركزية الناتجة عن الة الدفاياإ ا دارية أو التقنّية أو اليد العاملة املاهرظ.

 تقوية الروابط مع املحيط:  -

ين لزيااااادظ مقاااادرنفا علااااى التعاماااال والتدّيااااق مااااع افحاااايط املبا اااار أو البعيااااد وتألساااا          

ااادرنفا علااى النمااّو والبقاااي، و وذلااك لوجااود أوا اار االتصااال الااداام بيلفااا والبيئااة افحيطاااة 

. رااااامن هاااااذا املطلااااار ينااااادر   تغييااااار املسااااائولين وا طااااااراإ، فااااا  تدفااااا،  ملسااااائول ااااااّوظ 1 فااااااو

ماااا الّباااد علياااه مااان رااامان التعامااال ماااع افحااايط، ألّن حّيااااظ امل سساااة 
ّ
التسااايير وا  اااراف إن

ااااادإ علياااااه نةرياااااة النساااااق املفتاااااو ، وهاااااو أّن تتعااااادى الحيااااامل 
ّ
الاااااداخلض. ناااااذكر  اااااض هاااااذا ماااااا أك

املنةمااااااة تصااااااون نفسااااااها بواسااااااطة التبااااااادل والتفاعاااااال املسااااااتمر مااااااع افحاااااايط، مااااااا ي اااااامن  
                                                           

 .343، ص2005: دار واال للنملر والتوزيع، ، عمان3. طالسلوك التنةيمي  ض منةماإ العمل مألمود سلمان العميان، - 1
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اسااتمرارية التاادفق الااداخلض والخااارجض للطااااة، بينماااا غّياااب التفاعاال والتبااادل  ااض النساااق 

 ط الخارجض.املغلق ي دي به للت ا ي نتيجة إهماله للمألي

عات املستخدمين:  -
ّ
 االهتمام بتطل

يااااااااااتلخ   ااااااااااض مساااااااااااعدظ العمااااااااااال علااااااااااى تشااااااااااخي  مملاااااااااااكلهم وتسااااااااااطير أهاااااااااادافهم           

عانفم، ومن ثّم تألفيملهم ومساعدنفم علاى إحاداث التغييار والتطاّور املطلاوب، ألّن أّي 
ّ
وتطل

ذا لام يملااركوا فياه. تغيير ال يألدث أو علاى األاال ال يانإح إذا لام ينساجم معاه العماال أو إ

أماار يفااره علااى املساائول التقااّرب أكثاار ماان العمااال وفهاام مخصااّيانفم وإدراك تطلعااانفم ... 

أماااار لاااايس هينااااا ولاااايس كااااّل املساااائولين اااااادرين عليااااه،  ممااااا يفااااره أحّيانااااا إجااااراي التغيياااار. 

 والحقيقاااة الّتاااي يجااار علاااى املسااائول إدراكهاااا هاااض أّن لقفاااراد أهااادافا ينبغاااض تألقيقهاااا. وعلاااى

ذلك مثلما للمنةمة حاجة ماساة لقفاراد لتسايير أمورهاا وأداي نملااطانفا ورامان نجاحهاا 

ي يألققاااون 
ّ
و قاسفاااا فاااإّن لقفاااراد حاجاااة للمنةماااة الّتاااي تعتبااار ا طاااار الرسااامي والطبيعاااض الاااذ

 رمنه ومن خ له مآرب عّدظ أولها توفير اوإ أيامهم.

 تفادي أو محاربة الصراعات: -

عااااان الصااااارا  باااااين الجماعااااااإ أو باااااين األفاااااراد  فااااادف إدارتاااااه وتوجوفاااااه أي الدملاااااق          

ي ينخااار األجساااام  اااض  اااما 
ّ
أملاااكل يخااادم املنةماااة، ألّن الصااارا  هاااو بمثاباااة السااارطان الاااذ

وخباا . وإذا كااان األماار كااذلك فاا  ينبغااض علااى املساائول الاادخول  ااض  اارا  مااع العمااال، باال 

 دخول فيه.من ّسماإ املسئول الجّيد إدارظ الصرا  وتفادي ال

 ضمان جّو الثقة:  -

علااى املساائول العماال علااى زر  الثقااة بااين العمااال  ااض مااا بياالفم، و ينااه والعمااال و ااين         

افجموعاإ. وطبعا تعتبر الثقة من دوافع العمل واألداي القّوية وإلهامه، فف، حالة غّيااب 

ناام فارص الت اييع الثقة بين الرايس واملراو  لن يألدث سوى الصارا ، ال تعااون واغت

والتخرياار. واااااع يااادفع السااالطاإ لتغييااار املساائول والتراااحية باااه بااادل العملاااراإ أو املئااااإ 

 من العمال.

  الحفاظ على الحيوية: -

ياا دي التغياار إلااى إنعاااة الحيويااة داخاال املنةمااة والااى نملاار الطمأنينااة و اا  التفاااال،         

و الّتاااالض تةهااار املباااادراإ الجماعياااة والفردياااة ويااازداد الملاااعور بأهمّياااة ورااارورظ املسااااهمة، 

وتختفاااااا، رو  االتكااااااال، ال مباااااااالظ ... أمااااااور ناتجااااااة عاااااان طبيعااااااة الاااااانفس البملاااااارية التوااااااااة 
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ةهور مةاهر امللل والتكاسل الناتجين عن الرتابة. أحّيانا الّبد من وافحبة لكّل تجديد، ول

ماااا لبعااا  روحاااا جديااادظ لااادى العماااال. وااااد 
ّ
تغييااار املسااائول لااايس أسااابر ،جااازه ونفاوناااه، إن

ااادإ التجاااارب  اااض مختلاااق افجااااالإ باااأّن للتغييااار ااااّوظ ،جيباااة  اااض أعااا  الوثباااة النفساااية، 
ّ
أك

 ة اّيادية من سابقه.حدث ذلك حّتن بورع فردا أاّل مستوى وحند

اااااد ياااا دي التغيياااار هااااذا حّتاااان لتنمّيااااة القااااّدرظ االبتكاريااااة، وذلااااك بةهااااور مجاااااالإ التألاااادي  

واالكتملاف مما يخلق  غق اململاركة وا بدا  واالبتكار. ما ال ينبغض نسيانه أو ما يجر 

فرراه هااو أّن كااّل مسائول يألماال ورايه مملااروعا، يجاار أن يفاتح أمااام املسااتخدمين أفااااا 

ديدظ. ومن الحتمياإ الّتاي يفرراها الفهام الراحيح للقّياادظ والتسايير أّن فملال املسائول ج

مااا يعنااي التماااا ي تصااّوره مااع 
ّ
 ااض تطبيااق مملااروعه أو فااره طريقتااه ال يعنااي بتاتااا فملااله إن

الوااااع أو ال تعاااط، املراوسااين معااه ، وعلااى ذلااك يعمااد القااادظ رفيعااو املسااتوى ل سااتقالة 

 بأّن الهدف اللفاب، لكّل تسيير هو امل سسة ونجاحها والحفا  علوفا.واالنسحاب  دراكهم 

 تسيير التغيير:

مهمااا كااان نااو  التغيياار ومهمااا كااان الهاادف منااه فااإذا أراد القاااام بااه النجااا  لااه الّبااد          

مااااان اسااااامراتيجية لتساااااييره، ومااااان رااااارورياإ هاااااذا التسااااايير تفاعااااال وتعااااااط، األفاااااراد الاااااذين 

ه هااااذا التغيياااار. للتغيياااار طرفااااان: القاااااام بااااه واملطبااااق عليااااه أو معااااه. ساااايطبق أو يجاااارى علياااا

والحقيقااااة أّن التغيياااار وااااااع وحاراااار  ااااض كاااال امل سساااااإ، وأّن املساااائولين يميلااااون ويرغبااااون 

دوماا فيااه الساايما إذا كااانوا حادييي التنصااير، ولكونااه ) التغيياار ( ااد ياا دي لنتااااح إيجابيااة 

وفاااه وفاااق األهاااداف. و إّن اااادرظ امل سساااة وفعاليسفاااا أو سااالبية ف ّباااد مااان الاااتألدم فياااه وتوج

يرى املهتمون بالتنةيم بأّن التغيير هو  1وتطّورها ترتبط باسمراتيجياإ التغيير الناجحة و.

األداظ ال امنة لتطّور امل سسة، يتفاعل ويتجاوب مع مأليطها القرير ومأليطها البعيد، 

 على ادرنفا على النمو والتدّيق. ذلك ألّن بقايها ومصداايسفا مرتبطان أو مرتدزان

اااار التغيياااار اتخاااااذ إجااااراياإ ع جيااااة، وااايااااة وتنب يااااة وفااااق الحالااااة. ففاااا، حالااااة ظهااااور 
ّ
يتطل

مملااااكل و اااعو اإ تقنياااة أو تساااييرية الّباااد مااان الساااعض  يجااااد الحلاااول الناجعاااة والدفيلاااة 

ينبغااض بتاادارك الورااعية، ويجاار تصااّور إجااراياإ وااايااة لتفااادي أي خلاال أو تعطاال، كمااا 

التنباا  بورااعياإ أو حااااالإ مألتملااة مااان  ااأنفا إعااااة الساااير الحساان ووراااع حلااوال اصاااد 
                                                           
1 - Perret Véronique, La gestion du changement organisationnel, conférence international de management 

stratégique. Université de lille 1996,p-17. 
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تطبيقهاااا  اااض حالاااة الحااادوث. إّن لكااال تغييااار مقاوماااة مرتبطاااة بطبيعاااة الااانفس البملااارية التاااي 

اه تعمرراه عادظ  اعو اإ 
ّ
تتألفو دوما منه السايما إذا كاان مصادره الغيار، وعلاى ذلاك فإن

فوفااا، أهاام مااا يجار االهتمااام بااه هاو البعااد ا نسااان، والنفياا ي،  وعراايال الّبااد ماان الاتألدم

فااااا  يمدااااان للتغييااااار النجاااااا  ماااااا لااااام تااااارا  الجوانااااار النفساااااية وا نساااااانية لقفاااااراد موراااااو  

التغيير. من هذا املنطلق فإّن املسئول الجديد ال يعرف من التملديلة البملرية للم سسة 

ه فاااإّن هاااذا العنصااار الهاااام  اااض التغييااار  ااايئا، فمهماااا كاناااا خبرتاااه ومهماااا كاااان مساااتوى تمدنااا

قماااار  علااااى املساااائول الجديااااد ترااااار  غاااااار، ممااااا يعنااااي بال اااارورظ الفملاااال.  ااااض هااااذا ا طااااار ي 

الورااعية وم حةسفااا مااع عاادم إدخااال أي تغيياار إذا كانااا األمااور تساايير أملااكل عااادي، حتاان 

  وإن اختلفا عن تصّوره أو إسمراتيجيته، ريثما يألين واا التدخل والتغيير.

 : 1إجراياإ تساعد  ض نجا  التغيير وهض M.L.Dhaouiيقمر  داوي 

اختيااااار مساااائوال مناساااابا  جااااراي التغييااااار: مخصاااايته، كفاياتااااه، جاهزيتااااه، اساااااتعداداته،  -

 إرادته.

 ورع خطة للتغيير: تألديد األهداف، الخطواإ، املدد. -

 إيجاد مناخ اجتما ض مناسر. -

 ورع حوافز وتشجيعاإ. -

 ياسة اتصال فعالة.انسفا  س -

 ورع نةام متاأعة ومراابة. -

 إرافة إلى ذلك نقمر :

إعااااااااا م وتألسااااااااايس العماااااااااال ب ااااااااارورظ وأهمياااااااااة التغييااااااااار عااااااااان طرياااااااااق االتصاااااااااال املبا ااااااااار:  -

 مألارراإ، اجتماعاإ أو فردا فردا.

 اختيار أفرادا مساعدين لتطبيق الخطة، على أسا  القدرظ  ض إحداث التغيير. -

 حي  طبابعهم ومخصيانفم. دراسة العمال من -

 اختيار الواا املناسر  حداث التغيير. -

 تواع العراايل واملعيقاإ وورع الحلول وا جراياإ. -

إّن تسيير التغيير يتطلر أن يكون املسّير على ادر عال مان الدفاايظ لتديياق امل سساة ماع 

  1متطلباإ افحيط، وتعديل سلوكاإ واستجاباإ العمال.
                                                           

 .23، ص 2010(: دار طليطلة،  . افحمدية ) الجزاار تنمية املوارد البملرية: دعاام وأدواإ مألمد مسلم، - 1
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 املنهجية: 

لكااااااون عمليااااااة تغيياااااار املساااااائولين والتااااااداول علااااااى املنصاااااار أكثاااااار حاااااادوثا  ااااااض اطااااااا              

التعلااايم، ولكاااون املسااائولين  اااض القطاعااااإ األخااارى أكثااار اساااتقرارا أسااابر طبيعاااة املنا ااار 

فقااااد مسااااا دراسااااتنا اطااااا ض التعلاااايم العااااالض والبألاااا  العلمااااي والمربيااااة الوطنيااااة. أختياااارإ 

 عة أكلض مألند ولحا  بالبويرظ  جام -امل سساإ اصديا وهض : 

 للوالية  مديرية المربية -                            

 مجموعة من الثانوياإ واملتوسطاإ -                            

 جايإ نسر اململاركة كما يلض : 

 ( : نسب مشاركة املؤسسات في الدراسة 01الجدول رقم )                             

 % ت ؤسسةامل

 37.50 30 الجامعة

 26.25 21 مديرية التربة

 36.25 29 املؤسسات التربوية

 / 80 املجمــــــــوع

 

رجعا أكبر نسبة مملاركة للجامعة وذلاك لوجاود منا ار مسا ولية كثيارظ : ناواب راسااي 

األاساااااااام، راسااااااااي األاساااااااام، ناااااااواب العماااااااداي، العماااااااداي، ناااااااواب راااااااايس الجامعاااااااة، راااااااايس 

ين  الجامعاااة.
ّ
يااااإ ومعهااادين. هاااذا إراااافة ململااااركة أعاااض األسااااتذظ الاااذ

ّ
ماااع وجاااود ساااا كل

ه يمدان لكاّل أساتاذ املارور عان منصار مسا ولية 
ّ
مارسوا املسئولية سابقا، مع امل حةة أن

  ض واا ما.

 أما بالنسبة لعدد األفراد اململاركين حسر امل سساإ فقد جاي كما يلض:

 

 

 
                                                                                                                                        
1-  Hellriegel et al, Management des organisations. Bruxelles : Boeck et lacier 1992,p-599.  
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 ( : أفراد العينة حسب املؤسسات 02م ) الجدول رق                      

 % ت املؤسســــــــــــــــــــــــــــــة

رااسة  -املعهدان -كل الكلياإ الجامعة

 الجامعة

30 37.50 

 26.25 21 كل منا ر املسئولية مديرية التربة

 

 

 

املؤسسات 

 التربوية

  05 ثانوية أوعمران

 

 

29 

 

 

 

36.25 

 05 ثانوية عقو مألند أمزيان

 05 ثانوية مألمد بو راعين

 05 ثانوية عليان حميمي

 03 متوسطة اويزي سعيد

 03 متوسطة دحمان، الحسين

 03 متوسطة  يبان عيي ن  

 / 80 املجمــــــــــــــــــوع

 طبقنا استبيانا يتكّون من ث ثة مألاور:

 األول حول كيفّية الو ول ملنصر املسئول  -

 عن كيفّية الحفا  عليه الثان،  -

 والثال  عن تغيير أسلوب وطريقة املسئول السابق . 

أردنا أن نعرف هل تغيير املسئول لديفّية تسيير سابقه ظااهرظ صاّحية أم مرراية، أملاكل 

أخر هل إدخاالإ املسئول  هدفها تألسين التسيير أم تلمياع  اورته أو تملاويه  اورظ مان 

 سبقه. 

الحثيثااااة لجعاااال املراوساااين ينسااااون ماااان سااابقه، و ااااأّي طريقااااة  إّن ساااعّض ومألاولااااة املسااائول 

ساالوك يباادو غريبااا، أو اااد ال يصااداه الاابعض لداان ت كااده امل حةاااإ األوليااة، أو ياا من بااه 

العامة لدرجة انفاام كاّل مان تباوأ منصار مسائولية باه. نساعى مان خا ل دراساتنا تأكياد أو 

 نف، ذلك.
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 نة:خصائص العيّ 

 الوظيفة:  -

الحقيقة الوظيفة تفره نفسها، لكون اململاركة أو االختّيار مس كّل املسئولين  ض          

 املدير  - ض امل سساإ مورو  الدراسة، فف، الثانوياإ تمثلا  ض: 

  ناار املدير للدراساإ ) الناظر( -                      

 (مستملار المربية ) عددهم اثنان  ض كّل ثانوية  -                      

 املقتصد  -                      

 املدير -و ض املتوسطاإ : 

 مستملار المربية -                   

 املقتصد  -                   

 راساي املصالح وراساي املكاتر.  -أما  ض مديرية المربية فهي: 

 مصلحة التكوين والتفتيي -املصالح هض: 

 مصلحة التعليم الثانوي  -   

 صلحة الدراسة واالمتألاناإم -   

 مصلحة البرمجة واملتاأعة -   

 مصلحة املستخدمين -   

 و كل مصلحة عدد من املكاتر على رأ  كّل مدتر مسئول.  

 الجنس:  -

 ( : توزيع أفراد العينة حسب الجنس 03الجدول رقم )                        

 % ت الجنس

 81.25 65 ذكـــر

 18.75 15 أنثى

 / 80 جمـــــــوعامل

 81.25مثلماااااااااااا يبااااااااااادو  اااااااااااض الجااااااااااادول نسااااااااااابة الاااااااااااذكور أكبااااااااااار بدثيااااااااااار مااااااااااان نسااااااااااابة ا نااااااااااااث )

( وذلك رغم كون عدد ا ناث اململتغ إ  ض اطا ض المربية والتعليم العالض 18.75مقابل

 ) التدريس ( أكبر من الذكور. ورعّية ت ع أكثر من س ال ملفا : 



 أرزقـــــــي النور  عبد    ؟  مرضية أم صّحية قه ظاهرةساب تسيير  لكيفّية املسئول  تغيير  

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 203 -

 

 ال تتبوأ النساي منا ر مسئولية بدثرظ ؟  ملاذا -

 هل االختّيار يأخذ الجنس كمعّيار؟ -

 هل النساي هن العازفاإ عن منا ر املسئولية ؟ -

 هل أدوارهن كأمهاإ يعيقهن  ض تألّمل أعباي منا ر املسئولية؟  -

 أسئلة كثيرظ وهامة يجر إجراي دراساإ وأبألاث لإلجابة علفا.

 النتـــــــــائج :

بالنساااااابة للسااااااا ال األول باااااااافحور األول واملتمثااااااال  ااااااض و اااااااول أّي موظاااااااق ملنصااااااار           

اااادإ نساااابة 
ّ
ااااه ال يمداااان أن يصاااال الكااااّل ملنصاااار املساااائولية  88.75املساااائولية فقااااد أك

ّ
بأن

اااة املنا اااار مقارنااااة مااااع عااادد  املااااوظفين، واااااد يرجااااع 11.25مقابااال 
ّ
. اااااد يرجااااع ذلااااك لقل

ظفااااا  ااااروطا وخصاااااا  ال يمداااان أن نجاااادها عنااااد لصااااعو ة 
ّ
تألّماااال أعباااااي املساااائولية ولتطل

ي أجاااااب عااان السااا ال ياااارى باااأّن املنصاااار ال يمدااان أن يصااااله 
ّ
الكاااّل. املهااام أّن املساااائول الاااذ

الكااّل، وهااض إجابااة تااوإض إلااى ا يمااان ب اارورظ العماال والسااعّض للحفااا  عليااه والبقاااي فيااه، 

راه  ااض البنااود الخا ااة بااافحور الثااان،. وتدملااة لهااذا فبااأّي كيفيااة يألقااق ذلااك ؟ هااذا مااا ساا 

اااااد أفاااااراد العّيناااااة و نسااااابة مرتفعاااااة جااااادا ) 
ّ
( باااااأّن االختّياااااار ملنصااااار  91.25البناااااد فقاااااد أك

ن واالن ااباط . مواااق ماان  ااأنه أن 
ّ
املساائولية ينبغااض أن يكااون وفااق معااايير علمّيااة كااالتمد

بكاااااّل جّدياااااة ، ويجعااااال أي اااااا املسااااائولين يجعااااال الكاااااّل يعمااااال علاااااى تألقياااااق هاااااذه الملاااااروط 

اه 
ّ
يجسفدون للحفا  على منا ظفم  ض ظل املنافسة الّتي يخلفها هاذا الانمط االختّيااري. وإن

ن، االن ااباط، البااذل ، 
ّ
ألماار جّيااد لااو حاااولوا تغيياار كيفّيااة تساايير سااابقهم ماان حياا  الااتمد

(  52.50لياااال) الجّديااااة والصاااارامة ... لداااان رغاااام هااااذا فقااااد رأإ نساااابة تفااااوع النصااااق بق

وجااااااود اعتبااااااااراإ أخاااااارى تو ااااااال للمنصااااااار كافحسااااااو ية، املعاااااااارف واملصااااااالح، مماااااااا يااااااادفع 

د أفراد الّعيناة و صاورظ ال 
ّ
الطامألين إلى البأل  عن سبل غير  رعية. ورغّم هذا فقد أك

ه ال ينبغض سلك أّي طريق للو اول ملنصار املسا  100تد  مجاال للملك )
ّ
ولية. أمار ( بأن

 يعط،  ورظ حسنة ومملرفة.

ااااق بديفّيااااة الحفااااا  عاااان املنصاااار ففاااا، البنااااد األول فااااإّن نفااااا 
ّ
أماااا  ااااض افحااااور الثااااان، املتعل

( كاون إظهاار نقااا  وعياوب املنافساين هاو ال اامن للبقااي  اض  51.25النسبة العالية ) 

(.  48.75ا واريبة ملفا ) منصر املسئولية فإّن نسبة التأكيد على العدس مرتفعة أي 

دإ نسبة 
ّ
ررورظ االجسفاد أكثار مان الكاّل للبقااي كمسائول ،  90أما البند املوالض فقد أك



 أرزقـــــــي النور  عبد    ؟  مرضية أم صّحية سابقه ظاهرة تسيير  لكيفّية املسئول  تغيير  

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد   - 204 -

      

وهااو أماار منطقاا، ال أظاان بااأّن نساابة االخاات ف  ااض ذلااك سااتكون مرتفعااة أو معتباارظ، وهااض  ااض 

ك فهااي ت اعنا أمااام حقيقاة يجاار أخاذها أعااين ، لدان رغاام ذلا 10بألثناا ال تمثال سااوى 

االعتباار  اض التسايير وإي سفاا االهتماام مان البألا  والدراساة. ومماا ي كاد اساتعداد املساائول 

بااااأّن كساااار الصاااارا  مااااع  91.25لتوظيااااق كااااّل طاااتااااه للبقاااااي  ااااض منصاااابه تأكيااااد نساااابة 

ل كااّل ااا يي مواااق ي كااد بااأّن املنافسااين ي اامن التعمياار  ااض املنا اار مااّدظ طويلااة. وهااو اباا

ااادنا سااااابقا 
ّ
املسااائولين ي مناااون بوجاااود الصااارا  والتناااافس عاااان املنا ااار. و طبعاااا مثلماااا أك

فااااااإّن جااااااّو الصاااااارا  يفااااااتح الباااااااب لةهااااااور ساااااالوكاإ غياااااار مألبااااااذظ وأحّيانااااااا خطياااااارظ ال تخاااااادم 

ي يكااون املساائول مطالبااا بااإدارظ الصاارا  بألندااة 
ّ
امل سسااة بقاادر مااا ت اارها،  ااض الواااا الااذ

مااة عنااد مراوساايه، فديااق إذا مااا ظهاار علااى مسااتواه ؟ أمااا افحااور الثالاا  افخصاا  وحد

اااد مااان خ لاااه أفاااراد العّيناااة 
ّ
لتغييااار طريقاااة املسااائول الساااابق فقاااد بااادأناه أسااا ال مبا ااار أك

علاااى  75راارورظ إدخاااال تغييااراإ علاااى أساالوب تسااايير ماان سااابق و نساابة ماااااة  ااض املاااااة، 

علااااااااى معةمااااااااه. ولكاااااااا، نعاااااااارف األسااااااااباب  06.25علااااااااى كااااااااّل األساااااااالوب و 18.75أع ااااااااه، 

اادإ نساابة
ّ
ااه ماان  86.25واألهااداف وراي ذلااك طرحنااا ث ثااة أساائلة أعديااة،  ااض األول أك

ّ
بأن

أجل تغيير  ورته ) املسئول السابق (  ض أذهان املراوساين ، ماع التأكياد علاى أّن ذلاك ال 

نقااصااه وأخطااايه. إذا ساالمنا بااأّن تغيياار  ااورظ ماان ساابقنا يساااعدنا  ااض  يااّتم سااوى بإظهااار 

نماااا حااادث 
ّ
أساااط نفوذناااا وتمريااار أسااالو نا  اااض التسااايير كجعااال العماااال يةناااون باااأّن التغييااار إ

نمااا كااان ماان أجاال تعااديل الورااعّية، فااإّن مااا يألّياار ويااّدل علااى أماار 
ّ
أساابر فملااله، ومجي نااا إ

أخطااااااه. يصاااابح همناااااا البألاااا  عاااان الفجاااااواإ غياااار عااااادي هاااااو أن نسااااعى  ظهااااار نقااصاااااه و 

يألااول دوماا ا ااطياد  -حتان  اض الحّياااظ االجتماعياة العاماة -والتعثاراإ. واألكياد أّن الابعض

أخطااااي الغياااار وماااان ثااااّم تقاااديم  ااااورته كبطاااال وكمنقااااذ. أمااار ينبغااااض أن ال يألاااادث  ااااض مراكااااز 

مدمااااا  لتسااااايير  القّياااااادظ التنةيمياااااة، بااااال ينبغاااااض للمسااااائول أن يااااا من باااااأّن تساااااييره لااااايس إال 

سابقه، ونجاحه لن يكون مرتدزا سوى على ما ااام ساابقه كأرراية وساريرظ. و اض السا ال 

ااادإ نسااابة 
ّ
باااأّن تغييااار املسااائولين دليااال عااان ساااوي  88.75املاااوالض عااازز هاااذا االتجااااه إذ أك

ساائول تساايير، بينمااا الوااااع وحّتاان املنطااق ي كااد عاادم تعماايم ذلااك إذ اااد يلجااأ إلااى تغيياار امل

ي يألاادث  فادف مواكبااة تغّيار الةااروف التنةيمياة، مواكبااة التغّيااراإ 
ّ
وإن كاان ناجحااا كالاذ

االجتماعيااااة، االاتصااااادية والسياسااااية ... نجااااد هااااذا املعناااان  ااااض إجاباااااإ أفااااراد العّينااااة عاااان 
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اااادوا و نساااابة 
ّ
بااااأّن تغيياااار املساااائولين ماااان حااااين وخاااار راااارورظ  81.25الساااا ال املااااوالض إذ أك

 يمية. تنة

ختمنااااا االسااااتبيان أساااا ال ماااادعم ومجماااال لقسااااباب الّتااااي تاااادفع املساااائول لتغيياااار أساااااالير 

 السابقين فكانا األسباب :

 ترحيح الخاطئ وتقويم االعوجا   - 

 مواكبة العصرنة والحداثة  ض التسيير -

 توظيق طرع وأنماط تسييرية جديدظ  -

 إعطاي نفسا جديدا للعمل  -

 واملستمر للم سساإ رمان التسيير الحسن -

 إحداث الوثبة البسيكولوجية  -

هض أسباب ودوافع منطقّية وحّتن مفيدظ، لدن إرافة إلى ذلك عادد أفاراد العّيناة أساباب 

 أخرى هدفها التغيير من أجل التغيير وهض: 

 مألاولة كسر ثقة واحمرام املراوسين -

 إظهار الفرع ومن ثّم التمواع  ض مستوى القّوظ  -

 الذاإ إثباإ -

 مألو أثار املسئول السابق -

 غلق أبواب املسئول السابق -
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 ة: ـخاتمـــــ

كثيااارا ماااا ي حاااو  اااض الحّيااااظ العاماااة حااارص املسااائول الجدياااد علاااى تغييااار أساااالوب             

ساااابقه، أو مألااااو أثاااااره كلّيااااة،  فاااادف إظهااااار كفايتاااه أو تعزيااااز  ااااورته إثباتااااا لقّوتااااه وتأكياااادا 

يل، هذه الحقيقة أكثر وجودا  ض أعض افجتمعاإ، بل يعتبرها الابعض إحادى لكونه البد

اااااق. ن حاااااو هاااااذه الةااااااهرظ حّتاااان علاااااى املساااااتوى الّسيا ااااا ي، إذ املتتباااااع لحّيااااااظ 
ّ
سااااماإ التخل

الدول وافجتمعاإ السيما املتخلفة يجد أحداثا كثيرظ تصار  اض هاذا املنحاى، كاّل راايس أو 

 انجاااازاإ ساااابقه ليعوراااها، ناهياااك عااان توظياااق أجهااازظ وزيااار أو حّتااان والاااض يساااعى فحاااّو كاااّل 

الدولاة وا عاا م أملاتن وسااااله لتألويال الاارأي العاام. أمااا  اض الاادول املتقدماة فالةاااهرظ وإن 

وجااادإ تأخاااذ  اااورظ أخااارى إيجابياااة، وهاااض انجااااز معاااالم أو تألقياااق مملااااريع مااان  اااأنفا أن 

د  ورظ ال حق. 
ّ
 تني ي السابق وتخل

ر مااان سااابق  فااادف التغيياار االيجااااب،، خا اااة إذا كاناااا غيااار مجدياااة إذا كااان تغييااار أساااالي  

فإّن التغيير من أجل التغيير، إما لتسويق  ورته أو حقدا على من سبق ولو كان  الحا 

ونافعا فهو أمر يسهم  ض هدم امل سساإ، بل يجر الحفا  علاى املدتساباإ والعمال علاى 

الةااااروف واملسااااتجداإ. الّبااااد ماااان  تطويرهااااا وإرااااافة مااااا ينبغااااض، وإ اااا   مااااا يسااااتلزم وفااااق

ثقافة التداول على السلطة ومن ثقافة البناي والتكامل واالستمرار، والحّياظ مراحل، لكّل 

 مرحلة ظروفها، حيثيانفا... ورجالها.
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 الحديث الى النفس حسب نظرية فيغوتسكي

 لعالج قصور االنتباه و تنشيط البناء املعرفي لدى بطيئي التعلم  

 معة مستغانمجا فالح أحمد        

 
 

 امللخص:

ان التحدث إلى النفس سلوك صحي وتكيفي 

وأساس ي، وأن بعض األطفال أحوج من غيرهم 

إلى استخدامه وملدة أطول. ومع ذلك، فمازال 

العديد من البالغين يعتبرونه غير ذي معنى 

وسلوكا مرفوضا اجتماعيا، بل أكثر من ذلك 

عالمة على مرض عقلي. ونتيجة لذلك، فإنهم 

ن األطفال عن التحدث إلى غالبا ما ينهو 

أنفسهم. وفي املنزل على اآلباء أن يحسنوا 

اإلصغاء لتحدث الطفل إلى نفسه ليكونوا أكثر 

دراية بخطط الطفل وأهدافه واملصاعب التي 

تواجهه. وعلى املعلمين كذلك أن يستوعبوا 

حقيقة أنه حينما يستخدم التالميذ التحدث 

اسب إلى النفس بقدر أكبر من القدر املن

لعمرهم فإن ذلك يدل على حاجتهم إلى املزيد 

 من الدعم واإلرشاد.                           

 

 

 

Resumé : 

Parler à soi- même est un 

comportement sain et auto-

adaptatif et essentiel, et que 

certains enfants doivent 

l’utiliser dans une longue durée 

plus que les autres  . 

Cependant, il ya encore 

plusieurs adultes le considère 

comme  un comportement non 

significatif et socialement 

inacceptable, mais plus que 

cela un signe de maladie 

mentale. En conséquence, ils 

interdisent souvent les enfants 

à parler à eux-mêmes. À la 

maison, les parents doivent 

améliorer leur méthode 

d’écouter un enfant parler à 

lui-même pour être plus 

familier avec les plans et les 

objectifs de l'enfant et les 

difficultés qui le confronte. Il 

est indispensable que les 

enseignants sachent que les 

élèves lorsqu’ils parlent très 

souvent à eux-mêmes d’une 

façon plus que leur âge cela 

indique la nécessité de plus de 

soutien et d'orientation. 
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 مقدمة :

ان املدرسة هي املؤسسة املختصة التي أنشاها املجتمع لتربية أفراده بعد ان كانت 

املهمة التربوية ، فاملدرسة تقوم بنقل التراث الثقافي  األسرة في املاض ي تقوم بهذه

والخبرات بشكل تدريجي يتالءم وقابليات االفراد . وتقوم بتزويدهم بمعلومات عن البيئة 

(  
ً
 ( 1االجتماعية  الخارجية بغية اعدادهم وضمان نموهم نموا سليما

فقط ، بل العمل على  ان وظيفتها اليوم التقتصر على تعليم الطفل وتلقينه املعلومات

تربيته وتكوين شخصيته ، فهي حلقة الوصل التي يمر بها الطفل اثناء مراحل نموه بين 

االسرة واملجتمع ، ولذا فمن الضروري ان يتحقق للطفل في جو املدرسة كثير مما 

يتحقق له في جو االسرة من حاجة الى العطف والتقدير والشعور باالنتماء واالطمئنان 

 (        2)بالنجاح والتقدير وتنمية االحساسلية االجتماعية وان تشبع حاجته للشعور باملسؤو 

ان تكامل نمو الطفل بين األسرة واملدرسة ومدى إشباع حاجته النفسية واالجتماعية 

والعضوية خالل عملية النمو يؤثر تأثيرا كبيرا في نمو شخصيته ومظاهر سلوكه ومن هنا 

تقوم به كل من املدرسة واألسرة في عملية تنشئة الطفل وضمان  تبرز اهمية الدور الذي

 (3) نموه في النواحي العقلية والنفسية واالجتماعية والصحية

الذي egocentric speech «الحديث املتمركز حول الذات»ان األطفال نادرا ما مارسوا 

ال في تحدثهم أواله بياجيه اهتمامه الخاص. فمعظم التعليقات التي نسمعها من األطف

إلى أنفسهم تكون إما لوصف أو لتوجيه ما يقومون به، وهذا ما يتفق مع فرضية أن 

توجيه الذات هو الوظيفة املحورية للتحدث إلى النفس. عالوة على ذلك، فاألطفال 

يكثرون من التحدث إلى أنفسهم عندما يواجهون مهمات كبيرة التحدي أثناء عملهم 

 تتاح لهم فرصة وجود معلم أو موجه للقيام باملساعدة منفردين، وأيضا عندما ال 

الفورية. وفي كلتا الحالتين يكون األطفال مضطرين إلى االعتماد على أنفسهم فيما 

 يقومون به.

 : بطء التعلم -1

 من التعاريف التي تناولت بطيئي التعلم ما ياتي:

ي عملهم املدرس ي بطيئوا التعلم هم االطفال الذين يتخلفون السباب مختلفة ف -

 (4) عليم خاص.تويحتاجون الى 



 فالح أحمد| تنشيط البناء املعرفي لدى بطيئي التعلم لعالج قصور االنتباه و  الحديث الى النفس حسب نظرية فيغوتسكي

 
 )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 211 -

  

اولئك التالميذ الذين يفشلون في الوصول الى مستوى التحصيل للغالبية من التالميذ  -

 (5في اعمارهم ذاتها.)

هم التالميذ الذين يحتاجون بسبب محدودية قابليتهم او ظروف اخرى تؤدي الى تاخر  -

ليم املختص كليا او جزيئا تعويضا عن التعليم تعليمي يحتاجون الى نوع معين من التع

 ( 6) االعتيادي الذي يقدم في املدارس االعتيادية.

هو طفل اعتيادي في إطاره العام اال انه يجد صعوبة لسبب او الخر في الوصول الى  -

املستوى التعليمي الذي يصل اليه أقرانه االسوياء في املعدل وهو ال يوصف ضمن 

 
ً
 (            7) .املتخلفين عقليا

  تعريف بطيء التعلم: 

إن مصطلح بطء التعلم يطلق علي الطفل الذي يكون غير قادر علي مجاراة اآلخرين 

 في موضوع دراس ي ، وهذا يعود ألسباب ظاهرة أو كامنة بحاجة إلي 
ً
تعليميا أو تحصيليا

  عملية تشخيص.                                 

( يطلق عليهم اسم بطيئي التعلم 90-70يتراوح ذكاءهم بين ) إن الطالب الذين -

ويتأخرون صفا أو صفين دراسيين عن املستوى أو الصف املتوقع ملن هو في عمرهم 

 (            8الزمني.)

 التعريف النفس ي لبطء التعلم: -

يرى بأن بطء التعلم ، يعزى لالضطرابات النفسية التي يواجهها الطفل في بيئته 

جتماعية التي ينتمي لها ، يتقبل ذلك بالخوف املرض ي والقلق والخجل وتكون مفهوم اال 

الذات ، كل ذلك يمثل مجموعة من العوائق تجعل الطفل غير قادر علي مجارة اآلخرين 

(  .
ً
 (                           9اجتماعيا و تحصيليا

 التعريف العقلي لبطء التعلم: -

فسير لبطء التعلم إلي تدني القدرات العقلية ، وهذا ما تقيه يستند هذا التعريف في ت

كاختبار وتلر وستانفورد بنيه وجان بياجيه حيث أن جميع التعريفات  اختبارات الذكاء

نقطة،وأنه  90-70العقلية تؤكد بأن األطفال بطيئي التعلم تتراوح قدراتهم العقلية ما بين

 (10لك. )بواسطة البرامج التعويضية يمكن معالجة ذ

 التعريف االجتماعي لبطء التعلم: -
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يشير هذا التعريف بأن بطء التعلم عند األطفال يستند ألسباب اجتماعية كالتفكك 

التوافق واالنسجام للطفل مع طبيعة البيئة املدرسية التي ينتمي إليها.   األسري ، وعدم

(11                )  

 االنتباه : -2

 في النمو املعرفي لدى الفرد يعتبر االنتباه من أهم 
ً
 هاما

ً
العمليات العقلية التي تلعب دورا

يستطيع من خالله أن ينتقي املنبهات الحسية املختلفة التي تساعده على  حيث إنه

اكتساب املهارات و تكوين العادات السلوكية الصحيحة بما يحقق له التكيف مع البيئة 

     (                      12املحيطة به. )

تركيز الذهن تركيزا شعوريا علي ش يء موضوعي أو فكرة تتصل بش يء موضوعي ، أو 

التركيز علي فكرة مجردة . فهو عملية عقلية تتصل باهتمام الجانب الشعوري بش يء 

 (       13معين علي نحو واضح. )

اهل و يبين اريكسن ، بأن االنتباه هو التركيز الواعي للشعور على منبه واحد فقط وتج

املنبهات األخرى التي توجد معه وهذا يطلق عليه االنتباه املركز أو االنتقائي، أو أنه توزيع 

 (                                                                 14االنتباه بين منبهين أو أكثر وهذا األخير يطلق عليه االنتباه املوزع. )

 نتباه مع فرط النشاط :تعريف اضطراب أو صعوبات اال  -

 للدليل التشخيص ي اإلحصائي لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة، 
ً
بأنها:  1994وفقا

االندفاعية، يوجد لدى -نمط دائم لعجز أو قصور أو صعوبة في االنتباه أو فرط النشاط

، وهذا االضطراب يشكل جملة أعراض تعبر 
ً
، وتواترا

ً
 بعض األطفال ، يكون أكثر تكرارا

 عن نفسها من خالل:                                                       

 ·العجز عن تركيز االنتباه ومواصلته وتنظيمه 

 ·العجز عن كف االستجابات االندفاعية

يظهر هذا االضطراب في مدى عمري مبكر، قبل سن سبع سنوات يكون مصحوب بنوع 

 من النشاط الزائد الذي 

 (         15. )ية، و العشوائية ، و االفتقار للهدف والتنظيميتصف ب:العفو 

 أسباب اإلصابة باضطراب نقص االنتباه:

أظهرت األبحاث التي أجريت على األفراد الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه 

 والنشاط الحركي الزائد :
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زن في التحوالت أظهرت األبحاث التي أجريت أن هنالك عدم توا -إلى اختالف في الدماغ:

     العصبية في الدماغ والكيميائية أو قلة نسبة التمثيل الغذائي في بعض أجزاء املخ.                                                 

  

األسباب الجينية:أظهرت الدراسات التي أجريت على األفراد وذوي نقص االنتباه 

 كون أحد العوامل لإلصابة بهذا العرض.والنشاط الحركي الزائد أن الوراثة قد ت

األسباب األخرى: ومن هذه األسباب التعرض لإلصابة أثناء الحمل أو الوالدة مما يؤثر 

  على نمو الدماغ الطبيعي.

أسباب بيئية: وهي مثل أن يعيش الطفل ذو نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد في 

في بيئة فيها إدارة سلوك فعال مقابل بيئة فوضوية مقابل بيئة منظمة أو أن يعيش 

 على الطفل. أما فيما يتعلق بالنمط 
ً
 أو سلبيا

ً
العكس كل هذا ممكن أن يسهم إيجابيا

الغذائي فإن في معظم الدراسات واألبحاث ال تدعم القول أن نوعية الغذاء أو املواد 

تراتيجيات الحافظة والسكر من مسببات اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد ) اس

 (                                             16التدخل السلوكي لألطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد. )

 التدخل العالجي الضطراب االنتباه:

: Cognitive Behavior Modification (C.B.M) - التعديل املعرفي للسلوك  

املعالجة املستخدمة مع األطفال ذوي اضطرابات  يعد التعديل املعرفي من بين أساليب

االنتباه، كما لو كان قد صمم لهذه الفئة من األطفال بالذات حيث يقوم التعديل 

املعرفي للسلوك على تدريب هؤالء األطفال على اكتساب مهارات : التخطيط ، حل 

من منطلق أن املشكالت، ضبط الذات التي يفتقر إليها مجتمع هذه الفئة من األطفال ، 

الضبط أو التحكم اللفظي أو التعبير يعد واحدا من أكثر العوامل أهمية في ضبط 

 (                                                               17السلوك خالل التطور النمائي له . )

: Behavior Modification  - تعديل السلوك 

استخدام مبادئ التعلم املتكاملة عن طريق تقليل يفضل علماء النفس تعديل السلوك ب

احتماالت التشتت، من خالل تهيئة املهام التعليمية بطريقة تضمن استمرارية انتباه 

األطفال، بأال تكون البداية بعد فترات طويلة من االنتباه، مع ملء جو الفصل باملؤثرات 

ملستمر الذي يؤدي إلى حده التي تمكننا من تنفيذ املهام التعليمية وكذا التعزيز ا

اضطراب االنتباه ، كما يقولون ألنفسهم قبل أن يبدءوا أية مهمة تعليمية : أنا سوف 
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أتوقف، استمع، أنظر، أفكر قبل أن أنجيب، ..... قد نتج عنه تحسن كبير في سلوك 

ا األطفال، كما أن إعطاء مزيد من وقت التركيز، واالستجابة األمرية الفورية تقدم تحسن

 (                                                                             18في عالج حاالت اضطرابات االنتباه فرط النشاط .)

ويقوم العالج السلوكي على نظرية أن السلوك الخاطئ يرجع إلى تعلم وتكيف خاطئين ، 

 وإعادة التعلم والتكيف،                         ومن ثم يهدف العالج السلوكي إلى إزالة السلوك الخاطئ 

:Psychotherapy العالج النفس ي  -  

البد أن يصاحب العالج الطبي مساعدات نفسية إلعطاء الطفل مضطرب االنتباه مفرط 

النشاط فرصة ليكتشف معنى الدواء بالنسبة له، ويعرف أن الدواء مجرد مساعد حتى 

الوالدين واملعلمين وضع نظام معين للثواب والعقاب  يقلل من قلقه.. ومن ثم يجب على

لتعديل الجوانب املزاجية واالنفعالية لدى الطفلو أن يواجهوا املستلزمات الطبيعية 

للنضج ، ويشبعوا الحاجات النفسية لألطفال ، الكتساب القيم وتكوين أنا أعلى طبيعي 

املشكالت ضمن الخطة إلى استخدام فنيات للتعامل مع  قابل للتكيف باإلضافة 

 العالجية.  

 نظرية فيغوتسكي : -3

 نظرية فيجوتسكي وتطور املفاهيم: 

ـــي  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ يتضح من خالل القراءات املتوفرة عن نظرية الثقافة االجتماعية، أن فيجوتسكــ

ذلك كيفية تعلم له فكرته الخاصة في كيفية اكتساب املفاهيم وتعلمها عند األفراد، وك

 األطفال املفاهيم ومراحل تطورها عندهم.

 باالنطباع لديهم
ً
عندما يبدأ األطفال باكتساب الكلمات فهم يميلون إلى  تتصل خارجيا

 وضعها في سلسلة عناصر

عن تلك الكلمات، وهذا االنطباع ال يكون بنفس الصورة عند جميع األطفال في الفئة 

، فهذا التقاطع هو الذي العمرية نفسها، وقد يتزامن ك
ً
الم الطفل مع كالم البالغ أحيانا

 من خالل تلك الكلمات التي لها معنى. وبالرغم من 
ً
 اجتماعيا

ً
يؤسس للطفل تفاعال

اختالف معاني الطفل عن البالغ إال أن الطفل عنده صورة توفيقية؛ وتعني أنه بطريقة 

وتمثيل الطفل اللذان يتطابقان  ما أو بأخرى تجمعت هذه الصورة في مزيج واحد في فهم

 معنى الكلمة. (19) في هذه املرحلة مع 
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وخالل عملية املحاولة والخطأ؛ يبدأ األطفال بتنقية الصورة التوفيقية ويستمر ذلك، 

كن ولكن ليس بتوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من االرتباطــات املوضوعية املوجودة في األشياء نفسها، ول

  ".الخاصباالرتباطات الشخصية التي يستدعيها فهمهم 

 جوهر النظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي: 

املوضوع الرئيس لإلطار النظري لفيجوتسكي هو ذلك التفاعل االجتماعي الذي يلعب 

ى على دورا أساسيا في تطويـــــــــــــــر اإلدراك. ويظهر مدى تطور الطفل الثقافي مرتين األول

 على املستوى الفردي، 
ً
وبعد ذلك (Intrapsychological).املستوى االجتماعي والحقا

 فبداية يظـهر بيــن الناس  (Interpsychological) داخل الطفل 

على حد سواء على االنتباه الطوعي والذاكرة املنطقية وتشكيل املفاهيم، وكل الوظائف 

 العليا التي تنشأ كعالقات

مة الثانية لنظرية فيجوتسكي هي أن التطوير اإلدراكي يعتمد على منطقة فردية. والس

النمو القريبة املركزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فمستوى التطوير يتقدم عندما ينخرط األطفال في السلوك 

 ZDP  االجتماعي. فالتطوير يلزمه تفاعل اجتماعي

نجز بت
ُ
وجيه بالغ أو تعاون أقران تتجاوز ما يمكن أن ينجز كامل، ومدى املهارة التي ت

 (20لوحده.)

فالوعي ال يوجد في الدماغ بل في املمارسة اليومية؛ هذه الفرضية هي التي شكلت قاعدة 

 (21عمل فيجوتسكي.)

ومما سبق يتضح أن التفاعل االجتماعي يلعب دورا مهما في اكتساب الفرد للمعرفة، 

ــــ ـــ ــــــــك أن فيجوتسكي ركز من خالل السمة الثانية للنظرية على منطقة ومما يؤكد ذلـــــ ـــ

النمو القريبة املركزية والتي يمكن تنميتها بالتفاعل االجتماعي مع شخص بالغ أو ، قرين 

 أكثر خبرة، ولهذا يجب إلقاء الضوء على منطقة النمو القريبة املركزية كونها 

 وتحقيقه من خالل نظريته.                                                   هي ما يسعى فيجوتسكي إلى إيجاده 

: (ZPD) "Zone of Proximal Development"  منطقة النمو القريبة املركزية -  

، وليس كنقطة على مقيـــــــــــــــــــــــــــاس
ً
 (vygotsky) كلمة املنطقة (Zone) ألنها تحمل تطويرا

 سكياختار فيجوت

وإنما استمرارية السلوك أو درجـــــــــــــات النضج. وكلمة األدنـــــــــــــى أو القريبـــــة تعني بأن 

 املنطقة تحدد بتلك السلوكيات 
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التي ستتطور في املستقبل القريب، فهي تعني أن السلوك أقرب إلى الظهور في أي وقت، 

ــــــــل يجب أن يظه ــ ــ ر في النهاية. ويرى فيجوتسكي أن السلوك فليس كل سلوك محتمـ

يحدث على مستويين تشكــــــــــــــــــــــــــــــــــالن حدود منطقة النمو القريبة . املستوى األدنى وهو أداء 

الطفل املستقل الذي يعرفه الطفل ويعمل لوحده، ويمثل املستوى األعلى الحد األعلى 

ــــــــــــــــــــــــــــل باملساعدة ويدعى أداء مساعد. ويرى فيجوتسكي الذي يمكن أن يصل إليـــــه الطفـ

 للوقوف على مستوى التطوير ولكن معرفته ليس 
ً
أن مستوى األداء املستقل مهم جدا

كفاية، أما مستوى األداء املساعد فهو يتضمـــــــــــــــــــــــــن املساعدة أو التفاعل مع شخص آخر 

أقران، فقد تكون املساعدة إعطاء تلميحات وأفكار أو إعادة إجابة سؤال أو  سواء بالغ أو 

إعادة صياغة ما قيل أو سؤال الطفل ماذا يفهم؟ أو يكمل جزء من مهمة أو املهمة 

 كاملة وهكذا.                                                                                    

ملساعدة غير مباشرة مثل تهيئة بيئة معينة تسهل أداء املهارات، وممكن أن تكون ا

والتفاعل مع اآلخرين كأن يوضح الطفل ش يء معين ألقرانه، فمستوى األداء املساعد 

من التفاعل  (22) يصف أي تحسينات موجودة لنشاطات الطفل العقلية الناتجة 

 االجتماعي. 

ويمكن تعريف  لذي ينشأ من حل املشكلةبأنها املسافة بين مستوى التطوير الفعلي ا

 منطقة النمو القريبة املركزية

بصورة مستقلة وبين مستوى التطور املحتمل حدوثه خالل حل املشكلة بتوجيه بالغ أو 

 التعاون مع األقـــــــــــــــــــــــــران

 بشكل مستقل.)
ً
 .(23أو هي ما ينجزه الطفل اليوم بمساعدة اآلخرين و يفعله غدا

  - الركائز األساسية ملنطقة النمو القريبة املركزية:

 ملنطقة النمو القريبة املركزية (ZPD) في عملية التدريس والتعلم في الفصل املدرس ي

 مفتاح نظرية فيجوتسكي

 على أربعة ركائز مهمة وهي:

 . طبيعة التفاعل االجتماعي للتعلم .

 . دور األدوات النفسية والفنية .

 . دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير املتعلم واملمارسة الثقافية .

   .الدور املتبادل بين املفاهيم اليومية والعلمية.  (24)
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: طبيعة التفاعل االجتماعي للتعلم
ً
  أوال

 للغة باعتبارها أداة تنقل الخبرة االجتماعية إلى األفراد وتشكل املناخ العام 
ً
 كبيرا

ً
اهتماما

ـــــةلبيئـ ـــ  يولي فيجوتسكي ــ

 
ً
الفصل، وهي وسيط للفكر،ويتصور فيجوتسكي أن الكالم عند الطفل يكون اجتماعيا

في البداية، ثم يليه الكالم املتمركز حول الذات، وبعده الكالم الداخلي )التفكير(. كما 

ستا أنه يقرر بصراحة أن تدفق التفكير ال يصاحبه ظهور متزامن للكالم فالعمليتان لي

متماثلتين، وال يوجد تطابق جامد بين وحدات التفكير ووحدات الكالم، فالتفكير له 

إلى الوجود (vygotsky) بناؤه الخاص فهو ال يتم التعبير عنه في كلمات ولكنه يأتي ليس

من خالل هذه الكلمات، والكالم الداخلي بالنسبة لفيجوتسكي ليس مجرد النطق 

، بل هو صورة أو شكل خاص من أشكال الكالم يقع الصوتي للجمل كما يرى واطسن

بين التفكير والكالم املنطوق، ولكن عالقة التفكير بالكالم تتغير بثبات فهي عملية 

مستمرة وديناميكية وهي عملية حياة، فالتفكير يولد بالكلمات والكلمة الخالية من 

 ليس له معنى، والتفكير غير املدفون في ا
ً
 لكلمات يعتبر سرابا.                                           التفكير تعتبر شيئا

وبذلك فبناء املعرفة  (vygotsky) في فصول العلوم تتم من خالل املناقشة االجتماعية

 لنظرية فيجوتسكي
ً
 وفقا

والتفاوض بين املعلم والطالب وبين الطالب وبعضهم كعملية ثقافية لتوجيه تفكير 

 ( 25ى. )الطالب وتكوين املعن

: دور األدوات النفسية والفنية
ً
 ثانيا

 –اإلشارات األفكار -الرموز  –الحوار الشفهي –الرسم –األدوات النفسية مثل )الكتابة

 اللغة .. ( بها –املعتقدات

يتحدث املتعلم عن الظاهرة من خالل ما اكتسبه من مفاهيم يومية نتيجة للتفاعالت 

ية الخارجية، وهذه املفاهيم غير موجودة بشكل علمي االجتماعية واألنشطــة      النفس

في الظاهرة، وتعتبر هي نقطة بداية تنبع من املتعلم كتحفيز داخلي وتهيئة له وتهيئة له 

للتعلم، وتوضح مدى فهم املتعلم للمفهوم، وهي أدوات وسيطة للرؤية والعمل والتحدث 

                                                         والتفكير تجاه املفهوم.                           

: دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير املتعلم واملمارسة الثقافية
ً
  ثالثا
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 من مشاركة املتعلم االجتماعية مع شخص أو أكثر معرفة، ان 
ً
تعلم العلوم يتطلب جزءا

(، فمن خالل هذه …… كمبيوتر  –مجلة –املدرس –أو مع مصدر للمعرفة مثل: )الكتاب

التفاعالت يكتسب املتعلمون لغة االتصال العلمي كطريقة للرؤية والتفكير في الظواهر. 

 وأداة وسيطة ومساعدة لعمل وصلة بين املفاهيم 
ً
 وموجها

ً
وبذلك يكون املعلم مدعما

لى النشاط واملعرفة الخارجية اليومية للمتعلم وبين املفاهيم والعلمية، وذلك بالتركيز ع

 للمستوى السيكولوجي الخارجي للفصل.                                                                          

 : الدور املتبادل بين املفاهيم اليومية واملفاهيم العلمية
ً
 رابعا

 من املفهوم في حد ذاته ما صورته عند املت
ً
علم من والكتساب املفهوم البد أن نبدأ أوال

(، ثم تكوينه عند املتعلم ذاته  –خالل )العالمات
ً
اللغة...( ثم املفهوم لآلخرين )اجتماعيا

واملعلم يحاول ايجاد التكامل بين املفاهيم اليومية واملفاهيم العلمية، ويمد املتعلم 

 باملساعدات للدخول إلى املفاهيم العلمية، ويستخدم املتعلم عمليات ما وراء 

" Meta Cognitive"  املعرفة ويكامل ويعمم معرفته اليومية )املادة الخام الطبيعية( إلى

نظام متماسك من املفاهيم العلمية فاملفاهيم اليومية التلقائية في نظر فيجوتسكي تنمى 

من املحسوس للمجرد أما املفاهيم العلمية تنمى في االتجاه العكس ي، فاملتعلم يالئم 

ام املفاهيمي الذي يعلم في املدرسة )املفاهيم العلمية(، وفي املفاهيم اليومية داخل النظ

نفس الوقت البد أن يفهم املفاهيم العلمية من خالل التطبيق بأمثلة محسوسة في 

ضوء خبراته فاالتجاه من املحسوس للمجرد ومن املجرد للمحسوس، فالحركة في 

( ضروري للفهم.          
ً
 وإيابا

ً
 االتجاهين )ذهابا

 ديث الى الذات  لعالج قصور االنتباه و تنشيط البناء املعرفي :الح -4

كان العديد من علماء النفس قد انتهوا إلى أن تالميذ املدرسة االبتدائية، ممن هم 

قليلو التركيز أو املندفعون )املتهورون( أو الذين لديهم عوائق تعليمية، يعانون عجزا في 

قوا بصورة واسعة برامج ممارسة التحدث إلى النفس، ولعالجهم ص مم الباحثون وطبَّ

تدريبية تهدف إلى إثارة هؤالء األطفال كي يتحدثوا إلى أنفسهم. ففي برنامج نموذجي كان 

ُيطلب إلى األطفال أن يقلدوا املعاِلج وهو يدلي بحديث إلى نفسه بغرض توجيه الذات 

ن غير صوت( ويطلب بينما ينجز مهمة لديه، ثم يقوم املعالج بتحريك شفتيه فقط )م

  إلى التالميذ أن يتلفظوا ما تمتم به املعالج بصوت غير مسموع.
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لقد أفصح ڤيگوتسكي في مقاالته عن روابط قوية بين الخبرة االجتماعية والتعلم. 

وطبقا لرأي هذا املربي الروس ي فإن املفاهيم الواقعية التي يستطيع الطفل أن يستوعبها 

ويقصد بذلك مجموعة األعمال  لنمو الوشيك )الكامن(.تقع ضمن ما أسماه منطقة ا

التي ال يستطيع الطفل إنجازها إال بتوجيٍه من شخص بالغ )راشد( أو طفل آخر أكثر 

مهارة. فعندما يعالج الطفل مع مرشده مهمة تتحداه، فإن ذلك املرشد أو املوجه يقدم 

التعليمات في تحدثه إلى للطفل تعليمات وخططا في قالب لغوي. ويدمج الطفل لغة تلك 

 نفسه مستخدما ذلك في توجيه أعماله وجهوده املستقلة.

إن اللحظة األكثر داللة للنمو الفكري... تتم عند التقاء »كتب ڤيگوتسكي يقول: 

الكالم بالنشاط العملي، في حين كان هذان العامالن يعتبران فيما سبق خطين مستقلين 

اتجاه النمو ليس ذلك االتجاه الذي يحل في نهايته  ويؤكد ڤيگوتسكي أن« تماما للنمو.

التواصل )التخاطب/ التفاهم( االجتماعي محل التعبيرات املتمركزة حول الذات، كما 

كان بياجيه يدعي. بل على العكس، فإن ڤيگوتسكي يفترض أن التواصل االجتماعي املبكر 

ا التواصل االجتماعي يعجل من استخدام الطفل للتحدث إلى النفس. ويصر على أن هذ

ينمي ويطور العمليات املعرفية )اإلدراكية( العليا التي ينفرد بها اإلنسان عن غيره من 

املخلوقات. فبالتخاطب والتواصل مع أفراد املجتمع من الراشدين )الناضجين(، يتعلم 

) . األطفال إتقان النشاطات وكيفية التفكير بطرائق وأساليب ذات معنى في ثقافة بيئتهم

26 )  

 الحديث الى النفس وفق نظرية فيغوتسكي : -4

واآلن نتساءل كيف نستطيع بالتحدث إلى النفس أن نوجه تعليم األطفال األسوياء 

وأيضا الذين يعانون مشكالت تعليمية وسلوكية؟ تشير األدلة ككل إلى أن التحدث إلى 

ى األطفال الذين ينشؤون في النفس هو أداة لحل املشكالت، التي تتوافر بصورة عامة لد

بيئات غنية ومتفاعلة اجتماعيا. إن العديد من العوامل املتداخلة ـ كاملتطلبات التي 

تفرضها مهمة معينة، ومضمونها االجتماعي، وخصائص )صفات( الطفل الفردية ـ 

ه للذات واملساعد على  ِ
تتحكم كلها في مقدار وسهولة استخدام الطفل للحديث املوج 

وكه. إن التدخل األكثر فائدة ليس في نظرتنا للتحدث إلى النفس على أنه مجرد ضبط سل

مهارة يجب التدريب عليها وإنما هو في خلق الظروف التي تساعد األطفال على استخدام 

 التحدث إلى النفس بشكل فعال.
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عندما يحاول الطفل القيام بأعمال جديدة فهو بحاجة إلى تدعيم حواري من قبل 

غ )راشد( وصبور ومشجع، يقدم له القدر املناسب من املساعدة بعد درايته شخص بال

بمهارات الطفل الحالية. فعلى سبيل املثال، عندما ال يستوعب الطفل متطلبات نشاط 

معين، فإن بإمكان شخص بالغ أن يقدم توجيهات واضحة وصريحة للطفل. وبمجرد 

للعمل )املهمة( املطروح عندئذ على  إدراك الطفل لكيفية ارتباط هذه األفعال بالهدف

البالغ تقديم الخطط واألساليب للحل بدال من املساعدة املباشرة، وبالتدريج يستطيع 

ف عن تقديم هذا الدعم عندما يصير األطفال قادرين على توجيه 
ُّ
البالغون التوق

هذه مبادراتهم بأنفسهم. وغالبا ما يحرم األطفال املندفعون وعديمو االنتباه من 

املساعدة في التعلم بسبب السلوكيات املتوترة للعالقة القائمة بين الشخص البالغ 

والطفل. فاألطفال كثيرا ما يتعرضون لألوامر والتأنيب والنقد مما يحول بينهم وبين 

 (27)تعلمهم كيفية السيطرة على أفعالهم.

النفس. ونحن نعلم  ان على اآلباء واملعلمين أن يدركوا القيمة الوظيفية للتحدث إلى

اآلن أن التحدث إلى النفس سلوك صحي وتكيفي وأساس ي، وأن بعض األطفال أحوج من 

غيرهم إلى استخدامه وملدة أطول. ومع ذلك، فمازال العديد من البالغين يعتبرونه غير 

ذي معنى وسلوكا مرفوضا اجتماعيا، بل أكثر من ذلك عالمة على مرض عقلي. ونتيجة 

غالبا ما ينهون األطفال عن التحدث إلى أنفسهم. وفي املنزل على اآلباء أن لذلك، فإنهم 

يحسنوا اإلصغاء لتحدث الطفل إلى نفسه ليكونوا أكثر دراية بخطط الطفل وأهدافه 

واملصاعب التي تواجهه. وعلى املعلمين كذلك أن يستوعبوا حقيقة أنه حينما يستخدم 

من القدر املناسب لعمرهم فإن ذلك يدل على التالميذ التحدث إلى النفس بقدر أكبر 

حاجتهم إلى املزيد من الدعم واإلرشاد. ومما ال شك فيه أنه مازال علينا أن نكشف 

املزيد عن كيفية حل األطفال للمشكالت من خالل استخدامهم للحديث العفوي 

قت فهمنا لهذه الظاهرة إلى حد ك بير، الخاص. وعلى كل حال فإن نظرية ڤيگوتسكي عمَّ

كما تساعدنا حاليا على تصميم أساليب تعليمية أكثر فاعلية لدى جميع األطفال، وعلى 

معالجة األطفال ذوي املشكالت التعليمية والسلوكية. وال يستطيع املرء إال أن يأسف 

لألجيال السابقة من علماء النفس واملربين وأولئك الذين كان بإمكانهم تقديم العون في 

َتْح لهم فرصة االطالع على آراء ڤيگوتسكي.هذا املضمار ـ 
ُ
 (28)لكن لم ت
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مساهمة البنية العائلية في سيرورة عمل الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا  

 )جامعة بسكرة( عمارة خيذر  أ.                            )دراسة حالة( 
 

 

 ملخص الدراسة:

إذا كانت الخصائص النفسية للفرد 

قد أخذت الحّيز األكبر في دراسات مختلف 

االختصاصيين حول دورها في سيرورة عمل 

كارل ( وFreud)فرويد الحداد بداية من 

 كالين ميالني( إلى Karl Abraham) أبرهام

(Mélanie Klein وآخرين، فإن البحث في ...)

جية كالوسط مساهمة العوامل الخار 

االجتماعي أو البنية العائلية مثال في هذه 

السيرورة بقي محدودا جدا. لذلك سنحاول في 

هذا املقال عرض دراستنا التي تناولنا فيها 

مساهمة البنية العائلية في سيرورة عمل 

الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا. حيث 

طبقنا فيها منهج دراسة الحالة، ووظفنا ثالث 

ت لجمع املعلومات، تمثلت في املقابلة أدوا

العيادية نصف املوجهة، اختبار إسقاطي 

( TATتحليلي هو اختبار تفهم املوضوع )

واختبار إسقاطي نسقي هو اختبار إدراك 

 (.  FATالعائلة )

 

 

 

 

Résumé : 

 La grande majorité des 

études des spécialistes s’est 

concentrée depuis Freud et Karl 

Abraham jusqu’à Mélanie Klein ...et 

autres, sur le rôle des 

caractéristiques psychiques 

individuelles dans le processus du 

travail de deuil, par contre, les 

recherches concernant les facteurs 

extérieurs (ex. le milieu social et la 

structure familiale) en relation avec 

le même processus restent toujours 

minimes.  Pour cela, nous allons par 

le biais de cet article exposé les 

résultats de notre recherche 

intitulée : « La contribution de la 

structure familiale dans le processus 

de travail de deuil du retraité 

obligatoire ». Nous avons adopté 

dans cette recherche la méthode 

d’étude de cas et pour la collecte des 

données, trois outils ont été utilisé, 

en l’occurrence l’entretien clinique 

semi-directif, le test projectif 

psychanalytique TAT et le test 

projectif systémique FAT. 
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Abstract: 

The contribution of the family 

structure in the process of mourning 

work in the compulsory retired 

                            The vast majority 

of expert’s studies focused since 

Freud and Karl Abraham to Klein 

on the role of individual 

psychological characteristics in the 

process of grieving, for cons, 

research on the factors external (eg. 

social environment and family 

structure) in relation to the same 

process remain minimal. For this, 

we will through this article present 

the results of our research entitled 

"The contribution of the family 

structure in the working process of 

mourning compulsory retired." We 

adopted in this research the case 

study methodology and data 

collection, three tools were used, in 

this case the semi-structured clinical 

interview, the psychoanalytic 

projective test TAT and FAT 

systemic projective test. 
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 مقدمة

كان مفهوم الحداد في السابق مرتبطا ارتباطا وثيقا باملوت، حيث أنه كان يمثل 

خص ما؛ إال أن مجموعة من األفعال االجتماعية أو الطقوس التي تصاحب وفاة ش

للحداد معتبرا إياه رّد فعل على فقدان شخص  1915عام  فرويدالتعريف الذي قدمه 

عزيز أو فقدان لش يء معنوي كالوطن، الحرية أو موضوع مثالي ما، جعل هذا املفهوم 

منذ ذلك الحين يتوّسع أكثر ويشمل رّد فعـل علـى أّي موضـوع مـادي أو معنـوي يتـم 

 (. Hanus, 2002و جزئيا )فقدانـه كليـا أ

 Deuil etجوهـر عمـل الحـداد في كتابـه "حـداد ومنخوليـا" ) فرويدولقـد بّيـن 

mélancolie حيث أن حقيقة الواقع تجبر على االنفصال وعلى سحب االستثمار من ،)

املوضوع املفقود. هذا العمل يتطلب وقتا؛ ويحدث شيئا فشيئا وتدريجيا. إن كل 

مال املرتبطة باملوضـوع املفقـود يجـب أن تعـود إلى الوعي؛ وغالبا عدة الذكريات وال 

. وفي كل -حقيقة فقدان املوضوع  –مرات، من أجل أن توسم بختم الحقيقة املؤملة 

مرة نتألم فيها يتم فيها انفصال الليبيدو. ومن خالل هذا الفعل املركزي تحدث 

يرورة األولى في إرصان التماهيات سيرورتان أساسيتان لعمل الحداد، تتمثل الس

(، أما الثانية فهي إرصان Elaboration des identifications régressivesالنكوصية )

 Elaboration des sentiments inconscients deاألحاسيس الالشعورية بالذنب )

culpabilité( )Hanus, 2002 .) 

املراحل التالية: فبعد ويمكن الحديث على أن هناك عمل حداد إذا ما مّر ب

فقدان املوضوع كالتوقف عن مزاولة عمل نتيجة اإلحالة على التقاعد يكون رّد الفعل 

األولي للشخص هو اإلنكار والرفض فتراه ينهض باكرا ويتوجه إلى مكان عمله السابق، 

ث ويّتخذ له مكانا في مقهى قريب وال يعود إلى بيته إال بعد نهاية دوام العمل، إنه يبح

عن املوضوع املفقود. وملا يتيقن بأن فقدانه لهذا املوضوع نهائي ال رجعة فيه يأتي 

االعتراف واإلقرار بهذا الفقدان، لم يعد موظفا أو مسؤوال في تلك املؤسسة، لم يعد 

هؤالء املوظفيـن تحت مسؤوليته، لقد تغيرت حياته وعليه أن يتقبل هذا التغيير؛ وهـذا 

لـة اكتئـاب، تتميـز بفقـدان األمـل فـي إيجـاد املوضـوع املفقـود مـرة مـا يدخلـه فـي مرح

أخـرى، فالواقـع يفـرض عـدم وجوده إطالقا، إنها مرحلة االنفصال الحقيقية. تعتبر هذه 

( عن املوضوع من أطول Désinvestissementاملرحلة التي يتم فيها االنفصال االنفعالي )
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(. في غضونها يقبل هذا الشخص تهّدم جزء من Bacqué, 2000املراحل وأشدها أملا )

شخصيته على أمل إعادة بنائها حول موضوع جديد، ال تكاد تنتهي هذه املرحلة حتى 

تكون مرحلة جديدة قد باشرت عملها وتسمى بمرحلة إعادة التنظيم يتم خاللها التقبل 

 النهائي لفقدان املوضوع وإعادة االستثمـار في مواضيع جديدة.

إال أنه توجد حاالت تحدث فيها تعقيدات أثناء عمل الحداد كأن تطول مرحلة 

اإلنكار والرفض أو ال تظهر األعراض االكتئابية الخاصة بالحداد السوي مثل الحزن 

م في انفعاالته إال أنه في الحقيقة يعاني من اكتئاب 
ّ
واألس ى، فيبدو الفرد وكأنه متحك

ترة طويلة مبالغ فيها من حياة الفرد وأصبحت هذه الحالة مقّنع، أما إذا امتد الحداد لف

هي امليزة األساسية لحياته تؤثر حتى على عالقاته مع الخرين وتؤدي به إلى االنعزال؛ 

 فنقول في كل هذه الحاالت أنه لم يكن هناك عمل حداد. 

من الخطأ القول بأن هناك حداد نموذجي يمكن اعتباره معيارا تقاس به حاالت 

لحداد األخرى، فكل حداد حالة قائمة بذاتها وكل توظيف نفس ي مرتبط بالخصائص ا

النفسية لذلك الفرد وبقصة حياته الفريدة من نوعها والتي ال تتشابه أبدا مع قصة 

حياة فرد آخر ولو كانا توأما. وحتى أن عمل الحداد ال يستلزم بالضرورة أن يكون 

لواقع، بل تحدد قيمته باملكان الذي يحتله هذا املوضوع املفقود ذو قيمة كبيرة في ا

املوضوع في الواقع النفس ي للفرد أي بمدى استثمار الفرد لهذا املوضوع حتى وإن كان 

 تافها ودون قيمة في الواقع الخارجي. 

فوظيفة مدير مؤسسة أو رئيس مصلحة مثال هي غير محببة عند البعض وال 

يعتبرونها الوسيلة التي مكنتهم من تحقيق يسعون وراءها، لكن عند البعض الخر 

ذواتهم واحتالل مكانة خاصة في املجتمع وربط عالقات مهنية واجتماعية متعددة؛ 

فاستمرار هذه املكانة مرتبط باستمرارهم في تلك الوظيفة؛ لذلك تجدهم متعلقين جدا 

التي تحصلوا  بها وال يتصورون حياتهم بدونها. فمن وجهة نظر هؤالء أن كل هذه املزايا

عليها خاصة املعنوية منها هي لكونهم يمارسون املسؤولية، إن لهذه الوظيفة مكانة كبيرة 

 في واقعهم النفس ي.       

إذا كانت اإلحالة على التقاعد هي توقف الفرد عن مزاولة وظيفة حققت له  

لة عقود من العديد من املزايا؛ والتخلـي عـن ذلك السلوك الذي دأب على القيام به طي

الزمن، أال يكون االنفصال عن هذه الوظيفـة هو انفصال عن موضوع )أي فقدان 
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للموضوع(؟ مما يستوجب عمال نفسيا شاقا يتمثل في عمل الحداد، يسمح لهذا الفرد 

بإعادة التوازن النفس ي لحياته والتكّيف مع التغيرات الجديدة، يكون أساسه سحب 

 د وإعادة استثمار مواضيع جديدة.االستثمار من املوضوع املفقو 

لقد بّينت الدراسات أن للتوظيف النفس ي للفرد دور واضح في سيرورة عمل   

 أن هذا ال ينفي  .(Bergeret, 1996الحداد؛ كأن يبقى مستحيال في التوظيف الحّدي )
ّ
إال

 وجود دور للعوامل الخارجية كالعائلة، جماعة الرفاق وثقافة املجتمع في ذلك؛ خاصة

في املجتمعات التي مازالت العائلة تحافظ فيها على تماسك وتالحم أفرادها، وتعطي 

للمسنين دورا بارزا في تسيير هذه العائلة. إن التحوالت السريعة التي شهدتها مختلف 

املجتمعات في السنوات األخيرة والتي مازالت مستمرة إلى حد الن نتيجة التطور 

 La structureباحثين يولون أهمية خاصة للبنية العائلية )التكنولوجي الهائل، جعلت ال

familiale غير أن الغالبية العظمى من هذه الدراسات أنجزت في املجتمعات الغربية ،)

(Faure-Pragier, 2011 التي تختلف خصائصها كليا عن خصائص  املجتمعات ،)

جه الخصوص. لذلك ال اإلسالميـة والعربيـة بصورة عامـة واملجتمـع الجزائري على و 

يمكننا إسقاط نتائج تلك الدراسات على مجتمعنا، وهذا ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى 

إنجاز دراسات خاصة بنا، نتوصل من خاللها إلى تحديـد مـدى مساهمـة البنيـة العائليـة 

 الجزائريـة في سيرورة الجوانب املختلفة من التوظيف النفس ي ألحد أفرادها.

ل هذا البحث سنعمل على دراسة مساهمة البنية العائلية في سيرورة ومن خال  

عمل الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا؛ وسيتم ذلك من خالل محاولة اإلجابة على 

 التساؤلين التاليين:

ما هو نوع البنية العائلية الذي يساهم أكثر في سيرورة عمل الحداد لدى  -

 املوظف املتقاعد إلزاميا؟

يف يساهم هذا النوع من البنية العائلية في سيرورة عمل الحداد لدى ك -

 املوظف املتقاعد إلزاميا؟ 

 صياغة الفرضيات:

( هي التي La structure familiale contenanteالبنية العائلية الحاوية ) -

 تساهم أكثر في سيرورة عمل الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا.
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لية الحاوية في سيرورة عمل الحداد لدى املوظف تساهم البنية العائ -

املتقاعد إلزاميا وذلك بمساعدته على تجاوز املرحلة االكتئابية واستثمار مواضيع 

 جديدة.

ويقصد هنا بالعائلة الحاوية هي تلك العائلة التي يتفاعل فيها أفرادها وفق 

 الخصائص التالية:

 وجود تواصل دائم بين األفراد؛ -

 اركة في مختلف املناسبات )األفراح واألحزان(؛الحضور واملش -

 تقديم املساعدة املادية واملعنوية عند الحاجة؛ -

 وضوح الحدود بين األفراد؛ -

 وجود عالقات بين الباء واألبناء؛ وبين األبناء فيما بينهم. -

 الطرائق: – 2

نظرا لكون هذه الدراسة تهدف إلى البحث املعمق في الجانب النفس ي لشخصية 

 Processusرد، من خالل دراسة إحدى السيرورات النفسية الداخلية )الف

intrapsychiques للتوظيف النفس ي واملتمثلة في عمل الحداد، وكذا نوع العالقات )

( في مراحل Relations inter-psychiquesالنفسية بين هذا الفرد وباقي أفراد أسرته )

ة من وجهة نظر الباحث هو دراسة مختلفة من حياته، فإن أنسب منهج لهذه الدراس

الحالة. أما من حيث األدوات املستعملة لجمع البيانات فتمثلت في املقابلة العيادية 

 .F.A.Tواختبار اإلدراك العائلي  T.A.Tنصف املوجهة، اختبار تفهم املوضوع 

من بين الخصائص التي وجب توفرها في الحالة )املفحوص( التي تجرى عليها 

أن تكون مارست وظيفة عليا في القطاع العمومي وأحيلت على التقاعد  الدراسة هي

 سنة( منذ سنة على األقل. 60اإللزامي )بلوغ 

لقد تم إجراء املقابلة العيادية نصف املوجهة مع املفحوص في مكتب الباحث، 

فبعد تحديد املوعد مسبقا بعدة أيام يتم االتصال به هاتفيا يوم قبل تاريخ املقابلة 

 لك لتذكيره باملوعد؛ وكذلك ملعرفة إذا ما كان هناك طارئ يمنعه من الحضور. وذ

بعد حضور املفحوص إلى املكتب يتم الترحيب به، ورغم أنه قد تم اطالعه عن 

مضمون الدراسة بصورة عامة في اللقاء األول، إال أنه في هذا اللقاء يتم إخباره بنوع من 

شاركته فيها، خاصة عدد املرات التي سيحظر التفصيل بموضوع الدراسة وبطريقة م
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فيها إلى املكتب التي لن تقل عن ثالثة بحساب هذا اللقاء، اللقاءين الخرين منفصلين 

. تم إخبار املفحوص أن هذا اللقاء خاص FATو TATسيخصصان إلجراء اختباري 

واصل بين بإجراء مقابلة بستة محاور )تم اطالعه على املحاور الستة(، وما سّهل الت

الباحث واملفحوص هو املستوى العلمي العالي لهذا األخير حيث جعله يستوعب كل ما 

 يقال له بسهولة.

بعد االنتهاء من املقابلة العيادية، تم تحديد املوعد املقبل الخاص باختبار تفهم 

املوضوع، يجب اإلشارة إلى أن املدة الفاصلة بين املقابالت الثالث لكل مفحوص كانت 

 سبوعا واحدا على األقل.أ

 ويمكن تلخيص دليل املقابلة العيادية نصف املوجهة في الجدول التالي:

رقم 

 املحور 

 األهداف محتوى املحور 

 جمع بيانات حول املفحوص - بيانات شخصية 01

الحياة العائلية في  02

 مرحلة الطفولة

معرفة تصورات املفحوص تجاه عائلته في مرحلة  -

 الطفولة

خراج نمط تنظيم عائلة املفحوص في مرحلة است -

 الطفولة

الحياة العائلية  03

 الحالية

استخراج تصورات املفحوص تجاه عائلته  -

 الحالية

 استخراج نمط تنظيم عائلة املفحوص الحالية -

املعاش النفس ي قبل  04

أكثر من سنة من 

 التقاعد

 معرفة مدى استثمار املفحوص لوظيفته -

 ملفحوص للتقاعدمعرفة تصور ا -

املعاش النفس ي في  05

السنة األخيرة قبل 

 التقاعد

 معرفة مدى تقبل املفحوص لفكرة التقاعد -

املعاش النفس ي بعد  06

 اإلحالة على التقاعد

 تكوين فرضية حول قيام املفحوص بعمل الحداد -
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 النتائج: – 3

صول على النتائج تم الح F.A.Tو T.A.Tبعد إجراء املقابلة العيادية واختباري 

 التالية:

 تحليل املقابلة العيادية نصف املوجهة: -

 املحور األول: بيانات شخصية / تقديم الحالة

سنة، يعيش مع عائلته املتكونة من الزوجة  61يبلغ سعيد )اسم مستعار( 

بنات(، له ولد واحد بالغ وما زال يسكن معه في البيت، كان  03وخمسة أبناء )ولدان و

أي  2012ديسمبر  01صب مدير مؤسسة عمومية قبل تقاعده. تقاعد بتاريخ يشغل من

 منذ سنة، ترتيبه الثالث بين إخوته )له أخوين(.

من خالل تحليل البيانات املتحصل عليها من هذا املحور تبّين أن عائلة سعيد 

 هي من النمط النووي املوسع.

 

 املحور الثاني: الحياة العائلية في مرحلة الطفولة

لقد قض ى سعيد طفولة عادية لم تتخللها تجارب قاسية، كان يسكن مع والديه، 

إخوته وبعض أقاربه في نفس البيت، وهذا ما يجعل نمط عائلته في مرحلة الطفولة من 

النوع املوسع )عائلة تقليدية(، كما أن األب رغم أن سعيد يقّر بأنه قام بتربيتهم أحسن 

ر لهم كل ما يحتاجون 
ّ
 عن خصائص الباء التي  تربية ووف

ّ
إليه، إال أن أب سعيد لم يشذ

كانت تميز العائلة املوسعة التقليدية في ذلك الوقت، حيث كان حازما وهو املرجع 

"كان أبي حازما في قراراته إذا قال أحمر فأحمر وإذا قال الوحيد ألخذ القرار في العائلة 

ه وأقاربه الذين يسكنون معه في . كما كانت عالقة سعيد بوالديه، إخوتأبيض فأبيض"

 البيت العائلي عادية.  

 املحور الثالث: الحياة العائلية الحالية

يسكن سعيد حاليا مع عائلته املتكونة من الزوجة، ولدين أحدهما بالغ وأعزب 

وثالث بنات. ال يبدو أنه توجد مشاكل بين أفراد العائلة، فكل فرد يكن لآلخر الحب 

ن كانت هناك بعض املناوشات بين األطفال الصغار فإنها ال تعدو أن واالحترام، حتى وإ

 تكون عادية ويمكن أن نجدها في أي عائلة.
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أما من حيث العالقات داخل عائلة سعيد فيمكن أن نالحظ وجود العالقات 

والقصد  - "بصراحة الكبار فقط"والعالقات العمودية  "نعم أستشير زوجتي"األفقية 

"ولكن أذكرهم دائما بطريقة ، مع الحرص على وجود الحدود -بار فقط هنا األبناء الك

؛ لذلك يمكن اعتبار عائلة سعيد ذات بنية حاوية مباشرة أو غير مباشرة بأنني أنا األب"

"une structure familiale contenante" كما أنها من النمط النووي املوسع ،"Famille 

nucléaire élargie." 

 املعاش النفس ي قبل أكثر من سنة من التقاعد املحور الرابع:

لقد كانت تحتل وظيفة مدير مكانا هاما في الواقع النفس ي لسعيد مما يعتبر 

استثمارا لهذه الوظيفة كموضوع داخلي، كما كان باقي أفراد العائلة راضون عن هذه 

ؤسسة. الترقية )كمدير مؤسسة(، كما كانت لسعيد عالقات جيدة مع املستخدمين في امل

أما بالنسبة للتقاعد فلم يكن لسعيد أفكار سلبية حوله، والدليل على ذلك أنه لم يكن 

ضد التقاعد املسبق، ولوال مشكل السكن لقدم طلبا لالستفادة من هذا األخير، حيث 

أنه كان يقيم في مسكن وظيفي تابع ملؤسسة العمل، ولم يكن يملك مسكنا خاصا به 

 خارج املؤسسة.

 لخامس: املعاش النفس ي في السنة األخيرة قبل التقاعداملحور ا

"عشتها مع نوع من التعب، مع اقتراب تاريخ التقاعد بدأ سعيد يشعر بالقلق 

، ربما يرجع ذلك إلى شعوره بالقلق الناتج عن قلق االنفصال عن كنت أشعر بالوهن"

مع اقتراب  املوضوع، بسبب اإلحالة على التقاعد، رغم أن سعيد كان يشعر بالقلق

تقاعده إال أن هذا ال يعتبر رفضا للتقاعد وإنما هو شعور طبيعي يحدث مع أي انفصال، 

لذلك يمكن اعتبار سعيد متقبال لفكرة التقاعد وما يدعم ذلك هو ما أشرنا إليه في 

 املحور السابق كونه لم يكن يرفض فكرة التقاعد املسبق لوال مشكل السكن.

 النفس ي بعد اإلحالة على التقاعداملحور السادس: املعاش 

إن النتائج املتوصل إليها من تحليل إجابات املفحوص في هذا املحور تدعم ما تم 

الوصول إليه في املحاور السابقة، حيث يبدو أن سعيد نجح في القيام بعمل الحداد، وما 

وتفرغه جعلنا نميل إلى هذه الفرضية هو استثماره ملواضيع جديدة )املشروع التجاري( 

لعائلته، إال أن ذلك ال يعني أن نجاح عمل الحداد سمح بحدوث االنفصال عن املوضوع 

املستثمر املفقود دون أن يترك آثارا، بل بالعكس لقد ظهرت في إجابات سعيد بعض 
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املؤشرات توحي بأن هناك بعض الحنين إلى الوظيفة السابقة أو إلى املزايا املعنوية التي 

ما أحزنني بعد  و" منيت لو حضرت اليوم األول من الدخول املدرس ي"" تكانت توفرها 

التقاعد هو التعامل الذي نلقاه من اآلخرين وأقصد هنا الوصاية خاصة، حيث 

 ".يعاملوننا بنوع من التجاهل والنكران

 جدول يلخص نتائج املقابلة العيادية

 النتائج املتوصل إليها رقم املحور 

 سنة 61يبلغ سعيد  - 01

 تقاعد منذ سنة -

نمط تنظيم عائلة سعيد في مرحلة الطفولة هو عائلة موسعة  - 02

 )تقليدية(.

 بنية عائلة سعيد حاوية. - 03

 نمط تنظيم عائلة سعيد هو عائلة نووية موسعة. -

 استثمار جيد لسعيد لوظيفته كمدير مؤسسة. - 04

 كانت لسعيد تصورات إيجابية حول التقاعد. -

 يجد سعيد صعوبة في تقبل فكرة التقاعد.لم  - 05

يمكن تقديم فرضية حول نجاح سيرورة عمل الحداد لدى  - 06

سعيد، وما يدعم ذلك هو استثماره ملواضيع جديدة تمثلت في 

 مشروعه التجاري والتفرغ أكثر لحل مشاكل أفراد عائلته.

ساهمت عائلة سعيد في إنجاح سيرورة عمل الحداد لديه  -

 ا كانت سببا الستثماره موضوعا جديدا بعد التقاعد.باعتباره

 

 خالصة تحليل املقابلة العيادية :

من خالل تحليل محاور املقابلة العيادية يمكن تقديم الفرضية التالية وهي أن 

" نجح في القيام بعمل الحداد، ويمكن أن يكون لبنية عائلته الحاوية دور في سعيد"

  ذلك.

 (/16املقابلة:  : )مدةT.A.Tبروتوكول 

 لكل لوحة ومقروئيتها T.A.Tجدول يلخص تنقيط 
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 املقروئية السياقات الدفاعية رقم اللوحة

1 B2.1 – CP3 – E4 – CF3 – CC2 – 

A2.17 – CF1 – A2.8 – A2.3 – A2.8 

 متوسطة

2 CP1 – CF1 – CP3 – CN1 – A1.3 – 

B2.3 - CP3 

 متوسطة

3BM B2.1 – CP3 – E9 – E9 – CP2 متوسطة 

4 B2.1 – B2.9 – CN3 – CP2 متوسطة 

5 CP1 – CF1 – CN1 – B1.2 – E17 – 

A2.2 

 متوسطة

6BM CP1 – CF1 – B2.3 – E9 – E15 - CP2 متوسطة 

7BM B2.1 – CP3 – B2.3 – A2.8 – CP2 متوسطة 

8BM CP1 – CC2 – E6 – CP3 – B2.5 متوسطة 

10 CP1 – CP3 – E6 – E15 – A2.8 – CC2 

– E6 

 سيئة

11 B2.1 – A2.11 – CP1 – A2.11 – CP6 

– CP1 – A2.3 – CP1 – A2.8 – E6 

 سيئة

12BG CP1 – CF1 – CP1 – CF1 – CC2 – 

A2.11 – CC2 – A2.8 – CP1 – A2.6 – A2.13 

 متوسطة

13B B2.1 – E9 – CP1 – E9 – CP2 متوسطة 

13MF CP1 – E9 – CP1 – E8 متوسطة 

19 CP1 – CC1 – E20 – A2.11 متوسطة 

16 B2.1 – A1.2 – CP1 – CF3 – A2.8 – 

A2.8 – B2.7 – CC2 – B2.7 

 حسنة
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 T.A.Tخالصة سياقات 

 سياقات الرقابة 

A 

 سياقات املرونة

 B 

 سياقات التجنب

 C 

 السياقات األولية 

E 

A1.2 = 01 

A1.3 = 01 

 

 

 

A1 = 02 

B1.2 = 01 

 

 

 

 

B1 = 01  

CP1 = 17 

CP2 = 05 

CP3 = 07 

CP6 = 01 

 

CP = 30 

 

E4 = 01 

E6 = 04 

E8 = 01 

E9 = 06 

E15 = 02 

E17 = 01 

E20 = 01 

 

 

E = 16 

A2.2 = 01 

A2.3 = 02 

A2.6 = 01 

A2.8 = 08 

A2.11 = 04 

A2.13 = 01 

A2.17 = 01 

 

A2 = 18 

 

A = 20 

B2.1 = 07 

B2.3 = 03 

B2.5 = 01 

B2.7 = 02 

B2.9 = 01 

 

 

B2 = 14 

 

 

B = 15 

CN1 = 02 

CN3 = 01 

 

 

CN = 03 

CM = 00 

CC1 = 01 

CC2 = 06 

CC = 07 

CF1 = 06 

CF3 = 02 

CF = 08 

C = 48 
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 تحليـل السياقـات:

أظهر املفحوص سياقات دفاعية تمثلت بالدرجة األولى في سياقات الكف الرهابي  

(CP = 30( ثم سياقات الرقابة ،)A2 = 17ثم السياقات األولي ،)( ةE = 16 التي شوهت )

التعبير ومنعته من االرتقاء  لبلورة الصراع على مستوى التصورات والعواطف، لتتدخل 

( من أجل املساهمة في تخفيف صالبة وشدة B2 = 14بعد ذلك سياقات املرونة )

التي تتدخل  (CC = 07والسلوكية ) (CF = 08الدفاعات، وبدرجة أقل السياقات العملية )

 تقوية الكف وتجنب الصراع. لتساهم في

 = A2.8واالجترار ) وتطـغـى عليـهـا تلـك التـي تتعلـق بالتكـرارسياقـات الرقابـة:  -

07.) 

(، CP = 30وتتمثل في سياقات الكف الرهابي )سياقات تجنب الصراع:  -

( والسياقات السلوكية CF = 08سياقات الكف الهوامي أو السياقات العملية )

(CC = 07). 

( فنسجل فيها الحضور بقوة CP = 30سبـة لسياقـات الكـف الرهابي )بالن

 ( وذلك لكف وتجنب املواقف املقلقة.CP1 = 17للتوقفات الكالمية الكثيرة )

( فهي حاضرة خاصة بالتعلق باملحتوى CF = 08أمـا بالنسبـة للسياقـات العملية )

الصراع، ولتبين أن  ( وتتدخل لتساهم في تقوية الكف وتجنبCF1 = 06الظاهري )

 استعمال الواقع اليومي إنما يكون ألغراض استنادية أكثر.

وهي حاضرة خاصة بالتعبير عن عواطف أو  (E = 16)السياقات األولية:  -

( وإدراك مواضيع E9 = 06تصورات قوية مرتبطة بإشكالية الخوف، املوت والعجز       )

 (. E6 = 04مفككة أو منهارة )

( B2 = 14وهي متوسطة مقارنة بسياقات الكف الرهابي )ـة: سياقـات املرون -

 (.B2.1 = 07وهي ممثلة خاصة بالدخول املباشر في املوضوع         )

ال يستطيع تحمل  سعيدنالحظ أن  T.A.Tمـن خـالل تحليل بروتوكول 

للوحة الديناميكية العالئقية التي تثيرها الصور، لذلك يلجأ في غالب األحيان إلى تجنبها )ا

( ، أو إقامة حواجز تمنع انسياب أو سريان النزوات والهوامات بين 19واللوحة  11

األشخاص بصفة متماسكة. لذلك فإن الصراع يتحول بفعل حّدته إلى تصورات 

وهوامات ضاغطة قد ُيعّبر عنها إما في صراع داخلي غير مضطلع به جيدا من نمط رهابي 
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أو قد تجد لها منفذا في التعبير القوي عن  وسواس ي لتغطية النقائص النرجسية،

  .(MF 13النزوات العدوانية الطاغية على القطب الجنس ي )اللوحة 

دفاعات قوية ملقاومة صراعات عميقة تناسلية وقبل تناسلية  سعيديستعمل 

(، وذلك بسبب خلل في ربط 2تتعلق بالعجز عن إرصان الصراع األوديبـي )اللوحة 

ع األول نتيجة صعـوبات في مراحل الطفولة املبكرة نتج عنه التمسك العالقة مع املوضو 

الشديد باملواضيع، الش يء الذي يفسح املجال الستمرار املشاهد البدائية والتثبيت فيها 

(. رغم أن 11من نمط العودة إلى بطن األم لالحتماء من الفقدان واالنهيار )اللوحة 

ا إال أنها غير متماسكة في التعامل مع ( تفرض نفسهA2, CPالدفاعات العصابية )

( التي هي قريبة العدد من B2 = 14الصراعات، وإذا ما الحظنا عدد سياقات املرونة )

 سياقات الرقابة مما يجعلها من النوع املرن. 

 :TATخالصة تحليل بروتوكول 

للوجدانات والدخول في عالقة مع  سعيدنظرا للصعوبة املعتبرة في تحمل 

من السجل العصابي الرهابي  سعيديمكن القول أن تنظيم شخصية املوضوع 

 الوسواس ي املرن؛ وله القدرة على القيام بعمل الحداد.  

 املقروئية العامة:

" استعمـل سياقـات سعيدنالحـظ أن " T.A.Tمـن خـالل خالصـة سياقـات  

( ، مع A2 = 18(، وسياقات الرقابة )CP = 30التجنب وبالخصوص التجنب الرهابي )

(، وكان الخطاب في عدة لوحات قصير وغير E = 16بروز نسبي للسياقات األولية       )

 .متوسطةواضح ، لذلك تعتبر املقروئية العامة: 

 (:/16(  )مدة املقابلة: FATاختبار إدراك العائلة ) -

 )أنظر امللحق( FATورقة تنقيط بروتوكول الـ  -

 :FATتحليل ومناقشة بروتوكول  -

( في تحليل Sotile et al., 1999باالعتماد على األسئلة الثمانية املعتمدة من قبل )

 فإن تحليل ومناقشة بروتوكول سعيد يكون كالتالي: FATبروتوكول 

هل البروتوكول طويل بما فيه الكفاية لكي يسمح بتكوين فرضيات   -1

 صادقة؟
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إجراء التنقيط كان بروتوكول سعيد طويال بما فيه الكفاية مما سمح لنا ب

بسهولة، كما لم يتخلله أي حالة رفض حيث أجاب على كل اللوحات بعبارات واضحة 

 أو إجابة غير اعتيادية.

 إلى أي مدى هو صراع واضح؟  -2

( وهي درجة مرتفعة، حيث n = 37إن الدليل العام لسوء التوظيف يعادل )

العائلية والزوجية،  ( خاصة بالصراعات9/37( منها )13/37سجلنا في الصراع الظاهر )

(، مما يوحي بوجود صراعات عائلية بين أفراد 9/37بينما درجة غياب الصراع كانت )

 أسرة سعيد لم تجد طريقها إلى الحل بعد.

 أين يظهر الصراع؟  -3

( n = 1يظهر بروتوكول سعيد مستوى منخفض جدا للصراعات الزوجية )

مستوى الصراعات األخرى خارج (، بينما n = 8ومستوى مرتفع للصراعات العائلية )

(، هذه املالحظات توحي بوجود صراعات n = 4( كان متوسطا )extra-familialالعائلة )

عائلية لم تجد طريقها إلى الحل، وصعوبة هذه العائلة في التعامل بطريقة فّعالة مع 

وسط خارج العائلة. كما أن انخفاض مستوى الصراعات الزوجية يمكن أن يفسر 

عالقة تفاهم بين الزوجين، أو أن اهتمام الزوجين بالصراعات العائلية خاصة بوجود 

تلك التي هي بين األبناء فيما بينهم جعلهما ال يوليان االهتمام إلى بعضهما البعض مما 

 جعلهما يبدوان وكأنه ال توجد صراعات بينهما.

 ما هي خاصية التوظيف العائلي؟  -4

يوضح بعمق أكثر الطرائق العالئقية التي إن تحليل مؤشرات التوظيف العائلي 

(، إال أنه n = 8تعمل بها أفراد هذه العائلة. فرغم أن درجة الصراعات العائلية مرتفعة )

(، غير أنها تبقى غير كافية للقضاء n = 5توجد بعض الحلول اإليجابية لهذه الصراعات )

سلبية أو غياب الحلول على كل الصراعات بطريقة إيجابية وذلك لكون درجة الحلول ال

( وهي أعلى مقارنة بدرجة الحلول اإليجابية، وهذا ما أدى إلى استمرار n = 7هي )

الصراعات العائلية في عائلة سعيد. وعند مالحظتنا لدرجات ضبط الحدود بين األفراد 

( بالنسبة لغير املالئمة، وربما نظرا n = 2( بالنسبة للمالئمة، وأيضا )n = 2نجد أنها )

لتكافؤ تدخل الوالدين في طريقة حل الصراعات العائلية من حيث املالءمة أو عدم 

املالءمة هو ما أدى إلى عجز الوالدين في حل الصراعات العائلية. أما إذا تمعنا في درجة 
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 = nانخراط األبناء في الحلول املقترحة من قبل الوالدين فإننا نجد أن درجة االنخراط )

(، وما يستوجب اإلشارة إليه هو أن األبناء n = 1االنخراط فهي )(، أما درجة عدم 2

( n = 2( في الحلول غير املالئمة التي هي بدرجة )n = 2يوافقون على االنخراط بدرجة )

ط )فرض الرأي( مع األبناء، 
ّ
وهذا ما يمكن تفسيره بأن الوالدين يتعامالن بنوع من التسل

 (.Fusion( )n = 3ى مرتفع نسبيا من االلتحام )وما يعّزز هذه الفرضية هو وجود مستو 

( يمكن القول n = 0ونظرا لعدم وجود تكرارات غير وظيفية في بروتوكول سعيد )

أن عائلة سعيد رغم أنها تعاني من صراعات بين أفرادها وأن الوالدين يتعامالن بنوع 

ضمن طرائق من التسلط مع األبناء، إال أنه يبدو أن هذه األسرة ال تبقى حبيسة 

 ديناميكية غير وظيفية. 

ما هي الفرضيات املحتملة حول طبيعة العالقات الظاهرة في هذه   -5

 العائلة؟

 = n(، األب كحليف )n = 3من خالل البروتوكول يظهر أن درجة األم كحليفة هي )

(، وبالتالي فإن مجموع n = 2( والزوج/الزوجة كحليف )n = 3(، األخ/األخت كحليف )2

(، بينما العالقات n = 10ات اإليجابية التي تعتبر باقي أفراد األسرة كحلفاء هو )العالق

(، n = 6السلبية التي تعتبر باقي األفراد كعامل ضاغط فهي حسب كل فرد كالتالي: األم )

( ومنه فإن مجموع العالقات n = 01( والزوج/الزوجة )n = 1(، األخ/األخت )n = 3األب )

(، ومن خالل هذه النتائج يتبين أن األبناء يدركون بعضهم البعض n = 11السلبية هو )

 nكحلفاء أكثر منه كعوامل ضاغطة، بينما الوالدين فإنه يتم إدراكهما كعامل ضاغط )

(. وامللفت لالنتباه أن األم تعتبر كعامل ضاغط بدرجة أكبر n = 5( أكثر منه كحليف )9 =

( الذي تبين من 04السؤال السابق )رقم من األب تصل إلى الضعف، وإذا عدنا إلى 

خالله أن الوالدين يتعامالن بنوع من التسلط مع أبنائهم ألمكننا القول أنه ربما نتيجة 

تعامل األم وليس األب بنوع من التسلط مع أبنائها هو الذي أدى إلى إدراكها كعامل 

 ضغط بدرجة أكبر من األب.

ملوجودة بين أفراد أسرة سعيد، فإنه من أما إذا حاولنا معرفة نوع االنفعاالت ا

(، الحزن n = 5خالل البروتوكول يتبين أن االنفعاالت السائدة هي الغضب والعداوة )

( وأنماط أخرى من االنفعاالت تمثلت في التردد n = 2(، الخوف والقلق )n = 2واالكتئاب )

فقط السعادة   ينة فهي(، أما االنفعاالت التي تعبر عن الراحة والطمأنn = 2واالجبار )
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يتم  -خاصة األم  –(؛ وهذا ما يعّزز ما سبق ذكره على أن الوالدين n = 3والرضا )

د للضغط أكثر منه كحليف. 
ّ
 إدراكهما كعامل مول

ما هي الفرضيات املحتملة حول املظاهر النسقية للعالقات داخل هذه   -6

 العائلة؟

 = nالزوجية منخفضة جدا ) من خالل البروتوكول يظهر لنا أن درجة الصراعات

(، n = 1( أكثر منه كعامل ضاغط )n = 2(، وأن الزوج أو الزوجة يتم إدراكه كحليف )1

وهذا ما يؤشر على وجود تحت بنية قليلة التمايز داخل هذه العائلة، وبالتالي فيمكن 

تحام اقتراح أن هذه العائلة تعمل بطريقة التحامية نسبيا وما يعّزز ذلك أن درجة االل

(n = 3 كما أن الغياب الكلي ملؤشر التحالفات في هذا البروتوكول يدعم فكرة أن .)

 العالقة بين سعيد وزوجته متجانسة وقليلة الصراعات.  

 هل توجد عالمات لسوء تكيفي أعظمي؟  -7

(، مع n = 2يحتوي هذا البروتوكول على إجابتين توحيان إلى املعاملة بقسوة )

ر املعتادة، ويمكن تفسير ذلك بكون الصراعات املوجودة داخل غياب كلي لإلجابات غي

هذه األسرة لم تتطور إلى األسوأ، مما يجعل عالمات لسوء تكيفي أعظمي غائبة عن 

 عائلة سعيد. 

هل توجد مواضيع ضمن هذا البروتوكول يمكنها أن تساهم في صياغة   -8

 فرضيات عيادية مفيدة؟

( والتي بينت FATي اختبار اإلدراك العائلي )إن تحليل العالمات املتحصل عليها ف

وزوجته هادئة ومتجانسة، كما أن األم يتم إدراكها من قبل  سعيد"أن العالقة بين "

د للضغط؛ ربما يعود هذا للحضور الدائم لألم مع أبنائها في البيت 
ّ
األبناء كعامل مول

ملؤسسة العمومية التي )ماكثة في البيت( بينما األب يقض ي أغلب يومه خارج البيت في ا

 يديرها.

 :F.A.Tخالصة تحليل بروتوكول 

" يمكن القول سعيد( لـ"FATمن خالل تحليل بروتوكول اختبار اإلدراك العائلي )

أن العالقة بين الزوجين هادئة، ورغم وجود صراعات عائلية بين األم وأبنائها وما يبين 

د للضغط، 
ّ
إال أن هذه الصراعات يمكن ذلك هو إدراك األبناء ألمهم كعامل مول
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اعتبارها عادية يمكن مالحظتها في أي عائلة خاصة أنها لم تتطور إلى األسوأ وبالتالي لم 

 تظهر عالمات لسوء تكيفي أعظمي على أفراد هذه األسرة.

 خالصة عامة عن الحالة:

توصلنا إلى أن  FATوبروتوكول  TATمن خالل تحليل املقابلة العيادية، بروتوكول 

" هو من السجل العصابي الرهابي الوسواس ي املرن؛ ولقد قام سعيدنظيم شخصية "ت

 بعمل الحداد، وما ساعده على ذلك هو عائلته ذات البنية الحاوية.
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 املناقشة: – 4

وبروتوكول  T.A.Tمن خالل تحليل املقابلة العيادية نصف املوجهة، بروتوكول 

F.A.T "ن أن عائلته من النمط النووي املوّسع، وأن العالقات بين الباء " تبيّ سعيدلـ

واألبناء أو بين األبناء فيما بينهم منسجمة حيث لم تظهر عالمات لسوء تكيفي أعظمي 

هو من السجل العصابي الرهابي  سعيد"تنظيم شخصية " بين أفراد هذه األسرة، وأن

عمل الحداد، لذلك يمكن القول أن الوسواس ي املرن، مّما جعله قادرا على القيام ب

البنية العائلية الحاوية ساهمت في سيرورة عمل الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا 

وهذا ما يتماش ى مع الفرضية األولى، أما من حيث كيفية مساهمة هذه البنية في سيرورة 

 سعيد"" عمل الحداد فمن خالل النتائج املتحصل عليها دائما يمكن القول أن أبناء

وخاصة عند بلوغ االبن األكبر سن الرشد، كانوا هم السبب أو الدافع الذي جعله يقيم 

مشروعا تجاريا وذلك لتلبية حاجياتهم واملساعدة على تأمين مستقبلهم، وبالتالي فإن 

املوضوع الجديد املستثمر )املشروع التجاري( هو من أجل األبناء، وهذا ما ذهب إليه 

الثانية واملتمثل في مساعدة البنية العائلية الحاوية املتقاعد في  جزء من الفرضية

استثمار مواضيع جديدة، أما الجزء الخاص بمساعدته على تجاوز املرحلة االكتئابية 

فإن النتائج املتوصل إليها لم توضح بالفعل ذلك وهذا ما يستدعي دراسات إضافية 

 مستقبال للتحقق من ذلك.

أنه بتحقق الفرضية األولى وجزء من الفرضية الثانية أن وكخالصة يمكن القول 

البنية العائلية الحاوية تساهم في سيرورة عمل الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا، 

 وذلك بمساعدته على استثمار مواضيع جديدة.
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 تعدد الزوجات بين األمر الرباني والواقع االجتماعي

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية. -                       جلول سعودي 

 
 

صامل
ّ
 :لخ

إّن هذا املقال:" تعّدد الزوجات بين األمر 

القرآني والواقع االجتماعي" يعالج ضرورة 

ملحة وهي قضية " تعدد الزوجات" والتي ال 

يزال الكثير من الناس يعارضها بحجج واهية 

من أهمها ما يراه في املجتمع من ظلم بعض 

املعددين وسلوكاتهم السيئة تجاه الزوجة 

رددت في مقالي هذا على تلك الحجج، األولى، ف

وبّينت باألدلة الساطعة أن الواقع االجتماعي 

ال يقوى على معارضة النص الرباني الذي 

أباح التعدد وحّدد له ضوابطه: من العدل 

املتضمن للقسمة في املبيت والنفقة والقدرة 

على أعباء التعدد ونحو ذلك، مبينا اآلثار 

لتعدد والتي من السلبية الوخيمة من ترك ا

أهمها العنوسة القاتلة واألمراض النفسية 

الفتاكة، ناهيك عن تعدد الخليالت، فلم يبق 

لنا إال تطبيق مبدأ تعدد الزوجات والدعوة 

إليه ملا له من إيجابيات كثيرة، ولكن وفق 

 .الضوابط الشرعية والشروط املرعية

 

 

 

 

 

Résumé  

Cet article « la polygamie 

(polygynie) entre le discours 

coranique et la réalité sociale » traite 

un besoin pressant qui est la 

question de « polygamie (polygynie) 

que la plupart des gens contestent, 

en avançant des preuves 

inconsistantes, parmi les quelles, 

l’injustice exercée par les 

polygames envers la première 

épouse. J’ai, alors, à travers cet 

article, répliqué à ces preuves 

chimériques, et j’ai, à la fois, 

montré, par des preuves brillantes, 

que la réalité sociale est incapable 

de contester ce que enjoint le texte 

coranique qui a autorisé la 

polygynie et en a institué des 

critères : l’équité du droit au partage 

du lit , à la cohabitation, aux 

dépenses et assumer pleinement les 

conséquences provenant de cet acte 

de polygynie, etc. et par cela, on 

pense qu’on je pourrai révéler les 

mauvais impacts résultant du 

délaissement de cette poly génie, 

dont on pourrait citer le célibat, les 

maladies psychiques accablantes 

ainsi que le pullulement des 

maitresses. Il ne nous reste donc 

qu’à appliquer le principe de la poly 

génie et en prêcher, pour ses fais 

positifs, selon des critères légaux 

 



 عمارة خيذر|مساهمة البنية العائلية في سيرورة عمل الحداد لدى املوظف املتقاعد إلزاميا 

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد   - 246 -

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This article -polygamy 

between the koranic speech and 

social reality- adresses 

a pressing need which is polygamy 

issue that most people challenge 

advancing 

inconsistent evidence among. 

The injustice exercised by 

polygamists to the first wife replied 

to these chimerical evidence and i 

showed by brilliant evidence that 

social reality is unable to challenge 

what the qur'an enjoins because the 

qur'an authorized polygamy and he 

institued critéria 

first the right to bed sharing is fair 

second cohabitation and third 

spending . 

I can reveal the bad impact 

resulting from the abondonment of 

polygamy for example 

spinsterhood psychic diseases 

overwhelming the mistresses swarm 

. 

It therefore remains for us to 

apply the principle of polygamy and 

preach .for its positive facts as legal 

criteria. 
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 املقدمة :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الحمد هلل القائل في كتابه : "  

، وقال أيضا:" ..فانكحوا ما طاب لكم من (1) إليها وجعل بينكم مودة ورحمة..."

، والصالة والسالم على رسول هللا الذي جعل (2) النساء مثنى وثالث ورباع ........"

 شرعته وأباح ذلك ألمته،  ثم أما بعد: الزواج من سنته ومن

فإن هللا عز وجل خلق اإلنسان ذكرا وأنثى، وال يمكن  أن تستقر الحياة وتهدأ 

النفوس إال إذا سارت على الفطرة الربانية التي أمر هللا عز وجل بها وهي الزواج والتكاثر 

ر األرض. عّمِّ
ُ
 وإنجاب الذرية التي تصلح العالم وت

العاملية الحديثة والتطورات االجتماعية الحاصلة وفساد وفي ظل األوضاع 

األخالق والذمم وكثرة الفواحش واملوبقات نتيجة ضعف اإليمان ، وأيضا لقلة التحصين 

بالزواج وعدم تعظيم ميثاق الزواج، بل وتطاول البعض إلنكار التعدد وإباحة الخليالت، 

تعدد الزوجات  لنعرف وبدقة هل فإنه أصبح من الواجب واملحتم علينا أن نتكلم عن 

األصل هو التعدد أم هو االكتفاء بالزوجة الواحدة؟ وهل بإمكان التعدد أن يقض ي على 

كثير من اآلفات االجتماعية؟ وملاذا يرض ى بعض املعارضين باتخاذ العشيقات وبالزنا  

لكم من  فانكحوا ما طابوالفواحش وال يقبلون باألمر الرباني الذي قال هللا فيه:".. 

 النساء ...."

هل القضية قضية نفسية واجتماعية أم عدم فهم لألمر الرباني؟ أم هي قضية 

غيرة عند النساء؟ ثم ما هي فضائل التعدد؟ وهل له سلبيات؟ ثم ما هي السلبيات 

 الناتجة عن إنكار التعدد ومحاربته؟

ستة مباحث هذا ما سنحاول اإلجابة عليه في مقالنا هذا، والذي سأتناوله في 

 على النحو اآلتي:

 

 املبحث األول: توجيه العلماء لألمر الرباني بالتعدد وبيان حكم التعدد:

 وندرس ذلك في املطالب اآلتية:

مشروعية تعدد الزوجات في اإلسالم ووقفات مع آيات  -املطلب األول: 

 التعدد:
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آيتين من لقد ذكر هللا عز وجل  تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم في 

 سورة النساء وهما:

ى : قول هللا عز وجل: اآلية األولى
َ
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ال

َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
ِإن

َ
 َوُرَباَع ف

َ
ث

َ
ال

ُ
 َوث

َّ
ال

َ
ى أ

َ
ْدن

َ
ِلَك أ

 
ْ
وا

ُ
ُعول

َ
 (3)". ت

ْيِل :" الثانيةاآلية 
َ ْ
لَّ امل

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ِميل

َ
 ت

َ
ال

َ
ْم ف

ُ
ْو َحَرْصت

َ
َساء َول ِ

ّ
 الن

َ
 َبْين

ْ
وا

ُ
ْعِدل

َ
ن ت

َ
 أ

ْ
ِطيُعوا

َ
ْست

َ
ن ت

َ
َول

ِحيًما وًرا رَّ
ُ
ف

َ
 غ

َ
ان

َ
َه ك

َّ
ِإنَّ الل

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ق

َّ
ت
َ
 َوت

ْ
ْصِلُحوا

ُ
ِة َوِإن ت

َ
ق

َّ
َعل

ُ ْ
امل

َ
ُروَها ك

َ
ذ

َ
ت
َ
 (.4)" ف

لماء من هاتين اآليتين: إباحة تعدد وإن أهم األحكام التي استنبطها الع

 . (5)الزوجات مشروطا بالقسط والعدل، وأن أعلى حد لذلك هو األربع

وغيره إجماع السلف علي مشروعية التعدد، إال من شذ  وقد نقل ابن كثير

 .(6)من أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين أباحوا أكثر من أربعة

خاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ما أخرجه الب : سبب نزول هذه اآلية

فقالت يا ابن أختي هي  وإن خفتم{ إلى }ورباع{، رض ي هللا عنها ، عن قول هللا تعالى : }

اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها 

هوا أن ينكحوهن إال أن بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فن

يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 

بعد هذه  النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول هللا 

" والذي ذكر وترغبون أن تنكحوهن" إلى قوله "ويستفتونك في النساءاآلية فأنزل هللا : "

وإن خفتم أن ال تقسطوا في أنه يتلى عليكم في الكتاب اآلية األولى التي قال فيها "هللا 

 . (7)"اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

 وهذه أقوال أهل التفسير في معنى اآلية:

قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول هللا:"وإن خفتم (8" )ذكر ابن جرير الطبري 

 ."قال يقول: اتركوهّن، فقد أحللت لكم أربًعاأال تقسطوا في اليتامى"، 

وا (9) وقد نقل القرطبي
ُ
ُعول

َ
 ت

َّ
ال

َ
ى أ

َ
ْدن

َ
ِلَك أ

َ
": أي ذلك في معنى قوله تعالى : " ذ

أقرب إلى أال تميلوا عن الحق وتجوروا ؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، يقال : عال 

 ...".الرجل يعول إذا جار ومال
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 : " قوالنأدنى أال تعولوا"  في معنى قوله تعالىوملخص أقوال أهل العلم  

 " أي : ال تجوروا وال تظلموا وال وهو قول الجمهور  : القول األول 
ْ
وا

ُ
ُعول

َ
 ت

َّ
ال

َ
: أن معنى : " أ

قول  : لقول الثانيتميلوا، فإنه يقال : عال الرجل يعول عوال : إن مال وجار، وا

ى"ملراد : أن ا: وبعض أهل العلمرحمه هللا ـ  –الشافعي 
َ
ْدن

َ
ِلَك أ

َ
أال تكثر عيالكم،  " ذ

هو قول الجمهور لداللة اآلثار على ذلك كما ذكره ابن جرير الطبري  والقول الراجح

 .(10) والقرطبي

 املطلب الثاني: كالم العلماء في حكم التعدد:

) وإن خفتم أال :  اختلف أهل العلم في  األمر بالتعدد الوارد في فوله تعالى

قسطوا 
ُ
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال ت

 على  ثالثة أقوال: (11) تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا (

 وهو قول الجماهير من العلماء.: أنه على اإلباحة ألنها األصل القول األول 

ية الكريمة إباحته ، فللرجل في فاآلية نص في إباحة التعدد فقد أفادت اآل 

 ، بأن يكون له في وقت واحد 
ً
 أو أربعا

ً
شريعة اإلسالم أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثالثا

هذا العدد من الزوجات ، وال يجوز له الزيادة على األربع ، وبهذا قال املفسرون والفقهاء 

  .(12)، وأجمع عليه املسلمون وال خالف فيه

رى البعض أنه على الندب واالستحباب،، ألن الخطاب بلفظ في  القول الثاني:

 . وهذا منقول عن اإلمام أحمد.(13) األمر وأقل أحواله الندب واالستحباب

َن  :"في قوله تعالى قال الحافظ كما في فتح الباري  م ِمّ
ُ
ك

َ
اَب ل

َ
 َما ط

ْ
انِكُحوا

َ
ف

َساء
ّ
ل درجاته الندب فثبت ووجه االستدالل أنها صيغة أمر تقتض ي الطلب وأق:"  "الِن

(14) الترغيب.."
. 

، فقد يكون  (15): أن التعدد تعتريه األحكم التكليفية الخمسة  القول الثالث 

واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما أو مكروها، وهذا تفصيل 

  .ذلك:

وذلك ملن قوي علي ذلك وتوفرت فيه شروط : أوال: قد يكون التعدد مباحا

 .تعدد ، لكنه لم يخف على نفسه الفتنة أو الوقوع في أسباب الشرال
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في حق من خاف علي نفسه الفتنة أو  ثانيا:وقد يكون التعدد واجبا : وذلك 

أن يقع في الحرام وكانت عنده القدرة البدنية واملالية ، فأراد أن يغض بصره ويحصن 

  . باب الشرفرجه ، فحينئذ يكون واجبا عليه خوفا من الوقوع في أس

 : يكون التعدد مستحبا ثالثا: وقد 

إذا توافرت فيه شروط التعدد ، وأراد ذلك تكثير نسل املسلمون وتشجيع األمة 

،و كاإلعانة في إنقاص عدد العوانس من . علي ذلك ليستغنوا بما أحل هللا عما حرم هللا

 . املسلمات أو لرعاية أرامل املسلمين

 : رامارابعا: وقد يكون التعدد ح

  . إذا لم يعدل بين النساء -أ

 . عدم القدرة املالية والجسمية وعدم الكفاءة -ب

وُهنَّ  : تعاليإذا كان التعدد القصد منه اإلضرار بالزوجة لقوله  -جـ  ارُّ
َ
ض

ُ
 ت

َ
َوال

ْيِهنَّ 
َ
وا َعل

ُ
ق ِيّ

َ
ض

ُ
 .(16) ِلت

أخرى  إذا كان هناك مرض ال يرجى برؤه، أو أمراض: يكون مكروها خامسا: قد

 إذا , كالعقم ، ألن النساء يردن اإلنجاب كما يريده الرجال
ً
ويكون أيضا التعدد مكروها

ي إلى  ّ
ي إلى مكروه، كطالق الزوجة األولى بسببه من غير سوء فيها يؤدِّ ّ

كان فعله يؤدِّ

طالقها، أو إذا كان فعله سيشغله عن تحصيل فضائل األمور كطلب العلم والعمل 

ق الصدر كثير الغضب، ألن التعدد يحتاج إلى حلم الخيري، أو أن يعدِّّ  ّ
د َمن كان ضيِّ

 . وسعة صدر للزوجات

 

 املبحث الثاني: شبهات منكري تعدد الزوجات والرد على ذلك:

حاول البعض التشغيب في مسألة تعدد الزوجات، بزعمهم  أن فيه عيوبا 

تستند إلى دليل من  ومساوئ، وأنه إهدار لكرامة املرأة وغير ذلك من الشبه التي ال 

املنقول وال املعقول، وإنما هي اعتماد على بعض تصرفات بعض املعددين، فعمموها 

 على الحكم الشرعي الذي يبيح التعدد، وها أنا ذا أشرع في بيان شبههم والرد عليها:

الشبهة األولى: التعدد فيه إهدار لكرامة املرأة، واعتداء على شخصيتها، 

 .(17)وظلم لها
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هذه دعوى باطلة، وفرية مزعومة، وإال فاإلسالم رفع  :(18)اب على الشبهةالجو 

مكانة املرأة، وبوأها أعلى مكانة، حصلت عليها في تاريخ البشرية، وأنقذها من الحضيض 

 الذي كانت فيه على مدار التاريخ الطويل.

 والتعدد حين شرعه اإلسالم حّفه بضوابط تحفظ للمرأة حقوقها، وتضمن لها حياة

 هانئة مطمئنة.

وهل الحياة بدون زوج حياة آمنة، مستقرة؟ إن املرأة تعاني في هذه الفترة من 

الهموم والهواجس ما تعجز عنه الجبال، لكنها متى انتقلت إلى العيش في ظل الزوج 

الجديد دّب إليها األمل في أن تحيا حياة كريمة، تشعر فيه باملكانة التي تبوأتها في ظل 

سالمي الخالد، وسواء كانت وحيدة مع زوجها، أو تشاركها غيرها في هذه التشريع اإل 

 الحياة الجديدة.

إباحة الدين اإلسالمي للرجل أن يعدد زوجاته وتحريم ذلك  الشبهة الثانية:

 .(19)على املرأة

 الرد على هذه الشبهة : وهي إباحته للرجل دون املرأة:

ته وحرم ذلك على املرأة فنقول: أن اإلسالم أباح للرجل أن يعدد زوجا أقول:

إن املساواة بين الرجل واملرأة في نظام الزواج ال ينبغي أن تكون مساواة مطلقة الختالف 

طبيعة كل من الرجل واملرأة، واملساواة بين مختلفين تعني ظلم أحدهما، فاملرأة خلق هللا 

 واحدة، وهي تحمل في وقت واحد ومرة واحدة في ال
ً
 تعالى لها رحما

ً
سنة ويكون لها تبعا

 .(20)لذلك مولود واحد من رجل واحد. أما الرجل فغير ذلك

من املمكن أن يكون له عدة أوالد من عدة زوجات، ينتسبون إليه ويتحمل 

مسئولية تربيتهم واإلنفاق عليهم، وتعليمهم وعالجهم وكل ما يتعلق بهم وبأمهاتهم من 

أربعة رجال، فمن من هؤالء الرجال يتحمل أمور، أما املرأة فعندما تتزوج بثالثة أو 

مسئولية الحياة الزوجية ؟ أيتحملها الزوج األول ؟ أو الزوج الثاني؟ أم يتحملها األزواج 

الثالثة أو األربعة؟ ثم ملن ينتسب أوالد هذه املرأة متعددة األزواج؟ أينتسبون لواحد من 

؟ أم تختار الزوجة أح
ً
 .  (21)د أزواجها فتلحق أوالدها به؟األزواج؟ أم ينتسبون لهم جميعا

وهكذا فإنه ليس من العدالة في ش يء أن يباح للمرأة أن تعدد أزواجها بحجة 

 كذلك أن يحرم الرجل من صالحيته في أن يعدد زوجاته 
ً
مساواتها بالرجل وليس عدال

 بدعوى مساواته باملرأة في حق الزواج، وسنرى في الصفحات القليلة لهذا البحث أن هللا
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قد أعطى الرجل صالحية تعدد الزوجات لخير املرأة ومن أجل  -سبحانه وتعالى  -

 ادها، وزيادة فرص الزواج أمامها.إسع

 الشبهة الثالثة :  أن التعدد يؤدي إلى إهمال األطفال والنشء:

قالوا : إن كثرة األوالد مع وجود التعدد سبب لتشرد األوالد وانحرافهم ألن 

 ال  عنهم، وال يستطيع القيام بأعباء تربيتهم وتنشئتهم.الوالد سيكون مشغو 

 الرد على الشبهة الثالثة: وهو أن التعدد سبب في إهمال النشء:

فأقول:  إن اإلهمال ال ينجم عن التعدد وحده كما يظن الظان بل إن له 

 كثيرة منها
ً
 :(22)أسبابا

صواب بشرب الخمر ـ  عدم مباالة األب بتربية أوالده أو انحرافه عن جادة ال 1

 أو تعاطي املخدرات أو لعب القمار أو مصاحبة رفقاء السوء وغير ذلك.

ـ وقد يكون اإلهمال نتيجة الختالف وقع بين الزوجين حول أمر من األمور  2

 املتعلقة بشئون األسرة.

3  
ً
ـ  كما أن فقد األطفال ملن يعولهم ويتعهدهم بالرعاية والتوجيه يعد سببا

 لتي تحول دون تربيتهم تربية سليمة.من األسباب ا

وهناك شبه أخرى أثارها مانعوا التعدد ومنكروه والتي منها استحالة العدل بين 

الزوجات، وصعوبة القيام بأعباء  ونفقات التعدد، وغير ذلك مما دندنوا حوله، وكل 

املقام هذه من الشبهات الباطلة التي ردها كثير من أهل العلم وبينوا بطالنها، ويطول 

 بسردها في مقالنا هذا.

 املبحث الثالث: مبررات وإيجابيات تعدد الزوجات .

 املطلب األول: مبررات تعدد الزوجات:
 ـ في هذه السنة:البند األول: تحقيق االقتداء بالنبي ـ  

في زواجه ولم يتقصر على واحدة، بل توفي وفي عصمته تسع  فقد عدد النبي ـ 

،  وهو خير أسوة وقدوة للمسلم في كل ش يء إال ما خص به من  -زوجات، ورسول هللا 

ْد 
َ
ق

َ
َيْوَم أمور. قال تعالى:} ل

ْ
َه َوال

َّ
 َيْرُجو الل

َ
ان

َ
ن ك

َ
ِ
ّ
 مل

ٌ
ة

َ
 َحَسن

ٌ
ْسَوة

ُ
ِه أ

َّ
ْم ِفي َرُسوِل الل

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
ك

 (23){ اآلِخَر 
ً
ومن هذا املنطلق يجب على كل مسلم ومسلمة االعتقاد بإباحة التعدد سمعا

 (24) عة هلل ولرسوله، ألن إنكار هذه اإلباحة يؤدي إلى الكفر والعياذ باهلل.وطا

 البند الثاني: الحاجة إلى زيادة النسل ألن األولى قليلة اإلنجاب أو عقيم:
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قد يكون لدى الرجل رغبة قوية في اإلكثار من النسل، وأوالد زوجته األولى  

حقيق هذه الرغبة النبيلة التي دعاها قليلون، فيتزوج الرجل عند ذلك بأخرى من أجل ت

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األنبياء يوم في قوله: ) - -إليها الرسول 

 .(25)(القيامة

وقد تكون الزوجة عقيمة أو ال تفي بحاجة الزوج أو ال يمكن معاشرتها ملرضها 

اة الزوجية الجنسية ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحي

وهو ش يء مباح ، وال سبيل إال بالزواج بأخرى ، فمن العدل واإلنصاف والخير للزوجة 

  . (26)نفسها أن ترض ى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى 

 البند الثالث : املساهمة في تخفيف بعض املشاكل اإلنسانية:

شكالت اإلنسانية، ويسهم في حلها كما أن نظام تعدد الزوجات يعالج بعض امل  

 ومنها
ً
 :(27)إسهاما

امرأة توفي زوجها وعندها أطفال، ففي هذه الحالة اإلسالم يحث الرجل على  -أ

الزواج منها لسببين هامين، أولهما: إعفاف املرأة وصون كرامتها في بيت تجد فيه الراحة 

هما: كفالة أطفالها األيتام واالطمئنان، وكل ما تحتاج إليه من متطلبات الحياة. وثاني

( وأشار أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذافي ذلك: ) - -ورعايتهم، وقد قال رسول هللا 

 . (28)بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا

امرأة تلد وجمالها بسيط أو يكون بها عاهة، وهي بطبيعة الحال ليس لها  -ب

تعة الحياة الزوجية وإنجاب األطفال ؟ دخل في خلقها، فهل يجوز لنا أن نحرمها من م

والجواب ال يجوز لنا ذلك، واإلسالم يشحذ همم املؤمنين ويشجعهم على الزواج بأمثال 

 هذه املرأة، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلبها.

امرأة بقيت لظروف معينة بدون زوج، حتى وصلت سن اليأس وهي راغبة  -ج

 أن ت
ً
 بأخرى فيمأل عليها حياتها، ويؤنس في الزواج، فاألفضل لها طبعا

ً
 متزوجا

ً
تزوج رجال

 من أن تظل بقية حياتها عزباء.
ً
 وحدتها بدال

قد يتوفى أحد أخوان الرجل أو أحد أقاربه، ويترك زوجته وأوالده فيخش ى  -د

عليهم الرجل من الضياع والتشرد، فيتزوج عند ذلك بدافع إنساني محض بأرملة أخيه 

 . (29)رعى أوالدها، ويحميهم من العوز والضياعأو قريبه ليرعاها وي
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قد يكون للرجل املتزوج قريبة ال يأويها أحد غيره، ويكون لديها أوالد ال  -هـ

 ،
ً
يمكن أن يؤمن لهم الزوج الغريب الرعاية الكافية، فإذا تزوجها قريبها املتزوج أصال

الحنان والرعاية وأصبحت في عصمته، فقد كفل لها بذلك وألوالدها األيتام العطف و 

   (30)والحماية من شرور الحياة

البند الرابع: املبرر الثالث:  األرقام املخيفة عن الفواحش واألبناء غير الشرعيين 

 :(31)نتيجة إباحة الخليالت وترك تعدد الزوجات

واألخذ بنظام تعدد الزوجات جنب املجتمعات اإلسالمي شرورا ومصائب ال 

الذي تندر فيه  -بسيطة بين املجتمع العربي املحافظ مثال حصر لها .. وتكفى مقارنة 

وبين املجتمع األمريكي الذي تكاد نسبة  -الجرائم الخلقية مثل االغتصاب والدعارة 

العشيقات فيه تزيد على نسبة الزوجات .. كما تبلغ نسبة األطفال غير الشرعيين فيه 

حصاءات الرسمية األمريكية إن عدد % من نسبة املواليد سنويا !! وتقول اإل  45أكثر من 

ألف عام  202، ثم ارتفع إلى  1938ألف مولود سنة  88األطفال غير الشرعيين كان 

.. ثم قفز الرقم إلى املاليين من  1958، ووصل إلى ربع مليون مولود من الزنا عام  1957

ام الرسمية ثمرات الزنا في التسعينيات !! واألرقام الحقيقية تكون عادة أضعاف األرق

 .(32) التي تذكرها الحكومات .. وما خفي كان أعظم !!

: إنه يولد سنويا في مدينة نيويورك طفل  وتقول إحصائية رسمية أمريكية

 /2غير شرعي من كل ستة أطفال يولدون هناك ) صحيفة األخبار املصرية، عدد بتاريخ 

ة يبلغ املاليين من مواليد ( ، وال شك أن العدد على مستوى الواليات املتحد 1968/  7

 .(33)السفاح سنويا

: )) هل حظر تعدد  الشهير الفرنس ي آتيين دينيهلكل هذا تساءل الكاتب 

 : إن هذا ويجيب بنفسهالزوجات له فائدة أخالقية ؟! 

األمر مشكوك فيه .. ألن الدعارة النادرة في أكثر األقطار اإلسالمية سوف تتفش ى بآثارها 

وف تنتشر عزوبة النساء بآثارها املفسدة، على غرار البالد التي تحظر املخربة، وكذلك س

 .(34)التعدد "
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البند الخامس: املبرر الرابع: أن النساء حقيقة أكثر من الرجال في الواقع بنسب 

 :(35)متفاوتة

تبين من خالل اإلحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال، فلو أن كل رجل 

 واحدة فهذ
ً
ا يعني أن من النساء من ستبقى بال زوج ، مما يعود بالضرر عليها تزوج امرأة

  : وعلى املجتمع

وتدل اإلحصائيات التي جرت وتجري في بالد العالم املختلفة داللة واضحة على 

أن عدد اإلناث أكثر من عدد الذكور، وذلك نتيجة لكثرة والدة البنات،وألن موت الرجال 

 .(36)ر من موت النساء.بمشيئة هللا تعالى وقدرته أكث

وتظهر في أغلب التقديرات زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد 

( وهذا بطبيعة الحال اختالل يجب معالجته 1( إلى )4الرجال الصالحين للزواج بنسبة )

 :(37)لتكرر وقوعه بنسب مختلفة ونجد أمامنا في هذه الحالة ثالثة حلول هي

للزواج امرأة صالحة للزواج ثم يبقي عدد من أن يتزوج كل رجل صالح  -1

 النساء دون زواج.

 ثم يعاشر  -2
ً
 شرعيا

ً
أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة واحدة فقط زواجا

 في الظالم واحدة أو أكثر من النساء اللواتي ليس لهن مقابل من الرجال في 
ً
حراما

 املجتمع.

  - كلهم أو بعضهم -أن يتزوج الصالحون للزواج  -3
ً
أكثر من امرأة واحدة زواجا

 عن أعين 
ً
 بعيدا

ً
 من العشيقة أو البغّي التي يعاشرها حراما

ً
 في وضح النهار بدال

ً
شرعيا

 الناس.

وملناقشة هذه الحلول واختيار الحل األفضل منها نرى أن الحل األول وهو أن 

عليها فاملرأة ال تبقى املرأة بال زوج أمر غير طبيعي، وضد الفطرة التي فطر هللا الناس 

يمكن أن تستغني عن الرجل، والعمل والكسب لن يعوضا املرأة عن حاجتها الفطرية إلى 

الحياة الطبيعية، سواًء في ذلك مطالب الجسد والغريزة أو مطالب الروح والعقل من 

 السكن واألنس بالعشير.

جتمع أما الحل الثاني فهو ضد الشريعة اإلسالمية، وال يتناسب مع أخالق امل

اإلسالمي العفيف، كما أنه ضد كرامة املرأة وإنسانيتها، ويؤدي بالتالي إلى شيوع 

 الفاحشة في املجتمع.
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هو الحل األمثل املالئم الذي يختاره اإلسالم  -بال شك  -ويكون الحل الثالث 

 .(38)ملواجهة الواقع الذي يعيشه الناس

 - -ساء كما أخبر  النبي وخصوصا في آخر الزمان فإنه يقل الرجال ويكثر الن

ُمُهنَّ َرُجٌل بقوله:  ّيِ
َ
 ق

ً
ة
َ
 اْمَرأ

َ
ْمِسين

َ
 ِلخ

َ
ون

ُ
ى َيك َساُء َحتَّ ِ

ّ
َر الن

ُ
ث
ْ
"... َوَيِقلَّ الّرَِجاُل َوَيك

 .(39)"َواِحٌد 

فمن لكثير من النساء؟ إذا لم نرتض التعدد حال من الحلول الناجحة في 

 معالجة هذه املشكلة ؟

 يات تعدد الزوجات:املطلب الثاني: إيجاب

إن التعدد له إيجابياته التي ال يمكن أن ينكرها املنكرون، والتي تساهم حقيقة 

 في حل كثير من املشاكل االجتماعية، وأهم إيجابياته ندرسها في البنود اآلتية:

 :  (40)البند األول: التخفيف من ظاهرة العنوسة

عن نسب العنوسة (41) 2013لقد قامت إذاعة هولندية برصد إحصائيات لعام 

في الوطن العربي، حيث أظهرت اإلحصاءات أن أعلى نسبة عنوسة سجلت في لبنان  

% وهي نسبة مرشحة لالرتفاع 70% تليها سوريا، حيث بلغت نسبة العنوسة 85بنسبة 

% 7بسبب ظروف الحرب، بينما شكلت فلسطين االستثناء في العالم العربي لتسجيلها 

 .ل أقل نسبة عنوسة على اإلطالقفقط من العنوسة لتسج

في الوقت نفسه، تقاربت نسب العنوسة في دول املغرب العربي، حيث سجلت 

 ،.%51% تلتها الجزائر بنسبة 62تونس نسبة 

% 55% من مجموع الفتيات، ويشكل 40ماليين أي  8أما في مصر فبلغ عدد العوانس 

 (42) منهن من حامالت املاجستير والدكتوراه في مصر عوانس

وفي دول الخليج وصلت نسبة العوانس أرقاما كبيرة، حيث تصدرت دولة  

 % في السعودية .45% بينما 75اإلمارات بنسبة 

دت إحصائية صادرة من وزارة التخطيط أن ظاهرة العنوسة امتدت 
َّ
وفي السعودية أك

لتشمل حوالي ثلث عدد الفتيات السعوديات الالتي في سن الزواج، ووفقا لدراسة 

شرت في اإلمارات فإن عدد العوانس قد وصل إلى
ُ
ممن هن في سن  %68 ن

 . (43) فأصبح كل بيت إماراتي به فتاة عانًس   الزواج؛
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بأن إن هذه األرقام في دول العالم العربي واإلسالمي بالخصوص كلها تنذر 

هناك مشكلة قائمة حقيقية ينبغي البحث لها عن حلول، ولعل من أنسب الحلول" 

 لزوجات"، وتخفيف املهور وغير ذلك من الحلول.تعدد ا

إلى  (44)الجزائر وقد أظهرت أيضا أرقام نشرها املعهد الوطني لإلحصاء في

لدى النساء الجزائريات بسبب عزوف الشباب املتواصل  العنوسة وجود ارتفاع مهول في

 .عن الزواج نتيجة تردي الوضع االقتصادي واالجتماعي في البالد

مليون فتاة جزائرية عانس وهو  11ولفت املعهد الجزائري إلى وجود ما يقارب 

مليون نسمة حسب نتائج  35,7البالغ  الجزائر رقم مرتفع جدا بالنظر لعدد سكان

، .ل عامألف فتاة جزائرية ك  200العنوسة ” سوق ” ، فيما تدخل 2009إحصائيات يناير 

 في حين أن العدد في بداية التسعين كان ال يجاوز ستة ماليين فتاة.

 5مليون فناة جزائرية عانس تجاوزت ال  11وأشار التقرير إلى أن ضمن الـ 

سنة، مما يقلل بشكل كبير من حظوظهن في إيجاد زوج لتقدمهن في  35ماليين منهن الــ

 .العمر

على هذا العدد ” دولة العوانس ” اسم  و أطلق بعض املتابعين لهذه الظاهرة

ا في بعض البلدان بنظيراته الجزائر  في العنوسة الكبير منهن، إذا ما تمت مقارنة مستوى 

وحدهن عدد سكان ليبيا ويفوق أيضا عدد سكان  الجزائر العربية ، حيث يفوق عوانس

 .دول خليجية مجتمعة 5

والسبب الذي يطرح نفسه وبقوة أمام هذه الظاهرة ما هو السبب يا ترى؟ 

هل بقي هناك جدال في أن التعدد هو حل على األقل من بين الحلول لتفادي هذه و 

الظاهرة االجتماعية التي ربما تكون سببا في ظواهر اجتماعية فيها من اآلفات ما ال يعلمه 

 إال هللا عز وجل

وهكذا نرى أن العنوسة التي ضربت أطنابها في العالم العربي وكل العالم لم 

قرار باألمر الرباني والشريعة اإللهية التي نصت على إباحة التعدد بل يعد لها إال اإل

 وصرح العلماء باستحبابه ووجوبه في بعض الحاالت.
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 البند الثاني: أن التعدد يقي من أمراض خطيرة :

ُيقرر الطب أن حرمان املرأة من العواطف أشد خطورة من حرمانها الجنس ي .. 

واطف ليس لها أي تأثير لديها.. بينما الكلمة الرقيقة فمتعة اإلشباع الجنس ي بدون ع

واللمسة الحانية تثيرها أكثر بكثير ، وتجعلها تنعم باإلشباع، هذا ما يؤكده الدكتور 

ويضيف أن  –أستاذ األمراض النفسية و العصبية بطب القاهرة  –سعيد عبد العظيم 

حراف أو البرود الجنس ي، الحرمان العاطفي عند املرأة هو الطريق السريع إلى االن

 . (45)باإلضافة إلى العديد من األمراض الجسدية والنفسية وغيرها

أخصائي أمراض النساء والتوليد يؤكد أن  بينما الدكتور محمد هالل الرفاعى

انعدام الزواج أو تأخيره يعّرض املرأة ألمراض الثدي وسرطان الرحم واألورام الليفية 

د سأل كثيرا من املترددات على العيادة : هل تفّضلين عدم أكثر من املتزوجة..... وق

الزواج أم االشتراك مع أخرى في زوج واحد ؟ وكانت إجابة أغلبهن هي قبول الزواج من 

رجل متزوج بأخرى على الوحدة الكئيبة ، و بعضهن فّضلت أن تكون زوجة ثالثة أو 

  .(46)رابعة على البقاء في أسر العنوسة

يحفظ املجتمعات  -كما رأينا  -أن نظام تعدد الزوجات  ومما ال شك فيه

اإلنسانية من الفساد الخلقي الذي يؤدي إلى انتشار البغاء وكثرة اللقطاء ويحمي الناس 

من اإلصابات باألمراض التناسلية التي تنتشر اآلن على نطاق واسع ومنها الزهري ومرض 

 .(47) انعدام املناعة ))اإليدز((

نا عن عرض أبحاث ودراسات كثيرة تؤكد هذا بجالء ووضوح واملجال يضيق ه

 ، مما يحتم القبول بتعدد الزوجات.

 

 البند الثالث: التعدد نظام أخالقي إنساني : 

أما أنه أخالقي ، (48)نظام أخالقي إنساني -كما شرعه اإلسالم  -إن نظام التعدد 

وقت شاء . إنه ال يجوز له أن .. فألنه ال يسمح للرجل أن يتصل بأي امرأة شاء ، وفي أي 

 ، 
ً
يتصل بأكثر من ثالث نساء زيادة عن زوجته . وال يجوز له أن يتصل بواحدة منهن سرا

بل ال بد من إجراء العقد وإعالنه ولو بين نفر محدود ، وال بد من أن يعلم أولياء املرأة 

ضا ، وال بد من بهذا االتصال املشروع ، ويوافقوا عليه ، أو أن ال يبدوا عليه اعترا

في محكمة مخصصة لعقود الزواج، وألنه ال يخلي  -بحسب التنظيم الحديث  -تسجيله 
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ً
بين املرأة التي اتصل بها وبين متاعب الحمل وأعبائه، تحتمله وحدها بل يتحمل قسطا

 من ذلك بما ينفقه عليها أثناء حملها ووالدتها .

صال الجنس ي ، ويقدمهم للمجتمع وألنه يعترف باألوالد الذين أنجبهم هذا االت

 ثمرة من ثمرات الحب الشريف الكريم ، يعتز هو بهم، وتعتز أمته في املستقبل بهم .

 

 املبحث الخامس: شروط وضوابط التعدد اإليجابي وضرورته للمجتمع.

إن تعدد الزوجات أصبح في الوقت الحاضر ضرورة ملحة، بل إنه في بعض 

ا نتيجة اآلفات العظيمات التي أدت إلى ترك الحالل املباح الحاالت قد يكون وجبا متحتم

واإلقبال على الرذيلة واتخاذ االخدان، إال أن هذا ال يعني أبدا اإلخالل بما دل عليه 

الشرع الحنيف من القيام بالشروط والضوابط التي تحقق لنا تعددا ناجحا يكون 

 س تلك الشروط في املطالب اآلتية:إيجابيا وسببا في القضاء على كثير من املشاكل، وأدر 

 املطلب األول: الشرط األول: العدل بين الزوجات : 

وأما الشرط الذي اشترطه اإلسالم لتعدد الزوجات ، فهو ثقة املسلم في نفسه 

، أن يعدل بين زوجتيه ، في املأكل واملشرب وامللبس واملسكن واملبيت والنفقة ، فمن لم 

ى هذه الحقوق ، بالعدل والتسوية ، حرم عليه أن يتزوج يثق في نفسه في القدرة عل

 وهذا ال حالف فيه، (49) تعالى : ) فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة (قال  بأكثر من واحدة،

(50).  

قال : من كانت له امرأتان يميل إلحداهما على  عن أبي هريرة عن النبي  

 .  (51)األخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائال

وامليل الذي حذر منه هذا الحديث ، هو الجور على حقوقها، ال مجرد امليل 

القلبي ، فإن هذا داخل في العدل الذي ال يستطاع ، والذي عفا هللا عنه وسامح في 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فال قال سبحانه وتعالى : )  شأنه،

اللهم هذا » يقسم فيعدل ، ويقول :  رسول هللا  كان ، ولهذا(52) (تميلوا كل امليل

 .(53)« قسمي فيما أملك ، فال تلمني فيما تملك وال أملك

: )أخبر تعالى بنفي االستطاعة في العدل بين النساء،  يقول اإلمام القرطبى

وذلك في ميل الطبع باملحبة والجماع والحظ من القلب. فوصف هللا تعالى حالة البشر 

حكم الخلقة ال يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض، ولهذا كان عليه السالم وأنهم ب
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يقول: )اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك(. ثم نهى فقال: 

)فال تميلوا كل امليل(. قال مجاهد: ال تتعمدوا اإلساءة بل الزموا التسوية في القسم 

 . (54) اع(والنفقة، الن هذا مما يستط

واملقصود هنا الذي ال يعدل في النفقة واملبيت وليس في الحب وهوى القلب ، 

 فال أحد يملك القلوب سوى رب القلوب. 

وبهذا نعلم أن أئمة العلم متفقون على جواز التعدد، بل بعضهم استحبه، فال 

م عبرة بمن يخالف ذلك ويؤل التأويالت الخاطئة، فالعبرة بهم املتخصصين في عل

 الشريعة ال بكل من هب ودب.

 والعدل املراد به في التعدد ما يلي:

: فتجب التسوية بينهن في النفقة وتشمل املأكل القسمة العادلة في النفقةـ  1

ألن عدم املساواة من شأنه أن يتسبب في الخالفات و األحقاد  واملشرب وامللبس واملسكن

 . هم أوالد رجل واحدوالعداوات بين الزوجات، ثم بين أوالدهن ، و 

وأهم شروط النفقه عدم النشوز وهو العصيان والخروج عن طاعة زوجها، 

 . (55)فال حق للمرأة الناشز في النفقة

فال يجوز مطلقا ترك إحدى الزوجات بغير  :(56)القسمة في املبيت والجماعـ  2

ساد ، جماع عمدا بحجة عدم الحب لها ، ألن هذا يؤدى إلى تعريضها للفتنة و الف

وأقرب األقوال إلى العدل أن يحدد حق كل زوجة في املبيت عندها بليلة كل أربع ليال 

 على اعتبار أنه يحق له الزواج من أربع ..

 ج ـ وجوب توفير املسكن:

بحيث تستقل كل زوجة بمسكنها الالئق بها بلوازمه ومرافقه الضرورية، إال أن 

 . (57) ضرورية املشتركةرضين أن يشتركن في مسكن واحد بمرافقه ال

 عدم الزيادة على أربع.املطلب الثاني: الشروط الثاني: 

 ودل علي ذلك قوله تعالي : } 
َ

ث
َ
ال

ُ
ى َوث

َ
ن
ْ
َساء َمث

ّ
َن الِن م ِمّ

ُ
ك

َ
اَب ل

َ
 َما ط

ْ
انِكُحوا

َ
ف

 . (58){ َوُرَباعَ 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وخالف فيه من ال يعتد بخالفه في 

 ذه أدلته:، وه(59)املسألة
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أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت  :قال  –ـ حديث  الحارث بن قيس ـ  1

 .(60): اختر منهن أربعافقال  ذلك للنبي 

 "ةـ وقد أسلم وتحته عشر نسو  –قال لغيالن بن أميه الثقفي   ـ أن النبي 2

 ."(61)اختر منهن أربعا وفارق سائرهن

أنه ال  –املبينة عن هللا ـ عز وجل   وقد دلت سنة رسول هللا  :قال الشافعي

 –، نقله عنه ابن كثير (62)أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة  يجوز ألحد غير رسول هللا 

 .(63)وهذا الذي قاله الشافعي ـ رحمه هللا ـ مجمع عليه بين العلماء   :وقال –رحمه هللا 

  

إلنفاق على وا املطلب الثالث: الشرط الثالث: القدرة على أعباء التعدد

 : (64)زوجاته وأوالدهن

ُه ِمن فقد قال سبحانه :" 
َّ
ِنَيُهْم الل

ْ
ى ُيغ  َحتَّ

ً
احا

َ
 ِنك

َ
 َيِجُدون

َ
ِذيَن ال

َّ
ْعِفِف ال

َ
َيْست

ْ
َول

ْضِلِه 
َ
 . (65)" ف

أال إن لكم على  ":…قال في حجة الوداع فقد أخرج اإلمام مسلم أن النبي 

على نسائكم فال يطئن فراشكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم 

تكرهون وال يأذن في بيوتكم ملن تكرهون أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 

 ."(66) كسوتهن وطعامهن

ع من يقوت  ":قال  وفي الحديث أن النبي   ."(67) كفى باملرء إثما أن ُيضِيّ

، فيشترط فيه  وذلك ألن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج األولى

االستطاعة املالية والصحية والنفسية ، فإذا انتفى شرط القدرة أو االستطاعة فال 

يجوز التعدد، وذلك بديهي ، ألن من ال يستطيع اإلنفاق على بيتين يجب عليه االقتصار 

 على واحدة ، وهكذا.

 

 املبحث السادس: الواقع االجتماعي للتعدد:

ة تشير إلى أن ظاهرة الزواج املتعدد ليست :  إن األرقام اإلحصائيمقدمة

 لإلحصائيات املتاحة فإن النسبة في مصر هي 
ً
واسعة االنتشار في البلدان العربية، وطبقا

 لتصل إلى حوالي 4
ً
% في سوريا والعراق بينما تصل 5% من حاالت الزواج، وتزيد قليال

 باملئة. 2 . وفي الجزائر تكاد ال تتجاوز (68) %8في دول الخليج إلى نحو 
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ويتراوح االتجاه االجتماعي لتعدد الزوجات في املجتمعات العربية بين التسامح 

مع الظاهرة وقبولها في دول الخليج إلى القبول الجزئي في أماكن أخرى مثل املجتمع 

املصري، أو الرفض التام واملنع بموجب قوانين مثل ما يحدث في تونس، ولكن في بلد 

 دعوة رسمية وتشجيع لتعدد الزوجات،  آخر هو السودان هناك

وبالنظر إلى واقع الحياة االجتماعية للعالم اإلسالم والعربي بصفة خاصة، فإننا 

، والقلة القليلة التي تعدد الزوجات"نرى رفض الغالبية من النساء خصوصا ملبدأ " 

عظم ما  ترى به، وقد حاولت في هذا املبحث أن  أتطرق إلى أسباب إنكار هذا األمر مع

أتاه املنكرون كما سبق وأن بيناه في حكم إنكار تعدد الزوجات، فيا ترى ما هي األسباب 

التي دعتهم إلى إنكاره؟ كما أشير إلى الواقع اإليجابي من قبل بعض الفئات النسوية 

خصوصا التي قبلت هذا األمر ، مع بيان اآلفات االجتماعية املنجرة عن هذا الواقع 

فض هذا األمر الرباني، واقتراح الحلول املثلى للحد من هذه اآلفات، األليم بسبب ر 

 وأدرس ذلك في املطالب اآلتية:

 املطلب األول: أسباب إنكار تعدد الزوجات:

البند األول: السبب األول: رفض التعدد لضعف الوازع الديني وغلبة األفكار 

 الغربية:

التعدد لدى املجتمع تبين إحدى األستاذات الجامعيات بعض أسباب رفض 

فتقول:" إن النساء في مجتمعاتنا اآلن أصبحن يرفضن التعدد : متعلمات وغير  النسوي 

متعلمات ، غنيات وفقيرات ، متمدنات وريفيات ، متدينات وغير متدينات ، والسبب في 

ذلك هو تأصل األعراف الفاسدة ، وضعف الوازع الديني وغلبة األفكار الغربية ، 

ن في مجتمعنا يرفض التعدد ، ويعتبره ظلما للمرأة ، والشرع يقول إن العرف فالعرف اآل 

الذي يصطدم مع الدين هو عرف فاسد ، كما أن ضعف الوازع الديني هو الذي يجعل 

املرأة ال تطيق التعدد، ولو كانت مسلمة تعرف دينها أليقنت أن زوجها طاملا كان قائما 

اج ، لكن تعليم املرأة ، وسيادة األفكار العلمانية بحقوقها فال تملك أن تمنعه من الزو 

 . (69) وما يسمى تحرير املرأة اعتبر أن التعدد فيه إهدار لكرامة املرأة ، هذا خطأ كبير"

إذن فالجهل الفظيع بالدين لدى طبقة كثير من النساء مع ضعف اإليمان 

تي جعلت البعض الذي يحرك النفوس للقبول باألمر الرباني هو من أهم األسباب ال

 يتطاول ويرفض التعدد وينكره، وال ينظر إال إلى سلبيات مطبيقه.
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البند الثاني : السبب الثاني: رفض التعدد ألنه في نظرهم انتهاك لحقوق 

 املرأة وكرامتها:

: "إن تناسينا جراح املرأة و أملها حين تقول إحدى أستاذات علم النفس

كرامتها كإنسان وامتهانها كجسد للتمتع ال كشريك ارتباط زوجها بثالث غيرها و إهانة 

متساو في الحقوق و الواجبات أمام هللا، برزت أمامنا مشكلة ثمرة الزواج إال و هم 

األطفال، حيث أن زواج الرجل بأخرى و شعور املرأة بالقهر و اإلذالل يتسبب في 

دها كوسائل ال استخدامها للعنف و الزجر و الضرب بقسوة في تعاملها مع فلذات كب

 .(70)شعورية لالنتقام من الزوج"

ال شك أنه نابع من واقع اجتماعي في تطبيق أمر التعدد،  وكالم هاته األستاذة

وإال فقد أشرنا عند إيرادنا لشبهات منكري التعدد أنه ليس في التعدد أدنى إهانة للمرأة 

وجعل العدل أساسا  التي هي معززة مكرمة بما فرض هللا لها من الحقوق كأية زوجة،

 للتعدد.

:" أن التعدد ليس حال وتصرح إحدى األستاذات املنكرات للتعدد فتقول 

للعنوسة أن أي امرأة سواء بالغريزة قبل الثقافة ال يمكن أن تقبل فكرة التعدد؛ 

وأشارت إلى أن تعدد الزوجات مجرد رغبة من الرجل في االمتالك مثلما يمتلك أي ش يء 

عض الرجال حب امتالك النساء سواء بعالقة مقننة أو غير مقننة، بأمواله، ولدى ب

 .(71)وأكدت أن هذا شكل مهين للمرأة ويعود بالحياة اإلنسانية إلى الوراء"

وفي نظري أن كل هذا إنما هو نظر إلى الواقع املوجود في حال هذا الزواج، وهي 

واإليجابيات التي ذكرناها في في الحقيقة مبررات وأسباب غير منطقية بالنظر إلى الفوائد 

 فضل التعدد.

 البند الثالث: السبب الثالث: رفض التعدد ألن هدفه جنس ي بحت:

أن الواقع االجتماعي يبين أن الذين يقومون بالتعدد هم في  يرى البعض

هدفها من الزواج الثاني أو الثالث أو الغالب الفئة الغنية امليسورة الحال وهذه الفئة 

ليس اإلنقاص من نسبة العنوسة و إنما هدف جنس ي بحت فأحدهم يبتعد حتى الرابع 

عن زوجته عندما تبلغ سن األربعين أو الخمسين و يريد أن يعيش حياته مع شابة 

 
ً
  . (72)فيعطيها ماال و تعطيه جسدا
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التعدد مبناه على قلة الوعي بإيجابيات هذا األمر  وطبعا هذا السبب في رفض

داوية نتيجة الواقع السلبي الذي ال ينظر إلى التعدد إال من زاوية والنظر إليه بنظرة سو 

 الهروب من الزوجة األولى ومشاكلها.

 البند الرابع: السبب الرابع : الخطأ في التنفيذ من قبل املعددين.

 إال (73)ترى إحدى أستاذات علم االجتماع
ً
 شرعا

ً
؛ أن التعدد وإن كان مقبوال

راعي الضوابط التي وضعها الشرع حين شرع التعدد، حيث أن املنفذ ألمر التعدد ال ي

يصير للرجل األمر املطلق والحرية الكاملة في االستفادة من الرخصة الشرعية دون 

 من الصراع 
ً
مراعاة لحق الزوجة األولي أو دون مراعاة لشرط العدل، وهو ما يخلق نوعا

ثاني يتم إال بغرض إشباع والشعور باإلحباط بين نساء املجتمع، فلم يعد الزواج ال

النزوات فقط، دون النظر إلى كونه وسيلة من وسائل إصالح خلل ما في املجتمع كارتفاع 

 .نسبة العنوسة وما إلى ذلك

وهكذا نرى أن هذه األسباب التي تطرح في املجتمع إنما هي كلها أسباب ناتجة 

وضوابطه  وأنه ينبغي  إما عن واقع اجتماعي لم يع فيه بعد املعددون بحقيقة التعدد

التعدد، أو أنه نابع عن الغيرة الغريزية في النساء أو هو مجرد تطاول على امر رباني من 

قبل البعض ممن ضعف إيمانهم، أما باقي األسباب فهي ال ترقى إلى أن تكون أسباب 

 حقيقية ملنع التعدد.

 

 د الزوجات:املطلب الثاني: واقع الرفض والسلبية للفئات االجتماعية لتعد

:وتؤكد أنها  تصرح إحدى النساء الجزائريات ـ رافضة التعدد رفضا مطلقا

تطلب الطالق من زوجها لو قرر الزواج بأخرى، ألنه من وجهة نظرها تقليل من قيمتها 

في املجتمع وفي العائلة بالخصوص وإهانة لشخصها، فكيف يعقل أنه بعد كل السنوات 

  (74) ي أتقاسمه مع امرأة أخرى.التي قضيتها مع زوجي أجد نفس 

: بأن زواجها من رجل متزوج له حياته وأسرته  وتصرح إحدى الطالبات قائلة

أمر صعب على النفس وال يمكن أن تتقبله، وتقول: إنني بذلك أهدم كل ما بناه هو 

وأسرته، كذلك لو قبلت الزواج من رجل متزوج، فهذا يعني أن أقبل بزواجه علّي من 

  (75) .ى بعد ذلك، وهو أمر ال أرضاه لنفس ي، وبالتالي ال أرضاه المرأة غيري امرأة أخر 
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: أنا ضد موضوع تعدد الزوجات  وتصرح إحدى اللواتي عددن مع زوج آخر

، يكفي أنني فقدت االستقرار في حياتي بعدما تزوج زوجي ولم أعد أجده بجواري 
ً
 .تماما

(76)  

رفض التعدد وهذا ال شك له ما وهكذا نرى إصرار فئات نسائية كثيرة على 

يبرره في الواقع االجتماعي:  فالغيرة املغروزة في املرأة تجعلها بال شك ترفض فكرة 

التعدد، وهو ال يعني بحال من األحوال نفي التعدد، أال نرى أن الطفل يغير من أخيه 

 الثاني فهل هذا يعني ترك اإلنجاب.

ى أن ينتبه له املعددون وهو عدم ثم الواقع األليم واملر الذي لألسف نتمن

العدل بين الزوجات وإهمال الزوجة الثانية، وهذا ربما له دواعيه وهو أن التعدد 

خصوصا في بالدنا ال يكون إال بعد مرض األولى أو اشتداد الخالفات الزوجية والنفور 

 وهذا يعمق األزمة .

ى هللا عليه وسلم ـ ومع هذا كله فإنه يبقى التعدد سنة من سنن املصطفى ـ صل 

 باقية إلى يوم الدين ولو كره الكارهون، ولكن وفق الضوابط الشرعية.

املطلب الثالث: واقع القبول واإليجابية لبعض الفئات االجتماعية النسوية 

 لتعدد الزوجات:

وكما رفض البعض من النساء مبدأ تعدد الزوجات واعتبروه إجحافا في حقهن 

تيات ونساء اعتبرن ذلك إيجابية وفرصة سانحة للظفر بزوج فإنه في املقابل هناك ف

بدل العنوسة والوحدة القاتلة، وإن كان هؤالء يعتبرن فئة قليلة باملقارنة مع الفئة 

 الرافضة.

وفي هذا تقول إحدى الفتيات القابالت بالتعدد كزوجة ثانية بعد أن رزقت 

ذها من لقب "عانس " حيث أنها :"... أن زوجها متميز بالرفاهية وقد أنق(77) بأطفال

 تعدت الخامسة والثالثين عاما ولم تتزوج إال أن جاء هذا الزوج املتزوج" .

ولم يقف القبول اإليجابي عند أفراد من النساء بل تعداه إلى أن وصل إلى   

في  والبيان العدل حزببعض التيارات التي تقودها فئات نسوية، وفي هذا تؤكد رئيسة  

عن دعمها لتعدد الزوجات مبينة بأن هذا األمر هو الحل للمشاكل األخالقية (78)الجزائر 

ومشاكل العنوسة التي يعاني منها املجتمع الجزائر مستندة في ذلك إلى رأي الشرع 

 اإلسالمي الذي يحلل أربع زوجات للرجل الواحد دون قيد. 
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ة )الزوجة أن الضر  ” قولها الحزب هذا رئيسة ومن أقوى الحجج التي قدمتها

 الثانية( خير من الخليلة".

وهناك حاالت كثيرة قبلت فيها مسلمات جدد االقتران بمسلم متزّوج 

دن من أَن هذا هو أفضل وأكرم الحلول لهن . والطريف أن كثيرا (79)بالفعل
ّ
، بعد أن تأك

بتأسيس جمعية تدعو إلى تطبيق  -مؤخرا -من النساء األمريكيات الالتي أسلمن قمن

 -م 2010-ثقافة تعدد الزوجات في أمريكا ، وبلغ عدد عضوات الجمعية حتى اآلن ونشر 

 !! امرأة 900أكثر من 

وكذلك وعت بعض النساء الصالحات العاقالت في وطننا العربي املصالح 

العظمى التي يحققها نظام التعدد الشرعي للماليين من بنات جنسهن الوحيدات في كل 

 .إلى تطبيق تعدد الزوجات على نطاق واسع مكان ، فقمن بتبني الدعوة

 - وهى متزّوجة -ومثال ذلك جمعية أسستها في مصر إعالمية مصرية 

!".الحظ أن الجمعية أسستها امرأة واحدة ال تكفىواختارت لها شعاًرا طريًفا يقول:"

دت هذه السيدة  ضرورة تطبيق نظام تعدد 
َّ
امرأة ، وأن معظم أعضائها من النساء!! وأك

لزوجات كما جاء به اإلسالم للقضاء على مشكلة العنوسة في املجتمعات العربية التي ا

تهدد عشرات املاليين من الفتيات بفقدان الفرصة في تكوين أسرة والحرمان من األمومة 

 إلى األبد. 

وعلى ضوء ما تقدم نقول لرافض ي التعدد هاهم  شاهدات من النساء على 

 ملشاكلهن ، وَمن ال يعجبه ما نقول عظمة اإلسالم في تشريع الت
ًّ
عدد رحمة بهن وحال

 . فليتوّجه إليهن وليجادلهن ما شاء ، وأظن أنه لن يكسب املعركة بأي حال

لقد أنقذ األخذ بنظام تعدد الزوجات املجتمعات اإلسالمية من شرور ومصائب 

تقبل التعدد كثيرة، ويكفي لنعرف إيجابيته وفضله مقارنة بين واقع بعض الدول التي 

وقلة الجرائم األخالقية فيها وبين املجتمع األمريكي الذي تزيد نسبة العشيقات فيه على 

نسبة الزوجات ، وتبلغ معدالت جرائم االغتصاب والتحرش الجنس ي باعتراف املصادر 

 الغربية  أضعاف مثيالتها في البالد اإلسالمية.
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ــــــة:  الخاتمــ

دد الزوجات بين األمر الرباني والواقع تعبعد أن استعرضت موضوع 

 فإنه تبين لي ما يلي:االجتماعي 

يعتبر األمر الرباني بالتعدد للزوجات أمرا مباحا وإرشادا من هللا عز وجل للمسلم  أوال:

ليحقق بعض املقاصد املشروع من خالل هذا الزواج والتي من أهمها التحصين من 

 خاذ الخليالت.الوقوع في ما حرم هللا عز وجل أو ات

: إن إنكار مسألة التعدد ومحاربتها من البعض ما هو إال نتيجة الجهل باإليجابيات ثانيا

الناتجة عن هذا األمر والفضائل العظيمة من وراء ذلك، وقد بينت ذلك وأوضحت أن 

التعدد يقض ي على كثير من اآلفات والتي من بينها شيوع الفواحش ووجود األبناء غير 

 وانتشار ظاهرة العنوسة في املجتمع إلى جانب كثير من اإليجابيات األخرى.الشرعيين 

كين الطعن في دين هللا عز وجل ، وفي رسوله ـ ثالثا
ّ
ـ  من خالل  : حاول بعض املشك

ـ كلها  مسألة التعدد وأقول لهؤالء إنكم كمن ينطح الجبال الراسيات، إن سيرة النبي ـ 

ارتفع شأنهم وعال ذكرهم في الدنيا في إال بزواجهم من  فضائل، إن أمهات املؤمنين ما

ـ، والدارس لسيرته يعلم حسن معاملته ومعاشرته لهن باملعروف كما أمره  الحبيب ـ 

 ربه ـ عز وجل ـ، وقد رددت في مقالي هذا على شبهاتهم وبينت بطالنها.

في ذاته وإنما هو ملا  إن الخلل الذي يتكلم عليه البعض في أمر التعدد ليس للتعدد رابعا:

يقوم به بعض املعددين من التصرفات السيئة اتجاه الزوجة األولى، وأيضا لجهلهم 

بضوابط التعدد وشروطه والتي من أهمها: الحرص على العدل في املبيت واملأكل 

 واملشرب، وفي املسكن،  وفي النفقات كلها، ورعاية أوالد كل واحدة منهن ونحو ذلك.

التعدد حال لكثير من املشاكل التي يتخبط فيها املجتمع اليوم، فأكثر  يعتبر  خامسا:

النساء اليوم عوانس فمن لهن؟ إما : أن يكون الحالل بتطبيق األمر الرباني وهو إباحة 

التعدد، وإما الصبر الذي قد ينفذ أحيانا من كثير منهن مما يؤدي إلى  التخبط في وحل 

 اذ باهلل .الفواحش واملوبقات والزنا والعي

تشير اإلحصائيات إلى أن التعدد في األمة العربية واإلسالمية ضعيف جدا، بل  سادسا:

وفي العالم كله، بينما تشير اإلحصائيات على العكس من ذلك إلى انتشار الزنا بشكل 
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فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب فاحش وفظيع:" 

لحالل الطيب الذي هو التعدد بضوابطه الشرعية من العدل "، فكيف يترك األيم

 والنفقة، ونلجأ إلى حلول الغرب التي فيها الدمار ألسرنا ومجتمعاتنا؟ وهللا املستعان.
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 إسالمية املعرفة عند اسماعيل راجي الفاروقي
 امعة الجزائرج          فطوم موقاري 

 

 :امللخص

 تجديدي مشروع املعرفة إسالمية مشروع يعد  

 املعرفة إسالمية وقد عرف مصطلح .اجتهادي

 التأصيل املعرفة، أسلمة  منها: أسماء بعدة

ذ الهدف من هذا إ  .اإلسالمي التوجيه أو اإلسالمي

تمحيص األسس الفلسفية التي  :املشروع هو

ألسس تأسست عليها املعرفة الغربية ومقارنتها با

اإلسالمية  ليخلص واضعوه من خالل املقارنة إلى 

أن هناك اختالفات ال مجال إلنكارها تجعل من 

 ،
ً
التسليم املطلق للمعرفة الغربية أمرا ُمتعذرا

وهذه االختالفات هي: إنكار الغيب كمصدر 

للمعرفة، وأن العلم هو ما يتعلق فقط بالحقائق 

خلو من املوضوعية التي ترصدها الحواس، وأنه ي

، وأن غايته او قيمية أي موجهات أخالقية

 القصوى إشباع الحاجات املادية لبني البشر. 

 بين من الفاروقي راجي إسماعيل الدكتور  يعتبر   

 حياته أمض ى حيث املعرفة إسالمية منهجية رواد

 الدكتوراه إلى البكالوريوس من النظامية العلمية

 في التركيز  مع الغربية الفلسفة دراسة في متخصصا

 ونظرية املعرفة نظرية على الدكتوراه مرحلة

 بعد ما بدراسات القيام إلى اتجه وبعدها القيم،

 سنوات أربع ملدة الشريف األزهر في الدكتوراه

 أهله مما الشرعية للعلوم جادة دراسة في منغمسا

 الغربية الفكرية األنماط من كل في والتبصر للتبحر 

 إلصالح العلمية ماتهإسها فكانت واإلسالمية،

 الحديثة العلوم بين الفصام من والخالص فكرال

 والعلوم جانب من االجتماعية العلوم وخاصة

أولت خطة إسالمية   آخر. جانب من الشرعية

املعرفة اهتماما ملحوظا بالتعليم األولّي حين 

دعت إلى إعادة تأسيس النظام التعليمي الراهن 

زدواجية التي على نحو يكفل القضاء على اال 

تقسمه إلى نظامين أحدهما إسالمي واآلخر علماني 

 االستعمارية التي عزلت مخلفات السيطرة بسبب

 وشتى التربية في الصحيح اإلسالمي املنهج عن األمة

 املناهج بث على عملت ثم الفكر، مجاالت

  .اإلسالمي غير العالم في السائدة املادية العلمانية

 األمة صياغة إعادة هو  رأيه حسب واملخرج

 ومنهجا، وفكرا ، روحا اإلسالم بصبغة وصبغها

 جميعها العلوم صياغة بإعادة إال يكون  لن وهذا

 أو الثنائية على تقض ي أصيلة إسالمية صياغة

 ومعاهده، التعليم مناهج في القائمة االزدواجية

 بالعمل وااللتزام املشكلة بأبعاد الوعي من البد لهذا

 أبواب إلى الدراسة أبواب سيمعالجها، وتق على

 مواكب بشكل ومواضيع ومسائل ومناهج وقواعد

 دراس ي فرع كل ملكونات شامل للعصر، وصف

 وصل ما وأحدث ومنهجه وتطوره تاريخه يستوعب

 من اإلسالمي لتراثنا ما تحديد و الغرب في إليه

 .التخصصات تلك من كل في مساهمات

 :الكلمات املفتاحية

 العلوم تأصيل إسالمية، أسلمة، املعرفة،

 مصادر  منهجية، صياغة، واإلنسانية، االجتماعية

 الغربية املعرفة اإلسالمي، التراث املعرفة،

 .واإلسالمية
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Abstract: 

An Islamic knowledge at Ismail El-

Farouki 

 

The project of Islamization of 

knowledge is a renovational and 

judgmental project. The term of 

Islamization of knowledge included 

different names: the Islamization of 

knowledge, Islamic rooting or 

Islamic guidance. The goal of this 

project is: Scrutiny philosophical 

foundations and where Western 

knowledge and comparing the 

Islamic foundations were founded to 

tell the authors through the 

comparison that there are 

undeniable differences makes 

Western knowledge impassable, 

These differences are:  Denial of the 

unseen as the source of knowledge, 

and that science is just about the 

objective facts, which is monitored 

by the senses, and it is devoid of any 

victors morality or values. Thus, its 

maximum achievement is satisfying 

material needs of humans. 

 

Dr. Ismail Radji El-Farouqi was 

among the pioneers who drew up a 

methodology for the Islamization of 

knowledge, where he spent his 

regular scientific life from his first 

higher education( Baccalaureate) to 

the doctorate in studying the 

Western philosophy, where he 

concentrating in the phase of 

doctorate on the theory of sciences 

of knowledge and the theory of 

values. After that ,he was directed 

towards the post doctoral studies in 

El Azhare Ech- Charif mosque for 

four years to deepen in serious 

studies of Islamic sciences 

(Ouloumes Echchariaa) this period 

enabled him to have very vast vision 

in different models of knowledge: 

Western and Islamic too. His 

scientific contributions for 

reforming thought and leaving 

separation between modern sciences 

especially sociology in one hand, 

and Islamic sciences Islamic in the 

other. Islamic knowledge plan has 

given a significant interest in 

elementary education, while calling 

for Re-establishing the current 

educational system in a manner that 

ensures the elimination of 

duplication, which divides it into 

two systems, one Muslim and the 

other secular, because of the 

remnants of colonial domination, 

which isolated the nation from the 

correct Islamic approach in various 

spheres of Thought and Education 

too. Then, it worked in broadcasting 
a secular material methods prevailing 
in the non-Muslim world. The 
solution - in his opinion - is a 
reformulation of the nation and 
stained it with Islamic current, in 
spirit, thought and approach, and this 
will only be by the reformulation of 
authentic Islamic science which 
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eliminate bilateral or duplication 
existing in the education methods 
and within its departments, this has 
to be awareness of the dimensions of 
the problem and the commitment 
about its treatment, split levels of the 
study to rules ,methods ,issues and 
topics in the processions of the era, 
comprehensive description of the 

components of each academic branch 
in the manner that allows him to 
absorb his history his evolution 

 

Key words: Knowledge, 

Islamization, originalisation of 

social and human sciences, 

formalization, methodology, sources 

of knowledge, the Islamic heritage, 

Western and Islamic knowledge. 
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 تمهيد

 الغرب فيها أسقط فعل ردود إلى الوسطى القرون في ورجالها الكنيسة طغيان أدى لقد    

 للعلوم والدين نظريات العلم بين الفصل جراء عندهم فتكونت حسابه، من الدين

 لإلنسان مادية نظر ووجهات رؤية على واآلداب مبنية والفنون  واالجتماعية اإلنسانية

  .وحدها املادة مقاييس خالل وتقويمها من وميوالته وتصرفاته تهطبيع ومحاكمة ونفسيته،

 تهميش على عمل العالم، حيث مقاليد على قبضته الغرب أحكم حين الخطب وزاد  

 فكر لكل واملقياس املحور  ثقافته معتبرا استعمرها، التي ببلدان العالم القائمة الثقافات

 املعرفة أسلمة مصطلح ظهر التحدي هذا إثر وعلى .خطاب لكل أساسا وبالتالي ومعرفة،

املسلمين ومن بينهم الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي،  العلماء بعض ألسنة على الغربية

التعامل مع أّيِّ جانب من جوانب الحضارة اإلسالمية، يكون من منطلق  الذي يرى أن

الكريم. فالثقافة العامل األكبر في وجودها والقاعدة األساس في إبداعاتها، وهو القرآن 

اإلسالمية في الحقيقة هي ثقافة قرآنية؛ ما لها أن تكون إال باالستمداد من الوحي اإللهي 

ة دين  مَّ
َ
املنّزل على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الذي بدونه ما كان يمكن أن يكون ث

سة إسالمي، وال فلسفة إسالمية، وال شريعة إسالمية، وال مجتمع إسالمي، وال مؤس

   إسالمية.

قام الفاروقي بنقد األسس الفلسفية والعقدية للنظام املعرفي الغربي، ثم انتقل إلى    

 
ً
 أساسا

ً
الكشف عن النموذج املعرفي اإلسالمي، مع التركيز على مفهوم التوحيد، مرتكزا

في البناء الفكري اإلسالمي، فكان حضور مفهوم التكامل املعرفي في تنظيراته وممارساته 

وبرامجه، ال سيما املتصلة بالتعليم الجامعي بارزا ، خاصة من خالل إسهاماته في 

 تجديد الفكر اإلسالمي ووضع مشروع إسالمية املعرفة.

إن األمم الحية فقط هي التي تعتني بحياة عظمائها وكبارها، وتستقي من 

ف والغلو علمهم وعملهم وسيرهم النور الذي يقودهم في ظلمات وأنفاق الجهل والتخل

واألمية، ومن هؤالء الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي الباحث واملفكر الفلسطيني 

املتخصص في األديان املقارنة، فهو من أوائل من نظروا ملشروع إسالمية املعرفة أو 

أسلمة املعرفة، لكل عالم نقاط تحول وتطور تؤثر في حياته تصقل شخصيته وتكون له 

م. لهذا سنعرض مقتطفات من حياة الشهيد الفاروقي حتى تتضح دافعا للمض ي إلى األما
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إلحدى   )1 (م  1921يناير من األول  في يافا بفلسطين في معالم شخصيته ومشروعه،  ولد

األسر الفلسطينية العريقة والثرية. تلقى تعليمه األولي باملنزل على يدي والده الذي كان 

)القديس ” كلية الفرير“فرنسية، هي  قاضيا شرعيا، ثم التحق بمدرسة كاثوليكية

م. وتبع ذلك خمس 1936يوسف( في فلسطين التي حصل منها على الشهادة الثانوية عام 

بالجامعة األمريكية في بيروت، حصل فيها على ” اآلداب والعلوم“سنوات أمضاها في كلية 

وفي  1945، والتحق إثرها بالخدمة الحكومية. وعام 1941بكالوريوس الفلسفة في عام 

 ملنطقة الجليل
ً
 .سن الرابعة والعشرين، أصبح حاكما

م، حيث 1948النقطة التي حولت وغيرت حياة الفاروقي اندالع القتال في فلسطين عام 

شارك في بعض عمليات املقاومة إال أنه بعد الهزيمة انتقل وعائلته إلى لبنان مع عشرات 

تحدة األمريكية حيث نال شهادتي ماجستير اآلالف من الفلسطينيين، وبعدها الواليات امل

على الدكتوراه في الفلسفة من  1952ثم حصل في عام ”. هارفارد”و” إنديانا“من جامعتي 

نظرية الخير: الجوانب امليتافيزيقية “م عن رسالته املعنونة 1952عام ” جامعة إنديانا“

 .(2) واإلبستمولوجية للقيم

ملعرفي رغم حصوله على أعلى الشهادات استشعر الفاروقي نقصا في تكوينه ا

حتى ذلك الحين  –والدرجات العلمية من أرقى جامعات العالم  فقد اقتصرت دراساته 

على دراسة الفكر والفلسفة الغربية، فأحس أنه بحاجة لالطالع والتعمق في الثقافة  –

لدراسة ( 1958-1954والفكر اإلسالمي؛ لذا توجه إلى مصر وتفرغ ملدة أربع سنوات )

العلوم الشرعية في األزهر الشريف، هذه األربع سنوات كان لها التأثير الكبير في فكر 

 على قادر أني لي ثبت إليه، سعيت ما حققت الفاروقي، يظهر من خالل تصريحه: "عندما

 سألت حينها .معنى بال أصبح ذلك، حققت عندما لكن الغرب، في ووجودي نجاحي، تحقيق

 ( 3)مسلم"  أنا كانت: إجابتي متحرر؟ إنسان ؟ فيلسوف ؟ فلسطيني ؟ أكون  من :نفس ي

                                                           
 .إسالمية رسائل اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد إسالمية، صياغة ةاالجتماعي العلوم صياغة :الفاروقي راجي اسماعيل -( 1) 

 .3ص  م، 1989 -ه   1409 -5 -املعرفة

 سنة األول، األديان، العدد ومقارنة العقدية الدراسات مجلة الفاروقي، فكر في معرفية كرؤية التوحيد  :عمار طسطاس -( 2)

-http://www  17 ص قسنطينة)الجزائر( مية،اإلسال  للعلوم القادر عبد األمير جامعة م، 2005

ismailfaruqi.com/biography: (16-12-2009) 

(3 )- http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi,(13-03-2008). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi,(13-03-2008)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi,(13-03-2008)
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 األديان مقارنة بدراسة اهتم قرر الفاروقي بعد تجربته األزهرية العودة إلى كندا،

 علماء من النظير منقطع بعمق واإلنجيل التوراة ما أهله الستيعاب (1)األخرى  والحضارات

ويترجم  يؤلف أن عاما، أهلته الثالثين رابةق معتنقيها. كل هذه النجاحات التي امتدت

 زائرا أستاذا عمل كما مقال، مائة من أكثر ونشر وعشرين كتابا خمسة تحرير على ويشرف

 آسيا وجنوب األوسط، والشرق  وأوروبا إفريقيا في جامعة وعشرين ثالث من لدى أكثر

 .كبرى  صحف سبع تحرير هيئات ضمن عمل شرقها، كما وجنوب

 شهر من عشر التاسع يوم مساء ببنسلفانيا، بيتهما في وزوجته هو قيقتل الفارو 

، منهم من يرجع  )2(م  1986ماي شهر من للسابع  والعشرين املوافق ه  1406رمضان

 حياته سبب اغتياله دفاعه عن القضية الفلسطينية وتبنيه مشروع ضخم كرس

 تبعية تتجاوز  منهجية إيجاد خالله من يصبو كان الذي املعرفة ، إسالمية وهو لتحقيقه،

 للغرب. اإلسالمي العالم

 مفهوم إسالمية املعرفة:    

 فهذا معين، مضمون  على األخير في بمراحل، ليستقر املعرفة إسالمية مصطلح مر لقد   

 ذات الحديثة والعلوم للمناهج معاصرة كبديل إسالمية فكرية لجهود املشروع مكمل

 مفهوم إحالل هو الهدف"كان اإلسالمية، لهذا ساحةال في الغربية السائدة النشأة

 الثقافة ملفاهيم التحديث واملعاصرة مفاهيم وإبراز التغريب مفهوم محل اإلسالمية

 والقيم للغايات تجسيدا وقدراته العصر طاقات املفهوم ليستوعب الشاملة اإلسالمية

  (3)السامية" اإلعمارية اإلصالحية اإلسالمية

 املشروع نادت لهذا التي ن نفهم هذا املصطلح البد أن نرجع أوال للجهةإذا أردنا أ    

 للفكر العاملي ، وهي املعهد إنجازه في شرعت ثم له وخططت املصطلح هذا له وأبدعت

   املشروع. هذا تجسيد عاتقه على أخذ الذي اإلسالمي
                                                           

 .62ص  املعرفة، إسالمية الفاروقي: -(1)

 2006/11/15املغترب مجلة املجتمع،  اإلسالمي املفكر عقيل، هللا عبد -( 2)

http://www.almujtamaamag.com/Detail.asp?InSectionID=2218&InNewsItemID=200114 

 دى، دط، دت،اله دار البشير، دار اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد املعرفة، إسالمية سلسلة املعرفة، إسالمية في الوجيز -( 3)

 30.ص
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 تعني املعرفة ميةإسال  أو اإلسالمية املعرفة "املعرفة:  في إسالمية الوجيز كتيب في ورد

 مقاصد تتمثل بل العقل دور  تعطل وال الوحي توجيه تلتزم شاملة قويمة إسالمية منهجية

 الفرد وهو وإرشاده الوحي اهتمام وتتمثل موضوع وتدرك وتدرس وغاياته وقيمه الحي

  واملجتمع

 فطرة من والعالقات الكائنات هذه هللا في أودع وما الحضاري  واإلعمار والبناء اإلنساني

 أجل من ذلك وكل تطوع وتستخدم وكيف وتتفاعل الطبائع تلك توجه وكيف طبع، ومن

 (1)"وغاياته اإلسالم لتوجيه تسخيرها يمكن حتى وعالقاتها الكائنات هذه تفهم

  :يلي ما التعريف هذا ما يمكن فهمه من

اس الذي الفكر، أي أن االس هذا تحرك ملجال العام التصور  رسمذا املشروع هدف ه  

يقوم عليه املشروع وينضبط به هو كتاب هللا وسنة نبيه )صلى هللا عليه وسلم(، إذ قال 

فالقراءة في االسالم مشروطة ومقيدة بأن تكون   " اقرا باسم ربك الذي خلق"تعالى 

 باسم ربك، وهنا يفترق العلم في صورته اإلسالمية عن العلم في صورته الغربية. أي

 .عموما وسلوكه املسلم فكر منه ينبثق الذي العقدي طارهإ في املصطلح وضع

 بوجود القائل املذهب " إلى أن :عمارة محمد سابقا يشير املذكور  التعريف جانب إلى   

 على اإلنسانية املعرفة يقيم الذي املذهب هو اإلنسانية املعارف وبين بين اإلسالم عالقة

 )الوجود( هي واحدة ساق على وليس ،و)الكون( وعلومه اثنين )الوحي(وعلومه ساقين

 املناسبة املعرفة وسبل أدوات كل باعتماد أيضا في املعرفة، املذهب هذا تميز كان ولذلك

 إن ألنها وتجاربها  الحواس  اعتماد فقط املصدرين، وليس من كل ومعارف حقائق إلدراك

 حقائق راكبإد تفي الشهادة( فلن لحقائق )الوجود( و)عالم اإلدراك بمهام نهضت

 (2)"الغيب وعالم الوحي كتاب وتصورات

فهذا التعريف مكمل للتعريف األول حيث لكل فكر مصطلحاته وأدوات بنائه الفكري، 

في حالة ما إذا استخدمنا وطبقنا  املصطلحات الفكرية الغربية على العقل املسلم 

 نجعله يعيش حالة اغتراب فكري ونفس ي وبالتالي: 
                                                           

 .74 ص املرجع، نفس -( 1)

، 1 ط ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،48-املعرفة ماذا تعني..؟، في التنوير اإلسالمي  إسالمية : عمارة محمد  -( 2)

 .10م، ص2007
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 لألمة. اريةالحض الهوية تغييب -

 الضوابط عن وانفالتها الوحي، أهداف عن عموما والحياة الفكر انحراف -

 .ومقتضيات العقيدة الشرعية

 صحيحة قراءة النبوية والسنة الوحي قراءة :القراءتين بين الجمع هي فأسلمة املعرفة

 وظيفته اإلنسان خاللها من فيؤدي واإلنسان والوجود للكون  كاملة شاملة جامعة

 وتسخير نواهيه واجتناب أوامره بعمارتها وتطبيق األرض في هللا خالفة في اسيةاألس

 وفقا واملبادرة اإلبداع مرحلة إلى املعاصر املسلم بالعقل الوصول  واألرض، أي السموات

سبب الضغط ب واملعرفة. الفكر جميع مجاالت في البدائل تقديم وبالتالي اإلسالمي للتصور 

 الفكرية، التبعية من للخروج ة بعث هللا رجاال قدموا حلوالواملمارسات االستعماري

إسالميا، من بينهم بديع الزمان  ليس ما كل مع الصحيح التعامل لكيفية منهجا ووضعوا

م(، الذي سبق الفاروقي في طرحه للمشروع وإن 1960 -م1877سعيد النورس ي )

 ونور  الدينية، العلوم هو القلب اختلفت املسميات إال أن الهدف واحد بقوله: "ضياء

 بكال وتعلو الطالب، همة فتتربى الحقيقة تتجلى فبامتزاجهما الحديثة، هو العلوم العقل

كما أنه ( 1)الثانية" في والشبهات والحيل األولى، في يتولد التعصب وبافتراقهما الجناحين،

 الدينية لعلوما تدريس بين تجمع الزهراء، سماها جامعة إسالمية جامعة ببناء فكر من أول 

 علم بدون  والدين الشبهات، أو يولد اإللحاد دين بدون  العلم ألن وذلك العصرية والعلوم

 بإسالمية املعرفة. الحقا التعصب، هذا ما عرف يولد

 تجسيد مشروع إسالمية املعرفة:

 مر مشروع اسالمية املعرفة بمرحلتين ليتجسد على أرض الواقع، حيث في األول حاول    

 متكامل يعتمد غير مبدئي تصور نظري  ون إليه ومن بينهم الدكتور الفاروقي وضعاملناد

 لينتهي عليه املبنية املعاصرة اإلنسانية املعارف و اإلسالمي التراث وتحصيل التمكن على

 اإلسالمي: الفكر وتوجيه بينهما العالقة بإقامة األمر

 

 
                                                           

 إحسان ترجمة -ناظراتامل -اإلسالم أو آثار سعيد القديم  النورس ي: كليات رسائل النور، صيقل بديع الزمان سعيد -( 1)

 .  428ص ،8، مج3 ط م، 2002 شركة سوزلر للنشر، القاهرة، الصالحي، قاسم
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 املرحلة األولى:

مفترضة أن إنتاج معرفة إسالمية  طرحت إسالمية املعرفة تصورا عمليا

يقتض ي أمرين األول: اطالع الباحث املسلم الواسع باملنتج املعرفي الغربي، ومنهجيات 

البحث العلمي، واالنتقادات املوجهة إليه من جانب املفكرين الغربيين ومعرفة ما 

اث، ومن اإلضافات التي يمكن تقديمها إليه. والثاني: أن يكون الباحث متمكنا من التر 

هنا نبتت فكرة الدعوة إلى تيسير التراث وقد اقترح الفاروقي إجراءات عملية في سبيل 

تيسيره من قبيل القيام بتبويبه وتصنيفه وفقا لتقسيمات العلوم االجتماعية وأقسامها، 

والتعريف بمصطلحاته بلغة يسيرة ومفهومة، ونشر بعض الكتب التراثية الهامة مع 

غاية الفاروقي من وراء االهتمام بالتراث أن يصبح بمقدور الباحث تقديم شروح لها. 

املسلم أن يجيب على أسئلة ثالث: ما هي مساهمة التراث اإلسالمي في القضايا التي 

تثيرها العلوم االجتماعية واإلنسانية، وأين يتفق ويختلف معها، وكيف يمكن أن ُيسهم 

 .االجتماعية املعاصرةفي تصحيح وتقويم مسار املعرفة اإلنسانية و 

 هذه النقاط السابقة تطرق إليها عبد الواحد ابراهيم رجب وتوسع فيها نوجزها في: "

استيعاب والتمكن من أنظمة العلوم االنسانية واالجتماعية بتحليل واقعها بطريقة 

نقدية، املعرفة الجيدة للتراث االسالمي املبني على مصدريه املعصومين القرآن والسنة في 

 العالقة مختلف العصور في مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية املعاصرة، إقامة

العصرية، وبالتالي  العلوم نتائج وبين اإلسالمي التراث معطيات بين املتناسقة السليمة

 (1) الوجهة الصحيحة اإلسالمي الفكر إعادة توجيه

 املرحلة الثانية:

 جميع وحصر بجمع أوال تبتدئ أنها هي املرحلة هذه على نالحظه أن يمكن : ماأوال    

 اإلسالمي التصور  يخالف مما تصفيتها وبعدها علم وأي بأي موضوع املتعلقة النتائج

 التراث من كل يتضمنها التي والبصائر املعارف يليه حصر معه، يتوافق ما على واإلبقاء

 علماء إليها توصل لتيا النتائج نبوية، وكذا أحاديث أو قرآنية آيات سواء اإلسالمي،
                                                           

جامعة  االجتماعية، العلوم مجلة االجتماعية، النفسية املشكالت وعالج اإلسالمي املنهج رجب: إبراهيم الواحد عبد -( 1)

 .6 ص ، 1998 شتاء ،4 ع ،  26 مج الكويت،
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 التصوري اإلطار خلق يليها متأخرين املتصلة باملوضوع املطروح،  أو املسلمين متقدمين

 الوحي من خالل: املحققة وبصائر اإلنسانية والنتائج الخبرة بين يجمع الذي

 وذلك االجتماعية أو اإلنسانية العلوم من علم أي بموضوع املتصلة اإلسهامات حصر -أ

 :طريق عن

 .العلمية الكتابات في باملوضوع املتصلة واملفاهيم والتعميمات والقضايا النظريات حصر -

 للكون  اإلسالمي التصور  ضوء في اإلسهامات تلك على فاحصة نقدية نظرة إلقاء -

 .واإلنسان

 املفاهيم واستبعاد للنقد صمدت التي النظرية واألطر والتعميمات املفاهيم استبقاء - 

 (1)خاطئة. أسس لىع املبنية

 باملوضوع الصلة ذات اإلسالمي والتراث الوحي معارف تتضمنها التي البصائر حصر -ب

 :من خالل وذلك

 .باملوضوع املتصلة النبوية واألحاديث القرآنية اآليات استقصاء -

 يرتبط بما واملعاصرين واملتأخرين املتقدمين من املسلمين علماء إسهامات حصر -

 .باملوضوع

ستخالص املختارات التراثية في كل مجاالت العلوم والفنون والقضايا الحياتية ا -

املعاصرة وتيسير هذه املختارات وتحليلها ليتمكن الباحثون من إدراك وفهم أفضل لرؤية 

 (2) السلف اإلسالمية.

 من اإلنسانية الخبرة ثمار من صح وما الوحي بصائر بين الجامع التصوري اإلطار بلورة -ج

 :اللخ

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم علماء إليها توصل التي املحققة املشاهدات ترتيب إعادة- 

 .الوحي معارف من املستمدة النظرية األطر ضوء في وإعادة تفسيرها

الخبرة  ثمار من صح وما الوحي بصائر بين الجامع املتكامل التصوري اإلطار صياغة-

 (1)اإلنسانية.

                                                           
 دار معاصرة،، إسالمية قضايا واإلنجازات، العمل خطة العامة، املبادئ املعرفة إسالمية الفاروقي، راجي إسماعيل -( 1)

 .173  م ،  ص 2001 -ه1421، 1ط بيروت، لبنان، الهادي،

   . 174 ص املصدر نفسه، -( 2)
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 الدراسات من بينها:  ملرحلة النظرية، قام مجموعة من العلماء ببعضبعد االنتهاء من ا

 ،  "مع القرآن نتعامل كيف" حسنة عبيد عمر األستاذ مع الغزالي محمد الشيخ مدارسة"

 .د لألستاذ "املعرفة إلسالمية مدخل"و سليمان أبو محمد.د لألستاذ "املسلم العقل أزمة"

 معالم"و الغزالي محمد للشيخ "النقل والعقل بين الفكري  تراثنا"و خليل، الدين عماد

 "الوجود وقراءة الوحي القراءتين قراءة بين الجمع "عمارة، محمد للدكتور  "اإلسالمي املنهج

 العلواني. جابر طه للدكتور  "واليوم األمس بين املعرفة إسالمية"و

وتطويره،  تكاملامل التصوري اإلطار الختيار املنضبطة واملمارسة البحوث مرحلة :ثانيا

 :وتتضمن

 إليه التوصل تم الذي املتكامل )النظري( التصوري اإلطار من مستمدة فروض استنباط -

 .األولى املرحلة في نهاية

املتوقع  اإلصالح تحقيق عن املهنية املمارسة مبادئ عجزت أو الفروض صحة تثبت لم إذا-

 واملمارسات البحوث إجراء ويستمر .يةاملنهج اإلجراءات مراجعة تتم واملجتمعات األفراد في

 (2)الدوريات العلمية. في نشرها ويتم املنوال هذا على املهنية

في هذه املرحلة يوجه الخطاب إلى الفئة املهتمة بقضية إصالح الفكر وإصالح 

املنهج، هم الجامعيون و األفراد العلميون والباحثون في مختلف التخصصات سواء في 

يثة أو العلوم الشرعية وغيرها، تعتبر فرض عين يختص بأمانته نطاق العلوم الحد

مجتمع األكاديميين وحدهم، دون الخلط مع مراعاة عدم الخلط بين مهام االكاديمي 

املختص في مشروع إسالمية املعرفة والداعي أو املصلح، فإذا كان من املمكن القول أن 

بر واجبا على الكافة فإن املشاركة في املشاركة في جهود إصالح األمة باملعنى العام تعت

جهود إصالح الفكر وإصالح املنهج فرض عين، فجهود كل واحد منهما تهدف للحفاظ 
                                                                                                                                        

 العلوم االجتماعية، مجلة عية،االجتما النفسية املشكالت وعالج اإلسالمي املنهج رجب، إبراهيم الواحد عبد عن ملخصا -( 1)

 .68-67 ص ، 1998 شتاء ،4 ع ،  26 مج الكويت، جامعة

إبراهيم عبد الرحمن رجب: تشخيص املشكالت النفسية/االجتماعية وعالجها، محــاولة جـزئية لتطبـيق منهجية  -( 2)

ة الثانية التي نظمتها كلية معارف الوحي التكامل بين العلوم االجتماعية و العلوم الشرعية، بحث قدم إلى الحلقة الدراسي

والعلوم اإلنسانية وموضوعها "نحو برنامج تكاملي ملناهج البحث العلمي بين معارف الوحي والعلوم اإلنسانية" ، سبتمبر 

1997  ،http://www.ibrahimragab.com 
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على املكتسبات الدينية والحفاظ على الهوية االسالمية وبالتالي تحقيق خالفة هللا على 

 األرض.   

 على ملشاريع التي تطرحإال أن مشروع إسالمية املعرفة كان كغيره من املواضيع وا    

 املصطلح، مستوى  على واجهه من نقد كان ما بين مؤيد و معارض. أول  العلمية الساحة

 بهذه فاملصطلح اإلسالمية، الصبغة إضفاء محاولة من به يمتاز ملا الكثير له تنكر فقد

يدية، توح رؤية أنه حيث من واإلسالم املختلفة بميادينها املعرفة بين الربط يحاول  الصيغة

 املوضوع، مما على الشرعية بساط سحب محاولة أنه على للمصطلح نظر من منهم

 اإلسالمي، التأصيل :منها حرجا أقل أخرى  مصطلحات استعمال إلى األمر استدعى

 . اإلسالمية والصياغة اإلسالمي، والتوجيه

 تقلد الذي املشروع، في املهمة الشخصيات بين من العلواني جابر طه ويعتبر الدكتور     

 تيمية ابن" في كتابه تيمية ابن شخصية اختار اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد رئاسة

 وأسلمة اإلسالم لشيخ ما قائل يقول  وقد باألسلمة، نادوا ملن كأنموذج  "املعرفة وإسالمية

 تالمذته جل كذلك الهجري  الثامن القرن  علماء من سلفي رجل تيمية ابن" املعرفة؟

 هي أم الحديثة؟ املحاولة على القديمة املشروعية إلضفاء محاولة أهي .لمهع وناشري 

 املستغرب الجديد لربط محاولة هي أم ؟ القضية هذه على السلفي الرداء لسحب محاولة

 للناس كافة جاء عاملي دين اإلسالم  "1عن مستقبله؟ الوحشة إزالة بهدف املألوف بالقديم

 فقط املصطلح هذا الستعمال فالحاجة تزول .للعاملين مةرح وأنه ومكان زمان لكل وصالح

اإلسالمية ويقض ى على التبعية الغربية بسبب  بالصبغة املؤسسات جميع تصطبغ عندما

مخلفات االستعمار من خالل تغييب الهوية اإلسالمية وإزالة الثنائية املوجودة في النظام 

على  اصطلح ما بين وقع الذي الشرخ أو القطيعة هو اليوم علومنا منه تعاني التعليمي، فما

تسميته بالعلوم الشرعية والعلوم االجتماعية. فبلور كل علم لنفسه مناهج ومفاهيم 

تميزه عن اآلخر بالرغم من أن إسالمية املعرفة معنية بإصالح كل املعارف التي تندرج في 

وم الطبيعية تختلف نطاق العلوم الطبيعية أو االجتماعية إال أن داللتها بالنسبة للعل
                                                           

 جابر وطه الرحمن عبد طه (، نموذج1/ 2)املعاصر اإلسالمي الفكر في املنهج إلشكالية التأصيل همام: خطاب محمد -( 1)

 2007/04/30http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid= 1 377.،  العلواني
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 التكنولوجيا، وتوجيه التصورية األطر إصالح إلى تنصرف عن العلوم االجتماعية، فاألولى

الدراسة  مواضيع في النظر وإعادة  املنهج إصالح إلى للعلوم االجتماعية تذهب بالنسبة أما

 .وتنظيمها تحت لواء التوحيد

 أمثال اإلصالحية، واملدارس واملصلحين املفكرين من العديد ظهور  اإلسالمي العالم شهد   

 حاولوا الذين إلخ، عاشور، وابن رضا رشيد ومحمد والكواكبي عبده ومحمد األفغاني

 وخطاباتهم تشخيصاتهم تنوعت وقد اإلسالمية، األمة منها تعاني التي األزمة تشخيص

  وأدواتهم

 وبعضها التربوي، نبالجا على اإلصالحية الحركات بعض ركزت إذ اإلصالحية؛ ومناهجهم

  .إلخ العقدي، الجانب على وأخرى  السياس ي، على الجانب

     
ُ
 وتفعيل القرآنية، اإلسالمية بناء الرؤية استهدفت املعرفة، فقد إسالمية أما مدرسة

 أبرز  من الفاروقي إسماعيل وُيعد .مقدرة إنجازات وحققت اإلسالمي، املعرفي النظام

م لألمة، النهوض الحضاري  وجهود المياإلس الفكري  اإلصالح شخصيات
َ
 في األبرز  والَعل

 العلوم، مجال تأصيل في وتنظيراته الفكري، إنتاجه حتى غدا املعرفة؛ إسالمية مدرسة

  املعرفية، وتأسيساته
ً
 اإلسالمي للمعرفة، والتأصيل املقارنة األديان أدبيات في مهّما مرجعا

 .تجلياته بمختلف الغربي والفكر اإلسالمي تراثال مع التعامل ومنهجية املعرفي، والتكامل

لكن رغم اغتيال الفاروقي قبل أن يكمل مشروعه، فإن كل من عرفه وسار على دربه     

 جامعية كتب إنتاج هي املعرفة إسالمية لجهود املرتقبة النتيجة واصل النضال فكانت

 املخالفات فيها تستبعد اإلسالمي، كتب العالم في جامعات فورا استخدامها يمكن

 إسالمية مشروع واإلنسان. ويسمو للكون  اإلسالمي وللتصور  اإلسالمية للعقيدة الصارخة

 إلى والوصول  واإلنسان، للكون  اإلسالمي التصور  من منطلقة نظريات إلى إنتاج املعرفة

 إلى تسفر الجهود أن املأمول  فإن البعيد، املدى على أما علمية. وتعميمات مشاهدات

 نطاق في إليها التوصل تم التي والنظريات والحقائق واملفاهيم املناهج بين كبير اقتراب

 العلوم ومفاهيم مناهج تطوير جهود نطاق في قريناتها وبين االجتماعية العلوم إسالمية

  تعسفيا. أمرا بينهما الفصل يجعل اقترابا الشرعية
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Les dispositifs numériques au sein des entreprises de presse 

en Algérie : Emergence de nouvelles formes de médiation.                                               

Ardjouni Samir 

 

 ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة الى توضيح مختلف 

العروض االجتماعية التقنية املتعلقة 

بالصحافة، ومعالجة مختلف طرق وتقنيات 

ادراج التكنولوجيات الحديثة لإلعالم 

واالتصال في مختلف وسائل االعالم 

الجزائرية. وقادتنا هذه الدراسة الى تحليل 

عتماد على مسار ادراج هذه التكنولوجيات باالا

املالحظة واملقابالت الشاملة. وقد اتبعنا خطة 

بحث مكيفة تتماش ى مع التحوالت والتطورات 

التي عرفتها الصحافة االلكترونية ملحاولة 

توضيح العالقة املوجودة بين التقنيات 

واالستخدامات. وتدور الفكرة العامة لهذا 

العمل حول تمكين القارئ من اصدار حكم 

ملستوى التنظيمي للصحافة موضوعي على ا

الجزائرية في صيغتيها، تماسكها، ومنطقها، 

ومختلف املراحل التي مرت بها، باإلضافة الى 

تسليط الضوء على هيكلتها ونقاط قوتها وكذا 

اعيوبها.

الصحافة  املصطلحات الرئيسية:

اإللكترونية، التكنولوجيات الحديثة لإلعالم 

نت، واالتصال، الوسائل الرقمية، أنترا

 الصحافيون.
  

 

Résumé 

Cet article  cherche à rendre 

visible les différentes 

représentations sociotechniques du 

secteur de la presse en Algérie. Il 

examine les modalités d’insertion 

des nouvelles technologies 

d’information et de communication 

(NTIC)1 dans les organisations de 

presse algériennes. Notre étude nous 

a conduits à analyser le processus 

d’insertion technologique, en 

s’appuyant, notamment, sur 

l’observation participante et les 

entretiens compréhensifs. Nous 

avons suivi un plan de recherche 

adapté, qui répond à la structuration 

de l’évolution de la presse en ligne, 

en tentant de démêler le rapport 

existant entre les techniques et les 

usages. L’idée de ce travail est de 

permettre au lecteur de juger 

objectivement le plan 

organisationnel de la presse 

algérienne sous ses deux versions, 

sa cohérence, sa logique, ses 

différentes étapes de déploiement, sa 

structuration, ses points forts et ses 

imperfections. 

 D’une façon générale, nous 

traiterons dans cette communication 
                                                           
1  A partir de cette note de bas de page, 

NTIC.  
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la réalité des transformations du 

processus de la production et de la 

diffusion de l’information dans les 

entreprises de presse en Algérie  à 

travers une recherche  doctorale en 

sciences de la communication2 

 

Mots Clés : Presse en ligne, 

Algérie, NTIC (Nouvelles 

technologies d’information et de 

communication), dispositifs 

numériques, Internet, Journalistes. 

 

 

 

 

 

                                                           
2  ARDJOUN Samir, Les modalités 

d’insertion des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication dans 

les organisations de presse en Algérie, 

Thése de doctorat en science de 

l’information et de la communication, 

PELISSIER Nicolas (dir.), Université de 

Nice Sophia Antipolis, Novembre 2014, 1 

volume, 699 Pages.  

Abstract   

This research aims at making 

visible the various social and 

technical representations of the 

online press sector in Algeria. It 

thoroughly examines how new 

information and communication 

technologies are integrated with 

Algerian press companies, their 

components and their intended aims. 

We have followed an adapted 

research plan that fits the structuring 

and the development the online 

press. We have tried through the 

study to make clear the link between 

the techniques and usages. The core 

idea behind this work, is to allow 

the reader objectively assess the 

organizational plan of the Algerian 

press, its coherence, its logic, the 

sequence of the different steps 

deployment, its strengths and 

weaknesses, and the different 

approaches that are involved in this 

organizational system that is 

changing.  

KeyWords: Online Press, Algeria, 

ICT (information and 

communication technologies), 

digital devices, Internet, Journalist. 
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Introduction  

 L’objectif de cette contribution est de dresser un portrait 

général sur l’insertion des NTIC dans les entreprises de presse en 

Algérie. Pour essayer de présenter une cartographie globale de cette 

numérisation, il convient plutôt de chercher à travers les différentes 

stratégies mises en place par les organisations médiatiques l’impact 

d’adoption d’internet, afin de nous efforcer de bien déchiffrer cette 

nouvelle reconfiguration médiatique. La question du rapport et de 

l’usage des techniques d’information et de communication est donc 

largement posée dans les sciences de l’information et de la 

communication1, cela va nous permettre d’approfondir notre recherche 

sur cette transformation qu’a subie la presse traditionnelle algérienne 

depuis l’apparition d’Internet grand public.  

L’essor de ces nouvelles techniques induit différents enjeux et 

ajustements qui sont liés à leurs caractéristiques d’usages. En effet, 

nous estimons que toute introduction d’un élément technique et tout 

changement de processus dans un organisme créé des moments de 

doute et de critiques. Devant la rapidité du progrès technique, et pour 

faire face aux nouveaux défis, les entreprises de presse algérienne, 

objet de notre recherche, font appel aux NTIC pour réaliser leurs 

objectifs, améliorer leur rendement et, et obtenir ensuite de meilleurs 

résultats.« Par ailleurs, Internet n’est pas qu’un simple support 

d’information. En tant que technique générique, Internet pénètre en effet 

                                                           
1 A partir de cette note de bas de page, SIC. 
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toutes les sphères de l’activité humaine et favorise l’émergence de nouvelles 

pratiques sociales de communication. Dès la fin des années 1990, Internet 

s’intégrait à l’environnement du travail du journaliste, tous supports 

confondus devenant, en quelques années, un outil indispensable à l’exercice 

de son métier. Mais peut-on pour autant dire  qu’Internet a révolutionné le 

journalisme ?»1. Le projet d’insertion technologique, les différentes 

mutations techniques, les modifications de certaines pratiques et la 

nouvelle réorganisation de l’activité médiatique constitueront les 

principaux points d’approfondissement de notre travail de recherche.  

1- Etat des lieux de la presse écrite algérienne 

La presse écrite algérienne nous offre un champ d’études très 

vaste, caractérisé par sa qualité d’ensemble et sa mosaïque de titres. 

Nous allons essayer, dans la description de ce moyen d’information, 

de cerner ses différentes compositions, tout en accordant une 

importance particulière à l’introduction évolutive des NTIC. Traiter 

un sujet portant sur la numérisation de la presse en Algérie nécessite, 

avant tout, de connaître l’état actuel dans lequel celui-ci évolue. En 

effet, la presse écrite traverse une situation très animée, marquée par 

une concurrence acharnée et entre ses différentes composantes. Il est 

important de signaler ici que notre recherche n’étudiera pas la presse 

écrite en Algérie sous toutes ses facettes comme l’exigerait, par 

exemple, une étude portant sur la presse écrite algérienne. Il s’agira de 

                                                           
1 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après Internet, Paris, Edition L’Harmattan, 

coll. Communication et civilisation, 2007, p. 14. 
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cadrer notre étude sur les modalités d’insertion des NTIC dans les 

entreprises de presse en Algérie, tout en réalisant un travail de 

compréhension sur ce dispositif.  

A- Aperçu historique sur  la presse algérienne  

Un retour en arrière s’impose pour espérer avancer des 

jugements et d’éclaircissements sur les spécificités actuelles de la 

presse écrite en Algérie. Comme partout en Afrique et au Maghreb, la 

presse algérienne est née dans un environnement chargé de tensions et 

d’émotions. Jean-François Bayart, chercheur et expert en politique 

africaine, estime que : « La problématique de la presse en Afrique ne 

peut être comprise qu’en termes historiques, ne serait-ce que parce 

qu’elle est perçue de la sorte par les Africains eux-mêmes et que sa 

mise en œuvre effective est conditionné »1.  

Dans la société traditionnelle (rurale) algérienne, la 

communication de proximité avait une place considérable par rapport 

à l’information sur ce qui se passait à l’extérieur de la communauté. 

Evoquer le sujet de l’histoire de la presse algérienne nous amène à 

remonter jusqu’au lendemain de l’invasion de l’Algérie par l’armée 

française en 1830. Dans un environnement très sélective, les algériens 

étaient éloignés et écartés de l’activité jusqu’au début des années 

1900, l’ensemble des journaux de cette époque sont restés sous la 

main mise et l’influence de la communauté européenne installée en 

                                                           
1  BAYART Jean-François, « La problématique de la démocratie en Afrique noire :   

la bulle ecclésiale »,  La politique africaine, n° 35, 1991, p. 6. 
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Algérie. Au début des années 1900, on trouvait déjà en Algérie une 

vingtaine de journaux sous formes de nouvelles de guerre, utilisés 

notamment pour glorifier la mission des Français en Algérie. 

Cependant, les quelques essais et expériences lancés par des algériens 

ont été très vite bloqués par l’administration coloniale.  

La période allant de 1900 à 1954 est considérée comme 

précurseur et charnière dans l’histoire de la presse algérienne, une 

centaine de journaux et de périodiques s’éditent, en arabe et le 

français, déjà en cette époque.  « La presse nationaliste, venue un 

siècle après le début de la colonisation, pouvait difficilement faire 

contrepoids au rouleau compresseur de la presse coloniale mise en 

place depuis 1830. Il y avait eu plusieurs périodiques créés depuis 

cette date jusqu’à la veille du déclenchement de la guerre de 

libération nationale en 1954. Leur existence fut éphémère, du fait des 

pressions et des interdictions exercées par l’administration coloniale. 

Certains disparurent au bout de quelques numéros seulement »1. 

L’épreuve subie par la presse algérienne durant la première 

moitié du 20ème siècle forge une presse plus expérimentée et plus 

sensible aux vrais attentes des algériens. Après la guerre d’Algérie, un 

nouvel air vient souffler sur le champ médiatique ; plusieurs journaux, 

magazines, périodiques sont créés en temps très réduit. Cependant, 

d’après Zahir Ihaddaden : « En 1962, la plupart des journalistes 

                                                           
1 AREZKI HIMEUR Mohamed, Histoire de la presse en Algérie : du bras écrit de 

la colonisation à facebook et twitter, NTIC magazine, Alger, mai 2011, p. 55. 
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formés pendant l’époque coloniale et la guerre de libération nationale 

se sont orientés vers d’autres secteurs de l’activité nationale, 

particulièrement l’administration et la diplomatie vidant ainsi le 

secteur de l’information de sa substance ; il fallait donc tout 

recommencer. Le recrutement de nouveaux journalistes s’était fait 

d’une façon désordonnée, très souvent sans l’exigence de la 

qualité »1. 

B- La démocratisation de la presse Algérienne 

Le changement des règlementations et des dispositions du 

secteur de la presse entraîne un réaménagement fondamental dans 

l’activité. Trente ans après l’indépendance, le processus d’ouverture 

politique du pays s’est accéléré avec l’apparition notamment de 

nouvelles idéologies nationales et internationale. Le secteur 

médiatique n’a pas échappé à cette restructuration, il est considéré, 

d’ailleurs, comme avant-gardiste. En effet, un nombre important de 

journaux, encore présents aujourd’hui comme  El Watan, Libérté, Al 

Khabar, Le Soir d’Algérie, La Tribune, ont tenté l’aventure au début 

des années 1990. Pour la première fois, les Algériens ont pu exprimer 

leurs inquiétudes et leurs espoirs. Les journaux naissaient par 

centaines ce qui aurait constitué une chose impensable quelques mois 

seulement auparavant. Des rédacteurs pouvaient désormais critiquer, 

                                                           
1 IHADDADEN Zahir, La presse écrite algérienne de 1965 à 1982, Alger, Editions 

Ihaddaden, 1983, p. 101. 
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railler et faire douter les responsables ; la liberté d’expression était 

alors devenue réelle.   

La suite de cette libéralisation est tragique ; la décennie noire 

vécue par l’Algérie voit plusieurs journalistes et responsables du 

secteur assassinés. Après une période très difficile, le secteur 

médiatique découvre un nouveau vocabulaire de liberté et de 

démocratie, désormais la transformation politico-sociale gagne 

davantage en maturité. Les autorités algériennes tentent, ces dernières 

années, de rétablir le calme et la sérénité au sein de la société, en 

offrant plus de libertés et moins de laxisme. La presse algérienne, 

témoin resté neutre durant les années de terrorisme, se trouve 

aujourd’hui, encore une fois, comme la source d’information la plus 

fiable et le premier dispositif du débat démocratique.  

C- Le paysage de la presse écrite  

Née dans un environnement antagonique, la presse algérienne 

se démarque par une formidable liberté et une propagation qu’on ne 

retrouve pas ailleurs. Belkacem Ahcene-Djaballah, professeur à 

l’école supérieur de journalisme a Alger, recense 99 quotidiens 

diffusés, dont les six quotidiens du 7ème jour qui paraissent le 

vendredi avec un titre différent ou sous la formule habituelle. Sa plate-



 Les dispositifs numériques au sein des entreprises de presse en Algérie/ Ardjouni Samir 

 
 )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد    - 295 -

  

forme sur le web (Al Manach.com)1, offre une idée précise de 

l’évolution de la presse écrite en Algérie : 

 6 propriétés publiques et 93 de statut privé, dont 55 en 

arabe et 44 en langue française,  

 7 édités à Constantine,  1 à Bejaia, 1 à Sétif, 1 à El Oued, 

3 à Annaba, 1 à Mostaganem, 16  à Oran et 69 (siège) à 

Alger,  

  5 économiques, 

 9 sports, 

 84 d'informations générales. 

Notre interlocuteur précise que six quotidiens sont dirigés par 

des femmes dont trois sont propriétaires de leur journal. A noter que 

77 titres sont imprimés et diffusés à Alger, les autres sont diffusés 

localement ou régionalement dans les départements proches du siège 

social. L’espace médiatique algérien se consolide au début des années 

2000 par un nouveau dynamisme ; l’arrivée d’Internet et son 

expansion à travers le territoire algérien donnent une alternative de 

revivification aux organes de presse. 

 

                                                           
1 almanach-dz.com, Journaux-Quotidiens 2012, disponible sur 

Internet,http://www.almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=2775, Dernière 

consultation : le 28/04/2012.  

http://www.almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=2775


 Les dispositifs numériques au sein des entreprises de presse en Algérie /Ardjouni Samir 

 
   )السنة العاشرة( 2015/ جوان  18العدد   - 296 -

      

2- Emergence de la culture numérique dans  la presse 

Algérienne 

Eric Scherer estime que : « Les veilles méthodes de production 

de l’information ont vécu. Le journalisme à l’ancienne est mort. Vive 

le nouveau journalisme. Les médias d’informations ont perdu leur 

magistère et sont confrontés à de nouveaux acteurs »1. L’introduction 

des NTIC bouscule les codifications socio-économiques, 

particulièrement dans le domaine de l’information et des médias. Cette 

technologie parvient à changer les habitudes des individus, qui 

deviennent des usagers à part entière. En ce sens, Jean Michel Corniou 

souligne que : « Toute innovation réussie engendre très vite des 

usages que n’avaient pas prévus ses concepteurs »2.  

Le développement de la presse algérienne du papier vers la 

numérique remonte à la fin des années 90. Ces nouveaux moyens de 

communication, qui permettent une meilleure fluidité dans la diffusion 

de l’information, redéfinissent les formes médiatiques classiques. Il 

existe un consensus général sur le rôle capital des nouvelles 

technologies à modifier le fonctionnement classique ; les NTIC offrent 

aux entreprises une nouvelle dynamique et une adaptation constante à 

la modernité. Ainsi, l’association technologique devient une tendance 

                                                           
1  SCHERER Eric, A-t-on encore besoin de journalistes ? Manifeste pour un 

journalisme augmenté. Paris, Edition PUF, P. 156.  

2 CORNIOU Jean-Michel, Le web 15 ans déjà…et après ?, Paris, Edition Dunod, 

coll. Micro Informati, 2009, p. 83. 
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pour les entreprises modernes, un panorama qui ne remet pas en cause 

les fondements traditionnels. Désormais, la clé du succès réside dans 

d’exploitation des NTIC, les entreprises de presse écrite sont ainsi 

confrontées à de nouveaux agencements dans la production, le 

traitement, et la diffusion de l’information. Les nouveaux réseaux de 

communication constituent un véritable défi pour le journalisme, 

créent de nouveaux supports et mettent en place des produits 

multimédia alternatifs. 

A- L’ouverture de la presse algérienne sur le web  

« Devant de la spirale du silence imposée par les médias 

étatiques et paraétatiques étouffant les voix discordantes au secours 

officiel, beaucoup d’Algériens ont recouru aux journaux en ligne 

comme source d’informations et espace de discussion de l’actualité 

nationale. Si pour les sociétés ouvertes, ces nouveaux dispositifs 

incarnent l’offre idéale en information, garantissant son extension en 

éléments d’explication et sa diversité en visions confrontées, en 

Algérie, ou le contrôle de l’espace médiatique est assumé, les 

journaux en ligne représentent des sources alternatives pour 

s’informer de l’actualité nationale »1.  

                                                           
1 MERAH Aissa, « Discours de changement dans les discussions en ligne. Analyse 

socio-discursive », In : le changment entre stratégies médiatiques et pratiques 

communicatives citoyennes, (dir.) Farid Toumi, Fathallah Daghmani, Abderrahmane 

Amsidder, Acte de la deuxième édition du colloque d’Agadir 2014, p193. 
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Il faut signaler que la première étape dans l’histoire de ce 

média remonte au décret ministériel numéro 256-981, qui  accorde aux 

entreprises le droit de créer leurs interfaces sur Internet. Cette 

disposition permet aux entreprises d’augmenter leurs capacités de 

diffusion et de franchir les limites géographiques algériennes en 

profitant des avantages alloués par la numérisation. Ce décret 

ministériel rompt avec la politique du monopole de l’Etat sur le 

secteur des nouvelles technologies, et attribue  aux entreprises privées 

la possibilité d’investir dans l’offre d’Internet et de devenir des 

fournisseurs d’accès aux réseaux. Ce bouleversement fondamental 

dans l’environnement technologique procure à la presse écrite une 

nouvelle dimension à travers ces différents canaux de diffusion. 

Désormais, le domaine est ouvert aux investissements privés et à toute 

personne ayant la nationalité algérienne, en demandant une 

autorisation auprès du ministère de la Poste et des Technologies de 

l’Information et de la Communication. A partir de 1998, la majorité 

des entreprises algériennes font leurs premiers pas sur le net, la presse 

écrite n’échappe pas à ce mouvement, elle sera considérée comme 

précurseur du mouvement.   

L’arrivée d’Internet a fortement influencé la presse, lui 

donnant aussitôt une nouvelle dimension et transformant de façon 

significative les modes de fonctionnement des salles de rédaction. Le 

secteur de l’information en Algérie, que ce soit dans les médias 

                                                           
1 Ouverture du secteur d’internet aux privés, Décret ministériel numéro 256-98, 

Gouvernement algérien, Alger, 1998. 
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audiovisuels (télévision – radio) ou à travers la presse écrite, réalise 

enfin l’importance qu’offre les technologies d’Internet. Après un 

début timide, lent et divergent, ces médias finissent par mettre les 

moyens nécessaires pour élargir leur secteur d’activité à travers le 

web. Pierre Polome qualifie ce moyen technologique de paradoxe 

indispensable : « Internet bouscule l’ordre fragile des médias… A 

défaut de vivre déjà cette vision futuriste, il est incontestable que 

l’idée même d’information est profondément remise en question par 

l’évolution numérique…en quinze ans, Internet a évolué de façon 

extrêmement rapide, passant d’un simple espace de consultation à un 

réseau de réseau où dominent l’interactivité et la participation »1. 

L’essor de la relation entre la presse écrite et les NTIC, signe 

la naissance d’une nouvelle ère de la presse en Algérie. Un événement 

qualifié d’objet valise par Patrice Flichy2. Cette insertion 

technologique induit le début d’une période d’expérimentation et 

d’apprentissage des journalistes ; les témoignages interviewés donnent 

l’impression d’une adhésion complète à ce prolongement 

technologique. Cette phase d’observations des pratiques 

fondamentales s’étale sur plusieurs années, période exploitée par les 

journalistes pour édifier un modèle de presse en ligne reflétant les 

particularités individuelles et collectives de la société algérienne. 

                                                           
1   POLOME Pierre, Les médias sur Internet, Toulouse, Edition Milan, coll. Les 

essentiels Milan, 2009 , p 4. 

2 FLICHY Patrice, « Multimédia, objet valise ou objet frontière », Futuribles, n° 

191,  Les enjeux du multimédia, Paris, 1994. Pp. 5-10. 
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Ainsi, la presse en ligne ne semble plus être un objet expérimental et 

instable comme à ses premières années. Plusieurs améliorations sont à 

signaler entre 1997 et 2002, en matière de développements techniques. 

Ce moment transitoire, repérable notamment aux multiples 

incertitudes qui l’accompagnent, cède ensuite le terrain à la phase 

d’objet frontière1, qui correspond à l’étape de mise en marche de la 

véritable presse électronique algérienne.   

B- Les démonstrations du choix d’expansion sur le web 

 

 Le secteur de la presse écrite algérienne enregistre un retard 

technique considérable en comparaison aux voisins Tunisiens et 

Marocains, alors que l’Algérie était désignée pour devenir un pays 

pivot et précurseur en matière technologique sur la Rive Sud de la 

Méditerranée. Les multiples interventions de différentes parties ont été 

capitales dans le choix des éditeurs d’investir sur la Toile pour 

échapper à la censure régulière appliquée à la presse écrite.  

L’universitaire Aissa Merah explique cet aboutissement : « Devant 

l’échec des médias publics à répondre aux besoins des citoyens en 

information, la profusion pléthorique des titres de presse quotidienne 

et le monopole de l’audiovisuel, les journaux électroniques dédiés à 

l’information sur l’Algérie nouvellement créés ont présentés l’une des 

                                                           
1  FLICHY Patrice, Multimédia, objet valise ou objet frontière, opus cité, p. 68. 
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sources principales d’information et fournissent des espaces 

d’expression et de discussion politiques de prédilection »1.  

 

 Désormais, l’ensemble des stratégies médiatiques est lié aux 

potentiels culturels et économiques que renferme ce compartiment, le 

public se tourne majoritairement vers les plateformes et les sites web 

des journaux dans l’objectif de s’informer mieux. Naima Abasse  

souligne que : « Nous canalisons nos efforts sur la version 

électronique, notre but est de toucher plus de lecteurs à travers le 

monde. Nous estimons que ce secteur explose plus 

professionnellement, notamment, en associant le potentiel de nos sept 

millions d’immigrés à celui des générations montantes dans le 

pays »2. 

 

Le marché de l’information écrite souffre d’un blocage 

multilatéral causé par un manque d’initiative et d’ambition, ajouté à 

une défaillance de la recherche scientifique en la matière. L’université 

algérienne est en décalage avec la réalité de cette activité, une 

situation qui confirme le choix des professionnels de chercher leurs 

modèles en dehors des frontières du pays afin de sauvegarder le 

métier, de survivre et d’affronter la concurrence des médias étrangers. 

Une nécessité abordée par Nicolas Pélissier, qui fait le constat en 

                                                           
1   MERAH Aissa, « Discours de changement dans les discussions en ligne. 

Analyse socio-discursive », opus cité, p 194. 

2 ABASSE Naima, Directrice du journal EL moujahid, Entretien réalisé le : 

2302/ 2012, Alger. 
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matière d’avancements de la recherche sur les nouveaux médias dans 

le bassin méditerranéen : 

« Etant donné les enjeux liés au développement des médias et de la société 

de l’information dans certaines zones géopolitiques riches en promesses 

mais aussi en menaces potentielles, la recherche sur le journalisme pourrait 

être l’un des axes majeurs du développement et de coopération scientifiques 

et académiques entre universités… N’oublions pas que c’est à partir d’une 

école reconnue de journalisme qu’a été lancé ce réseau international »1. La 

presse en ligne tend aujourd’hui à s’imposer dans l’environnement 

médiatique algérien, désormais le nombre d’accès aux interfaces 

d’informations enregistre une accélération de plus en plus notable.  

C- La numérisation des salles de rédaction 

  

Née de l’élan des années 90 et ayant survécu à une terrible 

guerre civile, la presse écrite est le symbole d’une Algérie moderne et 

ouverte aux nouvelles tendances. Cette animation trouve en internet 

un nouveau refuge, plusieurs journaux pénètrent le web et adoptent de 

nouveaux concepts dans des circonstances de contraintes 

sociotechniques. De plus en plus de journalistes quittent la version 

papier et trouvent un lieu d’expression originale sur la toile ; plusieurs 

habitudes disparaissent, d’autres méthodes apparaissent. Les études 

sur la relation entre le support écrit et le support numérique montrent 

que les éléments graphiques de la page numérique renforcent les 

                                                           
1 CORNU Lucienne, HASSANALY Parina, PELISSIER Nicolas (dir.), 

Information et nouvelles technologies en Méditerranée : vingt ans de 

coopération en réseau, Paris, Edition L’Harmattan, 2010, p. 87.  
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éléments connus du papier1, une complémentarité qui pousse les 

éditeurs à transposer le contenu intégral des journaux sur le web. La 

visibilité internationale, la marque du journal et le repérage sur 

Internet sont les trois éléments qui bousculent l’emplacement de la 

presse écrite sur le web. Les premiers sites d’information algériens 

tentent alors, de mettre en considération les tendances socioculturelles 

des lecteurs-usagers 

 

D’après l’expérimentation de notre terrain de recherche, nous 

avons constaté une admission technologique accomplie d’une manière 

arbitraire, bureaucratique, et sans négociations préalables entre les 

professionnels. Dès 1995, l’ensemble des titres de la presse écrite 

tente de se reconvertir techniquement en utilisant l’informatique 

comme l’outil favori de travail. Hafidh Daamache, témoigne qu’ : « A 

partir de la mi-90, la presse algérienne adopte une nouvelle tendance 

technologique, la généralisation de l’utilisation de l’outil 

informatique donne aux titres une nouvelle dimension pratique et une 

efficacité fonctionnelle. Les journaux francophones seront les 

précurseurs dans l’utilisation de l’informatique, une stratégie qui 

porte ses fruits rapidement, puisque le temps de la réalisation d’un 

journal est rétréci parallèlement au montage et à l’impression »2.  

                                                           
1 TOUBOUL Annelise, « Le journal quotidien sur le web l’identité éditoriale au 

risque du formatage », Premier colloque franco-mexicain en Sic, Mexico, 8-10 avril 

2002. 

2 DAAMECHE Hafid, Journaliste correspondant de l’AFP au bureau d’Alger, 

Entretien réalisé le : 04/10/ 2012, Alger.   
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En effet, le centre névralgique de cette stratégie d’insertion est 

l’adoption de l’outil informatique comme matière première de base. 

Ce cadre de transposition d’une ère traditionnelle fondée sur le papier 

à une condition modernisée engage d’une manière évidente la 

dimension informatique. Yannick Estienne expose l’augmentation de 

l’efficacité de ce travail : « La numérisation de la production a permis 

de transférer progressivement sur support informatique l’intégralité 

des articles publiés sur le support papier. Au delà des changements 

dans l’organisation du travail et l’équilibre des métiers de la presse, 

l’informatisation des rédactions fut le préalable à l’émergence d’une 

véritable presse électronique. La numérisation des contenus a ainsi 

permis de constituer une mémoire électronique du journal capable de 

pallier la dimension éphémère de l’information de la presse. Elle a 

offert, par ailleurs, de vastes perspectives quant à la valorisation des 

archives du journal »1.   

  

           Les choix de l’outil informatique permettent aux journaux 

algériens en cette époque, de créer des banques de données et de 

concevoir des stocks importants d’archives virtuelles. L’insertion du 

multimédia, selon Jacques Gaudin, « Consiste à découper ces données 

sous formes d’information élémentaire et à coder chaque élément 

obtenu sous forme de nombres entiers »2. La perception du son, 

                                                           
1  ESTIENNE Yannick, Le journalisme après Internet, opus cité, p. 60. 
2 GAUDIN Jacques, « Qu’est-ce qu’une image numérique ? », in : Daniel 

Bougnoux, Daniel Dayan, Serge Tisseron, Guillaume Soulez (dir.), in : 

Médiamorphoses, n°6, Paris : Puf, Col, INA, 2002, p. 100. 
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l’image et l’écrit qu’offre l’informatique, permettent aux journalistes 

de réaliser leurs tâches quotidiennes avec précision et ponctualité et 

dans des délais très brefs. L’utilisation de logiciels numériques de 

traitement des images et les différentes applications technologiques 

offrent aux journaux algériens un nouvel envol. 

 

En Algérie, l’émergence de la presse électronique s’étend sur 

une période d’expérimentation qui a durée plusieurs années. En effet, 

les premières interfaces d’informations étaient très superficielles, par 

la suite, plusieurs modifications apparaissent  et tentent de rendre 

homogène et cohérent ce nouveau média. L’absence d’une vraie 

politique de développement pour le secteur caractérise l’essor de 

l’information en ligne au pays, une condition qui conduit la presse 

électronique à n’être, dans un premier temps, qu’un produit dérivé de 

la version écrite. 

 

Le quotidien El Watan est le premier journal à avoir créé une 

version électronique en novembre 1997, en transposant intégralement 

le contenu papier en version électronique, même si les stratégies 

étaient encore non définies et les équipes non constituées. Cette 

première tentative fait l’objet d’une mise à jour parallèle à celle du 

support écrit. En revanche, pour la presse arabophone, les choses sont 

un peu plus compliquées, le vocabulaire arabe, ses éléments 

graphiques et son lexique inadaptés à l’outil informatique empêchent 

certains journaux d’investir tôt dans les rédactions en ligne. Le journal 

El Khaber, est le premier titre arabophone à se reproduire sur le web 
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en avril 1998, un déclic qui engendre une multitude de raccordements 

web chez la majorité des organisations médiatiques.  

Dans le tableau suivant, nous retraçons la chronologie du 

nomadisme des principaux journaux algériens sur Internet : 

Tableau 1: Classement chronologique de l’apparition des sites en ligne de 

la presse écrite en Algérie  

Journal 
Date de la 

création du site 
Appartenance 

EL WATAN Novembre 1997 Privé 

EL KHABER Avril 1998 Privé 

LIBERTE Janvier 1998 Privé 

ECHAAB Mars 1998 Public 

HORIZONS Juin 1998 Public 

EL YOUM Avril 1998 Privé 

LE QUOTIDIEN 

D’ORAN 
Février 1999 Privé 

AKHER ESSAA Avril 1998 Privé 

OUEST TRIBUNE Avril 1998 Privé 

EL MOUJAHED Juillet 1998 Public 

LE JEUNE 

INDEPENDANT 
Juin 1998 Privé 
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ENNASR Juillet 1998 Public 

EL JAZAIR NEW’S Octobre 1998 Privé 

LE MATIN Octobre 1998 Privé 

ECHOUROUK Novembre 1998 Privé 

LE SOIR D’ALGERIE Novembre 1998 Privé 

EL AHDATH Mars 2000 Privé 

LA NOUVELLE   

REBUBLIQUE 
Mars 2000 Privé 

EL BILAD Mars 2000 Privé 

L’AUTHENTIQUE Mars 2000 Privé 

EL MASSAA Juin 2000 Public 

EL HADDEF Juin 2000 Privé 

EL ASSIL Juin 2000 Privé 

EL KHABER AL 

OUSBOUI 
Juin 2000 Privé 

EL MOUSTAKBEL Juin 2000 Privé 

EL FEJR Octobre 2000 Privé 

L’EXPRESSION Décembre 2000 Privé 
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3- Portrait des salles de rédaction multimédia  

Comme nous l’avons vu précédemment, la politique 

d’insertion des NTIC dans les entreprises de presse en Algérie est 

surtout l’œuvre d’initiatives distinctives. Au milieu d’un paysage 

médiatique en pleine mutation, la presse écrite tente de se renouveler 

en évoluent vers un prototype établi en grande partie sur la technicité 

et l’informatique. 

A- L’essor informatique dans les salles de rédaction 

 

« L’informatisation des rédactions s’inscrit dans un large 

mouvement de réorganisation de la fabrication et de la production du 

journal. C’est l’ensemble de la chaîne des métiers de la presse qui se 

trouve alors directement affectée par ces changements. Dominé par la 

corporation des travailleurs du live, le secteur de la fabrication a sans 

nul doute connu les bouleversements les plus importants. Avec 

l’introduction des procédés modernes de fabrication et avec 

l’informatisation des rédactions, certains métiers se sont rapprochés 

et ont parfois fini par fusionner. D’autres ont tout simplement 

disparu »1. 

 

D’après notre enquête, il semble que les premières tentatives 

de numérisation des entreprises de presse algériennes semblent avoir 

être une tache très difficiles à réalisée. En dépit d’un environnement 

hostile à cette presse, une minorité de professionnels s’est décidée à 

                                                           
1  ESTIENNE Yannick, Le journalisme après Internet, opus cité, p. 58. 
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mobiliser les maigres moyens existants pour passer à une nouvelle 

phase. L’objectif souhaité était d’insérer de nouvelles solutions 

techniques afin de renforcer et de consolider le rôle de la presse écrite 

algérienne sur le plan national et régional. Dans le même ordre d’idée, 

une vague de numérisation sans précédent est menée par la majorité 

des titres privés. Ces dispositifs technologiques représentaient, à 

l’époque, un investissement conséquent pour les journaux, compte 

tenu des prix prohibitifs des prestations et du matériel informatique. 

Les titres de la presse publique adoptent progressivement la nouvelle 

stratégie organisationnelle. Il faut rappeler que, durant les premières 

années de pratiques, la politique mise en place dans l’ensemble des 

journaux s’est orientée vers une manipulation manuelle, en l’absence 

d’outils informatiques et de ressources d’exploitation à forte valeur 

ajoutée.  

 

 Nabil Meghiref, journaliste ayant vécu cette transition au sein 

du quotidien Le Soir d’Algérie, témoigne : « Cette complémentarité et 

cette implication de l’informatique dans notre travail participent à la 

création d’une nouvelle dynamique dans le journalisme algérien. 

Nous avons assuré avec succès cette transition obligatoire, en dépit 

d’une résistance active d’une poignée de professionnels opposée à 

cette ligne de développement. L’adaptation n’a pas tardé à se former 

autour de ces machines ; la vitesse de rédaction, une nouvelle identité, 
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une information paramétrable seront les atouts majeurs de cette 

injection technique »1. 

 

Les premières tentatives de numérisation sont un non-

événement pour la plupart des titres, la perte de l’identité 

professionnelle figure comme l’inconvénient principal de cette 

modernisation. Les dirigeants du secteur s’y opposent 

catégoriquement, en estimant que cette démarche allée renverser 

l’ensemble des pratiques traditionnelles. Le journaliste Nadir Kerri 

retrace les conjonctures de l’époque : « En 1998, l’ère de la 

modernisation souffle sur la presse écrite en Algérie, il s’agit d’une 

époque historique dans le processus de modernisation des pratiques 

journalistiques. Nous sommes passés de l’époque du stylo et du papier 

à la dimension du multimédia, une transition difficile vue l’objection 

d’une tranche importante de professionnels et responsables »2.  

B- Les apparences de la presse en ligne algérienne  

Pour Gérard Goggin: « Comme la rhétorique du journalisme 

citoyen, il est difficile de voir jusqu’où s’étend le journalisme mobile, 

                                                           
1  MEGHIREF Nabil, Directeur et rédacteur en chef de DZAutos.com, Entretien 

réalisé le : 1212/2011, Alger. 

2  KERRI Nadir, Journaliste au quotidien El Watan, Entretien réalisé le 23/12/ 2012, 

Alger. 
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et quelle signification il aura » 1. La presse en ligne algérienne puise 

ses sources d’information et humaines auprès de la presse écrite, 

plusieurs particularités caractérisent ce paysage se manifestent après la 

transposition vers le web. En pleine mutation technologique, il est rare 

de voir un site web mobiliser à plein temps un journaliste. Bien au 

contraire, l’intérêt du site est de disposer d’un journaliste « freelance » 

rémunéré à la prestation et qui vit dans une rédaction classique, 

l’intérêt est double : informationnel et économique. La définition 

préalable de la presse en ligne dégage trois formes d’usage, tout en 

remarquant que le support électronique ne change pas sur le plan 

informationnel. Cette pratique journalistique bénéficie d’une 

proportion importante dans la lecture journalistique vu le repérage 

facile, l’accessibilité immédiate aux informations web, et une 

structuration hypertextuelle suffisamment claire. 

Ingrid Alice Ngounou, certifie sur l’apport du numérique à la 

presse écrite en Afrique : « Le contenu publié sur les sites est celui 

diffusé dans les éditions imprimées. La valeur ajoutée de ces sites, ou 

mieux de ce qui fait la singularité de ces sites, c’est la présence des 

rubriques qui émanent de l’offre de communication : sondage, livres 

d’or, forums de discussion, lettre d’information »2. En Algérie, les 

                                                           
1  GOGGIN Gerard.« The Intimate Turn of Mobile News », in G. Meikle, G. Redden 

(eds.), News Online : Transformations and Continuities, London, Macmillan, 2013, 

pp. 99-114.  

2 NGOUNOU Ingrid Alice, Internet et la presse en ligne au Cameroun : naissance, 

évolution et usages, Paris, Edition L’Harmattan, 2010, p. 102. 
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journaux en ligne constituent de très bonnes alternatives à la version 

papier, cependant, le processus d’adoption demeure très lent, il est 

entaché d’un cadre d’usage lacunaire et d’une stratégie 

organisationnelle très bordée. Cette contribution médiatique se 

compose généralement de trois grandes formes d’expansion :   

 Les sites de la presse écrite : ils sont les prolongements des 

journaux papiers sous formes digitale et numérique. Dans 

l’ensemble, les journaux algériens continuent à privilégier le 

support imprimé et les sites web ne reprennent que les articles 

déjà rédigés et restent, de ce fait, figés ou presque durant toute 

la journée alors que l’actualité se poursuit. C’est finalement 

une mise en ligne pure du journal écrit. Cette sorte 

d’acculturation technique et de familiarisation avec l’outil 

informatique semble être la forme qui domine l’environnement 

médiatique en ligne en Algérie actuellement. Par ailleurs, dès 

l’entame de cette expérience, les journaux algériens favorisent 

le format PDF.  

  Les sites indépendants : par le terme indépendants ou 

« freelance », on désigne les journalistes citoyens ou des 

individus qui sont plus dans une démarche de presse citoyenne 

engendrée par la mondialisation des moyens technologiques. 

Cet espace d’information apparaît postérieurement à la 

généralisation de l’accès à Internet en Algérie et suite à la 

volonté d’une tranche de citoyens désireux de créer un espace 

d’information. En revanche, on ne trouve jamais, dans ce 
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prototype, d’articles signés, de comptes rendus de couvertures 

d’événements, de conférences de presse, de révélations, de 

scoops et d’interviews obtenus par les administrateurs de ces 

sites. 

 

 Les sites spécialisés : au milieu des années 2000, le traitement 

informationnel en Algérie autorise l’émergence de quelques 

sites spécialisés. Ce sont des sites qui ont accompagné le boom 

de certains secteurs économiques dans les services à l’exemple 

de la téléphonie mobile, l’audiovisuel ou de la concession 

automobile. Ces sites tiennent leur crédibilité du fait que leurs 

fondateurs sont généralement d’anciens journalistes qui 

disposent déjà d’une expérience et d’un minimum de réseau 

leur permettant de se faire inviter dans les espaces d’échanges 

d’information, à savoir d’exercer le métier au même titre que 

le support papier. Il faut rappeler que le lieu principal de ce 

genre d’activité est le domicile, ces interfaces sont présentées 

comme des lieux de publicité intensive et, dans la grande 

majorité, persistent grâce aux contributions des entreprises 

économiques. En revanche, ce mouvement très actif en ses 

débuts s’est ralenti ces dernières années à cause des formules 

superficielles, centralisée sur des sujets uniques.  
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Conclusion  

On  observant  la masse d’information grandissante et 

l’ensemble des métamorphoses signalées dans l’univers médiatique 

algérien, nous ne pouvons qu’affirmer le rôle mobilisateur joué par 

Internet dans la construction d’une nouvelle société orchestrée par 

l’’information, permettant ainsi, un partage des connaissances et des 

savoir-faire sur un périmètre très élargi. Si à son décollage, 

l’expérience n’était qu’une tentative singulière destinée à une partie de 

privilégiés, ses potentiels techniques et l’engouement dont il a fait 

l’objet, ont rapidement suscité l’intérêt des médias traditionnels  

A travers un ensemble d’outils de recherche regroupant le 

qualitatif et le quantitatif, nous avons tenté d’examiner un domaine 

encore en mode exploratoire et d’apporter, ainsi, les éléments de 

conception afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces 

nouvelles plateformes d’information web. A travers notre épreuve 

d’étudier le mode de fonctionnement de la presse en ligne en Algérie, 

nous espérons contribuer, relativement, à l’enrichissement de la 

recherche scientifique et académique du sujet traité. 

Au-delà des enjeux organisationnels, la révolution de la presse 

en ligne algérienne entraîne un véritable changement des paradigmes 

informationnels. La nouvelle offre technologique constitue, 

aujourd’hui, un défi pour l’ensemble des acteurs médiatiques. Les 

professionnels ne se contentent plus de mettre une simple version en 

ligne ; désormais, ils travaillent plus à la création et au renforcement 
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des nouveaux dispositifs à travers le web. Le déploiement des 

journaux algériens sur internet répond à la demande croissante des 

utilisateurs, ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à choisir cette 

nouvelle catégorie médiatique.  

Aujourd’hui, forte de son expérience et de sa qualité 

professionnelle, la presse choisit d’intégrer l’ensemble des dispositifs 

requis pour mener à bien ce projet d’insertion. En quinze années de 

pratique, des progrès marquants ont été signalés, la presse en ligne 

réussit à prendre une place significative dans la société sans pour 

autant faire disparaître les autres mécanismes existants. Dans cette 

course à l’insertion technologique, les médias algériens doivent se 

doter des moyens nécessaires à l’amélioration de l’aspect 

socioprofessionnel. La philosophie de la numérisation des médias 

exige une rigueur dans le traitement de l’information, or le risque de 

dérapage médiatique augmente de plus en plus dans un environnement 

très vulnérable.  
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