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 لتعريف بالمجلة: ا

علمية محكمة     مجلة  ومفهرسة  دولية 

تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي  

بالدر  واالجتماعية، تعنى  اإلنسانية  اسات 

أساتذة  من  مشكلة  تحرير  هيئة  اف  بإشر

ى وهيئة علمية تتألف من نخبة من   وباحثي 

ي كل  
ى وهيئة تحكيم تتشكل دوريا فى الباحثي 

 عدد. 

 اهتمامات المجلة وأبعادها: 

اإلنسانية   مجلة العلوم  جيل 

متعددة   واالجتماعية مجلة  عن  عبارة 

المقاال  نشر  تستهدف  ت التخصصات، 

مختلف   ي 
فى العالية  العلمية  القيمة  ذات 

 واالجتماعية.   مجاالت العلوم اإلنسانية

للعموم عبر   المجلة جميع مقاالتها  تعرض 

، بهدف  مركز جيل البحث العلم   مواقع   

البحث   موضوعات  إثراء  ي 
فى المساهمة 

 .  العلمي

  مجاالت النشر بالمجلة: 

ي المجاالت التالية: 
 تنشر المجلة األبحاث فى

واألرطوفونيا،  عل بية  البر وعلوم  النفس  م 

الت الفلسفة   االجتماع،  علم  علم  اري    خ، 

اإلعالم  علوم  والتوثيق،  المكتبات 

 واالتصال، علم اآلثار. 

اإلنسانية   العلوم  جيل  مجلة  تنشر 

األصيلة   العلمية  البحوث  واالجتماعية 

كافة  التخصصات  هذه  ي 
فى ى  للباحثي 

الفرنسية مكتوبة أو  العربية  أو   باللغة 

ية.  ى  اإلنجلب 
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  م ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.أن يكون البحث املقد •

ويتحمل الباحث كامل املسؤولية    ،مؤتمر في الوقت نفسهأال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو   •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  ة واإلنجليزية.باللغة العربي عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   اإلنجليزية.، باللغة العربية و اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اإللكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية واالنجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

  .املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجليزية أن تكون البحوث   •

عدد صفحات   • يزيَد  ال  ) أن  على  والجداول  20البحث  واملراجع  والرسومات  األشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أحجاِمها على النحو اآلتي:أن يلتزم الباحث بالخطوط و  •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16) ( وحجم الخط  Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

( في املتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة األجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم  16 الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  تكتب العناوين    -

  الخط. 

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج أن •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  ريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك . عند إرسال الباحث ملشاركته عبر الب  •

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 . •

   غة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:ترسل املساهمات بصي

social@journals.jilrc.com    

 

 

 

 

  شروط النشر 
 

افر      املجلةتقبل   األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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  الفهرس

 

 

 

 

 

 

 الصفحة 
 

 االفتتاحية  • 7

اقع املرأة الجزائرية ودورها في الفترة االستعمارية )  • 9 اللي ليابس  ي محمد غربي/جامعة الج  م( 1962-م1830و

 . الجزائر ،سيدي بلعباس

نة من مدّرسات ومدّرس ي  واملمارسة من وجهة نظر عيّ قيم املواطنة في املنهاج التربوّي التونس ّي بين التصّور   • 25

 .محّمد بالّراشد/جامعة جندوبة، تونس، لتربية املدنّيةا

املجتمع املصري  • 47 في  تنمية وعي طالبها بخطورة اإلدمان  في  الثانوية  املدرسة  الحسين  ،  آليات تفعيل دور 

 . حامد محمد حسين/جامعة سوهاج، مصر

 . 2قة/ معهد اآلثار، جامعة الجزائر رفي  تومي، تجليد املخطوطات العربيةتطّور دفة اللسان في  • 59

املجتمع  • 69 في  الخاصة  االحتياجات  لذوي  االجتماعي  التمكين  البواقي،  ،  أهمية  أم  جامعة  سليمة/  العمري 

 . الجزائر

وتقييمها • 83 الجزائرية  للمرأة   السوسيوثقافية  اإلسهامات  وهرانمعنصر   ،  فاعلية  ،  مسعودة/جامعة 

 . الجزائر

 جنبّيةمقاالت بالّلغات األ

95 • Saint Augustine and the Donatist movement (Study of methods and objectives 392-411 A.D) 

Rabie Aissa OULMI⬧Dr. Achour Medkour Mansouria/ University of Batna -1-Algeria. 

121 • The Theory of Method in Bertrand Russell’s Philosophy, Ouahiba Damouche/University of 

Boumerdes, Algeria. 
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  االفتتاحية

  

بسم هللا املولى األجّلِّ سبحانه له الحمُد في األولى واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك     

 .أنبنا وإليك املصير

 مجموعة مقاالت  صدر العدد الثالث والسبعين من مجلة " جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية " متض   
ً
منا

في مختلف   متنوعة  أكاديمية  بحوث  واملراجعين و  املحّررين  أن  وبما  شر، 
ّ
الن ولغات  املعرفة ومجاالت  جوانب 

بحذر   شاملة  قراءة  واملقاالت  األبحاث  بقراءة  ملتزمون  فإنهم  العلم،  لجودة  حاكمة  آلية  يوفرون  مين 
ّ
واملحك

  و سهو أو عدم دقة، مع كشف  مختلف املغالطات اإلحصائيةوعناية وروح نقدية، وعليهم تعيين أي أخطاء أ 

واملنهجية واملنطقية. وكلها معايير أخالقية تقف ضد كل غش أو احتيال، وعدم االنحياز في التحكيم، وهذا هو  

مة في تبني معايير االستقامة العلمية، كما هو حال مطلب مجلة جيل  
ّ
ت العلمية  املحك

ّ
مطمح الدوريات واملجال

 لوم اإلنسانية واالجتماعية.الع

ة أهذدافهذا املنذاهذة  هذا،هذذا ونسذذذذذذذذذذذذذ ل هللا أن تحّق   
ّ
ر كذّل القذائمين عليهذا، املجلذ

ُ
وفقكم هللا وسذذذذذذذذذذذذذدد   كمذا نشذذذذذذذذذذذذذك

 خطاكم.

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 م(1962-م1830)مارية واقع املرأة اجلزائرية ودورها يف الفرتة االستع

The reality of Algerian women and their role in the colonial period (1830-1962 AD) 
 الجزائر ،اللي ليابس سيدي بلعباسي محمد غربي/جامعة الج د.

Dr.Mohammed Gherbi/Jilali liabes, University Sidi Bel-Abbes, Algeria 

 

 

 

Abstract: 

A number of modern historical sources reveal the nature of the miserable conditions that Algerian women 

have lived through for more than a century of the French occupation, which throughout this period from 1830 

to 1962 AD has consistently obliterated the features of the national character in a systematic manner based on 

the policy of marginalization, oppression and blackout ….These racist practices that affected large segments of 

Algerian society had a clear impact on tightening the screws on women politically, socially and intellectually ... 

they can no longer defend their legitimate rights approved by international forums, also she was unable to 

contribute, alongside her brother, to the realization of the Algerian people's hope for dignity, freedom and 

independence ... 

In light of these miserable social conditions, the Algerian liberation revolution (1954 AD - 1962 AD) 

succeeded to a large extent in containing this destructive and exposed colonial policy by attracting women and 

benefiting from their abilities and unbridled ambition, in order to build a strong national front led by an 

effective feminist movement that participates in the armed struggle just as it works to advance the burdens of 

society in various fields, including health, the judiciary, education and supervision, and others. 

key words: Reality, Woman, Algerian , role, the colonization. 
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 : ملخص

عذذذذذذن هبيعذذذذذذة األوضذذذذذذاه املزريذذذذذذة الةذذذذذذي عاشذذذذذذ ها املذذذذذذرأة الجزائريذذذذذذة ألزيذذذذذذد مذذذذذذن  ر التاريخيذذذذذذة الحديثذذذذذذةتكشذذذذذذف جملذذذذذذة مذذذذذذن املصذذذذذذاد

م علذذذذذذذى همذذذذذذس معذذذذذذذالم 1962م إلذذذذذذى 1830 قذذذذذذرن مذذذذذذن االحذذذذذذذتالل الفرنذذذذذذذبي الذذذذذذذذي دأ  هيلذذذذذذة هذذذذذذذذ  الحقبذذذذذذة الزمنيذذذذذذذة املمتذذذذذذدة مذذذذذذذن

كذذذذذذذذذان لهذذذذذذذذذذذ  املمارسذذذذذذذذذذات الشخصذذذذذذذذذية الوهنيذذذذذذذذذذة بطريقذذذذذذذذذة ممنهجذذذذذذذذذذة تقذذذذذذذذذوم علذذذذذذذذذذى سياسذذذذذذذذذة ال همذذذذذذذذذذ ش والذذذذذذذذذبطش والتعتيم...وقذذذذذذذذذذد 

فذذذذذذذذي تضذذذذذذذذ ي  الخنذذذذذذذذا  علذذذذذذذذى املذذذذذذذذرأة سياسذذذذذذذذيا  العنصذذذذذذذذرية الةذذذذذذذذي هالذذذذذذذذا شذذذذذذذذرائح واسذذذذذذذذعة مذذذذذذذذن املجتمذذذذذذذذع الجزائذذذذذذذذري أثُرهذذذذذذذذا الوا ذذذذذذذذ 

واجتماعيذذذذذذذذا وفكريذذذذذذذذا...فلم  عذذذذذذذذد فذذذذذذذذي اسذذذذذذذذتطاع ها الذذذذذذذذدفاه عذذذذذذذذن حقوقهذذذذذذذذا املشذذذذذذذذروعة الةذذذذذذذذي أقر هذذذذذذذذا املحافذذذذذذذذل الدوليذذذذذذذذة، ولذذذذذذذذم يكذذذذذذذذن 

  رجل في تحقي  أمل الشعب الجزائري في الكرامة والحرية واالستقالل...بمقدورها املساهمة إلى جانب أخيها ال

م( إلذذذذذذذذذى حذذذذذذذذذد كبيذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذي 1962-م1954االجتماعيذذذذذذذذذة الباثسذذذذذذذذذة نلحذذذذذذذذذا ثذذذذذذذذذورة التحريذذذذذذذذذر الجزائريذذذذذذذذذة  فذذذذذذذذذي ظذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذرو  

احتذذذذذذذذذذذذواء تلذذذذذذذذذذذذك السياسذذذذذذذذذذذذة االسذذذذذذذذذذذذتعمارية املذذذذذذذذذذذذدمرة واملكشذذذذذذذذذذذذوفة عذذذذذذذذذذذذن هريذذذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذذذتقطا  املذذذذذذذذذذذذرأة، واالسذذذذذذذذذذذذتفادة مذذذذذذذذذذذذن قذذذذذذذذذذذذدرا ها 

املسذذذذذذذا  مثلمذذذذذذذذا موحهذذذذذذذا الجذذذذذذذامح، مذذذذذذذذن أجذذذذذذذل بنذذذذذذذاء جعهذذذذذذذذة وهنيذذذذذذذة قويذذذذذذذة تقودهذذذذذذذذا حركذذذذذذذة نسذذذذذذذوّية فاعلذذذذذذذذة تشذذذذذذذار  فذذذذذذذي الكفذذذذذذذذاح وه

 تعمل على النهوض ب عباء املجتمع في ميادين متعددة منها الصحة، والقضاء والتعليم والت هير، وغيرها.

 .االستعمار  -دور  -الجزائرية -املرأة -واقع : الكلمات املفتاحية

 

 

  : مقدمة

الشعب   تشير على  الفرنذبي  االستعمار  الةي سلطها  املمنهجة  العنصرية  املمارسات  أن  إلى  التاريخية  املراجع  من  العديد 

عقود   وثالثة  قرن  من  ألزيد  ال  قد  ،م(1962-1830الجزائري  ميزان  واختالل  وإفقار ،  املجتمع  تخلف  في  فيه،  ساهما  نمو 

ن بعد ساخه من الشخصية الوهنية، هما  در  "ب ن شّل الذهنية الجزائرية ومسخ اإلنساواستال  نخبته، ألن االحتالل كان ي

 .  1اللذان س سمحان له بمواصلة ممارسة السيطرة في سائر امليادين وعلى مختلف األصعدة"

ه ميدانا خصبا  
ْ
ريين والجزائريات  لنشر األفكار االستعمارية بغية تسهيل إدماج الجزائاس هدفا فرنسا املجال الثقافي وَعّدت

ها على تحطيم مقومات الشخصية الجزائرية ومحو السمات الةي تميز املجتمع لتحقي  مآر ها  في مدين ها املغايرة، وركزت هجما  ِّ 

اللغة العربية اللذين كانا ترى فيهما  االستعمارية، فعمدت إلى حرمانه من سند  الحضاري بتشويه الدين اإلسالمي ومحاربة  

الرئ و القوتين  البده  ونشر  إليه،  تسعى  كانا  ما  مقاومة  في  قطاعا   س تين  التعليم  واعتبرت  الشعوذة،  وتشجيع   ، الخرافات 

عد  استراتيجيا يتوجب توظيفه بكل حذر ، باعتبار  عامال من عوامل التحول الثقافي واالجتماعي وسالحا أيديولوجيا خطيرا  سا

  وتعطيل دورها، و سيطر ها على املراكز الثقافية  به هو مصادرة األوقافكان أول عمل قاما    2على توهيد النفوذ الفرنذبي، 

مشكلة   التعليم  وضعية  أصبحا  وبذلك  عسكرية،  وثكنات  وكناثس  إسطبالت  إلى  وتحويلها  وزوايا  ومساجد  مدارس  من 

ّدة ، دفع ثمنها األهفال ة محدودة، ألنهم خلقوا ذ في % منهم ال يلتحقون باملدرسة سوى لفتر 80الذين  كان    الجزائريين األكثر حِّ

ذ ليكونوا  كان يصل إلى الجامعذة   تلميذا الذين التحقوا بالطور االبتداثي،    50بسطاء، إذ أّن من ضمن    فالحين   ن ر املعمرين 

جزائري االلتحا  بالتعليم املتوسط والثانوي مع  ( فقط، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كان  ستحيل على ال01تلميذ واحذد  

 
 .20، ص 1986للطباعة، ، الجزائر، املؤسسة الجزائرية 1982ذ  9621الزبيري،  محمد العربي(، الغزو الثقافي في الجزائر - 1

 127، ص1987ذ صاري،  أحمد(، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر املعاصر، املطبعة العربية، غرداية،   2
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صال  الجزائريين الذين كانوا يلتحقون باملدارس في سن مت خرة،    سنة، ول س هذا في 12لزم ذلك من حد أدنى في السن هو ما ي

ي و املتراوحة بين  بسبب املصاريف املالية السنوية الباه ة الخاصة بالن ام الداخل  أي في السابعة من عمرهم في غالب األحيان

 .1ء واملوظفين متناول إال فئة قليلة من األهالي والتجار واألثريا   الةي لم تكن في 50.000و 40.000

مين املسجلين في املرحلة الثانية من التعليم املتوسط والثانوي 
ّ
 2تطور عدد املتعل

 السنـة  الذكور  اإلناث 

1593 9810 1954 

1689 7552 1956 

2268 11632 1957 

5153 13709 1959 

6531 22745 1960 

8512 28244 1961 

التعليم املتوسط والثانوي  السابقة أن نسبة    - إذن  - لم يكن  إذ يتض  من املعطيات  التعليم االبتداثي،  ب فضل حال من 

 %. وهي مؤشرات تدل على :  19و 12التمدرس كانا تتراوح بين 

اف هم األصيلة، ومنعهم في  أ ذ عم  السياسة الفرنسية املراهنة على تجهيل غالبية الجزائريين، وإجبارهم على التخلي عن ثق

 ل االستعمارية.  نفس الوقا من االلتحا  على قدم املساواة مع األوربيين بثقافة الدو 

تويات، سببه أن ال جدوى في بذل مجهود مالي يفو   تعليل املعمرين استحالة بناء املدارس لاجزائريين وعلى جميع املس  - 

منه   ب ضعا  مضاعفة،  ستفيد  الجزائر  "بيير  ميزانية  السيد  االستعمارية  الن رية  هذ   أكد  وقد  مهزومين،  سكان  عّدونه 

رنا في أن التعمورالن" بقوله: " ال يج
ٌ
ليم  ستطيع أن  غير   ب أن نن ر إلى املواهن الجزائري أنه ذو عقلية شبيهة بعقلنا، وإذا فك

الفترات كانا تن م دراسات يتم من خاللها  ل هذ   ، وخال3تغييرا شامال، فإننا بذلك نخالف بل نتجاهل قانون التطور الثابا"

تسريب ن ريات عرقية وتضليلية، تنّم على مدى عنصرية املستوهن الفرنذبي، تفّسر كلما هو استعماري بالفوقية، وتؤّول  

طالب بفتح  لاجزائريين بالتخلف البيولوجي الذي ال خالص منه، يدعم ذلك ما قاله "فرحات عباس": " ملا كنا نالتخلف الثقافي 

، ولكي تتحّق  رغبة الفرنسيين في تعمي     4لتعليم"  املدارس كان جوا هم لنا، أننا لسنا أهال لها، ألننا قوم ال نقبل ال التربية  وال ا

عمدوا إلى تكريس واقع م لم عبر عنه أحد مفكريهم بقوله: "تركنا املدارس تموت والندوات    الهوة بين الغالب واملغلو  فقد

 .5تندثر... وجعلنا املجتمع اإلسالمي أكثر شقاء وأكثر بربرية مما كان عليه قبل وجودنا" العلمية

من بناء املدارس مادام أن املشكل  أن الجزائري مشكل في حد ذاته، ألنه ال يتوقف عن الوالدة والتكاثر، لذلك ال فائدة    -ج

مين
ّ
تلميذ يدّرسهم   100تلميذا، وأحيانا  50في الفصل الواحد  لن يكون سهال بعد عقد من الزمن، وقد بلغ متوسط عدد املتعل

 
1 -Charles-Henri (Favord): Les documentations de tribune libre. La révolution Algérienne. Par PI on Paris. 1959. P : 84  

 .73ص،  1991ربي(، الثورة الجزائرية، معطيات وتحديات،  املؤسسة الوهنية للكتا ، الجزائر ذ ولد خليفة،  الع  2
 .145، ص 1995ذ بوعزيز،  يحيى(، السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حز  الشعب الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

 - عباس،  فرحات(، حر  الجزائر وثور ها، ليل اإلستعمار، ترجمة أبي بكر رحال، مطبعة فضالة، املحمدية،  املغر ، ص 31  4 
 .65، دار اآلدا ، بيروت، لبنان، ص 1930ذ 1900ذ سعد هللا،  أبو القاسم(، الحركة الوهنية الجزائرية  5
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مّما  شكل عقبة كؤودا في تعليم األهفال و هم ش الجزائري في الحياة السياسية، لتحافظ فرنسا على األوضاه    1معلم واحد 

،  2ناداة ب ن الجزائر للعر الراهنة، إذ لو تّم تعميم التعليم ونشر الثقافة، فسرعان ما س هب هذ  الجموه من املتسولين إلى امل

وبذلك أصبحا املدرسة أداة "سلطة وسلطان"، و"وسيلة نفوذ وسطوة"، وجعل الجزائري فردا مفيدا جدا وساعدا مخلصا  

لفرنسا، غريبا عن نفسه حاقدا على شخصه، مقتنعا ب نه ل س إال صفرا في الصرح الحضاري الذي يحتل االستعمار فيه الذروة  

 ملعّمر ماضيه وذاكرته.   بعدما سلب منه ا

استصغار األهالي واحتقارهم، للتمكين للمستوهنين من االستقرار دون خو ، وقد تمخض عن هذ  السياسة، ارتفاه   -ه

% لدى الرجال، ولم يكن تعليم اللغة العربية تثقيفيا، بل كان  94% لدى النساء و98نسبة األميين في اللغة الفرنسية، بلغا  

لجزائريين والتعجيل باالندمذاج، واألكثر من ذلك أن أساتذذة اللغة العربية كذان  مترجمين وإداريين لتسيير االهد  منه تكوين  

ة".
ّ
 يطلذ  عليهم "أساتذذة العربية املنحط

و   -و تتماشبى  بالجذزائر،  الفرنذبي  التعليم  في  املسطرة  البرامذج  اإليديولوجيذة و ذجملة مكانا  الثوابا  السياسية  ن  األهدا  

  مجيد االستعمار، والتعل  بالوهن األم فرنسا حيث كان األهفال الجزائريون يلٌقنون أن الجنس نها تقتصادية الفرنسية. مواال

فرنسا   ومحاميا...وأن  وهب با  مهندسا  الجزائري  ف صبح  التمدن،  برسالة  جاؤوا  الفرنسيين  وأن  األجناس،  أرقى  هو  األوروبي 

هذا في الوقا الذي يؤكد فيه العديد من الفرنسيين ب ن    ،3زما العر  في "بوات يه"ع يمة ع مة ج شها وثرو ها وأنها من ه

الجزائر كانا تضم، قبل االحتالل الفرنذبي، أساتذة كبارا  شار إليهم بالبنان، ومعاهد علمية للفلسفة واألد  والعلوم والطب  

ة في كافة الدول اإلسالمية، وأّن  في الجزائر كما كانا سائدوقواعد اللغة والقانون اإلسالمي، وأن الرغبة في التعليم كانا سائدة  

العقارات   ريع  فكان  الالزمة،  واإلمكانات  الطاقات  ر 
ّ
توف كانا  الةي  الوقفية  امللكية  الرقعة  اتساه  إلى  ذلك  عود  في  الفضل 

 عملّية التعلّيمية.  واألراضبي واألمال  الخاصة تخصص لبناء املدارس وإيواء الطلبة وتوظيف املعلمين قصد ازدهار ال

ثورة    كذلك انداله  قبيل  الجزائريين  الطلبة  بلغ عدد  إذ  بمختلف فروعه وتخصصاته،  واملنهي  الجامعي  التعليم  كان حال 

من مجموه الطلبة املسجلين بسبب ال رو  االقتصادية املزرية لألهالي الةي ال تسمح لهم   15على   01التحرير نسبة ال تتجاوز 

الك الكفالة  بذ  بدفع  واملقدرة  للطالب  الجامعات    14000املة  في  العالي  تعليمهم  بمتابعة  لهم  فرنك فرنذبي قديم، ومن سمح 

 الفرنسية هم ثمرة السياسة الفرنسية االستعمارية، ولعل الجدولين اآلتيين يو حان ذلك:     

 

 

 

 

 
 Charles-Henri (Favrod). Op. Cit. P 84 ذ  1

 Brac De La Perriere Caroline. Derièrre les héros…les employées de maisons musulmanes en services chez les Européenes àذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  2

Alger pendant la guerre d’Algérie. L’Harmattan. Paris. 1987. P : 12. 
  Brac De La Perriere Caroline. Op. Cit. P : 12  ذ 3



 
 
 

 
 

 

 2021 - مارس -  73العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

13 

 19541جامعــة الجزائــر: نوفمبــر

 الطلبة االجانب  وإناث(كور زائريون  ذالطلبة الج الطلبة األوربيون  املجموه  املعاهد 

 05 179 1.528 1.713 الحقو  

 - 110 714 824 الطب

 01 34 369 427 الصيدلة

 - 172 1.175 1.347 األد  

 11 62 762 835 العلوم 

 17 557 4.548 5.146 املجموه العام

 

 

 2معهد التكوين الفالحي   

 الطلبة املعهد 

 األوروبيون  الجزائريون  

 74 00 الفالحة   هدمع

 72 03 املدرسة الجهوية سيدي بلعباس 

 103 26 مدارس الفالحة بسكيكدة، عين تموشنا، قاملة 

 11 43 مراكز التكوين الفالحي 

اقع املرأة الجزائرية في ظل االحتالل الفرنس ي    و

املمارسات   الجزائرية في فترة االحتالل الفرنذبي في من ى عن تلك  املرأة  القائمة على  لم يكن واقع  العنصرية  االستعمارية 

املراجع التاريخية، وجدنا لذلك أسبابا عديدة منها ما له عالقة  البطش وال هم ش واإلذالل...   وإذا بحثنا عن حقيقة ذلك في 

ي الذي كان  س املعالم والقيم العربية االسالمية الجزائرية، ومنها ما  عود إلى املجتمع الجزائر باملستعمر الذي كان  سعى إلى هم

م بقيا  الةي  الجزائرية  للعائلة  غزو  أنها  على  الفرنسية  الثقافة  إلى  التقاليد ين ر  على  البنا،    ،3حاف ة  انحرا   من  وخوفا 

وقيمه، ويعود بعضها اآلخر إلى سيطرة العادات والتقاليد البالية على  وانسالخها عن املجتمع الجزائري املحافظ على هويته  

في تعليمها    كانا تحرم فكرة تعلم املرأة والةي زكاها بعض رجال الطرقية، بل وبعض املثقفين الذين رأوا  العامة من الناس الةي 

للمرأة   امل ساوية  االجتماعية  الوضعية  إلى  إضافة  والفتنة،  االنحرا   إلى  الع ش،  سبيال  ش ف  من  عانا  الةي  الجزائرية 

.إذ خالل هذ  الفترة كانا  4جور زهيدة بسبب انعدام فرص العملواضطرارها إلى العمل خادمة في بيوت "الكولون" مقابل أ

 
 Jeanson. (.c). et (F). Op. Cit. p 170.& Kaddache. (Mhfoud), Histoire du Nationalisme Algérienne. Question Nationale et Politiqueذ   1

Algérienne 1919 – 1951. T1. S.N.E.D. P : 286. 

 .74ذ ولد خليفة  محمد العربي(، مرجع ساب ، ص   2

 60، ص1981ة للطبع والتوزيع، الجزائر، ، الشركة الوهني1طبعة ذ ركيبي،  عبد هللا(، الشعر الديني العربي الحديث، ال 3
 : P. (Boyer). L’Evolution de l’Algérie Médiane de (1830-1956). Librairie d’Amérique et d’Orient. Adrien Maison Neuve. 1960.  Pذذذ  4

273. 
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فرنكات    3000حوالي   ثالثة  يتجاوز  ال  مبلغ  مقابل  والعمارات  والساللم  الدكاكين  واجهات  بغسل  تقوم  القصبة،  في  امرأة  

 .1ةللساع

 سية واجتماعية عميقة منها:  نتج عن هذا الواقع امل ساوي املحيط باملرأة الجزائرية في ظل االحتالل الفرنذبي آثار نف

انزواء العنصر النسوي لحرصه على االبتعاد عن املحتل الذي تفانى في تجريد املرأة الجزائرية من الحجا ، حةى يتسنى    - 1

 جتمع الجزائري النابعة من قيمه العربية اإلسالمية. له القضاء على عادات وتقاليد امل

ساليب، وقد بلغ تعسف املستعمر في تمثلة في االغتصا  والتعذيب بمختلف األ تنوه أساليب االستعمار الوحشية امل  -   2 

لحطب في  اضطهاد  للمرأة الجزائرية درجة أنه يحاكمها أمام املحكمة القضائية ملجرد أنها شوهدت وهي تحطب حزمة من ا

  .  2الغابة بل كان  سجنها ويرهقها بدفع الضرائب تكفيرا عن فعل ها

الحياةانحسار وجود    -  4 في  الفقر والبؤس    املرأة  منها  غير، بسبب عدة عوامل  الب ا ال  العملية واقتصار عملها داخل 

 والتنصير والشعوذة...

املرأة الجزائرية الةي لم تكن أحسن حاال من الرجل، حيث    انتشار األمية بين الشرائح املختلفة للشعب، وخاصة لدى  -  5 

 لى همس وتدمير مقومات شخصي ها العربية اإلسالمية.  سعى االستعمار منذ بداية االحتالل إ

في ظل هذ  األجواء الباثسة نلحا بعض الجمعيات النسوية في استقطا  املرأة الجزائرية وت هير العنصر النسوي ضمن  

 مدنية منها:  مؤسسات مجتمعية

تحا رعاية فيدرالية   1937ت سس في أبريل  اإلسالمي لنساء الجزائر" املوالي للسياسة االستعمارية،  - "االتحاد  الفرنذبي  -1

ا الجزائريين  التيار  املسلمين  الذي حررته    36الدماجي(، وضم  النوا   االفتتاح  أكد محضر  وقد  امرأة  نصفهن جزائريات، 

لطائفتين...إنه  اد  هو: "تقار  بين النساء األوربيات والنساء الجزائريات، يجمع بينهن ويمنع كل اختال  بين ااألوربيات، ب ن االتح

..إن املبادرة قد تما وأدركنا أن اهتماماتنا  اتحاد الصراحة، األخوة اإلنسانية، ألنه  ستطيع أن يحطم حاجز االختال  بينهن.

كانا   االجتماعية  أو  العائلية  املعوزات،  هد   املادية،  الجزائريات  للنساء  املساعدة  يد  مد  على  اتفقنا  وبسرعة  واحدة، 

ة، يمكن  ال  هن ملعرفة ما ينقصهن وما يحتجن إليه، في هذا االتحاد  ال مجال ألي عقيدة أدبية أو سياسيمساعد هن واالتص 

الذ  3لها أن تعرقل حركتنا"  الحال،  امرأة  جزائرية مؤسسة لال  18. ولإلشارة فإن مع م  تحاد، ينحدرن من عائالت م سورات 

اقتصر دورهن عل العامة، لذلك  الحكومة  النادي  ويستفدن من دعم  املحتشمة. ترأسا  النشاهات االجتماعية والثقافية  ى 

، ن م االتحاد  ت اهرات  1947و  1946و  1944يم املساعدات الطبية، وفي سنوات  السيدة قوت يه، ف نش ت مستوصفا لتقد

قادرة    وربية، وتكون لتكتسب الثقافة األ   ومخيمات صيفية لفائدة مناضالته ، وأنش  أقساما لتشجيع املرأة على التعليمثقافية،  

 
  Chevalier (j). Nous Algériens…1ère édition. Paris. Clamann-Levy. 1958. P :85ذ  1
 Julien (Ch. A). Afrique du Nord en Marche. Ed. 3ème. Paris. 1972. P : 96ذ  2

 .Sai. (Fatma-Zohra). Mouvement national et question féminine des origines à la veille de la guerre de libération nationaleذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  3

C.R.I.D. en sciences sociales et Humaines. Oran. 1984. P : 59 
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دون    1على املشاركة في الحياة العملية كن ير ها الفرنسية، ومع ذلك فقد انحصرت مجهودات االتحاد  في امليادين االجتماعية 

 غيرها.

أول تن يم نساثي جزائري ذو توجه وهني صر ، كان الجناح النسوي    AFMA)2الجزائريات"،    "جمعية النساء املسلمات  -  2

ت سسا    .املنبث  من حز  الشعب الجزائري الذي تبنى مطالب استعادة استقالل الجزائر صار الحريات الديمقراهيةلحركة انت

سيدة "مامية شنتو "  القابلة( رفقة بعض الطالبات  بالجزائر العاصمة برئاسة وتنشيط ال  1947جويلية سنة    24الجمعية في  

و"فريدة ساكر"، و"سليمة باحا "، و"مليكة مفةي"، و"باية نوار"    ي"، و"زبيدة"،، و"عزة بوزكر 3واملثقفات أمثال "نف سة الليام" 

إلى سنة  4و"شرشالي بوزام عالوة" النساثي  عود  التن يم  تم  1945. وللتذكير فإن جذور هذا  أين  املرأة  ،  هرح ومناقشة دور 

 .5الجزائرية في هذ  امل اهرات 

 عبئة املرأة الجزائرية للمشاركة في : تميزت مناضالت الجمعية بالقدرة الكبيرة على ت

النشاهات االجتماعية والثقافية املتمثلة في توعية املرأة الجزائرية ب همي ها في املجتمع، واملساهمة بفعالية في تقديم  (أ

الحفالت  املساعدات املختلفة على العائالت الفقيرة، وعوائل املعتقلين السياسيين الذين اعتقل هم الشرهة الفرنسية، وتن يم  

مدين في  العربية  باللغة  الهادفة  واالجتماعية  السياسية  األهدا   ذات  املسرحيات  وعرض  الثقافية،  الجزائر  والت اهرات  ة 

ات الطبية، وتن يم حفالت الخطوبة والزواج، واللقاءات حول الن افة، والوقاية الصحية  ، وتقديم املساعد6وتلمسان ووهران 

 .7لألهفال، وهر  العالج الحديثة 

، 8 ( املساهمة في في النشاط السياسبي واالنخراط بفعالية في العمل الثوري املسا  في معرك ها ضد االستعمار الفرنذبي 

ى أحياء الحراش واألبيار والقصبة الجزائر بالعاصمة الةي أشرفا على تسيير فروعها  لذلك لم يقتصر هذا التن يم النسوي عل

علمات باملدارس الحرة، بل تعد ها إلى إنشاء فروه أخرى بوهران ترأس ها السيدة "هواري"،  القابالت واملمرضات، والطالبات وامل

 
حياة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ بوعزارة،  محمد(، املرأة الجزائرية من النضذذذذذذذذذال املسذذذذذذذذذا  إلى املمراسذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذية والدولية، الندوة اإلقليمية حول مشذذذذذذذذذاركة املرأة في ال  1

 .4، ص 2017السياسية، مركز الدراسات املتوسطية والدولية، الحوار، أبريل 

 .Lalami (Feriel). Les Algériènnes contre le code de la famille. Presses de sciences Po. 2015. P : 368 ذ  2

من عائلة م سذذورة الحال، واصذذلا دراسذذ ها فكانا من بين أوائل دفعات تخصذذص الطب سذذنة    1924ولدت "الليام نف سذذة" بالجزائر العاصذذمة في  -3

بمذذدينذذة الجزائر، تخلذذا عن ثرو هذذا وحيذذا هذذا املهنيذذة   1945ركذذا في م ذذاهرات أول مذذاي  لطلبذذة املسذذذذذذذذذذذذذلمين لشذذذذذذذذذذذذذمذذال إفريقيذذا". شذذذذذذذذذذذذذذافي جمعيذذة "ا 1944

. فكانا توفر الرعاية للفقراء، وتعالج املرضذذذذذذذبى والجرحى إلى أن  1954الحتضذذذذذذذان القضذذذذذذذية الثورية وااللتحا  بصذذذذذذذفو  ج ش التحرير الوهني سذذذذذذذنة  

سذذذذذذذذذذراحها من خالل تبادلها مع يذذذذذذذذذذجين فرنذذذذذذذذذذذبي تحا إشذذذذذذذذذذرا  الصذذذذذذذذذذليب األحمر الدولي   . أهل 1957نوفمبر  6ية الثالثة في ألقي عليها القبض بالوال 

،   .alland (JEAN). La tete ici, le cœur là-bas. Tirésias.2002. P : 369، ين ر:  2020د سذذذذذذذذذذذذذمبر    10(. توفيذذا في  CRIوالهالل األحمر الجزائري  

 Benjamin Stora. Dictionnaire biographique des militants nationalistes algériens. L’Harmattan. 1992. P : 403وأيضا:  

 .172، ص 1999، اتحاد الكتا  العربي، مكتبة األسد الوهنية، دمش ، 1ذ الزبيري،  محمد العربي(، تاريخ الجزائر املعاصر، ج 4

 .1093األمة، الجزائر، ص  ، دار2(، ج1951-1939الوهنية الجزائرية  ذ قداش، محفوظ، تر: أمحمد الباز، الحركة  5

، ص 1996، املن مة الوهنية للمجاهدين، الجزائر، 148ذذذذذذ بالمي،  خضراء(، الورأة والثورة: صفحات من التضحية واملعاناة، مجلة أول نوفمبر، ه   6

24. 

، الطبعة األولى، 1954 –  1947لثة  سذذذذذذذذياسذذذذذذذذبي من خالل مذكراتمعاصذذذذذذذذر، الفترة الثاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ابن العقون،  عبد الرحمن بن براهيم(، الكفاح القومي وال 7

  .167، ص 1986املؤسسة الوهنية للكتا ، الجزائر، 

Monique (G). le nationalisme Algérien etb les femmes. Histoireet perspective. Ed. L’Harmattan. Paris. 1995. Pذ  8  : 132. 
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نساء ببي ها وتلقي عليهن دروسا في اإلسالم والوهنية لبعث  الةي كانا تجمع ال  1"فاهمة بن عصمان" وبتلمسان السيدة امليصالية  

ة "نف سة حمود" بالفيدرالية العاملية للنساء إلحياء احتفالية  كرام هن وشحذ الهمم والروح الوهنية لديهن، وقد اتصلا السيد 

 .  1950مارس ألول مرة بالجزائر سنة   8

غيرها من األحزا  والتن يمات السياسية والجمعوية الةي انصهرت  ، تم حل الجمعية ك1954مع انداله ثورة الفاتح نوفمبر  

النسوية   "لجنة العمل" الةي ترأس ها املناضلة "مامية شنتو "    جميعها في جعهة التحرير الوهني، وتم تعويض هذ  الجمعية

 الةي عملا إلى جانب السيدة "نف سة حمود".

نهاية    -   3 في  ت سس  الجزائريات"،  النساء  ونادى  1943"اتحاد  الجزائري،  الشيوعي  لاحز   تابع  تن يم  وهو    - االتحاد   -، 

السياسية، لكن مع م مطالب ونشاهات مناضالته إقتصرت على امليادين  بمحاربة الفاشية واملساواة بين الجنسين في الحياة  

د فيها بارتفاه أسعار الخبز، وقدما  إلى والي الجزائر العام يند  رسالة   االقتصادية واالجتماعية، وفي هذا الصدد وجه االتحاد 

 أن ت ييد األوربيات ظهر محتشما، لكون  نساء مدينة سيدي بلعباس مذكرة لسلطات املدينة تطالب بالتعليم الكلي ألبنائهن، إال

 . 2أبنائهن كانوا متمدرسين، وبالتالي فمطلب كهذا ال يهمهن 

 بعد ثمانية أشهر من انداله ثورة الفاتح نوفمبر.    1955بعد فشل االتحاد  في استقطا  وتعبئة املرأة الجزائرية، تم حله سنة  

   املرأة الجزائرية وثورة التحرير

ثو  انداله  الجأفرز  التحرير  الفاتح من نوفمبر  رة  في  الكبرى  إلى تعمي1954زائرية  بقاد ها  اجتماعيا جديدا دفع  م  م وضعا 

مشاركة العنصر النسوي باعتبار   شكل في ن ر "جعهة التحرير الوهني" قوة هائلة وذات أهمية أساسية في دعمها ومساند ها،  

التحريرية، وقد وجدت الثورة  متطلبات  تفرضها  للقوى    وضرورة  العنان  ف هلقا  لها،  الهامة متنفسا  الخطوة  في هذ   املرأة 

بكل ثبات وصد ، رغم الصعوبات الذاتية والداخلية الصادرة من هر  األسرة  في بادئ   الكامنة فيها، واندفعا تؤدي واجعها

 األمر .

الشهادات الةي أدلا  ها بعض املجاهدات،  يمكننا إبراز الدور االجتماعي الذي لعبته املرأة منذ بداية الثورة من خالل بعض  

اء تتوزه األعمال الةي تتعل  بتموين ج ش التحرير الوهني، تهيء  الثورة...كانا النسحيث تقول السيدة فاهمة عالل: "في بداية  

ْرَمْز( 
َ
و امل   الْفرِّيْك( 

دُّ عِّ
ُ
وت والكسرة  التحري3الكسكس  ج ذش  جنذود  يحتاجها  الةي  األشياء  مختلف  وتخيط  مثل  ،  الوهنذي  ر 

وعن  َياْت...،  بِّ
َّ
والَجال ذاشِّ ْب 

َ
للالْقش الرجال  وتعرض  االستعماري  البطش  اشتد  مع مهم  دما  والتح   والتشريد،  والنفي  قتل 

بتموين ج ش   يقمن  يقومون  ها، ف صبحن  كانوا  الةي  األعمال  كل  في  محلهم  النساء  الوهني، حلا  التحرير  بصفو  ج ش 

مختلف املؤن من كسرة وكسكس وما  وفلفل وزيا وغير ذلك في أكياس يحملنها في  زنابيل(    التحرير الوهني، حيث يجمعن

 .4نفايات حةى ال يكتشفها جنود العدو، ثم يحملنها على الحمير ويتجهن إلى مراكز استقبال املجاهدين" ويغطينها بال

 
وهنية والثورة التحريرية، كفاح املرأة الجزائرية: دراسات وبحوث امللتقى الوهني األول يرة نضال املرأة الجزائرية في الحركة الذذذذذذذذذذذذ خامس سامية، مس 1

 .342-341، الجزائر، ص ص 1954، منشورات م. و. د. و.  .  . ح. و. و. ث. أ. ن،  2حول كفاح املرأة، ط

 .P : 02 .Alger Republicain. N0 2483. Du 14/ 07 /1951 ذ  2

 .ذ أكالت شعبية جزائرية 3

 .26، ص 69، الجزائر، ه 1984ذ عالل،  فاهمة(، في حديث ملجلة أول نوفمبر،  4
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الت ج ش  وتموين  الخياهة،  على  الجزائرية  للمرأة  االجتماعي  الدور  يقتصر  املرشدة  لم  بدور  قاما  بل  الوهني،  حرير 

نا تستغل املناسبات الكثيرة الةي تسمح بتجمع النسوة مثل  ي القرى أو األريا ، فكااالجتماعية في الوسط النساثي، سواء ف

روسا في  ، وفي ذلك تقول السيدة زكية بوضيا : " كنا نعطي النساء د1أفراح الزواج والختان، والوفيات وزيارة املوتى في املقابر 

الث أهمية  للقرويات  السياسية، بحيث نشرح  الفرنذب التوعية  في  ورة وأهدافها، وحقيقة االستعمار  ي... كما كنا نعطي دروسا 

التربية االجتماعية، تتعل  بكيفية تربية األهفال وهريقة معالج هم ون اف هم. وكل ما يفيد العائالت في التدابير املوزلية والحياة  

ن الذين   ها لدورها، أصبحا املرأة الجزائرية تستقبل وت وي، حةى أثناء غيا  زوجها، املجاهدين والفدائ يذالصحية، وبممارس

، وتقدم لهم الغذاء والشرا  واملؤونة، وتن ف ثيا هم، وتسهر على راح هم، وتشجعهذم    2كان " البول س يبحث عنهم في املدن"

وإيمانهذم، وتؤكد املجاهدة "مداني لويزة" ب ن النساء اللواتي  ستخدمهن الج ش    بالزغاريد واألغانذي الحماسية، لتقوية نشاههذم

بس الجنود كانا تستولي على كثير من املالبس، وترسل  ها لج ش التحرير، وقد وأشرفا املرأة أيضا على  الفرنذبي لغسل مال

والقمصان العسكرية بمختلف أشكالها وأنواعها  جمع االشتراكات والتبرعات والقيام بمهمة الدعاية واإلعالم وخياهة املالبس  

  .3وأحجامها وصنع األعالم الوهنية 

حي كان للمرأة دور بارز في ميدان التمريض على وجه الخصوص ملا شهدته الجزائر عقب الحر  العاملية  وفي املجال الص 

والتيفوئيد  والجذري  الحصباء  مثل  الفتاكة  واألوبئة  األمراض  انتشار  من  املستنقعات   الريااملو   الثانية  غيا     ،4وحمى  بسبب 

الصال غير  اآلبار  استعمال  في  املتمثلة  الصحية  وتدهور  التربية  والفقر  الخضر،  لسقي  القذرة  امليا   واستعمال  للشر   حة 

الوقذائية الصحية  باإلجراءات  االستعمارية  السلطات  اهتمام  وعدم  املع شيى  التعاهي  ،  املستوى  ظاهرة  انتشار  إلى  إضافة 

البطالة  ل نسبة  ارتفذاه  بسبب  العمل  لكحول  أربا   اغتصا   عن  الناتجة  والعقلية  العصبية  والجنود  واألمراض  األوربيين 

 للفتيات الجزائذريات . 

 5  1937 الوضع الصحي للجزائريين سنة

الحمذى  الحصبة  الجذري  

 الصفراء

 الحمى النمشية 

 املستوهنون  األهالذذي

 إل ها  الرئة 

 02 87 01 ذ 22 ذ ائذذر عمالذذذة الجز 

 81 78 ذ ذ 31 02 عمالذذذة وهذذذران 

 ذ 195 01 02 06 07 عمالذذذة قسنطينذذة

مقاهعذات  

 الجنذذو  

 ذ 05 ذ ذ ذ ذ

 
 281، ص 2، ط 1978ذ بوالطمين،  األخضر جودي(، ملحات من ثورة الجزائر، املؤسسة الوهنية للكتا ، الجزائر،  1

مقاالت، ترجمة سذذذذذذذذذذليم قسذذذذذذذذذذطون، الطبعة االولى، دار    ، مجموعة1962-  1954الجزائرية وحر  التحرير الوهني  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ جغلول،  عبد القادر(، املرأة  2

 .133، ص 1983الحداثة والطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  
El- Moudjahd. N0ذ  3

 40. du 24/04/1956 

4Nouschi. (André). La naissance du nationalisme algérien (1914 – 1954) Paris. Ed, de Minuit. 1962. PP : 71-72.    
5 -- Bulletin Sanitaire, XXXIIème anneé,  N0 476,  Juillet 1937,  P 1778.   
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 اجتمعا هذ  العوامل لتؤدي إلى انتشار املشاكل االجتماعية و الوفيات بشكل رهيب لدى األهفال الرضع بصفة خاصة، 

القصبة، تضاعف   أحياء  السّل  ففي  أكثر    10مرض  نسبة  مرات  وبلغا  األوروبيون.  يقيم  ها  الةي  املناه   الجزائريين  من 

أوروبي. واحتل "التيفوس" الرتبة الثانية   %   7،5% مقابل  7،27نسبة الوفيات  تجاوزت  %، و 35املصابين  هذا املرض املميا  

 .1بعد السل، وقد كانا آثار  بالغة 

املزر  الصحي  الواقع  هذا  اتصلاملواجهة  والوسائل  الطر   بمختلف  ل  ي،  كانا  الالثي  املمرضات  ببعض  الثورة  هن  قيادة 

املواهنين واملجاهدين   في صفو   الثورة املساحة، وتزايد عدد اإلصابات  التمريض، لكن مع تطور  في ميدان  الخبرات  بعض 

 يم القطاه الصحي، لهذا عملا الثورة  بسبب قصف الطيران الفرنذبي للقرى واألريا ، واملعار  والكمائن، ازدادت ضرورة تن

 للممرضات الالثي تتوفر فيهن الشروط اآلتية:   على تخصيص دورات تكوينية بسيطة وسريعة

الرغبة في مزاولة مهنة التمريض، وكان عددهن قليل العتقاد الكثير: "ب ن صعود الناس إلى الجبال هو من أجل الجهاد،    -   

 . 2السالح لقتال العدو"والجهاد في ن ر هؤالء هو حمل 

بتدائية، ل سهل عليهن اكتسا  بعض التقنيات املتعلقة بالجانب  مستوى من التعليم ال يقل عن مستوى الشهادة اال   - 

 الصحي. 

ن القراءة والكتابة باللغة الفرنسية، وبسبب النقص املاحوظ في هؤالء، لج ت قيادة الثورة إلى املتعلمات باللغة   -    ْحسِّ
ُ
ت

 1956ث اقتصرت في الوالية الثانية سنة  بية بعد تعريب التعليم الصحي، فاختلفا مدة التكوين من منطقة إلى أخرى، حي العر 

، تقول السيدة عاثشة قليفيفي هذا الصدد: " أنش  لنا األمين  3أشهر   06و  04على عشرة أيام، وتراوحا في الوالية األولى بين  

يض  نا دروسا خاصة في النجدة، ن را لعدد الجرحى، وبعد فترة التدر  على التمر خان مدرسة صغيرة في الجبل، وكان  عطي

. 4قاموا بتوزيعنا على النواحي حيث كّونا فرقا يصل عددها إلى إثنين أو ثالثة مهم ها عالج املجاهدين املرضبى بعد وقوه املعار " 

الجزائريين، بل كنا أعالج أيضا كثيرا من املدنيين، الذين  وتضيف مريم بلميهو  من جانعها قائلة: "لم أكن أعالج فقط املقاتلين  

الةي مررت  ها سوى املرض، والجوه، والبؤس ... ولذا   يرثى لها...أنهكهم الجوه واملرض...لم أَر في القرى واألريا   لةكانوا في حا

جومات الج ش الفرنذبي الذي كان  كنا أهتم بمعالجة السكان املدنيين العزل الذين ذهبوا  حية قنابل الطائرات، و حايا ه

النيران في املنازل والغابات، ويحر   إذا صعوبة   5قرى ب كملها بعد أن ينتهي من ذبح نسائها وأهفالها وشيوخها..."  يضرم  مما 

التمريض بسطيف سنة   التحقا بمدرسة  السيدة يمينة شراد:"  بعد أن    1950الحصول على بعض األدوية، وفي هذا تقول 

م على  وعملا  تحصلا  متخصصة.  كممرضة   ... منها  وتخرجا  متوسط،  الرابعة  السنة  بدأت  ستوى  ذلك  كممرضة...,أثناء 

اتصاالتي األولى بج ش التحرير الوهني حيث كنا أقدم لهم املساعدات الضرورية عندما ينقلهم العدو إلى املستشفي للعالج،  

 
 Weiller. (H). Prolétariat Musulman et problèmes sociaux à Oran. Janvier 1945. P : 21   ذ . 1

، املؤسذذذذذسذذذذذة الوهنية للفنون املطبعية، الرغاية، 3ج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ الجندي  خليفة وآخرون(، حوار حول الثورة، املركز الوهني للتوثي  والصذذذذذحافة واإلعالم، 2

 .301، ص 1986

 .80التحرير الوهني، املن مة الوهنية للمجاهدين،   تقرير الوالية األولى((، مرجع ساب ، صذ حز  جعهة  3

والبحث في الحركة الوهنية وثورة أول   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ قليفي،  عاثشذذذذذة(، امللتقى الوهني األول حول كفاح املرأة الجزائرية، منشذذذذذورات املركز الوهني للدراسذذذذذات 4

 .335، ص 1998للفنون املطبعية وحدة الرغاية،  ، الجزائر، املؤسسة الوهنية1954نوفمبر  

 .128ذ هالل،  عمار(، مرجع ساب ، ص   5
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ج مع زميالتي كمية كبيرة من الدواء بطر  مختلفة نعطيها  وخاصة فيما يتعل  بتزويدهم بالدواء، وفي نفس الوقا كنا أخر 

 .1يوصلوها إلى املجاهدين في الجبال" للمسبلين ل

في ظل هذ  األجواء البطولية كانا بعض املمرضات ترتدين لباس القرويات، وتندمجن في حيا هن اليومية، وتمكثن صحبة  

ى تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية لهم بالرغم من املشاكل  ج ش التحرير الوهني مدة هويلة في أوساط الشعب للسهر عل

رة الةي شهد ها املراحل األولى من الثورة، وفي مقدم ها الرقابة الصارمة الةي كان يمارسها االستعمار الفرنذبي، ال سيما على  الكثي

بمشقة األنفس، ألنها ال تقدم إال بوصفة  األدوات املتعلقة بالعمليات الجراحية والتضميد، والةي ال يمكن الحصول عليها إال  

في عالج املرضبى واملصابين على األدوية املستخرجة  االعتماد     أحيانا،  ما كان يتطلب من املمرضات،م  هب ب وتحا رقابة صارمة،

املشوي  من بعض األعشا  لتخفيف اآلالم وإيقا  الوزيف الدموي، وعلى الثوم والعسل لعالج األمراض الصدرية، وخلط الثوم  

، كما اعتمدن على وسائل  2ودهن لجروح خاصة في حاالت الحري بالعسل الحر لعالج مرض األنفلونزا، وزيا الزيتون كمقويات  

 .  3  بدائية إلخراج الرصاص والش ايا من الجرحى، وعلى أهل الخبرة و التجربة في جبر الكسور 

  الزنا، بلغا حّد اإلعدام، وبسبب "كثرة العنصر النسوي من وبما أن الثورة التحريرية قد فرضا عقوبات صارمة على     

، وتفاديا ألي  4ومرشدات اجتماعيات وعامالت في مراكز ج ش التحرير الوهني ومناضالت في جعهة التحرير الوهني"   ممرضات

وهذا ما كانا ترغب فيه  زلل أخالقي قد يؤثر بالسلب على الكفاح املسا ، فتنقطع العالقة الوهيدة بين املواهنين واملجاهدين،  

نة السُّ الثورة  هذ   اهتمام  بدأ  الذين كانوا    فرنسا،  الوهن  الهائل من شهداء  العدد  النسل وتعويض  الطبيعية لاحفاظ على 

يذهبون يوميا جراء سياسة اإلبادة الجماعية الةي ستنتهج خاصة في عهد د غول، فإذا كان الزواج بين مجاهدة ومجاهد، يطالب  

الوهني توجه إلى قياد هما، يفصحان فيه على    ن بتقديم هلب للزواج من خالل وثيقة رسمية أقر ها جعهة التحريركال الطرفي

قناع هما  هذا امليثا  الغليظ، ويقدمان سيرة عنهما ومواقف والديهما من الثورة، أّما إذا كان الزواج بين امرأة  مجاهد ، فيتم  

أحد أعضائها، وقد  رضا الطرفين، ويقوم بكتابة عقد الزفا  رئ س لجنة العدالة أو    االتصال بوالد العروس، بعد الت كد من 

   ، وكانا مراسيمه بسيطة وتتمثل في حضور عائلة ورفا  العروسين،    20.000 .   و  5000حّددت الثورة الصدا  بين  

 وأحيانا كان يتم في ب ا أحد املجاهدين.   

النفسية والطبيعية، فقد حرصا  ودعما لجهود املرأة املضنية ومراعاة    الثورة من جانب آخل روفها  ر، على منح  قيادة 

كما لج ت إلى القابالت الشعبيات عند الوالدة، وإرسال     5املناضالت املتزوجات أربعة أيام في كل ثالثة أشهر لزيارة عائال هن

مستعارة، أسماء  تحا  الزوجة  أو  الزوج  عائالت  إلى  الجدد  كانا  املواليد  والزكاة    املداخيل  وقد  والغرامات  االشتراكات  من 

والتبر  منهاوالضرائب،  املجاالت  مختلف  في  تصر   عائالت   عات  لهن  الالثي  املجاهدات  تتلقاها  الةي  الشهرية  العائلية  املنح 

 
 .72، ص 62، ه 1983ذ شراد،  يمينة(، مجلة أول نوفمبر، الجزائر،  1

 - الجندي  خليفة وآخرون(، حوار حول الثور ة، املركز الوهني للتوثي  والصحافة واإلعالم، ج3، ص 302 ذ 303  2 

فيفري((    12-11ة التحرير الوهني، املن مة الوهنية للمجاهدين،   تقرير الوالية الخامسذذذذذذذذذذذة((امللتقى الجهوي لتاريخ الثورة، وهران،    حز  جعه - 3

  .79، ص  1985

 .294ذ بوالطمين،  األخضر جودي(، مرجع ساب ، ص  4

 . 295ذ  294ذ املرجع نفسه، ص ص   5
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إذا عملا خمسة عشر   العمل، فهي تقبض نصف اإلعانة  تكفلنها، فكانا املسبلة أوالفدائية تتلقى مساعدات حسب مدة 

 . 1يوما، وربعها إذا اشتغلا أسبوعا واحدا في الشهر 

إلى تقديم النصيحة، وتوعية السكان بوضعهم    وهكذا لم يقتصر دور النساء املناضالت على التمريض فقط، بل تعدا  

اصة  املع شبي، ف صبح عملهن سياسيا واجتماعيا وصحيا، وكان يتطلب أحيانا املكوث مدة هويلة بين املجاهدين واملدنيين خ 

 وقد سقط الكثير منهن في ميدان املعركة.عقب الغارات االستعمارية الفرنسية بالطائرات واملدافع، 

 2أنواع نشاط املرأة الجزائرية في الثورة 

 عسكريات مدنيات  النشاهات 

 % 2.90 % 23.90 مسؤولة م وى وتموين 

 - % 22.10 ضباط ارتباط وآداء 

 - % 9.30 جامعة أدوية وذخائر

 % 49.30 % 1.80 ممرضات 

 % 44.40 - هاهيات وغاسالت

 % 0.50 % 0.60 خياهة 

 % 0.40 % 0.20 سكرتيرات 

 %1 - مفوضة سياسية 

 :خاتمة 

نخلص من الوقاثع واألحداث التاريخية السابقة إلى أن املرأة الجزائرية منذ بداية االحتالل الفرنذبي إلى تاريخ انداله ثورة  

العديد من الكبرى برهنا في  الجهد في ميادين  املناسبات على قو ها وصالبة ج شها، وإقدامها على    التحرير  التضحية وبذل 

مختلفة، شهد لها بذلك العدو قبل الحليف ، ففي تقرير لصحافي أمريكي استدعا  الكوسا يقول:" ...صنع الجزائريون شبكة  

في جنودها...شبكة ضما جميع الرعب  أقلقا فرنسا، وخلقا  والقوة  الدقة،  إلى شبا ،    بالغة  أهفال  من  الشعب،  فئات 

الهائل من النساء الالتي غٌيرت الحر  التحريرية نفسي هن، وأهلق هن في صميم املعركة مجندات، ال يهبن    يضا  إليها العدد

د والطعام،  املوت. إنهن في كل مكان في املدينة، والقرية، وأعالي الجبال ... فهذ  سكرتيرة لقائد، وتلك ممرضة، وأخرى ناقلة للعتا

 3، وتقصبي األنباء..." وغيرهن كثيرات، ممن  عملن في املخابرات

ويؤكد أحد الصحافيين األمريكيين على لسان الكوسا قوله "إننا عندما نشاهد امرأة  محجبة الندري ما إذا كان ذلك     

رال "ماسو" بدورها البارز: "أصبحا ...  حفاظا على التقاليد، أو للتخفي في سبيل تنفيذ أمر ما على أفضل وجه.... واعتر  الجو 

 
 .93، ص 2004، 1، دار األمة للطبع والنشر، الجزائر، ط 1، ط1962 -1954الثالثة   ذ بوعزيز،  يحيى(، الثورة في الوالية 1

 .133ذ جغلول  عبد القادر(، مرجع ساب  ص  2

 .9، ص 15/02/1958، بتاريخ 18ذ جريدة املجاهد، ه  3
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حقيقية، بفضل أجهز ها وجمالها الفاتن والبراءة املصطنعة في سلوكها، استطاعا بكل سهولة ان تختر  األوساط  تشكل شبكة  

 .1الةي تريدها دون إثارة انتبا  العدو والسيما في املرحلة األولى من الثورة الةي كثر فيها اإلحتراز والشك"

ل ما ورد في ميثا  الصومام: " كانا مساعدة الطلبة والطالبات  ثورة بعمل املرأة الجزائرية البطولي من خالادت الوقد أش

، مما يدل على أن املرأة لم تخيب قادة جعهة التحرير  2كبيرة النفع ال سيما في امليدان السياسبي وامليدان اإلداري وامليدان الصحي"

امل الذي لعبته املر الوهني وهموحا هم، كما حيى  أة الجزائرية حيث جاء في ختامه: "توجد في ؤتمر بكل افتخار واعتزاز الدور 

الفتيات   الذي تضربه  الباهر  املثل  بإهراد، وإننا نحيي بإعجا  وتقدير ذلك  إمكانيات واسعة تزداد وتكثر  النسائية  الحركة 

ر... في الكفاح  يع أخواتنا املجاهدات اللواتي  شاركن بنشاط كبيوالنساء والزوجات واألمهات في الشجاعة الثورية...إننا نحيي جم

  .3املقدس من أجل تحرير الوهن" 

لقد حاول االستعمار الفرنذبي تجريد الثورة الجزائرية من قاعد ها الشعبية الصلبة ، وفي مقدم ها شريحة العنصر النسوي،  

دية، الةي لقيا  ت االجتماعية، والثقافية، والسياسية، واالقتصابتجنيد مختلف اإلمكانيات املادية واملعنوية وكذا اإلصالحا

من   الثورة والتقليل  احتواء  أجل  الحر  من  أمل ها ظرو   مناورة جديدة  اعتبروها  الذين  الجزائريين  قاهعا من هر   رفضا 

مصالحهم وتواجدهم    صداها، كما واجها أيضا معارضة شديدة من قبل أوروبيي الجزائر، ملا تشكل، في ن رهم، من خطر على

 في الجزائر.  

   :املراجع قائمة  

 بالعربية  -أ 

، املؤسسة الوهنية للفنون  3الجندي  خليفة وآخرون(، حوار حول الثورة، املركز الوهني للتوثي  والصحافة واإلعالم، ج -1

 .1986املطبعية، الرغاية، 

 .1986املؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، ، 1982ذ  1962الزبيري،  محمد العربي(، الغزو الثقافي في الجزائر -2

اإلقليمية حول مشاركة   -3 الندوة  السياسية والدولية،  املمراسة  إلى  املسا   النضال  الجزائرية من  املرأة  بوعزارة،  محمد(، 

 .2017املرأة في الحياة السياسية، مركز الدراسات املتوسطية والدولية، الحوار، أبريل 

 .2004، 1ر األمة للطبع والنشر، الجزائر، ط ، دا 1، ط1962 -1954في الوالية الثالثة  بوعزيز،  يحيى(، الثورة -4

الجامعية،   -5 املطبوعات  ديوان  الجزائري،  الشعب  حز   مطبوعات  خالل  من  االستعمارية  السياسة  بوعزيز،  يحيى(، 

 .1995الجزائر، 

لمجاهدين،  ، املن مة الوهنية ل148ة أول نوفمبر، ه  بالمي،  خضراء(، الورأة والثورة: صفحات من التضحية واملعاناة، مجل -6

 .1996الجزائر، 

 
الجزائرية، املركز الوهنيى للدراسات والبحث في الحركة الوهنية وثورة ، مسيرة نضال املرأة الجزائرية في الحركة الوهنية والثورة ذذذذذذ بركات،  أن سة( 1

   .252، في: كفاح املرأة الجزائرية، امللتقى الوهني الثاني لتاريخ الثورة، الجزء الثاني، املجلد الثاني، ص 1954أول نوفمبر  

 .52.ص 1970ون(، سوسيولوجيو ثورة  ترجمة: ذوقان قرقوط(، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، ذ فرانز  فان  2
 .63، ص 1996ذ وزارة املجاهدين، وثائ  مؤتمر الصومام، منشورات املتحف الوهني للمجاهد، الجزائر،   3
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الثالثة   -7 الفترة  والسياسبي من خالل مذكرات معاصر،  القومي  الكفاح  براهيم(،  بن  الرحمن  العقون،  عبد   –   1947ابن 

 .1986، الطبعة األولى، املؤسسة الوهنية للكتا ، الجزائر، 1954

 .2، ط 1978الوهنية للكتا ، الجزائر، من ثورة الجزائر، املؤسسة   بوالطمين،  األخضر جودي(، ملحات -8

بركات،  أن سة(، مسيرة نضال املرأة الجزائرية في الحركة الوهنية والثورة الجزائرية، املركز الوهنيى للدراسات والبحث في   -9

زء الثاني، املجلد  الثاني لتاريخ الثورة، الج   ، في: كفاح املرأة الجزائرية، امللتقى الوهني 1954الحركة الوهنية وثورة أول نوفمبر  

 .الثاني

، مجموعة مقاالت، ترجمة سليم قسطون،  1962-  1954جغلول،  عبد القادر(، املرأة الجزائرية وحر  التحرير الوهني   -10

 .1983الطبعة االولى، دار الحداثة والطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

املرأة   -11 نضال  مسيرة  سامية،  الوهنيخامس  الحركة  في  دراسات  الجزائرية  الجزائرية:  املرأة  كفاح  التحريرية،  والثورة  ة 

 .، الجزائر1954، منشورات م. و. د. و.  .  . ح. و. و. ث. أ. ن، 2وبحوث امللتقى الوهني األول حول كفاح املرأة، ط

 .1981للطبع والتوزيع، الجزائر، ، الشركة الوهنية 1ركيبي،  عبد هللا(، الشعر الديني العربي الحديث، الطبعة  -12

 .، دار اآلدا ، بيروت، لبنان1930ذ 1900سعد هللا،  أبو القاسم(، الحركة الوهنية الجزائرية  -13

 .62، ه 1983شراد،  يمينة(، مجلة أول نوفمبر، الجزائر،  -14
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 دنّيةاملواطنة يف املنهاج الرتبوّي التونسّي بني التصّور واملمارسة من وجهة نظر عّينة من مدّرسات ومدّرسي الرتبية املقيم 

The Values of  Citizenship in the Tunisian Educational Curriculum between Visualization and Practice 
from the Point of View of a Sample of Teachers in Civic Education 

 د. محّمد بالّراشد/جامعة جندوبة، تونس

Dr. Mohamed BERRACHED, University of Jendouba-Tunisia 

 

 

 

 ملخص : 

تتمّيز تجربة التربية على املواهنة في تونس باعتماد مقاربة أفقّية تجعل من هذ  التربية مس لة  هّم مختلف املواّد الّدراسّية.  

التربية عل  إال أن  التونسّية في  التربية  املدنّية بموقع خاص جعلها بمثابة قاهرة املن ومة  التربية  ى  هذا التوّجه صاحبه إفراد 

الفاع مين من وجهة ن ر أحد 
ّ
املتعل املواهنة وتجذيرها لدى  تناول واقع نقل قيم  أن  املفيد  لين  املواهنة. ومن هنا يكون من 

تربية املدنّية( بغية الوقو  على نقاط القّوة والضعف في هذ  التربية أو باألصّ  على العالقة بين التربوّيين  عّينة من أساتذة ال

ذي يرسمه املنهاج واملمارسة الفعلّية واليومّية في الوسط التربوّي ذلك أّن نجاح توهين ثقافة املواهنة في  التصّور الن رّي ال

تونذب يمجتمع  الديمقراهّية،  نحو  التحّول  قيد  مختلف  ّي  في  العملّي  والتحقي   الن رّي  األّس  بين  الفجوة  عبر سّد  حتما  مّر 

 ه خاص في التربية على املواهنة. املجاالت وبالتحديد في ميدان التربية وعلى وج

 املواهنة، قيم املواهنة، التربية املدنّية، املنهاج. الكلمات املفتاحية: 

Abstract   :  

The experience of citizenship education in Tunisia is characterized by the adoption of a horizontal approach 

that makes it cross-curricular.  However, this approach was accompanied by an endeavor to offer civic 

education a unique position, as it was the locomotive of the system for education on citizenship.  Hence, it is 

useful to address the validity of transmitting the values of citizenship and its roots to learners from the position 

of one of the educational actors (professors of civic education) in order to understand the strengths and 

weaknesses of this instruction.  More precisely, the aim here is to comprehend the relationship between the 

theoretical perception outlined by the curriculum and the concrete day-to-day enactment in the educational 

environment, because the success of settling the culture of citizenship in the Tunisian society which is in 

transition towards democracy is certainly enacted by bridging the gap between the theoretical and the practical 

dimensions in various fields, particularly in the arena of education and more specifically in education for 

citizenship. 

Key words: citizenship, values of citizenship, civic education, curriculum. 
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 مقدمة : 

، وبدا  2011ومطلع سنة    2010عاد سؤال املواهنة بقّوة في املجتمع التونذبّي بعدما عرفته البالد من تحّول بدأ مع نهاية  

البحث جاّدا عن سبل تفعيل املواهنة وجعلها األساس الوحيد للعقد االجتماعّي الجديد، الذي يطمح التونسّيون إلى إرسائه  

م لع شهم املشتر ، بعد أن انتهى العقد األّول  الذي ُبني بعد االستقالل سنة  حةى يكون املن
ّ
ب 1956 

ّ
ى في تصل

ّ
( إلى فشل تجل

وجمو  السياسبّي  وا الّن ام  العلمّية(  د ،  الشهادات  بطالة أصحا   سّيما  البطالة  وال  تحا ضغوط  االجتماعية  البنية  هتزاز 

ب والجمود انكماش الّناس وابتعادهم  والفقر وعودة االنتماءات األّولّية  الوالء  
ّ
للمنطقة / للعرش(. وقد نجم عن هذا التصل

السياس العام وصنع  الش ن  تدبير  في  الفاعلة  املشاركة  العاعن  الشخصّية  ة  باملكاسب  الجماعّية  الذاكرة  في  اقترنا  الةي  مة 

 وخدمة املقّربين واملوالين. 

ل دستور 
ّ
اني على أناألرضّية التشريعّية والقانون 2014شك

ّ
"تونس دولة مدنّية، تقوم    ّية للمواهنة، حيث نّص في فصله الث

لكّن هذ    القانون".  الشعب، وعلوّية  املواهنة وإرادة  في  على  املواهنة  آلية تعمل على تجسيم  إلى  الدستورّية تحتاج  األرضّية 

كما هو األمر في أّي مجتمع    –جذيرها في املجتمع التونذبّي  الواقع اليومّي. ويبدو أّن هذ  اآللّية األكثر قدرة على إرساء املواهنة وت

مة وتالمس  - آخر
ّ
رائح االجتماعية، وتمتّد على فترة زمنّية هويلة    هي التربية ن را إلى أّن العملّية التربوّية هادفة ومن 

ّ
مختلف الش

 نسبّيا. 

بم املواهنة،  ثقافة  تب ئة  االجتماعّي  للعقد  أساسا  املواهنة  توهين  فاعلة  يقتضبي  املواهنة  قيم  جعل  على  العمل  عنى 

ومّي وعالقا هم االجتماعية،  يل مواقف األفراد وميوال هم، ومن ثمة في توجيه سلوكهم اليومساهمة بشكل فّعال وناجع في تشك

تجسيمه  وهو هد  ال يمكن تحقيقه بمجّرد إصدار الّنصوص القانونّية فحسب، بل البّد من عملّية تربوّية تساند ، وتعمل على  

ة لدى  في الواقع. وضمن هذا الّسيا  تتوّزل هذ  الّدراسة الةي  هد  إلى تبّين العالقة بين التصّور والواقع في توهين قيم املواهن

مال الغربّي التونذبّي(. 
ّ
 الّناشئة التونسّية من خالل وجهة ن ر عّينة من أساتذة التربية املدنّية بجتهي سليانة والكا   الش

 لّدراسة: إشكالّية ا

د  لعّل من أبرز التحّوالت الةي عرف ها البالد التونسّية بعد الثورة، تلك الةي عرفها الخطا  السياسبّي والةي بموجعها لم تع

الكلمة "املفتاح" "الزعيم" أو "الرئ س". فالخطا  السياسبّي كما الخطا  اإلعالمّي  شّدد على "الرؤساء الثالثة"  في إشارة منه  

الج رئ س  بروز  إلى  السياسبّي  الخطا   في  التحّول  هذا  عن  نجم  وقد  الحكومة(.  ورئ س  الشعب  نّوا   مجلس  ورئ س  مهورّية 

وبات مختلف الفاعلين السياسيّين واإلعالمّيين يقاربون املسائل بالقول إن من حّ  "املواهن"  مصطا  "املواهن" و"املواهنة"،  

لع على ما  
ّ
يجري، وإن من حّ  "املواهن" أن  سائل املسؤول...الخ. وعليه، بات من  أن  عر ، وإن من حّ  "املواهن" أن يط

ن اكتسا ها األفراد من امتال   الّضرورّي مساءلة الواقع بحثا عن سبل تكوين املواهن وعن هر   
ّ
نشر ثقافة املواهنة الّةي سيمك

 مهارات املشاركة الفاعلة في ُصنع السياسة العامة. 

قافة وتوهينها لدى الّناشئة، فإّن املدرسة  ي يمكن أن تضطلع به املؤّسسون را إلى الدور املهّم الذ
ّ
ة التربوّية في نشر تلك الث

أ تبّين  إلى  مدعّوة  ملواقف  الّتونسّية  لة 
ّ
املواهنة مشك ثقافة  أن جعل  بمعنى  ذاته،  اآلن  في  إليها وخطورته  املوكول  الدور  همّية 

جاها هم يقتضبي من ا
ّ
مين وميوال هم وات

ّ
ملدرسة ما هو أشمل وأعم  من تقديم محتويات معرفّية ن رّية حول املواهن  املتعل

م بط
ّ
 ريقة تلقينّية لن يتعّدى اهتمامه به مرحلة االمتحان. واملواهنة وثقافة املواهنة. إن ما ُيقّدم إلى املتعل

ه كان من أبرز شعارات مرحل
ّ
ر على الّرغم من أن

ّ
د أّول مؤتمر إلصالح  وبما أّن إصالح املن ومة التربوّية ت خ ة ما بعد الثورة  ُعقِّ

ا األمور تراوح مكان2012مارس  الّن ام التربوّي بعد الثورة التونسّية في  
ّ
ه بات من الوجيه الّن ر في مدى  ، ومع ذلك ظل

ّ
ها(، فإن



 
 
 

 
 

 

 2021 - مارس -  73العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

27 

يم ااملواهنة في املنهاج  استجابة املناهج الحالّية للتربية على املواهنة. ومن هنا هدفا هذ  الدراسة إلى تبّين هبيعة حضور ق

( 2002ملدرسبّي في جويلية  إثر صدور القانون التوجيهّي للتربية والتعليم ا  2002التربوّي التونذبّي الحالّي  الذي بدأ العمل به سنة  

علن ووجوهه من خالل وجهة ن ر عّينة من مدّرسات التربية املدنّية ومدّرسيها. فهذ  املادة الةي يصّرح منهاجها علنا بامل
ُ
واهنة، وت

أّنها تنشد تكوين املواهن الفاعل الحّر واملسؤول، تعّد قاهرة املن ومة التربوّية   ses programmes officielsبرامجها الّرسمّية  

على   بالتربية  املعنّية  الوحيدة  الدراسّية  املاّدة  ل سا  أنها  بمعنى  واملواهنة.  اإلنسان  حقو   على  التربية  مجال  في  التونسّية 

من ناحية حضور مس لة املواهنة في منهاجها. ومن هذا املنطل  تروم    واهنة، ومن ثم ببناء ثقافة املواهنة، ولكّنها األكثر بروزاامل

 الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 *ما هبيعة حضور قيم املواهنة في منهاج التربية املدنّية باملن ومة التربوّية التونسّية؟ 

ساعد الكتب 
ُ
 ئة؟ ة على نشر تلك القيم وترسيخها لدى الّناشاملدرسّية الحاليّ *هل ت

بين   الفجوة  ُ عّم   أم  املواهنة  قيم  توهين  ُي ّسر  التونذبّي  املدرسبّي  بالوسط  حاليا  املعتمد  املدرسبّي  الّت ديب  ن ام  هل   *

 الّن ري والواقعّي؟

مين؟  *هل هنا  تعاضد وتكامل بين املواّد الّدراسّية املختلفة في عملّية
ّ
 توهين قيم املواهنة لدى املتعل

صال على توفير سبل أنجع لتربية الّناشئة التونسّية على قيم املواهنة؟ *هل تساعد تكنولوجيا  
ّ
 املعلومات واالت

التعليمّي   النقل  عملّية  في  واملدّرسين  املدّرسات  كفايات  تنمية  في  واملستمّر  األساسبّي  للتكوين  ميّ –*أيدور 
ّ
 laالتعل

transposition didactique  لقيم املواهنة؟ 

 فرضّيات الّدراسة: 

 املثارة أعال ، تّم االنطال  من الفرضيات اآلتية: بة عن التساؤالت لإلجا

انوّية، دون أن   -
ّ
قد يكون لقيم املواطنة حضور صريح وواضح في منهاج التربية املدنّية باملرحلتين اإلعدادّية والث

 ّية ناجعة. تكون لذلك الحضور دعائم بيداغوج 

بية املدنّية باملرحلتين املذكورتين يصطدم في غالب األحيان بما  من املحتمل أن حضور قيم املواطنة في منهاج التر  -

ُيعرف باملنهج الخفّي القائم على تصّورات ورؤى مغايرة تماما لقيم املواطنة، وبالتحديد على املستويين التربوّي التنظيمّي  

 والتربوّي البيداغوجّي. 

صال محامل بيداغو  -
ّ
ر تكنولوجيا املعلومات واالت

ّ
تساعد على  des supports pédagogiquesجّية يمكن أن توف

عامال   تكون  أن  يمكن  كما  الستخدامها،  واملالئم  املناسب  املناخ  ر 
ّ
توف متى  الناشئة  لدى  وترسيخها  املواطنة  قيم  نشر 

 مساعدا على تجويد تكوين املدّرسين. 

 دافها: أهمّية الدراسة وأه

مس لة تربوّية في غاية األهمّية، أال وهي تكوين املواهن ودور املؤّسسة التربوّية في ذلك من خالل  تستمّد هذ  الدراسة أهمّي ها من كونها ُتالمس  

املنشود في التربية  التربوّي الخاص بمادة التربية املدنّية. بمعنى أن أهمّية الّدراسة تكمن في رغب ها في تبّين املوجود و  مساءلة املنهاج

ب عليه من تغّير  على املواهنة من خالل منهاج الترب
ّ
ية املدنّية بالّن ر للتحّول االجتماعّي الذي  ع شه املجتمع التونذبّي، وما يترت

 يالمس من ومة قيم الع ش املشتر . 
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ذة التربية املدنّية بالشمال الغربّي  من هذا املنطل ، تعمل الدراسة على تبّين وجهة ن ر أحد الفاعلين التربوّيين وهم أسات

اط قّوة وضعف منهاج التربية املدنّية في مجال التربية املدنّية. فهذ  التربية الةي أوكلا إليها مهّمة قيادة املن ومة  التونذبّي حول نق

ة حّةى تحّق  أهدافها على  التربوّية في مجال ترسيخ ثقافة املواهنة، تحتاج إلى رؤية تحليلّية نقدّية مصحوبة برؤية استشرافيّ 

ل هذ  الّدراسة إال خطوة صغيرة منه. الوجه املطلو ، وهو عمل هو 
ّ
 يل مدى ال تشك

 منهجّية الّدراسة: 

جا  في  
ّ
ص هذا "االت

ّ
تندرج هذ  الّدراسة في سيا  ما ُ عر  بسوسيولوجيا املنهاج، أو علم االجتماه التربوّي الجديد. ويتاخ

جا  الوظيفّي أو املاركذبيّ   - لقديمأن علم اجتماه التربية ا
ّ
قد اهتّم فقط بتحليل العالقات البنيوّية خارج    -كما عّبر عنه االت

جا  أّن املدرسة كميدان من ميادين تفاعل اإلنسان في 
ّ
املدرسة وأغفل تحليل الحقائ  اليومّية، حيث يرى أصحا  هذا االت

واالف القيم  من  مجموعة  عليها  تسيطر  اليومّية  هبيعّية  الحياة  ك شياء  تبدو  أصبحا  والّرموز  واملعاني  م  ها.  تراضات 
ّ
ومسل

والخطورة في هذ  األشياء أّنها توّجه الّسلو  والّتفاعل اليومّي، ومن ثّم تحافظ على بقاء األمر الواقع. لذلك يذهب أصحا   

التربوّيين، ثم كيف   الفاعلين  في عقول  "املعانّي" كما هي  إلى دراسة  جا  
ّ
االت ل  هذا 

ّ
املعاني والّرموز سلوكهم وتشك تصنع هذ  

جاها هم  
ّ
ل في بداية التسعينات من القرن املاضبي 1وتفاعال هم ات

ّ
" من الناحية  2". وُيشير علم االجتماه التربية الجديد الذي "تشك

   ". فبعدما "كانا القضايا3الن رّية واملنهجّية إلى تغيير "البراد غم التفسيرّي في سوسيولوجيا التربية
ّ
مولّي  الكبرى ذات الطابع الش

التربية بالبناء األيديولوجي للدولة وبباقي الحقول املجتمعّية أو االهتمام بالتربية كمس لة نس  في عالقته بباقي األنسا    كعالقة  

مة..
ّ
.(، فإن التوّجه  األخرى أو باعتبار املؤّسسات التعليمّية كمؤّسسات إلعادة اإلنتاج وترسيخ أوضاه الهيمنة للطبقات املتحك

قضا على  ز 
ّ
سيرك الت  الجديد 

ّ
تمث املعرفة،  نقل  مس لة  الّدراسبّي،  الفصل  داخل  البينّية  ميكروسوسيولوجّية،  كالعالقات  يا 

مين( والةي تكشف عن األوجه الخفّية في ال واهر التربوّية 
ّ
مين ملاّدة دراسّية ما، هريقة تقويم املتعل

ّ
 ".4املتعل

املقارب هذ   انبثقا  "التوّجهالقد  عن  الجديدة  اة  في  الجديدة  الّرمزّية  ت  بالتفاعلّية  املسّماة  األمريكّية  لسوسيولوجيا 

والفينومينولوجياالسوسيولوجّيةوسوسيولوجيا املعرفة والّةي جاءت كرّد فعل ضد التوّجهات البنيوّية الوظيفّية وأيضا ن رّية  

السوداء"   "العلبة  بالتركيز على  اإلنتاج، وذلك  واملإعادة  باملناهج    
ّ
والتعل املدارس،  املدرسّية داخل  "في 5عار   تعكس  ". وهي 

مين واملدّرسين  
ّ
العم  مختلف الّرهانات والّرهانات املتعارضة بين النخب واألحزا  والهيئات الدولّية وجمعّيات آباء وأولياء املتعل

البرا أّن هذا  لين  الفاعلين(. وهذا  عني 
ّ
املتدخ التربية ج واإلدارة وغيرهم من  في سوسيولوجيا  يقّربنا من  د غم الجديد  لكي  اء 

مؤّسسة   أي  في  التعليمّية،  املناهج  بناء  إعادة  أو  بناء  في  الفاعلين  مختلف  بين  تحصل  الةي  االجتماعية  الصراعات  مختلف 

 ".6تعليمّية كيفما كانا 

والةي هي تقنية مقابلة جماعّية "تسمح بجمع    focus groupsوإلنجاز هذ  الدراسة تّم استخدام تقنية املجموعات البؤرّية  

املعلومات حول موضوه مس هد ، إّنها من تقنيات البحث الكيفّية...وتنحدر تقنية املجموعات البؤرّية من تقنية التسوي  في  

 
 . 89، ص 2017بيروت، منتدى املعار ،  واملقاربات،  عبد الغني عماد؛  علم اجتماه التربية: االّتجاهات واملدارس 1

 . 89املرجع نفسه، ص 2

 . 89املرجع نفسه، ص 3

 .73، ص2019رشيد جرموني؛ املن ومات التربوّية العربّية والتحّدي املعرفي: مداخل للنقد واالستشرا ، سال، شمس برينا، 4

 . 73املرجع نفسه، ص 5

 . 74املرجع نفسه، ص 6
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نا من جمع انت ارات املس هلك
ّ
، ومن ثم جعل  ني مرحلة ما بعد الحر  العاملّية الثانية بالواليات املّتحدة األمريكّية حيث مك

-Cروجرز    - املنتوج أكثر جاذبّية. وتقنية املجموعات البؤرّية مستوحاة من تقنيات دينامّية املجموعات املستخدمة من قبل س

Rogers   مة بغرض تحديد موضوه أو سلسلة  1رائد تّيار علم النفس اإلنسانّي
ّ
". وتقوم هذ  التقنية على "مناقشة جماعّية ومن 

لبحث ما. واملبدأ الرئ ذبّي هو أن  ستخدم الباحث بصراحة الّتفاعل بين املشاركين في ذات الوقا كوسيلة    هة جيمن األسئلة الو 

 ".2لجمع املعطيات وكنقطة ارتكاز في التحليل 

 عّينة البحث: 

تونذبّي(.  ال  بّي شملا عّينة البحث مجموعة من أستاذات وأساتذة مادة التربية املدنّية بواليةي سليانة والكا   الشمال الغر 

وتّما محاورة هؤالء الفاعلين التربوّيين باملركزين الجهوّيين للتربية والتكوين املستمّر بالواليتين املذكورتين. وقد شملا عّينة  

سنوات    4والية سليانة مجموعتين تكّونا كّل منهما من ثمانية مدّرسين نصفهم من املدّرسات، وتتراوح أقدمّي هم في التدريس بين  

مدّرسات ومدّرسين، وثانيهما من    9ة. أّما املجموعة الثانية  مجموعة والية الكا (، فشملا فريقين تكّون أّولهما من  سن  29و

. وتراوحا أقدمّية أعضاء  10، فيما كان مجموه األساتذة    9مدّرسات ومدّرسين. وبلغ مجموه األستاذات في املجموعتين    10

سنة. وقد كانا مختلف مستويات التدريس باملرحلتين اإلعدادّية والثانوّية حاضرة    27وات  سنو   9املجموعتين في التدريس بين  

 في هذ  املجموعات. 

 مفاهيم الدراسة: 

 *املنهاج:  

 ، ويتضّمن: Enoncé d’intentions de formation عّد املنهاج إعالن "بيان نوايا للتكوين" 

 تحديد الجمهور املستهدف؛ -

 ؛ les finalitésالغائّيات -

 ؛les objectifsهداف أل ا -

 املحتويات؛  -

ط األنشطة؛ -
ّ
 وصف نظام التقييم؛ مخط

اقف األفراد املتكّونين وسلوكّياتهم - عة بالنسبة إلى تغيير مو
ّ
 ".3اآلثار املتوق

 

 
1Alain Moreau & alt., Méthode de recherche : S’approprier la méthode de focus group, la revue du Praticien, médecine générale, 

Tome 18 ; N°645, 2004, p382 . 

2Jenny Kitzinger&alt ; Qu’est-ce que les focus groups ? Bulletin de psychologie, tome 57 (33)/471, mai-juin 2004, p 237. 

3 Françoise Raynal & Alain Rieunier ; Pédagogie : Dictionnaire des concepts clés : apprentissages, formation et psychologie 

cognitive, Paris, ESF, éditeur, 1997, p96. 
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"البرنامج"   يتعارض مع مصطا   الحديثة  ديوي...(، وهو  التربية  رّواد  املنهاج من  استعارة مصطا   "تّما  املستخدم  وقد 

 ". وعادة "ما يتّم التمييز بين ثالثة توّجهات ممكنة في صياغة املنهاج: 1لتقليدّيةام في التربية ابشكل ع

 األولوّية للتخّصصات واملعارف؛ -

 األولوّية للتلميذ ومصالحه؛  -

 ". 2األولوّية للمجتمع وتطويره -

بيداغوجّية أوسع من   ة عمل 
ّ
"املنهاج خط الّدراسبّي...فهو  وبعبارة مغايرة  برامج  البرنامج  مختلف  يضّم عموما ل س فقط 

م الّةي يتضّمنها برنامج املحتويات، وأخيرا إشارات دقيقة حول  
ّ
املواّد، ولكن أيضا تحديدا لغاية التربية وألنشطة التعليم والتعل

مّية بجميع مكّون-ةالطريقة الّةي س سلكها كّل من املدّرس والتلميذ خالل كّل مراحل العملّية التعليميّ 
ّ
". ويتّم  3ا ها الصفّية التعل

والتقويم  التعليم  في  املستعملة  والوسائل  والطرائ   واألغراض واألهدا  واملحتويات  الغايات  بعبارات  عادة  ". 4"التعبير عنه 

م؟ وعادة "ما يطرح مصّمم املنهاج األسئلة اآلتية: ما الذي ينبغي تدريسه؟ وملن؟ وملاذا؟ وب ي ترت ب؟  
ّ
 . "5وكيف س تّم تقييم التعل

يكون املنهاج  هذا املعنى "أهّم أداة يضعها املجتمع لتربية األجيال وف  الّصورة الّنموذجّية الةي يرغب أن يكون عليها الجيل  

عة فيما
ّ
ه يتضّمن الغايات واألهدا  واملحتويات ووصفا لن ام التقويم وتخطيط األنشطة واآلثار املتوق

ّ
يهّم تغيير    الّناشبئ ألن

و املواقف وسلوكات   الّتكوين...،  أثناء  منطقّيا  األفراد  بناء  املبنية  املراد تحصيلها  املدرسّية  التخّصصات  هو الئحة محتويات 

ه مجموه مصاغ وف  غايات ومحتويات وكفايات وهر  بيداغوجّية 
ّ
م والتقويم. كما أن

ّ
 ".6للمعار  املدرسّية وسيرورات التعل

 ة: التربية املدنيّ *

فاء بالقول إّنها ماّدة دراسّية تنتمي إلى ما  سّمى باملواّد االجتماعية أو  املدنّية؟ وهل يجوز االكت كيف يمكن أن نعّر  التربية

مجانبا   األمر  يبدو  االجتماعية. ال  والتنشئة  التربية  بعد  غيرها على  من  أكثر  تشتغل  الةي  املواّد  تلك  أي  االجتماعّيات،  عائلة 

   للّصوا  إذا
ُ
نها "ماّدة دراسّية تستقي معارفها من مصادر مختلفة  عّر  به من قبل الكثيرين من كو ما أخذنا بعين االعتبار ما ت

الّتاريخ ومصادر أخرى  القانون وعلم االجتماه فضال عن  التحديد كافيا إلبراز  7منها  ".ولكن في املقابل، ال يبدو االكتفاء  هذا 

بية على املواهنة والتربية على حقو   من قبيل التربية الوهنية والتر   جود تماثل بينها وبين مواد أخرى ماهّية تلك املاّدة "ن را إلى و 

 ". 8اإلنسان 

 
1Ibid, p96. 

2Ibid, p96. 

- ، ص2001راسة تطبيقّية، الدار البيضاء، دار الثقافة، ان ضمن املناهج التعليمّية مع دعبد السالم السعيدي؛ تدريس مفاهيم حقو  اإلنس3

 . 214-213 ص

 . 218املرجع نفسه، ص 4

5Françoise Raynal & Alain Rieunier , op., cit., p 96 . 

ة علوم التربية، عدد6
ّ
 . 104، ص 2016، 64إدريس بوحوت؛ مفهوم املنهاج ومكّوناته، مجل

ربية املدنّية7
ّ
 . 129، ص 2001: من الّتقّبل الّسلبّي إلى تغيير الّسلو ، النشرة التربوّية  سلسلة جديدة(،  عمارة بورمضان؛ تدريس الت

م الخدمي واملعيقات الةي 8
ّ
مي التربية الوهنّية واملدنّية باملرحلة األساسّية العليا ملشروه التعل

ّ
دون  تحول عبد هللا هالفحة؛ درجة توظيف معل

ة األردنّية في الع
ّ
د تنفيذها، املجل

ّ
 .348، ص 2012، 4، عدد8لوم التربوّية، مجل
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ابع التربوّي املّتصل بالتنشئة االجتماعية والذي يجّسد أرضّية  
ّ
مّما الشك فيه أن التشابه بين هذ  املواد هبيعّي بحكم الط

ة املدنّية "مصطاحا شاثعا  ْسٍر. ولهذا اعتبر البعض التربيربية املدنّية أمرا ال يخلو من عُ موّحدة، ولكّنه يجعل من تعريف الت

اط ويحتاج إلى ضبط وحصر حّةى يصبح أداة صالحة في التفكير التربوّي االجتماعيّ 
ّ
 ". 1ولكّنه مصطا  منفلش ومط

الذي   املدنّية هو  التربية  مفهوم  به  تمّيز  الذي  الشسوه  هذا  واملشتغليولعّل  املهتّمين  ها  أبرز  ب حد  عليها فرانسوا  دفع  ن 

اللتين    –. ولعّل هاتين الصفتين  impossible et nécessaireإلى وصفها   "املستحيلة والضرورية"    2François Audijierأودجييه

تان َحَدتا ببعض    -جعلتا ضبط مصطا  التربية املدنية وحصر  مطلبين مشروعين
ّ
املشتغلين على املس لة إلى البحث عن  هما الل

 ".3نّية واملهارات املدنّية والفضائل املدنّيةل مكّونا ها، الةي حّددها بعضهم   "املعرفة املدمعناها من خال

مين معرف ها، واستخدام
ّ
ها   عني املكّون األّول "املعرفة املدنّية، الةي يتكّون من معلومات ومن أفكار جوهرّية يجب على املتعل

ا املعرفة  وتتضّمن  الفرد.  في سلو   رة 
ّ
مؤث عامة  - ملدنّيةلتصبح  وتصرّ   -بصورة  املدنّية  التربية  في مبادئ  الفرد  فات وسلوكات 

 ".4املجتمع 

م على فهم املبادئ وشرحها ومقارن ها  
ّ
أما بالنسبة إلى املهارات املدنّية، فهي تعني "تلك العملّيات اإلدراكّية الةي تساعد املتعل

مهار وتق "أيضا  االجتماعية. وهنا   الحياة  املواهنون ييمها وممارسة  يقوم  ها  أفعاال  تتضّمن  الةي  املشاركة  في   ات  للمشاركة 

الحياة االجتماعية واالقتصادّية والسياسّية، حيث تتضّمن مهارات املشاركة واستخدام املواهن للمعرفة في تفكير  والعمل  

 ". 5ات الحياتّية ب سلو  قادر على االستجابة للتحّدي

املدنّية   الفضائل   –وأّما 
ّ
تمث املكالةي  باألحرى  أو  الثالث  العنصر  املدنّية  ل  للتربية  الثالث  "الّسمات    –ّون  إلى  تشير  فهي 

ل في احترام الثروة  
ّ
الضرورّية للشخصّية من أجل الحفاظ على القيم االجتماعية، وقيم الّتعاون والّتكافل االجتماعّي...، وتتمث

سامح وحّب الوهن كرامة ألي مواهن، وأيضا التمّدن واالستقامة واالنضباوال
ّ
 ".6ط الذاتّي والت

وبناء على ما سب  نقول إن التربية املدنّية ماّدة دراسّية تترابط فيها املعار  املدنّية باملهارات وبالفضائل املدنّية، وهي بذلك  

املدنيّ  املعار   ختزل في تقديم 
ُ
ت ات واإليجابيّ ماّدة دراسّية ال 

ّ
الذ ات مثل تقدير 

ّ
الذ ة والثقة بالنفس، وقيم  ة بل " تدّعم قيم 

تقاللّية واحترام اآلخر والّتنّوه واالختال ، وقيم املجتمع الحقيقّية مثل تقدير الحقيقة والعدل  العالقات مثل الحيادّية واالس

طة  طبيعّية واإلنسانّية باعتبارها أساس الحياة. وهي مرتبوحقو  اإلنسان وسيادة القانون، وقيم  الب ئة مثل تقدير الب ئة ال

جاهات إيجابّية نحو  بالقانون باعتبارها معنّية باملواهنة في مجتمع ديم
ّ
قراهّي دستورّي...، وهي تربية أيضا تسعى إلى تكوين ات

ل املبادئ الديمقراهّية والحرّية وحقو  اإلنسان واالنفتاح ع
ّ
ات ونحو اآلخرين، وتمث

ّ
لى الثقافات العاملّية في إهار من التنّوه  الذ

قافّي 
ّ
 ".7والخصوصّية الثقافّية أيضاالث

 
 . 18، ص2005، 2ناصيف نّصار؛ في التربية والسياسة: مةى يصير الفرد في الدول العربّية مواهنا؟ بيروت، دار الطليعة، ط1

2François Audigier ; Impossible et nécessaire éducation civique,.https://www.unige.ch 

ي؛ األبعاد االجتماعّية في استراتيجّية التدريس بالكفاءات: أهروحة مقّدمة لنيل شهادة الدكتورا  اختصاص علم اجتماه  عبد الباسط هويد3

 . 131، ص 2012التنمية، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر، قسم علم االجتماه، 

 .133املرجع نفسه، ص 4

 . 113املرجع نفسه، ص5

 .134- 133ص –املرجع نفسه، ص 6

 . 30- 29ص –، ص 2009ران؛ التربية املدنّية: الّتعليم واملواهنة وحقو  اإلنسان، القاهرة، الّدار املصرّية اللبنانّية، شبل بد7
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بة في مكّونا ها  املعرفّية واملهارّية والوجدانّية(، وفي أهدافها  ال
ّ
ل التربية املدنّية ماّدة دراسّية مرك

ّ
ذاتّية  بناء على ما سب ، تشك

األبعاد تبعا لذلك متعّددة  املو   واالجتماعية(، وهي  الرئ سّية تكوين  الواث  من  واملكّونات، ومن محاور اهتمامها  الفاعل  اهن 

مين من صميم اختصاصها. نفسه، املنفتح على اآلخر. وعليه  
ّ
مات واملتعل

ّ
 فإن نشر قيم املواهنة وترسيخها لدى املتعل

ا محّل  1991د التونسّية سنة  وقد ظهرت التربية املدنّية في تونس في اإلصالح التربوّي الثاني الذي عرفته البال 
ّ
، حيث حل

ة سنة الّةي كان قد أقّرها اإلصالح التربوّي األّول لتونس ا   التربية الوهنّية
ّ
فردت التربية املدنّية بإهار تدريس  1958ملستقل

ُ
. وقد أ

درجا، الحقا في مسار التعليم  
ُ
الجامعّي وذلك منذ  خاص  ها تكّون من خّريجي شعب علم االجتماه والقانون والصحافة، ثم أ

. غير أن هذا املسار الجامعّي كاختصاص قائم الذات لم  عّمر هويال،  1االجتماعية بتونسبكلية العلوم اإلنسانّية و  1991سنة 

ّصا املادة بإهار إشرا  بيداغوجّي  إهار تفّقد(    2004ليتّم انتدا  مدّرسيها منذ سنة  
ُ
من خّريجي الحقو  باألساس. وقد خ

ى ت ه
ّ
 ير املدّرسين ومرافق هم ومن ثم تقييم أدائهم. تول

 اطنة: *قيم املو 

جاهات  
ّ
وات السلوكّية  الّنماذج  توّ    تفضيلّية  أو  إلزامّية  أخالقّية،  معايير ألحكام  "تعبيرا عن  بكونها  عامة  القيم  تعّر  

 :3". وهي بذلك تالمس مجالين أساسّيين 2األفراد نحو أمور الحياة املختلفة

-  
ّ
 ل: أي تحقيق الوعي بهذه القيم واملبادئ؛مجال التمث

ل إلى سلوك. ي تحويل هذا التممجال املمارسة: أ -
ّ
 ث

بمعنى أن القيم معايير تحتاج إلى استيعا  أوال وإلى ترجمة إلى ممارسة  سلو ( ثانيا. وهنا تلعب التربية على القيم دورا  

 بين املجالين.   l’articulationمحورّيا في إيجاد التمفصل

ن  ملعايير السياسّية والقانونّية واملمارسات االجتماعية الّةي أّما قيم املواهنة فتعّر  بكونها "مجموه القيم اإلنسانّية وا
ّ
تمك

عّر  قيم  4الطالب/ املواهن من االنخراط في مجتمعه والّتفاعل معه إيجابّيا واملشاركة في تدبير شؤونه
ُ
املواهنة بكونها  ". كما ت

تماء والوالء والديمقراهّية واملشاركة  يم هي "االن". وهذ  الق5"املعتقدات الّةي تحّدد سلو  الفرد نحو الدولة الّةي  ع ش فيها

 ".6السياسّية والتعّددية وقبول اآلخر

 
1AbdelwahabHafaiedh ; Choix publics d’éducation et culture civique : une étude intergénérationnelle sur le lien social et le lien 

citoyen chez les étudiants tunisiens ; Tunis, Université de Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 2002, p172. 

ة علوم التربية، العدد السابع 2
ّ
 .   34، ص 2013والخمسون، الطاهر بوغازي؛ أثر القيم الثقافّية الخارجّية على قيم األسرة، مجل

س  التربوّي ضمن خصوصّية  يونسالشامي األشهب؛ 3
ّ
سوسيولوجيا املواهنة أم علم تربية املواهنة؟ أنماط العالقة بين النس  االجتماعّي والن

 .  99، ص 2013،  24-23التربية على املواهنة، إضافات، العددان 

تعليم ما بعد األساسبّي بسلطنة عمان، رسالة  اإلدارة املدرسّية في تنمية قيم املواهنة لدى هلبة الثريا بنا أحمد بن سليمان البراشدية؛ دور 4

 . 7، ص2012مقدمة لاحصول على درجة املاجستير في التربية، تخّصص اإلدارة التربوّية، جامعة نزوى، قسم التربية والدراسات اإلنسانّية، 

  في ظّل تحّديات حمدي أحمد علي عمر؛ دور الجامعة في تنمي5
ّ
لها لدى الطال

ّ
العوملة: دراسة ميدانّية لعّينة من هلبة جامعة  ة قيم املواهنة وتمث

د 
ّ
ة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، املجل

ّ
 .70، ص 2017، 1، العدد14أسيوط سوهاج، مجل

 . 71املرجع نفسه، ص 6
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ى تجذير قيم املواهنة مثل الّتضامن  وتحتاج هذ  القيم إلى عمل تربوّي كبير لترسيخها أو إلى عملّية تربوّية قصدّية  هد  إل

ما
ّ
مين واملتعل

ّ
ت بطرائ  بيداغوجّية تفاعلّية وتشاركّية بعيدة كّل البعد عن التلقين  واملشاركة والحّرية واملسؤولّية لدى املتعل

 ل تلك القيم دون إتاحة الفرصة للتالميذ ملمارس ها.وحشو األذهان بمعلومات حو 

 نتائج الدراسة: 

الغربّي التونذبّي  إلشارة سابقا، اهتّما الّدراسة بوجهة ن ر عّينة من مدّرسات ومدّرسبي التربية املدنّية بالشمال  مثلما تّما ا

راسّية بين التصّور واملمارسة اعتمادا على تقنية   واليةي سليانة والكا (، وتمحورت حول قيم املواهنة في منهاج تلك املاّدة الّد 

 دراسة كيفّية ول سا كمّية. وقد أفضا هذ  الّدراسة إلى الّنتائج اآلتية: املجموعات البؤرّية. وهي بذلك

 املدنّية:  اطنة بمنهاج التربية طبيعة حضور قيم املو *

 أجمع املدّرسون الذين تّما محاور هم على: 

ى وإن كان حض -
ّ
انوّية حت

ّ
ورا متفاوتا  وضوح حضور قيم املواطنة بمنهاج التربية املدنّية باملرحلتين اإلعدادّية والث

و  سامح 
ّ
والت واملشاركة  ضامن 

ّ
الت قبيل  من  املواطنة  فقيم  الّدراسّية.  املستويات  مختلف  بين  على  موّزعة  املسؤولّية 

كثر وضوحا. فمحور اهتمام املاّدة في هذا املستوى  املستويات الّدراسّية، لكن حضورها في السنة التاسعة أساس ّي هو األ

ها حول املواطنة. فجاء أّولها حامال لعنوان  هو املواطنة. وقد تضّمن البرن
ّ
امج الّدراس ّي للمستوى نفسه أربعة مدارات كل

بااإلطا والي 
ّ
الت على  األخيران  املداران  ُوسم  فيما  واملسؤولّية،  الحّرية  وثانيها  للمواطنة،  العام  واملساواة  ر  والواجب  لحّق 

سامح. 
ّ
 والت

فق املد -
ّ
 مداخل تناول قيم املواطنة متنّوعة، فأحيانا يتّم التركيز  تنّوع مداخل تناول قيم املواطنة: ات

ّ
ّرسون على أن

ظر والتعّمق في تلك الق على القيم ذاتها ) الس
ّ
يم  نة الثامنة من التعليم األساس ّي(، وأحيانا يكون املواطن هو املدخل للن

عليم الثانوي(. وفي أحيانا أخرى يكون املدخل القانونّي 
ّ
هيمن مثلما هو األمر بالنسبة إلى السنة    )السنة األولى من الت

ُ
هو امل

انوي)مسألة دولة القا
ّ
عليم الث

ّ
 نون(. الثانية من الت

 عتبر املدّرسون أن هذا الحضور الوا   والّصريح لقيم املواهنة بمنهاج التربية املدنّية، من نقاط قّوة املاّدة بل هو من  

ت صيل الّسلو  املدنّي واملواهنّي لدى الّناشئة في تونس. بيد أّن ذلك لم يمنع األساتذة الذين  مكّونات هوّي ها باعتبارها ماّدة تروم  

لة أساسا  ور هم من إثارة إشكالّيات. بتعبير مغاير، يفّسر املدّرسون هذا الحضور ب هدا  ماّدة التربية املدنّية و تّما محا
ّ
املتمث

الفاعلة في تدبير الش ن العام. لكّن هذا الحضور يصطدم بصعوبات منها    في تكوين مواهن واه ومسؤول وقادر على املساهمة 

 .وّية الّسائدة بالفضاء التربوّي بين مختلف الفاعلين التربوّيينالعالقات الترب  -وفقا للمدّرسين –

من تّما محاور هم من    ، ولكن أغلب1من املعرو  أّن للعالقات التربوّية دور رئ ذبّي في نجاح العملّية التربوّية والتعليمّية 

ا املصاحة  تغليب  التربوّية محكومة بعالقات تقوم على  الفضاءات  يقّدرون أن  العامة، وعلى  األساتذة  لخاصة على املصاحة 

قع اجتماعّي  سم العالقات في املجتمع التونذبّي. ولهذا  فجوة كبيرة بين القيم املنشودة واملمارسة اليومّية، وفي ذلك امتداد لوا

بذ العنف ال تجد  بة في أن ينتشر الغّش والعنف في املؤّسسات التربوّية، األمر الذي  عني أن قيما مثل الحوار واالحترام ونال غرا

 لها صدى في الواقع. 

 
 PUF, 1982 ; Paris, ; La relation éducative Marcel Posticإلى: للتوّسع في العالقات التربوّية يرجى الّرجوه1
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والعدالة وعلوّية  املساواة  إلى  املدّرسون  يتطّر   مين عندما 
ّ
املتعل بردود فعل  األساتذة  الرأي هذ ،  ستشهد  لدعم وجهة 

صها أّن الواقع خارج املدرسة، بل حّةى داخلها، ال يقوم على تلك ا  القانون، إذ
ّ
ما  عادة ما تكون تلك الّردود سلبّية ماخ

ّ
ملبادئ، وإن

الت والعالقات الشخصّية. وال معنى  على الّنقيض منها تماما. فال معنى للمساواة في التمّتع بحّ  الشغل في واقع تسود فيه الت
ّ
دخ

مين. للمساواة في الحّ  في ا
ّ
 لتعليم باعتبار االكتساح الرهيب للّدروس الخصوصّية الذي خل  تفاوتا بين املتعل

انكتشف من هذ  املال  ملدّرسون إشكالّية جوهرّية أال وهي مفارقة قيم املواهنة للواقع، فعندما يكون  ح ات الةي أوردها 

مين بسهولة. بمعنى إن تضمين تلك  الواقع محكوما بقيم مناقضة لقيم املواهنة، فإنه ال يمكن توهين هذ  ا
ّ
ألخيرة لدى املتعل

م( ال  عني تحقي  األهدا  املرسومة خاصة  القيم في املنهاج واالشتغال عليها في الفضاء التربوّي 
ّ
  ضمن أنشطة التعليم والتعل

بّنيها لها( والقيم السائدة في ّتضار  بين الّن رّي والعملّي، بين قيم املدرسة  الةي تعلن ت إذا ما اصطدم بمفارقات من قبيل ال

 نة ال في الفضاء التربوّي فحسب، بل في املجتمع عامة. املجتمع. وفي حقيقة األمر، تبدو هذ  املفارقة من عوائ  تب ئة قيم املواه

املدن املواهنة في  منهاج التربية  الّصريح لقيم  الوحيد أمام هذا الحضور  العائ   ّية وفقا  لم تكن مفارقة الّن ري للواقعّي 

الوقا املخّصص   أن  الزمنّي، ذلك  الحيز  تّما محاور هم. فقد شّدد هؤالء على عائ   الذين  للماّدة  ساعة ونصف  لألساتذة 

التّ  من  والثانية  األولى  السنتين  وفي  اإلعدادّية  املرحلة  مستويات  مختلف  في  أسبوعّيا  أسبوعّيا  واحدة  ساعة  الثانوّي/  عليم 

مين، وذلك   –ثة ثانوي  بالنسبة إلى السنة الثال
ّ
مات واملتعل

ّ
شعبة اآلدا ( ال  ساعد على تجذير تلك القيم وترسيخها لدى املتعل

ر   عني
ّ
فرصا كافية    أن التوقيا ال  سمح في غالب األحيان إال بتقديم معار  ن رّية حول قيم املواهنة، وبالتالي فهو ال يوف

 ى عملي.للنقاش وتبادل اآلراء والحوار وتحويل الّن ري إل

التربوّية  زيارات ملؤّس  للّزيارات  الوجاهة، فغيا  حيز زمنّي  األساتذة على غاية من  املسّنين،  تبدو مالح ة  سات مثل دور 

اءات باملسؤولين املحلّيين ومحاور هم حول مسائل  هّم  واملستشفيات، والبرملان، ومقّرات البلدّيات، واملحاكم...(، وانعدام اللق

م في  مين 
ّ
املدرسّية  النوادي  املتعل الحياة  ب نشطة  م( 

ّ
والتعل التعليم  الفصل  أنشطة  أنشطة  مرافقة  وعدم  اليومّي،  ع شهم 

 ربية املدنّية. تربوّية( من ش نه أن يجعل قيم املواهنة مس لة ن رّية بحتة، وهذا عائ  جوهرّي للتربية على املواهنة وللتال

مين. فاملقاربات السائدة  شّدد املدّرسون كذلك على غيا  مقاربة بيداغوج
ّ
ّية تجديدّية في عملّية نقل قيم املواهنة إلى املتعل

تتبّنى بيداغوجيا املشروه وال تساعد على الّربط بين أنشطة الفصل وأنشطة الحياة املدرسّية إال نادرا.  في املمارسة اليومّية ال  

ها عملّية تجذير قيم املواهنة أال وهي غيا  التمفصل بين  من هذا اإلهار بدا املدّرسون ُمجمعين على إشكالّية تتخّبط فيوض

ومالئمة لتحويل القيم الحاضرة في منهاج التربية املدنّية إلى سلو  يومّي في الّن رّي والعملّي، أو إن شئنا غيا  فرص وا حة  

ربوّي وخارجه. 
ّ
 الفضاء الت

ب على بعض العوائ  يقترح األساتذة تكثيف العمل ضمن  
ّ
  - فر ، وتشجيع العمل الّتعاونّي، وتفعيل الّنوادي التربوّيةوللتغل

مين ملمارسة أنشطة أخرى الّةي كثيرا ما اصطدم حضورها بالوسط املدرسبّي ب
ّ
.  - الّدروس الخصوصّية الّةي لم تتر  وقتا للمتعل

لترسيخ قيم املواهنة، ولكّنها ل سا  مين قيم املواهنة بمنهاج التربية املدنّية خطوة مهّمة وعليه، يكون من الجائز القول إن تض 

ال ينسجم مع أهدا  التربية املدنّية وهبيعة النقل التعليمّي    كافية باعتبار أن العوائ  املثارة تجعل البعد املعرفّي ُمهيمنا، وهو ما

مّي لقيم املواهنة. –
ّ
 التعل

اإلش في  تّما مقابل هم  الذين  األساتذة  يترّدد  لم  ما سب  ذكر ،  إلى  قيم  إضافة  في حضور  رت سلبا 
ّ
أث أخرى  نقاط  إلى  ارة 

  أساسا بمكانة الت
ّ
ربية املدنّية في املن ومة التربوّية التونسّية. فقد كان هنا  إجماه  املواهنة بمنهاج التربية املدنّية، وهي تتعل
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ر سلبا في    -رج ولو باعتبارها ماّدة اختيارّيةحةى أّنها لم تد  –املواّد الّةي تدّرس في الباكالوريا  بينهم على أن استثناء تلك املاّدة من  
ّ
أث

مين ومن ثّم في قدر ها على نقل تلك الق
ّ
 يم وتجذيرها لدى الناشئة. صور ها لدى املتعل

عب العلمّية  باملستويات العليا من املرحلة الثانوّية أي بالسنتين  
ّ
وإذا ما أضفنا إلى ذلك تغي ب هذ  املاّدة الّدراسّية عن الش

ة لعائلة وذلك على خال  بعض املواّد املنتمي  – والّرابعة ثانوي(، وعدم اعتمادها كمعيار للتوجيه املدرسبّي والجامعّي    الثالثة

نا ومثلما عّبر    -ّتصّر االجتماعّيات مثل الّتاريخ والجغرافيا اللذين  عتمدان معيارا محّددا لاللتحا  بشعبة االقتصاد وال
ّ
فإن

ك قيم  عن ذلك أفراد عّينة البحث  
ّ
مين، األمر الذي ينعكس سلبا على هر  تمل

ّ
أمام صورة مهتّزة ملادة التربية املدنّية لدى املتعل

 نة واكتسا ها. املواه

ويعتبر األساتذة الذين التقيناهم في املركزين الجهويين للتربية والتكوين املستمّر بواليةي سليانة والكا  أن بين موزلة التربية  

م ة( إليها. ولعّل انتشاراملدنّية وقدر ها ع
ّ
ر في ن رة املتعل

ّ
عبارة    لى نشر قيم املواهنة وترسيخها عالقة وهيدة. فمكانة املاّدة تؤث

مين  
ّ
املتعل و"الْجغاريف" عند  ُر " 

ّْ
اإلس  –"الت والتربية  املدنّية  التربية  إلى مواّد  منهم  إشارة  والربية  في  املوسيقّية  والتربية  المّية 

ريخ والجغرافيا الةي يجمع بينهما قصر التوقيا وضعف الّضار  مقارنة بمواّد الرياضّيات والعلوم والتقنية  التشكيلّية والّتا

غاتوال
ّ
ر على الن رة السلبّية إلى املواّد ذات "الهوّية" التربوّية. -ل

ّ
 مؤش

مون بين املواّد الّدراسّية هغيان الوزعة البراغما
ّ
تّية عندهم، والّةي جعل هم يتعاملون  يبّين هذا التصنيف الذي أقامه املتعل

الدراسّية بناء على ضوار ها، فينصّب اهتمامهم عندئذ   املواّد  املواّد  مع مختلف  املرتفعة من قبيل  على املواد ذات الضوار  

غات واملواّد التقنّية. وال غرابة أن تتسا
ّ
ة واملاّدة ل سا لها  ءل إحدى األستاذات قائلة "كيف لي أن أرّيخ قيم املواهنالعلمّية والل

مين، بل لدى الّزمالء واألولياء؟". بمعنى إن موزلة املاّدة تعكس ا
ّ
لتناقض بين ما ُ سّمى املنهاج الّصريح وما  أي قيمة لدى املتعل

لذكاء  نة من الذكاء هي باألساس الذكاء املنطقّي الّرياضبّي وايوسم باملنهاج الضمنّي، فهذا األخير منصّب على تنمية أصنا  معيّ 

غوّي، وال ُ عير اهتماما كبيرا لبعض األنواه األخرى الةي تساعد على تب ئة قيم املواهنة مثل الذك 
ّ
- اء االجتماعّي والذكاء البيالل

اليونسكو املعرو  بذ"التعليم ذلك الكوز املكنون" بذ نفذبّي. وبعبارة أخرى، ال ُيولي املنهج الخفّي أهمّية كبرى ملا عّبر عنه تقرير  

م لتشار  اآلخرين"."ت
ّ
 عل

ا ت ثير سلبّي في عملّية نقل قيم  الةي عّدها املدّرسون ذات  مين تلك املّتصلة  ومن بين الصعوبات األخرى 
ّ
املتعل إلى  ملواهنة 

ن  ن دورها. فاإلدارّيون يميلون إلى تفضيل املواّد ذات الضوار  املرتفعة، فيحرصو بموقف اإلدارة  اإلدارّيين( من هذ  املاّدة وم

غات  -العلوم التجريبّية  - على تلبية مطالب مدّرسيها  مدرسبي الرياضّيات
ّ
ل ال يبدون ذات القدر  العلوم التقنّية(، وفي املقاب  -الل

 من الحرص في ت سير عمل مدّرسبي مواّد أخرى وفي هليع هم أساتذة التربية املدنّية. 

تمكين مدّرسبي "املواد األساسّية" من أحسن القاعات، ومن  تبدو هذ  املفاضلة الةي ُيقيمها اإلدارّيون وا حة من خالل  

مدّرسبي تلك املواّد بسرعة عند تغّيعهم لفترة هويلة. وباملقابل، ال    قاعات مختّصة وأيضا من خالل الحرص الكبير على تعويض

ى هذ  املفاضلة  ة في حال حصولها على عطلة األمومة أو عند عطلة مرض هوييهتّمون بتعويض مدّرسة التربية املدنيّ 
ّ
لة. كما تتجل

واّد الّدراسّية ذات الضوار  غير املرتفعة،  من خالل تخصيص حصص ما بعد ال هر ملاّدة التربية املدنّية ومجموعة أخرى من امل

ل هذ
ّ
فرد "املواد األساسّية" بالحصص الّصباحّية. وتمث

ُ
ملواهنة،    املفاضلة في ن ر املدّرسين عائقا كبيرا لترسيخ قيم افي حين ت

 .باعتبارها تكّرس لدى التلميذ  ة( ن رة دونّية للمواد الحاملة صراحة لقيم املواهنة والع ش املشتر 

مين لتشمل 
ّ
شخص املرّبي نفسه، أو أستاذ التربية املدنّية   -في ن ر أفراد العّينة  –تمتّد صعوبات نقل قيم املواهنة إلى املعل

مين في كثير من األحيان التزاما    ذاته، حيث كثيرا ما يصطدم توهين قيم
ّ
املواهنة بغيا  املدّرس القدوة، إذ ال  عكس سلو  املعل
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م والقيم الةّ صريحا بتلك القيم  
ّ
مين، وهنا تبرز مشكلة املواءمة بين الّسلو  الشخصبّي للمعل

ّ
ي  الةي  عملون على نقلها إلى املتعل

مين. وبعبارة ثانية، كثير 
ّ
سامح،   عمل على نشرها لدى املتعل

ّ
ا ما يتحّدث بعض املدّرسين عن قيم الحوار واملشاركة والّتضامن والت

ومّي وفي عالقا هم بتالميذهم على تجسيم تلك القيم، حةى أن تصّرفات البعض منهم تكون  ولكّنهم ال  عملون في سلوكهم الي 

ر بطريقة سلبّية في نقل تلك القيمخالفة لتلك القيم. إن  
ّ
م، إن لم يكن عائقا ومانعا من نشرها بين  غيا  القدوة عامل مؤث

مين خاصة في فترة املراهقة، حيث يبحث التلميذ عن القدوة أو
ّ
 الّنموذج.  املتعل

بالتمشّيات   يّتصل بعضها  متنّوعة،  التربوّية تصطدم بعراقيل  املؤّسسة  في   املواهنة  تب ئة قيم  إلى أن  تقّدم  مّما  نخلص 

  البيداغوجّية الةي  همل الجانب ال
ّ
عملّي وتنتصر إلى املقاربة الن رّية الّةي تحّول مسائل قيمّية إلى معرفة ن رّية خالصة. ويتعل

املبعضها اآلخ ها يبني 
ّ
الةي تحتل املوزلة  املدنّية بين املواّد الّدراسّية املختلفة، فعبر تلك  التربية  مون تصّورهم  ر بموزلة ماّدة 

ّ
تعل

 للقيم الةي تعمل على ترسيخها. 

حيط فتتيح  قيم املواهنة، من وجهة ن ر أفراد العّينة، إلى مقاربات تجديدّية تنفتح من خاللها التربية املدنّية على املتحتاج  

والع الفّعال  والّتواصل  الّناقد  التفكير  مهارات  إلنماء  إمكانات  للممارسة  مين فضال عن فرص 
ّ
وبروح  للمتعل فري   مل ضمن 

تع الةي  املهارات  قيم  الفري ، وغيرها من  إدراج  كان  إذا  ولذلك،  م. 
ّ
للمتعل اليومّي  الواقع  في  املواهنة  قيم  لتجسيم  تبر وسيلة 

ه ي ّل غير كا . وليحّق  الهد  املرجّو  املواهنة بصورة صريح
ّ
ة في منهاج التربية املدنّية خطوة مهّمة للتربية على املواهنة فإن

ر مناخ مدرسبّي مالئم  
ّ
، أي مناخ تكون فيه املواّد الّدراسّية متكاملة ومتعاضدة  un climat scolaire  favorableمنه البد من توف

 ّسر فيه عملّية االنفتاح على املحيط من خالل زيارات تربوّية وعبر أنشطة ثقافّية    وتغيب فيه املفاضالت بجميع أنماهها،
ُ
وت

 ة ورياضّية مختلفة. وتربويّ 

 *الكتاب املدرس ّي: 

الكتا    ملحتويا ها   عّر   املفّسر  الّرسمّية،  البرامج  لروح  املجّسم  فهو  التدريس  في  أساسّية  "وسيلة  بكونه  املدرسبّي 

مها تصّور تربوّي،  الكتا  املد  ". وقد تطّور 1وأهدافها 
ّ
ه لم  عد اليوم "مجّرد سفر ملعرفة عاملة ال ين 

ّ
رسبّي على مّر الّتاريخ حّةى أن

تيه املنهاج الّدراسبّي بما هو مرجعّية للكفايات واألهدا   وأّن ت ليفه خرج من دائرة االج ها
ّ
دات الفردّية، وأصبح يضّم بين دف

نا بال املراد تحقيقها من قبل مختلف امل
ّ
مات، تعّبر بوضوح عن الّصورة الّةي يراد لتلك الّناشئة أن تصير عليها، فإن

ّ
مين واملتعل

ّ
تعل

وسيلة تربوّية كغيرها من املعينات الديداكتيكّية، ولكّنه املنهاج التربوّي عينه،  الكتا  لم  عد مجّرد  ريب سنّتف  على أّن هذا  

ر بالضرورة على الع
ّ
". ولكن هذا الكتا  الذي يح ى ب همّية  2ملّية التربوّية في املؤّسسة التربوّية برّم ها وإن كّل خلل يمّسه يؤث

في سبيل تحقي  أغراض التربية والّتعليم إذا كان يحمل في هّياته قيما  كبيرة في العملّية التربوّية قد "يصبح عائقا، حجر عثرة،  

شيطة واملجدية وال  ونوام س بالية، أو مضامين مستهجنة أو أنماط ثقافّية نعي
ّ
ر  التربوّية الن

ّ
عها صراحة، وإذا كان ال يخدم الط

م في مصير  واملساهمة املجدية  البتكارّية وال  عي ساعد على تنمية استعدادات مرغوبة كالّروح النقدّية وا
ّ
ن الّدارس على التحك

م على الّتصرّ 
ّ
 ". 3  املحكم ويلّم ب بعاد  وحدود  وجدوا  في تحقي  األهدا  االجتماعية املشتركة، وإذا لم يقدر املعل

 
  -ّيةعبد العزيز يوسف؛ مدى إسهام كتب الّنصوص األدبّية في تحقي  األهدا  التربوّية، ضمن مركز الّدراسات واألبحاث االقتصادّية واالجتماع1

 . 63، ص 1986، 1(، سلسلة علوم التربية 1985 مارس 30-25ملتقى الكتا  املدرسبّي والّن ام التربوّي  تونس  –تونس 

ة علوم التربية، العدد الحسين زا2
ّ
 .  145، ص 2011، 49هدي؛ الكتا  املدرسبّي وإشكالّية التربية على القيم، مجل

تصادّية واالجتماعّية،  الدهماني ضمّيد؛ الكتا  املدرسبّي خزينة املضامين واألنماط الثقافّية التقليدّية، ضمن مركز الّدراسات واألبحاث االق3

 .  149مرجع ساب ، ص 
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دّرسين أفراد عّينة البحث. وقبل  وبناء على األهمّية الّةي يتمّتع  ها الكتا  املدرسبّي تّم التطّر  إليه في الحوار مع املدّرسات وامل

ظا. فبعد تجربة قصيرة اقتصرت  عرض ما ذهبوا إليه، يجدر بنا أن نشير إلى أن كتب التربية املدنّية في تونس عرفا تطّورا ماحو 

رسّية  الكتب املد  1992  فيها وسائل الّدعم البيداغوجّي على ملّفات بيداغوجّية أعّدها أساتذة جامعّيون، ظهرت بدءا من سنة

جّيا(.  الةي أوكلا مهّمة ت ليفها في البداية إلى أساتذة جامعّيين على أن يضّم كل فري  ت ليف متفّقدا بيداغوجّيا  مشرفا بيداغو 

زعة املعرفّية للماّدة.
ّ
وقد    وقد تمّيز هذا الجيل من الكتب املدرسّية بطغيان املتن على حسا  السند، فجاء مكّرسا لطغيان الو

تفسيرا   من  نجد  املنحدرين  ومدّرسيها  مدّرسا ها  ثقافة  توحيد  إلى  واألكيدة  املاّحة  الحاجة  وفي  املاّدة  حداثة  في  التوّجه  لهذا 

مختل املقاربة  اختصاصات  تراه  لم  الكتب  تلك  بناء  أن هريقة  هو  قوله،  يمكن  ما  ولكن  ذلك.  إلى  اإلشارة  اسلفا  مثلما  فة 

،  Pédagogie par Objectifsي املواّد املختلفة، والةي هي بيداغوجيا األهدا كتب على أساسها فالبيداغوجّية الةي وضعا ال

 . الّسلوكّية  –ي ينبغي أن تح ى  ها األهدا  الوجدانّية وعليه لم يراه الكتا  املدرسبّي املكانة الخاّصة الة 

ل الجيل األّول من الكتب املدرسّية للتربية املدنّية  الذي وضع في تسعينات الق
ّ
رن املاضبي( مرحلة مهّمة في مسيرة  ولئن مث

ه انتصر لل
ّ
ة بذا ها وذات دعائم بيداغوجّية خاصة  ها، فإن

ّ
معار  ومن ثم لألهدا  املعرفّية  هذ  املاّدة كماّدة دراسّية مستقل

األساتذة  غلب  ورة للماّدة لدى إلى تكوين ص -في اعتقادنا - السلوكّية. وقد أّدى هذا االنزياح  –على حسا  األهدا  الوجدانّية  

دور  وذلك تناغما مع ص 1997عليها البعد املعرفّي. وقد خضع بعض هذ  الكتب  في بعض املستويات( الحقا إلى التخفيف سنة  

ةبيداغوجّية تطبيقّية إلنجاز البرامج الّرسمّية أعّدها متفقّدون بيداغ
ّ
وجّيون  ما ُعر  بالوثائ  املنهجّية الّةي هي عبارة عن أدل

ة كان توحيد ما ُينقل إلى  رفقة عدد 
ّ
انوي. وبما أن الهاجس الذي كان يقف وراء وضع تلك الوثائ  / األدل

ّ
من أساتذة التعليم الث

مين
ّ
جاهات، ف فقد التربية املدنّية خصوصّي ها  املتعل

ّ
، فقد عّم  هذا الخيار االنتصار للمعار  على حسا  بناء املواقف واالت

لة في 
ّ
جاهات وتوجيه الّسلو  وتعديله. كونها ماّدة دراساملتمث

ّ
 ّية ل سا املعار  فيها إال وسيلة لبناء املواقف واالت

اني من ك2002ومع إصالح  
ّ
ف، جاء الجيل الث

ّ
و  باألساس من املتفّقدين البيداغوجّيين  تب التربية املدنّية، وهو جيل كان مؤل

فون على أن تكون تلك الكتب متماشية مع  وأساتذة التعليم الثانوي مع إشرا  أستاذ جامعّي في بعض الحاال 
ّ
ت. وقد عمل املؤل

ة  جويلية    املقاربة البيداغوجّية الجديدة أال وهي املقاربة بالكفايات الّةي بني 
ّ
على أساسها اإلصالح التربوّي الثالث لتونس املستقل

2002 .) 

شهد نقلة نوعّية   -بعة من قبل لجان خاصةالذي خضع للتقييم واملتا  –ويمكن القول إن هذا الجيل من الكتب املدرسّية  

لا في رغبة كبيرة في تحقي  االنسجام بين املقاربة البيداغوجّية وبنية الكتا  املد 
ّ
رسبّي ومضامينه. وبالعودة إلى األساتذة تمث

ه ي ّل ال
ّ
األولى السّيما بالنسبة   وسيلة التعليمّيةالذين حاورناهم، نشير إلى أّنهم مجمعون على أهمّية الكتا  املدرسبّي، وعلى أن

إن لم  يكن مستحيال.  إلى تالميذ املناه  الريفّية والنائية، حيث الولوج إلى موارد تعليمّية ومحامل بيداغوجّية أخرى عسير  

مين وال 
ّ
مين، وأيضا للمعل

ّ
ل الكتا  املدرسبّي املحمل البيداغوجّي الوحيد لشريحة واسعة من املتعل

ّ
  سّيما املبتدئين وعليه  شك

 منهم في مختلف املواّد الّدراسّية ول س في ماّدة التربية املدنّية لوحدها. 

ف  األساتذة أفراد العّينة على ضرورة تطوير ال
ّ
الشكل. ففي ن رهم،    كتا  املدرسبّي سواء من ناحية املضمون أو من ناحيةات

ابا على مستوى اإلخراج. وكما قال بعضهم "في عص 
ّ
ر رقمّي يتزايد فيه االهتمام بالّصورة بشكل غير  لم  عد الكتا  املدرسبّي جذ

ملبذول من قبل شركة تصنيع التلفاز  مسبو ، بل إن املنافسة محتدمة حول مزيد تجويد الصورة والدليل على ذلك الجهد ا

ه لم  عد مقبوال أن يتضّمن الكتا  املدرسبّي صورا ال تشّد انتبا  املت
ّ
مين. ومن هنا  والهاتف املحمول، فإن

ّ
فا  األساتذة  عل

ّ
كان ات

مين في االنخراط  وا حا على أن ُيراعى البعد الجمالّي للكتا  املدرسبّي في أي إصالح تربوّي قادم حّةى  ساعد على ترغيب املت
ّ
عل

م".
ّ
 أنشطة التعليم والتعل
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وعلى أهمّية   –ّية الحالّية وإضافة إلى البعد الجمالّي شبه الغائب عن الكتب املدرسّية، اعتبر األساتذة أن كتب التربية املدن

به   تقوم  الذي  البيداغوجّي  غير  –الدور  أحيانا وضعّيات  تتضّمن  الكتب  فهذ   وتحيين.  تعديل  إلى  إلى    تحتاج  بالنسبة  ة 
ّ
دال

مين. وقد أورد بعضهم مثال املقارنة بين االنتخابات في تونس وفي أمريكا. بمعنى أن هذ  الكتب ال ت ّس 
ّ
ر استيعا  تلك  املتعل

لقيم، ولهذا ينادي جّل األساتذة الذين جرت مقابل هم بمراجع ها حّةى تنسجم مع منط  إرساء قيم املواهنة، مثل االنسجام  ا

 وجيا املشروه الّةي تعّد في ن رهم أكثر مالءمة لتوهين قيم املواهنة وتب ئ ها في املجتمع التونذبّي. مع بيداغ

لعّينة والةي يقّدرون أن من ش نها أن تساعد على تجديد الكتب املدرسّية حّةى  ومن الّتوصيات املهّمة الةي قّدمها أعضاء ا

فادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الكتب املدرسّية. فالتلميذ "لم  تساعد على نشر قيم املواهنة، تلك املّتصلة باالست

  الكتا  املدرسبّي بمحامل رقمّية    ستاذات. ولذلك من عد يهتّم كثيرا بالّنصوص الجوفاء" حسب عبارة إحدى األ 
َ
األفضل أن ُيْرف

إلى آ رفقات  من قبيل أشرهة وثائقّية عن حقو  املواهن ومسؤولياته وتطّورها من عصر 
ُ
خر ومن منطقة إلى أخرى. فهذ  امل

م  – التقنّية  
ّ
ن املتعل

ّ
ناقش بصفة جماعّية في الفصل، وبذلك يتمك

ُ
عرض وت

ُ
ين الّرقمّي والورقّي،  ون من املراوحة ب البيداغوجّية ت

 وهي مهارة غدت مطلوبة اليوم أكثر من أي وقا مضبى. 

صال، األمر الذيويستوجب هذا التوّجه من األستاذ  كفايات عالية في مجا 
ّ
يفرض    ل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالت

ا السائدة  لتلك  مغايرة  رؤية  اإلدارة  من  ب 
ّ
يتطل كما  املجال.  هذا  في  مين 

ّ
املعل التكنولوجيا  تكوين  استخدام  تعتبر  والةي  ليوم 

ّمن األساتذة أهمّية الكتا  املدرسبّي  الحديثة بمختلف أصنافها حكرا على املواّد العلمّية والتكنولوجّية. وبعبارة أخرى، لئن ث

مين. ولذا يكون املطلو   
ّ
في الكتا  املدرسبّي بما    التجديد  -ة ن رهممن وجه  –الحالّي، فإّنهم يرونه غير قادر على شّد انتبا  املتعل

مين واألساتذة في اآلن ذاته، علما وأن بعض األساتذة ابدوا تخّوفا من االنعك
ّ
اس السلبّي للرقمنة على  يتماشبى وانت ارات املتعل

 القراءة ومطالعة الكتب بشكل عام.

جموعة من األسئلة تفرض نفسها  تبدو وجهة ن ر األساتذة مقبولة، باعتبار أن العمل التربوّي تجديدّي بالضرورة. ولكن م

املدرسبّي أو حّةى دعمه  منها: كيف تكون التكنولوجيا الحديثة داعمة للكتا  الورقي ول سا بديال عنه؟ وهل أن تعويض الكتا   

ه سيزيد من نفورهم من القراءة بشكل عام؟
ّ
مين يقبلون عليه؟ أم أن

ّ
 بمحامل رقمّية يجعل من املتعل

ما أيضا من ناحية الشكل  بدا إجماه األساتذة وا ح 
ّ
ا على ضرورة تجديد الكتب املدرسّية ال من ناحية املضمون فقط، وإن

مّية. وهذا في اعتقادنا يجعل من التربية املدنّية ت ّسر توهين    –األنشطة التعليمّية    ومن ناحية توفير أرضّية للّتجديد في
ّ
التعل

بيرة على مختلف الفاعلين التربوّيين والسّيما منهم إهار الّتدريس الذي يجد  ن ذاته تحّديات كقيم املواهنة، ولكّنه يطرح في اآل 

م جديدة. 
ّ
 نفسه مضطّرا إلى بناء استراتيجّيات تعل

 *التكامل بين املواّد الّدراسّية: 

مس لة   اعتبرها  بل  بعينها،  دراسّية  بماّدة  املواهنة  على  التربية  الّتونذبّي  ربوّي 
ّ
الت الّن ام  يخص  في  لم  سهم 

ُ
ت عابرة  أفقّية 

الّدراسّية   املواّد  بين  الّتكامل  اختيار  املنطل  كان  استثناء. ومن هذا  الّدراسّية بال  املواّد  للّنقاش مع  تحقيقها مختلف  محورا 

قيم    علمجموعات املدّرسات واملدّرسين الذين تّما محاور هم. بمعنى بما أن التوّجه العام للمن ومة التربوّية التونسّية هو ج

ه بات من املعقول بل م
ّ
ن  املواهنة مس لة أفقّية تعمل كّل املواّد الّدراسّية بال استثناء على تنمي ها وتجذيرها لدى الّناشئة، فإن

ي. 
ّ

د التساؤل عن مدى نجاح ونجاعة هذا التمشب
ّ
 املؤك

مي
ّ
ن مس لة أفقّية بالضرورة، وعليه ال  بدت قناعة األستاذات واألساتذة وا حة ب ن نقل قيم املواهنة وتجذيرها لدى املتعل

ملشتر . وفي مقابل  يمكن أن تضطلع بذلك ماّدة دراسّية واحدة، ألّن املس لة تّتصل بترسيخ قيم ومواقف تعّد أسس الع ش ا
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فا  بينهم وا حا على كون بعض ا
ّ
مة، أظهر املحاورون نوعا من اإلحباط، حيث كان االت

ّ
واّد  ملهذ  القناعة الةي ترتقي إلى مسل

مين، وبالتحديد تلك املواّد الّةي "اخترقها رأس املال" 
ّ
  الّدراسّية باتا غير معنّية بسؤال نقل قيم املواهنة وتوهينها لدى املتعل

 حسب عبارة إحدى األستاذات. 

واّد الرئ سّية  من حيث املبدأ معنّية بسؤال املواهنة، فإّن انحرافا ما حصل لدى أغلب امل  –إذا كانا كّل املواّد الّدراسية  

اتي بالنس 
ّ
نم الذ

ُ
بة إلى  ذات الضوار  املرتفعة(، حيث انصّب التركيز فيها على الّدروس الخصوصّية ومن ثم على الّربح وعلى الغ

مين ب همّية  
ّ
التلميذ كما بالنسبة إلى األستاذ، وهو ما ال يتماشبى مع منط  التربية على املواهنة. "فكيف سنستطيع إقناه املتعل

املساواة والعدالة واإلنصا  وهم يرون الّدروس الخصوصّية تن هك تلك القيم؟" تساءل أحد األساتذة. بتعبير ثان، جعل    يمق

ا التربوّي عاّمة من  تركيز مدّرسبي بعض  الفعل  إلى  مين ين رون 
ّ
املتعل العديد من  الّدروس الخصوصّية  ملواّد "األساسّية" على 

ي من با  املنفعة الشخصّية ال غير. وقد أّدى تفاقم ظاهرة الّدروس الخصوصّية إلى اهتزاز  المنطل  الّنجاح والّرسو ، وبالتّ 

 املواهنة.  صورة املرّبي القدوة الذي  عمل على تجذير قيم 

وفي بناء على ما سب ، أسهما هرمّية املواّد الّدراسّية في تعزيز صورة مواّد تحتكر مفتاح الّنجاح في الحياة العاّمة والعملّية.  

املقابل، أفضا تلك التراتبّية إلى خفوت مس لة القيم، فبدت باهتة غير مثيرة النتبا  التلميذ، باعتبار أن املواّد الةي تحتضنها  

يفة الّضار  ومحدودة التوقيا. وقد اعتبر العديد من األساتذة تكليفهم من قبل اإلدارة دون غيرهم من زمالئهم بقراءة  ضع

حتفال باملناسبات الوهنّية  عيد االستقالل...( واملناسبات الّدولّية  تاريخ صدور اإلعالن العاملّي لحقو   ال الوثائ  الخاّصة با

ه مكّرس لت
ّ
وّجه مغاير للمبدأ العام، بحيث أصبحا بعض املواّد ال غير معنّية بنقل قيم املواهنة وتجذيرها  اإلنسان( على أن

مين، وفي هليع ها ماّدة التر 
ّ
 ة املدنّية.بيلدى املتعل

املدرسبّي   التوجيه  مستشاري  "عجز  عليه  أهلقوا  ما  ورؤاهم  أفكارهم  لدعم  األساتذة  ساقها  الةي  األخرى  الحجج  ومن 

مين حول التوجيه  والجامعّي عن  
ّ
الولوج إلى قاعات درس املواّد األساسّية العلمّية والتقنّية واألدبّية، عند رغب هم في محاورة املتعل

مين وقتا"، ولذلك  درسبّي والجامع امل
ّ
ّي. ففي ن رهم يتفادى أولئك املستشارون حصص املواّد األساسّية حةى "ال ُيخسرون املتعل

 
ّ
املتعل إعالم  يتخّيرون  ذات  تراهم  االجتماعية  املواّد  من  وغيرها  املدنّية  التربية  في حصص  الّتوجيه  عملّية  بمستجّدات  مين 

 بالتربية على قيم املواهنة وفقا لوجهة ن ر املدّرسات واملدّرسين.  ها الّضوار  الّضعيفة واملعنّية أكثر من غير 

الّةي تجعل من التربية على قيم املواهنة اختصاصا    –لّية  تعكس هذ  املفارقة بين توّجهات النّص الّرسمّي وبين املمارسة الفع

لتربوّية التونسّية، وهي فلسفة هغا عليها نزعة  إشكالّية عميقة تّتصل بالفلسفة التربوّية للمن ومة ا -غير األساسّية"للمواّد "

مين من مس لة  براغماتّية ونفعّية أعلا من ش ن مّواد، وأعطا مواّد أخرى دورا ثانوّيا األمر الذي انع
ّ
كس على مواقف املتعل

الّدراسّية املواّد  كّل  باّن  القول  إن  أخرى،  بعبارة  خاّصة.  املواهنة  وقيم  عاّمة  القيم  على  املواهنة  م  التربية  قيم  بنشر  عنّية 

مين ال  عدو أن يكون مجّرد شعار حسب أغلبّية األساتذة الذين حاورناهم، وواقع املدرسة ا
ّ
  - لتونسّية  وترسيخها لدى املتعل

ّية الةي  اتيبّين أّن مواّد معّينة انصرفا إلى ما هو معرفّي مستفيدة من تلك الوزعة البراغم  –ووفقا آلراء العّينة الةي اشتغلنا معها  

 حكما تصّورات األولياء وبعض اإلدارّيين، األمر الذي أفضبى إلى غيا  الّتكامل بين املواّد الّدراسّية.

غات واالجتماعّيات...قد 1برامج لذي حّدد في برنامج الال يبدو أن الّتصّور ا
ّ
والذي قّسم املواّد الّدراسّية إلى عائالت من قبيل الل

الّن رّية تشتر  هذ  العائالت في كفايات وتختلف في أخرى، إال أن الواقع اليومّي باملؤّسسة التربوّية ال  تّم تفعيله. فمن الّناحية  

 
، وقد قّسما هذ  الوثيقة املرجعّية املواّد الدراسّية إلى عائالت، للمزيد يرجى 2003امج البرامج صدرت عن وزارة التربية والتكوين في وثيقة برن1

 . 2003امج الّرجوه إلى وزارة التربية والتكوين، إدارة البرامج والكتب املدرسّية، برنامج البر 
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ل على العكس من ذلك تماما يبرز قطيعة بين تلك العائالت وبين مواّد العائلة الواحدة، إذ   عكس ذلك التكامل والتشار ، ب

تاّمة   عن املواد األخرى، بل في أحيان ل سا بالقليلة ووفقا ملا أورد  عدد من أعضاء  تشتغل كّل ماّدة دراسّية في استقاللّية 

 حد". العّينة "ال يتّم الّتكامل حّةى بين مدّرسبي االختصاص الوا

املمارسة   مفارقة  أبرزها  متعّددة  تواجه صعوبات  املواهنة  قيم  على  التربية  مس لة  أن  األساتذة  هؤالء  مواقف  من  يبدو 

. فهذا األخير  شّدد على الّتكامل بين املواّد الّدراسّية وبين عائالت املواد املختلفة، وفي املقابل تكشف املمارسة  امليدانّية للّنص

شديد في النّص املرجعّي على أفقّية مس لة التربية    اليومّية عن تنافر
ّ
بين املواد وبين العائالت. ومن ثم، فإنه يجوز القول إن الت

ني بالّضرورة أن املمارسة اليومّية تنسجم مع ذلك الّتوّجه، فهي تخضع لتصّورات اجتماعّية تتمحور  على قيم املواهنة ال  ع

با تلك الّتصّورات بذلك باألساس حول الّنجاح في الّدراسة باعت
ّ
بار  مفتاح الّنجاح في االندماج في الحياة املهنّية والعملّية، فغل

م لتشار 
ّ
م لتعمل" على مبدأ "تعل

ّ
 .1  اآلخرين"مبدأ "تعل

ظام التأديبّي وتأثيره في التربية على قيم املواطنة: 
ّ
 *الن

ل الّن ام الّت ديبّي مكّونا أساسّيا من مكّونات املن ومة 
ّ
ّسسة  التربوّية. وُيفترض أن يكون الّن ام الداخلّي الخاّص بكّل مؤ    شك

جوء إلى  
ّ
مين مخالفة من قبيل الغّش أو  تربوّية منسجما مع ذلك الّن ام. وعادة ما يتّم الا

ّ
الّن ام الت ديبّي عند ارتكا  أحد املتعل

رة عقلّيا... الخ. ويرتبط الّن ام الت د
ّ
يبّي بالبعد القانونّي للتربية على املواهنة والذي يتمحور حول  العنف أو تعاهي املواّد املؤث

 منه؟  سؤال مركزّي أال وهو كيف نرّبي على حّب القانون ول س على الخشية

تاريخ أّول ن ام   1958كثيرا ما كان الّن ام الّت ديبّي من العناصر املسكوت عنها في املدرسة التونسّية، وهو  عود إلى سنة  

ة، عندما صدر "مرسوم يقّر حجز التلميذ يوم األحدتربوّي لتونس  
ّ
". وقد ألغي العمل به مع نهاية السنة الّدراسّية  2املستقل

ه كان له أثر سبيء على    . ولئن  1973-19743
ّ
  هذا املرسوم "في الحّد من التسّ ب والتقصير في أداء الواجبات املدرسّية، إال أن

ّ
ُوف

إلى ما  شبه املعتقل ويصّورها في ذهن التلميذ في أبشع  شخصّية التلميذ ووجدانه، فضال عن   كونه يحّول املؤّسسة التربوّية 

 ".4سارها صورة فيزيد من نفور  منها، وتنحر  عن م

م للعقوبات جاء ن ام بديل سنة  
ّ
قام على مبدأ تدّرج العقوبة "من املالح ة كإجراء أّولي    1974وبعد إلغاء هذا النّص املن 

". وقد ظّل هذا القانون سائدا إلى تاريخ صدور  5مرحلة ثانية ثم الّرفا بثالثة أّيام ثم اإلحالة على مجلس الت ديبثم اإلنذار في  

عد سبتمبر    81/91داملنشور  منشور    1991بتاريخ  على  أدخلا  تعديالت  تضّمن  ون ام    1974الذي  القسم  أستاذ  "شملا 

 
م لتشار  اآلخرين هما مب1

ّ
م لتعمل وتعل

ّ
دآن من أربعة مبادئ حّدد ها اليونسكو للتعليم، للمزيد أن ر اليونسكو، التعليم ذلك الكوز املكنون،  تعل

 .  1995باريس، منشورات اليونسكو، 

مين من الّن ام الت ديبّي املدرسبّي وأثرها2
ّ
داديتين  على عالقة الّتواصل بينهم في القسم  حالة مدرستين إع نادرة الكناني؛ مواقف األساتذة واملتعل

والية بوزرت(، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، علم اجتماه، مسلك ثقافة، تربية، اّتصال، تونس، جامعة تونس، كلّية العلوم   -برأس الجبل

 . 59، ص 2017-2016اإلنسانّية واالجتماعّية 

 . 59املرجع نفسه، ص 3

 . 60، صاملرجع نفسه4

 . 60املرجع نفسه، ص 5
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". وال  19921-1991مجلس املؤّسسة، وبدا العمل به خالل العام الّدراسبّي  املذاكرة التكميلّية وإدخال الّتعديالت على تركيبة  

 يزال العمل  هذا املنشور ساريا إلى اليوم.

مين، كانا  في تفاعل
ّ
مات واملتعل

ّ
هم مع سؤال ما إذا كان الّن ام الت ديبّي املعتمد ي ّسر نقل قيم املواهنة وترسيخها لدى املتعل

سجمة في البداية حول حسن العالقة بين أستاذ التربية املدنّية والتلميذ العتبارات عديدة منها  إجابات األساتذة متناغمة ومن

 
ُ
ر فرصا للّتحاور وتبادل اآلراء بين التلميذ واألستاذ. –خاهب باألساس الجانب الوجدانّي هبيعة املاّدة ذا ها الّةي ت

ّ
 الّسلوكّي وتوف

فا  بين املدّرسات واملدّرسين الذي  أما في خصوص الّن ام الت ديبّي ذاته، فهنا  
ّ
نجز من  شبه ات

ُ
ه أ

ّ
ن تّما محاور هم على "أن

 
ّ
مين في بنائه غائبة"، وهو بذلك بعيد كل البعد عن "فكرة امليثا  الذي يبنى  قبل الكهول فقط"، حيث "كانا مساهمة املتعل

ص هذ  العبارات رؤية جديدة يتبّناها أس
ّ
اتذة التربية املدنّية حول الّن ام الت ديبّي ومفادها  بطريقة جماعّية وتشاركية". وتاخ

البّد أن تبنى بطريقة جماعّية وتشاركّية.    – ن قبل الجميع  وحّةى تكون محّل التزام م   –أن قواعد تن يم الع ش املشتر  باملدرسة  

بّين   وقد  وضعها.  في  الةي ساهم  بالقوانين  إال  هوعا  يلتزم  ال  اإلنسان  أّن  أثبتا  بياجيهفالّتجار   على  .PiagetJجان  اعتمادا 

عبة الّةي وضعوها  عند األهفال، أن هؤالء الّصغار ال يلتزمون إال    les billetsمالح ته لقوانين لعبة الكّجات  
ّ
بقواعد وقوانين الل

يراقبون    ب نفسهم، وأنهم ال يخضعون للقواعد الّةي وضعها الكهول أو باألحرى فرضها عليهم الكهول إال مادام هؤالء حاضرين 

 .2األهفال وهم يلعبون 

بين من  أن  على  وسليانة(  الّدراسة  الكا   مجال  بالواليتين  واملرّبين  املربّيات  آراء  أخطاء    أفصحا  يرتكب  من  مين 
ّ
املتعل

مين من كان  حّية رّد فعل وقع فيه نتيجة عنف لف ّي أو بدنّي 
ّ
  تستوجب العقا ، ولكن أيضا ال يمكن إنكار أّن من بين املتعل

مين 
ّ
ان كثيرة  يتعّرضون في أحي   - ومثلما شّدد على ذلك أغلب املدّرسات واملدّرسين  -من األستاذ أو من أحد املرّبين اآلخرين. فاملتعل

د في حاالت كثيرة رّد  
ّ
إلى عنف لف ّي أو بدنّي من املرّبين  ك ن ُينعا أحدهم بالحيوان، أو يتعّرض للضر ...(، األمر الذي يول

 بلهم، بل يصل األمر ببعضهم إلى الّنفور من املؤّسسة التربوّية.فعل عنيف من ق

باملدارس اإلعدادّية واملعاهد الثانوّية بتونس في حاجة إلى ماّحة إلى  ووفقا لوجهات ن ر أفراد العّينة، بات الّن ام الت ديبّي  

لم  عد الّن ام الت ديبّي املعمول به حالّيا م ّسرا  التغيير حّةى  ساعد على تب ئة قيم املواهنة بالوسط املدرسبّي. وبتعبير مغاير،  

مين. ومن هذا    لنشر تلك القيم، هذا فضال عن كونه صار مرفوضا من قبل مختلف الفاعلين
ّ
التربوّيين بمن فيهم أولياء املتعل

م الت ديبّي  الّن ام  تّما محادث هم بمقترحات من ش نها أن تجعل ذلك  الذين  األساتذة   تقّدم  بناء  املنطل   نسجما مع عملّية 

 اإلنسان املواهن، الذي يحّب القانون وال يخشا . وقد تضّمنا هذ  االقتراحات ما يلي:

 
 . 60املرجع نفسه، ص1

2Piaget (J) ; le jugement moral chez l’enfant, Paris, PUF, 1973. 
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 حقوق الطفل عند وضع أي قانوني تربوّي. احترام  -

 اعتماد نظام الوساطة املدرسّية. -

ضائها القاّرين أخّصائي  تركيز خاليا اإلصغاء واإلنصات في مختلف املؤّسسات التربوّية، على أن يكون من بين أع -

 نفسانّي أخّصائي اجتماعّي. 

مين في وضع القانون التأديبّي  -
ّ
لي املتعل

ّ
 والتعريف به لدى رفاقهم. إشراك ممث

مين. -
ّ
مين واملعل

ّ
فاعل بين املتعل

ّ
واصل والت

ّ
 اعتماد ميثاق القسم )الفصل( الذي يرسم قواعد الت

د املرّبون على ضرورة حسن تكوين  وإضافة إلى هذ  اإلجراءات املّتصلة بوضع القانو 
ّ
مين  األساتذة( في ن املدرسبّي أك

ّ
املعل

مين.  مجال الّتواصل مع األهفال وامل
ّ
د ردود فعل سلبّية من قبل املتعل

ّ
راهقين وذلك حّةى يتّم تجّنب كّل سلو  من ش نه أن يول

ل س بالعقوبات وال هديد والوعيد. ومن أسس الّتواصل  بمعنى يمّر ترسيخ قيم املواهنة باألساس عبر الّتواصل الفّعال والّناجع و 

فا  على وقاعد الع ش معا. الفّعال املشاركة وتبادل اآلراء ووجهات الّن ر واال
ّ
 ت

ل صعوبة  
ّ
وعموما، بدا االنطباه الّسائد لدى األساتذة حول الّن ام الت ديبّي سلبّيا، بمعنى أن القانون الت ديبّي الحالي  شك

أمام   اإضافّية  إال على  يطّب   القانون ال  أن  الذي  عتبر  املجتمع  في  الّسائد  الّتصّور  يدّعم  فهو  املواهنة،  قيم  لطر   توهين 

الّضعيف، الذي هو التلميذ  في املدرسة(. وبذلك نكون أمام دعوة ضمنّية إلعادة الّن ر في القانون الت ديبّي وتبّني صيغ جديدة  

 تجعله متالئما مع قيم املواهنة. 

مين: نول*تك
ّ
صال ودورها في تيسير نقل قيم املواطنة إلى املتعل

ّ
 وجيا املعلومات واالت

فا  بي 
ّ
مين اليوم. فقد أتاحا هذ   ظهر جلّيا االت

ّ
صال في حياة املتعل

ّ
ن مختلف أفراد على أهمّية تكنولوجيا املعلومات واالت

ر له 
ّ
مين على هذ  الوسائط  التكنولوجيات للّتالميذ هامشا كبيرا من الحّرية ما كان ليتوف

ّ
م في غيا ها. وهذا  عني أن إقبال املتعل

عن الفضاء العاّم التقليدّي الخاضع لضوابط أوجدها باألساس الكهول. ومن أبرز  كبير، إذ هم يرون فيها فضاء عاّما بديال  

سع من الحّرية  
ّ
صال  –تبعات ذلك الهامش املت

ّ
مين على الّتواصل واملبادرة    قدرة  -الذي أتاحته تكنولوجيا املعلومات واالت

ّ
املتعل

مين، فضال
ّ
  عن قدر هم على تبادل املعلومات في وقا سريع.وبناء عالقات مع اآلخرين بعيدا عن رقابة األولياء واملعل

صال عامال مساعدا على نقل قيم املواهنة  
ّ
ي يفرض نفسه، هو كيف تكون تكنولوجيا املعلومات واالت

ّ
لكن الّسؤال الذ

مين على تلك الوسائط التقنّية لترسي وترسيخها 
ّ
مين؟ أو باألحرى ما السبيل لالستفادة من إقبال املتعل

ّ
 خ القيم؟ لدى املتعل

املدرسبّي   الكتا   لتطوير  فرصا  اليوم  تيح 
ُ
ت واملتطّورة  الحديثة  التكنولوجيات  هذ   أّن  إلى  ساب   عنصر  في  اإلشارة  تّما 

مين. وهذا  عني أن فرص    وتدعيمه السّيما وأن ذلك الكتا  في نسخته 
ّ
ابا بالنسبة إلى شرائح متزايدة من املتعل

ّ
الورقّية لم  عد جذ

مين وفي خل  دافعّية لديهم متاحة بشكل كبير. االستفادة من تكن
ّ
صال في جذ  اهتمام املتعل

ّ
 ولوجيا املعلومات واالت

م. وهذا  أظهر األساتذة املحاورون اقتناعا رايخا بنجاعة استخدام تكنولوجيا املع
ّ
صال في عملّية التعليم والتعل

ّ
لومات واالت

ربوّي اعتماد ن رّية االستخدامات االجتماعية اعة  هذ  الوسائط من ش نه أن ي ّس اإليمان املعلن بنج
ّ
 laر للباحثين في الش ن الت

théorie des usages sociaux   ا كان سؤال هذ  األخيرة هو  الةي تطرح سؤاال بديال عن سؤال الحتمّية التكنولوجّية. بمعنى إذ

و "ما ترى البشر فاعلين  هذ  التقنيات؟". بعبارة  سؤال ن رّية االستخدامات االجتماعية ه"ما ترى اآلالت فاعلة بالبشر؟"، فإّن  

بيداغوجّية   كدعائم  التكنولوجّيات  تلك  استخدام  من  واملدّرسين  املدّرسات  لدى  خو   ال   des supportsأخرى، 
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pédagogiquesإلى الّناشئة وترسيخها، خاصة أن تلك الوسائط التقنّية ت ّسر ممارسة نوه من املواهنة  نل قل قيم املواهنة 

 العاملّية  مثل االنخراط في أنشطة كسب الت ييد لقضايا حقو  اإلنسان( مثلما اعتبر ذلك بعض األساتذة. 

ف صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  ب همّية  القناعة  هذ   مات  تحمل 

ّ
املتعل عند  وتجذيرها  املواهنة  قيم  نقل  ي 

ا بعدين  مين 
ّ
االستف واملتعل في ضرورة  أّولهما  ل 

ّ
يتمث بكسب  ثنين.  ثانيهما  ويّتصل  الوسائط.  تلك  على  مين 

ّ
املتعل إقبال  من  ادة 

م في التكنولوجيات  
ّ
م في الّتحك

ّ
رها على  املدرسة رهان املبادرة بحيث تكون هي الفضاء الذي ينّمي كفايات املتعل

ّ
الحديثة ويؤه

مي
ّ
 ن لتلك الوسائط.الّنحو املطلو ، بما  عنيه من الت هير من مضمون قيمّي يوّجه استخدامات املتعل

ولئن أجمع أفراد العّينات على أن استخدام التكنولوجيات الحديثة لم  عد خيارا بل هو ضرورة ماّحة، ورهان ال بديل عن  

حقيقّية أمام توظيف تلك الوسائط التقنّية، لذلك عّددوا مجموعة من الّصعوبات منها    كسبه، فإّنهم اعترفوا بوجود عوائ 

هو على عالقة بطريقة تعاهي املؤّسسة التربوّية التونسّية مع تلك الوسائط. فعلى الصعيد التقنّي تبدو    ما هو تقني ومنها ما

حّةى الكهرباء تضاء مباشرة من مكتب املرشد التربوّي" حسب  العراقيل صارخة منها افتقار قاعات الّدراسة لكّل التجهيزات،   " 

ملخابر، فإن بقّية القاعات باملدارس اإلعدادّية واملعاهد الثانوّية ل سا مالئمة  قول إحدى األستاذات. وإذا "ما استثن نا بعض ا

صال" حسب قول جّل املدّرسين. 
ّ
 الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت

ّتصل بغيا  قاعة اختصاص لكّل ماّدة دراسّية األمر الذي ال  شّجع على االستخدام  املحاورون عراقيل توقد أثار األساتذة  

اجع للتكنولوجيات الحديثة، فاملدّرس يهدر زمنا غير هّين عند تنّقله من قاعة إلى أخرى، وهو زمن كان يفترض أن يخصص  النّ 

ر التجهيزات الالزمة بكّل 
ّ
م زيادة على عدم توف

ّ
  القاعات والّةي ت ّسر له استخدام تلك الوسائط الجاذبة للتلميذ. للتعل

املؤّسسات التربوّية التونسّية مع تلك التجهيزات، فقد أفردت املن ومة التربوّية التونسّية  أّما بالنسبة إلى هريقة تعاهي  

مين كفايات التعامل مع  الوسائط التقنية بشعبة ُعرفا بعلوم اإلعالمّية، ما  عني أن تلك املن ومة تثّمن أ
ّ
همّية اكتسا  املتعل

يكن شامال ملختلف الشعب واملواد الّدراسية. وعليه تمّيز تعاهي اإلدارة    هذ  الوسائط وتعمل على تنمي ها. ولكن هذا التثمين لم

ي بعض املواّد األخرى من  بنوه من التفضيل والتمييز، فتعمل على توفير األجهزة املختلفة ألساتذة العلوم والتكنولوجيا...وتستثن 

 تلك التجهيزات ومن بينها التربية املدنّية.

ّينة بالوقو  عند هذ  النقاط، بل تطّرقوا إلى مس لة في غاية األهمّية أال وهي تكوين املدّرسين  لم يكتف األساتذة أفراد الع

كان التكوين في مجال التكنولوجيا أمرا ال غنى  في مجال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة اال يكون التكوين تقنيا محضا. فإذا  

ة التقنّية بحيث يكّيف وفقا لخصوصّيات كّل ماّدة دراسّية حّةى يكون  عنه، فإنه بات اليوم يقتضبي عدم اختزاله في املمارس

مين وانت ارا هم ومساعدا لهم على تب ئة قيم املواهنة. 
ّ
 االستخدامملبّيا لحاجات املعل

ديثة في حياة اإلنسان عامة، وفي حياة الشرائح االجتماعية صغيرة السن على وجه  ام التكنولوجيا الحنزداد أهمّية استخد 

الّناشئة. بيد أن هذا   الخصوص. ومن ثم يكون من املهّم حسن توظيف تلك الوسائط في نشر قيم املواهنة وتجذيرها لدى 

ة على مهارة عملّية وعلى  الهد  لن يتحّق  إال إذا ت افرت جهود مختلف الفاعلين التربويّ 
ّ
ين حّةى تكون كفاءة االستخدام دال

على   تساعد  مدنّية  ة  أخالقّيات وضوابط 
ّ
التكنولوجيا مستقل ل سا  ثان،  وبتعبير  التربوّي.  الفضاء  في  املواهنة  قيم  تجذير 

إلى أن تجد لنفسها قنوات حاملة    بذا ها، فاملستخدم يضّمنها من القيم ما يرا  مناسبا. وملا كان األمر كذلك، فإن القيم تحتاج 

ومن أخرى  إلى  مجموعة  ومن  آخر  إلى  جيل  ومن  آخر  إلى  فرد  من  بين   تنقلها  العالقة  آخر.وهذ   فضاء  إلى  حضارّي  فضاء 

م مثل الذي يوكل عادة إلى املدرسة. 
ّ
 التكنولوجيا الحديثة والقيم تحتاج إلى عمل من 
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عّددها  الّةي  املختلفة  الّتحّديات  هذ   ال  تحّتم  اإلصالح  على  القائمين  على  العّينة  تكنولوجيا  أفراد  اعتماد  القادم  ربوّي 
ّ
ت

صا
ّ
مين، ألن األساليب القديمة لم تعد كافية لنشر تلك القيم  املعلومات واالت

ّ
ل مدخال لتجديد هر  نقل قيم املواهنة إلى املتعل

مين في عصر اكتسحا فيه هذ  الوسائط مختلف جوا
ّ
نب حيا هم. فمسائل الع ش املشتر  يمكن مقارب ها  وترسيخها لدى املتعل

ساؤل لم ال تكون هندسة الدرس بطريقة تفاعلّية تفرض    بطر  يكون للتكنولوجيا الحديثة دور محورّي فيها. 
ّ
عندها يمكن الت

م
ّ
غري املتعل

ُ
بالولوج إليها والّتعّم    االستعانة بالوسائط التقنّية الحديثة؟ ولم ال تكون قيم املواهنة مضّمنة في محامل رقمّية ت

 فيها؟

 *التكوين األساس ي واملستمّر وتأثيرهما في عملّية نقل املواطنة 

ى أّولهما من خالل  ف
ّ
ي البداية البد من اإلشارة إلى أّن الّتطّر  إلى مس لة التكوين أمال  في واقع األمر معطيان أساسّيان يتجل

دنّية، فهم ينحدرون من علم االجتماه والقانون والصحافة والتنشيط الثقافّي تنّوه االختصاصات األصلّية ملدّرسبي التربية امل

املدنّية وا   بالتكوين األساسبّي  والتربية 
ّ
ه  عّد أيضا مصدر إشكالّيات تتعل

ّ
التنّوه ثراء، فإن لفلسفة...الخ. وبقدر ما  عتبر هذا 

داثة النسبّية للتكوين املستمّر في مجال التربية على املواهنة،  وعالقته بمس لة بناء اإلنسان املواهن. وأما ثانيهما فيّتصل بالح 

، وكان ذلك في إهار شراكة بين وزارة التربية والتكوين واملعهد العربّي  2004خاص إال سنة  حيث لم تفرد هذ  املس لة بتكوين  

ن  متفّقدين بيداغوجّيين( من مواّد  لحقو  اإلنسان  مقّر  تونس(. وقد شمل هذا الّتكوين في مرحلة أولى مشرفين بيداغوجّيي

افيا، الفرنسّية(، ل شمل هذا التكوين الحقا املدّرسين تدريجّيا. ولكن  دراسّية مختلفة  التربية املدنّية، الفلسفة، الّتاريخ، الجغر 

ف عند  لتبّين مدى نجاعة مساهمته في نق
ّ
 ل قيم املواهنة. في ظّل غيا  متابعة دقيقة ألثر التكوين يكون من الضروري التوق

ما  شّدد األساتذة الذين حاورناهم على أنهم تلقوا تكوينا في مجال التربية على املوا 
ّ
 
ُ
هنة، وكان ذلك في سيا  حصص ن

والديداكتيكّية   البيداغوجّية  األبعاد  عند  بالوقو   التكوين  هذا  لهم  وقد سمح  املستمّر.  والتكوين  للتربية  الجهوّية  باملراكز 

شاركّي.  واهنة، كما ساعدهم على تناول قيم املواهنة من خالل أنشطة تفاعلّية ترتكز على العمل الّتعاونّي  للتربية على امل
ّ
والت

بيد أن هذا التكوين ي ّل على أهمّيته غير كا . فاألستاذ يجد نفسه في حاالت عديدة في وضع مغاير لحصص التكوين، فال  

 ّسر  
ُ
ت مين 

ّ
باملتعل ة 

ّ
املكت  التدريس  الوسائل  قاعات  من  يكفي  بما  مجّهزة  التربوّية  املؤّسسات  وال  تفاعلّية،  بطر   االشتغال 

والوسائط التكنولوجّية بما  سّهل توظيفها في القسم.  بمعنى أن ما كان متاحا  ألستاذ ة( في حصص الّتكوين   السمعّية البصرّية

و  التعليم  أنشطة  يجعل  الذي  األمر  العمل،  فضاءات  في  له  را 
ّ
متوف فيغيب  ل س  التقليدّية،  األسناد  حول  متمحورة  م 

ّ
التعل

 الّتفاعل وتنويع مسارات الّتواصل بالفصل.

التكوين يحتاج الى تجديد، من ناحية املضمون والوسائل، ويحتاج املدّرس إلى مكّونين من خبرات مختلفة في مجاالت  إن  

ار  ن رّية، فاألهّم من تلك املعار  هو تنويع هرائ  نقلها  التربية على املواهنة، شريطة أال يختزل ذلك الّتكوين في تقديم مع

مين حةى يتسّنى لهؤالء 
ّ
 استيعا  تلك القيم وااللتزام  ها، ومن ثم العمل  ها في حيا هم اليومّية والعملّية. إلى املتعل

 تعليق عام: 

مين مس لة أفقّية عابرة ملخت
ّ
لف املواّد الّدراسّية، وصل ها بالتربية املدنّية  تعتبر مس لة نقل قيم املواهنة وتجذيرها لدى املتعل

امل هذ   أن  إال  وصريحة.  توا حة  الخاصة  كانا  وزلة  ولئن  أفرادها.  محادثة  تّما  الةي  للعّينة  وفقا  متنّوعة  تحّديات  واجه 

ي ل سا معار  مجّردة،  الّتحديات وجيهة ومتنّوعة، فإّنها على أهمّي ها تبّين من جهة عسر مس لة التربية على قيم املواهنة، فه

 
ّ
مين بما يخدم الع ش املشتر  في فضاء تعّددي تتحاور  إّنها قيم تنقل بغاية بناء مواقف وميوالت ومن ثم توجيه سلوكيات املتعل

فيه األفكار وتتبادل اآلراء. وهي تكشف من جهة أخرى وعي األستاذات واألساتذة بالصعوبات الّةي تحول دون تحقي  املطلو   
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املدّرسين خالية من    ربية على قيم املواهنة، ذلك أن تلك التحّديات متنّوعة ومتداخلة. ولكن في املقابل بدت مالح اتمن الت

 مبادرات للتشار  والّتكامل مع مواّد دراسّية أخرى، بل حةى من مبادرات تنّمي التعاون والتشار  بينهم. 

بون نزعة     أفقّية املس لة، وهم في تشديدهم على موزلة املاّدةلم يثر أفراد العّينة هذ  املس لة، وك ّنهم يقّرون ال
ّ
بين املواّد،  غل

ملواّد على نزعة الّتكامل والّتعاضد. وبعبارة أخرى، يبرز واقع التربية على قيم املواهنة مفارقة النّص للواقع، فالّنص  استقاللّية ا

ع  يكشف  والواقع  املواهنة،  على  التربية  أولوّية  على  وهذا   شّدد  أهدافها،  التربية  تلك  تحقي   دون  تحول  جّمة  ن صعوبات 

ربوّي التونذبّي القادم كسعها. التحّدي ينبغي أن يكون من الّرهانات
ّ
 الكبيرة الّةي يجب على اإلصالح الت

 خاتمة : 

اختار  أن  بعد  سّيما  ال  جوهرّية  مس لة  التونسّية  الّناشئة  لدى  وتجذيرها  املواهنة  قيم  نقل  مس لة  نهج تعّد  البالد  ت 

اس ثقافة محورها املواهنة بما تعنيه  الديمقراهّية الةي هي ل س أسلو  حكم فقط، أو آلية تداول على الحكم، بل هي باألس

في  يترّددون  أحرار وديمقراهّيين ومسؤولين ال  تكوين مواهنين  الديمقراهّية رهين  املشتر . فنجاح  للع ش  قيمّية  من روابط 

ال يهدمها.  ياسة العامة، وال يترّددون أيضا في توجيه الّنقد املوضوعّي الذي  عّزز دعائم الع ش املشتر  و االنخراط في صنع الّس 

ويمكن للتربية املدنّية أن تكون أيضا في توجيه الّنقد املوضوعّي الذي  عّزز دعائم الع ش املشتر  وال يهدمها. وبإمكان للتربية  

با على الّصعوبات الّةي عّددها أفراد العّينة، وإذا وجدت املناخ املدرسبّي املالئم. املدنّية أن تكون قاهرة نقل تلك القي
ّ
 م إذا تغل
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 طورة اإلدمان يف اجملتمع املصريآليات تفعيل دور املدرسة الثانوية يف تنمية وعي طالبها خب

Mechanisms to activate the role of secondary school in developing its students 

awareness of the danger of addiction in the Egyptian society 
 د. الحسين حامد محمد حسين/جامعة سوهاج، مصر

Dr.AL Hussein Hamed Mohamed Hussein / Sohag University, Egypt 

 

 ملخص : 

إنَّ الشذبا  في املرحلة الثانوية هم األسذاس الذي ُيبني عليه التقدم في كافة مجاالت الحياة ،فهم أكثر فئات املجتمع               

كيدة  حيوية وقدرة ونشذذذذذاط، وإصذذذذذرارا على العمل والعطاء ومواجهة مشذذذذذكال هم ، ولديهم االحسذذذذذاس الجيد بالجديد والرغبة األ

عد مشذذذذذذذذذكلة اإلدمان بوجه عام وتعاهي املخدرات بوجه خاص واحدة من    في التغيير نحو األفضذذذذذذذذذل في
ُ
الحاضذذذذذذذذذر واملسذذذذذذذذذتقبل، وت

 بين الشذذذذذبا  في مرحلة التعليم الثانوي العام والفني،  
ً
 وخاصذذذذذة

ً
أخطر املشذذذذذكالت االجتماعية الةي تواجه املجتمع املصذذذذذري حاليا

 ملا تحمله 
ً
قتصذذذذادية على املدمن الشذذذذا  بشذذذذكل خاص وُيحمل الدول  خطورة نفسذذذذية واجتماعية وصذذذذحية وافهذ  املشذذذذكلة ن را

حتم علي البذاحثين والعلمذاء في جميع امليذادين  الدراسذذذذذذذذذذذذذة والعمذل الدؤو  في إيجذاد حل لتلك  
ُ
املبذالغ الطذائلذة للعالج واملكذافحذة، ت

ؤدي إلى انهيار املجتمع، وهذا ما تسذذذعي إ
ُ
ت مقترحة  لتفعيل وتدعيم دور ليه  الدراسذذذة الحالية لوضذذذع آليااملشذذذكلة وغيرها الةي ت

املدرسذذذذذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان في املجتمع املصذذذذذذري، مما ُ سذذذذذذاعد على تنمية وعيهم بخطوة اإلدمان على  

 الفرد واملجتمع.

 اإلدمان، املدرسة الثانوية، املجتمع املصري.الكلمات املفتاحية:  

 Abstract: 

 The youth at the secondary level are the basis on which progress is made in  all spheres of life, they are the 

most vital and active groups of society, the determination to work and give and face their problems, and they 

have a good sense of new and a certain desire to change for the better now and in the future ,The problem of 

addiction in general and the use of drugs in particular is one of the most serious social problems facing the 

Egyptian society at present, especially among young people in the stage of general and technical secondary 

education, this problem because of the serious psychological, social, health and economic risk to the young 

addict in particular and carries the large amounts of treatment and control It is imperative that researchers and 

scientists in all fields study and work hard in finding a solution to this problem and others that lead to the 

collapse of society and this is what the current study seeks to develop mechanisms proposed to activate and 

strengthen the role of secondary school in Yeh aware of the seriousness of the addiction of students in the 

Egyptian society, which helps to develop their awareness of addiction step on the individual and society.       

Keywords : Addiction, secondary school, Egyptian Society.  
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  مقدمة :         

إنَّ الشباَ  ُهم األساس الذي ُيبني عليه التقدم في كافة مجاالت الحياة ،فُهم أكثُر فئات املجتمع حيوية وقدرة ونشاط،         

صذذذرارا علي العمل والعطاء ومواجهة مشذذذكال هم ، ولديهم اإلحسذذذاس الجيد بالجديد والرغبة األكيدة في التغيير نحو األفضذذذل  إو 

ملشذذذكالت املجتمعية ت هر نتيجة التغيرات االجتماعية السذذذريعة واملتالحقة، وقد يحدث هذا التغير  املسذذذتقبل ، فافي الحاضذذذر و 

ون التقدم العلمي والتكنولوجي، أو  
ُ
دخل عناصذذذذذذذذر جديدة في حياة الناس، وقد يك

ُ
في ال رو  البيئية، أو التراث الثقافي عندما ت

إلي تغير في جميع جوانذذذذب الحيذذذذاة في املجتمع، وظهور العذذذذديذذذذد من    ك ُيؤدي بذذذذدور االنفتذذذذاح علي الثقذذذذافذذذذات املختلفذذذذة، وكذذذذل ذلذذذذ

 املشكالت املجتمعية.

ؤثر علي أمنه القومي املصذذذذذري والعربي،               
ُ
ومْن املشذذذذذكالت املجتمعية الةي ينبغي الوعي بخطور ها لدي الشذذذذذبا ، والةي ت

ه خاص فهي من أخطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر املشذذذذذذذذكالت االجتماعية الةي تواجه املجتمع  هي مشذذذذذذذذكلة اإلدمان بوجه عام وتعاهي املخدرات بوج

 بين الشذبا  في مرحلة
ً
 ملا تحمله خطورة نفسذية واجتماعية   املصذري وخاصذة

ً
التعليم الثانوي العام والفني ، فهذ  املشذكلة ن را

ج واملكافحة، فهذا ُيحتم علي  وصذذذذذذذذحية واقتصذذذذذذذذادية على املدمن الشذذذذذذذذا  بشذذذذذذذذكل خاص ، فهو ُيحمل الدول املبالغ الطائلة للعال 

جذذاد حذذل لتلذذك املشذذذذذذذذذذذذذكلذذة وغيرهذذا الةي تؤدي إلي انهيذذار  البذذاحثين والعلمذذاء في جميع امليذذادين الذذدراسذذذذذذذذذذذذذيذذة بذذالعمذذل الذذدؤو  على إي

 . املجتمع

عتبر مرحلة التعليم الثانوي من أهم املراحل في تربية الفرد وإعداد  لاحياة اإلعداد القومي والوهني وتنم
ُ
ية مشذذذذذذذذذذذذذاعر  كما ت

دنى الضذذذذروري من املعلومات واملفاهيم  الوالء واالنتماء ملمارسذذذذة الحياة الديمقراهية، كما أنها  هد  إلى إكسذذذذا  الفرد الحد األ 

 في مجتمعه
ً
 صالحا

ً
 .(1 واالتجاهات الةي تجعله مواهنا

ذذذذذذذذذذذبي الذي يمتد إلي قطاعات عديدة في فاإلصذذذذذذذذذذالح التربوي واالجتماعي للتربية ومؤسذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذا ها ضذذذذذذذذذذرورة ألنه املحور الرئ          

لتوجهات ومسذذذذذارات التواصذذذذذل والحقو  والواجبات وغيرها لكي تواجه مصذذذذذر  املجتمع فهو املتضذذذذذمن للقيم والغايات والرموز وا

 (2.  تحديات العوملة الثقافية املعاصرة

ملشذذذذذذذذذذذذكالت املجتمعية ب دوارها املتنوعة من  فاملدرسذذذذذذذذذذذذة الثانوية لها أهمي ها في تنمية وعي هال ها بالعديد من القضذذذذذذذذذذذذايا وا      

االتجذذاهذذات اإليجذذابيذذة لهؤالء الطال  في هذذذ  املرحلذذة، وقذذد أشذذذذذذذذذذذذذذارت دراسذذذذذذذذذذذذذذات وبحوث إلى  خالل تقذذديم املعلومذذات واملفذذاهيم و 

ء لدى الةي أشذذارت إلى دور املدرسذذة في تعمي  االنتما  (3 م"1995 ســيد أحمد طهطاوي ا، دراسذذة "األهمية للمدرسذذة الثانوية ومنه

صذذذذذذذذذذذذر، بعد انتشذذذذذذذذذذذذار العديد من امل اهر االجتماعية السذذذذذذذذذذذذلبية، والعديد من القضذذذذذذذذذذذذايا  هال  التعليم الثانوي العام والفني في م

( إلى الدور الذي  4"  ومحمد عبد الرؤوف خميس  فتحي درويش عشـــــــــيبة  واملشذذذذذذذذذذكالت في املجتمع املصذذذذذذذذذذري، وكذلك دراسذذذذذذذذذذة " 

 

 .99م( ص1986 القاهرة: دار الثقافة ،  2الواقع واملستقبل، ط -(سعيد إسماعيل على، التعليم  الثانوى 1 

رة: مكتبة الدار العربية للكتا ، يناير  دراسذذات فى التربية والثقافة،  القاه -ثقافية واقتضذذاءات تربويةإضذذاءات  -حامد عمار، اإلصذذالح املجتمعي( 2 

 .25-23م( ص ص2006

(، املجلد  11( سذذذذذذذذذذيد أحمد ههطاوى، "دور املدرسذذذذذذذذذذة فى تعمي  االنتماء لدى هال  التعليم الثانوى"، مجلة كلية التربية، جامعة أسذذذذذذذذذذيوط، العدد  3 

 م.1995ة  الثانى، يوني

(، 45ملدرسذذذذذذذة الثانوية فى تنمية الوعى االقتصذذذذذذذادى"، مجلة التربية املعاصذذذذذذذرة، العدد  ( فتحى درويش عشذذذذذذذ بة ومحمد عبد الرؤو  خم س، "دور ا4 

 م.1997(، القاهرة: رابطة التربية الحديثة، يناير 14السنة   
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رسذذذذذذذذذذذية واملناهج واألنشذذذذذذذذذذذطة  عي االقتصذذذذذذذذذذذادي واالجتماعي من خالل املعلمين واالدارة املدتقوم به املدرسذذذذذذذذذذذة الثانوية في تنمية الو 

 املتنوعة.

 في فهذ  الدراسذذذذذذذذذذات يجب االسذذذذذذذذذذتفادة منها في تنمية جوانب الوعي املتعددة لطال  التعليم الثان      
ً
وي في مصذذذذذذذذذذر   وخاصذذذذذذذذذذة

ألن هالب التعليم الثانوي يحتاج إلعداد  كمواهن صذذال    –موضذذوه  الدراسذذة  الحالية   –مجال تنمية وعيهم بخطورة اإلدمان  

ساع
ُ
 د علي القيام بدور  تجا  القضايا واملشكالت الةي تواجه مجتمعه ووهنه.إلي املعار  والقيم الةي ت

حاول  
ُ
هذا    الدراسذذذة الحالية بيان وتوضذذذيح "دور املدرسذذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان مع تفعيلومن هنا ت

رحلذة العمريذة الةي تعمذل علي  الذدور من خالل آليذات تربويذة مقترحذة"، وذلذك بذاعتبذار أنَّ دور املذدرسذذذذذذذذذذذذذذة الثذانويذة هذام في هذذ  امل

التقدم واكتسذذذذا  الخبرات واملهارات الةي تسذذذذاعدهم علي مواجهة مواقف  تنمية شذذذذخصذذذذيات الطال ، ومسذذذذاعد هم علي النمو و 

 التغييرات املجتمعية املعاصرة. الحياة واملساهمة في حلها في ظل

 مشكلة الدراسة :  

تولد اإلحسذذذاس بمشذذذكلة  الدراسذذذة من خالل ما تتميز به املدرسذذذة الثانوية في الوقا الحاضذذذر من أهمية بالغة الت ثير في       

أنها أصبحا أحد العوامل    تزويد الطال  باملعار  واملعلومات في جميع املجاالت، كما أنها وسيلة لتنمية ميولهم ومواهعهم ،كما

مما ُ سذذذذذذذذذذاعد علي تنمية وعيهم بخطوة اإلدمان علي    املهمة املؤثرة في أفكار واتجاهات وسذذذذذذذذذذلو  الطال  في هذ  املرحلة العمرية،

 الفرد واملجتمع.

انه ووجود  ا نبعا مشكلة الدراسة الحالية من خالل ما  عاني منه الشبا  املصري من أخطار اإلدمان الةي  هدد كيكم      

لبعض الذدراسذذذذذذذذذذذذذات والبحوث الةي  وأمنذه القومي، وتبذدو هذذ  األخطذار وا ذذذذذذذذذذذذذحذة في كذل مجذاالت الحيذاة، لذذا ُيورد البذاحذث أمثلذة 

ؤكد أخطار اإلدمان وأسذذذبابه، وضذذذرورة مشذذذاركة  
ُ
املؤسذذذسذذذات التربوية واالجتماعية  الن امية وغير الن امية في العالج ملواجهة  ت

 ة هذ  الدراسات والبحوث : هذ  األخطار، ومن أمثل

الةي أشذذذارت إلي خطورة اآلثار االجتماعية السذذذلبية الناجمة عن التدف     (1 م"2005 أحمد مجدي حجازي نتائج دراسذذذة "      

املعلوماتي عبر الشذذذذذبكة الدولية للمعلومات، والذي أدى إلى تغيير املن ومة القيمية اإليجابية األصذذذذذيلة في املجتمع، مما  شذذذذذكل  

 
ً
 األصلة والهوية الوهنية.  إلمكانات البشر وزيادة العنف والتطر  واإلدمان والخلل األخالقي، وضياههدرا

 في عالج االنحرافات الةي يتعرض لها الشذبا  في ( 2 م"  2004 أحمد عمر هاشـمكما يرى " 
ً
 هاما

ً
أنَّ األسذرة واملدرسذة لهما دورا

،  ي الجذديذد، حيذث ت هر هذذ  االنحرافذات في الوزعذة العذدوانيذة والتطر  الذديني ظذل التبعيذة الثقذافيذة والفكريذة في الن ذام العذامل

والغش واملجاهرة باملعاصذذذذذبي وإدمان املخدرات واالنحرافات الجنسذذذذذية مع عقو  الوالدين وعقو  الوهن، وعالج ذلك يكمن في 

ي والعمل الصذذذذذذال ، وتربية الضذذذذذذمير  األسذذذذذذرة من خالل تعليم الشذذذذذذبا  التدين والقيم والفضذذذذذذائل اإلسذذذذذذالمية كحب الخير والتقو 

 

ر عن النادي العربى د االجتماعية واآلثار السذذذذلبية، مجلة العربية ، مجلة محكمة تصذذذذد األبعا   - أحمد مجدى حجازى حجازى، العوملة والتدف  املعلوماتى (  1  

 م، على موقع: 2005للمعلومات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، دمش : 

 Available on line at: http://www.arabicn.net/ arabiall/2005, 2htm, 25/9/2013. 

 م.2004(، د سمبر 63(، السنة  11أسبا ها ومعالج ها، مجلة منبر اإلسالم، العدد   -انحرافات الشبا أحمد عمر هاشم،  ( 2 
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تزام في أداء العبذذادات، وذلذذك كلذذه من خالل القذذدوة الصذذذذذذذذذذذذذذالحذذة والتوجيذذه السذذذذذذذذذذذذذليم من  الذذديني ملعرفذذة الحالل من الحرام، واالل

 ناحية الوالدين.

شذذذذذذذير دراسذذذذذذذة "
ٌ
ية الدفاه  ( إلى الدور املحوري الذي تقوم به الجمعيات األهلية وأند1م" 2003  نجوي الفوال وآخرونكما ت

اعهذا املختلفذة، وكذذلذك املسذذذذذذذذذذذذذذاهمذة في تقذدم التوعيذة والعالج  املخذدرات بذ نو االجتمذاعي في وقذايذة الشذذذذذذذذذذذذذبذا  من أخطذار اإلدمذان و 

للشذبا  املدمن، حةي يتم تحقي  أمن املجتمع القومي واملشذاركة في صذنع مسذتقبله االقتصذادي والسذياسذبي ،كما أشذارت دراسة  

أنواه املخدرات، فهذ  األخطار  إلى أخطار إدمان الورجيلة والسذذذذجائر مع بعض (   2    "  مet alNoonan ,  2013  وآخروننونان " 

تتمثل في اإلصذذذابة بالسذذذرهان وأمراض الدم والجهاز التنفذذذذبي املتنوعة لدي البالغين في أمريكا،  وأشذذذارت إلى أنَّ هذة املعلومات  

لخذاهئذة وزيذادة الوعي بذاملخذاهر الصذذذذذذذذذذذذذحيذة املحيطذة  هذذا النوه من  مفيذدة عنذد وضذذذذذذذذذذذذذع برامج وقذائيذة  هذد  إلى خفض املفذاهيم ا

 عاهي التبغ مع تحقي  الهد  النهاثي املتمثل في الحد من إدمان النيكوتين لدى الشبا .ت

وثر على سذذذذذذذذذذذلوكيات   ( 3    "  مHagedom, et al  2011  هاجدون وآخرونودراسذذذذذذذذذذذة "  
ُ
الةي أشذذذذذذذذذذذارت إلى أخطار اإلدمان الةي ث

ؤدي إلى املشذذذذذذذذذذذذكالت العائلية وعدم االعتماد ااملراهقين ف
ُ
لنفذذذذذذذذذذذذذبي وصذذذذذذذذذذذذراعات الحياة الخطيرة، وأوصذذذذذذذذذذذذا  ي املدارس الثانوية، وت

اإلدمان، فمن خالل    الدراسذذذذذذة بوضذذذذذذع برنامج إرشذذذذذذادي ومنهي للتدخل مع الطال  املدمنين  في الب ئة املدرسذذذذذذية ومواجهة أخطار

ث السذذذذذذذذابقة، يمكن الكشذذذذذذذذف عن حقيقة هامة وهي الحاجة إلي تنمية وعي مع م النتائج الةي توصذذذذذذذذلا إليها الدراسذذذذذذذذات والبحو 

موضذذوه  الدراسذذة  الحالية  حةى تتم املشذذاركة اإليجابية في صذذنع املسذذتقبل،    –  التعليم الثانوي في مصذذر ب خطار اإلدمان  هال 

ة الدراسذة الحالية في التعر  علي  ية املدرسذة الثانوية ووظائفها في املجتمع املصذري، وبذلك تتحدد مشذكلوذلك من منطل  أهم

ي هال ها بخطورة اإلدمان في املجتمع املصذذذذري، مع وضذذذذع تصذذذذور تربوي مقترح لتفعيل وتدعيم  دور املدرسذذذذة الثانوية في تنمية وع

 .بخطورة اإلدمان في ظل الواقع املصري املعاصرآليات دور املدرسة الثانوية في تنمية وعي هال ها 

 أسئلة  الدراسة : 

 اآلتي: التساؤل الرئيستحديد مشكلة  الدراسة  الحالية في  كنيم

 ما الدور املأمول للمدرسة الثانوية في تنمية وعي طالبها بخطورة اإلدمان في املجتمع املصري ؟

 وهي: األسئلة الفرعية،ويتفره عن هذا التساؤل عدد من   

 

نجوى الفوال وآخرون، دور الجمعيذذذات األهليذذذة وأنذذذديذذذة الذذذدفذذذاه االجتمذذذاعى فى مكذذذافحذذذة اإلدمذذذان، القذذذاهرة: املركز القومى للبحوث االجتمذذذاعيذذذة (  1 

 م.2003والجنائية،  

(2)Noonan, Devon; Patrick, Megan E., Factors Associated with Perceptions of Hookah  Addictiveness and Harmfulness among 

Young Adults, Substance Abuse, v34 n1 p83-85 2013, Available on line at: www.Eric. EJ991016 

(3)Hagedorn, W. Bryce; Young, Tabitha ,Identifying and Intervening with Students Exhibiting Signs of Gaming Addiction and 

Other Addictive Behaviors: Implications for Professional School Counselors, Professional School Counseling, v14 n4 p250-260 

Apr 2011, Available on line at: www.Eric EJ952191. 
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 ع املصري؟.ما املقصود باإلدمان وأنواعه ومخاطرة علي الفرد واملجتم -1

 ما وظائف املدرسة الثانوية ودورها في تنمية وعي طالبها بخطورة اإلدمان في املجتمع املصري ؟  -2

ر املـدرســـــــــــــة الثـانويـة في تنميـة وعي طالبهـا بخطورة اإلدمـان في املجتمع  مـا التصــــــــــــور التربوي املقترح لتفعيـل آليـات دو   -3

 املصري ؟

 أهداف  الدراسة :

 الية ما يلي:لحا تستهدف  الدراسة 

 تحديد مفهوم اإلدمان وأنواعه ومخاهرة علي الفرد واملجتمع املصري. -1

 اإلدمان.الوقو  علي وظائف املدرسة الثانوية، ودورها في تنمية وعي هال ها بخطورة  -2

تمع املصذذذذري  وضذذذذع تصذذذذور تربوي مقترح لتفعيل آليات دور املدرسذذذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان في املج -3

 في ظل التغييرات املجتمعية الراهنة.

 اآلتية: النقاط :  تتحدد أهمية  الدراسة فيأهمية  الدراسة

لية في مرحلة التعليم الثانوي في مصذذذذذذذذر، مع إكسذذذذذذذذا  الطال  تسذذذذذذذذليط الضذذذذذذذذوء علي مخاهر اإلدمان في الدراسذذذذذذذذة الحا -1

 املعار  والقيم واملهارات الةي تنمي وعيهم  هذة املخاهر.

2-  
ُ
 أّن الشذذذذذذبا  في ت

ُ
عد هذ  الدراسذذذذذذة محاولة لتفعيل دور املدرسذذذذذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان، حيث

، والبذد من االسذذذذذذذذذذذذذتفذادة منهم في إحذداث التحوالت االقتصذذذذذذذذذذذذذاديذة هذذ  الفترة هم املحر  الحقيقي للتنميذة الشذذذذذذذذذذذذذا
ً
ملذة مسذذذذذذذذذذذذذتقبال

 والسياسية والثقافية.

سذذذذهم  الدراسذذذذة  الحال  -3
ُ
املدرسذذذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها  للدور امل مول الذي يمكن أن تقوم ية في وضذذذذع تصذذذذور مقترح  ت

 .وتنمية املجتمع املصري وذلك باعتبار أن هذا الدرو أساس لتقدم بخطورة اإلدمان، 

 منهج  الدراسة :

بعملية  الدراسذذذذذذذذة والتقصذذذذذذذذبي حول    "، حيث أنه من املناهج  البحثية الةي تختصاملنهج الوصــــــــفياعتمدت  الدراسذذذذذذذذة علي "

عليمية كما هي قائمة في الحاضذذذذذذذذذذذذذر ووصذذذذذذذذذذذذذفها وتشذذذذذذذذذذذذذخيصذذذذذذذذذذذذذها وتحليلها، وتفسذذذذذذذذذذذذذيرها  هد  اكتشذذذذذذذذذذذذذا  العالقات بين  ال واهر الت

.كما أنه من املناهج املناسذذذذذذذذذبة لطبيعة  الدراسذذذذذذذذة،  (1 عناصذذذذذذذذذرها، والتوصذذذذذذذذذل من خالل ذلك إلي تعليمات ذات معنى بالنسذذذذذذذذذبة لها

جتمع املصذذذذذذذذذذذذذري، والذدور املذ مول في دور املذدرسذذذذذذذذذذذذذذة الثذانويذة في تنميذة وعي هال هذا بخطورة اإلدمذان في امل  وذلذك لوصذذذذذذذذذذذذذف وتحليذل

 املستقبل القريب.

 حدود  الدراسة :

تناول دور املدرسذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان، ويرجع السذذبب الرئ س في  ىتصذذر  الدراسذذة  الحالية عليق

مذذدرسذذذذذذذذذذذذذذة الثذذانويذذة  في التعليم العذذام والفني(: إلى أنَّ الطال  في هذذذ  املرحلذذة العمريذذة مقبلين علي ممذذارسذذذذذذذذذذذذذذة  اختيذذار البذذاحذذث لل

م بالتخطيط واإلعداد للمسذذذذذذتقبل القريب، كما هنا  حاجة ماسذذذذذذة إل إصذذذذذذالح وتطوير التعليم  ياة، مع زيادة االهتمام لديهالح

 

 .74م( ص1999مناهج  الدراسة التربوى بين الن رية والتطبي ،  الكويا: مكتبة الفالح،   ( يوسف العنيزى وآخرون،1 
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هن الذي  عر  مخاهر اإلدمان وخاصذذذذذذذذذذة املخدرات الةي زاد انتشذذذذذذذذذذارها  الثانوي في مصذذذذذذذذذذر، وذلك عن هري  إعداد الطالب املوا

 م في مصر. 2011 بعد ثورة يناير

 مصطلحات الدراسة :

 : دراسة فيما يليتتمثل أهم مصطاحات  ال

 سلو  نفذبي متعل  باملتعاهي نفسه، وأنه مرتبط بإدمان املخدرات. ُيقصد به في الدراسة الحاليةاإلدمان: 

: ُيقصذد به في الدراسذة الحالية  عملية إدرا  تالميذ التعليم الثانوي للمعار  واملعلومات والقضذايا  اإلدمانالوعي بمخاهر  

حةى يمكن التغلذب عليهذا،    ،اإلدمذان وخذاصذذذذذذذذذذذذذذة إدمذان املخذدرات، وتبني اتجذاهذات إيجذابيذة نحو هذذ  املخذاهراملتصذذذذذذذذذذذذذلذة بمخذاهر  

ة في تقدم املجتمع املصذذذذذذذري بالشذذذذذذذبا  الواعي املحافظ على نفسذذذذذذذه  وُيشذذذذذذذكل ذلك قاعدة أسذذذذذذذاسذذذذذذذية لتحمل املسذذذذذذذئولية واملشذذذذذذذارك

 .ع ش فيهواملجتمع الذي  

قرر هبيعة التخصذذذذذذذذذص الجامعي الذي سذذذذذذذذذيلتح  به وُيقصذذذذذذذذذد  ها ف :املدرســــــــة الثانوية      
ُ
ي الدراسذذذذذذذذذة  الحالية  املرحلة الةي ت

 
ً
سذذذذذذذذذذذذذمى مذدارس التعليم الثذانوي بذاملذدارس الثذانويذة  الطذالذب بعذد تخرجذه من الثذانويذة، أو هبيعذة املهنذة الةي سذذذذذذذذذذذذذ تعلمهذا الحقذا

ُ
، وت

 العامة أو الفنية.

 خطة السير في  الدراسة : 

   تم إجراء  الدراسة      
ً
  عرضها الباحث على النحو اآلتي: للخطوات الحالية وفقا

ُ
 اآلتية، حيث

 : 
ً
 املقصود باإلدمان وأنواعه ومخاهر  علي الفرد واملجتمع املصري.أوال

 :ثاني
ً
 .وظائف املدرسة الثانوية ، ودورها في تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان في املجتمع املصري  ا

  : 
ً
التربوي املقترح لتفعيذذذل آليذذذات دور املذذذدرسذذذذذذذذذذذذذذذة الثذذذانويذذذة في تنميذذذة وعي هال هذذذا بخطورة اإلدمذذذان في املجتمع  التصذذذذذذذذذذذذذور  ثــالثــا

 قام الباحث بعرض توصيات الدراسة وقائمة
ً
 املراجع حسب ترتيعها في الدراسة الحالية. املصري، وأخيرا

 : املقصود باإلدمان وأنواعه ومخاطرة على الفرد واملجتمع املصري 
ً
 .أوال

ٌيقصذذذذذذذد باإلدمان سذذذذذذذوء اسذذذذذذذتعمال العقاقير أو الكحوليات، ويصذذذذذذذبح املدمن تحا ت ثيرها في جميع تصذذذذذذذرفات حياته وال           

 (.1لنفسية واملزاجية  يمكنه االستغناء عنها، وتؤثر على حالته ا

حث ت  مصــــــــطفي ســــــــويفكما ٌ عر   "
ُ
فاعالت داخل أنسذذذذذذذذذجته ،  " اإلدمان على أنه املواد املخدرة الةي يتناولها اإلنسذذذذذذذذذان، وت

حدث لديه حالة اعتماد نفذبي أو بدني 
ُ
 .(2 ت

غير إح       
ُ
سذذذذذذذذاس متعاهيها وهريقة تفكير ، كما ُ شذذذذذذذذير مفهوم اإلدمان إلى : املواد الةي تؤدي إلى تدهور صذذذذذذذذحة اإلنسذذذذذذذذان، وت

 .(3 والوعي والسلو  في التفكير واالدرا   كما ُيؤدي اإلدمان إلي التعل  البدني والنفذبي، وُيحدث اختالل

 

 . 5م( ص2000( عبد الرحمن الع سوى ، الجريمة واإلدمان ،  بيروت: دار الراتب الجامعية ، 1 

 . 8-7م( ص ص 1988الحديثة،   مصطفى سويف ، نحو سياسة متكاملة فى مواجهة مشكلة اإلدمان فى مصر ،  القاهرة: دار الطباعة (2 

 16م( ص2009( محمد غنيم وهدى الشايب ، التدخين وأمراض العصر ،  القاهرة: اإلدارة املركزية لالعالم والتوعية البيئية ، 3 
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 من الشعور بالسعادة الزائفة   باإلدمانوُيقصد       
ً
في  الدراسة  الحالية: املواد املخدرة الةي يتناولها الطالب، وتوفر له قدرا

التمتع  تغيذذذيرات في الحالة النفسية واملزاجية له، فتنقله من الع ش في واقع حياته العادية إلى الهرو  لذذذعالم الخيال، و وتحذذذدث 

 ب حاس س زائفه غير مهتم باألضرار الصحية واالجتماعية واالقتصادية الةي تص به كفرد وتنعكس على املجتمع ب كمله.

 :( 1 كاآلتي  أنواعبطر  مختلفة عديدة إلى  يمكن تقسيم إدمان املخدرات وتصنيفها  ⬧

 القات والكوكا.وأهمها وأكثرها انتشارا : الحش ش واألفيون و   مخدرات هبيعية،   -1

 املخدرات املصنعة، وأهمها املورفين والهيروين والكودايين والديوكامفين والكوكايين والكرا .   -2

 ملهدئة.وسة والعقاقير املنشطة واملنعهات والعقاقير ااملخدرات التخليقية، وأهمها عقاقير الهل   -3

 مخاطر اإلدمان على الفرد واملجتمع املصري:  ⬧

 : (2 اآلتية  النقاطهنا  العديد من مخاهر اإلدمان على الفرد واملجتمع،  عرضها الباحث في 

 املخاطر االجتماعية والخلقية : -1

 ألولى للمجتمع، وهي األسرة.انهيار املجتمع وضياعه بسبب ضياه اللبنة ا -

سذذذذذذذذذذذذذلب من يتعاهاها القي  -
ُ
ؤدي باإلنسذذذذذذذذذذذذذان إلي تحقير النفس  ت

ُ
مة اإلنسذذذذذذذذذذذذذانية الرفيعة، و هبط به في وديان العهيمية، حيث ت

 فيصبح دن ئا مهانا ال  غار على محارمه وال على عرضه، وتفسد مزاجه وُيسوء خلقه.

 والشقا ، وتنتشر الخالفات بين أفرادها.سوء املعاملة لألسرة واألقار  ف سود التوتر  -

 الت ثير إلي خارج نطا  األسرة، حيث الجيران واألصدقاء.امتداد هذا  -

تفشذذذذذذذذذذذبي الجرائم األخالقية والعادات السذذذذذذذذذذذلبية، فمدمن املخدرات ال ي به باالنحرا  إلي بؤرة الرذيلة والزنا،  ومن صذذذذذذذذذذذفاته    -

 الرئ سية الكذ  والكسل والغش واإلهمال.

خر  مختلف القوانين املن مة لحياة املجتمع في سذذذذذذذذذذذذذبيل تحقي     عدم احترام القانون، واملخدرات قد تؤدي بمتعاهيها إلى -

 رغبا هم الشيطانية.

 املخاطر االقتصادية:  -2 

 املخدرات تستوز  األموال وتؤدي إلى ضياه موارد األسرة بما يهددها بالفقر واإلفالس. -

 اج.إلى الكسل والخمول وقلة اإلنتلفرد ووهنه، ألنها تؤدي املخدرات تضر بمصال  ا -

  االتجار باملخدرات هري  للكسب غير املشروه ال  سعي إليه إال من فقد إنسان ته. -

إن كثرة املدمنين ٌيزيد من أعباء الدولة لرعاي ها لهم في املسذذذتشذذذفيات واملصذذذحات، وحراسذذذ هم في السذذذجون  ومطارة املهربين    -

 .ومحاكم هم

 

 . 15-14مرجع ساب  ، ص ص  ( محمد غنيم وهدى الشايب ،1 

 م ، على موقع :2011ن ، األدر  مخاهر املخدرات على املجتمع،  ابراهيم بن حسن الخضير (2 

 Available  on line at:  http://www.brooonzyah.net/vb/t186127.html   

http://www.brooonzyah.net/vb/t186127.html
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 املخاطر الصحية: -3 

التنفذذذذذذذذذذذذذذبي، حيذث يصذذذذذذذذذذذذذا  املتعذاهي بذالوزالت الشذذذذذذذذذذذذذعبيذة والرئويذة، وكذذلذك بذالذدرن الرئوي وانتفذاخ الرئة  التذ ثير على الجهذاز   -

 والسرهان الشعبي.

ؤثر على كريات الدم    -
ُ
تعاهي املخدرات يزيد من سذذذذرعة دقات القلب ويتسذذذذبب باألنيميا الحادة وخفض ضذذذذغط الدم، كما ت

 يضاء الةي تحمي الجسم من األمراض.الب

تعاهي املخدرات من فقدان الشذذذهية وسذذذوء الهضذذذم، والشذذذعور بالتخمة، خاصذذذة إذا كان التعاهي عن هري  األكل  ٌ عاني م  -

مما ينتج عنه نوبات من اإلسذذهال واإلمسذذا ، كما تحدث القرح املعدية واملعوية، وُيصذذا  الجسذذم ب نواه من السذذرهان لت ثيرها  

 لنسيج الليفي ملختلف أجهزة الهضم.على ا

خدرات على الناحية الجنسذذذذذذذذية، فقد أيدت الدراسذذذذذذذذات واألبحاث أن متعاهي املخدرات من الرجال تضذذذذذذذذعف عند   ت ثير امل  -

 القدرة الجنسية، وتص ب املرأة بالبرود الجنذبي.

اهين املخذذدرات يتسذذذذذذذذذذذذذببن في توافر ال رو   التذذ ثير على املرأة وجنينهذذا، وهنذذا  أدلذذة قويذذة على ذلذذك، فذذاألمهذذات الالتي يتعذذ  -

 الجنين بدنيا أو عقليا. إلعاقة

األمراض النفسذذذذذذذذذذذذذيذة كذالقل  واالكتئذا  النفذذذذذذذذذذذذذذبي املزمن وفقذدان الذذاكرة، وقذد تبذدر من املتعذاهي صذذذذذذذذذذذذذيحذات ضذذذذذذذذذذذذذاحكذة أو   -

 بسمات عريضة، ولكنها في الحقيقة حالة غيبوبة ضبابية.

 متعاهيها. تؤدي املخدرات إلى الخمول الحركي لدى -

 إحساس بالسخونة في الرأس والبرودة في األهرا .ارتعاشات عضلية في الجسم مع  -

        
ً
عد املدرسذذذذذذذة من    وظائف املدرســــــة الثانوية ودورها في تنمية وعي طالبها بخطورة اإلدمان في املجتمع املصــــــري : ثانيا

ُ
: ت

خطيط التعليم  خطيط سذذذذذواء على املدي القصذذذذذير أو البعيد، فتأهم املؤسذذذذذسذذذذذات االجتماعية والتربوية، حيث أنها تقوم على الت

املدرسذذذذذذذذبي بشذذذذذذذذةي صذذذذذذذذور  ومسذذذذذذذذتوياته، إنما هو جزء من الخطة العامة للمجتمع سذذذذذذذذياسذذذذذذذذية كانا أو اقتصذذذذذذذذادية أو اجتماعية أو  

 .(1 عقائدية

تعلمين على العمل  فاملدرسـة مؤسـسـة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية تقوم على خدمة املجتمع من خالل تدريب امل      

ئولية، واملشـــــاركة في العالقات االجتماعية، وتنمية وعيهم باملشـــــكالت املجتمعية واملســـــاهمة في الجماعي وعلى تحمل املســـــ 

 بناء املجتمع  وتطوره. 

، فـاملـدرســـــــــــــة الثـانويـة مطـالبـة اليوم أكثر من أي وقـت ماــــــــــــ ي في ظـل التغييرات املعـاصــــــــــــرة في القرن الحـادي       ومن ثمَّ

ؤدى وا
ُ
 ت
ْ
 :( 2)عديدة في من خالل وظائفلعشرين أن

 

الثقافة للطباعة والنشذذر،  دراسذذات فى املجتمع واملدرسذذة،  القاهرة: دار   -( على عبد ربه، وسذذعيد إسذذماعيل على، املدرسذذة واملؤسذذسذذات االجتماعية1 

 .45م( ص1984

 .195م (  ص2003،  القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، كامل جاد ، التعليم الثانوى فى مصر فى مطلع القرن الحادى والعشرين ( 2 
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 إعداد الطالب للمواطنة في مجتمع ديمقراطي، مع تأصيل القيم الروحية والخلقية في نفوسهم. -1        

إيجاد نوع من التكيف واالنســــجام ألبناء املجتمع الواحد بنشــــر االتجاهات الثقافية التي تعمل على تسلف وتماســـك   -2

 قق الوالء واالنتماء للوطن وتحقيق املصالح املشتركة. املجتمع وتح

ائف في مختلف  تزويد املجتمع بأعضــــــــــــاء مؤهلين للقيام بأدوار ووظائف في مجتمعهم من خالل تأهيلهم لتولي الوظ -3   

 املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية واملهنية.

وتشذذذذذذذذذذذذذجيع املواهذب في   تحليذل بتزويذد  بذاملهذارات الفكريذة والعقليذة، لرعذايذةإعذداد الطذالذب القذادر على االبتكذار واالبذداه وال -4

 عصر التنوه الثقافي والتعددية الفكرية.

في إعداد الطذالب املواهن الذي يتمتع بكذل الصذذذذذذذذذذذذذفذات الصذذذذذذذذذذذذذحيذة والدينية   وفي ضذذذذذذذذذذذذذوء هذ  الوظائف للمذدرسذذذذذذذذذذذذذة الثذانوية  ⬧

ي تنمية وعي هال ها بخطورة اإلدمان من خالل تقديم تعليم عن إدمان  واألخالقية، تعرض الباحث أهم هر  املدرسة الثانوية ف

ز عليها بصذذذذذذورة ال مبرر لها ، وهكذا فإن  َعالية ، بدال من فصذذذذذذلها والتركياملخدرات كجزء من املقرر الدراسذذذذذذبي العادي، أمر أكثر ف

،  ويتم ذلك عن هري 
ً
 :(1 التعليم عن املخدرات يجب أن يكون مستمرا

 ملخدرات في املقرر الدراسبي العادي، فعلى سبيل املثال:م عن إدمان اإدماج التعلي •

 ُ علم علم األحياء آثار إدمان املخدرات على فسيولوجيا اإلنسان. •

 ة الوهنية القوانين الخاصة بالرقابة على إدمان املخدرات.وتبحث دروس التربي •

غطي مقررات الكيمياء الخصائص الكيميائية للمواد ذات الت ثير •
ُ
 النفذبي. ت

تتضذذذذذذذذذذذمن الدراسذذذذذذذذذذذات االجتماعية دراسذذذذذذذذذذذة تفشذذذذذذذذذذذبي اسذذذذذذذذذذذتعمال املخدرات وعالق ها املحتملة بالجريمة والفقر والتنمية   •

 البشرية في مصر.

 ( 2 انوية بدور محوري في تنمية وعي هال ها بمكافحة إدمان املخدرات عن هري  كما تقوم املدرسة الث

 يتم إلقاء الضوء عاالرشاد النفس ي:  -1
ُ
 يفية الوقاية منه.لى اإلدمان وأسبابه، وكحيث

واإلدمذذذذان من  ويتم بتحقي  التواف  النفذذذذذذذذذذذذذذبي للطال ، واسذذذذذذذذذذذذذتخذذذذدام هر  العالج لحذذذذاالت التعذذذذاهي  العالج النفســــــــــــ ي:    -2

 املخدرات.

  من خالل األخصذذذائين االجتماعيين داخل املدرسذذذة الثانوية، وذلك لحل  مشذذذكالت املدمن، وإجراءالخدمة االجتماعية:   -3

 البحوث عن مكافحة اإلدمان والتوعية بمخاهرة لدي الطال .

 

 م ، على موقع :2010(محمود جمال ابو العزائم ، دور املدرسة فى الوقاية من اإلدمان ، 1 

 Available  on line at: www.elazayem.com/ROLE%20OF%20SCHOOL.htm 

 . 42-41م ، ص ص 1995، مارس  3لألسرة واملدرسة فى مواجهة اإلدمان ، صحيفة التربية ، العدد رسمي عبد امللك رستم ، الدور التربوي ( 2 
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 بالتعاون مع األسذذذذذذذذذرة واملجتمع  وفي ضذذذذذذذذذوء الغرض السذذذذذذذذذاب  يري الباحث أنَّ املدرسذذذذذذذذذة الثانوية يمكنها أن تؤ        
ً
 بارزا

ً
دي دورا

ساهم في عالج ما تعجز األسر 
ُ
ة عن عالجه مثل مشاكل التدخين  املحلي في معالجة مثل هذ  املشاكل االجتماعية، بل يمكن أن ت

 أو تعاهي املخدرات وخاصة البانجو في املرحلة الثانوية واالنحرافات السلوكية الناتجة عن اإلدمان. 

ولكي تقوم املدرسذذذذذذة الثانوية  هذا الدور الوقاثي يجب مراعاة غرس القيم اإلسذذذذذذالمية في نفوس الناشذذذذذذئة عن هري  ح هم        

 إلى قوله تعالى : على أداء الشعائر الدين
ً
 ية، وتنمية وعيهم بحرمة إدمان املخدرات، استنادا

َما  "          
َّ
وا ِإن

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
 َيا أ

َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ِنُبوُه ل

َ
اْجت

َ
اِن ف

َ
ْيط

َّ
ــ ْن َعَمِل الشـــــــــ ُم ِرْجَس ّمِ

َ
ْزال

َ ْ
اُب َواأل ــَ نصـــــــــ

َ ْ
ُر َواأل ــِ ْيســـــــــ

َ ْ
ْمُر َوامل

َ
خ
ْ
  ال

 ( .90آية "سورة املائدة  

 : التصــــــــــــور التربوي املقترح لتفعيـل آليـات املـدرســــــــــــة الثـانويـة في تنميـة وعي طالبهـا بخطورة اإلدمـان ف         
ً
ي املجتمع  ثـالثـا

 املصري:

 سذذذذذذذعى الباحث في هذ  الصذذذذذذذفحات إلى وضذذذذذذذع التصذذذذذذذور التربوي املقترح لتفعيل دور املدرسذذذذذذذة الثانوية في تنمية وعي هال ها      

 ان في مصر، وذلك من خالل اآلليات التربوية اآلتية :بخطورة اإلدم

ح الثقة بالنفس والتحدي للمعوقات، وتقوي  ممارسذة الرياضذة الةي تسذاعد على بناء الشذخصذية، وتخل  لدى الطالب رو  -1

 أن يرفض األمور الخاهئة. اإلنسان اإلرادة ف ستطيع

باإلدمان مثل الرسذذذذذوم املتحركة، ومجالت الحائط، وكلمات الصذذذذذباح في اإلذاعة  االهتمام باألنشذذذذذطة الثقافية الخاصذذذذذة   -2 

وكذلك األنشذذذذطة الفنية واالجتماعية    املدرسذذذذية، والةي تتناول موضذذذذوه اإلدمان من جوانبه املختلفة في رسذذذذائل قصذذذذيرة سذذذذريعة،

سذذذذذذذذذذذاعدهم على اكتشذذذذذذذذذذذا   والترفيهية مثل الرحالت والحفالت الةي تسذذذذذذذذذذذتغل الطاقات في أمور مفيدة، وتبرز قدر 
ُ
ا هم وتميزهم  وت

 مواهعهم.

ا عن هري  عقد الندوات الثقافية لتوعية الطال . وتبصذذذيرهم  -3 التوعية من خالل املناهج املدرسذذذية، وأيضذذذً

يحة على هريقة "أعر  عدّو " مع االلتزام  ، وتحصذذذذذذذينهم باملعلومات الصذذذذذذذحمصذذذذذذذر الشذذذذذذذّر الةي تسذذذذذذذ هد  تحطيم شذذذذذذذبا   بقوى 

 على مسذتوي األهفال ال يقال لهم أنَّ من يتناول مخدًرا يموت على
ً

الفور، ألنه   باملصذداقية والبعد عن ال هويل أو ال هوين، فمثال

ا عقد حلقات حوار مع اآلباء لتبصذذذيرهم باملشذذذاكل    يرى في األفالم الةي  عرضذذذها التلفاز من يتناولون املخدرات ويع شذذذون، وأيضذذذً

 الةي تقابل أبناءهم.

تن يم حلقات دراسذذذذذذذية لألخصذذذذذذذائيين النفسذذذذذذذيين واالجتماعيين واملعلمين عن كيفية اكتشذذذذذذذا  الحاالت املبكرة وتوجيهها   -4 

 لعالج.ل

رة،  تكوين مجموعات مدرسذذذذذذذذية ملكافحة اإلدمان، وتتلقى هذ  املجموعات التدريبات املناسذذذذذذذذبة الكتشذذذذذذذذا  الحاالت املبك -5

ويمكن أن تشذذذذذذمل بعض الطلبة الذين سذذذذذذقطوا في براثن اإلدمان وتم عالجهم وشذذذذذذفائهم، فالطلبة لهم إمكانية إخترا  صذذذذذذفو   

دء رحلذذة العالج، وال سذذذذذذذذذذذذذيمذذا أن الطلبذذة املعذذافين من اإلدمذذان  شذذذذذذذذذذذذذكلون املثذذال العملي  زمالئهم ومعرفذذة أحوالهم، وإقنذذاعهم في بذذ

 الناج  أمام اآلخرين.

بحاالت الهرو  والتغيب عن املدرسذذذة، واالسذذذتفسذذذار عن األسذذذبا  الةي أدت إلى ذلك وإخطار أولياء األمور حةي  االهتمام   -6

الة في مالح ة أبنائهم.  تكون لهم املشاركة الفعَّ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_426.html
http://st-takla.org/Egypt-1_.html
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االهتمام بحاالت الت خر الدراسذذذذذذذذذذذبي الةي قد تقود إلي اإلحباط والسذذذذذذذذذذذقوط في اإلدمان، والتعاون مع األسذذذذذذذذذذذرة من أجل حل   -7

 شاكل الةي تقابل مثل هذ  الحاالت.امل

 .مراقبة بوابات املدارس والنواصبي القريبة، حيث يقوم بعض الصبية وأحياًنا بعض الطلبة بتوزيع املخدرات عليهم -8

 :  التوصيات

قذدم البذاحذث مجموعذة من     
ُ
الهذامذة الةي قذد تفيذد لتفعيذل دور آليذات املذدرسذذذذذذذذذذذذذة الثذانويذة في تنميذة وعي هال هذا    التوصــــــــــــيـاتت

 بخطورة اإلدمان في املجتمع املصري ، وذلك على النحو اآلتي : 

سرة واملسجد ودور اإلعالم وغيرها،  مشاركة املؤسسات التربوية للمدرسة الثانوية ذات األثر على األفراد في املجتمع، كاأل  -1

 ل
ُ
 ولها ت ثذيرها الفعال في مكافحة املخدرات والوقاية منها.حيث

ً
 هاما

ً
 ها دورا

تذذدريذذب املعلمين وتلقينهم الجذذديذذد من املعلومذذات املتصذذذذذذذذذذذذذلذذة بذذالعقذذاقير املخذذدرة وغيرهذذا ممذذا يقبذذل عليذذه الطال  في فترات    -2 

 ضعف في حيا هم.

 يقتصذذر دور امل -3
ّ
ن الطال  فحسذذب، بل يمكن أن تؤدي املدارس دورها في ملشذذاكل وعالجها بذذذذذذذذذذذذذذذيدارس على مواجهة هذ  اأال

 عالج هذ  املشاكل في املجتمعات املحلية الةي توجد فيها.

مراقبة الطال  مراقبة دقيقة حةي يتسذذذنى من خالل مالح ات املشذذذرفذذذذذذذذذذذذذذذذين االجتماعيين معالجة ما قد يبدر من أحدهم   -4

  الئه ببعض أنواه املخدرات.أخالقية شاذة قد يكون من بينها تزويد زم من ممارسات

 املراجع:قائمة 

 م ، على موقع :2011إبراهيم بن حسن الخضير  ، مخاهر املخدرات على املجتمع ، األدرن  -1

 Available  on line at:  http://www.brooonzyah.net/vb/t186127.html  

(، د سذذذذذذذمبر  63(، السذذذذذذذنة  11منبر اإلسذذذذذذذالم ، العدد  عالج ها، مجلة  أسذذذذذذذبا ها وم  -ات الشذذذذذذذبا أحمد عمر هاشذذذذذذذم، انحراف -2

 م.2004

األبعاد االجتماعية واآلثار السلبية، مجلة العربية ، مجلة محكمة    - أحمد مجدي حجازي حجازي، العوملة والتدف  املعلوماتي   - 3

 م، على موقع: 2005دمش : دول العربية،   تصدر عن النادي العربي للمعلومات بالتعاون مع جامعة ال 

 Available on line at: http://www.arabicn.net/ arabiall/2005, 2htm, 25/9/2013.  

دراسذذذذذذذذذات في التربية والثقافة،  القاهرة: مكتبة   -إضذذذذذذذذذاءات ثقافية واقتضذذذذذذذذذاءات تربوية  -حامد عمار، اإلصذذذذذذذذذالح املجتمعي -4

 م( .2006الدار العربية للكتا ، يناير 

بد امللك رسذذذذتم ، الدور التربوي لألسذذذذرة واملدرسذذذذة في مواجهة اإلدمان ، صذذذذحيفة التربية ، العدد الثالث ، مارس  رسذذذذمي ع -5

 م.1995

سذذذذذذذذذذذذذيذذذد أحمذذذد ههطذذذاوي، "دور املذذذدرسذذذذذذذذذذذذذذذة في تعمي  االنتمذذذاء لذذذدى هال  التعليم الثذذذانوي"، مجلذذذة كليذذذة التربيذذذة، جذذذامعذذة    -6

 م.1995ني، يونية (، املجلد الثا11أسيوط، العدد  

 م(.1986 القاهرة: دار الثقافة ،  2الواقع واملستقبل، ط -سعيد إسماعيل علي، التعليم  الثانوي  -7
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 م(.2000عبد الرحمن الع سوي، الجريمة واإلدمان،  بيروت: دار الراتب الجامعية ،  -8

ع واملدرسذذذذة،  القاهرة: دار  اسذذذذات في املجتمدر   -علي عبد ربه، وسذذذذعيد إسذذذذماعيل علي، املدرسذذذذة واملؤسذذذذسذذذذات االجتماعية -9

 م( .1984الثقافة للطباعة والنشر، 

فتحي درويش عشذذذذبية ومحمد عبد الرءو  خم س، "دور املدرسذذذذة الثانوية في تنمية الوعي االقتصذذذذادي"، مجلة التربية   -10

 .م1997(، القاهرة: رابطة التربية الحديثة، يناير 14(، السنة  45املعاصرة، العدد  

جاد، التعليم الثانوي في مصذذذر في مطلع القرن الحادي والعشذذذرين،  القاهرة: دار قباء للطباعة والنشذذذر والتوزيع،  كامل   -11

 م (.2003

م 2009محمد غنيم وهدي الشذذايب ، التدخين وأمراض العصذذر ،  القاهرة: اإلدارة املركزية لالعالم والتوعية البيئية ،  -12

. ) 

 : م ، على موقع2010دور املدرسة في الوقاية من اإلدمان ، العزائم ،  محمود جمال أبو -13

 Available  on line at: www.elazayem.com/ROLE%20OF%20SCHOOL.htm 

مصذذذذذذذذذطفي سذذذذذذذذذويف ، نحو سذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذة متكاملة في مواجهة مشذذذذذذذذذكلة اإلدمان في مصذذذذذذذذذر ،  القاهرة: دار الطباعة الحديثة،   -14

 م( .1988

ون، دور الجمعيذات األهليذة وأنذديذة الذدفذاه االجتمذاعي في مكذافحذة اإلدمذان، القذاهرة: املركز القومي  خر وآنجوي الفوال    -15

 م.2003للبحوث االجتماعية، 

 م( .1999يوسف العنيزي وآخرون، مناهج  الدراسة التربوي بين الن رية والتطبي ،  الكويا: مكتبة الفالح،  -16

17- Hagedorn, W. Bryce; Young, Tabitha ,Identifying and Intervening with Students Exhibiting Signs of 

Gaming Addiction and Other Addictive Behaviors: Implications for Professional School Counselors, 

Professional School Counseling, v14 n4 p250-260 Apr 2011, Available on line at: www.Eric EJ952191. 

18- Noonan, Devon; Patrick, Megan E., Factors Associated with Perceptions of Hookah  Addictiveness and 

Harmfulness among Young Adults, Substance Abuse, v34 n1 p83-85 2013, Available on line at: www.Eric. 

EJ991016 
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 تطّور دفة اللسان يف جتليد املخطوطات العربية
The envelopeflapin the binding of Arabic manuscripts 

 2د.تومي رفيقة/ معهد اآلثار، جامعة الجزائر

Dr. Toumi Rafika, Institut of Archaeology/Algiers university 2, Algeria 

 

 

 

 لخص: م

املخطوط العربي كثيرا بموضوه تجليد  بعد الفراغ من كتابته، وذلك بغرض إخراجه بامل هر الحسن وحف ه    صناه   انشغل

وصيانته من التلف، كما اعتمد املجلد على تصميم الهيكل العام لغال  املخطوط من خالل تحديد العناصر التركيبية له ومنها  

هذا   في بحثنا  املقلب، سنحاول  أو  علىالتعر اللسان  والفنية خالل       الصناعية  اللسان ومراحل ظهور  وخصائصه  ماهية 

 مختلف العصور اإلسالمية. 

 التجليد، دفة اللسان، املخطوهات، الزخار ، الصناعة. الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The Arabic manuscript makers became very busy with the theme of its binding after completing writing it, 

for the purpose of making it  in a good appearance and preserving it from damage. The design of the general 

structure of the manuscript envelope  consists of the flap;  which is one of those elements that we will try in this 

research to reveal some of the problems concerning its appearance and several characteristics during the 

various Islamic  eras. 

Keywords: Binding, flap, manuscripts, ornamentations, manufacture. 
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 مقدمة:  

ة أهمية بالغة في معرفة ما وصل إليه العقل  إن لدراسة اللسان كجزء من مكونات غال  املخطوهات العربية واإلسالمي

البشري من التطور الفني، فهو  عكس مدى الرقي الحضاري للتراث املخطوط، ولاحديث عن اللسان البد من االهتمام بفن  

ال أو التسفير واالهاله على كل  السابقة وحةى الوقا الحاضر، ففي كل الفترات  التجليد  تطورات الةي عرفها خالل العصور 

 التاريخية اتسم الغال  بمميزات وخصائص فنية وتقنية منحا له هابعا خاصا به. 

اعتنى املسلمون بلسان جلدة املخطوهات مثلها مثل غالفه، فصناعته تعد صناعة متممة لصناعة التجليد، إذ استعمل  

مع شكله وم هر ، إضافة إلى    س التقنيات في الحبك والقص والرشم وغير ذلك، كما كانا زخرفته وتذهيبه تالءمالصانع نف

بعض   عن  اإلجابة  املوضوه  هذا  خالل  من  سنحاول  و  والغراء،  والخيط  والور   والحرير  كالجلد  مختلفة  مواد  توظيف 

تطورها خ  املقلب ومراحل  أو  اللسان  بدفة  املتعلقة  الصناعية  اإلشكاليات  الخصائص  إلى  إضافة  زمنية مختلفة،  الل عهود 

 والفنية لها. 

 اللسان:  تعريف-1

، وهو عبارة عن امتداد يبرز من دفة املخطوط  1اللسان هو القسم املطوي من جلدة الكتا  يوزل بين الصفحات كعالمة

 .2السفلية، ويتصل هذا االمتداد بدفة الكتا  عن هري  رباط بنفس حجم الكتا  

سان في املخطوط-2
ّ
 :دور الل

، 3اللسان، فقد رّج  بعض املؤرخين أنه استخدم لحماية األورا  ومنع الترا  عنها اختلفا اآلراء حول الوظيفة الةي يقوم  ها  

سان استخدم  
ّ
د الذي يطب  فوقه، أّما الرأي اآلخر فيذهب إلى أّن الل

ّ
ه كان يصنع عريضا بحيث يصا  أن يكون ظرفا للمجل

ّ
وأن

من الكتا ، أي يكون كدليل للقارئ ليقوم مقام الخيط    كي  ستدّل به القارئ ويجعله حدا فاصال بين ما قرأ  وما لم يقرأ  بعدل

.فاعتمادا على اللسان لم تعد حافة  4الذي نجد  في الكتب املعاصرة، وهذا ل س مانع من القول أنه استخدم لكال الغرضين 

للسان، كان له دور فني جمالي  ،إضافة إلى القيمة الوظيفية  5ج عن نقلها من مكان إلى آخر الدفة في الكتب معرضة للتلف النات

 .6ملا يحمله من عناصر زخرفية ملونة أو مذهبة تغطي مساحته 

 تطوردفة اللسان في تجليد املخطوطات: -3

سان في تجليد املخطوطات القبطية-3-1
ّ
 :  دفة الل

ي بالجانب األ سر وهو  في الغال  القبط  نذ القرن الرابع امليالدي، ويقع اللسانعر  املجلدون األقباط بمصر اللسان م   

عبارة عن قطعة مستطيلة الشكل، أما عرضه فيبلغ من أوله ونهايته ثلث الجلدة، ويتسع في الوسط حةى ينطب  مركز  على  

 

 306.1، ص.2005ط، ، الخزانة الحسينية الربا3أحمد شوقي بنين، معجم مصطاحات املخطوط العربي، ط

 2. 26، ص.1979د، اعتماد يوسف القيصري، فن التجليد عند املسلمين، املؤسسة العامة لآلثار والتراث، بغدا

 3. 61،ص.28-1هولدين، دنكن، أغلفة املخطوهات العربية في متحف فكتوريا وألبرت"، لندن، مجلة فنون عربية، 

 4. 26نفسه، ص

 5. 323م، ص.2006هذ /  1427-1ط-ت، منشورات الخزانة الحسنية امللكية جا  لومير، مدخل إلى علم املخطوها

م من خالل مجموعة املتحف القبطي بالقاهرة، رسالة ماجستير  19م حةى القرن 13ا  القبطي منذ القرن ميرفا عز الدين إبراهيم، تجليد الكت6

 ، القاهرة،ص. أ. 2006في اآلثار اإلسالمية، 
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املدببة ونتوء في حافة الجلدة األمامية،    مركز صفحة الجلد، مكونا بذلك خطا منكسرا، ويالحظ أّن هنا  ثقبا في حافة اللسان

من   gnostic.وقد وجدت في نجع حمادي بمصر مخطوهات غنوصية 1لكتا  يدخل الجزء الناتئ في هذا الثقب فعندما يطب  ا

ا كان  01القرن الرابع امليالدي  الصورة
ّ
(، مجلدة عن هري  وجود شريط جلدي هويل مثبا في لسان ُصنع على نفس الهيئة، ومل

اللسان غير ضروري. ولذلك ال نجد ش ئا من هذ  األلسنة واألحزمة    هذا الشريط ال يتميز بجمال استغني عنه فيما بعد، ف صبح

التاسع   القرنين  إلى  ترجع  والةي  الفيوم،  في صحراء  ميخائيل  القد س  دير  في  وجدت  الةي  القبطية  املخطوهات  في  الجلدية 

 .2في نيويور  بمكتبة بييربونا مورجان والعاشر امليالديين واملحفوظة حاليا 

خذ قدر نصف دفة  أما فيما يخص هر 
ُ
أ يقة الصنع فّتم لص  الور  املقوى املقطع بحجم الكتا  بواسطة الصمغ، ثم 

ّص منها لسان الكتا  واستعمل ما بقي من النصف الباقي لعمل قنطرة اللسان وهي الحامل بين الدفة  
ُ
الكتا  من دفة ثالثة وق

لقي هر  اللسان في وسط الكتا  ال سرى  
ُ
نا زخرفة جلد غال  املخطوهات القبطية صناعة زاهرة،  . وكا 3وبين اللسان، وأ

 .  4فقد عني  ها الرهبان في األديرة عناي هم بنسخ االنجيل والكتب الدينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 (James Robinson, les Manuscrits de NagHammadiمخطوهات نجع حمادي    : 01  الصورة

 م:12- م10هـ/ 6-هـ4دفة اللسان في تجليد مخطوطات القرنين -3-2

النماذج من   التجليد اإلسالمي تعود للقرنين األولين من الهجرة، ب نما وجدت بعض  ل س لدينا حةى اآلن نماذج من فن 

خاللها بداية تشكل    املخطوهات اإلسالمية املجلدة املبكرة والعائدة للقرنين الرابع والخامس للهجرة، اكتشف الباحثون من 

اإل  الكتا   في  االقباط اللسان  بعد  مثلث  5سالمي  الجلدة  في هذ   الكتا ، وهو  من  األمامية  األهرا   لحماية  كان يطوى  إذ   ،

 
 اعتماد يوسف القيصري، املرجع الساب ، ص.1.26

مؤنس، إحسان صدقي العمد، عالم املعرفة، ، ترجمة محمد رهير السمهوري، حسين 1جوزيف شاخا، كليفوردبوزورث، "تراث اإلسالم"، ج2

 . 331، ص.1978الكويا، 

 ميرفا عز الدين إبراهيم، املرجع الساب ، ص.3.86

 زكي محمد حسن، "بعض الت ثيرات القبطية في الفنون اإلسالمية"، ج3، مجلة أصدقاء الفن القبطي، 1937، ص. 88. 4

 اياد خالد الطباه،"علم املخطوط العربي وأثر  في تعزيز ثقافة املحق "، مجلة الخزانة، العدد3، السنة الثانية، 2018، ص.153. 5
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الداخلي  التجليد  لتغطي  الخارجي  التجليد  اللون، وأما زخرف ها تعدت  ،  1الشكل، والجلدة نفسها من جلد عجل مدبوغ قاتم 

التلوين في هر ألول مرة استخدام األلوان في تزوي  زخار  اللسان منذ  ، ب نما  2نية الضغط والتثقيب فكانا تتم بواسطة تق

 .3هذين القرنين 

أفقيا،   الةي أصبح شكلها عموديا بعد أن كان  املخطوهات  في  اللسان  استعمال دفة  الهجري نالحظ  القرن السادس  وفي 

.وجدت نماذج لتجليد املخطوهات  4يوشاه استعمال التذهيب الورقوتطورت الزخار  على اللسان ومع م تجليد الغال ،  

م عند سالجقة األناضول، وكان اللسان أو املقلب فيه مزين على نمط الغال  الخلفي املمتد له، ومنه ما ال  12-َهذ6خالل القرن  

يمان.  هو الهالل ومهر  ختم( سل تيكون له عالقة بزينة الغال . وأكثر عناصر الزينة استخداما في املقالب إضافة إلى الشمسا

 .5كما توجد أيضا نماذج حبكا أرضي ها بالكامل وملئا باألشكال املتداخلة

 دفة اللسان في تجليد مخطوطات العصر اململوكي: -3-3

اململوكي وخاصة املصحف الشريف شكال موحدا وهو الشكل األفقي، أي الذي يزيد   اتخذ الكتا  املخطوط في العصر 

ما  سمى  االرتفاه   أو  العرض  إلى ثلث حجم  فيه عن  به لسان خماسبي األضاله، تصل مساحته  العمودي ويتصل  باملصحف 

"، وهو تطور شكل اللسان في الكتب املبكرة، الةي كانا تتصل  قنطرة اللسان الكتا ، ويكون االتصال بواسطة ما يطل  عليه "

م  للكتا   الخارجي  الغال   وكان  الثالث،  جهاته  من  منبالغال   بدرجاته  البني  الجلد  واللسان    ن  الكعب  مع  واحدة  قطعة 

 .6(01 الشكل

الكثيراء في لص   النشاء املتخذ من  الغراء في عملية لص  جلود املخطوهات القرآنية الكبيرة، ب نما استخدم  واستعمل 

ختام قة التفريغ والضغط باأل . وكانا أحيانا نفس الوحدات الزخرفية تتكرر في اللسان، فقد نفذت بطري7املخطوهات الصغيرة

والقوالب الساخنة، كما استخدم التذهيب بطر  كثيرة سواء بصفائح الذهب أو الفرشاة، وفي أحيان أخرى اختلفا زخرفة  

.وقوام الزخرفة غالبا أجزاء من الوحدات الهندسية املزخرفة  8اللسان عن زخار  العناصر األخرى املكونة لغال  املخطوط 

 .9بعناصر نباتية مورقة لة قليلة زخر  اللسان للمتن، وفي أمث

 

 101.1، ص.1993ن، حسن قاسم حبش، رحلة املصحف الشريف من الجريد إلى التجليد، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، لبنا

 2. 107، ص.2014زكي محمد حسن، الكنوز الفاهمية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،مصر،

 236.3، ص.2010اياد خالد الطباه، املخطوط العربي: دراسة في أبعاد الزمان واملكان، الهيئة العامة السورية للكتا ، دمش ، 

 91.4نفسه، ص.

لكتا ،  دراسة ومعجم، الهيئة العامة السورية ل-شقية، املخطوط العربي منذ النش ة حةى انتشار  في بالد الشام  اياد خالد الطباه، املخطوهات الدم5

 .182، ص.2010

الثاني رشيد العناني، "خصائص تجليد املخطوهات في العصر اململوكي"، دراسة املخطوهات اإلسالمية بين اعتبارات املادة والبشر، أعمال املؤتمر  6

 . 79، ص.1997، لندن، 1993لفرقان للتراث اإلسالمي، د سمبرملؤسسة ا

 7. 43، ص.1،1997املخطوهات، الدار املصرية اللبنانية، ج ايمن فؤاد سيد، الكتا  العربي املخطوط وعلم

رات املادة والبشر، ، خصائص تجليد املخطوهات في العصر اململوكي، في كتا  دراسة املخطوهات اإلسالمية بين اعتبا80سهام محمد املهدي، ص8

 .1997لندن، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،

 82.9ات في العصر اململوكي"، املرجع الساب ، ص.رشيد العناني، "خصائص تجليد املخطوه
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 زخرفة اللسان في املخطوهات اململوكية :01الشكل 

 دفة اللسان في فن التجليد الفارس ي اإليراني:  -3-4

تعتبر جلود املخطوهات اإليرانية املصنوعة في العصر التيموري بمدينة تبريز من أبده التحف في فن تجليد الكتب على  

جمال زخارفها املفرغة، وتصميما ها املتنوعة الةي تعر  بتصميم املن ر الطبيعي، إضافة إلى مواضيع الفن   ، من خالل  اإلهال 

،شملا كل أجزاء الغال  بما فيها  2، وهذا خاصة مع نهاية القرن الثامن الهجري أين ظهر التطور وا حا 1الصيني كالحيوانات 

بعض الجلود الفارسية الفاخرة املخرمة، وقد كانوا  عنون باللسان عناي هم  شر الهجري  اللسان. وأنتج الفنانون في القرن العا

 .3(02بالجزء الخارجي منها الصورة

 
 زكي محمد حسن، التصوير في اإلسالم عند الفرس، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة،2012، ص.61. 1

Arménag Sakisian, « La reliure persane au XVe siècle sous les Timourides », Revue de l’art ancien et moderne, n°66, 1934, pp. 144-

1682 

 زكي محمد حسن، الفنون اإليرانية في العصر اإلسالمي، دار الكتب املصرية، 2018، ص.136. 3
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 لرعاية شاهات األسرة الحاكمة 
ً
لهذا الفن بصفة خاصة، وكان من   وأثناء الحكم الصفوي ازدهر فن التجليد كثيرا ن را

. ومن  1واألساليب الزخرفية املختلفة  األساليب الصناعية كطريقة الالكيه  التنوه فينتاج هذ  الرعاية أن امتازت دفة اللسان ب

إلى سنة   تاريخه  يرجع  قرآني صفوي  مخطوط  اللسان  دفة  ذات  الصفوية  املخطوهات  أغلفة  نماذج  محفوظ  1673بين  م، 

  من الدفتين اليمنى  ون تجليدومصدر اقتناء  هو إيران، يتك MS.609بمتحف الفن اإلسالمي بالدوحة قطر، يحمل رقم جرد  

وال سرى، والقنطرة، واللسان وقنطرة اللسان، ت هر دفة اللسان بلون بني وشكل خماسبي األضاله، تضم زخار  جميلة تمثل  

 ، قوامها عناصر نباتية دقيقة متداخلة ومتشابكة ت خذ مساحة واسعة من الغال . 2نصف زخار  الدفة من الباهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفة داخلية للسان مخطوط صفوي  :02الصورة  

(Amélie CouvratDesvergnes, 2014, p.45) 

 في تجليد املخطوطات املغربية:  دفة اللسان-3-5

أول ما كان يبتدئ به املجلد أو املسفر في بالد املغر  هو صناعة الدفف الورقية وتركيعها، ثم يقوم بتفصيل قطعة من  

د من الباهن وُصنع عريضا  دلالجلد ويجلد  ها املخطوط ب كمله، أي ا
ّ
فة اليمنى والدفة ال سرى وكذلك اللسان، فهذا األخير جل

 .3كي يصا  أن يكون ظرفا للمخطوط الذي يطب  فوقه 

وتعتبر عملية تفصيل الدفو  عامة واللسان خاصة من أهم مراحل صناعة الغال  في مخطوهات املغر  األوسط خالل  

ى تلف الدفة وهذ  العملية تحتاج إلى مقاسات، ف دنى عرض لدفة اللسان  ساوي ثلث إلي  م، فالخط  فيها يؤد15-هذ9القرن  

، كما أّن عملية تركيب اللسان هي آخر خطوة في عملية  4عرض الدفة العليا وأقصبى عرض  ساوي نصف عرض الدفة العليا 

ه ثم يتم هلي القنطرة من جهة  فافم جتركيب دفو  الغال ، حيث يتم وضع الكتا  على حجر الرخامة أو البالهة بعد تما

 
رة ودار الكتب املصرية دراسة فنية مقارنة، رسالة دكتورا ،  سامذح فكري هه البنذا، فن التجليد في العصر الصفوي مجموعات متاحف القاه1

 .2008ثار اإلسالمية، جامعة القاهرة، كلية اآلثار، قسم اآل

2Amélie CouvratDesvergnes, « de l’importance de l’histoire et des techniques pour la restauration d’un coran safavide, 

Conservation-restauration des biens culturels, N°32, 2014, p.43-50. 

 يحي وهيب الجبوري، الكتا  في الحضارة اإلسالمية، دار الغر  اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 1998، ص.258. 3

 أحمد بن محمد أبي العباس السفياني، صناعة تسفير الكتب وحل الذهب، تحقي  ريكارد، مكتبة املستشرقين، ط2، باريس، 1995، ص.15. 4
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اللسان بالنشاء من جهة ولصقه فو  الكسوة من الداخل بجانب   ولصقها فو  الكسوة بجانب الدفة السفلى، ثم يتم هلي

القنطرة. ويزين اللسان من الخارج بجزء من التصميم املتبع في الدفنين العليا والسفلى، أما بالنسبة لوجهه الداخلي فهو خال  

 .1(01ر   لوحةزخاال  من

يزال عند   الدفف وهو ال  بتجليد  مع  األول  املخطوط،  لسان  لتجليد  أسلوبين  املجلد  ستعمل  كان  املوحدي  العهد  وفي 

النايخ، وذلك بعد أخذ مقياس الكتا  من هوله وعرضه وعلو ، ثم يفّصل اللسان والدفة على قطعة من الجلد، ليتحصل  

مام النساخ من الكتابة يركب ذلك التجليد بعد خياهته. أما األسلو  الثاني  وبعد إت  املخطوط،على غال  مجلد مستقل عن  

الحجم   الكبيرة  الكتب  في  الطريقة كانا تستعمل  لسان وهذ  
ّ
ال د املخطوط دون 

ّ
أن يجل التركيبي، وهو  التسفير  وكان  سمى 

القرنين  2والضخمة  الزخار  خالل  تنفيذ  أ17-م16ه/  11-ه10.أما عن هر   اليهام فقد  بن    شار  أحمد  العباس  أبي  الفقيه 

 .3محمد السفياني، وذكر أنه كان  ستخدم لزخرفة اللسان ختم حجمه ربع الحجم الذي  ستعمل لوسط الجلدة 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمية بالجزائر(   املتحف الوهني لآلثار القديمة والفنون  مغربية مخطوهات دفة لسان :01اللوحة

 

 خطوطات العثمانية:  دفة اللسان في تجليد امل-3-7

م،وكان يراعى في زخرفة لسان املخطوهات العثمانية أن تكون  15-م14ه/9-8ولد فن التجليد التركي العثماني خالل القرنين  

النقش وتقاس ت في  اللسان مطابقا لوسط املخطوط  ي تي  أن  املتن، من حيث  تنقش فيه من نوه وحدات  الةي  لك  الوحدات 

.زين اللسان بشريط زخرفي ضّم زخرفة الورديات واألورا  املتماوجة أو  4بقدر ربع املنطقة في املتن الوحدات الةي تضغط عليه  

 .5على شكل جديلة زخرفية 

 
 لقصايرية سهيلة، فن تغليف املخطوط باملغر  األوسط خالل القرن 9ه/15م دراسة اثرية فنية، مذكرة املاستر،  2018- 2019، ص160.  1

اني، الهدون حامدي، بن داود نصر الدين، "الجانب الفني ملخطوط املغر  األوسط، التجليد انموذجا"، مجلة متون، املجلد العاشر، العدد الث2

 . 221ص. 2018د سمبر01

 اعتماد يوسف القصيري، املرجع الساب ، ص79. 3

إبراهيم الكالوي، "فنون تجليد الكتب في العصذذذذذذر العثماني، في ضذذذذذذوء مجموعةي متحف الفن اإلسذذذذذذالمي واملتحف القبطي، دراسذذذذذذة  ناصذذذذذذر منصذذذذذذور  4

 .1197-1183ص، القاهرة، ص 11فنية أثرية"، مجلة دراسات في اثار الوهن العربي، العدد

 5207،ص.2002رية، دار القاهرة، القاهرة،، فن التذهيب العثماني في املصاحف األث207شادية الدسوقي عبد العزيز، ص
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ر األسلو  األوروبي بشدة على األغلفة العثمانية بشكل وا  ، وي هر من خالل استعمال ور   18-ه12وبنهاية القرن  
ّ
م أث

 (. 02 اللوحة1الدفة الداخلية للسان أو الرخامي الورقي في تبطين   االبرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفة لسان مخطوهات عثمانية املتحف الوهني لآلثار القديمة والفنون االسالمية بالجزائر( :   02 اللوحة 

 خاتمة:

ون   عتقد بعض املؤرخين أّن اللسان ابتكار إسالمي، إال أّن هذا ال يمكن األخذ به النعدام نماذج املخطوهات العائدة للقر 

مدينة نجع  األولى للهجرة، أما املجلدون في االديرة القبطية في مصر عرفوا استعمال دفة اللسان، وهذا استنادا إلى العثور في  

ترجع إلى القرن الرابع ميالدي، وفي أحد هذ  املخطوهات يوجد شريط هويل من الجلد مثبا  حمادى املصرية على مخطوهات  

تا  إلى بعضه البعض وربطه ليكتسب الحماية اثناء التنقل والسفر. ويرى أحد املؤرخين ان  في اللسان، وبذلك يمكن ضّم الك

عنه   استغنى  قد  الجلدي  الالشريط  أصبح  وبالتالي  لعدم جماله،  ذلك  احتفظ  بعد  ب نما  عنه.  غير ضروريا فاستغني  لسان 

 خالل مختلف الحقب الزمنية االسالمية. املسلمون باللسان بسبب تقد سهم للقرآن الكريم، ف صبح له شكال فنيا تطور 

 :  قائمة املصادر واملراجع 
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 .1995باريس، 
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 .   2010الهيئة العامة السورية للكتا ،  
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 أهمية التمكني االجتماعي لذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع
The importance of social empowerment for people with special needs in society 

 د. العمري سليمة/ جامعة أم البواقي، الجزائر

Dr. LAMRI SALIMA/University Of  Oum el Bouaghi, Algeria 

 

 

 

 ملخص :

ثيذة أهميذة التمكين االجتمذاعي لذوي االحتيذاجات الخذاصذذذذذذذذذذذذذة في املجتمع، حيذث نهذد  من خاللهذا إلى  الورقة البحتنذاولا هذ  

أهميذة التمكين االجتمذاعي  التعريف بذالتمكين االجتمذاعي لذذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذة، وتحذديذد أبعذاد ، أهذدافذه وأهميتذه. وألن 

ذ  الفئة يرجى تحقيقها فحسب وإنما باعتبارها إحدى العوامل األساسية  لذوي االحتياجات الخاصة ال ت تي من كونها مطلبا له

ة في تنمية املجتمع وتقدمه. عالوة على ذلك، نسذذذذذذذذذلط الضذذذذذذذذذوء على التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذذذة في املسذذذذذذذذذاهم

 الجزائر.

 مجتمع. -ية التنم -األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة -التمكين االجتماعيكلمات املفتاحية: ال

 

Abstract: 

This research paper deals with the importance of social empowerment of people with special needs in 

society, because through it we aim to introduce social empowerment of people with special needs and to define 

its dimensions, objectives and his importance. And because the importance of social empowerment for people 

with special needs does not come from being a requirement for this category that we hope to reach only, but 

also to consider it as one of the main factors contributing to development and to the progress of society. 

Furthermore, we shine a light on the social empowerment of people with special needs in Algeria. 

key words: Social empowerment - People with special needs- Development –Society. 
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 تمهيد :

 عتبر التمكين االجتماعي لألشذذذذذخاص ذوي االحتياجات الخاصذذذذذة من املواضذذذذذيع املثيرة لاجدل في العديد من املجتمعات على  

التمكين  اختال  ن ذامهذا السذذذذذذذذذذذذذيذاسذذذذذذذذذذذذذبي، االقتصذذذذذذذذذذذذذادي، االجتمذاعي وحةى الثقذافي. غير أن  الحذديذث عن املجتمعذات العربيذة يتخذذ 

حذذاجذذة للتمكين االجتمذذاعي رغم التقذذدم   تبذذاينذذة بيذذد أن املجتمعذذات العربيذذة تعذذد األكثراالجتمذذاعي بعذذدا آخرا وألسذذذذذذذذذذذذذبذذا  عذذدة وم

املشذذذذذذذذذذهود به للبعض منها، فلربما كان السذذذذذذذذذذبب في ذلك هي تلك الن رة القاصذذذذذذذذذذرة الةي يحملها املجتمع عموما لذوي االحتياجات  

حتيذاجذات تسذذذذذذذذذذذذذعى لتحقيقهذا نجذد أن الذدول  فيذه الذدول املتقذدمذة أن هؤالء األشذذذذذذذذذذذذذخذاص لهم ا  الخذاصذذذذذذذذذذذذذة. ففي الوقذا الذذي ترى 

 تجد من اإلعاقة الصفة اللصيقة  هم واملميزة لهم. العربية

كما أن "مشذذذذذذذذذذكلة ذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذذذذة من املشذذذذذذذذذذاكل الةي ترتبط بقضذذذذذذذذذذايا التنمية و مشذذذذذذذذذذكال ها. فارتفاه نسذذذذذذذذذذبة ذوي 

الثالث بالتخطيط إلدماجهم في املجتمع والعمل على  الخاصذذة تعد هدرا للطاقات البشذذرية، لذا أخذت دول العالم  االحتياجات  

 .1التجاهات و القيم وااليدولوجيا العامة نحو اإلعاقة واملعوقين، وهورت سياس ها االجتماعية نحو تقدم أفضل ..."تغير ا

من املتطلبات  اصة وما شمله من أبعاد متفرقة ومتقاربة في آن واحد أصبح  و ألن التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخ

ان الع ش الكريم لهذ  الفئة ورفع مسذذذذتوى مع شذذذذ هم في سذذذذبيل مسذذذذتقبل أفضذذذذل.  األسذذذذاسذذذذية في املجتمع ملا له من أهمية في ضذذذذم

 اصة في املجتمع؟لذلك نتساءل من خالل هذا املقال: ما هي أهمية التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخ

ة للتمكين االجتماعي لذوي االحتياجات  ينا أن نلقي الضذوء على املفاهيم األسذاسذيوفي محاولة لإلجابة عن هذا السذؤال، ارت 

الخاصذذذذذذذة من حيث التعريف واألبعاد، األهدا  واألهمية، وحيث ال يخلو مجتمع من وجود فئة لها أوضذذذذذذذاعها الخاصذذذذذذذة حاولنا  

ا من البلذدان العربيذة الةي تتطلع لتنمية  تمكين االجتمذاعي لذذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذة في الجزائر كونهذإعطذاء ن رة عذامذة عن ال

 املجتمع. هذ  الشريحة من 

 قراءة في مفهوم التمكين واإلعاقة: .1

مذام  لقذد ظهر مفهوم التمكين في الثمذانينيذات من القرن العشذذذذذذذذذذذذذرين والقى رواجذا أكبر مع أواخر التسذذذذذذذذذذذذذعينيذات  بسذذذذذذذذذذذذذبذب االهت 

(،إال 1981رت  ي األمريكي وارتبط ذكر  بالعالم االجتماعي جوليان رابابو باملورد البشذذذري، وهذا ما نحى إليه علم النفس املجتمع 

 أن جذور ن رية التمكين تمتد إلى التاريخ ب هور الن رية االجتماعية ملاركس.

بمعنى جعله قادرا على فعل شبيء معين ويقال ستمكن  ورد التمكين لغة بمعنى التقوية والتعزيز، وجاءت كلمة مكن  مكنه(  

 الشبيء، صار أكثر قدرة عليه. الرجل من

 2مكن من: قدر على، جعله قادرا على، يقال متمكن من العلم أو من مهارة معينة بمعنى مثقفا بالعلم أو باملهن.

اس للتحكم في حيذا هم وأسذذذذذذذذذذذذذلو  مع شذذذذذذذذذذذذذ هم،  كمذا ورد التمكين في الخذدمذة االجتمذاعيذة بذ نذه: "ن ريذة  هتم بكيفيذة تجميع النذ

 3تماما هم كجماعة".وذلك بمجرد تحقي  اه

 
 . 337،ص20162،عبد الكريم هالب،زينب عبد الجواد: التعليم وتمكين ذوي االحتياجات،مجلة القادسية،العدد - 1

 .1098،ص19957،بنان،طين ر : روحي البعلبكي: املورد عربي إنجليزي،دار العلم للماليين،ل - 2

  .100،ص2009هلعا مصطفى السروجي: الخدمة االجتماعية الدولية،مكتبة األنجلو املصرية،القاهرة، دط، - 3



 
 
 

 
 

 

 2021 - مارس -  73العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

71 

كمذا أن التمكين  عبر عنذه بمجموعذة التذدابير الةي تسذذذذذذذذذذذذذعى إلى زيذادة درجذة االسذذذذذذذذذذذذذتقالل الذذاتي وتقرير املصذذذذذذذذذذذذذير لذدى األفراد  

وذلك بناء على سذلط هم الخاصذة...،أما التمكين  واملجتمعات حةى يتسذنى لهم تمثيل مصذالحهم بطريقة مسذؤولة ومحددة ذاتيا، 

عورهم بذالعجز، وعذدم وجود نفوذ، مكين الذذاتي والذدعم املنهي لألفراد الةي تسذذذذذذذذذذذذذمح لهم بذالتغلذب على شذذذذذذذذذذذذذكفعذل فهو عمليذة الت

 وإدرا  واستخدام املوارد البشرية  للعمل بقوة.

 ذوي االحتياجات الخاصة أو ذوي اإلعاقة: 1.1

العادي، أو املتوسذذذذط في خاصذذذية    حتياجات الخاصذذذذة " ب نهم أولئك األفراد الذين ينحرفون عن املسذذذذتوى ورد تعريف ذوي اال 

أكثر من جوانب الشذذذذذخصذذذذذية، إلى الدرجة الةي تحتم احتياجا هم إلى خدمات تختلف عما  ما من الخصذذذذذائص، أو في جانب ما أو 

 1يمكن بلوغه من النمو والتواف ". يقدم إلى أقرانهم العاديين، وذلك ملساعد هم على تحقي  أقصبى ما

اد املجتمع، بغض الن ر عن أية فرو  بسذبب السذن  "يطل  عادة على مجموعة من أفر ذوي االحتياجات الخاصذة مصذطا   

أو الجنس وغير ذلك، بحيث يتميز أفراد املجوعة بخصذذذائص أو سذذذمات معينة، تعمل إما إعاقة نموهم  الحذذذذبي أو الجسذذذمي أو  

عمل هذ  الخصذذائص كإمكانات متميزة يمكن  ي أو االجتماعي، وتوافقهم مع الب ئة الةي  ع شذذون فيها، وإما أن تالنفذذذبي أو العقل

 2حيث تفيدهم في هذا النمو بكل جوانبه".االستفادة منها وتوجيهها ب

 اإلعاقة: 2.1

والنذاتجذة عن العجز أو    ( اإلعذاقذة على أنهذا" السذذذذذذذذذذذذذلبيذات الةي يحصذذذذذذذذذذذذذذل عليهذا الفردWHOعرفذا من مذة الصذذذذذذذذذذذذذحذة العذامليذة  

 3بيعي بالنسبة له".اإلصابة وتحد  وتمنعه من القيام بالدور الط

وتعر  اإلعاقة أيضذذذذا ب نها :"حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الةي تعتبر أسذذذذاسذذذية  

والنشذذذذذذذذاهات االقتصذذذذذذذذادية وذلك ضذذذذذذذذمن الحدود الةي تعتبر    في الحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسذذذذذذذذة العالقة االجتماعية

 4هبيعية".

ذلك الشذذذخص املصذذذا  بقصذذذور  كلي أو جزثي( بشذذذكل مسذذذتقر في أي حواسذذذه أو قدراته  الجسذذذمية أو النفسذذذية    ا  هوواملع

ي حياته العادية كما  أو العقلية(،بحيث يحد هذا القصذذذذور من إمكانية تعلمه، ت هيله أو عمله كما ال  سذذذذتطيع تلبية متطلباته ف

 الحال بالنسبة ألقرانه من غير املعوقين.

 االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة:تمكين ال 3.1

 عر  التمكين االجتمذاعي بذ نذه:" إكسذذذذذذذذذذذذذذا  ذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذذة مختلف املعذار  واالتجذاهذات والقيم واملهذارات الةي  

طذة وفعذاليذات الحيذاة اإلنسذذذذذذذذذذذذذانيذة إلى أقصذذذذذذذذذذذذذبى حذد تؤهلذه لهم إمكذانيذا هم  تؤهلهم للمشذذذذذذذذذذذذذاركذة االيجذابيذة الفعذالذة في مختلف أنشذذذذذذذذذذذذذ

 5ة ال هم ش إلى ثقافة التمكين".را هم إضافة إلى تغيير ثقافة املجتمع نحو املعاقين واإلعاقة من ثقافوقد

 
 .36،ص20125،تربي هم،مكتبة األنجلو املصرية،القاهرة،طأمين القريطي عبد املطلب: سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة و  - 1

   .21،ص20041،اقة الجسمية  املفهوم واألنواه وبرامج الرعاية(،مجموعة النيل العربية،القاهرة،طمدحا محمد أبو النصر: اإلع -2

 .9،ص11،201أسامة حمدان،مرزو  الرقب: رعاية ذوي اإلعاقة في اإلسالم،دار املكتبة الوهنية،عمان،ط -3

 .7،ص2017إيمان هاهر: اإلعاقة أنواعها وهر  التغلب عليها،وكالة الصحافة العربية،مصر،دط، - 4

 .312،ص20171،إسماعيل حمدي محمد:اإلعالم ودور  في الوفاء بحاجات الشبا  في مجتمع متغير،دار املعتز للنشر والتوزيع،األردن،ط - 5
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 هم ب نفسذذذذذهم...حيث  ويعر  أيضذذذذذا ب نه :" منح األفراد في كافة املسذذذذذتويات والطبقات السذذذذذلطات واملسذذذذذئوليات ليتخذوا قرار  

تنميذذذة قذذذدرا هم ومهذذذارا هم الالزمذذذة ألداء أعمذذذالهم بشذذذذذذذذذذذذذكذذذل  عطيهم  إن التمكين ينتج عنهذذذا حصذذذذذذذذذذذذذولهم على االسذذذذذذذذذذذذذتقالل الذذذذاتي، و 

 1رضا وهم يحققون أهدافهم املشتركة، ويتطلب التمكين قدرا كبيرا من انتماء الفرد للمجتمع".اإلحساس بال

اجات الخاصذذة"يبدو أفضذذل من مصذذطا  " املعاقين" كونه أضذذا  الجانب االجتماعي  يمكن القول إن مصذذطا  "ذوي االحتي

يتضذذذذذ  لنا أيضذذذذذا من عرض وبيان التعريفات السذذذذذابقة أن حقو   في اإلعاقة  كاملسذذذذذنين،املتشذذذذذردين،الجانحين واملدمنين...(.كما  

 من خالل الشكل املدرج :هذ  الفئة عديدة ناخصها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امل -1 تمكين  فذذذذذذارو  محمذذذذذذد صذذذذذذذذذذذذذذذذذذال :مؤشذذذذذذذذذذذذذرات  السذذذذذذذذذذذذذلطذذذذذذان  عوقين من  عمذذذذذذاد  اآلدا  والعلوم االجتمذذذذذذاعيذذذذذذة،جذذذذذذامعذذذذذذة  االنذذذذذذدمذذذذذذاج االجتمذذذذذذاعي،كليذذذذذذة 

 .11،ص2011قابوس،

 

التمكني 
االجتماعي لذوي 

االحتياجات 

 األمن و االستقرار

 الصحية الرعاية

 االستقاللية

 السكن

 التعليم

 املساواة

 التأهيل

 العمل

 التفاعل مع اآلخرين

 :  يوضح بعض حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة 01الشكل رقم 

 د الباحثة  املصدر : من إعدا  
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كنهم من االندماج االجتماعي  تعبر املؤشذذذذذذذرات السذذذذذذذابقة عن بعض حقو  املعوقين الةي إذا ما توفرت بدرجة معقولة فهي تم

فيذه هذذ  الحقو ، فكلمذا ارتفع مؤشذذذذذذذذذذذذذر تحقي  هذذ  األخيرة كلمذا    في املجتمع، وتتوقف درجذة االنذدمذاج على القذدر الذذي تتوفر

 والنوعية، والعكس صحيح، كما أن تمتع كان دليال على اندماج قوي من حيث الدرجة 

جب التمييز بين   ها يصذذذذذذذذذذذبح جزءا من الرعاية الشذذذذذذذذذذذاملة لهم، لذلك و ذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذذذذذة بحقوقهم مهما كانا هبيع

الح  والرعاية، ومثال ذلك تمكين هذ  الفئة من الحصذذذذذول على العمل وممارسذذذذذة األنشذذذذذطة املختلفة في حيا هم باعتبار العمل  

 هم األصلية بدال من الدعم االقتصادي لرعاي هم فقط.من حقوق

 االحتياجات الخاصة: أبعاد التمكين االجتماعي لذوي  .2

 منها: أبعادبالن ر إلى التعريفات السابقة للتمكين االجتماعي نستطيع أن نستخلص عدة 

 البعد االجتماعي: 1.2

وأفراد ، الذي يجب عليه ت مين السذذذبل ملسذذذاعد هم على   يقع عات  رعاية األشذذذخاص ذوي اإلعاقة على املجتمع بمؤسذذذسذذذاته

ع  ألسذذذذذرة، واملدرسذذذذذة. من ناحية أخرى، تقوم هذ  الفئة باملسذذذذذاهمة في التقدم والرقي للمجتم الع ش الطبيعي، باإلضذذذذذافة لدعم ا

 والعمل بفاعلية ملواكبة التطور الحضاري.

 البعد الثقافي:  2.2

اقة ثقافيا يزيد من قوة تماسذذذذذذذذذذكهم بثقافة مجتمعهم والتشذذذذذذذذذذبع  ها كالعادات ما من شذذذذذذذذذذك، أن تمكين األشذذذذذذذذذذخاص ذوي اإلع

ت الحاصذلة على املسذتوى  قيم وغيرها من عناصذر الثقافة العامة، وهذا ما يجعلهم أكثر مواجهة ملا تحمله التطوراوالتقاليد وال

 الخارجي وتداعيه على غرار العوملة والثورة التكنولوجية.

  البعد االقتصادي: 3.2

تفيض إلى تنمية قدرات األفراد    يتضذذذذمن التمكين االقتصذذذذادي عموما " كل املمارسذذذذات واألفعال واألنشذذذذطة واإلجراءات الةي

ادرين على أن يكونوا ناشذذذذذطين ومسذذذذذاهمين حقيقيين في عمليات توليد بصذذذذذورها املختلفة وحفزها وخل  ال رو  الةي تجعلهم ق

األشذذذذذذذذذذذذذخذاص ذوي اإلعذاقذة يكون مبنيذا على األنشذذذذذذذذذذذذذطذة اإلاقتصذذذذذذذذذذذذذاديذة، الح  في التمليذك،  ،وبذالتذالي نجذد أن تمكين ذوي 1الذدخذل"

  بإنجازات هذ  الفئة  لية واسذذذذتقاللية الذمة املالية، الح  في االسذذذذتثمار، الح  في إنشذذذذاء مشذذذذاريع صذذذذغيرة، االعتراالتمتع باأله

قيمة اقتصذادية مضذافة للمجتمع تمكنه من القضذاء على   األعمال املوزلية، الحر ، منتجات تقليدية، ابتكارات...( والةي تعتبر  

 البطالة. املشكالت االقتصادية املختلفة كالفقر،

 البعد السياس ي:  4.2

يتجلى البعد السذذياسذذبي في إشذذرا  األشذذخاص ذوي االحتياجات الخاصذذة في مختلف األنشذذطة السذذياسذذية، واحترام قرارا هم  

فهم. كمذا تبذدو أهميذة هذذ  املشذذذذذذذذذذذذذاركذة السذذذذذذذذذذذذذيذاسذذذذذذذذذذذذذيذة في كونهذا تمكن هذذ  الفئذة من  املختلفذة ذات التذ ثير القوي في تحسذذذذذذذذذذذذذين ظرو 

البعد السياسبي  ها كاملة، العضوية في التن يمات السياسية، الترش  في االنتخابات، وأخيرا تتجلى إيجابية  الحصول على حقوق

 عموما في تحقي  الوفا  بين فئات املجتمع الواحد دون تحيز.

 
 .17،ص20171،عبد الكريم أحمد جميل: التنمية البشرية الحديثة، الجنادرية للنشر والتوزيع،ط - 1
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  البعد التنموي: 5.2

البرامج التنمويذة املختلفذة  دعم دور ذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذذة في من ومذة التنميذة للمجتمع وذلذك بذإدراج اهتمذامذا هم في  

ذوي اإلعاقة يدخل ضذذمن التنمية االقتصذذادية بإشذذراكهم في ودمجهم كبقية أفراد املجتمع. وتحقي  االسذذتفادة من األشذذخاص  

ياة االجتماعية. فضذذذذذذذذال عن "إعطاء الفرص للمعوقين لالندماج في مختلف فعاليات اتخاذ القرارات الفردية الخاصذذذذذذذذة  هم والح

متع بكل ما هو  يل مهم هم في أن يكونوا أعضذذذذذذاء فاعلين، ويضذذذذذذمن لهم ح  العمل باسذذذذذذتقاللية وحرية التنقل والتاملجتمع وتسذذذذذذه

 1متاح في املجتمع".

 أهداف التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة: .3

ت والةي يصذذذذذذذل من  يهد  التمكين بصذذذذذذذفة عامة إلى إكسذذذذذذذا  الفرد القدرة على اكتشذذذذذذذا  ذاته،وما يمتلكه من قدرات ومهارا

بل التطور نحو األفضذل،وزيادة الخيارات املتاحة    خاللها إلى نوعية الحياة الةي يرغب فيها،وال تعني التنمية الحصذول على املزيد

 لع وتعزيز قدرات األفراد.وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات والس

 أما عن األهدا  الفرعية نذكر منها : 

طذة بصذذذذذذذذذذذذذنع القرار،ويتضذذذذذذذذذذذذذمن إعطذاء األمذل في إحذداث تغييرات  الجذذري للقيم واملعتقذدات املإعذادة الترت ذب أو التغيير   - رتبِّ

ي يزيذد من اإلحسذذذذذذذذذذذذذاس  وتحوالت في مؤسذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذذذات املجتمع،تعزيز حريذة الجمذاعذات والكرامذة والحكم الذذاتي،والتمكين االجتمذاع

 باملسؤولية االجتماعية.

املوارد    من خالل اسذذذذذذذذذذذتخدام أفضذذذذذذذذذذذل الجوانب املتعلقة باسذذذذذذذذذذذتثمار   سذذذذذذذذذذذهم في تحقي  إنجاز األعمال بصذذذذذذذذذذذورة أكثر فاعلية  -

 2البشرية.

 بية نحوهم.  إعادة التفكير في الطريقة الةي ين ر  ها املجتمع  إلى األشخاص ذوي اإلعاقة و التقليل من االتجاهات السل -

املجتمع واملشذاركة في حيا هم ورعاي هم   اسذتعادة الثقة بالنفس لذوي االحتياجات الخاصذة واندماجهم االجتماعي واملنهي في  -

  مشكال هم اليومية،...(.

نشذذذذذذذذذذذذطة  زيادة فرص التفاعل االجتماعي بين املعاقين وأقرانهم من العاديين مهما كان تواجدهم من أجل تبادل األفكار، األ  -

 واالنشغاالت املختلفة لهم.

 أهمية التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة: .4

االجتمذذاعي مسذذذذذذذذذذذذذذاعذذدة ذوي اإلعذذاقذذة واألخذذذ بيذذدهم لالعتمذذاد على ذا هم بقذذدر اإلمكذذان وتقويذذة الثقذذة بذذالنفس    لتمكينيكفذذل ا

 رة إذالل أهله.    وحمل هؤالء على ممارسة حيا هم بنفسهم دون أن يكون القصد من هذ  األخي

املذ فذي جذمذيذع  بذذذذذذذارزا ومذمذيذزا  الذخذذذذذذذاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة دورا  االحذتذيذذذذذذذاجذذذذذذذات  لذذذذذذذذوي  جذذذذذذذاالت اإلنسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانذيذذذذذذذة،االجذتذمذذذذذذذاعيذذذذذذة  ولذلذتذمذكذيذن االجذتذمذذذذذذذاعذي 

ادة من الطاقات الكامنة عند هذ  الفئة وتفجيرها في ما هو إيجابي،فهي بمثابة  والصحية،التربوية والتعليمية من خالل االستف

 ينهض  بجميع أفراد  دون استثاء.ذخر املجتمع  القوي الذي 

 
 .16،ص1420راسة ميدانية، الوركاء،ذ د صبيحة السامري: رعاية املعوقين والتكامل األسري  - 1

للنشذذذذذذذذذذذذذر والتوزيع،األردن،    -2 بذذذذذالتفذذذذذاعذذذذذل االجتمذذذذذاعي،دار املعتز  لتذذذذذدريس التربيذذذذذة الكشذذذذذذذذذذذذذفيذذذذذة وعالق هذذذذذا  التمكين  ين ر:أحمذذذذذد مقذذذذذداد الربيعي:قيذذذذذادة 

 .31،ص20161،ط



 
 
 

 
 

 

 2021 - مارس -  73العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

75 

التشذذريعات املختلفة لذوي االحتياجات الخاصذذة،فالتعليم  ومن السذذبل املؤدية إلى التمكين نجد التعليم الذي كفلته أغلب  

سذذذذذذذذذذذاليب األسذذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذذذية للتمكين يتطلب دمج  األهفال و هيئة  ظرو   التعليم لهم ومع أسذذذذذذذذذذذرهم ،االسذذذذذذذذذذذتفادة من الدعم  ك حد األ 

الذ املذخذتذلذفذذذذذذذة الذتذعذلذيذم  األنشذذذذذذذذذذذذذطذذذذذذذة  تذتضذذذذذذذذذذذذذمذن  الذةذي  املذذذذذذذدرسذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذة  املذواد  بذذذذذذذإدراج  الذخذذذذذذذاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  الذتذربذيذذذذذذذة  بذمذجذذذذذذذال  يذهذتذم  الذذذذذذذذي  خذذذذذذذارجذي 

 الرسم،املوسيقى،األشغال اليدوية،..(. 

ويعمذل التمكين االجتمذاعي كذذلذك على تنميذة املنذاخ الثقذافي والفكري لهذذ  الفئذة كبقيذة أفراد املجتمع العذاديين ومثذال ذلذك  

فة  ية الذهنية الةي يحملها ذوي اإلعاقة على نحو تسذذذذذذذمح لهم بتقدير ذوا هم وتغيير الن رة لاحياة بصذذذذذذذتحسذذذذذذذين الصذذذذذذذورة النمط

دي بذذذ ن العوامذذذل الثقذذذافيذذذة إيجذذذابيذذذة.ولنذذذا أن نسذذذذذذذذذذذذذتشذذذذذذذذذذذذذهذذذد بمذذذا قذذذالذذذه" ألفرد أدلر" الذذذذي تذذذ ثر بوجهذذذة الن ر االجتمذذذاعيذذذة الةي تنذذذا

ة لها هي املؤثر األول على السذذذذذذذذذلو ،وال  عني ذلك إنكار الدور الذي  والعالقات االجتماعية السذذذذذذذذذائدة في الب ئة والعناصذذذذذذذذذر املكون

درات الطبيعيذذذة واالسذذذذذذذذذذذذذتعذذذدادات الجسذذذذذذذذذذذذذميذذذة،إال أن مذذذا يهمنذذذا بذذذالذذذدرجذذذة األولى لتحقي  التمكين  تلعبذذذه العوامذذذل الفطريذذذة والقذذذ

تخذذذذدم  هذذذذا الفرد قذذذذدراتذذذذه  ي هو التذذذذ كيذذذذد على تذذذذ ثير الب ئذذذذة االجتمذذذذاعيذذذذة والعوامذذذذل الثقذذذذافيذذذذة على الطريقذذذذة الةي  سذذذذذذذذذذذذذاالجتمذذذذاع

 1واستعداداته".

ى حد  عن الن رة التقليدية الةي ين ر إليها للفئات الهشذة عل  كما أن التنمية كمفهوم شذمولي يفرض على أي مجتمع التخلي

كامنة في املجتمع  تعبير الكثيرين كالفقراء واملهشذذمين بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصذذة في املقابل تعبر هذ  الفئة عن هاقة  

 تن ر فقط االستثمار فيها فاإلعاقة هي إعاقة الفكر والثقافة.

 2الفرو  املوجودة بين املجتمع املتمكن واملجتمع الغير متمكن.لجدول أدنا  والذي يو   وتدعيما ملا سب ، ندرج ا

 
 .186 -185،ص020،21مخلص عبد السالم رماح: الخدمة االجتماعية في رعاية املعاقين،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،األردن،ط - 1

 .72،ص20091،،شاهين عوني معين:مبادئ الت هيل املرتكز على املجتمع،دار الشرو  للنشر والتوزيع،األردن،طسالم النواوي حمود -2

 مجتمع متمكن التغيرات الناتجة عن تمكين املجتمع 

 صفات املجتمع القادر بعد عملية التمكين  التمكين صفات املجتمع قبل 

 مج التنموية وصانع قرار في البرا  املجتمع املحلي مشار  املجتمع املحلي متل  ومس هلك لبرامج التنمية 

تعتمد املشاريع على دراسات علمية تحدد حاجات  املجتمع   تعتمد املشاريع والبرامج على أشخاص وقرارات فردية

 وأولوياته

لجنة   كل  احتياجات  إلى  استنادا  املنفصل  التخطيط 

 بمفردها 

التخطيط التشاركي املبني على تكامل الخدمات بين الاجان  

 فة املختل

مما   املحلية  والاجان  املن مات  بين  التعاون  إلى  االفتقار 

 يحول دون مشاركة جميع أفراد املجتمع في عملية التنمية 

ملن مات والاجان وإشرا  الجميع  التعاون والشفافية بين ا

 في املسؤولية عن عملية التنمية والحصول على فوائدها 

املجتمع   افتقار العمل للمهارات  تمكين  املعلومات   عتمد  توفير  والتدريب  على 

 الالزمين النجاز العمل 
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يتضذذذذذذذذذذذذذ  من هذذا الجذدول أن املجتمع الذذي  عتمذد على التمكين االجتمذاعي هو مجتمع ال يضذذذذذذذذذذذذذع فروقذا بين أفراد ،ويسذذذذذذذذذذذذذعى 

جميع شذذرائحه املختلفة دون تمييز،وحسذذبنا أنها نقطة انطال  في عملية تنمية وتقدم املجتمع وذلك باالعتماد  لتنمية املجتمع ب

 الشاملة املرتكزة على االستثمار في املورد البشري بصفة عامة دون التركيز على فئة معينة دون أخرى.على فلسفة التنمية 

 اصة:.أسباب التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخ5

لعل من األسذذذذذذذذبا  الرئ سذذذذذذذذة الةي تجعل الكثير من الباحثين في مجال اإلعاقة والتربية الخاصذذذذذذذذة عموما هو الن رة السذذذذذذذذلبية  

خاص ذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذذذة واالعتقاد السذذذذذذذذذائد ب ن هؤالء هم أفراد يفتقدون إلى الحياة لذلك ينشذذذذذذذذذد الباحثون إلى  لألشذذذذذذذذذ

كون األشذذذذذذذذذخاص ذوي اإلعاقة أو االحتياجات الخاصذذذذذذذذذة لديهم اإلرادة والقوة ما يكفي  تغيير هذ  الصذذذذذذذذذورة الةي تمتاز بالغموض

على املجتمع حسذذذذذذن التقدير والتعامل معهم بإيجابية،فبات البحث في سذذذذذذبل    للمسذذذذذذاهمة وبقدر كبير في تنمية مجتمعهم.ويبقى

 التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة سببا وغاية في آن واحد.

لخاصة من امليادين الهامة الةي تح ى ب همية بالغة من الدول املتقدمة والدول النامية على السواء وقد التربية اإن ميدان  

ي  العذامليذة والذدوليذة بذاملعذا  ونصذذذذذذذذذذذذذا على حقو  املعذا  من البقذاء والنمو والحمذايذة ونصذذذذذذذذذذذذذا كذذلذك على حقذه في اهتمذا املواث

 لطفل املعا .الحياة الكريمة وتوفير كافة أشكال الرعاية ل

 .إيجابيات التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة:6

 ة آثار إيجابية نذكر أهمها:يتر  التمكين االجتماعي نحو فئة ذوي االحتياجات الخاص

 الراحة والطمأنينة: 1.6

ك السذذذذعادة، من هذا  ما من شذذذذك، أن السذذذذعادة غاية كل إنسذذذذان في هذ  الحياة، والطم ن نة هي العامل األبرز في تحصذذذذيل تل

ويقلذذل مواهن  ة والرضذذذذذذذذذذذذذذذا، الطمذذ ن نذذة واليقين القبيذذل  هذذذا االعتبذذار يمكن للتمكين االجتمذذاعي أن يبعذذث في نفس املعذذا  الراحذذ

 القل  لديه، كما  ساعد  على تجاوز املشكالت الةي تواجهه.

 التشجيع على التطوير واإلبداع :  2.6

وو االحتيالم تقف يوما اإلعاقة حاجزا أمام اإلبد
َ
جات الخاصة الذين لم  ستسلموا إلعاق هم،بل  اه والنجاح،هذا ما أثبته ذ

ع التحدي للصذذذذذذذذعا  الةي تواجههم،وهذا ما نلمسذذذذذذذذه في األعمال واألنشذذذذذذذذطة الةي قدمها  لم يتوانوا في إظهار مواهعهم املكنونة ورف

األهرا  في العملية  أدوار محدد وإجرائية بوضوح لجميع  دور املشاركين في العملية التنموية غير وا   

في العملية التنموية ومتف  عليها بطر  ديمقراهية  

 وشفافية

االفتقار إلى فهم وإدرا  ماهية التخطيط  

 إليها على أنها عون ومساعدة التنموي،والتطلع 

 توجه وا   وتفهم لتخطيط هويل األمد لتنمية املجتمع 
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التمكين "وسذذذذذذذذذذذذذيلذة إلهال  العنذان للمواهب     Shermerhonذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذة خذدمذة ملجتمعهم.وفي هذذا الشذذذذذذذذذذذذذ ن يرى  

 1وتحفيز األفراد الذي يجعلهم يتصرفون بطريقة تحدث فار  في األداء".

 التخلص من املشكالت:  3.6

امتدت إيجابيات التمكين إلى التخفيف من املشذذذذذذذكالت  اإلحباط، ن رة املجتمع، ال هم ش، الفراغ، البطالة. . . ( الةي  عاني 

 اجات الخاصة والةي تؤر  املجتمع أيضا.منها ذوي االحتي

 االستثمار في املورد البشري:  4.6

ذوي اإلعاقة أكثر من ضذذذذذذذذرورة لتمكينهم من دورهم التنموي من خالل التوظيف    لقد أصذذذذذذذذبح االسذذذذذذذذتثمار في األشذذذذذذذذخاص من

 األمثل لهم ألداء دورهم في املجتمع واالستفادة بشكل إيجابي من هاقا هم.

في املائة   1الدولة الجزائرية أثمرت" رفع نسذذذذذبة تشذذذذذغيل ذوي االحتياجات الخاصذذذذذة من   إليه،هو أن جهود  وما تجدر اإلشذذذذذارة

،والةي تبقى حسبنا بعيدة عن توقعات فئة ذوي االحتياجات  2آال  دج" 10آال  دج إلى   4املائة،ورفع منحة املعو  من  في  3إلى  

 الخاصة وأسرهم.

 القوة واالزدهار: 5.6

صذذذذذذذذذذذذذة القوة واالزدهذار للمجتمع الذذي تنتمي إليذه كونهذا ال تقذل شذذذذذذذذذذذذذ نذا عن الفئذات األخرى بما  حتيذاجذات الخذاتكسذذذذذذذذذذذذذب ذوي اال 

 تتضمنه من قدرات وكفاءات ومواهب...إلخ. فاملجتمع القوي هو الذي  ستفيد من كافة هاقات أبنائه دون إقصاء.

 التنمية املستدامة: 6.6

تنذامذا جهود الجزائر في هذذا    عيذا عنصذذذذذذذذذذذذذرا مهمذا في دفع عجلذة التنميذة، وقذد عتبر تمكين ذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذة اجتمذا

ا الذقذلذيذلذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذنذوات  األنشذذذذذذذذذذذذذطذذذذذذة  ملذجذذذذذذذال خذالل  أوجذذذذذذذه  مذخذتذلذف  إشذذذذذذذذذذذذذراكذهذذذذذذذا فذي  الذفذئذذذذذذذة مذن خذالل  هذذذذذذذذ   بذتذعذزيذز دور  ملذذذذذذذاضذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذة 

ات ثقافية،الحصذذذول  الثقافية،االجتماعية واالقتصذذذذادية ك حد أبرز األولويات التنموية  املشذذذذاركة في املعارض التجارية،مسذذذذابق

 على قروض،االستفادة من سكنات...(.

 املسؤولية املجتمعية:  7.6

من القضذذذذذذذذذذايا املجتمعية الةي تحتاج إلى تضذذذذذذذذذذافر الجهود من جميع املؤسذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذات والقطاعات العامة    " تعد قضذذذذذذذذذذية اإلعاقة

 3بة اإلعاقات وتنوعها".والخاصة ليكون لها دور فاعل في الحد من اآلثار السلبية لإلعاقة وخاصة مع زيادة نس

قذة بقذدر مذا يكون هذذا األخير مسذذذذذذذذذذذذذتشذذذذذذذذذذذذذعرا  وعلى قذدر مذا يكون املجتمع عقالني في اهتمذامذه بذ فراد  خذاصذذذذذذذذذذذذذة منهم ذوي اإلعذا

للمسذذذؤولية تجا  هذ  الفئة،وهذا  عني أن ذوي االحتياجات الخاصذذذة منفذا آمنا نحو التقدم واالزدهار.وال نقصذذذد بذلك املعنى  

املجتمعية الةي تقر بإسذذذذذذذذذقاهها لألحكام على واقع معين دون معرفة مشذذذذذذذذذكالته وإمكاناته،فمن الصذذذذذذذذذعوبة  الضذذذذذذذذذي  للمسذذذذذذذذذؤولية

 كان تحقي  التقدم في هذا الجانب دون إحداث التكامل بين جميع فئات املجتمع.بم

 
لعدد  مسذذعود ك سذذرى:تمكين العاملين وأثر  على تنمية اإلبداه في املؤسذذسذذة،مجلة رؤى اقتصذذادية،جامعة الوادي،الجزائر،ا عبد الحفيظ دايرة، -1

 .264،ص201611،

 .https://www.ennaharonline.comين ر :  - 2

3 https://sootelshab.com. 
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 مالمح التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة بالجزائر:.7

الخاصذذذة بالجزائر؟ قائما وماحا ومسذذذتمرا، واإلجابة    لتمكين االجتماعي لذوي االحتياجاتويبقى السذذذؤال: ما هي أبرز مالمح ا

 دة ومتنوعة، وغير مقنعة في بعض األحيان لكنها ل سا مستحيلة.عنه تبدو متعد

 الجانب النفس ي:   1.7

من أهمية  لهذا الجانب  الخاصذذذذذة ملا   االحتياجاتإلى مراعاة الجانب النفذذذذذذبي لذوي من خالل سذذذذذياسذذذذذ ها  لقد سذذذذذعا الجزائر  

كون اإلعاقة لها ت ثير كبير في الجانب اإلنفعالي للفرد،بحيث يمكن لهذا األخير التكيف مع إعاقته وتقبلها ومن  بالغة في حيا هم،

 ثمة تجاوزها و الع ش في وضع هبيعي كغير  من أفراد املجتمع. 

على البرامج  نفذذذذذذذذذذذذذذبي كون االهتمذذام كذذان منصذذذذذذذذذذذذذبذذا أكثر واملالحظ عمومذذا،أن مذذدى حذذاجذذة هذذذ  الفئذذة لبرامج تعنى بذذالجذذانذذب ال

الثقافية والتربوية والترفيهية وغيرها،في ظل غيا  البرامج النفسذذية املخصذذصذذة لهم واملتعلقة باإلرشذذاد لألشذذخاص ذوي اإلعاقة  

 و ألسرهم،ذلك أن مشاكلهم تبدو قريبة من املشاكل الةي  عاني منها الشخص العادي.

واد القذذانونيذذة الةي تتجذذه في هذذذا املنحنى،على غرار قذذانون  شذذذذذذذذذذذذذريع بعض املجهود الجزائر أثمرت بتوفي هذذذا اإلهذذار،نجذذد أن  

الصذذذذذذذذذحة وترقي ها والذي نص على أنه "يجب أن تتسذذذذذذذذذم األعمال الةي تكون في فائدة األشذذذذذذذذذخاص املعوقين باحترام شذذذذذذذذذخصذذذذذذذذذي هم  

  1اإلنسانية ومراعاة كرام هم وحساسي هم الخاصة".

ت الخاصذذذة سذذذعا الجزائر إلى بناء مدارس ومراكز الت هيل  ذوي االحتياجا ريع الخاص باألشذذذخاصولتجسذذذيد محتوى التشذذذ

النفذذبي واالجتماعي لهؤالء األشذخاص، إال أن وجود عراقيل كثيرة حالا دون الوصذول إلى الهد  املنشذود من تواجدها نعرض 

 البعض منها في النقاط اآلتية:

 تبار الفئات العمرية األخرى.ياجات الخاصة دون األخذ بعين االعالتركيز على فئة األهفال ذوي االحت -

نقص األخصذذذذذذذذذذذذذذذذائيين في هذذذذا املجذذذال، على الرغم من تخرج أعذذذداد هذذذائلذذذة من الجذذذامعذذذة الجزائريذذذة ووجود كفذذذاءات إال أن    -

 توظيفها في مكانها املناسب يبقى تحديا كبيرا.

تبقى محصذذذذذورة في مدارس ومراكز  الهياكل الخاصذذذذذة  هم والةي  ضذذذذذعف التمويل الخاص بذوي االحتياجات الخاصذذذذذة، وقلة   -

 مهتمة بالدرجة األولى بالتعليم وتسعى للت هيل النفذبي واالجتماعي.

غيا  االهتمام ب سذذر األشذذخاص ذوي االحتياجات الخاصذذة ومراعاة الجوانب النفسذذية لجميع أفرادها، ألنه األسذذرة تت ثر   -

 باإلعاقة وتؤثر فيها.

 املنهي:االجتماعي و الجانب  2.7

 ل على توفير مناصب الشغل.العم -

 إدماج ذوي االحتياجات الخاصة في مناصب تتكيف مع إعاق هم. -

 ال يجوز إقصاء هذ  الفئة من االلتحا  من وظيفة عامة أو خاصة بسبب اإلعاقة. -

 
 .  184يتعل  بحماية الصحة وترقي ها،ص 05-85من القانون رقم:  91املادة  - 1
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 عاديين.ترسيم عمال ينتمون لفئة ذوي االحتياجات الخاصة بنفس الشروط الخاصة بالعمال ال -

 % من مناصب الشغل لدى الهيئات املستخدمة لفائدة املعاقين. 1يجب تخصيص نسبة  -

 دفع اشترا  مالي من قبل املستخدم عند استحالة تشغيل املعا  وهذا في إهار تمويل نشاط حماية املعوقين وترقي هم. -

أو مراكز املساعدة عن    اكز توزيع العمل في املوزل ترقية تشغيل وتشجيع االندماج االجتماعي للمعاقين وإنشاء ورشات ومر   -

 هري .

 الجانب القانوني: 3.7

لقد سذذذذذذذذذذذعا الجزائر كغيرها من الدول إلى تكريس جملة من اإلصذذذذذذذذذذذالحات تخص فئة ذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذذذذذة، فمن بين  

 املحاور األساسية الةي اهتما بالجوانب القانونية لهذ  الفئة نذكر مايلي:

الةي تتضذذذذذذذذذذمن تعريفا قانونيا للشذذذذذذذذذذخص الذي   02/09من القانون رقم: 02املادة:عا  وتخوله عترا  بصذذذذذذذذذذفة املالح  في اال   -

 لديه إعاقة.

من الدسذذذتور الجزائري والةي تعتبر الح  في العمل لكل املواهنين دون تمييز، وهذا   69الح  في العمل والذي كفلته املادة:  -

 لضمان الحياة الكريمة لألفراد.

االجتمذذاعي الذذذي يضذذذذذذذذذذذذذمن لهذذذ  الفئذذة االسذذذذذذذذذذذذذتفذذادة من التعويض عن العالج والذذدواء إلى غذذايذذة بلوغ سذذذذذذذذذذذذذن  مين في التذذ الح    -

الرشذذذذذذذذذذذذذذد،والح  في االسذذذذذذذذذذذذذتفذذادة من االمتيذذازات املختلفذذة الةي يمنحهذذا صذذذذذذذذذذذذذنذذدو  التذذ مين االجتمذذاعي كذذالحصذذذذذذذذذذذذذول على األعضذذذذذذذذذذذذذذاء  

 ية...إلخ.تابعة الطباالصطناعية،الكراسبي املتحركة،إجراء العمليات الجراحية،امل

الح  في املسذاعدة االجتماعية املتمثلة في التكفل أما املنحة املالية فهي تخص األشذخاص ذوي اإلعاقة دون دخل،ثم جاء   -

والذي نص على منحة كبار املعوقين أو كل شخص يوجد في وضعية    2003جانفي 16املؤرخ في:  03/45املرسوم التنفيذي رقم:  

 10000لقيام بنشاهات الحياة اليومية.وقد عر  مبلغ هذ  املنحة عدة زيادات حةى وصل إلى حد كلي لغير  لتجعله في احتياج  

 1دج شهريا.

تم تعميم رفع املنحة    2019سذذذذبتمبر    11وفي إهار القرارات الةي اتخذها الحكومة الجزائرية ضذذذذمن االجتماه املنعقد بتاريخ:  

 % مهما كان نوه اإلعاقة وسن املعا .100ن بنسبة كل املعاقيدج لفائدة  10.000الخاصة باإلعاقة إلى 

   الجانب التنموي: 4.7

على املسذذذذذذذذذذذذذتوى التنموي، قطعذذا الجزائر أشذذذذذذذذذذذذذواهذذا كبيرة في ميذذدان رعذذايذذة ذوي االحتيذذاجذذات الخذذاصذذذذذذذذذذذذذذذة بجوانعهذذا املختلفذذة  

مر بذالتمكين االجتمذاعي، ويذ تي يتعل  األ   االجتمذاعيذة، النفسذذذذذذذذذذذذذيذة، القذانونيذة، الصذذذذذذذذذذذذذحيذة. . . ( إال أن هذذا يبقى غير كذا  عنذدمذا

تبريرنا في ذلك أن مفهوم التمكين في حد ذاته مفهوما متشذذذذذذذذعبا وفي سذذذذذذذذبيل تحقيقه وجب توفير الخدمة االجتماعية لهذ  الفئة  

 على جميع املستويات دون التقصير في جانب من الجوانب.

اصذذذذذذذذة ال  عد بالفائدة على هذ  الفئة فحسذذذذذذذب  تياجات الخومع ذلك، فإن البحث عن الحلول املختلفة ملشذذذذذذذذكالت ذوي االح

بل يتعدا  للمجتمع. فإذا كان االندماج االجتماعي  سذذذذذذمح بإشذذذذذذباه حاجات ذوي االحتياجات الخاصذذذذذذة وهذا ما يقوي شذذذذذذعورهم  

 
 قي هم. املتعل  بحماية األشخاص املعوقين وتر  31/10/2007املؤرخ في:  07/340أحكام املرسوم التنفيذي رقم :  - 1
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لية  من املسؤو   باالنتماء والوالء. من جهة أخرى، يمكن أن تتحول هذ  الفئة إلى مصدر قوي للتنمية املجتمعية مةى توفر جانب

 االجتماعية لدى أفراد املجتمع ومؤسساته.

 معوقات التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة: .8

بناء على االعتبارات السذذذذابقة، حاولنا التوصذذذذل إلى بعض العوامل الةي تشذذذذكل في مجملها معوقات التمكين االجتماعي لذوي 

 االحتياجات الخاصة نذكرها كاآلتي:

 القاصرة نحو ذوي االحتياجات الخاصة. ةاالجتماعيالن رة  -

 فقدان الثقة لدى هؤالء األشخاص. -

 انخفاض املستوى التعليمي والثقافي وتفشبي األمية. -

 املواقف السلبية السائدة في املجتمع. -

 م اهر ال هم ش واإلقصاء. -

 عدم الرغبة في التغيير وعرقلة الدمج واالندماج في املجتمع. -

 تمكن ذوي االحتياجات الخاصة مما توفر  التكنولوجيا من مزايا.بة صعو  -

 توصيات:

 من بين النقاط املهمة في تمكين ذوي االحتياجات الخاصة نذكر اآلتي:

إنشذذذذذذذذذذذذذاء مراكز التذدريذب والتذ هيذل املنهي لذذوي االحتيذاجذات الخذاصذذذذذذذذذذذذذة حةى يتسذذذذذذذذذذذذذنى لهم االنخراط في املجتمع بقوة كذ قرانهم   -

 صول على منصب عمل يضمن لهم استقاللي هم في الحياة عموما.الحومساعد هم في 

إعداد برامج خاصذذة بذوي االحتياجات الخاصذذة تتضذذمن إسذذتراتيجيات التمكين والدمج تتماشذذبى والتطورات الةي  شذذهدها    -

 املجتمع، فمن ح  هذ  الفئة مسايرة هذا التطور بما يحمله من تجليات.

 ية الةي تولي االهتمام بالتمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة.خير تشجيع الجمعيات واملؤسسات ال -

العمل على توفير مراف  مجتمعية تقدم خدمات تربوية، صذذذذذذذذذذحية وترفيهية خاصذذذذذذذذذذة بذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذذذذة إلشذذذذذذذذذذباه    -

 حاجيا هم والتنف س عنهم.

 ناء املجتمع ومصدر القوة املعنوي واملادي.ي بال نهمل أسر ذوي االحتياجات الخاصة ألن األسرة هي الحجر األساس ف -

إنشذذذذذذذاء ورشذذذذذذذات مجانية تسذذذذذذذ هد  الجانب النفذذذذذذذذبي لذوي االحتياجات الخاصذذذذذذذة من خالل إعداد برامج الرعاية النفسذذذذذذذية    -

 الفردية والجماعية لهم.

تيذذاجذذات الخذذاصذذذذذذذذذذذذذذة في الح"توعيذذة أبنذذاء املجتمع من خالل النذذدوات،والبرامج املختلفذذة بذذ هميذذة تمكين ،وانذذدمذذاج فئذذة ذوي ا  -

 والعمذذل على اسذذذذذذذذذذذذذتقطذذا  أكبر عذذدد ممكن من أبنذذاء املجتمع لكي  سذذذذذذذذذذذذذذذاهموا في تعليم ذوي االحتيذذاجذذات الخذذاصذذذذذذذذذذذذذذذة، املجتمع،

 1وإكسا هم املزيد من املهارات لكي  ستطيعوا التميز في وظائفهم".

 
1 - https://www.almrsal.com. 
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 خاتمة: 

ت وسذذذذذذذذيلة لتحقي  التنمية الشذذذذذذذذاملة في أي  الخاصذذذذذذذذة با  االحتياجاتفي األخير ننتهي إلى القول ب ن التمكين االجتماعي لذوي  

مجتمع، باعتبار أن املنتمين لهذ  الفئة ل سوا أقل ش نا أو أهمية عن بقية شرائح املجتمع. ويتض  لنا من خالل هذا املقال إن  

و أن دمج  ب في ذلك ها كان السبمالمح التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة بالجزائر تسير بخطى حث ثة جدا، فلربم

 ذوي االحتياجات الخاصة مهنيا أو اجتماعيا مرهون بالتطبي  الفعلي لألن مة والقوانين.

من كذذذل مذذذا سذذذذذذذذذذذذذب ، يتبين أن للمعذذذا  الح  في التمكين االجتمذذذاعي بغض الن ر عن سذذذذذذذذذذذذذبذذذب إعذذذاقتذذذه وهبيع هذذذا مع األخذذذذ في 

لنهذايذة  عتبر فردا كبقيذة أفراد املجتمع لذه هويذة،  ألنذه في ا  واالجتمذاعيالحسذذذذذذذذذذذذذبذان حذاجذاتذه في كذل مراحذل التخطيط االقتصذذذذذذذذذذذذذادي 

مواهنة، ثقافة، . . . وغيرها. كما أن الحديث عن البعد االجتماعي للتمكين  سذذتحضذذر أيضذذا دور مؤسذذسذذات املجتمع املدني الةي  

املسذذذذذاندة لها،  در الدعم و ا كونها مصذذذذذقدما خدمات معتبرة لذوي االحتياجات الخاصذذذذذة الةي ال يمكن تجاهلها أو التغاضذذذذذبي عنه

كمذا تبقى مشذذذذذذذذذذذذذكلذة الذدمج االجتمذاعي لهذذ  الفئذة على عذات  املجتمع ككذل، وال يتذ تى ذلذك إال إذا تضذذذذذذذذذذذذذذافرت الجهود سذذذذذذذذذذذذذيمذا وإن  

 الجزائر على مشار  االنخراط في مجتمع املعلومات.

 قائمة املراجع :

 .1،2016اعي،دار املعتز للنشر والتوزيع،األردن،طقتها بالتفاعل االجتمالتربية الكشفية وعالأحمد مقداد الربيعي:قيادة التمكين لتدريس  .1

 .1،2011أسامة حمدان،مرزوق الرقب: رعاية ذوي اإلعاقة في اإلسالم،دار املكتبة الوطنية،عمان،ط .2

املذذعذذ .3 مذذتذذغذذيذذر،دار  مذذجذذتذذمذذع  فذذي  الشذذذذذذذذذذذذذذذبذذذذذذذا   بذذحذذذذذذذاجذذذذذذذات  الذذوفذذذذذذذاء  فذذي  اإلعذذالم ودور   مذذحذذمذذذذذذذد:  لذذلذذنشذذذذذذذذذذذذذذذر إسذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذاعذذيذذذذذذذل حذذمذذذذذذذدي  تذذز 

 .1،2017ردن،طوالتوزيع،األ 

 .5،2012أمين القريطي عبد املطلب: سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربي هم،مكتبة األنجلو املصرية،القاهرة،ط .4

 .2017إيمان هاهر: اإلعاقة أنواعها وهر  التغلب عليها،وكالة الصحافة العربية،مصر،دط، .5

 .7،1995لبنان،ط،دار العلم للماليين،روحي البعلبكي: املورد عربي إنجليزي  .6

حذذذذمذذذذود .7 الذذذذنذذذذواوي  لذذذذلذذذذنشذذذذذذذذذذذذذذذذر  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالذذذذم  املذذذذجذذذذتذذذذمذذذذع،دار الشذذذذذذذذذذذذذذذذرو   املذذذذرتذذذذكذذذذز عذذذذلذذذذى  الذذذذتذذذذذذذ هذذذذيذذذذذذذل  مذذذذعذذذذيذذذذن:مذذذذبذذذذذذذادئ  ،شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاهذذذذيذذذذن عذذذذونذذذذي 

 .1،2009والتوزيع،األردن،ط

 .2014صبيحة السامري: رعاية املعوقين والتكامل األسري ذ دراسة ميدانية،الوركاء، .8

 .2009ة،دط،نجلو املصرية،القاهر عية الدولية،مكتبة األ هلعا مصطفي السروجي: الخدمة االجتما .9

عبد الحفيظ دايرة،مسذذعود ك سذذرى:تمكين العاملين وأثر  على تنمية اإلبداه في املؤسذذسذذة،مجلة رؤى إقتصذذادية،جامعة   .10

 .11،2016الوادي،الجزائر،العدد 

 .20171،والتوزيع،طعبد الكريم أحمد جميل: التنمية البشرية الحديثة،الجنادرية للنشر  .11

 .2،2016الجواد: التعليم وتمكين ذوي االحتياجات،مجلة القادسية،العدد الب،زينب عبدعبد الكريم ه .12

عماد فارو  محمد صذذذذذذذذذذذذذال :مؤشذذذذذذذذذذذذذرات تمكين املعوقين من االندماج االجتماعي،كلية اآلدا  والعلوم االجتماعية،جامعة   .13

 .2011السلطان قابوس،

السذذذذذذذذذذذذذذذذذالم   .14 املذذذذعذذذذذذذاقذذذذمذذذذخذذذذلذذذذص عذذذذبذذذذذذذد  رعذذذذذذذايذذذذذذذة  فذذذذي  االجذذذذتذذذذمذذذذذذذاعذذذذيذذذذذذذة  الذذذذخذذذذذذذدمذذذذذذذة  لذذذذلذذذذنشذذذذذذذذذذذذذذذذذر  رمذذذذذذذاح:  الذذذذعذذذذلذذذذمذذذذيذذذذذذذة  الذذذذيذذذذذذذازوري  يذذذذن،دار 

 .1،2020األردن،طوالتوزيع،
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 السوسيوثقافية للمرأة  اجلزائرية وتقييمهافاعلية اإلسهامات 
The effectiveness and evaluation of the socio-cultural contributions of Algerian women. 

 ، الجزائر معنصر مسعودة/جامعة وهران ط.د

PhD Student  . Manser Messaouda/University OF Oran, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

ئز التغيير االجتماعي والثقافي الذي  ل س ثمة شك في أن الوجود املتزايد للمرأة الجزائرية في الحياة العامة يمثل أحد ركا 

لها. تمثل مواكبة املرأة الجزائرية ملسار التغيير الحاصل انعكاسا لدورها  تع شه الجزائر منذ أكثر من خمسين سنة من استقال

غيرات الةي  التإن  .تلف امليادين. سواء تعل  األمر باملدرسة أو األسرة أو العمل أو الحياة الثقافيةوفعالي ها وإسهاما ها في مخ 

لحقا بوضع املرأة الجزائرية إيجابا وسلبا ضمن رؤية تتبنى مفهوم الثقافة الواسع، الذي  عبر عن مجموه السمات الروحية،  

، والةي تشمل: الفنون واآلدا ، وحقو  اإلنسان، ون م القيم والتقاليد  واملادية، والفكرية، والعاهفية، الةي تميز املجتمعات

ل دور املرأة في بناء املجتمع في تربية األبناء وإنشاؤهم، فاألهفال هم حجر هم حجر األساس التربوي للمجتمع  تمثوي  .واملعتقدات

صحته، وبعد الوالدة تقوم بتربية األهفال وتنشئ هم ،  ، فبدًءا من مرحلة ما قبل الوالدة، تبدأ املرأة باالهتمام بتغذية الجنين و 

 والسلوكيات الصحيحة، فاملرأة تبني األسرة، واألسرة تبني املجتمع. كما تزره فيهم القيم األخالقية 

 املجتمع.  -اإلسهامات   –الدور الثقافي  –الدور االجتماعي   –: املرأة الكلمات املفتاحية 

Abstract: 

There is no doubt  that the growing  presence of Algerian women in public life is one of the pillars of the 

social and cultural change that  Algeria has been experiencing for more than 50 years of its  independence. The 

fact  that Algerian women are keeping pace with the path of change is  a  reflection of their  role, effectiveness 

and contributions in various  fields. The changes in the status of Algerian women are positive and negative  

within a vision that  embraces the broad concept of culture, which  reflects the sum of spiritual, material, 

intellectual and emotional  features  that  characterize  societies, including: arts and literature, human  rights, 

value systems, traditions and beliefs. The role of women in building society is to raise and raise  children, 

women  begin to take care of the nutrition and health of the foetus, and after  birth  they  raise and raise  children, 

as well as cultivate moral values and correct behaviors, women  adopt the family, and the family  adopts society. 

Keywords: Women, Social Role, Cultural Role, Contributions, Society . 
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 تمهيد: 

املرأة هي أساس نهضة أي مجتمع، فهي النواة األولى لقيام املجتمعات القوية املتماسكة، من خالل دورها في تربية وتنشئة  

املرأة، فإن كانا واعية  األبناء و توجيه ومساعدة الزوج في أعماله، لذلك فإن األسرة هي أهم مؤسسة تربوية وعمود الب ا هو 

لبة ورايخة، وإن كانا سطحية منحرفة فإن قاعدة املجتمع ستكون م هالكة ستنهار سريعا  جتمعات صقاعدة امل  الدورها ، كان

 .وينهار معها األبناء

االجتماعي واالقتصادي الذي  ل س ثمة شك في أن الوجود املتزايد للمرأة الجزائرية في الحياة العامة يمثل أحد ركائز التغيير  

اصل انعكاسا لدورها وفعالي ها  استقاللها. تمثل مواكبة املرأة الجزائرية ملسار التغيير الح تع شه الجزائر منذ خمسين سنة من  

ملية التغيير  في مختلف امليادين. سواء تعل  األمر باملدرسة أو األسرة أو العمل أو الحياة السياسية، إّن أداء املرأة و ت ثيرها في ع

ما يقاس بالدور املنوط با
ّ
 .1لسياسات العمومية و بمستوى أدائها و فعالي ها و كذلك ت ثرها به إن

، بدأ االهتمام العاملي بقضية تنمية املرأة وتمكينها من أداء  1996وحةى مؤتمر بكين  1985منذ بداية العقد العاملي للمرأة  

ف واملشاركة  الرجل،  مثل  بفعالية  واالقتصادية  أدوارها  السياسية  الحياة  مناحي  مختلف  في  القرار  اتخاذ  واالجتماعية  ي 

م كثير من الدول والهيئات واملن مات الدولية واإلقليمية، وذلك من خالل  والثقافية، وقد واكب هذا االهتمام العاملي اهتما

، 2000مة املرأة العربية باملنامة في أبريل  عقد سلسلة من الندوات واملناقشات وورش العمل واملؤتمرات، كان آخرها منتدى ق

ى عدة  منتديات حول املرأة والسياسة، واملرأة  "، باإلضافة إل2001ستثنائية للمرأة العربية باملغر  "نوفمبر  ومؤتمر القمة اال 

 .2يةواملجتمع، واملرأة واإلعالم، واملرأة واالقتصاد، واملرأة في بالد املهجر، الةي عقدت في عدة  دول عرب

 و 
ً
 كاملة

ً
 لبناء أن مة ديمقراهية قوية ونابض تعتبر مشاركة املرأة في الحياة العامة مشاركة

ً
 ضروريا

ً
 أمرا

ً
بالحياة. من   ةعادلة

 تركيز في سياسات  
ّ
هنا، أصبحا املشاركة الفاعلة للمرأة واضطالعها باألدوار القيادية على املستوى الوهني، واملحلي، محط

 من قبيل ما أهمية أن تصبح امل  التنمية العاملية.
ً
رأة فاعال اجتماعيا وثقافيا  ساهم في التنمية  ومع ذلك، قد يطرح البعض أسئلة

لرجل. ما حاجة البلد ملزيد من النساء ل شاركن في جميع جوانب التنمية منها خاصة االجتماعية والثقافية؟  الوهنية بمعية ا

الحيا في  املرأة  وإسهامات  تدّر مشاركة  أكبر الحتوهل  استجابة   ذلك 
ً
ملموسة الثقافية فوائد  و  االجتماعية  التنمية  ة  ياجات 

 الوهنية؟.  

الت االجتماعية والثقافية التي يعكسها حضور املرأة في الحياة العامة : -1
ّ
 التمث

خالل الخمسين سنة الةي أعقبا االستقالل. ارتكز حضور املرأة على مسايرة التحّوالت من جهة، وعلى موقف الحكومات  

إزاء أي  املرأة بشكل خاص،  إزاء  الةي تعكسها املشاركة    الجزائرية و سياسا ها  الروابط االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

 ين بشكل خاص وال سيما فيما يتعل  بمس لة املساواة.  النسوية و الروابط االجتماعية بين الجنس 

 
،ص  1978دي نحو عمل املرأة في املجتمع ، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، دط،  حسذذذذن محمد بيومي علي: االتجاهات النفسذذذذية للشذذذذبا  السذذذذعو  -1

31. 

، ص 36، الجزائر، العدد 2012للعلوم السذياسذية ، بورغدة وحيدة، :"املشذاركة السذياسذية للمرأة العربية ،الجزائر :حالة الجزائر"، املجلة العربية -2

2. 
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الجزائر قد اقترنا أوال و لفت املتعلقة بمس لة وضعية املرأة في  الدراسات و األبحاث  رة هويلة  ال بد من املالح ة أوال أن 

خل األسرة واملجتمع من  بوضعي ها القانونية. لقد خّيم قانون األسرة ملدة عشريتين من الزمن على مس لة حقوقها ومكان ها دا

جهة و في الش ن العام من جهة أخرى. ومن ثّم ارتكزت أغلب الدراسات على الجانب الحقوقي. ثانيا، ُعن ا كثير من الدراسات  

د و اكبا كثير من األبحاث الةي ميزت مختلف التغيرات واألحداث االجتماعية واالقتصادية الةي عرف ها  بالجانب االجتماعي فق 

االهتمام بدراسات    الجزائر  لتزايد  أخيرا، كان  السياسبي. ويمكن  للن ام  اإليديولوجية  بالخيارات  ارتبطا بشكل مباشر  والةي 

في دراسة   الثقافي  لاجانب  اهتماما  تولي  في  الجندر  الةي  العالم وال سيما  في  الجنسين(  بين  االجتماعية  والروابط  الخصائص 

 .1ة عدد من الباحثين والباحثات في الجزائر لهذا املوضوه املحيط األكاديمي األثر الكبير في مواكب 

التغيير الةي  الذي مّس شؤون املرأة غداة االستقالل قد اهتم وبشكل يبدو معّبرا عن حركية  املهم  التغيير  سعى إليها    إّن 

 في مجاالت محدودة  الن ام السياسبي، الجانب التقليدي في الحياة األسرية واالجتماعية بشكل خاص، ولكّن ذلك لم يتم  
ّ
إال

في   الت س ذبي  املجلس  عليه  الذي صاد   والقانون  أهم  1963جوان    29جدا.  من  ل واحدة 
ّ
مث بقانون خم سةي،  واملعرو    ،

ة اهتماما يتجه نحو إشراكها في الحياة العامة وإعطائها فرصة للتعليم، بإقرار القانون املذكور  املراحل الةي أولا ملكانة املرأ

% سنة    37عشر، اتجه اهتمام الحكومة إلى تعليم الفتيات. ارتفعا نسبة التعليم من    16الفتاة للزواج قبل سنة  عدم أهلية  

ثر  اإليجابي في زيادة نسبة اليد العاملة الةي تضاعفا أكثر من  . وكان لهذا االرتفاه املاحوظ أ2008% سنة    92ثم إلى    1966

 (. 2011% سنة  17.7إلى1977ة سن5,2ثالث مّرات في أقل من أربعين سنة   %

% في تونس.    25% في املغر  و    26رغم هذا االرتفاه تبقى هذ  النسبة ضعيفة مقارنة بدول مجاورة حيث تبلغ هذ  النسب  

ل في قطاه التعليم.  و لكن أهم التغيرات ال
ّ
ةي حصلا، و الةي يجوز وصفها بالتطّور الكّمي بش ن مشاركة املرأة الجزائرية تتمث

. وب نما لم يكن عدد الطالبات  2008% سنة    92إلى    1966سنة    36,90سنة من %  15إلى    6عا نسبة تمدرس الفتيات ما بين  ارتف

% فقط، فإن نسبة الطالبات في التعليم    15هالب، أي بنسبة    2750هالبة من مجموه    420يتجاوز    1963الجزائريات سنة  

% لدى الطلبة من الذكور، لكن هذ  النسبة تقل في قسم ما بعد التدرج    38ة بذ  % في قسم التدرج مقارن59العالي قد ارتفعا إلى  

يبن القسمين  التدرج وما بعد    %. يبّين هذا التفاوت في نسبة تسجيل الطالبات  52%، ب نما تصل نسبة الذكور إلى    48لتبلغ  

ياة العملية أو الحياة األسرية، ولكن إذا ما أخذنا  الّتدرج( أّن هنا  اتجاها أكبر لدى الفتيات املتخّرجات من الجامعة نحو الح

عية  بعين االعتبار ضعف الوجود النسوي في الحياة املهنية، أمكن االستنتاج أيضا أن نسبة النساء حامالت الشهادات الجام

لن نسبة هامة من البطالين.  عكس هذا التناقض جانبا من التغّيرات االجتماعية "غير املتوازنة" من  
ّ
حيث عاملين مهّمين  تمث

هما : نسبة التمدرس و التعليم من جهة، واملشاركة في الحياة املهنية من جهة أخرى، فالتطور الكّمي إذن ال يمثل فقط جانبا  

ذ بعين االعتبار مكانة املرأة الجزائرية اليوم، كما يرد ذلك غالبا في اإلحصائيات املقّدمة، وال سيما في  إيجابيا ومهّما عند األخ

املناسبات السنوية للعيد العاملي للمرأة، و لذلك ينبغي مراعاة هذا التناقض. إنه يمثل في حّد ذاته أحد أكبر عناصر التفاوت  

 في املساواة بين الجنسين.  

 
1-Khodja, S : Nous les algériennes la grande solitude, Éditions Casbah, Alger,2002, p166. 
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املر  أمامها في هذا الش ن، فسنة تلوى األخرى يتجه نشاط  أة الجزائرية  يطرح عمل  املتاحة  أيضا مشكل تقلص املجاالت 

%. وتتقلص نسبة النساء    63.70املنهي إلى القطاه اإلداري، وال سيما التعليم والّصحة حيث تصل نسبة تواجد النساء إلى  النساء  

الزراعة بشكل كبي و  النقل  و  التجارة  في  النساء  العامالت  املهنية لدى  الفئوية  أيضا مدى تكريس  التفاوت  يبرز هذا  أيضا.  ر 

إدماج فعال للنساء حامالت الشهادات الجامعية و كذلك شهادات التكوين املنهي. و من    العامالت بما يؤكد غيا  استراتيجية

ة كبيرة من النساء العامالت هن عازبات  املفارقات املسجلة بش ن عمل املرأة مقارنة بالرجل، يمكن اإلشارة خاصة إلى أن نسب

%. تعكس هذ  املالح ة جانبا من الدينامية الةي تمّيز   29%، ب نما نسبة الرجال العاملين غير املتزوجين تبلغ  53وذلك بنسبة 

يضعف نشاط النساء  نشاط املرأة غير املتزوجة و تبّين في الوقا ذاته أن الزواج يلعب دورا مؤثرا في النشاط املنهي للمرأة بحيث  

ص فقط باملجتمع الجزائري، بل هو  % عند الرجال املتزوجين. وهذا الحال ال يخ 60% ب نما يقار  الذ  39املتزوجات ليصل إلى 

مرتبط في كثير من األحيان بكل العالقات الةي تتعل  بالصراه واالندماج بين األسرة والعائلة عندما تكون املرأة هي الفاعل، وهو  

عل  بالعمل   ستدعي البحث أكثر في ال رو  الةي من خاللها يتم تحديد اآلثار اإليجابية والسلبية على كل امرأة  فيما يتمجال  

 .1و باألسرة

الروابط   أهمية  في  البحث  إلى  الجزائر يحيلنا  في  املرأة والتغيير االجتماعي والثقافي  في موضوه  إن هرح مثل هذا اإلشكال 

األسرية في تحديد مدى إدماج املرأة في الحياة االجتماعية والثقافية ومدى نجاعة مشارك ها. وقد أشارت  االجتماعية والعالقات  

سة لفري  من الباحثين في املركز الوهني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية إلى أّن النساء الجزائريات يت قلمن  درا

في مختلف املستويات االقتصادية، االجتماعية والعائلية. ولكن ثّمة مجموعة من  مع مختلف التغيرات الحاصلة في املجتمع، و  

ئرية، فحسب ذات الدراسة فإن العديد من الّصعوبات تمّس بحيا هن وتثير شعورا من القل  لديهّن،  املشاكل تعترض املرأة الجزا

ساواة في األجر والترقية، ونقص دور الحضانة  و يمكن حصر أهم هذ  الصعوبات في الوسط املنهي كالنقل و التحّرش وعدم امل

ما تتعرض إليه كثير من النساء من مختلف م اهر سوء معاملة  إضافة إلى تلك املشاكل املرتبطة بالوسط العائلي أيضا بسبب  

 .2و عنف زوجي 

ساواة، والتنمية، والسالم،  وقد تزايد االهتمام العاملي بشكل ماحوظ بقضية املرأة وضرورة مشارك ها وإدماجها في عمليات امل

، كما بدأ  19853، واملؤتمر الثالث في نيروبي  1980  كوبنهاجن  والثاني في  1975منذ املؤتمر العاملي األول للمرأة في املكسيك عام  

بكين   في  للمرأة  الرابع  الدولي  املؤتمر  نتائج  في   
ً
وا حا بعض    1996ذلك  على  اللقاءات  هذ   وتوصيات  نتائج  أكدت  حيث 

ملرأة عن نفسها،  طاحات أو املناهج الةي تحمل مفاهيم تنموية هامة مثل منهج التمكين للمرأة والذي يهد  إلى تعزيز صورة ااملص 

 وثق ها بقدرا ها الذاتية، وقيم ها في املوزل واملجتمع . 

 
،ص 36لجزائر، العدد  ، ا2012وحيدة: "املشذذذذاركة السذذذذياسذذذذية للمرأة العربية ،الجزائر :حالة الجزائر"، املجلة العربية للعلوم السذذذذياسذذذذية ، بورغدة-1

 .59-44ص 

2-Khodja, S : Nous les algériennes la grande solitude, Éditions Casbah, Alger,2002,p68. 
 .13.ص 1990السويد  محمد: مقدمة في  دراسة املجتمع الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دط ،  -3
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 غير ملموس للمرأة في مج
ً
االت الحياة املختلفة ،  وبالرغم من تلك املؤتمرات الدولية الةي نادت بحقو  املرأة نجد حضورا

السائد، أضف ع الفكري والثقافي  العادات والتقاليد وامليراث  أوذلك بسبب  ارتفاه نسبة  لى ذلك  منها  سبا  وعوامل أخرى 

 األمية، وانخفاض وعي املرأة بدورها وحقوقها، فضال عن األعباء الثقيلة الةي تقع على املرأة داخل املوزل وخارجه. 

والسياسية  الة في الحوار واملناقشة، والتحليل لل رو  االجتماعية واالقتصادية  ة في املشاركة الفعوأكدت على ح  املرأ

التوعية   في  القرارات الخاصة  ها وب سر ها، وحقها  في صنع  املشاركة  في  إلى حقها  في قدرا ها ومكان ها إضافة  املؤثرة  والثقافية 

 في املجتمع  هد  
ً
 فاعال

ً
 تحقي  العدل واملساواة بمفهومها الشامل وعلى املستويات كافة  . والتدريب، لتصبح عامال

 أهمية دور املرأة: -2

تميزت املرأة بمشارك ها في العديد من املجاالت عبر العصور، حيث لعبا العديد من األدوار سواء كانا كاتبة أو شاعرة أو  

 ع يمة قادرة على تحمل مسئولية بي ها بشكل ممتاز.   فنانة أو غيرها من املهن في كافة املجاالت، باإلضافة إلى أنها أم

فتعتبر املرأة الدائرة األولى من دوائر التنشئة االجتماعية وهي الةي تغرس لدى الطفل املعايير    إن للمرأة دورا وأثرا في التربية ، 

 غدو إلى املدرسة ين ر إلى أستاذ   الةي يتحكم من خاللها في ما يتلقا  فيما بعد من سائر املؤسسات في املجتمع ، فهو حينما  

ء  في املدرسة من خالل ما نش  عليه داخل أسرته , ويقيم ما  سمع وما  من خالل ما يتلقا  في الب ا من تربية وهو يختار زمال

 تربوي.يرى من مواقف تقابله في الحياة من خالل ما غرسته لديه أمه خاصة , وهنا يكمن دورها وأهمي ها وخطرها في امليدان ال

، ودور األم فيها اكبر من غيرها ، ففي  كذلك ال ننذبى دور األم املهم في مرحلة الطفولة املبكرة فهي مهمة لتنشئة الطفل  

مرحلة الرضاعة هي أكثر من يتعامل مع الطفل ، ول س األمر فقط ت ثيرا هبيا أو صحيا ، وإنما لها أثار نفسية أهمها إشعار  

ر  منه  ي يحتاج إليه ، ولهذا يوصبي األهباء األم أن تحرص على إرضاه الطفل ، وأن تعتني به وتقتالطفل بالحنان والقر  الذ

حةى لو لم ترضعه . فاملقصود هنا أن األم تتعامل في هذ  املرحلة مع هفلها أكثر مما يتعامل معه األ  ، وفي هذ  املرحلة بالذات 

ي يصعب تغيير  في املستقبل ، وهنا تكمن خطورة دور األم فهي  سو  يكتسب العديد من العادات ، ويكتسب السلو  الذ

 .1لخطرة من حياة الطفل فيما بعد  البوابة على هذ  املرحلة ا

 :مساهمة املرأة في التنمية الثقافية-2-1

 واملرتبطة بمكانة معينة
ً
. والدور    عرفا د. نادية جمال الدين الدور ب نه مجموعة من الصفات والتوقعات املحددة اجتماعيا

 ، وتتبع ن
ً
ماذج سلوكية محددة ، فاملرأة في أسر ها تشغل  له أهمية اجتماعية ألنه يو   أن أنشطة األفراد محكومة اجتماعيا

  .2مكانة اجتماعية معينة ، ويتوقع منها القيام بمجموعة من األنماط السلوكية تمثل الدور املطلو  منها 

  ومات من وسائل اإلعالم املختلفة بما يدعم دورها ا على تقييم ما تتلقا  من معار  ومعلوتمثل الدور الثقافي للمرأة في قدر ه

 في هذا املجال حيث أنه كلما نالا املرأة  
ً
 هاما

ً
في معا شة قضايا العصر واالنفتاح على العالم الخارجي ، ويلعب التعليم دورا

ومقاو   
ً
وإدراكا  

ً
فهما أكثر  كانا  كلما  التعليم  من  أكبر   

ً
الخارجي  قسطا بالعالم  االتصال  ينقلها  قد  الةي  السلبية  لإليحاءات  مة 

 مع دورها  .وبالنسبة للمرأة فال
ً
 كبيرا

ً
دور املعياري لها كامرأة  وزوجة وأم ، أي الدور الذي يتوقعه منها القيام به ، يتف  اتفاقا

 الفعلي إن لم يتطاب  معه . 

 
 .75، ص 1996الجزائر، دط،  الجتماعي في الجزائر املعاصرة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، علي مانع : جنوح األحداث والتغير ا-1

 .23، ص 2009شلوفي فريدة :املرأة املقاولة في الجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ،  -2



 
 
 

 
 

 

 2021 - مارس -  73العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

88 

السنوات األولى من عمر ،  إيمان أفراد  بالب ئة الةي  ع ش فيها الطفل في    يرجع اهتمام املجتمع بالدور والثقافي للمرأة إلى

لتربية  وعلى نمو    األولى  التربوية  املؤسسة  الصغيرة، فاألسرة هي  البشرية  املوارد  تنمية  في   
ً
رئ سا  

ً
تلعب دورا ، فاملرأة 

ً
مستقبال

هيعة يتقبل التوجيه ويتعود  ويلتقط ما يدور    الطفل وتنشئته، فيها يوضع حجر األساس التربوي حيث يكون الطفل عجينة 

 ئة الةي  ع ش فيها، ويتعلم مبادئ الحياة االجتماعية واملعار  والعادات الصحية  حوله من صور وعادات وتقاليد وثقافة الب

 .1السليمة 

لةي تفيد صح ها أثناء الحمل  ورعاية املرأة ألبنائها تبدأ قبل ميالدهم، وذلك من خالل اختيارها التغذية السليمة املتكاملة ا

يتعرضون في هذ  املرحلة إلى ت خر النمو أو قلة الحيوية ونقص املناعة، وزيادة  والرضاعة، وذلك وقاية وحماية لألهفال، حةى ال  

 أصحاء أقوياء
ً
 .القابلية لألمراض املعدية، ليع شوا رجاال

ياضة، وكذلك تنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم، وتوعي هم  وتنمي املرأة هاقات أبنائها عن هري  إشراكهم في ممارسة الر 

 
ً
القيم والسلو  والعادات اإلسالمية املطلوبة، وهذ  أخالقيا وسياسيا التطر ، وتريخ فيهم   حةى ال يقعوا فريسة ملوجات 

التنمية والتربية تقوم على أساس  أن كل ما يتلقا  الطفل من عناية ورعاية وتنمية في السنوات األولى من عمر   شكل أقصبى  

في ذلك فقط بل يتعدا  إلى ما تقوم به من أعمال االقتصاد املوزلي الخاصة    حد ما سيكون عليه عند بلوغه. ودور املرأة ال ينحصر

بترت ب املوزل وتن يفه، وتصنيع الغذاء، وتوزيع دخل األسرة على بنود اإلنفا  املوزلي، كما أنها في بعض األحيان تتحمل املسؤولية  

 .2ملوزل كاملة في حالة غيا  الزوج أو وفاته، هذا باإلضافة إلى عملها خارج ا

القيام  هذ  األدوار،   الثقافية على مدى الخدمات املقدمة من املجتمع الةي تساعدها على  املرأة  وتعتمد درجة إسهامات 

ومكاتب   املنهي،  والتكوين  التدريب  ومراكز  الحضانة،  ودور  االجتماعية،  كالوحدات  االجتماعية  لاخدمات  منشآت  في  وتتمثل 

مراكز الخدمات الصحية املتمثلة في املستشفيات العامة ومستشفيات الوالدة، ومراكز رعاية  و التوجيه واالستشارات األسرية،  

الطفولة واألمومة، واملستوصفات، ومراكز تن يم األسرة، ومنشآت الخدمات الثقافية من وسائل اإلعالم، واملكتبات، واألندية  

 .3الرياضية واالجتماعية

يريد االستفادة من املجتمع  باإلعداد  م  فإذا كان  أداء دورهن  أن  ساعدهن على  التنمية، فعليه  في  النساء كاملة  ساهمة 

الصحية   النواحي  في  الكافية  باملعلومات  إملامهن  اإلعداد  هذا  ويتضمن  مسؤولي هن،  تحمل  على  تساعدهن  الةي  واإلجراءات 

ا هذ   استخدام  على  مهارا هن  تنمية  اإلعداد  هذا  يتضمن  كما  والبيئية،  وتدعيم  ملوالثقافية  الحياة،  نواحي  كل  في  علومات 

العالم   الثقافي لديهن لتتعرفن على ما يدور حولهن في  الوعي  اتجاها هن، وإيمانهن ب همية دورهن في تنمية مجتمعهن وتنمية 

قافية  لثاملحلي والخارجي، ولتعرفن حقوقهن وواجبا هن، وهذا ال يت تى إال عن هري  املزيد من الخدمات التعليمية والبرامج ا

 املقدمة للمرأة. 

 

 

 
، ص 36العدد ، الجزائر، 2012الجزائر"، املجلة العربية للعلوم السذذذذياسذذذذية ،  املشذذذذاركة السذذذذياسذذذذية للمرأة العربية ،الجزائر :حالة : بورغدة وحيدة-1

60. 

2-Khodja, S : Nous les algériennes la grande solitude, Éditions Casbah, Alger,2002,p169 

عبذذذذد العزيز، جذذذذدة، دط    حسذذذذذذذذذذذذذن محمذذذذد بيومي علي: االتجذذذذاهذذذذات النفسذذذذذذذذذذذذذيذذذذة للشذذذذذذذذذذذذذبذذذذا  السذذذذذذذذذذذذذعودي نحو عمذذذذل املرأة في املجتمع ، جذذذذامعذذذذة امللذذذذك-3

 .23،ص1978،
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 :الدور االجتماعي للمرأة-2-2

ط االجتماعية فشخصّية الفرد تتكّون في األساس منذ   م الروابِّ
ُ
عتبر األسرة هي الركن األساسبي في تكوين أي مجتمع وتحك

ُ
ت

  
ً
ل فيخرج فردا   صغر  فإذا كانا ترب ته سليمة والب ئة الةي تربى فيها صحية خالية من املشاكِّ

ً
 لاحياة االجتماعية  هبيعّيا

ّ
محبا

ل في التواُصل مع اآلخرين مما يضع املرأة   ب نما الب ئة الةي تفتقر إلى التربية الرص نة  فإّن أفرادها في الغالب ُ عانون من مشاكِّ

 .1أمام حتمية تحمل مسؤولية الدور الذي  ساهم في بناء املجتمع 

ساء من حّ  الّتعليم في امل
ّ
عتقاد املجتمع ب ّنها ل سا بحاجة إلى شهادة تعليمية ويكفيها أْن  اضبي وذلك ال حرما بعض الن

 
ً
 وناجحا

ً
 ومثّقفا

ً
ما
ّ
 ال يحّ  لها فالّرجل في ن رهم أح ُّ أْن َيكون متعل

ً
مها ت خذ دورا

ُّ
م القراءة والكتابة أو أّنها بتعل

َّ
في حياته    تتعل

يالي محاالعملّية ولكن من يقوم بتربية األوالد ومن  سهر ال
ّ
القيم واملبادئ واألخال   ل غرس  لِّ  تدريسهم. ومن  شقى ويتعب 

ً
وال

َزَره فيها من الحّب والحنان والخو  على   ل من ش نها فاهلل سبحانه وتعالى 
ّ
مة وال نقل

ّ
غفل هنا دور املرأة غير املتعل

َ
فيهم؟ ال ن

ؤّمن    حرص على أنأوالدها ما يلزمها لرعاي هم واالهتمام  هم أحسن اهتمام فهي بحّعها ت
ُ
 أْن ت

ً
ال ُيصيعهم أّي مكرو  وتحاول جاهدة

 لهم سواًء من الّناحية االجتماعية أو من الّناحية التعليمية وتطمح كل  
ً
 ومشرقا

ً
 واعدا

ً
لهم من ُسُبل الحياة بما يضمن ُمستقبال

راتَب أعلى مّما   أفضل من حيا ها وأْن توصلهم ملِّ
ً
 .2به كانا تحلم أم ّ إلى أْن  ع ش أبناؤها حياة

ل من قيم ها فمن دونها   
ّ
مة فهي أساُس هذا املجتمع ومن واجبنا أْن نعتني  ها وال نقل

ّ
مة أو غير متعل

ّ
سواًء أكانا املرأة متعل

حرص على الّنهوض  هم وتوفير  
َ
رين واملبدعين والقادة فهي الةي ت

ّ
ت هر الفئة الُع مى من املفك فسدت املجتمعات ولم تكن لِّ

 لهم.  احة والفرصسبل الرّ 

االجتماعية   البنى  هدم  ورائها  من  الهد   كان  تنموية،  استراتيجية  االستقالل  بعد  الجزائري  السياسبي  الن ام  انتهج 

واالقتصادية القديمة وإقامة بنى حديثة اعتبرها القائمون على هذ  االستراتيجية أكثر رشاد  وعقالنية. وعلى اثر ذلك سعا  

وإزالة كل العقبات الةي حالا دون وصولها إلى املراتب الةي تستحقها في مختلف املجاالت،   تحسين وضعهاالدولة لترقية املرأة و 

وهذا انطالقا من أن االهتمام بوضعية املرأة  شكل إحدى مؤشرات التطور في أي مجتمع، فال يمكن الحديث عن مجتمع حديث  

 .3الثقافية واالقتصادية، وتتحق  فيه مكان ها اإلنسانية والسياسية و أو عصري، ما لم تتمتع فيه املرأة بمكان ها االجتماعية 

التنمية، من حيث   في عملية  إدماجها  املرأة من أجل  أهمية كبرى لوضعية  يولي  التحديث هو مجتمع  اتجا   في  فمجتمع  

 .التعليم وتوفير سبل الرعاية االجتماعية ودعم مشارك ها في املجتمع على كافة املستويات

د عمل املرأة تطورا كبيرا، وهذا  شكل انعكاسا هبيعيا لتطور وضعها التعليمي، فقد تعزز وجود املرأة  يجة لذلك، شهوكنت

السلطة   املسؤوليات واحتالل مراكز  تقلد  العمومي والقطاه  االقتصادي، وفي  الوظيف  في قطاه  النشاط  أوجه  في مختلف 

  :ؤشرات اآلتيةوالقرار، وهو ما تعكسه املعطيات اإلحصائية وامل

 % من العدد اإلجمالي. 31,8امرأة  أي بنسبة  160  607: بلغ عدد النساء العامالت في الوظيف العمومي   الوظيف العمومي-

 
 .31،ص1990دراسة املجتمع الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دط ، السويد  محمد: مقدمة في  -1

 .25،ص 2009شلوفي فريدة : املرأة املقاولة في الجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ،  -2

3-Khodja, S : Nous les algériennes la grande solitude, Éditions Casbah, Alger,2002,p175 
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:  عتبر قطاه التربية والتعليم إلى جانب قطاه الصحة والقضاء من أكبر املجاالت الةي استقطبا املرأة  التربية والتعليم-

الفتيات  53واألستاذات    بلغا نسبة املعلماتالجزائرية، حيث   التدريس .إضافة إلى ذلك يمثل تمدرس  % من مجموه هيئة 

  .% من النساء 62%  في االبتداثي واملتوسط والثانوي(. ويمثل الت هير في قطاه التربية تقريبا   49,27نسبة 

ه املوظفين في مجال  % من مجمو 54النساء  %.حيث بلغا نسبة  65: يمثل الت هير النسوي في قطاه الصحةقطاع الصحة-

 .% في الصيدلة73الطب التخصصبي و

، أما حاليا فقد عدد النساء القضاة  2004قاضيا سنة    2897من مجموه    957: بلغ عدد النساء القاضيات  قطاع القضاء-

.أما مناصب املسؤولية فقد تقلدت املرأة منصب  41,41قاضية بنسبة    2064 ،  رئ س مجلس الدولة    % من العدد اإلجمالي 

منصب رئ سة محكمة. كما دخلا املرأة مجاالت كانا حكرا على الرجال دون غيرهم،    29ورئاسة مجلس قضاثي إضافة إلى  

النساء في منصب محضر قضاثي    1999فحسب إحصائيات   %، في منصب محافظ بيع باملزاد    9امرأة  بنسبة    84بلغ عدد 

 .154%مرأة  بنسبة ا 82العلني وفي منصب ترجمان رسمي 

: انخرط في املجال العسكري عدد كبير من النساء، خاصة في املجال الصحة العسكرية، اإلدارة والدر   املجال العسكري -

 .الوهني. وتقلدت رتبا عليا في املؤسسة العسكرية كان أعالها رتبة جورال وهي سابقة في تاريخ الجزائر املستقلة

ال األمن الوهني، فبعد توقف توظيف النساء لفترة هويلة بعدما انطل  زز عدد النساء في مج: لقد تعمجال األمن الوطني-

 9700في بداية السبعينات، تم من جديد فتح املجال لهن، من خالل توظيف سنوي في مختلف الرتب، وقد بلغ عدد الشرهيات  

 1086د مفتشات الشرهة  لعمومي، فيما بلغ عدحاف ة لألمن ا  369عون لألمن العمومي و  7300من بينهن    2011شرهية سنة  

 .نساء في رتبة عميد أول للشرهة 5عميدة شرهة، كما توجد  22محاف ة شرهة و  129، و634مفتشة وعدد الضابطات 

: لقد حققا املرأة الجزائرية عددا من املكتسبات على الصعيد السياسبي، حيث  تكرسا مشارك ها في  املجال السياس ي-

والتشر  املحلية  املنتخبة  القوانين  املجالس  في  تعديالت جوهرية  أحدث  الحكم  إلى سدة  بوتفليقة  الرئ س  مجيء  ومنذ  يعية، 

عام   ففي  والطفولة،  واملرأة  باألسرة  وتم    2008املتعلقة  للمرأة،  السياسية  املشاركة  ترقية  مبدأ  الدستوري  التعديل  في  أقر 

%. وسمح ذلك ببلوغ عدد 30مرأة في املجالس املنتخبة بذ  خابات، الذي أقر تمثيال نسبيا للبموجب هذا املبدأ تعديل قانون االنت

%، وهي نسبة  31.6مقعدا، بنسبة    462مقعدا في البرملان من أصل    145كبير من النساء مقاعد البرملان، حيث تشغل النساء

نسبة   مقارنة مع  ت7كبيرة  الجزائر  أصبحا  وبذلك  الساب .  البرملان  في  تمث%  في  العربية  الدول  في  تصدر تصنيف  النساء  يل 

% والسودان في املرتبة    25.2بنسبة    38باملائة، ثم العرا  في املرتبة    26.7عامليا بنسبة    34البرملان، قبل تونس الةي تحتل املرتبة  

الجزائر مراتب متقدمة    %. كما سمح التصنيف الجديد باحتالل  22.1بنسبة    55% ، ثم موريتانيا في املرتبة  24.6بنسبة    41

 .69دد من الدول الغربية، مثل فرنسا الةي تحتل املرتبة مقارنة بع

: حسب املؤشرات اإلحصائية بلغا نسبة املساهمة الفعلية في النشاط االقتصادي للنساء املشتغالت  املجال االقتصادي-

هذ  النسبة بذ %    . وكانا تقدر   10.788.000قدرون بذمن العدد اإلجمالي للسكان املشتغلين الذين ي  17,6بذنسبة %    1.904.000

 .19872سنة  8,1و%  1977سنة  5

 
 .48-46،ص ص 2009شلوفي فريدة : املرأة املقاولة في الجزائر ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، -1

، ص   36 ، الجزائر، العدد2012ائر"، املجلة العربية للعلوم السذذذياسذذذية ،بورغدة وحيدة: املشذذذاركة السذذذياسذذذية للمرأة العربية ،الجزائر :حالة الجز  -2
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من خالل ما تقدم، يتض  لنا جليا أن املرأة الجزائرية اقتحما بقوة مختلف أوجه النشاط في املجتمع، فاتسعا بذلك  

ظ في وضعها  ور مكان ها االجتماعية وتحسن ماحو مشارك ها في الحياة العامة وفي مراكز السلطة واتخاذ القرار، وهو ما  عكس  تط

االجتماعي. ونستنتج من خالل التغيرات الةي تم رصدها في عالم املرأة في مجال التعليم والعمل وكذا املن ومة القانونية، أن  

املوزل بفعل ديمقراهية  الفعل التحديثي للدولة استطاه أن يحق  املساواة النسبية بين الرجل واملرأة في املجتمع الجزائري خارج  

وإ له  التعليم  ذلك  الشخصية، وكل  األحوال  بفعل قوانين  املوزل  الجنسية. وكذا داخل  االنتخابات،  العمل،  لزاميته، قوانين 

 انعكاسات على التغير القيمي لجهة املساواة.

 : تطور األوضاع االجتماعية والثقافية للمرأة في بلدان العالم النامية-3

لحكومات  هتم ب وضاه املرأة في كافة املجاالت وتعمل على تحسينها، وتمكين  (، بدأت ا1985-1975عاملي للمرأة  منذ العقد ال

املرأة من املشاركة الفعالة في جميع مجاالت الحياة، واس هدفا العقود املاضية في مع م البلدان اإلسالمية التوسع في نطا   

واملزيد من التحس نات في كافة جوانب الرفا     ية وتوسيع نطا  التماسك االجتماعيالخدمات االجتماعية ومراف  البنية األساس

 .1االجتماعي

 كبيرة لتوسيع نطا  حصول جميع األهفال على خدمات التعليم  
ً
وبذلا الحكومات املركزية في مع م هذ  البلدان جهودا

البنات    ألهفال، وعملا على رفع مستوى تعليماألساسبي، كما وسعا في الوقا نفسه فرص الحصول عليه باملجان لجميع ا

إليمان هذ  املجتمعات أن تعليم البنات هو االستثمار الوحيد األكثر فاعلية سواء عملا املرأة خارج الب ا أم لم تعمل، فهو  

مل والوالدة،   عود بمجموعة من املنافع اإليجابية على أفراد األسرة وتحسين أوضاعها الصحية والغذائية، وتحسين فترات الح 

األهفال وإصاب هم باألمراض، باإلضافة إلى تحسين مستوى تعليم األهفال، ويؤكد هذا تقرير التنمية  وتخفيض معدالت وفيات  

 لت ثيرا ها اإليجابية املباشرة وغير  2000البشرية لعام  
ً
، فهو يركز على الصحة والتغذية والتعليم ال لقيم هما فحسب، بل أيضا

ة على املشاركة والتفاعل االجتماعي. ولنت مل ت ثيرات التعليم، فالعنف املوزلي أس املال البشري واإلنتاجية والقدر املباشرة على ر 

ال يت ثر بعدد سنوات الزواج أو عمر املرأة وترت بات املع شة أو تعليم الزوج، وإنما تت ثر بتعليم املرأة، فقد لوحظ في الهند إذا  

 فإن معدل حدوث هذا العنكانا املرأة قد نالا تعليم
ً
 ثانويا

ً
 .ف ينخفض ب كثر من الثلثينا

ولقد حققا البلدان النامية ومع مها من دول العالم اإلسالمي الكثير فيما يتعل  بالغذاء والصحة والتعليم، ففي الفترة  

%، وخالل الفترة  27% إلى  37انخفضا نسبة سوء التغذية ونسبة األهفال ناقصبي الوزن من    1999إلى عام    1980من عام  

الوفيات بين األهفال ب كثر من  نفسها انخفض معد  حالة.   93حالة لكل ألف مولود أصبحا    168%، فبعد أن كانا  50ل 

زادت نسبة من يحصلون على ميا  صالحة للشر  في املناه  الريفية في العالم النامي    1999إلى عام    1970وخالل الفترة من  

حة املرأة وتبنا مفهوم الصحة اإلنجابية، وكان هذا بناء  .واهتما مصر بص.%71% إلى 13فعا من أكثر من أربع مرات، إذ ارت

الذي نص على أن مبادئ املساواة بين الجنسين، وح  املرأة في    1994على توصيات املؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة  

 .2الصحة اإلنجابية حيويان للتنمية البشرية

تحويعني   الةي  الخدمات  تقديم  اإلنجابية  الصحة  بالصحة  مفهوم  االهتمام  مع  والوالدة،  الحمل  فترات  بين  املرأة  تاجها 

والشبا    املراهقة  إلى  ويستمر  بالطفولة  ويبدأ  اإلنجابي  العمر  مرحلة  يتجاوز  املفهوم  وهذا  للمرأة،  واالجتماعية  النفسية 

 ملجموعة  والنضج وحةى بعد انقطاه الدورة الشهرية للمرأ
ً
من املساعدات والخدمات  ة، وبذلك أصبحا املرأة في مصر هدفا

 
 84،ص 1990السويد  محمد: مقدمة في  دراسة املجتمع الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دط ،  -1
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الصحية والنفسية واالجتماعية في فترات عمرها املختلفة وأثناء الحمل والوالدة وما بينهما، وانعكس هذا الوضع على تونس 

 فهي من بلدان شمال أفريقيا بالغة االهتمام بالنهوض باملرأة. وتجاوبا إيران م
ً
ع قضايا العصر ووافقا على تنفيذ برامج  أيضا

 1994لتحديد النسل في سبيل بناء دولة عصرية، وفرضا على كل املقبلين على الزواج من الجنسين ابتداء من عام  واسعة  

ضرورة االنت ام في محاضرات ودروس تن يم األسرة قبل الزواج، وأصدرت فتوى تبيح تن يم األسرة وتعقيم النساء والرجال  

 .1د من النسل، وحّدت من الزواج املبكر للفتياتلاح

القراءة   زاد معدل معرفة  النصف، حيث  النامية بحوالي  الدول  في  انخفضا األمية  التعليمية، فقد  لاخدمات  وبالنسبة 

حلتين  ، وزادت نسبة القيد الصافية في املر 1998% عام  72إلى    1970% في عام  48والكتابة بين البالغين بمقدار النصف : من  

 من 
ً
 .1998% عام 72إلى  1970% عام 50االبتدائية والثانوية معا

،  98/1999% عام  86.81إلى    92/1993% عذذام  75.12وفي مصر ارتفعا نسبة القيد الصافي للصف األول االبتداثي من  

لإلناث   القيد  نسبة  عام  45.7وكانا  إلى  %92/1993  وارتفعا  لعام  48،  نسبة  %98/1999  أن  أي  اإلناث  ،  من  امللتحقات 

 حسب إحصاء عام  49ثيل اإلناث في املجتمع املصري  بالصف األول تقتر  من نسبة تم 
ً
وهذا  عد أحد املؤشرات  .1996% تقريبا

 .الهامة الدالة على تحقي  تكافؤ الفرص التعليمية وأن قضية النوه في التعليم أوشكا على االن هاء

 .1999ام % ع43.4إلى  1986% عام 61.8نخفضا األمية بينهن من أما بالنسبة لإلناث البالغات، فقد ا

دول في العالم تخلصا من الفجوة الخطيرة في الفر  بين تعليم األوالد والبنات،    10كانا إيران واحدة من    1998وفي عام  

% من حجم  40حوالي    % من البنات أماكن لهن في املدارس االبتدائية واإلعدادية، وبلغا نسبة هالبات الجامعة95ووجدت  

 .2% من الكليات على البنات فقط30صرت الطلبة في التعليم العالي، واقت

أن   إلذى  السذعودية  العربية  باملذملكة  املرأة في املجذتمع الحضذري  الذدراسات عذن تن ذيم األسذرة وسلطة   إحذدى 
ً
أيذضا وتذشير 

األقذربين بالنسذبة لشذؤون  مية، وأنها تمذذارس سيطرة قوية على قرارات أقار ها  املذرأة فذي املجتمعات العذربية تتمذتع بسلذطة غيذر رسذ

  
ً
الزواج، وقد عزز هذ  السلطة غير الرسمية للمرأة في األسذر موضع الدراسذة، سذفرها املذتكرر لاخارج، وإقام ها الطويلة بعيدا

املكانة  انة الصدارة بين بلدان الخليج فيما يتعل  بالحرية و عن الوهن ودراسة أبنائها باملدارس األجنبية. أما الكويا فتمثل مك

 .االجتماعية الةي تتمتع  ها املرأة

 من السلطة داخل إهار األسرة، وذلك نتيجة  
ً
أما املرأة في منطقة شمال إفريقيا  تونس والجزائر واملغر ( فقد اكتسبا قدرا

والثقافية    تصادي، وقد أسفر هذا عن تغير في األوضاه االجتماعية لدخول املرأة مجال العمل خارج الب ا، والستقاللها االق

 .3للنساء

 

 

 
بذذذذذذذالذذذذذذذحذذذذذذذاج:  -1 املذذذذذذذوقذذذذذذذع فذذذذذذذتذذذذذذذحذذذذذذذي  عذذذذذذذلذذذذذذذى  املذذذذذذذدنذذذذذذذيذذذذذذذة،  والذذذذذذذحذذذذذذذقذذذذذذذو   الذذذذذذذنذذذذذذذ ذذذذذذذريذذذذذذذة  لذذذذذذذلذذذذذذذدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  دمشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذركذذذذذذذز  الذذذذذذذعذذذذذذذربذذذذذذذيذذذذذذذة،  لذذذذذذذاذذذذذذذحذذذذذذذداثذذذذذذذة  رهذذذذذذذان  املذذذذذذذرأة 

:http://www.mokarabat.com/s6656.htm   :2020-06-24بتاريخ . 

2-Khodja, S : Nous les algériennes la grande solitude, Éditions Casbah, Alger,2002, pp 176-178. 
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 :التحديات القائمة أمام املشاركة الفعلية للمرأة الجزائرية في عملية التنمية-4

بفضل   وذلك  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنميذذة  عجلة  دفع  في  للرجل  شريكا  الجزائرية  املرأة  أصبحا  لقد 

العمل واإلنتاج واإلبداه والخدمة وفتواجد في شةى مواقع  أنها تواجه تحديات صعبة، ال بد من  ها  إال  القرار.  اتخاذ  ي دوائر 

 :تجاوزها حةى تكون في مستوى الدور املنت ر منها في عملية التنمية، هذ  التحديات تتمثل في

  لعديد من الشواهد الواقعية، الةي تؤكد على وجود توجه إذا ما ت ملنا أوضاه املرأة العاملة في الجزائر، نالحظ وجود ا-1

نحو تغليب البعد الحقوقي على البعد اإللتزامي، ففي حاالت عديدة نجد املرأة تطالب بمزيد من الحقو ، وفي نفس الوقا 

باملساوا يتنافى واملناداة  ما  االجتماعي، وهو  الواجبات وااللتزامات بحجة نوعها  أداء  ال هر  من  في تحاول  بين الرجل واملرأة  ة 

 :هذ  الشواهدالحقو  والواجبات، ومن أبرز 

% من مستخدمي القطاه، هم من النساء،    80رفض العديد من الصيادلة االلتزام باملناوبة الليلية، بحجة أن أكثر من  -

ا ت جيل  أجل  من  الوصية  الوزارة  على  الخواص  للصيادلة  الوهنية  النقابة  الذي هرحته  املشكل  واقتصار  وهو  الليلي  لعمل 

اد، مستندة في ذلك إلى قانون العمل الذي ال يجبر املرأة على العمل خالل الفترات الليلية، ويترتب  املناوبة على أيام العطل واألعي

 .على هذا اإلخالل بالواجب، املساس بمصال  املرضبى، ومن ثّمة بروز مشاكل صحية كبيرة في حاالت الضرورة القصوى 

بير في تخّصصات عديدة، نتيجة بروز إشكالية  تغطية الصحية بالعديد من واليات الجنو ، وحدوث عجز كاختالل ال-

الخدمة املدنية والعمل بواليات الجنو  بسبب رفض عدد كبير من  اإلهارات الطبية النسوية التنقل إلى الواليات الداخلية  

علمنا ب ن    ح هذا األمر مطروح بحدة في السنوات األخير خاصة، إذاوالجنوبية للعمل هنا ، في إهار الخدمة املدنية. وقد أصب 

 .% من ممارسبي الصحة من النساء 80أكثر من 

في  - واملشاركة  تربصات  متابعة  في  يرغبن  املؤسسات ال  من  العديد  في  العامالت  فئة  أن  إلى  الدراسات،  من  العديد  تشير 

يؤثر سلبا على  قر سكنهن، وذلك اللتزامات أسرية وأسبا  عائلية. مما  الندوات وامللتقيات الةي تن م في أماكن بعيدة عن م

الفرد ومهاراته،   الوصول لتحسين قدرات  للتكوين هو  النهاثي  الهد   انطالقا من كون  منهن،  العديد  ت هيل وكفاءة  مستوى 

 .وبالتالي رفع قدرته على التحكم أكثر في العمل

ن أحد أهم أسبا  املشاكل  ، والذي اعتبر نقص تمكين املرأة م2002ة العربي لعام  وهذا ما أشار إليه تقرير التنمية البشري-

الةي تواجه التنمية في البلدان العربية، والةي هي بحاجة لكل هاقا ها البشرية. ويعكس الواقع أن وضع املرأة العربية العاملة ما  

 عربي وهو الشرط األساسبي النطال  التنمية الشاملة. يزال بعيدا كل البعد عن الوضع األمثل الستخدام الرصيد البشري ال

االمتيازات  ه- من  أكثر  الن امية، لالستفادة  األجهزة  القطاعات، السيما  من  العديد  في  العامالت  النساء  لدى  توجه  نا  

املهنية، وتجنب قدر اإلمكان االكراهات وااللتزامات املهنية الةي تفرضها املهنة، كالتحويالت خارج والية اإلقامة، العمل الليلي،  

 .األمر الذي يخل باملوازنة بين الحقو  والواجبات، ويكرس املساواة مع الرجل إال في جهة الحقو    ة،واملشاركة في املهام الخطير 

املطالبة  -2 النسائية  الحركة  املمارسة من هر   استجابة للضغوط  املرأة  تمكين  نحو  التوجه  في  واالرتجالية  املبالغة  إن 

انزعاج وعدوانية لدى الرجال، ففي حاالت عديدة نجد فئات من  د  بتحسين وضعية املرأة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة ويول

النساء يرتفعن في السلم واملكانة االجتماعية إلى القمة وبسرعة فائقة دون وجود قاعدة موضوعية تبرر ذلك، مما قد يؤدي إلى  

قيام مجتمع مؤسس على االستغالل  ل  تراجع قيم العمل واألداء والفعالية والكفاءة واالمتياز....إلخ، وهي عناصر قيمية أساسية

 الرشيد ملوارد  البشرية.  
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إن اإلفراط في املساواة بين الرجال والنساء واالندفاه نحو تعزيز حقو  املرأة تحا ضغط الحركات النسوية، قد تؤدي -3

تجريم العنف ضد    ون إلى ظهور أشكال جديدة من العالقات  هدم قيما وتركيبات اجتماعية مهمة جدا كاألسرة على غرار قان

 .        1املرأة الذي يرا  البعض مخالفا للشريعة اإلسالمية ومنافيا لقيم املجتمع الجزائري 

 خاتمة:

 حةى في 
ً
مة وأخذت دورا

ّ
ب بة واملرأة املعل

ّ
 عديدة ف هرت كقائدة لبالدها واملرأة الط

ً
برزت املرأة في عصرنا هذا ولعبا أدوارا

ر    ةيمجاالت الحِّ
ّ
بده أكثر وأكثر إذا آمن املجتمع    اليدوية ال

ُ
ّ دور لعبا فيه وست ُعرفْا ب ّنها من قوة الّرجال ولكّنها برعا في كلِّ

 كحّ  الّرجل. فاملرأة  
ً
ناسعها تماما

ُ
ةي ت

ّ
 ها وأعطاها من الفرص ما أعطى للّرجل فلها الحّ  في البحث عن ذا ها وممارسة املهنة ال

تحقي  في  أساسيا  التنمي  شريكا  في جميع  أهدا   املرأة  إشرا   تقدم فعلي دون  أي  نحق   أن  يمكن  املجتمع، فال  ة وتطوير 

املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، كيف ال واملرأة  تشكل نصف سكان الجزائر، وهو ما شكل أحد أهم  

ار أنه ال يمكن لهذا املجتمع أن يحق  قفزة  احا، على اعتبالدوافع الةي جعلا من انخراهها داخل املجتمع بشكل فعلي أمرا م

مشلول  ونصفه  التنمية  مجال  في  واالقتصادية  .نوعية  االجتماعية  الحياة  مناحي  كل  في  املرأة  إدماج  أن  القول  يمكن  كما 

وهذا    ونسقه القيمي،السياسية للدولة وترقية دورها، يرتبط بتمكينها الفعلي في التنمية، بشكل ال يتعارض وخصوصية املجتمع  

 انطالقا من أن أدوار الرجال والنساء تختلف من ثقافة إلى أخرى. 

 قائمة املراجع: 

 .1990السويد  محمد: مقدمة في دراسة املجتمع الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دط ،  -1

جلة العربية للعلوم السياسية ، العدد  الجزائر"، امل   بورغدة وحيدة: "املشاركة السياسية للمرأة العربية ،الجزائر :حالة  -2

 .2012، الجزائر ، 36

حسن محمد بيومي علي : االتجاهات النفسية للشبا  السعودي نحو عمل املرأة في املجتمع ، جامعة امللك عبد العزيز،    -3

 . 1978جدة ، دط ، 

 .1996املطبوعات الجامعية ، الجزائر، دط، اصرة ، ديوان علي مانع : جنوح األ حداث والتغير االجتماعي في الجزائر املع-4

عذذلذذى -4 املذذذذذذذدنذذيذذذذذذذة،  والذذحذذقذذو   الذذنذذ ذذريذذذذذذذة  لذذلذذذذذذذدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  مذذركذذز دمشذذذذذذذذذذذذذذذ   الذذعذذربذذيذذذذذذذة،  لذذاذذحذذذذذذذداثذذذذذذذة  رهذذذذذذذان  املذذرأة  بذذذذذذذالذذحذذذذذذذاج:  فذذتذذحذذي 

 .2020-06-24بتاريخ:  http://www.mokarabat.com/s6656.htmملوقع:

 . 2009منشورة ، جامعة قسنطينة ، الجزائر،   ة ماجستير غير شلوفي فريدة : املرأة املقاولة في الجزائر ، رسال -5

6--Khodja, S: Nous les algériennes la grande solitude, Alger, Éditions Casbah, Alger,2002. 
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Saint Augustine and the Donatist movement 

(Study of methods and objectives 392-411 A.D) 

 م 411-م 392القديس أوغسطني و احلركة الدوناتية: دراسة يف املناهج واألهداف 
Dr. Rabie Aissa OULMI⬧Dr. Achour Medkour Mansouria/ University of Batna -1-Algeria 

 الجزائر.  1باتنة ،جامعة د. عاشور مدكور منصورية/⬧د. الربيع عيس ى عوملي 

 

 

 

 

 ملخص:  

لقره  أسقفا  "كايكليانوس"  سيامة  إثر  على  اإلفريقية  الكن سة  في  بقوة  االنشقا   سنة  تكرس  في  وفاة 311اجة  م،بعد 

ن سة نفسها منقسمة بين أسقفين وحزبين: الكن سة الدوناتية والكن سة الكاثوليكية. وكان  "مونسوريوس"، فوجدت هذ  الك

الزمن، بالجدل واملناظرة تارة وبالعنف واالضطهاد تارة أخرى، وكان يجاال   الكن ستين قد اتسم هيلة قرن من  الصراه بين 

أن  إلى  القد س  بينهما  الالهو "   دخل  الصعيد  على  الصراه  منذ  أوغسطين" حلبة  رأس أسقفية هيبو392تي  ريجيوس  - م على 

 عنابة حاليا(، مستعمال كل الوسائل املتاحة  الرسائل، مقاالت النقد، رسائل الهجاء، املجامع الدينية، اإلدانة، ودعم السلطة  

 الزمنية(.  

ة: ما خلفيات الصراه  ا الكن سة اإلفريقية، إشكاليات عدة تطرحها هذ  الدراسانطالقا من هذ  ال رو  الةي كانا تع شه

الدوناتي الكاثوليكي؟ هل كان للسلطة الرومانية يد في ذلك الصراه؟ ثم كيف تطورت الحركة الدوناتية من حركة دينية محلية  

ة في كل الشمال اإلفريقي القديم؟ وما دور  سياسبي عارضا الكن سة الكاثوليكية والسلطة الزمني-إلى حركة ذات هابع اجتماعي

في   في  أوغسطين  وتحريمها  الدوناتية  على  استعملها  411القضاء  الةي  األساليب  وما  الدوناتيون؟  مواجهة  في  مناهجه  وما  م؟ 

 لتحقي  أهدافه؟ 

 . مناظرة قرهاجة ،: االنشقا ، الكن سة الدوناتية، الكن سة الكاثوليكية، أوغسطينالكلمات املفتاحية
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Abstract: 

The schism is consecrated in the African Church, after the ordination of "Caecilianus", a rite was firmly 

consecrated to the bishop of Carthage in 311 A.D., after the death of "Mensurius", sothis Church was divided 

between two bishops and two parties: the Donatist Church and the Catholic Church. The conflict between the 

two Churches has been characterized for a century by controversy and debate at times, violence and 

persecution at other times, and there was debate between them until St. Augustine entered the theological field 

in 392 A.D., at the head of the episcopate of Hypo-Regius (Annaba today), using all available means (messages, 

critical articles, satirical letters, religious synods, conviction and support for temporal authority).  

On the basis of these circumstances, which were experienced by the African Church, several questions arise 

in this study: What are the antecedents of the Donatist-Catholic conflict? Did Roman authority participate in 

this conflict ? How did the Donatist movement evolve from a local religious movement to a socio-political 

movement that opposed the Catholic Church and secular authority in North Africa? What was Augustine's role 

in the proscription and banning of Donatism in 411 A.D.? What was his method in dealing with the Donatists? 

What methods did he use that enabled him to achieve his goals? 

Key words: the schism, the Donatist church, the Catholic church, St. Augustine, Carthage conference. 

 

Introduction :  

L’idée de fonder un mouvement religieux dénommé « Donatisme », s’est manifestée en Afrique romaine au 

début du IVe siècle, à la suite des persécutions des chrétiens, sous les ordres de Dioclétien pendant la période 

(303-305).Et au concile qui s’est tenu à Cirta (Concili Cirtensis)1le 5 mars 305 pour la consécration d’un nouvel 

évêque de la ville.  

Les causes essentielles de l’apparition du Donatisme sont dues  à l’élection et la consécration de Caecilianus  

comme évêque de Carthage en 311, et quelques fidèles et clercs qui avaient été compromis dans la persécution 

de Dioclétien, d’avoir livré les écritures et les livres saints au pouvoir Romain persécuteur (l’autorité civile), pour 

qu’ils soient brûlés.  

Les Donatistes ont persisté pendant et après la grande persécution à l’époque de  Dioclétien (284-305), de 

décrire leurs ennemis Catholiques de «Pars Caeciliani » c’est à dire le parti de Caecilianus, et « l’église des 

Traditores ». Car, ils se croient toujours qu’ils représentent la véritable  église  Catholique. 

 
1-Papier, A., Hammam Meskhoutine (Aquae Tibilitanae), Bulletin de l’académie d’Hippone, n° 14, 1879, p.109.   
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Le Donatisme est apparu en Numidie, et plus précisément à Bagai(près de Khenchela), qui est considéré 

comme le foyer du Donatisme. Cette ville a abrité la plupart des évènements de l’histoire du Donatisme, tels la 

bataille de 347, et le concile des Primianistes en 394. 

N’était–il pas nécessaire d’éclaircir les circonstances et les causes profondes des querelles religieuses qui 

ont troublés l’Afrique romaine au IVe siècle ? Faut-il mettre les troubles sociaux et religieux de cette période de 

l’histoire de l’Afrique en relation avec cette détérioration de l’économie africaine ? 

Quels sont les prémices du conflit Donato-Catholique au Maghreb antique ?  Le pouvoir séculier romain  

était-il impliqué dans ce conflit ? 

Comment le Donatisme s’est–il transformé d’un mouvement religieux local à un mouvement socio-

politique qui a su tenir tête au pouvoir séculier Romain, et à l’église Catholique en Afrique du nord ? 

L’objectif de cette étude est de formuler quelques observations sur les conditions économiques et sociales 

sous lesquelles vivaient les populations de l’Afrique romaine à l’époque du Donatisme, et qui ont mené à 

l’hérésie et au conflit Donato-Catholique au Maghreb antique.  

I. L’émergence du Donatisme : 

L’histoire des origines du  Donatisme  reste en vérité bien obscure.1  Les documents dont nous disposons, 

récits ou pièces d’archives,2servent à propos les desseins des polémistes catholiques qu’on ne peut guère 

s’empêcher de les suspecter.3 

Les historiens de l’Eglise se basent sur « le dossier du donatisme »4proprementdit, qui se compose des 

documents administratifs et ecclésiologiques qui datent entre 314 et 330.  

En réalité, quelques clercs catholiques ont pu compiler ces documents dans un dossier spécial en vue de les 

utiliser dans les polémiques avec les polémistes Donatistes, selon Duchesne.5  Ce dossier a été entre les mains 

 
1-Monceaux, P. Histoire Littéraire de l’Afrique, vol. IV, p.193. 

2-Duchesne, L., le dossier du donatisme, t. X, p. 589-650   

3-Ces documents en effet, visent à réduire les origines du Donatisme à de simples querelles de personnes dues à la mauvaise 

conscience d’évêques de Numidie. Les historiens du Donatisme ont accepté cette optique jusqu’à P. Monceaux, H.L.A.C., 1902 ; 

Mais Ch.A.Julien a eu le mérite de chercher à remédier à cette insuffisance et de percevoir dans la passion des martyrs d’Abitina 

d’où naquit le Donatisme. Ch.A.Julien, Histoire de l’Afrique du nord, t. I, p. 215.  

4-Duchesne, L., « le Dossier du Donatisme », vol. X, p. 589- 650. 

5-Ibid., p. 627,649.                                                                                                                    
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d’Optatde Milev1  considéré comme le premier polémiste catholique, et à partir de ces documents, il a  rédigé les 

prémices du schisme donatiste, en s’adressant au successeur de Donat, Parmenianus2vers 366.  

Le Donatisme est un schisme africain, il occupe une place à part, et fort importante, dans l’histoire du 

christianisme local. Il est né à Carthage et en Numidie, des passions et des querelles du pays. Au Maghreb 

antique, il a eu un succès extraordinaire, il a surexcité, comme une religion nouvelle, les esprits et les passions 

populaires. Il a constitué une église indépendante, aussi puissante et riche en hommes et en biens que l’église 

Catholique, plus puissante  même pendant un siècle. Il a tenu tête au Catholicisme et au pouvoir civil, survécu 

pendant près de deux siècles. Vaincu enfin au temps de Saint-Augustin.  

Par-là, le Donatisme a été un facteur essentiel dans l’histoire, non seulement du christianisme local, mais de 

l’Afrique elle-même pendant le IVe et Ve siècles. Le schisme africain a été traité par d’importantes 

monographies,3 ou de courtes esquisses, comme il a attiré l’attention des historiens de l’Eglise ou de l’Afrique4, 

ou des études sur la chronologie des origines du schisme africain5, des découvertes archéologiques et 

épigraphiques6,et quelques études critiques des œuvres d’Optatde  Milev et d’Augustin 7, et la restitution d’une 

 
1-Sanctus Optatus Milevitanus, (320-385), né en Afrique, évêque de Milev (Mila actuellement), Apologiste de l'église Catholique, 

contre les Donatistes, à partir de son ouvrage illustre «De Schismate Donatistarum » - du schisme donatiste. Bouillet, M.N., 

Dictionnaire Universel, p.1383. 

2-Parmenianus, 2è évêque Donatiste, successeur de Donat le Grand à la tête de l'église Donatiste et l’épiscopat de Carthage (355-

392), il a écrit «Adversus Ecclésiam Traditorum», contre l’église des traditeurs. Monceaux, P., Histoire Littéraire de l’Afrique, vol. 

IV, p.241-263. 

3-Tillemont, Mémoires sur l’histoire ecclésiastique, t.VI, p. 1-193.        

4-Duchesne, L., « le dossier du donatisme », t. 10, 1890, p. 589-650 ; Pallu de lessert, Fastes des provinces Africaines sous la 

domination romaine, t. 2, Paris, 1901 ; Boissier, G., la fin du Paganisme, t. I, Paris, 1891, p. 82; Cagnat R., l’Armée Romaine 

d’Afrique, E. Leroux, Paris, 1913, p. 66 ; Gsell, S., Fouilles de Benian, (Ala-Miliaria), Paris, 1899, p. 20 ; L’Algérie dans l’antiquité, 

Adolphe Jourdan, Alger, 1903, p. 65 ; les Monuments Antiques de l’Algérie. T.II, Paris, 1901, p. 175 ; Audollent, A., Carthage 

Romaine, Paris, 1901, p. 505 ; Martroye, F., « une tentative de révolution, sociale en Afrique, Donatistes et circoncellions », R.Q.H., 

t.32, Paris, 1904, p.353-416. 

5-Duchesne L., « le dossier du donatisme », Mélanges d'archéologie et d'histoire t. 10, 1890, Pallu de lessert, Fastes des provinces 

Africaines, t. 2, Paris, 1901. 

6-Surtout les Fouilles d’Ala-Miliaria, dans la province d’Oran, (cf. Gsell, S., Fouilles de Bénian, Paris, 1899 ; et les découvertes du 

Cdt. Guénin commandant du cercle de Tébessa en 1908, dans la région de Henchir el- Abiod 15 km à l’ouest de Chréa (Tébessa) ; 

cf. Leschi, L., Recherches épigraphiques dans le pays des Nememchas, Rev.Afri., n° 72,1931, p.262-293.                                                                                                                                                   
7-Optat de Milev, de schismate donatistarum, édition C. Ziwsa, C.S.E.L., t. XXVI, Vienne, 1893 ; et les traités Anti-donatistes 

d’Augustin édition de Vienne et de Leipzig, 1908-1910, vol. XXVI et LI- LIII.  
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bonne partie de la littérature Donatiste1. Tout cela nous permet de reprendre la question du Donatisme sur de 

nouvelles bases.  

Il ne s’agit pas ici de refaire l’histoire complète du schisme africain, mais tout simplement de poser les jalons 

de cette histoire, d’indiquer les étapes, de marquer avec précision les traits essentiels, de déterminer le rôle du 

Donatisme, afin de reconstituer le cadre historique de notre étude.  

Les différentes sources littéraires et historiques qui traitent le Donatisme très abondantes et très variées, 

nous sont parvenus depuis Constantin jusqu’à Honorius  Flavius2, qui a promulgué de nouvelles lois anti-

donatistes.  Malgré la disparition de beaucoup d’œuvres et de documents. A ces sources, on peut ajouter les 

documents archéologiques et épigraphiques récemment découverts, des ruines de basiliques, les inscriptions 

de Benian ou de Numidie. 

Le Donatisme fut son apparition au début du IVe siècle, à la suite des persécutions des chrétiens sous les 

ordres de Dioclétien pendant la période (303-305).Or, la raison profonde du succès du Donatisme paraît dans 

l’état social de l’Afrique, dans le mécontentement et la misère d’une partie des populations, et aussi, dans 

l’organisation anormale de l’Église Africaine. Les causes immédiates du schisme furent : la difficulté de régler la 

situation des fidèles et des clercs qui avaient été compromis dans la persécution de Dioclétien. La question des 

Lapsi3, est à l’origine du schisme Donatiste. Quant à la rupture définitive entre les deux églises, en fut l’élection 

et la consécration de Caecilianus comme évêque de Carthage en 311. 

La divergence des historiens sur la date de l’apparition du Donatisme, explique la diversité des causes, ce 

qui a conduit ces historiens à déterminer cette apparition, tantôt, à la persécution de Dioclétien, tantôt au 

concile de Cirta (Concili Cirtensis)4en 305 qui a réuni les évêques Numides, tantôt au prétendu schisme de 

Donat des Cases- Noires5(Bagai aujourd’hui) en 306, tantôt au concile des dissidents Numides-à leurs tête le 

primat Secundus-qui prononça en 312 la déposition de Caecilianus. En réalité, la dernière date fut la cause 

 
1-Monceaux, P.,Les ouvrages de Gaudentius, p. 314 ; Monceaux, P., Enquête sur l’épigraphie chrétienne d’Afrique, C.R.A.I., 1907 ; 

Monceaux, P., Revue de philologie, 1909, p.112.    

2-Honorius Flavius, (384-423), empereur d'Occident (395-423), fils de Theodosius I (379-395), n’avait que 9 ans quand son père 

mourut, il partagea l’empire avec son frère Arcadius empereur d'Orient, Bouillet, M.N., Dictionnaire Universel, p.890.                                                                                                                                   
3-Lapsi, du verbe latin : Labor, Lapsus Sum, qui veut dire : ceux qui tombent ou trébuchent,  Gaffiot, F, Dictionnaire Abrégé Latin 

Français,p. 353, 357. 

4-Optat, St., I, 13- 14, d’après Monceaux, P., H.L.A.C., IV, p. 13. 

5-Les donatistes ont affirmé lors de la tenue de la conférence de Carthage en 411 qu’il s’agit de deux Donat : Donatus Casae Nigrae 

de Bagai en Numidie, et Donatus le grand dit « leCarthaginois », mort en 355 ;Martroye, F.,une tentative de révolution sociale , p. 

368; d’autres historiens se contentent sur une seule personne, Monceaux, P., « les premiers temps du donatisme et la Question 

des deux Donat », p.50 ;Brisson, J.P., Autonomisme et christianisme,p. 237.  
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principale du schisme, les autres dates marquent simplement les étapes des malentendus d’où sortit le schisme. 

Or, Optat fait remonter les origines de la rupture jusqu’à la persécution de Dioclétien.1Mais il ajoute que cette 

rupture éclata après l’ordination de Majorinus2 en 312. 3 

Il parait donc, que la cause principale du  schisme Donatiste, a été dans la difficulté de régler la situation des 

nombreux évêques, clercs ou laïques, compromis dans la persécution. Il ne faut pas nier aussi, le manifeste des 

martyrs d’Abitina4  , les scènes scandaleuses de l’élection et de l’ordination de Silvanus5à Cirta, les attaques 

contre  Mensurius6  et son archidiacre Caecilianus, étaient  assurément de graves symptômes, mais tout cela 

n’avait fait que préparer le terrain. 

Les divers témoignages qui ont cité le début du schisme donatiste, ont démontré que les persécutions de 

l'empereur Dioclétienau Maghreb antique  durant la période (303-305), avaient surpris l’Église Africaine, et a 

entrainé beaucoup de déroutes. 7  Certes les martyrs étaient nombreux, mais, aussi les apostasies avaient été 

innombrables, surtout en Numidie.  

Ce qui a entraîné   l’église  Africaine à être divisée, cette église qui a été toujours unifiée durant toute son 

histoire, comme Saint-Cyprianus  l’a décrit : De Catholicae Ecclesiae Unitate.8  Ces persécutions étaient fatales 

sur les fidèles, on avait vu, des  chrétiens  renier leur foi, des clercs et des  évêques  même s’empresser de remettre 

 
1-Optat, St., I, 13- 14.  

2-Majorinus : évêque Donatiste, orateur réputé, élu évêque de Carthage après la déposition de Caecilianus, n’est plus mentionné 

par Optat après sa consécration en 312, tandis qu’Augustin affirme qu’il vivait encore au printemps de 313, lors de la requête 

adressée à Constantin le 15 Avril, par les évêques dissidents. Optat, St., I, 19 ; Augustin, St., Epist. 43, 5, 16 ; Jacques-Paul, D., 

Pluquet, l’abbé J. C.,Dictionnaire des Hérésies, t. I, Paris, 1847, p. 648. 

3- Optat, St., I, 15. 

4- Abitina / Avitina / Abithina, petite localité dans le bassin du fleuve Bagradas (Medjerda actuellement), ruines de chahoud el 

Batel, près de Mejaz el Bab en Tunisie. Beschaouch, A., « Sur la localisation d’Abitina… », C.R.A.I., 1976, p. 255- 266.   

5- Silvanus, élu évêque de Cirta, il était l’un des évêques numides qui ont demandé l’abrogation de la consécration de 

Caecilianus,Monceaux, P., H.L.A.C., IV, p. 13, 28. 

6- Mensurius, évêque de Carthage au début du 4è siècle, il a été mentionné  par Optat et Augustin, Maxentius l’a accusé d’avoir 

livré les écritures et les livres saints aux magistrats et le clerc Félix au pouvoir séculier. Toulotte,  Mgr., Géographie de l’Afrique 

Chrétienne, Paris, 1892, p. 84. 

7- Optat, St., I, 13- 14. 

8-Brisson, J.P., Autonomisme et christianisme, p.70-71. 
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aux magistrats des livres saints compromettants.1Pour les donatistes on les a considérés comme Traditores2-

Traditeurs -et Lapsi.Par contre, beaucoup  de chrétiens ont résisté courageusement aux persécutions, ils ont 

étaient limogés et exécutés.  

Tandis que, l’attitude des Confessores-Confesseurs-était rigoriste envers les Traditoreset Apostats, et ont 

rejeté tout contact avec eux après l’apaisement des  persécutions en 305.3 

Les victimes de ces persécutions, n’étaient autres que les martyrs d’Abitina, près de Carthage. Après leurs 

interrogatoires et leurs tortures le 12 février 304, ces Confesseurs avaient été ramenés dans leur prison à  

Carthage.  

Il semble qu’ils ont beaucoup souffert, ils décidèrent alors, d’excommunier les chrétiens qui avaient faibli 

dans la persécution. Ils rédigèrent une sorte de proclamation considéré comme loi, et qu’on l’appelé 

« actmartyrum »,4et dont le texte est comme suit : « Quiconque aura été en communion avec les Traditores, 

n’aura point part avec nous aux royaumes célestes ».5 

Cette proclamation invite tous les Purs et les Saints sur la nécessité d’appliquer l’excommunication lancée 

par les martyrs en Afrique, sur tous les Traditores. 6Commeelle  a eu un écho virulent, et un retentissement 

extraordinaire, dans divers régions du Maghreb antique et surtout en Numidie. Et elle devint une arme contre 

Mensurius et ses partisans.7 

Depuis les incidents d’Abitinale 12 février 304, le schisme africain commence son expansion, et ses jalons à 

paraitre, après la dernière et violente persécution (311-312), et surtout les persécutions de l’empereur 

Dioclétien qui ont laissé un impact profond au Maghreb.C’est  le schisme de l’église africaine, cette église qui 

est restée toujours Unifiée, comme on l’a citée auparavant. 

 
1-Monceaux, P.,H.L.A.C., V, p. 10. 

2-Traditores, du verbe latin : Trado (Transdo), didi, ditum, ere, qui veut dire : action de remettre, de transmettre, livraison, c’est à 

dire action de livrer les écritures et les livres saints sous la menace au pouvoir romain persécuteur (l’autorité civile), pour qu’ils 

soient brûlés. FélixGaffiot, Dictionnaire Abrégé Latin Français, Hachette, Paris, 1936, p. 657. 
3-Ces persécutions étaient aussi la cause de divergences entre les chrétiens lors des persécutions de Décius (249-250). 

Warmington, B.H., the North African provinces from Dioclétian to the Vandal conquest, Cambridge, 1954, p.78.    

4- Les Donatistes ont considéré cette proclamation comme une loi, et ils l’ont mentionné à la conférence de Carthage en 411, après 

plus d’un siècle des persécutions de Dioclétien.Julien, Ch.A., Histoire de l’Afrique du nord, p. 209. 

5- Monceaux, P., H.L.A.C., IV, p. 12- 13, V, p. 4. 

6-Allard, P., la persécution de Dioclétien, t. I, p.261-273.                                                                                         

7- Monceaux, P., H.L.A.C., IV, p. 13. 
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Un curieux document, et des sources catholiques montrent que les divergences étaient profondes entre les 

évêques Numides, à propos de ce concile qui s’est tenu à Cirta1le 5 mars 305 (Concili Cirtensis) pour la 

consécration d’un nouvel évêque, après la mort de Paulus.2A sa place les  évêques Numidesont élu le sous 

Diacre  Silvanus, par l’intrigue, et l’émeute, malgrél’opposition des clercs et des notables, qui l’on accusé de 

félonie, et lui même était compromis lors des perquisitions.3 

Il parait que l’apostasie s’est propagée à travers la Numidie, où s’est tenu  le concile de Cirta pour ordonner 

Silvanus, sous la présidence du primat Secundus, douze évêques numides sont présents, parmi eux : Donatus 

de Mascula, Victor de Rusicade, Marinus d’Aquae Tibilitanae, Donatus de Calama, Purpurius de Limata, Victor 

de Garbe, Félix de Rotarium, Nabor de Centurionis, Secundus minor, tous ou presque tous futurs Donatistes.4 

Les évêques Numides présents  au concile de Cirta en 305, sont devenus- sept ans plus tard- les fondateurs 

principaux de l’église schismatique.  Sans doute,  ils auraient utilisé un autre ton, en consacrant l’évêque de 

Carthage. Ils se sont considérés comme « les Saints et les Purs ».5 

L’Église Africaine a connu un changement radical, après la mort de Mensurius évêque de Carthage en 311. 

De retour de Rome, où il a été reçu par l’empereur. C’était un évènement très significatif  dans les rapports entre 

le pouvoir séculier et l’Église. 

Suite à sa mort, le problème de la succession de l’évêque de Carthage Mensurius  débute,  dans une 

atmosphère d’intrigues et de complots. Ce qui a mené à l’évolution du conflit, sur la consécration épiscopale de 

l’évêque de Carthage. Le schisme de l’Église Africaine  débute là, à cela s’ajoute une évolution dans l’empire avec 

l’arrivée de Constantin. 6 

Suite à l’élection de Caecelianus, qui était Diaconus  de Mensurius,  cette  Ordination s’est faite en l’absence 

du primat de Numidie, et hors des traditions de l’église africaine. L’église schismatique s’organisa rapidement, 

Secundus  évêque de Tigisis et primat de Numidie,  (Episcopus Primae Sedis) convoqua donc un concile de 

soixante-dix (70) évêques à Carthage, dans la maison de Lucilla7, matrone de la communauté de Carthage, en 

 
1- Papier, A., Hammam Meskhoutine (Aquae Tibilitanae), p.109.      
2- Optat, St., I, 13- 14. 

3- Augustin, St.,Contra Cresconium, III, 27- 30. 

4- Monceaux, P.,H.L.A.C., IV, p. 13- 14. 

5- Monceaux, P., H.L.A.C., IV, p. 17. 

6- Monceaux, P.,H.L.A.C., IV, p. 14. 
7- Lucilla, femme Carthaginoise d’origine espagnole selon Optat de Milev, elle était en litige avec  Caecelianus à cause d’une 

réprimande que celui-ci avait eu à lui adresser alors qu’il était encore diacre, de ne point adorer un os qu’elle croyait à un martyr.  

Monceaux, P., H.L.A.C., IV, p. 15- 16. 
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312. Ils citèrent Caecilianus, qui refusa de comparaître ; il fut excommunié et le concile élut, pour le remplacer, 

Majorinus, lecteur de l'Église de Carthage.  La consécration de Caecilianusfut invalidée en raison de 

Félixd’Abthugni1, accusé lui-même d'avoir été un traditor, à l’époque des persécutions.2Avec deux autres clercs  

Botruset Caelestius, accusé eux aussi d’avoir ordonné  Caecelianus.3Suivant la discipline de l'Église d'Afrique, 

une consécration faite par un traditor était nulle. 

Ils élirent Majorinusqui fut rapidement remplacé par Donat. 4Le schisme débute là. Mais il se fonde sur une 

approche doctrinale différente sur la question ecclésiale et sur celle du baptême, aussi sera-t-il très vite 

considéré comme une hérésie et donc traité comme tel par l’autorité romaine civile.5 

Il parait que les intérêts des Carthaginois s’opposent à celles de Caecelianus, avec les accusations des 

évêques Numides ont pu concrétiser le schisme dans l’Église Africaine.  

Les procès-verbaux de la consécration, ont cité qu’une femme carthaginoise riche et influente d’origine 

espagnole nommé Lucilla, a joué un rôle essentiel dans la déposition de Caecelianus, et la consécration d’un 

nouvelévêque, le lecteur de Carthage Majorinus, protégé deLucilla.6 

Si Augustin a accusé Lucilla vers 400-suite à des enquêtes faites après l’ordination de Majorinus- d’avoir 

corrompus les évêques du concile de Carthage, en leur versant une somme considérable qu’ils se partagèrent 

sans en rien donner ni aux pauvres, ni aux ecclésiastiques, et a pu arriver à son objectif.7 

Martroye remonte les malentendus aux rancunes, entre la matrone de Carthage Lucilla et Caecilianus, et 

quecelle-cine pardonnait point à Caecilianus une réprimande que celui-ci avait eu à lui adresser alors qu’il était 

encore Diacre.8 

 
1-Abthugni, Abthungi, vestiges d’une ancienne chapelle, petite localité près de Carthage, aujourd’hui Hr.Es-Souar, au sud de 

Zaghouan en Tunisie.Mesnage, J.P., l’Afrique chrétienne, Ruines Antiques et évêchés, Paris, 1912, p.277 ; Babelon, M., A.A.T., 

Paris, 1893, I, 42, 52.                                                                                            

2-Jacques-Paul, D., Pluquet, l’abbé, Dictionnaire des Hérésies, des erreurs et schismes, t. I., Ateliers catholiques, Paris, 1847, p. 646- 

647. 

3Mourre, M., Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas, 1978, p.1408. 

4-Optat, St., I, 19. 

5-Brisson, J.P.,Autonomisme et christianisme, p. 126-127 ; Raynal, D., Culte des martyres et propagande Donatiste à Upenna, C.T., 

t. XXI, n° 81- 82, 1973, p. 46- 47.    

6- Augustin, St., Epist. 43, 2, 4.  

7- Augustin, St.,Contra Epistulam Parmeniani, 43, 6, 17; Contra Cresconium, III, 28-29. 

8- Martroye, F., une tentative de révolution, sociale, t. 32, p. 361.        .  
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A mon avis, ces malentendus entre Lucilla et Caecilianus,révèlent les conflits profonds entre l'église de 

Numidie, et l'église de Carthage dirigée par Mensurius puis Caecilianus, compromis tous deux pendant les 

persécutions, d’avoir livré les écritures et les livres saints au pouvoir païen Romain. 

Majorinus n’était qu’un fantôme, il disparut vite, il mourut au bout de quelques mois, en 313 pendant les 

assises du concile de Rome, il a été remplacé par Donatusde Carthage dit « Donat le Grand », il a été l’auteur de 

la rupture, et pourtant l’on a bien des raisons de l’identifier avec Donat des cases noires dit « Donat de Bagai ».1 

En tout cas, Donatus de Carthage avait les qualités d’un vrai chef : il constitua et fortifia -par tous les moyens-

la nouvelle église, 2  qui prétendait être la véritable église catholique,3  l’église des martyrs. 4Il a donné son nom 

aussi au mouvement Donatiste qui fut appelé le parti de Donat « Pars Donati », ou leDonatisme. 5 

L’église africaine se trouve ainsi divisée, le schisme est consommé : c’en était  fait pour plus d’un siècle, de 

l’unité de l’Afrique chrétienne. L’église catholique sous l’égide de Caecilianus, alliée du pouvoir séculier, et 

l’église schismatique sous l’égide de Donatus avait contre elle l’autorité de l’empereur et de ses représentants 

en Afrique. Elle a était persécuté par la plupart des empereurs Romains. 6 

Chaque parti est allé défendre ses opinions et ses convictions. Les Donatistes ont utilisé tous les moyens 

afin de souiller les catholiques. En contrepartie, les catholiques ont abusé de leurs parts pour dénoncer les 

Donatistes. 

Ce conflit a conduit à une confrontation polémique, entre Donatistes et catholiques. Bien que les Donatistes 

aient refusé -maintes fois- d’assister aux polémiques avec les catholiques, qui sont, selon les Donatistes, des 

traditeurs et persécuteurs de l’église donatiste. 7 

Le conflit qui divisa les chrétiens d’Afrique pendant cent ans, et a fait couler beaucoup de sang à plus d’une 

fois en Afrique au IVe siècle, à l’occasion de querelles religieuses, à pousser le pouvoir séculier à intervenir. Les 

catholiques résolus à en finir avec ces querelles, ont envoyé une ambassade à l’empereur Honorius à travers 

 
1- Augustin, St.,Epist. 43, 5, 16; 88, 1-2; 93,4, 13. 

2- Optat, St.,III, 3. 

3- Augustin, St.,Epist. 88, 2. 

4- Optat, St., I, 22; III, 3. 

5- Augustin, St.,Cont. Epist. Parmen., III, 4, 24 ; Contra Cresconium, II, 1, 2 ; IV, 6,7.  

6- Maier, J.L., l’épiscopat de l’Afrique Romaine, p. 95, 453.   . 

7- Lancel, S., Actes de la Conférence de Carthage, p. 9- 25.                                                               
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leur concile tenu à Carthage le 14 juin 410, en exposant la situation, ils ont demandé l’abrogation de l’édit de 

tolérance, et la convocation d’une conférence générale entre les deux partis.1 

Aussitôt, l’empereur Honorius, par une constitution datée du 25 août 410, annula l’édit de tolérance, et 

frappa de la peine capitale ou de la proscription tous les hérétiques qui tiendront des assemblées. 2 

En même temps, il accepta le projet de conférence, et prit des mesures pour le réaliser. Il chargea -par la 

constitution du 14 octobre 410- Marcellinus, sénateur et tribun, et notaire impérial, comme commissaire 

spécial, de se rendre à Carthage, d’y convoquer la conférence.3 

Les Donatistes ne décidèrent d’assister à la conférence de Carthage en 411, que sous pressions et menaces, 

et à tenter l’aventure, pourtant ils savaient que Marcellinus, était catholique. Leur présence à Carthage, a 

conduit à l’évolution de la polémique entre les penseurs de deux églises, certains ont joué des rôles décisifs 

dans l’évolution de la pensée Chrétienne, comme Tyconius, 4et St. Augustin.5 

Pour conclure, l’histoire et l’organisation du Donatisme, permettent d’en déterminer avec assez de précision 

les causes réelles et durables du schisme, ses principes, ses aspirations, son rôle social et politique. 

Tout d’abord, il faut distinguer entre les causes apparentes, accidentelles, et les causes profondes du 

schisme. L’origine immédiate du Donatisme est dans les surprises de la persécution de l'empereur Dioclétien, 

dans cette question des lapsi qui avait déjà produit le schisme au temps de St. Cyprien. Dans la difficulté de 

régler la situation d’innombrables chrétiens qui avaient faibli d’une façon ou d’autre en face des persécuteurs. 

Les malentendus éclatent avant même le rétablissement de la paix religieuse, et paraissent dans le manifeste 

des martyrs d’Abitina en 304, dans la réunion des évêques Numides à Cirta en 305, dans la correspondance du 

primat Secundus avec Mensurius.6  A ces malentendus s’ajoutent de querelles de personne, des jalousies, des 

rancunes, les intrigues de Donat des cases noires, de Lucilla.7  Tous ces malentendus et intrigues aboutissent à 

 
1- Augustin, St.,Brevic. Collat., III, 2, 2; 3, 3; 4, 4-5. 

2- Cod.Theod., XVI, 5, 51. 

3-Cod.Theod., XVI, 11, 3;Augustin (St.),Brevic. Collat., I, 1 ; III, 2, 2. 

4-Parmi les polémistes qui ont un impact sur la pensée chrétienne  ،Tyconius un donatiste très distingue d’esprit indépendant  ،

s’est séparé des donatistes sans se rallier aux catholiques  ،il avait un effet remarquable sur St. Augustin. Congar (Y.), Note 

complémentaire n° 10, « Parmenianus et Tyconius », B.A., 28, p. 718- 721.                                                                                         

5-Congar (Y.M.J.), B.A., 28, p. 80- 124 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et christianisme, p. 84. 

6-Optat(St.),I, 13-16 ; Augustin (St.),Contra Cresconium, III, 27-30. 

7-Optat(St.),I, 16-18 ; Augustin (St.),Contra Cresconium, II, 1, 2 ; Epist. 43, 6, 17.  
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une rupture définitive, après l’élection de Caecilianus comme évêque de Carthage en 311.1  Mais la rapide 

extension du Donatisme, et sa popularité est dû à des causes profondes : 

-La première cause était dans l’organisation anormale de l’Église Africaine où les provinces ecclésiastiques 

n’eurent jamais unevéritable autonomie. De la cyrénaïque à la frontière de la tingitane tous dépendait de 

l’évêque de Carthage. 2 

- La seconde cause, liée à la première, était la rivalité traditionnelle entre le primat de Numidie et l’évêque 

de Carthage, les circonstances de l’élection de Caecilianus, en 311 fut brusquée, et en l’absence des Numides. 
3 

- La dernière cause, est dans l’état social de l’Afrique, où la misère était grande depuis le milieu du IIIè siècle.4 

A ces rivalités, à ces jalousies entre les évêques des diverses provinces Africaines, on doit ajouter d’autres 

causes, d’ordre psychologique, moral, ou même politique.5 

C’est ainsi que l’histoire des rapports entre le christianisme et le pouvoir Romain à travers trois siècles, s’est 

caractérisé par des rancunes et des conflits violents. Le pouvoir séculier a usé par tous les moyens pour détruire 

l’église Donatiste, parce qu’il voyait en elle un facteur de destruction de l’empire Romain. 

II. Origines du conflit Donato-Catholique :  

Après la déposition de Caecilianus, les intrigues et les complots ne cessent de s’accroîtrent. Un coup de 

théâtre venait changer les rapports du christianisme avec l’état : la victoire de Constantin,6bientôt suivie de 

l’édit de Milan en 313, qui assurait aux persécutés non seulement la pleine liberté de conscience et de culte, 

mais, déjà, la protection officielle de l’Etat.7 

 
1-Optat(St.),I, 19-20 ; Augustin (St.),Contra Cresconium, III, 28, 32 ; Epist. 43, 2, 3.  

2-Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 164. 
3-Augustin (St.),Cont. Epist. Parmen., I, 10, 16.  

4 -Toutain (J.), les cités Romaines de la Tunisie, Paris, 1895, p. 362. 

5-St. Cyprien, Epist., 69-74.   

6-Constantin Ier, (288-337), dit "le Grand"(Caius Flavius Constantinus), Empereur Romain, (306 – 337),fils de Constance Chlore 

et de sa concubine Hélène, il servit sous Dioclétien et à la mort de son père en 306, fut proclamé Auguste par l'armée de la grande 

Bretagne à York. Cessa la persécution contre les chrétiens et embrassa leur religion et la déclara religion de l’empire, par un célèbre 

édit rendu à Milan en 313. Claude Augé, Dictionnaire Universel Encyclopédique, t. III, Paris, Larousse, s.d. p.218 ; Bouillet (M.N.), 

(1878), Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie, p. 452. 

7-Lactantius ،De Mortibus Persecutorum ،in R.Q.H. ،t. LXXIV, 1903, 44, 48; Eusèbe،de Césarée ،Histoire ecclésiastique, Trad. Par 

cousin, t. I, Paris, 1687, X, 5, 2. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ZOHEIR/Bureau/Mes%20images/TOUS%20LES%20EMPEREURS/emp49.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ZOHEIR/Bureau/Mes%20images/TOUS%20LES%20EMPEREURS/emp47.htm


 
 
 

 
 

 

 2021 - مارس -  73العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

107 

La fin de la persécution (édit de Licinius 311), contre les chrétiens, fût suivie d’un revirement inattendu dans 

la situation de l’Eglise. La conversion de Constantin qui embrassa leur religion et la déclara religion de l’empire, 

par un célèbre édit rendu à Milan en 313.Seul maître de l’empire, fit de l’ancienne église persécutée, la protégée, 

puis alliée de l’Etat. 1 

Depuis que Constantin a pris le pouvoir à Rome, sa vision a changé envers les chrétiens d’Afrique. Il 

commença à s’intéresser aux affaires et querelles du Maghreb antique. Il s’est manifesté par la nécessité de 

restituer et restaurer les biens de l’église Africaine, après les persécutions de Dioclétien. Voulant réparer les 

injustices du passé, il ordonna le proconsul Anulinus, durant la période 212-213, de restituer les immeubles 

confisqués de la communauté chrétienne.2 

La situation s’aggrava au Maghreb antique, vers le temps de la mort de Constantin le 22 mai 337,3à l’époque 

de son fils Constantius,4  qui croyait, après avoir pris des mesures rigoureuses contre les schismatiques, réussir 

là où son père a échoué. Il adressa une constitution impériale « aux africains » en 338,5  dans le cadre de la 

bataille des pamphlets entre Catholiques et Donatistes. Il dut regretter son imprudence, en changeant sa 

politique, il essaya d’abord de la douceur, en envoyant en Afrique deux commissaires : Paulus et Macarius,6  

chargés de préparer l’union des deux églises, de ramener les sectaires, s’il se pouvait, par la persuasion, de 

distribuer des secours aux communautés, et probablement des cadeaux aux chefs influents du parti.7 

Ces deux commissaires Paulus et Macarius sont célèbres dans l’histoire religieuse du Maghreb antique. Ce 

sont les fameux « artisans de l’unité », (operariiunitatis), Si souvent accusés, honnis, calomniés et maudits par 

des générations de Donatistes.8 

 
1-Meslin (M.), Hadot (P.),«À propos du donatisme», A.S.S.R., n° 4, 1957, p.143. 

2- Eusèbe, Hist. Eccl., X, 5 ; 15- 17.   

3-Martroye (F.),la répression du Donatisme et la politique religieuse de Constantin et de ses successeurs en Afrique, M.S.N.A.F., 

1914, p. 392.    

4  -Constance II, (Flavius Julius Constantius), (317-361), empereur Romain, (337 – 361),2è fils de Constantin, lui succéda en 

337, et partagea l’empire avec ses frères Constantin II et Constant, et eut en partage l’orient et la Grèce, il était tellement odieux 

que ces troupes proclamèrent Julien a sa place, il marchait contre lui et mourut en route en 361. Dict. Univ. Hist. Géo., p. 451.   

5-Cod. Theod., IX, 34, 5. 
6-Ce sontdeux commissaires impériaux envoyés par Constantius en Numidie en 347, chargés de distribuer des secours et 

aumônes aux communautés Catholique et Donatiste, afin de rétablir l’unité religieuse catholique. Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 

34.                                                                                               

7-Optat (St.), III, 3-4 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et christianisme, p. 292. 

8-Optat (St.), I, 6-7 ; III, 4-6.       
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Donatus primat de Carthage, et chef de l’église schismatique, les accueillit fort mal. Il leur fit une réponse 

très hautaine, et qui se résumait en cette formule menaçante : « Qu’a de commun l’empereur avec l’église ? ».  

Donatus dut parer aux effets de la corruption, il adressa une lettre circulaire aux communautés et fidèles 

schismatique en leur interdisant d’accepter des secours et des aumônes, et la tentative aboutit à un échec. 1 

Dans le camp Donatiste, personne n’aosé désobéir à Donatus. S’aperçurent vite qu’ils n’arriveraient à rien, 

s’ils n’étaient nettement autorisés à employer les violents moyens. Ils durent en référer à l’empereur, à qui 

Donatus, de son côté à écrivait une lettre d’injures.2  C’est vers le milieu de l’année 347, que Constantiusse 

décida à promulguer un édit d’Union, ordonnant la fusion des deux églises rivales, c’est-à-dire la dissolution de 

toutes les communautés schismatiques, et l’attribution de toutes les Basiliques et autres biens à l’église 

Catholique.3 

L’édit « d’Union » ou « d’unité » promulgué par Constantius en 347, ne remettait simplement en vigueur que 

la loi de son père Constantin de 316, qui n’était jamais abrogée, mais dont l’application avait été suspendue par 

l’édit de tolérance de 321.4 

Dans la partie orientale du Maghreb antique, l’édit « d’Union » est exécuté en Proconsulaire, en Byzacèna, 

et en Tripolitaine sans trop de résistance.5  Parce que, lesschismatiques étaient, probablement, moins 

nombreux ; ils n’y formaient pas de groupes compacts ; ou peut-être aussi avaient-ils perdu un peu de leur 

énergie farouche, pendant ces trente années de paix et de prospérité qu’a connu le Maghreb de 316 à 347.6 

En contrepartie, de violents incidents entre les commissaires impériaux et les fidèles Donatistes, se sont 

produits à Carthage, où les dissidents étaient nombreux, vu que cette ville était la capitale officielle du parti, la 

résidence du chef de l’église dissidente, le lieu de réunion ordinaire des conciles, et le centre de l’action 

politique.7 

Ces violents incidents remontent au 15 août 347, où on y affichait un édit proconsulaire, relatif à l’union 

des églises, probablement aux mesures prises par le consul, d’accord avec les commissaires, pour assurer 

l’exécution de l’édit impérial.8Un certain Maximianus ne put contenir son indignation, déchira l’affiche. Il fut 

 
1-Optat (St.), III, 3 ; Julien (Ch.A.), Histoire de l’Afrique du nord, Alger, 1978, p. 217. 
2-Optat (St.), III, 3. 

3-Augustin (St.), Psalmus Contra  Partem Donati, 145; Epist., 105, 2, 9. 

4-Cod. Theod., XVI, 6, 2. 
5-Optat (St.), III, 4. 

6-Optat (St.), III, 1. 

7-Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 125. 

8-Passio Maximiani et Isaac ،p. 768, d’après Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 35. 
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arrêté par ordre du gouverneur, et mis à la torture. Un autre Donatiste, nommé Isaac, qui assister à la scène, 

injuria les catholiques ; il eut le même sort.1 

Les deux fanatiques furent ensuite condamnés à l’exil. Isaac mourut en prison, le 15août, poussé, dit-on par 

les catholiques, le proconsul aurait fait jeter à la mer le mort et le vivant. Mais lamer était complice des 

Donatistes de Carthage ; ses flots ramenèrent au rivage les corps de leurs deux martyrs.2 

En Numidie, l’édit de Constantius déchaîna une véritable guerre religieuse. Dans les régions de Thamugadi 

(Timgad), Theveste (Tébessa), et Bagai (près de Khenchela) le centre des dissidents, le Donatisme est devenu 

une religion nationale. Les communautés schismatiques y étaient plus nombreuses, et plus puissantes que les 

communautés Catholiques. La ville de Bagai était l’une des régions qui ont tenu tête aux commissaires 

impériaux. L’évêqueDonatusCasae Nigrae, un fanatique résolu à tout,organisa la défense à Bagai, et fit appel 

aux Circoncellions. Il rédigea une proclamation, qu’on criait dans les bourgs et les marchés de la Numidie, pour 

exhorter les vrais chrétiens à sauver leur église.3 

Donatus fortifia sa ville, transforma sa basilique en grenier, y entassa des approvisionnements pour ses 

troupes de rencontre. En apprenant ces préparatifs de guerre, les commissaires impériaux n’hésitèrent pas à 

requérir l’appui de Sylvestre,4comte d’Afrique.5Une armée marcha contre les Circoncellions à Bagai, 

commandée, cette fois par un évêque. Aux environs de Bagai, une avant-garde fut maltraitée par un groupe de 

partisans Donatistes. Les officiers romains ne purent retenir leurs troupes qui attaquèrent, et massacrèrent un 

grand nombre d’habitants de la ville de Bagai.6Donatusde Bagai périt dans la bataille ; on l’honora comme 

martyr.7 

Ala suite de ces incidents, un concile Donatiste se réunit en Numidie, en été de l’année 347, afin de protester 

contre les mesures de répression dirigée par Macarius, et d’aviser aux moyens de rétablir la paix et la sécurité 

dans la région. Le souvenir de cette intervention nous a été conservé par un écrivain de la secte Donatiste, qui 

dit : « un concile de nos évêques réunis, envoya une ambassade, auprès de Macarius, dix évêques éminents, 

 
1-Passio Maximiani et Isaac, p. 769-770. 

2-Passio Maximiani et Isaac, p. 770-774. 

3-Pallu de Lessert, Fastes des provinces Africaines sous la domination Romaine, t. 2, Paris, 1901, p. 243.        

4-Sylvestre, né à Rome, Pape de 314 à 336, jouit de la faveur de Constantin, il a vécu la fin des persécutions, par la tenue du 1er 

concile œcuménique qui s’est tenu à Nicée en 325, et par la naissance de l’hérésie des donatistes qu’il condamna. Dict. Univ. Hist. 

Géo., p. 1827. 

5-Petit (P.), Histoire Générale de l’empire Romain, t. I, le Haut- Empire (27 av. J.C.- 161 ap. J.C.), Paris, 1974, p.73-74. 

6- Optat (St.), III, 4. 

7- Optat (St.), III, 6; Augustin (St.), Contra. Litter. Petil., II, 20, 46 
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choisis dans l’assemblée, les députés devaient porter à Macarius des avertissements salutaires, le détourner 

d’un si grand crime, ou du moins (ce qui arriva) se précipiter les premiers sur le champ de la bataille religieuse 

où luttait la loi. »1 

Les dix députés Donatistes rencontrèrent le commissaire impérial à Vegesela,2  et devaient protester contre 

la répression, et s’efforcer de rétablir la paix. Avant de lui exposer la situation, ils crurent nécessaire l’injurier. Ils 

parlèrent avec tant d’insolence, que Macariusne put contenir sa colère, il ordonna de les attacher à des colonnes 

et de les bâtonner.3La fustigation de ces évêques et ambassadeurs publiquement, dut soulever la population 

schismatique de la région. D’où des bagarres entre l’armée de Macarius et la foule, a provoquer des victimes, là 

périt le martyr Felicianus, dont on a retrouvé le reliquaire, et qui d’après l’inscription, parait avoir été tué à 

Vegesela la 29 juin 347. 4 

L’envoyé impérial remit en liberté neuf des évêques envoyés par le concile de Cirta, mais retint le dixième 

prisonnier, qui s’était signalé par son insolence, un certain Marculus. Il le traina dans plusieurs villes de 

Numidie, puis il l’a achevé. Suivant les Catholiques il s’est suicidé5  en se précipitant du haut d’un rocher, près 

de Nova Petra6, le 24 novembre347.7 

Plus tard, Optat de Mileva signalé que les Donatistes ont affirmé que Marculus fut précipité vivant par les 

bourreaux de Macarius, et que son tombeau est devenu pour les schismatiques un lieu de pèlerinage très 

fréquenté.8 

 
1-Passio Marculi, p. 761 ; d’après Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, p. 335- 336. 

2- Vegesela, Ksar el-Kelb, au nord de l’Aurès entre Theveste et Mascula (Khenchela). Cayrel (P.), « une basilique donatiste de 

Numidie », M.E.F.R., LI, 1934, p.114 ; Duval (N.), une nouvelle édition du « dossier du Donatisme », R.E.A., n°35, 1989, pp.171-

179, (p.174).                                                                                      

3- Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, p. 37. 

4- Birebent (J.), Aquae Romanae, service des antiquités de l’Algérie, 1961, p. 364-365 ; Gsell (S.), Notes d’archéologie Algérienne, 

B.C.T.H., 1899, p. 455 ; Id., A.A.A., f. 28, n° 171. 

5- le tombeau du martyr Marculus à Vegesela, est devenu plus tard pour les schismatiques un lieu de pèlerinage.  Augustin (St.), 

Contra. Litter. Petil., II, XX, 46 ; Courcelle (P.), « une seconde campagne de fouilles à Ksar El Kelb », M.E.F.R., 1936, pp. 166- 197.                                                                                           

6- Nova Petra, le mot signifie « nouveau rocher », région indiqué par l’itinéraire d’antonin à 20 km de Diana Veteranorum (Zana) 

au nordde Batnaet à 22 km de Gemellae (el-Gosbat), devenu ville sainte des Donatistes après l’assassinat de Marculus. Tissot 

(Ch.), Géographie Comparée de la province Romaine d’Afrique, II, Paris, 1888, p. 509  ; Gsell (S.), A.A.A., f.27, n° 3, 62 ; Ragot 

(W.), «le Sahara de la province de Constantine », R.S.A.C., XVI, 1874, p. 228. 

7- Julien (Ch.A.), Op.cit., p. 217. 

8- Optat (St.), III, 6; Augustin (St.), Cont. Litter. Petil, II, 20, 46.          
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En réalité, l’édit de Constantius avait soulevé une grande partie de la population africaine –selon Augustin–

, et avec la répression des « artisans de l’unité », beaucoup d’évêques et clercs ont pris la fuite de Carthage et de 

Numidie vers d’autres villes plus sécurisées.1 

Les dissidents ont livré de vraies batailles avec l’armée des « artisans de l’unité », ce qui a leurs coûter des 

martyrs. Pour eux c’est les temps de Macarius, (Macariana tempora),2ou la persécution de Macarius (Macariana 

persecutio).3 

Et pour qui les Catholiques, complices du bourreau, devinrent les (Macariani),4le parti de Macarius (Pars 

Macarii),5 et l’Eglise de Macarius (Macariana Ecclesia).6 

Pour compléter l’œuvre d’Union et de répression, on exila hors d’Afrique Donatus de Carthage et les 

principaux évêques schismatiques, comme on confisqua les basiliques au profit des Catholiques, c’était un 

triomphe pour eux. 

Les Catholiques croyaient que le schisme était le châtiment du schisme, Dieu l’avait voulu. 7  Cette croyance 

à une intervention divine rendit confiance aux Catholiques, qui prirent l’offensive. Trois mois après le concile 

de Cabarsussa, un grand concile Catholique se réunit à Hippo-Régius, la ville d’Augustin le 8 octobre 393, sous 

la présidence d’Aurélius8de Carthage. Ce concile à contribuer à la réorganisation de l’Eglise africaine, et décida 

des réformes, et des canons qui visent directement la destruction du Donatisme, dont on peut citer : 

1- Conserver la dignité des clercs Donatistes ralliés aux Catholiques. 

2- L’ordination des convertis baptisés dans leur enfance par les dissidents, comme clercs. 9 

 
1-Augustin (St.), Lettres, LXXXVIII; Julien (Ch. A.), Op.cit. p.217. 

2-Optat (St.), III, 1. 
3-Augustin (St.), Epist. 44, 3, 5.  

4-Augustin (St.), Epist. 87, 10.  

5- Augustin (St.), Contra. Litter. Petil., II, 39, 92-94. 
6-Augustin (St.), Epist. 49, 3.  

7 -Augustin (St.), Epist., XLIII, 9, 26.  

8-Aurélius،évêque Catholique  ،il présida le concile d’Hippo-Regiusen 393, le premier des vingt concile qu’il a tenus. Il eut pour 

adversaire Primianus. Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne…, p.5. 

9-Monceaux (P.) ,H.L.A.C. ،IV, p. 60. 
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Il parait que ces canons étaient inspirés d’Augustin,1ou c’est le concile de Hippo-Régius qui lui suggéra l’idée 

de combattre le schisme, par tous les moyens afin de rétablir la paix religieuse et l’unité de l’Eglise Africaine. 

Malgré la sentence du concile de Cabarsussa, la majorité des Donatistes se sont ralliés à Primianus, ses 

fidèles ont répondit à son appel quand–il les a convoqué en 394, afin d’assister au concile de Bagai2qui a 

regroupé toute les provinces Africaines (ConciliumPlenarium, Universale). Trois cent dix évêques répondirent 

à l’appel de Primianus le 24 avril 394, sous la présidence de Primianuslui –même. La sentence du concile était la 

suivante : 

- L’excommunication de Maximianus et les douze évêques qui l’avaient ordonné.  

- Menacer les autres Maximianistes du même châtiment qui n’auraient pas fait amende honorable dans un 

délai de huit mois. 

Des lettres synodales ont été adressées à toutes les provinces Africaines menaçant toutes les sectes 

dissidentes de l’anathème Primianiste.3 

Les deux camps ont demandé l’aide du pouvoirs éculier afin de restituer les biens de l’Eglise de leur 

adversaire. Les Primianistes ont usé parfois à la violence, pour restituer leurs biens des Maximianistes. Cette 

confrontation s’est terminée par la victoire des Primianistes en 397. Ils ont décidé enfin, d’abriter les évêques 

Maximianistes repentis au sein de l’Eglise Donatiste.4 

C’est sans doute vers ce temps-là que les conciles donatistes, mentionné par Augustin, interdirent à leurs 

fidèles le martyre volontaire,5  devenu un scandale pour les Donatistes par le nombre des victimes ou la mise 

en scène des suicides,6  et de plus en plus à la mode chez les circoncellions, les fanatiques, ou les aventuriers du 

parti. Malgré la prohibition, l’épidémie des suicides dévots que jamais l’Afrique n’a vus aussi d’épouvantable 

ne put s’arrêter, pendant les vingt première années du Vè siècle. 7 

 
1-Augustin à cette époque n’était qu’un simple (Presbyter) prêtre  ،quand – il présida le concile de Hippo-Regius en 393, et 

commença sa campagne contre le Donatisme, à travers son célèbre livre « Psalmus Contra Partem Donati », qui est destiné à être 

chanté à l’Eglise pour l’instruction des fidèles. Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 61. 

2-Bagai (Ksar), située à 12 km au nord-ouest de Khenchela, mentionnée comme évêque au concile de Carthage en 256, était 

commune Romaine (Municipium Romanum) dans la 2è moitié du 2è siècle. Bagai n’est mentionnée ni par l’itinéraire d’Antonin, 

ni par la table de Peutinger. Elle était le foyer du Donatisme. Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne, p. 253.           

3Augustin St., Epist., LI, 2; Cont. Epist. Parmen., I, 11, 18; Brisson, J.P., Autonomisme et christianisme, p.226. 

4-Augustin (St.), Contra Epistulam Parmen, I, 10-13; Monceaux (P.), H.L.A.C.  ،IV., p. 130 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et 

christianisme,  p. 229- 230. 

5- Augustin (St.), Contra Cresc., III, 49, 54. 

6- les Donatistes se suicidaient par divers formes -selon Augustin- : se bruler vif, se noyer, ou se précipiter dans les gouffres.  

Augustin (St.), Contra Litter. Petil., II ; XLIX, 114 ; 32 ; XXXI, 37 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et christianisme, p. 351.    

7- Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 365. 
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Il paraît que le Donatisme s’est propagé d’une façon prodigieuse, il a franchi les limites de la Numidie, pour 

atteindre la proconsulaire, Byzacène, la Tripolitaine, et les Maurétanies, il a profité des circonstances de cette 

période, et a pu tenir tête aux Catholiques. 

III. Principales périodes du conflit Donato-Catholique : 

Le conflit Donato-Catholique, a connu à travers son histoire quatre périodes, trois d’entre-elles pendant 

l’époque Romaine, il est affaibli à la fin de l’époque Vandale, avant de disparaitre pendant l’époque Byzantine 

à la fin du VIe siècle. On peut distinguer trois périodes pendant l’époque Romaine : 

  III. 1.Les prémices du conflit (305-316) : 

  Cette période débute de la tenue du concile de Cirta en 305, avant deux mois de l’abdication de 

l’empereur Dioclétien, jusqu’à 316 date de la condamnation de l’Eglise Donatiste par l’empereur Constantin.1 

  Cette période a connu une escalade accrue des persécutions, ce qui a poussé quelques évêques à 

l’apostasie et être traditeurs, d’avoir obéi aux édits impériaux de remettre au pouvoir séculier et ensuite brûler 

les écritures et les livres sacrés.  

Le protocole de Cirta (Concili Cirtensis) a marqué la rupture entre ceux qui ont résisté (Eglise Donatiste) et 

ceux qui ont trahis leur foi (Eglise Catholique) et ont livré les écritures aux persécuteurs. Le protocole de Cirta, 

fut le début de la tenue d’une série de conciles entre les deux Eglises Donatiste et Catholique. 

Les persécutions d’Abitina en 304, avaient produit un état de malaise et de mécontentement général auprès 

de la population du Maghreb antique. Le manifeste des martyrs d’Abitina (actmartyrum) est devenu en quelque 

sorte une charte religieuse et sociale. 2A la mémoire de ces martyrs des stèles ont été dressé à travers diverses 

villes du Maghreb antique.3 

III. 2. Période de la persécution et de répression (317-392) : 

Cette période a connu un mouvement très actif, dans l’histoire du conflit entre les deux églises, l’Eglise 

Donatiste d’un côté, et l’Eglise Catholique soutenu par le pouvoir séculier d’autre part. Cette période débute de 

la première persécution en 317 à l’époque de Constantin jusqu’en 392 date où saint Augustin est entré en lice, 

et mène le combat décisif sur le plan théologique, en affrontant l’Eglise Donatiste à la tête de l’épiscopat de 

Hippo-Régius (Annaba). 

 
1-Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en Afrique, Donatistes et Circoncellions », R.Q.H., T.32, 1904, p.354.                                                                              
2- Monceaux (P.), H.L.A.C., V, p. 4.                                                                                            
3- Audollent (A.), « Mission Epigraphique en Algérie », M.E.F.R.A., 1890, p. 526. 
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Cette période est marquée par des évènements importants tels que : la promulgation de l’édit de tolérance 

en 321,1 et l’édit d’Unionde l’empereur Constantius en 347, et la riposte violente de l’empereur Julien l’apostat 

en 367, Suivi d’un nombre d’édits visant la destruction de l’Eglise schismatique en 373. 

A la suite de la condamnation des détracteurs de Caecilianus qui ne fit que surexciter les mécontents, et 

après quelques troubles qu’a connu la Numidie, Constantin fut contraint d’user de rigueur, il se décida à 

promulguer une loi qui prononçait confiscation, au profit du fisc, des basiliques et de tous les lieus où les 

dissidents tenaient leurs assemblées.2L’empereur à ordonner ses commissaires sur la nécessité de veiller à la 

pratique de la loi avec rigueur. Le pouvoir séculier à l’aide des clercs de l’Eglise  officielle ont empêché les 

Donatistes d’entrer ou de se réfugier dans les églises.3Les Donatistes n’ont qu’à riposter à la loi de 317 de 

Constantin, des affrontassions sanglantes se sont produit dans diverses églises à Carthage, beaucoup de 

sectaires furent massacrés, on les ensevelit dans des basiliques où ils avaient succombé.4 

Il parait que Constantin était contraint de suivre une politique répressive, après sa victoire sur son ennemi 

Maxentius. Caecilianus était le seul au Maghreb antique d’avoir tiré profit de cette politique. Ce qui a poussé 

l’évêque de Carthage à prendre des mesures envers l’Eglise schismatique, et la condamnation du Donatisme. 

III. 3. Augustin et la proscription du Donatisme(392-411) :  

L’Eglise schismatique est restée solide, unifiée pendant plus de quatre-vingt ans, elle sut tenir tête à l’Eglise 

Catholique, considéré comme église officielle soutenu par le pouvoir Romain. Elle a pu mettre la politique de 

ce pouvoir hors état de nuire, depuis l’élection de l’évêque Majorinus à la tête de l’Eglise de Carthage en 312, 

après la mort de Mensurius en 311, jusqu’en 392, où le Maghreb antique a connu deux importants 

évènements : le premier est la mort des chefs et protagonistes  

des deux églises, Genethlius5  évêque de l’Eglise Catholique de Carthage, qui fut remplacé par Aurelius, et la 

mort de Parmenianus le plus réputé des évêques et chefs de l’Eglise Donatiste, qui avait reconstitué l’Eglise 

schismatique, et lui rendit toute sa puissance, et qui présida pendant trente ans à ses destinées.6Le deuxième 

 
1-Cod. Theod. XVI, 6, 2. 

2- Augustin (St.), Contra. Litter. Petil., 92. 

3- Martroye (F.), une tentative de révolution sociale, p. 387- 388. 

4- Monceaux (P.),   H.L.A.C., IV, p. 469. 

5- Genethlius, Evêque Catholique de l’église de Carthage en 390, il a présidé cette même année un concile à Carthage dont nous 

avons les actes, puis un autre concile à Hippo- Regius le 8 octobre 393, il est appelé par St. Augustin, il eut pour successeur en 

392, mort en 392, il a était succédé par Aurélius. Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, p. 5. 

6-Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p.337. 
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évènement est l’ordination de Saint-Augustin à la tête de l’épiscopat de Hippo-Regius (Annaba), 1qui a joué un 

rôle primordial en infiltrant le schisme au sein de l’Eglise Donatiste, et en employant tous les moyens, y compris 

la légitimité de la violence, afin de réintégrer les dissidents au sein de l’Eglise Catholique.2 

Dans sa campagne contre les Donatistes, et dans le cadre de la polémique entre les deux églises, Saint-

Augustin multiplia les discours et les écrits, et fut amené par les nécessités de la lutte, à préciser l’essence de 

l’Eglise, et à formuler un principe redoutable, la nécessité d’une « utile terreur » exercée par les pouvoir publics 

pour ramener les hérétiques à l’orthodoxie (l’Eglise Catholique), au nom du christ : « forcez-les à entrer » 

(Compelle Intrare). Il légitima la coercition de l’état.3 

Après la mort de Parmenianus chef du Donatisme en 392, les Donatistes ont élu Primianus4  à sa place.5Mais 

le nouveau primat des Numides n’avait pas été long à semer autour de lui l’inquiétude et la défiance. Dès les 

premiers mois de son épiscopat, par sa politique incohérente, faite de maladresse, de tyrannie, et de partialité. 

C’est ainsi que, Primianus fut condamné définitivement par le concile de Cabarsussa en Byzacène en 393. Il a 

était dépouillé de l’épiscopat et excommunié à raison d’un grand nombre de fautes qui lui furent reprochées et 

qui se trouvent rapportées, comme motifs de la sentence prononcée contre lui, cette condamnation fut 

prononcée le 24 juin 393.Après la déposition de Primianus, on élut à sa place son ennemi Maximianus, et fut 

ordonné à Carthage par douze évêques.6Désormais, l’église de Carthage a trois évêques, dans toute la moitie 

orientale de l’Afrique Donatiste, une église Maximianiste s’organisa en face d’une église Primianiste. 

Jusque-là, rien n’a changé la politique impériale envers les dissidents. On peut même conclure que, de 392 

à 405, l’autorité civile laissa les deux églises rivales vider leur querelle ente elles dans le champ des africains. 

C’est seulement en 405, que l’empereur Honorius prendra nettement position contre le Donatisme, en 

proclamant l’assimilation des schismatiques aux hérétiques, et en promulguant un nouveau édit d’union le 12 

février 405.    

Les évêques Catholiques se décidèrent à en finir avec les dissidents, en assurant le succès par l’intervention 

du pouvoir séculier. C’est pourquoi, ils ont tenu un concile à Carthage en 410, en envoyant une ambassade à 

 
1- Augustin (St.), Epist., XLIV. 5, 12; XXII. 

2- Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p.22-23 ; Claude Lepeley, Primauté Romaine et Autonomie Africaine au Vè S., C.T., n° 5-6, 1967, p. 

194. 

3-Julien (Ch.A.), Op.cit., pp. 226- 227. 

4-Primianus  ،Evêque Donatiste  ،il fut le successeur de Parmenianus vers 392, et le dernier chef de la secte.Augustin (St.), Cont. 

Epist. Parmen., II, 42 ; III, 11 ;Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, pp. 5, 202.                                                                                                

5- Monceaux (P.), H.L.A.C., t.V, p. 224 ; t VI., p. 111. 
6-Augustin (St.), Contra Cresconium, IV, 6, 7.   
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l’empereur pour lui exposer la situation, demander l’abrogation de l’édit de tolérance, et la convocation d’une 

conférence générale entre les deux partis. 1  C’est ainsi que Honorius, par une constitution datée du 25 aout 

410, annula son précédent édit, en même temps il accepta le projet de conférence.  Il chargea le 14 octobre 410 

un commissaire spécial, Marcellinus, sénateur, tribun et notaire impérial, de se rendre à Carthage, d’y 

convoquer la conférence, d’en présider les débats, afin de rétablir l’unité religieuse en Afrique.2  C’est un 

moment solennel, une époque, dans l’histoire de l’Afrique chrétienne, de la conférence de Carthage allait sortir 

la condamnation définitive du schisme Donatiste.  

Les débats ont eu lieu le 1 juin 411, et ont duré 8 jours, dans un vaste et luxueux édifice de Carthage, les 

Thermae Gargilianae. 3  Les deux partis étaient à peu près d’égale force. 286 évêques Catholiques sont présents, 

120 absents, 64 sièges vacants ; du côté des Donatistes, 279 évêques présents, à peu près autant d’absents et 

de sièges vacants que pour les Catholiques. C’est la troisième séance du 8 juin qui décida du sort des 

schismatiques, la sentence est proclamée : le Donatisme est proscrit officiellement.4 

Conclusion : 

Cette étude a aboutit à un ensemble de résultats et recommandations qu’on peut résumer ci-après :   

Il parait que l’invasion du Maghreb antique par les Vandales5, a contribué d’une façon indirecte, à 

sauvegarder ce qui restait du Donatisme.  

 
1-Augustin (St.), Brevic. Collat., III, 2, 2; 3, 3; 4, 4-5. 

2-Cod.Theod. XVI, 11, 3 ;Augustin (St.),Brevic. Collat., I, 1; III, 2, 2. 

3-Augustin (St.),Brevic. Collat., I, 14. 

4 -Collat. Carthag., III, 1. 

5- Vandale, (Vandali), dérivé du nom d’un village suédois en Obland (Vendel- Wendes), peuple germanique établi au sud de la 

Baltique au 1er S.ap.J.C. Il est partagé en deux grandes tribus, les Silings et les Hastings. Ils conquirent la Gaule au Vè S. (407), puis 

l’Espagne en 409. Ils s’embarquèrent en Afrique en 429 avec leur chef Genséric (428-477) sous la pression des Wisigoths, et 

arrivèrent à Carthage en 439. Converti à l’arianisme ils persécutent toutes les autres sectes (Catholiques- Donatistes). Justinien 

ordonne Bélisaire de débarquer en 533 à Carthage, et mets fin à leur empire en Afrique.Evagre, Histoire Ecclésiastique, trad. M. 

Cousin, Paris, 1686, IV, 16 ; Courtois (Chr.), les Vandales et l’Afrique, Paris, 1955, pp.15-19. 
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✓ Cette invasion Vandale a dû affaiblir le pouvoir Romain, qui était le plus grand ennemi du 

schisme Donatiste, ce pouvoir qui commence à perdre ces provinces africaines, l’une après l’autre d’une 

part, et les persécutions vandales qui ont atteint l’Eglise Catholique d’autre part.  

✓ On peut conclure de ce raccourci historique que le Donatisme se présente comme une attitude 

schismatique et une forme d’hérésie au Maghreb antique, par des divergences doctrinales profondes 

dans les domaines ecclésiologiques et sacramentaires.  

✓ Mais il s’ajoute à cela un refus d’une nouvelle attitude de l’Église catholique face au pouvoir 

romain, à la faveur de la paix constantinienne. 

✓ Malgré la proscription du Donatisme, et jusqu’à la fin du VIe siècle, il subsistera des 

communautés Donatistes, ou ces communautés n’ont jamais été dissoutes, ou elles seront 

reconstituées après la tourmente, malgré l’appui du pouvoir séculier. 
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 ملخص: 

وثانيا من أجل توضيح التعقيدات الناتجة من الجمع   جل توضيح األساس امليتافيزيقي للمعرفة.أكتب هذا املقال أوال من  

فقد   املثال  سبيل  وعلى  والنفذبي.  الفيزيانى  املنطقي،  التحليل،  بيأبين  رسل  تحليله  خلط  محاولة  عند  والتبرير  التحليل  ن 

اءات القضايا زيادة على أن استخدامه للرمزية هلبا للوضوح والدقة كانا محاوالت مستمرة لت س س عالقة بين بن لالستقراء.

نتائج  كوحدات مفهومية والخبرة من خالل أسماء األعالم. وفي استخدامه للمنط  ملعالجة املزيد من القضايا االبستمولوجية   

غير مرتقبة توصل إليها.  هذا التحليل ينتهي ببناء موضوعات فيزيائية كوحدات افتراضية للفيزياء من اجل جعل ما هو محلل  

 بستميلوجية راسل. نفسيا سؤال أساسبي إل

 االستنتاج، البناء. : املنهج، التحليل، االستقراء،الكلمات املفتاحية

  

Abstract : 

       This, article is written, first: to clarify the metaphysical foundation of the method of knowledge. Second 

is to elucidate its main complexities, which is an outcome of combining the logical, physical and psychological 

analysis. For instance, when Russell tries to analyze induction, he confuses analysis with justification. 

Moreover, his uses of symbolism for the sake of clarity and precision are uninterrupted attempts to establish a 

relation between the constructions of propositions as conceptual unities, and the experience through the 

symbols of proper names. In Russell’s use of logic to treat further epistemological problems, some unexpected 

conclusions are drawn. This analysis ends in constructing the physical objects as hypothetical unities for 

physics. It also extends to make what is psychologically analyzed a fundamental matter for Russell’s 

epistemology. 

Key Words: Analysis, construction, deduction, induction, method. 
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Introduction: 

          It is often said that the matter of analysis in Russell’s philosophy has always been contained 

complexities. One implication of Morris Weitz treatment of Russell’ analysis is that the method of analysis is 

the most important part of his philosophy. Russell found this work as a thorough study, which contains only’ a 

few misunderstandings in it’1. Weitz holds that Russell’s analysis is kind of definition. It has been exemplified 

in four disciplines;(1) ontology, (2) abstract cosmology, (3) mathematical logic, and (4) semantics, or the 

examination of ordinary and scientific discourse.2He claims that Russell means by analysis two kinds of 

definitions, real and contextual nominal definitions. According to Weitz, it is not in the sense of ordinary 

nominal definitions that Russell means by analysis but, rather, in the contextual sense, the best example, is 

Russell’s analysis of definite descriptions.3 

       Because Weitz had completed his work in 1943, Russell’s later works; History of Western Philosophy 

(1945), Human Knowledge (1948), and My Philosophical Development (1959) were not included in his thesis. 

Yet, these books have important implications for the broader domain of analysis. This unavailability makes his 

work less effective and less thorough. Weitz claims that analysis is kind of definition rests upon the 

questionable assumption that definition is equivalent to substitution. Moreover, by focusing on the method of 

analysis, Weitz overlooks the deeper problem of epistemology.  

        In the other direction, Elizabeth Eames’s work ‘ The Method of Analysis in the Theory of Knowledge’ 

1963 appears extremely useful because it sheds light on the difficult problem as regards epistemology.  She 

attempts to evaluate the different criticisms, which have been made of Russell ‘s method of analysis. 4Her 

position towards Russell’s method is summarized in the following passage “as far as the method of analysis is 

concerned, no other contemporary thinker has many logical and scientific resources as Russell and can convert, 

with such sureness, mathematically precise techniques to the analysis of experience and belief…Russell’s 

analysis is likely to contribute to the ongoing of both scientific and philosophical inquiry’.5 

        Though Elizabeth and Weitz might be tempted to analyze Russell’s method of analysis as consistent 

views about the techniques and the objectives of the method, a closer examination suggests that the method 

in fact inconsistent with regards to its objectives. And although Elizabeth agrees with much that Weitz says, she 

 
1  -Bertrand Russell, Reply to Criticisms’ in the Philosophy of Bertrand Russell Ed, Paul Arthur schlip (the library of living 

philosophers; V.5) North Western University Press, Evanston and Chicago, 1944) p 684. 

2 -Morris Weitz, the method of analysis in the philosophy of Bertrand Russell, (unpublished dissertation, Ann Arbor, Michigan 

1943) p 224. 

3 -Ibid, p 242. 

4 -Elizabeth Ramsden Eames, Bertrand Russell’s Theory of Knowledge, (London: George Allen & Unwin 1969), p210. 

5 -Ibid, p 222. 
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fully disagrees with his final conclusion that Russell confuses between analysis and constructionism. Then my 

feelings on the issue are mixed. I do not support Weitz’s position that analysis is only a kind of definition, but 

also, I don’t find Elizabeth’s argument about the consistency and convenience of the logico-analysis and 

method of construction to be equally persuasive.  

      Russell obviously claims to analyze the problems of method, sense data, and the justification of induction 

into unanalyzable simpler parts. He presents these problems as specific questions then divides them into 

simpler parts. What is our justification of the belief in the permanence and existence of material objects? Do 

we have any reason for regarding our sense data as indications of the existence of physical objects? Russell’s 

target is to avoid ambiguity and reduce mistakes. As a result, he arranges knowledge in distinct stages of 

credibility. In these stages of the analysis can adhere to the principle of Occam’s razor method, which requires 

the minimum hypotheses.1 

1- Analysis 

In due course Russell starts his analysis by asking; what can I know of the world? Which seems a starting 

point to analysis is the self, he declares:” you always have to start any kind of argument from something which 

appears to you to be true.”2 Thus, skepticism that may appear at the start of analysis  may also appears in the 

course of analysis  lead  to it. Thus, Russell considers analysis as the indispensable and constant method. He 

asserts: “ By analysis we reduce them [data] to propositions.”3 

 At closer look of this method, one begins to question why he uses this question as the starting point for his 

analysis. Especially considering’ ’something or a belief to appear to be true’.4 But also, as Russell says:” gradually 

more detail becomes visible and edges become sharper.”5 

 Hence, his Analysis begins with skepticism and then through breaking down into its several parts it leads 

gradually towards clarity. This process splits into two forms: deconstruction and construction.6 Moreover, he is 

concerned with the relation between these two forms of analysis.  This process contains the critical analysis of 

the scientific knowledge which emphasizes the internal connections and the conceptual unities by clarifying 

the logical, psychological and physical qualities of meaning and assumptions through deconstructing the 

constituents of propositions. Russell goes further when he considers The process of [analysis] at first it is only 

 
1-Russell, The Philosophy of Logical Atomism, (London & New York: Routledge Classics, 2010), pp. 112-122. 

2 -Bertrand Russell, the Philosophy of Logical Atomism, p 03. 

3 -Bertrand Russell, Our Knowledge of the External World, (London & New York: Routledge classics, 2009), p169. 

4-Bertrand Russell, My Philosophical Development, (London: Routledge, 1993), p 99. 

5 -Russell, Human Knowledge,(London: Routledge, 2000), p 5. 

6 -Bertrand Russell, Inquiry into Meaning and Truth, (London & New York: Routledge, 1995), p .327. 
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a vague darkness, but as it approaches articulations appear and one discovers that it is a man or a woman, or a 

horse or a cow or what not. » 1 In the example of the images of noticing the object approaching through the fog, 

and a traveler approaching a mountain through a haze, Russell focuses first on what appears true as a whole, 

second he emphasizes the internal connections. That is, the true appeared whole becomes distinct conceptual 

unities. He determines these unities and once again rearranges them and back to its start form united in a unity 

that appears to be the same as the first whole. Distinguishing of the different unities of the whole, rearranging 

these unities and uncover the logical, physical and psychological quality of these distinct unities are all the steps 

in analysis. 

 Yet, the task of analysis, as Russell claims, does not involve raising skeptical doubts regarding the “common 

knowledge” to be analyzed, and attempting to justify that “common knowledge’’ against such doubts; rather it 

is to find simple, precise and non-redundant “premises” that will justify the “common knowledge” in question.       

      While Russell advocates scientific knowledge, in its broad outlines, denying Skepticism as being logically 

impeccable and psychologically impossible, some hidden implications of skepticism remained as he declares 

in the following passage: “For my part I accept these beliefs[ not experienced] as valid, apart from errors of 

detail. By this acceptance I commit myself to the view that there are valid processes of inference from… events 

of which I am aware without inference to events of which have no awareness. To discover what these processes 

are is a matter of analysis of scientific and common-sense procedures, in so far as such procedure is generally 

accepted as scientifically valid.”2 

In another words, Russell’s objectives are to find a rational justification for both science and common-sense 

beliefs. He might seem skeptic, but not in the sense that denies our ability to acquire knowledge. However, 

what might be seem as “skepticism logically impeccable” is to be read not as a skeptical attitude, but a 

necessary, even useful stage in inquiry and investigation. At the preface of Human Knowledge Russell declares: 

“ It is inevitable that everything said in the earlier stages of our inquiry should be unsatisfactory from the point 

of view that we hope to arrive at the end… It follows that what is said at first is liable to require emendation 

later. The prophet announced that if two tests of the Koran appeared inconsistent, the later text was to be taken 

as authoritative, and I wish the reader to apply a similar principle in interpreting what is said in this 

book.”3Hence, this quotation recommends that the latter views of Russell for any specific matter in his writings 

as being the definitive view. 

It is true that the purpose of Russell is to find true “premises” from which scientific knowledge can be 

 
1 -Russell, My Philosophical Development, p 99. 

2 -Ibid, p 9. 

3 -Ibid., p 6. 
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derived. That is to say, psychologically obvious, logically valid, and physically real. As a result,  two objectives 

in dealing with the method  were set. First is to construct a metaphysical system, which is a synthetic process, 

second is to elucidate the main steps of this method, which is an analytical practice.  As a metaphysician he 

aims at describing the world, by giving an image, which consists of “logical facts.” He also wishes to carry on 

analysis in order to reach deeper metaphysical levels, he asserts that things or objects that are considered as 

elements of experience, are only logical complexes constituted of primary unities.  

            By substituting ‘an expression’ (a word, or an utterance, or a sentence) for another expression, Russell 

gives a linguistic form to his analysis. Nevertheless, Russell refuses the linguistic aims. He directs great attention 

towards words and sentences as they are actually used. Therefore, may we call this analysis in the clear and 

accurate sense of the word? Hence, to solve any epistemological problem, we have to deconstruct the main 

words in the sentence in which the problem is expressed, and also deconstruct the way these unities are used. 

            He also claims that we may solve epistemological problems not by accusing language and inventing 

new words such as; sense data, sensibilia, and sensations, but by questioning what do we mean, when we say, 

“ I see a table”? The answer should be given in the context of “ sense data”, by offering a linguistic form in which 

the verb “see” appears, and the words that are related to this verb. It is questionable to refer to this as “analysis”, 

whereas, it is possible, as Russell uses it, in the case of permutative definition as it is moving from the real unities 

to logical ones.  

2-Induction: 

Russell tries to analyze the logical structure of induction to suggest a solution to the following questions: Why do we 

believe in general laws? For instance, why do we believe that the sun will rise tomorrow? What makes predictions and 

generalizations of induction valid and what makes it more reliable?1The problem of induction involves why we prefer a 

rule describing the past regularities over rules of past irregularities. How do we know that our knowledge may not begin 

collapsing some day? To simplify, these general questions about induction cover two things: 1) how can we prove an 

inductive generalization to be true? 2) How can we prove that such a generalization is a reliable basis for making 

predictions?  

Explaining their logical and psychological structure shows what possibilities have to be taken in trying to clarify the 

problem. It contains a reduction of the principle of induction to a logical one. I prove that Russell’s justification is 

extremely difficult to be accepted because there can be no construction capable of satisfying the conditions. 

An answer to the questions should have an explanation of why this principle is used. When does induction 

have a justification? Their answers tell why we should draw conclusions that conform to the principle. So, then 

 
1-Bertrand Russell, Problems of Philosophy, (New York: Oxford University Press, 1997), p 1997. 
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a complete answer should also be consisted in an exact definition of the principle, which underlies scientific 

practice. Nevertheless, Russell neglects some aspects when he tries inductively to rationalize this principle.  

Russell formulates induction in logical symbolic form; from something, which is true of a certain number of 

members of a class, we conclude that the same thing will be true of unknown members of that class also. It is 

the process by which we proceed from particular to general. The problem, which Russell claims to consider, 

centers on whether such an extension is possible, and if so, how is it affected?1 The task of science is to find out 

these uniformities. So, do we have any proof to suppose that events happening in the past will happen in the 

same way in the future?2 In all these questions the validity of inductive arguments is asked for in the logical 

form of the relation between the premises and the induced proposition. At the same time, there is a difference 

between the problem of justifying induction where the inference involves generalizations and the problem 

where the inference is extended only to a limited number of facts. In fact, the problem is that induction covers 

an unlimited number of facts, which are unverifiable while we can experience only a limited number of facts.  

In the same logical context, to solve the problem, Russell involves “Occam’s razor’’ « Entities are not to be multiplied 

without necessity »3 in the justification of the principle since the excessive entities weaken the evidence to support the 

inductive method. So then, this justification that offers the ground upon which inferences in conformity with Occam’s 

razor are drawn, are those upon which common sense inductive inferences are based. Thus, it explains why we should 

draw inferences in conformity with Occam’s razor, as it shows what the reasons are for preferring this principle. There is 

a disparity between knowledge and hypothesis. Indeed, it is this disparity that makes inductive transition necessary.  

All inferences rely on causality.4 Concerning the principle of induction, both the thing inferred and the thing 

inferred from, are sense –data. He says there is no logical foundation for believing in it for the future.5 If the 

inferences of the future are true, the induction must be a logical a priori law, unable to be asserted or refuted 

by experience; such general knowledge is to be found on logic, which turns to be a difficult task for Russell. The 

Unjustified principle should be reduced to other unjustified principles. But Russell, in trying to justify induction, 

is trying to reduce the unjustified principle to few postulates.  

 It is a difficult question how this principle ought to be reformulated. For that reason, Russell directs his 

analysis of induction to reformulate it. The result he gets is that the thing, which is not observed directly, cannot 

be inferred logically. He claims that which you do not perceive is not there so you cannot perceive it 

 
1 -Ibid., p 60. 

2-Ibid., pp 62-65. 

3 -Russell, Our Knowledge of the External World, p 85. 

4 -Ibid., p 27. 

5-Russell, Problems of Philosophy, p 69. 
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empirically,1 because an empirical proof would consist in perceiving, and by hypothesis you do not perceive it. 

But, from 1914 until 1927 Russell devoted little attention to induction, offering no satisfactory solution, and in 

the Outline of Philosophy 1927, he argues quite clearly his inability to provide a solution to the problem: “The 

question is: what logical justification is there for our induction?”2The number of independent qualities is finite, 

is, according to Russell, the stronger assumption, which is needed to justify induction. Russell endorses this 

view by the quantum theory when the number of electrons may also be finite, the principle of limitation of 

variety may well also be true. Since physics uses induction, it leads to results, which confirm it.3 

In the scientific outlook 1931, Russell states; “There may be valid grounds for believing in 

induction.”4Moreover, Russell argues that the relation between the premise and conclusion is probable. The 

more number of occurrences in which these two related events appear, the more the probability will be closer 

to certainty.5 With regards to arithmetic or mathematical probability, In what meaning can a proposition be 

more probable than another proposition used to justify induction? In fact, Russell denies the common meaning 

of the word ‘probable’ to illustrate that the inductive principle is ‘probably’ true, as expressing a high degree of 

credibility.6And even though, all precise and measurable probabilities as being finite frequencies give 

knowledge do not give any thing new. On the contrary, induction gives something new and the only doubt 

presented by Russell is whether what it gives is knowledge.7 

Russell’s analysis of the problem of induction evolved to the points where he could not refute it with the 

use of experience, which cripples the distinction between knowledge and non-knowledge. Besides, Russell 

divides induction into two kinds: particular induction and general induction, the first will argue from our 

knowledge of the past mortality of human beings that probably Mr. so-and-so will die, whereas the second will 

argue that probably all men are mortal8. Thus, he asserts that induction needs the support of some-extra logical 

general principle not based upon experience.9 

 
1-Ibid., p 68. 

2 Russell, An Outline of Philosophy, (London & New York: Routledge Classics, 2009), pp. 295-6. 

3 -Ibid., p. 301. 

4 -Bertrand Russell, Limitation of Scientific Method, in Basic Writing of Bertrand Russell, 1903-1959 Ed by Robert E. Green and 

Lester E. Denonn. (London: Routledge, 1992), p 623. 

5 -Bertrand Russell, Human Knowledge its scope and limits, Part v chapter III ‘’ finite- frequency theory ‘’ pp. 368. 

6 -Russell, Human Knowledge, p 418. 

7 -Ibid., p 378. 

8 -Ibid., p 419. 

9 -Ibid., p 430. 
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The justification of induction is very rarely explicitly formulated and is often hidden in the ambiguous forms 

of language. So, Russell’s task is not to eliminate the problem of induction, but to clarify the necessary aspects 

of it. As an illustration, he states: “Induction, ever since Hume has played so large a part in discussions of 

scientific method that it is important to be clear as to what (if I am not mistaken) the above arguments have 

established.”1Obviously, the problem is related to logic. That is to say, given a certain number of propositions 

a, b, c etc., construct a truth function in the form of an equivalence, which is true for certain given combinations, 

and for them only, of the truth –values of those propositions. 

The principle of induction is closely related to the principle of verifiability; In other words, verifiability makes 

observations and empirical generalizations possible. In addition to that, and in the hope that observation, 

induction, and general laws be put at a high level of probability the possibility of the justification of induction 

must be based on five postulates.2To demonstrate, this is not searching for why we believe in natural laws 

(which is a psychological question), but what we believe when we believe in them. So, the justification and 

validation of the belief in induction is no more belonging to logic, but rather to what we could name meta-logic.  

        Russell argues that Induction is a derived rule, which is supported by past experience. Induction is 

preferable to make predictions since it shows uniformities that exist in nature. He claims that induction’s 

validity is self- evident to the intuition and common sense minds. It is a problem of finding adequate reasons 

for choosing this method instead of other methods; however, such reasons may not be true. Russell’s position 

towards induction is to validate or just explain it. His attempts seem unable to be performed. Russell says; 

“Nevertheless, it remains important as a means of increasing the probability of generalizations in suitable cases, 

which, though extremely fallible, suffices to rule out a number of fallacious kinds of induction which logicians 

can invent but which no sane person would accept.’’3 

       To understand this difficulty, we must first consider how Russell’s arguments do not try to establish 

induction as a method of scientific knowledge, but instead he tries to justify behaving in accord with induction. 

His attempts to justify induction have two objectives: that of proving predictions from an inductive 

generalization to be true, second to provide for scientific knowledge successful predictions capable to restore 

the body of scientific knowledge. He cannot prove a general proposition to be true prior to the verifiability 

principle. Is the inability of guaranteeing the truth of predictions prior to verifiability a loss to science? Does it 

mean that all predictions are at random? If so, we are left in complete incertitude as to the future course of 

knowledge. 

 
1 -Ibid., p 413. 

2-Ibid., pp 506-515. 

3 -Ibid., p 451. 
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Whether or not, is possible in logic to find a justification for induction as an operation on which reasoning, 

both in science and common sense, has to rely, the answer depends on what Russell means by a justification 

of induction. In fact, Russell’s justifying of induction is flawed, since such a justification is not forthcoming, and 

is, in a certain sense, an extremely difficult to justify. Truly, he cannot prove logically with certainty or even with 

probability that the sun will rise tomorrow. Worthwhile for Russell to take a skeptical attitude towards this 

principle, which, would be of course an analytical and constructive task. Consequently, his constructions, which 

we have described, didn’t achieve his purpose of solving the inductive problem. 

3- Symbolism in Analysis 

The use of symbolism characterizes Russell’s logic and it is important in Russell’s theory of method. He tries 

to give us a rigorous language that may enable us to avoid some difficulties that are hidden in the natural 

language.1 The logical language is constituted, in general, from variables and constants, and when we ask 

questions about the nature of these constants we find that these connections have the characteristics of letters 

in natural language. The symbolic language includes particularly formulated symbols to facilitate analysis. But, 

even though the use of this symbolism has shown its efficacy in logic. The relevance of Russell’s use of it as a 

method to justify scientific knowledge has-been and is still ambiguous and unclear. 

Is it necessary for symbolism to be a constituent of a new method? Russell develops symbolic language as 

a material against metaphysics and towards clarity. Russell is not planning to replace ordinary language with 

an artificial one since ordinary language has important advantages in our daily communications. Indeed he 

substitutes linguistic expressions, with specific symbols.2 He doesn’t use the symbols to uncover the content of 

scientific knowledge; rather he uses it as an attachment to the natural language and as a means of precision. 

Thus, it is necessary for ordinary language expressions to come before the symbols.  

The advantage for symbolic language Russell mentions in Principia Mathematica suggests some uses for 

symbolism in the analysis of the problems of knowledge. Russell’s first argument is that lack of exactness of 

natural language, because of its grammatical structure, is adapted to multi meaning usages. Accordingly, 

exactness, consistency, and terseness are acquired by the use of symbolism. In logic, there are terms to be 

defined and that are different from those in natural language. In order to be clearly defined, Russell must 

construct new symbols. 3This process of reasoning based on symbolism can be applied to the problems of 

knowledge problems. Such a process can be justified by the misinterpretations of the philosophy of 

 
1-Bertrand Russell, Logic & Knowledge, (New York: Putnam’s sons 1971), p 198. 

2 -Bertrand Russell and Alfred Whitehead, Principia Mathematica, (Cambridge: Cambridge University Press, 1927), p 02. 

3-Ibid., p 02. 
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knowledge’s use of notions from natural language. For instance, objects, facts, percepts, sense data, events, and 

things, as problems are subject to analytical debates. 

Second; symbolism helps restricting imagination by presenting true relations and connections between 

ideas. It is a scrutinizing of imagination that natural language cannot do. The terseness of symbolic language 

enables a proposition to be represented as one whole. The advantage of using symbolism frees analysis from 

unbound human imagination. When a complex argument is presented in natural language, it is difficult to see 

the structure of the argument because of its verbosity. Nevertheless, in symbolic language, a complex argument 

can be presented in small symbols, which help perceive the structure of the argument.1 This ability to formulate 

the argument into shorter structure and clear form pushes Russell to try to explain some arguments in logical 

symbols; however, it is uncommon and only few readers have the ability to read symbols easily. 

          The third advantage for the use of symbolism concerns the structure of propositions. The enumeration 

of all the ideas and processes employed in mathematical reasoning demands both terseness and formality by 

representing the proposition with maximum formality as its main characteristic.2 Furthermore, with the help of 

symbolism, deductive reasoning can be extended to problems of knowledge, which are usually supposed 

amenable to mathematical treatment. The detailed type of reasoning which is required for the analysis of the 

steps is also appropriate to the investigation of the general truths concerning the problems of knowledge. 

Since the words of the natural language are insufficient for analysis. The grammatical structure of the 

natural language is also insufficient to the demonstrations needed for restoring certainty in scientific 

knowledge. In symbolic language, logical grammar is made to demonstrate the propositions with curtailment 

and lucidity.  If we try to use a natural language’s syntax, then the curtailment and lucidity would decrease. 

These considerations, when applied to the problems of knowledge, decrease lucidity as well. 

Russell uses symbols, which are brief, curt, and formal. The process of reasoning in problems of knowledge 

necessitates clarification and the use of the artificial language may be useful in this respect. Complete formality 

is not necessary in the analysis of the problems of knowledge. On the other hand, problems of knowledge seek 

abstract symbols, coherent demonstrations, and concise argumentations than can be found in natural 

language. The aim of a symbolic language is to preclude the misleading inferences that start from natural 

language to the natural world, because inferences should rely on the logical rules of a symbolic language, which 

prevents contradictions and gives a reasonable structure to the world we live in. Accuracy, consistency, clarity, 

 
1-Ibid., p 02. 

2-Ibid., p 03  
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and the logical construction of the argument validate the use of symbolic language.1 Is the constructed 

language and its assumptions are applicable to the problems of knowledge, as Russell claims? 

Traditional logic and natural language’s grammar underlies metaphysical doctrines such as substance. Thus 

Russell describes traditional logic as being poor, unfertile, and founding metaphysics.2 The distinction between 

complex and simple propositions effected Russell’s treatment of the problems of knowledge. But while Russell 

is criticizing traditional logic as being responsible for founding pertinacity of metaphysics, he is constructing a 

new metaphysics held in the relation between the proposition and the fact. The metaphysical implication exists 

in the correspondence relation between atomic proposition and the fact. We know the component of the 

proposition through acquaintance. Therefore, the term in the proposition would be a proper name. Proper 

names, atomic propositions, and complex propositions endure in Russell’s treatment of problems of scientific 

and common sense knowledge.3 It is thus Russell’s specific method for the treatment of the most persistent 

problems of knowledge and it carries also metaphysical implications. The analysis of propositions and facts 

reflects the correspondence of language with reality and the independence of physical world from ourselves. 

Therefore, the determination of atomic and complex propositions is an important process in Russell’s analysis 

of problems of knowledge. 

The problem of the natural language statements analysis lies in the meaning of the terms and proposition. 

Russell trying to correspond the proposition with the facts considering terms as incomplete symbols4, which 

seem to be names, but in fact are symbols, which are significant except in the context of proposition. That is 

proper names are symbols that can be analyzed as terms directly denoting external objects, and this process is 

included in his theory of descriptions. 

4-Construction. 

Russell sees that logical constructions are the principal answers for the problem of inference to material objects, the 

validity of inductive method, and the sense data as premises of scientific knowledge. These logical constructions are 

what Russell also claims as a ‘new technique’ for dealing with the problems of knowledge.5 

          The analysis of the problems themselves are claimed to illustrate the efficacy of Russell’s method of 

construction. For the previous reasons, Russell recommends the new method of logical constructions. He intends to 

 
1-Ibid., p 03. 

2-Bertrand Russell, History of Western Philosophy, (London & New York: Routledge Classics, 2010), pp 188, 190,192. 

3-Russell, Philosophy of Logical Atomism, p 29  

4-Russell,  Logic & Knowledge, p 45-46. 

5 -Russell, The Philosophy of Logical Atomism, p 123. 
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obtain for philosophy a method equivalent to that of science.1 In this part, I shall examine the characteristics of this 

method and determine the limits to which it is supposed to be capable of achieving new and valid conclusions. Then, 

decide if Russell’s conclusions are adequately drawn from this method. 

Therefore, this method should be subject to examinations. I shall try to evaluate Russell’s method by such 

examinations. The significance of this method is to achieve rational construction for human knowledge, and 

thus it has four objectives: an economy (Occam’s razor), organization, discovery, and progress in terms of 

quality and quantity. Deduction and induction are the main methods in his approach. In terms of these 

methods, my core questions are: What role does a mathematical logic play in Russell’s reconstruction of a new 

method? Or how does mathematics and logic contribute to the solution of the problem of method as the main 

problem in knowledge? 

Russell’s method is to substitute logical constructions for inferred or postulated entities.2 He is sometimes 

manipulated by the need to demonstrate the conceptual unities of physics and sometimes by demonstrating 

their existence. His claims for the unities of physics are feasible if they are first logically established. So that, 

Russell’s new method of construction in physics is more concerned with how mathematical notions and 

symbols are applied in physics, than the justification of the knowledge of physical world. Furthermore, The 

constructional approach which he applied to the problems of object and sense-data, and time and space was 

applied also to the problem of induction; he doesn’t try to demonstrate the existence of unities, but he tries to 

suggest a class of unities that could replace the uncertain unities. This alteration depends on further alterations 

in Russell’s perceiving of the principle of logical construction. 

If this constructional approach fulfills the needs for discovery, economy, and the proof to establish the truth 

of propositions and progress, it may be called a method; further demands for it are related to its efficacy. The 

search for a technique, which gives certain conclusions and successive advances in science, is a persistent 

objective for Russell, regardless of whether these results were achieved. To what extent does Russell’s 

contribution achieve this aim? The distinguishing characteristic of the method of construction puts symbolic 

logic in a start point position, in like manner,  this modern logic turns to be at an end point position. To put it 

another way, Russell aims at accuracy and analysis to simples and unanalyzable unities, but it turns out that he 

is using logic in a different meaning than it is usually used; overlooking this feature may not only give a 

confusing view of his method, but it gives a confusing view about his analysis to the problems of knowledge.  

For the purpose of constructing conceptual, psychological, and physical unities, the concept of 

correspondence between these unities and facts must is emphasized. With this intention, the expressions of 

 
1 -Russell, Our Knowledge of the External world, p 1. 

2 -Bertrand Russell, Mysticism & Logic, (New York & London,1918), p 155. 
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natural language, doesn’t fit the above purpose. In first place, Russell maintains that there are propositions 

which correspond to facts, the correspondence is between the constituents of the facts and of the constituents 

of propositions which expressed them, and it is the presence of this corresponding relation that establish the 

truth of propositions.  

In the first period of his philosophy, he did not represent this view of correspondence as part of logic. 

However, Russell examined certain problems of knowledge applying the constructive method. In fact, there are 

certain common points between the logical doctrines of the three periods. In the second period, his use of 

sentence is equivalent to that of proposition, while the earlier use of proposition is equivalent to fact. In the 

third period of Inquiry and Human Knowledge his emphasis is on linguistic analysis, this shift relies on further 

shifts in other problems of knowledge. 

Russell’s world is constituted of unlimited unities, including physical, logical, psychological unities, and 

relations.1Hence, the term becomes a formal unity, which denotes a physical or a psychological object or a 

particular universal. In these circumstances, Russell mixed, on the linguistic level, syntax with semantics; verbs 

and tenses for past, present and future events, and proper nouns for particulars.  So then, A sentence analysis 

becomes an investigation of the meaning of its words which are considered as symbols referring to real unities 

in the outer world. 

Russell’s logic has more metaphysical implications than it seems at first glance in regard to the relation of 

the propositions to facts. In addition to that, Russell’s metaphysical implications in his logical method yield a 

conceptual vision of the world based on the logical formality. Those implications are the basis for any belief in 

any knowledge. This analysis ends in constructing the unities that correspond to physical, and psychological 

objects, or if this correspondence cannot be achievable, it ends in constructing the physical objects as 

hypothetical entities for physics.2 

4.1: In Physics. 

Our analysis of Russell’s method of construction is based on his own definition, his justification, and his 

claims. First, for the reason of clarity and elucidation, he mixes logic with mathematics by rendering logic 

mathematical and mathematics logical. Second, by deconstructing this method into terms, relations, and 

propositions. In addition to that, he asserts that physics is the most developed science after mathematics, and 

with relativity, the use of mathematical inference becomes possible through the use of a series of accepted 

premises to reach mathematical and abstract conclusions in physics. Yet, Russell suggests three kinds of 

questions: first, what is physics logical construction as a deductive system? Second, what are the existing 

 
1-Bertrand Russell, principles of mathematics, (London: George Allen & Unwin, 1927), p 5-8. 

2-Ibid., p 75. 
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methods to define physical entities? Third, what are the existing methods for inferring propositions from other 

propositions?1 

Russell uses his method of construction, both to analyze the physical objects of physics and physical objects 

of common sense. Obviously, Russell’s reconciliation means reducing psychology to physics, and not vise 

versa. Therefore, and for the sake of this reconciliation, a thing can be interpreted as continuous perceptual 

unities: ‘all aspects of ‘‘thing” are real, whereas the thing is merely a logical construction.” 2 

In the same context, of construction, Russell proceeds:” It is possible to make then, Percepts appear, in the 

proof of the validity of physics, as physical and conceptual unities. That is, laws which enable us to predict the 

future events. Nevertheless, a problem, which has two sides, may occur: the first when we compare the world 

of physics with the world of percepts. The second, when we compare the world of percepts to the physical 

world. 

For Russell to avoid any kind of conflicts between the two realms, physics should be interpreted in a way, 

which leads it to idealism, and perception in a way that leads it to materialism. In this way, Russell’s 

correspondence theory becomes controversial, even though uniting physical and psychological unities may 

become theoretically possible 

4.2: In Psychology. 

Does Russell’s reliance on psychology justify our knowledge? Russell tries to clarify the relation between 

knowledge and psychology in order to find some kind of reconciliation.. The two main questions in knowledge 

are: what do we know? And how do we know? The first question is answered by science and the second is 

answered by psychology.3 And, since psychology claim is concerned with the manner knowledge is required, 

reconstructed psychology sought to be the tool for that aim. And, in such a case, the start of construction begins 

with premises supposed to be psychologically evident; but logically it is in a sense primitive since it is not the 

result of any logical deduction.4 

Russell divides data in psychology into two types: first, private data as perception, memory, pains, dreams, 

desire, and emotions; second, public data that are shared by observers in simultaneous place and time.5 But the 

 
1 -Bertrand Russell, Analysis of Matter, (New York: Dover Publications INC, 1954), p 133. 

2- Russell, Our Knowledge of the External World, p 72. 

3- Russell, Human Knowledge, p 66. 

4 -Russell, Our Knowledge of the External World, pp. 55. 

5 -Russell, Human Knowledge, p 60 
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distinction between both data is a difficult matter, Russell confesses. The private data can be a subject matter 

for psychology; at the same time correlation between ideas is a psychological process too.  

Russell’s central claim is that no one’s private data correspond to another person’s private data.1 When the 

constructions are formed, out of private and public data, Russell explains how the disparity between these two 

inharmonious worlds is obvious. So then, Knowledge is twofold: knowledge by acquaintance and knowledge 

by description. As a result, justifying our knowledge is not only logical, but also a psychological process since 

evidence is one of the major claims for human knowledge. 

 Russell’s view is that private data must be a subject matter of psychology, and since psychology studies 

psychological operations throughout ourselves, we acquire inferences. The data, which our inferences are 

based on, are of a psychological property. The mental events for the person are the raw material for our 

knowledge in psychology; but seeking every time for the cause of the acceptation of a belief leads us to infinite 

numbers of reasons. This can be solved by the clarity of the first cause. Furthermore, the connection between 

beliefs and ideas is psychological. 

According to Russell, knowledge is inferred through different psychological operations, such as the 

association of ideas, unconscious inferences, memory, and habit. It is in giving such a logical construction for 

the psychologically inferred knowledge that he is given a philosophical foundation for our knowledge. This 

would render such knowledge logical constructions, not just a matter for psychological analysis.  

In other words, Russell treatment of the previous problems has two aims: one is to look for the most 

indubitable and non-inferential basis of our empirical knowledge, and to demonstrate how the rest is built on 

that basis, and the second is to seek for what elements come first in our knowledge. The former knowledge is 

of logical nature, the latter is purely psychological. But, if Russell prefers to stress the psychological unity of 

constructed knowledge without regard to the ‘logical certainty’ then the problem appears to be rather 

psychological than logical. And this what may appear in the second period of his philosophy. 

5. Results and Discussions: 

Russell uses of reduction exposed him to many difficulties and criticisms; so then, much of ambiguity left 

open to further analysis. While some are developed in a manner, which makes some of them easier to examine, 

some others become more complicated. Furthermore, what is strange in Russell’s method is that he made basis 

and steps for his method, and he couldn’t restrict himself to the formulations. In addition to that, instead of 

fulfilling his analytical objectives he turns into exercising analysis as an end in itself not as a means. This is why 

he couldn’t resolve most of the problems under examination. 
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Russell confuses analysis with justification. Truly, he intends to justify induction, but instead of justifying it, 

he continues explaining and defining after giving historical examples. This turns into an exercising analysis as 

an objective in itself. Therefore, he suggests a change of emphasis, making induction no longer a premise. 

Therefore, he directs his attention towards clarification by questioning how induction is useful and why it is 

not a premise.1 

The use of symbolism in logical analysis may fulfill the needs of Russell’s task to validate   inductive 

inference. Obviously, Russell’s logical analysis leads to his construction of language levels to avoid 

contradictions discovered throughout his analysis.  

To construct physical unities, instants must be constructed. The element from which instants are to be 

constructed is that of percepts. The time relations of simultaneity and succession becomes hypothetical unities; 

Russell tries to reject the traditional notion of absolute time, by constructing it in a relative order. Therefore, 

subjective (psychological) and objective (physical) time must both be constructed and united. And as the 

constructions of those unities are incomplete extending to further elements is needed; elements from various 

private worlds. This structural plan is a suggestion of new possibilities in the construction of theoretical physics.  

 In short, Russell justifies his uses of method by reducing it to its logical form in order to fulfill the claim of 

constructing a bridge between the world of science and the world of common sense.2 

And although Russell presents an important explanation about psychological and logical problems, he does 

not make explicit what is the relation between these problems. I argue that, on the contrary, the psychological 

constructions suggest that Russell possibly believes that these constructions give the scientific knowledge the 

certainty and non-inferred quality with which they must be endowed in order to be served as the solid basis of 

the remaining epistemological constructions. 

Russell’s method is a mathematical and logical method with metaphysical foundations. Moreover, Russell’s 

metaphysical foundations (the five postulates), which his method had established, turn out to be a circular 

reasoning for his method. In fact, Russell’s justification for analytical, logical, constructive, or inductive method 

is a philosophical view mixed with far-reaching claims that overcome the use of these two methods: induction 

and deduction. 

Yet, the analysis of the nature of scientific knowledge doesn’t mean that Russell’s method is intended only 

to be required for this analysis.  
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6. Conclusion: 

As a conclusion for the theory of method in Russell’s philosophy, his method in terms of construction is 

based on new metaphysics. His method of analysis functions through the focus on the constituents and their 

relations to the propositions.1 These propositions emerge from a situation in which clarity and accuracy have 

replaced the broad and indefinite certainty of early knowledge. Russell’s logical method is a combination of 

logical and mathematical formulations that can be used in his analysis for problems of knowledge. His method 

is logical, mathematical, and philosophical.2 

     To justify induction is to provide some grounds or reasons as inductive grounds to rationalize this process 

of justification, since these inductive grounds are to be different from the experiential ones. For the demands 

of the justification of induction may perhaps be extremely difficult to satisfy. 

     The need for clarity and consistency in logic, which necessitates the construction of symbols, is Russell’s 

most convincing reason for using symbolism in the analytical method. Inadequacy of the natural language’s 

grammar for the analysis of the structure of propositions and formal thinking of logic is Russell’s own reason 

for the use of symbolism as part of his method. Russell’s objective is an uninterrupted attempt to establish a 

relation between the constructed unities with experience through proper names. 

The method of construction uncovers unknown facts, and demonstrates inference, through constructing 

the truth of propositions that may appear not clear enough. With the extended meaning and use of logic, he 

examines facts, constructing unities, and their relation. Thus, the problem of the existence of physical objects 

becomes a logical problem;3 the components of those unities, become a denotation of the physical objects.  

The laws of physics are constructed by arranging the particulars which appear as appearances of a thing 

through various simultaneous perspectives. Russell treats in detail many constructions in physics such as space, 

matter, points, instants, space-time, interval, and quantity. 

Russell’s constructional approach is an endeavor to cover not only physics but also psychology. The 

problem of how to associate the world of physics with the world of psychology develops into a central problem 

for Russell’s philosophy. By focusing on logic and psychology and the overlapping of both in the process of 

knowledge, Russell does not make a clear distinction between these two fields. According to Russell, if 

knowledge is analyzed logically, then seeking for why we know, is a psychological problem, we must go back 

to psychology to get the answer. 

 
1 -Bertrand Russell, Theory of Knowledge, (London & New York: Routledge, 1992), p 120. 

2 -Russell, Our knowledge of the external world, Preface p XV  

3-Russell, Our Knowledge of the External World, p 51. 
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In short, Russell’s attempts to use mathematical logic have opened new technical and logical possibilities 

for further analysis. His use of hypothesis and definitions are still useful in analysis. Though the controversy, 

which emerged out of far-reaching claims, diminishes the value of his contributions to the problem of method. 

Thus, the three objectives set in this article are: First is to clarify the metaphysical foundation, which is the 

five postulates, second is to elucidate the main complexities of this method, which is an outcome of combining 

the logical, physical and psychological analysis. Third was seeking to open a new gate to further analysis and 

suggestions to restore a philosophy of science rather than a science of philosophy. 
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