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جلبل المحلت ألابحاث واإلالاالث التي جلتزم اإلاىطىعُت واإلاىهجُت ،وجخىافش
فيها ألاصالت العلمُت والذكت والجذًت وجحترم كىاعذ اليشش الخالُت :

أن يىىن البدث اإلالذم طمً اإلاىطىعاث التي حعنى اإلاجلت بيششها.
أال يىىن البدث كذ وشش أو كذم لليشش ألو مجلت  ،أو مإجمش في الىكذ هفعه  ،ويخدمل الباخث وامل
اإلاعإوليت في خاٌ اهدشاف بأن معاهمخه ميشىسة أو معشوطت لليشش.
أن جدخىو الصفدت ألاولى مً البدث على:
 عىىان البدث.َّ
العلميت ،والجامعت التي ييخمي ئليها.
 اظم الباخث ودسحخه البريذ ؤلالىترووي للباخث.َّ
 ملخص للذساظت في خذود  150ولمت وبحجم خط .12 اليلماث اإلافخاخيت بعذ اإلالخص.أن جىىن البدىر اإلالذمت باخذي اللؼاث الخاليت :العشبيت ،الفشوعيت وؤلاهجليزيت
أن ال َ
يضيذ عذد صفداث البدث على ( )20صفدت بما في رلً ألاشياٌ والشظىماث واإلاشاحع والجذاوٌ
واإلاالخم.
ُ
َ
َ
ً
َّ
ألاخطاء اللؼىيت والىدىيت وؤلامالئيت.
أن يىىن البدث خاليا ِمً
ِ
وأحجامها على الىدى آلاحي:
أن يلتزم الباخث بالخطىط
ِ
 اللؼت العشبيت  :هىع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامش هفغالخط مع حجم (.)12
 اللؼت ألاحىبيت  :هىع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في اإلاتن ،وفي الهامش هفغالخط مع حجم (.)10
 جىخب العىاويً الشئيعيت والفشعيت للفلشاث بحجم  16هلطت مثلها مثل الىص الشئيس ي لىً معجضخيم الخط.
أن جىخب الحىاش ي بشيل هظامي خعب ششوط بشهامج  Microsoft Wordفي نهايت ول صفدت.
أن يشفم صاخب البدث حعشيفا مخخصشا بىفعه ووشاطه العلمي والثلافي.
عىذ ئسظاٌ الباخث إلاشاسهخه عبر البريذ الالىترووي ،ظيعخلبل مباششة سظالت ئشعاس بزلً .
جخظع ول ألابدار اإلالذمت للمجلت لللشاءة والخدىيم مً كبل لجىت مخخصت ويللى البدث اللبىٌ
اللهااي بعذ أن يجشو الباخث الخعذيالث التي يطللها اإلادىمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيشش ول ما يشظل ئليها .

ً
جشظل اإلاعاهماث بصيؼت الىتروهيت خصشا على عىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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ؤلافخخاخيت
الحمذ هلل سب العاإلاين الزو وفلىا للمشة الثاهيت على الخىالي في ئصذاس عذد مميز ومخىىع
مً مجلت حيل العلىم ؤلاوعاهيت والاحخماعيت.
للذ جميز هزا العذد بمعاهمت باخثين وأظاجزة باسصيً مً مإظعاث حضائشيت وعشبيت
عشيلت؛ وفي هفغ الىكذ حيل حذيذ مً الباخثين يعذ بمعخلبل علميا صاهش .
هما جظافشث الجهىد وجىىعذ اإلاىاطيع في هزا العذد لخصب ولها لصالح ئيجاد خلىٌ
وأحىبت على ئشيالياث أظاظيت ٌالسجلاء بالشعىب العشبيت مً خالٌ الخىكف عىذ أهم
اإلادطاث الخاسيخيت وهزلً عىذ أهم الاظخدلاكاث والخدذياث التي جىاحهم .
وعليه هخلذم بالشىش والامخىان ليل مً ظاهم في صذوس هزا العذد وعلى سأظهم العادة
أعظاء الهيئت العلميت للمجلت وفشيم عمل اإلاشهض ،وأرهشهم وهفس ي بأن ظش هجاح أو
عمل يعخذعي اإلاثابشة وعذم ؤلاهخفاء بما جم ئهجاصه ،بل البذ مً الاظخمشاس والععي دائما
هدى الافظل ...
ومثل ول مشة ال يفىجىا أن نهً ئىم بدلىٌ الشهش الفظيل ،مخمىين أن جىاٌ هزه الهذيت
العلميت ئعجابىم وسطانم .

اإلاششفت العامت  /د .ظشوس طالبي
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جخلي أظشة جدشيش اإلاجلت معإوليتها عً أو اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىشيت
ال حعبر آلاساء الىاسدة في هزا العذد بالظشوسة عً سأو ئداسة اإلاشهض
حميع الحلىق مدفىظت لمسهض حيل البدث العلمي © 2014

8

مشهض حيل البدث العلمي

2014 –  حىان/  بىهيه: 02 العذد

اؿبعد الثقافي ؿلعولمة كأثره على الهوية الثقافية للشباب العربي
-الشباب الجامعي الجزائرم – موذذان

 الجزائر- ذامعة البشير اإلبراىيمي – برج بوعريريج-  كارـ العػيد.أ

 كتبياف آثارىا الثقافية على اؽبوية الثقافية للشباب كسبل التعامل معها للحد،ىدفت الدراسة إذل كصف البعد الثقايف للعوؼبة
 كقد بلغت، كلتحقيق ىذه األىداؼ استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي التحليلي يف معاعبة موضوعات البحث،من تأثَتاهتا السلبية
 اإلطار اؼبكاشل الذم أجريت فيو الدراسة- ككانت جامعة البشَت اإلبراىيمي – بربج بوعريريج،عينة الدراسة ََِ طالبا كطالبة
 كقد توصل البحث إذل أف العوؼبة الثقافية تؤثر سلبان،) كقد استخدـ الباحثاف الوسائل اإلحصائية (التكرارات كالنسب اؼبئوية،اؼبيدانية
 كًب الًتكيز يف ىذا، كتشويو اللغة العربية،  كغياب االلتزاـ بتعاليم الدين، التأثَت يف اؽبوية اإلسبلمية للشباب:كمن ىذه التأثَتات
البحث على تعيُت ؾباؿ العوؼبة ىل ىي تنحصر يف أهنا ظاىرة اقتصادية أك سياسية أك تقنية فحسب أـ ىي باإلضافة إذل ذلك سبثل
. كسلوكيا خصوصا على الشباب كما حاكؿنا ربديد ـباطرىا على اعبوانب الثقافية،ربديا فكريا كثقافيا كلغويا

Résumé:
Cette étude visait à décrire la dimension culturelle de la mondialisation, et d'illustrer leur
jeunesse identité culturelle culturelle et les moyens d'y faire face pour réduire ses impacts
négatifs, et pour atteindre ces objectifs chercheurs ont utilisé l'approche descriptive analytique
dans le traitement des sujets de recherche, a atteint l'échantillon de l'étude de 200 étudiants et une
étudiante de l'Université de Bachir Ibrahimi – bordj bou Arreridj - cadre spatial qui a mené une
étude sur le terrain, les chercheurs ont utilisé des méthodes statistiques (fréquences et
pourcentages), a la recherche a révélé que la mondialisation culturelle affecter négativement et
ces effets: l'influence de l'identité islamique de la jeunesse, et de déformer la langue arabe, a été
l'objectif de cette recherche est de mettre la mondialisation limitée par le fait qu'elle phénomène
économique ou politique, ou seulement d'ordre technique ou sont en plus de contester
intellectuellement, culturellement, linguistiquement et comportemental, en particulier sur les
jeunes également essayer de déterminer les risques pour les aspects culturels.
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المحور األكؿ :إشكالية البحث كأىميتو
 -1المقدمة :
يرقص الناس رقصة التانغو األرجنتينية يف باريس ،كرقصة البكوتسي الكامركنية يف دكار ،كالصالصا الكوبية يف لوس
أقبلس ،كيقدـ ماكدكنالد شطائر اللحم اؼبفركـ (اؽبامبورغر) يف بكُت ،كقبد أطعمة كانتوف يف سوىو ،كيثَت فن الرماية
بالقوس الركح اعبرمانية ،كتغزك الفطَتة الباريسية إفريقيا الغربية كيف بومبام نشاىد البابا عرب اؼبندفزيوف ،أما الفيليبينيوف
فينوحوف على اؽبواء مباشرة أمَتة ببلد الغاؿ  .ىكذا كصف ذاف بيير فار ي يف مقدمة كتابو " عوؼبة الثقافة " ركاج
خليط اؼبنتوجات الثقافية يف العادل اليوـ .
كعليو يعترب موضوع العوؼبة كتأثَتاهتا على اؽبوية أحد اؼبوضوعات اؼبهمة اليت بدأ الباحثوف منذ منتصف القرف
اؼباضي االىتماـ هبا نظرا غبداثة مفهوـ العوؼبة نسبيا ،ككذا التأثَتات العميقة اليت تًتكها ىذه الظاىرة دبختلف ذبلياهتا
على اؽبوية ،كىو ما جعل ؾبموعة من اؼبجسبعات يف ـبتلف أرجاء العادل تتجاكب مع العوؼبة بطرؽ ـبتلفة حيث رأل
فيها البعض عامبل سلبيا كمؤثرا على اؽبوية عن طريق تذكيب اؼببلمح الثقافية كالدينية ؽبذه اجملتمعات كقولبتها كفق
نظاـ غريب ؿبض بينما رأل فيها البعض اآلخر أهنا عامل مساىم يف التقدـ ك التطور بعيد
العادات اليت ال معٌت من بقائها يف الوقت الراىن،

ا عن التقاليد البالية ك

الذم يتسم باؿربديات اعبسيمة تشمل صبيع مناحي اغبياة

االقتصادية منها كالسياسية كالتقنية كاؼبعلوماتية ...كتتعدل ىذه األخَتة يف حد ذاهتا سابقاهتا ،ؼبا يطبع عصر العوؼبة
الذم يقوده أباطرة ادلعلومات من ؿباكالت لتغيَت اؼبعادل الثقافية كالفكرية اؼبميزة للمجتمعات اإلنسانية..
كبالتارل يعد البعد الثقايف للعوؼبة من أخطر أبعادىا ،فهي تعٍت إشاعة قيم كمبادئ كمعايَت ثقافة كاحدة كإحبلؽبا
ؿبل الثقافات األخرل ،فبا يعٍت تبلشي القيم كالثقافات القومية كإحبل ؿ القيم الثقافية للببلد األكثر تقدما ؿبلها،
كخاصة أمريكا كأكربا ،األمر الذم قد ينعكس سلبا على اؽبوية الثقافية للشباب العريب كاعبزائرم باػبصوص.
كىنا تكمن أنبية البحث اغبارل يف التعرؼ على اؼبتغَتات اعبديدة اليت تؤثر على اؽبوية الثقافية  ، ،كمدل تأثَتاهتا
السلبية على الشباب اعبامعي كىويتو الثقافية من خبلؿ مكوناهتا ؾالدين ،كاللغة كبعض مظاىر القيم الثقافية.
 -2اإلشكالية:
يعيش العادل أصبع ظاىرة قد تشكل ربديا لغالبية الدكؿ ،كخباصة الدكؿ العربية يشار إليو بتحدم العوؼبة
مستمدا قوتو من الثورة العلمية
 challenge of globalizationاؿذم أخذ يتسارع يف اآلكنة األخَتة
ن
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كالتكنولوجية كمن التطورات اؼبذىلة يف كسائل االتصاالت كاؼبعلومات اليت تقود الطريق إذل اؼبستقبل كقد يصعب
اعتقادا كاسع االنتشار
ربديد غبظة كالدة العوؼبة كواقع اقتصادم ك سياسي كثقايف ،لكن يبكن القوؿ أف ىناؾ
ن
بأف العوؼبة قد برزت مع بركز اغبداثة.

جديدا ،كإف كاف اغبديث عنها قد كثر يف السنوات األخَتة من القرف العشرين بل إف
فالعوؼبة ليست
موضوعا ن
ن

بعضهم يرل أهنا ظاىرة مستمرة منذ فجر التاريخ ،كإف اختلفت مسمياهتا كأىدافها كأدكاهتا ،كمن ىنا فقد احتلت
قضية العوؼبة بسلبياهتا كإهبابياهتا مكانا متقدما يف السنوات األخَتة لدل الدارسُت كالباحثُت يف ؿباكلة لفهم تلك
اقعا يفرض نفسو يف شىت ميادين اغبياة كأنبها ما يبكن تسميتو بالعوؼبة الثقافية.
الظاىرة اليت أصبحت ك ن

كالعوؼبة ببعدىا الثقايف كالذم يعٍت ثقافة حبدكد ثقافية معينة من خبلؿ انتشار األفكار كاؼبعتقدات كالقيم

كالقناعات كأمباط اغبياة كاألذكاؽ ذات الصبغة الغربية على الصعيد العاؼبي ،عن طريق االنفتاح بُت الثقافات العاؼبية
بفعل كسائل االتصاؿ اغبديثة ،كاالنتقاؿ اغبر لؤلفكار كاؼبعلومات.
كبالتارل فهي أصل العوؼبات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاأل خبلقية ،ألف الثقافة ىي اليت هتيئ األذىاف
كالنفوس لقبوؿ تلك األنواع األخرل ،فالثقافة عنصر أساسي يف حياة كل فرد ككل ؾبتمع ،كىي تشمل العادات
كالتقاليد ،كاؼبعتقدات كالقيم ،كأمباط اغبياة اؼبختلفة ،كالفنوف كاآلداب كحقوؽ اإلف

ساف كللعوؼبة الثقافية كسائلها

كمضامينها ،فوسائلها ىي اآلالت كاألدكات كاألجهزة التكنولوجية أما مضامينها كؿبتواىا فهي الربامج الفكرية
كالتصورات األدبية كالفنية كاؼبذاىب النقدية ،كاآلراء اإليديولوجية ،ككجهات النظر السياسية ،كمبط اغبياة ،كالتقاليد
االجتماعية يف اؼبأكل كاؼبلبس كاؼبشرب كالربامج التمثيلية الغنائية كاؼبوسيقية كما شابو ذلك كمن ىنا قبد أف العوؼبة
ليست نظاما اقتصاديا فحسب بل ترتبط ارتباطا عضويا مع كسائل االتصاؿ اغبديثة اليت تنشر فكرا معينا كثقافة
معينة.
فالعوؼبة اليت تعٍت تعميم مبوذج اغبضارة الغريبة – خاصة األمريكية – كأمباطها السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية على العادل كلو ،يبكن اعتبار اعبانب الثقايف أىم أثر من آثارىا ،كيبكن إرجاع السبب يف ذلك إذل ظهور
تيار العوؼبة الذم يريد جعل العادل قرية صغَتة ،األمر الذم أحدث اتصاال كتبادال للثقافات بُت الدكؿ ،كقد شكل
ىذا االتصاؿ هتديدا للهوية الثقافية كما يرتبط هبا من أخبلؽ كمبادئ يشكل الدين ،كاللغة أساسا ؽبا.
كلقد أشار الكاتب األمريكي "صمويل ىنتغتكف" كاؼبنظر للعوؼبة األمريكية يف كتابق (صراع اغبضارات ) إذل أف
العادل يتوجو كبو حرب حضارية تكوف فيها القيم الثقافية الرمزية ىي اغبدكد الثقافية بُت اغبضارات ،ككل من ينتمي
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إذل ىذ ق اؽبوية اؼبكونة من الدين كاللغة كالتاريخ ك الًتاث الثقايف ؼالنقاش حوؿ اؽبوية قد أصبح سائد ا يف ساحات
النقاش الفكرم يف العادل يف الدكؿ الضعيفة كالقوية كاؼبتقدمة.
كاؽبوية ألم شعب أ ك أمة ىي حصيلة الدين كاللغة كالفكر كالتاريخ كالفنوف كاآلداب كالًتاث كالقيم كالعادات
كاألخبلؽ كالوجداف كمعايَت العقل كالسلوؾ ،كغَتىا من مقومات اليت تتمايز هبا األمم كالشعوب كاجملتمعات  ،كليست
كل ىذه اؼبكونات ثابتة بل بعضها يتغَت حسب اؼبستجدات اإلنسانية كاغبضارية.
اضحا يف اؽبوية الثقافية بشهادة الباحثُت كرغم اختبلفهم يف تقدير ىذا
كبَتا كك ن
أثرا ن
كفبا ال شك فيو أف للعوؼبة ن
األثر كخطورتو ،فبا أبرز مواقف متعددة كمتباينة من العوؼبة فاؼبؤيدكف لظاىرة العوؼبة يركف أهنا تسهم يف انتشار
التكنولوجيا اغبديثة من مركزىا يف العادل اؼبتقدـ اقتصادينا إذل باقي أكباء العادل ،كمن ٍب زيادة اإلنتاج زيادة كاضحة
كيركف أف ذلك يف حد ذاتو يغفر للعوؼبة أم تأثَت سليب يبكن أف ينتج عنها يف اؽبوية الثقافية بل يرل بعضهم أف
ىذا التأثَت بسيط كبعضهم اآلخر أكثر تفاؤال حيث يرل أف اؽبوية الثقافية سوؼ تستفيد من العوؼبة بدال من أف
اضحا يف نقل اؼبعلومات كزبزينها كتوفَتىا ؼبن يريد
تتضرر ،كما يرل أنصار ىذا الرأم أف العوؼبة تسهم
إسهاما ك ن
ن
(ُ)
االنتفاع هبا ،كيف سبيل ذلك هتوف اؽبوية الثقافية
مثؿ ذلك يف عدـ اندماج
كالواقع مشَت إذل أف يف أكثر من موطن كبلد يف العادل عنده فكع من "ىستيريا الهوية"كيت
اؿؼرد بسهولة كبشكل طبيعي ،كما كاف األمر يف األمس يف عبلقاتو مع األسرة كالعمل مع اعبماعة كاألـة.
فمحاكلة تنميط سلوكيات البشر كثقافتهم يف اجملتمعات كافة كإخضاعها لقيم

كأمباط سلوؾ سائدة يف ثقافات

معوؼبة ،أمر وبمل إمكانية تفجَت أزمة ىوية ثقافية اليت أصبحت من اؼبسائل الرئيسية اليت تواجو اجملتمعات اإلسبلمية،
فأخطر التحديات ىو ما قد تتعرض لو اؼبكونات األساسية للهوية الثقافية متمثلة يف اإلسبلـ كاللغة العربية كاؿ

قيم

الثقافية ،فمن الثابت أف اؿعوؼبة تعتمد على اللغة االقبليزية ،كما أف صورة العرب كاؼبسلمُت يف اإلعبلـ الغريب اؼبهيمن
على الساحة الدكلية ال تعرب عن الواقع باإلضافة إذل أف اإلعبلـ الغريب يتعامل مع العرب حبكم عبلقات االستعمار
كالتبعية.

اقعا العلمي كالبحث العوؼبة أضبد )ُ( :كنعاف
كالتقنيات العلوـ جبامعة اؼبنعقدة العريب الوطن يف العلمي كالبحث العارل العوؼبة كالتعليم ندكة
كطموحا ،ك ن
ن
 ،صُُ ، 20.تونس 2000/11/23- ََ ،العربية اعبامعات ارباد مع كالطب ،بالتعاكف
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كقد تلعب ثورة االتصاالت دكرا أسا سيا يف إحداث ىذا التأثَت الثقايف ،فبدال من اغبدكد الثقافية الوطنية كالقومية
تطرح إيديولوجيا العوؼبة حدكد ا أخرل غَت مرئية ترظبها الشبكة العنكبوتية كالقنوات الفضائية بفرض اؽبينة على
األذكاؽ كالفكر كالسلوؾ ،فأكثر ما يلفت االنتباه يف ظواىر العوؼبة يف اجملاؿ ا

لثقايف ىو اؼبدل الذم بلغتو الثقافة

الشعبية األمريكية من االنتشار كالسيطرة على أذكاؽ الناس يف العادل ،فقد أصبحت اؼبوسيقى كالربامج التلفزيونية
كاؼبسلسبلت ،كاألفبلـ السينمائية األمريكية منتشرة يف أرجاء العادل ،كما أف النمط األمريكي يف اللباس ،كاألطعمة
السريعة ،كاؼبشركبات ،كغَتىا من السلوكيات االستهبلكية انتشرت على نطاؽ كاسع ،كيبدكا أهنا تعتمد يف نشر مبطها
الثقايف على تفوقها التقٍت كىيمنتها السياسية كالعسكرية.
لقد أصبح شبابنا يف عصرنا اغباضر عبيدا ؼبا تقدمو لو القنوات الفضائية كمواقع االنًتنت كاؽبواتف احملمولة من برامج
كؿبتويات ،كما أنو أصبح يقلد كل ما يشاىده عرب ىذه الوسائط ،من سلوكيات كعادات كتقاليد سواء كانت مفيدة
أـ مضرة بالنسبة لو ،كذلك ربت شعار اؼبوضة كالتفتح على اآلخر كمواكبة تطورات العصر ،كما نشاىده اليوـ يف كاقعنا
من اختبلط كاكببلؿ لؤلخبلؽ كانتشار للعبلقات غَت الشرعية داخل مؤسساتنا التعليمية كأيضا انتشار للجريبة كالعنف
كاالغتصاب كالغش كالرشوة كاؼبخدرات كتبادؿ الصور اإلباحية بُت الشباب خَت دليل على ـباطر كسلبيات القنوات
الفضائية كشبكة االنًتنت كاؽبواتف احملمولة كغَتىا من الوسائط اإلعبلمية اغبديثة ،لقد جعلت ىذه الوسائط الشاب
اعبزائرم يعيش يف عادل ال يدرؾ ماذا يفعل فيو حيث جعلتو يعيش يف عادل خيارل بعيدا عن ؾبتمعو كأسرتو ،يفكرا دكما
يف ؿباكلة الوصوؿ إذل ىذا العادل اؼبثارل الذم صورتو كزرعتو لو كسائط اإلعبلـ كاالتصاؿ يف ـبيلتو ،فبا كلد لدل شبابنا
مرض اإلحباط كالقنوط كاليأس من كاقعو اؼبعاش كؿباكلة ركوب أمواج البحر.
أف العادل قد أصبح اليوـ قريةن كونيةن سريعةى ًٌ
ال نستطيع أف ننكر َّ
فالوقوؼ على طبيعة
التغَت كالتٌأثر ببعضها البعض،
ي
ى

سبنحنا معرفةن كافية عن كاقعن ا اغبارل ككيف نتجو كبو اؼبستقبل كما الذم تفرضو
التحديات اليت تواجوي جيل الشباب ي

نسلح يهم
علينا معطيات العوؼبة من عبء التوجهات كبو الشباب الذين ىم حصو يف أمتنا اؼبنيعة إذا استطعنا أف ى
ً
نقوؿ َّ
إف
يبكن أف ى
بالوعي كاؼبعرفة كالثقافة الكافية ؼبواجهة ىذه التحديات ،كقد ٌ
عرب أحد الباحثُت عن ذلك بقولو " ي
ً
و
مستقبل
من كهوؼ الظبلـ كصن ًع
جيل الشباب ىو أمضى أسلحة العادل العريب يف صراعو اؼبصَتم من أجل خركجو ٍ
ى

أفضل".
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و
العريب على نقطة و
غَت َّ
حاظبة يف
ربوؿ
ك ىو فضال عن ذلك
أف الظركؼ اليت تضع العادلى َّ
صاحب ىذا اؼبستقبل ى
ي
تارىبو ،ىي نفسها اليت تضع الشباب يف (أزمة) ،فهم إذف لؤلمة األمل كمصدر اػبطر يف و
كقت كاحد "(ُ).
ٍ
يف الواقع،
ىذه األزمة اليت ذبعلهم يعيشوف حياة التناقض فهم مثاليوف على اؼبستول النظرم يف حياة مهمشة
كلئلعبلـ الدكر األعظم يف التأثَت يف الشباب بشكل يفوؽ تأثَت األسرة كاعبامعة أحيانا .
كؽبذا يرم العلماء أف اغبفاظ على اؽبوية الثقافية كاغبضارية أصبح التحدم اؼبطركح علينا بشدة يف عصر
السماكات اؼبفتوحة اليت تكتظ باألقمار الصناعية اليت ربمل مئات القنوات التلفزيونية من كل أكباء العادل دبا
تنطوم عليو من تأثَتات ـبتلفة تشكل الفكر كالوجداف للشباب على حد السواء ،فاإلحساس باػبطر يستلزـ
البحث عن اؽبوية ك االنتماء حىت ال نتعرض للصراع.
كترجع معظم الكتابات كاألحباث العديد من اؼبشكبلت اليت يعاشل منها شباب اليوـ إذل اضطراب النسق
القيمي لديو ،حيث وبدث الصراع بُت ما ترىب كنشأ عليو من قيم تدعو إذل الًتاحم كالتواد كاإليثار كالصدؽ
كاألمانة كالقناعة ،كبُت ما يراه كيسمعو يومينا يف تعامبلتو من أساليب كآراء تدعو إذل اعتناؽ القيم السلبية مثل
األثرة كاؼبنفعة الشخصية كحب الذات كاغبصوؿ على اغبقوؽ دكف أداء الواجبات فاؼبؤثرات اؼبادية كالنفعية اليت
تسود يف ظل العوؼبة ،تؤثر يف اؼبراىق كالشاب كذبعلو يقع يف حَتة بُت سبسكو دبا نشأ كتريب عليو ،كما يتمشى
مع معتقداتو كقيمو كبُت االنسياؽ مع األكضاع اعبديدة اليت يتعايش معها يومينا .ىذا الصراع يؤدم بالشباب إذل
اضطراب ىويتو كيفقده اإلحساس باؽبوية كيصبح مضطربنا كجدانينا فبا يؤثر على طريقة سلوكو كأفكاره كىذا ما
توصلت إليو العديد من الدراسات مثل دراسة ثيلهمر ) (Theilhemerعاـ ،1992ك ليفتا و)) Levitan
(ُ)

كآخرين عاـ  ،1992كميتوف ) (Maytonعاـ .1990

لقد غَتت تكنولوجيا االتصاؿ كاإلعبلـ اغبديثة البيئة اليت يعيش فيها شبابنا عن تلك اليت كانت منذ زمن  ،فإذا
كانت ىذه الوسائل غَتت من أسلوب حياتنا كانتقالنا ككقت فراغنا كعبلقاتنا مع األسرة كاألصدقاء فكيف سيكوف

( )1حجازي عزت :الشباب العربً ومشكالته ،موسوعة عالم المعرفة ،ط ،1المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت ،1985 ،ص.2

كلية الًتبية – جامعة اؼبلك سعود ،ََِّ/َْ/ِِ-َِ ،منشورة (ُ) خالد بن عبد اهلل القاسم :العوؼبة الثقافية كأثرىا على اؽبوية ،دكة العولمة كأكلويات التربية،
 http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Research%20Libraryعلى الشبكة الدكلية للمعلوماتً ،ب تصفح اؼبوقع يوـ ُٖ:ََُِ/َِ/
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لؤلجياؿ اعبديدة اليت ستعيش يف بيئة من الوسائل اؼبعلوماتية األكثر تطورا دبا ال يقاس حباضرنا ،كماذا سيحدث
(ِ)

للخصوصيات كاؽبويات اؼبميزة بالصيغة اليت نفكر فيها اليوـ؟

إف كجودنا كشباب جزائرم عريب إسبلمي يف التاريخ كاعبغرافيا مرىوف باؼبقاـ األكؿ بوجودنا الثقايف يف الوقت الذم
أصبحت اجملتمعات الغربية تركج لثقافاهتا كقيمها كأمباطها السلوكية اؼبتناقضة مع ثقافاتنا احمللية كاليت باتت هتدد
اػبصوصيات الثقافية كاغبضارية لبلداننا كأكطاننا اليت أصبحت تعيش حالة

تبعية ثقافية من خبلؿ ما أفرزتو العوؼبة

كالتكنولوجيا.
كدبا أف ثقافة اآلخر ثقافة استهبلكية فإف شباب ؾبتمعاتنا أماـ ربديات احملافظة على ىويتنا الثقافية كربديد أين
يقف فيها الثابت عن اؼبتح كؿ ،كلعل ىذه التحديات اؼبتعلقة باؽبوية الثقافية قد شغل ت باؿ اؼبفكرين كالباحثُت إذ
برزت القضية منذ زمن كلكنها اليوـ تربز ربت تأثَت عامل قوم ال تستطيع اجملتمعات كالدكؿ إال التأثر بو ،كىو ثورة
العوؼبة.
كيوجد بُت مفهومي اؽبوية كالعوؼبة عبلقات جدلية فريدة من نوعها يف طبيعة العبلقة بُت اؼبفاىيم ،إهنما مفهوماف
متجاذباف متقاطباف متكامبلف يف آف كاحد ،كيف دائرة ىذا التجاذب كالتقاطب كالتكامل يأخذ مفهوـ اؽبوية على
الغالب "دكر الطريدة" بينما يأخذ مفهوـ العوؼبة دكر "الصياد" حسب تعبَت الدكتور علي كطفة

(ّ)

كيف إطار ىذه اإلشكالية تسعى الدراسة الراىنة إذل طرح ؾبموعة من القضايا كالتساؤالت اؼبثارة بُت اؼبثقفُت
كاؼبهمومُت بقضايا اؽبوية كالشخصية يف ظل ذبليات العوؼبة الثقافية كاالجتماعية كتأثَتاهتا الوافدة على تغريب
الذات كهتميش الشخصية كتعميم نوع آخر من ثقافة االستهبلؾ اؼبفعم بالقيم النفعية كالثقافة الشعبية الغربية
كغَتىا من الثقافات األخرل اليت تنتشر اليوـ بصورة سريعة بُت الفئات االجتماعية اؼبختلفة ،تسلبهم اؽبوية كقد
يتحوؿ اإلنساف العريب إذل مواطن مغًتب عن ذاتو كعن كطنو كعن قيمو األصيلة .كيف ضوء ما سبق ،تتحدد
مشكلة الدراسة في بحث كاقع ىوية الشباب الجزائرم الثقافية ،في ظل تحديات العولمة كالذم تنبثق عنو
ؾبموعة تساؤالت فرعية ىي :
ُ .ما مكانة الدين اإلسبلمي كمكوف أساسي للهوية الثقافية اعبزائرية ،لدل الشباب اعبامعي يف ظل العوؼبة ؟
(ِ) ظبَت إبراىيم حسن  :الثورة اؼبعلوماتية عواقبها كآفاقها ،ؾبلة دمشق لآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،جامعة اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،اجمللد ُٖ العددُ، ََِِ،
دمشق ،ص ُِِ .
(ّ)

علي كطفة :

تصدعات اؽبوية كىزائمها ،موقع ارباد الكتاب العربً ،ب تصفح اؼبوقع يوـ

:)َُ.َِ.ََُِ ( :

http://www.soufaouakthakafia.maktoubblog.com
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ِ .ما مكانة اللغة العربية كعنصر أساسي من عناصر اؽبوية الثقافية لدل الشباب اعبامعي خصوصا يف ظل بركز
اللغات األجنبية ؟
ّ .ما مدل تأثر القيم الثقافية للشباب اعبامعي اعبزائرم،

خصوصا يف ظل ثورة االتصاؿ كاإلعبلـ اغبديثة

كوسيلة أساسية للعوؼبة ؟
 -3أىداؼ البحث :
 التعرؼ على اؼبتغَتات اعبديدة اليت تؤثر على اؽبوية الثقافية. دراسة كفهم كجهة نظر اؼبفكرين كالعلماء كموقفهم ذباه العوؼبة ،كمدل تأثَتاهتا السلبية كاإلهبابية على الشباباعبامعي كىويتو الثقافية من خبلؿ الدين اإلسبلمي ،كاللغة العربية كبعض مظاىر القيم الثقافية.
 التعرؼ على مواقف الشباب اعبامعي من العوؼبة كرؤيتهم للثقافات الوافدة . -4فرضيات البحث :
 تؤثر العوؼبة سلبا على مكانة الدين اإلسبلمي لدل الشباب اعبامعي . تؤثر العوؼبة سلبا على اللغة العربية . تؤثر العوؼبة سلبا على مظاىر القيم الثقافية لدل الشباب اعبامعي . -5أىم المفاىيم كالمصطلحات الواردة في البحث :
 -1مفهوـ الهوية( Identity – Identitas- Identité) :

حسب الدكتور أحمد بن عماف في وعين اثنين :

(ُ)

األكؿ :ىوية فردية  :ك تعتمد أساسا على المميزات الجسدية التي تميز كل كائن بشرم عن اآلخر

.

الثا ي:ىوية كطنية أك قومية :ك ىو مجموعة الصفات أك السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد األد ى
المشترؾ بين ذميع األفراد الذين ينتموف إلى أمة من األمم ك التي تجعلهم يعرفوف ك يتميزكف بصفاتهم تلك
عما سواىم من أفراد األمم األخرل.
فالهوية ببساطة عبارة عن مركب من العناصر المرذعية المادية كاالذتماعية كالذاتية المصطفاة التي تسمح
بتعريف خاص للفاعل االذتماعي (ِ) كطالما ىي مركب من عناصر ،فهي بالضركرة متغيرة ،في الوقت ذاتو
 )1( .أحمد بن عماف  :الهوية الوطنية – الحقائق ك المغالطات  ،دار األمة للطباعة ك الترذمة ك النشر ك التوزيع ،الجزائر ،1995 ،ص 23
( )2تركً الحمد  :الثقافة العربٌة فً عصر العولمة  ،دار الساقً ،ط  ،1بٌروت ،لبنان ،1999 ،ص.20
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تتميز فيو بثبات معين ،فالهوية منظور لها سوسيولوذيا متغير من المتغيرات كمن ىنا ينشأ مفهوـ ' أزمة الهوية '
تيجة تعرضو ا لمتغيرات  .فاألزمة ليست في الهوية ذاتها بل في العقل كقدرتو على استيعاب المتغيرات .
 -2مفهوـ الهوية الثقافية :يبكن تعريف اؽبوية الثقافية كاغبضارية ألمة من األمم بأهنا

"القدر الثابت ،كاعبوىرم

كاؼبشًتؾ من السمات كالقسمات العامة اليت سبيز حضارة ىذه األمة عن غَتىا من اغبضارات كاليت ذبعل للشخصية
طابعا يتميز بو عن الشخصيات الوطنية كالقومية األخرل"
الوطنية أك القومية ن

ّ

 -3العولمة :تعٍت" :انفتاح العادل على بعضو ..يف التجارة كاالقتصاد كالسياسية كاإلعبلـ كالثقافة اخل  ..دكف قيود كال
حدكد كال حواجز" .

(ْ)

تشَت إذل بركز الثقافة كسلعة عاؼبية تسوؽ كأم سلعة ذبارية أخرل كمن ٍب بركز كعي كإدراؾ
أما العولمة الثقافية ؼ
كمفاىيم كقناعات كرموز ككسائط ثقافية عاؼبية الطابع كىي ؿباكلة لوضع شعوب العادل يف قوالب فكرية موحدة كذلك
لسلخها عن ثقافتها كموركثها اغبضارم ،فالعوؼبة ف ظاـ يقفز على الدكلة كاألمة كالوطن

نظاـ يريد رفع اغبواجز

كاغبدكد ،إنو نظاـ يعمل على إفراغ اؽبوية اعبماعية لؤلمة من أم ؿبتول ،كيدفع إذل التفتيت كالتشتيت لَتبط الناس
بعادل البلأمة كالبلكطن كالبلدكلة . ٓ
كىناؾ من يرل بأف العوؼبة الثقافية ما ىي إال توحيد القيم حوؿ اؼبرأة ك األسرة ،ك حوؿ الرغبة ك اغباجة ك أمباط
االستهبلؾ يف الذكؽ ك اؼبأكل ك اؼبلبس ،إنوا توحيد طريقة التفكَت ك النظر إذل الذات ك إذل اآلخر ك إذل القيم ك إذل
كل ما يعرب عنو السلوؾ ،ك ىذه الثقافة اليت تدعو العوؼبة إذل توحيدىا (ُ).
المحور الثا ي :اإلطار النظرم
 - 1مدخل إلى مفهوـ الهوية الثقافية  :يف معجم المفاىيم الفلسفية الذم جاء فيو  " :إهنا ميزة ما ىو متماثل ،
سواء تعلق األمر بعبلقة االستمرارية اليت يقيمها فرد مع ذاتو".

()4

ِ(ِ)

( )3محمد عابد الجابري :العولمة و الهوٌة الثقافٌة ،عشر أطروحات ،مجلة المستقبل العربً ،العدد  ،1998،228ص14
أسعد ملً  :العولمة بٌن التكٌف والممانعة  ،مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانٌة سورٌة ،مجلد  23العدد الثانً ،2007 ،ص.119
( )5محمد عابد الجابري :المرجع السابق  ،ص.19
(1

ََِٖ ،صَٕ .األردف ،كالتوزيع ،للنشر اغبامد دار اؼبجسبع ،ك العوؼبة زىَت الركاشدة) :عبلء

( )2عزٌز مشواط :إشكالٌة الهوٌة فً العلوم اإلنسانٌة ،مأزق اإلشكال وقلق المفهوم ،جرٌدة المنعطف ،العدد  28 ،2377أفرٌل  ،2005ص.18
()3عزت حجازي  :الشباب العربً ومشكالته ،موسوعة عالم المعرفة ،الطبعة األولى ،الم جلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت،1985 ،
ص.2
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أما أ ثركبولوذيان فيحضر اؼبفهوـ كعبلمة غَت منفصلة عن مسلسل الفردنة ،أم كشكل من أشكاؿ التمايز بُت
الطبقات نفسها ،فمن أجل إعطاء ىوية لفرد ما أك جملموعة من األفراد ،يبدك لزامان التمييز بُت ما ليسوا ىم ،كباؼبقابل
ينبغي فهم الفرد يف خصوصيتو ،كما هبب أخذ ىويتو التارىبية بعُت االعتبار.
كقوؿ الفارايب" :ىوية الشيء ،كعينتو ،كتشخصو  ،كخصوصيتو ،ككجوده اؼبنفرد لو ،كل كاحد ،كقولنا إنو ىو إشارة
الذم ال يقع فيو اشًتاؾ

إذل ىويتو ،كخصوصيتو ،ككجوده اؼبنفرد لو

"

()3

كما قبد مفهوـ آخر ىو " فلسفة اؽبوية )  " ( philosophie de L‟identitéاصطبلح فلسفة اؽبوية على
مذىب ( شيلينغ ) القائل بوحدة الطبيعة كالفكر  ،ككحدة اؼبثل األعلى كالواقع ،ككل فلسفة من ىذا القبيل ،ألهنا
ذبمع بينهما يف كحدة لتنفصل  ،كترجعهما إذل شيء كاحد ىو اؼبطلق .
اؽبوية صفة موضوعُت من موضوعات الفكر ،رغم اختبلفهما يف الزماف كاؼبكاف متشاهبُت يف كيفيات كاحدة ،كتسمى
(ْ)

ىذق باؽبوية الكيفية،أك اؽبوية النوعية.

كتكوف ذاهتم،
كمنو يبكن تعريف اؽبوية بأهنا  :السمات كالسلوكيات اليت سبيز الشباب اعبامعي اعبزائرم عن غَتىمِّ ،
اضحا باؼبمارسات الثقافية اؼبوركثة ،ك اؼبنبثقة عن اإلسبلـ ،كادل كونة من العناصر األساسية  :الدين
كترتبط ارتباطنا ك ن

اإلسبلمي ،اللغة العربية ،كالقيم الثقافية.

إف الهوية الثقافية كالحضارية ألمة ،ىي القدر الثابت كالجوىرية
تميز حضارة أمة عن غيرىا من الحضارات كالتي
الشخصيات األخرل.

كالمشترؾ من السمات كالقسمات التي

تجعل الشخصية الوطنية أك القومية طابعا تتميز

بو عن

(ُ)

كيوجد ىناؾ مفهوـ تارىبي أكثر مبلئمة للهوية الثقافية كضعو استيوارت ىاؿ:
فاؽبوية الثقافية بالنسبة لو ىي "موضوع صَتكرة شأنو شأف "الوجود" إهنا موضوع ينتمي للمستقبل بقدر ما ينتمي
للماضي...

(ِ)

كىناؾ تصوراف للهوية الثقافية:
ُ -التصور الثابت الستاتيكي للهوية الثقافية  :الذم يرل أف اؽبوية الثقافية ،عبارة عن شيء اكتمل كانتهى كربقق
يف اؼباضي ،يف فًتة زمنية معينة ،أك مبوذج اجتماعي معُت كأف اغباضر ما ىو إال ؿباكلة إدراؾ ىذا اؼبثاؿ كربقيقو .

ٌ )4(.عقوبً محمود :معجم الفلسفة ،المٌزان للنشر والتوزٌع ،ط ،2الجزائر ،1973 ،ص 174
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الثقافيةالذم يرل أف اؽبوية الثقافية شيء يتم اكتسابو كتعديلو باستمرار ،كليس
ِ -التصور التاريخي كالديناميكي للهوية :
أبدا ماىية ثابتة ،أم إف اؽبوية قابلة للتحوؿ كالتطور ،كيبكن النظر إذل اؽبوية يف صورهتا الديناميكية على أهنا ؾبموعة من
اعبوىرالعقائدية) كاالجتماعية كاعبمالية كاالقتصادية
اؼبقررات اعبماعية اليت يتبناىا ؾبتمع ما ،يف زمن ؿبدد للتعبَت عن القيم ية (
اجملتمع
كالتكنولوجية كاليت تشكل يف ؾبموعها صورة متكاملة عن ثقافة ىذا .

كلقد أشار تقرير اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ عاـ سنة  1987بعنواف إسًتاتيجية تطوير الًتبية العربية عن
الذاتية الثقافية ،أهنا تعٍت "بأ نا أفراد نتمي إلى ذماعة لغوية محلية ،أك إقليمية أك كطنية ،بما لها من قيم
أخالقية كذمالية تميزىا عن غيرىا من الثقافات "(ّ) فاؽبوية الثقافية زبتلف من عقيدة إذل أخرل ،كمن شعب ،إذل
شعب ،كمن مرحلة زمنية إذل أخرل .
 -مكو ات الهوية الثقافية :الشكل التالي يبين ذلك :

الديــن

التراث الديني

الهىية الثقافية

اللغـــــــــــة

الثقافة

التراث الشعبي

القيم و العرف

 ،صِ )ُ( www. Alarbio.comإبراىيم اغبسن :اؽبوية الثقافية الصحراكية ،مقاؿ على شبكة األنًتنيت،
(ِ) جورج الرين :اإليديولوجيا كاؽبوية الثقافية ،اغبداثة كحضور العادل الثالث ،ترصبة فرياؿ حسن خليفة ،مكتبة مدبورل ،طُ ،ََِِ ،صِٖٔ.

(ّ) أضبد عبد اهلل العلي :العوؼبة كالًتبية ،دار الكتاب اغبديث ،القاىرة ،ََِِ ،صَٓ.
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 -2مدخل إلى مفهوـ العولمة:
كلد ىذا اؼبفهوـ كىو ينطوم على عناصر اعبذب كالشد كالتدافع كالتنافر ،فبا أدل إذل االعتقاد بأف طبيعة العوؼبة
تتطلب كصفها بأهنا ظاىرة عرضية ،تتعلق بتطور اجملتمع البشرم كالتغَتات العاؼبية ،من حيث ىي يف بداية التكوين كدل
تتشكل هنائيا ،األمر الذم هبعل من الصعب ربديد الرأم اؼبناسب كاؼبوحد الذم يبكن األخذ بو لئلحاطة بالظاىرة.
كقد أطلق بعض الكتاب كاؼبفكرين على العوؼبة "النظاـ العالمي الجديد" كىذا اؼبصطلح استخدمو الرئيس
األمريكي جورج بوش-األب -يف خطاب كجهو لؤلمة األمريكية دبناسبة إرسالو القوات األمريكية إذل اػبليج (بعد
1

أسبوع كاحد من نشوب األزمة يف أغسطس 1990ـ).

كرٌدبا يوحي ىذا اإلطبلؽ -النظاـ العالمي الجديد -بأف اللفظة ذات مضامُت سياسية حبتة كلكن يف اغبقيقة تشمل
مضامُت سياسية كاقتصادية كثقافية كاجتماعية كتربوية ،دبعٌت آخر تشمل مضامُت تتعلق بكل جوانب اغبياة
اإلنسانية.
كلقد فرضت العوؼبة نفسها يف اغبياة اؼبعاصرة ،على العديد من اؼبستويات ،سياسيان كاقتصاديان فكريان كعلميان ،ثقافيان
كإعبلميان تربويان كتعليميان.
ككثرت التعاريف اليت توضح معٌت العوؼبة ،نذكر ىنا بعضان منهاٍ ،ب فذكر التعريف الذم فرل أنٌو قد يعرب عن اؼبعٌت
اغبقيقي لظاىرة العوؼبة.
كمن ىذه التعريفات :يقوؿ ذيمس ركزا و أحد علماء السياسة األمريكيُت عن العولػمة " :إ ٌهنا العبلقة بُت
مستويات متعددة لتحليل االقتصاد كالسياسة كالثقافة كاأليديولوجيا ،كتشمل :إعادة اإلنتاج كتداخل الصناعات عرب
اغبدكد كانتشار أسواؽ التمويل ،كسباثل السلع اؼبستهلكة ؼبختلف الدكؿ نتيجة الصراع بُت اجملموعات اؼبهاجرة
1

كاجملموعات اؼبقيمة".

* كالكاتب األمريكي الشهَت ػ كليم ذريدرػ يف كتابو الصادر عاـ 1977ـ بعنواف( عادل كاحد..مستعدكف أـ ال)
كصف العوؼبة "بأهنا آلة عجيبة نتجت عن الثورة الصناعية كالتجارية العاؼبية كأ ٌهنا قادرة علل اغبصاد كعلل التدمَت،

محمد سعٌد أبو زعرور :العولمة  ،دار البٌارق ،عمان ،األردن ،ط  ،1998 ، 1ص .13

)(1

نعيمة شوماف :العولػمة بُت النظم التكنولوجية اغبديثة ،مؤسسة الرسالة ،طُ ،بَتكت ،ُٖٗٗ ،صَْ.

20

)(1

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

كأ ٌهنا تنطلق متجاىلة اغبدكد الدكلية اؼبعركفة ،كبقدر ما ىي منعشة ،فهي ـبيفة ،فبل يوجد من يبسك بدفة قيادهتا،
كمن ٍبٌ ال يبكن التحكم يف سرعتها كال يف اذباىاهتا ").(2

إف العوؼبة ىي أشبو بقطعة بيتزا يضع عليها كل و
قاؿ الكاتب األمريكي اؼبعركؼ (توماس فريدماف) ذات مرة َّ " :
بلد

يف العادل بعض اؼبكونات من إنتاجو احمللي  :فاؽبندم يضع عليها مثبلن البهارات اغبارة ،كاألمريكي يضع عليها السجق،
كاإليطارل يضع عليها الزيتوف .دبعٌت َّ
أف بإمكاف كل بلد أف تكوف لو مسانبتو يف العوؼبة ،مسانبةن تنبع من

زبصصو

كسبيزه يف ؾباؿ معُت  .غَت أ ٌف اغباصل فعليان ىو َّ
أف خيارات دعاة العوؼبة اعبديدة ؿبدكدة ،فإما أف تكوف ملحقان هبم،

كإـا أف تكوف ـبتلفان عنهم " (.)3
َّ
البعد الثقافي:

لقد اختلفت اآلراء حوؿ العوؼبة الثقافية فهناؾ من يرفض ك ىناؾ من يقبل إمكانية عوؼبة الثقافة ،فالبعض يقوؿ
بأف الثقافة ال تعودل ك أف أية عوؼبة ىي يف حقيقة األمر ىيمنة لثقافة معينة على الثقافات األخرل ،ك ىذه اؽبيمنة
تستند إذل قوة من خارج ؾباؿ الثقافة سواء كانت مستمدة من ؾباؿ التكنولوجيا أـ االقتصاد أـ القهر السياسي ،ك
يقوؿ البعض اآلخر باستحالة قياـ ثقافة معوؼبة فبالرغم من انتشار العوؼبة يف ؾباالت أخرل فلن سبتد إذل ؾباؿ الثقافة،
ك يتوقع آخركف كجود نوعية جديدة من العبلقة بُت العوؼبة ك الثقافة اليت ال تقوـ على ىيمنة ثقافة كاحدة فقط ك ال
التنوع الثقايف فحسب.
ك ىناؾ من يرل بأف العوؼبة الثقافية ما ىي إال توحيد القيم حوؿ اؼبرأة ك األسرة ،ك حوؿ الرغبة ك اغباجة ك أمباط
االستهبلؾ يف الذكؽ ك اؼبأكل ك اؼبلبس ،إذل توحيد طريقة ( )1التفكَت ك النظر إذل الذات ك إذل اآلخر ك إذل القيم ك
إذل كل ما يعرب عنو السلوؾ ،ك ىذه الثقافة اليت تدعو العوؼبة إذل توحيدىا.
ك قد أشار عوـ تشومسكي األكاديبي األمريكي إذل قضية العوؼبة الثقافية بقولو" :إف العوؼبة الثقافية ليست سول
نقلة نوعية يف تاريخ اإلعبلـ تعزز سيطرة اؼبركز األمريكي على األطراؼ أم على العادل كلو ،
كيف ىذا الصدد يقوؿ كزير العدؿ الفرنسي اغبارل ): (Jack tobonإف اإلنًتنت شكل جديد من أشكاؿ
االستعمار ،كإذا دل نتحرؾ فأسلوب حياتنا يف خطر يف اؼبقاطعات الكندية بلغت اؽبيمنة األمريكية يف ؾباؿ تدفق
)(2

محمد سعٌد أبو زعرور:المرجع السابق ،ص .14
)

عادل بدر سلٌمان

وتعلٌم العولمة  ،جرٌدة النور ،

 :ثقافة الشباب المعاصر بٌن عولمة التعلٌم

(3

.2009\7\15. 2008

>http://www.shababona.com/shabab/content/view/380/1/
المرجع السابق ،ص  .69زهٌر الرواشدة )1( :عالء
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الربامج اإلعبلمية كالتلفاز إذل حد دعا بعض اػبرباء إذل التنبيو إذل أف األطفاؿ الكنديُت أصبحوا ال يدركوف أنوـ
كنديوف لكثرة ما يشاىدكف من برامج أمريكية.
ك اغبقيقة رغم كل ىذه اؼبعارضات للعوؼبة األمريكية للمجتمعات إال أف ؿباكالت العوؼبة الثقافية للنمط األمريكي
يف اؼبجسبعات العربية جارية سواء من قبل األمريكاف أنفسهم أـ من قبل العرب الذين يعملوف على صب ىذه الثقافة
ك مزجها بالثقافة العربية ك أرل أهنم دل يدركوا حىت اآلف سبيز كل ثقافة عن األخرل ك صعوبة ىذه العوؼبة الثقافية رغم
ما يبدك ظاىريا من تقبلها ،حيث نشهد يف اإلعبلـ العريب تعريب كثَت من الربامج األمريكية ك منها بر امج لحظة
الحقيقة ك الذم تبث إعبلناتو ىذه األياـ يف قناة  Mbc 4كيف رأيي أف ىذه الربامج اليت تعمل ألجل ىذه العوؼبة
الثقافية قبدىا غافلة عن كل القيم اليت وبملها اؼبجسبع العريب .
إذف فالعوؼبة الثقافية رغم ضراكتوا ك كجودىا فعبل يف عدة ؾبتمعات من بينها اؼبجسبع اعبزائرم ،إال أنو حىت اآلف دل
يتم ىضمها يف ىذه اؼبجسبعات ك دل يتم تقبلها ك إف كاف ىذا ظاىريا ،ك أقصد بذلك العوؼبة الثقافية السلبية ،ك إال
فهناؾ قيما ثقافية ًب تقبلها يف اؼبجسبع السعودم ك سوؼ يشار إليها عند اغبديث عن أثر العوؼبة يف اؼبجسبع اعبزائرم.
 االستنتاذات كالتوصيات:عاعبت ىذه الدراسة العوؼبة بوصفها ظاىرة ثقافية ،سرعاف ما تداخلت مع اؼبتغَتات السياسية

كاالقتصادية،

كاإلعبلمية ،لتصبح ربديان رئيسيان ؽبوية الشباب اعبامعي ،ككلما كجدت فرصة استخدمت لغزكىا ثقافيان كفكريان .
كًب إجراء الدراسة من خبلؿ كاقع العناصر األساسية اؼبكونة للهوية الثقافية كىي

(الدين ،اللغة ،كبعض مظاىر

القيم الثقافية) تبُت أف :ىناؾ تأثَت نسيب للعوؼبة على اؽبوية الثقافية من خبلؿ عناصرىا اؼبذكورة .
اتضح أف االلتزاـ بالدين اإلسبلمي مهم جدا لدل فئة الشباب ادل حبوثُت ،إال أننا قبد األغلبية من اؼببحوثُت ال
يشاركوف يف األنشطة الدينية ،كما دلت النتائج بأف معظم األفراد ال يرتادكف اؼبدارس القرآنية ،كأف العدد األكرب من
أفراد العينة يركف أف أبرز معيار يحدد مكانة كقيمة اإلنساف يف اؼبجسبع اعبزائرم ىي اؼباؿ كالسلطة كالنفوذ.
أما التساؤؿ حوؿ اللغة؟ فتبُت أف نسبة كبَتة من أفراد العينة يركف أف الشخص الذم يتقن اللغات األجنبية
شخص متحضر ،كأف االستعمار من بُت أىم األسباب اليت أدت إذل إنباؿ اللغة العربية ،كما اتضح لنا أف أغلبية
اؼببحوثُت يزكركف مواقع أجنبية على الشبكة العنكبوتية .
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إذا "كانت العربية أداة صاغبة لكتابة العلوـ أكثر من عشرة قركف ،ككانت لغة اغبضارة يف كل ىذه اؼبدة ،فما
ؼ
باؽبا تعجز عن ىذه اؼبهمات اليوـ؟ ! إهنا ليست عاجزة ،كلكن أبناءىا عاجزكف ،كإهنا ليست قاصرة كلكن أبناءىا
أكثرىم قاصركف".
كمن خالؿ كصف البعد االتصارل للعوؼبة متجسدان بالتطور التكنولوجي اغبارل يف ميداف اإلعبلـ كاالتصاؿ  ،كاف
تساؤلنا حوؿ كاقع القيم الثقافية؟ كتبُت أف :
أغلبية أفراد العينة يبلكوف اؽباتف النقاؿ ،كما أف أغلبية اؼببحوثُت يوافقوف على كجود عبلقة تعارؼ كحب قبل الزكاج.
كما قبد أف األغلبية من اؼببحوثُت ىبتاركف لباسهم على أساس األزياء أك

(اؼبوضة) ،بالدرجة األكذل كما أف

الشباب اعبامعي يرل أف الثقافة الغربية أحسن من الثقافة اعبزائرية بالدرجة األكذل كيف نوع اغبياة اليت يعيشوهنا.
كما يبكن أف نستنتج من خبلؿ ىذه الدراسة أف:
مشكلة اؽبوية دل تناقش إال يف زمن العوؼبة إذ دل يكن ؽبا كجود قبل ذلك ،فالناس كسط ىذا اػبضم الكبَت من
التشابك كاالتصاؿ يتساءلوف من كبن؟ كما ىي ىويتنا؟ كما ىي لغتنا؟ ككما نقوؿ إف :العوؼبة توحد الناس من أعلى
كتفرقهم من أسفل كتوحدىم يف القمة كتفرقهم يف القاع مبعٌت أف توحدىم يف أدكات االتصاؿ كالنقود كالبنوؾ كسبل
اؼبواصبلت كيف العديد من الصور اؼبتشاهبة لدرجة أنك قد ال تستطيع أف تفرؽ بُت العديد من مدف

العادل اليت

أصبحت متشاهبة كذات طابع عاؼبي موحد ،كلكن يف نفس الوقت الذم زبلق فيو العوؼبة كل ىذه الصور اؼبتشاهبة،
فهي زبلق أيضا تفككا على اؼبستول الثقايف.
كما أف التغَت عندما يكوف سريعا وبدث ما نسميو يف علم االجتماع

الثقايف "فجوة ثقافية " كقد حدثت طفرة

كبَتة جدا يف التكنولوجيا كيف تبٍت أساليب حديثة كمتطورة كىو ما أدل إذل ارتباؾ ثقايف كظهر ت لدينا صور جديدة
من السلوؾ داخ ؿ اجملتمعات ،كيعرب عن نفسو يف عدة صور كمنها االستهبلؾ ،كسفذكر بعض األمثلة مثل :استهبلؾ
اجملتمعات اعبزائرم للسيارات ،فقد أصبح العرؼ اآلف ىو اقتناء أحدث الصيحات يف عادل السيارات كاغبصوؿ على
أفضل اؼبوديبلت ،كالبعد عن السبب اغبقيقي الذم صنعت لو السيارة ،كىناؾ أمثلة أخرل مثل استخداـ اؽبواتف
النقالة بشكل غَت رشيد.
كمن خبلؿ ىذه النتائج يبكن القوؿ أف العوؼبة بتحدياهتا قد أثرت على اؽبوية الثقافية للشباب اعبامعي كباألخص
على (الدين ،كاللغة ،كالقيم الثقافية ) ،كما يبكن القوؿ أف الشباب اعبامعي يعيش حالة من االنبهار با لثقافة الغربية
كأسلوب اغبياة الغربية ،كىذه التبعية الفكرية كاالنبهار اغبضارم دائما وبدث يف الشعوب اؼبتأخرة ثقافيان كعلميان
23
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كاقتصاديان  ...كاليت تؤدل بدكرىا إذل انصهار اؽبوية الثقافية كأف يصبح التقليد سيد اؼبوقف خصوصا لدل فئة
الشباب لذلك البد كباحثُت من إعطاء بعض االقًتاحات:
ـما سبق يدعو ا للتأكيد على أىمية العمل الجاد الهادؼ إلى تحقيق مناعة إعالمية تخدـ

األمن الثقافي

العربي لشبابنا كتحافظ على لغتو األـ اللغة العربية ،كما تحفظ عليو دينو  ،كقيمو كاعتزازه بمقومات ىويتو
الثقافية كأصالتو التي تصبح عامل بناء كتطوير كإبداع بدؿ أف تكوف عامل إحباط كشعور بالدك ية كالنقص،
كمن خبلؿ ما ًب عرضو حوؿ العوؼبة ك انعكاساهتا على اؽبوية الثقافية يبكن اػبركج ببعض االقًتاحات ك ا لتوصيات
نراىا كفيلة للتخفيف من آثارىا ك مواجهتها ،كقد انتهى البحث إذل المقترحات اآلتية:
 .1االلتفات إذل الًتاث العريب اإلسبلمي إلعادة قراءتو كتكييفو ٍب توظيفو بالشكل الذم هبعلنا نستفيد منو يف ظل
العوؼبة الثقافية اغباصلة ،جبعلو نقطة قوة ربمي اؽبوية الثقافية كباعتباره عنصرا ىاما من عناصرىا ،ك ليس نقاط ضعف .
 .2مواجهة العوؼبة بالتعليم كالتدريب كالتثقيؼ كالتحصُت كرفع الكفاءة كزيادة اإلنتاج كؿباربة اعبهل كخفض معدالت
األمية اؼبرتفعة عند اؼبسلمُت.
 .3العناية اػباصة بالربامج كاؼبسلسبلت كاألفبلـ اؼبعدة من قبل القائمُت على القنوات التلفزيونية ،ؼبا ؽبا من تأثَت على
اؽبوية الثقافية ،كالعمل على اغبد من بث الربامج ك أفبلـ الكرتوف اؼبستوردة من ثقافات أخرل كهتذيبها لتناسب ثقافتنا
العربية اإلسبلمية.
 .4االىتماـ باللغة العربية كبطرؽ تدريسها للناشئة كالشباب باعتبارىا الحامية لركح المجتمع كىويتو الثقافية .
 .5العناية باللغة العربية يف كسائل اإلعبلـ كمناىج التعليم كتسهيل تدريسها ك رببيبها للطبلب ،كمن العناية باللغة
العربية تفعيل التعريب كالًتصبة كالتقليص من التعلق باللغات األخرل إال يف حدكد اغباجة البلزمة .
 .6إعداد برامج تربوية كتعليمية كإعالمية تخدـ تقوية ارتباط الشباب في المجتمع الجزائرم بعناصر ك أبعاد
ىويتو الثقافية .
 .7ضركرة التأشل عند ازباذ اؼبواقف كاآلراء القطعية خبصوص ظاىرة العوؼبة كاالنشغاؿ بالبحث عن أسلم السبل
للتعامل معها كظاىرة موضوعية.
يقوؿ المهاتما غا دم" :ال أريد أف يكوف منزرل ؿباطا باعبدراف من صبيع اعبوانب كنوافذم مسدكدة ،أريد أف
هتب ثقافات كل األرض دبحاذاة منزرل كبكل حرية ،لكٍت أرفض أف أنلقب هببوب أم كاحدة منها".
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ىذه بعض األفكار كغَتىا كثَت يف سبيل مواجهة العوؼبة كىي كإف فرضت علينا كاقعان ليس من اختيارنا ،لكنها ال
تستطيع منعنا من االختيار.
الهوامش:
 -1الكتب :
ُ .أحمد بن عماف :الهوية الوطنية – الحقائق ك المغالطات ،دار األمة للطباعة ك الترذمة ك النشر ك التوزيع ،الجزائر.1995 ،
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

أضبد عبد اهلل العلي :العوؼبة كالًتبية ،دار الكتاب اغبديث ،القاىرة.ََِِ ،
جورج الرين :اإليديولوجيا كاؽبوية الثقافية ،اغبداثة كحضور العادل الثالث ،ترصبة فرياؿ حسن خليفة ،مكتبة مدبورل ،طُ.ََِِ ،
ؿبمد سعيد أبو زعركر :العوؼبة  ،دار البيارؽ ،عماف ،األردف ،طُ .ُٖٗٗ ،
نعيمة شوماف :العولػمة بُت النظم التكنولوجية اغبديثة ،مؤسسة الرسالة ،طُ ،بَتكت.ُٖٗٗ ،
عبلء زىَت الركاشدة :العوؼبة ك اجملتمع ،دار اغبامد للنشر كالتوزيع ،األردف.ََِٖ ،
عزت حجازم :الشباب العريب كمشكبلتو ،موسوعة عادل اؼبعرفة ،الطبعة األكذل ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت.ُٖٗٓ ،
تركي اغبمد  :الثقافة العربية يف عصر العوؼبة  ،دار الساقي ،طُ ،بَتكت ،لبناف.ُٗٗٗ ،
يعقويب ؿبمود :معجم الفلسفة ،اؼبيزاف للنشر كالتوزيع ،طِ ،اعبزائر.ُّٕٗ ،

 -2الملتقيات كالمجالت العلمية:

كطموحا ،ندكة العوؼبة كالتعليم العارل كالبحث العلمي يف الوطن العريب اؼبنعقدة جبامعة العلوـ كالتقنيات
اقعا
ُ .كنعاف أضبد :العوؼبة كالبحث العلمي ك ن
ن
كالطب ،بالتعاكف مع ارباد اعبامعات العربية  ، 2000/11/23-تونس. 20ََ ،
ِ .أسعد ملي  :العوؼبة بُت التكيف كاؼبمانعة  ،ؾبلة جامعة دمشق لآلداب كالعلوـ اإلنسانية سورية ،ؾبلد ِّ العدد الثاشل.ََِٕ ،
ّ .ؿبمد عابد اعبابرم :العوؼبة ك اؽبوية الثقافية ،عشر أطركحات ،ؾبلة اؼبستقبل العريب ،العددِِٖ.ُٖٗٗ،
ْ .عزيز مشواط :إشكالية اؽبوية يف العلوـ اإلنسانية ،مأزؽ اإلشكاؿ كقلق اؼبفهوـ ،جريدة اؼبنعطف ،العدد ِّٕٕ ِٖ ،أفريل ََِٓ.

 -3المواقع االلكترك ية:

ُ .علي كطفة  :تصدعات اؽبوية كىزائمها ،موقع ارباد الكتاب العربً ،ب تصفح اؼبوقع يوـ
http://www.soufaouakthakafia.maktoubblog.com
ِ .إبراىيم اغبسن :اؽبوية الثقافية الصحراكية ،مقاؿ على شبكة االنًتنيت. www. Alarbio.com ،
التعليم كتعليم العوؼبة  ،جريدة النور،
ّ .عادؿ بدر سليماف  :ثقافة الشباب اؼبعاصر بُت عوؼبة
>http://www.shababona.com/shabab/content/view/380/1/
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حركة النزكح الصيفي للسكاف كا عكاس لعوامل الطرد الجغرافي
مقاربة اثنوغرافية لمنطقة سوؼ
ضيف األزىر  :أستاذ مساعد "ب " ،قسم علم االذتماع ذامعة الوادم  ،الجزائر

ملخػػص :
تتميز الصحارم بشكل عاـ بصعوبة مناخها خاصة يف فصل الصيف حيث سبارس مثل ىذه البيئات ضغطا رىيبا على ساكنيها فبا يضطر العديد منهم إذل
النزكح ؼبناطق أخرل يقضوف هبا فصل ا غبرارة  ،كعرفت ىذه العملية انتشارا كبَتا يف منطقة سوؼ إال أف طبيعتها كآلياهتا تغَتت بفعل عدد من العوامل ،
كسنقوـ فيما يلي بالتحدث عن كاقع اغبراؾ الصيفي كخلفياتو التارىبية  ،كاؼبقاصد كآليات التنقل .

الكلمات المفتاحية  :الثقافة – البيئة – اغبراؾ الصيفي – كادم سوؼ.

مقدمػة
تعد اغبرارة إحدل عناصر اؼبناخ األكثر تأثَتا كدخوال يف حياة الكائنات اغبية  ،كهبمع العديد بأهنا ميقاتية االستمرار
كالتطور لساكٍت اؼبعمورة صبعاء  ،كؿبور دكرة اغبياة  ،كما دامت ترتبط أساسا باؼبوقع اعبغرايف كالدكرة الشمسية
ؼبختلف البيئات فإنو ا بذلك تكوف مسانبة يف خلق اػبصائص العامة ؽبا كنوعية الكائنات كطبيعة العيش  ،كبالرغم
من كوف اغبرارة سبثل عامبل ضركريا إال إهنا كيف أحياف كثَتة كبارتفاعها إذل مستويات قياسية تكوف عامبل سلبيا ،
فيقضي على العديد من النباتات كاغبيوانات  ،كيقلص من النشاط اإلنسا شل كال يستثٌت من ذلك اعبماد  ،فيتأثر
العمراف  ،كاؼباكنات  ،كـبتلف األجهزة كاحملركات كاؼبركبات .
ككبن ىنا يف ىذا اؼبقاـ سنتحدث عن قساكة ىذا اؼبتغَت اغبياٌب على اغبياة البشرية
تقويض اغبياة العادية كخلق صراع بيئي بيئي بُت االرتباط

 ،يف البيئات كاليت من شأ هنا

التارىبي لئلنساف ببيئتو كانتمائو ؽبا كىو ما يسمي بقوة

اعبذب  ،ك قوة الطرد اؼبتمثلة يف النفور الذم تسببو عدد من العوامل البيئية كمنها اغبرارة  .كتعترب اغبرارة من أىم ما
تشتهر بو منطقة سوؼ عند غَت ساكنيها  ،كلعل العديد يتخوفوف من زيارهتا يف فصل الصيف  ،بالر غم من ارتباطهم
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اؼبعيشي هبا للتجارة أك النقل  ،أك بعض اؼبآرب األخرل  ،ك

قد جبل سكاف منطقة سوؼ كاعبنوب الشرقي من

اعبزائر عموما ،على التأقلم مع أجواء الصيف كفق ؾبموعة من العادات كاؼبمارسات ،منها ما لو ارتباط بالوضع
اؼبادم لؤلفراد كاألسر ،كمنها ما لو صلة بنمط عيش السكاف معتربين اغبرارة كحتمية بيئية غَت أف ذلك دل يثنيهم على
العمل كاستغبلؿ اؼبتاح للتخفيف من كطأهتا  ،فبا خلق عديدا من اؼبمارسات كاؼبظاىر سبيزىم عن غَتىم ك تشكل معادل
معيشي متميزا .
ا
الثقافة احمللية كأنواع متميزة من األغذية كالوجبات  ،كأنواع اللباس كالعمراف اليت زبلق كلها مبطا
 .1تفضيالت الفصوؿ حسب اآلراء الشائعة
من خبلؿ معايشة حياة الساكنة يف منطقة سوؼ فإف فصل الصيف أقل تفضيبل بُت الفصوؿ  ،ففصل اػبريف ىو
فصل االعتداؿ كالذم تستأنف فيو النشاطات اؼبختلفة كيتميز ىذا الفصل عن غَته يف اؼبنطقة جبٍت التمور الذم
ينتظره معظم السكاف ؼبردكده اؼبادم حيث يتم معو برؾبة الوالئم كالزهبات  ،كاقتناء االحتياجات اؼبعتربة .
أما فصل الشتاء ؼبعدما كاف من األشهر غَت احملبذة قديبا بسبب الربد القارس  ،فقد أصبح حديثا فصبل مقبوال ،
فالبيت احملمي متوفر  ،كإمكانات التسخُت اؼبختلفة ال تفتقد يف أم منها  ،ككذا أ غلب اؼبرافق ككسائل النقل  ،كأياـ
العمل كالنشاط على مدار الفصل .
كبالرغم من االعتداؿ النسيب اؿذم يبيز بدايات فصل الربيع إال أف أغلب أيامو تقتسمها الرياح كاغبرارة كىو بذ لك من
الفصوؿ اؼبقلقة  ،ال فتقاد الضمانات عند برؾبة األعماؿ كالنشاطات االستثنائية كالزراعة كحفبلت الزكاج كالسفر
كأشغاؿ البناء الثقيلة ( صب اػبرسانات كاألسقف ).
كيأٌب الصيف يف مؤخرة اؿفصوؿ اؼبرغوبة بعدما كاف يعرؼ تارىبيا بأنو فصل "الزكارل" أم أسهل الفصوؿ معيشة ،
حيث كاف النشاط منصب على السعي كراء لقمة العيش  ،كيقوؿ يف ذلك أ حد اؼبخربين  " :ال وبتاج منا فصل
الصيف قوتا مدخرا فالقليل فبا ينتج يف مزارعنا يكفينا كظل قليل يروبنا ػ ،كال كبتاج يف الليل إذل غطاء " إضافة إذل أف
القليل من اللباس يكفي إلسباـ فصل الصيف ،فلباس األطفاؿ يغسل كيلبس يف نفس الوقت للحرارة من ناحية كخفة
األلبسة من ناحية أخرل  ،كبذلك ال تعترب اغبرارة ربديا مقارنة مع الصعوبات اؼبعاشية األخرل  ،أما حاليا كمع
التحضر يف شىت اجملاال ت كسهولة العيش النسبية ارتقت اؼبطالب اؼبفقودة يف فصل الصيف ،كهبمع العديد من سكاف
اؼبنطقة بأ ف اغبرارة العالية اليت سبيز مناخ اؼبنطقة صيفا ىو السبب الرئيسي الذم هبعل من السكاف ال وببذكف ىذا
الفصل .
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 .2أثر الحرارة على الحياة االذتماعية في منطقة سوؼ
فبا ال شك فيو ارتباط عناصر اؼبناخ باغبياة العامة  ،كلكن تأثَتىا على أنشطة اإلنساف كفبارساتو اغبياتية ىبتلف
حسب خصوصية كل متغَت كمدل قوة تدخلو  ،كتؤثر اغبرارة العالية اليت سبيز مناخ اؼبنطقة يف اغبراؾ االجتماعي
بصورة رئيسية نذكر أنبها يف ما يلي :
تتقلص مدة النشاط اؿعاـ يف اؼبنطقة بفعل اغبرارة إذل أدشل مستوياهتا فتنطلق اغبركة مبكرة يف حدكد اػبامسة صباحا ،
كما إف تصل إذل الثامنة أك التاسعة حىت يتسارع اؼبارة يف االنسحاب تاركُت خلفهم

شوارع خالية عدا القليل فبن

اضطرهتم شؤكهنم إذل البقاء  ،كتعود اغبركة يف هناية اليوـ بعدما يربد اعبو ؼبزاكلو ارتباطاهتم كإحياء

شبكة عبلقاهتم ،

كما تتقلص األنشطة اؼبختلفة يف فصل الصيف بصورة ملفتة لبلنتباه حيث ينصرؼ اؼبشًتك ف يف كقت متقدـ من
النهار من األسواؽ كتغلق احملبلت تبعا لذلك كتصبح األسواؽ خالية يف أ غلب أكقات اليوـ  ،أما أشغاؿ البناء اليت
كانت سبؤل اؼبكاف بضجيجها  ،أصبحت ال يرل ؽبا صور إال نادرا  ،كتكوف األشغاؿ الكربل منها يف ساعات
الصباح األكذل ،أما األشغاؿ الصغرل ،فتبرمج عادة يف فصل الصيف األشغاؿ الدا خلية للمباشل ،كيشتكي العديد من
الفبلحُت من عدـ قدرهتم مزاكلة األنشطة الفبلحية بفعل اغبرارة  ،كلعل األكثر صعوبة كتعبَتا عن عدـ قدرة العديد
منهم جٍت ؿباصيلهم تركها للتلف ربت رضبة الشمس اغبارقة يف أكقات يصعب إهباد اليد العاملة يف ـبتلف
النشاطات  ،كبالرغم من قدرة النخيل الذم يعترب اؼبورد الفبلحي األساسي يف اؼبنطقة على التأقلم مع اغبرارة إال أف
ىذه األخَتة أثرت على نوعية اؼبنتوج بصورة مباشرة كأتلفت العديد منو .
كىبتار العديد فبن يبتهنوف النقل العمومي للبضائع أك األشخاص ىذا الفصل للراحة القسرية لئلجهاد الذم يصي ب
مراكبهم بفعل اغبرارة ككذلك اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا السائقوف جراء األ عطاب يف الطرؽ اػبالية خاصة بُت الوادم
كبسكرة ككذا الوادم ككرقلة  ،كعليو تقل حركة الطرؽ يف النهار كتعوض يف الليل خاصة ادل ركبات الكبَتة كىو ما زاد
من عد د اغبوادث اؼبركرية يف الطرؽ اػبارجية  ،كىناؾ عديد من األنشطة اػباصة كاليت يزيدىا الفصل صعوبة كتعقيدا
كنذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر عماؿ اؼبخابز كربات البيوت يف اؼبطابخ  ،كصناعة اعببس اليت تعرؼ هبا منطقة
سوؼ كاليت تظهر للعياف على غرار اؼبعامل التقليدية احملاذية للطريق الرئيسي دبنطقة

" الفولية" ،كلعل اؼبتجوؿ يف



ـ ظاهرة جفاف التمور وما ٌسمى محلٌا " القنط" هو جفاف ٌصٌب التمور الطرٌة فً شهر اوت حٌث الحرارة العالٌة .
ـ الفولٌة  :قرٌة تابعة لدائرة الرقٌبة بوالٌة الوادي على الطرٌق الرئٌسً بسكرة ـ الوادي على بعد  40كلم من مقر الوالٌة.
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الطرقات يبلحظ التحدم الذم يبيز بعض اؼبهاـ كأسبلؾ األمن كالشرطة كعماؿ اغبماية اؼبدنية كغَتىا غبماية األمن
العاـ كحفظ األركاح كربملهم ألبستهم اػباصة ككاقياهتم اؼبختلفة ربت درجات حرارة عالية .
كتظهر اغبرارة اغبساسية الفائقة لعدد من األنشط ة كتجارة كتوزيع األلباف كاللحوـ كاألظباؾ كالبيض  ،كاليت ذبعل من
رؤكس أمواؽبم عرض ة للمغامرة الرتباطها بالكهرباء أ ك إمكانية تعرض األجهزة كاآلليات

لؤلعطاب كتفرض على

أصحاهبا الركض ضد الساعة إلنقاذ فبتلكاهتم  ،كاغباؿ نفسو للمربُت كأصحاب الصناعات الغذائية .
 .3العمارة الصحراكية كاستجابتها لمتطلبات البيئة
اعتاد سكاف كادم سوؼ كاعبنوب الشرقي من اعبزائر عموـا على التأقلم مع أجواء الصيف كفق ؾبموعة من العادات
كاؼبمارسات منها ما لو عبلقة بالوضع اؼبادم لؤلفراد كاألسر كمنها ما لو صلة بنمط عيش السكاف كالذم يتأقلم بدكره
مع عدة معطيات من ضمنها الظركؼ كالتقلبات اؼبناخية السائدة يف اؼبنطقة .
كاتسمت األحواؿ اعبوية خبلؿ السنوات األخَتة بطفرات مناخية ملحوظة  ،فاالحتباس اغبرارم كاؼبشكبلت اؼبناخية
العاؼبية ألقت بظبلؽبا على اؼبنطقة  ،فاتسم الشتاء بالدؼء النسيب كاؿ صيف حبرارتو اؼبرتفعة ك امتدت يف الزماف لفًتة
طويلة أكثر فبا ىو معتاد خبلؿ السنوات العادية .
كقد كانت فنوف العمارة احمللية يف اعبنوب الشرقي للجزائر خبلؿ قركف مضت خَت كاؽ لئلنساف من قساكة الطبيعة
صيفا كشتاء حيث يستعمل اعببس كمادة أكلية رئيسية يف البناء  ،فسهولة بركدتو يف الصيف  ،كدفئو يف الشتاء
جعلت منو قادرا على

اؿتكييف اؿطبيعي للجو يف اؼبنطقة كأىم ما يبيز منازؿ اغبضر يف سوؼ القباب دبختلف

أنواعها ،كاؼبنزؿ اغبقيقي يف سوؼ يتضمن بالضركرة فناء مغلق ا  ،تصطف حولو الغرؼ كتيعرؼ بالديار كاؼبدخل دائما
ؿبجوب عن النظر بواسطة حائط متعرج لكي ال يكشف لؤلجانب ما هبرم داخل البيت ؼبا يكوف الباب مفتوحا،
كيف اعبهة اعبنوبية للمنزؿ يتم بناء أقواس مفتوحة للشماؿ كتيعرؼ بػ "الربطاؿ" كىبصص ؿعبلوس يف فصل الصيف
حيث الظل كاال عتداؿ يف موسم اغبرارة كأحيانا يتضمن اؼبنزؿ بيتا بابو وبمل شكل األقواس يف اعبهة الش مالية تيعرؼ
بالسباط القببلكم كىبصص لفصل الشتاء فاستقبالو للشمس طيلة اليوـ هبعل منو مكانا دافئا للنساء حيث هبلسن
للقياـ بأعماؿ النسيج .
كىذا بالضبط ما نراه" إذا ما حللنا تأثَت عوامل البيئة الطبيعية يف النسيج اغبضرم التقليدم للمدف العربية القديبة ،فقد
نسيجا حضرينا كثي نفا كمًتاص األجزاء يف اؼبدف العربية
أملت عوامل البيئة الطبيعية (بالتفاعل مع البيئة الثقافية )
ن
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اإلسبلمية اليت تشًتؾ بظركؼ مناخية متشاهبة "(ّ )اؼبناخ اعباؼ اغبار _كساعد ىذا التكوين على توفَت أكرب قدر من
الظبلؿ كتقليل انعكاسات اإلشعاع الشمسي الذم مرفع من درجة حرارة اؽبواء ،فبا أدل إذل تقليل الطاقة اغبرارية
النافذة إذل اؼبباشل كخفض درجة اؽبواء يف األزقة الضيقة مقارنة بدرجة اغبرارة يف الفناءات الداخلية اؼبفتوحة .
كإذا كاف التوسع العمراشل كانتشار البناء كالتشييد كفق األساليب اغبديثة بات وبرـ الساكنة احمللية من التدفئة الطبيعية
يف فصل الشتاء كتلطيف اعبو اغبار إباف فصل الصيف  ،فقد دعت الضركرة إذل ترؾ أ فنية للشرؽ أك الشماؿ تربد ليبل
بفعل غيا ب الشمس عنها مبكرا  ،كاعتماد األ سطح للمبيت ليبل  ،كشاع رشها باعبَت األ بيض كل بد اية صيف
لتمكُت السطح من امتصاص أشعة الشمس كالتربيد الذاٌب  ،أ ما اعبدراف فأصبح العديد منهم يعتمدكف الثنائية منها
يف اعبهات اػبارجية من الغرب كاعبنوب  ،كاعبدار اػبارجي من غرؼ االستقباؿ اليت عادة ما تكوف للق

يلولة عند

أغلبية أفراد العائلة.
كمع التطور اغباصل يف التقنية فقد باتت مشاىدة اؼبكيفات اؽبوائية الكهربائية معلقة على كاجهات اؼبنازؿ كالبنايات
اغبديثة أمرا مألوفا يف مدينة الوادم منذ ظهور ىذه األ جهزة كغَتىا من اؼبدف الصحراكية األخرل اليت تعرؼ ارتفاعا
شديدا يف درجات اغبرارة خبلؿ فصل الصيف خاصة بالنسبة لؤلسر اليت لديها دخل مادم يبكنها من اقتناء ىذه
األجهزة.
 .4الحرارة كعالقتها بالحراؾ الصيفي :
يعترب اغبراؾ الصيفي أ حد اؼبمارسات الشا ئعة منذ القدـ يف منطقة سوؼ غَت أ نو ازبذ أشكاال متعددة  ،الرتباطها
بعديد اؼبتغَتات االقتصادية كالثقافية كاغبضا رية  ،كيعترب اغبراؾ الصيفي أ حد أكجو النزكح البيئي اؼبتمثل يف اؼبغادرة
اؼبؤقتة للمجتمع األصلي ربت ضغط إ حدل الظركؼ البيئية  ،كنقصد باغبراؾ الصيفي ػ كتعريف إ جرائي ػ "اغبركة
الصيفية لسكاف منطقة سوؼ ذباه منطقة أ خرل ؿبلية أك خارجية ىركبا من اغبرارة " .
 الحراؾ الداخلي
اعترب اغبراؾ الداخلي األكثر شيوعا حىت اؼباضي القريب باعتبا ر اؼبغادرة كالتحوؿ ال يكلف عناء من ناحية  ،كمن
ناحية ثانية االنتقاؿ إذل ؿبل ثاف كيف نفس اؼبوطن  ،كـ ا يشجع على ىذا اغبراؾ االنتقاؿ إ ذل ؿبل أكثر بركدة ،
كأكثر حضورا إما إذل منازؿ صيفية صغَتة قرب مزارع ا لنخيل اليت تشكل " اؼبلكية " األكثر قدسية عند السكاف
كمصدر الرزؽ األكحد  ،أك تشييد بؤر سكنية بُت ثناياىا  ،أك مناطق البدك كمن أ ىم ما شيد ؽبذا الغرض نذكر :
(1

)ـ ح .النعمان و ر  .الطلحاوي  :تأثير البيئة الطبيعية والثقافية في تشك يل البنية الفضائية  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسٌة ،المجلد  ، 24العدد
الثانً  ،2008ص13
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أ_ مساكن الرحل  :يعيش البدك الرحل ربت اػبيمة فهي سكنهم يف العرؽ ،كال يوجد إال البعض منها قرب القرل
فاػبيمة عبارة عن بيوت من شعر اعبمل كتعد ملجأ معتدال يف الصيف ربمي جيدا من الرياح كأمطار الشتاء .
ب_ اؼبساكن الريفية :ىذا النوع من اؼبساكن يستخدمو شبو الرحل من اؼبتحضرين ككذا اؼبتحضركف كأحيانا الرحل يف
موسم جٍت التمور كعادة ما يكوف باألرياؼ قرب الغيطاف،

كيعد مسكنا مؤقتا شهد بدكره تطورا عرب الزمن كمن

أنواعو:
دار الكاؼ  :كتسمى يف بعض اؼبناطق " الكيب "  ،كانت من أقدـ اؼببلجئ اليت استخدمت يف سوؼ كيتم بناؤىا
من خبلؿ حفرة جانبية يف سفوح الكثباف الرملية ذات األراضي الصلبة ،كتكوف حيث توجد طبقة التافزة اليت ال
تسمح باهنيار اؼبلجأ ،ك تشيد يف اغباشية اعبنوبية من غابة النخيل ،يفتح باهبا جهة الشماؿ فبا هبعلو بعيدا عن
التعرض للشمس  ،كيبكن احتما ء جوانبو كسطحو بالًتبة من احتفاظ ق بالربكدة  ،كيستغل عادة من قبل ؾ بار السن
لقضاء كقت القيلولة من أياـ الصيف اغبارة  ،كما تستخدـ غبفظ اؼبنتجات الزراعية يف الغيطاف .

صورة " الكيب " توضح موقعو من " الغػػوط "
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صورة مدخل " الكيب " موضحا اتجاىو للشماؿ يتقدمو ظلو
الزريبة :كىي عبارة عن مسكن مؤقت كمناكب يستخدـ من قبل البدك كاغبضر كتعترب ملجأ من جريد النخيل قبدىا
بأعداد كبَتة خاصة يف اعبنوب ضواحي الوادم بالبياضة ك عميش ،كتعترب سكنا كسطا ما بُت اػبيمة كاؼبنزؿ ،فالرحل
اؿذ ين ىم يف طريقهم لل ربضر كاال ستقرار كالذين ليس بإمكاهنم اغبصوؿ على منزؿ أك ال يتحملوف العيش يف
األماكن اؼبغلقة لتعودىم على حياة الصحراء يبركف بالزريبة كمرحلة تطور .
مساكن الغيطاف :تيبٌت من قبل سكاف اغبضر قرب الغيطاف لينتقلوا إليها يف الصيف طلبا ال عتداؿ اعبو ككذا يف موسم
جٍت التمور ،كمساكن الغيطاف يف األصل ما ىي إال تطور ؼبا ييعرؼ باؿزريبة كاليت أصبح ييستخدـ يف بنائىا اعببس
للرطوب كاالعتداؿ.
ة
كعادة ما تكوف غيرفها صغَتة كبقباب كتغوص يف الرماؿ حبوارل نصف مًت تقريبا طلبا

أحد المساكن المترامية بين الغيطاف
كبالرغم من تباعد ىذه اؼبنازؿ كالذم سبليو ضركرة اغبضور اؼبباشر على مشارؼ الغيطاف  ،كما تسببو من عزلة حتمية،
إال أف اؼببلحظة تفيد بوجود بؤر سكنية مكونة من بضع منازؿ تتبادؿ االستئناس كمنشطة لشبكة العبلقات
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االجتماعية ،كيف حاالت ضركرية تًتاءل جوانب اؼبساكن متقاربة ؿبافظة كل منها على كضعيتها داخل حدكدىا كما
توضح الصورة الفضائية.

صورة توضح محاكلة السكاف التقارب مع المحافظة على البقاء داخل الحدكد
 الحراؾ الخارذي
إف التنقل من ـبتلف مناطق كادم سوؼ إ ذل اؼبناطق الشمالية الباردة كاف موجودا منذ القدـ  ،بالرغم من صعوبة
التنقل  ،كاؼبخاطر اليت تعًتيو  ،كشاع ىذا النمط من التنقل عند البدك  ،فقد ؾ اف بدك اؼبناطق الشرقية اؼبتواجدمف
بدائرة الطالب العريب كحاسي خليفة كاؼبقرف يتنقلوف أ كاخر الربيع طلبا للكؤل كبركدة اعبو إ ذل مناطق " بئر العاتر " ك "
الشريعة" كمناطق من " خنشلة" ،أ ما رحل اؼبناطق الشمالية اليت تشمل مناطق "الرقيبة" ك" اغبمراية " فعادة ما
يتجهوف إذل أ قرب النقاط الباردة كػ " خنشلة" اك جنوب "باتنة"  ،أما اعبهات الغربية فوجهتهم " اعبلفة " ك" مسعد"
بدام اػبريف  ،كترتبط حركة الًتحاؿ للبدك يف أ غلب مناطق اؼبعمورة بالعامل اؼبناخ م الذم تعد
 ،كال يعودكف إ ال ة
اغبرارة ػ بارتفاعها أك البفاضها ػ عامبل أساسيا  ،كبذلك تكوف اغبركة إ ما بداية الصيف أك بداية الشتاء  ،كىو ما
يوضح االرتباط الوظيفي بأ حد الفصوؿ أك كلينبا  ،حيث قبد العديد من اعبماعات البدكية تنتقل من منطقتها يف
بداية الشتاء إ ذل مسارح تكوف أقل بركدة كأكفر عشبا كماء ٍب ما تلبث أ ف تعود إذل موطنها من جديد مع بداية
الصيف "فإذا ما انتقلنا إذل الصحراء القوقازية نجد البدك يف تركستاف مثبل يرحلوف إ ذل حدكد اإلقليم اعبنويب اعباؼ



ـ ورد فً القرءان الكرٌم قول هللا سبحانه وتعالى فً سورة قرٌش  ":الٌالف قرٌش اٌالفهم رحلة الشتاء والصٌف فلٌعبدوا رب هذا البٌت الذي
اطعمهم من جوع وامنهم من خوف "  ،وٌح دد النص القرءانً بالرغم من قصره اهمٌة رحلة الشتاء والصٌف كما ٌحدد هدفها ومسارها ،حٌث كان
فسً
عرب مكة ٌرتحلون صٌفا الى الشام  ،وشتاءا الى الٌمن حتى الفوا القٌام بها بصفة دورٌة مستمرة نظرا لما تسفر عنه الرحلتان من امان ن
واجتماعً وغذائً وامنً .
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ىربا من الظركؼ اؼبناخية القاسية حيث هبدكف يف سفوح جباؿ تياف شاف موارد للمياه تكفي لسد حاجياهتم "(ْ) ،
أما سكاف اؼبناطق اغبضرية فتتعدد كجو اهتم تبعا للتسهيبلت اؼبتوفرة  ،أ ك االرتباطات العائلية أك النشاطات التجارية ،
كخص ىذا التنقل عديد من اؼبقاصد الشمالية الساحلية

منها كمدينة عنابة كسكيكدة كضواحيهما  ،أ ك العاصمة

كبدرجة أ قل السواحل الغربية  ،أما اؼبقاصد الداخلية فتتواجد األ سر السوفية يف العديد منها ال سيما " خنشلة " ك"
العدم من اؼبدف كاؼبناطق الداخلية األخرل  ،كاليت ارتبطت يف أ
سدراتو " بسوؽ اىراس  ،ك "عُت مليلة " ك د
بالسعي للقمة العيش بالدرجة األ كذل حيث كانت العمالة متمثلة يف التجارة  ،أك العمل يف

غلبو ا

اؼبوانئ على غرار ميناء

سكيكدة أ ك األعماؿ الفبلحية أك يف اؼبطاحن  ،ككانت ىذه األسباب فرصة إلهباد فرص للمصيف للعائلة من أجل
قضاء فصل اغبرارة بعيدا عن قساكة الصيف يف اؼبنطقة .
كقد كضح األستاذ  " :بن سادل بن الطيب بلهادؼ " ىجرة سكاف سوؼ بصورة عامة كاذباىاهتا على النحو التارل :
"سكاف الوادم ( اؼبدينة)  :اعبزائر العاصمة  ،فرنسا  ،اعبريد بتونس  ،عنابة  ،تقرت ،كرقلة .
سكاف قمار  :بسكرة  ،اعبزائر
كوينُت  :عُت فكركف  ،قسنطينة  ،مسكيانة  ،تبسة  ،مداكركش  ،سدراتو  ،خنشلة  ،كادم ريغ .
حساشل عبد الكرصل  :سطيف
اعميش ( اعبهة القببلكية)  :فرنسا  ،متلوم  ،أـ العرائس
سيدم عوف  :بسكرة
اؼبقرف  :اؼبناجم ( اعبزائر ػ تونس)  ،كفرنسا .
الزقم  :عنابة  ،تبسة"(ٓ) .
كمع التطور اغباصل يف ـبتلف نواحي احل ياة كتوفر كسائل التنقل كربسن اؼبستول اؼبعيشي ازداد مستول التوافد
الصيفي على اؼبناطق الشمالية ،فقد شهد منتصف الثمانينيات نقطة ربوؿ أفضت إذل انتشار

ظاىرة مغادرة شباب

اؼبنطقة يف صباعات ؽبذا الغرض أما العائبلت فاقتصر على تلك اليت تربطها عبلقات قرابية  ،كتقلص ت ىذه اغبركة
نسبيا بسبب األزمة األمنية اليت عصفت باؼبناطق الشمالية خصوصا يف التسعينيات لتتغَت الوجهة صوب مدف
اعبمهورية التونسية كما ساعد يف ذلك اؼبوقع اغبدكدم حيث تبعد أ قرب نقطة للوادم من البحر يف اعبهة الشرقية
َّٓ كلم دبدينة "قابس" التونسية  ،كساعد ربسن الوضع األمٍت على استعادة اؼبدف اعبزائرية استقطاهبا .
( )1ـ صالح مصطفى الفوال  :علم االجتماع البدوي  ،الكتاب األول  ،دار غرٌب للنشر والتوزٌع القاهرة  :مصر  ،2002 ،ص .370
()1
ـ صالح مصطفى الفوال  :علم االجتماع البدوي  ،الكتاب األول  ،دار غرٌب للنشر والتوزٌع القاهرة  :مصر  ،2002 ،ص .370
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كينتشر اغبراؾ الصيفي يف ـبتلف مدف العادل باعتباره فرصة للتنزه كاالستجماـ كالتعرؼ على اؼبناطق .
إال أف الغالبية من السكاف ػ حسب اآلراء اليت صادفناىا ػ تعتقد أف أىم أسباب التنقبلت الصيفية ذباه مدف الشماؿ
قك اؽبركب من اغبرارة إضافة إذل عدد من األسباب احملفزة األخرل كاالستجماـ كالًتفيو " فتغيَت مناخ البيئة كالعمل
عن طريق الرحلة لو نتائج حسنة بالنسبة لصحة الفرد ككلنا يعلم ما ىو أ ثر الراحة يف ذبد يد نشاط الفرد كإقبالو على
العمل"(ٔ) ،ككذلك قضاء مآرب حياتية أخرل  ،كال ننكر كجود تداخل بُت عديد اؼبتغَتات الواردة أعبله  ،فهي سبثل
صورة مصغرة لشبكة اؼبمارسات اغبياتية ،فأ غلب السكاف يستغلوف كجودىم دبناطق أخرل

للًتفيو كالتعرؼ

كاالستكشاؼ غَت أف سبب خركجهم ىي اغبرارة الفائقة  ،كما يزيد تأكيدا ؽبذه اغبقيقة نذكر :
إفادة أحد ا ؼبخربين الذم يذكر بأنو كاف يواجو صعوبة يف إقناع كالديو ػ كبار السن ػ مرافقتو يف اػبركج للمصيف ،
غَت أ نو كيف السنوات األخَتة دل يعد هبد مشكلة  ،إل قناع الوالدين بوجود فرؽ بُت قضاء الصيف يف حرارة الصحراء
كبُت حرارة الصيف يف مدف الشماؿ .
كنستفيد يف ىذا اإلطار من معايشتنا الواقع يف منطقة سوؼ  ،إذ الحظنا أنو يف صيف سنة َُُِ ،كَُِِ ازداد
كبشكل ملحوظ قضاء شهر الصياـ يف مدف الشماؿ  ،بالرغم من رغبة العائبلت اعبزائرية بصورة عامة قضاء ىذا
الشهر يف بيوهتا كبُت ذكيها  ،من ناحية  ،كمن ناحية ثانية انعداـ إمكانية االستمتاع

بأجواء البحر الصيفية  ،كقلة

فرص االستجماـ كالتنزه  ،إال أنو كبالرغم من كل ىذ ا فإ ف الرغبة اؼبلحة للتخفيف من عناء الصياـ ربت حرارة
الصحراء ىي الدافع الرئيس ؽبذا التنقل .
 .5المقاصد كآليات التنقل
يقصد عدد معترب من سكاف منطقة سوؼ اؼبدف التونسية لقضاء أياـ

العطل الصيفية اليت سبتد بُت ُٓ ك ِٓ يف

الغالب ؼبعظم العائبلت  ،كىي فًتة كافية للراحة كاالستجماـ  ،غَت أف الغالبية من متوسطي الدخل يشتكوف غبلء
بعض الضركريات منها الكراء كالبنزين  ،الذم يضطرىم إذل عدـ إسباـ فًتة الصيف  ،غَت أف العدد األكرب يقصد
اؼبناطق اعبزائرية  ،لبلستفادة من عدد من اؼبيزات  ،كتنوعت يف السنوات األخَتة اؼبقاصد فازدادت العائبلت الوافدة
للمناطق الداخلية بدال من الساحلية ،رغبة يف جو بارد  ،كاالستفادة من أ قل األشباف يف كراء اؼبنازؿ للبقاء مدة أطوؿ
قد تستغرؽ الصيف كلو .

)

( 2ـ ٌسري الجوهري  :المضمون البشري في الجغرافيا  ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة  ،مصر  ،الطبعة األولى  ، 1999ص .123
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كقد شهدت ثقافة اغبراؾ الص يفي انتشارا كاسعا يف السنوات األخَتة  ،كأصبح اعبميع معٍت هبذه الظاىرة  ،فيقوـ
العديد بتأكيد حجوزاهتم للمنازؿ منذ أشهر الربيع  ،كمنهم من يبقى على اتصاؿ بصاحب بيت الصيف اؼباضي ،
كما انتشرت مؤخ را شراء العقارات بغرض تأ مُت مقصد دائم  ،كيقوؿ أ حد اإلخباريُت " ارتأيت شراء بيت متواضع
لتأمُت فًتة صيفية دائمة كمستقرة  ،كبالنظر الرتباطي كال يبكنٍت البقاء الدائم  ،سلمت البيت ألحد اعبَتاف اؼبؤسبنُت
لبلستفادة منو حىت الصيف "  ،كيغرم البعض اآلخر أحد اعبَتاف دببلغ بسيط قصد حثو على مراقبة البيت الذم
عادة ما يتوفر على الضركرم من اؼبقتنيات .
كأخذ ىذا اإلجراء ػ اغبراؾ الصيفي ػ صبغة الضركرم بعد أف كاف من الكماليات  ،فيقوـ البعض بشراء سيارة ؽبذا
الغرض  ،كالعديد فبن ال يبلكوف السيارة يقوموف بتأجَت من يقلهم إذل اؼبقصد كيرجع ؽبم هناية اؼبوسم  ،أما منازؽبم
فيأسبنوف عليها أ حد اعبَتاف أك األقارب  ،الذين وبرصوف على ضباية فبتلكاهتا كيبكنهم استغبلؽبا عند ا لضركرة  ،كىي
أحد صور الًتابط كالتآلف بُت اعبَتاف أك األقارب .
خاتمة :
أت العديد من الدراسات اؼبختصة بأ ف درجة اغبرارة يف ارتفاع مستمر ،صاحبو ارتفاع الضغط على سكاف اؼبناطق
تنب
الصحراكية كمنها منطقة سوؼ  ،كباعتبار أف عمليات التنقل أسهل من السابق بفعل توفر كسائل النقل كذبديد
الطرقات كانتشار ثقافة االستجماـ ،فإف موجة الوافدين الصيفيُت إذل مدف الشماؿ يف تنامي مستمر ،كمن اؼبتوقع أف
لبيئ احمللية  ،كبذلك تتزايد االنشغاالت كتتعاذل
تتحوؿ ىذه الظاىرة إذل نزكح بيئي بفعل عملية الطرد اليت ًب ارسها ا ة
تعرفها اتفاقية جنيف لعاـ 1951
الصيحات لصانعي القرار مفادىا  :أال يبكن اعتبار السكاف من الفئات اليت " ٌ

باعتبارىم نازحُت نتيجة للتغَت البيئي"ٕ ؟ اأـ وبن الوقت ؼبساعدة سكاف ىذه اؼبناطق جملاهبة ىذه الظركؼ ؟.
قائمة المراذع :
ُ .القرآف الكرصل .
ِ .صبلح مصطفى الفواؿ  :علم االذتماع البدكم  ،الكتاب األكؿ  ،دار غريب للنشر كالتوزيع القاىرة  :مصر .ََِِ ،
ّ .بن سادل بن الطيب بلهادؼ :سوؼ تاريخ كحضارة  ،مطبعة الوليد  ،الوادم  ،اعبزائر. ََِٖ،

ْ .اكليفيادكف ك فرانسوا جيمُت  :تعريف الهجرة البيئية  ،ؾبلة اؽبجرة كالبيئة ،مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف البلجئُت  ،ديسمرب ََِٖ .
 .5يسرم اعبوىرم  :المضموف البشرم في الجغرافيا  ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية  ،مصر  ،الطبعة األكذل . 1999
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متطلبات التنمية الحضرية المستدامة في ظل غياب المخططات االقليمية في
األراضي الفلسطينية المحتلة
د .مسلم فايز أبو حلو  -دائرة الجغرافيا كدراسات المدف ،ذامعة القدس  /فلسطين

ملخص :
تستعرض ىذ الدراسة متطلبات قباح عمليات التنمية اغبضرية اؼبستدامة

يف ظل غياب سياسات التخطيط اؼبكاشل األقليمي كالوطٍت يف األراضي

الفلسطينية .كهتدؼ إذل مراجعة السياسات كاألجراءات التخطيطية القائمة على اؼبستويات احمللية كاألقليمية  ،كربديد مواقع استيعاب عمليات التحضر
اؼبستقبلية يف ظل اؼبعطيات اغبالية  .ككذلك إذل تقدصل مقًتحات كتوصيات باػبطوات اؼبطلوبة لتحقيق التكامل بُت اػبطط كمستويات التنمية اؼبطلوبة .
لتحقيق ذلك كظفت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي الستعراض كرصد التطور يف استخدامات األرض ،من خبلؿ البيانات كاؼبعلومات اليت ًب اغبصوؿ
عليها من مصادر ـبتلفة  .بينت الدراسة أف  :سيطرة األحتبلؿ األسرائيلي على أكثر من

َٔ %من ـ ساحة األراضي الفلسطينية احملتلة ،كالواقع

اعبيوسياسي ؼبخيمات البلجئُت الفلسطينيُت ،كاألرث التارىبي التنظيمي للمكاف ،صبيعها عوامل ذات تأثَت فعاؿ على كاقع ،كمستقبل ،كاستدامة التنمية يف
األراضي الفلسطينية  .كلتبليف إستمرار التأثَت السليب ؽبذه العوامل  ،توصي الدراسة بضركرة إهباد تنظيم عقبلشل كمتواز نف الستخدامات األراضي  .تتواله
مؤسسات زبطيط كفوءة .
الكلمات المفتاحية :تنمية حضرية ،تنمية مستدامة ،ـبطط إقليمي ،أألراضي الفلسطينية ،النهج التشاركي،اؼبشاركة اعبماىَتية ،ـبططات ىيكلية مفركضة،
التجديد اغبضرم .

 - 1اؿمقدمة :
إف ما سبر بو األراضي الفلسطينية احملتلة من ظركؼ كتتأثر بو من أكضاع جيوسياسية معقدة  ،كعلى ـبتلف اؼبستويات
كاألصعدة الوطنية كاألقليمية كاحمللية على و
حد سواء  ،تستوجب إعادة النظر بشمولية إذل الوضعية اغبالية بالنظاـ
التخطيطي على اؼبستول الوطٍت من ناحية  ،كعبلقتو دبختلف النظم التخطيطية األخرل دبختلف مستوياهتا من ناحية
أخرل.كذلك كنقطة بدء لفهم كدراسة ما يبكن تصوره كعملو يف ؾباالت التنمية اغبضرية اؼبستدامة على مستول اغبيز
اؼبكاشل الوطٍت ككل.
أما مربرات اللجوء لذلك فتمليها العديد من األعتبارات اؼبوضوعية اؿ تنظيمية كاألجرائية اغبالية كاؼبستقبلية  .كىذا
يتطلب أف تدرس بعناية ،كأف ربديد أكلويات التعاطي بكل منها ،كبأكزاهنا النسبية ،حسب عبلقاتو بالنظاـ
التخطيطي كاألقليمى كاحمللي على السواء  .مع األخذ باألعتبار الدركس اؼبستقاة من التجربة التنموية اغبالية ،على
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ضوء األرث التارىبي التنظيمي اجملحف  ،كأكضاع اغباضر اؼببهم ،كغَت اؼبستقر ،كما تتضمن من مشركعات إعمار
كتعمَت على ـبتلف اؼبستويات التنموية .
إف رصد كربليل كفهم ىذه األكضاع  ،سوؼ يسهل كثَتا يف رسم خطوات العمل  ،كازباذ آليات لو مستقببلن  .كما
أهنا ستساعد يف ربد يد التوجهات العامة ،عند إستشراؼ آفاؽ اؼبستقبل ،كاليت ستمثل مضموف األسًتاتيجية كالرؤل
اػباصة ،دبختلف مستويات ،كقطاعات التنمية يف األراضي الفلسطينية احملتلة .
 - 1.1مشكلة الدراسة:
مبت اؼبدف كالتجمعات اغبضرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،كغَتىا من اؼبد ف العربية كمدف العادل الثالث  ،مبوان غَت
موجو ،أدل إذل اتساع يف رقعتها العمرانية ،دكمبا تنسيق يذكر لئلحتياجات اؼبستقبلية ؽبا من خدمات كمرافق

.

كظلت صبيع التجمعات اغبضرية يف األراضي الفلسطينية طواؿ تارىبها اغبديث دكف ـبططات عمرانية ،أك ىيكلية
تذكر ،حىت هنا ية الثمانينيات من القرف اؼبنصرـ ،عندما شرعت قوات اإلحتبلؿ بوضع ـبططات ىيكلية مفركضة،
أعاقت ربقيق النمو اؼبوجو ؽبا ،كجعلتها يف حالة من اإلضطراب كالعجز ،غَت قادرة على ربقيق التنمية ،أك اللحاؽ
هبا.
إف ما أحدثتو ظاىرة التحضر يف األراضي الفلسطينية احملتلة -

اغبديثة نسبيان ، -من تغَتات أساسية سياسية ،

كاقتصادية  ،كاجتماعية  ،كديبوغرافية قد بات ملموسا ككاضحان  .إال أف ماتشهده من تغيَتات ،نتيجة للتحوؿ
اغبضرم اؼبتسارع  ،كاؼبفرط ،ال يرجع فقط إذل دكر اؽبجرة اؼبباشر كغَت اؼبباشر  ،بل يعود أيضان إذل موضوع إعادة

تصنيف اؼبراكز اغبضرية ،الذم لعب دكرا ىاما يف رفع كتَتة التحضر كتداعياتو (ُ) .كبالرغم من أنبية ىذين العاملُت
يف مبو ىذه الظاىرة ،إال أهنما ليسا األىم يف تشكيلها كيف دينامياهتا  .فبل هبب أف يتم التعاطي معهما دبعزؿ عن
األخذ بعُت األعتبار كل من  :ـبيمات البلجئين اؼبقامة على أطراؼ التجمعات اغبضرية الكربل ،أك حىت يف
أحشائها ،كما ترتب على سياسات األحتبلؿ األسرائيلي كـبططاتو ،يف مصادرة األراضي ،كتضييق مساحات
اؼبخططات اؽبيكلية للتجمعات السكنية ،كسياسات التهجَت القسرم اؼبستمرة ،كخباصة يف إقليم القدس  .عبلكة
على ما شهدتو األراضي الفلسطينية من عودة الآلؼ من العائدين دبوجب تنفيذ إتفاقية أكسلو ،كالذين إستقر
معظمهم يف اؼبدف الرئيسة بعد عاـ ُْٗٗ.
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كذلك هبب األخذ بعُت األعتبار أيضا ،أف ما شهدتو اؼبدف الفلسطينية من ربسن يف أكضاعها األقتصادية ،كمبو
للمراكز الصناعية كالتجارية فيها ،ىي أيضان من العوامل اليت ساعدت من تسارع النمو اغبضرم كتشكيل مظاىره .
لقد شهدت األراضي الفلسطينية احملتلة منذ السبعينيات من القرف العشرين كحىت اآلف تطوران حضريان ملفتان

 .فقد

إرتفعت نسبة السكاف اغبضر فيها من َُ %عاـ ُٕٔٗ إذل كبو ٕ %ّٕ,عاـ َُِِ ( ِ) .كفاقت فيها نسبة
الزيادة يف سكاف اؼبدف الزيادة يف أعداد السكاف بوجو عاـ

 .عبلكة على ما تشهده من سوء يف التوزيع اؼبكاشل

للسكاف ،حيث يًتكز َٔ %من سكاف احملافظات الشمالية ( الضفة الغربية) يف عشر مدف فقط عاـ ََِٕ ،بعد
أف كانت نسبة سكاهنا ال تزيد عن َُ %من ؾبموع السكاف يف عاـ ُٕٔٗ(ّ)  .أدت ىذه العوامل ؾبتمعة إذل
خلق أكضاع عمرانية صعبة ،يتوقع أف تتزايد تداعياهتا يف اؼبستقبل اؼبنظور كنتيجة لعدـ  /إمكانية التحضَت اؼبسبق
كاعباد لعمليات التخطيط السليم ؼبستقبل التنمية العمرانية كاغبضرية الشاملة كاؼبستدامة ،اليت يتطلب قباحها
إستقبللية كجهدان كعمبلن حقيقيا على أرض الواقع .
ككذلك فقد فرض إستمرار سيطرة إسرائيل على َٔ %من أراضي الضفة الغربية ،كعدـ السماح للفلسطينيُت إدارة
كتنفيذ عمليات التخطيط بكل مستوياتو يف ِٖ %من مساحة اغبيز اؼبكاشل ( األراضي اؼبصنفة ب ك ج دبوجب
إتفاقية أكسلو ) ( ،خريطة رؽـ ُ) .إفراطاى حضريان () Over urbanization

(ْ )

 ،فاؽ كاقعو السكاشل

كاػبدماٌب القدرة اؼبكانية األستيعابية من جهة  ،كقيىد من إمكانية كضع ـبططات تنموية تكفل تنمية حضرية
مستدامة .إال أف ىذه الوضعية اغبالية الصعبة  ،كاليت يعتقد البعض باستحالة مواجهتها ،هبب أف ال تضعنا يف كضعية
اليأس كالقنوط .كال بد من اإليباف أف طريق العمل اعباد ىو الوسيلة الناجعة لتحقيق النجاح كالرفاه .
إال أف ربقيق ىذا النجاح يتطلب توفر ؾبموعة عة من اؼبقومات أنبها

 :إرادة سياسية قوية ككاضحة ،كمصداقية

كإىتماـ بالنوايا  ،عبلكة على توفَت الدعم كالتطوير ؼبؤسسات اغبكم احمللي ،كمؤسسات اجملتمع اؼبدشل كاغبرص على
هتيئة أجواء التنسيق كالتعاكف بُت أجهزة التخطيط كمؤسسات اجملتمع احمللي كاؼبدشل .
خريطة رقم (ُ) تقسيم األراضي الفلسطينية احملتلة دبوجب إتفاقية أكسلو.1995 2
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 – 1.2مبررات الدراسة :
إف ما ترتب على ظاىرة األفراط اغبضرم اليت تشهدىا األراضي الفلسطينية منذ هنايات القرف اؼبنصرـ من تداعيات
سلبية على البيئات اغبضرية ،كمن تنامي يف ظاىرة التكدس اغبضرم ،كارتفاع يف معدالت الكثافة السكنية ،كمبو يف
رقعة بيئات السكن غَت اؼبنظم ،كمن النقص يف اؼبرافق كاػبدمات كالبٌت التحتية ،كالتدىور يف مستوياهتا ،كما تعكس
صبيعا من فقر حضرم ،كما قبم عنن ذلك من ارتفاع غَت مسبوؽ يف أسعار األراضم ،كمبو غَت مضبوط يف أسواؽىا
غَت اؼبنظمة  .كما رافق ذلك من صعوبة يف توسيع الرقعة اؼبكانية للمخططات اؽبيكلية القائمة منذ بداية األحتبلؿ .
كمن ؿبدكدية يف الصبلحيات التخطيطية كالتنظيمية للفلسطينيُت  ،كقيود مكانية مفركضة على اغبيز اؼبكاشل،
يستوجب كضع آليات لضبط كتنظيم عمليات تنموية قادرة على التعامل مع األحتياجات اآلنية كاؼبستقبلية بسرعة
كقباعة ،لقناعتها يف أف غياب ذلك سيضاعف من تنامي إنتشار التجمعات العمرانية العشوائية اليت باتت اؼبعلم
اؼبميز يف أطراؼ التجمعات اغبضرية كيف أحشائها ،بل كحىت يف التجمعات الريفية ،كيف ـبيمات البلجئُت على كجو
اػبصوص .يؤكد ذلك ما تشَت اليو بيانات اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت من أف صبيع اؼبخططات اؽبيكلية
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للتجمعات الفلسطينية تشهد مبوان غَت موجو منذ مستهل التسعينيات من القرف اؼباضي ،خاصة تلك اليت تتواجد

ضمن حدكد اؼبنطقتُت اؼبصنفتُت ( "أ" ك "ب" ) دبوجب إتفاقية أكسلو  )ٓ(.من ىنا تأٌب أنبية ىذه الدراسة كمحاكلة
لدؽ ناقوس اػبطر ؼبشكلة باتت تأرؽ اؼبواطن كاؼبسؤكؿ يف اغباضر كاؼبستقبل على حد سواء  ،كتسَت بوتَتة متسارعة
تلقي بآثار ليس من اليسَت ضبطها  .كعليو تأٌب ىذه الدراسة لؤلجابة على األسئلة التالية:
 – 1.3أسئلة الدراسة :
ُ ) ما ىي أىم اؼبعيقات اليت ربوؿ دكف ربقيق تنمية حضرية مستدامة ؟
ِ ) ما ىي أىم متطلبات ربقيق التنمية اغبضرية اؼبستدامة؟
ّ ) ما العبلقة بُت التنمية اغبضرية اؼبستدامة كاؼبخططات التنظيمية اؼبختلفة؟
ْ) ما دكر التخطيط األقليمي يف عملية التنمية اغبضرية اؼبستدامة ؟ كما أنبية تفعيل العمل بو؟
ٓ) ما التحديات اليت تواجو تفعيل التخطيط األقليمي يف عملية التنمية اغبضرية اؼبستدامة يف األراضي الفلسطينية ؟
كما أكلويات العمل هبا؟
ٔ ) ما ىي اؼبقومات كاآلليات التخطيطية اؼبطلوبة لبناء إسًتاتيجية كطنية قادرة على ربقيق تنمية حضرية مستدامة؟
كستحاكؿ ىذه الدراسة األجابة عن ىذه األسئلة من خبلؿ البحث عن أدكات كأساليب تستدعي ضركرة الًتكيز
عليها ألغراض التحديث كتفعيل مسَتة التنمية اغبضرية اؼبستدامة من خبلؿ تنمية شاملة كمتوازنة .
ْ – ُ.فرضيات الدراسة :
تقوـ ىذه الدراسة على فرضيتُت رئيستُت نبا:
الفرضية األكذل  :أف غياب التخطيط األقليمي يف األراضي الفلسطينية احملتلة ىو عامل أساسي يف ما تواجهو التنمية
اغبضرية يف األراضي الفلسطينية من معيقات .
الفرضية الثانية  :أف التخطيط األقليمي ىو األ داة الفاعلة كالضركرية لتحقيق مسَتة التنمية اغبضرية اؼبستدامة يف
األراضي الفلسطينية كال بد من تطبيقها لتحقيق تنمية متوازنة ،كمستدامة ،كشاملة ،كقطاعية .
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 - 1.5أىداؼ الدراسة:
على ضوء ما كرد أعاله سعت الدراسة إلى تحقيق األىداؼ التالية :
(ُ) ربديد مفاىيم التخطيط األقليمي كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة كالعبلقة بينهما كبُت اؼبفاىيم التنموية كالتخطيطية
ذات العبلقة.
(ِ) إبراز أىداؼ التنمية اغبضرية اؼبستدامة اؼبنشودة.
(ّ) رصد كربليل أىم التحديات كاؼبعيقات التنموية كالتخطيطية اليت تعاشل منها األراضي الفلسطُتية احملتلة .
(ْ) إستخبلص مقومات بناء إسًتاتيجية كطنية للتنمية اغبضرية اؼبستدامة كمستوياهتا كآليات تنفيذىا .
(ٓ)

تقدصل مقًتحات كتوصيات باػبطوات العامة اؼبطلوبة .لتحقيق التكامل بُت اػبطط كمستويات التنمية اؼبطلوبة.

 -1.6منهجية الدراسة:
لتوفَت أساس سليم لعمليات التخط يط اؼبستقبلي  ،إعتمدت الدراسة بيانات كمعلومات تبُت كاقع كاذباه مبو
األستخدامات اغبالية لؤلراضي يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،من خبلؿ ما كفرتو قواعد البيانات لنظم اؼبعلومات
اعبغرافية حوؿ ىذا اؼبوضوع يف مؤسسة معهد األحباث التطبيقية – أريج حىت عاـ ََِٓ ( ٔ)  .كمنشورات اعبهاز
اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت خبلؿ الفًتة من ُٕٗٗ .َُِِ-حيث كفرت تلك البيانات ربديد األذباه العمراشل ،
كالتغيَت يف أمباط إستخدامات األراضي يف حدكد الضفة الغربية احملتلة طيلة الفًتة الزمنية من ُٔٗٗ.َُِِ-
كما كاعتمدت الدراسة على استخداـ أحد ث نتائج الدراسات اليت تناكلت موضوع تقييم قدرات اؽبيئات احمللية
الفلسطينية التخطيطية ،كربليل اػبطط التنموية اإلقليمية اليت أعدهتا اؼبؤسسات الرظبية  .إضافة ارل معلومات كبيانات
من مؤسسات كباحثُت تناكلوا موضوع التنمية كالتخطيط يف األراضي الفلسطينية.
ككظفت لتحقيق أىدافها كربليل تلك البيانات اؼبنهج الوصفي التحليلي يف استعراض كرصد التطور يف استخدامات
األرض ،كاستعراض معوقات التخطيط كالتنمية فيها  .كلتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة ،تلى اؼبقدمة إستعراضا لؤلدب
لتوضيح العبلقة بُت التخطيط كالتنمية ،كمن ٍب تقدصل خلفي ة تارهبية توضح تطور التخطيط كالتنمية يف األراضي
الفلسطينية كتوضيح أىدافها ،كربديد معيقاهتا ٍ .ب خلصت الدراسة باستعراض ؼبقومات األسًتاتيجية الوطنية للتنمية
اغبضرية اؼبستدامة اؼبنشودة لؤلراضي الفلسطينية بكافة مستوياهتا  ،إختتمت بتقدصل توصيات كمقًتحات آلليات
تنفيذىا.
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 - 2التخطيط االقليمي كالتنمية الحضرية المستدامة :
باتت اغباجة إذل استخداـ أسلوب التخطيط اإلقليمي كأحدل عوامل قباح  ،كمرتكزات التنمية أكثر إغباحان  .فهو
األداة األساسية لدفع عملية األصبلح ،كالتنمية االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالبيئية ،يف مساره

ا الصحيح .

كاألسلوب األمثل ،الذم يأخذ البعد اؼبكاشل لعملية التنمية بعُت األعتبار ،ألذابة الفوارؽ األقتصادية كاال جتماعية
بُت أقاليم الدكلة  .كالوسيلة األنسب لتطبيق أفضل الطرؽ العلمية لتحقيق أحسن إستغبلؿ للموارد الطبيعية كالبشرية
اؼبتاحة (ٕ) .يؤكد ذلك ما صدر عن األمم اؼبتحدة يف عاـ ُٓٓٗ يف تقرير مؤسبر األسكاف كتنمية اجملتمع من أف ”
أسلوب التخطيط األقليمي ىو كحده القادر على معاعبة اؼبشكبلت اليت تصاحب النمو السريع كاألزدحاـ اؼبخيف يف
اؼبدف  ،دبا يقدمو من كسائل علمية كطرائق فنية لتحقيق التنمية اؼبتوازنة للمنا طق الريفية كاغبضرية على السواء يف صبيع
أكباء الببلد ( .)8
لقد أدت الفوارؽ الكبَتة بُت أجزاء الدكلة الواحدة اؼبًتتبة على عفوية عمليات التحضر كالتصنيع اليت شهدهتا
التجمعات اغبضرية بوجو عاـ  ،كيف دكؿ العادل النامي بوجو خاص  ،إذل زيادة اغباجة إذل تبٍت أسلوب التخطيط
األقليمي كأسلوب أفضل يبكن من خبللو مواجهة ما تشهده ـ ف مشاكل اجتماعية كاقتصادية كبيئية شىت  .إذ يعتقد
الكثَت من الباحثُت أنو األسلوب األمثل ؼبواجهة ما حل هبا من إرتفاع يف معدالت التزاحم  ،أك تدشل يف مستول
اػبدمات ،أك نقصها .كلتخفيف الضغط الواقع على اؼبدف كاؼبساعدة يف تطوير مناطق الريف كتنميتها ( ٗ) .
لقد تبنت دكؿ العادل إجراءات تنموية كتطويرية يف إطار زبطيط إقليمي ؼبواجهة ما يعًتض سبل تنمية ؾبتمعاهتا
كبيئاهتا من مشاكل .معتقدة أف دكر التخطيط األقليمي سيتمثل يف ربقيق مبو متكايفء بُت األقاليم ،كسيساعد على
القضاء على الفوارؽ بينها ،كيتيح مشاركة فاعلة لسكانو

 ،كوبد من العيوب الناصبة عن األذباىات التلقائية يف

ؾباالت اؽبجرة كتوزيع اػبدمات  ،كتوطن الصناعة (َُ) .في الوقت ذاتو تؤكد أدبيات البحث أيضان ،على أنبية
تطبيق أسلوب التخطيط األقليمي يف سياؽ التخطيط التنموم من خبلؿ العبلقة التكاملية بُت كل من التخطيط
القومي كالتخطيط األقليمي  .كتشدد على حقيقة أف قباح مشركعات التخطيط القومي لن تتحقق إال بنجاح
التخطيط األقليمي  .فمن خبللو تتم الًتصبة العملية للخطط كالسياسات القومية إذل مشاريع كحقائق بعد تنفيذ
األجراءات اؼبطلوبة لذلك  .كما كتتجلى العبلقة التكاملية بينهما من خبلؿ تح
األقليمي ،بشقيو القومي كاحمللي على حد سواء.
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أما على صعيد أنبية كدكر التخطيط األقليمي يف قباح اػبطط التنموية كاستدامتها  ،فتؤكد الدراسات السابقة أف
التخطيط األقليمي دبستوياتو اؼبختلفة  ،ما ىو إال تعبَت صادؽ عن اإلقليمية (  .) REGIONALISMأك
ما يعرب عنو "بالعدالة األجتماعية "  ،اليت هتدؼ إذل إذابة الفوارؽ الطبقية بُت األقاليم إذل أقصى حد فبكن .
كعلية ال بد من إزالة ،أك اغبد من التفاكت يف أحجاـ األقاليم ،كتراكيبها  ،كمواردىا ،لتحقيق الشراكة الفاعلة بينها
(ُُ)  ،على أف تتوذل الدكلة التنسيق لذلك  ،كاحملافظة عليو ،من خبلؿ إعادة توزيع األكزاف البشرية كاغبضارية بُت
أقاليم الدكلة ،دبا يكفل ربقيق تنمية مستدامة كديبوقراطية مكانية  .كتضيف إذل ما سبق  ،أنو الوسيلة األنسب إللغاء
أثر العوامل العارضة بكافة أنواعها  -اليت أدت إذل ،أك ستؤدم إذل -خلق فركؽ ؾبتمعية  ،كإذل ربقيق التوازف
بُت األقاليم (ُِ) .كىو يف الوقت ذاتو األسلوب األفضل تبنيو لتحقيق التنمية ،كالعدالة  ،أك ما يعرب عنو

"

باشًتاكية اؼبكاف "  ،تبلفيان ؼبا قد يكوف سائدان من تباين تنموم يعرب عنو " باألقطاع اؼبكاشل " (ُّ)  ،ا لذم ربتكر فيو
مساحة قليلة أكرب قدر من شبرات اغبضارة  .يؤكد ما ذكر أعبله أف أسلوب التخطيط األقليمي ،كتطبيقة سيؤدم
بالنهاية إذل ربقيق للعدالة ،كزيادة يف حجم الثركة كالدخل القومي على

حد سواء  .كبالتارل فإف العدؿ اؼبنشود

سيكوف الطريق إذل فهم األسًتاتيجية األقليمية ،كالدليل على سياسة زبطيطية كاعية كمستدامة.
لقد أدركت اؽبيئات الدكلية اؼبختصة ذلك ،منذ زمن بعيد  ،ككررت تلك اؽبيئات كعلى رأسها منظمات األمم اؼبتحدة
صاحبة األختصاص دعواهتا يف أكثر من مناسبة بضركرة التزاـ كل دكلة بسياسة ربضر ؿبددة  ،ربقق من خبلؽبا
ربسُت للبيئة اغبضرية ،كهتتم بواسطتها بتنمية اؼبدف اؼبتوسطة كالصغَتة  ،على أف توظف ؽبا أساليب حديثة للتخطيط
 ،تنفذ من خبلؽبا مشركعات التنمية اغبضرية فيها (ُْ).
إف ما للعبلقة بُت التخطيط األقليمي كاغبضرم من أنبية ال يعٍت إغفاؿ دكر كأنبية موضوع األدارة كأفكاعها كمستوياهتا
فقد تناكلت العديد من الدراسات ىذا اؼبوضوع (ُٓ) .كبينت أف األدارة البلمركزية ىي األكفاء يف ربقيق مشاركة
شعبية أفضل (ُٔ) ، ،كيف ربديد األىداؼ التنموية بدرجة أدؽ (ُٕ ) .كأشارت إذل أنبية دكر اؼبدينة يف األكلويات
التخطيطية كبينت أف اؼبدينة قم قطب الرحى كاحملور اغبيوم يف التنظيم األقليمي  ،كلضماف شبكة من القيم اغبضارية
اؼبتكافئة يف صبيع أجزاء الدكلة ال بد من توزيع أكزاف اؼبدف على مساحة الدكلة الواحدة  ،كىذا بدكره يتطلب إهباد
شبكة من العواصم اإلقليمية الطبيعية  ،كمن أحجاـ معقولة تشكل فيما بعد ا لقواعد اغبضارية ألقاليم الدكلة  .كحثت
على ضركرة معاعبة خلل ربط أقاليم الدكلة بالعاصمة اؼبركزية الذم تسبب يف كثَت من الدكؿ كمنها " دكلة فلسطُت"
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عجزان لؤلقاليم عن إمكانية إعالة اؼبدف اإلقليمية األخرل  ،كأفقدت تلك اؼبدف حاجة أقاليمها إليها  ،كفقدت على
ضوء ذلك قدرهتا على تقدصل اػبدمات اؼبطلوبة منها .
كعلية فإف غياب التخطيط األقليمي لفلسطُت من كجهة النظر الفلسطينية  ،يتطلب ربديث اإلدارة البلدية حولو
،لوقف كمعاعبة ما ترتب عن غيابو  -كلفًتة طويلة من الزمن كحىت اآلف -من نتائج سلبية على كافة القطاعات
التنموية ،كمنها التنمية اغبضرية على كجو اػبصوص  .كييعتقد أ نو العبلج الذم سيسهم بفعالية يف منع التوسع

العمراشل العشوائي غَت اؼبخطط لو ،سواءن حوؿ اؼبدف الرئيسة ،أك يف أحشائها  ،أك حىت يف اؼبتصل الريفي منها

.

كوبافظ على اإلتصاؿ اؼبكاشل كاالجتماعي بُت التجمعات العمرانية كالبيئية احمليطة هبا ،إضافة إذل ما يبكن ربقيق ة

من حفاظ على اؼبواقع الطبيعية كالتارىبية ،كاؼبناطق ذات األنبية البيولوجية  .عبلكة على ما سيسهم بو من منع
لتآكل األراضي الزراعية ،كاحملميات ،كاؼبواقع األثرية على حد سواء .
لقد تنامى اىتماـ اغبكومات كاؼبؤسسات على ـبتلف مستوياهتا دبوضوع التخطيط اإلقليمي كالتنمية اغبضرية ،كذلك
من خبلؿ سياسات التطوير كالتحديث اليت تنتهجها ،كاليت تسعى إذل ذبسيدىا ضمن ـبططاهتا اؼبستقبلية

 .لقد

أكلت مؤسسات التخطيط يف دكؿ العادل اؼبختلفة إىتماما كحرصاه فبيزين على ترسيخ كإدماج البعد اؼبكاشل كاغبضرم
ضمن مكونات خططها كبراؾبها ك سياساهتا ،بل كاسًتاتيجياهتا سواء على اؼبستول القطاعي ،أك حىت على
النهج التشاركي بُت اغبكومة اؼبركزية ،كأجهزة اإلدارة

اؼبستويات الوطنية ،كاإلقليمية ،كاحمللية ،من خبلؿ إعتماد

( ُٖ)
كشرعت لتحقيق ذلك قوانُت
.
اإلقليمية كاحمللية من جانب ،كبُت القطاع اػباص كاجملتمع األىلي من جانب آخر
ى

تشريعية ،شكلت بدكرىا قواعد قانونية ،استند إليها التخطيط الوطٍت كاإلقليمي فيها  ،كأتاحت الفرصة بذلك لتحديد

البٌت اؼبؤسساتية اؼبطلوبة لضماف جودة التخطيط ،كالتنسيق بُت اعبهات اغبكومية.
كيف ىذا السياؽ حاكلت اغبكومات الفلسطينية اؼبتعاقبة ،منذ قياـ السلطة الوطنية الفلسطينية بتورل مهماهتا عاـ
ُٔٗٗ كحىت اآلف ،تبٍت مثل ىذه السياسات كالتوجهات التخطيطية ،إال أف جهودىا يف ىذا الصدد ظلت
ؿبدكدة ،كقاصرة عن بلوغ الغايات كاألىداؼ اؼبنشودة كالذم يعود إذل الوضع اعبيوسياسي القائم على األرض،
كإذل اإلجراءات كالسياسات األسرائيلية اليت ىي يف األصل معاكسة يف األذباىات كاألىداؼ لتلك اؼبطلوبة كطنيا
على اؼبستول الفلسطيٍت.
كتؤكد أدبيات البحث أيضان أف العبلقة بُت كل من التنمية اؼبستدامة  ،كالتخطيط حتمية كضركرية  .فإذا كاف اؼبقصود
بالتنمية اؼبستدامة " تلبية إحتياجات اغباضر دكف اؼبساس بقدرة اؼبستقبل كاألجياؿ القادمة على تلبية إحتياجاهتم "
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(ُٗ) .كبالتارل فإف معٌت التنمية العمرانية "اغبضرية"  ،ىو ""ربسُت نوعية اغبياة يف اؼبدينة  ،كيتضمن فضبلن عن ذلك
اعبانب العمراشل  ،كاعبانب البيئي ،كالثقايف ،كالسياسي ،كاؼبؤسسي ،كاالجتماعي ،دكف ترؾ أعباء لؤلجياؿ القادمة،
كأف طموحنا ىو التوصل إذل اؼببداء الذم يقوـ على أساس التوازف بُت اؼبوارد كالطا

قة ،ككذلك بُت اؼبدخبلت

كاؼبخرجات اغبالية اليت تؤدم دكران مهمان يف صبيع القرارات اؼبستقبلية للتنمية يف اؼبناطق العمرانية

(َِ)

التخطيط ببساطة "التفكَت اؼبنطقي كالعقبلٌب ،الذم يبارس من خبلؿ اعبميع  ،كعلى كافة اؼبستويات

 ،بينما يعٍت
 .كيتعلق

بتصور كرؤية لوضعية معينة يف اؼبستقبل  ،مطلوب الوصوؿ اليها ،كيتطلب ربقيقو كضع الوسائل كاألجراءات الكفيلة
لنجاحها ،كالذم تتعدد صفاتو بتعدد مستوياتو كقطاعاتو

(ُِ)

 .فإف معٌت مفهوـ التخطيط العمراشل ببساطة ىو "

أداة ككسيلة لتحقيق اؼبصلحة العامة ،لكافة قطاعات كفئات اجملتمع  ،يتم من خبلؿ كضع تصورات كرؤل ألكضاع
مستقبلية مرغوبة كمفضلة ،لتوزيع األنشطة كاألستعماالت اجملتمعية للحيز اؼبكاشل اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب

 .دبا

وبقق التوازف بُت احتياجات التنمية يف اغباضر كاؼبستقبل القريب من ناحية ،كبُت احتياجات التنمية ألجياؿ
اؼبستقبل البعيد ـ ف ناحية أخرل  .من ىنا يتضح أف التكامل كالًتابط بُت ىذه اؼبفاىيم كاضح كجلي  ،كبالتارل فإف
الًتكيج ؽبا كربقيق إستدامتها يتطلب ربديثا إداريا يضمن الوصوؿ إذل البلمركزية اإلدارية ،كيتبٌت مناىج زبطيطية تراعي
األخذ بكافة العناصر االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية ب االعتبار ،كتربط بُت حاجات اؼبناطق من األستثمارات
كالعمالة ،كربقيق القيمة اؼبضافة ،كتقدصل خدمات أفضل ،كبُت الواقع اعبغرايف كالبشرم كإمكانية تطويرىا يف
اؼبستقبل .كلن يتسٌت ربقيق ذلك بالطبع إال من خبلؿ خلق مناخ مبلئم يوفر أجواءن إهبابية للتعاكف بُت جهود

ادلخططُت كاالقتصادين عند الشركع بالتخطيط لتحقيق بنية أفضل كخدمات تؤمن للسكاف حاجاهتم األساسية
كالضركرية.
كترل العديد من دكؿ العادل أف تبٍت أسلوب التخطيط اإلقليمي البلمركزم ىو األسلوب األقبع القادر على إهباد
توزيع عادؿ نسيب لسلطة صنع القرار كاإلستثمارات كادلكارد يف داخل الدكلة  .كالذم يتيح من خبلؿ تطبيقو إذل تتنازؿ
ىيئات التخطيط اإلقليمي عن جزء من صبلحياهتا لصاحل ىيئات التخطيط احمللية ،اليت تتعايش كمشاكل السكاف
احملليُت بشكل دائم ،كتدرؾ أسباهبا كأبعادىا  .عبلكة على أف تبنيو سيمكن من إهباد اإلتصاؿ اؼبباشر كاؼبس سبر بُت
ىيئات التخطيط اإلقليمي كالسكاف ،كيسهل من اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات الدقيقة اؼبوضحة غبالتهم
كظركفهم .فمن خبلؿ تبنيو يبكن الوصوؿ إذل اؼبوارد كاألستثمارات اذل ـبتلف مناطق كأقاليم الدكلة ،كتقليل الفوارؽ
االقتصادية كاالجتماعية بينها ،كتعزيز فاعل ية ىيئات التخطيط اؼبركزية من خبلؿ زبلصها من العديد من اؼبهمات
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كالصبلحيات للهيئات اإلقليمية كاحمللية  .كىذا بدكره يوفر مزيدان من الوقت لؤلشراؼ كاؼبتابعة .كيسهل توفَت إهباد
ىيئات زبطيط إقليمية ؼبتابعة كمراقبة أفضل اؼبشاريع التنموية كالعمل على ربقيقها (ِِ) .

كيتطلب بناء نظاـ زبطيطي إقليمي ال مركزم فاعل ككفوء كمؤثر  ،توفر إرادة السياسية كرغبة حقيقية لدل اغبكومة
اؼبركزية يف الدكلة ،على أف يتلو ذلك خطوات تطبيق زبطيط إقليمي ال مركزم شامل بكل ما تعنية الكلمة من معٍت .
تتساير معو عمليات ربديد دكر كمهاـ اإلدارات اإل قليمية للهيئات كاعبمعيات األىلية كغَت اغبكومية  .على أف يتم
ذلك يف جو من بناء للوعي كالثقافة السياسية عند سكاف اإلقاليم ،تتواله اغبكومة اؼبركزية  ،توضح من خبللو أنبية
كأىداؼ اإلدارة البلمركزية  .كلن يتحقق ذلك إال من خبلؿ توفَت كافة األحتياجات كاؼبتطلبات البل زمة لعمل اؽبيئات
التخطيطية من بٌت التحتية ككفاءات ،لتمكينها من إقباز اؼبهمات اؼبوكلة إليها بنجاح ككفاءة (ِّ).
 - 3التخطيط المكا ي في فلسطين:
 - 3.1فترة ما قبل قياـ السلطة الوطنية الفلسطينية :
تأثر التخطيط اؼبكاشل كالعمراشل الفلسطيٍت بشكل خاص

تارىبي باألحداث كاألنظمة السياسية اليت توالت على
ان

فلسطُت منذ النصف الثاشل من القرف التاسع عشر كحىت الوقت اغباضر  .فمنذ أكاخر فًتة اغبكم العثماشل كحىت عاـ
ُٔٗٗ -حيث تولت السلطة الوطنية الفلسطينية الصبلحيات األدارية كاؼبدنية دبوجب إتفاقية أكسلو كما تبلىا من
إتفاؽيات  ، -ظلت السلطة اؼبركزية ىي اؼبسؤكلة عن تشكيل السلطات كاؽبيئات احمللية  ،كليس اجملتمع احمللي نفسو،
فبا جعل ىذه السلطات مرتبطة بالسلطة اؼبركزية يف إطار من التبعية السياسية كاإلدارية ،فبا أدل إذل اغبد من
استقبللية تلك السلطات يف ؾباؿ تقدصل اػبدمات  .كقد أنعكس أثر ذلك سلبيان على نوعية ىذه اػبدمات  ،كعلى

قدرهتا يف تلبية احتياجات كرغبات اجملتمع احمللي الفلسطيٍت (ِْ) .
فقد أكدت نصوص قانوف إدارة الواليات العثماشل الصادر عاـ

ُُٕٖ ،كاؼبادة ُُُ منو ،كما تضمنو قانوف

البلديات العثماشل لعاـ ُٕٕٖ على قيود أرتباط البلد يات بالسلطة اؼبركزية  ،كعملت على تعزيز اؼبركزية األدارية،
كقلصت من دكر اؽبيئات احمللية كحدت من صبلحياهتا  .كدل تبتعد مضامُت كنصوص القوانُت األنتدابية الربيطانية عن
تلك التوجهات  ،فقد نص " نظاـ اؽبيئات احمللية " األنتدايب الصادر عاـ ُُِٗ على إختيار اؽبيئات احمللية كفبثليها
من قبل األدارة العسكرية كحددت عدد اؽبيئات احمللية العربية كعملت على زيادة عدد اؽبيئات اليهودية سعيان منها
لتحقيق إقامة " كطن قومي لليهود يف فلسطُت "ٍ .ب ما لبثت أف قامت بألغاء قانوف البلديات العثماشل الذم بقي
ساريا يف عاـ ُّْٗ  ،كاستبدلتو بقانوف جديد للبلديات إتسم بتشديد اؼبركزية يف األدارة احمللية  .كأعطى للسطات
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العسكرية سلطة مطلقة  .كما أكرثت سلطات األنتداب فلسطُت قوانُت زبطيطية ظلت سارية منذ عاـ ُِِٗ حىت
عاـ ُٓٓٗ .
تلى ذلك تقسيم فلسطُت إذل ثبلثة مناطق إدارية ىي  :إسرائيل  ،كالضفة الغربية ،ك قطاع غزة  .كقد خضع كل كاحد
منها إلدارة سياية ـبتلفة  .تولت إسرائيل التخطيط األدارة ؿ ٖٕ %من فلسطُت  ،يف حُت خضعت الضفة الغربية
للسيادة األردنية اليت أبقت على قانوف التنظيم األنتدايب ساريا مع بعض التعديبلت حىت عاـ

ُٓٓٗ كعملت على

تعديلو عاـ ُٔٔٗ .أما قطاع غزة فقد خضع للسيادة اؼبصرية اليت استمرت يف تطبيق القوانُت التنظيمية الربيطانية
الصادرة عاـ ُّٔٗ مع إجراء تعديبلت جزئية عليها حىت عاـ ُٕٔٗ.
لقد ساىم التقسيم السياسي كاألدارم يف تغيَت جزئي دبضامُت كقوانُت التخطيط العمراشل كمؤسساتو  ،إال أف ركحو
كماىيتو بقيت كم ا ىي  .كدبا أف ىذه القوانُت كما يتبعها من ىيكليات تنظيمية ىي حبد ذاهتا قوانُت كتنظيمات
مفركضة أصبل ًب تصديرىا لفلسطُت من دكؿ كؾبتمعات زبتلف عنها من النواحي الثقافية كاألجتماعية كالبنيوية
كالسياسية كاألدارية  ،كاليت ًب فرضها على اجملتمع الفلسطيٍت دكف أف تكوف

مبلئمة الحتياجاتو كتطلعاتو ،بقدر ما

ترمي اليو من ربقيق السًتاتيجيات كأىداؼ بعيدة كل البعد عن خدمة اؼبواطن الفلسطيٍت فإهنا لن تكوف أساسا يبكن
البناء عليو مستقببل.
أما ما يتعلق بالفًتة اليت تلت احتبلؿ إسرائيل للضفة الغربية كقطاع غزة عاـ ُٕٔٗ  ،كحىت مباشرة نقل الصبلحيات
من سلطات اإلحتبلؿ اإلسرائيلي إذل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،فقد سبيزت يف قياـ اسرائيل بإقامة،
كتشكيل ،ىياكل زبطيطية ظلية تابعة عمليان ؼبؤسسات التخطيط اإلسرائيلية  ،رافقها قيامها بإجراء تعديبلت لقوانُت
التخطيط كمؤسساتو  ،دبوجب أكآمر عسكرية دبا يتناسب مع زيادة الضبط كالرقابة اإلسرائيلية على التطور العمراشل يف
األراضي الفلسطينية احملتلة  .كما ًب خبلؿ ىذه الفًتة إعداد ـبططات ىيكلية ؿبلية لبعض اؼبدف  ،كالحقان ؼبعظم
القرل ،ككذلك إعداد ـبططات إقليمية شاملة كقطاعية لبعض اؼبناطق يف األراضي ا لفلسطينية ،كاؼبخطط األقليمي
اعبزئي الصادر دبوجب األمر العسكرم رقم َٓ عاـ ُٕٗٗ .ككاف اؽبدؼ منها جليا ككاضحا يرمي إذل تح قيق
تنظيم اغبيز اإلقليمي لصاحل األىداؼ اإلسرائيلية(ِٓ).
أما مشاركة الفلسطينيُت يف مؤسسات التخطيط اؼبكاشل كإدارتو خبلؿ ىذه الفًتة فقد ظ لت ؿبدكدة كشكلية يف
الغالب  .فقد شارؾ الفلسطينيُت يف عمليات إعداد ـبططات ؿبلية يف مطلع الثمانينيات من القرف اؼباضي
لبت بشكل ؿبدكد جزء من احتياجات الفلسطينيُت ،إال أف معظمها دل تلق قبوالن كتصديقان من قبل سلطات
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اإلحتبلؿ اإلسرائيلي  ،اليت كانت سبتلك السيطرة على إزباذ القرار بشأف ىذه اؼبخططات  .تلى ذلك قياـ بعض
اؼبؤسسات الوطنية البلدية يف األراضي الفلسطينية إعداد ؾبموعة من ادل

خططات الويكلية لبعض ا ؼبدف ك اؿقرل

فلسطينية سبت بأيدم مهنيُت فلسطينيُت كذلك خبلؿ الفًتة من ( ُٖٓٗ.)ِٔ( )ُّٗٗ-
 - 3.2فترة ما بعد ـذيء السلطة الوطنية عاـ .1994
دل يتغَت الوضع كثَتان بعد توذل السلطة الوطنية الفلسطينية للعديد من الصبلحيات اؼبدنية بعد عاـ

ُْٗٗ .فبالرغم

من إسناد كامل الصبلحيات اؼبدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية داخل حدكد اؼبنطقة اؼبصنفة (أ) ك (ب)  ،إحتفظت
إسرائيل بكامل الصبلحيات ضمن حدكد اؼبنطقة اؼبصنفة (ج) كاليت تشكل ما نسبتو قرابة َٔ %من مساحة الضفة
الغربية ،كال تشكل حيزان مكانيا مفصوال عن اؼبنطقتُت (أ ك ب ) بل تتداخل معهما  ( .أنظر خريطة رقم ُ) .أضف
إذل ذلك أف اإلتفاؽ يبنع السلطة الفلسطينية من إجراء أم زبطيط للمناطق الواقعة ضمن حدكد اؼبنطقة اؼبصنفة (ب)
إال دبوافقتها  ،كىذا يعٍت أف صبلحيات التخطيط اؼبمنوحة للسلطة الفلسطينية دبوجب ما نصت عليو األتفاقيات ظل
ؿبصوران ضمن اؼبنطقة (أ) فقط كاليت ال تزيد مساحتها عن ٖ %ُِ.فقط من مساحة الضفة الغربية .
كبالرغم من أف ـبططات التنظيم اليت يشملها القانوف كاألنظمة ادل عموؿ هبا كالسارية نظريان كل من  :اؼبخططات
اإلقليمية ،اؼبخططات اؽبيكلية ،اؼبخططات التفصيلية كـبططات تقسم األراضي  .كأف دائرة التنظيم اؼبركزية ىي اليت
تتوذل مهمة ربضَت اؼبخططات اإلقليمية اليت يتوجب أف تكوف األساس الذم تبٌت عليو اؼبخططات اؽبيكلية احمللية .
كاليت تتناكؿ التخطيط لكل إستخدامات األراضي  ،فقد بقيت األراضي الفلسطينية تعتمد ـبططُت إقليميُت نبا
ـبطط ؿكاء القدس اؼبعركؼ ب  ، RJ5كاؼبخطط اإلقليمي للواء نابلس اؼبعركؼ ب  ،S15اللذين أعدا يف سنة
ُِْٗ كفقان لقانوف تنظيم اؼبدف رقم (ِٖ) لسنة ُّٔٗ الصادر يف عهد األ نتداب الربيطاشل  .كنبا اؼبخططاف
اإلقليمياف الوحيداف اللذاف أعدا يف الضفة الغربية  .كاللذاف إقتصر إستعماؽبما يف فًتة األحتبلؿ كحىت اآلف على منح
أك رفض رخص البناء يف اؼبناطق اليت ال تقع ضمن ـبطط ىيكلي ؿبليضمن السيادة الفلسطينية  .أما إسرائيل فلم تلتزـ
إسرائيؿ هبما ،بل عملت على إعداد ـبططات جزئية لتحقيق مشاريعها األستيطانية كمخطط الطرؽ ،كـبطط
اعبدار ،كـبططات تتعلق دبدينة القدس  .عبلكة على ذلك فرضت ما نصت علية اؼبادة (ِٖ) من قانوف التنظيم
قيودان على حق التصرؼ يف األرض على سبيل تنظيم اؼبنطقة  .كتسببت يف شل إفرا ز قطع األراضي الكبَتة خاصة
الواقعة ضمن حدكد البلديات  .كترؾ التنظيم كالتخطيط على اؼبستول القطرم للجاف التخطيط اؼبركزية رغم ظباح
القانوف دبشاركة السكاف من خبلؿ فبثليهم يف سلطات اغبكم احمللي .
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أعادت السلطة الفلسطينية بعد عاـ ُْٗٗ بناء اغبكم احمللي ،كتشكل من ـ ستويُت ،أحدنبا يتمثل يف اغبكومة
اؼبركزية ( كزارة اغبكم احمللي ) ،كاآلخر يتمثل يف السلطات احمللية نفسها ( البلديات كاجملالس احمللية ) .كميز قانوف
اؽبيئات احمللية الصادر عاـ ُٕٗٗ بُت نوعُت من السلطات احمللية كنبا :البلديات ،كاجملالس اؿقركية  ،كاليت تقع
غاليبهتا يف اؼبناطق اؼبصنفة "أ" ك "ب" .مع أف حدكد بعض ىذه السلطات تقع يف مناطق مصنفة "ج" .كيف الوقت
الذم ظلت فيو حدكد ـبططات البلديات معركفة كمصادؽ عليها  .ظلت حدكد اؼبجالس احمللية غَت معركفة كغَت
معًتؼ هبا رظبي ان .كنصت بعض األنظمة الداخلية يف القانوف على إعطاء
السلطات احمللية ،عبلكة على ما ذكر أعبله ،مثل

صبلحيات قانونية ألنواع أخرل من

ؾبالس اػبدمات اؼبشًتكة كعباف التخطيط اإلقليمية ،كا إلرباد

الفلسطيٍت للهيئات احمللية.
كًب أعادت تصنيف صبيع اؽبيئات احمللية من قبل كزارة اغبكم احمللي

منذ عاـ ُْٗٗ لتحديد درجة قدرتو ا اؼبالية

كاإلدارية .حيث صنفت البلديات اليت كانت موجودة منذ ُٕٔٗ ،كاليت سبتلك خربات يف اإلدارة احمللية بػ "أ" أك
"ب" .أما اؽبيئات اليت شكلت بعد ؾبيء السلطة فقد صنفت ب " ،ج"" ،د" أك "ىػ" بالرغم من اؼبفارقة يف أدائها .
كتولت اؼبؤسسات اؼبعنية يف السلطة الوطنية الفلسطينية مهمة تعديل كسن كإصدار التشريعات كالقوانُت اؼبعموؿ هبا
حاليا .كاعتمدت يف األساس على التشريعات كالقوانُت اؼبعموؿ هبا خبلؿ فًتة اإلحتبلؿ ،أك ما قبلها  .كأنشئت
أجهزة كطنية تتوذل مهاـ التنفيذ كاألشراؼ ،منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر أ جهزة التنظيم كالبناء ،كاليت إعتمدت
يف تكوينها ،كعملها على قوانُت التنظيم اليت سبقت ا إلحتبلؿ اإلسرائيلي عاـ ُٕٔٗـ ،إضافة إذل بعض التعديبلت
اليت أدخلت من قبل سلطات االحتبلؿ (ِٕ).
أما على صعيد مستويات أجهزة التخطيط ،فقد ًب إعتماد ثبلثة مستويات ألجهزة التخطيط حسب القانوف األردشل
كىي :ؾبلس التنظيم األعلى  ،اللجاف اللوائية أك اإلقليمية يف احملافظات  ،كاللجاف احمللية يف اؼبدف كالقرل  .ككانت
مزدكجة بُت قطاع غزه كالضفة الغربية  .كدل يتم إعدا د ـبططات ىيكلية أك إقليمية أك لوائية للمحافظات بسبب عدـ
كجود تواصل جغرايف بُت احملافظات الشمالية بسبب تداخل حدكد منطقة (ج) مع منطقيت (أ) ك (ب) (ِٖ).
نتيجة لؤلجراءات األدارية تلك ازداد عدد اؽبيئات احمللية من (ُُْ) ىيئة ؿبلية (ما بُت بلدية كؾبلس قركم ) قبل قياـ
السلطة الفلسطينية يف العاـ ُْٗٗـ إذل (َُٓ) ىيئات يف العاـ ََِْـ .لَتتفع العدد إذل (ِٔٓ) ىيئة حىت عاـ
ََِٗ(ِٗ) .خريطة رقم ِ) .كتشمل ىذة اؽبيئات صبيع التجمعات السكانية يف الضفة الغربية كقطاع غزة موزعة
بُت بلدية أك ؾبلس قركم أك عباف مشاريع (يف التجمعا ت الصغَتة ) (َّ) .كأسند إذل البلديات صبلحيات التخطيط
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كالتنظيم كتراخيص األبنية بالتنسيق مع اللجنة اؼبركزية للتنظيم كالبناء كؾبلس التنظيم األعلى

 ،كشرعت يف إ عداد

ـبططات ىيكلية أك استأنفت إعداد ـبططاهتا اؽبيكلية  .أما كزارة اغبكم احمللي فقد تولت مسؤكلية التخطيط اؽبيكلي
كالعمراشل للمدف كالقرل (اؼبستول احمللي).
نوعي يف مبط اإلدارة  ،كحجم اؼبوازنات اؼبخصصة  ،كدمقرطة إدارة قطاع اغبكم
دل يواكب ىذا التطور الكمي تطو ر ا
احمللي ،من حيث توسيع الصبلحيات  ،كتنويع التمثيل السياسي كاالجتماعي يف ىيئاتو  .بل بقيت صبلحيات اؽبيئات
احمللية دبوجب القانوف  ،صبلحيات ؿبدكدة جدا  .يتضح ذلك من خبلؿ الرجوع إذل القكانُت اؼبطبقة  .فقد ًب حصر
صبلحيات ىذة السلطات يف تنظيم البناء كاألسواؽ العامة كالنقل كاؼبركر كاؼبتنزىات،

يف حُت حرمت من حق

الصبلحية الفعلية يف ؾباؿ التعليم كالشؤكف االجتماعية  ،أك اػبدمات الصحية ،كفضبل عن الصبلحيات اإلدارية
احملدكدة فاف القانوف رقم (ُ) لسنة ُٕٗٗ ال يسمح هبامش معقوؿ من االستقبللية يف كضع ىذه الضرائب كالرسوـ .
كعلية فقد اقتصر عمل معظم اؽبيئات احمللية علي تقدصل اػبدمات كمشاريع البنية التحتية ،كما قامت بعض البلديات
بتنفيذ بعض اؼبشاريع الثقافية كاالجتماعية  ،كلكن بشكل ؿبدكد ،كذلك حسب كفر الدعم اؼبارل لتلك اؼبشاريع،
باإلضافة إذل تعاكف ىيئات ؿبلية أخرل ككزارة اغبكم احمللي .
أما على صعيد كضع إسًتاتيجيات التخطيط الوطٍت كإعداد اؼبخططات األقليمية فقد تولت كزارة التخطيط كالتعاكف
الدكرل ىذه اؼبسؤكليات  .ككشفت نتائج تقريرىا الذم أصدرتو حوؿ كاقع ظركؼ قطاع األسكاف أف

كبل اؼبنطقتُت

الريفية كاغبضرية اللتاف ربتوياف ٓ %ّٗ.من الوحدات السكنية يف األراضي الفلسطينية نبا حباجة ماسة للتطوير (ُّ)،
تلك اؼبناطق كبالذات منعو توسيع حدكد اؼبخططات

كأكد تقريرىا على أف ما قبم عن سياسات األحتبلؿ يف

اؽبيكلية للمدف كالقرل ،كما شهدتو اؼبناطق اغبضرية الفلسطينية من إألفراط يف أعماؿ البنية التحتية ،كزيادة الكثافة
السكانية داخل مناطق البناء القائمة ،كانتشار يف أمباط السكن غَت اؼبنظم ،كما تشهده األراضي الفلسطيٍتة احملتلة من
ىجرة للسكاف الريفُت كغَتىم كلها ؾبتمعة أسبابا أدت اذل تفاقم األزمة العمرانية  .كيؤكد التقرير أيضا على أف ما
يبر بو سكاف األراضي الفلسطينية من ظركؼ معيشية كاقتصادية صعبة ،كمتناقصة ،بسبب النمو السكاشل كالتطور
اغبضرم غَت اؼببلئم ،كما أضيف ؽبا بعد ذلك من حصار كإغبلؽ ،كتفاقم يف األكضاع االقتصادية ،سيجعل األمر
أكثر سواء.
كعليو إرتأت الوزارة تبٍت سياسة هتدؼ اذل ضماف التمايز للمدف كالقرل من خبلؿ عملية التوسع العمراشل من أجل
سبكُت التجمعات الريفية من جذب السكاف اؼبقيمُت فيها  .كمع ىذة التمنيات فقد أؼشلت الظركؼ اعبيوسياسية
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ىذة الرؤل ،كعطلت حىت من متابعتها منذ انطبلؽ األنتفاضة الثانية  .إال أف اعبهود الرظبية توالت يف ؿباكالت
لوضع سياسات كاسًتاتيجيات عمرانية قصَتة األجل ،سب ىكن من الصمود أكال ،كتضمن ربقيق اغبدكد الدنيا من
توفَت األحتياجات الظرفية  .كمع ذلك فقد تعثر الكثَت منها بسبب ما يكتنف الوضع السياسي من ضبابية كغموض .
أما اآلف فتسعى اعبهات اؼبختصة كوزارة التخطيط كاغبكم احمللي على إبقاء اؼبخططات األساسية إطاران عاما،
ليشكل مستقببل ،كأساسا ،ك إطاران ،لوضع ـبططات إقليمية يف احملافظات ككذلك يف اؼبدف اؼبركزية ،مع أنو مازاؿ

حباجة إذل تفصيل من حيث تقسيمو إذل مراحل  ،ككضع أكلويات حسب اإلمكانيات إلقبازه (ِّ).
 - 4الوضع الراىن الستخدامات األراضي (:الضفة الغربية).

أعادت السلطة الفلسطينية التقسيمات اإلدارية حبدكدىا القديبة اليت كانت موجودة يف الضفة الغريب

ة فًتة اغبكم

األردشل  .حيث قسمت الضفة الغربية إذل إحدل عشر منطقة إدارية  .إال أهنا دل تلتزـ بالتشريعات اليت حددهتا رغم
ما نص عليو القانوف األساسي الفلسطيٍت  ،كال ما كرد من ربديثات يف عاـ ََِٗـ (ّّ).

كيف الوقت الذم دل

تشهد فيو األراضي الفلسطينية تغيَتات كبَتة يف أمباط إستخدامات األراضي خبلؿ الفًتة منذ عاـ ُٕٔٗ كحىت عاـ
ُْٗٗ  ( ،قبل توقيع إتفاقية أكسلو )  ،فقد سبيزت الفًتة اؼبمتدة منذ عاـ ُْٗٗ َُِِ-بتغَتات كاضحة ككبَتة يف
إستخدامات األراضي كبالذات يف نسبة مساحات األراضي اؼببنية فلسطينيان كإسرائيليان ( األستيطاف).
إال أف الزيادة يف نسبة مساحة األراضي اؼبشغولة بالبناء دل تكن نتيجة لتوسيع حدكد اؼبخططات اؽبيكلية للتجمعات
السكنية الفلسطينية  .بل داخل حدكد تلك التجمعات اليت ال زالت كما ىي منذ إحتبلؿ إسرائيل ؽبا عاـ ُٕٔٗ،
باستثناء تلك الواقعة ضمن األراضي اؼبصنفة (أ) دبوجب إتفاقية أكسلو  .كاليت نالت حظ األسد من تلك الزيادة  .يف
حُت كانت الزيادة يف نسبة األراضي اؼبشغولة بالبناء يف بقية التجمعات كمعظمها يقع ضمن األراضي اؼبصنفة (ب)
على حساب األستخدامات األخرل كخباصة الزراعية كالًتفيهية كاػبدمية منها ،فبا خلق ظاىرة من التكدس اغبض رم
اليت قلما قبد ؽبا مثيبل يف األقطار العربية اجملاكرة  .ىذه الظاىرة اليت ترتب عليها العديد من اؼبشاكل  ،االجتماعية
كاالقتصادية كالبيئية عبلكة على صبغتها السياسية  .كما سًتتب عليها من تداعيات باتت عقبات كأداء أماـ ربقيق
حياة عيش كرصل للمواطن يف الوقت اغباضر اؼبنظور ،فكيف إذا ما دل تتم معاعبتها كأضيف ؽبا ما تتعرض لو األراضي
الفلسطينية احملتلة من عمليات هتويد كاستيطاف كعدـ إستقرار سياسي .
صحيح أف الوقوؼ على كاقع صبيع اؼبؤشرات التنموية أمران ال مفر منو  ،كخطوة أساسية لفهم الواقع كلرسم صورة
اؼبستقبل  ،كأف التمبية اؼبستدامة  ،أك الشاملة ال تعٍت التنمية اغبضرية أك القطاعية بذاهتا ،إال أف البحث يف إحدم
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جوانب التنمية اؼبستدامة ،كبالتحديد يف التنمية اغبضرية ضمن رؤية تكاملية كمشولية ال يقلل من أنبية الدراسة  ،أك
يلغي جدكاىا  .من ىنا سيقتصر البحث على توضيح كاقع أىم ادل

ؤشرات التنموية اغبضرية  .كبالذات مؤشر

إستخدامات األراضي  ،لربطو دبؤشرات تنموية أخرل سبت األشارة اليها  ،كالتحضر ،كاألدارة اؼبكانية كالقوانُت
كاألنظمة  ،إذل جانب الوضع السياسي القائم .
تشَت اؼبعطيات الديبوغرافية للفًتة منذ عاـ ُٔٗٗ كحىت عاـ َُِِ إذل زيا دة يف معبلت النمو السكاشل السنوم
بنسبة تقارب ٓ %ِ.سنويان  .أدت إذل تضاعف عدد السكاف خبلؿ مدة أقل من عشرين عامان  .كإذل تسارع يف
معدالت مبو حضرم غَت مسبوقة كما أسلفنا  .يف الوقت الذم ترتفع فيو نسب البطالة لتصل إذل كبو

ِٗ %يف

الضفة الغربية ككبو َْ %يف قطاع غزة .يف الوقت ذاتو توارل معدالت الفقر إرتفاعان ىي األخرل  .يف الوقت الذم
تشهد فيو معدالت الدخل كاؼبعيشة إلبفاضان مستمران  .بينما تشهد أجور السكن كأسعار األراضي كنفقات اؼبعيشة
إرتفاعا غَت مسبوؽ كما تشَت اليو بيانات اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت  .كبالرغم من النمو الواضح يف أعداد
اؼبباشل خبلؿ تلك الفًتة  ،كمن زيادة أعداد الوحدات السكنية ،كالبفاض معدالت األشغاؿ كالتزاحم ،كالتحسن يف
توفَت اػبدمات األساسية كاؼبياه كالصرؼ الصحي  ،كاؼبرافق التعليمية كالصحية كالًتفيهية إال أف ذلك دل يف
باألحتياجات اؼبطلوبة ،ال من حيث النوع أك حىت الكم.
فبالرغم من التغَت الواضح يف التوسع العمراشل الفلسطيٍت الذم شهدتو األراضي الفلسطينية عموما كاحملافظات
الشمالية " الضفة الغربية " خصوصا خبلؿ الفًتة من ُٖٗٗ .َُِْ-حيث زادت نسبة اؼبساحة اؼبكانية اؼبشغولة
باؼبباشل خبلؿ الفًتة ُٖٗٗ ََُِ-من ُ %ُ.إذل ِ %ٗ.من اؼبساح ة الكلية حملافظات الشمالية " الضفة الغربية
" (ّْ)  ( ،جدكؿ رقم ُ).
جدكؿ رقم (ُ) نسبة اؼبساحة اؼببنية من اؼبساحة الكلية يف األراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية) حسب احملافظة
خبلؿ الفًتة ََُُِٖٗٗ-ـ
المحافظة
ذنين
طولكرـ
ابلس
قلقيلية
طوباس
سلفيت

 %من مساحة المحافظة
َََِ (ُ)
ُٖٗٗ (ُ)
ِّ.
ُُ.
ّٓ.
ُٖ.
ِْ.
ُّ.
َّ.
ُُ.
َٓ.
َِ.
ُٓ.
َٓ.
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ََُِ (ِ)
ٔٔ.
ُُٗ.
ُُٓ.
َُٔ.
ّٔ.
ٖٔ.
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ِِ.
َٕ.
راـ اهلل كالبيرة
ْٕ.
ّٓ.
القدس
َْ.
َِ.
أريحا
ِٓ.
َُ.
بيت لحم
ّْ.
ُّ.
الخليل
ِٔ.
ُُ.
المجموع
المصدر )1( :معهد الدراسات التطبيقية – اريج ،مصدر سابق .ص.81 :

ُّٗ.
ِٖ.
َُ.
ُٕ.
ُُّ.
ِٗ.

( )2الجهاز المركزم لألحصاء الفلسطيني ،)2012( ،إحصاءات رخص األبنية – الربع الثالث،2011 ،
راـ اهلل ،فلسطين ،ص35-28 :

يستدؿ من اؼبؤشرات السكنية األخرل أنو كبالرغم من الزيادة يف أعداد اؼبباشل كالوحدات السكنية خبلؿ تلك الفًتة ،

كتوقع إستمرار زياهتا يف اؼبستقبل  ،إال أف تلك اؼبؤشرات تدؿ على ربديات تنموية حضرية حقيقية ستشهدىا تلك
التجمعات كخباصة اغبضرية منها ما دل يتم إزباذ إ جراءات جادة كسريعة قادرة على توفَت متطلبات العيش الكرصل
ضمن بيئة تنموية مستدامة  .فعبلكة على ما ذكر أعبله من اؼبؤشرات التنموية الديبوغرافية  ،تشَت بيانات اعبهاز
اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت اؼبتعلقة بظركؼ اؼبسكن (ََُِ) ،أف ٗ %َُ.من الوحدات السكنية اغبالية يعود
تاريخ إنشائها إذل ما قبل عاـ ُٕٔٗ .كأف نسبة ّ %ّْ.من األسر ال زالت تعيش يف مساكن مستأجرة ،بينما
تفتقر نسبة ُ %َْ.من الوحدات السكنية لوسائل الصرؼ الصحي  .يف حُت تعيش نسبة ٓ %ُٔ.يف مساكن
تًتاكح عدد الغرؼ فيها من ُ ِ-غرفة .أما معدؿ الغرؼ اؼبخصصة للنوـ فتصل إذل ِ ِ.فرد/غرفة .كيقدر اعبهاز
اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت بأف ُ %ِٕ.من األسر ربتاج إذل كحدة سكنية خبلؿ العشرة أعواـ اؼبقبلة كىذا يعٍت
أف ىناؾ نقصان حاليا يف أعداد الوحدات السكنية يبلغ كبو َََ َُِ,كحدة سكنية  ،كأف ىناؾ حاجة سنوية تقدر
ب َََ ّٓ,كحدة سكنية.)ّٓ( .

يف الوقت ذاتة شهدت اؼبستعمرات األسرائيلية اؼبقامة يف األراضي احملتلة عاـ ُٕٔٗ زيادة يف التوسع كالنمو العمراشل
حيث نسبة اؼبساحة اؼببنية اليت تشغلها من ٓ %ُ.يف الفًتة (ُٓٗٗ )ُٗٗٗ-إذل ْ %ٓ.يف عاـ َُِِ (ّٔ).
كتبُت نتائج ربليل بيانات النمو العمراشل يف األراضي الفلسطينية احملتلة أف نسبة التغَت يف مساحة اؼبناطق اؼببنية يف كل
من احملافظات الفلسطينية كاؼبستعمرات اؼبوجودة يف حدكد كل ؿبافظة ،أف نسبة التغَت كانت متساكية يف ؿبافظة
القدس حيث بلغت َُُ %خبلؿ الفًتة ُٖٗٗ ،ََِّ-يف حُت فاقت نسبة التغَت يف التوسع يف اؼبستعمرات
يف ؿبافظات بيت غبم كجنُت كنابلس كطوباس كطولكرـ التوسع يف اؼبناطق الفلسطينية  .أما خبصوص أكثر ؿبافظات
الضفة الغربية نسبة يف الزيادة يف اؼبساحة العمرانية فكانت يف راـ اهلل كالبَتة كسلفيت .
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تكشف نتائج ا لتحليل اؼبكاشل لؤلراضي الفلسطينية للفًتة من

ُٖٗٗ َُِِ-عن أف ىناؾ تغَتا كمبوا ملحوظا

خبلؿ تلك الفًتة قد شهدهتا معظم األراضي الفلسطينية كعلى كجة اػبصوص اؼبدف الرئيسة مراكز احملافظات
الفلسطينية بالرغم من التباين يف معدالت النمو بُت مدينة كأخرل  .فقد احتلت مدينة راـ اهلل كالبَتة ٍب مدينة سلفيت
النصيب األكفر من الزيادة على مستول احملافظة كلكنها دل ربتل اؼبستول نفسة بُت احملافظات األخرل
اليت كانت الزيادة نتيجة للنمو يف مراكزىا كالبلدات القريبة منها كاػبليل كطولكرـ كقلقيلية أكرب من معدالت الزيادة
فيها .كمع ذلك فقد احتلت احملافظتاف  :راـ اهلل كالبَتة كسلفيت اؼبركزين األكؿ كالثاشل على التوارل على مستول
احملافظات من حيث حجم كمساحة اؼبباشل اليت ًب إضافتها خبلؿ الفًتة الثانية .
أما على صعيد إستخدامات األراضي بوجو عاـ  ،فتكشف بيانات اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت (جدكؿ رقم
ِ) أف نسبة األراضي اؼبخصصة للزراعة ربتل اؼبرتبة األكذل (ّ ،)%ِْ.تليها األراضي اؼبخصصة كمراعي (ٍُُ )%ب
األراضي اؼبخصصة للبناء السكٍت (ِ ،)%ٗ.فاألراضي اؼبخصصة كمحميات طبيعية (ُ .)%ٗ.يف حُت تنخفض
نسبة مساحة األراضي اؼبخصصة الستعماالت اؼبراعي كاألحراش  ،كلبلستخداـ الصناعي كالتجارم إذل (ٔ،)%ُ.
(َٗ )%ِ.ٔ( ،)%َ.على التوارل.
باإلضافة إذل ما ذكر من مؤشرات تنموية تشكل حبد ذاهتا ربديات كمعوقات تنموية  ،تشَت نتائج ربليل أمباط
األنتشار العمراشل اؼبكاشل إذل كجود خركقات لقوانُت التخطيط العمراشل كالبناء خارج اؼبخ

ططات اؽبيكلية اؼبقرة

للتجمعات السكانية .كمع ذلك ظل الوضع السياسي فبثبل باإلحتبلؿ اإلسرائيلي مؤثرا على التطور العمراشل يف الضفة
الغربية ،كنتج عن استمرار النشاطات اإلسرائيلية من مصادرة أراضي ،كتدمَت بيوت ،كقلع األشجار ،كإنشاء
الطرؽ اإللتفافية كقواعد عسك رية تأثَتا كاضحا على نسبة ككاقع األشغاؿ اؼبكاشل لؤلراضي الفلسطينية  .أما ؿبصلة
ذلك فهو اغبد من قدرة التجمعات الفلسطينية من التخطيط اؼبتكامل يف التجمعات السكانية الواقعة يف مناطق (ج
ك حىت ب ) .كأصبحت البيئات اغبضرية الرئيسة فبثلة باؼبدف الكربل تعاشل من تدىور

مستمر كنتيجة لآلستمرار

األحتبلؿ كقيوده من جهة ،كللواقع األقتصادم كالديبوغرايف من جهة أخرل كالستمرا ر تأثَت الواقع الديبوغرايف كضيق
اغبيز اؼبكاشل فبا حد من قدرة اؽبيئات اؼبعنية بالتخطيط من تطبيق خطط تطويرية شاملة ربقق مبوان مستداما لتلك
اؼبناطق .كسيزداد الوضع سواء كسًتتفع كلفة التطوير كالتحديث كمان كنوعان بتسارع مع الزمن  .حيث تشَت التقديرات
اؼببنية على معدالت النمو السنوم أف مساحة اؼبنطقة اؼببنية يف األراضي الفلسطينية ستصل اذل كبو

ْ %َُ.من

مساحتها الكلية حىت عاـ ََِِ سيخصص جلها لؤلستخدامات السكنية  ،كه ذا بالطبع سيتم على حساب تطوير
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األستخدامات األخرل من مرافق كخدمات كبٌت ربتية كترفيهة كغَت ذلك  .حيث ال يلوح يف األفق حىت اآلف ما يعطي
الفلسطينيُت حرية كحق التخطيط اؼبكاشل لبيئتهم كما سبليو ظركفهم  ،أك كما يركنو كفيل بتحقيق العدالة كالرفاه ؽبم .
فبا سيفاقم أألمور سواء كهبعل مهمات التطوير كالتحديث أكرب كلفة كأكثر تعقيدان.
ذدكؿ (رقم  )2إستعماالت األراضي في المحافظات الشمالية في األراضي الفلسطينية عاـ .2010
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المصدر  )1 ( :الجهاز المركزم لألحصاء الفلسطيني ،)2011( ،مسح التجمعات السكا ية ،2010 ،
النتائج األساسية ،راـ اهلل ،فلسطين ،ص .47 .
( ) 2الجهاز المركزم لألحصاء الفلسطيني،

( ،)2009إحصاءات إستعماالت األراضي الفلسطينية،

 ،2008راـ اهلل ،فلسطين ،ص .ص.58-42 :
( )3الجهاز المركزم لألحصاء الفلسطيني ، )2011( ،إحصاءات رخص األبنية ،الربع الثالث ،2011 ،راـ
اهلل  ،فلسطين ،ص.34-28 ،

 - 5تحديات التنمية الحضرية المستدامة كالتخطيط العمرا ي في األراضي الفلسطينية:
بعد إستشراؼ الوضع الراىن الستخدامات األراضي ،كألمثلة من اؼبؤ شرات التنموية الديبوغرافية كالسكنية كاألقتصادية
يف احملافظات الشمالية " الضفة الغربية "  ،كالذم يفوقو سواء كضع احملافظات اعبنوبية " قطاع غزة "  ،ال بد من
إستعراض أىم التحديات كاؼبعيقات اليت ستواجو مؤسسات التخطيط اؼبكاشل الفلسطيٍت دبختلف مستوياهتا  ،كربد
من ؽدرهتا كطاقتها يف ربقيق تنمية حضرية مستدامة  ،قبل أف ننتهي إذل مقًتحات كتوصيات حوؿ مكونات كآليات
بناء إسًتاتيجية كطنية حضرية مستدامة .أما أىم ىذه التحديات فيمكن إهبازىا على النحو اآلٌب :
(أ) تحديات تاريخية موركثة:
تتمثل يف ما كرثتو السلطات كاؽبيئات الفلسطينية عن اإلدارات كسلطات اغبكم السابقة اليت توالت على فلسطُت منذ
النصف الثاشل من القرف التاسع عشر كحىت الوقت اغباضر ،كاليت تشكل العبء األكرب على كاقع كمستقبل عمليات
التخطيط كالتنمية كتتلخص فيما يلي:
(ُ) األ ظمة كالقوا ين  :إف ما تفرضو تلك األنظمة كالقوانُت من قيود السيما ما ىبتص منها دبوضوع ملكية
األراضي ،كما ينقصها من توحيد بُت شطرم الوطن ،كما يشوهبا من صبود كؿبدكدية كعدـ قدرة على األستجابة
كالصبلحية للتعاطي مع اؼبخططات اؽبيكلية اعبديدة ،كما تطلبو من إجراءات طويلة لتنفيذىا هبعل منها معوقات
تقع يف سلم أكلويات اؼبعاعبة عند التفكَت يف بناء إسًتاتيجية كطنية تنموية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة .
(ِ) الوضع السياسي :كيتمثل يف عدـ السيادة الكاملة على األراضي ،كالتقسيمات اإلدارية كاألمنية.
(ّ) تسوية األراضي  :إف عدـ إجراء أعماؿ التسوية ؿ َٕ %من أراضي الضفة الغربية ،كعدـ توفر اؼبعلومات
البلزمة التفصيلية عن ملكية األراضي يشكبلف ربديا ألنتاج اػبرائط البلزمة لعمل اؼبخططات اؽبيكلية كالعمرانية
 ،كضعفان يف اؼبعلومات البلزمة عن اؼبلكية  .كيشكبلف يف الوقت ذاتو منفذان لتحقيق أطماع األحتبلؿ يف السيطرة
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على األراضي كيف إستمرار إستغبلؽبا لصا غبو .عبلكة على ما يسببو عدـ توفرنبا من نزاعات بُت اؼبواطنُت
الفلسطينيُت أنفسهم.
(ْ) المخططات السابقة :إف استمرار العمل كفقا للمخططات اليت أعدهتا دائرة التخطيط اؼبركزية التابعة لؤلدارة
اؼبركزية العسكرية األسرائيلية  ،كاليت كانت عبارة عن ـبططات ىيكلية جزئيةً ،ب من خبلؽبا كضع حدكد ضيقة
للمناطق اؼبسموح البناء فيها عبميع التجمعات السكانية اؿفلسطينية يف الضفة الغربية ،كاليت ال زاؿ عدد كبَت
منىا سارم اؼبفعوؿ لغاية اآلف  ،كاليت جاءت لتلبية سياساتو كتطلعاتو األحتبلليو كاقتصرت

على إبراز

األستعماالت اؿسكنية كرسم أبعاد غَت منطقية للطرؽ ،كحددت دبساحات ضيقة تشمل آخر ما كصلت إليو
األبنية القائمة دكف مراعاة لؿزيادة السكانية  ،كالتوسع العمراشل اؼبستقبلي  ،تشكل ىي األخرل أحد العقبات
اغبالية للتخطيط أمضا.
كما أف إستمرار إعتماد اؼبخططيُت اإلقليميُت الذين ًب إعدادنبا من قبل سلطات ا إلنتداب الربيطاشل (،RJ-5
ك  ،)S-15كالذين ًب تعديلهما من قبل سلطات اإلحتبلؿ دبخطط

رقم ُ ِٖ/ؼبنطقة القدس بديبلن

للمخطط الربيطاشل ( ،)RJ-5هبدؼ زيادة عدد اؼبستعمرات كمنع إعطاء تراخيص األبنية يف اؼبناطق الزراعية ،
باإلضافة إذل اغبد من التوسع العمراشل للقرل الفلسطينية كمنع تواصلها يف عاـ ُِٖٗ .كـبطط " مشركع الطرؽ
رقم َٓ" الصادر عاـ ُْٖٗ الذم يهدؼ للحد من توسع العمراف الفلسطيٍت كتطوره كيبكن من ربط
اؼبستعمرات األسرائيلية يف الضفة الغربية  ،تشكل ربديان كاقعيان لعمليات التخطيط كالتطوير كالتنمية يف ظل غياب
ـبططات إقليمية كطنية فلسطينية.
(ب) تحديات كمعوقات خاصة بالمخيمات الفلسطينية :
تشكل ـبيمات البلجئُت الفلسطينيُت اؼبقامة على أطراؼ التجمعات السكانية الكربل أك يف أحشائها منذ أكثر من
طبس كستوف عاما ،كجزء من اؼبخزكف السكٍت الفلسطيٍت ،أك بنسبة عدد ساكنيها من الفلسطينيُت يف الضفة الغربية
ككذلك يف قطاع غزة  ،كدبا تعانيو من إكتظاظ  ،كؿبدكدية يف اؼبكاف كغياب للخدمات كاؼبرافق اغبياتية الضركرية
كعشوائية التطور كالنمو يف ظل حساسية سياسية ذباه كاقعها كمستقبلها قمة التحديات كاؼبعوقات التنموية .
(ج) تحديات في فترة السلطة الفلسطينية :
كيبكن تلخيص أىم ىذه التحديات فيما يلي:
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أكال :التحديات السياسية  :كتتمثل يف استمرار التحديات ك ادلعوقات اؿسياسية اؼبرتبطة بواقع التقسيمات اإلدارية
كاألمنية كإعادة االنتشار اؼبفركضة ،كما ترتب على ذلك من عدـ توفَت التواصل اعبغرايف اؼبطلوب لتحقيق متطلبات
التخطيط األقليمي للتنمية(.أنظر خريطة رقم ُ)
ثا يا :اؿتحديات كاؿمعوقات اؿذغرافية  :كتتمثل يف إستمرار سلطات اإلحتبلؿ اإلسرائيلي من نشاطاهتا األستعمارية
اؼبختلفة  .سواء على صعيد بناء اؼبستعمرات  ،أك إنشاء الطرؽ ا أللتفافية ،كبناء جدار العزؿ ،كإقامة اغبواجز كالقواعد
العسكرية ،كما ترتب عليها من تقسيم كنتوشل للكياف الفلسطيٍت .
على الرغم من اعبهود كاحملاكالت اؼبختلفة اليت قامت هبا مؤسسات
ثالثا :تحديات كمعوقات تنظيمية كمؤسساتية  :ؼ
كىيئات التخطيط الفلسطينية (الوزارات ادلعنية كالبلديات كالدكائر الرظبية كمؤسسات القطاع األىلي كاػباص) ،إلعداد
ـبططات ىيكلية كإقليمية تنظم التطور العمراشل كاستخدامات األراضي اؼبختلفة للتجمعات السكانية  ،إال أف عملية
التخطيط كالتنظيم  ،كمؤسسة التخطيط يف فلسطُت  ،ال زالت تعاشل من مشاكل كثَتة كتواجو ـ عوقات عديدة يبكن
تلخيصها على النحو التارل:
( )1معيقات تتعلق باألدارة كاألشراؼ كالمتابعة كالتنفيذ :
كتتمثل يف حاجة اؼبؤسسات الرظبية إذل تغيَت اىتماـ ىا يف ؾباؿ التخطيط من دكر اؼبنفذ كاؼبخطط إذل دكر اؼبنظم
كاؼبراقب كاؼبوجو  .كإذل ما تعانيو ىذه اؼبؤسسات من نقص يف اؼبعايَت اؼبعتمدة ذات العبلقة بالتخطيط كالتنمية  .كما
ينعكس على فبارساهتا سلبان على الواقع عند تشكيل كإنشاء اؽبيئات كاجملالس اؼبشًتكة اؼبختصة بعملية التخطيط
كالتطوير يف اؼبناطق احمللية كاألقليمية  .عبلكة على ذلك يشكل ضعف قدرة اؼبؤسسات الرظبية اؼبعنية يف متابعة كمراقبة
كتنفيذ عمليات التخطيط كالتنمية بسبب العدد الكبَت من اؽبيئات احمللية اليت ًب إنشائها

معيقان آخر من معيقات

ئلة عن النشاطات التخطيطية معيقان آخر
األدارة كاألشراؼ كاؼبتابعة كالتنفيذ  .كما كيعد كجود ثبلثة مستويات مس ك
كذلك ألنو يطيل من إجراءات ا ؼبصادقة على اؼبخططات باإلضافة إذل أنو يسمح بازدكاجية الصبلحيات بُت كزارة
اغبكم احمللي كبُت كزارة التخطيط .فيما يتعلق بالتخطيط على اؼبستول اإلقليمي كالوطٍت .
( )2معيقات تتعلق بالتوعية المؤسساتية كالجماىرية ألىمية التخطيط كالمشاركة المجتمعية :
كتتمثل يف إستمرار تبٍت ـبططات ىيكلية قديبة كال تتبلءـ مع الواقع يف بعض البلديات  .كضعف يف عملية متابعة
ـبططات التخطيط كربديثها من قبل اؽبيئات احمللية  .ككذلك يف قياـ بعض البلديات يف توسيع حدكدىا دكف فحص
اؼبربرات لذلك كعدـ قياـ بعض البلديات بتخطيط اؼبناطق اؿ ٌب ًب ضمها إذل حدكد البلدية  .كيف ندرة األراضي
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اؼبخصصة للمرافق العامة كاؼبناطق اػبضراء  .كعدـ مشاركة الفعاليات اجملتمعية سوا ء كانت مؤسسات ؾبتمع مدشل أك
أفراد ناشطُت يف ربديد أكجو الصرؼ كيف مناقشات ربضَت اؼبيزانيات من ناحية كعدـ قياـ بعض اؽبيئات العامة
للمجالس اؼبشًتكة يف اؼبشاركة يف ىذه النشاطات  .كأخَتان يف تدشل نشاط اؼبؤسسات صاحبة الصبلحية يف رقابة
النشاطات التخطيطية للبلديات.
( )3معيقات تتعلق بالقدرات كاألمكا ات التخطيطية :
بالرغم من أدعاء معظم البلديات كاجملالس اؼبشًتكة بتطبيق اؼبشاركة اجملتمعية ،إال أنو من الواضح أف ىناؾ نقصا
يف كعي كأدراؾ أنبية التخطيط ،كأف ىذا النقص يف الوعي يشمل كافة اؼبستويات ،كينعكس على فتائج ربليل
اؼبشاركة اجملتمعية  .فقد أكدت متابعة األستماع للعديد من كجهات نظر شروبة من أبناء كمؤسسات اؽبيئات
احمللية الفلسطينية يف الدراسة اليت قاـ هبا اػبرباء لتقييم قدرات ىذه اؽبيئات أف أىم مشاكل التخطيط يبكن
حصرىا جانبُت نبا:
(  ) 1الموارد البشرية  :كتتمثل يف قلة عدد اؼبهندسُت كندرة ـبططي اؼبدف يف البلديات اؼبتوسطة كالصغَتة .
كؿبدكدية الربامج التدريبية يف ؾباالت التخطيط ألطقم اؽبيئات احمللية التنفيذية  .ك قلة عدد اؼبهندسُت كـبططي
اؼبدف يف كوادر الوزارة كخاصة يف اؼبديريات اإلقليمية.
(  ) 2الموارد األخرل  :كتشمل اؿنقص يف قاعدة البيانات اؼبتعلقة بالنشاطات التخطيطية  ،كيف اؼبوارد اؼبالية لدل
اؽبيئات احمللية  .إضافة إذل النقص يف توفر ـبططات اؼبساحة  ،كعدـ كجود تسوية لؤلراضي يف بعض اؽبيئات  .كيف
غياب أك عدـ اعتماد سياسات التخطيط على اؼبستويات الوطنية كاإلقليمية كاحمللية

 .كعدـ كضوح اؼبسؤكليات

كتداخل الصبلحيات بُت اعبهات اؼبعنية بالتخطيط  .كاؿضعف كردبا غياب التنسيق كالتعاكف بُت اؼبؤسسات اؼبعنية .
ككذلك يف غياب أك عدـ مبلئمة األنظمة كالقوانُت كالتشريعات اليت ربكم عملية إعداد اؼبخططات كتنفيذىا
كمتابعتها .فإذا أضفنا إذل ذلك ما تفتقر ارل ع تلك اؽبيئات بوجو عاـ من قلة كردبا ندرة أحيانا يف الكوادر

الفنية

كالعلمية اؼبؤىلة يف ؾباؿ التخطيط العمراشل  ..كضعف كردبا غياب اؼبشاركة الشعبية كاعبماىَتية يف إعداد كتنفيذ
اؼبخططات.كقلة اؼبعلومات كالبيانات البلزمة كعدـ توفر اػبرائط كالصور اعبوية اغبديثة  .كأخَتان غياب دكر القطاع
اػباص.قبد أف تلك اؼبعيقات كثَتة كضركية ال بد من توفَتىا قبل اؼبطالبة بإجراء عمليات التخطيط اؼبنشود .
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( )4تحديات ما بعد ا تفاضة األقصل 2000ـ
إضافة إذل ما سبق ذكره من ربديات كمعوقات ،ىناؾ ربديات كمشاكل جديدة ظهرت منذ بداية انتفاضة األ قصى
يف عاـ َََِـ كما رافقها من فبارسات إسرائيلية كإعادة إحتبلؿ للمدف الرئيسية كالقرل الفلسطينية ،فبا كاف لو أثر
سليب على مؤسسات كىيئات التخطيط العمراشل يف األراضي الفلسطينية كبالتحديد اؼبؤسسات احمللية  .فقد أدت
تلك األحداث إذل تدمَت معظم ما ًب إقبازه من خدمات كمرافق أساسية خبلؿ الفًتة بُت ُْٗٗ .َََِ-يضاؼ
إذل ذلك ما تلى األنتفاضة من شح كندرة يف اؼبوارد اؼبالية البلزمة لتنفيذ مشاريع تطويرية للبٌت التحتية الضركرية
كاألساسية( ّٕ) .
ؽ من مععيقات كربديات يؤكد نتيجة ما توصلت اليو ؾبموعة من اػبرباء يف دراستهم
إف إستمرار ما ذكر ساب ان
لتقييم القدرات يف فبارسات اؽبيئات احمللية يف التخطيط اغبضرم يف األراضي الفلسطينية ،كاليت جاءت بعنواف "الرؤية
اعبديدة لؤلستشارات األدارية كالتسويقية "  ،كاليت ترل أف رفع كزيادة قدرة كزارة اغبكم احمللي يف إدارة نظاـ حكم
ؿبلي ال مركزم ،كتقوية قدرات الوزارة كالبلديات يف إدارة كتوجية كمراقبة كتطوير كإقباز اؼبخططات اؽبيكلية يف اؼبناطق
الريفية كاغبضرية كالتخطيط اإلقليمي كالوطٍت ؽبذة اؼبناطق ىو اؼبسار األمثل لتحقيق اؼبتطلبات التنموية ا

غبضرية

اؼبستدامة كاغبد من اؼبعيقات اليت تواجها (ّٖ).
 :6األستراتيجية الوطنية الحضرية المستدامة  :األسس ،المستويات كاآلليات:
 – 6.1األسس كالمرتكزات :
بالرغم من صعوبة األكضاع يف األراضي الفلسطينية  ،من جهة كعدـ كضوح الرؤل حوؿ اؼبستقبل القريب للظركؼ
السياسية اليت هتيمن على كجود معظم ىذه اؼبعيقات ،إال أف معطيات الوضع الراىن سواء ما ىبتص دبؤشرات
إستخدامات األراضي أك باؼبؤشرات التنموية ككذلك بعدد كحجم التحديات كاؼبعيقات اليت تعاشل منها األراضي
الفلسطينية احملتلة بسبب األختبلؿ اؽبيكلي يف العبلقة بُت اؼبناطق احل ضرية كالريفية ،كما ىو موجود من عدـ توازف
تنموم على مستول الدكلة من جهة ،كعلى مستول التجمع اغبضرم الواحد من جهة أخرل  ،يتطلب إعتماد
اسًتاتيجية حضرية كطنية تقوـ على أساس ترسيخ كإدماج البعد اؼبكاشل اغبضرم يف كل السياسات كاػبطط كالربامج
القطاعية كعلى كافة اؼبستويات  ،الوطنية كاألقليمية كاحمللية ،من خبلؿ توظيف النهج التشاركي ما بُت اغبكومة اؼبركزية
كأجهزة كىيئات األدارة اإلقليمية كاحمللية من جهة كما بُت القطاع العاـ كاجملتمع اؼبدشل كاػباص من جهة أخرل  .كأف
يتم ذلك يف إطار من التكامل كاؼبركنة كالشفافية  ،عند صناع ة القرارات كيف حاؿ تنفيذ كتقييم اػبطط التنموية  .كأف
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يتم ذلك من خبلؿ إتباع منهجية علمية قادرة على ربديد الولويات بدقة  ،كعلى إختيار معايَت األستدامة بكفاءة
لضماف الوصوؿ إذل تنمية حقيقية على كافة مستوياهتا  .إف تبٍت إسًتاتيجية كطنية للتنمية اغبضرية اؼبستدامة سيعود
بفوائد على كافة اعبوانب اغبياتية للمواطنُت سواء العمرانية أك اؼبالية أك االقتصادية  ،بل كسيطاؿ إهبابان ما سيطراء من
تغَتات يف األطر القانونية اؼبتوافقة مع التنمية احمللية  ،كيساعد يف إعادة ربديد إختصاصات الوحدات األدارية كوبقق
تعاكنا منشودا بُت اعبها ت الشريكة يف عمليات التنمية كيكفل التواصل لتحقيق إستدامة تنموية للنواحي البيئية
كاالجتماعية كاألقتصادية.
 – 6.2مستويات االستراتيجية الحضرية الوطنية:
كيبكن تلخيص مستويات ىذه االستراتيجية دبستويُت نبا:
 - 6.2.1المستول الوطني  :كذلك من خبلؿ تقسيم احملافظات اؿمشالية يف األراضي الفلسطينية احملتلة إذل ثبلثة
أقاليم رئيسية ( الشماؿ ،الوسط ،كاعبنوب )  .يضم كل إقليم ؾبموعة من احملافظات كفق اؼبنظور اؼبستقبلي
للتقسيمات األدارية الفلسطينية هبدؼ تنفيذ اسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة كالشاملة عبميع األقاليم كباالذباه الصحيح .
كأف يتزامن ذلك بتقليص أك اغبد من حالة البلتوازف التنموم القائم بُت األقاليم
خبلؿ تعزيز هنج البلمركزية كاألدارة األقليمية كاحمللية

 .أما السبيل إذل ذلك فيمكن من

 .كإعداد ىيكلية زبطيطية كإدارية متدرجة كمتوازنة  .كتعزيز

مستول التنافس العاؼبي ؼبينيت القدس كبيت غبم بتوفَت مستول عاؿ من اػبدمات مع احملافظة على طابعهما العمراشل
كالتارىبي كالديٍت  .كما أف تنمية أقطاب توازف إقليمية سيساىم يف خلق اؼبزيد من فرص العمل  .كيبكن أف يتحقق
ذلك من خبلؿ تنمية كتطوير مدف متوسطة تتخصص باذباه تنموم معُت تتميز بو

( سياحي ،تارىبي ،صناع م،

تعليمي .)....كيتطلب قباح ذلك كضع اسًتاتيجية ؿبددة لتخفيف الضغط على اؼبدف الرئيسة كالكربل ،سواء من
خبلؿ إنشاء مدف جديدة أك تنمية قرل كمناطق ريفية مؤىلة كسبتلك خدمات جيدة  .كتطوير بيئات ـبيمات البلجئُت
دبا ال يشوب كاقعها أك مستقبلها السياسي  .كيتطلب ذلك باؿتأكيد تعزيز كتطوير لشبكات النقل اغبالية بكل
أنواعها ،كاستحداث طرؽ كأساليب حديثة قدر األمكاف ،قادرة على تسهيل كتسريع إمكانيات األتصاؿ كالتواصل ،
كتلبية إحتياجات كمتطلبات عمليات التنمية  .كىذا بدكرة وبتاج إذل إقرار مبادمء أساسية الستعماالت األراضي يف
اؼبناطق اغبضرية كالريفية يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
 .6.2.2المستول المحلي  :كيكوف ذلك من خبلؿ ربديد توجهات التنمية للمدف الرئيسية كاؼبتوسطة  .ك االرتقاء
باؽبيكل العمراشل للمدف  .إضافة إذل العمل على تطوير آليات التمويل ػبطة العمل الوطنية كخطة التنمية العمرانية
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اؼبستدامة .كذلك من خبلؿ تطوير اإلدارة كالتشريعات اؼبتعلقة بالتنمية العمرانية  ،ك التأكيد على مفهومي التشاركية
كبناء القدرات
 – 6.3آليات تفعيل األستراتيجية الحضرية الوطنية :
أما خبصوص اؼبقًتحات لتفعيل تلك األسًتاتيجية فيمكن تلخيص آليات تنفيذىا على اؼبستوم ين اؼبذكورين سابقان
على النحو التارل:
 – 6.3.1على المستول الوطني  :كذلك من خبلؿ تعزيز هنج هنج البلمركزية كاإلدارة اإلقليمية كاحمللية  .من خبلؿ
ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة كفعالية كمتفاعلة مع تلبية احتياجات السكاف بشكل عاـ كاػبدمية بشكل
بالتامن مع تفعيل دكر التشريعات كالقوانُت سواء يف التطبيق أك اؼبتابعة كالرقابة لضماف استمرار التنمية
خاص .ز
العمرانية اؼبتوازنة  .كبتطبيق النهج التشاركي مابُت اغبكومة اؼبركزية كأجهزة اإلدارة اإلقليمية كاحمللية من جانب كمابُت
القطاع العاـ كاػباص كاجملتمع األىلي من جانب آخر ،كذلك ضمن إطار من التكامل كاؼبركنة كالشفافية يف عملية
صنع القرار كمن أجل صياغة كتنفيذ كتقييم خطط التنمية بشكل عاـ كالعمرانية بشكل خاص  .كيتطلب ذلك يف
البداية تنظيم اجملاؿ الوطٍت كفقا ؽبيكلية زبطيطية عمرانية تراتبية كتقسيمات إدارية متدرجة كمتوازنة (كطٍت ،إقليمي،
ؿبلي) من خبلؿ

تعزيز دكر العواصم األقليمية كاؼبدف اؼبتوسطة كاؼبدف الرئيسة باذباىات تنموية ؿبسوبة كفقا

لؤلمكانات اؼبتوفرة فيها  .كتأىيل القرل كالتجمعات السكانية الريفية كـبيمات البلجئُت الفلسطينيُت باػبدمات
األساسية كربسُت نوعياهتا  ،كاحملافظة على التجمعات الزراعية  ،كتقليص التفاكت يف مستويات اػبدمات كاؼبرافق يف
البيئات اؼبختلفة .كإيبلء فقراء اؼبدف كسكاف ـبيمات البلجئُت الفلسطينيُت أألكلية يف برامج التنمية .
 – 6.3.2على المستول المحلي :
يف ظل التحديات اليت تواجو عملية التنمية اغبضرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة قد يكوف كضع اسًتاتيجية تنمية
حضرية مستدامة لكل ذبمع حضرم  ،تتوافق مع ظركفو كمشكبلتو ،اؼبدخل اؼبناسب لتحقيق تنمية حضرية متوازنة
كمستدامة للدكلة ككل .أما آليات تفعيل ذلك فيمكن أف تكوف من خبلؿ كسب الدعم البلزـ من اغبكومة اؼبركزية ،
بأتاحة فرص لتوفَت اؼبشاركة اعبماىَتية لكل شركاء التنمية يف كضع رؤية مستقبلية لبيئتهم احمللية
اؼبشاكل ذات الطبيعة االجتماعية (كمناطق اؼبخالفات اعبماعية كالفقر اغبضرم

 .كالًتكيز على

)....كالبحث عن حلوؿ ؽبا .

كالتأكيد على ذبديد إجراءات التخطيط كربد يثها كالعمل على تنفيذىا  .كال لبد لنجاح إسًتاتيجية التنمية احمللية من
الًتكيز على الفقر كإهباد حلوؿ لو  .كربديد أكلويات التنمية اؼبطلوبة قبل تنفيذ إم إجراءات تنموية .
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الخاتمة :
يف ضوء التحديات كاؼبشاكل كاؼبعوقات اليت تواجو مؤسسات التخطيط العمراشل يف األراض م الفلسطينية ،إضافة إذل
التحديات اؼبتعلقة بضعف اؼبوارد كاإلمكانات كالقدرات الفنية ،كتأثَتاهتا على كضع ،كمتابعة ،كتنفيذ ،خطط التنمية
اؼبستدامة ؿبليا كإقليميا  ،ال بد من صياغة كاعتماد سياسات التخطيط على اؼبستول الوطٍت يف إطار منظور التنمية
الشاملة اؼبستدامة  .كالبدء يف عمليات تسجيل األراضي  .من خبلؿ مراجعة كتطوير اإلطار القانوشل للتخطيط
كالتنظيم.ككضع اؼبقاييس كاؼبعايَت كالتعليمات التخطيطية  .بأجراء سلسلة من التنسيق كالتعاكف للتخطيط ،كتعزيز
كتقوية العبلقة بُت اعبهات صاحبة االختصاص.
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ُّ .صفوح،خَت (َََِ) ،التنمية كالتخطيط اإلقليمي  ،منشورات كزارة الثقافة ،دمشق.ص.ِٔ.
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كي خاص على اؼبسكن كضماف اغبيازة – منظور
ُْ .األمم اؼبتحدة :اللجنة األقتصادية لغرب آسيا (األسكوا) ،)ََُِ( ،األستدامة البيئية اغبضرية مع تر ز
إقليمي ، -نيويورؾ ،النسخة العربية ،ص.ُ .
15. Poppe, Manfred, (1997), Decentralized Development planning in Indonesia: Linking
Organizational Structure and Planning Strategy, Spring Research Series, No 15, University of
Dortmund, Germany.p.6-7.
16. Todaro, M., (1981), P. 82.
17. Rondineli, D., and Cheema, G., (1985), Decentralization in Developing 581,
Washington.p.3-8.
18. GTZ ,(1993), Laendliche Regionalewicklung. Strategicelemente fuer eine Umsetzung des
LRE- Konzepte unter veraenderten ahmenbedingungen,Eschborn, p.3-5.
ُٗ .ديب  ،ريده كسليماف مهنا (ََِٗ) ،التخطيط من أجل التنمية اؼبستدامة ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ اؽبندسية ،اجمللد (ِٓ)  ،العدد (ُ)  ،ص .
ْٕٖ .ُٖٓ-ص.ْٖٖ.
َِ .األمم اؼبتحدة :اللجنة األقتصادية لغرب آسيا (األسكوا) ،)ََُِ( ،مصدر سابق  ،ص.ُ .
ُِ .اؼبنديل ،فائق (ََِٖ)  ،سياسات التخطيط العمراشل كدكرىا يف التنمية اؼبستدامة كالشاملة للمجتمعات العربية ،كرقة حبث ألقيت يف اؼبؤسبر األقليمي
 :اؼببادرات كاألبداع التنموم يف اؼبدينة العربية ،عماف-العقبة ،األردف ُْ /ُٕ-يناير .ََِٖ /ص.َُ.
22. Rondineli, D., and Cheema, G., (1985),p. 3-8.
23. Karin, Walter,(1993),p. 6.
ِْ .طبايسي ،راسم (ُٖٗٗ) ،التخطيط اغبضرم خبلؿ ظرفية إنتقالية مشركطة يف فلسطُت ،كرقة عمل مقدمة يف ندكة "التخطيط يف فلسطُت :معطيات
كمعوقات كآفاؽ مستقبلية" ،نظمها مركز التخطيط اغبضرم كاإلؽليمي ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.ص.َّ.
25. Benvinisti, M. and Khayat, S. (1988), The West Bank and Gaza Atlas, Jerusalem
Post,
Jerusalem.p.43. And ; Khamaisi, R. (1989), Israeli Planning and House Demolishing Policy in the
West Bank, PASSIA Publications, Jerusalem.p. 14. And Coon, A. (1992), Town Planning Under
Military Occupation, Dartmouth Publications, England.p.87.
ِٔ .كوف ،أنتوشل (ُٓٗٗ) ،التنظيم اؽبيكلي اإلسرائيلي للمدف يف الضفة الغربية :القانوف كالبلدكزر يف خدمة االستيطاف اليهودم ،مؤسسة الدراسات
اؿفلسطينية ،راـ اهلل  .فلسطُت..ص , .َُْ .كانظر ؛ طبايسي ،راسم (ُٖٗٗ) ،مرجع سابق ص . .ُٗ .كانظر Mahrouk, A.R. (1995), :
“Physical Planning System and the Physical Spatial Structure of Human Settlements: The Case of
Palestine from the late 19th Century to 1994”, Unpublished Ph.D. Thesis, Mackintosh School of
Architecture, Glasgow, England.p.104.
 .فلسطُت .ص .ِْ.كانظر ؛
ِٕ .حليب  ،أسامة (ُٕٗٗ) ،تشريعات التنظيم كالبناء يف فلسطُت ،مركز اغبقوؽ ،جامعة بَت زيت ،بَت زيت
.Mahrouk, (1995)p.105.
ِٖ .طبايسي ،راسم (ُٕٗٗ) ،مأسسة جهاز التخطيط يف فلسطُت ،يف إعادة إعمار فلسطُت ،مؤسبر االعمار الريفي كاغبضرم لدكلة فلسطُت ،ربرير
أنطواف زحبلف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتكت ،ص.ِّٕ-ِٓٓ .ص.َِٔ.
ِٗ .عمرك ،عدناف (ََِٗ) ،األدارة احمللية يف فلسطُت َُٖٓ ،ََِٗ-جامعة القدس ،القدس  .ص.ِّْ-ِّّ :
َّ .كزارة اغبكم احمللي ،)ََِّ( ،اغبكم احمللي الفلسطيٍت يف شباشل سنوات (ُْٗٗ ،)ََِّ-منشورات كزارة اغبكم احمللي ،راـ اهلل .فلسطُت ،ص .
ُٗ .كانظر  :إشتية ،ؿبمد (ََِْ) ،البلديات كىيئات اغبكم احمللي يف فلسطُت ،منشورات اجمللس االقتصادم الفلسطيٍت للتنمية كاإلعمار (بكدار) ،راـ
اهلل .فلسطُت .ص .ِٕ.ك الزعيب ،خالد ،)ُٖٗٗ ( ،تشكيل اجملالس احمللية كأثره على كفايتها ،منشورات اعبامعة األردنية ،عماف .ص.ُْ.
ُّ .كزارة التخطيط كالتعاكف الدكرل (ُٖٗٗ ،أ ك ب )  ،اؼبخطط اإلقليمي حملافظات الضفة الغربية  ،منشورات كزارة التخطيط كالتعاكف الدكرل ،راـ اهلل
فلسطُت ،ص.ُٓ .
ِّ .نفس اؼبصدر .ص.ِٓ .
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ّّ .بشناؽ،باسم (ََِّ) ،التنظيم األدارم للمحافظات يف فلسطُت ،اؽبيئة الفلسطينية اؼبستقلة غبقوؽ اؼبواطن ،سلسلة تقارير قانونية (ّْ) ،راـ اهلل،
فلسطُت .ص.ّّ.
ّْ .معهد األحباث التطبيقة – أريج ،)ََِٓ (،مصدر سابق ،ص ُُ . .كانظر  :اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت ،)َُُِ( ،مسح التجمعات
السكانية ََُِ ،النتائج األساسية ،راـ اهلل ،فلسطُت.
ّٓ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت (ََُِ)  ( ،نفس اؼبصدر).
ّٔ .معهد األحباث التطبيقة – أريج ،)ََِٓ (،مصدر سابق ،ص  .ُِ .كانظر  :اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت (ََِِ؛ َُِِ ) مصدر
سابق.
ّٕ .كزارة اغبكم احمللي (ََِّ) ،مصدر سابق .ص.ُٕ .
ّٖ .كزارة اغبكم احمللي ،)ََِٕ( ،الرؤية اعبدمدة ،راـ اهلل ،فلسطُت  .ص.ُْ .
قائمة المراذع :

المراذع العربية:

 .1األمم المتحدة :اللجنة األقتصادية لغرب آسيا (األسكوا) ،)2001( ،األستدامة البيئية الحضرية مع تركيز خاص على المسكن كضماف

الحيازة – منظور إقليمي ، -يويورؾ ،النسخة العربية.
ِ .إشتية ،ؿبمد (ََِْ) ،البلديات كىيئات اغبكم احمللي يف فلسطُت ،منشورات اجمللس االقتصادم الفلسطيٍت للتنمية كاإلعمار (بكدار) ،راـ اهلل.
فلسطُت.
ّ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت ،)ُٗٗٗ (،التعداد العاـ للسكاف كاؼبساكن ،راـ اهلل ،فلسطُت.
ْ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت ،)ََِٖ (،النتائج األكلية للتعداد العاـ للسكاف كاؼبساكن ََِٕ  ،راـ اهلل ،فلسطُت.
ٓ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت ،)َُُِ( ،مسح التجمعات السكانية ََُِ ،النتائج األساسية ،راـ اهلل ،فلسطُت.
ٔ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت ،)ََِٗ( ،إحصاءات إستعماالت األراضي الفلسطيٍتة ،ََِٖ ،راـ اهلل ،فلسطُت.
ٕ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت  ،)َُُِ( ،إحصاءات النقل كاألتصاالت يف األراضي الفلسطينية ،التقرير السنوم ،ََُِ ،راـ اهلل ،فلسطُت.
ٖ .اعبهاز اؼبركزم لؤلحصاء الفلسطيٍت ،)َُُِ( ،إحصاءات رخص األبنية – الربع الثالث ،َُُِ -راـ اهلل ،فلسطُت .
ٗ .الصقار ،فؤاد (ُْٗٗ) ،التخطيط األقليمي ،منشاٍة اؼبعارؼ ،األسكندرية.
َُ .حبَتم ،صبلح الدين ،)ُُٗٗ( ،جغرافية األردف ،عماف ،مكتبة اعبامع اغبسيٍت.
ُُ .بشناؽ،باسم (ََِّ)  ،التنظيم األدارم للمحافظات يف فلسطُت ،اؽبيئة الفلسطينية اؼبستقلة غبقوؽ اؼبواطن ،سلسلة تقارير قانونية (ّْ) ،راـ اهلل،
فلسطُت.
ُِ .ديب  ،ريده كسليماف مهنا(ََِٗ) ،التخطيط من أجل التنمية اؼبستدامة ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ اؽبندسية ،اجمللد(ِٓ)  ،العدد (ُ) -ْٖٕ :
ُٖٓ.
ُّ .مينا ،ركال ،)ََِٗ( ،أنبية التخطيط األقليمي يف عملية التحديث كالتطوير يف سوريا  ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ اؽبندسية  ،اجمللد (ِٓ) ،العدد
(ِ).ّْٕ-ُّْ : ،
ُْ .حليب ،أسامة (ُٕٗٗ) ،تشريعات التنظيم كالبناء يف فلسطُت ،مركز اغبقوؽ ،جامعة بَت زيت ،بَت زيت .فلسطُت.
ُٓ .طبايسي ،راسم (ُٕٗٗ) ،مأسسة جهاز التخطيط يف فلسطُت ،يف إعادة إعمار فلسطُت ،مؤسبر االعمار الريفي كاغبضرم لدكلة فلسطُت ،ربرير
أنطواف زحبلف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتكت ،ص.ِّٕ-ِٓٓ .
ُٔ .طبايسي ،راسم (ُٖٗٗ) ،التخطيط اغبضرم خبلؿ ظرفية إنتقالية مشركطة يف فلسطُت ،كرقة عمل مقدمة يف ندكة "التخطيط يف فلسطُت :معطيات
كمعوقات كآفاؽ مستقبلية" ،نظمها مركز التخطيط اغبضرم كاإلقليمي ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
ُٕ .الزعيب ،خالد ،)ُٖٗٗ ( ،تشكيل اجملالس احمللية كأثره على كفايتها ،منشورات اعبامعة األردنية ،عماف.
ُٖ .عمرك ،عدناف ،)ََِٗ (،األدارة احمللية يف فلسطُت َُٖٓ ،ََِٗ-جامعة القدس ،القدس .
ُٗ .العاشل ؿبمد جاسم ،)ََِٕ(،التخطيط األقليمي ،اؼببادمء كاألسس -نظريات كأساليب ،دار صفاء للنشر ،عماف.
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. عماف، اعبامعة األردنية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، اقتصاديات تطبيق منهج البلمركزية يف إدارة القطاع الزراعي،)ُٗٗٗ (، خالدة، الغزاكم.َِ
. عماف، دار الصفاء، مقدمة يف التخطيط التنموم األقليمي،)ََِٓ(، عثماف، غنيم.ُِ
. دمشق، منشورات كزارة الثقافة،  التنمية كالتخطيط اإلقليمي،)َََِ( خَت، صفوح.ِِ
 كرقة حبث ألقيت يف اؼبؤسبر األقليمي، سياسات التخطيط العمراشل كدكرىا يف التنمية اؼبستدامة كالشاملة للمجتمعات العربية،)ََِٖ(  فائق، اؼبنديل.ِّ
.ََِٖ / يناير/ُٕ-ُْ  األردف،العقبة- عماف، اؼببادرات كاألبداع التنموم يف اؼبدينة العربية:
 مؤسسة الدراسات، القافكف كالبلدكزر يف خدمة االستيطاف اليهودم: التنظيم اؽبيكلي اإلسرائيلي للمدف يف الضفة الغربية،)ُٗٗٓ(  أنتوشل، كوف.ِْ
. فلسطُت. راـ اهلل،الفلسطينية
. أثر النشاطات العمرانية اؼبختلفة على استخداـ األرض كاجملتمعات الفلسطينية يف الضفة الغربية، )ََِٓ ( ، معهد األحباث التطبيقة – أريج.ِٓ
. فلسطُت، راـ اهلل، منشورات كزارة التخطيط كالتعاكف الدكرل، اؼبخطط اإلقليمي حملافظات الضفة الغربية،)ُٖٗٗ(  كزارة التخطيط كالتعاكف الدكرل.ِٔ
.فلسطُت. راـ اهلل، منشورات كزارة اغبكم احمللي،)ََِّ-ُْٗٗ(  اغبكم احمللي الفلسطيٍت يف شباشل سنوات،)ََِّ(  كزارة اغبكم احمللي.ِٕ
. فلسطُت، راـ اهلل، الرؤية اعبديدة،)ََِٕ( ، كزارة اغبكم احمللي.ِٖ
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29. Benvinisti, M. and Khayat, S. (1988), The West Bank and Gaza Atlas, Jerusalem Post,
Jerusalem.
30. Coon, A. (1992), Town Planning Under Military Occupation, Dartmouth Publications,
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31. GTZ, Laendliche Regionalewicklung. Strategicelemente fuer eine Umsetzung des LREKonzepte unter veraenderten Rahmenbedingungen, Eschborn, 1993.
32. Karin, Walter,(1993), legal Aspects of Decentralization, UNDP-Workshop on
Decentralization, Amman..
33. Khamaisi, R. (1989), Israeli Planning and House Demolishing Policy in the West Bank,
PASSIA Publications, Jerusalem.
34. Mahrouk, A.R. (1995), “Physical Planning System and the Physical Spatial Structure of
Human Settlements: The Case of Palestine from the late 19th Century to 1994”, Unpublished
Ph.D. Thesis, Mackintosh School of Architecture, Glasgow, England.
35. Montgomery, M. and Stern, R. and Cohen, B. and Reed, H., (Eds.),(2004), Cities
Transformed. Earth scan. London.
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bank paper, No.581, Washington.
38. Todaro, M., (1981), City bias and rural neglect; the dilemma of urban development , ( A
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39. UN, Seminar on housing and community improvement in Asia and East, New Delhi,
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خريطة رقم ( :)2التقسيمات االدارية كالتجمعات السكنية كالمستعمرات االسرائيلية في المحافظات
الشمالية في األراضي الفلسطينية المحتلة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية .

المصدر :مؤسسة األبحاث التطبيقية  :أريج ،قاعدة بيا ات .2009
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النشاط االقتصادم في تلمساف خالؿ العصر الزيا ي
( 9 – 7ىػ 15 – 13 /ـ )
أ .فػؤاد طوىػارة  /أستاذ مساعد كلية اآلداب ك العلوـ اإل سا ية ػ قسم التاريخ كاآلثار ػ
ذامعة  08مام  1945كالية قالمػة ( الجزائػر )

الملخص :
تتناكؿ ىذه الدراسة البحثية موضوعا تارىبيا يف شقو االقتصادم بعنواف  « :النشاط االقتصادم يف تلمساف خبلؿ العصر الزياشل يف
الفًتة احملددة ما بُت ( ٕ – ٗىػ ُٓ – ُّ/ـ) » من خبلؿ ما أكردتو كتب الرحلة كاعبغرافيا كمادة مصدرية  ،كما أضافتو كتب
النوازؿ الفقهية من تفسَتات للواقع االقتصادم اؼبساير للحياة االجتماعية كفق ماتنص عليو الشريعة كيقره العرؼ السائد  ،يف ثبلثة
مباحث رئيسية  :تناكلت يف اؼببحث األكؿ النشاط الزراعي كقطاع رئيسي  ،موضحا من خبللو بعض أنواع األراضي الزراعية اؼبنتشرة
يف اؼبغرب األكسط خبلؿ الفًتة احملددة  ،مع ذكر أىم الطرؽ ك النٌظم اؼبتعلٌقة باستغبلؿ األرض يف مراحلها اؼبختلفة  ،كؿباكلة استقراء
 ،فرغم

الصنائع اؼبنتشرة يف أكساط اجملتمع الزيٌاشل
كمية اإلنتاج يف ال ٌدكلة الزيٌانيٌة  ،أما اؼببحث الثاشل فجعلتو ألىم اغبرؼ ك ٌ
نوعية ك ٌ
بساطتها كقلة مردكديتها  ،إال أهنا شكلت القاعدة اإلنتاجية للمدينة  ،دبا كاف يق ٌدمو اغبرفيوف كالصناع من دكر بارز يف تنشيط اغبركة
التجارية  ،داخل كخارج أسواؽ الدكلة  ،كأهنيت ىذه الدراسة باغبديث عن اغبركة التٌجارية يف ال ٌدكلة الزيٌانيٌة كعنواف رئيسي  ،حيث

الرقابة كنظاـ التسعَت ،اليت
تأكد ج ليا مدل ارتباط النشاط التجارم بوضعية األسواؽ كتنظيماهتا يف ىذا العهد ،إذل جانب ظاىرة ٌ

سايرت ىذا اغبركة ضمانا لؤلداء اعبيد لفئة التٌجار ،كحرصا على اغبضور الدائم للسلطة يف ـبتلف مراحل البيع كالشراء  ،رغم كجود
من ىو مؤيد كمعارض ؿلفكرة .
الكلمات المفتاحية  :النشاط االقتصادم  ،االقتصاد الزياشل  ،الزراعة كالصناعة يف اؼبغرب األكسط  ،اغبركة التجارية يف تلمساف
خبلؿ العصر الزياشل .

المقدمػة :

على الرغم من تزايد العناية خبلؿ السنوات األخَتة بالدراسات االقتصادية كاالجتماعية للغرب اإلسبلمي عامة
كاؼبغرب األكسط على كجو اػبصوص  ،إال أف الكثَت من القضايا التزاؿ ؿبل حبث ك نقاش  ،نظرا لشح اؼبادة
اؼبصدرية كقلة الدراسات اغبديثة بقدر يسمح بالتتبع كالتحليل كاؼبقارنة .
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يتناكؿ ىذا العمل « دراسة اقتصادية للمغرب األكسط خبلؿ العصر الزياشل يف الفًتة احملددة مابُت ( ٕ– ٗىػ – ُّ/
من خبلؿ مبحثُت
ُٓـ) » حسب ما أكردتو كتب الرحلة  ،النوازؿ كاعبغرافيا كمادة مصدرية للواقع االقتصادم
رئيسيُت :
المبحث األكؿ  :جعلتو بعنواف النشاط الزراعي كقطاع رئيسي  ،حاكلت من خبللو أف أقف على ذكر بعض أنواع

موض نحا يف الوقت ذاتو أىم الطرؽ ك النٌظم اؼبتعلٌقة
األراضي الزراعية اؼبنتشرة يف اؼبغرب األكسط خبلؿ الفًتة احملددة ٌ ،
كتنوع
باستغبلؿ األرض يف مراحلها اؼبختلفة (اؼبزارعة ،اؼبغارسة  ،اؼبساقاة )  ،ك نظرا عبودة األراضي كخصوبتها ٌ ،

كمية اإلنتاج يف ال ٌدكلة
السقي  ،كعناية أىل تلمساف بالنشاط الزراعي  ،حاكلت أف أستقرأ نوعية ك ٌ
مصادر كأساليب ٌ
على التٌنويو
الزيٌانيٌة  ،فمنطقة تلمساف كما جاكرىا من األراضي اليت شهدت نشاطا مكثٌػ نفا يتٌفق أغلب اعبغرافيُت
بأثاره مع زيادة يف اإلنتاج .
الصنائع يف اجملتمع الزيٌاشل  ،حيث شكلت ىذه األنشطة القاعدة اإلنتاجية
المبحث الثا ي  :بعنواف أىم اغبرؼ ك ٌ

للمدينة  ،دبا كاف يق ٌدمو اغبرفيوف كالصناع من دكر بارز يف تنشيط اغبياة االقتصادية  ،كذلك باستغبلؿ كربويل اؼبو ٌاد
األكلية فبلحيو كانت أك معدنيٌة إذل بضائع استهبلكيٌة قابلة للتٌسويق .
ٌ

أساسا
اؼببحث الثالث  :خصصتو للحديث عن اغبركة التٌجارية يف ال ٌدكلة الزيٌانيٌة اليت ارتبطت ن
الرقابة كنظاـ التسعَت ،كلها قضايا ذا
كتنظيماهتا يف ىذا العهد ،إذل جانب ظاىرة ٌ

بوضعية األسواؽ

ت صلٌة حبياة اجملتمع كتقاليده ،

للسَت اغبسن للنٌشاط التٌجارم رغم من ىو مؤيد كمعارض للفكرة .
شكلت ضما نا ٌ
المبحث األكؿ  :النشاط الزراعي :

أكال  :بعض أ واع األراضي في المغرب األكسط
ُ -أراضي اإلقطاع :
السلطة
أراضي ملك لل ٌدكلة ،
ٌ
السلطاف  ،هبيز إقطاعها ؼبن يشاء من خبلؿ تفويض ٌ
كالوبق التٌصرؼ فيها إالٌ من قبل ٌ
توسع اؼبفهوـ ليشمل جباية األعشار  ،كاستغبلؿ األراضي الفبلحيٌة ك
لشخص أك عبماعة على رقعة ؿب ٌددة ٍ ،ب ٌ

يتحمل مسؤكليتُت  :األكذل
الرسوـ  ،مقابل ىذه االمتيازات كاف اؼبستفيد من اإلقطاع ٌ
الرعي  ،كقبض ٌ
استخبلص فوائد ٌ

مابذمتهم للخزينة
الس ٌكاف على دفع ٌ
السلطاف  ،كالثانيٌة جبائيٌة يرغم دبوجبها ٌ
دفاعيٌة ردعيٌة وبارب دبوجبها أعداء ٌ

العامة .
ٌ

(ُ)

كيوضح ابن خلدكف استفادة عدد من القبائل هبذا النٌوع من األراضي
ٌ

« نظاـ اإلقطاع » بقولو  « :كانبسطت

كـبتص اؼبلك  ...كقاظبوىم يف جبايات
حىت األمصار كألقاب اعبباية
أيدم العرب على ٌ
الضاح ية كأقطعتهم ال ٌدكلة ٌ
ٌ
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يدا » .
األمصار باإلقطاع ري نفا كصحراء كتلوالن كجر ن

(ِ)

ك ٌأكؿ من عمل بنظاـ اإلقطاع يف دكلة بٍت عبد الواد ىو

مؤسس ال ٌدكلة  ،حيث اقتطع مشايخ قبيلة
السلطاف يغمراسن بن زيٌاف (ّّٔ – ُٖٔ ىػ  ُِِٖ –ُِّٓ /ـ ) ٌ
ٌ
كىوارة (ّ) كتبعو يف ذلك التٌقليد بقيٌة سبلطُت بٍت زيٌاف  ،ىذا كقد طغى نظاـ
سويد العامريٌة ببلد البطحاء كسَتات ٌ

السلطاف أيب ضبٌو موسى الثٌاشل (َٕٔ – ُٕٗ ىػ ُّٖٗ –ُّٓٗ /ـ ) حيث
اإلقطاع بصفة ٌ
خاصة خبلؿ عهد ٌ

أصبحت ال ٌدكؿة عبارة عن إقطاعات للقبائل كاألشخاص (ْ) سواء كانوا من األسرة اغباكمة أك من أنصارىا (ٓ)  ،كإذا
عددا من اإلقطاعات ،فإ ٌف ٌّىا
كانت ال ٌدكلة الزيٌانية قد كجدت يف ٌقوة القبائل ككالء شيوخها سببا كافينا ؼبنحهم ن

كقوة تأثَتىم على الرعيٌة كيتٌضح ذلك من خبلؿ
انتهجت سياسة فباثلة إزاء العلماء كالفقهاء بسبب نفوذىم ا ٌلركحي ٌ

الصوفيٌة كمنحهم أراضي كاسعة كعيوف من اؼباء (ٔ)  ،ك من الذين استفادكا من ىذا
اىتمامها ببعض رؤساء الطٌوائف ٌ
أرضا لبلنتفاع هبا بعد قدكمو من تنس
اإلقطاع  ،فقهاء تلمساف أمثاؿ التنٌسي كالعقبانيٌُت  ،فالتنٌسي أقطعو يغمراسن ن

األكؿ ( َٖٕ -
السلطاف أيب ضبٌو موسى ٌ
ٍ ،ب بعد كفاتو انتقلت إذل أبناء اإلماـ كىم من مدينة – برشك – يف عهد ٌ

ُٖٕىػ ُُّٖ-َُّٖ /ـ ) .

(ٕ)

ِ -أراضي الظّهير :
الضرائب اؼبوظٌفة
ترخص ال ٌدكلة للمنتفعُت استخبلص ٌ
كيطلق عليها كذلك اسم « اؼبزيٌة اعببائيٌة كالع ٌقاريٌة » حيث ٌ
الر ٌحل األضعف منهم  ،كأحيا نا على
الس ٌكاف
اؼبستقرين لفائدهتم  ،كأحيا نا ٌ
الضرائب اؼبوظٌفة على قبائل األعراب ٌ
ٌ
على ٌ
(ٖ)

كيع ٌد منح أراضي الظٌهَت « إقطاع منفعة ال إقطاع رقبة »

(ٗ)

وبق االنتفاع هبا
ٌ

الزراعيٌة .
أراضي اؼبراعي كالضيعات ٌ
كالتورث عنو  ،فهي منفعة لصاحب اإلقطاع
كتويف أقطعت لغَته ٌ
كبثمارىا دكف سبلٌكها ك إذا أقطعت لشخص ما ٌ ،

 « :كسئل ابن عرفة عن األرض اليت

فحسب دكف كرثتو ،ك بشأف ذلك أكرد الونشريسي مسألة فقهية جاء فيٌها
تاما أـ ال ؟ فأجاب  :بأ ٌف إقطاعها إٌمبا ىو إقطاع انتفاع ال ملك »
تقطع لؤلعراب كغَتىم من النٌاس ىل سبلٌك مل نكا ن

(َُ)

عمن أقطعت لو ٍبٌ مات كخلٌف كرثتو فجرد ظهَتىا من إماـ آخر ».
 ،ك يضيف قائبلن  « :كسئل ٌ

(ُُ)

التحوؿ إذل ملكيٌة
ك ن
تبعا لذلك فقد كاف اإلقطاع يكتسي عمليٌا يف كثَت من اغباالت صبغة كراثيٌة  ،بل كاف مٌذبو كبو ٌ
فحىت بعد مركر مدة طويلة على حيازة
كل مناسبة ٌ
ضد ىذا التٌ ٌ
تامة كمطلقة  ،كقد كاف الفقهاء ٌ
ٌ
وبتجوف يف ٌ
وجو ٌ ،

خاص  ،كما كانوا
اإلقطاع  ،كانوا يرفضوف سبكُت « أرباب الظٌهائر » من ٌ
حق التٌ ٌ
صرؼ يف أرضهم كأ ٌهنا ملك ٌ

وبجركف عليهم رببيسو ا مذ ٌكرين بأ ٌهنا « ملك رقبة »  )ُِ( .كيذكر الونشريسي نوعا آخر من أراضي الظٌهَت  ،يبنحها
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خاصة  ،هبوز بيعها كتوارثها  ،كقد أطلق عليها اسم
السلطاف ألفراد نظَت خدمات ق ٌدموىا لل ٌدكلة  ،تتميٌز بأ ٌهنا ـ لكيٌة ٌ
ٌ

« األرض القانونيٌة ».

(ُّ)

ّ -أراضي األكقاؼ :
السلطاف إذا كاف األمر يتعلٌق بأراضي ال ٌدكلة فعليٌا  -كىو مازاؿ على قيد
ىي األراضي اليت يتنازؿ عنها صاحبها،أك ٌ
أشخاصا مهما
حق االنتفاع هبا لفائدة الفقراء كاؼبشاريع اػبَتيٌة  ،كيبكن أف يكوف اؼبنتفعوف الوسطاء
اغبياة  -عن ٌ
ن

(ُْ)
كبَتا يف
كانوا  ،أك كارثيهم حسب نظاـ ؿب ٌدد من طرؼ احملبٌس  .كقد ش ٌكل ىذا النٌوع من األراضي ن
انشارا ن
خاصةن عندما يتعلٌق األمر بعائداهتا اؼبالية اليت
يٍت يف اجملتمع الزيٌاشل ٌ ،
اؼبغرب األكسط بفعل تزايد درجة التٌأثَت ال ٌد ٌ

الزكايا
العامة كاؼبساجد كاؼبدارس ك ٌ
تصرؼ على اؼبرافق ٌ

،

(ُٓ)

كيتكلٌف بإدارة كتسيٌَت ىذه األراضي ؾبموعة من

اؼبوظٌفُت يأٌب يف مق ٌدمتهم «النٌاظر» الذم يسهر على ضماف كراء كاستغبلؿ ىذه األراضي  ،كمراقبتها على ال ٌدكاـ ،
كربصيل شبارىا كصبع أموؽبا  ،كيؤٌكد ىذه الوظيفة صاحب " اؼبعيار" بقولو « :كسئل عن ناظر األحباس ىل هبب عليو
تفق ٌدىا أـ ال ؟ فأجاب  :يطوؼ النٌاظر اغببس  ،كشهوده  ،ككتٌابو  ،كقبٌاضو على ريع األحباس أكيد ضركرم الب ٌد

يتبُت مقدار غبلٌهتا كال عامرىا كال غامرىا إالٌ بذلك  ،كما ضاع
وبل لو تركو إذ ال ٌ
منو كىو كاجب على النٌاظر فيها ال ٌ

كثَت من األحباس إالٌ بإنباؿ ذلك ».

(ُٔ)

لعامة اؼبسلمُت  ،فتصبح ملكان لو
السلطاف ؼبن وبييها كيزرعها ٌ
ْ -أراضي األموات  :كىي األراضي البور اليت يقطعها ٌ
كهبوز لو بيعها (ُٕ)  ،كقد كردت إشارة يف إحدل النٌوازؿ الفقهيٌة تؤٌكد ذلك  ،جاء فيها
مرت عليها سنوف كىي دائرة اليعلم ؽبا مالك  ،كافتتحها كخدمها كغرسها منذ أزيد
رجل كجد ن
أرضا  ...من العيبٌاد ٌ

 « :جوابكم يف مسألة

عاما ٍ ،ب باع ذلك إذل رجل آخر » .
من طبسُت ن

(ُٖ)

ثا يا  :ظم استغالؿ األراضي :

الزراعيٌة كاالستفادة من ؿبصوؽبا إذل كثيقة عقد  ،تربـ بُت صاحب األرض على اعتباره
يستند نظاـ استغبلؿ األراضي ٌ

مانصت عليو كثيقة العقد من شركط
ئيسا يف ٌ
الشركة اؼبربمة حسب ٌ
مالكا ؽبا  ،كبُت العامل عليها الذم يكوف طرفنا ر ن
كأحكاـ تتٌصل بنظم االستغبلؿ كإدارة األرض كتوزيع احملصوؿ .

(ُٗ)

تشَت إحدل النٌوازؿ كالفتاكل الفقهيٌة (َِ) إذل بعض النٌظم اؼبتعلٌقة باستغبلؿ األرض اؼبنتشرة يف اؼبغرب األكسط منها
 :اؼبزارعة ،كاؼبغارسة  ،ك اؼبساقاة .
 -1المزارعة:
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معُت كؼب ٌدة زمنيٌة ؿب ٌددة  ،على أف يتٌم استغبلؽبا حسب ماكرد يف كثيقة العقد اؼبربمة بُت
تكوف بُت طرفُت كيف موضع ٌ
رب األرض نصف ما يبذر فيها من
صاحب األرض كبُت اؼبزارع  ،بعد أف ٌقوما كراء األرض كعمل اؼبزارع  ،فيخرج ٌ

بزريعتو  ،كإجارتو  ،كأزكاجو كآلتو ،
كيتوذل اؼبزارع تعمَت األرض ٌ
اغببوب  ،كىبرج اؼبزارع النٌصف اآلخر كىبلطا اعبميع ٌ ،

كعليو حصادق كانتقالو من األرض اؼبذكورة  ،كدرسو حىت يصَت حبًّا (ُِ) كيتٌم توزيع احملصوؿ حسب ماًبٌ االتٌفاؽ عليو

يف كثيقة العقد (مسألة شركة  ،مسألة إهبار )  ،فإف كانت إجارة كاف لصاحب األرض ثبلثة أرباع  ،كلصاحب العمل
الربع  ،كإف كانت شركة سبٌت مناصفةن  ،كإف كاف القائم عليها طبٌاسا  ،حصل على طبس احملصوؿ ،كاألربعة الباقية
ٌ

لصاحب األرض .

(ِِ)

 -2المغارسة :
يسميها ،فمىت أشبرت كأطعمت
كىي أف يدفع اؼبالك أرضو إذل شخص آخر  ،ليغرسها صن نفا من ٌ
الشجر أك أصنافنا ٌ

كاف ذلك بينهما مناصفةن  ،كعلى العامل الغرس كاغبفر ك اغبرز كالنٌقش إذل ظهور صبلحها كبدء طيبها  ،كالذبوز
اؼبغارسة يف  :بقل ك الز رع ك البصل
بالغرس إالٌ أف تكوف ىناؾ عادة .

(ِْ)

(ِّ)

أيضا على صاحب األرض من زراعة األرض اؼبغركسة ،ألنٌو ضرر
كيبنع ن

 -3المساقاة :
رب األرض كبُت العامل عليها كأجَت ؼب ٌدة زمنيٌة ؿب ٌددة كحسب نوع الزرع أك
تكوف بُت طرفُت شريكُت  ،أك بُت ٌ

كل كقت ظهرت شبرتو أـ ال
الغرس ،كىي ثبلثة أصناؼ  :صنف أصلو ثابت  ،تنقطع شبرتو فاؼبساقاة يف ذلك جائزة يف ٌ

الضركرة  ،كصنف ثالث
كالزرع ك اؼبقثأة ؛ فاؼبساقاة يف ذلك جائزة عند ٌ
 ،كصنف ثاف إذا حدثت شبرتو دل يبق لو أصل ٌ

الذبوز مساقاتو إذا دل ينبت ككذلك إذا نبت ألنٌو ال أمد لو  ،كالبقوؿ  ،كاؼبوز  ،كالقضب  ،ككل ماهب ٌذ كىبلف (ِٓ)،
علوما  ،كيرجع إذل
كالهبوز حسب اإلماـ مالك مساقاة  :ماجاز بيعو  ،أك جاز كراؤه  ،ألنٌو يًتؾ يف األرض كراءن ـ
ن
(ِٔ)
معلوما  ،كيرجع إذل اؼبساقاة فيصَت أجره على ج ٌذىا كمؤنتها .
غرز اعبزء فبٌا تنبت األرض كيدع يف الثمرة شبنا ن

الوزاف عند كصفو مدينة تلمساف
السقاية يف اؼبغرب األكسط فهي متع ٌددة  ،كىو ماذىب إليو حسن ٌ
ٌأما عن مصادر ٌ

بقولو :

« كيف اؼبدينة عٌدة سقايات » (ِٕ) كحصرىا ابن حوقل من خبلؿ كصفو ؼبدينة برشك يف األهنار كاآلبار بقولو « كؽبا
مياه جارية كآبار معُت » (ِٖ) كح ٌددىا الونشريسي بشكل دقيق يف  :األمطار  ،كالعيوف  ،كاآلبار  ،ك األكدية ،
الصهاريج (ِٗ).
ك ٌ

75

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

ك يشَت القلقشندم إذل ذلك بقولو  « :كىي مدينة (تلمساف) يف سفح جبل  ...ماؤىا ؾبلوب من عُت على ستٌة
يصب يف بركة عظيمة من
أمياؿ منها  ،كيف خارجها أهنار كأشجار كيستدير بقبليها  ،كشرقيها هنر ٌ

يصب يف البحر
يبر على البساتُت ٍ ،ب ٌ
كيسمع لوقعو خرير على مسافة ٍ ،ب ٌ
يصب يف هنر آخر  ،بعدما ٌ

األكؿ ،
آثار ٌ

، )َّ( » .

الرم يف تلمساف  ،فيوصف بالتٌنظيم ال ٌدقيق للغاية  ،حبيث كاف اؼبزارعوف يتعاكنوف فيما بينهم على
أما عن نظاـ ٌ

الًتتيب  ،فقد كاف بتلمساف عُت ماء مشًتكة بُت أىلها يسقوف منها بساتينهم
سقاية األرض على كبو بلغ الغاية يف ٌ

توضحو ىذه النٌازلة :
كمزارعهم حبصص دكرية  ،كبأكقات معلومة كه ك ما ٌ

« كسئلت من قبل القاضي بتلمساف أيب زكرياء وبي بن عبد اهلل بن أيب الربكات  :سيٌدم رضي اهلل عنكم جوابكم يف
هنارا  ،كمنهم من حظٌو ليبلن ،كمنهم من حظٌو يف
عُت ماء مشًتكة بُت أناس يسقوف منها جنٌاهتم  ،فمنهم من حظٌو ن

عاما  ،فمنهم
الزكاؿ  ،كمنهم من حظٌو من ٌ
غدكة إذل ٌ
الزكاؿ إذل العصر  ،كاستمرت العادة فيما ينيف على اػبمسُت ن

الزكاؿ  ،كفئة أخرل تركم
هنارا  ،كمنهم من يركيها ليبلن  ،كفئة ثالثة كانت تركم من الغداة إذل ٌ
من كاف يركم أرضو ن
عاـ ا » .
من ٌ
الزكاؿ إذل العصر  ،كاستمركا يزاكلوف ىذا اإلجراء لسنوات طويلة تنيف على اػبمسُت ن
الزراعي :
ثالثا  :اإل تاج ّ

لقد شكلت جودة األراضي كخصوبتها

(ِّ)

 ،ك تع ٌدد طرؽ كنظم استغبلؽبا

(ّّ)

(ُّ)

كتنوع مصادر اؼبياه كأساليب
ٌ ،

(ّٓ)
(ّْ)
كمية اإلنتاج
الزراعي
السقي  ،كاعتناء س ٌكاف تلمساف كاىتمامهم بالنٌشاط ٌ
مهمة يف تفسَت نوعية ك ٌ
 ،عوامل ٌ
ٌ
يف ال ٌدكلة الزيٌانيٌة  ،فمنطقة تلمساف كماجاكرىا من األراضي شهدت نشاطا مكثٌػ نفا يتٌفق أغلب اعبغرافيُت على التٌنويو

بأثاره مع زيادة يف اإلنتاج .

 -1الخضر كالفواكو :
تتوفٌر زراعة اػبضر كالفواكو يف األراضي اػبصبة اجملاكرة لؤلكدية كالعيوف  ،يف شكل مزارع ك بساتُت

كجناف

(ّٔ)

،

حيث تشَت كتب اعبغرافيا إذل أنواع ع ٌدة من اػبضر منها  :اعبزر كاللٌوبيا كالكرنب كالبصل ك اػبيار كالقثاء كاللٌفت
السكر  ،كالقنبيط كاػبٌس كاؽبليوف
كالباذقباف كالقرع كقصب ٌ

(ّٕ)

ٌ ،أما الفواكو فهي على أنواع كأذكاؽ ـبتلفة مثل :

الزعركر كاػبوخ كاؼبشمش كالتٌوت كاللٌيموف كاعبوز كالنٌخيل كغَتىا .
السفرجل كالتٌفاح كالكمثرم ك ٌ
العنب كالتٌُت ك ٌ

(ّٖ)

الوزاف تلمساف بقولو  « :كيف اؼبدينة ع ٌدة سقايات  ...حيث الكركـ اؼبغركسة اؼبمتازة
كعن ىذه احملاصيل يصف حسن ٌ
الشديد
كل لوف  ،طيٌبة اؼبذاؽ جدًّا  ،كأنواع الكرز الكثَتة اليت دل أر ؽبا مثيبلن يف جهة أخرل  ،كالتٌُت ٌ
تنتج أعنابنا من ٌ

الشتاء  ،كاػبوخ كاعبوز كاللٌوز كالبطٌيخ كاخل يار كغَتىا من
اغببلٌكة  ،كىو أسود غليظ طويل جدًّا  ،هب ٌفف ليؤكل يف ٌ
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(ّٗ)
الزراعية اليت تثمرىا أرض تلمساف بقولو
الفواكو اؼبختلفة »  .كيشَت وبي ابن خلدكف إذل بعض اؼبنتوجات ٌ

«:

كتنصب
الزيتوف  ،كالتٌُت ...
الرماف  ،ك ٌ
كيوجد خبارجها ...اغبدائق الغلٌب دبا تشتهيو األنفس كتل ٌذ األعُت من فواكو ٌ
ٌ
(َْ)
اغبب » .
إليها من أعلى جباؽبا أهنار من ماء غَت آسن ...كيسقي بساتينها خارجها  ،كمغارس ٌ
الشجر ،كمنابت ٌ
ك ٌأما تيهرت كتنٌس كشرشاؿ كمازكنة كمليانة كالبطحاء ككىراف كغَتىا من أراضي الدكلة الزيٌانية  ،فكانت الزبتلف عن

تلمساف  ،هبا فواكو حسنة ـبتلف ألواهنا « كاألراضي جيٌدة تعطي غلٌةن حسنة »  )ُْ( .كيصف القلقشندم فواكو

شم
السفرجل الذم ليس لو طعم أك ٌ
تيو رت بقولو  « :كهبا البساتُت الكثَتة اؼبونقة كالفواكو اغبسنة  ،ك ٌ
كيضيف ابن حوقل ما تنتجو مدينة برشك بقولو :

».

(ِْ)

الصغار كىو طريف كأعناب » (ّْ) ،
« كؽبا مياه جارية كأبار معُت  ،كهبا فواكو حسنة غزيرة كسفرجل معنٌق ،كالقرع ٌ
ٌأما النٌاحية اؼبمت ٌدة مابُت مدينة تنٌس كاؼبسيلة فكانت ىي األخرل تنتج ما ل ٌذ كطاب من اػبضر كالفواكو كالتٌوابل

«

السهدانج كاغبنٌاء
كمن مدينة تنٌس إذل اؼبسيلة قرل كثَتة عرب مراحل ...ؽبا كركـ ذكات سواف  ،يزرعوف عليها البصل ك ٌ
الشلف  ،كمن التنٌس إذل الشلٌف مرحلتاف » .
الكموف  ،كؽبا كركـ كثَتة كمعظمها على هنر ٌ
ك ٌ

(ْْ)

 -2الحبوب كمحاصيل أخرل :

تسالة  ،كسهل كادم الشلٌف  ،كسهل تيارت
تتٌم زراعة اغببوب يف األراضي اػبصبة ٌ
السهليٌة منها  ،كسهل ٌ
خاصة ٌ

الساحليٌة األخرل كسهل تنٌس (الظٌهرة)  ،ككىراف ،كىنُت  ،كاألراضي احمليطة
السهوؿ ٌ
كسهوؿ متٌيجة  ،باإلضافة إذل ٌ

الشعَت  ،اغبنطة كغَتىا .
أىم أنواع اغببوب  :القمح ٌ ،
بتلمساف كمن ٌ

(ْٓ)

تسالة فتقع
كحوؿ نوعيٌة ككميٌة إنتاج القمح يشَت حسن ٌ
تسالة اجملاكرة لتلمساف بقولو ٌ « :أما مدينة ٌ
الوزاف إذل سهوؿ ٌ

يزكد تلمساف
يف سهل كبَت يبت ٌد على مسافة عشرين ميبلن  ،ينبت ن
اغبب يبكنو كحده أف ٌ
قمحا جيٌدا صبيل اللٌوف غليظ ٌ

أيضا سهل
دبا تحتاجو من حبوب » كعن مدينة تنٌس يقوؿ  « :ك ٌأما إقليمها فينتج الكثَت من القمح » كيذكر ن

البطحاء « يف سهل فسيح ينبت فيو القمح بكثرة  ،ككانت رب ٌقق ؼبلك تلمساف دخبل يق ٌدر بعشرين ألف مثقاؿ »

(ْٔ)
الشعَت
الشلف كماجاكره من األراضي اػبصبة كسهوؿ مليانة كبرشك فتنتج إذل جانب القمح ٌ ،
ٌ ،أما حوض ٌ

كاغبنطة كالكتٌاف  ،ىذا إذل جانب اؼبناطق اعببلية كجبل متغارة  ،ككؽباصة كبٍت يزناسن كمطغرة اليت ال تنتج إالٌ

الشعَت .
ٌ

(ْٕ)

الوزاف مدينة برشك بقولو:
كيذكر ٌ

الشعَت » (ْٖ)  ،كإذل جانب ىذه احملاصيل تشَت بعض اؼبصادر
« كتنتج البادية اعبميلة من حوؽبا كثَتا من الكتٌاف ك ٌ
الفقهيٌة إذل زراعة القطن كالقطاشل كال ٌذرة كاؼبقاٌب

(ْٗ)

اؽبامة يف اؼبغرب األكسط
فالقطن كالكتٌاف من احملاصيل الزراعيٌة ٌ
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الوزاف بشأف س ٌكاف مدينة
يفسر انتشاره يف ع ٌدة مناطق  ،كىو مايؤٌكده حسن ٌ
خاصة يف ٌ
ٌ
الصناعات النٌسيجيٌة  ،فبٌا ٌ
ندركمة بقولو :
« كيتنجوف على اػبصوص أقمشة القطن ألنٌو ينبت بكثرة يف النٌاحية » . )َٓ( .
الرعي كتربية الماشية :
 - 3ظاـ ّ
تشَت إحدل ال ٌدراسات اغبديثة

(ُٓ)

إذل أ ٌف أراضي ال ٌدكلة الزيٌانيٌة كانت يف فًتة من فًتات تارىبها مرتعا كمرعى

خاصة األغناـ كاألبقار كاإلبل كاػبيوؿ كاغبمَت  ،كتزاكؿ من طرؼ القبائل اليت
ؼبختلف اغبيوانات كاؼباشية ٌ
توجد مضارهبا ضمن ؿبيط ال ٌدكلة .

العز منهم
الرعوية لبعض القبائل ضمن نطاؽ اؼبغرب األكسط بق كلو  « :كيضعن أىل ٌ
كيصف ابن خلدكف اغبياة ٌ
الصحراء كالقفار األملس كمكاسبهم
الريف إذل ٌ
الرحلة  ،اليتجاكزكف فيها ٌ
كالغلبة النتجاع اؼبراعي  ،فيما قرب من ٌ

الشاة كالبقر كاػبيل ...كرٌدبا كانت اإلبل من مكاسب أىل النٌجعة منهم شأف العرب  ،كمعاش اؼبستضعفُت منهم
ٌ
(ِٓ)

السائمة » .
بالفلح كدكاجن ٌ
خاصة يف اؼبرتفعات اعببليٌة ٌ ،أما القبائل النٌاجعة
كمن القبائل اليت اشتهرت بًتبية اؼباشية  :قبائل بٍت توجُت  ،كمغراكة ٌ
السهلية كاؽبضاب .
فأغلب حيواناهتم اإلبل  ،بينما اكبصرت تربية اػبيوؿ يف اؼبناطق ٌ

(ّٓ)

خاصة يف مدينة
ككثرت تربية األبقار يف اؼبغرب األ كسط  ،حيث اؼبراعي كاألعشاب  ،كاألراضي اؼبستوية يف ٌ
الشماؿ ٌ

السفوح
للصحراء يف ٌ
تيهرت كأراضي مطماطة  ،بينما اشتهرت تربية األغناـ كاؼباعز يف اؽبوامش ٌ
الشمالية ٌ
الشتاء  ،ك ٌ

الصيف .
اعبنوبيٌة يف ٌ
فيصف تيهرت بقولو :

(ْٓ)

الزيانيٌة  ،ارتبط اظبها بًتبية اؼباشية ،
كيذكر ابن حوقل مواضع ـبتلفة من أراضي ال ٌدكلة ٌ

السمن
« كىي أحد معادف ال ٌدكاب كاؼباشية كالغنم كالبغاؿ كالرباذين الفراىية  ،كيكثر عندىم العسل ك ٌ

»  ،كىي

إشارة إذل تربية النٌحل  ،كيشَت إذل مدينة كىراف كماجاكرىا بقولو  « :كأكثر أمواؽبم اؼباشية  ،كؽبم منها الكثَت »

(ٓٓ)

الرعوية لس ٌكاف إقليم بٍت راشد اليت ال تبعد كثَتان عن تيهرت بقولو  « :يقيموف
 ،كينفرد ٌ
الوزاف بوصف دقيق للحياة ٌ
يف البادية كيعيشوف ربت اػبياـ معتنُت دباشيتهم  ،كؽبم عدد كافر من اعبماؿ كاػبيل » ك ٌأما عن البطحاء اليت التبتعد

الرعاة بقولو  « :كتكاثر بقره كخيلو كغنمو إذل ح ٌد أصبح ىو بنفسو اليعرؼ عدد
كثَتا عن تلمساف  ،فيصف أحد ٌ
رؤكس تلك اؼباشية ...كأ ٌف لو زىاء طبسمائة من اػبيل  ،كعشرة آالؼ من الغنم  ،كألفُت من البقر » .
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الصنائع كالحرؼ
المبحث الثا ي  :بعض أ واع ّ

الصنائع يف اجملتمع الزيٌاشل القاعدة اإلنتاجية للمدينة  ،دبا كاف يق ٌدمو اغبرفيوف من دكر بارز يف
مثٌلت بعض اغبرؼ ك ٌ

األكلية فبلحيٌة كانت أك معدنيٌة إذل بضائع استهبلكيٌة قابلة
تنشيط اغبياة االقتصادية  ،كذلك بإستغبلؿ كربويل اؼبو ٌاد ٌ

أىم ىذه الصنائع :
للتٌسويق  ،كمن ٌ

الصناعات النّسيجيّة :
ّ -1

مادة
كالصوؼ  ،ك القطن ،كالكتٌاف  ،كاغبرير كاعبلود اؼبدبوغة على اعتبارىا ٌ
الصناعة على موارد ـبتلفة ٌ
تعتمد ىذه ٌ

الزرايب كاغبنابل ،كصنا عة
خاص  :حياكة اؼببلبس ك ٌ
ٌأكليٌة متوفٌرة بشكل كبَت يف أراضي ال ٌدكلة الزيٌانية  ،كتشمل بوجو ٌ
(ٕٓ)
السركج كالعمائم كاألحزمة كغَتىا .
اػبيم ك األحذية ك ٌ
الصوؼ  ،يتغايوف
الصناعة بتلمساف بقولو  « :غالب تكسيبهم الفبلحة كحوؾ ٌ
كقد أثٌت وبي ابن خلدكف على ىذه ٌ

الرقاؽ  ،فتلقى الكساء  ،كالربنوس عندىم من شباشل أكاقي  ،كاألحراـ من طبس  ،كبذلك
يف عمل أثوابو ٌ

عرفوا يف

القدصل كاغبادث ،

كمن لدهنم هبلب إذل األمصار شرقا كغربا » .

(ٖٓ)

كل
كنوه ٌ
الصوفيٌة بقولو  « :كىي دار فبلكة يعمل فيها من ٌ
الزىرم دبكانة تلمساف يف صناعة اؼبنسوجات ٌ
ٌ
الصوؼ ٌ
ماخص بو
السفاسَت كاغبنابل اؼبكلكل ة كغَت ذلك كىذا من بديع
احملررات كاألبداف كأحارصل ٌ
ٌ
شيء بديع من ٌ
الصوؼ ك ٌ

الصوؼ كاألسيلة لسركج اػبيل إذل ببلد اؼبغرب ك ببلد األندلس ».
أىلها من صبيل صنعهم ...كمنها هبلب لقيط ٌ

(ٗٓ)

الرفيع يف درب شاكر ،
الرضبن بن النٌ ٌجار من كبار أرباب اغبرؼ بتلمساف يزاكؿ حياكة ٌ
الصوؼ ٌ
فقد كاف أبو زيد عبد ٌ

ككاف أغلب ىذا ال ٌدرب لو كػب ٌدامو  ،يقصده كبار التٌ ٌجار من اؼبشرؽ كاؼبغرب لبلقتناء منها ،ككاف هبٍت من بيعو ؽبذا

(َٔ)
السركج بقولو  « :إالٌ أ ٌف
يز
ر
كتط
ػبياطة
دقيق
بوصف
مارسي
ج
جور
انفرد
ك
الصوؼ ألف دينار يف اليوـ الواحد
ٌ
ٌ

الزخرؼ اؼبزدكج يف
طرازين أك ٌفاء يقوموف ببسط مشبك ٌ
السركج الفاخرة قد هبدكف بتلمساف ٌ
الفرساف احملتفظُت بت ٌذكؽ ٌ

السركج كالعمائم كاألحزمة » (ُٔ)  ،كتشَت كتب
بالسلك ال ٌذىيب أك
الفضي على جلد أك قطيفة ٌ
شكل أغصاف ملت ٌفة ٌ
ٌ
الصيب لفًتة
ٌ
الصبياف  ،ىبضع من خبلؽبا ٌ
الًتاجم إذل كجود كرشات حرفيٌة يديرىا أرباب اغبرؼ دبساعدة ؾبموعة من ٌ

كل شهر .
حىت يتعلٌم ٌ
الصنعة ،على أف تق ٌدـ لو أجرة التزيد عن نصف دينار ٌ
معيٌنة ٌ
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الصناعات الف ّخارية كالخشبيّة :
ّ -2

الفخار كاػبزؼ كالقرمي
الفخار بوجود عدد من األفراف
اؼبتخصصة يف صناعة ٌ
ارتبطت حرفة ٌ
ٌ

د  ،دبدينة تلمساف

عما كانت عليو من تطور
كضواحيها  ،خاصة بالقرب من باب العقبة  ،ك يشَت جورج مارسي إذل تراجع ىذه اغبرفة ٌ

(ّٔ)
الصناعة قد تأثرت بشكل كبَت من
كازدىار منذ زمن طويل مقارنة حبرؼ أخرل كالنٌسيج
،كـف اؼبؤٌكد أ ٌف ىذه ٌ

الزليج ذك األلواف
خبلؿ فئة األندلسيُت الذين أدخلوا معهم إذل ببل د اؼبغرب األكسط صناعات جديدة كصناعة ٌ

اؼبختلفة .

(ْٔ)

الصناعات اػبشبيٌة  ،دبا
أثارا كربل يف تطوير ٌ
كما أ ٌف عمارة اؼبساجد كبناء القصور كالبيوت يف ىذا العصر تركت ن
السقوؼ اػبشبيٌة تغشى
إحتاجتو من أسقف كنوافذ كأبواب كمنابر كمقصورات كأثاث كربف زخرفيٌة  ،ككانت ٌ

بالقصدير كاألصباغ اؼبلٌونة ،كاألبواب تغشى كلٌها بالنٌح اس األصفر  ،ككانت اؼبنابر كاؼبقصورات تزخرؼ بأشكاؿ

الصندؿ كالعنٌاب كأصناؼ اػبشب العظيم .
ىندسيٌة كنباتيٌة  ،كتطعم حشوات اؼبنابر بالعاج كاألبنوس ك ٌ

(ٓٔ)

الصناديق كأبواب
كقد برز كذلك يف القرف (َٗ ىػ  ُٓ /ـ ) النٌحت على اػبشب بالنسبة إذل األثاث كاػبزائن ك ٌ

(ٔٔ)

اؼبساج د  ،كمن بُت اآلثار ال ٌدالة على ىذه اؼبرحلة ثريٌة مسجد تلمساف اليت تعود إذل عهد يغمراسن بن زيٌاف
بالزليج
الزخرفة كالفسيفساء الفنيٌة اليت كجدت على سطوح اغبجرات اؼببلٌطة ٌ
ىذا إذل جانب النٌحت على اعببس ك ٌ

،

الوزاف يف كصفو دل دينة ىنُت اليت اليفصلها عن تلمساف إالٌ أربعة عشر ميبل بقولو :
اؼبلوف  ،كىو ماذىب إليو اغبسن ٌ

الزليج  ،كاعبدراف
بالزليج اؼبلوف  ،كسفوح اغبجرات مزيٌنة بنفس ٌ
الزخرفة ...أرضها مبلٌطة ٌ
« كدكرىم يف غاية اعبماؿ ك ٌ
(ٕٔ)
مكسوة كلٌها بالفسيفساء الفنيٌة » .
ٌ

الزخرفة
كتعد اؼبدرسة التٌاشفينيٌة آية يف ا ٌلزخرفة كاعبماؿ  ،إذ يصفها جورج مارسي بقولو  « :كلعب التٌلبيس اػبزيف يف ٌ
فجهزت باػبزؼ ؿبيطات األبواب كرصف القاعات  ،كتقدمت اؼبصلى فسيفساء من اؼبرمر تأطٌرت
ىاما ٌ ...
دكرا ن
ن
بزخرفة ضفَتيٌة نباتيٌة رقيقة» .

(ٖٔ)

الصناعة المعد يّة :
ّ -3

السلطة الزيٌانيٌة الرتباطها باغبياة اؼبدنيٌة من جهة كاغبياة
الصناعات اليت أخذت
إىتماما ًّ
ىي من بُت ٌ
ن
خاصا من قبل ٌ

السبب يف تطورىا إذل كفرة اؼبوارد األكليٌة يف ؿبيط ال ٌدكلة كقرهبا من مناجم ال ٌذىب
العسكريٌة من جهة أخرل  ،كيعود ٌ

الزنك ك اغبديد بشكل خاص .
كٌ

(ٗٔ)
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العرادات  ،كاآلالت اؼبختلفة اليت
مشلت ىذه ٌ
الرماح  ،كال ٌدرؽ  ،كاجملانيق  ،ك ٌ
كالسيوؼ  ،ك ٌ
الصناعة األسلحة التٌقليديٌة ٌ
تستخدـ يف عمليات اغبصار

(َٕ)

 ،كما استخدمت يف مواضع ـبتلفة  ،كمصاريع لؤلبواب كمقابض كمطارؽ ؽبا ،

الشبابيك كغَتىا .
إذل جانب بعض األدكات البسيطة كالفؤكس كاحملاريث ك ٌ

(ُٕ)

دينارا ذىبيًّا يف غاية
كارتبطت كذلك ٌ
بسك العملة كصناعة النٌقود من دنانَت كدراىم  ،بلغ عددىا إثناف كثبلثوف ن

السبلطُت  ،كآيات من القرآف الكرصل ،
اعبودة كاإلتقاف  ،دبا ربملو من أشكاؿ ىندسيٌة  ،كأقواؿ مأثورة ألظباء اؼبلوؾ ك ٌ

للسكة.
كمعلومات أخرل تفيد أ ٌهنا ضربت دبدينة تلمساف  ،فبا يؤكد كجود دار ٌ

(ِٕ)

المبحث الثالث  :النّظاـ التّجارم

أ ) تنظيم األسواؽ كإدارتها :
أساسا بوضعية األسواؽ كتنظيماهتا يف ىذا العهد  ،حيث
إ ٌف اغبديث عن اغبركة التٌجارية يف ال ٌدكلة الزيٌانيٌة يرتبط ن
كزا للنٌشاط التٌجارم بصوره كمراحلو اؼبختلفة  ،فاألسواؽ ىي مرآة عاكسة غبياة اؼبدينة االقتصاديٌة
سبثٌل األسواؽ مر ن
كدعمت ببعض
الصناعي بل كاالجتماعي ن
كعنواف نشاطها التٌجارم ك ٌ
أيضا  ،فمنذ إنشاء اؼبدف رتٌبت أسواقها ٌ ،
(ّٕ)
اؼبنشآت كأصبح ؽبا تنظيمات كقواعد معيٌنة خاصة بعدما تولٌت ال ٌدكلة اإلشراؼ عليها .
السلع اليت ىبتص هبا  ،حيث تشَت
لكل سوؽ كقت ؿب ٌدد النعقاده كنوع ٌ
معُت من ٌ
كيتٌضح من خبلؿ ذلك  ،أ ٌف ٌ

بعض ال ٌدراسات

(ْٕ)

إذل عدد من األسواؽ األسبوعية كاؼبوظبيٌة يف البوادم كاؼبدف :

كسوؽ سيدم بوصبعة الذم يعقد كل يوـ أربعاء دبدينة تلمساف  ،كسوؽ بٍت راشد الذم يعقد كل طبيس كيباع فيو
السركج
عدد كافر من اؼباشية كاغببوب كالزيت كالعسل  ،ككثَت من اؼبنسوجات كأشياء أخرل أؽ ؿ قيمة  ،كاغبباؿ ك ٌ

كاألعنٌة كحاجيات اػبيل  ،كما كجد عدد آخر من األسواؽ اغبرفيٌة مثل

اػبرازين  ،كسوؽ النٌحاسيُت ،
 :سوؽ ٌ

كسوؽ العطٌاريُت  ،كسوؽ الغزؿ كالنٌسيج  ،كسوؽ اػبضر كالفواكو  ،كسوؽ اللٌحوـ  ، )ٕٓ( .كتشَت إحدل األحباث

(ٕٔ)

خاصة
إذل ركاج بعض األسواؽ
السود  ،يف مدينة تلمساف لفئة التٌجار األجانب ٌ
ٌ
اؼبتخصصة يف بيع العبيد ٌ

الكاتالونيٌُت كالبنادقة كاؼبيورقيٌُت  ،إذ يش ٌكلوف بضاعة مرحبة لتع ٌدد ؾباالت استخدامهم .

كيتح ٌكم يف إدارة كتسيٌَت ىذه األسواؽ  ،فئات التٌجار على اختبلؼ أصنافهم كرؤكس أمواؽبم  ،إذل جانب فئات

السلع  ،كآخركف وب ٌددكف األسعار كوسطاء بُت البائع كاؼبشًتم .
أخرل تتك ٌفل بنقل كضبل ٌ

كيبكن أف مبيٌز بُت صنفُت من التٌجار  :ذبٌار صغار يزاكلوف ذبارهتم دبفرده ـ  ،كأغلب ىؤالء يكونوف ٌإما مستأجرين

الشوارع كاألزقٌة  ،التزيد قيمة بضاعتهم عن مائيت دينار (ٕٕ) كذبٌار يتنقلٌوف بُت
لل ٌدكاكُت كاؼبتاجر ،أك متجولُت بُت ٌ
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الشراء  ،كيوظٌفوف مابُت مائيت دينار كطبسمائة  ،كذبٌا ر كبار
اؼبدف كأسواقها  ،يشاركوف التٌجار األجانب يف البيع ك ٌ
(ٖٕ)
السلع كالبضائع .
السوداف كدكؿ أركبا كوبتكركف عددا من ٌ
يقوموف برحبلت كبو ٌ
اغبمالوف  ،الذين يزاكلوف مهامهم بًتخيص من عامل
السلع كالبضائع من مكاف إذل آخر كجد ٌ
كلتنظيم حركة نقل ٌ

السماسرة ) كىم عبارة عن كسطاء بُت التٌجار فيما
اؼبدينة  ،كؽبم أمُت يفصل يف نزاعاهتم  ،كما كجد ال ٌدالٌلوف ( ٌ
(ٕٗ)
السلعة من د ٌكاف إذل آخر مبتغُت فيها أعلى األشباف .
يبتاعونو أك يبيعونو إذل اؼبشًتم  ،حيث وبمل ال ٌدالٌلوف ٌ
كتفيد إحدل النٌوازؿ الفقهيٌة ماكاف يسببو ال ٌدالٌلوف من أضرار جسيمة للباعة كالتٌجار  ،أل ٌف اؼبشًتم كاف يقوـ

«

أقل شبننا من اليت يف اغبوانيت ...فيًتؾ اإلشًتاء
السلعة يف حوانيتهم ن
قاصدا اإلشًتاء  ،كيرل ٌ
بتقليب ٌ
السلعة يف اؼبناداة ٌ

يضر
منهم كيبيل إذل سلعة اؼبناداة لدل ال ٌدالٌلُت  ،كينتج عن ذلك عدـ تسويق سلعهم إالٌ يف آخر النٌهار  ،فبٌا ٌ
(َٖ)
سلعا غَتىا » .
دبصاغبهم  ،أل ٌف التٌاجر أك البائع يسعى إذل بيع سلعتو يف ٌ
أكؿ النٌهار ليشًتم بثمنها ن

ب ) مراقبة األسواؽ :

الرقابة اؼبفركضة على األسواؽ يف ال ٌدكلة الزيٌانيٌة قضايا متع ٌددة ذات صلٌة حبياة اجملتمع
تعكس أنبيٌة ٌ

كتقاليده ضمانا

الصادرة عن بعض الباعة كالتٌجار كمن ذلك
للسلوكات ال ٌدنيئة ٌ
للسَت اغبسن للنٌشاط التٌجارم  ،كرغبة لوضع ح ٌد ٌ
ٌ

:

الغش كالتٌدليس يف بيع
مراقبة اؼبكايٌيل كاؼبوازين اليت كاف يستخدمها التٌجار يف تعاملتهم اليوميٌة لوضع ح ٌد لطرؽ ٌ
عددا من كحدات الكيل اليت يستخدمها أىل تلمساف كمدف اؼبغرب األكسط يف
السلع  ،كتذؾر بعض اؼبصادر ن
كشراء ٌ

(ُٖ) ،

الشرعي يساكم أربع حفنات
الصاع ٌ
الصاع كىو ما يعادؿ أربعة أمداد نبويٌة ،مع العلم أف ٌ
تعامبلهتم منها ٌ :

بالصاع النٌبوم بإجماع العلماء  ،بصاع النٌيب  -صلٌى اهلل عليو كسلٌم
الصحفة فيعادؿ ستٌوف ن
صاعا ٌ
كيسمى ٌ
ٌأما الوسق ٌ

الصغر كالكرب
 -كىو مايعادؿ حفنة من اغببوب بكلتا اليدين ؾبتمعتُت من ذكم يدين متوسطتُت بُت ٌ

(ِٖ) ٌ ،أما

كل رطل يساكم ستة عشر أكقية  ،بينما ح ٌددت كحدة األكزاف الكبَتة
كحدة الوزف ٌ
الشائعة فكانت ٌ
الرطل  ،ك ٌ

بالقنطار  ،يف حُت كانت كحدة كزف ال ٌذىب ىي اؼبثقاؿ .

(ّٖ)

الغش كالتٌحايل  ،كمن شبٌة يتعرض للعقوبة من جانب
كيذكر الونشريسي أ ٌف من الباعة كالتٌجار من كاف يلجأ إذل ٌ

بالر دئ
السوؽ  ،كمن أمثلة ٌ
الغش يف األسواؽ  :بيع اػببز ناقص الوزف  ،كخلط العسل اعبيٌد ٌ
احملتسب أك صاحب ٌ
(ْٖ)
اعبزارين بتلمساف بقولو « :
الزيت القدصل باعبديد  ،كمزج اللٌنب باؼباء
 ،ك يضيف لنا العقباشل ن
عرضا لسلوكات ٌ
كٌ

اعبزار من اللٌحم يدخل يف كزنو شيئنا من الكرش كاؼبصراف على قدر
تقررت ببلدنا تلمساف أ ٌف مايبيعو ٌ
قلت  :ككذا ٌ
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(ٖٓ)
الغش يف اػببز كمبيعات
د
اعبي
القمح
ىبلط
من
الباعة
كمن
ش ٌدة الثٌمن كقلٌتو » .
بالردمء كيبيعو  ،ناىيك عن ٌ
ٌ
ٌ

أخرل .

(ٖٔ)

الرقابة على األسواؽ كتأمينها  ،أسند ىذا األمر لعدد من األمناء ك ؿبتسيب األسواؽ كقد اشًتط يف
كمن أجل تفعيل ٌ

ؿبمد بن أضبد
اختيارىم ؽبذا اؼبنصب صبلة من ٌ
الشركط ح ٌددىا ٌ

بن عبدكف التٌجييب بقولو  « :كهبب أف يكوف

،كرعا  ،عاؼبا  ،غنيًّا  ،نبيبلن ،عارفنا باألمور ،ؿبنٌ نكا  ،فطننا  ،اليبيل كال يرتشي  ،فتسقط
احملتسب رجبلن عفي نفا  ،خيٌػنرا ن
ن
(ٕٖ)
كيستخف بو كال يعبأ بو كيتوبخ معو اؼبق ٌدـ لو » .
ىيبتو
ٌ
الشركط يف أكاخر عهدىم  ،كأصبحوا يعهدكف هبا ألناس عاديٌُت ال
كيبدك أ ٌف ح ٌكاـ ال ٌدكلة الزيٌاشلٌة دل يتقيٌدكا هبذه ٌ
الغش يف
تتوفر فيهم الكفاءة البلٌزمة ؼبمارسة ىذه اؼبهنة  ،إذ تكشف كتب النٌوازؿ اؼبعاصرة لذلك عن انتشار ٌ

غض البصر من قبل كالٌة األسواؽ
كبالسلع اؼبعركضة يف
السوؽ ـ قابل ٌ
ٌ
األسواؽ كالتٌبلعب باؼبكايٌيل كاؼبوازين ٌ ،
الصنائع  )ٖٖ( .كدل يتوقف األمر عند ىذا اغب ٌد ،
كحصوؽبم على رشاكم كمنافع ماديٌة من طرؼ التٌجار كأصحاب ٌ
بسبب عجزىم عن ؿباربة ظاىرة اللٌصوصيٌة اليت كانت منتشرة بكثرة داخل األسواؽ مستهدفة بذلك فئة التٌجار ،

كركاد األسواؽ .
ٌ

(ٖٗ)

ج ) ظاـ التّسعير في األسواؽ :
ش ٌكلت ظاىرة التٌسعَت يف أسواؽ ال ٌدكلة الزيٌانية جدالن فقهيًّا بُت مؤيٌد كرافض للفكرة  ،إذ تشَت بعض النٌوازؿ الفقهيٌة
حق التٌجار كالباعة يف األسواؽ سيٌما يف أكقات الغبلء أل ٌف ذلك مق ٌدر من
إذل حرمة سياسة التٌسعَت  ،ألنٌو مظلمة يف ٌ
(َٗ)
تعمد التٌجار سياسة
إذا
ة
خاص
،
اجب
ك
سعَت
الت
ف
أ
الفقهاء
بعض
أل
ر
حُت
يف
،
اهلل كال دخل لئلنساف فيو
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

السعر
الغبلء يف أكقات الش ٌدة بإخراج ماعندىم من البضائع احملتكرة كمضاعفة أشباهنا  ،فإ ٌهنم هبربكف على اغب ٌ
ط من ٌ

اليضر ذلك بعامة النٌاس .
حىت
السوؽ ٌ
ٌ
كااللتحاؽ بأسعار ٌ

(ُٗ)

كمن بُت الذين كانوا وبثٌوف على العمل بنظاـ التٌسعَت يف أسواؽ اؼبغرب األكسط العادل كالفقيو  :أبو عبد اهلل ؿبمد بن

يتعُت أف
أضبد بن قاسم بن سعيد العقبا شل التلمساشل بقولو  « :قلت كاف سيٌدنا كشيخنا اعب ٌد األقرب يقوؿ ٌ :
كل يوـ الزـ دبا دانوا بو
يكوف التٌسعَت على أىل األسواؽ يف ىذا ٌ
كل غبظة فضبلن عن ٌ
الزمن متٌفقا عليو كتف ٌقدىم يف ٌ

من صبيع احملضورات يف البيع كاالبتياع  ،كمن أخبث شركرىم كأشنع مرتكبا ت ؿبذكرىم أ ٌف اعبالب إف أدركو سبب
إظهارا منهم
السوؽ من اؼبطعومات كغَتىا  ،ن
التع ٌذر كلو من كابل مطر أك ش ٌدة كحل فإ ٌهنم يع ٌدكف ذلك عذرا ػببلء ٌ

السعر ال من
لفراغ ما بأيديهم من ذلك لتع ٌذر جلب اعبالبُت كـبازهنم بو مؤلل كما ذلك إالٌ من ترصدنبا اغبطيطة يف ٌ
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فَتخص ما
إخبلئو ـ األسواؽ  ،فإذا ح ٌ
ط ؽبم منو أكقية أخرجوا ـبتزهنم كباعوا منو الكثَت مبادرة على إتياف اجمللوب ٌ
بأيديهم» .

(ِٗ)

كيتٌضح من خبلؿ النٌص أ ٌف العمل بنظاـ التٌسعَت كاف ساريان يف تلمساف كمدف اؼبغرب األكسط يف (َٖ – َٗ ىػ /
حىت اليتجاكز التٌجار حد كدىم كيًتص ٌدكف الظٌركؼ اؼبناسبة للمضاربة كاؼبغاالة .
ُُْٓ-ـ ) ٌ

نظرا للتٌغَتات اؼبفاجئة كالظٌركؼ احمليطة  ،فقد تأ ٌكدت ظاىرة
كدبا أ ٌف قيمة األسعار مسألة نسبيٌة قد تزيد أك تنقص  ،ن

مرة  ،ككاف من بينها اجملاعة
الغبلء يف أسعار اؼبواد الغدائيٌة سيٌما يف أكقات اجملاعة اليت اجتاحت تلمساف أكثر من ٌ
اليت حلٌت هبا مابُت (ٖٗٔ – َٕٕ ىػ َُّٕ-ُِٗٗ /ـ )  ،نتيجة اغبصار اؼبريٍت حيث نفذت األقوات كفرغت
اؼبخازف من الطٌعاـ كارتفعت األسعار .

(ّٗ)

كيق ٌدـ لنا ابن خلدكف كص نفا دقي نقا ؽبذا الوضع بقولو  « :كغلت أسعار األقوات كاغببوب كسائر اؼبرافق دبا ذبوز حدكد
مقدارا إثنا عشر رطبلن
العوائد  ،كعجز كجدىم عنو  ،فكاف شبن مكياؿ القمح الذم ٌ
يسمونو الربشالة كيتبايعوف بو  ،ن

الضأف سبعة مثاقيل
كنصف مثقالُت كنصفا من ال ٌذىب العُت  ،ك شبن ٌ
الشخص الواحد من البقر ستٌُت مثقاال  ،كمن ٌ
الرطل من غبم البغاؿ كاغبمَت بثمن اؼبثقاؿ  ،كمن اػبيل بعشرة دراىم صغار من
كنصفا  ،كأشباف اللٌحم من اعبيٌف ٌ

كىر ال ٌدكاجن دبثقاؿ
الرطل من اعبلد البقرم ميتة أك مذكى بثبلثُت درنبنا ٌ ،
س ٌكتهم  ...ك ٌ

كنصف  ...كال ٌدجاجة

السمن
بثبلثُت درنبنا  ،كالبيض الواحدة بستٌة دراىم كالعصافَت كذلك  ،كاألكقيٌة من ٌ
الزيت بإثٍت عشر درنبا  ،كمن ٌ

الشحم بعشرين كمن الفوؿ دبثلها  ،كمن اؼبلح بعشرة  ،كمن اغبطب كذلك  ،كاألصل الواحد من الكرنب
دبثلها كمن ٌ

اػبس بعشرين درنبا كمن اللٌفت خبمسة عشر درنبا  ،كالواحدة من القثاء كالفقوس بأربعُت
بثبلثة أشباف اؼبثقاؿ  ،كمن ٌ

اإلجاص بدرنبُت  ،كأستهلك النٌاس
درنبا  ،كاػبيٌار بثبلثة أشباف ال ٌدينار كالبطٌيخ بثبلثُت درنبا  ،كاغببٌة من التٌُت ك ٌ

أمواؽبم كموجودىم  ،كضاقت أحواؽبم» .

(ْٗ)

كزاف يف كصفو ؽبذه اجملاعة بقولو  « :كداـ اغبصار سبع سنوات كأستفحل الغبلء إذل أف بلغ شبن
كيضيف حسن اؿ ٌ
كيلو ركجيو من القمح ثبلثُت مثقاال  ،كسكورزك من اؼبلح ثبلثة مثاقيل  ،كرطل من اللٌحم ربع مثقاؿ  ،فلم يطق
ربمل مثل ىذه اجملاعة » .
السكاف ٌ
ٌ

(ٓٗ)

السلع من قبل
كللتٌخفيف من ح ٌدة الغبلء يف الغذاء
ٌ
خاصة أيٌاـ احملن كالش ٌدائد  ،منع الفقهاء كالقضاة احت ٌكار ٌ

الشعَت كسائر األطعمة اؼب ٌدخرة كبيعها يف األسواؽ غباجة النٌاس إليها بسعر
التٌجار ،كقاموا حبثٌهم على إخراج القمح ك ٌ

ماتبُت ا متناعهم عن إخراج سلعهم لبيعها  ،كإف دل يفعلوا
معقوؿ  ،كما أ ٌهنم ش ٌددكا العقاب على البعض منهم إذا ٌ
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تأديبنا ؽبم  ،كإف دل ينتهوا عن ذلك
زبرج بضاعتهم كتباع قصرا كيعطى ؽبم رؤكس أمواؽبم كالفائدة تفرؽ على ٌ
الضعفاء ٌ

السلع يف الفنادؽ ،كألزموىم بإنزاؽبا إذل األسو اؽ ليدركها
كاف ٌ
السجن ؽبم  ،كما ش ٌددكا النٌكَت على متلقي ٌ
الضرب ك ٌ
(ٔٗ)

خصوصا إذا ذباكز
 ،كفضبل عن ذلك فقد أجاز فقهاء اؼبغرب األكسط التٌسعَت على التٌجار
ن

القوم
ٌ
الضعيف ك ٌ
متفاحشا
ىؤالء حدكدىم يف البيع  ،ككاف الغبلء
ن

(ٕٗ)
أيضا يف غَت أكقات اجملاعة كظاىرة
 ،كيتح ٌكم يف غبلء األسعار ن

حىت يكثر الطٌلب عليها
تعمد التٌجار زبزينها ٌ
السلعة نادرة الوجود ٌ
االحتكار  ،قانوف العرض كالطٌلب  ،فإذا كانت ٌ

(ٖٗ)
للزيادة يف أسعار القمح
كترتفع أشباهنا يف األسواؽ
الزرع يستغلٌوف ىذا ال ٌ
ظ رؼ ٌ
،كما أ ٌف التٌجار الذين وبتكركف ٌ

الشعَت  ،أك يشًتكنو مباشرة من ال ٌدكر ك الفنادؽ قبل نزكلو إذل األسواؽ قصد التٌحكم يف تسعَته
ك ٌ

(ٗٗ)

لذلك هنى

اؼبضرة باألسواؽ ،
السلوؾ  ،كمنع اغبنٌاطُت من شرائو يف ال ٌدكر أكقات الغبلء  ،ألنٌو يدخل يف باب ٌ
الفقهاء عن ىذا ٌ

كمثلهم يف ذلك مثل الطٌحانُت الذين يشًتكف القمح يف ال ٌدكر كيطحنونو كيبيعونو دقي نقا للنٌاس بسعر مرتفع  ،أل ٌهنم
وبتسبوف يف ذلك جهودىم يف الطٌحن .

(ََُ)

السلع التٌصالو بأصحاب
ٌأما يف األكقات العادية فتشَت إحدل ال ٌدراسات إذل دكر ال ٌدالٌؿ يف ربديد أسعار البضائع ك ٌ

خاصة إذا تعلٌق األمر دبادٌب اعبلود كـبتلف
لصنائع من جهة  ،كنظرتو حوؿ سعر اؼبادة اؼبعركضة يف األسواؽ ٌ
اؼبهن كا ٌ
اؼبواد اؼبستعملة يف ال ٌدبغ (َُُ)  ،كيف بعض اغباالت ال يقتصر ربديد األسعار على احملتسب فقط  ،بل ىبتار التٌجار

الردمء فيح ٌدد ؽبم األسعار كيلتزموف هبا  ،كلوكاف ذلك مؤقتا
السوؽ  ،كخربة يف سبيٌيز ا عبيٌد من ٌ
من لو معرفة بأحواؿ ٌ
.

(َُِ)

د ) التّجارة الخارذيّة للمغرب األكسط

السياسي الذم شهده اؼبغرب األكسط يف العصر الزيٌاشل أثره يف ازدىار كتنشيط حركة التٌجارة بو حيث
كاف لبلستقرار ٌ

كتفعيل
شهدت أسواقو نشاطا متميٌزا يف البيع ك ٌ
الشراء  ،كذلك بتشجيع كبار التٌجار كصغارىم على اؼبشاركة يف إقامة ٌ
(َُّ)
األسواؽ األسبوعيٌة يف البوادم كاؼبدف .
كيتح ٌكم يف تنشيط كتفعيل ىذه األسواؽ  ،فئات التٌجار على اختبلؼ أصنافهم كرؤكس أمواؽبم  ،كيبكن أف مبيٌز بُت

تجار صغار يزاكلوف ذبارهتم دبفردىم  ،كأغلب ىؤالء يكونوف ٌإما مستأجرين لل ٌدكاكُت
ثبلثة أصناؼ من التٌجار ٌ :
الشوارع كاألزقة  ،التزيد قيمة بضاعتهم عن مائيت دينار
كاؼبتاجر ،أك متجولُت بُت ٌ

(َُْ)

كذبٌار يتنقلوف بُت اؼبدف

ػجار كبار يقوموف
كأسواقها ،يشاركوف التٌجار األجانب يف البيع ك ٌ
الشراء  ،كيوظفوف مابُت ـ ائيت دينار كطبسمائة  ،كت ٌ
السلع كالبضائع
السوداف كدكؿ أركبا كوبتكركف عددا من ٌ
برحبلت كبو ٌ
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خاصة القادمة من أركبا
للتٌجارة اػبارجيٌة  ،إذ أصبحت مدف اؼبغرب األكسط مقصدا للقوافل كالتٌجار من ـبتلف األقطار ٌ

كغَتىا من الببلد اؼبسيحيٌة
(َُٕ)
األبيض اؼبتوسط .

(َُٔ)

كقد لعبت اؼبواسلء التٌجارية دكرا أساسيا يف تفعيل اؼببادالت التٌجارية عن طريق البحر

لقد كاف التٌجار اؼبسيحيٌوف القادموف من أركبا يتمتعوف باألمن كاغبماية أثناء إقامتهم يف موانئ اؼبغرب األكسط  ،أك أثناء
رحبلهتم البحرية متٌجهُت كبو ىذه اؼبناطق  ،كزيادة على ذلك فقد كانوا أحر نارا يف بيع سلعهم ٌإما نقدا أك مقايضة على

أف يلتزموا بواجبات مقابل ىذه الضما نات منها الرقابة الدائمة على السلع كالبضائع الواردة إذل أسواؽ اؼبغرب األكسط ،
كعدـ اإلحتكار التجارم لسلعة معينة  ،إذل جانب التقيد ببعض احملظورات اؼبتعلقة بنوع البضائع اؼبتبادلة  ،كدفعهم
للضرائب اؼبفركضة على سلعهم للسلطة اغباكمة يف تلمساف .

(َُٖ)

اليت قامت بدكر فاعل يف اغبركة التٌجارية  ،كمن ىذه اؼبوانئ ميناء
الرحبلت  ،ن
عددا من اؼبوانئ ٌ
كتذكر كتب اعبغرافيا ك ٌ
تنٌس فهو من أكرب اؼبوانئ اليت يتعدل إليها األندلسيٌوف دبراكبهم كيقصدكهنا دبتاجرىم

(َُٗ)

ٌأما اؼبرسى الكبَت الذم

السفن
اليبعد عن كىراف سول بضعة أمياؿ  ،فهو من أشهر موانئ اؼبغرب األكسط ،ترسو فيو بسهولة مئات اؼبراكب ك ٌ
(َُُ)
ىاما يف استقباؿ منتجات
احململة بالبضائع كالقادمة من أركبا
دكرا ن
ٌ
 ،كما كاف ؼبيناء مستغازل رغم صغر حجمو  ،ن

السفن ال وبققوف أربا
للسكاف  ،رغم أ ٌف أصحاب ٌ
أركبا لتغطية االحتياجات االستهبلكية ٌ
(ُُُ)

السكاف.
ٌ

مهمة لش ٌدة فقر
نحا ٌ

السوداف
كيف مقابل ذلك عرفت مدف اؼبغرب األكسط على غرار مدينة تلمساف حركة ذبارية نشيطة مع ببلد ٌ

(ُُِ)

،

فربزت يف اجملتمع التلمساشل ع ٌدة عائبلت مارست النٌشاط التٌجارم  ،كاشتهرت بالغٌت كيسر اغباؿ أنبٌها  :عائلة اؼبقرم
الصحراكية (ُُّ) إذل جانب
ٌ
اليت اشهترت بتجارهتا الواسعة لل ٌذىب  ،كامتبلكها لعدد من الوكاالت التٌجارية يف الواحات ٌ
الصوؼ كالتٌجارة فيو مع ـبتلف البلداف مشرقنا كمغربنا  ،إضافة إذل عائلة اؼبرازقة
النجار اليت اشتهرت حبياكة ٌ
عائلة ٌ
كالعقباشل كغَتىا من البيوتات اليت صبعت بُت العلم كالتٌجارة يف آف كاحد .

(ُُْ)

لقد كاف ىؤالء التٌجار يزاكلوف التٌجارة بأنفسهم  ،أك بواسطة مواليهم كعبيدىم كيف بعض اغباالت عبأ ىؤالء إذل استئجار
السوداف أكببلد اؼبشػرؽ أك دكؿ أركبا  ،كمن اؿ ككبلء من كاف
ككبلء ينوبوف عنهم يف ـبتلف عملياهتم التٌجارية  ،سػواء يف ٌ

ىبتص بتاجر كاحد  ،كالبعض منهم بعدد من التٌجار حيث يستقبلوف سلعهم  ،كينقلوهنا بعد ذلك إذل اؼبدف
ٌ
(ُُٓ)

ال ٌداخلية.
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لقد حرص ىؤالء التٌجار على تأمُت مدف اؼبغرب األكسط ذبارينا  ،كتغطية احتياجات س ٌكاهنا من البضائع كاؼبؤف ،

معتزكف بالنٌظم كاغبضارة كحسن التٌدبَت  ،مهذبوف مع األجانب
فيصفهم مارموؿ بأهنم « أناس طيبوف أكفياء يف ذبارهتم ٌ ،

السود
كل سنة كيأتوف منها بالتٌرب كالعنرب كاؼبسك كسنور ٌ
الزباد كرقيق ٌ
 ،كأىم ذبارهتم يف غينيا حيث وبملوف بضائعهم ٌ

حىت ال تكفي رحلتاف أك ثبلث ليستغٍت
الربح ٌ
كثَت ا من ٌ
كأشياء أخرل من بضائع البلد  ،كيتجركف بالتٌبادؿ ؿبققُت ن
(ُُٔ)
التٌاجر» .
كيضيف حسن الوّزاف قائبلن :
مزكدة باؼبؤف على أحسن كجو ،
ىم « أناس منصفوف ـبلصوف ج ٌدا كأمناء يف ذبارهتم  ،وبرصوف على أف تكوف مدينتهم ٌ

كنقودا » .
السوداف  ،كىم كافركا الغٌت أمبل نكا ن
أىم أسفارىم التٌجارية ىو الذم يقوموف بو إذل ببلد ٌ
الخاتمة :

(ُُٕ)

كنتائج هنائية ؼبوضوع حبثنا اؼبتواضع  ،تتضح مبلمح البنية االقتصادية لل ٌدكلة الزيٌانية  ،من خبلؿ اإلمكانيات اؼبتنوعة اليت
دعائما قوية للقطاعات اؼبنتجة  ،كاليت مشلت الزراعة كالصناعة كسائر األنشطة التجارية األخرل  ،ككشفت ىذه
ش ٌكلت ن
اإلمكانيات عن حيوية اؼبوقع  ،ك كفرة مصادر اؼبياه  ،كجودة الًتب ة  ،كتنوع اؼبناخ  ،ك بعض النٌظم احملكمػة اؼبتعلقػة

بكيفيػة إستغػبلؿ األرض الػزراعيػة كطريقة سقيها كفق ما تقتضية الشريعػة ك ما سبليو عادات كتقاليد اجملتمع التلمساشل  ،إذل
جانب التٌنظيم اعبيٌد لظاىرة الرعي كتربية اؼباشية كمصد ور من مصادرة الثٌركة .

لسبلطُت ال ٌدكلة  ،ككفػرة
كما شهد القطاع الصناعي
ن
كبَتا  ،بسبب االىتماـ اؼبتزايد ٌ
ازدىارا ن

كتنػوع اؼبواد اػبٌاـ  ،كما

مشج نعا على كفرة
اكتسبو الصنٌاع من خربات إضافية بفضل اؽبػجرة األن ٌدلسية إذل مدف اؼبغرب  ،حيث كاف ذلك عامبلن ٌ

كتنوعو  ،كش ٌكل قاعدة جديدة لبداية تركهبو كتسويقو .
االنتاج ٌ

ػبصوصية األكضاع السياسية كاألمنية اليت سادت ببلد اؼبغرب  ،فقد حرص ٌسبلطُت الدكلة من بٍت زيٌاف على
كنظرا ٌ
ن

تسوؿ لو نفسو االعتداء على
كل من ٌ
توفَت األمن كاالستقرار  ،كتأمُت طرؽ النقل كاؼبواصبلت كالضرب على أيدم ٌ

للسلطة كقطٌاع الطرؽ  ،فاستحدثوا تنظيمات جديدة
األمػواؿ كالقوافػل  ،من اؿ قبائل اؼبعارضة ٌ
كفتحوا اجملػاؿ إلقامة عبلقات ذباريػة متنوعة بيػن الشماؿ كاعبنوب كداخل مدف ال ٌدكلة .

( الرتب  ،الغرباء )

اػباصة بالتجارة اػبارجيػة فقد توفرت للنٌشاط التٌجارم األسػواؽ الداخليػة  ،اليت حضيت بعناية
كإذل جانب العناية ٌ

بيعا كشػراءن  ،كذلك بتنظيمها كحسن إدارهتا  ،من خبلؿ توزيع
ٌ
خاصة من قبل السلطة اغباكمة يف حاضرة الػدكلة ن
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األسػواؽ حسب طبيعة نشاطػها  ،كإقامػة الفنا دؽ كذبديدىا خدمةن للتٌجار كالغرباء  ،مع تفعيػل دكر احملتسب  ،كربديد
السلع كاألسعار .
التسعَت لوضع ٍّ
حد لك ٌػل أشكاؿ ٌ
نظػاـ ٌ
الغش كالتٌدليس  ،كاؼبضاربة يف ٌ

الهوامش :

(ُ) العركم  ،ؾبمل تاريخ اؼبغرب  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،طُ  ،بَتكت ُُِ / ِ ، ُٗٗٗ ،
عب الرضبن إبن خلدكف (ت َٖٖ ىػ  َُْٔ /ـ )  ،تاريخ إبن خلدكف  ،اؼبسمى كتاب العرب كديواف اؼببتدأ كاػبرب يف أياـ العرب كالعجم كالرببر كمن
(ِ) د
عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب  ،ضبط اؼبنت ككضع اغبواشي كالفهارس خليل شحادة  ،مراجعة سهيل زكار  ،دار الفكر  ،لبناف َُّ / ٔ ، َََِ ،
(ّ) إبن خلدكف  ،كتاب العرب  ،ـ.ف ٓٗ / ٔ ،
(ْ) كيف ىذا اجملاؿ يأٌب ذكر عدد من القبائل كمشاىبها من أمثاؿ  :قبيلة اغبرث بن مالك  ،كىم من العطٌاؼ كالديادل  ،قبيلة زغبة كمنها قبائل بٍت عامر ،
طراد بن عيسى  ،يوسف بن مهدم من
قبيلة ذكل منصور من اؼبعقل  ،قبيلة اؼبنبات من ذكم منصور ٌ ،أما عن مشايخ القبائل نذكر منهم  :عنًت بن ٌ
سويد  ،داككد بن ىبلؿ بن عطٌاؼ من مشايخ بٍت عامر  .أنظر  :إبن خلدكف  ،ـ.ف َُُ- ُٔ / ٔ ،
مشايخ ٌ

(ٓ) إبن خلدكف  ،ـ.ف ٔٓ- ْٔ / ٔ ،

(ٔ) ـبتار حساشل  ،تاريخ الدكلة الزيانية  ( ،األحواؿ اإلقتصادية كالثقافية ) منشورات اغبضارة  ،اعبزائر ُِ / ِ ، ََِٗ ،
(ٕ) حساشل  ،ـ.ف  ،ص .ف
(ٖ) ركبَت بركنشفيك  ،تاريخ إفريقيا يف العهد اغبفصي من القرف ُّ إذل هناية القرف ُٓ ـ  ،ترصبة ضبادم الساحلي  ،طُ  ،دار الغرب اإلسبلمي ،
بَتركت ُٖٗ / ِ ، ُٖٖٗ ،
(ٗ) ـ.ف  ،ص .ف
(َُ) الونشريسي أبو العباس (ت ُْٗ ىػ  َُٖٓ ،ـ) ،اؼبعيار اؼبعرب كاعبامع اؼبغرب عن فتاكل أىل إفريقية كاألندلس كاؼبغرب  ،خرجو صباعة من
الفقهاء بإشراؼ ؿبمد حجي  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،بَتكت ّّْ / ٕ ، ُُٖٗ ،
(ُُ) الونشريسي  ،ـ.ف ّٕ / ٗ ،
(ُِ) الونشريسي  ،ـ.ف  ،ص.ف
(ُّ) بركنشفيك  ،ـ.س ُْٗ / ِ ،
(ُْ) الونشريسي  ،ـ.س ُّّ / ٔ ،
(ُٓ) بركنشفيك  ،ـ.س ُٗٓ / ِ ،
(ُٔ) حساشل  ،ـ.س ُٓ / ِ ،
(ُٕ) الونشريسي  ،ـ.س َُّ / ٕ ،
(ُٖ) الونشريسي  ،ـ.ف  ، ّْ / ٕ ،بركنشفيك  ،ـ.س ُٗٓ- ُْٗ / ِ ،
(ُٗ) الونشريسي  ،ـ.ف ُُٔ / ٓ ،
(َِ) الونشريسي  ،ـ.ف ُّْ / ٖ ،
(ُِ) الونشريسي  ،ـ.ف ُّٕ / ٖ ،
الشركط  ،تقدصل كربقيق فرانشيسكو خابيَت أغَتم شادابا ،اجمللس األعلى
(ِِ) أضبد ابن مغيث الطليطلي ( ْٗٓ ىػ َُٕٔ /ـ )  ،اؼبقنع يف علم ٌ
لؤلحباث العلمية  ،مدريدِٔٓ- ِِٔ/ ُْٗٗ ،
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(ِّ) الونشريسي  ،اؼبعيار اؼبعرب  ،ـ.س ُْٓ - ُِٓ / ٖ ،
(ِْ) القَتكاشل أبو ؿبمد عبد اهلل بن عبد الرضبن أبو زيد (ّٖٔ ىػ  ْٗٗ /ـ )  ،النوادر كالزيادات على مايف اؼبدكنة من غَتىا من األمهات  ،ربقيق ؿبمد
عبد العزيز الدباغ  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،طُ  ،بَتكت ّٕٗ - ّٖٕ / ٕ ، ُٗٗٗ ،
(ِٓ) الونشريسي  ،ـ.س ُْٕ / ٖ ،
(ِٔ) إبن مغيث  ،ـ.س ِٕٓ - ِّٕ /
(ِٕ) القَتكاشل  ،ـ.س ِٕٗ / ٕ ،
(ِٖ) الوزاف اغبسن بن ؿبمد  ،كصف إفريقيا  ،ترصبة ؿبمد حجي ك ؿبمد األخضر  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،طِ  ،بَتكت َِ / ِ ، ُّٖٗ ،
(ِٗ) إبن حوقل أبو القاسم ؿبمد النصييب (ؽ ْ ىػ  َُ /ـ ) صورة األرض  ،منشورات دار مكتبة اغبياة  ،بَتكت ٕٖ / ُِٗٗ ،
(َّ) الونشريسي  ،ـ.س ُُُ -َِ – ُّ- ُِ / ٓ ،
(ُّ) القلقشندم أبو العباس (ت ُِٖ ىػ  ُُْٖ /ـ ) صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء  ،دار الكتب اؼبصرية  ،القاىرة َُٓ / ٓ ، ُِِٗ ،
(ِّ) الونشريسي  ،ـ.س ُُُ / ٓ ،
(ّّ) إبن حوقل  ،ـ.س ٖٖ -ٕٗ /
(ّْ) الونشريسي  ،ـ.س  ، ُّٕ / ٖ ،إبن مغيث  ،ـ.س ِٕٓ - ِِٔ /
(ّٓ) الونشريسي  ،ـ.س  ، ُُُ -َِ – ُّ- ُِ / ٓ ،عبد اغبميد حاجيات  ،أبو ضبو موسى الزياشل – حياتو كآثاره  ،الشركة الوطنية للنشر
كالتوزيع  ،اعبزائر ِٔ / ُِٖٗ ،
اؼبسماة الرحلة اؼبغربية  ،ربقيق كتقدصل كتعليق ؿبمد الفاسي  ،الرباط ،
(ّٔ) العبدرم أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد (ؽ ٕ ىػ  ُّ /ـ )  ،رحلة العبدرم ٌ

ُٖٔٗ ُٔ /

(ّٕ) اإلدريسي أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد (ت ٖٓٓ ىػ ُُِٔ /ـ )  ،نزىة اؼبشتاؽ يف إخًتاؽ األفاؽ ،مكتبة الثقافة الدينية  ،مصر  ،د.ت / ُ ،
َِٓ ِٓٓ -
(ّٖ) اإلدريسي  ،ـ.ف ِٓٓ – َِٓ / ُ ،
(ّٗ) الوزاف  ،ـ.س َِ / ِ ،
(َْ) أبو زكرياء وبي بن ؿبمد إبن خلدكف (ت َٖٕ ىػ ُّٕٖ /ـ )  ،بغية الركاد يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد  ،ربقيق ألفريد باؿ  ،الغوثي أبو علي
 ،مطبعة فونطانة  ،اعبزائر َُ / ُ ، َُّٗ ،
(ُْ) الوزاف  ،ـ.س ْٔ -َّ / ِ ،
(ِْ) القلقشندم  ،ـ.س ُُُ / ٓ ،
(ّْ) إبن حوقل  ،ـ.س ٕٖ /
(ْْ) اإلدريسي  ،ـ.س ِّٓ – ِِٓ / ُ ،
(ْٓ) بوزياشل  ،ـ.س ُِِ- ُُِ /
(ْٔ) الوزاف  ،ـ.س ّٕ -ِْ / ِ ،
(ْٕ) الوزاف  ،ـ.ف ْْ -ّّ / ِ ،
(ْٖ) الوزاف  ،ـ.ف ّّ / ِ ،
(ْٗ) الونشريسي  ،ـ.س ُْٔ -ُْٓ / ٖ ،
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(َٓ) الوزاف  ،ـ.س ُّ / ِ ،
(ُٓ) حساشل  ،ـ.س ِّ / ِ ،
(ِٓ) إبن خلدكف عبد الرضبن  ،ـ.س ُُٔ / ٔ ،
(ّٓ) بوزياشل  ،ـ.س ُِ /
(ْٓ) حساشل  ،ـ.س َْ - ّٗ / ِ ،
(ٓٓ) إبن حوقل  ،ـ.س ٖٔ - ٕٖ /
(ٔٓ) الوزاف  ،ـ.س ِٗ -ِٔ / ِ ،
(ٕٓ) جورج مارسي  ،تلمساف  ،ترصبة سعيد دضباشل  ،دار التل للنشر  ،اعبزائر  ، َُُ- ََُ / ََِْ ،الوزاف  ،ـ.س ّْ -ُْ / ِ ،
(ٖٓ) وبي إبن خلدكف  ،ـ.س ِِ / ُ ،
(ٗٓ) الزىرم أبو عبد اهلل ؿبمد بن أيب بكر (ؽ ٔ ىػ  ُِ /ـ ) كتاب اعبغرافيا  ،ربقيق ؿبمد حاج صادؽ  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة  ،د.ت /
ُُُُّْ -
(َٔ) إبن مرزكؽ أبو عبد اهلل ؿبمد التلمساشل اػبطيب ( ت ُٖٕ ىػ  ُّٕٗ /ـ )  ،اؼبناقب اؼبرزكقية  ،دراسة كربقيق سلوىالزاىرم  ،منشورات كزارة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،مطبعة النجاح اعبديدة  ،طُ  ،الدار البيضاء ُٖٗ - ُْٖ / ََِٖ ،
(ُٔ) مارسي  ،ـ.س َُُ /
(ِٔ) إبن ـرصل أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد ( كاف حيا سنة َُُْ ىػ  َُٔٓ /ـ )  ،البستاف يف ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف  ،إعتٌت دبراجعتو ؿبمد
بن أيب شنب  ،اؼبطبعة الثعالبية ّٗ – ّٖ / َُٖٗ ،
(ّٔ) مارسي  ،ـ.س  ،ص .ف
(ْٔ) بركنشفيك  ،ـ.س ِّْ- ِِْ / ِ ،
(ٓٔ) صباؿ أضبد طو  ،مدينة فاس يف عصرم اؼبرابطُت كاؼبوحدين (دراسة سياسية كحضارية )  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  ،اإلسكندرية ،د.ت /
ُِٓ
(ٔٔ) حساشل  ،ـ.س ٖٗ / ِ ،
(ٕٔ) الوزاف  ،ـ.س ُٓ / ِ ،
(ٖٔ) مارسي  ،ـ.س ٓٓ /
(ٗٔ) البكرم أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز (ت ْٕٖ ىػ  َُْٗ /ـ )  ،اؼبغرب يف ذكر إفريقية كببلد اؼبغرب  ،دار الكتاب اإلسبلمي  ،القاىرة ،
د.ت  )َٕ( َٕ /ؿبمد عيسى اغبريرم  ،تاريخ اؼبغرب اإلسبلمي كاألندلس يف العصر اؼبريٍت  ،دار القلم للنشر كالتوزيع  ،طِ  ،الكويت / ُٖٕٗ ،
ِٖٔ
(ُٕ) حساشل  ،ـ.س ٖٗ / ِ ،
(ِٕ) بوزياشل  ،ـ.س ِّٔ - ِِٕ /
(ّٕ) أضبد ـبتار العبادم  ،من مظاىر اغبياة اإلقتصادية يف اؼبدينة اإلسبلمية  ،ؾبلة عادل الفكر  ،العدد َُ  /اجمللد اغبادم عشر  ،الكويت/ َُٖٗ ،
ُٕٓ
(ْٕ) الوزاف  ،ـ.س  ، ِٕ- ِٔ / ِ ،حساشل  ،ـ.س ْٓ / ِ ،
(ٕٓ) الونشريسي  ،ـ.س ُِٓ / ُُ ، َْٗ -ِِْ / َُ ، ُِٕ -ُٕٓ / ّ ،
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(ٕٔ) ‚Dufourc Charles Emmanuel ‚ L` Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV‚ Paris
1966 / 13
(ٕٕ) فيبلرل عبد العزيز  ،تلمساف يف العهد الزياشل ( دراسة سياسية  ،عمرانية  ،إجتماعية  ،ثقافية )  ،فوـ للنشر كالتوزيع  ،اعبزائر / ُ ، ََِِ ،
ُُِِٓٔ -
(ٖٕ) حساشل  ،ـ.ف ّْ - ِْ / ِ ،
(ٕٗ) مارموؿ كرخباؿ (ؽ َُ ىػ ُٔ /ـ )  ،إفريقيا  ،ربقيق ؿبمد حجي كآخركف  ،مطبعة اؼبعارؼ  ،الرباط ُِٓ -ُْٗ / ِ ، ُْٖٗ ،
(َٖ) الونشريسي  ،ـ.ف ُٕٗ / ٓ ،
(ُٖ) الونشريسي  ،ـ.ف ُْْ / ٖ ، َٗ / ٓ ،
(ِٖ) الونشريسي  ،ـ.ف ُْْ / ٖ ، ُْْ / ُُ ،
(ّٖ) بركنشفيك  ،ـ.س ُٗٓ / ِ ،
(ْٖ) الونشريسي  ،ـ.س ُْٔ - َْٗ / ٔ ،
(ٖٓ) العقباشل ؿبمد بن أضبد بن قاسم التلمساشل (ت ُٕٖ ىػ ُْٕٔ /ـ ) ربفة الناظر كغنية الذاكر يف حفظ الشعائر كتغيَت اؼبناكر ك تغيَت اؼبناكر،
ربقيق كنشر علي الشنويف  ،ؾبلة الدراسات الشرقية  ،اؼبعهد الفرنسي داماس  ،العدد ُٗ ُُْ / ، ُٕٗٔ ،
(ٖٔ) العقباشل  ،ـ.ف ُُٖ /
(ٕٖ) بركفنساؿ ليفي  ،ثبلث رسائل أندلسية يف آداب اغبسبة كاحملتسب  ،مطبعة اؼبعهد العلمي آلثار الشرقية  ،القاىرة َِ/ ُٗٓٓ ،
(ٖٖ) العقباشل  ،ـ.س  ،ص.ف
(ٖٗ) الوزاف  ،ـ.س  ، ِٕ / ِ ،حساشل  ،ـ.س ْٗ / ِ ،
(َٗ) اجمليلدم أبو العباس أضبد بن سعيد (ت َُْٗ ىػ  ُّْٔ /ـ )  ،التسيَت يف أحكاـ التسعيَت  ،ربقيق موسى لقباؿ  ،الشركة الوطنية للنشر
كالتوزيع ،ط ُ  ،اعبزائر  ، ّٓ - ْٖ / ُُٖٗ ،العقباشل ؿبمد بن أضبد بن قاسم  ،ـ.س ُّْ - ُُّ /
(ُٗ) اجمليلدم  ،ـ.ف  ،ص.ف ،
(ِٗ) العقباشل  ،ـ.س ُّٓ /
(ّٗ) التنسي ؿبمد بن عبد اهلل بن عبد اعبليل (ت ٖٗٗ ىػ  ُّْٗ /ـ )  ،فظم الدر كالعقياف يف بياف شرؼ بٍت زياف  ،ربقيق كتعليق  ،ؿبمود بوعياد ،
اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  ، ُِّ -َُّ / ُٖٗٓ ،إبن مرزكؽ  ،ـ.س ُْٗ /
(ْٗ) إبن خلدكف  ،ـ.س ُِٖ / ٕ ،
(ٓٗ) الوزاف  ،ـ.س ُٖ / ِ ،
(ٔٗ) العقباشل  ،ـ.س ُُّ-ُِٕ /
(ٕٗ) العقباشل  ،ـ.ف ُّٓ /
(ٖٗ) حساشل  ،ـ.س َٔ / ِ ،
(ٗٗ) العقباشل  ،ـ.س ُِٖ /
(ََُ) العقباشل  ،ـ .ف ُِٗ /
(َُُ) الونشريسي  ،ـ.س َِِ / ٓ ، ُِِ -َُِ / ٗ ،
(َُِ) حساشل  ،ـ.س ٔٓ / ِ ،
(َُّ) فيبلرل  ،ـ.س ُِٔ -ُِٓ / ُ ،
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(َُْ) حساشل  ،ـ.س ُْ / ِ ،
(َُٓ) حساشل  ،ـ.ف ،ص.ف
(َُٔ) الوزاف  ،ـ.س َّ / ِ ،
Dufourc Charles Emmanuel ‚ L` Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV‚ Paris‚ 1966 /
134- -139
(َُٕ) رشيد بوركيبة كآخركف  ،اعبزائر يف التاريخ  ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  ،اعبزائر َْٖ - ْٕٗ / ّ ، ُْٖٗ ،
(َُٖ) بوركيبة كآخركف  ،ـ.ف ْٖٓ - ْٕٗ /
(َُٗ) إبن حوقل  ،ـ.س ٕٖ /
(َُُ) الوزاف  ،ـ.س َّ / ِ ،
(ُُُ) الوزاف  ،ـ.ف ِّ / ِ ،
(ُُِ) الوزاف  ،ـ.ف  ، ُِ / ِ ،فيبلرل  ،ـ.س ُِٗ -ُِّ / ُ ،
(ُُّ) اؼبقرم شهاب الدين أضبد بن ؿبمد (ت َُُْ ىػ  ُُّٔ /ـ )  ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،ربقيق إحساف عباس  ،دار صادر
 ،بَتكت َِٔ -َِٓ / ٓ ، ُٖٖٗ ،
(ُُْ) إبن مرزكؽ  ،ـ.س ُٖٗ - ُْٖ /
(ُُٓ) حساشل  ،ـ.س ّْ - ِْ / ِ ،
(ُُٔ) كرخباؿ  ،ـ.س ََّ / ِ ،
(ُُٕ) الوزاف  ،ـ.ف ُِ / ِ ،
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اإلسهامات الفكرية كالنضالية للمهاذرين السوافة بتو س العاصمة
خالؿ .1962/1912
أ.عوادم عبد القادر عزاـ طالب دراسات عليا الجامعة اإلفريقية ،أدرار ،الجزائر

الملخص:
تعد اؽبجرة اعبزائرية اذل تونس خبلؿ اغبقبة االستعمارية من اىم اؽبجرات اليت شهدهتا اعبزائر ،كلقد كانت فئة السوافة ػ سكاف
كاد سوؼ ػ من اىم اعباليات اؼبتواجدة ىناؾ ،كبلغت يف عدة احصائيات اؼبراتب ا

ألكذل لعدد اؼبهاجرين اعبزائريُت اؼبتواجدين يف

تونس ،كلقد لعب ىؤالء اؼبهاجرين ادكار كمهاـ عدة يف اغبياة التونسية خاصة منها يف اجملاؿ الثقايف ،كعند اندالع الثورة التحريرمة يف
غرة نوفمرب ُْٓٗ ـ كاف ىؤالء من الطبلئع االكذل لدعم الثورة اعبزائرية من تونس ،ككونوا قاعدهتا اػبلفية ىناؾ من خبلؿ تأسيس
اػببليا اؼبدعمة للثورة ،كذبنيد اجملاىدين كغَتىا من االنشطة النضالية اليت قاموا هبا من اجل استقبلؿ ببلدىم.

المقدمة :
دل يكن اؼبهاجرك ف السوافة ٖ يف تونس العاصمة عماؿ كيبحثوف على لقمة العيش كفقط ،بل كانت ؽبم إسهامات
كأدكار مهمة يف اغبياة الثقافية كالسياسية ،فقد كاف العديد من الطلبة يبارسوف الكتابة يف الصحف التونسية ،كؽبم
أدكار ثقافية كسياسية متعددة ،كعند قياـ الثورة اعبزائرية غرة نوفمرب ُْٓٗـ كاف ؾؿ اؼبهاجرين اعبزائريُت منخرطُت
كل دبا يستطيع أف يقدـ أك يساعد  ،كدل يشذ اؼبهاجركف السوافة على ىاتو اؼبسانبة ،كمارسوا
يف صفوؼ جبهة التحرير ه
كاجبهم الوطٍت كل من مكانو فربز الصحايف كاالديب كاجملاىد كالقائد السياسي ،فما ىي االدكار اليت قامت هبا ىاتو

الفئة يف تو نس؟ ،كما ىو دكرىم يف اغبياة الفكرية التونسية؟ ،ككيف كانت مسانباهتم يف اغبركة النضالية الثورية عند
اندالعها؟.

8

السوافة ىم سكاف كادم سوؼ كىي بلدة تقع يف اعبنوب الشرقي اعبزائرم على اغبدكد التونسية كقريبة جدا من اغبدكد الليبية.

93

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

ُ ػ اإلسهامات الفكرية للمهاذرين السوافة:
ُػ أ -في الميداف الصحفي:
لقد كانت اعبرائد التونسية كاسعة االنتشار باعبزائر ،كما القت الصحافة التونس ية اىتماـ العديد من اؼبهاجرين
اعبزائريُت بصفة عامة ،ككاف ؽباتو اغبركة الصحفية التونسية دكر يف إتاحة الفرصة للمهاجرين يف مواكبة التطورات اليت
تشهدىا الساحة الفكرية ٗ .كقد شارؾ العديد من اؼبهاجرين السوافة ،خاصة الطلبة الزيتونيُت منهم يف الكتابة
الصحفية يف العديد من اعبرائد كاجملبلت التونسية  .كسوؼ نذكر بعضهم كنماذج ،كمنهم:
 محمد العيد آؿ خليفة  :10كاف ؿبمد العيد آؿ خليفة شاعرا كبَتا كمعركفا ،ككاتبا يف العديد من اعبرائد التونسيةنذكر منها  :جريدة العصر اعبديد اليت نشر هبا قصائد يف سنة

َُِٗ ،كجريدة الزماف نشر هبا س نة ُّٕٗ،

كاألسبوع يف سنة ُّٓٗ ،كالندكة يف سنة ُٓٓٗـُُ.
 حمزة بوكوشة  :12لقد ساىم ضبزة بوكوشة بالعديد من اؼبقاالت ،كاألشعار ،اليت نشرىا يف صفحات جريدة"الوزير" ،حيث نشر فيها قصيدة رثاء عند كفاة شيخو إبراىيم بن عامر عاـ

ُِّٗ ،كما رثى كالده اؼبتويف عاـ

ُّّٗ ،كقد بقي يكتب يف ىذه اعبريدة إذل غاية سنة ُّٓٗـ ،كقد اتفق على أف الرجل كاف صحافيا بامتياز ُّ.
بوصبيع عبد المالك  :كتب يف جريدة "الصباح" ،ككانت كتاباتو أدبية تتحدث عن الثورة اعبزائرية ،كقصصاجملاىدينُْ.
 أبو القاسم سعد اهلل  :15كتب يف جريدة "األسبوع" ،كجريدة "اؿفكر " ،ككانت كتاباتو أدبية ،يف الشعر كالقصة،كمساندة للثورة التحريريةُٔ.

 -شًتة خَت الدين :اسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية كالفكرية التو سية ،طبعة خاصة ،دار البصائر ،اعبزائرََِٗ ،ـ ،.ص ُّٕ.

9

10

ؿبمد العيد آؿ خليفة شاعر اعبزائر الكبَت ،من مواليد َُْٗ بأـ البواقي كىو من اصوؿ سوفية من قبيلة احملاميد بوادم سوؼ ،حيث انا ابوه من
مقدمي الطريقة التيجانية بوادم سوؼ ،كؿبمد العيد آؿ خليفة من خرهبي الزيتونة كاحد اعضاء صبعية العلماء اؼبسلمُت ،تويف يف سنة ُٕٗٗـ.
11

 اعبابرم ؿبمد الصاحل  :النشاط العلمي كالفكرم للمهاذرين الجزائريين بتو س 1900ػ ،1962الدار العربية للكتاب ،تونسُّٖٗ ،ـ ،.صّْٔ.
12

من مواليد كادم سوؼ سنة َُٗٗ ،انتقل اذل تونس سنة ُِْٗـ ،كالتحق جبامع الزيتونة كربصل على شهادة التطويع عاـ َُّٗ ،كعُت عضوا يف
صبعية العلماء منذ تأسيسها سنة ُُّٗـ ،كشارؾ يف صبيع نشاطاهتا ،كاعتقل سنة ُٕٓٗ ـ ،كبعد االستقبلؿ درس اغبقوؽ كما اشتغل يف ؾبل القضاء
االعلى ،تويف يف ُُْٗٗٗ/ُُ/ـ.
13

 قمعوف عاشورم :العالمة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة ،طُ ،مطبعة مزكار ،الوادمَُِِ ،ـ ،.ص ص ْٓ.ٓٓ- -ؿبمد الصاحل اعبابرم :اؼبرجع السابق  ،ص َّٕ.
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 األمين العمودم :كتب يف جريدة "العصر اعبديد"ُٕ. الجديدم محمد :كتب يف جريدة "الصباح"ُٖ. زريبيط عبد الحفيظ  :الذم كتب مقاال جبريدة "لساف الشعب " ،ربت عنواف "كادم سوؼ كالبدع " يف سنةَُُّٗٗ.
كىكذا كانت اؼبشاركة السوفية يف الصحافة التونسية بارزة ،أما عن دكرىم يف الصحافة اعبزائرية ،فقد شارؾ الطلبة
"

السوافة يف تأسيس اعبرائد ،كالكتابة يف اجملبلت كالصحف اؼبتعددة ،فنجد أف ضبزة بوكوشة قد قاـ بإنشاء جريدة
اؼبغرب العريب " كذلك يف سنة ُّٕٗـ ،اليت صدر منها أربعة أعداد فقط ،ليتم إيقافها من طرؼ االستعمار
الفرنسي ،كأصدر جريدة الليارل رفقة زميلو علي بن سعد  20القمارمُِ.
ُ -ب ػ في الميداف التعليمي :
لقد كاف الطلبة السوافة الزيتونيُت ؿبل احًتاـ كتقدير من طرؼ باقي أفراد اعبالية السوفية بتونس؛ لكوهنم طلبة
علم كحفظة كتاب اهلل عز كجل ِِ ،ككاف ؽبؤالء الطلبة دكر يف نشر العلم كالثقافة يف أكساط اعبالية السوفية ،من

خبلؿ الدركس اليت يقوموف هبا ِّ ،كقبد على سبيل اؼبثاؿ أف الطاىر بن عيشة  24خبلؿ تواجده جبامع الزيتونة كاف يف
15

ابو القاسم سعد هلل شيخ اؼبؤرخُت اعبزائريُت من مواليد َُّٗ ـ ببلدة قمار بوادم سوؼ ،تعلم ما تيسر من كتاب اهلل يف مسقط رأسو لينتقل اذل جامع
الزيتونة منذ سنة ُْٕٗ كاذل غاية ُْٓٗ ـ ،كربصل على اؼباجستَت من مصر يف التاريخ كالعلوـ السياسية سنة ُِٔٗ لينتقل اذل الواليات اؼبتحدة
االمريكية كيتحصل من جامعة منيسوتا على شهادة الدكتورا يف التاريخ اغبديث كاؼبعاصر ،لديو العديد من اؼبؤلفات يف التاريخ كاال دب كمئات اؼبقاالت
كالبحوث كالدراسات ،تويف يف َُُِّْ/ُِ/ـ.
16

 -نفسو ،ص ّٔٗ.

17

 -نفسو ،ص َْٗ.

18

 -نفسو ،ص ّٕٔ.

19

 -نفسو ،ص ِّٗ.

20

الشيخ علي بن سعد كلد سنة َُٖٗ ببلدة قمار بوادم سوؼ ،كتعلم دبسقط رأسو القرآف الكرصل كمبادئ العلوـ عن شيوخ بلدتوٍ ،ب إلتحق جبامع
الزيتونة كربصل على شهادة التطويع من ىناؾ ،كالبرط يف صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت كدرس يف مدارسها ،ككاف من بُت اؼبصلحُت ا ؼبعركفُت ككانت
كتاباتو باعبرائد تدخل ضمن مقاالت اؼبعارضة للسياسة الفرنسية حيث زج بو يف السجن عدة مرات بسبب مقاالتو ،كبعد االستقبلؿ عمل كمدرس يف
ثانوية بالعاصمة كتويف ىناؾ سنة ُْٕٗـ.
 -عاشورم قمعوف ،العالمة الموسوعي حمزة الشيخ بوكوشة  ،ص ص ْٕٓٓ-؛ عمار عوادم  :كتابات ككثائق من تاريخ كادم سوؼ ،اؼبرجع

21

السابق ،ص ُّٓ.
22

 -لقاء مع التجاشل رجيل ،يوـ السبت ِّ جويلية َُُِـ ،على الساعة َّ ٕ:مساءا بقمار.

23

 -لقاء شفوم مع ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ ،يوـ ِ افريل ََُِـ على الساعة اػبامسة مساءا دبنزلو بقمار،.
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بعض األكقات يزكر األطفاؿ اؼبوجودين دبنطقة اعببل األحمر ،25كيقدـ ؽبم دركسا يف اللغة العربية كالتاريخ كاغبساب،
كذلك مساعدة منو ألبناء منطقتو ِٔ .كما ال ننسى الدكر الكبَت الذم لعبو الطلبة السوافة اؼبتخرجُت من جامع
الزيتونة ،كالذين رجعوا إذل كادم سوؼ ،كؾبهودىم اؼببذكؿ ػبدمة العلم ،كفتح اؼبدارس ىناؾ كىذا ما ادل اذل تطور
يف اغبالة الفكرية كاغبالة الدينية حيث كانت منطقة كادم سوؼ من ابرز اؼبناطق اليت تبنت الفكرة االصبلحية اليت
دعت اليها صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت .
ِ  -إسهامات السوافة في العمل النضالي:
منذ اندالع الثورة التحريرية يف أكؿ نوفمرب ُْٓٗـ ،اليت كافت حدثا مهما ،كلكنو غَت مفاجئ بالنسبة ألغلب
أفراد اعبالية اعبزائرية عامة بتونس ،كذلك لكوف اعبالية كانت تعيش يف خضم الثورة التونسية اليت اندلعت يف سنة
ُِٓٗـ ،كاليت شارؾ فيها السوافة بالسبلح كالرجاؿ ،كنذكر منهم  :الطالب العريب قمودم ،كحم األخضر ،كاعبيبلرل
بن عمر ،كغَتىم ِٕ.
كمنذ البدايات األكذل للثورة اعبزائرية ،بدأ التفكَت من طرؼ القادة اؼبفجرين للثورة يف تكوين قاعدة خلفية للثورة،
كبدأ التفكَت جديا يف من يبثل الثورة يف ىذه القاعدة اؽبامة ،كيتصل بالساسة التونسيُت ،كاعبالية اعبزائرية كإعبلمها
بضركرة اؼبشاركة اؼبادية ،كإعبلـ اؼبنظمات اعبماىَتية بتونس بأىداؼ الثورة ،كإقناعهم بضركرة اؼبساعدة اؼبادية
كاؼبعنويةِٖ.

24

 الطاىر بن عيشة من مواليد سنة ُِٓٗ ببلدة قمار بوادم سوفػ ،انتقل يف سنة ُِْٗ اذل تونس حيث البرط يف صفوؼ الطلبة اعبزائريُت الزيتونيُت،لينتقل اذل العاصمة اعبزائرية يف سنة ُْٗٗ ـ ،كيعد الطاىر بن عيشة من اعمد الصحافة اعبزائرية حيث طاؼ العديد من الدكؿ كالبلداف من اجل كتابة
كنقل اخبار تلك الدكؿ بالصوت كالصورة ،كلديو االؼ اؼبقاالت يف اعبرائد كالعديد من الربامج االذاعية.
25

ىو حي من أحياء العاصمة التونسية ،يقع بالتحديد يف الشماؿ الشرقي بالنسبة ؼبركز العاصمة ،كيبعد عنها حوارل ُْ كم ،كىو ليس باعببل الكبَت كإمبا
عبارة عن ىضبة كاف قديبا مغطى باألشجار كالنباتات ،كأما اآلف فهو حي عمراشل يغلب عليو الطابع الشعيب يف بنائو ،فهو يشبو حي القصبة يف اعبزائر
العاصمة.
26

 لقاء شفوم مع الطاىر بن عيشة ،يوـ السبت َّ جويلية َُُِـ ،على الساعة َُ صباحا ،يف مقر سكنو بالدكيرة اعبزائر العاصمة. -مياسي ابراىيم :مقاربات في تاريخ الجزائر1830ػ،1962دار ىومة ،اعبزائرََِٕ ،ـ ،.صِِٖ.

27

 -غرنوؽ ؿبمد بن مبارؾ :مذكرات محمد بن مبارؾ غر وؽ ،ـبطوط .اؼبكتبة اؼبنزلية عوادم عمار ،.ص ص ُْػُٓ.

28

96

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

ِ -أ -السوافة كقيادتهم للقاعدة الخلفية للثورة الجزائرية بتو س:
كقع اختيار القيادة على "السعيد عبد اغبي ،"29كالذم توفرت لديو الشركط اؼبطلوبة ليقود القاعدة اػبلفية ،كمنذ
كصولو إذل تونس أخذ يتصل برفاقو الطلبة الذين تتوفر فيهم صفات اؼبناضل اؼبخلص ،فنجح يف ذلك كالتف حولو
صبع من شباب كادم سوؼ ،كساعدكه يف تكوين قاعدة للعمل الثورم َّ .كىكذا ربولت التجمعات السكانية
للجالية كمنازؽبم مراكز كقواعد خلفية للثوار كا جملاىدين ،كأصبحت ىناؾ جسور إمداد حقيقية لتموين الثورة يف
الداخل بالرجاؿ ،كاؼبؤف اؼبختلفةُّ.
كقد توطدت أقداـ القيادة السياسية عببهة التحرير اليت كاف يقودىا السعيد عبد اغبي ،حيث أصبح ؽبم مركز
قيادة بالقرب من تونس العاصمة ،كبالتحديد يف منوبو ،حيث تطوع أبناء الشيخ اؽبامشي  32جبناح من قصرىم لصاحل
القيادة ،فكاف من ىذا القصر تيدار صبيع الشؤكف االجتماعية ،كاؼبالية ،كاألخبار ،كاإلعبلـ ّّ.
كنظرا للمشاكل اليت أصابت الثورة اعبزائرية ،خاصة بعد قرارات مؤسبر الصوماـ َُِٗٓٔ/َٖ/ـ ،الذم فضل
السياسي عن العسكرم كالداخلم عن اػبارجي ،كىذا ما رفضو القادة بالقاعدة اػبلفية بتونس ،ككقعت خبلفات فبا
أدل إذل اغتياؿ القيادات ىناؾ ،فاغتيل السعيد عبد اغبي ،كعلي شكَتم ،كعباس لغركر ،كغَتىم من القادة
البارزينّْ ،كىذه النقطة مازالت غبد اآلف مثار جدؿ كنقاش بُت اؼبؤرخُت حوؿ حيثيات االغتيا الت السياسية داخل
البيت الواحد عبيش التحرير اك جبهة التحرير ،كلكن يبكننا القوؿ اف الثورة دائما كانت ال تقبل الػػتأجيل يف قراراهتا
كىذا ما أدل اذل ظهور اغتياالت كثَتة يف اعبيش .
من مواليد سنة ُِٕٗ ببلدة قمار بوادم سوؼ ،تعلم يف صباه القرآف الكرصل كمبادئ اللغة العربية ؿيلتحق جبامع الزيتونة كيتخرج منو يف عاـ ُْٓٗـ،

29

ككاف اثناء كجوده بالزيتونة يعد من الطلبة البارزين كالناشطُت يف ارباد الطلبة اعبزائريُت ،ككاف يتمتع بركح كطنية كبَتة كشخصية قو ية ،كل ىاتو الظركؼ اىلتو
اف يكوف احد القادة السياسيُت للثورة التحريرية بتونس العاصمة ،كربمل مسؤكلية النظاـ الثورم يف تونس ككاف ذلك يف سنة ُٓٓٗـ ،حيث اصبح يبثل
النظاـ بشقيو العسكرم كالسياسي ،استشهد يف سنة ُٕٓٗـ اثر احداث مؤؼبة بتونس.
30

 -ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ :مذكرات محمد بن مبارؾ غر وؽ ،ص ُٓ.

31

 -إبراىيم مياسي :مقاربات في تاريخ الجزائر ،ص ِّٖ.

32

كلد الشيخ اؽبامشي خبلؿ سنة ُّٖٓ ـ بنفطة باعبريد التونسي ،من اب تونسي كاـ سوفية جزائرية ،ابوه الشيخ ابراىيم مؤسس الزاكية القادرية بنفطة كاليت
امتد نشاطها اذل ليبيا كبعض مناطق اعبنوب اعبزائرم ،كؼبا تويف الشيخ ابراىيم عاد الشيخ اؽبامشي كبتوصية من ابيو كاستق ر بوادم سوؼ كاسس الزكاية
القادرية هبا ،كاشتهر عن الشيخ بالشجاعة كالكرـ كالفطانة ككاف من الرجاؿ الثوار كاؼبخلصُت للوطن حيث قاد انتفاضة اعميش االكذل يف سنة ُُٖٗ ضد
قانوف التجنيد االجبارم ،كعرؼ بدعمو لكل الثوار سواء يف اعبنوب اعبزائرم اك يف دكلة ليبيا ،كبسبب نشاطو ًب نفي الشيخ اذل اعبزائر ككضع ربت االقامة
اعبربيةٍ ،ب نقل اذل سجن المبواز يف فرنسا ،كتويف الشيخ يف سنة ُِّٗـ.
33

 -مبارؾ غرنوؽ :اؼبصدر السابق ،ص ُٔ.

34

 -إبراىيم مياسي :مقاربات في تاريخ الجزائر ،ص ِْٖ.
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كلكن كانت ىناؾ قاعدة شعبية معبأة مع جبهة التحرير الوطٍت ،كدل تيأثر فيها ىا

تو اػببلفات السياسية اليت

أصابت القيادة الثورية ،كقبد أف القيادة األكذل دل تكن تريد الصراع كلكنها اقبرت كراء اػببلفات ،كما يذكره ؿبمد بن
مبارؾ غرنوؽ يف مذكراتو يؤكد ذلك ،حُت يذكر يف آخر حديث جرل بينو كبُت عباس لغركر فيقوؿ  ... " :كعندما
ظبعٍت أقوؿ لعبد اغبي ما رأيكم يف العمل مع صباعة ؿبساس؟ كرآشل أحل عليو يف إعطاء رأيو النهائي كالذم من أجلو
حاكلنا االتصاؿ هبم ،كقف عباس لغركر كغبيتو السوداء سبؤل صدره ،كالتفت إرل كقاؿ رل  :ؼبا طلبوا منكم العمل معهم
ٌ
لغركر ،كال لعبد اغبي ،بل ىي للجزائريُت
اعملوا ،ماداـ العمل للجزائر ،كلصاحل الثورة فاعبزائر ليست لعباس
اؼبخلصُت ،كالثورة كالنار تأكل األخضر كاليابس "ّٓ.
كىكذا استمر العمل ربت قيادة جبهة التحرير الوطٍت ككزعت اػببليا على ـبتلف اؼبناطق بتونس العاصمة؛
كذلك من أجل صبع التربعات كاالشًتاكات ،كأيضا من أجل ذبنيد الشباب لصاحل الثورة ّٔ ،لذلك ظهر تنظيم ؿبكم
سبثل يف خبليا جبهة التحرير ،كالنظاـ اؼبدشل الذم جعلتو جبهة التحرير من اجل تعبئة اعبماىَت كاعبالية ،كايضا انشاء
تنظيمات كالكشافة االسبلمية ،كافرقة رياضية كغَتىا كاف ىدفها اكال ايصاؿ صوت جبهة التحرير اذل العادل ،كايضا
تعبئة اجل ماىَت كالشعب اعبزائرم يف تونس من اجل االلتفاؼ حوؿ ثورتو اؼبباركة ،كسنتعرؼ على مباذج من ىاتو
التنظيمات:
ِ -ب  -الخلية رقم اثناف بمنطقة الجبل األحمر :
نأخذ ىذه اػبلية كنموذج ،باعتبارىا دبثابة اػبلية األـ اليت يتفرع عليها عدة خبليا أخرل ّٕ ،كقد تأسست ىذه
اػبلية يف سنة ُٕٓٗـ ،كترأسها السيد "بلقاسم نوار " ككاف نائبو "ؿبمد الصغَت طليبة " ،كالكاتب العاـ "كراـ ؿبمد
علي" كنائبو "بوجلخة عبد الرضباف " ،كأمُت اؼباؿ ىو" ،ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ " ،كنائبو "خليفة بن اؽبامشي " ،أما
األعضاء فهم  :ناجي برىاشل ،كالقركم بن الصادؽ ،ك صواغبي ؿبمد بن عبد القادر ،كالصادؽ بن ؿبمد ،كحطاب بن
قدكرّٖ.
كعند أكؿ اجتماع قاـ بو اؼبسؤكؿ بالقاسم نوار مع افراد اػبلية الذين حضركا صبيعا ،كدل يسجل إال غياب ،ؿبمد
مبارؾ غرنوؽ ،كالقركم كزكز ،بعذر شرعي ،كقاـ بالقاسم بتذكَت أفراد اػبلية بالواجب ،كالعمل يف

اؼبيداف الوطٍت،

 -ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ :اؼبصدر السابق ،ص ِٓ.

35
36

 -لقاء شفوم مع ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ :اؼبصدر السابق.

37

 -عمار عوادم :الهجرة بوادم سوؼ كأثرىا على حياة السكاف 1854ػ ،1962مخ ،حبوزة الكاتب ،من غَت صفحات.

38

 -كثيقة توضح توزيع مهاـ اؼبسؤكلية للخلية ،موجودة حبوزة عوادم عمار ،تغزكت.
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كأكد ؽبم ضركرة الكفاح اؼبسلح  .كقد اظهر كل األفراد استعدادىم كتفانيهم يف كل ميادين ،إال إذا كاف خارجا عن
حدكد االستطاعة كالقدرة ،كقد شرح بالقاسم نقاط جدكؿ األعماؿ  ،39ككانت كاآلٌب:
 االستعداد الكامل للعمل من خبلؿ؛ الدعاية ،صبع األمواؿ ،االط الع كاالستعبلـ ،كاستدعاء اعبالية لبلجتماع يوـُِ نوفمرب ُٕٓٗـ ،دبنزؿ بالقاسم نوار على الساعة السادسة كالنصف مساء .
 كقد كقعت اؼبصادقة باإلصباع من طرؼ أعضاء اػبلية ،على االجتماع الدكرم األسبوعي ،كذلك كل يوـ أحد علىالساعة السابعة كالنصف مساء ،دبنزؿ ناجي برىاشل َْ.
كقد كاف اؼبكاف الذم هبتمع بو األعضاء يسمى بدار النظاـ؛ كذلك راجع ألف صبيع األمور التنظيمية اليت زبص
اجلالية السوفية دبنطقة اعببل األضبر تصدر منهم ،باإلضافة إذل اإلعانات ،كاؼبساعدات اليت تقدمها دار النظاـ إذل
أفراد اعبالية ُْ .أما عن سَت االجتماعات الدكرية األسبوعية نستعرض جانبا منها يف اآلٌب ،كنأخذ كنموذج اجتماع
يوـ األحد ُٕ نوفمرب ُٕٓٗـ:
تح االجتماع بامتثاؿ االمر للنظاـ ،كذلك من خبلؿ احًتاـ الرئيس ،كاالمتثاؿ لكل القوانُت الصادرة منو؛ باعتبارىا
افت
قوانُت صادرة عن اؽبيئة اؼبركزية عببهة التحرير الوطٍت .كقد دار االجتماع حوؿ النقاط اآلتية:
 االمتثاؿ كالطاعة للرئيس. منع تعاطي الدخاف حاؿ سرياف االجتماع . ؿباسبة اؼبرء نفسو كما ارتكب من أعماؿ ،كما هبب عليو يف ىذا الصدد .كرد
ٍب ساؿ الرئيس أفراد اػبلية عن آخر التطورات كاألخبار اؼبفيدة ،ككل ما لو عبلقة بأخبار العدك ،كاعبالية اعبزائريةٌ ،
حث الرئيس على العمل االهبايب ،كما عرض مشكل بيع جريدة اجملاىد
اعبميع بعدـ العلم بأمور جديدة  .كيف األخَت ٌ
كتعميمها على كل أفراد الشعب .42

كسبت اؼبصادقة على نائب الرئيس السيد  :ؿبمد الصغَت طليبة ،كعلى السيد عبد الرضبن بوجلخة نائب الكاتب ،كعلى
ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ أمُت اؼباؿ ،كنائبو  :خليفة بن اؽبامشي ،كأختتم االجتماع على الساعة الثامنة مساء ّْ.
 -دفتر االذتماعات الخاص بالخلية رقم  2لمنطقة الجبل األحمر ،مخ ،حبوزة عوادم عمار ،تغزكت ،ص ٔ.

39

 -دفتر االذتماعات الخاص بالخلية رقم  2لمنطقة الجبل األحمر ،مخ ،حبوزة عوادم عمار ،تغزكت ،ص ٔ.

40
41

 -لقاء شفوم مع عربية الزىرة :اؼبصدر السابق.

42

 -المصدر فسو.
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كىكذا كانت تسَت صبيع اجتماعات اػبلية ،ككثَتا ما تطرح للنقاشو القضايا اليت زبص أمور اعبالية كأحواؽبما
الداخلية ،فنجد مثبل يف اجتماع يوـ ِْ نوفمرب ُٕٓٗـ ،طرح الرئيس اقًتاح مفاده  :البحث عن العائبلت الكبَتة
اليت ليس ؽبا قائم بالنفقات ،ليس لقلة عمل أك بطالة ،كإ مبا يكوف يصرؼ دخلو يف السكر أك القمار ،كعيالو عرضة
للخصاصة كاعبوع ،فيجب النظر إذل أمر ىؤالء ْْ.
كىكذا نستطيع القوؿ اف اػبلية كانت دبثابة اؽبيكل التنظيمي الذم كاف يسَت اعبالية السوفية يف كامل مناطق
العاصمة التونسية ،ككانت نبزة الوصل بُت االدارة اؼبركزية عببهة التحرير كاعبالية السوفية.
ّ -المهاذركف السوافة كدكرىم في الكشافة اإلسالمية بتو س( ،فوج ذبل األحمر موذذا).
ّ -أ  -بذة عن الفوج كأىم قادتو :
لقد كانت البدايات األكذل للكشافة اإلسبلمية باعببل األضبر تعود إذل سنة ُٕٓٗـْٓ ،ككاف أكؿ فوج يسمى
بفوج "عبد اغبميد بن باديس " ،قاـ بتأسيسو عقبة التجاشل ْٔ ،كرجيل العريب ،ىذا األخَت الذم كاف يبتاز بالرزانة،
كاؽبدكء ،كلكنو دل يبق مدة طويلة يف الفوج ْٕ ،حيث كانت بداية اللقاءات كاالجتماعات يف اؼبقر األكؿ حبومة
السوافةٍ ،ب انتقلوا إذل اؼبقر اعبديد ،كىو عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل تابعة للسيد "بالقاسم نوار" ،كيًتاكح طوؽبا
سبعة أمتار ،كمزينة بصور كثَتة ،منها صور لزعماء الثورة اؼبصرية ،ؿبمد قبيب ،كصباؿ عبد الناصر ،كزعماء الثورة
اعبزائرية ،كأعبلـ بلداف اؼبغرب العريبْٖ ،كقد تداكؿ على قيادة فرقة اعببل األضبر يف بداية األمر كل من  ،صبلح الدين
الشريف ،كعلي بن رحومو ْٗ ،كعلي ساعي ،كعقبة التجاشل ،كمصطفى ماشل َٓ ،كقد حظي الفوج دبساندة العديد من
:

اؼبسؤكلُت كالشيوخ ،الذين كانوا يًتددكف على زيارة الفوج باستمرار ،كىم قادة دار النظاـ ،كمن بُت ىؤالء قبد

بالقاسم نوار الذم كاف منزلو قبلة للثوار ،ك قد استقبل الطالب العريب الذم كاف كثَت الًتدد على ىذا اؼبنزؿ ،ككل ىذا
43

 -دفتر االذتماعات الخاص بالخلية رقم  2لمنطقة الجبل األحمر ،اؼبصدر السابق ،ص ٔ.

44

 -دفتر االذتماعات الخاص بالخلية رقم  2لمنطقة الجبل األحمر ،اؼبصدر السابق ،ص ّ.

45

 -كواٌب مسعود :تاريخ الجزائر المعاصر كقائع كرؤل ،دار ىومة ،اعبزائرَُُِ ،ـ ،.ص ُّٓ.

46

 -لقاء مع ؿبمد علي بن رحومة :اؼبصدر السابق.

47

 -عوادم عمار :كتابات ككثائق من تاريخ كادم سوؼ ،دار ىومة ،اعبزائرَُُِ ،ـ.

 ،ص ٔٓ.
48

 مسعود كواٌب :تاريخ الجزائر المعاصر ،اؼبرجع السابق ،ص ُّٓ. -مسعود كواٌب  :الكشافة اإلسالمية ،منشورات اؼبركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف اغبركة الوطنية ك ثورة أكؿ نوفمرب ُْٓٗـ ،ص ٕٗ.

49
50

 -مسعود كواٌب :تاريخ الجزائر المعاصر ،اؼبرجع السابق ،ص ُّٓ.
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كاف يف سرية تامة ،كربت رقابة اجملاىدين كأفراد الكشافة ،الذين كانوا يًتصدكف كل كبَتة كصغَتة أثناء االجتماعات،
كمن بُت القادة أيضا قبد رضباشل البشَت كىو معركؼ يف األكساط النظامية كالعامة ،ك حىت األكساط الدينية التونسية،
ككذلك قبد الشيخ النقودم ،كالشيخ باؽبادم ،كسي الزاكم ،كعلي معمر ،كابنو ؿبمود ُٓ.
كعند نقل مقر الكشافة إذل حي الكومبطا ،كىو مقر ال يبعد كثَتا عن الناديُت األكؿ كالثاشل ،كقد كانت القيادة يف
ىذه اؼبرحلة لػ  :ؿبمد علي بن رحومة ،كالقائد عبد الكرصل كشيد ،كالقائد خصيبة الصادؽ ،كالقائد بشَت بن سعد،
كالقائد بشَت صويلح ِٓ .كتضم فرقة اعببل األضبر ،األشباؿ ،كالكشافة ،كاعبوالة ،كفوج البنات ّٓ ،كتراكح عددىم ما
بُت َْ إذل َٓ فردآْ .كىذه بعض األظباء لصنفي اعبوالة كالكشافة ٓٓ:
 أفراد الجوالة:
 صبل بشَت بن عمار بشَت لوس درداخ بوبكر دخاف مصطفى اؼبعركؼ بطارازاف ذبيٍت صبل ذبيٍت علي. أفراد الكشافة:
 -غبيمر سعد

 -لزىر كلد ماما بده

 -خامسة عبد اهلل

 -الداـ ؿبمد

 -التجاشل كلد عبد اعببار

 -منجورة بلقاسم

 -كماؿ التيس

 -عوادم ػبضر

 -دكانة البشَت كاخيو ؼبنور

 عوادم علي بن سعد51

 عمار عوادم :كتابات ككثائق ،ص ٖٓ. -مسعود كواٌب :تاريخ الجزائر المعاصر ،ص ُّٓ.

52
53

 -كانت ىناؾ امرأة تدعى الزىرة بنت اللمادم ،كىي اؼبتكفلة بكل األمور اليت زبص البنات يف الكشافة.

54

 مسعود كواٌب :الكشافة اإلسالمية ،ص ٕٗ. -عمار عوادم :كتابات ككثائق ،اؼبرجع السابق ،ص ص َٔػِٔ.
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 -عربية السعيد

ّ -ب ػ اللقاءات كاالذتماعات:
لقد كانت اللقاءات كاالجتماعات تتم يف اؼبقر أك النادم ،مرتين يف األسبوع ،كذلك مع الساعة اػبامسة مساء
إذل حدكد السابعة كالنصف ربت إشراؼ القادة ،كييفتتح اللقاء بنشيد قسما كينتهي بو ،ككانت تتم خبللو االستماع

إذل كلمات أك دركس عن الثورة كمسارىا ،كاالطبلع عن آخر اؼبستجدات يف ساحة اؼبعركة ،ككاف يتم أيضا التدريب
على ادلسرحيات  .ككاف من أبرز الدركس اليت تلقى ،ىي دركس تاريخ اغبركة الكشفية العاؼبية ،كتاريخ اغبركة الكشفية
اإلسبلمية اعبزائرية ،كشرح ؿبتول العلم الوطٍت ،كحفظ قانوف الكشافة .
ككما كاف القادة يركزكف يف اجتماعاهتم على حب الوطن كالتضحية من أجلو ،كالدفاع عنو بالغا

رل كالنفيس،

كلشحذ نبمهم ،كإثارة ضباسهم ،كانوا يتعلموف األناشيد الوطنية اؼبتنوعة ٔٓ.
ككاف ىناؾ التكوين العملي أيضا ،من خبلؿ النشاطات األخرل كحفظ "اؼبوركس" ك"السيمافور" أم اإلشارات
عن بعد صوتيا كحركيا ،كالتعرؼ بعمق على مدلوؽبا كمعناىا ،باإلضافة إذل ذلك الق ياـ بالتدرب على بعض اغبركات
الرياضية ،كالبهلوانية؛ غبفظ الصحة كاالستعداد البدشلٕٓ.
ّ -ج  -المخيمات كالمشاركات:
لقد تنوعت اؼبخيمات اليت قاـ هبا فوج اعببل األضبر ،حيث خيمت فرقة اعببل األضبر يف العديد من اؼبناطق
التونسية ،نذكر منها  :غابة الركاد ،سيدم ثابت ،برج الصدرية ،عُت الزرقاء ،بئر البام ،غابة الرماؿ ،غابة الصنوبر،
مدينة بنزرت ،كما شارؾ الفوج يف اؼبخيم العاؼبي "اعبمبورم" بطرابلس ،ككاف فبثل الفوج عربية السعيد ٖٓ.
كأما عن مشاركات الفوج يف ـبتلف النشطات كالتظاىرات ،فنجد انو تبادؿ الزيارات مع أفواج كشفية تونسية ،كفوج
الكشافة لباب اػبضراء ،كفوج جبل جلود ،حيث شاركوا مع بعضهم يف إحياء التظاىرات الشعبية كاالحتفاؿ بأكؿ
نوفمربٗٓ.
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 -مسعود كواٌب :تاريخ الجزائر المعاصر ،اؼبرجع السابق ،ص صُّٔػُّٕ.
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 -مسعود كواٌب :الكشافة اإلسالمية ،ص ُٖ.
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 -عمار عوادم :كتابات ككثائق ،اؼبرجع السابق ،ص صٖٓػٗٓ.
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 -نفسو.
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كضبل جثمانو إذل تونس ،استدعي قادة الفوج كاذبهوا قبو مقر جبهة
كؼبا تويف الطبيب اؼبارتيكي "فرانز فانوف " ،ي
التحرير الوطٍت ،حيث كاف جثمانو موجود ىناؾ ،ككقف أعضاء الفوج حوؿ الصندكؽ طيلة ساعات ،كقد كاف القادة
اؼبمثلُت للفوج كىم :الناصر الرجيل ،كمسعود كواٌب ،ك مسلم الصادؽ ،كالسعيد عربية َٔ.
كمن خبلؿ كل ىذه النشاطات كاألعماؿ اليت تقوـ هبا الكشافة ،يبكن أف نطلق عليها أهنا عبارة عن ىيئة شبو
عسكرية تتبع جبهة التحرير الوطٍت ،حيث أف الكثَت من أفراد الكشافة التحقوا باعبباؿ؛ من أجل اعبهاد يف سبيل
اهلل ،كسبيل الوطن ُٔ ،كقد كاف يتم اختيار األشخاص على حسب حالتهم االجتماعية ،فالذم يكوف الوحيد يف
عائلتو كاألب غَت موجود أك عاطل فإنو ال يقبل يف التجنيد ِٔ ،كبعد أف يتم اختيار اجملندين ،يستشار أكلياء أمورىم
يف التحاؽ ابنهم بدار النظاـ؛ من أجل أمر مهم ،كىكذا يتم اختيارىم ،كيأخذكف إذل اعببل بسرية تامة

ّٔ .كىذه

بعض األظباء من الكشافة الذين التحقوا باعببل ،ككانوا جنبا إذل جنب مع إخواهنم اجملاىدين ،كمنهم من استشهد يف
اؼبعارؾ.
ُ

عمر بوحفياف

جواؿ

شهيد

ِ

مسعود درداخ

جواؿ

شهيد

ّ

اضبد لسود

جواؿ

شهيد

ْ

بلقاسم الركيسي

جواؿ قائد

شهيد

ٓ

مسعود التومي

جواؿ

شهيد

ٔ

سعيد غبيمر

كشاؼ

ؾباىد

ٕ

خليفة كريو

كشاؼ

ؾباىد

ٖ

ؿبمد الركيسي

جواؿ

ؾباىد

ٗ

سليم البخارم

جواؿ

ؾباىد

َُ

اؽبادم ـبزكمي

جواؿ

ؾباىد

ُُ

بلقاسم خلف

جواؿ

ؾباىد
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64

قائمة اظبية لعدد من الكشافة ؼبنطقة اعببل األضبر الذين شاركوا يف الثورة

كىكذا كانت مشاركة اعبالية السوفية بتونس يف كامل ؾباالت التطوع الذم كاف متوفرا ،فنجدىم يف اجملاؿ
الدعائي من خبلؿ الكتابات الصحفية ،كيف القيادة السياسية للقاعدة اػبلفية للثورة بتونس ،كأيضا يف العمل الثورم
من خبلؿ خبليا جبهة التحرير ،كدل يتخلف كل السوافة عن دعم الثورة ،كلو باالشًتاكات اؼبالية اليت كانت تيدفع
عببهة التح رير كل على قدر استطاعتو كربملو.
الخاتمة:
دل تكن اؽبجرة السوفية اذل تونس ؾبرد ىركب من اكضاع اجتماعية كاقتصادية كانت تعيشها ببلدىم خبلؿ تلك
الفًتة اؼبريرة ،كلكن من خبلؿ دراسة دكر ىؤالء يف كامل جوانب اغبياة اليت عاشوىا يف تونس نبلحظ مدل تعايشهم
كانفعاؽبم مع اجملتمع التونسي ،كبركز شخصيات جزائرية سوفيو يف عدة ؾباال ت خاصة كما اطلعنا يف ىاتو اؼبقالو يف
اجملاؿ الصحايف كالثقايف ،من خبلؿ كتابتهم كابداعاهتم الثقافية اؼبميزة ،كايضا رغم الظركؼ اليت كانوا يعيشوهنا يف
تونس فاهنم دل يبخلوا على الثورة اؼبباركة بكل ما يبلكوف فلقد كوف كا اػببليا اليت ذبمع التربعات كتنظم اجملتمع ىناؾ،
كايضا مكاتب ذبنيد خاصة من خبلؿ دكر الكشافة االسبلمية يف تونس يبكن اف لبلص اذل نقاط من انبها :
شارؾ الطلبة السوافة يف األعماؿ الفكرية كالصحفية خاصة يف تونس العاصمة ،ككاف العديد منهم يكتب يفاعبرائد كاجملبلت التونسية.
 منذ قياـ الثورة التحريرية يف غرة نوفمرب ُْٓٗـ ،كانت اعبالية السوفية صاحبة الدعم الكبَت ؽبا بتونس ،منخبلؿ القيادة السياسية أك اؼبساعدات اؼبادية ك البشرية اليت قدموىا عببهة التحرير الوطٍت .
 -كانت الكشافة االسبلمية بتونس العاصمة عبارة عن خزاف عبيش التحرير،

حيث كاف ىبتار من بُت صفوؼ

الكشافة من يكوف جنديا يف جيش التحرير كتتكفل القيادة بنقلهم اذل جباؿ اعبزائر كيكونوف من ؿباريب جيش
التحرير.
 لقد كاف اجملتمع التونسي يف صف اعبزائريُت كضباىم كأكاىم يف ؿبنتهم ،ككاف سندا ؽبم يف ثورهتم اؼبباركة ،كجسداجملتمع التونسي ركح االخوة اليت كانت ذبمع بُت األشقاء .
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المالحق :

كصل استالـ تبين المساعدات المادية التي كاف يقدمها المهاذرين السوا فة لجبهة التحرير بتو س العاصمة.

الوثيقة تبين مساىمة الجالية السوفية في المشاريع الخيرية التي تقيمها ذبهة التحرير ك مساىمة للهالؿ
االحمر الجزائرم.
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قائمة المصادر كالمراذع:
ُػ شًتة خَت الدين  :اسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية كالفكرية التو سية

 ،طبعة خاصة ،دار

البصائر ،اعبزائرََِٗ ،ـ
ِػ اعبابرم ؿبمد الصاحل  :النشاط العلمي كالفكرم للمهاذرين الجزائريين بتو س 1900ػ ،1962الدار العربية
للكتاب ،تونسُّٖٗ ،ـ
ّػ قمعوف عاشورم :العالمة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة ،طُ ،مطبعة مزكار ،الوادمَُِِ ،ـ،.
ْػ عمار عوادم :كتابات ككثائق من تاريخ كادم سوؼ ،طُ ،دار ىومو ،اعبزائر.َُُِ ،
ٓػ مياسي ابراىيم :مقاربات في تاريخ الجزائر1830ػ،1962دار ىومة ،اجلزائرََِٕ ،ـ
ٔػ غرنوؽ ؿبمد بن مبارؾ  :مذكرات محمد بن مبارؾ غر وؽ  ،ـبطوط
ٕػ عمار عوادم  :الهجرة بوادم سوؼ كأثرىا على حياة السكاف 1854ػ ،1962مخ ،حبوزة الكاتب ،من غَت
صفحات.
ٖػ دفتر االذتماعات الخاص بالخلية رقم  2لمنطقة الجبل األحمر  ،ـبطوط.
ٗػ كواٌب مسعود :تاريخ الجزائر المعاصر كقائع كرؤل ،دار ىومة ،اعبزائرَُُِ ،ـ
َُػ مسعود كواٌب  :الكشافة اإلسالمية  ،منشورات اؼبركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف اغبركة الوطنية ك ثورة أكؿ
نوفمرب ُْٓٗـ.
اللقاءات الشفوية:
ُ -لقاء مع التجاشل رجيل ،يوـ السبت ِّ جويلية َُُِـ ،على الساعة َّ ٕ:مساءا بقمار.
ِ -لقاء شفوم مع ؿبمد بن مبارؾ غرنوؽ ،يوـ ِ أفريل ََُِـ على الساعة اػبامسة مساءا دبنزلو بقمار ،.
ّ -لقاء شفوم مع الطاىر بن عيشة ،يوـ السبت َّ جويلية َُُِـ ،على الساعة َُ صباحا ،يف مقر سكنو
بالدكيرة اعبزائر العاصمة.
ْػ لقاء مع عبد اهلل مناعي  ،يوـ ُُ مارس َُِِ ،على الساعة ٓ مساءا ببيتو دبدينة الودام.
ٓػ لقاء شفوم مع عربية الزىرة  :يوـ االثنُت ُٗ جويلية َُُِـ ،على الساعة ََ ٖ:مساءا حبومة السوافة باعببل
األضبر.
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حو عصر ذديد في تربية المواطنة
د .علي صباغ .أستاذ محاضر(ص أ) كلية علم النفس ك علوـ التربية
ذامعة قسنطينة ،02قسنطينة ،الجزائر

ملخػص:
لقد حل القرف اعبديد كحلت معو معطياتو كمتطلباتو اؼبتعددة ،فمن ظاىرة العوؼبة كانعكاساهتا الثقافية كالًتبوية إذل اغبريات
الديبقراطية كزيادة كعي األفراد كالشعوب حبقوقهم ككاجباهتم ،إذل التكنولوجيات

اؼبتقدمة اليت ظبحت بانفتاح أكسع على القيم

اإلنسانية العاؼبية ،كل ىذا سوؼ يؤدم بالضركرة إذل اإلسهاـ يف إعادة التفكَت يف مفهوـ اؼبواطنة أكال ،كيف طبيعة كغايات تربية
اؼبواطنة ثانيا .كىذا ما كباكؿ تبيانو من خبلؿ ىذه الورقة البحثية.
الكلمات المفتاحية  :مواطنة – ديبقراطية – عوؼبة – تكنولوجيات متقدمة  -قيم عاؼبية.

مقدمـة:

شهدت العقود األخَتة من القرف اؼباضي أحداثا متبلحقة كتطورات سريعة جعلت عملية التغيَت أمرا حتميا يف معظم
دكؿ العادل ،كقد انتاب القلق بعض اجملتمعات من ىذا التغيَت السريع كلذلك زاد

اىتمامها بًتبية اؼبواطنة ،كأخذ

يستحوذ على عناية اؼبفكرين كالعاملُت يف اغبقل الًتبوم كبشكل ملحوظ يف العقد األكؿ من القرف اغبادم كالعشرين
()1

الذم اتسم باختبلؼ القيم كقواعد السلوؾ كتنامي العنف كتفكك العبلقات كتشابك اؼبصاحل .

كإف ذباىل تربية اؼبواطنة ؼبتطلبات العصر اعبديد دل يعد مقبوال كسط نظاـ عاؼبي اجتماعي كقيمي متغَت ،يدعي
أكثر فأكثر العمل على تأمُت حقوؽ اإلنساف ،كيف عصر االنفجار اؼبعريف كالثقايف ،كتعقد شبكات االتصاؿ
كالتواصل بتكنولوجيات عالية اؼبستول  .كىذا ما وبتم على اؼبؤسسات الًتبوية أف تؤسس لًتبية مو اطنة جديدة تتسم
بالوعي الفكرم كاألدائي ،حىت تؤىل اؼبواطن ؼبمارسة األدكار الفاعلة يف اجملتمع الدكرل اؼبعاصر .
كإذا كانت الًتبية بوجو عاـ ،ك الًتبية االجتماعية بوجو خاص تشكل اغبجر األساس يف بناء اؼبواطن ،فإف تربية
اؼبواطنة يف األلفية الثالثة ينبغي أف تبٌت على مبادئ عامة للحقوؽ كالواجبات اليت سبارس يف إطار ديبقراطي شامل
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تتجسد يف عبلقة اؼبواطن مع كطنو من جهة كدكلتو من جهة أخرل ،باإلضافة إذل العمل على تشكيل الفرد اإلنساشل
القادر على مواجهة االجتياح العاؼبي كالتكيف مع اجملتمع الدكرل كاؼبشاركة يف إرساء السبلـ ا لعاؼبي.
كإننا ردبا ال نغارل إذا قلنا ،أف ىذه اؼبتطلبات ىي من األمور اعبوىرية لتوطيد أركاف حقوؽ اإلنساف ،يف إطار
سليم من اؼبواطنة كالديبقراطية ،كذلك مػن خبلؿ توفَت البيئات الًتبوية القادرة على إعداد اؼبواطنُت كإكساهبم القيم
الديبقراطية اليت سبكنهم من ا لتفاعل االهبايب كاػببلؽ ،مع اآلخرين كتأدية أدكارىم يف تعزيز كحدة ىذا اجملتمع يف
مواجهة ربديات العوؼبة.
كقد تواجو تربية اؼبواطنة يف كثَت من اجملتمعات العديد من ىذه التحديات اليت أفرزهتا ظاىرة العوؼبة كاليت ربمل
يف مضامينها هتديدا كبَتا لكل اجملتمعات  ،فمع العوؼبة كما يصاحبها من تداعيات اقتصادية كثقافية ،كاجتماعية،
كأيديولوجية دل يعد العادل كما عهدناه فيما مضى ،فاغبدكد الثقافية يف طريقها إذل التبلشي فبا يسمح بانتقاؿ كثَت من
األفكار كاؼبعتقدات اليت تكاد تقضي على اػبصوصية يف كثَت من اجملتمعات كبالتارل ال يبق للمكاف كالتاريخ أم معٌت
يف ظل السعي إذل عوؼبة الًتبية ،فبا يشكل خطرا على كل من الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية من خبلؿ التأثَت يف مقومات
اؼبواطنة ك الوالء عند أفرادىا.
كعلى ىذه اػبلفية أصبحت تربية اؼبواطنة من أجل حقوؽ اإلنساف كالديبقراطية من اؼبسائل اؽباـ ة اليت تواجو دكؿ
العادل يف القرف اغبادم كالعشرين ،قرف انتشار أبعاد العوؼبة كتغلغلها يف مناحي حياة اإلنساف ،كباتت اعبهود الًتبوية
تتجو اليوـ كبو تعزيز االنتماء الوطٍت كاإلنساشل معا  .كىذا ما أكػده التقرير الصادر عن اؼبؤسبر الدكرل اػبامس لتعليم
الكبار ،كالذم عقد يف (ىامبورغ ) بأؼبانيا عاـ ُٕٗٗ ،حيث جاء فيو  " :تتطلب مواجهة ربديات القرف اغبادم
كالعشرين تدعيم العمليات الديبقراطية ،كتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها كتشجيع اؼبواطنة النشطة كتعزيز دكر اجملتمع
()2

اؼبدشل ،ككفالة اؼبساكاة كالعدؿ بُت اعبنسُت ."..

كىذا متطلب إحداث تغيَتات جوىرية على اؼبستول اؼبنهجي كالتنظيمي كالقيادم يف اؼبؤسسات الًتبوية اؼبختلفة ،
كفتح أفاقا جديدة لًتبية اؼبواطنة يف القرف اعبديد ،حىت تستطيع أف تتكيف مع معطياتو من جهة كؾباهبة ربدياتو من
جهة ثانية.
أسئلة الدراسة :
البحثي باؼبناقشة التساؤالت التاليػة :
ة
تتناكؿ ىذه الورقة
ُ) ما اؼبقصود بًتبية اؼبواطنة كما عبلقتها باؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا .
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ِ) إذل أم حد يبكن أف تتوافق تربية اؼبواطنة مع ظاىرة العوؼبة؟
ّ) إذل أم حد يبكن االستفادة من استخداـ األسلوب الديبقراطي يف تشكيل مواطنة متزنة كمتوازنة بُت

احمللية

كالعاؼبية.
ْ) إذل أم مدل يبكن للتكنولوجيات اؼبتقدمة يف االتصاؿ كالتواصل ،اؼبسانبة يف ربقيق قيم اؼبواطنة العاؼبية اؼبنشودة؟
أىمية الدراسة كحدكدىا :
تتجلى أنبية ىذه الدراسة يف القضايا التالية :
ُ) إف التفاعل مع اغباضر كاؼبستقبل على السواء ،يتطلب قراءة عيوف العصر القادـ ،قبل أف لبطو إذل ساحتو ،لتتبُت
ما نستطيع أف نفعلو كيكوف متفقا مع متطلبات ىذا العصر .
ِ) حىت ال يفوتنا قطار القرف اغبادم كالعشرين علينا أف نتحلى بقدر من الوعي ،ؼبا ينبغي أف تتصف بو تربية اؼبواطنة
يف القرف اعبديد ،ؼبواجهة ربدياتو الظاىرة منها كاػبفية .
ّ) رباكؿ ىذه الورقة البحثية استقراء كضع تربية اؼبواطنة يف مطلع األلفية الثالثة كسرب بعض ما تواجهو من ربديات
ككيفية زبطيها أك التكيف معها.
ْ) حبكم اتساع اؼبوضوع كاف اختيار بعض قضاياه مقصودا كاإلعراض عن الكثَت ىو اؼبسلك اؼبمكن حبيث جاء
الًتكيز على العوؼبة كانعكاساهتا على تربية اؼبواطنة كالبعد الديبقراطي يف تربية اؼبواطنة كجدلية احمللية كالعاؼبية كمؤثراهتا
على تربية اؼبواطنة .
ىدؼ الدراسة كأسلوبها :
يهدؼ الباحث من خبلؿ ىذه الورقة البحثية إذل طرح تصور نظرم ؼبا سوؼ تكوف عليو تربية اؼبواطنة يف القرف
اغبادم كالعشرين ،كؿباكلة إهباد صيغة من التفاعل البناء كاؼبعتدؿ بُت معادلة اؼبواطنة احمللية ك اؼبواطنة العاؼبية يف ظل
معطيات العصر اعبديد كإفرازاهتا ،كليت ستنعكس بصورة مباشرة على تربية اؼبواطنة ،كذ

لك باستخداـ األسلوب

الوصفي التحليلي الذم يود الباحث أف يفي بالغرض .
محاكر الدراسة:
ؼبعاعبة تساؤالت الدراسة كربقيق ىدفها ،قاـ الباحث بتقسيم ؾباؿ عملو إذل أربعة ؿباكر يتناكؿ يف احملور
األكؿ مفهوـ تربية اؼبواطنة كبعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا ،كيستعرض يف ا حملور الثاشل ظاىرة العوؼبة كانعكاساهتا على تربية
اؼبوطنة ،كيتضمن احملور الثالث البعد الديبقراطي يف تربية اؼبواطنة ،كيناقش يف احملور الرابع إمكانية إسهاـ التكنولوجيات
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اؼبتقدمة يف ربقيق التوافق بُت اؼبواطنة احمللية كالعاؼبية من خبلؿ ترسيخ قيم اؼبواطنة العادل ية اليت ينشد اجملتمع اإلنساشل
ربقيقها.
المحور األكؿ -تربية المواطنة كأىم المفاىيم المرتبطة بها :
 -1مفهوـ الوطن  :كرد يف لساف العرب بأف مفهوـ الوطن لغة يشَت إذل اؼبنزؿ الذم يقيم فيو اإلنساف فهو كطنو
()3

كؿبلو.

أما اصطبلحا فتعرفو أمية حجازم بأنو بشكل عاـ ،قطعة األرض اليت تعمرىا األمة كبشكل خاص ،ىو
اؼبسكن .فالركح كطن ألهنا مسكن االدراكات كالبدف كطن لكونو مسكن الركح  ،كالثياب كطن لكوهنا مسكن
()4

البدف .فاؼبنزؿ ك اؼبدينة كالدكلة كالعادل كلها أكطاف لكوهنا مساكن .

كىناؾ من نظر إذل الوطن على أنو " البلد الذم يقيم فيها اإلنساف كيتخذىا مستقر لو  .كلذلك فهو شبيو
باؼبنزؿ ،الذم ىو اؼبكاف الصغَت الذم يسكن فيو مع أسرتو ،كالوطن ىو اؼبنزؿ الكبَت الذم يضم عددا كبَتا من
()5

األفراد كاألسر.

 -2مفهوـ الوطنية  :تعرفها اؼبوسوعة العربية العاؼبية بأهنا " تعبَت قوصل يعٍت حب الفرد كإخبلصو لوطنو الذم يشمل
االنتماء إذل األرض كالناس كالعادات كالتقاليد كالفخر بالتاريخ كالتفاشل يف خدمة الوطن

" .كيوحي ىذا اؼبصطلح

()6

بالتوحد مع األمة أك الوطن .

 -3التربية الوطنية  :كلبياف الفرؽ بُت مفهوـ ادل كاطنة كالوطنية هبب إدراج مفهوـ آخر ال يقل أنبية عن اؼبفهومُت
السابقُت كىو مفهوـ الًتبية الوطنية الذم يشَت إذل ذلك اعبانب من الًتبية الذم يشعر الفرد بصفة اؼبواطنة كوبققها
فيو ،كالتأكيد عليها إذل أف تتحوؿ إذل صفة الوطنية ،ذلك أف سعادة الفرد كقباحو كتقدـ اعبم اعة كرقيها ال يأٌب من
الشعور كالعاطفة إذا دل يقًتف ذلك بالعمل االهبايب الذم يقوـ على اؼبعرفة حبقائق األمور كالفكر الناقد ؼبواجهة
اؼبواقف كمعاعبة اؼبشكبلت ،فبهذا اعبانب العملي ربصل النتائج اؼبادية اليت تعود على الفرد بالنفع كاالرتياح
()7

كالسعادة ،كعلى اعبماعة بالتقدـ كالرقي.

معٌت ذلك أف صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة اؼبواطنة أك أهنا أعلى درجات اؼبواطنة  .فالفرد يكتسب صفة
اؼبواطنة دبجرد انتسابو إذل اعبماعة أك دكلة معينة كلكنهو ال يكتسب صفة الوطنية اال بالعمل كالفعل لصاحل ىذه
()8

اعبماعة أك الدكلة ،كتصبح ادلصلحة العامة لديو أىم من مصلحتو اػباصة .
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كما ذبدر اإلشارة إذل أف اغبديث عن اؼبواطنة كلوطنية ىبتلف عن اغبديث عن االنتماء كالوالء ،فأحدنبا جزء من
اآلخر أك مكمل لو  .فاالنتماء مفهوـ أضيق يف معناه من الوالء ،ألف الوالء يف مفهومو الواسع يتضمن االنتماء  .فلن
وبب الفرد كطنو كيعمل على نصرتو كالتضحية من أجلو إال إذا كاف ىناؾ ما يربطو بو ،فقد ينتمي الفرد إذل كطن
()9

معُت كلكنو وبجم عن العطاء كالتضحية من أجلو .

كإف الوالء كاالنتماء قد يبتزجاف معا حىت أنو يصعب الفصل بينهما ،فيكوف يف ىذه اغبالة الوالء ىو صدؽ
االنتماء ،ككذلك الوطنية فهي اعبانب الفعلي أك اغبقيقي للمواطن  .كذبدر اإلشارة ىنا إذل أف الوالء ال يولد مع
اإلنساف كإمبا يكتسب الوالء الوطٍت من أسرتو أكال ٍب من مدرستو ٍب من ؾبتمعو لدرجة يشعر فيها الفرد أنو جزء من
()10

كل.

 -4مفهوـ المواطنة :إف مفهوـ اؼبواطنة ىو من اؼبفاىيم الذم يدكر حوؽبا جدال كبَتا لذا يصعب أف قبد ؽبا تعريفا
يرضي كل اؼبختصُت يف ىذا اجملاؿ كبالتارل ىبتلف مفهوـ اؼبواطنة تبعا للزاكية اليت نت ناكؽبا منها ،كتبعا ؽبوية من
يتحدث عنو ،كتبعا ؼبا يراد هبا  .كإف مفهوـ اؼبواطنة بالقياس اللغوم يعٍت مشاركة ،دبعٌت تشارؾ عدد من األفراد يف
العيش معا على أرض كاحدة ؿبددة ،كيشكلوف ؾبتمعا كاحدا أك دكلة كاحدة باؼبعٌت اغبديث ،باعتباره أف الدكلة تعاقد
اجتماعي يتمتع مواطنيها صبيعهم باغبقوؽ كالواجبات ذاهتا  .حيث يلتقي اؼبفهوـ األظبى للمواطن مع اؼبفهوـ األظبى
لئلنساف ،لينتقل بذلك مفهوـ اؼبواطن إذل مفهوـ أكثر مشولية كىو مفهوـ اؼبواطنة

 .فتصبح اؼبواطنة على ىذا

األساس ،ىي إنسانية اإلنساف  .كبذلك فإف نوع اؼبواطنة يف دكلة ما  ،يتأثر بالنضج السياسي كالرقي اغبضارم لتلك
الدكلة كبالقيم السائدة فيها كباؼبتغَتات العاؼبية الكربل  .كبالرجوع إذل اؼبوسوعة العربية العاؼبية ،قبد أهنا تعرؼ اؼبواطنة
()11

على أهنا " اصطبلح يشَت إذل االنتماء إذل أمة أك كطن ".

أما يف قاموس علم االجتماع ،فق د ًب تعريفها على أهنا مكانة أك عبلقة اجتماعية تقوـ بُت فرد طبيعي كؾبتمع
سياسي .كقد عرفت دائرة اؼبعارؼ الربيطانية اؼبواطنة بأهنا ":عبلقة بُت فرد كدكلة كما وبددىا قانوف تلك الدكلة ،كدبا
تتضمنو تلك العبلقة من حقوؽ ككاجبات يف تلك الدكلة ".

()12

فاؼبواطنة إذا تشكل البنية األساسية يف النسيج اجملتمعي اؼبتكامل بقطع النظر عن االختبلفات بُت اؼبواطنُت،
حيث يتجلى سباسك ىذا النسيج االجتماعي يف التقيد بأنظمة اجملتمع ،كتتضمن اؼبواطنة يف اؼبقابل حقوقا اجتماعية
كسياسية .كعليو يكوف مفهوـ تربية اؼبواطنة ،ىو توعية كتثقيف كل فرد يف أية دكلة بغض النظر عن جنسيتو أك ىويتو
األصلية حبقوقو ككاجباتو كمواطن.
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كإف تربية اؼبواطنة يف القرف اغبادم كالعشرين ينبغي أف تستهدؼ بناء اؼبواطن اؼبتكامل كاؼبتوازف يف جوانب
شخصيتو فكريا كركحيا كاجتماعيا كإنسانيا كالواعي حبقوقو كاؼبلتزـ بواجباتو ك اؼبؤمن حبقوؽ اإلنساف كمبادئ العدالة
كاؼبساكاة للناس كافة  .كالقادر على اإلنتاج كالتنمية كاؼببادرة اؼببدعة ،كاؼبعتز بانتمائو الوطٍت كاؼبتحلي بالركح العلمية
()13

كاؼبوضوعية كالسلوؾ الديبقراطي.

كإف التغيَت يف أمباط السلوؾ اإلنساشل يرتبط ارتباطا كثيقا بالتغيَت

يف أنساؽ القيم اليت تعترب من أىم ؿبددات

تشكيلو .كىذا التغيَت يعد مطلبا أساسيا لبناء الدكلة اؼبعاصرة كاؼبرتكزة على قيم اغبداثة كأنبها قيم اؼبواطنة كحقوؽ
اإلنساف ،كىذه القيم تشكل اؼبدخل الرئيسي إلعادة بناء اجملتمع ك توجيهو كبو غاياتو اؼبنشودة يف اغبرية كاؿ

عدالة

كاؼبساكاة كالتنمية.
المحور الثا ي -تربية المواطنة كالعولمة:
تستمد العوؼبة أسسها الفكرية كالفلسفية من اغبداثة ،كفحول رؤيتها ىو أف العادل اؼبوضوعي ىو اغبقيقة اؼباثلة اليت
يتعامل معها اإلنساف بعقلو ،أم أف ذاتو تتكوف من تفاعلو مع العادل اؼبوضوعي ،كال شيء

سابق عن اػبربة اليت يبر

هبا ،كاليت سبكنو من السيطرة على الطبيعة كربسُت طرائق عيشو كمستول حياتو كغاية من كجوده .
كيعد مفهوـ العوؼبة من أكثر اؼبفاىيم غموضا ،فقد شاع لفظ العوؼبة يف االستعماؿ اليومي يف الصحافة كاإلعبلـ
كدل يدخل بصورة كاضحة يف اؼبصطلحات األ كاديبية ،باإلضافة إذل اعبوانب اليت ينظر من خبلؽبا إذل العوؼبة  .فهناؾ
من ينظر إليها من جوانبها الثقافية بينما ينظر آخركف إليها من جوانبها االقتصادية يف

حُت ينظر إليها البعض

الثالث من جوانبها السياسية  .اما يف اللغة فنجد كلمة العوؼبة مشتقة من الفعل عودل على صيغة فوعل ،كاستخداـ ىذا
االشتقاؽ يفيد أف الفعل وبتاج لوجود فاعل  .أم أف العوؼبة ربتاج ؼبن يعممها على العادل  .كماأف العوؼبة ترصبة لكلمة (
 ) Mondialisationالفرنسية كاليت تعٍت جعل الشيء على مستول عاؼبي  .كإف الكلمة الفرنسية اؼبذكورة إمبا
ىي ترصبة لكلمة (  ( Globalizationاالقبليزية دبعٌت تعميم الشيء كتوسيع دائرتو ليشمل العادل كلو  .ككذلك
فقد تسمى الكونية أك الكوكبة كتستخدـ ىنا كلمة

( الكونية) اشتقاقا من كلمة (الكوف) دبعٌت العادل ،كما

استخدمت كلمة (الكوكبة) إشارة إذل كوكب (األرض) اليت نعيش عليها  .إذف من حيث اللغة ،العوؼبة كلمة غريبة عن
اللغة العربية كىي تعٍت عملية التوحيد الكوشل كالنظر إذل العادل كوحدة كاحدة  .فهي ؿباكلة لتحقيق ما يشبو الوحدة
()14

الكونية.
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كمن ىنا يبكن القوؿ أف العوؼبة تعٍت زيادة التفاعبلت الدكلية كزيادة االعتماد اؼبتبادؿ بُت الدكؿ حىت تصب

ح

شعوب العادل متصلة بعضها ببعض يف كل أكجو حياهتا ثقافيا كاقتصاديا  .كىذا يعٍت أف العوؼبة ىي ؾبموعة الظواىر
كاؼبتغَتات كالتطورات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كاإلعبلمية كالتكنولوجية كاؼبعلوماتية اليت سبتد
()15

تفاعبلهتا كتأثَتاهتا لتشمل معظم دكؿ العادل  .كتشكل إطارا للتفاعبلت اإلنسانية اؼبعاصرة .

كلقد عرفت العوؼبة من الناحية الثقافية – الًتبوية بأهنا تلك الظاىرة اليت ربركها الثورة التكنولوجية كثورة االتصاؿ
قصد التوحيد بُت البلداف كاغبضارات من خبلؿ التغلب على العامل اعبغرايف ،بعد أف توفرت القدرة على اخًتاؽ
اغبدكد كربويل العادل إذل غرفة كونية صغَتة .

()16

كىذا ما جعل البعض ينظر إذل العو ؼبة على أهنا ؿباكلة لوضع شعوب العادل يف قوالب فكرية موحدة ،بغية سلخها
عن ثقافتها كموركثها اغبضارم ،فهي أشبو ما تكوف بنظاـ يقفز فوؽ حدكد الدكلة كاألمة كالوطن  .إهنا نظاـ يعمل
على إفراغ اؽبوية اعبماعية لؤلمة من أم ؿبتول كيدفع هبا إذل التفتيت كالتشتت ،لَتبط اؿناس بعادل البلكطن كالبلدكلة .
() 17

كذبدر اإلشارة ككبن بصدد التعرض ؼبفهوـ العوؼبة أف مبيز بُت مفهوـ العوؼبة (  ( Globalisationكبُت مفهوـ
العاؼبية (  ، )Globalismeألف ىذه األخَتة تشَت إذل االرتقاء باػبصوصية إذل اؼبستول العاؼبي هبدؼ تبادؿ
األخذ كالعطاء كاحلكار كالتعاكف بُت اغبضارات كالثقافات  .فالعاؼبية تعٍت االعًتاؼ اؼبتبادؿ ،حبيث يكوف العادل متفتحا
على بعضو مع االحتفاظ بتنوعو ،فهي تعًتؼ باآلخرين كربًتـ خصوصياهتم اغبضارية  .فالعاؼبية إذف ال تعٍت اؽبيمنة
االقتصادية كالثقافية على اآلخرين كاليت ىي إحدل معاشل ا لعوؼبة كإمبا تعٍت التنوع كاالنفتاح  .كالسؤاؿ الذم يفرض
نفسو يف ىذا اؼبقاـ ىو أال يبكن اعتبار العوؼبة دبثابة ؿبطة عبور إجبارية كبو العاؼبية؟
إف التسارع اؼبذىل لعملية العوؼبة يف العقد األكؿ من القرف اغبادم كالعشرين ،كما كاف لذلك من آثار على حركة
البشر كقد رهتم على التنقل عرب حدكد الدكلة الوطنية ،فحىت إذا افًتضنا جدال ،أنو دل وبن الوقت بعد للحكم على
تأثَت ىذه القدرة على التنقل بُت اغبدكد كفق اؼبفاىيم القديبة للدكلة الوطنية ،فإنو ما من شك أف ىذا سيكوف لو
تأثَتا عميقا على ؾبريات األحداث يف القرف اعبديد  .كإف الوثيقة اغباظبة ؽبوية ىذا القرف ،ليست ىي شهادة ميبلد
الدكلة الوطنية أك القومية ،كإمبا كثيقة اؽبوية الدكلية ،أم جواز السفر  .كىذا يؤدم إذل طرح إشكالية تأثَت ذلك على
كالء اؼبواطن للدكلة الوطنية كحىت على معٌت حقوؽ ككاجبات اؼبواطنة  .كتتحوؿ بذلك ىوية الدكؿ الوطنية إذل ىوية
خاصة قوامها  " :حيثما كجدت اػببز فذاؾ موطٍت " .فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،قبد عدد ألجانب اؼبقيمُت يف
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اسبانيا قد تضاعف أكثر من ثبلثة مرات ما بُت سنيت ُٔٗٗ كََِّ ،ثلثاىم من خارج دكؿ االرباد األكركيب .
باإلضافة إذل ما تتعرض لو اؼبدف الكربل يف البل داف الغنية من عوؼبة مذىلة ،دبعٌت جعلها عاؼبية من حيث التنوع
السكاشل.
كإف العبلقة اعبدلية بُت العوؼبة ك اؽبوية الوطنية أك القومية تظهر جليا يف كرة القدـ كذلك أنو بفضل ثورة االتصاؿ
كالتواصلً ،ب ربويل ىذه الرياضة إذل ذبارة دكلية ،كأف مػن تستهويهم ىذه الر ياضة تتنازعهم أحاسيس الشعور الوطٍت
القومي اليت سبثل العادل القديػم ،كالقومية العابرة للحدكد اليت سبثل العادل اعبديد  .كىذه الصورة البالغة التعقيد تعكس
()18

سباما تناقض العادل الذم نعيش فيو .

كإذل ىنا نصل إذل السؤاؿ اغباسم ،ىل نتجو كبو عوؼبة تربية اؼبواطنة ؟ أـ إذل تربية مواطنة كاعية بالعوؼبة؟ كبعبارة
أكضح ،ىل نستسلم إذل عوؼبة الًتبية كما يًتتب عليها من أخطار سياسية كاقتصادية كثقافية؟ أـ أننا مستعدكف جملاهبة
إفرازات العوؼبة بًتبية مواطنة عاؼبية كاعية دبعطيات كتطلعات القرف اغبادم كالعشرين؟ كدبا أف االختيار قد يكوف صائبا
باعتمادنا الطرح الثاشل فعلينا إذف االعًتاؼ بالواقع اؼبعاصر أكالٍ ،ب رفع ربدياتو الًتبوية ثانيا كاؼبتمثلة يف كيفية تربية
أبناء اجملتمع بعوؼبتو اعبديدة  .فإذا كانت العوؼبة قد أ صبحت فعلية كملموسة كال يبكن ذباىلها أك االستسبلـ ؽبا فإف
معطياهتا تطرح أماـ تربية اؼبواطنة مهمات عديدة ككبَتة ،تستطيع من خبلؽبا أف تربىن على قدرهتا على االستفادة من
اهبابيات ظاىرة العوؼبة يف مواجهة العوؼبة ذاهتا ،كذبنب سلبياهتا كأضرارىا على الفرد كاجملتمع .
كإف البداية تكوف بتوعية اؼبواطن بطبيعة ظاىرة العوؼبة كأبعادىا كأىدافها القريبة منها كالبعيدة اؼبدل ،كخباصة أف
العوؼبة ما تزاؿ غَت مكتملة ،كمن اؼبتوقع أف تستمر إفرازاهتا كتفاعبلهتا مدة طويلة قبل أف تضبط كتنظم  .كحىت إذا ما
افًتضنا أف النظاـ العاؼبي يستىدؼ اؽبوية الثقافية كالًتبوية للفرد كاجملتمع كالدكلة الوطنية ،فإف من كاجب تربية اؼبواطنة
أف تعد اؼبواطن ،فكريا كسلوكيا ألداء كاجبات اؼبواطنة كاؼبشاركة الفعلية يف اغبياة االجتماعية كالسياسية ،كتوعيتو
حبقوقو ككاجباتو ،كأف يبارس الديبقراطية كاحًتاـ اآلخرين ،ك فهم الفركؽ الثقافية كالتعددية ككيفية التسامح معها بعقلية
متفتحة كمهيأة للتغيَت.
المحور الثالث -تربية المواطنة كالديمقراطية:
تؤكد الدعوات اؼبتزايدة يف السنوات األخَتة على الصعيد العاؼبي األخذ بالديبقراطية يف توطيد العبلقات االجتماعية
كاإلنسانية من خبلؿ تعزيز الًتبية الديبقراطية فكرا كفبارسة كذلك لتحقيق التواصل اؼبتكافئ بُت األفراد كاجملتمعات
اإلنسانية ،من خبلؿ تفهم أفضل غبقوؽ

اإلنساف االجتماعية كالثقافية كالسياسية ،دبا يولد كعيا متناميا بالقيم
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الديبقراطية ،كيرسخ سلوكيات فبارستها يف إطار اإلخاء كالتسامح كالعدالة كاؼبساكاة كاالحًتاـ اؼبتبادؿ  .كلعل ىذا ما
دعا إليو كتاب األمم اؼبتحدة عن حقوؽ اإلنساف الصادر عاـ (َُٗٗ) كالذم جاء فيو  " :إف من يعرؼ حقوقو،
يصبح أكثر حرصا على حقوؽ غَته ،كىذا ما يبشر دبجتمعات أكثر تساؿبا كأميل إذل التعايش السلمي .

()19

كذبدر اإلشارة إذل إف ما يسمى اليوـ بالديبقراطية ،ليس اخًتاعا أثينيا كال يونانيا كإف كاف لتوثيق ذبربتهم كؼبركزية
الثقافة األكركبيةٍ ،ب التطبيق الغريب للديبقراطية يف العصور اغبديثة ،ما جعل ىذه التجربة ترتبط حصرا هبم  .بيد أف
التجربة الديبقراطية سنة بشرية ،جرهبا العادل يف مناطق عديدة مند أقدـ سجبلت التصويت كاالنتخاب البشرم يف
األمم اليت سبقت اليوناف بأكثر من ألفي عاـ ،كصوال إذل القبائل اليت تدير أمورىا هبذه الطريقة على كجو البسيطة يف
()20

كل قارة ك إذل اليوـ .

كإذا كانت كلمة ديبقراطية يف اػبطاب السياسي تعٍت الشكل النموذجي للدكلة ،أم دكلة دستورية تتعهد بضماف
سيادة القانوف كضباية اغبقوؽ اؼبدنية كغَتىا ،كربكمها سلطات تتضمن ىيئات سبثيلية منتخبة ،فإف ىناؾ من يرل أف
اؽبدؼ من الًتبية ىو إعداد اؼبواطنُت للحياة الديبقراطية ،كقد عرب

(جوف ديوم ) عن ذلك يف كتابو " الديبقراطية

كالًتبية " بقولو " :ليست الديبقراطية ؾبرد شكل من أشكاؿ اغبكم ،كإمبا ىي يف أساسها أسلوب للحياة االجتماعية
()21

كاػبربة اؼبشًتكة اؼبتبادلة ".

كتتخذ الديبقراطية أشكاال متعددة ،فهي اؼبساكاة بُت األفراد كهتيئة فرص متكافئة ؽبم دكف سبييز ،كىي تكافل
اجتماعي كعدالة اجتماعية ،كحرية يف االعتقاد كالقوؿ كالنشر  .فهي بإهباز عبلقات إنسانية تقوـ على األخذ كالعطاء
كتغليب الذكاء البشرم يف حل اؼبشكبلت  .كتقكـ الديبقراطية على ثبلثة ركائز أساسية ىي  :اؼبواطنة كاجملتمع اؼبدشل
كحقوؽ اإلنساف كحرياتو ،لذلك ال يبكن اغبديث عن الديبقراطية من دكف تعميق القيم الديبقراطية يف سلوؾ
اؼبواطنُت ،أك من دكف اآلليات اليت يتم من خبلؽبا تأكيد ىذه القيم ،أك بناء اؼبؤسسات اليت سبارس

من خبلؽبا ىذه

الطريقة يف اغبياة  .كالسؤاؿ الذم يفرض نفسو يف ىذه السياؽ ىو ما ىي دكاعي األخذ بالنظاـ الديبقراطي يف تربية
اؼبواطنة يف القرف اعبديد؟ كقد قبد من اؼبربرات ما يلي :
ُ) لقد كىنت رغبة اؼبواطنُت يف اؼبشاركة يف اغبقل السياسي ،كضعفت فعالية الطريقة الت قليدية يف فبارسة اؼبواطنة،
كسوؼ نواجو مشكبلت القرف اغبادم كالعشرين دبجموعة من اآلليات الًتبوية غَت مبلئمة على اإلطبلؽ للتعامل مع
ىذه اؼبشكبلت اليت تنحصر داخل حدكد الدكلة الوطنية أك القومية ؼبواجهة عاؼبا متعوؼبا ىبرج عن نطاؽ العمل
()22

هبا.
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ِ) إف الديبقرا طية أساسية الرتفاع الوعي العاـ ،فغالبا ما ال قبد شخصا مثقفا كال سياسيا بارعا ،ينتجو االستبداد،
ألنو ال هبد فرصة للنمو  .فالنمو مرتبط بالنقد ،كالنقد وبتاج إذل اؼبناخ الديبقراطي .
ّ) إف اؼبعرفة العلمية رىينة بتحقيق الديبقراطية ،فهناؾ عبلقة كطيدة بُت التقدـ الع ؼبي كالنظاـ

الديبقراطي ،ألف

يف البيئة الديبقراطية ،يأخذ الذكاء ؾبالو يف اغبرية كالتفكَت كالتصرؼ .
ْ) الديبقراطية ىي اؼبخرج الصحيح من ثقافة العنف كاإلرىاب جبميع صورىا ك أشكاؽبا

 .فبل اغبل األمٍت كالنظم

()23

القاصرة تستطيع استئصالو كإمبا االنفتاح كالنقاش احلر.

ٓ) إف النظاـ الديبقراطي ينهي دكافع الفوضى كالتغيَت بالقوة ،كينهي اغبكومة الفاسدة كينهي اؼبعارضة اؼبدمرة ألف
اؼبواطنُت يثقوف بدكرىم يف حكمها ،كدكرىم يف إسقاطها .
كباالستناد إذل ما سبق لبلص إذل :
ُ) الديبقراطية ليست منهجا فكريا نتنافس يف نقاشو ،أك نبح ث يف فركعو كأصولو ،بل ىي يف األساس إدارة يتفق
عليها اجملتمع لتحقيق عبلقاتو كمصاغبو ،كؽبذا دل يصل أحد إذل تعريف ثابت كدقيق ؽبا .
ِ) الًتبية الديبقراطية ىي األسلوب الطبيعي اؼبناسب لًتبية اؼبواطنة قصد ربقيق غايات كمصاحل الفرد كاجملتمع ،كما
()24

غَتىا سول اكبراؼ عن الفطرة البشرية كمواجهة غبقوؽ اإلنساف كمصادرة لكرامتو كسلب إلرادتو كعبث بدينو .

ّ) الديبقراطية ىي البحث عما يشعر اإلنساف بالعدؿ كاؼبساكاة كالكرامة اإلنسانية ،كىو ما هتدؼ إليو تربية اؼبواطنة
اؼبستقبلية.
كبعبارة موجزة نقوؿ ،أف من أىم مكاسب الًتبية الديبقراطية على اؼبواطنة ،أهنا تصنع اجملتمع الفعاؿ كالفرد اؼبؤثر
كأف اغباجة إليها ىي اغباجة إذل األمن كاالستقرار كاستبعاد العنف كالفوضى بفضل ما سبنحو من مسؤكلية فردية ك
صباعية .كتأسيسا على ذلك تصبح مهمة تريب ة اؼبواطنة ىي بناء اإلنساف اغبر الديبقراطي الذم يبتلك القدرة على
اؼبشاركة يف اغبياة االجتماعية مشاركة فعالة كحيوية  .كعلى العكس من ذلك ،فمن غَت الديبقراطية يتحوؿ اؼبواطنوف
ترب اؼبواطنة يف جوىرىا
إذل أفراد عاجزين عن امتبلؾ مصَتىم ،كغَت قادرين على التأثَت يف حاضرىم  .يف حُت هتدؼ ية
إذل ربقيق استقبلؿ اؼبواطن كضماف حريتو كمشاركتو يف اغبياة السياسية كاؼبدنية كإدارة الشأف العاـ ،كما أهنا سبكنو من
القدرة على ربقيق خياراتو اؼبوضوعية يف كنف اغبرية كاالستقبللية .
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المحور الرابع -تربية المواطنة كالقيم العالمية:
إف ما حملتو ثورة االتصاؿ ك اؼبعلومات من آثار كما ستحملو يف اؼبستقبل أيضا على اغبياة السياسية ك االجتماعية
لدل الشعوب كاألمم ،كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف كضباية البيئة كالسبلـ العاؼبي كحوار اغبضارات كتقدير النوع
اآلخر ،كالتفاعل مع الثقافات األخرل ؽبا انعكاساهتا على النظم الًتبوية ،كبصفة خاصة يف الدكؿ اليت ال تزاؿ إذل
()25

اآلف تعاشل مػن العديد من اؼبشاكل الًتبوية ذات الطابع السياسي كاالجتماعي كالبيئي .

حيث دل يعد كافيا اليوـ ،إعداد اؼبواطن لتلبية مطالب بيئتو احمللية فحسب ،بل أصبح لزاما على تربية اؼبواطنة
التخلص من ثنائية احمللية كالعاؼبية  .فحىت يبكن ربقيق معايشة اغباضر كالتطلع آلماؿ كطموحات اؼبستقبل ،فإنو ينبغي
التعامل دبا يتوافق مع ظركؼ العصر ،بعد أف أظهرت الدراسات التنبؤية أف التكنولوجيا سوؼ يتعاظم دكرىا كيزداد يف
اؼبستقبل القريب ،كيف صناعة ىذا اؼبستقبل نفسو.

()26

كإف تكنولوجيا اؼبعلومات ككسائلها العديدة تتيح اعبمع بُت احمللية كالعاؼبية من خبلؿ :
ُ) نظم الًتصبة اآللية ،اليت ستسقط اغبواجز اللغوية .
ِ) التكنولوجيا اؼبتقدمة يف اإلعبلـ كاالتصاؿ كاليت أحالت العادل إذل قرية الكًتكنية صغَتة .
ّ) ارتكاز ثقافة عصر اؼبعلكمات على التعدد كالتنوع الثقايف .

()27

كفبا ال شك فيو أف التطور العلمي اؼبتسارع ،كالتقدـ التكنولوجي البالغ التعقيد كالتنافس التجارم قد ألقت
بضبلؽبا على الصراعات العنيفة اليت يشهدىا العادل اآلف ،سواء أكاف ذلك على اؼبستول اإلقليمي أـ العاؼبي  .فعلينا
أف فقرر أف ثقافة العنف باتت اآلف كاضحة اؼبعادل كؽبا ىويتها ك فلسفتها لدرجة أف العنف دل يعد لو كجو كاحد أك
قناع كاحد ،بل أصبح لو ألف كجو كألف قناع  .كإف العنف كظاىرة يتكاثر سرطانيا لدرجة أف أساليبو كفنونو اليت
يبارسها باتت ؿبَتة كمفزعة كمقلقة للمواطن كاغبكومات ع

ذل السواء ،كال نغارل إذا قلنا أف اإلرىاب أصبح
()28

كاإلخطبوط األسطورم ،إذا قطعنا لو ذراعا نبتت مكاهنا أك حلت ؿبلها ذراع أقول كأشد من تلك اليت بًتت .
كإف الدعوة إذل السبلـ ،ىو إحدل ربديات القرف اغبادم ك العشرين

 .كتأٌب بيداغوجيا السبلـ هبدؼ تنمية

كجدانية اؿفرد اؼبواطن لتكوين سبلـ داخلي مع نفسو ،كلتتكوف لديو القدرة على التصاحل مع أخيو اإلنساف عن طريق
تكوين عبلقات طبيعية بُت الشعوب خالية من الصراعات كالعنف كالعدكانية  .كإذا ما افًتضنا أف اؼبواطنة باتت اآلف
على اؼبستويُت احمللي كالعاؼبي ،فذلك يعٍت أننا نعيش يف مج سبع دكرل تتعاكف فيو األمم فيما بينها من أجل رفاىية
كسبلمة اإلنساف ،دكف أف تتخلى أية أمة من األمم على سيادهتا كاستقبلؽبا كحرية إصدار قراراهتا .
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كيتمثل دكر تربية اؼبواطنة يف تكوين اجملتمع الدكرل يف تسليح اؼبواطن بالطرؽ كاألساليب اليت من خبلؽبا يستطيع
العيش مع جَتانو احملليُت كيقدر على التآلف مع جَتانو اػبارجيُت يف اجملتمع الدكرل  .فمما ال شك فيو أف الًتبية على
اؼبواطنة العاؼبية تتطلب الًتبية على

الديبقراطية كالتعددية كااللتزاـ اعبماعي ،كقبوؿ االختبلفات الثقافية كمعاعبة
()29

اؼبشكبلت ضمن منظور عاؼبي ،كىي هبذا اؼبعٌت هتدؼ إذل خدمة اجملتمعات اإلنسانية كافة .

لذلك فإف القيم اؼبوجهة كبو احًتاـ اآلخر كالتسامح معو ىي القيم اليت من شأهنا أف تساعدنا عل ل االنتقاؿ من
ثقافة اغبركب إذل ثقافة السبلـ اؼبرتكز على حقائق التعددية كآلية اغبوار بُت الثقافات كخطوة أكذل كبو عقد اجتماعي
كثقايف كأخبلقي يف جديد القرف اغبادم كالعشرين  .كما تبلورت يف مطلع األلفية الثالثة قيمة اغبوار من خبلؿ
اؼبتغَتات اليت حصلت على صعيد اال تصاؿ كالتواصل ،كالقضاء التدرهبي على اغبدكد كاغبواجز ،كتنقل اؼبعلومات
كاؼبعارؼ كالقيم ،حيث ظهرت آليات كاسًتاتيجيات جديدة تسمح بانفتاح الثقافات كاغبضارات على بعضها بعد أف
أصبح قبوؿ اآلخر كاغبوار معو مطلبا ؾبتمعيا كعاؼبيا كمدخبل مهما ؼبستلزمات اؼبثاقفة العادل ية .كىكذا دل يعد اغبديث
اليوـ عن ثقافة اغبوار كعن اغبوار بُت األدياف كالتقارب بُت الثقافات ترفا فكريا ،بل ىو رىاف جديد لؤللفية الثالثة
كحاجة ماسة إذل بناء ؾبتمع حداثيت ديبقراطي ،متمثل لركح ثقافة اغبوار متشبع هبا كمتصرؼ على أساسها بكيفية
كاعية كتلقائية.
كلقد شغلت أيضا قيمة التسامح مع اآلخر مساحة كاسعة يف الفكر اإلنساشل منذ أقدـ العصور أما يف العصر
اغبديث ،فقد مارست اليونسكو دكرا بارزا يف ىذا اجملاؿ عندما أكدت يف تصريح اؼببادئ حوؿ التسامح الصادر عاـ
(ُٓٗٗ) يف مادتو األكذل اؼبخصصة لتحديد اؼبفهوـ " أف التسامح ىو شرط ضركرم للسبلـ كللتقدـ االقتصادم ك
إشاعة ركح التضامن بُت الشعوب كبينت أف اؼبقصود بقيمة التسامح احًتاـ كقبوؿ تثمُت غٌت الثقافات كتنوعها يف
عاؼبنا ،كأمباط التبليغ ك أساليب التعبَت عن نوعية كينونتنا اإلنسانية ،أما عن آلية تعزيز ىذه القيمة فأشارت اليو نسكو
()30

إذل أنبية اؼبعرفة كتفتح العقل ك النزكع إذل التواصل ،كاالعًتاؼ لآلخر حبق التفكَت كالشعور كاالعتقاد .

فيتحوؿ التسامح بذلك من قيمة من القيم اإلنسانية إذل موقف فعاؿ وبركو اإلقرار باغبقوؽ العاؼبية للفرد اإلنساشل
كباغبريات األساسية .ألجل ذلك كلو يعترب التسامح مفتاح الدخوؿ إذل حقوؽ اإلنساف كالتعددية كالديبقراطية كدكلة
اغبق كالقانوف .كمن ىنا يبكن اعتبار االتجاه كبو العاؼبية اذباه طبيعي ال معٌت

ؼبقاكمتو ،بل هبب تشجيعو كتدعيمو،

فكيفما عرفنا اغبضارة ،فإنو هبب أف نقر بأف الصفة اإلنسانية دبعٌت امتبلؾ االذباه العاـ ػبدمة اإلنساف كتطوير
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إمكاناتو الذاتية  ،ىي أىم مقوماهتا  ،كال يبكن أف يتسم أم سلوؾ بالسمة اغبضار

ية .إال إذا اتسم بالصفة

اإلنسانية .كأف الصفة اإلنسانية تتطلب اإليباف دبجموعة من القيم اؼبطلقة كاؼبشًتكة .
كبناء عليو تربز اغباجة إذل تربية اؼبواطن على اغبياة يف ؾبتمع يقوـ على القيم اإلنسانية العاؼبية مثل السبلـ كاغبوار
كالتسامح كيرفض التعصب العرقي كالد يٍت كالعقائدم  .ففي ضوء متغَتات العصر اؼبسارعة ،تربز اغباجة إذل تطوير
الًتبية للمواطنة دبا هبعلها تؤكد على عدـ كجود تعارض بُت الوطنية كالقومية كاإلنسانية حىت تكسب اؼبواطن مقومات
االنتماء للوطن كاستكماؿ ذلك باالنتماء العاؼبي كاإليباف بقيم اؼبواطنة العاؼبية

يف بعدىا اإلنساشل الذم يقوـ عليو

اجملتمع الدكرل  .كباحملصلة ،فقد أصبحت تربية اؼبواطنة يف األلفية الثالثة ملزمة بإعداد اإلنساف الدكرل الذم يتميز
باػبصائص التالية:
ُ) أف يكوف قادرا على االندماج مع اآلخرين ،يستمع إليهم كيتعلم منهم كمعهم .
ِ) أف تكوف لو عبلقات شخصية مع أشخاص من دكؿ أخرل .
ّ) أف يكوف لو زمبلء كأصدقاء دكليُت يف ؾباؿ زبصصو أك عملو .
ْ) أف يستطيع مناقشة الثقافات األخرل دبوضوعية كدكف ربيز .
ٓ) أف تكوف لو القدرة على التكيف االهبايب مع اؼبواقف اعبديدة ،كالقدرة على التصرؼ بفعالية مع اغباالت
الطارئة ،كيندمج كيتعاطف مع أفكار كمشاعر اآلخرين .
االستنتاذات
تأسيس على كل ما سبق من استعراض نظرم ؼبفهوـ اؼبواطنة كما ارتبط هبا من مفاىيم لبلص إذل ما يلي :
نا

ُ) إف اؼبوطنة ال تعرؼ كجوىر بقدر ما سبارس على أرض الواقع  .كإف ربقيق اؼبواطنة على أرض الواقع كبشكل فعاؿ
مرىوف ك مرتبط بعملية تربية اؼبواطنة اليت من خبلؽبا يتم إيصاؿ اؼبعرفة ك خلق الشعور الذم يؤدم إذل االنتماء
الوطٍت.
ِ) بالرغم من أف اؼبواطنة ال تعتمد على مبادئ عامة ،كعلى الرغم من أهنا ال ربمل معٌت كاحدا ثابتا متفق عليو ،إال
أهنا ربتوم على مبدأ أساسي ال يبكن أف يتح قق إال من خبلؿ الًتبية للمواطنة  .فًتبية اؼبواطنة ضركرية لتحقيق مفهوـ
()31

كمعٌت اؼبواطنة الفعلية كبدكهنا يبقى الشخص ؾبرد مواطن تابع ليس أكثر .

ّ) تربز اغباجة إذل تربية اؼبواطنة بصورة أكثر إغباحا يف ضوء متغَتات العصر اؼبتسارعة ،كوقاية ضد القوة الطاردة
للعودلة.
119

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

ْ) إف مفهوـ اؼبواطنة ىو اؼببدأ األساسي كالرئيسي للديبقراطية ،فبل كجود كال معٌت ألم نظاـ ديبقراطي بدكف ربقيق
ؼبفهوـ اؼبواطنة.
ٓ) يبكن للتكنولوجيات اؼبتقدمة ك اؼبعلوماتية ككسائل االتصاؿ ك التواصل أف تلعب دكرا حاظبا يف التخفيف من
حدة اإلفرازات السلبية للعو ؼبة  ،كذلك دبا توفره من إمكانيات إلقامة عبلقات قوية بُت أمم ك شعوب العادل كدكؽبا
بتطوير فلسفة عاؼبية للحياة ،تؤكد على القيم اإلنسانية الدكلية كمتطلبات القرف اعبديد .
ٔ) إف االىتماـ بالسبلـ كإرساء دعائمو كتعميمو ىي من بُت اؼبهمات األساسية كاعبوىرية لًتبية

اؼبواطنة يف األلفية

الثالثة .كما يعد اغبوار منطلقا أساسيا كعقليا يف عملية اؼبواطنة ألف السَت الطبيعي للبشرية يقتضي أف يسود منطق
اغبوار بُت اغبضارات  .كإف بناء قدرة اؼبواطن على اغبوار ،تشكل يف هناية اؼبطاؼ األساس اغبقيقي ؼبا نطلق عليو
مصطلح التسامح  .كما التسامح إال قيمة من القيم العاؼبية اؼبشًتكة اليت توصلنا إذل الغاية اؼبنشودة كىي بناء كتشكيل
كإعداد اؼبواطن العاؼبي.
خاتمة :
إف موضوع اؼبواطنة ىو جزء من مشكلة اؽبوية كاؼبفاىيم اؼبختلفة اليت ارتبطت هبا كما من شك أننا يف أمس اغباجة
إذل تربية للمواطنة يف ظل األحداث الراىنة كاؼبتوقعة اغبدكث اليت أكدت كلها على ضركرة تعزيز ركح العطاء
كاالنتماء كالوالء الصادؽ لدل اؼبواطن.
كلن متأتى ذلك ،إال إذا ازبذت تربية اؼبواطنة من اإلنساف اؼبواطن ؿبورا ،كمن اؼببادئ كالقيم الديبقراطية أسلوبا،
كمن القيم العاؼبية ىدفا تسعى إذل ربقيقو .
فهناؾ ربديات كرىانات جديدة تواجو تربية اؼبواطنة كتطرح عليها متطلبات دل تعهدىا من قبل حبيث دل تعد
مهامها تقتصر على تنشئة األجياؿ كفق مستلزمات مواطنة ؿبدكدة يف إطار كطٍت ضيق ،بل أصبحت اؼبواطنة االهبابية
تقتضي التفتح على اؼبواطنة العاؼبية باعتبارىا ثقافة جديدة هتدؼ إذل ترسيخ تربية عاؼبية قائمة على قبوؿ االختبلؼ
كاغبوار كالتعايش السلمي.
كلن يتحقق ذلك من د كف توعية اؼبواطن بأف الكرة األرضية أرض مشًتكة عبميع البشر مهما اختلفت ألواهنم
كمعتقداهتم كأدياهنم .كأننا نعيش يف عادل ربكمو ؾبموعة من اؼبثل كالقيم كاؼببادئ كاألىداؼ العاؼبية اؼبشًتكة .
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السيبر طيقا ككسائل اإلعالـ
أ .بن سولة ورالدين  /طالب دكتوراه إعالـ كاتصاؿ تخصص  :لغة كتحليل قدم لوسائل اإلعالـ
ذامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغا م ،الجزائر
ملخص:
يعترب ظهور السيربنطيقا ثورة علمية خاصة يف ميداف التكنولوجية  ،كقد أدت إذل ظهور اآلالت كاألجهزة الدكية اليت بامكانو تعويض
اإلنساف يف عملو ككظائفو  ،كيعود اكتشاؼ ىدا العلم الدم يعد حديث النشأة إذل األربعينيات من القرف

اؼباضي من طرؼ عادل

الرياضيات األمريكي نوربرت فيينر (ُْٖٗ ُْٗٔ-مػ) ،ككاف ظهور السيربنطيقا كنتيجة غبل مشكلة عسكرية خبلؿ اغبرب العاؼبية
الثانية ،حيث كانت القوات العسكرية األمريكية تواجو صعوبة كبَتة يف إسقاط الطائرات األؼبانية اليت كانت تراكغ بسرعة كبَتة ،
كأ سندت مهمة حل اؼبشكلة إذل العادل نوربرت فيينر مع فريق من العلماء من ـبتلف التخصصات كالطب  ،الرياضيات ،علم النفس
،كغَتىا  ،،،كسبكن توربت فيينر من إنشاء جهاز مكوف من مدفعية أرضية كآلة حاسبة ،حيث يتم تزكيد اآللة اغباسبة دبعلومات
مستمرة حوؿ موقع الطائرة كمن ًب مًب الكشف عن موقعها البلحق  ،ككانت ىده بداية السيربنطيقا اليت تقوـ على التغدية اؼبرتدة أك
رجع الصدل  ،أك رد الفعل .
من خبلؿ ىده الفكرة قاـ نوربرت فيينر بتطوير أحباثو كالوصوؿ إذل الربؾبة اآللية من اعبيل األكؿ للسيربنطيقا كاليت تقوـ على الفعل كرد
الفعل ،كحاكؿ تطبيق ىده الفكرة على اإلنساف قصد التحكم يف اإلنساف كتوجيهو بناءا على األفعاؿ ردكد األفعاؿ ،كظهر ما يعرؼ
بالسيربنطيقا اإلجتماعية  ،غَت أف نوربرت فيينر سرعاف ما اكتشف أف اإلنساف معقد يف سلوكاتو كردكد أفعالو ،فبا دفعو ؾبددا إذل
العمل على تطوير أحباثو كالوصوؿ إذل اعبيل الثاشل من السيربنطيقا ،حيث ظهرت اآلالت الدكية اليت ؽبا عدة ردكد أفعاؿ .
إف مفهوـ السيربنطيقا يعٍت التحكم كالضبط ،إستنادا إذل اؼبعٌت اللغوم البلتيٍت للمصطلح كالدم يعود إذل  kubernetikeكىو
اؼبصطلح الدم أطلقو أفبلطوف على موجو السفينة ،كالسيربنطيقا كما سبق الدكر تقوـ على التغدية اؼبرتدة من خبلؿ متابعة كضع ما
خبلؿ فًتات زمنية معينة لتحديد الوضع البلحق  ،أم أهنا تقوـ أساسا على اؼبعلومة ،كعليو قبد أف ىناؾ السيربنطيقا تتداخل مع
كسائل اإلعبلـ من حيث اؼببدأ الدم ىو اؼبعلومة كمن حيث اؽبدؼ الدم ىو التحكم ك

الضبط ،ككل من السيربنطيقا ككسائل

اإلعبلـ يشكبلف ظاىرتُت مهمتُت تلعباف دكر رئيسي يف ربديد كتوجيو السلوكات اإلجتماعية .
فقد قاـ ماكلوىاف بتقسيم مراحل اجملتمع البشرم كفق الوسيلة الرئيسية اؼبستخدمة يف نقل اؼبعلومات إذل ثبلث مراحل

:مرحلة

اإلتصاؿ الشفوم  ،مرحلة اؼبطبوع بظهور الطباعة على يد جوتنربغ عاـ ُّْٔ،كأخَتا مرحلة العقوؿ اإللكًتكنية كاؼبعلومة الرقمية .
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كدىب ماكلوىاف إذل اعتبار كسائل اإلعبلـ امتداد للحواس اإلنسانية  ،حيث يعتمد اإلنساف خبلؿ إتصالو بالعادل احمليط على كسائل
اإلعبلـ  ،كبالتارل فوسائل اإلعبلـ ىي جزء ال يتجزأ من اإلنساف ،حيث انو يستخدمها يف إدراكو ؼبا حولو  ،كما ال تنقلو كسائل
اإلعبلـ فهو غَت موجود كيتدعم موقف مكلوىاف من خبلؿ الفرنسي بوردك ،فحسب ىدا األخَت التلفزيوف ليس ؾبرد أداة لتقدصل
التسلية كالثقافة  ،إمبا ىو أداة للضبط كالتحكم االجتماعي  ،ك فقا للمصطلح الذم يستخدمو بوردك فالتلفزيوف أداة للعنف الرمزم،
ألف مشاىدة التلفزيوف ستؤدم إذل اكتساب معاشل كأفكار كمعتقدات كصور رمزية حوؿ العادل الذم يقدمو التلفزيوف بعيدا عن العادل
اغبقيقي أك الواقعي  ،دبعٌت آخر فإف التلفزيوف يقود إذل بناء اعتقاد حوؿ طبيعة

العادل االجتماعي من خبلؿ تقدصل الصور النمطية

ككجهات النظر اؼبنتقاة اليت يتم كضعها يف األخبار كاألعماؿ التلفزيونية  ،كاألحداث اليت ال يعرفها التلفزيوف ىي أحداث ال كجود ؽبا.
كعليو قبد أف ىناؾ قواسم مشًتكة بُت كل من السيربنطيقا ككسائل اإلعبلـ  ،حيث أف كل منهم ا يقوـ على اؼبعلومة  ،ككل منهما
يسعى للتحكم كالضبط  ،كما أف ىناؾ عبلقة تبادلية بينهما ،حيث تطرح السيربنطيقا التقنيات اؼبتطورة اؼبستخدمة يف كسائل اإلتصاؿ
يف نفس الوقت تكوف الوسية اإلعبلمية دبتابة آلية من آاليات التحكم السيربنطيقي.
الكلمات المفتاحية :السيربفطيقا  -كسائل اإلعبلـ  -التغدية اؼبرتدة –التحكم .

مقدمة:
عرؼ العادل عدة تغَتات كأنظمة سياسية كاقتصادية كاجتماعية ـبتلفة كمتتالية  ،فبعدما كاف اإلنساف يعتمد على
الصيد للبقاء كيعيش حياة الًتحاؿ ،استقر بأرضو بعدما اكتشف الزراعة ،ىاتو األخَت اليت كانت النواة

األكذل يف

ظهور النظاـ اإلقطاعي كالعبودية ،كبعد قركف من الزمن كاكتشاؼ اؼبكننة يف القرف الثامن عشر (ُٖ مػ) ،كبعده الثورة
الصناعية اليت غَتت ـبتلف معادل اغبياة السابقة ،من خبلؿ دفع كثَتة اإلنتاج بشكل دل يكن معركؼ سابقا ،كبدأت
معادل العادل اعبديد مع الثورة الصناعية ،حيث كانت سبب رئيسا يف ظهور اغبربُت العاؼبيتُت األكذل كالثانية من خبلؿ
سعي الدكؿ اؼبصنعة للحصوؿ على اؼبواد األكلية البلزمة يف الصناعة  ،كانتهت اغبربُت العاؼبيتُت بتحديد اؼبعادل كالقول
السياسية كاإلقتصادية للعادل اعبديد .
إف ىدا اإلنتقاؿ بُت األنظمة كاؼبراحل اليت عرفها العادل استغرؽ قركنا من الزمن ،غَت أنو يف عاؼبنا اعبديد نعيش عدة
تغَتات يف فًتات زمنية متتالية كقصَتة  ،كتعود ىده التغيَتات لتدخل التكنولوجيا اعبديدة كالتقنية يف مبط حياة
اإلنساف ،فعاؼبنا اليوـ أصبح يقوـ على أنظمة كقرارات معقدة تتحكم يف ىا التكنولوجية اؼبتطورة  ،كاآلالت الدكية
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،كظهور مفاىيم دل تكن موجودة يف العادل السابق على غرار الدكاء اإلصطناعي

l’intiligence artificiel

،كدل يعد دكر اآللة دكرا ثانويا يف عمل اإلنساف بل أصبح موازيا لدكر اإلنساف كمساكيا إذل حد ما لو كدلك .
إننا نعيش ثورة ادل علومات كاألجهزة فائقة الدكاء اليت تساىم يف تغَتات متتالية كمتسارعة يف مبط اغبياة كاجملتمع
البشرم أك دبفهومها األصلي الثورة السيربنطيقية .
يشكل مفهوـ السيربنطيقا غموض كبَت خاصة يف الوسط العريب  ،كيرجع ىدا لكوف السيربنطيقا مفهوـ حديث
النشأة ،كلكوهنا كذلك تختلف عن اؼبصطلحات البلتينية اليت غالبا ما تكوف مكونة من »  « logyكاليت تعٍت العلم.
من خبلؿ ىدا اؼبقاؿ الذم جاء بعنواف  »:السيربنطيقا ككسائل اإلعبلـ « نسعى إذل إعطاء حملة تزيل الغموض
حوؿ السيربنطيقا من جهة كتوضيح العبلقة بينها كبُت كسائل اإلعبلـ من جهة أخرل .
كسنتطرؽ يف ىدا اؼبقاؿ إذل اإلطار التارىبي ؼبفهوـ السيربنطيقا كنشأهتا ،كتطبيقاهتا يف اؼبيداف اإلجتماعي  ،كما
سنتناكؿ العبلقة بُت كسائل اإلعبلـ كالسيربنطيقا ،كتطرقنا للتلفزيوف كنموذج لتوضيح العبلقة اليت ذبمع بُت
السيربنطيقا ككسائل اإلعبلـ يف األخَت ،كعليو نسعى من خبلؿ ىدا اؼبقاؿ لئلجابة على اإلشكالية التالية :
ما ىي السيربنطيقا ؟ كماىي استخداماهتا يف حقل العلوـ االجتماعية ؟ كما موقع كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ يف اؼبفهوـ
السيربنطيقي؟
إف ظهور السيربنطيقا يعود للحرب العاؼبية الثانية  ،حيث ظهرت اغباجة عبهاز قادر

على حل اؼبشاكل العسكرية

بأكرب سرعة فبكنة  ،على رأس ىده اؼبشاكل كيفية إسقاط الطائرات اليت كانت تقذؼ القنابل كاليت كانت تراكغ
بسرعة كبَتة فبا هبعل مهمة ربديد موقعها يف مدة َِ إذل َّ ثواشل أمرا مستحيبل .
كىدا ما طرح اغباجة إذل آلة تستطيع حل اؼبشكلة يف أقل كؽ ت فبكن  ،كًب إسناد مهمة تطوير اؼبدفعية اؼبضادة
للطائرات إذل العادل األمريكي نوربرت فيينر  Norbert Weinerدبساعدة فريق عمل مكوف من باحثُت من
ـبتلف التخصصات طب ،رياضيات  ،اتصاالت  ،تكنولوجيا  ،علم االجتماع  ،علم النفس ...

ٓٔ

ككاف اؼبنطلق ىو كيف يبكن توقع موقع ا لطائرة البلحق من أجل ربديد سرعة كاذباه القذيفة  ،أك دبعٌت آخر فإف
نوربرت فيينر * Norbert Weinerالذم ينسب إليو علم السيربنطيقا كاف يهدؼ إذل ربديد السبل العلمية
الدقيقة اليت يستطيع من خبلؽبا مدفع أرضي أف يصيب ىدفا متحركا يسَت بسرعة فائقة .

ٔٔ

.c.r.astri gumme,p.gravé.le cébernétique que t‟elle qui elle est .edition air mouscou .p p 53-56.
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ُْٖٗ:ُْٗٔ-عادل رياضيات أمريكي .Norbert Weiner.نوربرت فٌٌنر

*

.www.wata journal.com .ُٓ.ُِ.ََِٗ.د.سعيد بنكراد .ؾبلة كاتا للًتصبة كاللغات
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كسبكن نوربرت فيينر  Norbert Weinerيف األخَت من تصميم جهاز إلكًتكميكانيكي مكوف من آلة حاسبة
 machine a calculتستطيع حل اؼبعادالت الرياضية ،كىده اآللة اغباسبة متصلة دبدفع .
من خبلؿ تزكيد ىدا اعبهاز باؼبعلومات حوؿ موقع كسرعة الطائرة يستطيع التنبؤ باؼبوقع البل حق كبالتارل القدرة على
إسقاطها ،كىدا ما يعرؼ بالتغذية اؼبرتدة .
دبعٌت أف حل اؼبشكل كاف من خبلؿ دراسة رد فعل الطائرة ،كىده الفكرة كانت بسيطة يف بدايتها إال أهنا حققت
قباحا كبَتا يف ـبتلف ميادين العلم .
ففي ؾباؿ العلوـ التطبيقية فتحت ؾباؿ البحوث للوصوؿ إذل آ الت ذكية كظهر ما يعرؼ بالذكاء االصطناعي الذم
يتمثل يف الركبوتات  ،كأجهزة الكمبيوتر كغَتىا من اآلالت اليت أصبحت تنافس اإلنساف إذل حد ما .
فاستخداـ » التغذية اؼبرتدة « أك » رد الفعل « سيمكن من التنبؤ بالظواىر أك السلوكات اؼبستقبلية سواء كانت
زبص كائن حي أك آلة  ،فبا يسمح دبراقبة كتوجيو تلك الظواىر كالسلوكات كالتحكم فيها ،كبالتارل فإف كل نتيجة
تؤثر بشكل إرجاعي يف سبب كجودىا .
كقد تداخلت السيربنطيقا مع العديد من العلوـ فظهرت مثبل السيربنطيقا العصبية

،neuro cybernétique

السيربنطيقا اغبيوية .bio cybernétique
كما تدخلت يف الوصوؿ إذل اآلالت ذاتية اغبركة كألعاب الفيديو  ،كيف ىدا الصدد يرل فيينر

Norbert

 Weinerأف العلوـ اليت تبدك منفصلة ىي يف اغبقيقة تتبلقى كتتشابو يف نتائجها فبا هبعل يف اإلمكاف إعادة
توحيدىا  ،كيرل فيينر  Norbert Weinerأف األمر يستدعي كجود فريق من العلماء اؼبتخصصُت يف فركعهم
العلمية  ،كلكنهم يف نفس الوقت يعرفوف لغة كأفكار العلوـ األخرل  ،كىكذا أنشأ نوعا جديدا من العلماء
اؼبتخصصُت يف الطب كالرياضيات يف نفس الوقت ،كىؤكالء ىم علماء السيربنطيقا .

ٕٔ

رغم أف السيربنطيقا ال تزاؿ عبارة عن مفهوـ يشوبو الغمو ض إال أنو يوجد اتفاؽ مبدئي على أف السيربنطيقا تعٍت
التحكم ،كىدا استنادا على اؼبعٌت اللغوم للمصطلح ،فقد أطلق أفبلطوف مصطلح
السفينة .

 kubernetikeعلى موجو

ٖٔ

كينطوم مفهوـ التحكم على الثبلث عمليات التالية أك كلها :

.مارس ََُِ.www.midouza.net.َُ.َُ.فايز ؿبمود .السيربنطيقا استيعاب كحدة اؼبعرفة .
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.www.techno-science.net.10.01.2010.
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اغبساب الدقيق للنتائج أك العواقب اؼبًتتبة عن سلسلة من األحداث سواء كانت طبيعية أك اجتماعية أك آلية .



ربريك األحداث أك اؼبعطيات اؼبوجودة حسب خطة أك مسار ؿبدد .



التنبؤ باألحداث اليت يبكن أف تقع عن طريق القياـ بعمليات ذىنية أك حسابية .

ٗٔ

كما يشمل ىدا اؼبفهوـ ثبلث عناصر رئيسية كىي :


االتصاؿ  : communicationكقباح العملية االتصالية يستوجب قباح

العملية االتصالية كجود اتفاؽ بُت اؼبرسل كاؼبتلقي على اؼبعٌت الذم تتضمنو الرسالة  ،فإذا حدث خلل يف اإلتفاؽ
على اؼبعٌت ،حدث سوء االتصاؿ .
كذلك فإف اؼبرسل كاؼبستقبل يتبادالف األدكار معٌت أف اؼبستقبل يغدك مرسل كالعكس .
كالتحكم يف اؼبفهوـ السيربنطيقي يستوجب أف تكوف الرسالة ؿبددة ك مضبوطة كيكوف الرد كذلك عبارة عن رسالة
ؿبددة كمضبوطة  ،فكلما أرسل » س« الرسالة » أ« فإف » ع« يرد بػ » ب« دائما ،كىدا ما يطلق عليو
بالربؾبة يف أبسط معانيها .

َٕ

كلتوضيح اؼبعٌت أكثر يبكن أف نقدـ مثاؿ حوؿ مبدأ عمل الثبلجة اليت ىي عبارة عن نظاـ سيربنطيقي من اعبيل
األكؿ .
لنفًتض أننا أردنا أف نرفع درجة الربكدة يف الثبلجة  ،كبالتارل سنستخدـ زر تعديل الربكدة  ،الذم يقوـ بدكره بإصدار
أمر للمحرؾ الذم يبدأ يف العمل ،كعند بلوغ درجة الربكدة ادلطلوبة سيتنبأ جهاز قياس اغبرارة بدلك كسيصدر أمر إذل
احملرؾ بالتوقف.
كعند ما تقل درجة الربكدة عن الدرجة اؼبرغوبة  ،فإف جهاز قياس الربكدة سيتنبأ بدلك كيصدر أمر للمحرؾ  ،كىدا
األخَت سيبدأ يف العمل ؾبددا .

ُٕ

فالثبلجة ىي عبارة عن تطبيق للمفهوـ اؿسيربنطيقي من اعبيل األكؿ  ،الذم يشمل اآلالت اليت تكوف ؽبا استجابات
آلية .
أما اعبيل الثاشل فيشمل اآلالت اليت تعرؼ باآلالت الذكية ،كالركبوتات كأجهزة الكمبيوتر ،كاليت تكوف ؽبا استجابات
متعددة .
.د،خَت اهلل عصاـ.مدخل للسيربنطيقا اإلجتماعية.ديواف اؼبطبوعات اعبامعية .ص ُّ.
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.دخَت اهلل عصاـ .مرجع سابق .ص ص ّٔ.ّٓ.
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. www.arabpsynet. com..ُّ.ُِ.ََِٗ،د.سليماف جار اهلل .سلسلة الكتاب اإللكًتكشل لشبكة العلوـ التقنية
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 التغذية الراجعة  :feed backكتعٍت الرد الذم يصدر بناءا على منبو ـ ا ،كلقد سبت اإلشارة إذل أف الرسالة
اعبواب ىي نوع من التغذية الراجعة ،كذلك بالنسبة ؼببدأ عمل الثبلجة،فجهاز قياس درجة الربكدة
،thermostatيقوـ آليا بفتح الدارة الكهربائية عندما ترتفع درجة اغبرارة .
كبالتارل يبكن القوؿ أف التغذية الراجعة ىي عبارة عن معلومات صادرة بناءا على معلومات سابقة .
كيبكن التمييز بُت نوعُت من التغذية الراجعة :
أكال  :تغذية راذعة سلبية
كىي الرد بشكل خطي  liniearكما ىو اغباؿ بالنسبة لػ  ،thermostatدبعٌت أف التغذية الراجعة السلبية ىي
عبارة عن استجابة آلية ؼبنبو ما ،كىدا النوع من االستجابة موجود يف اعبيل األكؿ من األنظمة السيربنيطيقية .
ثا يا :التغذية الراذعة اإليجابية
كىي النوع الغَت خطي  nolinearكيقصد بدلك أنو يبكن أف يكوف الرد متنوعا ،فهو رد دكي يتبدؿ حسب
إمكانات متعددة .
فمثبل إدا كاف اؼبدفع مضاد للطائرات يعمل بتغذية راجعة سلبية فإنو سيقوـ بإطبلؽ النار على أم جسم طائر يدخل
يف نطاؽ أنشطتو ،إما إدا كانت تغذيتو موجبة فإنو سيطلق النار على أجساـ طائرة ؿبددة دكف أخرل .
كقد ظبحت التغذية الراجعة اؼبوجبة بالوصوؿ إذل آالت تستطيع التمييز بُت الفركؽ كالسيارة اليت تعمل أبواهبا آليا،
لكنها ال تفتح إال لصاحبها ،أك اؼبنشار اآلرل الذم يقطع اػبشب كاغبديد لكنو ال يتوقف عندما يبد صاحبو
ذراعو.


ِٕ

اؼبنظومة  : systemيبكن تعريف اؼبنظومة على أهنا ؾبموعة العناصر اؼبرتبطة مع بعضها أك ؾبموعة

اؼبتغَتات  variablesاؼبرتبطة مع بعضها ،كتعمل بانتظاـ لتحقيق ىدؼ ؿبدد .
كمن ىدا التعريف قبد أف اؼبنظومة تقوـ على توفر عاملُت كنبا األشياء كالعبلقة اليت تربط بُت تلك األشياء .
كأكؿ شكل من أشكاؿ اؼبنظومة ىو الصندكؽ األسود الذم يسمح للباحث بتحديد اؼبدخبلت

input

كاؼبخرجات  outputانطبلقا من معرفتو اؼبسبقة بالعبلقة اليت تربط بينها.
كعليو يتضح جليا أف اؼبنظومة ىي عنصر مهم يف اؼبفهوـ السيربنطيقي ألف ربديد العناصر اؼبكونة للمنظومة كربديد
العبلقة اليت تربط بُت تلك العناصر سيسمح بالتحكم كالتوجيو كالتنبؤ باؼبراحل البلحقة .

ّٕ

ّٖ. ّٕ -.د.خَت اهلل عصاـ .مرجع سابق .ص ص
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تطبيق السيبر طيقا في العلوـ االذتماعية :
إف دراسة تطبيق السيربنطيقا يف ادل يداف االجتماعي تدفعنا إذل التعرض لزاكيتُت ـبتلفتُت ،فالزاكية األكذل تتمثل يف
النتائج اؼبًتتبة عن السيربنطيقا كفكرة علمية تقنية كاليت فتحت اجملاؿ لتطوير اآللة  ،كأفرزت ما يعرؼ

بالذكاء

االصطناعي ،الذم سبثل يف أجهزة اغباسوب  ،كالرجل اآلرل كغَتىا من الوسائل كتكنولوجيا اؼبعلومات .
كقد فرضت ىده األجهزة كالتكنولوجيا نفسها على اجملتمع كأصبحت تعرؼ بالثورة السيربنطيقية ،
 cybernétization of societyكىو مفهوـ استخدـ لوصف االنتشار الواسع لؤلنظمة السيربنطيقية يف
اجملتمع.
فهناؾ من يرل أف السيربنطيقا سبكن اإلنساف من تنظيم

عاؼبو ك بيئتو تنظيما ؿبكما ،كاالعتماد على اغباسوب

اإللكًتكشل الذم يستطيع أف يقوـ بأفعاؿ كعمليات عقلية بصورة سريعة كمدىشة من خبلؿ استخداـ اؼبعلومات
بطريقة يعجز عنها العقل البشرم.
فالسيربنطيقا ستتيح لئلنساف قدرة ىائلة على مواجهة مشكبلتو كإمكانية إهباد اغبلو ؿ بناءا على تراكم اؼبعلومات من
جهة كعلى التحكم بالبيئة الفيزيقية كاالجتماعية من جهة أخرل .
أما اؼبوقف اؼبعارض فَتل أف انتشار السيربنطيقا على نطاؽ كاسع يؤدم إذل اغبد من حرية اإلنساف من خبلؿ مبدجة
مساراتو العقلية حسب أىداؼ ؿبددة .

ْٕ

كما يوجد تنبؤ حبصوؿ ضعف عقرل عند اإلنساف العادم بسبب اإلفراط يف استخداـ اآلالت .
أما الزاكية الثانية فتتمتل يف استخداـ اؼببادئ السيربنطيقية يف الدراسات االجتماعية ،دبعٌت أف الظواىر كالسلوكيات
االجتماعية يتم التعبَت عنها بطريقة رياضية تقنية قصد توجيهها كالتحكم فيها ،كىدا ما أطلق عليو

باؼبقاربة

السوسيوسيربنطيقية.
كيعترب نوربرت فيينر  Norbert Weinerأك من حاكؿ نقل السيربنطيقا إذل دراسة اإلنساف كقد طرح ىده الفكرة
من خبلؿ كتابيو (َِ):
1. The human use of human beings .
2. Cybernétic or control and communication in the animal and
machine .
.42 -38.د.خَت اهلل عصاـ .مرجع سابق.ص ص
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كبالنسبة لفينر  Norbert Weinerفإف الرسالة اليت تصدر من مرسل سواء كاف إنساف أك حيواف أك آلة ربدد
ما هبب على اؼبستقبل القياـ بو من خبلؿ التحكم يف مضموهنا .
دبعٌت أف التحكم يف مضموف الرسالة الصادرة سيحدد سلوؾ اؼبستقبل الذم سيظهر على شكل رد فعل أك تغذية
راجعة كما سبق الذكر .

ٕٓ

ففينر  Norbert Weinerيرل أف ىناؾ سباثبل بُت اإلنساف كاآللة  ،فكل منهما يبلك مستقببلت للمعلومات
من العادل اػبارجي على شكل رسائل يبكن ربديد ؿبتواىا ،ك كل منهما يقوـ دبعاعبة اؼبعلومات الواردة من خبلؿ
جهازه الداخلي (الدماغ بالنسبة لئلنساف ) ،كما أف كبل نبا يقوـ بالرد على شكل تغذية مرتدة (راجعة) بناءا على
الرسائل الواردة ،أم أف  Norbert Weinerرأل أف السلوؾ اإلنساشل عبارة عن ردكد أفعاؿ ميكانيكية ذات
اذباه خطي من اعبيل األكؿ كما سبق الذكر .
كقد لقيت ىده اؼبقاربة اعًتاض من طرؼ الكثَت من علماء االجتماع ألهنا عبارة عن تبسيط ـبل للسلوؾ اإلنساشل،
فاإلنساف ىو منظومة حيوية ؽبا كظائف كأمباط استعماؿ للمعلومات ال تعرفها اآللة .
حىت أف  Norbert Weinerاكتشف سريعا ؿبدكدية التماثل بُت اآللة كاإلنساف كأقر بأف ىدا األخَت أكثر
تعقيدا ،كتوجد عوامل عديدة تؤثر يف أفعالو يصعب اؿربكم هبا صبيعا .
كىدا ما دفعو إذل تطوير اعبيل األكؿ للسيربنطيقا  ،كينتج اعبيل الثاشل األكثر تطورا .
كسائل اإلعالـ من المنظور السيبر طيقي
يبكن تعريف اإلعبلـ أنو عملية تزكيد الناس

باؼبعلومات السليمة كاغبقائق الثابتة اليت تساعدىم يف تكوين رأم

صائب حوؿ كاقعة من الوقائع ،كتتم قذ ق العملية باستخداـ كسائل ؽبا القدرة على نقل الرسائل اليت ربمل األفكار
كاؼبعلومات إذل عدد كبَت من الناس .

ٕٔ

دبعٌت أف كسيلة اإلعبلـ ىي ما تؤدم بو الرسالة اإلعبلمية أك ىي القناة اليت ربمل مضموف الرسالة من القائم بالعملية
اؼبستقب كلكن البد من اإلشارة إذل أف الوسيلة ال تعٍت اآللة أك اعبهاز يف حد ذاتو فقط ،كإمبا تشخص
ؿ
اإلعبلمية إذل
يف اؽبيكل التواصلي كلو .

.د.خَت اهلل عصاـ .مرجع سابق .ص ص ٖٓ.ٕٓ،
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فاعبريدة بدكف مطبعة كبدكف موزع ليست كسيلة إعبلـ ألهنا لن تؤدم دكر نقل اؼبعلومات إذل اؼبستقبل  ،كيف ىدا
الصدد يقوؿ مارشاؿ ماكلوىاف :الوسيلة ىي الرسالة .
يف إشارة إذل أف الوسيلة تشكل جزء ىاـ من الرسالة يف عملية التأثَت على اؼبستقبل ،كقد يصل األمر إذل جعل لكل
كسيلة رسالتها.
كتقوـ فكرة مارشاؿ ماكلوىاف * على أف الوسيلة اليت تنقل اؼبضموف اإلعبلمي تؤثر يف اؼبستقبل تأثَت ال شعورم فبا
يؤدم إذل تغيَت سلوكو ـ ،كيرل ماكلوىاف أف لكل كسيلة صبهور من الناس الذم يفوؽ حبو ؽبا اىتمامو دبضموهنا .
كذلك حسب ماكلوىاف فإف خصائص الوسيلة اؼبسيطرة ؽبا األثر البالغ يف كيفية التفكَت كتنظيم اؼبعلومات بل
اجملتمع كلو  ،كتشمل ىده اػبصائص التكنولوجيا اؼبستعملة يف الوسيلة اؼبسيطرة .

ٕٕ

كيوصف ىدا اؼبنظور ؼباكلوىاف كاؼبدعم من طرؼ ىاركلد إنيس باغبتمية التكنولوجية  ،كانطبلقا من ىدا اؼبنظور فإف
ماكلوىاف يقسم تطور اجملتمع إذل ثبلث مراحل :
ُ .اؼبرحلة األكذل كانت تتم فيها عملية نقل اؼبعلومات مباشرة من الفم إذل
األذف ،فبا دعم العبلقات االجتماعية كسباسك اجملتمع .
ِ .اؼبرحلة الثانية كانت بظهور الطباعة على يد جوتنربغ عاـ

ُّْٔ مػ ،حيث أثرت الطباعة على العبلقات

االجتماعية حيث ظهرت نزعة اعبنوح كبو الفردية كاالستقبللية .
ّ .اؼبرحلة الثالثة تعرؼ باغبضارة اآللية ذات العقوؿ اإللكًتكنية كاألقمار
الصناعية ،كأصبحت فيها عملية نقل اؼبعلومات تعتمد على كسائط ىي دبثابة االمتدادات غبواس اإلنساف فالكامَتا
امتداد للعُت ،كاؼبيكركفوف امتداد للسمع.
كحسب ماكلوىاف فإف ىده الوسائل الراديو كالتلفزيوف أعادت النزكع إذل االندماج كإذل الكلية ( الكل ).
فبينما أدل اؼبطبوع إذل تقسيم

اجملتمع إذل فئات  ،عملت الوسائل اغبديثة على إرجاع الناس إذل االندماج

االجتماعي.
كذلك فإف ماكلوىاف يرل أف ىده الوسائل اغبديثة ىي جزء ال يتجزأ من اإلنساف  ،لدلك فإف ىدا األخَت سيعتمد
عليها بالضركرة إلدراؾ ما هبرم حولو .

ٖٕ

 .مارشال ماكلوهان  1980-1911مـ.

*

.77د.فضيل دليو .مقدمة يف كسائل اإلتصاؿ اعبماىَتية .ديواف اؼبطبوعات اعبامعية .ص ص ِْ.ُٓ-
.د.فضيل دليو.مرجع سابق  .ص ص .ُٓ،ِٓ .
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التلفزيوف كأداة للتحكم االذتماعي
انطبلقا من منظور ماكلوىاف ،يتضح جليا أف لوسائل اإلعبلـ األثر البالغ يف إدراؾ الناس للواقع ،خاصة الراديو
كالتلفزيوف  ،ألهنا حسب تعبَت ماكلوىاف ىي امتداد للحواس البشرية،كيتدعم ىدا اؼبنظور من خبلؿ الفرنسي بوردك
،فحسب ىدا األخَت التلفزيوف ليس ؾبرد أداة لتقدصل التسلية كالثقافة  ،إمبا ىو أداة للضبط كالتحكم االجتماعي ،
كفقا للمصطلح الذم يستخدمو بوردك فالتلفزيوف أداة للعنف الرمزم ٕٗ،ألف مشاىدة التلفزيوف ستؤدم إذل اكتساب
معاشل كأفكار كمعتقدات كصور رمزية حوؿ العادل الذم يقدمو التلفزيوف بعيدا عن العادل اغبقيقي أك الوا قعي  ،دبعٌت
آخر فإف التلفزيوف يقود إذل بناء اعتقاد حوؿ طبيعة العادل االجتماعي من خبلؿ تقدصل الصور النمطية ككجهات النظر
اؼبنتقاة اليت يتم كضعها يف األخبار كاألعماؿ التلفزيونية  َٖ ،كاألحداث اليت ال يعرفها التلفزيوف ىي أحداث ال كجود
ؽبا،كىنا يظهر مفهوـ الضبط كالتحكم من خبلؿ جدب االنتباه كبو أحداث من أجل إخفاء أحداث أخرل .
أم استثمار ساعات البث الثمينة من أجل أشياء تافهة ،كلكن ىده األشياء التافهة ستصبح ىامة جدا بالقدر الذم
زبفي فيو أشياء شبينة بالفعل.
خاتمة :
من خبلؿ قذا البحث حاكلنا ربديد معادل السيربنطيقا كمفهوـ حديث النشأة كًب معاعبة كسائل اإلعبلـ من
اؼبنظور السيربنطيقي التحكمي قصد الوصوؿ إذل العبلقة اليت تربط بينهما ،كيتضح أف كل من السيربنطيقا ككسائل
اإلعبلـ يقوماف على عنصر مشًتؾ كىو اؼبعلومة .
فالسيربنطيقا تقوـ على اؼبعلومة اليت تتمثل يف شكل ردكد أفعا ؿ أك تغدية مرتدة ،يف حُت أف كسائل اإلعبلـ كجدت
أساسا لنقل اؼبعلومة بُت ـبتلف الفئات االجتماعية .
كذلك قبد أف ىناؾ عبلقة تبادلية بُت كل من السيربنطيقا ككسائل اإلعبلـ ،فمن جهة قبد أف السيربنطيقا أدت
على تطوير أداء اآللة بشكل غَت متوقع لدرجة أنو أطلق عليها بثورة ما بعد التصنيع ،كىدا التطور مشل اعبانب التقٍت
للوسيلة اإلعبلمية ،كمن جهة أخرل قبد أف كسائل اإلعبلـ تشكل آلية من آليات السيربنطيقا فهي مصدر للمعلومة
اليت يبكن أف تستخدـ يف تسطَت األىداؼ السيربنطيقية التحكمية .
.www.alwatan.com.ُٗ,َِ.ََُِ.فاطمة الفقيو.التلفزيوف أداة للضبط كالتحكم اإلجتماعي .
.wwwpressacademy.net.19.02.2010.
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أىم إستراتجيات إدارة ضغوط العمل الفردية ك التنظيمية
أ .بحرم صابر  /أستاذ مساعد قسم (أ) ذامعة سطيف ،02الجزائر

ملخص:
عادة ما يطلق على عصر اليوـ عصر ضغوط العمل ؼبا ربتويو حياتنا من ضغوط يف ـبتلف ؾباالت اغبياة ،ك الفرد ك ىو هبابو ىاتو
الضغوط يسعى جاىدا لكي يقلل من اثارىا بإستخداـ العديد من اإلسًتاذبيات الفردية من نظاـ غذائي ك مساعدة إجتماعية ك معرفة
الذات ،ك أخرل تنظيمية كالتدريب اؼبهٍت ك اإلختيار اؼبهٍت ك تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية ،ك اليت سنحاكؿ من خبلؿ مقالنا ىذا
اإلشارة ألىم ىاتو اإلسًتاذبيات اليت يسعى الفرد هبا إلدارة الضغوط يف اؼبنظمة اليت يعمل هبا.
احية :ضغوط العمل ،إسًتاذبيات ،اإلسًتاذبيات الفردية ،اإلسًتاذبيات التنظيمية.
الكلمات المفت

مقدمة :
تعد ضغوط العمل ك مصادرىا كآثارىا على العاملُت يف ـبتلف التنظيمات من بُت أىم اؼبوضاعات اليت إستحوذت
على إىتماـ الباحثُت ك الدارسُت يف ؾباؿ السلوؾ التنظيمي  ،ك ذلك ؼبا ؽبا من أثر مباشر ك غَت مباشر على أداء
العاملُت يف ـبتلف اؼبهن اليت يزاكلوهنا حيث أصبحت ضغوط العمل داخل اؼبنظمات اإلنتاجية أك اػبدماتية ظاىرة
عامة يصعب ذبنبها ك إف كاف تأثَتىا متفاكت يف الدرجات بُت اؼبنظمات اؼبختلفة بالنظر لطبيعتها ك حجمها ك كذا
األدكار اؼبنوط بالعامل فيها ،فإف اإلختبلؼ أيضا ذباكز اؼبنظمات ليكوف يف اؼبنظمة نفسها بل يف اؼبصلحة الواحدة،
ك ذلك بُت عامل ك عامل آخر يقوماف بنفس العمل ،بالنظر لطبيعة شخصية الفرد ك كذا الظركؼ اإلجتماعية احمليطة
بو.
فاؼبتصفح للًتاث اؼبعريف حوؿ الضغوط النفسية  ،هبد أف جل الكتابات يف ىذا اجملاؿ ال تزاؿ يف معظمها على
مستول التحليل النظرم  ،حيث دل تنل الدراسات التطبيقية فيها إال نصيبا ؿبدكدا من اإلىتماـ  ،ك ذلك لسبببُت
رئيسيُت أكردنبا محمود سلماف العمياف نبا):(1
-األكؿ يتمثل يف تنوع العوامل اؼبسببة للضغوط ك تداخلها.
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 ك اؿثاشل يتعلق بعدـ إتفاؽ الباحثُت على مفهوـ دقيق ك ؿبدد لضغوط العمل فبا يوقع الباحث الذم وباكؿاػبوض يف ىذا اجملاؿ حبَتة .
ك كلمة  Stressىي يف األصل مشتقة من الكلمة البلتينية ( )Stringerك اليت تعٍت باللغة الفرنسية اإلحتضاف
الشديد للجسم بواسطة األطراؼ ،ك ىذا مع الشعور بالقلق ك العذاب ،كما تسمى عند البعض التخلي ك الوحدة ك
فقداف القوة ك القدرة ،ك قد كردت ىذه الكلمة ألكؿ مرة يف القرف ُْ عشر لكن ىذا اإلستعماؿ دل يكن ثابتا ك
منظما).(2
ك يرل دافيد يونج ك زمبلئو أف ضغوط العمل " حالة تنشأ عن التفاعل بُت األفراد ك كظيفتهم كتتسم بإحداث
تغيَتات بداخلهم تدفعهم لئلكبراؼ عن أدائهم اؼبعهود " ).(3
ك تسعى اؼبنظمات اليوـ إذل اغبد أك التقليل من آثار ضغوط العمل اؼبختلفة بشىت الوسائل ،متبنية يف ذلك
عدة إسًتاذبيات إلدارة ىاتو الضغوط ،فقلما ذبد منظمة تستخدـ يف إدارة الضغوط إسًت اذبية كاحدة ،بل إهنا تستعمل
إثنُت أك أكثر يف آف كاحد أك يف أكقات ـبتلفة ،حيث أف إستعماؿ ىذه اإلسًتاذبيات ىبتلف من منظمة ألخرل ك
من عمل آلخر ،كما تتأثر ىذه اإلسًتاذبيات إضافة لطبيعة ك حجم اؼبنظمة ك كذا طبيعة الضغوط ك نوعها بالفركؽ
الفردية اليت تعترب حاظبة يف الكثَت من األحياف ،ك سنتكلم عن أىم ىذه اإلسًتاذبيات اليت تستخدمها اؼبنظمات يف
إدارة ضغوط العمل ،سواء تلك اليت يتبناه الفرد على مستواه الشخصي أك تلك اليت تتبناىا اؼبنظمة يف إطار تنظيمي
ؿبدد.
 1.1إستراتجيات إدارة ضغوط العمل الفردية :
 1.1.1إستراتجيات إدارة ضغوط العمل الفردية السلوكية:
 1.1.1.1النظاـ الغذائي ك الرياضة:
يقصد بالنظاـ الغذائي أنواع ك كميات الغذاء اليت تدخل إذل اعبسم ،فالغذاء اؼبتكامل ضركرم لوظائف أعضاء
اعبسم ك إلعطاء الطاقة ك اغبيوية البلزمة ألداء العمل فعندما يتناغم نظاـ الغذاء مع التمرينات الرياضية يكوف ذلك
يف صاحل الفرد يف مقاكمة آثار الضغوط النفسية فمثبل التمرينات الرياضية تساعد يف حرؽ السعرات اغبرارية الزائدة
ك تزيد من قدرة اعبسم على التمثيل الغذائي ،ك تزيد قدرة اعبسم يف أنشطتو اغبيوية ك البنائية ،ك كبل من الغذاء ك
التمرينات الرياضية يؤثراف على رفع كفاءة الفرد على الًتكيز ك اإلسًتخاء ).(4
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كما إف تعرض العامل لوضعيات ضغوط كبَتة ك دائمة يؤثر بصفة مباشرة ،لذلك فإف العوامل اليت تساىم يف اللياقة
البدنية مهمة ك ضركرية ؼبقاكمة الضغوط ك إنعكاساهتا فخرباء اللياقة البدنية يعتربكف فبارسة نوع من اؿ نشاط الرياضي
بصفة منتظمة إحدل الطرؽ السهلة ك األكثر فائدة للحصوؿ على تغيَتات إهبابية يف حياة الفرد ،ك منو سبكُت اعبسم
من التعامل الفعاؿ مع اؼبواقف الضاغطة ). (5
فممارسة الرياضة تؤدم إذل رفع فعالية أعضاء اعبسم بالشكل الذم يؤدم إذل مقاكمتها للضغط ،فمن اؼبعركؼ

أف

الشخص الذم يبارس التمرينات الرياضية ال يرىق بسرعة مثل الشخص الذم ال يبارس أم سبرينات ،كما أف
الشخص اؼبصاب بإرىاؽ تكوف قدرتو منخفضة يف ربمل أم أعباء جسمانية أك نفسية للعمل

) ،(6ك بذلك

فالتمرينات الرياضية تعترب من بُت الوسائل اليت يبكن للفرد اإلعتماد عليو ا جملاهبة ضغوط العمل .
ك يعترب خرباء اللياقة البدنية فبارسة نوع من النشاط الرياضي بصفة منتظمة إحدل الطرؽ السهلة ك األكثر فائدة
للحصوؿ على تغيَتات إهبابية يف حياة الفرد ك منو سبكُت اعبسم من التعامل الفعاؿ مع اؼبواقف الضاغطة ). (7
 2.1.1.1المساعدة اإلذتماعية :
سبثل أقل العواقب غَت مرغوبة عند مقارنتها بالبدائل األخرل كإستخداـ اؼبهدئات ك ىي الطريقة األكثر إستعماال
اليوـ يف اؼبنظمات ) ،(8ك ذلك من خبلؿ توظيف األخصائيُت اإلجتماعيُت ك النفسانيُت الذين تكوف مهمتهم
األساسية دراسة اؼبشاكل اليت زبص اؼبنظمة ك تقدصل الدعم اإلجتماعي ك النفسي للعاملُت لتجاكزىا .
 3.1.1.1معرفة الذات ك الوقوؼ على قدرات الشخص :
ك ىي عبارة عن إدراؾ الفرد للطريقة اليت يظهر هبا سلوكو أماـ اآلخرين ،كما أف اؼببلحظة الذاتية الدقيقة من الفرد
لسلوكو يبكن أف تصف بدقة رد فعلو ذباه سلوكيات اآلخرين ) ،(9ك اؿتعرؼ على سلوؾ الفرد ك معرفة مدل قدرتو
على ربمل الضغوط ك اإلستجابة ؽبا ،من شأنو التخفيف من حدة ضغوط العمل ،فمعرفة الفرد للعوامل الضاغطة
سبكنو من إهباد طرؽ جملاهبتها .
 4.1.1.1التخطيط المسبق ك تحديد األىداؼ :
عندما تكوف ىناؾ أىداؼ كاضحة ك ؿبددة لعمل األفراد ك

تكوف تلك األىداؼ قابلة للتنفيذ ،باإلضافة إذل

التخطيط اؼبسبق ك ذلك بتجهيز الفرد نفسو للتعامل مع األحداث ) ،(10ك الذم من شأنو توقع الضغوط ك منو
التقليل من آثارىا.
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 5.1.1.1المشاركة في النشاطات:
كاؼبشاركة يف النشاطات اإلجتماعية أك إختيار ىواية معينة أك اإلستمتاع باإلقبازات ك تزيد ىذه النشاطات من قدرة
الفرد على التحمل ) ،(11ك تعتمد اليوـ كربل اؼبؤسسات على ىذه الطريقة كوسيلة للتفريغ لدل العامل ،خاصة
بالنسبة للضغوط اليت ربيط بو ،اليت من أنبها الرحبلت ،ك اغبفبلت لتخفيف ضغوط العمل يف اؼبنظمة .
 6.1.1.1اإلسترخاء:
إف جلوس الفرد مسًتوبا ك ىادئا يف اإلسًتخاء يؤدم إذل راحة الفرد ،حيث أف إسًتخاء العقل ال يتم إال من خبلؿ
اإلسًتخاء العاـ للجسم ،ك يعٍت ىذا أف ينتبو الفرد إذل أف الراحة العقلية ىي اليت تًتتب على راحة اعبسم ) ،(12ك
تعتمد اليوـ الكثَت من اؼبنظمات ىذه الطريقة للتخفيف من حدة ضغوط العمل .
 7.1.1.1التأمل:
ك ىو صبلة التمرينات الذىنية اؼبوجهة للحد من السَت اؼبعتاد لؤلفكار ك الظنوف ك التحليل ،فالتأمل اؼبنتظم يزيل
الضغط أك وبفظو ك يستطيع أف وبرر الفرد من الشقيقة ك التوتر ك الصداع

) ،(13ك على للفرد يف التأمل أف

يوقف نشاطاتو اليومية ك أف يبارس درجة عالية من اإلنتباه ك الوعي على مشاعره ك كجدانو  ،ك يؤدم ىذا إذل إعداد
الذىن ك تدريبو على ربمل ضغوط العمل ) ،(14ك ؽبذا فإف التأمل يعد من بُت التقنيات اؼبستعملة للحد من
اؽبواجس ك التخيبلت ك األفكار اليت قد توقع الفرد العاـ ؿ ربت كطأة الضغوط .
 8.1.1.1التركيز:
إف قياـ الفرد بالًتكيز يف أداء نشاط ذم معٌت ك أنبية ؼبدة معينة يساعد يف زبفيف حدة الضغوط النفسية للعمل ،ك
تعتمد طريقة الًتكيز من حيث اؼببدأ على نفس الفكرة تقريبا اليت تعتمد عليها طرؽ اإلسًتخاء ك التأمل ،ك الًتكيز
يصرؼ اؿفرد عن التفكَت يف مصادر الضغوط ،ك يؤدم بو إذل قيامو بعمل خبلؽ ك إقباز يساعد على الشعور
بالتقدير ك اإلحًتاـ ك ربقيق الذات ).(15
 2.1.1إستراتجيات إدارة ضغوط العمل الفردية النفسية :
 1.2.1.1إستراتيجيات التحكم اإل فعالي ) :(16ك تتضمن ـبتلف اؼبيكانيزمات الدفاعية
كاإلنسحاب ،التخيل ،اإلنكار ،التعويض ،النكوص ،العقلنة .
 2.2.1.1الفزع إلى اهلل):(17
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ك يتمثل يف إخبلص اؼبؤمن جبميع جوارحو هلل ،إذا أصابتو مصيبة ،ك ذلك بالتقرب إذل اهلل ك الدعاء،
مصداقا لقولو تعاذل  " :ك إذا سألك عبادم عٍت فإشل قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف فليستجيبوا رل ك ليؤمنوا يب
لعلهم يرشدكف ") ،(18إضافة إذل قراءة القراف ك تبلكتو ك الصبلة اليت تبعث النفس كبو الطمأنينة فنجاح اؼبؤمن
راجع إذل درجة تقواه ك إخبلصو ٍب تطبيقو لسنة رسوؿ اهلل ؿبمد (صلى اهلل عليو كسلم ) يف التخفيف من فزعو يف
النوـ يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم  " :أعوذ بكلمات اهلل التامات من غضبو ك عقابو ك شر عباده ك من
نبزات الشياطُت ك أف وبضركف " ،ك عند الغضب " أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم " ك عند الكرب " اللهم رضبتك
أرجو فبل تكلٍت إذل نفسي طرفة عُت ك أصلح رل شأشل كلو ال إلو إال أنت ").(19
ك يقًتح ( )ُْٖٗ Quick et Quickأساليب عديدة إلدارة ضغوط العمل ،ك تتعلق باعبوانب الفردية اإلنسانية
ك اليت يبكننا مبلحظتها يف الشكل التارل (رقم .)01
 -1انىقبيخ األونيخ :يجبششح نًثيشاد انضغىط:
* إداسح اإلدساك انشخصي نهضغىط:
 اإلَسحبة انُفسي. إدساك و يؼشفخ ػذو انحيىيخ. رغييش انًُظ انسهىكي.* إداسح ثيئخ انؼًم انشخصي:
 انزخطيظ. إداسح انىقذ. يُغ صيبدح انؼًم. أسبنيت أخشي (انزأييذ اإلخزًبػي ،رُىع انًهبو ،رشك انؼًم). -2انىقبيخ انثبَيخ :يجبششح اإلسزدبثخ:
* انزذسيت ػهً انشاحخ و اإلسزدًبو:
 انشاحخ انًزطىسح. إسزدبثخ انشاحخ. انزأيم و انزفكيش. انًزُفس انفيضيىنىخي. اإلسزشبسح و انؼالج ،انشػبيخ انطجيخ. انزًبسيٍ انشيبضيخ. رًبسيٍ انؼضالد. -ثُبء اندسى.

*إداسح ًَظ انحيبح:
 صيبَخ انزىاصٌ. إسزخذاو وقذ نإلسزدًبو. انزفشيغ.*انًزُفس انؼبطفي:
 انكالو. انكزبثخ. يًبسسخ انُشبط انؼقهي. -3انىقبيخ انؼالخيخ:
انؼالج انطجي
انؼالج َفسي
 ثشَبيح ػالخي  -ػالج طجي. خشاحخ. طجيت َفسي. ػالج سهىكي - .ػالج فيضيىنىخي ػالج خًبػي. -يسزشبس يهُخ.

جدكؿ رقم ( )01أساليب كطرؽ إدارة ضغوط العمل (. (20))Sources Quick et Quick, 1984
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 2.1إستراتجيات إدارة ضغوط العمل التنظييمة إلدارة ضغوط العمل :
 1.2.1التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة ك التنظيم :
إف اؼبخالفات اليت يقع فيها كثَت من اإلداريُت يف فبارساهتم اليومية بسبب عدـ إتباعهم

اؼببادئ اؼبتعارؼ عليها يف

اإلدارة ك التنظيم تسبب الكثَت من الضغوط النفسية ؼبرؤكسيهم لذلك يتعُت على اؼبستويات اإلدارية العليا فبارسة
مبادئ اإلدارة ك التنظيم بشكل جيد ،ك ىذا بدكره يبكن أف يشيع جوا من اإلنضباط اإلدارم ك التنظيمي بُت
اؼبستويات اإلدارية األدسل).(21
 2.2.1تحليل الوظائف:
ك اليت هتدؼ إذل معرفة درجة الضغوط يف األعماؿ اؼبختلفة ك بالتارل إسنادىا لؤلفراد اؼبناسبُت ،فتحليل الوظائف
يبكننا من كضع نظاـ لتقوصل األداء يتسم بالعدالة

ك اؼبنطقية مع إدراؾ نظاـ اغبوافز باؼبنظمة فتزكؿ ضغوط العمل

اؼبرتبطة هبذق العوامل.
 3.2.1تصميم كظائف ذات معنى :
ك يتحقق ذلك من خبلؿ ضماف أف الوظيفة تتضمن العديد من األنشطة ك اؼبهاـ كما يتيح مقدار من السلطة لؤلداء
ألف الكثَت من الوظائف تفقد معناىا ك قيمتها لبعض األسباب كزيادة حدة التخصص بالقدر الذم يفقد اؼبوظف
أم متعة يف أداء اؿعمل) ،(22لذا كجب تصميم الوظائف بصورة تساعد على كشف عناصرىا مثل العبء الوظيفي،
غموض الدكر ك العوامل البيئية) ،(23ك ىو ماهبعل اؼبوظف يؤدم كظيفتو دكف ضغوط تذكر .
 4.2.1اإلىتماـ باإلختيار المهني:
حيث تركز الربامج اغبالية على التوافق بُت الفرد ك الوظيفة على أساس

اؼبستول التعليمي ك اػبربة ك اؼبهارات ك

التدريب ك قد بدأت بعض اؼبنظمات يف إجراء مقاببلت مكثفة مع اؼبوظفُت اعبدد إلكتشاؼ اؼبشكبلت اليت قد
ربدث يف العمل ) ،(24ك تتخذ حاليا إجراءات اإلختيار هبدؼ التقليل من عبء العمل ك ذلك من خبلؿ إختيار
الشخص اؼبناسب لشغل ىذا العمل ،دبا هبعلو متكافئا مع متطلبات العمل فبا ىبلق نوع من التوافق الذم يقلل من
حدة الضغوط.
 5.2.1التدريب المهني:
إف التدريب اؼبهٍت يساعد الفرد على تعلم معلومات ك إكتساب مهارات جديدة سبكنو من فبارسة كظيفتو بصورة أكثر
فعالية ك مستويات أقل من الضغط ) ،(25ك إذل جانب تدريب اؼبوظف على اؼبطلوب أداؤه ك كيفية أدائو تعمل
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بعض الربامج التدريبية على توعية اؼبوظف دبا يبكن أف يصادفو من مشكبلت يف العمل ) ،(26كضغوط العمل حيث
أصبحت بعض اؼبنظمات تنظم دكرات تدريبية لعماؽبا هبدؼ تدريبهم على كيفية ؾباهبة الضغوط ك التعامل معها .
 6.2.1ظم المشاركة في إتخاذ القرارات:
يؤدم عدـ إشراؾ العماؿ يف إزباذ القرارات ،أك البعد عن مراكز إزباذ القرارات إذل الشعور بالغربة ك ضغوط العمل ،ك
من أمثلة اؼبشاركة يف إزباذ القرارات قبد اؼبشاركة يف اللجاف ،ك برامج الشكاكم ،ك برامج اؼبشاركة يف األرباح ك
اؼبلكية اؼبشًتكة ،ك تشجيع الرؤساء يف تفويض جزء من سلطاهتم ؼبرؤكسيهم ) ،(27ك ىو ما يشعر اؼبوظف باإلنتماء
الوظيفي الذم يقلل من الضغط عليو .
 7.2.1األ شطة العالذية في مناخ العمل :
تسعى اؼبنظمات اليت تعاشل من ضغوط العمل إذل إنشاء ىذه األنشطة اليت من بينها تعيُت مستشا

ر نفسي ك

إجتماعي للعمل ،ك زبصيص حجرات ؼبمارسة التمرينات الرياضية ك حجرات للًتكيز ك اإلسًتخاء ،ىذا ك قد إرتادت
بعض اؼبصانع اليابانية ذبربة جديدة فقد أنشأكا حجرة تسمى حجرة " السلوؾ العدكاشل" ربتوم على أكياس منفوخة
سبثل شخصيات ( لئلشارة إذل مسببات الضغوط ) ،ك على الشخص الذم يدخل ىذه اغبجرة أف يضرب بيده أك
دبضرب بعض األكياس لكي يفرغ بعض مشاعره النفسية السيئة ).(28
 8.2.1فتح قنوات اإلتصاؿ بين اإلدارة ك العماؿ :
ك ىذا بإعبلـ الفرد بكل ما هبرم داخل اؼبؤسسة ،فعندما وبس العامل بأف شكواه ك مشكبلتو اػباصة بو ك اؼبهنية
خاصة قد أثارت إىتماـ اؼبسؤكؿ فإف معاناتو من ضغوط العمل تقل ) ،(29ك من بُت أىم الوسائل اليت تستعمل ىنا
ىي خبليا اإلصغاء ك الوقاية يف اؼبنظمة ك اليت سبثل خلية إستماع إلنشغاالت ك كل ما ينغص حياة العامل ك ـبتلف
الضغوط اليت تؤثر فيو ،حيث رباكؿ ىذه اػبلية فهم مشاكل العمل ك طرح حلوؿ ؽبا .
 9.2.1إعادة تصميم الهيكل التنظيمي :
يبكن إعادة تصميم اؽبيكل التنظيمي بعدة طرؽ لعبلج مشاكل الضغوط ،كإضافة مستول تنظيمي جديد أك زبفيض
مستول اإلشراؼ أك دمج الوظائف ،أك تقسيم اإلدارة الكبَتة إذل إدارتُت أصغر يف اغبجم ،أك إنشاء

كظائف

بإمكاهنا أف ربل الكثَت من اؼبشاكل ،ك يضاؼ إذل ذلك إمكانية توظيف العبلقات التنظيمية بُت اإلدارات ،ك إعادة
تصميم إجراءات العمل ك تبسيطها ،ك النظر يف حجم أعباء العمل اؼبلقاة على عاتق األقساـ ك الوظائف
أمور من شأهنا زبفيف حدة ضغوط العمل .
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 10.2.1توفير الخدمات االذتماعية :
إستحدثت بعض اؼبنظمات مثل أم يب أـ ( )IBMك إيكوبتابل اليف ( )Equitable lifeك ب ىػ قوكدريتش
( )B.H. Goodrichبرامج متكاملة ؼبساعدة العاملُت بتوفَت اػبدمات الطبية ك العبلجية ك النصح ك اإلستشارة
ك اإلجراءات الوقائية ،ك عادة ما تكوف مزكدة بإختصاصيُت مثل األطباء ك األخصائيُت النفسيُت ) ،(31فاليوـ قبد
يف أغلب اؼبؤسسات الكربل كحدات كاملة للطب (طب العمل ) ،إضافة إذل تواجد ـبتصُت يف علم النفس العمل ك
التنظيم الذين يتواجدكف على مستول إدارة اؼبوارد البشرية ،ك كذا عباف اػبدمات اإلجتماعية اليت هتتم بتو فَت السكن
ك اإلطعاـ ،ك اليت تسعى من خبلؿ اؼبنظمة إذل اغبد أك التقليل من ـبتلف ضغوط العمل اليت تعًتض العامل .
ك يبكننا إصباؿ ـبتلف ىذه اإلسًتاذبيات اؼبستخدمة يف الشكل التارل رقم (.)02
إسزشارديبد إداسح ضغىط انؼًم

 .1انفشديخ.











انسهىكيخ
انُظبو انغزائي
انشيبضخ
انًسبػذح اإلخزًبػيخ
يؼشفخ انزاد.
رخطيظ األهذاف.
انًشبسكخ في انُشبطبد.
اإلسزشخبء.
انزشكيض.
انزأيم.

 .2انزُظيًيخ.


 انُفسيخ

 إسزشارديبد
انزحكى اإلَفؼبني .



 انفضع إنً هللا.





رطجيق يجبدئ اإلداسح وانزُظيى.
رحهيم انىظبئف.
رصًيى انىظبئف.
اإلخزيبس انًهُي.
انزذسيت انًهُي.
انًشبسكخ في إرخبر انقشاساد.
األَشطخ انؼالخيخ في يُبخ انؼًم.
اإلرصبل داخم انًُظًخ.
إػبدح رصًيى انهيكم انزُظيًي.
انخذيبد اإلخزًبػيخ.

شكل رقم ( )02يوضح إستراتجيات إدارة ضغوط العمل).(32
تلجأ اؼبنظمات للعديد من الطرؽ ك تستخدـ الكثَت من الوسائل يف ؿباكلة منها إف دل يكن القضاء على ضغوط
العمل فالتقليل من حدهتا ك نتائجها اليت سبس اؼبنظمة ك تنعكس بصورة كاضحة على أداء العاملُت ك منها على
األداء العاـ للمنظمة ،ك إف تنوعت ك إختلفت اإلسًتاذبيات اؿٌب إقًتحها الباحثُت إلدارة ضغوط العمل ،فإف ما يبكن
أخذه بعُت اإلعتبار عند تطبيق أم إسًتاذبية ىو طبيعة اؼبنظمة ك نوعية الضغوط ك حجمها ،ك ذلك يعٍت أنو قبل
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بداية تطبيق أم إسًتاذبية ك اغبكم أهنا صاغبة ؽبذه اؼبنظمة ينبغي دراسة اؼبنظمة من جوانبها اؼبختلفة ،إضا

فة إذل

ذبنب العشوائية يف اإلختيار حيث ال بد من معرفة ىذه اإلسًتاذبيات ك اإلطبلع عن كثب عليها ،ليكوف اإلختيار يف
ؿبلو كليس عشوائيا ،ك ىو مهمة يضطلع هبا األخصائيُت ك اػبرباء يف ىذا اؼبيداف ،كما أف اؼبنظمات يف كاقع األمر
ال تلجأ لطريقة كاحدة مهما كانت الدقة يف تطبيقها بل تلجأ إذل العديد من اإلسًتاذبيات إما تطبقها على مراحل أك
صبلة كاحدة حسب نظرهتا للضغوط اليت تعًتضها ،ذلك أف لكل إسًتاذبية مواطن قوة ك مواطن ضعف كما أف بعض
اإلسًتاذبيات اليت تصلح ؼبهنة ما ال يبكن تطبيقها يف مهنة غَتىا فمثبل مشاركة العماؿ يف إزبا ذ القرار يكوف يف بعض
اؼبهن من الصعوبة اليت ال يبكننا تصورىا ،كما أف اؼبنظمات يف حد ذاهتا زبتلف ك ىو ما هبعل من أمر قباحها
متوقف على عدة عوامل ترتبط بالضغوط ك اؼبنظمة معا .
إف إؼباـ اؼبنظمات بضغوط العمل اليوـ تعدل ؾبرد التعرؼ عليها ك دراستها يف أمهات الكتب ا

ؼبتعارؼ

عليها ،بل إف األمر كصل إذل أف بعض اؼبنظمات كضعت إسًتاذبياهتا اػباصة إلدارة ضغوط العمل بناءا على
الدراسات ك األحباث اليت تقوـ هبا ك ذلك بالتعاكف مع اػبرباء ك اؼبختصُت ك ىو األمر الذم يكاد ينعدـ كي ال
قبزـ يف كاقع اؼبنظمات اعبزائرية نتيجة عوامل ترتبط بواقع منظماتنا ك الثقافة اؼبنتشرة ك الذىنيات اؼبختلفة ،مع العلم
أف اؼبنظمات اليت تريد لنفسها البقاء ك اؼبنافسة تورل أنبية قصول للمورد البشرم الطرؼ األىم يف أم منظمة كانت،
لذا كجب على منظماتنا خدماتية كانت أك صناعية أك ذبارية اليوـ األخذ بتجارب باقي ا

ؼبنظمات ك التدقيق يف

ـبتلف الدراسات ك األحباث العلمية اؼبًتاكمة ،من أجل تطوير نفسها من جهة ،ك ىو ما يساىم بالدرجة األكذل يف
الرقي باإلقتصاد الوطٍت يف سبيل ربقيق تنمية يف ـبتلف اجملاالت اغبياتية من جهة أخرل .
قائمة المراذع:
ُ .ؿبمود سلماف العمياف :السلوؾ التنظيمي يف منظمات األعماؿ ،طّ ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ََِٓ ،ص ُٗٓ.

2. Jean Benjamin Stora : Le stress, que sais-je ? Edition Dahleb 2eme Ed, Paris, 1993, P 03.
3. David Yong et. al : A Study of job stress among university staff in Malaysia, European
journal of social science , volume 8 , number 1 , 2009, P 122.

ْ .عويد سلطاف الشـ عاف :علم النفس الصناعي ،طُ ،متكبة الفبلح للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،لبناف ،ُْٗٗ ،ص ِِّ.
ٓ .علي عسكر :ضغوط اغبياة ك أساليب مواجهتها ،طِ ،دار الكتاب اغبديث ،برج الصدمؽ ،الكويت ،َََِ ،ص ُٖٗ.
ٔ .ؿبمود سليماف العمياف :اؼبرجع السابق ،ص ُٗٔ.
ٕ .علي عسكر :ضغوط اغبياة كأساليب مواجهتها ،طّ ،دار الكتاب اغبديث ،القاىرة ،مصر ،ََِّ ،ص ُٖٗ.
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ٖ .فاركؽ السيد عثماف :القلق ك غدارة الضغوط النفسية ،طُ ،دار الفكر العريب ،القاىرة  ،مصرف ََُِ ،ص ُُٕ.
ٗ .نفس اؼبرجع ،نفس الصفحة.
َُ .ؿبمود سليماف العمياف :اؼبرجع السابق ،ص ُٗٔ.
ُُ .عمار الطيب كشركد :علم النفس الصناعي كالتنظيمي اغبديث ،طُ ،ـِ ،منشورات قار يونس ،بنغازم ،ليبيا ،ُٗٗٓ ،ص ّْٓ.
ُِ .ؿبمود سليماف العمياف :اؼبرجع السابق ،ص ُٗٔ.
ُّ .ظبَت شيخاشل :الضغط النفسي ،طُ ،دار الفكر العريب ،بَتكت ،لبناف ،ََِّ ،ص ِٕ.
ُْ .عويد سلطاف الشمعاف :اؼبرجع السابق ،ص ُّٖ.
ُٓ .نفس اؼبرجع ،ص ُّٗ.
ُٔ .لوكيا اؽبامشي :الضغط النفسي يف العمل ،ؾبلة أحباث نفسية كتربوية،جامعة منتورم قسنطينة ،دار اؽبدل ،عُت مليلة  ،اعبزائر ، ََِِ ،ص َِ.
ُٕ .نفس اؼبرجع ،نفس الصفحة.
ُٖ .القراف الكرصل :سورة البقرة :اآلية ُٖٔ.
ُٗ .سعيد بن علي كىف القحطاشل :حصن اؼبسلم ،ََُِ ،ص َٔ.ٔٓ-
َِ .ناصر ؿبمد العديلي  :السلوؾ اإلنساشل كالتنظيمي من منظور كل مقارف ،اإلدارة العامة للبحوث العربية ،اؼبملكة العربية السعودية،
ُٔٔ.
ُِ .عويد سلطاف الشمعاف  :اؼبرجع السابق ،ص ِّّ.
ِِ .ؿبمود سليماف العمياف :اؼبرجع السابق  ،ص َُٕ.
ِّ .علي عسكر(ََِّ) :اؼبرجع السابق ،ص ُِٔ.
ِْ .ؿبمود فتحي عكاشة :علم النفس الصناعي ،مطبعة اعبمهورية  ،اإلسكندرية ،مصر  ،ُٗٗٗ ،ص َُُ.
ِٓ .عمار الطيب كشركد :اؼبرجع السابق ،ص ّْٔ.
ِٔ .أندرك سبزاليف ك.د.ج كاالس :السلوؾ التنظيمي ك األداء ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،اؼبملكة العربية السعودية،ُُٗٗ ،ص ُُٗ.
ِٕ .عويد سلطاف الشمعاف :اؼبرجع السابق ،ص ِّْ.
ِٖ .نفس اؼبرجع ،ص ِّٓ.
ِٗ .عمار الطيب كشركد :اؼبرجع السابق ،ص ّْٔ.
َّ .عويد سلطاف الشمعاف :اؼبرجع السابق ،ص ِّْ.
ُّ .أندرك سبزاليف ك.د.ج كاالس ،اؼبرجع السابق ،ص ُُٗ.
ًِّ .ب إقباز ىذا الشكل من قبل الباحث إعتمادا على اؼبصادر السابقة.

144

ُٓٗٗ  ،ص

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتهما بمركز الضبط كأساليب التعامل مع الضغط النفسي
د .بحرم بيل

أ.يزيد شويعل

ذامعة الجزائر02

ذامعة الجزائر02

ممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة العبلقة بُت التفاؤؿ كالتشاؤـ كمركز الضبط

كأساليب التعامل مع الضغوط النفسية ،لدل طلبة

اعبامعة ،طبق ؽبذا الغرض مقياس التفاؤؿ كالتشاؤـ لػ ( Dember )1989ترصبة "مجدم محمد الدسوقي "( ،)2001كمقياس
مركز الضبط ل ػ  ، Rotterترصبة "عالء الدين كفافي "( ،)1982كمقياس أساليب التعامل مع

الضغوط النفسية لػ

( ،Paulhan et al)1994ترصبة "شهرزاد بوشدكب"( )2009على عينة مكونة من (ُِٔ) طالب كطالبة ،بواقع (ٖٗ)
طالبة ،ك(ْٔ)طالب ،من ثبلث جامعات ىي :جامعة اعبزائرَِ ،كجامعة سعد دحلب بالبليدة(القطب اعبامعي بالعفركف) ،كجامعة
وبي فارس باؼبدية ،كقد أشارت نتائج الدراسة إذل أنو ىناؾ عبلقة سالبة كدالة بُت التفاؤؿ كمركز الضبط الداخلي ،كىناؾ عبلقة موجبة
كدالة بُت التشاؤـ كمركز الضبط اػبارجي ،كما توصلت الدراسة إذل كجود عبلقة دالة كموجبة بُت التفاؤؿ

كأساليب التعامل مع

الضغوط النفسية اؼبركزة على اؼبشكل ببعديو (حل اؼبشكل ،كالبحث عن الدعم االجتماعي ) ،كما دلت نتائج الدراسة على كجود
عالقة موجبة بُت التشاؤـ كأساليب التعامل مع الضغوط النفسية اؼبركزة على االنفعاؿ بأبعاده (التجنب ،إعادة التقييم االهبايب ،كلوـ
الذات).
الكلمات المفتاحية :التفاؤؿ ،التشاؤـ ،مركز الضبط ،أساليب التعامل مع الضغط النفسي.

مقدمة كإشكالية الدراسة :
لقد مبت قضية علم النفس اإلهبايب بدرجة كبَتة بسبب االعًتاؼ بعدـ كجود توازف يف حبوث علم النفس ،حيث
تركز غالبية البحوث يف ؾباالت علم النفس اؼبختلفة ،على اؼبرض النفسي كاعبوانب السلبية للحياة اإلنسانية أكثر
بكثَت من اعبوانب اإلهبابية ،رغم أنبية ىذه اعبوانب ،كقد ظهر ذلك من خبلؿ اؼبوضوعات البحثية اليت قاـ بتغطيتها
ستوف (َٔ) باحثا من اؼبشاركُت يف حركة علم النفس اإلهبايب من سنة (َََِ إذل ََِْ) ،ك اليت كشفت أف
األحباث اؼبنشورة قبل (َََِ)عن اعبوانب اإلنسانية اإلهبابية قليلة للغاية من أمثلة ذلك دراسة موضوع التفاؤؿ  .ك
الذم يعترب من اؼبفاىيم األساسية كاؽبامة يف علم نفس اإلهبايب ؼبا لو من أثار إهبابية عديدة على الفرد،حيث توصلت
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نتائج لبحوث عديدة أف التفاؤؿ أمر أساسي لصحة اجل سم ،كأنو يؤثر تأثَتا إهبابيا عليها  ،كعلى العكس من ذلك
فإف التشاؤـ يزيد من اؼبشكبلت الصحية .

()1

كتستحوذ دراسة التفاؤؿ كالتشاؤـ على اىتماـ بالغ من قبل الباحثُت ،حيث برز ىذين اؼبفهومُت يف العديد من
دراسات علم النفس اإلكلينيكي ،كالصحة النفسية كعلم نفس الشخصية ،كعلم النفس االجتماعي كعلم النفس
اإلهبايب كحديثا يف علم النفس اغبضارم اؼبقارف .

()2

كيف ىذا السياؽ تشَت منظمة الصحة النفسية (ََِْ) إذل أف التفاؤؿ ىو عملية نفسية إرادية تولد أفكارا كمشاعر
للرضا كالتحمل كالثقة بالنفس ،كىو عكس التشاؤـ الذم يبيز اعبوانب السلبية لؤلحداث فقط فبا يستنزؼ طاقة اؼبرء
كيشعره بالضعف كالنقص يف نشاطو ،كيضيف "ىشاـ مخيمر ك محمد عبد المعطي " ( )1999على أف اؼبتفائلُت
تكوف لديهم مشاعر قوية بالبهجة ،ك شعور بالرضا عن الذات ك عن اغبياة بوجو عاـ ،فالتفاؤؿ يرتبط باؼبشاعر
اإلهبابية أكثر من ارتباطو باؼبشاعر السلبية ،كما أف اؼبتفائل يف إدراكو

لؤلحداث كاؼبواقف ينصب على اعبوانب

اإلهبابية أكثر من السلبية ،كالعكس صحيح بالنسبة للمتشائم ،الذم يغلب عليو اؼببالغة يف إدراؾ جوانب الضعف ك
القصور ك التهوين من اؼبزايا ك اإلهبابيات ك النجاح  ،فما يصيبنا من قباح كما نضطلع بو من مهاـ يعتمد على مدل
إحساسنا بالتفاؤؿ ،كيتم ذلك من خبلؿ االستبشار بالنجاح شرط التوافق كالتوازف بُت اؼبطالب ،كالتأكد من القدرة
على إقباز األعماؿ اؼبسطرة  ،فاؼبتفائل يأخذ من تفاؤلو نقطة انطبلقة إذل مستقبل أكثر قباحا

اؽ)ّ(.
كإشر ا

كقد برىنت دراسة "كاينشتاين" (َُٖٗ) Weinsteinعلى أف اؿتفاؤؿ يؤثر على سلوؾ الفرد،كيذىب "شاير
ككارفر"( Scheier et al )1990إذل اعتبار أف الفرد اؼبتفائل يكوف أفضل تكيفا لبلنتقاالت اغبياتية اؼبهمة من
الفرد اؼبتشائم الذم يكوف يف كضعية أكثر معاناة كتعاسة  ،كتوقع األسوأ يف حياتو اغباضرة كاؼبستقبلية ،دبعٌت آخر أف
التوقعات التشاؤمية اؼببالغ فيو كاؼبفرطة يف التعميم تؤدم إذل رؤية اؼبس تقبل كامتداد للحاضر ،كىذا ما يعرب عنو الفرد
بعبارات "لن ينصلح حارل أبدا " ك"ال سبيل إذل تغيَت ىذه اغبالة التعيسة " كىو يفًتض فوؽ ذلك أنو يف حالة ظهور
مشكلة ما مستعصية يف الزمن اغباضر تبقى كذلك كلن يكوف دبقدكره أف هبد ؽبا حبل .

(ْ)

ك يذىب "باترسوف" ( Peterson )2000إذل اعتبار التفاؤؿ كالتشاؤـ ظبة كباقي ظبات الشخصية يتمايز
األفراد يف امتبلكها ،لكن الطبيعة البشرية للفرد توفر قدرا كبَتا من التفاؤؿ القاعدم ،Base Line Optimisme
كأنو يكوف مرتفعا لدل بعض األفراد كمنخفضا لدل آخرين ،كأنو يتأثر باػبربة،كىذا ما أشار إليو
 Haynesمن أف التفاؤؿ كالتشاؤـ أك االستعداد للتفاؤؿ أك التشاؤـ
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 pessimismeيعتمد على الفركؽ الفردية،فاألفراد ىبتلفوف يف طريقة ر ؤيتهم للحياة فاؼبتفائلوف يركهنا من خبلؿ
نصف الكوب اؼبملوء ،كيغضوا الطرؼ عن اعبزء الفارغ ،كيعترب كل من التفاؤؿ كالتشاؤـ من السمات اإلستعدادية،
كأف التفاؤؿ يدؿ على جودة اغبياة ،كيؤدم إذل ربسُت الوجود األفضل للفرد من الناحية النفسية

كالبدنية )ٓ(.

ك من ىذا اؼبنطلق يعرؼ"شاير ككارفر"( Scheier & carver )1987التفاؤؿ بأنو  ":ميل متزايد إذل االعتقاد
بأف األشياء اغبسنة ك ليست السيئة سوؼ ربدث " .

(ٔ)

فيما يعرؼ "مارشاؿ"( Marshall et al )1992التشاؤـ بأنو ":استعداد شخصي أك ظبة كامنة داخل الفرد
تؤدم بو إذل التوقع السليب

لؤلحداث")ٕ(.

كرغم تعدد اآلراء يف ىذا اجملاؿ إال أف ظبيت التفاؤؿ كالتشاؤـ جديرتاف بالفحص ك التناكؿ لكن اػببلؼ كبَت بُت
الباحثُت يف النظر إذل العبلقة بُت ىذين اؼبفهومُت ،كيبكن أف نعدد على األقل نظريتُت إذل ىذه العبلقة،فهناؾ من
يرل بأف التفاؤؿ كالتشاؤـ ظبة كاحدة كلكنها ثنائية القطب  Bipolarأم أف متصل ىذه السمة لو قطباف متقاببلف
متضاداف لكل مركز كاحد كنقطة كاحدة عليو حبيث يقع بُت التفاؤؿ اؼبتطرؼ كالتشاؤـ الشديد ،كىذا ما يذىب إليو
 ،Scheier & Carverحيث إف لو درجة على متصل (كىو األمر ذاتو يف بعد االنبساط  /العصابية ،ثنائي
القطب) ،كاعتمادا على ىذا اؼبنحٌت ،فإف ىاتُت السمتُت يبكن أف يتم ؼبقياس التفاؤؿ كحده أك التشاؤـ فقط ،على
اعتبار أف ىاتُت ظبتاف متضادتاف ،كتعد إحدانبا مقلوبا لآلخر ،فدرجة التفاؤؿ اؼبرتفعة تعٍت درجة التشاؤـ منخفضة
كالعكس بالعكس ،)ٕ(.كىناؾ من يرل عكس ذلك ،أف التفاؤؿ كالتشاؤـ ظبتاف مستقلتاف ،كلكنهما مًتابطتاف فلكل
ظبة متصل مستقل استقبلال نسبيا هبمع بُت ـبتلف الدرجات على السمة الواحدة ،فرد موقع متصل التفاؤؿ ،مستقل
عن مركزه على متصل التشاؤـ ،ككل يعد بشكل مستقل أحادم القطب يبدأ من أقل درج ة على التفاؤؿ ،كقد تكوف
درجة الصفر إذل أقصى درجة لكل كاألمر ذاتو مستقبل بالنسبة للتشاؤـ كفبا ذكر يتضح مدل أنبية ىاتُت السمتُت
كاألثر الكبَت الذم زبلقو ،كىو ما دفع بالباحثُت إذل االىتماـ هبما كالقياـ بعده دراسات ،كؿباكلة اإلؼباـ دبختلف
اعبوانب اليت ترتبط بواتُت السمتُت ،اليت من بينها متغَت اعبنس يف عبلقتو بالتفاؤؿ كالتشاؤـ .
كمن الدراسات ما اىتم بالتفاؤؿ كالتشاؤـ يف عبلقتو دبختلف جوانب الشخصية ،كمن بينها مركز الضبط الذم يلقى
اىتماما كبَتا من قبل الباحثُت يف الدراسات النفسية كالًتبوية ،ألهنا تؤدم دكرا فبيزا يف تصميم الربامج النفسية كالًتبوية
كتطبيقها ،كبشكل خاص يف ؾباالت الشخصية ،كالصحة النفسية .
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"ركتر"( Rotter )1954كمنذ ذلك اغبُت أصبحت بعدا مهما يف

دراسات الشخصية ألهنا تعد من متغَتاهتا اليت هتتم باؼبعتقدات اليت وبملها األفراد خبصوص أم العوامل اليت تتحكم
بالنتائج اؼبهمة يف حياتو ،كقد اشتق

( Rotter )1954ىذه النظرية من نظرية التعلم االجتماعي

Social

 Learningكىي النظرية اليت رباكؿ أف ذبمع بُت نظريتُت ـبتلفتُت نبا  :النظرية السلوكية من ناحية كالنظرية اؼبعرفية
من الناحية األخرل  ،من ىذا اؼبنطلق يعرؼ ( Rotter )1966مركز الضبط  Locus of controlبأنو:
"الدرجة اليت يدرؾ عندىا الفرد أف اؼبكافأة أك التدعيم يعتمد على سلوكو ىو كخصائصو،يف مقابل الدرجة اليت يدرؾ
عندىا الفرد أف اؼبكافأة أك التدعيم ؿبكومة بقول خارجية ،أك ردبا ربدث مستقلة عن سلوكو كبُت ما ينتج عن ىذا
السلوؾ من مكافأة أك تدعيم " ،كبناء على ما سبق ،يبكن القوؿ بأف مركز الضبط يشَت إذل معتقدات الشخص
كاذباىاتو حوؿ أسباب النتائج اعبيدة أك السيئة يف حياتو ،يف ؾباالت اغبياة اؼبختلفة مثل الصحة فاألفراد الذين لديهم
ضبط داخلي عاؿ يعتقدكف بأف األحداث تكوف نتيجة سلوكهم كأعماؽبم اػباصة ،كمن ٍب يبكن االفًتاض أف مدل
إدراؾ أك اعتقاد األفراد بأف لديهم ضبطا على البيئة يؤثر يف دكافعهم لئلنج از أك العمل ،كدبا أف أصحاب الضبط
الداخلي مدركوف أف لديهم سيطرة أكرب على البيئة من أصحاب الضبط اػبارجي فمن اؼبتوقع أف يظهركا دافعية أكرب
لئلقباز،)ٖ(.أما أصحاب الضبط اػبارجي فيعتقدكف أهنم ربت رضبة الظركؼ كغَت قادرين على السيطرة أك التحكم
باألحداث اليت سبر

بو ـ )ٗ(.

لذلك فهم يعزكف األخطاء إذل العمل الشاؽ للغاية ألنو ليس بإمكاهنم أف يفعلوا شيئا

لذلك يبيلوف إذل اختيار التحديات األسهل كيستسلموف سريعا كيصبح لديهم إحساس بالعجز ،كعدـ القدرة على
تبادؿ العواطف مع اآلخرين ،فبا هبعلهم أكثر شعورا بالضعف كالعجز كأكثر يأسا،
بتحمل

كأقل ثقة بالنفس كال يشعركف

اؼبسؤكلية)َُ(.

كعلى الرغم من تعدد الدراسات اليت اىتمت بدراسة كل من التفاؤؿ كالتشاؤـ ،ككذلك مركز الضبط ،إال
أف الدراسات اليت حاكلت الربط بينهما قليلة على حد علم الباحث ،كىذا ما قد يفسره حداثة مفهومي التفاؤؿ
كالتشاؤـ ،كمن الدراسات اليت ربطت بينهما ،كاليت توصلت إذل كجود عبل قة بُت التفاؤؿ ك مركز الضبط الداخلي،
كالتشاؤـ كمركز الضبط اػبارجي قبد

 :مجدم محمد الدسوقي " ( " ،)ُُ()2007أحمد عبد الخالق "

(" ،)ٕ()2000ىشاـ مخيمر كحسن عبد المعطي " ( ،)ّ()2000يف حُت توصلت دراسة "إسماعيل أحمد
السيد" (  ،)ُِ()2001إذل عدـ كجود عبلقة بُت التفاؤؿ كمركز الضبط الداخلي ،كما دلت على كجود عبلقة بُت
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التشاؤـ كمركز الضبط اػبارجي ،أما دراسة "ديمبر كآخركف"( Dember et al )1989أظهرت النتائج ،أف
التفاؤؿ يرتبط سلبيا دبركز الضبط ،كأف التشاؤـ يرتبط إهبابيا دبركز

الضبط )ُّ(.

كفبا ال شك فيو أف الفرد اؼبتفائل كاؼبتشائم يعيش يف بيئة اجتماعية تتعارض فيها طموحات كاؼبواقف ،كىذا
ما يشكل ضغطا نفسيا كالذم يعترب ظاىرة من الظواىر اغبياتية اؼبوجودة يف كل ؾباالت اغبياة ،كسبس كل الشرائح
االجتماعية،حيث أف الطلبة اعبامعيُت ليسوا دبنأل عن ىذه

الضغوط كاليت تتمثل يف مواجهة االمتحانات تسيَت

العبلقة مع الزمبلء كاألساتذة ،كاؼبنافسة من أجل النجاح كاؼبشكبلت العاطفية ،باإلضافة إذل البيئة اعبامعية كما
وبكمها من قوانُت تنظمها كالتطلعات اؼبستقبلية كلها تشكل ضغوط نفسية للمتفائل أك للمتشائم ،كعليو يبكن القو ؿ
أف ظاىرة الضغوط النفسية أصبحت جزءا من حياتنا اليومية ،كأف قدرا من الضغط ،قد يكوف مطلوبا ألداء مهامنا
بنجاح شرط أال يفوؽ قدراتنا يف االستجابة ألنو يساعدنا على توظيف أفضل عبميع إمكانياتنا لتحقيق التكيف
البلزـ ،كيذكر "آالف"( Allen )1983إذل أف تعرض الفرد للم كاقف الضاغطة قد يكوف لو تأثَت إهبايب يف ربقيق
أىدافو ،كقد يكوف لو تأثَت سليب يعجز الفرد عن ربقيق أىدافو  )ُْ(.لكن اؼبشكل ال يبكن يف الضغوط النفسية أك
اؼبواقف الضاغطة يف حد ذاهتا كإمبا يكمن يف كيفية التعامل معها  ،فلكل فرد أسلوبو يف التعامل مع الضغوط النفسية
كالتغلب عليها ،كىذا ما يعرؼ

بأساليب التعامل مع

الضغوط النفسية ،كاليت يصفها كل من

"كارفر

ككا تورب"( Carver & Wentraub )1989بأهنا ":ما يبدلو الفرد من جهود يف

التعامل مع اؼبواقف

كاألحداث الضاغطة ،كاليت يعرب عنها دبجموعة من األنشطة اليت يسعى من خبلؽبا ربمل أك

التقليل من آثار

الضغط")ُٓ(.

كيرل"سيوارد"( Seaward )1999أف أساليب التعامل مع الضغط النفسي

ىي الطرائق اليت

يستخدمها الفرد عندما يعاشل من الضغط النفسي يف اؼبواقف اليت يعتقد أهنا تفوؽ طاقاتو ك قدراتو،هبدؼ التعايش مع
الضغط النفسي الذم يتعرض

لو )ُٓ(.

كقد قاـ كل من "الزركس كفولكماف "( Lazarus & Folkman )1980بالتميز بُت نوعُت من
أساليب التعامل نبا :أساليب التعامل اليت ترتكز على اؼبشكلة ،ك أساليب التعامل اليت ترتكز على االنفعاؿ ،كتشَت
األكذل إذل ؿباكلة الفرد للحصوؿ على معلومات إضافية غبل اؼبشكلة كازباذ القرار بشكل معريف فعاؿ كتغيَت اغبدث
الذم يؤدم إذل الضغط ،أما الثانية فًتكز على األساليب السلوكية كاؼبعرفية اليت هتدؼ إذل التحكم يف الضغط أك
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التوتر االنفعارل  ،الذم ينجم عن اؼبوقف الضاغط باستخداـ أساليب دفاعية مثل اإلنكار كاالبتعاد عن اغبدث
كذبنب مسببات الضغط.

(ُٔ)

كزبتلف أساليب التعامل من فرد آلخر كمن موقف آلخر ،كىذا يعتمد على الطاقة الشخصية للفرد
كاؼبهارات اليت يبتلكها كا ليت سبكنو من إصدار االستجابة اؼببلئمة للموقف الذم يشكل ضغطا ،حيث يشَت كل من "
كيتنغتوف ككسلر "( Wethington & Kassler )1991إذل أف األفراد ىبتلفوف يف االستجابات للمواقف
الضاغطة من حيث أساليب التعامل اؼبستخدمة فهي تتضمن عوامل تتعلق خبصائص كظبات الشخصية
أما فيما ىبص العبلقة بُت التفاؤؿ كالتشاؤـ ك

اؼبختلف)ُٕ(.
ة

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية فقد أشار "ركثماف كإزينكو"

( ،Rothmann& Essenko )1998إذل أف كل من التفاؤؿ كالتشاؤـ يؤثر على خربات األفراد عندما
يواجهوف اؼبشكبلت ،ككذلك على أساليب التعامل معها ،فعندما يكوف الفرد متفائبل يف مواجهتو للمشكلة ،فإف
توقعو يكوف إهبابيا ،كذلك على العكس من اؼبتشائم ،كما أف التفاؤؿ يؤدم بالفرد إذل اؼبواجهة الفعالة بعد تعرضو
لتغَتات اغبياة الرئيسية (ُٖ) ،كىذا ما تأكد يف دراسة "أرمات كبلدكين "( Armat & Baladwin )2008على
أف الفرد اؼبتفائل لو القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية  ،كىذا ما أكدتو "دراسة محمد رذب "

()ُٗ()2001

كتوافق مع دراسة كل من "مايسة شكرم" ( )َِ( )1999كدراسة"فو تين كآخركف" (Fontaine,K et )1993

،)ُِ( alكتؤكد األدلة من الدراسات اؼبيدانية فكرة أف اؼبتفائلُت كاؼبتشائمُت يتعاملوف مع الضغوط بطرؽ ـبتلفة،حيث
أف اؼبتفائلُت يف تعاملهم مع ا لضغوط النفسية يكثركف من استخداـ األساليب اليت تعد تكيفية ،كفعالة كتلك اليت تركز
على اؼبشكلة ،ك أهنم يبحثوف عن الدعم ك السند اال جتماعي،كذلك خببلؼ اؼبتشائمُت الذين يستخدموف أساليب
غَت تكيفية مثل التجنب ك لوـ الذات  ،كاؼببلحظ فبا استعرضناه من دراسات ىو أننا دل نعثر على دراسة تناكلت
اؼبتغَتات الثبلثة معا  ،كما أف جل الدراسات  ،اليت درست العبلقة بُت التفاؤؿ ك التشاؤـ ك عبلقتهما بكل من مركز
الضبط ك إسًتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية سبت يف ؾبتمعات غَت ؾبتمعنا ،كعليو نطرح التساؤالت التالية:
َُ -ىل ىناؾ عبلقة بُت التفاؤؿ ك مركز الضبط الداخلي ؟
َِ -ىل ىناؾ عبلقة بُت التشاؤـ ك مركز الضبط اػبارجي؟
َّ -ىل توجد عبلقة بُت التفاؤؿ كأساليب التعامل مع الضغوط اؼبركزة على اؼبشكل؟
َْ-ىل توجد عبلقة بُت التشاؤـ كأساليب التعامل مع الضغوط اؼبركزة على االنفعاؿ؟

150

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

فرضيات الدراسة :
َُ -توجد عبلقة إرتباطية دالة بُت التفاؤؿ ك مركز الضبط الداخلي .
َِ -توجد عبلقة إرتباطية دالة بُت التشاؤـ ك مركز الضبط اػبارجي .
َّ -توجد عبلقة إرتباطية دالة بُت التفاؤؿ كأساليب التعامل مع الضغوط اؼبركزة على اؼبشكل ،ك اليت تشمل  ،حل
اؼبشكل  ،كالدعم االجتماعي .
َْ -توجد عبلقة إرتباطية دالة بُت التشاؤـ كأساليب التعامل مع الضغوط اؼبركزة على االنفعاؿ ،ك اليت تشمل ،
التجنب ،كإعادة التقييم اإلهبايب،كلوـ الذات .
أىداؼ الدراسة  :هتدؼ الدراسة اغبالية إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ اليت افًتضها الباحث ،كىي كما يلي :
َُ -التعرؼ على عبلقة التفاؤؿ دبركز الضبط الداخلي.
َِ-التأكد من عبلقة التشاؤـ دبركز الضبط اػبارجي .
َّ -التأكد من أف التفاؤؿ يرتبط بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية اؼبركزة على اؼبشكل بأبعاده (حل اؼبشكل،
كالبحث عن الدعم االجتماعي ).
َْ-التأكد من أف التشاؤـ يرتبط بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية اؼبركزة على االنفعاؿ بأبعاده ( التجنب،
إعادة التقييم اؼبعريف ،لوـ الذات).
أىمية الدراسة  :تكمن أنبية الدراسة اغبالية يف تناكؽبا موضوعا علميا لو أنبيتو يف حياتنا االجتماعية ك النفسية،
كىو :التفاؤؿ ك التشاؤـ كعبلقتهما دبركز الضبط كأساليب التعامل مع الضغوط النفسية من خبلؿ ما يلي :
َُ -كونو أحد البحوث القليلة على حد علم الباحث اليت تناكلت دراسة متغَت

التفاؤؿ ك التشاؤـ يف ؾبتمعنا ،

فضبل عن دراستو لشروبة مهمة من شرائح اجملتمع أال ك ىي شروبة الطلبة .
َِ -تنبع أنبية الدراسة اغبالية من كوف أف اؼبيوؿ التشاؤمية يبكن أف تعيق ربقيق الرضا ك السعادة يف اغبياة ك تدفع
لبلستسبلـ ،كمن ىنا فإف دراسة التفاؤؿ ك التشاؤـ يشكل إحدل اػبطوات األساسية يف ربديد األفراد الدين
يبكن أف تقدـ ؽبم اؼبساعدة  ،فبا قد يفيد اؼبرشدين ك األخصائيُت العاملُت يف ؾباؿ الصحة النفسية .
َّ -انطبلقا فبا تقدـ تكمن أنبية البحث يف ظل ما يتميز بو اجملتمع اعبزائرم من عادات ك تقاليد ك ما يتعرض
لو من مؤثرات عصرية  ،ك اليت باتت ظاىرة للعياف ك ما تفرضو على الشباب ك منهم الطلبة بصفة خاصة من
أمباط حياة جديدة ك طموحات مستقبلية
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َْ -تكمن أنبية الدراسة اغبالية يف تناكؽبا ألحد اؼبوضوعات البحثية ذات األنبية يف حياتنا االجتماعية ك النفسية ك
ىو التفاؤؿ ك التشاؤـ ك عبلقتو دبركز الضبط

(ا لداخلي – اػبارجي ) كأساليب التعامل مع الضغوط النفسية ك

التعرؼ على دكرنبا يف اجملتمع  ،االستفادة من ىذه الدراسة يف تصميم برامج إرشادية نفسية موجهة للطلبة اعبامعيُت
بغرض تنمية ظبة التفاؤؿ لديهم .
تحديد المفاىيم :
التفاؤؿ  : Optimismeيعرؼ ( Scheier & carver )1985التفاؤؿ بأنو  " :النظرة اإليجابية كاإلقباؿ
على الحياة ،كاالعتقاد بإمكا ية تحقيق الرغبات في المستقبل ،فضال على االعتقاد باحتماؿ حدكث الخير أك
الجا ب الجيد من األشياء  ،بدال من حدكث الشر أك الجا ب السيئ "

)َِ(.

كيعرؼ الباحث التفاؤؿ نظريا بأنو توقع الفرد بأف أمورا إهبابية سوؼ ربدث لو  ،ك يستبعد األمور السلبية ،أنو
بذؿ قصارل جهده يف سبيل تحقيقو،كىذا العتقاده بأف األمور سوؼ تكوف يف صاغبو  ،أما إجرائيا فهو الدرجة اليت
وبصل عليها الطالب على مقياس التفاؤؿ ك التشاؤـ اؼبستخدـ يف الدراسة اغبالية .
التشاؤـ  : Pessimismeمعرفو" بدر محمد األ صارم " ( )1998بأنو  " :توقع سلبي لألحداث القادمة
 ،تجعل الفرد ينتظر حدكث األسوأ كيتوقع الشر ك الفشل ك خيبة األمل ك يستبعد ما خال ذلك إلى حد بعيد
)ِّ(.

كيعرفو الباحث نظريا بأنو توقع الفرد العاـ لوقوع أحداث سلبية يف اؼبستقبل بدؿ حدكث أحداث إهبابية كىو
ال يقوـ ببذؿ اعبهود يف سبيل ربقيق أىدافو العتقاده بأف الفشل سيكوف حليفو  ،كيعرفو الباحث إجرائيا بالدرجة اليت
وبصل عليها الطالب على مقياس التفاؤؿ ك التشاؤـ اؼبستخدـ يف الدراسة اغبالية .
مركز الضبط  :locus of controlيعرفو (ُٔٔٗ) Rotterبأ و ":اختالؼ األفراد في تعميم توقعاتهم حوؿ
مصادر التعزيز فيعتقد األفراد ذك الضبط الداخلي أف التدعيمات التي تحدث في حياتهم تعود إلى سلوكهم ك
قدراتهم بعكس األفراد ذكم الضبط الخارذي الذين يعتقدكف أف التدعيمػػات كالمكافآت في حياتهم تسيطر
عليها قول خارذية كالحظ ك الصدفة ك القضاء ك القدر

)24(.

كيعرفو الباحث نظريا بأف مركز الضبط ( داخلي – خارجي ) بأنو قياـ الشخص بنسب إقبازاتو ك قباحاتو أك
فشلو ك إخفاقاتو إذل قدراتو ك جهوده اؼببذكلة من طرفو ك ما يتخذه من قرارات
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يقوـ بنسب قباحاتو أك فشلو ك إخفاقاتو إذل عواـ ؿ خارجية كالصدفة ك اغبظ ك القدر  ،كيعرفو الباحث إجرائيا
بالدرجة اليت وبصل عليها الطالب على مقياس مركز الضبط ( داخلي –خارجي ) اؼبستخدـ يف الدراسة اغبالية .
 -4-5-1أساليب التعامل مع الضغوط  :معرؼ كل من "( Lazarus & Folkman )1984بأهنا":ذلك
التغيير المستمر في المجهودات المعرفية ،كالسلوكية من أذل إدارة المطالب الداخلية ،كالخارذية التي يعتبرىا
الفرد أ ها ترىققأك تفوؽ

إمكا اتو ")ِِ(.

كيعرفها الباحثاف بأهنا تلك األساليب اليت يتعامل هبا الفرد مع األحداث اليت تسبب لو ضغوط اليت تتوقف
مقوماهتا اإلهبابية ك السلبية كبو اؼبشكل أك كبو االنفعاؿ طبقا لقدرات الفرد كاعتقاداتو كمهاراتو يف كيفية مواجهة
تلك الضغوط  ،كأما التعريف اإلجرائي الذم يقدمو الباحث ألساليب التعامل يف الدراسة اغبالية فهو الدرجة اليت
وبصل عليها الطلبة من خبلؿ إجاباهتم على عبارات مقياس أساليب مواجهة اؿضغوط اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة .
المنهج المتبع في الدراسة  :يعترب اؼبنهج اؼبتبع يف البحث العلمي من أساسيات أم حبث علمي  ،حيث يف ضوءه
تتحدد مدل مصداقية نتائج البحث ،ك اؼبنهج ىو ؾبموعة من اإلجراءات اليت يتبعها الباحث لل كصوؿ إذل النتيجة،ك
قد اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي اإلرتباطي ألنو األنسب للدراسة.
حدكد الدراسة :
المجاؿ المكا ي  :سبت الدراسة ىذه الدراسة بكل من جامعة اعبزائر

ِ ،كجامعة بالبليدة (القطب اعبامعي

العفركف)،ك جامعة وبي فارس باؼبدية .
المجاؿ الزمني ً :ب إجراء الدراسة يف اؼبوسم الدراسي َُِِ. َُِّ-
المجاؿ البشرم ً :ب إجراء الدراسة على عينة من الطلبة يف اؼبرحلة اعبامعية .
عينة الدراسة  :يتكوف اجملتمع األصلي من طلبة اعبامعات الذم يقدر عددىم على اؼبستول الوطٍت حبوارل
مليوف طالب كطالبة ،كقد اقتصرت الدراسة اغبالية على

ُْ.

ثبلث جامعات ،كىي جامعة اعبزائر ِ ،كجامعة البليدة (

القطب اعبامعي العفركف ) ،كجامعة وبي فارس باؼبدية ،كقد ًب اختيار عينة الدراسة بشكل عرضي اختيارم  ،أم أف
أفراد البحث ىم من أرادكا أف يكوف ضمن عينة البحث ،كىذا ما يضفي نوعا من اؼبصداقية على اؼبعطيات اجملمعة،
كؽد بلغ عدد النسخ اؼبوزعة ًَِِ ،ب استبعاد (ٔٓ) منها )ِّ( ،العتبارات قياسية كاليت ستوضح فيما بعد)ِْ( ،
لنقص البيانات أك لنمطية اإلجابات اؼبقدمة ،كعليو فقد بلغت العينة النهائية

(ُِٔ) طالب كطالبة من اعبامعات

الثبلث كمن ـبتلف اؼبستويات الدراسية أم من اؿ سنة األكذل إذل طلبة دراسات عليا  ،بواقع (ٖٗ) طالبة ،ك (ْٔ)
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طالب ،كقد ًب تطبيق االختيار بصفة جامعية أك فردية ،أم أننا كنا قبمع اؼببحوثُت يف قسم كالنطبق عليهم ،كأحيانا
أخرل نقوـ بالتطبيق الفردم ك استغرؽ التطبيق من َِ إذل َْ دقيقة ،كاعبدكؿ التارل يبُت توزيع اؼببحوثُت حسب
اعبامعات كاعبنس.
الجدكؿ رقم ( :)01يبين توزيع أفراد العينة حسب الجامعة كالجنس
الرقم

الجامعة

ذامعة الجزائر ()02

ذامعة البليدة

الجنس

العدد

النسبة

01

ذكور

21

%12.96

24

02

اإل اث

37

%22.84

29

%17.90

03

مجموع العينة

58

%35.80

53

%32.72

04

مجموع النسب

العدد النسبة

%100

ذامعة المدية

المجموع العينة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

%14.82

19

%11.73

64

%39.51

32

%19.75

98

%60.49

51

%31.48

162

%100

%100

%100

نبلحظ من اعبدكؿ (َُ) أف ىناؾ تناسق يف العينة من حيث التمثيل،حيث كاف عدد اؼببحوثُت (ُِٔ)
طالب كطالبة،بواقع (ْٔ) طالب بنسبة سبثيل تقدر بػ (ُٓ )%ّٗ.من العينة الكلية ،يف بلغ عدد اإلناث اؼببحوثات
(ٖٗ) بنسبة سبثيل تقدر بػ (ْٗ،)%َٔ.كقد كاف عدد الطلبة اؼببحوثُت من جامعة اعبز ائرَِ (ٖٓ) بنسبة سبثيل
تقدر بػ(َٖ ،)%ّٓ.حيث كاف عدد الذكور (ُِ) بنسبة (ٔٗ ،)%ُِ.أما عدد اإلناث فكاف(ّٕ) بنسبة تقدر
نسبسبثيل تقدر بػ (ِٕ )%ِّ.من
بػ(ْٖ،)%ِِ.أما جامعة البليدة فكاف عدد اؼببحوثُت (ّٓ) طالب كطالبة ب ة
العينة الكلية ،حيث بلغ عدد الذكور (ِْ)طالب بنسبة (ِٖ ،)%ُْ.أما عدد اإلناث فبلغ (ِٗ) بنسبة سبثيل
(َٗ )%ُٕ.من عينة الدراسة الكلية ،كما بلغ عدد اؼببحوثُت من جامعة اؼبدية (ُٓ) طالب كطالبة بنسبة سبثيل
بلغت (ْٖ ،)%ُّ.ككاف عدد الذكور(ُٗ) بنسبة سبثيل تقدر بػ (ّٕ )%ُُ.من العينة الكلية ،كبلغ عدد
اإلناث(ِّ) بنسبة سبثيل قدرة بػ( ٕٓ.)%ُٗ.
األدكات المستخدمة في الدراسة  :استخدـ الباحث ثبلث أدكات تتمثل فيما يلي :
مقياس التفاؤؿ كالتشاؤـ  :أعدق ( Dember et al. )1989لقياس التفاؤؿ كالتشاؤـ ،ك قد قاـ بًتصبتو ك
تقنينو على البيئة العربية "مجدم محمد الدسوقي " ( )2001كيتكوف اؼبقياس من (ٔٓ) عبارة تشمل (ُٖ) عبارة
لقياس التفاؤؿ ،كمثلها لقياس التشاؤـ إذل جانب

(َِ) عبارة مكررة بصيغ أخرل لكي يتم إخفاء الغرض من

اؼبقياس ،كإلعداد اؼبقياس يف صورتو العربية قاـ "مجدم محمد الدسوقي " ( )2002بًتصبة عباراتو كقد كاف حريصا
على أف تتم الًتصبة إذل اللغة العربية بأكرب درجة من درجات اغبياد كاؼبوضوعية حبيث ال يتغَت اؼبعٌت بأم حاؿ من
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األحواؿ ،ككما ذكرنا سابقا أف اؼبقياس وبتوم على مقياسُت فرعيُت لقياس التفاؤؿ ك التشاؤـ كلذلك فإف ىناؾ
عبارات تدؿ على التفاؤؿ كأخرل على التشاؤـ ك ىي :
ػ العبارات اليت سبثل اؼبقياس الفرعي للتفاؤؿ ىي – ِٖ – ِّ – ُِ – ُٗ – ُٕ - ُٓ – ُِ – ُُ -ٕ:
ِٗ – ّّ – ّٕ – ّْ – ْٔ – ْٕ – ِٓ – ٔٓ .
ػ العبارات اليت سبثل اؼبقياس الفرعي للتشاؤـ ىي – ّْ – ُّ – ِٔ – َِ ُْ – َُ – ٖ – ٓ – ْ -ِ :
ّٔ – ّٗ – ِْ – ْْ – ْٗ – ُٓ – ْٓ  ،ككضعت ؽبذه االستجابات أكزاف متدرجة كاآلٌب أكافق سباما
(ْ) ،أكافق (ّ) ،ال أكافق (ِ) ،ال أكافق مطلقا (ُ) ،كيستخدـ اعبمع اعبربم يف حساب الدرجة الكلية اليت وبصل
عليها اؼبفحوص على كل مقياس فرعى على حدة ،كحيث إف عبارات كل مقياس

(ُٖ) ،كاالختيارات ىي أربعة

اختيارات فتكوف الدرجة الدنيا (ُٖ) ،كالدرجة العليا (ِٕ).
الخصائص السيكومترية للمقياس  :قاـ "ؾبدم الدسوقي " حبساب صدؽ اؼبقياس على عينة بلغت (َََُ) فردا
من اعبنسُت ،حيث قاـ حبساب الصدؽ التبلزمي على ثبلث فئات

( طبلب اؼبرحلة الثانوية ،طبلب اعبامعة،

راشدكف) ،حيث قدر الصدؽ التبلزمي لدل فئة طبلب الثانوية بػ (ِٔ )َ.بالنسبة ؼبقياس التفاؤؿ ،ك (ُٔ )َ.على
مقياس التشاؤـ ،أما فيما ىبص طلبة

اعبامعة فقد أظهرت النتائج على مقياس التفاؤؿ فيما ىبص الصدؽ

التبلزمي(ٗٓ ،)َ.كعلى مقياس التشاؤـ (ّٓ )َ.كبالنسبة للراشدين فقد دلت النتائج على مقياس التفاؤؿ حصوؽبم
ب(َٔ )َ.ك(ُٔ )َ.على مقياس التشاؤـ ،كقد كانت صبيع معامبلت االرتباط دالة عند
على صدؽ تبلزمي قدر ػ
مستول (َُ ،)َ.كما قاـ حبساب صدؽ اؼبقياس حبساب صدؽ االتساؽ الداخلي للبند مع اؼبقياس ككل مع
العينات الثبلثة ،كقد تراكح صدؽ االتساؽ الداخلي مابُت

(ٖٕ )َ.ك(ِّ ،)َ.ككانت كلها دالة عند مستول

(َُ ،)َ.أما فيما ىبص ثبات اؼبقياس ،فقد استخدـ طريقة التطبيق كإعادة اؿ تطبيق على نفس العينة بفاصل زمٍت
قدره (ُِ) يوما ،باستعماؿ معامل االرتباط بَتسوف ،كألفا كركنباخ ،كقدر الثبات دبعامل االرتباط بَتسوف بالنسبة
لعينة طبل ب الثانوية على مقياس التفاؤؿ بػ ( ٕٔ ،)َ.كعلى مقياس التشاؤـ بػ (ٗٔ ،)َ.ك بػ (ٗٔ )َ.على مقياس
التفاؤؿ ،ك (ُٕ )َ.بالنسبة لفئة طبلب اعبامعة ،كبالنسبة لعينة الراشدين فقدر الثبات

على مقياس التفاؤؿ

كبٔٔ )َ.على مقياس التشاؤـ ،ككانت كلها دالة عند مستول الداللة (َُ ،)َ.كفيما ىبص الثبات
بػ(ِٕ ،)َ.ػ(
حبساب معامل االرتباط ألفا كركنباخ ،فقد أظهرت النتائج الثبات بلغ (ِٗ )َ.على مقياس التفاؤؿ ،كعلى (َٗ)َ.
على مقياس التشاؤـ بالنسبة لعينة طبلب الثانوية ،أما فيما ىبص طبلب اعبامعة فقد بلغ الثبات على مقياس التفاؤؿ
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ب ُٗ )َ.على مقياس التفاؤؿ،
(ٖٖ ،)َ.ك(ُٗ )َ.على مقياس التشاؤـ ،أما عينة الراشدين دلت على ثبات قدر ػ(
ك(ٖٗ )َ.على مقياس التشاؤـ ،كما كانت النتائج كلها دالة عند مستول الداللة

(َُ)ُُ(.)َ.

الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية  :يرل الباحث ،من الضركرة إعادة التحقق من صبلحية
اؼبقياس ،كخاصة كأف ىذا اؼبقياس يطبق ألكؿ مرة يف اعبزائر على حد علم الباحث كقد قاـ بعدة خطوات يبكن
تلخيصىا فيما يلي:
صدؽ المحتول عن طريق المحكمين  :كاف اؽبدؼ منو ىو معرفة مدل دقة العبارات اؼبقياس ،كىل ىي تقيس ما
كضعت لقياسو كًب ذلك بعرضو على ؾبموعة من األساتذة احملكمُت (َٖ) كالذين أبدك مبلحظاهتم على اؼبقياس ،كقد
بالنسب للمقاييس الفرعية ،كعدلت بعض العبارات ،كقد بلغت نسبة
ة
ًب يف ىذه اػبطوة حساب نسبة إتفاؽ احملكمُت
إتفاؽ احملكمُت بُت (ٓ )%ِٔ.ك (ََُ)%
صدؽ المقياس ً :ب حساب صدؽ اؼبقياس حبساب صدؽ االتساؽ الداخلي ،كذلك حبساب صدؽ البند مع البنود
األخرل ،حيث بلغ بالنسبة للمقياس الفرعي للتفاؤؿ (َٖ )َ.كحد أعلى ،ك (ِٗ )َ.كحد أدسل ،كفيما ىبص
اؼبقياس الفرعي للتشاؤـ ،فقد بلغ (ُٕ )َ.كحد أعلى ك (ُّ )َ.كحد أدسل ،كقد كانت صبيع بنود اؼبقياسُت دالة
عند (َُ ،)َ.ك(َٓ.)َ.
ثبات المقياس :قاـ الباحث حبساب ثبات اؼبقياس عن طريق التطبيق كإعادة التطبيق بفاصل زمٍت قدره (ُٓ) على
عينة بلغت (ْٖ) طاؿب ك طالبة من جامعة اعبزائر َِ ،ك قد بلغ الثبات بالنسبة ؼبقياس التفاؤؿ حبساب بطريقة
"ألفا كركنباخ (ٕٗ ،)َ.أما فيما ىبص اؼبقياس الفرعي للتشاؤـ فبلغ معامل الثبات (ٓٗ ، )َ.ك ىو ثبات عارل يدؿ
على صبلحية اؼبقياسُت اؼبستعملُت ،كما ًب حساب ثبات اؼبقياس دبعامل بَتس كف ،حيث قدر الثبات بػ (ٕٗ)َ.
بالنسبة ؼبقياس التفاؤؿ ،كبػ (ٓٗ )َ.بالنسبة ؼبقياس التشاؤـ ،ككل النتائج اؼبتوصل إليها دالة عند مستول الداللة
(َُ.)َ.
مقياس مركز الضبط  :ىو مقياس لػ  ،Rotterك قاـ بتعريبو ك تقنينو على البيئة العربية "عالء الدين كفافي "
(،)1982حيث يتكوف اؼبقياس من (ِٗ) بندا ذات االختيار اإلجبارم ،حيث يعرض كل بند حالتُت أك حادثتُت
من األحداث اليت تقع عادة يف اجملتمع كيطلب من اؼبفحوص اختيار غبادثة (أ) أك (ب) اليت يرل أهنا تناسب اعتقاده
أكثر ،كتشَت (ِّ) فقرة إذل اذباىات داخلية – خارجية كبو مصادر ا لتعزيز ،أما (َٔ) فقرات الباقية فهي فقرات
دخيلة كضعت حىت ال يكتشف اؼبفحوص ىدؼ اؼبقياس ،فهي كضعت للتمويو كلتقليل ظهور االستعدادات
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لبلستجابة بصورة معينة مثل االستجابة اؼبتطرفة ،أك االستجابة اؼبستحسنة اجتماعيا أك استجابة عدـ االكًتاث،
العبرتُت معاٍ ،ب ىبتار منها ما يتفق ككجهة نظره .
كعلى اؼبفحوص أف يقرأ ا

(ِٔ)

كفيما ىبص الدرجات يعطي للمبحوث درجة ُ للعبارة (أ) اليت تعرب عن الضبط الداخلي،يف الفقرات -ٔ -ِ :
ٕ -ِٗ -ِٓ -ِّ -ُِ -َِ -ُٖ -ُٕ -ُٔ -ٗ -كما يعط درجة ُ للعبارة (ب) اليت تعرب عن الضبط
الفرات  ،ِٗ ِٓ – ِّ – ِِ – ُٓ – ُّ – ُِ – ُُ – َُ – ٓ – ْ – ّ :كما
اػبارجي الواردة يف ق
يتم إلغاء البنود اغبيادية السنة اليت كضعت خصيصا للتمويو ،حىت ال يكتشف اؽبدؼ من اؼبقياس كسبل الفقرات ُ :
– ٖ – ُْ – ُٗ – ِْ – ِٕ ،ك يبنح اؼببحوث درجة كاحدة (َُ) إذا اختار الفقرة اليت تعرب عن االذباه
اػبارجي ،بينما يبنح صفرا(َ) عن الفقرة اليت تعرب عن االذباه اػبارجي ،كمدل الدرجات على ىذا اؼبقياس ىي من َ
إذل ِّ ،كيصنف اؼببحوثُت على ىذا اؼبقياس إذل فئتُت ،األكذل تضم ذكم مركز الضبط الداخلي  ،كىم الذين وبصلوف
على درجات تًتاكح ما بُت (َ إذل َٔ) درجات ،كالفئة الثانية تضم ذكم الضبط اػبارجي كىم الذين وبصلوف على
درجات مرتفعة تًتاكح ،ما بُت (َُ إذل ِّ) درجة ،أما الذين وبصلوف على درجات تًتاكح مابُت (َٕ إذل َٗ) فبل
يدخلوف يف عملية القياس

)27(.

الخصائص السيكومترية للمقياس  :ىو مقياس ًب تكييفو من "طرؼ عالء الدين كفافي " ( )1982كاعتمدنا
على تكييف ىذا األخَت باعتباره صاغبا للبيئة العربية ،كقد قاـ ىذا األخَت حبساب الصدؽ الذاٌب للمقياس على عينة
عددىا (َُٔ) طالب كطالبة كيلغ الصدؽ الذاٌب (ٖٕ ،)َ.كما ًب حساب معامل ثبات اؼبقياس يف البيئة العربية
من طرؼ "سيد عبد اهلل" ( )2000بطريقة تطبيق االختبار ،كإعادة التطبيق على عينيتُت األكذل من الذكور ،كالثانية
من اإلناث ،فوجد معامل الثبات يساكم (ٕٖ )َ.عند الذكور ك (ّٖ )َ.عند اإلناث.

(ِٔ)

الخصائص السيكومترية في الدراسة الحالية :
صدؽ المقياس  :قاـ البحث حبساب صدؽ اؼبقياس عن طريق حساب صدؽ االتساؽ الداخلي للبند مع البنود
األخرل اؼبكونة للمقياس ،كىذا على نفس العينة اؼبقدرة بػ (ْٖ) طالب كطالبة ،كباستعماؿ معامل االرتباط بَتسوف،
حيث تراكح صدؽ االتساؽ الداخلي للبنود بُت (ِٖ )َ.كحد أعلى ،ك(ٕٕ )َ.كحد أعلى.
ثبات المقياس ً :ب حساب ثبات اؼبقياس عن طريق التطبيق ك إعادة التطبيق بفاصل زمٍت قدره (ُٓ) يوما على
نفس العينة ك اؼبقدرة بػ (ْٖ) طالب ك طالبة ،ك قد بلغ ثبات اؼبقياس باستعماؿ معادلة "ألفا كركنباخ " بػ (ٓٗ،)َ.
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"بَتسوف" كبلغ (ٓٗ ،)َ.كىو داؿ عند مستول

كما ًب حساب ثبات اؼبقياس باستعماؿ معامل االرتباط
داللة(َُ.)َ.

مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية  :قامت"بولهاف كآخركف " ( Paulhan et al )1994بتكييف
نسخة"فيتالينو كآخركف " Vitaliano et alاؼبتكونة من (ِْ) بندا ككانت النتيجة استبقاء (ِٗ) بندا كقد
تضمنت خطوات التكيف ترصبة السلم من طرؼ ـبرب اللغات جبامعة ٍ ،Bordeauxب تطبيقو على ؾبموعة تضم
(َُٓ) راشد بُت طبلب كعاملُت من اعبنسُت (ُِٕ رجبل ِّٗ ،امرأة) تًتاكح أعمارىم ما بُت َِ ك ّٓ سنة
بإتباع نفس التعليمة ،كقد كشفت نتائج التحليل العاملي على أنو ىناؾ بنود االختبار تأخذ بعُت االعتبار ؿبور عاـ
للمواجهة الذم يضم أساليب التعامل اؼبركزة حوؿ اؼبشكل كأخرل حوؿ االنفعاؿ ،كىي( :حل اؼبشكل  .التجنب.
البحث عن السند االجتماعي .إعادة التقييم اإلهبايب .تأنيب الذات).
كينقسم اؼبقياس إذل ؿبوراف أساسياف كنبا  :التعامل المركز على المشكل كتضم ( :أساليب حل اؼبشكل :
تتكوف من (َٖ) بنود كىي  ،) ِٕ – ِْ ُٖ – ُٔ –ُّ – ٔ – ْ – ُ :ك (أساليب التعامل بالبحث عن
الدعم االجتماعي  :تضم (َٓ) بنود كىي  ،).ِّ – ُِ –ُٓ –َُ – ٓ :ك أساليب التعامل اؼبركز على
االنفعاؿ( :أساليب التجنب :تضم (َٕ) بنود ىي( ).ِٓ – ِِ – ُٗ – ُٕ – ُُ – ٖ – ٕ :أساليب إعادة
التقييم اإلهبايب ،كتضم (َٓ) بنود كىي  ( ).ِٖ – ُِ –ٗ - ٓ– ِ :أساليب تأنيب الذات  :كتضم (َْ) بنود
ىي ،).ِٗ – ِٔ – َِ – ْ :كما أنو يتم تنقيط كفق مسلم متدرج من (ُ ،)ْ-ال (َُ)نقطة كاحدة ،تقريبا
ال(َِ) نقطتُت )َّ(،نقاط على تقريبا نعم ،نعم (َْ)نقاط ،كىو تنقيط معتمد يف صبيع البنود ما عدا البند (ُٓ)
الذم يكوف تنقيطو بعكس البنود األخرل أم (ْ) إذل (ُ).

(ِٕ)

الخصائص السيكومترية للمقياس :أظهر اؼبقياس يف صورتو اؼبكيفة على اجملتمع الفرنسي حسب

()1994

 Paulhan et alبواسطة التحليل العاملي للمكونات األساسية النتائج التالية  :عامل عاـ يضم ضمنو أساليب
خاصة بالتعامل اؼبركزة على اؼبشكل كاؼبواجهة اؼبركزة على االنفعاؿ بنسبة تشبع

ُِ  ،%ك من جهة أخرل أظو ر

التحليل العاملي بواسطة طريقة فاريبكس كجود طبسة أبعاد نوعية ألساليب التعامل تصل نسبة التشبع إذل ّٓ %
من التباين العاـ ،كيتعلق األمر باألبعاد التالية  :ػ حل اؼبشكل ْ % ٗ.ػ التجنب ٓ % ٕ.ػ البحث عن السند
االجتماعي ٓ % ٔ.ػ إعادة التقييم االهبايب ٗ % ٓ.ػ لوـ اؿذات ٕ.% ٓ.
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أما يف اعبزائر ،فقد قامت الباحثة "شهرزاد بوشدكب " (  )2009يف إطار إعدادىا لرسالة اؼباجستَت بًتصبة
اؼبقياس كعرض صورة أكلية على طبسة ؿبكمُت من أستاذة علم النفس كعلوـ الًتبية جبامعة اعبزائر َِ ،بغرض ربديد
مدل تكافؤ معٌت البند يف اللغتُت ،كقد كافق األستاذة على أف الًتصبة صحيحة كسليمة ،أما فيما ىبص االتساؽ
الداخلي فقد قدرت قيمة معامل االرتباط بَتسوف بُت الدرجة الكلية للمقياس كالدرجة يف اؼبقياس الفرعي ألساليب
التعامل اؼبركزة على اؼبشكل بػ (َٖ ،)َ.كاالرتباط بُت الدرجة الكلية للمقياس كالدرجة يف اؼبقياس الفرعي ألساليب
التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ بػ (ِٖ )َ.فبا يدؿ على صدؽ اؼبقياس  ،كما ًب حساب الثبات على عينة قوامها (ْٕ)
طالب كذلك بطريقة إعادة االختبار حبيث قدرت قيمة معامل بَتسوف بُت درجات التطبيق األكؿ كالثاشل بػ (َٗ)َ.
فبا يعكس ثبات قوم للمقياس.

(ِٕ)

الخصائص السيكومترية في الدراسة الحالية :
صدؽ المقياس ً :ب حساب صدؽ اؼبقياس عن طريق الصدؽ االتساؽ الداخلي للمقياس بطريقتُت نبا  :الصدؽ
الداخلي لكل بعد من أبعاد اؼبقياس  ،كما ًب كذلك حساب

صدؽ االتساؽ الداخلي للمقياس ككل ،حيث بلغ

صدؽ االتساؽ الداخلي لبعد أساليب التعامل عن طريق حل اؼبشكل مابُت

( ٕٔ )َ.كحد أعلى،ك (ْٓ)َ.

كحد أدسل .ك كانت معظم البنود اليت يشملها البعد دالة عند مستول الداللة

(َُ ،)َ.كفيما ىبص البحث عن

الدعم االجتماعي فقدر صدؽ االتساؽ الداخلي لبنوده مابُت (ّْ ،َ.ك ٕٔ ،)َ.ككانت دالة عند مستول الداللة
(َُ ،)َ.أما أساليب التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ ،فبلغ صدؽ االتساؽ الداخلي للتجنب بُت (ٓٓ ،َ.كٕٔ،)َ.
ك(ّٓ ،َ.ك َٕ )َ.إلعادة التقييم اإلهبايب ،كخبصوص لوـ الذات فًتاكح صدؽ االتساؽ الداخلي

للبنود (َْ)

اؼبمثلة ؽبدا األسلوب ما بُت (ْْ ،َ.ك ٕ،)َ.كىي داؿ عند مستول (َُ .)َ.كما أظهر صدؽ االتساؽ
الداخلي لبنود اؼبقياس الكلي صدؽ مرتفعا  ،حيث تراكح مابُت (ُّ ،)َ.ك (َٕ ،)َ.كىو داؿ عند مستول
الداللة(َُ.)َ.
ثبات المقياس  :قاـ الباحث بحسابو على عينة بلغت (ْٖ)طالب كطالبو بفاصل زمٍت قدره (ُٓ)يوما ،حيث قدر
الثبات للمقياس ككل بػ (ٕٖ)َ.باستعماؿ معامل بَتسوف ،ك (ٕٓ )َ.باستعماؿ معامل ألفا كركنباخ ،كما ًب حساب
ثبات كل بعد من األبعاد ،حيث بلغ الثبات لبعد حل اؼبشكل باستعماؿ بَتسوف

(ّٗ ،)َ.ك (ّٖ)َ.باستعماؿ

ألفاكركنباخ ،أما أسلوب البحث عن الدعم االجتماعي فقد بلغ الثبات ببَتسوف (ُٗ ،)َ.ك (ٖٓ)َ.بألفاكركنباخ،
كخبصوص بعد التجنب فبلغ معامل الثبات باستعماؿ بَتسوف (ٕٗ ،)َ.ك (ٖٕ )َ.باستعماؿ ألفاكركنباخ ،كما بلغ
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الثبات باستعماؿ بَتسوف لبعد إعادة التقييم اإلهبايب (ٔٗ ،)َ.ك(ْْ )َ.باستعماؿ ألفاكركنباخ ،أما بعد لوـ الذات،
فبلغ الثبات (ْٗ )َ.ببَتسوف ،ك (ْٕ )َ.باستعماؿ معامل ألفا كركنباخ ،ككانت كلها دالة عند مستول
الداللة(َُ.)َ.
التقنيات اإلحصائية المستعملة في الدراسة ً :ب استعماؿ يف ىذه الدراسة عدة تقنيات إحصائية سوؼ نوردىا
ؾما يلي  :التكرارات .اؼبتوسطات اغبسابية.االكبرافات اؼبعيارية .اختبار  .T-testمعامل االكبدار اعبزئي.
معامل بَتسوف  .معامل االرتباط اؼبتعدد.
عرض كتحليل ك مناقشة النتائج  :بعد قياـ الباحث بتطبيق اؼبقاييس اؼبستخدمة يف الدراسة على عينة من طلبة
اعبامعة بغية التوصل إذل نتائج تثبت الفرضيات اؼبقًتحة أك تدحضها ،كعليو فقد توصل الباحث إذل نتائج ،ك اليت
سوؼ نوردىا تباعا.
عرض كتحليل كمناقشة الفرضية األكلى :لفحص كدراسة الفرضية األكذل اليت مفادىا "توجد عبلقة بُت التفاؤؿ كمركز
الضبط الداخلي" ،حيث ًب االعتماد على معامل االرتباط بَتسوف ،كاليت يبكن سبثيلها يف اعبدكؿ التارل :
ذدكؿ رقم ( : )02يبين العالقة بين التفاؤؿ ك مركز الضبط الداخلي
التفاؤؿ

مركز الضبط الداخلي

مستول الداللة

القرار

-0.84

0.01

داؿ

نبلحظ يف اعبدكؿ (َِ) أف ىناؾ عبلقة سالبة بُت التفاؤؿ ك مركز الضبط الداخلي قدرت بػ (ْٖ،)-َ.
كىي دالة عند مستول الداللة (َُ ،)َ.كعليو نرفض الفرضية الصفرية ،حيث تدؿ ىذه النتيجة على أنو كلما زادت
درجات الفرد على التفاؤؿ  ،نقص اعتقاد الفرد

يف الضبط الداخلي ،دبعٌت تفسَت نتائج سلوكو بعوامل خارجية

كبالتارل عدـ مسؤكليتو عليو.
كتتفق ىذه النتيجة مع كل من" ،مجدم محمد الدسوقي "(،)2007إسماعيل أحمد ( ،)2001ك ىشاـ
مخيمر كمحمد عبد المعطي ( ،)2000كأحمد عبد الخالق (.)2000يف شقها األكؿ بوجود عبلقة بُت التفاؤؿ
كمركز الضبط الداخلي ،يف حُت زبتلف يف نوعية العبلقة ،باعتبار أف الدراسة اغبالية كشفت عن عبلقة سلبية ،يف
حُت كانت العبلقة موجبة يف الدراسات سابقة الذكر ،أم أنو كلما ارتفع التفاؤؿ زاد اعتقاد الفرد يف الضبط الداخلي
ككلما قل التفاؤؿ قل االعتقاد يف الضبط الداخلي.
كعليو تعترب النتيجة اؼبتوصل إليها ـبالفة إذل حد كبَت ،حيث أنو كلما كاف الفرد يدرؾ األشياء من حولو
بطريقة إهبابية كيتوقع النجاح دائما كلما كاف يبيل إذل ربمل مسؤكلية أفعالو .
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كيرل الباحث أنو يبكن تفسَت ىذه العبلقة من خبلؿ ما يرا ق أف عملية مبو كتطبيق مفهوـ الضبط قد خضع
على مر السنُت إذل تركيز ثقايف اجتماعي غريب،كالذم يعترب فيو اغبصوؿ أك االتصاؼ بالضبط الشخصي على
اؼبواقف كاألحداث ىو أفضل السيناريوىات ،كيضيف أف الثقافة الغربية كاليت ظهر فيها كمبا مفهوـ الضبط الداخلي،
دائما تعطي قيمة مرتفعة لبلستقبلؿ الشخصي ،كقد أثرت ىذه القيم يف مبو مفهوـ مركز الضبط ،كبالتارل فإف الًتكيز
اؼبستمر داخل ؾباؿ علم النفس على الضبط الشخصي يوازم انشغاؿ اجملتمع الغريب باالستقبللية .
كيظهر ىذا التحيز يف تأكيدات "ليفكورت"( Lefcourt)1982الذم يرل أف اإلنسا ف هبب أف يكوف
أكثر تأثَتا كأكثر قدرة على أف يدرؾ نفسو بوصفو احملدد لقدره إذا ما أراد أف يعيش يف سبلـ مسًتوبا مع نفسو .
كما يبلحظ أف ـبتلف الدراسات النفسية مند أف ظهر مفهوـ مركز الضبط الداخلي ،توصلت إذل شبو إصباع
على أف االعتقادات يف الضبط الداخلي ،ك ىذه الدراسات تدعم الفكر الغريب ،ككما ىو معلوـ على حسا ب اعتقاد
الباحث أف ـبتلف النظريات تتأثر بالعوامل الثقايف ،كالقيم كاؼبعتقدات السائدة ،كبالتارل فإف ذكم اؼبستول اؼبرتفع
اجتماعيا كاقتصاديا ىم أصحاب السلطة كالقرار كبالتارل فإف الفرد البسيط ال يستطيع أف يسلؾ اذباىا داخليا ما داـ
أنو يعاشل اقتصاديا كىو بعيد كل البعد عن صنع القرار .
كىذا ما ذىب إليو "ماركس"( Marks)1998باعتبار مركز الضبط الداخلي يعكس ديبوغرافية اجملتمع
األمريكي دبعٌت يتم ظهور الضبط الداخلي ،كاإلعبلف عنو بطريقة أكثر لدل األغلبية ،مثل األ

مريكيُت من أصل

أكركيب ،كأعضاء اؼبستول االجتماعي كاالقتصادم اؼبرتفع ،عكس ما وبدث لدل صباعات األقلية ،كاليت يتصف
أفرادىا بالضبط اػبارجي ،كترجع ىذه االختبلفات حسب "ليفكورت"( Lefcourt)1982بُت ىذه اعبماعات
كاعبماعة األمَتكية من أصل أكركيب إذل مدل توافر الفرص لكل صباعة من ىذه اعبماعات .

(ِٖ)

كعليو يرل الباحث أف التأثَتات الثقافية اليت وبملها مركز الضبط الداخلي ال تتماشى مع ثقافتنا باعتبار
الشرخ الثقايف بُت تلك اجملتمعات الغربية كؾبتمع نا احمللي ،رغم أف البعض يقوؿ أف اجملتمع اعبزائرم متشبع بالثقافة
الغربية ،إال أف ىذا التشبع سطحي ،كال وبمل تشبع فكريا غربيا الذم يبجد االستقبللية الفردية على غرار ؾبتمعنا
الذم ال يزاؿ الفرد يًتنح فيو مابُت األصالة اليت ال تشجع االستقبلؿ الفردم ،كبُت اؼبعاصر ة اليت تشجع االستقبلؿ
الفردم ،كىذا االختبلؼ طبيعي العتبارات أف البنية االجتماعية ك األسرية اؼبشكلة للمجتمع اعبزائرم زبتلف كليا
على تلك اؼبشكلة يف اجملتمع الغريب ،باعتبار أف الفرد يف ؾبتمعنا ال يستطيع إزباد أىداؼ كزبطيط ؽبا دكف أف يرجع
إذل الذم يتحكم يف األ سرة ،كأبسط مثاؿ على ذلك فإف اختيار التخصص الدراسي ال يكوف االختيار نابع من قناعة
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الفرد بل يكوف عادة قرارا مشًتكا بينو كبُت األسرة  ،كبالتارل فإف تفاؤؿ الفرد كإف كاف مؤسسا على أسس منطقية إال
أنو ال يتحكم فيها بشكل مباشر العتبارات اجتماعية ربكمها عوامل ثقافية يصعب ذباكزىا .
كلتفسَت ذلك هبب ذكر ما ذىب إليو "ركتر"( Rotter)1975إذل أف بعض النفسيُت ينظركف إذل اختيار
العبارات اليت توضح الضبط اػبارجية بطريقة حرفية ،كيفًتضوف أف السلبية ىي العائد الوحيد اؼبنطقي للتوجهات
اػبارجية للضبط ،كيعلق "ركتر" بقولو ....أف مثل ىذه االذباىات السلبية اػبارجية ،ردبا تكوف ىي اؼبعيار أك القاعدة
يف الثقافات األكثر جربية أك قدرية  Fatalisticمثل الثقافة اإلسبلمية  ،)ِٓ(.كه ذ ا ما هبعل الباحث يشَت إذل نقطة
موأ دكرا كبَتا يف حياة الفرد اؼبسلم ،باعتبار أف التفاؤؿ ضمن األخبلؽ اليت
أساسية ك قم اعبانب الديٍت ،فاإلسبلـ تب
هبب أف يتصف هبا الفرد اؼبسلم ،كما أف اإلسبلـ دعا إذل التفاؤؿ يف كقت الرخاء كالشدة ،كما حذر اهلل عباده من
القنوط كاليأس كالتشاؤـ ،كتأكيدا ؽبذا تؤكد دراسة "أمين اؿؽضاة" (َََِ)على التوجو اإلسبلمي لزيادة التفاؤؿ
لدل الفرد من خبلؿ االعتقاد باهلل ،ككذلك حسن الظن باهلل ،كاالذباه إذل اهلل تعاذل بالدعاء  ،كما أف اإليباف بالقضاء
كالقدر ىو جزء من عقيدتنا ،كال تكتمل عقيد اؼبسلم إال إذا آمن بالقضاء كالقدر ،ك الذم يعترب عامل خارجي يف
مركز الضبط ىو اعتقاد بالنسبة للفرد اؼبسلم ،ىذا ما هبعل البا حث يقوؿ أف االذباه كبو مركز الضبط اػبارجي كنقص
االعتقاد يف مركز الضبط الداخلي ،تتحكم فيو عوامل دينية

بإمتياز )ِٗ(.

كما يبكن تربير ىذه العبلقة من زاكية أخرل ،كىي من خبلؿ ظبة التفاؤؿ ،الذم يعترب أف لو دافعية قوية
لتحقيق األىداؼ كىذا من خبلؿ التخطيط اعبيد ألف تصبح تلك األىداؼ كاقعية ،لكن يبكن ؽبذا التخطيط اعبيد
أف يكوف ناقصا ،أك تتداخل عوامل أخرل دل تكن ضمن ىذه ادل خططات ،ما يؤدم إذل فشل تلك األىداؼ أك
تقلصها ،فيحاكؿ نسب ذلك العجز أك الفشل إذل عوامل خارجة عن السيطرة ،كىذا ما ذىب إليو
"كالستوف"( Wallston)1994على أنو يوجد ما يطلق عليهم باألفراد باؼبتفائلُت اغبذرين

Cautious

 Optimistsالذين ينشغلوف على الرغم من توقعاهتم اإلهبابية للنتائج بالسلوكيات اليت توحي ككأف النتائج غَت
مؤكدة ،كىذا السلوؾ يباثل ما يقوـ بو اؼبتشائمُت .

(َّ)

عرض كتحليل كمناقشة الفرضية الثا ية  :لفحص كدراسة الفرضية الثانية اليت جاءت على النحو التارل "توجد عبلقة
بُت ا لتشاؤـ ك مركز الضبط اػبارجي " ،قمنا بإختبار الفرضية الصفرية بإستخداـ معامل االرتباط بَتسوف ،ك اليت
نعرض النتائج يف اعبدكؿ التارل:
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ذدكؿ رقم ( : )03يبين العالقة بين التشاؤـ ك مركز الضبط الخارذي
التشاؤـ

مركز الضبط الداخلي

مستول الداللة

القرار

0.88

0.01

داؿ

نبلحظ من اعبدكؿ (َّ) أف ىناؾ عبلقة موجبة بُت التشاؤـ ك مركز الضبط اػبارجي قدرت ػب (ٖٖ ،)َ.كىي دالة
عند مستول الداللة (َُ،)َ.كعليو نرفض الفرضية الصفرية كنقبل فرضية البحث ،حيث تدؿ ىذه النتيجة أنو كلما
 ،كتتفق ىذه النتيجة مع كل من،

زاد التشاؤـ زاد االعتقاد يف الضبط اػبارجي

مجدم محمد

الدسوقي(،)2007إسماعيل أحمد ( ،)2001كمخيمر كمحمد عبد المعطي ( ،)2000كأحمد عبد الخالق
( ،)2000كتعرب ىذه النتيجة أنو كلما أدرؾ الفرد األشياء من حولو بطريقة سلبية كتوقع الفشل كيرل أف األمور ك
التطلعات اؼبستقبلية تسَت يف االذباه اؼبعاكس ،كلما كاف ينسب فشلو إذل قول خارجة عنو  ،كينظر إذل ضبط
األحداث على أنو يكمن يف مكاف آخر خارجا عنو ،كيعتقد أف ما وبقق ق يكوف مدفوعا بعوامل خارجية ،كا غبظ ك
الصدفة ،أك مساعدة اآلخرين ،كإذا عدنا إذل تعريف كل من التشاؤـ كمركز الضبط قبد ىنا بعض القواسم اؼبشًتكة
اليت ذبمعهما ،حيث يعرؼ "صالح مراد كمحمد عامر "( )2001التشاؤـ بأنو  " :استعداد انفعارل ك معريف معتم
كنزعة لبلعتقاد ،أك اس ذبابة انفعالية اذباه اآلخرين  ،كاذباه األحداث بطريق سلبية ،كتوقع نتائج مستقبلية سيئة
كضار،ك يبيل اؼبتشائم إذل االعتقاد بأف اغباضر ك اؼبستقبل سلبياف بأحداثهما ،كاف تلك األحداث السلبية تفوؽ
اإلهبابية ،أما "ركتر"  Rotterفيعرؼ الضبط اػبارجي بقولو  " :أهنم يعتربك ف أقل جدية كاىتماما يف بدؿ اعبهد
كوباكلوف أف يسقطوا فشلهم ك عدـ إقبازاهتم على غَتىم  ،كال تكوف لديهم ركح اؼبنافسة ك العزيبة ك الصرب على
الفشل ك يستسلم الواحد منهم من أكؿ كىلة".

(ُّ)

كعند سبعننا يف كل من التعرم فُت ،يتضح لنا أف ىناؾ بعض القواسم اؼبشًتكة بينهما فإذا قلنا أف التشاؤـ ىو
عملية إسقاطيو لؤلحداث السلبية على اغباضر ك اؼبستقبل نتيجة اػبربات اؼباضية الفاشلة،ك أف الفشل يولد الفشل،ك
بالتارل ىو مستسلم ال يقاكـ لتحسُت كضعو ،كىذا ما يدفعو إذل االعتقاد يف مركز ا لضبط اػبارجي العتقاده باستحالة
تغيَت األكضاع إذل األحسن ،ك ىنا يكوف الفرد اؼبتشائم وبمل تصورا عن ذاتو بعدـ القدرة على ضبط األمور ،فإنو
حتما سيحاكؿ تربئة نفسو من خبلؿ إلصاؽ الفشؿ باآلخرين ،كما تلعب اؼبعتقدات ك األفكار أك طريقة تفكَت الفرد
اؼبتشائم حوؿ قدراتق كإمكانياتو يف التعامل مع اؼبواقف ك األحداث اليت تعًتضو دكرا كبَتا يف تشاؤمو ،كردبا تكوف
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لديو معتقدات خاطئة عن إمكانيتو كقدراتو الشخصية،نتيجة قراءاهتم اؼبستقبلية اػباطئة

أك نتيجة التعميم على كل

األحداث ،كمن ىذا اؼبنطلق فإف اؼبتشائم الذم يكوف معتقدات خاطئة عن ذاتو كقدراتو يف تغيَت األكضاع يتلقوف
تعزيزات إهبابية باستمرار السلوؾ التشاؤمي ،كذلك بنسب تلك السلبيات إذل عوامل خارجية .
عرض كتحليل كمناقشة الفرضية الثالثة  :لفحص كدراسة الفرضية الثالثة اليت مفادىا  ":توجد عبلقة بُت التفاؤؿ ك
أساليب التعامل مع الضغوط اؼبركزة على اؼبشكل  ،ك اليت تشمل  ،حل اؼبشكل  ،كالدعم االجتماعي  ،".كًب االعتماد
يف التأكد من الفرضية الصفرية على معامل االرتباط بَتسوف ،كاالكبدار ،كاليت مبثلها يف اعبدكؿ التارل:
ذدكؿ رقم ( : )04يبين العالقة بين التفاؤؿ كأساليب التعامل المركزة على المشكل بأبع ادىا(حل المشكل،
كالبحث عن الدعم االذتماعي )
التفاؤؿ
المتغير

اإلرتباط

إستراتيجيات المواذهة المركزة على

0.53

إستراتيجية حل المشكل

0.34

المشكل

إستراتيجية البحث عن

اإلذتماعي

R- deux ajusté

%33.2

R- deux

%32.4

الدعم 0.36

مستول الداللة

القرار

0.01

داؿ

0.01 %47.1

داؿ

0.01 %43.8

داؿ

Bèta

من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ ارتباط التفاؤؿ بأساليب التعامل اؼبركزة على اؼبشكل بػ (ّٓ )َ.ك ىو داؿ عند
مستول َُ ،َ.أما فيما ىبص ارتباط التفاؤؿ

بأسلوب حل اؼبشكل فقد بلغ (ّْ،)َ.كىو داؿ عند مستول

َُ،َ.كما ارتبط التفاؤؿ بأسلوب البحث عن الدعم االجتماعي بػ  )َ.ّٔ ( :كىي عبلقة دالة عند مستول
َُ ،َ.على إثر ىذه النتيجة نرفض الفرضية الصفرية كنقبل بفرضية البحث

 ،كىذا ما توافق مع دراسة كل من

"أيز ك ك ركزماف " ( ،Rothmann &Essienko )1998ك "مايسة شكرم " ("،)1999محمد رذب "
ين ك أخركف " (Fontaine et al)1993
( "،)2001فو ت

كتعترب ىذه النتيجة منطقية إذل حد ما ،فقد أظهرت إجابات عينة الدراسة على بنود مقياس التفاؤؿ
ل ػ"مجدم محمد الدسوقي " أف اؼبتفائلُت كانوا أكثر ميبل ألساليب التعامل اؼبركزة على اؼبشكل ،كىذا ما عرب عنو
"شاير ككارفر"( Scheier & Carver )1993بالقوؿ بأف اؼبتفائلُت وبتفظوف عادة دبستويات مرتفعة من حسن
اغباؿ أثناء أكقات الضغط ،أكثر فبا يفعل األفراد األقل تفاؤال  ،حيث قبد أف اؼبتفائلُت ؽبم القدرة على
الضغوط النفسية بأساليب أكثر فعالية ك قباعة

)ِّ(.

164

التعامل مع

مشهض حيل البدث العلمي

العذد  : 02بىهيه  /حىان – 2014

كمن ىذا اؼبنطلق نبلحظ أف اؼبتفائلُت يواجهوف الضغوط بأكثر تكيفا ،فهم يتجهوف مباشرة كبو حل
اؼبشكل ،حيث أهنم أكثر زبطيطا يف تعاملهم مع التنوع الذم يواجهونو ك أكثر تركيز عبهودىم ك ربمل اؼبشاؽ اليت
تواجههم بواقعية أعلى من اؼبتشائمُت ،ك يبدكا أهنم أكثر ع

زما على االستفادة من اػبربات السلبية يف مبوىم

الشخصي،ك وباكلوف فعل األفضل يف اؼبواقف السيئة  ،كما أف النظرة التفاؤلية يف اغبياة تساعد على ربديد األىداؼ
ك ربقيق الذات ك ؽبذا فإف التفاؤؿ يعترب أسلوبا ك جوديا قويا يف التعامل بفعالية مع الضغوط النفسية ك إهباد
األساليب اؼببلئمة ،فهو يؤثر على إدراؾ الفرد ك استجاباتو كبو معوقات اغبياة اليومية كيساىم يف خفض أثارنبا
اعبسمية ك النفسية  ،ك ؽبذا ينظر الباحثوف إذل فعالية التفاؤؿ الذم يبكن تصنيفو ضمن النظريات اػباصة بالتوقعات
من زاكية تأثَت االعتقاد الشخصي على سلوؾ الفرد ،الذم يعتقد أف لديو الثقة بقدراتو على ربقيق اؽبدؼ فإنو لن
يتواسل يف بدؿ اعبهد ذباه ذلك اؽبدؼ ،كعلى كبو فباثل إذا اعتقد بأف اؽبدؼ خارج إمكاناتو فإنو ردبا يتوقف عن
بذؿ اعبهد ،كما أف التفاؤؿ يتميز بتقييم أفضل للمواقف اليت يتعرض ؽبا ،ك ؽبذا يبكن اعتبار التفاؤؿ أحد السمات
الفعالة يف التعامل مع الضغوط النفسية،

كما يبكن تفسَت ىذه العبلقة من خبلؿ ماجاء بو

"كارفر ك شاير

" Carver & Scheierيف تعريفهما للتفاؤؿ بأنو " :توقع النتائج الجيدة في حل المشكل  ،)ٔ(".فمن اؼبنطقي
أف يرتبط التفاؤؿ بأسلوب حل اؼبشكل ،ككذلك بأسلوب الدعم االجتماعي اليت تعترب من األساليب الوسيلية
،كارتباطها بالتفاؤؿ يعترب شيئا منطقيا ألهنما تعرباف عن اؼبشاعر ك االنفعاالت ،كيبكن تبياف ذلك من خبلؿ
ارتفاعات تقديرات األبعاد اؼبشكلة لؤلساليب اؼبركزة على اؼبشكل ،ك اليت تدؿ على ارتفاع درجة التفاؤؿ ،كتقدر
نسبة تفسَت التغَت يف درجات األبعاد من خبلؿ حساب حجم التأثَت ،يف التفاؤؿ ب ػ

 ،%ّّ.ِ:حيث تساىم

أساليب حل اؼبشكل ب ػ ،%ْٕ.ُ:كما تساىم أساليب البحث عن الدعم االجتماعي دبا نسبتو ٖ. %ّْ.
كيذىب " الزاركس ك فولكماف " (  Lazarus & Folkman )1984أنو يتم التعامل مع اؼبوقف من
خبلؿ تقييم اػبطر ك مواجهتو ،ك يعتمد تقييم اػبطر على تقييم اؼبوقف ك دراسة اؼبصادر اليت يبكن من خبلؽبا
مواجهة اؼبوقف ،كيرتبط التفاؤؿ إرتباطا كثيقا بقدرة الفرد على اؼبواجهة ،حبيث كلما زاد تفاؤلو باغبياة زادت إمكانياتو
ؼبواجهة

متاعبها)ٗ(.

ك يف دراسة أجراىا " فو تين ك أخركف " (  Fontaine et al)1993حوؿ عبلقة التفاؤؿ بأساليب
التعامل مع الضغط النفسي على عينة مشلت (َِْ) طالبا ،حيث بينت الدراسة أف ىناؾ عبلقة إهبابية بُت التفاؤؿ
كأساليب التعامل اؼبركزة على

اؼبشكل )ّْ(.
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كيبكن تفسَت عبوء اؼبتفائلُت إذل استخداـ أساليب التعامل اؼبركزة على اؼبشكل إذل نوع من الًتيث ؼبا توفره
ىاتو األساليب من معلومات حوؿ اؼبواقف الضاغطة اليت تواجههم يف صورة البحث عن الدعم االجتماعي  ،كمن
زبطيط غبل اؼبشكبلت ك القياـ بتحليل للوضعيات الضاغطة ،هبدؼ كضع اغبلوؿ اؼبناسبة اليت ؽبا تأثَت إهبايب على
اغبل الفعاؿ باعتبار التفاؤؿ ىو توقع إهبايب يتعلق باؼبستقبل ،كوبفز ا لفرد على توقع حدكث أشياء إهبابية لو،كىو
يتعلق دبستويات عالية من الثقة بالنفس ك اؼبثابرة كبطريقة تغلب الفرد على السلبيات بشكل كاضح .
عرض كتحليل كمناقشة الفرضية الرابعة  :لفحص كدراسة الفرضية الرابعة اليت مفادىا  ":توجد عبلقة بُت التشاؤـ ك
أساليب التعامل مع اؿضغوط اؼبركزة على االنفعاؿ ،ك اليت تشمل (التجنب  ،كإعادة التقييم االهبايب ،كلوـ الذات )"،
كًب االعتماد يف التأكد من الفرضية الصفرية على معامل االرتباط بَتسوف ،كاالكبدار ،كاليت مبثلها يف اعبدكؿ التارل:
ذدكؿ رقم ( : )05يبين العالقة بين التشاؤـ ك أساليب التعامل المركزة على اال فعاؿ بأبعادىا (التجنب ،إعادة
التقييم االيجابي ،لوـ الذات).
التشاؤـ
المتغير

اإلرتباط

أساليب المواذهة المركز على

0.73

أساليب التجنب

0.53

أساليب إعادة التقييم اإليجابي

0.60

أساليب لوـ الذات

0.46

اإل فعاؿ

R- deux ajusté

%57.4

R- deux

%58.2

مستول الداللة

القرار

0.01

داؿ

%37.2

0.01

داؿ

%42.5

0.01

داؿ

%27.7

0.01

داؿ

Bèta

يتبُت من اعبدكؿ أف ىناؾ ارتباط بُت التشاؤـ كأساليب التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ  ،حيث قدرت بػ (ّٕ)َ.
ك ىي عبلقة دالة عند مستول (َُ ،)َ.كما ًب إهباد عبلقة بُت التشاؤـ كبعد التجنب ،حيث قدر بػ (ّٓ)َ.كىي
كذلك دالة،كتبُت كذلك أف التشاؤـ يرتبط ب بعد إعادة التقييم اإلهبايب بػ (َٔ،)َ.ككجدت عبلقة بػ (ْٔ )َ.بُت
التشاؤـ ك أساليب لوـ الذات ك كبلنبا داؿ عند مستول الداللة (َُ ،)َ.كىذا ما يدعوا الباحث إذل رفض الفرضية
الصفرية كقبوؿ فرضية البحث  ،كتتفق النتائج اؼبتوصل إليها مع بعض الدراسات

"أيز ك ك ركزماف " ()1998

 ، Eyssienk&Rothmansك"مايسة شكرم " ("،)1999محمدرذب "("،)2001فو تين كآخركف "
(.Fontaine et al)1993
كعليو فإف ميل الفرد اؼبتشائم إذل أساليب التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ ىو شيء طبيعي ألف فبيزات الفرد
اؼبتشائم ،أنو ال يستطيع مواجهة اؼبشكبلت ك األحداث اغبياتية الضاغطة ،كبالتارل فإهنم يستعملوف
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تواجو الضغوط باعتبار نظرهتم السوداكية كبو اؼبستقبل،ففي اعتقادىم بأف األحداث اليت مركا هبا كاليت كانت س لبية
سوؼ تستمر ،كبالتارل فإهنم يبيلوف إذل تلك األساليب لتجنب زيادة الضغوط النفسية ،كما يعترب كل من "شاير ك
كارفر " ( Scheier & Carver )1987التشاؤـ بأنو توقع سليب لؤلحداث اؼبستقبلية ،كىو هبعل الفرد يتوقع
حدكث أشياء سلبية ،يتعلق دبستويات عدـ الثقة ك عدـ ادل
السلبيات بشكل

ثابرة بشكل عاـ،ك عدـ القدرة على التغلب على

خاص)ّٓ(.

كعليو يبكن اعتبار التشاؤـ كمكوف معريف يتكوف من شعور الفرد بعدـ الثقة كحبصولو على نتائج سلبية،كعدـ
الثقة ىذه مؤسسة على تقدير نسيب للفرد بعدـ شعور بكفاءتو الشخصية ،كعليو فإف الفرد الذم ينظم أفعالو ؼبواجهة
الصعوبات ك اؼبواقف الضاغطة ،فإف توقعاتو يبكن أف تكوف معممة عرب اؼبواقف كتكوف ثابتة يف الوقت نفسو  ،كىذا
ما ينطبق على األساليب اؼبستعملة يف مواجهة الضغوط النفسية،فإف اعترب الفرد اؼبتشائم أف تلك األساليب ربقق لو
ما يريد فإنو يقوـ باستعماؽبا عدة مرات ،كيبكن تفسَت ىذه العبلقة يف أنو عندما ترتفع تقديرات األبعاد الثبلث ترتفع
درجة التشاؤـ لدل الفرد ك تقدر نسبة تفسَت التغَت يف درجات األبعاد الثبلثة يف بعد التشاؤـ بػ  %ٖٓ.ِ :حيث
تساىم أساليب التجنب يف ىذا التغَت دبا نسبتو ِ ،%ِٕ.ك ىذا ما ينطبق كذلك على أساليب إعادة التقييم
ب ٓ ، %ِْ.كأساليب لوـ الذات ػبِ%ّٕ.
اإلهبايب ػ:
كقد أشار كل من "شاير ك كارفر " ( Scheier & Carver )1989أنو إذا اعتقد الفرد أنو ىناؾ تناقض
بُت األىداؼ كاؼبواقف ،فإنو ال يبدؿ ؾبهود إضايف للو صوؿ إذل األىداؼ اؼبنشودة ،فالتشاؤـ إذف ال وبفز الفرد على
التعامل مع الضغوط ،كىو يقلل من قدراتو ك إمكاناتو،كؿباكلة ذبنب

الصعوبات )ِٗ( .

كيظهر ىذا بشكل كاضح من خبلؿ األبعاد اؼبكونة ألساليب التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ ،كاليت تستهدؼ عدـ
دخوؿ الفرد يف صعوبات ،كقد أكدت ذلك دراسة كل من

" أسبا ل ك تايلور "(Aspanal & )1992

 Taylorعلى عينة من الطلبة ،حيث توصل إذل ميل اؼبتشائمُت الستخداـ أساليب التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ،
كم بينت ىذه الطرؽ بعدـ تكيف نفسي بالنسبة للطلبة اؼبتشائمُت بعد ثبلث أشهر

)ّٔ(.

كيضيف "تشا غ ك أخركف " (  Chang et al )1997بأف التشاؤـ يتضمن عدـ السركر ك اػبضوع ،فبا
هبعل اؼبتشائمُت يبيلوف إذل خفض جهودىم الفعالة كعدـ االىتماـ بتحقيق أىدافهم مع االنشغاؿ باالنفعاالت
اؼبضايقة اليت ترتبط خبربة اؼبواجهة ،كىذا ما يذىب إذل تأكيده "شاير ك أخركف " ( Scheier et al )1986
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بفحص نوعية أسارلب التعامل اليت ترتبط يف العادة مع التشاؤـ بلوـ الذات ك ذبنب اغبدث الضاغط ،كالًتكيز اؼبباشر
على الشاعر اؼبسببة للضغط ك التخلي عن اؽبدؼ الذم يرتبط حبدكث الضغط ،كما تبُت أيضا أف اؼبتشائمُت يبيلوف
إذل تضخيم حجم اؼبواقف الضاغطة بطريقة مبالغ

فيها )ّْ( .

كعلى ذلك تعترب النتائج اؼبتوصل إليها يف الدراسة اغبالية منطقية،فقد أظهرت النتائج أف التشاؤـ يرتبط بأساليب
التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ ،كاليت تعرب عن تفريغهم االنفعارل  ،كىذا يدؿ على عجز كفشل يف إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة
للمواقف الضاغطة.
خاتمة  :أسست الدراسة اغبالية على دراسة التفاؤؿ ك التشاؤـ ك عبلقتهما دبركز الضبط

كأساليب التعامل مع

الضغوط النفسية  ،كعلى ذلك التزمت يف ىذه الدراسة بكل اػبطوات العلمية كاؼبنهجية كسائر البحوث العلمية يف
ؾباؿ علم النفس ،بدءا باإلطار العاـ للدراسة ،حيث يعطي الباحث تص كرا عاما حوؿ تلك العبلقة بُت اؼبتغَتات
الثبلث ،باالستناد إذل الدراسة اليت أجريت يف ىذا اؼبوضوع ،طارحا أسئلة حوؽبا ،كمقًتحا فرضيات نابعة من تصوره
لتلك العبلقة ،كصوال إذل أنبية البحث اؼبقدـ ،كإذل األىداؼ اليت يرجو ربقيقها ،كما قاـ الباحث باختيار أدكات
الدراسة ،كبعد تصحيح اؼبقاييس كربليل اؼبعطيات اجملمعة خلصت الدراسة اغبالية جملموعة من النتائج أنو ىناؾ عبلقة
بُت التفاؤؿ كمركز الضبط الداخلي،كقد جاءت العبلقة سلبية ،حيث كلما ارتفع التفاؤؿ قل االعتقاد يف الضبط
الداخلي ،بينما ارتبط التشاؤـ دبركز الضبط اػبارجي ،حيث

كلما زاد التشاؤـ زاد االعتقاد يف مركز الضبط

اػبارجي،فالتشاؤـ يؤدم إذل زيادة االعتقادات السلبية اليت يكوهنا عن قدراتو ك إمكانياتو،كىذا ما يؤدم باؼبتشائم إذل
عدـ بذؿ اعبهد يف التغلب على اؼبواقف ك األحداث اليت تعًتضهم  ،كما أكدت الدراسة اغبالية ،أف التفاؤؿ ير تبط
باستخداـ أساليب التعامل اؼبركزة على اؼبشكل ببعديها ،حل اؼبشكل ك البحث عن الدعم االجتماعي ،كتوصلت
الدراسة أيضا إذل أف التشاؤـ يرتبط بأساليب التعامل اؼبركزة على االنفعاؿ ،حيث أكدت الدراسة أف التشاؤـ يرتبط
بتلك األساليب ؼبا ربملو من تنفيس انفعارل،كيتم الل جوء إذل تلك األساليب عندما يكوف توقع األحداث بشكل
سليب.
اقتراحات الدراسة :إف كل دراسة نفسية يقوـ هبا أم باحث تتضح لو بعض اعبوانب يف الدراسة اليت يقوـ باقبازىا،
فقد تظهر بعض النقاط اليت ؽبا دكر يف تقدصل اؼبساعدة اإلرشادية لبعض األفراد الذين يعانوف من الناحي ة النفسية،
كما يتنب للباحث بعض الباحث بعض اؼبتغَتات اليت تستوجب الدراسة لكن البحث ال يستوعبها  ،لذا كجب على
الباحث التنويو ؽبا ،كعليو يقوـ الباحث بإبراز النقاط التالية:
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 تصميم برامج إرشادية لتنمية التفاؤؿ لدل ـبتلف اؼبراحل عمرية . يبلحظ من مراجعة أدبيات ىذا اؼبوضوع أنو مازاؿ خصبا للدراسة كالبحث ،كخاصة يف ؾبتمعنا ،لدل يوصيالباحث بإجراء اؼبزيد من الدراسات يف قطاعات أخرل حوؿ التفاؤؿ كالتشاؤـ كربطو دبتغَتات كعوامل متعددة لزيادة
كتعميق ىذه النتائج .
 االىتماـ باؼبراكز الثقافية كاليت تعٍت بالشباب من كبل اعبنسُت لتنمي اؼبهارات كالقدرات كاليت من خبلؽبا سبكنهممن االتصاؿ باجملتمع ككسر طوؽ العزلة اؼبسببة غبالة التشاؤـ .
 إقامة ندكات كؿباضرات اليت من شأهنا تشجيع الشباب كتوعيتهم ككقايتهم من البدع كاػبرافات كاؼبعتقداتاػباطئة.
 فتح مراكز إرشا دية يف ـبتلف اعبامعات كتفعيل دكرىا أكثر ،من أجل مرافقة الطالب اعبامعي يف مساره اعبامعيالتكويٍت.
 بناء مقاييس خاصة بالبيئة احمللية لكل من التفاؤؿ كالتشاؤـ كمركز الضبط كإسًتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية . بناء مقياس يستهدؼ التعرؼ على ـبتلف أنواع التفاؤؿ ك التشاؤـ . دراسة دكر التنشئة الوالية يف إكساب التفاؤؿ كالتشاؤـ. دراسة التفاؤؿ ك التشاؤـ كعبلقتو دبواجهة الضغوط عن طريق الدينقائمة المراذع :
َُ.أماؿ جودة كضبدم أبو جراد (َُُِ) التنبؤ بالسعادة في ضوء األمل كالتفاؤؿ لدل عينة من طلبة ذامعة القدس المفتوحة  .ؾبلة جامعة القدس
اؼبفتوحة،ؾبلة جامعة القدس اؼبفتوحة لؤلحباث كالدراسات.العدد(ِْ)،ص ص َُّ.ُٖٓ-
َِ.بدر ؿبمد األنصارم كعلي مهدم كاظم (ََِٖ) قياس التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل طلبة الجامعة ،دراسة ثقافية مقار ة بين الطلبة الكويتيين كالعما يين
.ؾبلة العلوـ الًتبوية كالنفسية ،اجمللد (َٗ) ،اؿعدد (َْ) ،ص ص َُٕ .ُُّ-
َّ.ىشاـ ـبيمر ك ؿبمد السيد عبد اؼبعطي (ََِِ) التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتها ببعد من المتغيرات النفسية لدل عينة من طالب الجامعة  .ؾبلة
دراسات تربوية كاجتماعية ،كلية الًتبية جامعة حلواف ،العدد(َّ) ،ص صُ.ُْ-
َْ.أضبد حسُت الشافعي(ََِٖ) التفاؤؿ كالتشاؤـ كاستخدامات الدعابة ،دراسة عرب ثقافية لطلبة اعبامعة اؼبصريُت كاإلماراتيُت ،اجمللة اؼبصرية للدراسات
النفسية ،اجمللد(ُٖ) ،العدد(ُٔ) ،ص ص ٖٔ.ُِٗ-
َٓ.نشوة كرـ عمار أبو بكر دردير (ََُِ) .فاعلية بر امج إرشادم عقال ي ا فعالي في تنمية

أساليب مواذهة الضغوط الناتجة عن األحداث

الحياتية لدل طلبة الجامعة .رسالة دكتوراة غَت منشورة ،زبصص اإلرشاد النفسي،جامعة القاىرة.
َٔ.أضبد عبد اػبالق(ََِٓ)المقياس العربي للتفاؤؿ كالتشاؤـ ،ؾبلة الدراسات النفسية .ؾبلد(ُْ) ،العدد(َِ) ،ص صَّٕ.ُّٖ-
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َٕ.أضبد عبد اػبالق (َََِ) التفاؤؿ كالتشاؤـ عرض لدراسات عربية .ؾبلة علم النفس ،تصدر عن اؽبيئة اؼبصرية للكتاب ،العدد (ٔٓ) ،ص ص ٔ -
ِٕ.
َٖ.صبلح الدين ؿبمد أبو ناىية (ُْٗٗ) إدراؾ موضع الضبط كعالقتو بالتحصيل الدراسي لدل التالميذ في مرحلة التعليم األساسي بقطاع غزة .
ؾبلة علم النفس ،العدد(َّ)  ،ص ص َُْ .ُْٖ -
َٗ.أمل األضبد (ُٗٗٗ) العالقة اإلرتباطية بين دافعية اإل جاز كمركز الضبط  ،دراسة ميدا ية لدل عينة من طلبة ذامعة دمشق في كليتي التربية
كالعلوـ .ؾبلة جامعة دمشق لآلداب كالعلوـ اإلنسانية كالًتبوية ،العدد (ُٓ) ،ص ص ُُِ.ُُٕ -
َُ.شهرزاد ؿبمد شهاب (ََُِ) موقع الضبط كعالقتو بمتغير الجنس كسنوات الخدمة لدل المرشدين التربويين في مركز محافظة ينول (العراؽ)،
ؾبلة دراسات نفسية ،العدد(َُ) ،ص ص ُُ.َْ-
ُُ.ؾبدم ؿبمد الدسوقي (ََِٕ) التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدل عينة من طالب الجامعة من الجنسين  .ؾبلة كلية الًتبية،
جامعة عُت مشس ،العدد (ِٓ) ،ص صُّْ.ّّٗ-
ُِ.إظباعيل أضبد السيد ؿبمد (ََُِ) التفاؤؿ كالتشاؤـ كبعض المتغيرات النفسية لدل عينة من طلبة ذامعة أـ القول  .اجمللة الًتبوية ،العدد(َٔ)،
ص صُٓ .ُٖ-
13.Dember, W.N. (1989) the measurment of optimism and pessimism, current psychology research and review,
8 (2),pp 102-119.

ُْ.رئيفة رجب عوض(ََُِ)ضغوط المراىقين كمهارات المواذهة "التشخيص كالعالج" .مكتبة األقبلو مصرية ،مصر.
ُٓ.أمل األضبد كرجاء ؿبمود مرصل (ََِٗ) أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدل الشاب الجامعي ،دراسة ميدا ية على عينة من طلبة ذامعة
دمشق ،اجمللد (َُ) ،العدد (َُ) ،ص ص ُْ .ّٕ-
ُٔ.السيد إبراىيم السمادكشل(ََِٕ)الذكاء الوذدا ي أسسو كتطبيقاتو كتنميتو .الطبعة األكذل .دار الفكر ،األردف.
ُٕ.حسُت طو عبد العظيم ،كحسُت سبلمة عبد العظيم(ََِٔ) إستراتيجيات إدارة الضغوط التربوية كالنفسية . .دار الفكر للنشر كالتوزيع.األردف.
18.Rothmann,S.& essenko,N.(2007) Job characteristic optimism, burnout and ill health of support staff in a
higher education institution in south Africa. African journal of psychology, 37,1, pp,135-152.
19.Aramata P. and Baldwin D. (2008) Stress optimism Resilience and cortisol with relation to digestive
symptoms or diagnosis individual differences. Research, 6.2 pp. 123-138.

َِ.مايسة ؿبمد شكرم (ُٗٗٗ) التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتهما بأساليب مواذهة المشقة  ،ؾبلة دراسات نفسية ،تصدر عن رابطة األخصائيُت
النفسيُت(رازل) دبصر ،العدد(ّ) ،ص ص ِْ.ْٖ-
21.Fantaine,K,R. Manstead, A.S.R, Wagner, H.(1993) optimism perceived control over stress and coping .
European journal of personality,7,pp267-281.

ِِ.عفراء خليل إبراىيم (ََِٔ) الذكاء العاطفي كعالقتو بالتفاؤؿ كالتشاؤـ لدل عينة من

طالبات كليتي التربية كالعلوـ  ،ؾبلة البحوث الًتبوية

كالنفسية ،العدد(َِ) ،ص صْٖ.ُُِ-
ِّ.بدر ؿبمد األنصارم (ُٖٗٗ) التفاؤؿ كالتشاؤـ ،المفهوـ ،القياس ،المتعلقات .جامعة الكويت ،الكويت.
ِْ.فضل إبراىيم عبد الصمد (ََِٔ) الشعور باألمل كالرغبة في التحكم لدل عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة المنيا ،ؾبلة البحث يف الًتبية
كعلم النفس ،كلية الًتبية جامعة اؼبنيا ،العدد(َْ) ،ص صِّ.ْٕ-
ِٓ.ؿبمد مقداد كؿبمد حسن اؼبطوع (ََِْ) اإلذهاد النفسي كإستراتيجية المواذهة كالصحة النفسية لدل عينة من طالبات ذامعة البحرين  .ؾبلة
العلوـ الًتبوية كالنفسية ،اجمللد (َٓ) ،العدد (َِ) ،ص ص ِٓٓ .ِٕٓ .
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ِٔ.رشيد حساشل (ََِٖ) إستراتيجية ما كراء المعرفة كعالقتها بمركز التحكم لدل الطلبة الجامعيين  ،مذكرة ماجستَت يف علوـ الًتبية غَت منشورة،
جامعة اعبزائرَِ.
ِٕ.شهرزاد بوشدكب (ََِٗ) المسا دة االذتماعية كأثرىا على بعض العوامل الشخصية كإستراتيجيات التعامل مع الضغط المدرسي  .أطركحة
الدكتوراه يف علم النفس االجتماعي،غَت منشورة .جامعة اعبزائر َِ.
28.Marks, L. (1998) deconstructing locus of control implications for plactiolioners. journal of consulting and
development, 76, n.03, pp251-260.

ِٗ.أمُت القضاة (ََِّ) التفاؤؿ كالتشاؤـ في الحديث النبوم  ،ؾبلة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الكويت ،اجمللد (ُٖ) ،العدد (ِٓ) ،ص
صٖٓ.ُِّ-
30.Wallston,K.A.(1994) cautious optimism vs. cockeyed optimism psychology and health, vol 9(03),pp201203.

ُّ.صبلح أضبد مراد كؿبمد عامر أضبد (ََُِ) أ ماط التعلم كالتفكير كعالقتها بالتفاؤؿ كالتشاؤـ لطلبة التخصصات التكنولوذية  .اجمللة اؼبصرية
للدراسات النفسية ،العدد (ِِ) ،اعبزء (ُْ) ،ص ص ُُ .ُْ -
ِّ.قبول اليحويف (ََِِ) التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتو ببعض المتغيرات االذتماعية الديمغرافية لدل طالب الجامعة ،مجلة علم النفس .ؾبلة علم
النفس،تصدر عن اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة ،العدد (ِٔ) ،ص ص ُِّ .ُٓٔ.
33.Bossong,B.(2001) optimism as a moderator of the effect of state orientation on the evaluation of negative
life events in efklids, A(eds)trends and prospects in motivation research, Netherlands ,pp349-357.

ّْ.لورانس.أ.برافُت(ََُِ)علم الشخصية(،ترصبة:عبد اغبليم ؿبمود السيد ،أيبن ؿبمد عامر ،ؿبمد وبي الرخاكم) ،اؼبركز القومي للًتصبة ،مصر ،طُ.
ّٓ.عبد اهلل اغبريب (ََُِ) أساليب التنشئة األسرية كعالقتهما بكل من التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة كالثا وية بمنطقة
ذازاف ،اجمللة العربية للعلوـ اإلنسانية ،جامعة الكويت ،العدد(ٗٔ) ،ص ص ُِْ.ِِٓ-
36.Lyon,J.E. & Weinstein, N. D.(1999). Mindsets, optimism bais about personal risk and health-protective
behavior .British journal of health psychology 04, pp289-300.
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مشهض حيل البدث العلمي
كعم العلىم ؤلاوعاهيت والاحخماعيت

معابلت حيل اكشأ العىىيت
ألفظل بدث علمي خىٌ مىطـىع  " :اللشاءة "
ئششاف  :د ،ظشوس طالبي  -ئعذاد :أ .حماٌ بلبياو

للدسجيل يشجى صياسة مىكع اإلاشهضjilrc.com :

جمهيذ :
حعخبر اللشاءة مً أَم مُادًً الخعلم إن لم جكً أَمها على ؤلاطالق رلك أنها جمثل إحذي هىافز اإلاعشفت
 ،و أداة مً أدواث الخثلُف التي ًلف بها ؤلاوعان على هخاج الجيغ البششي ،وال عجب  -مع َزٍ ألاَمُت
 أن ًكىن ألامش ألاول مً هللا عض وحل لشظىله ألامين و أمخه بعذ ٌ مىحها هحى اللشاءة،حُث ًلىل عض مًكائل":اكشأ باظم سبك الزي خلم،خلم ؤلاوعان مً علم،اكشأ وسبك ألاكشم ،الزي علم بالللم،علم ؤلاوعان
ما لم ٌعلم" .آلاًاث 5-1ظىسة العلم.)1( .
فاللشاءة جمثل عماد العلم واإلاعشفت والىظُـلت ألاظاظُـت لإلحاطت باإلاعشفت واإلاعلىماث ،فلذ حاءث عىاًت
ً
اإلاشبين بالتركيز على إجلانها مىز بذاًت ألامـش .إر ال جضال اللشاءة الصحُحت أهبل الفىىن ،ألنها اظخمذث هبلها أوال
ً
وأخيرا مً اللشآن الكشٍم.
إن الغشض ألاظاط مً العلم َى العمل ،واللشاءة و اإلاطالعت هي أحذ كىىاث جحصُل العلم ،فاإلاطالعت
عباسة عً عملُت فكشٍتً ،خفاعل اللاسئ معها ،فُلشأ بشكل ظلُم ،وٍفهم ما ًلشأ ،وٍىلذٍ ،وَعخخذمه في
حل ما ًىاحهه مً مشكالث ،وٍيخفع به في مىاكف حُاجه .
ومً َزا اإلاىطلم ًىظم مشكض حُل البحث العلمي ،معابلت أفظل بحث علمي حىل مىطىع  :اللشاءة
ً
وفلا للمحاوس الخالُت :
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 ماَُت اللشاءة و حعلُمها. طشق حعلُم اللشاءة. أَمُت اللشاءة. أظالُب جىمُت مهاساث اللشاءة ( اإلاطالعت) . فىائذ اإلاطالعت واللشاءة. أظباب العضوف عً اللشاءة دوس اإلاطالعت في بىاء الفشد واإلاجخمع .• للشاغبين في اإلاشاسكت جلذًم أبحاثهم وفم الششوط العلمُت اإلاخعاسف عليها و في الخىاسٍخ اإلاحذدة :
 -1ششوط ألابدار اإلالذمت ومىاصفاتها :
 أن ًكىن البحث في مىطىع اإلاعابلت باللغت العشبُت أو الفشوعُت .ً
ًجب أن ًكىن البحث اإلالذم بحثا أصُال لم ٌعبم وششٍ بأي شكل مً ألاشكال .
 جلبل اإلاشاسكاث الفشدًت فلط .– أن ًزكش الباحث اإلاعلىماث الخالُت بعذ عىىان بحثه مباششة (الاظم والللب ،الشجبت العلمُت ،اإلاؤظعت
الجامعُت ،البرًذ ؤلالكترووي ،سكم الهاجف).
أن ًشفم الباحث ظيرجه الزاجُت العلمُت مع البحث.أن ًشفم الباحث ملخصين للبحث أحذَما باللغت العشبُت وآلاخش بلغت مغاًشةبحُث ال ًخعذي كل ملخص ثماهُت أظطش كحذ أكص ى .

(فشوعُت أو اهجليزًت )،

مشاعاة اإلاىهج العلمي في كخابت اإلالاالث وا لبحىث العلمُت.– أن ال ًخجاوص عذد صفحاث البحث ( )20صفحت بما فيها كائمت اإلاالحم ،وال ًلل على ( )10صفحاث.
أن ًكىن هىع الخط ( ،)Traditional Arabicبملُاط ( )14في اإلاتن ،و ( )11في الهامش ،وبحجم 12 Times New Romanإرا كان باللغت ألاحىبُت  .وأن جكىن َىامش الىسكت مً حمُع الجهاث (2ظم) وجباعذ
بين ألاظطش(1ظم).
 جشظل ألابحاث باإلاىاصفاث اإلازكىسة أعالٍ حصشا على البرًذ الالكترووي الخالي :competitions@jilrc.com
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 -2الخىاسيخ:
حسجُل اإلاشاسكت وإسظال البحث في الخىاسٍخ اإلاحذدة أدهاٍ :
 آخش مهلت للدسجُل في اإلاعابلت2014 - 12 – 16 : آخش مهلت إلسظال ألابحاث 2015 -02 – 16 -جاسٍخ ؤلاعالن عً الىخائج2015 – 04 – 16 :

 -3الجىائـض:
ًلذم اإلاشكض للمشاسكين الفائضًٍ باإلاشاجب الثالثت ألاولى
اإلاشاسكت مجاها في مؤجمشاجىا وجظاَشاجىا العلمُت اإلالبلت .
الحصىل على شهاداث مشاسكت .
الحصىل على سظائل جضكُت
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"Ethnic residential segregation in Britain:
concentration or segregation?"
Dr. Hassen ZRIBA, University of Gafsa- Tunisia

Abstract:
Residential segregation is a multi-dimensional and complex phenomenon. Related to the race
thesis, the phenomenon gains additional difficulties. Opting for an historical analytical
perspective, this article attempts to shed the light on the paramount theoretical and
methodological issues in residential studies of British ethnic minorities. As will be shown, the
concept itself has not been an easy one to identify, to measure or even to define. This posed
intricate theoretical and methodological challenges to researchers both in urban and race related
studies. Different models have been offered to explain and churn out the various aspects and
causes of such urban phenomenon. Yet what looms large is the inability of residential
segregation-related researchers to come to a verifiable and generally accepted paradigm due to
the fuzziness and indeterminacy of the concept itself. Thus this article stresses such
methodological and theoretical indeterminacy while arguing that the “ethnicization” of the
concept did plague residential urban studies with additional intractable burdens.
Key words: residential segregation, Scenario Spectrum, ghetto, categorization and Diaspora.

1) Introduction:
Since the end of WWII, and with the consequent arrival of great numbers of
immigrants from the New Commonwealth, British social scientists have examined
ethnic residential patterns in urban centers, the ethnic concentration of the
newcomers and the need to assimilate them in the British socio-economic cycle. It
has become crystal clear that the causes and consequences of ethnic residential
segregation are a very complex web of social, economic, cultural and political
factors.
The literature on segregation, its causes, effects and explanations is a large one.
Three strands in the field can be identified. The first is the conceptual analysis of
social distance and geographical space in urban centers. Robert Park‟s seminal
work „The Urban Community as a Spatial Pattern and Moral Order‟81 paved the
way for the Chicago School of Sociology and Human Ecology to hypothesize
81

Peach, Ceri. “Introduction”, in Peach C. (ed.) Urban Social Segregation. London: Longman, Group Limited, 1975.
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about the link between the social process of assimilation and the spatial pattern of
dispersal. The post-WWII period witnessed the development of increasingly
sophisticated statistical measurement of segregation, from the Cowgill Index to the
Index of Dissimilarity (ID). Such statistical measuring of segregation was done to
check the empirical validity of Robert Park‟s theory. The second strand was the
micro-modeling of the process of the development of segregation at a local level.
The last one was the creation of an analytical framework (choice-constraint
framework) to observe and weigh the different factors that cause and maintain
racial segregation.
Nevertheless, segregation, as the different indexes of its measuring showed, was
not an easily measurable phenomenon. There is a multifarious cluster of factors
which hamper the production of a description and analysis that is commonly
accepted. These factors include the problems of ethnic categories, segregation
measurement and scale and spatial unit82.
2) Major strands in segregation research:
As mentioned above, segregation research can be divided into three distinct strands
within a continuum of segregation research literature. These are the Chicago
School conceptual strand, the micro-modeling of segregation development and the
choice-constraint argument.
2-1) The conceptual strand (the Chicago School):
With his work “The Urban Community as a Spatial Pattern and Moral
83
Order” , Robert Park was credited with founding the „human ecology‟ approach to
studying the urban geography, which first linked spatial and social processes
together in the urban setting. Park noticed that socio-economic changes and their
impact on urban zones and populations produced changes in the urban
environment. He pointed to the “importance of location, position, and mobility as
indexes for measuring, describing, and eventually explaining social phenomena” 84.
Thus, the central argument in the study of residential segregation is that there is a
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direct relationship between the social process of assimilation and the spatial pattern
of dispersal:
It is because social relations are so frequently and so inevitably correlated with
spatial relations; because physical distances so frequently are, or seem to be, the
index of social distances, that statistics have any meaning whatsoever for
sociology.85
This conceptual analysis equated the statistical levels of residential
segregation of ethnic minorities to their levels of assimilation within the wider
society. High levels of segregation were equated with non-assimilation; low levels
with high levels of assimilation. The key process was social interaction; cultural
behaviour was modified according to whether one interacted more with one‟s
ethnic group or with the mainstream society. Such interaction was governed by
proximity to, and intermingling with, the receptive group. Consequently,
residential segregation was hypothesized to minimize social interaction with
outsiders while promoting social interaction and cohesion within the group. Such
in-group interaction was theorized to reinforce the group‟s identity, language
maintenance and in-marriage.
According to the Chicago School, ethnic residential isolation and cultural
difference were only temporary phenomena. They were, to use Frederick W.
Boal‟s phrase, “transitional phenomena”86. Thus, ethnic segregation was a
changing and dynamic process and a short-term characteristic of multiethnic cities.
The assumption was that all multiethnic cities move gradually from ethnic
fragmentation (symbolized by ethnic segregation) to assimilation (symbolized by
ethnic demographic dispersal and mixing). Ceri Peach87 conceived of such an
assimilatory Chicago hypothesis as a three stage cycle. The first generation of
immigrants clustered together in high residential concentration in the central city
(or rather where their initial jobs were). They were unassimilated, few of them
spoke English, and they maintained their traditional practices, i.e. marriage
arrangements. The second generation was less segregated, moved a little way from
their ethnic ghetto or enclave, a higher proportion spoke the host community
84
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language and greater numbers married out of the community. The third generation
suburbanized, spoke English and intermarried fully. Ethnic identity seemed to
vanish completely or simply kept some of its symbolic aspects. Assimilation was
now complete. It was the dynamic, inevitable destiny of all ethnic minorities.
Assimilation was only a matter of time; all possible punctuations were temporary
phenomena. To check the empirical plausibility of such assimilatory theories, a
number of segregation measurement methods were developed (see Section 3-1-2
below). The aim of those methods was mainly to trace the temporal development
of segregation and desegregation within multi-ethnic urban communities.
Yet, the Chicago School‟s theoretical analysis of ethnic segregation was not
criticism-free. The dynamic change proposed by the Chicago School seemed to be
a unidirectional process from fragmentation to assimilation; change was perceived
to be an inevitable outcome of ethnic interaction within the urban environment of
any given city. Boal suggested that the claim of the unidirectionality of ethnic
residential and social development was not a tenable one. Not all urban segregation
in the US case seemed to have an assimilationist end-point. Black ghettos and
Jewish residential clustering seemed to be persistent urban phenomena. Boal
stated:
Here the black ghetto clearly suggested that assumptions about change in
segregation levels and about the unidirectionality of such change were, at best,
only part of the story. Indeed similar continuities in segregation could be observed
with the Jewish community, though here the high levels were retained even during
inner city-suburban relocation.88
Peach (2001) also criticized the Chicago School for its failure to “recognize that
the unidirectional transition from highly concentrated inner city to suburban
dispersal was not an inevitable process nor was it the only process” 89. He added
that the Chicago School did not distinguish between the melting pot (assimilation)
and the mosaic (integration). They even, Peach stated, thought of integration as a
step towards assimilation. Central to Peach‟s criticism was the Chicago School‟s
failure to distinguish between the ghetto and the enclave. Answering my question,
put in May 2004, about the success of the Chicago School in conceptualizing
ethnic residential segregation, he replied: “They made a fundamental error in
conflating the idea of the ghetto and the ethnic enclave”90 . Thus, the Chicago
88
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School seemed to miss important aspects of residential concentration of ethnic
minorities. According to Peach, the for-granted nature and interchangeability of
terms such as ghetto and enclave promoted a “falsified” perception of the “ethnic
history of long settled groups”.91 „Ghettos‟ are enforced and „enclaves‟ are chosen.
That mis-distinction could be explained by the Chicago School‟s interest in the
dynamics of change in ethnic segregation over time rather than the choice or
constraint factors that lay behind such urban phenomena. Yet, the failure to
distinguish between the concept of ghetto and that of enclave has had, to use
Peach‟s phrase, a “pernicious effect”92 on the depiction and understanding of ethnic
groups and ethnicity in US sociology. Unlike the Chicago School‟s belief, ghettos
were not a temporary phenomenon. The ghetto proved to be permanent. Moreover,
the belief that socio-economic improvement was the mechanism for destroying the
ghetto was not always the norm. Peach stated that just like poor blacks rich African
Americans were segregated from rich whites. Also, such terminological confusion
created a fiction of homogeneity of historical residential experiences of various
ethnic minorities. In contrast to the general belief that early (say) Irish, Italian or
other ethnic enclaves were homogenously made up of the same ethnic group,
Peach stated this had never been true. Finally, that mis-distinction promoted the
belief that all segregation was bad and superimposed. “In reality, for those groups
who choose it and for whom it is not enforced, concentration has many benefits”.93
2-2) The micro-modeling of segregation development:
A number of segregation researchers focused on the construction of models that try
to capture the evolution of residential ethnic segregation. Almost all the research
was based on the axiom that segregation is a dynamic, evolutionary process (see
the Scenario Spectrum of Frederick W. Boal below). Model-builders were mainly
influenced by the teachings of the Chicago School. Immigrants were thought to
follow a well-determined process starting from complete residential and social
segregation to full assimilation over time. Thus, the methodology employed by
model-builders was to engage in long-term scrutiny of local areas to observe the
evolution and extent of segregation and desegregation. Classically, the
development of ethnic residential segregation was seen as the product of two
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opposing demographic trends. The first was the centripetal flow of immigrants into
central inner areas, and the second was the centrifugal flow of the native
population to suburbia. Such opposing demographic processes were referred to in
terms of neighborhood invasion and succession. This would lead to the emergence
of „zones of transition‟ in which the former area of wealth and economic prosperity
sank into economic and physical deprivation.
Another model type was taken from the local study of Birmingham done by Rex
and Moore which was more representative of the British context and attempts at
measuring and modeling the process of residential differentiation. They focused
their study on the ward of Sparbrook, drawing on a Weberian notion of class
conflict (the politics of defensive confrontation). They argued that the market
competition between what they called five distinct „housing classes‟ for available
housing was “the central process of the city as a social unit”94. The Rex-Moore
model tends to be a powerful explanatory tool within the context of Birmingham
(Sparbrook ward), but seems to lose much of its relevance within other urban
contexts. It was a Sparbrook-bound model. Trevor Lee95 has shown how the RexMoore model could not effectively work for London since tenure patterns differed
considerably from those of Birmingham.
The last (and most recent) model is Frederick W. Boal‟s Scenarios
Spectrum model (1999). Following the Chicago School‟s transitional conception
of ethnic segregation as a dynamic process from complete fragmentation to full
assimilation, Boal managed to schematically provide a spectrum that seems to
capture the various assimilatory and segregationist situations according to which
any city can be classified. Boal thinks that the temporal change is as varied and
context-governed as the interpretations of the function of segregation (good or
bad). In Belfast, Boal shows that segregation or desegregation are two urban
phenomena that can be highly varied and dynamic, thus “segregation is a very
varied and, again, a context-specific phenomenon where we can find rapid increase
on the one hand, rapid decrease on the other with slow change (or even stability)
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in–between”.96 The two processes seemed to be present in Belfast temporally, i.e.
Belfast could be less segregated in certain circumstances and very segregated in
other ones. Thus, Boal distinguishes between two types of residential mixing:
„stable mixing‟ which lasts for a long period of time and „transitional mixing‟
which is a mere stage between two highly segregated conditions.
Boal builds his Scenarios Spectrum on two city categorisations: the Polarized City
of Meron Benvenisti97 and Joel Kotek98‟s Frontier City99. The two categories refer
to highly segregated and divided cities, yet, Boal – being aware of the transitional
nature of segregation and ethnic residential dividedness – provides a somewhat
comprehensive spectrum of possible future scenarios including Assimilation,
Pluralism, Segmentation, Polarizing and Cleansing. A city is under assimilation
(e.g. Chicago) when inter-group differences and antagonism disappear; it is
pluralistic (e.g. Toronto) when differences are accommodated in a fruitful and
positive unity; segmented (e.g. Leicester) when difference is sharply retained and
displayed but there is a consensus on issues of sovereignty. A city is polarized
when differences are retained and sovereignty is highly disputed (e.g. Bradford),
and is under cleansing (e.g. Sarajevo) when „the persistent‟ difference disappears
through usually violent and bloody elimination and removal.
Obviously, Boal‟s Scenarios Spectrum remains only a predictive and descriptive
model of the degree and state of assimilation and non-assimilation of different
groups in different cities and at different times. As the model was originally
initiated to locate the city of Belfast along this transitional process of assimilation,
it seems that it is not exclusively a description of ethnic urban and social
immobility or mobility. It seems to deal with urban segregation in all dimensions,
96
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not only its ethnic and racial ones. The urban segregation in Belfast is mainly one
of religious difference (Protestantism versus Catholicism). However, there are
some questions which Boal‟s Scenarios Spectrum leaves unanswered. Boal does
not show the starting point of his spectrum. We are left with a circular view that
fails to determine the starting point and the arrival point of the spectrum (the same
is true for the linear one)100. This can be explained by the transitional and dynamic
nature of the spectrum itself. It seems to be a dynamic spectrum for describing a
dynamic phenomenon (urban segregation). Also, Boal does not provide an
analytical framework for the various scenarios. His Scenarios Spectrum is only a
descriptive model in line with the other above-stated models.
Generally speaking, the above-mentioned models seem to be only
predictive and descriptive. They can predict and describe the extent, distance and
development of ghetto expansion and segregation patterns, but they do not help
pinpoint the reasons and determinants of ethnic residential segregation. Also, they
do not provide a causal framework within which to decipher the multifarious
factors that shape and govern ethnic minority concentration and clustering. They
focus on the elements of segregation per se, without considering the processes that
shape the segregation experiences of different groups; i.e. they stress the pattern –
rather than the nature – of segregation outcomes. Such a failure to determine the
reasons and effects of ethnic residential segregation can perhaps be attributed to
the „strict‟ scientific empiricism that model-builders try to respect in their research.
Focusing on the causes of such segregation, they risk losing their scientific
objectivity and may reach biased conclusions. However, there is a line of
segregation research which tries to focus on the causes and functions of ethnic
residential segregation, notably the choice-constraint argument.
2-3) The choice-constraint argument:
The third major strand of residential segregation research constructs a causal
framework in order to account for the origins and persistence of ethnic segregation
in metropolitan urban areas. Researchers feel a need to go beyond the strict
empirical description and prediction of the above-stated models to shed light on the
economic, social and cultural forces that shape ethnic minority residential patterns.
Deborah Phillips and Valerie Karn advise us that
[I]n discussing segregation it is vital therefore to emphasise both the positive
attractions of ethnic clusters as well as the constraints experienced by many
100
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wishing to move away, such as the fear of racial harassment, low economic status
and internal cultural pressures to stay.101
The research focuses largely on the choice-constraint argument. Such an argument
posits that current residential clustering is the outcome of internal, self-ascriptive
forces (such as the needs, preferences and choices of the ethnic minorities
themselves) and external proscriptive forces (like the host community‟s
discriminatory practices, legal exclusion and barriers posed by socio-economic
status)102. Choice and constraint seem to be two faces of the same coin. While
constraint theorists show the forces that limit and constrain minority residential
patterns, choice theorists highlight the positive aspects of residential segregation.
Segregation seems to be at the same time good and bad.
Choice theory was articulated by Dahya in his work „The Nature of
Pakistani Ethnicity in Industrial Cities in Britain‟103. He argued that choice factors
were the most important determinants of ethnic urban segregation. According to
him, there is an ethnic tendency to self-segregate. Such a propensity, Dahya
continued, is “voluntary and rational and irrespective of whether racial
discrimination occurs or not”104. The Pakistani self-segregation seemed to be a
voluntary option in order to preserve Pakistani cultural practices and identity:
…the immigrant community‟s ecological base serves several important
functions, which are related to the community‟s need to create, manifest and
defend its own identity. During the early stages of the community‟s settlement, the
ecological base is closely interwoven with immigrants‟ participation in ethnic
socio-economic institutions and mutual aid, and with the community‟s need to
define its identity both for its members and outsiders. Reinforced by endogamy,
the ecological base with its concomitant institution serves as an instrument for the
transmission of the community‟s culture to the second generation and for
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maintaining ethnic boundaries and for avoiding (or minimizing) ambiguities with
regard to ethnic diversity.105
As Dahya stated, cultural identity plays an important role in determining the
ethnic minority‟s residential and social segregation and cluster. To preserve their
cultural identity, ethnic minorities tend to recreate their home culture in the host
society. They preserve strong ties with the homeland via a number of cultural
practices such as chain migration106; developing a „Myth of Return‟107, and
arranging transnational marriages.
The above-analysed diasporic experience seems to capture some, if not most, of
the Pakistani cultural experience in Britain. Ethnic minorities have developed a
„myth of return‟. They still practice chain migration, and arranged marriage (being
a means to keep the ethnic-religious „purity‟ of the community intact) is still a
preferred alternative. Importantly, they seem to recreate and tailor their
community according to their conceptions of the imagined homeland. Such
practices are likely to urge ethnic minorities to reshape the host society‟s public
space to reflect their cultural needs. Residential segregation, thus, can be a good
strategy to realize those diasporic aspirations.
The preferential dimension of ethnic residential segregation can be backed by the
fact that ethnic minorities tend to segregate even among themselves in response to
different social, economic, cultural and religious parameters. Intra-community
segregation can be seen as a powerful argument for the „voluntary segregation‟
thesis. What constrains, say, Indians to self-segregate from Pakistanis in local
areas? Perhaps religion and transnational disputes (the question of Kashmir). But
what segregates the Muslim Bangladeshis from the Muslim Pakistanis? Maybe
linguistic and national factors. But what creates segregation between Pakistanis
themselves? Obviously, residential choices are a dynamic process and a continuous
negotiation of differences across different and diverse socio-cultural backgrounds.
While the choice side of the argument highlights the positive side of ethnic
residential segregation (being a chosen, voluntary one), the constraint aspect is a
blend of discriminatory practices on the part of individuals, organisations and
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government. The „recently discovered‟ institutional racism108 from which ethnic
minorities now suffer in Britain can be a good example of how their alternatives
can be constrained.109
However, housing policies and urban policies cannot alone explain ethnic
residential segregation. There is a line of research that focuses on socio-economic
dynamics as important determinants of ethnic residence patterns. The geographical
location of ethnic minorities was in part “a product of the demand for labour in the
early days of migration”. 110 Ethnic minorities clustered around the traditional
industrial units in inner cities. Thus, the persistence of urban segregation seems to
be the outcome of the geographical aspect of the economic and industrial
restructuring of post-war Britain. When economic change accelerated, notably in
the 1970‟s and 1980‟s, ethnic minorities found themselves blocked in the
previously prosperous inner cities. Susan Smith (1989) demonstrated that the postwar economic changes hit inner cities more severely than other urban units:
The inner cities themselves have lost jobs – in all areas of employment – at a
greater rate than have suburbs, small towns or rural areas… Testifying to the force
of this statement, employment fell by 55 per cent among residents of the inner
cities between 1951 and 1981 (this compares with falls of 7 per cent in the outer
estates and 15 per cent in free-standing cities, and an increase of 20 per cent in
towns and rural areas). These same areas have lost employment in manufacturing
industries at an accelerating rate since the 1950‟s, culminating in a loss of 37 per
cent between 1971 and 1981 (when the national average was a decline of only 25
per cent).111
Such economic restructuring hit the economically vulnerable ethnic minorities
severely. The economic changes resulted in the decline of the industrial sectors
traditionally associated with the mostly unskilled migrant labour. Coupled with
residential segregation, it intensified the ethnic disadvantage. Thus, ethnic
residential segregation seemed to reinforce economic deprivation and vice versa.
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Constraining factors are not only those related to economic or housing policies.
The racial harassment that considerable sections of ethnic minorities seem to
undergo contributes to their decision to avoid certain urban areas generally
perceived as white territory. In the 1990‟s Britain, with the emergence and
intensification of anti-Muslim sentiment (referred to as Islamophobia) a large
number of Muslim Pakistanis retreated into their ethnic enclaves to seek security in
their togetherness in the face of increasing anti-Muslim feeling (intensified by race
riots like those of 1995 and 2001 in Bradford and international events like the 1996
Oklahoma bombing and the September 11, 2001 events). Thus, racial harassment
seems to be an important constraint upon ethnic minorities‟ residential choices.
According to the British Crime Survey (1992) 89,000 crimes involving some racial
element were committed against Asians and 41,000 against Black Caribbeans.
Karn and Phillips state that
[T]he effects of racial harassment and violence and fear of them have to be
particularly stressed in explaining housing patterns. Ethnic minority groups have
limited safe choices of locations, reinforcing the positive attractions of core
settlement areas and restricting movement beyond them. Fear of racial harassment,
and the „managerial problems‟ associated with it, also prompt housing managers to
make allocation decisions which minimize the potential for ethnic group conflict
and violence. Racial equality of outcome cannot be attained while the fear of racial
harassment pervades people‟s lives and housing decisions‟.112
However, an important question remains unanswered about the causes of ethnic
residential segregation: where can the boundaries between choice and constraint be
drawn? Segregation scholars found it almost impossible to disentangle the positive
(choice) and negative (constraint) forces that govern and shape distribution
patterns. When choice and constraint factors are examined together, it seems that a
choice can turn out to be a „constrained choice‟, i.e. „voluntary segregation‟ of
ethnic segregation can easily be seen as a reaction to a prior constraint from the
host society. Boal warns that what might be a positive factor of segregation can be
negative in a wider context:
However, sometimes positive functions are responses to negative contextual
factors – in this case segregation appears positive at one level but negative when a
broader view is taken. For instance, we have noted the utility of the defensive
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function, but we must query the negative environment that makes such defence
necessary. Likewise with avoidance.113
Choice factors, then, do not always reflect ethnic preference. Likewise,
constraints are not always externally-imposed. It seems to be difficult to
distinguish between the overlapping choice-constraint factors. Choice can be
stressed by constraint and constraint may generate choice. There are what we may
call „constrained choices‟ (external proscriptive) and even „chosen constraints‟
(internal self-ascriptive). Thus, the distinction between choice and constraint can
be a mere methodological categorisation of the overlapping, interactive set of
factors that have generated and still generate ethnic residential segregation with all
its negative connotations and consequences. As mentioned above, the choice and
constraint factors seem to be two faces of the same coin. Choice factors tend to
stress the positivity of ethnic segregation from an ethnicity-oriented approach
whereas constraint factors stress the negative dimension of that residential
experience. To use Peach‟s phrase, they are respectively “good and bad
segregation”.114 Though such a distinction (good and bad) is a normative one, it
raises an important question: how can the same issue (segregation) generate two
different outcomes when interpreted by different groups and cultures? What seems
to be urban disintegration for the majority of white people in Britain is „comfort
zones‟ for the majority of Pakistanis.
To overcome the „double-faced-ness‟ of the ethnic residential causes, some
segregation research scholars115 tried to use the „structuration theory‟116 with its
focus on the interaction and interplay of human agency and social structure.
According to structuration theory, people (social agents) “reconstruct structures
during their experiences and actions within the social system, and reproduce them
113
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through their actions”.117 Being knowledgeable social agents, ethnic minorities are
responsible for their actions and choices, yet they consciously reproduce the social
constraints in their social behaviour.
Nevertheless, it should be noted that, though „structuration theory‟ was
conceptually attractive, it did not go beyond the give-and-take logic characterizing
the choice-constraint argument. The interplay of choice and constraint is still
workable. Due to the complexity and ambiguity of the choice-constraint
framework, researchers can only conclude that in housing decisions, ethnic
minorities, like all human actors in all walks of life, constantly evaluate and reevaluate their choices and options in the light of their preferences as well as the
generally imposed constraints of their context.
To conclude, discussion of the above-mentioned strands in ethnic segregation
research has shown how interlocking and complex the causes and forces that shape
patterns of urban residence in Britain are. The urban segregation literature is
diverse, but it is noticeable that much of the methodological and conceptual
innovation in the field has gone into the task of describing, not explaining, levels
of residential segregation. This may be due to the impact of the Chicago School
researchers, who tried to keep objective and value-free. Social geography and the
social sciences in general must obey the norms of empirical investigation and free
themselves from generally perceived unscientific explanations such as cultural
forces. Yet, the analytical framework (choice-constraint argument) has evolved to
fill in gaps in understanding the causes of residential segregation. The analytical
literature focused mainly on the interaction of human agency and the contextual
structure. Such interaction and processes, if considered in the aggregate, could
provide clues to the forming and maintenance of ethnic residential segregation.
There are additional questions related to the choice-constraint argument: how
instrumental is segregation, either chosen or forced, and what negative
marginalizing effects it is likely to bring about?
3) Functions of ethnic residential segregation:
The previous section probed the causal framework that has shaped and maintained
ethnic residential segregation. What can be a reason for ethnic empowerment can
be a cause of host community marginalization and vice-versa. There are pure (or at
least internally constrained) choices that can be made with minimum constraint.
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Obviously, no one constrains say, Pakistanis in cities like Bradford to live like
sojourners.
Building on the semantic difference between the two words, „cause‟ and „reason‟
the functionality of ethnic residential segregation can be examined 118. While the
term „cause‟ describes the negative constraining factors that produce ethnic
residential segregation, the term „reason‟ highlights the positive choice factors. As
Peach (1996) showed, ethnic residential segregation can be good and bad at the
same time. It seems to be good when considered from an ethnicity-oriented
perspective, and bad when seen from a host community-oriented one. A basic
question arises when considering the functionality of ethnic residential
segregation: to what extent are the residential patterns observed a consequence of
the desires/beliefs/actions of the segregated group, vs. the desires/beliefs/actions of
others (host community)? For any particular setting, segregation will have both
negative and positive effects. People may be victimized by space or they may
utilize space, and this can change with time. Specific accounts of residential
segregation must negotiate and explain the tension between the marginalizing and
empowering impacts of segregation. That is, how and when segregation can be a
source of power, independence and success, and how and when it is a prison that
entails deprivation, dependency and marginalization.
3-1) Negative functions (bad segregation):
In his essay “Good segregation, bad segregation” in Planning Perspectives (1996)
Ceri Peach states that though ethnic residential segregation might have some
positive functions, it is mostly a physical reflection of the socio-economic
inequalities that exist between the various classes in British society. Residential
segregation has been referred to as both cause and consequence of urban
disintegration and urban violence. Literally, the noun „segregation‟ and the verb „to
segregate‟ are defined negatively; the verb is defined as “segregate (especially a
racial or religious group) from the rest of the community and treat them
unfairly”119. Also, segregation means isolation; such segregation and isolation,
118
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according to the literal definition, are negative and, importantly, other-imposed.
The segregated or isolated religious or racial groups seem to be forced to hold such
a position. Thus, when segregation is constraining and externally imposed it is
negative and thus „bad‟.
Though the term „bad‟ is a normative one, it reveals how the segregated groups
feel and describe their experience of forced segregation and isolation. It remains a
useful term (like its opposite „good‟) to describe the meaning of ethnic residential
segregation for both the segregated and the segregating. The lack of choice
confronting many residentially segregated groups means that those groups are
trapped; thus segregation is a „bad‟ experience. The segregated groups‟ socioeconomic situation seems to be shaped and governed by their geographical
location. Thus, urban immobility seems to be a reflection and a cause of social
immobility.
Being placed in the least well-serviced locations and in the poorest segments of the
housing stock, segregation – though it has positive functions – must also be
interpreted and understood as a product and an expression of British socioeconomic inequality and racism. Susan Smith shows how the geographical location
of ethnic groups can be detrimental in shaping their life fortunes:
Segregation itself helps to perpetuate the marginal economic position and poor
housing circumstances experienced by many black people. This is because where
people live, within cities and regions, has a bearing on their access to services and
employment; and the quality, condition, tenure and location of dwellings can
prevent people moving to take advantage of new jobs and benefits in a spatially
restructuring economy and in a shrinking welfare state. 120
Smith thinks that the problem of residential segregation lies in its very
interpretation. Thus, residential segregation becomes more decisive and divisive
when it is politically constructed as a problem. A political discourse that
„criminalizes‟ ethnic residential segregation creates powerful images of racial
segregation as a problem. She thinks that “the ideology of racial segregation
informs the legislative process in ways which further undermine the status of
racialized minorities”.121 Also, it leads to what she called “the racialization of
immigration, of settlement and culture”.122 The process of racializing ethnic
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minorities‟ residential patterns leads to the creation of racial categories that
determine who they are or where they come from, where they live, and how they
act or what they are supposed and presumed to think. Thus, racialized residential
segregation tends to be an index of the attitudes, values, social norms and even
individual behavioural inclinations of those who live within a certain geographical
space.
Smith‟s account of ethnic residential segregation implies that, when racialized,
ethnic residential segregation can be a source of racial stereotyping. This would
inform social policy on race relations. And there lies the problem: what is built
upon normative and political calculations may provide „quasi-solutions‟ that are
likely to become the problem itself.
Ethnic residential segregation is „bad‟ in that it entails socio-economic
disadvantage. The inner city in which the majority of the ethnic population was
clustering seemed to suffer from the highest degree of multiple stress and
deprivation, which means that ethnic residential segregation was either the cause or
the consequence of socio-economic deprivation, and in both cases was negative
(no-win situation). Such multiple stress (high unemployment, high crime rates and
educational under-achievement) led to the emergence of a new identity for the
ethnic minorities: the underclass. The comparatively disadvantaged ethnic
minorities in Britain were referred to as an underclass, or more accurately an
underclass-to-be. Obviously, being referred to as an underclass conferred a new,
largely negative identity on the residentially segregated ethnic minorities. This
meant that residential segregation became an index of social exclusion and
marginalization.
So far this analysis seems to have focused on the negative functions of ethnic
residential segregation. Nevertheless, as was mentioned before, the same
residential patterns can be of great importance and help to both the segregated and
the segregating groups.
3-2) Positive functions (good segregation):
Just as residential segregation has its drawbacks it has its advantages. According to
Boal, residential segregation “may have positive functions”.123 One major
advantage of ethnic segregation is to cluster in order to provide a basis for defence
against external attack. Thus, residential segregation allows the „alien‟ ethnic
minorities to mobilize against real or perceived mainstream community hostility.
Geographical clustering enables ethnic minorities to organise their defence and
123
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avoid isolation from similar ethnic fellow men. Residential segregation can be seen
as a strategy to cope with a threat, Boal shows how such spatial concentration may
provide the segregated group with a base for either peaceful or violent action. The
big number of ethnic groups within a certain locality can empower them politically
by having a demographic majority that can be transformed into political power
through elections (peaceful). Violently, spatial concentration may provide a fertile
milieu for the development of ethnic militancy, which produces urban riots or
guerrilla warfare. Such ethnically concentrated areas will be the context in which
“the guerrilla is the fish and the sympathetic population is the sea”.124 In a word,
residential segregation viewed from this perspective can strengthen the group‟s
bargaining power in its confrontation with mainstream society.
Another positive function of residential segregation, from an ethnic minorityoriented angle, is the possibility of preserving cultural practices. As was mentioned
above, choice factors are enhanced by an ethnic anxiety to preserve its culture,
religion and way of life from what is perceived as the alien and corrupting host
society‟s values. Residential segregation seems to provide an ideal milieu for
socializing the immigrants‟ offspring into the values and norms of their cultural
heritage. Geographical proximity promotes and is promoted by certain cultural
practices such as marriage (endogamy), since the potential partners live within
relatively the same socio-cultural background, epitomized by segregated patterns
of residence. Also, spatial concentration allows the demographically dominant
group to maintain its culture by creating culturally homogeneous schools.
However, residential segregation can also function instrumentally since it can help
set up mutual aid networks and promote group solidarity. Yet it is of paramount
importance to show that cultural preservation is not only an ethnic preoccupation.
The host community itself is concerned with the „purity‟ of its cultural heritage.
Residential segregation, thus, seems to be a mutually practiced pattern for almost
the same cultural maintenance claims. At this point residential segregation seems
to be good for both.
A third advantage of residential segregation is the idea of what has come to be
called “ethnic entrepreneurship”.125 Ethnic space provides a context for the
development of ethnic businesses which provide for specific needs compatible
with the cultural constraints of ethnic minorities‟ cultures and religious
prescriptions (for instance, interest-free loans for Muslims). Such “ethnic
124
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entrepreneurship” led to the emergence of „protected ethnic markets‟ in the form of
ethnic enclaves. The ethnic enclave pattern meant that immigrants settled in areas
on religious and cultural lines and made a living by serving the „protected‟ ethnic
market. “Its main feature is a body of migrant workers engaged in manual work,
but in association with a substantial number of community members running
business heavily dependent on fellow ethnics for custom”. 126 So ethnic residential
concentration seems to provide a strong base for the entrepreneurs to flourish in
their ethnic-based businesses. Looking at this „ethnic entrepreneurship‟ from a
diasporic and/or transnational economic perspective, Roger Ballard (2001) showed
how the South Asian presence in Britain served certain transnational economic
networks. Such networks relate the local (British locality, say Bradford) context to
a wider one (South Asia) through what Ballard called “mobilisation „from below‟”
(counter-globalisation).127 Such economic networks require a specific network of
kinship community organisation that seemed to necessitate geographical proximity
and togetherness, realizable through residential concentration.
To conclude, though ethnic residential segregation can have negative functions for
the segregated groups as well as for the wider community, it can also provide both
with positive functions like those outlined above. Yet, as Boal mentioned above,
positive functions can be negative if considered in a wider context: residential
segregation can create internal cohesion but that could be at the expense of the
general cohesion of the wider community. Moreover, the coping-with-a-threat
function presupposes the prior existence of an external threat, which makes us
inquire – like Boal – what made that function a necessity? Once again it is difficult
to distinguish the positive from the negative in considering residential segregation
functionality. Nevertheless, debate on ethnic residential segregation suffers from a
number of methodological problems. The subsequent section considers those
problems and shows how the very existence of ethnic residential segregation has
been contested.
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4) Question of measuring segregation:
An important question remains unanswered. If residential segregation is the
physical reflection of the ethnic minorities‟ extent of assimilation and nonassimilation and the product of the choice-constraint continuum, is segregation
itself a tenable and easily measurable phenomenon?
The issue of ethnic segregation raises a number of serious questions as to the
measurement of segregation: the initial question to be asked about ethnic
segregation is how much? The size of segregation and the degree of residential
segregation that exist between the host community and the ethnic one must be
discovered. Yet, though it is the first question to be asked, it is not by any means
the most important. There are other questions which can be in certain cases more
important. Those questions concern the issue of ethnic categorisation and the
measuring tools used to generate such results of ethnic segregation. The numerical
representations of ethnic spatial segregation are interpretations which, as the
historian William Cronon (1992) puts it, “become covert exercises in power –
sanctioning some voices while silencing others.128 Three aspects of this segregation
required attention: categorising, measuring and scale.
4-1) The problem of the categorization of groups:
Vital questions should be asked about the issue of ethnic segregation in Britain.
Some of them are: Is Britain‟s population to be divided into whites and nonwhites? And within those binary categories, are they homogeneous in their
residential segregation? Such a binary division can create a fiction of homogeneity.
There is also the question of ethnic identity and how to classify it. Identity, to use
Avtar Brah‟s phrase, is a “contested space”.129 The intensity of identification
changes over time and space. This identification may be highly situational in that
group membership may be instrumental for individuals at one time and only of
minor practical value at another. Accordingly, Richard Jenkins (1996) shows in his
book Social Identity that identity is a prerequisite for social life just as is individual
identity, yet he stresses that identity formation – whether in its social or individual
form – is an “ongoing” process of “internal-external dialectic of identification”130
(italics are in the original).
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Richard Jenkins shows that collective (social) as well as individual identity
formation cannot be a unilateral process. It is a process in which collectivities or
individuals identify themselves (what he calls group identification) and also are
identified by others (social categorisation). The former is referred to as self-image
or internal identification, the latter is called public image or external identification
or rather categorisation. Those two processes are related dialectically, i.e. they
represent the basic constituents of any identity either collective or individual.131
Equally important is the attitude of the sociologist Kobena Mercer, who thinks that
though identity has become a central keyword in contemporary cultural theory, it
seems to lack clarity and preciseness. Consequently, the concept of identity (and
that of identification either group-initiated or categorical) “has taken on so many
different connotations that sometimes, it is obvious that people are not talking
about the same thing”.132
Within the context of migration from the ex-colonies, with all the
fragmentation and ambivalence that this experience entails even for the „wellestablished‟ immigrants, the notion of identity is even more problematic. Hall
pointed out such a displacing experience when he clearly stated that the
elusiveness of the concept of identity and identification seems to turn them into
problematic concepts. As Kobena Mercer‟s essay suggests, the concept of identity
has become a „jungle‟ that allows all interpretations and readings even when these
are antithetical. Thus, ethnic categorisation cannot be taken for granted. And any
interpretation built upon such categorising should be treated with caution.
However, according to Boal, the data available for measuring segregation seems to
over-generalize those subtle facts and nuances, which are likely to yield results that
are at best partial and at worst misleading.
4-2) The problem of segregation measurement:
The second challenge for urban segregation researchers is how to measure it, that
is, what index or set of indices to employ. Working within the theoretical
framework of the Chicago School, segregation researchers like Duncan and
Duncan (1955),133 Lieberson (1981) 134 and Massey and Denton135 were trying to
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measure the extent and transitionality of ethnic segregation. They produced a
number of sophisticated tools to measure the intensity of segregation in a given
locale. Park and Peach provided theoretical foundations for such empirical
segregation measuring tools, whereas the above-mentioned researchers tried to
prove empirically, through focused and long-term research, certain facts. A number
of measuring tools were produced, each with its own terms of reference and
mathematical formula. To use Peach‟s phrase, segregation researchers were
waging an „index war‟136 over which measuring tool was the best for understanding
the intensity of segregation.
There were different measurement methods. Among these were the Cogwill Index,
the location quotient, the P* measure and the Index of Dissimilarity (ID) (for
detailed analysis of these methods see Duncan and Duncan in Peach 1975).
Nevertheless two methods were popular among urban segregation students and
researchers. The first was the P* measure,137 and the second was the Index of
Dissimilarity (ID). Since they were frequently used in the empirical investigation
of urban and ethnic segregation, these two measuring tools will be briefly
described. The P* measure of isolation came into use in the 1980‟s. It is an
asymmetrical measurement. It recognizes that the degree of exposure of a small
group to a large group is different from the exposure of a large group to a small
group. According to Peach,138 its use tended to be descriptive rather than analytical
in segregation intensity and in correlation regressions. The Index of Dissimilarity
(ID) measures the percentage of the population which would have to change its
area of residence in order to replicate the distribution of the population with which
it is being compared. The ID measures the distribution of two different populations
over the same sub-set of residential areas, including boroughs, wards, enumeration
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districts, blocks, and census tracts.139 However, the Index of Dissimilarity (ID) was
criticized as being a blanket measurement, unable to grasp specific distribution
patterns that may exist in metropolitan areas. Thus, it is likely to produce
misleading results when the minority numbers are very small, since it uses a single
numerical expression to capture city-wide segregation levels. But, unlike other
methods, the Index of Dissimilarity (ID) remains very popular in segregation
measurement among researchers.
It is clear from the above exposure and consideration of the different segregation
measurement tools that there is no consensus among researchers about the best
measuring tool. Though the Index of Dissimilarity (ID) seems to be preferred, it is
so simply because there is no better alternative yet. The „indexes war‟ and the
different theories underpinning them is a further example of the difficulty of
deciding on segregation measurement results and categories.
Closely related to the measuring tools is the problem of scale and the unit used to
measure and analyze ethnic segregation. The segregation indices tend to be scaledependent; the smaller the size of the spatial unit (census tracts, enumeration
districts, electoral wards, neighbourhoods etc) used, the higher the resultant
indices, and vice versa. The question is how large are the boundaries to be defined?
Also, what is the extent of the overall spatial analysis unit – the inner, „central
city‟, the central city and suburbs, or the whole metropolitan area? Once again the
decision made could have a profound effect on the degree of segregation observed.
Segregation is an inherently scaled phenomenon. Segregation can exist at several
levels simultaneously, ranging from specific households to neighbourhoods to
nation-states to the world. Methodologically, scale affects how segregation is
measured and/or represented. Moreover, the very nature of segregation – the forces
that create and maintain it, as well as the material and cultural consequences of it –
differ across scale. In addition, the very definition of scale is contested (see for
instance, the contested definition of the notion of „inner city‟ in Bradford, Bradford
Commission Report, 1996).140
An adequate understanding of segregation requires a framework that explicitly
recognizes its inherently scalar nature. Even if segregation is viewed on a single
scale in a particular study, the understanding of segregation needs to be scaled. As
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one scale of geographical resolution is changed for another, even if context and
group are kept constant, the understanding of segregation will change.
5) Conclusion
Ethnic residential segregation has been seen as one of the most important aspects
of ethnic minorities‟ experience in Britain and other western industrialized nations.
It was suggested by Robert Park (1926) in “The Urban Community as a Spatial
Pattern and Moral Order” that the geographical spatial distribution of ethnic
minorities was indicative of their degree of assimilation into mainstream society.
Following his analysis, the Chicago School elaborated different models to describe
and predict the evolution of such residential dynamics which, according to the
Chicago School theorists, reflected the „inevitable‟ process of the total assimilation
of the immigrants. Such a process could differ from one group to another, yet all
groups would assimilate. However, the uni-dimensionality of the Chicago School‟s
conception of the process of ethnic assimilation was criticised by some critics, 141
since assimilation was not the only alternative that ethnic minorities might resort to
or be pushed to adopt (e.g. ghettoization). Peach criticised the failure of the
Chicago School to anticipate the diversity of ethnic minorities‟ residential
experiences and alternatives as well as its failure to identify the difference between
a „ghetto‟ and an „enclave‟, missing important dimensions of the experience of
ethnic residential patterns. The weak point of the Chicago School and its followers
seemed to be their focus on empirical description and prediction of ethnic
residential segregation. They failed to provide causal explanations of such
segregation. That was the task of a different strand in segregation research, done by
researchers who focused mainly on the interplay of choice and constraint factors as
determinants of ethnic residential segregation. Choice factors (such as the tendency
to preserve one‟s cultural practices and the ambition of setting up an ethnic market)
seemed to provide powerful reasons for residential clustering. Equally, constraint
factors (like housing policies and discriminatory practices) seemed to push ethnic
minorities into their “comfort zones”142 and make them develop a strategy of
avoidance. Such choice-constraint factors seem to serve certain instrumental
functions; they are chosen when they seem to be functionally good and avoided
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when they are deemed negative. In both cases they seem to produce the same
spatial distribution of both white and non-white populations. Nevertheless, the
binary division of the causes of and reasons for such residential segregation into
choices and constraints seems to oversimplify the true dynamics of residential
segregation. There are constrained choices and chosen constraints. Also, residential
segregation cannot be reduced to choice – constraint factors; Giddens‟s
structuration theory shows how agents‟ behaviour cannot be a pure choice since it
is a structure-governed one.
Methodologically, residential segregation has not been easy to measure. There are
problems of the group to be identified (categorization), the tool to be employed
(segregation index) and the spatial unit and scale to be measured. These
methodological problems are of vital importance since they can produce different
outcomes to the same phenomenon. Claims of residential segregation might be
justified or challenged when different categories, methods and units are used. In
Britain, there are claims of residential segregation, but also counter-claims of
residential de-segregation which is indicative of the relativity of such urban
phenomenon. Such relativity renders any absolute belief in the existence of
uncontroversial segregation so controversial and unreliable. The hegemonic
representations of ethnic residential patterns as “chosen segregation” -that menaces
Britishness and eradicates community cohesion- seem to be a part of an official
New Labour project to criminalize ethnic minority residential patterns so that to
provide the rationale for “new assimilationist” discourses of governance.
Interestingly, media played a paramount role in such discursive endeavor.
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