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شروط النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر
فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية :
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.
أال يكون البحث قد نشرأو قدم للنشرألي مجلة ،أومؤتمرفي الوقت نفسه ،ويتحمل الباحث كامل املسؤولية
في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث باللغة العربية واإلنجليزية.َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها ،باللغة العربية واإلنجليزية.
 اسم الباحث ودرجته البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط  ،12باللغة العربية واالنجليزية. الكلمات املفتاحية بعد امللخص.أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية.
أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول
واملالحق.
ُ
َ
َ
ً
َّ
األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية.
أن يكون البحث خاليا ِمن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن  ،وفي الهامش نفس الخط معحجم (.)12
 اللغة األجنبية :نوع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخطمع حجم (.)10
 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيمالخط.
أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك .
تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي
بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها .
ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصراً على عنوان اجمللة:
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االفتتاحية
يسر أسرة تحرير مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية أن تضع بين أيديكم العدد ّ
السبعين (،)70
والذي ّ
تضمن مجموعة من الدراسات األكاديمية العلمية الرصينة واملتنوعة ،حيث تسعى املجلة دوما ومن
خالل هيئتها العلمية إلى محاولة تقديم ّ
مادة علمية أصيلة منتقاة وفق مراعاة شروط ومعايير البحث العلمي
ّ
الجاد ،وذلك بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أبحاث األساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه .
ً
عموما وتعميق البحث ري مجال العلوم اإلنسااانية
وتهدف املجلة أيضااا إلى املساااهمة ري تر ية البحث العلمي
واالجتماعية خصا ا ااوصا ا ااا واسا ا ااتشا ا اراف آفا ه بواسا ا ااطة االنفتاي على م تلف البحوث لبناء إطار علمي ومعرري
يقوم على املوضوعية .
حياث ألزمناا أنفس ا ا ا اناا على االنتقااء الاد يق للبحوث وتحقيق اا ري االا أكااديمي متنو يلتزم مراعااة الجودة
والحداثة ري الطري ،كما تجدد هيئة التحرير شا ا ا ااكرها لجل أعضا ا ا اااء املجلة ولجل السا ا ا ااادة الباحثين املشا ا ا اااركين
والذين أرسلوا مساهماتهم العلمية وتجدد دعوتها للباحثين ري املساهمة ري األعداد القادمة من املجلة .

واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

رئيس التحرير  /د.مجال بلبكاي
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
© مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

2020 -  ديسمرب- 70 العدد

مركز جيل البحث العلمي

قراءة يف التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
An interpretation of Educational Guidelines and Curricula of Arabic Language Teaching in the
Secondary Institutions

 املغرب، كلية علوم التربية/ ابتسام بلفضة. د.ط
Btissame Belfadda PhD Student at faculty of Education Sciences; Morocco

9

:ملخص
 والبرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بالسلك،يروم هذا البحث تقديم راءة موجزة حول التوجيهات التربوية
الثانوي التأهيلي باململكة املغربية وكذلك اإلحاطة بجوان اإلصالي التي عرفتها تلك التوجيهات استجابة للمقاربة الجديدة
. وانسجاما مع ما نص عليه امليثاق الوطني للتربية والتجوين،املعتمدة ري إصالي نظام التربية والتجوين
.  التوجيهات التربوية –الرؤية االستراتيجية- امليثاق الوطني للتربية والتجوين:الكلمات املفتاحية

Abstract :
This research aims to provide a brief interpretation of the educational guidelines and curricula of Arabic
Language Teaching in the secondary institutions of the Kingdom of Morocco. Besides, the study seeks to unveil
the different reform aspects that came in response to the new approach adopted in reforming education and
the training system, and in line with the stipulations of the National Charter for Education and Training.
Keywords: The National Charter for Education and Training-Educational guidance- Strategic vision.

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 70ديسمرب 2020 -

مقدمة:
فرض وا ع التأزم الذي طبع النظام التعليمي ري املغرب منذ منتصف الثمانينات ،أو أكثر ،التفكير الجدي ري إصالي جذري
ري النظام التعليمي ،والتربوي املغربي .وكذا دعم السبل الكفيلة برفع جودة التربية والتجوين .فجان بذلك ظ ور امليثاق الوطني
للتربية والتجوين ري أكتوبر من سنة  ،1999والذي تمت صياغته من بل لجنة ملكية خاصة تجونت من هيئات تربوية ،ونقابية،
وم نية ،وسياسية ...التي عينها جاللة امللك املغفور له الحسن الثاني ،و التي عزز مقتضياتها جاللة امللك محمد السادس ري
خطابه السامي ري أكتوبر .1999
و د نص امليثاق الوطني للتربية والتجوين على مجموعة من اإلجراءات التي تم العمل على تنفيذها ري أفق الدخول املدرس ي
لسبتمبر .2000وباعتبار ذلك امليثاق مشروعا إصالحيا يشمل نظام التربية والتجوين بشجل كلي ،فقد خص مجموعة من
املجاالت ،وأسس لدعامات عدة من شأنها تحقيق التغيير ،واملعالجة واإلصالي التام ري النظام التعليمي.
وبذلك صمم امليثاق الوطني للتربية والتجوين عبر تقسيمه لقسمين رئيسيين متجاملين على النحو التالي:
➢ "1القسم األول :تضمن املبادئ األساسية التي تضم املرتكزات الثابتة لنظام التربية والتجوين ،والغايات الكبرى
املتوخاة منه ،وحقوق وواجبات الشركاء ،وشجل التعبئة الوطنية إلنجاي اإلصالي.
➢ القسم الثاني :يحتوي على ستة مجاالت خاصة من أجل التجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير وهي:
•نشر التعليم وربطه باملحيط اال تصادي.
•التنظيم البيداغوجي.
• الرفع من جودة التربية والتجوين.
•املوارد البشرية.
• التسيير والتدبير.
•الشراكة والتحويل 1".
و د جاءت هذه املجاالت كتوفيق مدروس بين ما هو مرغوب فيه ،وبين ما هو ممكن التطبيق .وا تراي مجموعة من
الدعامات الخاصة بتلك املجاالت كتدبير من شأنه تحقيق غاية التغيير ،و د تم باملوازاة مع ذلك صياغة مقترحات مساعدة
على ذلك.
ويعد املجال الثالث الذي يهدف إلى الرفع من جودة التربية والتجوين من أهم املجاالت التي تص ري صل اإلصالي ،والتي
استهدف ا امليثاق الوطني وخص ا باملعالجة التامة .و د تأسست على دعامة أساسية وهي :مراجعة البرامج ،واملناهج والكت
املدرسية والوسائط التعليمية باعتبار أن هذا املجال هو عماد املنظومة التعليمية ،وبناء عليه يمكن تقويم النتائج املتوصل
إليها.

 )1اململكة املغربية .امليثاق الوطني للتربية والتجوين.1999.ص4:
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.1السياق العام ملراجعة منهاج اللغة العربية
عملت وزارة التربية الوطنية على مراجعة منهاج اللغة العربية ري السلك الثانوي التأهيلي على غرار باقي األسالك الدراسية
تماشيا مع متطلبات العصر الذي نعيش فيه ،ومع بوادر التطوير ،والتجديد الذي تعرفه املنظومة املجتمعية ،الذي فرضه
مطل املنافسة مع باقي املجتمعات املتقدمة ري املجال.
فال يمكن فصل املوضوعات التي يتضمنها منهاج اللغة العربية عما يمكن أن يس م ري االندماج مع املحيط الخاص ،أو
العام" .كما تمتح هذه املقررات الجديدة بمحتوياتها من األطروحة اللسانية الوظيفية ذات البعد التداولي التي تربط املقام
بالسياق التواصلي ،وخاصة تعليم اللغات وتلقينها بدل االعتماد على الطرائق التقليدية ري التدريس ،والتلقين .كما استفادت
من أحدث التطورات ،واملنجزات اإلعالمية ،واالتصال الر مي ،واملعلوماتي .فضال عن التقدم ال ائل الذي تحقق على مستوى
تقنيات الطباعة ،والتشكيل ،والتغليف ،والطبع ،والنشر1".

و د ارتبط مطل مراجعة منهاج اللغة العربية بما عرفه املغرب أيضا من إصالحات شملت مجموعة من امليادين سواء
السياسية ،واال تصادية ،واالجتماعية ،والثقافية وعليه لم تنفصل وزارة التربية الوطنية والتجوين املنهي املغربية عن عالم
التغيرات التي ش دها املغرب ،والعالم كجل فجانت بذلك ملزمة بمواكبة كل تلك التغيرات ،وأن تنحى منهج التجديد ،واملراجعة
لجل املناهج التعليمية بشتى أنواع ا ،منها منهاج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي.
 .2املدخل العام ملراجعة منهاج اللغة العربية لسلك الثانوي التأهيلي
حتمت ظروف مراجعة منهاج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي اعتماد مقاربة جديدة تراعي م تلف التحوالت،
والتطلعات املجتمعية كل ذلك "بشجل يجعل ا تحقق نقلة نوعية من مف وم البرنامج التقليدي ،نحو مف وم املنهاج التربوي
ك طة عمل تربوية ،وتجوينية تساعد ري بناء مواطن مستوع ملختلف ضايا مجتمعه متمكنا من الكفايات الثقافية
واملنهجية ،والتكنولوجية ،والتواصلية التي تؤهله لالندماج واملشاركة ،واإلنتاج واإلبدا واملساهمة ري بناء صري التنمية
الشاملة واملستدامة للبالد"2

فما املداخل واملرتكزات التي تأسست عليها املقاربة الجديدة ري مراجعة منهاج اللغة العربية الخاص بسلك الثانوي
التأهيلي؟ وكيف تم تصريف مضمونها بيداغوجيا ،وديدكتيكيا ري م تلف عناصر املنهاج؟

.1جميا اال الحما ااداني(".)2020ديد دددكتيد ددك اللغد ددة العربيد ددة بد ددالتعليم الثد ددانوي التد ددأهيلي"-الجزء األول .-الطبعا ااة األولى.دار الريف للطبع والنش ا ا ا اار
اإللكتروني.الناظور -تطوان,اململكة املغربية .ص119:
 .2وزارة التربية الوطنية والتجوين املنهي (.نونبر . )2007التوجيهات التربوية وبرامج تدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.ص2:
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.1.2املداخل واملرتكزات
أوال :مدخل الكفايات
فشل املناهج التقليدية ري إعداد متعلم مؤهل لالن راط ري مجتمعه واملشاركة ري بنائه فرض كما لنا التفكير ري اعتماد
منهاج تربوي ادر على إعداد متعلم يس ل عليه تقلد املسؤولية ،وإنجاز امل ام الخاصة بمجموعة من املجاالت خارج أسوار
املدرسة .أي الكفاية أو القدرة على اإلنجاز بشجل عام.

12

إذن املنهاج الجديد يسعى إلى االنتقال من بنقل املعارف الجاهزة للمتعلمين إلى تم يرهم وا دارهم على استثمار
مكتسباتهم ري وضعيات جديدة مرتبطة بحياتهم اليومية" .وتحدد الوثيقة اإلطار ملراجعة املناهج (2001ص )6:أنوا الكفايات
املنتظر تنميتها من طرف م تلف املواد الدراسية ري اآلتي:
جدول ( :)1أنواع الكفايات املنتظر تنميتها من طرف مختلف املواد الدراسية
أنواع الكفايات

مضمونها

االستراتيجية

تستهدف التعبير عن الذات والتمو ع ري الزمان واملجان .والتمو ع بالنسبة للخر واملؤسسات
املجتمعية ،والتكيف مع ا ومع البيئة ،وتعديل املنتظرات واالتجاهات والسلوكات.

التواصلية

تستهدف التمكن من إتقان م تلف أنوا التواصل والخطاب وإتقان اللغات

املنهجية

تستهدف اكتساب منهجيات التفكير والعمل وتنظيم الذات والو ت وتدبير التجوين الذاتي

الثقافية

تستهدف تنمية الرصيد الثقاري للمتعلم ،وتوسيع دائرة إحساسه وتصوراته ورؤيته للعالم وللحضارة
والبشرية ري تناغم مع تفتح شخصيته ،وترسيخ هوياته كمواطن مغربي...

التكنولوجية

تعتمد أساسا القدرة على رسم وإبدا وإنتاج منتجات متنوعة ،وتطويرها وتكييف

ا مع الحاجات1.

ثانيا :مدخل القيم
تعتبر القيم إحدى مؤشرات الرقي ري م تلف املجتمعات .وباعتبار القيم مرتبطة بشجل أساس ي بسلوكيات األفراد فإن
أهم فضاء يتم فيه التشبع بها ،والتربية عليها هو املؤسسة املدرسية .و د تم تلخيص مرتكزات القيم األساسية داخل امليثاق
الوطني للتربية والتجوين بحيث تشمل القيم الدينية ،والحضارية  ،واألخال ية.
وبهذا تم تكييف مرتكزات القيم تلك حس الحاجات الشخصية للمتعلمين والخاصة بمجال القيم فيما يلي:
"-إعمال العقل واعتماد التفكير النقدي واالستقاللية تفكيرا ،وممارسة.

.1ينظر نفس املرجع أعاله.ص4:
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املبادرة واإلبدا والتنافسية اإليجابية واإلنتاجية.الوعي بالزمن والو ت كقيمة أساسية ري املدرسة والحياة.-التفاعل اإليجابي مع املحيط االجتماعي والبيئة الطبيعية واملوروث الثقاري والحضاري1".

ثالثا :مرتكزات األجرأة
تتأسس أجرأة املنهاج التربوي الخاص بالسلك الثانوي التأهيلي على مجموعة من املرتكزات ،منها ما هو متعلق باملتعلمين
حيث كان من بين األولويات احترام خصائص الفئة املستهدفة  ،وجعل املتعلمين ،أيضا ط رحى العملية التعليمية ،التعلمية.
ومرتكزات أخرى تتعلق بديدكتيك املادة بحيث يتم فيها احترام املرجعيات التي تتأسس عليها املادة ،وكذا املنهجية الخاصة
بها .كل ذلك ،دون إغفال ضرورة ربط الجسور بين م تلف املواد الدراسية حتى يتسنى للمتعلمين امتالك كفايات ممتدة خارج
أسوار املدرسة يمكنها أن تسعف م ري املمارسات الحياتية العلمية منها أو امل نية.
 .2.2طرائق وأشكال العمل الديدكتيكي
تظ ر لنا داخل جماعة أي سم مجموعة من الفوارق التي يعاينها األستاذ بصريا ،حتى وإن كان أمام مجموعة من
املتعلمين املتشابهة أعمارهم ،أو املتقاربة .تلك الفوارق د تجون متعلقة بجنس املتعلمين( ألجنس الذكور النسبة العليا أم
لإلناث؟) أو متعلقة باختالف بنياتهم الجسمانية  ،ونو التنشئة االجتماعية ،ومستوى التربية...
هذه االختالفات أو الفروق الفردية د تجون أساس بروز فروق فردية أخرى متعلقة بمستوى املكتسبات الخاصة
باملراحل السابقة من التعليم ،وأيضا لنو االستجابة للطرق (للطرائق) والوسائل واألنشطة املتعلقة بالعملية التعليمية
التعلمية.
وبناء عليه ،فإن األستاذ ملزم برصد الفروق الفردية التي تكشف درات ،وم ارات التالميذ ،ومستويات اكتسابهم
للكفايات املستهدفة ليبني على إثرها الوضعيات التعليمية التعلمية وما يناسبها من طرائق ،ووسائل مع األخذ بعين االعتبار أن
املتعلم هو صل العملية التعليمية التعلمية  .بحيث يتم تجاوز كل املمارسات التقليدية التي تتأسس على التلقين ،واإللقاء،
واعتماد استراتيجية توزيع األدوار وامل ام بين أ طاب العملية التعليمية ،التعلمية وذلك كله " صد تمكين التلميذ من الثقة ري
النفس واملشاركة الفعالة والشعور باملسؤولية ،والقدرة على تدبير تعلمه ،وتدبير الزمن .وهذا يستدعي إعطاءه الفرصة ري
التفكير فيما يتعلم ،وكيف يتعلم ،وملاذا يتعلم".2

 .1نفس املرجع .ص4:
 .2ينظر التوجيهات التربوية ص5:
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.3منطلقات بناء منهاج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي
يستمد برنامج مادة اللغة العربية أسسه بناء على ما جاء من مبادئ سطرت ري الكتاب األبيض ،تحقيقا ملقاصد امليثاق
الوطني للتربية والتجوين .يعد أهم ا ،اعتبار التربية على القيم وتنمية الكفايات والتربية على االختيار مدخال أساسيا لبناء
املناهج الدراسية .واالعتماد على مرجعية تربوية تتجاوز التعليم الذي يبنى على أساس التلقين ،وإنما على أساس التعلم الذاتي
من أجل إ دار املتعلمين على تنمية دراتهم ،وم اراتهم وذلك حتى يتسنى ل م توظيف ا ري وضعيات حياتية م تلفة.
ويعد ال دف األسمى ري بناء منهاج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي ،هو خلق الوعي بأهمية اللغة العربية وآدابها،
وبقدرتها على استيعاب م تلف املعارف الحضارية ،والثقافية وتوظيف ا تواصليا.
وبهذا تتلخص األسس التي تؤطر بناء املنهاج فيما يلي:
"-أسس فلسفية :هي مجموعة من القناعات ،والتصورات العامة التي تسير وفق ا العملية التعليمية ،التعلمية ،وكذا
املوا ف املحددة من املتعلمين وما ينبغي أن يتعلموه أكثر من غيرهم.
أسس اجتماعية-ا تصادية :هي مجموعة من الخصائص الحضارية ،واملقومات اال تصادية للمجتمع عبر صيرورتهالتاري ية املتجذرة ري تاري ه السياس ي واال تصادي وتراثه  ،و يمه الدينية واألخال ية ،وتفاعله مع الحضارات املعاصرة له.
 أسس سيجولوجية تربوية :هي مجموعة من املعطيات املتصلة بالخصائص السيجولوجية كطبيعة املرحلة العمريةللمتعلم وحاجاته املختلفة واألسالي  ،والتقنيات التي تساعده على التعلم بدافعية وفعالية ،وتنظيم الخبرات التعليمية وفق
مستواه العمري والعقلي1".

.4أسس ومبادئ اختيارمضامين برنامج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
روعي ري اختيار مضامين برنامج اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي الفئة املستهدفة ري هذه املرحلة ،ومجمو الكفايات
التي يفترض أن تجون د اكتسبتها ري نهاية هذه املرحلة بشجل يجعل ا ادرة على استكمال الدراسة الجامعية ،واالن راط ري
الحياة املجتمعية من أجل املساهمة ري تحقيق التنمية بشجل يستجي لحاجات املجتمع املغربي ،وتطلعاته .وتشبع تلك الفئة
أيضا بالقيم اإلسالمية والحضارية .وتمكنها أيضا من منهجيات التفكير الخاصة بالتحليل ،والبرهنة ،والحجاج ،والنقد إلى غير
ذلك من القدرات ،والكفايات التي تستجي لخصائص ا.
يعتبر سم الجذ املشترك مرحلة هامة لتثبيت مكتسبات املرحلة الثانوية اإلعدادية ودعامة أساسية لترسيخ مكتسبات
جديدة من شأنها تأهيل املتعلمين الستكمال دراستهم ري سلك البجالوريا.

.1مو ع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتجوين األطر والبحث العلمي .مص ا ااوغة الجذ املش ا ااترك :املنهاج-الكفايات-التقويم .من إعداد مديرية
الوحادة املركزياة لتجوين األطر ،وماديرياة التقويم واالمتحااناات والتجويناات املش ا ا ا ااتركاة بين األكااديمياات لتجوين األس ا ا ا اااتاذة املتادربين وتاأهيل م .س ا ا ا اناة
.2010-2011ص.10-9:
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فبالنسبة للجذ املشترك للداب واإلنسانيات فقد تم التركيز على إكساب املتعلمين ري هذه املرحلة م ارات متنوعة ري
التعبير واإلنشاء ،واالرتقاء بالقراءة املنهجية للنصوص ما من شأنه السماي ل م بامتالك وعي أكبر بمقاصدها" وربط القراءة
املسترسلة بدراسة املؤلفات ،وتعويد املتعلمين على راءة أعمال كاملة وفق خطة منهجية محكمة تتيح ل م االنفتاي على أعمال
أخرى لتوسيع مدارك

م وتنمية تجوينهم"1.

وتنفيذا لذلك تم االعتماد على مقاربات ومنهجيات مناسبة لجل مجون من مجونات املادة "وبناء على ذلك ينبغي تأكيد ما
15

يلي:
اعتبار القراءة املنهجية أداة أساسية ري مقاربة النصوص؛التركيز على البعد الوظيفي والتداولي لعلوم اللغة؛جعل التعبير واإلنشاء وسيلة لإلنتاج وتحقيق التواصل ري وضعيات محددة؛-االنفتاي على املناهج النقدية واللسانية ري مقاربة النصوص واملؤلفات املقررة"2.

وفيما ي ص الجذ املشترك الخاص بقط العلوم والتكنولوجيا ،فقد تم مراعاة كون هذا القسم -أيضا – جسرا رابطا
بين املراحل املوالية ري سلك البجالوريا وما بل ا .و د كان أهم أسس بناء البرنامج هو االهتمام بحاجيات املتعلمين ،والرفع من
أسالي التعلم الذاتي مع مراعاة جعل اللغة العربية مادة ذات امتدادات ري م تلف مجونات القط .
وال ت رج منطلقات بناء برنامج اللغة العربية للسنة األولى من سلك البجالوريا عن مقاصد امليثاق الوطني للتربية
والتجوين ،ووثيقة االختبارات والتوجيهات التربوية العامة .ونالحظ تقاطعا بينا بين أسس بناء برنامج اللغة العربية الخاص
بسلك البجالوريا مع األسس العامة التي سطرت لبناء البرنامج الخاص بالجذو املشتركة{.ويمكن ت صيص األسس املرتبطة
بمسلك اآلداب باستحضار مرجعيتين اثنتين:
❖ مرجعية نظرية تمتح من النظريات األدبية ،واتجاهاتها املختلفة انطال ا من تاريخ األدب ومرورا باالتجاهات
االجتماعية والنفسية ،واللسانية ،والتواصلية وانتهاء بنظرية التلقي.
❖ مرجعية تربوية تتجاوز التعليم إلى التعلم ،وترفض التلقين واإلمالء ،وترسيخ مبادئ التعلم الذاتي .ثم بول ما يستتبع
ذلك من توسيع هامش اجتهاد املدرسين للتصرف ري املقاربات املعتمدة تبعا الختالف الوضعيات التعليمية".3
وأما بالنسبة لبناء برنامج مسلك العلوم والتكنولوجيا الخاص بالسنة األولى بجالوريا فقد تم احترام خصوصيات هذا
القسم فجان من أولويات بنائه هو جعل اللغة العربية ذات امتدادات ري م تلف مسالك العلوم والتكنولوجيا.

.1التوجيهات التربوية.ص.13:
.2التوجيهات التربوية.ض15:
 .3ينظر نفس املرجع.ص.29:
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.5مكونات منهاج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
تستند مجونات منهاج اللغة العربية إلى مرجعتين أساسيتين هما :مرجعية أدبية نظرية ،ومرجعية بيداغوجية
وديداكتيكية.
❖ مرجعية أدبية نطرية:
"تستند إلى نطرية األدب بجل تياراتها ،ومدارس اا واتجاهاتها الفنية ،ومناهج ا النقدية وما تطرح ا من ظواهر أدبية ،و ضايا
نقديةا وآليات تعبيرية إيقاعية ،ونحوية ،وصرفية ،وداللية ،وبالغية ،ومقامية .
❖ مرجعية بيداغوجية وديدكتيكية:
تتجاوز التعليم ،والتلقين إلى التعلم الذاتي ،واالجتهاد الفردي ري إطار التوجيه ،واإلرشاد ،وفرض اإلمالء واإللقاء .كما
تستمد هذه املرجعية مقوماتها من فلسفة امليثاق الوطني للتربية ،والتجوين ،وبيداغوجيا الكفايات ،وفلسفة الجودة ،وصيغة
املجزوءات ،أو التعليم املندمج1".

وموازاة مع كل الغايات املعرفية الكبرى املستهدفة خالل مراجعة ،وتجديد املنهاج ،هناك غايات أخرى وجدانية ،وحركية
تصبو إلى خلق مواطن متشبع بروي املواطنة ،ومنفتح على العالم ،مبد  ،وفاعل داخل مجتمعه...
وذلك عبر تزويده بمجموعة من امل ارات ،والكفايات التي تمكنه من تجوين مشروعه الشخص ي عبر التعلم الذاتي ،والبحث
الدائم عن املعرفة.
.6مكونات منهاج اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي
تنقسم مجونات اللغة العربية إلى أربعة مجونات هي :مجون النصوص ،ومجون علوم اللغة ،ومجون التعبير واإلنشاء ،ومجون
املؤلفات .تربط بين هذه املجونات عال ة تجاملية لكن كل مجون ينفرد ب صوصيات منهجية تراعي خصوصياته.
❖ أوال :مكون النصوص
يعتمد تدريس مجون النصوص على القراءة املنهجية وهي" نشاط ديدكتيجي يستدعي بناء معنى النص ري سياق تواصلي
ائم على توظيف عمليات ذهنية حدسيةا لوضع فرضيات رائية ،واللتقاط العناصر النصية ،ولخلق تعالق مبنين بين هذه
املؤشرات بغرض تمحيص الفرضيات املنطلق منها2".

بذلك فالقراءة املنهجية تبنى تباعا وبشجل متدرج من خالل أربعة مراحل أساسية هي:
 .1مرحلة املالحظة
التي تشمل التعليق على املؤشرات الخارج نصية (العنوان ،الجات  ،املصدر )...من أجل صياغة فرضية لقراءة النص.

.1ينظر :جميل الحمداني(".)2020ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي"-الجزء األول.-ص.120:
.2محمد حمود".)1998(.مكونات القراءة املنهجية للنص د د د ددوص -املرجعيات ،املقاطع ،اآلليات ،تقنيات التنش د د د دديط."-الطبعة :األولى .دار الثقافة
للنشر والتوزيع .مطبعة النجاي الجديدة .البيضاء.ص.15:
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 .2مرحلة الفهم
وهي مرحلة تقوم على القراءة الفاعلة للنص ،تنبني على التفاعل البناء بين القارئ والنص من خالل االن راط التام ري
الفعل القرائي من أجل است الص املفاهيم ،واملعاني.
 .3مرحلة التحليل
يتم خالل هذه املرحلة تفكيك النص إلى عناصر أساسية تمثل الطرائق ،واألسالي واملنهجيات والحقول الداللية التي تم
اعتمادها ري كتابة النص.
 .4مرحلة التركيب والتقويم
تقوم هذه املرحلة على تجميع املعطيات التي تم التوصل إليها خالل املراحل السابقة من القراءة املنهجية ضمن فقرة
تركيبية.
❖ ثانيا :مكون علوم اللغة
يتعلق باألسالي الفنية ،والتعبيرية ،واآلليات الجمالية املضمنة ري علوم البالغة ،والعروض ،والصرف ،والنحو .وتتمثل
منهجية هذا املجون ري مالحظة ،وتحليل أمثلة وشواهد تتضمن الظاهرة اللغوية املدروسة ،واست الص القاعدة املتعلقة بها.
وإنجاز تطبيقات خاصة بتلك الظاهرة املدروسة من أجل تقويم التعلمات ،والو وف عند التعثرات ،وتصويبها.
❖ ثالثا :مكون التعبيرواإلنشاء
ي تص مجون التعبير واإلنشاء بمجموعة من األنشطة التي تقوم عليها امل ارة املدروسة ،والتي تنقسم إلى:
.1أنشطة االكتساب
ت صص للحصة األولى من دراسة امل ارة ،يقوم فيها املدرس بمعية املتعلمين بتحديد خطوات امل ارة انطال ا من النص
املدروس ،للخروج باستنتاج عام وخالصة حول امل ارة.
 .2أنشطة التطبيق
تمثل الحصة الثانية لدراسة امل ارة وهي م صصة للتعلم الذاتي يمكن للمتعلمين إنجازها بشجل فردي ،أو على شجل
مجموعات .وتجون فرصة للتقويم  ،واإلرشاد من بل املدرس للخروج بإنجاز نموذجي كتطبيق لخطوات امل ارة.
.3أنشطة اإلنتاج
ت صص لإلنتاج الفردي من بل املتعلمين.
.4أنشطة التقويم
يتم فيها تقويم إنجازات املتعلمين وتصويبها.
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❖ رابعا :مكون املؤلفات
تتم تدريسية مجون املؤلفات عبر منهجية تنبني على ثالث راءات هي:
.1القراءة التوجيهية
نقصد بهذه القراءة كل ما يتعلق باملناصات( :نوعية النص ،العنوان ،اسم الجات  ،صورة الغالف،

التصدير ،اإلهداء،

الجلمة املثبتة على ظ ر الغالف ،املفتتح ،واملختتم.)...
.2القراءة التحليلية
تستهدف كل ما يتعلق باملجونات الداللية ،والبنائية التي يسفر عنها تحليل النص(:املتن الحجائي ،والحبكة ،والرهان،
وتحديد دالالت وأبعاد الحدث ،والقوى الفاعلة ،واألبعاد النفسية ،واألبعاد االجتماعية ،واألسلوب.)...
.3القراءة التركيبية
ت تص هذه القراءة باستجما العناصر واملعطيات التي تم التوصل إليها خالل املرحلتين السابقتين(القراءة التوجيهية،
والتحليلية) وتركيبها ري ملخصات ،وتقارير فردية من أجل الخروج بأحجام ،ومسلمات فردية أو جماعية.
خالصة:
استمرارا لج ود اإلصالي املراد الوصول إليه ري طا التربية والتجوين املغربي ،بادر املجلس األعلى للتربية والتجوين والبحث
العلمي لبلورة استراتيجية جديدة هدف ا اإلصالي التربوي وهي الرؤية االستراتيجية لإلصالي  .1تعتمد هذه الرؤية على إرساء
مدرسة مغربية جديدة وام ا اإلنصاف وتجافؤ الفرص ،والجودة واالرتقاء بالفرد واملجتمع ،و د حددت املدى الزمني ل ا بين
سنة  2015إلى  2030مع األخذ بعين االعتبار املدى القري واملتوسط والبعيد .وهي مدة كافية إلنجاز تقييم شامل لسيرورة
اإلصالي ونتائجه عبر تقييمات مرحلية بغرض التصحيح ،واالستدراك ،والتحسين.
وعليه وج العمل على تقييم املناهج التربوية والو وف عند مدى تحقيق ا للغايات الكبرى التي نصت عليها الرؤية
االستراتيجية  ،واستهدفتها.
قائمة املراجع:
.1املجلس األعلى للتربية والتجوين والبحث العلمي –اململكة املغربية ,-الرؤية االستراتيجية من أجل اإلصالي 2030-2015
من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء.
.2اململكة املغربية .امليثاق الوطني للتربية والتجوين.1999.

.1املجلا ا ااس األعل ا ا ااى للتربي ا ا ااة والتج ا ا ااوين والبح ا ا ااث العلم ا ا ااي –اململك ا ا ااة املغربي ا ا ااة ،-الرؤي ا ا ااة االس ا ا ااتراتيجية م ا ا اان أج ا ا اال اإلص ا ا ااالي  2030-2015م ا ا اان أج ا ا اال
مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء.
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.3مو ع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتجوين األطر والبحث العلمي .مصوغة الجذ املشترك :املنهاج-الكفايات-
التقويم .من إعداد مديرية الوحدة املركزية لتجوين األطر ،ومديرية التقويم واالمتحانات والتجوينات املشتركة بين األكاديميات
لتجوين األساتذة املتدربين وتأهيل م .سنة .20011-2010
.4وزارة التربية الوطنية والتجوين املنهي (.نونبر . )2007التوجيهات التربوية وبرامج تدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم
الثانوي التأهيلي.
 .5جميل الحمداني(".)2020ديدكتيك اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي"-الجزء األول .-الطبعة األولى .دار الريف
للطبع والنشر اإللكتروني .الناظور -تطوان ,اململكة املغربية.
 .6محمد حمود".)1998(.مجونات القراءة املنهجية للنصوص -املرجعيات ،املقاطع ،اآلليات ،تقنيات التنشيط."-الطبعة:
األولى  .دار الثقافة للنشر والتوزيع .مطبعة النجاي الجديدة .البيضاء.
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)شبهات حول مكانة املرأة يف اإلسالم (عرض ونقد
Suspicions About the Status of Women in Islam (Presentation and Critique)
 ماليزيا،جامعة املدينة العاملية/ منصورمحمد أحمد يوسف.د
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Assoc. Prof. Dr.Mansour Mohamed Ahmed Yousef/ Al-Madinah International University , Malaysia

:ملخص
َّ
َّ والرجل ري جوان كثيرة أساسية وأعلن إكرام ا ومساواتها
َّ سوى اإلسالم بين املرأة
 واتجأ،بالرجل بنصوص صريحة واضحة
َّ
َّ لطاعنون ري اإلسالم على بعض القضايا التي
َّ  وات ذوها شبهات لالدعاء،وشنعوا بها على اإلسالم
َّ شغبوا
،بأنه انتقص املرأة
ا

ً
ُّ النقاب عن تلك
ّ  ويكشف هذا البحث.امة ومجانة
ّ الشبهات التي
ُّ وج ت لبعض القضايا التي ت
َّ وعامل ا دون
ص مجانة
الرجل كر
ِّ
ِّ
ُّ
ّ  ُوي، والتي ُف مت بشجل خاطئ،املرأة ري اإلسالم
 وتعدد،القوامة
ِّ : هي، وتلك القضايا، ويزيل غموض ا،فند تلك الشبهات
ِّ
َّ
. ودية املرأة، وامليراث، وش ادة املرأة،الزوجات
.نقد- عرض- املرأة-مجانة- شبهات:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Islam equated women with men in many basic aspects, and it declared women’s honour and their equality

with men in clear and plain texts. However, some appellants tend to riot and dispute some issues in Islam as
suspicions that disparage women and belittle their dignity and status. Accordingly, this research reveals such
suspicions that tend to be misunderstood. Besides, the study refutes and clarifies those suspicions, which are:
stewardship, polygamy, and women’s testimony, inheritance and blood money.
Keywords: Suspicions, status, women, presentation, criticism.
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مقدمة:
اعتنى اإلسالم باملرأة فأكرم ا إذ أهانتها األديان والحضارات األخرى ،وصان كرامتها ،ورفع منزلتها ،وأعلى مجانتها؛ ًّأما،
ً
ً
وزوجةً ،
ً
وبنتا ،وأعطاها حقو ا بعد أن كانت ًّ
ومتاعا ُي َّورث.
كما ُم مال،
و د َّ
والرجل ري جوان كثيرة أساسية وأعلن إكرام ا ومساواتها َّ
سوى اإلسالم بين املرأة َّ
بالرجل بنصوص صريحة واضحة،
س فيها وال غموض؛ ْ
الرجل واملرأة ري أمور أخرى عديدة ،جعل فيها هذا َّ
الت ُّ
ال َل ْب َ
وإن َّميز اإلسالم بين َّ
ميز للرجل مناط تكريم
َّ
َّ َ
حقيقي للمرأة؛ ولم يجعله ُ -م ً
سببا لتحقيرها ،أو وضع ا موضع ُّ
طلقاً -
والصغار ،واالزداء ،كما يزعم الطاعنون ري مجانة
الدونية،
َّ
الطاعنون على بعض القضايا حول مجانة املرأة ري اإلسالمَّ ،
وشغبوا بهاَّ ،
وشنعوا عليه،
املرأة ري اإلسالم .و د اتجأ أولئك
ً
ً
وات ذوها شبهات لالدعاء َّ
بأنه انتقص املرأة ،وعامل ا دون َّ
الرجل كرامة ومجانة.
ُ
وري هذا البحث ٌّرد على ُشبهات حول تلك القضايا التي ت ُّ
ص مجانة املرأة ري اإلسالم ،والتي ف مت بشجل خاطئ.
مشكلة البحث:
ً
لقد صان اإلسالم كرامة املرأة ،وأعطاها حقو ا بعد أن كانت ري األديان والحضارات األخرى م انة ال يمة ل ا ،لكن بعض
َّ
ص مجانة املرأة ري اإلسالم وات ذوها منها شبهات لالدعاء َّ
الطاعنين ري اإلسالم انتقوا بعض القضايا التي ت ُّ
بأن اإلسالم انتقص
ً
ً
ومجانة .وري هذا البحث محاولة عرض لتلك ُّ
املرأة ،وعامل ا دون َّ
الشبهات ونقدها والرد عليها.
الرجل كرامة

أسئلة البحث :جاء هذا البحث ليجي على هذه األسئلة:
ّ
َّ
َّ
َ َ ُّ
الخط دون اعتبار
القوامة تعني-كما يدعي الطاعنون ري اإلسالم -ديكتاتورية واستبداد ،وتفض ٌل على املرأة على طول ِّ
( )1هل ِّ
لخصوصية أو استثناء؟
َّ
( )2هل تعدد َّ
الزوجات-كما ي َّدعي الطاعنون ري اإلسالم -إهدار لكرامة املرأة ،وإجحاف بحقو ا؟
َّ
َ
( )3هل اإلسالم ت َّ
حيز َّ
للرجل وم َّيزه عن املرأة-كما َّيدعي الطاعنون ري اإلسالم-حيث اعتبر ش ادة املرأة ت ْع ِّد ُل نصف ش ادة
َّ
الرجل؟
ً
َّ
َّ
ً
صارخاَّ ،
( )4هل اإلسالم ظلم املرأة ً
وفضل َّ
الرجل تفضيال َب ِّّي ًنا-كما َّيدعي الطاعنون ري اإلسالم -و د تجلى ذلك ري نظام
ظلما
ّ
َّ َ
حظ األنثيين؟
امليراث ري اإلسالم ،إذ أعطى الذكر مثل ِّ
َّ
َ
للرجل َّ
( )5هل اإلسالم َّ
تحيز َّ
وميزه عن املرأة-كما َّيدعي الطاعنون ري اإلسالم -حيث اعتبر اإلسالم ش ادة املرأة ت ْع ِّد ُل نصف
ش ادة َّ
الرجل؟
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
ُ
ُّ
(ُ َّ )1
القوامة.
الرد على الشبهات التي أثيرت حول ضيةِّ :
الر ُد على ُّ
الشبهات التي ُأثيرت حول ضية :تعدد َّ
(َّ )2
الزوجات.
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ُ
الر ُد على ُّ
(َّ )3
الشبهات التي أثيرت حول ضية :ش ادة املرأة.
ُ
الر ُد على ُّ
(َّ )4
الشبهات التي أثيرت حول ضية :امليراث.
ُ
الر ُد على ُّ
(َّ )5
الشبهات التي أثيرت حول ضية :دية املرأة.
النقاب عن ُّ
أهمية البحث :يكشف هذا البحث ّ
الشبهات التي ّ
وج ت لبعض القضايا التي ت ُّ
ص مجانة املرأة ري اإلسالم،
ِّ
ِّ
ُ
ًّ
ّ
ُّ
ُ
القوامة،
فندها ،ويزيل غموض ا ، ،وتلك القضايا ،هيِّ :
والتي ف مت بشجل خاطئ ،ويرد هذا البحث على تلك الشبهات بما ي ِّ
وتعدد َّ
الزوجات ،وش ادة املرأة ،وامليراث ،ودية املرأة.
ّ
والس َّنة َّ
النبوية َّ
الدراسات َّ
السابقة :مجانة املرأة ري القرآن الكريم ُّ
للدكتور /محمد بلتاجي حسن ،املرأة بين الفقه والقانون
ِ
للدكتور /مصطفى ّ
السباعي.
ِّ
ُ
َّأما ما تميزبه هذا البحث :ري هذا البحث َّ
الر ٌّد على الشبهات التي ُو ِّ ّج ت حول بعض القضايا حول مجانة املرأة ري اإلسالم،
وهي :القوامة ،تعدد َّ
الزوجات ،ش ادة املرأة ،امليراث ،ودية املرأة.
ِّ
والس َّنة َّ
منهج البحث :اعتمد البحث على املنهج االستقرائي ،والوصفيَّ ،
والتحليلي ،و ْف َق ما جاء ري القرآن الكريم ُّ
النبوية
ِّ
لصحيحة ،وكانت داللته صريحة وواضحة على موضع االستش اد ،وما جاء من األ وال باألدلة َّ
ا َّ
الشرعية :نقلية كانت أو عقلية.
مع الحرص على عدم الحشو مثل إثقال البحث بتراجم العلماء.
ً
القوامة
أوال :قضية ِ
َّ
ُّ
الحقُ ،م ْن َحطة املنزلة ،م مشة َّ
الطاعنون ري اإلسالم َّأن املرأة مسلوبة اإلرادة ،م ضومة ّ
الدور؛
(أ) عرض الشبهة(َّ :)1يدعي
ِّ
ً
والس ّيد امل ُاطا  ،وهو اآلمر َّ
الرجل هو القائدَّ ،
فالقوامة تعني-عندهمَّ -أن َّ
النهي ،وعلى املرأة أن
القوامة ذريعة؛ ِّ
مت ذين ضية ِّ
ِّ
ً
ً
عقال ،وأوفق َ ْرأ ًيا ،فالقوامة :ديكتاتورية واستبدادَ ،وت َف ُّ
ض ٌل على املرأة على طول
تجون ُمطيعة له وحده ،و د تجون أرشد منه
ّ
ال َ َّو ُامو َن َع َلى ّ َ َ َ َّ َ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
{الر َج ُ
ّ
ض
ِّ
ِّ
النساء ِّبما فضل ّللا بعض م على بع ٍ
الخط دون اعتبار لخصوصية أو استثناء؛ بدليل ول هللا تعالىِّ :
َ
َ
ْ
َو ِّب َما أ َنف ُقوا ِّم ْن أ ْم َو ِّال ِّ ْم}[النساء.]34 :
ُّ
الشبهة :جاء ذكر القوامة ري كتاب هللا تعالى ري موضعين ،ومن خالل َّ
الر ُّد ًّ
التأمل ري تفسيرهما يظ ر َّ
جليا على تلك
(ب) نقد
ِّ
َ
ّ َ ُ َ َّ ُ َن َ َ ّ
ُّ
ّللا َب ْع َ
ض َل ّ ُ
الن َساء ب َما َف َّ
َّ
ض ُ ْم َعلى
{الرجال وامو على ِّ
ِّ
الشبهة :املوضع األول :وهو الذي استدل به هؤالء وهو وله تعالىِّ :
َب ْعض َوب َما َأ َنف ُق ْوا م ْن َأ ْم َوال ْم}[النساء .]34 :ومعنى اآلية الكريمةَّ :
أن الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظّ ،
والرعاية،
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ ِّ
َّ
َّ
والكالءة ،والحماية ،ومن هنا تجيء الرياسة ،بل إن يام الرجل على شئون الزوجة ليس فيه رياسة ،إنما فيه حماية ورعاية،

ٌ
ٌ
وهو من بيل توزيع َّ
التجليفات ،فإذا كان للرجل رياسة عامة ،فللمرأة ً
أيضا رياسة نوعية؛ لذا ال رسول هللا صلى هللا عليه

( )1ينظر :ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات  7 /18دار نهضة مصر للنشر ،الطبعة األولى ،يناير،
2011م.
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َ
َ َُ
وسلم"ُ :ك ُّل ُك ْم َرا َ ،و ُك ُّل ُك ْم َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِّع َّي ِّت ِّه ،اإل َم ُام َرا َو َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِّع َّي ِّت ِّهَ ،و َّ
الر ُج ُل َرا ٍ ِّري أ ْه ِّل ِّه َو ُه َو َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِّع َّي ِّت ِّهَ ،وامل ْرأة
ِّ
ٍ
ٍ
َ
ٌ
َ ٌ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اع َية ِّري َب ْي ِّت َز ْو ِّج َ ا ومسئولة عن َر ِّع َّي ِّت َها"(.)1
ر ِّ
العامة دون املرأة فقد ذكر هللا تعالى لذلك سببينَّ :
الرعاية َّ
َّ
السب األول :هو سب ٌ
ّ
ٌّ
َّ
وهبي،
وأما سب تجليف الرجل بهذه ِّ
ٌ
َ َ َّ َ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ض}.
ف و هبة منه سبحانه وتعالى{ِّ :بما فضل ّللا بعض م على بع ٍ
َ ّ
َّ
ّ
النساء َم ْن
فمن ِّ
الزيادة ري القوة الجسمية واملعرفة ،وهو تفضيل الجنس على الجنس ،ال تفضيل آحادِّ ،
والتفضيل :هو ِّ
ً
والسب اآلخر :هو سب ٌ َك ْس ٌّبي َّ
عقال ومعرفة ،بل وة جسم ري بعض األحيانَّ .
عبر عنه هللا تعالى بقوله
هي أ وى من الرجال
َ
الرجل باإلنفاق ،وجعله ًّ
تعالى{َ :وب َما َأ َنف ُق ْوا م ْن أ ْم َوال ْم}[النساء]34 :؛ وذلك َّ
حقا للمرأة عليه ،يجعله ُم َج َّل ًفا ً
ألن تجليف َّ
أيضا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ٌ
َّ
َّ
َّ
أن يرعاها ويصونها؛ إذ إن ذلك التجليف استوج أن يجون عمل املرأة داخل املنزل ،وعمل الرجل خارجه؛ فهي عاكفة على
َّ
شئون األطفال ،وإعداد البيت ليجون جنة الحياة ،وهو ُمجلف برعاية األسرة وحمايتها وصيانتها(.)2
َ
َ َ َّ ْ َّ
ٌ
َ َ َّ ْ َ ْ
وف َوِّل ّ ِّلر َج ِّال َعل ْي ِّه َّن َد َر َجة}[البقرة.]228 :
املوضع اآلخر :هو وله تعالى{ :ول ُ ن ِّمث ُل ال ِّذي عل ْي ِّهن ِّباملع ُر ِّ
ف ذا هو القانون العادل َّ
الشامل ،نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر ًرنا ،و د شرعه اإلسالم ري و ت لم يعترف أي

انون من وانين العالم بأن للمرأة أي ّ
حق من حقوق ،وفرضت عليها القوانين ري العصور الغابرة كل الواجبات ،فجاء اإلسالم
ٍ
ووضع تلك القاعدة العادلة ،وهي َّ
ْ
أن الحقوق يج أن تجون متجافئة مع الواجبات ،فما على اإلنسان ِّمن واجبات يجارئ ماله
َّ
ٌ
م ْن حقوق ،وما م ْن ّ
سلطان ري البيت ،وعلى املرأة واج الطاعة ،فل ا ٌّ
تعلق به واج ٌ ؛ فإذا كان َّ
حق ،وهو العدل.
للرجل
حق إال
ِّ
ِّ
ٍ
ُ
ٌ
َّ ٌ
وفرض عليها ذلك الواج فل ا ُّ
حق اإلنفاق .وليس معنى أن الواجبات على
وإذا كانت املرأة ارة ري البيت ائمة بشئونهِّ ،
ٌ
مساوية َّ
املرأة مساوية للحقوق التي ل ا على َّ
للرجل ِّم ْن كل الوجوه ،ولجي ال يف م أحد هذا املعنى ال هللا سبحانه
الرجل َّأن املرأة
َ
ٌ
وتعالى{َ :وِّل ّ ِّلر َج ِّال َعل ْي ِّه َّن َد َر َجة }[البقرة.]228 :
ً
َ
ً
َّ
مساويا للمرأة ،وليست املرأة مساوية للرجل؛ ألن انون املساواة يوج أوال ت َح ُّقق املماثلة ،ومن البداهة
فالرجل ليس
َُ
َّ
وم ْن
أنه ال مماثلة بينهما ،ف ما وإن كانا من جنس واحد إال أنهما نوعان متقابالن غير متماثلين ،وإن كان كالهما مت ِّّم ًما للخرِّ ،
ازدواج ما يتجامل النو اإلنساني ،ويسير ري مدارج الكمال.
َ
ْ َ
وإذا كانت األسرة ال تتجون إال من ازدواج هذين العنصرين ،فال َّبد أن ُيش ِّرف على تهذي األسرة ،ويقوم على تربية ناشئتها،
وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين ،و د نظر اإلسالم إلى هذا األمر نظرة عادلة فوجد َّ
الرجل أملك لزمام نفسه،
وأ در على ضبط ح ّسه ،ووجده الذي أ ام البيت بمالهَّ ،
اب عليه ،فجعل له الرياسة ،وهذه هي َّ
وأن انهياره خر ٌ
الدرجة التي
ِّ ِّ

ُ
الج ُم َعة ري ُ
اب ُ
اب ُ
الج ُم َع ِّةَ ،ب ُ
( )1الب اري ،الصحيح  5/2حديث (ِّ )893ك َت ُ
الق َرى َوامل ُد ِّن ،من حديث عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما.
ِّ ِّ
( )2ينظر :أبو زهرة ،محمد ،الشيخ ،زهرة التفاسير  1668-1667 /3دار الفكر العربي .بتصرف.
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ٌ
درجة تجعل له حقو ً ا ،وتجعل عليه واجبات أكثر ،فهي موائمة كل املواءمة لصدر َّ
جعل ا اإلسالم َّ
النص الكريم،
للرجل ،وهي
ُ
ُ
فضل واج ٍ (.)1
درجة ،فعليه
فإذا كان للرجل
فضل ٍ
ً
ً
ُ
و وامة َّ
الرجل ري األسرة ليست درجة رئاسية ،إذ ال يوجد ري األسرة رئيس ومرؤوس؛ بل هي مسئولية وسلطة ال َّبد أن تناط
للزوج لطبيعة عمله؛ ف و املسئول األول عن حياة األسرة ،ويقع عليه ع ء َّ
بأحد الزوجين ،وكانت َّ
التبعات املالية.
خافضا لقدرهاَّ .
للرجل أن يبغي بفضل وته على املرأة ،وال للمرأة أن َت ْس َت ْثقل فضلهُّ ،
ً
فإن كون َّ
وال ينبغي َّ
الرجل
وتعده
ِّ
ِّّي ًما على آخر ،هو عبارة عن إرشاده ،واملرا بة عليه ري تنفيذ ما ُيرشده إليه ،اي :مالحظته ري أعماله وتربيته ،ومنها :حفظ
ته ولو لنحو زيارة أولي ُ
القربى إال ري األو ات التي يأذن بها َّ
الرجل ويرض ى(.)2
املنزل ،وعدم مفار
ال القرطبي :ال ابن عباس رض ي هللا عنهما ري وله تعالى{َ :ول ّلر َجال َع َل ْيه َّن َد َر َج ٌة}[البقرة" :]228 :تلك َّ
الدرجة إشارة إلى
ِّ ِّ ِّ ِّ
ّ
ْ
للنساء ري املال والخلق" ،أيَّ :
َّ
ُ ْ
ّ ّ
إن األفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه"( .)3ال ابن
الرجال على حسن ال ِّعشرة والتوسع ِّ
ِّ
حض ِّ
ٌ
حسن بار ٌ "(). 4
عطية" :وهذا ول
ثانيا :قضية تعدد َّ
ً
الزوجات
ُّ
الشبهة( :)5قالواَّ )1( :أما ول مَّ :
إن اإلسالم أباي َّ
للرجل أن يجمع أكثر من زوجة حتى أربع؛ وري هذا إهدار لكرامة
(أ) عرض
املرأة ،وإجحاف بحقو ا؛ َّ
ألن غيرها سيشارك ا زوج ا ،وينازع ا سلطة بيتها.
َ
مستحيل ،والقرآن الكريم يعترف باستحالة العدل بين َّ
تحقيق العدل بين َّ
ٌ
الزوجات ،استدلوا على ذلك
الزوجات
( )2إن
َ
ََ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ ّ
الن َساء َو َل ْو َح َر ْ
ص ُت ْم}[النساء.]129 :
بقوله تعالى{ :ولن تست ِّطيعوا أن تع ِّدلوا بين ِّ
الرجل ،وأباي َّ
حق َّ
التعدد؛ حيث َّ
بالرجل ري َّ
الت ُّ
إن اإلسالم حرم املرأة من ّ
عدد مثل َّ
( )3عدم مساواة املرأة َّ
التعدد ملصلحة
ِّ
ً
َّ
الرجل ،وتلبية لرغباته على حساب املرأة؛ وري ذلك اعتداء على مبدأ املساواة بين الجنسين.
َّ
ّ
علي بن أبي طال رض ي هللا عنه زواجه على ابنته فاطمة
( )4منع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التعدد؛ حين أنكر على ِّ
رض ي هللا عنها.

( )1ينظر :املصدرالسابق  .768 /2بتصرف.
( )2صالح ،سعاد إبراهيم ،الدكتورة ،أضواء على نظام األسرة في اإلسالم ص .38
( )3القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي  125/3تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكت املصرية  -القاهرة ،الطبعة
الثانية1384 ،ها 1964 -م.
( )4ابن عطية ،املحرر الوجيزفي تفسيرالكتاب العزيز  306/1تحقيق عبد السالم عبد الشاري محمد ،دار الكت العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى،
1422ها.
( )5ينظر :ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات .45/19 ،7 /18
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ُّ
الشبهةَّ :
ً
نظاما ًّ
إن تعدد الزوجات ليس ً
موجودا بل مجيئه بآالف
خاصا باإلسالم ،ولم ُينشئه ،ولم ُيوجبه ،بل كان
(ب) نقد
ُ
السنين ،وكان ُم ً
ّ
باحا دون يد أو شرط ،ف َّلما جاء اإلسالم وضع له ضوابط صارمة ،وشروط مشددة ،بما يجعله -إن ط ِّّبقت
ِّ
ً
تعاليم اإلسالم فيه -رحمة للعاملين.
(َّ )1أما قولهمَّ :
إن اإلسالم أباح َّ
للرجل أن يجمع أكثر من زوجة حتى أربع؛ وفي هذا إهدار لكرامة املرأة ،وإجحاف
بحقوقها؛ َّ
ألن غيرها سيشاركها زوجها ،وينازعها سلطة بيتهاُ .في َر ُّد عليه بما يليَّ :
ٌ
ٌ
معجوس ،فيمكن أن نسأل م:
منطق
بأن هذا

َّ
فأي الحالين حينئذ ُت ْه َد ُر فيه كرامة إحداهما؟ أن تجون ّ
أليست َّ
الثانية امر ٌأة هي األخرى؟ ُّ
الزوجة الثانية ِّّأي ًما ال زوج ل ا،
الزوجة
ُ
ً
بيتٌّ ،
حياة َّ
نظيفةٌّ ،
وأم أوالد ،ل ا ما للزوجة من حقوق
زوجي ٍة
كل منهما ربة ٍ
ٍ
مشردة ال مأوى ل ا ،أم تجون كلتاهما شريكتين ري ٍ
ٌ
وعليها ما عليها من واجبات؟ فإباحة تعدد الزوجات ري اإلسالم ليس فيه ُّ
أي امتهان للمرأة ،أو إهدار لكرامتها ،بل هو صيانة ل ا
ْ
ً
ً
ً
ً
وأل َزم َّ
الرجل بحقو ا ،بدل أن تجون ضائعة ومشردة(.)1
بأن جعل ا اإلسالم زوجة فاضلة بدل أن تجون خليلة خائنة،
(َّ )2أما قولهمَّ :
َ
مستحيل ،والقرآن الكريم يعترف باستحالة العدل بين َّ
تحقيق العدل بين َّ
ٌ
الزوجاتُ .في َر ُّد
الزوجات
إن
ً
َّ
ُّ
ّ
الرجال املتزوجين
عليه بما يلي :إن العدل بين الزوجات ليس مستحيال ،بل ذلك ممكن ميسور؛ يدل على ذلك حال ٍ
كثير من ِّ
ً
الرجال على زوجاتهم ،وات ذوا َّ
ً
ّ
واستهتارا بحقوق
التعدد مل اة
بأكثر من امرأة ،نعم ،د توجد بعض الحاالت التي جار فيها بعض ِّ
ٌ
نادرة ،والنادر ال حكم له .ويقال ري تلك الحاالت َّ
ٌ
الشاذة
حاالت
املرأة وحرمة األسرة ،ضاربين بأحجام دينهم ُع ْرض الحائط .فتلك
الرجل نفسه ،وليس العي والخلل ري اإلسالم الذي أباي َّ
والنادرةَّ :
َّ
إن العي والخلل ري َّ
التعدد بشروطه وضوابطه.
ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ
صت ْم}[النساءُ ،]129 :في َر ُّد عليه بما يلي:
النساء ولو حر
(َّ )3أما استدلهم بقوله تعالى{ :ولن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بين ِ
َّ
إن املقصود بالعدل الذي ال ُيستطا ري اآلية هو" :امليل القلبي"؛ ألن العدل املطلوب َّإنما يجون فيما يدخل تحت طا ة اإلنسان

َّ
ُ ْ
َّ
ميل القل إلى واحدة دون أخرى فال يجلف اإلنسان
كالتسوية ري املسكن ،وامللبس ،ونحو ذلك ،أما ما ال يدخل ري وس ِّعه من ِّ
بالعدل فيه( .)2و د كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ري آخر ع ده يميل إلى عائشة رض ي هللا عنها أكثر من سائر نسائه ،لكنه
رضاهن وإذن َّ
َّ
َّ
ال ي ُّ
هن ،وكان يقول« :الل م هذا سمي ،فيما أملك فال تلمني ،فيما تملك ،وال أملك»(.)3
دونهن إال ب
ص ا بش يء
يعني :القل .

( )1ينظر :ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات  .11-10 /18بتصرف.
( )2ينظر :املراغي ،أحمد بن مصطفى ،الشيخ ،تفسير املراغي 131/4شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر ،الطبعة األولى،
1365ها 1946 -م ،وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم  430/2تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1420،ها -
1999م.
( )3أحمد بن حنبل ،املسند  46 /42حديث ( ،)25111وأبو داود ،السنن  242/2حديث ( )2134كتاب النجاي ،باب ري القسم بين النساء ،والترمذي،
َّ
السنن 438 /3حديث ( )1140أبواب النجاي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب ما جاء ري التسوية بين الضرائر ،والنسائي ،املجتبى من السنن
= السنن الصغرى 83/7حديث ( )3943كتاب عشرة النساء ،باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ،وابن ماجه ،السنن 633/1حديث ()1971
كتاب النجاي ،باب القسمة بين النساء ،من حديث عائشة رض ي هللا عنها ،واللفظ ألبي داود .و ال ابن كثير ري تفسيره " :430/2هذا إسناد صحيح"
 ،و ال ري  ": 647 /6إسناده صحيح ،ورجاله كل م ثقات".
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ً
ْ
َّ
ومع َّ
حذر هللا تعالى َّ
الزوج ِّم ْن أن ُيت ِّب َع ذلك ميال بالفعل؛
أن املقصود بالعدل الذي ال ُيستطا ري اآلية هو ":امليل القلبي"؛ فقد
ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ
ً
وذلك إذا َّ
ص ُت ْم فال ت ِّميلوا ك َّل
النساء ولو حر
أخل بمف وم العدل املطلوب شرعا ،فقال تعالى{ :ولن تست ِّطيعوا أن تع ِّدلوا بين ِّ
ُ
ْاملَ ْيل َف َت َذ ُر َ
وها َك ْاملُ َع َّل َق ِّة}[النساء" ،]129 :أي :وإذا كان ذلك غير مستطا  ،فعليكم أال تميلوا َّ
كل امليل إلى ِّم ْن تحبون منهن
ِّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُوتعرضوا عن األخرى{ .فتذ ُروها كامل َعلقة} ،أي :فتجعلوها َّ
كأنها ليست باملتزوجة وال باملطلقة ،فإن الذي يغفره لكم من امليل،
ِّ
تعم ُد َّ
هو ما ال يدخل ري اختياركم ،وال يجون فيه ُّ
التقصير أو اإلهمالَّ ،أما ما يقع تحت اختياركم ،فعليكم أن تقوموا به ،إذ ال
هوادة فيه"(.)1
و د أبانت أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها املنهج َّ
النبوي ري ذلك فقالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ُي َف ّ
ض ُل
ِّ
ُ
بعضنا على بعض ري َ
ْ
َ
ً
الق ْسمِّ ،م ْن ُمكثه عندنا ،وكان َ َّل ٌ
جميعا ،فيدنو ِّم ْن ّ
يس،
يوم إال وهو يطوف علينا
ِّ
كل امرأة ِّمن غير م ِّس ٍ
َّ
ُ
حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ
الزوج من الجور والظلم؛ فقال"َ :م ْن كانت
فيبيت عندها( .)2و د
حتى يبلغ إلى التي هو يوم ا
وش ُّقه ٌ
مائل"(.)3
له امرأتان فمال إلى إحداهما ،جاء يوم القيامة ِّ

وظلما َب ّي ًناْ ،
وإن صبرت على ذلك؛ رفع ُ
جورا ً
ومع كل ذلك ،فقد أجاز اإلسالم للمرأة أن تطل ِّفراق زوج ا؛ إذا رأت منه ً
هللا
ِّ
درها ،وضاعف أجرها.
ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ّ
ٌ
ص ُت ْم َف َال َتم ُيل ْوا ُك َّل ْاملَ ْيل َف َت َذ ُر َ
الن َساء َو َل ْو َح َر ْ
وها
"وال ينبغي أن يتأول أحد وله تعالى{ :ولن تست ِّطيعوا أن تع ِّدلوا بين ِّ
ِّ
ِّ
ليتذر بفاسد التأويل إلى َّأن اإلسالم ال ُيبيح َّ
َك ْاملُ َع َّل َق ِّة }[النساء ]129 :على غير ما ينبغي أن ُي َت َّأول به؛ َّ
التعدد مادام يشترط فيه
يتأو ُلون لجان معنى هذا َّأن هللا تعالى اباي َّ
تم ل ؤالء املُبطلين ما َّ
العدل ،وما دام العدل غير ُمستطا  .ولو َّ
الزواج بواحدة ،أو
ٍ
ُ
َّ
َّ
اثنتين ،أو ثالث ،ثم ألغى هذه اإلباحة بل أن تمارس ،وكأنه يل :تزوجوا إلى أربع ،بشرط العدل ،ولن تستطيعوا أن تعدلوا،
فا تصروا على واحدة.

( )1املراغي ،أحمد بن مصطفى ،الشيخ ،تفسيراملراغي.173/5
( )2أحمد بن حنبل ،املسند  283/41حديث ( ،)24765وأبو داود ،السنن  242 /2حديث ( )2135كتاب النجاي ،باب ري القسم بين النساء ،والبيهقي،
َّ َ َ
َ ُ َ
َ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َ َ َّ َّ
النب َّي صلى هللا عليه وسلم ري س َوى َما َذ َك ْرَنا َو َو َ
ص ْف َنا ِّم ْن
اب ْس ِّم
السنن الكبرى  118 /7حديث (ِّ )13434كت
الصد ِّ
ِّ ِّ
ات ،باب ما يستدل ِّب ِّه على أن ِّ
َْ
ْ ْ
َخ َ
صا ِّئ ِّص ِّه ِّم َن ال ُحك ِّم َب ْي َن األ ْز َو ِّاج ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة الثالثة1424 ،ها 2003 -م ،والحاكم،
املستدرك على َّ
الصحيحين 203/2حديث ( ،)2760واللفظ ألبي داود ،و ال الحاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم ي رجاه" ،وسكت عنه
الذهبي.
( )3أبو داود ،السنن 242/2حديث ( )2133كتاب النجاي ،باب ري القسم بين النساء ،والترمذي ،السنن 439 /3حديث ( )1141أبواب النجاي عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب ما جاء ري التسوية بين الضرائر ،والنسائي ،املجتبى من السنن = السنن الصغرى  63/7حديث ( )3942كتاب
عشرة النساء ،باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ،وابن ماجه ،السنن  633/1حديث ( )1969كتاب النجاي ،باب القسمة بين النساء ،من
حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه ،واللفظ ألبي داود .وهو حديث صحيح.
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ُ َ َ َ
ُ َ ُ َ
ً
{س ْب َحان ُه َوت َعالى َع َّما َي ُقولون ُعل ًّوا ك ِّب ًيرا}[اإلسراء.)1(]43 :
أال يجون هذا عبثا؟!
ّ َّ
َّ
َّ
الت ُّ
َّ
عدد مثل َّ
َّ
الرجل ،وأباح
حق
( )4أما قولهم :عدم مساواة املرأة بالرجل في التعدد؛ حيث إن اإلسالم حرم املرأة من ِ
ً
َّ
التعدد ملصلحة َّ
الرجل ،وتلبية لرغباته على حساب املرأة؛ وفي ذلك اعتداء على مبدأ املساواة بين الجنسينُ .في َر ُّد عليه بما
ً
ً
يليَّ :
الرجل واملرأة ري نظام َّ
طلقة؛ الختالف طبيعة ّ
إن املساواة بين َّ
كل منهما -واملساواة بين
الزواج ال ينبغي أن تجون مساواة ُم
ٍ
الزوج الواحد َّ
فس َّن َة هللا تعالى ري خلقه جعلت نظام َّ
ُ
م تلفين تعني ظلم أحدهماُ -
يصلح ّ
لجل من َّ
الرجل واملرأة،
والزوجة الواحدة
ٍ
مناسبا ًّ
ً
جدا للرجل؛ فاملرأة – كما هو معروف-
وجعلت نظام تعدد األزواج ال يصلح للمرأة ،بينما جعلت نظام تعدد الزوجات
َّ
َّ ْ
ٌ
ٌ
الشخص املسئول عنه
رجل ألتى الجنين من دماء متفر ة ،فيتعذر عند ذلك تحديد
ل ا رحم واحد ،فلو تزوجت بأكثر من ٍ
ً
ًّ
تصاديا و ًّ
انونيا .بينما صلحت طبيعة َّ
الرجل ألن يجون له عدة زوجات ،فيأتي الجنين من نطفة واحدة ،وبالتالي
اجتماعا وا
ً
ً
ً
ً
يجون والد هذا الجنين معروفا ومسئوال عنه مسئولية كاملة ري جميع األحوال ،وتقوم املسئولية االجتماعية ري نظام تعدد
ٌ
ٌ
ٌ
متينة ،بينما يفتقر نظام تعدد األزواج إلى أساس طبيعي ُتبني عليه َّ
الروابط
الزوجات على أساس رابطة الدم وهي رابطة طبيعية
االجتماعية؛ ألن اإلنسان بغير ا تصار املرأة على زوج واحد ال يستطيع أن يعرف األصل الطبيعي له وألوالده.
إن املجتمع ال يستفيد ً
كما َّ
الزوجات للرجل ،الذي ُيتيح فرص َّ
شيئا من نظام تعدد األزواج للمرأة بعكس نظام تعدد َّ
الزواج
ُ
أمام كثيرات من العانسات واملطلقات واألرامل .هذا إلى جان َّأنه لو أبيح للمرأة أن تتزوج ثالثة أو أربعة رجال لزاد عدد
ً
ً
العانسات زيادة كبيرة ،وأصبح النساء ري وضع اجتماعي ال يحسدن عليه.
إن إباحة َّ
فخالصة القولَّ :
حق املرأة ً
الرجل َّإنما هو مراعاة ملصالح عدة ،واملرأة أول ا ،وعدم إباحته ري ّ
التعدد ري ّ
حق َّ
أيضا
ِّ
ِّ
ً
ً
وحفاظا على نسل ا من َّ
ًّ
وضمانا
الضيا ،
صحيا ،وعدم تعريض ا لألمراض القاتلة،
ملصالح ومقاصد على رأس ا الحفاظ عليها
ً
ً
لحقو ا كاملة غير منقوضة(.)2
َّ
َّ
ّ
علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه زواجه على
( )5أما قولهم :منع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التعدد؛ حين أنكرعلى ِ
ابنته فاطمة رض ي هللا عنهاُ .في َر ُّد عليه بما يليَّ :أما َّ
نص الحديث ف و ري الصحيحين َّأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

وهو على املنبرَّ :
"إن بني هشام بن املغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم  -وهي ابنة أبي ج ل -علي بن أبي طال  ،فال آذن ل م ،ثم

َّ
( )1أبو ُّ
الس َّنة في َّ
النور ،محمد األحمدي ،الدكتور ،منهج ُّ
الزواج ص  258-257دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية،
1404ه1974-م .بتصرف يسير ،وينظر :وجدي ،محمد فريد ،مقال املبررات العلمية لتعدد َّ
الزوجات في اإلسالم ،مجلة األزهر  ،935/6السنة ،93
عدد جمادى اآلخرة 1441ه -فبراير 2020م.
َّ
( )2ينظر :العطار ،عبد الناصر توفيق ،الدكتور ،تعدد الزوجات من النواحي الدينية واالجتماعية والقانونية ص ،16-13صفر 1392ها  -مارس
1972م ،بدون بيانات طباعة ،ون بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات  .95 /18بتصرف.
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ال آذن ل م ،ثم ال آذن ل م ،إال أن يح ابن أبي طال أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ،فإنما ابنتي بضعة منيُ ،يريبني ما رابها ويؤذيني
ما آذاها"(.)1
يح َّ
الزواج على ابنته ،بينما ُيب ُ
فحاشا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحيد عن العدل مع املسلمين ري معامالته ،فال ُيب ُ
يح
ِّ
ِّ
الزواج على بنات غيره .ويؤكد ذلكّ ،
َّ
َّ
ويبين سب رفضه صلى هللا عليه وسلم ما جاء ري رواية الزهري للحديث ري الصحيحين
ِّ
أيضا بلفظَّ :
ً
إن علي بن أبي طال خط بنت أبي ج ل على فاطمة ،فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ي ط الناس
ّ
ُ
ري ذلك ،على منبره هذا ،وأنا يومئذ ُم ْح َتل ٌم فقالَّ :
«إن فاطمة مني ،وإ ِّني أت وف أن تفتن ري دينها» ال ثم ذكر ص ًرا له من بني
ِّ
عبد شمس ،فأثنى عليه ري مصاهرته إياه فأحسن ،الَّ :
«حدثني فصد ني ،ووعدني فأورى لي ،وإني لست أحرم حالال وال أحل
ً
واحدا ً
ً
ُ
أبدا"(.)2
مجانا
تجتمع بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبنت عدو هللا
حر ًاما ،ولكن وهللا ال

فوضح أن اعتراض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس على ُّ
ُ
تعدد علي بن أبي طال رض ي هللا عنه للزوجات ،وإنما على َج ْم ِّعه
َّ
ً
بين ابنته وبنت أبي ج ل بالذات ،فلو اختار علي بن أبي طال رض ي هللا عنه امرأة غيرها ملا اعترض رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(.)3
ً
ثالثا :قضية شهادة املرأة
َ
ُّ
للرجل َّ
الشبهة( :)4قالواَّ :إن اإلسالم َّ
وميزه عن املرأة ،وهذا يبدو ًّ
تحيز َّ
جليا عندما اعتبر اإلسالم ش ادة املرأة ت ْع ِّد ُل
(أ) عرض
َ
َ َْ ْ ُ ْ َ َ
يد ْين من ّر َجال ُك ْم َفإن َّل ْم َي ُج َونا َر ُج َل ْين َف َر ُج ٌل َو ْام َرأ َتان م َّمن َت ْر َ
َّ
ض ْو َن
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
نصف ش ادة الرجل .واحتجوا بقوله تعالى{ :واستش ِّ دوا ش ِّ ِّ
ْ
َ َ ّ
ُْ
َ َ
م َن ُّ
الش َ َداء أن ت ِّض َّل إ ْح َد ُاه َما ف ُتذ ِّك َر ِّإ ْح َد ُاه َما األخ َرى}[البقرة.]282 :
ِّ
ُ
ُّ
الشبهةَّ :
الرجل ري بعض امليادين ،فتجون ش ادتها أ ُّل من ش ادته ،وحتى ال ُت ْه َ
خبرة املرأة ُّ
تقل عن َّ
در ش ادتها
إن
(ب) نقد
َُ ّ
بالجلية ري تلك امليادين ،سمح اإلسالم بش ادتها ،على أن تدعم بش ادة واحدة من بنات جنس ا ،تذ ِّكرها بما تنساه من و ائع
ً
تص باملرأة ،والتي تجون خبرتها فيها أكثرَّ ،
الش ادة .أما امليادين التي ت ُّ
وأحيانا ضعف ش ادة
فإن ش ادتها فيها تجون أعلى،
الرجل ،بل َّ
إن ش ادتها ُتعتمد وحدها وال ٌتعتمد ش ادة َّ
الرجل ري بعض تلك امليادين.

( )1الب اري ،الصحيح 37/7حديث ( )5230كتاب النجاي ،باب ذب الرجل على ابنته ري الغيرة واالنصاف ،ومسلم ،الصحيح  1902 /4حديث
( )2449كتاب فضائل الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم ،باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم ،من حديث املسور بن م رمة ،واللفظ
ل ما.
َ َ َ ُ َ َ ْ ََ
ُ
َ َ َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
( )2الب اري ،الصحيح  83/4حديث ( )3110كتاب الخمس ،ب ُ
اب ما ذ ِّك َر ِّمن ِّد ْر ِّ الن ِّب ّ ِّي صلى هللا عليه وسلم ،وعصاه ،وسي ِّف ِّه و د ِّح ِّه ،وخات ِّم ِّه،...
ومسلم ،الصحيح  1903/4حديث ( )2449كتاب فضائل الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم ،باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم ،من
حديث املسور بن م رمة ،واللفظ ملسلم.
( )3ينظر :ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات  .79-78 /19بتصرف.
( )4ينظرّ :
السباعي ،مصطفى بن حسني ،املرأة بين الفقه والقانون ص  ،27ون بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات
ِّ
والشبهات .8 /18
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َ َّ ُ َ َ َ
ْ
ََُ ّ
َ َ َ
َ َ
ََ
ُّ
َّأما احتجاجهم بقوله تعالى{ :ف ِإن ل ْم َيكونا َر ُجل ْي ِن ف َر ُج ٌل َو ْام َر أت ِان ِم َّمن ت ْرض ْون ِم َن الش َه َداء أن ت ِض َّل إ ْح َد ُاه َما فتذ ِك َر
ْ َ ُ َ ُ
األ ْخ َرى}[البقرةُّ .]282 :
كل الحاالتُّ ،
الرجل بإطالق ،وفي ّ
وظنهم أنه يجعل شهادة املرأة نصف شهادة َّ
فيرد عليه
ِإحداهما
ِ
َّ
ألنهم خلطوا بين "ال َّش ادة" وبين "اإلش اد" الذى ذكرته اآلية الكريمةَّ .
بما يليَّ :
إن هذا الظ َّن خطأ ووهم؛ َّ
فالش ادة التي يعتمد
ُّ
ُ
الع ْدل املؤسس على ّ
عليها القضاء ري اكتشاف َ
البينة  ،واست الصه من ثنايا دعاوى الخصوم ،ال تت ذ من الذكورة أو األنوثة
ِّ
ها تحقق اطمئنان القاض ي لصدق َّ
َّ
الش ادة بصرف َّ
معيارا لصد ا أو كذبها  ،ومن َّ
ً
النظر عن
ثم بول ا أو رفض ا؛ وإنما معيار
النظر عن عدد ُّ
ذكرا كان أو أنثى  ،وبصرف َّ
الش ود ،فالقاض ي إذا اطمأن ضميره إلى ظ ور ّ
جنس الشاهدً ،
البينة أن يعتمد
ِّ
ُّ
ش ادة رجلين ،أو امرأتين ،أو رجل وامرأة ،أو رجل وامرأتين ،أو امرأة ورجلين ،أو رجل واحد ،أو امرأة واحدة ،وال أثر للذكورة أو
ُ
األنوثة ري َّ
الش ادة التي يحكم القضاء ً
بناء على ما تقدمه له من البينات.
ْ
َ َ ّ
َ َ
ض ْو َن م َن ُّ
أما اآلية الكريمة{َ :فإن َّل ْم َي ُج َونا َر ُج َل ْين َف َر ُج ٌل َو ْام َ َرأ َتان م َّمن َت ْر َ
الش َ َداء أن ت ِّض َّل إ ْح َد ُاه َما ف ُتذ ِّك َر ِّإ ْح َد ُاه َما
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ُْ
َّ
األخ َرى}[البقرة ،]282 :فإنها تتحدث عن أمر آخر غير "الش ادة" أمام القضاء تتحدث عن "اإلش اد" الذى يقوم به صاح
َّ
الدين لالستيثاق من الحفاظ على َد ْينه ،وليس عن "الش ادة" التى يعتمد عليها القاض ي ري حكمه بين املتنازعين.

ّ
ُ َّ ٌ
النزا  ،بل َّ
ّ َّ
إن اآلية ال َّ
تتوجه إلى كل صاح
وج ة لصاح
فاآلية الكريمة م
الحق (الد ْين) وليس للقاض ي الذي يحكم ري ِّ
ِّ
الد ْين؛ َّ
وإنما توج ت ب ُّ
حق َ(د ْين) ،وال تشترط ما اشترطت من مستويات اإلش اد ،وعدد الش ود ري كل حاالت َّ
ّ
النصح واإلرشاد
ٍ
ُّ
َْ ٌ
َّ َّ
َّ
ّ
أجل مسمى ،وال َّبد
دائن
خاص ،ورى حاالت خاصة من الديون ،ل ا مالبسات خاصة نصت عليها اآلية الكريمة ،ف و دين إلى ٍ
ٍ
إلى ٍ
من كتابته ،وال َّبد من عدالة الجات ُ ،
ويحرم امتنا الجات عن الكتابة ،وال َّبد من إمالء الذي عليه الحق ..وإن لم يستطع
رجل وامرأتين من املؤمنين ،وأن يجون ُّ
فليملل وليه بالعدل ،واإلش اد َّ
الش ود ْ
البد أن يجون من رجلين من املؤمنين ،أو ٌ
ممن
الش ود عن َّ
يصح امتنا ُّ
الش ادة ،وليست هذه الشروط بمطلوبة رى ّ
ترض ى عنهم الجماعة ،وال ُّ
التجارة الحاضرة ،وال ري
ِّ
املبايعات ،ثم َّ
إن اآلية ترى ري هذا املستوى من اإلش اد الوضع األ سط واأل وم ،وذلك ال ينفي املستوى األدنى من القسط()1
.

ر ً
ابعا :قضية امليراث
ً
َّ
ُّ
ً
الشبهة( :)2قالواَّ :
صارخاَّ ،
إن اإلسالم ظلم املرأة ً
وفضل َّ
الرجل تفضيال َب ِّّي ًنا-من وج ة نظرهم-تجلى ري نظام
ظلما
(أ) عرض
ّ
َّ َ
حظ األنثيين.
امليراث ري اإلسالم ،إذ أعطى الذكر مثل ِّ
ُّ
الشبهةَّ :إن من عقيدة املسلم َّ
أن هللا سبحانه وتعالى حكم عدل ،وعدله مطلق ،وليس ري شرعه ظلم لبشر أو
(ب) نقد
َ َ ُ َْ ُ َ َ
َّ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََّ
ألحد من خلقه :ال تعالى{ِّ :إن ّللا ال يظ ِّلم ِّمثقال ذر ٍة }[النساء ،]40 :و ال تعالى{ :وال يظلمون ف ِّتيال}[النساء ،]49 :و ال تعالى:
َ ْ
َ َ َّ ّ َ َ ْ َ َ َّ ّ ْ
َ َْ َ َ
س ِّبظال ٍم ِّلل َع ِّبيد}[األنفال ،]51 :و ال تعالى{َ :وال َيظ ِّل ُم َرُّب َك
َ{وال ُيظل ُمون ن ِّق ًيرا}[النساء ،]124 :و ال تعالى{ :وأن ّللا لي
( )1ينظر :مجموعة من املؤلفين إشراف وتقديم أ د /محمود حمدي ز زوق ،حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات املشككين ص 573-560وزارة
األو اف املصرية1423 ،ه2002-م( ،مقال د /محمد عمارة) ون بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات /18
.269-254
( )2ينظر :ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات .8 /18
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وإن ُ
ّللا ل َي ْظل َم ُ ْم}[العنكبوتَّ ،]40 :
َ َ ً
َ َ َ َ َّ ُ
ُ
أساس ضية
الفروق ري أنصبة املواريث هي
أحدا}[الك ف ،]49 :و ال تعالى{ :وما كان ِّ ِّ
طبقا للنو ؛ وإنما ت تلف األنصبة ً
املواريث ري الفقه اإلسالمي ،وال ت تلف األنصبة ري املواريث ً
طبقا لثالثة معايير :املعيار

األول :درجة َ
الصلة زاد َّ
النصي ري امليراث ،وكلما ابتعدت ّ
ذكرا كان أو أنثى ،فجلما ا تربت ّ
القرابة بين الوارث واملورثً :
الصلة
ِّ
ِّ
َّل َّ
النصي ري امليراث ،دونما اعتبار لجنس الوارثين ،فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أم ا (وهي أنثى) ،بينما يرث أبوها
ُ َّ
التركة (وهو ذكر)؛ وذلك َّ
ألن االبنة أ رب من َّ
الزوج؛ فزاد امليراث ل ذا َّ
السب .
ربع
ً
ُ
املعيار الثاني :مو ع الجيل الوارث :فاألجيال التي تستقبل الحياة ،وتستعد ُّ
عادة يجون
نصيبها ري امليراث
لتحمل أعبائها،
ً
أكبر من نصي األجيال التي تستدبر الحياة وتت َّفف من أعبائها ،بل تصب ُح أعباؤها مفروضة على غيرها ري العادة ،وذلك
ُ
ُ
ُّ
بصرف َّ
النظر عن الذكورة واألنوثة للوارثين والوارثات .فبنت املتورى ترث أكثر من أمه .وكلتاهما أنثى .وترث بنت املتورى أكثر من
أبيه كذلك ري حالة وجود أخ ل ا.
ُْ
َّ
ً
ُ
ّ
أي ظال ٍم
املعيارالثالث :الع ء املالي :وهذا هو املعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر واألنثى؛ لكنه تفااوت ال يفاض ى إلى ِّ
لألنثى أو انتقاص من إنصاف ا ،بل ربما كان العكس هو َّ
الصحيح .ففي حالة ما إذا َّاتفق وتساوى الوارثون ري املعيارين األولين
َّ
ً ً
إناثا -يجون تفاوت الع ء املالي هو َّ
السب ري التفاوت ري أنصبة امليراث؛
(درجة القرابة ،ومو ع الجيل) -مثل أوالد املتورى ،ذكورا و
َّ
الذكر واألنثى ري عموم ثينَّ ،
عمم القرآن الكريم هذا َّ
ُ ّ
وإنما حصره ري هذه الحالة بالذات ،والحكمة
التفاوت بين
الوار
ولذلك لم ي ِّ
َّ
َ َّ ٌ
ري هذا َّ
التفاوت ،ري هذه الحالة بالذات ،هي َّأن الذكر هنا ُمجلف بإعالة أنثى -هي زوجه -مع أوالدهما ،بينما األنثاى الوارثة أخت
ً
َّ
َّ
الذكر -إعالتها ،مع أوالدها ،فريضة على الذكر املقترن بها.
ًّ
فهي-مع هذا َّ
ً
وامتيازا منه ري امليراث؛ فميراثها  -مع
النقص ري ميراثها بالنسبة ألخيها الذي ورث ضعف ميراثها ،أكثر حظا
ٌ
ٌ
َّ ٌ
ٌ
ذمة مالية خالصة ُوم َّدخرة؛ لجبر االستضعاف األنثوي ،ولتأمين حياتها ضد املخاطر
إعفائها من اإلنفاق الواج  -هو
ٌ
ٌ
ٌ
َّ
الرجل املالية أذكر منها )1( :على الرجل ٌ
ية د ت فى على الكثيرين ،ومن أعباء َّ
أعباء مالية ري بداية
والتقلبات ،وتلك حكمة إل
َ ُ ْ َّ
حياته َّ
الن َساء َ
ص ُد َ ِّاته َّن ِّن ْح َل ًة }[النساء ،]4 :وامل ر التز ٌام ٌّ
مالي يدفعه
الزوجية وارتباطه بزوجته ،فيدفع امل ر ،ال تعالى{ :وآتوا
ِّ
ّ
َّ
َّ
حقه أن يطال بم ر من املرأة إذا ما
الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية ،واملرأة تتميز عن الرجل؛ فليس من ِّ
أرادت أن تتزوج منه.
الرجل بعد الزواج على املرأة ،وإن كانت تمتلك من األموال ما ال يمتلكه هو ،فليس من حقه أن ُيطالبها َّ
(ُ )2ينفق َّ
بالنفقة
ً
ُ
بالنفقة عليه؛ َّ
فضال عن أن يطالبها َّ
ألن اإلسالم َّ
ميزها وحفظ مال ا ،ولم ُيوج عليها أن تنفق منه.
على نفس ا
َ َّ ٌ
(َّ )3
الرجل م ُُكلف كذلك باأل رباء وغيرهم ممن تج عليه نفقتهم ،حيث يقوم باألعباء العائلية وااللتزامات االجتماعية
ً
ً
ُ ّ
ورث باعتباره ً
امتدادا له ،أو عاصباا من عصبته.
جزءا منه ،أو
التي يقوم بها امل ِّ
َّ َّ
ً
الثروة واملال ،أو امللك مف وم ُّ
نظرة َ
أعم من
أكثر موضوعية ،وهي أن
تلك األسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى املال أو الثروة
َّ
َّ
َّ
الدخلَّ ،
مف وم َّ
فالدخل هو املال الوارد إلى الثروة ،وليس هو نفس الثروة؛ حيث تمثل الثروة املقدار املتبقي من الواردات

َّ
والنفقات.
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الدخل الوارد ،وكفل ل ا االحتفاظ بهذا َّ
الرجل ري َّ
وبهذا االعتبار نجد أن اإلسالم أعطى املرأة نصف َّ
الدخل دون أن ينقص
حق هللا كالزكاة ،أما ال َّرجل فأعطاه هللا َّ
سوى من ّ
الدخل األكبر ،وطل منه أن ُينفق على زوجته ،وأبنائه ،ووالديه إن كبرا ري
ِّ
الس ّنَ ،وم ْن تلزمه نفقته من ري وخادم ،وما استحدث ري عصرنا هذا من اإليجارات والفواتير املختلفة؛ مما يجعلنا نجزم أنَّ
ّ
ٍ
ٍ
ِّ ِّ
َّ
َ
بأي شجل من أشجال َّ
َ َّ
ّ
َّ
النفقات.
هللا فضل املرأة على الرجل ري الثروة؛ حيث كفل ل ا حفظ مال ا ،ولم يطالبها ِّ
أن َّ
ألم؛ نجد َّ
ولذلك حينما تت لف ضية الع ء املالي؛ كما هو الحال ري شأن توريث اإلخوة واألخوات ّ
الشار الحكيم د
ٍ
َ َ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َ ٌ َ َ ُ َ ٌ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُّ
َّ
َ
َّ
سوى بين نصي الذكر ونصي األنثى منهم ري امليراث ،ال تعالى{ :و ِّإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت ف ِّلج ِّل و ِّاح ٍد
ّ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ُّ ُ
َ َ ُ َ
ُّ
َّ
الذكور واإلناث ري امليراث؛ َّ
ألن أصل
س ف ِّإن كان َوا أكث َر ِّمن ذ ِّل َك ف ُ ْم ش َركاء ِّري الثل ِّث}[النساء ،]12 :فالتسوية هنا بين
ِّمنهما السد
ً
ً
عصبة ملورثهم حتى يجون َّ
توريثهم هنا َّ
امتدادا له من دون املرأة ،فليست هناك مسئوليات وال أعباء تقع
الرجل
الرحم ،وليسوا
على كاهله بهذا االعتبار.
ً
وباستقراء حاالت ومسائل امليراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق د تذهل الكثيرين؛ حيث ظ ر اآلتي :أوال :أن
ً
هناك أربع حاالت فقط ترث املرأة نصف الرجلً .
ثانيا :أن أضعاف هذه الحاالت ترث املرأة مثل الرجل .ثالثا :هناك حاالت كثيرة
ًّ
جدا ترث املرأة أكثر من الرجل .ر ً
ابعا :هناك حاالت ترث املرأة وال يرث نظيرها من الرجال(.)1
ً
خامسا :قضية دية املرأة
ُّ
الشبهة( :)2قالواَّ :إن اإلسالم أهان املرأة بأن جعل دية املرأة بما يعادل نصف دية َّ
الرجل.
(أ) عرض
ُّ
الشبهةَّ :
الر ُ
القصاص ُيقتل بها َّ
سوى اإلسالم بين املرأة َّ
جل ،إذا تل ا بما يستوج
(ب) نقد
والرجل ري الجناية عليها؛ ففي ِّ
َ
الس َّنة َّ
ً
استنادا إلى أدلة من القرآن الكريم وصحيح ُّ
النبوية ،ري مقدمتها وله تعالى{َ :وك َت ْب َنا
القصاص ،وهذا رأي جم ور الفق اء
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ َ ْ ْ َ َّ َّ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
الس َّن ب ّ ّ َ ُ َ
وي َ
نف باأل َ ُ َ ُ َ ّ
ص ٌ
اص}[املائدة ،]45 :ال
الس ِّن والج ُر ِّ
س والعين ِّبالعي ِّن واأل ِّ ِّ
نف واألذن ِّباألذ ِّن و ِّ ِّ ِّ
علي ِّهم ِّفيها أن النفس ِّبالنف ِّ
َّ
ابن كثير" :و د حجى اإلمام أبو نصر بن َّ
الصباغ ،رحمه هللا ،ري كتابه "الشامل" إجما العلماء على االحتجاج بهذه اآلية على ما
ُ
الس َّنة َّ
األئمة ُّكل م على َّ
َّدلت عليه ،و د َّ
الرجل ُيقتل باملرأة بعموم هذه اآلية الكريمة"( .)3ومن ُّ
أن َّ
النبوية :ما جاء ري كتاب
احتج

()1ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات  .252-242 /18بتصرف .وفيه تفصيل تلك الحاالت األربع .وينظر:
مجموعة من املؤلفين إشراف وتقديم أ د /محمود حمدي ز زوق ،حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات املشككين ص ( 559-566مقال د /محمد
عمارة).
( )2ينظرّ :
السباعي ،مصطفى بن حسني ،املرأة بين الفقه والقانون ص .32
ِّ
( )3ابن كثير ،تفسيرالقرآن العظيم .121/3
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الرجل ُيقتل باملرأة"( .)2وحديث عمرو بن شعي  ،عن أبيه ،عن ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمرو بن َح ْزم(َّ :)1
"أن َّ
جده،
ِّ
ٍ
ّ
والديات(.)4
القصاص ِّ
ال :ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :املسلمون تتجافأ دماؤهم"( .)3أي :تتساوى ري ِّ
َّأما في القتل الخطأ ،وما يأخذ حكمه مما تجب فيه ّ
الدية :ف ناك اتفاق على َّأن دية املرأة على ّ
النصف من دية َّ
الرجل،
ِّ
ِ
أن ّ
أي نحو؛ فقد َّنبه العلماء ري القديم والحديث إلى َّ
َّ َ
ّ
(الدية) على وجه
ِّ
وليس سب هذا هو اإل الل من يمتها ،أو الزرية بها على ِّ ٍ
عما أصابهم بسب َف ْقد ُم َو ّرثهم ،وهذا َّ
ً
تعويضا ًّ
ماليا لورثة املقتول َّ
النقص ي تلف مقداره عند َف ْق ِّد َّ
(الرجل)
العموم :ليست إال
ِّ ِّ ِّ
َ
ً
ً
عادة ري َّ
الذي تج عليه َّ
الشريعة ،عنه عند ف ْق ِّد (املرأة) التي ال تج عليها نفقات عادة لألسرة -م ما بلغ ما تملكه من
النفقات
ُ
أن َّ
الر َّد على هذه ُّ
الشبهةَّ :
الرجل ،فقد سبق ري أول َّ
مال -فليست املسألة هنا نقص يمة املرأة عن نفس َّ
الشريعة توج
َّ
الرجل واملرأة على دم املساواة حينما يجون األمر هو تقدير يمة َّ
القصاص ري َّ
َّ
النفس بين َّ
التساوي
البشرية ،ف نا يرد
النفس
ِّ
َ
َْ
ً َّ
ص وخسارة بسب ف ْق ِّد واحد منهما (بطريقة ال
بينهما ويج شرعا ،أما حينما يجون األمر أمر تقدير ما أصاب األسرة من نق ٍ
َ
َّ ُ
ُ
ً
تعويضا ًّ
ماليا ل م عن ف ْق ِّده) فال َّبد أن يدخل ري تقدير ذلك مدى االلتزام الذي كان يلتزم به
وإنما توج
توج القصاص،
ُ
الرجل واملرأة ب َّ
فقيدهم ُتجاه م-وهو ما ي تلف فيه ً
طعا التزام :من َّ
النفقة تجاه م -وال ُيحت ُّج على هذا َبف ْق ِّد األمور املعنوية؛
ألننا هنا ال نتجلم عن تل َع ْمد ،وإنما عن حادث و ع بطريق الخطأ ،أو ما نزل منزلته.
ٌ ٌّ
فحكمة َّ
التفر ة بين (القصاص) ّ
الشريعة هنا ري َّ
َّ
ستدل عليها بثالثة أدلة:
جلية لجل ذي عقل ،ويمكن أن ُي
ِّ
ِّ
و(الدية) واضحة ِّ
َْ
األولَّ :أن ا َّ
التفر ة ،ذلك َّ
لشريعة لم تنفرد بهذه َّ
أن القوانين الوضعية (التي لم تل ِّغ عقوبة اإلعدام على القتل العمد بشروطه)
َّ
النفس ً
ُتعا بها على " تل َّ
عمدا مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد"( .)5لكنها ري (القتل الخطأ-أو غير املستوج لإلعدام
ّ
التعويض (املقابل ّ
بناء على حجم الخسارة َّ
حيل دعاوى َّ
ليقدره ً
بشروطه) ُت ُّ
والنقص الذي لحقا بسب
للدية) إلى اض ي املوضو
ِّ
ِّ
َف ْقد فقيدهم .فما الذي فعلته َّ
الشريعة (ري حقيقة األمر) غير مراعاة ذلك؟
ِّ
َّ
لكن األمر حين يأتي عن طريق الفكر الوضعي ف و على أعين أولئك الطاعنين ورؤوس م ،ب الف ما لو أتى به اإلسالم!
( )1هو :عمرو بن حزم األنصاري الخزرجي ثم َّ
الن َّجاري ،وأول مشاهده الخندق ،واستعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أهل نجران ،وهو ابن
ُ
والصد اتّ ،
سبع عشرة سنة ،بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا ،وكت ل م ً
والسننَّ ،
كتابا فيه الفرائضُّ ،
والديات .ابن األثير ،أسد الغابة
ِّ
في معرفة الصحابة  202/4ترجمة ( )3905تحقيق علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد املوجود ،دار الكت العلمية ،الطبعة األولى1415 ،ها -
1994م ،وابن حجر العسقالني ،اإلصابة في تمييزالصحابة 621 /4ترجمة (.)5814
( )2النسائي ،السنن الكبرى  373/6حديث ( )7029كتاب القسامة ،ذكر حديث عمرو بن حزم ري العقول واختالف النا لين له ،والبيهقي السنن
الكبرى  52/8حديث ( ،)15905والحاكم ،املستدرك على َّ
الصحيحين  552/1حديث ( ،)1447واللفظ ل ما ،و ال الحاكم" :هذا حديث صحيح
كبير مفسر ري هذا الباب يش د له أمير املؤمنين عمر بن عبد العزيز ،وأ ام العلماء ري عصره محمد بن مسلم الزهري ّ
بالصحة".
ِّ
( )3أحمد بن حنبل ،املسند  587/11حديث ( ،)7012وأبو داود ،السنن 80/3حديث ( )2751كتاب الج اد ،باب ري السرية ترد على أهل العسكر،
وابن ماجه ،السنن  895 /2حديث ()2685كتاب ّ
الديات ،باب املسلمون تتجافأ دماؤهم ،والبيهقي ،السنن الكبرى 206/2حديث ( ،)2933واللفظ
ِّ
ألبي داود ،و ال محققو املسند ":صحيح ،وهذا إسناد حسن".
( )4ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر .180/4
( )5قانون العقوبات املصري مادة .230
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َّ
ُ
الثانيّ :
أن اإلسالم لم ُي َف ّرق ري (دية الجنين) بين كونه أنثى أو ً
ذكرا ،حيث ض ى فيه (بغ َّرة عبد أو أمة) ،وعلة عدم تلك
ِّ
النفقات ري األسرة؛ َّ
(ذكرا كان أم أنثى) لم يكن د دخل ري املسئولية عن نظام َّ
َّ
ألنه لم ُيولد ًّ
التفر ة َّأن الجنين ً
حيا -حتى يصبح
َّ
َّ
النفس ،وإن كان ري ّ
الذكر واألنثى ري َّ
بعد ذلك ً
الديات.
كاسبا -فحكمه على التساوي بين
ِّ
أن من أعظم ما انفردت به َّ
الشريعة اإلسالمية -فيما يظ ر لناْ -
الثالثَّ :
أن جعلت دية القتل الخطأ (وما ري حكمه من غير
القصاص) على عا لة الجاني ،أي :رابته بنظام خاص.
العمد الذي يجري فيه ِّ
وري بعض القضايا التي حكم فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عا لة الجاني اعترض ٌ
أحد منهم على ذلك بقوله:
َ
كيف أغرم َم ْن ال شرب وال أكل ،وال نطق وال ْ
اس َت َه َّل ،فمثل ذلك ُيط ُّل (أيُ :ي ْه َد ُر) ( ،)1فزجره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بقولهَّ :
«إنما هذا من إخوان الك ان"( .)2ولم يعبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألجل َّ
السجع نفسه ،و د يوجد ري تضاعيف
السجع ما ال ي فى؛ ولكنه َّإنما عاب منه َر َّده ُ
الحكم وتزيينه القول فيه َّ
كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من َّ
بالسجع على
ً
ُ
مذه الك َّ ان ري ترويج أباطيل م باألساجيع التي ُيولعون بها ،فيروجون بها الباطل ،ويوهمون الناس أن تحتها طائال( .)3وتحميل
العا لة ثابت ُّ
بالس َّنة ،وهو بإجما أهل العلم ،كما حجاه ابن حجر(.)4

ٌ ْ ُ ْ
َ َ
وتضمين العا لة م الف لظاهر وله تعالى{َ :وال ت ِّز ُر َو ِّاز َرة ِّوز َر أخ َرى}[األنعام ،]164 :و[اإلسراء ،]15 :و[فاطر،]18 :
ُ
ُ َ ّ ًَ
ُّ
صة لعموم اآلية ملا ري ذلك من املصلحة؛ ألن القاتل لو أخذ
و[الز َمر ،]7 :فتجون األحاديث القاضية بتضمين العا لة م ِّص
دم املقتول؛ َّ
ّ
بالدية ألوشك أن تأتي على جميع ماله؛ َّ
ألن ُ
تتابع الخطأ منه ال ُي ْؤ َم ُن ،ولو ُترك بغير َت ْغريم ُأل ْه ِّدر ُ
وألنه إذا َّ
تكرر ذلك
ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ُ ُ
منه كان تحذيره من َ
جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه .وعا لة َّ
الرجل عشيرته ،فيبدأ بف ذه
الع ْود إلى مثل ذلك من
ٍ
َّ
ُ َ َّ ُ َّ
األدنى ،فإن عجزواُ ،
الذ َكر ُ
النس ثم َّ
السب  ،ثم ري بيت املال(.)5
الح ُّر من عصبة
ض َّم إليهم األ رب فاأل رب املجلف
نوعا من َّ
ففرض دية الخطأ (وما ينزل منزلته) على العا لة ُيعتبر ً
التجافل االجتماعي بين أ ارب العصبات؛ لضمان أداء
فقيرا-وهو ري معظم الحاالت لعظم مقدار ّ
ّ
ً
الدية -ثم هو
الدية إلى ورثة املقتول وعدم إهدار دمه؛ حين يجون الجاني أو املتسب
ِّ
ِّ
َّ
ُ
ف مؤنته .و د اعت َّ
الشريعة فيه أمرين :األولَّ :
للغ ْرم على مجموعة من َّ
أن عصبة َّ
الرجل هم راباته من
الناس كي ت
توزيع
ر

( )1ينظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر  ،136/3والخطابي ،غريب الحديث  251/3تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ،خرج
أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي ،دار الفكر  -دمشق1402 ،ها 1982 -م.
( )2الب اري ،الصحيح 135/7حديث ( )5758كتاب الط  ،باب الك انة ،ومسلم ،الصحيح  1309/3حديث ( )1681كتاب القسامة واملحاربين
والقصاص والديات ،باب دية الجنين ،ووجوب الدية ري تل الخطإ ،وشبه العمد على عا لة الجاني ،من حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه ،واللفظ
ملسلم.
( )3الخطابي ،أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري) .2138 /3
( )4ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  246 /12ر م كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ،ام بإخراجه وصححه
َ
َ َ
وأش ْرف َعلى طبعه مح الدين الخطي  ،دار املعرفة  -بيروت1379 ،ه.
( )5ينظر :ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري َّ ،246 /12
والشوكاني ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد
األخيار 98 /7تحقيق عصام الدين َّ
الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األولى1413 ،ها 1993 -م.
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ً
األم ري إشارة واضحة إلى اختصاص ا ُّلذكورة ب َّ
خاصة ،و د ُأعفيت القرابات من ج ة ّ
النفقات والغرامات املالية .الثاني:
ِّ َبل األب
ِّ
َّ
كل ُم َّجلف َ(ذ َكر) تأكيد لإلشارة َّ
أن الذين يس مون فيه ُّ
السابقة الواضحة.
وأن َّ
ومن مجموع ما سبق :تتبين ح ْك َمة َّ
الشريعة فيما تم عرضه من ُحكم ّ
الديةَّ ،
الشريعة تجري على نسق واحد ،ال تنا ض
ِّ
ِّ
ْ ْ
فيه ،وال اختالف ،وال ظلمَّ ،إنما هي َّ
النظرة املُتجاملة الحكيمة التي تضع َّ
كل شيئ ري نصابه ،على ِّوفق ِّعلم الحكيم الخبير ،كما
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
اك ب ْال َح ّق َو َأ ْح َس َن َت ْفس ًيرا}[الفر ان ،]33 :وهلل املثل األعلى ،وله ُ
الح َّجة البالغة(.)1
ِّ
ال تعالى{ :وال يأتونك ِّبمث ٍل ِّإال ِّجئن ِّ ِّ
خاتمة :أهم النتائج:
الرجل على شئون الزوجة ليس فيه رياسة ،إنما فيه حماية ورعاية ،وهو من بيل توزيع َّ
( )1يام َّ
التجليفات.
(َّ )2
ً
موجودا بل مجيئه بآالف ّ
نظاما ًّ
إن تعدد الزوجات ليس ً
السنين،
خاصا باإلسالم ،ولم ُينشئه ،ولم ُيوجبه ،بل كان
ِّ
ُ
وكان ُم ً
باحا دون يد أو شرطَّ ،
فلما جاء اإلسالم وضع له ضوابط صارمة ،وشروط مشددة ،بما يجعله -إن ط ِّّبقت تعاليم
ً
اإلسالم فيه -رحمة للعاملين.
ُ
(َّ )3
الرجل ري بعض امليادين ،فتجون ش ادتها أ ُّل من ش ادته ،وحتى ال ُت ْه َ
خبرة املرأة ُّ
تقل عن َّ
در ش ادتها بالجلية ري تلك
إن
َُ ّ
امليادين ،سمح اإلسالم بش ادتها ،على أن تدعم بش ادة واحدة من بنات جنس ا ،تذ ِّكرها بما تنساه من و ائع الش ادة.
إن ُ
أساس ضية املواريث ري الفقه اإلسالمي ،وال ت تلف األنصبة ري املواريث ً
(َّ )4
ُ
طبقا للنو ؛
الفروق ري أنصبة املواريث هي
طبقا لثالثة معايير :املعيار األول :درجة َ
وإنما ت تلف األنصبة ً
القرابة بين الوارث واملورث ،املعيار الثاني :مو ع الجيل الوارث،

املعيار الثالث :الع ء املالي.
َ
ّ ُ
عما أصابهم بسب َف ْقد ُم َو ّرثهم ،وهذا َّ
ً
تعويضا ًّ
ماليا لورثة املقتول َّ
النقص ي تلف مقداره عند ف ْق ِّد
الدية إال
( )5ليست ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ
ً
ً
عادة ري َّ
( َّ
الشريعة ،عنه عند ف ْق ِّد (املرأة) التي ال تج عليها نفقات عادة لألسرة -م ما بلغ ما
الرجل) الذي تج عليه ا َّلنفقات
تملكه من مال -فليست املسألة هنا نقص يمة املرأة عن نفس َّ
الرجل.
َّ
التوصيات )1( :أوص ي الباحثين بجمع كافة األمور التى اعتنى اإلسالم فيها باملرأة وإبرازها )2( .عمل موسعة ُّ
للشبهات
أهم
التي ُو ِّ ّج ت ملجانة املرأة ري اإلسالم َّ
والرد عليها.
قائمة املصادرواملراجع:
( )1القرآن الكريم.
( )2ابن األثيرُ ،أسد الغابة ري معرفة َّ
الصحابة ،تحقيق علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد املوجود ،دار الكت
العلمية ،الطبعة األولى1415 ،ها 1994 -م.

( )1ينظر :حسن ،محمد بلتاجي ،الدكتور ،مكانة املرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية ص  .381-377بتصرف ،والسباعي ،مصطفى بن حسني،
املرأة بين الفقه والقانون ص .32
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َّ
( )3ابن األثيرَّ ،
النهاية ري غري الحديث واألثر ،تحقيق طاهر أحمد َّ
الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،املكتبة العلمية -
بيروت.
َّ
( )4ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شري صحيح الب اري ،ر م كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ،ام
َ ْ
بإخراجه َّ
وصححه وأش َرف على طبعه مح الدين الخطي  ،دار املعرفة  -بيروت1379 ،ه.
السالم عبد َّ
( )5ابن عطية ،املحرر الوجيز ري تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق عبد َّ
الشاري محمد ،دار الكت العلمية-
بيروت ،الطبعة األولى1422 ،ها.
َّ
( )6ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1420،ها
 1999م.( )7ابن ماجهُّ ،
السنن ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكت العربية  -فيصل عيس ى البابي الحلبي.
َّ
( )8أبو ُّ
الس َّنة ري َّ
النور ،محمد األحمدي ،الدكتور ،منهج ُّ
الزواج ،دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
الثانية1404 ،ه1974-م.
( )9أبو داودُّ ،
السنن ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت.
()10أبو َ ْه َرة ،محمدَّ ،
الشيخ ،زهرة َّ
التفاسير ،دار الفكر العربي.
ز
()11أحمد بن حنبل ،املسند  ،تحقيق شعي األرنؤوط وآخرين ،إشراف د /عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األولى1421 ،ها  2001 -م
الناصر ،دار طوق َّ
الصحيح ،تحقيق محمد زهير بن ناصر َّ
النجاة ،مصورة عن ُّ
()12الب اريَّ ،
السلطانية بإضافة تر يم
محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة األولى1422،ها.
()13البيهقيُّ ،
السنن الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة الثالثة1424 ،ها
 2003م.َّ
الترمذي ُّ
السنن ،تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ،وآخرين ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر،
()14
الطبعة الثانية1395 ،ها 1975 -م.
()15الحاكم ،امل ُاستدرك على َّ
الصحيحين ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى،
1411ه 1990 -م.
ّ
للطباعة والنشر والتوزيع،
()16حسن ،محمد بلتاجي ،الدكتور ،مجانة املرأة ري القرآن الكريم والسنة النبوية ،دار السالم ِّ
الطبعة األولى1420 ،ه2000-م.
َّ
()17الخطابي ،غري الحديث ،تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ،خرج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي ،دار الفكر
 دمشق1402 ،ها 1982 -م.(ّ )18
السباعي ،مصطفى بن حسني ،املرأة بين الفقه والقانون ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة
ِّ
َّ
السابعة1420،ها 1999 -م.
(َّ )19
الشوكاني ،نيل األوطار شري منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ،تحقيق عصام الدين َّ
الصبابطي ،دار الحديث،
مصر ،الطبعة األولى1413 ،ها 1993 -م.
()20صالح ،سعاد إبراهيم ،الدكتورة ،أضواء على نظام األسرة ري اإلسالم ،دار ّ
الضياء ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1410 ،ه-
ِّ
1989م.
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الزوجات من َّ
()21العطار ،عبد َّ
الناصر توفيق ،الدكتور ،تعدد َّ
النواحي ال َّدينية واالجتماعية والقانونية ،صفر 1392ها -
مارس 1972م ،بدون بيانات طباعة.
( )22انون العقوبات املصري مادة .230
( )23القرطبي ،الجامع ألحجام القرآن = تفسير القرطبي ،تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكت املصرية -
القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،ها 1964 -م.
()24مجموعة من املؤلفين ،إشراف وتقديم أ د /محمود حمدي ز زوق ،حقائق اإلسالم ري مواج ة شبهات املشككين ،وزارة
األو اف املصرية1423 ،ه2002-م( ،مقال د /محمد عمارة).
()25املراغي ،أحمد بن مصطفى ،الشيخ ،تفسير املراغي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر،
الطبعة األولى1365 ،ها 1946 -م.
()26مسلمَّ ،
الصحيح ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي -بيروت ،الطبعة الثانية1406 ،ه1986 -م.
َّ
الرد على االفتراءات ُّ
()27ن بة من كبار العلماء ،موسوعة بيان اإلسالم َّ
والشبهات ،دار نهضة مصر للنشر ،الطبعة األولى،
يناير2011 ،م.
ُّ
َّ
َّ
()28النسائي ،السنن الكبرى ،وري ذيله الجوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان املارديني الش ير بابن التااركماني ،مجلس
دائرة املعارف النظامية الجائنة ري ال ند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة األولى1344 ،ها.
َّ
َ َْ
الصغرىَّ ،
السنن ُّ
السنن = ُّ
النسائي ،املجتبى من ُّ
حققه َّ
وخرج أحاديثه حسن عبد املنعم شلبي ،أشرف عليه شعي
()29
األرناؤوط ،دم له عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة األولى1421 ،ها 2001 -م.
()30وجدي ،محمد فريد ،مقال املبررات العلمية لتعدد َّ
الزوجات ري اإلسالم ،مجلة األزهر ،السنة  ،93عدد جمادى اآلخرة
1441ه -فبراير 2020م.
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أضواء على مدينة مازونة اجلزائرية ومدرستها خالل العهد العثماني يف اجلزائر
Highlights of The Algerian of Mazouna and Her school during the Ottoman era in Algeria
 الجزائر، - الشلف- أستاذ محاضر بجامعة حسيبة بن بوعلي/جلول دواجي عبد القادر.د
Ben Bouali University- Chlef- Algeria/ Djelloul Daouadji Abdelkader
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Abstract:
The Mazouna School is a cultural symbol and cultural landmark for Algeria for several centuries, which has
been extensively addressed by literary sources, and then by contemporary historians with many productions,
and it is among the educational schools from which many scholars and jurists graduated during the Ottoman
era, for its characteristics based on the teaching of Maliki Fikh and a set of different religious and worldly
sciences, which were compared by some of them with the higher institutes in Fes, Egypt, Tunisia, Cham and
Hijaz the Orient in general, because of what they had with teachers and scholars who had come out of the
ottoman era. The scientific movement in the Algerian West for its fame, was the destination of many students.
Mazouna experienced a distinct cultural renaissance during the Ottoman period, thanks to the many
cultural and religious institutions scattered there, such as mosques, schools and Zawia, where these institutions
were one of the most important centers of cultural radiation at the time and a crucial turning point in the life of
students who worked hard to seek science and progress to the degree of scholars and jurists, among the most
important of these institutions the school of jurisprudence, which played a major role in this field.
The Mazouna School of Jurisprudence was very important in the western aspects of the Algerian eyala for
acquiring a well-established system and strong traditions derived from its connection to education in Tlemcen,
Andalusia, Morocco and the Orient as well, and also in the Cham, which continued to radiate knowledge even
after the western Baylik capital moved from Mazouna to Camp and Then Oran, and was the destination of
western students, particularly from Nedroma, Mostaganem, Tennis, Tlemcen, Oran and even from outside the
homeland.
Keywords: Mazouna- Ottoman Era - Mazouna School of Fikh - Education- Method - History.
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ملخص:
تعتبر مدرسة مازونة رمزا حضاريا ومعلما ثقافيا للجزائر طيلة رون عدة من الزمن ،تناولتها املصادر األدبية بإس اب ،ثم
املؤرخون املعاصرون بإنتاجات جمة ،وهي من بين املدارس التربوية التي ت رج منها العديد من العلماء والفق اء خالل الع د
العثماني ،لخاصيتها القائمة على تدريس الفقه املالجي ومجموعة من العلوم الدينية والدنيوية املختلفة فجانت تقارن حس
بعض م باملعاهد العليا ري فاس وتونس ومصر والشام والحجاز واملشرق بصفة عامة ،ملا كانت تتوفر عليه من أساتذة وعلماء
ذا صيتهم ري املغرب واملشرق ،كما ساهمت ري بعث الحركة العلمية ري الغرب الجزائري لش رتها التي بلغت عنان السماء،
فجانت مقصد العديد من الطالب.
عرفت مدينة مازونة خالل الفترة العثمانية نهضة ثقافية متميزة ،ويعود الفضل ري ذلك إلى كثرة املؤسسات الثقافية
والدينية املنتشرة بها مثل املساجد والجوامع واملدارس والزوايا ،حيث كانت هذه املؤسسات من أهم مراكز اإلشعا الثقاري
آنذاك ونقطة تحول حاسمة ري حياة الطلبة الذين اجتهدوا ري طل العلم والرقي إلى درجة العلماء والفق اء ،ومن بين أهم هذه
املؤسسات املدرسة الفق ية التي لعبت دورا كبيرا ري هذا املجال.
إن مدرسة مازونة الفق ية د كانت على درجة كبيرة من األهمية ري النواحي الغربية لإليالة الجزائرية الكتسابها لنظام راسخ
وتقاليد متينة استمدتها من صلتها بالتعليم ري تلمسان واألندلس واملغرب األ ص ى ومن املشرق أيضا ،فاستمرت تشع باملعرفة
حتى بعد انتقال عاصمة البايلك الغربي من مازونة إلى معسكر ثم وهران ،فجانت مقصد طالب النواحي الغربية ال سيما من
ندرومة ومستغانم وتنس وتلمسان ووهران وحتى من خارج الوطن.
الكلمات املفتاحية :مازونة -الع د العثماني-مدرسة مازونة الفق ية-التعليم-املنهج-التاريخ.

تمهيد:
يقول الشيخ اإلمام عبد الحميد بن باديس الجزائري ا رحمه هللا ا يرهن صالي املسلمين وصالي علمائهم بصالي التعليم،
َ
صلح َ
صلح الجسد كله وإذا َ
فسد
فيقول" :لن يصلح املسلمون حتى يصلح علماؤﻫم ،فإنما العلماء من األمة بمثابة القل إذا

َ
فسد الجسد كله ،...ولن يصلح العلماء إال إذا صلح تعليم م ،فالتعليم ﻫو الذي يصبغ املتعلم بالطابع الذي يجون عليه ري
مستقبل حياته وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره".

تتناول هذه الدراسة التعريف بمازونة وبمدرستها وعلمائها وشيوخ ا وتالمذتها والطرق واملناهج التعليمية والدور العلمي
والتعليمي الذي عرفته املدينة ومدرستها املش ورة والتي كان يضرب بها املثل ري العلم ومنهج األخذ والتعليم وكانت أنموذجا
يحتذى به ري الشق اآلخر من العالم العربي ا أ صد املشرق ا إلى درجة أن أي شخص كان يسافر لطل العلم ري الشام أو مصر
أو العراق يقال له" :هل درست بمازونة؟ ،فإجازة الطلبة بمازونة كانت تمثل تأشيرة عبور ملواصلة تلقي العلم بالشام والحجاز
والعراق ومصر" وهذا ما جعل ا تتبوأ مجانا عليا ري العلم وتستحق فعال لق َ بلدة العلم والعلماء بامتياز ،ولق أم األحجام
املكنونة كذلك.
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ومما يبرهن عن أهمية مدرسة مازونة الفق ية ما جاء على لسان أبي راس الناصري املعسكري الجزائري ،ال :سألني الشيخ
محمد بن لبنة عن وجتهي ،فقلت له ذاه إلى مازونة ،ال لم؟ لت :لقراءة الفقه ،فقال :والقرآن؟ فقلت له :نعرفه بأحجامه
ً
وأنصاصه وما يتعلق به ،فحفظت ري مازونة م تصر خليل وف مته معنى ولفظا ري عامي األول ،ثم رأت للطلبة الفرائض".
أوال-التعليم في العهد العثماني:
املطلع لتاريخ الجزائر العثماني يتبدى له أن الجزائر وبالضبط ري النصف الثاني من القرن السادس عشر كانت مقسمة إلى
أربعة أ اليم إدارية أو بايلجات وهي على التوالي -1:دار السلطان :وتمتد من دلس شر ا إلى شرشال غربا ومن ساحل البحر شماال
إلى سفوي األطلس البليدي جنوبا -2.بايلك الشرق :كان مركزه سنطينة -3.بايلك الغرب :و د استقر مركزه بوهران بعد
انتقاله من مازونة ثم معسكر -4.بايلك التيطري :ومركزه املدية ويعتبر أصغر البايلجات وأفقرها وأكثرها ارتباطا بالسلطة
املركزية.1
إن بايلك الغرب لم تكن عاصمته مستقرة بمجان واحد ،مقارنة مع البايلجات األخرى ،فقد كانت منطقة مازونة ري البداية
عاصمة له عام 1563م إلى غاية 1700م ثم تحولت العاصمة إلى معسكر سنة 1701م ثم إلى وهران ري الفتح األول سنة 1708م،
ثم مستغانم سنة 1732م بعد ذلك عاد املقر إلى معسكر ثانية سنة 1737م ،و أخيرا انتقل إلى وهران بعد الفتح الثاني سنة
1792م ،وإذا كانت البايلجات األربعة محدودة بحدودها الجغرافية  ،فإنه كان على رأس كل بايلك بايا يعينه السلطان " لقد كان
الباي صاح السلطة السياسية األولى على املنطقة و هو املسؤول األول أمام الحكم املركزي  ،حيث إن هذا األخير هو الذي
يقوم بتعيين البايات وتنصيبهم".2
لقد شجع العثمانيون انتشار حركة التعليم وتركوا امليدان مفتوحا لألفراد والجماعات يقيمون ما يشاءون من مؤسسات
دينية أو تعليمية .ألن الجزائريين والعثمانيين أصبحوا تحت راية اإلسالم ،واستنجاد الجزائريين بإخوانهم العثمانيين كان عن
صد ،فجان ل م "ذلك الدور البطولي الذي اموا به  -أي العثمانيون  -خالل عصر االنحالل والتدهور والغزو املسيحي ري يادة
الشع  ،وشد أزره ضد العدو امل اجم ،وما اضطلعوا به تحقيقا لرغبة الشع من تأسيس الدولة ،ومقاومة امل اجم إلى أن
أبعد نهائيا عن أرض الوطن ،وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية اإلسالمية ضمن دولة واحدة وحول عاصمة واحدة وتحت راية
واحدة رغم أنف اإل طاعية الطاغية  ...و إذا ما ذكرنا الدولة الجزائرية ،والوطن الجزائري ،فقد ذكرنا األتراك العثمانيين سواء
أكنا من املعترفين أو من الجاحدين".3
ولكن ما يميز هذا الع د هو أن بعض الحجام العثمانيين كانت ل م إس امات ري تشجيع بناء املدارس ،وتكريم العلماء
وتقريبهم بسب مساهماتهم املختلفة ،ومن بين الذين شجعوا ازدهار التعليم الداي محمد عثمان باشا (1766م1791-م)،

 - 1س ااعيدوني ناص اار الدين :النظام املالي للجزائر ري أواخر الع د العثماني (1792م1830-م) ،املؤس اس ااة الوطنية للكتاب ،الجزائر1985 ،م ،ص 29
وما بعدها.
 - 2لواليش فتيحاة :الحيااة الحض ا ا ا اارياة ري باايلاك الغرب الجزائري خالل القرن  ،18م طوط مااجس ا ا ا ااتير ري التااريخ الحادياث ،جاامعاة الجزائر-1993 ،
1994م ،ص .17
 - 3املدني أحمد توفيق :حرب ال ا ا ا ا ا ا  300سا اانة بين الجزائر وإسا اابانيا (1492م1792-م) ،الشا ااركة الوطنية للنشا اار والتوزيع ،الجزائر ،الطبعة الثانية،
 ،1976ص  09وما بعدها.
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وصالح باي ،باي سنطينة ( ،)1795-1725ومحمد الكبير باي إ ليم الغرب ( ،)1796-1779حيث أنشأ صالح باي مدرسة
الكتانية ،وألحق بالجامع األخضر مدرسة ،وأمر محمد الكبير بتوسيع ر عة التعليم ومنح جوائز للبعض من أهل الفكر.1
وإذا كانت األ لية التركية تتجلم اللغة التركية فإن ذلك لم يفقد من أهمية اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية وال ذهبت
العادات والتقاليد وبقي املجتمع محافظا على ثقافته ونسيجه االجتماعي "فبالرغم من كون األتراك كانوا يتجلمون لغة تركية
ول م ثقافتهم الخاصة ،فإن الثقافة العربية لم تفقد وظيفتها ري اإلدارة التركية سواء ري املحاكم الشرعية أو التعليم و غيرها
من املرافق التي ل ا صلة بحياة املواطنين وخالل ثالثة رون لم يحاول األتراك فرض اللغة التركية على األهالي كما أنهم لم
َ
َ
السلطان باللغة العربية".2
يجونوا مدارس خاصة بأبناء األتراك لتعليم اللغة التركية ،بل إن أحمد باي كات
ومن هنا فإن الع د العثماني امتاز بازدهار ورقي الحركة العلمية والتعليمية والتي ارتبطت بالتعليم الديني أساسا ،ألن
العثمانيين ملا جاءوا وجدوا حواضر علمية مزدهرة ببجاية وتلمسان و سنطينة ومازونة والجزائر وغيرها ،إال أنه نظرا لظروف
سياسية وم اوف عسكرية نقلت كثير من هذه املراكز من املدن إلى األرياف.
يقول البوعبدلي( :إن العصر العثماني امتاز ري الجزائر بانتقال املراكز الثقافية من املدن إلى القرى ،واشتهرت عدة معاهد
إذ ذاك ري كامل القطر ،كمعاهد بني يعلى العجيس ي ،عبد الرحمن اليالولي  ...وبني خليل ،واملدية ومعاهد الراشدية ومازونة .3)...
وبتعدد هذه املراكز الثقافية واملؤسسات التعليمية على اختالف ا وتنوع ا ري املدن واألرياف نقصت األمية من أوساط
املجتمع إلى نسبة ليلة ،وساهمت ري تجوين أجيال مثقفة ،ويشير املؤرخ أحمد توفيق املدني إلى أن "األمية كانت ري القطر
الجزائري أثناء تلك الفترة (الفترة العثمانية) أ ل مما هي عليه اآلن ،ف م يقولون إن األمة الجزائرية لم يكن عددها يومئذ إال
نحو ثالثة ماليين من األنفس ،ويقولون إن القطر الجزائري كان يشمل نحوا من ثالثة آالف ّ
كتاب ومسجد ومدرسة وزاوية
لتعليم القرآن الكريم والقراءة والكتابة ،فلو فرضنا أن كل ّ
كتاب ومدرسة وزاوية لم يكن يشمل إال عشرين فقط من الطالب،
وجدنا عدد الطلبة يومئذ ستين ألفا.4"...
و ري هذه الظروف و التحوالت السياسية التي عرفتها الجزائر خالل القرون الثالثة من الحكم العثماني لم ت مد حركة
التأليف والكتابة والتدوين ،رغم انعدام وسائل الطبع ودور النشر وآالت الكتابة والنسخ ،ولقد خلد علماء وكتاب ومعاصرو
الفترة العثمانية كتبا وم طوطات ومحفوظات ضا جزء منها ،وظ ر الجزء اآلخر الذي كان مغمورا ري خزائن امل تمين ،وال يزال
الجزء الكبير ري حقائ وخزائن الكثيرين من محتكري العلم ،وهو يتدهور يوما بعد يوم بسب مفسدات اإلنسان والطبيعة
والزمن.
ومن جملة ما وصلنا من املؤلفات العلمية والثقافية والدينية ري الجزائر العثمانية نذكر على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
"لقد ألف بن ميمون للفتح األول كتابه (التحفة املرضية ري الدولة البكطاشية) ،...وكت محمد املصطفى بن عبد املعروف
بابن زر ة مؤلفه (الرحلة القمرية ري السيرة املحمدية) ،...وكت ابن سحنون الراشدي مؤلفه الجماني (ري ابتسام الثغر الوهراني

 1حميدة عميراوي :دور حمدان خوجة ري تطور القضية الجزائرية ( )1840-1827ط ،1دار البعث  ،الجزائر ،1987 ،ص . 63
 5التلي بن الشيخ :دور الشعر الشعبي ري الثورة (1945-1830م) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر1983 ،م ،ص .11
 3العيد مسعود :حركة التعليم ري الجزائر خالل الع د العثماني  ،مجلة سيرتا العدد ،3 :سنطينة ،ماي 1980م ،ص.60 :
 - 4املدني أحمد توفيق :محمد عثمان باش ا ااا داي الجزائر ( ،)1791-1766س ا اايرته ،حروبه ،أعماله ،نظام الدولة والحياة العامة ري ع ده ،املؤس ا اس ا ااة
الوطنية للكتاب ،الجزائر1986 ،م ،ص .12
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) ،وكت بن هطال التلمساني مؤلفه (رحلة محمد الكبير إلى الجنوب الوهراني" ،1كما كت "عبد القادر بن عبد هللا املشرري
الغريس ي (بهجة الناظر ري أخبار الداخلين تحت والية اإلسبانيين بوهران من األعراب كبني عامر" ،2وكت أبو عمران موس ى أبو
عيس ى املغيلي مؤلفات عديدة أش رها "ديباجة االفت ار ري منا أولياء هللا األخيار" و(الرائق ري تدري النشء من القضاة
وأهل الوثائق) و(حلية املسافر) " ،3وكت أبو زكريا بن يحي بن أبي عمران املغيلي "الدرر املكنونة ري نوازل مازونة " ،4وكت أبو
العباس الونشريس ي "املعيار املعرب عن فتاوى علماء إفريقيا واألندلس و املغرب" ،5دون أن ننس ى ما كتبه محمد أبو راس
الناصري.
و د ّسم الدكتور سعد هللا العلماء خالل الع د العثماني إلى ثالثة أصناف" :العلماء املوظفون ّ
(كتاب اإلنشاء أو
الخوجات) ،والفق اء املستقلون( املثقفون األحرار) الذين ال صلة ل م بالتصوف وال بالسلطة ،ثم العلماء املتصوفة ،أو
املتصوفة دعاة العلم والوالية (املرابطون).6
ثانيا :مدينة مازونة :تاريخها وأعالمها :7مدينة مازونة مدينة عريقة تعتبر اعدة تاري ية هامة ري ل جبال الظ رة ،كانت
ملتقى لعناصر م تلفة وحضارات متعددة ،وصفت منذ القدم بمدينة العلم والثقافة ،وسميت بأم األحجام املكنونة ،لقد
امتدت بتاري

ا إلى جذور الحضارات القديمة فجانت منارة العلم ومنهل الحضارة8.

إن الباحث ري تاريخ املدينة يصطدم بشح املادة التاري ية واملصادر حول ا ،فجل الذين كتبوا ري هذا املوضو ما هو سوى
إعادة وتكرار ملا جاء ري كتابات موالي بلحميس ي ويوسف لوكيل ،وهما ابني املدينة وم تصين ري التاريخ اإلسالمي ،فاألول كت
باللغتين الفرنسية والعربية ،وهو مؤرخ حصيف ،ت رج على يديه علماء كثر ري املجال ،وأثرى املكتبة بمادة تاري ية ثرية حول
الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر ،خصوصا كتابه املعنون با( :مازونة مدينة صغيرة وتاريخ كبير) ،وأما يوسف لوكيل فكت
بالفرنسية كتابا يما مجبر كل من يتحدث عن تاريخ املدينة العودة إليه ،رغم صغر حجمه سماه( :مازونة عاصمة الظ رة
القديمة) ،أما من كت عن املدينة من كت ومقاالت وأبحاث ورسائل أكاديمية فما هو ري الحقيقة سوى اجترار ملا كتبه
الرجالن.
هناك عدة روايات حول تسميتها وهذه أهم ا:

 - 1لواليش فتيحة :الحياة الحضارية ري بايلك الغرب الجزائري ،ص .165
 - 2سعيدوني ناصر الدين :دراسات وأبحاث ري تاريخ الجزائر :الع د العثماني ،ص .250
 - 3بلحميسا ي موالي :دور مدرساة مازونة ري الحركة العلمية والثقافية من القرن 15م الى منتصاف القرن ال20م ،مجلة العصار ،عدد  ،11السالسالة
الرابعة ،الجزائر1414 ،ها1997-م ،ص .،08وأعيد نشر نفس املقال بكتاب جنان الطاهر :مازونة عاصمة الظ رة ،ص.88
 - 4املصدر نفسه :ص .08
 - 5نفسه :ص .08
 6أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثقاري ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1998 ،1م ،ج ، 1ص  403وما بعدها.
 7للتفصيل ري هذا املبحث ينظر :الحسن بن محمد الوزان الفاس ي :وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ،محمد األخضر ،القسم الثاني ،بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي1983 ،م ،ط ،2ص ،36وينظر أيضا:
(des origines à nos jours) Alger, SNED.1981.P:25-37. (moulay), Histoire de Mazouna Belhamissi
 -8جنان الطاهر :مازونة عاصمة الظ رة ،ثغر حربي ومركز إشعا حضاري ،منشورات جمعية الظ رة ،دت ،دط ،ص.10
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مازونة تعني أرض الرجال األ وياء ،1ومازونة اسم بيلة من زناتة ألن اسم أبيهم مازون ،2و يل مشتقة من كلمة" ماسونة "
بلدة رومانية فتحول االسم الالتيني ماسونة إلى البربري مازونة.3
ويروى أن مازونة كانت تحكم ا ملكة ل ا كنز من طع نقدية من الذه تسمى" موزونة" ،وأنه كان را يدعى" ماتع "يرعى
بغنمه ري املجان الذي تأسست فيه املدينة؛ فرجع إلى أهله يصف .مزايا املرعى ،ويقارنه بتلك القطع النقدية التي تسمى موزونة
فلق املجان بمازونة ،4ويروى أن ملجا حط رحاله بجبال املنطقة وكانت ترافقه ابنته" زونة"؛ فطل من رجاله أن يحضروا ل ا
املاء ،وعندما وجدوا املنبع حرموه على الغير وجعلوه ل ا ،و الوا هذا ماء زونة ،ومنه أخذ اسم املنطقة مازونة ،5وكل ا تبقى
مجرد روايات وآراء تحتاج إلى الدليل اليقيني القاطع.
تقع مازونة ري ل جبال الظ رة ،فنالت إعجاب كثير من الرحالة والجغرافيين القدماء حيث يصف ا الشريف اإلدريس ي
بقوله" :هي مدينة بين جبل ري أسفل ،ول ا أنهار ومزار وبساتين وأسواق عامرة ومساكن موفقة ولسو ا يوم معلوم وهي من
أحسن البالد صفة وأكثرها فواكه وخص " ،6وأما الحسن بن محمد الوزان الفاس ي املعروف ري الدراسات الالتينية بليون
ول بعض م -على بعد نحو

األفريقي فيقول عن مازونة ري رحلته ومعجمه وصف إفريقيا" :مدينة أزلية بناها األفار ة -حس
ً
أربعين ميال من البحر ،تمتد على مساحة شاسعة وتحيط بها أسوار متينة ،... ،وفيها جامع وبعض مساجد أخرى ،لقد كانت
مدينة متحضرة ًّ
جدا ري القديم  ،....حتى أصبحت اليوم (القرن السادس عشر) ليلة السجان ،واألراض ي املزروعة جيدة تعطي
غلة حسنة".7
أما ابن بطوطة فذكرها من دون وصف حيث ال" :فوصلنا...إلى مدينة تنس ثم إلى مازونة ثم إلى مستغانم ثم إلى تلمسان،"8
كما ذكرها العبدري ري رحلته ائال" :ثم رحلنا على طريقنا األول إلى مليانة فتيمنا منها على طريق مازونة ،مثوى خطوب الزمان
ومناخ ركاب الحدثان ،وهي بليدة مجموعة مقطوعة من بعض ج اتها بجرف واد منقطع شبه لعة ،وواهية حسا ومعنى". 9

 - 1أحمد بحري :حاضرة مازونة دراسة تاري ية وحضارية ري العصر الحديث ( ،)1900-1500م طوط دكتوراه ،سم الحضارة اإلسالمية ،جامعة
وهران ،2013-2012 ،ص.20
 2محمد بن يوسف الزياني :دليل الحيران وأنيس الس ران ري أخبار مدينة وهران ،تحقيق امل دي البوعبدلي ،دار عالم املعرفة ،الجزائر ،ط،1
2013م ،ص.77
 -3أحمد بحري :حاضرة مازونة ،مرجع سابق ،ص.20
 - 4املرجع السابق ،ص .19
 - 5نفسه.19 ،
 6اإلدريس ي محمد بن عبد هللا :نزهة املشتاق ري اختراق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر ،ج2002 ،1م ،ص.271
 -7الحسن الوزان :وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1983 ،2م ،ص.36
 -8ابن بطوطة :تحفة النظار ري غرائ األمصار وعجائ األسفار ،تحقيق مجيد عبد املنعم العريان ،مراجعة مصطفى القصاص ،دار إحياء العلوم،
بيروت ،لبنان ،ط1987 ،1م،ج ،1ص.667
 -9العبدري أبو عبد هللا :رحلة العبدري ،تحقيق علي إبراهيم كردي ،دار سعد الدين للطباعة والنشر ،دمشق ،سوريا ،ط2005 ،2م ،ص.561
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أما تاريخ هذه املدينة عند الرحال اإلسباني  Mormolفيرجعه إلى ع د الروماني ،عندما ام بجولته عبر الغرب العربي خالل
القرن السادس عشر. ،ويذكر أن مازونة مدينة ديمة ّ
أسس ا الرومان مستدال ببعض اآلثار املوجودة  ،1أما ابن خلدون فيرجع
تأسيس ا إلى القرن الثاني عشر ميالدي (565ها) على يد عبد الرحمن أبو منديل زعيم بيلة مغراوة  ،2ويشير محمد بن يوسف
الزياني إلى ّ
أن مازونة تعرضت للتدمير عام ( 665ها) حسبما ذكره ابن املدينة (مازونة) موالي بلحميس ي ري وله:
«D’autre part, l’histirien Oranais, mohammad ibn youcef al-ziyani, dansson dalil al-hayran »affirme que
mazoun afut détrute en 665 de l’hégiré ».3
ويذكر "شاو  shawالرحالة اإلنجليزي عن مازونة ّأنها أسست من طرف األهالي باعتبار ّأن بناياتها تشبه القلعة ،هو يعارض

ّ
ّ
مارمول ( )Marmol-Carvjalالذي يرجع ا إلى الع د الروماني ،حيث يذكر أنه ينبغي أنه بالضرورة وجود آثار وبنايات تعود إلى
هذا الع د ،غير ّ
أن اإلدريس ي يحدد بعض التفاصيل حول املدينة ،ويذكر ّأنها كانت موجودة منذ القدم بل اإلسالم بحوالي
بضعة

رون4 .

وخلدت مدينة مازونة ري الشعر العربي من بل من زارها وأعج بها ،نذكر على سبيل املثال ال الحصر هذه النماذج:
مدي الشيخ جلول البدوي مازونة وساكنتها وبعض ألقاب العوائل التي كانت وال تزال إلى اليوم فقال:
َ
عليه من خير ينويه ُ
ْ
مرتاد
اذكر مازونة واعرف در ما اشتملت
ٌ
ُ
ُ
مدينة جال فيها ُ
أطواد
إذ عاش فيها من األعالم
جولته
العلم
وما أثنوا منه ما جاروا وما ُ
حادوا
آل الحميس ي فيها امتاز فضل م
َ
مضوا مصابيح هدى ري القضاء ً
مدى
فعالم يتولى َ
غامضة
شري
ٍ
ٌ
وعالم ُ
للفقه منبعث
همه
ِّ
تناولوه فلم يبري بهم ً
لهجا

ُ
ميعاد
يسوس م ري مجال العدل
الشوارد فواح ا ل م ز ُاد
من
ِّ
ّ
وفكره فيه باإلدراك و ُاد
ّ
الدهر أو ُ
َ
كادوا
كأنما احتكروه

به احتفل ف

و هيمان وغراد5

و د وعى ل م التاريخ ما صنعوا
عبد هللا املشرري ( اض ي معسكر) الصا َ
ومدي ُ
دق الحميس ي املازوني وهو تلميذه و د زاره بمازونة:
مازونة خير القرى

وأهل ا خير أناس

لم تلق فيهم جنينا

إال كريما أو مواس

العلم صار طبعه

واملجد خير ال يقاس

 -1الش ااريف اإلدريس ا ي ،نزهة املش ااتاق واختراق اآلفاق ،مجموعة من املحققين ،مكتبة الثقافة الدينية ،املجلد  ،1اإل ليم الثالث ،ج  ،1بور س ااعيد،
القاهرة ، ،ص .10-09
 -2املصدر نفسه ،ص .10
3-Moulay Belhamissi, histoire de Mazouna, sociéte nationale d’édition et de diffusion, Alger, p 25.
 -4جنان الطاهر ،مازونة عاصمة الظ رة ،ص .11
 -5موالي بلحميس ي :مازونة مقصد ّ
الدارسين و لعة الخليليين ،منشورات االتحاد الوطني للزوايا الجزائرية ،ط  ،2005 ،1ص .31
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أكرم به من عالم
ضاهي بفقه مالجا

سما بفكر ودرس
ولغة أبا نواس1

ويقول الرحالة ابن الفقون الحسن بن علي القسنطيني أثناء رحلته من سنطينة إلى مراكش ،ملتحقا بالخليفة املوحدي
محمد الناصر (1199م1214/م):2
وري مازونة مازلت ّ
صبا

وهمت بجل ذي وجه وض

ي3

ويقول الرحالة املصري صديق أحمد سنة ( 1332ها1919 -م) ( :يلت هذه القصيدة ري شأن محمد أبي راس بن أبي طال
املتورى 1917م):

ّ
أملا على مازونة وانظرا العلى
ٌ
ااصد
العلم بيت لق ٍ
وهل بعد ِّ
بيت ِّ
ٌ
ل ا ش رة دما ببث علوم ااا
مشد
حماهاا منيع واملقاام ٍ
ّ
أبى هللا إال أن تجون ككعاة
ً
ُ
رحلت ً
بالدا ري الزمان كثيرة

ُ ً
فشاهدت كال بين مثن وشكر
وال عج فاهلل أيد أزرهااا
ً
غنيت به بدر األئمة مالجا
محمد أبوراس لذا سار نهجاه
و ال له بين الرجال ي دمه
فأظ ر مكنونا وأبدى د ائقا
النظير ُ
وبرز بال ّ
ُ
وفاته
عز
وأثنى عليه الفقه والدين وال دى
ُ
ومن ي دم العلياا فاهلل عاون ُه
تاج ْام
القوم درة ِّ
فدم يا إمام ٍ

ُ
فمازونة ُ
ُ
وسالم
بيت ال دى
ُ
دعائمه فوق السما ومقا ُ
اام
ّ
التقى بين الورى ُ
وأنام
ونشر ِّ
وذكر ل ا يسرى كبدر ُ
ٌ
تمام
ً
مالذا ملن د ّ
ضل بين ظالم
َ
خيام
ألنظر حال العلم بين ِّ
ل اا خير صنع ري ّ
أجل نظام
ِّ
بهاذا الذي بين املال كإمام
فقيه الثرى بل رأس كل همام
وسوى سبيل الفقه خير إمام
وعزم متين فوق حد حسام
وأخرج آيات ب ير اوام
َ
وفاق ٌ
فجل د رمى بزمام
بقول بديع ري جميل كاالم
ويجزيه ً
خيرا وفق صنع سالم
منيرا َ
فيك ُ
وبدرا ً
ً
مسك ختام5 4
ِّ

ّ -1
جنان الطاهر ،مازونة عاصمة الظ رة ،ص .103
 2بكير سعيد :املدينة الجزائرية ري الشعر العربي الحديث ،مازونة أنموذجا ،مجلة الحضارة اإلسالمية ،عدد  ،18املجلد ،14وهران ،ص .713
 -3موالي بلحميس ي :مازونة مقصد الدارسين و لعة الخليليين ،ص .05
 -4املصدر السابق ،ص .38
 5يراجع :بكير سعيد :املدينة ري الشعر العربي ،مازونة أنموذجا ،ص.713
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ثالثا-مدرسة مازونة:
 -1النشأة والتأسيس :الداخل للمدرسة تصادفه لوحة 1تؤكد صحة ما ورد ري الوثائق التي اطلعنا عليها والروايات التي
استمعنا إليها أي أن تأسيس املدرسة كان خالل القرن الحادي عشر الهجري نحو سنة 1029ها القرن السادس عشر امليالدي
على يد الشيخ محمد بن الشارف و د أسس ا وأ ام ا من ماله الخاص ّ
ودرس بها حوالي  64سنة و بره موجود بها عليه بة
تسمى باسمه.
تقول الرواية الشفوية ألفراد عائلة املؤسس 2بأنه كان ري ملك محمد بن الشارف طعة أرض باع ا ألنها غير صالحة للبناء
واشترى باملقابل طعة أرض أخرى ،و د اشتراها من ثالث نساء اللواتي رفضن أخذ ثمنها بعد علم ن بنيته ري تأسيس زاوية
للتعليم غير أنه أصر على دفع الثمن.
اكتسبت مدرسة مازونة ش رة علمية منذ تأسيس ا ولعبت دورا رئيسيا ري املحافظة على الثقافة العربية اإلسالمية ليس على
الصعيد املحلي فحس بل على نطاق واسع من القطا الوهراني وأحوازه حيث إنها استقطبت ملدة طويلة عددا كبيرا من الطلبة
الذين جاؤوا من م تلف رى ومدن الغرب الجزائري وحتى من املغرب األ ص ى طلبا للعلم وهو ما كان معروفا عن هؤالء الطلبة
أنهم كانوا يأخذون العلم حيث ما وجدوه و د كان بعض م ري حركة مستمرة لطل العلم.
يقول محمد أبو راس الجزائري" :ملا ذكر لي الطلبة مازونة وكثرة مجالس ا ونجابة طلبتها و ريحة أشياخ ا ...سافرت إليها
فلقيت ري املش ي على صغري مشقة لكن ذلك شأن السفر للعلم ،3وكل ذلك أكس مدينة مازونة ومدرستها العلمية رمزية فكرية
وثقافية إذ اعتبرت حاضرة العلم ولقبت بمدينة العلم والعلماء.
وأسس الفقيه العارف محمد بن علي الشارف املازوني مدرسة تربوية بمازونة ري بداية القرن الحادي عشر الهجري ،و ام
بالتدريس فيها إلى أن لقي ربه ،ثم تجدد ازدهار املدرسة على يد الشيخ أبو طال محمد بن علي ،ري بداية القرن الثاني عشر
الهجري ،وخلفه على املدرسة أخوان من أبرز تالمذة املدرسة هما :الشيخ محمد بن هني وشقيقه الشيخ عبد الرحمن بن هني.4
 -2علماء مازونة :5كثر هم الذين ت رجوا من مدرسة مازونة ،ال تكفي هذه الصفحات لإلحاطة بهم واإلملام بسيرتهم جميعا،
ّ
ّ
بمصنفاتهم وكتبهم
ولكن سأ تصر على التعريف بأبرزهم وأش رهم ،أولئك الذين مألت ش رتهم اآلفاق ،وخلدوا أسماءهم
وأسفارهمّ ،
وكونوا من التالميذ من حمل علم م ونشر ذكرهم ،منهم على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
 .1عبد الرحمن بن محمد بن الشارف :هو ّ
مؤسس املدرسة الفق ية بمازونة ،توري بمدينة مازونة ،وبالضبط ال نعرف
تاريخ وفاته.
 1توجد بالج ة اليمنى عند مدخل املسجد التابع للمدرسة.
 2ينظر أيضا بوعزيز يحيى ،املساجد العتيقة بالغرب الجزائري منشورات  ،ANEPالجزائر ،ط2002 ،1م،ص.20
 3أبو راس النااص ا ا ا ااري :فتح اإللاه ومنتاه ري التحادث بفضا ا ا ا اال ربي ونعمتاه ،حيااة أبي راس الاذاتياة والعلمياة ،تحقيق محماد بن عباد الكريم الجزائري،
الجزائر ،املؤسسة الوطنية الكتاب ،الجزائر ،1990 ،ص.43
4بوعبد هللا غالم هللا :نظرة عامة على التعليم األهلي ري س ا ا ا ل الش ا ا االف خالل النص ا ا ااف األول من القرن العش ا ا اارين (أعمال األس ا ا اابو الوطني الثالث
للقرآن الكريم) ،الجزائر ،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألو اف1424 ،ها2003 /م ،ص.37
5للتفصا اايل ري املوضا ااو يراجع كال من :محمد األمين بلغيث :دراسا ااات ري تاريخ الغرب اإلسا ااالمي ،دار التنوير1427 ،ه ا ا ا ا ا اا2006/م ،ص ،113وأيضا ااا:
أحمد بحري :حاضرة مازونة ،ص ،241وأيضا :جنان الطاهر :مازونة عاصمة الظ رة ،ص.42
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 .2الشيخ علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ابن الشارف :وهو ابن الشيخ عبد الرحمن مؤسس املدرسة ،وتوري
سنة 1189ها بمدينة مازونة.1
 .3الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الشارف :املعروف بأبي طال املازوني ،وهو حفيد الشيخ
املؤسس للمدرسة ،توري الشيخ أبو طال سنة 1233ها1818 /م ،بمدينة مازونة عن عمر يناهز مائة وثالثين ( )130سنة،
ودامت مدة تدريسه أربعا وأربعين  44سنة.2
 .4الشيخ أبو العباس أحمد بن هني بن محمد بن علي :وهو حفيد الشيخ أبي طال املازوني السابق ذكره.
 .5الشيخ محمد الصادق بن فغول :كان من العلماء األجالء ،مقدما ري معرفة الحديث على أ رانه ،كما كان خبيرا بعلم
الشريعة يجمع بين العلم والدين.
 .6يحيى بن موس ى أبو عمران ابن عيس ى بن يحي ،أبو زكريا املغيلي املازوني :وهو فقيه مالجي من أهل مازونة من أعمال
وهران ،ولي ضاء بلده ،توري بتلمسان سنة 883ها1478 /م ،له ( الدرر املكنونة ري نوازل مازونة)،
ال عنه أحمد بن يحي الونشريس ي صاح املعيار تلميذ املازوني" :الصدر األوحد العالمة العلم الفضال ذي الخالل
السنية ،سني الخصال شي نا ومفيدنا ومالذنا وسيدنا ،وموالنا وبركة بالدنا أبي زكريا سيدي يحيى ،وهو من العلماء الكبار
الذين تناولوا الفتوى ،وأصبحوا مرجعية فق ية ،ولم يتوظف بعلمه عند السلطة ،وكانت فتاوى املعيار واملازوني دائرة على فقه
ّ
مالك بن أنس ،ألنه املذه الذي كان يتبعه جميع السجان باستثناء أتبا املذه اإلباض ي".3
 .7أبو عمران موس ى بن عيس ى املازوني :اشتغل اضيا بمازونة ،4ويصفه الحفناوي "بالفقيه األجل املدرس املحقق،
القاض ي األكمل ،وهو والد صاح النوازل ،ولصاح الترجمة تأليف ري الوثائق سماه" :الرائق ري تدري الناش ئ من القضاة
وأهل الوثائق".5
 .8الحسن بن محمد بن محمد بن مصطفى املازوني :ويعرف بابن منزول آغا ،من كبار علماء مازونة ري و ته ،ولم يعرف
تاريخ مولده وال وفاته.6
 .9الصادق بن علي املغيلي املازوني :عالم من فق اء املالكية ،من أهل مازونة التي تعلم بها ثم رحل إلى معسكر ،وبعدها
رحل إلى املشرق فتعلم باألزهر الشريف ،وبعد عودته تولى القضاء بمازونة ،ثم بوهران ،لم يعرف تاريخ ميالده وال وفاته ،غير
أنه كان حيا سنة 1247ها1838 /م.
 -3العلماء الذين درسوا في مازونة :ومن العلماء الذين درسوا بمازونة ،نذكر ما يلي:

1بوكفة يوسف ،مدرسة مازونة الفق ية ،النهضة والسقوط ،م طوط ماجستير ،سم علم االجتما  ،جامعة وهران2003-2002 ،م ،ص .29
 - 2يراجع أحمد بحري :حاضرة مازونة ،ص.241
 3الونش ااريس ا ي أبو العباس أحمد بن يحيى :املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،دار الخليل العلمية ،الجزائر،
2012م ،ج ،2ص .58
 4أحمد بابا التنبكتي ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج  ،إشا ا ا اراف وتقديم :عبد الحميد عبد هللا ال رامة ،منشا ا ا ااورات كلية الدعوة اإلسا ا ا ااالمية ،طرابلس،
ط1989 ،1م ،ص ص .606-605
 5الحفناوي أبو القاسم ،تعريف الخلف برجال السلف ،موفم للنشر ،الجزائر1991 ،م ،ج ،2ص.448 :
 6عادل نويهض ،معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر ،ط ،2مؤسسة نويهض الثقافية ،بيروت1980 ،م ،ص .280
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 .1الشيخ مصطفى ّ
الرماص ي (ت 1136ه1724 /م) :نسبة إلى رية رب مدينة مازونة ،عالم من فق اء املالكية ،تعلم
باملدرسة الفق ية بمازونة ،على يد شيوخ ا وخاصة مؤسس ا محمد بن الشارف املازوني ،الذي أخذ عنه علم الحديث والفقه
املالجي ،وأجازه الشيخ ري ذلك ،ثم رحل إلى القاهرة ،حيث أخذ عن علمائها.
وصفه عبد الرحمن الجامعي الفاس ي بقوله" :حامل راية الفقه املالجي ري عصره ومصره ،1من آثاره :ترك لنا الشيخ الرماص ي
مجموعة من املؤلفات ري جميع فنون العلم.2
 .2الشيخ محمد السنوس ي ( 1202هد1276/م) :هو أبو عبد هللا محمد بن علي السنوس ي الخطابي الحسيني اإلدريس ي
مؤسس الطريقة السنوسية ،ولد ري مستغانم ،درس علوما م تلفة باملدرسة الفق ية بمازونة على يد شي ه أبي طال املازوني،
وحفيده الشيخ أبي العباس أحمد بن هني.3
 .3الشيخ محمد بن القندوز (ت 1222هد) :درس ري املدرسة الفق ية بمازونة سنين عديدة ،ثم رحل إلى مصر ،توري عن
سن عالية سنة 1222ها.4
 .4والشيخ عدة بن غالم هللا ( 1283 -1208ه 1866-1747/م) :هو عدة بن محمد امليسوم بن غالم هللا بن عبد الرحمن
بن أبي القاسم بن محمد الخياطي ،درس على يد الشيخ أبي طال محمد املازوني الفقه باملدرسة الفق ية بمازونة ،تولى القضاء
ري ع د األمير عبد القادر.5
 .5والشيخ محمد أبو راس :هو الشيخ الفقيه الحافظ املؤرخ ،محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد الناصر
ابن علي ابن عبد العظيم بن معروف بن عبد هللا بن عبد الجليل ،الراشدي املعسكري الجزائري.
صاح املؤلفات الكثيرة املختلفة ،منها :عجائ األسفار ولطائف األخبار ،والحلل السندسية ،والخبر املعرب وغيرها ،أخذ
الفقه املالجي وأصوله عن الشيخ أبي طال املازوني.6
 .6والشيخ العالمة الفقيه عبد القادر بن املختار الخطابي املجاهري :خريج املدرسة الفق ية بمازونة ،صاح كتاب:
(الجوك الثا

ري أسانيد الشيخ أبي طال ) ،رأ بمازونة على عامل ا الشيخ أبي راس املازوني ،ولعل وفاته كانت سنة 1336ها

بمصر.7

 1جنان الطاهر :مازونة عاصمة الظ رة ،ص.54
 2عادل نويهض ،أبحاث ودراسات ري تاريخ الجزائر املعاصر (1960-1830م) ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر1995 ،م،ص .110 :ينظر أيضا:
الحفناوي ،تعريف الخلف برجال السلف ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،الجزائر1991 ،م ،ج ،2:ص.441 :
 3عبد القادر بن عيس ى املستغانمي :مستغانم وأحوازها عبر العصور ،املطبعة العالوية ،مستغانم ،ط ،1996 ،1ص .97
 4أحمد بحري :حاضرة مازونة ،ص.250
 5حمدادو بن عمر وبوعمامة العربي :الش ا اايخ س ا اايدي عدة بن غالم هللا وآثاره ري الفكر والتص ا ااوف ،دار الغرب للنش ا اار والتوزيع ،الجزائر ،ص ص -9
.15
 6محمد أبو راس الجزائري ،فتح اإلله ومنته ري التحدث بفضل ربي ونعمته ( حياة أبي راس الذاتية والعلمية) ،حققه وضبطه محمد بن عبد الكريم
الجزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1990 ،م ،ص.19 :
 7أحمد بحري :حاضرة مازونة ،ص.252
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 .7السيد محمد بن عبد هللا الخالدي املالكي الجزائري :توجه إلى مازونة سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين ،واشتغل
بالعلوم الشرعية ،وحفظ متن الشيخ خليل ري مذه اإلمام مالك ،و رأ بعض شروحه ،وبعدها ّ
توجه إلى سنطينة سنة ألف
ومائتين واثنتين وأربعين.1

ّ
ومن خالل هؤالء الن بة من العلماء والفق اء ،الذين تعلموا ودرسوا وتفق وا باملدرسة الفق ية بمازونة ،اكتسبت بهم

ش رتها العلمية والثقافية ،منذ السنوات األولى لتأسيس ا ،وأنها لعبت دورا كبيرا وهاما ري املحافظة على الشخصية العربية
اإلسالمية بالقطا الغربي خاصة ،وبالقطر الجزائري عامة.2
وكثير من هؤالء وغيرهم منهم من بل املجوث باملدينة ومدرستها والتعليم فيها ومنهم من اختار طريق بلدته أو حاضرته أو
غيرها باملشرق أو باملغرب وعال شأنه واشتهر بها.
رابعا -املنهج التعليمي ملدرسة مازونة في الفترة العثمانية:
 -1الجهود التعليمية للمدرسة :اعتنى أهل مازونة كغيرهم ري ناحية املغرب األوسط خاصة واملغرب اإلسالمي عامة بالعلوم
الدينية بم تلف فروع ا ،إذ كان الفقه اإلسالمي أساس هذه العلوم املعتنى بها ،فقد جرى االعتناء به والعمل على اإلفتاء ري
املسائل اليومية ،كما زاد االهتمام بحفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة ،والبحث ري مسائل األصول ،كما اهتم
علماء حاضرة مازونة بتفسير القرآن الكريم ،وبعض علوم القرآن وري مقدمتها القراءات ،وبرزت التآليف املتعددة حول منا
أولياء الصالحين ،وكت التدري على القضاء وآداب املسافر منذ القرن الخامس عشر.3
رغم خطورة هذه الحوادث التي عصفت باملنطقة ف زت استقرارها وأضنت سجانها ،بقيت الجزائر تحت راية الحكم
العثماني بلة للعلم ،ومقصد العلماء والطلبة و طبا لجل راغ ري التعلم والتضلع ري العلوم الدينية على اختالف أجناس ا من
فقاه وتفسير و نحو وعقيدة وشعر .فلقد كانت الجزائر بمدارس ا ومساجدها وكتاتيبها وزواياها رائدة ري تنشيط الحركة العلمية
والثقافية والدينية تضاهي نشاط كل من جامع الزيتونة وجامع األزهر جامع القرويين.
لقد عرف التعليم بصفة عامة ري الجزائر العثمانية مستويين "املستوى األول وهو ما يعادل االبتدائي ،وكان يتم عبر املدارس
الصغيرة أي ما يسمى بالكتاتي  ،واملستوى الثاني تشرف عليه املدارس على املستوى الحضري و الزوايا ري األوساط الريفية"،4
وكان تعليما ذا طابع ديني بحت مرتبط بالحركة الدينية هذه األخيرة كانت عامال أساسيا ري ثقافة العصر العثماني إذ كان يت رج
من املدارس والزوايا األئمة والقضاة ،والعدول واملوثقون إضافة إلى العلماء والشيوخ والفق اء ،فاشتهرت مدرستي املسجد
الكبير و ابني اإلمام بتلمسان ،ومدرسة مازونة شرق مستغانم  ،وعرفت معسكر التعليم من خالل مدارس ا و مساجدها خاصة
ري ع د الباي محمد الكبير الذي شيد املدرسة املحمدية فأصبحت من أهم املدارس الكبرى ،أما مدينتي ندرومة ومستغانم فلم
تكن بهما مدارس مش ورة ،لكن لعبت املساجد ومالحق ا دورا هاما ري الحياة الثقافية على املستوى املحلي.

 1عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداني الدمشقي ،حلية البشر ري تاريخ القرن الثالث عشر ،تحقيق وتنسيق وتعليق محمد بهجة
البيطار ،دار صادر ،بيروت ،ط1413 ،2ها1993-م ،ص ص 1282-1281
 2أحمد بحري :حاضرة مازونة ،ص 253وما بعدها.
 3سفيان شبيرة :دور علماء مازونة ري خدمة املذه املالجي ،مجلة عصور الجديدة ،عدد 1435 ،12-11ها2014/م ،ص .186
 - 4نفسه :ص .160
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واشتهرت مدينة مازونة بمدرستها العريقة واملتجذرة عبر العصور التي أسس ا أحد النازحين من األندلس وهو "الشيخ محمد
بن شارف األندلس ي ري نهاية القرن السادس عشر" ،1وتعدت ش رتها املستوى املحلي إلى املستوى املغاربي ،فشدت إليها الرحال
و صدها الطلبة من كل حدب وصوب ،ال سيما من مستغانم وتلمسان وندرومة وتنس ومعسكر ،وحتى من املغرب األ ص ى
ودول املغرب العربي واإلسالمي وت رج منها علماء وفق اء ومفتون مش ورون وبارزون أبرزهم أبوراس الناصري واملغيليان" األول:
أبو عمران موس ى بن عيس ى املغيلي املازوني صاح مؤلفات عديدة أش رها ،ديباجة االفت ار ري منا أولياء هللا األخيار و
الرائق ري تدري النشء من القضاة و أهل الوثائق وحلية املسافر ،أما الثان==ي ف و أبو زكريا يحيا بن أبي عمران املغيلي (ت
 1478م) صاح كتاب (الدرر املكنونة ري نوازل مازونة) ،وري الدرر نجد تلك الحكمة الخالدة الصالحة لجل زمان و مجان :
فساد امللوك بفساد العلماء ،وفساد الرعية بفساد امللوك ".2
ولقد أثنى أبوراس الناصري على الدور العلمي و الثقاري للمدرسة ،ري كتابه ( فتح اإلله ومنته ري التحدث بفضل ربي ونعمته)،
وهو سيرة تفصيلية لحياته الذاتية و العلمية إذ يقول ري هذا الصدد " ثم سافرت أول صومي لا( مازونة ) مدينة مغراوة ،بناها
منديل بن عبد الرحمن منهم أول القرن السادس ،فلقيت – على صغري -مشقة املش ي لكن ذلك شأن أهل السفر للعلم ...
فحفظت املختصر حفظا ،وف مته معنى ولفظا ...و د طار صيتي بمعرفتي املصنف و تحقيقه  ،ري املشارق و املغارب  ،ووعدني
كل طال إلى الفقه راغ  ،ثم انصرفت من (مازونة ) و دمت إلى ( أم عسكر) من مال وال غيره سوى معرفة الفقه وحده".3
كما ساهمت مازونة أيضا مثل تلمسان ري تجوين جيل مثقف و ن بة مثقفة و تجدر اإلشارة " إلى أن مدرسة مازونة كانت
منطلق الحركة السنوسية " ،4واشتهرت املدرسة بتدريس الفقه و الحديث وعلم الكالم ،و د كانت املدرسة ملتقى العلماء و
الطلبة  ،ومقر مبادرات فكرية وسياسية وال سيما عندما كانت عاصمة ومقرا لبايلك الغرب للمرة األولى ( 1563م 1700-م) ،
ثم "جدد األتراك بناءها أكثر من مرة  -يعني املدرسة – تكريما لشيوخ ا الذين ساهموا ري الج اد ضد اإلسبان ،وكان الرباط
أمام وهران متواصال ملضايقة العدو الذي احتل املرس ى الكبير  1505م ووهران  1509م ،و شارك فيه عدد من املازونيين من
طلبة ومشايخ  ...لقد كانت املدرسة كالزهرة بين الشوك دائمة العطر و الحيوية يستنشق ا محبو العلم و املعرفة  ...عاصرت
مدرسة مازونة ملوكا وأمراء وبايات ودايات وباشوات ،و دموا ل ا لحسن الحظ الدعم على م تلف األشجال".5
إن منطقة مازونة كانت ري الع د العثماني بلة للملوك و األمراء والرحالين والعلماء والطلبة باعتبارها كانت عاصمة رابة
رن وخمسين سنة إضافة إلى أن الكثير من العلماء والقضاة واملفتين واألئمة ت رجوا من مدرستها التي كانت تضاهي األزهر
والزيتونة والقرويين ري املجانة واألهمية ،حتى إنهم إذا أرادوا أن يفت روا بطال علم ،عظموه ورفعوا من دره وشأنه بقول م:
"لقد درس بمازونة".6
عرفت املدرسة منذ تأسيس ا ازدهارا حيث امت بتأدية دورها التعليمي على أكمل وجه من خالل ما كانت تقدمه من
مضمون علمي وأيضا من خالل ما توافد عليها وما ت رج منها من طلبة ينتمون إلى ج ات م تلفة من الوطن وخارجه.

1 - BELHAMISSI Moulay : histoire de Mazouna, P 49.

 - 2بلحميس ي موالي :دور مدرسة مازونة ري الحركة العلمية الثقافية ،مقال مجلة العصر ،ص .08
 - 3الناصري أبو راس :فتح اإلله ومنته ري التحدث بفضل ربي ونعمته ،املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  ،1990ص  20وما بعدها.
4 - BELHAMISSI Moulay : histoire de Mazouna, P 50.
 - 5بلحميس ي موالي :دور مدرسة مازونة ري الحركة العلمية والثقافية ،مقال العصر ،ص  08وما بعدها.
 - 6املصدر السابق ،ص .09
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تعتبر مدرسة مازونة الفق ية من بين املدارس التي ت رج منها العديد من العلماء والفق اء خالل الع د العثماني ،لخاصيتها
القائمة على تدريس الفقه املالجي ومجموعة من العلوم الدينية والدنيوية املختلفة ،حيث أشار موالي بلحميس ي ري حديثه عن
شعار الطال بمدرسة مازونة على وجود تسلسل هرمي للموظفين والطلبة والعلماء بها ،كان ائما على شروط العلم األربعة
وهي:
ّ
فأول اا ّ
التفرغ له

شروط العلم أربعة
وثانيها وجود ّ
جد

تبلغ للفتى أمله

وثالثها فعن شيخ

يمد لل دى سبله

ورابع ا مذاكرة

مع اإلخوان والفضالء1

وعليه فلقد كان االلتحاق بمدرسة مازونة الفق ية ،يقتض ي من العالم أو الطال االنصيا ملجموعة من الضوابط
والشروط هي كاآلتي:
 .1ضرورة حفظ القرآن الكريم ألنه واج ديني السيما فيما ي ص الطلبة املسافرين واملقيمين باملدرسة ،وري هذا املقام
يقول أبوراس الناصري" :سألني الشيخ محمد بن لبنة عن وجتهي ،فقلت له ذاه إلى مازونة ،ال :لم؟ لت :لقراءة الفقه فقال:
والقرآن ،فقلت له :نعرفه بأحجامه وأنصاصه وما يتعلق به "2
 .2االنضباط الذاتي وضبط النفس وااللتزام الخلقي بالنسبة للطلبة املقيمين باملدرسة.
 .3أن يقبل الطلبة املقيمين الحضور الفعلي ري املدرسة ليال ونهارا.
 .4ال يتمتع طال العلم بالخدمات االجتماعية والتغطيات املالية لشح املوارد و لة اإلمجانيات ،وري هذا املقام يقول
موالي بلحميس ي" :ولم يكن الطلبة آنذاك يحلمون باملنح والخدمات االجتماعية ،وال بالتغطية الطبية وال بمؤسسات الترفيه
شأن إخوانهم اليوم ولعل ري الحرمان حافزا للدراسة"3
 .5عدم السماي ألي أحد من الطلبة القاطنين بمازونة ،وال رجال إدارة العلم بها للنوم ري املدرسة ما عدا املسافرين من
العلماء والطلبة.
 .6ضرورة تكفل املجتمع املازوني باإلنفاق على املدرسة الفق ية وطلبتها باعتبارها صد ة جارية ،بدليل ما ذكره موالي
بلحميس ي" :وال يقتصر العون على ما ذكرنا بل تكفلت العائالت بغسل ثياب الطلبة ،كما بادر أهل اإلحسان بدفع تجاليف الكراء
والتدفئة وشراء الشمو لإلنارة"4
 .7احترام موا يت التدريس (التفرغ للعلم) واملراجعة (املذاكرة).
 .8احترام الشيخ املشرف على التدريس وجميع املشايخ اآلخرين ،واالنصيا ألوامر الشيخ واستشارته ري الغايات العلمية
وغيرها.

 - 1نفسه ،ص .30
 - 2أبوراس الناصري ،فتح االله ،ص .20
 - 3موالي بلحميس ي ،مدرسة مازونة.31 ،
 - 4املصدر نفسه.31 ،

52

العدد  - 70ديسمرب 2020 -

مركز جيل البحث العلمي

 .9ضرورة الحفاظ على النظام الداخلي وااللتزام به كاللباس الخاص أو الحصول على الطعام واملاء والحط وباقي
االحتياجات ،وهذا فيما يتعلق بالطلبة املسافرين املقيمين باملدرسة1.
 .10ضرورة الت فيف من مستلزمات العلماء والطلبة ،بدليل ما ذكره موالي بلحميس ي" :ورغم عدد الطلبة فقد وجد
هؤالء بمازونة من فرج كربهم فلقوا ري املجتمع – م ما كانت الظروف -العون الجاري ،وكان إحسان املحسنين العامل األساس ي
لنجاي التمدرس ،لم يكن ري و تهم داخلية تضمن ل م األكل فتكفل بتلك امل مة السجان واألعيان"2
 .11عدم السماي للمقيم من الطلبة بالخروج من املدرسة إال عند الضرورة.
 .12ال يشترط أن يجون املقيم من املدينة أو البادية.
 .13ضرورة فصل الطال املقيم من املدرسة إذا لم يظ ر نبوغه ري العلم ،فيبعد عنها ويقع اختيار مجاور آخر ري مجانه،
أو إذا أساء مجاورة صحبة أ رانه أو ام بأعمال أو أ وال غير الئقة3.
 -2مواد التدريس وطرقه:
الزائر ملدرسة مازونة من الباحثين واملطلع على خزانة كت مدرسة مازونة ،يجد ري ثناياها أسماء عدة كت اعتمدت ري
التدريس لسنين طويلة باملدرسة ،وبقيت تدرس حتى ع د أبي راس املازوني ،4وكذلك طريقة التدريس ائمة على العلوم الدينية
حيث كانت املادة األساسية فيها هي الفقه املالجي ،بدليل ما اله أبو راس الناصري" :ثم انصرفت من مازونة و دمت إلى أم
عسكر ما معي ش يء من املال وال غير سوى معرفة الفقه وحده ،ال :هذه عادة طلبة مازونة" ،5ضف إلى ذلك ما ذكره الشيخ
مصطفى الرماص ي رحمه هللا تعالى ائال" :ملا كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب هللا وسنة رسول هللا إذ به تعرف األحجام
ويتميز الحالل من الحرام ،و د صنف فيه األئمة األعالم دواوين ال تحص

ى"6

وعلى ما يبدو أن الكتاب هو العمدة ري الفقه باملدرسة د كان م تصر خليل ا مصنف -ري الفقه املالجي ،وتبعا لذلك لق
مشايخ املدرسة وطلبتها "بالخليليين" ،بدليل ما ذكره موالي بلحميس ي" :والكتاب العمدة ري الفقه باملدرسة هو م تصر خليل،
الذي غطى م تلف التصانيف ري املشرق وري املغرب ،كرسالة أبي زيد القيرواني وكتاب لباب األلباب وتحفة بن عاصم وموطإ
مالك ومدونة سحنون ،فا تصر برنامج التدريس على هذا املصنف دون سواه ،و د أجمع أهل املذه

على عظيم فائدته"7

 - 1بوكفة يوسف ،املرجع السابق ،ص .31
 - 2موالي بلحميس ي ،املرجع السابق ،ص .31
 - 3موالي بلحميس ي ،معلم القرآن ري التاريخ والفقه واألدب ،منشورات املجلس العلمي ،الجزائر ،2007 ،ص .38
 - 4أبوراس املازوني ،محمد بن محمد بن أحمد بن هني بن محمد أبو طال املازوني بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن الشارف املازوني ،املعروف
بأبي راس املازوني نسبة إلى جده ألمه أبو راس الناصر املعسكري ،ولد بمازونة حوالي منتصف القرن  19م من أم تدعى زولة بنت الشيخ أبي راس
الناصر ومن أبناءه املعروفين أحمد ،محمد ،ومحمد الشانبيط تولى منص اإلفتاء ،كما كان مشتركا ري جريدة كوك إفريقية العربية من شيوخه
والده محمد بن أحمد بن هني وعبد القادر بلحميس ي وجده أحمد بن هني ،حيث تولى التدريس بعد وفاته والده محمد بن أحمد بن هني وعبد القادر
بلحميس ي وجده أحمد بن هني ،و د كان ذا علم ووجاهة عند الناس بتمكنه بواسطة دوره التعليمي على أن يبقى اإلشعا ملدرسة مازونة الفق ية
بالبايلك الغربي فدامت فترة تدريسه أكثر من  50سنة ،موالي بلحميس ي ،مازونة مقصد الدارسين ،ص ص .28-27
 - 5أبوراس الناصر ،املصدر السابق ،ص .21
 - 6موالي بلحميس ي ،مازونة مقصد الدارسين ،ص .32
- 7املرجع نفسه ،الصفحة نفس ا
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وكان التعليم باملدرسة يركز على الجزء األول من املختصر ،بدليل إشارة موالي بلحميس ي ائال" :وري مازونة اشتهر
املختصر ،ومن مازونة نبغ عنصر أسرار خليل وعم نوره األ طار ،وبقي هذا الكتاب أكثر املتن الفق ية تداوال ري الجزائر ،على
الرغم من إيجازه الذي يصل إلى اإلبهام ،وما من شك أن دعاء الشيخ خليل ري مقدمة كتابه كانت من الدواعي التي فتحت أعين
العلماء واملتعلمين ،إذ ال ( :نسأل هللا أن ينفع به من كتبه او رأه ،أو حصله أو سعى ري ش يء منه) ،ويلقبه الناس لش رته
بالكتاب وتسميه العوام سيدي خليل ،والكتاب األصلي ري أربعة أجزاء :كتاب الصالة وكتاب الزكاة ،وكتاب البيو وكتاب
اإليجار"1

54

إن علماء وطلبة مدرسة مازونة ا تصروا ري تجوينهم الفقهي على املذه املالجي بم تصر الشيخ خليل ،السيما الجزء األول
من الشري املعنون با" :منح الجليل على م تصر العالمة خليل" ،والذي احتوى على عدة أبواب ،فجان بذلك مرجعية فق ية
لعلماء وطلبة مازونة خالل الع

د العثماني2.

وتيسيرا لعملية تدريس املختصر ،استند مشايخ وعلماء مازونة على بعض الشروي املوضوعة حوله ومنها شري "محمد
الخرش ي" ورسالة "محمد أبي زيد القيرواني" ،ومجموعة من التآليف هي لعلماء من املدرسة.
وإلى جان م تصر الشيخ خليل درس مشايخ وعلماء املدرسة الفق ية مجموعة أخرى من العلوم ،كعلم الحديث اعتمادا
على صحيح الب اري ومسلم وموطإ اإلمام مالك ويؤكد ذلك محمد بن علي السنوس ي ري وله " :رأت على أبي العباس احمد بن
هني الصف الثاني من املختصر مرارا ،وسمعت عليه مجالس من الب اري ومثل ا من مسلم واملوطإ" ،3كما عرف املحتوى
التعليمي الذي تلقاه الطلبة ري املدرسة علم التوحيد باالعتماد على العقيدة الصغرى للشيخ السنوس ي ،بدليل ما ذكره محمد
بن علي السنوس ي" :و رأت على حفيده من بعده أبي العباس أحمد بن هني ،وأخذت عليه علم التوحيد وناولني شرحه الكبير
على صغرى الشيخ السنوس

ي"4

هذا و د وجدت أسماء عدة كت اعتمدت ري التدريس بمازونة لسنين طويلة خالل الع د العثماني ،السيما فيما يتعلق
بالعلوم اللغوية كالنحو العربي باالعتماد على ألفية ابن مالك واألجرومية ،وبعض املصادر اللغوية كالقاموس املحيط
للفيروزآبادي ،وجوهرة األخضري وسلمه ،باإلضافة إلى كت ابن الحاج وابن عرفة ومجموعة أخرى من التآليف الفق ية التي
لقيت إ باال كبيرا ري ا تناءها من طرف علماء مدرسة مازونة الفق

ية5.

 - 1املرجع السابق ،ص .33
 - 2املرجع نفسه ،ص .35
 - 3ناصر الدين سعيدوني وامل دي البوعبدلي ،الجزائر الع د العثماني ،املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،1984 ،ص .197
 - 4املرجع نفسه ،الصفحة نفس ا.
 - 5بوجالل دور ،العلم والعلماء ري بايلك الغرب 1830-1711م ،معسكر ومازونة نموذجا ،مذكرة ماجستير ري التاريخ الحديث ،جامعة معسكر،
 ،2009 -2008ص .198
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لقد كانت طريقة التدريس بمدرسة مازونة ائمة على عدة مناهج ،خاصة منها يام أحد الطلبة بقراءة فقرة من الكتاب
املقرر تدريسه ،ثم يقوم الشيخ بشرح ا حس ما تجود به ريحته وينتهي إليه حفظه وإتقانه ،فيفسح املجال خالل الدرس أو
عقبه للطلبة للمنا شة والتعقي

وطري األسئلة إثراء للدرس وتعميقا للفائدة1.

وهو ما أكده موالي بلحميس ي حين أشار إلى ختم املختصر من طرف طلبة مازونة بقوله" :وكان ختم املختصر يوما مش ودا،
يحضره الطلبة واألعيان واألهالي والزوار يأتي الناس راجلين أو راكبين فصار املجان ال يسع هؤالء ،فال تجد موضعا داخل الجامع
أو خارجه أو بجواره ...ويطول الحفل لطول البرنامج من تالوة القرآن وخط حول املختصر وأشعار بالعامية أو بالفصحى،
وأدعية للشيوخ األحياء منهم واألموات ،ويتساءل املرء :كيف استطا طلبة ذلك الو ت ف م النص وهضمه وحفظه؟ ولعل
الجواب ري طريق التعليم ري تلك املدرسة باللغة املبسطة ليف م الدرس أو التفسير بس ولة ،وكان ل ذه املنهجية اكبر اآلثار
فزادها التعليم تحبيبا وترغيبا ،وكانت املحاضرات ال تقتصر على النحاة ورجال األدب ،بل كانت ري متناول الجميع ،فال غرابة
إذا جاء أهل البلدة – ري أو ات فراغ م -إلى الدروس يجنون الفوائد من مشايخ رز وا العلم الواسع والقدرة وملكة التبسيط
والتسيير ،وبذلك كان الجو العام الئقا والوسط مواتيا ألغلبية الناس ومن مميزات هذا التدريس أن املشايخ كانوا يسمحون
باملنا شة والسؤال ،فيستعدون للرد ولإلجابة املقنعة دون انفعال أو جري للطال

"2

كما كانت تدرس شروحات وتقييدات أم ات الفقه املالجي ،فيبتدئ الدرس بقراءة الكتاب املراد تدريسه ويقتصر فيه على
تقرير املتن وحل املشاكل ويطلبون الدروس مع ذلك ،بحيث يجعلون من طلو الشمس أو بل ا أو بعدها بقليل ليسير إلى رب
الزوال درسا واحدا ،ومن بعد صالة الظ ر إلى بيل املغرب درسا ،وال يستطيع ذلك إال م رة ممن ال يحتاج غالبا إلى مراجعة ري
تقرير املتن وحل أشجاله وسموا ذلك "سردا" ،فبذلك تسير إلقاء مثل م تصر الشيخ خليل ري أربعين يوما واأللفية ري عشرة
أيام من تجزئة املختصر بأربعين جزءا لجل يوم جزء ،نصفه ري درس أول النهار ونصفه ري درس آخره ،ومن تجزئة األلفية بعشرة
أجزاء لجل يوم جزء كذلك إلى غاية انتهاء الطريقة التعليمية ملشايخ وعلماء املدرسة الفق

ية3.

وإلى جان ذلك وجدت طريقة ثانية للتدريس باملدرسة والقائمة على طريقة التقليد والرواية وترديد أ وال املتقدمين
وحفظ ا حفظا سطحيا ،بدليل ما ذكره الباحث بوكفة يوسف ري حديثه عن مدرسة مازونة الفق ية ائال" :فجل من جلس من
املشايخ للتدريس يمكن أن يؤلف لطلبته كراسة أو أكثر شرحا ،أو حاشية على علم معين ،وكانت تتم بأن يجلس الشيخ ري صدر
املسجد على الكرس ي املرتفع عن األرضية ،حتى يرى جميع الطلبة وينظرونه مرتديا عمامة وجبة وفو ا أحيانا برنس ،وكان
لباس املشائخ هذا يميزهم عن اآلخرين"4

وبما أن التعليم كان من املستوى العالي بحاضرة مازونة ،فلقد كانت الحلقة العلمية باملدرسة تبدأ بأن يطل الشيخ من
أحد طلبته بقراءة نص من املصنف والذي يمثل موضو الدرس ،حيث يبدأ الشيخ مباشرة بشري النص وري هذا املقام يقول
أبو القاسم سعد هللا" :يدخل الطال إذن مجان الدرس فيجد املدرس أو املدرسون وحول م الطالب ري حلق أو نصف دوائر،
-Bousquet, promenade sociologique : «une medersa dechue mazouna »in : revue africaine, 1947, pp 412-413.
 - 2موالي بلحميس ي ،مازونة مقصد الدارسين ،...املرجع السابق ،ص .36
 - 3املرجع السابق ،الصفحة نفس ا.
 - 4بوكفة يوسف ،املرجع السابق ،ص 52
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وكل مدرس يتناول مسألة أو كتابا معينا ،فإذا كان الطال

د كون فكرة واضحة عن مدرس بعينه بل مجيئه ،فإنه يقصده

مباشرة ويجلس إلى حلقته ويتابع دراسته معه ري املادة التي يدرس

ا أو املواد"1

وعليه فلقد كان الشيخ باملدرسة الحرية ري وضع البرنامج التعليمي وري تحديد أو ات التدريس وعقد الحلقات العلمية،
والتي يجون التركيز فيها من طرف الشيخ على الفكرة العامة من النص ،فيأخذ أوال ري شري املسألة وتوضيح ا واالستش اد ل ا
من محفوظه (املنقول) ومعقوله (الحواش ي والتصانيف الفق ية) ،بحيث د ال ينهي الشيخ املسألة ري نفس الحلقة ،ذلك أن
ميزة الشيخ الناجح هي الخوض ري الجزئية الواحدة عدة مرات ومن عدة وجوه ،فجلما أطال الشيخ ري املسألة وأفاض فيها كلما
كان ذلك من ميزات نجاحه ،وعادة ما كان ي تم حلقته العلمية بإمالء خالصات على الطالب

فينسخونها بحذق وعناية2.

أما إذا كان الشيخ باملدرسة د تميز بتبحره ري العلوم الفق ية وسعة فكره غير متقيد باملنقول واملسمو من املسائل ،فلقد
كان من الضروري على الطلبة أثناء الحلقة العلمية تسجيل الدرس كله حريصين ري ذلك على أال تفوتهم شاردة أو واردة من
درس شي م خالل عملية التلقين ،حيث كان بعض املشايخ باملدرسة الفق ية يحفزون الطلبة على ح االطال والتزويد
باملعرفة ،وذلك من خالل اعتمادهم على املعقول من التصانيف والشروي والحواش ي الفق ية املحتوية على العديد من املسائل
الدينية والدنيوية ،ويؤكد ذلك محمد بن علي السنوس ي ري وله " :فمنهم أبو طال سيدي محمد بن علي بن الشارف رأت
عليه النصف األول من املختصر مرارا راءة تحقيق وتد يق ،مطرزة بجزيل الفرو النقلية والفوائد السنية ،و رأت على
حفيده أبي العباس أحمد بن هني النصف الثاني من املختصر ،وناولني شرحه الكبير ،كما ناولني حاشيته على الخرش ي ري جزئين
ضخمين ...آمرا لي بإ راء ما أ رؤوه عليه ،وبمراجعة ما يقرؤه ويطالبه لنا حفيده املذكور من شري الخرش

ي"3

فالحفظ والرواية كانا من بين املميزات األساسية لشيخ املدرسة ،باطالعه على العديد من العلوم وأسانيدها وحفظ الكت
الجاملة كشري م تصر الشيخ خليل والرسالة وابن الحاج وغيرها من الكت والشروي ،كما امتاز بعض مشايخ املدرسة
بكثرة التآليف ري م تلف العلوم التي درسوها لطالبهم ري شجل شروي أو ملخصات أو ري شجل كت ودواوين مستقلة ،اعتمد
عليها طالب مدرسة مازونة بدرجة كبيرة ري مسيرتهم العلمية وتجوينهم الفكري والديني4.

وباإلضافة إلى ذلك عرفت عملية التدريس باملدرسة الفق ية وجود طريقة أخرى ،مثلت بوجودها منهجا تدعيميا واستدراكا
معرفيا لدى الطلبة ذوي الف م البطيء وهي طريقة املراجعة ،حيث تضمنت مدرسة مازونة ري نظام ا التعليمي وجود مشايخ
متطوعين يراجعون للطلبة الدرس الذي رؤوه على مشاي م ري حلقة التدريس ،و د ساهمت هذه الطريقة بوجودها ري تيسير
الحفظ والف

م وتبسيط املسائل الغامضة على الطلبة5.

 - 1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثقاري ،من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري 20-16م ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ج،1
ص .53
 - 2بوكفة يوسف ،املرجع السابق ،ص .53
 - 3ناصر الدين سعيدوني وامل دي البوعبدلي ،املرجع السابق ،ص  196وما بعدها.
 - 4بوكفة يوسف ،املرجع السابق ،ص . 52
 - 5املرجع نفسه ،ص .55
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وأما عن نظام االمتحانات فتذكر األبحاث بأنه لم يكن معروفا باملدرسة خالل الع د املدروس ،وإنما كان الشائع هو تجليف
الشيخ للطال الذي أخذ بس م وافر من العلوم بمساعدة الطالب على تجوين فكرة عن الدرس الجديد بل أن يشرحه،
وبإعادة الدرس الذي سبق أن ألقاه ،فيرفع من ج ة مستوى بعض العناصر الضعيفة ويتمرس من ج ة أخرى على إلقاء
الدروس ،ري محاولة من الشيخ لترسيخ املعارف العلمية بفتحه باب املنا شة بعد نهاية كل حلقة علمية ،وعملية التدريس
تتضمن وجود طرفين الشيخ والطال  ،ومن أجل إنجاح ا يج أن يشترك الطرفان ري تيسيرها وتسييرها ،فعملية الحوار
القائمة على طري أسئلة واستفسارات حول موضو الحلقة توصل بالطلبة إلى درجة االستيعاب والف م ،باستمرار على توسيع
اعدة املعرفة عندهم ،وحين ي تم أحد الطلبة الدرس يمنحه إجازة خاصة لتدريس علم معين أو عدد من العلوم أو إجازة
علمية لتدريس كافة العلوم1.

يقول محمد يوسفي " :تجون نهاية الدروس ري تلك املؤسسات عادة بمنح إجازة للمستحقين من طرف الشيخ الذي درسه،
وهي ش ادة تثبت نو الدراسة والكت التي درس ا ل ذا الطال

 ،وهي تسمح له مزاولة التدريس إن كان يريد ذلك"2.

ومما تجدر اإلشارة إليه أن مدرسة مازونة الفق ية د كانت على درجة كبيرة من التنظيم املحكم ل ياكل ا التعليمية ،فلقد
وجدت العطلة األسبوعية والصيفية لطلبتها ،بدليل ما ذكره موالي بلحميس ي ائال" :وكانت الدروس ال تتو ف سوى مساء
األربعاء ويوم الخميس ،فيستريح الطلبة ري العطلة األسبوعية وما أحوج م إلى ذلك ،وكذلك تتو ف الدارسة خريفا وشتاء
وربيعا ،أما الصيف – فصل الحر واالسترخاء -فيتو

ف النشاط إلى أن يحل اعتدال الطقس فتستأنف الدروس"3.

 -3فنون العلم باملدرسة :اختصت مدرسة مازونة بتدريس علوم الدين وعلوم اللغة.4
أ -العلوم الدينية :تتمثل ري:
 -1الفقه املالكي :اعتمادا على مصنف خليل املختصر لذلك لق شيوخ مدرسة مازونة بالخليليين ،5وتيسيرا لعملية
التدريس استند شيوخ املدرسة على بعض الشروي املوضوعية حوله ،ومنها شري محمد الخرش ي ورسالة ابن زيد القيرواني
إضافته إلى تأليف بعض شيوخ املدرسة السابقين.6
ونشير هنا إلى أن هذا الدرس الوحيد الذي استمر الشيوخ ري تدريسه إلى غاية اندثار املدرسة و د عرفت عملية تلقينه
خالل هذه املرحلة خضوعا عمليا أدى إلى حظر التعرض لبعض الدواوين التي يؤثر تدريس ا على مصالح االستعمار واال تصار
على تلقين بعض الدواوين التي تتعلق بالعبادات واملعامالت التي تضمن فكرة الخضو واالعتقاد الديني ري سلطة عليا.

 - 1العيد مسعود ،حركة التعليم ري الجزائر خالل الع د العثماني ،مجلة سيرتا ،العدد  ،32رج 1400ها  ،ماي  ،1980ص .67
 - 2محمد يوسفي ،نظام التعليم ري بالده زواوة بإيالة الجزائر خالل الع د العثماني ،ملتقى الحياة الفكرية ري الوالية العثمانية ،تقديم عبد الجليل
التميمي ،منشورات ري البحوث العثمانية واملوركسية والتوثيق واملعلومات ،تونس ،1990 ،ص ص .207-206
 - 3موالي بلحميس ي ،مازونة مقصد الدارسين و لعة الخليليين ،ص .38
 4بوكفة يوسف :مدرسة مازونة الفق ية ،النهضة والسقوط ،ص.38
 5املرجع نفسه ،ص.39
6م لوري جمال :التعليم الحر ري حوض الشلف خالل الفترة ( ،)1956-1930م طوط ماجستير ري التاريخ الحديث واملعاصر ،جامعة وهران،
2008م2009-م ،ص.55
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ومن هنا ات ذ مصنف خليل بانتمائه إلى الدين وارتباطه بالجد املؤسس للمدرسة والعائلة طابع القداسة حتى أنه مثل
عنصرا هاما من عناصر الرأسمال الثقاري والتعليمي.
و د سم م تصر خليل إلى أربعة كت

سم كل منها إلى أجزاء ،1وهي-:كتاب الصالة سم إلى خمسة أجزاء-كتاب الزكاة

سم إلى أربعة أجزاء-كتاب البيو سم إلى تسعة عشر جزءا-كتاب اإلجازات سم إلى اثنتي عشر جزءا.
أما تدريسه فجان كل شيخ يتناول كتابا معينا و د يتناول شيخ كتابين أو أكثر ومن هنا بدأت ظاهرة الت صص ري التدريس
تدريجيا ومن شدة اهتمام مشايخ املدرسة الفق ية كان من امل م أن يدرس هذا العلم لوحدة خالل السنتين األوليتين للطال ،
وتتم عملية استيعابه عن طريق الحفظ واالستظ ار التي يتبعون فيها القراءة الجماعية بعد كتابة النص على اللوي.2
ومن أسباب عناية أهل املغرب باملذه املالجي وانتشاره ري املغرب األوسط :سببين اثنين :أحدهما :ناتج عن ظاهرة
اجتماعية وهي أن إفريقية وبالد املغرب ري هذا الع د كانتا ري حاجة ماسة إلى مباحث فق ية دينية تنظم شؤون البالد
االجتماعية تنظيما محكما ،وتربط بين م تلف طبقاتها املتفككة منذ الع د الجاهلي إلى ما بعد اإلسالم ،فجان مدعاة إلى تعاطي
هذه العلوم الدينية أكثر من غيرها.
ثانيهما :الظاهرة النفسية امللحوظة وهي أن األمازيغ ملا اعتنقوا اإلسالم ووجدوا فيه ما يكتنف املسلم ري م تلف مجاالته
منذ صغره إلى كبره ،وما يواج ه ري سلوكه األخالقي ويصحح عال ته باإلله والجون وبالعالم اآلخر وما يواج ه ري شؤونه املدنية
والقضائية والدولية وغيرها آمنوا بأن العجوف على دراسة القرآن والسنة أو ما يندرج تحت مف وم العلوم الدينية هو األساس
وهو الجدير بالعناية.
وكان ل ذا االتجاه الفقهي النشيط وللحماسة التي تحلى بها الفق اء نتائج باهرة ري كثرة املتفق ين ،وري وفرة التآليف الفق ية
وتأثير الفق اء على املجتمع وم تلف طبقاته حتى كان الفقيه رجل انون وإماما وواليا يحترمه الخاصة والعامة ،ويستفتونه ري
أحجام م ،ويستعينون به على حل مشاكل م.
ويقول القاض ي عياض" :واختلف الناس ري السب الذي انتقل به أهل املغرب عن مذه أبي حنيفة وغيره إلى مذه مالك
السلفي .فقال ابن خلجان :إن املعز بن باديس هو الذي حمل أهل املغرب على مذه مالك وحسم مادة الخالف ري املذاه ،
واستمر الحال من ذلك الو ت إلى اآلن".
وبذلك بقي املذه املالجي صامدا ولم يستطع أحد أن يمحوه من املغرب العربي عامة واملغرب األوسط خاصة ،رغم ما
صده البعض منهم من السعي إلى محوه وإزالته من املغرب مرة واحدة ،حتى أنه سئل أحدهم و د ترك مذهبه وتمذه
بمذه مالك ،فلما يل له :أنت رجل عالم وفقيه دير متمكن ري الفقه ضليع فيهَ ،
لم تركت مذهبك ،ولجأت إلى فقه مالك
مع أن املذاه كل ا من نور النبوة تلتمس؟ فقال :ما لته صحيح إال أني أ ول لك :إني درست املذاه كل ا فوجدت أ ربها إلى
الفطرة السليمة ،وإلى السنة الصحيحة وروح

ا هو فقه مالك بن أنس؛ ألنه نشأ ري دار الهجرة3

 1بوكفة يوسف :مدرسة مازونة الفق ية ،النهضة والسقوط ،ص.72
 2املرجع نفسه ،ص .72
 3سفيان شبيرة :دور علماء مازونة ري خدمة املذه املالجي ،مجلة عصور الجديدة ،عدد 1435 ،12-11ها2014/م ،ص.188
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لقد كانت لشخصية مالك بن أنس صاح املذه املتميز أبلغ تأثير ري تحبي مذهبه إلى الناس عامة واملغاربة خاصة،
فباإلضافة إلى كرم أخال ه ومحبته للناس والتواضع ل م ،وتهيبه الشديد من الفتوى وتحريه ملا ينقل ويرويه من حديث النبي
صلى هللا عليه وسلم ،كانت لعنايته بالطلبة املغاربة أبلغ تأثير على انتشار هذا املذه باملغرب اإلسالمي ،وليس أدل على ذلك
من تلك الوا عة التاري ية التي نقلت عنه عندما جاءه كتاب ابن غانم يوصيه بعبد هللا بن أبي حسان ،فأكرمه حتى ال عبد
هللا" :فلم أزل عنده مكرما" ،وأما الطلبة املغاربة فلم يكن يزدريهم كما فعل زفر بن ال ذيل تلميذ أبي حنيفة الذي كان يزدري
عبد هللا بن فروخ ،بل كان يثني عليهم ،ويقول" :إن أهل األمن والذكاء والعقول من أهل األمصار الثالثة :املدينة ثم الجوفة ثم
القيروان"؛ فجان لسلوكه هذا األثر الحسن ري نفوس املغاربة.1
وأيضا التشابه بين بيئتي الحجاز واملغرب من الناحية االجتماعية ،وهذا ما عبر عنه ابن خلدون عند الكالم عن بداوة أهل
الحجاز ونظرائهم من أهل املغرب ،حيث ال" :وأيضا فالبداوة التي كانت غالبة على أهل املغرب واألندلس ،ولم يجونوا يعانون
الحضارة التي ألهل العراق فجانوا إلى الحجاز أميل ملناسبة البداوة ،ول ذا لم يزل املذه املالجي غضا عندهم ،ولم يأخذه
تنقيح الحضارة وتهذيبها كما و ع ري غيره من املذاه

32

 -2علم التوحيد :عمد االستعمار إلى إلغاء مادة التوحيد من املحتوى التعليمي للمدرسة وكان ال دف من ذلك القضاء على
التعليم اإلسالمي ،وبالتالي ضرب ال وية الدينية إضافة إلى أن التوحيد كعلم ديني يتضمن ري محتواه املعرري وحدة الخالق كما
أنه عامل جوهري ري الثقافة العربية ،ومصدر من مصادر القوة واملقاومة وري ذلك يقول أرنست رينان" إن الصفة األساسية
التي تميز العرب عن غيرهم هي اإليمان بالتوحيد وكان التوحيد منطلقا للثقافة العربية وإلى الوحدة ،وحدة اللغة ووحدة
التاريخ.4
لكن ورغم ذلك اإلجراء اإللغائي لعلم التوحيد من حركة التعليم باملدرسة إال أن الشيوخ استمروا ري تدريسه لكن دون أن
تعقد له الحلقات العلمية بل كان يلقى أيام العطل.
 -3علم الحديث :باعتماد صحيح الب اري ومسلم وموطأ اإلمام مالك ويؤكد ذلك محمد بن علي السنوس ي بقوله  (:رأت
على ابن العباس بن أحمد بن هني وسمعت عليه مجالس عن الب اري ومثل ا من مسلم واملوطأ) .5
ب -العلوم اللغوية :أهمها النحو العربي وحفظ املنظومات وشرحها :عكف شيوخ املدرسة على تدريس وتحفيظ منظومة
ألفية بن مالك واألجرومية على غرار الزوايا الفق ية املنتشرة ملا ل ما دور ري عملية التعلم وعال ة النحو بالعلوم الدينية األخرى
كالتفسير والبالغة والفقه والحديث.
ُوي َع ُّد ابتداء العلماء والشيوخ ري النظم النحوي ارتيادا لطريق َ
أسلوب جديد لتعليم النحو كان له آثار بعيدة املدى
نحو
ٍ
فيه أهم ا تنشيط الحركة العلمية؛ إذ كثر إ بال طالب العلم على حفظه؛ ألن النظم أس ل حفظا وأيسر استحضارا وأكثر
 1سفيان شبيرة :دور علماء مازونة ري خدمة املذه املالجي ،مجلة عصور الجديدة ،عدد 1435 ،12-11ها2014/م ،ص.189
 2ابن خلدون :املقدمة ،دار الفكر العربي ،بيروت ،لبنان ،دت ،ط ،4ص.245
3سفيان شبيرة :دور علماء مازونة ري خدمة املذه املالجي ،مجلة عصور الجديدة ،عدد 1435 ،12-11ها2014/م ،ص.189
 4الجندي أنور ،الثقافة العربية اإلسالمية أصول ا وانتماؤها ،املوسوعة العربية اإلسالمية ،دار الكتاب ،ط1982 ،1م ،ص.70 -69
 5م لوري جمال :التعليم الحر ري حوض الشلف؛ ص.55
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رواجا من النثر؛ ملا فيه من األوزان املستحبة واملوسيقى املستعذبة ،وهذا يدل على مدى الج د الكبير الذي بذله هؤالء العلماء
ري سبيل خدمة لغة القرآن ،وذلك بتيسير معرفة القواعد النحوية وتس يل تعلم ا للطلبة ري مدرسة مازونة الفق ية.
َ َّ
ّ
ُ
ُ َ
مك َن ُه
إن حفظ وف م وتعلم املنظومات التعليمية م م للطال املتعلم ألنها وسيلة تس ِّّ ل على املتعلم حفظ ما يتعلمه ،فت ِّ
ُ
ُ
ُ
املنظومة من اإلملام بالقواعد ،وت َي ِّ ّسر له ف م نصوص الفصحى ،وت َع ّ ِّود لسانه التحدث بها ،فالنظم طريقة مثلى لتدريس العلوم
َُْْ
وب اصة علوم العربية وما يتعلق بها ،ألن حفظ القاعدة هي الوسيلة املثلى لالبتعاد عن اللحن والخطإ والتعبير بلغة فصحى
سليمة.
ب-طرائق التدريس ووسائلها باملدرسة:
 -1الطريقة اإللقائية :كانت تعقد الحلقة العلمية ري اعة الصالة باملسجد التابع للمدرسة حيث يجلس الشيخ على كرسيه
الخشبي املرتفع وذلك حتى ينظر جميع الطلبة وينظرون إليه كداللة رمزية على التحكم ري نظام الحلقة ،ومرا بة سلوكات
جميع الطلبة ولفت انتباه م وكان الطلبة يتحلقون حوله متربعين ري جلستهم على الحصير وتبدأ العملية التعليمية بأن يأمر
الشيخ أحد طلبته بقراءة نص من الكتاب الذي هم بصدد دراسته ،وهذا النص هو ما سيشجل موضو الحلقة العلمية يسمى
الطال الذي يقرأ النص بالدوان ،1وكان لجل شيخ دوان خاص به وبعد أن يتم الدوان راءة النص يبدأ الشيخ ري شرحه
واإلجابة والتفسير معتمدا ري تلقينه ذلك على محفوظه من الشروي والحواش ي املوضوعية حول النص دون أن يبدي رأيه حول
املوضو .2
هذه هي الطريقة اإللقائية التقليدية التي يلجأ إليها الشيوخ إلثارة دافعية الطلبة وتشويق م إلى الدرس ،إضافة إلى أنها
تكسبهم معلومات ومعارف كثيرة ري و ت صير.
عند انتهاء الشيخ من الشري يتدخل الطلبة الذين أشجل عليهم الدرس طالبين تفسيرات حول بعض املسائل وتبدأ بذلك
الطريقة الجدلية القائمة على النقاش و د انتهج الشيوخ إلنجاي هذه الطريقة أسلوب الجد وال زل للترويح عن النفس وترسيخ
الف م.3
ساهمت هذه الطريقة ري إيجاد عملية التفاعل بين الشيوخ والطلبة وبين الطلبة فيما بينهم وأصبح بذلك الطال عنصرا
إيجابيا ري املشاركة ري سير العملية التعليمية.
 -2طريقة املراجعة :ترسي ا ملوضو الحلقة العلمية اعتمدت املدرسة على طريقة املراجعة أو املذاكرة الجماعية وذلك
بأن يقوم الطلبة املتقدمون ري الدراسة بإعادة شري النص وتدارسه مع الطلبة الجدد الذين هم بصدد راءة هذا النص.4
تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق كفاءة خصوصا عندما يتمكن الطلبة من مساعدة بعض م البعض ،و د وفرت هذه
الطريقة أيضا فرصا للطلبة املتفو ين لتدعيم تعلم م عن طريق مساعدة غيرهم ولذلك أطلق عليها التعليم املتبادل.

 1الدوال أو الدوان وهو كات الحلقة ( املدون).
 2بوكفة يوسف :مدرسة مازونة الفق ية :النهضة والسقوط ،ص .73
 3بلحميس ي موالي :دور مازونة ري الحركة العلمية والثقافية ،مجلة العصر ،العدد  ،11أكتوبر  ،1997ص.09
 4بوكفة يوسف :مدرسة مازونة الفق ية :النهضة والسقوط ،ص.74
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ج -وسائل التدريس:
أ -األدوات :اعتمدت املدرسة الوسائل التقليدية فقد كان الطلبة يسجلون دروس م على لوحاتهم الخشبية التي هي
وسيلة ضرورية ري عملية التعلم يج توفرها لدى كل متعلم من أجل كتابة النصوص ومراجعتها لحفظ ا.
ب -أوقات التدريس :أما فيما ي ص أو ات التدريس فقد ارتبطت بالواجبات الدينية أي حس موا يت الصالة اليومية
وذلك على النحو اآلتي:
✓ بعد صالة الصبح راءة األوراد للطريقة التيجانية وتبدأ بعد ذلك مباشرة عملية التدريس حتى و ت الضحى ونلمس
هنا نوعا من التركيز على اإلبجار ري العملية التعليمية وذلك ملا ل ا من فاعلية ري ترسيخ األفجار وتهيئة األذهان لقبول ا واستيعابها
إضافة إلى دسيتها الدينية وذلك لخبر بورك ألمتي ري بجورها.1
✓ الدرس الثاني إلى غاية الظ يرة ،2بعد صالة الظ ر راءة الرات وذلك ترسي ا لحفظ القرآن الكريم.
✓ الدرس الثالث بعد صالة العصر.
✓ بعد صالة املغرب املذاكرة الجماعية.
-3العطل :لم يكن املوسم الدراس ي للمدرسة محددا بزمن معين وإنما كان يتم ري العادة ري مستهل فصل الشتاء ويستمر
حتى بداية فصل الصيف مع إمجانية بقاء الطلبة املسافرون (الداخليون) ري بيوتهم باملدرسة أيام العطل يتدارسون فيما بينهم
دروسا ري علم التوحيد والنحو العربي وتعليم بعض العائالت ري ضواحي مدينة مازونة ،وكانت العطل موزعة كاآلتي:
العطلة األسبوعية يومي الخميس والجمعة وهذا ما يعني أن أيام التدريس تستغرق خمسة أيام. العطل املوسمية خاضعة لتحديات الشيخ املشرف على عملية التدريس.3 العطل السنوية تتمثل خاصة ري عطلة الصيف التي تستمر إلى الخريف. العطل الدينية وهي العطل التي تتعلق باألعياد الدينية كعيد الفطر وعيد األضحى وعاشوراء وأول محرم واملولد النبوي.د -شروط االلتحاق باملدرسة :كان للمدرسة نظام داخلي و انون يحدد شروط القبول ري املدرسة ،تجاد تجون هي نفس ا
الشروط املعتمدة ري املدرسة النظامية الجزائرية الحديثة ،وكذا معاهد التعليم القرآني الجزائري ،ومن هذه الشروط:
• أن يجون الطال د تمكن من حفظ القرآن الكريم وما يتطلبه من تعلم القرآن والكتابة و واعد الدين وهو ما يعني أن
الطال الذي يلتحق باملدرسة يجون د مر على املرحلة االبتدائية ري الكتاتي وبالتالي كانت مدرسة مازونة تمثل مرحلة للتعليم
الثانوي وعليه كانت أعمار الطلبة بين الخامسة عشر والثالثين.
• أن يهتم الطال بنظافة جسمه وثوبه فال يدخل على شي ه إال بأحسن ال يئات وكامل الط ارات وبهندام موحد والئق،
فمثال ال يسمح ألي طال حضور حلقة الدرس دون عمامة.
• أال يتأخر الطال عن الدرس وال يدخل دون استئذان من الشيخ وأال يتجلم ري حضرته إال بإذنه.
• أن يراجع الطلبة بعض م بعضا تطبيقا لطريقة التعليم املتبادل السالفة الذكر.

 1مرس ي محمد منير ،التربية اإلسالمية أصول ا وتطورها ري البالد العربية ،عالم الكت  ،طبعة منقحة  ،1983ص.161
 2جاء ري نظم شعري ملحمد الصادرق بلحميس ي املازوني ( توري سنة  )1936دون تاريخ وهو رثاء ري الشيخ أبو راس املازوني.
 3بوكفة يوسف :مرجع سابق ،ص.79
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• أن يمنح الطال على اجتهاده ري دروسه إجازة بالعلوم التي اجتاز بها مرحلة معينة تؤهله الجلوس للتدريس ،وهو ما يعرف
ري املدارس النظامية اليوم بش ادات النجاي.
هد -مكتبة املدرسة :شجلت املكتبة ري وجودها أحد عوامل نجاي العملية التعليمية باملدرسة فقد وجدت منذ البدايات
األولى ملباشرة وظيفتها التعليمية.
يقول  G.H Bousquetري دراسة الوضعية الفق ية للمدرسة" :إنها (املدرسة) د احتوت على مكتبة هامة شملت م طوطات
رائعة منها ما هو مو وف وبعض ا هبات من البايات أثناء الع د العثماني باإلضافة إلى بعض التآليف الخاصة باملشايخ" ،1ومما
يذكر أن املدرسة تحتوي على  170كتابا ري م تلف العلوم الدينية واللغوية ومعظم ا هبات من بايات األتراك.
خاتمة :رغم ال زات والحوادث والعوائق التي تعرضت ل ا املدينة عبر العصور إال أن املدرسة بقيت تستقط جمو العلماء
والطلبة من أنحاء الوطن وحتى خارجه ،فلقد اعتنى أهل مازونة كغيرهم ري ناحية املغرب األوسط خاصة واملغرب اإلسالمي
عامة بالعلوم الدينية بم تلف فروع ا ،إذ كان الفقه اإلسالمي أساس هذه العلوم املعتنى ل ا ،فقد جرى االعتناء به والعمل
على اإلفتاء ري املسائل اليومية ،كما زاد االهتمام بحفظ القرآن الكريم وف مه وتدارس أحجامه ومعانيه واألحاديث النبوية
الشريفة ،والبحث ري مسائل األصول ،كما اهتم علماء حاضرة مازونة بتفسير القرآن الكريم ،وبعض علوم القرآن وري مقدمتها
القراءات ،وبرزت التآليف املتعددة حول منا

أولياء هللا الصالحين وأحوال العارفين وأضحت املدرسة فضاء للتصوف ومنها

كان انطالق ومبتدأ بعض الطرق الصوفية واشتهرت بالفقه املالجي والتأليف ري فقه النوازل.
تعتبر حاضرة مازونة من أش ر الحواضر العلمية ري القطر الجزائري ،وهي ذات ش رة مغاربية باعتبارها من أهم املؤسسات
التعليمية ري تحصيل املعارف ونيل ا ،وت ريج أفضل العلماء وحاملي الفكر واألدب ري الجزائر واملغرب األ ص ى ،نالت بذلك
مرتبة عالية نظرا لعطائها ودورها ري نشر العلوم العقلية والنقلية على اختالف ت صصاتها.
و د أعطت هذه الحواضر الثقافية كبجاية وتلمسان مازونة" دفعا جديدا للحركة العلمية والثقافية ري املغرب اإلسالمي
اطبة ،فأصبحت بذلك إشعاعا ثقافيا ومعلما حضاريا ساهم ري غرس القيم واألخالق ،وتجوين أجيال من أفراد املجتمع
الجزائري ،تجوينا روحيا وثقافيا وفكريا ،حيث ت رج منها كبار العلماء والفق اء واألدباء الذين كرسوا حياتهم للعلم تعلما وتعليما
حتى بلغت ش رتهم عنان السماء ،وذا صيتهم ري مشارق البالد ومغاربها.
إن مازونة بمدرستها تعتبر من الحواضر العلمية التي كان ل ا و ع ا وأثرها اإليجابي على الحياة الثقافية والعلمية داخليا
وإسالميا وعربيا ،حيث ش دت إ باال طالبيا منقطع النظير من م تلف البقا  ،وكان ل ا الدور الفعال ري القضاء على األمية
ونشر العلم والثقافة ري كامل أرجاء الوطن ،ويش د ل ذا ما اله الرحالة األملاني "فيل لم شيمبرا" أثناء زيارته الجزائر ري ديسمبر
1831م ،يقول" :بحثت صدا عن عربي واحد ري الجزائر يج ل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه ،ري حين أني وجدته ري
بلدان جنوب أوروبا ،فقلما يصادف املرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد املجتمع" ،2فجانت هذه ش ادة من هذا

BOUSQUET ,G,H, Promenade Sociologique une Madersa dechu-Mazouna-revue Africaine-Bulletin trimestriel-Tome XCLsociété historique Algérienne 92 année-1ere et 2eme trimester-1947-P306
 2أبو العيد دودو :الجزائر ري مؤلفات الرحالة األملان ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط ،1975 ،1ص.13
1
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الرحالة األملاني عن رقي وعلو املستوى الثقاري ري الجزائر خالل فترة الجزائر العثمانية .تصد ه إحصاءات الفرنسيين أنفس م
عند احتالل م للجزائر حيث دروا نسبة األمية ري الجزائر حوالي  %5فقط عام 1830م.
قائمة املراجع:
-1بالعربية:
 .1سعيدوني ناصر الدين :النظام املالي للجزائر ري أواخر الع د العثماني (1792م1830-م) ،املؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،الجزائر1985 ،م.
 .2لواليش فتيحة :الحياة الحضرية ري بايلك الغرب الجزائري خالل القرن  ،18م طوط ماجستير ري التاريخ الحديث،
جامعة الجزائر1994-1993 ،م.
 .3املدني أحمد توفيق :حرب الا  300سنة بين الجزائر وإسبانيا (1492م1792-م) ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
الجزائر ،الطبعة الثانية.1976 ،
 .4حميدة عميراوي :دور حمدان خوجة ري تطور القضية الجزائرية ( )1840-1827ط ،1دار البعث  ،الجزائر.1987 ،
 .5التلي بن الشيخ :دور الشعر الشعبي ري الثورة (1945-1830م) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر1983 ،م.
 .6العيد مسعود :حركة التعليم ري الجزائر خالل الع د العثماني  ،مجلة سيرتا العدد ،3 :سنطينة ،الجزائر ،ماي
1980م.
 .7املدني أحمد توفيق :محمد عثمان باشا داي الجزائر ( ،)1791-1766سيرته ،حروبه ،أعماله ،نظام الدولة والحياة
العامة ري ع ده ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1986 ،م.
 .8بلحميس ي موالي :دور مدرسة مازونة ري الحركة العلمية والثقافية من القرن 15م الى منتصف القرن ال20م ،مجلة
العصر ،عدد  ،11السلسلة الرابعة ،الجزائر1414 ،ها1997-م.
 .9أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثقاري ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1998 ،1م.
 .10الحسن بن محمد الوزان الفاس ي :وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ،محمد األخضر ،القسم الثاني ،بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي1983 ،م ،ط.2
 .11جنان الطاهر :مازونة عاصمة الظ رة ،ثغر حربي ومركز إشعا حضاري ،منشورات جمعية الظ رة ،دت ،دط.
 .12أحمد بحري :حاضرة مازونة دراسة تاري ية وحضارية ري العصر الحديث ( ،)1900-1500م طوط دكتوراه ،سم
الحضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،الجزائر.2013-2012 ،
 .13محمد بن يوسف الزياني :دليل الحيران وأنيس الس ران ري أخبار مدينة وهران ،تحقيق امل دي البوعبدلي ،دار عالم
املعرفة ،الجزائر ،ط.2013 ،1
 .14اإلدريس ي محمد بن عبد هللا :نزهة املشتاق ري اختراق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر ،ج2002 ،1م.
 .15ابن بطوطة :تحفة النظار ري غرائ األمصار وعجائ األسفار ،تحقيق مجيد عبد املنعم العريان ،مراجعة مصطفى
القصاص ،دار إحياء العلوم ،بيروت ،لبنان ،ط1987 ،1م.
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 .16العبدري أبو عبد هللا :رحلة العبدري ،تحقيق علي إبراهيم كردي ،دار سعد الدين للطباعة والنشر ،دمشق ،سوريا،
ط2005 ،2م.
 .17موالي بلحميس ي :مازونة مقصد ّ
الدارسين و لعة الخليليين ،منشورات االتحاد الوطني للزوايا الجزائرية ،ط .2005 ،1
 .18بكير سعيد :املدينة الجزائرية ري الشعر العربي الحديث ،مازونة أنموذجا ،مجلة الحضارة االسالمية ،عدد ،18
املجلد ،14وهران ،الجزائر.
 .19بوعزيز يحيى ،املساجد العتيقة بالغرب الجزائري منشورات  ،ANEPالجزائر ،ط2002 ،1م.
 .20أبو راس الناصري :فتح اإلله ومنته ري التحدث بفضل ربي ونعمته ،حياة أبي راس الذاتية والعلمية ،تحقيق محمد بن
عبد الكريم الجزائري ،الجزائر ،املؤسسة الوطنية الكتاب ،الجزائر.1990 ،
 .21بوكفة يوسف ،مدرسة مازونة الفق ية ،النهضة والسقوط ،م طوط ماجستير ،سم علم االجتما  ،جامعة وهران،
2003-2002م.
 .22الونشريس ي أبو العباس أحمد بن يحيى :املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب،
دار الخليل العلمية ،الجزائر2012 ،م.
 .23أحمد بابا التنبكتي ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،إشراف وتقديم :عبد الحميد عبد هللا ال رامة ،منشورات كلية
الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،ط1989 ،1م.
 .24الحفناوي أبو القاسم ،تعريف الخلف برجال السلف ،موفم للنشر ،الجزائر1991 ،م.
 .25عادل نويهض ،معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر ،ط ،2مؤسسة نويهض الثقافية ،بيروت،
1980م.
 .26عادل نويهض ،أبحاث ودراسات ري تاريخ الجزائر املعاصر (1960-1830م) ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر.
 .27الحفناوي ،تعريف الخلف برجال السلف ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،الجزائر1991 ،م.
 .28عبد القادر بن عيس ى املستغانمي :مستغانم وأحوازها عبر العصور ،املطبعة العالوية ،مستغانم ،ط.1996 ،1
 .29حمدادو بن عمر وبوعمامة العربي :الشيخ سيدي عدة بن غالم هللا وآثاره ري الفكر والتصوف ،دار الغرب للنشر
والتوزيع ،الجزائر.
 .30عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداني الدمشقي ،حلية البشر ري تاريخ القرن الثالث عشر ،تحقيق
وتنسيق وتعليق محمد بهجة البيطار ،دار صادر ،بيروت ،ط1413 ،2ها1993-م.
 .31سفيان شبيرة :دور علماء مازونة ري خدمة املذه املالجي ،مجلة عصور الجديدة ،عدد 1435 ،12-11ها2014/م.
 .32ناصر الدين سعيدوني وامل دي البوعبدلي ،الجزائر الع د العثماني ،املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر.1984 ،
 .33بوجالل دور ،العلم والعلماء ري بايلك الغرب 1830-1711م ،معسكر ومازونة نموذجا ،مذكرة ماجستير ري التاريخ
الحديث ،جامعة معسكر ،2009 -2008 ،الجزائر.
 .34العيد مسعود ،حركة التعليم ري الجزائر خالل الع د العثماني ،مجلة سيرتا ،العدد  ،32رج 1400ها  ،ماي .1980
 .35محمد يوسفي ،نظام التعليم ري بالده زواوة بإيالة الجزائر خالل الع د العثماني ،ملتقى الحياة الفكرية ري الوالية
العثمانية ،تقديم عبد الجليل التميمي ،منشورات ري البحوث العثمانية واملوركسية والتوثيق واملعلومات ،تونس.1990 ،
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 .36م لوري جمال :التعليم الحر ري حوض الشلف خالل الفترة ( ،)1956-1930م طوط ماجستير ري التاريخ الحديث
واملعاصر ،جامعة وهران2008 ،م2009-م.
 .37ابن خلدون :املقدمة ،دار الفكر العربي ،بيروت ،لبنان ،دت ،ط.4
 .38الجندي أنور ،الثقافة العربية اإلسالمية أصول ا وانتماؤها ،املوسوعة العربية اإلسالمية ،دار الكتاب ،ط1982 ،1م.
 .39مرس ي محمد منير ،التربية اإلسالمية أصول ا وتطورها ري البالد العربية ،عالم الكت  ،طبعة .1983
 .40أبو العيد دودو :الجزائر ري مؤلفات الرحالة األملان ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط.1975 ،1
-2املراجع األجنبية:
1. Belhamissi (moulay), Histoire de Mazouna (des origines à nos jours) Alger, SNED.1981.P:25-37.
2. Moulay Belhamissi, histoire de Mazouna, société nationale d’édition et de diffusion, Alger.
3. Bousquet, Promenade Sociologique : «Une Medersa dechue Mazouna »in : Revue Africaine, 1947.
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التعليم عن بعد واسرتاتيجيات تدريس مهارة احملادثة ملتعلمي العربية الناطقني بغريها
Distance Learning And The Strategies Of Teaching The Speaking Skill To Learners Of Arabic As A
Foreign Language

 املغرب،جامعة محمد الخامس/احميداني عبد اإلاله
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Abstract:
The world has recently witnessed several changes at all levels because of the pandemic of Corona Virus. In
fact, all the areas of human life were affected and most activities were stopped, including the field of teaching
Arabic to speakers of other languages in Morocco. To deal with the situation, most centers that are specialized
in this field, decided to continue the educational learning process. For this purpose, they used distance-learning
to accomplish the classes in order to enable students to learn Arabic and acquire its language skills. One of
these important skills is speaking. This paper is dedicated to study this skill, and to know the way with which it
can be taught through the various programs that are provided by the modern technological mechanisms.
Within this issue, the researcher adopted the descriptive and analytical method to give answers, by adopting
the interview as a tool to extrapolate the information from some learners as well as from professors who work
in the field. Also, my experience in teaching Arabic online for a group of students at the "Ahlan Morocco" center,
has helped me in the completion of this article and come up with solutions and recommendations that would
contribute, even a little, by pushing this subject forward.
Keywords: Distance Learning - speaking skills – Strategies.
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ملخص:
ش د العالم ري اآلونة األخيرة عدة تغيرات على جميع األصعدة ،وذلك بفعل تبعات جائحة (فايروس كورونا) ،فتأثرت كل
م جاالت الحياة اإلنسانية وتو فت أغل األنشطة ،ومن ضمنها مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها باملغرب ،فجان
السبيل أمام معظم املراكز املت صصة ري هذا املجال ملواصلة سير العملية التعليمية التعلمية هو إنجاز حصص دراسية عن
بعد ،لتمكين الطلبة من مسايرة تعلم م للغة العربية واكتساب م اراتها .ومن هذه امل ارات نجد م ارة املحادثة التي خصصنا
هذه الور ات لدراستها ومعرفة الكيفية التي تدرس بها عبر م تلف البرامج التي تتيح ا اآلليات التكنولوجية الحديثة ،وري إطار
هذه اإلشجالية اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عنها ،وذلك باعتماد املقابلة املوج ة كأداة الستقراء معلومات بعض
املتعلمين وكذا األساتذة العاملين باملجال .كما أن تجربتي ري تعليم اللغة العربية عن بعد لفائدة مجموعة من الطلبة بمركز
"أهال موروكو" ،د ساعدتني ري إنجاز هذا املقال والخروج بحلول وتوصيات من شأنها أن تساهم ولو ليال بالدفع بهذا املوضو
إلى األمام.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن بعد  -م ارة املحادثة – االستراتيجيات.

تمهيد :
لم يسلم أي مجال من مجاالت الحياة اإلنسانية من تبعات جائحة (فيروس كورونا) ،التي أرخت بظالل ا على األنشطة
اليومية لجل أفراد املجتمع ،وغيرت مجرى الحياة العادية ،فوجد اإلنسان نفسه مجبرا على التعايش مع هذا الوضع الجديد،
واالستمرار ري مزاولة أغل أنشطته عن بعد ،سواء تعلق األمر بمجال التعليم أو املجاالت امل نية األخرى ،وذلك باالعتماد على
الوسائل التكنولوجية الحديثة ،واستثمار تطبيقاتها وبرامج ا املختلفة ري التواصل بين الناس.
سن صص حديثنا ري هذا البحث للتعليم عن بعد ري مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،بالتركيز على استراتيجيات
تدريس م ارة املحادثة .فكما هو معلوم أن أغل املراكز املت صصة ري هذا املجال ،كانت تعتمد التعليم التقليدي املباشر،
ّ
وذلك ملا تقتضيه ضرورة توفر العناصر البيداغوجية املتعارف عليها "متعلم – معلم – فصل دراس ي – مادة دراسية  ."...فقلما
كنا نجد مركزا ما يعتمد تقنية التعليم عن بعد كوسيلة رئيسية للتعليم لتحقيق غاياته .لكن سرعان ما تغير الوضع ،فاضطرت
هذه املراكز إلى اعتماد هذه التقنية إلكساب املتعلم امل ارات اللغوية األساسية "استما – راءة – كتابة – محادثة" .وري هذا
الصدد يرى الكثير من امل تمين وأساتذة هذا املجال ،أن أغل الطالب يعانون من مشجلة عدم القدرة على التواصل باللغة
العربية ري م تلف املقامات الحياتية التواصلية ،رغم طول مدة الدراسة سواء ري التعليم التقليدي أو التعليم عن بعد.
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مشكلة البحث:
يعرف مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد ،مجموعة من اإلكراهات واملشاكل التي تشجل عائقا أمام بلوغ
املتعلمين أهداف التعلم ،ومن هذه املشاكل ما يعزى إلى الضعف ري توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائط ا
املتعددة ،للرفع من م ارة املحادثة ري برامج التعليم عن بعد ،وكذا إهمال معلمي اللغة العربية مل ارة املحادثة ،رغم أهميتها
الكبيرة وكونها ال دف الرئيس لتعلم اللغة.
أهداف البحث:
تتجلى أهمية الدراسة الحالية ري كونها تعنى بدراسة جان م م من العملية التعليمية التعلمية ،وهو م ارة املحادثة ري
تعليم العربية للناطقين بغيرها ،باعتبارها الغاية األساسية من تعلم أي لغة ،كما تتجلى أهمية الدراسة ري معرفة كيفية توظيف
الوسائل التكنولوجية ،وسبل االستفادة منها خاصة ري تدريس م ارة املحادثة ،والخروج با تراحات وتوصيات بهذا الخصوص.
أسئلة البحث:
 -1ما املقصود بالتعليم عن بعد؟ وما مراحل تطوره؟
 -2ما السمات والخصائص املميزة للتعليم عن بعد؟
 -3كيف يتم تدريس م ارة املحادثة ري التعليم عن بعد ،مع األخذ بعين االعتبار مبدأ التجامل بين امل ارات؟ وما هي التقنيات
والوسائط املوظفة لذلك؟
 -4ما هي االستراتيجيات الحديثة التي يعتمدها املعلم واملتعلم؟
 -5ما أهم الصعوبات التي تواجه كال من املعلم واملتعلم أثناء الحصة الدراسية؟
 -6هل يمكن للتعليم عن بعد أن يحل محل التعليم التقليدي؟
 -7ما الحلول والتوصيات التي يمكن الخروج بها؟
منهج البحث:
تم توظيف املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك باالعتماد على املقابلة كأداة الستقراء املعلومات لدى الطالب وكذا أساتذة
هذا املجال ،ملعرفة االستراتيجيات التي يوظف ا كل من املعلم واملتعلم ري درس املحادثة ببرامج تعليم اللغة العربية لغة ثانية
عن بعد ،عبر وصف وتحليل هذه الظاهرة ،باإلضافة للممارسة العملية ري تعليم اللغة العربية عن بعد ،لفائدة مجموعة من
الطلبة بمركز "أهال موروكو" ،وبالتالي؛ الخروج با تراحات من شأنها أن تس م ري إيجاد حلول مناسبة ،للتغل على الصعوبات
التي تواجه هذا املجال.
حدود الدراسة:
ا تصرنا ري هذه األوراق البحثية على التعريف بمف وم التعليم عن بعد واملراحل التي مر بها ،مع اإلشارة إلى أهم
االستراتيجيات الحديثة املوظفة ري تدريس م ارة املحادثة ،من خالل عرض مثالين تطبيقيين لدرس املحادثة ،لدراسة املشاكل
والصعوبات التي تواجه املعلم واملتعلم أثناء الحصة الدراسية ،وا تراي حلول فعالة لتفاديها.
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 -1مفهوم التعليم عن بعد:
ظ ر التعليم عن بعد ) )Distance learningخالل النصف الثاني من القرن العشرين ،وزاد االهتمام به واإل بال عليه
مع نهايات هذا القرن ،وذلك ملواكبة التقدم التكنولوجي والتطور ري مجال االتصاالت واإلرسال واالستقبال التلفزيوني واإلذاعي
والتقنيات الحديثة .1ف و "مجال يركز على الوسائل التكنولوجية ري تقديم التعلمات ،وغالبا ما يجون موج ا للطالب الغير
املوجودين فعليا ري البيئة التعليمية التقليدية مثل الفصول الدراسية ،ويمكن للتعليم عن بعد أن يوصل مجموعة متجاملة
من الخبرات واملواد التعليمية إلى املتعلم دون يود الزمان واملجان ،إضافة إلى أنه يوفر فرصا للتعلم الفردي والجماعي أيضا".2
لذا ،فإن مسألة دمج التكنولوجيا ري التدريُّ ،
تعد من بين االستراتيجيات الحديثة التي يتم است دام ا ري التعليم ،مما
يفرض على العاملين ري مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،تبني أسالي جديدة وطرق حديثة ،لالستفادة أكثر من
منجزات الثورة التكنولوجية وتوظيف ا ري مجال التعليم عن بعد.
ويلخص بعض الباحثين مراحل تطور وسائط التعليم عن بعد ري أربع مراحل رئيسية ،كما يوضح الشجل اآلتي:
مراحل تطور التعليم عن بعد3

من خالل الشجل السابق ،يتضح أن سيرورة تطور التعليم عن بعد د عرفت تطورا بارزا على مستوى الوسائط التقنية
املست دمة ،حيث تغيرت وتطورت أشجال التواصل ،وطرق عرض املحتوى التعليمي ري كل مرحلة تبعا لنوعية الوسائط ،ففي

1

الصالح ،احمد بن عبد هللا ،االتجاهات الحديثة ري التعليم ،2000 ،ص.125 :
2 Marija Buselic, distance learning – concepts and contributions, page: 25.

3

تأليف مجموعة من الباحثين ،تحرير زكي أبو النصر البغدادي ،تعليم اللغة العربية عن بعد :الوا ع واملأمول ،ص 28 :و .29
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املرحلة الرابعة ،ومع هذا التطور الحاصل وانتشار است دام اإلنترنت كوسيط أساس ي ري التواصل عن بعد ،أصبح التواصل
املتزامن بأشجاله املتنوعة (املكتوب – املسمو – املرئي) والتقنيات التي تدعمه هي السمة البارزة ري هذا املجال.
 -2السمات والخصائص املميزة للتعليم عن بعد:
يتفق معظم الباحثين واملشتغلين ري مجال التعليم عن بعد على أربع سمات عامة تحدد املعالم الرئيسية ل ذا املجال،
كما يوضح الشجل اآلتي:1

بما أن التعليم عن بعد يحدث عبر وسائط تكنولوجية بين معلم ومتعلم متباعدين مجانيا وزمانيا ،فكيف يتم تدريس
م ارة املحادثة ري هذا النو من التعليم؟.
بل الحديث عن الكيفية التي يتم بها تدريس م ارة املحادثة ،سنتعرف أوال على مف وم ا ،وهي "سلوك عقلي أو جسمي
يؤدي إلى إتقان عمل معين بأ ل و ت وأ ل ج د ممكنين" .2فيما يعرف ا (مان  )Munnبأنها" :الكفاءة ري أداء م مة ما .ويميز بين
نوعين من امل ام :األول حركي والثاني لغوي .ويضيف بأن امل ارات الحركية هي :إلى حد ما ،لفظية وأن امل ارات اللفظية تعتبر ري
جزء منها حركية".3
أما مهارة املحادثة فتعد من امل ارات اللغوية األربع التي يسعى متعلمو العربية الناطقون بغيرها إلى تحقيق ا وضبط ا،
و د تعددت التعريفات التي دم ا الباحثون للمحادثة ،ومن ذلك أنها" :ذلك الكالم املنطوق الذي يعبر به املتجلم عما ري نفسه
من :هاجسه ،أو خاطره ،وما يجول ب اطره من مشاعر وأحاسيس ،وما يزخر به عقله من :رأي أو فكر ،وما يريد أن يزود به
غيره من معلومات ،أو نحو ذلك ،ري طال ة وانسياب ،مع صحة ري التعبير وسالمة ري األداء".4

1
2
3
4

تأليف مجموعة من الباحثين ،تحرير زكي أبو النصر البغدادي ،مرجع سابق ،ص.26 :
حبي هللا ،محمد ،أسس القراءة وف م املقروء بين النظرية والتطبيق ،1997 ،ص.48 :
رشدي أحمد طعيمة ،امل ارات اللغوية :مستوياتها ،تدريس ا ،صعوباتها ،2004 ،ص.29 :
أحمد فؤاد عليان ،امل ارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريس ا ،1992 ،ص.86 :
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ويعرف ا الحالق بأنها " :درة الفرد على نقل وتوصيل املعلومات ،والخبرات ،واآلراء ،واالتجاهات إلى اآلخرين بطريقة
منطقية منظمة ،تجد القبول واالستحسان عند املستمعين مع سالمة اللغة وحسن التعبير".1
يتم االشتغال على م ارة املحادثة ري التعليم عن بعد ،من خالل مجموعة من الخطوات واإلجراءات ،التي ال ت تلف كثيرا
عما هو معمول به ري التعليم التقليدي املباشر ،إال أن الفرق األساس ي بينهما يتجلى ري كون املعلم واملتعلم يوجدان ري مناطق
م تلفة ،لذا فليس بالضرورة أن تتم هذه العملية داخل فصل دراس ي بحضور األطراف الثالثة األساسية املنظمة للعملية
التعليمية التعلمية ،كما يصع تطبيق جميع االستراتيجيات واألنشطة الصفية للرفع من أداء م ارة املحادثة .فما أهم هذه
االستراتيجيات؟ وما سبل تطبيق ا أثناء الحصة الدراسية عن بعد؟.
تعرف االستراتيجيات على أنها مجمو األسالي التي يوظف ا الفرد عن وعي و صد بهدف تحقيق غرض ما .2ومن أهم
االستراتيجيات الحديثة التي تعمل على الرفع من م ارة املحادثة ري التعليم التقليدي نجد:
ً
ً
ً
 إستراتيجية لعب األدوار :وهو نشاط يصلح ري كل املستويات ،حيث يمكن للطال أن ي تار دورا سياسيا مش ورايحبه أو دور عالم من العلماء أو غير ذلك.
 لقاء تلفزيوني في موضوع معين ،كفصول السنة مثال .ويجون بين مذيع وضيف ،حيث يسأل املذيع الضيف بعضاألسئلة تتعلق بالفصول وفواكه وخضروات كل فصل ،وغيرها من املوضوعات حس املستوى.
 إدارة االجتماعات :يقوم بهذا النشاط مجموعة من الطالب ،حيث يأخذ أحدهم دور رئيس االجتما بينما يأخذاآلخرون دور األعضاء ،ويتنا شون ري موضو ما السلبيات واإليجابيات؟.
 وصف األحداث التي وقعت للطالب :يطل املعلم من الطال وصف أهم األحداث التي و عت له حس املوضو ،أو األحداث العجيبة التي حدثت له خالل مراحل حياته ،ومدى أثرها ري نفسيته وحياته.
 إعادة ورواية األخبار التي سمعوها في التلفازواإلذاعة ،وإلقاء تقرير مبسط عنها ،مع إبداء الرأي الشخص ي حول ا. تكليف الطالب بتحضيرصور تحكي عن بلده ،وكل صورة تتناول موضوعا ضمن موضو عام ،وهو موضو املدينة. قراءة قصة وإلقاؤها أمام الطالب في الصف :يقرأ الطالالصف.3

صة ي تارها املعلم له ،وعليه أن يرويها أمام الطالب ري

وتتجلى طبيعة البيئة التي تقام فيها الحصة الدراسية ،ري مجموعة من الوسائط والتقنيات ،وهي كاآلتي:
شرائط الفيديو (أ راص  )DVDالتي توفر نظام تعليم عن بعد ،غير مرتبط بمجان وو ت محدد ،مثل :دورات التعلم
الذاتي ري مجال معين...

1

الحالق ،علي سامي ،املرجع ري تدريس م ارات اللغة العربية وعلوم ا ،2010 ،ص.153 :

 2حبي هللا ،محمد ،مرجع سابق ،ص.48 :
 3تاأليف مجموعاة من البااحثين ،تحرير خاالاد حس ا ا ا ااين أبو عمش ا ا ا ااة ،الادليال التادريبي ري تادريس م اارات اللغاة العربياة وعنااص ا ا ا اارهاا للنااطقين بغيرهاا
"النظرية والتطبيق" ،2017 ،ص :من  217إلى  ،224بتصرف.
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الفيديو باتجاه واحد ،وهو تقنية غير مرتبطة بزمان أو مجان وتشتمل على معلومات مرئية ومصورة ملجموعة كبيرة من
املشاهدين ،والتي تبث (إرسال) عبر الراديو...
الفيديو من طرف واحد مع اتصال صوتي مشترك ،وتجمع هذه التقنية بين عرض الفيديو من طرف واحد وإمجانية
التحدث بين الطرفين ،مثل الدورات الجامعية التابعة للجليات أو عقد االجتماعات...
الفيديو املشترك (بين الطرفين) حيث يتم تزويد كل من مو عي اإلرسال واالستقبال ري نظام الفيديو التفاعلي املشترك،
وتعد أ رب وسيلة تقريبية للتعليم وج ا لوجه ،مثل :دورات تعلم اللغات األجنبية التي يتم تدريس ا ري مو ع ما عن طريق معلم
 ،...كما أن هناك أسالي وطرائق تقدم املادة الدراسية ري التعليم عن بعد ،كاملؤتمرات املرئية والصف االفتراض ي وشبجات
االتصاالت واملعلومات (اإلنترنت) .1...
بما أنه يمكن للحاسوب وشبكة اإلنترنت أن يقوما بتقديم املعلومات النصية ،والرسومات ،واملعلومات املسموعة ،وحتى
املرئية للمتعلمين ري فصول دراسية بعيدة ،أو ري منازل م ،وتوفر أيضا الشبكة ناة اتصال بين املعلم واملتعلمين ،فوج األخذ
بعين االعتبار هذا املعطى ،واالستعانة بما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة ،صد تحقيق الغاية من التعلمات وإيجاد بيئة
تعلم وتفاعل مناسبة.
يبدأ درس املحادثة ري التعليم التقليدي عادة ب طوات كما يرى الدليمي ،أهم ا" :املقدمة أو التم يد واختيار املوضو ،
وري هذه املرحلة يقوم املعلم بتوضيح امليادين التي ي تارون منها املوضوعات ،مع مراعاة ميول الطلبة ،ثم عرض املوضو حيث
يعرض املعلم الفكرة ،وبعد ذلك يأتي حديث الطلبة بعد أن أخذوا فكرة واضحة عن املوضو  ،وعند ذلك تأتي املرحلة األساسية
من التعبير الشفهي ،وهي حديث الطلبة عن املوضو املختار".2
تتجلى أهمية م ارة املحادثة ري الكشف عن درة اإلنسان اللغوية ،كما أنها الوسيلة التي من خالل ا يحقق ذاته .لذا
وج العناية بها وت صيص و ت كاف للعمل على تطويرها ،وري هذا الصدد نؤكد على مسألة م مة جدا ،تتمثل ري عدم
االشتغال على م ارة املحادثة ري معزل عن امل ارات اللغوية األخرى ،بل يج تدريس امل ارات وفق رؤية متجاملة ،كما تنص على
ذلك مجموعة من الدراسات الحديثة ،التي تعنى بمجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،فعند تدريس القواعد النحوية،
يستحسن أن تجون القواعد املراد تدريس ا للمتعلم ،متضمنة داخل النصوص والحوارات املدروسة "التعليم الضمني لقواعد
اللغة " ،فيتم استحضارها وتوظيف ا خالل مرحلة املحادثة أيضا ،ألن الغاية األساسية من تعلم اللغة ،هو جعل املتعلم ادرا
على التواصل بها ري م تلف السيا ات واملوا ف الحياتية.
وسنورد ري هذا الصدد مثالين لحصتين دراسيتين عن بعد ،سنعمل من خالل ما على تدريس امل ارات كاملة ،الستثمار
املكتسبات ري التعبير والتحدث باللغة العربية ،مع األخذ بعين االعتبار مبدأ الفوارق الفردية لجل متعلم على حدة ،واستحضار
األبعاد الستة التي حددها كل من (أندريد) و(بانكر) ،والتي نجي فيها عن ستة أسئلة محورية ري عملية التعليم عن بعد :ملاذا
1

تأليف مجموعة من الباحثين ،ترجمة سارة بنت إبراهيم العريني ،التقنية التعليمية للتعليم والتعلم ،ص.391 :

2

الدليمي ،طه علي حسين والوائلي ،سعاد عبد الكريم ،اللغة العربية مناهج وطرائق تدريس ا ،2005 ،ص.285 :
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يتعلم الدارس؟ أي الدافع "معرفة أسباب وأهداف التعلم" .كيف يتعلم الدارس؟ أي الوسيلة "املنهج واالستراتيجيات املتبعة
ري التعليم والتعلم" .متى يتعلم الدارس؟ أي الو ت "يشير إلى و ت بدء وانتهاء الفترة املحددة للدراسة" .أين يتعلم الدارس؟ أي
مجان التعلم "املجان الفعلي الذي تمارس فيه عملية التعلم ري التعليم عن بعد" .مع من يتعلم الدارس؟ أي الوسط االجتماعي
"يقصد به مع من يتعلم الدارس أو باألحرى من هم زمالؤه ري العملية التعليمية" .ماذا يتعلم الدارس؟ أي أداة الدارس
"واملقصود به تقييم مدى استجابة الدارس ملا يتعلمه" .1وبذلك تمكين املتعلم من االعتماد على كفاءته الشخصية ري تعلم
اللغة.
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مثال  :1درس املحادثة
•املوضوع :تقاليد العرس املغربي ،للمستوى املتوسط الثاني" ،الكتاب ري تعلم العربية" (محمود البطل) عبر تقنية
"السكايب  .() "Skypeاملدة الزمنية :ساعة ونصف.
يج أن نعمل على توفير بيئة تعلم محفزة ،من خالل االست دام الفعال لوسائط االتصال ،وإعداد أدوات مرئية فعالة
تثري عملية الشري ،وربط ا بموارد إضافية على اإلنترنت تتوافق ومضمون البرنامج الدراس ي ،ليتمكن املتعلم من است دام ا،
واالستفادة من درة الحاسوب على ت زين املواد وجعل ا متاحة له ري أي و ت.
إذن :بعد التأكد من الربط الجيد بشبكة اإلنترنت لكال الطرفين ،نبدأ بعملية اإلحماء -إلقاء التحية ،والسؤال عن جديد
األخبار ،والقيام بتقويم تشخيص ي صد التأكد من مدى تمكن املتعلم مما درسه ري الحصة السابقة ،-بعد ذلك نقوم بتقديم
الدرس الجديد ،كي تتجون لدى الطال فكرة واضحة حول موضو الدرس ،ويمكن أن نوظف لذلك صورا لعرس مغربي ،يقوم
املتعلم بوصف ا والتعرف على مجوناتها ،ثم نمر إلى مرحلة تقديم نص مسمو عن العرس املغربي ،وبما أن التواصل بين املعلم
واملتعلم يمر عبر منصة "السجاي " ،فيستحسن أن يجون التقديم لألستاذ باالعتماد ري هذه الخطوة على "االستماع
التشاركي" ،ففي هذا النو من االستما تجون لدى املستمع إمجانية للتحكم ري سير العملية التواصلية ،إذ يمكن مثال ،أن
يتحول من مستمع إلى متجلم ويطل من األستاذ إعادة ما اله أو التوضيح أو إبطاء سرعة الكالم" .2وبذلك سنمنح للمتعلم
فرصة ملمارسة االستما إلى اللغة العربية الفصحى والتفاعل مع املتجلم ،وبعد االنتهاء من ذلك سنطل من املتعلم أن يكت
فقرة (ري بضعة أسطر) حول مضمون النص املسمو "م ارة الكتابة" ،ثم راءة ما تمت كتابته "م ارة القراءة" ،وري األخير وبما
أن املتعلم د تحصل على كم م م من املعلومات حول موضو الدراسة ،فسيساعده ذلك ال محالة ري إنتاج محادثة ،لذا

 1تأليف مجموعة من الباحثين ،تحرير زكي أبو النصر البغدادي ،مرجع سابق ،ص 88 :و .89
) (برنامج السدكايب  :skypeعبارة عن برنامج تجاري تم ابتجاره من بل كل من املساتثمرين الساويدي نيكالس زينشاتروم والدنماركي يانوس فريس
مع مجموعة من مطوري البرمجيات ،وهو جزء من تطبيقات  ،MICROSOFTيمكن برنامج س ااجاي مس اات دميه من االتص ااال والتواص اال ص ااوتيا أو
بالص ااوت والص ااورة مع أي ش ااخص وري أي زمان ومجان ،كما يتيح س ااجاي خاص ااية املجاملات الجماعية وممكن أن تص اال املجاملة إلى  25ش ااخص ااا ،كما
يوفر البرنامج خاص ااية إرس ااال امللفات من ص ااور أو مقاطع ،يمكن أيض ااا من مش اااركة ش اااش ااتك الظاهرة لديك مع أي ش ااخص تتحدث معه ،أو حتى
مجاملات الفيديو الجماعية ،يتيح خاصية الترجمة حتى تس ل لك عملية التواصل مع أي شخص ال يتحدث لغتك.
 2تأليف مجموعة من الباحثين ،تحرير خالد حسين أبو عمشة ،مرجع سابق ،ص.178 :
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سنقوم بإجراء محادثة نعمل من خالل ا على منح املتعلم الفرصة للتعبير عن أفجاره وتقديم وج ة نظره حول املوضو  ،ومقارنة
ذلك بطقوس الزواج ببلده ،وانطال ا من ذلك سنتمكن من معرفة مدى تمكن املتعلم من املعطيات الواردة ري الدرس.
مثال  :2درس محادثة
• املوضوع :دور اإلعالم ري املجتمع "يتفق األستاذ واملتعلم مسبقا على موضو يجون ذا عال ة باهتمامات املتعلم" ،املستوى
املتقدم األول ،عبر تقنية ( . ())Zoomاملدة الزمنية :ساعة ونصف
بما أن من أهداف التعليم عن بعد ،جعل املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية وإكسابه القدرة على التفكير
واالبتجار ،فيمكن أن نعتبر هذه االستراتيجية -االتفاق مسبقا حول موضو املحادثة -من أهم االستراتيجيات التي ل ا و ع
إيجابي على مردودية املتعلم ،والدفع به للمساهمة ري بناء درس املحادثة وإثرائه ،ألنه ساهم ري اختيار املوضو  ،وبذل مج ودا
م ما للبحث عن املعلومات.
بعد عملية اإلحماء سنقوم بتقديم الدرس ،علما أن املتعلم د بحث ري املوضو وله زاد م م من املعلومات حوله،
سنطل من املتعلم أن يقدم املعلومات التي حصل عليها أثناء بحثه ري املوضو  ،وخالل راءته للمعلومات فال شك أنه ستجون
هناك بعض األخطاء النحوية والتركيبية ،...وذلك بحس مستوى الطال ومدى تمكنه من واعد اللغة العربية وتراكيبها ،لذا
فأحسن طريقة لتصحيح أخطائه هي إعادة تقديم هذه املعلومات من طرف املعلم بشجل سليم ،وبذلك سيتمكن املتعلم من
تدارك أخطائه دون الحاجة إلى اإلشارة إليها بشجل مباشر ،وتجن الو و ري مو ف ربما سيحد من دافعيته الكتساب
التعلمات .وبعد ذلك يمكن أن ندرج مقطع فيديو يتحدث عن موضو اإلعالم ،أو عرض بعض الصور ،...ونترك للطال
الفرصة ألخذ وتدوين األفجار الرئيسية ،واإلدالء برأيه اتجاه مضمونه ،ومنا شة ذلك مع املعلم وباقي املتعلمين إن وجدوا.
ويمكن ري هذه املرحلة العمل باستراتيجية "لقاء صحفي أو لع األدوار ،"...وري آخر الحصة يج منح املتعلم و تا كافيا إلعطاء
وج ة نظره ،ويمكن أن تجون على شجل تقرير مبسط حول املوضو  ،ويستحسن أن يتعامل املعلم هنا كمرشد وموجه جيد
للمحتوى التعليمي ،ومساعدة املتعلم لالستفادة در اإلمجان من األدوات التكنولوجية املتاحة لذلك .وبهذه الطريقة نجون د
أنجزنا درسا تتجامل فيه امل ارات اللغوية األربعة ،ومنح املتعلم فرصا أكبر للتعبير عن أفجاره باللغة العربية والتفكير بها أيضا.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تواجه مجال التعليم عن بعد ،وخاصة ري م ارة
املحادثة ،وملعرفة هذه التحديات والصعوبات ،اعتمدنا على املقابلة املوج ة لبعض املتعلمين واألساتذة العاملين ري مجال
تعليم العربية للناطقين بغيرها ،فجانت جل إجاباتهم متقاطعة وكان اإلجما حول ا تقريبا ،وهي كاآلتي:

) (برنامج زووم  :ZOOMبرنامج مجاني يست دم لتنظيم االجتماعات واللقاءات حيث يساعد املعلم واملحاضر ،ورجل األعمال على تنظيم اللقاءات
بجودة عالية مع إمجانية مشاركة امللفات مع الحاضرين ري اللقاء سواء عن طريق املعلم ،أو املتعلم بشرط أن يجون لجل فرد حساب خاص به .يوفر
برنامج زووم إمجانية التواصل الصوتي واملرئي ،وعرض املادة املطلوب تعلم ا ،كما يوفر إمجانية الدخول للجلسة عبر رابط إنترنت ،مع إمجانية كتم
صوت املشاركين أثناء الحديث ،أو السماي لبعض م بالحديث ،ويمكن أيضا من تسجيل فيديو ملا يتم تداوله عبر الجلسة ،ثم عرضه عبر أي وسيلة
تواصل اجتماعي لحضورها الحقا.
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 -3الصعوبات:
 oعدم الربط الجيد بشبكة اإلنترنت واالنقطا املتكرر ري أحيان كثيرة.
 oهناك صعوبات تتعلق بعدم درة الطرفين على توفير جو مالئم إلنجاز حصص التعليم عن بعد.
 oعدم وجود بيئة مناسبة ملمارسة الكالم.
 oالتعامل بعشوائية مع املادة التعليمية وكذا الزمن املخصص إلنجاز مراحل الدرس.
 oشعور املتعلم بالخجل والخوف من الو و ري الخطأ أثناء التحدث.
 oصعوبات تتعلق باملسائل التقنية أو ما يصطلح عليه ب "الفجوة الر مية" ،وتتجلى ري ضعف االست دام الجيد
للوسيط اإللكتروني سواء من طرف املعلم أو املتعلم.
 oعدم مالءمة بعض االستراتيجيات للبيئة التعليمية وكذا خصوصية املتعلم السيجولوجية واللغوية ...إلخ.
 oصعوبات تتعلق بعدم تمكن املعلم من النطق السليم ملخارج الحروف العربية ،مما يؤثر على عملية االستما لدى
املتعلم.
 oبعض املتعلمين غير متحمسين وغير مقتنعين بت صيص درس للمحادثة.
 oالفترة التي يقضيها أغل املتعلمين غير كافية لخلق متحدث باللغة العربية.
 oالتركيز على بعض امل ارات على حساب م ارات أخرى.
 oعدم توفر الدافعية الجافية لدى املتعلم ،مما يؤثر على تحصيله الدراس ي.
هناك العديد من الصعوبات األخرى لكننا ا تصرنا على ذكر أهم ا ،ولتجاوز هذه الصعوبات والتحديات ،وج بذل
ج د أكبر من طرف كل الفاعلين ري مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها ،وري هذا اإلطار سندرج بعض الحلول والتوصيات،
التي نرى فيها سبيال للمساهمة ري إنجاي عملية التعليم عن بعد ،والرفع من م ارة املحادثة ،وهي على النحو اآلتي:
 -4التوصيات:
• الت طيط املسبق والد يق للحصة ،واألدوات املرئية املراد استعمال ا ،باعتبار الت طيط أهم خطوة يقوم بها املعلم
لضمان نجاي الحصة الدراسية.
• الحرص على توفير بيئة تعليمية تفاعلية تتناس والبرامج التعليمية ،وتراعي أيضا خصوصية املتعلم.
• التأكد من الربط الجيد بشبكة اإلنترنت بل بدأ أي حصة ،والقدرة على است دام التقنية.
• مالءمة البرامج التعليمية وتجديدها لتساير التطور الحاصل ري مجال التكنولوجيات الحديثة.
• بذل ج د أكبر للتمكن من است دام التقنيات والوسائط اإللكترونية املتاحة ،واستثمار الوفرة ال ائلة ري مصادر
املعلومات.
• منح املتعلم الو ت الجاف للتعبير عن أفجاره باللغة العربية ،وتجن التصحيح املتكرر ألخطائه.
• النطق السليم للغة العربية الفصحى ،ومراعاة مستوى املتعلم.
• مساعدة املتعلم ري اكتساب القدرة على التفكير ،واالبتجار ،والتعلم الذاتي املستقل .ملا الست دام اإلنترنت من دور م م
ري تحسين درات الطالب ري تحليل املحتوى ،وزيادة اإلبداعية واالبتجار.
• التغيير النوعي ري التعليم والتعلم ،والتنويع ري األسالي واألنشطة ،فالتكنولوجيا الحديثة ري تصميم الشبجات واملوا ع
والجامعات االفتراضية تتيح للمعلم أن يست دم العديد من أسالي العرض.
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• توظيف األلعاب اللغوية ،كونها تضمن املتعة والتشويق واملنافسة بين املتعلمين ،باالعتماد على تقنية العوالم االفتراضية
التي تقوم على املحاكاة ري بيئة ثالثية األبعاد تمنح شعورا حقيقيا بالتجربة ،مثل تقنية (أكتف وورد) و (.)Moos
• تنظيم دورات تجوينية لفائدة األساتذة وكل األطراف الفاعلة ري عملية التعليم عن بعد.
• االلتزام بالو ت املحدد إلنجاز الحصة الدراسية.
• عند التدريس عبر الفيديو يج توجيه النظر نحو آلة التصوير ،والتحدث بصوت مرتفع وواضح ،وتوظيف لغة عربية
س لة تتناس ومستوى املتعلم.
• التركيز على م ارة املحادثة ،واستثمار امل ارات اللغوية األربعة إلنجاي عملية التعليم.
• اإلكثار من التمرينات والتدريبات التي تكس م ارات التعبير الشفوي.
• إ امة نشاط املناظرة بين الطلبة وما إلى ذلك من األنشطة ،...ويستحسن أن تتم هذه العملية ري الصفوف االفتراضية.
• توظيف ال اتف النقال باعتباره بوابة املعلمين واملتعلمين لولوج ميادين معرفية متعددة.
• تر ية سبل التقويم ،واست دام طرائق تقييم مناسبة.
• إعداد دليل تعليمي لتعليم اللغة العربية عن بعد ،يستفيد منه كل من املعلم واملتعلم.

خاتمة :
ري األخير يمكن القول أنه رغم التطور الذي حققه مجال التعليم عن بعد ،وذلك بجعله وسيلة رئيسية ري التعليم من
طرف العديد من الجامعات واملراكز ،إال أنه سيظل فقط ً
جزءا من املنظومة التعليمية ،كما تؤكد ذلك العديد من البحوث
التربوية أيضا ،لذا يج أن يساهم التعليم عن بعد ري التغل على الصعوبات التي يواج ا املتعلمون ري الفصول الدراسية
املعتادة ،ويوفر ل م إمجانية الحصول على التعليم الذي يرغبون فيه ،كما يج أن يستثمر كل من املعلم واملتعلم الوسائل
التي تتيح ا الوسائل التكنولوجية الحديثة ،وخاصة ري م ارة املحادثة ،وأن يولي مدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها م ارة
املحادثة جل اهتمامه ،فهي وسيلة رئيسية ري تعليم اللغة ري جميع املستويات ،حيث يصع على متعلمي اللغة التقدم ري
امل ارات اللغوية األخرى ،ما لم يجيدوا م ارة املحادثة ،باعتبارها غاية تعلم اللغة ،فمن الضروري إذن التركيز على تنميتها أثناء
العملية التعليمية التعلمية ،وفق املعايير الدولية لتعليم اللغات األجنبية.

قائمة املراجع
 -1أحمد فؤاد عليان ،امل ارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريس ا ،دار السلم ،الطبعة األولى ،الرياض السعودية.1992 ،
 -2الحالق ،علي سامي ،املرجع ري تدريس م ارات اللغة العربية وعلوم ا ،املؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان. 2010 ،
 -3الصالح ،احمد بن عبد هللا ،االتجاهات الحديثة ري التعليم ،جمعية املعلمين الجويتية ،الجويت.2000 ،
 -4الدليمي ،طه علي حسين والوائلي ،سعاد عبد الكريم ،اللغة العربية مناهج وطرائق تدريس ا ،دار النشر للنشر والتوزيع،
األردن عمان.2005 ،
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 -5تأليف مجموعة من الباحثين ،تحرير خالد حسين أبو عمشة ،الدليل التدريبي ري تدريس م ارات اللغة العربية وعناصرها
للناطقين بغيرها "النظرية والتطبيق" ،مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،الطبعة األولى،
الرياض السعودية.2017 ،
 -6تأليف مجموعة من الباحثين ،تحرير زكي أبو النصر البغدادي ،تعليم اللغة العربية عن بعد :الوا ع واملأمول ،مركز امللك
عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،الطبعة األولى ،الرياض السعودية.2015 ،
 -7تأليف مجموعة من الباحثين ،ترجمة سارة بنت إبراهيم العريني ،التقنية التعليمية للتعليم والتعلم ،دار جامعة امللك
سعود للنشر ،السعودية.
 -8حبي هللا ،محمد ،أسس القراءة وف م املقروء بين النظرية والتطبيق ،دار عمار ،عمان.1997 ،
 -9رشدي أحمد طعيمة ،امل ارات اللغوية :مستوياتها ،تدريس ا ،صعوباتها ،دار الفكر العربي ،الطبعة األولى ،القاهرة – مصر،
.2004
10- Marija Buselic, Distance learning – concepts and contributions.
امللحق1 :

مقابلة موجهة ملتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
تم إعداد هذه املقابلة املوج ة ري إطار إنجاز مقال بعنوان "التعليم عن بعد واستراتيجيات تدريس مهارة املحادثة
ملتعلمي العربية الناطقين بغيرها" ونهدف من خالل ا رصد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه املتعلم ري درس املحادثة ري
التعليم عن بعد ،وا تراي الحلول املناسبة للتغل عليها وتمكين الطالب من تحقيق الغاية من التعلمات.
-

م بكتابة الجواب الذي ينطبق على وا ع تعلمك للغة العربية ري التعليم عن بعد ،وشكرا.

 -املرجو أن تقرأ/ي األسئلة التي تضمنتها هذه املقابلة بتمعن ،ثم اإلجابة بما يناس وبصدق.
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شكرا جزيال على جهدك ومساعدتك لنا.

االسم الكامل............................................................... :
الجنس:

ذكر

أنثى

الجنسية................................................. :
اللغة األم................................................ :
اللغات األخرى..................................................................................... :
الكلية  /املركزالذي تدرس به...................................................................... :
كم املدة التي قضيتها في تعلم اللغة العربية.......................................................... :
ملاذا تدرس اللغة العربية.............................................................................:
......................................................................................................
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

ما هي أهم الصعوبات التي تواج ك أثناء الحصة الدراسية عن بعد؟
هل تتوفر على ربط جيد بشبكة اإلنترنت وبدون انقطا ؟
هل تتوفر على جو مالئم لالستفادة من حصص ري التعليم عن بعد؟
هل البيئة مناسبة ملمارسة الكالم؟
هل يتم تقديم املادة التعليمية بشجل منظم؟
هل تشعر بالخجل والخوف من الو و ري الخطأ أثناء التحدث بالعربية؟
هل تست دم الوسيط التقني بشجل جيد؟
كيف هي لغة املعلم أثناء حديثة باللغة العربية؟
هل تجون دائما متحمسا ومقتنعا بدرس املحادثة؟
هل الفترة التي ضيتها ري تعلم اللغة العربية كانت كافية لتتحدث بها؟
هل الو ت املخصص لدرس املحادثة كاف؟
هل لديك دافع وي لتعلم اللغة العربية والتحدث بها؟
هل يستعمل املعلم لغة وسيطة أم يتقيد باللغة العربية فقط؟
هل يست دم املعلم الترجمة؟
هل يشجع املعلم على املحادثة باللغة العربية؟
هل يستعين املعلم بلغة اإلشارة واألشياء امللموسة واملرئية أثناء الحصة؟
هل موضو املحادثة له عال ة باهتمامات الطالب؟
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-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

هل يدرس الطال املواد واملناهج املختلفة باللغة العربية؟
هل يتم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب؟
هل توظف ما تتعلمه ري القسم للتواصل مع الناطقين باللغة العربية؟
هل توظف موا ع التواصل االجتماعي للتواصل بالعربية مع زمالء الدراسة؟
هل محتويات الكتاب تتماش ى وطبيعة البيئة التعليمية؟
هل يتم استعمال الوسائل التكنولوجية بشجل مناس ؟
ما هي اال تراحات التي ترى فيها حال للتغل على الصعوبات؟

امللحق2 :

مقابلة موجهة إلى معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

تسعى هذه املقابلة املوج ة إلى معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ،إلى الكشف عن االستراتيجيات التي يوظف ا املعلم
أثناء إنجازه لدرس املحادثة ري التعليم عن بعد ،والتعرف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواج ه ري درس املحادثة ،وا تراي
الحلول املناسبة للتغل عليها.
وتم إعداد هذه املقابلة ري إطار إنجاز مقال بعنوان "التعليم عن بعد واستراتيجيات تدريس مهارة املحادثة ملتعلمي
العربية الناطقين بغيرها" .وتتضمن أسئلة متنوعة نرجو منك أخي املعلم /أختي املعلمة ،أن تقرأ(ي) ها بتمعن ثم أج (ي)
عنها بما يناس مع مراعاة الصدق واملوضوعية ري ذلك.
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نقدرلك جهدك ومساعدتك لنا ،وشكرا.

االسم وبلد العمل............................................................... :
الجنس:

ذكر

أنثى

السن........................................... :
الدورات التكوينية املحصل عليها في هذا املجال...................................................:
اللغات األجنبية..................................................................................... :
الكلية  /املركزالذي تدرس به..................................................................... :
عدد سنوات التدريس............................................................................. :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

ما أبرز الصعوبات التي تواج ك أثناء إنجاز درس املحادثة؟
هل تعتمد منهجية محددة ري تقديمك للدروس ري التعليم عن بعد؟
ما هي االستراتيجيات التي تعتمدها ري درس املحادثة؟
هل تتوفر على ربط جيد بشبكة اإلنترنت وبدون انقطا ؟
هل تتوفر على جو مالئم إلنجاز حصص للتعليم عن بعد؟
هل تقدم املادة التعليمية بشجل منظم؟
هل يشجل الخجل والخوف عائقا حقيقيا بالنسبة إلى املتعلمين للتحدث بالعربية؟
هل تجيد است دام الوسائط التكنولوجية الحديثة؟ وما أبرز هذه الوسائط؟
هل االستراتيجيات التي توظف ا مالئمة للبيئة التعليمية وتراعي خصوصية املتعلم السيجولوجية واللغوية  ...إلخ؟
هل املتعلمون متحمسون ومقتنعون بدرس املحادثة؟
هل الفترة التي يقضيها املتعلم كافية ليتمكن من التحدث باللغة العربية؟
هل الو ت املخصص لدرس املحادثة كاف؟
هل للمتعلم دافعية وية لتعلم العربية؟
هل تستعمل لغة وسيطة أم تتقيد باللغة العربية فقط؟
هل تست دم الترجمة؟
هل تحفز املتعلم على املحادثة باللغة العربية؟ وكيف؟
هل تستعين بلغة اإلشارة واألشياء امللموسة واملرئية أثناء الحصة؟
هل ت تار مواضيع ذات عال ة باهتمامات الطالب؟
هل يدرس الطال املواد واملناهج املختلفة باللغة العربية؟
هل يتم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب؟
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هل تحث املتعلمين على توظيف موا ع التواصل االجتماعي للتواصل باللغة العربية مع زمالء الدراسة؟
هل محتويات الكتاب تتماش ى وطبيعة البيئة التعليمية؟
هل يتم استعمال الوسائل التكنولوجية بشجل مناس ؟
ما هي اال تراحات التي ترى فيها حال للتغل على الصعوبات؟

82

2020 -  ديسمرب- 70 العدد

مركز جيل البحث العلمي

) (منوذج عمال باملغرب:) عمال القطاع غري املهيكل يف زمن (كورونا:بني االستبعاد والتباعد االجتماعي
Between exclusion and social distancing: informal sector workers in the time of (Corona)
(Model workers in MOROCCO)

 املغرب، أكاديمية الدارالبيضاء سطات/وزارة التربية الوطنية/الحسن ايت الحسن.د
LAHCEN AIT LAHCEN / Ministry of national education/Morocco
83

:ملخص
 على ات اذ مجموعة من، ومن ضمنها املغرب،يعيش العالم لحظات عصيبة بسب تفش ي وباء كورونا الذي أرغم البلدان
 وعلق مجموعة من األنشطة اال تصادية ومن،اإلجراءات لتفادي خسائر ري األرواي؛ حيث فرض حالة الطوارئ الصحية
 هذه اإلجراءات أثرت على فئة عمال القطا غير امل يجل. وسن مبدأ التباعد االجتماعي بين السجان،ضمنها تلك غير امل يجلة
.املستبعدين من أي حماية اجتماعية وصحية
. التباعد االجتماعي- االستبعاد االجتماعي- عمال القطا غير امل يجل- املغرب- كورونا:الكلمات املفتاحية
Abstract :
The world is living through difficult moments due to the outbreak of the Corona epidemic, which forced
countries, including Morocco, to take a set of measures to avoid loss of life. As he imposed a state of health
emergency, suspended a range of economic activities, including informal ones, and enacted the principle of
social distancing among the population. These measures affected the category of informal sector workers
excluded from any social and health.
Key words: Corona- Morocco- informal sector works- social exclusion - social distancing.
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مقدمة :
تعيش معظم دول العالم ،ومن ضمنها املغرب ،لحظات عصيبة وحرجة نتيجة تفش ي وباء (كورونا)؛ هذا الوباء الذي أدى
بوفاة أزيد من  900ألف شخص 1عبر العالم والر م ري تزايد .كانت األوبئة على مر التاريخ دائما تؤدي بحياة عديد من البشر،
وتعرض وى اإلنتاج للتدمير واختالل األمن وتجعل اال تصاديات ترتد إلى الوراء.
ش د العالم مجموعة من األوبئة الفتاكة؛ نذكر منها على سبيل املثال الطاعون األسود ري القرن الرابع عشر ،والحمى
اإلسبانية سنة  ،1918أما أحدثها ففيروس (سارس) ) ،)2003((SARSوأنفلونزا الخنازير) ،)2009((H1N1ومتالزمة الشرق
األوسط التنفسية ) ،)2012( (MERSوفيروس (ايبوال )( ،)2014ثم فيروس (زيجا) ) )2016((Zikaدون إغفال داء فقدان املناعة
السيدا) .(SIDAأما ب صوص املغرب فقد ش د بدوره وعلى مر التاريخ مجموعة من األوبئة و املجاعات خاصة خالل القرنين
الثامن عشر والتاسع عشر خلفت خسائر بشرية وا تصادية واجتماعية م مة.2
ها هو ذا وباء (كورونا) أو املعروف علميا (بجوفيد )19-يجتاي العالم ري غفلة منه ،وري عز تطوره التكنولوجي ليفتك بأ وى
القوى اال تصادية واألنظمة الصحية املتطورة لتعتبر نفس ا ري حالة حرب 3مع عدو خفي 4ال يرى بالعين املجردة ،ولم تتسلح
له بال دواء واللقاي املناسبين ،عدو كبح ا تصاديات أعظم البلدان ومن ضمنها اال تصاد املغربي ،ورمى بمجموعة من العمال
إلى مصير مج ول جعل م يعيشون بين مطر ة االستبعاد وسندان االبتعاد االجتماعي ري ظل غياب رعاية اجتماعية من طرف
الدولة.
إشكالية البحث
ملحاربة الفيروس ،وري غياب دواء ناجع أو لقاي ضده عمدت الدول إلى الحجر الصحي الذي يعد من أ دم اإلجراءات التي
ات ذت للحد من انتشار األوبئة؛ استعمل ري ايطاليا ري القرن الرابع عشر ملحاربة الطاعون 5حيث كانت ترسو السفن ري ميناء
البند ية ملدة  40يوما بل إنزال الركاب منها .يقصد به تقييد حركة األشخاص الذين يفترض أنهم تعرضوا للعدوى لتفادي
انتقال ا إلى باقي املجتمع داخل املنازل أو ري أماكن خاصة بذلك .وللحد كذلك من تفش ي الفيروس عمدت الدول إلى سن التباعد
االجتماعي بين أفراد املجتمع لتقليل التفاعل بينهم وترك مسافة األمان التي درها الخبراء بمتر على األ ل ،كما عمدت أغل
الدول إلى تعليق مجموعة من األنشطة اال تصادية .وري هذا الصدد ام املغرب عند حلول الضيف غير املرغوب فيه ري الثاني
من مارس ،بعد اكتشاف أول حالة مواطن مغربي دم من أوروبا ،بتو يف الدراسة يوم  16مارس  2020تلتها تدابير أخرى

- 1فاق العدد وأنا اكت هذه السطور  900ألف مصاب وال شك أنه سيتجاوز ذلك بكثير.
- 2ينظر :محمد األمين البزاز :تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب ري القرنين الثامن عش ا اار والتاس ا ااع عش ا اار ،منش ا ااورات كلية اآلداب والعلوم اإلنس ا ااانية،
سلسلة رسائل وأطروحات ،الرباط.1992 ، :
- 3ري خطابه للفرنسيين يوم  16مار س 2020استعمل «امانويل ماكرون» تعبير «نحن ري حرب» عدة مرات.
- 4شبه الرئيس األمريجي هذا الفيروس ب «العدو الخفي».
-5فااتن احماد الس ا ا ا اجااري :تكيف األس ا ا ا اارة مع الحجر الص ا ا ا ااحي املنزلي ري زمن كوروناا ،مجلاة جيال العلوم اإلنس ا ا ا ااانياة واالجتمااعياة ،بيروت ،العادد ،63
( ،)2020ص.30-9
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تمثلت ري غلق الحدود وإغالق املقاهي واملساجد والحمامات وتعليق مجموعة من األنشطة اال تصادية التي استثنيت منا
الصيدليات ومحالت التجارة وبعض األنشطة الخاصة باملواد الغذائية ،كما منعت جميع التظاهرات الرياضية والفنية.
أدى تعليق األنشطة اال تصادية ،خاصة غير امل يجلة ،إلى تضرر املزاولين ل ا والذين كانوا يسترز ون يوما بيوم
(املياومون) ،كما أن أغلبهم ليست له تغطية اجتماعية وال صحية ،ويعتبرون من الفئات ال شة التي تعاني الفقر ري صمت،
وتصار من أجل العيش الكريم ،ومقاومة االستبعاد االجتماعي املمارس عليها .للتقرب أكثر من هذه الفئة وتسليط الضوء على
معيش ا ري زمن كورنا ،ارتأينا القيام بهذه الدراسة السوسيولوجية عن بعد والتي ترمي إلى اإلجابة على السؤال اآلتي:
-

كيف يعيش عمال القطاع غيراملهيكل في زمن كورنا بين االستبعاد والتباعد االجتماعي؟

لإلجابة عن هذا السؤال اعتمدت على منهجية كيفية من خالل مقابالت بواسطة ال اتف مع مجموعة من املياومين (عمال
البناء ،دافعي العربات اليدوية ،حمالين ،سائقي سيارات األجرة ،بائعين متجولين ،ندل املقاهي) ،كما استعنت بمجموعة من
الفيديوهات على موا ع جرائد الكترونية يتحدث فيها بعض املق ورين عن معيش م ري زمن كورونا.
 .1مفهوم االستبعاد االجتماعي
بل الخوض ري تعريف «مناس » لالستبعاد االجتماعي ،أود أن أشير إلى أن الجزم بإطالق تعريف مطلق ملثل هذا املف وم
املتغير حس األزمنة واألمكنة أمر صع  ،كما أن وصف فئة اجتماعية بالفقراء أو املستبعدين اجتماعيا يجعلنا نحتاط،
مؤمنين بأن الحدود بين الفئات االجتماعية غير واضحة تماما .يعود ظ ور هذا املصطلح حس «روبين بيس»(Robin Peace)1
إلى ثمانينات القرن املاض ي كمصطلح أ ل صخبا و إحراجا ري سياسات االتحاد األوروبي ري برامج محاربة الفقر ،و يعتبر من
املفاهيم املتناز عليها واملتعددة الجوان

ألنه يستعمل لوصف حقل واسع من الظواهر والعمليات التي تتعلق بالفقر

والحرمان والبطالة والبؤس وال شاشة.
يعرف «روبين بيس» االستبعاد االجتماعي ،2بأنه «ما يمكن أن يحدث عندما يعاني األفراد أو املناطق من مجموعة من
املشكالت املترابطة مثل البطالة وم ارات وظيفية ومداخيل من فضة وإسجان سيئ وبيئات إجرامية عالية وتفكك أسري»،
وحددت «بيرس ي سميث»  (percy-Smith)3أبعادا لالستبعاد االجتماعي «ا تصادية واجتماعية وسياسية و أبعاد تتعلق بالجيرة
واملجان واملجموعة» ،ويرى «ماك دويل» )4(Mc Dowellوآخرون أن االستبعاد االجتماعي هو « عدم الحصول على املوارد
وانعدام القدرة على االستفادة منها والحرمان من الحقوق والفرص التي تعزز الوصول إلى هذه املوارد واست دماها » ،وهو

- 1روبين بيس :االس ا ا ا ااتبع اااد االجتم اااعي مف وم يحت اااج إلى تعريف ،ترجم ااة م ااازن مرس ا ا ا ااول محم ااد ،مجل ااة عمران ،املركز العربي لألبح اااث ودراس ا ا ا ا ااة
السياسات ،العدد ( ،4/14خريف  ،)2015ص.138-123
- 2املرجع نفسه.
- 3املرجع نفسه.
 - 4هدى أحمد الدي ومحمد عبد العليم محمد :االسا ا ا ااتبعاد االجتماعي وم اطره على املجتمع ،مجلة إضا ا ا ااافات ،العددان (32-31صا ا ا اايف وخريف
 ،)2015ص.220-208
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حس «مورو دو بيلينغ» « )Moreau de Bellaing)1طيعة أو تمزق بين املشتغلين واملعطلين بين املرأة والرجل بين املتمتع
بالصحة الجسدية والنفسية واملعوق جسديا او نفسيا بين املندمج اجتماعيا واملستبعد اجتماعيا».
يمكن إذن أن ن لص إلى أن مف وم االستبعاد االجتماعي يستعمل لوصف األشجال التهميشية اال تصادية واالجتماعية
ويمكن تعريفه بعدم درة األشخاص املشاركة ري الحياة اال تصادية واالجتماعية والسياسية وتظ ر تجلياته ري البطالة
والفقر .يمكن القول إذن بأن االستبعاد االجتماعي له أبعاد ا تصادية وتتجلى ري العطالة عن العمل ،اجتماعية ويتمثل ري
فقدان ترابط الفرد مع االتجاه السائد ري املجتمع وسياسية كإ صاء النساء وامل اجرين من حق م السياس ي كما يمكن أن
ن لص إلى أن املستبعد اجتماعيا هو ذاك املقيم جغرافيا ري املجتمع ،وإذ ال يشارك ري نشاطات املواطنين العادية ري ذلك
املجتمع.
أدرجت عمال طا غير امل يجل ري صنف املستبعدين اجتماعيا ري املغرب ألنهم يجابدون لوحدهم من أجل لقمة العيش،
ومستبعدين من أي تغطية اجتماعية أو صحية وال يج عليه أن يمرض ألن املرض سيقطع رز ه اليومي وألن تجلفته باهظة.
 .2االستبعاد االجتماعي وليد الليبرالية
اجتمع ذات يوم نحو خمس مئة من أهم الن بة اال تصاديين والسياسيين العامليين ري فندق «فيرمنت» (Fairmont-
 )Hotelري«فرانسيسجو» األمريكية ما بين  27سبتمبر و 1أكتوبر من سنة  ،1995كان من بين املشاركين ري هذه االجتماعات
(مي ائل كورفاتشوف وجورج بوش األب وماركريت تاتشر وبيل كيت ورئيس مؤسسة  )....CNNوذلك من أجل منا شة وتحديد
ورسم سياسات ا تصادية لتدبير «أفضل» ملستقبل العالم.
كان من بين أهم اال تراحات التي خرج بها املجتمعون بأنه فقط  % 20من الفئة النشيطة ري العالم كافية للقيام باألنشطة
اال تصادية وإدارة آالت اإلنتاج ،لكن ماذا سيجون مصير  % 80املتبقية؟ هنا يقتري الليبرالي «دزبجنيوبرجنيسجي» مستشار
األمن القومي للرئيس األمريجي «جيميي كارتر» ما بين سنتي 1977و  1981بأن الحل هو .(Tittytainment)2فما يقصد بهذا
املصطلح املنحوت من كلمتين انجليزيتين )(Titsوتعني حلمة الثدي و((Entertainmentالتي تفيد التسلية والترفيه؟ يشري مبد
الجلمة بأن هذه  % 80يج إسجاتها بقليل من الطعام )(Titsوالترفيه ( (Entertainmentلتهدئة خواطرها و ال يمكنها العيش اال
من خالل اإلحسان والتبرعات و ألنها فائضة عن حاجة املقاوالت التي ستعتمد أكثر على التقنية والكفاءات العالية.
يعد إحالل التقنية مجان اليد العاملة وارتفا نسبة البطالة من بين املخاطر التي يمكن أن تهدد أمن البلدان ،كما أن
تراجع دور دولة الرعاية التي ذفت بمواطنيها ري بحر سوق الليبرالية ،وتراجع الخدمات االجتماعية من أهم العوامل التي ستزيد
من استبعاد شرائح م مة من السجان مع تضاؤل فرص الشغل باستمرار ،مما أدى إلى نشوب ثورات عمالية اجتاحت مناطق
عديدة من املعمور ،ناهيك عن انتشار العنف والجريمة« .ري عديد كبير من الدول الصناعية الناشئة حديثا ،أدى اإلحالل

| 1997, mis en ligne le 19

1-Nicole Mathieu: « Pour une nouvelle approche spatiale de l’exclusion sociale », Strates [En ligne], 9

octobre 2005, consulté le 07 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/strates/612.
-2هانس ي-بيتر مارتن و هار الدشومان ،فخ العوملة ،ترجمة عدنان عباس علي ،مجلة عالم املعرفة ،العدد  ، 238أكتوبر  ،1998ص.24
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التقني وارتفا نسبة البطالة إلى تفش ي الجريمة والعنف العشوائي مما يعطي نذيرا واضحا عن األو ات العصيبة مستقبال»..
يقول «جيرمي ريفكن».1
يبدو أن مسكن ) )Tittytainmentلم يدم مفعوله ري تهدئة الجيوش املعطلة عن العمل والتي تفتقر إلى رعاية من الدول؛
ففي املغرب الذي يهمنا بالدرس ،وحس التقرير األخير للمجلس اال تصادي واالجتماعي والبيئي 2والذي«تضمن رصدا وتحليال
للوضعية اال تصادية واالجتماعية والبيئية» للمغرب خالل سنة  2017فإن معدل البطالة د بلغ  % 10,2عوض ℅ 9,9سنة
،2016حيث يعاني الشباب من صعوبات كبيرة ري الحصول على  ،كما يفوق معدل البطالة لدى هذه الفئة  %40ري الوسط
الحضري ،و أبرز التقرير أن ا تصاد املغرب أضحى أ ل إدماجا من خالل التشغيل مما يهدد السلم والتماسك االجتماعي،
ويساهم ري تنامي الفوارق االجتماعية ،إن هذا السلم بدأ ينهار ري عديد من الدول ،وتهدده حركات احتجاجية تجتاي الشوار
مطالبة بحقو ا لتقض مضجع الرأسمالية والحجومات التي ت ضع لتوصياتها .ها هو ذا (كورونا) يزيد الطين بلة ويضيف إلى
 % 80نسبة من املعطلين الذين سيشجلون عبئا ا تصاديا واجتماعيا آخر على الدول ومنها املغرب
 .3عمال القطاع غيراملهيكل في زمن كورونا
احتل القطا غير امل يجل مجانة متميزة ري ا تصاديات البلدان النامية ،وتش د املدن أنشطة كثيرة تتصف بغير م يجلة
نتيجة النمو الديمغراري الطبيعي والهجرة القروية وعدم درة اال تصاد امل يجل على استيعاب عدد من العاطلين عن العمل.
يساهم هذا القطا ري املغرب ري تشغيل أزيد من  2,4مليون شخص حس دراسة أنجزت سنة  32013أي بحوالي  %12من
الناتج الداخلي حيث بلغ عدد الوحدات اإلنتاجية غير امل يجلة  1,68مليون وحدة يديرها حوالي  233.000مشغل ،يشغلون
حوالي  420.000عامل ،بعدما كانت  1,55مليون وحدة سنة  2007مما يبن أن هذا القطا ري تزايد مستمر .يعتبر هذا القطا
أكثر تضررا من انتشار وباء (كورونا)؛ حيث أ دمت الحجومة املغربية على فرض الطوارئ الصحية ومنعت الحركة بين املدن
وفرض االبتعاد االجتماعي على السجان خشية انتقال العدوى بينهم وتو فت أغل األنشطة اال تصادية خاصة تلك غير
امل يجلة بل وحتى امل يجلة منها (املقاهي الحمامات صالونات الحال ة ،الباعة املتجولون عمال طا البناء عمال املطاعم سائقي
سيارات األجرة  .)...ال شك أن هذا اإلغالق وهذا االبتعاد االجتماعي ستجون له تداعيات ا تصادية تنبأ الخبراء بأنها أفظع من
تلك التي ش دها العالم إبان األزمة اال تصادية لسنة  2008حيث أفاد تقرير األمم املتحدة 4بأن حوالي نصف مليار من
األشخاص أي ما يعادل  %8من الساكنة العاملية ستتعرض للبطالة نتيجة الخسائر اال تصادية التي تكبدتها الدول جراء

- 1جيرمي ريفكن:نهاية العمل تضا ا اااؤل القوى العاملة العاملية وبزوغ فجر حقبة ما وراء السا ا ااوق ،ترجمة خليل راشا ا ااد الجيوس ا ا ا ي ،الطبعة األولى ،دار
الفارابي بيروت ،2009 ،ص .318
- 2ينظر التقرير على مو ع املجلس اال تصادي والجتماعي والبيئيhttp://www.cese.ma/ar/Pages/Rapports%20annuels/Rapport-.:
Annuel-2017.aspx
- 3املندوبية السامية للت طيط  :البحث الوطني حول القطا غير امل يجل باملغرب ،على الرابطhttps://www.hcp.ma/Presentation-des- :
resultats-de-l-Enquete-Nationale-sur-la-sphere-des-activites-informelles-2013-2014_a1811.html
4-Nations unis : https://www.un.org/fr/%C3%A9quipe-de-communication-de-la-riposte-de-l%E2%80%99onu-au-covid19/covid-19-l%E2%80%99impact-sur-la-pauvret%C3%A9
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الجائحة ،وحس اللجنة اال تصادية لألمم املتحدة الخاصة بإفريقيا  (CEA)1فإن الدول السائرة ري طريق النمو ستؤذي الثمن
باهضا  .أما لجنة األمم املتحدة اال تصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسجوا) 2فإنها تو عت أن نحو  8,3مليون شخص
سيقعون ري براثن الفقر ري املنطقة العربية حيث الت «روال دشتي» )(Rola Dachtiاألمينة التنفيذية ل ذه اللجنة «إن عوا
هذه األزمة ستجون شديدة بشجل خاص على الفئات الضعيفة  ،وال سيما النساء والشباب  ،وأولئك الذين يعملون ري القطا
غير الرسمي الذين ال يستطيعون الحصول على الحماية االجتماعية والتأمين ضد البطالة«.
أما ب صوص املغرب؛ ففي آخر بحث أنجزته املندوبية السامية للت طيط املغربية حول تأثير (كوفيد )19-على نشاط
املقاوالت ،3فقد خلصت إلى أن ما يقارب  142.000مقاولة ،أي ما يعادل  % 57من مجمو املقاوالت أو فت نشاط ا بشجل
مؤ ت أو دائم ،كما تم ت فيض اليد العاملة بشجل مؤ ت أو دائم بما يقارب  726.000منص شغل أي ما يعادل  %20من
اليد العاملة .يتضح جليا أن األزمة ستقذف بمجموعة من العمال نحو مصير مج ول ليضافوا إلى جيش املعطلين الذي
ينتظرون ري ثكنات الفقر؛ هذه الجيوش ستواجه مصيرا مج وال وستعزز أر ام البطالة لتزيد ا تصاد البالد هشاشة ،كما
ستغذي الفوارق االجتماعية وتزيد من املستبعدين اجتماعيا.
ال شك أن هذه التقارير تنذر بازدياد الفئة ال شة هشاشة لتجون الضحية األولى لفيروس «كورونا»؛ وهذا نتيجة
السياسات اال تصادية واالجتماعية التي رمت بالفرد ري أحضان سوق الليبرالية املتوحشة التي استثمرت ري القطاعات
االجتماعية التي كان واجبا على الدولة التكفل بها .تعيش مجموعة من الفئات التي كانت تقتات يوما بيوم من أنشطة غير
م يجلة (دافعي العربات اليدوية  ،عمال البناء ،البائعين املتجولين ،عامالت البيوت  ،ندل املقاهي ،املشتغلين ري الحمامات،
الحمالين )...كل هذه الفئات ال ت ضع للتغطية االجتماعية رغم أن الدولة املغربية عملت على تعميم نظام املساعدة الطبية
(راميد 4)RAMEDالذي يهم الفئات ال شة التي ال تتوفر على دخل ار أو ال تتوفر على تغطية اجتماعية ،كما عملت على أن
تستفيد هذه الفئة من الدعم من الصندوق الذي أحدث ملواج ة (كوفيد  )19-إال أن عملية االستفادة شابها تأخيرات ،كما لم
تستفد عديد من الفئات .
يقول عبد العزيز سائق سيارة أجرة مازحا «يمكن أن يجون هذا أخر اتصال بك ألني سأبيع ال اتف ألجد ما أكل» ،ويعبر
احمد سائق كذلك «مر النصف من رمضان ولم استفد من أي دعم» .يشتغل سائقي سيارات األجرة يوما بيوم حيث يلزمه
صاح املأذونية 5بتسليمه درا ماليا يتراوي بين  300و 450درهم زائد مصاريف السيارة ،فكم يمكن أن يتبقى له؟ وهل يمكن
أن يدخر ليومه األسود هذا ،علما أنه ال يتوفر على أدنى رعاية اجتماعية وصحية؟ ويضيف توفيق سائق كذلك «ال ش يء لقد
1- Nations unis, commission économique pour l’Afrique :https://www.uneca.org/fr

- 2لجنة األمم املتحدة اال تص ا ا ااادية واالجتماعية لغربي أس ا ا اايا  :على الرابط https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-
people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19
- 3املندوبية الس ا ا ااامية للت طيط ،البحث الظرري حول تأثير كوفيد 19-على نش ا ا اااط املقاوالت ،على الرابط https://www.hcp.ma/Principaux- :
resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html
4Régime d’assistance médicale.
5نظام املأذونية ري املغرب يقصد به الرخص التي تعطى لبعض األشخاص رخصة استغالل سيارة األجرة.
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تركونا ملصيرنا» ،لقد ترك سائق سيارة األجرة يواجه مصيره لوحده ،فأين صاح املأذونية من هذا وأين سياسة الدولة تجاه
هذا القطا ؟
إذا كان هذا هو حال سائق سيارة األجرة فإن فئة الحمالين ودافعي العربات اليدوية ،أو سائقي الدراجات ثالثية العجالت
أكثر تأزما« ،بقيت الناس تنتظر املساعدة حتى ضاق بها الحال وخرجت لتبحث عن رز ا ري املو ف »1يقول أحد دافعي
العربات(الكراسة)« ،الناس التي كانت تشتغل بعرق جبينها أصبحت تسعى أمام الحانوت »يعبر صاح محل تجاري .تقوم
هذه الفئة بتقديم خدماتها للزبائن ري مجموعة من امليادين حيث تعتمد على وتها العضلية لحمل البضائع ري أرجاء املدينة
تتجمع غالبا أمام املحالت التجارية أو ري بعض األماكن الخاصة (املو ف) وتلق ب «طال معاشو» أي من يطل معيشته
اليومية.
تلجأ هذه الفئة ري حالة الضيق الشديد؛ أي عندما يجون دخل ا ضعيفا جدا إلى طل املساعدة من الزبائن الذين
يتعاملون مع م ويطمعون ري كرم م ،وكذا صاح املحل التجاري الذي يقفون أمامه لالسترزاق حيث يقول أحدهم« :إذا كان
املدخول ضعيفا جدا نطل من الزبائن مثلكم التعاون معنا ،صاح املحل هو أيضا يساعدنا دائما» .من خالل كالم املبحوث
يتضح أنه يتجلم بصيغة الجمع ألن أغلبية أصد ائه ممن يمتهن هذه الحرفة ل م نفس األوضا االجتماعية ويبرز ذلك من
جوابه حين سألته «من أنتم؟» حيث أجاب« :كلنا نعيش تقريبا نفس الوضع نحن دافعي العربات والحمالين» .يتضح من أ وال
املبحوث أنه يعاني ضيق الحال ري األيام العادية فال شك أنها ستتأزم ري ضل التو ف عن العمل بسب الحجر الصحي والتباعد
االجتماعي؟
إذا كان هذا هو حال سائقي سيارات األجرة ودافعي العربات فإن عمال املقاهي واملطاعم الذين تجون أجرتهم هزيلة
ويعتمدون بشجل كبير على البقشيش الذي يمنح من طرف الزبائن ليسوا أحسن حال« ،رغم أن أجرتي ال زيلة مازال صاح
املقهى يدفع ا لي إال أن األمر صع وان طال األمر يمكن أن ويتو ف عن الدفع» تعبر عاملة بمقهى ،أما عمال البناء الذين
يعتمدون هم أيضا على وتهم العضلية لكس رز م فإنهم أيضا اضطروا إلى التو ف عن العمل ،يقول الحسن عامل البناء
«بقيت أتنظر ،لم أتوصل بش يء فقررت البحث عن رزقي ،أنموت جوعا؟».
كل ا ش ادات تؤكد أن هذه الفئة متضررة بشجل كبير من أزمة كورونا التي ال شك أنها ستزيد من تعميق الفوارق
االجتماعية وعدم املساواة بين فئات املجتمع .أفاد استطال للرأي مع مجموعة من كبراء اال تصاديين ام به صندوق النقد
الدولي 2بأن( كوفيد )19-سيسفر عن تفا م عدم املساواة وسيؤثر سلبا على العمالة ذات امل ارات املحدودة أو التي تعيش على
حد الكفاف وال تدخر .يتضح من خالل االستطال جليا أن الفئات املستبعدة اجتماعيا والتي ال تتوفر على أدني تغطية

 1املو ف عبارة عن ساحة يتجمع فيها مجموعة من العمال أو الحرفيين ينتظرون الزبائن لتقديم خدماتهم.
2ينظر مو ع صندوق النقد الدوليhttps://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/05/11/blog051120-how-pandemics-leave-the- :
poor-even-farther-behind
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اجتماعية وتجابد يوما بيوم من أجل طعة الخبز هي املتضررة من سلبيات كورونا بل إنها ستواجه مصيرا مج وال إذا لم تستطع
الدول مساعدتها على ت طي األزمة.
إذا كان الفقير ري املغرب حس فاطمة باكاس «ي ش ى صدمات جديدة ترمي به ري البطالة أكثر فأكثر » و« م مش ،وري
كلمة واحدة منس ي ومتروك ملصيره» 1فإنه فعال تلقى الصدمة التي كان ي شاها وأربكت حساباته البسيطة وزعزعته ا تصاديا
واجتماعيا وحتى نفسيا وكشفت ستاره القناعة التي كانت شعارها « مستورين و الحمد هلل» .رغم أن الفقير ري املغرب ال ينتظر
املساعدات من الدولة ف و يحاول دائما أن يجابه الفقر بوسائله الخاصة إال أن «الناس رت» واضطروا إلى خرق الطوارئ
الصحية وطل املساعدة .هذا ليس فقط بالنسبة لعمال القطا غير امل يجل بل حتى عمال بعض املقاوالت التي علقت
نشاط ا؛ وهذا ما صري به مجموعة من عمال مجموعة من املقاوالت بالحي الصناعي بالدار البيضاء والذين اضطروا إلى الخروج
لالحتجاج رغم حالة الطوارئ الصحية بالبالد ،يصرحون بأنهم تشردوا واكتشفوا أنهم غير مصري بهم ري الضمان االجتماعي
ورمى بهم رب العمل إلى مصير مج ول.2
رغم أن الدولة املغربية امت بمجموعة من البرامج ملحاربة الفقر ،وتعزيز الحماية االجتماعية ( املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،برامج مساعدة األرامل ،برنامج مليون محفظة ،برنامج تيسير لتشجيع العائالت عل تمدرس أبنائهم ) ،إال أنه ري بحث
حول تصورات املغاربة حول هذه البرامج 3بين أن ما يقارب واحد من كل مغربيين ال يعلم بوجود هذه البرامج حيث صري 59,8
 %من العمال غير املؤهلين بأنهم ال يدركون بوجود هذه البرامج .وأفاد املغاربة الذين هم على علم بهذه البرامج أن الفقراء ال
يستفيدون منها إال بنسبة ليلة بسب الزبونية وضعف الخدمات وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية ،كما بينت نفس
الدراسة أنه ري سنة  2016ما يقارب  % 75,1من املغربة غير مسجلين ري صندوق التقاعد حيث يستفيد فقط  % 19,3من
امل نيين الحرفيين املؤهلين و % 10,2من التجار والوسطاء بينما فقط % 9,4من العمال غير املؤهلين و % 4,2من املزارعين
و %4,3من العاطلين عن العمل والذي سبق ل م أن اشتغلوا .يتضح جليا من هذه الدراسة أنه ما يزال أمام الدولة طع شوط
طويل لتمكين فئات عريضة بحقو ا االجتماعية لحمايتها من مثل هذه الصدمات واألزمات واملخاطر التي أضحت سمة العالم
املعاصر.
يكت «جاك اتلي» ) (Jacques Attaliري كتابه )?  (la crise, et aprèsالذي ألفه بعد األزمة اال تصادية العاملية األخيرة،
والتي وصف ا بأنها األخطر منذ عشرين عاما« :إن أزمات أكثر خطورة تهدد العالم يمكن أن تحدث مستقبال...خاصة املرتبطة
باألوبئة ومشاكل االنحباس الحراري الناتجة عن فرط التصنيع واستنزاف الثروات الطبيعية مما يهدد النظام البيئي ،»4يبدو

1 Fatima Bakass :la pauvreté au Maroc : perceptions, expériences et stratégies, (INSEA) .

-2ينظر الفيديو على مو ع جريدة هسبريسhttps://www.hespress.com/videos/471070.html:
ينظر فيديو آخر لعمال مقاولة على مو ع نفس الجريدة https://www.hespress.com/videos/471471.html :
-3عبد الرحمان ياسين :تصورات املغاربة حول الحماية االجتماعية م تصرات املندوبية السامية للت طيط عدد -13-11
. https://www.hcp.ma/ :2019
4-Jacques Attali:la crise et après ?, FAYARD, Paris, 1re publication, 2009, p.168.
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حس « أتلي» أن العالم مقدم على كوارث تجعل الفئات املستبعدة تجون الضحية األولى ولعل ا تدفع بالدول إلى مراجعة دورها
االجتماعي لتفادي األسوأ ا تصاديا واجتماعيا.
 .4كورونا يوطد قيمة التضامن االجتماعي
رغم أن أزمة كورونا أدت إلى تعليق العال ات االجتماعية بين أفراد املجتمع بسب التباعد االجتماعي والحجر الصحي ،كما
أدت إلى ظ ور بعض السلوكيات التي تتصف باألنانية خاصة ري بداية األزمة ،وما لوحظ من اكتظاظ ري األسواق خاصة املمتازة
التي ترتادها الفئات املتوسطة والغنية للتبضع بالجملة املفرطة ،إال أن يم التعاون والتآزر عادت للظ ور بقوة بين الفئات
االجتماعية رغم أن العال ات االجتماعية أضحت تتصف باملحدودية والفردانية وبالسطحية خاصة ري املدن املغربية؛ أوضح
التقرير الوطني حول الرابط االجتماعي املنجز من لدن املع د امللجي للدراسات االستراتيجية ( )IRESسنة 20121أنه رغم أن
 % 62,4من املبحوثين أ روا بمعرفتهم لجيرانهم إال أن  % 47,4منهم يفضلون أن تجون العال ة جد محدودة وتنحصر فقط ري
تبادل التحية ،أما النساء اللواتي كن ديما يعتبرن العمود الفقري للعال ات بين الجيران بل و يسعين إلى ذلك ،فإن % 40,1
من املستجوبات يفضلن أن تبق العال ة منحصرة ري إلقاء التحية ،وال يرغبن ري توطيد هذه العال ات وتطويرها إلى زيارات أو
تبادل منافع بينهن .كما أوضح التقرير أن الشعور بالثقة بين الجيران ين فض كلما انتقلنا من املجال القروي إلى املجال
الحضري ،وكلما ازداد املستوى الدراس ي % 40 :من الذين يقل مستواهم التعليمي عن االبتدائي يثقون ري جيرانهم بينما فقط
 % 18من ذوي مستوى عالي من لتعليم هم الذين يثقون ري جيرانهم؛ إنها أزمة ثقة كما أسلفت الذكر.
رغم هذا الفتور ري العال ات االجتماعية إال أن كورونا أحياها وضخ فيها دماء جديدة حيث ام مجموعة من املحسنين
بتبني مجموعة من العائالت املتضررة؛ يقول صاح محل تجاري « تكفل محسن بتزويد مجموعة من العائالت باملواد
الغذائية» ،كما امت مجموعة من جمعيات املجتمع املدني بمجموعة من املبادرات اإلنسانية خاصة وأن أيام الحجر الصحي
تصادفت مع ش ر الصيام الذي تكثر فيه املبادرات اإلنسانية والصد ات والتآزر بين أفراد العائالت.2
ظ ر التآزر بين أفراد العائالت كذلك؛ يقول احمد سائق سيارة األجرة «ساعدني أخي املوظف لت طي األزمة» ،كما صري
عبد العزيز أنه تلقى مساعدات من أخيه ويقول حمال "الناس تتعاون معي ،كل يوم برز ه ألنهم يعلمون أني أشتغل وال أمتهن
التسول" .عرف املجتمع املغربي منذ القدم بشيم التعاون بين أفراده سواء ري األفراي أو األتراي حيث يتآزر سجان الحي مع أهل
امليت بتوفير األكل للمعزين وتوفير الخيمة للجلوس كما أن عادة «تاراكت» أو«الغرامة» ما تزال تش دها أعراس بعض املناطق
باملغرب والتي تتمثل ري جمع مبالغ مالية م مة ألهل العريس والعروس ملساعدته على نفقات العرس .وتعتبر ظاهرة «التويزة»
أو «تويزي» باللغة األمازيغية من بين أ دم األفعال التضامنية التي تهدف إلى التعاون مع شخص أو جماعة من أجل انجاز

1املغرب ،املع د امللجي للدراسات االستراتيجية  :تقرير البحث الوطني حول الرابط
االجتماعيhttp://www.ires.ma/sites/default/files/rapport_de_lenquete_nationale_sur_le_lien_social.pdf?access=1≥:
2ينظرا مثاال لذلك على الرابط https://www.hespress.com/videos/471573.html :
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أعمال معينة (الحرث ،الحصاد ،البناء ،النسيج ،)...كل ا مظاهر للتعاون والتضامن رغم أنها بدأت تقل إال أنه ال شك أن زمن
كورنا سيحيي بعضا منها كما سيجعل الدولة تراجع سياساتها االجتماعية واال تصادية تجاه فئة املستبعدين اجتماعيا.
خالصة :
لقد عرت أزمة كورونا السياسات االجتماعية ،وبينت أن عديدا من الفئات املستبعدة اجتماعيا تعاني ري صمت وتواجه
املصير املج ول لوحدها لوال مساعدات املحسنين وجمعيات املجتمع املدني ،ال شك أن هذه األزمة أصابت الدولة بصدمة
الوا ع وجعلتها تكتشف أن القطاعات االجتماعية م ملة الرعاية ،هذه الرعاية التي تتطل نفقات م مة جعلتها تتملص تدريجيا
من عديد التزامات ،كما أن طغيان ا تصاد السوق الليبرالي والذي يتحكم ري الدولة نفس ا جعلتها ترمي بالفرد ري أحضان هذا
السوق و«يعوم ري بحره لوحده» .لقد آن األوان لتتدخل الدولة بقوة لتعزيز إجراءاتها االجتماعية أكثر فأكثر لنجدة املستبعدين
من أمواج هذا البحر وإدماج م ري النسيج اال تصادي امل يجل وتمتيع م بجميع حقو م اال تصادية واالجتماعية ولعل
جائحة كورونا ستجون بداية لذلك.
قائمة املراجع :
 -1جيرمي ريفكن:نهاية العمل تضاؤل القوى العاملة العاملية وبزوغ فجر حقبة ما وراء السوق ،ترجمة خليل راشد
الجيوس ي ،الطبعة األولى ،دار الفارابي ،بيروت.2009، :
 -2روبين بيس :االستبعاد االجتماعي مف وم يحتاج إلى تعريف ،ترجمة مازن مرسول محمد ،مجلة عمران ،العدد ،4/14
(خريف .)2015
 -3فاتن احمد السجاري" :تكيف األسرة مع الحجر الصحي املنزلي ري زمن كورونا" ،مجلة جيل العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،العدد ،)2020 (،63ص.30-9
 -4هدى أحمد الدي ومحمد عبد العليم محمد  :االستبعاد االجتماعي وم اطره على املجتمع ،مجلة إضافات ،العددان
(31-32صيف وخريف ..)2015
 -5هانس ي-بيتر مارتن و هار الدشومان ،فخ العوملة ،ترجمة عدنان عباس علي ،عالم املعرفة ،العدد (238أكتوبر ،)1998
ص.24
 -6عبد الرحمان ياسين :تصورات املغاربة حول الحماية االجتماعية ،م تصرات املندوبية السامية للت طيط عدد -11
https://www.hcp.ma /2019 -13
 -7محمد األمين البزاز  :تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب ري القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،سلسلة رسائل وأطروحات الرباط.1992 ،
.la pauvreté au Maroc : perceptions, expériences et stratégies, (INSEA) .8- Fatima Bakass
la crise et après ?, FAYARD, Paris, 1re publication, 2009.: 9- Jacques Attali
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خصائص الفيضانات يف األودية الشرقية للضفة الغربية والعوامل املؤثرة فيها
Floods characteristics in the Eastern Valleys of the West Bank and the Factors
Affecting them
 فلسطين،جامعة الخليل/ آية أحمد النتشة
Aya Ahmed Al-Natsheh / Hebron University, Palestine
95

:ملخص
تناولت هذه الدراسة خصائص الفيضانات ري األودية الشر ية للضفة الغربية والعوامل املؤثرة فيها من حيث درجة
 وهدفت هذه الدراسة بشجل أساس ي إلى تحديد نطاق خطر الفيضانات ري منطقة األودية الشر ية للضفة الغربية،الخطورة
ُ
 لتحديد ورسم وإنتاج2020  وتم االعتماد على الصورة الجوية للمنطقة لعام،وف م الخصائص املختلفة التي تحدث الفيضانات
الخرائط املتعلقة بالخصائص الطبيعية ملنطقة الدراسة من حيث جيولوجية وتضاريس وهيدرولوجية املنطقة والتربة
 وعلى الخصائص البشرية التي تمثلت بالسجان واملناطق العمرانية،وعناصر املناخ ودورها الرئيس ي ري حدوث الفيضانات
 وعلى الخصائص املورفومترية لشبكة التصريف املائي،والزراعة والطرق واألودية والسياحة ومدى تأثير الفيضانات عليها
 وتوصلت، وخصائص شبكة الصرف املائي، واملتمثلة بالخصائص املساحية والطولية والشجلية والتضاريسية،ملنطقة األغوار
.الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تأمل الباحثة أن تجون محط أنظار املخططين وصنا القرار بهذا املجان
. فلسطين، األودية، الضفة الغربية، غور األردن، الفيضانات:الكلمات املفتاحية
Abstract:
This paper studies the floods characteristics in the eastern valleys of the West Bank and the factors affecting
them in terms of severity degree.
The aerial image of the region for the year 2020 was relied on to identify, draw and produce maps related
to the natural characteristics of the study area in terms of geology, topography, hydrology, soil, climate
elements and its main role in the occurrence of floods, and on the human characteristics represented by the
population, urban areas, agriculture, roads, valleys, tourism, and the extent of the impact of floods on them. on
the morphometric features of the drainage network in the depressions. Such characteristics are related to
surface, length, form and topography; and on the characteristics of the water drainage network as well. The
study revealed a set of results that the researcher hopes will draw decision makers’ attention.
Key Words: Floods, Jordan Valley, West Bank, Palestine.
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موضوع الدراسة:
يتناول موضو الدراسة "درجة خطورة الفيضانات ري األودية الشر ية للضفة الغربية" من حيث دراسة الخصائص
الطبيعية والبشرية ملنطقة الدراسة بما تحوية من بنية جيولوجية وجيومورفولوجية وتضاريس وتربة ومناخ وهيدرولوجيا،
وتركي

سجاني وعمران وزراعه وأودية وطرق ،وتحليل الخصائص املورفومترية والشبكية ألحواض التصريف املائي

والخصائص املساحية والشجلية والتضاريسية ،وخصائص الشبكة املائية.
منطقة الدراسة:
تقع األغوار الفلسطينية ري الجزء الشرقي من الضفة الغربية وفلسطين ،حيث يحدها من الشمال محافظة بيسان ،ومن
الشرق نهر األردن ومن الجنوب البحر امليت وبئر السبع واريحا والخليل ،أما من الغرب فيحدها الجزء الغربي من الضفة
ً
ً
الغربية ,حيث تقع منطقة الدراسة بين خطي طول ˝ 35˚40΄00شر ا ,و˝ 35˚20΄00غربا ,وبين دائرتي عرض ˝32˚20΄00
ً
ً
جنوبا ,وتبلغ مساحتها ()610كم1.2
شماال ,و˝31˚30΄00
تبين الخريطة اآلتية طبوغرافية منطقة األغوار حيث ان اعلى نقطة عن مستوى سطح البحر  800م واخفض نقطة 199-
م وهذا يدل على ان املنطقة منحدرة باتجاه نهر االردن شرق املنطقة .
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة الى ما يأتي :
 .1تحديد نطاق خطر الفيضانات على املستعمرات البشرية الوا عة ري نطاق ذلك الخطر ري منطقة االودية الشر ية للضفة
الغربية .
 .2التعرف على الخصائص املورفومترية لألحواض املائية ري منطقة الدراسة.
 .3تفعيل دور نظم املعلومات الجغرافية ( )GISري تمثيل العوامل او العناصر التي تساهم ري حدوث الفيضانات.
 .4ات اذ االجراءات املناسبة للحد من االثار البيئة املترتبة عند كل منسوب من املناسي .
 .5إعداد خرائط توضح انحدار منطقة األغوار ومسارات مجاري املياه ومناسيبها ،إضافة إلى املناطق التي تجون معرضة
للفيضانات والسيول ،ومنع البناء واإلحداث فيها.
 .6تصنيف أحواض التصريف تبعا لدرجة الخطورة وحس املعامالت الجيومرفولوجية و املورفومترية وال يدرولوجية وذلك
باست دام التقنيات الحديثة وبرامج نظم املعلومات الجغرافية.
أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة ري تسليط الضوء على اهم املشاكل التي تعاني منها منطقة األغوار واالودية الشر ية
للضفة الغربية من السيول والفيضانات وازدياد حدوث الفيضانات ري الفترات االخير ,وف م العال ات ما بين املتغيرات
املورفومترية ذات فعالية ري تقييم مناطق خطر الفيضان واهم املناطق االكثر احتمالية للتعرض النجراف التربة وحدوث
االنزال ات وف م الخصائص املختلفة لألحواض املائية املتمثلة بالظروف املناخية السائدة ري ف م آلية توليد الفيضانات .
 1الدعاجنة ،حجازي ،عناصر املناخ وأثرها على الحيوانات املجتره ري األغوار الفلسطينية ،مجلة Agriculture
جامعة فرحات عباس سطيف ،العدد 2019 ،10م
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املصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية .2019
مشكلة الدراسة :تكمن مشجلة الدراسة ري الفيضانات املتكررة ري منطقة الدراسة التي تنشأ عق سقوط األمطار
املصاحبة للمن فضات الجوية وحاالت عدم االستقرار الجوي التي تؤثر ري املنطقة ،فتتسب ري العديد من املشكالت وخاصة
َ
انجراف التربة والطرق واغال ا وتشجل السيول الجارفة واالنهيارات واالنزال ات األرضية التي تؤثر بدورها على املراكز العمرانية
وكافة أوجه األنشطة البشرية.
أسئلة الدراسة:
 .1ما هي العوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة ري حدوث الفيضانات ؟
 .2ما مدى تأثير الفيضانات على الزراعة ري املنطقة ؟
 .3ما مدى تأثير الفيضانات على البنية التحتية للطرق واملراكز العمرانية؟
 .4ما فاعلية املتغيرات املورفومترية ري تحديد ابلية االودية لحدوث الفيضانات ؟
منهجية الدراسة :استندت الدراسة ري منهج ا على ما يأتي :
 .1املنهج الوصفي  :است دم هذا املنهج لوصف املو ع الجغراري وخصائصه الطبيعية.
 .2املنهج التحليلي  :است دم هذا املنهج ري تحليل الصور الجوية والتي تم انتاج ا باست دام نظم املعلومات الجغرافية ()GIS
لبيان املناطق املعرضة للفيضانات والتحليل املجاني لقياس املؤشرات املورفومترية حيث تم تحليل بيانات االرتفاعات
الر مية .
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 .3املنهج الكارتوجرافي :يتمثل ري است دام رسم الخرائط وإنتاج ا باست دام نظم املعلومات الجغرافية(.)GIS
 .4املنهج الكمي  :است دم هذا املنهج ري حساب ارتفا مناسي الفيضانات و يم املتغيرات املورفومترية.
حدود الدراسة:
 .1الحدود املكانية :متمثلة ري األجزاء الشر ية من الضفة الغربية "األغوار الفلسطينية".
 .2الحدود الزمانية2020 – 2010 :م.
الدراسات السابقة:
 .1حيدر محمد جواد جاسم الجزائري ( )2018دراسة على ادارة كوارث الفيضانات والسيول ري منطقة بحر النجف ،هدفت
هذه الدراسة الى دراسة مستمرة للو وف على ماهية أسباب ونتائج كوارث الفيضانات والسيول  ،و التعرف على األسباب
الطبيعية التي تسببت ري حدوث الفيضانات والسيول ري منطقة بحر النجف ري عام  2013وتأثيراتها على املنطقة،
باست دام املنهج الوصفي والتحليلي ونظم املعلومات الجغرافية ( )GISلبيان نطاق الخطر واملستقرات املعرضة ل ذه
املخاطر ,و د كان السب الرئيس لحدوث األضرار هو الزحف العمراني غير املنظم على املناطق املعرضة لخطر الفيضانات.
 .2ج اد إحسان فواز جرارعه ( )2016بدراسة تحديد املناطق املعرضة للفيضانات ري شمالي الضفة الغربية وسبل
مواج تها باست دام نظم املعلومات الجغرافية (:)GISجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على املناطق املعرضة للفيضانات
ري شمال الضفة الغربية ,بسب غزارة االمطار والتي تؤدي الى ارتفا منسوب املياه ري الطر ات ,حيث غير ممكن دفع م اطر
الفيضانات او منع حدوثها لكن باإلمجان العمل على الحد من تأثيراتها  ,حيث تم تحديد مجاري االودية املعرضة للسيول
والفيضانات ري شمال الضفة الغربية من خالل التحليل املجاني باست دام تقنية نظم املعلومات الجغرافية ( )GISوالتعرف
على الخصائص املورفومترية لألودية ري شمال الضفة الغربية .
 .3نوي محمد علي الصبابحه ( )2019تناول تقييم القابلية لحدوث الفيضان ري األ اليم الجافة من منظور
جيومورفولوجي (وادي موس ى جنوب األردن :دراسة حالة)  :عمدت هذه الدراسة الى تقييم خطر الفيضان ري األ اليم الجافة
من منظور جيومورفولوجي لحوض وادي موس ى جنوب االردن باست دام الرت املورفومترية من خالل التجامل ما بين نظم
املعلومات الجغرافية والنماذج ال يدرولوجية لتسعة أحواض ثانوية  ,حيث توصلت الى اهمية املتغيرات املورفومترية ري تحديد
ابلية األحواض النهرية لحدوث الفيضانات .
ً
أوال :الخصائص الطبيعية ملنطقة الدراسة
 .1البنية الجيولوجية والتضاريس :تعد من العوامل الرئيسية واملؤثرة ري تغير وتشكيل مظ ر سطح االرض ويعطي انطبا
لغرض التعرف على التغيرات الجيوموفولوجية ملظ ر سطح االرض اذ تبين نو ونظام الصخور
تتميز األغوار بأنها ا ليم انهدام غوري من فض ،تزخر منطقة األغوار ذات الطبيعة االنحدارية بأشجال سطحية عديدة
تعكس البنية الجيولوجية التي يغل عليها املقعرات واملحدبات وتت لل ا الودية والخوانق التي تجري فيها املياه ري فصل الشتاء,
وتمتاز هذه املنطقة بانحدارها الشديد الذي يتراوي بين  800م فوق سطح البحر إلى  199-م تحت سطح البحر ،وتؤدي زيادة
درجات االنحدار الى زيادة سرعة الجريان السطحي ملياه األمطار وسرعة حدوث الفيضانات.
 .2التربة :تتنو التربة ري فلسطين تبعا الختالف املواد املجونة منها ،ولتنو الظروف املناخية ،والغطاء النباتي السائد،
وطبوغرافية املنطقة ،وعوامل التعرية ،تتميز تربة األغوار بقلويتها املرتفعة ونسبة امللوحة الزائدة ،فنجد ان العامل الطبوغراري
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يؤثر ري تشجل التربة حيث تجون التربة ري مناطق املرتفعات والسفوي شديدة االنحدار تربة ر يقة حجرية ،فاالنحدار الشديد
للسفوي الشر ية باتجاه الغور ادى لالنجراف فتسب ري ازالة الطبقة الخصبة من التربة فادى الى تدني درتها لحفظ الرطوبة
وارتفا محتوى الحص ى فيها ،فزاد من احتمالية تحول ا نحو التصحر.
 .3املناخ :يعتبر املناخ احد العوامل الطبيعية املؤثرة ري النظام النهري ،تتمتع منطقة الدراسة بمناخ جاف وشبه جاف،
تعد عناصر املناخ من اهم العوامل املؤثرة ري حدوث الفيضانات ،حيث يمتاز مناخ األغوار بانه حار صيفا حيث تبلغ درجة
الحرارة ري فصل الصيف  35˚-28م ،ودارئ ماطر ً
شتاء حيث بلغت نسبة االمطار ري منطقة األغوار الجنوبية 166ملم عام
.20191
وتزداد كميات االمطار ال اطلة فوق املرتفعات الشر ية وتتراوي إمطارها السنوية بين 400_200ملم ³فتعد من احد اسباب
حدوث الفيضانات ري املنطقة(.جرارعه ،الفيضانات شمالي الضفة الغربية وسبل مواج تها ،ص .)2016 ،30اما بالنسبة
للرطوبة فهي من فضة ري منطقة األغوار وذلك لعدة اسباب اهم ا ارتفا درجات الحرارة و لة االمطار ،حيث بلغت نسبة
الرطوبة الى  .%52الرياي السائدة ري األغوار شمالية ،معدل سرعة الرياي على مدار العام تصل الى ()12م/ث2.

جدول ( )1عناصر املناخ في األغوارالفلسطينية
عناصر املناخ

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

اشعاع شمس ي

5,5

5,9

7,7

9,3

9,4

11,8

11,7

11,6

10,5

8,7

6,5

5,6

(ساعة)
حرارة

13,5

14.7

17.5

21,9

25,8

28,6

29,9

30,2

28,7

25,2

19,5

14,9

(درجة مئوية)
أمطار

35

33

10

25

2,5

صفر

صفر

صفر

صفر

6,5

21

34

(ملم)
رطوبة نسبية

70

65

45

57

38

38

40

44

47

51

60

70

()%
رياح

8,9

10,4

13,1

16,2

15,8

15,3

16

14,8

12,5

9,4

7,9

7,6

(كلم/ساعة)

املصدر :دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية2020 ،م.
تتمتع منطقة األغوار بنسبة عالية من الساعات الضوئية و درت اعلى يمة لإلشعا الشمس ي ري املنطقة ري ش ر
يونيو 11,8بساعة ،ويتضح مما سبق تباين درجات الحرارة ري منطقة األغوار بشجل كبير من ش ر ألخر على مدار السنة،
فنالحظ ارتفا ري درجات الحرارة ري منطقة األغوار ري كل من اش ر( مايو ،يونيو ،يوليو ،اغسطس ،سبتمبر ،اكتوبر) بدرجة
ما بين ( ،)30-25وتتدنى درجات الحرارة ري االش ر االخرى لتصل نسبتها ما بين (.) 21-13

 1دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية ،البيرة2020 ،م.
 2العمري ،الحدود البيو مناخية للنبات الطبيعي ري فلسطين (دراسة حالة :مقطع عرض ي ،يافا_ اريحا ،ص.2016 ،77
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توضح الخريطة ( )3متوسط درجة الحرارة ري املنطقة حيث ي تلف املعدل السنوي لدرجة الحرارة من ش ر ألخر ري
م تلف املنطقة ،حيث تبلغ متوسط الحرارة ري الغور  20درجة مئوية ،ويسجل أكثر ارتفا لدرجة الحرارة ري الجزء الجنوبي
الشرقي وتبلغ 25درجة مئوية ،وان فاض ا ري الجزء الشمالي الغربي بمعدل  18درجة مئوية ،وتوضح الخريطة ( )4كمية االمطار
التي تهطل ري الغور الفلسطيني  ،حيث تتميز كميات االمطار بعدم انتظام ا  ،حيث تتفاوت معدالتها من سنة الى اخرى ،يتبين
من خالل الخريطة تركز وتسا ط كميات كبيرة ري الجزء الشمالي الغربي ري الغور حيث شجل نسبة  500ملم ،وتقل كميات
االمطار ري الجزء الجنوب الشرقي حيث تقل عن  15ملم.
خريطة ( )4+3تبين متوسط درجة الحرارة واملعد السنوي لكمية األمطارفي منطقة الدراسة.

املصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية .2019
الخريطة ( )6+5تبين املتوسط السنوي للرطوبة ،ومناطق املطر وظلة.
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املصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية .2019
توضح الخريطة ( )5متوسط الرطوبة ري منطقة األغوار الفلسطينية ،حيث تعتبر الرطوبة الجوية من أهم عناصر الطقس،
يتضح من خالل الخريطة اختالف معدل الرطوبة من مجان ألخر تزداد الرطوبة ري الجزء الشرقي من املنطقة بنسبة  %55وتقل
بنسبة  % 40ري الجزء الغربي فيها ،وتوضح الخريطة اآلتية املناطق املواج ة للمطر ومناطق ظل املطر والذي تتأثر بسببها
طبوغرافية املنطقة .حيث تتركز األمطار ري الجزء الجنوب الشرقي التي تتمثل بالون األخضر .واملناطق التي ال تصل اليها األمطار
ري األجزاء الشمالية الغربي والتي تمثلت بالون األحمر.
 .4هيدرولوجية املنطقة :تتعدد مصادر املياه ري منطقة الدراسة ومنها املياه الجوفية واملياه السطحية ،تحوي األغوار ري
جوف ا واحد من اهم خزانات املياه الجوفية ري الضفة ،وتعتبر األغوار احد ا طاب مثلث املاء الفلسطيني ألنها تطل على نهر
االردن وكذلك البحر امليت.
تنقسم مصادر املياه ري املنطقة الى سمين وهما:
املصادرالسطحية تجري املياه ري األغوار بشجل موسمي ،ويقل الجريان السطحي باالتجاه من الغرب الى الشرق نتيجة لة
كمية املطر باالتجاه الشرقي ،يتباين معدل التصريف الش ري للمياه السطحية من ش ر آلخر ،حيث يزداد معدل التصريف
السطحي ري اش ر فصلي الربيع والشتاء نظرا لسقوط االمطار ،ويقل خالل فصلي الخريف والصيف.
املصادرالجوفية :وتتمثل املصادراملائية الجوفية في مجموعة الينابيع واآلباراملوجودة في املنطقة.
الينابيع :تشجل الينابيع املصدر الثاني للمياه ري األغوار وتعتبر مصدرا م ما لتغذية املياه ري اش ر الجفاف ،ويتم االعتماد
على مياه الينابيع لتغطية جزء من الطل على املياه ري االست دام الزراعي واملنزلي ،إذ تحتوي على  13نبع ماء ،يرتبط ظ ور
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الينابيع بالصدو التي أصابت املنطقة كجزء من غور االردن ،وتقدر كمية التصريف السنوي ملياه الينابيع بحوالي 14,2م م،3
كما توجد ري منطقة الدراسة ينابيع ذات مياه حاره ،وهي ينابيع معدنية تزيد درجة حرارتها عن  5درجات مئوية ،وتحتوي هذه
الينابيع على نسبة كبيرة من املعادن املذابة نتيجة لجريانها ري التجوينات الصخرية املتصلة بالصخور البركانية التي تمدها
بالحرارة ،ومن أش ر هذه الينابيع ري منطقة الدراسة هو نبع املالح ،حيث تبلغ درجة حرارة مياهه أكثر من  30درجة مئوية و
ويحتوي على كميات كبيرة من األمالي الذائبة مثل الصوديوم والجلوريد ،إضافة إلى الغازات الكبريتية ،ونبع بردال (الحمام) حيث
تزيد درجة حرارته عن  24درجة مئوية ويحتوي على كميات كبيرة من األمالي الذائبة.1
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جدول ( )2التصريف املائي للعيون والينابيع في منطقة الدراسة.
العين

التصريف السنوي

العين

 1000م3

التصريف السنوي

العين

التصريف السنوي
1000م3

1000م3

البيضا

190

التبان

1313

الديوك

4988

الدير

67

دفنا

54

النويعمة

2200

املالح

807

بالطة

116

الفوار

-

الفارعة

3444

الصبيان

180

القلط

3028

دولي

353

أبو صالح

103

السلطان

5805

السدرة

253

مسكة

1685

غزال

308

البيضا

826

شبلي

1144

تنور

1556

القديرة

995

فصائل

563

الفشخة

12039

الشمسية

344

العوجا

5646

عين جدي

-

املصدر :البرغوثي ،1986 ،املطامع اإلسرائيلية في مياه فلسطين والوطن العربي.
ويتضح من الجدول السابق أن مجمو ما تصرفه تلك الينابيع حوالي ( )49753الف م ،3أي ما يساوي  %93.3من إنتاج
عيون الضفة الغربية ،وهذا يدل على غزارة هذه الينابيع التي تصل ا املياه من السفوي الشر ية التي تتميز عن املنحدرات
الغربية لجونها أكثر انحدارا نحو نهر األردن ،والتي تشجل أكثر املناطق خطورة ري تشجل الفيضانات عق سقوط األمطار الغزيرة
وتجمع ا بهذه األودية.
اآلبار :بلغ عدد اآلبار االرتوازية ري التي تم حفرها ري منطقة الدراسة الست راج املياه الجوفية ( )96بئر موزعة ري املنطقة
ً
ً
ً
من مدينة أريحا جنوبا حتى بردال شماال ،فقد بلغ أعلى عدد للبار ري مدينة أريحا ( )40بئرا ،وتتنا ص هذه اآلبار كلما إتج نا
ً
ً
شماال من مدينة أريحا ،حيث وصل عددها إلى ( )8آبارري منطقة بردال عين البيضا ،علما بأن نسبة ما يست رج من املياه
االرتوازية ري منطقة الدراسة يبلغ ( %)29.2من مجمو املياه املست رجة من اآلبار االرتوازية ري الضفة الغربية كما هو مبين ري
الجدول اآلتي:
 1عبد املقصود حجو ،2006 ،املياه العربية ،دار الكت العلمية للنشر ،القاهرة ،ص.28
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ً
جدول ( )3توزيع اآلباراالرتوازية وكمية املياه املستخرجة فيها سنويا في منطقة الدراسة.
كمية املياه املستخرجة

املنطقة

عدد اآلبار

أريحا

40

79932.7

العوجا – فصايل

11

3464.5

الجفتلك

29

1077.8

مرج نعجة

8

2656.1

بردال

8

1854.8

املجمو

96

88985.9

( )1000م3

املصدر :سلسلة دراسات وتقارير عن مشكلة املياه في فلسطين ،مركز التخطيط ،رام هللا.
ً
ثانيا :الخصائص البشرية ملنطقة الدراسة
نشأة ضرورة دراسة العوامل البشارية كاي تظ ار شخصية اإل ليم و يمته السجانية واال تصادية.1 .التركيب السكاني:
ازداد عدد الساجان بشجل كبير فاخذ التوسع العمراناي باالنتشاار على حساب األراض ي الزراعية ،نتيجاة لعادم وجاود وانين
وتشريعات ضابطة لحماية املساحات الزراعية ،وبنفس الو ت خلو املخططات ال يجلياة من تحديد املناطق واملساحات
الزراعية حيث أصبح عدد السجان وحسا إحصاائية الج ااز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 2017بلغ معدل السجان
 56608نسمة والكثافة السجانية بلغت  92.8نسمة/كم.2
توضح الخريطة اآلتية التجمعات السجانية ري منطقة الدراسة حيث تم تقسيم املنطقة إلى ثالث أجزاء .منطقة األغوار
الشمالية والتي بلغ فيها نسبة عدد السجان حوالي  ،4.088ومنطقة األغوار الوسطى والتي بلغ فيها نسبة عدد السجان
حوالي ، 4.740أما منطقة األغوار الجنوبية والتي بلغ السجان فيها حوالي  ، 47.780حيث يتضح من خالل الخريطة أن تركز أكبر
عدد من السجان ري الجزء الجنوبي وذلك لعديد من األسباب جريان املياه فيها كذلك طبوغرافية املنطقة وغيرها
.2املناطق العمرانية :ان الفيضانات التي تجتاي املنطقة ل ا تأثير كبير على السكن القري من نهر االردن فاملناطق
العمرانية ري منطقة الدراسة اكثرها تأثيرا بالفيضانات وعرضة للتهديدات واالثار التدميرية ،ألن األودية تفيض وتغمر املناطق
العمرانية نتيجة األمطار الغزيرة املصاحبة مع الفيضانات ،فمن الضروري تحديد املناطق العمرانية الوا عة على جانبي
األودية؛ ألنها األكثر خطورة من حيث تعرض ا للفيضان.
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املصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية .2019
حيث تعاني منطقة الدراسة ري فترة حدوث الفيضانات من دخول مياه األودية وفيضانها إلى املناطق السكنية ،و للخصائص
الطبيعية لألراض ي املقامة عليها املناطق العمرانية تعظم حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.
.3األراض ي الزراعية :تعتمد الزراعة ري منطقة األغوار اعتمادا كليا على الري ،حيث بلغت املساحة املستغلة زراعيا ري
منطقة األغوار  280ألف دونم؛ أي ما نسبته  %38.8من املساحة الجلية لألغوار؛ يستغل الفلسطينيون منها  50ألف دونم؛
فيما يستغل سجان مستوطنات األغوار  27ألف دونم من األراض ي الزراعية فيها ،وذلك حس احصائية 2017م.
تعد الزراعة الحرفة الرئيسية ملنطقه الدراسة حیث أكثر سجانها یمتهنون هذه الحرفة تشتهر منطقه الدراسة بزراعة
الحمضيات والخضراوات إضافة إلى تربیة الحیوانات حیث اثر الفیضان على األراض ي الزراعیة الوا عة ري املناطق القریبة من
النهر مما أدى إلى حدوث خسائر مادية كبيرة ري املساحات الزراعیة واملزروعات باإلضافة خسائر ري الثروة الحیوانیة.
ً
ً
ً
تمتد منطقة األغوار الفلسطينية من منتصف البحر امليت جنوبا إلى حدود بيسان شماال ،ومن نهر األردن شر ا ولغاية
ً
السفوي الشر ية غربا ،وتقسم جغرافيا وزراعيا إلى ثالثة أ سام رئيسية هي:
.1
.2
.3
✓
✓

األغوار الشمالية :وتضم رى بردلة ،وعين البيضا ،كردلة ،واملالح
األغوار الوسطي  :وتضم رى الجفتلك ،ومرج نعجة ،الزبيدات ،ومرج الغزال ،وفروش بيت دجن
األغوار الجنوبية ،وتضم :
منطقة فصايل ،العوجا.
منطقة أريحا :وتضم مدينة أريحا ،والديوك ،و نويعمه ،وعقبة جبر ،وعين السلطان.

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 70ديسمرب 2020 -

✓ منطقة الخان األحمر والنبي موس ى :وهي منطقة تجمع بادوي وال توجد بها زراعة نباتية.1
 .4األودية :تتحول إلى أنهار مضطربة وغزيرة ري فترة الفيضانات ،وتقع ري منطقة الدراسة الكثير من األودية.
توضح خريطة ( )7االودية ودرجة انحدار منطقة الدراسة حيث توضح التفاصيل الطبوغرافية للمنطقة حيث يظ ر
املناطق ذات درجة االنحدار بشجل كبير باللون األحمر الداكن ودرجات االنحدار املن فضة باللون االخضر ،وبلغ متوسط
خطورة األحواض ري منطقة الدراسة ري زمن التركيز  ،1.27مما يشير إال أن نعظم األحواض ري املنطقة ذات خطورة متوسط إلى
عالية ويمكن ً
بناء على ذلك تقسيم منطقة الدراسة من حيث درجة خطورتها إلى ثالث فئات كاآلتي:
 .1الفئة األولى :أحواض ليست خطيرة ،وتضم ستة أحواض بنسبة  %35.3وتشمل هذه الفئة أحواض (شوباس
والبقيعة والقلط وسمارة واملشاش وفصايل).
ً
 .2الفئة الثانية :أحواض متوسطة الخطورة :وتشمل هذه الفئى نصف أحواض منطقة الدراسة تقريبا حيث بلغ عدد
أحواض هذه الفئة ثمانية أحواض وبنسبة  %47.1وتضم األحواض (املالح ،العوجا ،النويعمة ،مجالك ،النار ،األحمر ،عريجة،
خبرة).
 .3الفئة الثالثة :أحواض خطيرة :وتضم هذه الفئة ثالث أحواض فقط بنسبة  %17.1وتشمل أحواض الباذان وجزال
ودورا.
 .4تعد الطر ات من أهم عناصر البنية التحتية وبالتالي فإن بناء هذه املنشآت بدون دراسات تفصيلية د يقة للعوامل
الطبوغرافية واملناخية ،وتحليل هذه العوامل بشجل علمي سليم ،وعدم مراعاة كمیات السیول التي يمكن أن تمر خالل ا،
وعدم صيانة هذه املنشآت دوري یؤدي ري معظم األحیان إلى مشكالت د تؤدي إلى تدمير البنى التحتية األساسية.
من أهم طرق النقل املوجودة ري منطقة الدراسة هو طریق شار  90يعد ثاني أكبر الشوار بالضفة الغربية.
ً
.5تتميز منطقة األغوار باإلضافة إلى طبيعتها الزراعية بطابع سياحي ،نظرا لكثرة اآلثار املوجودة فيها ،وبسب طقس ا الدارئ
شتاء والذي جعل ا مشتى فلسطين األول ،مع توفر العديد من عيون املياه الطبيعية مثل عين العوجا وعين الديوك ،ولكن لم
يتم إنشاء بنية تحتية وطرق جديدة ت دم املوا ع السياحية ال امة ري املنطقة.

 1وائل علي رفيق نظيف ،2006،اس ااتراتيجيات اللجنة الوطنية ملواج ة االس ااتيطان ودورها ري التص اادي لالعتداءات االس ارائيلية ري محافظة اريحا و
األغوار ص.14
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ً
ثالثا :الخصائص املورفومترية والشبكية ألحواض التصريف املائي
تعتبر الخصائص املورفومترية املسؤول الرئيس ي عن م تلف الظواهر ال يدرولوجية وخاصة الفيضانات ،تعد أحواض
التصريف وشبجاتها من أبرز املظاهر الجيومورفولوجية بمنطقة الدراسة ،وتهدف دراستها إلى معرفة خصائص ا املساحية
والتضاريسية والتصريفية ،ونمط الجريان والعوامل املؤثرة فيه.
.1الخصائص املساحية والشكلية :تعتبر أهم الخصائص املورفومترية ،حيث تتعلق الخصائص املساحية بالقياسات
ً
الخاصة ملساحات ومسافات الحوض وتعرف ايضا ب صائص هندسة الحوض ،بينما تتشابه الخصائص الشجلية ري
الخصائص الجيومرفولوجية ،يعكس شجل الحوض طبوغرافية ومناخ وجيولوجية الحوض.
مساحة الحوض :تعتبر مساحة الحوض من اهم الخواص املساحية ،حيث بلغت مساحة حوض وادي االردن
حوالي(615كم )²ومن املعروف انه كلما زادت مساحة الحوض زادت كمية ما يستقبله من امطار مما يترت عليه زيادة احتمال
حدوث فيضانات ،ويرتبط شجل الحوض بالعمليات الجيومورفولوجية الرئيسة و مناخ املنطقة والطبيعة الجيولوجية واألنوا
والتراكي الصخرية السائدة ،ومن أهم الخصائص الشجلية للحوض:
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أ .نسبة االستطالة ( ) Elongation ratio
تعتبر من اكثر املعامالت املورفومترية د ة ري ياس اشجال االحواض التصريفية ،يشير الى مدى ا تراب او ابتعاد شجل
الحوض عن الشجل املستطيل ،فجلما ا تربت النسبة من الصفر يعني ا تراب الحوض من الشجل املستطيل.
تم تحديد نسبة االستطالة بعد معرفة مساحة الحوض وأ ص ى طول الحوض من خالل املعادلة األتية:
نسبة االستطالة = طول طر الدائرة بنفس مساحة الحوض (كم)2
أ ص ى طول للحوض (كم)
تصف نسبة االستطالة امتداد مساحة الحوض مقارنة بالشجل املستطيل ،وبلغت نسبة االستطالة ( )4,98ري حوض وادي
االردن  ،كلما زادت النسبة زادت خطورة تعرض الحوض للفيضان.
ب .نسبة االستدارة ( ) Rotation ratio
ان نسبة االستدارة للحوض املائي تدل على رب أو بعد شجل الحوض من الشجل الدائري ،و يمته دائما ما تجون ا ل من
واحد صحيح ،وكلما ا تربت درجة استدارة الحوض من الواحد صحيح دل على ا تراب شجل الحوض من الشجل الدائري و
انتظام خط تقسيم املياه ري الوادي وسرعة وصول املياه الى مصباتها داخل الحوض.
وتم است راج ا بعد حساب مساحة الحوض ومحيطه وفق املعادلة األتية :
استدارة الحوض =

مساحة الحوض (كم)2

.

مساحة دائرة يساوي محيط ا محيط الحوض (كم)
حيث بلغت نسبة االستدارة ري حوض االردن ( )0,41مما تعني ان الحوض بعيد عن الشجل الدائري؛ الن فاض يمة
االستدارة ،مما يؤثر ذلك على طول املجاري املائية وخطوط تقسيم املياه وتعني القيم املن فضة عدم انتظام شجل الحوض
وزيادة تعرج خط تقسيم املياه .
ج .معامل شكل الحوض ( ) Basin form factor
يصف هذا املعامل مدى انتظام شجل الحوض ومدى انتظام عرض الحوض املائي على طول امتداده من منطقة املنابع
وحتى بيئة املص .
تم حساب هذا العامل من خالل املعادلة اآلتية:
معامل شجل الحوض = مساحة الحوض (كم. )2
مربع طول الحوض (كم)2
بلغ معامل شجل الحوض ( )0,04يدل ذلك على صغر مساحة الحوض بالنسبة لطوله مما يجعل الحوض غير متناسق
الشجل ويقترب من شجل املثلث ،الن فاض يمة معامل شجل الحوض يتغير عرض الحوض من منطقة املنابع وحتى منطقة
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املص فيؤثر ذلك على كمية الصبي املائي وعلى طبيعة الجريان أيضا ،وري هذه الحالة يبلغ التصريف املائي ذروته بعد سقوط
األمطار مباشرة.
الخصائص التضاريسية
ً ً
نسبة التضرس :يعد معامل تضرس الحوض معيارا هاما ملعرفة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة ،ويعبر عن مدى تضرس
الحوض بالنسبة لطوله ،وترتبط يمة معامل التضرس بالظروف الجيولوجية وانحدار الحوض ،وترتبط بطبيعة مناخ املنطقة
حيث تزداد ري املناطق الجافة والشبه جافة لتعطل عمليات التعرية.
تم حساب نسبة التضرس وفق املعادلة اآلتية:
نسبة التضرس = الفرق بين أعلى نقطة وأدنى نقطة ري الحوض (م)
طول الحوض (كم)
بلغت نسبة التضرس ري حوض وادي االردن (0,001م) تعد ھذه النسبة من فضة وتعكس شدة تضرس الشبكة املائية
على ارتفا كثافة شبكة التصريف املائي.
التضاريس النسبية :تعتبر احد اهم املتغيرات املورفومترية التي يتم من خالل ا معرفة الخصائص التضاريسية للحوض،
والتي تؤثر على العديد من املتغيرات ري الحوض اهم ا الخصائص ال يدرولوجية وكثافة التصريف ،حيث تشير القيم
املن فضة على ضغف مقاومة الصخر لعمليات التعرية ري الحوض.
ويعبر عن التضاريس النسبية بالعال ة اآلتية:
التضاريس النسبية = الفرق بين أعلى نقطة وأدنى نقطة ري الحوض (م) %100 X
أ ص ى طول ري الحوض (كم)
حيث بلغت يمة التضاريس النسبية للحوض ( )0,1%و يالحظ من ذلك االن فاض ري الواضح ري القيمة ان نسبة التغير
من فضة ضمن مساحة معينة داخل الحوض نفسه.
قيمة الوعورة :يتم من خالل ا ياس العال ة بين تضرس الحوض وكثافة شبكة التصريف ،كلما زادت كثافة التصريف
والتضرس ري الحوض زادت يم معامل الوعورة ،وتن فض يمة الوعورة بقلة اعداد املجاري وصغر مساحة الحوض.
ويمكن ايجاد يمة الوعورة من خالل املعادلة االتية:
يمة الوعورة= الفرق بين اعلى نقطة وادنى نقطة ري الحوض* كثافة التصريف
االنحدار :يعتبر االنحدار اهم عناصر النظام الجيموروفولوجي ،وهو انحدار سطح االرض داخل الحوض نتيجة عوامل
التعرية والعمليات التكتونية التي تعرض ل ا الحوض ،ولدارسة االنحدار اهمية بالغة ري الت طيط التنموي وا امة املشاريع
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املائية والتنموية ،ولتحديد الخصائص اإلنحدارية ملنطقة الدراسة تم انشاء خارطة انحداريه من خالل است الص بيانات
االرتفاعات الر مية ملنطقة الدراسة.
املنحنى الهبسوغرافي أو الهبسومتري))Hypometric curve
يستفاد من املنحنى ري دراسة االنحدارات املختلفة وأحواض األنهار ملعرفة املرحلة التي يمر بها النهر (الشباب ،النضج،
الشي وخة) وطبيعة املجرى بصورة عامة.
ً
ويست دم لتوضيح العال ة بيانيا يبين متغيرين مثل االرتفا واملساحة ويجون وفق الخطوات اآلتية:
• ياس املساحة بين كل خطي كنتور متتاليين باست دام أج زة ياس املساحة املتنوعة.
• رسم محورين أفقي يمثل املساحات وراس ي يمثل االرتفاعات.
• تحويل مساحات االنطقة الى نس مئوية إذا كانت االر ام كبيرة يصع تمثيل ا وحس القانون.
مساحة النطاق× / 100املساحة الجلية
ً
جدول ( )4املساحة املحصورة بين عدة نطاقات والنسب املئوية ملنطقة الدراسة هبسوغر افيا.
االرتفاع

املساحة

النسبة %

0 - -200

20

17%

0 - -400

40

34%

0 – 200

50

43%

0 – 400

72

62%

0 – 600

92

80%
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شكل ( )7منحنى هبسوغرافي يوضح توزيع أجزاء املناطق بالنسبة للمساحة الكلية.
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املصدر :الجدول السابق
النتائج :
 .1ساهمت الظروف املناخية السائدة ري املنطقة على زيادة حدة عوامل التعرية والتجوية بأنواع ا املختلفة ،املتمثلة ري
تفكك الصخور وتحلل ا واالنزال ات األرضية وحركات الصخور فوق املنحدرات ،واألمطار الغزيرة والسيول الجارفة.
 .2كان الختالف الخصائص الليثولوجية ل ذه التجوينات الصخرية أثرها الواضح على شجل التصريف وشجل املجاري
وأشجال السطح األخرى بمنطقة الدراسة.
ً
 .3تضم منطقة الدراسة إحدى عشر حوضا كل ا تتجه من الغرب تجاه الشرق وتسير أغلبها ري صدو انكسارية تجاه
البحر امليت.
 .4أظ رت الدراسة أن أهم العوامل التي أثرت على نظام الشبكة التصريفية ري أحواض منطقة الدراسة هي طبيعة
االنحدار ،واختالف التركي الصخري ،ومدى تجانس الصخور ،وأثر حركات الرفع التكتونية وحركات التصد ري تعديل
املظ ر العام للتصريف النهري وتجديد نشاط املجاري املائية ،ونو املناخ السائد ومدى كمية التسا ط املطري ،والتطور
الجيومورفولوجي ملنطقة الدراسة.
 .5بلغ املدى بين درجات الحرارة ري منطقة الدراسة بين  30,2_13,5درجة مئوية ،ومعدل هطول االمطار السنوي بين
 35_0ملم ،والرطوبة النسبية بين ،% 70_38وسرعة الرياي بين 16,2_7,6كلم/ساعة ،ومدى عدد ساعات االشعا الشمس ي
بين  11,8_5,5ساعة.
 .6تميز حوض واد االردن بارتفا نسبة استطالة الحوض التي بلغت (4,98كم) وان فاض معامل شجل الحوض (،)0,04
مما ّأدى إلى طول املسافة التي تقطع ا املياه من املنابع إلى املص التي عملت على ان فاض كمية الصبي املائي وزيادة الفرصة
لتعرض املياه للتب ر.
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 .7بلغ مجمو أعداد املجاري بأحواض منطقة الدراسة  1258مجرى مائي ،واستحوذت كل رتبه على نصيبها من املجاري،
ويعود كثرة املجاري ري املناطق الجافة والشبه جافة الى لة انعدام الغطاء النباتي ري منطقة االحواض وكثرة تعرض ا لعوامل
التعرية.
 .8كانت اعلى نسبة تشع من بين أحواض التصريف ري حوض وادي املشاش حيث بلغت .%2,53
التوصيات :
 .1ضرورة توظيف تقنية نظم املعلومات الجغرافية ري دراسة وتحليل الخصائص املورفومترية وال يدرولوجية لألحواض املائية.
 .2توعية السجان بأخطار الفيضانات وخطورة البناء والعمران ري منطقة وادي النهر.
 .3العمل على تحديث البيانات و خرائط نظم املعلومات الجغرافية ملخاطر السيول .
 .4ات اذ االجراءات املناسبة للحد من خطر الفيضان وذلك من خالل التوسع ري ا امة مشاريع الحصاد املائي.
 .5إنشاء محطات ياس املياه ري الوادي لغرض تنظيم جريان املياه واالستفادة منها ري مجاالت الزراعة واالست دامات البشرية
األخرى.
 .6العمل على إ امة سدود على م ارج األودية خاصة كل من وادي القلط والباذان والعوجا والنار ،للحد من األخطار املحد ة
للفيضان والسيول الجارفة باملنطقة والستغالل هذه املياه ري عمليات التنمية الزراعية.
 .7إ امة محطات رصد جوية ونهرية هيدرولوجية ري منطقة الدراسة من أدل توفير املعلومات عن الفيضانات وكميات األمطار
ً
نظرا الفتقار املنطقة لتلك املحطات.
 .8إنشاء نوات التحويل لتساعد على مرور مياه السيول إلى أ رب مجرى مائي (وادي آخر) بأمان ودون إلحاق أي ضرر
بالطريق.
 .9إنشاء معابر السيل (العبارات) للعمل على مرور مياه السيل أسفل الطرق
 .10أنشاء نظام هيدرولوجي يست دم للتنبؤ للعواصف املمطرة ولسيول الجارفة كإحدى وسائل االنذار املبكر املست دمة
لتالري أضرار حدوق السيول وذلك من خالل نظام االستشعار عن بعد
املصادرواملراجع:
 .1محمد أبو صفط ،التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية ،مجلة جامعة النجاي لألبحاث (العلوم
الطبيعية),املجلد.2003،)1(17
 .2العمري ،الحدود البيومناخية للنبات الطبيعي ري فلسطين(دراسة حالة :مقطع عرض ي ،يافا_ اريحا).2016،
 .3دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية 2020م
 .4الدعاجنة ،حجازي ،2019 ،عناصر املناخ واثرها على الحيوانات املجتره ري األغوار الفلسطينية ،املجلد .10
 .5جرارعه ،الفيضانات شمالي الضفة الغربية وسبل مواج تها.2016 ،
 .6عبد املقصود حجو ،2006 ،املياه العربية ،دار الكت العلمية للنشر ،القاهرة.
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 .7البرغوثي ،1986 ،املطامع االسرائيلية ري مياه فلسطين والوطن العربي.
 .8سلسلة دراسات وتقارير عن مشجلة املياه ري فلسطين ،مركز الت طيط ،رام هللا.
 .9وائل علي رفيق نظيف ،2006،استراتيجيات اللجنة الوطنية ملواج ة االستيطان ودورها ري التصدي لالعتداءات االسرائيلية
ري محافظة اريحا و األغوار.
 .10رواشدة وآخرون ،الخصائص املورفومترية وال يدرولوجية لحوض وادي الحسا باست دام نظم املعلومات الجغرافية
ونموذج االرتفاعات الر مية ،مجلة جامعة النجاي لألبحاث (العلوم اإلنسانية) املجلد .2017،)6(31
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التغري االجتماعي وأثره يف بروز ظاهرة جنوح األحداث يف اجملتمع اجلزائري املعاصر
Social change and its impact on the emergence of the phenomenon of juvenile
delinquency in contemporary Algerian society
Dr. Ratiba Taibi/Blida 2 University , Algeria
113

 الجزائر،2 جامعة البليدة/رتيبة طايبي.د
:ملخص

منا من خالل هذه الور ة البحثية تناول بالتحليل إشجالية العال ة بين التغير االجتماعي وبروز ظاهرة جنوي األحداث
 حيث نسعى من خالل ا إلى تحديد أهم العوامل املتحكمة ري تفا م مشجلة جنوي األحداث ري،ري املجتمع الجزائري املعاصر
املجتمع الجزائري منذ فترة االستقالل إلى غاية العصر الراهن الذي يش د تحوالت وتغيرات سريعة متعددة األبعاد عرفتها
 هذا و د تم التوصل ري نهاية الدراسة إلى استنتاجات محورية تؤكد حقيقة مفادها أن التفكك.الساحة الدولية ري ظل العوملة
 خالل السنوات، سواء على املستوى الكمي أو الكيفي،األسري يعد من العوامل األساسية املؤثرة ري تنامي ظاهرة جنوي األحداث
 وهو ما يفسر، والناتج أساسا عن تأثير التغيرات االجتماعية التي أصابت املجتمع الجزائري املعاصر ري عصر العوملة،األخيرة
أن األسرة تعاني ري العصر الراهن من صور ري أدائها لوظيفتها األساسية ري تربية الحدث وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية التي
.تحصنه من الو و ري الجنوي
. العوملة، املجتمع الجزائري املعاصر، التفكك األسري، جنوي األحداث، التغير االجتماعي:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Through this research paper, the problematic relationship between social change and the emergence
of the phenomenon of juvenile delinquency in contemporary Algerian society was addressed in this paper. So
that this study aims to identify the most important factors affecting the aggravation of the problem of juvenile
delinquency in Algerian society from the period of independence until the present era. Accordingly, at the end
of the study, a conclusion was reached that family disintegration is one of the main factors affecting the growth
of the phenomenon of juvenile delinquency in recent years, and mainly resulting from the impact of social
changes that have afflicted contemporary Algerian society in the era of globalization, which explains that the
family is suffering in the current era Of the failure to perform its basic function of raising a suitable social
upbringing for the juvenile.
Key words: social change, juvenile delinquency, family disintegration, contemporary Algerian society,
globalization.
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مقدمة:
يمثل التغير االجتماعي ) (Social Changeإطارا مرجعيا ملعظم املشكالت التي تحدث داخل املجتمع ألنه سنة الحياة ال
يتو ف أو ينقطع عن استمراره ري التحوالت والتطورات التي تحدث تدريجيا لدرجة ال يستطيع املرء أن يالحظ ما يحصل فيه
من تحوالت وتقلبات ،وهناك تغير يحصل ري بعض األحيان بشجل مبرمج وم طط له سلفا بينما ري أغل األحيان يقع التغير
ويأخذ مساره واتجاهه دون ت طيط مسبق .1ومن هذا املنطلق ،فجل تغير اجتماعي يحصل داخل املجتمع يفرز مشكالت
اجتماعية التي بدورها تنتج مشكالت أخرى تؤدي إلى التفكك االجتماعي ،فمثال توسع وارتقاء حركة التصنيع تفرز مشاكل
اجتماعية عديدة مثل اشتغال األم خارج منزل ا وابتعادها عن تربية أبنائها وانحراف م وارتفا معدل الطالق بسب استقاللية
الزوجة ماليا من خالل عمل ا ،واإلدمان على املسكرات واملخدرات بسب ارتفا دخل الفرد ورفاهيته ،والهجرة ومشاكل ا
الثقافية واالجتماعية وارتفا معدل الجرائم بسب االختالف الطبقي ،وانتشار ظاهرة التفرد -أو العيش املنفرد -بسب تسطح
العال ات االجتماعية وتقطع العال ات األسرية وتباعد األماكن الجغرافية بين أفراد األسرة الواحدة ،وإساءة تربية األطفال
وانتشار ظاهرة جنوي األحداث وغير ذلك.2
هذا ونظرا لالرتباط الوثيق بين جنوي األحداث وظروف املجتمع عموما فإن عوامل الجنوي ومسبباته يج أن ال يبحث
عنها فقط لدى الحدث الجانح أو أسرته أو الجماعات األولية أو الثانوية األخرى –رغم أهميتها -بمقدار ما يبحث عنها أيضا ري
التغيرات االجتماعية والثقافية واال تصادية والسياسية والتكنولوجية التي تحدث ري بيئته ،لذا انتقل االهتمام من دراسة
شخصية الحدث الجانح إلى دراسة املجتمع الذي نشأ وعاش فيه بجل ما يتضمنه من متغيرات ا تصادية واجتماعية وتنظيمية.
من هنا يعتبر تحليل البناء االجتماعي للمجتمع أولى الخطوات نحو ف م العال ة بين التغير االجتماعي وجنوي األحداث ،وهذا
التحليل يج أن يتناول عوامل وخصائص التغير من ج ة والعمليات والعوامل التي تس م ري هذا التغير وتعو ه من ج ة
أخرى ،وأهم ا التحضر أو التمدن والهجرة والعوامل السجانية باإلضافة إلى التحوالت والتغيرات السريعة املتعددة األبعاد التي
فرضتها ظاهرة العوملة ) .3(Globalizationعلى أن العوملة د جاءت بذلك لتعبر عن مرحلة من مراحل التطور التاريخي
للمجتمعات اإلنسانية أس مت ري إحداثها مجموعة من العوامل وبرزت ل ا العديد من املؤشرات الكيفية والكمية ،وفق هذا
التصور تجون العوملة ضربا من التغير االجتماعي الحادث ري املجتمعات اإلنسانية ،فهي ال تعدو أن تجون نقلة من النقالت التي
ت طوها املجتمعات اإلنسانية نحو مزيد من التعقيد االجتماعي املادي واالعتماد على التكنولوجيا املعقدة ،فهي ري ذلك حالة
من التغير االجتماعي واال تصادي والسياس ي والثقاري.4
ويمكن القول إن التحوالت االجتماعية واال تصادية والسياسية على الصعيد العاملي د جسدت ما أصبح يعرف
بالعوملة ،هذه األخيرة أصبحت كيانا له عنفه على بعض الفئات االجتماعية ،وال نقصد بذلك عنفا خشنا ،ولكننا نقصد
بالعنف هنا تعريض هذه الفئات لظروف حياة اسية مما يدفع ا أحيانا إلى سلوك طريق االنحراف ومبادلة العنف بعنف
مقابل ،حيث فرضت هذه التحوالت العنف على بعض الفئات االجتماعية أو أنها باألحرى تتولى تدريبها وتأهيل ا لتسلك طريق
1معن خليل عمر ( .)2005علم املشكالت االجتماعية ،الطبعة األولى ،عمان :دار الشروق للنشر ،ص.29
2معن خليل عمر ( .)2004التغيراالجتماعي ،الطبعة األولى ،عمان :دار الشروق للنشر ،ص.ص.275 ،274.
3مصلح الصالح ( .)2002التغيراالجتماعي وظاهرة الجريمة ،الطبعة األولى ،عمان :مؤسسة الوراق للنشر ،ص.16.
4السيد رشاد غنيم ( .)2008التكنولوجيا والتغير االجتماعي ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،ص.12.
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العنف ،والطفولة والشباب هم الفئات التي ربطت هذه التحوالت بينها وبين العنف ،و د أثرت هذه التحوالت والتغيرات ري
تزايد النمو السرطاني للعشوائيات وانتشار أحزمة الفقر ري املدن تأسيسا ملجتمعات العنف وما يترت على ذلك من ارتفا
نسبة الفقر وانتشار الج ل واألمية ،1وزيادة معدالت الطالق والتفكك األسري واختالط األنساب وانفصال األوالد عن محيط
األسرة بفعل التباين الثقاري والصرا بين الحداثة والتقليدية ،وتصدير القيم املدمرة للترابط األسري والقيم األخال ية عبر
الرسالة اإلعالمية املرئية على وجه الخصوص .2وهو ما كان له بالتالي أثرا بالغا ري تزايد معدالت الجريمة وجنوي األحداث بين
فئات املجتمع وانتشار املخدرات واإلدمان بين الشباب ري مجتمعات العالم النامي ومنها على وجه الخصوص املجتمعات
العربية.3
مشكلة الدراسة أهدافها وأهميتها:
استنادا إلى ما تقدم تتمحور مشجلة الدراسة املتناولة بالتحليل ضمن هذه الور ة البحثية -والتي جاءت ري شجل دراسة
نظرية تحليلية -ري التساؤل الرئيس ي التالي:
إلى أي مدى يؤثر التغيراالجتماعي في بروزظاهرة جنوح األحداث في املجتمع الجزائري املعاصر؟
وتتفر عن هذا التساؤل الرئيس ي عدد من التساؤالت الفرعية املحورية نستعرض ا على النحو اآلتي:
 ما هي طبيعة العال ة التي تربط بين التغير االجتماعي والتفكك االجتماعي؟ ما هي أهم العوامل املؤثرة ري بروز ظاهرة جنوي األحداث ري املجتمع الجزائري بعد االستقالل؟ هل يمكن اعتبار العوملة عامل مؤثر ري تفا م مشجلة جنوي األحداث ري املجتمع الجزائري املعاصر؟ ما هي األسالي الو ائية العملية املقترحة ملجافحة ظاهرة جنوي األحداث ري املجتمع الجزائري املعاصر؟ومن هذا املنطلق ،تهدف الدراسة إلى تناول بالتحليل إشجالية العال ة بين التغير االجتماعي وبروز ظاهرة جنوي األحداث
ري املجتمع الجزائري املعاصر ،حيث نسعى من خالل ا إلى تحديد أهم العوامل املتحكمة ري تفا م ظاهرة جنوي األحداث ري
املجتمع الجزائري على اختالف الحق الزمنية منذ االستقالل إلى عصرنا الراهن ،وذلك ري ضوء التحوالت والتغيرات السريعة
واملتالحقة متعددة األبعاد التي صاحبت ظ ور العوملة وتداعياتها .كما نسعى أيضا إلى زيادة الوعي لدى األسرة الجزائرية بضرورة
التصدي ل ذه املشجلة االجتماعية وبأهمية االضطال بتحمل مسؤولياتها املناطة بها تجاه أبنائها وهذا من خالل ضمان حمايتهم
من م اطر االست دام الالواعي لتكنولوجيا االتصال واملعلومات الحديثة ،وتفعيل الر ابة األسرية من خالل مرا بة سلوكيات
األبناء وإرشادهم وتوجيه م ،مع التأكيد على أهمية تعزيز الترابط والتالحم داخل النسق األسري واست دام أسلوب الحوار
والتواصل األسري للتقرب أكثر من األبناء والتعرف على مشكالتهم وتف م م وتلبية حاجاتهم ،بما يكفل بموج ذلك الو اية

1هاني خميس أحمد عبده ( .)2008سوسيولوجيا الجريمة واالنحراف ،اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،ص.ص.21-19.
 2أحمد زايد ،اعتماد عالم ( .)2006التغيراالجتماعي ،مصر :مكتبة األنجلو املصرية ،ص.276.
3هاني خميس أحمد عبده ( ،)2008مرجع سابق ،ص.ص.21-19.
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من بلورة السلوك االنحراري لدى األبناء ،ساعين ري خضم كل ذلك إلى است الص ري نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات
تتضمن ا تراي بعض األسالي الو ائية لحماية األبناء من م اطر ظاهرة الجنوي والحد من آثارها على املجتمع.
هذا وتستمد مشجلة الدراسة أهميتها من كون أن ظاهرة جنوي األحداث تعد من املشكالت االجتماعية التي عرفت
انتشارا واسعا خالل السنوات األخيرة ري املجتمع الجزائري املعاصر ،وهذا ري ظل مجموعة التغيرات االجتماعية التي طرأت على
بنية ووظائف املجتمع والتي مست البنية األسرية وأثرت ري إصابة الخلية االجتماعية "األسرة" بما يسمى بالوهن األسري ،إذ
انقطعت الروابط األسرية بين أعضاء األسرة الواحدة وحصل ل ا خلل ري أدائها للوظيفة الضبطية باعتبارها من الوظائف
االجتماعية األساسية املناطة بأدائها تجاه أبنائها ،والتي تقوم أساسا على فرض الضوابط االجتماعية وتوجيه وإرشاد األبناء
وضمان ل م تنشئة اجتماعية ويمة .كما تنبع أهمية مشجلة الدراسة من كونها تطري من جان مصير مستقبل جيل من النشء
يعيش داخل نسق أسري د أصي بالوهن األسري والتصد  ،حيث لم تعد األسرة ادرة على أداء م ام ا تجاه أعضائها األبناء،
وتطري من جان آخر التساؤل عن مصير مجتمع يعاني من استفحال ظاهرة جنوي األحداث ،مما يدعو إلى ضرورة العمل
الجاد لصياغة إستراتيجية وطنية فاعلة للحد من انتشار الظاهرة وبعث األسرة على أداء وظائف ا تجاه األبناء على أكمل وجه.
.1مفهوم جنوح األحداث:
.1.1مفهوم الجنوح:
الجناي ري اللغة معناه اإلثم أو الجناية أو الجرم ،1ويتمثل الجناي ري مظاهر السلوك غير املتوافق مع السلوك االجتماعي
السوي ،ويكمن ري ارتجاب الحدث لفعل معا

عليه ويمس سالمة املجتمع وأمنه مما يعتبر انحرافا حادا أو انحرافا جنائيا،

وهو الذي اصطلح على تسميته بالجنوي .ويعد التعريف الذي دمه الباحث "كوهن" ) (Cohenمن أكثر التعاريف است داما
حيث يعرف الجنوي بأنه" :ذلك السلوك املنحرف الذي ي رق التو عات املؤسسية والتو عات التي يشترك بها جماعة من األفراد
يعترف بها وتجون مشروعة ،ول ذا فإن مجموعة األفعال املتكررة التي يقوم بها الجانح هي التي تميزه عن غيره والتي تستلزم
إجراءات انونية بحقه" .2وعرف ري هذا السياق عالم النفس "سيرل بيرت" ) (Cyril Burtالجنوي على أنه" :حالة تتوافر ري
الحدث كلما أظ ر ميوال مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله أو يمكن أن تجعله موضوعا إلجراء رسمي".3
كما يشير جنوي األحداث إلى تورط املراهقين ري سلوك غير انوني عادة ما يجونون دون سن ً 18
عاما وارتجاب فعل يعتبر
جريمةُ ،ويعرف الطفل بأنه جانح عندما يرتك خطأ م ً
الفا للقانون وال يقبله املجتمع .لكن علماء االجتما ينظرون إلى مف وم
جنوي األحداث على نطاق أوسع من خالل االعتقاد بأنه يشمل ً
عددا ً
كبيرا من االنتهاكات املختلفة لألعراف القانونية

1سناء الخولي ( .)2011التغيراالجتماعي والتحديث ،اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،ص.175 .
2عبد الخالق يوسف الختاتنة ( .)2006عوامل جنوح األحداث في األردن ،أريد-األردن :منشورات جامعة اليرموك ،ص.12.
3محمد يحي اسم النجار ( .)2013حقوق الطفل بين النص القانوني والو اقع وأثرها على جنوح األحداث ،الطبعة األولى ،بيروت :منشورات
الحلبي الحقو ية ،ص.63.
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واالجتماعية من الجرائم البسيطة إلى الجرائم الجسيمة التي يرتكبها األحداث .1وبحس أحد األخصائيين االجتماعيين فإن
ً
"الجنوي يتجون من أفعال انحرافية غير مقبولة اجتماعيا" ،ويقتري طبي نفس ي أن السلوك املنحرف هو نشاط ينحرف عن
ً
اجتماعيا من جان الحدث ري املوا ف الصعبة
الطبيعي .2وبذلك فإن الجنوي بحد ذاته هو عبارة عن سلوك غير مالئم
والعوامل التي تشجل هذه املوا ف الصعبة ترتبط بالظروف العقلية والجسدية واالجتماعية التي تؤثر ري درة الحدث على
التكيف االجتماعي والتي تشجل سب االنحراف .هذا وإن كل جريمة حدث هي نتيجة تعقيد األسباب التي تعود أصول بعض ا
إلى سنوات بل ارتجاب الجريمة والبعض اآلخر يرتبط أصله بشجل أوضح وفوري بفعل االنحراف.3
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.2.1مفهوم الحدث:
ً
تم اشتقاق كلمة حدث من املصطلح الالتيني »  « Juvenisوالذي يعني ً
شابا وأصال .4هذا وتجمع واميس اللغة العربية
على أن الحدث هو عبارة عن صغير السن فإن ذكر السن يقال حديث السن وغلمان حدثان أي أحداث ،وانحراف األحداث
ت صيص نوعي لحالة من السلوك تقترن بصغر السن .5أما الحدث ري املف وم االجتماعي ف و الصغير منذ والدته حتى يتم
نضوجه االجتماعي والنفس ي ،وتتجامل عناصر الرشد املتمثلة ري اإلدراك التام ملعرفة اإلنسان لطبيعة عمله والقدرة على
تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا ملا يحيط به من ظروف ومتطلبات الوا ع االجتماعي ،ف و الطفل أو املراهق الذي يصدر عنه
سلوك منحرف عن النموذج الوسط الذي تعارف عليه املجتمع .6فيرى بعض علماء االجتما "إن الحدث الجانح هو ذلك
الشخص الذي يقوم بأفعال اجتماعية ينظر إليها على أنها منحرفة أو غير اجتماعية بناءا على املعايير االجتماعية والقانون
السائد ويشترط أن تجون هذه األفعال مكتسبة من املجتمع".7
ويصف بذلك علماء االجتما األحداث املنحرفين على أنهم ضحايا ظروف خاصة اتسمت بعدم االطمئنان واالضطراب
االجتماعي ،وذلك ألسباب متعلقة باالن فاض الكبير ملستوى املعيشة الذي يعيشون فيه.8
Sahmey(2013). “A Study on Factors Underlying Juvenile Delinquency and Positive Youth Development Programs”,

1Kavita

Master of Arts Development Studies, Department of Humanities and Social Sciences, National Institute of Technology, India,
P.P.3, 4. Website: https://ethesis.nitrkl.ac.in/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H25.
Saroj Choudhary(2017). “Juvenile Delinquency: Elementary Concepts, Causes and Prevention”, International Journal of

2

Humanities and Social Science Research, Vol. 3, Issue 5 May, P.P.52-54. Website: https://www.socialsciencejournal.in/pdf. Date
and time of the visit: 12/09/2020.18H30.
3K. M. Banham Bridges, “Factors Contributing to Juvenile Delinquency”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 17, Issue

4 February, P.531. Website: scholaritycommons.law.northwestern.edu. Date and time of the visit: 12/09/2020.18H10.
4Kavita Shamey, Op.cit, P.P.3, 4.

5عبد الخالق يوسف الختاتنة ( ،)2006مرجع سابق ،ص.12.
6محمد طلعت عيس ى وآخرون ،الرعاية االجتماعية لألحداث املنحرفين ،مصر :مطبعة م يمر للنشر ،دون سنة ،ص.49.
7حمد يحي اسم النجار ( ،)2013مرجع سابق ،ص.58.
1محي الدين توق" ،ظاهرة األحداث في األردن" ،مجلة دراسات ،عمان ،الجامعة األردنية ،العدد الثاني ،دون سنة ،ص.10.
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أما تعريف الحدث من الناحية القانونية فقد اختلفت التعريفات حوله تبعا الختالف املجتمعات واختالف التشريعات
والقوانين التي ترتكز على البعد االجتماعي والحضاري لتلك الدول واملجتمعات ري تحديد سن التمييز وبلوغ سن الرشد .1وري
التشريع الجزائري حدد انون العقوبات مف وم الحدث على أنه الذي لم يبلغ  18سنة ،ف و يبلغ سن الرشد الجنائي ابتداء من
سن  18ويبلغ سن الرشد املدني ابتداء من سن  .19ويعترف التشريع الجزائري بمسؤولية محدودة للحدث بمنحه عناية خاصة
عندما يرتك م الفة للقانون ،ويميز هذا التشريع بين فئتين من األعمار حيث يعتبر األحداث الذين تقل أعمارهم عن  13سنة
بأنهم غير ناضجين وبالتالي غير مسؤولين وال يمكن معا بتهم بالسجن .كما يعتبر األحداث الذين تتراوي أعمارهم بين  13و18
سنة بأنهم مسؤولون جزئيا عن أفعال م وي ضعون لنصف العقوبات مقارنة بتلك التي تطبق على الكبار.2
.2إشكالية التغيراالجتماعي وعالقته بالتفكك االجتماعي:
يعد التفكك االجتماعي كأحد أثمان أو تجلفة التغير االجتماعي إذ أن املجتمع وهو تحت وطأة التغير يفقد بعض أغراضه
أو وظائفه أو يكتس أهدافا أو وظائف جديدة ،ودائما ما يتعرض املجتمع وتنظيماته إلى بعض أنوا التفكك أو االنحالل أو
سوء التنظيم و د يبدو ذلك مسايرا بالضرورة للتغير االجتماعي أو أنه ناتج عنه .3وتنطلق تفسيرات مدخل التفكك االجتماعي
من فكرة أن الحياة االجتماعية تفرض مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك األفراد والجماعات وتحدد تو عاتهم وتصرفاتهم
ري املوا ف املختلفة ،وهكذا يستمر املجتمع إلى أن تحدث عمليات تغير اجتماعي وت تفي املمارسات القديمة ألنها تصبح بالية
وغير مناسبة ،ري حين ال يحدث تكيف من أعضاء املجتمع مع التغيرات الجديدة ولذلك تظ ر مشكالت التفكك االجتماعي.
والخالصة أن تغير املجتمع يؤدي إلى ظ ور مناطق تفكك اجتماعي وهي مناطق موبوءة ينتشر فيها الفقر والج ل واملرض ،وهي
مناطق ذات طابع انحراري أي أن املجتمع يعاني نتيجة التغير من تفكك بعض مناطقه املتحولة ،ومع وجود الفقر والتميز
االجتماعي تظ ر االنحرافات والجريمة ،وإن مشكالت مثل الطالق وكافة صور الجريمة وظاهرة جنوي األحداث ينظر إليها على
أنها مؤشرات على تفكك األسرة ذلك أنه مع تغير املجتمع تتغير األسرة ويظ ر االنحراف.4
ويربط عالم االجتما األمريجي "وليام أوجبرن" ) (William Ogburnالتفكك االجتماعي بالتغير السريع والواسع االنتشار
الذي يصي أحد أجزاء أنماط أنساق حياة األفراد الثقافية واالجتماعية ،حيث يرى الحياة االجتماعية من منظور تنظيمي
مترابط املفاصل واألجزاء إنما متباين ري أشجاله وم تلف ري وظائفه ومتجامل ري أدائه ،علما بأن "أوجبرن" يشبه تنظيم املجتمع
بجسم اإلنسان .باختصار ينتج التفكك االجتماعي (االختالل البنائي واالعتالل الوظيفي) عن تأثير القوى املحدثة واملحركة
للتغير االجتماعي .غني عن البيان من أن املجتمع ما هو سوى تنظيم اجتماعي يتضمن العادات واملؤسسات والجماعات
املترابطة بشجل متوازن ،بيد أن هذا التوازن ي تل توازنه عندما يتعرض ل زات وضربات فواعل التغير ،عندئذ تتبلور حاالت

1علي محمد جعفر ( .)2004حماية األحداث املخالفين للقانون واملعرضين لخطر االنحراف ،بيروت :املؤسسة الجامعية النشر ،ص.2.
2عبد الخالق يوسف الختاتنة ( ،)2006مرجع سابق ،ص.12.
3معن خليل عمر ( ،)2004التغيراالجتماعي ،مرجع سابق ،ص.ص.275 ،274.
5منال محمد عباس ( .)2011االنحراف والجريمة في عالم متغير ،مصر :دار املعرفة الجامعية ،ص.ص.53 ،52.
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عديدة من االعتالالت والتداعيات للعادات االجتماعية فتظ ر تصدعات وتفكجات ملفاصل التنظيمات في تل سجون وركود
املجتمع.1
وعليه ،فإن التغير االجتماعي بصفة عامة والتمدن بصفة خاصة كانا من العوامل امل مة لظ ور نظرية التفكك
االجتماعي ري بداية هذا القرن ري الواليات املتحدة األمريكية وبعد ذلك ري بريطانيا وأماكن أخرى ري العالم ،و د استعمل
مصطلح التفكك االجتماعي بطرق م تلفة ري علم االجتما حيث أنه ليس هناك تعريف عام له ،إال أنه د تم تعريفه على أنه
"هو كل ما يعمل على خلخلة القيم التقليدية والتنظيم االجتماعي مثل انهيار أو اختفاء يمة املجموعات االجتماعية التي توفر
العال ات الشخصية املتينة والصراعات التي تترت عن التغير الثقاري" .لقد كانت نظرية التفكك االجتماعي عنصرا أساسيا ري
النظرية اإليجولوجية التي ظ رت ري املجتمع األمريجي ري و ت كان يعرف فيه تغيرا سريعا ا تصاديا واجتماعيا ،فالطبيعة
اإلجرامية لحياة املدينة -وخاصة ري مناطق ا الفقيرة -أكد عليها كل من الباحثان "كليفورد شو" ) (Clifford Shawو"هنري مجاي"
) ،(Henry Makayو د اما ببحث معمق ري شيجاغو ومدن أمريكية أخرى بين سنة  1929وبداية  ،1940محاولين دراسة
أسباب املشاكل االجتماعية بصفة عامة والجريمة وجنوي األحداث بصفة خاصة وعال ة ذلك بنمو املدن ،وري دراستهما
اإليجولوجية توصل الباحثان "شو" و "مجاي" إلى أن املعدالت العالية لجنوي األحداث توجد ري املناطق املتميزة بالتغير السريع
للسجان ،سكنات غير الئقة ،فقر ،أمراض مثل السل ،جرائم الكبار واألمراض العقلية .وري شرح ما لجنوي األحداث أكدا بأن
الصغار كانوا سيجولوجيا أسوياء لكنهم ان رطوا ري سلوكيات إنحرافية تحت تأثير ظروف إجرامية ري املنطقة التي يعيشون
فيها ،وهو ما يجعل بذلك جنوي األحداث يظ ر كنتيجة النهيار الضبط االجتماعي على مستوى املجموعات التقليدية مثل
العائلة والجيرة.2
هذا و د رأى ري ذات السياق الباحثان "توماس" ) (W.I.Thomasو"زنانيجي" ) (Znanieckiبأن التفكك االجتماعي هو
م م جدا لف م االنحراف وعلى أنه يعد كإجراءات مصاحبة وتمدن امل اجرين من أصل ريفي ،ول ذا التفكك مظ ران هما انهيار
مجموعات القرابة عن طريق ضيا ر ابة اآلباء على أوالدهم وانحطاط درة امل اجرين للعمل جماعيا .3ولقد أشار الباحث
"روبرت بارك" ) (Robert Parkري كتابه عن "التغير االجتماعي والتفكك االجتماعي" إلى تلك العال ة السببية التي تربط بين هاتين
الظاهرتين بقوله" :كل ش يء يبدو أنه عرضة لتغير وأي شجل من أشجال التغير ينتج عنه تحول وتبدل يمكن ياسه ري روتين
الحياة االجتماعية يميل إلى أن يحطم العادات التي يقوم عليها التنظيم االجتماعي القائم ،وكل وسيلة جديدة تؤثر ري الحياة

 1معن خليل عمر ( .)2005التفكك االجتماعي ،الطبعة األولى ،عمان :دار الشروق للنشر ،ص.ص.67-65.
Factors in Juvenile Delinquency”, vol.2 Washington D.C., National

2 SHAW.C.R and Mckay, H. D. (1931). ” Social

Commission on Low Observance and Enforcement, P.P.99, 100,
نقال عن علي مانع ( .)2002جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر املعاصرة -دراسدة في علم اإلجدرام املقارن ،-الجزائر :دار املطبوعات
الجامعية ،ص.ص.41-39.
“Victim of Change”, London, Green Wood Press, P.88,
نقال عن علي مانع ( ،)2002مرجع سابق ،ص.40.

3 Fine Stone (1976).
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االجتماعية والنظام االجتماعي ل ا تأثيرها الواضح ري التفكك ،وكل اكتشاف واخترا جديد وكل فكرة جديدة تعتبر شيئا مزعجا
ومقلقا ،ومن الواضح إذن أن أي ش يء يجعل الحياة أكثر جاذبية وتشويقا يعتبر خطرا على النظام القائم".1
.3ظاهرة جنوح األحداث في املجتمع الجزائري بعد االستقالل:
ً
تعقيدا وعاملية وإن برامج منع الجريمة ومجافحة جنوي األحداث هي إما
أصبحت مشجلة جنوي األحداث ظاهرة أكثر
غير مج زة للتعامل مع الوا ع الحالي أو غير موجودة ،فلم تفعل العديد من البلدان النامية ،ومنها الدول العربية ،سوى التقليل
من حدة املشجلة ومنها من لم تفعل ً
شيئا للتعامل مع هذه املشجلة ،فضال عن أن البرامج الدولية د باتت غير كافية ملجافحة
ظاهرة جنوي األحداث والجريمة .2ومنه فقد حاول علماء االجتما وعلماء النفس تحليل الظروف التي تؤدي إلى بروز ظاهرة
الجنوي ولكن ال يوجد تفسير أو نظرية واحدة تبدو كافية لتفسير كل السلوك املنحرف ،ومع ذلك يمكن رؤية بعض النقاط
املشتركة ري نظريات االنحراف مثل الفقر واملشاكل التي تحدث ري العال ات األسرية .3على أن جنوي األحداث يحدث بطرق
ً
م تلفة و د ي تلف من حيث الدرجة والتكرار والخطورة ويتضمن أشجاال م تلفة مثل السر ة والنشل وتعاطي املخدرات
وارتجاب الجرائم الجنسية وأفعال العنف وما إلى ذلك .وللجنوي مثل املشاكل االجتماعية األخرى جذور معقدة وال يوجد سب
واحد لجنوي األحداث بل هناك أسباب ال حصر ل ا أساسا والتي يمكن تصنيف ا ري ثالثة أنوا  :أسباب بيولوجية ،اجتماعية
وبيئية ،فسيولوجية وشخصية.4
ومن هذا املنظور فإن جنوي األحداث ري العالم أجمع يشجل ظاهرة خطيرة وهي تمثل بحق تهديدا متناميا ألمن املجتمع
واستقراره وخططه التنموية وبنائه األسري بصفة خاصة ،وهذه الظاهرة االجتماعية ليست جديدة على املجتمع الجزائري
وإنما عرف ا املجتمع منذ االستقالل ،5حيث كان ملشاكل التمدن والتنمية اال تصادية واالجتماعية عال ة متينة بعوامل جنوي
األحداث ري املجتمع الجزائري بعد االستقالل ،كما هو مشار إليه ري ول الباحث "ريدوي "...." :الهجرة الريفية داخل البالد
وخارجه كون التمدن أكثر سرعة من التصنيع ،زيادة السجان وآثار التصنيع على تغير البنى االجتماعية وذهنية السجان ري
املناطق الريفية ،عمل املرأة ري املناطق الريفية وأثر ذلك على دور العائلة....وكل هذه التغيرات هي مصدر لعدم التوازن

 1معن خليل عمر ( ،)2004التغيراالجتماعي ،مرجع سابق ،ص.ص.275 ،274.
2World Youth Report (2003). ”Delinquent and Criminal Behaviour”, P.189. Website: https://www.un.org/pdf. Date and time of the

visit: 12/09/2020.18H20.

E. Murrell, David Lester (1981). “Introduction to Juvenile Delinquency”, Macmillan Publishing CO. INC. New York, P.2.

3Mary

Website: https://www.researchgate.net/pdf. Date and time of the visit: 12/09/2020.17H25.
Website: https://www.shodhganga.inflibnet.ac.in/pdf. Date and time of the visit:

5W. Healy, “The Individual Delinquency”, P.218.

12/09/2020.18H35.
5خبابة عبد النور (" .)2013حتى ال ينحرف أبناؤنا :ظاهرة انحراف األحداث األسباب والعالج" ،الندوة الوالئية الثانية حول الطفولة ،جامعة
البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج ،صحيفة الوطن ،فيفري ،على الخط( https://www.elwatandz.com :تاريخ وتو يت الزيارة2016/09/15 :
الساعة .)17h00
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واالنحراف" .1فضال عن ذلك فإن القانون الصادر ري  10فيفري  1972واملتعلق بحماية األطفال واملراهقين أكد بأن" :الفقر
والهجرة الريفية يشكالن مشكال ري املناطق الحضرية واملتمثل ري عدم تكيف األطفال واملراهقين والذين هم ري خطر اجتماعي
مع املحيط الذي يعيشون فيه" .2و د جاء ري تقرير حول جنوي األحداث ري الجزائر ،الذي تم تقديمه ري امللتقى الدولي املنعقد
ري الجزائر العاصمة بتاريخ  14-12نوفمبر " ،1974أن أسباب جنوي األحداث ري الجزائر تكمن ري التغير االجتماعي الذي زعز
البنى اال تصادية واالجتماعية والثقافية ،وخاصة العائلة التي انتقلت من النموذج التقليدي املوسع إلى نموذج العائلة النووية،
كما ظ رت طريقة حياة جديدة ري املناطق الريفية وتعرض امل اجرين-الريفيون لعملية تمزيق خالل عملية التثا ف ري املناطق
الحضرية و د تأثر الشباب كثيرا بهذا التغير".
وحس ما جاء ري دراسة الباحث "ريدوي" املتعلقة بمقارنة جنوي األحداث خالل السنوات  1969-1967ري ثالثة مناطق
هي الجزائر العاصمة ،تيزي وزو ،ور لة ،والتي كانت ل ا نس م تلفة ري التمدن ،تم التوصل إلى أن أكثر املناطق تمدنا وهي
الجزائر العاصمة تعد أكثرها انحرافا ،مما يفسر أن جنوي األحداث ري الجزائر املعاصرة آنذاك هو ري األساس مشجل حضري.
كما بينت الدراسة لحوالي  15229ضية جنائية من م تلف ج ات البالد لسنتي  1977-1966أن  %45من هذه القضايا
الجنائية كانت متمركزة ري منطقة الحضر ،وأن  %35منها كانت ل ا خلفية ريفية و %20منها غير معروف.3
وري دراسة أخرى منجزة من طرف وزارة العدل سنة  1979جاء فيها أنه من خالل تحليل  100472ضية جنائية لفترة
 1978-1965وجد بأن  %61.76من هذه القضايا كانت متمركزة ري مناطق حضرية ،و %38.24منها ري مناطق ريفية .وبناء عليه،
كانت جرائم األحداث ري الجزائر تتمركز أساسا ري املدن الكبرى وهذه حقيقة معترف بها ري معظم بلدان العالم ،ففي سنة
 1976ارتك  %40من مجمو جنوي األحداث الجرائم ري أكبر املدن الجزائرية وهي الجزائر العاصمة ،وهران ،سنطية ،والتي
كانت تحتوي كل ا على أ ل من  %20من مجمو السجان خالل نفس السنة ،وعرفت الجزائر العاصمة -بارتفا وكثافة سجانها-
تسجيل  %20من مجمو جرائم األحداث ،4بينما سجلت املناطق ذات الكثافة السجانية الصغيرة  %2فقط من مجمو جنوي
األحداث.
ونشير ري ذات السياق إلى أن الجريمة وجنوي األحداث تتمركز ري ما يسمى باألحياء القصديرية ) ،(Bidonvillesأي
املناطق املنهارة واملنحلة اجتماعيا والوا عة على ضواحي أو مراكز املدن ،فكثير من املجرمين يعيشون ري املناطق الجوخية

1املجلس الوطني اال تصادي واالجتماعي ،تقرير حول حماية الشبيبة" ،جنوي األحداث" ،الجزائر ،الدورة العامة الثانية والعشرون ،ماي ،2003
ص.ص.18،19.
B. et al : «Approche Epidémiologique Psychiatrique de La Criminalité Algérienne à travers une tranche

2RIDOUH,

d’expertises Médicolégal de 1963-1968», Revue Pratique de Psychologie de La vie Social et d’Hygiène Mentale, Vol.3, P.P.135170,
نقال عن علي مانع ( ،)2002مرجع سابق ،ص.175.
3وزارة العدل  ،1972ص ،209.نقال عن نفس املرجع ،ص.175.
4 RIDOUH, B. et al, Op.cit., P.P.135-170.
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ويرتكبون جرائم م ري وسط املدينة حيث املتاجر واألماكن العامة املكتظة مثل محطات السكة الحديدية والحافالت ،وري
أماكن ترفيهية أخرى كالسينما املالع الرياضية واملقاهي وغيرها .1ويبدو أن جنوي األحداث ري الجزائر بعد االستقالل د عرف
ارتفاعا معتبرا تبعا للتنمية االجتماعية واال تصادية والتمدن التي عرفتها البالد آنذاك ،ومن أجل شري هذه الحقيقة تم تحليل
إحصاءات فترة  ،1978-1967أما عن اختيار هذه الفترة فقد كان بسب توفر املعطيات اإلحصائية وأهميتها بالنسبة للتصنيع
والتمدن الحاصالن ري الجزائر إبان تلك الحقبة التاري ية ،ف الل نفس الفترة ارتفعت نسبة الساكنين ري املناطق الحضرية
من  %32سنة  1967إلى  %42سنة  ،1978أي بارتفا عددي متمثل ري أكثر من  %68من سجان الحضر .2وكما هو متو ع مع
تطور التمدن ارتفع الطالق ري الجزائر ب اانسبة  %65من مجمو  12500حالة سنة  1969إلى  22138حالة سنة  ،1978كما
ارتفع بالتوازي مع ذلك جنوي األحداث خالل نفس الفترة.3
وفيما يتعلق بحجم وأنماط الجرائم املرتكبة من طرف األحداث الجانحين ري الجزائر بعد االستقالل ي تلف من نو
آلخر حيث تشجل الجرائم املرتكبة ضد األموال النسبة الكبيرة من جرائم األحداث ،ويمكن إرجا ذلك جزئيا إلى العوامل
اال تصادية واالجتماعية املرتبطة بالتغير االجتماعي السريع الذي عرفته الجزائر منذ االستقالل ،ويطلق أحيانا ري الجزائر
مصطلح "جرائم الضرورة" ) (Offences of Necessityعلى الجرائم ضد األموال وهذا نظرا لطبيعتها السببية ،وبتعبير آخر
ترتك جرائم السر ات من أجل تلبية ضروريات الحياة و د أشار ري هذا اإلطار الباحث "ريدوي" إلى أن  %90من جرائم
األحداث كانت جرائم ضرورة .4كما تبين وفقا للمعطيات اإلحصائية املتوصل إليها –من خالل الدراسة املرشدة )-(Pilot Study
بشأن نو جرائم األحداث حس املناطق لسنة  ،1978أن  %85من الجرائم ضد املمتلجات املرتكبة من طرف األحداث الذكور
كانت د ارتكبت ري املناطق الحضرية ،بينما حوالي  %77من الجرائم ارتكبت ضد األشخاص ،و %62.5من الجرائم ضد األخالق
و عت ري املناطق الريفية .و د تأثرت أيضا جرائم اإلناث ري الجزائر آنذاك بالتنمية االجتماعية واال تصادية والتمدن بحيث
أن جرائم البنات املرتكبة ري املدينة هي أكثر مما ارتكبت ري املناطق الريفية ،5ويمكن إرجا هذه الحقيقة إلى أن هناك تسامحا
أكثر ري املدن تجاه املرأة فيما ي ص خروج ا للتمدرس والعمل والتنزه والتسوق .و د بينت ري هذا اإلطار دراسة أجريت ري
مؤسسة عقابية للنساء ري والية سطيف ،حيث كان  %11منهن من األحداث ،بأن  %60من املحبوسات ل ن خلفية حضرية
و %40ذات خلفية ريفية.6
و د عرفت بذلك جرائم العنف ضد األشخاص واملمتلجات ارتفاعا بين أوساط النساء وخاصة البنات األحداث ،فطبقا
لإلحصاءات الجنائية الرسمية لسنة  1976فإن  %6من مجمو جنوي األحداث ارتكبت من طرف البنات أغلبهن ري سن 16

1وزارة العدل  ،1977-1974حزب جبهة التحرير الوطني ،1980 ،نقال عن علي مانع ( ،)2002مرجع سابق ،ص.184.
2مجلة الشرطة ر م  ،1955 -1ر م ،1978 -10نقال عن نفس املرجع ،ص.184.
3وزارة الت طيط  ،1980نقال عن نفس املرجع ،ص.186.
4وزارة العدل  ،1979نقال عن نفس املرجع ،ص.186.
6وزارة العدل  ،1980نقال عن نفس املرجع ،ص.ص.100،101.
6 RIDOUH, B. et al, Op.cit., P.P.135-170.
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سنة أو أكثر .ويمكن القول إن عوامل جنوي البنات غير م تلفة بصفة عامة عن عوامل جنوي األوالد فبناء على التقرير الوطني
لوزارة الشبيبة والرياضة لسنة  ،1978وجد بأن البنات الجانحات كن ينتمين إلى عائالت منحلة بسب الطالق أو غياب األب
حيث اعتبر التفكك األسري عامال م ما مرتبطا بجنوي البنات ري املجتمع الجزائري بعد االستقالل.1
.4العوملة ومشكلة جنوح األحداث في املجتمع الجزائري املعاصر:
لقد توالت التغيرات االجتماعية على املجتمع الجزائري ري العقود القليلة املاضية لعل أبرزها ظ ور ظاهرة العوملة وما
رافق ا من ثورة معلوماتية حيث أحدثت تغيرا ،بل ثورة ،ري املوا ف واالتجاهات والقيم اإلنسانية لدى أفراد املجتمع وبشجل
سريع ومرو  ،إذ يتو ع الكثير من الباحثين أن تتم ري عمر الجيل الواحد تغيرات متتالية وعديدة .2ففي ظل تلك التغيرات
العاملية يالحظ تراجع دور العملية الثقافية االجتماعية ري املجتمعات التقليدية والنامية ،تلك العملية التي كانت األكثر عرا ة
وتأثيرا ري تطور وإدارة هذه املجتمعات وذلك بسب االختراق الجاسح للعمليات اال تصادية واإلعالمية والثقافية ،ولقد بات
واضحا أن االختراق الثقاري ري ظل العوملة بآلياتها املعاصرة ،من أهم ا تكنولوجيات االتصال واملعلومات الحديثة ،يعمل على
تهديد منظومة القيم األصلية ويشجل نوعا من االزدواجية الثقافية التي تجتمع فيها تنا ضات األصالة واملعاصرة ،مما يؤدي إلى
تهميش أو تغير مالمح الثقافة الوطنية .ويقول ري ذلك املفكر "حسن"...." :ال أعتقد أن أحدا يمكن أن يتصور أن كل ذلك يمكن
أن يمر دون أن يحدث خلخلة وتغيرا ري كل ما هو سائد م ما كان عزيزا ،سواء شئنا أم أبينا ،من سلطة الدولة إلى التقاليد
االجتماعية والسياسية إلى األسرة" .3ومما الشك فيه أن تأثير الثورة االتصالية على األسرة –التي تمثل نواة املجتمع -كبير وله
جوانبه االيجابية والسلبية ،فقد كان ل ا األثر األعظم على ركائز ودعائم املجتمع وبنية األسرة و يم ا الحياتية ،كما ساهمت
التكنولوجيا الحديثة ري تدهور القيم وانفالت األخالق املجتمعية فيما ضعفت الروابط األسرية واألواصر املجتمعية بين أفراد
املجتمع ،وعملت على هدم األسر وانهيار وام ا وتفكك بيوت األفراد ،وهناك آالف القصص التي دمرت األسر نتيجة االستغالل
السيئ لتكنولوجيا االتصال الحديثة.4
وعليه فقد كان ل ذه التحوالت والتغيرات العاملية تأثير على املجتمعات العربية عامة -واملجتمع الجزائري ب اصة -ري
املجال االجتماعي بظ ور ما يسمى "بالوهن التنظيمي" أي التفكك االجتماعي واألسري ،إذ أصاب الوهن أصغر خلية اجتماعية
ري املجتمع التي هي األسرة حيث تقطعت فيها روابط العال ات بين أفرادها فأصبحت واهية الحبكة ومنقطعة ري بعض أواصل ا،
وت لت عن أدائها لوظيفتها الضبطية ري تنشئة وتوجيه أبنائها حس القيم واملعتقدات السائدة واملوروثة ري املجتمع ،و يام
بذلك مؤسسات جديدة للتنشئة بأداء هذا الدور التي استطاعت اجتذاب األجيال الجديدة ل ا بما تحتويه من جاذبية وإثارة
وتشويق ،نذكر منها وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة كاملحطات الفضائية واإلنترنت ،األ راص املدمجة...الخ .حيث تبث هذه
الوسائل على مدار الساعة ماليين الصور والرموز وبما تحتويه من توج ات سلوكية و يم ودالالت تنتمي للثقافة الغربية ،كما
1بن معيوف ( ،)1982نقال عن علي مانع ( ،)2002مرجع سابق ،ص.198.
2تقرير وزارة الشبيبة والرياضة  ،1978نقال عن نفس املرجع ،ص.200.
4ماجد الزيود ( .)2011الشباب والقيم في عالم متغير ،الطبعة الثانية ،عمان :دار الشروق للنشر ،ص.ص.105 ،89.
5ملياء محمود لطفي ،نزيه عبد الحميد دياب ( .)2016التربية األسرية والصحية ،ط ،1عمان :دار الثقافة ،ص.ص.240-203.
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تفيض بالعنف وتعلي من شأن القوة وتعزز يم االستهالك والروي الفردية التي ال تتفق وأسس ومقومات الثقافة العربية
اإلسالمية .هذا باإلضافة إلى تأثيرها على جوان التفاعل والتواصل األسري بين اآلباء واألبناء داخل نطاق األسرة ،وذلك نتيجة
جلوس م املستمر أمام الشاشة لساعات طويلة ،1أو لتصفح شبجات التواصل االجتماعي عبر ال اتف النقال أو اإلنترنت أو
مشاهدة "اليوتيوب" ،وتراجع سلطة األب ري السيطرة على سلوكيات األبناء فيما يتعلق باختيار األصد اء أو بااللتزام باللباس
املحتشم أو مراعاة الذوق العام.2
هذا و د أظ رت الدراسات وجود عال ة بين جنوي األحداث وتصد األسرة بسب الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو
كالهما وتبين من خالل ا أن اإلناث أشد تأثرا بالتصد العائلي من الذكور ،كما وجد أن نقص التماسك األسري ري املجتمع
الجزائري املعاصر كان عامال رئيسا ري جنوي األحداث والذي ظ ر بشجل بارز ري املناطق الحضرية .و ال ري هذا السياق
"قلواكس" ) (Gluecksري دراسة له "إن أهم القوى التي تحدد فيما إذا كان الطفل ينحرف أم ال هي الجو العائلي ،ففي البيت
وري نو عال ة اآلباء واألطفال توجد أسباب انحراف أو استواء سلوك الطفل ،فإذا لم تتمكن األسرة من توفير احتياجات الولد
املتمثلة ري الح والعطف واألمن والتقبل...فمن املحتمل أن يؤثر ذالك ري سلوكه مستقبال".3
غير أنه ال تقف آثار التغيرات العاملية املعاصرة عند هذا الحد بل تضمنت ضعف الحياة اال تصادية لألسرة الجزائرية
بسب تنامي معدالت الفقر وازدياد معدالت البطالة بين أفرادها ،السيما الشباب من الجنسين ،وضعف الواز الديني لدى
األبناء وسيطرة الروي الفردية واألنانية على سلوكيات األبناء مع تزايد معدالت مصروفاتهم الكمالية والترفيهية على حساب
ميزانية األسرة ،حيث يرفعون مطالبهم إلى اآلباء بإلحاي شديد ملواكبة املوضات وشراء وتبديل ال واتف الخلوية وتصفح
اإلنترنت...الخ .ناهيك عن تغير النظرة للمرأة ري ظل عصر العوملة من خالل وسائل اإلعالم فبدعوى الحرية أصبحت املرأة
خاضعة لبيولوجيا الجسد تتجسد يمتها بما تلبس وبما تظ ر من مفاتن جسدية وبما تملك من عال ات متحررة مع الجنس
اآلخر ،فقدم ا اإلعالم الغربي سلعة رخيصة وال دف من وراء ذلك كله إغواء الشباب من ج ة وتقديم ا كنموذج للفتيات صد
اال تداء به من ج ة أخرى ،و د رافق ذلك كله تهميش متعمد من بل اإلعالم لصورة املرأة املثقفة ،العاملة ،املنتجة ،املربية
واملناضلة ،يضاف إلى ذلك تراجع وتبدل القيم األصيلة ري األسرة لتحل محل ا يم ذات صبغة براجماتية نفعية و يم الربح
والكس واالستهالك...الخ .4وإلى جان هذا كله تظ ر البحوث أن التصد الخلقي ري العائلة يأتي ري مقدمة العوامل التي تسوق
الحدث إلى الجنوي ،فالتجرد من معاني الشرف والفضيلة واختالل السلوك العائلي واملعايير االجتماعية داخل العائلة ،و يام ا

1ماجد الزيود ( ،)2011مرجع سابق ،ص.105.
2معن خليل عمر ( ،)2005علم املشكالت االجتماعية ،مرجع سابق ،ص.138.
3علي مانع ( ،)2002مرجع سابق ،ص.ص.57-44.
1معن خليل عمر ( ،)2005علم املشكالت االجتماعية ،مرجع سابق ،ص.138.
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بتصرفات منافية للقواعد الخلقية وانعدام القيم الروحية وفقدان املثل العليا وسوء الخلق وعدم اإلحساس بمعنى الخطيئة،
كل ا عوامل تس ل جنوي األحداث.1
هكذا يعيش املجتمع الجزائري املعاصر ري ظل العوملة مسار عصرنة متسارعة ومضطربة ري نفس الو ت بسب تأثير
تكنولوجيات االتصال واملعلومات وانعجاسات االنفتاي اال تصادي والثقاري ري عصر العوملة ،ويقوم هذا املسار على التقدم
الذي أحرزه الفرد ري استقالليته وتطور أنماط االستهالك وتفرق األسرة املمتدة ،واملطالبة من أجل تر ية شاملة لظروف املرأة
وغير ذلك .وري مواج ة هذه التنا ضات يجد الشباب نفسه ري حيرة خاصة وأن هذه الوضعية صعبة التسيير السيما بالنسبة
للبنات اللواتي تستهويهن أنماط السلوك التي تعمل وسائل اإلعالم األجنبية على تر يتها وتصطدم بما يعتبره األولياء واملجتمع
محرما ،ويولد هذا التصادم ري األنماط الثقافية صراعات عائلية التي د تؤدي بالفتيات إلى طع أواصر االرتباط باألسرة وهذا
خاصة عندما يتعذر عليهن تلبية حاجاتهن األساسية ويقعن بعد ذلك ري حالة من الخطر األخالقي واالستغالل الجنس ي ،ويش د
على هذا االتجاه العدد املتزايد للفتيات األم ات العازبات واللواتي ت لين ري غال األحيان عن أبنائهن بصفة إجرامية.
وعلى هذا النحو ،أثرت تلك املتغيرات العاملية املعاصرة -وغيرها من القوى واملؤثرات التي تتفاعل بدرجات متفاوتة -على
الحياة األسرية الجزائرية ،ب لق ا جوا اجتماعيا ونفسيا أثر سلبا على تنشئة األبناء وتجوين شخصياتهم وجوهر ثقافتهم ،مما
أدى بالتالي إلى تفا م االنحراف األخالقي والسلوكي لدى األبناء –أطفاال ومراهقين -أو ما يسمى بمشجلة األحداث الجانحين ،على
اعتبار أن االندماج االجتماعي واحترام اآلخرين وعدم اختراق القواعد واملبادئ األخال ية ليست وليدة الفطرة بل يكتسبها
الطفل داخل األسرة وغيرها من املؤسسات االجتماعية .2هذا وتعتبر خصائص األسرة مثل ضعف م ارات األبوة ،حجم األسرة،
الخالف األسري ،سوء معاملة األطفال واآلباء املعادين للمجتمع من عوامل الخطر املرتبطة بجنوي األحداث ،و د وجدت
دراسة "ماكورد  (McCord’s) "1979التي أجريت على  250حدث جانح أنه من بين األحداث ري سن العاشرة كانت أ وى أسباب
اإلدانات الالحقة بجرائم العنف راجعة إلى ضعف اإلشراف األبوي والصرا األبوي واالعتداء األبوي ،بما ري ذلك التأدي
العقابي القاس ي .3إن ممارسات األبوة واألمومة السيئة مثل االفتقار إلى اإلشراف األبوي واإلفراط ري السماحة واالنضباط غير
املتسق أو الصارم بشجل مفرط والرابطة األسرية الضعيفة وعدم القدرة على وضع حدود واضحة داخل النسق األسري ،تمثل
عوامل خطر كبيرة ري تبني األبناء للسلوك املنحرف.4

2العربي ب تي ( .)2014جنوح األحداث في ضوء الشريعة وعلم النفس ،الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،ص.128.
2معن خليل عمر ( ،)2005علم املشكالت االجتماعية ،مرجع سابق ،ص.74.
3 Michael Shader, “Risk Factors for Delinquency: An Overview”, Office of Justice Programs, US Department of Justice, P.6. Website:

https://www.ncjrs.gov/pdf. Date and time of the visit:12/09/2020.17H35.
Julie Savignac (2009). “Families, Youth and Delinquency: The State of Knowledge, and Family-Based Juvenile Delinquency
P.5. Website: https://www.publicsafety.gc.ca/pdf. Date and time of the visit:

4

Prevention Programs”, Research Report,
12/09/2020.17H45.
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على أن الرعاية املناسبة لألطفال هي املسؤولية األساسية للوالدين ألن القيم املعطاة لألطفال ونو التنشئة التي يتلقونها
من والديهم يبدو أنها تحدد إلى حد كبير نمط حياتهم ري املستقبل ،حيث يساعد اآلباء أطفال م على إنشاء موا ف سلوكية
معينة وبمجرد تأسيس هذه املوا ف يصع تغييرها أو مع ا .فاآلباء واألم ات هم الذين يغرسون ري أطفال م املوا ف
والسلوكيات املعادية للمجتمع ويشجعون مثل هذه املوا ف على االستمرار ري مرحلة البلوغ ،إذ يلع هيجل األسرة ً
دورا م ًما
ري تجوين الطفل من خالل توفير األمن وتنمية يمه وم اراته .1ذلك أن الجنوي ظاهرة اجتماعية فعلى الرغم من أن العوامل
دورا م ًما ً
ً
جدا ري تجوين الجريمة ونوع ا فإن تفسير املشجلة يعتمد
البيولوجية والنفسية والجغرافية والعر ية وغيرها تلع
أساسا على البيئة االجتماعية ،وخاصة الطريقة التي تلع فيها أصغر وأهم مؤسسة اجتماعية "األسرة" ً
دورا م ًما ري التعاون
واملواءمة بين السلوكيات املعيارية لألفراد والبيئة االجتماعية ،وهنا يبرز دور األسرة كعائق أمام جنوي األحداث فإذا كان من
ً
ً
املمكن أن تجون األسرة عامال رئيسيا ري بروز جنوي األحداث فإن الظروف املثلى ري األسرة تسمح بنمو الطفل العقلي والعاطفي
ً
دورا م ًما ري جنوي األحداث.2
والنفس ي واالجتماعي ليجون أهم خطوة ري منع الجنوي ،وبذلك فإن تفكك األسرة يلع
هكذا فقد كان لتلك العوامل العاملية السالفة العرض تأثير إلى حد خطير ري انتشار ظاهرة جنوي األحداث على نطاق
واسع ري مجتمعنا الجزائري املعاصر خالل السنوات األخيرة ،وتغيرها من حيث الصورة والطبيعة وتطورها بشجل متزايد نحو
اإلجرام ري أشجاله األكثر خطورة ،حيث يتم جل الشباب املراهقين إلى صفوف اإلرهابيين ويتم استغالل م من طرف هذه القوى
الضارة ري ضرب استقرار وأمن الوطن بأبنائه .3فامللفت لالنتباه هو انتشار الظاهرة اإلجرامية بين األوساط الشبابية بشجل
أدى إلى تفا م معدالت جرائم األحداث إلى مستوى ينبئ بالخطر ويدعو إلى القلق على مستقبل هذه الفئة من رجال الغد حيث
الجانح الصغير يشجل مشرو مجرم كبير.4
.5حقائق وأرقام حول ظاهرة جنوح األحداث في املجتمع الجزائري:
يميل جنوي األحداث ري مجتمعنا الجزائري املعاصر إلى أن يصبح أكثر خطورة ويتجلى أكثر فأكثر ري أعمال العنف حيث
عرفت هذه الظاهرة تطور مستمر ري املدن أكثر منه ري الريف باعتبارها ري ذلك ظاهرة حضرية ،وهو ما تؤكده بشجل ملموس
Kakonzi Mwangangi (2019). “The role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency”, open Journal of Social
Date and time of the

1Rosemary

Sciences, Scientific Research Publishing, p.55. Website: https://www.researchgate.net/pdf.
visit:12/09/2020.17H20.

Hassan Mohammadi Nevisi (2019). “Family Impact on Social Violence (Juvenile Delinquency) in children and Adolescents”,

2

Research Article, SM Journal of Forensic Research and Criminology, P.2. Website: https://www.jsmcentral.org/pdf. Date and time
of the visit:12/09/2020.17H30.

5املجلس الوطني اال تصادي واالجتماعي ،مرجع سابق ،ص.ص.67،68.
6مقال منشور على شبكة اإلنترنت بعناوان "ظاهرة جرائم األحداث املشكلة واألسباب" ،2008 ،على الخط( https://www.ingdz.com :تاريخ
وتو يت الزيارة 2016/09/20 :الساعة .)19h15
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تلك املعطيات اإلحصائية املستقاة من وا ع مجتمعنا التي تشخص وا ع جرائم األحداث ري الجزائر لسنوات م تلفة ،بحيث
تبرز تحاليل وات األمن زيادة هامة ري جنح العنف .وفيما يتعلق بجنح الضرب والجري العمدي فقد سجلت مصالح األمن
الوطني زيادة هذه الجنح بنسبة  %40بين سنتي  2001و ،2002ري حين أن جنح السر ات لم تتزايد إال بنسبة  ،%12وتم تسجيل
هذه الظاهرة على مستوى الدرك الوطني وبلغت زيادة نسبة الجنح الخاصة بالضرب والجري العمدي  %76بين سنة 1998
وسنة  ،2002ويتأكد هذا االتجاه بانتشار العنف ري املالع وري املؤسسات الدراسية وامليادين العمومية الجماعية ومحطات
النقل البري.
وتبين معطيات وزارة العدل بين سنتي  2001-2000تزايدا معتبرا ري الجنح املرتكبة ضد األشخاص والجنح ذات الصلة
باآلداب العامة مقارنة بالجنح ضد املمتلجات .1ويحتل جنوي الذكور الدرجة األولى مقارنة بجنوي اإلناث الذي يشجل أ لية ف و
لم يتطور كثيرا خالل سنة  2001إذ لم تحص مصالح األمن الوطني إال  325حالة من بين  9964حالة مما يمثل أ ل من ،%4
وبلغ عدد الحاالت  377حالة من بين  12.645ري سنة  2002بنسبة تقل عن .2%3
وجاء ري إحصاءات حديثة تضمنتها تقارير إعالمية على موسوعة ) (Encarta 2006أن املكت الوطني لحماية الطفولة
بمديرية الشرطة أحص ى خالل السداس ي األول من سنة  2006حوالي  3925ضية تورط فيها  5462حدث منهم  75فتاة ،وري
سنة  2005تورط ري الجرائم  11302حدث مقابل  10965حدث سنة  .2004وفيما ي ص نو الجرائم املرتكبة نذكر ري مقدمتها
جرائم السر ة ،الضرب والجري العمدي ،ترويج استهالك املخدرات ،الدعارة ،و د تصل إلى جرائم القتل .وبالرجو إلى تقارير
موسوعة ) (Encarta 2006فإن توزيع هذه الجرائم سنة  2006ومن مجمو  3925جريمة احتلت فيها الصدارة جرائم السر ة
با  1760ضية ،ثم الضرب والجري العمدي با  750ضية ،وتحطيم ممتلجات الغير با  156ضية ،واستهالك وحيازة املخدرات
با 121ضية ،وتجوين جمعية أشرار با  100ضية ،واالعتداء على األصول با  46ضية ،وأخيرا جرائم القتل با  03ضايا بعدما
سجل منها  25ضية سنة  2005و  13ضية سنة .32004
وتشير أحدث أر ام الجريمة لدى فئة األطفال ري الجزائر إلى تنامي ظاهرة جنوي األحداث خالل سنة  ،2011حيث أن
ما ال يقل عن  11ألفا منهم يحالون على العدالة سنويا أي بمتوسط  30طفال ري اليوم ،وري نفس االتجاه تشير تقارير مصالح
الدرك الوطني أن أكثر من ثالثة آالف اصر -ألقت بهم األسرة أو املدرسة إلى الشار  -تورطوا ري أعمال عنف كثيرة عبر واليات
الوطن .وري نفس السياق أشار تقرير أنجزته "خلية حماية األحداث" التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني إلى أن القصر
أصبحوا أكثر عنفا من خالل احتراف م لجرائم السر ة با  887ضية تم معالجتها ،تليها جرائم الضرب والجري العمدي با 656
ضية .وما ميز التقرير هو تورط اإلناث ري م تلف الجرائم املرتكبة إذ تم تو يف  141فتاة ،بينما أخذ الذكور حصة األسد
بتو يف  3140طفل مع تورط  151آخرين بتهمة التحطيم والت ري .

1املجلس الوطني اال تصادي واالجتماعي ،مرجع سابق ،ص.ص.41،43.
2مذكرة نقابة الشركة الوطنية للسكك الحديدية ( ،)2002نقال عن املجلس الوطني اال تصادي واالجتماعي ،مرجع سابق ،ص.ص.45-43.
3ظاهرة جرائم األحداث املشجلة واألسباب" ،مرجع سابق.
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وتأتي الجزائر العاصمة ري مقدمة الواليات التي تعرف جنوي األحداث تليها سطيف ثم تمنراست ،من جان آخر أصبح
القصر مستغلين من بل شبجات إجرامية تسعى إلى تجنيدهم لإلفالت من الر ابة واملالحقة األمنية ،وهو ما يعني تو يف 351
اصر متورطين ضمن الشبجات اإلجرامية األكثر خطورة ،ويعد تحريض القصر على الفسق والدعارة من أكبر ضايا العنف
التي سجلت ضد األحداث با  160ضية يليها الضرب والجري العمدي با  133ضية ثم السر ة با 27ضية .1و د أفاد تقرير
أمني رسمي حول ارتفا نسبي ري مستويات تورط األطفال والقصر ري الجرائم واالعتداءات ري الجزائر خالل سنة  2013أن
 5729اصرا بينهم  244فتاة تورطوا ري أكثر من أربعة أالف ضية بين جنح وجرائم ،وكشف نفس التقرير أن  %35من جرائم
األطفال تتصل بالسر ة وتجوين جماعات أشرار ،فيما تورط صر ري  363ضية تتعلق بجرائم املساس بالعائلة واآلداب
العامة.2
بهذا يتأكد وضع جرائم األحداث التي أخذت أبعادا خطيرة ري السنوات األخيرة ري مجتمعنا الجزائري املعاصر ،وذلك
بالنظر إلى اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن الشرطة القضائية أو املحاكم أو مراكز إيدا األحداث الجانحين وغيرها من
النظم واملؤسسات املعنية بشؤون األحداث والتي ال تبعث على االرتياي ،وهو ما دفع بالسلطات الت اذ تدابير عاجلة للتكفل
بهؤالء األحداث من خالل عزم السلطة التنفيذية بإنشاء ما يزيد عن  15مؤسسة عقابية جديدة تزود بأجنحاة خاصة إليدا
األحداث الجانحين .3كما نجد التشريع الجزائري د خص فئة األحداث بجملة من القواعد واإلجراءات الواج إتباع ا أثناء
التعامل مع الحدث الجانح ،وهذه القواعد املتميزة يغل عليها الطابع التربوي والتهذيبي أكثر منه عقابي وردعي هادفا من وراء
ذلك إلى حماية وتربية الحدث بما يتماش ى وخصوصية سنه إلبعاده در اإلمجان عن سلوك طريق االنحراف واإلجرام وعالجه
وتربيته إذا و ع فيها ،ويجون بذلك املشر الجزائري د أخذ باألسالي الحديثة ملعاملة الحدث مراعيا من وراء ذلك مصلحة
الطفل.4
خاتمة:
من أهم االستنتاجات التي ن لص إليها من خالل ما سبق عرضه هي أنه ثمة حقيقة البد أن نؤكد عليها مفادها أن
التفكك األسري يعد من العوامل األساسية املؤثرة ري تفا م ظاهرة جنوي األحداث ،والناتج أساسا تحت وطأة تأثير التغيرات
االجتماعية التي أصابت املجتمع الجزائري املعاصر ري ظل عصر العوملة ،وما صاحبها من تحوالت وتغيرات سريعة ومتالحقة

1مقال منشور على شبكة اإلنترنت بعنوان "آالف القصردخلوا السجن في  30 ،2011طفال يحالون على العدالة يوميا في الجزائر" ،جريدة الخبر،
 ،2011/02/21على الخط( https://www.ar.algerie360.com :تاريخ وتو يت الزيارة 2016/09/20 :الساعة .)13h25
2عثمان لحياني" :تقريرأمني جزائري يكشف ارتفاع تورط األطفال في الجرائم"،2013/12/4 ،على الخط( https://www.alarabiya.net :تاريخ
وتو يت الزيارة 2016/10/06 :الساعة .)14h10
3ظاهرة جرائم األحداث املشجلة واألسباب" ،مرجع سابق.
4عقيدي أمحمد" ،جنوح األحداث :التشريع الجزائري يرجح التربية واإلصالح" ،جريدة الشع  ،2013/06/15 ،على الخط:
( https://www.djazairess.comتاريخ وتو يت الزيارة 2018/11/15 :الساعة .)14h25
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أهم ا ظ ور ثورة ري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي كانت ل ا انعجاسات على تعقد الحياة االجتماعية وتحول املجتمع
وتطوره ري كافة األصعدة ،وبروز بالتالي مشكالت التفكك االجتماعي والتي من أبرز مظاهرها مشجلة التفكك األسري .مما يفسر
أن األسرة ،وباعتبارها من أهم املؤسسات االجتماعية ،تعاني ري العصر الراهن من صور ،أو باألحرى شلل ،ري أدائها إلحدى
وظائف ا االجتماعية األساسية املناطة إليها من املجتمع واملتمثلة ري تربية الحدث وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية التي تحصنه
من الو و ري الجنوي .على أن األسرة لم تعد ري ذلك ادرة على توفير ألبنائها املناخ األسري املتماسك واملناس الذي يتم فيه
تحقيق ميوالتهم وإشبا حاجاتهم املادية ومطالبهم الحيوية والنفسية واالجتماعية ،وب اصة ما تعلق منها الشعور باألمن
واالطمئنان واملحبة والقبول والتقدير والرعاية واملعاملة الحسنة من بل العائلة ،فضال عن الحاجة إلى الخضو لسلطة أبوية
مرشدة تقوم على ضبط ومرا بة تصرفات وسلوكيات األحداث وتوجيه ا إلى الطريق الصحيح.
وعليه ،فمن أجل و اية األبناء من الجنوي ينبغي الحرص على تقوية الروابط األسرية وحماية البيت األسري من التصد
من خالل إرساء يم التسامح والتجافل والتواصل والحوار األسري املتواصل ،مع ضرورة اعتماد أسلوب التربية اإلسالمية
الصحيحة لألبناء وترسيخ القيم الدينية واألخال ية ري البيئة العائلية ،وذلك ملا ل ا من أثر كبير ري حماية األسرة من التفكك
واالنحالل األخالقي والروحي والتربوي وتفعيل دورها ري تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية صالحة .على اعتبار أن الدين هو العنصر
األساس ي ري تجوين األسرة الصالحة فإذا غاب يغي بذلك األمن والحماية ويجون الجو األسري م يئا لجنوي األحداث ،وهذا من
منطلق تلك الحقيقة البديهية املسلم بها كون أن األسرة تعد الخلية األولى ري املجتمع إذا صلحت صلح املجتمع كله وإذا فسدت
فسد املجتمع.
توصيات:
هذا ،ولجون أن مجافحة ظاهرة جنوي األحداث يتو ف أساسا على مدى فعالية األسالي الو ائية املنتهجة لحماية
القصر من الجنوي ،نقتري عمليا بعض التدابير الو ائية التي من شأنها املساهمة إلى حد ما ري حماية النشء الجديد من الو و
ري بؤرة االنحراف والجرائم بشتى صورها على مستوى مجتمعنا وهي على الشجل اآلتي:
العمل على إنشاء منظمات على مستوى األحياء تت صص ري شؤون األسرة حيث تتولى القيام بم ام اإلرشاد والتوجيهوتقديم االستشارات الزوجية ومساعدة األسر على حل املشاكل التي تعترض ا ،بحيث تظم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين،
أطباء ورجال القانون .ومن الضروري أن تأخذ هذه املنظمات الشجل الرسمي بحيث تجون معتمدة تحظى بالدعم التشريعي
واملادي للدولة ،وذلك حتى يتسنى ل ا أداء دورها بصورة إيجابية وأكثر فاعلية دون عرا يل تدعيما لدور األسرة الجزائرية ري
التجوين السليم للمواطن الصالح.
القيام بحمالت تحسيسية بم اطر ظاهرة جنوي األحداث والعوامل املؤدية إليها وذلك بالتكثيف من تنظيم الندواتوامللتقيات واملؤتمرات العلمية ،وإعداد برامج إعالمية وتوجيهية عن دور األسرة ري تنشئة ورعاية األبناء طبقا ألسالي صحيحة،
ويجون ذلك بمشاركة املجتمع برمته بما فيه الشركاء االجتماعيين ون ص بالذكر هنا كل من اإلذاعة والتليفزيون والدور
الريادي الذي يمكن أن تؤديه املساجد ري تنمية الواز الديني لدى األسرة الجزائرية ،وهذا من خالل التكثيف من الخط
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وحلقات اإلرشاد الديني املتضمنة ملواضيع مرتبطة أساسا بتحديد األسس الكفيلة واملناهج الحكيمة  -التي نص عليها ديننا
اإلسالمي الحنيف -ري و اية األحداث من االنحراف والتطرف.
تحفيز وتوجيه الشباب ،أطفاال ومراهقين ،ملمارسة األنشطة الثقافية والرياضية وذلك مللء و ت فراغ م واستغاللطا اتهم املكبوتة فيما يعود عليهم وعلى املجتمع بالنفع والفائدة ،وحتى ال يجونوا فريسة للسلوكيات اإلنحرافية خاصة منها
اإلدمان على املخدرات .ومن هنا تأتي أهمية الرياضة ري امتصاص طا ة الشباب وتوجيه ا الوج ة السليمة ،وتنمية ليا ته
البدنية واملحافظة على صحته و دراته العقلية والنفسية وإظ ار مواهبه ،وتبرز ري هذا املجال مسؤولية املراكز الثقافية
والجمعيات والنوادي الرياضية ري استقطاب الشباب إليها وذلك بتفعيل دورها ري حمايته من م اطر الجنوي من خالل املبادرة
بالتقرب إليه وبعثه على االنضمام إليها لشغل و ت فراغه ري أنشطة إيجابية.
 التفكير ري إنشاء خاليا إصغاء لصالح الشباب الذين هم ري سن املراهقة تحت إشراف أخصائيين نفسانيين واجتماعيينوأطباء تتوز على مستوى األحياء ،حيث تتولى هذه الخاليا القيام باإلصغاء ملشاكل هذه الفئة التي تقصدها ومتابعة سلوكياتها
وتوجيه ا وإرشادها ،وذلك لجون أن مرحلة املراهقة هي مرحلة حساسة وحاسمة بحيث يجون املراهق أثنائها عرضة لسلوك
طريق االنحراف االجتماعي إذا لم توجه له العناية الالزمة ،مما يستدعي مساعدة الراشدين وتوجيهاتهم لتجاوز هذه املرحلة
االنتقالية ري حياته دون أن تجون هناك م اطر جسيمة عليه.
إعداد م طط مشرو وطني ملجافحة من ج ة ظاهرتي التشرد والتسول املنتشرتين ب اصة بين أوساط األحداث عبر القطرالوطني ،والعمل من ج ة أخرى على التكفل األحسن بهؤالء األحداث املتشردين الذين يتسكعون ري الشوار والقطارات ،هذا
ري الو ت الذي يفترض فيه أن يتواجدوا بين مقاعد الدراسة طلبا للعلم أو مراكز التجوين املنهي لبناء مستقبل م املنهي كغيرهم
من األحداث األسوياء ،ويتم ذلك عن طريق فتح مراكز خاصة بهذه الفئة من األحداث املتشردين إليوائهم فيها والعناية بهم على
كل املستويات .مع البحث عن صيغ جديدة إلعادة تأهيل م وإدماج م ري الحياة االجتماعية ،ونعني هنا مواصلة تعليم م أو
متابعة تجوين معين بمراكز التجوين املنهي ،بما يكفل بذلك تجن و و هؤالء األحداث املتشردين تحت سيطرة الجماعات
املتطرفة اإلرهابية وعصابات االجرام.
ضرورة العمل على صياغة استراتيجية اجتماعية ناجعة وذات فاعلية تقوم على تضافر الج ود والتعاون املشترك ما بينالسلطات الرسمية وال يئات األمنية ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الجامعية ملجافحة ظاهرة جنوي األحداث التي تعد
ضية الجميع .على أن يتم استغالل الدراسات األكاديمية ،التي تتضمن بيانات ميدانية وحقائق مستقاة من عمق وا ع
املجتمع ،واملنجزة على مستوى الجامعة ري إطار م ابر البحث من بل فرق البحث املختصة ري معالجة ضايا املجتمع
ومشكالته ،على نحو يمكن من خالله إيجاد الحلول املناسبة ملشجلة جنوي األحداث.
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تدريس الفلسفة من املقاربة بالكفايات إىل تعلم التفلسف
إشكاليات ابستمولوجية يف بيداغوجيا وديداكتيك درس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي
Teaching philosophy, From competency-based approach to learning to philosophize
Epistemological problematics in philosophy lesson pedagogy and dedactic in secondary education

 املغرب، جامعة القاض ي عياض مراكش/محمد الشاوي
MOHAMED CHAOUI / Cadi AYYAD University, Marrakesh, Morocco
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Abstract:
The educational proposals varied in terms of calling for the adoption of a systemic complex approach, taking
into account the different theoretical perspectives and socio-cultural contexts and the multiplicity of
pedagogical approaches, so that the lesson of philosophy in secondary school became based on the Didactics,
To organize educational learning situations with the aim of achieving the required competency, developing the
learner's capabilities, stimulating critical thinking, and acquiring the principles of self-learning.
If the approach to competencies is adopted in the study of philosophy as a new direction for development
teaching processes and upgrading student’s abilities to practice critical thinking, which are mainly cognitive,
methodological and value competencies that should be achieved during the learning time, then the lesson
management is linked to a set of basic principles governed by the principle of gradualism at the level of building
philosophical capabilities, from the stage of problematization, building concepts and extracting arguments, in
addition to mobilizing Resources, acquisitions, and informative transfer of knowledge within significant
educational situations.
key words: Competencies – Pedagogy - Dedactic – philosophizing.
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ملخص:
تنوعت املقترحات التربوية من حيث الدعوة إلى تبني مقاربة نسقية تركيبية ،تراعي اختالف املنطلقات النظرية والسيا ات
السوسيو ثقافية وتعدد املقاربات البيداغوجية ،بحيث صار درس الفلسفة ري التعليم الثانوي التأهيلي مستندا على
الديداكتيك ،لتنظيم وضعيات تعليمية تعلمية بغاية تحقيق الكفايات املطلوبة وتنمية درات املتعلم ري م تلف جوانبها
واستثارة التفكير النقدي واكتساب مبادئ التعلم الذاتي.
وإذا كان اعتماد املقاربة بالكفايات ري درس الفلسفة كتوجه جديد لتطوير عمليات التدريس وتنمية درات التالميذ على
تنمية ممارسة التفكير النقدي ،وهي باألساس كفايات معرفية ومنهجية و يمية ينبغي تحقق ا خالل زمن التعلم ،فإن تدبير
الدرس موسوم بمجموعة من املبادئ األساسية التي يحكم ا التدرج على مستوى بناء القدرات الفلسفية ،منذ مرحلة
االستشجال وبناء املفاهيم والحجاج ،فضال عن تعبئة املوارد واملكتسبات والنقل الديداكتيجي للمعارف ضمن وضعيات
تعليمية دالة.
الكلمات املفتاحية :الكفايات -البيداغوجيا -الديداكتيك -التفلسف.
تمهيد :
عرف الفكر التربوي ري السنوات األخيرة تحوالت كبيرة تندرج ري إطار الثورة على طرق التدريس التقليدية املتبعة ري
مستويات التعليم املختلفة ،ومن جملة هذه التحوالت االهتمام املتزايد بتنمية القدرات الفكرية العليا للتالميذ ،التي تدعو
أسالي التربية الحديثة إلى أن تجون هدفا رئيسيا ري جميع مراحل التعليم وري جميع املواد الدراسية ،وخاصة ما يتعلق منها
بتعليم م ارات التفكير والتحليل والتركي باعتباره أحد أهم الكفايات املمتدة واملشتركة بن جميع املواد الدراسية ،غير أن
"املادة الفلسفية تسمح بتربية فعل التفكير من حيث إن القضايا الفلسفية املجردة واإلشجاالت الفلسفية والطابع املنطقي
االستداللي للقول الفلسفي يثير لدى املتعلم إمجانيات ممارسة أنشطة ذهنية ويجون لديه فعاليات فكرية".1
وري هذا السياق ،يهدف منهاج مادة الفلسفة إلى "التربية الفكرية" من حيث هي تربية يقوم التعليم من خالل ا بتنمية
القدرات العقلية للمتعلم اعتمادا على املقاربة بالكفايات التي تشجل اإلطار املرجعي لتدبير عمليات التدريس وتوجيه أنشطة
التعلم ري املنهاج الجديد ،والتي تقوم على مبادئ بيداغوجية وديداكتيكية وفلسفية مستمدة من النتائج التي توصلت إليها
البيداغوجيا وعلوم التربية عامة وعلم النفس بصفة خاصة ،فيما يتعلق بمف وم التعلم املدرس ي وطرق التدريس وأنماط
التقويم وأدوار املدرس والتلميذ وبناء التعلمات ودور املدرس ري القيام بالوساطة بين املعرفة واملتعلم بحيث تقوم عملية بناء
املعرفة على املتعلم ذاته من خالل ربط نشاطه بالدافعية والتعلم الذاتي.
إن وضعية تدريس الفلسفة وفق املقاربة بالكفايات وآثارها على التعلم ال تنفصل عن تدريس الفلسفة بشجل عام ،بعد أن
تم مأسستها انطال ا من التراكم املعرري والنظري ري البيداغوجيا وديداكتيك الفلسفة ،حيث صار ضروريا استدعاء أدوات
منهجية مالئمة ،واإلملام بمستجدات البحوث التربوية املعاصرة ري هذا امليدان ،وهذا ما يعني أن املقاربة بالكفايات امتدادا
 - 1االنتص ا ا ا ااار ،عباد املجياد ،األس ا ا ا االوب البرهااني الحجااجي ري تادريس الفلس ا ا ا افاة ،من أجال دياداكتياك مطاابق ،دار الثقاافاة ،الادار البيض ا ا ا اااء ،1997
ص.15.
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خطيا لبيداغوجيا األهداف وتجاوزا ايجابيا لعوائق ا االبستمولوجية ،بحيث اعتمدت على تجزيء التعلمات وتقليص درجة
تعقيدها إلى مراحل ،وهو ما يظ ر ري أطروحة بلوم الصنافية بعد التأسيس للكفايات العرضانية التي تعني بناء التعلمات
الجزئية بترتي أفقي على أساس التجامل وليس التجزيء ،لذلك تم اعتماد العرضانية بغاية االنتقال من األهداف إلى الكفايات،
أما املقاربة السوسيو بنائية واملعرفية للكفايات ،فتعتبر أن الكفاية أساس املعرفة ،كما هو األمر ري علم النفس املعرري الذي
يعطي األهمية الستراتيجيات التعلم والنظر إلى البنيات املعرفية الداخلية للمتعلم ،غير أن هذا يطري لبسا ابستمولوجيا لجون
الكفايات تنشأ وتنمو وتبنى من طرف املتعلم داخل التنظيم االجتماعي ،بحيث إن تحقيق الكفاية ال يحصل إال على أساس
استراتيجية نقل ا من املجتمع إلى املدرسة ،على عكس املقاربة التجوينية للكفايات التي تتحدد وفق الوضعيات التعليمية
وأشجال التعلمات واألهداف التي يراد تحقيق ا ،أما املقاربة التعليمية للكفايات فتعتمد على بناء وفق مستويين أساسيين:
أ -األنشطة ّ
املبينة :وتعني النشاط املنجز على مستوى الت طيط ونقله إلى التدبير اإلنجازي.
ّ
ب -األنشطة الوظيفية :والتي تقوم على أساس أن النشاط التعلمي ليس غاية ري ذاته وإنما يتم توظيفه من أجل بلوغ
األهداف العامة والخاصة للتعلم.
وعلى الرغم من تعدد املقاربات لبيداغوجيا الكفايات ،ري تدريس الفلسفة بالثانوي التأهيلي ،داخل النظام التعليمي
باملغرب ،فإن هذه املقاربات تتأسس على املعارف وامل ارات واألنشطة ،على اعتبار أنه من الصع تطبيق بيداغوجيا الكفايات
ري درس الفلسفة بالنظرة لقلة التجارب الديداكتيكية ملادة الفلسفة ري السياق التربوي املغربي ،مما يتطل إرساء دعامات
أولية لديداكتيك الفلسفة من خالل جعل الدرس الفلسفي ديداكتيكيا باألساس ،وهو ما يتطل االعتماد على مرجعية
الفلسفة تتمثل ري أجرأة الخطاب الفلسفي ري حدود ما تسمح به املادة (مادة الفلسفة) ،إلى جان استدعاء ديداكتيك مواد
ّ
أخرى ،يقوم على بناء التعلمات وفق أنشطة تمكن املتعلم من بلوغ املخرجات  /أهداف التعلم على املستوى املنهجي واملعرري
والكفاياتاي اإلنمائي.
وعموما ،فإن التدريس بالكفايات ري درس الفلسفة ال ينفصل عن ربط أنشطة التعلم والنقل الديداكتيجي للمعارف بسياق
املتعلم الثقاري واالجتماعي والتربوي ،إذ ينبغي أن يحايث عن املمارسة التعليمية والفعل االجتماعي والسمات النفسية ،لكن
ينبغي الفصل بين تعليم وتعلم الفلسفة وممارسة التفلسف الذي يعني التأمل العقلي و بول أو رفض موا ف فكرية ومفار ات
نظرية ،فالدرس الفلسفي معرري مؤسس ي ري الو ت نفسه بحيث يحصل داخل مؤسسة باعتبارها نسقا تربويا وثقافيا ونظاما
للتنشئة االجتماعية ،على الرغم من أن "الخطاب الفلسفي املدرس ي يعاني من غياب املقاربات أو القراءات التي تعالجه وفق
منظور سوسيولوجي يربطه باإلطار االجتماعي التاريخي الذي يندرج فيه".1

 -1محسن ،مصطفى ،املعرفة واملؤسسة ،مساهمة ري التحليل السوسيولوجي للخطاب الفلسفي املدرس ي ري املغرب،ط  ،1دار الطليعة،بيروت
لبنان ،1993ص.9.
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 .1تدريس الفلسفة واستراتيجيات التدريس :املقاربة بالكفايات في العملية التعليمية التعلمية
تم اعتماد املقاربة بالكفايات كقاعدة مرجعية ملنهاج الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي ،بحيث تم وضع إطار نظري
للمقاربة الكفاياتية وفق املرجعية املعرفية ملعنى الكفاية بم تلف تصريفاتها امل ارية والقدراتية (املنهج) والسلوكية والوجدانية
دون إغفال الجان التواصلي للكفاية ،ألن الغاية من املقاربة بالكفايات ري درس الفلسفة هي إعداد املتعلم الكتساب املعارف
الضرورية من خالل است دام املعرفة ري سياق إجرائي ألن الكفاية تعني املعرفة با » الفعل« ومن ثمة فإن تحقيق الكفاية يجون
وفق املعايير التالية:
 تمييز املعرفة العاملة عن غيرها. أجرأة التعلمات من خالل االنتقال من منطق التعليم إلى منطق التمرين والتدري بتحويل املعرفة إلى دراية.ّ
 بناء الكفاية عن طريق املمارسة الصفية ري وضعيات تعليمية تعلمية مركبة.ّ
 ّتميز الكفاية بمنطق بنائي من خالل العمل ري وضعية معينة وفق ما تم تعلمه ري وضعية سابقة.
 ات اذ الكفاية منطلقا لبناء املجزوءة والتحكم فيها بتقويم ا إجرائيا. تحقيق أهداف التعلم بإنجاز تصميم هندس ي ائم على تصور شمولي ضابط ملختلف وضعيات التعلم وأهدافهومضامينه واستراتيجيات بنائه.
 التعلم هو سيرورة ت ضع لسلسلة من األفعال املنظمة زمنيا بحيث يتم تحديد التوج ات بحس خطة عمل منظمة عنطريق استحضار الحاجات واألهداف والفئات املستهدفة واملوارد العملية التي تتدخل الحقا ري تحقيق األهداف.
إن إعالن األهداف هو بمثابة تعا د حول خارطة طريق املمارسة الفصليةّ /
الصفية التي تضمن للمتعلم وضوي الرؤية
التعلمية ،وهذا اإلعالن ال ينبغي أن ّ
يقيد حرية اإلبدا للمتعلم واملدرس معا ،بل عليه أن يضبط مسار التعليم والتعلم من
خالل تثبيت نسقي منسجم للعناصر املجونة للمجزوءة ،كما أن مالءمة األهداف لوضعية املتعلم التعليمية التعلمية
(املعرفية ،املنهجية ،التواصلية ،القيمية) توازيها مالءمة زمن تدبير األهداف و ابليتها لألجرأة عبر أنشطة تقبل التحقق ضمن
الشرط التعليمي ،من خالل التنسيق بين املجونات النواتية للدرس الفلسفي (املف مة ،األشجلة ،الحجاج) ،وتوظيف املضامين
لخدمة التعلمات وفق املقتضيات املنهجية واملعرفية لدرس الفلسفة ،والتركيز على اختيار طرائق التعليم وتحويل ا إلى
ديداكتيك محايث » «immanentملادة الفلسفة.
 .2تدريس الفلسفة وعوائق املنهاج
إذا كان منهاج مادة الفلسفة ري التعليم الثانوي التأهيلي يدعو إلى تطوير فعل اإلبدا والتعلم الذاتي واست دام مجموعة
من امل ارات التي تتمثل ري القدرة على الف م واالستيعاب واالستشجال والتحليل والتركي والنقد باعتبارها عملية عقلية ،إلى
جان درات أخرى من بيل املكتسبات اللغوية واملنهجية للمتعلم ،فإن تعلم مادة الفلسفة ي تلف باختالف أهداف التعلم
ودوافعه لدى التالميذ ،إذ ي ّ
نص املنهاج على اعتماد مبدأ التدرج ري إكساب املتعلمين امل ارات الفلسفية ،عن طريق تحيق
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كفايات معرفية ومنهجية بدءا بمستوى الجذ املشترك كمرحلة لالستئناس بالتفكير الفلسفي وأنماط اشتغاله" ،والتعرف
على الفلسفة كنمط فكري متميز يلتقي به التالميذ ألول مرة ري مسارهم الدراس ي" ،1إلى جان تعليم م " النظرة التركيبية
للمعارف واآلراء التي يتلقونها ،وعلى ممارسة التفكير النقدي الحر واملسؤول ،والتشبع بقيم التسامح واملساواة والنزاهة والسلم
واملواطنة والجونية" 2إلى جان التمرن على عناصر الف م والتحليل واإلطار االستداللي الذي يتمثل ري البنية الحجاجية ،وصوال
إلى القدرة على الكتابة اإلنشائية كتتويج للم ارات السابقة.
وإذا كان تدريس الفلسفة يقوم على اإللقاء وأنشطة التعلمات فإن تعلم ا يتأسس على فعل التلقي ،كفعل تجويني ،يحصل
حس مجموعة من املؤشرات التي تم التعا د عليها تعا دا ديداكتيكيا ،وهي التي تشجل دعامات الدرس الفلسفي ،وتقوم على
العناصر النواتية :األشجلة واملف مة والحجاج ،فإن غياب أحد هذه العناصر عن الكتابة اإلنشائية الفلسفية للتلميذ ،سيجعل
منها كتابة مضطربة وغير متوازنة ،وهنا تنبع أهمية اعتماد املقاربة بالكفايات" 3غير أنه ينبغي تبيايئ بيداغوجيا نوعية ري تدريس
الفلسفة ،ال تجون رهينة وتابعة ملقاربة بعينها ،وإنما بيداغوجيا مندمجة تجاملية منفتحة على كل الحقول االبستمولوجية
والتجارب التعلمية والتدريسية ،تراعي خصوصية املجال السوسيو ثقاري وحاجات املتعلم وتجعله ادرا على تحليل املوا ف
ومجال التفاعل على اعتبار أن فعل التعلم يتماهى مع عملية التقويم التي تستهدف التحقق من حصول اكتساب املعارف
واملعلومات ،وهو تقويم للمضامين والكفايات الفلسفية واملنهجية و التواصلية والقيمية ،وري هذا اإلطار ال بد من التمييز بين
استراتيجيتين هما:
أ -استراتيجية التدريس :وهي أسلوب املدرس ري تعليم درس الفلسفة الذي ينبغي أن يتأسس على تركي بين الديداكتيك
و تاريخ الفلسفة رغم أن املادة تسعى إلى االنفالت من تاري ا عن طريق إبدا املفاهيم واملراجعة النقدية ل ا وتقلي النظر
فيها مع " مراعاة بساطة التناول والدعامات البيداغوجية وجاذبيتها ومثاليتها" 4مما يمكن التلميذ من اكتساب املعارف وتوظيف
امل ارات وتحقيق الكفايات املستهدفة ،من خالل إنجاز الدرس وتحديد مجوناته ورصد سيروراته ،والتدخل باعتماد تقنيات
البناء املعرري والتأطير امل اري والتواصل البيداغوجي والضبط املنهجي الديداكتيجي واختيار الوضعيات واملوا ف التعليمية
التعلمية املالئمة ،ألن "فعل املعرفة العاملة (الفلسفة) يحتاج إلى معرفة مدرسية ملفاهيم وخطوات إجرائية تسمح بترجمة هذه
املعرفة إلى م ارات ذهنية ،بالتالي ترجمة هذه امل ارات إلى سلوكات داخل الفصل ،لذا ّ
تقدم البيداغوجيا بناء واضحا ونسقيا
ومنسجما ومترابطا يعرف بالصنافة ( (Taxinomieم مته تبيان خطوط وطرف فعل ذاك التحويل".5
ب -استراتيجيات التعلم :وتتمثل ري اعتماد أسالي معرفية تمكن التلميذ من توظيف امل ارات وتحقيق الكفايات
التعلمية ،مما يعني تطويره و ابليته للتعلم ،إلى جان تقويمه لذاته بقياس درته ري اكتساب املعارف بل الخضو لوضعية
 -1التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ،وزارة التربية الوطنية ،مديرية املناهج الرباط،
نونبر  ،2007ص5.
 -269التوجيهات التربوية  ،نفس املرجع  ،ص.3.
 -270أعراب ،محمد ،الفلسفة والتدريس بالكفايات ري التعليم الثانوي التأهيلي ،مؤسسة مؤمنون بال حدود  ،2013ص(mominoun.com) .11.
 -4التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ،ص. 5.
 -5الزاهي ،نور الدين ،الفلسفة واليومي ،مطبعة فضالة ،املحمدية  ،1999ص.71.
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اختبارية ري إطار تقويم تجويني أو إجمالي أو إش ادي ،إذ "من املفروض على درس الفلسفة أن يكس التلميذ م ارات معينة
ّ
تمكنه من االنجاز الجيد ل ذه اإللزامات (إلزامات املقرر واالمتحان)".1
ّ
يشجل منهاج مادة الفلسفة ي عائقا لتحقيق أهداف التعلم إذ يلزم تعديله وتغييره ،نظرا لتركيزه على ّ
الكم على حساب
الكيف ،وهو ما يجعله ري تعارض مع املقاربة بالكفايات التي تستند ري غاياتها على إكساب املتعلم القدرات وامل ارات وليس الكم
املعرري ،بدل التركيز حول املحتويات مما يجعل األهداف التي يطرح ا املنهاج صعبة التحقيق ،بحيث إن التأكيد على تبني
املقاربة بالكفايات يتعارض مع مقررات كمية مقارنة بزمن التعلم ،فثمة هوة كبيرة بين مجونات وعناصر درس الفلسفة ري
تصور املنهاج وعال ته بالزمن املدرس ي ،وهي ال وة القائمة بين منهجية التدريس وأهداف التعلم ،وبين محتويات البرامج
ومضامين املقررات الدراسية ،بحيث يتطل األمر إعادة بناء املنهاج ومالءمته اعتمادا على تصور نسقي ائم على صياغة
اآلليات التعليمية التي تستهدف تطوير القدرات وتحقيق وحصول النجاي املدرس ي.
وعموما فإن عدم بلوغ املكتسبات وتحقق التعلم ري درس الفلسفة يجد تبريره ري عوامل متداخلة متفاعلة ،تشمل باألساس
الطرفين الرئيسيين ري العملية التعليمية التعلمية (املدرس واملتعلم) ،كما تشمل التصور املؤطر للدرس (املنهاج) و الشروط
التي يتم فيها هذا الدرس ،وعليه فإن كل تفكير ري تجويده ال يمكن أن ينجح ما لم يتأسس على منظور نسقي تركيبي يأخذ بعين
االعتبار كل العناصر التي تتداخل ري تدريس الفلسفة ،إلى جان توفير الشروط واإلمجانات التي تسمح بتحقيق أهداف التعلم،
وهو ما ال يمكن أن يحصل دون االتفاق على املستلزمات التربوية والتعليمية التي ينبغي أن يتوفر عليها مدرس الفلسفة وصياغة
نموذج ديداكتيجي مطابق للسياق التربوي واالجتماعي الثقاري.
 .3السياق البيداغوجي لدرس الفلسفة :املتعلم واملعلم ووضعيات التعلم
تتجون وضعية التعليم والتعلم ري درس الفلسفة من :املدرس ،املتعلم واملادة الدراسية ،وهو ما يعرف باملثلث التعليمي
الذي تتحدد عال ته كما يلي :
أ -عالقة املتعلم باملعرفة :وتتمثل ري ضرورة توظيف املعرفة لصالح التعلمات من خالل معرفة أسالي بناء املعارف
والعوائق التي تحول دون ذلك.
ب -عالقة املدرس باملعرفة :إن رهان املعلم باملعرفة يكمن ري ما يسمى بالنقل أو التحويل الديداكتيجي بحيث تتحول
املعرفة الخالصة إلى درس بيداغوجي.
ج -عالقة املدرس باملتعلم :وهي عال ة بيداغوجية تقوم على تعا د تعليمي ديداكتيجي.
ّ
إذا كانت الغاية من املقاربة بالكفايات تتمثل ري خلق ممارسة تعليمية تدفع املتعلم إلى االن راط ري وضعيات دالة تجون
مالئمة ومطابقة لوضعيات املحيط السوسيو ثقاري ،فإن تجليات الكفاية تكمن ري توظيف املعارف والقدرات ري وضعيات
فصلية أو صفية مصطنعة مطابقة للوضعيات الحقيقية (تستهدف حل املشكالت املصطنعة ري أفق حل املشكالت الحقيقة).
 -1الزاهي ،نور الدين ،مرجع سابق،ص.71.
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إن الرهان على تأسيس نموذج ديداكتيجي ري درس الفلسفة ال يمكن أن يقوم إال من خالل تجاوز بيداغوجيا املعارف إلى
خلق وضعيات النجاز التعلمات ،بحيث تجون املعارف فقط رافدا وظيفيا من بين روافد أخرى لحل املشكالت ،عالوة على خلق
نموذج تعليمي تعلمي يساوي بين كل املتعلمين لبلوغ أهداف التعلم وتحقيق النجاي والتحصيل والتفوق الدراس ي ،وذلك عن
طريق التعرف على الكيفيات التي من خالل ا يتم إنجاز امل ام التي يطل من املتعلم القيام بها ،وتتبع تطور أداء املتعلم ري ظل
الكفاية املستهدفة ،الخاصة -النوعية أو املستعرضة ،وخلق توازن بين الوضع املعرري كمرجع لبناء التعلمات ،والوضع
الديداكتيجي كمسار إنجازي وأدائي للمتعلم واملعلم ،والتفكير ري الوساطات الضرورية ما بين التفلسف بالذات وتعليم
الفلسفة للغير ،ما بين تعليم ا وتعلم ا ،ما بين اإلنصات إلى الفلسفة أو راءتها والشرو ري التفلسف بالذات.1
ينبغي إذن على املقاربة بالكفايات ري درس الفلسفة أن تجون تركيبية بالضرورة على مستوى املمارسة البيداغوجية
والديداكتيكية ،سواء خالل يام ا على تصحيح التمثالت وبناء املفاهيم أو على مستوى نمو املدركات العقلية أو الذهنية
للمتعلم ،مما يستدعي توظيف بيداغوجيا تقوم على تكييف هذه املمارسة مع سياق التعلم .وهي تتوز على مجموعة أ طاب
وهي:
أ -املمارسة الفصلية  -الصفية :وتتمثل ري الوظائف التي يقوم بها املدرس واستراتيجيات وطرائق التدريس.
ب -األداءات :وهي إنجازات املتعلم من التي تتمثل ري تمكينه من الكفايات األساسية وأدوات التفكير اإلبداعي والنقدي،
واستثمار تعلماته وتوظيف ا ري وضعيات وموا ف اجتماعية ،وأداء املعلم الذي ي ص طرائق تصريف املعارف أو إكسابها
ّ
كم ّطط و ّ
موجه ّ
وميسر ومنشط لسيرورة التعلم.
ج -االشتغال باملجزوءات :بحيث تعتبر املجزوءة وحدة بيداغوجية تشمل مضامين معرفية -فلسفية وأنشطة تعلمية ،إذ
يتم تطوير القدرات كتصريف جزئي للكفاية ،التي تجون ابلة للمالحظة والوصف والتحليل والقياس (التقويم) مع مراعاة
الفروق الفردية وضبط زمن التعلم وإيقاعاته.
د -األشكلة » : « Problématisationصياغة أسئلة منظمة ومرتبة بإحجام عن طريق طري التساؤالت املتعلقة باملوضو  ،ري
إطار حقل استف امي يعتمد على مقاربة فلسفية ملفار ة ّ
معيانة باعتبارها ضية تحمل تقابال أو تعارضا بين تصورين أو أكثر.
 .4البنية العامة لدرس الفلسفة من خالل املقاربة بالكفايات
إذا كانت املقاربة بالكفايات كإطار مرجعي لتدبير عمليات التدريس وتوجيه أنشطة التعلم ري املنهاج ،فإنها تقوم على مبادئ
وأسس تربوية ترتبط بالتعلم وطرائق التدريس وأشجال التقويم ،إلى جان يام ّ
املدرس بدور الوساطة بين املعرفة واملتعلم،
غير أن مستوى التحصيل "ري ما يتعلق بالكتابة اإلنشائية الفلسفية مثال ،فاملالحظ أننا ننغلق  -التلميذ واألستاذ -ضمن معايير
صورية تحدد تقييم النجاي ،ري حين إن املطلوب هو معاينة ما ال نستطيع تقييمه" ،2كما أن املتعلم يستهدف من خالل
1- Tozzi Michel, Contribution à l’élaboration d’une didactique de l’apprentissage du philosopher, Revue Française de pédagogie,

N°103. 1993, p.20-21.
 - 2أعراب ،محمد ،الفلسفة والتدريس بالكفايات ري التعليم الثانوي التأهيلي ،مرجع سابق ،ص.13 .
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ّ
استراتيجياته تجاوز عمليتي الف م واالستيعاب إلى تحقيق أداء جيد يمكنه من الحصول على نقطة جيدة بعد عملية التقويم
اإلجرائي ،لذلك فإن التدخل البيداغوجي للمدرس يفرض عليه التركي بين عدة أدوار تتأسس على تنويع وتكثير املقاربات
البيداغوجية وطرق التدريس وصياغة نموذج ديداكتيجي مطابق للسياق السوسيو ثقاري املحلي ،مما يتطل معه القيام
بتحديث بيداغوجي عن طريق التأسيس لبيداغوجيا ال ممركزة توائم حاجات املتعلم و دراته الذهنية وخصوصية املجال ،ألن
"العمل بالكفايات يتطل األخذ بعين االعتبار السيا ات الثقافية ومجاالت الفعل والتفاعل".1
أ -درس الفلسفة بين استراتيجيات التعلم وتعلم االستراتيجيات
إن تعلم الفلسفة يصطدم بمجموعة من العوائق التي تكتس ي طابعا معرفيا ومنهجيا على مستوى اإلنشاء الفلسفي ،خاصة
أن راءة املتعلم تجون سطحية واختزالية لداللة املفاهيم وبناء املوضو  ،إلى جان االختالل املنهجي ري عرض األفجار والربط
املنطقي بينها ،وغياب التجليل والنقد والتركي مع اعتماد السرد والوصف ،وهي مالحظات " تلزم مادة الفلسفة بالعودة إلى
ذاتها ،وممارسة نقد ذاتي على مستوى آليات ومناهج تدريس ا ري ارتباط بتجارب مواد تعليمية أخرى" ،2وهو ما يجعل التدريس
بالكفايات ري مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي يرتبط بتصور تقني للعملية التعليمية التعلمية ،بحيث ال يحيل على
أفعال معزولة وإنما على درات وم ارات متصلة مؤتلفة ري بنية نسقية عقلية وسلوكية ووجدانية.
يعتبر الدرس الفلسفي نسقا من الثوابت البنيوية الصغرى والكبرى لكن تعدد املقاربات البيداغوجية تجعله درسا مركبا
ومتغيرا ومتعددا ،حيث إن املقاربة باألهداف ري مادة الفلسفة تستهدف العمل على تحصيل املعارف واملعلومات بشجل تراكمي،
عن طريق التعلم واالكتساب والتذكر ،كما أن طرائق التعليم تعتمد على إكساب املعرفة بواسطة اإللقاء والتلقين والحوار
ّ
املوجه ،لكن املقاربة بالكفايات ركزت على تعديل السلوك الذي يتمثل ري عملية نمو الشخص أو نشاط الجماعة ،بحيث يجون
املتعلم ادرا على توجيه ذاته عن طريق نشاطه كتعلم ذاتي ،مما يعني أن " املتعلم متحرر من حيث إنه هو الذي يحدد موضو
وكيفية تعلمه" 3باعتباره ذاتا مبدعة ومنتجة و ادرة على بناء معرفتها وليس مستهلجا ل ا فقط ،بإعداده لحل مشكالته وإشبا
ميوالته وتنمية استقالليته وتعزيز روي االبتجار فيه ،وهذا التعلم هو" الذي يحدد مضمون تعلمه والكيفية التي سيتعلم بها".4
إن درس الفلسفة عموما عبارة عن ممارسة فلسفية بيداغوجية ديداكتيكية ،تعمل على تحقيق أهداف عامة تتمثل ري
إكساب التلميذ حصيلة معرفية وتطوير م ارات الف م والتحليل والتركي واالستدالل ،وامتالك أدوات التفكير الفلسفي
وتنظيم املعلومات واملعارف واملوارد" ،و ممارسة عمليات فوق معرفية لتأمل األفعال والسلوكات الذاتية ككفايات
استراتيجية" 5تجد ري امتالك مبادئ التفكير النقدي ري م تلف أبعاده امتدادا ل ا بحيث إن " العمليات فوق املعرفية تساعد
الفرد على تحقيق التعلم بنجاي وتعمل على تنفيذ العمليات املعرفية املناسبة لتحقيق الغرض منها".6
 -1أعراب ،محمد ،مرجع سابق ،ص.5.
 -2أعراب ،محمد ،املرجع السابق ،ص.1.
 -3الزهراوي ،محمد بن الحسن ،بنية الدرس ري مادة الفلسفة -استقصاء تركيبي -ط،1 :إفريقيا الشرق الدار البيضاء  ،2011ص.2.
 - 4الزهراوي ،محمد بن الحسن ،مرجع سابق ،ص.26.
 -5الزهراوي ،محمد بن الحسن ،مرجع سابق ،ص.46.
 -6بربزي ،عبد هللا ،تدريس الفلسفة وتعلم التفكير النقدي ،مرجع سابق،ص.135.
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إذا كان تعليم الفلسفة (تفلسفا -تفكيرا فلسفيا -م ارات فلسفية) يرتكز على تجوين القدرات العقلية للمتعلمين ،رغم أن
تدريس ا كمادة طري إشجاالت كبيرة منها ما تعلق بأهداف الدرس الفلسفي واألسناد الديداكتيكية و أنماط التقويم واكتساب
املعرفة ،فإن " نموذج اإلنسان العارف الذي تؤسسه املعارف التاري ية مجرد ذاكرة مشحونة باملعارف ،لكن تنقصه القدرة
على التفكير كثيرا خصوصا ملكة الحكم" ،1غير أن األمر ال يمكن أن يتم  -ري السياق التعليمي املغربي -بمعزل عن املقاربة
بالكفايات ري بناء املناهج التعليمية ،خاصة الكفايات النوعية التي تم تحديدها ري خمس وهي :الكفايات االستراتيجية
والتواصلية واملنهجية والثقافية والتكنولوجية( تقنيات اإلعالم والتواصل) ،ذلك أنه إذا كان منهاج الفلسفة يهدف إلى ّ
التمرن
على التفكير الفلسفي ،تعلما وإنتاجا ،بتنمية دراته وكفاياته وتعزيزها باستثمار املكتسبات ملعالجة اإلشجاالت النظرية أو
العملية التي تتصل بسياق املتعلم ،فإن تنظيم سيرورة التعلم يتم وفق مجموعة من املبادئ التي تعتمد التدرج والتعلم الذاتي
وتعزيز القدرة على ات اذ املوا ف والقرارات وبناء املعرفة الفلسفية.
ب -تقويم التعلمات في درس الفلسفة
ليس لغوا القول بأن األبحاث ري علم االمتحان (  )Docimologieالتي تناولت مسألة التقويم ري مادة الفلسفة ركزت على
مقاربات تربوية عامة ّ
همت بالخصوص محاولة تقديم منهجية ملقاربة النص الفلسفي أو كتابة اإلنشاء الفلسفي ،من خالل
العناصر التالية :
أ -النص الفلسفي مرفق بمطل التحليل واملنا شة.
ب -القولة املرفقة بسؤال.
ج -السؤال اإلشجالي املفتوي.
إن العناصر السابقة صيغا من صيغ التقويم اإلجمالي،بيد أن التركيز يتم بشجل أكبر على الفعل التجويني وفق مؤشرات
تمت املواضعة حول ا والتي تشجل الدعامات الرئيسة للدرس الفلسفي بهدف إنمائها وتقويم ا و التي ت تزل ري املقاربة النواتية
وهي:
أ  -األشجلة
ب – املف مة.
ج – الحجاج.
إذا كان املتعلم يشعر بالرغبة ري تعلم التفكير الفلسفي فإن سيطرة هاجس االمتحان و التقويم و كثافة املقرر ،إلى جان
التمثالت السلبية حول الفلسفة كمادة تتميز بالصعوبة والتعقيد ،يجعل عال ة التلميذ بها موسومة بالنفعية والتوتر ،بحيث
ال يستفيد من تقويم تجويني ُيكسبه م ارات القراءة و التحليل والنقد واألشجلة والكتابة اإلنشائية الفلسفية عموما ،لذلك
تشجل أهداف املتعلم التي تتمثل ري ربط درس الفلسفة باالمتحان عامال وراء عدم تحقيق التعلم ري املادة املذكورة ،لجونه يركز
على تعلم ما يمكن أن يوظفه خالل اإلجراء التربوي وعمليات التقويم اإلجمالي أو اإلش ادي سواء من خالل فروض املرا بة
املستمرة أو االمتحان الوطني املوحد ،دون تعلم الكفايات الفلسفية والقيميمة والتربية على التفكير النقدي وامتالك أدوات
 -1منصف ،عبد الحق،كانط ورهانات التفكير الفلسفي ،إفريقيا الشر ق الدار البيضاء  ،2007ص.287.
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التعبير عن الذات وعن الرأي ،ألن الفلسفة "نسق من التأمالت النقدية حول مسائل ترتبط باملعرفة والفعل ،ومن هذا املنظور،
يمكن للفلسفة أن ترجع إلى التفكير ري ما يدرسه كل علم بشجل مباشر".1
وتشجل الشروط التي ّ
يدرس فيها األستاذ ويتعلم فيها التلميذ عائقا يحول دون تحقيق األهداف ،ولذلك فالبد من البحث
عن مداخل لتقري درس الفلسفة لتحقيق أهدافه التعليمية التعلمية خاصة والتحصيل الدراس ي ري املادة عامة ،بدليل أن
تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي يغل عليه أسلوب اإللقاء واإلمالء والتلقين مما ينتج عنه غياب ممارسة تقويمية
فعالة ومندمجة عضويا ري الدرس ،إضافة إلى عدم اعتماد املدرسين على ت طيط مرك يشمل كل العناصر الضرورية لدرس
الفلسفة .و بذلك تجون استراتيجية التدريس عامال وراء عدم تحقق أهداف التعلم ،إذ أن الطرائق التعليمية ال ّ
تحفز على تعلم
التفكير الفلسفي والتساؤل النقدي ،وأن االشتغال باملقاربة النواتية ّ
تحول إلى أسلوب لغوي جاف ومبتذل يستوج مراجعة
طريقة األداء التربوي ري درس الفلسفة ومناهضة »النزعة التقنوية « التي ّ
حولته إلى مجرد تقنيات يمكن ملدرس آخر ال ينتمي
للفلسفة أن يقوم بها ،لذلك ينبغي التركي بين درس الفلسفة وبين ديداكتيك املادة بحيث إن الدرس الفلسفي ري حاجة إلى
الديداكتيك ،كما يحتاج كل نشاط فكري إلى ت طيط وتنظيم واستراتيجية عامة للتدريس والتعلم ،تتعدد أ طابها وتتجون من:
املتعلم واملدرس واملضامين والوسائل والوضعيات والتقويم ،ل ذا فإن تعلم الفلسفة يقتض ي اندماجا بين األهداف التعليمية
التعلمية باعتبارها مجموعة من األفعال املنظمة زمنيا تستلزم ات اذ رارات ألجرأتها عمليا.
إن املمارسة البيداغوجية والديداكتيكية ملادة الفلسفة تستهدف بلوغ األهداف والكفايات التي تتعلق بنمو املدركات
العقلية أو الذهنية من بيل :بناء التمثالت ،بناء املف وم والبناء الحجاجي ،ببناء التعلمات والو وف عند شجل من أشجال
انتقال التفكير من املجسد إلى املجرد ،مما يتطل القيام بإدماج للمقاربة املفاهيمية والكفايات املنهجية (التحليل) مع املقاربة
املضامينية واستحضار الحاجات واألهداف واملوارد والطرائق التي تتدخل ري تحقيق هذه األهداف وفق الخصوصيات املحلية
والسيا ات الثقافية للمتعلم.
 .5االستراتيجيات العامة لبناء درس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي
إن تدبير درس الفلسفة يستدعي وضوي اإلطار املعياري ،بحيث على التمدرس أن يتساءل عن طبيعة املعايير التي تحكم
فعله ري القسم ،كما عليه أن يجون واعيا بالضوابط البيداغوجية والقانونية التي تؤطر فعله التربوي ،ألنه اليمكن فصل
سيرورات إنجاز الدرس الفلسفي عن الديداكتيك النسقي بحيث إن كل إجراء تعليمي تعلمي يتعلق بما سبقه وما يليه ،لذلك
ال يبلغ الدرس كماله إال إذا أتم بعضه بعضا نظرا لنسقيته.
يقوم بناء الدرس الفلسفي على طري التمثالت (املتعلقة باملف وم واملوضو ) باعتبارها تصورات أولية حاملة ألحجام مسبقة،
وفحص العال ات املركبة املتعددة التي تربط املف وم بغيره من املفاهيم األخرى ،بل بناء املفاهيم هي عملية بنائية للغة
الطبيعية بحيث يتم من خالل ا نقل األلفاظ أو املصطلحات الفلسفية من املستوى املحسوس إلى املستوى املجرد ،ويت ذ
الحس ي والجزئي طابعا كليا ،بحيث يتوز هذا الدرس على لحظات هي:

Duruzoi, Gérard – Roussel, André, Dictionnaire de philosophie, Edition Nathan, 1997, p.253.
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أ -لحظة التمهيد
يتم التم يد للدرس انطال ا من تشخيص مستوى املتعلمين والقيام بتقويم تجويني استنادا على مكتسباتهم السابقة ،بل
تأطير املجزوءة و املف وم باالشتغال على وضعية مشجلة أو نص بالكتاب املدرس ي أو نص فلسفي وظيفي من خارج ّ
املقرر
الدراس ي ،غير أن لوضعية املشجلة بالكتاب املدرس ي تجون أحيانا خارج سياق الدرس ،لذلك ينبغي اختيار وضعيات دالة من
خارج املقرر (نصوص ،صور ،أشرطة ،)..ثم تصحيح التمثالت من خالل االستدالل بأمثلة ،إلى جان األسئلة ّ
املوج ة هي معايير
ينبغي أن تجون واضحة ود يقة لقياس درجة نماء الكفاية وتطور مستوى التعلم.
ب -لحظة بناء الدرس
إن بناء الدرس الفلسفي يقوم على استهالله بوضعيات بسيطة ليصل إلى وضعيات معقدة ،باعتماد التدرج واملنهج
االستقرائي والتفاعل بين األستاذ والتالميذ ،بحيث يجون كل رار ابال للتعديل واملراجعة إذا أثبت عدم فعاليته ري تحقيق
أهداف الدرس ،كما ينبغي للحوار أن يتماهى مع الدرس ري إطار التفاعل الصفي إذ على املدرس تنظيم وتوجيه الحوار نحو
ال دف من التعلم (أهداف الدرس) بحيث ينبغي أن يجون اإللقاء ري بداية بناء الدرس فقط لجي ال يحتكر املدرس زمن التعلم
دون املتعلمين ،مع اعتماد أسئلة غايتها إكساب املتعلم أدوات التفكير النقدي ،غير أن استثمار الذاكرة ال يجون إال إلبراز
نسقية الدرس وربط التعلمات السابقة والالحقة.
و ّ
تتقيد أداة اإلنجاز بشروط التحليل املوضوعي بحيث ت تزل املعارف واملوا ف وأوجه االتفاق أو االختالف بينها ،إال أنه
ثمة أسئلة فجائية يجون مصدرها املتعلمين ري الغال  ،وهي أسناد وعوامل مساعدة بناء الدرس ،وعلى املدرس تعزيز اإلجابات
ّ
وتدعيم ا وتحفيز املتعلمين ،وضرورة تدخل املدرس ري خلق التوازن على مستوى تحديد العناصر املعتمدة ري إنجاز الدرس
وأهدافه.
ج -لحظة املفهمة
ال تنفصل املف مة عن السياق النظري الذي يندرج ضمنه اإلشجال الذي يعالجه الدرس ،ألن معالجة املف وم /املفاهيم تتم
من خالل تحديد داللته اللغوية والفلسفية ،فاالشتغال على املف وم يتم من خالل نقله من مستوى الرأي إلى مستوى الضبط
املعرري لذلك ينبغي التدرج ري بنائه وتحديد داللته التي ينتمي إليها ،فاملعرفة نسق مرك وتفكيك املادة املعرفية وتبسيط
مجونات الدرس تفرض استدعاء حقول معرفية عديدة ،فضال عن عزل كل مف وم عن التداول العامي ونزعه من مستوى
التمثالت التي تجون ّ
حمالة لتصورات أو أحجام مسبقة و بلية أو أحجام يمة وصفية ،فال يمكن توظيف املفاهيم إال ري سيا ا
الفلسفي أو االبستمولوجي وضمن أهداف التعلم.
د -لحظة املثال
يرتبط التعلم على مستوى املضامين بتوظيف السياق الثقاري واالجتماعي ،بحيث إن "وضعيات القسم توجد خارج
القسم" ،وهي وضعيات تعليمية معرفية واجتماعية وتواصلية دالة ،يقوم خالل ا املعلم باستدراج التالميذ إلى محيط م
االجتماعي ،مع االعتماد على أمثلة تنتمي لسياق املتعلم بدليل أن التركي الثقاري مفتاي لربط املتعلمين بوا ع م ليجون توظيف
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املثال بعيدا عن العفوية واالرتجال ،ويتضمن :أمثلة شعبية ،حجايات ،حقائق علمية… لذلك على الرغم من الفروق الفردية
بين املتعلمين فإنه ينبغي ضبط الفترة الزمنية ري تقديم املثال ألنه ينتمي لسياق التلميذ مباشرة بعد بلوغ الكفاية ألجل تمكين
ّ
املتعلمين من تفعيل ما تعلموه إلى جان أن توظيف املثال مساعد ري شري املف وم.
هد -لحظة األشكلة
ال تعتبر اإلشجالية مجرد تساؤل فقط بل هي بناء تصور عام وشامل ملشجلة تقوم على مجموعة من املفار ات أو اآلراء أو
املتغيرات ،بحيث يعتبر الالند أن اإلشجالية سمة حكم أو ضية د تجون صحيحة ،تتفتح على رهانات املمكن املعرري مما
ّ
يستدعي إدراك العال ة بين عناصرها ،إذ أن األشجلة تأزيم املوضو من خالل أسئلة منظمة والتي تستدعي االشتغال على
التقابالت وإبراز املفار ات باست دام الوسائل التي تحقق الكفاية املستهدفة ،عالوة على مواج ة أطروحتين فلسفيتين
متعارضتين وإمجانية استدعاء أطروحة ثالثة وتبني تصور آخر ال يعبر بالضرورة عن املوا ف املعطاة ري املقرر أو البرنامج
الدراس ي بشجل عام ،و مواج ة رأي شائع بأطروحة فلسفية.
يتم البناء اإلشجالي ري درس الفلسفة من خالل التساؤل كمدخل لإلحاطة بمشجل ما وتحويله إلى موضو للتفكير ،واالنتقال
من مرحلة ري التحليل إلى أخرى ،من خالل بناء املفار ة عن طريق إبراز التقابالت بين األفجار بحيث تستمد اإلشجاالت
واملفار ات الفلسفية جوهرها من ديداكتيك الفلسفة.
و -الحجاج
إن أشجال بناء ضايا التفكير واآلليات التعبيرية واالستداللية ري البنية املنطقية للقول الفلسفي ،تستدعي إثبات القضايا
اعتمادا على القياس وتوظيف أدوات البرهان املنطقي واملحاجة ،فال تناول لدرس الفلسفة دون عرض حجاجي لتأسيس مو ف
ما والدفا عن مشروعيته من خالل جرد األسالي الحجاجية وإبراز وظائف ا ،وتحديد الحجاج املستعمل "ري النص مثال"
إلبراز تأثيره ودرجة إ ناعه (االستنباط ،االستنتاج ،املماثلة ،املثال ،املجاز )...وتوظيف حجج متنوعة وتصورات فالسفة وأمثلة
أو االستش اد بأ وال فلسفية أو دينية ،عالوة على ّ
التمرن على تعلم البناء الحجاجي ،من خالل خلق وضعية بهدف الشك ري
القضايا املثبتة أو االنطالق من رأي معين وإ امة الحجة على رفضه ،والتدرب على است راج الروابط املنطقية وإبراز يمتها
الفلسفية واملقارنة بين حجج نصوص م تلفة" ،ففي كل نسق فلسفي ال تجون الدعوة إلى اإليمان البسيط بقضاياه ومضامينه
هي ال دف األول بقدر ما تحضر الدعوة إلى النشاط التفكيري الفلسفي والى بناء الحجج وأشجال البراهين" 1لذلك فإن:
 البناء الحجاجي أو املحاجة هي اإلطار االستداللي الذي من خالله يتم ياس صالحية األطروحة الفلسفية. إثبات األطروحة كتصور فلسفي يكمن ري إبراز يمة الحجج وداللتها ري دعم األطروحة نفس ا.وتتمثل االستراتيجية االستداللية ري درس الفلسفة ري:
أ -البعد الحجاجي:
 است راج املؤشرات اللغوية الدالة عن املحاجة /الحجاج.1- Cossutta, Frédéric, Eléments pour la lecture des textes philosophiques, Bordas, paris, 1989,p.140.
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 إبراز صدق القضايا أمام املتعلم. ترتي وتصنيف املؤشرات اللغوية أو البالغية.ب -البعد البرهاني:
 تسلسل القضايا منطقيا وارتباط ا بعال ات ضرورية. مؤشرات لغوية ومنطقية.ّ
 تمكن التلميذ من آليات التفكير بما يحوله "من مستمع مستهلك سلبي يحفظ املادة الفلسفية إلى مدرك ملنطق ا و ادرعلى كشف آلياتها ،وذلك عندما يتجه تعلمه إلى استل

ام البعد االستداللي الحجاجي من درس الفلسفة"1

 ال يمكن تبني مقاربة أحادية ري عملية التعليم والتعلم ري درس الفلسفة بالنظر الختالف درات وم ارات املتعلمين ،لذلكينبغي االنفتاي على مقاربات بيداغوجية متنوعة ري تناول الدرس :الكفايات ،املقاربة النصية..
 النصوص الفلسفية هي مجرد أسناد ودعامات مساعدة على تعلم موارد درس الفلسفة لتحقيق كفايات معرفيةومنهجية وتواصلية وغيرها.
 الكتاب املدرس ي ال يقدم دروسا بل يعمل على بناء عناصرها. تنويع أسالي التعليم تنطلق من إنجاز تصور تركيبي واضح ألهداف الدرس ومنطلق املجزوءة. بناء الدرس الفلسفي يتم من خالل دعامات أخرى ،دون اعتماد النصوص الفلسفية ،من بيل وضعية مشجلة أواست دام املوارد الر مية ،لتحقيق التعلم.
 النصوص الفلسفية كدعامات ديداكتيكية تجون ري الغال منغلقة مما يجعل عال ة املتعلم بها متوترة ،تدفعه إلىإسقاط نموذج بلي لنص سابق وتطبيقه على عناصر النص الجديد.
 ضرورة مراعاة وضعيات االنطالق ري الدرس لسياق التعلم وملستوى املتعلم وحاجاته.وينبغي لدرس الفلسفة أن يتم من خالل:
أ -املقتضيات البيداغوجية
 ينبغي أن تستهدف اإلطار العام للمجزوءة ري بعدها التركيبي (مجزوءة السياسة نموذجا تشمل مفاهيم  :الدولة والعنفو الحق والعدالة).
 املجزوءة هي وضعية تعليمية تعلمية تضم املادة املعرفية واألنشطة املرتبطة بها. األهداف املرحلية والجزئية ينبغي أن تراعي درات املتعلمين والسياق املدرس ي واستراتيجيات التدريس واألسلوبّ
البيداغوجي املنظم لسيرورة التعلم.

-

االنتصار ،عبد املجيد ،مرجع سابق ،ص1.41 -41 .
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ب -املقتضيات الديداكتيكية
بالرغم من اختالف املقاربات املنهجية ري تعليم وتعلم مادة الفلسفة فإنها تعتمد على:
 ضبط األهمية النظرية والفلسفية لإلشجاالت والقضايا املطروحة ري الدرس. ضبط البناء املفاهيمي. ضبط الطبيعة الخطابية والحجاجية. إذا كانت التوجيهات التربوية تعتبر النصوص ّمجونا أساسيا ري املجزوءة ،فإن هذه النصوص ينبغي أن تجون نصوصا
وظيفية ت دم التعلمات ،بدليل أن أغلبها مبتور ومستقطع تم تركي فقراتها دون وحدة موضوعية مما يحدث تشويشا ري
ذهن املتعلم.
 .6مهارات اكتساب الكفايات :من اإلجراء التكويني إلى اإلجراء التقويمي
يقوم تعلم التفكير الفلسفي بالتعليم الثانوي التأهيلي على تقويم اإلنشاء الفلسفي وم ارات التحليل والتركي  ،بإجراء
اختبار التالميذ حول تحليل نص فلسفي ،أو تحليل ولة أو سؤال ،وهو تقويم نسبي مضاميني ال يستهدف ياس تحقق
األهداف التعليمية التعلمية ،لذلك بات من الضروري تعديل طريقة تدريس مادة الفلسفة وطريقة التقويم وضرورة اعتماده
مقاربة تركيبية لتحفيز املتعلمين على الف م بدل الحفظ واجترار املقاالت االستهالكية التي تتضمنها مؤلفات موازية ملقرر املادة،
البد من:
 التركي بين املقاربات البيداغوجية وتدري املتعلمين على است راج اإلشجالية واملحاجة والبنية املفاهيمية. إعادة النظر ري نمط وأشجال التقويم الخاصة بإنتاج املتعلم بالتحرر من النمط التقليدي وضع شبكة جديدة للتقويم مع تحديد زمن كل مجزوءة ومواصفاتها ألن صورة منتوج املتعلم ال يمكن اختزال ا ري الكتابةاإلنشائية الفلسفية فقط.
 االعتماد على أنشطة التعلمات والتي تتمثل ري: وضع نص مذيل بأسئلة مباشرة باملوازاة مع سؤال أو ولة فلسفية يجون مطلبها هو التحليل واملنا شة. وضع أسئلة متعددة االختيار. مطل تحديد مفاهيم النص وأفجاره. تمكين التالميذ من البناء املنهجي للمعارف من خالل مراعاة التسلسل املنطقي لألفجار. إنجاز تلخيص جماعي مشترك للمضامين.وال يمكن تحقيق هذه األهداف إال من خالل طرق تدريس مرنة تمكن املتعلم من اكتساب هذه الكفايات مما يجعل الدرس
الفلسفي تركيبيا.
 .7درس الفلسفة وصعوبات التعلم
 -صعوبة است راج إشجالية النص حين يجون مجرد سرد ملخص بحيث يتم الخلط بين اإلشجالية واالفتراضات.
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 صعوبة است راج املفاهيم ،بحيث إن الج از املفاهيمي واستعماله الفلسفي للغة ال يتجلى إال من خالل النصوصالفلسفية ،ال من خالل نص صير "مبتور" من سيا ه ومقتطف من بنيته (كما ري الكتاب املدرس ي).
 تظ ر صعوبة املف مة حين ال تجون موضوعات النص ت ضع فيما بينها لعال ات ناظمة. ترتبط هذه الصعوبة بانعدام لغة فلسفية تقنية ّموحدة  ،حيث يستدعي االعتماد على مجموعة من املعاجم الفلسفية
(معجم صليبا ،معجم الالند )..إذ يقدم األخير تحديدات عدة للمصطلح أو املف وم الواحد ،والذي ي تلف استعماله من
فيلسوف آلخر ،وهذا ما يدل على أن كل فيلسوف يشتغل على اللغة بإدخال مفاهيم وبناء عال ات داللية جديدة.
 صعوبة ف م الدرس وإعداده واملشاركة ري تدبيره وإنجاز األنشطة التطبيقية. صعوبة است راج الحجاج خاصة إذا غابت تمفصالت النص أو تم االنطالق من سؤال و ولة ري بناء الدرس ،فحين يجونالنص مجزأ إلى محطات يصع التعرف على أطروحته.
 تعدد طرق األساتذة وأساليبهم وتنو طرائق اشتغاالتهم ري املستويات الثالث للتعليم الثانوي التأهيلي مما ي لق لدىاملتعلمين تشتتا ري استيعاب منهجية تدريس مادة الفلسفة.
 تنو املنهجيات يستوج بناء منهجية ّموحدة تقوم على التعامل مع درس الفلسفة كنموذج للتفلسف.
 اختالف مستويات األساتذة وت صصاتهم (فلسفة ،علم النفس ،علم االجتما  ،علوم التربية ،علوم سياسية.).. إ حام بعض األساتذة لقناعاتهم الخاصة وإدخال ا على درس الفلسفة مما ي رجه من طبيعته الفلسفية أوّ
ومشوه  ،وري هذا اإلطار فإن
االبستمولوجية إلى درس إيديولوجي ،وهو ما يجعله ينفلت من الف م العلمي إلى ف م مقلوب
" ناعة األستاذ ايجابية ووا عية لكنها بعيدة عن إنتاج اإلحباط الذاتي" 1عمال بقاعدة النظرة االيجابية.
ولتجاوز هذه الصعوبات ينبغي :
 حسن اختيار اإلسناد الفلسفية ووضع ا ري سيا ا اإلشجالي واألهداف التعليمية التعلمية. وضع كل درس على مستوى إشجاالته ري إطارها التاريخي لتحقيق الف م الجيد بناء على وظيفة الوظائف الديداكتيكيةلألسناد (نصوص فلسفية ،وضعية مشجلة ،شريط.)...
 تمرين املتعلم على إتقان كل م ارة على حدة (ملف مة ،األشجلة ،الحجاج ،التحليل ،النقد ،توظيف املثال ،االستعارة)...واستثمار هذه امل ارات ري الكتابة اإلنشائية الفلسفية.
 وضع نماذج لتحليل النصوص وتقنيات متعددة بتعدد النصوص الفلسفية. ترسيخ املكتسبات لتوظيف ا خالل عملية التقويم واإلجراءات التربوية والوضعيات االختبارية. تحديد الكفايات املستهدفة من العملية التعليمية التي تراعي كون املتعلم فاعل ومشارك ري بناء الدرس الفلسفي. -21أميم عبد الجليل ،مدخل إلى البيداغوجيا أو علوم التربية -رؤية تربوية مغايرة -ري التأسيس لديداكتيك السيا ات املغربية املركبة ،النظريات
والنماذج الديداكتيكية  ،ص  ،323الجزء ، 2 :فضاء ادم للنشر والتوزيع ،مراكش .2019
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 مراعاة مستوى املتعلم و ابليته للمعرفة. سالمة اللغة ووضوي املضمون وتبسيط األفجار برفع كل غموض أو التباس.وعموما ،فال بد من وضع استراتيجية "علمية" ري انجاز درس الفلسفة من خالل تحديد الخطوات اإلجرائية ري إنجاز
الدرس ،وهي مراحل عملية ري تدبير التعلم تعتمد على واعد التركي  ،خاصة اعدة الرؤية االستراتيجية و اعدة التجديد
و اعدة التميز و اعدة املرونة ،و "التي ال تعتبر الفعل ري القسم فعال تقنيا ديداكتيكيا ،وال تعتبر الجذاذة وسيلة تقنية ،بل
على العكس تماما ،فالفعل الديداكتيجي فعل بيداغوجي مرك  ،سيا ا ومجاال ومضمونا ووسائل ومجونات" ،1إلى جان
التحفيز من طرف املدرس الذي هو جزء من نسق الدرس ،لذلك عليه توظيف أحسن وسيلة وأفضل طريقة يستأنس بها
املتعلمون.
 .8نحو بناء نموذج جديد في درس الفلسفة
يتحدد النموذج البيداغوجي ري تدبير درس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي ري ثالثة مستويات ،بحيث يرتبط مستوى
الجذ املشترك بعملية االستنئناس ،أما السنة األولى من سلك الباكالوريا فتقوم على املمارسة الفلسفية ،ري حين أن درس
السنة الثانية من السلك نفسه يقوم على اإلنتاج ،هذا النموذج الكلي ري املمارسة العملية يتأسس على األسلوب التلقيني
والسلوكي والبنائي ري التعلم ،وبذلك تجون استراتيجيات التدريس عامال ري تحقيق أو عدم بلوغ أهداف التعلم ،إلى جان عوامل
مركبة متداخلة ومتفاعلة ،تشمل الطرفين الرئيسيين ري العملية التعليمية التعلمية (املدرس واملتعلم) ،كما تشمل التصور
املؤطر للدرس (املنهاج) ،وكذا الشروط التي تتم فيها عملية إنجاز هذا الدرس .لذا فإن أي تفكير ري تجويد الدرس ال يمكن أن
يكت له النجاي ما لم يتأسس على منظور نسقي شمولي تركيبي يأخذ بعين االعتبار كل العناصر املؤثرة ري تدريس الفلسفة،
بحيث ينبغي :اعتماد التناس بين حجم وحدات البرنامج الدراس ي وزمن التعلم.
ّ
 االشتغال بالورشات واملوائد املستديرة مما يمكن التالميذ من بناء الدرس واملشاركة ري تدبيره /تدبير التعلم ،بدل األسلوباإللقائي والتلقين وسرد األفجار واملوا ف الفلسفية.
 وضع استراتيجية عامة لتدريس الفلسفة بإشراك أساتذة املادة واملؤطرين التربويين وبيداغوجيين وباحثين ري ديداكتيكالفلسفة.
 ضبط املحاور التي تعتبر ذات أولوية على مستوى إعداد املجزوءات وفق بيداغوجيا تراعي التركي وتستجيلخصوصيات الفعل التعليمي التعلمي ومضامينه وأهدافه.
 التوجيهات التربوية هي توجيهات مدرسية عامة تقدم نماذج عن العمليات املطلوب القيام بها ري املمارسة الصفية ،وهيبذلك ال ترسخ تعلم امل ارات ري درس الفلسفة (اإلبدا  ،التفلسف ،النقد )..وال اكتساب أدوات التفكير الفلسفي.
 -ضرورة تحيين املنهاج بوضع برنامج خاص يقوم على إنتاج تصور تركيبي للعملية التعليمية التعلمية.

-

أميم ،عبد الجليل ،نفس املرجع ،ص1.222.
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 إعادة النظر ري عملية التقويم الذي يستهدف البعد املعرري دون البعد املنهجي والتواصلي والوجداني ،بتجاوز الترتيوالتصنيف العددي -الكمي إلى تقويم إنجاز املتعلم بحيث ينبغي إدماج زمن التقويم ري زمن التعلم.
 .9أي نموذج بيداغوجي وديداكتيكي نريد ملجتمع التدعلم؟
ينبغي -أمام تعدد املقاربات البيداغوجية -اعتماد نموذج مرن يراعي سيا ات التعليم والتعلم ويدمج الخصوصيات املحلية
والج وية ري التربية ،وال يتبنى بيداغوجيات جاهزة يتم تدويل ا وهيمنتها بغاية إسقاط ا على السياق والنظام التربوي واالجتماعي
املحلي ،فالنموذج البيداغوجي التركيبي هو إطار نظري لألنشطة واملمارسات التعليمية التعلمية التي هي وحدة من أنشطة
التلقين واإللقاء والتعليم والتحصيل ،ال تنفصل عن عمليات النقل أو التحويل الديداكتيجي للمعارف واملعلومات ،والتي عليها
محاكاة النماذج الثقافية واألخال ية والفكرية للمجتمع ،وتبني االتجاهات والقيم والكفايات ّ
وتطور امل ارات وتراعي القدرات،
لذلك فالبراديغم البيداغوجي املرك هو نسق منفتح على حقول ابستمولوجية عديدة ومقاربات بيداغوجية متنوعة ،على
مستوى ت طيط وتدبير املمارسة التعليمية وعمليات التدريس وأنشطة التعلم ،غير أنه ري استراتيجيات التعلم باعتباره مبحثا
ري علم النفس املعرري والبيداغوجيا والعلوم العصبية فإن التعلم ال يحصل إال من خالل عمليات اإلدراك والذاكرة واست دام
الرموز والعالمات اللغوية والبصرية ،وبناء أنماط وتصاميم ونمذجة خطاطات دينامية للعمليات املعرفية والسوسيو وجدانية
للمتعلمين ،تجون ل ا القابلية ألن تتحول إلى استراتيجية معرفية ،تعتمد على الف م واإلدراك والتحليل والتركي والحفظ
وت زين املعارف وترويض الذاكرة ري إطار سيرورة اكتسابية ،أو داخل ممارسة تعليمية تعلمية ،وهي عملية إدماجية تعمل على
تطوير امل ارات وتعزيزها ب برات جديدة سواء على مستوى معالجة املعلومات أو حل املشكالت.
قائمة املراجع:
 .1أعراب محمد ،الفلسفة والتدريس بالكفايات ري التعليم الثانوي التأهيلي ،مؤسسة مؤمنون بال حدود 2013
)(mominoun.com
 .2أميم عبد الجليل ،مدخل إلى البيداغوجيا أو علوم التربية -رؤية تربوية مغايرة -ري التأسيس لديداكتيك السيا ات
املغربية املركبة ،النظريات والنماذج الديداكتيكية ،الجزء الثاني ،فضاء ادم للنشر والتوزيع ،مراكش 2019
 .3بربزي عبد هللا ،تدريس الفلسفة وتعلم التفكير النقدي ،منشورات دار التوحيدي ،الرباط 2015
 .4محسن مصطفى ،املعرفة واملؤسسة ،مساهمة ري التحليل السوسيولوجي للخطاب الفلسفي املدرس ي ري املغرب،ط
،1دار الطليعة ،بيروت لبنان 1993
 .5منصف عبد الحق ،كانط ورهانات التفكير الفلسفي ،إفريقيا الشر ق الدار البيضاء 2007
 .6الزاهي نور الدين ،الفلسفة واليومي ،مطبعة فضالة ،املحمدية 1999
 .7الزهراوي محمد بن الحسن ،بنية الدرس ري مادة الفلسفة -استقصاء تركيبي -ط،1 :إفريقيا الشرق الدار البيضاء
2011
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 .8االنتصار ،عبد املجيد ،األسلوب البرهاني الحجاجي ري تدريس الفلسفة ،من أجل ديداكتيك مطابق ،دار الثقافة ،الدار
البيضاء 1997
.9التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ،وزارة التربية الوطنية،
مديرية املناهج الرباط ،نونبر .2007
10. Cossutta Frédéric, Eléments pour la lecture des textes philosophiques, Bordas, paris,1989
11. Durozoi Gérard - Roussel André, Dictionnaire de philosophie, Edition Nathan,1987
12. Tozzi Michel, Contribution à l’élaboration d’une didactique de l’apprentissage du philosopher, Revue
Française de pédagogie, 1993
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 التاريخ واجلغرافيا منوذجًا:التدريس بالوضعية املشكلة
Teaching by the problem situation: history and geography as a model
 املغرب، جامعة الحسن الثاني/ أنس بوسالم.أ
Mr. Anass Bousselam/ Hassan II University– Casablanca- Morocco
153

:ملخص
–  حيث تم التعريف– أوال،يعالج املقال موضو التدريس بالوضعية املشجلة من خالل نموذج مادتي التاريخ والجغرافيا
 وتبيان مراحل ا، مع تحديد مميزاتها ومعايير بنائها، والتمييز بين عدد من املفاهيم ذات الصلة بها،بهذه الطريقة الديداكتيكية
 ليتم تناول الوضعية املشجلة ري التاريخ والجغرافيا نموذجا من،)(االنطالق – بناء التعلمات – هيجلة التعلمات – التحويل
 ومسألة بناء، ومراحل ا، ورهانها باعتباره أساس التعلم ري الوضعية املشجلة، وغايتها،حيث أساس ا وهو الراهنية واألشجلة
 وأخيرا الت طيط،) العائق وكذا العمليات التعلمية امل يجلة ملسلك الوضعية املشجلة (التعريف – األشجلة – اإلنجاز/املشجل
.)الديداكتيجي للتعلم بالوضعية املشجلة (مادتا التاريخ والجغرافيا نموذجا
. الوضعية املشجلة – التعلم – الت طيط الديداكتيجي – تدريس التاريخ والجغرافيا:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The article addresses the subject of learning by "the Problem Situation", By defining this didactic method
and distinguishing between a number of related concepts, determining its features and criteria for its
construction, and showing its stages.
After that it was talked about "the Problem Situation" in history and geography as a model in terms of: its
basis, which is the Linking the problem to the The preoccupations of the present and the problematisation, its
goal, and its bet as the basis of learning, its stages and the issue of building the problem / obstacle, as well as
the structured learning processes of the problem situation (definition - the problem - achievement), Finally,
didactic planning for learning by the problem situation (history and geography as an example).
Keywords: problem situation - learning - didactic planning - teaching history and geography.
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مقدمة :
إن تشخيص وا ع الحال باملنظومة التربوية العربية يؤكد املالحظات اآلتية :
 مازالت تدريسية املواد الدراسية ،ومن بينها مواد االجتماعيات ،وفية للتعليم بدال من التعلم ،بمعنى :مركزية املدرس ريالعملية التدرييسية ،مقابل هامشية املتعلم ،وهذا الوا ع هو نتاج طبيعي للتدريسية التقليدية ،والتي ال تنسجم مع األدبيات
والتوجيهات واملرجعيات.
 ارتباط مرجعية الكت املدرسية التي تتعاطى مع الدعامات بمقاربة األسئلة ،حيث يالحظ غياب اإلشجالية ،مع حضوراإلمالء واملحتويات املعرفية والحفظ والتذكر ،وغياب التقويم بالوضعية املركبة.
إن نهج حل املشكالت ديم دم تاريخ التفكير اإلنساني (املنهج التوليدي السقراطي واملنهج االستقرائي األرسطي ،)...ومن
بين ما ارتبط به كذلك ،نجد التعليم املبرمج وبيداغوجيا التحكم الذي يركز على اكتساب واعد جديدة انطال ا من واعد
مكتسبة سابقا وجعل ا ابلة للتطبيق ،وهي عموما تنطلق من مشجل يتطل من املتعلم البحث عن حل له من بين حلول
ممكنة ،إال أن ما يميز املشجلة عن الوضعية املشجلة ،هو أن هذه األخيرة تجون سيا ية ودالة وتنطلق من املحيط االجتماعي
واملادي للمتعلم .
تتمركز بيداغوجيا حل املشكالت حول املتعلم الستنفار واستثارة م اراته ومعارفه و دراته لرصد الترابطات املمكنة بين
عناصر املشجل املطروي لبناء التعلمات ،ويمكن تلخيص ا فيما يلي :
•
•
•
•
•

مواج ة مشجل معين يجون دافعا إلى البحث عن حل وات اذ رار معين.
تقديم ا تراحات والتداول حول ا مع جماعة القسم الت اذ القرار املناس .
التفاوض حول معايير معينة النتقاء رار أو أكثر.
تنفيذ اإلجراءات املحققة للقرار املت ذ.
فحص النتائج وتقويم ا للتوصل إلى اختيار نهائي أو مراجعته.
فإلى أي حد يساهم التدريس بالوضعية املشجلة ري تجويد التعلم وإعطاء معنى له؟ وهي اإلشجالية التي تستلزم طري

مجموعة من األسئلة من بيل :ما معنى الوضعية املشجلة؟ وما الداللة التي تت ذها ري مادتي التاريخ والجغرافيا على سبيل
املثال؟ وما عال ة هذه الطريقة ري التدريس بمقاربة الكفايات؟ وما مراحل ا؟ وكيف يتم الت طيط ل ا وتنزيل ا إجرائيا
وديداكتيكيا؟
أوال -الوضعية املشكلة :التعريف واملميزات واملعايير
 -1تعريف الوضعية املشكلة
ري البداية ،فالوضعية املشجلة ترتبط ارتباطا بنيويا وعضويا باملقاربة بالكفايات ،ول ذه األخيرة مفاهيم متعددة ري األدبيات
التربوية ،ويمكن اال تصار على التعريفات التالية:
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 حس فلي برينو  :philppe Perrineuالكفاية هي القدرة على الفعل والعمل بشجل فعال ومفيد ري إطار وضعياتوسيا ات مركبة ،وذلك بتوظيف مكتسبات بلية .إنها القدرة على ابتجار األجوبة الجديدة التي تقتضيها الوضعية املشجلة التي
يواج ا املتعلم .ولن يتم ذلك باست دام املعارف واملقررات ،وإنما بالقدرة على توظيف ما يالءم منها بإتقان وفعالية.1
 حس بيير جيلي  :Pierre Gilletالكفاية نظام من املعارف ( )Connaissancesوالتصورات ري إطار خطاطة إجرائية ت ولداخل عائلة من الوضعيات تحديد م مة مشجلة وحل ا بواسطة فعل.2
تنطلق الوضعية املشجلة من وضعية ،كما يدل على ذلك اسم ا ،وتعني الوضعية ما يدل على العال ات التي تقيم ا الذات
ذات املتعلم مع املحيط االجتماعي والفيزيقي (األسرة ،األصد اء ،القرية ،املدينة ،السوق ،األحداث الجارية ،املحيط الطبيعي...
) ،أما الوضعية املشجلة ،فتعني وضع املتعلم أمام مشجل ينطلق من وضعية ،أي من سياق له معنى بالنسبة إليه ،والوضعية
املشجلة أنوا  ،ف ناك:
• الوضعية املشجلة الديداكتيكية :غالبا ما تجون ري بداية الدرس ،وال دف منها اكتساب تعلمات جديدة مرتبطة بكفاية
محددة ،ومن خصائص ا أنها :وضعية تعليمية مرتبطة بتعلمات جديدة نسعى من خالل ا إلى حفز املتعلم وتشويقه وإثارته .وهي
وضعية تشجل عائقا إيجابيا (تمثالت وصرا إيجابي) أمام املتعلم ،مما يجعله يشعر أن مكتسباته السابقة غير كافية إليجاد
الحل ،فهي محفزة له على تجاوز العائق ومالئمة ملستواه.
وأهم املراحل التي يمر منها هذا النو من الوضعيات وتميزها تقديم املدرس ل ذه الوضعية مصحوبة بالتعليمات
الضرورية ،ثم مالحظتها من بل املتعلمين ومحاولة ف م ا ،واست راج املعطيات ومعالجتها الكتساب التعلمات الجديدة ،وأخيرا
َب ْنينة املعارف وهيجلتها واستنتاج القواعد والنماذج
• الوضعية املشجلة اإلدماجية :وضعية اإلدماج هي وضعية مشجلة تنجز بعد فترة تعلمات سابقة ،يتم خالل ا تحقيق
مكتسبات مجزأة ،وتستهدف الربط بين هذه املكتسبات السابقة وإعطاءها معنى جديدا ،و د تجون بعد حصة أو بعد مجموعة
من الحصص أو الدروس أو بعد مرحلة دراسية .فهي إذن تمكن من تركي مكتسبات سابقة ري بنية جديدة وليس بإضافة
بعض ا إلى بعض ،وهي تحيل إلى صنف من وضعيات مشجلة د تجون خاصة بمادة أو بمجموعة من املواد ،و د تجون جديدة
بالنسبة للمتعلم .
• الوضعية املشجلة التقويمية :هي وضعية هدف ا التحقق من حصول تعلم معين ومدى درة املتعلم على توظيفه ري
حل وضعية جديدة تنتمي إلى فئة من الوضعيات .و د تجون الوضعية التقويمية بل اإلدماج أو بعده ،و د تقوم ال دف النهائي
لإلدماج أو وضعية للتقويم التشخيص ي أو التجويني أو اإلجمالي.3
 -2فك االشتباك الداللي بين عدد من املفاهيم ذات الصلة باملوضوع
هنا نطري األسئلة التالية:
* ماذا تعني الوضعية؟

p. 7. Perrenoud, philppe, Construire des compétences dès l'Ecole, coll pratiques et enjeux pédagogiques, ESF, Paris, 1997, -1
2 - Gillet, Pierre, construire la formation: outils pour les enseignants et les formateurs, PUF, 1991, p. 69.

 -3وزارة التربية الوطنية باملغرب :الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي 28 ،يوليوز  ،2018ص .29
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* وماذا تعني الوضعية املشجلة؟
* وما الفرق بين الوضعية املشجلة واملشجلة املسألة؟
• الوضعية :مصطلح شائع يدل على العال ات التي يقيم ا شخص أو عدة أشخاص مع سياق محدد .وال تطري الوضعية
مشكال أو مسألة يرجى حل ا دوما .وللوضعية عال ة بالسياق االجتماعي والتاريخي والثقاري للمتعلم.1
• الوضعية املشكلة :وضعية ديداكتيكية تطري من خالل ا للفرد امل مة التي ال يتغل عليها إال بالتعلم الد يق .وهذا التعلم
هو ال دف الحقيقي للوضعية املشجلة الذي يتم برفع العائق الذي يحول دون إنجاز امل مة .واملشكالت التي تتضمنها
الوضعيات الديداكتيكية هي مواضيع يصادف ا املتعلم ري الحياة و د تفو ا تعقيدا .وري التعلم عليها أن تجون دالة بالنسبة
للمتعلم ملمارسة كفاية أو تقويم ا ،كما أنها وضعية معقدة يستوج حل ا عدة معارف وم ارات واكتساب سلوكيات
والوضعية املشجلة تجون دالة تحرك املتعلم وتحفزه وتعطيه الرغبة ري التعلم.
• أما املشكل املسألة أو الوضعية املسألة ،فت تلف ري الكثير من الجوان عن الوضعية املشجلة :فاملسألة غالبا ما تنحصر
ري الرياضيات واملواد العلمية األخرى كالفيزياء مثال .أما الوضعية املشجلة ،فتتميز بوجود رهان معين يستوج البحث عن
الحل .واملسألة د تجون مفصولة الصلة عن الحياة ،و د توحي بطابع تطبيقي ،وهي تدل ،أيضا ،على الدعامة (وسيلة
ديداكتيكية) ،والتفاعل بين املسالة واملتعلم يجون وفق م مة ينبغي إنجازها .أما الوضعية املشجلة ،فتستند إلى دعامات
وا عية مستمدة من محيط املتعلم وتدفعه إلى تعبئة معارف وم ارات لحل املشجل املطروي ،وتنطوي الوضعية على مجمو
العناصر الضرورية لحل ا ،وإذا تعذر حل ا تصبح دعامة.2
 –3مميزات الوضعية املشكلة
تتميز الوضعية املشجلة بجونها:
• شاملة :تجري ري سياق ،لدا فهي تتطل أكثر من فعل أو إجراء و ابلة للتجزيء.
• معقدة :تتطل التسلح بعدة معارف وصراعات معرفية.
• ذات معنى بالنسبة للمتعلم .
• هادفة :تستهدف تحقيق أهداف تعلمية.
مزعزعة :تساهم ري خلخلة املعارف السابقة ،وتعيد بناء األفجار.
•
ِّ
• مرتبطة باإلنجاز والتعلمات.
• ذات م مة ملموسة.
• بانية للتعلم الذاتي وللكفاية ري شموليتها.
• ذات خاصية تحويلية للتعلمات.
• تمس اهتمام املتعلم.
• سيا ية تنطلق من املعيش نحو املاض ي.
• طريقة ال ترتبط بت صص معين ،بل بتعلم متعدد األبعاد وتداخل املواد بشجل مستعرض.3

 -1اللحية ،حسن ،الوضعية املشجلة :تعاريف ومفاهيم ،سلسلة املعارف البيداغوجية ،ج  ،2017 ،1ص .9
 -2املرجع نفسه ،ص .14 – 13
 -3املرجع نفسه ،ص .36 – 35
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 -4معاييربناء الوضعية املشكلة
البد من توفر مجموعة من املعايير ري الوضعية املشجلة كي تجون كذلك ،وهي كاآلتي:
• أن يجون للوضعية املشجلة معنى تستدعي املتعلم إلى االشتغال دون أن يستسلم أو ي ضع.
• ارتباط ا بعائق معروف و ابل للتجاوز.
• أن تعمل الوضعية على استنفار املتعلم إلى طري األسئلة.
• أن ت لق طيعة تفض ي إلى تحطيم النموذج والنماذج التفسيرية إذا كانت غير مالئمة أو مج ولة.
• أن ترتبط بالوا ع ومحيط املتعلم .
• أال تجون الوضعية املشجلة إشجالية ،وأن تستحضر جانبا من الخيال.
ثانيا -مراحل الوضعية املشكلة
يج االنطالق من اعتبار الوضعية املشجلة مرحلة ري سيرورة بناء املعارف ،ومن مراحل ا:
 -1مرحلة اإلطالق (االنطالق) ،وتشمل الخطوات التالية:
• التقويم التشخيص ي :ينجز عند بداية املوسم الدراس ي أو عند بداية الحصة الدراسية ،لقياس التمثالت والتصورات
واملجاس واملخزون املعرري وامل اري واملنهجي ،وتقويمه بالتصحيح والتوجيه .
• ال دف والسياق :يتحددان انطال ا من دعامة منتقاة تقود املتعلم إلى است راج الوضعية املشجلة من خالل مو عتها ري
السياق الزمجاني واملجتمعي ورسم ال دف منها .
• امل مة :أمر يعطيه املدرس إلى التالميذ للقيام بعمل معين ،وهو منطوق يشير إلى امل مة الواج القيام بها أو يشير إلى
ال دف املراد بلوغه ،مع تحديد أسلوب العمل فردي أو جماعي أو ري إطار مجموعات.
• سؤال التقص ي (اإلشجالية) :انطال ا من دعامات منتقاة بعناية ،يطل من املتعلم راءتها واستشجال الوضعية املشجلة،
مع تفريع اإلشجالية املركزية إلى أسئلة فرعية لتبسيط اإلدراك على املتعلم.
• ا تراي فرضيات وصياغتها :يتم هنا استثمار الدعامات املتاحة ال تراي فرضيات أو حلول استبا ية وتدوينها بشجل اعتباطي.
 -2مرحلة البناء :وتعرف بمرحلة التمو ع لبناء التعلمات ،وفيها يتم التذكير بالسؤال املركزي وبالفرضيات والشرو ري
تمحيص اعتمادا على الدعامات وتصنيف ا وترتيبها حس النهج التاريخي أو النهج الجغراري بتوجيه من املدرس وتحت إشرافه،
مع تدوينها على الدفتر أو املذكرات والسبورة .وهكذا يج أن تجون الفرضيات محصورة ري ثالث فرضيات كبرى :فرضية تهم
مرحلة التعريف /الوصف ،وأخرى تهم مرحلة التفسير ،وثالثة ت دم مرحلة التركي  /التعميم .
 -3مرحلة الهيكلة :مرحلة أساسية ري الوضعية املشجلة وهي مرحلة العمليات الفكرية ،إذ فيها يتم ترصيد التعلمات اعتمادا
على الدعامات املتاحة ،والتي ت دم أو تنفي فرضية التعريف أو الوصف ،ودعامات أخرى ت دم أو تنفي فرضية التفسير مع
تصنيف وترتي العوامل املفسرة للمشجلة ،ودعامات ثالثة مرتبطة بفرضية التركي أو التعميم مع تدوين الخالصات
واملعلومات على السبورة وعلى دفاتر التالميذ ري صيغ م تلفة من جداول أو خطاطات أو لوحات كرونولوجية أو خطوط زمنية
أو فقرات إنشائية ...
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 -4مرحلة التحويل :يتم فيها الو وف على مدى تحقق الكفاية و ياس ا ،عبر اختالق وضعية مشجلة مماثلة ،بدعامات
متمفصلة مع طبيعة املشجل املتضمن ري الوضعية ،وذلك الختبار مدى درة املتعلم على توظيف واستثمار تعلماته و دراته
وم اراته ري حل الوضعية املشجلة الجديدة بنفس الطريقة التي اشتغل عليها ري الوضعية السابقة.
ثالثا -الوضعية املشكلة في التاريخ والجغر افيا نموذجا
 -1الوضعية املشكلة أساسها الراهنية واألشكلة
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يقصد بالوضعية املشجلة ري مواد االجتماعيات وضعية تعليمية تجوينية تدفع املتعلم إلى بناء تصور ومفاهيم جديدة
انطال ا من كفايات و درات معرفية ومنهجية تيسر له مواج ة العائق املطروي ري الوضعية املشجلة ،والذي يرتبط بغياب
مجون معرري أو فكري منهجي بدليل إن نهاية الورشة تؤدي إلى اكتسابه ملوارد جديدة تحل محل التصورات السابقة عبر
التصحيح أو استكمال البناء.
تقوم الوضعية املشجلة على أساس الدور التقريري للمتعلم ري بناء معرفة تقطع ابستيمولوجيا مع العائق من خالل بناء
تصور جديد يأتي نتيجة صرا فكري بين البراديغم العلمي القديم واملنطق العلمي الجديد املنقول ري إطار العالم املدرس ي،
حيث تتنو العوائق ري الوضعية املشجلة ري التاريخ والجغرافيا بين العوائق العلمية االجتماعية والشخصية والفردية كما تتعلق
ري جوهرها إما باملنهج أو باملعرفة
حس الباحث أستولوري تتميز الوضعية املشجلة بوجود العائق ،وهو عائق محدد بد ة وبشجل بلي ،كما أن الوضعية
تسمح للمتعلم با تراي فرضيات ،وصياغتها صياغة تتماش ى ونهج املادتين التاريخ والجغرافيا .وإدراك املتعلمين للوضعية
املقترحة كلغز حقيقي وج حله ،وهو شرط ليشتغل التحويل ،وعدم توفر املتعلم على وسائل الحل املبحوث عنه منذ البداية،
وأن تتوفر الوضعية على درجة مقبولة من الصعوبة واملقاومة تحمل املتعلم على االستثمار فيها بتوظيف مكتسباته وم اراته
وتمثالته بشجل يقوده إلى وضع ا ري أزمة ،وتجوين أفجار جديدة .ومع االشتغال على الوضعية املشجلة من خالل نمط الحوار
العلمي داخل القسم ،تتم استثارة الصراعات السوسيومعرفية املمكنة ،والتصديق على الحل أو استبعاده يجون بشجل داخلي
من بل املتعلمين ونابع من نمط َب ْنينة الوضعية ذاتها ،ومن ثمة إعادة الفحص الجماعي للطريقة التي استغر ا الحل لتجون
مناسبة ،فهي تساعد املتعلم على الوعي باالستراتيجيات التي وظف ا وتثبيتها كإجراءات متاحة من أجل الوضعيات املشكالت
الجديدة.1
 -2غاية الوضعية املشكلة في مادتي التاريخ والجغر افيا
تستهدف الوضعية املشجلة ري املواد االجتماعية جعل املتعلم يف م العالم ري صيرورته التاري ية مفاهيميا وري ارتباطاته
السببية والداللية ،وري صيرورته الجغرافية من خالل ف م املجال والتمو ع فيه إلدراك البعد التفاعلي للجغرافيا وف م
ظواهرها ،وبالتالي استحضار مجون التاريخ والجغرافيا ري مالمسة وا عه املعيش .

Astolfi, Jean-Pierre, placer les éleves en situation – problèmes, in RP, 1993.

1 - Voir:
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تأخذ الوضعية املشجلة فعاليتها من ارتباط ا بالعائق املرتبط بالوا ع املعيش وسعي املتعلم إلى ف مه وإيجاد حل لذلك من
خالل االستعانة بموارد م تلفة من دعامات متنوعة توصله عبر نهج فكري علمي إلى دحض العائق ،وبناء املعارف الجديدة
يجون هو ال دف التعلمي والقدرات املستهدفة التي رسم ا املدرس .
 -3الرهان أساس التعلم في الوضعية املشكلة
يرتبط الرهان بالقيمة املضافة التي تقدم ا الوضعية املشجلة للمتعلم ،وتشمل ما تم إرساؤه لديه من موارد معرفية
منهجية وسويسيو-وجدانية تشجل من خالله منحى التراكم ،والذي يمكن توظيفه ري وضعيات أخرى حتى تتحول الكفايات إلى
وسائل لبناء التعلمات.
يشمل الرهان ري الوضعية املشجلة نوعين من الرهان ف و أما رهان نظري يستهدف درات وموارد علمية تاري ية أو
جغرافية محضة أو رهان تطبيقي يرتبط -غالبا -بالظواهر االجتماعية املستمدة من الوا ع املعيشة اليومي للمتعلم.
يبقى من الشروط األساسية ري الوضعية املشجلة التاري ية والجغرافية هو عنصر تحفيز املتعلم ابستمولوجيا (معارف
مدمجة أو تمثالت) ،حيث تبني الصياغة على أساس العائق الشخص ي للمتعلم أي جعل املتعلم من رطا ري املعالجة باعتبار
العائق يمسه شخصيا أكثر ما يمس املادة الدراسة وهنا يحضر الرهان الفكري (مستلزمات املعارف) ،رهان ف م الوضعية
(الوصول ف م العائق تفكيك) والرهان املنهجي (استحضار النهج الت صص ي للمادة) من أجل الوصول إلى هدم التمثالت األولية
أو إعادة هيجلتها وتنظيم ا وإغنائها .
يستمد العائق امل يجل للرهان أهميته من كونه يحيل إلى عوائق أخرى ( ،)ramener a un autre obstacleوري نفس االتجاه
يستدعي البناء وفق نموذج موجه ( )construire comme telللوصول إلى صياغة فردية (.)formulation personnelle
يرتبط الرهان ري مادتي التاريخ والجغرافيا بهذه االتجاهات:
 الرهان املرتبط باملادة العلمية :يتجلى ري ارتباط املادة بجوان نظرية علمية محضة. الرهان املرتبط بالعلوم االجتماعية :يالمس املشاكل أساسية واالجتماعية املستمرة عن القرب أو عن بعد ،والتي تجعلاملتعلم ينجذب إليها لبناء تصورات وات اذ رارات وموافق إزاءها من خالل ف م العائق وبناء معارف حوله.
 الرهان املرتبط باملادة الدراسة :ترتبط با تراي تطبيقات مدرسية سريعة املعالجة ري شروط معينة تستحضر مقارنةالدمج باعتبارها شرطا م ما لترصيد التعلمات ري الوضعية املشجلة.
 -4مراحل الوضعية املشكلة في التاريخ والجغر افيا
تشير أغل الكتابات حول الوضعية املشجلة ري التاريخ والجغرافيا إلى كونها تشمل أربعة مراحل أساسية :
 وضعية االنطالق :تستهدف جذب املتعلم بزعزعة تمثالنه ومعارفه السابقة من خالل ا تراي وضعية تحمل مفار ة تاري يةأو جغرافية تجعله يتساءل ويطري السؤال املتجلة (العائق) ،والذي يستمد يمة من وا عة املعيش وين رط ري تفكيك ا إلى
إشجاليات فرعية يقتري ل ا إجابات مؤ تة بمثابة فرضيات.
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 وضعية البناء الذاتي للتعلمات :تمثل مرحلة معالجة اإلشجالية املطروحة ري وضعية االنطالق ،حيث َّيحدد فيها الرهان
األساس ي للعمل املطروي الذي يؤطره خيط ناظم موجه تمثله األسئلة التي يطرح ا املدرس وتنظم مشكالت النهج والتحقق من
الفرضيات من عدة الدعامات الديداكتيكية التي يتم استثمارها وفق التعليمات التي يطرح ا املدرس للوصول إلى إجابات
للفرضيات املطروحة يعمل املدرس على املصاد ة عليها من خالل عمل تشاركي جماعي.
 وضعية هيجلة هندسة التعلمات :تستهدف الوصول إلى االستنتاجات والخالصات والخروج بها إلى وضعية املالئمة لإلجابةعن العائق املطروي وتقديم ا ري أوعية مالئمة ومتنوعة.
 مرحلة التحويل :يتم خالل ا التحقق من الرهان أي مكتسبات املتعلم املضافة من خالل هذا النشاط بل وضع ا ري سياقوظيفي األ ص ى أو ممتد ري املواد الدراسية األخرى وانتهاء بالوضع التقويمي أو اإلدماجي.
 -5مراحل العمل لدى املتعلمين
يشمل عمل املتعلمين ري إطار الوضعية املشجلة بعدة خطوات:
 فرديا :إعداد املتعلمين تقارير حول امللف املدروس بليا. جماعيا :يقارن املتعلمون تقاريرهم بتركي دامج متفق عليه وشامل. االشتغال ري ورشات على الدعامات ملواج ة العائق من خالل است راج املطلوب ومقارنته بالتقرير الجماعي لف م األحداثورصد مجامن النقص والتنا ض ،وبالتالي اإلجابة عن األسئلة وتأويل اإلجابات.
 فرديا :بناء تقارير حول الحدث املدروس باالشتغال على التقرير ومضامين الدعامات ومقارنة النتائج للوصول إلى صياغةتوليفية.
 -6بناء املشكل /العائق
يستحضر املتعلم أن التاريخ هو رواية للماض ي أنجزها مت صص استنادا إلى وثائق ،فيجون التصور املستهدف هنا هو
الوصول باملتعلم إلى العمل نفسه مع فارق على املستوى الكمي للمعلومات ،فقد يعمل املتعلم على وثائق حديثة استقدم ا
املدرس ،فيهدم بها معارف مؤرخ من فترات سابقة.
تقوم الوضعية املشجلة على تصور أساسه أن النصوص املقترحة املدرسة والكتاب املدرس ي يمثالن وج ة نظر ( point de
 )vueتحتمل الصواب والخطأ ،كما يحتمل إنجاز املتعلم ،أيضا ،نفس النتيجة ري إطار نسبية التعلم ،ومنه فالوضعية املشجلة
تستهدف من زاوية وج ة النظر نقل املتعلمين ملقاربة ونقد ش ادات وتأويل عدة دعامات حول حدث معين.
إن بناء املشجل يرتبط بالرهان ( )l’enjeuوالغرض ( )le butاللذان ينبعان من صياغة العائق بشجل ينطلق من موارد غير
مكتملة البناء أو تصورات ليقود السؤال العائق املتعلمين لبناء تصورات جديدة ابلة للدمج والتحويل وت ضع لنهج فكري
ت صص ي يرخي بظالله ري صياغة الفرضيات واألسئلة الفرعية بشجل سليم يحتوي ضمنيا إحاالت على نهج املادة (الوصف/
التعريف – التفسير – التعميم /التركي ) .
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 -7العمليات التعلمية املهيكلة ملسلك الوضعية املشكلة
• التعريف :أي تعريف املفاهيم والسيا ات املرتبطة بالوضعية واملوارد املعرفية املتصلة بها.
• األشكلة :تتم من خالل موضعة األحداث ري سيا ا وإعادة مساءلتها ري ضوء التنا ض البارز ري االنطال ة ري عال ة
باملجتمع والثقافة الذهنية (التمثالث) وبشجل يالمس الوا ع املعيش.
• اإلنجاز :إنجاز صياغة مكتوبة تجمع بين األشجلة والتأويل وعمل املتعلمين على الدعامات للوصول إلى بناء جديد
بمفاهيم وتصورات مغايرة لوضعية االنطالق.
رابعا -التخطيط الديداكتيكي للتعلم بالوضعية املشكلة (مادتا التاريخ والجغر افيا نموذجا)
املراحل

الزمن
...د يقة
...د

سيرورة التعلم
التقويم
التشخيص ي.

ام املدرس1

م
 طري أسئلة مركزة حول مف وم أساس يمرتبط بموضو الوضعية.
 -تعزيز /تصحيح األجوبة...

إطالق
التعلم

...د

...د

 تقديم الوضعيةاملشجلة وسيا ا.

 اإلحالة على ضية مرتبطة بوا ع املتعلمأو تقديم دعامة ورصد تمثالت املتعلمين
حول تحديد العائق.
 تقديم دعامة تنا ض تمثالت املتعلمين. تحديد األنشطة ومنهجية االشتغال لحلاملشجلة.
 حفز املتعلمين ومساعدتهم على الوصولإلى سؤال التقص ي واألسئلة الفرعية.

 صياغةالفرضيات..

 توفير موارد معرفية ومنهجية ملساعدةاملتعلمين على صياغة الفرضيات.
 -توجيه املتعلمين الختيار الفرضيات

َ
 -تعرف امل َ مة.

 صياغة سؤالالتقص ي.

...د
...د

م ام املتعلم
 اإلجابة استنادا إلىاملكتسبات السابقة.
 إعالن املتعلم عن تمكنهمن الحد
األدنى حول املف وم أو
التيمة موضو
التقويم التشخيص ي.
 التعبير عن التمثالتوالتصورات القبلية/
النماذج التفسيرية.
 استشعار املشجلةوتحديدها.

 التوصل إلى السؤالاملركزي وتوليد األسئلة
الفرعية منه ري عال ة بنهج
املادة :تاريخ/
جغرافيا.
 عرض الفرضيات باالستنادإلى املوارد
والتمثالت الخاصة.

 - 1إن الفصل بين م ام املدرس وم ام املتعلم هنا فصل تنظيمي وشكلي فقط ،فوا ع املمارسة الديداكتيكية يتسم بتداخل كبير بين الجانبين.
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...د

بناء
التعلم

...د

...د

املرتبطة باملشجلة ،باستحضار النهج
 انتقاءالفكري
الفرضيات.
للمادة (تاريخ /جغرافيا).
 تقديم املوارد (املعرفية واملنهجية)تمحيص الفرضية
املرتبطة
األولى من خالل
بمرحلة الوصف /التعريف.
وضعية
 تقديم التعليمات حول:ديداكتيكية
وصفية/
▪ شجل العمل
تعريفية.
▪ الوصف /التعريف.
▪ استحضار املفاهيم والخطوات
املنهجية.
▪ الدعوة إلى التأكد من الفرضية األولى.

تمحيص الفرضية  -إعداد املوارد املناسبة لخطوة التفسير.
الثانية من خالل  -تقديم تعليمات تناس خطوة
التفسير ،باستحضار املفاهيم واملراحل.
وضعية
 تحديد شجل العمل (فردي /جماعي.)...ديداكتيكية
 دعوة املتعلمين إلى التأكد من الفرضيةتفسيرية.
الثانية.

تمحيص الفرضية  -تقديم التعليمات حول التركي املراد
الثالثة من خالل إنجازه.
 تقديم موارد منهجية (تعريف التركي ).وضعية
 تجليف املتعلمين بصياغة خالصةديداكتيكية
تركيبية.
تركيبية.
 توجيه املتعلمين إلى املصاد ة علىالفرضية
الثالثة.

 حصر الفرضيات باستبعادتلك التي
ال ترتبط باملشجلة.
 إنجاز املطلوب انطال ا منالتعليمات
وباستثمار املوارد.
 تقديم املنتوج الذي تمالتوصل إليه
ومقابلته بالفرضية األولى.

 التأكد من الفرضية األولىبتأكيدها
أو نفيها.
 تفسير الظاهرةالجغرافية /الحدث
التاريخي..
 تقديم املنتوج ومنا شته،ومقابلته مع الفرضية
الثانية.
 التأكد من الفرضية الثانيةبتأكيدها أو نفيها.
 استدعاء خالصاتالتعريف /الوصف.
 استحضار خالصاتالتفسير.
 إيجاد العال ة بينخالصات الوصف/
التعريف والتفسير.
 صياغة تركي جماعي. التأكد من الفرضية الثالثةبتأكيدها
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...د

هيكلة
التعلم

...د

التحويل

...د

ترصيد التعلمات
وتنظيم ا.

 تثمين التعلمات. تنظيم التعلمات بوضع ا ري سيرورةالتعلم.

تركي
االستنتاجات.
وربط ا
بالفرضيات.

 تقديم موارد منهجية حول م ارةالتركي .
 دعوة املتعلمين إلى التأكد من الفرضيات. تنسيق عملية صياغة التركي النهائي(األثر املكتوب).

نقل التعلمات
وتحويل ا.

 تقديم تمرين تقويمي للتأكد من حصولالتعلم.

أو نفيها.
 التعبير الشفهي /الكتابيعن املكتسبات الجديدة
(مفاهيم ،منهجيات،
واعد)...
 استنتاج الخالصات العامةومقابلتها
بالفرضيات.
 املصاد ة على الفرضيات. صياغة التركي النهائي علىشجل أثر
مكتوب (صياغة فقرة
إنشائية ،بناء
خطاطة ،تعبئة جدول)...
 -إنجاز التمرين.

خاتمة :
تعمل الوضعية املشجلة سواء ري مادتي التاريخ والجغرافيا أو ري باقي املواد الدراسية على كسر هاجس انحصار املكتسبات
ري مرحلة ال يجلة املرتبطة باملادة للخروج بها ري سياق التحويل إلى املمارسة الفكرية والسلوكية (تصورات ،بناء الوعي الذاتي
الشامل ،تطوير الحس النقدي ،خلق مواطن مبد ومبادر ،)...ولذلك يقوم التعلم على أنشطة فكرية موج ة للمتعلمين تحقق
التفاعل الصفي واالنفتاي على الوسط والبيئة والشأن الجاري ملواج ة عائق معين وتجاوزه بغاية اكتساب كفاية مواج ة
املشجل ري وضعيات م تلفة ومغايرة ،وبالتالي نؤسس التعلم على التفكير املنطقي العلمي واملنهجي السليم.
قائمة املراجع :
 .1اللحية ،حسن ،الوضعية املشجلة :تعاريف ومفاهيم ،سلسلة املعارف البيداغوجية ،ج .2017 ،1
 .2وزارة التربية الوطنية باملغرب :الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي 28 ،يوليوز .2018
3. Astolfi, Jean-Pierre, placer les éleves en situation – problèmes, in RP, 1993.
4. Perrenoud, philppe, Construire des compétences dès l'Ecole, coll pratiques et enjeux pédagogiques, ESF,
Paris, 1997.
5. Gillet, Pierre, construire la formation: outils pour les enseignants et les formateurs, PUF, 1991.
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 واقع وحتديات:التعليم الرقمي باملدرسة املغربية
Digital education in the Moroccan school: reality and challenges
 املغرب،  الدارالبيضاء،  جامعة الحسن الثاني/لحويدك رجاء.د
Dr. HAOUIDEG RAJAE /University of Hassan II Casablanca,Morocco
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Abstract :
The world today knows in the third millennium a technological revolution that has swept through all walks
of life, perhaps the most prominent of which is the tremendous development in communication technologies
and the flow of information, which led to the emergence of a new society, the "digital" knowledge society,
which is one of the pillars of the development of any society, where knowledge has become very important in
the era Present as the building block for inclusive development at all levels, including the education sector,
where educational institutions today face a host of challenges in light of the astonishing flow of information
and knowledge resources .
In the face of this new situation, it is useless for the educational institution to maintain its traditional,
outdated methods, which do not keep pace with the current reality imposed by digital technology. The
integration of digital media has become an urgent necessity and a mainstay for improving the educational
process, as well as for the Moroccan school to keep pace with the digital learning bet to be truly involved in the
desired educational action .
Keywords: Digital Learning/Learning Process/Digital Skills.
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ملخص :
يعرف العالم اليوم ري ظل األلفية الثالثة ثورة تكنولوجية اكتسحت كل مناحي الحياة ،ولعل أبرزها التطور ال ائل ري تقنيات
االتصال وتدفق املعلومات ،مما أدى إلى ظ ور مجتمع جديد وهو مجتمع املعرفة "الر مية" الذي يعد من دعائم تطور أي
مجتمع ،إذ أضحت املعرفة تكتس ي أهمية بالغة ري العصر الحالي باعتبارها اللبنة األساسية للتنمية الشاملة بم تلف
مستوياتها ،بما ري ذلك طا التعليم حيث تواجه املؤسسات التعليمية اليوم مجموعة من التحديات نظرا للتدفق املذهل
للمعلومات وللموارد املعرفية.
أمام هذا الوضع الجديد بات من غير املجدي أن تحافظ املؤسسة التعليمية على أساليبها التقليدية العتيقة ،التي ال تساير
الوا ع الحالي الذي فرضته التكنولوجيا الر مية ،فإدماج الوسائل الر مية أضحى ضرورة ملحة ودعامة أساسية لتحسين
العملية التعليمية وأيضا حتى تواك املدرسة املغربية رهان التعلم الر مي لتجون بالفعل من رطة ري الفعل التربوي املنشود.
الكلمات املفاتيح :التعلم الر مي /العملية التعليمية /امل ارات الر مية.

مقدمة:
يعتبر التعليم الر مي من بين املفاهيم الحديثة ري ميدان التربية والتعليم ،وذلك نظرا للثورة الر مية التي بات يش دها
العالم برمته وما يصاحبها من تطورات تقنية وتكنلوجية ،والتي أصبحت تفرض نفس ا على جميع القطاعات الحيوية بما ري
ذلك طا التعليم كقط استراتيجي تعول عليه جميع البلدان ري التقدم و الريادة الحضارية .والتعليم الر مي يركز بالضرورة
على است دام التقنية واألنظمة اإللكترونية والحواسي لدعم عملية التعليم والتعلم ،كما يعتمد على است دام الوسائط
االلكترونية ري االتصال باين املعلماين واملتعلمين و املؤسسة التعليمية برمتها .إذ يسعى إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ري
املنظومة التربوية صد تحسين أداء املتعلمين والزيادة من فاعلية التعلم.
ري ظل هذا املش د الجديد الذي فرضته التحوالت التكنولوجية والر مية العاملية نتساءل عن:
-

ما هو دورالتعلم الرقمي و كيف يمكن توظيفه في العملية التعليمية؟

-

ما املقصود باملهارات الرقمية؟ وما هي أهميتها؟ وكيف يتم إكسابها للمتعلمين؟

 كيف يمكن إدماج التكنولوجيا ووسائل االتصال في ميدان التدريس؟ وماهي الصعوبات التي تحول دون ذلك؟ .1الحقل الداللي ملفهوم التعلم الرقمي
ش د التعلم الر مي ري اآلونة األخيرة اهتماما واسعا من طرف الباحثين وامل تمين بميدان التربية والتعليم ألنه يساهم ري بناء
رأسمال مادي وبشري ري ظل ا تصاد ائم على املعرفة ،حيث يساهم ري تعلم فئات متعددة من أفراد املجتمع ،إذ يتيح الفرصة
لجل من ليست لديه القدرة على التواجد الفعلي ري الصفوف التعليمية أو داخل أسوار املؤسسات التربوية .وعليه فالتعلم
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الر مي بات جزأ ال يتجزأ من النظام التعليمي كونه يساهم ري تطوير طا التعليم بشجل عام ،كما يؤهل الرأسمال البشري
لتنمية دراته املعرفية مساهمين بذلك ري بناء مجتمع املعرفة املنشود من طرف جميع الدول والبلدان .إذن فالتعلم الر مي:
 هو ثمرة للتطور التكنولوجي واإللكتروني الذي ش ده العالم ،كم يعد الوجه الحديث الذي أصبحت تعتمد عليه جلمنظومات التربية والتعليم.
 التعلم الر مي هو تعلم يعتمد على است دام تقنية املعلومات واالتصال ،أي االنفتاي املطلق على الوسائل الر مية بجافةأنواع ا وأشجال ا ،ل ذا البد من األخذ بعين االعتبار األهداف التي نسعى ل

ا من أجل خدمة العملية التعليمية التعلمية1.

 التعليم الر مي هو تعلم حديث غير تقليدي إذ ال يعتمد بالضرورة على وجود فصول دراسية ،أو أدوات ديداكتيكية ،أوالحضور الفعلي للمتعلمين ...وإنما يتم ذلك عبر فضاء افتراض ي .هكااذا أصبااح باإلمااجان التعلاام فااي أي و اات وأي مااجان ،باال ولاام
يعااد ماان الضااروري جمااع املاادرس واملتعلمياان تحاات سااقف واحااد ،ممااا خفااف إلااى حااد كبي ار ماان اإلكراهااات املاديااة والتنظيميااة.
 .2أهمية التعليم الرقمي:
كان ينظر للتعليم الر مي على أنه أداة للقضاء على التعليم التقليدي الكالسيجي الذي يجون داخل فضاء املؤسسة
التعليمية ويجون محور التعلم وأساسه هو األستاذ واملتعلم وأيضا املادة التعليمية ،لكن ري اآلونة االخيرة بات ينظر للتعليم
الر مي على أنه أداة أساسية لتجديد العملية التعليمية وتطويرها وذلك تماشيا مع املتغيرات التكنولوجية الحديثة .فقد أشارت
مجموعة من البحوث العلمية إلى أن التعلم الر مي يزيد من كفاءة املتعلم وتحصيله الدراس ي.
كما اعتبرت منظمة اليونيسجو أنه "فاي ظال الشاروط املناسابة ،بإماجان تقنياات اإلعالم والتواصال الحديثاة إحاداث أثار كبيار
جادا فاي توسايع إمجاناات التجويان أماام سااكنة ماا فتئات تازداد تعادادا وتنوعاا ،دون اعتباار للحواجاز الثقافياة ،وخاارج املؤسساات
التعليمياة والحادود الجغرافياة" ،فبإماجان التكنولوجياات أن تحسان مان عملياات التدرياس والتعليام ،عبار تسا يل إصاالي
األنمااط التعليمياة التقليدياة ،وتحساين نوعياة النتائاج والتعلام ،واملسااعدة علاى اكتسااب الكفااءات النوعياة ،ودعام التعلام
مادى الحيااة ،Lifelong learningوتحساين التدبيار املؤسس ي.2
كما أكد املختصون ري مجال التربية على أن الوسائل الر مية والتكنولوجية تساهم ري الرفع من جودة التعليم وتحسين
التعلمات وتجويدها حيث تنمي لدى املتعلم اتجاهات ايجابية حول املقرر الدراس ي كما تنمي لديه دافع التعلم والرغبة ري تطوير
م اراته وكفاياته ،خاصة وأن التكنولوجيات الر مية اكتست جل مناحي الحياة وأصبحت تأخذ جل أو ات األفراد إذ يقضون
الساعات الطوال أمام كل ما هو ر مي من حواسي  ،هواتف نقالة ،لوحات إلكترونية...إلخ .من هنا كانت الحاجة ماسة ملحاولة
إدماج هذه التقنيات ري العملية التعليمية.

)1إياد ألطف ،اثر التعلم الر مي باس ا ا ا اات دام األج زة الذكية ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفس ا ا ا ااية ،املجلد  ،10عدد  ،3أبريل ،2019
ص 282
)2تقرير املجلس اال تصادي و االجتماعي والبيئي ،املدرسة التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية ،املغرب.2014.ص 65
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فا ملنظومة التربوية برمتها والتعلمية بشجل خاص (املعلم واملتعلم واملادة التعليمية) عليها ان تأخذ بعين االعتبار هذه
التحوالت الر مية ،مع الوعي التام بأهمية وخصوصية هذه املرحلة من اجل تطوير العملية التعليمية.
 .3التعلم الرقمي وتحسين العملية التعليمية
تؤكد االتجاهات الحديثة ري التربية على ضرورة تجاوز األسالي التقليدية ري التعلم والتي تعتمد بالضرورة على اعتبار أن
األستاذ هو مالك املعرفة العلمية وهو ط الرحى ري عملية التعلم ،كما تحد من إمجانات املتعلم وتجعله فقط مجرد متلقي
سلبي ،ري حين نرى االتجاهات الحديث تؤكد على ضرورة مواكبة املؤسسة التعلمية للتغيرات التي يش دها العالم ري ظل الثورة
الر مية والتكنولوجية إذا بات من غير املجدي أن نحافظ على نفس الوسائل البيداغوجية ري التعلمات خاصة أمام ارتفا
مستوى اهتمام األفراد بالتكنولوجيات الحديثة ري وا ع م اليومي ،كما انعكس هذا الوضع أيضا على املؤسسة التعليمية التي
باتت مطالبة بتطوير وتحديث أساليبها البيداغوجية والديداكتيكة.فقد بينت بعض التقارير كتقرير تقرير شركة
أوفجومOfcomلعام 2014الذي يحمل عنوان األطفال واألهل( :التقرير حول اسات دام وساائل اإلعالم واملوا ف Children and
 ، Parents: Media Use and Attitudes Reportيسلط الضوء على سيطرة است دام التكنولوجيا وسط من تتراوي أعمارهم
بين  5و  15عاما ري الواليات املتحدة حيث ما يقارب 9من كل  10أطفال (  )%80يصلون إلى اإلنترنت ري املنزل ،كما أن  7من كل
 )%71 ( 10يصلون إلى الحاسوب

اللوحي ري املنزل1.

ويمكن الحديث عن أهمية التعلم الر مي وانعجاساته اإليجابية على العملية التعليمية انطال ا من ثالث جوان أساسية:
الجان املعرري :املتمثل ري إتقان التعلمات األساسية وتجويدها من ناحية (القراءة ،الكتابة ،إتقان اللغات ،التمكن منم ارات البحث العلمي ،باإلضافة إلى ربط التعليم بما يعرفه املجتمع من تطور تكنولوجي).
ّ
تمثل امل ارات العملية التي يحتاج كل فرد إلتقانها حتى
 الجان التربوي أو جان امل ارات الحياتية soft skillsles :فهي ِّيعيش حياة أكثر استقاللية بذاته مندمجا ري املجتمع بإيجابية .والحاجة تزداد إلى م ارات الحياة بوصف ا تلك الوسائل والطرق
التي تثري تجربتنا الحياتية ري مجاالت التعليم والعمل والعال ات واإلنجاز ،ألنها تتناول أسالي

ونماذج التفوق وطرق األداء2.

 والتعلم الر مي املتمثل ري التعلم عن بعد l'enseignement à distanceيعمل على تحقيق هذين الجانبين من خالل إتاحةفرص التعلم لجافة األفراد كونه غير مقيد بمجان أو زمان محددين أو فئة معينة دون أخرى ،كما أنه غير مقتصر على نو معين
من أنوا التعليم حيث يتابع املتعلم تعلمه حس إمجاناته و دراته.
ويتضح مما سبق أن التعلم الر مي ينبني على مجموعة من املجونات األساسية والضرورية:
▪

املجون املرتبط بالجان التعليمي :وهو الذي يشتمل على مجونات أو أ طاب املثلث البيداغوجي املجونة من:

 )1أكس ا ا ا ا ااال دوفو ،جولي بيالنجي وغيرهم ،دور التكنلوجي ااا الر مي ااة ري التمكين من تطوير امل ااارات لع ااالم مترابط ،مؤس ا ا ا اس ا ا ا ا ااة ،RAND Europe
بروكسيل .2017.ص2
 )2إياد ألطف ،اثر التعلم الر مي باسا ا اات دام األج زة الذكية ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسا ا ااية ،املجلد  ،10عدد  ،3أبريل ،2019
ص 284
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املجون املرتبط بالجان التعليمي التكنولوجي :وهو الجان الذي يشتمل على كل ما هو تكنولوجي من موا ع إلكترونية التييتم الوصول إليها انطال ا من الحواسي اآللية واللوحات اإللكترونية والشبجات التي تحول املحتويات إلى كل ما هو ر مي.
املجون املرتبط بالجان التعليمي اإلداري :هو تلك الخطط واإلجراءات والجداول الزمنية التي نضع ا لقياس مدى تحقيقاألهداف املرجوة من التعلم الر مي أو بمعنى آخر هو فلسفة شاملة للتعليم الر مي.
 .4املهارات الرقمية صورة من صورالتعليم الرقمي
أصبح للم ارات الر ميةDigital skillsاليوم أهمية بالغة شأنها شأن تعلم الكتابة والقراءة إذ يمكن أن نصنف ا من بين أهم
التعلمات األساسية التي من الواج على كل فرد أن تجون له دراية بها .وتعتبر امل ارات الر مية من أهم امل ارات الحياتية
الضرورية التي ال ي لو مجال معين من االستعانة بها ري كل مجاالت الحياة والعمل والتعليم...إلخ .حيث أصبحت كل مجاالت
الحياة تتطل حد أدنى من وجود هذه امل ارات ألنها تكفل للفرد فرص النجاي واألداء ري عصر التحول الر

مي املستمر1.

وري ضل القرن الواحد والعشرين أولت جل الشعوب خاصة املتقدمة منها أهمية كبرى للم ارات الر مية من اجل تأهيل
أفرادها على اإلنتاج واإلبدا والنجاي ،نظرا ملركزية هذه امل ارات ري اال تصاد الر مي الذي باتت تفرضه الثورة الر مية .وتظ ر
بحوث االتحاد الدولي لالتصاالت أنه سيجون هناك عشرات املاليين من فرص العمل لذوي امل ارات الر مية املتقدمة ري
السنوات املقبلة  .ففي أوروبا مثال ،تشير التقديرات إلى نشوء  500 000شاغر ملحترري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بحلول
2.2020

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه امل ارات الر مية تحتاج إلى نو من التحديث والتطوير فامل ارات الر مية التي نحتاج ا اليوم
ت تلف عن امل ارات التي كنا نحتاج ا بل خمس سنوات ،وذلك نظرا لطبيعة التطور السريع التي باتت تعرفه التكنولوجيا
ووسائل االتصال.

 )1االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية ،2018 ،األولوية املوضوعية للم ارات الر مية واملبادرة العاملية لفرص العمل الالئق للشباب،
سويسرا .ص 5
 )2نفس املرجع السابق ،ص 6
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ويمكن تصنيف هذه امل ارات إلى:
•

امل ارات األساسية:

وهي امل ارات الضرورية لجل فرد شأنها شأن التعلمات األساسية كالقراءة والكتابة والحساب ،وتشمل امل ارات األساسية،
است دام لوحة املفاتيح وتشغيل تقنية ملس الشاشة والبرمجيات من بيل معالجة الجلمات وإدارة امللفات ري الحواسي ،
والعمليات األساسية عبر اإلنترنت (من بيل استعمال البريد اإللكتروني أو البحث ،أو ملء استمارة عبر اإلنترنت) .وتمكننا هذه
امل ارات من التواصل الجيد مع اآلخرين وأيضا من الخدمات التجارية واملالية...إلخ.
•

امل ارات املتوسطة:

وهي م ارات جاهزة لفرص العمل فعليا ألنها تشمل امل ارات الالزمة ألداء م ام مرتبطة بالعمل ،من بيل النشر املكتبي
والتصميم البياني الر مي والتسويق الر مي .وهذه امل ارات ري معظم ا عمومية ،بمعنى أن إتقانها يعد األفراد ملجموعة واسعة
من امل ام الر مية الالزمة للمشاركة كمواطنين ملتزمين وعمال منتجين .
•

امل ارات املتقدمة:

هي امل ارات التي يحتاج ا املت صصون ري م ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل البرمجة الحاسوبية وإدارة الشبجات.
وعلى الصعيد العاملي ،سوف تش د السنوات املقبلة عشرات املاليين من فرص العمل التي تتطل

م ارات ر مية

متقدمة.وتشمل هذه املجاالت الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والتشفير ،وإنترنت األشياء وتطوير التطبيقات املتنقلة1.

 .5املهارات الرقمية جزء من مهارات القرن الواحد والعشرين
م ارات القرن الواحد والعشرين هي مجموعة من امل ارات األساسية التي يحتاج ا املتعلم اليوم للنجاي ري عصر
التكنولوجيا الر مية ،فالتحدي الذي يعرفه العالم برمته هو تحدي املعرفة التي باتت غاية ري حد ذاتها وليست مجرد وسيلة
مما أظ ر تحديات جديدة وتغيرات على مستوى أدوار كل من املعلم واملتعلم وذلك حتى تستجي العملية التعليمية ل ذه
التغيرات ولتجون ادرة على االستفادة من العوملة ومتطلبات املجتمع الر مي .فما هي م ارات القرن الواحد والعشرين؟ وما
أهميتها؟ وكيف يتم إكسابها للمتعلمين؟
تشتمل م ارات القرن الواحد والعشرين على مجموعة الكفاءات الحياتية التي يحتاج ا سواء املعلم ،املتعلم ،املختصون،
التربويون...إلخ للمساهمة ري النجاي الفردي واملجتمعي الذي بات يفرضه التطور الر مي السريع.
فاملنظومة التعليمية اليوم أضحت مطالبة بمواج ة هذه التحديات الر مية ،ومن أجل ذلك ينبغي أن تجعل من ضمن
م ططاتها إعداد املتعلمين واملعلمين لالستفادة من هذه امل ارات ومحاولة إتقانها استجابة للحاجيات التي تفرض اا التنافساية

 )1االتحااد الادولي لالتصا ا ا ا اااالت ومنظماة العمال الادولياة ،األولوياة املوض ا ا ا ااوعياة للم اارات الر مياة واملباادرة العااملياة لفرص العمال الالئق للش ا ا ا ابااب،
سويسرا .2018.ص7
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ري عالم تحكمه العوملاة ،كماا يقتض ي ذلك إدمااج الناشئة فاي مجتماع املعرفاة وإن كل تجاهال ل اذه الحقائاق مان شااأنه الحكاام
علااى األجيااال املقبلااة باإل

صاااء ماان عالاام ال ينفااك ياازداد يومااا بعااد يااوم ارتباطااا بهااذه التكنولوجياات واعتماادا عليهاا1.

أما بالنسبة مل ارات القرن الواحد والعشرين فهي على الشجل اآلتي:
مهارات القرن 21
Les compétences du 21ème siècle
م ارات التعلم واإلبدا

م ارات املعلومات واإلعالم
والتقنية
الثقافة املعلوماتية
الثقافة الر مية

االبتجار

الثقافة اإلعالمية

التفكير النا د
التواصل

م ارات الحياة وامل نة
املرونة والتكيف
التعلم الذاتي
اإلنتاجية /القيداة وتحمل
املسؤولية

ومن أجل تمكين املتعلم من هذه امل ارات علينا أن نعيد النظر ري نظامنا التعليمي بما ري ذلك املناهج التعليمية ،املقررات
الدراسية ،املوارد البشرية ،وسائل التقويم ،البنية التحتية...من أجل إعداد بيئة مناسبة تحفز على اإلبدا واالبتجار والتجديد
ري العملية التعليمية ،وذلك استجابة ملتطلبات القرن الواحد والعشرين.
 .6التعليم الرقمي مكتسبات وتحديات
 .1املكتسبات
مكتسبات عدة حققتها املنظومة التربوية املغربية سااواء علااى مسااتوى مشاااريع إصالح ااا أم علااى مسااتوى السياسااات
العموميااة فااي ميادياان التعليم الر مي ،ويمكاان عاارض أهم ااا فيمااا يلااي:
يناص الفصال 31مان الدساتور علاى ضارورة أن « تعمال الدولاة واملؤسساات العمومياة والجماعاات الترابياة ،علاى تعبئاة كلالوساائل املتاحاة ،لتيساير أساباب اساتفادة املواطناات واملواطنيان ،علاى ادم املسااواة ،مان الحاق فاي الحصاول علاى تعليام
عصاري ميسار الولاوج وذي جاودة»(2 .دستور املغرب.)2011،
 كما أكد امليثاق الوطني للتربية والتجوين منذ  1999على أهمية إدماج الوسائط الر مية ففي املادة  119من الدعامةالعاشرة نجد «سعيا لتحقيق التوظيف األمثل للموارد التربوية ولجل أكباار فائدة ممكنااة من التكنولوجياات الحديثاة ياتم
االعتماد على التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال وخاصة ري مجال التجوين املستمر"(3.امليثاق الوطني للتربية والتجوين،
)1999
)1خرباش محمد" ،تكنولوجيا اإلعالم والتواصل ري التدريس والتعلم" مجلة دفاتر التربية والتجوين ،3. ،الرباط.2010 .ص 48
 )2دستور املغرب ،اململكة املغربية.2011،
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar
)3امليثاق الوطني للتربية والتجوين ،وزارة التربية الوطنية والتجوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املغرب1999 ،
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كما تنص الرؤية االستراتيجية لإلصالي ( )2015-2030على ضرورة االن راط الفاعل ري ا تصاد ومجتمع املعرفة عبر أربعةمداخل1:

-

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

-

اللغات االكثر استعماال ري العالم.

-

البحث العلمي والتقني.
التفوق والتميز الدراس ي والتجويني.

-

واعتبرت إدماج التكنولوجيا والر منة شرطا حاسما ري تجديد املدرسة والنهوض بها وتطويرها.
كما تهدف استراتيجية املغرب الر مي ( )2013-2020إلى جعل املغرب مركزا إ ليميا ري تكنولوجيا املعلومات واالتصالباعتبارها عامال أساسيا لتطوير مجتمع املعرفة ويمكن أن يساهم بفعالية ري التنمية البشرية وتحسين االنسجام.2
 م طط جيني : GENIEيمثل الصيغة التنفيذية الستراتيجية تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصال ري التعليم العموميحيثبادرت الحجومة املغربية لتعميم تكنولوجيا املعلومات والتواصل ري املنظومة التعليمية ،وذلك بإعطاء انطال ة مشرو
جيني ري مارس  2005من أجل تعميم تكنولوجيا املعلومات والتواصل ري املدارس املغربية.
وكان املشرو يرتكز أساسا على تحقيق مبدأ تجافؤ الفرص بين التلميذات والتالميذ املنتمين إلى أوساط سوسيوثقافية
وجغرافية م تلفة ،بتس يل ولوج م إلى القاعات املتعددة الوسائط مع تج يزها وربط ا بشبكة األنترنت ،كما أن من أهداف
املشرو هو التربية على التحكم ري التقنيات الحديثة لكس رهان تجوين الرأسمال البشري ،لذا كان املشرو يستهدف تج يز
كل املؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط ليضمن ولوج التالميذ إلى املضامين ومصادر املعرفة.3
كانت هذه مجموعة من املكتسبات التي ينبغي ترصيدها وتطويرها والعمل على أجرأتها على أرض الوا ع.
.2التحديات /املعيقات
رغم أهمية املكتسبات السالفة الذكر إال أن وا ع الحال يظ ر مجموعة من التحديات والصعوبات أمام تحقيق ا.
فما هي أهم التحديات التي تحول دون إدماج التكنولوجيات الحديثة والر مية ري ميدان التعليم؟
➢ املضامين الرقمية البيداغوجية:
ما زال إنتاج مضامين ر مية وطنية إنتاجا محتشما ال يرقى إلى املستوى املطلوب ،حيث يتم استيراد معظم املضامين
والتطبيقات الر مية البيداغوجية ،وهنا تطري إشجالية مدى مالئمة هذه املضامين للخصوصية الوطنية وأيضا للحاجيات
واالنتظارت .صحيح أن هناك بعض املحاوالت على هذا املستوى من بيل:
إنشاء حرم جامعي افتراض ي الذي يهدف إلى تقاسم الحوامل الر مية ،وتمكين الطلبة من الولوج للخدمات الر مية ،وأيضاإنشاء مكتبة للدروس والوثائق متعددة الوسائط.
)1املجلس األعلى للتربية والتجوين والبحث العلمي ،الرؤية االستراتيجية لإلصالي ،املغربhttps://www.csefrs.ma/ .2015 ،
)2وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،االستراتيجية الوطنية ملجتمع املعلومات واال تصاد الر مي ،اململكة املغربية .2013 ،ص 32
 )3وزارة التربية الوطنية ،برنامج جيني ،تكنلوجيا اإلعالم واالتصاالت ري التعليم وتطوير األداء املنهي "دليل املجون" ،اململكة املغربية ،2013 ،ص 22
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 كما أطلقت بعض الجامعات املغربية مبادرات تستهدف التعليم عن بعد من خالل بعض التطبيقات كتطبيقاملووك""MOOCاختصار للعبارة اإلنجليزية”“Massive Open Online Coursesأي هو عبارة عن دروس جماعية الكترونية
ُ
مفتوحة املصادر ،يقف على املقررات الجامعية املتاحة عبر االنترنت ،حيث يسمح ألم ر األساتذة الجامعيين والجامعات
املرمو ة بتحضير دورات تدريبية مطابقة ملا يدرسونه ري الجامعات.كما تساعد هذه املبادرات ماان تجاااوز مشااجل االكتظاااظ فااي
التعلياام العالااي الااذي يعانااي ماان نقااص متفا اام فااي البنايااات واملدرسين1.
كما تم إنشاء املختبر الوطني للموارد الر مية :حيث يندرج إحداث هذا املختبر ضمن اإلجراءات الكثيرة املت ذة صدإرساء اآلليات التربوية الكفيلة بتحسين التعلمات .وتتمحور امل ام الرئيسية للم تبر الوطني للموارد الر ميةLNRNحول ا تناء
وإنتاج املضامين الر مية وتوصيف ا ،كما ع دت إليه بعض األنشطة التكميلية مثل املساعدة على التأطير واليقظة الر مية
وكذا العمل على نشر املوارد الر مية سواء تلك التي تم ا تناؤها أو توطينها أو إنتاج ا.
لكن رغم أهمية هذه املبادرات إال أنها تبقى محاوالت متفر ة إذ ال يزال إنتاج مضامين ر مية مغربية إنتاجا ضعيفا وإن
وجد هذا اإلنتاج فإنه يفتقر للتقييم وأيضا لعدم مالئمته للمنتظرات التربوية .كما يتعين على الوزارة الوصية التشجيع على
ابتجار مضامين ر مية حديثة من خالل تنظيم مباريات وطنية لالبتجار البيداغوجي .وأيضا تشجيع الطلبة الباحثين خاصة
طلبة املدارس العليا للتربية والتجوين وأيضا املراكز الج وية على البحث ري مجال إنتاج املحتويات الر مية البيداغوجية .وماان
شااأن هااذا الجمااع بياان مااا هااو نظااري وتطبيقااي أن ي لااق إطااارا منظمااا للبحااث واملمارسااة التربويااة كفيااال بإغناااء كل ماان
البيداغوجيااا والديداكتيااك وربط مااا بالسااياق.
➢ تكوين املوارد البشرية
يعتبر تجوين املوارد البشرية من بين العرا يل والتحديات التي تواج ا منظومة التربية والتجوين خاصة فيما يتعلق بتجوين
مت صصين ري ديداكتيك التعلم الر مي ،فإدماج التكنولوجيا ري املنظومة التربوية يحتاج إلى مت صصين مؤهلين للقيام بم ام
التنشيط التربوي والصيانة اإللكترونية للموارد الر مية .وري هذا السياق البد من التركيز على التجوين والتجوين املستمر ل يئة
التدريس ولجافة العاملين بقطا التعليم من أساتذة ،مفتشين ،رؤساء املؤسسات التعليمية ...على استعمال التقنيات
التكنولوجية الحديثة ،مع ضرورة توفير عدد كاري من املجونين ري هذا املجال ،وذلك صد تمكين املدرسين واألطر التربوية من
استعمال هذه التقنيات ،وحسن إدماج ا ري املسارات الدراسية ،والعمل على تطويرها ،فاستعمال التكنولوجيا ري العملية
التعليمية يعد ضرورة وطنية من أجل مواكبة التحوالت العاملية الر مية.

➢ تحديات تنظيمية ولوجستية
إدماج الوسائل الر مية يصطدم بجملة من العوائق التنظيمية واللوجستيكية تتمثل ري:
-

صعوبة تج يز جميع التالميذ بالحواسي  /األلواي الر مية.

-

يست دم  81%من السجان ري البلدان املتقدمة شبكة األنترنت ،أي أكثر من ضعف النسبة ري البلدان النامية ()%40

 ))1تقرير املجلس اال تصادي واالجتماعي والبيئي ،املدرسة ،التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية ،اململكة املغربية ،2014 ،ص37
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صعوبة توفياار ارتباااط إنترنياات بصبي ا معقااول يساااعد علااى إدخااال تقنيااة «الويفااي» فااي املؤسسااات .حيث أشار تقرير
منظمة األمم املتحدة حول حالة األطفال لعام  2017أن ري أفريقيا  3من بين كل  5أفراد (تتراوي أعمارهم بين  15و )24ال
يستفيدون من االنترنت بينما ري أوروبا فالنسبة هي فقط  1من كل  25فرد1.
 تتطور أج زة الحاسوب باستمرار مما يجعل وجود برامج جاهزة لجميع أنوا األج زة غير ممكن وبذلك نضطر لتغييراألج زة باستمرار وهذا مجلف ماديا.
➢ املدرس :تغيرفي األدوارواملسؤوليات
ري ظل الثورة الر مية أصبحنا نتحدث عن املدرسة اإللكترونية ،املحفظة الر مية ،الفصول االفتراضية واملقررات
اإللكترونية وغيرها من املفاهيم التي تدل على است دام التكنولوجيا ووسائل التواصل ري العملية التعليمية ،وعلى إثر ظ ور
هذه األنماط املختلفة من التعليم صار من الضروري أن يواك املدرس هذه التحوالت وأن تتغير أدواره ومسؤولياته التي كانت
متمثلة ري التلقين وشحن عقول املتعلمين باملعارف واملعلومات ،إلى أدوار جديدة تتناس مع متطلبات العصر الر مي والتي
تعتمد باألساس على التوجيه والتأطير واملواكبة التربوية ،ومساعدة املتعلم على البحث والتقص ي وتهييئ بيئة تعليمية داعمة
للتعليم ،ألن املعلومات واملعارف متاحة ومتوفرة ،لكن اختيار األنس منها وما يالئم احتياجات املتعلم املعرفية يحتاج ملدرس
يلع دور املوجه واملرشد ري الحصول على تلك املعلومات املالئمة مل ام التعليم والتعلم ،فاملدرس اليوم تحول من كونه مصدر
للمعلومات إلى مستشار معلوماتي2.

التعليم الرقمي آفاق التغييروالتطوير
أصبحت الثورة الر مية وا عا دوليا ومجتمعيا ،ومن املستحيل تجاهل هذه الحقيقة التي باتت تفرض نفس ا وبقوة ري جميع
القطاعات الحيوية ،بما ري ذلك التعليم كقطا استراتيجي تعول عليه الدول ري تنمية وازدهار بلدانها ،صحيح أن هناك من
يعتقد أن التكنولوجيا ووسائل ا اإلعالم والتواصل ( (TICTechnologies de l'information et de la communicationد
تضعف من يمة األستاذ وأهميته ري العملية التعليمية ،لكن من خالل التجارب الدولية الرائدة يتضح أن األستاذ الزال يشجل
ط الرحى ملنظومة التربية والتعليم ،كما أن العالم عرف مجموعة من التغيرات املجتمعية املختلفة بما ري ذلك املدرسة التي
لم تعد على الشجل الذي كانت عليه ،وتلميذ اليوم ليس هو تلميذ البارحة ،فاملؤسسة التعليمة صارت منفتحة على العالم
الخارجي ،وإن هي أرادت أن تقوم بم متها على أكمل وجه عليها أن تساير هذه التغيرات الطارئة بما ري ذلك الثورة الر مية
والتكنولوجية.وري هذا اإلطار نقتري بعض الرافعات أو التوصيات:
وضع استراتيجية سياسية وطنية واعتماد إرادة وية إلصالي منظومة التربية والتجوين ،وتعميم إدماج تكنولوجياتاإلعالم والتواصل ري املؤسسات العمومية.

 )1ينظر تقرير منظمة اليونيسيف ،حالة أطفال العالم لعام  " 2017األطفال ري عالم ر مي"2017 .
)2الرحيوي عبد الكريم  ،التربية الر مية وتأهيل التعليم ،مجلة علوم التربية ،العدد  ،57املغرب ،2013 .ص47
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العمل على ضمان تجوين جيد ل يئة التدريس ري مجال استعمال وسائل التكنولوجيا وإدماج ا ري العملية التعليمية ،معالتركيز على جودة التجوين وذلك باالنفتاي على كفاءات مؤهلة ،باإلضافة إلى تحفيز املدرسين الذين يعملون على تطوير
املحتويات الر مية والبيداغوجية.
إعااادة التفكياار ،بشااجل متواصاال ،فااي تج ي ازات التالميذ واملدرسين بسب تطور التكنولوجيات واالن فاض الكبياارألسااعار التج ي ازات الفرديااة.
يج أن يؤخذ بعين االعتبار مبدأ تجافؤ الفرص ما بين األوساط القروية والحضرية ري عملية إدماج تكنولوجيات اإلعالمواالتصال.
تشكيل فرق عمل من املت صصين إلنتاج مضامين بيداغوجية وطنية خاصة بجل مستوى دراس ي.العمل على إعادة تحديد أهداف منظومة التربية والتجوين وجعل ا أهداف ملموسة و ابلة للقياس وأكثر نجاعة ومردودية.خاتمة :
ساهم التطور التكنولوجي ري إحداث فزة نوعية ري بيئة العملية التعليمية ،حيث ساعد على ظ ور أنماط جديدة من
التعليم ،كالتعليم الر مي الذي يعتمد باألساس على إدماج واست دام الوسائل اإللكترونية والتكنولوجية ري بيئة التعلم ،ولقد
أظ رت مجموعة من التجارب الدولية نجاعة هذا النمط من التعليم ،واملغرب إن هو أراد اللحاق برك التنمية واالزدهار عليه
أن يعيد التفكير ري إصالي منظومة التربية والتجوين ،وأن يوظف كل ما هو جديد ري ميدان التعلم من أجل تطوير أنظمته
وتفعيل مدخالته ،من خالل إعادة النظر ري املناهج التعليمية وأيضا نوعية الكفايات التكنولوجية املراد تعبئتها كموارد
أساسية للتعلم ،كل هذا وذاك يستوج أن تواك املدرسة املغربية رهان التعلم الر مي لتجون بالفعل من رطة ري الفعل
التربوي املنشود.
قائمة املراجع:
 .1أكسال دوفو ،جولي بيالنجي وغيرهم ،دور التكنولوجيا الر مية ري التمكين من تطوير امل ارات لعالم مترابط ،مؤسسة
 ،RAND Europeبروكسيل2017 ،
 .2إياد ألطف ،اثر التعلم الر مي باست دام األج زة الذكية ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،املجلد
 ،10عدد .3اململكة السعودية2019 ،
 .3االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية ،األولوية املوضوعية للم ارات الر مية واملبادرة العاملية لفرص
العمل الالئق للشباب ،سويسرا2018 ،
 .4الرؤية االستراتيجية لإلصالي ( ،)2015-2030املجلس األعلى للتربية والتجوين والبحث العلمي ،املغرب،
201https://www.csefrs.ma/
 .5الرحيوي عبد الكريم  ،التربية الر مية وتأهيل التعليم ،مجلة علوم التربية ،العدد  ،57املغرب2013 ،

a.
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 .6االستراتيجية الوطنية ملجتمع املعلومات واال تصاد الر مي ،وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
اململكة املغربية2013 ،
 .7املدرسة ،التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية ،تقرير املجلس اال تصادي واالجتماعي والبيئي ،اململكة
املغربية2014 ،
 .8خرباش محمد" ،تكنولوجيا اإلعالم والتواصل ري التدريس والتعلم" مجلة دفاتر التربية والتجوين ،3. ،الرباط2010 ،
 .9منظمة اليونيسيف ،حالة أطفال العالم لعام  " 2017األطفال ري عالم ر مي"/https://www.unicef.org2017 ،
 .10وزارة التربية الوطنية ،برنامج جيني ،تكنلوجيا اإلعالم واالتصاالت ري التعليم وتطوير األداء املنهي "دليل املجون"،
اململكة املغربية2013.
 .11مجموعة أدوات امل ارات الر مية ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،جنيف2013،
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