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  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. •

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:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. 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. -

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

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

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( 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 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  الخط. 

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

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

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

للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي  تخضع كل األبحاث املقدمة   •

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    
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افر      املجلةتقبل   األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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  االفتتاحية

بالقلم،ا  م 
َّ
َعل الذي  لم    لحمد هلل  ما   

َ
اإلنسان م 

ّ
والصالة  َعل أهله،  هو  بما  عليه  ونثني  الشاكرين  نحمده حمد  م، 

َ
َيعل

م الناس الخير أّما بعد: 
ّ
 والسالم على معل

ي تضّمن    من مجلة    ( 75الخامس والّسبعين ) نضع بين أيديكم العدد  
ّ
  تشكيلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، والذ

 من البحوث و املقاالت األكاديمية
ً
 على مختلف جوانب املعرفة  رصينة

ً
ين أن يجد فيه  القارئ ما   املتخصصة  موّزعة

ّ
متمن

 يفيده وينفعه في بحوثه ودراساته العلمّية األكاديمية.

مهمة، قاعدة  على   
ً
دوما نؤكد  و  لذ  هذا  ومقترحاتكم،  بمشاركاتكم  وتنجح  بمالحظاتكم  ترتقي  املجلة   

ّ
فاملبدأ  أن لك 

 األساس ي لها خدمة العلم بأبواب مفتوحة في كل األوقات إن شاء هللا .   

اُب ﴾ آل   َوهَّ
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
َك أ

َّ
 ِإن

ً
َك َرْحَمة

ْ
ُدن

َ
ا ِمْن ل

َ
ن
َ
ا َوَهْب ل

َ
ن
َ
 َهَدْيت

ْ
ا َبْعَد ِإذ

َ
وَبن

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ

ُ
 ت

َ
ا ال

َ
ن  .8عمران: ﴿ َربَّ

 

 السبيل،،،واهلل من وراء القصد وهو يهدي 

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 

  



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية

 ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز

  مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

9 

 دراسة ميدانية على تالميذ مرحلة التعليم املتوسط : التحصيل الدراسي على اخلصوصية الدروستأثري 

The impact of private lessons on academic achievement, Field study on 

intermediate education pupils 
 Dr.Benarbia lahbib/University Of  Tlemcen, Algeria   عربية لحبيب/جامعة تلمسان، الجزائر  د.بن

 

 

 

 :ملخص

 املحاوالت خالل من وذلك) االبتدائي والثانوي  (األخرى  التعليمية املراحل من  كغيره كبير باهتمام  املتوسط التعليم يحظى

 التدني أن إال  التعليمية، اإلمكانيات وتوفير  الدراسية املناهج التدريس وتحسين  طرق  لتعديل الوطنية  التربية وزارة تبذلها التي

 في رغبة الدروس الخصوصية إلى للجوء األسر من بعديد دفع ما هذا ، للعيان ظاهر التحصيل في مستوى  والتذبذب والقصور 

 .الدراس ي مستواهم تحسين على أبنائها مساعدة

 العقلية وقدراته من التلميذ بداية  املتداخلة، والعوامل الدوافع  من العديد إلى الخصوصية الدروس انتشار  يرجع وقد

وصوال بالبيئة مرورا لديه اإلنجاز دافعية ومستوى  طموحاته ومستوى   للبيئة واالجتماعية املادية املؤثرات  إلى املدرسية، 

 :اآلتي اإلشكال طرح  يمكننا لدينا تقدم  ما على وبناء باملدرسة، ومدى تواصله لها التلميذ  معايشة وكيفية  األسرية

 ؟  املتوسطة مرحلة تالميذ لدى الدراس ي التحصيل  على الخصوصية الدروس تأثير  مدى ما

 .التعليم املتوسط- التحصيل الدراس ي- التالميذ  -الدروس الخصوصية الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Intermediate education receives great attention like other educational stages (primary and secondary) through the attempts 

made by the Ministry of National Education to amend teaching methods, improve curricula and provide educational capabilities, 

but the decline, deficiency and fluctuation in the level of achievement is apparent, and this is what prompted many families 

Resorting to private lessons in order to help her children improve their academic level. 

The spread of private lessons may be due to many motives and interconnected factors, starting with the student, his mental 

abilities, the level of his ambitions and the level of achievement motivation he has, passing through the school environment,  to 

the physical and social influences of the family environment, how the pupil lives with it and the extent of his communication with 

the school, and based on what we have presented, we can address the problem next one: 

What is the impact of private lessons on academic achievement of intermediate school students? 

key words: Private lessons - pupils - academic achievement - intermediate education. 
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 :.اإلشكالية1

 املحاوالت خالل من وذلك) االبتدائي والثانوي  (األخرى  التعليمية املراحل من  كغيره كبير باهتمام  املتوسط التعليم يحظى

 التدني أن إال  التعليمية، اإلمكانيات وتوفير  الدراسية املناهج التدريس وتحسين  طرق  لتعديل الوطنية  التربية وزارة تبذلها التي

 في رغبة الدروس الخصوصية إلى للجوء األسر من بعديد دفع ما هذا ، للعيان ظاهر التحصيل في مستوى  والتذبذب والقصور 

 .الدراس ي مستواهم تحسين على أبنائها مساعدة

 العقلية وقدراته من التلميذ بداية  املتداخلة، والعوامل الدوافع  من العديد إلى الخصوصية الدروس انتشار  يرجع وقد

وصوال بالبيئة مرورا لديه اإلنجاز دافعية ومستوى  طموحاته ومستوى   للبيئة واالجتماعية املادية املؤثرات  إلى املدرسية، 

 :اآلتي اإلشكال طرح  يمكننا لدينا تقدم  ما على وبناء باملدرسة، ومدى تواصله لها التلميذ  معايشة وكيفية  األسرية

 ؟  املتوسطة مرحلة تالميذ لدى الدراس ي التحصيل  على الخصوصية الدروس تأثير  مدى ما

 :الفرعية األسئلة

 املرحلة املتوسطة؟  تالميذ لدى الدراس ي  التحصيل تحسين في الخصوصية الدروس تساهم  .هل1

 للتالميذ؟  اإلنجاز  دافعية من الرفع في أثر له الدروس من النوع هذا .هل2

 :.الفرضيات2

 .املرحلة املتوسطة تالميذ لدى الدراس ي التحصيل  تحسين في الخصوصية الدروس تساهم .1

 .بشكل إيجابي التالميذ  لدى  اإلنجاز دافعية من الرفع في الخصوصية الدروس تساهم .2

 :املوضوع اختيار .أسباب3

 املوضوع باختيار تتعلق األسباب التي  ومن  والبحث، الدراسة إلى تدفعه التي ودوافعه أسبابه باحث  لكل أن  فيه الشك مما

 :يلي ما

 التي  التربوي  املجال في املستحدثة من املواضيع باعتبارها النواحي جميع من لها والتعرض الظاهرة  دراسة في الذاتية الرغبة •

 .املدرسية ككل واملجتمعات األسر شغلت

 املتوسط التعليم مرحلة تالميذ الدراس ي لدى التحصيل على الخصوصية الدروس تؤثر كيف  معرفة في العلمي الفضول  •

 .مراحلها بكل

 .لدى التالميذ االنجاز دافعية من  الرفع في أثر  الدروس من  النوع  لهذا كان ما إذا  معرفة •

 :الدراسة .أهمية4

 :منها النقاط من  مجموعة في الدراسة أهمية تتمثل
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التربوي  علم  ميدان  موضوعات  أهم  من يعتبر  تناوله بصدد نحن الذي  املوضوع  •  كمحور  بالتلميذ  يهتم  الذي االجتماع 

 .الدروس الخصوصية على  يقبل أصبح  والذي التعليمية العملية

 .التالميذ الدراس ي لدى التحصيل في الخصوصية الدروس أن تحدثها يمكن التي  التغيرات معرفة •

 التطرق  يتم لم أخرى  مع متغيرات الخصوصية  الدروس بمتغير االرتباط  نفس لها  مستقبلية جديدة لدراسات  آفاق  فتح •

 .بعد لدراستها

 . بها تحظى التي  واألهمية  التالميذ بين الخصوصية للدروس الواسع االنتشار •

 :الدراسة  .أهداف5

 .املتوسط التعليم مرحلة في تحصيلهم الدراس ي على وتأثيرها الخصوصية  الدروس على التالميذ إقبال واقع اكتشاف •

 .الدراسة بموضوع امليدانية املتصلة الدراسة  إلى استنادا البحث في وضعت التي  الفروض صحة مدى اختبار  •

داخل وما التالميذ تحصيل في الخصوصية الدروس مساهمة مدى على الوقوف •  تفوق  من الدراس ي الفصل ينعكس 

 .التحصيل نحو واستعداد

 :للدراسة  اإلجرائية .املفاهيم6

 (عامة مؤسسة  في املتوسطة املرحلة تالميذ  بعض يتلقاها التي  التعليمية الحصص كل هي :الخصوصية .الدروس1.6

 .مالي مبلغ وبمقابل علمية كفاءة ذا شخص  أو أستاذ تحت إشراف )متوسطة داري واسني

 مساره خالل  املتوسطة املرحلة تلميذ اكتسبها التي  واملعلومات واألفكار  املعارف مجمل  هو :الدراس ي .التحصيل 2.6

 .والسنوي للتلميذ الفصلي املعدل  في ذلك ويظهر الدراس ي، 

أطوار، بدورها منظمة اإللزامي التعليم من األخيرة املرحلة وهي  :املتوسط التعليم .مرحلة3.6  فيها التمدرس يختم إلى 

 أعمارهم فتتراوح  إليها ينتسبوا الذين التالميذ أما واحدة، سنوية دورة يجري في املتوسط التعليم بشهادة يدعى نهائي بامتحان 

 .سنة 15و 12بين ما

 دروسا  ويتلقى متوسط الرابعة األولى إلى من  املتوسطة  املرحلة في يدرس الذي  التلميذ  هو :املتوسطة املرحلة .تلميذ4.6

 .عامة مؤسسة  في خصوصية

 الخصوصية: الدروس حول  .مفاهيم7

األبناء، هو األهل عند الحياة في تحقيقه  يمكن  استثمار أفضل بأن اليوم معروفا بات  إلى اللجوء اليوم ونالحظ تعليم 

 وتزيد أصال ضعيفا  وكان  تحصيله في تراجعا  التالميذ  أبدى في حالة الخصوصية  بالدروس يعرف ما  أو الخصوص ي التعليم

 .التربوية املناهج وكثرت التعليمية  املواد كلما صعبت الدروس لهذه الحاجة 
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 الكتاب  ودراسة درسا درس :من كلمتين مركب  أنه فنالحظ العربية، اللغة معجم  في الخصوصية الدروس لفظ يرد لم : لغة

 .يحفظه عليه أقبل العلم أو

.  مما حصة : ُدُروس    ُيَدَرس 

صوصية
ُ
 ."1حالة خصوصية "ش يء به يتميز  ما سواه، دو بش يء يتعلق ما  :خ

 واحدة  مادة في الرسمي  وقت الدوام  خارج  إضافية  حصصا التالميذ  من مجموعة أو تلميذ بإعطاء املدرس  قيام : اصطالحا

 .2عليه  ُيتفق معين أجر مقابل مواد عدة أو

 ويستثني  وبأجر، ومتكرر  الجهد منتظم  هذا يكون  بحيث  املدرس ي  الفصل خارج التلميذ عليه يحصل  تعليمي جهد  كل هي

 .3املنزل  في مساعدات تعليمية صورة في ألبنائهم اآلباء بعض يقدمه ما هذا من

 مادة التلميذ تدريس يتم بموجبها واملدرس التلميذ  بين تتم  تعليمية عملية الخصوصية  الدروس أن نستنتج  سبق  ومما

 .الطرفين من قبل يحدد بأجر مجموعة ضمن  أو لوحده منها، جزء أو دراسية

 الجانب النظري 

 :الخصوصية الدروس حول  تاريخية  .ملحة1

 ويتجنب  معطياتها من ليستفيد مكونات البيئة من  به يحيط مما  يتعلم فهو  األرض على  وجد أن  اإلنسان منذ مع التعليم بدأ

 حالة في بد  وال  الحياة  ضروريات من ضرورة  التعلم أصبح  حتى ش يء فش يء وتتعقد  تتسع التعلم دائرة  أخذت  ثم  يضره،  ما

 ( الخاص  منها التدريس طرق  بعدة املرسل  من العلم يتلقى فاملستقبل  طالب،   )مستقبل (و معلم  ) مرسل ( وجود من  التعلم

 .أجر بدو أو بأجر أو مجموعة واحد  فرد فيها يشترك تعليمية جلسات  شكل على )الخصوص ي

 حيث) 399-347سقراط" ) "اليوناني املشهور  واملربي الفيلسوف هو  التربية  في الخصوصية  الدروس مارس  من أول  ويعتقد

 والوزراء الوالة وكان ،" املقدوني ألسكندر " خاص معلما أصبح الذي " ألريسطو " معلما وأفالطون  " ألفالطون  " كان معلما

 والشعوب حياة األمم  في التعليم وألهمية  الخصوص ي، باملدرس يسمى  ما  وهذا  وتأديبهم لتعليمهم معلمون ألبنائهم  يحضرون

 وأصبحت آخر  منحى أخذت بل  الدروس الخصوصية يلغي لم أنه إال وأهدافه، وأساليبه بطرقه النظامي التعليم ظهر فقد

 مشكالته. من مشكلة وتحسب   التعليمي النظام تهدد سيئة  ظاهرة 

 :الخصوصية الدروس .أنواع 2

 :منها مختلفة أنواع  إلى الخصوصية الدروس تنقسم

 
 .2000، 1حمودي،املنجد في اللغة العربية املعاصرة،دار املشرق،بيروت،الطبعةصبحي  - 1
 164ص 2009، 1دار الثقافة،عمان،الطبعة مشكالت تربوية معاصرة، عبد العزيز املعايطة، -2
 59ص1،2005الطبعة  الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، املوسوعة العلمية للتربية، الراشد وآخرون، -3
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 الستقبال  استعداد منهما املعلم، ولكل  أو  التلميذ منزل  داخل وتكون  :نظاميةال  غير  املنزلية الخصوصية .الدروس1.2

 .كبيرا وانتشارا شيوعا النوع هذا ويشهد منها  في بعض أو الدراسية املواد  كل في وتقدم منزله في اآلخر

 عن األساتذة يعلن أن  بعد املراكز هذه على التالميذ يتهافت:املختلفة التعليمية  املراكز داخل الخصوصية .الدروس2.2

 .العامة واألماكن املحطات على وإلصاقها الشارع في توزيعها يتم ملصقات خصوصيين في كمدرسين  أنفسهم

 وذلك األنترنت شبكة  على بطرح خدماتهم الشركات  وبعض املدرسين بعض يقوم  :األنترنت عبر الخصوصية .الدروس3.2

 الدروس الخصوصية  لتلقي مصممة  خاصة برامج على املواقع بعض توفر إلى التالميذ، باإلضافة  مع املباشر  اتصالهم طريق عن

 لوحة املدرس  فيستخدم والتلميذ املعلم بين الصوتية املحادثةإمكانية   منها عناصر عدة على البرامج هذه وتتوفر الشبكة  على

 مدرسه على بطرح أسئلة التلميذ يقوم كما  مباشرة،  الخاص جهازه في التلميذ  ليشاهدها عليها معلومات مختلفة  بشرح يقوم

وكأن  بطريقة  املعلومات انسياب تؤمن بصورة مصمم  والبرنامج   من ويستفيد  جنب،  إلى جنبا يجلسا  والتلميذ  املعلم سهلة 

 الدروس يضمن الذي   ) الين أو موقع ( املواقع هذه  أشهر  من  والثانوية واملتوسطة  االبتدائية تالميذ املرحلة املواقع هذه خدمات

 . 1واالنجليزية  الفرنسية  العربية، لغات بثالث

 :الخصوصية الدروس .إيجابيات3

 :املتعلم .على 1.3

 .الدراس ي مستواه ورفع قدراته،  تطوير على وتعمل للفهم أخرى  فرصا تعليمه •

كانقطاع للعملية الحسن  بالسير  تخل  التي املشاكل لبعض مساعدا  حال تعتبر •  بسبب املدرسة عن  التالميذ التعليمية 

  50 إلى فيها  التالميذ  عدد يصل قد  املكتظة األقسام داخل الدروس، فهم  أو صعوبة طويلة، لفترة األستاذ تغيب أو املرض،

 .التالميذ فهم  حساب على  ) الحساب( املقرر  بإتمام االهتمام  إلى باألستاذ يؤدي مما  البرنامج  كثافة بسبب أو ، تلميذا

 حالة إلى والسلبية والخجل  حالة الصمت من  تحريره بالتالي واأللفة  الود من نوع  بينهما ينشأ إذ بمعلمه عالقته  توطيد •

 .حاجياته وتلبي تهمه التي  في القضايا النظر وجهات  وتبادل واملناقشة البحث

 :املعلم  .على 2.3

 . األخرى  الفئات ببعض مقارنة محدود دخله أن خاصة دخله من تزيد •

 من مهنة  أو حرفة  أتخذ الذي  هذا النشاط  لتدخل  أخرى  فئات  أمام مصراعيه على الباب فتح  في الظاهرة  هذه  تطور  ساهم  •

 .العليا الشهادات ذوي  من والعاطلين الجامعيين الطلبة لفئة خصوصا بالنسبة  مادية، مكاسب  جني بغية له مهنة  ال

 .بقدراته الثقة من الكثير تمنحه ونجاحه للطالب الجيدة  النتائج •

 التربوية. املؤسسة في النظامية الدروس عنده يتلقى الذي  بتلميذه  عالقته تقوي  •

 
- 14ص 2017جامعة بومرداس، مذكرة لنيل شهادة املاستر، الدروس الخصوصية ملادة اللغة العربية في مرحلة التعليم املتوسط، ام كرغلي، سه   -  1

15 . 
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 :الخصوصية الدروس .سلبيات4

 :يلي ما في السلبية آثارها أهم  تلخيص يمكن

 .املنزلية واجباته من الطالب تهرب •

 .العلمي التحصيل في حتى  اتكالي ضعيف  جيل خلق •

 .الخصوصية الدروس على العتماده املدرسية  الواجبات إهمال  تعمد •

 .الطالب قبل من  وذلك الفصل في الطلبة بقية على  الوقت تضييع  محاولة •

 .عنده يدرسون  الذين للطلبة املدرس تحيز •

 . األحيان  بعض في االمتحانات أسئلة  تسريب •

 .مبرر بدون  األمور  أولياء على املادي الضغط •

 .الفصل داخل للمادة املدرس  إهمال •

 الرسمية  الحصة داخل املدرس إهمال من الفقراء الطلبة تضرر  •

 .1املادية  الناحية من للطلبة األستاذ استغالل •

 :الخصوصية الدروس النتشار  الرئيسية .األسباب5

 :للطالب تعود .أسباب1.5

 .املواد بعض في التأسيس ضعف •

 .املدرسة أو املدرس أو للمادة كراهيته •

 .الغياب كثرة •

 .الوقت تنظيم  وعدم اإلهمال  •

 .النفس على االعتماد وعدم اإلتكالية •

 . األقران تقليد •

 .اآلباء من لها يتعرض التي النفسية الضغوط من الهروب •

 .قدراته مع يتناسب ال للتخصص اختياره •

 
 . 165ص 2009، 1دار الثقافة،عمان،الطبعة مشكالت تربوية معاصرة، عبد العزيز املعايطة، - 1
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 :املادة ملدرس .تعود2.5

 .واألنشطة واألعمال الحصص  من نصابه كثرة •

 .الشخصية أو الطريقة أو العلمية  املادة حيث  من  ضعفه •

 .غيرها أو كالتجارة إضافية بأعمال  انشغاله •

 .التدريس في رغبته  عدم •

 .الفردية الفروق ومراعاة الطالب بعض عند النقص جوانب  اكتشاف  في إخفاقه •

 .فيها النجاح الصعب ومن ومعقدة صعبة  بأن املادة الطالب إشعار •

 .تأخره أو غيابه كثرة •

 :واألسرة للبيت .تعود3.5

 .أبنائهم أعمال على إشرافهم  وضعف األمور  أولياء انشغال •

 .وتلبيتها الطالب حاجات لتلمس املدرسة مع البيت  تعاون  عدم •

 .كالتدليل واألسرية واالجتماعية املالية  األسرة مشكالت •

 .املجال هذا ضمن  الخصوصية الدروس ودخول  األسر  بين املباهاة •

 .لألبوين املستوى التعليمي املحدود •

 . ضرورة  وجعلتها الخصوصية الدروس كرست التي الوافدة باألفكار التأثر •

 :للمدرسة .تعود4.5

 .الفصل في الطالب أعداد كثرة •

 .واملعلمين الطالب تسييب  وبالتالي املدرسة،  إدارة ضعف •

 .الخصوصية الدروس  بأضرار  واملدرسين الطالب بتوعية تقصيرها •

 .التربوية للمراكز وتوجيههم الضعفاء الطالب حاالت وتتبع  دراسته إهمالها •

 :والتعليم التربية لوزارة .تعود5.5

 . جيدا تأهيال مؤهلين  غير مدرسين اختيار  •

 .واالسترجاع الحفظ على املتعلم وتركيز  املدرس ي الكتاب محتوى  كثرة •
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 .1الدراس ي  اليوم وطول  الدراسية املواد كثرة •

 :الخصوصية الدروس من للحد املقترحة  .الحلول 6

 :منها الدروس  من النوع هذا  انتشار من للتخفيف عليها  االستناد يمكن  التي الطرق  من جملة إلى العيساوي  أشار 

 .للمعلم املادي املستوى  رفع •

 ومنحهم  بعثات في وإفادتهم  ومهنيا ووطنيا وعلميا وأخالقيا جيدا إعدادا إعدادهم على والعمل املعلمين اختيار حسن •

 .والتعزيزات واملكافئات  الجوائز

 عملية   ومراقبة املدرسية اإلدارة سلطة بسط مع والتفتيش التوجيه أعمال  في التدقيق •

 .طالبه بنتائج املعلم ترقية ربط •

 .املكدسة والتفاصيل الزائد الحشو من وتنقيتها  واملقررات املناهج تعديل •

 .واالمتحانات التقويم نظام تعديل •

 .واملعلمين الطالب أمام واملراجع الكتب  توفير •

 .واملعلمين التربية كليات في القبول  في التدقيق •

 .الزائدة الفصول  كثافة من التخلص •

 ال الذين املعلمين ونقل والقانون  .النظام   عن الخارجين  الطالب معاقبة في واسعة  سلطات املدرسية اإلدارة رجال منح

 .2إدارية  أو كتابية وظائف إلى أعمالهم  في يخلصون 

 .فيه املؤثرة والعوامل  الدراس ي .التحصيل7

 والوصول  تحقيقها على تربوية كل منظومة تسعى التي العمليات ومن التربوية األهداف أسمى من  الدراس ي  التحصيل يعتبر

 فإن  مجتمعه بناء في املساهمة على قادرا يجعله بما جيدا إعدادا اإلنسان إلى إعداد يهدف التربوي  النظام كان  وإذا درجاتها، إلى

 جيد  مستوى  إلى بها، والوصول  مر  التي  التعليمية السنوات خالل  خبرات من تعلمه ملا الفرد تحصيل  مدى  يتوقف على ذلك

 .املدرس ي بمحيطه يتأثر املتعلم  باعتبار  االجتماعية واملدرسية  الظروف من مجموعة توفير يتطلب  التحصيل من

 :الدراس ي التحصيل  .مفهوم1.7

)ابن     وتثبت  تجمع  الش يء وتحصل   حصل،  ما تمييز  والتحصيل حصوال  أي  حصل ش يء، كل من الحاصل  هو  : لغة

 (.153منظورص

 
 كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اللغة التطبيقية، والعالج،الدروس الخصوصية املشكلة   العربي يوسف،  -1
 . 2012،،2،العدد11مجلة آفاق علمية،املجلد الدروس الخصوصية قراءة تربوية في األسباب واآلثار، فاطمة بن سماعيل، - 2
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 : اصطالحا

 فصلية، اختبارات طريق عن مبرمج ويقاس تعلم من املدرسة تقدمه ما كل هو الدراس ي  التحصيل :"هللا خير السيد " يقول 

 . "1املواد  كل في التلميذ العام للدراسات باملجموع الفصل أو السنة  آخر في ويعرف

 عمليات  حدوث نتيجة الفرد أداء مستوى  على   تطرأ التي  التغيرات  كل هو الدراس ي  التحصيل :"غفار السالم عبد " ويعرفه -

 .2معين  عمل وممارسة  داخلية عقلية

 في والتحصيل منظمة علمية املدرسية بطريقة واملهارات للمعارف  الطالب  اكتساب  فيعني الحديث بمفهومه  التحصيل أما

التعلم من أساسيين بجانبين  يهتم املفهوم هذا ضوء  الجانب على صراحة ينص ولم  واملهاري، املعرفي الجانب :هما نواتج 

 بالجانب الوجداني، ضمنا اهتمامه يعني واملهاري  املعرفي بالجانبين التعريف اهتمام  فإن املؤلف وجهة نظر ومن  الوجداني،

 في الدراس ي التحصيل  تقويم يجب ثم الوجداني ومن  الجانب بدون  اإلتقان بحد يتم ال والخبرات املهارات اكتساب أن حيث

 أن حيث    )والنفس حركي الوجداني املعرفي، ( الثالثة الجوانب  على  والتي تشتمل  ،  سلفا املحددة التعليمية األهداف  ضوء

 . 3التربوية  األهداف أو للتعلم املرغوبة بالنواتج  واتصاال ارتباطا  أكثر يعتبر .الدراس ي  التحصيل

 الذي واإلنجاز واالستيعاب مستوى الفهم "هو الدراس ي التحصيل أن نستنتج واملختلفة  املتنوعة التعاريف هذه خالل من

 .ومقننة محددة بأدوات وآليات ويقاس  متغيرات، عدة وبتأثير التلميذ إليه يصل

 :التلميذ .تعريف2.7

 .4وتالمذة تالميذ جمع املتعلم هو  :لغة

 وتهذيب عليها دروسه واملواظبة متابعة حيث من به االهتمام واجب إذ التربوية العملية محور  التلميذ يعد : اصطالحا

 والتكوين.  التربية مجالي في الالزمة  الظروف كل  على توفير الدولة  عملت  وقد العملية، من  املنشود الهدف  وهو السلوك

 :الدراس ي  التحصيل  .أنواع 3.7

 الدرجات  هذه في الحاصل أن التباين على يدل فإنه ش يء على إن دل التالميذ بين التحصيل درجات في الظاهر االختالف إن

 :أنواع ثالث الدراس ي أن التحصيل  القول  إلى يدفعنا

 ضوء في منه املتوقع الفرد للمستوى  عند الشخص ي األداء تجاوز  عن يعبر سلوك وهو :الجيد  الدراس ي .التحصيل1.3.7

 وعادة متوقع، غير بشكل ويتجاوزهما والزمني العقلي العمر نفس في املفرط تحصيله الفرد أن أي  الخاصة واستعداداته قدراته

 .العلمية والثقافة املنافسة درجة  ذاته وارتفاع طرف  من املثابرة على كالقدرة أخرى  مؤثرات ضوء في التجاوز  ذلك ما يفسر 

 
 . 76ص 1،1991ضة العربية،بيروت،الطبعةدار النه البحوث النفسية والتربوية، خير هللا السيد،  -1
 .125ص  1،1987دار العلم للماليين،بيروت،الطبعة عاقل فاخر، علم النفس التربوي،   -2
 .113ص1،2005دار الفكر العربي،القاهرة،الطبعة التقويم التربوي للمنظومة التعليمية، الجميل محمد شعلة،  -3
 .2،2000دار صادر للنشر،بيروت،الطبعة بي،املعتمد قاموس عربي عر  جرجي شاهين عطية،  -4



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

18 

عليها التي  الدرجة  تكون  التحصيل من  النوع هذا  في :املتوسط الدراس ي .التحصيل2.3.7  نفس تمثل التلميذ يتحصل 

 .متوسطة املعلومات من  واستفادته ودرجة احتفاظه  متوسط،  أدائه ويكون  يمتلكها التي اإلمكانيات

 من املدرسة تعمل الذي التحصيلمن   معين مستوى  بلوغ عند امللحوظ التقصير هو :الضعيف الدراس ي .التحصيل3.3.7

 .1بالتأخر الدراس ي  "الرفاهي نعيم  "يعرفه ما وهذا  أجله،

 :الدراس ي التحصيل .مبادئ8

 والتي املعلمين، ألداء الحسن والصحيح السير تضبط التي املبادئ من مجموعة على تقوم الدراس ي التحصيل إن عملية

 أهم ومن  للمتعلم،  الدراس ي  التحصيل  بعملية  املباشرة نظرا لعالقتها التربوية العملية على  القائمين طرف من مراعاتها  يجب

 :يلي ما  منها  نذكر  املبادئ

 :والتجديد  الحداثة .مبدأ1.8

 بإخضاع  وإنما بالتلقين يكون فقط ال والتحصيل للمتعلم، التحصيلي الجانب على والجدية الحركية إضفاء يعني والذي

 املناسب  الحل إليجاد الشخصية ومحاولته  كافي جهد على بذل املتعلم يجبر بحيث  جديدة تعليمية  ومواقف  ملسائل  املتعلم

 املعرفي معنى  التحصيل أو للخبرة تعطي التي  والدينامية الديمومة هو هنا الدراس ي  فيه، فالتحصيل نفسه  وجد  الذي للموقع

 .2املستقبلية  أو  الحاضرة حياته في الفرد  يفيد  إيجابيا

 :املشاركة .مبدأ2.8

 رفع في دورا هاما  تلعب النشاطات التعليمية مختلف وفي الدراس ي  الصف داخل  املعرفة توليد عملية في املتعلم  مشاركة  إن

 تمكينهم إلى إضافة املتعلمين، بين املنافسة روح وتخلق وتفكير املتعلم ذكاء تنمية على تعمل فهي لديه، التحصيل مستوى 

 مستواه التعليمي رفع على تساعده  جديدة ومهارات  خبرات  أكتسب  قد املتعلم  يكون  وبالتالي أخطائهم وتصحيحها  اكتشاف

 .الدراس ي التحصيل من أفضل مستوى  إلى والوصول  واملعرفي

 :الجزاء .مبدأ3.8

 املبذول  املجهود هذا  رافق وإذا األنشطة التعليمية مختلف في يومي بشكل يشارك) التلميذ (فاملتعلم املبدأ هذا من انطالقا

الفاعلة أحد  طرف من   جزاء   املتعلم  طرف  من  والتحصيل االجتهاد  نحو قويا دافعا يعتبر  ذلك فإن  املؤسسة، في األطراف 

 .3الدراس ي  االهتمام والتحصيل نحو التلميذ دفع في األثر بالغ أن له  إال ،  معنويا أو ماديا يكون  قد  أكثر، والجزاء الدراس ي

 

 
 . 194ص 2008املناهج للنشر والتوزيع،عمان، رافدة الحريري، التقويم التربوي، - 1
 بدون تاريخ.  جامعة الجزائر، رسالة ماجستير في علم النفس التربوي، أثر مشكالت املراهقين في التحصيل الدراس ي، إبراهيم طيبي،  - 2
 . 75ص 2013جامعة بسكرة.، رسالة ماجستير في علم النفس االجتماعي، التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراس ي، هنودة علي، - 3
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 :الدافعية .مبدأ4.8

 التي  العوامل  أهم من للمادة الدراسية وميوله فاستعداداته للمتعلم،  الدراس ي  التحصيل على  مباشر  تأثير  الدافعية لعامل

 الدراس ي التحصيل نحو دافعيته تقوية على  املتعلم الفاعلة مساعدة األطراف على  وجب ولهذا الهدف، تحقيق  نحو تدفعه

 .األفضل

 :التطبيق .مبدأ5.13

 بشكل التطبيقية  السلوكيات واملعلومات يستوعب  الذي للمتعلم،  الدراس ي التحصيل  مستوى  تحسن التطبيق  إن إمكانية

 كذلك  يعني  جيد، بشكل والخبرات املعارف ترسيخ  على  التطبيق تساعد فآلية امتحانات،  شكل  على  عادة التطبيق  ويكون  أفضل

 .للمتعلم جيد تحصيال

 الجانب التطبيقي 

 : الدراسة .مجاالت1

 : املكاني .املجال1.1

 تلمسان.  بوالية  بمتوسطة داري واسني امليدانية الدراسة  أجريت

 :الزمني .املجال2.1

 والحصول  االستفسار للمؤسسة بهدف استطالعية بزيارة قمنا  حيث  نوفمبر  شهر  مطلع ابتداء من الدراسة  هذه أجريت

 بسبب  وذلك البحث  إلتمام محددة كانت التي الزمنية  بالوتيرة امليدانية   الدراسة تتم  لم  لكن ، البحث  تخدم التي املعلومات على

 على هذه الفترة في االستمارات توزيع  تم الوطن حيث أرجاء  كافة على الدولة طبقته الذي الصحي الحجر وإجراء كورونا جائحة

 .إحصائية جداول  في عليها البيانات املتحصل  تفريغ بعدها ليتم الدراسة  عينة يمثلون  الذين  التالميذ من  مجموعة 

 : الدراسة .مجتمع 2

 من  كانت  أو املجتمع  هذا لجميع مفردات  شاملة  الدراسة  هذه  كانت  سواء الباحث  يدرسه الذي  املجتمع هو  البحث  مجتمع 

 تالميذ  مجموع  هو  دراستنا مجتمع بهذا ويكون  تكوينه في تدخل الوحدات التي جميع على البحث مجتمع ويشتمل  العينة،  خالل

 .بمتوسطة داري واسني تلمسان دروس خصوصية يتلقون  الذين املتوسطة  املرحلة

 :الدراسة  .عينة3

 البالد بها تمر الظروف التي ومع كافيا تمثيال البحث مجتمع تمثل ال أنها وبالرغم تلميذ وتلميذة   100 تكونت العينة من

 اعتمدنا  بحثنا  وفي املطلوبة، العلمية الصبغة بحثنا وتعطيه تدعيم يمكنها التي املعلومات على الحصول  املستطاع قدر  حاولنا

 : القصدية العينة
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 يرغب التي  الدراسة يوفون بغرض ألنهم  نظرا األفراد  من عدد اختيار  طريق  عن العينات من  النوع هذا  اختيار يتم حيث "

 .  "بها القيام في الباحث

 .تحليل ومناقشة النتائج: 4

 :األولى  الفرضية .استنتاج1.4

إيجابي الخصوصية الدروس أن القول  يمكن أعاله للجداول  ومناقشتنا عرضنا خالل من  اإلنجاز دافعية زيادة في أثر 

 ( وتؤكد18رقم ) الجدول  في ذلك  ويظهر املبحوثين من % 93إجابة  في   يتضح ما هذا املتوسطة، املرحلة تالميذ لدى الدراس ي

الدروس للدراسة حبا أكثر  أصبحوا البحث  عينة أفراد من % 98نسبة   أن (20( و)19) الجدولين رقم  في األرقام  وساهمت 

 ما  هذا الصفي تفاعلهم من زادت  و ومشاركة نشاطا   أكثر جعلتهم ذلك إلى إضافة املدرسة، عن تغيبهم عدم في الخصوصية

 أرجعوها  فقد  املشاركة  فرصة  لهم  تتاح  ال  الذين أما  ذلك على أكدوا املبحوثين  من    %96بحيث  (16) رقم  الجدول  في لنا  يتضح

 الخصوصية الدروس أن   % 99ب قدرت  منهم  أخرى  نسبة  وتقر  القسم،  واكتظاظ التدريسية  الحصة  وقت عامل ضيق  إلى

 ساهمت  بحيث  الخصوصية  الدروس لتلقي بارزا   أثر  هناك  أن نستنتج  ومنه   14 رقم  الجدول  املنزلية واجباتهم  حل  في ساعدتهم 

في بشكل الوسيلة لنجاحهم ضرورية يرونها  البعض أصبح حتى الدراسة نحو التالميذ دافعية زيادة فعال   التي واعتبارها 

 .النظامية الحصة في فاتهم  ما كل واستدراك  الدراسية املواد تبسيط في تساعدهم

 :الثانية الفرضية .استنتاج2.4

 أن  مفادها والتي الثانية الخاصة بالفرضية  اإلحصائية  للجداول  تحليلنا خالل  من عليها تحصلنا التي النتائج  ضوء على

 نأ  النتائج  أبرزت  حيث  املتوسطة، املرحلة لتالميذ الدراس ي تحسين التحصيل  في عالقة له الخصوصية الدروس على اإلقبال

 نتائجهم،  ضعف منهم بسبب    %25 و % 90 ب للدروس استيعابهم  عدم إلى يرجع الخصوصية  الدروس الذين يتلقون  املبحوثين 

 الجدول  في يظهر وهذا خصوصية دروسا  فيها يتلقون  للمواد التي فهمهم نسبة زادت املبحوثين من % 92نسبة   أن  لنا تبين وقد

 نسبة فهمهم  زادت منهم % 91فنجد   فيها  فهمهم زاد التي  املواد حسب املبحوثين بين تختلف أن النسب نالحظ حين في (20رقم)

 ورد  ما هذا والفرنسية كاإلنجليزية األخرى  في املواد فهمهم زاد% 14نسبة   لتليها األدبية املواد في % 20بينما   العلمية، املواد في

 زيادة في  الخصوصية الدروس ساعدتهم  % 99ب تقدر  والتي  املبحوثين  من نسبة كبيرة أن  نجد حين  في (22رقم) الجدول  في

 .عام بشكل والسنوي  معدلهم الفصلي

 املرحلة تالميذ لدى الدراس ي من التحصيل الرفع في مباشر بشكل تساهم الخصوصية الدروس أن نستنتج هذا خالل ومن

 ما وهذا  التعليمية  مشاكلهم  حل  على  تشجيعهم  في ساهمت  كما  الدراسة على   ومثابرة حضورا أكثر  جعلتهم حيث  املتوسطة، 

 .الدراس ي تحصيلهم في يبدعوا ويتميزون يجعلهم

 :العامة .النتائج5

 الخصوصية الدروس املتوسطة على املرحلة تالميذ إقبال  وراء  الحقيقية  األسباب  إلى الوصول  هو هذه الدراسة  أساس إن

 : يلي كما عرضها يمكن النتائج من  إلى مجموعة  وخلصت الدراسة  نتائجهم، على تأثيرها وكيفية 
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 نتائجهم.  تحسين  أجل من الخصوصية الدروس لتلقي لجأت  املبحوثين من نسبة .أكبر 1

 من فاتهم ما استدراك من أجل الخصوصية للدروس يدفعهم مما الدراسية  املادة فهم صعوبة من التالميذ أغلب .يعاني2

 بدولة الثانوي  التعليم طالب من عينة على أقامها التي "محسن حمود صالحي" دراسة أيضا إليه توصلت ما هذا معلومات،

 :إلى فيها  خلص بحيث الكويت

ألخذ املناهج وصعوبة الدراسية املواد كثرة أن على األمور  وأولياء الطالب املعلمين، أتفق  الخصوصية الدروس  سبب 

 .الطالبي املحيط في وانتشارها 

 القائم  الشريف التنافس جو من تخلق بحيث وزمالئه معلمه مع التلميذ وتفاعل مشاركة من الخصوصية الدروس زادت .3

 .اإليجابي التفاعل على

 .قدرته تحسين  خالل من بنفسه ثقته وتعزيز التلميذ أداء .زيادة4

 . املنزلية واجباتهم حل على الخصوص ي مدرسهم  مساعدة من  التالميذ  أغلب  .يستفيد5

 .بشكل إيجابي الدراس ي  االنجاز نحو التالميذ  دافعية من الرفع في الخصوصية الدروس .ساهمت6

 .التالميذ أغلب لدى  والسنوي  الفصلي املعدل  من  الرفع في الخصوصية الدروس ..ساهمت7

اقتراحات  :توصيات و

 على املنظومة القائمين مساعدة يمكنها التوصيات من  مجموعة باقتراح  قمنا ذلك خالل ومن على ضوء نتائج هذه الدراسة 

 التعليمية  للعملية األسمى الهدف  واجتماعي يحقق نفس ي تعليمي مناخ تحقيق إلى للوصول  التعليمية  العملية وعلى التربوية

 :يلي ما والتوصيات االقتراحات أهم ومن الدروس الخصوصية، ظاهرة انتشار حدة من والتخفيف

 .التدريسية الفعال للحصة التسيير وفنيات آليات فهم خالله من  يتمكنوا  خاصا تكوينا املعلمين  تكوين  .ضرورة1

 .املجتمع لبناء مشروع باعتبارها  والتعليم، التربية عملية في النظر إعادة .ضرورة2

 .الدراس ي تحصيله لرفع مستوى  املناسب  التعليمي املناخ وتوفير التلميذ  خدمة حول  املدرسية اإلدارة جهود .تركيز3

التعلم على السلبي لتأثيرها نظرا الدراسية  األقسام في واالكتظاظ البرامج كثافة من .التحقق4  املعلم أداء (عملية 

 .)للمتعلم الدراس ي والتحصيل 

 والتطلعات العملية الحياة  متطلبات يواكب الذي بالشكل صياغتها على والعمل الدراسية املناهج محتويات .مراجعة5

 .للمتعلمين املستقبلية 

 .الخصوصية الدروس مراكز  على قانونية رقابة وجود .ضرورة6

 .الظل دروس انتشار للحد من جديدة صيغ إليجاد التربوي  املجال  في املتخصصين  ودراسات أفكار  من .االستفادة7
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 خاتمة:

 للنهوض جاهدة فهي تحاول  الكبيرة األهمية إلى راجع والتعليم، التربية لقطاع املجتمعات توليه الذي البالغ االهتمام إن

 الطلبة وجه في تقف التي السلبية، الظواهر تحاول تخطي حيث املراتب أعلى إلى بأفرادها، االزدهار أجل من القطاع بهذا

 تلقي إلى الطلبة لجوء مقدمتها وفي أفضل، بنتائج للخروج جديدة وطرق  ووسائل كثيرة جاءت محاوالت وقد الدراس ي وتحصيلهم

االمتحانات الخصوصية الدروس ملختلف   التفوق  في منهم  رغبة هو الخصوصية، الدروس على إقبالهم  أن ،كما تحضيرا 

 اكأن هن  كما  القسم داخل االستفسار  وقت وقلة الفهم وصعوبة نتائجهم  ضعف  كما  املستوى،  والرفع من  النتائج  وتحسين

 خاصة الخصوصية  الدروس تلقي  نحو تشهد إقباال املستويات أن  حيث  املتوسطة،  املرحلة في التخصص  بين  التفاوت من  نوع

 الدروس ألن وهذا  والتركيز، االجتهاد من نوعا يستوجب الذي طبيعة التخصص إلى يرجع وهذا تالميذ الرابعة متوسط، لدى

 . عامة  بصفة  التحصيلي مستواهم وارتفاع التمارين وحل املراجعة سهلت عليهم  الخصوصية 

 السلبي  الجانب تجاهل فال يمكن الوقت ٕواختصار  للطالب النجاح  كتحقيق  الخصوصية،  للدروس  اإليجابي الجانب  ورغم

 معها  نتعامل أن يجب الجزائرية البيوت اجتاحت ظاهرة حيث أنها ، الجزائرية املدرسة على خطورة يشكل الواقع هذا أضحى إذ

  استراتيجيات  تسطير يجب  ولهذا  ،  عنها غنى في نحن  بأضرار  علينا تعود ال  لكي لها،  وعند الحاجة بعقالنية وممارستها  بحذر،

 .لتدريسها

 :قائمة املراجع 

 الكريم  القرآن

 : الكتب

 العربي، الفكر دار ،اتجاهات تطلعات التعليمية للمنظومة التربوي  التقويم( ،2005شعلة ) السميع عبد محمد  الجميل .1

 . 1 الطبعة القاهرة،

 .2 الطبعة ، عمان  الثقافة، دار  مكتبة،  ،النفس ي واإلرشاد التوجيه مبادئ (،2004العزة ) حسني وسعيد عزت جودت .2

 .1 الطبعة بيروت، العربية، النهضة دار  ،والتربوية النفسية البحوث(،1991) :السيد هللا خير .3

 1 الطبعة الكويت، العلمي، للتقدم الكويت مؤسسة ،للتربية العلمية  املوسوعة : (2005وآخرون ) الراشد .4

 ،  )ط ب ( ،  عما والتوزيع، للنشر  املناهج ، التربوي  التقويم( 2008الحريري ) رافدة .5

 1 الطبعة عمان،  والتوزيع، للنشر املسيرة دار ،وتطبيقاته أسسه التعلم (2004):عالم أبو محمود رجاء  .6

 .1الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار ،التربوي  النفس علم (1987فاخر) عاقل .7

 العربية، النهضة دار ومعوقاته، وعادات االستذكار التعلم في  دراسة ،  التربوي  النفس  علم(  2004)   : العيسوي  الرحمان عبد .8

  ، ) ط ب  ( ، لبنا

 .1 الطبعة ، عمان دار الثقافة،  ،معاصرة تربوية مشكالت ( 2009) هللا عبد ومحمد  املعاياطة العزيز عبد .9
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منوذج فنادق واملدن املغربية:  الفنادق ودورها يف التواصل التجاري بني اجلاليات األوروبية

 مدينة سال خالل العصر الوسيط

and their commercial communication role between European  The fandouks

communities and Moroccan cities: Middle Age fandouks in Sale as a model. 

 Pr. Khalid ABOUBI /Hassan II University, Morocco د.خالد عبوبي/جامعة الحسن الثاني، املغرب 

 

 

 

 ملخص: 

َدق )بفتح الفاء(، إحدى املكونات املعمارية لنسيج املدينة بالفضاء املغربي، ارتبط بالوظيفة التجارية التي لعبتها     يعد الَفن 

الفنادق   التجارية، فقد أخذت هذه  املعامالت  التي تجاوزت  األدوار  الوسيط، ونظرا لحيوية هذه  العصر  املدن خالل  بعض 

ماري للمدينة، لنجده حاضرا ضمن املعاهدات التجارية التي عقدها التجار األوروبية مع املدن  موقعا متميزا ضمن الفضاء املع

 النيين وغيرهم من التجار األوربيين.  ط املغاربية، حيث ضمت في أغلبها فنادق خاصة بالجنويين والبندقيين والق

املغربية ومقارنته  لذلك يسعى هذا املقال لتلمس هذا الحضور التجاري األوربي، من خالل        نموذج فنادق مدينة سال 

 بغيرها من املدن املغاربية. 

  املدن املغاربية.- التجار األوروبيون -مدينة سال- الكلمات املفاتيح: الفندق  

Abstract:  

The Fondouk is one of the architectural components of the urban fabric of Moroccan cities. It was associated 

to commercial services that some cities witnessed during the Middle Age. Due to the crucial roles that overtook 

mere business transactions, the Fondouk was granted a privileged position within the architectural space of the 

city. It was made a part of the commerce treaties that the Europeans held with Moroccan cities. Most of them 

included fondouks designed for Genoese, venetian,  Catalanians and other European merchants. 

Thus, this article seeks to examine the European commerce presence through the survey of fondouks of 

Sale, and set up comparison with other Maghrebi cities. 

Key words : fondouks - Sale - European merchants - Maghrebi cities. 
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 مقدمة: 

الفناد التي  غدت  التجارية  العمليات  الوسيط مرافقا خدمية ال يمكن االستغناء عنها، نظرا ملحوريتها في  العصر  ق خالل 

التجار   بين  الحضاري  للتبادل  فضاء  املؤسسات  هذه  فقد شكلت  تم  ومن  اإلسالمي،  الغرب  في  املدينية  املجاالت  احتضنتها 

التجارية املعهودة كإسكان  الوافدين وبين الساكنة املحلية، فلم يكن الفندق ذا بع الوظائف  د وظيفي محدود، يقتصر على 

الغرباء عن أوطانهم، وإنما كان مؤسسة تجارية معقدة التنظيم يؤمها املسؤول الرسمي، ويأوي إليها ابن السبيل، واملتصوف  

شريع، وتنظيم، ومراقبة، العابد، ويقيم بها التاجر الباحث عن الربح وجمع املال، كما أن هذه املؤسسات أصبحت موضوع ت

من قبل ذوي السلطة والنفوذ على اختالف مواقعهم، وعاش بها القناصل واملشرفون على الجاليات األوروبية، ومن جهة أخرى  

 استقر بها أهل اللهو، واملجون، والبغاء، وسِجن بها من كان خارجا عن الطاعة في بعض األحيان. 

فكيف ساهمت هذه الفنادق في تحقيق التبادل الحضاري بين هذه الجاليات األوروبية الوافدة، وبين املجاالت الحضرية    

 املغربية؟ 

تأسيسا على هذه الرؤية تأتي هذه الورقة البحثية، لتقارب موضوع فنادق مدينة سال من الناحية الوظيفية، في محاولة    

امل املصدرية  املعطيات  يتعلق  الستنطاق  فيما  خاصة  الخدماتية،  العمائر  هذه  من  جوانب  الوقوف  بغية  وذلك  تنوعة؛ 

 باستقبالها لوفود التجار األوروبيين. 

 أوال: الدينامية التجارية ملدينة سال. 

إلى        تميزت مدينة سال الوسيطية برواجها التجاري، حسب ما هو مسجل في مرويات املصادر التاريخية، وذلك بالنظر 

وقع الساحلي للمدينة، مما أهلها لتلعب دورا محوريا في الدينامية التجارية  لحوض أبي رقراق، سواء تعلق األمر بالتجارة  امل

الخارجية أو التجارة الداخلية، مستفيدة من هذه املساحلة للمحيط األطلس ي ومن موقع الوسط الذي يربط بين شمال املغرب  

أهل سال من حذقهم وبراعتهم في عدة أنواع من الحرف التي شكلت سلعا قابلة للرواج الخارجي  وجنوبه، باإلضافة  إلى ما تميز به  

 حيث كانت تلك البضائع واملنتوجات املتنوعة قد تجاوزت شهرتها حوض البحر األبيض املتوسط لتصل إلى األسواق األوروبية.  

عمل في الكتان ويصنع بها األمشاط الكثيرة، وهي أعظم  وألهلها تجارة و يقول في هذا الصدد محمد بن علي الدكالي: "     

حرفها، ويقصدها مراكب الجهات البحرية من جنوة والبندقية بأنواع الثياب الفاخرة من امللف والحرير فيربح معهم تجار  

لكبار موجود بهذه  " والحاصل أن كل ما يحتاج إليه في املدن اأهل البلد ربحا كثيرا" ويعلق الدكالي على هذا اإليراد بقوله

 .1املدينة والخيرات بها كثيرة، وكان يقصدها مراكب اشبيلية وبرشلونة ومرسية بالزيت والزعفران" 

 
1  ، بوشعراء  العدوتينمصطفى  بأخبار  الوجيز  باإلتحاف  ملحق  سال،  تاريخ  من  املعارف  ملحة  مطبعة  الصبيحية،  العلمية  الخزانة  منشورات   ،

 . 166.  ص 1996الجديدة، سال، 
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وهي شهادة كما يبدو من عباراتها أن مدينة سال كانت في عداد املدن ذات الرواج التجاري املتحرك، وغير خفي أن مدينة       

متعددة ومنها الفنادق، هذه األخيرة التي ستحتاجها الوفود القادمة من أغلب البلدان  بهذه املواصفات قد احتوت على مرافق  

 من التجار والباعة الذين يسعون إلى ممارسة النشاط التجاري باملدينة.

مبنية على لسال بعد أن حدد موقعها وعراقتها في التاريخ واصفا بيوتها بأنها"    وهو األمر الذي استنتجه الوزان أثناء زيارته     

طريقة القدماء، مزينة كثيرا بالفسيفساء وأعمدة الرخام، ومساجدها في منتهى الجمال والزخرفة. وتنطبق هذه األوصاف  

اقعة تحت أروقة كبيرة جميلة. وعندما يمر املرء أمام عدة د كاكين، يجد قوسا مبنيا على ما يقال  أيضا على الدكاكين الو

أستنتج من ذلك أن سال تملك من الترف والبذخ ما يضفي عليها طابع مدينة عريقة في  " قائال "ليفصل بين حرفة وأخرى 

". بل إننا سنجد الوزان يستشهد بقوة الرواج التجاري للمدينة والذي ستلعب فيه فنادقها دورا رئيسيا في توفير أماكن  الحضارة

 إلقامة واالستراحة لكل الوفود القادمة إلى املدينة.  ا

، غير مقتصر على تلك املبادالت، بل إن ذلك ينصرف  1وسنجد االرتباط املشار إليه بين فنادق املدينة وتجارتها الخارجية     

 .حتى إلى التعامالت الداخلية

 ثانيا: أهمية موقع سال في الطرق التجارية 

ال يمكن للباحث على مستوى التاريخ االقتصادي والتاريخ االجتماعي، أن يتجاهل دور الطرق التجارية )الخاصة بتجارة  

القوافل(، في تأثيث الفضاءات االقتصادية للمجال املغربي، وهنا يبرز دور املدن املحطات إذا جاز لنا تسميتها بذلك، فمدينة  

بين مدينة فاس ومكناسة أربعين ميال،  وفي جهة الغرب  لرابط بين فاس وسال( قائال : "  سال يذكرها اإلدريس ي ضمن )الطريق ا

ومكناسة مدائن عدة، وهي في طريق سال والطريق إليها من فاس إلى مدينة مغيلة، ومغيلة كانت قبل هذا الوقت متحضرة  

. وتقدر املسافة بين فاس ومكناسة بمسيرة  2" متصلة العمارات وهي فحص أفيح كثير األعشاب والخضر واألشجار والثمار....

يوم تام، ثم يستمر الطريق بين مكناسة إلى أن يصل إلى سال على ساحل املحيط األطلس ي، وطول هذا الطريق أربعة مراحل.  

ى  ومن مدينة مراكش إل وإلى جانب هذه الطريق يذكر اإلدريس ي طريقا أخرى تربط بين مدينة مراكش وسال حيث يصفه قائال: "

مدينة سال على ساحل البحر تسع مراحل أولها نونين وقد وصفها بأنها قرية على أول فحص أفيح ال عوج به وال أمت وطول  

، ويبين اإلدريس ي في وصفه لهذا الطريق على أنه يمر من عدة  3" هذا الفحص مرحلتان ويسكنه قبائل البربر ملطة وصدراته

 صل إلى قرية ايكسيس ومنها إلى مدينة سال. قرى كقرى إيحيسل وأنقال ومكول إلى أن ي

يتضح من هذه اإلشارة املصدرية ما كان يتمتع به موقع مدينة سال من خصائص استراتيجية، جعلتها بحق ملتقى للطرق  

در  السهلية والجبلية في املغرب األقص ى. مما أهلها للعب أدوار طالئعية في الربط بين جنوب البالد وشمالها وقد تحدثت املصا

التي بلغتها مدينة سال بمينائها من استقبال السفن املختلفة وفي مقدمتها السفن األندلسية، يقول في هذا   الدرجة  عن تلك 

 
 . 27، ص 1989، سالسال أولى حاضرتي أبي رقراق، منشورات الخزانة العلمية الصبيحية عبد العزيز بن عبد هللا،1
 .94. ص 1989، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق،محمد بن عبد هللا اإلدريس ي  الشريف2
 .87اإلدريس ي، نفسه، ص  3
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ومراكب أهل إشبيلية وسائر املدن الساحلية من األندلس يقلعون عنها )أي عن ميناء سال( ويحطون  الصدد اإلدريس ي : "

ي  إشبيلية  وأهل  البضائع  من  بضروب  بالد بها  سائر  إلى  بالطعام  منها  ويتجهزون  بضاعتهم  وهو  الكثير  بالزيت  قصدونها 

واملراكب الواردة عليها ال ترس ى منها ش يء من  ن ويستمر اإلدريس ي واصفا هذا االنتعاش التجاري للمدينة قائال:  "  1"األندلس

على فمه بدليل ألن في فم الوادي أحجار  البحر ألن مرساها مكشوف وإنما ترس ى املراكب بها في الوادي وتجوز املراكب  

وتروش تنكسر عليها املراكب وفيه أعطاف ال يدخلها إال من يعرفها وهذا الوادي يدخله املد والجزر في كل يوم مرتين، وإذا  

 .2"كان املد دخلت به املراكب إلى داخل الوادي وكذلك تخرج وقت خروجها

 والجاليات التجارية األوروبيةثالثا: العالقات التجارية بين مدينة سال 

األوروبية ومقرا   التجارية  البحريات  آنفا، جعلها مطروقة من طرف  إليها  للمدينة املشار  البارز  الساحلي  املوقع  أهمية  إن 

، ولم يقتصر األمر على جهة محددة بل تعدد الحضور األوروبي وشمل عدة أجناس  16م إلى القرن  12للتبادل املالحي من القرن  

 وبية توافدت على املدينة. أور 

 العالقات التجارية ملدينة سال مع جمهورية جنوة -1

م إحدى املدن اإليطالية التي تحكمت في التجارة البحرية بالحوض الغربي للمتوسط، حتى اعتبر  13خالل القرن    غدت جنوة

بعض الباحثين املعاصرين، التجارة املتوسطية بمثابة الرئتين اللتين كانت جنوة تتنفس منهما. فوضعها الطبوغرافي والجغرافي 

   3ستوجب حسب " هيرس"، أن تدير وجهها نحو البحر إن هي أرادت الحياة. ضمن مجال فالحي ضيق تحاصره جبال ليغوريا، ا

ومما يؤشر على تزايد أهمية ممارسة التجارة البحرية لدى الجنويين، اقتناعهم بحيوية هذا النشاط لديهم، وهو ما تجسد في 

وباللغة تاجر"  أنا  إذن  جنوي،  "أنا  تقول:  والتي  مجهول،  مؤلف  إلى  تنسب  ذائعة  "    معادلة   Genuensis ergoاإليطالية 

mercator ." 

لقد حظيت العالقات التجارية مع هذه الجمهورية بعناية مبكرة، تجلت في عقدها مع السلطان املوحدي أبي يعقوب       

لقاء تسديد   الجنويين  للتجار  املفتوحة  اإلمبراطورية  مراس ي  كافة  تجارية تسمح بدخول  اتفاقية  وتمثل هذه  10%يوسف،   ،

 فاقية بحق أول أثر للعالقات املنتظمة بين املغرب وأوروبا. االت

  وطيلة العصر الوسيط شكلت سال مقر تبادل تجاري يتعاظم بدون توقف مع التجار املسيحيين خاصة منهم الجنويين      

 الذين حافظوا على احتكار التجارة ملا يقارب أربعة قرون. 

 
 1. 31سابق، ص اإلدريس ي مصدر 

 .73اإلدريس ي، نفسه، ص 2
 .7. ص 2014، مطابع الرباط نت، م1358هـ/ 759م إلى سنة  1212هـ/609جنوة وبالد املغرب من سنة مصطفى النشاط، 3
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نسجل بروز اسم سال كمرس ى للمبادالت التجارية ومطروقة بانتظام من طرف السفن األوروبية، حين أدرج عقد رسمي       

اس ي إفريقيا، يقر  كتب باللغة الالتينية ويمثل عقد شراكة بين تاجرين جنويين للتجارة بمر   1م 1162هـ/557أبرم بجنوة سنة  

 ليرة من اآلخر في صيغة طالء وكبريت وزعفران إلخ، ويلتزم فيه بنقله في التو وبيعه. 100فيه أحد الطرفين بتلقيه قيمة 

م، تعرضت تجارة بيزا املنهارة للتالش ي أكثر فأكثر من تجارة جنوة التي نجحت بفضل  12وفي القرن السادس الهجري/       

في القوية  الجلود،    تحالفاتها  سال  من  يستوردون  باملغرب  حينذاك  تأثيرهم  تعاظم  الذي  الجنويون  وكان  منافستها،  تخريب 

واألقمشة املكونة من وبر املاعز، والشمع والعسل، ويجلبون إليها كميات كبيرة من املعادن، والسيما النحاس الذي كان اليزال  

 مجهوال في املغرب. 

بدوره      البنادقة  سيرتاد  وبلنسية  والحقا  إشبيلية  بوساطة  الذين  واألرغوانيين  الكاطاالنيين  جانب  إلى  املرس ى،  تلك  م 

وبرشلونة كانوا يوجهون صوب تلك املرس ى كميات هائلة من زيوت الزعفران املطلوبة بشدة في املغرب. وكان التجار املسيحيون  

اإليط واألقمشة  األلوان،  فاقعة  الخفيفة  األغطية  أيضا  سال  إلى  املعالج  يصدرون  والخشب  الحريرية،  واملنسوجات  الية، 

 .2والقصدير، والذهب والفضة سبائك أوعمالت، ويستوردون منها الكتان، والنيلة، والقطن والحبوب، والثمار الجافة...

مع بالد املغرب، اتسع حجم التبادل التجاري مع موانئ املغرب األقص ى    ونتيجة لالمتيازات التي منحت للتجار الجنويين      

 .3وال سيما مع مدينة سال، حتى قيل إن الجنويين فكروا في غزو سال واالستيالء عليها

القرن        في  مدينة سبتة خاصة  به  استأثرت  باملغرب  الجنوي  التواجد  أن  األخرى حظيت  6م/12ورغم  هي  فإن سال  هـ، 

من هذا التواجد، خاصة إذا علمنا ما كان يربط حواضر املغرب من تبادل تجاري، فاملدينتان عرفتا أشكاال متنوعة    بنصيبها

من التبادل فسبتة بموقعها املتميز املطل على العالم األوربي شكلت منطقة جذب لتجار العالم املتوسطي، مما جعلها ترتبط  

روافد هامة لنشاطها التجاري، ولعلنا نتساءل عن سبب تخصيص باب من أبواب  بجل الحواضر املنتعشة اقتصاديا باعتبارها  

 سال باسم املدينة باب سبتة. هل مرد ذلك إلى كونه املعبر الوحيد ملن يرغب في االتجاه ملدينة سبتة؟

الت      القديمة  التجارية  الصالت  على  تؤشر  التسمية  فإن  السبب  كان  وأيا  أخرى؟  أسباب  للتسمية  أن  بين  أم  ربطت  ي 

 4املدينتين، وسنسجل نفس املالحظة في عالقة مدينة سال بمدينة فاس، من خالل تخصيص باب فاس بهذا االسم أيضا. 

 

 
1MAS LATRIE (M.L.de), Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec 

les Arabes de l’Afrique septentrionale au moyen-âge, recueillis par ordre de l’empereur et publiés avec une introduction 

historique, Paris, H. Plon, 1866, p 106. 
 .117-116. ص 2019لرباط، ، ترجمة عبد الرزاق العسري وحسن أميلي، دار أبي رقراق، االرباط وجهتها بلير ميشو،2
، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،  مدينة سال في العصر اإلسالمي دراسة في التاريخ السياس ي والحضاري حمدي عبد املنعم محمد حسين،  3

 .64، ص1993
هذه األسر حينما تضطر لهجرة املدينة   على أن العالقات بين سال وفاس متجدرة في التاريخ يكفي أن نعلم أن كثيرا من أسر فاس أصلها سالوي، ألن   4

 .51تحت ظرف طارئ )سياس ي، مثال....(، ال تسبدلها بأقل منها فكان اتجاههم ييمم صوب فاس، ابن علي الدكالي، مصدر سابق، ص 
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 نماذج أخرى للعالقات التجارية -2

ا  لم تقتصر هذه العالقات التجارية على جنوة دون غيرها من الواجهات التجارية األوروبية، بل تعدتها، لنجد أنه انطالق     

م، سيرد اسم سال عند البرتغاليين، وفي تلك الفترة لم تكن املدينة قد توقفت عن التعاظم من  14من القرن الثامن الهجري/  

حيث أهميتها، وأضحت املركز التجاري األول للمغرب األقص ى، وكان ارتيادها من أجل التبادل مع عموم أجزاء البحر األبيض  

الشرقية، وقد خ وإفريقيا  "  املتوسط  قائال:  الحقبة  تلك  في  الخطيب وصفا الزدهار سال  بن  لنا  القطن والكتان  لف  معدن 

األسواق املمتازة برقيق  . ولعل إشارته إلى بيع العبيد بقوله "  1" والعصير العظيم الشان، واألسواق املمتازة برقيق الحبشان

 داخل الوسط السالوي؟"، تجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه التجارة؟ وإلى أي حد استمرت الحبشان

ال شك أن الحقبة التي زار فيها بن الخطيب املدينة خالل القرن الثامن الهجري، شكلت فترة زاهية بالنسبة لسال، وكانت       

تجارتها رائجة، ولكن نتساءل هل عرفت املدينة فندقا خاصا ببيع العبيد على نحو ما اشتهر على مدينة فاس، من وجود فندق  

التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس، فإن "  يسمى بفندق  القطانين، بقلب املدينة؟ وحسب إفادة وكالة  الكائن بحي  بناية  البركة 

حيث أصبحت تخصص كل مساء، وإلى غاية    2م، اسم فندق البركة  16الفندق أخذت ابتداء من القرن العاشر الهجري/  

  ، بالنسبة لحالة مدينة سال، ليس هناك ما 3"الفندق إلى تدهورهم لبيع العبيد، فأدى الرق والتخلي عن استغالل  1912سنة

م، تظهر أن الرقيق وإن كان بيعه غير  1898هـ/1316يفيد وجود فندق على غرار فندق البركة، ولكن هناك وثيقة تعود لسنة  

كثير من بنات األسر    محرم، إذ اختص به سوق محدد بالقرب من سوق الغزل، فإنه كان يسمسر باألزقة واألسواق، وأن صداق 

حيث أتبث األخوان طارو خالل زيارتهما للمدينة بحثهما عن فندق متخصص    ،4الغنية كان يتضمن التزاما بتوفير رقيق الخدمة 

 .195 مما يعني استمرار الظاهرة إلى حدود القرن في بيع العبيد، لكنهما لم  يتوفقا في الوصول إليه، وهي إشارة تؤكد 

م، ستطالعنا شهادة الوزان التي  16م، غير أنه في مطلع القرن  15رغم عدم وجود تفاصيل عن تجارة سال خالل القرن       

تصف ميناء املدينة بكونه مهبط التجار املسيحيين من مختلف الجنسيات، من جنويين وبندقيين، وانجليزيين وفالمانديين، 

 .6ألنه كان يستعمل كميناء لكل مملكة فاس

 
 .152، ص  2002ة، القاهرة،  ، تحقيق، محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينيمعيار االختيار في ذكر املعاهد والديار  لسان الدين بن الخطيب،1
ني، واتظار  يقصد بالبركة، بلسان الدارجة املغربية الجلسة، وحسب الرواية الشفوية الخاصة بالفندق املذكور، فإن العبيد أثناء بيعهم باملزاد العل  2

 دورهم يؤمرون بالجلوس، وبالدارجة نقول "ابرك " أي اجلس. 
 . 2020يناير،   28، مجلة هسبريس االلكترونية، بيد في املزاد العلني بفاس العتيقةعلبيع الفندق البركة سوق  رشيد الكويتري،3
كيهم "جدير بالذكر أنه بالرغم من االستمرار امتالك األعيان للرقيق فإن بعضهم كانوا ينصون في وصاياهم، حين يدنو أجلهم، على عتق بعض مملو   4

، رسالة دكتوراه، مرقونة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  1822/1968من تاريخ املجتمع السالوي  جوانب  احتسابا هلل تعالى" محمد السعديين،  

 .198. ص 2005- 2004بالرباط، 
5THARAUD (Jérôme et Jean), « 1912-1922 Rabat-Salé, un après-midi à Salé », In. La Renaissance du Maroc : Dix ans de 

Protectorat, 1912-1922, Rabat.p. 60-61. 
ترجمة، محمد حجي، محمد األخضر، منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، دار الغرب اإلسالمي،   وصف إفريقيا،الحسن الوزان،  6

 208. ص، 1983
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األندلس،        وسكر  وأقمشتها،  الفالندر  وأصواف  إنجلتر،  أغطية  ذاته  الكاتب  بحسب  أوروبا  من  تستورد  سال  كانت 

واألصباغ، فضال عن الدروع اللومباردية واألملانية، وكانت تنتج األقمشة القطنية وتوفر لها مساحات زراعية هامة، حيث معظم  

 . 1قطن في غاية الرقة والجمال سكان املدينة حائكون يصنعون ثيابا من ال

إن هذه الدينامية التي طبعت املجال التجاري للمدينة، وجعلتها قبلة لوفود متعددة من العالم األوروبي، تفرض علينا       

تساؤال ملحا، استوجبته املالحظة التي سجلناها ونحن نقلب بين ثنايا هذه الشهادات املصدرية املتعددة، وهي عدم وجود فندق 

 في مدن مغاربية متعددة، بل كان املسيحيون يعيشون فيها دون تمييز ألصولهم.خاص أو حارة مفتوحة مثلما وجد 

فما هي أسباب انعدام هذه املؤسسة الفندقية باألوصاف التي أشرنا إليها؟ رغم ما وقفنا عليه من الرواج املتبادل بين       

 املدينة والضفة األوروبية. 

 الفندق مؤسسة تجارية في الفضاء املغاربي : رابعا

يفرض علينا التساؤل الذي طرحناه الرجوع إلى املجال املديني املغاربي، بغاية املقارنة بين حواضر هذا الفضاء مع مجال    

 مدينة سال. وذلك من أجل محاولة الوقوف على أسباب هذا االنعدام الفندقي املتخصص. 

دخول التجار املسيحيين الغربيين بوفرة مجال املدن  لقد أدى تنامي التجارة الدولية عبر مسافات بعيدة في املتوسط و       

اإلسالمية، سواء في الشرق أو في الغرب، إلى إعادة النظر في املؤسسات املحلية املعهودة الخاصة بالتجار األجانب وباملسافرين.  

أماكن ملمارس إلى  السلع، كما يحتاجون  آمنة لإلقامة وتخزين  أماكن  إلى  الدينية وإلى فالتجار األجانب يحتاجون  ة شعائرهم 

 2تجهيزات للطبخ واالستحمام وأسواق للبيع والشراء، وخاصة الالتينيين املسيحيين. 

القرن السادس الهجري /        الفندق دورا بارزا في هذا الصدد وأضحى منذ  م يمثل مركزا للتجارة املسيحية  12لقد لعب 

، وهو ما لم تسجله املصادر بالنسبة ملدينة سال رغم التوافد الكبير  3وبية الغربية، يسهل وينظم نشاط الجاليات التجارية األور 

 لهذه الجاليات على املدينة في الفترة املشار إليها. عكس ما أملحت إليه بالنسبة لكثير من حواضر الغرب اإلسالمي. 

فيها كل دولة مسيحية بحرية فندقها  فمن املدن املرفئية الشبيهة بحالة سال نجد مدينة اإلسكندرية التي كانت تمتلك       

م، فهناك فندق للجنويين وآخر للبنادقة وآخر لسكان مرسيليا وآخر للقطالنيين وغيرهم. وعلى كل تاجر أن  1323هـ/723سنة  

رأس   توجيهات قنصله. وهو  باتفاق مع  أو جهته  بلده  املخصص ألهل  الفندق  نحو  لديه من بضائع  ما  كل  مع  بنفسه  يتجه 

 . 4ملشرف على كل املقيمين فيها املؤسسة وا

 
 .118ميشو بلير، مصدر سابق، ص  1
.  2013تعريب املنصوري، دار املدار اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  ، محمد ياسين  إسكان الغريب في العالم املتوسطي  أوليفيا كونستابل،2

 . 170ص 
3Mas latrie. op. cit.p.87. 

 . 174م، املصدر السابق، ص 1323شهادة أوردتها أوليفيا كونستابل للحاج اإلرالندي سيمون سيميونس الذي مر باإلسكندرية سنة  4
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وسنجد الوضع نفسه بالنسبة للمدن الحفصية بتونس، حيث لعبت الفنادق تلك األدوار التجارية، بل كانت نصوص       

املعاهدات حافلة بإشارات تفصيلية ملؤسسة الفندق وأدوارها الوظيفية الخاصة بالجاليات التجارية األوروبية، حيث أكدت  

األساس ي من هذه الفنادق هو توفير مقرات دائمة والئقة لكل الدول الصديقة التي أبرمت معها اتفاقيات للتبادل  الهدف  على أن  

التجاري والتمثيل القنصلي لتباشر منها إدارة مصالحها السياسية واالقتصادية. لقد برهنت الفنادق على تواصل العالقات  

لتصبح منشأة متعددة الصالحيات، تضم بداخلها عدة هياكل    وز املجال التجاري التجارية واستمراريتها. والحقيقة أن دورها تجا

وأجنحة نفعية، منها جناح سكني إلقامة التجار، وجناح لتخزين السلع، ومكاتب لتسيير الفندق ولقضاء شؤون ومصالح أفراد  

االحتفاالت    لتأدية العبادات والشعائر الدينية وإلقامةالجالية. وهي املهمة التي كان يقوم بها القنصل في أغلب األحيان، وكنيسة  

 .1في األعياد واملناسبات الدينية وكذلك مدافن لدفن املوتى

من الفنادق الحفصية احتضنت سجنا بداخلها أو باألحرى مكانا مناسبا لتنفيذ العقوبات التي كان يصدرها    بل إن كثيرا     

أعوانهم إذا ما ارتكبوا أي خطأ أو قاموا بأي اعتداء، على أي كان من املقيمين في    القنصل من حين آلخر ضد بعض التجار أو

 الفندق مما يستدعي نوعا من العقوبات الزجرية.

مليئة   تجعلها  املغاربي،  الفضاء  في  التجارية  وظائفها  تؤدي  وهي  الفندقية  املؤسسات  وفرتها  التي  االمتيازات  هذه  ولعل 

ضهم البعض من جهة، وبين ساكني املدينة ممن لهم احتكاك مباشر بهم من جهة أخرى. وعموما  باالصطدامات بين التجار بع

فالفندق في هذه املدن وفر لألجانب، قدرا من االستقاللية، وجعل عالقة التجار املسيحيين محدودة باملحيط الخارجي، وكأن  

، فهل يمكن أن نتصور مؤسسة  2ن خدمات متعددةالفندق مثل وحدة سكنية منفصلة ولو جزئيا عن املدينة بما احتواه م

على مجال  الفندق في مدينة سال بهذه األدوار املتقدمة، مع ما نعرفه من طبيعة املجتمع السالوي املحافظ والحذر تجاه الوافد  

أهل سال "البراني" بلسان  أو  األ املدينة  الجاليات  لفنادق خاصة بهذه  انعدام احتضان مدينة سال  وروبية، نظرة  ؟ وهل يؤيد 

املدن   أكثر  تمثالن  فاس وسال،  من  كال  أن  واعتبروا  املغربية  باملدن  كتبوا مونوغرافيات، خاصة  الذين  الفرنسيين  املؤرخين 

 .3املغربية تعصبا من الناحية الدينية؟

اإل  للتجار  الحق  الحفصية أعطت  فالفنادق  من مدينة سال،  تسامحا  أكثر  الحفصية  املدن  تكون  أن  يمكن  يطاليين  هل 

، وهو ما لم نستطيع الوقوف عليه بالنسبة للفنادق السالوية، كما  4امتالك فندق في كل مدينة، مع إمكانية بناء كنيسة ومقبرة 

أن كثرة الفنادق املخصصة لهذه الجاليات تؤشر على ما تمتعوا به من حضور الفت، لم يقتصر فقط على العنصر الذكوري،  

 
 .82،. ص 2010، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، في الدولة الحفصية فنادق التجار املسيحيين ناصر جبار، 1

2Ibid., p.195. 
ال إن  " كتب إدمون دوتي، الباحث اإليثنولوجي، أن سال هي أكثر املدن تعصبا وحقدا على املسيحي، وفي املقارنة التي وضعها بين الرباط وفاس ق  3

زل به املسيحيون وأن سكانها يعاملونهم بأدب ولطف، وأن علماءها أكثر تفتحا من علماء فاس وأسهل مناال، فهؤالء  املدينة األولى تتوفر على حي   ين

 .G.Deverdun ; «Marrakech des origines a 1912» Rabat ; éd. Nord- Africainesاألخيرون، على حد قوله، شديدو الغزو والتعصب الديني"  

1959. p .60  
  ، 1988، ترجمة، حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي،  م15إلى نهاية القرن    13تاريخ إفريقية في العهد الحفص ي من القرن    روبير برانشفيك،4

 . 2/190، 1962، الدار التونسية للنشر، ، تعريب، محمد مزالي، البشير بن سالمةتاريخ إفريقيا الشمالية . شارل أندريه جليان،55ص 
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م. حيث  12لتاريخية تعاطي النساء الجنويات للتجارة مع املغرب مند القرن السادس الهجري/  بل تعداه لتسجل الشهادات ا

تكشف عقود املوثق "باتفليو" عن حضورهن بتونس، وهذه الشهادة تنفي ما زعمه برانشفيك من تحريم وجودهن بالفنادق،  

" بفندق الكطالنيين بتونس، على  Albertoو"    " Ugoحيث يسوق مصطفى النشاط مثاال للداللة على ذلك وهي شهادة لجنويين"  

أن " كطلنينا" ابنة " فرسرريو"  قدمت شكوى ضد مواطنها " بوبيو" باعتبارها حاملة منه في شهرها الثالث، والتزمت بأن تسلم  

 .1املولود إلى والده، سواء أكان ذكرا أو أنثى 

ولم يقتصر هذا السخاء على اإليطاليين وحدهم، بل تعداه لغيرهم كأهل مرسيليا الذين كانوا يترددون باستمرار على       

م حدد القانون األساس ي ملدينة مرسيليا نظام بيع الخمر في املراكز التجارية بتونس  1229هـ/  626موانئ إفريقية، حيث أنه في  

ثم نتساءل مرة أخرى، ملاذا لم توفر مدينة سال هذا الفضاء يع بالنسبة ملدينة سال؟  وبجاية وهل يمكن أن يقع نفس الصن

الفندقي للتجار األجانب رغم تأكيد املعاهدات املبرمة معهم على حقهم في امتالك فنادق خاصة بهم، ملمارسة أنشطتهم التجارية  

  املكوث أليام أو شهور حتى، بمدينة سال؟-لزاما -التي كانت تستدعي،  

وحتى نتلمس قيمة الفنادق ودرها التجاري البارز، نورد فيما يلي جدوال يبين الحضور الالفت لهذه املؤسسات في نصوص 

 معاهدات السلم والتجارة التي أبرمت في القرنين الثاني عشر والرابع عشر على الصعيد املتوسطي. 

 جدول الفنادق ضمن نصوص املعاهدات التجارية

املوقعة  األطراف  

 على االتفاقية 

 املصدر  نص االتفاقية  تاريخ االتفاقية 

السلطان أبي  

عنان املريني  

 وحكومة بيشة 

ربيع الثاني  28

املوافق     759

 م 1359أبريل 9

ومنها الفصل التاسع مما طلبوه أنهم  

فندق  حيثما حلوا ببالدنا فيسكنون في  

فندق  خاص بهم أو دار إن لم يكن بالبلد 

يرهم من طوائف الروم،  منحازين دون غ 

 فعملنا لهم ذلك 

]عقد سالم وتجارة بين أبي  

ربيع  28عنان وحكومة بيشة 

 [759الثاني 

أحمد العزاوي، العالقات بين  

العاملين اإلسالمي واملسيحي في  

العصر الوسيط من خالل  

نصوص للمراسالت واتفاقيات  

.   1/50السلم والتجارة، ص، 

 م مطبعة الرباط 2011

 761صفر 25 ن تونس وأركو 

يناير   15املوافق لـ 

 م 1360

املعروفة لسكناهم  فنادقهم وأن تبنى لهم 

بالحضرة العلية املذكورة وتصلح بيوتها  

ومخازنها، وال يسكن معهم فيها من غير  

اتفاقية سلم وتجارة بين تونس  

 صفر. 25وأركون 

 
 .252-251، مصدر سابق، ص م1358هـ/ 759م إلى سنة  1212هـ/609جنوة وبالد املغرب من سنة مصطفى النشاط، 1
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صنفهم إال برضاهم وأن يكون لهم   

 قناصلة بالحضرة العلية

أحمد العزاوي، العالقات بين  

العاملين اإلسالمي واملسيحي في  

خالل   العصر الوسيط من

نصوص للمراسالت واتفاقيات  

.    135/1السلم والتجارة، ص، 

 761م مطبعة الرباط 2011

 713جمادى 21 بيشة وتونس

  12املوافق لـ 

 م 1313سبتنمبر 

فندق  وأن يكون لهم ببونة حرسها هللا  

يختصون بنزولهم فيه ال يشاركهم فيه  

غيرهم من النصارى وأن يجروا فيه على  

حضرة تونس حرسها هللا  عوائدهم في 

 وكذلك في قابس وصفاقس وطرابلس. 

اتفاقية سالم وتجارة مع بيشة  

 وتونس 

أحمد العزاوي، العالقات بين  

العاملين اإلسالمي واملسيحي في  

العصر الوسيط من خالل  

نصوص للمراسالت واتفاقيات  

.  144/1السلم والتجارة، ص، 

 م مطبعة الرباط 2011

ربيع الثاني   11 تونس وبيشة

. املوافق لـ 754

 م 1353ماي  15

وعلى هذا أن يكون لهم في كل بلد من   -

البالد االفريقية الساحلية املعلومة  

يختصون به  فندق بنزولهم   فيها للتجارة 

لتجارتهم ال يشاركهم في سكناه غيرهم،  

ويمكنوا في كل فندق من الكنيسة التي فيه  

به   ومن مدفن ملوتاهم ومن فرن يختصون 

على جري العادة املتقدمة وأن لهم دخول  

 حمام يختصون به يوما في الجمعة

اتفاقية سالم وتجارة بين تونس  

 وبيشة

أحمد العزاوي، العالقات بين  

العاملين اإلسالمي واملسيحي في  

العصر الوسيط من خالل  

نصوص للمراسالت واتفاقيات  

.    149/1السلم والتجارة، ص، 

 م مطبعة الرباط 2011

أول ما يالحظ على نصوص هذه االتفاقيات، هو تخصيص مؤسسة الفندق بفصول خاصة، مما يبرز األهمية املشار       

االتفاقيات، لم تخص مجاال محدودا   التي نصت عليه هذه  أن بعضا من هذه االمتيازات  أيضا  منها  إليها سابقا، ونستشف 

بها هؤالء التجار القادمين من ضفة املتوسط األخرى. فاالتفاقية األولى    وضيقا بل كان امتيازا يشمل كافة املدن التي يمارس

ومنها الفصل التاسع مما طلبوه أنهم حيثنا حلوا من  الواردة في الجدول أعاله نصت على هذا الشمول من خالل عبارتها "  

 ".  بالدنا حاطها هللا تعالى فيسكنون في فندق خاص بهم



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

35 

م لكن قليال ما    12تري توفر بيزا وجنوة على مراكز تجارية بكل من صفاقس وقابس وسال مند قـ  رغم تسجيل ماس ال      

 . 1كانت تبلغ املعاهدات أهدافها 

لكن املصادر تسكت عن وجود هذه الفنادق بمدينة سال، قد تكون فعال تلك املعاهدات غير كافية لتفعيل هذا األجراء       

 الحال بباقي املدن املغاربية األخرى التي شهدت هذا التقارب التجاري اإليطالي املغربي. كما كان 

لقد كان التجار ومواطنو الدولة التي بينها وبين العاهل املغربي اتفاقية، يتمتعون بالحماية وكذا أولئك الذين خول لهم       

املد في  اإلقامة  حق  الضمانات  هذه  وتشمل  امتيازات،  هذه  السلطان  تؤكد  االتفاقيات  كانت  لقد  البحار،  عبر  واألسفار  ن 

الوضعية، "الجدول أعاله"، حيث كانت بعض السفن اإلسالمية تخول ملواطني القوة الحليفة التسهيالت الكاملة سواء أبحروا  

معاقبة كل من أساء  على سفنهم أو على سفن أخرى. لقد كانوا بذلك تحت الرعاية الكاملة للسلطان، وكان القانون صارما في  

للمسحيين، كما أن رجال الجمارك يتابعون املتهم إلى أن يصلح الخطأ ويعوض الضرر. تحت رعاية مدير الجمارك أو الوالي أو  

 .2القاض ي. وال شك أن هذه الحظوة التي نالها التجار األجانب، شملت أمن الفنادق وسالمة مرتاديها 

 ة الوسيطية خامسا: مقارنة فنادق سال بفنادق سبت

الضوء على   – جزءا منه–خصصت األستاذة زليخة برمضان في بحثها املستفيض حول تاريخ مدينة سبتة، والذي سلط       

السادس   القرن  في  التجارية خاصة  الصالت  تأكيد هذه  إلى  اإليطالية، وخلصت فيه  للمدينة مع نظيراتها  التجارية  العالقات 

ق  / من  3م،12الهجري  وفرته  ما  بسبب  أخرى،  جهة  من  للمدينة  التجارية  الدينامية  في  السبتية  الفنادق  دور  وإلى  جهة  من 

النسيج   مكونات  أحصت  التي  املصدرية  الشهادات  تؤكدها  استنتاجات  وهي  الحفصية.  املدن  في  كنظيرتها  متعددة  امتيازات 

 الحضري ملدينة القاض ي عياض اليحصبي. 

حد أبناء سبتة محمد بن القاسم األنصاري، وهو يؤرخ للمدينة في كتابه )اختصار األخبار عما كان  فالوصف الذي تركه أ     

كانت تنعم بالرخاء   –م  15حتى أوائل القرن التاسع الهجري املوافق للقرن    – بثغر سبتة من سني اآلثار(، يدل على أن املدينة  

املدين أسواق  عن  يحدثنا  فاألنصاري  والعمران،  أربعة  واالزدهار  األسواق  عدد  إن  فيقول  وفنادقها،  وتربيعاتها  وحوانيتها  ة 

" إلى أن يأتي على ذكر  ومن أشرفها قدرا وأجملها مرأى سوق العطارين األعظم... والسوق الكبير ....وسبعون ومائة سوقا "  

ها ساحة الفندق الكبير املعد  أعظمها بناء وأوسعفنادق املدينة، حيث يحص ي أن تعدادها يصل إلى ستون وثالثمائة فندقا، "  

 
املتاجر املسيحية األخرى  " لم يكن من الضروري إقامة فنادق في املدن الثانوية التي يتاجر بها املسيحيون. وكان باإلمكان االكتفاء بمحل متميز عن    1

هـ يضع تحت تصرفهم منزال في حالة تعدر وجود فندق باملدينة، وكان هذا الحق  759م/1358حيث يودعون بضائعهم في أمان، وكان ملك املغرب عام  

التازي، الهادي  عبد  تجارية"،  امتيازات  السلطان  منحهم  الذين  للمسحيين  أقد  مخوال  من  للمغرب  الدبلوماس ي  اليومالتاريخ  إلى  العصور  ،  م 

 . 233، ص 5ج . 1987منشورات أكاديمية اململكة املغربية، 
 .228، 5نفسه، ج  عبد الهادي التازي،2

3Zoulikha Benramadane. CEUTA du XIII au XIV : Siècles des lumières d’une ville marocaine. Publications de la faculté des 

lettres. Mohammedia. 2003. P. 220.221. 
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وقد بين املؤرخ    1" الختزان القمح، وهذا الفندق من بناء محمد العزفي... يحتوي على اثنين وخمسين مخزنا ما بين هري وبيت

السبتي عظم هذا الفندق وما احتواه من رواج تجاري يتعجب من الرائي،  ويليه من الفنادق املعدة لسكنى التجار وغيرهم فندق  

انم، ولعلنا حين نورد هذه املعطيات ملقارنتها بفنادق مدينة سال ذات الرواج التجاري املوافق زمنيا لنظيرتها مدينة سبتة وإن  غ

إظهار عظمة   في  املؤلف  تبررها رغبة  أرقام األنصاري ال تخلو من مبالغة  الرواج. نسجل أن  في حجم هذا  املدينتان  اختلفت 

 املدينة.  

من هذه املقارنة هو محاولة اإلجابة على التساؤل الخاص بانعدام فنادق خاصة باألوروبيين على غيرها من  إن ما يعنينا      

أمام    2األمثلة التي سبق إيرادها، فاألنصاري يتحدث عن ديار اإلشراف املالي، فيقول إنها أربعة: دار اإلشراف على عمالة الديوان 

النصارى   للفنادق بمدينة    3على صف واحد وثالثة مفترقة.  أربعة-وفنادقهم سبعة–فنادق تجار  الوازن  ولعل هذا الحضور 

ومباشرة   واالستقرار،  املبيت  أجل  من  املدينة  لهاته  اختيارهم  إمكانية  نفترض  يجعلنا  األجانب،  للتجار  املخصصة  سبتة، 

هذا االفتراض، إذا علمنا وجود وكالء    أنشطتهم التجارية من هذه املدينة في اتجاه باقي مدن املغرب ومنها مدينة سال، ويتعزز 

 ينوبون عن أرباب هذه املبادالت التجارية، ويسهرون على السير العادي لها، وتيسير السبل لتحقيق أهدافها الربحية. 

فلماذا نجد هذا النموذج الفندقي في مدينة سبتة؟ بينما يغيب في حالة فنادق سال، رغم أن املدينة ستلعب خالل القرن       

م، دورا تجاريا بالغا، ال يقل عن الدور التجاري السبتي، فخالل الفترة التي عرفت توطيد السلطة املوحدية  12السادس الهجري/  

 برزت مدينتا سبتة وسال، وحققتا أرقاما هامة في املعامالت التجارية.

 م 1164م و 1160بين جدول حجم املبادالت التجارية ملدينتي سال وسبتة ومقارنتهما بموانئ إفريقية ما 

 قيمة املبادالت التجارية بالليرة  املدينة 

 بجاية  -

 تونس -

 طرابلس -

 سبتة 

 سال -

- 1166 

- 353 

- 70 

- 1683 

- 390 

، 1996، منشورات جمعية تطاون أسمير،سبتة اإلسالمية دراسات في التاريخ االقتصادي واالجتماعي الشريف )محمد(، 

 75-74ص 

 
، ص، 1983، تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، الرباط، اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثارمحمد بن القاسم األنصاري السبتي، 1

38 ،39 
 .41اآلثار، نفسه، ص  " الديوان: مكان تسجيل املكوس واألعشار وأدائها" هامش اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني  2
 . 42-41األنصاري، نفسه، ص  3
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أال تبدو هذه املعطيات الرقمية، كافية للداللة على وجود فنادق بمدينة سال خاصة بالتجار األجانب ال يرتادها غيرهم؟       

خاصة وأننا نالحظ أن مدينة سال لم تكن أقل حجما من حيث قيمة هذه املبادالت التجارية مقارنة مع املدن التي وجدت بها  

رية األجنبية. على أننا وقفنا على تأكيد ماس التري بخصوص املدن التي لم تتواجد بها فنادق  هذه البنايات ذات الوظيفة التجا

خاصة بتلك الجاليات، اقتصارها على وكاالت تجارية بمثابة مؤسسات بديلة عن الفنادق تؤدي بعض وظائف هذه األخيرة،  

 1كمدينة سال. 

بثالثة      املتأخرة  الوزان  الحسن  من شهادة  الهجري/    وبالرغم  السادس  القرن  عن  عن  12قرون  ملحة  تعطينا  والتي  م، 

النشاط األوروبي باملدينة، تظل غير كافية للخروج باستنتاجات موسعة فيما يخص االمتيازات التجارية األوروبية بمدينة سال  

في العهد الوطاس ي وهي السنة  م، أي  1508هـ/914ومكانة املؤسسة الفندقية ضمن هذه االمتيازات. حيث أن زيارته للمدينة عام  

 . 2التي حاصر فيها الوطاسيون مدينة أصيلة املحتلة من طرف البرتغاليين 

يعيش الناس اآلن في سال عيشة طيبة جدا إذ يوجد فيها حاكم و قاض و عدد من املوظفين اآلخرين  حيث يقول: "       

كث التجارية ألن عددا  املعامالت  الجمارك و ضرائب  موظفي  فيها  أمثال  يعقدون  و  إليها   يأتون  الجنويين  التجار  من  يرا 

صفقات هامة، و يلقون من امللك عناية خاصة ألن تجارتهم  تحقق له أرباحا ضخمة و لهؤالء التجار مخازن سواء في فاس  

ن و مهدبين  أو في سال و يتعاونون عند شحن بضائعهم فيعمل الواحد منهم لحساب اآلخر، و لقد رأيتهم في معامالتهم مخلصي

بل   لهم  استغالال  و  ذلك جشعا  يفعلون  و ال  الحاشية  رجال  و  األمراء  أمواال عظيمة الكتساب صداقة  ينفقون  و   جدا 

م بصفة خاصة يدعى طوماس 
َّ
ليتمكنوا من العيش الالئق في تلك البالد الغريبة و كان بسال في عهد شبابي  وجيه جنوي معظ

وهو رجل عاقل خبير حقا، و غني جدا، يقدره امللك، و يحبه كثيرا، عاش في فاس  (    Thommass Di Marinoدي مرينو )  

افته املنية أمر امللك بنقل جثثه إلى  جنوة تنفيذا لوصيته و قد خلف هذا الرجل عددا من األوالد كلهم   ثالثين سنة، و ملا و

 3".أغنياء متمتعون بالحظوة عند امللك و حاشيته كافة 

الش       هذه  التاجر  تؤكد  حالة  خالل  من  الجنوي،  االستثماري  و  التجاري  التعامل  من  عليه  الوقوف  سبق  ما  هادة 

ويحظى     ( املوصوف من قبل الوزان بالرجل العاقل والخبير والغني جدا.  Thommass Di Marinoالجنويطوماس دي مرينو )  

حضور الجنوي من خالل العبارة )ألن عددا من  بتقدير السلطان  وهو  التقدير الذي استمر في عقبه، كما نستشف هذا ال

التجار الجنويين يأتون إليها ويعقدون في فاس أو في سال ويتعاونون عند شحن بضائعهم فيعمل الواحد لحساب اآلخر(، وال  

 ة أخرى. شك أن هذه البضائع كانت بحاجة إلى فنادق لخزنها من جهة ولعقد الصفقات التجارية مع باقي التجار املحليين من جه

اآلن درب        الذي صار يدعى  الجنويين  إلى درب  إشارة طوبونيمية أحياء مدينة سال،  إليه، هو  االنتباه  ينبغي لفت  ومما 

عامل   الدالئي  عبد هللا  األمير  سر  أمين  شغل  الذي  األخير  هذا  أجنوي،  سعيد  الحاج  أمالك  به  كانت  الدرب  فهذا  معنانة، 

م صار نائبا عنه وقائد سال وحاكم العدوتين، واستمر كذلك إلى حين  1651هـ/1061في سنة  م، و1644هـ/  1054العدوتين سنة  

 
1Mas latrie. Op. cit.p. 92. 

 .3، ص 1الحسن الوزان، مصدر سابق، ص ج  2
 . 209، ص 1نفسه، ج  3
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مما يعني أن اثر الوجود الجنوي الزال محفوظا في ذاكرة املدينة ، خاصة وأن بعض املصادر تشير    1م. 1655هـ/1065وفاته سنة  

الدفاع عن  إلى أن أسرة أجنوي متأصلة من مدينة جنوة، وأنه أسلم بعد أن كان م البالء الحسن في  البحر، وأبلى  ن رؤساء 

املدينة سنة   أن أحداث أخرى سجلت ضمن حوليات  لـ  658املغرب. على  املوافق  بين  1260هـ  العسكري  م، وثقت لالحتكاك 

يطرة  املدينة والجنويين من جهة، وبين القشتاليين من جهة أخرى، فقد استنجد يعقوب بن عبد الحق باملسحيين، من أجل الس

، فإن القشتاليين هم من تزعموه، بينما شارك  3، ورغم نسبة هذا الهجوم إلى الجنويين من طرف جملة من املتأخرين 2على سال

 . 4في أكبر حملة صليبية استهدفت املغرب بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع-بعد عشر سنوات–الجنويون 

خالل مرحلة الجهاد البحري في الفترة الحديثة ال    في خضم هذا االحتكاك، خاصة    وال يجب أن نتصور أن دخول سال     

يوثق سوى ملشاهد األسرى والقتل وما شابه، فإن التابث أن التجارة السالوية نمت وشهدت رواجا ملحوظا بفضل عائدات هذا  

دينة، يتم االستيالء عليها من أيدي  النشاط البحري، حيث تسجل شهادة قنصل فرنس ي ورود غنائم وبضائع متعددة على امل

ماليين جنيه فرنس ي، وكان من فوائد هذا  5م على  1628-1618الهولنديين واإلنجليز، كما حصل التجار التجار السالويون سنة  

الل  الرواج استيراد مجموعة من املواد كالحديد و األثواب والتبغ والتوابل إلى جانب األسلحة في حين كان يصدر السالويون خ

 5م الجلد والصوف والشمع والنحاس]...[ 1727-1720تلك الفترة 

ولعلنا نتساءل عن دور فنادق املدينة خالل هذه الفترة التي عرفت دخول أعداد كبيرة من أسرى الجهاد البحري، هل       

يذكرها باسم سال على  - خصص لهم فندق خاص إليوائهم، على غرار ما وتقته مشاهدات األسير املويط، خالل أسره بالرباط،

 ، فقد ذكر وجود فندقين باملدينة خصصا لسجن األسرى داخل مطامير وفي وضعية سيئة؟  - طريقة األوروبيين آنذاك

ال نتوفر على مادة مصدرية أو شواهد أركيولوجية، تبث أو تنفي هذه الفرضية ولكننا ال نشك في وجود فنادق في املدينة،       

ي ولعبت أدوارا بارزة على نحو ما تمت اإلشارة إليه، ولئن أردنا أن نتصور إحداها فلن نجد أفضل من  احتضنت النشاط الجنو 

والتي   – فندق الزيت بباب احساين، قبل أن يتحول إلى وظائف أخرى كما سبق بيانه، وقد  لقد أوردت رواية جارات أبي موس ى 

اخل هذا الفندق بمدينة سال من الرواج املشار إليه آنفا، حيث تذكر  مشهدا روائيا يصور لنا ما كان يحدث د   -نوردها استئناسا

أنه كان محطة تجارية، معروفة لتجار البلدان قبل التاريخ بقرون، فبناياته ال تمتد إال على بضع مئات من األمتار، وساحته  

انوتا، ولكن هذا الفندق هو مركز  تتسع لثالثة موازين كبرى، وحوانيت إقامة التجار وخزن السلع يزيد عددها عن أربعين ح

مكاس تجارة سال، والبناية قلب منطقة تجارية حوله مليئة باملخازن واملطاعم وحوانيت لعرض الصفقات، ورواد هذه الساحة  

 
املعهد ، نشر  قراصنة سال؛ كواندرو )روجي(،  174، مصدر سابق، ص  أعالم سلوين من القرن السادس إلى القرن الرابعمصطفى بوشعراء،  1

 .46، ص 1991الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس، 
.ص 1998/    1418، تحقيق د.س كوالن وليفي بروفانسال، دار الثقافة، بيروت،  البيان املغرب في أخبار األندلس واملغربابن عذاري املراكش ي،  2

417-418 . 
 . 74- 73مصطفى النشاط، مرجع سابق، ص  3
 . 74نفسه، ص  4

5MAZIANE Leila, op, cit, p. 193-203. 
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الداخل   الجبال ومدن  الصحراء والسودان وقبائل  بلغات مختلفة ويتعاملون مع  األديان واألجناس، يتفاهمون  من مختلف 

 .1راء البحر وآفاق ما و 

ال شك أننا في حقل الدراسات التاريخية ال يمكننا االعتماد على الروايات األدبية لتأسيس تاريخ مدينة ما، ولكننا وجدناه       

مشهدا يجسد ما أثبته الوزان خالل مشاهداته ملدينة سال. وعموما إن كان ثمة فندق من فنادق مدينة سال، يمكنه أن يلعب  

 شك أنه سيكون فندق الزيت الذي سيسمى الحقا بفندق أسكور قبل أن يتحول إلى دار القاض ي. هذا الدور فال 

الفنادق لعبت دورا بارزا في سيرورة املبادالت التجارية بين حواضر املغرب والجاليات التجارية األوروبية، وإن    وختاما فإن 

ا عليه يعتبر عاما على حواضر الغرب اإلسالمي، مما يؤكد  كان املقال قدم جوانب من فنادق مدينة سال، فإن األمر كما وقفن

 ما حيوية هذه املرافق خاصة خالل العصر الوسيط. 

 :قائمة املراجع  -
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 )األسواق يف اجلزائر منوذجا(كورونا:آثار التباعد االجتماعي على التعامالت التجارية يف زمن 

Effects of social distancing on business dealings in the time of Corona:  

( Markets in Algeria as a model) 

 (، الجزائر CNRPAHمركز الدراسات الخلدونية ِتيارت ) /قدور  د.ميداني

Dr.Midani  Kaddour :Center for Khaldounian Studies, Tiaret (CNRPAH), Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

من   للحد  االجتماعي  التباعد  إجراءات  اتخاذ  إلى  العالم،  دول  بقية  غرار  على  الجزائر  في  كورنا   جائحة  تفش ي  أدى  لقد 

مجاالت الحياة، منها  انتشارها، تمثلت في غلق كل املؤسسات والشركات االقتصادية وتجميد كل النشاطات املجتمعية في كل  

آثار على التجار    تلك، غلق األسواق سواء كانت محلية أو وطنية، مما أدى إلى توقف النشاط التجاري. وقد كان إلجراءات الغلق

 واالقتصادية.  وكل الفئات العاملة باألسواق، مما أدى بهم إلى الدخول في معاناة كبيرة في حياتهم االجتماعية،

الدراسة التي استعملنا فيها املنهج الوصفي، إلى تسليط الضوء على ظروفهم  املعيشية في ظل جائحة    لذا ارتأينا في هذه

االجتماعي للوقاية   في إطار إجراءات التباعد األسواق جراء غلق التجار من يعيش كورونا ، انطالقا من طرح التساؤل التالي: كيف

 من فيروس كورونا؟.  

 الوقاية.- إجراءات -الغلق -جائحة كورونا -السوق - التباعد االجتماعي:  الكلمات املفتاحية

Abstract : 

The outbreak of the Corona pandemic in Algeria, like the rest of the world, has led to measures of social 

distancing to limit its spread, represented by the closure of all economic institutions and companies and the 

freezing of all community activities in all areas of life, including the closure of markets, whether local or 

national, which led to Commercial activity ceased. These measures of closure affected the merchants and all 

groups working in the markets, which led them to enter into great suffering in their social and economic lives. 

So, we decided in this study, in which we used the descriptive approach, to shed light on their living conditions 

in light of the Corona pandemic, based on asking the following question: How do merchants live as a result of 

market closures as part of social distancing measures to prevent Corona virus? 

Keywords:  social distancing - the market - the Corona pandemic - closure –measures - protection. 
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 مقدمة: 

تفش ي جائحة كورونا التي أدت إلى أضرار جد وخيمة    تعيش دول العالم في الوقت الراهن، ظروف استثنائية وخطيرة نتيجة 

على كل مجاالت الحياة، بما فيها الخسائر البشرية التي أضحت تقدر بعشرات اآلالف ناهيك عن عدد املصابين الذي تجاوز  

والتي كانت تؤدي إلى اختالالت وأزمات كبيرة   ا شأن األوبئة التي ضربت البشرية في السابق،من الضحايا، شانه1عشرات املاليين 

 بعد فترة طويلة. لم تستطع البشرية  تجاوزها إال

وإذا كانت األزمة التي تصيب أي مجتمع  في األوقات العادية، تؤدي إلى آثار على املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي  

ا في وقت اجتياح األوبئة تكون أكثر وقعا وإيالما على املجتمع، وهذا ما يحيلنا إلى التنويه إلى جملة اآلثار التي خلفتها  وغيرها، فإنه 

على املجتمع الجزائري على غرار باقي دول العالم، من أهمها، التوقف التام للعالقات االجتماعية و االقتصادية،   2جائحة كورنا 

إلى    منها توقف نشاط األسواق،  الوقائية التي اتخذتها السلطة الرسمية  في إطار التباعد االجتماعي الرامي  نتيجة اإلجراءات 

 الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

 اإلشكالية: 

بكل  إن املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات املغاربية، عرف منذ القدم اهتماما كبيرا باألسواق التي يعتمد عليها أفراده  

لباته من  طمستوياتهم وفئاتهم في قضاء حاجاتهم الضرورية، حيث كانت لهذه األسواق أهمية اقتصادية للمجتمع في توفير مت

القرية أو الحي أو األفراد من كل مناطق الوطن  لتحقيق    أبناءقي فيها  يلتشغل، ومواد استهالكية، عالوة على كونها فضاءات  

ظهرت فجأة  لكن  بينهم.  كورونا    التعارف  إجراءات  جائحة  إطار  في  والوطنية(،  أنواعها)املحلية  بكل  األسواق  غلق  إلى  فأدت 

مما أدى إلى انقطاع  التعامالت التجارية في هذه الفضاءات وبالتالي انقطاع العالقة التواصلية بين األفراد    "التباعد االجتماعي"،

وتدني مستوى املداخيل املالية، شأنهم    م في معاناة مع البطالة،مما أدى إلى دخوله  وابتعادهم اإلجباري عن بعضهم البعض،

شأن الفئات النشطة في القطاع غير الرسمي التي بقيت على ما يبدو مهمشة من نظام الرعاية االجتماعية العمومي، على عكس  

ارتأينا القيام    على نشاط األسواق،  الفئات العاملة في القطاع الرسمي. و ملحاولة التعرف ميدانيا على آثار  التباعد االجتماعي

:كيف يعيش    بدراسة على عينة من الفئة التجارية التي تضررت من توقف النشاط التجاري باألسواق، من خالل التساؤل التالي

 التجار بعد غلق األسواق في إطار إجراءات التباعد االجتماعي للوقاية من فيروس كورونا؟  

السؤال، اعتمدنا على منهجية كيفية، تمثلت في استعمال تقنية املالحظة املباشرة، وتقنية املقابلة بإجراء  لإلجابة عن هذا  

 . 2020ديسمر20الى 2020نوفمبر  28مقابالت عن بعد بواسطة الهاتف مع مجموعة من التجار، في الفترة املمتدة من تاريخ 

 
غاية    -1 إلى  العالم  حول  اإلجمالي  اإلصابات  عدد  ،موقع  2.103.869،الوفيات  98.256.650:اإلصابات  2021جانفي 21بلغ 

 statistics.html-https://elaph.com/coronavirusإيالف:
 تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى االعتالالت األشد وطأة مثل متال   -2

 
زمة الشرق  فيروسات كورونا فصيلة واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا

 https://www.who.int/ar( ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(،أنظر الرابط التالي:MERSفسية )األوسط التن

 

https://elaph.com/coronavirus-statistics.html
https://www.who.int/ar
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 .التباعد االجتماعي: 1

مصطلح "التباعد االجتماعي" القديم الجديد، في األوساط اإلعالمية، منذ بداية تفش ي  رغم الجدل الذي يثيره استعمال  

املرض  غرضها إيقاف انتشار    ،ملكافحة العدوى جائحة كورونا، فانه على العموم يعرف بأنه " جملة من اإلجراءات غير الدوائية  

إلى    الكماماتو املكوث فيه مرورا بارتداء    الشغل عن بعدأو تبطيئه. وقد تتراوح تلك اإلجراءات في صرامتها من تشجيع    املعدي

بدأت منظمة الصحة  ولوضع حد  لسوء استعمال مفهوم التباعد االجتماعي، ". 1" حظر التجوالأقص ى اإلجراءات التي تفرض 

العاملية في استخدام مصطلح "التباعد الجسدي"، من أجل التأكيد على أنه يجب الحفاظ على التباعد الجسدي بينما نستمر  

 .2في التواصل االجتماعي مع األسرة واألصدقاء....."

"ا  التاريخ، فإن  إلى  بالعودة  العهد على اإلطالق. فقد أوضح  لكن  التباعد االجتماعي" لم يكن حديث   " ستخدام مصطلح 

 على النجاة من جائحة األنفلونزا اإلسبانية التي ضربت في عام  2007"ماكينا" )
 
، 1918( كيف ساعد "التباعد االجتماعي" مدنا

لتجمعات وإغالق املدارس، مما أدى في نهاية املطاف  من قبيل حظر ا  –في إشارة إلى إجراءات التحكم االجتماعي املتخذة آنذاك  

 .3إلى إبطاء انتشار الوباء....." 

والتوجيهات، التوصيات  من  العاملية، جملة  الصحة  منظمة  أصدرت  السياق   هذا  التباعد    وفي  مفهوم  تطبيق  أجل  من 

  - مسافة األمان على بعد متر واحد على األقل تجنب املصافحة واملعانقة وترك    االلتزام بقواعد الحظر،"الجسدي، من بينها،

املؤتمرات قاعات  و  النوادي  من  وغيرها  واملساجد  األسواق  مثل  العامة  األماكن  في  التجمعات  املناسبات  -تجنب  تجنب 

  27خ  .وفعال، قامت الجزائر منذ ظهور أول حالة وبائية بتاري4االجتماعية كحفالت الزفاف ومراسم العزاء أثناء وبعد الحظر.."

، بـ"تحديد إجراءات تدابير التباعد االجتماعي املوجهة للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومحاربته من خالل الحد  2020فيفري  

العمومية..." في األماكن  بين املواطنين  التي قد تسبب  5من االحتكاك  املؤسسات وتجميد األنشطة  إلى غلق  كل  ،  والتي أدت 

فضاءات األسواق التي تعرف تجمعا كبيرا لألفراد كما هو معروف عنها، ونقصد في هذا املوضوع األسواق  انتشار الفيروس، ومنها   

العديد من األفراد والفئات   املحلية والوطنية  املختصة في بيع األلبسة، الخضر والفواكه، التي تنتشر بكثرة والتي يقصدها 

 كية، فرص التشغيل وتوطيد العالقات االجتماعية بين املتعاملين.  االجتماعية من كل مكان، ملا توفره  من حاجات استهال

 مكانة السوق في املجتمع:  .2

  قبل التطرق إلى اآلثار املترتبة عن إجراءات الوقاية املتخذة في إطار الحد من االحتكاك بين الناس، ينبغي إبراز باختصار، 

أهمية   يكتس ي  كان  إذ  االجتماعية،  الحياة  في  السوق  بعض    مكانة  وصف  حد  على  الجزائري،  للمجتمع  بالنسبة   بالغة 

حيث يعتبر   إذ يحدث لديهم انجذاب ال يمكن مقاومته.   " مكان التقاء رجال منطقة القبائل،األنثروبولوجيين الفرنسيين، كونه 

الذي يستنشقونه، الهواء  في حياتهم كأهمية  أنه جد مهم  الناس  اليومي  هؤالء  يلبي كل حاجياتهم  ة ويجيب عن كل  فالسوق 

 
1Johnson, Carolyn Y.; Sun, Lena; Freedman, Andrew (2020-03-10)."Social distancing could buy U.S. valuable   time   against corona  

virus". Washington. 
الجس-2 "التباعد  بعنوان  أخبار:  االجتماعي"بتاريخمذكرة  التباعد  وليس  الرابط  2020أفريل28دي  للطفولة،على  املتحدة  األمم  منظمة  ،موقع 

 .https://www.unicef.org/sudan/arالتالي:
 . 2020أفريل 23قطر، محمد حسام، "التباعد االجتماعي أم التواصل املتباعد"،مداخلة،جامعة-3
 مذكرة أخبار، مرجع سابق. -4
 . 2020، 15،متعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا،الجريدة الرسمية،العدد2020مارس 21، 69/20املرسوم التنفيذي رقم  -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
https://web.archive.org/web/20200315092804/https:/www.washingtonpost.com/health/2020/03/10/social-distancing-coronavirus/
https://web.archive.org/web/20200315092804/https:/www.washingtonpost.com/health/2020/03/10/social-distancing-coronavirus/
https://www.unicef.org/sudan/ar
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.ولذلك فان السوق يعتبر امللجأ الوحيد الذي يقصده الناس من أجل تلبية حاجات مادية، أما في املجال  1تساؤالتهم املألوفة"

 األعياد. أيام  بداية ونهاية رمضان،  للتعرف على تاريخ األعياد الدينية،  الديني،" يقوم املرابط بتوضيح األمور املتعلقة بالعقيدة،

أيضا، الغرباء،  و يعد  السفر وأخبار  العائد من  أخبار  للبحث عن  الحياة    فرصة  الجديدة حول  املعلومات واألنباء  جمع 

السياسية العامة.....مع االطالع على اآلراء املختلفة حول ما آلت إليه الفالحة....التعرف على أحوال األقارب واألصدقاء من القرى  

كما يغتنم الناس أيضا الفرصة ليجلب املتواطئين في نسج شبكة األحقاد و املؤامرات من جهة ومن أخرى    والقبائل املجاورة، 

 .2إلسقاط الثأر واالنتقام..."

االجتماعي ضد   التماسك على حافظت  إن السوق بهذا الوصف، كان يعد مؤسسة اجتماعية متعددة الوظائف واألدوار،

 ة وزرع بذور التفرقة بين أفراد املجتمع الجزائري حينذاك.  املحاوالت االستعمارية، لطمس الهوي

دون اإلخالل بدوره الجوهري في املجتمع، فتوسع نطاقه وتنوعت    طرأت تغيرات بنيوية ووظيفية على السوق،  بمرور الوقت،

ملستوردة منها األلبسة،  أسواق وطنية كبرى لبيع املنتجات املادية األجنبية ا  حيث ظهرت إلى جانب األسواق التقليدية،  سلعه،

،إذ تم االنفتاح على التغيرات االقتصادية  1988وقد جاء ذلك في ظروف اإلصالحات االقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنة 

العاملية، بتحرير التجارة الخارجية، حيث رخصت السلطة الرسمية للتجار بالدخول في نظام التبادل التجاري الدولي، وقد  

"لكل شخص مادي أو معنوي له صفة التاجر    من بينها نص)تعليمة( تقر فيه أن  من خالل النصوص الصادرة عنها،  تجلى ذلك،

.ومن هنا  3أن يقوم باالستيراد في كل السلع دون اتفاق أو تصريح مسبق ماعدا القيام بتوطين العملة لدى بنك وسيط معتمد" 

 مع. نالحظ مدى األهمية املحورية للسوق في حياة املجت 

لكن فجأة وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث تم غلق األسواق وتوقف نشاطها، عبر كامل التراب الجزائري في إطار الوقاية  

مما أنعكس سلبا على التعامالت التجارية بين الفاعلين الذين اعتادوا    ( التي انتشرت عبر العالم،19-من جائحة كورونا )كوفيد

د هؤالء التجار أنفسهم في حالة توقف إجباري عن النشاط  لعدة أشهر، مما ألحقهم بصفوف  التردد على األسواق، حيث وج

. ولذلك تواصلنا مع   املالية التي كانت تضمن عيش أسرهم  البطالة، ودخولهم في معاناة من جراء انقطاع املداخيل  الفئات 

، والتباعد عن بعضهم البعض، نتيجة غلق األسواق  مجموعة منهم في محاولة ملعرفة وضعية هؤالء من جراء توقف عملية البيع

 منذ مدة طويلة. 

 : . آثار فيروس كورونا على توقف نشاط األسواق3

عنها، فيما يخص توقف التعامل التجاري نتيجة    من خالل املقابالت، تمكنا من رصد أهم التفاعالت التي أبان املبحوثون 

تعابير   و  مواقف  في  هاما  التي شغلت حيزا  كورونا  تفش ي جائحة  وأبرزها   التي استدعت ذلك،  الظروف  األسواق، وكذا  غلق 

 وقد تم جمع مجمل اآلراء والتصريحات، وتصنيفها حسب عدة أصناف: الفاعلين املعنيين بالدراسة.

 
1mel, 1889,p.77. Augustin ChallaT2, Ed. -HANOTEAU et LETOURNEUX, la Kabylie et les coutumes  kabyles-  

2-HANOTEAU et LETOURNEUX.,op.cit,p.78-79. 
 .1991الصادرة في ماي  91-03تعليمة بنك الجزائر رقم  -3
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 املبحوثين لجائحة كورونا:تمثالت .1.3

بعد إجراء مقابالت مع املبحوثين ومن خالل مالحظة ومتابعة السلوك االجتماعي للتجار منذ تاريخ بداية الدراسة إلى نهايته،  

ظهور جائحة كورونا، التي كان    اختلفت تصورات و تمثالت الجائحة، واتجهت على ما يبدو نحو ثالث  اتجاهات مختلفة حول 

التفسير الديني، أي أنه  تند إليه في غلق األسواق، فالبعض  مبررا اس  إلى  إلى الوباء من زاوية ميتافيزيقية تستند  عقاب  ينظر 

سلطه هللا على عباده بقول "يونس" تاجر ألبسة "هذا غضب هللا من أفعالنا"، وأخر يرى أنه يمثل  ابتالء للرجوع إلى جادة  

نه قدر ال مفر منه، يستوجب الصبر، بقول إبراهيم  أ  نتفكرو"، كما يعتبر آخرون،الصواب، بقوله "هذا امتحان من ربي باش  

تاجر ألبسة بالجملة "ألي جي من عند ربي نرضاو بها" و يقول  "أحمد" تاجر ألبسة بالتقسيط، "ما علينا غير نصبر وربي يجيب  

في إعطاء القدرة على التكيف مع األزمات، رغم  كل هذه التصريحات تعطي داللة واضحة على مدى قوة املعتقد الديني  الخير"، 

بالدين،   التمسك  و  للرجوع  األزمات يجد نفسه مضطرا  أمام ظهور  الغلق استغرقت طويال، ولذلك فان اإلنسان  أن عملية 

غالبا ما  ملقاومة آثار األزمة، والسيما لدى الطبقات املحرومة، حيث يرى "ماكس فيبر" أن الطبقات الفقيرة واملحرومة هي التي  

 .1كوسيلة للهروب من الظروف التي يعيشها املرء" -بحكم عدم امتالكها لوسائل التغيير-تتجه إلى الدين

كقول    أما الرأي الثاني يفسر الوباء بنظرة املؤامرة، أي قد تكون حرب بيولوجية بين قوى كبرى تتصارع على النفوذ العاملي،

"راني حتى نشك بلي حرب دارتها شنوة )الصين(وال مربكان )أمريكا("، ورأي أخر ينفي تماما وجود الوباء    -"مراد" أحد تجار الجملة

أما الرأي الثالث، فيستند    ، بقول أحدهم " مكانش منها غير كذب" بحجة أنها لعبة ،في نظرهم، إلسكات املطالب املجتمعية،

 .وعلماء األوبئة، وكذلك ما تمليه املنظمة العاملية للصحة إلى ما يقوله األطباء

 ردود املبحوثين على إجراء الغلق:  .2.3

 إن إجراءات الغلق، تباينت حولها أراء املبحوثين، والتي يمكن تصنيفها إلى قسمين: 

 : /إجراء الغلق فعل تآمري 1

- "محمد"  نعة من قبل الطبقة الحاكمة، بقول البعض يرى أن إجراءات الغلق، ليست بريئة من السياسة أي أنها مصط

،"جاب لي ربي مقصودة باش يغلقوا السوق، ويتحكموا)يتحكمون( في السلعة كما يبغوا)كما يريدون(" يعني أن    -تاجر ألبسة

ارة  عملية الغلق هي محاولة للسيطرة على تنقل السلع  وكبح النشاط التجاري الذي يرون فيه نوع من التضييق على حرية التج

يدل ضمنيا على إشكالية نقص الثقة بين الحاكم واملحكومين، وخاصة في الدول    خارج األطر الرسمية، ومثل هذه التصريح،

 العربية.

يبدو أنهم مقتنعون باإلجراءات الوقائية لغلق   لكن رغم كل التأثيرات فان بعض املبحوثين،/الغلق إجراء وقائي صائب:  2

خضر وفواكه متنقل "حبينا وال كرهنا حاجة مليحة ،املهم نحافظ على الصحة.... وكي تكون  السوق، بقول عز الدين تاجر  

يسهل...الحمد هللا على كل حال"، يظهر أن االعتراف باإلجراءات الوقائية من طرف التجار، قد يرجع إلى حملة   ش يءالصحة كل  

 
 .40، ص1990عاطف العقلة عضيبات ، الدين والتغير االجتماعي في املغرب العربي،-1
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الدعاية اإلعالمية التي وجدت نوع من االستجابة لدى الفاعلين، لكن هناك سبب أخر فيما نعتقد، وراء القبول بإجراء الغلق،  

ألن هؤالء )تجار الخضر( بمقدورهم    أثروا كما هو الحال لدى تجار األلبسة، هو أن بعض التجار وخاصة أصحاب الخضر، لم يت

ألن الفاكهة أو الخضر ضرورية لالستهالك اليومي للفرد    القيام ببيع السلعة عبر التنقل عن طريق الشاحنات من بيت إلى بيت، 

 جائحة كورونا.على عكس األلبسة، وهذا ما يالحظ في املمارسات اليومية لتجار الخضر منذ ظهور 

 :.آثار غلق األسواق على التاجر3.3

: إن اإلنسان  بطبيعته يتأثر بما يجري حوله، فإذا كانت أحداث مفرحة يفرح ويرتاح لها، وإذا وقعت أحداث  / آثار نفسية1

اإلنسان   أن  بمعنى  بحدوثها،  يحزن  فانه  الشديدأليمة  بالخوف  ُيصاب  د سالمته  يتهدَّ  
 
هناك خطرا أن  تنهار  إذا شعر  ، حيث 

حتَمل ، هذه طبيعة اإلنسان، ألنه يحبُّ  سالمة ذاته  التي هي أساس وجوده،  
ُ
أعصاُبه، و يرتجف جسمه، وقد يشعر بآالم ال ت

إذا مسه الشر جزوعا"  النص الديني في قوله تعالى " إن اإلنسان خلق هلوعا،  إلى  ،  1وهي صفات فطرية في اإلنسان استنادا 

نا أثر على كل املجتمعات اإلنسانية ومنها املجتمع الجزائري، حيث انعكست هذه الظاهرة الصحية على  والشك أن فيروس كورو 

كل األفراد بمختلف مستوياتهم ومكانتهم االجتماعية، ومنهم التجار، الذين تأثروا نتيجة غلق األسواق، حيث عبر البعض  بقول  

في الدار، مع التقرقيش)ضجيج( نتاع الذراري )األطفال("، بمعنى أن  إبراهيم" تاجر جملة لأللبسة " شحال مليت من القعاد  

توقف النشاط التجاري املتزامن مع فترة الحجز املنزلي  يؤدي إلى حالة من امللل، التي تؤدي إلى حالة الزجر  الذي يؤدي شيئا  

لحجر الصحي املستمر منذ مارس عن  تحدثت عنها وسائل اإلعالم كثيرا، حيث "أبان ا  فشيئا إلى عنف اسري، وظاهرة العنف،

تنام كبير لظاهرة العنف األسري حيث أماطت ساعاته الطويلة اللثام عن عالقات أسرية مترهلة لغتها الوحيدة عنف معنوي،  

لفظي أو جسدي، يكون غالبا األبناء والزوجة أهم ضحاياه، بعد أن وجد أفراد األسرة الواحدة أنفسهم مجبرين على البقاء في 

 .2نزل لفترات طويلة، تحولت فيها البيوت إلى حلبة يتواجه فيها أزواج وأبناء" امل

اجتماعية.  2 )دوركايم:  آثار  اقعة اجتماعية" على حد قول  لها  تعتبر جائحة كورونا "و (، رغم تجلياتها الصحية فان 

منطقيا   سيؤدي  األفراد  بين  التباعد  وفرض  كاألسواق   املشتركة  الفضاءات  فإلغاء  االجتماعية،  العالقات  على  أثارها 

اقعيا إلى تداعيات سلبية، ألن السوق منذ القدم ظل مالذا ألفراد املجتمع لاللتقاء والتعارف، ونسج عالقات حميمة   وو

هي بمثابة حصن في تقوية الروابط االجتماعية، فكانت األسواق عند املجتمع الجزائري بمثابة "الهواء الذي    بينهم، والتي

افيين الفرنسيين "هانوتو" ولوتورنو"، وبقيت مالزمة لحياة املجتمع في كل املحطات    يستنشقونه" على حد وصف االنثنوغر

خيم عليه تفش ي فيروس كوروناـ توقفت التعامالت التجارية  وتباعد األفراد  التاريخية التي مر بها، لكن في الوقت الحالي الذي ي

بقول أحد املبحوثين" تفركتنا )تفرقنا( مع رجال من بعيد نعرفوهم" ويقول    وانقطعوا عن االحتكاك فيما بينهم في فضاء السوق،

تجار جملة من منطقة بعيدة(، في بعض املرات  عبد هللا ، تاجر تجزئة لأللبسة ،"راني في شحال ما لقيتش الجماعة )يقصد بهم  

على   واقتصاره  التجار جسديا  بين  تباعد  إلى  أدى  التجاري،  النشاط  توقف  أن  على  يدل  وهذا  بتلفون)بالهاتف("،  يعيطولي 

  االتصال عن بعد، وهذا ما يرجح صحة بعض الطروحات التي ترى أنه  يجب  استبدال مفهوم التباعد االجتماعي بـ' التواصل 

 
 . 20-19القرآن الكريم، سورة املعا رج، اآليتان  -1
 ،الجزائر. 2020جويلية26جريدة الشعب اإللكترونية، مؤسسة الشعب اإلعالمية،  الحجر النفسية واالجتماعية سبب العنف األسري،آثار    مقال،-2
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، الذي تؤيده منظمة الصحة العاملية، ألن التباعد يؤدي إلى عواقب وخيمة في املدى البعيد على التماسك االجتماعي  1املتباعد" 

للمجتمعات، لكن  في مقابل اآلثار السلبية لهذا االنقطاع، فان هناك بعض الجوانب اإليجابية، حيث لوحظ مثال أن بعض  

، الذين هم في تنقل دائم من سوق إلى 2الشرق الجزائري، املعروفين وطنيا باسم "الشاوية"  التجار الجملة القاطنين  بمنطقة

آخر، كانت فترة غلق األسواق، فرصة لهم لالستقرار في بيوتهم، مما سمح بإعادة تنشيط العالقات الحميمة بين أفراد األسرة  

 ية، عالوة على اكتساب مهارات أخرى لم يألفوها من قبل.  من جديد، وبالتالي إعادة ربط العالقات على نمط األسرة التقليد 

 / آثار اقتصادية:  3

نظرا لتعطل الحركة التجارية في األسواق، الناجمة عن إجراءات الحجر املنزلي، اضطرت الفئات التجارية إلى الدخول في  

عدم وجود تحصيل    الرسمي)أسواق غير مراقبة،شأنها شأن املشتغلين بالقطاع االقتصادي غير    بطالة غير محدودة اآلجال، 

عدم املشاركة في نظام التأمين االجتماعي الرسمي(،وقد عبر مجموعة  من التجار عن تضمرهم مما آلت إليه وضعيتهم    ضريبي،

بسة"  حيث صرح "احمد تاجر أل  دون وجود نظام للتعويض أو إعانات من الجهات الرسمية،  ،والسيما انقطاع املوارد املالية، 

إلى تدهور   منه  إشارة  في  )اإلبرة("  لبره  راني نخلص ونخرج من عين  "راني حابس وهللا  املعيش ي  إليه وضعه  آل  ملا  عن حسرته 

وضعيته املعيشية، و يالحظ أن فئات أخرى هشة مثل "الحمالة "،حراس املر آب...، والتي كانت تقتات من األسواق والسيما  

سوق "عين الدفلى"... ، أصبحت متضررة أكثر    لأللبسة املستوردة، مثل سوق "سيدي خطاب"،  األسواق الوطنية للبيع بالجملة

- خارج فترة الحجر الصحي املفروضة-حيث عبر أحد "الحمالة" صادفناه جالسا في قارعة أحدى الطرق الحضرية    من غيرها، 

نة كبيرة ولم يجدوا ما يعينون به أوالدهم،  على أمل الفوز بتفريغ حمولة إحدى شاحنات نقل اإلسمنت، أنهم يعانون من مح 

وقد كرر قول "رانا نخلصوا)نعاني(" للداللة  على الحالة املعيشية املزرية التي أصبحوا فيها مثل هؤالء، نتيجة توقف نشاط  

 السوق. 

تماعي، كانت واضحة  إن اآلثار التي انعكست على التجار والفئات املهنية املشتغلة في األسواق بسبب إجراءات التباعد االج

ألن أغلب األسواق، وخاصة أسواق بيع األلبسة، تعمل خارج األطر الرسمية، مما يقص ي    للعيان، حيث عانت أكثر من غيرها،

العمومي،  التكفل االجتماعي  نابعة من خطة ذاتية  من    استراتيجية وأمام هذه الوضعية، تم وضع    املشتغلين فيها من نظام 

 إجراءات بديلة تضمن مواصلة النشاط التجاري في حده األدنى  والتخفيف من  آثار غلق األسواق عليهم:    التجار، وهي عبارة عن

 .بدائل تجاوز تداعيات غلق األسواق: 4

في ظل تواصل غلق األسواق نتيجة إجراءات التباعد االجتماعي، تفطن على ما يبدو بعض الفاعلين التجاريين إلى وضع   

 واجهة هذه األزمة، التي أدت إلى توقف النشاط التجاري وتباعد التجار عن بعضهم البعض، وتتمثل في:بديلة  مل استراتيجية

بإتباع    - داخلها  السلع  وبيع  و عرض  األسواق  من  بالقرب  بكراء محالت شاسعة  بالجملة  األلبسة  بيع  تجار  بعض  قيام 

طريقة لضمان التواصل مع الزبائن من جهة، ومن  برتوكول صحي مناسب )وضع الكمامة، وضع معقم، منع االزدحام(، وهي  

 جهة أخرى تحصيل مدا خيل مالية تعوضهم عن خسائر غلق األسواق. 

على  -متباعدة عن بعضها البعض-حيث تركن مجموعة من  الشاحنات    عرض وبيع السلع مع اإلبقاء عليها في الشاحنة،   -

سوق، ولوحظ أن هذه الطريقة في البيع، مستمدة من تجارب  طول قارعة الطريق أو في ساحات عمومية تكون قريبة من ال

 
 مرجع سابق. محمد حسام،-1
 هم سكان أقص ى الشرق الجزائري.  -2
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سابقة في التعامل مع األزمات، ألن بعض التجار عايشوا مشكالت مماثلة من عمليات الغلق أو تحويل األسواق وخاصة في فترة  

سلعهم بفتح الباب الخلفي  األزمة األمنية التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن العشرين، مما كان يجبر التجار على تسويق  

، بشكل يسمح للزبون برؤية السلعة وتفحصها، وهي طريقة يمارسها  - لتفادي عناء إنزال ورفع الحمولة-أو الجانبي للشاحنة  

 تجار الجملة، لبيع سلعهم بكمية كبيرة)بالجملة(،لزبائن يأتون من مناطق بعيدة في خارج أوقات الحجر الصحي.

إذ يالحظ أن نشاط التجار الذين كانوا يترددون على األسواق األسبوعية للخضر،    لى حواف الطرقات،البيع  املتنقل، أو ع  -

وصارت كما    أصبحوا منتشرين على طول الطرق الرئيسة والفرعية  خارج املناطق الحضرية، وتزايدت الظاهرة بشكل ملفت،

ى حجم االنتشار العشوائي للممارسة التجارية على حواف  يقال في املثل الشعبي املحلي "الطريق رجعت سوق"، وهو ما يدل عل

حيث يقوم هؤالء بعرض سلعهم سواء في الشاحنات الجاثمة في أمكانها املحددة أو عن طريق خيم صغيرة، ويالحظ  الطرقات،

انوا يشتغلون في أن حجم تجارة الخضر والفواكه، تزايد نطاقها لتشمل كل األماكن، والسبب يعود  إلى التحاق أفراد آخرين ك 

مثل املقاهي، املطاعم، النقل...الخ، ويعود سبب اإلقبال على مهنة الخضر والفواكه، إلى ارتفاع الطلب    مهن أخرى تم غلقها،

 عليها كمادة استهالكية ضرورية، إضافة إلى سهولة حملها ومالءمتها لكل األماكن ولكل الظروف. 

 .التضامن االجتماعي:5

عرف    حركة  لقد  كورونا،  فيروس  تفش ي  عن  الناتجة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  قسوة  رغم  الجزائري  املجتمع 

قيم العمل الجماعي    تضامنية بين التجار على غرار حملة التضامن التي عرفها املجتمع الجزائري ككل، إذ استرجع على ما يظهر،

تفش ي جائحة كورونا، من  منطلق أن اإلنسان غير قادر لوحده على توفير  التشاركي بين األفراد في مواجهة األزمات الناجمة عن  

حاجاته املعيشية، التي فرضتها هذه األزمة الصحية، وفي األصل أن اإلنسان يعتبر مياال إلى العمل الجماعي التضامني مع اآلخرين  

قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء،  في وقت الشدائد، ويرجع ذلك في نظر ابن خلدون إلى" أن قدرة الواحد من البشر 

، وانطالقا من ذلك، لم يتأخر التاجر رغم ما لحق به من معاناة ، من املشاركة في العملية  1غير موفية له بمادة حياته منه" 

 التضامنية ،بشكلين: 

التجار قاموا بتقديم  وهي عملية  تتم بمبادرة من الفئة التجارية، حيث أن البعض من كبار    / تضامن فئوي )داخلي(:1

صاحب عربة يدوية)حمال(، أن " صحاب ربي    –مساعدات لبعض املحتاجين ممن ينتمون إلى مجتمع السوق، بقول الزوبير  

رفدوني)أعنوني(" في إشارة إلى أنه تلقى معونات مالية من تجار يعملون في السوق، وفي سياق سرده ملعاناته مع الحجر املنزلي  

يقول عبد القادر  "بائع مأكوالت بالسوق الجملة لأللبسة، "راني مت وحييت، واش نقولك، هللا يكثر خير    ومحنته املعيشية،

الرجال لي رفدوني )أعانوني(..مازال الخير ما الزمش نقطع لياس)النيأس("، كلها عبارات وأراء تبين أن جائحة كورنا كانت محكا  

رين في األوقات االستثنائية، من قبيل إعادة بعث الحركة التضامنية مع الفئات  لبعض التجار إلبراز سلوكهم اإلنساني تجاه اآلخ

 الهشة املتضررة من جراء غلق األسواق. 

: هو مشاركة بعض التجار في جهود املجتمع الجزائري للتضامن مع الفئات املتضررة بصفة عامة، في إطار   / تضامن وطني2

لي قدرت عليه    ءبالش ي"عاونت شويا    -بائع خضر وفواكه–ة كورونا، بقول أحمد  مجهود وطني للتضامن مع املتضررين من جائح

 للجمعية"، وهذا يدل على أن الفئة التجارية، شاركت في الحركة التضامنية مع املجتمع. 

"التويزة"   إدراج ظاهرة  يمكن  والدين،"و  والتاريخ،  الواقع  بحكم  اثنان،  فيها  يختلف  ال  ومرسخة  متأصلة  ممارسات  وهي 

واحدة من العمليات التضامنية التي كان ينخرط فيها أفراد املجتمع بمختلف فئاتهم ومهما كانت مكانتهم  االجتماعية، من أجل  

 
 137،ص 2004دمشق، ،1دار يعرب، ط تحقيق عبد هللا محمد الدرويش، عبد الرحمن ابن خلدون، املقدمة، -1
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عة عامة في غياب أو عجز الدولة عن توفير األدوات أو اإلمكانيات املادية ملساعدة  القيام بنشاط جماعي من أجل تحقيق منف

 . 1أفراد املجتمع، والتي التزال ممارستها حية ومستمرة في مناسبات مختلفة" 

بين    : لقد ظهر التآزر العائلي كواحدة من اإليجابيات التي أفرزتها جائحة كورونا، إذ عادت حركة التضامن / تضامن عائلي 3

أفراد العائلة، الذي كاد أن يتالش ى بسبب نزوع املجتمع نحو الفردانية ، الناجمة عن آثار اإلصالحات الليبرالية التي أحدثتها  

أستاذ في التعليم، هللا    الدول الجزائرية منذ الحقبات األخيرة للقرن املاض ي، ويقول جياللي" تاجر تجزئة لأللبسة" عاوني أخي، 

هو    ،ات ليست بالجديدة على العائلة الجزائرية، فالتضامن الجماعي بين أفراد العائلة وأفراد الحي أو القريةيحفظو"، وهي عاد

 تكريس لوحدة املجتمع وتآزره في مواجهة التحديات التي يواجهها الفرد من جراء عدم قدرته على مواجهة املحن  لوحده. 

 خالصة: 

إن جائحة كورونا وما ترتب عنها من  آثار على املجتمع الجزائري اجتماعيا واقتصاديا، كشفت أنه رغم الجهود التي قامت   

بها الدولة الجزائرية ومؤسساتها في مواجهة تداعياتها، من خالل التكفل بمساعدة فئات عريضة من املجتمع، إال أن إجراءات  

، قد أبانت عن  أن فئات مهنية مثل التجار العاملين في األسواق األسبوعية، مازالت تعاني في التباعد االجتماعي والحجر املنزلي

القربى، أولي  إعانات  املحسنين و  أفراد مجتمع السوق، و  بين  الذاتية  التضامنية  املبادرات  تلك  التي خففت من    صمت لوال 

ألن أزمة جائحة كورونا   اماتها االجتماعية لصالح أفراد املجتمع،معاناتهم. األكيد أن الدولة ال تستطيع الوفاء بشكل كامل بالتز 

التي كانت تمدنا بها مراكز البحث ومراكز    االستراتيجياتكانت عاصفة هوجاء أربكت كل التوقعات و أخلطت كل الحسابات  

 . االستشرافيةالتخطيط والدراسات  

من هذه األزمة، وتعيد التفكير  في كيفية  إدماج الفئات    لكن على األقل، ينبغي على الجهات الرسمية أن تستوعب الدرس 

املهنية غير الرسمية على غرار تلك العاملة  باألسواق في نظام الحماية االجتماعية، عبر اتخاذ إجراءات عملية تعيد لهم  قيمتهم  

 االجتماعية. 

 قائمة املراجع: 

 القرآن الكريم.  -1

 .2004،دمشق،1دار يعرب،ط عبد هللا محمد الدرويش،تحقيق  عبد الرحمن ابن خلدون، املقدمة، -2

 . 1990عاطف العقلة عضيبات، الدين والتغير االجتماعي في املغرب العربي، -3

محمد سعيدي، األنثروبولوجيا بين النظرية والتطبيق: دراسة في مظاهر الثقافة الشعبية في الجزائر، أطروحة دكتوراه،   -4

 . 2007/ 2006جامعة أبي بكر   بلقايد تلمسان ،

 . 2020، سنة 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -5

 .1991الصادرة في ماي   91-03تعليمة بنك الجزائر رقم  -6

 .2020أفريل 23:محمد حسام ،مداخلة ، جامعة قطر،  -7

 
ايد محمد سعيدي، األنثروبولوجيا بين النظرية والتطبيق: دراسة في مظاهر الثقافة الشعبية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلق-1

 . 109،ص2006/2007تلمسان،



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

50 

 ،الجزائر.2020جويلية 26مؤسسة الشعب اإلعالمية، جريدة الشعب اإللكترونية، -8

 https://www.who.int/arموقع املنظمة العاملية للصحة )لغة عربية( -9

 https://www.unicef.org/sudan/arالرابط: فرع السودان، منظمة العاملية للطفولة، مذكرة أخبار، -10

 statistics.html-m/coronavirushttps://elaph.coإحصائيات فيروس كورونا -11

12-Hanotaux et Letourneau, la Kabylie et les coutumes kabyles-T2,  

Ed.Augustin Challamel,1889. 

13-.Johnson, Carolyn Y.; Sun, Lena; Freedman, Andrew (2020-03-10). "Social distancing         

could buy U.S. valuable time against corona virus". Washington . 

 

  

https://www.unicef.org/sudan/ar


 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

51 

 

 : حتضر املخاطر"فوبيا  -املخاطر "جمتمع 

The “risk-phobic society”: The urbanism of risks 
 الحسن ايت الحسن/جامعة الحسن الثاني، املغرب 

Mohammedia, MoroccoMr.LAHCEN AIT LAHCEN/University Hassan II,  

 

 

 

  ملخص :

حول »االقامات السكنية املحروسة «بمدينة املحمدية املغربية التي تقع على    1يعتبر هذا املقال جزءا من دراسة أنجزتها 

املحيط األطلس ي بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، يتمحور مضمونه حول »تحضر املخاطر« الذي أضحى من سمات مجتمع  

ملنعشين العقاريين، الشركات األمنية،  فوبيا«، للحماية من مخاطر املدينة التي غدت رأس مال تستثمره سوق األمن )ا-»املخاطر

 شركات التأمين،...(.  

املفتاح املخاطريةالكلمات  تحضر  املدينة  -:  األمن    –رأسمال    -مخاطر  املحروسة–سوق  السكنية  مدينة    -اإلقامات 

 .املحمدية

Abstract: 

This article is part of a study that I have completed on “guarded residential residencies” in the Moroccan city 

of Mohammedia, which is located on the Atlantic Ocean between the cities of Rabat and Casablanca. Its content 

revolves around the “urbanization of risks” that has become a feature of the “risk-phobia” community, to 

protect against the dangers of the city that has become the head Money invested in the security market (real 

estate developers, security companies, insurance companies...). 

Key words:  urbanism of risks –city risks-capital-Security market-guarded  residential  residences - city of 

Mohammedia. 

 

 
 في مقال آخر سأدرس بالتفصيل ظاهرة اإلقامات املحروسة بمدينة املحمدية. 1
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 تمهيد

مخاطر   اإلرهاب،  مخاطر  العنف،  مخاطر  الجنوب؛  في  كما  الشمال  في  لألفراد  اليومي  يغزو  املخاطر  خطاب  أضحى 

، مخاطر فقدان العمل، مخاطر املنحرفين... املخاطر تكبر وتزداد كل يوم وتغزو مجالنا الخاص  1املهاجرين، مخاطر الفيروسات 

والعمومي، تغزو كل مكان وفي أي وقت؛ فهي يمكن أن تحدث في أقص ى مدن الشمال ويتأثر بها سكان مدن أقص ى الجنوب إنها  

ث في  العالم  فيغزو  ما  مكان  في  الصغير  الحدث  يقع  املخاطر".  الشبكي« »عوملة  »املجتمع  نتيجة     la»société enوان 

  réseaux» ( »لـ»مانويل كاستلزManuel Castells )2  . 

أحداث   ذلك  على  في 2001شتنبر    11وكأمثلة  أو  البرجين  في  املتواجد  الشخص  ذلك  يكون  أن  يمكن  أنه  شعر  فالكل   ،

مائدته أن يكون فوق  يمكن  أنه  كما شعر كل شخص  استعملت،  التي  البقر    الطائرات  لحم  يحتوي على  الذي  الطبق  ذلك 

الطيور، أو ذاك الشخص الذي ستقذفه أمواج »التسونامي« في مدينة ساحلية    املجنون، أو لحم الطائر املصاب بـ»أنفلونزا«

ما في العالم أو ذلك الشخص الذي ستصيبه عدوى فيروس »كورونا«، أو ذاك الشخص الذي يمكن أن يسكن بجانبه »إرهابي«  

أن يفجر نفسه في أية لحظة، أو ذاك الشخص الذي يمكن أن يتعرض للسرقة أو شكل من أشكال العنف الحضري    يمكن

«la violence urbaine » . 

إن هذا الخطاب املتداول عامليا حول املخاطر ولد ثقافة عدم الثقة والخوف من مخاطر املدينة مما أدى إلى ظهور ما يمكن  

الذي يعتمد على بناء تجمعات سكنية مغلقة ومراقبة، تقطنها فئات   «urbanisme durisques»تسميته ب »تحضر املخاطر« 

اجتماعية تهرب من مخاطر املدينة، هذه املخاطر التي غدت رأس مال تستثمره سوق األمن )مقاوالت البناء، الشركات األمنية،  

 شركات التأمين، املصارف...(.

باملدينة التي اعتمدت فيها على تقنية    3الدراسة الشاملة لظاهرة »اإلقامات املحروسة«   املعلومات امليدانية للمقال جزء من

املقابلة مع مجموعة من قاطني بعضا من هذه التجمعات السكنية املغلقة بمدينة املحمدية، وكذا زيارة املواقع اإللكترونية  

 ة.لبعض املنعشين العقاريين املختصين في بناء السكن املغلق باملدين

 تحضر املخاطر  .1

للقارات »العابر  املخاطر  خطاب  غير  ومليء لقد  واضح  غير  أصبح  املستقبل  بأن  أقنعوا  الذين  األفراد  سلوكيات  من   »

باملخاطر واملخاوف؛ سواء تلك املخاطر الطبيعية؛ زالزل، مد بحري، التغير املناخي، أو املخاطر الجسدية كاملرض و التسمم  

الفيروسات، أو تلك املخاطر التي تأتي من العدوان البشري الذي غدا مخيفا ألخيه اإلنسان، أو كما أسماه »روجي  باألغذية أو  

 
ا اكتب هذا املقال هلعا شديدا؛ أغلقت الدول حدودها وشلت الحركة في أغلب بلدان العالم نتيجة تفش ي فيروس كورنا املستجد  يعيش العالم وأن  1.

حسب    2008والذي انطلق من الصين لينتشر في أقص ى بقاع العالم محدثا خسائر بشرية واقتصادية مهمة بل وينذر بأزمة اقتصادية أشد من أزمة  

 الخبراء.
2 Voir : Chauchefoin Pascal : La société en réseaux. L'ère de l'information (Manuel Castells), [en ligne] 

https://www.persee.fr/doc/flux_1154-2721_2000_num_16_39_1702. 
 االسم التجاري للتجمعات السكنية املغلقة واملحروسة 3
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زمن »حرب    اإلنجليزي »توماس هوبس«؛  نسبة إلى الفيلسوف     »moment Hobbesien 1 «(بـ»زمن الهوبس ي«RogerSueسو«)

ذئبا ألخيه   »اإلنسان  زمن كون  الكل«،  ارتفع مؤشر حساسية  الكل ضد  العالم حيث  نهاية  زمن  أو  الكوارث  زمن  اإلنسان«. 

، لقد  2املخاطر إلى الدرجة القصوى،  »حينما يظهر أن مؤشر املخاطر قد توقف حتى ينتقل إلى درجة أخرى لم تكن موجودة« 

ه ال يمكن أن نشعر باألمن طوال  انتشر الخوف في كل مكان أو ما أطلق علية »زيجمنتباومان« ب»سيولة الخوف« الذي يعني »أن

 «. 3الوقت

لقد احتل الخطاب األمني موقعا متميزا في جميع املجاالت السياسية وحتى اليومي لألشخاص حيث أصبح املجتمع يعيش   

الهش«   »املجتمع  إنه  املدينة«،  »مخاطر  من  والقلق  الخوف  من  وجون    (société vulnérable)نوعا  تيز  »جاك  حسب 

. إنها كلها أوصاف اتفق هؤالء الكتاب عليها لوصف املجتمعات الحديثة  (JacquesTheys et Jean- louis Fabiani)لويسفابياني«

 والهاجس األمني الذي يقلقها. 

أدى هذا الوضع إلى تنامي خصخصة مجال السكن ومحيطه )املجال العام( ومحاولة »تنظيفه« من كل ما يمكنه أن يشكل   

ين ومحاولة »حبس« أنفسهم داخل األسوار، وتركيب كاميرات املراقبة في مداخل وساحات التجمعات  خطرا على السكان القاطن

 السكنية، وتشغيل حراس أمنيين يسهرون على أمنهم وأمن ممتلكاتهم وأطفالهم.  

االقتصادية    تنتشر في مدينة املحمدية املغربية، الواقعة على الساحل األطلنطي بين العاصمة اإلدارية الرباط والعاصمة

نسبة    gated  communitiesالدار البيضاء، مجموعة من اإلقامات السكنية املغلقة واملحروسة، )هذه الظاهرة تدعى عامليا ب  

الى أصلها األمريكي(، خاصة على طول شاطئ البحر وعلى جنبات أهم الشوارع )شارع الحسن الثاني، شارع محمد السادس...(،  

 كن نعتها بالطبقة املتوسطة اختارت العيش داخل األسوار. تقطنها فئات اجتماعية يم

يعد توفير مجال آمن لألطفال هاجس أغلب هؤالء السكان؛ هذا املجال يمكنهم من اللعب في فضاء مغلق ومحروس وآمن  

الوحيد للعب في    من الغرباء كما يحميهم من حوادث السير التي يمكن أن يتعرض لها األطفال في باقي األحياء التي تكون امللجأ 

أمان داخل اإلقامة« يقول محمد مهندس يقطن إحدى اإلقامات السكنية   أماكن خاصة للعب »أوالدي يلعبون بكل  غياب 

، ولكن عندما أنجبت بنتين أصبحت أخاف عليهما، لهذا اقتنيت شقة بإقامة  2007باملحمدية، »سكنت في مكان شعبي منذ  

 سنة، أستاذة(. 36وآمن« )س.  مغلقة من أجل أن تعيشا في مكان نقي

أحد   يقول  يخيف«  »الشارع  أبدانهم،  سالمة  على  والحفاظ  وممتلكاتهم  أطفالهم  تأمين  هو  غدا  الفاعلين  هم  أن  يبدو 

الساكنة، إنه الطلب االجتماعي على األمن؛ »أصبح كل شخص يرغب في تركيب كاميرا في السيارة، في منزله بل حتى في جسده«  

 
1Roger Sue : « l’ombre du Léviathan », in: gouverner par la peur, Fayard, paris, 2007, p.22. 
2Robert Castel Cité par : Bertrand VIDAL : « L'immobilier au risque de l'insécurité et de l'obsession sécuritaire : le cas des Gated  

Communities », Sciences et actions sociales [en ligne], N°7 | année 2017, mis en ligne le 3 mai 2017, URL :  ≤http://www.sas-

revue.org/index.php/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-n7/115-l-immobilier-au-risque-de-l-insecurite-et-de-l-

obsession-securitaire-le-cas-des-gated-communities≥ 
 .19، ص 2017، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، )الخوف السائل، )ترجمة حجاج أبو جابر زيجمنتباومان:3

https://www.sas-revue.org/index.php/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-n7/115-l-immobilier-au-risque-de-l-insecurite-et-de-l-obsession-securitaire-le-cas-des-gated-communities
https://www.sas-revue.org/index.php/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-n7/115-l-immobilier-au-risque-de-l-insecurite-et-de-l-obsession-securitaire-le-cas-des-gated-communities
https://www.sas-revue.org/index.php/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-n7/115-l-immobilier-au-risque-de-l-insecurite-et-de-l-obsession-securitaire-le-cas-des-gated-communities
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ن املتخصص في تركيب كاميرات املراقبة، أو كما عبر أحد سكان إقامة مغلقة »األمن يراقب البالد وأنت راقب  يعبر أحد التقنيي

 نفسك«. 

، لقد صار الشعور بعدم  1»وهكذا صارت مخاوفنا تستمد استمراريتها من نفسها، وقوتها من نفسها، ووجودها من نفسها« 

أو كما  املعاصرة،  العاملي« حيث  (Ulrich Beck)سماه »اولريش بيك«  األمن والخوف هاجس املجتمعات  ب»مجتمع املخاطرة 

أو ما دعاه   الناتجة عن نجاحات التمدن والحضارة  الكوارث  إلى مجتمعات مخاطرة بفعل توقع  تحولت املجتمعات الحديثة 

؛ وهي الفكرة التي   la terreur «    » » بالرعب«       Emmanuel-François(  Boucher et al»فرنسوا امانويل بوشر« وآخرون)

إرهابية، مجموعات منحرفة، »ذئاب   الرعب )خاليا  التدخل واستباق أسباب  أننا أصبحنا في كل مكان مهددين ويجب  تفيد 

، إنها كلها أسباب أدت إلى تبني استراتيجيات  2معزولة«، فيروسات معلوماتية أو بكتيرية، املهاجرين السريين أو النظاميين...( 

التي  أ املراقبة  كاميرات  تنتشر  حيث  والتسوق  والترفيه  السكن  وأماكن  للمدن  الرئيسة  الشوارع  مراقبة   اعتماد  أهمها  منية 

بأن    (comparitech.com)أضحت منظرا مألوفا في األماكن العامة، وحتى في الدكاكين الصغرى. أوضحت دراسة حديثة  ملوقع  

، كما أوضحت  3تركيب أكثر من مليار كاميرا   2021في  العالم ويتوقع بحلول عام    مليون كاميرا مراقبة مستخدمة  770حوالي  

 كاميرا مراقبة. 2850الدراسة أن مدينة الدار البيضاء املغربية تحتل املرتبة الثانية عربيا، بعد بغداد، باحتوائها عل 

في 4al des modes de vie urbains )(observatoire mondiخلص بحث أجراه »املرصد العاملي لنمط العيش الحضري « 

مدينة من مختلف القارات، إلى أن مسألة األمن واملخاطر البيئية تعد من أهم املشاكل التي    14على سكان    2007نهاية سنة  

تقلق سكان املدن رغم اختالف النسب من مدينة إلى أخرى حسب البيان أسفله والذي يتضح من خالله أن الهاجس األمني  

 رق سكان املدن في جميع أنحاء العالم. مسالة تؤ 

 
 . 100، ص 2016اث والنشر بيروت، زيجمنتباومان، الحياة السائلة، )ترجمة حجاج أبو جابر(، الشبكة العربية لألبح1

2  Voir : François-Emmanuel Boucher, Sylvain David et Maxime Prévost : [en ligne] 

https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1969-v2-n1-etudlitt03019/1039377ar/ 
3Paul Bischoff: surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV camera ?, https://www.comparitech.com/vpn-

privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/ 
4 François BELLANGER : « fragments d’un monde urbain en devenir », in : vivre en ville, sous-direction de Julien Damon, PUF, Paris, 

2008, p.213-234. 

https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/
https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/
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 1عاملية مدينة  14 في األمنية املسألة  حول  القلق  نسبة: 1 رقم   البيان

تعد أولى اإلرهاصات املتعلقة باملسألة األمنية ارتباطا بتهيئة املدن أو ما يسمى ب»التمدن أو التحضر اآلمن« تلك املستوحاة  

حيث أبرزت الباحثة أن    (déclin et survie des grandes villes américains)في كتابها   « Jane-Jacobs »من كتابات األمريكية  

عمارات ضخمة وعالية في الواليات املتحدة األمريكية في سبعينات القرن املاض ي يبقى مجالها العمومي،    األحياء املهيأة على شكل

الخاص أساسا بالساكنة، خارج املراقبة البصرية للساكنة »أعين الحي« نتيجة طول البنايات وعدم تمكن الساكنة من »املراقبة  

 حرافات. يفيد هذا املبدأ أن الساكنة هي التي تتكلف بمراقبة املجال السكني. واالن  الطبيعية« للمجال  مما يجعله مرتعا للجريمة

وهو      « espace défendable »فكرة »املجال املدافع عنه«  (Osman Newman)هذا املبدأ استوحى منه »اوسمان نيومان«    

للسكان بلعب دور فعال في ضمان  » مجال سكني ذو خاصيات فيزيائية تسمح فيه وضعية البنايات وتصميم املجال السكني  

الخاص«  مراقبته  2أمنهم  وتطوير  ضبطه،  وتحسين  عنه،  والدفاع  بمراقبته  للسكان  تهيئته  تسمح  مجال    ،

  .مما يسمح بخفض ومنع وقوع انحرافات أو جرائم « surveillance informelle »الالنظامية 

سمح مبدأي كل من» جون جاكوب« و»اوسمان نيومان« بظهور خاصة في الواليات املتحدة األمريكية وكذا في أوروبا بما    

الذي يعني أن التعمير أو البناء يجب  (CPTED)اختصارا    )Crime PreventionThroughEnvironmental Design(3 ـ يسمى ب

أزقة وممرات واملداخل املؤدية إلى التجمع السكني وجميع الفضاءات امللحقة  أن يمكن  من مراقبة املجال املحيط بالسكن من  

 بالسكن. يعتمد هذا املفهوم على أربعة مبادئ: 

 
 ان من انجازي حسب معطيات الدراسة. بيال1.

2Cité par : Jacques TELLER : « Développement de l'entre-soi communautaire dans les espaces résidentiels périurbains », Déviance 

et Société, 2009/4 (Vol. 33), p. 547-556. DOI:  10.3917/ds.334.0547. URL: https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-

2009-4-page-547.htm 
3Gérald BILLARD, jaque CHEVALIER et François MADORḔ : ville fermée, ville surveillée, PUR, Rennes, 2005, p.147-148. 
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املراقبة الطبيعية أو الالنظامية للمجال حيث تسمح هندسة السكن من رؤية واضحة لجميع املرافق املجاورة من خالل    -

 جيدا في الساحات ومواقف السيارات لرؤية أي تحرك مشبوه فيه.   النوافذ كما يجب أن يكون مستوى اإلضاءة

 تقوية حس تملك املجال: يسمح بتقوية حس االنتماء والتملك الجيد ملجال السكن مما يمكن السكان من الدفاع عنه.  -

وتق - باملراقبة  املحتمل  املنحرف  لدى  إحساس  إحداث  إلى  املراقبة  هذه  تهدف  للمداخل:  الطبيعية  ليل فرص  املراقبة 

 دخوله إلى املجال السكني. 

امللحقة بالسكن مما يجعلها ال تتعرض للتلف حسب  - الدائمة للمرافق  املبدأ بالصيانة  الصيانة والتزيين: يسمح هذا 

والذي يفيد أن األحياء السكنية التي يهمل سكانها صيانة مرافقها تتعرض    «les fenêtres cassées» مبدأ »النوافذ املكسرة«

 شيئا للتخريب مما يسمح بظهور االنحرافات داخلها. شيئا ف

أصبحت بعض جمعيات السكان في مدينة املحمدية تعتمد هذه املبادئ في األحياء واألزقة، بل إن بعضها أصبح شبه منغلق    

اطنين بالدخول.  ال يمكن الولوج إليها. حيث عمد السكان إلى إغالقها بالسياج للتحكم في مداخلها وذلك بعدم السماح لغير الق

هذه العملية تجعل سكان »الزنقة« يحترمون مجالهم العمومي/ الخاص ويؤثثونه بالنباتات، ويتعهدونه بالنظافة، كما تسمح  

هذه العملية بخلق مجال يتقاسمه الكل ويتحمل مسؤوليته اتجاهه، كما أن بعض »االقامات السكنية« التي كانت في األصل  

ام سكانها بإغالقها وتوفير الحراسة وتركيب كاميرات املراقبة مثل إقامة الزهور بشارع فلسطين،  غير مغلقة وغير محروسة ق

 مارس.  3وإقامة ابن خلدون بجانب إقامة 

 la » هذه الظاهرة أي غلق بعض األزقة وبعض التجمعات السكنية ظهرت في فرنسا في تسعينات القرن املاض ي وتدعى ب

 » résidentialisation( والتي من خاللها يقوم سكانHLM )1    ،بتحويل مجموعة من مساكنهم االجتماعية إلى» إقامة« مغلقة

مما يمكنهم من التحكم في مداخلها و كذا وسيلة »لتحسين العيش الجماعي بين السكان«، كما أن هذه العملية تجعل الساكن  

، كما ظهر في الواليات املتحدة األمريكية في بداية ثمانينات القرن املاض ي ما يسمى  2يتمثل أنه يعيش في إقامة خاصة ومحروسة 

لحل مشاكل املدن وتمكين ساكنة األحياء من عيش حياة سعيدة وآمنة، يعتمد     » NEW URBANISM «3ب»التحضر الجديد«  

 عية مالئمة للسكان.هذا املبدأ على أن تيهئ املجال وتوفير ظروف جيدة وآمنة سيخلق ظروفا اجتما

 املخاطر: رأس مال  .2

يعد الهم األمني من طرف السكان )سرقة املنزل أو السيارة، أمن األطفال( هي كلها مجموعة من السيناريوهات التي يتبناها    

ويتوهما الساكنة، هي كلها أسباب أدت إلى تبني إشكالية األمن من لدن املنعشين العقاريين، كما أن العديد من الدول وعت  

ستوى الفعالية في معالجة املسألة األمنية، لهذا فتح الباب أمام األنظمة غير النظامية، كما  بقصور أنظمة األمن لديها على امل

العنف. »لقد   التدخل األمني في حال السرقات أو بعض حاالت  أن بعض املجموعات االجتماعية أصبحت ال تثق في فعالية 

الدول تكتفي فقط باألمور اإلدارية وتركت املسألة األمنية لل قطاع الخاص »اقتصاد السوق« حيث لم يعد الخيار  أصبحت 

 
1Habitation à Loyer Modéré. 
2Christine Lelévrier et Brigitte Guigou :« les incertitudes de la résidentialisation. Transformation des espaces et régulation des 

usages », in la société des voisins, (dir) de Bernard Haumont et Alain Morel, paris : la maison des sciences de l’homme, p.51-52. 
3Voir : Congress for the New Urbanism : https://www.cnu.org/. 

https://www.cnu.org/
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األمن«  عدم  محاربة  في  الفاعلين  وأبرز  أهم  أضحى  الذي  والتأمين   األمن  أمام سوق  املجال  تفسح  أن  إال  ، وحسب    1أمامها 

توفير  (Pirez Pedro)»بيغزبيدرو« في  الدولة  في قدرة  والعليا  املتوسطة  الطبقات  لدن  الثقة من  بعدم  الشعور  خدمات    فإن 

 .2اجتماعية وترفيهية، وكذا توفير األمن يبقى من أهم األسباب في انتشار هذا النوع من السكن 

ال شك أن املخاطر بشتى أنواعها أضحت تتغذى من بعضها البعض وتغزو حياتنا اليومية، والبد أن نبحث عن طرق للوقاية  

التي قد تصيب أجسادن  التعويض عن أضرارها  أو  لتجنبها  في ذلك قطاع  منها  بما  التأمين  يعد قطاع  أمننا.  أو  ممتلكاتنا  أو  ا 

، إنها القطاعات التي ال تخش ى الكساد فهي تتغذى من الخوف املستمر فكل ش يء أضحى  3املصارف األول اقتصاديا في العالم

...لقد غدا الشعور  مؤمنا؛ السكن، معظم األنشطة االقتصادية، السيارة ،الصحة، التقاعد، حوادث الشغل، حوادث السير

باملخاطر استثمارا مربحا ف»مصائب قوم عند قوم فوائد« كما يقال، وهذا ليس فقط بالنسبة لشركات التأمين بل كذلك  

لشركات العقار التي تستثمر في بناء التجمعات السكنية املغلقة وتغري زبائنها بتوفير، زيادة على السكن، مجموعة من الخدمات  

األ  توفير  بينها  القاطنين ومحاولة  من  السكان  على  أن يشكل خطرا  يمكنه  ما  كل  من  السكن  »تنظيف« محيط  من ومحاولة 

»حبس« أنفسهم داخل األسوار وتركيب كاميرات املراقبة في مداخل وساحات التجمعات السكنية، و تشغيل حراس أمنيين  

 إلشهارية:يسهرون على أمنهم وأمن ممتلكاتهم وهذا ما يتبين من خالل إعالناتهم ا

« Résidence Fleur de Lys Appartements haut standing a vendre, de 90 a 150 m2. - Résidence fermé et 

sécurisé 24/24… »4 

« Vivre dans une résidence verdoyante, sécurisée en étant proche de tous commerces…  »5 

األمنية   املراقبة  أن شركات   السكنية  كما  التجمعات  التي تسهر على مراقبة مداخل  أمنيين وكاميرات املراقبة...(  )حراس 

على   ازدهرت  التي  األسلحة  مقاوالت صناعة  عن  ناهيك  والتسوق  الترفيه  وأماكن  املؤسسات،  ومداخل  واملحروسة،  املغلقة 

 .6حساب الخطاب املتداول حول اإلرهاب 

وتتخذ كمادة إعالمية دسمة تخدم وسائل األعالم خاصة التقليدية التي أضحت    الخوف كذلك صار من األخبار التي تروج

تعيش أزمة في ظل تنامي وسائل التواصل االجتماعي التي تساهم بدور كبير في نقل أخبار الخوف والعنف وعدم األمن  واإلرهاب   

 
1Mucchielli LAURENT. Sébastian ROCHḔ : « Sociologie politique de l'insécurité. Violences urbaines, inégalités et 

globalisation ».In: Revue française de sociologie, 1999, 40-1. Fluidité et hiérarchie. L'évolution de la stratification sociale en 

France. pp. 187-190. [En ligne] : ≤www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1999_num_40_1_5159≥. 
2Cité par : Séguin, A. (2003) : Les quartiers résidentiels fermés : une forme ségrégative qui menace la cohésion sociale à l’échelle 

locale dans les villes latino-américaines ? Cahiers de géographie du Québec, 47(131), 179–199. doi :10.7202/007571ar. 
3Jacques Attali : le sens des choses, Edition Robert Laffont, Paris,2009, p.283. 
4Voir : https://www.soukimmobilier.com/mohammedia/appartement/05797892 
5Voir : http://www.roukia2-mohammedia.com/ 
6Valérie Peugeot, Faire peur à la peur, in : gouverner par la peur, Paris : Fayard, 2007, p.9. 

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1999_num_40_1_5159
http://www.roukia2-mohammedia.com/
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اإلعال  »الرنين  يوميا  تكرارها  نتيجة  ووعينا  تمثالتنا  يؤثث  مشهدا  غدت   والحديث التي  التقليدي  اإلعالمي  املشهد  في  . 1مي«  

الوعود لجعل املستقبل خال من املخاوف والقلق   املخاوف كذلك أصبحت ورقة يسخرها السياسيون لربح األصوات وقطع 

والتطرف  اإلرهاب  ضد  البالد  أمن  عن  سو«  2والدفاع  »روجي  بتعبير  الخوف  أصبح  »األجهزة     (Roger Sue)لقد  بين  من 

، إنها »األيديولوجية األمنية« التي تستعملها الدول  (Louis Althusser)لوجية« للدولة التي لم يذكرها »لويس التوسير«  األيديو 

البوليسية   الدولة  إنها   أو خوض حروب،  للعنف  استعمالها  الفاعلين االجتماعيين وتبرير  للدفاع عن مشروعيتها و»تخدير« 

 :3مجموعة من املؤشرات إلى نهايتها وتولي اقتصاد السوق ذلك )شركات التأمين، شركات العقار( مقابل الدولة الراعية التي تشير  

»إن أكبر التحديات التي نواجه اليوم هو تخلي دولة املراقبة عن وظيفة األمن وتركها للمواطن، فيجد نفسه مجبرا على فعل  

 أمرين: 

 تحمل عبء تركيب أجهزة اإلنذار... -

 اإلجراءات املتطرفة بما في ذلك التجسس على الناس« وسجن البعض...« تأييد  -

للتصدي ملصادر   املوارد  أكثر فأكثر مزيدا من  املخاطر وقلقة من املستقبل وتطلب  أضحت املجتمعات املعاصرة تخش ى 

ومصاريف الدفاع    الخطر؛ فأكثر من ثلث موارد الدول املتقدمة يخصص للوقاية من املخاطر زد على ذلك املصارف الخاصة 

 ،فهل صرنا نعيش في مجتمعات تهددها املخاطر أكثر فأكثر؟ 4الوطني التي تتعدى خمس ي الناتج الوطني الخام للدول 

 خالصة : 

الذي تجسده »االقامات السكنية    أفرز هاجس املخاطر لدى الفاعلين االجتماعيين تمدنا يمكن نعته ب»تحضر املخاطر«

واملغلقة«، وكذلك غلق وتسييج بعض أزقة املدينة من طرف السكان ومنع الدخول أو التجول فيها، هذا الخوف من  املحروسة 

مخاطر املدينة املتزايد أضحى رأسمال يستثمره اقتصاد السوق حيث استغل املنعش العقاري وشركات األمن هذا الهاجس في  

أمنية تتمثل في توفير كاميرات مراقبة وحراس أمنيين يسهرون على أمن  بناء إقامات تحيطها أسوار مع توفير مراقبة وحراسة  

 الساكنة. 

 قائمة املراجع : 

 . 2017الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جابر، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت،  زيجمنتباومان: -1

 . 2016والنشر بيروت،  زيجمنتباومان«: الحياة السائلة، ترجمة حجاج أبو جابر، الشبكة العربية لألبحاث  -2

3- Roger Sue: « l’ombre du Léviathan », in: gouverner par la peur, Fayard, paris  . 

 
1Roger Sue : la société contre elle-même, Fayard, Paris ,2005, p.18. 

يوم  2 في خطاب  )امانويل ماكرون(  السياسيين من مثل  يوم  2017ابريل    10انظر مجموعة من خطابات  ترامب(  )دونالد   2018نونبر    2وخطاب 

 واألمثلة كثيرة على ذلك. 
 . 20زيجمونتباومن: املرجع نفسه، ص 3

4Denis Kessler :« assurance de demain », in le sens des choses, EditionRobert, Laffont, Paris, 2009, p.282. 
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4- Roger Sue :la société contre elle-même, Fayard ,Paris . 

5- Robert Castel Cité par : Bertrand VIDAL : « L'immobilier au risque de l'insécurité et de l'obsession 

sécuritaire : le cas des GatedCommunities », Sciences et actions sociales [en ligne], N°7 | année 2017, mis en 

ligne le 3 mai 2017, URL : ≤http://www.sas-revue.org/index.php/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-

n7/115-l-immobilier-au-risque-de-l-insecurite-et-de-l-obsession-securitaire-le-cas-des-gated-communities≥ 

6- François-Emmanuel BOUCHER, Sylvain DAVID et Maxime Prévost :  [en ligne] http://www.etudes-

litteraires.ulaval.ca/wp-content/uploads/2017/03/0-Pre%CC%81sentation.pdf 

7- François BELLANGER : « fragments d’un monde urbain en devenir », in : vivre en ville, sous-direction de 

Julien Damon, PUF,Paris, 2008 . 

8- Jacques TELLER : « Développement de l'entre-soi communautaire dans les espaces résidentiels 

périurbains », Déviance et Société, 2009/4 (Vol. 33), p. 547-556. DOI : 10.3917/ds.334.0547. URL : 

https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2009-4-page-547.htm 

9- Gérald BILLARD, jaque CHEVALIER et François MADORḔ : ville fermée, ville surveillée, PUR, 

Rennes ,2005. 

10- Christine Lelévrier et Brigitte Guigou : « les incertitudes de la résidentialisation. Transformation des 

espaces et régulation des usages », in la société des voisins, (dir) de Bernard Haumont et Alain Morel, paris : la 

maison des sciences de l’homme, p.51-52. 

11- Congress for the New Urbanism : https://www.cnu.org/ 

12- Mucchielli LAURENT. Sébastian ROCHḔ : Sociologie politique de l'insécurité. Violences urbaines, 

inégalités et globalisation.In : Revue française de sociologie, 1999, 40-1. Fluidité et hiérarchie. L'évolution de la 

stratification sociale en France. pp. 187-190. [En ligne] : ≤www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-

2969_1999_num_40_1_5159≥. 

13- Séguin, A : Les quartiers résidentiels fermés : une forme ségrégative qui menace la cohésion sociale à 

l’échelle locale dans les villes latino-américaines ? Cahiers de géographie du Québec, 47(131), 179–199. doi 

:10.7202/007571ar. 

14- Jacques Attali : le sens des choses, Edition Robert Laffont, Paris ,2009 . 

15- Valérie Peugeot : Faire peur à la peur, in : gouverner par la peur, Fayard, Paris, 2007. 

16- Denis Kessler :« assurance de demain », in le sens des choses, Edition Robert Laffont, Paris, 2009 . 

17- Paul Bischoff: surveillance camera statistics : whichcities have the most CCTV camera ?, 
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 :  م20املؤسسات االجتماعية لتدبري شؤون القصر بواحات درعة الوسطى خالل القرن 

 والتغيريات االستعماريةبني التنظيمات التقليدية 

The management of El kasar in Daraa’s middle oases during 20th century by social 
institutions: between traditional organisations and colonial changes 

 املغرب ، د. محمد اوبها/جامعة الحسن الثاني املحمدية

Dr. Oubaha Mohamed/ University Hassan II Mohammedia, Morocco 

 

 ملخص:  

تميز املغرب على امتداد تاريخيه الطويل بظهور أشكال معينة من تدبير الشأن العام املحلي في استقاللية تامة أو نسبية  

عن السلطة املركزية، غير أن محاولة الوقوف عند محددات النظام االجتماعي، وتحديدا املؤسسات التي تسير القصر، يعتبر  

يته، خاصة عندما نكون أمام مفاهيم الزالت تشوبها بعض الضبابية، ولم يحسم فيها  أمرا في غاية املجازفة بالرغم من أهم

الجدال. حيث يخضع تنظيم القصر لعدد من املؤسسات االجتماعية التي تسهر على تدبير شؤون السكان، على رأسها مؤسسة  

رفتها املنطقة بعد االنتقال من نظام القبيلة  "أجماعة"، ثم مؤسسة الشيخ أو األمغار، وكلها من أقدم األشكال التنظيمية التي ع

إلى ما سمي بقبيلة القصر. وقد مارست هذه التنظيمات سلطتها اعتمادا على اتفاقيات تنظيمية وقواعد عرفية يتم االتفاق  

الذين يشكلون أعضاء داخل مؤسسة   القصر،  أعيان  الشيخ. لكن دخول االستعمار  أعليها من طرف  جماعة تحت إشراف 

في تغيير وظائف هذه املؤسسات بإحداث مؤسسات إدارية جديدة موازية على رأسها مكتب الشؤون األهلية، وذلك من    ساهم 

 والتحكم في املنطقة وإخضاعها لسلطة املستعمر.  أجل االستغالل

 املؤسسات االجتماعية، التنظيمات التقليدية، واحات درعة الوسطى.الكلمات املفتاحية: 

Abstract   :  

Throughout its long history, Morocco has been distinguished by the appearance of certain forms of management of local 

public affairs in complete or relative independence from the central authority.  However, trying to identify  the structures of the 

social system, specifically; the institutions that are responsible of managing El Kasar may not be an easy task as unsettled concepts 

stand in the way. The administration of the El Kasar is subject to a number of social institutions that ensure the supervision of the 

inhabitants’ affairs such as "A’Jmaa" (tribial congress) and the Cheikh foundation; locally known by “Amghar” that isheaded bya 

Sheikh,those institutions are among  different  old  forms of organisations which the area has ever  witnesed  after  transiting  from  

tribial system to the so-called“El Kasar tribe”.These organizations exercised their authority based on organizational conventions 

and customary rules which to be agreed upon by the elders of the El Kasar, who themselves are members of the “A’jmaa” that it 

is superintended by a cheikh. However, colonialism contributed to changing the roles of these institutions and the creation of 

new parallel administrative institutions headed by the Office of Civil Affairs, in order to control, exploit, and subjugate the area to 

the authority of the colonizer. 

Key words  : Social Institutions, Traditional Organisations, El Kasar, Daraa’s middle oases. 
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 مقدمة:  

سكنية   لقد شكل السكن داخل القصر أحد املميزات التاريخية لالستقرار بمنطقة درعة الوسطى. ويعتبر القصر مؤسسة 

واقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية، تؤدي عددا من الوظائف على رأسها الحماية، خاصة في الفترات التي كانت فيها املنطقة  

تعيش نوعا من الالأمن والالاستقرار نتيجة غياب السلطة املركزية وهيمنة القبائل والقياد املحليين على السلطة، ناهيك عن  

 ية املنتشر في املنطقة والتي لم تكن تتوانى في استغالل الفرص لفرض هيمنتها على السكان املستقرين. تهديدات القبائل البدو 

يمثل القصر نمط استقرار وسكن متميز ومتكيف مع املعطيات الطبيعية واالقتصادية والسياسية، منذ انتشار ظاهرة  

لتنظيمي للقصر، بوضع مؤسسات تسهر على تدبير وتسيير  بناء القصور في املنطقة، مما كان له انعكاس على مستوى التطور ا

شؤون الحياة العامة به، في إطار نوع من العالقات االجتماعية التي تسود بين سكانه باعتباره خلية تضم العديد من العظام  

 أو "إغصان" التي يجمعها نوع من الترابط االجتماعي.

يخضع تنظيم القصر لعدد من املؤسسات االجتماعية التي تسهر على تدبير شؤون السكان، على رأسها مؤسسة "أجماعة"،  

ثم مؤسسة الشيخ أو األمغار، وكلها من أقدم األشكال التنظيمية التي عرفتها املنطقة بعد االنتقال من نظام القبيلة إلى ما سمي  

 بنظام "قبيلة القصر".

املؤسسات والتنظيمات بأنها تنظيمات ديمقراطية ألنها تقوم على مبدأ تداول السلطة والحكم، كما أن    لقد وصفت هذه 

جماعة يتم بشكل علني وبحضور كل األفراد البالغين، وتسمح لجميع األفراد الذين  أاختيار وتعيين الشيخ وأعضاء مؤسسة  

 تتوفر فيهم الشروط أن يتولوا منصب "املعين" أو "الشيخ". 

اتفاقيات تنظيمية وقواعد عرفية يتم االتفاق عليها من طرف أعيان  و  التنظيمات سلطتها اعتمادا على  قد مارست هذه 

تحت إشراف الشيخ. لكن دخول االستعمار ساهم في تغيير وظائف    أجماعة القصر، الذين يشكلون أعضاء داخل مؤسسة  

رأس على  موازية  جديدة  إدارية  مؤسسات  وأحدث  املؤسسات  املنطقة  هذه  في  التحكم  أجل  من  األهلية،  الشؤون  مكتب  ها 

 وإخضاعها لسلطة املستعمر.   

القصر بواحات درعة الوسطى، والسياق   التي تسهر على تنظيم شؤون  سنحاول في هذا املقال التعرف على املؤسسات 

، واملهام التي كانت تقوم بها كل  التاريخي والسياس ي الذي ظهرت فيه، وكيف كان السكان يدبرون العيش املشترك داخل القصر

مؤسسة. وسنتوقف أيضا عند التغيير الذي أحدثه دخول االستعمار على هذه املؤسسات، وسنعرف باملؤسسات التي أحدثها  

 لتكون بديلة عن مؤسسات األهالي. 

 اإلشكالية: 

األعراف   ماهي  الوسطى؟  بواحات درعة  القصر  تدبر شؤون  التي  االجتماعية  املؤسسات  التي  ما  التنظيمية  واالتفاقيات 

" ومؤسسة الشيخ أو األمغار في تنظيم  أجماعةيخضع لها التنظيم الداخلي للقصر بدرعة الوسطى؟ كيف ساهمت مؤسسة " 

الحياة اليومية داخل القصر؟ ما هو السياق التاريخي والسياس ي الذي ظهرت فيه هذه املؤسسات؟ ماهي التغييرات التي أحدثها  

 الواحة؟ ماهي التنظيمات واملؤسسات التي أسسها؟   املستعمر داخل
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 أوال: االتفاقيات التنظيمية املؤطرة للتدبير الداخلي للقصر 

 أهمية دراسة التنظيم االجتماعي. -1

التنظيم االجتماعي والتركيبة السكانية بالبوادي والواحات من املوضوعات الصعبة، املقاربات    تعتبر دراسة  نظرا لتعدد 

، أكبر منظري األنثروبولوجيا والسوسيولوجيا االستعمارية، يقر بهذه  Robert Montagneالتي تتناوله، ونجد أن روبير مونطاني

أجزائه   فصل  البدوي؛  املجتمع  دراسة  "تعتبر  فيه:  يقول  قسطاني  محمد  بن  األستاذ  عربه  ومفيد  دقيق  نص  في  الصعوبة 

ال إدراك  واكتشاف عالقاته  السهل  من  ليس  إذ  الهينة،  بالعملية  ليست  املجتمع  إن دراسة  أمرا ضروريا.  طبيعية خصوصا، 

النظام الداخلي لتجمع يظهر غامضا على شكل خيام مبعثرة وفي مساحة غير محددة. وإذا كان أمر دراسة كيف يتجمع املقيمون  

واآلبار، ونقط املرور، فإذا كان ذلك األمر هينا نسبيا، فإن    في القرى واملدن، في أحياء وضعيات، وكيف وأين يملكون الحقول 

أمر تحديد حدود الجماعات اإلنسانية بدون ارتباط دائم باألرض، جماعات ال تتميز فيما بينها، بغير سالالت متغيرة، وال ش يء  

 .1في البداية يميز البعض عن اآلخر، ليس أمرا هينا"

روبير أكثر، يضيف  املقيمة ال يتصورون    والذي يعقد األمر  القبائل  العرب واألمازيغ على عكس  الرعاة  مونطاني، هو أن 

أو   تباينات  غير  توجد  العمومة، حيث ال  أو عالقة  البنوة  أو  األم  إال على أساس  األعلى  الوحدات  لهذه  السياسية  العالقات 

زبونية صعبا. والذي يضيف القوة إلى حيرتنا هو  تحالفات سياسية بسيطة. ومن هذا املنطلق يعتبر أمر التمييز بين القرابة وال

كون الرعاة أنفسهم ال يملكون اإلحساس باملجرد، وال يملكون أسماء دقيقة ومحددة لضبط كل التجمعات الصغيرة والكبيرة  

لفات الكبرى،  التي ينتمون إليها، كل على حدة، تتغير األسماء من قبيلة إلى أخرى، ويتعقد األمر أكثر عندما نكون بصدد التحا

الكل املعقد الذي ينتمون إليه، حيث يحتسبون أقل وأكثر   أنفسهم بنفس الشكل، ذلك  إليها  املنتمين  حيث ال يتمثل جميع 

العناصر املكونة له، كما تترتب هذه العناصر بطرق مختلفة، حتى أنه عندما ننتهي من عمل طويل عبر مقارنة أقوال املخبرين  

ة خاصة، نصل في النهاية إلى صورة تحتاج دائما إلى تعديالت، صورة مليئة باملتناقضات. هكذا يتشكل  الذين يتحدثون كلهم بدق

مجمل البناء املعماري الداخلي لتجمع بشري كبير ينتسب إلى جد واحد، لكنه ال يمكن أن نصل بوضوح إلى عالقات العناصر  

 التي تشكله.  

شكاال معينة من تدبير الشأن العام املحلي في استقاللية تامة أو نسبية عن  لقد عرف املغرب على امتداد تاريخيه الطويل أ

السلطة املركزية، غير أن محاولة الوقوف عند محددات النظام االجتماعي، وتحديدا املؤسسات التي تسير القصر، يعتبر أمرا  

ها بعض الضبابية، ولم يحسم فيها الجدال  في غاية املجازفة بالرغم من أهميته، خاصة عندما نكون أمام مفاهيم الزالت تشوب

واملناقشة واملناظرة مثل مفهوم القبيلة ونظمها، واستمرار النقاش حول طبيعة املخزن والتشكيلة االجتماعية ملغرب القرن  

 .2الثامن عشر والتاسع عشر. كما أن الجدال الزال محتدما من أجل فهم طبيعة العالقات االجتماعية في املغرب أنداك 

 
 أخذه بن محمد قسطاني عن : -1

-Montagne Robert, Civilisation Au Désert Nomades D’orient Et D’Afrique, I Lid Hachette Paris 1947, P 49. 
 . 130.ص2010، منشورات إفريقيا الشرق،  1934-1844قطاع واملخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغربي الحديث  الهروي ملهدي، القبيلة اإل  -2
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فاملخزن هو الجهاز املركزي الذي كان يمثل السلطة والدولة بكل رموز نفوذها وآلياتها وامتداداتها، ويسهر على وحدة البالد  

ويطمح إلى اتحاد األجزاء "الشبه منفصلة" عنه واملتمثلة في القبائل "السائبة"، ويمثل هذا الجهاز املركزي السلطان الذي يجمع  

 .1الكاريزمية والتوجهات السياسية التي تنبني عليها الدولة الحديثة بين الهيمنة 

الجبلية   املناطق  في  وخاصة  البدوي  املجتمع  في  الوحيدة  السياسية  الوحدة  باعتبارها  القبيلة  تأتي  املخزن  بعد  ثم 

القانونية، كما كانت ترمي  والصحراوية، حيث كانت تسعى دائما إلى الحفاظ على استقاللها ووحدتها السياسية واالجتماعية و 

إلى امتالك القدرة على تحدي النفوذ املركزي من أجل انتزاع االعتراف بوجودها والحرص على ضمان الحفاظ على مصالحها،  

سلوكها   وصف  إلى  بالبعض  حدا  الذي  األمر  وهو  املخزن،  رموز  كل  على  عديدة،  مناسبات  في  تتمرد،  يجعلها  الذي  الش يء 

الفوضوية"   االجتماعي والسياس ي  "بالعادات  أو  "بالسيبة"  القصر؟  2هذا  التي كانت تسير  السياسة  التنظيمات  أهم  . فما هي 

 ؟  أجماعةوماهي الوظائف املنوطة بكل من الشيخ "األمغار" ومؤسسة 

 االتفاقيات التنظيمية بقصور واحات درعة.   -2

يات منذ العهد السعدي، حيث أشار األستاذ البوزيدي  لقد ارتكز التنظيم السياس ي في الواحات الدرعية على العمل باالتفاق

م وقد عثر عليها بإغرم"نايت سيدي يوسف"  1553هـ/  960إلى أن تاريخ أقدم اتفاقية مكتوبة بوادي درعة يرجع تاريخها إلى سنة  

وطها وبنودها، تبعا  باملدخل الشمالي لواحة لكتاوة، وقد تطور العمل بها في عهد العلويين فتعددت أنواعها، واتسع نطاق شر 

لظروف الغليان االجتماعي، الذي كانت تعرفه املنطقة، إبان األزمات السياسية واالجتماعية الناتجة عن تراجع نفوذ القواد  

 . 3املحليين وما يستتبع ذلك من غنى قبائل أيت عطا  ومن على شاكلتها من القبائل املترحلة 

نوعية العالقة التي كانت قائمة بين مختلف "العظام" التي تتشكل منها قبيلة القصر،  فهذه االتفاقيات التنظيمية تكشف  

والطريقة التي يتبادل بها ممثلو هذه العظام مواقعهم السياسية على رأس كل سنة أو سنتين، حفاظا على التوازن الداخلي  

ه إلى سيطرة  املطاف  نهاية  في  يؤدي  استبدادي قد  لكل طموح  القبيلة للقبيلة، ودفعا  على  أو ذاك  العظم  أن هذه  4ذا  كما   .

"  أجماعةاالتفاقيات تبين مقومات "النظام السياس ي" لقبيلة القصر، وهو نظام يتسم بنوع من الديمقراطية، ذلك أن اختيار "

تختار من  " لأجماعة، وبعد ذلك تختلي مؤسسة "5كان يتم في تجمع عام يحضره كل البالغين في القبيلة  يسمى ب"حد الصايم"

بين أعضائها شيخ القبيلة، وبالرغم من أن هذه االتفاقيات قد وضعت لتنظيم الحياة اليومية لسكان القصر، على أسس متينة  

 
 .117نفسه، ص  -1
 نفسه. -2
للثقافة  البوزيدي أحمد، دور االتفاقيات التنظيمية في تنظيم العالقات داخل القصور بدرع، ضمن ندوة حوض وادي درعة ملتقى حضاري وفضاء    -3

 .85، ص 1996واإلبداع، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير، 
 . 91نفسه، ص  -4
اء املسجد، حد الصايم: اصطالح محلي ومعناه كل البالغين القادرين آنذاك على املشاركة في األعمال العامة التي تهم القبيلة، من تهي السواقي، وبن   -5

 وتعبيد الطرق... 
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ومرنة في آن واحد لضمان استمرار حاالت التوازن االجتماعي الداخلي لقبيلة القصر، فإن شروط هذه االتفاقيات باعتبارها  

 ، ويحظى باالحترام التام من الجميع. 1نون مكتوب يخضع له كل  أفراد القبيلةضوابط عرفية، هي بمثابة قا

" واختيار الشيخ،  أجماعةوتجدد شروط هذه االتفاقيات في كل قصر، على رأس كل سنة أو سنتين، مع تجديد أعضاء "

" إلى تغيير بعض    أجماعة   وقد تجدد وسط السنة في ظروف استثنائية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وقد يعمد الشيخ و"

الشروط، أو إضافة شروط أخرى، حتى تكون االتفاقية في مستوى املستجدات اليومية، ومواكبة ملا قد يطرأ من مشاكل بين  

 .2سكان القصر 

 هذه االتفاقيات العامة املنظمة لشؤون القبيلة، إلى ثالثة أنواع: األستاذ البوزيدي وقد قسم 

االتفاقيات الخاصة بتدبير أمالك املسجد وتحديد القيمة الكرائية لهذه األمالك على رأس كل سنة، خاصة مع بداية   ❖

" بشكل دقيق طرق صرف ريع هذه املمتلكات على مصالح املسجد، من دالء وحصير وحبال    أجماعة   موسم الحرث وتحدد " 

 .3وغيرها

التمور وتحديد املقادير التي تؤدى عن كل محصول لدار القبيلة،   االتفاقيات الخاصة بتحديد موسم جني محاصيل  ❖

 " على تحديد طرق جمع املحاصيل والعقوبات التي تلحق الخارجين عن إجماع القبيلة. أجماعة وتحرص "

االتفاقيات الخاصة بتنظيم دار القبيلة، وتكتب ضوابط هذه االتفاقيات وقت اختيار "صاحب الساروت"، حيث   ❖

 " طرق تصريف ما تجمع بدار القبيلة. أجماعةتحدد له "

ومن بين الوثائق التي نشرها األستاذ البوزيدي في كتابه "التاريخ االجتماعي لدرعة"، اتفاقيتين تنظيميتين هما العمود الفقري  

، وترجع الوثيقتان إلى بداية القرن الثالث عشر الهجري/ ُزوِلين 
 
 م. 19لتدبير الشؤون العامة بقصر ِتين

 اليوميةالتنظيم الداخلي وتدبير الحياة   -3

الجماعية   املصلحة  وتقديم  الجماعي،  الترابط  أرضية  على  عموما  وللواحة  خصوصا،  للقصر  الداخلي  النظام  يتأسس 

واإليثار بالنسبة للحاجيات األساسية، وباألخص منها ما يرتبط بالحياة اليومية، بحيث نادرا ما نجد بيع املحصول املحلي بين  

بل غالبا ما يتم تسويق هذا املنتوج املحلي، ويخصص الفائض منه لألجنبي أو الوافد على  أفراد التجمع السكاني داخل القصر،  

 القصر قصد التبادل. 

وعلى مستوى الخدمات األساسية؛ فالعرف ينظم املنافع الجماعية والفردية ويراقب بشكل تلقائي ممارسة األفراد، ويتولى  

املتعارف عليها داخل هذا املجتمع، وبذلك فهي التي تؤطر هذا األخير  معاقبة املخالفين وردع املتمردين عن القاعدة العا مة 

 وتوجه ثقافته عموما. 

وينبني الدفاع عن املحيط العام للواحة على ضمان األمان واالستقرار بين الساكنة وجيرانها املستقرين وغير املستقرين،  

وقرارات تستدعي القيام    وعند تعذرها تكون للجماعة خياراتوبذلك تكون التحالفات هي القاعدة األولية لبلوغ هذه الغاية،  

 
 .92أحمد، دور االتفاقيات التنظيمية في تنظيم العالقات داخل القصور بدرعة، مرجع سابق، ص  البوزيدي -1
 . 89نفسه، ص  -2
 . 85نفسه، ص  -3
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"  أجماعة بحمالت خارج املحيط لردع املعتدي، سواء كان ذلك االعتداء قد أصاب املمتلكات أو األشخاص. إن االنضباط لقرار "

لحق الفردي سواء تعلق  واجب وفريضة ال تقبل املراجعة، كما أن للمجاورة حق ال يمكن االعتراض عليه حتى أنها تعلو على ا

البنيان أو خالفه. فكان من نتائج ذلك القيام بالعمل املشترك من دون أجر أو مقابل مادي محدد، بل كل   أو  األمر باألرض 

 .1"التويزة"ـاألعمال هي مفروضة على الجميع عبر ما يعرف ب

 ثانيا: املؤسسات االجتماعية والتنظيمية لتدبير القصر 

 التنظيم االجتماعي للقصر   مؤسسة الشيخ: محور  -1

 تعريف مؤسسة الشيخ  - أ

يترأسها   "،  2الشيخ القصر مؤسسة سياسية واجتماعية  باألمازيغية  ما يسمى  من    أمغار"، أو  يتكون  املقدم، ومجلس  أو 

القبلية، ذلك أن  "أجماعة" أو  ويطلق عليه محليا    املتواجدة في القصر،  "إغصان"املرادف لـ  "العظام"ممثلي األسر والفخذات

. ففي مقاله املعنون ب"املسكن التقليدي بواحة دادس وامكون" يشير "روجي ميمو"  3مصطلح "اجماعة" والقبيلة متطابقان

نقال عن املالزم األول "بوبير" أن كل قصر يتوفر على نظام داخلي تام ومتطور، وتضم القصور الكبرى مجلسين لألعيان، لكل  

دة بدقة، ويختار الشيخ كل سنة، يوم عيد األضحى، من بين أعضاء املجلس األعلى. ويهتم املجلس األعلى  منهما صالحياته املحد

 . 4بالعالقات الخارجية، بينما يتكفل املجلس اآلخر باألعمال الجماعية واملحافظة على النظام الداخلي

 كيفية اختيار الشيخ والشروط الواجب توفرها فيه - ب

، فيكون  5واء في هذه الفترة الزمنية أو غيرها كان يخضع ملوازن القوى االجتماعية داخل القصر إن اختيار شيخ القصر س

، على نحو ما كان عليه األمر  6الشيخ أو األمغار في العرف القبلي من أسرة غنية وذات ألقاب مشهورة، أو من األعيان املحليين 

ُزوِلين  حيث أن منصب الشياخة بقي محصورا
 
م، تاريخ إنشاء القصر،  16ه/  10داخل العائلة املزوارية منذ القرن    في قصر ِتين

 إلى نهاية الحماية. 

كما أن اختيار الشيخ يتوقف على شروط أساسية أخرى، إضافة إلى ما سبق، وهي أن يكون معروفا بالشجاعة والتجربة  

ل ومشهود  واإلخالص  واألمانة  والشهرة  والغنى  والنزاهة  الدبلوماسية  دراية  والكفاءة  وعلى  والعلمية،  املعرفية  بالقدرات  ه 

 باألعراف والعادات والتقاليد، ألنه مرآة القصر وممثلها في كل املناسبات.  

 
العثماني عبد الرحمان، التعمير والعمران الواحي: قصور وواحات فكيك نموذجا، ضمن ندوة التراث الثقافي املادي بجهة سوسة ماسة درعة،    -1

 . 82-81، ص 2013ات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، منشور 
الشيخ: هو مرادف ألمغار في األمازيغية وهو الشخص العالي الشأن والقدرة والدرجة داخل مجتمعه، تطلق كذلك على الحاكم والرئيس وكل من    -2

 (. 763، ص 3 يمارس سلطة ما في املجتمع )انظر علي صدقي أزايكو، مادة أمغار، معلمة املغرب، ج
أمرني علوي محمد، القانون العرفي بقصور تافياللت: قصر أخنوس نموذجا، ضمن ندوة التاريخ والقانون: التقاطعات املعرفية واالهتمامات    -3

 . 217، ص 2009، 22املشتركة منشورات جامعة موالي إسماعيل، مكنس سلسلة الندوات رقم  
 .107- 106، ص 2005، فبراير 74/ 73ودغة باملغرب ترجمة إبراهيم الخطيب، مجلة املناهل، عددميمو روجي، املسكن التقليدي في وادي ت -4
 .7أمرني علوي محمد، القانون العرفي بقصور تافياللت: قصر أخنوس نموذجا، مرجع سابق، ص  -5
 .120الهروي الهادي، القبيلة واإلقطاع واملخزن، مرجع سابق، ص  -6
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« اجتماعهم الخاص    أجماعة  وتذكر بعض الروايات أن اختيار شيخ القصر يتم بالتناوب كل سنة، حيث يعقد أعضاء » 

. 1أكتوبر، وذلك ليتمكن هذا الشيخ من بداية مهامه قبل بدء السنة الفالحية بتعيين شيخهم، غالبا في شهر غشت أو في شهر  

وفي الحاالت التي يكون فيها أحد الشيوخ )أمغار( قد أدى مهمته بشكل جيد وأنجز مصالح هامة لسكان القصر يعمل أعضاء  

نر، أن هذه املجتمعات معروفة بغياب على إقناعه باالستمرار في منصبه لسنة إضافية، مما يعني، كما قال إرنستگيل  أجماعة

 .2هيئات تنفرد بالسلطة، بل تنتقل فيها السلطة من عظم آلخر ومن أمغار آلخر وفق مبدأ "التناوب والتكامل" 

 سلطة ممتدة من التعيين إلى الوفاة   -2
ْ
ُزوِلين

ْ
 شيخ قصر ِتين

تتم بشكل   القصور  أن السلطة داخل  إلى  السابقة تشير  الدراسات  املتساكنة داخل  إذا كانت  العظام  بين  تناوبي  تداولي 

، يفيد بأنه غالبا ما يتم تجديد الثقة في نفس   ُزوِلين 
 
القصر، فإن النموذج الذي نحن بصدد دراسته، ويتعلق األمر بقصر ِتين

ظام األخرى، بحسب  الشيخ إلى حين وفاته أو قتله. بل إن الشياخة كانت حكرا على العائلة املزوارية فقط ولم تمتد إلى باقي الع

ُزوِلين  إذ يقول: "كان أمراء هذا الجبل )يقصد أيت ووازكيت( وجبل تنزيت )يقصد 
 
ما ورد عند صاحب "إفريقيا" في حديثه عن ِتين

( وكذا أمراء درعة كلهم من أسرة واحدة ويسمون مزوارة"
ُزوِلين 

 
  ، ويؤكد األمر ذاته في موضع آخر، إذ يفيد أن الشياخة كانت 3ِتين

، وأنه "كان يحكم هذه البالد مزواَر ]...[ يدعى ابن عمرو، وكان معه ألف فارس عندما استولى الشريف على  4دائما للمزواريين 

 .5مراكش" 

، خاصة أن الصراع والتنافس كان   ُزوِلين 
 
وهذا ما تؤكده كل الوثائق واالتفاقيات املحلية التي تنظم الشأن العام بقصر ِتين

، وعائلة باعلي بقصبة املخزن التاريخية، على من يتولى منصب  محتدما بين عائ ُزوِلين 
 
لة ّبالحسين الرباطية، نسبة إلى رباط ِتين

الشيخ الفوقاني، بل وصل الصراع إلى أن كل فرقة بحثت عن حليف لها من قبائل أيت عطا الرحل خارج هوامش وادي درعة.  

ت درعة كان يتم ملدة غير محددة، غير أنها بدأت تتأثر بالتنظيم القبلي أليت  حتى أن بيير أزام كشف أن تعيين الشيخ في واحا

 .6عطا الذي ينتخب الشيخ بشكل سنوي، وناذرا ما تجد شيخا يستمر في منصبه ملدة طويلة

إلى ذلك سبيلمان أشار  إن منصب    وقد  إذ  وراثي؛  نظام  بأنه  يتميز  املستقرين  السكان  لدى  السياس ي  النظام  أن  واعتبر 

الشياخة يكون محتكرا من طرف عائلة معينة في القصر، وقبل وفاته يعين الشيخ خليفته بحضور كل سكان القصر، ولذلك  

 بقي في يد العائلة املزوارية دون 
ُزوِلين 

 
 غيرها.  نجد أن منصب الشياخة بقصر ِتين

 
ألشكال التدبير االجتماعي للسقي بواحة تودغة، منشورات جامعة ابن زهر أكادير،   تنظيم االجتماعي: دراسة سوسيولوجيةمهدان امحمد، املاء وال  -1

 . 42، ص 2012
 . 42نفسه، ص  -2
لتأليف  كربخال مرمول، إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ومحمد زنيبر وأحمد التوفيق واحمد بن جلون، منشورات الجمعية املغربية ل  -3

 . 112، ص 2، ج 1984والترجمة والنشر، مكتبة املعا ريف الجديدة، 
 .113نفسه، ص  -4
 نفسه. -5

6 - AZAM. P, la structure politique et sociale de l’oued Draa, CHEAM N°2039,P13. 
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، ترجع إلى سنة ُزوِلين 
 
ِتين م، وتتضمن اختيار الشيخ سيدي عبد هللا بن  1808ه/  1222إن أقدم اتفاقية تنظيمية بقصر 

محمد بن مهدي، من طرف جماعة أعيان آل القصبة، كبيرهم وصغيرهم، ومعه األعيان الثالثة الذين سيسيرون القصر. تقول  

 :  1الوثيقة

 " الحمد هلل وحده  

افقوا كلهم    2هللا وقوته اتفقت جماعة أعيان ءال القسبة   بحول  صغيرهم وكبيرهم حرسهم هللا خصوصا وعموما. و

 وفيهم ثالثة رجال أن يقفوا معه على ءال القسبة أولهم: 3على سيدي عبد هللا بن محمد بن املهدي 

 الفقير مبارك بن عبد النبي أن يقف على الحراطين ءال القسبة -

 بن أحمد أن يقف على ءال تجداء. والسيد املدني  -

 والسيد محمد بن سعيد أن يقف على املزوار على الحقوق يعني:  -

 من خطى السور القصر مثقالين ونصف.  –

 من تنافس على أحد حين الخصومة بخمسة أواق.  –

 من دخل العتبة من غير حاجة بمثقالين ونصف.  –

 من هاجم امرأة بمثقالين ونصف.  –

 عد الرجال بخمسة أواق. من سبته املرأة ب –

 من تزوج إمرأة التي كانت في الحرام من غير اتفاق القبيلة بخمسة مثاقيل   –

هـ عبد ربه تعالى الحسين بن محمد ءال    1222وشهد بذلك من أشهدوه وهم بحال كمال في أوائل جمادى الثانية عام  

 س ي وغي لطف هللا به ءامين. 

« في عدم اإلمام كحكم اإلمام نص عليه غير واحد وعبيد ربه عبد هللا بن    أجماعة   وحكى عن ابن مغيت أنه تقوم » 

 .4محمد ءال س ي وغي لطف هللا به ءامين" 

، تبين أن الشيخ اختير بشكل   ُزوِلين 
 
فهذه الوثيقة التي تعتبر مرجعا تشريعيا وتنظيميا لقصر قصبة املخزن وكل قصور ِتين

ن  وهم: السيد الفقير مبارك بن عبد النبي   َعّيِ
ُ
توافقي بين العظام الثالثة املكونة للقصر، أي املمثلين أو ما يطلق عليه محليا بامل

" من تدابير بخصوص الحراطين    أجماعة  " ويدافع على حقوقهم ويبلغهم ما اتخذته "   أجماعة  مؤسسة " ممثال للحارطين في  

 
 يتضمنها، ألنه مزج بين الدارجة والعربية واألمازيغية.نشير هنا أنه احتفظنا بالنص كما هو في الوثيقة وباألخطاء اللغوية التي  -1
 القسبة: ويقصد القصبة،   -2
  اريةعبد هللا بن مهدي من عائلة املزواريين، وهي من األسر العريقة بواحة تنزولين، وقد كان بعض أفراد هذ األسرة يمارسون بعض املهام اإلد  -3

ماية استطاع املزواريون، الحفاظ على وضعيتهم االجتماعية والسياسية بواحة تينزولين وكان  بدرعة طيلة عهد السعدين والعلويين. وفي عهد الح

 أخر من تولى الحكم من هذه األسرة باملنطقة هو الشيخ محمد بن الفاطمي املزواري.  
سياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل م: دراسة في الحياة ال20إلى مطلع القرن  17البوزيدي أحمد، التاريخ االجتماعي لدرعة مطلع القرن   -4

 . 211، ص 1994الوثائق املحلية، منشورات أفاق،
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، والسيد محمد بن سعيد ممثل لعظم املزوار. كما  ، ثم السيد املدني بن أحمد أن يدافع عن حقوق آلل تجداء1ءال القصبة 

، وهي ستة بنود   ُزوِلين 
 
تحدد الوثيقة مجموعة من الشروط التي على أساسها يقوم االجتماع والتعايش داخل قصر قصبة ِتين

 تضم أوال حماية سور القصر وتمنع تخطيه.  

ال يتوفر القصر إال على مدخل واحد هو باب  فمن املعروف أن القصور كوحدة تحصينية، تحيط بها أسوار خارجية، و 

كل   بدقة  ويراقب  املساء  في  ويغلقه  الباكر  الصباح  في  الباب  يفتح  خاص  "دواب"  إلى  القبيلة  وتعهد  بابين.  وأحيانا  القصر، 

شرطا  الداخلين والخارجين من القصر. وحتى تمنع القبيلة إدخال املسروقات وغيره إلى الداخل عبر األسوار، فقد جعلت له  

، 2سور القصر، وصلت إلى مثقالين ونصف، وهي ذعيرة ثقيلة   -بمعنى تخطى-خاصا وحددت من خالله ذعيرة كبيرة ملن "تسور"

 غايتها ردع كل املخالفين وليس فقط الزجر. 

لشرط  ، بينما منع ا3أما الشرط الثاني فيمنع الشجار والخصام داخل القصر، وحددت الذعيرة على املخالفين بخمسة أواق 

 الثالث دخول املنازل )العتبة( بدون حاجة أو غرض معين، وحددت الذعيرة على كل مخالف بمثقالين ونصف. 

مثقالين ونصف على كل من    نجد في هذه الوثيقة اهتمام جماعة القصر باملرأة وشؤونها، فنص الشرط الرابع على ذعيرة

 فة بممارسة البغاء، من دون موافقة واتفاق القبيلة. هجر امرأة، وبخمسة مثاقيل على كل من تزوج بامرأة معرو 

 . 4ونالحظ أن االتفاقية عقدت تحت إشراف الحسين بن محمد آل الس ي وغي، نسبة إلى زاوية الس ي واغيا بقصبة املخزن 

في سنة   مؤرخة  أخرى  وثيقة  " 1268م/  1851وفي  أن  نجد   ، ُزوِلين 
 
ِتين بقصر  تنظيمية  اتفاقية  وهي  ق  أجماعة  هـ،  صبة  " 

ُزوِلين  تؤكد في البند السادس على ضرورة االنصياع ألوامر الشيخ والحضور لالحتكام عنده، وعاقبت كل من يكسر الدعوة  
 
ِتين

"ومن كسرة الدعوة للشيخ يعطي خمسين أوقية درهيم  بمعنى يرفض الحضور لديه بذعيرة قيمتها خمسون أوقية إذ جاء فيها:  

للشيخ".   يلي:  من كسران دعوته  ما  السابع جاء  الشرط  يعطي خمسة  وفي  للشيخ،  يعني  له  عاند  أو  بة 
ْ
ك بالرَّ "ومن ضربه 

وال يعني "الضرب بالركبة" و"العناد" الضرب املادي وإنما يرمز إلى رفض أوامر  .   5ضعيرة للشيخ كذلك"   درهيم   وعشرون مثقاال 

 والقبيلة بصفة عامة. "   أجماعة الشيخ، ألن فيه تحد صارخ لسلطته، وبالتالي لسلطة "

األمر   االتفاقية، وهذا  التي حددتها شروط  الذعائر  من  األوفى  بالنصيب  القبيلة  االتفاقية قد خصت شيخ  أن هذه  كما 

« التي    أجماعة   والنصافات لصالح القبيلة املمثلة في »   مختلف عما هو موجود في العديد من قصور درعة التي تفوت الذعائر

 
 .212نفسه، ص  -1
 نفسه. -2
م. واألوقية تساوي درهما واحدا أو أربع 19  /عرف البوزيدي األوقية بأنها عملة نقدية كانت متداولة بوادي درعة خالل القرن الثالث عشر الهجري   -3

 مزونات.  
في السبعينات من القرن  زا  -4 بتنزولين، وسط الحقول، وقد سارت مجرد خرائب بعد هجرها  الزوايا املغمورة بقصبة املخزن  الس ي وغيا: من  وية 

 املاض ي، وفي زيارتنا لهذه الزواية عثرنا على مجموعة من الوثائق من عقود البيع، والزواج وغيرها. 
 . 213جتماعي لدرعة، مرجع سابق، ص أنظر الوثيقة عند البوزيدي، التاريخي اال  -5
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م  تتطلبها  تعتبر مسؤولة عن كل  التي  املصروفات والكلف  القصر  القصر، والتي بفضلها تغطي جماعة  ا يجري داخل أسوار 

 املصالح العامة للقبيلة وكذا دار القبيلة. 

كل   واحترام  تنفيذ  على  والحرص  للقصر،  العادي  السير  بمراقبة وضبط  مكلف  القصر  إن شيخ  القول  يمكننا  إجماال، 

املستوى الداخلي، أما على املستوى الخارجي فيعتبر شيخ القصر املمثل واملتحدث باسم القصر  األعراف والقوانين املحلية على  

 .1في عالقته مع القصور األخرى وهو كذلك الجهاز الرئيس للتواصل بين القصر واإلدارة املخزنية 

 الشيخ الفوقاني عنصر تواصل أساس ي داخل القبيلة الكبرى   -3

يعد الشيخ الفوقاني، أو ما يطلق عليه باألمازيغية "أمغار أختار" أو "أمغار نوفال"، من أهم العناصر املركزية في مؤسسات  

ا لنفوذ  القصور بواحات درعة الوسطى، ويتم اختيار هذا الشيخ من طرف شيوخ القصور الخاضعة  الكبرى،  تدبير  لقبيلة 

 ويخضع تعيين صاحب هذا املنصب للتوازنات االجتماعية والغلبة القبلية. 

وتكمن مهمة الشيخ الفوقاني في حل النزاعات التي تقع بين القصور، إما بسبب مياه السقي أو بسبب االنتجاع والرعي، أو  

منطق  أن  علمنا  إذا  النزاعات؛ خصوصا  كثرة  ومع  الزراعية.  األراض ي  أدراوة  بسبب  هي  كبرى  قبائل  أربعة  تتنازعها   
ُزوِلين 

 
ِتين ة 

الروحا   ثم  عثمان،  أوالد  بقصبة  يحيى،  أوالد  قبائل  ثم   ، ُزوِلين 
 
ِتين بقصر  املستقلين  َراَوة  د 

َ
بأ سبيلمان  سماهم  ما  أو  األحرار، 

و 
ُ
ت أ ي 

َ
، ثم قبائل أيت عطا خاصة فخذةأ ِگين  وِتز 

 
ة
َ
ان
َ
ُبون

 
وف

ُ
ل
َ
خ
َ
و، فقد لعب الشيخ الفوقاني الوسطانيين بقصور أ

ُّ
ِليل ت س  ي 

َ
ِنير  وأ

 دورا مركزيا في حل هذه النزاعات وفي ربط حبل التواصل بين القبائل.

القصبوية وعائلة باعلي الرباطية، وغالبا    لقد كان هذا املنصب محط صراع بين فرعي العائلة املزوارية وهما، عائلة بالحسين

 لسلطة املركزية. ما يحظى هذا املنصب بمباركة من ا

حيث ورد في رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام ما يؤكد ذلك؛ إذ جاء فيها: "يعلم من كتابنا هذا أسماه هللا وأعز أمره  

األرض ى الشيخ عثمان بن مسعود اليحياوي    وجعل في الصالحات طيه ونشره أننا بحول هللا وقوته وشامل يمنه ومننه خديمنا

النشاشدة، وخشاع، على إخوانه أوالد يح ة وبخمس أوالد جري والكعابة وبخمس ترناتة، 
َ
ِگيط أينما كانوا بخمس َمز  يى كافة 

أ ت 
 
ِقيل اع 

َ
ت وأهل   

َ
ال س  ِتم  وأهل   ... ة، 

َ
وِريك

ُ
وأ

 
ان
َ
گ َسم  وأيت  َبة  َراز 

َ
لك

 
وا  ،

َّ
وال س 

ُ
وت ِگيط  ز  وأهل  عيس ى،  وأوالد  مالل  إليه  وأهل  سندنا 

 .2م بالسمع والطاعة، وجميع ما يأمر به من أمور خدمتنا الشريفة حر كة وغيرها..."أمورهم الخاصة والعامة فنأمره 

من جانب آخر تؤكد االتفاقيات التنظيمية بالقصور في واحات درعة على حضور الشيخ الفوقاني، كما هو الحال في الوثيقة  

ُزوِلين  وهو سيدنا علي بن محمد املبارك  وهذا كله بمرضاتهم بعد املشاورة واملوافقة رضا تما بحضور شيخ  "التالية:  
 
ِتين ءال 

 
 .11أمرني علوي محمد، القانون العرفي بقصور تافياللت "قصر أخنوس نموذجا، مرجع سابق، ص  -1
فترة  هـ لكن هذا التاريخ يجانب الصواب الن الفترة ال توافق 1369صفر عام  13انظر الرسالة كاملة في امللحق وقد أشار البوزيدي أن تاريخها هو  -2

سرة  حكم السلطان عبد الرحمان بن هشام، وأيضا فترة الشيخ عثمان بن مسعود اليحياوي، وقد حققنا في الرسالة األصلية التي حصلنا عليها من أ 

 الشيخ املذكور، لكن التاريخ مفقود فيها أيضا. 
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ُزوِلين  وباستدراكه بأن الشيخ    1الزوار 
 
ِتين وأخيه باألم سيدي محمد بن محمد ءال الحج الحسين وبحضور كافة أعيان قبيلة 

 من غير عذر له من أجل القبيلة يعطي مائة مثقال لها.  2املذكور شرطت عليه القبيلة مهمى أراد أن يطرح الشياخة 

 مؤسسة تشاورية لتدبير شؤون القصر.  أجماعة -4

 مؤسسة ضاربة في القدم   أجماعة -أ 

إن الناس في حاجة إلى بعضهم البعض بالضرورة وهم ميالين إلى األلفة واالجتماع، ألنال أحد منهم يستطيع أن ينظم نفسه  

املهام   أفارده  يتقاسم  مجتمع  في  إال  وجوده  يستقيم  ال  كائن  أي  بطبعه،  مدني  فاإلنسان  ولذلك  تحتاج،  ما  كل  لها  ويوفر 

ق.م( في كتابه السياسة بقوله: "الواضح أن املرء قابل    322-384ني الشهير أرسطو )والوظائف، وهذا ما أكده الفيلسوف اليونا

. وهو نفس األمر الذي  3للحياة االجتماعية، والطبع يدفع الناس بغرائزهم إلى االجتماع السياس ي والطبيعة ال تفعل شيئا عبثا"

عبر الحكماء عن هذا بقولهم "اإلنسان مدني بالطبع"؛ أكده ابن خلدون في مقدمته حيث يقول: إن االجتماع البشري ضروري، وي

 .4أي البد له من االجتماع الذي هو املدنية في اصطالحهم وهو معنى العمران" 

الفيلسوف الفرنس ي املعاصر ألكسيسدوطوكفيل ) إنساني قائم على  1805-1859وقد اعتبر  م( الجماعة كنمط اجتماع 

ما لو أنها إبداع إلهي. واملجتمع املغربي ال يختلف في ذلك عن باقي الشعوب األخرى، التعاون والتضامن، ميزة لكل الشعوب، ك

 .5حيث عرف عبر تاريخه ممارسات جماعية تضامنية من الصعب تحديد تاريخ دقيق لظهورها 

م تحدث الحسن الوزان عن سكان درعة الذين صنفهم ضمن نوميديا، ووصف خصالهم  16فمنذ القرن العاشر الهجري/

ودراسة  ا األخالقية  بالقيم  "متشبثون  بقوله:  املوارد،  بشح  املتسم  بوسطهم  احتكاكهم  من  اكتسبوها  التي  الطيبة  إلنسانية 

الشريعة اإلسالمية غير أنهم ال يعرفون شيئا يذكر من العلوم الطبيعية، يحسنون استعمال السالح )...( أشداء رحماء بينهم  

استطاعتهم لخدمة إخوانهم، ويحترمون الغريب غاية االحترام، وهم على جانب كبير من   )..( ذوو كرم ولطف، يعملون كل ما في

في قوله: "ومن ثم لم يكونوا في حاجة إلى من يؤمن أمنهم، وينظم    . وقد أتم ذلك مارمولكربخال6الطيبوبة والصراحة واإلخالص"

 .7تعايش مكوناتهم االجتماعية، مسلمين ويهود في تساكن تام"

 
 الزوار: يقصد املزوار -1
 لقبيلة. مهمى أراد أن يطرح الشياخة: رغب في التخلي عن مشيخة ا -2
 . 100-99، صص 2009أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة احمد لطفي السيد، منشورات الجمل، بيروت،  -3
 .33ابن خلدون عبد الرمان، املقدمة، مصدر سابق، ص  -4
الجماعة  -5 فوزي، مؤسسة   باملغرب،   Jemaaبوخريص  املشترك  التدبير  وقضايا  الجماعية  املؤسسات  كتاب  والقطعية، ضمن  االستمرارية  بين 

 .183، ص 2018منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، الرباط، 
ة والنشر، دار الغرب  الوزان الحسن بن محمد، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر، منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجم  -6

 . 87، ص 1،ج 1983، 2اإلسالمي، ط
 ، 145، ص 3كربخال مرمول، "إفريقيا"، مصدر سابق، ج  -7
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قائم على    1لقد أبانت البحوث امليدانية التي قام بها سبيلمان أن الواحات كانت تتميز بنظام سياس ي ذو نزعة ديمقراطية 

تس على  تسهر  اجتماعية  " مؤسسات  املؤسسات  هذه  رأس  ويأتي على  طبيعية.  موارد  من  عليه  يتوفر  وما  املجال  وتدبير    يير 

روبير مونطاني   أجماعة  وتعتبر حسب  لكل قصر،  األصلية  العائالت  رؤساء  تتكون من  والتي  القصر،  بجماعة  يعرف  ما  أو   "

لتشريعية والتنفيذية، كما أنها تعمل على ضمان  التنظيم السياس ي األكثر حيوية واألكثر نشاطا ألنها تملك السلط اإلدارية وا

  احترام الحياة الجماعية، كما أنها الفاعل الذي ينظم استغالل األراض ي الزراعية ويضمن تقسيم الخيرات. رغم كل هذا فإن " 

أموتل" يلعبان دورا    " ليست في حاجة إلى استعمال القوة املادية كي تطبق قراراتها ألن الضغط االجتماعي و"العار"  أو "  أجماعة

 .2مهما في تنظيم الحياة املحلية 

إذن فاجماعة هي نمط تعبيري عن تضامن أفراد القرية، وشكل من أشكال تحقيق كيانهم خالل فترات وجودهم االجتماعي،  

وإنما تصدر    أكثر من كونها إطارا رسميا يتكون وينتظم وجودهم. فالبنود املؤسسة لقيامها ووجودها غير محددة بدقة مسبقا

 .3قراراتها عن اتفاق ضمني عفوي بين سكان القرية، وينبع من شعور جماعي مشترك 

"    أجماعة   أي الشيخ الفوقاني، وتنبثق "  4فاجماعة إذا هي مجلس يسهر على تدبير شؤون القصر، إلى جانب الشيخ العام 

القصر  أعيان  القصر، وتتكون عضويته من  الذين يسكنون داخل  العظام  أو ينقص، ألن عدد    من  يزيد عددهم  الذين قد 

ر ن، إذ ال    أجماعة  أعضائها غير ثابت. ثم ألنه يمكن أن يندرج في هذه " 
َ
ات
َ
" كل األشخاص ذوي النفوذ، أو ما يسمى بالِكبار ِإخ

 .5يفوتهم حضور االجتماعات التي تدرس فيها الشؤون الهامة 

، خاصة االتفاقية املؤرخة في   ُزوِلين 
 
هـ، والتي ضمت ثالثة 1222م/1808ونالحظ ذلك في االتفاقيات التنظيمية بقصر ِتين

 هـ فقد تضمنت تسعة عظام ما يعني توسع بنية القصر وامتدادها.  1268م/1851عظام فقط، أما االتفاقية الثانية املؤرخة في  

تنافي ما يعتقده البعض مماثال لهيئة    أجماعة  تشكل " " في اإلجمال مؤسسة ذات طابع محلي تتسم بخصوصية مغايرة 

، ويتفق 6املجالس االستشارية البلدية وال حتى الشكل الجديد للنظام الجماعي الذي أنشأته القبائل التي خضعت لالستعمار

ست تلك املؤسسة الضيقة املحددة في عددها واملعينة باألسماء  " لي  أجماعة  ذلك مع ما جاء به سبيلمان في قولته التالية: " 

التي   الجماعات  تلك  ش يء  في  تشبه  وال  البلدية،  االستشارية  املجالس  من  أنها شكل  على  تصوره  أو  فهمه  يمكن  مما  وليست 

 .7أنشأناها في القبائل الخاضعة لنا"

 

 
 .115، ص 2016دوائر وقبائل وادي درعة العليا، ترجمة محمد أغزاف وإبراهيم بوماي، أدكلبرانت للطباعة والنشر، الرباط،   سبيلمان جورج، -1
 .41يم االجتماعي، مرجع سابق، ص مهدان محمد، املاء والتنظ -2
 . 42نفسه، ص  -3
 . 79سبيلمان جورج، أيت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا، مصدر سابق، ص  -4
 نفسه. -5
 . 173، ص 2017أميلىحسن، تازارين أيت عطا مسار واحة مروضة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة األولى،  -6
 . 79،ص2011يت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر أكادير، الطبعة الثانية،سبيلمان جورج، أ   -7
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 "  أجماعة  مهام مؤسسة "  - ب

تقبيلت( أو في املسجد، أو    -ن-أحد األعضاء من ذوي النفوذ، أو في دار القبيلة )تيكمي" عادة عند    أجماعة  تلتئم هيئة "

ساحة القصر )أرحبي(، وصبغتها تداولية، ذات طابع تشريعي تعالج كل ما يتصل بمكونات مجتمع القصر، مثل توزيع التكاليف  

" هي نظام تناوبي ديمقراطي عقالني يحقق    أجماعة   "واملنافع، وأحيانا بتطبيق العدالة طبقا للعرف، ويعتبر طيراس أن هيئة  

 . 1املساواة في املهام بين مختلف األسر التي تشكل القصر، ويسعى إلى إذابة الفوارق وترسيخ املساواة بين األفراد 

 « فيما يلي:   أجماعة وقد حدد األستاذ حسن أمــيلي " القضايا األساسية التي تتداول فيها » 

 عام ونظيره شيخ البالد في فصل الربيع؛انتخاب الشيخ ال  ▪

 تحديد العقوبات املفروضة على املخالفين إلجماع القبيلة؛  ▪

 صيانة األمالك املشتركة ذات الصبغة العمومية؛  ▪

 تدبير دار القبيلة، وطريقة صرف مداخيلها؛  ▪

املحددة في كل سنة خاصة مع بداية موسم الحرث، وطرق صرف ريعها على مصالح    تدبير أحباس املسجد وقيمتها الكرائية ▪

 املسجد، من دالء وحصير وحبال وإنارة وغيرها وتعويضات الفقيه؛

 تحديد موسم جني التمور واملقادير املفروضة على كل محصول لدار القبيلة وطرق جمعها؛  ▪

 تنظيم حركة ونمط االنتجاع؛  ▪

 الحمالت القتالية؛ االستعداد للمشاركة في  ▪

 تنظيم توزيع ماء الساقية.  ▪

" يقتض ي أن تشمل تمثيلية جميع مكونات املجتمع داخل القصر، وتسهر هذه املؤسسة على صيانة    أجماعة  إن انتخاب " 

تشرف   كما  القبيلة،  ودار  والبئر  واألبواب  الخارجية  واألسوار  العمومية  والساحات  كاملسجد  داخله،  الجماعية  على  املرافق 

تسيير املجاالت االقتصادية املشتركة كاملخزن الجماعي ومصادر املياه والتجهيزات املستعملة في استغاللها، وتسهر على حراسة  

الحقول والغالل واملراعي وعلى تدبير العالقات االجتماعية بشكل يضمن التوازن واالحترام وحسن الجوار، ويجعل كل فرد يعتز  

 . 2في تنميته والدفاع عنه بانتمائه للقصر ويساهم 

" في تعيين إمام املسجد وتحديد حقوقه وواجباته، وتتدخل في تنظيم الحفالت واملآتم التي يصعب    أجماعة   كما تتدخل " 

القصر وأداء   الجماعي لضيوف  الجماعي واملآتم واالستقبال  والزواج  الختان  العيد، وحفالت  بها كحفالت  القيام  الفرد  على 

يا( واالستجابة لإلتاوات املخزنية ومختلف الكلف التي يفرضها، وأيضا تنظيم دوريات لحراسة األبراج والثغور  واجبات )الزوا

 .3وحماية الرعاة واملاشية، وتفرض عقوبات قاسية على كل من أخل بالقانون أو تعدى على عرض اآلخر أو ممتلكاته 

 
س، طيراس هنري، لقصبات األمازيغية باألطلس والواحات: املباني الكبرى بالجنوب املغربي، ترجمة حسن أميلي، منشورات أورزيوندوفرانس، باري-1

 . 32في طور النشر، ص، ترجمة 1938
 . 6639، ص 2000، إنتاج الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سال، 19أيت حمزة محمد، مادة القصر، معلمة املغرب، الجزء   -2
 نفسه  -3
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" إذن مؤسسة سياسية اقتصادية واجتماعية، تمارس أعمالها على صعيد العظام "إغصان" وتشكل أهم    أجماعة   ف "

 نظام ديمقراطي أبدعه سكان الجبال والواحات، بتعبير كل من "شارل دوفكو" و"روبير مونطاني"وجورجسبيلمان. 

إطالقا للمسائل الشرعية املفروضة    " على وضع ضوابط وشروط االتفاقية، لكن ال تتطرق هذه الشروط  أجماعة   وتسهر "

بالكتاب والسنة، وإنما تبقى محدودة في املستجدات اليومية التي ال يحتاج البث فيها إلى الفقيه أو القاض ي، وبالرغم من ذلك،  

فإن بعض قبائل القصور كانت تبحث عن مستند شرعي لعمل الجماعة وما تستحدثه من اتفاقيات وأعراف، وقد أفتى بعض 

اء وادي درعة بمشروعية عمل الجماعة، كما أفتى بذلك كل من القاض ي سيدي محمد بن البخاري بواحة الكتاوة، والقاض ي  فقه

م. حيث أفتوا بقولهم "ألن املسلمين على شروطهم" ويهم  20سيدي محمد بن محمد بن الشافعي بواحة فزواطة في مطلع القرن  

 .1لك" ذلك كل من سكن في القصر فال مخرج ألحد من ذ

وهكذا يتضح أن سكان وادي درعة، قد استندوا في تعاملهم باالتفاقيات التنظيمية على فتوى فقهاء املنطقة، الذين أجازوا  

 تعامل قبائل القصور بهذه الضوابط العرفية درء للمفاسد وحفاظا على التساكن، ملا في ذلك من املصلحة العامة. 

" مازالت مستمرة، بل انضافت إليها مهام أخرى أملتها التحوالت املجتمعية التي    اعة أجم  إن األدوار التي قامت بها مؤسسة "

عرفها املجتمع الدرعي، وتتمثل أساسا في اختيار مرشح واحد لتمثيلها داخل املجلس الجماعي، كما تقوم أيضا باإلشراف على  

 أمام السلطة دفاعا عن مصالح أفرادها. أراض ي الجموع أو توزيعها، وأحيانا الترافع أمام القضاء، أو االحتجاج  

 سلطة األعيان: ممثلون للعظام املكونة لساكنة القصر -5

، ويحتلون املرتبة الثالثة ضمن  2لعب األعيان دورا مهما في تدبير وتسيير شؤون القصر، ويتم اختيارهم من الفئة امليسورة 

 السلم االجتماعي لقبيلة القصر، بعد الشيخ والجماعة. 

" عظما معينا، ويتكلف بإبالغ األسر املحسوبة عليه بالقرارات املتخذة، وأيضا بالواجبات التي ينوب عليها،  يمثل كل   ن  ّيِ
"ُمع 

إضافة إلى تدبير العالقات بين أسر العظم الواحد. و"للمعين" حظوة كبيرة لدى السلطان ألنه يصاحب ممثلي املخزن لتقديم  

، ويمكن 3كما كان األعيان يحملون هدايا األعياد واملناسبات إلى السلطان رفقة ممثليه فروض الوالء والبيعة للعاهل الجديد،  

للمخزن أن يتفاوض مع األعيان لتطويع قبيلة معينة، وفي نهاية الحر كة يستدعيهم لوضع ترتيبات السلم، ويفاوضهم في أداء ما  

الوسطانيين   الروحا  قبائل  مع  وقع  ما  نحو  على  لذلك،  الالزمة  اآلجال  على  معهم  ويتفق  الضرائب  من  إخوانهم  بذمم  تبقى 

 . ُزوِلين 
 
 بِتين

الفخذات    وتشير معظم  يمثلون  الذين  األعيان  أسماء  إلى  ُزوِلين  
 
ِتين بقصر  التي عقدت  والتنظيمية  الصلحية  االتفاقيات 

َل" أو   َحمَّ
َ
املكونة للقصر، باعتبارهم شهودا ملزمين بتنفيذ ما تم االتفاق عليه ومطالبين بتبليغه إلى باقي األسر. وتكتب بعبارة "ت

ُزوِلين  املوقعة سنة  "أن يقف"، وتعتبر اتفاقية قصبة امل 
 
م نموذجا هاما في هذا الباب، وقد جاء فيها ما  1808هـ /  1222خزن بِتين

 
 . 200البوزيدي أحمد، لتاريخ االجتماعي لدرعة، مرجع سابق، ص -1
م العالقات بين املجتمع واملخزن واملستعمر، منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء  استيتيتو عبد هللا، دور تافياللت في تنظي  -2

 . 122ص  2013جيش التحرير، الطبعة األولى، 
 نفسه. -3



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

75 

صغيرهم وكبيرهم حرسهم هللا خصوصا وعموما. وافقوا كلهم على    1يلي: "بحول هللا وقوته اتفقت جماعة أعيان ءال القسبة 

 على أل القسبة أولهم:    سيدي عبد هللا ابن مهدي، وقبل فيهم ثالثة رجال، أن يقفوا معه

 الفقير مبارك بن عبد النبي أن يقف على الحراطين ءال القسبة  -

 والسيد املدني بن أحمد أن يقف على ءال تجداء -

 2والسيد محمد بن سعيد أن يقف على املزاور"  -

 وهم: ، 3هـ، فقد ورد فيها تسعة أعيان  1268م/1851أما في االتفاقية الثانية التي تعود إلى سنة 

 الشريف الحسني موالي عمار بن محمد.  -

 سيدي الحسان بن محمد بن سعيد املزوار.  -

 الدعكور.   أبا سعيد بن عبد القادر أوحماد -

 ابن عمه املداني بن محمد. -

 الفقير مبارك بن عبد النبي.  -

 الفقير بن محمد احماد البرجي. -

 الحبيب بن محمد الحاري.  -

 أبا حمو بن علي يعيش.  -

 د. ملعلم سعيد الحدا -

نالحظ أن تغير عدد أعيان قبيلة القصر من فترة إلى أخرى يعود أساسا إلى طبيعة التوازنات االجتماعية التي يعرفها القصر  

 وكذلك محاولة إدماج العناصر الطارئة عليه وإدخالها في النسيج القبلي للقصر.

 البراح عنصر تواصل داخل القصر -6

يعرف أيضا ب"العالم"، وهو عنصر تواصل بين الهيئات السياسية السابقة وباقي سكان القصر، فهو الذي يتجول في دروب  

وأزقة القصر ليبلغ كل املستجدات، سواء إلبالغ األوامر املخزنية، أو من أجل اإلبالغ عن عرس أو مناسبة أو مأتم.. ونجد أن  

أ بالعبارات اآلتية "ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا على الحبيب وسلم )ثالث مرات(  "البريح" بمثابة اإلعالم حاليا، ويبد

 وتسمعوا أخبار الخير إن شاء هللا، هللا يعز الوطان وينصر السلطان ويجيب الشتا على قد النفع ..." ثم يشيع الخبر. 

الحاالت يقوم البراح أو العالم بالتجول داخل دروب   عادة ما يطلق البريح على سطح املسجد، بعد صالة املغرب، وفي بعض

 القصر، وهو يردد مضمون الرسالة التي يحملها لسكانه.

 

 

 
 القسبة: يقصد قصر قصبة املخزن بتنزولين.  -1
 نص االتفاقية كما وردت عند البوزيدي في امللحق.  -2
 2014-2013التاريخ االجتماعي لدرعة، مرجع سابق، ص صالبوزيدي أحمد،  -3
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 ثالثا: االستعمار ودوره في تغيير التنظيم االجتماعي بواحة درعة  

 القصر إلى نظام أكثر شمولية -من نظام القبيلة  -1

م مع انتهاء  1934م إلى مارس  1931طى والتي استمرت من  بعد تمكن جيش االحتالل من السيطرة على واحات درعة الوس 

ما   القائمة على االتفاقيات واألحالف، حيث أحدث  القبلية  التنظيمات  املستعمر على تفكيك  املقاومة بجبل صاغرو، عمل 

ل اإلدارية التي  يسمى ب"مكاتب الشؤون األهلية" وقام بإحداث هياكل إدارية تنسجم ومتطلبات املرحلة الجديدة. فما هي الهياك 

 اعتمدتها الحماية في تسيير شؤون املستقرين في واحة درعة؟ 

الحماية مقاومة شديدة من لدن القبائل املستوطنة بهذه املنطقة   إن احتالل درعة لم يكن باألمر السهل؛ فقد واجهت 

التي كانت تعيشها الواحة، سواء ما    سواء املستقرين أو الرحل، ولكن سلطات الحماية كانت على دراية كبيرة بالوضعية العامة

تعلق بجغرافية ومناخ املنطقة، أو ما ارتبط بالتنظيمات واألحالف القبلية، وأيضا بذهنيات السكان، ولذلك نهجت ما يعرف  

يعا  باالحتالل السلس الذي يتالفى استعمال القوة إال عند الضرورة، عمال بتوصيات الجنرال "ليوطي" عندما قال "إننا نؤمن جم

 . 1بسياسة اليد املمدودة وتنظيم االحتالل بطرق سلمية، ولهذا نعطي األسبقية للعمل السياس ي على العمل العسكري" 

فقد كان عرَّاب احتالل واحات درعة، القبطان "جورج سبيلمان"، قد قام بدور كبير في تسهيل عملية احتالل هذه الواحات  

ين، ومن أيت عطا، ومعرفته العميقة بتاريخ املنطقة وبذهنيات السكان. فقد تمكن  باالعتماد على أعيان القبائل من املستقر 

بدهائه ومداهنته لقبائل أيت عطا من تجاوز كل العراقيل التي اعترضت قوة االحتالل سواء منها العراقيل املحلية )الصراعات  

 .2القبلية التقليدية( أو الطارئة على املنطقة 

بواحات درعة الوسطى من نظام القبيلة القصر إلى نظام أكثر شمولية، يجمع جميع القصور    انتقل التنظيم االجتماعي

 ويخضها لسلطة املستعمر، ويغيب بشكل أو بآخر التنظيميات املحلية التي أبدعها اإلنسان الدرعي.

 إنشاء مؤسسة الدائرة ومكاتب للشؤون األهلية.   -2

إلى املنطقة شرعت سلطات الحماية   في توطيد ركائزها اإلدارية والسياسية من أجل تدبير شؤون املواطنين  منذ وصولها 

مركزا للشؤون األهلية بأكدز، وعينت على رأسه "جورج سبيلمان" الذي كان    1930باسم املخزن، ولذلك أنشأت في فاتح يناير  

لفرنس ي في درعة، وكانت مهام هذا  معروفا لدى السكان باسم "سليمان" والحاج سليمان والذي لعب الدور الكبير في التغلغل ا

املركز متنوعة. فإلى جانب إقامة حامية عسكرية به، فهو مركز لالستخبار والتجسس وجلب السكان من أجل شق الطريق في  

في كل ورش   ألف عامل موزعين على ورشين  استقدام حوالي  تم  االتصال    500اتجاه درعة، حيث  بهدف ربط  - عامل وذلك 

 .3بينأگدز وزاكورة  -واسطة هذا الطريقب

 

 
1- Georges Spillmann, souvenirs d’un colonialiste, Paris,Presses de la Cité, 1968, p 11. 

 .572البوزيدي أحمد، درعة بين التنظيمات القبلية والحضور املخزني، مرجع سابق، ص  -2
ن  بوراس عبد القادر، احتالل درعة نموذج لتطبيق سياسة ليوطي في التوسع واالحتالل: االحتالل الفرنس ي لدرعة العليا مراحله وحيثياته، ضم  -3

 . 186، ص 1996ندوة حوض وادي درعة ملتقى حضاري وفضاء للثقافة واإلبداع، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير، 
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 الضابط رئيس مركز الشؤون األهلية: حاكم عسكري بسلطة مطلقة -أ 

م استحداث  1933بعد استكمال املعركة في الواحات الجنوبية لدرعة األوسط، قررت سلطات الحماية ابتداء من فبراير  

رتبة قبطان، ويشترط فيه أن يكون متمرسا بشؤون  دائرة درعة ومقرها زاكورة، ويترأس الدائرة ضابط عسكري ال تقل رتبته عن  

القبائل، عارفا بأحوالها، مطلعا على طبيعة العالئق القبلية وآليات تدبير الشؤون الداخلية لها، إما على مستوى قبيلة القصر  

 . 1أو على مستوى القبيلة الفوقانية، وأيضا على دراية بآليات التعامل بين املستقرين والرحل 

 ضابط رئيس الدائرة. مهام ال - ب

بمهام متعددة سواء على املستوى السياس ي أو العسكري، ومن    -باعتباره الحاكم على املنطقة -يقوم الضابط رئيس الدائرة  

املهام األساسية املوكولة إليه اقتراح أسماء الضباط اآلخرين ليتولوا رئاسة املكاتب التابعة لنفوذ دائرته، ويجمع التقارير التي  

رؤساء املكاتب ويلخصها ثم يقدمها إلى الرئيس اإلقليمي لناحية ورزازات، وعليه أيضا أن يحضر كل االجتماعات التي    ينجزها 

 .2يعقدها الجنرال رئيس جهة مراكش التي كانت تتبعها درعة 

عن البنية السياسية بدرعة، يستفاد أن الضابط رئيس الدائرة   وبحسب تقارير بيير أزام الذي كان ضابطا بمركز تاگونيت

يتمتع بالسلطة املطلقة داخل نفوذ دائرته، ويمتلك السلطة السياسية والعسكرية واإلدارية، وهو الذي يتخذ كل القرارات  

 .3النهائية التي تهم هذه السلطة 

على األمن، وإرساء أسس جديدة للتعايش بين السكان،    نستنتج إذن أن دهاقنة االستعمار كان همهم األساس ي هو الحفاظ

وتفكيك البنيات التقليدية، وإحالل بنيات جديدة تنسجم والتصور الفرنس ي للمغرب عموما ولبالد "السبية" خصوصا، لذلك  

ت أساسا   حاولت تفكيك األحالف القبلية، حلف أيت عطا وحلف أوالد يحيى، وغيرهم وأوقفت العمل باالتفاقيات، التي كان

املباشر   االحتكاك  لهم  كان  الذين  درعة  أعيان  بعض  من  كبيرة  بمساهمة  إال  أيضا  يتأت  لم  ذلك  ولكن  بالقصور،  للتعايش 

أوساطهم، والعمل على  كسب تعاطفهم، وربط مصالحهم   في  الحماية  الودية ملشروع  الدعاية  بالسكان، والذين عملوا على 

 باالستعمار.  

 هلية:  إنشاء مكاتب الشؤون األ  -ج

من أجل توفير ظروف االستقرار والقرب أكثر من السكان أنشأت الحماية مؤسسات موازية ملؤسسة الدائرة وهي مكاتب  

كالتالي: مكتب أگدز ويراقب واحتي   أربعة مكاتب للشؤون األهلية  السكان ب"البيرو"، وهي  التي تعرف لدى  األهلية  الشؤون 

، ومكتب زاكورة   ُزوِلين 
 
ويشرف على واحتي ترناتة وفزواطة، ثم مكتب تاگونيت، وقد كلف بواحة لكتاوة، وأخيرا  مزگيطة وِتين

مكتب امحاميد الغزالن، ومهمته اإلشراف على شؤون واحة امحاميد الغزالن. وقد أنش ئ مكتب خامس خارج درعة ويتعلق األمر  

 بمكتب تازارين. 

 
 .564أحمد، درعة بين التنظيمات القبلية والحضور املخزني، مرجع سابق، ص البوزيدي  -1
 نفسه. -2

3-AZAM. P, la structure politique et sociale de l’oued draa,op,cit, P 19. 
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رعة واملناطق املجاورة لها من بالد أيت عطا إلى بعض األعيان  ويرجع الفضل كله في تسهيل وتسريع عمليات احتالل واحات د

 .1الذين تفانوا في خدمة قوة االحتالل، رغبة منهم في التخلص من سطوة وجشع گالوة

 الخليفة: يسير أكثر من قصر  -3

كتب على  يأتي منصب الخليفة بعد منصب رئيس مكتب الشؤون األهلية، ويعتبر الخليفة مسؤوال أمام الضابط رئيس امل

توفير األمن واالستقرار لقبائل إيالته، ويسهر على تنفيذ األوامر التي يتوصل بها من رئيس املكتب، تبعا للضوابط املخزنية التي  

مت إيالة الخليفة لعدد من املشيخات على رأس كل واحدة منها شيخ، ويمارس "خليفة املخزن"   ّسِ
ُ
حددتها قوة االحتالل، وقد ق

 . 2بير من قبائل القصور في إيالته التي حددتها مسبقا قوة االحتالل سلطته على عدد ك 

الذين أظهروا "الصدق واملعقول" في خدمة املخزن في مناصبهم،    وقد عمدت سلطات الحماية إلى إقرار عدد من خلفاء گالوة

 : 3وأصبح كل خليفة من هؤالء يحمل صفة خليفة املخزن، ومن هؤالء نذكر 

 علي بن عبد الرحمان التمنوگالتي: خليفة على قبائل أهل مزگيطة ▪

 حماد نيت لحسين: خليفة على قبائل أيت سدرات ▪

 على قبائل أوالد يحيى  محمد بن العربي اليحياوي: خليفة  ▪

ُزوِلين  وقبائل الروحا  ▪
 
 محمد بن الفاطمي: خليفة على قبائل أهل ِتين

 أحمد أمزدو: خليفة على أهل التلثبترناتة. ▪

 الشيوخ: ممثلو القبيلة الفوقانية -4

يشكلون قمة الهرم االجتماعي، داخل القصور بالواحات، فهم بمثابة فالحين لهم عصبية كبيرة    لقد كان الشيوخ أو إمغارن 

والحديث   الخطابة  فن  واثقان  والشجاعة  كالكرم  األخرى،  الشروط  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  جيد،  اقتصادي  وضع  ولهم 

بيلة، وهم في النهاية املسؤولون عن القرارات  )تجماعت(، وكانوا يتصدرون التجمعات التي تعقد على مستوى الجماعات أو الق

الحاسمة. وبسبب ثقلهم االجتماعي هذا اعتمد عليهم الگالوي لتركيز نفوذه باملنطقة، وكذلك فعل الجهاز االستعماري الحتالل  

 . 4منطقة درعة 

املخزن. وبعد ما كان الشيخ يتم  فالشيوخ يأتون في الرتبة الثالثة في هرم الجهاز اإلداري بعد الضابط رئيس املكتب، وخليفة  

اختياره بطريقة دورية بين أعضاء جماعة القبيلة، أصبح اختياره في بداية عهد الحماية يتم باقتراح من خليفة املخزن، وتصبح  

 
 .566البوزيدي أحمد، درعة بين التنظيمات القبلية والحضور املخزني، مرجع سابق، ص  -1
 .567نفسه، ص  -2
 نفسه. -3
جع بوراس عبد القادر، احتالل درعة نموذج لتطبيق سياسة ليوطي في التوسع واالحتالل: االحتالل الفرنس ي لدرعة العليا مراحله وحيثياته، مر   -4

 .173سابق، ص 
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سلطته سارية املفعول بعدما يزكيه في منصبه رئيس مكتب الشؤون األهلية، ويشمل مجال املشيخة عددا غير محدد من قبائل  

 .1قصور، تبعا للترتيبات األمنية التي تفرضها ظروف املنطقة، وهو الذي ينسق أشغال املقدمين املعينين في كل قبيلةال

 "أجراي" أو "املقدم": مؤسسة تسير شؤون القصر الواحد   -5

تعني "املقدم"،    تحتفظ الكثير من القبائل والقصور إلى اليوم باسم "أجراي" أو "الزازي" أو "املكلف" وهي تسميات مختلفة  

فهذه التسمية لم تظهر إال في بداية االستقالل، ويأتي "املقدم" في قاعدة هرم الجهاز اإلداري، إال أنه يعتبر لبنة أساسية في  هذا  

في وسط قبيلة القصر، يحص ي عن  "عين املخزن التي ال تنام، وأذنه التي ال تصم"  الجهاز الذي أقامته سلطة الحماية، فهو  

أ الشادةالناس  عن  ويبلغ  حركة،  كل  ويراقب  الشيخ    نفاسهم  وساطة  تجاوز  في  التامة  الصالحية  وله  السكان،  بين  والفادة 

 .2والخليفة واالتصال املباشر بالضابط رئيس مكتب الشؤون األهلية

تخضع لعمليات    كما أن مهام "أجراي" أو "املقدم" هي إحصاء األشجار والدواب التي توجد في ملكية قبيلة القصر، والتي

 . 3أداء الترتيب، وإحصاء األشخاص القادرين من رجال القبيلة على املشاركة في أشغال شق الطرق أو بناء مقرات رجال املخزن 

نستنتج إذن أن سلطات الحماية قد أحدثت تغييرا وتحوال كبيرا في البنيات التنظيمية للسكان بالقصور، إذ تم االنتقال من  

األشكال التقليدية التي تتحكم فيها جماعة القصر والشيخ، والتي تشتغل وفق االتفاقيات واألعراف التي تسنها الجماعة تبعا  

والثقافية، وحسب مصالحها وعالقتها بباقي القصور األخرى، إلى مرحلة جديدة أصبحت فيها  لوضعيتها السياسية واالجتماعية  

الشيخ   بلفاطمي، وأخيرا  الخليفة محمد  ثم  بأگدز،  األهلية  الشؤون  ورئيس مكتب  بزاكورة  الدائرة  رئيس  رئيس  بيد  السلطة 

 واملقدم.  

نهائ باالتفاقيات بشكل  العمل  الحماية لم توقف  األمور، حيث أن حل  ورغم ذلك، فإن  في بعض  بها  ي بقدرما احتفظت 

املنازعات بين العامة ال يتم بتدخل الشيخ، بل من الخليفة بمقر رئاسة املكتب، والذي كان يعرف لدى عامة الناس ب"البيرو"  

 .4أو "القشلة"، وتحت أنظار الضابط رئيس املكتب 

الحاكم، يفرض مراقبة صارمة على خلفاء املخزن فيما كانوا يصدرونه  لقد كان الضابط رئيس املكتب والذي يحمل صفة  

من أحكام في القضايا الجنائية والنزاعات اليومية بين السكان، ويتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وكثيرا ما كان يرفض رفضا  

كان يشجع عامة الناس على االتصال   تما االستجابة لرغبة هذا الخليفة أو ذاك في سجن فالن أو تغريم عالن، بل إن الضابط

أو   بأن هناك حيف  إذا استشعر  العامة  به مباشرة الطالعه على مشاكلهم وعرض تظلماتهم، وكان الضابط يتدخل لصالح 

 .  5شطط في استعمال السلطة من لدن الخلفاء أو الشيوخ، ويعجل بتنفيذ األحكام

 
 .567البوزيدي أحمد، درعة بين التنظيمات القبلية والحضور املخزني، مرجع سابق، ص  -1
 .568نفسه، ص  -2
 نفسه. -3
 .570، ص نفسه -4
 نفسه. -5
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ئيس مكتب الشؤون األهلية هي التقرب من عامة الناس واستمالتهم  وال يخفى أن الغاية من هذه السياسة التي يتبعها ر 

آل   إبان حكم  تمارس  التي  األحكام  عن  تختلف  فرنسا،  تمثله  الذي  املخزن  أحكام  بأن  تحسيسهم  بغية  لهم  الخاطر  وتليين 

 لى تكريسها بين عامة الناس. ، وهي صلب "الدعاية" التي تقوم عليها السياسة األهلية والتي كانت سلطة الحماية تسعى إ1الگالوي 

 خاتمة:  

تتميز املناطق الجنوبية لشرق املغرب وباألخص واحة درعة الوسطى بوجود عدد من القصور التي تشكل نمط استقرار  

هذه   مع  يتعايش  أن  الواحي  اإلنسان  حاول  وقد  للمنطقة.  واالجتماعية  والتاريخية  الطبيعية  املعطيات  مع  ومتكيف  متميز 

ع قواعد وأعراف تعتمد على حماية الحياة املشتركة بين الناس، وتكريس مبدأ التعاون والتعاضد االجتماعي  املعطيات بوض

 باعتبار القصر خلية تقوم على حماية املصلحة املشتركة لجميع السكان داخله. 

تضبط العالقة بين  ويقوم تدبير شؤون القصر على مجموعة من االتفاقيات التنظيمية التي تسنها جماعة القصر، والتي  

العظام املتساكنة داخله. وتشكل االتفاقيات التنظيمية القاعدة الجوهرية لتنظيم الحياة اليومية لسكان القصر، حيث تقوم  

على أسس متينة ومرنة تحظى بالقبول من لدن جميع األفراد؛ حيث أن الشروط التي تضعها جماعة القصر تتم في تجمع عام  

القبيلة "حد الصايم"، وقد شملت هذه الشروط جميع مناحي الحياة ولم تغفل أي ش يء، فهي بمثابة    يحضره كل البالغين في

قانون مكتوب يخضع له جميع أفراد القصر. إذن فاملؤسسات املهيمنة على تنظيم القصر تقوم أساسا على مؤسسة الجماعة  

في إحداث مؤس  الشيخ واألعيان. لكن دخول االستعمار قد ساهم  الشؤون  ومؤسسة  إدارية جديدة على رأسها مكتب  سات 

 األهلية تحت إشراف مجموعة من الضباط العسكريين الذين تمتعوا بسلطة مطلقة. 

 قائمة املراجع:  

 وثائق محلية.  .1

 . 2009، ترجمة احمد لطفي السيد، منشورات الجمل، بيروت، السياسة"أرسطو طاليس، " .2

3. " تنظيم  استيتيتو عبد هللا،  في  تافياللت  املجتمع واملخزن واملستعمر"دور  بين  السامية  العالقات  املندوبية  ، منشورات 

 . 2013لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، الطبعة األولى، 

ضمن ندوة التاريخ والقانون: التقاطعات   القانون العرفي بقصور تافياللت: قصر أخنوس نموذجا"، أمرني علوي محمد، " .4

 . 2009، 22املعرفية واالهتمامات املشتركة منشورات جامعة موالي إسماعيل، مكنس سلسلة الندوات رقم 

 .2017، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة األولى، تازارين أيت عطا مسار واحة مروضة"أميليحسن، " .5

، إنتاج الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع 19، معلمة املغرب، الجزء  لقصر"مادة اأيت حمزة محمد، " .6

 . 2000سال، 

 
بها خلفاء الگالوي وعلى    -1 التي كان يقوم  تنزولين خصوصا تحتفظ بكثير من األحداث الشنيعة  الذاكرة املحلية بواحات درعة عامة وبقصر  إن 

زولين محمد بلفاطمي، رأسهم محمد العربي اليحياوي شيخ أوالد يحيى لگراير الذي كان يفرض سلطته في إطار نوع من التحالف مع شيخ قبائل أهل تن

جميع  ففي ليلة قام العربي اليحياوي بحملة تأديبة لبعض األسر الرافضة لسلطته بقصبة تنزولين فأخذ يذبح األطفال في أحضان أمهاتهم، وقام بت

 عدد من الرجال فحكم فيهم السيف جميعا أمام مرأ أسرهم )رواية شفوية لعظيم أحمد من سكان القصر(. 
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 مهارات تدريس املعلم وعالقته بالتحصيل الدراسي للطالب
Teacher teaching skills and its relationship to student academic achievement 

 ، ليبيا د.عفاف عبد الفتاح علي مصطفى/جامعة مصراتة

Dr. Afaf Abdel Fattah Ali Mustafa / University of Misurata, Libya 

 

 

 

 ملخص: 

تناول البحث تأثير املهارات التدريسية للمعلم على التحصيل الدراس ي للطالب وهدف إلى معرفة أبرز مهاراتها التدريسية       

( وتأثيرها على تحصيلهم الدراس ي، وكانت عينة البحث عشوائية من الطلبة  والتوصيل) التخطيط والتنفيذ و التقويم واالتصال  

% من مجتمع البحث، كما تم اعتماد  35.6طالب بنسبة    214العربية والتربية االسالمية وعددهم  الدارسين في مادتي اللغة  

 املسح الشامل ألساتذة املادتين. 

واستخدم منهج تحليل املضمون، وأداة البحث االستمارة لجمع البيانات ،كما استعمل  بعض األساليب اإلحصائية منها   

رات االستبانة. ونموذج تحليل االنحدار الخطي ملعرفة أثر املتغيرات املستقلة على املتغير  اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فق

 التابع.

 الطالب.   –التحصيل الدراس ي   –املعلم  -مهارات التدريس الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The research dealt with the effect of the teacher's teaching skills on the students ’academic achievement 

and aimed to find out his most prominent teaching skills (planning, implementation, evaluation, 

communication and delivery) and their impact on their academic achievement. The research sample was 

random from 214 students studying in the subjects of Arabic language and Islamic education, with a percentage 

of 35.6%. The research community, and the comprehensive survey of the professors of the two articles was 

approved. The content analysis method and the search tool used the questionnaire to collect data. He also used 

some statistical methods, including the Cronbach alpha test to find out the stability of the items of the 

questionnaire. And a linear regression analysis model to find out the effect of the independent variables on the 

dependent variable. 

key words :Teaching skills - teacher - academic achievement - the student. 
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 مشكلة البحث: 

املعلم هو الذي يضع نفسه في الصورة التي يريد أن يراها طالبه، وهو الذي يتوقع منه أن يوصل املعلومات بطريقة سهله         

يعتمد على مهاراته التي يراها مناسبة في تعامله مع طالبه ليجعلهم مقبلين على حب  ويذلل الصعاب في طريقهم، وهو في ذلك  

التعلم وتحقيق أعلى درجاته، والطالب الناجح هو اللبنة األساسية التي ُيعتمد عليها في بناء املجتمع، والطالب الذين تتلمذوا  

االتصال والتواصل( قد تنتقل هذه املهارات    -التقويم  - يذالتنف  - على يد املعلمين الذين يتمتعون بمهارات تدريسية )التخطيط

 إلى هؤالء الطالب، وقد تجعلهم يخططون لحياتهم وينظرون إلى املستقبل بنظرة إيجابية. 

 من  
 
بينما نجد معلم ال يتحكم في انفعاالته فيمارس العنف ضد طالبه، ونجد الثاني يسخر من مستوى طالبه الدراس ي بدال

ضعيف فيهم ليحسن مستواه فيقوده إلى الغش والخداع ورغبته في استعادة هيبته أمام زمالئه، وكم من طالب  أن يأخذ بيد ال

 كره العلم بسبب عنف املعلم. 

االتصال والتواصل( فإنهم يدفعون    - التقويم  - التنفيذ  -على عكس املعلمين الذين يتمتعون بمهارات تدريسية )التخطيط

 وهو:  ،في الدراسة التساؤل الرئيس ي الطالب للتفوق إلى جانب ترك بصمة إيجابية في حياتهم .ويمكننا عرض 

 للطالب؟هل تؤثر املهارات التدريسية للمعلم على التحصيل الدراس ي 

 أهمية الدراسة : 

  
 
الدراسة محاولة لإلثراء العلمي السوسيولوجي، وقد سلطت الضوء على عالقة الطالب بمعلمه، واملأمول أن تعطي  فهما

 عن هذه العالقة ومن املمكن أن تفيد في معرفة املهارات التي يجب أن يمتلكها املعلم، وتسعى ملعرفة املزيد عن عالقة 
 
عميقا

املعلم بطالبه ومعرفة مدى تأثير خبرات ومهارات املعلم ومدى التحسن الذي قد يحدث في املستوى الدراس ي للطالب، فالتدريس  

يعتمد بشكل جوهري على مجموعة الوسائل واألساليب واملهارات من أجل تحقيق أهدافه املقصودة، وهذه املهارات ُيمكنها أن  

وا املستمر  التدريب  من خالل  املهارات  تتطور  بهذه  تامة  دراية  على  املعلمون  يكون  والخبرة. حيث  املعرفة  من  املزيد  كتساب 

االتصال والتواصل( ليتمكنوا من تهيئة الجو املناسب للطالب إلتمام العملية التعليمية واالرتقاء    -التقويم  - التنفيذ  - )التخطيط

االتصال والتواصل( في التأثير على مستوى تحصيل    -لتقويما  -التنفيذ  -بمستوياتهم. وتكمن أهمية هذه املهارات )التخطيط

 في التحصيل  
 
الطالب وعالقة كل منها باآلخر. وقد تفيد املعلمين في املؤسسات التعليمية إذا تم العمل بها لعلنا نلحظ تحسنا

 الدراس ي للطالب.

 أهداف الدراسة: -

 دراس ي للطالب.معرفة املهارات التدريسية للمعلم وتأثيرها على التحصيل ال

 انبثقت مجموعة من األهداف، وهي:  الهدف الرئيس يومن 

 معرفة تأثير مهارة التخطيط للمعلم على التحصيل الدراس ي للطالب. - أ

 معرفة تأثير مهارة التنفيذ للمعلم على التحصيل الدراس ي للطالب. - ب

 معرفة تأثير مهارة التقويم للمعلم على التحصيل الدراس ي للطالب. - ج
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 ر مهارة االتصال والتواصل للمعلم على التحصيل الدراس ي للطالب.معرفة تأثي -د

 فرضيات الدراسة: -

 وجد عالقة ذات  داللة إحصائية بين املهارات التدريسية للمعلم والتحصيل الدراس ي للطالب.ت -

 : هي الفرضيات الفرعيةومن الفرضية الرئيسية انبثقت مجموعة من 

 إحصائية بين مهارة التخطيط للمعلم والتحصيل الدراس ي للطالب.توجد عالقة ذات داللة   -

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مهارة التنفيذ للمعلم والتحصيل الدراس ي للطالب.  -

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مهارة التقويم للمعلم والتحصيل الدراس ي للطالب.  -

 مهارة االتصال والتواصل والتحصيل الدراس ي للطالب.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   -

 مفاهيم الدراسة: -

 فهي تعني اإلجادة.  لغة:  املهارة
 
ُهُر، مهارة  املهارة بالفتح: الحذف في الش يء " َمَهر، َيم 

: هي السرعة والدقة في أداء عمل من األعمال مع التكيف للمواقف املتغيرة.اصطالحا  ً1    

:
ً
 هي قدرة املعلم على القيام بعمله وإتقانه إليصال املعلومات لطالبه بشكل مالئم.  إجرائيا

 يجب أن تعود ألصل الكلمة من خالل األصل املعجمي في اللغة العربية، فالتدريس    التدريس لغة:
 
لكي تعرف التدريس لغويا

، كأنه عانده حتى    -من َدَرَس، فيقال َدَرَس الش يء
 
 ودراسة

 
انقاد لحفظه، وقيل: درست أي قرأت كتب أهل الكتاب،  يدرسه َدر سا

القراءة حتى حفظته.  بكثرة  ذللته  أي:  الكتاب  أو  السورة  ُت  َدَرس  ويقال:  َت  وَدُرس  َت  َدَرس  ومنه  ذاكرتهم  وكلمة    ودراستهم:  هذا 

وتعهده أي: درسه  الش يء  وتدارس  بتدريسه،  قام  الكتاب:  وَدَرَس  َدَرَس،  الفعل  ومنه    التدريس مشتقة من  والحفظ  بالقراءة 

 .2الدرس: وهو مقدار من العلم يدرس في وقت ما والجمع دروس 

 
ً
التقويم(، يستهدف مساعدة    -التنفيذ  -نشاط منهي يتم إنجازه من خالل عمليات رئيسية هي:)التخطيط  :التدريس اصطالحا

 3من ثم تحسينه.الطالب على التعليم وهذا النشاط قابل للتحليل املالحظة والحكم على جودته و 

 :
ً
 نشاط تعليمي يؤديه املعلم ملساعدة طالب املرحلة الثانوية على التزود بالعلم. التدريس إجرائيا

 
،  013حسن يحي حسنأثر توظيف الفيديو التفاعلي لتحسن مهارة التصويب في كرة السلة لدى الالعبين الناشئين بمحافظات غزة، كلية األزهر.  - 1

 .8ص
 .27(، التدريس نماذجه ومهاراته، القاهرة، عالم الكتب. ص2003زيتون، كمال عبد الحميد) - 2
 . 13ص.،2017اضرات في مهارات التدريسمحأبو شقير، محمد، حلس، داوود درويش،   - 3
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التربية : ورد في  املعلم لغة  الذي ُيستخدم بصفة رسمية لتوجيه    املعجم املوسوعي ملصطلحات  أن املعلم هو الشخص 

 1ة في معهد أو مدرسة رسمية أو خاصة. الطالب واإلشراف على أعمالهم وخبراتهم التربوي

 
ً
اصطالحا عناصر  املعلم  أحد  وهو  تدريبية،  دورات  إلى  إضافة  تربوية  جامعية  شهادة  على  يتحصل  هو شخص  املعلم   :

 بذلك استعداده
 
م  العملية التربوية والقائد واملوجه املباشر لها يقوم بعدة أدوار أهمها: تقديم املعلومات الالزمة للطالب مراعيا

 . 2وقدرتهم للوصول إلى اكتساب املهارات العلمية بذلك. 

 
ً
التحصيل    هو من يمارس مهنة التدريس باملرحلة الثانوية ويساعد الطالب لتحقيق رغباته وأهدافه بنجاح.  :املعلم إجرائيا

( و )حاصل( الش يء و )محصول( بقيته. لغة:
 
ل الش يء )تحصيال    3َحص 

 
ً
التحصيل الدراس ي هو كل ما تحصل عليه الطالب أو أحرزه من معلومات من مادة دراسية مقررة،    :التحصيل اصطالحا

 4ويتم االستدالل عليه من خالل النتائج املتحصل عليها بعد القيام باالختبار التحصيلي. 

 :
ً
 هي الدرجة التي يتحصل عليها الطالب باملرحلة الثانوية في مادة معينة.  التحصيل إجرائيا

 جراءات املنهجية: اإل -

اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية من الطلبة الدارسين في مادتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية وعددهم    نوع العينة:  -

 % من مجتمع البحث، كما تم اعتماد املسح الشامل ألساتذة املادتين. 35.6طالب بنسبة  214

 للظروف التي تمر بها املدينة )جائحة كورونا(، التي أدت  لقد تم    وسيلة جمع البيانات:   -
 
استبدال وسيلة جمع البيانات نظرا

واعتمدت  في جمع البيانات    إلى إقفال جميع املؤسسات التعليمية، والتي كانت في السابق استمارة استبيان متوجهة للطالب.

 على:

 الصحيفة السنوية لتقييم املعلم.  ▪

 امتحان الفصل الدراس ي األول للطالب.وكشف رصد درجات أعمال و  ▪

 أو املؤسسة التي يجمع منها الباحث   يقصد بمجاالت الدراسة هو موضع اهتمام الباحث،  مجاالت الدراسة:    -
 
 قد تكون فردا

 أقسام:   ثالثة  املعلومات التي يحتاج إليها في دراسته، وتنقسم إلى

املكاني:  -1 البا  املجال  الذي يجري فيه  املكان  ببلدية مصراتة  وهو  التعليم/  اليرموك( بمراقبة  )ثانوية  حث دراسته وهو 

 و)مكتب التفتيش التربوي( مصراتة.

 
 .12جامعة ورفلة. ص2013جميلة، بن زراف، تأهيل املعلم كأحد متطلبات اإلصالح التربوي الجديد في ضوء نظرية املوارد البشرية،   - 1
 .17،ص2015عيساني، صبرية، واقع استخدام معلمي الطور الثانوي الستراتيجيات التدريس الحديثة من وجهة نظرهم، اليمن.،  - 2
 . 59ص م،1957مختار الصحاح،  - 3
 . 67، ص2017محمد، محمد، حلس، دادود درويش، املناهج وطرائق التدريس ، الجامعة اإلسالمية ، غزة،  - 4
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اليرموك بقسميها    :املجال البشري   -2 ويقصد بها الفئة املستهدفة من الدراسة، وقد أجريت على عينة من  طلبة ثانوية 

 دينة مصراتة.)العلمي واألدبي( وفئة من هيئة التدريس بثانوية اليرموك م

الزمني:  -3 يوم    املجال  من  املبحوثين  امليدانية من  البيانات  في جمع  استغرقت  التي  الزمنية  الفترة  إلى   12/4/2021وهي 

21/4/2021 . 

يعتبر أسلوب تحليل املضمون من أساليب البحث العلمي املستخدمة للوصول إلى حقائق األمور ويتضح    منهج الدراسة: 

 عند الحكم على محتوى أي مادة تعليمية وتحقيق أهدافها، أو  إن تحليل  
 
املضمون من أهم أساليب التقويم التربوي خصوصا

محتوى أي منهج دراس ي، للحكم على مدى جودة هذا املضمون، ومدى شموله، ومدى تكامله ومدى كفايته، لتحقيق األهداف  

عملية، وكمية، ومنظمة، وموضوعية، وقد يكون تحليل املضمون على    املنوطة به إلى غير ذلك من املعايير، باستخدام أساليب

ضوء معيار واحد، وقد يكون تحليل املضمون للحكم على هذا املحتوى في ضوء معايير مجتمعة في الوقت ذاته، ويتوقف ذلك  

 .1على الهدف من تحليل املضمون 

على أساسه وتوضيح ما تم التوصل اليه في متغيرات    وقد تم استخدامه في هذا البحث كتحليل إضافي ليتم دعم النتائج

 البحث، ومن تم عرض النتائج والتوصيات املقترحة. 

 مفهوم مهارات التدريس:  -

أداء املعلم في القدرة على إحداث التعلم، وتنمو هذه املهارة عن طريق اإلعداد التربوي واملرور بالخبرات السابقة، ويختلف  

ومفهوم مهارات التدريس هو التعليم والتعلم في    2الدراسية وطبيعتها وخصائصها وأهداف تعليمها. هذا األداء باختالف املادة  

 .
 
 مالئما

 
 3حجرة الدراسة كمؤسسة أخالقية من الدرجة األولى تحاول أن تصنع من األفراد موجودات أفضل، ومن العالم مكانا

معين من األداء يتسم بالكفاءة والفاعلية ومن ثم القدرة على    وهي قدرة املعلم على عمل ش يء يتصل بعملية التعليم بمستوى 

 4عمل ش يء أو إحداث ناتج متوقع.

 عن املهارات التي ينبغي أن يمتلكها املعلم وليس من املتوقع أن يكون    بعض صفات املعلم الناجح:  -
 
كل ما مض ى حديثا

يمتلكها. معلم  املعلم  كل  بعض صفات  التماس  إلى  يقودنا  الحديث  الصفات؛ ألن   هذا  )بعض(  كلمة  على  والحرص  الناجح 

 ليس من جانب، ومن جانب آخر فإن معيار أو معايير نجاح املدرس لم يتفق عليها بين التربويين بشكل حاسم. 
 
  حصرها أمرا

(: يقرر أن هناك خمسة أمور  جمس ميتشيددراسة )  وهناك عدة محاوالت لتحديد مواصفات للمعلم الناجح الفعال ومنها:

 منها لكي يحقق النجاح في مهمته هي: ت
 
 شكل النجاح الكبير في العملية التدريسية، وهذه األمور التي يجب أن يكون املعلم متمكنا

 
اتجاهات البحث التربوي في رسائل املاجستير في تخصص ي أصول التربية واإلدارة التربوية )تحليل املحتوى(،الكويت.   الرميض ي، أسماء خالد،  -  1

 . 32، ص 2018
 . 4شرف.ب.د،ص-م.م.أ - 2
 .13مرجع سابق ،ص2017أبو شقير، - 3
حمامة، صالح محمد سليمان، مدى نمو مهارات التدريس للطالب املعلمين وعالقته بقلق التدريس ومستوى تحصيلهم ملقررات علوم املرحلة   -  4

 . 336، ص1995االبتدائية بالسعودية، جامعة طنطا.  
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 فهم إيجابي وعميق للفلسفة التربوية السائدة في املجتمع الذي يعمل به.  -1

 التمكن الكافي من املادة التدريسية التي يقوم بتدريسها. -2

 اإلملام بأكثر من أسلوب من األساليب التدريسية.  -3

 فهم طبيعة نمو الطالب املرحلة التي يقوم بالتدريس فيها.  -4

 1أن يمتلك شخصية االستعداد الذاتي للقيام بمهنة التدريس.  -5

ك مؤسسة  يمثل املعلم والطالب العمود الفقري وأساس التعليم بدونهم ال تكون هنا  العالقة بين املعلم والطالب: -

تعليمية، والعالقة بينهما يجب أن تكون عالقة تفاعلية جيدة؛ ألنه إذا كانت طبيعة العالقة بينهما مبنية على الحوار والنقاش  

أما إذا كانت العالقة   فيما بينهما وكأنها عالقة أب بأبنائه أو أخ بإخوته فإن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على العملية التعليمية،

 على العملية التعليمية  بينهما مجرد إ
 
عطاء معلومات وإجراء اختبارات دون ترك مجال للحديث والنقاش بينهما فهذا يؤثر سلبا

 على مستوى الطالب، ومن خالل املعلم يمكن أن يحب الطالب املادة وينجزها بتفوق، 
 
أما إذا حصل سوء فهم    وينعكس سلبا

كما يجب على املعلم أن يقوم    ثر على درجاته وقد يصل لعدم إنجاز املادة.أو موقف محرج بينهما فإن الطالب يكره املادة ويؤ 

 ذا شخصية سوية يقتدي به الطالب، فعليه أن يتزود بالصفات التربوية التي  
 
اال  فعَّ

 
باملهام التربوية واألخالقية ويكون نموذجا

 2تساهم في إرشاد الطالب وتوجيههم. 

 نيفات مختلفة ملهارات التدريس منها: هناك عدة مكونات وتص   مهارات التدريس: -

 وتتضمن املهارات اآلتية:  أوال: مهارات التخطيط:

ومن مبرراتها أنها تحقق تعليم أفضل وتقويم أكثر دقة وموضوعية وتعطي مرونة    :مهارة صياغة األهداف التعليمية  -1

 ت العلمية املتخصصة واملواد التعليمية املنشورة. لألستاذ كما تساعد في تفريد التعلم ولها مصادر هي: املنهج املدرس ي، املجال 

وتتمثل بتحديد العناصر الفرعية الالزمة لتحقيق الهدف للتوصل إلى تحليل كل    :مهارة تحليل املحتوى وتنظيم التتابع   -2

لهدف في التتابع الذي  املهارات الرئيسية والفرعية املندرجة التي يحتاج الطالب إلى تعلمها وتحليل املهارات الحركية من خالل ا

 إلى مكوناته الفرعية.  يتم به،
 
 معرفيا

 
 وتحليل املحتوى املعرفي الذي يتطلب الدراية الكبيرة باملحتوى حتى يمكن تحليله تحليال

 وتتمثل بتحليل القدرة العقلية أو مستوى النمو العقلي للطالب. :مهارة تخصيص خصائص املعلم -3

 هناك نوعان من التخطيط التعليمي: مهارة تخطيط الدرس: -4

تخطيط طويل املدى )خطة الدرس العضلية والسنوية( إذ يتناول مادة دراسية بأكملها أو يعطى فترة زمنية طويلة  -

 ويعطي رؤية شاملة لسير العملية التعليمية وفق أهداف املادة الدراسية وينبغي التأكيد في الخطة السنوية )بعيدة املدى(  
 
نسبيا

 األهداف العامة للمادة الدراسية وأن ترتبط بخطة زمنية محددة باألشهر واألسابيع.على 

 

 
 . 36ص1984، عالم الكتب. ُمرس ي، محمد عبد العليم، املعلم واملناهج وطرق التدريس، الرياض، كلية العلوم االجتماعية - 1
 .45،ص2009عبد هللا، إيمان عبد هللا، إيمان ،عالقة األستاذ الجامعي بالطالب درجات، جريدة الخليج، جامعة الشارقة.، - 2
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 تخطيط قصير املدى )خطة الدرس اليومية(:  -

وهو تخطيط لحصة واحدة متكاملة وفق أهداٍف محددة، أما إذا كانت األهداف التعليمية مركبة بحيث يتعذر تحقيقها في  

املادة في الحصة الالحقة وتحقق الخطة اليوميةحصة واحدة فيمكن أـن تنتهي الحصة نها   األغراض   ية منطقية وتستكمل 

 اآلتية:  

ووسيلة   - للتذكر  إليه  الرجوع  يمكن  والتعليم  التعلم  لنشاط   
 
وتعد سجال وترتبها  أفكاره  تنظيم  على  األستاذ  تساعد 

 يستعين بها املشرف في متابعة وتقويم األستاذ. 

: مهارة التنفيذ:
ً
 وتتكون من املهارات الفرعية، واملدرجة اآلتية: ثانيا

 : وتتكون من املهارات اآلتية:مهارة عرض الدرس -1

 مهارة تهيئة الدرس كالتهيئة التوجيهية والتهيئة االنتقالية والتهيئة التقويمية.  -

 مهارة تنويع املثيرات: وتهدف إلى تركيز انتباه الطالب على الدرس.  -

 أو األقوال التي تصدر عن األستاذ بقصد إنهاء الدرس.   مهارة الغلق: وهي األفعال -

 .مهارة تصنيف األسئلة الصيفية -2

 مهارة صياغة وتوجيه األسئلة الصيفية.  -3 

 مهارة استشارة الدافعية.  -4

 مهارة التعزيز. -5

 مهارة االتصال والتعامل اإلنساني. -6

 استراتيجيات إدارة الصف.  -7

 مشكالت إدارة الصف. -8

: مهارة التقويم: ثال
ً
 ويعني إصدار حكم على مقدار ما تحقق من األهداف املنشودة للدرس ويشتمل على ما يأتي:  ثا

وهو التقويم الشائع بين األساتذة ويهدف إلى: تقدير مدى تحصيل الطالب أو كفاءتهم نهاية العام،    التقويم الشامل: -1

 وتزويد األستاذ بأساس وضع الدرجات بطريقة عادلة وتزويدها ببيانات ليطلع عليها أولياء أمور الطالب.

 :1: ويهدف إلى اإليجابية عند األسئلة اآلتية  التقويم الشخص ي  -2

 ما يعتقد أن يعرفونه؟    -لطالب املحتوى قبل تدريسه؟هل يعرف ا 
ً
هل يتطلع ما يقوم األستاذ  -هل يعرف الطالب حقا

 هل يميل الطالب إلى ما تعلموه؟-هل يتذكر الطالب ما تعلموه؟ -بتدريسه؟ 

 
 .56-55-54، ص2013م. م. اإلمام، مناهج وطرق التدريس   - 1
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: مهارة االتصال والتواصل
ً
 أخرى من مهارات    :رابعا

 
التدريس والتي يحاول  تعد مهارة االتصال والتواصل للتدريس مهارة

ة  
َ
 وكتابيا مع طلبته، وأن يساعدهم على استخدام مهارات تواصل فعال

 
 شفويا

 
أعضاء هيئة التدريس من خاللها أن يظهر تواصال

إليه، وأن يساعد في تطوير مهارات التواصل للطلبة بتوفير فرص لتقديم عروض   وأن يستمع لهم باهتمام ويسهل وصولهم 

ويوجد هناك نوعان من االتصال يستخدمان في إرسال واستقبال    ويرية وإعطائهم تغذية راجعة عن أدائهم.شفوية وكتابية وتص 

 . 1الرسالة كما أشار إليها  

 من الحديث والكتابة من    االتصال اللفظي:  -1
 
ال

ُ
هو الذي يتم باستخدام الكلمات عند إرسال واستقبال الرسالة وُيعد ك

 أشكال االتصال اللفظي. 

الاللفظي:اال  -2 الوجه    تصال  تعبيرات  استخدام  يعني  وهذا  كلمات  بدون  الرسالة  واستقبال  إلرسال  الطريقة  وهي 

 .2واإلشارات وحركة الجسم ونظرات العينين 

يعرف التحصيل بأنه: مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة في العمل املدرس ي يقاس من    تعريف التحصيل الدراس ي: -

باالختبارات املقررة، واملقياس الذي يعتمد عليه ملعرفة مستوى التحصيل الدراس ي هو مجموع الدرجات التي  قبل املعلمين أو  

 .3يحصل عليها الطالب في نهاية العام الدراس ي أو نهاية الفصل األول أو الثاني وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات بنجاح 

 اس ي إلى:يهدف التحصيل الدر  :أهداف التحصيل الدراس ي -

 تقدير نتيجة الطالب النتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى.  -أ 

.   -ب
 
 تحديد نوع التخصص الذي سينتقل إليه الطالب الحقا

 االستفادة من نتائج التحصيل لالنتقال من مدرسة إلى أخرى.  -د معرفة القدرات الفردية للطلبة.  -ت

الجيد واالتج التحصيل  بين  على وجود عالقة  البحوث  أكدت  خبرات  فقد  من  تتضمنه  بما  املدرسة  نحو  املوجبة  اهات 

 .4تعليمية متنوعة 

الدراس ي: - التحصيل  أهم    أهمية  من  كونه  التربوية  التعليمية  العملية  في  كبيرة  أهمية  ذو  الدراس ي  التحصيل  يعد 

باهتمام اآلباء واملربيين    مخرجات التعليم التي يسعى إليها املتعلمون، ويعتبر التحصيل الدراس ي من املجاالت املهمة التي حظيت

باعتباره أحد األهداف التربوية التي تسعى إلى تزويد الفرد بالعلوم واملعارف التي تنمي مداركه وتفسح املجال لشخصيته لينمو  

، والواقع أن تلك األهداف التي يسعى إليها، النظام التعليمي تتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك وهو غرس القيم اإليجاب
 
ية  صحيحا

 5وتربية الشعوب.

 
 .53،ص2009عطوي ، جودت عزت، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   - 1
 .56، ص2015السعايدة، ناجي منور مهارات التفكير املنتج ، - 2
 .180، ص 2010،  ، التحصيل الدراس ي وعالقته بمفهوم الذات، كلية التربية، جامعة دمشق الحموي مني  - 3
يم حسن، أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية املقترحة عبر الشبكة العاملية على التحصيل لدى  عبد الغفور سعيد عبد الغفور، سعيد نع  -  4

 (. 59- 58، ص2015طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خان يونس، كلية التربية، جامعة األزهر، 
  الدراس ي لدى طالب السنة أولى ثانوي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.، رابح. نعيمة لعور، التوحيد بالرغبة وعالقته بالتحصيل  مدقن  -  5

 .21-20، ص2013



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

91 

 أنواع:  ثالثةيمكن تقسيم التحصيل الدراس ي إلى  أنواع التحصيل الدراس ي: -

الجيد:   -1 ويتم  التحصيل  نفسه،  القسم  وفي  نفسه  املستوى  في  زمالئه  معدل  عن  مرتفع  الطالب  أداء  فيه  يكون 

أعلى لألداء التحصيلي املرتقب فيه، بحيث  باستخدام جميع القدرات واإلمكانيات التي تكفل للطالب الحصول على مستوى  

 يكون في قمة االنحراف املعياري من الناحية اإليجابية مما يمنحه التفوق على بقية زمالئه. 

في هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة التي يتحصل عليها الطالب تمثل نصف اإلمكانيات التي    التحصيل املتوسط:  -2

 
 
  ودرجة احتفاظه واستفادته من املعلومات متوسطة. يمتلكها، ويكون أداؤه متوسطا

: يعرف هذا النوع من األداء بالتحصيل الدراس ي الضعيف، حيث يكون فيه أداء الطالب  التحصيل الدراس ي املنخفض-3

ضعيفة إلى درجة  أقل من املستوى العادي باملقارنة مع بقية زمالئه، فنسبة استغالله واستفادته مما تقدم من املقرر الدراس ي 

 على الرغم من تواجد نسبة  
 
االنعدام، وفي هذا النوع من التحصيل يكون استغالل املتعلم لقدراته العقلية والفكرية ضعيفا

البأس بها من القدرات، ويمكن أن يكون هذا التأخر في جميع املواد هو ما يطلق عليه بالفشل الدراس ي العام، ألن الطالب يجد  

 عن 
 
فهم ومتابعة البرنامج الدراس ي رغم محاولته التفوق على هذا العجز أو قد يكون في مادة واحدة أو اثنين فيكون    نفسه عاجزا

 1نوعى وهذا على حسب قدرات الطالب وإمكانياته. 

    قياس التحصيل الدراس ي: -
 
 نظرا

 
 كبيرا

 
يهتم رجال التربية وغيرهم من املعنيين بالتعليم وبالتحصيل الدراس ي اهتماما

قياس   بها  يراد  التي  التحصيلية  االختبارات  وتعتبر  تربوية حاسمة،  من قرارات  نتائجه  على  يترتب  ملا  الفرد؛  في حياة  ألهميته 

في مجموعة من   أو  في مقرر معين  للطلبة  التحصيلي  املستوى  التحصيل وتحديد  أهم وسائل تقويم  الدراس ي من  التحصيل 

 بالتعليم وباملعرفة،املقررات الدراسية وهي قديمة قدم املعار 
 
ومن املعلوم أن التحصيل    ف والعلوم املختلفة، حيث ارتبطت دوما

الدراس ي يقاس باملدرسة باختبارات تحصيلية يعدها األستاذ نفسه وذلك الختالف األهداف الخاصة املباشرة للتعليم من قسم  

 الخبرات واملهارات التي قدمت لهم في حجرة الدراسة. إلى قسم آخر،ألنه ُمطالب بمعرفة إذا كان طالبه قد أتقنوا املفاهيم و 

واالختبارات التحصيلية عدة أنواع هي:التحريرية والشفهية واملوضوعية واملقالية العملية املعيارية هذه االختبارات   -

والفرق    التحصيلية بأنواعها تستخدم في قياس التحصيل الدراس ي لدى املراهق املبصر كما تستخدم لدى املراهق الكفيف، 

االختبارات   أما  عادية،  بطريقة  مكتوبة  أو  شفوية  تكون  املبصر  للمراهق  املعرضة  التحصيلية  االختبارات  أن  هو  الوحيد 

 2". برايلالتحصيلية التي يعرضها األستاذ للمراهق الكفيف تكون شفهية أو مكتوبة بطريقة "

ى أدوات ووسائل موضوعية حتى يتمكن األستاذ  يحتاج قياس التحصيل الدراس ي إل  أدوات قياس التحصيل الدراس ي: -

من إصدار حكم صائب على ما تعلمه الطالب وما تحقق من أهداف، وهذا يتطلب االعتماد على أدوات قياس متناسقة مع  

 العمل التربوي ومن بين هذه األدوات ما يلي: 

لب بقصد مراقبته في موقف نشط وذلك من  هي استراتيجية يتوجه فيها األستاذ بحواسه املختلفة نحو الطا  املالحظة:  -1

أجل الحصول على معلومات تفيد في الحكم عليه وفي تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقه وطريقة تفكيره، وللمالحظة معايير  

محددة بحيث تصبح مالحظة موضوعية تقدم تغدية راجعة نوعية وتبتعد كل البعد عن العشوائية، كما يجب على األستاذ أن  

 
بن زرقة، سهام. إنصاف جناد، اتجاهات أساتذة املدرسة االبتدائية نحو طرق التدريس وعالقتهم بالتحصيل الدراس ي، كلية العلوم    بن زرقة ،  -1

 . 71، ص2015 اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية
 (، العوامل املعرفية والعقلية وعالقتها بالتحصيل الدراس ي، كلية العلوم االجتماعية اإلنسانية. 2014عبد الغاني، حليمة وآخرون ) - 2

 .45-44، ص2014 
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 استخدام أداة الرصد املناسبة )كسلم  
 
 ما سيتم مالحظته، وأن يسجل السلوك املستهدف وقت حدوثه مراعيا

 
يحدد مسبقا

 التقدير وقائمة الرصد( والوقت املستغرق في عملية املالحظة. 

الجماعية:  -2 أو  الفردية  لهم    املقابالت  املوجهة  للمعرفة  طالبه  تحصيل  مستوى  تحديد  لألستاذ  تحقيق  يمكن  ومدى 

األهداف التعليمية من خالل املقابالت التي يجريها معهم )فردية أو جماعية( ويتم فيها طرح األسئلة الشفوية ومناقشتها معهم  

 حيث يساعد النقاش على تقدير مستوى اكتساب املعرفة ومستوى التفكير واالتجاهات وامليول التي يحملها الطالب.

نستخدم هذه األدوات لقياس قدوة املتعلم على اإلبداع في عمل ما، وقدرته على    :لبحوثتقارير الطلبة ومشروعات ا   -3

في مواقف حياتية   العمل مع اآلخرين بنشاط وتعاون  إلى قدرته على  املعرفة إضافة،  أجزاء  بين  التكامل  التخطيط وإحداث 

في عملية التقويم وتحديد مستوى التحصيل،    إنجازات الطلبة التي تقدم في شكل تقارير أو مشروعات بحيث تستخدم  حقيقية.

 حيث يتمكن األستاذ من خاللها من التعرف على مستوى تقدم الطالب نحو األهداف التعليمية املستوحاة من املنهج الدراس ي. 

يهدف إلى ترك الطالب يحددون مستوى ما تعلموه، وذلك باستخدام مقاييس التقدير وقائم الشطب    :التقويم الذاتي  -4

استخدام أدوات التقويم الذاتي ال تساعد على    االستبانات املصححة مع ضرورة أن تتصف هذه الوسائل باملوضوعية والدقة.و 

قياس التحصيل فقط؛ بل إنها عامل مهم يمكن الطالب من معرفة مواطن قوته وضعفه وتقويم أدائه املستقبلي، كما أنها  

 ومستويات تحصيلهم. وسيله مساعدة لألستاذ للمقارنة بين الطالب 

تسمى اختبارات التحصيل باسم االمتحانات، وهي اختبارات يقوم األستاذ بإعدادها واالعتماد    : اختبارات التحصيل  -5

 عليها من أجل تقدير مستوى تحصيل طالبه وتستخدم اختبارات التحصيل بأنواعها لعدة أغراض منها: 

 للدخول إلى مدرسة عليا أو االلتحاق بمهنة محددة.االختبارات والتعيين: كاختيار األفراد  •

 التشخيص: تحديد مناطق القوة والضعف في الطالب من حيث تحصيله الدراس ي بغرض تحسين مستواه.  •

 التغذية الراجعة.  •

ى  تقويم البرامج: إن عملية تقويم البرامج من حيث صالحيتها ومالءمتها ومدى فاعلية طرق التدريس املستعملة، تحتاج إل •

 .1قياس مستوى تحصيل الطالب

 العوامل املؤثرة في التحصيل الدراس ي: 

 عوامل تنسب إلى املتعلم:    -أ

فاألفراد يختلفون في درجة أو نسبة ذكاء كل منهم وبقدر هذا االختالف في الذكاء تتكون إلى حد كبير    اختالف نسبة الذكاء:  -

الشخصية   الخصائص  من  بعدد  الذكاء  ارتباط  إلى  الدراسات  من  العديد  نتائج  وتشير  الدراس ي،  التحصيل  في  االختالفات 

لوح املثال،  سبيل  فعلى  الدراس ي،  والتحصيل  كالدافعية  اإلنجاز  املختلفة  نحو  املرتفع  الذكاء  ذوي  األفراد  دافعية  أن  ظ 

والتحصيل تكون أعلى منها عند األفراد ذوي الذكاء املنخفض وهذا ما دفع العديد لالعتقاد أن درجات الذكاء لألفراد يمكن أن  

الدراس ي. والنجاح  بالتحصيل  منها  -2تتبنى  التحصيل  املحتملة لضعف  العوامل  أهم  تكون  الطالب    الشخصية: وقد  تعرض 

 
 . 36، ص 2016ورفلة. الشايب خالد، عالقة الصالبة النفسية بالتحصيل الدراس ي لطالب التربية البدنية والرياضية، جامعة  - 1
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( هي عبارة عن التراكيب والعمليات السيكولوجية الثابتة التي تنظم الخبرة الزاروسملشاكل شخصية، الشخصية كما عرفها )

 اإلنسانية وتشكل أفعال الفرد واستجاباته للبيئة التي يعيش فيها. 

لتحصيل الدراس ي فهو الذي يعرض املادة  الشك أن لكفاءة األستاذ ومستواه دور أساس ي في ا :عوامل تنسب إلى املعلم -ب

العلمية ويحرص على التخطيط لدروسه ويراعى التسلسل والترابط ملحاور الدراسة كما يراعى مستوى الطالب في كل األحيان  

 وال يتحقق هذا إال بمراعاة:  

 التخطيط الدراس ي املنتظم.   -

هو اكتساب املتعلمين املفاهيم والقيم واملبادئ والسلوكيات  تنوع األهداف السلوكية واألنشطة بأن تكون غاية األستاذ    -

 اإليجابية من خالل املنهج املقرر. 

 كل األحيان. - 
 
 عرض املفاهيم بطرق واضحة لدى معظم الطالب وتوظيفها فاعال

 مراعاة الفروق الفردية عن طريق تنويع األنشطة التعليمية التي تراعى املستويات الثالث للطالب.  -

 حفيز الطالب على االنضباط واالنتباه واملشاركة بأساليب فاعلة تجعلهم يتفاعلون مع األستاذ ومع بعضهم.  ت -

 التقويم: 

 تنوع أساليب التقويم التي يستخدمها األستاذ. -

الفردية  طرح أسئلة مميزة من حيث الصياغة والتنوع هادفة ومحددة تنمى مهارات التفكير لدى الطلبة وتراعى الفروق    -

 للطالب. 

- .
 
 بفاعلية.  - د يراعى استمرارية التقويم وشموليته وتنوعه دائما

 
 يوظف نتائج التقويم في تحسين أداء املتعلمين دائما

 في مستوى تحصيل الطالب من أبنائها من خالل طبيعة البيئة التي توفرها لهم،  عوامل أسرية  -جـ
 
 كبيرا

 
: تلعب األسرة دورا

 أكبر في تنمية قدرات الطفل على التعلم واكتسابه اللغة، فعندما تكون األسرة ال تمارس فيها العبادات والقيم  ويؤدي البيت دور 
 
ا

واألخالق وال املعامالت التي تأخذ صفة الخبر فإنها ال تربي األطفال وال الشباب التربية الالزمة وال تزودهم باملفاهيم الصحيحة،  

   1مستوى تحصيل الطالب من خالل توفير الجو املالئم للدراسة. فاألسرة لها دور كبير في تحديد 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:

 ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة. Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرو نباخ )  -1

 تغير التابع. ( ملعرفة أثر املتغيرات املستقلة على امل Linear Enter Regression- Modelنموذج تحليل االنحدار الخطي )   -2

 صدق االستبانة: 

 

 
 . 35-34-33،مرجع سبق ذكره ،ص 2016ساري فيروز،  - 1
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 صدق آراء املحكمين )الصدق الظاهري(:ثبات االستبانة:  -1

يقصد بثبات االستبانة هو أن تعطي االستبانة النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية ، ويقصد به أيضا إلى   

أي درجة يعطي املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ماهي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار  

 استخدامه في أوقات مختلفة. 

وكانت     Cronbach's Alpha Coefficientقت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ وقد تحق

 ( 1النتائج كما هي مبينة في الجدول )

 (معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.  1جدول  ) 

 معامل ألفا كرونباخ  الفقرة م

 845. املهارات  1

 815. املحاور ككل  

( بينما بلغت 845.يتضح من النتائج املوضحة أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل فقرات املهارات  حيث بلغت )

( أبعاد االستبانة   الثبات مرتفع ودال إحصائيا.815لجميع  النهائية قابلة   .( وهذا يعني أن  في صورتها  وبذلك تكون االستبانة 

الدراسة وثباتها مما يجعلها على ثقة وصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واختبار    وتأكد من صدق استبانة  للتوزيع،

 فرضيات الدراسة. 

ومناقشتها الدراسة  فرضيات  واختبار  البيانات  فرضيات  تحليل  واختبار  البيانات  لتحليل  عرض  املرحلة  هذه  في  يتم   :

تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها. لذا تم إجراء املعالجات    الدراسة، وذلك من خالل تفسير أبرز نتائج االستبانة التي

( االجتماعية  للدراسات  اإلحصائية  الحزمة  استخدام  تم  إذ  الدراسة،  استبانة  من  املتجمعة  للبيانات  (  SPSSاإلحصائية 

 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

التأكد من عدم وجود    املتعدد:تحليل االنحدار   القيام بتطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة يتوجب  قبل 

الخطي   التداخل  اختبار  استخدام  من خالل  املستقلة  املتغيرات  بين  عاٍل  باحتساب    Multicollinearity Testارتباط  وذلك 

للمتغيرات املستقلة، مع األخذ    Variance Inflation (VIF) Factorومعامل تضخم التباين  Toleranceمعامل التباين املسموح  

ويتبين    Gujarati, 1988)(  10( وعدم تخطي معامل تضخم التباين القيمة ) 0.05باالعتبار أن تزيد قيمة التباين املسموح به عن )

(، وهي 0.827و    0.546بار التباين املسموح تراوحت بين )( الذي يلخص االختبارات املذكورة، أن قيم اخت2من الجدول رقم )

(، مما 1.832و  1.210( إذ تراوحت بين )10(، فضال عن أن قيم اختبار معامل تضخم التباين كانت أقل من )0.05أكبر من )

 يدل على عدم وجود ارتباط عاٍل بين املتغيرات املستقلة.
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 ين املسموح ومعامل االلتواء ملتغيرات الدراسة( اختبار معامل التضخم التباين والتبا2جدول ) 

 معامل تضخم التباين  معامل التباين املسموح  النموذج

 1.832 546. التخطيط 

 1.433 698. التنفيذ 

 1.210 827. التقويم 

 1.598 626. االتصال والتواصل 

بين املتغيرات املستقلة، وأنه ال توجد مشكلة  من خالل ما تقدم من اختبارات سابقة تبين أنه ال يوجد مشكلة ارتباط تام  

االرتباط الداخلي بين املتغيرات املستقلة، فإن هذا يسمح بمواصلة املرحلة الثانية وهي اختبار الفرضيات، وذلك بالتعرف على  

التابع املتغير  على  والتواصل(  واالتصال  التقويم  التنفيذ،  )التخطيط،  املستقلة  املتغيرات  من  مجموعة  )التحصيل    أثر 

الدراس ي(. وبهذا يمكن القول بإمكانية استخدام نموذج االنحدار املتعدد لدراسة أثر املتغيرات املستقلة )التخطيط، التنفيذ،  

 التقويم، االتصال والتواصل( على املتغير التابع )التحصيل الدراس ي(. 

 ( نتائج تحليل االنحدار املتعدد. 3ويبن الجدول ) 

 b(Model Summary)وذج ( ملخص النم3جدول ) 

 النموذج
معامل  

 االرتباط 

معامل  

 التحديد 

الزيادة الحاصلة في درجات  

 الحرية 
 DFدرجات الحرية  إحصاءةF الخطأ السموح به 

1 .797a .635 .427 .21853 3.049 4 

 املتغيرات املستقلة )التخطيط، التنفيذ، التقويم، االتصال والتواصل( 

 )التحصيل الدراس ي(املتغير التابع 

(كما يتبين ان قيمة معامل  0.797( أن قيمة معامل االرتباط بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع )3يتبين من الجدول )     

( من التغير الذي يطرأ  63.5%( والذي يدل على أن املتغيرات املستقلة تفسر بنسبة ) 0.635(بقيمة )  R2التحديد واملحددة بـ)

الذي يأخذ باالعتبار الزيادة الحاصلة في درجات الحرية، وكما هو  (Adjusted)تغير التابع وما يؤكد ذلك قيمة معامل  على امل
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(من التغيرات الحاصلة في املتغير  42.7%(، وعليه فإن املتغيرات املستقلة استطاعت أن تفسر )0.427موضح فقد بلغت قيمته )

كما تم استخدام اختبار املعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار    أخرى لم تدخل في هذا النموذج.التابع والباقي يعزى إلى عوامل  

 الختبار معنوية نموذج االنحدار. ANOVA( نتائج التباين 4املتعدد. ويقدم الجدول اآلتي )

 ( نتائج تحليل التباين 4جدول ) 

 مصدر التباين 
مجموع  

 املربعات
 درجة الحرية

متوسط  

 املربعات
 Sigإحصاءاالختبار Fءةإحصا

Regression .582 4 .146 3.049 .094 

Residual .334 7 .048   

    11 917 املجموع 

 املتغيرات املستقلة )التخطيط، التنفيذ، التقويم، االتصال والتواصل( 

 املتغير التابع )التحصيل الدراس ي(

( الجدول  على  4يوضح  التعرف  إلى  يهدف  والذي  التباين  تحليل   ) ( إحصائي  للنموذج عن طريق  التفسيرية  وتم  Fالقوة   .)

 صياغة فرضياته كاآلتي: 

 نموذج االنحدار املتعدد غير معنوي   الفرضية الصفرية: 

 : نموذج االنحدار املتعدد معنوي. الفرضية البديلة

( الجدول  يبينه  ما  بلغت قيمة )4ومن خالل  النموذج حيث  )F( تتضح عدم معنوية  بـ  )(  049.3( مقدرة  (  4بدرجة حرية 

( ومن هذا املنطلق يمكن القول بعدم قبول الفرضية  α≤ 0.05( أكبر من مستوى الداللة ) Sig=.094وبمستوى الداللة قدرة بـ )  

البديلة وقبول الفرضية الصفرية والتي تنص على أن "نموذج االنحدار املتعدد غير معنوي إذ فسرت املتغيرات املستقلة ما  

 (من املتغير التابع. 63.5%مقداره )

 وعلى هذا األساس يتم اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار املتعدد والتي تتضح من الجدول اآلتي. 
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 a(coefficient)( اختبار املعامالت  5جدول ) 

 النموذج

معامل االنحدار غير  

 املعياري 

 

 

 

الخطأ  

 املعياري 

معامل االنحدار  

 املعياري 
T  مستوي الداللة 

1 

 الحد الثابت 

4.213 

 

 

.808  5.217 .001 

 التخطيط 

-.427- 

 

 

.173 -.761- -2.462- .043 

 التنفيذ 

-.003- 

 

 

.153 -.005- -.019- .986 

 التقويم 

.176 

 

 

.126 .352 1.400 .204 

االتصال  

 والتواصل 
.173 .134 .372 1.290 .238 

 ( يسعى الختبار الفرضية التالية ملعلمة التقاطع "الحد الثابت ":t( فإن اختبار )5الجدول )من خالل  

 قيمة الحد الثابت تساوي الصفر.   الفرضية الصفرية: 

 : قيمة الحد الثابت ال تساوي الصفر. الفرضية البديلة

( α< 0.05( أقل من مستوى الداللة )Sig=0.001( فإن معلمة الحد الثابت)5وبالتالي من خالل ما هو موضح في الجدول )

ولهذا تقبل الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديلة والتي تنص أن "قمة الحد الثابت تساوي الصفر ", أي وجود عالقة  

طردية، وعليه فإن ظهور معلمة امليل معنوية تعكس أهمية املتغير املستقل في النموذج وإدخال قيمة الحد الثابت في معادلة  

 ( وفقا للنموذج اآلتي:4.213االنحدار الذي بلغت قيمته )

Y=B0+ B1*X1+B2*X2+B3*X3+B4*X4 

Y التحصيل الدراس ي : - X1 التخطيط :- X2 التنفيذ :- X3 التقويم :-  X4 االتصال والتواصل - B معامل املتغيرات : 
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 اختبار الفرضية : 

 بأبعادها األساسية في التحصيل الدراس ي. يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغيرات املهارات 

 فيما يلي اختباراتها:  فرضيات فرعيةانبثقت عن هذه الفرضية    

 الفرضية الفرعية األولى: 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغير التخطيط في فاعلية التحصيل الدراس ي. 

( وهي أقل من مستوى  043.تمالية بلغت )(، كما أن القيمة االح 2.462( بلغت )t( أن قيمة ) 5يتضح من خالل الجدول )

( ، وعليه فإنه يتم قبول الفرضية  البديلة والتي تنص على أنه " يوجد أثر ذو داللة إحصائية التخطيط في فاعلية   0.05الداللة )

دة املتحققة في  ( وهي تشير إلى مقدار الزيا427.( )معامل االنحدار غير املعياري (  بلغت )βالتحصيل الدراس ي" ،كما أن قيمة)

( )معامل االنحدار  βقيمة املتغير التابع التحصيل الدراس ي نتيجة زيادة املتٌغير املستقل " بعد التخطيط " بوحدة واحدة ، أما )

 .( وهي تعزز النتيجة املتحصل عليها. 761املعياري( فقد بلغت )

 الفرضية الفرعية الثانية: 

 تنفيذ في فاعلية التحصيل الدراس ي " "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغير ال

( وهي أكبر من مستوى الداللة  986.( عند مستوى معنوية )-019.-( بلغت )t( أن قيمة )5كما يتضح من خالل الجدول )         

ية  ( وعليه فإنه يتم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي تنص على أنه " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائ0.05)

 ( لبعد التنفيذ في فاعلية التحصيل الدراس ي.  0.05عند مستوى داللة )

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

 " يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغير التقويم في فاعلية التحصيل الدراس ي. 

(، 0.05لداللة )( وهي أكبر من مستوى ا204(، عند مستوى معنٌوية ).1.400( بلغت )t( أن قيمة )5يتضح من خالل الجدول )

وعليه فإنه يتم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغير  

 التقويم في فاعلية التحصيل الدراس ي "  

 الفرضية الفرعية الرابعة: 

 يل الدراس ي. " يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغير االتصال والتواصل في فاعلية التحص 

( الجدول  من خالل  قيمة5يتضح  أن   ) (t) ( ).1.290بلغت  معنٌوية  مستوى  عند  الداللة  238.(،  من مستوى  أكبر  وهي   )

(، وعليه فإنه يتم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  0.05)

 ملتغير االتصال والتواصل في فاعلية التحصيل الدراس ي "  

يف للفرضية الرئيسية " يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغيرات املهارات بأبعادها األساسية  مما سبق يتضح وجود دعم ضع

في فاعلية التحصيل الدراس ي(، حيث تبين وجود تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية ملتغير التخطيط، وعدم وجود أثر معنوي  

 للمتغيرات التقويم والتنفيذ واالتصال.
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 خالصة : 

ا  التحليل  بأبعادها  ومن خالل  املهارات  الذي يوضح أن  البحث  إلى تحليل ملضمون هذا  التوصل  السابق يمكن  إلحصائي 

، فنجد هنا أن املتغيرات التقويم والتنفيذ  
 
األساسية في بيئة التعليم الليبية يختلف تأثيرها وال يمكن الجزم بفاعليتها جميعا

 يفترض أنها مؤثر كبير ولكن قد ُيعزى ذلك لنمط التعليم  واالتصال ليس لها أي تأثير في التحصيل الدراس ي بالرغم  
 
أنها نظريا

التقليدي أو إلى طريقة التقييم داخل مؤسساتنا التعليمية، بينما نجد أن التخطيط الجيد من قبل األستاذ يؤثر على التحصيل  

 الدراس ي للطلبة وهذا يظهر في نتيجة التحليل اإلحصائي.

 املصادر واملراجع : 

 ملصادر: أوال: ا

 (.1957مختار الصحاح ) -1

: املراجع 
ً
 ثانيا

 (، محاضرات في مهارات التدريس.2017أبو شقير، محمد. حلس، داوود درويش) -2

 (، التحصيل الدراس ي وعالقته بمفهوم الذات، كلية التربية، جامعة دمشق.2010الحموي، مني) -3

 .2016السعايدة، ساري فيروز،  -4

 الصالبة النفسية بالتحصيل الدراس ي لطالب التربية البدنية والرياضية، جامعة ورفلة.(، عالقة 2016الشايب، خالد) -5

(، أثر توظيف الفيديو التفاعلي لتحسن مهارة التصويب في كرة السلة لدى الالعبين  2013إسماعيل، حسن يحي حسن) -6

 الناشئين بمحافظات غزة، كلية األزهر.

 فه تنميته، دار الكتاب الجامعي.(، اإلبداع ماهيته اكتشا2004الهويدي، زيد) -7

جناد) -8 إنصاف  سهام.  زرقة،  بالتحصيل  2015بن  وعالقتهم  التدريس  طرق  نحو  االبتدائية  املدرسة  أساتذة  اتجاهات   ،)

 الدراس ي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية. 

اإلصالح التربوي الجديد في ضوء نظرية املوارد البشرية، جامعة  (، تأهيل املعلم كأحد متطلبات  2013جميلة، بن زراف) -9

 ورفلة.

 (، البناء االجتماعي، القاهرة، دار غريب للطباعة.1975جحا، محمد فؤاد) -10

محمد سليمان)  -11 ومستوى  1995حمامة، صالح  التدريس  بقلق  وعالقته  املعلمين  للطالب  التدريس  مهارات  نمو  مدى   ،)

 حلة االبتدائية بالسعودية، جامعة طنطا.تحصيلهم ملقررات علوم املر 

 (، التدريس نماذجه ومهاراته، القاهرة، عالم الكتب. 2003زيتون، كمال عبد الحميد) -12

(،اتجاهات البحث التربوي في رسائل املاجستير في تخصص ي أصول التربية واإلدارة التربوية  2018الرميض ي، أسماء خالد) -13

 )تحليل املحتوى(،الكويت.

 (، مناهج و مهارات التدريس، قسم املناهج التدريسية. 2009الح)شرف، محمد ص -14

(، العوامل املعرفية والعقلية وعالقتها بالتحصيل الدراس ي، كلية العلوم االجتماعية  2014عبد الغاني، حليمة وآخرون ) -15

 اإلنسانية. 

 يع.(، مع املعلم في صفة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز 1999عدس، محمد عبد الرحيم ) -16
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 (، الحاجة إلى التطوير املنهي إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية. 1990عبد هللا، أبو بطانة. أبو أنور ) -17

 (، عالقة األستاذ الجامعي بالطالب درجات، جريدة الخليج، جامعة الشارقة.2009عبد هللا، إيمان ) -18

حسن) -19 نعيم  سعيد  الغفور،  الوسا2015عبد  بعض  استخدام  أثر  على  (،  العاملية  الشبكة  عبر  املقترحة  التعليمية  ئل 

 التحصيل لدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خان يونس، كلية التربية، جامعة األزهر. 

 (، واقع استخدام معلمي الطور الثانوي الستراتيجيات التدريس الحديثة من وجهة نظرهم، اليمن. 2015عيساني صبرية ) -20

(، عالقة التفاعل االجتماعي بالتحصيل الدراس ي لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي، جامعة تبسة،  2016)فيروز، ساري   -21

 الجزائر. 

 ،2017محمد، محمد، حلس، دادود درويش، املناهج وطرائق التدريس ، الجامعة اإلسالمية ، غزة،  -22

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية.(، خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي، كلية  2012مخنفر، حفيظة ) -23

(، التوحيد بالرغبة وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طالب السنة أولى ثانوي، جامعة  2013مدقن، رابح. نعيمة لعور) -24

 قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر. 

 الم الكتب. (، املعلم واملناهج وطرق التدريس، الرياض، كلية العلوم االجتماعية، ع1984) ُمرس ي، محمد عبد العليم -25
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 دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل معها و دور الشباب يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

The role of youth in achieving sustainable development goals and the role of social 

service in dealing with them 

 Naima Abdullha GjamTripoli University, Libya  .    ليبيا، د. نعيمة عبد هللا قجم/جامعة طرابلس

 

 

 

Abstract:  

Through its two mechanisms، the sustainable development strategy seeks to achieve a set of goals، the 

most important of which are achieving a better quality of life for people، respect for the natural environment ، 

enhancing human awareness of existing environmental problems ، rational use of natural resources ، and 

linking modern technology with the sustainability and goals of society. Thinking in a holistic way through the 

use of quantitative systems to reach a sustainable level of living for current and future generations . 

Consequently، the concept of development has become a common and frequently used concept، whether 

by governments and their various agencies. That is why development has become a pervasive concept as a 

means by which states can confront the factors of underdevelopment . 

Later، the issue of concern for preparing young people appeared. As youth are considered one of the main 

resources to achieve the goals of sustainable development. Youth represents a large sector of society that can 

be relied upon due to its ability to contribute to achieving economic and social development . 

Keywords: Young، Sustainable education، Social Service. 
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    ملخص: 

تسـعى استراتيجية التنميـة املسـتدامة من خـالل آلياتها إلى تحقيـق مجموعـة مـن األهداف مــن أهمها تحقيــق نوعيـة حيـاة  

باملشـكالت البيئيـة القائم واستخدام عقالني ملوارد الطبيعية  أفضـل لإلنسان واحترام البيئة الطبيعية وتعزيـز وعي اإلنسان  

وربط التكنولوجيا الحديثـة بأهداف املجتمع، فالتنميـة املسـتدامة هـي نتيجة حيـاة وأسلوب معيشـة وفلسـفة تقـوم علـى التفكيـر  

 ملستدام ألجيال الحالية واملستقبلية. بطريقة شمولية مـن خـالل استخدام أسـلوب الـنظم الكمية وصوال إلى مستوي العيش ا

وهيئاتها   الحكومات  من خالل  كأن  سواء  االستعمال  والكثيرة  الشائعة  املفاهيم  من  التنمية  مفهوم  أصبح  فقد  وبالتالي 

 املختلفة. ولهذا أصبحت التنمية مفهوما منتشرا باعتبارها وسيلة تستطيع الدول من خاللها مواجهة عوامل التخلف.  

في وقت الحق قضية االهتمام بإعداد الشباب. حيث أن الشباب يعتبر من املصادر األساسية لتحقيق أهداف  كما ظهرت  

التنمية املستدامة. ويمثل الشباب وقطاعا كبيرا في املجتمع يمكن االعتماد عليه نظرا على قدرته للمساهمة في تحقيق التنمية  

 االقتصادية واالجتماعية. 

 باب، التربية املستدامة الخدمة االجتماعية.الش الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 

اتجهت العلوم الحديثة إلى االهتمام بالتنمية كهدف وغاية لإلنسان ولكن في القديم كأن التركيز على االهتمام بالصناعة  

اإلنسان يبحث عن وسائل    .واالقتصاد وليس  االقتصادي  الفكر  وبدأ  الكساد  نتيجة ألزمة  والبطالة  الفقر  وظهرت موجات 

للخروج من األزمة. ومنذ نهاية الحرب العاملية الثانية ظهر فرع مستقل من النظرية االقتصادية يطلق عليها اقتصاديات النمو  

ان النامية في آسيا وإفريقيا وبعض الدول األوروبية تفكر  أو اقتصاديات التنمية. منذ ذلك الوقت أصبحت الحكومات في البلد

جديا في عملية التنمية بمعنى آخر فأن مفهوم التنمية سبقته العديد من املفاهيم والتي قصد منها تطور املجتمعات مثل التطور  

 والتقدم والتمدن والتحديث والتحضير والرقي. 

املفاهيم  من  التنمية  مفهوم  أصبح  فقد  وهيئاتها    وبالتالي  الحكومات  من خالل  كأن  سواء  االستعمال  والكثيرة  الشائعة 

 املختلفة. ولهذا أصبحت التنمية مفهوما منتشرا باعتبارها وسيلة تستطيع الدول من خاللها مواجهة عوامل التخلف. 

التنمي أدبيات  ذاك. ففي  أو  الكاتب  هذا  لها  ينتمي  التي  املدارس  باختالف  التنمية  تعريفات  ومختلفة  تختلف  تعريفات  ة 

 ومتعددة. ويعود السبب في االختالف إما للمكان أو للتاريخ أو الظروف السائدة. 

وكما أن الحديث عن التنمية البشرية والتنمية، البشرية املستدامة، حديث مألوف ومتداول وخصوصا السنوات األخيرة  

االجتماعية التنمية  أن  املخططين،  من  كبير  لعدد  واضحا  أصبح  محور    فقد  البشرية  التنمية  تجعل  ال  التي  واالقتصادية 

 اهتمامها من املدى البعيد تنمية محكوم عليها بالفشل. 



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

103 

أنجاز   البحث عن متغيرات قد تكون هي األهم في  إلى  التنمية، خالل السنوات األخيرة  ولقد قادت نتائج عدد من تجارب 

صطلحات جديدة تمحورت حول ما أصبح يعرف بالتنمية البشرية أو  ومن هنا ظهرت في أدبيات التنمية، م  1التنمية املنشودة 

البشرية املستدامة، ألن مثل هذه التنمية هي التي تضمن تحقيق تنمية معقولة، فإذا كان  التنمية  تنمية املوارد البشرية، ثم  

الفني والتقني والتدريب امل الكوادر الالزمة  التصنيع ضمن األهداف املنشودة. فال بد من االهتمام بالتعليم  نهي إلعداد جميع 

محليا كما ظهرت في وقت الحق قضية االهتمام بإعداد الشباب. حيث أن الشباب يعتبر من املصادر األساسية لتحقيق أهداف  

  التنمية املستدامة. ويمثل الشباب وقطاعا كبيرا في املجتمع يمكن االعتماد عليه نظرا على قدرته للمساهمة في تحقيق التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية. 

األمور   دقة  وتسيير  اإلنتاج  عجلة  دفع  في  األكبر  العبء  يقع  فعليه  املجتمع،  في  املتحرك  النشط  العنصر  هو  والشباب 

الحياتية اليومية... وفضال عن ذلك فأن الشباب يمثل الرأسمال البشري ألي مجتمع وتطوره وهو االرتقاء والتطور لهذا املجتمع  

 2لحضارة والعلمفي مدارج ا

 أهمية الدراسة:  

أدوارهم   (1 بأهمية  توعيتهم  على  والعمل  التنمية  برامج  في  الشباب  إلشراك  برامج  وضع  كيفية  في  الدراسة  هذه  أهمية 

 ومشاركتهم في تحقيق التنمية املستدامة. 

املهمة التي تحتاج إلى املزيد من  تتناول الدراسة موضوع دور الشباب وتحقيق التنمية املستدامة كإحدى املوضوعات   (2

 الدراسات والبحوث في الفترة الحالية.

بيان كيفية إدماجهم ودعمهم وتحسين مستوى الشباب وإعطائهم الحق املشاركة في عمليات البناء كحق من حقوق   (3

 اإلنسان.

 تحقيق التنمية املستدامة.  الوقوف على دور الخدمة االجتماعية في التعامل مع رعاية الشباب ودورهم في املشاركة في (4

 نتائج الدراسة الحالية تساهم في إضافة معلومة جديدة حول هذا املوضوع دور الشباب في تحقيق التنمية املستدامة. (5

 أهداف الدراسة: 

 : عامتسمى هذه الدراسة لتحقيق هدف 

 امة(. )التعرف على دور الخدمة االجتماعية في تأكيد دور الشباب في تحقيق التنمية املستد

 التعرف على كيفية إشراك الشباب وتوعيتهم بأهمية مشاركتهم في تحقيق التنمية املستدامة.  (1

التعرف على طرق دعم وتحسين مستوى الشباب وكيفية إدماجهم في تحقيق التنمية املستدامة وإعطائهم الحق في  (2

 املشاركة في البناء كحق من حقوق اإلنسان. 

 الوصول إلى بعض االقتراحات والتوصيات التي تحقق دور الشباب في تحقيق التنمية املستدامة.   (3

 
 30،31، ص ص 1987فؤاد حيدر جولي: رعاية الشاب في محيط الخدمة االجتماعية، القاهرة، دار املالح،  1
  -االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان عبد العزيز أحمد غنيم : التخطيط لتنميها املجتمع الحضري املتخلف، مجلة دراسات في الخدمة  2

 . 60،61، ص  2000،  8العدد 
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 تساؤالت الدراسة: 

 : التساؤل الرئيس ي  تسعى هذه الدراسة لإلجابة على

 )ما دور الخدمة االجتماعية في تأكيد دور الشباب في تحقيق التنمية املستدامة؟ 

 تنمية املستدامة وتوعيتهم بأهمية املشاركة في البناء؟  ما كيفية إشراك الشباب في تحقيق ال (1

 ما أهم الطرق للدعم وتحسين مستوى الشباب وكيفية إدماجهم في عملية التنمية املستدامة؟  (2

 ما أهم املقترحات والتوصيات التي تحقق االستفادة من دور الشباب في تحقيق التنمية املستدامة؟  (3

 أداة الدراسة: 

ية باستخدام املراجع والدوريات والبيانات الرسمية التي تساعد الباحثة في دراساتها وتخدم مصلحة  دراسة مكتبية وثائق

 الدارسة. 

 منهج الدارسة: 

 تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي.

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 

 دور: (1

معين   بوضع  ويرتبط  والواجبات  الحقوق  بعض  يتركز حول  نموذج  بأنه  الدور  موقف  يعرف  أو  الجماعة  داخل  للمكانة 

 .1اجتماعي معين ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها الشخص نفسه 

 .2كما عرف الدور أيضا بأنه توظيف الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد في جماعاته أو موقف اجتماعي 

 الشباب:  (2

يبدو   والحيوية،  قد  بالقوة  املمتلئ  اإلنسان  صورة  الذهن  إلى  يتبادر  ما  فعادة  الشباب  تعريف  سهولة  األولى  للوهلة  لنا 

في ضوء   وامتدادا  انكماشا  مداه  تقدير  يتفاوت  زمني  عمر  إطار  في  تتشكل صورته  قد  كما  تصرفاته وسلوكه.  املسؤول عن 

 ي املجتمع ...األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة ف

( سنة و  15( سنوات تقع بين )10ورغما عن هذه اتفقت معظم اآلراء على تحديد مرحلة الشباب كمرحلة عمرية مداها)

( سنة وفي حدود عامين حول نقطة البدء واالنتهاء، ولكن هذا التحديد يؤكد اختالف بدايتها ونهايتها من فرد إلى آخر ومن  25)

 ثقافة. حين إلى آخر ومن ثقافة إلى

 
الثقا1 الثقافة والتنمية، جمعية  للمرأة، مجلة  في تدعيم املشاركة السياسية  فة  عبد املنعم محمد محمد، تفعيل دور املؤسسات املجتمع املدني 

 .90، ص2007كتوبر (، أ23(، العدد )08والتنمية من أجل التنمية بسوهاج، السنة )
 .358، ص 2006محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار النشر النهضة، اإلسكندرية 2
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وتحديد هذه الفترة من حيث السن قائم أساسا على ما توصلت إليه العلوم املختلفة من تصورات اختلفت باختالف املنحى  

 الذي اتخذه كل علم: 

تعرف مرحلة الشباب بأنها تلك املرحلة التي يتم فيها اكتمال البناء العضوي والوظيفي للمكونات    فمن الناحية البيولوجية: 

 .1لجسم اإلنسان كالعضالت والغدد وغيرهااألساسية 

في إطار مراحل نمو الشخصية كمرحلة تقع بين املراهقة   – بداية ونهاية  –حددها الباحثون  ومن الناحية السيكولوجية: 

نحو   للفرد  العقلية  القدرات  واتجاه  الذات،  وتكوين  للشخصية  الداخلي  البناء  في  وارتقاء  تغير  عمليات  فيها  تتم  والنضج 

 الكتمال، ونمو املعايير االجتماعية.ا

الناحية السيكولوجية:  اجتماعيا وثقافيا    ومن  البناء، والتي يؤهل فيها  في محاولة  الفرد  يبدأ عندها  التي  الفترة  اعتبرت 

ه، وأداء  ومهنيا ليحتل مكانة يؤدي فيها دورا أو أدوارا في بناء مجتمعه، وتنتهي هذه الفترة حينما يتمكن الشخص من تبوأ مكانت

 أدواره في السياق االجتماعي، وفقا ملعايير ونظم هذا املجتمع. 

 2ويرتبط هذا التعريف بمفاهيم الدور واملكانة االجتماعية واألداء االجتماعي، والتأهيل واإلعداد للحياة 

 تعريف التنمية:  (3

التي يصعب   الواسعة  املعاني  التنمية من املصطلحات ذات  تعريفها بشكل محدد وذلك التساع استخدام  يعد مصطلح 

 3املفهوم وتطور دالالته وتعدد مجاالته 

فالتنمية هي عملية حضارية شاملة ترتبط بخلق أوضاع جديدة ومتطورة، وبالتساوي مع جميع األبعاد دونما أن يكون هناك  

 تركيزا على جانب دون اآلخر. 

زيادة في فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما دون نقصان فرص حياة    وكما تعرف التنمية أيضا العملية التي تنتج عنها 

 .4بعض آخر في نفس الوقت ونفس املجتمع 

 التنمية املستدامة:  (4

تعني تزويد الفرد بالخبرات، واملعارف واالتجاهات الضرورية، وكذلك تعويده على عادات مفيدة. فاملعارف والخبرات وحدها  

ا لفرد على عادات لها عالقة باملحافظة على املوارد، وخصوصا غير املتجددة وحسن توظيف  ال تكفي، فال بد من أن يتعود 

 
  عبد العزيز أحمد غنيم، التخطيط لتنمية املجتمع الحضري املتخلف، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان،  1

 .  60، 59ص.  2000، 8العدد 
   35، 29، ص 1987حيدر جولي: رعاية الشباب في محيط الخدمة االجتماعية، القاهرة، دار الصالح للتجليد والطباعة،فؤاد  2
)رام هللا: برنامج دراسات التنمية حريزان  جميل هالل، انعكاسات مفهوم التنمية البشرية املستدامة على التخطيط التنموي، )نادر سعيد محررا(  3

1998.) 
الحديث  عبد    4 الجامعي  املكتب  )اإلسكندرية  )مدخل إسالمي(  االجتماعية  التنمية  في  دراسات  وآخرون،  الجوهري  عمر   10(، ص  1999الهادي 

 التحديث والتحضير والتنمية البشرية طرابلس ليبيا الدراسات العليا أكاديمية للنشر والترجمة.
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باملجتمع   أن تتصل  التالية. فاملستدامة صفة يجب  األجيال  في مستقبل  به والتفكير  في اآلخرين املحيطين  الدخل، والتفكير 

 .1وليست بالفرد 

األفر  قبل  من  يتبعها شعور  أن  املستدامة يجب  للشعوب من خالل فالتنمية  الرفاهية  إعمار األرض وتحقيق  بأهمية  اد 

 االلتزام األخالقي وتطبيق القوانين والحفاظ على البيئة والشعور بجمالها وإتقان العمل وإعطاء اآلخرين حقوقهم. 

اجات الحاضر  ويتعلق مفهوم التنمية املستدامة بتطوير املدن واملجتمعات واألعمال التجارية واالقتصادية بطريقة تلبي ح

دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وتتطلب التنمية املستدامة تحسين ظروف املعيشة لجميع األفراد  

 دون استخدام املوارد الطبيعية. 

 الخدمة االجتماعية:  (5

مشكالته وتنمية قدراته ومساعدة النظم  يعرفها أحمد كمال بأنها: طريقة علمية لخدمة اإلنسان ونظام اجتماعي يقوم بحل  

أفراده  رفاهية  لتحقيق  املجتمع  يحتاجها  اجتماعية  نظم  وإيجاد  بدورها  للقيام  املجتمع  في  املوجودة  أن  2االجتماعية  بمعنى   .

 الهدف األساس ي هو الوصول إلى تحقيق رفاهية أفراد املجتمع وخلق ظروف وإمكانيات كل مجتمع من املجتمعات. 

إن الحديث عن دور الشباب في التنمية املستدامة يتطلب منا اإلشارة إلى أهداف التنمية املستدامة ولو  لنظري:  اإلطار ا

 بشكل موجز. 

 الهدف األول:   (1

 القضاء على الفقر هو أول أهداف التنمية املستدامة ويهدف إلى تحقيق: 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله. -

 الفقراء.توفير حماية اجتماعية لجميع  -

 تحقيق تغطية صحية للفقراء.  -

 ضمان تمتع جميع الفقراء بنفس الحقوق التي يتمتع بها اآلخرون. -

 حصول الفقراء على الخدمات األساسية مثل )األكل، امللبس( -

 ضمان تمويل املشاريع متناهية الصغر للفقراء.  -

 ع. اعتماد السياسات املالية واألجور وتحقيق قدر أكبر من املساواة للجمي -

 تحسين تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية.  -

 ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية من أجل تحقيق املزيد من الفعالية واملصداقية.  -

 سهولة الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم آمن.   -

 
البشريةمصطفى    1 والتنمية  والتحضير  التحديث  التير،  طرابلس  عمر  والتأليف -،  للنشر  األكاديمية  الدار  العليا،  الدراسات  أكاديمية  ليبيا، 

  205، ص 2004والترجمة، 
العلمية، طهران، ص  2 املكتبة  األول،  الجزء  العربية،  اللغة  مجمع  الوسيط،  املعجم  وآخرون،  االجتماعية    461أحمد مصطفى،  التنمية  مجمع 

 مع اإلسكندرية املكتب الجامعي الحديثدراسات في قضايا التنمية مشكلها ملجت
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 تنفيذ مبدأ املعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.  -

 ة والتدفقات املالية. تشجيع املساعدة اإلنمائية الرسمي -

 خفض تكاليف معامالت تحويالت املهاجرين.  -

 الهدف الثاني:  (2

 القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء طوال العام.

 وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية. -

 اآلخرين. ضمان املساواة في حصولهم على األرض وعلى موارد اإلنتاج اآلخر مثل   -

 ضمان وجود نظم أنتاج غذائي.  -

 الهدف الثالث:  (3

 الصحة الجيدة، خفض حاالت اإلصابة باألمراض العامة القاتلة. 

 الحصول على مياه نظيفة والصرف الصحي. -

 خفض حاالت السل وشلل األطفال واملالريا والحد من انتشار فيروس تقص املناعة.  -

 وبالرفاهية في جميع األعمار. ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية  -

 الهدف الرابع:  (4

 التعليم الجيد ويهدف إلى تحقيق:

 تزويد املجتمعات املحلية باألدوات الالزمة لتطوير حلول مبتكرة.  ❖

 االستثمار في املنح التعليمية.  ❖

 بناء املدارس وتحسين إيصال خدمات املاء والكهرباء. ❖

 والفتيان.املساواة في التعليم بين الفتيات   ❖

 تحسين مهارات القراءة والكتابة.  ❖

 الهدف الخامس:  (5

 املساواة بين الجنسين ويهدف إلى تحقيق: 

 القضاء على التميز ضد النساء والفتيات.  -

 القضاء على العنف ضد النساء.  -

 القضاء على زواج األطفال والزواج املبكر. -

 القضاء على ختان اإلناث. -

 الحياة السياسية واالقتصادية. مساواة املرأة مع الرجل في  -

 :الهدف السادس (6

 املياه النظيفة والنظافة الصحية من أهداف التنمية املستدامة. وتهدف إلى تحقيق:  
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 سهولة حصول الجميع على مياه الشرب النظيفة.  -

 حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي. -

 من ندرة املياه وإمدادها على النحو املستدام.  تنقية املياه، زيادة نسبة تستخدم املياه لألشخاص الذين يعانون  -

 دعم ومشاركة املجتمعات املحلية في تحسين إدارة املياه والصرف الصحي. -

 :الهدف السابع  (7

 الطاقة النظيفة من أهداف التنمية املستدامة ويهدف إلى تحقيق:

 ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة بسيطة. -

 طاقة. تحسين استخدام ال -

 تحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة واملستدامة للجميع.  -

 توفير دعم خاص على البلدان األقل نموا.  -

 الهدف الثامن:  (8

 النمو االقتصادي والعمل الالئق من أهداف التنمية املستدامة ويهدف إلى تحقيق: 

 الحفاظ على النمو االقتصادي للفرد. -

 مستويات التكنولوجيا واالبتكار. تحقيق   -

 دعم األنشطة اإلنتاجية ومباشرة األعمال الحرة. -

 دعم وتشجيع املشاريع متناهية الصغر من خالل الحصول على خدمات مالية.  -

 فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي.  -

 توفير فرص عمل الئق لجميع النساء والرجال.   -

 إنهاء عمالة األطفال بجميع أشكاله. -

 حماية حقوق الفرد داخل عمله.  -

 تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات املصرفية والتأمين للجميع. -

 الهدف التاسع:  (9

 الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية من أهداف التنمية املستدامة ويهدف إلى تحقيق: 

 إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة. -

 للجميع وتحقيق زيادة كبيرة في اإلنتاج املحلي.تشجيع التصنيع الشامل  -

 زيادة فرص تشجيع املشاريع الصناعية الصغيرة الحجم.  -

 تحسين البنية التحتية وتحديث الصناعات من أجل تحقيق استدامتها.  -

 زيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير.  -

 نشاء بنية تحتية مستدامة. تحسين الدعم املالي والتكنولوجي والتقني من أجل إ -
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 : لهدف العاشرا (10

 الحد من املساواة داخل البلدان وهو من أهداف التنمية املستدامة ويهدف إلى تحقيق: 

 تحقيق نمو الدخل ودعمه. -

 تمكين اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للجميع. -

 النتائج. ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة في  -

 اعتماد السياسات املالية واألجور وتحقيق قدرا أكبر من املساواة للجميع.  -

 تحسين تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية.  -

 ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية من أجل تحقيق املزيد من الفعالية واملصداقية.  -

 سهولة الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم آمن.   -

 ي عشر: الهدف الحاد (11

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة من أهداف التنمية املستدامة وتهدف إلى تحقيق: 

 ضمان حصول الجميع على مسكن بتكلفة بسيطة.  -

 توفير إمكانية النقل األمن وتكاليف ميسورة للجميع.  -

 ضمان حماية التراث الثقافي والطبيعي العاملي. -

 الكوارث الطبيعية التقليل من عدد الوفيات التي تحدث بسبب  -

 العمل على زيادة املدن واملستوطنات الجديدة. -

 دعم البلدان األقل نموا في إقامة املباني املستدامة.  -

 الهدف الثاني عشر:  (12

زراعه املزيد من األغذية والحد من اآلثار البيئية السلبية مثل التربة واملياه وفقدان املغذيات وانبعاث غازات وتدهور النظم  

 اإليكولوجية. 

 تشجيع املستهلكين على التحول إلى نظام غذائي مغذي آمن مع انخفاض البصمة البيئية.  -

 تقليل الفاقد من األغذية والحد من النفايات. -

 الهدف الثالث عشر:  (13

التكيف مع آثار تغير املناخ والتخفيف من حدتها من خالل وضع خطط مناخية وطنية ومن خالل برامج ومشروعات   ❖

 على البحوث. قائمة 

 التركيز على تكييف إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة وجعل سبل عيش السكان الريفيين أكثر قدرة على الصمود. ❖

 الهدف الرابع عشر:  (14

 زيادة االستثمارات في تنمية حقول النفط والغاز البحرية في جميع أنحاء املنطقة.  -
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تعزيز الحفاظ على املوارد القائمة على املحيطات وترشيد استخدامها على نحو مستدام من خالل القانون الدولي أن    -

 يساعد في تخفيف بعض التحديات التي تواجه محيطاتنا. 

زيادة   - آثار  معالجة  عن  فضال  التلوث  من  مستدام  نحو  على  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  النظم  وحماية  إدارة 

 ضية املحيطات.حم

 الهدف الخامس عشر:  (15

 حفظ واستعادة استخدام النظم اإليكولوجية األرضية مثل الغابات واألرض الرطبة واألرض الجافة والجبال. 

 وقف إزالة الغابات أمر حيوي للتخفيف من آثار تغير املناخ.  2021وبحلول  -

الطبيعية   - السوائل  للحد من فقدان  إجراءات عاجلة  املشترك  اتخاذ  التراث  من  التي تشكل جزءا  البيولوجي  والتنوع 

 للبشرية كلها. 

 الهدف السادس عشر:  (16

للصراع   - دائمة  إليجاد حلول  املحلية  واملجتمعات  الحكومات  مع  والعمل  العنف  أشكال  كبير من جميع  بشكل  الحد 

 وانعدام األمن. 

لية يشمل كذلك جهود خفض تدفق األسلحة غير  تعزيز حياد القانون وتعزيز حقوق اإلنسان أمر أساس ي في هذه العم -

 املشروعة وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العاملية.

 الهدف السابع عشر:  (17

تعزيز التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب من خالل دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق   -

 جميع األهداف. 

دولية ومساعدة البلدان النامية على زيادة صادراتها جزء من تحقيق نظام تجاري عاملي قائم على قواعد  تعزيز التجارة ال -

 منصفة يكون عادال ومفتوحا ومفيدا للجميع.

 دور الشباب التنموي في تحقيق التنمية املستدامة: 

وتعني التنمية املستدامة أن  تسعى الدولة لتحقيقها،    هداف التيالتنمية املستدامة هدفاً سامياً باعتبارها من األ تعتبر  

التقدم االجتماعي واالقتصادي يمكن أن يتحقق دون أن يكون عناك نفاذا للمواد الطبيعية، وهي أيضا تلك التنمية التي يمكن  

ات وطموح الحاضر  أن يتحقق دون أن يكون هناك نفاذا للمواد الطبيعية، وهي أيضا تلك التنمية التي يمكن أن تحقق الحاج

. 1دون تضحية بقدرة األجيال على مواجهة احتياجاتهم، وهذا يعني إشراك وتعاون قدرات جميع فئات املجتمع دون استثناء 

ولكي تحقق التنمية املستدامة األهداف املرجوة منها فأنه من الضروري النظر إلى الفئات األكثر حاجة واألكثر تضررا، أو ما  

همشة. وإفساح املجال أمامها للمشاركة والتعبير عن آرائها بحرية. دونما أن يكون هناك ربط واضح وحقيقي  يعرف بالفئات امل

بين جميع حلقاتها وفي ذات الوقت بين املشاركة والديمقراطية، وأن يكون هناك ممارسة فعلية لهذا املفهوم. وتوزيع للسلطات 

ات التنمية املستدامة. وإذا ما أردنا لذلك أن ينجح فال بد من إشراك الشباب  من خالل الالمركزية باعتبارها آلية مهمة من آلي

 
 152، ص. 1997إسماعيل سراج الدين، ومحمد يوسف، الفقر واألزمة االقتصادية. )القاهرة: مركز بن خلدون. ودار األمين( 1
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في املشروعات التي تقوم على تنفيذها املؤسسات الدولية واإلقليمية على أساس حكم القانون وتوزيع املسؤولية واملساءلة مما  

عليم والصحة واالقتصاد واالستثمار والسلوك العام  يؤدي إلى مزيد من الترابط االجتماعي وترشيد األداء في مجال التربية والت

وغيرها  البيئة  على  توفر  1واملحافظة  تضمن  التي  واملؤسسات  األجهزة  من  وتوفر شبكة  على وجود  التنمية  استدامة  تعتمد   .

الفرد بحقوقه، واحترام   إمكانية تمتع  املتاحة، وتزداد  املوارد  الفرد لالستفادة من  املجتمع لهذه الحقوق  الخدمات، وتوصل 

بازدياد وتنظيم هذه األجهزة والخدمات، وبازدياد وضوح وسالمة العالقة بينهما وتنبثق هذه األجسام واألجهزة من السلطات  

والسلطة   املختلفة،  األمن  أجهزة  فيها  بما  لديها  والتنفيذ  املراقبة  وآليات  املختلفة  بإدارتها  التنفيذية  السلطة  وهي:  الثالث 

، هذا باإلضافة إلى تمتع الفرد بحقوقه  2ية وما لها من دور في التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، والسلطة القضائيةالتشريع

املختلفة من خالل بنية القوانين واللوائح ودرجة تقدمها وتطورها. وما يحتويه ذلك من وجود آليات ملشاركة الشباب في وضع  

تى من خالل احترام الحقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، إن  سياسات الدولة ومناقشتها، وهذا يتأ

وجود واحترام مثل هذه الحقوق يؤدي في املحصلة النهائية إلى وجود تنمية متواصلة. لذلك ليس كافيا االعتراف في الحق في  

ل أيضا أن تكفل وسائل ممارسة هذه الحقوق والتمتع  التنمية وحقوق اإلنسان ف النظام القانوني الوطني. بل يجب على الدو 

. وكمتطلبات لعملية التنمية املستدامة فأن ذلك يتطلب أن تكون الخطوات متتالية ومترابطة  3بها على أساس تكافؤ الفرص 

سة وتحليل بشكل  مع بعضها البعض فأوال بناء قاعدة معلوماتية موثقة باملعطيات القائمة واملوجودة داخل املجتمع، ثانيا درا

شامل وتكاملي لتحديد جميع احتياجات ومتطلبات تنمية املجتمع من مختلف الجوانب وفي كافة املجاالت، وثالثا اعتماد خطة  

استنادا   للتنفيذ،  الزمنية  واملراحل  والبدائل  السياسات  وترسم  مجتمعيا،  تحقيقها  املنوي  األولويات  وترتب  األهداف  تحدد 

، ولكي يكون هناك مواصلة دائمة في العملية التنموية فهذا يتطلب أن تكون التنموية ذات شمولية  4توفرة لجميع املتطلبات امل

أيأن تشمل جميع أشكال وفروع التنمية دون استثناء. معتمدة على الذات في املقام األول وتقليص االعتماد على الخارج. وذات  

 .5ت املحلية أوال توجه إنتاجي ال سيما اإلنتاج لغاية سد االحتياجا

إن األساس الحقيقي للتنمية املستدامة يتحدد أساسا على مدى التركيز على اإلنسان نفسه، فاإلنسان هو أساس التنمية  

الناس  قبل  ومن  وللناس  الناس  تنمية  هي  فالتنمية  والرقابة  6وعمادها،  والتنفيذ  بالتخطيط  ومشاركتهم  إشراكهم  بمعنى   .

تائج ولهذا يجب أن تكون التنمية املستدامة منطلقة من مجموعة من العمليات التي يجب أن تكون في واإلشراف واملراقبة والن

إطار خطة طويلة قابلة للتحقق ال تتأثر بغياب أفراد أو تتأثر بسبب فشل منهج في التطبيق أو تخضع للمزاج والهوى الشخص ي  

ا البعض من خالل أهداف قريبة توصلنا األهداف بعيدة وتكون  وبذلك تكون التنمية املتواصلة أشبه بالعقد متصلة مع بعضه

 
(، 1999: برنامج دراسات التنمية  ، مالحظات على األداء، )رام هللا1998إبراهيم الدقاق، برنامج األمم املتحدة اإلنمائية تقرير التنمية البشرية للعام  1

 33ص 
 7(، ص 1997مرفت رشماوي، حقوق اإلنسان والتنمية البشرية املستدامة في فلسطين، )رام هللا: مشروع التنمية املستدامة ومؤسسة الحق 2
 14-12( ص 1994 1ط أمير سالم وعالء غانم، خرافة التنمية، )القاهرة: مركز الدراسات واملعلومات القانونية لحقوق اإلنسان 3
 . 13ص  1991(، 1علي الجرباوي، وقفة نقدية مع التجربة التنموية الفلسطينية، )رام هللا: تشرين األول ط  4
 . 32(، ص 1999جورج كرزم، نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات، )رام هللا: برنامج دراسات التنمية ومركز العمل التنموي، 5
سات مفهوم التنمية البشرية املستدامة على التخطيط التنموي، )في نادر سعيد، محررا(، )رام هللا: برنامج دراسات التنمية،  جميل هالل، انعكا  6
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التنمية املتواصلة هي التنمية التي تحقق وتشبع احتياجات الحاضر للشباب دون اإلخالل باحتياجاتهم املستقبلية. وبمعنى آخر  

املدني على اختالفها السيما  . وعلى الجهة األخرى مؤسسات املجتمع 1هي االستفادة من مصادر الثروة ليس اليوم فقط بل غدا 

املؤسسات األهلية أهمية بالغة في عملية التنمية املتواصلة للشباب ملا تتمتع به هذه املؤسسات من حرفية ومهنية وإمكانيات  

إلى  املستدامة. باإلضافة  التنموية  في املشروعات  الحقل  في  الناس  إلى جنب مع  مختلفة ومتعددة مما يؤهلها ألن تكون جنبا 

بأهمية  تا الشباب  توعية  على  العمل  إمكانية  يعني  مما  املهمشة  للفئات  الوصول  على  وقدرتها  املجال  هذا  في  وخبراتها  ريخها 

 أدوراهم ومشاركتهم في العملية التنموية.  

اب، إلى  إن استدامة التنمية تعتمد أيضا على األولويات في ضوء استدامة األثر، وهي أيضا نابعة من املبادرات املحلية للشب

 . 2جانب جميع الفئات األخرى 

 توصيات الدراسة: 

وإفساح   -1 املختلفة،  واإلدارات  املؤسسات  في  للمشاركة  لهم  املجال  وإفساح  القرار،  في عملية صنع  الشباب  إشراك 

 املجال لهم للتعبير عن مطالبهم من أجل االرتقاء بدورهم. 

 اإلنسان. توعية الشباب باملبادئ الديمقراطية حقوق  -2

 دعم وإسناد املراكز والنوادي الشبابية القائمة وتوفير األموال الالزمة لها.  -3

صياغة استراتيجية وطنية للشباب، ويكون ذلك بتنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية. واالهتمام بدور املرأة الشابة   -4

 في املجتمع بشكل متساو مع الشباب.

املؤسس -5 بين  الدائمين  والتشبك  املؤسسات  التنسيق  هذه  عمل  في  التخصصية  مبدأ  على  التركيز  مع  الشبابية  ات 

وتفعيل أدوارها في املجاالت التربوية واالجتماعية والصحية والرياضية واملهنية والثقافية. إن االستمرار في األداء دون تنسيق  

 يعني إهدارا للوقت والفائدة دون أن تكون هناك نتائج أكبر وأكثر. 

انوني والتشريعي. العمل على إصدار قانون شبابي يعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية  على الصعيد الق -6

 والثقافية للشباب. 

مفهوم   -7 وترسيخ  لتطبيق  وأساس ي  مؤثر  دور  من  لها  ملا  لدورها  املختلفة  اإلعالم  ووسائل  الصحافة  أخذ  ضرورة 

 بناء وتطوير املجتمع. الديمقراطية في الحياة العامة وإبراز دور الشباب في 

مناهج   -8 على  العمل  من خالل  والتربوي  التعليمي  املجال  في  الشباب  وتقوية  تمكين  والتربوي  التعليمي  الصعيد  على 

تعليمية وتربوية ترعى التراث والحضارة العربية، شاملة للقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتربية املدنية والعمل على إيجاد  

اء املدارس الجديدة وتوسيع القائمة وتلبيته الحتياجات املدارس املختلفة وجعل التعليم اإللزامي معمما،  مناهج موحدة، وبن

التعليمية   واملؤسسات  املعاهد  وبناء  الجامعات  وتحديث  الجامعية  الرسوم  وتخفيض  املدارس  من  الطالب  تسرب  ومحاربة 

 املهنية.

 ديمقراطية.العمل على توحيد الجسم الشبابي على أسس مهنية و  -9

 
 14، ص4/1999/ 27عبد هللا الحوراني، "الجمعيات األهلية ومشاركتها في التنمية"، الحياة الجديدة، الثالثاء  1
أيلول  تيموثي روذ رميل، تم2 التنمية،  في )نادر سعيد، محررا(، )رام هللا: برنامج دراسات  التنمية من منظور األمم املتحدة اإلنمائي،  (، 1998ويل 
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تشكيل مجلس أو هيئة شبابية في كل محافظات الوطن ويكون هذا املجلس أو الهيئة مشكال من املؤسسات الشبابية   -10

في تلك املحافظة، والبلديات ومديرية الشباب والرياضة في تلك املحافظة. وتكون مهمة هذا الجسم العمل على تطوير العمل  

 ومساعدة وتمكين املؤسسات الشبابية...إلخ. وإنشاء مراكز نسوية. الشبابي ووضع الخطط واالستراتيجيات،

على الصعيد االجتماعي زيادة الوعي املجتمعي من أجل حماية الشباب من املشكالت االجتماعية واألمراض التي بدأت   -11

االجتماعية   والقيم  األفكار  نشر  إلى  باإلضافة  الشباب،  تهدد  التي  املشاكل  من  وغيرها  واإليدز،  والعنف،  كاملخدرات،  تنشر 

من الشباب  تمكين  على  تعمل  والتي  واإلحساس    اإليجابية  أنفسهم  على  الشباب  اعتماد  على  العمل  إلى  وأيضا  االستقرار، 

الجنسية   الصحة  قضايا  بمختلف  الشباب  توعية  جانب  إلى  العامة،  باملصلحة  اهتمامهم  وإثارة  املجتمع  اتجاه  باملسؤولية 

القيم التي تصنف كعوامل هدم في    واإلنجابية. وأخيرا القضاء على القيم السلبية كاألنانية وحب الذات واملصلحية وغيرها من

 املجتمع.   

على الصعيد االقتصادي العمل على تقديم العون االقتصادي للشباب من خالل إيجاد فرص عمل لهم، والحد من مشكلة  

هذا   التنمية،  عملية  من  يتجزأ  ال  جزء  الشباب  واعتبار  الحكومية  املؤسسات  في  الخريجين  استيعاب  على  والعمل  البطالة 

 افة إلى توفير املنح الدراسية للشباب.باإلض

الطمس   سياسة  مواجهة  سبيل  في  وتطويرها  وتعميقها  للشباب  والثقافية  الفكرية  املستويات  رفع  الثقافي  الصعيد  على 

والتشويه والتزوير التي تتعرص لها الثقافة الوطنية من جهة، والعمل على إحياء التراث الشعبي والحفاظ عليه بطرق عدة، من  

ة ثانية، إلى جانب الحفاظ على التقاليد والقيم العريقة والعمل على ترسيخها وتطويرها، ومحاربة القيم والتقاليد واألفكار  جه

 السلبية. 

على الصعيد الفني والرياض ي إقامة النشاطات الفنية والرياضية على اختالفها وتشكل فرقا ولجانا فنية ورياضية وكشفية،  

 سرح والغناء والدبكة.مثل لجان املوسيقى وامل

تكريس العمل املجتمعي التطوعي بهدف االستفادة من الطاقات الشابة بما يخدم املصلحة العامة وتنمية املجتمع.   -12

وذلك من خالل تشجيع املبادرات الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم من الفئات االجتماعية ملا لذلك من آثار  

 ادية أو اجتماعية أو معنوية أو وطنية. إيجابية سواء كانت اقتص 

أن يعطي الشباب الحق في املشاركة بصنع القرار واملشاركة في عمليات البناء ورسم الخطط التنموية. مما يعزز الحق   -13

 في التنمية كحق من حقوق اإلنسان. 

 خاتمة:

لنؤكد بأن  الفرد هو الهدف األساس ي للتنمية    وفي األخير وفي ختام هذه الدراسة، البد أن نشير إلى أهمية تناول هذا املوضوع  

التغيرات   التنمية  ال يمكن إحداث  الفاعلة في تحقيق  فهو أيضا الوسيلة لتحقيقها التنمية فبدون تفاعل الفرد ومساهمته 

وضع  املنشودة  ومن أجل ذلك ال بد من أن يشعر الفرد في املجتمع بأنه جزء من عملية التنمية من حيث رسم السياسات و 

الخطط حتي يكون لديه الحماس والحافز لتنفيذ ما يناط به لتحقيق أهداف التنمية وطاملا أن مكاسب التنمية سيشعر بها  

املساهمة   له فذلك مدعاة ملساهمته  الكريمة  الحياة  توفير  أي  يعيشها  التي  الحياة  املجتمع من حيث تحسن سبل  في  الفرد 
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ال أنهما  الفعالة في تحقيق أهدافها، وبما أن  تنمية هي تغيرات هيكلية في املجتمع. ومع هذه االختالفات بين النمو التنمية إال 

 يلتقيان في أن النمو والتنمية يهدفان في املقام األول ويتقفان في ذات الوقت على االتجاه والغاية والهدف. 

باملجتمع أي أنهما يتفقان من حيث االتجاه اإليجابي.  فكالهما يسيران إلى األمام ومن حسن إلى أحسن وصوال إلى االرتقاء  

وأن التنمية االجتماعية والتي تتحدث عن البناء االجتماعي ووظائفه ومواجهة مشكالته املختلفة وإزالة العقبات والعراقيل بما  

 يحقق الرفاهية والتقدم. 

ثف وتعمق من أجل التعرف على عملية التنمية  فهذه الدارسة ماهي سوى بداية لدراسات مستقبلية أخرى والتي نأمل أن تك

 للشباب والعمل على توعيتهم بأهمية أدوارهم ومشاركتهم في العملية التنموية. 
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Les dynamiques des entreprises artisanales de métiers ancestraux  

en Tunisie aujourd’hui 

 ديناميكيات املؤسسات احلرفية التقليدية يف تونس اليوم

    Dr.Chedli Baya Chatti,  Université Qatar / جامعة قطر/الشاذلي بية الشطي د.

 

 

 

 ملخص : 

تسلط هذه الورقة الضوء على فئة خاصة من مؤسسات العمل أال وهي املؤسسات الحرفية التقليدية التي َعرفت، في نهاية  

عتبر  
ُ
الحالة التونسية أبرز مثال على ذلك حيث أن النتائج التي  القرن العشرين بعد فترة من التراجع واإلهمال، العودة بقوة. ت

االقتصاد املستوى  على  القطاع  هذا  ميدانية،    يسجلها  دراسة  نتائج  على  باالستناد  الورقة،  هذه  تهدف  ذلك.  على  يتؤشر 

تتمي  التي  العمل  النوعية من فضاءات  تنبني عليها وتنتجها هذه  التي  الديناميكيات  بالحضور  الستخراج خصائص مختلف  ز 

 اآللة.القوي لإلنسان على حساب 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات الكبرى التي يمكن تلخيصها في فكرة رئيسية أال وهي أن املؤسسات الحرفية  

ى من  السمات التنظيمية والبشرية واالجتماعية والثقافية تجعلها مختلفة عن بقية األنواع األخر التقليدية تتميز بجملة من  

مؤسسات العمل واإلنتاج. فطرق تنظيمها وإدارة مواردها البشرية وبنيتها االجتماعية وسماتها الثقافية تجعلها في نفس الوقت 

ملجتمع في    قادرة على التعامل بمرونة مع التحوالت السريعة للسوق واملساهمة بطريقة مباشرة في الحفاظ على ثقافة املحلية 

 الثقافية املتسارعة.   ظل العوملة االقتصادية و 

املفتاحية:   الديناميكيات  الكلمات  البشرية،  املوارد  إدارة  العمل،  تنظيم  التقليدية،  الحرف  الحرفية،  املؤسسات 

 الثقافية.  - االجتماعية
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Résumé :  

Ce papier propose d’apporter un éclairage  sur les dynamiques structurant  un milieu spécifique de travail ; il 

s’agit des entreprises artisanales de métiers ancestraux. Cette catégorie d’entreprises, qui est considérée le plus 

souvent comme une survivance du passé, continue de nos jours de coexister avec les entreprises modernes 

caractérisant les sociétés industrielles. En s’appuyant sur les résultats d’une étude empirique menée en Tunisie, 

ce papier envisage de dégager les caractéristiques des  dynamiques structurant les entreprises artisanales de 

métiers ancestraux, notamment les dynamiques organisationnelles, managerielles et socioculturelles. 

L’objectif d’un tel exercice consiste à voir les dynamiques élémentaires des milieux de travail organisés dans la 

mesure où cette catégorie d’entreprises est une survivance de l’époque préindustrielle. Les résultats de 

l’enquête empirique montrent clairement que les entreprises artisanales de métiers ancestraux incarnent une 

logique organisationnelle et des pratiques de gestion de ressources humaines et une culture de travail bien 

distinguées des autres types d’entreprises.  

Mots clé : Entreprise artisanale, Métier ancestral, Organisation du travail, Gestion de ressources humaines, 

Dynamiques socioculturelles. 

 

Introduction  

Après un long passage en vide, le modèle du travail artisanal, caractérisant les sociétés préindustrielles, refait 

surface dans le contexte de la mondialisation. Ce regain de terrain peut être expliqué, entre autres, par la 

volonté de conserver  la culture locale, menacée par la mondialisation. De même, ce type de travail a constitué 

pour beaucoup de nations et de classes sociales un moyen pour faire face aux crises économiques provoquées, 

également, par la mondialisation. La Tunisie constitue un exemple à travers lequel nous pouvons observer cette 

réalité. Ceci est traduit, entres autres, par le nombre des gens actifs1 dans le secteur artisanal ainsi que par son 

poids dans le PIB et les exportations du pays. Ce papier tente de répondre à la question suivante : quelles sont 

les caractéristiques des différentes dynamiques structurant les entreprises artisanales de métiers ancestraux en 

Tunisie ?  

Le présent papier est structuré en trois grandes parties. La première est dédiée à une présentation des 

différents cadres de la recherche. Quant à la deuxième, elle est consacrée   à l’exposition des résultats de la 

recherche. Enfin, dans la troisième partie, ces résultats seront discutés. 

 

 
1 L’office National de l’Artisanat estime que plus de 350000 personnes évoluent dans le secteur de l’artisanat en Tunisie.   
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1. Problématique de la recherche  

L’entreprise artisanale de métier ancestrala été pendant longtemps perçue comme synonyme d’évolution 

tardive et comme survivance du passé dans la mesure où elle est héritée de l’époque préindustrielle. À l’heure 

de la mondialisation de l’économie, on a cru que ce type d’unités productives serait éliminé définitivement avec 

la concentration des capitaux, l’évolution des techniques et l’abolition des frontières douanières. Aucun de ces 

phénomènes n’a contribué à la disparition de ces unités de production. Au moment où on attendait l’éclipse 

définitive de l’organisation du travail artisanale dans l’économie de production en série (Piore et Sabel, 1984) 

on assiste à un regain spectaculaire d’intérêt pour l’artisanat. 

La Tunisie est l’un des pays où la question de l’artisanat et de la production artisanale est devenue d’une 

grande  actualité. Après avoir été marginalisé pendant les trois premières décennies de l’indépendance (1960-

1980), le secteur de l’artisanat est réintégré, vers la fin du vingtième siècle, dans le processus économique du 

pays. Désormais, ce secteur connaît un intérêt assez important et assez particulier. On assiste à une évolution 

continue du nombre des entreprises artisanales de métiers ancestraux ; entre le 31 décembre 2000 et le 31 

décembre 2017 ce nombre s’est multiplié de près de 3 : il est passé de 622 à 1979 unités (ONA, 2017 : 6). Dans 

le cadre d’une recherche empirique visant, principalement, à déterminer les chemins de réussite de cette 

catégorie spécifique d’entreprise, nous avons eu l’occasion, en autres, de cerner les dynamiques de production 

qui les différencient des autres types d’entreprises. Alors, quelles sont les caractéristiques des dynamiques 

structurant les entreprises artisanales de métiers ancestraux en Tunisie ?  

2. Objectifs de la recherche  

Cette recherche poursuit trois objectifs qui découlent de l` objectif principal qui consiste a dégagé les 

caractéristiques des dynamiques structurant les entreprises artisanales de métiers ancestraux en Tunisie. Les 

trois objectifs sont : 

1. Circonscrire les dynamiques structurant l’organisation du travail dans les entreprises artisanales de 

métiers ancestraux en Tunisie  

2. Dégager les dynamiques structurant les pratiques de la gestion des ressources humaines dans ces 

entreprises. 

3. Extraire les caractéristiques des dynamiques socioculturelles structurant l’organisation du travail dans 

ces entreprises. 

3. L’entreprise artisanale de métier ancestral : une revue de littérature  

D’une manière générale, dans les sociétés contemporaines, on distingue deux types d’entreprises 

artisanales : l’entreprise artisanale de métier et l’entreprise artisanale de modernité. « L’entreprise artisanale  de 
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métier » et l’entreprise artisanale « de modernité » (Marchesnay cité par Asquin et Marion, 2005 : 4). Afin 

d’éviter tout genre de confusion, il est donc important de préciser que  ce  papier porte uniquement sur les 

entreprises artisanales de métiers traditionnels.  

D’ailleurs, le métier traditionnel constitue la principale caractéristique de ce type d’entreprise (Zarca1987 ; 

Picard 2006 ; Allard et al. 2008). La littérature en matière d’entreprises exerçant des métiers traditionnels 

renvoie au terme d’artisanat qui représente une réalité sociologique particulière. L’artisanat exprime les 

activités ancestrales consacrées à la production manuelle d’objets sans la mise en œuvre de moyens industriels 

(Ba, 2006). Ceci nous permet de dégager un autre critère d’étiquetage de ce type d’unité de production. Ce 

critère correspond aux savoirs et aux savoir-faire des individus qui le composent.   

Ainsi, les caractéristiques des artisans se présentent comme un critère permettant de distinguer l’entreprise 

artisanale de métier. D’ailleurs, le métier est toujours présenté en tant que communauté qui détermine à ces 

individus un ensemble de règles et de devoirs qu’il faut respecter lors de l’exercice professionnel (Tönnies, 

1977 ; Alter, 1996).  

Outre les compétences et les caractéristiques de son personnel, l’entreprise artisanale se distingue par 

l’omniprésence de son chef. L’identité de l’entreprise artisanale de métier ancestral se détermine, en effet, en 

grande partie par la polyvalence de son chef (Paccito et Richomme-Huet, 2004 ;Merlin-Brogniart, 2009). On 

peut ainsi parler de l’encastrement chef-artisan/ entreprise artisanale de métier ancestral. L’omniprésence du 

chef artisan dans l’entreprise artisanale est renforcée par la petite taille de ce type d’entreprise (Merlin-

Brogniart, 2009 ; Deakins et Freel 2009). D’ailleurs, les entreprises de ce type sont définies, comme de toutes 

petites entreprises (TPE). D'une part, ce type d’entreprise se caractérise par le nombre réduit de ses membres 

qui ne dépasse pas 20 personnes, voire moins de 10. D’autre part, les petites entreprises se singularisent par 

leurs structures très simples (Pacitto et Richomme-Huet, 2004).  

Somme toute, l’entreprise artisanale de métier ancestral peut être définie opérationnellement comme une 

entreprise de très petite taille qui pratique un métier hérité du passé et qui se caractérise par des dynamiques 

organisationnelles, managériales et socioculturelles qui la distingue des autres types d’unité de production.  

 

 

 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=C%C3%A9line%20Merlin-Brogniart
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=C%C3%A9line%20Merlin-Brogniart
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=C%C3%A9line%20Merlin-Brogniart


 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

121 

4. Les dynamiques de l’entreprise : définition opérationnelle  

La littérature en matière d’entreprises nous permet de conclure que la production se présente sous la forme 

d’un processus assez complexe qui comprend trois dimensions principales qui sont : l’organisation du travail, 

les pratiques de gestion des ressources humaines et les dynamiques socioculturelles. 

En ce qui concerne l’organisation du travail, elle est décomposée en deux dimensions : la structure de 

l’organisation et les unités organisationnelles. D’un point de vue organisationnel, on désigne par structure la 

manière dont sont organisées ensemble les parties d’un tout (Conso, et Hémici, 2003).  « La structure de 

l’organisation, écrit Henri Mintzberg, est l’ensemble des moyens formels et semi-formels que les organisations 

utilisent pour diviser et coordonner leur travail de façon à créer des comportements stables » (Mintzberg, 1998 : 

18). La structure de l’organisation concerne principalement trois dimensions principales : la division du travail, 

la hiérarchie et le pouvoir. Quant à la deuxième dimension, les unités organisationnelles, elles concernent les 

groupes qui contribuent au fonctionnement de l’entreprise.  

Relativement aux pratiques de gestion des ressources humaines, il s’agit des outils mobilisés dans les 

entreprises pour gérer l’ensemble des ressources humaines impliqué dans le processus de la production.  Ici 

deux catégories d’outils peuvent être distinguée, les outils de la gestion individuelle et les outils de la gestion 

collective (Guerrero, 2019). Le rôle des outils de la gestion individuelle consiste à sensibiliser les différents 

acteurs aux enjeux productifs de l’entreprise. Tandis que le rôle des outils de la gestion collective consiste à 

favoriser la coopération et la coordination entre les membres de la communauté du travail. En s’appuyant sur 

une recherche bibliographique en matière de gestion des ressources humaines, nous avons pu déceler un 

ensemble assez large d’éléments permettant de mieux comprendre les pratiques de gestion de ressources 

humaines ; tels que : la gestion des carrières, la gestion des compétences, la gestion des rémunérations, la 

communication interne, le travail participatif, etc (Hitka and al, 2018). 

Au sujet des dynamiques socioculturelles, qui constituent un autre élément composant la dynamique de 

production dans les entreprises, elles couvrent à la fois le système social ainsi que le système culturel existant 

au sein de l’entreprise. 

Pour le système social, il concerne, selon Raynaud Sainsaulieu (1995) trois éléments :  

1. Le système d’acteur.  

2. Le système de relations. 
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3. Le système de régulation sociale.  

En ce qui concerne le système cultuel, il correspond à deux éléments : 

1. La culture du travail qui regroupe les pratiques de convivialités, la mémoire collective et les attitudes 

en lien avec le milieu de la production.   

2. L’identité au travail qui englobe les représentations sociales et la socialisation relative au processus de 

la production. 

5. Méthodologie  

Le parti pris du départ est de collecter des données purement qualitatives permettant de comprendre de 

l’intérieur les dynamiques qui font l’objet de notre investigation. Concrètement, les données à la base de notre 

analyse proviennent des entrevues individuelles semi-dirigées et de l’observation directe des situations 

concrètes de travail dans les unités étudiées. 

Au sujet de la première source de données, nous avons effectué 47 entrevues semi-dirigées auprès des 

personnes évoluant dans des entreprises artisanales de métiers ancestraux. Au sujet de la deuxième source de 

données, des observations directes des situations concrètes de la production ont été effectuées au sein de4 

unités de production. 

La sélection des unités étudiées était basée sur les résultats d’une pré-enquête, de la quelle ressort deux 

principaux constats : 

1. Les activités ancestrales en Tunisie connaissent deux situations économiques distinctes : des activités 

en pleine prospérité et d’autres en pleine crise.  

2. Les activités ancestrales en Tunisie sont pratiquées dans deux différents types d’entreprises  : des 

entreprises domestiques et d’autres non domestiques. En effet, l’échantillon à l’étude se distribue comme suit : 

les lettres A et B désignent successivement les métiers de la poterie artisanale (un métier en pleine prospérité) 

et du tapis de sol (un métier en pleine crise), et les chiffres 1 et 2 désignent successivement les entreprises de 

nature domestique et de nature non domestique.  

Tableau1 : La distribution des unités de l’échantillon 

 1 (Entreprise domestique) 2 (Entreprise non domestique) 

A: (Poterie) A 1 A 2 

B: (Tapis de sol) B 1 B 2 
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6. Présentation des résultats  

Après avoir cerné dans la première partie les différents cadres de la recherche, la deuxième partie se 

consacre à la présentation des résultats obtenus à l’issue de l’étude empirique. La présentation des données 

relatives à chacune des quatre unités à l’étude sera effectuée séparément.  

6.1 Les  différentes dynamiques de l’entreprise A1 

Cette entreprise, qui représente le type d’entreprise domestique dans le métier de la poterie artisanale, a 

constitué pour nous un milieu adéquat pour repérer les pratiques et les dynamiques les plus élémentaires de la 

production caractérisant le métier en question. Cette entreprise, qui date de plus d’un siècle est demi, est un 

héritage familial de trois générations qui s’est transmis de père en fils. Donc, elle représente une entreprise 

familiale portant une identité artisanale. Ce faisant, tous les membres de la famille sont impliqués dans la 

production. « Mes quatre enfants, relate le maître artisan, ont appris de moi le métier. Seulement deux d’entre 

eux m’accompagnent d’une façon permanente et les deux autres ont poursuivi leurs études pour occuper des 

emplois externes. Ces derniers en cas de besoin ne tardent pas à venir à notre aide pendant leur temps libre ». 

6.1.1 L’organisation du travail dans l’entreprise A1 

Les observations directes des situations concrètes de la production dans cette entreprise conduisent à 

conclure que l’organisation du travail se caractérise par la simplicité et la flexibilité. Un tel constat est justifié 

par les trois points suivants :   

1) L’absence d’une division spatiale et formelle du travail : les différentes opérations relatives au 

processus de la production, à l’exception de la cuisson, se déroulent dans la même pièce. De plus, tous les 

membres de l’entreprise participent aux différentes phases de ce processus. Toutefois, il existe une division 

informelle du processus de la production en fonction de la disponibilité des membres de la famille, la nature de 

la tâche, le genre et les commandes reçues.  

2) La juxtaposition de la hiérarchie de l’entreprise à celle de la famille. De ce fait, la hiérarchie de 

l’entreprise n’est que celle de la famille.    

3) La centralisation de la prise de décision : le maître artisan dans cette entreprise se présente comme le 

centre de gravité du pouvoir. Néanmoins, la centralisation de la prise de décision ne signifie pas que le style de 

direction adopté soit de type autoritaire. Il est plutôt de type paternaliste. Le père demande d’une façon 

ponctuelle les avis des membres de sa famille lors de la prise d’une décision. « On a appris de lui la sagesse, 

alors comment on peut ne pas approuver ses décisions ». (Le gendre du maître artisan). 
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6.1.2 La gestion des ressources humaines dans l’entreprise A1 

Outre que la simplicité de sa structure organisationnelle, cette entreprise se caractérise aussi par la forte 

importance accordée à la dimension humaine du travail. Un tel constat est issu de l’analyse des expériences et 

des parcours professionnels des membres de cette entreprise. Cette analyse nous montre que cette dimension 

constitue l’une des priorités du chef (le maître artisan) de cette unité de production.   

En adoptant une méthode de gestion de ressources humaines de type paternaliste, ce maître artisan a réussi 

à faire des membres de sa famille, un groupe de travail fortement attaché aux enjeux de l’entreprise en 

particulier et du métier en général. Ceci est rendu possible grâce à deux pratiques :   

1) La gestion des carrières et des rémunérations.  En dépit de l’absence des catégories hiérarchiques, les 

membres de l’entreprise ont toujours la possibilité d’améliorer leurs situations financières. Deux voies de 

progression financière peuvent être distinguées dans cette entreprise, à savoir une progression relative aux 

changements biologiques et sociaux et une autre relative aux réalisations professionnelles de l’individu. Ainsi, 

à travers cette pratique, on assiste à la combinaison de deux principaux outils de la gestion des ressources 

humaines : la gestion des carrières et la gestion des rémunérations.      

2) La gestion des compétences. Cette pratique est traduite principalement par la place importante 

qu’occupe la formation dans cette entreprise. Pour atteindre le statut d’un artisan, les membres sont obligés de 

passer par une longue période d’apprentissage.  

6.1.3 Les dynamiques socioculturelles dans l’entreprise A1 

Sur le plan social, cette entreprise se caractérise par : 

1) Un système social composé de trois types d’acteurs partageant un enjeu commun qui est la réussite de 

l’entreprise et la perpétuation du métier.  Ces acteurs, qui sont le maître artisan, l’artisan et l’apprenti, se 

distinguent l’un de l’autre par le degré de maîtrise du métier.  

2) Un système de relation fortement influencé par les liens de consanguinité reliant les différents 

membres de l’entreprise.   

3) Un système de régulation sociale fondé sur la participation et l’intégration.  En dépit de la centralisation 

du pouvoir dans cette entreprise, les différents acteurs contribuent constamment, à travers les négociations et 

les discussions, à l’actualisation de leur univers de travail.  Dans un tel contexte, les normes de la production 

ainsi que les règles des comportements sont une production propre à l’équipe du travail.  
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L’analyse des dynamiques sociales, décrites ci-haut, montre que le groupe de travail dans l’entreprise A1 se 

caractérise par sa forte cohésion ainsi que par son fort attachement au métier. Au sujet de la cohésion du groupe 

de travail, elle reflète l’existence d’une culture d’entreprise fondée sur l’esprit d’équipe. Ceci témoigne de la 

présence d’un système de normes et de valeurs favorisant l’apparition des comportements et des attitudes 

favorables à la coopération et la collaboration dans le travail. Ces faits sont favorisés en grande partie par les 

pratiques de convivialité qui rythment le vécu quotidien des membres de cette famille dans le travail. Ces 

pratiques constituent les principaux éléments constitutifs de la mémoire collective de ce groupe de travail.  

Néanmoins, l’aspect professionnel demeure de grande importance pour les membres de cette unité. Cette 

importance se manifeste par le fort sentiment d’appartenance qu’expriment ces membres envers leur métier. 

Ainsi, le métier constitue le principal pilier culturel dans cette entreprise autour duquel gravite un ensemble de 

motivations, de représentations et de normes partagées.  

En gros, l’entreprise A1 se caractérise par une structure organisationnelle très simple, voir rudimentaire, des 

pratiques de gestion de ressources humaines essentielles à la motivation des individus au travail et des 

dynamiques socioculturelles façonnées principalement par la famille et le métier.  

6.2 Les différentes dynamiques de l’entreprise A2  

L’entreprise A2 représente la nouvelle génération des entreprises de la poterie artisanale. Cette nouvelle 

génération témoigne de l’évolution qu’a connue le secteur en question au cours des deux dernières décennies. 

6.2.1 L’organisation du travail dans l’entreprise A2 

À l’encontre de l’entreprise A1, l’entreprise A2 se caractérise par la présence d’une organisation semi-

formelle du travail. Toutefois, ceci ne traduit en aucun cas la mise en œuvre des règlements écrits qui 

déterminent les rôles de tout un chacun ou qui prescrivent les tâches au sein de l’entreprise. Le caractère semi-

formel de l’organisation du travail est observé surtout dans l’aménagement de l’espace du travail que dans le 

fonctionnement de l’entreprise.  

En ce qui a trait à l’aménagement de l’espace du travail, cette entreprise est divisée en différents espaces. 

Cette division spatiale prend la forme d’une chaîne. Outre la division spatiale du milieu de travail, l’entreprise 

A2 se distingue de l’entreprise A1 par sa composition de plusieurs unités de production. Une telle organisation 

de travail ne signifie nullement que les membres d’une unité donnée sont spécialisés uniquement dans la tâche 
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qui concerne leur unité. Au contraire, ils disposent aussi des savoirs nécessaires afin d’accomplir les tâches 

concernant les autres unités.  

En dépit de la présence de plusieurs unités organisationnelles, la hiérarchie au sein de cette entreprise peut 

être qualifiée de simple. Toutes les unités de production sont sous la supervision de deux personnes : le 

propriétaire de l’entreprise et son frère. De même, il n’existe aucune relation de subordination ni entre les 

membres ni entre les unités. De plus, les membres de ces unités sont en constante coordination sans le passage 

par aucun intermédiaire. Ceci signifie que la structure d’organisation dans cette entreprise est de type simple. 

Un tel constat est justifié d’autant plus par la centralisation du pouvoir de prise de décision. Mais cela ne veut 

pas dire que la direction dans cette entreprise est de style autoritaire. Elle est plutôt de style consultatif. Ce style 

demeure l’un des styles de direction les plus appliqués dans les mondes modernes de production (Likert, 1961).  

De ce fait, cette entreprise appartient, à travers son style de direction, à la catégorie d’unités productives des 

temps modernes. La flexibilité et la simplicité de la structure de l’organisation, décrites plus haut, restent aussi 

des témoins de sa possession d’autres traits des entreprises modernes.  

6.2.2 La gestion des ressources humaines dans l’entreprise A2 

Quoi qu’on dise, la gestion des ressources humaines constitue un autre élément qui permet de qualifier 

l’entreprise A2 comme une entreprise moderne. Un tel constat est renforcé par l’application des outils de 

gestion individuelle et collective mobilisés dans la gestion des ressources humaines. 

En ce qui touche les individus, les questions de la gestion des carrières, des compétences et des 

rémunérations sont au centre d’intérêt du chef de l’entreprise A2. L’analyse des différentes expériences de 

travail des membres de cette entreprise montre que l’évolution professionnelle du personnel fait l’objet d’une 

poursuite continue du chef. À travers cette poursuite, il témoigne de sa valorisation de la progression 

professionnelle dans le travail. Dans la même logique de la motivation des individus à l’évolution dans 

l’apprentissage et à l’innovation, le chef de l’entreprise a mis en œuvre un système de rémunération axé 

principalement sur les performances individuelles.  

Pour le collectif du travail, l’entreprise A2 se caractérise par une facilité et une organisation au niveau de la 

communication interne d’une part, et une forte présence de la culture du travail participative d’autre part. Un 

tel constat confirme l’application dans cette entreprise des outils de la gestion des ressources humaines des 
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temps modernes dans la mesure où la communication interne et le travail participatif constituent l’une des 

préoccupations majeures de ce type de gestion.  

6.2.3 Les dynamiques socioculturelles dans l’entreprise A2     

Pour ce qui est des dynamiques sociales, l’entreprise A2 est marquée par la présence d’un système d’acteurs 

constitué de cinq types d’acteurs : le maître artisan, l’artisan, le compagnon, l’apprenti et l’ouvrier. En dépit de 

leurs appartenances à divers types d’acteurs, les membres de cette entreprise partagent un enjeu en commun 

qui se centre autour de la réussite de l’entreprise d’une part, et de la perpétuation du métier de la poterie 

artisanale d’autre part. À cet égard, on cite successivement les propos de deux membres appartenant à deux 

catégories distinctes ; un maître artisan, et un artisan : «Chaque membre peut contribuer de sa place au 

rayonnement de l’entreprise. Si chacun de nous accomplit sa tâche dans les règles de l’art la réussite de 

l’entreprise et la survie de notre métier seront garanties ». « Le sort de l’entreprise dépend de nous tous. Il est 

important que chacun fasse son travail correctement pour qu’on puisse assurer la pérennité de la demande sur 

les produits artisanaux ».  

Le système de relations régnant au sein de cette entreprise confirme cette idée. Ce système se caractérise 

par la richesse des rapports et des interactions dans le travail. Les pratiques quotidiennes et les discours des 

membres témoignent de la présence d’un esprit-maison, de la sociabilité très intense au sein de cette unité et 

de l’attachement très fort à l’entreprise et à son histoire. Ceci est favorisé, sans aucun doute, par le système de 

régulation sociale se basant, essentiellement, sur la participation et l’intégration et non pas sur l’exclusion et la 

sanction. Toutefois, il existe un système de normes et de valeurs nettement remarquable qui guide les différents 

acteurs dans leurs comportements et qui influence leurs attitudes.  

En raison de ce qui précède, le métier et le groupe de travail constituent ensemble les principales sources 

des normes et des valeurs qui régissent le vécu et les dynamiques sociales des acteurs au sein de cette 

entreprise. D’ailleurs, ces deux éléments (le métier et le groupe du travail) représentent les principales sphères 

d’identification des individus au sein de cette entreprise.  

Dans l’ensemble, l’entreprise A2 se caractérise par une organisation du travail assez moderne, par des 

pratiques de gestion des ressources humaines développées et par des dynamiques socioculturelles reflétant le 

fort attachement du groupe de travail au métier. Ainsi, la modernisation de l’organisation et de la gestion des 
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Hommes dans cette entreprise s’inscrit dans une logique de développement et non dans une logique de rupture 

avec le métier.  

6.3 Les différentes dynamiques de l’entreprise B1  

Cette entreprise, qui représente le type d’entreprise domestique dans le métier du tapis artisanal, reste parmi 

les rares entreprises domestiques enregistrées au répertoire de l’Office National de l’Artisanat. Elle obéit donc 

au cadre réglementaire régissant les entreprises artisanales en Tunisie.  

6.3.1L’organisation du travail dans l’entreprise B1 

Sur le plan organisationnel, l’entreprise B1 est constituée d’une seule unité de production qui regroupe tous 

les membres évoluant dedans. Pour autant, il existe une certaine division de travail. Cette division, qui est faite 

en fonction des compétences professionnelles des membres de l’entreprise, concerne uniquement les tâches 

et non pas l’espace du travail. Effectivement, cette entreprise se composait d’une seule pièce. Dans cette 

dernière, faisant partie de la maison de la propriétaire, se déroulent les deux opérations principales de la 

production : l’ourdissage et le tissage.  

À propos de la tâche d’ourdissage1, c’est la chef d’entreprise toute seule qui la prend en charge. Relativement 

au tissage, elle se décompose de quatre activités principales qui font ensemble un cycle répétitif2. Cette tâche 

est effectuée par tous les membres de cette entreprise y compris la chef.  

La place éminente qu’occupe la chef dans cette entreprise est traduite, également, par la forte centralisation 

du pouvoir. Les autres artisanes n’ont qu’a exécuté la tâche de tissage sans donner avis sur le reste du processus 

de la production. Cette hiérarchie peut être qualifiée de très simple puisqu’elle est composée de deux 

catégories : la chef d’une part et les artisanes qui travaillent avec elle d’autre part.  

 

 
1 Elle consiste à la préparation de la chaîne sur laquelle sera tissé le tapis. Cette tâche requiert un ensemble de savoirs et de 

techniques qui diffèrent des savoirs et des techniques requis pour le tissage 
2 Les activités qui composent la tâche de tissage sont : 1- l’enroulement du fil de la laine autour des deux fils du coton qui constitue 

la chaine. Cette activité est dite nouage dans la mesure à son issue se façonnent les nœuds qui constituent le tapis 2- L’insertion 

d’un fil, appelé fil de trame, pour séparer les rangées de nœuds. En générale, chaque deux rangée de nœuds sont séparées par un 

fil de trame. 3-Le tassage des rangs de nœuds et des fils de la chaîne à la fin de chaque rangée de nœuds du tapis. Le coupage du 

surplus de la laine une fois une rangée est nouée.     
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6.3.2 La gestion des ressources humaines dans l’entreprise B1 

Outre la simplicité de son organisation, l’entreprise B1 se caractérise par une négligence totale de la gestion 

de la dimension humaine. Aucun des outils de gestion de ressources humaines, à l’exception de la gestion des 

rémunérations, n’a été repéré dans la présente unité de production.  

Pour ce qui est de la gestion des individus au sein cette entreprise, il n’existe aucune façon à travers laquelle 

les membres peuvent réaliser une mobilité professionnelle ou financière. Dans une telle situation, il devient 

évident de ne pas prendre en considération le développement des compétences au sein de l’entreprise. 

Toutefois, un outil important de la gestion des ressources humaines marque sa forte présence dans cette 

entreprise. Cet outil concerne la gestion des rémunérations. Dans la présente entreprise les artisanes sont 

payées selon leurs réalisations professionnelles. Elles sont payées en fonction du nombre de rangées tissées.  

Relativement au collectif du travail, l’entreprise B1 est marquée par l’absence étonnante d’une culture du 

travail qui valorise le travail collectif constituant, entre autres, l’une des caractéristiques majeures des métiers 

hérités du passé. L’analyse des discours des artisanes se rapportant au collectif du travail et l’observation des 

situations concrètes de la production montrent que l’esprit individualiste constitue une caractéristique 

commune à l’ensemble des membres de cette entreprise. En plus de la carence des pratiques du travail 

participatif, la communication interne constitue un autre indicateur de l’omission des outils de la gestion du 

collectif du travail dans cette unité. La seule communication d’ordre professionnelle qui peut avoir lieu est de 

nature descendante. Le contenu de cette communication est toujours un ordre d’exécution dicté par la chef à 

une artisane.  

6.3.3 Les dynamiques socioculturelles dans l’entreprise B1 

La tentative de comprendre les logiques de fonctionnement social, structurant et régissant les dynamiques 

socioculturelles de l’entreprise, a abouti au constat le plus remarquable de l’enquête réalisée dans l’entreprise 

B1. Ce constat réside dans le rapport relativement instrumental au travail que manifestent les artisanes 

évoluant dans cette unité de production. Pour appuyer ce constat, on cite les propos d’une artisane âgée de 40 

ans et qui travaille depuis 8 ans dans cette entreprise. « Je travaille seulement pour avoir un revenu 

supplémentaire car le salaire de mon mari reste insuffisant pour couvrir les besoins de nos trois enfants. 
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D’ailleurs, si mon mari trouve un emploi plus rentable j’arrêterais immédiatement le travail pour s’occuper plus 

de mon foyer ».  

Ainsi, le milieu du travail et l’activité professionnelle représentent des moyens pour garantir un minimum 

de revenu et non pas des sphères pour acquérir une identité. Cependant, il ne faudrait pas voir dans ceci un 

désintérêt total au groupe du travail. Ceci se manifeste, essentiellement, dans la richesse des rapports sociaux 

développés. Mais ces rapports sont totalement en dehors de l’activité professionnelle.  

Cette vocation purement sociale des relations dans cette entreprise est favorisée par le système de 

régulation et d’intégration sociale qui les sous-tendent. Ce système ne prend pas le travail comme élément 

d’intégration ou de régulation sociale dans l’entreprise. Les pratiques de convivialité, marquant une grande 

richesse et se ne rapportant en aucun cas au processus de la production, constituent le facteur à travers lequel 

les différents membres sont intégrés dans l’entreprise.  

Au total, l’entreprise B1 se caractérise par une organisation de travail très rudimentaire, une absence totale 

des outils de gestion de ressources humaines et des dynamiques socioculturelles régies uniquement par le 

groupe du travail et non pas par le métier.  

6.4 Les   différentes dynamiques de l’entreprise B2  

L’entreprise B2, appartenant à la nouvelle génération d’entreprises de tapis de sol, est installée dans un 

méga local qui obéit à une structure organisationnelle assez formelle et se décompose en différentes unités 

organisationnelles. Bref, l’entreprise B2 constitue un exemple où on observe la pratique d’un métier artisanal 

ancestral dans un contexte organisationnel non artisanal.  

6.4.1L’organisation du travail dans l’entreprise B2 

À propos de la division du travail, l’entreprise B2 se caractérise par une division des tâches et des activités 

relatives au processus de la production. En plus de la division de ces tâches, l’espace du travail est composé de 

cinq pièces séparées. Ainsi, les tâches sont divisées minutieusement et les activités sont séparées spatialement.  

Au sujet de la hiérarchie, l’entreprise B2, à l’encontre des entreprises A1, A2 et B1, fonctionne selon un 

organigramme bien déterminé. Cet organigramme se compose de quatre catégories hiérarchiques : le chef 

d’entreprise, les chefs d’unités de production, les chefs de lignes de production et les artisanes. En dépit de cette 

ligne soit de type très court, ceci n’empêche pas la présence d’un système de pouvoir. Ce système est 

typiquement autoritaire. Ceci se manifeste principalement dans la prise des décisions se rapportant à la 
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production. La prise de décision est totalement monopolisée par la chef de cette entreprise. « On n’étaient 

jamais consulté lors de la détermination des modèles de tapis à réaliser. Le chef nous prescrit les modèles. Par 

la suite, en tant que chef de ligne je transmets le message aux artisanes de production. (Chef de ligne âgée de 

43 ans) ». 

Relativement aux unités organisationnelles composant la présente entreprise, elles sont de deux ordres : 1) 

l’unité d’ourdissage et 2) l’unité de tissage. La coordination entre ces deux unités s’effectue via l’interaction 

directe entre les chefs de ces unités.   

6.4.2 La gestion des ressources humaines dans l’entreprise B2 

Toutefois, l’application d’un modèle organisationnel assez moderne ne s’accompagne pas par la mise en 

œuvre des outils de gestion de ressources humaines modernes dans l’entreprise B2. Ce constat est justifié par 

l’absence d’une méthode ou d’une politique qui veille sur la motivation et la stimulation de l’ensemble du 

personnel au travail. Une telle situation témoigne avant tout de la négligence totale de la dimension humaine 

dans cette entreprise. Cette négligence concerne tant de la gestion des individus que de la gestion du collectif 

de travail. 

6.4.3 Les dynamiques socioculturelles dans l’entrepriseB2 

L’un des constats les plus importants de l’enquête réalisée dans l’entreprise B2 réside dans l’esprit purement 

individualiste régnant à l’intérieur. Certes, l’absence des outils de la gestion collective des ressources humaines 

constitue l’une des causes principales de la présence d’un tel type d’esprit dans cette entreprise. Néanmoins, 

cette absence n’explique pas toute seule un tel état de lieux. L’analyse des discours des artisanes interviewées 

amène à une explication plus pertinente. Cette explication se réfère au rapport qu’entretiennent ces  artisanes 

au travail. Comme dans le cas de l’entreprise B1, le travail représente, pour les artisanes de l’entreprise B2, 

uniquement un moyen de substance (un salaire) ni plus ni moins.  

Ainsi, les membres de l’équipe du travail ne manifestent aucune implication affective envers le métier et 

l’entreprise. L’observation et l’analyse des différents systèmes régissant ces deux dynamiques témoignent de 

cette réalité. Pour ce qui est des systèmes qui régissent les dynamiques sociales, notamment les systèmes 

d’acteurs, de relations et de régulation et d’intégration sociale, ils fonctionnent sur des bases proprement 

économiques.  D’ailleurs, l’analyse des dynamiques culturelles régnant dans cette entreprise confirme cette 

réalité. Ces dynamiques sont fortement marquées par une culture d’entreprise caractérisée par la présence très 
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forte de l’esprit individuel dans le travail.  Parallèlement à cet esprit individuel, les dynamiques culturelles dans 

cette entreprise sont marquées par un système d’identification centré autour des valeurs économiques, 

notamment le salaire, et non autour des valeurs qui se rattachent au métier et à l’entreprise. Cette situation est 

due, principalement, à la socialisation dans cette entreprise. Cette socialisation ne concerne que l’activité 

productive et ne s’étend pas à d’autres actions en lien avec cette activité.  

Pour finir, l’entreprise B2 se caractérise par une structure d’organisation très rigide et une multiplicité 

d’unités organisationnelles, une négligence totale des pratiques de gestion de ressources humaines et des 

dynamiques socioculturelles qui sont centrées autour des valeurs économiques et non pas des valeurs et des 

normes qui font référence au métier et au groupe du travail. 

7. Discussion des résultats  

Les données présentées ci-haut nous permettent, de déduire que les dynamiques structurant les entreprises 

de métiers ancestraux sont loin d’être identiques. Les différentes réalités rencontrées dans les quatre 

entreprises étudiées nous montrent que ces dynamiques sont déterminées à la fois par le type d’entreprise 

(domestique / non domestique) et par les caractéristiques du métier. Toutefois, les réalités dans les quatre 

entreprises en question témoignent, également, de la présence de certaines régularités dans ces entreprises 

indépendamment de leurs types et leurs métiers pratiquées. Ceci concerne l’organisation du travail, les 

pratiques de gestion des ressources humaines et les dynamiques socioculturelles. 

7.1 Les dynamiques organisationnelles dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux    

Deux principales variables ont été retenues dans le cadre de cette recherche pour dégager les 

caractéristiques des dynamiques organisationnelles structurant les entreprises artisanales de métiers 

ancestraux. Ces variables sont la structure de l’organisation et les unités organisationnelles. Dans les quatre cas 

étudiés les deux variables en question marquent une certaine constance malgré leur appartenance à deux 

différents types d’entreprise artisanales de métiers ancestraux et à deux différents corps de métier. 

7.1.1La structure de l’organisation dans les entreprises artisanales de métiers 

En ce qui concerne la structure de l’organisation, représentant une dimension principale de l’organisation 

du travail, elle se caractérise par sa simplicité et sa légèreté dans la majorité des cas étudiés, notamment dans 

A1, A2 et B1. Dans ces entreprises nous avons remarqué la quasi absence de la division technique formelle et 

spatiale de l’activité de production. Une telle configuration organisationnelle agit directement sur les relations 
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interpersonnelles en dehors et dans le travail. Dans les 4 entreprises étudiées, indépendamment du métier et 

de leur catégorie d’appartenance, ces relations sont de type empathique et non pas de type  bureaucratiques. 

Cette réalité n’est seulement pas la résultante de la logique organisationnelle de nature informelle, mais aussi 

elle est le fruit de la courte longueur de la ligne hiérarchique. Ceci témoigne de l’absence de plusieurs catégories 

hiérarchiques au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux. Dans le même ordre d’idée, une autre 

caractéristique relative à ce type de structure organisationnelle a été repérée dans les quatre entreprises 

étudiées. Il s’agit de la centralisation de la prise des décisions qui représente un indicateur du pouvoir dans les 

organisations. Ce pouvoir dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux est entièrement entre les mains 

du propriétaire de l’entreprise qui est en général un maitre artisan. En définitif, la structure de l’organisation 

dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux est de type légère tel il est décrit par Henri Mintzberg.  

Selon ce dernier, les caractéristiques de la structure organisationnelle légère sont : l’absence de la division 

technique et spatiale du travail, les relations de proximité, la courte ligne hiérarchique et la centralisation du 

pouvoir (Mintzberg, 1998).  

7.1.2Les unités organisationnelles dans les entreprises artisanales de métiers 

Au sujet des unités organisationnelles, qui constituent la seconde dimension de la variable de l’organisation 

du travail qui nous intéresse dans cette partie, elle est rendu opérationnelle grâce à la mobilisation de trois 

éléments : 1-l’organisation de l’unité de production, 2-le contenu du travail et 3-les relations entre les unités. 

Ces derniers nous ont permis, également, de dégager les linéaments de l’organisation du travail dans les milieux 

de production pratiquant des métiers hérités de l’époque préindustrielle. La réalité du terrain montre l’absence 

formelle des unités organisationnelles formelles. Pourtant, cette même réalité nous a montré la présence    des 

unités organisationnelles informelles. Ces dernières sont imposées par le processus de la production qui exige 

la séparation des différentes étapes qui le composent. En fait, la séparation entre la conception et l’exécution 

dans ce type d’entreprise n’existe pas. Une telle situation rend le contenu du travail assez riche pour tous les 

membres de l’entreprise qui sont formés pour être polyvalent. D’ailleurs, la centralité du facteur humain 

demeure une autre caractéristique organisationnelle des entreprises objets de notre recherche. Dans ces 

dernières, les relations entre les unités organisationnelles, et grâce à leur existence déstructurée, ne sont pas 

organisées seulement sur des bases techniques mais aussi sur des bases socioculturelles relatives au métier et 

au groupe du travail.    
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En somme, le figurenuméro1récapitule les caractéristiques des dynamiques organisationnelles structurant 

les entreprises artisanales de métiers ancestraux.   

 

Figure 1 : Les dynamiques organisationnelles des entreprises artisanales de métiers ancestraux 

7.2La gestion des ressources humaines dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux 

Deux principales variables ont été retenues, rappelons-le, dans le cadre de cette recherche pour dégager les 

caractéristiques des dynamiques de la gestion des ressources humaines dans les entreprises artisanales de 

métiers ancestraux. Ces variables sont les outils de la gestion individuelle et les outils de la gestion collective. 

Ici on a pu distinguer entre deux cas de figures complètement contradictoires. Dans le premier cas, qui concerne 

le métier de la poterie artisanale, ces deux catégories d’outils marquent une véritable et grande présence.   Alors 

que dans le métier du tapis de sol, qui représente le deuxième cas de figure, ces outils sont quasi absents. Une 

telle situation ne peut être expliquée en aucun cas par l’aspect artisanal du travail ou le caractère ancestral du 

métier. Mais plutôt elle dépend principalement de la conscience de l’importance de la gestion des ressources 

humaines chez les propriétaires des entreprises qui sont, comme déjà mentionné, les plus déterminants dans 

le fonctionnement de l’entreprise artisanale de métier ancestral. Au-delà de cette situation et en se basant sur 

l’étude des mémoires collectives relatives aux métiers de la poterie artisanale et du tapis du sol, nous pouvons 

avancer que la gestion des ressources humaines n’est pas une invention de l’époque industrielle, mais elle 

trouve ses origines dans l’époque qui l’a précédé. Ceci concerne tant les outils de la gestion individuelle que les 

outils de la gestion collective.  
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7.2.1 Les outils de la gestion individuelle dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux     

Relativement aux outils de la gestion individuelle, on assiste à la mise en place des instruments permettant 

de motiver les membres de l’entreprise au travail, à l’innovation et la créativité. Ceci se manifeste 

principalement à travers plusieurs types d’outils ; tel que la gestion de la rémunération, la gestion des 

compétences et la gestion des carrières. Les outils en question peuvent être considérés comme une invention 

de l’époque préindustrielle où  le facteur humain été à la fois le centre du monde. Ceci est clairement observable 

dans les quatre entreprises étudiées. En dépit de la variance au niveau de la mise en œuvre des outils de gestion 

individuelle dans ces entreprises, le présent et l’avenir de l’individu est toujours pris en considération. Dans ces 

milieux spécifiques de travail le mangement des ressources humaines et typiquement familial. En effet, la 

gestion des individus dans les entreprises objet de notre papier n’est pas une gestion guidée uniquement par 

les intérêts économiques, mais aussi par les intérêts sociaux de la famille qui passe principalement par la 

réussite de tous ces membres dans les différentes sphères de la vie. Ceci parait plus nettement lorsqu’il s’agit de 

la gestion collective.   

7.2.2 La gestion collective dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux     

Corrélativement à la gestion collective, les entreprises étudiées nous ont permis de dégager les formes 

élémentaires de cette dimension de la gestion des ressources humaines.  L’absence des divisions techniques et 

spatiales des tâches a donné naissance à plusieurs phénomènes qui sont aujourd’hui considéré comme des 

outils de gestion collective. Le travail d’équipe, qui est parmi les outils de gestion collective, apparait dans les 

entreprises artisanales de métiers ancestraux sous plusieurs aspects, tel que la cohésion du groupe, le travail 

participatif et la circulation facile des informations au sein de l’entreprise. Ces manifestations présentées dans 

la littérature moderne de la gestion de ressources humaines sont considérées comme des instruments 

indispensables pour favoriser le travail d’équipe qui constitue dans le temps moderne une nécessité pour la 

réussite de l’entreprise (Mucchielli, 2019). D’ailleurs, la cohésion du groupe et le travail participatif figurent 

parmi les valeurs structurant les entreprises artisanales et les métiers ancestraux.   

Somme toute, le figure numéro 2 résume les caractéristiques des dynamiques de la gestion des ressources 

humaines dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux.   

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/somme%20toute
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/somme%20toute
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Figure 2: Les dynamiques de la gestion des ressources humaines des entreprises artisanales de 

métiers ancestraux 

7.3 Les dynamiques socioculturelles dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux       

Pour dégager les caractéristiques des dynamiques socioculturelles au sein des entreprises artisanales de 

métiers ancestraux nous avons divisé cette variable en deux dimensions : le système social et le système 

culturel. Ces deux systèmes constituent une partie intégrante du processus de production dans n’importe quel 

type d’entreprise (Osty, Sainsaulieu, Uhalde, 2007), nous a permis encore une fois de  constater la singularité 

du type d’entreprise en question comparativement des entreprises d’autres types.  

7.3.1 Le système social dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux       

Au sujet du système social, dans la majorité des cas étudiés, ce dernier se caractérise par la richesse dans la 

mesure où il existe plusieurs types d’acteurs agissant dans les différentes phases liées au processus de la 

production ainsi que dans les autres processus qui lui sont attachés. Cette richesse, qui caractérise le système 

d’acteurs dans l’entreprise artisanale de métier ancestral, ne constitue en aucun cas un obstacle devant la 

construction des liens socioprofessionnels assez diversifiés. Ainsi le système relationnel, à l’instar du système 

d’acteurs, dans les entreprises en question est riche.  Une telle réalité, qui concerne l’ensemble des entreprises 

étudiées, est favorisée principalement par deux principaux facteurs. D’une part, la majorité des acteurs existant 

partagent les mêmes enjeux. Ici on distingue deux types d’enjeux. Dans certains cas c’est l’enjeu de la 

perpétuation du métier qui prévaut. Dans d’autres cas c’est la réussite économique de l’entreprise qui domine. 

De l’autre part, l’interdépendance entre les différentes phases de production a rendu le système relationnel 

assez riche. Les relations, qui structurent ce système, sont basées sur la coopération et la solidarité. En fait, ces 
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relations dépassent le cadre professionnel pour constituer des relations sociales fondées sur le partage. Ainsi, 

l’entreprise artisanale de métier ancestral constitue un véritable milieu de socialité. Cette situation est 

consolidée par le système de régulation sociale qui est régi, à des degrés variables, par les logiques d’intégration 

et de participation. Ces logiques s’accompagnent dans le contexte étudié par la mise en œuvre des mécanismes 

orienté vers l’apprentissage progressif et non pas vers la productivité immédiate. Ces caractéristiques des 

systèmes d’acteur, relationnel et de régulation sociale permettent de conclure que le système social dans le type 

d’entreprise en question est assez souple et assez flexible.  Toutefois cette souplesse et cette flexibilité varient 

d’une entreprise à une autre et d’un corps de métier à autre s’influençant par la conjoncture économique par 

laquelle passe le métier ainsi que son système culturel. 

7.3.2 Le système social dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux       

À propos du système culturel dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux, les situations  

rencontrées dans les quatre cas étudiés nous montrent clairement que la culture d’entreprise détermine, en 

grande partie, les conduites des individus lors de l’exercice professionnel. Cette culture est déterminée par les 

situations de travail dans l’entreprise. Ces situations influencent directement les rapports des individus à leurs 

métiers ainsi qu’à leurs entreprises. Toutefois, ces rapports dépendent également des pratiques de la gestion 

des ressources humaines. Dans le cas des entreprises A1 et A2, où une grande importance est accordée à la 

socialisation au travail et au métier, les individus partagent des pratiques de convivialité qui consolident leurs 

attachements et leurs sentiments d’appartenance à l’entreprise et au métier. Dans le cas des entreprises B1 et 

B2, où les individus manifestent des attitudes négatives envers leur métier ainsi qu’envers leurs entreprises, les 

dynamiques culturelles sont presque absentes. Ceci peut être expliqué à la fois par le rapport purement 

instrumental au travail et par la négligence totale de l’investissement dans la mémoire collective. Cette dernière 

représente, dans l’autre cas (A1 et A2), avec les pratiques de convivialité les éléments à la base d’un système 

culturel sont fortement ancrés dans les situations concrètes du travail et dans la mémoire collective en lien avec 

le métier. Ceci dit que le métier et l’entreprise se présentent comme deux sphères où les individus peuvent 

acquérir une identité non seulement professionnelle, mais aussi sociale. Deux types d’identités en lien avec ces 

entreprises peuvent être dégagés :  

1. L’identité du métier : Cette identité est construite, principalement à travers la transmission 

intergénérationnelle des différentes normes et valeurs en lien avec le métier.     



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

138 

2. L’identité fragmentée : Cette fragmentation est principalement la résultante de l’absence de 

l’innovation dans le travail. En un mot, cette identité exprime la volonté d’en tirer profit du métier dans le 

présent sans investir dans son modernisation.    

Finalement, on peut distinguer entre deux types de systèmes culturels dans les entreprises artisanales de 

métiers ancestraux : un système régit par des normes et valeurs en lien directe avec le métier et son histoire et 

un autre régi par des normes et valeurs purement économiques.  

Par conséquent, le figure numéro 3 résume les caractéristiques des dynamiques socioculturelles dans 

entreprises artisanales de métiers ancestraux.   

 

 

Figure 3: Les dynamiques socioculturelles des entreprises artisanales de métiers ancestraux 

Conclusion  

Somme toute, nous pouvons conclure que les dynamiques qui caractérisent les entreprises artisanales de 

métiers ancestraux marquent une certaine régularité, surtout lorsqu’ il s’agit de l’organisation du travail, des 

pratiques de gestion des ressources humaines et des dynamiques socioculturelles. Sur le plan organisationnel, 

l’entreprise artisanale de métier ancestral se caractérise par sa structure assez légère et assez simple. En fait, la 

structure organisationnelle dans nos entreprises à  l’étude est typiquement artisanale. Cette réalité se manifeste, 

également, dans les dynamiques en lien avec la gestion des ressources humaines. Ces dynamiques sont 

structurées, dans la majorité des cas, par des outils de gestion individuelle et des outils de gestion collective. 
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Grace à cette logique de gestion de ressources humaines c’est l’esprit familial qui règne dans les entreprises 

artisanales de métiers ancestraux. Cet esprit se manifeste principalement dans les dynamiques sociales 

occasionnées par le travail. 

Ces dynamiques sont fortement structurées par des relations socioprofessionnelles caractérisées par la 

coopération et l’entraide entre les différents types d’acteurs agissant ensemble dans le contexte en question. 

Ainsi, le système social se présente, également, comme un autre trait de l’identité de l’entreprise artisanale de 

métier ancestral.  À ceci s’ajoute le système culturel qui représente un autre trait à travers lequel ce type 

d’entreprise peut être distingué des autres types. Grace à ce système, les dynamiques culturelles sont régies par 

des normes et valeurs liées principalement au métier et à son histoire. 
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ص : 
ّ
 ملخ

خالل فترة مفصلية في تاريخ البالد  تهدف هذه املقالة إلى تقديم قراءة تاريخية جديدة حول قنصلية مملكة السويد بتونس 

(، وذلك من خالل مرجعية 1740-1728تزامنت مع نهاية الحرب االهلية التي جمعت بين حسين بن علي وابن أخيه علي باشا )

املراسالت إلى  أولى  بدرجة  السويدي تستند  باألرشيف  وتستأنس   املحفوظة  رولينغ،  ألوف  بتونس وهو  قنصل سويدي  ألول 

التي اعتنت باملؤسسة القنصلية بوصفها أدوات بحثية في فهم واستيعاب تاريخ   لتاريخية الحديثة العربية واألجنبيةبالدراسات ا

 التمثيل القنصلي في شمال إفريقيا وتبصر مالبسات إنشاء القنصلية.

أو األوروبي بمدينة  ويأتي هذا البحث للكشف من ناحية أولى عن ظروف تأسيس القنصلية السويدية في قلب الحي االفرنجي  

واملالحة   التجارة  في  القنصلية  مكانة  املراسالت  تبين  كما  ذلك.  في  املستعملة  املواد  ايراد  مع  تشييدها  وانطالق عملية  تونس 

السويدية. ويتقص ى البحث من ناحية ثانية في أعوان القنصلية ونجاح القنصل في دمج ابنيه ضمن الخدمة القنصلية وحتى في  

يعني تحويلها إلى شأن عائلي. أخيرا نستشف من الوثائق حرص القنصل على توطيد عالقات الصداقة والتجارة بين  إدارتها بما  

 االيالة والسويد عبر ربط عالقات محكمة ووثيقة مع أعيان البالط الحسيني. 

املفتاحية  القنصليات  الكلمات  حي  السويديين-:  القنصليين  االعوان  باشا-شبكة  املتوسط  - علي  عالقات    -البحر 

 دبلوماسية.
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Résumé :  

Cet article vise à fournir une nouvelle lecture historique du consulat du royaume de Suède dans la régence 

de Tunis, a une période charnière, marquée par la fin de la guerre civile qui a opposé Hussein Ben Ali et son 

neveu Ali Pacha (1728-1740). L’objectif du travail est de comprendre l’histoire de la représentation consulaire 

en Afrique du Nord et de détecter les circonstances entourant la création de ce consulat, en s’appuyant 

essentiellement sur la correspondance conservée aux Archives de la Suède, du premier consul suédois à Tunis, 

Olof Rönling, mais en tenant compte également des travaux récents a l’échelle internationale.   

Cette recherche révèle, d’une part les conditions d’implantation du consulat suédois-sur la courte durée- au 

cœur du quartier franc dans la Medina de Tunis et le commencement du processus de son construction avec 

l’inclusion des matériaux utilisés dans celui-ci. La correspondance montre la mise en place du consulat au 

service de la navigation et du commerce suédois en Méditerranée. D’autre part, l’enquête porte sur l’étude du 

personnel consulaire et sur le succès du consul à intégrer ses deux fils au service consulaire, transformant ainsi 

le consulat en une affaire familiale. Notons enfin, la volonté du consul de consolider les relations d’amitié et de 

commerce entre la régence et la Suède, en liant des liens étroits avec les notables de la cour beylicale.      

Mots-clés : rue des consulats- réseau consulaire suédois- Ali Pacha-Méditerranée- relations diplomatiques 

. 

 

Introduction: 

Écrire l’histoire du consulat de Suède à Tunis, c’est d’abord faire l’histoire des relations internationales, celles 

des relations tuniso-suédoises1 dans une perspective d’histoire sociale des relations internationales2.En 

mettant le consulat de Suède en exergue, il s’agit avant tout d’interroger, à la lumière d’une historiographie et 

 
1 Les études qui s’intéressent aux relations tuniso-suédoises sont rares, à l’exception de quelques articles de l’historien Mezri Bdira 

qui remontent aux années 1990: Mezri Bdira,  « Al-alakat al-Swidiyya al-Tunissiya 1737-1815 hassaba watha’iq al-archive al-

Swidiyya [Les relations tuniso-suédoises, d’après  les documents d’archives suédois], Revue tunisienne des sciences sociales, 

n°123, 1990, p. 9-57 ; Ibid., « Le Maghreb, la Suède et le commerce international », Revue d’Histoire maghrébine, n° 7-8, 1977, p. 

41-48. Pour un aperçu comparatif des intérêts scandinaves à Tunis voir : Ali Chenoufi, Les Correspondances des consuls du 

royaume du Danemark dans les États du Maghreb au cours des XVIIIe et XIXe siècles, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 

2005, 510 p.  
2Joachim Östlund, Saltets pris: Svenska slavar I Nordafrika och handeln I Medelhavet1650-1770, Nordic Academic Press, 2014.  

Je remercie l’auteur qui m’a communiqué un résumé du livre en anglais.  
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de questionnements en plein renouvellement, ce qui révèle un observatoire local et provincial (celui d’une 

province maghrébine ottomane) de la diplomatie suédoise au XVIIIe siècle. L’objectif de ce travail est de jeter 

les bases d’une histoire d’une institution et des hommes qui l’animent sur un laps de temps restreint, de 1738 

à 17421, qui correspond aux cinq premières années du mandat du premier consul suédois à Tunis, Olof 

Rönling. Il s’agit de renouveler l’approche de cet objet grâce aux apports méthodologiques de l’analyse des 

réseaux, dont l’intérêt n’est plus à démontrer2. 

L’ampleur considérable de la correspondance consulaire3 et la quasi-inexistence de travaux antérieurs font 

que ce travail ne peut prétendre à constituer une analyse exhaustive de l’implantation du premier consulat 

suédois dans la régence de Tunis. Il offre néanmoins une première approche du sujet, permettant de baliser le 

chemin en vue d’un examen plus approfondi. Le cadre général de cette étude concerne l’insertion urbaine, 

matérielle et sociale du consulat de Suède dans une réalité spécifique, en l’occurrence celle d’une province 

ottomane et d’une Échelle particulière. On s’attachera également à réfléchir au rôle et au statut du personnel 

consulaire, et notamment les titulaires du poste.  

1- Le consulat de Suède dans l’espace urbain tunisois 

L’article 16 du premier traité tuniso-suédois de 1736 reconnaît à la Suède la faculté d’établir un consul 

auquel il sera permis d’arborer le pavillon sur la maison consulaire ; il aura également la liberté de nommer lui-

même le personnel consulaire. Olof Rönling est nommé premier consul suédois à Tunis le 25 février 1737, mais 

ne rejoint son poste que le 19 janvier 1738. Une fois nommé, le consul est en effet titulaire du poste même s’il 

n’est pas physiquement présent dans l’Échelle. Le voyage par voie maritime de Rönling nécessite différentes 

 
1 Archives Nationales du Royaume de Suède (désormais A.N.R.S.), [Konsulatet i Tunis 7], 520 folios : Registre du consulat de 

Suède à Tunis comportant de copies de lettres conservées dans les fonds consulaires rapatriés qu’on peut les repérer dans les  

lettres adressées à la chancellerie qui auraient dû se trouver dans les liasses du fonds Diplomatica Turcica, Tunisica volume 1. Ce 

registre rédigé en anglais et en suédois couvre le mandat du consul Rönling, mais j’ai exploité seulement les folios touchant la 

période de la fin de la guerre civile (1738-1740), c'est-à-dire du folio 27 au folio 392.  L’emploi de l’anglais à cette date paraît 

surprenant, mais il faut tenir compte du fait que le Méditerranée est multilingue, et que la majorité des destinataires de ce consul 

sont anglophones. 
2Le récent travail de S. Schick a bien montré que les liaisons personnelles sont particulièrement « avantageuses » dans le cadre de 

l’action à distance et se trouvent, ainsi, à la base du pouvoir des ministres qu’elles permettent donc, par certaines pratiques 

spécifiques, d’agir de manière efficace. Sébastien Schick, Des liaisons avantageuses Ministres, liens de dépendance et diplomatie 

dans le Saint-Empire romain germanique (1720-1760), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, p. 28. 
3 Rédigée à la fois en suédois et en anglais.  
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étapes. Le consul commence par s’embarquer avec sa famille, à bord d’un navire commandé par le capitaine 

Robert Dickerson1 : parti de Portsmouth le 30 octobre 1737, il atteint Gibraltar le 17 décembre suivant. Après 

une escale à cet endroit et un dîner avec M.William Chalmers, Rönling embarque pour Tunis et arrive au Cap 

Carthage le 16 janvier 17382. Après trois jours d’attente, les sandales, des petites barques à fond plat qui 

transportent les marchandises et les hommes sont amenées pour passer le Lac de Tunis3. Dans la capitale -en 

l’absence de nation suédoise sur la place de Tunis à cette époque- Rönling peut enfin rencontrer ses futurs 

interlocuteurs, se familiariser avec la place de Tunis et donner son point de vue sur les lieux par lesquels il est 

passé. La durée de la traversée de Portsmouth à Tunis reste en effet très aléatoire sur la période. Le 20 janvier il 

a avec George Logie4une audience au palais du Bardo avec le bey, Ali Pasha, qui les accueille favorablement. 

Rönling présente au bey ses lettres de créances puis procède au traditionnel échange des présents 

diplomatiques5. 

Un consulat au cœur du quartier franc de la Médina de Tunis 

Á son arrivée à Tunis, Rönling est hébergé dans une maison d’hôte6 jusqu’au 16 février. Le bey lui accorde 

ensuite une nouvelle maison spacieuse, située dans le quartier franc de la Médina de Tunis7. Le développement 

 
1 Admis à la bourgeoisie de Stockholm depuis 1692 et résidant à Londres, Robert Dickerson est le beau-père de George Logie, un 

capitaine doté d’une expérience du commerce méditerranéen : Gustaf Fryksén, « Les réseaux de la diplomatie et du commerce : 

George Logie, consul de Suède et intermédiaire marchand en Afrique du Nord, v. 1726-1763 », in Arnaud Bartolomei, Guillaume 

Calafat, Mathieu Grenet et Jörg Ulbert, De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le 

monde méditerranéen (XVIIe-XIXe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2018, p. 282. 
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 26, Lettre d’Olof Rönling à M. Chalmers, 4 avril 1738.  
3 La majorité des consulats européens à Tunis sont situés entre Bab el-Bahr (porte de la Marine) et le Lac de Tunis.  
4 Il s’agit d’un négociant écossais résidant en Suède, qui possédait des données détaillées sur le commerce en Méditerranée. 

George Logie, qui a joué le rôle principal dans la préparation du traité avec Alger, a été nommé premier consul de Suède à Alger 

(19 mai 1729) et fut chargé de négocier la paix avec les autres pays d’Afrique du Nord. Pour d’amples informations sur ce 

personnage-clé, voir : Gustaf Fryksén, « Les réseaux de la diplomatie et du commerce… », art. cité, p.279-293.  
5A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 27, Lettre d’Olof Rönling à M. Chalmers, 4 avril 1738. 
6 Le palais du Bardo est un lieu d’accueil et d’hospitalité, notamment pour les hôtes étrangers comme les diplomates. Des logis 

particuliers sont aménagés à cet effet ainsi qu’une cuisine spéciale, installée pour la restauration des hôtes  : Rached Lakhal, « La 

cuisine des Beys de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles », Kilien Stengel et Sihem Debbabi Missaoui (dir.), La cuisine du Maghreb n’est-

elle qu’une simple histoire de couscous ?, Paris, L’Harmattan, 2020, p.147. 
7 Le bâtiment en lui-même ne pouvant appartenir à un chrétien, il a été construit par le Bey pour être loué au représentant d’une 

nation qui peut l’administrer selon les lois de son pays et de sa religion : Adnen el Ghali, Les fondouks de Tunis. Genèse et logique 

urbaine des caravansérails d’Afrique du Nord, Éditions Universitaires Européennes, 2010, p.16. 
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du quartier franc, à l’époque ottomane, a amené la construction intra-muros de maisons consulaires 

européennes1. Cette maison- dont le consul doit payer le loyer à l’instar des autres consulats européens2-jouxte 

le consulat d’Angleterre. Juste derrière le consulat se trouve la mosquée d’el Mihras3sur laquelle aucune fenêtre 

ne donne, ce qui rend les appartements obscurs4.Le consulat, qui ouvre sur la place de la Monnaie, a donc une 

réalité matérielle et une implantation spatiale dans le territoire de la ville qui lui confèrent une réelle spécificité 

et permettent d’en appréhender la vie concrète et quotidienne5.  

Ce constat pourrait être étendu au-delà du seul cas tunisois et évoquer les relations qu’entretiennent les 

différents consuls avec leurs collègues européens à l’échelle de Tunis. Si les relations institutionnelles sont 

fréquentes et le plus souvent bien réglées, les relations humaines priment. À l’époque ottomane, les Français 

ont été les premiers à installer un consulat royal à Tunis en 15776. Puis au cours du XVIIe siècle, d’autres États 

européens suivent l’exemple, au fur et à mesure qu’ils obtiennent des capitulations. Les premiers à s’installer 

sont les Anglais, suivis des Hollandais, puis les Autrichiens à partir des années 1720. Au total, cinq7 consulats 

ou agences consulaires sont implantés avant l’arrivée de Rönling à Tunis. Le nombre croissant de consulats 

suédois en Méditerranée à partir des années 1720 reflète clairement le rôle particulier de cette zone pour les 

intérêts du royaume. À la suite des traités de paix ratifiés avec les États barbaresques et avec l'Empire ottoman, 

la Suède a ainsi établi des consulats à Alger en 1729, Tunis en 1736, Tripoli en 1741 et au Maroc en 1763. Pour 

autant, ces fondations en série ne s’inscrivent pas uniquement dans une politique économique active de l’État : 

les grands négociants suédois voient en effet les consuls comme des relais pour leurs activités marchandes8. 

 
1 Adnen el Ghali, « La route des consuls », in Archibat, 33 / 12- 2014, p.76. 
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 42, Lettre d’Olof Rönling à M. Wasenberg, 22 avril 1738. 
3Adnen el Ghali, La route des consuls. Les territoires de la diplomatie à Tunis, Paris, Les points sur les i, 2015, p.32. 
4A.N.R.S., Konsulatet i Tunis, fol. 189, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 12 juin 1739.  
5 Pour la région du Levant et de Barbarie, la résidence des consuls est dans les fondouks : voir Wolfgang Kaiser (dir.), La loge et le 

foundouk. Les dimensions spatiales des pratiques marchandes en Méditerranée, Moyen Âge – époque contemporaine, Paris, 

Maisonneuve et Larose, 2014. 
6On trouve un consulat provençal et languedocien à Tunis dès 1255, ainsi qu’un consulat génois, au XIIIe siècle, avant la conquête 

ottomane. En effet, les Génois selon le traité de 1233, ne disposent que d’un funduq, probablement partagé avec d’autres 

marchands chrétiens, et obtiennent un consul en 1250 : Michel Balard et Alain Ducellier, Migrations et diasporas 

méditerranéennes (Xe-XVIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 438.  
7 Il convient d’ajouter le consulat de Gênes, crée depuis l’époque médiévale.  
8Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce. The Swedish consular service and long-distance shipping 1720-1815, Uppsala, 

Uppsala University, 2004, p. 44.  
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Nommé par la couronne suédoise, Rönling dépend ainsi de plusieurs autorités de tutelle, à commencer par le 

Bureau du Commerce, la chancellerie royale et le cercle autour de George Logie et Jonas Alström, « père de 

l’industrie suédoise »1.  

Par ailleurs, les consuls échangent les visites à chaque fois que l’occasion se présente. A cet effet et en raison 

de la concentration des consulats européens dans le quartier franc, les consuls rendent visites à leurs 

homologues en des occasions précises. Les visites entre consuls européens sont soumises à un cérémonial qui 

s’exprime par l’ordre des visites reçues et rendues : celui dont le rang est supérieur rend les visites parque lui 

font les autres, et il est aussi en droit d’attendre la première visite quand un collègue arrive à Tunis2. Informé de 

ces usages, Rönling rend ses visites le même jour: 

“[…] I had a visit from the French, Dutch and Genoa Consuls with their Nations and also from the English 

merchants, the Spanish and Greek Fathers and the trading Jews of this place which visits I repayed the same 

day. The English Consul sent his particular […] secretary to make his excuse but when I came to my house the 

16th of February, I had another visit in form from all the Consuls with their Nations, as also from the English 

Consul which I also repayed.3” 

Force est de constater qu’à l’exception du consul autrichien, tous les représentants installés à Tunis rendent 

visites à leur homologue suédois4. En outre, les marchands européens, les Pères grecs et les marchands juifs 

rendent également une visite au consul scandinave. Rönling affirme d’ailleurs qu’il entretient des relations 

cordiales avec tous les consuls européens à Tunis5. Il semble même qu’il développe une certaine complicité 

avec le consul des Provinces-Unies Giuseppe Hudson : 

 
1Il est consul suédois à Londres entre 1722 et 1739 : Gustaf Fryksén, « Les réseaux de la diplomatie et du commerce… », art. cité, 

p. 285. 
2Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700-1840), Genève, Librairie Droz, 

2002, p. 469. 
3A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 27, Lettre d’Olof Rönling à M. Chalmers, 4 avril 1738.  
4 Nommé consul impérial à Tunis en février 1726, juste après la ratification du traité de paix, Simone Pellarino demeurera en 

poste jusqu’en août 1733. En 1734-1735, les relations austro-tunisiennes sont interrompues et il faudra attendre 1748 pour 

assister à une relance de ces relations. Par conséquent entre 1735 et 1748, l’Autriche n’avait pas de représentation consulaire 

dans la Régence : Mounir Fendri, « Yûsuf Khûja chez le prince Eugène. Une ambassade tunisienne à Vienne en 1732 », Revue 

d’Histoire Maghrébine, 2003, n° 112, p. 453. 
5A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 61, Lettre d’Olof Rönling à George Catanach, 19 août 1738. 
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“It is a pleasure to be in company with M. Hudson the Dutch Consul; but the French has his airs conformably 

to that country; being not any business to put up for regulating of manners, I hope always to regard common 

civility and Justice as near as possible.1” 

Consul des Provinces-unies de 1713 à 1752, Hudson est un commerçant anglais, qui possédé une bonne 

connaissance de la régence tunisienne, de ses habitants ainsi que, des marchands avec lesquels il est en 

affaires ; il anime un réseau de commanditaires et de correspondants spécialisé dans toutes sortes de 

commerces, et notamment le rachat des captifs2. Le rapprochement entre les deux consuls s’explique entre 

autres par leurs liens respectifs avec les milieux d’affaires londoniens. Rönling est un ancien employé du bureau 

londonien de Jonas Alström qui est impliqué dans les affaires méditerranéennes, et partage des intérêts avec 

Logie. Une sorte de familiarité marque la société consulaire dans l’Échelle de Tunis. En Novembre 1738, le 

capitaine Mackenzie arrive à Tunis accompagné de Madame Hudson, à laquelle Rönling et son épouse rendent 

visite, les Hudson retournent la politesse quelques jours plus tard3. 

La construction de la maison consulaire 

Ali Pasha prend donc l’initiative d’établir la maison consulaire suédoise au cœur du quartier franc4,et ce dès 

la signature du traité de 17365. Les travaux de construction trainent alors jusqu’en 17486. Sept mois après son 

installation à Tunis, Rönling note avec satisfaction l’avancement des travaux et constate que bientôt le besoin 

se fera sentir d’utiliser des quantités de bois. Il considère inutile d'écrire à ce sujet à la cour de Stockholm, qui 

n’accordera jamais ces cargaisons de bois ; mais, il recommande à Logie d’écrire à Madame König pour lui 

ordonner d’envoyer des chargements de la Baltique7. Le consul peut ainsi compter sur son capital socioculturel 

pour répondre à ses besoins. Il suggère d’expédier à Tunis un chargement de sapin au tarif le moins cher. 

 
1 A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 64, Lettre d’Olof Rönling à William Catanach, 19 août 1738. 
2 Hadhami Helal, « Giuseppe Hudson consul des Provinces-Unies entre 1712-1752 : un agent d’intermédiation du rachat des 

captifs dans la première moitié du XVIIIe siècle », Cahiers de la Méditerranée, n°95, 2017.  
3A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 105, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 24 novembre 1738.  
4 Autour de l’actuelle place de la Monnaie, qui englobe alors la rue de l’Ancienne Douane, la rue des Consulats, la rue des Glacières, 

la rue Sidi el Morjeni et la rue de la Commission : Adnen el Ghali, Les fondouks de Tunis…, op. cit., p. 17. 
5Mezri Bdira, « Al-alakat al-Swidiyya al-Tunissiya… », art. cité, p. 24. 
6Dépêche consulaire du 8 juillet 1765, citée dans Mehdi Jerad, La correspondance de Jean Antoine Molinari, consul suédois à 

Tunis 1764-1778, Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 

Laboratoire « Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes », Tunis, (Introduite et annotée), 2015, p. 124.  
7A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 66, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 23 août 1738.  
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Dans une dépêche du 12 mars 1739, Rönling affirme à John Clason, qui prit la gestion du consulat suédois 

à Londres depuis 1723, que la construction de la maison consulaire avance rapidement : les piliers sont tous 

surélevés dans l’entrepôt et les travailleurs doivent commencer à édifier les chambres d’habitation et, le 

chargement de bois est attendu prochainement1. Le conducteur des travaux estime qu’il faudra au moins 400 

ballots de bois de 18 pieds de longueur et 7 à 8 pouces d’épaisseur. Le passage suivant procure d’autres détails 

sur l’état d’avancement des travaux : 

“[…] The building of the new house has been hindered this summer by reason that the Bey, has built a new 

warehouse for the customs, who have used mine for the proposal but as it is now finished I hope they will go 

on with the house building when the first storey over the warehouse is covered shall trouble you with the 

dimension of the bigness of the Sweden coat of arms but the pictures come too dear…2” 

À la fin de l’année 1740, Rönling demande donc au Conseil du commerce de lui envoyer les armoiries (ou 

« le blason ») da la Suède et les portraits des rois de Suède pour pouvoir les accrocher sur la façade du bâtiment 

consulaire, afin de permettre aux « nationaux » résidents ou de passage de repérer le bâtiment consulaire dans 

l’espace urbain3.  

D’autres courriers mentionnent les armes de la Suède que le consul désire retrouver alors faire peindre sur 

la façade de la maison consulaire, les sceaux destinés aux actes, ainsi qu’un coffre-fort pour la chancellerie. Bien 

que la correspondance consulaire ne permette pas d’établir avec certitude l’aménagement intérieur de la 

maison consulaire, plusieurs indices semblent indiquer une construction d’un étage au moins4.On retrouve 

également des entrepôts au sous-sol, une chancellerie, des écuries, des pièces pour le consul, sa famille et le 

personnel du consulat, diverses pièces réservées aux domestiques (cuisine), et des chambres destinées à la 

 
1Ibid., fol.178, Lettre d’Olof Rönling à John Clason, 12 mai 1739.  
2Ibid., fol. 360, Lettre d’Olof Rönling à Raid Alström, 15 décembre 1740.  
3En 1753, les murs du consulat de Suède à Cadix sont recouverts des portraits de trois générations de monarques : aux côtés du 

couple royal formé par Adolphe-Frédéric et Louise-Ulrique, on retrouve ainsi l’ancien roi Frédéric Ier, décédé depuis deux ans, et 

le prince héritier Gustave, futur Gustave III (1771-1792 : Mathieu Grenet, « Introduction. La maison consulaire : tentative 

d’épuisement d’un espace complexe ». C’est l’auteur lui-même qui m’a communiqué le manuscrit. Qu’il en soit remercié.  
4La plus ancienne mention du consulat de Suède remonte à 1746, dans un acte de constitution habous (bien de mainmorte) au 

profit de la medressa de hawanet Achour : Adnen el Ghali, La route des consuls…, op. cit., p.32. 
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réception de voyageurs de passage. À l’image des fonctions du consul, l’hôtel consulaire représente l’État : c’est 

un lieu de travail mais aussi de réception et d’apparat1.  

Fig.1 Schéma représentatif du consulat suédois à Tunis, selon la correspondance du consul Jean 

Antoine Molinari2 

 

 

La construction de la maison consulaire est interrompue durant l’été de 1740 en raison de la construction 

d’un nouveau bâtiment pour les douanes de Tunis. D’ailleurs, le bey a utilisé les entrepôts de la maison 

consulaire afin d’achever l’édifice le plus tôt possible. Le nouvel immeuble de la douane est vraisemblablement 

achevé vers le mois de novembre de la même année. Rönling, note la reprise des travaux et se rend compte que 

 
1 Mathieu Jestin, le consulat de France à Salonique 1781-1913, Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 

direction de Robert Frank, 2014, p. 296.  
2 Jihène Boughamoura, Le consulat suédois à Tunis, selon la correspondance de Jean Antoine Molinari (1764-1778), Mémoire de 

master, sous la direction de Mehdi Jerad, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, [en arabe] 2019-2020, p. 37. 

 الّطابق الثاني 

 

 

 

 الّطابق األّول 

 

 

 مخازن 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

150 

le bey a ordonné d’envoyer des quantités de bois de la ville de Le Kef, étant donné que le bois suédois arrivé 

depuis quelques temps à Tunis, a déjà été utilisé pour d’autres usages1. 

Rönling a semble-t-il l’habitude de se rendre une à plusieurs fois par semaine au palais du Bardo, à quatre 

kilomètres du centre-ville où il entretient des contacts à la cour2. Le déplacement des consuls européens à la 

cour du Bardo s’effectue ; jusqu’aux les années 1770 à cheval ou en charrettes : l’usage d’une voiture à deux 

roues est alors réservé aux sujets musulmans, et celui d’un carrosse à quatre roues à la famille 

beylicale3.Rönling informe d’ailleurs Logie que le bey souhaiterait recevoir un de ces carrosses de Londres qui 

puisse contenir quatre personnes, très léger, doublé de velours cramoisi et de dentelle dorée4. 

On l’a dit, les premières années du mandat de Rönling coïncident avec l’édification de l’hôtel consulaire près 

de Bab el-Bahr (la Porte de la Marine), donc au cœur du quartier franc de la Médina de Tunis. Outre les pièces 

à l’usage du public, le bâtiment comprend des espaces privatifs, pour le consul, sa famille et leur suite, ainsi 

qu’un large éventail d’acteurs plus ou moins installés en ces murs. Mais en quoi ce personnel consulaire 

consiste-t-il ? Quelle est la place de la famille du consul dans la gestion du consulat suédois à Tunis ? 

2-Personnel consulaire et capital relationnel 

L’étude d’un consulat permet d’appréhender autant les consuls que l’institution consulaire, le personnel que 

les fonctions. On s’attachera ici à analyser les rapports interindividuels à l’intérieur de cette institution : 

comment tout ceci fonctionne-t-il ? Quel est le personnel au sein du consulat suédois aux premières années du 

mandat de Rönling ? 

On retiendra en premier lieu que, le consulat suédois à Tunis est avant tout une institution à vocation 

commerciale. S’il peut s’avérer utile pour un État de disposer d’informations précises sur certains individus ou 

certaines activités hors de ses frontières5, les consuls suédois collectent en priorité des informations 

commerciales qu’ils transmettent soit aux  autorités  suédoise, soit au Conseil du Commerce 

(Kommerskollegium), soit directement aux acteurs économiques. Ces pratiques affectent ainsi les transferts 

 
1A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 353, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 28 novembre 1740.  
2Ibid., fol. 41, Lettre d’Olof Rönling à Wasenberg, 22 avril 1738.  
3Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre…, op.cit., p. 267. 
4A.N.R.S., Konsulat et i Tunis 7, fol. 100, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 30 octobre 1738.  
5 Sur cette question voir: Marcella Aglietti, « Le gouvernement des informations. L’évolution du rapport entre état et institution 

consulaire au milieu du XVIIIe siècle », Cahiers de la Méditerranée, 83, 2011. 
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d’informations entre les services suédois et étrangers1. On l’a dit, Rönling est un ancien employé du bureau 

londonien de Jonas Alström, lui-même impliqué dans les affaires méditerranéennes, qu’il partage par ailleurs 

des intérêts avec Logie2. Il est un acteur clé de l’intermédiation marchande au service des négociants 

stockholmois. Consul et marchand, fidèle aux intérêts suédois, disposant de ses entrées dans l’élite tunisoise 

comme dans le petit monde des négociants et des diplomates européens dans la Régence, Rönling occupe une 

position ambigüe - celle de représentant des marchands et représentant diplomatique3ou consul d’un État 

étranger- qui se trouve elle-même souvent à l’origine de conflits d’intérêts. Nous nous interrogeons alors sur le 

lien entre le statut d’un consul et son efficacité dans l’exercice de ses prérogatives diplomatiques4. 

Au cours du XVIIIe siècle, le Conseil du Commerce -qui rassemble l’élite marchande de Stockholm- souhaite 

recruter de préférence des sujets d’origine suédoise, supposément pour assurer une meilleure défense des 

intérêts nationaux5. La circulation de l’information ménage des paliers de commandement et des cercles de 

décision reflétant la présence d’une « société de renseignement » et témoignant de l’importance du capital 

social de ce consul, qui doit ainsi composer avec le triangle formé par l’autorité de tutelle, le Makhzen et les 

marchands de Stockholm. Bref, il s’agit d’un « consul sans nation ».En effet, Rönling calcule le volume des 

affaires liant Logie au bey et son Khaznadar6 ainsi que les comptes d’autres marchands stockholmois. Le 26 

janvier 1741, Rönling demande à John Clason, d’adresser de 12 lunettes au bey, (âgé de 53 ans, ce dernier est 

en effet un fervent lecteur) :  

“[…] please to send for the Bey 12 spectacles that shew large each in a case the Bey told me that he was 53 

years of age that he read much which occasioned weak eyes with which please to acquaint the optic maker to 

choose the glasses accordingly[…]7” 

 
1Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce…, op. cit., p.20. 
2Gustaf Fryksén, « Les réseaux de la diplomatie et du commerce… », art. cité, pp.283-288. 
3Les consuls suédois en Afrique du Nord avaient une fonction essentiellement diplomatique et demeurent les seuls consuls 

salariés- à côté du consul de Smyrne : Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce…, op. cit., p.83. 
4 Silvia Marzagalli et Jörg Ulbert, « Introduction », Cahiers de la Méditerranée, (De l'intérêt d'être consul en Méditerranée, XVIIe-

XXe siècle), n°98, 2019, p. 10.  
5 Pierrick Pourchasse, « Les consulats, un service essentiel pour le monde négociant : une approche comparative entre la France 

et la Scandinavie », in Jörg Ulbert et Gérard Le Bouëdec, (dir.), La fonction consulaire à l’époque moderne, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2006, p. 195. 
6Trésorier, chargé des revenus et des dépenses du beylik et de la gestion des biens de la famille régnante. 
7A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 377Lettre d’Olof Rönling à John Clason, 26 janvier 1741. 
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Les dépêches de Rönling attestent également des liens étroits avec des gens intimement attachés à la 

personne et à l’entourage du bey, tels que son Khaznadar et premier ministre, Mustapha Ben Meticha1, le 

marchand sfaxien Ibrahim al-Ush, le caïd de Sfax Ali Djellouli ou encore Mohamed Saïdi, capitaine du port de 

la Goulette. Une certaine familiarité s’établit entre le nouveau consul suédois fraîchement installé à Tunis et 

certains hauts dignitaires du bey, ce qui montre sa capacité d’adaptation au poste qu’on lui a confié2. Ainsi les 

relations d’un consul sont-elles tributaires de sa position à l’égard de l’autorité politique du pays où il se trouve.  

Afin de favoriser ses activités commerciales, Rönling s’appuie également sur les services des négociants 

juifs, et notamment sur le marchand  livournais  Juda, caïd de la Dar el-Jeld3, une société anonyme dont les 

associés sont tous des Livournais installés à Tunis et en relation avec leurs coreligionnaires en Toscane. Le 

Commerce des cuirs et des peaux, est en effet tenu par les négociants juifs, qui opèrent entre Tunis, Livourne et 

Gênes4. La correspondance consulaire suédoise évoque des visites entre Rönling et le caïd Juda. Ce dernier 

accompagne Younes, le fils d’Ali Pasha, lors du blocus de Kairouan : en contrepartie, le bey lui accorde, ainsi 

qu’à quatre Juifs livournais, des parts dans le Dar el-Jeld5. De même, la femme du caïd Juda rend visite à 

Rönling6. Lors du rétablissement des relations entre Ali Pasha et les Turcs d’Alger, vers la fin de l’année 1739, le 

 
1 Mohamed–Hédi Cherif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin Ali (1705-1740), Tunis, Centre de Publication 

Universitaire, 2008, t.II, p.154. L’auteur note que Mustapha Ben Meticha fut le fils du premier homme de confiance d’Ali Pasha. Il 

est nommé Khaznadar le 6 septembre 1735. 
2 Cette adaptation est également due à la position de la Suède dans la guerre civile que connaît la régence entre 1728 et 1740, 

lors de laquelle, la Suède soutient le camp d’Ali Pasha : Mehdi Jerad, « Le consul de Suède à Tunis, témoin et acteur de la guerre 

civile dans la Régence de Tunis (1738-1740) », in Hespéris-Tamuda, LIV (2), 2019, p. 149-175.  
3Cette institution est créée au début du XVIIIe siècle : véritable administration structurée, elle est notamment chargée de collecter, 

d’apprêter et d’exporter l’ensemble des cuirs et des peaux produites dans la Régence. Sa fonction économique et sociale prend 

une grande ampleur aux XVIIIe et XIXe siècles: Sadok Boubaker, « Une réflexion sur l’histoire moderne de la Tunisie (XVIe-

début XIXe siècle). Les spécificités d’une province ottomane ? », in Sadok Boubaker, D’UNE Méditerranée à l’autre. Espaces 

maritimes et échanges commerciaux, Recueil d’articles, Vol. 1, Tunis, Regroupement Latrach des Livres Spécialisés, (Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Laboratoire « Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes »),2019, p.435.  
4Ibid.  
5A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 101, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 30 octobre 1738.  
6Ibid., fol. 139, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 12 janvier 1739.   

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwids7jM0vLNAhUFchQKHa0QDEoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.latrach-edition.com%2F&usg=AFQjCNE5TmFi8Cpk6xdICrBG-tm7wXMCVg&bvm=bv.126993452,d.d24
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dey d’Alger a permet au frère du caïd Juda - installé à Alger - ainsi qu’à  l’un des fils Busnach1 de reprendre leurs 

activités commerciales dans la régence de Tunis, interrompues à cause de la guerre civile2.  

Les consuls suédois en Afrique du Nord exercent une fonction essentiellement diplomatique3 et demeurent 

les seuls consuls salariés à côté du consul suédois à Smyrne. Rönling reçoit ainsi un salaire trimestriel4. Au XVIIIe 

siècle, il n’existe pas de règles générales quant au rythme, au mode et au montant des appointements des 

consuls : les frais consulaires sont précisés dans la lettre de crédit du consul et varient donc d’un endroit à 

l’autre5. Rönling sollicite l’augmentation de son salaire à 2000 riksdallers, à l’instar du traitement accordé à son 

collègue à Smyrne, le consul Hackson (1736-1745)6.Contrairement aux représentants français par exemple, les 

consuls suédois cumulent ce traitement avec le produit de leur activité négociante, et notamment celle de 

commissionnaire. La seule interdiction qui leur est faite concerne leur participation à l’affrètement maritime7.Le 

consul scandinave signale, lui-même, avoir opéré quelques transactions commerciales afin de subvenir aux 

dépenses extraordinaires du consulat, liées notamment à l’éloignement de la cour beylicale et à la fréquence à 

laquelle il est amené à s’y rendre :   

“I am obliged to you for your kind endeavor of augmenting my salary, if I had not a small trade to balance 

the public charges it would not hold out the stable charges by reason that the court resides at Bardo is one of 

the heaviest articles8.” 

Bien que traitant d’enjeux locaux, les rapports consulaires sont destinés à des lecteurs extérieurs à l’échelle. 

Les questions financières y sont récurrentes :la capacité d’intervention du consul se trouve en effet limitée par 

la faiblesse de ses revenus, alors que ses dépenses personnelles et fonctionnelles sont importantes. Rönling 

note que les quatre postes budgétaires principaux sont 1) le salaire du personnel consulaire ; 2) les présents 

destinés à la cour beylicale ; 3) le loyer de la maison ; 4) les dépenses extraordinaires liées notamment aux 

 
1 Les Busnach : sont une célèbre famille de commerçants juifs d’Alger qui joue à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle un 

rôle économique et politique de premier plan dans la régence d’Alger. Originaire de Livourne, elle apparaît à Alger vers 1721 : 

Daniel Panzac, Les Corsaires barbaresques : la fin d’une épopée 1800-1820, Paris, C.N.R.S., 1999, p. 197.  
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 257, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 28 décembre 1739.  
3Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce…, op. cit., p. 83. 
4A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 204, Lettre d’Olof Rönlingà jonas Alström, 2 août 1739.  
5Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce…, op. cit., p. 83. 
6A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 123, Lettre d’Olof Rönling au consul Jonas Alström, 8 janvier 1739. 
7Pierrick Pourchasse, « Les consulats, un service essentiel pour le monde négociant… », art. cité, p. 203. 
8A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 296, Lettre d’Olof Rönling à Rad Alström, 12 avril 1740. 
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déplacements entre Tunis et le palais du Bardo. Les dépêches mentionnent d’autres frais supplémentaires : ainsi 

de l’entretien de deux chevaux et quatre ânes dans une écurie, sur laquelle doit veiller une personne nommée 

(et salariée) à cet effet1. Rönling est amené, à distribuer des sommes d’argent aux bawwabs, les portiers du 

Bardo qui veillent au respect de l’ordre des entrées lors des audiences. Il déclare enfin avoir distribué, lors d’une 

fête publique à Tunis, 130 piastres aux serviteurs de la cour ainsi qu’aux drogmans, en plus de petits cadeaux2.  

 N’ayant pas eu encore son appointement, tout comme l’augmentation des frais sur place, Rönling est 

contraint à emprunter de l’argent ; en 1739, il sollicite, ainsi de John Clason un prêt de 1000 dollars de 

Livourne3à rembourser sur 18 mois4.   

La maison consulaire constitue un groupe soumis à l’autorité personnelle du consul, et au sein duquel opère 

un lien quasi-patrimonial entre famille et emploi consulaire. Le consul suédois rédige différents types de lettres 

qui concordent avec de multiples prérogatives ne cadrant pas toujours avec ses tâches consulaires. Aux 

dépêches généralistes, très régulières et dans lesquelles il se contente de décrire les événements (quitte à se 

répéter ou se contredire), s’ajoutent des mémoires et des rapports qui synthétisent, à intervalles réguliers, un 

ensemble d’informations, tant politiques que commerciales.  

En outre, Rönling se trouve amené à s’appuyer sur un personnel consulaire se composant d’un chancelier, 

d’un ou plusieurs drogman(s), d’un garde au minimum, d’un domestique chargé de l’entretien de l’écurie, d’un 

cuisinier mauresque, d’un esclave napolitain pour ses domestiques et d’une servante ou femme de chambre. 

Les documents ne précisent pas si ces domestiques sont logés et nourris au consulat. En tout cas, le consul 

entretient à Tunis une maison assez nombreuse qui compte au moins huit personnes, en plus des membres de 

la famille Rönling5. Il convient de souligner aussi que le consul suédois a une servante nommée Betty, ainsi que 

des gardes dont on ignore le nombre exact, mais qui assurent à la fois la sécurité du consul et du consulat et 

 
1Ibid., fol. 41, Lettre d’Olof Rönling à Clason et Alström, 22 avril 1738. 
2Ibid., fol. 24, Lettre d’Olof Rönlingà M. Chalmers, 4 avril 1738. 
3En Toscane, jusqu'en 1837, les comptes étaient tenus en lires toscanes (monnaie imaginaire) et dans une copie toscane de la 

pièce de 8 reales espagnols appelée "pezza della Rosa" ou “livornina" ou "tallero". Il s'agissait d'une pièce d'argent d'environ 

25.237 grammes frappée pour la première fois en 1665 par le Grand-Duc Ferdinand III et qui équivalait à 5:13:14 lires toscanes.  

La piastre de Livourne est de 6 lires monnaie longue, ou 5 lires et 15 sous monnaie courte. Elle vaut au 18e 1 écu génois, entre 60 

et 75 sous d’une livre tournois française. Information communiquée par mes collègues Luca Lo Basso (Université de Gênes) et 

Guillaume Calafat (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) qu’ils trouvent ici mes salutations les plus distinguées. 
4Ibid., fol. 177, Lettre d’Olof Rönling à John Clason, 12 mars 1739. 
5 On sait que l’épouse de Rönling est originaire d’Alingsås : elle lui donne une fille et trois fils. 
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donnent de l’importance au personnage public qu’est le consul dans l’espace urbain. Les derniers sont recrutés 

parmi la population musulmane, légalement autorisés à porter des armes.  

Le personnel consulaire peut-il exiger d’être nourri par le consul suédois? On ne saurait le dire, car dans la 

pratique, le personnel ne peut pas acquérir une position matériellement indépendante vis-à-vis du consul, et 

ce contrairement par exemple aux drogmans ou chanceliers-interprètes dans le cadre du service consulaire 

français1. Mais quelques indices dans la correspondance militent en faveur de l’idée selon laquelle Rönling est 

contraint de prendre en charge l’entretien des drogmans et des domestiques du consulat (y compris celui de 

l’écurie)2. Rönling, verse en effet à ce personnel un salaire mensuel et leur fournit le couvert :3 il demande 

d’ailleurs à plusieurs reprises le versement d’une indemnité qui couvrirait ces dépenses. A la lecture de la 

correspondance, il semble pourtant que le logement et la nourriture du personnel consulaire, y compris le vice-

consul. Seulement, le remboursement des dépenses de service soit le plus souvent obtenu grâce à l’intervention 

de George Logie.  

Bien que les consuls suédois soient nommés par le Conseil de Commerce de Stockholm, par une lettre 

royale, les vice-consuls sont souvent nommés par le consul pour l’aider dans ses fonctions, par exemple dans 

les régions éloignées de la circonscription consulaire. Par conséquent, les vice-consuls ne sont pas 

formellement appointés par la Monarchie4 : en tant que salariés des consuls, leur nomination ne nécessite pas 

l’agrément des autorités de Stockholm5.D’ailleurs, le consul suédois rapporte que son homologue génois lui 

propose de nommer son fils, Francisco Maria Bogo, comme vice-consul suédois à Bizerte, et ce sur 

recommandation écrite de la part du Khaznadar6. Il ajoute que les autres consuls ont leurs vice-consuls, tous 

originaires de Gênes et intéressés par la pêche au corail à Tabarka, région limitrophe entre les deux régences 

d’Alger et de Tunis7. Les Bogo sont originaires de Gênes, et occupent le consulat génois à Tunis dès les années 

 
1Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre…, op.cit., p.59.  
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 72, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 24 aout 1738.  
3Ibid., fol. 25, Lettre d’Olof Rönling à M. Chalmers, 4 avril 1738.  
4Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce…, op. cit., p. 84. 
5Pierrick Pourchasse, « Les consulats, un service essentiel pour le monde négociant… », art. cité, p. 201. 
6A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 28, Lettre d’Olof Rönling à M. Chalmers, 4 avril 1738.  
7Ibid., fol. 125, Lettre d’Olof Rönling à Jonas Alström, 8 janvier 1739. 
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16701. A l’instar de son père, le marchand Francisco Maria Bogo est actif à Tabarka ce qui le qualifie pour 

représenter les intérêts de différentes puissances européennes.  

En l’absence de drogman suédois et selon les besoins du service et les opportunités locales, le consul peut 

faire appel à des drogmans auxiliaires issus de la population locale. Rönling a ainsi deux drogmans : le premier, 

appelé Soliman et qualifié de « petit drogman »,2et  très probablement d’origine locale ; le deuxième est un 

renégat anglais déjà présent lors de la réception donnée en l’honneur de Rönling à son arrivée à Tunis. Ces 

drogmans sont des personnages clés des relations tuniso-suédoises. Leurs attributions ne se limitent pas 

seulement à la traduction orale et écrite, mais également à assister le consul suédois dans l’accomplissement 

de sa mission ou bien à agir, en son nom, auprès des autorités locales3.À côté d’un important travail 

d’information et de suivi de la correspondance, il semble également que les drogmans remplissent différentes 

missions politiques que le consul n’est pas en mesure d’accomplir en personne. Soliman a ainsi l’habitude de 

se rendre à la cour beylicale pour suivre plusieurs affaires bilatérales. Lorsqu’à la fin de l’année 1741, un navire 

suédois, chargé de bois et de fer fait naufrage sur les côtes de Kélibia, Rönling envoie son drogman Soliman 

pour assister le capitaine et dresser l’inventaire des articles sauvés4. 

Mais ce qui est frappant dans le cas de Rönling, c’est son désir de transformer le consulat en une affaire 

familiale. Il entreprend des démarches pour faire nommer son fils James, drogman à Tunis. Ce dernier est 

qualifié de « principal drogman » et Rönling souhaite l’intégrer dans le service consulaire suédois afin de 

consolider la place de sa famille: 

“[…] thanks God I have a great comfort of my son James who has had the conduct to be beloved and 

esteemed by all the Christians of this place and the people of this country who have any business at Consul 

 
1 Pour la période qui nous concerne Jean Angelo Bogo fut consul génois à Tunis entre 1710 et 1741.  
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 118, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 11 décembre 1738.  
3Antoine Gautier, « Les drogmans des consulats », in Jörg Ulbert et Gérard Le Bouëdec, (dir.), La fonction consulaire à l’époque 

moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 88 ; Natalie Rothman, “Interpreting Dragomans: Boundaries and 

Crossings in the Early Modern Mediterranean”, Comparative Studies in Society and History Vol. 51, No. 4 (Oct., 2009), pp. 771-

800 ; Ibidem, Natalie Rothman, Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul, Cornell University Press, 

2012 ; Ibidem, Afterword : Intermediaries, Mediation, and Cross-Confessional Diplomacy, in Journal of Early Modern History, 

volume 19, issue 2-3, 2015, pp. 245-259; Sarga Moussa, « Le sabir du drogman »,  Arabica, Brill Academic Publishers, 2007, LIV 

(4), pp.1-14; Mathieu Grenet, « Drogman », in Dionigi Albera, Maryline Crivello, Thierry Fabre et Mohamed Tozy 

(dir.),  Dictionnaire de la Méditerranée, Arles, Actes Sud, 2016, p. 384-390.  
4A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 454, Lettre d’Olof Rönling au capitaine James Wood, 22 décembre 1741.  

https://brill.com/view/journals/jemh/jemh-overview.xml
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Logie’s house he being my chief Druggerman and the Bey who speaks Italian if please God I could be able to 

settle him I am sure that my family could be settled1.” 

Pour autant, l’entrée de son fils James dans le service consulaire suédois semble antérieure à l’installation 

du père dans la régence de Tunis. En effet, dans l’une de ses dépêches, il est question d’une allocation proposée 

pour James en tant que secrétaire à Alger ainsi que pour son rôle- aux côtés de Goerge Logie- dans les 

négociations du traité de paix signé avec la régence de Tunis : 

“Enclosed I send you an abstract of commerce Rad Alstrom’s letter concerning the proposed allowance for 

my son James in acting as Secretary at Alger and assistance in the treaty of peace here, I think the first might be 

only mentioned and for the latter if you please to be so good to put in your account what you think may be 

reasonable, and in sending your account you will be so kind, to recommend my son in the best manner to the 

court, as you proposed some time ago, your care for the welfare of my son and promoting his interest shall 

always acknowledge with the greatest thankfulness and obligation2.” 

Certes, James ne figure pas dans la liste des secrétaires suédois à Alger3, ce qui peut être justifié soit par une 

mission temporaire, soit qu’il est chargé de cette mission d’une manière non officielle. L’empiètement de 

l’espace familial sur l’espace public apparait dans l’exercice même de l’emploi consulaire. Si Rönling investit 

son rôle de consul en père de famille, le consulat devient aussi une affaire de famille4. Dans une autre dépêche, 

Rönling remercie Logie à l’occasion de la promotion de son fils James, sans pour autant préciser le titre ou le 

poste occupé :  

“I am much obliged to you for your kindness in promoting my son James’s welfare, I believe he would be as 

serviceable for our country as anybody having been as good as brought up in this country, and thereby gained 

a thorough knowledge of these people their trade and manners5.” 

 

 
1Ibid., fol. 30, Lettre d’Olof Rönling à M. Chalmers, 04 avril 1738.  
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 231, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 13 septembre 1739.  
3Joh. Ax. Almquist, Kommerskollegium Och Riksens Ständers Manufakturkontor Samt Konsulsstaten. Administrativa Och 

Biografiska Anteckningar, Meddelanden Från Svenska Riksarkivet, NY Följd 4, 1912, p.387. 
4Le consul français à Tunis, Devoize transforma également le consulat en une affaire familiale: Christian Windler, La diplomatie 

comme expérience de l’autre…, op.cit., p.62. 
5A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 243, Lettre d’Olof Rönling à George Logie, 16 novembre 1739.  
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Fig.2 Les descendants d’Olof Rönling, consul suédois à Tunis (1737-1758) 

Olof Rönling + son épouse originaire d’Alingsås 

 

James                          Jonas                         Robert                               Une fille 

 

Le père fonde son argumentation en faveur de son fils James sur la durée de ses propres services, sur le droit 

du fils à en hériter et sur son expérience dans les régences barbaresques. De même Rönling sollicite le poste de 

chancelier à Tunis pour son fils Jacob, qui est à son tour secrétaire suédois à Alger, depuis l'époque du secrétaire 

Carl Reftelins (1730-1732) jusqu'à l'arrivée de Goerg Giædda (1735-1736)1. Il a également participé aux 

négociations du traité de 1736 avec Tunis et s’est révélé très utile dans la traduction de ces textes en espagnol. 

“I am very much obliged to you for the care of my son Jacob I don’t know how about to seek for him the 

place of secretary though all the consuls here have be called by the name of Chancelleer to keep a protocol of 

all acts and transactions that may require true attestations, if any disputes should arrive, and to take care of the 

Nations interest in case of mortality. My son has acted as Swedish secretary at Algier from the time of M. 

Reftelins recalling ‘till M. Ehrerpreus arrival and from his decease to the arrival of M. Giedda and at this place 

in the negotiating of the treaty and as translating the same from the Spanish: for which he has had no 

recompense. there being none but him that could issue in Swedish, the passports given to the cruisers, M. Logie 

I believe will write to the college about the same and send you an abstract of his letter2.” 

Rönling fait donc en sorte que ses descendants soient inscrits dans la lignée qu’il inaugure lui-même. Pour 

lui, la légitimité de la transmission héréditaire est intrinsèque au mérite et à l’expérience de ses deux fils Jacob 

et James : c’est ce que Christian Windler appelle la « conception patrimoniale de l’emploi consulaire »3.  

Conclusion  

Le présent article s’inscrit dans le courant historique renaissant des études consulaires. Il permet de 

consolider certaines hypothèses de travail et contribue à l’exploration de nouvelles pistes de recherches. Une 

 
1 Joh. Ax. Almquist, Kommerskollegium Och Riksens Ständers…, op. cit., p. 387. 
2A.N.R.S., Konsulatet i Tunis 7, fol. 123, Lettre d’Olof Rönling à Jonas Alström, 08 janvier 1739.  
3Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre…, op.cit., p. 42.  
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généralisation à partir d’un cas particulier s’avère toujours risquée. Cependant certaines tendances mises en 

avant au fil de la démonstration touchant le personnel consulaire et ses fonctions, peuvent s’appliquer à 

l’ensemble du réseau consulaire suédois en Afrique du Nord. L’étude du consulat suédois de Tunis témoigne 

de sa place dans le commerce et de la navigation suédois en Méditerranée, ainsi que son inscription dans la 

société et l’espace local- d’où la concentration des consulats européens dans un périmètre très restreint, dans 

le quartier franc de la Médina de Tunis. Seulement, l’unilatéralité de la documentation1 rend également difficile 

l’appréciation de l’efficacité de cette nouvelle institution. Pire encore, la documentation ne permet pas d’étudier 

la nature comme la densité des relations de voisinage, de concurrence ou de solidarité qui se nouent entre les 

occupants des consulats européens à Tunis. 

Après une expérience à Londres auprès de Jonas Alström, Rönling essaie par tous les moyens d’intégrer ses 

deux fils au service consulaire suédois, voire à la gestion même du consulat, transformant cette institution en 

une affaire familiale. Il réussit également à entretenir des relations d’étroite confiance avec la cour beylicale afin 

de consolider les relations d’amitié et de commerce entre la régence et la Suède.  
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The floral motifs On the Algerian numismatics during the Ottoman era 

 الزخارف النباتية على السكة اجلزائرية يف العهد العثماني
Hamza sabah⬧Tamelikesht hadjira/ Institution of archeologie , Algeria 

 صباح حمزة، تيمليكشت هجيرة/ معهد اآلثار، الجزائر

 

 

 

 ملخص: 

كان للمسكوكات الجزائرية في العهد العثماني طابعها الخاص الذي إنفردت به عن بقية املسكوكات التي سبقتها، وقد شهدت  

قبل. ومتحفي أحمد زبانة بوهران الجزائر، ومتحف اآلثار القديمة    تنوعا ملحوظا من ناحية املواضيع الزخرفية لم تشهده من

 بالعاصمة تحتويان على مجموعة كبيرة والتي لم تستوفي حقها من الدراسة الفنية. 

إليها   التي لجأ  الرئيسية  املواضيع  أحد  النباتية  الزخارف  التصوير أصبحت  العقيدة اإلسالمية والتي حرمت  لنداء  وتلبية 

 وأبرز ماسُتخِدم هو زهرة الاللة وزهرة السوسن وعباد الشمس، وكذا املراوح النخلية والثمارلم في أعماله الفنية. الفنان املس

 واألكاليل. 

 .العثمانية والزخارف املسكوكات الجزائرية،  النباتية، الزخارف املفتاحية:  الكلمات 

 

Abstract: 

Algerian coins in the Ottoman era had their style, which was unique from the rest of the coins that preceded 

them. And the museum of Ahmed Zabana, Oran, Algeria, and the Museum of Ancient Archeology in Algiers 

contains a large collection that artistically it is not studied yet. 

In response to the Islamic faith, which prohibited portraying, floral motifs became one of the main themes 

that the Muslim artist took refuge in his artworks. The most prominent uses are lale flowers, iris, sunflowers, as 

well as palm trees, fruits, and wreaths. 

Keywords: floral motifs, Algerian coins,  Ottoman motifs. 

 



 
 
 

 

 
 

 2021 - مايو -  75العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

162 

Introduction : 

Islamic art was known for its distinctive shapes and decorative units. The Muslim artist, in his reluctance to 

simulate nature and portraying in response to religious belief, found a new art known as abstraction. Even if 

the floral decoration was the result of previous civilizations, the Muslim artist enriched its subjects and sources 

with the use of trunks, leaves, stems, flowers, and petals that were repeated, opposite, and symmetrical, they 

were used on buildings, applied arts, books, manuscripts, and even money. 

The Algerian coins during the Ottoman era had a share of the richness in decoration in general in terms of 

the accuracy of the lines and the ingenuity of implementation under the small Space of the coin for decoration, 

to reflect the artistic development experienced by Algerian artist in light of the Turkish presence. The models 

that we relied on in our research were: the collection of the Ahmed Zebana Museum in Oran, Algeria, and the 

collection of the Museum of Ancient Archeology in Algiers, which varied between the coins of the Beylerbat 

era until the Daiyat era. 

What are the units and floral decorative elements that were used on the Algerian coins? Were the floral 

motifs on the Algerian coins a continuation of the floral ornamentation that came on the Islamic coins in earlier 

periods, or a creation brought by the Turks? What is the symbolism of the decorative units and their historical 

origins? What are the artistic influences on the Algerian coins during the Ottoman period? 

 floral ornament : 

The floral motifs are considered one of the main topics that the Muslim artist resorted to in response to the 

Islamic faith, as the plants and fruits were mentioned in the Holy Qur’an as a feature of paradise as they were 

known as, the paradise of bliss, the garden of Eden, shaded trees and good and delicious fruits. So, embossers 

mastered the use of botanical themes for most of their artwork.1 

As for the floral element in Islamic decoration, it was greatly influenced by the Muslims ’departure from the 

inspiration of nature and its imitation, in a sincere and faithful imitation. they used the trunk and leaf to form 

motifs that are distinguished by their repetition, correspondence, and symmetry, and they appear to be a rigid 

engineering smear indicating the supremacy of the principle of abstraction and symbol in Islamic arts.  2 

 
1 Sherifa Tayyan: Algerian applied arts in the Ottoman era, Ph.D, university of algiers, 2007- 2008, p.264. 
2 Zaki Muhammad Hassan : In Islamic arts, Hindawi Foundation for Education and Culture, Cairo, 2012 , p.36.  
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Floral motifs in Islamic art are among the most prominent manifestations and images that illustrate the 

devotion of Muslims from the timelessness and imitation of nature in a sincere way, which made him creative 

in his images and forms until he reached a high degree of art, The motifs are made of floral branches and folded, 

intertwined and intertwining trunks. These motifs have always known the manifestations of renewal and 

development, until they reached the hand of the Ottoman artist, who was well employed, so that the stems, 

wrapped leaves, and interlocking branches were decorative subjects consistent with the Islamic concept..1  

The great interest of the Ottoman artists in drawing flowers in their decorative themes led to the emergence 

of different styles, some of which bear the names of flowers, and these drawings became an aid to the history 

of Ottoman artefacts, depending on the style on which it was painted, such as the flower of Lalla, carnations, 

lily, and others.2 

 However, we have seen in many places the drawing of plants in their real forms and with extreme accuracy 

If we consider the space of the coin quite unfavourable for decoration with such precision, which is represented 

by the following: 

Lale flower : 

called tulip flower and is also called lavender, it is a bulbous perennial plant from the lily family, while 

lavender, which was mentioned in ancient Arabic books, is meant for the Cheiranthus of prairie Lavande, a 

plant with a strong smell and violet flowers,3  As for Dr Souad Maher, she says that Lale is the Anemone, and its 

called shaquaiq un Numan,  4  And scientifically known as Anemone coronariaThere are some types of  5  

Ranunculales, some of which are cultivated and others grow in the wild in late winter,6 It is said that this flower 

took its name from King Numan Ibn Munther, one of the kings of Al-Hirah, who was known for his love for the 

flower, and it grew on his grave.7 Its called in some dictionaries, the horn of gazelle, Crown of Caesar or the blue 

pearl, the red Cheeked, the golden cup, and that its names differ in different colours.8 

 
1 Arseven C.E, Les arts décoratifs turcs, Milli Egitim Basimevi, Istanbul, S.d, p88.  
2 Lakhdar Drias : Algerian artillery in the Ottoman era, ph.d, university of algiers, 1989-1990, p. 286. 
3 Youssef Al-Khayat : Lexicon of Scientific and Technical Terms, Dar Lisan Al-Arab, Lebanon, p . 100.  
4 Souad Maher : Turkish ceramics, Madkour and Sons Press, Lebanon, 1960, p121. 
5 Edward William Lane : Arabic-English lexicon, Volume 1, Part 4, offset conrogravure, Lebanon, p. 1580 
6 Youssef Al-Khayat :  Op. Cit ,p. 361.  
7 Hussein N. Kadhim : The Poetics of Anti-colonialism in the Arabic Qaṣīdah, Brill , Leidon, 2004,p158 . 
8 Hussein Mujib Al-Masry : Lexicon of the Ottoman Empire,  Cultural and Publishing House, Egypt, 2003, p120.  

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/Cultural+and+Publishing+House
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The flower of Lale continued to plunder the minds of kings and sultans, as it received great care from Sultan 

Ahmed III (1703 CE / 1730 CE), as his interest was evident in the gardens and the flower of Lale especially that 

it was his favourite flower and for the Ottomans, who increased their cultivation, especially during the days of 

this Sultan whom his reign became known as the era of the flower of Lale (Lalé davrie), and the Sultan created 

for this flower a private garden within the walls of Topkapi Palace. He also encouraged people to cultivate and 

crossbreed so that in Istanbul gardens there are many types for them. The competitions were held among 

flower enthusiasts, and the generous rewards were spent for those who produce the best varieties of the flower 

of Lale, and the winning flower in the competition was given a name known to it until its names amounted to 

about five hundred and fifty names. The state's attention to this flower was manifested in the formation of a 

council known as the Council of Flowers, which supervises its cultivation and works to protect it from the 

vagaries of the weather. 

It is said that at that time the ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Istanbul transferred this 

flower to the house of the Netherlands and planted it there. He made sure to keep it for himself, and guarded 

him against those who saw it and liked it. But despite his eagerness, this was stolen from his garden and planted 

in various parts of Europe and made famous.1 

Cevad Ruçtu has written an essay on the flower of Lale, in which he stated that the Turks took it from the 

Dutches by the Austrian ambassador to Istanbul in the seventeenth century during the reign of Sultan Mehmed 

III, but this statement is refuted by history and material evidence. History determines that the Dutch knew the 

flower of Lale from the Turks in the sixteenth century, and this is reflected in the porcelain, textile, and Turkish 

carpets, since the late fifteenth century, it could be another type of lale that he meant (Ruçtu)2 

Arsvan sees In his book, Turkish Decorative Arts, that the care given to this flower is not only because of its 

beautiful shape, but rather due to the letters of its name, which are the same letters of the word Majesty (Allah), 

and the letters of the word Laleh are the same letters of the word (Hilal) which means Crescent, and the crescent 

is the symbol that It was taken by the Turks on their flags and uniforms. The symbolism of the flower of Lale 

appears in the popular legend that says that the pillar in the mihrab hall of the Selimiye Mosque, and which 

bears the image of the flower of Lale, that the fall of the pillar means the fall of the Ottomans.3 

 
1Mohamed Abdel-Aziz Marzouk: Islamic decorative arts in the Ottoman era,  Egyptian General Book Authority, 1987,p.54. 
2 Souad Maher : Op. Cit ,p.122. 
3 Arsevan celal esaad, Les arts decoratifs Turc, p60. 
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This flower emerged on the Ottoman artefacts in the late fifteenth century that it was used extensively 

during the eighteenth century until this era was called the era of Lale flower, and it worked to crossbreed until 

it reached the number of more than a thousand species, and spread to the rest of the state, We find it in Algeria, 

painted on wooden artefacts, on tombstones and utensils copper1  ،We also find it in the collection in our hands 

that surrounds the collar (Figure No.01)( Figure No.05). 

Iris flower:  

In Latin (lys-blanc), also called white-lily,2  a symbol of purity, according to Greek myth, it symbolizes Juno, 

the goddess of marriage, as she was known to the ancient Egyptians. We find it at the beginning of the spread 

of Christianity as a decorative ornament on the wands of Western kings and crowns and coins. 3 

Iris is a plant that has many types and colours. This flower was engraved in most Algerian arts, especially 

utensils copper and tombstones, in a natural and pivotal style that is difficult to differentiate between them and 

the triple leaf, and it is the flower most commonly used for Algerian money in ottoman era. Where it was 

distributed between the lines and words and above the letters and we find it abundantly alongside the word 

 .And the corners of the eight-pointed star (Figure No.03) (Figure No.06) ,(Figure No. 02) ,(ضرب) and (سلطان)

Sunflower: 

 Its scientific name Helianthus annuus L, And the scientific name is from the Greek meaning that revolves 

with the sun and Greece gave this name to plants that have this trait as sunflower, Arabs called it Tarnashul. 4 .

The Ottomans used it a lot in their decorations, as we find it in ceramics, fabric, and metal crafts ،5     ،This flower 

appeared on the money of Sultan Mahmud II, and we find it surrounding the centre of the piece (figure No.04)  

Palm fan : 

The palm tree is one of the oldest trees known to man, especially Arabs of deserts and it has a high value to 

the Turks for its special religious meaning, as it indicates blessing, happiness, highness, elongation and other 

meanings, as it was considered one of the trees of Paradise  6  It was mentioned in the Holy Quran{ And from 

 
1 Souad Maher : Op. Cit ,p.122. 
2Ahmad Issa Bey : Lexicon of Plant Names, Al-Amiriya Press, Cairo, 1349 AH, p109. 
3 Prieur Jean, Les symboles universels, Fernand Lanore, Paris, 1982, p 103. 
4 Youssef Al-Khayat : Lexicon of Scientific and Technical Terms, Dar Lisan Al-Arab, Lebanon, p366.  
5Sherifa Tayyan: Op. Cit, p .286.  
6 Arseven C.E, Op. Cit, p.60 
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the palm trees - of its emerging fruit are clusters hanging low }1. In the ancient world where it symbolized 

the happiness, abundance, and fertility of the ancient Egyptians, while the Greeks were presenting them to the 

winners in sports and the Romans for the victors in the battles. As for the Hebrews, it was considered a symbol 

of beauty and women.2  

The palm tree in the artistic archaeological term means Palm leaves or its fronds, which was used as a 

building material in the early ages alongside its trunks. Palm fans are considered important decorative 

expressions that we find in early Islamic buildings such as the Mashta Palace and the minbar of the Kairouan 

Mosque. The origins of the palm trees, according to Dimand, are Ancient eastern art, which is traced back to 

the Sassanids, according to plaster decoration found in the Metropolitan Museum, which dates back to the fifth 

or sixth century, It was found in various forms, half shaped and heart shaped3 . 

Then the palm fans and their halves in Islamic architecture played through all the periods an important 

decorative role, as it is considered one of the most prominent elements because of its ability to adapt and fit 

with the area to be decorated, and its ability to form, split, branch and repeat.4  

As for the height of its ages, it was in Andalusia and Qasr al-Zahra and came to Ottoman money as a 

decorative unit to fill the space between the lines and letters Where we find it opposit to a flower from grains 

in the middle of the letter (ب) for the word (ضرب) and above the name of the Sultan. ( figure No 02) (Figure 

No.07) 

The fruits: 

The mention of fruits and fruits in the holy Qur’an came in several verses, including the verse{And from 

the fruits of date-palms and grapes, you derive strong drink and a goodly provision. Verily, therein is 

indeed a sign for people who have wisdom.}  5 

In this sense, the fruits were among the decorative elements that were commonly used in Islamic decoration 

and formed with different techniques and artistic methods.6  

 
1  Al-An'aam, verse 99 
2 Prieur Jean, Op. Cit ,p. 88. 

 3 M.S Demand : Islamic Arts, translated by Ahmed Issa, 3rd edition, Dar Al-Maarif, Egypt, 1958, p31. 
4 Sherifa Tayyan: Op. Cit, p .302. 
5 Surah Al-Nahl, the verse 67.  
6 Hanan Abdel-Fattah Mutawa : Iranian and Turkish Islamic Arts, Al-Wafaa Printing House, Egypt, 1st ed, 2010, p157.  
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It was considered a rich source of decoration so that it became widespread as grapes, as it symbolizes joy in 

life and hereafte  .  1  The fruits did not have a clear effect on the classic Turkish motifs, and their first appearance 

was in the era of the lale flower in the 12th century AH / 18AD CE, that the fruits were not drawn as a stand-

alone topic but were used as a secondary element, and they are often painted on flower pots, or fruit dishes 

Without leaves or branches. Among the fruits that the Turks used in their decorations are pears, peaches, 

apples, figs, and pomegranates.2 And its use in the Almohad coin appeared as two branches ending in a cluster 

of grapes.3  Perhaps it is an extension of it because the Almohad money was an unrivalled innovation of the 

coins from which the coins were drawn.4  And it came on the coin above the letter (ب) for the word (ضرب) in 

the form of a granular flower surrounded by two fans formed in a decorative unit a plate of fruits ( figure No 

02). 

Wreath : 

It is a long, delicate, and thick plant that tends to turn black, has a coarse and hard branch, and has a flower 

between blue and white and has solid fruit and a leaf that smells good.5 It is a floral decoration in the form of a 

double crescent formed of two rings resembling a ribbon surrounding the tughra. (Figure No.01), With this, the 

Ottomans used the Wreath as their symbol and emblem. 

 Conclusion: 

 The floral decoration that came on the Algerian coins was distinguished by diversity and distinction from 

its predecessor, where we find abundance in decorative themes as well as diversity in the modification in the 

single decorative element. It was also a continuation of the previous local style in terms of the use of palm fans 

of all shapes and flowers. Also influenced by the predominant Istanbul style, which is represented in the lale 

flower. 

 
1 Prieur Jean, Op. Cit ,p. 94. 
2 Souad Maher : Op. Cit ,p. 121-120. 
3   Khadija Nashar : decorative elements on Ottoman coins from the fourth century AH to the eighth century AH / tenth 

and fourteenth century AD, ph.d in the Islamic monuments, Institute of Archeology, 2008/2009, p253  . 
4Salih ben kerba : maghrebin coins during the reign of the Almohads, Hafsids, and Marinids during the sixth and eighth 

centuries of the twelfth and thirteenth centuries AH, part 3, Dar Al-Sahel, Algeria, 2011, p203.  
5  Mahmoud Mustafa Al-Domyati : A Lexicon of the Names of Plants mentioned in Taj Al-arouss of Zubaidi, The Egyptian 

House of Authorship and Translation, 1965 ،p13. 
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Use the abstract form and merge it with the writing, such as mixing palm fans with granular flowers on the 

letter (ب ) to resemble a plate of fruits. 

In conclusion, The museum's collection is distinguished for its diversity of floral motifs executed between 

flowers, fruits, and wreaths. The coins were the same as the rest of the Algerian arts in the Ottoman era. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure No.02 
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Figure No.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure No.04 
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Figure No.05 Figure No.06 Figure No.07 
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