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 رئيسة املؤمتر واللجنة العلمية

 أ.د. سرور طاليب
 

دورية  عن  عبارة  المؤتمرات  أعمال  سلسلة كتاب 
عن   فصليا  تصدر  محكمة  البحث دولية  جيل  مركز 

     العلم  
ف  المشاركة  البحثية  األوراق  بنشر    

تعن 
م  تلت     

والن  العلم   البحث  جيل  مركز  مؤتمرات 
 بالموضوعية والمنهجية وتتوافر فيها األصالة العلمية. 
ف عىل هذه الدورية رئيسة المركز وهيئة تحكيم   يشر
صياغة  ولجنة  عدد،  بكل  خاصة  وأخرى  ثابتة 

 التوصيات. 
إثراء    

ف  المساهمة  إىل  السلسلة  هذه  تهدف 
تلتمس    

الن  العلمية  والبحوث  بالدراسات  المكتبات 
العرب    العالم     

ف  الواقع  ومتطلبات  العرص  قضايا 
 .  واإلسالم 

وط ومعايير نشر األ  وراق البحثية: شر

  أحد المحاور األساسية لموضوع المؤتمر   •
أن تكون ف 

أو   ندوات    
ف  بها  المشاركة  سبقت  قد  يكون   

ّ
وأال

شر من قبل؛
ّ
 مؤتمرات أو تم تقديمها للن

  الكتابة  وأن   •
ه ف  يجب مراعاة المنهج العلم  ومعايتر
حليل؛ 

ّ
  الت

ية ف 
ّ
ّ  باألصالة والجد  تتمتر

ين )  •  حجم( صفح20أال تتجاوز عشر
ً
   (A4) ة

ً
شاملة

 المراجع والمالحق؛

 بخط (MICROSOFT WORD) تكتب عىل برنامج •
Traditional Arabic    للمت      14حجم بالنسبة 

و العربية،  وبخـــط  11باللغة  للهوامش،   بالنسبة 
Time new Roman     للمت     12بحجم بالنسبة 
 بالنسبة للهوامش؛  10باللغة األجنبية وبحجم 

النشر   • م لغة 
ّ
ويقد الفرنسية،  أو  ية  اإلنجلتر  العربية، 

يتجاوز   ال  ملخص  العربية   10معها  باللغة  أسطر 
ية  .واالنجلتر 

ية.  •  يكتب العنوان باللغة العربية واالنجلتر 

  ينتم  إليها   •
يكتب الباحث اسمه واسم المؤسسة الن 

 باألحرف العربية والالتينية. 

  نه •
 ف 
ً
اية كل صفحة،  وضع الهوامش والتعليقات آليا

  نهاية الورقة
 .والمراجع والفهارس والمالحق ف 

اللجنة  • قبل  من  للتحكيم  البحثية  االوراق  تخضع 
 العلمية التحكيمية. 

ط • يشت  للنشر  الورقة  قبول  حال    
دراجها ضمن إل   ف 

الدورية   التعديالت  هذه  بكافة  الباحث  ام  إلت  
 المطلوبة. 
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 الفهرس

 الصفحة 

 7 التوطئة •

 9 االفتتاحية •

شحيطة،  اخلليج العربيصنع السياسات العامة يف دول  • كيال  -  بالل    جومانا 

 ( الجامعة اللبنانية)

11 

رمضان أحمد  ،  2017  –  1980   إشكالّيُة األمِن الغذائي يف اجلزائِر وآلياُت تطويره •

 (. الجامعة اللبنانية) العمر 

33 

الثورة السودانية.. النخبة السياسية ومنهج اخللل دراسة نقدية للوضع السياسي  •

 ( جامعة املغتربين ـ السودان)  عثمان حسن عثمان،  االستقاللمنذ 

59 

،  دور نظام التعليم عن بعد يف حتسني مستوى اخلدمات التعليمية يف الوطن العربي •

 ( الجزائر .2جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة )حموي نور الهدى 

77 

املواطنة االجتماعية وفق رؤية وسائل االعالم اإللكرتونية ودورها يف ترسيخ قيم  •

 .هديل علي قاسم،  جامعة بغداد  -  حسين حسين زيدان ، وزارة التربية،  جمتمعية

95 

خالد ،  تأثري وسائل التواصل االجتماعي على األسرة  يف بناء مفهوم املواطنة •

 ( الجامعة اللبنانية)  ممدوح العزي 

117 

 145 البيان اخلتامي والتوصيات •
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 :التوطئة 

يرتبط مفهوم األمن باالستقرار وبكيفية إدارة الدول ملختلف األزمات واألخطار التي تهدد مكوناتها ووحدتها   

 الوطنية والترابية. 

واألمن املجتمعي هو من أسمى أبعاد األمن اإلنساني، بل هو هدفه األساس ي من خالل توفير االستقرار  

حياة، سواًء كانت سياسية، اقتصادية واجتماعية، صحية ونفسية، تربوية  والطمأنينة في كل مناحي ال

وثقافية ... مما يعزز اإلحساس باالنتماء والوالء الوطني، نبذ النعرات القبلية وتقبل التنوع، مع تمتين الحقوق  

 وااللتزام بالواجبات، كما يساعد على بناء نسيج اجتماعي متماسك ومتجانس. 

ة في العقدين املاضيين بعدة أزمات داخلية نتيجة للتحوالت السياسية اإلقليمية  مّرت الدول العربي

والدولية، أججت الصراعات العربية ومست باألمن واالستقرار الداخلي والخارجي لهذه الدول ورعاياها، كما  

تب  في كشف مواطن قصور وهشاشة األنظمة الصحية وما تر  19-أسهمت الجائحة الصحية العاملية كوفيد

 عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. 

 

 أهداف املؤمتر:

يهدف هذا املؤتمر الذي يصادف تاريخ انعقاده اليوم العاملي للغذاء، إلى تقييم األمن املجتمعي العربي 

والتحديات التي تواجه استقراره للخروج باقتراحات وحلول عملية تعزز التعاون الجماعي وتضمن االكتفاء  

 اإلقليمي واملحلي.

  

 إشكاليات املؤمتر:

إلى أي مدى استطاعت األنظمة العربية ضمان أمنها املجتمعي ومن ثم الجماعي على ضوء متغيرات الواقع   .1

 الدولي؟ 

 ما هي التحديات السياسية واالقتصادية التي تواجه املنطقة العربية في ظل الظروف الراهنة؟  .2

 الخدمات االجتماعية التعليمية والصحية في الوطن العربي وماهي سبل تحسينها؟ ما هو واقع  .3

 ما هو دور اإلعالم العربي في دعم وتوطيد التعاون واالستقرار االقليمي؟ .4

ما هو دور ومسؤوليات جامعة الدول العربية في توحيد الجهود العربية تحقيقا لالستقرار واألمن   .5

 املجتمعي والجماعي؟



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  8 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

 ور املؤمتر:حما

 واقع وتحديات -: االطار املفاهيمي لألمن املجتمعي1املحور 

 :   أهمية االستقرار  السياس ي الداخلي واإلقليمي  2املحور 

 : أهمية ترسيخ دولة القانون والحريات العامة.3املحور 

 :  تحسين الخدمات التعليمية االجتماعية والصحية.4املحور 

 د االقتصاد العربي. :  أهمية وآليات توحي5املحور 

 :  سبل تحقيق االكتفاء الغذائي العربي. 6املحور 

 :   د ور اإلعالم في توطيد التعاون واالستقرار العربي.7املحور 

 :  دور ومسؤوليات جامعة الدول العربية. 8املحور 
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 االفتتاحية

 

بروابط مختلفة أهمها دينية، جغرافية،  تتميز الدول العربية عن غيرها من دول بقاع العالم بكونها مترابطة 

 تاريخية ثقافية وحتى اجتماعية.

للتفاهم     إلى يومنا هذا على إيجاد أرضية متينة  الروابط املتعددة، فإن هذه الدول غير قادرة  ورغم هذه 

والتعاون، ومنظمة جامعة الدول العربية تقف هي األخرى عاجزة على توحيد سياساتهم ومواقفهم، وعلى خلق  

 مشاريع تعاون تغطي كل املجاالت وتضمن االكتفاء الذاتي واملحلي. 

عكس هذا الوضع سلبا على الداخل، بحيث تعاني كل دولة عربية من عجز في مجال ما قد تتجاوزه لو  وين

 تستعين بجارتها وتستغني عن املساعدات األجنبية املشروطة.           

بقطع   مرورا  الشعبية،  بالثورات  بدًء  إقليمية،  وأخرى  داخلية  أزمات  بعدة  العربية  املنطقة  مرت  ولقد 

دبلوماسية فيما بينها وما ترتب عنه من أزمات سياسية واقتصادية، وصوال إلى التطبيع مع الكيان  العالقات ال

 الصهيوني الغاصب. 

وأمام هذا الوضع اإلقليمي املتردي الذي يهدد األمن واالستقرار الذاتي والجماعي، بادر مركز جيل البحث   

 ملجتمعي والجماعي في الوطن العربي.العلمي بتنظيم مؤتمرا دوليا يبحث في سبل تحقيق األمن ا

ولقد عالج املؤتمر هذا املوضوع من كل جوانبه بمشاركة أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية عربية  

توزعت مداخالتهم على ستة جلسات علمية، قيمت األمن املجتمعي العربي والتحديات التي تواجه استقراره،  

واالقتراح النتائج  من  بمجموعة  الذاتي وخرجت  املجتمعي  األمن  ضمان  شأنها  من  التي  العملية  والحلول  ات 

 . والجماعي

ولقد توصلت لجنة التوصيات إلى صياغة جملة من التوصيات من أهمها نشر أعماله ضمن سلسلة أعمال  

 املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي. 

ن أهم األوراق البحثية املشاركة بهذا املؤتمر  ومن هذا املنطلق يضع املركز تحت تصرف املهتمين والباحثي

والتي التزمت باملعايير الشكلية واملنهجية املوضوعة من قبل لجنته العلمية املوقرة، كإسهام منه في إثراء املكتبة  

 العربية باملواضيع املتخصصة. 

 سرور طاليبرئيسة املؤمتر/ أ.د. 
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 العلمي مسؤوليته عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية يخىلي مركز جيل البحث 
ورة عن رأي إدارة المركز  ي هذه األبحاث بالرص 

 
 ال تعي  اآلراء الواردة ف

 © جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي    



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  11 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

 صنع السياسات العامة يف دول اخلليج العربي

Public Policy making in the Arab Gulf states 

 أ.د. بالل شحيطة 

رئيس قسم العلوم االقتصادية في كلية العلوم 

 االقتصادية وإدارة االعمال في الجامعة اللبنانية 

Prof Bilal chehaita (Lebanese University) 

 د. جومانا كيال 

 أستاذة مساعدة في كلية العلوم االجتماعية 

 الجامعة اللبنانية 

Dr Joumana kayal  (Lebanese University) 

 

 

 

Abstract : 

Public policies are a very important tool adopted by public authorities to solve a particular 

economic or social dilemma or to obtain a result that society desires, and cannot be automatically 

reached without government intervention. Policy formulation and effective implementation 

processes on the ground and assessing their direct and secondary impacts on the foreseeable and 

long-term horizon require a range of political conditions, institutional qualifications, technical 

capabilities and outreach efforts to maximize the benefits of citizens. 

This study aims to explore the policy-making environment to identify its multiple pillars and 

approaches (political and economic) and the key factors that contribute to rationalizing its 

development, evaluation and evaluation process in theory and practice. It also seeks to focus on 

the role of overviewing, oversight and accountability by the active forces of the society with the 

aim of enlightening public opinion and promoting a culture of dialogue, participation, 

responsibility and interaction in the decision-making process taken by makers in the Arab Gulf 

states. 

Hence, this paper presents the following basic problematic: what are the main features of the 

imbalance in policy-making in the Arab Gulf states and therefore what are the challenges 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  12 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

associated with not being able to make these policies (economic factors = governance) and those 

associated with unwillingness (political factors = governance policy).  

Many sub-questions are included in this problematic: What are the most prominent 

approaches to policy-making?  What are the factors and criteria for their success or failure? What 

are the frameworks and mechanisms in which a politician mixes with the economist? Where has 

it failed and where have policy makers succeeded in the Gulf Arab states? What reforms and 

dynamics should be followed to give people a real and constructive role in the management of 

their countries' affairs, taking into account the differences that characterize the Arab Gulf 

countries? ... 

Since the subject of this study involves exposing the challenges facing public policy-making in 

the Gulf States, the descriptive exploratory approach has been used, which helps to characterize 

the phenomenon as it is in fact, and describe it accurately and express it qualitatively. In fact, the 

qualitative expression describes the phenomenon and explains its characteristics, size or degree 

of association with other phenomena.  

The content analysis technique of international institutions dealing with the subject of policy-

making, articles, newspapers and research studies has been used to reveal the importance of 

rationalization and the optimization of resources and capabilities for the sustainable 

development of these countries. 

The results of public policies have varied in the Arab Gulf states, while some of these countries 

have made real progress in the development of some sectors, some have failed to achieve 

balanced and sustainable development, and to varying degrees, they have failed to diversify their 

economies and failed to meet the requirements of bloc and economic integration. The Arab Gulf 

countries today are at a crossroads and need to rethink seriously and deeply in their way of 

developing, implementing and evaluating their various policies. 

Keywords: Public policy, new social contract, calendar, governance, exercise of power, 

community discussions. 
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 ملخص: 

تعتبر السياسات العامة أداة شديدة األهمية تعتمدها السلطات العامة لحّل معضلة اقتصادية أو اجتماعية معينة  

ل الحكومة. وتتطلب عملّيات صياغة  أو  
ّ
الحصول على نتيجة يرغب فيها املجتمع، ويتعذر بلوغها بشكل تلقائي من دون تدخ

السياسات العاّمة وتنفيذها بشكل فّعال على أرض الواقع وتقييم تأثيراتها املباشرة والثانوية في األفق املنظور وعلى املدى 

السيا الشروط  من  مجموعة  توفير  بهدف البعيد  التواصلية  والجهود  الفنية،  والقدرات  املؤسساتية،  واملؤهالت  سية، 

 .تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين

سبرأغوار إلى  الدراسة  هذه  )سياسية    تهدف  املتعددة  ومقارباتها  ركائزها  لتبيان  العامة  السياسات  صناعة  بيئة 

. كما تسعى إلى التركيز  
ً
 وعمليا

ً
واقتصادية( والعوامل األساسية التي تساهم في ترشيد عملية وضعها وتقييمها وتقويمها نظريا

تن بهدف  الفاعل  املجتمع  قوى  قبل  من  واملحاسبة  والرقابة  املسائلة  دور  الحوار  على  ثقافة  وتشجيع  العام  الرأي  وير 

 واملشاركة واملسؤولية والتفاعلية في عملية صنع السياسات العامة لدى أصحاب القرار في دول الخليج العربي. 

من هنا تطرح هذه الورقة اإلشكالية األساسية التالية: ماهي أبرز معالم الخلل التي تواجه صنع السياسات العامة في  

ال الخليج  =  دول   
ّ
اقتصادية )عوامل  السياسات   هذه  إنجاح  على  القدرة  بعدم  املرتبطة  التحديات  هي  ما  وبالتالي  عربية 

 حوكمة( واألخرى املرتبطة بعدم الرغبة )عوامل سياسية = سياسة الحكم(.  

العامة؟  ما  وتندرج تحت هذه اإلشكالية العديد من التساؤالت الفرعية وهي: ما هي أبرز املقاربات في صنع السياسات  

هي عوامل ومعايير نجاحها او فشلها؟ ما هي األطر واالليات التي يختلط فيها السياس ي باالقتصادي؟ اين أخفق وأين نجح  

صانعو السياسات العامة في دول الخليج العربية؟ ما هي اإلصالحات والديناميكيات الواجب اتباعها إلعطاء الشعوب دورا 

 ؟ ... أخذين بعين االعتبار التباينات واالختالفات التي تتميز بها بلدان الخليج العربية  بلدانهم  حقيقيا وبناء في إدارة شؤون

بما ان موضوع هذه الدراسة ينطوي على كشف التحديات التي تواجه صنع  السياسات العامة في دول الخليج  تم  

كما هي في الواقع، ووصفها وصًفا دقيًقا والتعبير  االستعانة باملنهج االستكشافي الوصفي، الذي يساعد في توصيف الظاهرة  

 عنها كيفًيا ، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى. 

تم االستعانة بتقنية تحليل مضمون التي تصدر عن املؤسسات الدولية التي تعنى بموضوع صنع السياسات العامة  

قاالت والصحف، والدراسات البحثية وذلك بغية الكشف عن أهمية  الترشيد واالستغالل االمثل للموارد واملقدرات في وامل

 سبيل  التنمية املستدامة لهذه البلدان.

 
ً
 حقيقيا

ً
لقد جاءت نتائج السياسات العامة متفاوتة في دول الخليج العربي، ففي حين حققت بعض هذه الدول تقدما

بعض القطاعات، فشلت بعضها في تحقيق التنمية املتوازنة واملستدامة، كما فشلت هذه الدول بدرجات متفاوتة في تطوير  

في تنويع اقتصاداتها وأخفقت في تلبية متطلبات التكتل والتكامل االقتصادي. إن بلدان الخليج العربية اليوم تقف على  

 لوبها في وضع وتنفيذ وتقييم سياساتها املختلفة. وتحتاج إعادة النظر بشكل جدي وعميق في أس مفترق طرق 

  : املفاتيح  نقاشات كلمات  السلطة،  ممارسة  الحوكمة،  التقويم،  الجديد،  االجتماعي  العقد  العامة،  السياسات 

 مجتمعية 
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 مقدمة: 

ارتبطت املؤسسات العامة في دول الخليج العربية، شأنها شأن بقية دول املنطقة العربية والعالم، بنشأة  

الدولة وتطور أدوارها السياسية واالقتصادية واالجتماعية. بيد أن السياسات العامة في دول الخليج العربية  

يعية التي ظهرت وتنامى دورها نتيجة التراكم  خضعت، سواء في تفسيرها أو في عملية صياغتها، ألنظمة الدولة الر 

الكبير للثروة النفطية، وجرى تسخيرها لتعزيز السيطرة على املجتمع. وعلى الرغم من أهمية هذه املقاربات التي  

بت في   ركزت على مفهوم الدولة الريعية لشرح عملية صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، فإنها غيَّ

دور القوى االجتماعية وتأثيرها في السياسات الحكومية، وأغفلت الدور الذي يؤديه الفاعلون غير    أحيان كثيرة 

القبلية   التوازنات  أهمية  من  لت 
َّ
قل كما  عموًما.  الخاص  والقطاع  األعمال،  ورجال  التجار،  مثل  الرسميين؛ 

 الخليج العربية.  والعائلية ودور املجالس التمثيلية في عملية صنع السياسات العامة في دول 

اقتصادي وتنموي وانفتاح   نمو  في تحقيق  العربية  الخليج  في دول  العامة  السياسات  وبمقدار ما أسهمت 

 من التحديات واملشكالت؛ أبرزها أن عملية صنع السياسات  
ً
اجتماعي وثقافي، فرضت هذه السياسات جملة

املالي قطاعاتها  اختالف  على  العربية،  الخليج  دول  في  من  العامة  الكثير  يشوبها  واالجتماعية،  واالقتصادية  ة 

الغموض؛ فمن غير املعلن ما هي الرؤى التي تبنى عليها  السياسات العامة وعلى أي أسس تتغير. إضافة إلى ذلك، 

تتعرض هذه السياسات إلى تشوهات عميقة؛ نتيجة غياب املساءلة والشفافية وحكم القانون والفصل بين 

ة جهاز الدولة اإلداري. ونادًرا ما تخضع هذه السياسات لعملية مشاركة في الصياغة  السلطات وجدية ومهني

وتقييم دقيق وموضوعي لتكلفتها وآثارها االقتصادية واالجتماعية، ومدى قدرتها على تحقيق العدالة في توزيع  

 لعدم وضوح عملية إق
ً
ى أهمية مؤسسية لتراكم الخبرات؛ نتيجة

َ
رار السياسات العامة،  الثروة. كما أنه ال تول

 .وتغيير املستشارين والشركات االستشارية

وملواجهة هذه التحديات، تعالت في اآلونة األخيرة دعوات تقاسمتها جمعيات املجتمع املدني واالعالم  لتنفيذ  

إصالحات عميقة؛ بالنظر إلى أن صنع سياسات عامة رشيدة ال يمكن أن يتم بمعزل عن إصالحات سياسية  

من    عميقة واالستفادة  تنفيذها،  في  والتعاون  صنعها،  في  وقواه  املجتمع  فئات  من  ممكن  عدد  أكبر  تشرك 

 .عوائدها

 أوال: صنع السياسات العامة

توصف السياسات العامة للحكومات بأنها مجموعة من النشاطات )القوانين، اللوائح، املراسيم، الخطط، 

إدا تختارها من خالل  التي  والسلوك(  بلورة  األفعال،  في  الحكومات بصفة عامة نشطة  تعد  للمجتمعات.  رتها 

السلطات   واملراسيم عن  اللوائح والقوانين  العديد من  العامة فكل سنة تصدر  السياسات  وصناعة وتطوير 

التعليمات واإلجراءات املفسرة   بعد ذلك مجموعة من  تعقبها  التشريعية،  السلطات  بالتنسيق مع  التنفيذية 

 اإلدارات التنفيذية.واملوضحة من قبل 
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يشمل تحليل السياسات العامة مجموعة مرتكزات أساسية متجددة: التدخالت الجماعية املنتجة لوسائل  

املطلوبة   املعلومات  العمومية،  تدخالتها  في  الحكومة  واليات  طرق  املختلفة،  للقطاعات  موجهة  حقيقية 

 .لسياسات وتقييمها ومتابعتهاوالخطوات املنهجية في صنع السياسات العامة، مخرجات هذه ا

 مفهوم السياسة العامة  .1

العامة    
ُ
السياسة  

ُ
ِبُمصطلح1تعرف اإلنجليزّية  اللغِة  معيٍن تسعى    public policyفي  نظاٍم   عن 

ٌ
، وهي عبارة

  
ً
 أم مؤسسات. وأيضا

ً
الحكومة املحلّية في الدولة إلى تطبيقه، والتحقق من التزاِم الجميع فيه سواًء أكانوا أفرادا

 العامة بأنها برنامُج عمٍل حكومّي يحوي مجموعٍة من القواعد، والتي تلتزُم الحكومة بتطبيقها  
ُ
 السياسة

ُ
عرف

ُ
ت

 من االتجاهات الفكرّية التي تسعى الحكومة    في املجتمع.
ٌ
ومن التعريفات األخرى للسياسة العامة: هي مجموعة

 إلى تنفيِذ الهدف الخاصة بها، من خالل االعتماد على مجموعٍة من الوسائل واألدوات، 

ل  عرف جيمس أندرسن رئيس قسم دراسات السياسة في جامعة تكساس، السياسة العامة بأنها "برنامج عم

هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي ملشكلة أو ملواجهة قضية أو موضوع". كما عرفها ديفيد أستن  

القرارات   خالل  من  آمرة،  سلطوية  بطريقة  املجتمع  في  القيم  "توزيع  بأنها  الكندي  العامة  السياسات  عالم 

املدخالت واملخرجات والتغذية العكسية".  واألنشطة اإللزامية املوزعة لتلك القيم في إطار عملية تفاعلية بين  

كما يرى عالم السياسات املقارنة األميركي جابرييل أملوند بأن السياسة العامة تمثل "محصلة عملية منتظمة  

للتعبير عن أداء النظام السياس ي  -قرارات وسياسات...  -مع املخرجات  -مطالب + دعم   -عن تفاعل املدخالت 

 ة والتنظيمية، التوزيعية الرمزية". في قدراته االستخراجي

املرتكزات واملطالب   او  كاملدخالت  بها عدة عناصر  يتفاعل  العامة محصلة عملية منتظمة  السياسة  اذن 

الضرورية التي تراها الدولة من خالل التوجه االستراتيجي فضال عن توفير الدعم واملوارد وامليزانية والقرارات  

فالسياسات هي الوسيلة التي يتم بواسطتها تحقيق األهداف والغايات التي تم  الحاكمة لتنفيذ تلك سياسات،  

تبنيها في الخطط االستراتيجية، وادارة األداء هي الطريقة التي يتم بواسطتها مراقبة وتقييم تنفيذ السياسات،  

 .ومن ثم انعكاس ذلك التقييم في التخطيط االستراتيجي وبالتالي في صياغة سياسة أخرى 

 

 ذا نحتاج إلى سياسة؟ملا .2

 غاياتها  
ً
لبلوغ لحكومة  بالنسبة  كافيا  يعتبر  نجز بشكل شامل 

ُ
أ إذا  التخطيط االستراتيجي  إن  القول  يمكن 

وأهدافها، ولكن هذا االعتقاد خاطئ. ببساطة، ال يمكن من الناحية العملية تطوير جميع السياسات الضرورية  

ال عملية  من  كجزء  االستراتيجية  الخطة  تطويرها  لتنفيذ  يتم  أن  إلى  بحاجة  فالسياسات  السنوي،  تخطيط 

 
 online.com/%-east-https://middle  24/5/2018مهند العزاوي، مفهوم وخصائص السياسة العامة الحكومية، تم االطالع عليه بتاريخ  1

https://middle-east-online.com/%25
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السنوي. وقد   التخطيط  والتشاور بشأنها وتنفيذها وتعديلها ضمن عملية مستمرة، وليس فقط ضمن دورة 

تكون هناك حاجة إلى تطوير سياسات جديدة للتكيف مع عدد من العوامل املختلفة، مثل: رؤية الدولة، مبادرة  

مطلب مجتمعي، الخطة االستراتيجية، متطلبات فدرالية، أحكام قانونية، ضغوط من    من املجلس التنفيذي،

العامة أو املتعاملين، مبادرة دولية، الحاجة لسياسة جديدة، أحداث خارجية أو بيئة متغيرة، كالتقدم التقني 

 .والتكنلوجي، التكيف مع تغيرات في سياسات دوائر أخرى، ضغوط املوازنة املالية

 

 السياسات العامةتقويم  .3

أن فحوى التقويم يمكن فهمـه على أنـه عمليـة تحليـل عـدد من السياسات أو البرامـج أو املشروعات والبحث  

عـن مزايـاها وعيوبهـا املقارنـة , ووضـع نتائج هـذه التحليالت في أطـار منطقـي , فالتقويـم ليس مجرد وصف للبدائل 

ن اإلشارة إلى غيـرة , لكـن التقويم فحص ملزايـا وعيـوب البديـل في عالقاتـه بمسار  املتاحــة , فقـد تصف بـديـال دو 

  .فعل أو أكثـر للحـركـة , بما في ذلك لال

ويعد     وال يطبق التقويم على البدائل املستبعدة لبعضها البعض وإنما أيضا على البدائل املستقلة واملترابطة،

عمليا  من  األخيرة  املرحلة  العامـة  التقويـم  السياسة  وتقويم  متسلسلة،  نشاطات  تتضمن  والتي  السياسة  ت 

وليس   والتطبيق،  والصياغة  والصنع  الرسم  عمليات  مـن خالل  يتحقق  أن  ويجب  بـل  يمكـن  وظيفي  كنشاط 

 .كنشاط الحق وكمرحلـة أخيرة

البدائل ثم املفاضلـة لتقرير أو تعديل فالتقويم قـد يـؤدي إلى أعـادة الدورة التي تبـدأ باملشكلـة ثم بالبحث عن  

وبالتالي فأن تقويم السياسة العامـة يعنـي أتبـاع أساليب علميـة هـدفها الحكــم   أو أنها صالحـة للبقاء واالستمرار،

من   فيـه  املرغوب  بالقـدر  املطلوبــة  األهداف  تحقق  التنفيذيـة  وبرامجها  الحكومـة  كانت سياسات  أذا  مـا  علـى 

 .  1يـة واالقتصاد الفعال

،  وأن يكون متالزمـا فيها ضمـن جميـع  
ً
 ونـوعا

ً
 كما

ً
أن عملية التقويـم للسياسـة العامـة ينبغـي أن يكـون شموليا

مراحلها وعملياتها وأنشطتها، وعليـه أن هناك قناعـة جازمـة ازاء وحـدة العالقـة واملهمـة واملسؤوليـة التي تجمع  

  .عامـة ومنفـذيها، وكذلك مقوميهابيـن صانعي السياسة ال

اسهامـه   منهـا  لكـل  يكـون  التـي  مكوناتهـا،  بتنـوع  تتسـم  معقـدة  عمليـة  العامـة  السياسة  صنـع  عمليـة  أن 

املختلف،  فهـي تقـرر الخطـوط األساسية للفعل وتتسـم بتوجهها نحـو املستقبـل وسعيها إلى تحقيق الصالح العام  

املمكنـة،  فاملفروض أن يتم التقـويم أثنـاء صنـع السياسة أو البرنامـج،  فيـوفر معلـومات  وذلك بأفضل الوسائل  

 
ي للدراسات االستراتيجية االقتصادية والسياسية ، تم  املركز الديمقراطي العرب -تقويم السياسة العامة: دراسة نظرية عدنان عبد األمير مهدي    1

 https://democraticac.de/?p=48534   2017/ 17/8االطالع عليه بتاريخ 
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تحيـز صناع  مـن   
ً
أيضا يقلل   وقـد  االختيار،   في عمليـة  ويساعـد  املجتمع  أعضاء  كـل  علـى  املقترحات  أثار  عـن 

 .  يقررون أعـادة صنـع السياسة السياسة  من خالل تزوديهـم باملعلومات الضرورية والتي على اساسها قـد

فهـو يساعـد بتـوفيـر األساس الوقائعـي ملوضوعـات القـرار    االختياروال يعنـي التقـويـم الرسمـي هنـا اتخاذ قـرار  

لكـل املشاركيـن فيـه، وتظل نـوعيـة الدليـل ومصداقيتـه، وفي الغالب تفسيـره مثـار جـدل، ويظـل التقـويـم في هـذه  

ـة ) تٌعـلم (، فعنـدمـا يتوافـر دليـل علـى مزايـا وعيـوب بديـل معيـن،  تتولـد رؤيـا جـديـدة تقـود إلى خلق بدائـل  املرحل

 أفضـل فتصبـح عمليـة صنـع السياسة العامـة دائـريـة الشكـل. 

السياسيـ النظـم  بتبايـن  العامـة  للسياسات  التقـويـم  عمليـة  تتـولى  التي  الجهات  الحكم  وتتباين  فنظـم  ة،  

النيابيـة والبرملانيـة تميـل إلى األخـذ بمبـدأ الفصل بين السلطات الثـالثة، وإلى خلـق حالـة توازن بينهـا حتـى ال تطغـى  

علـى تصرفـات   والتقـويـم  الرقـابـة  بحـق  األنظمـة  هـذه  في  التشريعيـة  السلطـة  تتمتـع  ولـذا  األخـرى.  علـى  أحـداها 

التن التشريعية  السلطـة  السلطة  فتقـوم  التشريـع،  وروح  نص  والتزامها  وشرعيتها  دستوريتها  لضمـان  فيـذيـة 

 بتقويم مشروعات رسم السياسة العامـة وتمويلها وتعديلها. 

يتولى صانعي السياسة العامـة ومـن خالل أشغالهم ملواقعهم الرسميـة في الحكومـة بتقويـم السياسة العامـة   

مـن    رضاءً إ أليهم  العكسية  التغذيـة  انسياب  فيتوقعون   ، الديمقراطيـة  السياسية  األنظمـة  في  كمـا  لناخبيهم 

 اء برامـج السياسة العامـة القائمـة. مجموعـات الدوائـر االنتخابيـة  ويتعرفـون علـى أرائهم از 

ن شكـل التقـويم يكـون مـن خـالل مـراقبـة صانعـي السياسـة العامـة ملواقف الدوائـر  إوفي مثـل هـذه الحالـة ف 

االنتخابيـة تجـاه البرامـج بحيث يصبـح املعيـار أو املقيـاس في تقـويـم أي برنـامج هـو شيـوعـه أو عـدم شيـوعـه بيـن  

واألجهزة   الصحف  تنشره  ما  خالل  مـن  أيضـا  ويتبلـور  الرفض،  أو  القبول  أساس  علـى  الناخبيـن  جمـاعـات 

االذاعيـة واملرئيـة وشكاوى املواطنين واملوظفين وحتـى االشاعـات، وكذلك نتائـج البحوث االجتماعيـة، وجميعها  

سة العامـة يكتسبـون انطباعات أوليـة وتقويمـات  تمثـل تغـذيـة عكسيـة غير منتظمـة تسهم في جعـل صانعي السيا 

غيـر رسميــة حول نجاح أو فشـل البرامـج الحكوميـة ، بالشكل الذي يـدفع هـؤالء الصناع نحـو التصرف الالزم في  

 نهايـة األمـر، استجابـة ملجمل املعاييـر واملقاييس السياسية التـي يقتضيها الواقع. 

النشاط   أن  أن  بمعنى  أي  البدائـل،  واختيار  السياسة  صنـع  تطويـر  على  مردود  لـه  يكـون  التقييمي سوف 

العدالـة،  االستجابـة،   : يأتي  ما  تشمـل  التي  السياسات  صنع  عمليـة  في  كـونه  مـن  ينطلق  التقييمي  النشاط 

البعـد أو  املعلـومـات  القـوى،  بيـن  التوازن  املساندة،  املطالب  ضغـط  تخفيف  في    املساواة،  ملـدخـل  املعلومـاتي 

تـؤثـر على فعاليـة   عمليـة صنـع السياسات العامـة، على اعتبـار أن كم ونوعيـة ومصداقيـة املعلومـات املتوفرة 

 .  السياسات
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 السياسة العامة و نظام  الحكم السياس ي   .4

املؤسسات والقوى    إن دراسة العالقة بين النظام السياس ي والسياسة العامة تتحدد من خالل معرفة ادوار

 .املكونة للنظام السياس ي الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسات العامة

من حيث الرسم والتنفيذ والتقييم هي نتاج أداء تلك املؤسسات، وترتبط بشكل مباشر    1فالسياسات العامة 

ا  وغير في تحقيق  مباشر بدور تلك املؤسسات، وعلى ضوء ذلك األداء تتوقف درجة نجاح السياسات  لعامة 

العامة، وبالتالي فان النجاح أو عدم النجاح في تحقيق تلك املتطلبات هو الذي   أهداف ومتطلبات املصلحة 

العامة السياسة  صنع  عند  مؤسساتها  ممارسه  كيفية  في  السياسية  األنظمة  تباين   . يظهر 

مباشر،   وغير  مباشر  بشكل  لألهداف،  تحقيقها  درجة  ترتبط  العامة  تلك  والسياسة  عمل  وتوازن  بكفاءة 

في ممارسة دور   التشريعية، كمؤسسه رسميه،  السلطة  العامة، فاستقاللية  السياسات  في صنع  املؤسسات 

الرسم، إضافة لدور الرقابة والتقييم لعمل السلطة التنفيذية وأجهزتها اإلدارية في تنفيذ السياسات العامة،  

 ام السياس ي أكثر ديمقراطية، وبالتالي نجاح السياسات العامة.  يؤدي إلى أن تكون العملية السياسية داخل النظ

وهذا األمر ينطبق أيضا على دور املؤسسات غير الرسمية ومدى استقالليتها وتأثيرها في مؤسسات النظام  

إلى   املجتمع  متطلبات  تمرير  في  املؤسسات  تلك  قدرة  أن  حيث  عليها،  متفق  صيغ  وفق  الرسمية  السياس ي 

التشر  املؤسسة  املؤسسة  قبل  من  وتطبيقها  العامة  السياسات  وتشريعات  قرارات  إطار  في  تصاغ  ومنها  يعية 

 .التنفيذية بشكل يكفل تحقيق متطلبات املجتمع

أما فقدان استقاللية عمل املؤسسات الرسمية وانعدام التوازن بينها واالفتقار إلى صيغ للعمل السياس ي  

نوات االتصال بين النظام السياس ي من جهة واملجتمع من جهة  بينها وبين املؤسسات غير الرسمية وضعف ق

أخرى،فإن جميع هذه العوامل تقود إلى هيمنة املؤسسة التنفيذية فتكون هذه األخيرة هي املسؤولة عن عمليات  

رسم وتنفيذ للسياسات العامة فتقود إلى فشل السياسات العامة في تحقيق األهداف العامة، وما يتحقق من  

وأهداف ال يمثل سوى مطالب ومصالح فئة معينه في املجتمع هي أكثر ارتباطا بالنخبة الحاكمة، لذلك  سياسات  

 سياسات نخبويه وفئوية، وال تتحقق أال في إطار ضيق .   العالقةتكون السياسات العامة في ظل تلك 

الواقع املعاصر، ألنه   ينبغي فهمه واستيعابه بشكل جيد ضمن  العامة، يشكل مطلبا  موضوع السياسات 

يؤدي بنا إلى معرفة األدوار الرسمية وغير الرسمية في عملية رسم السياسات، ويعيننا على القيام بالواجبات  

ا تهم  التي  املركزية  الدائرة  تمثل  العامة  السياسة  األهداف، ألن  املجتمع )صحة،  وتحقيق  النظام  ملواطن من 

تمتلك   الحكومات  أن  وبما  واجتماعي...(.  اقتصادي  رفاه  أمن،  مواصالت،  طرقات،  غذاء،  تعليم،  إسكان، 

أفعالها   تتناول  التي  العامة  السياسات  تضع  فإنها  لذلك  عنهم،  ومخولة  املجتمع  أفراد  مجموع  على  السلطة 

 
 6/10/2019عليه بتاريخ  االطالعأثر البيئة االستراتيجية في رسم السياسة العامة الحكومية، تم  مهند العزاوي،   1

https://www.alhadathcenter.net/views/40896-2019-06-10-21-06-46 
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لعامة أفعال الحكومات فحسب بل تشمل امتناعها عن فعل أشياء  وتصرفاتها ودوافعها، وال تشمل السياسات ا

 .في حاالت معينة

 السياسات العامة بين فكي االقتصاد )التقويم والحوكمة( والسياسة )سياسة الحكم(   :ثانيا

طابع   تأتي من فراغ فهي ذات  العملية ال  لكن هذه  املهام األساسية ألي دولة،  السياسات من  يعتبر صنع 

ونتاج تفاعل أطراف عديدة حكومية وغير حكومية، داخلية وخارجية، وما يتضمنه ذلك من مشاورات    ديناميكي

في  ...الخ  أو مبادرات  أو نقابات أو تجمعات  واتصاالت وضغوطات. واملجتمع املدني من جمعيات أو منظمات 

في عملية صنع السياسة سواء من خالل تحالفها مع بعضه  
ً
 أساسيا

ً
البعض او صراعها مع  املجتمع له دورا ا 

بعضها البعض، أو مع الدولة في سبيل التأثير على عملية صنع السياسة ، أو من خالل تقديمها ألنماط عديدة  

  .تأييد …..الخ للنظام السياس ي –مطالب  –خبرة  –مشاورات  –املدخالت معلومات  -من الضغوطات 

مة، ففي حين كان ألحداث أوروبا الشرقية الفضل في  واملجتمع املدني بصياغته الجديدة لم يكن إال نتاج أز 

تسليط األضواء على دور املجتمع املدني في عملية التحول الديمقراطي، فإن أزمة دولة الرفاهة في أوروبا الغربية  

. وبناء على  1قبل سنوات مما حدث في أوروبا الشرقية هي التي أدت إلى إحياء مفهوم املجتمع املدني من جديد

 بها املجتمع املدني، بعضها متعلق بالتحول الديمقراطي والبعض اآلخر  ذلك  
ٌ
برزت أدوار جديدة وعديدة منوط

و تحليل دور الفاعلين االجتماعيين في عملية صنع السياسة العامة مرهون     ذو صلة بصنع السياسات العامة.

لتناقض والتعارض أم عالقة تقوم على بطبيعة العالقة بين الدولة واملجتمع املدني، هل هي عالقة تقوم على ا

  .التعاون والتكامل؟

هذه العالقة وشكلها من خالل العودة الى مفهوم  ونشأةفي هذا املبحث من الدراسة سيتم البحث في طبيعة 

العقد االجتماعّي وأهم التحوالت التي طرأت على هذا املفهوم وأدت فيما بعد إلى ظهور املجتمع املدني ودوره في 

 .صنع السياسات العامة

 

 املفهوم الكالسيكي للعقد االجتماعي  .1

العقد االجتماعي في فلسفات    يتردد مصطلح  القدم،  ثّم دراسته    400سقراط وأفالطون  (منذ  ق.م(, ومن 

فاق مجموعة من "األفراد" فيما  
ّ
وبلورته بشكل "نظرية علمية" علي يد بعض علماء االجتماع ، وهو عبارة عن ات

ة الجماعة،  بينهم لتكوين "مجتمع"، بناًء على قاعدة الفائدة املتبادلة وتجنب األضرار، مقابل تسليم الفرد إلراد

لة بالسلطة
ّ
 .ممث

 
(، مجلة الحوار املتمدن، العدد   1 

ً
تم االطالع عليه  -4757أدهم عدنان طبيل، املجتمع املدني وصنع السياسات )الخدمات االجتماعية نموذجا

 http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=27   3/2015/ 24بتاريخ 

 

http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=27
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 استلزم األمر وجود قوة نفوذها أعلى من  1679ملا كانت طبيعة اإلنسان كما يراها هوبز )
ً
( هي الشر دائما

 على األفراد، هذه القوة هي الدولة أو الحكومة.
ً
  العقد تكون مهمتها تنفيذ العقد إجباريا

قد اجتماعي بين الدولة واألفراد، إال أنه خالفه في  ( الذي اتفق معه في وجود ع 1704تال هوبز جون لوك )

كون سلطة الحكومة املشرفة على تنفيذ العقد مطلقة، فهو يرى أن السلطة مقيدة بقبول األفراد لها؛ ولذلك  

 . يمكن سحب السلطة منها بسحب الثقة فيها

 اكتملت الفكرة على يد جان جاك روسو )
ً
هوبز، ذلك أن روسو يرى    ( مع فارق أساس ي بينه وبين 1778أخيرا

النقاء   من  تجرد  األطماع  بفعل  اإلنسان  ولكن  تاريخه،  من  الذهبية  الفترة  هي  لإلنسان  الطبيعية  الحالة  أن 

الطبيعي، وانتقل إلى حالة من الفوضوية اقتضت وجود عقد اجتماعي لتنظيم حياة الناس ومحاولة العودة بهم  

 1  إلى الحالة الطبيعية.

 

 للعقد االجتماعي  املفهوم الجديد .2

على مستوى املجتمع،   العقد االجتماعي"، املصطلح كما املفهوم نشأ في اإلطار الغربي، هو التوافق الضمني"

والسابق للدولة والدستور، حول األسس التي يقوم عليها العيش املشترك بين أفراد هذا املجتمع وعن توقعاتهم 

لتأطير هذا العيش. أي أن "العقد االجتماعي" هو األساس الذي يمهد لقيام  من الهيئات التي قد يجري تشكيلها  

بفعل   تسقط  قد  فالدولة  والدستور.  الدولة  من  كل  من  واستمرارا  ثباتا  أكثر  فهو  الدولة وإلعداد دستورها. 

وك  انقالب أو ثورة والدستور قد يعدل أو يعلق، مع استمرار "العقد االجتماعي" كمرجع ضمني لقواعد السل 

االجتماعي والسياس ي وملا ينتظر من أي واقع جديد. أي أن "العقد االجتماعي" هو مخزون القيم املشتركة بين 

 2  .أفراد املجتمع

ويرتبط تطور مفهوم "العقد االجتماعي" بالحداثة املتشكلة في أوروبا في عصر نهضتها ثم في عصر أنوارها،  

انية على أنها "طبيعية" غير قابلة للنقض أو التصرف من حيث  والتي تدرجت لتعتبر جملة من الحقوق اإلنس 

املبدأ، وال سيما منها "الحياة والحرية وطلب السعادة"، ولترى أن هذه الحقوق تصان لجميع املستحقين ضمن  

اإلشارة إلى سمة "الطبيعية" في وصف هذه الحقوق يبين   .إطار الدولة الخادمة ملواطنيها، ال الحاكمة لرعاياها

الوجدان   في  حاضرة  لقيم  وإعراب  إجالء  بل  بها،  للناظرين  بالنسبة  مستحدثة  أفكارا  تكن  لم  بأنها  القناعة 

 .اإلنساني وإن كانت تفتقد التعبير الجلي

 
   2008- 9-4  -2246فتحى سيد فرج، العقد االجتماعي الجديد، الحوار املتمدن، العدد   1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864&r=0 
   2018/ 2/05حسن منيمنة، العقد االجتماعي املأزوم وحتمية "الربيع الثاني، تم االطالع عليه بتاريخ  2

https://www.alhurra.com/different-angle/2018/05/02 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864&r=0
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تأثيرها   إسقاط  عدم  مع  السببية  العالقة  افتراض  دون  من  التوجه،  لهذا  الفكرية  األصول  أن  هنا  يذكر 

ط اإلسالمي، وإن اختلف املصطلح والتركيز، في مقاصد الشريعة، حيث حفظ  بالكامل، كانت قد برزت في املحي

النفس هو الحق بالحياة، وحفظ العقل هو الحق بالحرية، وحفظ العرض هو الحق بالكرامة، وحفظ املال  

 .هو الحق بامللكية، وحيث حفظ الدين هو التعبير املقابل للعقد االجتماعي

 : اخر القرن العشرين قد تأثر بمجموعة من العوامل من أهمهايمكن القول إن مسار الدول في أو 

 . التحول من النظم االشتراكية إلى نظام االقتصاد الحر  •

 . العوملة •

 . التكيف الهيكلي ) الخصخصة ( •

ومن ثم فإن اغلب الدول أصبحت في حاجة إلى صياغة عقد )اجتماعي جديد( من شأنه أن يغير من طبيعة  

ودور الدولة في عالقاتها باملجتمع في ضوء انسحابها من التزامات الدولة الراعية، إلى الدولة الشريكة  ووظائف  

  . في التنمية مع أطراف أخرى أهمها القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني واملواطنين

يتم من خالل إعانات  تتركز األفكار املحورية لهذا العقد في نقد التصور السائد الذي يرى أن تخفيض الفقر  

وإن تحقيق الديمقراطية واملشاركة أصبح أداة أساسية  . للفقراء، ويقترح بدال من ذلك تطبيق نموذج التمكين

على   ويحرصوا  ويديروها  العامة  والخدمات  املرافق  يمتلكوا  أن  املواطنون  يستطيع  وبذلك  الثقافي،  للتحول 

 تأتي أهمية بناء القدرا. الحفاظ عليها
ً
 . ت من أجل تقديم خدمات عامة عالية الجودةوأخيرا

واملواطنين من خالل   الدولة  بين  العالقة  إعادة صياغة  يتطلب  الجديد  االجتماعي  العقد  أن  ذلك  ومعنى 

القيام بإصالح سياس ي واسع املدى يقوم على املشاركة والنقد، ووضع برنامج للتنمية املستدامة من القاعدة  

بدأ املواطنة، واالنتقال من السلطوية التي ميزت أداء الدولة في املاض ي إلى الديمقراطية  إلى القمة، والتركيز على م

 . وفتح الباب أمام تداول السلطة

الجديد سواء على صعيد العالقات بين الدول أم الصعيد الداخلي في كل   1بعبارة أخرى العقد االجتماعي

ال  املتغيرات  في ضوء  الدولة  تكييف وضع  معناه  ترك دولة  وعدم  الجديدة،  والثقافية  واالقتصادية  سياسية 

املواطنين في العراء ضحايا للرأسمالية املتوحشة التي تساعد عليها االتجاهات الغالبة في العوملة اليوم واشراك  

 . املجتمع بعملية صنع وتقويم السياسات العامة

يجي ومقارنته بما يقابله في الدول األكثر  ومن املفيد هنا اعتبار طبيعة "العقد االجتماعي" في السياق الخل

 استقرارا.  

 
 / 8/11مروان معشر، تغييرات كبيرة تحدث.. هل العرب مقبلون على ثورات جديدة؟، تم االطالع عليه بتاريخ  1

2018  https://midan.aljazeera.net/reality/politics 
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 العقد االجتماعي من منظور خليجي  .3

من حيث الشكل والنظم واألطر اإلدارية املعتمدة، شذب القرن العشرون الدول الخليجية الناشئة، على  

تفاوت بين حاالتها، وفق الصيغة األوروبية. إال أن هذا التقدم في الهيكل لم يصاحبه تطور مكافئ في املضمون،  

املج توافقت  املبدأ،  حيث  من  مأزوما.  ملتبسا  االجتماعي  العقد  الدولة  فبقي  مفهوم  على  الخليجية  تمعات 

 .طة بقي سيد املوقفلالخادمة ملواطنيها، ولكن من حيث الواقع، فإن االستئثار بالس 

، أي أنها ال تحكم من منطلق سيادة املواطن وخادمية الحاكم،  1الدولة الخليجية الحديثة ليست حداثية 

رهيب وترغيب. أما ما يقوم مقام العقد االجتماعي بل على أساس "الهيبة" التي يجمعها الحاكم من اعتبارات ت

فصيغة مخضرمة تجمع املفهوم الحداثي القائم على حقوق للمواطن واملفهوم األول القائم على وجوب الطاعة  

 .لصاحب الهيبة والقوة

عن  فاملقايضة هنا هي أن الدولة تتوقع من املواطن الطاعة والصمت السياس ي إزاء الواقع القائم والسكوت  

 .سلوك الحاكم ومن نال رضاه، مقابل باقة من الخدمات أهمها الصحة والتعليم والتوظيف والتقاعد

مقايضة   ولكنها  املقايضة.  بوعود  اإليفاء  عن  األنظمة  عجز  عن  تعبيرا  جاءت  العربي"  "الربيع  انتفاضات 

افي من هذه الخدمات إال من  مستحيلة، قبل الربيع العربي وبعده، ذلك أن الدولة عاجزة عن تحقيق القدر الك 

 خالل تجويفها وإفراغها من مضمونها، كله أو بعضه.  

حتى دول الخليج، ذات الدخل املرتفع والصناديق السيادية الهائلة، أمست تدرك أنها تسير نحو االستنزاف  

 الضريبية.   ما لم تضع حدا لدعم السلع وتعمد إلى إلغاء املخصصات واالمتيازات، وما لم تلجأ إلى الجباية

العربي الخليج  في  الريعية  الدولة  سياسة  في  يبحث  ملف  فتح  أهمية  تبرز  التداعيات  2وهنا  في  وتبحث   ،

البنية   في  النظر  إعادة  شأنها  من  التي  املتداخلة،  العوامل  من  الكثير  جراء  الخليجية  الدول  على  املختلفة 

وبشكٍل خاص تلك اآلثار الواضحة للعيان، التي السياسية واالقتصادية والدستورية في دول الخليج العربي،  

ترافقت مع انخفاض أسعار النفط، وتزايد أعداد املواطنين في الخليج، واآلثار التي خلفها التقدم التكنولوجي  

الخطط   تنفيذ  صعوبة  في  أثر  مما  مستمر؛  بشكٍل  إليها  التوصل  يتم  التي  والبدائل  النفط  على  الطلب  على 

 . واملشاريع في الخليج

 
 18/5/2019لسياسات التنمية، تم االطالع في تاريخ: محمد عبيد غباش، مفاهيم السلطة في الخليج، مركز الخليج   1

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/480646bb-029c-43bb-bee6-d10db94abe22  

، تم الطالع بتاريخ مركز بروكنجز الدوحة طارق يوسف، تنّوع االقتصادي في مجلس التعاون الخليجي: دروس املاض ي وتحديات املستقبل،  2 

10 /9/2019 https://www.brookings.edu/ar/events 
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الريعية إ الدولة  نظرية  ضوء    1ن  على  وعناصرها  أسسها  وفي  فيها  التفكير  إلعادة  ومهمة  ماسة  بحاجة 

بين السبب   التي تربط  البسيطة  النظرية  التأكيدات  املستجدات األخيرة، ذلك أن هذا الحقل قد تجاوز تلك 

وآليات   جديدة،  ميكانيزمات  إلى  بحاجة  إنها  إذ  املباشرة،  والنتائج  وذلك الواضح  والتحليل،  للفهم،  مختلفة 

لتتوجه   السياسية.  والثقافة  الوطنية،  االقتصادات  وهيكلية  جهة،  من  الدولة  مؤسسات  على  آثارها  ملعرفة 

األسئلة الجديدة في ضوء الوقائع الجديدة والتغيرات املختلفة إلى ما وراء العقد االجتماعي الذي يتشكل بفعل  

ت املواطنين من حكوماتهم واألنظمة السياسية من جهة، وكيف تساهم هذه  اإليرادات النفطية، باتجاه توقعا

 األنظمة في تشكيل اهتمامات املواطنين ووعيهم من الجهة األخرى. 

إلى أن »مشروع رؤية السعودية    2مجلة فورين بوليس ي  وليس اكثر داللة على هذا الواقع من الخبر الذي أوردته

" يهدد بتحلل العقد االجتماعي الذي يربط الدولة بالشعب السعودي، وهو العقد االجتماعي الذي وصفه  2030

مقابل   السياسية  الحريات  انعدام  قبول  على  قائم  معلن  غير  اجتماعي  عقد  بأنه  االندبندت  محرر صحيفة 

من النفطية  البلد  ثروات  من  حصة  على  والغذاء،    الحصول  املحروقات،  ودعم  الحكومية  الوظائف  خالل 

 والسكن وغيرها من االمتيازات االجتماعية املدعومة من قبل الدولة.  

بتبني نموذج »الصدمة االقتصادية االجتماعية« عبر تحول   بالتداعي   
ً
العقد االجتماعي مهدد فعليا وذلك 

صاد النيوليبرالي املتوحش الذي يتضاءل فيه دور الدولة  مفاجئ من نموذج دولة الرفاه الريعية إلى نموذج االقت 

إلى حد كبير، ويتحول املجتمع فيه إلى غابة ال بقاء فيها إال لألصلح وال حق للمواطن فيها سوى الذي يستطيع  

 اجتراحه وفق قوانين السوق. 

 ةثالثا: صنع السياسات العامة في بلدان الخليج العربية بين عدم القدرة وعدم الرغب

أن الحكومات الخليجية تتولى صياغة وتنفيذ عدد كبير من السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية،  

السياسات،   تلك  إعداد  عمليات  يشوب  الغموض  من   
ً
كثيرا أن  إال  العالم،  حول  الحكومات  سائر  غرار  على 

 ما تخضع    وتتعرض إلى تشوهات عند تنفيذها نتيجة طبيعة األجهزة البيروقراطية بشقيها
ً
املركزي واملحلي، ونادرا

 .إلى أي تقييم دقيق وموضوعي لتكلفتها املالية وآثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 عن    3إن أي قرار بسن سياسة حكومية ما، يؤدي إلى تخصيص املوارد العامة 
ً
الشحيحة لغرض معّين عوضا

تحديد   في  للسياسات  املسبق  للتحليل  حاسم  دور  ثمة  السياق،  هذا  في  أخرى.  بديلة  لسياسات  تخصيصها 

الخيارات، بهدف تحقيق توازن مقبول بين عناصر كثيرة ومتداخلة في عملّية صياغة السياسات تشمل تحليل  

 
 /https://www.alquds.co.uk  7/8/2018مصعب قاسم عزاوي، تفسخ العقد االجتماعي العربي، القدس العربي  تم االطالع بتاريخ:   1

 

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، تم   -األوسط مركز كارنيغي للشرق  -الحسن عاش ي، تقييم السياسات ُيعتبر حلقة مفقودة في العالم العربي   3 

 https://carnegie-mec.org/2014/03/11/ar-pub-54909 2014/ 11/3االطالع بتاريخ: 
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واالجتما االقتصادية  والظرفية  السياس ي،  التأثيرات  السياق  عن   
ً
فضال العام،  الرأي  اتجاهات  ومعرفة  عية، 

 االقتصادية واالجتماعية املتوقعة للسياسات.  

ويحتاج صانعو السياسات أن يقنعوا الرأي العام بأن أي تخصيص للموارد لتعزيز أو إعانة قطاع اقتصادي  

إلى خد النهاية  في  يسعى  املؤسسات،  أو  سر 
ُ
األ أو شريحة مختارة من  رفاه  معّين  العاّمة وتحسين  املصلحة  مة 

 املجتمع وفي شكل أفضل من أية خيارات أخرى متاحة. 

 الخلل نتيجة عدم القدرة  .1

من املؤكد أن صانعي السياسات في سائر الدول يخضعون إلى ضغوطات سياسية ومطالب فئوية تؤثر في 

غيرها   الديمقراطية عن  الدول  تختلف  ذلك  السياسات. مع  في مجال  ثالثة  خياراتهم  أساسية  بسبب عوامل 

 تساهم في ترشيد عملية وضع السياسات. 

، لكل فرد الحق في االنتماء إلى تنظيمات سياسية ومدنية بهدف التأثير على عملية صنع السياسات،   
ً
أوال

وثمة حاالت كثيرة تراجعت فيها الحكومات عن سياسات تخدم مصالح مجموعات ضغط كبرى بسبب معارضة  

 حول قضيتها. جمعيات محلية 
ً
 صغيرة خلقت تعاطفا واسعا

الرأي   تنوير  في  واألكاديمي  العلمي  البحث  ومؤسسات  الفكر  ومنتديات  املستقلة  الصحافة  تساهم   ،
ً
ثانيا

 العام وبالتالي التأثير على عملية صنع السياسات.  

أ أي  املنافع،  توزيع  إعادة  إلى  ُيؤدي  العامة  السياسات  الكثير من  أن  ، صحيح 
ً
تكاليف على  ثالثا تفِرض  نها 

ن رفاه بعض األفراد على حساب رفاه أفراد   مجموعة مقابل تحويل منافع لصالح مجموعة أخرى، ما قد ُيحّسِ

إال أن هذا األمر يكتس ي أهمية ً بالغة في عملية التناوب على السلطة بين االتجاهات السياسية الوازنة   آخرين، 

 .اسبة ملعاقبة الحكومة على سياساتها أو فرصة لتجديد الثقة فيهاداخل املجتمع، حيث تكون االنتخابات من 

وتفتقر الدول الخليجية في شكل عام إلى العوامل الثالثة، وتتسم فيها عملية وضع السياسات بالغموض  

 ضعف قدرة الهيئات  
ً
واملركزية املفرطة، واملشاركة املحدودة حتى للمعنيين املباشرين بالسياسات. ويبدو جليا

في تقديم الحجج املوضوعية املناسبة لدعم خياراتها، وال امل إلى    سؤولة على وضع السياسات  بالحاجة  تشعر 

ل أحد الدعائم األساسية في تحسين صنع السياسات  
ّ
ذلك في كثير من األحيان بسبب غياب املساءلة التي تشك

 من صياغة 
ً
 إلى تنفيذها وتقييم آثارهاوالتي تفرض الشفافية في اتخاذ القرار، بدءا

ً
 .السياسات وصوال

 الخلل نتيجة عدم الرغبة .2

 ويتعرض بمرور الوقت للعوامل غير  
ً
من نافل القول أن كل نظام اجتماعي، أينما كان، هو بناء ليس خالدا

بب في املواتية وللتصّدع والخراب، وهو لذلك بحاجة إلى أن يعاد ترميمه وبناءه باستمرار. وُيرجع فيريرو الس 

 هو ش يء وقتي عابر ال يملي إرادته إلى ما ال نهاية.  االجتماعيذلك إلى أن مبدأ الشرعية الذي يقوم عليه النظام 
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 في قصر فترتها، وفي عنفها إزاء  
ً
وإذا تتبعنا بدقة الهندسة االجتماعية هذه لوجدناها غير مسبوقة تاريخيا

وجهها الثقافي. والصفة التي يجدر رصدها بدقة في العقود    أنماط اإلنتاج واالستهالك التقليدية، بل وحتى في

الثالثة األخيرة، على الصعيد السياس ي، تكمن في تمتع السلطة الخليجية باستقاللية ال مثيل لها عن مجتمعها.  

 بعين االعتبار
ً
  :ويكتسب هذا االستقالل ثالثة أوجه يجب أخذها جميعا

 األول: االستقالل االقتصادي

شك ما  االستقالل  وهو  لكن  النفط.  عوائد  تحليل  على  استند  والذي  الريعية  الدولة  مفهوم  أساس  ل 

االقتصادي ال يتركز فقط في عدم االعتماد على فرض ضرائب على املواطنين، لكنه يشمل قدرة السلطة على  

الهيمنة ع النهاية  ليه. وال تشكل  ممارسة ما أسماه بول فياي تفكيك املجتمع، وإعادة تشكيله واختراقه، وفي 

ز عليها مفهوم الدولة الريعية إال أقل األمور أهمية مقارنة بفتح البالد على مصراعيها   عمليات الرعاية
ّ
التي رك

الكتساح قوى السوق العاملية التي ال تشمل السلع املادية وحسب بل الوسائط الخدمية والثقافية، إضافة إلى  

  .البنية الحقوقية والقانونية

  الستقالل عن العمالة املحليةالثاني: ا

    13يشكل وضع العمالة غير املواطنة ذات النسب الكبيرة) بلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج  
ً
مليونا

يشكل    العمالة،  67.8بما  إجمالي  من  قطر  88.5تشكل    تاإلمارا%   وفي  عناصر    %1(%87.3  من   
ً
عنصرا

الواضح أن قوة العمل األساسية في هذه املجتمعات يتم استيرادها  استقاللية السلطة عن املجتمع. فمن  

التفاوضية في سوق  كسلعة من الخارج لالستخدام لفترة محددة دون أي حقوق سياسية   وبأقل الحقوق 

ضعية تمكن الدولة الخليجية من االنتفاع  العمل، وهي معرضة للترحيل حينما تنتفي الحاجة لها. إن هذه الو 

الذي يجب عليها أن تلبي، أو على األقل أن   من قوة عمل ماهرة دون التعامل معها كجزء من مجتمعها التمثيلي

فهم عملية توليد الشرعية واملحافظة على استمرارها(
ُ
  .تظهر استجابتها لتلبية حاجاته وتحقيق قيمه )هكذا ت

عداد الضخمة من قوة العمل الخارجية، عربية كانت أم أجنبية، ُتهمش املجتمع املحلي باملقابل فإن هذه األ 

 أمام نظام حكمه وذلك عبر إزاحته من مواقع اإلنتاج التي يمكن من خاللها أن يتم صراع اجتماعي أو  
ً
سياسيا

  .سياس ي

  الثالث: االستقالل األمني/العسكري 

تقو  الخليج  دول  فإن  أسواقها،  صغر  النفط برغم  الدولي،  الصعيد  على  استراتيجيتين  سلعتين  بإنتاج  م 

والفوائض املالية. وهو ما أدى إلى مد الضمانات األمنية الغربية إلى جميع دول الخليج. وهذه الضمانات التي 

 
 https://alqabas.com 2020يناير  29، تم االطالع عليه بتاريخ  12780%، العدد 2.9% واملواطنين 4.8جريدة القبص، الخليج: نمو الوافدين   1
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 إلقواء السلطة الخليجية وحمايتها مما يتهددها من التحديات  
ً
 حيويا

ً
 بنجاح  تضيف ركنا

ً
جرى اختبارها مرارا

  .الداخلية والخارجية

في   القائمة  األوضاع  على  اإلبقاء  إلى  تالهما  اللذين  والنيف  والعقد  الباردة  الحرب  أثناء  الغرب  وقد سعى 

 أقل ربما يقود لنجاح االتحاد السوفيتي في التأثير على املنطقة أو أن  
ً
الخليج دون تغيير بسبب خوفه أن تدخال

اب إمدادات النفط مع ما يحمله ذلك من زيادة ال تحمد عواقبها في  االضطراب في الخليج قد يجّر إلى اضطر 

  .األسعار

من آثار هذا التدخل تجميد عملية اإلصالح السياس ي في الداخل كنتيجة لالعتماد على الضمانات األمنية  

الغربية وعلى استقاللية السلطة في امليدان األمني حيث بات االعتماد الطبيعي على مواطنيها للتعبئة العسكرية  

 قليل األهمية. ومن الواضح أن الحاكم الذي ال يستمد وضعه
ً
من الرضا الداخلي عليه بل من حماية القوى    أمرا

جمع أنه من املتعذر أن تستمر تشكيلة  
ُ
األجنبية، يعيش عالقة فريدة مع شعبه:  فاألدبيات السياسية تكاد ت

حاكمة دون دعم داخلي من طبقة اجتماعية أو إثنية أو طائفة تسند الحكم في وجه مناوئيه في الداخل وتوفر  

 وهذا الواجب  له الشرعية، وبمقابل 
ً
هذه الشرعية يقوم الحاكم بأداء واجبه في عقد صريح وإن لم يكن مكتوبا

بالغ التعقيد، ويتضمن فيما يتضمن توفير األمن وإدارة نظام قانوني يضمن حقوق األفراد والجماعات، ويلبي  

لعيش. بيد أن هذا ضرورات اقتصادية في حد معين يتفاوت من مجتمع آلخر يمكن لألفراد عبره من اإلنتاج وا

  التوازن بين واجبات الحاكم وحقوق املواطنين ينهار حينما تأتي قوى خارجية لتضمن للحاكم وجوده.

 

 الدولة الخليجية: سلطة مطلقة و مجتمع عاجز   .3

إن البلدان الخليجية اليوم تقف على مفترق الطرق وتحتاج الى إعادة النظر بشكل جدي وعميق في أسلوبها  

فيذ وتقييم سياساتها املختلفة. فإضافة إلى اإلصالحات املؤسسية وعلى صعيد الحوكمة، تحتاج في وضع وتن

هذه البلدان إلى نقاشات مجتمعية مفتوحة حول السياسات العامة تهدف إلى تحسين ثقافة الحوار واملشاركة  

 واملسؤولية.  

 من أن يستند صانعو السياسات وأصحاب املصلحة إلى اّدعاءات  
ً
مبنية على الحدس أو الخبرة املختارة  وبدال

في شكل مقصود لدعم مصالحهم، ينبغي تطوير برامج تدبير السياسات العامة واالستعانة بالحجج املبنية على  

  تقييمات علمية موضوعية تنجزها الجامعات ومراكز األبحاث املستقلة.

إلى مؤشرات غير دقيقة، الخليجية  الدول  في  السياسات  العلمية،    ويلجأ صانعو  الوجهة  بل ومخطئة من 

للسياسات. وتساعد   الفعلي  التقييم  إلى  الشعبية منه  الدعاية  إلى  بكثير  أقرب  في شكل هو  إنجازهم  لتعظيم 

البنية اإلدارية املعّقدة وغياب املعلومات املفيدة والحديثة حول تكاليف وتداعيات السياسات العامة ونتائجها  
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ت املسؤولية وتبديد  
ّ
في معظم    .املوارد املحدودة للدول إلى تشت النور  والبرامج املتعاِرضة  بصر هذه املشاريع 

ُ
ت

ط الضوء على سوء تنظيم عملية صنع السياسات في الخليج العربي وعلى الحاجة  
ّ
سل

ُ
القطاعات الحكومية؛ وت

 امللّحة إلى تعزيز هذه اآللية. وليس ادل من املثال التالي:

عبد الرحمن الفضلي برنامج "قطرة"،   1وزير البيئة واملياه والزراعة السعودي  ، أطلق2019آذار/مارس    17في  

عتَبر من البلدان األكثر  
ُ
وهو برنامج وطني جديد للحفاظ على املياه بغية ترشيد استهالكها في السعودية التي ت

 في العالم وهي ثالث أكبر مستهلك للمياه للفرد الواحد. في األسبوع التالي، أع
ً
لن مكتب اإلدارة االستراتيجية  جفافا

إطالق العديد من املشاريع الجديدة الكبرى في العاصمة لبناء مساحات خضراء، منها حديقة امللك    2030لرؤية  

سلمان ومشروع الرياض الخضراء. الهدف من املشروَعين هو تحويل قلب الرياض إلى الحديقة املدينية األكبر  

  14مليار دوالر، ويشتمل على حديقة مائية تمتد على مساحة    23اض الخضراء  في العالم. تبلغ كلفة مشروع الري

( 
ً
( وقناة بطول    35هكتارا

ً
ين(. سوف تستهلك الحديقة املزمع إنشاؤها ما ال يقل عن    2.2كليومترات )  3.5أكرا

َ
ميل

، ما يؤّدي إلى استنفاد كميات املياه التي يمكن ا
ً
ّدخارها بموجب برنامج  ربع مليون متر مكّعب من املياه يوميا

 "قطرة" في منطقة الرياض.  

في  الخليجية  الدول  بعض  في  العامة  السياسات  تقييمات  بإجراء  إحداث هيئات تضطلع  الرغم من  وعلى 

شكل لجان برملانية أو ديوان املحاسبة، إال أن تلك الهيئات تبقى ضعيفة ومعظم عملها ينحصر في إطار الدعاية  

  2 .م واالستخدام السياس ي من دون أي متابعة فعلية وحقيقيةمن أجل االستهالك العا

بمزايا   فقط  تتمتع  ال  فهي  شعوبها.  أمام   
ً
جدا قوية  تظهر  االستقالل  البالغة  الخليجية  الدول  هذه  إن 

اقتصادية وأمنية وسكانية تغنيها عن االعتماد على مواطنيها، إنها فوق كل ذلك، ونتيجة لكل ما سلف ذكره،  

م مزية: إلغاء الحاجة لنيل الشرعية. بمعنى آخر، فإن النهاية املنطقية لدولة بالغة االستقالل في مجال  تتمتع بأه

االقتصاد وتوفير قوة العمل واألمن هو تحرير السلطة من قابلية املحاسبة، من ضرورة قيامها بتقديم تبريرات  

 حقيق أهداف عامة مرغوبة. حقيقية أو ظاهرية تقول أنها تلبي مطالب شعبية أو أنها تسعى لت

في    لها  ال وجود  مشكلة  تصبح  للشرعية  دائمة  أزمة  مكابدة  وهي  الحديثة  الدول  لكل  املالزمة  املشكلة  إن 

الخليج. ومن هذا يتبين أنه برغم وجود كل الشروط التقليدية لوجود أزمة إال انه ال تظهر على السطح أية أزمة.  

 معرفة السبب: إن السلطة  
ً
؛ وهو الش يء نفسه الذي نصفه حينما نقول  وليس صعبا

ً
الخليجية ال تملك شعبا

 بأن الشعب الخليجي ال يملك سلطة. 

 
 2019/ 7/ 22فتح هللا، تحّديات صنع السياسات العامة في السعودية، صدى تحاليل عن الشرق األوسط، تم االطالع بتاريخ هادي  1

https://carnegieendowment.org/sada/79189 
 2018/ 5/ 12لخليج العربي | مجلة الفلق اإللكترونية، تم االطالع عليه بتاريخ علي بن سليمان الرواعي، سياسات الدولة الريعية في ا 2

 https://www.alfalq.com/?p=10900 

https://carnegieendowment.org/sada/79189
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في االستقاللية   السياسة، يجب تفسيرها  تجاه   
ً
الالمبالية ظاهريا الخليجي  العام  الرأي  اتجاهات  لهذا فإن 

في عملية اإلقصاء السياس ي التي تتصف  البالغة التي تتمتع بها السلطة الخليجية. وهذا ربما يكون حجر الزاوية  

  .بها املنطقة الخليجية

وعلى عكس مفهوم الدولة الريعية القائم على تحقيق الشرعية عبر ما يمكن أن تسميه "رشوة عامة" فإننا  

دفع   والتحرر من ضرورة  العام  اإلنفاق  دور  ينكر  يكن  لم  وإن  . وهو تصور 
ً
تماسكا أكثر   

ً
نمتلك تصورا صرنا 

في تهدئة املواطنين إال أنه تصور يضع باإلضافة إلى املداخيل النفطية العاملين اإلضافيين، السكاني  الضريبة  

واألمني كأركان أخرى لنجاح النظام الخليجي في ضبط مواطنيه. ونتيجة ذلك كله هو اإلخالل بالتوازن الدقيق  

 لى املجتمع. بين الحكام واملحكومين وبدفع السلطة إلى منزلة شاهقة من الهيمنة ع

خذ بالجدية الكاملة  أحد يأتلك مجموعة من السياسات املطلوبة والعاجلة اليوم في دول الخليج، ولم يعد  

انما النقص في الرغبة في التطبيق    1فليس النقص في االفكار  )مشروعات التحول من النفط الى اقتصاد منتج(،  

التطبيق ذلك  ثمن  لدفع  تتصف  ان   . واالستعداد  الخليج  دول  في  البدائل  في    بالتماثلافكار  املكتبي 

وتستخدم تقريبا نفس املفردات، كمثل مساهمة القطاع الخاص او االعتماد على االبتكار، او بناء   اهدافها،  

التحول  او  بناء )املدن الذكية(  )للحكومة   مجتمع املعرفة،  انها مفردات و مشروعات الزالت  ،   الذكية( او  اال 

في تحويلها الى برامج عمل يصاحبها جدول زمني محدد وخطوات   ورقية، لم تظهر الدولة بعد الجدية املطلوبة  

تت التعليم وتجويده، تلك قرارات سياسية لم  او ترقية  العام  في تنفيذية ملموسة، واعادة هيكلة للقطاع  خذ 

 الغالب بعد.

فاملعضلة التي تواجه دول الخليج ان هناك تراجع في الدخل النفطي يتوجب التفكير في مخارج لتعويضه،   

وربما موجعة،  اليوم  القرار  ربما هي صعبة على متخذ  قرارات سياسية،  الى  تحتاج  في معظمها  املخارج  وتلك 

الرعاية( او لسبب س ) تقليص دور دولة  تن لسبب اجتماعي  ) تقديم  اتخاذ  اياس ي  في  في املشاركة الجادة  زالت 

 .القرار( وما يتطلبه من سيادة القانون على الجميع واملساواة في الحقوق والواجبات

 

 

 

 

 

 
   2017/ 29/02محمد الرميحي، تنويع مصادر الدخل في دول الخليج: االماني والحقائق، تم االطالع بتاريخ  1

https://rumaihi.info/2017/02/28/%d8% 
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 الخاتمة

أو   اقتصادية  معضلة  لحّل  العامة  السلطات  تعتمدها  األهمية  شديدة  أداة  العامة  السياسات  تعتبر 

أو   معينة  ل اجتماعية 
ّ
تدخ دون  من  تلقائي  بشكل  بلوغها  ويتعذر  املجتمع،  فيها  يرغب  نتيجة  على  الحصول 

الحكومة. وتتطلب عملّيات صياغة السياسات العاّمة وتنفيذها بشكل فّعال على أرض الواقع وتقييم تأثيراتها  

السيا الشروط  من  مجموعة  توفير  البعيد  املدى  وعلى  املنظور  األفق  في  والثانوية  واملؤهالت  املباشرة  سية، 

 .املؤسساتية، والقدرات الفنية، والجهود التواصلية بهدف تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين

رغم اّن الحركات االحتجاجية التي اندلعت في سياق ثورات الربيع العربي قد أثرت في مختلف املجتمعات  

يئة تتناسب مع تطلعات شعوبها باملشاركة  الخليجية، إال اّن حالة التأهب لدى الحكام من أجل اتخاذ قرارات جر 

السياسية الفعالة لم تترجم عملّيا على أرض الواقع بسبب غياب استراتيجيات شاملة و متكاملة بين مختلف  

 املجاالت للتطّور السياس ي.

لت في منح مالية للعائالت و دعم الكثير م 
ّ
ن  فقد أحدث صانع القرار في هذه الدول مبادرات استباقية، تمث

املواد الغذائية، ملواجهة محاوالت استنساخ الحراك الغاضب في بعض األقطار العربية و دعوات متفرقة إلجراء  

بناء   تحدّيات  تواجه  الخليج  دول  اغلب  الزالت  لذلك،  و  الخليجية.  السياسية  األنظمة  في  إصالحية  تغييرات 

املجتمع املدني و كذلك استئصال الفساد  الدولة الحديثة على أساس مقّومات سيادة القانون و تفعيل دور  

 .الذي من شانه أن يحقق التنمية و السلم االجتماعي داخل مجتمعاتها

 التطّور السياس ي نحو الدولة الحديثة الى ثالث مسائل أساسية:  1و يمكن تصنيف معرقالت 

ت البرملانية أو تهميش  أوال، أغلب دول الخليج لم يكتمل بناء الدولة الحديثة فيها، في ظّل ضعف املؤسسا 

القوانين الدستورية بسبب تواصل مفهوم شخصنة صناعة القرار. و بالتالي، ال يمكن لنظام سياس ي مبني على 

تقاليد دولة مؤسسات من   في السياسة أو مجال املال و األعمال إرساء   
ّ
املتنفذ أو  تقديس الشخص الحاكم 

 .  شانها أن تحقق التوازن و العدالة داخل املجتمع

أو   السياس ي  الحزب  ألدوار  تهميش  و  األهلي  املجتمع  لدور  إضعاف  من  تعاني  الخليج  دول  زالت  ال  ثانيا، 

على   املواطن  قدرة  و  م 
ّ
التعل نسبة  وازدادت  يتقلص  بدأ  القبلي  املعطى  أّن  من  برغم  الصحافة  أو  النقابات 

طار قانوني ودعم جدّي من الحكومات  االنخراط بحّس سياس ي واعي في إدارة الصالح العام. و لكن عدم وجود إ 

 
 14/4/2014سهام الدريس ي، معّوقات التطور السياس ي في دول الخليج العربي، تم الطالع عليه بتاريخ  1

https://mpcjournal.org/arabic/blog/2016/04/14/ 

 

 

https://mpcjournal.org/arabic/blog/2016/04/14/
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واملوارد   الكفاءات  تّوفر  رغم  السياس ي  التطّور  بناء  في  األهلي  للمجتمع  املهم  الدور  تفعيل  يعرقل  الخليجية 

 البشرية واملادية، باإلضافة الى املبادرات التي من شانها أن تساهم في انخراط فّعال للمواطن داخل الشأن العام.  

جب على الحكومات الخليجية أن تدعم حيوّية املجتمع األهلي باعتباره ضامنا لفعالية و  وفي ذات السياق ي

شفافية مشاريع بناء الدولة و مهمته األساسية تقريب الدولة الى مصالح الناس وهمومهم الحقيقية بعيدا عن  

ة. و بالتالي، فتّوجه الدولة نحو تمكين و تقوية
ّ
مختلف الفاعلين في    تمركز السلطة في أيدي أشخاص متنفذ

 .املجتمع املدني يضفي حيوية داخل املجتمع و يزيد ثقة املواطن في صناع القرار

أما ثالثا، و مما ال شك فيه انه ال يمكن تناس ي وضعية املرأة الخليجية التي يغلب عليها التهميش أو االنسحاب  

م املرتفعة
ّ
التعل بالرغم من نسبة  والكفاءات الجامعية، مّما يؤثر سلبيا على    اإلرادي من املشاركة السياسية 

في إدارة   الدولة الحديثة وتعيق مبادراتها وتهّمش كفاءاتها  بناء  تطّور ثقافة االنخراط املجتمعي ويعطل مسار 

 الشأن العام. 

يتطلب تعزيز آلية صناعة السياسات العامة في دول الخليج العربية تمكين الكيانات الحكومية وغيرها من  

ب الشأن، ال سيما الخدمة املدنية املهنية. يقتض ي ذلك تطوير إمكاناتهم في تحليل السياسات وإعدادها،  أصحا

اآللية   إطار  في  وتمكينهم  مشاركتهم  وتأمين  جيدة،  رواتب  ويتقاضون  مؤّهلين  حكوميين  موظفين  واستخدام 

العامة    من وضع األجندة وصياغة السياسا   –الكاملة لصناعة السياسات 
ً
القرارات  بدءا إلى اتخاذ   

ً
ت وصوال

لوزارة   الطبيعي  الدور  تعزيز  في  يساهم  أن  ذلك  شأن  من  النتائج.  وتقييم  وتطبيقها  السياسات  تلك  بشأن 

 .االقتصاد والتخطيط في صناعة السياسات املحلية

ي. إّن  وهنا يجب ان نشّدد على العوامل السياسّية الضرورّية لتحقيق التنّوع االقتصادي واإلصالح الجوهر 

 عن تحسين املجتمع، وهذا  
ً
 على املحافظة على السلطة عوضا

ً
ز إجماال

ّ
حكومات مجلس التعاون الخليجي ترك

د تضارب مصالح في ما بين املحكومين والحاكمين. وهنا نقترح زيادة التنمية لتشجيع قيام نظام ديمقراطي  
ّ
ما يول

مع زيادة التنّوع االقتصادي،  بشكل أكبر، كما حصل في حالة الدول اآلسيوّية مثل سنغا
َ
فورة وكوريا الجنوبية. ف

يزداد االستقالل الذاتي في شّتى القطاعات. وعلى العموم، فإّن قرار التنّوع االقتصادي يبدو أشبه بقرار سياس ي  

 عن قرار اقتصادي، بما أّن السياسّيين هم من يقّررون إصداره أم ال
ً
 .عوضا

ه  
ّ
 أن

ّ
من الضروري تناول املناقشات املهّمة حول العقود االجتماعّية في هذه الدول  فاإلمكانّية موجودة، إال

والنماذج املطلوبة للنهوض باإلصالحات، وبناء إجماع جديد ما بين الُنخب السياسية والعاّمة. وعلى العموم، 

 االقتصادي  فقد بينت الدراسة أهمّية أن يواكب اإلصالُح السياس ي )الرغبة من خالل نظام الحكم( اإلصالَح 

 )القدرة من خالل الحوكمة والتقويم(.
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 قائمة املصادر واملراجع:  

الحوار   - مجلة   ،)
ً
نموذجا االجتماعية  )الخدمات  السياسات  وصنع  املدني  املجتمع  طبيل،  عدنان  أدهم 

 2015/ 3/ 24تم االطالع عليه بتاريخ  -4757املتمدن، العدد 

 http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=27 

التعليم من أجل املشاركة | مقرر السياسة العامة للدولة/عملية صنع السياسات العامة ، املعهد الدنماركي   -

 edu.com/ar/Curriculum/Details/26-http://www.cefp\  2015املصري للحوار، تم االطالع بتاريخ 

  - مركز كارنيغي للشرق األوسط    -الحسن عاش ي، تقييم السياسات ُيعتبر حلقة مفقودة في العالم العربي   -

   2014/ 3/ 11مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، تم االطالع بتاريخ: 

5490-pub-mec.org/2014/03/11/ar-https://carnegie 

  29، تم االطالع عليه بتاريخ  12780%، جريدة القبص،  العدد 2.9% واملواطنين 4.8الخليج: نمو الوافدين  -

 https://alqabas.com/article/5746948- 2020يناير 

   2018/ 05/ 2وحتمية "الربيع الثاني، تم االطالع عليه بتاريخ   حسن منيمنة، العقد االجتماعي املأزوم  

angle/2018/05/02-https://www.alhurra.com/different 

 2014/ 4/ 14سهام الدريس ي، معّوقات التطور السياس ي في دول الخليج العربي، تم الطالع عليه بتاريخ  -

https://mpcjournal.org/arabic/blog/2016/04/14/ 

املستقبل، - وتحديات  املاض ي  دروس  الخليجي:  التعاون  مجلس  في  االقتصادي  تنّوع  يوسف،  مركز    طارق 

 https://www.brookings.edu/ar/events  2019/ 9/ 10، تم الطالع بتاريخ بروكنجز الدوحة

الزبيدي،   - مهدي  األمير  عبد  نظرية  عدنان  دراسة  العامة:  السياسة  العربي    -تقويم  الديمقراطي  املركز 

 8/2017/ 17للدراسات االستراتيجية االقتصادية والسياسية ، تم االطالع عليه بتاريخ 

https://democraticac.de/?p=48534 

، تم  33العدد   ة الريعية في الخليج العربي | مجلة الفلق اإللكترونيةعلي بن سليمان الرواعي، سياسات الدول -

 https://www.alfalq.com/?p=10900   2018/ 5/ 12االطالع عليه بتاريخ 

 2008/ 9/ 4تم االطالع عليه بتاريخ    -2246سيد فرج، العقد االجتماعي الجديد، الحوار املتمدن، العدد    فتحى -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864&r=0 

http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=27
http://www.cefp-edu.com/ar/Curriculum/Details/26/
https://mpcjournal.org/arabic/blog/2016/04/14/
https://democraticac.de/?p=48534
https://www.alfalq.com/?p=10900
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864&r=0
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مصادر    - تنويع  الرميحي،  بتاريخ  محمد  عليه  االطالع  تم  والحقائق  االماني  الخليج:  دول  في  الدخل 

28 /2 /2017https://rumaihi.info/2017/02/28/%d8   

تاريخ:   - في  االطالع  تم  التنمية،  لسياسات  الخليج  مركز  الخليج،  في  السلطة  مفاهيم  غباش،  عبيد  محمد 

18 /5 /2019   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864&r=0 

تقييم السياسات ُيعتبر حلقة مفقودة في   الدولية   مؤسسة كارنيغي للسالم  -مركز كارنيغي للشرق األوسط   -

 /mec.org/2014-https://carnegie 54909-pub-03/11/ar العالم العربي 

بت  - عليه  االطالع  تم  جديدة؟    ثورات  على  مقبلون  العرب  هل  تحدث..  كبيرة  تغييرات  معشر،  اريخ  مروان 

18 /11 /2018   https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/11/18/ 

   2017/ 8/ 7مصعب قاسم عزاوي، تفسخ العقد االجتماعي العربي،القدس العربي، تم االطالع بتاريخ : -

https://www.alquds.co.uk/ 

 2018/ 5/ 24االطالع عليه بتاريخ مهند العزاوي، مفهوم وخصائص السياسة العامة الحكومية، تم  -

46-06-21-10-06-2019-https://www.alhadathcenter.net/views/40896 

العزاوي، - بتاريخ    مهند  عليه  االصالع  تم  الحكومية،  العامة  السياسة  رسم  في  االستراتيجية  البيئة  أثر 

6 /10 /2019   46-60-21-10-06-2019-https://www.alhadathcenter.net/views/40896 

تم  - األوسط،  الشرق  عن  تحاليل  السعودية، صدى  في  العامة  السياسات  صنع  تحّديات  فتح هللا،  هادي 

 https://carnegieendowment.org/sada/79189  2019/ 7/ 22االطالع بتاريخ 

  

  

https://rumaihi.info/2017/02/28/%d8
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130864&r=0
https://carnegie-mec.org/2014%20/03/11/ar-pub-54909
https://carnegie-mec.org/2014%20/03/11/ar-pub-54909
https://carnegieendowment.org/sada/79189
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 2017 - 1980إشكالّيُة األمِن الغذائي يف اجلزائِر وآلياُت تطويره     

Food Crisis in Algeria and Strategies to Develop  1980-2017  

 رمضان أحمد العمر، الجامعة اللبنانية  د.

Dr. Ramadan Ahmad Al-Omar, Lebanese University 

 

 

 

Summary 

This research sheet is sought to demonstrate the reality of the Algerian Food Security. 

Especially, that Algeria has an increasing food shortage. And because the country is depending on 

food imported from outside. Algeria is also suffering from price increasing for food items and 

higher population growth. The importance of this research comes from food security which is 

one of the most important bases of national security from one hand. The decrease of oil income 

and the absence of strategic  planning on the other hand. This will be indicating that Algeria is 

going into a real food crisis. It's also worth mentioning that the results are referring that 

sustainable food security is still in the very early stages. That is why it is really important to exert 

great efforts to set plans, steps and strategies to enhance the national economy. 

That can be done through implementing policies and plans to increase production and supply 

of food. Subsequently, supporting agricultural development and purchasing power, avoiding the 

use of food items as pressure by exporting countries and confrontation of high prices for food 

items. 

Keywords: agricultural development, Algeria, production, food security. 
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ص  -
ّ
 امللخ

 إلى تظهيِر حقيقة وواقِع األمِن الغذائّي          
ُ
 البحثّية

ُ
الجزائري، إذ إنَّ الجزائَر يسيُر العجُز  تسعى هذِه الورقة

الغذائّي فيِه باتجاٍه تصاعدي، وكذلك يعتمُد على الغذاِء املستورِد من الخارج، ونظًرا الستمراِر ارتفاع أسعار  

ي اإلير 
ّ
اداِت  الّسلع الغذائّية، وتزايِد عدد الّسكان، وكون األمن الغذائيَّ أهمُّ ركائَز األمِن القومّي من ناحية، وتدن

الزم لتحقيِق األمِن الغذائي من جهٍة أخرى، فإنَّ الجزائر تتجُه نحَو  
ّ
الّنفطّية، وغياِب الّتخطيِط االستراتيجي ال

 الّسعي لتحقيِق األمِن الغذائي املستدام  
َ
أزمٍة غذائّيِة حقيقّية، والجديُر بالذكِر إّن االستقصاءَّ دلَّ على أن درجة

! ولهذا يتوجُب توظ 
ٌ
يف الجهوِد لوضع الّرؤى والخطوات واالستراتيجّيات للنهوِض باالقتصاد الوطني؛  متواضعة

 في اإلنتاج ِوتوفير الغذاء، وبالّتالي دعُم الّتنميِة الّزراعّية  
َ
وذلك من خالل وضع سياساٍت وخطٍط تضمن الّزيادة

رائية، وتجنُب استخدام املو 
ّ
اد الغذائّية كأداة ضغٍط من طرف  ومقومات ُاألمِن الغذائي اإلنتاجّية والقدرة الش

 البلدان املصّدرة، وملواجهة الغالِء املرتفع في أسعار املواد الغذائّية.

 التنمية الزراعية، الجزائر، االنتاج، األمن الغذائي.  الكلمات املفتاحية،  -

 

 

- 
ُ
 الدراسة:أهمّية

دعائَم            ومن  القضايا،  أهّمِ  من  الجزائري  الغذائي  األمِن  قضّية  كوِن  من  البحثّية  الورقِة  أهمّية  تأتي 

تحقيق   خالله  من  ويمكُن  املة، 
َ
الش الّتنمية  أساسيات  من  الغذائي  األمِن  تحقيق  ويعتبُر  الجزائري،  املجتمع 

بيعّية  
ّ
الط الّنمو االقتصادي واملوارِد  بين  أهمّيِة تحقيق  الّتوافِق  البحثّية من  الورقة   

ُ
أهمّية الجزائر، وتأتي  في 

ل الّدول املصّدرة للغذاِء في  اتي املستدام، حّتى ال يقع الجزائر في الّتبعّية الخارجّية، وبالّتالي تدخُّ
ّ
االكتفاء الذ

تي هي في ارتفاع مستمر. 
ّ
 شؤوِنه الّداخلّية وأمنِه، وفي أسعاِر املواِد الغذائّية ال

-   
ّ
 الدراسة: أهداف

تهدف إلى تقييِم األمِن الغذائّي الجزائري من خالل معرفِة واقعه، وقدرتِه اإلنتاجّية في مجال الغذاء،           

في سد   الّزراعية  الّتنمّية  الغذائي، ودور  تحقيق األمن  في  رِة 
ّ
املؤث الغذائّية والعوامل  الفجوة  وإلى معرفة حجم 

تي يمكُن من  حاجاِت املجتمع، حجم واقع اإلنتاج الّزراعي و 
ّ
طوات واالستراتيجّيات ال

َ
الحيواني، باإلضافِة إلى الخ

 خاللها تحقيُق االكتفاِء الغذائي.

 : اإلشكالّية -

          
ُ
تي يسعى هذا الجهُد لتظهيرها حوَل إشكالّيِة االمِن الغذائّي في الجزائر وآليات  األساسية  تدوُر اإلشكالّية

ّ
ل

 إلى أنَّ    تطويره، فالجزائُر أماَم تحدياٍت 
ُ
معّقدٍة لكي تضمَن االكتفاَء الذاتي في األعوام القادمة، وتجدُر اإلشارة
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 الواردات الغذائّية بأكثر من  
ُ
 سجلت قيمة

ُ
،  2010مليار دوالر عام    6الوارداِت الغذائّية في تصاعٍد مستمٍر، حيث

  مليار دوالر، وهذه االرقاُم في ت  9إلى ما يزيُد عن    2011وارتفعت في عام  
َ
بيعي أن تتضاعف

ّ
زايٍد مستمر ومن الط

الوطني..."،  االقتصاد  وتراجع  كورونا"،  "جائحة  الّراهنة  األوضاع  ظل  في  خصوًصا  كبيٍر  بشكل  االرقاُم  هذه 

االمكانّيات   ملعظِم  الجزائر  امتالك  من  الرغِم  على  كثيرٍة،  صعوباٍت  تواجُه  التنمية َالّزراعّية  أّن  إلى  باإلضافة 

، وبالّتالي تحقيق األمن الغذائي، ومن هذا املنطلق يمكُن القول: هل بإمكان الّتنميِة الّزراعّية في  لتطوير اإلنتاج

اتي؟ وماهي آليات واستراتيجّيات الجزائر في تطوير الّتنمية الّزراعّية  
ّ
الجزائر أن تساهَم في تحقيِق االكتفاِء الذ

 وسد حاجات املجتمع الجزائري محلًيا؟

 :ابقةالّدراسات الّس  -

 الجزائر"،ريم قصوري،  -1 
ُ
 املستدامة" حالة

ُ
نمية

ّ
 ماستر غير منشورة، جامعة   األمن الغذائي والت

ُ
رسالة

سيير، عنابة، للعام الّدراس ي  
ّ
، تستعرض في هذه  2012 -2011باجي مختارة، كلّية العلوم االقتصادّية وعلوم الت

 الكثيَر من الجوانِب التي تخصُّ األمن ال
ُ
غذائي والّتنمية املستدامة في الجزائر، ومنها الّتنمية الّزراعية  الّرسالة

عامي   بين  الّزراعية  باإلصالحات  حتى  الفرنس ي  االحتالل  من  بدًءا  الجزائرّية  للّزراعة  الّتاريخي    - 1990والّتطور 

 ، باإلضافِة لتشخيص واقع اإلنتاج الّزراعّي في الجزائر...1999

    علي مكيد، وفريدة بن عباد،  -2
ٌ
رات األمن الغذائّي العاملّي دراسة

ّ
وضعّية األمن الغذائي الجزائري ومؤش

سيير والعلوم    ،2013  - 2002تحليلّية للمتاِح من اإلنتاِج خالل الفترة املمتّدة  
ّ
 العلوِم االقتصادّية والت

ُ
مجلة

 في غايِة في األهمّيِة تستعرُض  2017، الّصادر في عام  17الّتجارية، العدد  
ٌ
تي تخُص  ، دراسة

ّ
العديَد من املحاوِر ال

راِت  
ّ
واملؤش الجزائرّي،  الغذائّي  األمن  الغذائّي، ووضِع  األمِن  أبعاِد  وتركُز على  الّزراعي،  واإلنتاج  الغذائيَّ  األمَن 

 الرئيسّية لألمِن الغذائّي...

 على  املنهج،    -
ُ
 البحثّية

ُ
اريخ االقتصادي  تعتمُد هذِه الورقة

ّ
وهَو منهٌج حراكيٌّ تطوريٌّ    ،االجتماعي  – منهِج الت

اهرِة االقتصادّية  
ّ
الظ  بمراحِل تطوِر 

ُ
 مراحٍل،    –يأخذ

ُ
 االجتماعّية، وهي ثالثة

ُ
شوِء    مرحلة

ّ
الن في طوِر  اهرة 

ّ
الظ

ها الظاهرة. 
ُ
تي تترك

ّ
اهرة إلى قضّيٍة تاريخّيٍة ورصِد الّنتائَج ال

ّ
 تحّوِل الظ

ُ
 والّتكوين، ومرحلة

املّنهّج  و  االقتصادّي  يعمُل  تاريخّي 
ّ
عناِصرها    –ال إلى  اهرة 

ّ
الظ تفكيُك  هما:  متكاملتين  بآليتيِن  االجتماعي 

 دمٍج وتركيٍب للعناصِر املدروسة.
ُ
ة من اقتصادّية واجتماعّية وسياسّية... وإعادة

َ
 املكّون

ة،    -
ّ
 البحثّية علىتوضيُح الخط

ُ
التعاريف التي    مفهوُم األمن الغذائّيِ ،حيث أستعرضت بعض   ركزِت الورقة

و  والبيئي...،  واملائي  االجتماعي  كأمن  به  رتبطِة 
ُ
امل املفاهيِم  وبعُض  الغذائي،  األمن  مفهوم  األمِن  تبين  مرتكزاِت 

و  وسالمته"،  وجوده  وأستقرار  عليه،  والحصول  الغذاء  "توافر  الغذائّي الغذائّيِ  األمِن  في   
ُ
رة

ّ
املؤث العوامُل 

املناخ واألرض واملياه، والزيادة السكانية، وعوامل خارجية وأبرزها التكتالت  الجزائرّي، ومنها عوامل داخلية"  

 ودوُرها في دعِم األمن الغذائّي  
ُ
 املستدامة

ُ
 الزراعّية

ُ
االقتصادية والتحوالت السياسية..." وتحدثت عن الّتنمية
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املستدامة، وأوضحت االص2017-1980الجزائرّي   الّزراعية  التنمية  تهدف  وإلى ماذا  الزراعية، وواقع  ،  الحات 

الورقة   وانتهت  الجزائرّي،  الغذائّي  األمن  لتحقيق  الّضرورية  طواِت 
ُ
الخ إلى   

ً
وصوال والحيواني،  الزراعي  االنتاج 

 بالخاتمة والّتوصيات وقائمة باملصادر واملراجع.  البحثية

: مفهوُم األمِن الغذائّي وبعُض املفاهيِم املرتبطِة به 
ا

 أوال

الق        وخصوًصا يمكن  البلدان،  معظِم  في  توجُد  الّتي  املزمنِة  املعضالِت  أصعِب  من  الغذاِء   
َ
أزمة إنَّ  وَل 

من  الكثيُر  عنها  َينُجُم  تي 
ّ
ال تغذيِة 

ّ
ال لسوِء  باإلضافِة  الغذائّية  املواد  في  نقٍص  من  تعاني  تي 

ّ
ال الّنامية  البلداِن 

، ومعظُمها يدوُر  املشاكل الّصحّية، في الحقيقة هناَك العديُد من التعاري  وّضُح مفهوَم األمِن الغذائّيِ
ُ
تي ت

ّ
ِف ال

مع   تتناسُب  وبأسعاٍر  األوقاِت  كّلِ  في  الغذائّية،  املواد  انِه من 
ّ
احتياجاِت سك تلبيِة  في  املجتمِع  إمكانّياِت  حوَل 

ا فاألمُن الغذائيُّ يرتكُز على املواد ِالغذائّيِة واستقراِر الّتمويِن الغذائّيِ 
ً
 بشكٍل مستمٍر والحصوِل على دخِلهم، إذ

 .(1)الغذاِء 

 األشخاِص في كّلِ األّياِم الحصوِل على الغذاِء    1986أوضَح البنُك الّدَوليُّ عام   
ُ
ُه قدرة

مفهوم َاألمِن الغذائّيِ بأنَّ

الّجّيدة  
َ
الّصحية  

َ
الحياة لهُم  يضمُن  ذي 

ّ
وال الّرسمّيِة  (2) الكافي،  بالجريدِة   

َ
وُعّرِف حصوُل  ،  ُه 

ّ
أن على  الجزائرّية 

الكافي والّصحي إلى طعامِه  للّتنميِة  ،  (3) ووصول ُكلُّ مواطن ٍبكِلّ سهولٍة وبشكٍل مّنظٍم  العربّية   
ُ
مة

ّ
املنظ وّعرفْتُه 

األ  بالّدرجِة  املحلّي  تاِج 
ّ
اإلن على  اعتماًدا  املجتمع،  لكّلِ  مستمٍر  بشكٍل  الكافي  الغذاِء  تأميُن  ُه 

ّ
بأن ّولى،  الّزراعّيِة 

 االغذّيِة والّزراعِة الّدولّية " الفاو" عام    ،(4) وبأسعاٍر مقبولٍة ومناسبٍة لكّلِ املجتمع
ُ
مة

ّ
ُه  1996وأوَضحتُه منظ

ّ
، بأن

عاِم لكّلِ فئاِت املجتمِع بالكمّيِة والّنوعّيِة لسِدّ الحاجاِت بشكٍل مستمرٍ 
ّ
 . (5)   تأميُن الط

 مفهوُم األمِن الغذائّيِ       
ُ
امِل ألفراِد املجتمع،    يرتبط

ّ
تي من خالِلها يمكُن توفيُر األمِن الش

ّ
ببعِض املفاهيِم ال

ببعضِهما   مرتبطاِن  فُهما  االجتماعّيِ  األمِن  تحقيِق  من  بدَّ  ال  الغذائّيِ  األمِن  فلتحقيِق   ، االجتماعيُّ األمُن  ومنها 

النعداِم  يؤّدي  االجتماعّيِ  األمن  انعداَم  فإنَّ  وبالّتالي  الغذائّيِ   البعض،  بالفجوِة  (6)األمِن  الرتباطِه  باإلضافِة   ،

تي أخذت ُتهّدُد حاضَر ومستقبَل الّسكان، وخصوًصا أنَّ الكثيَر من الّسكاِن يعاني من نقٍض في الغذاِء  
ّ
الغذائّيِة ال

 

 . 16، ص، 1، ط1999دار وائل للنشر، االردن،  االمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق،حممد رفيق أمني محدان، (  1)
إبراهيم عمارة،  (   2) املعاصرة،أشرف آمال عباس، عزة  املتغرياِت  الّزراعية املصريّة يف ضوء  الغذائي والتّنمية  ورقٌة حبثّيٌة مقّدمٌة يف مؤمتِر "وضع    األمن 

 .30، ص، 2009تشرين االّول  4ة للّنهوِض ابلقطّاِع الّزراعّي يف مصر"، مصرسياسات جديد
 .6، ص، 2008آب  10، الصادر يف اتريخ 46العدد اجلريدة الّرمسّية اجلزائريّة، (  3)
حوَل األمن الغذائّي يف ظِل املوارد املائّية والّتجاريّة    الّسياساِت اّلزراعّيةاملنظّمة العربّية للّتنمية الّزراعّية، جامعة اّلدول العربّية، حلقة عمل بعنوان "  (   4)

 . 9القاهرة، دون اتريخ، ص، الّدولّية"، 
 .171، ص، 2016أبو ظيب،  الّتقرير االقتصادي العريب املوّحد،صندوق الّنقد العريب، (  5)
، الصادر يف عام 13العلوم االقتصادية والّتسيري والعلوم الّتجارية، العدد    ، جملةإشكالّية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر، واقٌع وآفاقرزقة غراب،  (   6)

 . 53 -52، ص، 2015
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 يمكُن نعُتها باملشكلِة الّناجمِة عن عدِم قدرِة الّدولِة 
ُ
 الغذائّية

ّ
 في تأميِن املواِد الغذائّيِة، وسوٍء الّتغذّيِة، والفجوة

، أّما  (1) لسّدِ حاجاِت واحتياطاِت الّسكان، مّما يّضطرُّ الّدولِة لتأميِنها عن طريِق استيراِدها من الّدوِل الخارجّية

 عجٍر  األمُن املائيُّ فيعتبُر من أهّمِ دعائَم األمِن الغذائي، كونه يساهُم في الّتنمية الّزراعّية، وانعدامه يعني حد
َ
وث

ذيَن يفتقدوَن لألمِن الغذائّيِ يقوموَن  
ّ
 باألمن الغذائي بشكٍل وثيٍق، ألنَّ ال

ٌ
في األمِن الغذائي، واألمن البيئي مرتبط

بيعية واملزروعات...
ّ
ُل بإمكانّيِة الّدولِة  ،  (2) بأعماٍل تؤّدي لتدميِر البيئِة الط

َّ
اتّيِ ويتمث

ّ
 باالكتفاِء الذ

ُ
وكذلّك يرتبط

اباالعتم   (.3)  اِد على إنتاِجها، وتأميِن االحتياجاِت الغذائّيِة محليًّ

 األمِن الغذائّيِ  
ُ
ا: مرتكزات  ثانيا

عدُّ من أهّمِ مرتكزاِت األمِن القومي، وتزداُد        
ُ
إنَّ تحقيَق األمِن الغذائّيِ أو التقليِل من الفجوِة الغذائّيِة، ت

تي تتحكُم  
ّ
تي ُتهّدُد استقرارُه وأمَنُه القومّي من قبِل الّدوِل الخارجّية، ال

ّ
 في الجزائِر نظًرا للمخاطِر ال

ُ
هذِه األهمّية

الّسلِع   الغذائّي  (4) الغذائّية  بأسواِق  االكتفاِء  تحقيَق  وإنَّ  الّصعاِب    يساعُد ،  كّلِ  على  تتغلَب  بأن  الجزائَر 

الّداخلّية شؤونِها  في  الخارجّية  الّتدخالِت  مقدمِتها  وفي  للّسعّي  (5) والّتحدياِت،  ر 
َ
الجزائ دفَع  ما  هذا  وبالفعِل   ،

ا أي عن طريِق الّتوّسِع في اإلنتاِج بمختلِف أنواعِه، من أجِل تحقيِق األمِن   الغذائّي  لتحقيِق أمِنها الغذائّي محليًّ

الي:  ومرتكزاتِه وهي كالّتِ

افُر الغذاء  - : أي تأميَن الّسلِع الغذائّية وبشكل ٍكاٍف وبوسائَل مستدامٍة لتأميِنها وذلَك من خالِل اإلنتاِج  تو

 (. 6)  املحلّي بالّدرجة األولى، أو عن طريِق االستيراِد من األسواِق الخارجّية

الغذائّية:    - املواد  على  بشكِل  وهو  الحصوُل  وتوزيِعها  الغذائّية  السلِع  على  للحصوِل  االمكانّيات  تسخيُر 

 االجتماعّية بين كّلِ الفئاِت وخصوًصا الفئاُت ذات االحتياجات الخاّصة
َ
 (.7)  يحّقُق العدالة

 

، ص،  2007، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، كّلية العلوِم االقتصاديّة،  إشكالّية العقار الفالحي وحتقيق األمِن الغذائّي يف اجلزائر كمال حوشني،  (   1)
241. 

 .53 -52، مرجع سابق، ص، إشكالّية األمِن الغذائي املستدام يف اجلزائر، واقٌع وآفاقرزقة غراب، (  2)
 .51، ص،1، ط2010، مركز دراسات الوحدة العربّية، بريوت، الّزراعة العربّية وحتّدايِت األمِن الغذائّي" حالُة اجلزائر"فوزية غريب، (  3)
 39، ص، 2010، عام 389جمّلة املناضل، العدد  العريب وآفاق تطويره،  واقع االمن الغذائيماجد اخلطيب، ( 4)
 .39( املرجع نفسه، ص، 5)

   )6( J. Butler Walker, j. Nakase, C.Eamer, Food Security in Times of Change: A Policy Brief on 
Food Security for Northern Canada, Arctic Health Research Network—Yukon, 2009, p 3 

 .18، ص، 2018، حزيران 38، جمّلة العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، العد ومهّددات األمن الغذائي يف املنطقة العربّية يوسف بن يزّه، حمدودات(  7)
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  بمعنًى آخر، تأميُن إمداٍد متواصٍل ومستمٍر للمواد الغذائّية، وذلك في كّل األوقاِت استقرار وجود الغذاء:    -

روف...
ّ
 (. 1) وفي كّل الظ

 وسالمة الّسلع الغذائّية:    -
ُ
أي يجُب االهتمام باألبعاِد الّصحّية للمواِد الغذائّية خالَل عملياِت إنتاِج  أمان

الغذاِء وتصنيفِه وعملّية وضعِه في املستودعات، وكذلَك توزيعِه بشكٍل صحٍي ليكوَن آمًنا وخالًيا من األمراض، 

ا وال 
ً
ر على صحة وسالمِة األشخاصوموثوق

ُّ
 (.2)  يؤث

 في األمِن الغذائّي الجزائري  
ُ
رة

ّ
ا: العوامُل املؤث

ا
 ثالث

ُر بشكٍل غير        
ّ
ُر بشكٍل مباشٍر ومنها ما يؤث ِ

ّ
تسهُم الكثُير من العوامِل في اتساع الفجوِة الغذائّية، ومنها ما يؤث

 خارجّية. مباشر، ويمكُن تقسيمها إلى عوامل داخلّية، وعوامل

 العوامُل الّداخلّية  -

ر في املناِخ            تغّيٍ
 اإلنتاُج الّزراعيُّ في الجزاِئر باملناِخ، وأيُّ

ُ
 يرتبط

ُ
يأتي في مقدمِتها املناُخ واألرض ُواملياه، حيث

اجتما مشاكٍل  لحدوث  باإلضافِة  الّزراعّية،  واملحاصيِل  اإلنتاجّيِة  العملّيِة  على  بشكل ٍكبيٍر  ُر 
ّ
وبيئّيٍة  يؤث عّيٍة 

ر  
ُّ
بِه الّصحراوّي على األراض ي الجزائرّية، نتَج عنُه الجفاف... وتأث

ّ
 املناِخ الش

َ
 سيطرة

ُ
 نالحظ

ُ
واقتصادّية، حيث

   (.3)  اإلنتاج الّزراعي

 نسبِة         
ُ
الزراعّية، وذلك من حيث األراض ي  في استثماِر  الكفاءِة   

َ
 ضعف

ُ
الجزائِر فنالحظ في  األراض ي  أّما 

األراض ي املزروعة، أو حتى في طرِق الّري واستخدام الّتقنّيات الحديثة، على الرغم من القياِم ببعِض االصالحات  

ُق باستصالِح األ 
ّ
زراعّية وإصداِر قوانين تتعل

ّ
لكّية العقارّية .... بدًءا من عاِم  ال

َ
واستّمرت    1981راض ي وحيازة امل

ا ها تطويُر االنتاِج وتخفيُض االستيراِد وتحقيُق االكتفاِء باملواِد الغذائّية محليًّ
ُ
 .(4)  حّتى الوقت الحالي، هدف

من أساسّياِت الّزراعة، وفي الحقيقِة  واملياُه في الجزائِر لها دوٌر كبيٌر وأساس يٌّ في تحقيق ِاألمِن الغذائّي، كونها   

ة، ولهذا كانت  
ّ
ة والجاف

ّ
به الجاف

ّ
 في املياِه نتيجة طبيعة األراض ي الواقعة في املناطق الش

ً
ة
ّ
ر تعاني قل

َ
إنَّ الجزائ

 في االنتاج الزراعي
ً
 ورئيسّيا

ً
 هاما

ً
 . (5)  املياُه عامال

 

 . 39بق، ص، ، مرجع سا389جمّلة املناضل، العدد  واقُع األمن الغذائي العريب وآفاُق تطويره،ماجد اخلطيب، (  1)
 . 18، مرجع سابق، ص، ومهّدداِت األمن الغذائي يف املنطقِة العربّية يوسف بن يزّه، حمدودات(  2)
 .4، ص، 2010دون دار نشر، اخلرطوم، أتثري املناخ والّتقلبات املناخّية،  املنظّمة العربّية للتّنمية الزراعّية،(  3)
، رسالة ماسرت غري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم إىل املنّظمة العاملّية للّتجارة على القطاع الفالحي انعكاسات انضمام اجلزائر  اندية لوزري،  (   4)

 . 34، ص، 2006 -2005االقتصادية وعلوم التسيري، للعام الدراسي 
، مداخلة تقدم هبا إىل الّندوة الّدولّية الرّابعة حول املوارِد املائّية يف  الّتطويرسياسة إدارة املوارد املائّية يف اجلزائر، تشخيص الواقع وآفاُق حممد بلغايل، (  5)

 . 76-75، ص، 2008أذار،  24-22حوض البحر املتوسط خمرب علوم الوطنّية املتعددة التقنيات، اجلزائر، 
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األمِن        في  ر 
ّ
تؤث تي 

ّ
ال الّداخلّية  العوامِل      ومن 

َ
الّزيادة أنَّ  بيعي 

ّ
الط الّسكاني، من  زايَد 

ّ
الت الجزائري  الغذائي 

لِب على 
ّ
 في االستهالِك للمواِد الغذائّية، بمعنى آخر تصاعُد أعداِد الّسكان يزيُد في الط

ٌ
الّسكانّية ينتُج عنها زيادة

 في الّنمِو الّزراعي واالقتصادّي بشكٍل عام
ً
ُر  (1) الغذاِء، ونجُد في الجزائِر تراجعا

ّ
، كون ارتفاِع نسبة الّسكان يؤث

واملجاعاِت   الغذائّية  الّسلع  الغذاِء وارتفاُع أسعاِر  أبرُزها فقداُن   
ً
ُيوِلُد مشاكال وبالّتالي  بيعّية، 

ّ
الط املوارِد  على 

 . (2)  والفقر واتساُع الفجوة الغذائّية  والّتلوث والجفاف...

 العوامُل الخارجّية -

تي   1980مع بداياِت عام          
ّ
أخذِت الّتطورات السياسّية تؤِثُر على االقتصاِد في العالم أجمع، وأبرُزها تلك ال

تالي االتجاُه نحَو تحريِر الّتجارة الّدولّية، وكان لتلَك الّتطورات أثٌر سلبٌي  
ّ
تسعى لتشكيِل تكتالٍت اقتصادّيٍة، وبال

نفطّية الجزائرّية، مع العلِم  على التنمّيِة املستدامِة واالنت 
ّ
 في العوائِد ال

ً
 نجُد تذبذبا

ُ
اِج الزراعّي في الجزائر، حيث

واألمِن   زراعّية 
ّ
ال الّتنمية  دعم  على  ساعُد 

ُ
ت تي 

ّ
ال اإلنمائّية  سهيالِت 

ّ
الت تقديِم  في  كبيٌر  دوٌر  الّنفطّية  للعوائِد  أّن 

سعينيات  
ّ
ت حتى نهايِة عام الغذائّي، ولكن مع انخفاِض املساعداِت في الت

ّ
بسبِب انخفاِض أسعاِر الّنفِط الّتي ظل

الّتحكم  2002 في  مهٌم  دوٌر  السياسّية  للعوامِل  كاَن  ولكن  اإلنتاج،  كمياِت  تحديِد  بسبِب  وترتفع  لتعوَد   ،

 .(3) بأسعاِرها 

وأغ        الّسوفيتي،  حاِد 
ّ
االت تفكُك  أهمُها   

ٌ
كثيرة تحوالٌت  ظهرت  سعينيات 

ّ
الت بدايِة  أوروّبا  ومع  دوِل  لُب 

 في تقديِم املساعداِت للبلداِن العربّية ومنها الجزائر، والجديّر  
ً
رقّية، ونظًرا إلى أّن هذِه الّدول كانت مشاركة

ّ
الش

رقّية، وأهمُّ من ذلك  
ّ
قّدُم تحّوَل قسٌم كبيٌر منها إلى دوِل أوروّبا الش

ُ
تي كانت ت

ّ
بالقوِل إنَّ اإلعاناِت والقروِض ال

تي كانت البلدان العربّية تصّدر منتجاِتها إليها، وخاّصة املنتجاِت الزراعّية، وكان  انهيار امل
ّ
نظومِة االشتراكّية ال

عدُّ من  
ُ
ت تي 

ّ
ال الجزائِر  على  آثاٌر سلبّية  العاملّية،  الّتجارِة  مة 

ّ
منظ وقيام  الّدولّية  الّتجارة  تحرير  اتفاقّية  لتوقيِع 

 .(4)املستوردين لبعَض السلِع الغذائّية

 

 

 

 

 .73، ص، 1999، الصادر يف عام 297د جملة املناضل، العد األمن الغذائي العريب بني الواقع والطموح،عبد املناف رشيد، (  1)
 . 39، مرجع سابق، ص، 389جملة املناضل، العدد  واقع االمن الغذائي العريب وآفاق تطويره،ماجد اخلطيب، (  2)
مشق للعلوم االقتصاديّة والقانونّية، ، جملة جامعة دواقع األمن الغذائي العريب وتغرياته احملتملة يف ضوء املتغرّيات االقتصاديّة الّدوليةرانية اثبت الدرويب،  (   3)

 . 304 -303، ص، 2008، الصادر يف عام 1، العدد 24اجمللد رقم 
، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، واقُع األمِن الغذائي العريب وتغرياتِه احملتملة يف ضوِء املتغرّياِت االقتصاديّة الّدولّيةرانية اثبت الدرويب،  (   4)

 .308-307جع سابق، ص، مر 
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 الّزراعية املستدامة ودوُرها في دعم األمِن الغذائي الجزائري 
ُ
نمية

ّ
ا: الت  2017- 1980رابعا

نمية الّزراّعية املستدامة -
ّ
 الت

تي تحُقق املتطلبات املجتمعّية الحالّية واملستقبلّية، وهي        
ّ
بيعّية، ال

ّ
 للموارِد الط

ُ
 الجّيدة

ُ
 الفعلّية

ُ
هي االدارة

روف، 
ّ
زراعّية، وإمكانّية تطويِرها وسد حاجات املجتمع بكِل األوقاِت والظ

ّ
 القدراِت اإلنتاجّية ال

َ
تي تضمُن حفظ

ّ
ال

 (. 1)  ورفع معدِل الّدخل القومي

نمّية الّزراعّية املستدامة -
ّ
 الت

ُ
 أهداف

 من األهداِف أبرُزها ما يلي       
ً
 الّزراعية املستدامة لتحقيِق جملة

ُ
 (.2)  تسعى التنمّية

 تحقيُق االكتفاِء الغذائي. -1

 تحقيُق الّزيادة في اإلنتاجية الّزراعّية.  -2

 الحاجات، وبالّتالي تأمين الّنقد األجنبي. الّسعي لتصديِر املنتجاِت الّزراعّية ِالفائضة عن  -3

 وضُع الِخطط لتأميِن حاجاِت املجتمع الحالّية واملستقبلّية. -4

ربة الّزراعّية، وضماُن خصوبِتها في األعوام القادمة.  -5
ّ
 خصوبِة الت

ُ
 زيادة

ذين يعملون في الّزراعة باحتياجاِتهم األساسّية.  -6
ّ
 تزويُد العّمال ال

 على املوارِد الطّبيعية واملائّية...  -7
ُ
 املحافظة

 االصالحات الّزراعية واإلنتاج الّزراعي في الجزائر  -

بعَض االصالحاِت         الجزائرّية   
ُ
الحكومة الّزراعّية، أصدرِت  ورة 

ّ
الث وبعد فشِل  بالّزراعِة  االهتماِم  إطاِر  في 

 قدُره  
ً
ِط الخماس ي األّول  مليار د. ج، لت  59,4الّزراعية، وحّددت مبلغا

ّ
، وذلك من أجِل  1984  -1980طبيِق املخط

دعِم تنمية الّزراعة وتطّور اإلنتاجّية، وتخفيف الّتبعية للمواِد الغذائّية، وتنميِة الّصيد البحري والغابات والّري  

 أّن استصالح األراض ي الّزراعّية بالطرِق الّصحيحة كانت متواضعة
ّ
، مع العلِم أّن وتحديِث طرق أساليبها... إال

تاريخ   في  العقارّية  لكية 
ُ
امل  

َ
وحيازة األراض ي،  استصالِح  قانوَن  أصدرت  الجزائرّية  هدفُه  1983أب    13الّدولة   ،

تحقيُق إنتاجّيٍة أفضل، وبالّتالي ضماٌن لألمِن الغذائي في الجزائر، باإلضافة لتشجيِع املواطنين على استصالح  

مقابّل  الخاّصة،  بوسائلهم  األراض ي األراض ي  توّزَع  وأن  العقاّرية،  املِلكّية  بحِقّ  الجزائرّية   
ُ
الحكومة  

َ
تعترف أنَّ   

حفَر لهم اآلبار، وأن تشقَّ القنواِت وتقدَم بعَض املساعداِت على شكل قروٍض، وأّن تقيم  
ُ
عليهم، وكذلك بأن ت

 

 . 60، مرجع سابق، ص، الّزراعة العربّية وحتدايت األمن الغذائي" حالة اجلزائر"فوزية غريب، (  1)
 . 57، مرجع سابق، ص، إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر، واقع وآفاقرزقة غراب، (  2)
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الرغم من ذلك املزروعات، وعلى  في ري  املياه واالستفادِة منها  لتجميع  قليلٍة من    الّسدود  تّم استصالُح نسبٍة 

ذين وّزِع عليهم األراض ي والذي يقدر ب 
ّ
 (.1)مستفيًدا  47972األراض ي وذلك باملقارنِة بعدِد ال

ذي أهتَم بإعادِة الهيكلّية املالّية   1989  -1985وبين عامي        
ّ
اني ال

ّ
ِط الخماس ّي الث

ّ
أعلنِت الجزائُر عن املخط

الزّ  بالّتنمية  إلى  واالهتماِم  دعت  تي 
ّ
ال األسباِب  وأبرُز  الّصناعي،  بالّتدعيم  االهتماِم  إلى  باإلضافِة  والري،  راعية 

إعادة ِالهيكلّية الّزراعّية، ازدياُد الّتبعية لبعِض الّسلع الّزراعّية، ولضعِف اإلنتاجّية الّزراعّية، وتدوين الخسارة  

إلى تحسيِن   بعضفي   الهيكلّية   إعادة 
ُ
الّزراعي، وتشجيِع استصالِح األراض ي، ودعم  الّتعاونيات...وتهدف  اإلنتاِج 

اع  
ّ
الفالحين، وإيجاد سياسٍة لزيادِة كثافِة اإلنتاج الّزراعي، وإعادِة تنظيٍم عقارّي لألراض ي الفالحّية الّتابعة للقط

 فالحّية جماعّية وفردّية على املستوى الوطني، ومع االنتهاء وبا  27000العام... يقارب  
ً
لفعل تّم "إنشاُء  مستثمرة

مستثمرة جماعّية وفردّية"، والجديُر بالقوِل إّن هذِه    29000تكّون ما يقارب  1989ما من تقسيم األراض ي عام 

تي حصلت بين مستثمري املزرعة الواحدة
ّ
  (.2) املستثمرات انقسمت بسبب الخالفات ال

ة للتنميِة الّزراعّية، أطلقِت الجزائُر العديَد من  ولضماِن تحقيِق األمِن الغذائّي والحّد من اآلثاِر الّسلبي    

لدعم االنتاجّية، وتحسيِن اوضاع الفالحين، وحماية األراض ي الّزراعية    1990االصالحاِت والبرامِج والخطط ِعام  

  واملياه واستصالِح األراض ي، والغاء احتكار الحكومة في التجارِة الخارجّية للمحاصيل، ووضعت برنامَج استصالِح 

شجير، وبرنامج تكثيف أنظمة اإلنتاج، وبرنامج تطوير اإلنتاج  
ّ
األراض ي عن طريِق االمتياز، والبرنامُج الوطني للت

  (.3)   الوطني واالنتاجية

        
ُ
مساحة ّدرت 

ُ
ق حيث  االيجابيات،  بعض  تحقيَق  والريفّية  الفالحّية  للتنميِة  الوطنُي   

ُ
املخطط استطاَع 

ّما تشجير املناطق الّرعوية  أ،  2006  -2000هكتار خالل أعوام    2,752,000صلحة بنحو  األراض ي الفالحّية املست

ية، 2006  -2000هكتار بين عامي    193,500بلغت  
ّ
، باإلضافِة لتحقيِق تقّدم في مجال ِتوفير املواد الغذائّية املحل

  (.4) "2003 -2000% خالل أعوام 40، لتصل إلى 2000 -1996% خالل أعوام 32لتنتقَل من 

الجزائر    - في  الّزراعية  نمية 
ّ
الت  

ُ
كونها  مقومات االنتاجّية،  ورفع  الّزراعي  بالقطاِع  الّنهوض  الجزائر  بإمكان 

اتي، واملصدُر الخارجي 
ّ
تمتلك كلَّ االمكانّيات، فاإلنتاُج الّزراعي يعتمد على مصدريِن أساسيين هما: املصدر الذ

 

رسالة ماسرت غري منشورة، جامعة ابجي خمتارة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،   اجلزائر"،األمن الغذائي والتنمية املستدامة" حالة رمي قصوري، (  1)
 .130-129، ص، 2012 -2011عنابة، للعام الدراسي 

الفالحة يف اجلزائر من الثورات  ؛ عمر ابلسعود،  134  -132مرجع سابق، ص،    األمن الغذائي والّتنمية املستدامة" حالة اجلزائر"،رمي قصوري،  (   2)
 .34-33، ص،  2003ديسمرب  –، أكتوبر 22، جملة إنسانيات، العدد 2002 -1963الزراعية إىل اإلصالحات الليربالية 

 .813-135مرجع سابق، ص،  األمن الغذائي والتنمية املستدامة" حالة اجلزائر"،رمي قصوري، (  3)
 .144مرجع سابق، ص،  األمن الغذائي والتنمية املستدامة" حالة اجلزائر"،رمي قصوري، (  4)
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امل نركُز على دراسة  الخارجّية، وسوف  الدول  الغذائية من  املواد  يعتمُد على استيراد  ذي 
ّ
اتي وهو  ال

ّ
الذ صدر 

 (.1)  االهمُّ 

اتي -
ّ
 يعتمُد على قدرة الجزائر على اإلنتاِج الّزراعي باالعتماِد على العديد ِمن العوامل أبرُزها:    املصدُر الذ

بيعّية،    -1
ّ
 األراض ي الّزراعّية في الجزائر حوالَي  املصادر الط

ُ
 تبلُغ مساحة

ُ
  238وتأتي في مقدمتها األراض ي، حيث

 ار، ويمكن تقسيمها إلى ما يلي: مليون هكت

  42466920بحوالي    2009-2008وتشيُر املصادُر إلى تطور مساحِتها بين عامي  األراض ي الّزراعية الكلّية،    -أ

تي بلغت 17هكتار أي بنسبة 
ّ
 الّصالحة للّزراعة ال

َ
هكتار، أي    8423340% من املساحِة الكلّية وتشمُل املساحة

الفال 19تمثل   املساحِة  من  مساحَتها  %  وتبلُغ  عشبّيِة  مزروعاٍت  ومنها  الكلّية  وأراض َي    4069380حّية  هكتار، 

  82743هكتار، وأراض َي كروٍم تبلُغ    24550هكتار، وأراض َي مروٍج طبيعّية تبلُغ    3423502مستريجة تقدر ب  

 هكتار.  823165هكتار، وأراض َي أشجاٍر تقّدُر بحوالي 

 مليون هكتار.   32ها ب تقّدر مساحتُ أراض ي رعوّية ومروج:  -

للمزارع:  - تابعة  منتجة  باإلضافِة    1087700تبلُغ مساحتُها    أراض ي غير  الفالحّية،  املزارَع  هكتار، وتشمُل 

 للعماراِت واملنحدرات. 

 اراض َي أخرى وتتضمُن ما يلي: -ب

 هكتار.  2504990وتبلُغ مساحُتها حوالَي أراض ي حلفائّية:  -

 أراض َي غابّية:  -
ُ
 % من مجموع املساحة الكلّية للجزائر. 1,8هكتار، أي   4227700مساحُتها  وتبلغ

 % من املساحة اإلجمالّية للجزائر. 80: وتبلُغ مساحتها أراض ي غير منتجة -

 . 2008حتى عام  1988وفيما يلي نستعرُض تطوَر توزيع األراض ي الّصالحِة للّزراعة بدًءا من عام 

 

 

 

 

 

 

رسالة ماسرت غري منشورة، اجلزائر، جامعة امحد داريه أدرار، كلية العلوم االقتصاديّة،  تصدير للمنتجات الفالحّية يف اجلزائر،  (  عبد هللا سياح وعثمان قرايف،  1)
 .33 - 32، ص، 2017 -2016الّتسيري، العام الدراسي  والتجاريّة، وعلوم
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 ( 1الجدول الرقم ) 

 2008 -1988ر توزيع األراض ي الصالحة للزراعة في الجزائر بين اعوام تطو 

 البيان 89/ 88 00/ 99 01/ 00 03/ 02 04/ 03 05/ 04 06/ 05 07/ 06 08/ 07 09/ 08

األراض ي   7097,8 7662,4 7583,3 7503,7 7492,9 7511,1 7469,6 7468,5 7489,4 7511,1

القابلة  

 للزراعة

املزروعات   369908 1956,8 3839,6 3802,2 4110,0 3921,2 4064,9 3895,5 3926,1 3921,2

 النباتية 

األراض ي   3398,0 5707,6 3743,4 3701,5 3382,9 3589,9 3404,8 3573,0 3563,3 3589,9

 املستجرجة

الزراعات  577,66 565,02 610,47 767,24 828,84 878,56 933,96 946,03 955,49 878,55

 الدائمة

املروج  34,34 35,23 30,90 25,95 25,43 26,07 25,55 25,46 24,30 26,07

 الطبيعية 

 الكروم  105,64 59,79 69,68 95,63 99,43 101,71 98,21 92,71 87,38 101,7

األشجار  437,68 470,00 509,89 645,66 703,97 750,78 810,19 827,96 823,81 750,78

 املثمرة

 املجموع 7675,5 8227,4 8193,7 8270,9 8321,7 8389,7 8403,9 8414,6 8424,8 8389,6

غردي  محمد  إلى  املرجع،  االنضمام  ظل  في  واالستثمار  الدعم  وإشكالية  الجزائري  الزراعي  القطاع   ،

جارة،
ّ
مة العاملّية للت

ّ
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  3أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر  املنظ

سيير والعلوم الّتجارية، العام الدراس ي 
ّ
 .19، ص، 2012 -2011الت

تي أعلنت عنها         
ّ
 شهدت تطوًرا واضًحا، وذلك نتيجٍة لإلصالحاِت الّزراعّية ال

َ
يّتضُح من الجدوِل أَن الّزراعة

 الج
ُ
 للزراعة. الحكومة

ً
 زائرّية، باإلضافة لالهتماِم في تنمية املشاريِع الّزراعّية واستصالح األراض ي وجعلها قابلة

 املياه  -

          
ُ
به الّجافة والّجافة، وبالّتالي سيطرة

ّ
تعاني الجزائُر من مشكلِة املياه، نظًرا لوقوع أراضيها في املناطق الش

  منها حوالَي  
ُ
تي يمكُن االستفادة

ّ
  147مليار متر مكعب في العام، ويوجد  7الجفاف عليها، وتقّدُر املياُه الجوفّية ال

بئٍر صغير، أّما املياُه الّسطحّية فهي تقّدُر بحوالي    60000ينبوع، و  9000، وبئٍر عميقٍة   23000طبقة مائّية، و

مليار متٍر مكّعب،   7,5سّدٍ بطاقٍة استيعابّية تبلُغ ب    66مليار مكعب في العام، وتشيُر بعُض املصادِر وجود    9,8

تي تقدر بحوا
ّ
ي  في حين تبلغ املياه املطرّية رغم اتساع املّساحِة الجزائرّية ال

َ
  2مليون كلم  2,4ل

ُ
نا نالحظ

ّ
 أن

ّ
%  93، إال

تبلغ   االمطاِر  هطوِل   
ُ
ونسبة والجنوب،  الُعليا  الهضاِب  منطقِة  في  توجد  املنطقِة  8منها  في  تبلغ  حيث  في   ،%



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  44 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

مالّية من الجزائر حوالي  
ّ
 االمطاِر الهاطلة ب  7الش

ُ
مليار متر    192% من اجمالي املساحة االجمالّية ،تقّدر كمّية

 (.1) %92بنسبة  مكعب أي

وعلى سبيِل املثال نوضح من خالل الجدوِل الّتالي نصيَب املتر املكعب من املياه من الّناتِج الّزراعي لعام      

2006. 

 ( 2الجدول الرقم ) 

اتج الّزراعي في الجزائر لعام 
ّ
 2006نصيُب املتر املكعب من املياِه من الن

نصيب املتر املكعب املائي من 

 اعي اإلجمالي)دوالر(الناتج الّزر 

 الناتج الزراعي

 )مليون دوالر( 

 كمية املياه 

 )متر مكعب( 

1,766 8812 498807 

 . 150مرجع سابق، ص،  األمن الغذائي والتنمية املستدامة" حالة الجزائر"،املرجع، ريم قصوري،  

تشيُر أرقاُم الجدوِل أعاله إلى أّن نصيَب املتِر املكعِب املائي من الناتج الّزراعي اإلجمالي قليٌل ومنخفٌض         

، بينما نجد أّن ِحصة املياه املحددة  2006دوالر فقط للمتر املكعب عام  1,766بشكل كبير، أي أنّها ال تزيُد عن 

 . 2005متر مكعب في عام  2261األراض ي الفالحّية تبلُغ  لتماِم عملّية الّسقّي للهكتار الواحد من

روة الحيوانية -2 
ّ
 الث

الحيواني أكثَر أصالٍة وعراقٍة من املحاصيِل الّنباتّية والحقلّية، ولتحقيق الّتكامل    يمكُن اعتبار اإلنتاج       

اني في الّتنمية الّزراعية، وذلك من ناحيِة  
ّ
ه العنصر الث

َ
اإلنتاجي في الّزراعة يجُب تطوير اإلنتاج الحيواني، كون

ال األمن  تحقيق  تساعد على  للمجتمع، ووفرته  الغذائّية  املواد  الجزائري تأميِن  الجزائُر  (2) غذائي  لقد شهدت   ،

في االنتاِج الحيواني بدًءا من عام    
ً
في تربية ِالحيوانات، وارتفاع اسعار  2000تطوًرا ملحوظا ، بسبب االهتماِم 

 الّنفط، ما ساعد على تقدمها.

 

 

 

 

 .33 -32مرجع سابق، ص، تصدير للمنتجات الفالحّية يف اجلزائر، (  عبد هللا سياح وعثمان قرايف، 1)
 .30مرجع سابق، ص،  ، القطّاع الّزراعي اجلزائري وإشكالّية الّدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة،حممد غردي(  2)
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 في الّزراعة-3
ُ
 اليُد العاملة

سعينيات، بسبب املشاكل         
ّ
 في مجال الزراعِة لم تشهد تحسًنا في الت

َ
 العاملة

َ
 إلى أّن القوة

ُ
تجدُر اإلشارة

ط الوطنّي للتنميِة الّزراعية شهدت  
ّ
 أن تطبيَق املخط

ّ
تي عرفها االقتصاد الجزائري، إال

ّ
والركود واالضطراباِت ال

 والجدوُل الّتالي يفّسر باألرقام ذلك التقدم.، (1)  من خالله القوة العاملة تقدًما جيًدا

 ( 3الجدول رقم )

 2006 -1990تطوُر العمالِة في مجاِل الّزراعة الجزائرية خالل أعوام  

 الوحدة: ألف عامل

 البيان  90 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

العمالة   4282 5815 10353 8860 8568,2 8762,3 8416,2 8900,9 9471,8

 الكلية 

العمالة   905 1200 2525 2381,8 2205,0 2287,3 2234,59 2237,9 2212,6

في 

 الزراعة 

نسبة   21,13 20,63 24,62 26,88 25,73 27,13 26,5 25,14 23,39

العمالة  

الزراعية  

إلى 

العمالة  

 الكلية% 

غردي  محمد  الدعم  املرجع،  وإشكالّية  الجزائري  الّزراعي  ع 
ّ
القطا إلى  ،  االنضمام  ظل  في  واالستثمار 

 . 25مرجع سابق، ص،  املنظمة العاملية للتجارة،

ا لحجم اليد العاملِة في املجال الّزراعي، وذلك بدًءا من العام         
ً
يتبّيُن من الجدوِل أن ثمت تطوًرا ملحوظ

 .2006حتى عام  1990

اتي وأيضً   رأُس املال،  -4
ّ
ا التمويل باالعتماِد على القروِض واملعونات، والشّك  يتضّمن رأُس املاِل الّتمويل الذ

الّتنموية املشاريِع  اكثُر ضماًنا إلنجاِح  اتي 
ّ
الذ التمويَل  تمكنت  ،  أّن  وبالفعل  الغذاء،  تنتج  التي  الّزراعية  ومنها 

 

 .25مرجع سابق، ص،  ، القطاع الزراعي اجلزائري وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة،حممد غردي(  1)



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  46 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

يرادات  من تحقيِق مكاسَب جّيدة، في اإل  2000الجزائر من خالل أنتعاش أسعار الّنفط في الّسوق الّدولّية عام 

     (.1)العامة، وتوفير احتياطاِت الّنقد

 العلمّي الّزراعي  -5
ُ
 البحث

 العلمّي من أساسياِت تنميِة اإلنتاج الّزراعي وازدهاره ِ،وتحقيق إنتاجّية أفضل،        
َ
يمكُن القول إّن البحث

 العلميَّ  
َ
تي تدعُم البحث

ّ
 لبعض القوانيِن والبرامِج والّتوجيهاِت ال

ً
الّزراعي، ارتفَع عدُد الباحثين في الشأِن  ونتيجة

تخلِف   وأسباِب  الّزراعِة  ياِت 
ّ
إشكال على  تركُز   

ُ
البحوث أخذِت  العلمية،  البحوث  مجال  وفي  بالّزراعة  الخاّصِ 

ربِة  
ّ
ر على اإلنتاج واالنتاجّية، ومشاكل انجراف الت

ّ
تي تؤث

ّ
 ملعالجِة املشاكِل ال

ً
 أولوّية

ً
الزراعات، واعطِت البحوث

الّسدود...، و  وبناِء  اآلباِر  وحفِر  القنواِت  شّقِ  عبَر  باملياِه  مّدها  وطرِق  األراض ّي  استصالح  وكيفّية  الّتصحر، 

باحث عام    193والتحسينات الوراثّية النباتّية والحيوانّية، وتشيُر بعُض الدراساِت إلى ارتفاِع عدِد الباحثين من  

 رغَم  ، املختصين في  2006باحث عام    239، إلى  2000
ٌ
 مهّمة

ُ
املجاالِت الّزراعّية والحيوانّية، وتعتبُر هذه الخطوة

كِل املطلوب، خصوًصا وإّن الجزائَر تمتلك ُكل ّاملقوماِت املالّية واملادّية والتوجيهّية والعّمال  
ّ
عدِم نجاِحها بالش

 (.2) واملستثمرين والفنيين والباحثين في كل املجاالت الّزراعية

 اعّي في الجزائر االنتاُج الّزر  -

 الحبوِب في الجزاِئر من الزراعات االستراتيجّيِة واالساسّية، وعلى الّرغم من ذلك يمكن وصفها         
ُ
تعدُّ زراعة

  
ٌ
مرتبطة الحبوب  وتبقى  الّسكان،  حاجاِت  من   

ً
قليلة  

ً
نسبة  

ّ
إال تؤّمُن  ال  وبالّتالي  اإلنتاج،   

ُ
حيث من  بالّضعيفِة 

األراض ي املزروعة بالحبوب يغيب عنها برامج االستصالح، وأيًضا  بعوامِل الطبيعية، وتتصف زراعة الحبوب بأن  

أعوام   خالل  الحبوب  نوع  اإلنتاج حسب  توزيع  يوضح  التالي  والجدول  املزروعة،  االراض ي  رقعة  توسيع  عدم 

1988-2002. 

 

 

 

 

 

 

التّنمية املستدامة: دراسة تطبيقّية على دور السياسة االقتصاديّة يف بعض تنويع االقتصاداّيت الّريعّية لتحقيق (  صباح براجي، وعبد الوهاب مشام، 1)
 60، ص، 2017، متوز 13، العدد ، جملة االسرتاتيجّية والتّنمية2014 -2000االقتصاد اجلزائري 

 .28مرجع سابق، ص،  ، القطاع الزراعي اجلزائري وإشكالّية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملّية للتجارة،حممد غردي(  2)
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 ( 4الجدول رقم )

 2002-1988توزيع اإلنتاج حسب نوع الحبوب في الجزائر 

 الوحدة: قنطار 

 Sorgho املجموع 

 ذرة بيضاء

 ذرة

Mais 

 النوع/العام قمح صلب  ق. لين  شعير  خرطال 

20031190 10850 4240 595610 7898820 3388180 8133490 1988/89 

16254120 4640 2310 412810 8333560 1951340 5549460 1989/90 

38083030 3150 5000 1281420 18099580 5775990 12917890 1990/91 

33289140 3200 6620 928900 13982900 4912210 13455310 1991/92 

14520970 1000 2250 272460 4080230 2204380 7960650 1992/93 

9634200 0 1850 152040 2340670 1515360 5624280 1993/94 

21384570 380 4190 531000 5849800 3112500 11886700 1994/95 

49005050 590 4460 1171740 18002220 9480340 20345700 1995/96 

8695980 1200 2570 168150 1908920 2060500 4554640 1996/97 

30253590 490 3100 450000 7000000 7800000 15000000 1997/98 

20205910 540 5370 400000 5100000 1700000 9000000 1998/99 

9342080 8340 15560 81700 1632870 2740270 4863340 1999/00 

26591700 5550 10870 436610 5746540 8003480 12388650 2000/01 

19529250 6780 8370 334950 4161120 5508360 9509670 2001/02 

أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر،    ، الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية،املرجع، فوزية غرابي

 .127، ص،  2008-2007جامعة منتوري قسنطّينة، كليذة العلوم االقتصادّية وعلوم التسيير، العام الدراس ي،  

شهَد حاالٍت من الّزيادة والّنقصان، ويرجُع    2002  - 1988يتبين من الجدول إّن إنتاج الحبوب بين أعوام         

األولى بالدرجِة  ِخذت    ذلك  اتُّ التي  لإلجراءاِت  باإلضافة  املياه..."،  املناخ،  االراض ي،   " الطّبيعية  العوامل  إلى 

 بخصوص رفع اإلنتاج واإلنتاجّية حيث نجُدها متواضعة. 

شهدت بعض الّتطورات بسبب االهتمام باملشاريع الّزراعّية، وزيادة العائدات    2013  -2002أّما أعوام         

كل 
ّ
 الّتالي يوضُح ذلك. الّنفطية، والش
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 ( 1الشكل رقم )

 2013-2002تطور الحبوب في الجزائر خالل أعوام 

 

وضعّية األمن الغذائي الجزائري ومؤشرات األمن الغذائي العاملي  املرجع، علي مكيد، وفريدة بن عّباد،  

الفترة املمتدة   للمتاح من اإلنتاج خالل  العلوم االقتصادية والتسيير    ، 2013  -2002دراسة تحليلّية  مجلة 

 .3، ص، 2017، الصادر في عام 17والعلوم التجارية، العدد 

أعوام          خالل  إنتاُجه  زاد  القمَح  أّن  نجد  الحبوِب،  تطور  كل 
ّ
الش الغذاُء  2013  - 2002يوضُح  ه 

ُ
كون  ،

ألف   7209إلى  2006يتراجَع عام ، ثم عاَد ل2005ألِف طٍن عام  7209ألف طٍن إلى  7003األساس ّي، وارتفَع من  

 األمطاِر الهاطلة، وفي عام  
ّ
ألف طن، ويعوُد ذلك    9461ارتفِع بشكٍل جّيد ليصل إلى    2013طن وذلك بسبب قلة

عيَر يرتفع وينخفَض في 
ّ
لزيادة املساحات املزروعة، واستخدام الّتقنيات الحديثة في الّري، وكذلك نجد أن الش

الذرة ارتفعت من  انتاجه، كونه ليس غذاء اس  أما  ألف طن عام    3252إلى    2002ألف طن عام    1889اس ي، 

2013. 

في        والطماطم...عرفت تطوًرا  والفاصوليا  البطاطا والبقول  البصِل  مثل  الخضروات  في حين نجد بعض 

كل الّتالي يوضح ذلك. 
ّ
 زيادة اإلنتاج كونها من الغذاء الرئيس ي في الجزائر، والش
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كل رقم )
ّ
 ( 2الش

 2013 -2002تطّور بعض الخضروات خالل أعوام 

 

وضعّية االمن الغذائي الجزائري ومؤشرات األمن الغذائي العاملي  املرجع، علي مكيد، وفريدة بن عباد،  

 .3مرجع سابق، ص،  ،2013 -2002دراسة تحليلّية للمتاح من اإلنتاج خالل الفترة املمتدة  

كل الرقم )وتوزع إنتاج الحبوب ع   
ّ
 ( يبين ذلك.    3لى معظم العديد من الواليات الجزائرّية والش

 ( 3الشكل الرقم )

 2012 -2000توزيع متوسط كميات إنتاج الحبوب حسب الواليات الجزائرية خالل اعوام 

 

رابح بوعراب، وفتح هللا مسعودة باستعمال املرجع،  في الجزائر  الحبوب  إنتاج محاصيل  ، تحليل دوال 

ولية،  نما
ّ
 panel Data.444ص  (،3جامعة الجزائر )ذج املعطيات الط

 من واليٍة إلى أخرى، وإّن والية سطيف تأتي في املرتبِة         
ُ
كِل أعاله أنَّ كمياِت اإلنتاِج تختلف

ّ
 من الش

ُ
نالحظ

 
ّ
الل القمح  إنتاِج  في  األولى  املرتبِة  في  تأتي  في حين  الّصلب،  القمح  إنتاج   

ُ
ويقّدر  األولى من حيث تيارت،   

ُ
ين والية

الواليات ب   بكل  الّصلب  القمح  إنتاج  باملقارنِة    65,9متوسط   
ٌ
قليلة  

َ
سبة

ّ
الن إّن هذه  الحقيقِة  وفي  ألف طن، 

لين  
ّ
عير يقّدر ب    41,7بمتوسِط إجمالي اإلنتاج الوطني، في حين يقدر إنتاج القمح ال

ّ
ألف    43,34ألف طن، والش

 طن. 
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، ووصلت  2012مليار دوالر أمريكي في عام    10دات السلع الغذائية حيث تجاوزات  ارتفعت تكاليف وار         

مليار دوالر، ونالحظ أن الحبوب   9-8ما بين    2017-2015مليار دوالر، واستقرت بين عامي    11إلى    2014في عام  

مرات بين عامي    3,5مليار دوالر، والجدير بالذكر أن سعر السلع الغذائية ازداد    3تحتل املركز األول بحوالي  

السكان2017  -2000 أعداد  لتزايد  باإلضافة  العاملية خالل هذه األعوام،  الغذائية  األزمة  وارتفع    ،(1) ، بسبب 

كغ لكل مواطن، وكذلك   270إلى  2016% من إجمالي االستهالك حيث وصل عام  175استهالك الحبوب بنسبة 

بنسبة   الخضروات  في  14,40ارتفع استهالك  للحبوب  األكثر أستهالك  الدول  الجزائر من  أن  القول  يمكن   ،%

 (. 2)2017العالم، حيث تصدرت قائمة املستوردين للحبوب عام 

طن، ومن البقوليات بنحو    4000000,00من الحبوب    2015اإلنتاج الزراعي في عام  املقابل فقد بلغ  ب        

وعلى سبيل    2017-2016طن، وساهمت املزروعات في الناتج الوطني خالل املوسم الزراعي العوام    1500000

%  5,9الحمضيات ب  % و   7,8%والفواكي ب    29,2% والخضرواتب    11,8املثال الزراعات الرئيسية ساهمت ب  
(3 .) 

 اإلنتاج الحيواني -

        
ُ
حوم البيضاء والحليب والعسل والّصوف والبيض... نالحظ

ّ
حوم الحمراء والل

ّ
أّما اإلنتاج الحيواني من الل

 اإلنتاج بفضِل االهتماماِت الحكومّية في محاولٍة لتحقيِق االكتفاء الغذائي،  
ُ
والجدول الّتالي  أّنها تطّورت من حيث

 .2006 -1990بين تطور اإلنتاج الحيواني في الجزائر خالل أعوام ي

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلزائر، الفالحون اجلزائريّون    محزة محوشان،، التقارير الوطنية،  2019احلق يف الغذاء، تقرير  واالجتماعية يف البلدان العربية،    االقتصادية( راصد احلقوق  1)
 .178ص،  بني السلب االستعماري واضطراابت االنفتاح،

 .178( املرجع نفسه، ص، 2)
رسالة ماسرت غري منشورة، جامعة   البويرة،  –"  462تنمية القطاع الفالحي وتدعيمه ابجلزائر" وكالة عبان رمضان  بلحجار، وخدجية شريفي،  ( نصرة  3)

 . 9-8، ص، 2019-2018أكلي حمند أوحلاج، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسيري، للعام الدراسي، 
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 ( 5الجدول رقم )

 2006  -1990تطور اإلنتاج الحيواني في الجزائر خالل أعوام 

- 06متوسط إنتاج 

01 

إنتاج  

2006 

إنتاج  

2005 

إنتاج  

2004 

إنتاج  

2003 

إنتاج  

2002 

إنتاج  

2001 

متوسط  

االنتاج  

95-00 

متوسط  

اإلنتاج  

89- 94 

 اإلنتاج 

اللحوم   27000 304100 259800 290762 300459 320000 301568 298554 295190,5

الحمراء  

 "طن" 

اللحوم   211966,7 129204,7 201000 150600 156800 170000 143578 241166 177190,7

البيضاء  

 “طن"

 106الحليب  1088,0 1257,1 1637 1544 1610 1915 2092 2244 1840,83

 العسل “طن"  1572 1522,8 1600 1950 2051 2800 2666 2543 2268,3

الصوف  17250 19926,7 18146 19752 19908 20000 25296 20357 20076,5

 “طن"

، 106البيض 2432,3 2333,3 2160 3220 3302 3629 3528 3570 3234,8

 بيضة

غردي  محمد  الزراعي  املرجع،  القطاع  إلى  ،  االنضمام  ظل  في  واالستثمار  الدعم  وإشكالية  الجزائري 

 . 30مرجع سابق، ص،  املنظمة العاملّية للتجارة،

حوم والحليب والبيض          
ّ
يتضُح من الجدوِل أعاله أّن هناَك ارتفاُع في نسبِة أعداِد الحيواناِت املنتجِة لل

عامي   بين  ن  2006-2001والعسل  تحسُّ ذلك  في  والّسبُب  على  ،  الجزائر  ساعَد  ما  الّنفط  في    االهتمامأسعاِر 

واملعنوي   املاّدي  الّدعم  يلزم من  توفير ِكل ما  الحيواني، من خالِل  اإلنتاج  تنمية  زراعّية وفي مجال 
ّ
ال املشاريع 

 واإلرشادات...

مليار    1,5، " الحليب زاد  2017-2015ونتيجة لألوضاع فقد ارتفعت كلفة اإلنتاج الحيواني بين عامي         

طن، 400000طن، واللحوم الحمراء    102000حوالي    2015، مع العلم أن إنتاج الحليب قد بلغ في عام  (1) دوالر

 

اجلزائر، الفالحون اجلزائريّون    محزة محوشان،، التقارير الوطنية،  2019احلق يف الغذاء، تقرير  جتماعية يف البلدان العربية،  واال  االقتصادية( راصد احلقوق  1)
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-2016طن، وكذلك ساهم اإلنتاج الحيواني في الناتج الوطني خالل موسم    300000واللحوم البيضاء بلغت  

 (.1) % ... 6,7، نجد أن الحليب ساهم ب 0172

ا:    الّضرورّية لتحقيِق األمِن الغذائي الجزائري خامسا
ُ
 الخطوات

على          باالعتماِد   
ّ

إال تٌحل  أّن  يمكًن  وال  الّصعبة،  اإلشكالّيات  من  الجزائر  في  الغذائي  األمِن   
َ
إشكالّية إّن 

الغذائّية، وتقلي الّسلع  والحد من استيراِد  لها،  الّضروري مواجُهتها والّتصدي  املحلي، ومن  الّتبعّية، اإلنتاج  ل 

تي وردت في هذه الورقة البحثّية تدل على أّن الجزائَر يعاني من عجٍز  
ّ
اتي،  فاإلحصائيات ال

ّ
وتحقيق االكتفاِء الذ

ُل عبًئا حقيقًيا على املجتمع والّدولة، ملا ينتج عن عدم تلبية حاجات الّسكان املتزايدة، من مشاكَل 
ّ
غذائي، يشك

واقتصا اجتماعّيٍة  الخطوات  واضطراباٍت  رسم  إعادة  الجزائر  على  يتوجُب  ولهذا  وبطالة...،  فقر  من  دّية 

الغذائّية الفجوة  من  للحد  الّتنموية،  البرامج  ووضع  أسعار  (2) واالستراتيجياِت  أنتعاش  بعد  الجزائر  وكانت    ،

أصدرت برامج  الّتنمية االقتصادّية، ولهذا وخطوات لدعم االقتصاد الوطني و   تاستراتيجياالنفط قد وضعت 

 تقّدر بحوالي 2004-2001منها  برنامُج اإلنعاِش االقتصادّي 
ٌ
ذي رصد َلُه ميزانية

ّ
مليار دينار جزائري، من   25، ال

 والّري، وتحسيُن أوضاِع املجتمع
ُ
وكذلك أصدرِت البرنامُج    ،(3) أجل الّنهوض بالعديِد من املشاريع، ومنها الّزراعة

االق الّنمو  لدعِم  ب  2009-2005تصاديالّتكميلّي  لُه  املحّددِة   
ُ
امليزانّية وقدرت  أميركي،     150،  دوالر  مليار 

رق الّزراعّية وتسهيَل حركِة نقل املنتجات، 
ّ
للمساهمِة في تحسيِن اإلنتاج واإلنتاّجية في مجال الّزراعة وشّقِ الط

 لتوطيِد الّنمو   2014 -2010باإلضافِة إلى إمداِد املناطِق الّريفّية بالكهرباِء والغاز...، وبين عامي 
ً
وضَعت برنامجا

قّدُر ب  
ُ
 ت
ٌ
مليار دوالر أميركي، لدعِم املشاريع االقتصادّية واالجتماعّية، ومنها الّسكة    286وخصّصت له ميزانّية

قدرُه   مبلٌغ  َد  وُحّدِ واملياه،  رق 
ّ
والط الفالحّية    1000الحديدّية  الّتنمية  وتحسيِن  لدعم  جزائري  دينار  مليار 

مواجهة هذه اإلشكالية      اال أن هذه البرامج لم تحقق النتائج املطلوبة، ولهذا كان على الجزائر إعادة   (4) ّريفّية..وال

ت وهي
ّ
 : (5)ببعض الخطوات واالستراتيجيا

 أسباِب فشل االصالحات الّزراعية.      -  
ً
 معالجة

 إلى رفع  -
ُ
 االنتاج.وضع سياساٍت زراعّية مبنّية على خطٍط تنموًية تهدف

 

 .178مرجع سابق، ص،   بني السلب االستعماري واضطراابت االنفتاح،
 . 9-8مرجع سابق، ص،  البويرة، –" 462ان رمضان تنمية القطاع الفالحي وتدعيمه ابجلزائر" وكالة عب( نصرة بلحجار، وخدجية شريفي، 1)
 ، حبث نشر يف جملة،  األمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العريب عبد احلميد بوخاري، (  2)

Global Journal of Economic and Business, Vol2, No2, April, 2017, p58 
دور السياسة االقتصاديّة يف بعض تنويع االقتصاداّيت الّريعّية لتحقيِق الّتنمية املستدامة: دراسٌة تطبيقّية على (  صباح براجي، وعبد الوهاب مشام،  3)

 61-60ص،  ، مرجع سابق،2014 -2000االقتصاد اجلزائري 
 . 61(  املرجع نفسه، ص، 4)
 . 28مرجع سابق، ص،   وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة،، القطاع الزراعي اجلزائري حممد غردي(  5)
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 زيادة معدل الّنمو االقتصادي مع ما يتناسب مع زيادة اعداد السكان.  -

 :(1)  زيادة االنتاج الّزراعي وذلك من خالل -

 استصالُح االراض ي، واستخداُم اساليب الّري الحديثة، والتقنياِت واآلالِت الحديثة. -1

بيعية وذلك عن طريق    -2
ّ
ر املوارِد الط

ُ
تقليِل من الهدر للمياه، وتوسيُع شبكات املياه وتسهيُل نقلها  استثما

 استخدام مياه املجاري بعد تنقيتها، والّتنقيب على املياه، وزراعة مساحات  
ُ
للحقول واألراض ي الزراعّية، وإعادة

 جديدة، وحفُر اآلباٍر، وشُق القنوات، وفتُح طرق زراعية، تضمن نقل املنتجات. 

 :2)  ادي واملعنوي للفالحين عن طريق تقديم الّدعم امل -3

 دعم االسعار ومستلزمات االنتاج. - 

 إعفاُء بعِض املنتجاِت من الرسوِم الجمركّية، وتقديُم الخدماِت االجتماعّية.  - 

 .(3) دعُم البحث العلمي الّزراعي وتطويره وانشاء مراكز بحوث، وبرامج تدريب وإرشاد  -4

 للثروِة الحيوانّية.  رفُع الكفاءِة االنتاجّية -5

 معّدل الّنمو االقتصادي بما يتناسب مع إعداد الّسكان. -6
ُ
 زيادة

 الهجرِة من الريِف إلى املدِن، والحد منها، والعمُل على استثماِر أبناِء الريِف في العمل الّزراعي. -7
ُ
 مواجهة

ا: الخاتمة  -  سادسا

 األمُن الغذائّي في الجزائر م       
ُ
، العتمادها على االستيراد من الّسوق الخارجّية، تبقى مشكلة

ً
 معقدة

ً
شكلة

عدة   على  تطورات  وحدثت  الجزائرّية،  الّدولة  اهتماَم  ناَل  والحيواني،  الّزراعي  االنتاَج  أّن  من  الّرغِم  وعلى 

في   زيادة  ومنها،  ا  استصالحمستويات  ونسبة  والحيواني،  الّزراعي  االنتاج  في  وتطور  الزراعية،  لعمالة  االراض ي 

كل الحقيقي، فإنتاجها  
ّ
ه ليحزُّ في نفس ي القوَل إّن الجزائَر لم تفلح في سد حاجاِت سكاِنها بالش

ّ
املختصة، وإن

منخفٌض ومتواضٌع، ويقابل ذلك ارتفاع الواردات من الّسلع الغذائّية، فكما الحظنا أّن وارداِت الّسلع الغذائّية  

، وهذا ما يزيد الفجوة الغذائّية، 1996مليون دوالر عام    2600,2إلى  ،  1980مليون دوالر عام    1984ارتفعت من   

فإّن   وبالتالي  الغذائية،  الواردات  تزداد  ومعها  مستمرة،  السكانية  الزيادة  كون  ثابتة  غير  االحصائيات  وهذه 

عل خطيرٍة  تحدياٍت  تواجه  فسوف  الحالي،  الوقت  في  خصوًصا  الغذائي،  األمن  مشكلِة  من  تعاني  ى  الجزائَر 

 أمٍن غذائٍيّ وطني، 
ُ
مختلف املستويات الّسياسية واالجتماعّية واالقتصادّية، فمشكلة األمن الغذائي هي مشكلة

 

 .59-58، مرجع سابق، ص، إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر، واقع وآفاقرزقة غراب، (  1)
 . 59-58املرجع نفسه، ص، (  2)
 .257مرجع سابق، ص،  وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنّظمة العاملّية للتجارة،، القطاع الزراعي اجلزائري  حممد غردي(  3)
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فالجزائُر بحاجٍة ضرورّية إلعادة وضع استراتيجياٍت وخطط للّنهوض باإلنتاج الزراعي، وبالّتالي تحقيق االكتفاِء  

 الذاتي.

ا وصيات  -سابعا
ّ
 الت

 ويمكُن وضُع بعِض الّتوصياِت لتحقيِق األمن الغذائي الجزائري وهي:

 الّزراعي، -
ُ
كثيف

ّ
 وأن يعتمَد على أسلوبيين لزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني وهما:  الت

الّتطور األفقي، أي العمُل على زيادة األراض ي الزراعية، عن طريق استثمار األراض ي القابلة للزراعة، ويتم  -1

ذلك من خالل إجراء عملياِت االستصالح، وتزويدها بشبكات الّري واملياه، وشق القنوات وحفر اآلبار، وبناِء  

 الّسدود، السيما بوجوِد إمكانياٍت الستصالح االراض ي في الجزائر كونها تمتلك ُكّل املقومات الحقيقّية. 

ل بالّسعي لزيادِة االنتاجّية، وذل   -2
ّ
ك باستخدام أساليِب الّري الحديثة، ألّن شبكاِت  الّتطور الرأس ي، ويتمث

الكيماوّية،   بات  واملخّصِ املتطّورة،  اآلالِت  واعتماد  الّزراعي،  اإلنتاج  زيادة  في  أساسًيا  دوًرا  تلعُب  واملياه  الّري 

 باإلضافِة لرّش املزروعاِت باملبيداِت الحشرّية، وتحسين أنواع البذار. 

روة الحيوانّية،    -
ّ
 تزايِد  ختطويُر الث

َ
حوم والحليب والبيض... أصبح متزايًدا نتيجة

ّ
صوًصا وأّن الطلَب على الل

 أعداد الّسكان، ومن أجل الحصول على زيادة في اإلنتاج الحيواني يجب توفير ما يلي: 

 اإلعالف بكّل أنواعها، واالهتمام باملراعي وحمايتها من الّرعي الجاِئر.  -1

 تحسيُن أنواِع الحيوانات.  -2

 تأميُن الّرعاية البيطرّية، الوقائّية منها والعالجّية. -3

في الحقيقة هناك الكثير من العوامل وراَء عدِم استخداِم االيدي العاملِة في الجزائِر  استثماُر اليد العاملة،    -

 بمكانها املناسب ومنها: 

 كبيٍر.  تزايد نسبة الّسكان القادرين على العمل، بسبب تكاثر أعداد الّسكان بشكٍل -1

ر على استيعاِب اليِد العاملة املتزايدة.  -2
ّ
شاطات الّزراعّية، وهذا ما يؤث

ّ
ة الن

ّ
 قل

 عدم نجاح املشاريع الّزراّعية والحيوانّية، مما يؤدي إلى خسارة الفالحين.  -3

 الحد من الهجرة بكافة أنواعها، من االرياف باتجاه املدن أو باتجاه الّدول االوربّية... -4

 تلك العوامل، بالعمل الّجاد بإيجاد استراتيجية أفضل تضمن  ومن ه
َ
ذا املنطلِق يتوّجب على الجزائِر معالجة

 هذه الزيادة في اليد العاملة وتأمن مشاريع زراعّية ناجحة ومدعومة. 

زراعي والحيواالعمُل على توظيِف رأس املال الالزم -
ّ
 إلى تحقيق الّزيادة في اإلنتاج ال

ُ
ذي يهدف

ّ
 ني. : وال
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 استثمار عامل املواطنة واالنتماء للوطن وتقديم املساعدات املالّية واملعنوية والتعويضات للفالحين. -

 

 

 املصادر واملراجع    - 

 . 2008آب  10، الصادر في تاريخ 46العدد الجريدة الرسمّية الجزائرية،  -

السياسات الّزراعية حول  مل بعنوان " املنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة الدول العربية، حلقة ع  -

 القاهرة، دون تاريخ. األمن الغذائي في ظل املوارد املائّية والتجارّية الدولية"، 

 .2010دون دار نشر، الخرطوم، تأثير املناخ والتقلبات املناخية،  املنظمة العربّية للتنمية الزراّعية، -

إبراهيم عمارة،    - الغذائي والتنمية الزراّعية املصرّية في ضوء املتغيرات  أشرف آمال عباس، عزة  األمن 

ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر " وضع سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر"، عقد في   املعاصرة،

 .2009تشرين االول   4مصر بتاريخ 

غراب،    - الغذائيرزقة  األمن  آفاق  إشكالّية  و اقع  و الجزائر،  في  االقتصادّية  املستدام  العلوم  مجلة   ،

سيير والعلوم التجارّية، العدد 
ّ
 .2015، الصادر في عام 13والت

الدروبي،    - ثابت  االقتصادّية رانية  املتغيرات  ضوء  في  املحتملة  وتغيراته  العربي  الغذائي  األمن  اقع  و

 .2008، الصادر في عام  1، العدد  24القانونية، املجلد رقم  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و الدولية

رسالة ماستر غير منشورة، جامعة    األمن الغذائي والتنمية املستدامة" حالة الجزائر"،ريم قصوري،    -

 .2012 -2011باجي مختارة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، عنابة، للعام الدراس ي 

، تحليل دوال إنتاج محاصيل الحبوب في الجزائر باستعمال نماذج  مسعودةرابح بوعراب، وفتح هللا    -

 (. 3جامعة الجزائر )املعطيات الطولية، 

الحقوق    -  العربية،    االقتصاديةراصد  البلدان  في  تقرير  واالجتماعية  الغذاء،  في  التقارير  2019الحق   ،

 لب االستعماري واضطرابات االنفتاح. الجزائر، الفالحون الجزائرّيون بين الس  حمزة حموشان،الوطنية،  

 .2016أبو ظبي،  التقرير االقتصادي العربي املوحد،صندوق النقد العربي،   -

الوهاب شمام،    - وعبد  براجي،  الريعية  صباح  االقتصاديات  تنويع  بعض  في  االقتصادية  السياسة  دور 

، مجلة االستراتيجية 2014  -2000الجزائري  لتحقيق التنمية املستدامة: دراسة تطبيقية على االقتصاد  

 .2017، تموز 13، العدد والتنمية
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اقع والطموح،عبد املناف رشيد،    - ، الصادر في 297مجلة املناضل، العدد    األمن الغذائي العربي بين الو

 . 1999عام 

، مجلة  2002  -1963الليبرالية  الفالحة في الجزائر من الثورات الزراعية إلى اإلصالحات  عمر بالسعود،    -

 .2003ديسمبر    –، أكتوبر 22إنسانيات، العدد 

قرافي،    - وعثمان  سياح  هللا  الجزائر،  عبد  في  الفالحية  للمنتجات  منشورة،  تصدير  غير  ماستر  رسالة 

 - 2016  الجزائر، جامعة احمد دارية أدرار، كلية العلوم االقتصادية، والتجارية، وعلوم التسيير، العام الدراس ي

2017. 

وضعية االمن الغذائي الجزائري ومؤشرات األمن الغذائي العاملي دراسة  علي مكيد، وفريدة بن عباد،    -

مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم    ،2013  - 2002تحليلية للمتاح من اإلنتاج خالل الفترة املمتدة  

 . 2017، الصادر في عام 17التجارية، العدد 

 ، بحث نشر في مجلة، األمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العربيبوخاري،  عبد الحميد -

Global Journal of Economic and Business, Vol2, No2, April, 2017 . 

، مركز دراسات الوحدة العربية،  الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي" حالة الجزائر"فوزية غربي،  -

 . 1، ط2010بيروت، 

أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر، جامعة    ، الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية،غرابي  فوزية  -

 .2008-2007منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العام الدراس ي، 

جامعة    ، أطروحة دكتوراه،إشكالية العقار الفالحي وتحقيق األمن الغذائي في الجزائركمال حوشين،    -

 . 2007الجزائر، كلية العلوم االقتصادية، 

 .  1، ط1999دار وائل للنشر، االردن،  االمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق،محمد رفيق أمين حمدان،  - 

آفاق تطويره،ماجد الخطيب،  - اقع االمن الغذائي العربي و  . 2010، عام 389مجلة املناضل، العدد   و

آفاق التطويرمحمد بلغالي،    - اقع و ، مداخلة تقدم  سياسة إدارة املوارد املائية في الجزائر، تشخيص الو

املتعددة   الوطنية  علوم  مخبر  املتوسط  البحر  حوض  في  املائية  املوارد  حول  الرابعة  الدولية  الندورة  إلى  بها 

 .2008أذار،  24-22التقنيات، الجزائر، 

املنظمة  محمد غردي   - إلى  االنضمام  في ظل  واالستثمار  الدعم  وإشكالية  الجزائري  الزراعي  القطاع   ،

للتجارة، الجزائر  العاملية  التسيير  3أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة  العلوم االقتصادية وعلوم  كلية   ،

 .2012 -2011والعلوم التجارية، العام الدراس ي 
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لوزر   - الفالحيي،  نادية  القطاع  للتجارة على  العاملية  املنظمة  إلى  الجزائر  انضمام  ، رسالة  انعكاسات 

 .2006 -2005ماستر غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، للعام الدراس ي 

"  462ن رمضان تنمية القطاع الفالحي وتدعيمه بالجزائر" وكالة عبانصرة بلحجار، وخديجة شريفي،  -

رسالة ماستر غير منشورة، جامعة أكلي محند أولحاج، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم    البويرة،  –

 .2019-2018التيسيير، للعام الدراس ي، 

محدودات  - يزة،  بن  العربية  يوسف  املنطقة  في  الغذائي  االمن  اإلنسانية  ومهددات  العلوم  مجلة   ،

 .2018حزيران ، 38واالجتماعية، العد 

-  J. Butler Walker, j. N.Kassi, C.Eamer, Food Security in Times of Change: A Policy Brief on Food 

Security for Northern Canada, Arctic Health Research Network—Yukon, 2009 
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 دراسة نقدية للوضع السياسي منذ االستقالل ومنهج اخلللالثورة السودانية.. النخبة السياسية 

Sudanese revolution ... Political elite and method of interference 

 Osman Hassan Osman     د. عثمان حسن عثمان/ جامعة املغتربين ـ السودان 

 

 

 

ABSTRACT 

Many new and old questions were raised in the space of thought and politics in Sudan after the 

glorious December revolution of 2018 AD, which sparked a new awareness that put the elite's 

thought and practices at stake because it has always tried to subject the new reality to the 

traditional systematic mechanisms since the dawn of national rule. It is widely believed that the 

political elites are unable to build and renew life according to a well-studied vision and 

foundations to achieve political and economic stability and development. Consequently, the 

research question revolved around the failure of the political elite on more than one level and 

aimed at the following: 

- Uncover the various defects in the thinking and methodology of the political elite.  

- Highlight images and forms of the new awareness of the December 2018 revolution.  

In order to achieve these goals, the researcher used the integrative method and concluded to the 

following recommendations: 

- The sustained defect of the thought and practice of the political elites appeared in the 

contradiction of discourse, conflict, impotence and the inability to innovate. 

- Emphasizing the importance of dialogue, strengthening spaces for freedom and 

democracy, and achieving national reconciliation 

- Reconsidering the inherited approaches and methods of the political elite 

- Getting rid of all forms and images of defect 
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 : مستخلص

طرحت كثير من األسئلة الجديدة والقديمة في فضاء الفكر والسياسة في السودان بعد ثورة ديسمبر املجيدة  

 وضع فكر النخبة وممارساتها في املحك ألنها ما    والتيم  2019
ً
 جديدا

ً
تحاول اخضاع الواقع    انفكتفجرت وعيا

م ترسخت القناعة على نحو واسع بعدم  الجديد لآلليات املنهجية التقليدية منذ فجر الحكم الوطني، ومن ث

السياس ي  االستقرار  تحقيق  مدروسة  وأسس  رؤية  وفق  وتجديدها  الحياة  بناء  على  السياسية  النخب  قدرة 

واالقتصادي والتطور. لذلك كانت اثارة سؤال البحث متعلق بفشل النخبة السياسية على أكثر من صعيد بما 

 يحقق األهداف التالية : 

 الخلل املختلفة في فكر ومنهج النخبة السياسية. ـــ كشف مواقع 

 .م2018ـــ ابراز صور وأشكال الوعي الجديد لثورة ديسمبر  

 املنهج التكاملي وخلص إلى: الباحثولتحقيق تلك أهداف استخدم 

ـــ أن الخلل املستدام املصاحب لفكر وممارسة النخب السياسية تمثل في تناقض الخطاب، والصراع، والعجز، 

 دم القدرة على االبداع.وع

 ـــ التأكيد على أهمية الحوار وتعزيز مساحات الحرية، والديمقراطية، وتحقيق املصالحة الوطنية. 

 ـــ  إعادة النظر في املناهج واألساليب املوروثة  لدى النخبة السياسية. 

 .من جميع أشكال الخلل وصوره التخلصـــ 

 

 مقدمة

 وأهميتها: االشكالية.. حدودها 

ثورة ديسمبر  التيما األساليب واملنهجيات   لتحقيق أهداف  السودان  في  السياسية  النخبة  التي   2018تبنتها  م 

 جسدها الشعار )حرية/ سالم وعدالة( وهل أعدت العدة ورصفت الطريق لتحقيق هذه األهداف؟. 

 وهي:هذا السؤال الرئيس تنبثق عنه عديد األسئلة التي  تحدد اشكالية البحث 

م عن التغيير الجذري، وما أشكال التغيير التي  أحدثتها على مستوى الوعي  2018ـــ إلى أي مدي تعبر ثورة ديسمبر  

   واملفاهيم؟
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ـــ ما هي املناهج والطرائق الحاكمة ملقاربات العقل السياس ي في السودان منذ فجر الحكم الوطني ومدى قدرته  

  رأ؟على ابتداع الحلول للمشاكل التي تط

   ـــ ما هي أوجه الخلل في فكر وممارسة النخبة السياسية؟

  ـــ كيف وظف العقل السياس ي اآلليات واألدوات املفهومية لتشخيص مشاكل الواقع ومعالجتها؟

   م؟2018ـــ كيف تعاملت النخبة السياسية مع الرصيد املعرفي التراكمي للدولة بعد ثورة ديسمبر 

 ية األخرى موضعها  في متن البحث. وتتخذ بعض األسئلة الفرع 

التركيز بصورة أساسية على املنهج والطرائق واملحددات   باتجاه  النحو يدفع البحث  طرح االشكالية على هذا 

الناظمة لتفكير النخبة السياسية وعلى البنيات التي  انبثق عنها، وبالتالي امكان التحاور معها في سياق التطور  

امل في  والحياتي  مشكلة  املعرفي  أهمية  تبدو  وهنا  املختلفة،  وصوره  الخلل  مكامن  تحديد  ثم  السوداني  جتمع 

بتأثيراتها السلبية وااليجابية عليها    النافذةالبحث في ارتباطها  بالواقع الحي املعيش في حياة الناس واملتغيرات  

 .  باإلشكالياتمكبل م، والزال املجتمع يتلمس طريقة للنهوض في ظل واقع  2018بعد انجاز ثورة ديسمبر 

النواح   اظهار  أما  وكشفه،  الخلل  رصد  في  البحث  موضوع  تحدد  املنهجية  الضرورات  أن  إلى  اإلشارة  ونود 

اإليجابية واالنجازات فذلك موضوع آخر يخرج عن نطاق اهتمام البحث، لذا تجري هذه العملية كلها في ضوء  

   م.2018املتغيرات التي  حملتها ثورة ديسمبر املجيدة 

 أهداف البحث: 

 م.2018ـــ ابراز صور وأشكال الوعي الجديد لثورة ديسمبر  

 ـــ كشف مواقع الخلل املختلفة في فكر النخبة السياسية ومنهجها. 

ـــ كشف املمارسة الخطابية للنخب السياسية باستخدام أدوات النقد املناسبة لتعرية الخطاب والدعوات دون  

 يف وأشكال املراوغة التي  انطوى عليها الخطاب.  اجحاف، إلبراز التناقضات والز 

 ـــ تحرير املمارسة السياسية من الترسبات املستقرة في أعماق النفس وإرجاع األشياء إلى الوعي وتعّقلها من جديد.  

 منهج البحث 

والتفكيك   التحليل  في  مختلفة  طرائق  استخدام  امكانية  يوفر  الذي  التكاملي  املنهج  استخدام  إلى  سنعمد 

على   واالنفتاح  بالحوار  وتؤمن  وأفكارها،  الذات  بين  متحولة  عالقة  وجود  تؤكد  منهجية  رؤية  وفق  والتركيب 

د أهمية االحتفاظ بمسافة بين مختلف التجارب اإلنسانية طبقا للمشروطيات التاريخية واالجتماعية، وتؤك

 الذات واألشياء، وممارسة أشكال النقد املمكنة.
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 املفاهيم اإلجرائية املفتاحية:

 قلة أو صفوة من البشر لها سلطتها أو مرجعيتها الخاصة.:  eliteالنخبة 

 في داخله. : طريقة التفكير املستدام الحاوي للتناقضات والتعارضات method of interferenceمنهج الخلل 

في  awarenessالوعي   تتكشف  التي   والدالالت  واملعاني  األفكار  مجموعة  من  تتألف  التي  الشعورية  الحالة   :

 املمارسة والسلوك أو تقف وراءه. 

 تقسيم البحث:  

سيتم تقسيم موضوعات البحث بما يمكن من تحقيق األهداف في ضوء االشكالية املطروحة وعلى النحو الذي  

 خلل والتناقضات في املمارسات الخطابية والواقعية كما يلي:  يسمح بكشف ال

 . ـــ وعي الثورة ووعي النخبة .1

 .  ـــ العقل السياس ي.. ثقل امليراث وخلل األولويات .2

 . ـــ تحديات املدنية: الردة االنقالبية وأدلجة املفاهيم .3

 .ـــ تحديات الحكومة االنتقالية.. هدر الرصيد املعرفي .4

  

 :الثورة ووعي النخبةوعي  .1

مثلت الثورة السودانية أفضل مظهر قوة ممكن للمجتمع السوداني بما اضافته إلى الرصيد البشري في الثورات  

الشعبية وبما حققته من فعل رسم أهدافه ووسائله بوضوح؛ أعلت شعارات الثورة من قدر اإلنسان بمناداتها  

قيم: األخالق، والجمال، والحق والتي تكشفت في تجليات عديدة،  لتحقيق الحرية، والسالم والعدالة، وانتجت ال

الحا السلوكيات  ظهرت  في   ةضحيث  الفنانين  وإبداعات  دورها،  وتعظيم  املرأة  واحترام  والتآزر،  التكافل  على 

الغناء والرسم والتشكيل وتصميم الشعارات الفاردة املنادية بأهداف الثورة ، تخلق هذا اإلنجاز الذي حققته  

الخاص   ، وصنعت وجودها 
ً
ثالثين عاما املعاناة وخبرتها على مدى  التي عرفت  الشعبية  الذاتي  اإلرادة  وبوعيها 

املستقل، يؤشر ذلك إلى أن هذه الثورة تمثل حركة اجتماعية تاريخية تنشد التغيير الجذري على كافة أوجه  

لحظة تمفصل في الوعي تعبر عن ميالد جديد للمجتمع، فإن إبتداع املمارسات السياسية الجديدة    فهيالحياة،  

 ".1ن بأفكاره" يسهم في خلق واقع مجتمعي تتغير معه عالقة اإلنسا

  
ً
 جديدا

ً
 اجتماعيا

ً
بالتالي لم تهدف الثورة إلى إحداث تغيير سياس ي فحسب وانما بدا واضحا مع تفجرها أن نظاما

يضع بصماته وبنية وعيه اآلخذة في التشكل، قد اختط طريقه لرسم اإلطار الثقافي املستقبلي للبالد "إن هذا  

 
 16م ص1999. بريوت/ الدار البيضاء، 2. على حرب أوهام النخبة.ط: 1
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 وأشد يقظة"" الطابع السلمي، واملدني، والثابت، واملست
ً
"، إن املاليين  1دام، يرسم مالمح ش يء جديد أكثر تبلورا

التي فاضت بها الشوارع وسوح االعتصام بعد أن اكتوت بلظى االستبداد، إن مطالبهم املشروعة التي أشعلت  

 في مفهوم السياس ي ذا
ً
 مبدعا

ً
ته  الثورة لم توصف بأنها مجرد مطالب سياسية جديدة فحسب وإنما حملت تغيرا

، فلم تعد فكرة القوة التي  ترهب الناس تعني ما  
ً
 كبيرا

ً
 مفاهيميا

ً
عتادت أن تعنيه من  الجهة أنها أحدث انزياحا

السالح األمض ى   -بأدواتها املختلفة-شكل الجبر، والبطش، والقهر في تحديد مسار الفعل، بل كانت السليمة  

"، بالتالي كانت  2كل التغيير الذي ينسب للثورة الحقيقة" الذي امتلكه الُعّزل الزاحة النظام املستبد. هذا هو ش

الوعي   من  درجة  فأظهر  التوقعات  كل  كسر  العامة  بالقضايا  واهتمامهم  للثورة  الجديدة  األجيال  استجابة 

 سواء  
َ
وراء أفكارها املسبقة عنهم، األمر    االختباءومعرفة محيطة بالواقع، لم تزل النخب ال تعرف عنهم شيئا

ض السؤال من أين لهم بهذا الوعي، وفي ماذا يختلف عن الوعي النخبوي املوروث؟ ونعني بالنخبوية  الذي يفر 

هنا اإليمان بسلطة قلة أو صفوة أو بمرجعيتها مما يشير إلى "أن القيم هي حكر على جماعة متميزة أو ينبغي أن 

 ". 3تكون حكرا على هذه الجماعة"" 

حارق   جديد  وعي  وانبعاث  الثورة،  في  السوداني  الشعب  كل  مشاركة  حقيقة  الواقع  الوعي    إلشكال ويؤكد 

لهذا   لم تكن مستعدة  التي   السياسية  النخب  للكثيرين بخاصة   
ً
الثورة مفاجئا كان حدوث  وبالتالي  السائدة، 

وز النخبة )تسقط بس( بمعني ال مجال  التغيير. وامللفت كان من بين الشعارات األبرز التي  رفعتها الثورة ويتجا

 بعد نجاح الثورة عدم قدرة النخب املتصارعة على  
ً
للتفكير في البديل السياس ي في الوقت الراهن، وظهر جاليا

بمنتجاته   الخالق  الثورة  وعي  تجليات  مع  تتناغم  بصورة  تطويرها  أو  مناهجهم،  تكييف  من  الراهن،  املشهد 

. وهذه الحالة التي  ظلت مسيطرة على النخب برع في توصيفها املفكر اللبناني على  املبدعة، واملتعددة، واملذهلة 

حرب حينما ذهب إلى أن منهج وطريقة النخب يشتغل على حراسة األفكار بعنى يتخذها أقنوما مقدسا ويتعلق  

والفاعلين في املشهد  "، ويظهر هذا منهج الخلل في طريقة تفكير النخبة حيث ظّل وعي النخب  4بها كأنها وثن يعبد" 

السياس ي الحالي يمثل امتدادا مليراث الخلل الذي وصم الحقب املاضية في اتيانه بأنماط من السلوك، ونظر  

لألشياء ال يخلو في معظم األحيان من: التخبط، وغياب الرؤية، والعجلة، واإلقصاء، والوصاية، والتباري وراء  

وغيرها من املظاهر املهزوزة وهذا ما شهد به الوسيط األفريقي محمد ود  املنافع املوقوتة، واملراهنات الخاطئة،  

وتبين مدى    واالرتجاللباد في وصفه للمفاوضات بين الفرقاء السودانيين في أول أمرها بأنها ال تخلو من التسرع  

لط، والقهر،  "، حيث انكشف التواطؤ بين وعي النخبة واملقوالت التي يعارضها مثل التس 5محدوديتها وقصورها" 

 
 161. ص2020. حممد احلسن ولد لبات. السودان على طربق املصاحلة. بريوت: املركز الثقايف للكتاب،  1
 57ص 2000. تريي أنغلتون. أوهام ما بعد احلداثة. الالذقية: دار احلوار للنشر والتوزيع،  2
 173. تريي أنغلتون. ص 3
   11. علي حرب. أوهام النخبة. ص 4

 125. حممد احلسن ولد لبات. مرجع سابق. ص 5
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واالستبداد، والظلم وغيرها مما يظهر خلل وعي النخبة، ولم تصمد هذه املظاهر أمام مد الوعي الثوري املبدع  

الوسائل واألدوات القادرة على إعادة وضع مطالب الثورة في مسارها    امتالكهوإن ابطأت تحقيق أهدافه لجهة  

بكل تصميم وجسارة، لقد منحت الثورة صوتا للمهمشين    الصحيح بانتهاج وسائل التعبير السلمي الديمقراطي

 ".1مما هدد الوعي التقليدي وفضح تجاوزاته بفتح الباب على قضايا سياسية جديدة وحيوية" 

في تحقيق أهداف الثورة سيظل حقيقة قائمة كلما ظل    -التقدم والتراجع-لذلك فإن جدل املراوحة    

ورة الذي بدأ يبني نفسه بثقة كبيرة، وبالتالي أي شكل من أشكال الوعي لم  وعي النخبة املوروث في مقابل وعي الث

واألدوات   الوسائل  كل  وباملثل  لزوال،  آيل  البد  الثورة  أنتجته  ما  مع  ليتناغم  ذاته  تطوير  على  القدرة  يمتلك 

السياس ي اليوم  ". فأصبح  2املفهومية التي يستخدمها البد أن يعاد فيها النظر في ضوء مطلوبات الوعي الجديد" 

بأنه ضمير املجتمع وحارس الوعي، وأكدت التجربة أنهم نادوا بالوحدة    همحاصرا بمنهجه وبنخبويته واعتقاد

فحدث التشظي واالنقسام، نادوا بالحرية فتكرس االستبداد، دعوا للتنوير فسادت الظالمية، وهذا ما يدعو  

أفكاره وفحص  أوهامه  من  السياس ي  تحرر  إلى  مكان  كل  الجميع   في  مسؤولية  هي  املجتمع  تحرير  مهمة  فإن   ،

 على السياس ي" 
ً
 ".  3وليست حكرا

 العقل السياس ي.. ثقل امليراث وخلل األولويات  

محددة   مغاير،  وعيها  جديدة؛  اجتماعية  قوى  بظهور  السياس ي  للعقل   
ً
جديا  

ً
تحديا ديسمبر  ثورة  مثلت  لقد 

للعقل   االحراج  مصدر  ويتمثل  كبيرة،  تضحيات  سبيلها  في  وبذلت  تحقيقها،  على  ومصممة  بدقة،  ألهدافها 

ع في تخطي عاداته املوروثة  السياس ي في أفعال كثيرة تؤكد أن الفكر بعد ثورة ديسمبر لم ينجح على نحو واس

 لها برغم حجم التحول الذي جرى في السودان، أخذ العقل باالشتغال في مقارباته باملناهج نفسها  
ً
التي ظل وفيا

واملتمثلة في عدم القدرة على ابتداع الحلول للمشاكل املستجدة    الوطنيالتي  تعّود عليها منذ مطلع فجر الحكم  

 في مقارباته بنماذج تجاربه السابقة  التي  تعترض طريقه، ولعدم  
ً
الجرأة في تحمل نتائج فكره، بل ظل محكوما

التي  تمثل مركزا يتجه إليه الفكر وسلطة معرفية حاكمة، حيث لم يتجاوز الوعي دائرة التشبث بالحكم، والزال  

ة محاولته لتقليد  العقل السياس ي يوهم الناس بأن فعله هو الطريق األوحد للتطور والتقدم، وبالتالي شرعن

 تجاربه السابقة بالطريقة نفسها وهذا بالضبط منهج الخلل. 

وأن القوى االجتماعية الجديدة تتطلع إلى تجاوز نمط العالقات التقليدي املوروث بأكثر من صيغة من منطلق  

نها استعارت  نظرتها إلى نفسها وإلى العالم من حولها فهي نظرة تؤكد الخصوصية الحضارية والثقافية، فنجد أ

لفظ الكنداكة من حضارات النوبة القديمة للتأكيد بأن دور املرأة السودانية في القيادة وصناعة األحداث ليس  
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شاهين"  أماني  الكنداكة  أشهرهن  ملكات  أصبحن  منهن  قليل  غير  وعددا   ،
ً
شعاراتها  1جديدا واستبطنت   ،"

ع التي تعمر السودان، واسترجعت ذكري األبطال  مضامين الوحدة الوطنية والتعايش بين مختلف أشكال التنو 

 منها حاولت التقاط العوامل الفاعلة في بنية التجربة اإلنسانية الحديثة ونضاالت الشعوب  
ً
والشهداء، وانطالقا

من   االستفادة  محاولة  عن  فضال  املطلوبة،  الديناميات  إلحداث  السودانية  الثورة  خطاب  بنية  في  وإدراجها 

إحداث التغيير ودفع حركية املجتمع، وعقلنة بعض العالقات بإزاحة التفسيرات الالعقالنية    فاعلية العقل في

الذي   املدني  للمجتمع   
ً
جديا  

ً
اهتماما يعط  لم  السائد  التقليدي  الوعي  ألن  املدنية،  الدولة  نسق  لبناء  ظل 

بأنها حديثة، بل أيضا    العالقات التقليدي السائد فيه ليس فقط هو املحرك لألجهزة واملؤسسات والتي وصفت

أي مضمون   األدوات  تلك  أفقد  مما  السودان،  في  املمارسة  تطور  مع  بنيتها  في صميم  املكونات  هذه  اندرجت 

لم تضف إال    ابستمولوجية مظاهر الخلل إلى عوائق    بالتاليحداثي وخلقت شكال من الوعي مشوشا، وتحولت  

 مزيدا من التراجع مع تقّدم التجربة واستمرارها. 

لك أن تالحظ أيضا الخلل في سلوك النخبة من خالل الحوار الذي جرى بين قوى الحرية والتغيير واملجلس  ف

العسكري االنتقالي على اعتبار أنهما شركاء في إحداث التغيير، وقطاعات واسعة من قوي الثورة واملجتمع لم  

 ألطياف واسعة من الرأي الع
ً
" وكان هذا  2ام لم تشترك في املفاوضات"" تكن شريكا في هذا الحوار "هناك تهميشا

الحرية وممارسة االقصاء،   ادعاء الحوار اسيرا ملناهج العقل السياس ي بوعيها املوروث، فمصدر الخلل يبدو في 

الوسيط    ادعاء  شهادة  ساعدت  لقد  والشتات،  الفرقة  فتنشر  للوحدة  الدعوة  الظلم،  وممارسة  العدالة 

ن على تبيين منهج الخلل في فكر النخبة بصورة أكثر وضوحا حيث لم تغرب عن  األفريقي للحوار بين السودانيي

السياسية   القوى  وتنافر  تشعب  وما    وتغلفهامالحظته  كبير  بشغف  واأليديولوجية  السياسية  للمناكفات 

من سلوكيات وممارسات مدمرة فصاغ بأسلوب دبلوماس ي رفيع مالحظاته حول أحد الدبلوماسيين   هيستتبع

يبن بأنه "دقيق التفكير يميل إلى الذكاء والدهاء، وهو ليس رجل مواجهة، لكنه ماهر في حبك النسيج  السودان

 ".3وراء الستار، وهو رجل شبكات ال يبارى"" 

وخلص الحوار بين الطرفين إلى وضع اإلعالن السياس ي والوثيقة الدستورية بعد مخاضات عسيره أرجعها ولد   

والتسرع مؤسسا حديثه على شواهد عديدة من بينها أن وفد الحرية    واالرتجال ية  لبات إلى نقص الخبرة واملهن

 ولم يتضح من يتولى رئاسته إلى نهاية العملية التفاوضية، ولم يكن لطرفي التفاوض تخويل  
ً
والتغيير كان متنوعا

الرئيس لفقدان  قانوني أو تفويض مكتوب إال عند لحظة توقيع االتفاقات، وهذا كان أيضا حسب رأيه السبب  

" ويورد  4اتفاقاتهم السابقة للوساطة ألية قيمة قانونية فلم يوقعوا عليها، ولم يوقعوا حتى على محاضر مكتوبة" 
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في سياق ذي صلة اثناء محاولتهم استئناف التفاوض حول الوثيقة الدستورية ما يؤكد عمليات الكيد املستمر  

العسكري دون دعوه من قبل الوساطة إلى مقر التفاوض ليظهر للرأي  بين األطراف حيث حضر وفد املجلس  

 ".  1العام جديتهم، ويوضح عدم جدية وجاهزية قوى الحرية والتغيير، وبالتالي تحميلهم املسؤولية" 

ويتجلى الخلل في عدم االلتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية في نواح عديدة. مثال عند تشكيل أجهزة الحكم  

" ولم يتم  2قالي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء تم تأجيل تشكيل املجلس التشريعي ألجل ثالثة أشهر" االنت

    االلتزام
ً
 وعقالنيا

ً
 موضوعيا

ً
به حتى اآلن ومض ى عام على ذلك، وكانت تلك البداية الخاطئة التي لم تراع ترتيبا

ال هذا  أدى  بل  الثورة،  أهداف  تحقيق  إلى   تقود  التي  انطالق  لألولويات  أعاقت  التي  املشكالت  لتناسل  خيار 

الحكومة االنتقالية التي  مازالت عاجزة عن مواجهة املشاكل املرتبطة بحياة الناس ومعاشهم هذا إلى جانب  

 سوء التفاهم وعدم الثقة الذي يزداد يوما بعد يوم بين قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة بعامة. 

التشريعية أسمي ص الهيئة  الثورة  تعتبر  التشريع لتحقيق أهداف  في  ور تمثيل اإلرادة الشعبية صاحبة الحق 

وبلوغ مراميها، وكان من األجدر انجازه قبل كل ش يء، بل ترك األمر على نحو فضفاض جدا، أشار االتفاق إلى  

ثورة  % للقوى املقصاة من الحوار؛ وهم قوى ال33% من عضوية املجلس لقوى الحرية والتغيير ونسبة  67نسبة  

الحقيقية بما فيها الحركات املسلحة، فلم يحدد االتفاق على وجه الدقة من هي تلك الفئات وكيفية اختيارها،  

" غير أن  3وكذلك نصت الوثيقة الدستورية على اقرار النظام البرملاني الذي يمثل مجلس السيادة رمز سيادته" 

ثل في إشرافه الكامل على القوى األمنية والذي منحته  املمارسة أكدت اطالع مجلس السيادة بأدوار تنفيذية تتم

في  بارزة  أدوار  ولعب  املسلحة،  الحركات  بعض  مع  السالم  حول  للتفاوض  وقيادته  الدستورية،  الوثيقة  له 

العالقات الخارجية.. إلخ ، فإن تفسير ذلك مرده إلى طريقة التفكير السياس ي للنخب السودانية القائم على  

أن السلطة وبلوغها وبأي طريق هو الغاية والهدف، فلم تجد النخبة   اعتبارل واملفعول، على  الخلل بين املقو 

من   االنتقالية  الحكومة  تكبل  التي  الصعوبات  خلق  والنتيجة  تنتهي،  ال  محاصصات  إلى  الولوج  في  غضاضة 

رتبطة بوضع محدد  تحقيق األهداف والتي  تعبر عن شعار حرية سالم وعدالة ووفق األولويات "فاألولويات امل

 ألنها ملقاصد معينة ضمن سياقات معينة"" 
ً
 ".4أو املؤقتة هي أولويات مستحسنة تماما

 تحديات املدنية: الردة االنقالبية وأدلجة املفاهيم 

لقد جاءت التجربة الوطنية في الحكم من البداية تجربة هشة مليئة بالتناقضات التي أصبحت سمة جوهرية  

  مالزمة لها إلى ال
ً
 موضوعيا

ً
يوم، انشقاقات األحزاب وانشراخات وتحالفات قصيرة األمد ومناورات ال تجد تفسيرا
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" األمر الذي قاد ويقود إلى ضياع الديمقراطيات. فالنخبة السياسية هي التي 1خارج رغبات الزعماء وأمزجتهم"

م، 1969الديمقراطية في مايو  م، وكانت وراء االنقالب على  1958دعت الجيش إلى استالم السلطة في نوفمبر  

 م. 1989وفى يونيو

فإن نظرة سريعة على تجارب الديمقراطية في السودان وطبيعة التحالفات التي سادتها وانفضاضها يجدها غير  

بعيدة عن املصالح الضيقة واالختالفات الشخصية واملمارسة غير الشفافة، وافتقار املؤسسات السياسية  

 شائعا  للخلفية النظرية والفكر 
ً
ية التي تندرج في سياقاتها املمارسة السياسية واأليديولوجية. األمر الذي كون رأيا

 بعد يوم في الذهنية مفاده أن املؤسسة الحزبية وأدوات املمارسة الديمقراطية جميعها  كما  
ً
أخذ يترسخ يوما

نوط بها في السودان، مما يحمل  تكشفت في التجربة السودانية، الزالت بعيدة عن أداء وظيفتها ولعب دورها امل

"  2على االعتقاد بأنها أدوات معرقلة لحداثة املجتمع وتطوره، وغير قادرة على تأسيس تجربة ديمقراطية حقيقة" 

وهذا مصدر للخلل ما لم ننجز كثيرا من العمل، وبالتالي فإن ضياع الديمقراطية بواسطة قوى الديمقراطية  

مقراطية ومكانتها لدى األحزاب السودانية وغيرها من املكونات املدنية، ويبرهن  وأدواتها، يدلل على قيمة الدي

القوى   تعامل  يظهرها  والتي  الخاطئة  والتقديرات  الضيقة  الحسابات  يخفى  ال  ولكنه  بها،  الوعي  على ضعف 

 السياسية املختلفة مع الحدث االنقالبي. 

 ملواقفها إزاء الحدث االنقالبي وتعاطيها معه، غض النظر عن محاولة  
ً
قدمت القوى السياسية املختلفة تبريرا

املختلفة   السودانية  الكيانات  لدى  الديمقراطي  الوعي  أفق  يظل  نظرياتها،  أو  تلك  مواقفها  تسويق  األحزاب 

 على االحتماالت كافة حتى النقيضة، وهنا يتبدى خلل التل
ً
فيق والزيف وال يؤخذ بالديمقراطية إال في  مفتوحا

 طابعها الشكلي وتجريد مقوالتها من مضمونها اإلنساني القائم على الحرية والعدل واملساواة.  

ويمثل هذا الخلل مصدر تخوف جدي على ثورة ديسمبر واالنقالب عليها، حيث لم تكشف التجربة حتى اآلن ما  

ضح أن لعبة السلطة والوصول إليها أصبح هو الهدف املعلن أو املضمر  يبعث على االطمئنان. ألن التجربة تو 

العسكرية،   املؤسسة  طريق  عن  أو  انتخابي  طريق  عن  الوصول  هذا  كان  والتكوينات؛ سواء  املكونات  لكافة 

أو   الحديثة  املؤسسات  من  وغيرها  والجمعية  والرابطة،  والنقابة،  والطريقة،  والعشيرة،  والقبيلة،  فالحزب، 

ليدية تعكس تجربتها عملية تواطؤ كبرى بينها يجوز أن نسميها فتنة السلطة، وقد حفظت هذه العملية  التق

التعايش بينها والتعاون خالل مختلف أنماط الحكم التي عرفها السودان، والشراكة بينها أصيلة في كل ما يحدث  

وب والتغيير  الحرية  بين قوى  الحوار  أنماط  نالحظ  اآلن  وإلى  بعضهم  وما حدث،  وبين  والعسكرين  املدنيين  ين 

التي  األدوات  من  واحدة  كانت  فاالنقالبات  والتمويه.  للخداع   
ً
بؤرا دائما  يحدث  كان  ملا  مكررة  والخارج صورة 

استخدمتها بعض القوى السياسية في الوصول إلى السلطة في ظل حركة التبدل والتنمط التي عرفتها الحياة 
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 50م. ص1996تمع املدين والتحول الدميقراطي يف السودان. القاهرة: مركز ابن خلدون،  . حيدر إبراهيم علي. اجمل 2
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ة يديرها الفاعلون أنفسهم في إطار نظم مختلفة وتبقى املشاكل هي نفسها تأخذ السياسية، فاألمر وما فيه سلط

 التجاهات املصالح والصراعات وتبدل األولويات، مما يوضح ليس ثمة فارق في الفعل بين القوى  
ً
مساراتها طبقا

بأنها قوى ح للرقى والتقدم، وبين ما توصف  بأنها طائفية وتقليدية اعتبرت عائقا  ديثة "ال تهمها  التي توصف 

، كالهما يسير باملوجهات نفسها  1الديمقراطية بقدر ما يهمها انتصارها لتوجهها األيديولوجي وتوسيع قاعدتها" 

تنأى باستقالليتها   النقابية، واألدبية، واالجتماعية، والعلمية، لم  التشكيالت  باملنطق نفسه وغالب  ومحكوم 

إع تمت  بل  السياس ي،  االنتماء  من   
ً
املهنيين احترازا تجمع  تجربة  آخرها  كان  الفضاء  هذا  داخل  إنتاجها  ادة 

 في الثورة، وتحولت الحكومة االنتقالية ساحة للمنازلة والتصادم الذي تحركة  
ً
 بارزا

ً
السودانيين الذي لعب دورا

لبطش  عوامل أيديولوجية بين قوي اليسار واالسالميين وال تخفو عن مالمحة صور التشفي واالنتقام، ردا على ا

إبان حكمهم وهذا التصادم املستديم هو األخطر على أمن   والتنكيل والتشريد الذي ألحقه بهم االسالميون 

 واستقرار البالد واستنزاف مواردها. 

في هذه   التي  ال    املرةأما املتغير  العقل السياس ي  فهو ظهور وعي اجتماعي جديد هل سينجح في صد هجمات 

املدني املجتمع  لصياغة  باملجتمع    تتوقف  وإلحاقه  السياس ي  والتنافس  الصراع  حمية  ظل  في  أيديولوجيا 

السياس ي على نحو ما كان يحدث، وال ننس ى أن املجتمع املدني يمثل أحد مستويات الواقع االجتماعي مما يجعل  

و   بالحرية  املتعلقة  ومضامينها  االجتماعية  الديمقراطية  عن  بمعزل  السياسية  الديمقراطية  عن  الحديث 

املدني  ب املجتمع  لعالقات   
ً
مختزال حديثا  وغيرها،  املعيشة  العالقات  منظومة  ومبادئ  واملساواة،  العدالة، 

وامتداداته في الواقع االجتماعي، بوصفها األرضية املحددة لبقاء الديمقراطية السياسية أو زوالها. وهذا واحد  

جتمع املدني طقوس خاوية على حد تعبير من أوجه الخلل فتصبح الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وامل

 ". 2علي حرب" 

كما استعان الخطاب السوداني خالل تجربته بعدد من املفاهيم واألدوات في تشخيص مشاكل الواقع   

ومعالجتها؛ فإذا أخذنا على سبيل املثال مفاهيم  مثل العلمانية، والهوية  نجد أن االستخدام األيديولوجي لتلك  

بدرجة من الغموض وغير مفهومة، ورغم  تداولها بكثافة في الخطاب السوداني فإنها  فلة مستغ  املفاهيم جعلها

 لدى الكثيرين" 
ً
 ال تاريخيا

ً
 " وبالتالي أثير حولها جدل طويل أكثر من الالزم نتيجة الطرح املغلوط. 3وظفت توظيفا

لم يفهم الفكر السوداني، وإن شئت الدقة املجادلون في املوضوع، إال املضمون السياس ي للعلمانية باعتبارها   

فصل الدين عن الدولة متناسين بقصد أو بغيره الدالالت الفكرية التي عززت الثقة في عقل اإلنسان وقدراته  

التحرر، إلى  والداعية  وسياستها،  شئونه  تدبير  مسؤولية  ثمة    وحملته  وليس  اإلنسانية،  والنزعة  والعقالنية، 

 
 18م. ص2004. يونيو 31. الطيب زين العابدين. التجربة الدميقراطية يف السودان: النجاحات واالخفاقات. دراسات أفريقية. العدد 1
 153م. ص2005البيضاء: املركز الثقايف العريب،  . علي حرب. أزمنة احلداثة الفائقة. بريوت/ الدار  2

عو االسالميني . يتضح ذلك بكثافة يف كتاابت األيديولوجني االسالميني الرافضني للعلمانية واليساريني الداعني هلا وكذلك احلال بشأن قضية اهلوية يد 3
 للهوية اإلسالمية بينما يدعو اليساريني إىل األفريقانية ورفض الدين. 
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امليتافيزيقي   بعدها  لها  متكاملة  منظومة  العلمانية  أن  كما  اإلنسانية،  األخالقية  والقيم  اإلسالم  بين  مشكلة 

" التي  تختلف مع اآلخرين لذلك وجدنا البعض أقام التمييز بين  1ورؤيتها الشاملة للكون واإلنسان وأخالقيايتها" 

عن   العلمانية الدين  فصل  تعني  والثانية  بالحياة،  الدين  عالقة  تحدد  األولى  الجزئية؛  والعلمانية  الشاملة 

 ".  2الدولة" 

جاء املضمون السياس ي للعلمانية في الغرب في ظل سياق تاريخي محدد كانت الكنيسة قابضة فيه ومسيطرة  

مو  استدعت  مساحات  على  الدين  امتداد  يعني  مما  واملجتمع  الفكر  من على  الحد  والتحرر  التطور  جبات 

سيطرته وإرجاع الكنيسة إلى حدودها وفصل ما هو مقدس عما هو سياس ي، وهذا سياق مغاير لعالقة الدين  

". وبالتالي فإن املتعامل مع العلمانية بوصفها نموذجا غربيا عليه أن يدرك أنها ال تقبل  3بالسياسة في مجتمعاتنا" 

ما من يأخذ بها بوصفها مفهوم أو أداة اجرائية فعليه إعادة بنائها وصقلها  غير عناصر تشكلها الحضاري، وأ

 طبقا للمشروطيات االجتماعية والتاريخية.

فاألمر مختلف تماما في مجتمعاتنا حيث ال توجد مؤسسة على شاكلة الكنيسة يستوجب ردها إلى حدودها،   

، بل بالعكس إذ إن توظيف
ً
األيديولوجيين ملصطلح العلمانية قاد إلى نتائج    فهذه اإلشكالية غير موجودة أصال

عكسية أدت إلى تنامي ظاهرة اإلسالم السياس ي واملطالبة بدور أوسع للدين في ظل غياب النقد ومحاوالت تقعيد  

املفاهيم. وازدياد حدة الصراع والسجال الذي حولها إلى مبدأ انطولوجي للفعل التاريخي، علينا أن ندنو أكثر  

أن تكوين فكرتنا عن    بإتجاة  في  التي  سايرناها  املفاهيم  طبيعية وعقالنية. ألن عيب  ذواتنا  تكون فكرتنا عن 

ثقافتنا، يكمن في عدم فهمها طبقا لخصوصية الثقافة وشروطها التاريخية واالجتماعية واألهم هو االعتراف  

 بالفروقات التي  تؤكد أصالة املعرفة والخصوصية .

وارات واسعة بين السودانيين، وجدل كبير حول موضوع الهوية في املراحل املختلفة  ومن جهة أخرى انفتحت ح

مواقف   استتبعتها  الحوارات  تلك  أن  نجد  تعقيده،  على  تعقيدا  األمر  زادت  النقاشات  تلك  بعض  أن  غير 

 دوجماطقية تجاه تعدد الثقافات وتنوعها، وتزمت متعاٍل علق باألذهان.  

ة تعدل وتصاغ بهذه الطريقة أو تلك، وليس بمقدور فرد أو جماعة القيام بذلك  فالهويات ليست كائنات فكري

وإنما هي حقائق وواقع يتخلق باستمرار، وتتطور مؤكدة تميزها الذاتي، كما أن الحديث عن هوية موحدة كما  

رض ثقافة  " هذا وهم من األوهام يوقع  في فخ الهيمنة من حيث ال ندرى فتف4ذهب عبد العزيز حسين الصاوي" 

 من إقرار التمايز واالختالف، فإن عبارة الوحدة في التنوع من منظور الهوية  
ً
ما أو فئة ما هويتها على اآلخرين بدال

 
 20م. ص2015لبشري عصام املراكشي. العلمنة من الداخل. مركز تفكر للبحوث والدراسات، . ا 1
 69/70م. ص2006. عبدالوهاب املسريي. دراسات معرفية يف احلداثة الغربية. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  2
 108/109م. ص1996حدة العربية، . حممد عابد اجلابري. الدين والدولة وتطبيق الشريعة. بريوت: مركز دراسات الو  3

. القاهرة/ اخلرطوم: مركز الدراسات السودانية،  2أزمة املصري السوداين: مناقشات حول اجملتمع والتاريخ والسياسة. ط: . عبد العزيز حسني الصاوي. 4
 171م. ص2004
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عبارة مضللة ومتناقضة وتحجب أهداف ورؤى أيديولوجية، فاملساواة، والوحدة، هذه املفاهيم واملعاني وغيرها  

 املشترك بين البشر.  مجالها السياسة، والتخطيط ملتطلبات العيش

فإن مسألة التعايش بين الثقافات وأشكال التنوع املختلفة هي مشكلة سياسة وليست مشكلة ثقافية، تقوم  

الدساتير   تكفلها  واآلخر،  الذات  بحقيقة  الوعي  وعلى  املختلفة  باملجموعات  املتعلقة  املصالح  موازنة  على 

والضغوط    تباإلمالءا ل السياس ي، ألن التعايش ال يأتي  واألنظمة التي يضعها البشر، وتتأطر بمحددات العق

 للواجبات والحقوق  
ً
وإنما هو بالرض ى والقبول استنادا إلى اعتبارات أساس قبولها العقل، تضع املواطنة أساسا

نفسه، وممارسة حقوقه   التعبير عن  في  الفرد  واملساواة، وحرية  العدالة،  وتكفل  الجميع،  بإقرار  الدستورية 

 ".1الجماعات" وباملثل 

التحديات الكبيرة التي  يمر بها السودان قادت إلى أشكال صراع عديدة اتخذ بعضها واجهات ثقافية وبعضها  

واجهات أيديولوجية وإثنية وإن كانت األرضية التي انطلقت منها جميعها أرضية سياسية تجد مبررها في واقع  

الث الطرح  فإن  التنموي.  والتردي  االقتصادي  كبرى  التخلف  تواطؤ  إن عملية  األوهام.  للقضية وهم من  قافي 

الضطهاد عرقي أو ديني ال يمكن أن تنبثق عن بنية املجتمعات أو األديان والثقافات، لكن يمكن أن تظهر مثل  

هذه الدعوات من فئات أو مجموعات أيديولوجية أو سياسية أو عسكرية أو غيرها. تجربة االعتصام دليل قوى  

تلك بطالن  هو    على  السودانية  املجموعات  بين  التعايش  بأن  املجتمعي  املستوى  على  الثقة  وتعزز  املزاعم 

  الحقيقة القائمة والغالبة. 

وإن كان هناك إرث ثقيل من آثار الحرب واملرارات قبع وراءهم، وقد ال يتحقق التعايش املنشودة سياسيا إذا لم  

ع النظر الجدي املسؤول ومعالجة أسباب الحرب وآثارها  يضع السودانيون عوامل الفرقة واالختالف كافة موض

 بالسرعة الالزمة، ألنه  لن يرأب الصدع بالقفز فوق االختالف.  

املالحظة املبدئية حول معظم املعالجات التي قدمها الفكر السوداني لإلشكاليات املفاهيمية كانت مركوزة إلى  

ر لها سياسيون، وبالتالي مسألة  منظور أيديولوجي ومربوطة بحاجات خطاب سياس ي، أو  
ّ
على أدنى تقدير نظ

توفر معالجة موضوعية بفكر حر ترد عليها قيود كثيرة. وهذا أحد األسباب التي ضيقت مساحات الفكر النظري  

للمعرفة، وبمعنى  الذي بمقدوره وضع سياقات مالئمة لصياغة اإلشكاليات ومعالجتها في ضوء نظرية معينة 

عل معظم اإلجابات التي قدمها الفكر السوداني حول هذه القضايا لم ترتب في معظمها  آخر فإن اإلخفاق ج

 غير اإلحباط الناش ئ عن محاوالت تدمير الذات، أو تحويلها إلى أداة تنتج موتها.  

في املجتمع السوداني وأهدر الوقت واإلمكانات   التنوير واالستنارة  الكبير بهذه القضايا أبطأ حركة  االنشغال 

اعد األطراف، بإضافة أبعاد جديدة عرقية، وثقافية، ودينية، ألسباب الصراع املحددة في التردي املستمر في  وب

 
عمال املؤمترات.. مؤمتر التنوع الثقايف. طرابلس/ لبنان: مركز جيل  . عثمان حسن عثمان. إشكالية التنوع الثقايف والتعايش السلمي يف الوطن العريب. أ 1

 . 113م. ص2015البحث العلمي، 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  71 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

األوضاع املعيشة وعدم االستقرار السياس ي وتصادم االيديولوجيات. ويكشف خلل الضعف والعجز والجمود  

 وغياب االبداع في صياغة املفاهيم. 

 الرصيد املعرفي تحديات الحكومة االنتقالية.. هدر 

بات من املعلوم بالضرورة في هذا العصر أن أهم مظهر لقوة املجتمع أو الدولة هو الرصيد املعرفي الذي تمتلكه،  

املتراكمة   الخبرات  من  املعارف  وتتشكل  تغيير.  أو  نهضة  ألي  توفره  الواجب  املال  رأس  املعرفة  تمثل  وبالتالي 

اريخية، ومن املعارف التي  يتم نقلها وفق مبدأ محدد من البيئات  لألجهزة واملؤسسات من خالل سيرورتها الت

األخرى، أو املعارف املنتجة محليا، وتتم إدارتها وفق استراتيجيات إدارة املعرفة وتبدو فاعلية  تلك اإلدارة بقدر  

 ما توجه للسير في طريق تحقيق النماء والتطوير في املجتمع.

تواجه     التي   التحديات  أكبر  من  ومؤسساتها  الدولة  أجهزة  لدى  املتوفرة  املعرفة  على  املحافظة  فإن 

الحكومة االنتقالية في مسعاها لتفكيك التمكين الذي أقامه النظام السابق بحيث يحتاج األمر التفكير بعمق  

وتخسر الدولة ذاكرتها، وإن حدث  وعقالنية، وإلى جهد أكبر حتى ال يتم هدر للمعرفة الصريحة أو الضمنية،  

هذا فلن تنهض الدولة مجددا، خاصة وأننا نحتاج أن نفهم الطريقة التي كان يتعامل بها النظام السابق مع  

لنفسه   التمكين  قي  والتمويه  املكر  استخدم قدر من  األخيرة حيث  العشر سنين  في  بخاصة  التمكين،  قضية 

 وتحويله الوزارات إ
ً
 وسياسيا

ً
لى مجرد هياكل يدخل إليها شركاؤه ويخرجون دون القدرة على احداث  اقتصاديا

أي تأثير، كما أنه أخرج االقتصاد إلى مكان آخر خارج أجهزة الدولة، لهذا نصت الوثيقة الدستورية على "انشاء  

العامة""  األموال  واسترداد  الفساد  ملكافحة  مستقلة  ل 1مفوضية  والدراية  واملعرفة  القدرة  لها  يكون  تفكيك  " 

العاج   النخبة  لفكر  الحاكم  الخلل  منهج  مع  خاصة  الدولة،  تفكيك  ال  يونيو،  من  الثالثين  نظام  تمكين 

بالتناقضات، ألن تفكيك التمكين ينبغي أال يتقاطع مع مبدأ العدالة الذي نادت به ثورة ديسمبر املجيدة، ولكن  

د صبرهم إلى تشكيل املفوضية املستقلة التي  وكالعادة طابع العجلة والتسرع مالزم للنخبة السياسية لم يمت

أقرتها الوثيقة الدستورية واستعاضوا عنها بآلية لتفكيك التمكين، وأصدر لها قانون، بينما تحتاج هذه املهمة  

منا جهدا كبيرا للبحث عن ما نجهله أكثر مما هو تحت ناظرنا حتى ال نضل الطريق، ربما يمثل الظاهر طعما  

يراد تفكيكه. ظل السؤال عن أموال النظام السابق، وعن أموال التنظيمات التابعة له قائما    يباعد بيننا وما

والزال، لم تقدم اجابه مقنعة، بل الجميع مقتنع بأن عملية نهب كبيرة حدثت للدولة، لكن أين تلك األموال؟ 

م أن الرئيس السابق عمر  2010ليس ثمة يقين. تجدر اإلشارة إلى أن رسائل ويكيليكس كان أن ذكرت في العام  

البشير يحتفظ بتسعة مليارات دوالر في البنوك البريطانية. ولك أن تتصور كيف صار هذا املبلغ حتى لحظة 

 
 16. الوثيقة الدستورية. مصدر سابق. ص  1
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الدولة املخفية   دال يجا". إذن األمر ال يحتاج فقط مجرد التفكير بشكل مختلف 1م" 2019سقوطه نهاية العام 

 واقرار مبادئ دولة القانون لتحقيق العدالة وحماية الثورة.  فحسب، وانما بقدر من الجرأة والشجاعة 

إن فصل آالف من الخدمة العامة أو مصادرة األموال واملمتلكات بعيدا عن سلطة القضاء واألجهزة العدلية،  

ذلك مهدر ملقتضيات العدالة التي  مثلت أحد أبرز شعارات الثورة، فالحياد عن هذا الطريق ال يصب في مصلحة  

التي  تراكمت للمؤسسات واألفراد عبر الزمن في  ، وإنما يضر بها ألنه يهدر رصيد املعرفة والخبرة  ش يءالثورة في  

البناء، ألنه ليس ثمة رابط منطقي يقيم   في عمليه  الكفاءات والتجارب مهمة  كل اختصاص أو قطاع، وهذه 

عالقة ضرورية بين كل من عمل في الخدمة العامة أو القطاع الخاص بأنه منتم سياسيا للنظام السابق، وإن  

ا إن مرجعيات الخدمة العامة ليست الطريق املوصل لتحديد االنتماء السياس ي إال  وجد بعض املنتمين له، كم

فيما ندر، خاصة وأن اإلجراءات الجارية بخصوص إزالة التمكين تقوم عليها آلية سياسية وليس القضاء، وهذا  

بمهام العدالة،  أحد أهم مظاهر الخلل املجافي للعقالنية أن تدعو إلى استقالل القضاء وتقوم آليات سياسية  

وتدعو للعدالة وتشرعن للظلم، وتدعو للتسامح، وتقوم بالتشفي لذلك فإن هذا املنهج مدخل لظلم كبير قد  

يقع على بعض األفراد أو املؤسسات، لذلك نظر العقالء أن أي شخص "ال ينبغي تهميشه أو اقصاؤه أو القضاء  

الدولة.. فهذا املوقف يفض ي تماما إلى ما وقع في العراق..    عليه ملجرد أنه عمل في اإلدارة أو تقلد مسؤوليات في

البلد"  بناء  إعادة  وقت  آن  حين  وخيمه  السياسة  تلك  عواقب  لليقظة  2وكانت  الحاجة  أشد  في  نحن  فعال   ،"

واإلتزان، ولعل هذا ما أشار له تقرير الخبير املستقل لحقوق االنسان التابع لألمم املتحدة الذي أبدى خشيته  

ول قرارات لجنة إزالة التمكين إلى عزل سياس ي يقّوض املصالحة الوطنية بدال عن تعزيز حقوق اإلنسان  من تح

املعايير   اللجنة  استيفاء  بأهمية  نادى  لذلك  املتضررين،  نفوس  في  باالستياء  ويخلق شعورا  القانون،  وسيادة 

املتضررين   ووصول  املختلفة  قراراتها  مراحل  في  اإلنسان  لحقوق  العدالة" الدولية  امكانية  3إلى  عن  ناهيك   ،"

الشطط املتحكمة في عقول األيديولوجيين التي قد تمتد إلى مصادرة حقوقهم في الخدمة واملعاش، وسيكون  

 ذلك انتهاكا صارخا لحقوق االنسان وللقوانين املحلية والدولية ويهدم العدالة من األساس.   

ن بها لنفسة على مستوى غير الذي ننظر  الذي ينبغي أن نفهمه أن النظام السابق قام ب
ّ
عملية تمويه ماكرة مك

إليه، وظاهر في أجهزة الدولة ومؤسساتها بتمكين منسوبيه في مفاصل الدولة، بالتالي املزايا التي يحصلون عليها  

  والتي تمثل مستوى ضئيال مقارنة بالتمكين املؤسس ي الذي صّفى الدولة ملصلحة الحزب. وكما سبقت اإلشارة 

بمختلف   في األضابير، واألرشيف، والوثائق،  املجتمع، كما  وفي  املنظمة،  الفرد، وفي  في  املعرفة مضمنة  تكون 

أشكالها وهل من بناء بفقدان ذلك؟ وقد يظهر هدر املعرفة في تصاعد األزمات والكوارث العالق فيها السودان؟.  

 
1 . transition-sudans-threatens-mony-dark-how-company-https://www.ecfr.eu/publications/summary/bad  

 9/6/2020المجلس األوروبي  للعالقات الخارجية. 
 347مد احلسن ولد لبات. مرجع سابق. ص. حم 2
3.https://www.alnilin.com/13141533.htm  26/8/2020تقرير الخبير المستقل لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بالسودان    

https://www.ecfr.eu/publications/summary/bad-company-how-dark-mony-threatens-sudans-transition
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السوداني املنهوبة. وهذا أمر شبيه بفكرة أرسطو    واملطلوب التفكير بذكاء أكثر وعمق ملعرفة أين أموال الشعب

 عن امليتافزيقا التي  تعني ما وراء الطبيعة. وأنها موجودة في قلب الطبيعة وركن أساس في حياتنا املعيشة. 

وأن نفكك التمكين داخل أجهزة الدولة بدون هدر معرفتها وخبرتها وتحطيم ذاكرتها ذلك شرط ضروري    

املعرفة التي  تم اكتسابها واستيعابها وهضمها واستخدامها ونشرها وتطويرها كل ذلك  تقتضيه الحكمة، فإن  

يساعد املجتمع ويجعله أكثر قدرة وكفاءة على تحقيق التنمية املستدامة بكل مناحيها االجتماعية واالقتصادية  

املعر  النجاح، وأهم مظاهر مجتمع  املعارف واملهارات هي مفتاح  وبالتالي  فة، وبغير ذلك ستكون  والسياسية، 

التقدم   وتحقيق  الكريم  العيش  للمواطنيين  تكفل  دولة  بناء  أراد  الذي  السوداني  للشعب  فادحة  الخسائر 

 والرفاه. 

  خاتمة: ال

 تلخص النتائج والتوصيات  كاآلتي: 

 النتائج: 

/ التحوالت الهائلة املعرفية واالجتماعية التي  يشهدها السودان بفضل ثورة ديسمبر  
ً
م تمثل انعطافة 2018أوال

تاريخية كبرى أدت إلى تفجر وعي جديد الزال آخذ في التشكل، وأنه يختلف في كل ش يء عن الوعي السائد ويمثل  

 الكافي.نقطة تمفصل للعقل السوداني ينبغي أن يصوب نحوها االهتمام 

/ ظل الخلل املركب سمة أساسية ممنهجة مالزمة ملناهج النخبة السياسية وطرائقها في التفكير على مر  
ً
ثانيا

الحقب ويعاد انتاجه على الدوام، أن الخلل املستدام املصاحب لفكر وممارسة النخب السياسية في الجوانب  

 املختلفة النظرية والعملية تبدو مظاهره في اآلتي:

 وينتهي إلى نقيضها في املمارسة مثال يدعو للحرية  ــــ  
ً
تناقض الخطاب مع الواقع حيث يشير إلى القضية نظريا

ويمارس التسلط، يدعو للعدالة ويمارس الظلم، يدعو إلى الوحدة فينشر الفرقة والشتات أو يرفض القضية  

 ير 
ً
فض التسلط والظلم ويمارسهما. هذا  ويحققها باملمارسة، أي يرفض في الخطاب ما يقبل في املمارسة مثال

املنحي أفرغ املفاهيم اإلنسانية مثل الديمقراطية والحرية من دالالتها، وبالتالي تحولت تلك املفاهيم إلى عوائق  

 أبستمولوجية.  

ج  ــــ العجز وعدم القدرة على اإلبداع على املستوى النظري واملفهومي، وبالتالي الغرق في التقليد وتقديس النماذ

واالنفتاح نحو التلفيق والتزييف والتبرير، والترتيب الخاطئ لألولويات، مما أدي لسيادة حالة التيه بين الرغبة  

 والحقيقة.

التنافر   سيطر  وبالتالي  الوجود،  وتأكيد  عنها  واإلعراب  الذات  لتحقيق   
ً
طريقا والسجال  الصراعية  انتهاج  ــــ 

وغياب السياسية،  واملناكفات  والعجلة    األيديولوجي،   ، الضيقة  الذاتية  واملصالح  املناورة  وغلبة  العقالنية، 
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اسية مفتوحا على كافة االحتماالت مما يمثل يوالتسرع لبلوغ السلطة بأي طريق، وبالتالي ظل أفق النخبة الس

 مصدر تهديد للديمقراطية واملدنية.

ب       عن  السياسية  النخبة  حديث  كثرة  في  واضحة  املفارقة  تبدو  فإن  ـــ  الذات،  لبناء  فعلها  وقلة  الوطن  ناء 

تجد غضاضة في تعرية اآلخرين ومحاولة    تضخيم الذات لديها يحجب عنها رؤية خلل فكرها ومنهجها وإن كان ال 

 افنائهم، فضاع الوطن بين اليوتوبيا وبؤس األمر الواقع، بين األمل والقنوط. 

/ سوف لن تنجح أجهزة الحكم االنتقالية في تهي 
ً
مطلوبات االنتقال ما لم تشرك في   إلنجازئة البيئة املالئمة ثالثا

الحوار جميع قوى الثورة الحقيقة وصناع التغيير، وتشكيل أجهزة الحكم االنتقالي املختلفة وعلى رأسها املجلس  

التشريعي، وأن تمتلك رؤية واضحة وبرنامج محدد لحل مشاكل معاش الناس، وترتيب األولويات على وجهها  

 يح. الصح

/ عدم القدرة على ابداع أو صياغة أدوات مفهومية مناسبة  لتشخيص مشاكل الواقع ومعالجتها، والفشل 
ً
رابعا

في صقل املفاهيم التي تم استخدمها مثل العلمانية والهوية أدى طرحها املغلوط إلى أحدث ربكة كبير وألغ بظالل  

 زيادة األمر تعقيدا على تعقيده واذكاء االختالفات وتأجيج الصراع. سلبية على الحياة، وبالتالي لم تسهم سوى في  

/ أدت اإلجراءات املتبعة لتفكيك تمكين نظام الثالثين من يونيو واملتمثلة في فصل آالف العاملين من  
ً
خامسا

يام  الخدمة العامة ومصادرة األموال بعيدا عن القضاء، إلى هدر العدالة لجهة الدعوة الستقالل القضاء وق 

آليات سياسية بمهام العدالة، أو الدعوة للعدالة والشرعنة للظلم ، وأدت كذلك إلى هدر معرفة أجهزة الدولة  

وتحطيم ذاكرتها وال سيما أن املعرفة تعد أهم مظهر قوة للدولة وتجعلها أكثر قدرة على النهوض، سواء في شكلها  

 رشيف. املضمن في األفراد أو تلك املختزنة في األجهزة واأل 

 التوصيات: 

التي    الفكرية  الثورة  في الرؤى واملفاهيم والوسائل واألساليب، وإحداث  التغيير الجذري  / ضرورة إحداث 
ً
أوال

تدور رحاها في العقول، وتحرر النخب السياسية من أوهامها ونخبويتها ملصلحة الشراكة وتحمل املسؤولية بين  

 ميع ال مهمه تقوم بها فئة دون اآلخرين. أن بناء الوطن مسؤولية الججميع الفاعلين، 

يعد   فلم  فيه،  تفكر  لم  فيما  التفكير  وإعادة  السوداني،  الفكر  في  املنتجة  النظريات  كافة  قراءة  إعادة   /
ً
ثانيا

التفكير    
ً
ويتشكل  والنخبوي   األحاديمجديا يتخلق  أفق  هي  والسالم  والعدالة  والحرية،  فالديمقراطية،   ،

ختلف الفاعلين، وممارسة أشكال النقد بمختلف صيغها، ألن سياقات هذا التحول  بالتفاعل والتبادل بين م

 لآلليات التقليدية. وإخضاعه ش يء يعود بعده كما كان، وليس سهال االلتفاف عليه   الجاري ال 
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واالقتتال   الحروب  أمام  الباب  لسد  الوطنية  املكونات  مختلف  بين  الوطنية  املصالحة  تحقيق  / ضرورة 
ً
ثالثا

خالت الخارجة، وتوفر إرادة صلبة ترصف عمليات البناء الوطني وتجمع األشالء التي  بعثرها الزمن برأب  والتد

 الصدع وتضميد الجراح.

/ اقرار االختالف والتمايز والتنوع على أنه شرط للعيش املشترك الذي يكفل الحقوق واملساوة بين الجميع  
ً
رابعا

 تجاه ذلك. بال تمييز، وتحمل املسؤولية االخالقية 

/ الحفاظ على مساحات الحرية والديمقراطية وتعزيزها، وتحرير الطاقات والقدرات إلحداث اإلصالح  
ً
خامسا

 الفكري واملؤسس ي.

/ نقد مظاهر الخلل وتعريتها وتفكيك مصادره املختلفة بإرساء ممارسات عقالنية راشده وفق اآلليات  
ً
سادسا

 الديمقراطية.  

/ تبدو الحاجة ملحبسا
ً
ة لفهم كيف مكن نظام الثالثين من يونيو لنفسه وأن نفهم درجة املكر والتمويه التي عا

، يحتاج هذا األمر منا إلى جهد كبير للبحث املعمق عن ما نجهله أكثر مما  
ً
 وسياسيا

ً
مارسها للتمكين اقتصاديا

 هو بادي لناظرنا ولربما يمثل الظاهر طعما يبعدنا عما يراد تفكيكه.   

 

 

 : املصادر واملراجعقائمة 

ـ إبراهيم محمد حاج موس ى. التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان. بيروت: دار املأمون/ دار   •

 م.  1970الجيل، 

 م.2015ـ البشير عصام املراكش ي. العلمنة من الداخل. مركز تفكر للبحوث والدراسات،  •

.  31في السودان: النجاحات واالخفاقات. دراسات أفريقية. العددـ الطيب زين العابدين. التجربة الديمقراطية   •

 م.2004يونيو 

 .1895م. الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 2019ـ الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة  •

 م.2000ـ تيري أنغلتون. أوهام ما بعد الحداثة. الالذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع،  •

 م.1996براهيم علي. املجتمع املدني والتحول الديمقراطي في السودان. القاهرة: مركز ابن خلدون، ـ حيدر إ •

 م.2011الخرطوم. جامعة املغتربين،  ـ عبد الوهاب أحمد عبدالرحمن. الشخصية السودانية. •

 م.2006 ـ عبدالوهاب املسيري. دراسات معرفية في الحداثة الغربية. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، •
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 م. 2004القاهرة/ الخرطوم: مركز الدراسات السودانية، 
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 دور نظام التعليم عن بعد يف حتسني مستوى اخلدمات التعليمية يف الوطن العربي
The role of the system of distance education in improving the level of educational 

services in the Arab world 
 .الجزائر 2حموي نور الهدى : دكتوراه علم املكتبات و التوثيق . جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة د. 

D. Hammouy Nour el Houda, Abdelhamid Mehri Constantine 2 University  

 

Abstract: 

   Education is one of the most important systems that underpin any country in the world, one 

of the main reasons for the progress of countries is their interest in the educational system and 

make it a priority to build an equal society. 

    In line with recent technological developments, Arab countries have made efforts to improve 

the level of their educational services. Decoder to the modern prominent role in the development 

of performance in educational institutions and contribute to the spread of Education. As a result 

of these uses, the so-called distance education has emerged, and interest in this type of Education 

has increased in the last five years.  

     The higher education sector is among the most important sectors that have been affected by 

technological changes, where they posed challenges that called for reform of the university 

education system and pursued the policy of distance education, the latter which emerged as a 

result of the growing demand for education and adopted systems to embody this policy.  

   This study showed the importance of applying a distance education system and the benefits 

to the individual and society, and we relied on a presentation of two experiments as illustrative 

models, relying on the descriptive curriculum. 

    Hence the importance of the study in that it seeks to answer the important question that 

arises as an inevitable result of the importance of distance education, and the need for teachers 

and researchers to contribute to the success of this type of education. 

    Keywords:   Distance Education - Arab World - Higher Education and Scientific Research - 

Educational Services.   
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 مستخلص : 

ُيعّد التعليم من أهّم املنظومات التي تقوم عليها أّي دولة في العالم، فمن األسباب الرئيسّية لَتقّدم الدول        

باملنظو  اهتمامها  التطورات  هو  مع  وتماشيا   . متكافئ  مجتمع  لبناء  األولويات  من  جعلها  و  التعليمّية  مة 

للتقنيات   فكان   . التعليمية  خدماتها  مستوى  لتحسين  بجهود  العربية  الدول  قامت   ، الحديثة  التكنولوجية 

التعليمية املؤسسات  في  األداء  تطوير  في  بارزا  دورا  التعليم،   الحديثة  انتشار  في  لتلك  واملساهمة  نتيجة  و 

بعد   عن  بالتعليم  يسمى  ما  ظهر  من     distance éducationاالستخدامات  النوع  بهذا  االهتمام  تزايد  وقد   ،

 التعليم في السنوات الخمسة األخيرة .  

بين أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات التكنولوجية ،حيث شكلت تحديات       وقطاع التعليم العالي من 

ال الى اصالح  نتيجة  دعت  التعليم عن بعد، هذا األخير الذي ظهر  الجامعي فانتهجت سياسة  التعليمي  نظام 

 الطلب املتزايد على التعليم فتبنت أنظمة لتجسيد هذه السياسة. 

للتعليم عن بعد و الفوائد التي تعود على الفرد و       وقد جاءت هذه الدراسة لتوضح أهمية تطبيق نظام 

 . املنهج الوصفي ك على عرض لتجربتين كنماذج توضيحية، معتمدين في ذلك على املجتمع، و اعتمدنا في ذل

ومن هنا تنبع أهمية الدراسة في كونها تسعى لإلجابة عن التساؤل املهم الذي يظهر كنتيجة حتمية ألهمية     

  .التعليم عن بعد ، وضرورة مساهمة األساتذة و الباحثين في انجاح هذا النمط من التعليم

املفتاحية الكل بعد  مات  التعليم عن  العربي  – :  العلمي  - الوطن  البحث  و  العالي  التعليم  الخدمات    -قطاع 

 التعليمية. 

 

 

 مقدمة: 

اتجهت مختلف دول العالم الى اتخاذ أسلوب التعلم عن بعد لتلبية الحاجات التعليمية ومعالجة الكثير      

من االختالالت التي تعاني منها املؤسسات التعليمية ، فاستغلت الوسائط التكنولوجية في تحقيق ذلك . فقد 

النا  الدول  في  خصوصا  التعلم  متطلبات  كل  الحديثة  التقنية  هذه  جعل لبت  التوجه  هذا   ... لكن  و  مية، 

املؤسسات التعليمية تأخذ مسارا أخر في طرح خدماتها سواء للطالب أو األساتذة، لالرتقاء بخبراتهم و تحقيق  

 جودة تعليمية عالية في مختلف مراحل تكوينهم األكاديمي.

عمل   إلنجاح  الضرورية  املتطلبات  كل  تشمل  منصة  وضع  املقابل  في  يتطلب  ما  بيئة  وهذا  الى  التحول  ية 

الكترونية ، و تحقيق الفاعلية من انتهاج التعلم عن بعد . و من خالل هذا البحث سنتطرق ملختلف هذه النقاط  

 ، باإلضافة الى عرض لتجارب و توضيح صورة الخدمات التعليمية في بيئتها الحديثة.
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 :  اشكالية الدراسة

لتحسين طرق     كوسيلة  التكنولوجيا  تهيئة  استخدام  اعادة  الى  الحاجة  زيادة  الى  بالضرورة  ،أدى  التعليم 

للمحيط األكاديمي، لجعله أكثر جاهزية لتبني نظام للتعليم عن بعد . فقد أدى تطبيق تقنيات الحاسب االلي  

وغيرها الى حدوث تغيرات جذرية في النظام املتبع، كالقدرة على تخطي عقبات الزمان و املكان، و في نفس الوقت  

 رحت جملة من الصعوبات التي حالت دون تحقيق أغراضها من اعتماد هذه التقنية . ط 

ودراستنا لن تخرج عن هذا االطار فقد أردنا من خاللها ابراز واقع استخدام تقنيات التعليم عن بعد، حيث     

ال التي سنجيب عنها من خالل حيثيات هذا البحث، كأسباب استخدام  التساؤالت  تقنيات  وضعنا جملة من 

الطرق    التكنولوجية في التدريس ؟ و كذلك أهداف قطاع التعليم من تنفيذ نظام جديد؟ باإلضافة الى توضيح

؟ والصعوبات التي واجهت املؤسسات التربوية عند تطبيق   و األساليب املعتمدة لتطوير الخدمات التعليمية

   نظام تعليم عن بعد ؟

 أهداف الدراسة :

 ة التعليم عن بعد في الجامعات. وصف واقع تطبيق تقني -

 التعرف على واقع الخدمة التعليمية في قطاع  التعليم العالي. -

 التعرف على الوسائل و الطرق التي تساهم في تحقيق جودة خدمات منظومة التعليم العالي. -

 منهج الدراسة : 

بحث الستكشاف الحقائق و  هو عبارة عن مجموعة من االجراءات املتبعة في دراسة الظاهرة او مشكلة ال    

االجابة عن األسئلة التي أثارتها مشكلة البحث، وعليه اتجهنا العتماد املنهج الوصفي الذي يقوم على " رصد و  

و حدث معين بطريقة كمية او نوعية في فترة زمنية معينة ، من أجل التعرف عليها من  أ متابعة دقيقة للظاهرة 

. وهو منهج يالئم  1الى نتائج و تعميمات تساعد في فهم الواقع و تطويره" و املضمون و الوصول    حيث املحتوى  

 الظاهرة املراد دراستها في بحثنا وسنعمل من خالله على جمع املعلومات و عرضها.

 التعليم عن بعد: .1

  : ملحة تاريخية عن التعليم عن بعد .1.1

لقد طرأت تغييرات على مجال التعليم ومنه الى سوق العمل ذلك لحاجاته ملهارات ومؤهالت جديدة بغرض       

إلعادة   التعليمية  املناهج  خضعت  لذا  الجديد،  االقتصاد  حاجات  تلبي  مستحدثة  اختصاصات  و  توجهات 

 هيكلة تتواكب مع املتطلبات و التقنيات املتاحة فظهر ما يسمى ب التعليم عن بعد.  

 
 43ـ ص. 2000عليان ، ربحي مصطفي. محمد غنيم ،عثمان. مناهج و اساليب البحث العلمي : النظرية و التطبيق. عمان: دار صفاء،  1
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% من املعاهد و الجامعات طرحت مناهجها  48فوفقا لبعض الدراسات و األبحاث املتخصصة ، تبين أن  

 .2000% في عام 70و ارتفعت الى   1998بشكل مباشر على األنترنيت عام  

(       Englewoodوفي املقابل هناك جامعات ال تقدم خدماتها و مناهجها سوى عن طريق األنترنيت مثل جامعة ) 

 .1(  و كابيال  Colo)و 

 : . تعريف التعليم عن بعد2.1

  يمكن تعريفه على أنه ذلك النوع من التعليم الذي يتميز بعدم التواصل املباشر الكلي بين الهيئة التدريسية   

و ذلك من خالل استخدام   و املتعلم، حيث يتم تقديم املواد التعليمية من خالل الشبكة املحلية أو العاملية

 2االتصال .  تقنية

 .تكنولوجيا التعليم : 3.1

تنظر منظمة تكنولوجيا التعليم األمريكية الى هذا املفهوم من زاويتين مختلفتين، من جهة هي الوسائل أو  

الوسائط التعليمية وليدة ثورة االتصاالت التي يمكن استخدامها لألغراض التعليمية مساندة مع الكتاب، ومن  

املفهوم على أنه طريقة منهجية منظمة، لتصميم وتنفيذ و تقييم عملتي التعليم و التدريس  جهة أخرى تنظر الى  

 .3بأكملها في ضوء أهداف محددة

 .مراحل تكنولوجيا التعليم :4.1

 :لقد مرت تكنولوجيا التعليم بعدة بمراحل 

 :التعليم البصري  -

رية، فهي تعطي للمتعلم خبرات بصرية مادية و  بدأت بظهور الثورة الصناعية في عصر األلية و القوة الذ    

نشاطات   احداث  و  واثارة  مجردة،  ملفاهيم  ايضاحات  تقديم  بهدف  البصرية  املواد  استخدام  على  اعتمدت 

 .مختلفة من جانب املتعلم

 

 

 
[  ]متاح على  2020.7.10. زيارة يوم ]book.com-noor.  2019كمال ، جنبي. التعليم االلكتروني و التعليم عن بعد : الوحدة الثامنة. ]د.ن[: ]د.م[ ،   1

 pdf-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-www.noor ط[ على الرابط :الخ
و التكنولوجيا،   الشرهان، صالح عايد. التعليم املفتوح و التعليم عن بعد في الوطن العربي: نحو التطوير و االبداع. الكويت: جامعة الخليج للعلوم   2

 [ ]  متاح على الخط [  على الرابط   :   2020.7.10. زيارة يوم  ]2. ص.2014

n/263657315_altlym_almftwh_waltlym_n_bd_fy_alwtn_alrby_nhw_alttwyr_walabdahttps://www.researchgate.net/publicatio 
 .45. ص.2009، 1،ع1بوعناقة ،سعاد. االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم. مجلة دراسات أكاديمية في املعلومات و املعرفة.مج.   3

http://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-pdf
https://www.researchgate.net/publication/263657315_altlym_almftwh_waltlym_n_bd_fy_alwtn_alrby_nhw_alttwyr_walabda
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 :التعليم السمعي البصري  .1

قيمة الخبرات املحسوسة في  يتم نقل االفكار و الخبرات عن طريق حاستي السمع و البصر، أي أنه يركز على  

   .1أول من تكلم عن مجال الوسائل السمعية البصرية   (ADJARDIL)   العملية التعليمية وقد  كان

 :مرحلة االتصاالت .2

أنها وسائل لتحقيق االتصال، حيث تم التركيز على      اهتمت هذه املرحلة بالوسائل التعليمية على اعتبار 

ع ضبط  في  التعليمية  على:  العملية  اشتملت  التي  االتصال  قناة    –الرسالة    –املستقبل    -املرسلناصر 

  .2االتصال 

 :  . عوامل و مبررات تبني التعليم عن بعد5.1

هناك العديد من العوامل التي فرضت ضرورة التحول نحو استخدام تقنية التعليم عن بعد حيث نجد      

في مجال  املنظمات العاملية املختصة  قد أكدت توصيات  التوجهات العاملية و توصيات املنظمات املختصة ، ف

تطوير التعليم، و كذلك التوجهات العاملية في الدول املتقدمة على التعليم عن بعد. ذلك لوجود أكبر عدد من  

على أهمية    2002شرائح املجتمع في الجامعة و نجاحه يؤثر على اقتصاديتها ،حيث أكدت اليونسكو في عام  

املبررات منها  استخدام التقن  حيث أتاح    مبررات اجتماعية و ثقافية،ية في التعليم. اذ أنه توجد العديد من 

بين  بالجمع  لألفراد  سمح  ،كما  لاللتحاق  الحظ  يحالفهم  لم  ملن  الجامعي  التعليم  فرص  بعد  عن  التعليم 

 التحصيل العلمي و العمل. 

افية ، فالتزايد في القوة البشرية يزيد الضغط على مؤسسات التعليم بجميع مراحله،    مبررات بشرية و جغر

فالتعليم عن بعد يساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة، فيتم توفير املناهج و املواد التعليمية على شبكة  

 . 3األنترنيت أو على موقع الجامعة

 

 

 

 

 

 
   30.ص.2007. عمان : دار امليسرة،5ق،طالحيلة، محمد محمود. تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبي  1
 .  36.ص.2012الزاحي ، حليمة. التعليم االلكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد و عوائق التطبيق، مذكرة، جامعة قسنطينة،   2
  4.3الشرهان، صالح عايد. املرجع السابق.ص.  3
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 لتقليدي: مقارنة بين التعليم عن بعد و التعليم ا.6.1

 التعليم عن بعد التعليم التقليدي  وجه املقارنة

جميع   - املعلم في  الطالب  مع  موجود 

 أوقات 

املتعلم   - يوجه  الدراسة 

 ويرشده ويشجعه  

املواد  - االستمرار  على 

 .توجهات املعلم  التعليمية تتناسب مع 

 نادرا ما يلتقي بالطالب  -

املواد التعليمية تنوب عن املعلم،   -

تقدم   له  حيث  وتقدم  املوضوع 

 االرشاد 

 والتوجيه  

األنماط  

 التعليمية 

بشكل   املعلم  نشاط  على  يعتمد 

 كبير

نمطا ذاتيا بسبب عزلة املتعلم عن  

 .املعلم

الهدف الرئيس ي للمعلم هو التوثيق   األهداف 

ألنه   وأمانة العلمية،  املادة  عرض 

 . العلمي بطريقة السرد يقدم املحتوى 

التواص  هو  الرئيس ي  مع  الهدف  ل 

قدراته    املتعلم تنمية  أجل  من 

مساعدته  و  استيعاب    العقلية  على 

 املواد. 

 1جدول يوضح الفروق بين التعليم في بيئة تقليدية و التعليم عن بعد

من خالل البيانات املوضحة في الجدول أعاله ،تتبين العديد من الفروق التي تؤكد أهمية استغالل الوسائل  

 التكنولوجية من طرف املؤسسات التعليمية لتقديم خدماتها.    

  :.فوائد استخدام التقنيات التكنولوجية7.1

 .تربويا تطوير البيئة التعليمية، للتمكن من متابعة املتعلم أكاديميا و -

 .سهولة الوصول الى ملفات الطالب، لتسهيل عملية مراقبة تقدمه األكاديمي و حتى سلوكه التربوي  -

 . التمكن من الولوج الى املكتبة االلكترونية ، حيث تكون متاحة للمتعلمين لالطالع عليها -

 .مع املعلمين  القدرة على التعليم عن بعد: فاستخدام التقنيات يساعد على التواصل عن بعد -

 
1: site: [9.10.2020] [en ligne] sur le  Visite le  

-n-drasyte/altlym-https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayam

2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1bd?tmpl=%2Fsystem% 

https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayam-drasyte/altlym-n-bd?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayam-drasyte/altlym-n-bd?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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 . 1التعلم الذاتي: حيث تمكن املتعلم من اكتساب مهارات تؤهله لدور املدرب  -

  الخدمة: .2

 .2عرفت على أنها في الغالب غير ملموسة أو محسوسة ، و يمكن االستفادة من عرضها .تعريف الخدمة :  1.2

 : .جودة الخدمة التعليمية2.2

هي عملية توثيق البرامج و االجراءات التي تهدف الى تحقيق نقلة نوعية في عملية التعليم، ونتيجة للتقدم       

التكنولوجي تسعى مراكز التعلم الى اعداد الطلبة بسمات معينة، تتيح لهم التحكم في املعلومات و معالجتها  

 3لالستفادة منها. 

 

 

 

 

 4شكل يوضح الخدمات الجامعية                           

 .مستويات جودة الخدمات التعليمية : 3.2

 : التصميم جودة  -

تعبر عن درجة الخدمة، أي أنه برغم اختالف متطلبات الطلبة عن االدارة ، فهي تقوم بدراسة البيئة املحيطة  

 .بالكليات

  

 
. مجلة كلية  use of modern technology in the éducational processالعليان، مرزوق نرجس قاسم. استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية=   1

.ع   بابل  جامعة  االنسانية.  و  التربوية  للعلوم  االسالمية  ]283-282.ص..ص2019،  42التربية  يوم  زيارة   .2020.7.10: الرابط  على  الخط[  على  ]متاح   ] 

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=157872 
جودة الخدمات الصحية في املؤسسات العمومية الجزائرية. دراسة حالة املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة. مذكرة ماجستر.    عتيق عائشة.   2

 16.ص.2012جامعة تلمسان،
 .88.ص. 2011نمور، نوال. كفاءة أعضاء هيئة التدريس و أثرها على جودة التعليم العالي. ماجستر. جامعة منتوري قسنطينة.   3
فرع العين. مجلة دراسات للعلوم التربوية،    -مدثر، حسن عز الدين. درجة رضا الطلبة نحو الخدمات التعليمية : دراسة حالة على جامعة أبو ظبي    4

 [ ]متاح على الخط[ على الرابط : 9.10.2020. زيارة يوم]1198.ص. 3،2016،ع، 43مج 

satEdu/article/download/6510/6915&sa=U&ved=2ahUKEwia3https://www.google.com/url?q=https://journals.ju.edu.jo/Dira

LTdAgzCxgLIk-5GhwKjsAhUtBGMBHTa9DAcQFjAFegQICxAB&usg=AOvVaw360MxArZ7 

 مستوى الخدمات التعليمية المقدمة 

 المكتبة

 أساليب و تقنيات التعليم

 كفاءة األستاذ 

 البيئة الجامعية

 خدمات الطالب 

 جودة الخدمات التعليمية المقدمة

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=157872
https://www.google.com/url?q=https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/6510/6915&sa=U&ved=2ahUKEwia35GhwKjsAhUtBGMBHTa9DAcQFjAFegQICxAB&usg=AOvVaw360MxArZ7-LTdAgzCxgLIk
https://www.google.com/url?q=https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/6510/6915&sa=U&ved=2ahUKEwia35GhwKjsAhUtBGMBHTa9DAcQFjAFegQICxAB&usg=AOvVaw360MxArZ7-LTdAgzCxgLIk
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 :  جودة التنفيذ -

 الطريقة املتبعة في اعداد البرامج ، ذلك وفق املواصفات التي يحددها التصميم. 

 :  جودة األداء -

 1تعنى بقياس القيمة املعرفية للطالب ، كما تشمل معايير قياس جودة األداء عند التخرج.  

 :  . التعليم عن بعد و الخدمة التعليمية4.2

للتعليم عن بعد كتقنية حديثة دور في تطوير املنظومة التعليمية في الجامعات، حيث ساهم وبشكل كبير    -

 ملدرسين في بعض التخصصات الهامة وخاصة في القرى البعيدة.  في تقليص العديد من الصعوبات، كنقص ا

زيادة خبرات األساتذة من خالل برامج التعلم االلكتروني التي يعدها مختصين و تقنيين، وهي أفضل بكثير   -

 من البرامج التي تعد بطريقة فردية و بوسائل تقليدية. 

ووسائط مختلفة ، تمكن من معالجة الفروق    يساعد على توفير مصادر تعليمية جديدة بأشكال متعددة  -

 الفردية بين املتعلمين . 

 :   امكانية اعداد املقررات الدراسية الكترونيا ✓

تحقيق       اتجاه  فاعلية  أكثر  جعلها  و  التخصصات،  جل  لتغطية  مختصين  مع  تشاطرها  في  يساهم  مما 

فاعلة.   ادارية  أجهزة  يتطلب وجود  مما  ذلك  الى  الحاجة  كلما دعت  تحديث محتواها  و  التعليمية،  األهداف 

التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، نجد أن هذا النوع   يعتمد بشكل كلي على  فبالنظر الى االختالفات بين 

التقنيات التكنولوجية  و بالتالي حدوث تغيرات في طبيعة الخدمات، كعدم الزامية حضور املتعلمين الى مكان  

 .الخدمة عن بعدالدراسة فتقدم  

 :   الرفع من مستوى العمل االداري  ✓

يساعد و بشكل كبير في كسب الوقت إلنجاز املعامالت و الوثائق و    الخدمة االلكترونية،فاعتماد أساليب  

يعمل على تسهيل عملية التواصل بين أكثر من    االدارة االلكترونيةاتاحتها لالستخدام، كما أن تطبيق منهج  

 و بشكل متزامن لتقليص طرق توفير البيانات و ربطها.  جامعة، 

 

 

 
التعليمية: دراسة عينة من الجامعات الج   1 العملية  . استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال و أثرها على تحسين جودة  .   زائريةنسيمة ، ضيف هللا 

 59.58.ص.ص.2016أطروحة دكتوراه. جامعة باتنة،
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 لتعليم : . طرق تطبيق الخدمة االلكترونية في ا5.2

 

 

 

 

  

 

 1شكل يوضح املثلث التعليمي

املوضح في الشكل أعاله، نالحظ أنه يرتكز على ثالث عناصر تشكل عمود العملية  املثلث التعليمي  بالنظر الى  

املعلم ، املتعلم و املعرفة، و تحقيق التكامل فيما بينها يكون من خالل خدمة تعليمية  التعليمية. فقد أشار الى 

 الكترونية ، و التي ال تتحقق الى بوجود اليات لتحقيق أداء الكتروني ناجح. حيث نجد:

 : .األليات الفنية1

 عتاد  الحاسوب، البرمجيات -

 شبكات االتصال  -

 صناع املعرفة : الخبراء و املختصين  -

 : الكوادر البشرية.2

 تعمل على وضع استراتيجيات لخدمات تعليمية ذات مستوى عال.   -

 القيادة و الدعم االداري  -

تعليم و تدريب العاملين : يتطلب الولوج الى ادارة الكترونية، اتقان مهارات للتعامل مع مختلف الوسائط    -

 التكنولوجية. 

و  و   - التعامالت  في  املصداقية  و  املشروعية  لزيادة  الحالي،  الوضع  مع  تتماش ى  التي  التشريعية  األطر  ضع 

  2الخدمات 

 
 3الشرهان، صالح عايد. املرجع نفسه .ص.  1 

 .6.ص.2008رمزي، أحمد عبد الحي .الوسائل التعليمية و التقنيات التربوية لتكنولوجيا التعليم. القاهرة : دار الكتاب املصرية،  2

البيئة 

 التعليمية

 عضو هيئة التدريس )المعلم( 

 الطالب  المحتوى التعليمي
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 تجارب عن تطبيق نظام التعليم عن بعد :  .3

أردنا من خالل هدا املدخل عرض لتجارب ناجحة لتوضيح مدى فاعلية تطبيق نظام تعليم عن بعد، وقد تم  

 قطب تعليمي أكاديمي.   اختيار الجامعة باعتبارها 

 :  .تجربة جامعة أبوظبي1.3

في سبتمبر من عام    أبوابها  الجامعة  لنموذج    2003فتحت  األمثل  االختيار  هي  أن تصبح  في  تتمثل  رؤيتها   ،

 الجامعة الوطنية ، من حيث التعليم و القدرة على تطبيق األبحاث العلمية ذلك باالعتماد على املعايير العاملية.

 جامعة :  مهام ال ➢

دكتوراه(، وحسب    -املاجستير    -تتبلور مهمتها في تأهيل الكادر البشري من مستويات مختلفة )بكالوريوس  

 :1موقع الجامعة االلكتروني فإنها تحتوي على مراكز تقدم خدماتها على نحو التالي

   الخدمات األكاديمية و الطالبية:قسم  -

األخرى و الجهات الخارجية، ذات العالقة بتقديم الخدمات التي تركز على  يقوم باملهام بالتعاون مع األقسام  

 الطالب طوال فترة الدراسة الجامعية و تطويرها، ذلك باعتبارهم املستفيد الفعلي.

 خدمات استشارية : -

صممت لخلق بيئة صحية بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس، كتقديم النصيحة و االستشارة النفسية ،  

 اعية  واألكاديمية. االجتم

دورية ، تتضمن معلومات قيمة و مقاالت عن كل األحداث في  الجامعة،    نشرة اعالميةتصدر الجامعة   -

 و تعلن عن األحداث القادمة و األنشطة املقررة. 

  يلتزم مكتب القبول بمبدأ جودة الخدمة، من خالل التطبيق الفعال للسياسات االدارية واألكاديمية. -

كتب األدوار األساسية للرسالة األكاديمية للجامعة، من خالل تعزيز عالقة الطالب بأعضاء هيئة  كما يؤدي امل

 التدريس . 

 . 2: يحدد لكل طالب مرشد أكاديمي، يتم تعيينه من طرف مكتب العميد  خدمات االرشاد الجامعي  -

 

 
فرع العين. مجلة دراسات للعلوم التربوية،    -مدثر، حسن عز الدين. درجة رضا الطلبة نحو الخدمات التعليمية : دراسة حالة على جامعة أبو ظبي    1

 [ ]متاح على الخط[ على الرابط :9.10.2020. زيارة يوم ]1204.1203. ص .ص. 3،2016،ع 43مج 

https://www.google.com/url?q=https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/6510/6915&sa=U&ved=2ahUKEwia3

LTdAgzCxgLIk-AhUtBGMBHTa9DAcQFjAFegQICxAB&usg=AOvVaw360MxArZ75GhwKjs 
 . 31204.120مدثر، حسن عز الدين. املرجع السابق ـ ص.ص.   2

https://www.google.com/url?q=https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/6510/6915&sa=U&ved=2ahUKEwia35GhwKjsAhUtBGMBHTa9DAcQFjAFegQICxAB&usg=AOvVaw360MxArZ7-LTdAgzCxgLIk
https://www.google.com/url?q=https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/6510/6915&sa=U&ved=2ahUKEwia35GhwKjsAhUtBGMBHTa9DAcQFjAFegQICxAB&usg=AOvVaw360MxArZ7-LTdAgzCxgLIk
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 :  .تجربة جامعة التكوين املتواصل الجزائر2.3

تابعة لوزارة   في  هي مؤسسة عمومية  العالي، تأسست  التعليم ، وقد    1990التعليم  لدعم و توفير خدمات 

اعتمدت الجامعة على نظام التعليم عن بعد منذ تأسيسها، تتمثل مهامها األساسية في تنفيذ سياسة التكوين  

 . 1عن بعد باستعمال الوسائل السمعية البصرية 

خالل       ذلك  وكان  تاريخ(،  محاسبة،  )رياضيات،  علمية  تخصصات  لثالث  التعليمية  خدماتها  بدأت  وقد 

ثم أصبح عدد التخصصات ستة. وقد تم تنفيذ أسلوب التعليم املدمج و تقدم   1995/ 1994السنة الجامعية 

 الدروس في شكل مطبوعات، ثم أصبحت تعتمد على املنصات التعليمية.  

 

السنة  

 عية الجام

 النسبة  العدد

2013 /2014 30760 24.08% 

2014 /2015 28786 % 22.53 

2015 /2016 32246 % 25.24 

2016 /2017 35925 % 28.12 

 100.00 % 127717 املجموع 

 2(2017-2013توضيح عدد الطلبة املسجلين في طور التعليم عن بعد )

التعليمية        الوسائل  و  التكنولوجية  الوسائط  من  العديد  املتواصل  التكوين  جامعة  استخدمت  لقد 

باألقراص   املطبوعة  املادة  استبدلت  ثم  املراسلة  نموذج  على  اعتمدت  بعد،  عن  التعليم  نظام  لتجسيد 

   .3املضغوطة

 
  2. املتضمن انشاء جامعة التكوين املتواصل و تنظيم عملها. مؤرخ في  737- 733،ص.ص.  22، الجريدة الرسمية العدد    149-90مرسوم تنفيذي     1

  https://www.mesrs.dz/chapitre2  [ ]متاح على الخط[ على الرابط:2020.7.14. زيارة يوم ] 1990مايو   26املوافق ل  1410ذي القعدة 
املالية.  بوعشور، كريمة. التجربة الجزائرية في مجال التعليم عن بعد: جامعة التكوين املتواصل كنموذج. مجلة  دراسات في االقتصاد و التجارة و     2

ع7مج   ]351.ص.  2018،  1،  يوم  زيارة   .2020.7.14    : الرابط  على  الخط[  على  متاح   [  ]

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/263/7/1/69248 
 123.ص. 2006الجبالي، حمزة. الوسائل التعليمية. عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع،  3

https://www.mesrs.dz/chapitre2
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/263/7/1/69248
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دروس للتعليم عن بعد، حيث تبث   قامت الجامعة بإنشاء اذاعة جامعية من أجل تقديم  1990و في سنة     

برامجها من األحد الى الجمعة خالل ست ساعات يوميا على املوجة املتوسطة ، حيث تقدم برامج متنوعة بين  

هو ثقافي   و علمي. أما الوسائل السمعية البصرية التي تم استخدامها في اطار التعليم عن بعد، فتتمثل في    ما

، من خالل اتباع 1990كلفة للمتعلم. وبدأت باستغالل هذه الوسيلة منذ بداية  التلفاز باعتباره وسيلة غير م

 .1خطة سنوية تتماش ى مع املقررات الدراسية

حولت خدماتها التعليمية نحو استخدام شبكة األنترنيت في عملية التعليم عن بعد،   2005بداية من سنة  

التدريبات و النشاطات. قد قامت الجامعة بتكوين  من خالل برمجيات تساعد في ادارة األنشطة ، التفاعل ،  

 ( لألساتذة  الخدمة  افادة  75662أثناء   " تعليمية سميت  أرضية  اعتماد  تم   ، املنشور    2أستاذ(  و قد حدد   ."

املتعلق بتنظيم املاستر عن بعد ، مهام جامعة التكوين املتواصل    2016أكتوبر    26املؤرخ في   635التكميلي رقم  

   .3قة التقنية طوال مدة التكوين و تسيير و ادارة األرضية التعليمية كضمان املراف

 : معوقات التعليم عن بعد في الجامعة ❖

 :في أغلب األحيان هي صعوبات متعلقة باستخدام األنترنيت في عملية التعليم عن بعد و تتمثل في

 .التكلفة املادية لتطوير املواد التعليمية ووضعها على األنترنيت : التكلفة االبتدائية العالية -

النظم - الثورة املعلوماتية  تطوير  اللوائح الجامعية لتواكب  و  النظم  القواعد،  : هناك ضرورة لتطوير 

 .املتغيرة باستمرار

 .لومات: كغياب الحرم الجامعي و قلة االتصال البشري، و التلقي السلبي للمع قضايا اجتماعية -

  :قضايا متعلقة بالتدريس -

عملية التعليم عبر الشبكة تتطلب اعادة التفكير ، ذلك ما تعلق بهيكلة بنية املساقات الدراسية وأن يكون  •

الحزمة   وضيق  لالتصاالت  التحتية  البنية  تخلف  الى  باإلضافة  ومتواصال.  مستمرا  بالتكوين  املتعلق  الجزء 

 .ى بطء الربط بشبكة األنترنيتاملخصصة لالتصال، الذي يؤدي ال

الخوف من استخدام الوسائل التقنية بسبب تخوف الهيئة التدريسية من التقليل من دورهم في العملية  •

 .انتقال دورهم الى مصممي البرمجيات التعليمية وصعوبة تطبيق عملية التقويم، و التعليمية

 
 352بوعشور، كريمة. املرجع نفسه، ص.   1

 (  Serpolet  2هي عبارة عن برمجية تم تطويرها وهي مستلهمة من األرضية الفرنسية    •

   352بوعشور، كريمة. املرجع السابق، ص.   3
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االداريين    الحاجة • و  األساتذة  دعم  و  لتدريب  أما  املستمرة  املستويات،  كافة  في  التقني  املجال  في 

  .التعليميةاملتخصصين في مجال املناهج ليس لهم عالقة في تنظيم العملية 

 عيوب التعليم عن بعد : . 4

حسب ما جاء في تقرير عن األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ، فقد ورد أنه عند تنفيذ منهج التعليم  

 د من الصعوبات املتعلقة ب: عن بعد ظهرت العدي

 : الحاجة إلى التدريب •

برامج   استخدام  التدريب على  إلى  إضافة  بشكل عام،  األنترنت  استخدام  على  تدريب  إلى  املدرسون  يحتاج 

على   تدريب  إلى  يحتاج  الطالب  .كذلك  املحاضرات  ونشر  األنترنت  صفحات  عمل  في  الستغاللها  خاصة 

 .تساعده على تبادل املعلومات مع األساتذةو البرامج التي   استخدامها ، 

 : الحاجة إلى بنية تكنولوجية •

من أجل إنشاء النظام ،يجب توفر بنية تكنولوجية تحتية بالجامعة أو الجهة التي ترغب بطرح برامج التعليم  

  عن بعد،  وهي ليست متوفرة لدى كل الجامعات أو الهيئات التعليمية.

 :الطلبة وشبكة اإلنترنتالحاجة إلى وجود اتصال بين  •

ليتمكن الطلبة من النفاذ إلى البيانات اإللكترونية وتبادل املعلومات مع األساتذة يجب توفير شبكة اتصال،  

 أو عبر الشبكة الداخلية للهيئة التعليمية. ISP سواء عن طريق مزود خدمات إنترنت

 : Bandwidth  مشكلة عرض املوجة •

واجه عملية التعليم عن بعد مشكلة عرض املوجة، أي السرعة التي يتم عن  من الصعوبات األساسية التي ت

 طريقها تبادل املعلومات بين مزود خدمات اإلنترنت و مستخدم الشبكة الذي يتصل بها عبر هذا املزود. 

 :األمن •

لتأكد أن  أثناء أداء االمتحانات اإللكترونية ال يضمن األستاذ أن الطالب ال يحاول الغش، كذلك ال يمكنه ا

 من يقوم بأداء االمتحان هو الطالب نفسه و ليس شخصا غيره.  

و قد تم استخدام    لهذا الغرض تم االستعانة ببرمجيات و تقنيات ، لتغطية بعض النقائص املتعلقة باألمن.

بالـ   الـ      Login Nameما يعرف  برمجة املوقع لكي يسمح    Pas Swordsو  إلى االمتحان عن طريق  ، للدخول 

 للطلبة املخول لهم بالدخول. 
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 :التكاليف •

مع معدات       Server، كشراء حاسوب و خادم    املعدات و صيانتهالقد انحصرت في تكاليف تعلقت باقتناء  

. وهناك تكاليف   على    لتدريب األساتذة و برامج، أو استئجار مساحة على حاسوب خادم من جهة خارجية 

 .1استعمال البرامج و األدوات املستخدمة في النظام ما يمثل عبئا ماليا إضافيا 

 :  مميزات التعليم عن بعد في الجامعة.5

 الل كل الوسائل املتاحة . تعميم التعليم الجامعي، و ذلك من خالل استغ ✓

 تشجيع الطلبة على البحث العلمي.  ✓

 يسمح بالتدريب و تطوير الكفاءات املهنية :  ✓

حيث تعد من األنظمة الناجحة في تقديم الفرص للمتعلمين لتطوير كفاءاتهم ،عبر برامج و دورات في مختلف  

 . 2املجاالت دون ترك وظائفهم 

 

 :استنتاجات

من خالل ما سبق عرضه الحظنا أن هناك العديد من الدول التي حققت نجاحا في مجال التعليم عن بعد،      

متطلبات   لكل  تستجيب  تكنولوجية  منصة  لتجهيز  التحتية  البنى  كتوفير  املتبعة  السياسة  الى  راجع  ذلك  و 

وحيد االجراءات والطرق الواجب  التعليم. وكانت من خالل اتفاقيات تمت بتكتالت، بين جامعتين أو أكثر لت

  " مبدأ  التخصصات من  كافة  تغطية  التمكن من  و  التعليمية  الخدمات  في  الجودة  لتحقيق  التعليم  اتباعها 

   ."للجميع

منظومة        وضع  من  تحقيقها  الى  تسعى  التي  أهدافها  و  الجامعة  رؤية  يجسد  مخطط  خالل  من  ذلك 

للتج  السابق  العرض  ،فمن خالل  أنها  تكنولوجية  نجد  املتواصل،  التكوين  تجربة جامعة  الى  وبالرجوع  ربتين 

تجربة فردية أي لم تنفذ في اطار تشاركي وهذا ربما راجع الى حاجة الجامعة بحد ذاتها الى خدمات تعليمية عن  

 بعد.   

 توصيات الدراسة : 

 توفير البنى التحتية لوضع نظام تعليم عن بعد ذو كفاءة عالية.  -

 
1 Visite le : [9.10.2020] [en ligne] sur le site : 

https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayam-drasyte/altlym-n-

bd?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
 107.106.ص.2007عامر، طارق عبد الرؤوف. التعليم عن بعد و التعليم املفتوح. القاهرة : دار اليازوردي،  2

https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayam-drasyte/altlym-n-bd?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayam-drasyte/altlym-n-bd?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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بوضع استراتيجية لنظام تعليم عن بعد ، تشمل ثالث عناصر أساسية مرتبطة باملسؤولين عن قطاع  القيام   -

التعليم كالتجهيزات املادية و املتمثلة في التقنيات التكنولوجية الضرورية، باإلضافة الى املوارد املالية ذلك  

 قطاع التعليم العالي .من خالل تصميم مخطط مالي لتغطية كافة النفقات لتقديم أفضل الخدمات ل

العمل على تطوير قطاع االعالم و االتصال لتجنب حدوث اختالالت عند نقل البيانات، أثناء أداء الخدمات   -

 فعدم دقة املعلومات تؤدي الى تدني مستوى جودتها.

تعلق - ما  التعليم، سواء  هذا  على  التي ستشرف  البشرية  للموارد  تدريبية  تكوينية  برامج    باستخدام   وضع 

 التكنولوجيات أو اكتساب مهارات من أجل وضع البرامج التعليمية للمستفيدين باملستوى املطلوب. 

 تجديد اللوائح و النصوص القانونية و التنظيمية، بما يساعد على تقديم خدمة مشروعة. -

سنى انجاح عملية التعليم عن بعد متوقف على ضرورة اشراك األساتذة و استخدام معايير مناسبة،حتى يت -

لنظام التعليم عن بعد أن يكون مرنا أي يمكن تغييره وفق كل املستجدات، للحد من الصعوبات التي يمكن  

  أن تواجه الطالب و األساتذة.

 

 خـــاتـــمــة : 

الفرد،         ببناء  لعالقتها  الجامعات نظرا  في  التعليمية  الخدمة  لتطوير  بعد حتمية  التعليم عن  لقد أصبح 

نتائج ممتازة على  حيث يعتبر أسل التربويون عن أفضل الوسائل من أجل تحقيق  اذ يبحث  وبا تربويا ناجحا. 

مستوى جميع املؤسسات وفي جميع املستويات ، بتوفير بيئة تعليمية أكثر فاعلية فقد ساهمت التكنولوجيا  

  . بكل وسائطها في تحقيق ذلك 

ة التعليمية التربوية، اذ أن استخدام نظام التعليم عن  فطرأت العديد من التغييرات االيجابية في املنظوم     

مهاراتهم   تنمية  و  معارفهم  بتطوير  للطالب  سمح  حيث   ، خبرات  اكتساب  و  التعلم  فرص  من  ضاعف  بعد 

 الفكرية من خالل البحث في شبكة األنترنيت.  

ويات في الدولة الى أدناها للوصول  اال أن التحول من بيئة تقليدية نحو ادارة الكترونية ، يبدأ من أعلى املست     

 الى تنمية ادارية شاملة. 

   

 قائمة املراجع: 

 : كتب ❖

 2007. عمان : دار امليسرة،5الحيلة، محمد محمود. تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيق،ط .1

   2006الجبالي، حمزة. الوسائل التعليمية. عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع، .2
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 وسائل االعالم اإللكرتونية ودورها يف ترسيخ قيم املواطنة االجتماعية وفق رؤية جمتمعية

Electronic media and their role in consolidating the values of social 
citizenship according to a societal vision 

 وزارة التربية ، م.د حسين حسين زيدان 

Dr. Hussein Hussein Zaidan, Ministry 

of Education 

 جامعة بغداد  ، م.م هديل علي قاسم

M. Hadeel Ali Qasim Muhammad 

University of Baghdad 

 

 

Abstract 

The present research aims at identifying the degree of influence of the social networks in the 

value system of the university students, and aims at knowing the differences of statistical 

significance according to the variables of gender (male and female) and the variable of the study 

specialization (applied - human). The researcher has built a research base of 25 items divided into 

four areas (moral, social, aesthetic and economic values). He has five alternatives (always - 

sometimes - never - rarely) (4.3.2.1) for the positive and negative paragraphs, and the highest 

score for the scale (100) and the lowest score (25) and the satisfactory medium is (62.5). The 

researcher identified the university students as a research society and selected (200) students 

from universities with applied and human specialization. After applying the measure, the 

researcher extracted the honesty of the pads through the method of distinguishing the 

paragraphs and the paragraph relation with the total number. The researcher used the statistical 

bag (SPSS) The effect of social networks on the value system of university students within the 

medium range of impact and interaction. The results showed that there were statistically 

significant differences in the gender variable for university students and for males in the degree 

of their values affected by sites and networks. The results of the researcher's research are based 

on a number of recommendations and proposals . 

Keywords (social networks, values, internet, university, university students) 
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 ملخص  

، يهدف البحث الحالي  إلى   الكشف عن مستوى تأثير وسائل االعالم اإللكترونية في ترسيخ قيم املواطنة  

تأثير وسائل   املواطنة، ومدى  ترسيخ مفهوم  في  تأثير  ذات  الكترونيا  اعالمية  اهم وسيلة  تحديد  إلى    ويهدف  

لنوع )ذكور اناث(، وطلع الباحثان على االدبيات والدراسات السابقة  االعالم في ترسيخ قيم املواطنة وفق متغير  

( فقرة موزعة على اربعة  30ولتحقيق اهداف البحث فقد قام الباحثان ببناء اداة للبحث الحالي مكونة من )

  - احيانا  -وله اربع بدائل )دائماقيم املشاركة املجتمعية، قيم الديمقراطية ،قيم االنتماء الوطني (   (مجاالت هي

( للفقرات االيجابية والعكس للفقرات السلبية وكانت اعلى درجة  5،4،3،2،1غالبا( ولكل بديل وزن معين )-ابدا

 (.  60( وبلغ الوسط الفرض ي فيبلغ )30( واقل درجة )150للمقياس )

ياس  ( طالب وطالبة ، وبعد تطبيق املق200وقد حدد الباحثان طلبة الجامعة مجتمع للبحث وتم اختيار )

الكلية، وستخدم   بالدرجة  الفقرة  الفقرات وعالفة  تميز  الصدق لألداة من خالل اسلوبي  الباحثان  استخرج 

( ، وأظهرت نتائج البحث ان مستوى تأثير وسائل االعالم اإللكترونية في  SPSSالباحثان الحقيبة اإلحصائية  )

تائج ان املدونات اإللكترونية هي اكثر تأثير  ترسيخ قيم املواطنة  ضمن مستوى مرتفع من التأثير، وأظهرت الن

من بقية الوسائل االعالمية كالصحف واإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي ، واظهرت النتائج وجود فروق  

اناث( لطلبة الجامعة ولصالح الذكور في درجة تأثر قيم املواطنة    -ذات داللة احصائية في متغير النوع )ذكور 

ت لها البحث وضع  لديهم من خالل  التي  النتائج  ، وفي ضوء  واصلهم وإطالعهم مع وسائل االعالم اإللكتروني، 

 الباحثان عدد من التوصيات واملقترحات. 

 . املواطنة وسائل االعالم اإللكترونية ، القيم، االنترنت،   :كلمات مفتاحيه

 

 

 

 :املقدمة

اهم   من  الحديثة  اإللكترونية  االعالم  وسائل  بين  تمثل  واملعارف  االفكار  بناء  في  تساهم  التي  املصادر 

فئات   ملختلف  االجتماعي  البناء  في  تؤثر  وافدة  جديدة  قيم  ونقل  الراهن  الوقت  في  والحضارات  املجتمعات  

يمثل العصر التطور التقني واالنفجار املعرفي، ونجد أن األمور تسير في طريق إبعاد الفرد واملجتمع  و  املجتمع

ر فأكثر ، ابتداًء من االنبهار بالتطور التقني  والتجاوب معه دون وجود رصيد قيمي وسلوكي يضبط  عن قيمة أكث

 بامليل املتنامي لدى كثير من األفراد نحو الالمباالة بما يقترفه بعض األفراد والجماعات في املجتمع  
ً
الحياة ، مرورا
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بعض التيارات والدعوات التي تنادي صراحة أو  من سلوكيات تتنافى وقيم هذا املجتمع ، إضافة  إلى   ظهور  

 بالخروج على هذه القيم ومنها قيم املواطنة. )سالم وخضر ،
ً
 ( 2012ضمنيا

ن وسائل االعالم الحديثة تعد عامل ضغط على الحكومات واملسئولين من خالل اطالع عامة املجتمع على  إ

بعض التكتالت واألفراد داخل هذه الوسائل  االحداث وبشكل سريع وواقعي، ومن هنا بدأت تتجمع وتتحاور  

، مما أثر على تلك
ً
 ورؤى مختلفة او متقاربة أو موحدة أحيانا

ً
 االعالمية اإللكترونية، واصبحت تحمل أفكارا

في املجتمع،   الصعب من وجعلت الوسائل االعالمية وزادتها تفاعال 
ً
 أو السيطرة الحد منها، الرقابة على جدا

  يعطي ما وهو معينة، حدود في لجمها أو عليها،
ً
  شعورا

ً
  على بتأثيرها أكيدا

ً
 كما القيم وتعد.نوعها كان القيم أيا

 مع والسيما  الحديث، العصر في واملستجدات نتيجة التغيرات كبير  جدل حولها  دار  التي القضايا من  واحدة

 ذلك أحدثه وما واملعلوماتية، اإللكترونيمجال االعالم   في هائلة تطورات  رافقها من وما العوملة، موجات تنامي

 ( 2013)زاهر، .خاص بشكل القيمي والنسق عام بشكل للمجتمع االجتماعي والثقافي النسيج في تأثير  من

العاملية املحافظة املجتمعات فيه  تعرضت عصر في اليوم  الشباب نشأ ولقد  الحضارة  ظل في للتغيرات 

هذه   من  جزء  هم  والشباب  عاماملعاصرة  بشكل  املجتمع  له  يتعرض  ملا  تتعرض  التي   والتقدم املجتمعات 

 الشخصية في االنفصام فريسة  الشباب فوقع ومتطلبتها الحياة وها أنماط يميز الذي والتكنولوجي التطبيقي

 إلى    الشباب قائم يعرض هو وما موروث هو ما واملتناقض املتباين الوضع قيم املواطنة، ان هذا بين والصراع

املواطنة  من مختلفة أنماط  تصبح   قيم  قد    والتي 
ً
ينعكس   .متناقصة، أحيانا  يحملها التي القيم  على وهذا 

املواطنة   واملواقف القضايا بعض تجاه واتجاهاتهم وميولهم السلوكية، أنماطهم تحديد في الشباب من قيم 

 (2015)الخليفي،

 

 مشكلة البحث  

األفراد  إ    استخدام  فقد ن  االنترنت  عبر  اإللكتروني  االعالم   البريد من االستخدامات تعددت لوسائل 

والرسائل وغرف املنتديات ثم اإللكتروني االعالم   ظهرت حتى واملدونات  والفورية النصية الدردشة  وسائل 

 وأتاحت ، للويب الثاني الجيل مع ظهرت  التي من الوسائل اإللكترونية على مجموعة أطلق كمصطلح اإللكتروني

 ، اذالتعبيراملدونات والشبكات وتطبيقات التواصل ومنصات   أشهرها ولعل ، مجتمع افتراض ي مع التواصل

 واستقطاب جذب  في نجاحها بعد ، الشباب  وعقول  ووجدان وفكر واهتمام  وقت من  واضحة  مساحة احتلت

 على التأثير  في وساهمت  للفرد واالتصالية  االجتماعية الحياة  تشكيل العمرية، وأعادت  الفئات  من العديد

وسائل االعالم    بدأت والتحليل، بالوصف معالجته نريد ما وهذا الفرد سلوك تكون  قيم املواطنة التي منظومة

 الخدمات  خالل من االفراد بين وسائل االعالم     فعاله لتحقيق ك املفتوح الفضاء في مشوارها اإللكترونية  

 (2010. )اليوسف،سهوله من تقدمها كثيره
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 السلبية مع القيم اإليجابية القيم فيه تتضارب واسع فضاء وسائل االعالم اإللكترونية     ولقد أصبحت    

 من تتيحه ملا املجتمعات على والعربية خطر الفردية القوانين جميع عليه نصت اعالميه كقيمه الحرية وصارت

 ومسخ تشويه عبر األخالقية القيم كل من التجرد من من أألحيان كثير في فأدت ،املسؤولة  غير التعبير اشكال

خاص   بشكل الجامعي والشباب الشباب من كبير عدد أن في الدراسة  هذه مشكله وتتمثل  اإلنسانية الشخصية

 عموما تصفح وسائل االعالم اإللكتروني في طويلة ساعات يقضون  املعاصر املجتمع فئات من نوعيه فئة وهي

 وأثر يفضلونها التي واملوضوعات دوافعهم على يستدعي التعرف مما الخصوص وجه  وشبكات التواصل على

 قيم املواطنة لديهم  . على ذلك

املواطنة في  بالتغير يتعلق وفيما التغيير  تبين فقد الجامعي، الشباب لدى  ومدلوالتها قيم  دراسة   في في 

 عن خلل تكشف  بثقافة أملجتمع فقد واالهتمام باالنتماء والتعبير عن الرأي،عدم الشعور  أهمها وأسبابه من

 القيم بعض وتبني قيم املواطنة اإليجابية العديد من عن  التخلي من نوع حدث حيث في منظومة أملواطنة واضح

 باإلقبال وسائل االعالم اإللكترونية سواء  استخدام في  التحكم في قيم املواطنة تسهم أن يمكن لذلك ألسلبية

مشروع على استخدامها أو  واستخدامها  رفض  أو  الوسائل استخدام  على )سالم   غير أو نحو  مشروع. 

 ( 2012وخضر،

 التقنية منجزات من واالستفادة مخاطر االتصال من الفرد وقاية في تسهم أن يمكن ان قيم املواطنة     

االعالم  شرا  نفقات وتقليل الحديثة وسائل  القيم على يترتب وكذلك ،  ورقيا  املطبوعةء   ارتكاب مستويات 

 والسلوكيات ما االتجاهات  على  ذاتي  كرقيب يعمل الذي  املتوازن  القيمي النسق غياب سلبية بسبب سلوكيات

واجتماعيي الرتكاب الفرص  يتيح الذي السلبي التواصل نتيجة متنوعة مخاطر  في يسهم قانونية   مخالفات 

االعالمي   االنضباط  وعدم  االستخدام  نتاج سوء  هي  املشكالت  هذه  ان  بكل سهول  الفرد  يريد  ملا  والوصول 

 ( 2009والتقني، وضياع القانون والرقابة االسرية مما اظهرت لنا عدد من املتغيرات السلبية. )حلمي،

 : همية البحثأ

اإللكترونية     افرزتها التي التداعيات مجمل بعد الواضح من صبحأ االعالم   االنساني الواقع على  وسائل 

 للمزيد ماسة بحاجه االمر  ان واالجتماعية والنفسية واألسرية والثقافية السياسيه االبعاد مجمل في املعاصر

  بقضايا وعالقتها الشباب وافراد املجتمع لتلك الوسائل  من مهمة جوانب عن للكشف والبحوث الدراسات من

لهذه التأثير على تركز كونها الدراسة هذه اهميه وتأتي العام الرأي  وموضوعات  االجتماعية ال الواضح 

 الفئة هذه بسببها تلجأ التي والدوافع على االسباب والتعرف املهمة الفئة هذه قبل من ومتابعتها واستخدامها

االعالمية، ملثل الوسائل  املتحققة هي وما هذه  االشباع   ذلك  وعالقة  االستخدامات تلك من مستويات 

 ويعدون  املجتمع في الشباب يحتلها التي الهامه ونظرا للمكانة وقيمهم نحو املواطنة وخصوصياتهم بسلوكياتهم
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 ودوافع انماط التي تتناول  الدراسات  من كونها الدراسة  هذه اهميه  وتزداد .وتطورها املجتمعات  االساس لتقدم

 (2016)ايهاب، الشباب لوسائل االعالم اإللكتروني . ستخداما

 املستوى  على الجماهيري  باالهتمام  عامليه قوبلت  ظاهره  بوصفها  اهميتها باعتبار وسائل االعالم   وتتمثل   

الظاهرة   هذه ملثل افراد املجتمع وتعرض استخدامها ومعدالت حيث عددها من متصاعدا اتجاها وتمثل العاملي

 االساس بالدرجة املستهدف هي الشباب مرحلة ان الشباب، عينة من على الدراسة من تطبيقها  وتنبع أهمية ،

 يكون  ان دون  من أي طريق من املعرفه على  الحصول  في ورغبته طبيعته  بحكم من العوملة اإللكترونية والثقافية

التفافي واحتياجاته مجتمعه بقيم الصحيحة باملعرفة مسلما  ومعتقدات قيم لغرس اآلخر ومحاولة وتراثه 

وان ما يعزز اهمية    ومناسبة لهم، واقعيه  بأنها  املضامين تلك في التي ترى  الشريحة هذه  لدى سلوك  وتشكيل

القيمية للشباب   في تشكيل املنظومة  تأثير  وسائل االعالم اإللكترونية   هذه الدراسة هو الكشف عن درجة 

عي، إذ ال يستطيع أحد أن يغفل أثر  وسائل االعالم اإللكترونية  في التأثير على النسق القيمي واألخالقي الجام

لفئات الشعب وشرائحه كافة، وما الصراع الثقافي الذي يشهده العالم العربي املعاصر بين القديم والحديث،  

التأ هذا  منتجات  على  واضحة  داللة  إال  واملعاصرة،  األصالة  لوسائل  وبين  املواطنة  على  والقيمي  الثقافي  ثير 

 ( 2014)املقدادي، االعالم اإللكترونية  في الحياة  عامة.

وسائل االعالم بمختلف انواعها وخاصة   به  تقوم  الذي  املهم الدور  من خالل ايضا الدراسة  أهمية تتضح     

منها الحفاظ  اإللكترونية  لذا الشباب أبنائها قيم على في  ببذل اإلعالم فإن ،  لتهذيب   الجهود أقص ى يساهم 

 لهم تيهئ وأن  أملستقبل  وتحديات الحياة  ملواجهة  سلوكهم وبناء شخصياتهم بشكل ناضج وايجابي مرن متفتح

 والنفس ي واالجتماعي.  العلمي املناخ

   -همية البحث من خالل ما يأتي:أوتتضح  

 همية النظرية:األ 

اهتمت بدراسة موضوع مهم هو تأثير  وسائل االعالم اإللكترونية  على    ان الدراسة الحاليه  -1

 منظومة قيم املواطنة وهذه املوضوعات من اكثر املواضيع التي اثارة الباحثان لدراستها دراسة علمية. 

ان العينة التي اخضعتها الدراسة الحالية من اهم الفئات في املجتمع وأكثرهم عدد ، وان هذه   -2

 بة املجتمع من املتعلمين وذو تأثير باآلخرين وهم قادة املستقبل. الفئة هي نخ

 همية النظرية  األ 

ستقدم الدراسة الحالية اداة قياس علمية تفيد الباحثون مستقبال في استخدامها في دراسات   -1

 اخرى مشابهة مع عينات من فئات مختلفة.
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الح -2 البحث  مشكلة  تصف  احصائية  نتائج  الحالية  الدراسة  تضع  من  سوف  عدد  وتضع  الي 

 التوصيات االجرائية  إلى   الجهات املسؤلة للعمل على تطبيقها لحل املشكالت بشكل علمي دقيق.

 : فرضيات الدراسة

 وسائل االعالم اإللكتروني لها اثر في ترسيخ القيم املجتمعية. -1

 القيم املجتمعية ال تتأثر من خالل وسائل االعالم اإللكتروني. -2

 م اإللكتروني في بناء رؤية مستقبلية لبناء قيم مجتمعية. تساهم وسائل االعال  -3

 :هداف الدراسةأ

 . الكشف عن مستوى تأثير وسائل االعالم اإللكترونية في ترسيخ قيم املواطنة  -1

 ويهدف  إلى   تحديد اهم وسيلة اعالمية الكترونيا ذات تأثير في ترسيخ مفهوم املواطنة.   -2

 ، مدى تأثير وسائل االعالم في ترسيخ قيم املواطنة وفق متغير لنوع )ذكور اناث( -3

 : حدود الدراسة

املوضوعية: دراسة    -الحدود  على  الحالي  البحث  فياقتصر  اإللكترونية   االعالم  وسائل  قيم    تأثير   ترسيخ 

 . املواطنة

 اقتصر البحث الحالي على محافظة  دي إلى  .  -الحدود املكانية :

 اقتصر البحث الحالي على الشباب .  -الحدود البشرية:

 .2019 -2018انجزت هذه الدراسة في العام الدراس ي   -الحدود الزمانية:

 

 تحديد املصطلحات 

 (  2014الصويان، : ) وسائل االعالم اإللكترونية   -والأ

به     خاص موقع بإنشاء  فيها  للمشترك تسمح  التي اإللكترونية الشبكات من نها منظومةأب    ويعرفها الباحثان 

وامليول، نفس لديهم آخرين أعضاء مع  إلكتروني اجتماعي نظام خالل من ربطه ثم ومن أو  االهتمامات 

يتبادلون املعلومات واإلخبار والصور والفيديوهات وبمختلف  او من االصدقاء او االقارب  التخصص الدراس ي

 التقنيات من خالل عدد كبير من التطبيقات اإللكترونية.
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   املنظومة القيمية : -ثانيا 

واملعتقدات   األفكار  على  السيطرة  خاللها  من  يتّم  التي  واملؤشرات،  واملقاييس  املبادئ  من  مجموعة 

أن لألشخاص   
ً
إضافة أو  واالتجاهات،  الفردية  سواء  ومواقفهم  وسلوكهم،  وطموحاتهم  وميولهم  فسهم 

كالقيم االخالقية واالجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها من   االجتماعية، بغض النظر أكانت صالحة أو سيئة 

 (2016)ايهاب، القيم املتعددة.

والتربوية والثقافية والنفسية والتي يكتسبها الفرد  هي تلك املعايير الوجدانية والفكرية  :  ويعرفها الباحثان

 .منذ صغره من االسرة واملدرسة واملجتمع ويعتقد بها األفراد وبموجبها يتعاملون مع األشياء بالقبول أو الرفض

 

  :طلبة الجامعة -ثالثا 

والذين تتراوح   أو أحد فروعها أو مؤسسة تعليمية الجامعة االشخاص الذين يخضعون لبرنامج دراس ي فيهم  

بالجامعة   والتحقوا  الثانوية،  الدراسة  أتموا  الذين  أي  والعشرين،  والرابعة  عشرة  الثامنة  مابين  أعمارهم 

 (  2012)محمود،  بهم وتم تسميتهم الجامعيون النتسابها  إلى   الجامعة.وانتسا

 التعريف االجرائي :  - رابعا

ب التي يحصل عليها املستجيب املتمثل  الكلية  الجامعي من خالل اجابته على  المجموع الدرجة  داة  أطالب 

 البحث. 

 

 االطار النظري والدراسات السابقة

 وسائل االعالم اإللكترونية   

عرَّف  وسائل االعالم اإللكترونية  ) 
ُ
على أّنها  إلكترونّية مبنّية   Social Networks)وسائل االعالم اإللكترونية  ت

ن الّناس من الّتعبير عن أنفسهم، والتعرُّف على أشخاص آخرين ُيشاركونهم االهتمامات  
ّ
مِك

ُ
نة، ت ُسس ُمعيَّ

ُ
على أ

ن ُمستخِدميها من  نفسها، وُيم
ّ
مِك

ُ
كن القول بأنَّ  وسائل االعالم اإللكترونية  هي عبارة عن مجتمعات افتراضّية ت

 (2016)ايهاب، مشاَركة األفكار واالهتمامات، باإلضافة  إلى   تكوين صداقات جديدة.

 عدد كبرأ لجمع كبرى  شركاتقبل   من وبرمجتها إنشاؤها يتم خدمات بأنها وسائل االعالم اإللكترونية     وان    

وللبحث األنشطة ومشاركة واألصدقاء  املستخدمين من  عن والبحث صداقات تكوين عن واالهتمامات، 

 هذه وتوفر غيرها، أو الفكرية االشتراكات بإحدى  يتشاركون معهم آخرين أشخاص لدى  وأنشطة اهتمامات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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 وصورة صوت  من املتعددة الوسائط  ومشاركة  والخاص العام  الفورية  والتراسل املحادثة مثل ميزات  الخدمات

 . وملفات وفيديو

  ضمن  وسائل  ال هذه العالم وتصنف  بالد شتى من املستخدمين ماليين الخدمات هذه  وقد استقطبت  

) الثاني الجيل ألنها وسميت (2.0للويب   يستطيع  الطريقة بهذه مجتمعات  بناء مفهوم من أتت  اجتماعية 

اهتمامات أشخاص إلى      التعرف املستخدم  من املزيد على والتعرف االنترنت تصفح في مشتركة لديهم 

عمله وزمالء الدراسة   وأصدقاء أصدقائه  الوسائل مع هذه مشاركة وأخيرا التي تهمه املجاالت  في شخاص  األ

 ( 2013)الدبيس ي، و من هم يشاركونه اهتماماته وهواياته. أواألقارب 

 

   :مة القيميةاملنظو 

 ثمة يوجد ال إال أنه  واإلنسانية،  االجتماعية العلوم مختلف في الشائعة املفاهيم من القيم مفهوم  يعد   

 .الدراسية وحقولهم الفكرية الختالف منطلقاتهم وذلك املفهوم، لهذا  موحد تعريف حول  العلماء بين اتفاق

 بين ومن .فيها تحدثوا من يوازي  يكاد بقدر والنفسية  االجتماعيةاألدبيات   في القيم تعريفات تعددت فلقد

 يعد مشرك رمزي  بأنها نسق   (Talkott Parsonsبارسونز ) تالكوت ويعرفها القيم املختلفة ملفهوم التعريفات

،
ً
  الش يء كون  على بها تحكم التي توجد ملعايير التي التوجيه بدائل بين لالختيار مستوى  أو معيارا

ً
فيه، او  مرغوبا

 ( 2012)العمري، غير مرغوبا فيه.

 

 السلوك، ضروب من بضرب تتعلق للمرغوب، تصورات أو مفاهيم، ( بأنهاSchwartكما يعرفها شوارت )    

 فإن النسبية، وعليه، أهميتها حسب  ترتيبها ويمكن النوعية، املواقف على  تعلو أو وتسمو  من الغايات، غاية أو

 وضبطه، سلوكه توجيه على تعمل التي الفرد لدى  واملبادئ لكامنة املعتقدات من ةمجموع املنظومة القيمية  

الحياة، وقد اكتسب الفرد تلك القيم ونماها وطورها   نواحي جميع في الجماعة وسط املجتمع في عالقاته وتنظيم

 (2014)املقدادي،وأصبحت معتقدا ثابتا من البيئة االسرية واالجتماعية التي نش ئ بها. 

 خصائص املنظومة القيمية

 أو الدافع، أو األخرى كالحاجة، املفاهيم من غيرها من تميزها التي الخصائص من بمجموعة  القيم تمتاز    

 :يلي فيما أهمها إجمال  ويمكن .السلوك أو االتجاه، أو املعتقد،

 الحاجات  عن يميزها  ما وهذا غيرهم، دون  بالبشر تختص أنها بمعنى إنسانية، أنها -1

 .البشر تخص ال التي

 واملستقبل، والحاضر باملاض ي يرتبط إدراك فالقيم معين، بزمن مرتبطة  غير أنها -2
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 .فقط بالحاضر ترتبط التي امليول  أو  الرغبات، معنى عن تبتعد املعنى بهذا وهى

  لها يجعل ما ضدها ش ي سلبي، قيمة فلكل الضدية، صفة تمتلك أنها -3
ً
، قطبا

ً
  إيجابيا

ً
،  وقطبا

ً
 سلبيا

 ضد( نسميه أن ما يمكن السالب القطب يمثل حين في القيمة، يشكل الذي  وحده هو اإليجابي والقطب

 .)القيمة عكس أو القيمة،

 خاللها من وتفسر وتعلل وتقُيم تقيس األحكام إلصدار معيار  بمثابة تعد القيم أن بمعنى :املعيارية -4

 .اإلنساني السلوك

  مجتمع آلخر من تختلف وهى النسبي، بالثبات  تمتاز  بل مطلقة، ليست أنها  أي نسبية، أنها -5
ً
 لعوامل تبعا

 .واأليديولوجيا والجغرافيا والثقافة والزمان املكان

 طريق عن تعلمها واكتسابها يتم أنه بمعنى  وراثية، وليست البيئة خالل من مكتسبة أنها أي  متعلمة، أنها -6

 .املختلفة االجتماعية التنشئة  مؤسسات 

 ( 2008) اليماني،  .آلخر فرد من  يختلف وأهميتها القيمة وزن أن بمعنى ذاتية، أنها  -7

 العالقة بين  وسائل االعالم اإللكترونية  ومنظومة القيم  لدى طلبة الجامعة

وقد تدخلت  ان  وسائل االعالم اإللكترونية  اصبحت من اهم العناصر التي يتعامل معها الفرد وفي كل وقت  

متاحة   والرقمية  العلمية  املادة  اصبحت  وخاصة  املجاالت،  مختلف  في  وتجذرها  الشخصية  للحياة  ال  تلك 

لالستخدام وبكل سهولة كنشر الصور ومقاطع الفيديو وكتابة االفكار ونشر االعتقادات ويتفاعل معها الفرد  

يه، فقد اصبح عالم متكامل للكثير من  بشكل مستمر من خالل ما يشاهده ويسمعه ويكتبه ويرسله ويرسل ال

االفراد رغم هو عالم افتراض ي، وأصبح يشغل الوقت الطويل لألفراد ويشغلهم في البيت وفي اوقات العمل في 

مؤسساتهم وفي الشارع والتسوق وقيادة السيارة والتعلم والعمل والتواصل مع االقارب ومن أي مكان في العالم 

 (2012)لشهري، وفي أي وقت .

 

من مجرد  إ    والخروج  الفرد  في  يؤثر  اصبح  للوقت  والالمباالة  والفوضوية  لالهتمام  املثير  التفاعل  هذا  ن 

تسلية وإطالع وتواصل  إلى   تغير عادات وأفكار واهتمامات وميول حتى وصل  إلى   تغير قيم انسانية وثقافية  

مية  إلى   التصدع واالنكسار ووصلة  إلى   حاالت خطيرة من واجتماعية وحتى دينية وقد تعرضت املنظومة القي

%   وسائل  80خالل املؤشرات الظاهرة منها انتشار حاالت الطالق في املحاكم وعند االطالع على االسباب تجد  

االعالم  هذا مؤشر خطير جدا وهذه مثال من مجموعة امثلة منها انخفاض تحصيل الدراس ي والسهر لساعات  

اإلطالع على اسرار االخرين وبياناتهم وتهديدهم بها مما ادى  إلى   اضعاف املنظومة القيمية بشكل عام  الصباح و 

بذلك ومنهم طلبة   املجتمع  الغريبة عن عادات مجتمعنا وتأثرت مختلف فئات  وانتشار االفكار والسلوكيات 
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الدراسات التي اجريت، ان طالب   الجامعة، لقد تأثر طلبة الجامعة باستخدام  التواصل بشكل كبير من خالل

الجامعي يأتي  إلى   الجامعة وقد وصل  إلى   مستوى مقبول من النضج االجتماعي والشخص ي والنفس ي ويمتلك  

 (2014)الدبيس ي،   مهارات اجتماعية ونفسية. 

على  لقد تسببت بعض التطبيقات لوسائل االعالم  على تلويث القيم الجامعية واإلنسانية ونعكس ذلك    

لبس الطلبة وطريقة كالمهم وسلوكياتهم داخل قاعات الدراسة وخارجها وانخفاض التحصيل التطبيقي وحتى 

وبدء   واالفراد  املجتمع  تعطيل  اداة  ويعدها  القيم  متمرد على  الناضج  الطالب  واصبح  االقتصادية  التكاليف 

ات الطالب الجامعي مادية ومظهرية  الطالب يبحث عن الحرية التي هو يسميها واالنفتاح لذا اصبحت اهتمام 

اكثر مما هي معرفية دراسية قائمة على الحوار وتعلم املعرفه وكتساب مهارات الجامعة االساسية وهذا ينعكس  

سلبا على املجتمع الن هؤالء الطلبة يخرجون لسوق العمل كاملهندس واملحاسب واملعلم واملحامي اذا لم يكن  

ينش ئ جيل ال بالقيم فسوف  في املؤسسات  مزود  الظاهر املنتشرة   يقدر املجتمع وتصبح الفردية واملادية هي 

 التعليمية وهنا يكمن الخطر واملشكلة. 

 الدراسات السابقة 

 ( 2014دراسة الطيار )  -1

الدراس        االعالم    لوسائل الجامعة  طالب استخدام على  املترتبة السلبية اآلثار لبيان  ةهدفت 

وبيان   اإللكترونية، الجامعة طالب استخدام على املترتبة اإليجابية اآلثار اإللكترونية،  االعالم    لوسائل 

 الباحث  واستخدم  .الجامعة طالب  لدى االجتماعية القيم تغيير  في وسائل االعالم اإللكترونية     أثر وبيان

با امللك  جامعة  طالب من الحالية الدراسة  عينة  وتكونت التحليلي، الوصفي املنهج  على لرياضسعود 

  ( 2274 ) النهائية العينة  وبلغت عشوائية بطريقة اختيارهم تم  وقد العلمية، تخصصاتهم اختالف
ً
  .طالبا

في   تمثلت التواصل لشبكات السلبية اآلثار أهم أن  :  أهمها من النتائج  من عدد إلى      الدراسة  وتوصلت

 اآلثار أهم وأن الدينية، الشعائر في اإلهمال اآلخر، الجنس مع شرعية غير عالقات إجراء من تمكن

وسائل االعالم     خالل من جديدة أمور  تعلم فيه، نعيش الذي  البلد أخبار على االطالع :في اإليجابية تمثلت

 القيم تغيير مظاهر  أهم  وأن  الخجل، حاجز تخطي من التمكين الرأي، عن بحرية  اإللكترونية ، التعبير

وظهر شبكات نتيجة اإللكترونية   الطالب استخدام تعزيز :في التواصل  االعالم  وسائل   على القدرة ل 

 الهادفة التعليمية  والبرامج العلمية  الندوات هم توصيات الدراسة تكثيفأ بجرأة و  اآلخر الجنس مخاطبة 

 وخاصة الجامعية. لوسائل االعالم اإللكترونية  على قيمهم   السلبي التأثير الجامعة لطالب تبين التي

 ( 2015دراسة العواملة واخرون ) -2

كلية  هدفت الدراسة الكشف عن درجة تأثير  وسائل االعالم اإللكترونية  في املنظومة القيمية لطلبة    

( تم تصميم استبانة مكونة من  ولتحقيق ذلك  الجامعية.  أربعة مجاالت:  44عجلون  ( فقرة، موزعة على 
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واالجتماعي األخالقية،  عينة  القيم  تكونت  واالقتصادية.  والجمالية  الدراس ي   ة،  ، 2015-2014العام 

وسائل االعالم اإللكترونية  في املنظومة القيمية لطلبة كلية    درجة تأثير  إلى   أن    وأشارت نتائج الدراسة  

تلتها في املرتبة  ،  القيم الجمالية جاءت في املرتبة األولى  وأظهرت النتائج أن   .كانت متوسطةعجلون الجامعية  

.  في املرتبة األخيرة  القيم األخالقيةفي حين جاءت    الثانية القيم االقتصادية، وفي الثالثة القيم االجتماعية،

 ملتغير الجنس، كما بينت نتائج الدراسة  
ً
وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع املجاالت جميعها تبعا

 ملتغير التخصص ولصالح تخصص الخدمة  ولصالح الطلبة الذكور، ووجود فروق في منظو 
ً
مة القيم تبعا

  
ً
 ملتغير املستوى الدراس ي، ولصالح طلبة السنة الثانية، وأخيرا

ً
االجتماعية، إضافة  إلى   وجود فروق تبعا

 ملتغير مدة التواصل اليومية ولصالح املدة الزمنية )
ً
 ( ساعات فأكثر.6وجود فروق تبعا

 : منهجية البحث

ثان املنهج الوصفي التحليلي للدراسة الحالية، اذ يعد هذا املنهج افضل اسلوب لدراسة النه  استخدم الباح 

 يوصف الظاهرة وصفا دقيقا ويحدد ابعادها وأسباب حدوثها ويضع فرضيات لحلها. 

 مجتمع البحث عينته

وطالبة والتي تتضمن  ( طالب  16000يشمل مجتمع البحث الحالي طلبة جامعة دي إلى   والبالغ عددهم )

( طالب وطالبة  من كليات ذات تخصص تطبيقي وإنساني كما هو  200( كلية، اما عينة البحث فقد بلغت )14)

 . (1موضح في جدول )

 البحث  عينة:  (1جدول )

 طالبة  طالب  اسم الكلية 

 25 25 االصمعي  -كلية التربية للعلوم االنسانية 

 25 25 الرازي  -التطبيقيةكلية التربية للعلوم 

 25 25 كلية الهندسة 

 25 25 كلية القانون 

 100 100 املجموع 
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   :داة البحثأ

 ألهداف البحث الحالي ، وبعد   مناسبة أداة  على الباحثان  حصول  ولعدم الحالي البحث  أهداف  لتحقيق

موزعة على اربع   ( فقرة  25اداة للبحث الحالي مكونة من ) بناء تم السابقة، والدراسات األدبيات على االطالع

)دائماالقيم األخالقية، واالجتماعية، والجمالية واالقتصادية(   (هي مجاالت بدائل  -ابدا  -احيانا  -وله خمس 

( للفقرات االيجابية والعكس للفقرات السلبية وكانت اعلى درجة  4،3،2،1نادرا( ولكل بديل وزن معين ) - الباغ

 (. 62.5( وما الوسط الفرض ي فيبلغ )25( واقل درجة )100ياس )للمق

 األداة: صدق 

عد الذي  للغرض اداء املقياس مدى  عن تكشف التي السايكومترية الخاصية هو الصدق
ُ
 من اجله ، وهو أ

 باستخراج الباحثان قام البحث أداة  صدق  من التحقق تقيسه وألجل أن يفترض ملا الفقرات  قياس على دليل

 الخبراء من مجموعة االداة على فقرات  بعرض وذلك املقياس بناء  مستلزمات  من يعد الذي الصدق الظاهري 

 فأعلى  %)85نسبة) نالت  التي الفقرات  على االبقاء  تم ضوء آرائهم وفي والنفسية ،  التربوية العلوم في واملختصين

 عدل الخبراء بعض الفقرات.  وبذلك قبول  نسبة تمثل وهي

 تحليل فقرات القياس 

 - تم تحليل لفقرات احصائيا بأسلوبي :

 املجموعتان املتطرفتان :   -أ

تطبيق املقياس على عينة     لحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االداة تم اجراء الخطوات أآلتية   

 التحليل ثم تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة .

 بحسب درجاتها الكلية من أعلى درجة  إلى   أوطأ درجة.   .1
ً
 ترتيب االستمارات تنازليا

%( من االستمارات الحاصلة  27%( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات في املقياس و)27تعيين ) .2

واللتان تمثالن مجموعتين بأكبر حجم وأقص ى تمايز ممكن، وبلغ عدد االستمارات في  على أدنى الدرجات  

 ( استمارة. 54( استمارة وعليه فان عدد االستمارات التي خضعت للتحليل يكون ) 27كل مجموعة )

لكل مجموعة عن كل فقرة من    .3 املفحوصين  املعياري لدرجات  الحسابي واالنحراف  الوسط  استخراج 

س ثم طبق االختبار التائي لعينتين مستقلتين الختبار الفروق بين درجات املجموعة العليا  فقرات املقيا

( يبين 2( وقد تبين جميع الفقرات مميزة وجدول )0.05واملجموعة الدنيا في كل فقرة عند مستوى داللة )

 ذلك :
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 القوة التميزية للفقرات : (2جدول )

القيمة التائية   الدنيا املجموعة  املجموعة العليا  ت

 ملحسوبة ا
االنحراف   الوسط الحسابي 

 املعياري 

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

1 2.553 0.555 2.220 0.613 5.221 

2 2.464 0.664 2.2024 0.6970 3.525 

3 2.381 0.597 2.023 0.725 4.925 

4 2.053 0.728 2.057 0.781 5.650 

5 2.470 0.637 1.892 0.804 7.554 

6 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 

7 2.642 0.613 2.119 0.824 6.536 

8 2.684 0.548 2.154 0.773 7.239 

9 2.723 0.573 2.071 0.823 8.536 

10 2.595 0.591 1.982 0.761 8.237 

11 2.452 0.607 1.982 0.687 6.643 

12 2.756 0.552 2.232 0.773 7.141 

13 2.535 0.618 1.982 0.754 7.360 

14 2.750 0.486 2.089 0.756 9.519 

15 2.678 0.539 2.178 0.720 7.200 
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 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: 

معامل   بها  بأكملهيقصد  االختبار  على  واألداء  فقرة  كل  على  األداء  بين  هذا  االرتباط  مميزات  من  انَّ  ِإذ   ,

 مع املحك )املقياس(  
ً
 جدا

ً
 ضعيفا

ً
 في فقراته , إذ ِإن الفقرة التي ترتبط ارتباطا

ً
 متجانسا

ً
ن يقدم مقياسا

َ
األسلوب أ

 فقرة تقيس سمة تختلف عن تلك السمة التي تقيسها فقرات
ً
 املقياس األخرى ِإذ يجب استبعادها.  تعد غالبا

ولحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االداة والدرجة الكلية استعمل الباحثان معامل           

ارتباط بيرسون, وقد تبين أن معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية جميعها ذات داللة إحصائية  

مستوى) جمي0.05عند  ألن   )( البالغة  الجدولية  القيمة  من  أعلى  االرتباط  معامالت  )0.088ع  والجدول   )3  )

 يوضح ذلك.   

 

 

 

16 2.440 0.616 2.006 0.754 5.783 

17 2.571 0.574 2.083 0.753 6.676 

18 2.333 0.763 1.964 0.749 4.471 

19 2.339 0.636 1.963 0.749 5.071 

20 2.684 0.503 2.184 0.739 7.247 

21 2.761 0.492 2.154 0.728 8.861 

22 2.660 0.556 2.154 0.773 6,882 

23 2.492 0.529 2.071 0.723 7.541 

24 2.119 0.862 1.632 0.805 7.912 

25 2.723 0.524 2.432 0.775 6.423 
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 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس :  ( 3جدول) 

 

 

 : مؤشرات الثبات

يقصد بالثبات الدقة في أداء األفراد واالستقرار في النتائج عبر الزمن، ان عدم تأثر نتائج االختبار بصورة     

رر على املجموعة نفسها بعد فترة زمنية نحصل على النتائج  
ُ
جوهرية بذاتية املفحوص, أو إن االختبار فيما لو ك

 معامل االرتباط  تسلسل الفقرة 
تسلسل  

 الفقرة 
 معامل االرتباط 

1 0.226 12 0.308 

2 0.154 13 0.396 

3 0.205 14 0.288 

4 0.047 15 0.145 

5 0.270 16 0.155 

6 0.142 17 0.188 

7 0.282 18 0.319 

8 0.295 19 0.263 

9 0.323 20 0.282 

10 0.364 21 0.254 

11 0.305 22 0.320 

12 0.116 24 0.251 

 25 0.345 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  110 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

كرونباخ ، فكانت قيمة معامل   -من خالل اسلوب الفانفسها أو مقاربة ، وقدتم استخراج قيمة معامل الثبات  

 ( ويعد املقياس داخليا الن هذه املعادلة تعكس مدى اتساق فقرات داخليا  . 0.83ثبات املقياس )

 اإلحصائية: 

 لتحليل الفقرات واستخراج النتائج  لألهداف املوضوعه.( spssاستخدم الباحثان برنامج )

 عرض النتائج وتفسيرها 

 الكشف عن درجة تأثير  وسائل االعالم اإللكترونية  في املنظومة القيمية لطلبة الجامعة.   -اوال

 ( 4الجدول)

 املتوسط الحسابي ، واالنحراف املعياري واملتوسط الفرض ي والقيمة التائية 

االنحراف     املتوسط الحسابي  العينة 

 املعياري 

 املتوسط 

 الفرض ي 

 القيمة التائية

 الجدولية  املحسوبة 

200 59.8 7.3 62.5 2.32 1.96 

       

      ( لجدول  االحصائية  املؤشرات  على  4توضح  متوسط  تأثير  لها  اإللكترونية   االعالم  وسائل  تأثير   ان   )

  ، الطلبة  إلجابات  االحصائي  التحليل  خالل  من  الجامعي  للطالب  القيمة  التعلم  إاملنظومة  نظرية  تفسر  ذ 

ؤثرات التي يواجهها ويستجيب لهذه املؤثرات  االجتماعي لبندورا ان الفرد يتأثر بالبيئة التي يعيش بها من خالل امل

كلما زادت درجة قوتها لذا اصبحت  وسائل االعالم اإللكترونية  من اكثر املثيرات البيئة التي يواجهها الفرد، اذ  

نالحظ االستخدام املفرط لالجهزة الذكية من هواتف واجهزة لوحية وحاسبات محمولة والوقت الذي يقضيه  

س سلوكيات وطرح افكار تخالف القيم االسرية واالجتماعية والثقافية والخلقية وهذا التاثير  الفرد وبدء يمار 

بدء ينعكس على البناء املعرفي وبناء الشخصية والتفاعل االجتماعي، ولكن لم يصل التأثير  إلى   درجات مرتفعة  

التي تحقق لهم مهارة ادارة الوقت    مقارنة باملرحلة العمرية لطلبة الجامعة كونهم في مرحلة من النضج والرشد

التي انعكس بالشيئ اليسير على سلوكياتهم في استخدام تطبيقات   وسائل االعالم ، وتتفق نتائج هذه الدراسة  

 (.2015مع نتائج دراسة العواملة )

اة  مباشر وغير مباشر في مختلف جوانب الحي  تأثيريرى الباحث ان وسائل االعالم اإللكتروني اصبحت ذات  

االنسانية وخاصة التي تشكل له نموذج انساني وقيمي لذا وضحت نتائج اجابات املستجيبين على اداة البحث  

لذا  التفصيلي،  املحتوى  واملضمون ومن حيث  الشكل  كبير من حيث  تأثرت وبشكل  قد  املجتمعية  القيم  ان 
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ادوات االعالم اإللكتروني مما يساهم تفاعل مباشر مع  القيمي والفكري    اصبح االنسان على  البناء  تعزيز  في 

 والثقافي مما يتضح ذلك على شخصية الفرد وسلوكه وقيمه.

 

اناث( التخصص الدراس ي    -وفق متغيري النوع )ذكور    اإلحصائية الداللة ذات  معرفة الفروق  -:-ثانيا

 ادبي(  -)علمي

 

 متغير النوع )ذكور، اناث(  -أ

 ( 5جدول )

 واإلناث  درجات الذكور  متوسط بين للفرق  التائي االختبار نتائج  يبين

 املؤشر 

 اإلحصائي  

 النوع 

املتوسط   العدد

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   القيمة التائية

 داللة
 الجدولية  املحسوبة 

 3 8.41 21.4 100 ذكور 

 

2 0.05 

 5.13 17.4 100 ناث

 

( ان الفروق دالة احصائيا لصالح الطالب الذكور ، أي ان املنظومة القيمية لطلبة  5يتضح من الجدول )

للعالقات   سوليفان  نظرية  ضوء  في  ذلك  ويفسر   ، التواصل  وشبكات  ب  تأثرا  اكثر  الذكور  من  الجامعة 

م ونوع جنسهم وكذلك  االجتماعية ان الطالب يتمتعون بعالقات اجتماعية متنوعة ومتعددة سواء مع اقرانه

الن   الذكية  االجهزة  من  ويمتلكون  خارجه  طويل  وقت  وقضاء  املنزل  من  الخروج  في  حرية  من  يمنحون  مما 

تجعلهم   الحرية  هذه  باإلناث،  مقارنة  للذكور  والحريات  املساحات  من  الكثير  تعطي  الشرقية  املجتمعات 

تونية على شبكات التواصل ويمتلكون مهارة  يكتسبون خبرات متعددة ومتنوعة من خالل انشاء حسابات الكر 

التعامل مع هذه التطبيقات مما يقضون ساعات طويلة وبشكل مفرط مما تجد تأثير هذه الشبكات على قيمهم  

تحدثهم   وطريقة  افكارهم  في  سلبا  ذلك  وينعكس  االسرة  داخل  وحتى  املحلي  املجتمع  او  الجامعة  في  سواء 

تحدد عالقتها مع نوع جنسها وأمها وأقاربها وطبيعة املجتمع التي يفرضها ذكية  وملبسهم ، مقارنة باإلناث التي ت
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مما ينعكس ذلك على الحفاظ على مستوى منظومة القيم التي اكتسبتها.وربما غير متعلمة وال تجيد التعامل  

 ( . 2014ار )مع هذه االجهزة او لربما ال تمتلك مثل تلك االجهزة وتتفق نتائج هذه الدراسة  مع دراسة الطي

للمؤثرات   تأثير وسائل االعالم اإللكتروني على االنسان بشكل عام من خالل استجاباته  الباحث ان  ويرى 

البيئية وخاصة االعالمية واملجتمعية املتنوعة لذا نرى ان ان االفراد حسب النوع االجتماعي من الذكور وذلك  

كتروني مما تؤثر في القيم والعادات املجتمعية مما تنعكس  ألنهم على تفاعل وتماس مباشر مع ادوات االعالم اإلل

في  يعيشونها  التي  واالجتماعي  النفس ي  النمو  ومراحل  حاجاتهم  وطبيعة  وميولهم  وتوجهاتهم  سلوكياتهم  على 

 مختلف مراحلهم القادمة.

 انساني.  – تطبيقي :معرفة الفروق ذات  الداللة   االحصائية حسب متغير التخصص الدراس ي   -ب

 التطبيقي واالنساني التخصص درجات متوسط بين للفرق  التائي االختبار نتائج  بيني

املتوسط   العدد التخصص 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   القيمة التائية

 داللة
 الجدولية  املحسوبة 

 0.05 2 3 6.7 19.7 100 انساني 

 4.3 16.5 100 تطبيقي 

 

    ( ، أي  6يوضح جدول  ن  وسائل االعالم  أ( ان الفروق دالة احصائيا لصالح طلبة التخصص االنساني 

ن طلبة التخصص التطبيقي  أاإللكترونية  لها تأثير على طلبة التخصص االنساني مقارنة بتخصص التطبيقي،  

واالستدعاء وهم يقضون ساعات    يميلون  إلى   التطلع واملتابعة الن طبيعة دراستهم تعتمد على مهارة الحفظ

طويلة باستخدام االنترنت واألجهزة الذكية مقارنة بطلبة الدراسة التطبيقية الذين يحتاجون  إلى   وقت اكثر  

لدراسة املادة التخصصية ، كما توضح نظرية التعزيز لسكنر ان الفرد كلما يتحقق له تعزيز معنوي او مادي  

ك على املدى الطويل، ان طلبة التخصص التطبيقي تحقق لهم املذاكرة  فانه يستمر في ممارسة ذلك السلو 

( وتتفق كذلك مع دراسة العواملة واخرون  2007االشباع املعرفي، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع درسة الجمالي)  

(2007.) 

التخصص االنسان في  الطلبة  اثر واضح على  لها  اإللكتروني  تأثير وسائل االعالم  ان  الباحث  ي مقارنة  يرى 

بالتطبيقي وذلك يوضح ان طلبة التخصص االنساني لديهم من الوقت الذي يمارسون من خالله التصفح في  
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تفاعل   على  وهم  وسلوكياتهم  وعاداتهم  بثقافاتهم  تؤثر  اعالمية  ادوات  بمثابة  اصبحت  وهي  التواصل  ادوات 

 لديهم. متواصل مع هذه االدوات مما ينعكس ذلك على منظومة القيم املجتمعية

 

 الخالصة  

وسائل  لفي ضوء أهداف البحث ومناهجه واإلجراءات امليدانية والتحليالت االحصائية أظهرت نتائجه أن     

االعالم اإللكتروني دورا مهما ومؤثرا في ترسيخ قيم املواطنة لدى أفراد العينة من طلبة الجامعة ، كما أظهرت  

أن املدونات اإللكترونية وشبكة  الفايسبوك  من أكثر األدوات اإللكترونية االعالمية التي تؤثر في ترسيخ هذه  

 القيم.

وهي متغير النوع االجتماعي، أن مستوى وسائل   الباحثانتي حددها كما أظهرت النتائج في ضوء املتغيرات ال

الفرع   متغير  يخص  وفيما  باإلناث،  مقارنة  الذكور  للطالب  املواطنة  قيم  ترسيخ  في  يؤثر  اإللكتروني  االعالم 

 الدراس ي، فإن لهذه الوسائل تأثير على طلبة التخصص االنساني مقارنة بالتخصص التطبيقي.

 

 التوصيات  

 - ضوء نتائج البحث يوص ي الباحثان :في 

والصحية    • والثقافية  واالجتماعية  النفسية  املخاطر  لهم  تبين  الجامعة  لطلبة  موجهة  ندوات  اقامة 

 والبيئية. 

للطالب الجامعي من خالل اقامة ورش عمل داخل الجامعات  املواطنة  ترسيخ القيم واملبادئ التي تعزز     •

 واملعاهد  . يشترك بها طلبة الكليات  

ضوء   • في  التكنولوجيا  مع  االيجابي  والعامل  الوقت  ادارة  مهارة  حول  تدريبية  لبرامج  الطلبة  اخضاع 

 االحتياجات املعرفية والتربوية .

 الطلبة. املواطنة عند ثقافية و اجراء دراسة عن دور الجامعة  في نشر القيم  •

 جتماعي وعالقتها بأزمة الهوية االجتماعية.اجراء دراسة بعنوان االستخدام املفرط لوسائل التواصل اال  •

تحصين   • في  النفس ي  االرشاد  أثر  بعنوان  تجريبية  دراسة  الثانويات  اقامة  استخدام  تالميذ  من سوء 

 االنترنت.
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 تأثري وسائل التواصل االجتماعي على األسرة  يف بناء مفهوم املواطنة

The impact of social media on the family in building the concept of citizenship 

 Dr.khaled Mamdouh El-izzi    خالد ممدوح العزي  د.

       ,Lebanese University  واالتصال  الجامعة اللبنانية  كلية اإلعالم   

  

 

 

Research Summary : 

The modern technological transformations have entered all aspects of life, interest and 

conditions used for the sake of human well-being and civilized progress, so the world of media 

has greatly entered the set of tools, technologies, systems, or various means that are employed in 

the provision of communication service of all kinds, in addition to the service of education and 

education and providing information to individuals These developments have transformed the 

world into a small village whose members can easily communicate with each other, in addition 

to exchanging information at any place or time, thus producing new interactions for family 

relations with each other. 

The role of social media networks has emerged in consolidating the values of citizenship and 

giving priority to the interests of the homeland over personal interests, to other values. 

 Although social media networks are an important way to connect societies, bring points of 

view between the individual and the other together, and a means of information and knowledge 

of an important means of development and linking between societies and knowledge of different 

peoples' cultures, in addition to its distinguished role as a successful means of communication. 

But this vast technological revolution has led to the strengthening of isolation and disharmony 

between individuals, and in many cases, it had a negative role in family relations, especially in the 

marital relationship. As the tools allowed everyone to spend a lot of time on phones, this matter 

triggered thinking and feeling on the part of the lack of interest of the other party in him and 

dissatisfaction with this time used on phones with mutual disrespect. 
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This problem opened the door to the reality of the harmony of the family unit after the daily 

facts showed that its members are far apart, even though they live under the same roof with each 

other, but in reality, they diverge from each other (the spouses). The study is accelerating, and 

they resort to the electronic games prevalent in their hands, which is reflected in their academic 

achievement. Some of them also have disturbed cases as a result of lack of attention and attention 

from the parents. 

It is clear that the preoccupation with following up and using the media, if added to the 

preoccupation with securing the life requirements of the family, increases the distance with 

relatives.   

Keywords:  Social networks, Citizenship, Arab media, Arab Prisoners, Communication, 

technology, Arab society, Social awareness . 

 

: العربية  ،االتصال،   كلمات مفتاحية  ، االسرى  العربي  . اإلعالم   ، املواطنة  التواصل االجتماعي  شبكات 

 التكنولوجيا، املجتمع العربي، الوعي االجتماعي. 

 

 مقدمة:

االهتمام واالوضاع املستخدمة من أجل رفاهية  الحياة و دخلت كل جوانب    ةإن التحوالت التكنولوجية الحديث   

. الحضاري  وتقدمه  كبير   االنسان  بشكل  اإلعالم   عالم  أو    فدخلت  النظم  أو  التقنيات  أو  األدوات  مجموعة 

توفير خدمة االتصال على اخ في  يتّم توظيفها  التي  املختلفة  التثقيف  الوسائل   لخدمة 
ً
أنواعها، إضافة تالف 

أفرادها   يستطيع  صغيرة  قريٍة  إلى  العالم  التطورات  هذه  حولت  وقد   ، لألفراد  املعلومات  وتوفير  والتعليم 

 إلى تبادل املعلومات في أّي مكاٍن أو وقت 
ً
، وبالتالي أفرزت تفاعالت  التواصل فيما بينهم بكل سهولٍة ويسر، إضافة

 سرية مع بعضها البعض. جديدة للعالقات األ 

املصالح   على  الوطن  مصلحة  وتغليب  املواطنة  قيم  ترسيخ  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  برز  لقد 

 الشخصية، إلى غيرها من القيم.

ن شبكات التواصل االجتماعي هي  وسيلة مهمة لربط املجتمعات، وتقريب وجهات النظر بين  أوبالرغم من   

طالع ، والتعرف على وسيلة مهمة للتنمية والربط بين املجتمعات والتعرف على ثقافات  الفرد واآلخر، ووسيلة لال 

 الشعوب املختلفة، اضافة لدورها املتميز كوسيلة اتصال ناجحة. 
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لكن هذه الثورة التكنولوجية  الواسعة أدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفراد، و في كثير من األحيان كان     

العالقات األسرية وخصوصا في العالقة الزوجية. حيث سمحت االدوات لكل  فرد ان يمض ي   لها دور سلبي في

 كل من جانبه عدم اهتمام الطرف اآلخر به وعدم  
ً
 على أجهزة الهاتف، هذا االمر اثار تفكيرا وشعورا

ً
 كبيرا

ً
وقتا

 رضا عن هذا الوقت املستخدم على اجهزة التليفون بعدم االحترام املتبادل . 

مام واقع انسجام وحدة العائلة بعدما أظهرت الوقائع اليومية بأن افرادها   أهذه املشكلة فتحت الباب  ن  إ

متباعدين رغم انهم يعيشون تحت سقف واحد  مع بعضهم البعض ، لكن في الحقيقة يتباعدان عن بعضهما  

األ  ترى  جهتهم   ومن  الهاتف  باستعمال  الفرصة  لهم  (،كلما سمحت  الزوجين   ( عن  البعض  ينصرفون  طفال 

متسارع، بشكل  ذلك على مستوى    ويلجؤون  الدراسة  فانعكس  ايديهم  بين  السائدة  االلكترونية  االلعاب  الى  

تحصيلهم الدراس ي .كما  تظهر عند البعض منهم حاالت اضطرابيه نتيجة عدم االنتباه و االهتمام الالزمين من  

 الوالدين.

ام وسائل اإلعالم ، إذا ما أضيف إلى االنشغال بتأمين متطلبات  من الواضح أن االنشغال بمتابعة واستخد

 الحياة لألسرة، يزيد من التباعد مع االقارب . 

 مشكلة البحث :  

معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم املواطنة وتوطيد االستقرار في املجتمع العربي  بصفتها  

في تغير نمط الحياة الجديدة املتبعة  التغيير االجتماعي حيث  باتت تكمن مشكلة البحث  في  الركيزة األساس 

ا املفاهيم وطرق  العالقات االجتماعية لألسر  والتي باتت تفرض نفسها على العالقات األسرية و التي تغيرت فيه

التقليدية من قيم ومعايير جديدة حيث يمكن لألعالم العربي ان يلعب دور هام في لم الشمل وتوطيد االستقرار   

في الدول العربية من خالل مفاهيم جديدة تسيطر على االفراد  بعد ان بات عالم التكنولوجيا هو  املسيطر  

 يدة.  على الحياة الجد

 

 

 همية البحث : أ

تكمن اهمية البحث في تفكك تماسك وتالحم العالقات االجتماعية في املجتمع املحلي ، بظل تطور وسائل  

واهمية   دور  ابراز  وكذلك   املجموعات،   بين  املختلفة  والتطبيقات  الشاشات  وانتشار  االجتماعية  التواصل 

جهة نظر الشباب الجامعي العماني،  شبكات التواصل االجتماعي في التأثير املباشر وتدعيم قيم املواطنة من و 

كونها من املواضيع املهمة التي تؤثر في البناء االجتماعي،  مما فرض على االسر االبتعاد والتناغم مع هذا الواقع،  
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باالهتمام باستخدام التكنولوجيا في العالقات االفتراضية داخل وبين االسر مما سبب مشاكل وابتعاد اجتماعي 

 األسرة  الواحدة. بين االفراد داخل

 هداف البحث : أ

إن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحديد الدور الذي تؤديه شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم  

 املواطنة وانعكاسه على االسر حيث  يهدف البحث للتوقف امام النقاط التالية : 

 يد دور األسرة  العربية . ما دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم املواطنة وتوط  -

 أبرز شبكات التواصل االجتماعي التي أسهمت في ترسيخ قيم املواطنة في املجتمع العربي. --

 ابراز سطوة الوسائل االجتماعية على االفراد. -

 غياب التالحم األسري. -

 ايجابيات وسلبيات اإلعالم  الحديث وانعكاسه على األسرة . -

 الى عالقات افتراضية في عالم افتراض ي متعدد. تحول العالقات االجتماعية -

 سباب اختيار البحث: أ

يشكل البحث نقطة جديدة في عملية دراسة  مفهوم  املواطنة العالقة بين الفرد والدولة يدين بموجبها الفرد  

وق تنص  بالوالء لتلك الدولة مقابل قيام الدولة بتأمين الحماية له، وما تتضمنه هذه العالقة من واجبات وحق

عليها القوانين  وكيفية انعكس  هذه العالقة  على األسرة  بظل سيطرة اإلعالم  الجديد وتطبيقاته على حياة  

 االفراد من خالل فك االرتباط االجتماعي وتطور نظرية االبتعاد االجتماعي.

 التساؤالت:

 عربية؟ين يكمن دور اإلعالم  العربي في توطيد مفهوم املواطنة وجمع االسرى الأ-

 دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم املواطنة؟ هو ما   -

 ما هو تأثير مواقع التواصل االجتماعي على االتصال األسري ؟ -

 ما هو أثر الوسائط الجديدة لالتصال على تالش ي قيم التواصل األسري وخصائص املجتمع التراحمي؟ -

 ما هي السبل الكفيلة بتسهيل استعادة األسرة  لدورها الرئيس ي في التربية والتوجيه؟  - 

 كيف يمكن االستفادة من الجوانب اإليجابية لوسائل االتصال الجديدة؟- 

التي- اآلليات  هي  عملية    ما  لتسهيل  واألمهات  لآلباء  التكنواتصالية   األمية  على  القضاء  يمكن من خاللها 

 التوجيه على مستوى األسرة ؟
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 فرضيات البحث: 

املضافة  -  القيمة  لتعميق  محطات  الرقمية  املواطنة  مفهوم  ظل  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  تشكل 

 ية . لألفراد .والتي تختلف  بين املواطنة املحلية والقوم

 يمنع استخدام وسائل التواصل االجتماعي املفرط االمان االجتماعي ألفراد األسرة   - 

 يصبح الفرد معزوال عن محيط األسرة  باستخدام وسائل التواصل االجتماعي -

 االمان والحياة إلفراد األسرة  مرتبطة بعالم االفتراض بشكل كلي .  -

 املنهج املستخدم في البحث: 

التحليلي الوصفي  الذي يربط املعلومات الوصفية بواقع دور  ن  إ البحث هو املنهج   في  املنهج املستخدم  

االجتماعي  األسرة التواصل  تطبيقات  مع  وعالقتها  املواطنة  روح  وتعزيز  السلبية    وتنمية  انعكاساتها  وتحليل 

 فراد بهذه الوسائل . وااليجابية على األسرة  وتأثير األ 

 على ثالثة محاور :   تحتوي الدراسة

 وال :اإلعالم   العربي ودوره في املجتمعات : أ

اإلعالم  أحد أهم وسائل الشعوب في الحصول على املعارف واملدركات، ومواكبة مختلف األحداث والقضايا  

على الصعيدين املحلي والدول. باإلضافة إلى" قدرة الوسائل اإلعالم ية على إبراز دورها التنويري في سبيل نهضة  

صطفى املصمودي على اهمية اإلعالم   الوطن وتقدم املواطن، وصنع مجتمع متجانس ومستقر لذ يشدد د. م 

العربي الجديد الذي يرتكز  على توعية الراي العام املحلي والعاملي من خالل  املخزون التاريخ  العربي واالسالمي  

، وتعزيز الحس الوطني لدى أفراد املجتمع،  1لهذه املنطقة     ، و تعزيز ثقافة املواطنة وغرس روح االنتماء   "

ا على  الفاعلة  والتشجيع  املشاركة  "ودعم  املجتمع  في  الحوار  قيمة  دعم  طريق  العامة عن  الحياة  في  ملشاركة 

للمواطنة سواء بالحرية في اتاحة املعلومات للجمهور أو منحهم حق االنتفاع بها، وكذلك توفير املساحة الكافية  

 ".   2للمواطن الواعي للمساهمة في صنع القرار  في مجتمعه 

 
 . 264، ص 1985، 94مصطفى املصمودي ،النظام اإلعالمي الجديد، عالم العرفة الكويت  عدد   - 1
من   2019,  10ديسمبر    ،  ”ية الوطنية املستدامة للمواطن واملجتمعندوة ،” وسائل اإلعالم في اململكة العربية السعودية ودورها في تنمية الهو   - 2

سعود بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  واالتصال  اإلعالم  كلية  عميد  سعود  آل  محمد  بن  سعود  بن  سعد  الدكتور    .https://sa-مداخلة  

-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%

-D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9D8%A7%%

D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/% 

https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
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  فان مهمة  
ً
اإلعالم  تكمن  في التعبير عن قضايا وهموم مختلف لشرائح املجتمع وتمثيل مصالحها، وصوال

 .إلى تكوين رأي عام مستنير من خالل االلتزام بمواثيق الشرف املهنية

األفراد   لتوجيه  أداة  أصبحت  بل  فحسب،  واملعلومات  األخبار  نقل  االتصال  وسائل  مهمة  تعد  لم  لذا 

وتكوين م  في  والجماعات  افراد االسر  العام والجماهير على  الرأي  في  والتأثير  والسياسية  واقفهم واالجتماعية 

 املجتمعات كافة .

 دور اإلعالم  العربي باالستقرار الوطني: -

اذن  اصبح اإلعالم   العربي "قوة وطنية، تساهم في االستقرار الوطني في الدول العربية والعاملية،  لكونه  

" . وكذلك "يعتبر   1ملواطن العربي  ونقل الصورة الحقيقية لحياته الجديدة وآماله املرتقبة يساعد على تثقيف ا

"، وتعزيز مكانة األمة الوطنية بين األمم في مختلف  2اإلعالم   أداة لتقوية للمناعة الداخلية في الدول العربية  

مكن أن يهدد كيان هذه األمة العربية من  أرجاء العالم، وسالح للوقاية والدفاع والهجوم. الوقاية من كل ما ي

أخطار فكرية وأوبئة ثقافية، وسالح هجوم يستخدم في والوقت الالزم ضد األعداء في مختلف الحروب اإلعالم  

ية والنفسية، لكن مع انتشار التكنولوجيا الجديدة في الوطن العربي  باتت مهمة اإلعالم  الجديد طرح مسائل  

 .وجيا باألسر وانعكاسها على روح املواطنة بين االفراد  مهمة في عالقة التكنول 

 همية اإلعالم  الجديد. أ-1

اإلعالم  الجديد هو مصطلح حديث يتضاد مع اإلعالم  التقليدي كون اإلعالم  الجديد لم يعد فيه نخبة  

واستخدامه، واالستفادة  متحكمة أو قادة إعالميين بل أصبح متاحا لجميع شرائح املجتمع وأفراده الدخول فيه  

 منه طاملا تمكنوا وأجادوا أدواته.

الجديد مرادفات   اإلعالم ذن  ال يوجد تعريفا علميا محددا يحدد مفهوم اإلعالم  الجديد بدقة إال أن لهذا إ

 عدة.

 :يطلق على اإلعالم  الجديد العديد من املسميات واملصطلحات ومنها

، إعالم املعلومات، إعالم الوسائط املتعددة، اإلعالم  الشبكي الحي على  اإلعالم  الرقمي، اإلعالم  التفاعلي

  Hyper Media . ، واإلعالم  التشعيبي(Cyber Media ) ، اإلعالم  السيبروني (Online Media ) خطوط االتصال 

 تعريف اإلعالم  الجديد 

 :اإلعالم  الجديد هو العملية االتصالية الناتجة من اندماج ثالثة عناصر

 
 .  715، ص 2016مجدي محمود، قواعد القوة في الفكر السياس ي املعاصر، دار الفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  - 1
 . 2020يوليو  12صحيفة الوطن العمانية ، دور وسائل اإلعالم فـي تشكيل صورة الدولة،  محمد بن سعيد الفطيس ي ، - 2
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 و الهواتف الذكية .    الكمبيوتر -1

 الشبكات  االلكترونية .   -2 

 الوسائط االلكترونية  املتعددة. -3 

 

 : وسائل اإلعالم  الجديد

هذه   الوقت، ومن  مرور   مع 
ً
وتداخال  

ً
ونموا  

ً
تنوعا تزداد  وأدواته، واخذت  الجديد  اإلعالم   تعددت وسائل 

فهد بن عبدالرحمن الشميمري في كتابه : " بان املحطات التلفزيونية التفاعلية، والكابل    يشير اليها    الوسائل

والتجارية،  واملؤسساتية  الشخصية  واملواقع  واملدونات،  الحوار،  ومنتديات  اإللكترونية،  والصحافة  الرقمي، 

املجتمع وشبكات  الرقمية،  واإلذاعات  الفيديو،  ومقاطع  االجتماعية،  الشبكات  االفتراضية،    ومواقع 

 ." 1واملجموعات البريدية، وغيرها  

باإلضافة إلى" الهواتف الجوالة التي تنقل اإلذاعات الرقمية، والبث التلفزيوني التفاعلي، ومواقع االنترنت، 

الرقمية،   والخرائط  الطيران،  وحركة  الجوية،  واألحوال  باألسهم،  واملتاجرة  الفيديو،  ومقاطع  واملوسيقى، 

 .2" رسائل النصية والوسائط املتعددة ومجموعات ال

 نواع وسائل التواصل االجتماعي : أ

نعيش اليوم في زمن مواقع التواصل االجتماعي، إذ ال نجد هاتفا محموال من دون التطبيقات التي تسمح  

نا تمادينا وأصبحنا نقض ي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل  
ّ
بالتواصل عبر شبكة االنترنت. حتى إن

ب مخاطر عّدة على نمط  البعض منا إلى درجة اإلدمان املتواصل ال يفارق استخدامه لحين النوم .
ّ
هذا األمر رت

الحياة االجتماعية والتواصل الشفهي مع َمن حولنا. وعلى رغم االنتقادات التي تطال    انعدامالحياة تمثلت في  

مواقع التواصل االجتماعي، إال ان لهذه األخيرة فوائد كثيرة، ومساَهمة كبرى في العوملة. نستعرض وإياكم الئحة  

 ملا نشره موقعبأفضل وأشهر تطبي
ً
 وفقا

ً
   "abcnewspoint"قات التواصل االجتماعي واملواقع األكثر استخداما

 وهي:

 

 
 . 346،ص 2010فهد بن عبدالرحمن الشيمري، التربية االعالمية كيف نـتعامل مع العالم ، الرياض ،  - 1
يوليو   14،  14838العدد ،    التكنولوجيا الرقمية في مواجهة وسائل اإلعالم التقليدية ، صحيفة الشرق االوسط اللندنية،،    سيليا دوالفارين   - 2

2019   . 

 

 

http://www.abcnewspoint.com/top-10-social-networking-sites/
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 فايسبوك -1

" هو املوقع األشهر على اإلطالق. يسمح بنشر الصور واآلراء، ومراسلة األصدقاء.  حيث  موقع "فايسبوك

 على طالب جامعة "هارفرد" األميركية، وكان مارك زوكربيرغ، مبتكر "فايسبوك"، طالًبا  
ً
اقتصر هذا املوقع بداية

ه
ّ
 .فيها. ثّم سرعان ما انتشر هذا املوقع في العالم كل

  تويتر"-2"

  هو    تويتر"
ّ

ثاني أشهر موقع للتواصل االجتماعي عامليا، يسمح ملستخدميه بكتابة "التغريدات" وقراءتها. إال

طِلق املوقع عام  
ُ
 حوالى  2006أّن هذه التغريدات قصيرة. أ

ً
مليون مستخدم، ومنهم املشاهير    500، ويضم حاليا

نشاطاتهم. هذا املوقع مسؤول عن  والسياسيون الذين يستخدمونه إلبقاء متابعيهم على علٍم بآخر أخبارهم و 

. قبل "تويتر" كان استخدام الهاشتاغ مقتصرا على األرقام  
ً

إطالق الهاشتاغ )#( وهو رمز للكلمات األكثر تداوال

 .في الهواتف

 (LinkedIn) لينكدإن  -3

تأسس   إذ هو مخّصص إليجاد فرص عمل.  للمحترفين،  العالم، موجه  في  ثالث أشهر موقع  لينكدإن هو 

ا في  2002وقع في كانون األول من العام  امل مليون    259. يستخدم أكثر من  2003أيار من العام    5، وأطلق رسميًّ

 .، وهو متوافر بعشرين لغة2013بلد مختلف حتى العام  200شخص هذا املوقع من ما يقرب من 

 (Pinterest) بينتيريست -4

بينتيريست ملستخدميه بتحديد صفحة أو موقع معّين   وتعليقه على الئحتهم. يستخدم هذا املوقع  يسمح 

حفظ، ُيطلق عليها اسم "بينز"، أي دبابيس. كما يسمح بينتيريست  
ُ
للتخزين والجمع والتبادل. والعناصر التي ت

شباط   في  العائلة.  وأفراد  األصدقاء  اهتمامات  مستخدميه  2013بمتابعة  عدد  كان  في   48.7،  وهو  مليون، 

 .تصاعد

 غوغل بالس: -5

شركة "غوغل" تطبيق "غوغل بالس" الذي يتيح ملستخدميه إنشاء صفحة خاصة بهم تحتوي على  تملك  

صورتهم، ومعلومات شخصية، كالسيرة الذاتية. ويسمح للمستخدمين بتبادل الصور مع األصدقاء أيًضا. كما  

 لزر "اليك" في موقع "فايسبوك". 1يضمُّ زر "بالس
ً
 " مشابها

 تمبلر-6

ديفيد   عام  ابتكر  "تمبلر"  موقع  وفيديوات  2006كارب  صور  من  يريدون  ما  نشر  مستخدميه  ويمكن   .

هو    )#( الهاشتاغ  املستخدمين. ورمز  باقي  مع  الروابط  تبادل  يمكنهم  كما  ونصوص على شكل مدّونة قصيرة. 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  125 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

  213أكثر من    الطريقة املثلى التي تمكن املتتبعين من إيجاد ما نشره املستخدم. في الوقت الحالي، يضّم تمبلر 

 .مليون مدّون 

 انستاغرام -7

ُيستخدم "انستاغرام" لتبادل الصور والفيديوهات بواسطة الهاتف. ابتكره مايك كريغر وكيفن سيستروم،  

، يضم املوقع أكثر من  2010وأطلقاه قبل ست سنوات في تشرين األول  
ً
مليون مستخدم. ويمكن    300. حاليا

"انستا على  حسابهم  ربط  نشر  املستخدمين 
ُ
ت حّتى  و"تويتر"،  كـ"فايسبوك"  أخرى  مواقع  في  بحساباتهم  غرام" 

ْزعات عّدة كالسلفي، ثروباك
َ
 الصورة في مختلف املواقع في الوقت نفسه. منذ إنشاء "انستاغرام"، انتشرت ن

(Throwback)هاشتاغ نشاطات نهاية األسبوع ،. 

 (VK) في كي-8

 أّن اللغة الروسية هي األكثر  موقع روس ي ُيستخدم في أوروبا أيًضا. وعلى  
ّ

ه متوافر بعدة لغات، إال
ّ
الرغم من أن

ا أكثر من   مليون شخص، وُيستخدم بشكٍل أساس ي بهدف املراسلة، وتبادل    280شيوًعا فيه. يضم املوقع حاليًّ

أخبار   نشر  من  املستخدمين  يمكن  كما  امللفات...  الخرائط،  النصوص،  الفيديوهات،  الصور،  الرسائل، 

 ت من املجالت، وإبداء إعجابهم بها. ومقاال 

 فليكر -9

. وهو بات  2005عام   Yahoo يسمح ملستخدميه بنشر صور وفيديوهات، هذا املوقع استحوذت عليه شركة

. ويقدم املوقع ثالثة أنواع من الحسابات: األّول مجاني مع  2013مليون مستخدم حتى العام    87يضّم أكثر من  

 .للتخزين، الثاني مجاني وبنفس املساحة لكن دون اإلعالنات، الثالث يقّدم ضعف املساحةمساحة محّددة 

 (Vine) فاين-10

، ومنذ ذلك الحين يسمح ملستخدميه بتعديل وتسجيل وتحميل  2012تأسس املوقع في حزيران من العام  

ة نشر ما نشره اآلخرين. كذلك، ثواٍن. ويمكن املستخدمين متابعة بعضهم وإعاد  6إلى    5أفالم تتراوح مدتها من  

 بإمكانهم نشر الفيديو على كٍل من "تويتر" و"فايسبوك" في الوقت نفسه 

 خصائص اإلعالم  الجديد 

 :يتميز اإلعالم  الجديد بالعديد من الخصائص ومنها

ثنائية     :لتفاعليةا -1 االتصال  ممارسة  وتكون  األدوار،  واملتلقي  باالتصال  القائم  يتبادل  االتجاه  حيث 

 .وتبادلية، وليست في اتجاه أحادي، بل يكون هناك حوار بين الطرفين
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     :الالتزامنية -2
ً
وهي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية في الوقت املناسب للفرد، سواءا كان مستقبال

 
ً
 .أو مرسال

يكون    -3 أن  أدوات بسيطة  يمتلك  لكل شخص  الجديد  يتيح اإلعالم   واالنتشار:   يرسل  املشاركة 
ً
ناشرا

 .رسالته إلى اآلخرين

حيث يمكن نقل الوسائل الجديدة بحيث تصاحب املتلقي واملرسل، مثل الحاسب   :الحركة واملرونة  -4

 .املتنقل، وحاسب االنترنت، والهاتف الجوال، واألجهزة الكفية، باالستفادة من الشبكات الالسلكية

 خطى حواجز الزمان واملكان والرقابة حيث أصبحت بيئة االتصال بيئة عاملية، تت  :الكونية -5

في اإلعالم  الجديد يتم استخدام كل وسائل االتصال، مثل النصوص، والصوت،   :اندماج الوسائط -6

 .والصورة الثابتة، والصورة املتحركة، والرسوم البيانية ثنائية وثالثية األبعاد،....إلخ

والتركيز -7 اإلعالم  :االنتباه  وسائل  في  املتلقي  ألن   
ً
املحتوى،     نظرا اختيار  في  فاعل  بعمل  يقوم  الجديد 

اإلعالم    لوسائل  التعرض  بخالف  والتركيز،  االنتباه  من  عالية  بدرجة  يتميز  فإنه  معه،  والتفاعل 

 
ً
 وسطحيا

ً
 سلبيا

ً
 التقليدي الذي يكون عادة

ن  حيث يسهل على املتلقي تخرين وحفظ الرسائل االتصالية واسترجاعها، كجزء م  :التخزين والحفظ  -8

 .قدرات وخصائص الوسيلة بذاتها

بالطبع فان استخدام هذه التطبيقات من قبل افراد االسر التي باتت  توجد حسابات  مختلفة لك فرد من  

التي تتمتم بها االسر في عالقاتهم الحميمة الترابطية    افراد سوف يترك االثار السلبية  على العالقة التالحمية

واالجتماعية والتي ستحد منها تدرجيا بسبب ارتباط االفراد بهذه  "التطبيقات مما سيادي الى عزل اجتماعي في 

 ". 1داخل البيت بين االفراد 

 شبكات التواصل االجتماعي وتعزيز مفهوم املواطنة : 

ماعي في صناعة املواطنة يرتبط بتأثيرها في تشكيل هوية الفرد  الوطنية، أكبر  ن  دور شبكات التواصل االجتإ

املتفاعلين من شبكات التواصل االجتماعي ، في أبعادها الترويحية والفكرية والثقافية والتعليمية والتشريعية  

وما تطلبه املواطنة  والتحفيزية، والتمكين وترسيخ مستويات عالية من الثقة في كفاءة الشباب وبناء قدراته،  

"من فكر واٍع مدرك ملسؤولياته، وشعور بواجب التضحية والعمل من أجل الوطن، وترسيخ قناعات إيجابية،  

"،عبر توظيف هذه الفضاءات املفتوحة، فرص مواجهة حاالت التشاؤم واالحباط    2منطلقات تتيح للمواطنة 

ردأة الفعل التي تتخذ مواقف مغايرة ، خاصة عندما  والسلبية والنظرة الضيقة في ثقافة البعض، وحواراته و 

 يكون الحديث عن مثل املواطنة الحقوق والواجبات واملسؤوليات.  

 
  .216، ص   2008عباس مصطفى صادق، اإلعالم الجديد،  املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق، عمان، - 1
 .40،ص2003إبراهيم ناصر، املواطنة، مكتبة الرائد العلمية، عمان، - 2
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تشكل  املواطنة بذلك إطار الكتشاف اتجاهات االفراد وموطن القلق الذي يعانيه، لتضع مؤسسات الدولة  

للمؤسسات بذلك دعوة صريحة  في مساعدته على تجاوزها، فهي  املواطنة وتقييم    يدها  لقراءة جديدة ملوقع 

التعامل   في  املؤسسية  الجاهزية  بها، ومستوى  املرتبطة  املستقبلية  واألبعاد  الراهنة  الحالة  تتناول  متطلباتها، 

معها بفكر مستنير وبرامج عمل تحتوي الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو تعميق ثقافة االبتكار واالختراع واملوهبة،  

ناخات اإلعالم ية والتوعوية والتثقيفية الداعمة للشباب كتعزيز جودة التعليم وترقية أساليب  وبالتالي بناء امل

التوعية والتثقيف وإيجاد حاضنات للشباب تستقطب أفكارهم وتتيح لهم فرص النقاش وإبداء الرأي وتمنحهم  

  فرص الثقة في أنفسهم، واملرونة في التشريعات الداعمة لعمل االفراد.

 شبكات التواصل في تعزيز املواطنة : دور 

تأتي شبكات التواصل االجتماعي في ظل "مفهوم املواطنة الرقمية كمحطات لتعميق القيمة املضافة لها في  

الدول لتحقيق غاياته وتنمية موارده وتوجيهها نحو تحقيق منافعه والترويج له وتحفيز أبنائه على املحافظة على 

بمما  1منجزاته  الى "، والسمو  الداعية  املواطنة  بأنه يحمل رسالة  لها،  املستخدم  الفرد  في ظل شعور  رساتهم 

السالم والوئام والتعارف والحوار، ويمارس دوره الوطني في ظل التزام بالقواعد واألسس واالخالقيات ومنهجيات  

دود مسؤولياته،  الذوق، والحرص على مصداقية الكلمة ودقة املعلومة ساعيا نحو تقديم األفضل، مدركا لح

عارفا بما علية من واجبات وما له من حقوق وآلية الحصول عليها والطريقة املناسبة إليصالها ملتخذي القرار  

واملؤسسات عبر هذه "الشبكات وفق منظومة القوانين والتشريعات، لتكون تعبيراته ووجهات نظره وتغريداته  

هم عميق ملسؤولياته الوطنية ، واستثمار لجانب الخصوصية  "، وغيرها نابعة من ف 2عبر التويتر والفيس بوك  

واملرونة والتنوع في طريقة تناول املحتوى الوطني، على شكل كلمات وعبارات محددة مختصرة أو جمل مطولة،  

هذا من   اليوتيوب وغيرها.  قنوات  عبر  والفيديوهات  والصور  واألشكال  والرسوم  واملبادرات  للتجارب  وعرض 

من وقوفه في وجه من يحاول أن يقلل أو يشّوه صورة املنجز الوطني، بما يتيحه من شواهد حية    شأنه أن يعزز 

 .ودالئل شاهدة على عظمة هذا املنجز وشموخه

 مفهوم املواطنة :  

قد يخطئ العديدون عندما ُيعّرفون املواطنة على أنها حب الوطن، فهذا التعريف مرتبط بمصطلح آخر وهو  

منح للمواطن والتي تتحدد بموجبها عدة أمور منها"  
ُ
الوطنّية، في حين أن املواطنة تعرف على أّنها: "الصفة التي ت

 الحقوق، والواجبات "".  

 
 . 65  – 64،ص 2004تاب الجامعي، د. الصادق رابح، اإلعالم والتكنلوجيا الحديثة، دار الك- 1
الجامعي،    - 2 الكتاب  دار  العين،   والقانونية،  والتعليميـة  والصـحفية  اإلعالميـة  الجوانب   ، اتصال جديدة  االنترنت وسيلة  بخيت،    2004السيد 

 .50،ص
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للمواطنة خصوصّية خاصة  ال توجد في  صفة أخرى، فهي تتضمن    ومن هنا فإن يمكن التشديد على  ان  

انتماء املواطن لوطنه النابع من حبه له، وخدمته له في كافة األوقات واألحيان، واحترام املواطنين اآلخرين الذين  

 .  يعيشون معه على األرض ذاتها، والذين يتقاسم وإياهم الغذاء، والشراب، واملاض ي، والحاضر، واملستقبل

تشكل املواطنة عالقة محددة باملواطنين ضمن القانون املعمول به في الدولة، "حيث تربط هذه العالقة بين 

الدولة بكافة أركانها، وبين اإلنسان الذي ُمنح صفة مواطن. وقد فّرقت بعض الجهات بين مفهومي الجنسّية  

 إضافّية؛ كحق
ً
حمايته وهو في الخارج من أي اعتداء، في   واملواطنة، حيث إّن الجنسية تعطي للمواطن حقوقا

  ."1حين لم تفّرق جهات أخرى بين هذين املفهومين 

فاملواطنة هي  من حق كل إنسان ترتبط بطبيعته و انتماءات عدة ، تأتي في مقدمتها األرض التي تعد املوطن  

 
ً
 يفتخر به، وسلوكا

ً
 .يمارس عبر األجيال واألزمنةاألول واألخير. فاملواطنة قيمة متجذرة، وإرثا

واملواطنة من القضايا ذات األبعاد السياسية واالجتماعية التي تعبر عن انتماء املواطن لوطنه وحبه له،  

تعترضه،  التي  التحديات  ومواجهة  الوطن  عن  الدفاع  في  املجتمع  أفراد  وتفاعل  مشاركة  مستوى  على  وتدل 

بالحقوق والواجبات املشتركة. كما أن كل املواطنين الذين يعيشون واملحافظة على مكتسباته. إلى جانب الوعي 

على أرض الدولة هم شركاء في الوطن ومعنين باملواطنة من خالل العمل املشترك الذي يحقق املصلحة الخاصة  

 .والعامة

 املواطنة في التفكير العربي: 

العربي باملفهوم  واملطالب   فاملواطنة  املساواة  الى  بالسعي  املشاركة  مقرونا  وممارسة  واالنصاف  بالعدل  ة 

 السياسية بالنسبة لجميع من يحمل جنسية الدولة.  

باملواطنة "يمكن اعتبارها ترجمة مقبولة وموفقة حيث   Citizenship ومن هنا فإن الترجمة العربية ملصطلح 

بي, وربطه بفكرة الوطنية  رأى فيها الباحثون واملفكرون العرب تأصيال للمفهوم وتقريبا له من ذهن االنسان العر 

 ".  2ذات االهمية املركزية في العمل املشترك بين جميع املواطنين. ويتضح هذا الفهم االيجابي ملدلول املواطنة 

لقد تختلف املواطنة في عاملنا العربي بين التعريف املحلي بين دولة ودولة بحسب املكونات املذهبية واالثنية  

بعدة تعريفات فهي مأخوذة في العربية من الوطن:    وتعّرف املواطنةبطريقتها الخاصة .والقومية  التي تنظر اليها  

وهو " موطن اإلنسان ومنزله"، ويقول ابن منظور عن املواطنة بانها" مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في املكان  

 ". 3إقامة ومولد 

 
القومية    - 1 الدولة  في  املواطنة  مفهوم  الكواري،  العربي  ،على  املستقبل  الوح  –مجلة  دراسات  السنة  مركز  العربية  العدد  23دة     ،264 ،

 . 123،ص،2001
 . 2000اغسطس  26علي خليفة الكواري، مفهوم املواطنة في الدول الديمقراطية ، صحيفة البيان االماراتية،  - 2
 .338، ص  41، ج1993،  بيروت ،  2ابن منظور،  لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي، ط - 3
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يحددها قانون تلك الدولة وبما تضمنته تلك العالقة  كما أن املواطنة هي  تلك العالقة بين الفرد والدولة كما  

من واجبات وحقوق متبادلة. وهي: الشعور باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع  

 .للحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار املصيرية

ال مان بانها :"هي املشاركة والتكامل بين  وفي ظل التعريفات السابقة يمكن القول أن املواطنة بحسب  ميش 

املواطن ووطنه من خالل التزامه باملعتقدات والقيم واملبادئ األخالقية واألنظمة والقوانين، في عالقة تبادلية  

أن جميع مؤسسات   فيه  والدولة. ومما الشك  واملجتمع  املواطن  بين  ما  إيجابي  وتفاعل  والواجبات  بالحقوق 

 ".1يز مفهوم املواطنة لدى أفراد املجتمع املجتمع منوطة بتعز 

املواطنة  يمكن القول بان  اإلعالم  يعد  من أحد أبرز مؤسسات التنشئة االجتماعية،    ووفقا ألهمية مضمون  

% من الصور التي  70حيث يقوم بدور مهم ومؤثر في تشكيل منظومة القيم املجتمعية، لدرجة أن ما يقارب  

تمدة من وسائل اإلعالم ، دون إغفال الدور املهم الذي تقوم به األسرة  واملؤسسات  يشكلها الفرد عن عامله مس 

 .الدينية والتعليمية الذي يعكس نفسه على االسرى وتركيبة افرادها الداخلية 

 العالقات األسرية مع اإلعالم  الجديد . -ثانيا 

لقد غيرت وسائل االتصال الحديثة والطفرة التكنولوجية التي حدثت في السنوات األخيرة، معالم كثيرة في   

 حياتنا االجتماعية واملهنية والثقافية والعائلية. 

فهذه التحوالت التكنولوجية املتسارعة التي لم يستوعبها مجتمعنا ، بحسب عدد من الخبراء في مجال علوم   

وعلم   في التربية،  مفاهيم مستحدثة  بخلق  بدأت  واالتصال، حيث  اإلعالم   وعلوم  االجتماع،  وعلم  النفس،  

العالقات األسرية، كما أسهمت في إعادة تشكيل مفهوم األسرة  بمعايير  جديدة "معوملة"، قد تبتعد نسبيا أو 

يجب أن تسود في املجتمع،  كليا في بعض األحيان عن قيمنا العربية واإلسالمية واألخالقيات والسلوكيات التي  

وتعتبر األسرة  املؤسسة االجتماعية األولى ، والركيزة األساسية التي يرتكز عليها املجتمع في تشكيل أبنائه ملا لها  

من دور فريد في عملية التنشئة االجتماعية والسياسية ألبنائها ، وباعتبارها املصدر األول إلشباع حاجات الفرد  

عية ، فهي املصدر األول الذي يكتسب منه الفرد مشاعره االنتمائية بما تمنحه من حب  النفسية ، واالجتما

ورعاية ومكانة وأمن في تعزيز املواطنة في املجتمعات العربية والعاملية والذي يلعب اإلعالم  الدور االساس ي في 

 . توطيد هذه املفاهيم املجتمعية حيت بات اإلعالم  الحديث يسيطر على كل االفراد 

 

 

 

 
 444ص    1984الكويت  ،  –العلوم االجتماعية ، ترجمة  عادل الهواري وسعد مصلوح ، مكتبة الفالح ميشل مان،  موسوعة  - 1
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 الظواهر التي صاحبت اإلعالم  الجديد:

ز اإلعالم  الجديد عن اإلعالم  التقليدّي بوسائله الحديث والتقنية فاإلعالم  الجديد" يعتمد على جهاز    ةيتميَّ

حف     1الحاسوب، واإلنترنت، والهاتف املحمول، أو الجّوال  "، بينما يعتمد اإلعالم  التقليدّي على التلفاز، والصُّ

يات، هي: "اإلعالم  الرقمّي، واإلعالم   الو  سمَّ
ُ
ق على اإلعالم  الجديد مجموعة من امل

َ
رقّية، واملذياع،  ولذلك ُيطل

دة، واإلعالم  التشعيبّي، وغيرها".  تعِدّ
ُ
 التفاُعلّي، وإعالم الوسائط امل

تع 
ُ
ه يندمج  مع  أّما عناصر اإلعالم  الجديد، فهي: جهاز الحاسوب، وشبكة اإلنترنت، والوسائط امل

ّ
دة، إذ إن ِدّ

عة للعرض،  تيح خيارات ُمتنِوّ
ُ
رة ترتكز على الوسائل التي ت صال ُمتطوَّ

ّ
تلك العناصر،  لذا  يتّم إنتاج عملّية اِت

ع أكبر في خدمات النقل، وتحرير األخبار،   واملشاركة، والتفاُعل اللحظّي، وذلك من شأنه أن ُيفسح املجال لتنوُّ

ي . مع إمكانّيات التفاع تلِقّ
ُ
رسل، وامل

ُ
 ل الفورّي بين امل

ع به من إمكانّيات في سهولة     مع مرور األّيام؛ ملا تتمتَّ
ً
 أكثر وضوحا

ً
 تفاُعلّيا

ً
خذ وسائل اإلعالم  الجديد شكال تتَّ

د هذه اإلمكانّيات  في  وسائل   ، فتتعدُّ
ً
دا عالجة، والتعديل، والتخزين، وإمكانّية االسترجاع، أو البحث ُمجدَّ

ُ
امل

 اإلعالم  الجديد، وهي:

نات-  دوَّ
ُ
نات من أقدم وسائل اإلعالم  الجديد  امل دوَّ

ُ
عتَبر امل

ُ
واكب الوسائل اإلعالم ّية  2""ت

ُ
 أّنها ال تزال ت

ّ
  "، إال

، حيث تتّم من خاللها مشاركة املحتوى املقروء،  واملسموع، واملرئّي، كما يمكن تصنيف ذلك 
ً
را ستحَدثة ُمؤخَّ

ُ
امل

ين باملحتوى املنشور عليها . هتِمّ
ُ
 بيئة تفاُعلّية بين امل

ً
نة، وهي أيضا  املحتوى حسب فئات ُمعيَّ

اقع االفتراض يّ -  مت ، ملزيد    تقنية الو ي عند  : هذه التقنية ُصِمّ تلِقّ
ُ
ي الذي يشعر به امل من التفاُعل الحس ّ

ي   تلِقّ
ُ
رة، يمكن التعبير عن  حدث ما، ليشعَر امل َعرض املحتوى عليه، فمن خالل تقنيات َسمعّية، وبصرّية ُمتطِوّ

أكبر عدد ُممكن من حواّسه، وخياله، وذهنه،   بتفاُعل  ستخِدَم 
ُ
امل تغمُر  املوقف، فهي تجربة  ه جزء من 

ّ
وكأن

ر    360ضافة إلى تقنية الرؤية الشاملة  باإل 
َ
ستخَدم هذه التقنيات في الفيديوهات، واأللعاب، كما ُينظ

ُ
درجة، وت

ل تجربة  
ّ
شِك

ُ
ت إلى مرحلة جديدة  ينقلها  الذي  الجديد  ر وسائل اإلعالم   في تطوُّ الواعد  املستقبل  أّنها  إليها على 

 مختلفة بكّل ُمستوياتها.

تيح للُمستخدم    وسائل التواُصل االجتماعيّ - 
ُ
ع به من خصائص ت ، ملا تتمتَّ

ً
عتَبر هذه الوسائل األكثر شيوعا

ُ
:ت

ستخِدم من أن يكون  
ُ
ن امل

ّ
املشاركة، والتفاُعل اللحظّي مع ما يستجّد من أحداث، وآراء، ومواقف في َمشهد ُيمِك

 للُبنية التفاُعلّية التي 
ً
ي  معا في الوقت ذاته ، ِوفقا تلِقّ

ُ
رِسل، وامل

ُ
مت على أساسها تلك املواقع. امل  ُصِمّ

 
الكاتب    ،خالد محمد غازي  - 1 الخطاب والطرح  في  االنفالت  االلتزام و  العربية  اإللكترونية  ، مصر    ،الصحافة  ناشرون  العربية  الصحافة  وكالة 

 .68-67،ص 2016
 . 263، ص 2011دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ضغوطات الحاضر وتحديات املستقبل، ،عبد الرزاق محمد - 2
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حها خالل اليوم الواحد، ومن    ستخِدم العادي لتلك املواقع قرابة اكثر من ساعة في تصفُّ
ُ
ولذلك يقض ي امل

في  االجتماعّي  التواُصل  وسائل  منّصات  مع  أوثق  بشكل  الجديد  اإلعالم   وسائل  ُمستقِبل  يرتبط  أن  حتَمل 
ُ
امل

 إذا تّم َدْمجها مع وسائل أخرى، كتقنية الواقع االفتراض ّي، أو ما يشبه ذلك.تقص ي ومعرفة االخبار ، خاّصة 

نات في طبيعة تكوينها     اإللكترونّية:  الصحافة    دوَّ
ُ
"، وآلّية التفاُعل فيها، وشكل، ومضمون  1"تتشابه مع امل

س وقد  بأنواعها،  األخبار  على  يكون  فيها  التركيز  أّن   
ّ

إال عليها،  عروض 
َ
امل لشبكات  املحتوى  ستخِدمون 

ُ
امل اهم 

توجيه   في  وكذلك  عليها،  اإلقبال  ومدى  انتشارها،  في  التقليدّية  حف  الصُّ على  قها  تفوُّ في  االجتماعّي  التواُصل 

نَتجاتهم، األمر الذي ساهم في انخفاض  
ُ
عِلنين إلى ُمضاَعفة تركيزهم على امليدان اإللكترونّي؛ بهدف الترويج مل

ُ
امل

ل اهتمامات    إيرادات اإلعالنات في ر على تحوُّ
ّ
حف اإللكترونّية، وهذا ُمؤِش حف الورقّية، وضاعفها في الصُّ الصُّ

 الجمهور.

مة؛ للمرح، والتسلية، هي بشكٍل، أو بآخر عامل    :ألعاب الفيديو  ر إليها على أّنها ُمصمَّ
َ
تلك الوسيلة التي ُينظ

ستخِد 
ُ
امل تجعل  يومّية  إعالمّية  لثقافة   

ً
سا وُمؤِسّ ر، 

ّ
وثقافته،  ُمؤِث سياساته،  له  افتراض ّي،  عالم  ضمن  مين 

 وأعرافه.

اإلعالم  وسائل  النتشار  صاحبة 
ُ
امل اإلعالم  الظواهر  وسائل  أنتجت  الظواهر    الجديد  من   

ً
عددا الجديد 

نبِثقة عن مدى اإلقبال الواسع على استخدام هذه الوسائل من مختلف فئات املجتمع، وشرائحه، ومن تلك  
ُ
امل

 ي: الظواهر ما يل

فكلُّ    الرأي،  عن  للتعبير  عة؛  وُمتنِوّ جديدة،  منابر  ونشوء  للخبر،  برى 
ُ
الك سات  ؤسَّ

ُ
امل احتكار  من  التقليل 

إنسان بإمكانه أن يرسل، ويستقبل األخبار، ويشارك في التعليق عليها أينما كان، وفي أّي وقت، ودون أن تكون  

سة اإلعالم ّية، أو وكاالت األنباء بالضرورة  ؤسَّ
ُ
  امل

ً
 كبيرا

ً
ى جزءا

ّ
 من تلك العملّية، حيث أصبح الجمهور يتول

ً
جزءا

ى )ظاهرة إعالم الجمهور للجمهور(. صالية فيما بينهم، وهذا ما ُيسمَّ
ّ
 من العملّية االت

مارسة دور )املواطن الصحفّي(، حيث ساهم ذلك   
ُ
صين، مل تخِصّ

ُ
ففي هذه التقنيات  يمكن  اإلتاحة لغير امل

.  من حيث تسليط الضوء على قضايا لم  في ظهور مضامين، و 
ً
، وإبداعا

ً
عا تنوُّ ثقافّية، وإعالمّية أكثر  أشكال 

ر في سياساتها  
ّ
تتناولها وسائل اإلعالم  التقليدّية، فاألمر الذي يزيد من الضغط على الوسائل التقليدّية، وقد ُيؤِث

 التحريرّية. 

   
ُ
مل تشكيل  االجتماعّي  التواُصل  شبكات  بان  نرى  هنا  قضاياهم،  ومن  تجمعهم  افتراضّية  جتمعات 

س لتشكيل بيئة تفاُعلّية   واهتماماتهم، وحواراتهم، دون قيود املكان، والزمان، والهوّية، واالنتماء، وذلك ُيؤِسّ

ن   تتكوَّ ص؛ حيث  تخِصّ
ُ
امل اإلعالم   إظهار موضوع  عيقة. 

ُ
امل دات  حِدّ

ُ
امل من  در 

َ
ق بأقّل  التفعيل،  َمِرنة، وسريعة 

 
 . 52، مرجع سابق ،صعبد الرزاق محمد- 1
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إلى جماهير فئوّية صغيرة، تجمعها منّصة واحدة، ضمن إطار  ظاهرة تفتي ت الجماهير من جماهير عريضة، 

د، وخطاب إعالمّي ُيراعي تلك الفئات، ويستهدفها.  ُمحدَّ

والبد من القول بان أدوار وسائل اإلعالم  وتأثيرها على شخصية الفرد واملجتمع تتباين من  تفاُعالت املجتمع   

ب له  يتعرَّض  ما    مع 
ً
حتمّيا يكون  يكاد  الجمهور  في  التأثير  حصول  أّن   

ّ
إال عة،  تنِوّ

ُ
امل اإلعالم   لوسائل  متابعته 

حافظة  
ُ
 بأّن مّما ينبغي على وسائل اإلعالم  اليوم هو بناء الثقة مع املتلقي ، وامل

ً
باختالف نسبته، ومظاهره، علما

للجم م  قدَّ
ُ
امل حتوى 

ُ
امل يكون  بحيث  الجمهور،  مع  لهم،  على عالقاتها   املفيدة  الحقيقّية   بالتنمية   

ً
ُمرتِبطا اهير 

 بُمختلف أشكالها. 

ّمية، والطبقّية،  
ُ
ر في الحرب، والسلم، والتعليم، والبطالة، وَمحو األ

ّ
لذلك نرى بان  اإلعالم   هو عنصر ُمؤِث

ه يجب على ُصّناع املضامين اإلعالم ّية أن يرضوا بأن يكونوا م
ّ
بذ الُعنصرّية؛ ولذلك كل

َ
  ون

ً
، وأخالقّيا

ً
سؤولين ذاتّيا

مونه للمجتمع.  عن كِلّ ما ُيقِدّ

التواُصل،   وسائل  َعبر  وحقائق  معلومات،  من  َيِردها  ما  على  ما  بشكل  تعتمُد  الناس  وآراء  قرارات،  ألّن 

لتلك   التصّدي  يمكن  ولذلك  ها؛ 
ّ
َحِل أو  زاعات، 

ّ
الِن َمد 

َ
أ إطالة  أو  الحقائق،  بعض  تغييب  فباإلمكان  واإلعالم، 

العه، وتثقيف شبابه، وتفعيل أدوارهم باملجتمع. 
ّ
نِصفة من خالل َوعي املجتمع، واِط

ُ
 الحمالت اإلعالمّية غير امل

حتَمل الناتج    
ُ
وفي املقابل يمكن الوقوف امام منافع وسائل اإلعالم  والتواُصل حيث يمكن مواجهة الضرر امل

طريق منافسته باالستخدام اإليجابي النافع لها ، حيث    عن االستخدام السلبّي لوسائل اإلعالم ، والتواُصل عن

ن الشباب، واليافعين من استثمار اإلنترنت بما يعود عليهم باالرتقاء، ومنها  
ّ
مِك

ُ
إّن هناك العديد من الفوائد التي ت

 ما يلي: 

ر الوقت، والُج - 
ّ
ستخِدميه، الن البحث في اإلنترنت ُيوِف

ُ
 مل
ً
 مفتوحا

ً
ا
َ
ر مصادر  يتيح اإلنترنت عامل

ّ
هد، حيث يوِف

دة، األمر الذي ُيؤّدي إلى تنمية املوهبة،   عقَّ
ُ
ق باملسائل امل

َّ
عة تتعل م إجابات ُمتنِوّ تكاد تكون غير محدودة، وُيقِدّ

س،   ؤِسّ
ُ
درك أهّمية تفعيل هذا الدور، وت

ُ
واملقدرة على استخدام اإلنترنت، مع الِعلم بأّن املدارس، والجامعات، ت

 نضِبط، وواٍع في استخدام الطلبة لإلنترنت، ووسائل التواُصل الحديثة. لبناء تفاُعل مُ 

تعة، والفائدة، وذلك  -
ُ
ن الطالب من تحقيق امل

ّ
مِك

ُ
م عن ُبعد، وت

ُّ
 حقيقّية للتعل

ً
رصا

ُ
عطي املواقع، والبرامج ف

ُ
ت

سابقات، وحتى ألعاب الفيديو  
ُ
تحِرّكة، وامل

ُ
م؛  باستخدام الوسائل التوضيحّية، والرسوم امل التي منها ما هو ُمصمَّ

 ألهداف تعليمّية، وهي بّوابة؛ لتنمية املهارات، وَصقل املواهب.  

ويهتمُّ   ينفُعه،  ال  بما  وقته  بتضييع  يقبُل  وال   ،
ً
أّوال املوارد  هذه  يستثمُر  َمن  هو  الرابح  أّن  بالذكر  والجدير 

به من طموحاته أكثر  قِرّ
ُ
 خالل التالي: من بتحقيق إنجازات ترفُع من ُمستواه، وت
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 .كسر احتكار املؤسسات اإلعالم ية الكبرى  -1

 من غير املتخصصين في اإلعالم ، إال أنهم أصبحوا محترفين  إ-2
ً
ن ظهور طبقة جديدة من اإلعالميين، وأحيانا

 .في استخدام تطبيقات اإلعالم  الجديد، بما يتفوقون فيه على أهل االختصاص األصليين

للحوار، فقد أصبح باستطاعة أي فرد في املجتمع أن يرسل ويستقبل ويتفاعل  ظهور منابر جديدة   ان-3

ق بكل حرية، وبسرعة فائقة
ّ
 .ويعّقب ويستفسر ويعل

 .ان ظهور إعالم الجمهور إلى الجمهور  -4

 .ان ظهور مضامين ثقافية وإعالمية جديدة-5

انجاح اإلعالم      -6 في  في وضع األجندة:  يساهم  بكثافة على  ان املشاركة  الضوء   وتسليط 
ً
أحيانا الجديد 

 للمجتمع، للتفكير فيها  
ً
قضايا مسكوت عنها في وسائل اإلعالم  التقليدية، مما يجعل هذه القضايا املهمة هاجسا

 .ومناقشتها ومعالجتها

يتحاورون    نشوء-7 األشخاص  من  مجموعة  هي  االجتماعية:  والشبكات  االفتراض ي  املجتمع  ظاهرة 

ب  هذا  ويتخاطبون  وفي  تربوية،  أو  اجتماعية  أو  ثقافية  أو  مهنية  الجديد، ألغراض  اإلعالم   وسائل  استخدام 

املجتمع تتميز العالقات بأنها ال تكون بالضرورة متزامنة، واألعضاء ال يحضرون في نفس املكان، والتواصل يتم  

حقيقي، وذلك ألنه يتكون بسرعة، دون الحضور، وقد يكون املجتمع االفتراض ي أكثر قوة وفعالية من املجتمع ال

 .وينتشر عبر املكان، ويحقق أهدافه بأقل قدر من القيود واملحددات

تفتيت الجماهير: مع التعدد الهائل والتنوع الكبير الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ فقد بدأ الجمهور   -8

اإل  لوسائل  العريضة  الجماهير  حالة  من   
ً
بدال صغيرة،  مجموعات  إلى  انتقل  يتفتت  وهكذا  التقليدية،  عالم  

 . اإلعالم  إلى مرحلة اإلعالم  الفئوي واإلعالم  املتخصص

 ثالثا: تغير النمط العائلي االجتماعي وارتباطها بالتكنولوجيا الجديدة. 

 عن التعبير من  األشخاص لتمكين أسست التي اإللكترونية املواقع  إنه  يعرَّف على الجديد اذا كان اإلعالم  

 االهتمامات، نفس ذو األشخاص بين تربط فهي ،حولهم من مع وثقافتهم وتجاربهم أفكارهم ومشاركة أنفسهم

واصل مواقع أن على الحديث وُيمكن ة مجتمعات  عن  عبارة  هي  االجتماعيِّ   الِتّ  من مستخدميها تمكن افتراضِيّ

 . جديدة عالقات وعمل واالهتمامات األفكار مشاركة 

 : األسري  التواصل

 والتفاعل األسرة   أفراد بين التوحد حالة ويعني األطفال وأطراف الزوجين طرفين بين األسري  التواصل ينشأ

 .مشتركة ومشاعر ومفاهيم واحدة لغة وتصبح البعض بعضهم مع الخبرات  وتبادل بينهم الكامل
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ا آبائهم من األطفال يتعلم
ً
 خالل من متفوقون  وهم لهم النفسية الصحة لتحقيق جيًدا اجتماعًيا سلوك

 املجتمع. في واملثاليين الطيبين األطفال لتربية العقاب تهديد دون  الجيد واملثال والنصيحة  التوجيه

 :األسري  التواصل أهمية

 منهم واحد كل سلوك في ذلك ويتضح   األسرة داخل فرد  كل نفسية على األسري  التواصل اهمية  تنعكس

 : على التالي يساعد إنه كما يعمل  أفراد بين املتبادل  الفهم من  حالة يخلق فالتواصل

 .والسلوكي الخلقي االنحراف عن بعيدة صالحة سوية نشأة األبناء نشأة  -

 أطفالهم  احتياجات  فهم على اآلباء يساعد مما واألبوين الطفل بين التفاعل من جسور  يبني -

 .وآمالهم طموحاتهم تحقيق على قدرة أكثر يجعلهم مما األسرة  أفراد من فرد كل بين الثقة يعزز  -

 .األبناء عند الكبت مشاعر من التخفيف على يعمل -

 بينهم واملحبة الود من  حالة وخلق البعض بعضهم مشاعر  احترام على قادرة أسرة ينشأ-

 وعلي سوي  سليم مجتمع لينتج بنائه عمود فهو السليم املجتمع مقومات أهم من هو األسري  التواصل-

 تجمع علي وتؤثر  األسرة   نشأة على تؤثر مساوئ  عدة له الجديد اإلعالم   نتيجة األسري  التفكك  في تمام  النقيض

 فيها.  فرد لكل تؤثر كما  أفرادها ووحدة

ولهذا نرى وسائل اإلعالم  دور هام في تثقيف األفراد وتجاوز تأثير اختالف الثقافات الفرعية التي ينتمون  

مشتركة يمكنها أن تساهم في ضبط   م في تطوير بعض من  أفكار ومفاهيم لتوفير بؤرة ثقافيةإليها، كما يسه

.  سلوكيات األفراد وتوجيهها نحو تحقيق أهداف املجتمع
ً
 التنموية في املجالين االجتماعي واالقتصادي معا

 األسرة :  في الجديدة اإلعالم  وسائل تكنولوجيا

داخل في  استخدام التدجين   " باسم إليها  يشار عملية هناك كانت األسرة، سابقا  بظل  اليوم   اما   ،

مفهوم   فان  املختلفة   ووسائطها  في التدجينالتكنولوجيا   التي املحلية التكنولوجيات إلى األول  املقام يشير 

 يمكن ، ذلك  ومع التفاعل، وأنماط األسرية الثقافة ويغير اليومية الحياة  في املعيشية األسرة   إدارة على  تساعد 

 .األسرة  إلى الجديدة اإلعالم  تقنيات بإدخال  ذلك ربط

 ال  التي تلك عن تختلف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إلى الوصول  بإمكانية تتمتع التي بمعنى  األسر

مي  كذلك العائلية  الديناميكيات  في ولكن التكنولوجيا  إلى الوصول   في  فقط وليس  ،  تمتلكها د.  وبحسب    ،

 اإلعالمية التقنيات "عبدهللا استاذة مادة االتصال والتوال في كلية اإلعالم  في الجامعة اللبنانية التي تقول بان  
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 من يتجزأ ال  بمعنى  انها اصبحت جزءا  املحلي لألفراد ، اليومي  الروتين  من  يتجزأ  ال  أصبحت جزءا  الجديدة

 ". نظام الحياة اليومية لكل االسر .  1املعاصرة  الحياة

تجمع كثير من الدراسات العربية واألجنبية ، النظرية والتطبيقية ، على أن األسرة  هي أحد مصادر   األسرة  :

التنشئة االجتماعية وأهمها . ويتفق كثير من علماء االجتماع واإلعالم  على أن الوالدين هما خط الدفاع األول  

 ير االجتماعي الذي تقوده في هذا العصر وسائل اإلعالم  املختلفة . أمام موجات التغي

العربية األسرة   :األسرة   في    تشكل  تقترض  أساسية،  اجتماعية  اقتصادية  إنتاجية  تقليديا وحدة  العربية 

العائلة   إليه مصطلح  في جميع املجاالت، وهذا ما يشير  البعض  التعاون معا واالعتماد على بعضهم  أعضائها 

شتق من عال يعيل(بأنها عالقة اإلعالة واالعتماد املتبادل. "وان كانت األسرة  بدأت تتعرض لتغيرات شبه  )امل

جذرية في العصر الحاضر من حيث تقسيم العمل والتخصص نتيجة لتوسع نظام الخدمات وسيطرة الدولة  

 ".2على مختلف مرافق الحياة واتساع نطاق الوظائف البيروقراطية 

وبتأمل واقع التعامل األسري مع مخاطر اإلعالم  املحلي أو الوافد يلحظ املتابع لهذا الواقع قصور الدور  

 األسري في هذه املواجهة .  

الوالدين في حماية العائلة وتامين حياتها وتحصيل معايشة  كريمة من اجل تربية الناشئة   فكلنا يرى دور 

ف . وكثير من األسر قد جلبت التقنية اإلعالمية الى  البيوت وتركتها  وتحصينهم من موجات اإلعالم  غير الهاد 

أفراد األسرة  من   أو ال يشاهده  أن يشاهده  ينبغي  الوالدين على ما  والنوافذ دون رقابة من  األبواب  مشرعة 

 البرامج اإلعالمية . 

وهم من يتحمل مسؤولية تعرض  إن الكثير من اآلباء واألمهات يتذمرون من البرامج السيئة ، وغير األخالقية   

 أبناءهم لهذه البرامج وتأثرهم بها دون أن يكون لهم دور  فاعل في املراقبة أو التوجيه . 

ومن هنا نرى بان اإلعالم  لم يدخل بيوتنا  عنوة ، ولم يقتحم غرف نومنا قسرا.  فاألهل هم من يتحملون  

قهم من تغير غير محمود في الوعي أو املعرفة أو السلوك ، أو  املسؤولية األولى فيما يطرأ على ثقافة األبناء وأخال

 اختالل في الفطرة النقية .

 : ةسر التكنولوجيا الحديثة واأل 

يتوقف:"    الذي  ماهر عودة  أثرأ وبحسب   املجتمع على هذه  الجديدة   اإلعالم  تكنولوجيات تكييف  مام 

 العالقات على تأثيره هو الرئيسية التعديالت  أحد فإن ، ذلك ومع .املختلفة الطرق  من  عدد  في املعاصر

 
 .23،ص 2006ت االتصال، دار النهضة العربية، بيروت، مي عبدهللا، نظريا - 1
حمودي  - 2 جميل  االلكترونية     أحمد  املتمدن  الحوار   االجتماعية، صحيفة  والتنشئة  العربية   /    2008حزيران     29،     2327العدد:  ،األسرة 

hewar.org/debat/show.art.asp?aid=139297&r=0http://www.a 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C3%CD%E3%CF+%CC%E3%ED%E1+%CD%E3%E6%CF%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2327
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139297&r=0
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 العالقات نوعية تغيير إلى  املنزل  إلى اإلنترنت مثل جديدة تقنيات  إدخال يؤدي أن ويمكن  ".  1اليومية  الشخصية

ية  الرقمية التقنيات  أصبحت ، للتوطين نتيجة   األسرية  وألعاب الفيديو ألعاب" مثل الجديدة واإلعالم 

 تعريف يتم ، الغربي العالم في اليومية  األطفال  حياة من أساسًيا جزًءا اإللكتروني  والبريد واإلنترنت الكمبيوتر

 الحياة نسيج من ا جزءً " وأصبحت األدوات استخدام سلوك نظامبكونها       Venkatesh   قبل من التكنولوجيا

و    2)الصغار لألطفال اليومية   في املغمورة الجديدة اإلعالم   تكنولوجيا  أصبحت كيف  تماما املدهش من ". 

 .الحديث املجتمع

 املنزل  داخل التكنولوجيا تتمتعو   االجتماعي التفاعل تسهيلباتت   الجديدة اإلعالم   وسائل تقنياتالن  

 آفاق الجديدة  اإلعالم   تقنيات خلقت  "العائلي  الوقت معاني" غيرت وقد والعائلة لألسرة  الفوائد  من  بالعديد

 املعلومات  إلى والوصول  ،  االجتماعي التفاعل من مختلفة أنماط  تعزيز" خالل من األسرة   داخل لألفراد جديدة

 جعل" املحمولة والحواسيب  الشخصية الحواسيب  مثل  التكنولوجيا  إلى الوصول  فإن   "الوقت وتخصيص   ،

 الفرصة لديهم األفراد فإن ، لذلك ونتيجة .مض ى وقت أي  من نفاذا  أكثر األسرة   ووقت العمل وقت بين الحدود

 والتفاعل والتواصل ، الجميع يقضيه الذي   الوقت من يزيد بدوره وهذا .املنزل  في املدفوع بعملهم للقيام

 .البعض بعضهما بين االجتماعي

 يصرفون " األفراد بشكل عام واالسر العربية بشكل خاص   أن أيًضا هذا يعني أن يمكن ، أخرى  ناحية من

 التفاعل على سلبي تأثير  له يكون  أن يمكن  وهذا  الفردي اهتمامهم يتطلب  الذي االنفرادي  التكنولوجيا  عالم إلى

 تقنيات كانت  إذا   املنزل  داخل  املشترك  للنشاط" بفرصة األفراد تزويد  عن فضال األسرة،  داخل االجتماعي

 التحقيق .  هذا في املحورية النقطة هي األسرة  داخل االجتماعي التفاعل تعرقل أو تسهل الجديدة الوسائط

بممارسة    خارجية" أو "داخلية" الجديدة الوسائط تكنولوجيات  اعتبار ويمكن تقوم   الوظائف بانها 

 الخارجية  االجتماعية الوظائف تعزز  بينما  "األسرة   أفراد بين االجتماعي  التفاعل" لتسهيل الداخلية االجتماعية 

 املنزل.  في فعلًيا املوجودين غير  األشخاص مع  التفاعل"

ية التكنولوجيات إنف   ويسهلون  ، بها ويستمتعون  الناس بها يتعلم" التي الطريقة تغير الجديدة اإلعالم 

 مثال اظهار   للكمبيوتر يمكن ، املثال سبيل على املنزل  خارج  سابقا أجريت التي األنشطة االجتماعية خصخصة

 التفاعل زيادة املحمولة والهواتف األلعاب تحكم وحدات مثل األخرى، الجديدة الوسائط تقنيات من العديد

 .املنزل  داخل األفراد بين االجتماعي

 
 .83،ص 2015، عمان،  1ماهر عودة الشمالية واخرون، تكنولوجيا االعالم واالتصال ،دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، ط - 1

2 Venkatesh, A, Computers and other Interactive Technologies for the home, Communications of the ACM, Vol. 39,No  

.12,pp.47_54. 
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 إلى ترجع االجتماعي التفاعل على إيجابي بشكل الجديدة اإلعالم ية التكنولوجيات بها تؤثر التي الطرق  ومن

 العديد في املشاركة  لألسر تتيح وبالتالي ، والعمل باملهام الصلة  ذات األنشطة ألداء املطلوب تقلل الجهد أنها

 وهذا .فراغهم وقت  إنفاق كيفية  في املرونة  من  املزيد  لألفراد يتيح الذي الفراغ وقت يزداد  ، وبذلك  األنشطة من

 ذلك إلى باإلضافة  االجتماعي التفاعل يزيد أن يمكن وبالتالي  "الشخص حياة في اإلضافي بالتحكم" يسمح بدوره

ل ،  األحيان معظم في ، األسرة   في واحد فرد على يتعين املنزل عندما داخل االجتماعي التفاعل الحاسوب يسِهّ

م أن "وخبير
ّ
 خلق تقاطع اجتماعي اسري.  في" التكنولوجيا هذه الستخدام أخرى  طريقة يعِل

 أحد االجتماعي  النظام ووظيفة  بنية  في التغيير  بها  يحدث  التي العملية" من خالل   االجتماعي  التغيير  فان  

 في األفراد  وبين األسرة   أفراد  بين  التواصل وعلى االجتماعي التفاعل  علي  آثر لها كان التي الرئيسية التأثيرات 

 ".  1األسرة  

وهنا نرى بان  العصر الحالي حيث  أصبحت  فيه وسائل اإلعالم  من مؤسسات التربية التي من غير املمكن  

منها   كبير  عدد  يسعى  كما  املجتمع،  خارج  من  ثقافات  تنقل  الوسائل  غالبية هذه  ألن  ذلك  وتوجيهها  ضبطها 

 ملختلف ا
ً
ملعايير والقيم األخالقية التي تميز لتحقيق أهداف ومصالح تجارية ألفراد ومؤسسات ال تعير اهتماما

 ليس فقط ثقافة املجتمع بل عناصر مشتركة في أديان وثقافات مختلف املجتمعات اإلنسانية.  

فهي ال تعزز القيم األسرية، بل تظهرها وكأنها قيم سلبية وتربط الشباب بمفاهيم وقيم موجودة فقط في  

يد األعمى خاصة عندما تقدم لهم نماذج من األبطال الخارقين  العالم االفتراض ي، "كما تشجع الشباب على التقل

 حقيقيين 
ً
 ".2أو االفتراضيين وتجعل منهم أبطاال

عالقات   في  تؤثر  فهي  كبير،  حد  إلى  األسرية  الخصوصية  الوسائل  تلك  اخترقت  فقد  أخرى،  جهة  من 

جهازه وانعزاله عن أقرانه هو دليل    الصداقات وتضّيع وقت الكثيرين. "فانكفاء األبناء في البيت الواحد كل على

  
ً
على التأثير السلبي لتلك التقنيات. كما أن تلك الوسائل هي أداة لنشر الشائعات واألخبار املغلوطة التي غالبا

   ."   3ما يعاد تداولها 

الحديثة للخصوصية األسرية   التقنيات  اختراق  الحالي من  في عاملنا  ما يحدث  بأن  القول،  البعض  يحاول 

العالقات االجتماعية هو تأثير ال بّد منه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم. "فالعالم ككل قد أصبح  و 

 
العدد    - 1     ، االختصاصات  املتعددة  االلكترونية  املجلة  األسري،  األمن  على  الجديد  اإلعالم  تأثير  الشمري  .  2018(  2)  16محمد 

https://www.eimj.org/uplode/images/photo 
 .13،ص 2015علي عبد الفتاح، االعالم والتنشئة االجتماعية ،دار االيام للنشر والتوزيع عمان  2
 . 51،ص 2013حمد احمد واخرون، التربية واالسرة ومؤسسات التنشئة االجتماعية ،دار الصفاء للتشر والتوزيع عمان، احمد م - 3
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 ما يحدث لنا هو ش يء  
ً
يخضع لنفس الظروف، ويعيش تحت نفس التحديات، وبما أننا جزء من العالم، إذا

 ".     1متوقع   

بتلك االرتباط  كل  مرتبطة  كبيرة  وال    إن شريحة مجتمعية  حياتنا  من   
ً
مهما  

ً
جزءا أصبحت  التي  التقنيات 

نستطيع العيش بدونها. فتلك التقنيات الحديثة بحسب اإلعالم ية فاطمة الصايغ "قد أصبحت عصب الحياة  

 ." 2خاصة مع انتقال الحكومات إلى الذكاء االصطناعي وجعله محور حياتنا العملية واملهنية 

لة لها تقصد بناء األسرة   كما أشرنا، بان وسائل اإلعالم  ل
ّ
قد تركت آثارا ايجابية )فيما لو كانت الجهات املشغ

 املتينة( وكذلك لها آثار سلبية )فيما لو كانت تريد العكس(.

وهنا يمكن االشارة إلى:) شكلي األسرة ، األسرة  النواة واألسرة  املمتدة(. أما فيما يعني األسرة  النواة يمكن   

 االشارة إلى أمرين: 

 : األول: العالقة بين الزوجين

والزوجة    - الزوج  من  كل  انشغال  إلى  يؤدي  املختلفة،  اإلعالم   وسائل  بمتابعة  العادي  غير  االستغراق  إن 

بالبرامج التي يتابعانها، على القنوات املختلفة وهذا يؤدي إلى برودة العالقة بينهما واالبتعاد عن مناقشة األمور  

 املطلوبة، والتفكير والتخطيط لصالح األسرة . امللّحة 

-    
ً
متابعة األفالم واملسلسالت الغربية املختلفة تؤدي إلى استسهال الكثير من األمور التي كانت تعتبر عيبا

، كاستسهال الخيانة الزوجية والوقوع في املحرمات أو املحاسبة بناًء على ما يرونه من برامج ومعروف  
ً
وحراما

 ر بين القيم الغربية وقيمنا.الفرق الكبي

عبر    - غرباء،  أناس  مع  والحديث  االجتماعي،  التواصل  وسائط  على  الجلوس  من  اإلكثار  أن   
ً
واضحا بات 

الشبكة العنكبوتية قد يؤدي إلى إقامة عالقة عبرها وبالتالي قد يرى الرجل من املتواصل معها، ما ال يراه في 

 لبرودة في العالقة الزوجية إن لم تصل إلى املشاكل.الزوجة. وكذلك الزوجة وهذا يؤدي إلى ا

التواصل عبر الواتس اب من قبل الزوجين مع غرباء، قد يؤدي إلى إقامة عالقات مباشرة بعد أن تبدأ عبر  -

 الهاتف وهذا ما حصل عند بعض األزواج مما أدى إلى الطالق. 

الد, وهذا ما يدفعهم للتمرد باعتبار أن الوالدين  االنشغال بوسائل اإلعالم  يبعد األهل عن االهتمام باألو   -

ال يهتمان بهم وال يتابعان قضاياهم. ومع وجود هذه الوسائل لديهم قد يتفلتون من مراقبة األهل وهذا ما قد  

 يؤدي إلى خراب ودمار العالقة مع األوالد. 

 
1 - Hiebert, Ray Eldon , Ungurait, Donald F, & Bohn , Thomas W. (1985) . Mass Media : An Introduction to Modern Communication 

. Longman,      New York , PP. 245-252 
 . 2019نيسان،–ابريل  14فاطمة الصايغ، وسائل التواصل والعالقات األسرية،  صحيفة البيان االماراتية،  - 2



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  139 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

 الثاني: العالقة بين األبناء واألهل: 

 عن أي رقابة، قد يؤدي إلى تغيير في القيم العائلية، التي   إن متابعة وسائل اإلعالم  من قبل  -
ً
األبناء بعيدا

 كانت سائدة في مجتمعنا، وبالتالي قد يذهب األوالد إلى العقوق. 

إن ابتعاد األهل عن مراقبة األبناء قد يؤدي إلى تواصل األوالد مع جهات موجودة على الشبكة العنكبوتية،    -

 في املرحلتين فيتورطون في مشاكل جنسية.  
ً
 الفتيات الصغار، كما يحصل مع بعض اإلناث خصوصا

ً
خصوصا

 اإلعدادية والثانوية. وهذا ما يجلب املشاكل لألهل. 

بتأمين   االنشغال  إلى  أضيف  ما  إذا   ، اإلعالم  وسائل  بمتابعة  االنشغال  أن  الواضح  من  املمتدة  األسرة  

الجد والجدة، أو العم والعمات والخال والخاالت وأبنائهم.  متطلبات الحياة، يزيد من التباعد بين األقارب من  

إلى" ضعف   باإلضافة  الرحم.  قطع  إلى  يؤدي  وهذا  لذلك.  الكافي  الوقت  وجود  وعدم  االنشغال  بحجة  وذلك 

 ".  1العالقات مع اآلخرين. باإلضافة إلى األفكار الغربية الدخيلة على ثقافتنا وآثارها على التماسك األسري 

 إلعالم  على عالقات االسرى: تأثير ا

وهذه اآلثار لوسائل اإلعالم  قد تكون قصيرة األمد وقد تكون طويلة، وقد تبدو ظاهرة أو تكون مستترة قد  

تكون   بالعموم قد  اآلثار  اقتصادية... وهذه  دينية، نفسية، اجتماعية، سياسية،  تكون  بعد فترة، وقد  تظهر 

زت األ 
ّ
 بحاث التي عملت على تأثير رسائل اإلعالم  على مجاالت عديدة أهمها: إيجابية وقد تكون سلبية. وقد رك

املعرفي:  -1 تأثير   التغيير  األمور  الدينية واالجتماعية وغيرها. ولهذه  املعرفة تشمل االعتقادات  أن  باعتبار 

ئل اإلعالم   عند األفراد والجماعات. وتعتبر من أخطر املسائل التي تعتمدها وسا  مباشر على املواقف والسلوك

لو أرادت ذلك، ألن جذور التغيير املعرفي عميقة وإزالتها ليست باألمر السهل، ألنها قد تنقل املجتمع من مكان  

 إلى آخر ال يتناسب معه. وبالتالي عودته إلى ما كان عليه تصبح صعبة، والبقاء حيث وصلت أمر غير ممكن.

القيمي:  -2 والعق  التغيير  واملعارف  القيم  مجتمع.  تعتبر  والحضارية ألي  الثقافية  الهوية  مرتكزات  من  ائد 

وهذه املسائل كانت في السابق في عهدة املدارس والبيوت. أما اليوم أصبحت من مهام وسائل اإلعالم  التي تؤثر  

أكثر من غيرها في عملية البناء أو الهدم وفي عملية اإلعمار أو التخريب، واليوم من خالل الوسائل اإلعالمية  

في   قيم جديدة  وبناء  املوجودة  القيم  فإن هدم  العوملة،  بفعل  واحدة  قرية  بمثابة  العالم  كون  ومع  املختلفة 

 ال مقومات له( أمر سهل من خالل األفالم واملسلسالت وبرامج الكرتون  
ً
 إن كان ضعيفا

ً
مجتمع ما )خصوصا

 على النفوس. وهكذا تصبح عملية  لألطفال وقد تمر عبر مسائل فكاهية عابرة ال يلتفت إليها الناس وتت
ً
رك أثرا

 التنشئة االجتماعية اليوم بيد الوسائل اإلعالمية ويضعف دور األهل واملدرسة والبيئة الداخلية.

 
 . 2019تشرين االول،27عامر العورتاني، اثر وسائل التواصل االجتماعي في التنشئة االسرية، صحيفة الراي االردنية  - 1
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إن تغيير السلوك ال يعتمد على عامل واحد وإنما على عوامل متعددة. فقد يكون نتيجة   التغيير السلوكي:  -3

تماعية طويلة األمد، أو تغيير في املوقف واالتجاه، أو نتيجة تأثير زمني محدد  تغيير معرفي، أو نتيجة تنشئة اج

هي من    كالتأثر باإلعالنات في السلوك الشرائي وإتباع املوديالت املختلفة واملتغيرة في زمن قصير . ووسائل اإلعالم

الشخصيات الفنية أو الرياضية  العوامل التي تعمل على تغيير السلوك، من خالل الترويج والجذب. كأن تكون  

 للشباب اليوم أو للرجال والنساء. 
ً
 أو االجتماعية، مثاال

يمكن القول أنه األساس في عملية التغيير ألنه يقصد تغيير رؤية اإلنسان لقضية ما، أو   التغيير املوقفي:  -4

و  املشاعر  اللعب على  يتم  بحيث  ما  لسلوك  أو  ما،  لقيمة  أو  ما،  لدين  أو  ما  فيتعاطف  لشخص  األحاسيس. 

... فيغّير العدو والخصم  
ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
 وتربويا

ً
اإلنسان مع ما يريده املسّير للوسائل اإلعالم ية سياسيا

 من خالل التحريك الغرائزي وطمسه حقائق كان لها دور أساس ي في مواقف الناس.

على    
ً
كبيرا  

ً
تأثيرا اإلعالم   لوسائل  إن  القول  يمكن  على  وباختصار  وحكمنا  منها  ومواقفنا  للقضايا،  فهمنا 

األشياء. باإلضافة إلى االستثارة العاطفية من خالل استثارة مشاعر السخط، والتمرد والكراهية والوالء، من  

خالل التركيز على مشاهد العنف، وإثارة الغرائز كما أنها تعمل على تكريس واقع ما، من خالل تزكية وتمجيد  

 كار سائدة أو نماذج وشخصيات معينة.أوضاع قائمة أو أف

 :
ا
 األمور املطلوبة لالستفادة من وسائل اإلعالم  إيجابا

على املعنيين باملجتمع "أن يلتفتوا إلى أن الدول الكبرى تعتمد على إضعاف املجتمعات العربية ليسقطوها  

املباشر. وإح بعد زوال االستعمار  بها. كوسيلة احتالل جديدة،  ليمسكوا  ثم  إلى ذلك  ومن  الوصول  دى طرق 

 .   1إضعاف األسرة  العربية . ملا من ذلك من تأثير على ضعف املجتمع لسهولة اإلمساك به" 

اإلعالم  العربي يعمل بدوره على تعزيز املواطنة  وعلى توطيد االستقرار واالمن االجتماعي من خالل خلق  -

 جميع وتساعد على تنمية الوعي املجتمعي . اجواء مستقرة لألسر واالفراد  تؤمن اجواء االنفتاح لل

قيمة    - قد عززت  أنماطها  وبمختلف  تطبيقاتها  عبر  تنشره  ما  االجتماعي ومن خالل  التواصل  إن شبكات 

 األخوة بين املواطنين، وأكدت على اللحمة الوطنية بين أفراد املجتمع.

عظم قيم املواطنة وفي مقدمتها الوالء  إن شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي تعمل على تعزيز وترسيخ م-

كل ما نحتاجه   إلى  بد من االلتفات  كان ال  لذلك  السياسية واالنتخاب،   املشاركة  للوطن والدفاع عنه وحق 

 لذلك. ومن هذه األمور :

 
 .  233 ص،   2005اإلسالم األصولية واإلصالح والسياسات الدولية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، رضوان السيد الصراع على  - 1
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في   -1 . ألن هذا يساعد  الوسائل على األسرة  آثار هذه  لدراسة  العليا واملتخصصين  الدراسات  دفع طالب 

 اط الضعف ونقاط القوة. وبعدها يعمل على نقاط القوة، والتخفيف من نقاط الضعف.إظهار نق

في هذا    -2 برامج مفيدة وجذابة  العمل على  ، من خالل  األسرة  ترابط  أهمية  الوعي حول  بث  العمل على 

 املوضوع. وإلفات النظر إلى أن سالمة املجتمع للعيش براحة، ال يمكن تحقيقها إال بحفظ األسرة . 

 التلفزيون والشبكة العنكبوتية. وإلى أن ما   -3
ً
التفات األهل إلى مراقبة ما يظهر على هذه الوسائل خصوصا

بالبقاء ملشاهدة   في مجتمعنا املحافظ واملتدين. وعدم السماح لألوالد  يشاهدونه من برامج ال يمكن تطبيقه 

 البرامج التي ال تتناسب مع أعمارهم. 

 اذبة عن أهمية األسرة  على الشبكة العنكبوتية. إيجاد صفحات إيجابية ج -4

 إطالق حملة لتحصيل األحكام الشرعية حول أشكال التعاطي مع بعضهم، ومع أبنائهم. -5

 القيام بكل ما يساعد على تحصين األسرة  بعد تبيان مخاطر تفككها. -6

تدار من قبل أناس مختصين وأهل    اإلكثار من حسابات التواصل االجتماعي املهتمة باإلرشاد األسري. التي  -7

 للثقة.

اإلكثار من البرامج التلفزيونية واإلذاعية املعنية باألسرة ، وإنتاج األفالم واملسلسالت الكوميدية وغيرها    -8

 القنوات التابعة لنا. 
ً
 التي تؤدي إلى جذب املشاهدين إلى القنوات التي تدار من خالل جهات مأمونة خصوصا

إيج  -9 على  األدبية  العمل  واملسابقات  الرياضة،  ميدان  في   
ً
خصوصا والصغار  للكبار  ترفيه  وسائل  اد 

 واالجتماعية الهادفة. 

  اإلكثار من الندوات واملؤتمرات حول األسرة ، وأهمية ترابطها. -10

  بذلك  متأثرة  فئة  اكثر هم ألنهم الشباب فئة على ذلك في والتركيز املجتمع أفراد بين الوعي نشر ضرورة-11

 املواقع. تلك ملثل األمثل العقالني االستخدام إلى وتوجيههم

   

 الخاتمة:

 في تشكيل الوعي ، وتوجيه القيم ، والتأثير على  ال ريب أن   
ً
 مؤثرا

ً
وسائل اإلعالم  الجماهيرية باتت اليوم عامال

أو   املراقبة   عن عين 
ً
بعيدا الوظيفة  بهذه  يقوم  هي من  التجارية  العربية  اإلعالم   . ووسائل  والسلوك  األخالق 

 للمسؤولين عن    املحاسبة . وبنزوع هذه الوسائل إلى املنحى الربحي في مضامينها
ً
وبرامجها أصبحت تمثل هاجسا

األمن واألخالق على حّدٍ سواء . وقضية مواجهتها ومحاولة الحد من تأثيرها على األسرة  واملجتمع أكبر من أن  
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 ثم  
ً
 عارضا

ً
حصر في نداءات موسمية ، أو دعوات ، دينية أو أخالقية ، مؤقتة . وهي أكبر من أن تطرق طرقا

ُ
ت

 صوات أو النداءات . تخبو بعدها األ 

من هنا نرى بان حصل تغيرا في جوهر العالقات العامة داخل األسرة ، وافرزت تفاعالت جديدة بينها ما أدى  

الى توسيع الفجوة بين جيلي االباء واالبناء، واصبح الفرد معزوال عن اسرته ومحيطه االجتماعي، ما اثر سلبا  

االجتماعية،   والتنشئة  األسرة   اليات  التواصل  على  مهارات  االبناء  ،ففقد  افرادها  بين  التفاعل  وديناميكية 

  .االيجابي مع الذات ومع االخرين، ما اثر على التوافق النفس ي واالجتماعي لألسرة

 بالحديث عنها ، واستمرار محاوالت معالجتها ، بحسبانها قضية    
ً
ومن يالزم إدراك أهميتها وتأثيرها الجهر دوما

  دينية، وأمنية ،
ً
 ومستقبال

ً
 .  وتربوية وأخالقية سيكون لها األثر البالغ في حياة األسرة  واملجتمع غدا

في النهاية ال يزال اإلعالم  العربي بعيدا عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي نشأت بظل الثورة  

المني واملعلوماتي التي تساعد  االتصالية وسيطرت الشبكة العنكبوتية في تامين اجواء االستقرار االجتماعي وا

على تنمية مفاهيم املواطنة في داخل املجتمعات العربية وتعزيز دور األسرة  في التنشئة والتربية الوطنية بظل  

 مفاهيم العوملة االقتصادية واالتصالية واملعلوماتية . 

 

 : املراجع و  املصادر قائمة 

 الكتب العربية : 

 .2003بة الرائد العلمية، عمان،إبراهيم ناصر، املواطنة، مكت- 

 .  41، ج1993،  بيروت ،  2ابن منظور،  لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي، ط - 

للنشر والتوزيع  - التنشئة االجتماعية ،دار الصفاء  التربية واألسرة  ومؤسسات  احمد محمد احمد واخرون، 

 .2013عمان، 

 . 2004الصادق رابح، اإلعالم  والتكنلوجيا الحديثة، دار الكتاب الجامعي،  -

السيد بخيت، االنترنت وسيلة اتصال جديدة ، الجوانب اإلعالم يـة والصـحفية والتعليميـة والقانونية، العين،     -

 .  2004دار الكتاب الجامعي، 

االلتزا  - العربية  اإللكترونية  الصحافة  غازي،  محمد  الكاتب  خالد  والطرح  الخطاب  في  االنفالت  و  وكالة    ،م 

 . 2016الصحافة العربية ناشرون ، مصر 

رضوان السيد الصراع على اإلسالم األصولية واإلصالح والسياسات الدولية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،    -

2005  . 
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 .  2008عباس مصطفى صادق، اإلعالم  الجديد،  املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق، عمان،-

 . 2011ضغوطات الحاضر وتحديات املستقبل، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ،عبد الرزاق محمد-

 .2015الفتاح، اإلعالم  والتنشئة االجتماعية ،دار االيام للنشر والتوزيع عمان علي عبد -

 . 2016مجدي محمود، قواعد القوة في الفكر السياس ي املعاصر، دار الفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  -

الكويت  ،   – ميشل مان،  موسوعة العلوم االجتماعية ، ترجمة  عادل الهواري وسعد مصلوح ، مكتبة الفالح -

1984  . 

 .2006مي عبدهللا، نظريات االتصال، دار النهضة العربية، بيروت، -

 .1985، 94مصطفى املصمودي ،النظام اإلعالم ي الجديد، عالم العرفة الكويت  عدد  -

والتوزيع، ط  - للنشر  العلمي  االعصار  ،دار  واالتصال  اإلعالم   تكنولوجيا  واخرون،  الشمالية  عودة    ،1ماهر 

 .2015عمان، 

 املراجع االجنبية :

Venkatesh   A, Computers and other Interactive Technologies for the home, Communications of 

the ACM, Vol. 39,No .12,pp.47_54. 

- Hiebert, Ray Eldon , Ungurait, Donald F, & Bohn , Thomas W. (1985) . Mass Media : An 

Introduction to Modern Communication . Longman,      New York , PP.  

 املجالت العربية : 

القومية  - الدولة  في  املواطنة  الكواري، مفهوم  العربي  ،على  العربية    –مجلة املستقبل  الوحدة  دراسات  مركز 

 .2001، 264،   العدد 23السنة 

 املجالت االلكترونية :  

املتمدن االلكترونية   ،  أحمد جميل حمودي - الحوار   والتنشئة االجتماعية، صحيفة  العربية  العدد:  األسرة  

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139297&r=0 /    2008حزيران   29،   2327

محمد الشمري تأثير اإلعالم  الجديد على األمن األسري، املجلة االلكترونية املتعددة االختصاصات ،    العدد  -

16 (2 )2018 .https://www.eimj.org/uplode/images/photo 

https://www.google.com.lb/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C3%CD%E3%CF+%CC%E3%ED%E1+%CD%E3%E6%CF%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2327
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2327
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139297&r=0
https://www.eimj.org/uplode/images/photo
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اململكة- في  اإلعالم   وسائل   ”، للمواطن    العربية  ندوة  املستدامة  الوطنية  الهوية  تنمية  في  ودورها  السعودية 

من مداخلة  الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عميد كلية اإلعالم     2019,  10ديسمبر    ، ” واملجتمع

 واالتصال في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 . https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-

%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/ 

 الجرائد اليومية : 

التو  - وسائل  اثر  العورتاني،  االردنية  عامر  الراي  صحيفة  األسرية،  التنشئة  في  االجتماعي  تشرين  27اصل 

 .2019االول،

 .2000اغسطس    26علي خليفة الكواري، مفهوم املواطنة في الدول الديمقراطية ، صحيفة البيان االماراتية،    -

 . 2019نيسان،–ابريل  14فاطمة الصايغ، وسائل التواصل والعالقات األسرية،  صحيفة البيان االماراتية،  - 

يوليو    12دور وسائل اإلعالم  فـي تشكيل صورة الدولة، صحيفة الوطن العمانية ،    محمد بن سعيد الفطيس ي ، -

2020. 

 .   2010، التربية اإلعالم ية كيف نـتعامل مع العالم ، الرياض ، فهد بن عبدالرحمن الشميمري  -

دوالفارين   - االوسط  ،    سيليا  الشرق  صحيفة   ، التقليدية  اإلعالم   وسائل  مواجهة  في  الرقمية  التكنولوجيا 

 .    2019يوليو  14، 14838العدد ،   اللندنية،

 

  

https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://sa-affairs.com/2019/12/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/


: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات        2020  أكتوبر  29العدد  – الثامنالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول:  145 ي الوطن العرب 
 
      2020|  10|  17و   16– | لبنان األمن المجتمعي والجماعي ف

 

 األمن اجملتمعي واجلماعي يف الوطن العربي البيان اخلتامي للمؤمتر الدولي احملكم حول

 2020أكتوبر  17و 16طرابلس | لبنان 

 

نظم مركز جيل البحث العلمي فرع طرابلس،      UNSCINتحت رعاية االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية   

تمر األمينة  مؤتمره الدولي املحكم تحت عنوان " األمن املجتمعي والجماعي في الوطن العربي "، ولقد ترأس املؤ 

اللبنانية الجامعة  من  وباحثين  أساتذة  بمشاركة  طالبي،  سرور  أ.د.  املركز،  ورئيسة  لالتحاد  جامعة  العامة   ،

املغرب، اإلمارات ، السعودية ، قطر،  ومؤسسات جامعية عربية أخرى من الجزائر ، السودان ، العراق ،الجنان  

 سوريا وفلسطين.   مصر، 

تشرين     17صادف تاريخ انعقاده اليوم العاملي للغذاء  والذكرى السنوية األولى لثورة  هدف املؤتمر الذي  لقد  و 

في لبنان، إلى تقييم األمن املجتمعي العربي والتحديات التي تواجه استقراره للخروج باقتراحات وحلول عملية  

 تعزز التعاون الجماعي وتضمن االكتفاء اإلقليمي واملحلي. 

 من األساتذة األفاضل: صيات لجنة التو ولقد تشكلت  

 أ.د. سرور طالبي ، مركز جيل البحث العلمي )رئيس املؤتمر واللجنة العلمية(. 

 أ.د. بالل شحيطة، الجامعة اللبنانية. 

 أ.م.د. زكريا بيتية، جامعة الجنان.

 م.د. حسين حسين زيدان وزارة التربية العراقية. 

 كيال، الجامعة اللبنانية.   د. جومانا

 د. حموي نور الهدى، جامعة عبد الحميد مهري. 

 د. خالد ممدوح العزي، الجامعة اللبنانية. 

 د. رمضان أحمد العمر، الجامعة اللبنانية. 

 د. عثمان حسن عثمان، جامعة املغتربين.

 د. عواطف سيداحمد ، جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج . 

الجزائر.  ، بد الحميد بن باديسعجامعة   ن، د. هاروني  رضوا  
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 التوصيات إلى مجُموعة من النتائج وهي:  
ُ
صت لجنة

ُ
 وقد خل

بوفرة   • العربية  املنطقة  واملاديةتتميز  البشرية  واملوارد  الحيوانية  و   الكفاءات  الطبيعية،  الثروات 

 االحتياجات املحلية .  معظم واملعدنية إذا استغلت استغالال صحيحا يمكنها أن تسد  

يحقق األمن املجتمعي الداخلي واملحلي االستقرار والطمأنينة في كل مناحي الحياة وغالبا ما ينتج عن   •

 إقليمية . فقدانه اندالع حركات احتجاجية داخلية قد تتسع رقعتها لتصبح 

تفعيل   • وعدم  السياسات  توحيد  عدم  إلى  العربية  املنطقة  في  األزمات  مختلف  انتشار  سبب  يرجع 

 التعاون اإلقليمي في الكثير من املجاالت الحيوية.

الدور املهم للمجتمع   • العربية يعرقل تفعيل  القانوني والدعم الجدّي من الحكومات  إن غياب اإلطار 

 واالقتصادي والزراعي ... سياس ي األهلي في بناء التطّور ال 

العربية عاجزة عن   • الدول  تزال جامعة  العربية  ال  الوحدة  التي  بناء  العديدة  املشتركة  القواسم  رغم 

 واملصالح املشتركة.  ختجمع هذه الدول وفي مقدمتها : اللغة والدين ، التاري 

 تلعب املؤسسات التعليمية دورا محوريا في ترسيخ قيم ومبادئ األمن املجتمعي والجماعي.    •

ال يزال اإلعالم  العربي عاجزا عن  تنمية وغرس القيم التي من شأنها أن تؤمن أجواء االستقرار داخل   •

 املجتمعات العربية .

 

 توصيات مؤتمر  األمن املجتمعي والجماعي في الوطن العربي 

 اًدا على النتائج أعاله، أوصت اللجنة على ضرورة: استن

1. ... واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املنظومة  لتحقيق  و إلخ،  إصالح  الضرورّية  العوامل  على  التشديد 

 . في كافة املجاالت التنّوع واإلصالح الجوهري 

املجتمع األهلي باعتباره ضامنا  تقرب الحكومات أكثر من مصالح الناس وهمومهم الحقيقية ودعم حيوّية   .2

   .لفعالية و شفافية مشاريع بناء الدولة

 لتنمية املستدامة.  ا  حقيق لتطويلة املدى تنفيذية  إدارة  املوارد الطبيعية إدارة جيدة ووضع استراتيجيات .3

املتوفرة   .4 الواسعة  واملساحات  للزراعة  القابلة  األراض ي  استثمار  على  الحيو   العمل  الثروة  في  انية  وتطوير 

 تحقيقا لالكتفاء الذاتي. مختلف الدول العربية 

دولة املؤسسات التي تضمن الشراكة الحقيقية والتعدد بين مختلف املكونات تحقيقا للتوازن    مبادئ إرساء   .5

 الش يء الذي يزيد ثقة املواطن في صناع القرار. ، والعدالة داخل املجتمع
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ة بين الجميع  اط للعيش املشترك الذي يكفل الحقوق واملساو اقرار االختالف والتمايز والتنوع على أنه شر  .6

 بال تمييز.

تحقيق املصالحة بين مختلف املكونات الوطنية واإلقليمية لسد الباب أمام الثورات والنزاعات وتدخالت   .7

 .العربية الداخلية الشؤونالخارج في 

تضمن االستقرار التعاون واالكتفاء  توفير إرادة سياسية صلبة ترصف عمليات بناء الوحدة العربية  التي   .8

 الذاتي.

واالستثمار   .9 املال  رأس  تدفق  وتشجع  املجاالت  كل  في  العربي  التبادل  تعزز  ثنائية  اتفاقيات  وتفعيل  وضع 

 املحلي.

التعاون  االستقرار و تفعيل دور جامعة الدول العربية من خالل وضع استراتيجياٍت وخطط مدروسة تضمن   .10

 مي في شتى املجاالت تحقيقا لالكتفاء الذاتي. العربي والتبادل اإلقلي

 تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى املواطن العربي سيما عبر الجمعيات واملؤسسات والنوادي الثقافية.  .11

الروضة   .12 املجتمعي منذ مرحلة  في تحقيق األمن  التي تساهم  القيم واملفاهيم  الصاعدة على  تربية األجيال 

 في املراحل الالحقة  للتعليم. األفرادومواصلة االهتمام بتنشئة 

في ترسيخ قيم ومفاهيم األمن املجتمعي املحلي والجماعي ونشر   .13 التربوية والتعليمية  مساهمة املؤسسات 

 مبادئ الوحدة والتعاون العربي.

تقترح خططا  إدراج ضمن البرامج التعليمية اختصاصات جديدة تقترح حلوال عملية تدعم التعاون العربي و  .14

 االكتفاء الذاتي.اريع تؤمن ومش

مساهمة الوسائل اإلعالمية على اختالفها في توجيه األفراد وتوعيتهم نحو القضايا التي تمس وتؤثر في األمن  .15

 دعم وتوطيد التعاون واالستقرار اإلقليمي.وفي املجتمعي، 

 ألنهم الشباب  فئة  على ذلك  في والتركيز  املجتمع  أفراد بين  الوعي نشر توظيف وسائل التواصل االجتماعي ل .16

 األمثل. العقالني االستخدام إلى توجيههمومستعملة لها و  متأثرة فئة أكثر هم

متخصصة في مناطق متعددة من الوطن العربي تواكب  ودورات  مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات   .17

 تفعيل التعاون العربي وصوال لالكتفاء الذاتي. تدرس آليات و املستجدات املحلية  

18.  ، واإلعالم  الصحافة  خالل  من  واسع  نطاق  على  ونشرها  املعنية،  الجهات  إلى  املؤتمر  هذا  توصيات  رفع 

 .ومختلف مواقع التواصل االجتماعي

األخير يدعو االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع املشاركين في هذا املؤتمر  وفي  

لجنة   توصيات  على  وبناًء  املتخصصة،  والدراسات  املقاالت  ونشر  البحث  ملواصلة  ومتتبعيهم،  وأعضائهم 

الصادرة عن مركز جيل البحث    الصياغة باملؤتمر سُتنشر أعمال هذا املؤتمر ضمن سلسلة أعمال املؤتمرات

 العلمي. 
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