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 لتعريف بالمجلة: ا

علمية محكمة     مجلة  ومفهرسة  دولية 

تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي  

واالجتماعية،  اإلنسانية  بالدراسات  تعنى 

أساتذة  من  مشكلة  تحرير  هيئة  اف  بإشر

ى وهيئة علمية تتألف من نخبة من   وباحثي 

ى وهيئة تحكيم   ي كل  الباحثي 
تتشكل دوريا فى

 عدد. 

 اهتمامات المجلة وأبعادها: 

اإلنسانية   مجلة العلوم  جيل 

متعددة   واالجتماعية مجلة  عن  عبارة 

المقاالت  نشر  تستهدف  التخصصات، 

مختلف   ي 
فى العالية  العلمية  القيمة  ذات 

 مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.  

للعموم عبر   المجلة جميع مقاالتها  تعرض 

، بهدف  مركز جيل البحث العلم     مواقع  

البحث   موضوعات  إثراء  ي 
فى المساهمة 

 .  العلمي

  مجاالت النشر بالمجلة: 

ي المجاالت التالية: 
 تنشر المجلة األبحاث فى

واألرطوفونيا،   بية  البر وعلوم  النفس  علم 

علم   التاري    خ،  الفلسفة   االجتماع،  علم 

اإلعالم  علوم  والتوثيق،  المكتبات 

 ثار. واالتصال، علم ال 

اإلنسانية   العلوم  جيل  مجلة  تنشر 

األصيلة   العلمية  البحوث  واالجتماعية 

كافة  التخصصات  هذه  ي 
فى ى  للباحثي 

أو  مكتوبة الفرنسية  أو  العربية  باللغة 

ية.  ى  اإلنجلب 
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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 -   العربية واإلنجليزية.، باللغة 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   • يزيَد  ال  ) أن  على  البحث  والجداول  20صفحات  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  16الخط )   ( وحجم 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    -

  ط. الخ

  .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 .  •

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

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    

 

 

 

 

  شروط النشر 
 

افر      املجلةتقبل   األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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االقتصادي: • 101 والطلب  للعرض  االجتماعي  املنطق  بين  الجزائر  في  العمل  وسوق  املنهي  )محاولة  التكوين 

 .الجزائر،  زهراوي/جامعة تلمسانمحمد أنور  تحليل( 

طبيقّية في الحضارة العربية اإلسالمّية: علمي الكيمياء والفيزياء نموذًجا • 117
ّ
ية  ، العلوم الت

ّ
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 . العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس

غة العربية في زمن العوملة: • 129
ّ
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 . محمد اوبها/جامعة الحسن الثاني، املغرب، نموذًجا

159 • Les motivations entrepreneuriales : facteurs pression-attraction («push-pull») qui 

influencent les femmes à s’impliquer dans l’entrepreneuriat ,  Manel Ellouze/Université  

de Sfax-Tunisie. 
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  االفتتاحية

اللهم صل   الحمدهلل  و  املعرفة والعلم،  أنوار  إلى  والوهم  الجهل  الذي أخرجنا من ظلمات  العاملين  رب 

 وسلم وبارك على عبدك ورسولك أشرف األنبياء واملرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

( الّتاسع والّسبعين  العدد  أيديكم  بين  العلوم اإلنسانية واالجتماعية"79نضع  بعد  ( من مجلة "جيل   ،

مساهمة العديد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا املتميزين، ببحوث  متنوعة من مختلف التخصصات، 

 والذين أثروا املجلة بها. 

 للبحث العلمي في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وهي تأمل  
ً
ا رحبة

ً
 آفاق

ً
ة دائما

ّ
وتفتح لكم املجل

 ساتكم، ومقترحاتكم، لكي يكتب لها النجاح واالستمرار.  منكم دعمها وإثراءها بأبحاثكم ودرا

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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  متثالت األستاذ اجلامعي ألسباب الالمعيارية لدى الشباب اجلامعي

University professor representations of non-normative reasons for university youth 

 .جامعة سكيكدة، الجزائرحنان بوطورة • د.سميرة منصوري/  .ط.د

PhD.S.Hanane Boutora • Dr.Samira Mansouri/ University of Skikda, Algeria 

 

 

 

 ملخص:  

الحالية     الدراسة  القيمي    هدفت  والتناقض  االنتقالية  املرحلة  من  كل  لدور  الجامعي  األستاذ  تمثل  على  التعرف  إلى 

الدراسة،   هذه  في  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدم  وقد  الجامعي،  الشباب  لدى  الالمعيارية  ظاهرة  في  الدراسية  باملقررات 

لشبكة الترابطية واالستمارة التمييزية وزعتا على عينة  ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على أداتين لجمع البيانات وهما ا

أستاذا جامعيا من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في    51أستاذا جامعيا من مجتمع بحث مقدر بـ    15عشوائية مقدرة بـ  

في   القيمي  والتناقض  االنتقالية  املرحلة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  تبسة،  التبس ي،  العربي  التنشئة  جامعة  مؤسسات 

 االجتماعية سببا ظاهرة الالمعيارية لدى الشباب الجامعي.

 املرحلة االنتقالية، التناقض القيمي.  : التمثالت االجتماعية، الالمعيارية، كلمات املفتاحيةال

Abstract     :  

The current study aimed to identify the university professor’s representation of the role of each of the 

transitional stage and the value contradiction in the curriculum in the phenomenon of non-normativeness 

among university youth. A random sample of 15 university professors from a research community of 51 

university professors from the Faculty of Humanities and Social Sciences at Larbi Tebessi University.  

Tebessa, and the results of the study showed that the transitional stage and the contradiction of values in 

the institutions of socialization caused the phenomenon of non-normativeness among university youth. 

Keywords: social representations, non-normative, transitional stage, value contradiction. 
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 مقدمة : 

فتوجد   املتجددة  للتحوالت  استجابة  ومركباتها  في وحداتها  للتغير  االجتماعي  البناء  مكونات  من  كغيرها  الثقافة  تتعرض 

أوضاعا اجتماعية جديدة داخل تركيبة املجتمع ، وألن التغير الثقافي من أبطئ أنواع التغير خاصة ما يتعلق بالبناء الفكري، 

الجديدة التي تدخل الثقافة، غير أنه اليوم يتسارع بشكل خلق إرباكا واضحا في كافة   فإن هذا يساعد على استيعاب العناصر

صارت فيه لبعض القيم صفة العاملية وأصبح لها  الثقافات بالعالم دون استثناء منذ أن اتجهت الثقافة بالغرب اتجاها ماديا  

لطة، بينما تراجعت مجموعة أخرى من القيم الروحية  اعتبارات معيارية ووظيفية داخل الفكر اإلنساني وهي قيم املادة والس

أزمة صارت تحاصر الحياة االجتماعية    ولم يعد لها داخل الفكر اإلنساني سوى وجود بنائي إن لم يغيب باملطلق، ما أوجد  

 املعاصرة بالغرب وتوجد معها كثير من املشكالت األخرى كاالكتئاب، العنف والجريمة. 

التحوالت هذه  ألقت  ذلك    وقد  في  بما  بالعالم  الثقافي  املشهد  على  بظاللها  انخراط  العاملية  منذ  بالجزائر  الثقافي  الواقع 

مركز التفكير القائم بالنظام االجتماعي فصار يستقطب  أعادت صياغة  املجتمع الجزائري في تصورات الحداثة الغربية التي  

غربية وهو ما أنتج نظاما معرفيا وقيميا جديدا موازيا للنظام املعرفي أفكارا جديدة تنتمي إلى نواة النظام االجتماعي للحضارة ال

للتفاعل، فظهرت ممارسات جديدة وسلوكيات تجمع بين    و القيمي للثقافة األصلية باملجتمع وأعاد تشكيل الواقع االجتماعي

األخال القيم  الفرد، وغابت  في مقابل  املجتمع  املتعارضة غيبت مفهوم  التمثالت  التشيئ  نمطين من  في مقابل  قية واإلنسانية 

 . والنفعية، وبرزت مظاهر التفكك القيمي واملرجعي عند األجيال الجديدة و من بينها ظهور اتجاهات العنف والالمعيارية

 . الخلفية النظرية للدراسة 1

االجتم التمثالت      النفس  علم  االجتماع،  )علم  العلوم  من  جملة  بين  يجمع  هام  مبحث  اعي،  االجتماعية 

إلى الدور الذي تلعبه في كشف حقائق املجتمع وأفكاره املشتركة وترجمة قيمه ومعارفه ومدى   األنثروبولوجيا...الخ(، بالنظر 

 كيف يواجهون التحديات والتغيرات االجتماعية املحيطة بهم باستمرار.  وعيه باملتغيرات االجتماعية من حوله،

عرفه   دوركايمولقد  امل  إميل  لخبرة  إلى  بأنه  وتشير  الجمعية  واملعتقدات  واألفكار  املشاعر  على  وتشتمل  للجماعة  شتركة 

 1نظرتهم للعالم وتحدد طريقة تعاملهم معه، كما تشكل الهوية التي تميز الجماعة عن غيرها.

الواقع، عبر نسق  :  بأنهأبريك    وعرفه الجماعة بإضفاء معنى على تصرفاتهم وفهم  أو  للفرد  للعالم تسمح  "رؤية وظيفية 

 2مرجعيتهم الخاص وبالتالي التأقلم وتحديد موقعهم". 

 
 . 35، ص1997الشقري،، السعودية: مكتبة  1أحمد السيد، سميرة ،"مصطلحات علم االجتماع"، ط1
الوالئية 2 بالوكالة  للمسجلين  االجتماعية  التمثالت  حول  ميدانية  دراسة  تبسة.  بإقليم  التشغيل  لديناميكية  ،"تحليل سوسيولوجي  رفيق    مناح، 

با اإلقليمية، عنابة: جامعة  الديناميكية االجتماعية والتنمية  املاجستير شعبة سوسيولوجيا  لنيل شهادة  ،  2009جي مختار،  للتشغيل"، مذكرة 

 . 19ص
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بأنها: "شكل خاص من املعرفة    (1961)في مقدمة كتابه التحليل النفس ي صورته وجمهوره   سيرج موسكوفيتش يوعرفه     

النفس ي   الواقع  األفراد جعل  يستطيع  بفضلها  التي  النفسية  العمليات  إحدى  وهي  املنظمة  العلمية  القوانين  من  ومجموعة 

 .1واالجتماعي مفهوما وواضحا" 

إلى أن التمثالت االجتماعية عبارة عن معاني وأفكار مشتركة تحملها جماعة معينة كاألسرة لتعبر عن    بيار بورديووذهب    

خصوصيتها في مقابل اآلخر الخارجي؛ تحدد هويتهم التي يشتركون فيها ويفسرون من خاللها الواقع، وتحمل صفة اإللزام لكل  

 2تفكير عاقل داخل الجماعة. 

أن للتمثل االجتماعي ثالث أبعاد يمكن تحليله من خاللها مهما    موسكوفيتش يماعي فقد ذهب  أما عن محتوى التمثل االجت

 تكن الطبيعة الدقيقة ملحتوى هذا التمثل االجتماعي وهي: املعلومات، حقل التمثل واالتجاه. 

حول موضوع التمثل شرطا أساسيا  واملتداولة بين أفراد الجماعة    فية املعارف الكايعتبر وجود املعلومات و  املعلومات:  -

 في تشكل التمثل االجتماعي.

السائدة داخل الجماعة أي مجموعة القيم واملعايير واملعتقدات    يتكون من العناصر اإلدراكية والعاطفية حقل التمثل: -

وفق هذا املجال، ويختلف حقل    علومات تنتظمعبارة عن مجموعة من املالتي تمثل هوية وخصوصية الجماعة، فالتمثل هو  

 التمثل من جماعة إلى أخرى. 

 يتمثل في املوقف والتوجه العام بالنسبة إلى موضوع التمثل سواء كان إيجابيا أو سلبيا.   االتجاه: -

بينه    ما  بنيته حسب  في  التمثل االجتماعي  التمثل، كما    إبريكوينتظم  في  أهمية  العنصر األكثر  تعتبر  حول نواة مركزية 

 يحتوي على عناصر محيطية تنتظم بدورها حول النواة املركزية. 

وتعود فكرته   1961سنة    موسكوفتش ي يعد مصطلح النواة املركزية مفهوم رمزي تصوري أعد من طرف  النواة املركزية:   -أ 

املوحد  ميدر إلى   النواة  فكرة  استعمل  سنة  الذي  جاء  1927ة  وملا  التمثالت    أبريك  ،  لتفسير  املركزية  النواة  نظرية  اقترح 

االجتماعية، حيث رأى أن أي تمثل اجتماعي يتكون في األساس من مجموعة من العناصر املنتظمة حول نواة مركزية ومن خالل  

ل االجتماعي  التفاعل بين هذه العناصر يكتسب التمثل االجتماعي مدلوالته ومضامينه، فالعناصر التي تتكون منها بنية التمث 

ليست كلها لها خاصية الثبات أو لها ذات األهمية في بناء التمثل، فمنها ما يكون له صفة الثبات واالستقرار أكثر من العناصر  

األخرى وتكمن أهميتها في أنها تمثل مركز التمثل الذي تدور حوله بقية العناصر التي تكون أكثر مرونة وقابلية للتغير، حيث  

على التأقلم مع التغيرات الجديدة في املعلومات التي تخص املوضوع وتجنبه الصراع بين ما يحمله من تمثالت  تساعد الفرد  

والواقع املتغير باستمرار، كما تحمل النواة املركزية للتمثل خاصية مزدوجة )وظيفية/معيارية( ترتبط األولى بالعناصر املتعلقة  

 
راه،  بن ملوكة، شهيناز، "التمثالت االجتماعية للمعرفة املدرسية لدى التالميذ الذين تظهر لديهم أعراض االنقطاع عن الدراسة"، أطروحة دكتو 1

 .20، ص2014قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، 
، 2006ريم، علم اجتماع بيار بورديو، دراسة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، علم االجتماع والديموغرافيا، قسنطينة: جامعة منتوري،  بزاز، عبد الك2

 . 54- 11ص
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فترت الثانية  أما  ما  عمل  أو  مهمة  السوسيوبإنجاز  واألبعاد  واأليديولوجيا  االجتماعية  باملعايير  فالنسق  -بط  وبالتالي  عاطفية 

 1التنظيمي للتمثالت االجتماعية يتركب من نظامين أساسيين: 

يتمثل في مجموعة العناصر املتميزة عن بقية العناصر األخرى بالثبات واالستقرار وتسمى نتيجة  نظام النواة املركزية:  -أ

لذلك بالنواة الصلبة، تعمل هذه العناصر على إنتاج وتشكيل بقية العناصر األخرى وتعطيها معناها وداللتها ومن دون عناصر  

ها أي داللة اجتماعية ألنها تستمد داللتها من النظام القيمي للمجتمع  النواة املركزية ال تتكون بقية العناصر وال يمكن أن يكون ل 

 .                                                                          واملتضمن في النواة املركزية

 2وتتلخص وظائف النواة املركزية في:

 حمله من نظام قيمي للمجتمع. توليد معنى وقيمة ملختلف العناصر املحيطية من خالل ما ت -

 تنظيم العالقات والروابط املختلفة بين عناصر التمثل.  -

 ضمان استمرار واستقرار التمثل االجتماعي نسبيا حيث يتغير التمثل إذا تغيرت العناصر املركزية. -

 تبرير املواقف واالتجاهات تجاه املواضيع املختلفة.  -

لتي تعتمد في وجودها على عناصر النواة املركزية وتستمد داللتها منها وعلى  يمثل مجموعة العناصر االنظام املحيطي:  -ب

الرغم من أنها تبدوا أقل أهمية من النواة املركزية إال أن لها دورا أساسيا في التمثالت االجتماعية إذ تعمل على تكييف التمثل  

هذه العناصر بتاريخ وخبرات األفراد الخاصة والعامة،    مع املتغيرات االجتماعية حيث يمتص الصراع بين التمثل والواقع وتتأثر

 ومن خاللها يتم تجسيد ومالحظة التمثل االجتماعي فعليا في سلوكيات األفراد. 

 3وظيفة النظام املحيطي متمثلة في:

 تغير.                       يساعد على جعل التمثالت االجتماعية مرنة مع الوضعيات املختلفة ويجنب األفراد حاالت الصراع مع الواقع امل -

 يسمح بمالحظة سلوكيات األفراد ومواقفهم التي تخضع لخصوصية الظرف واملوقف املعاش.  -

 يسمح بإجراء تعديالت وتغيرات على التمثالت االجتماعية بحسب الفروق الفردية بين األفراد.  -

 الجديدة وفق دينامية مضبوطة.ـــ حماية النظام املركزي من التغيير وإدماج العناصر  

وفيما يخص الدراسة الراهنة فقد بحثت في التمثالت االجتماعية لظاهرة الالمعيارية لدى الشباب الجامعي بما تشير له       

التنمية   في  عنصر  أهم  تستهدف  حيث  املجتمعات  على  املعاصرة  الظواهر  أخطر  من  تعد  إذ  الثقافية،  هويته  في  أزمة  من 

هو املورد البشري، وتتسبب في فشل كل املجهودات التي تبذلها الجماعة في سبيل الرفع من كفاءته، ويقصد بهذه  املستدامة و 

 الظاهرة: 

 
ة:  خاليفية، نصيرة، "التصورات االجتماعية لدور املدرسة عند األحداث املنحرفين"، أطروحة دكتوراه علوم فرع علم النفس االجتماعي، قسنطين1

 .50-48، ص2011جامعة منتوري، 

 
 .98-96، ص2007، دار قرطبة للنشر و التوزيع، الجزائر: املحمدية، 1سالم، محمد،  "مقدمة في علم النفس االجتماعي"، ط2

 3. 99املرجع نفسه، ص 
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إلى تحقيق أهدافه وغاياته الشخصية وفق   السائدة في مجتمعه، وسعيه  الفرد بعدم تقبل قيم ومعايير السلوك  شعور 

األنومي ويرى أنه حالة مؤقتة من الخروج عن املعايير  إميل دوركايم  ، يسميه  وسائل مخالفة لثقافة الجماعة التي ينتمي إليها

املقبولة اجتماعيا تنتج عن التغير الثقافي املتسارع ، حيث تفترض النظرية البنائية الوظيفية عموما وجود نسق ثقافي موحد  

بشكل يجعله يتالءم مع الثقافة السائدة وأي    داخل أي مجتمع يحدد نماذج من املعايير التي توجه السلوك االجتماعي لألفراد

 1خروج عن هذه النماذج التي يضعها املجتمع يعد سلوكا ال معياريا.

مرفوضة  سيمان  وعرف   أصبحت  التي  السلوك  أشكال  أن  كبيرة  بدرجة  الفرد  فيها  يتوقع  التي  "الحالة  بأنها:  الالمعيارية 

ن األشياء لم يعد لها أي ضوابط معيارية، ما كان خطأ أصبح صوابا، وما  اجتماعيا غدت مقبولة تجاه أي أهداف محددة، أي أ

كان صوابا أصبح ينظر إليه باعتباره خطأ من منطلق إضفاء صبغة الشرعية على املصلحة الذاتية للفرد وحجبها عن املعايير  

 .2وقواعد وقوانين املجتمع "

لظاهرة، كل حسب وجهتها واهتماماتها، من أجل تأصيل مرجعية  وهناك العديد من املقاربات التي اهتمت بتفسير هذه ا  

 لفهمه، ويتبين أهمها في:

أكدت العديد من البحوث والدراسات، في علم النفس األثر البالغ الذي يتركه انفصال االبن عن األم    املقاربة النفسية: -أ 

 3بالغضب واالكتئاب وصعوبة تكوين عالقات مع اآلخرين. في سن مبكرة في اظهار سمات مرضية في سلوكه مثل القلق والشعور  

وأكدت الدراسات النفسية كذلك أن العالقات املتوترة بين الوالدين من شأنها أن توجد أجياال عدوانية انسحابية،          

حون خائفين من  حيث أن األطفال الذين يشعرون بغيات األمان العاطفي من الحياة األسرية وفي عالقاتهم مع والديهم يصب

االرتباط مع اآلخرين بعالقة تبعية كما أن االضطراب في العالقة بين الوالدين واألبناء من شئنه أن يضعف احتمالية تقمص  

 .4األبناء ملعايير الوالدين وإضفاء الصبغة الذاتية عليها 

ي ومحدداته حيث يسعى الفرد داخل  وتعد الدوافع النفسية والنفسية االجتماعية من أهم موجهات السلوك اإلنسان     

وكذلك   واالنتماء  الذات  وتقدير  األمن  إلى  كالحاجة  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  من  للعديد  إشباع  تحقيق  إلى  املجتمع 

عجز الفرد عن الوصول إلى إشباع حاجاته ودوافعه يؤدي به إلى    الحاجة إلى تحقيق الذات، ويرى العديد من علماء النفس أن

األنماط    لوصول إلى مستوى مناسب من التوافق مع نفسه ومع اآلخرين، كما أنه يدفع الفرد بشكل أو آخر إلى تبني بعضعدم ا

 
،  2010املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ، عمان: دار  1هارمان، جاك، "خطابات في علم االجتماع: في النظرية االجتماعية"، تر: العياش ي عنصر، ط1

 . 79ص
 .38، ص2003عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات سيكولوجية االغتراب، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، 2

درجة املاجستير في لطفي محمد عبد هللا، نبوية، "مفهوم الذات لدى األطفال املحرومين من األم، دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة للحصول على  3

 .57، ص2000دراسات الطفولة ضمن الدراسات النفسية االجتماعية، مصر: جامعة عين شمس، 

، عمان: دار  1فرويد وآخرون، "سيكولوجية العدوان: بحوث في ديناميكية العدوان لدى الفرد، الجماعة، الدولة"، تر: عبد الكريم ناصيف، ط4

 . 109، ص1986منارات للنشر.
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واإلصابة بالعديد من األمراض النفسية واالجتماعية مثل العنف والتطرف والخروج عن معايير    غير املتكيفةالسيئة و السلوكية  

 1. املجتمع

االجتماعية: -ب عندما    أكداملقاربة  التحديث  نحو  السائرة  التقليدية  املجتمعات  في  الريفية  األسرة  أن  االجتماع  علماء 

هاجرت من الريف إلى املدينة طرأ عليها العديد من التغيرات في البناء ونظام السلطة والزواج واإلنجاب والوظائف التقليدية لها  

ألسرة صاحبها قطيعة ثقافية بين اآلباء الذين ظلوا محتفظين  كالتربية والدفء العاطفي بصورة أوجدت قطيعة بين الفرد وا

التي يقوم نظامها على   التقليدية عن االنتماء والتضامن واحترام الكبير باعتباره ممثال للسلطة  املفاهيم من ثقافتهم  ببعض 

طبيعة فردانية تعزل الفرد عن ماضيه    الوالء للقيم واملعايير والتقاليد واألبناء الذين ولدوا في البيئة الحضرية وما تتسم به من

وحاضره لتوجد له دائرة محددة يتحرك ضمنها وال يتجاوزها بشكل شبه آلي يخلوا من العواطف واملشاعر اإلنسانية والوالء  

 2صار لسلطة االقتصاد واملادة أو املركز االجتماعي.

خرى مثل املستوى التعليمي للوالدين، أو نتيجة أنماط  ويحدث فشل التنشئة األسرية أيضا نتيجة العديد من العوامل األ     

من األساليب التربوية غير السوية التي يتبعها الوالدان فمثال قد تلجأ األسرة إلى التفرقة بين األبناء في املعاملة إما على أساس  

ى ظهور أنماط من السلوك غير  عل  برتراند راسلالجنس أو لحبهم أحد األبناء أكثر من اآلخر ويؤثر هذا األسلوب كما يرى  

املرغوب عند األطفال، كما يرى أنه عن طريق اللعب مع جماعة الرفاق يتعلم الطفل العدالة واإلحساس بمعايير الجماعة،  

 3ليست فطرية في اإلنسان إنما يتعلمها من التنشئة وغيابها من سلوكه دليل على فشل التنشئة.   برتراند راسلفالعدالة في رأي  

عن أن طبيعة النظام االقتصادي الرأسمالي توجد طبقية في املجتمع وفوارق  كارل ماركس  تكلم    املقاربة االقتصادية:-ج

الوسائل واألهداف    اجتماعية كما توجد ثقافتين متمايزتين فتضع وسائل وأهداف ومعايير لطبقة العمال تختلف عن تلك 

واملعايير التي تضعها للطبقة املالكة لرأس املال، وهذا ما يفقد أفراد الطبقة العاملة ارتباطها العضوي باملجتمع الذي تنتمي له  

 4ملا تالحظه من التمييز في األهداف والوسائل واملعايير بشكل يكرس استغاللها. 

سوء األوضاع االقتصادية التي قد تدفع الفرد إلى البطالة والعيش على    محمود عبد الفضيلسب  ويشمل هذا أيضا ح

باملحاباة   تتعلق  ما  بقدر  التأهيل  أو درجة  بالخبرة  ترتبط  معايير ال  الفرد وفق  يقيم  املجتمع  كان  إذا  املجتمع خاصة  هامش 

 
حورية، "االغتراب النفس ي وعالقته بالتوافق النفس ي االجتماعي لدى املراهق الجانح"، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير، تخصص علم هدهود،  1

 . 56، 55، ص2012النفس، فرع علم النفس الجنائي، جامعة املسيلة، 
هر التغير في املجتمع الجزائري املعاصر"، الجزائر: ديوان  السويدي، محمد، "مقدمة في دراسة املجتمع الجزائري: تحليل سوسيولوجي ألهم مظا2

 .  89املطبوعات الجامعية، د.ت، ص
 .105، ص1992، بيروت: دار الصفوة، 1مجتبيالالري، دراسة في املشاكل النفسية واألخالقية، ط3

، األردن: دار الفكر ناشرون و  1يب املواجهة، طعصام توفيق قمر وآخرون، املشكالت االجتماعية املعاصرة _ مدخل نظرية، تجارب عربية، أسال4

 . 57، 2008موزعون،
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جتمع وال يقيم ملعاييره وزنا نتيجة الشعور بالظلم فيفقد  والعالقات الشخصية، وذلك من شأنه أن يوجد فردا ناقما على امل

 1االنتماء إلى املجتمع وثقافته ويمكن أن يتحول إلى عنصر هدم فيه.

 األدبيات السابقة: 

: حاولت فيها الباحثة اإلجابة على بعض التساؤالت وخلصت إلى صياغة فرضية عامة والتي انبثقت  2منــى عتيــــق دراسة    -   

املعلومات، تم توزيعها على عينة طبقية من   الفرضيتين استعملت االستمارة كأداة لجمع  عنها فرضيتين وللتحقق من صحة 

 ذكور( وكانت النتائج كاآلتي:  94إناث و 108طالب ) 202طلبة ثالثة كليات بجامعة باجي مختار ــ عنابـــة ــ والذين بلغ عددهم 

 تهم وعن التكوين بالجامعة. الطلبة الجامعيون راضون عن تخصصا -

 يقيمون ايجابيا تكيفهم مع عالم الجامعة.  -

 يتفاءلون بمستقبلهم املنهي.   -

 يحملون)معظمهم( تصورات ايجابية عن املستقبل.  -

 ال يختلف تصور املستقبل بينهم باختالف التخصص.  -

 لم تختلف أساليب التحصيل بينهم رغم اختالف الجنس.  -

 م بمستوى عال. تميزت الدافعية للتعلم لديه -

هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم عادت أساسا إلى املستوى التعليمي ألولياء الطلبة ولتنوع   -

 التخصص.  

 غابت الفروق بين الجنسين في الدافعية للتعلم. -

 تبين أنه توجد عالقة ايجابية بين تصور املستقبل ودافعية الطلبة للتعلم لكنها ضعيفة. -

انت الدافعية الخارجية بتقمص )حيث السلوك ينتمي إلى الذات نفسها وفيه حرية كبيرة ومن خالله يقنع الطالب نفسه  ك  -

 بنفسه حول قيمة التعلم هي األكثر ارتباطا ايجابيا بتصور املستقبل(. 

 تبين وجود عالقة ايجابية بين الرضا عن التخصص والدافعية للتعلم.  -

 
البطالة"،  1 اإلدمان،  التطرف،  البيئة،  تلوث  السكان،  مشكالت  املعاصر_  املجتمع  في  االجتماعية  "املشكالت  أنوار،  حافظ،  طارق،  السيد، 

 . 42، ص2009اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 

الجام2 "الطلبة  النفس عتيــــق، منى،  العلوم تخصص علم  لنيل شهادة دكتوراه  باملعرفة"، أطروحة مقدمة  للمستقبل وعالقتهم  عيون: تصوراتهم 

 . 2012، 2التربوي: دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار. عنابة، جامعــة قسنطينـــة 
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هدفت الدراسة إلى التعرف على النسق القيمي لدى الطلبة الجامعيين السائد في الجامعة وما طرأ  :  1تالي جمال دراسة   -

عليه من تغيرات وعالقته باالغتراب في ظل دور الجامعة املرتبط بدعم القيم وتنميتها لدى الطلبة، حاول فيها اإلجابة على بعض  

ها خمسة فرضيات وللتحقق من صحتها استعمل املالحظة واملقابلة التساؤالت خلصت إلى صياغة فرضية عامة والتي انبثقت عن 

بنوعيها ، االستمارة كأدوات لجمع املعلومات، وذلك على عينة قصدية من الطلبة املقيمين بكافة االقامات الجامعية بجامعة  

ذكور( من مجتمع أصلي    204إناث و    310طالبا )  514( من كل إقامة وبلغ حجم العينة  %2.5محمد بوضياف ــــ املسيلة ــــ بنسبة )

 طالبا(. 20610يبلغ )

 وكانت النتائج كاآلتي:

وجود تغير قيمي لدى الشباب الجامعي إزاء العديد من املفاهيم مثل العمل والتعليم...،كما أن للتحوالت السياسية   -

 واالقتصادية بالجزائر عالقة كبيرة بهذا التغير. 

 عي باملستوى الثقافي واالقتصادي ألسرهم. يرتبط النسق القيمي للشباب الجام -

ثم   - الدينية  تليها  األسرية  القيم  تأتي  ثم  املبحوثين  بين  القيم  املادية صدارة سلم  والثقافة  االقتصادية  القيم  تحتل 

 التعليمية وأخيرا السياسية واملالحظ هو تراجع القيم الدينية مقابل القيم االقتصادية واملادية.

دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في مجال التأثير في قيم الشباب الجامعي وصياغة توجهاته خاصة  هناك تراجع في   -

 دور الجامعة في املجتمع.

 يتميز الشباب من أفراد العينة باالنسحاب وسيطرة النزعة السلبية تجاه العملية السياسية.  -

 نعدام الثقة في املستقبل واملؤسسات االجتماعية. يسود شعور بقلق املستقبل بين املبحوثين يمتزج بنظرة تشاؤمية وا -

الالمعيارية   - لسلوكيات  التبريرية  االتجاهات  بينهم  يسود  كما  واملمارسة  الفكر  بين  قيمية  ازدواجية  الشباب  يعيش 

 كالغش في االمتحانات. 

 وجود أزمة ثقة بين الطالب واألستاذ واإلدارة الجامعية.  -

خالقية في مقابل قيم التحديث والعصرنة عند فئة والتحجر والفشل في مواكبة  تضاؤل االهتمام بالقيم الروحية واأل  -

 التغيرات عند فئة أخرى من الطلبة الجامعيين. 

 وجاء سردنا للدراسات السابقة من أجل تحقيق جملة من األهداف اآلتية: 

 التعرف على منهجيات هذه الدراسات بالشكل الذي مكننا من تصميم منهجية الدراسة.  -

التقنيات  ال - هذه  أحدث  معرفة  من  مكننا  ما  وهو  االجتماعية  التمثالت  دراسة  في  املستعملة  التقنيات  على  تعرف 

 واملتمثلة في تقنية الشبكة الترابطية وكيفية بنائها إضافة إلى تقنية االستمارة التمييزية وهما ما تم توظيفهما في هذه الدراسة. 

 
علو 1 دكتوراه  أطروحة  الجامعي،  الوسط  في  االغتراب  ومظاهر  القيمي  "التغير  جمال،  محمد تالي،  بجامعة  ميدانية  دراسة  االجتماع:  علم  في  م 

 . 2014بوضياف، املسيلة"، بسكرة: جامعة محمد خيضر، 
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تماعية الكيفية والكمية وهو ما تم االعتماد عليه في تحليل نتائج الدراسة  التعرف على أساليب تحليل التمثالت االج -

 امليدانية لهذه الدراسة. 

التعرف على عينات ونتائج هذه الدراسات مما سهل علينا االنطالق من حيث انتهى اآلخرون ومن الجوانب التي لم   -

 تتناولها هذه الدراسات والبحث فيها

السابق الدراسات  من  اآلتي:وانطالقا  تحديد  يمكن  ودالالت    ة  مضامين  على  التعرف  على  السابقة  الدراسات  ركزت 

التمثالت االجتماعية وكيفية تكونها وفق متغيرات الجنس والبيئة األصلية، وجماعة االنتماء، فكانت دراسات وصفية للتمثالت  

التعرف على سيرورة  بقدر  التمثل  التعرف على موضوع  إلى  تهدف  ولم  الطلبة    االجتماعية  عينة  ركزت على  أنها  كما  إنتاجه، 

الجامعيين، في حين ركزت الدراسة الحالية على فئة األساتذة الجامعيين وذلك للتعرف على تمثالتهم حول أسباب الالمعيارية  

جتماعي  لدى الشباب الجامعي، ولم تهدف الدراسة الحالية بعكس األدبيات السابقة إلى التعرف على سيرورة إنتاج التمثل اال 

 بقدر التعرف على مضامينه ودالالته حول أسباب الظاهرة البحثية.  

 ثانيا: اإلطار التصوري للدراسة 

 .إشكالية الدراسة وتساؤالتها1.2

الواقع الثقافي بالجزائر اليوم الذي صار يعاني من  ألقت التحوالت العاملية بظاللها على املشهد الثقافي بالعالم بما في ذلك       

فظهرت لديهم ممارسات جديدة وسلوكيات    انفصال بين الفكر واملمارسة عند األجيال الجديدة خاصة فئة الشباب الجامعي،

تجمع بين نمطين من التمثالت املتعارضة غيبت مفهوم املجتمع في مقابل الفرد، وغابت القيم األخالقية واإلنسانية في مقابل  

فقد  فكك القيمي واملرجعي عند األجيال الجديدة متجسدة في اتجاهات الالمعيارية،  التشيئ والنفعية، كما برزت مظاهر الت

 ،2011  في  املدرسية   باملؤسسات  العنف   تنامي   حول   مروعة   أرقام  عن   مثال   "كال"   بالجزائر  لثانوياتل  الوطني   املجلس  كشف

  تصرفات   اقترفوا  املتمدرسين  من     60  باعتبار  الظاهرة،  هذه  انتشار  بخصوص  العربي  املغرب  دول   تتصدر  الجزائر  جعلت

  بين   عنف   حالة  ألف  20  تسجيل  مع  االبتدائي،  بالصف  تالميذ  عن  صدرت  حالة  200  منها  أستاذ،  آالف  5  يقارب  ما  تجاه  عدائية

 1التالميذ 

  بالجزائر   الدراسية   املقررات   في  الهوية  مرتكزات  غياب   إلى  ذلك  إرجاع  إلى  دزيري   الصادق  اينباف  نقابة  باسم   املتحدث  وذهب

  مثل   دخيلة  ثقافات  من   مترجمة  نصوص  وغالبيتها   األخالقية،  القيم   من  خالية  التالميذ  إلى  تدرس  التي   "املضامين  قال:   حيث

 2الهوية". في متخبطا   جيال فخرجت الصينية،

بالشباب الجامعي، إذ تصبح  تماعية عل املجتمع الجزائري خاصة إذا تعلق األمر  وتعد هذه لظاهرة من أخطر الظواهر االج

تهدد تماسك املجتمع ووحدته في مواجهة املشكالت التي تعترضه، كونها تعطل املورد البشري املؤهل وتجعل طاقاته تذهب في 

 
 دراسة تضع الجزائر األولى مغاربيا في انتشار ظاهرة العنف املدرس ي، تم االسترجاع من موقع ثانوية الجزائر، على الرابط:  1

http://lyceedz.blogspot.com/2012/11/blog-post_6799.html 
 تم االسترجاع من موقع الشروق أنالين على الرابط: 2015.09.26ممثلوا النقابات وآخرون، املدارس لم تعد آمنة، 2

https://www.echoroukonline.com/%E2%80%AD-%E2%80%ACاملدارس-لم-تعد-آمنة%E2%80%AE%E2%80%AC 

http://lyceedz.blogspot.com/2012/11/blog-post_6799.html
https://www.echoroukonline.com/%E2%80%AD-%E2%80%ACالمدارس-لم-تعد-آمنة%E2%80%AE%E2%80%AC
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الدراسة في أسباب   الجامعي كما بينها  اتجاه تدمير املجتمع بدال من تنميته وبنائه، لذا تبحث هذه  الشباب  الالمعيارية لدى 

التحكم فيها   الجامعيين، من أجل فهم أعمق ألسباب الظاهرة البحثية وتفسيرها بهدف  التمثالت االجتماعية لفئة األساتذة 

 وإيجاد سبل مالءمة ملواجهة تبعاتها.               

 آلتي:ومن هذا املنطلق تم صياغة مشكلة هذه الدراسة في التساؤل ا 

 كيف يتمثل األستاذ الجامعي أسباب الالمعيارية لدى الشباب لجامعي؟ 

 ولإلجابة عنه تم صياغة مجموعة من األسئلة الفرعية كاآلتي:

 األسئلة الفرعيـة: 

 كيف يتمثل األستاذ الجامعي دور املرحلة االنتقالية في ظهور الالمعيارية لدى الشباب الجامعي؟  -

 كيف يتمثل األستاذ الجامعي عالقة التناقض القيمي في املقررات الدراسية بظهور الالمعيارية لدى الشباب الجامعي؟  -

 .أهداف الدراســـــة : 2.2

 :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي     

 ثقافية املسببة لالمعيارية لدى الشباب الجامعي. -التعرف على أهم العوامل السوسيو -

 التعرف على تمثل األستاذ الجامعي لدور املرحلة االنتقالية في ظهور الالمعيارية لدى الشباب الجامعي. -

الشباب   - عند  الالمعيارية  بظهور  الدراسية  املقررات  في  القيمي  التناقض  لعالقة  الجامعي  األستاذ  تمثل  على  التعرف 

 الجامعي. 

لفت انتباه الدارسين والباحثين للتعمق في فهم أسباب هذه الظاهرة الخطيرة على املوارد البشرية ورأس املال الثقافــي  -

 للمجتمــع. 

تتضح أهمية الدراسة الحالية من أهمية املتغيرات التي تعمل على دراستها وكذا أهمية كل من الفئة   ـــة: .أهمية الدراســــ3.2

املعنية بالدراسة وعينة البحث، فالتمثالت االجتماعية مبحث هام يجمع بين جملة من العلوم إضافة إلى الدور الذي تلعبه في 

ه ومعارفه ومدى وعيه خاصة وأن الدراسة تتعلق بعينة يفترض أن تكون  كشف حقائق املجتمع وأفكاره املشتركة وترجمة قيم

القيادة الفكرية داخل أي مجتمع ملا تملكه من ترسانة مفاهمية علمية وتأهيل عال يساعدها في تكوين تمثل واضح عن مسببات  

فئة الشباب الجامعي، كما أن ظاهرة  ظاهرة الالمعيارية لدى فئة من أهم الفئات التي تعول عليها املجتمعات في تنميتها وهي  

الالمعيارية بما تشير له من أزمة في الهوية الثقافية للشباب الجامعي تعد من أخطر الظواهر املعاصرة على املجتمعات العربية  

 اإلسالمية حيث تستهدف أهم عنصر في التنمية املستدامة وهو املورد البشري.  

 .املفاهيم اإلجرائية للدراسة:4.2

 التمثالت االجتماعية -1.4.2

جامعــة  -وهي مجموع األفكار االجتماعية التي يبنيها أساتـذة قسـم العلوم االجتماعية بكليــة العلـــوم اإلنسانيـــة واالجتماعيـة      

ية لدى  العربــي تبس ي. تبسة، من خالل الحس االجتماعي املشترك وخصوصياتهم الفردية ويفسرون من خاللها ظاهرة الالمعيار 

 تبسة. ــالشباب املتحصل على صفة خريج جامعة أو الذين في طريقهم للتخرج من جامعة العربي تبس ي  
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اإلنسانية  الجامعي   األستاذ-2.4.2 العلوم  بكلية  االجتماعية  العلوم  قسم  أساتذة  الدراسة  هـــذه  فـي  بها  ويقصــد   :

 واالجتماعية بجامعة العربـي تبس ي، تبسة. 

هي حالة من تضارب معايير السلوك االجتماعي لدى الشباب الجامعي تظهر من خالل ازدواجية في  :  الالمعيارية -3.4.2

املعايير والقيم بين عالم املفاهيم والعالم الواقعي، ينتج عنه تبنيه أهداف ومعايير سلوك موقفية ومتذبذبة تتعارض مع ما  

ير االجتماعية من الناحية املفاهمية وال يرى لها أهمية في الناحية  يعتقده أحيانا وتتوافق أحيانا أخرى حيث يدرك أهمية املعاي

 الواقعية.

ويقصد بها في هذه الدراسة مجموعة االضطرابات التي تعيشها الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا  املرحلة االنتقالية: -4.4.2

والثقافية منذ أخذها بتصورات الحداثة في بناء   املجتمع الجزائري  هذا على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

 لالنتقال به من املرحلة التقليدية إلى املجتمع الحديث على غرار املجتمعات الغربية.

الدراسية:  -5.4.2 باملقررات  القيمي  املنطلقات  التناقض  في  متناقضين  اتجاهين  الدراسية  باملقررات  القيم  اتجاه  هو 

إذ ينتمي األول إلى ثقافة تقليدية ترى أنها تستمد شرعيتها من ثقافة املجتمع في بعدها التاريخي والثانية وضعية ترى    الفكرية،

االزدواجية والغموض في تحديدها للهوية    أنها تستمد شرعيتها من ثقافة حداثية عصرية يتجه نحوها املجتمع، مما يؤدي إلى

 الثقافية  

م جميع الشباب املتحصل على صفة خريج جامعة أو الذين في طريقهم للتخرج من جامعة  وهالشباب الجامعي:  -6.4.2

 العربي تبســي، تبســة. 

 .منهجية الدراسة  3

تتمثل منهجية الدراسة في مجموعة الخطوات والقواعد املنهجية املطبقة في الدراسة الراهنة عبر مختلف مراحلها، فما       

 طبقت في هذه الدراسة؟ وكيف تم توظيفها؟  هي اإلجراءات املنهجية التي 

تعبر مجاالت الدراسة عن الحيز االيكولوجي اإلنساني الذي تجرى فيه الدراسة ويكون ذو أبعاد ثالثة   .مجاالت الدراسة: 1.3

 تتمثل في املجال املكاني، املجال الزماني، املجال البشري. 

انية  : أجريت الدراسة امليدانية في جامعة العربي تبس ي، تبسة، وقد خصت دراستنا كلية العلوم اإلنساملجال املكاني-1.1.3

 واالجتماعية.

  15شملت الدراسة امليدانية األساتذة الجامعيين املنتمين لقسم العلوم االجتماعية وبلغ عددهم    املجال البشري:-2.1.3

 أستاذا جامعيا.  51أستاذا جامعيا من مجتمع بحث مقدر بـ 

 . 2016/2017أجريت هذه الدراسة باملوسم الجامعي  املجال الزماني:-3.1.3

الدراسة والهدف منها وهو الكشف عن العناصر الضمنية املشكلة للتمثالت    ج املستخدم:.املنه2.3 بالنظر إلى موضوع 

 االجتماعية لألستاذ الجامعي، اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي. 
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املستخدمة:3.3 التمثالت    .األدوات  وعناصر  مكونات  معرفة  إلى  الوصول  محاولة  وهو  الدراسة  من  الهدف  مع  تماشيا 

االجتماعية الخاصة بظاهرة الالمعيارية لدى الشباب الجامعي وكيفية تنظيمها، اعتمدت هذه الدراسة على تقنيتين حديثتين  

 تستخدمان لهذا الغرض، هما: 

على يد   1995الشبكة الترابطية التي تم تصميمها سنة  تم االعتماد في هذه الدراسة على تقنية  الشبكة الترابطية:  -1.3.3

املضامين، مؤشرات    Anna Maria SilvanaDe Rosaالباحثة   بنية  إلى تحديد  االجتماعية وتهدف  التمثالت  أجل دراسة  من 

و  االجتماعي،  بالتمثل  املرتبط  املعاني  حقل  في  والقولبة  الحيادية  املفاهيم  تالقطبية،  بعض  تحديد  على  التقنية  هذه  عمل 

بينها   فيما  التمثالت ملواضيع مرتبطة  من  أو مجموعة  بتمثل  املرتبطة  ويمكن من خالل هذه  والتقديرات  ذات شكل محدد، 

 املقاربة توضيح تعقيد وتشعب وتعدد أبعاد التمثل االجتماعي. 

تستمد هذه التقنية أهميتها من سهولة تطبيقها ومرونة تكييفها مع أهداف الدراسة بالنسبة للمواضيع التي توظف ألجلها،  

تبيان"، فاستعمال الشبكة الترابطية ال يثير شعور املبحوثين  إضافة إلى أنه يمكن توجيهها بواسطة أدوات منظمة ومهيكلة "اس

ملشكلة ما )بعد إعالمي ومعرفي(، وهي أكثر سهولة من مأل استبيان طويل ومبني، ويمكن تطبيق هذه التقنية على عدد ال متناهي  

 .1من املواضيع ويكفي تبديل الكلمة املثير املوجودة في مركز الورقة 

 مييزية االستمارة الت-2.3.3

الشبكة       تقنية  أو  املسبق  التحقيق  باستعمال  التمثل  مضمون  محتوى  تحديد  من  انطلقا  التمييزية  االستمارة  تبنى 

الترابطية أو التداعي الحر وتعتبر كوسيلة مكملة يستطيع الباحث بواسطتها أن يميز بين العناصر املركزية والعناصر املحيطية  

يتطلب من املستجوب    3يزية من مجموعة من البنود يتراوح عددها انطالقا من مضاعفات العدد  للتمثل، تتكون االستمارة التمي

عناصر األقل تميزا وفي األخير يمكننا إعطاء    3عناصر األكثر تمايزا ثم يختار من العناصر املتبقية  3مثال    9أن يختار بين البنود  

 2نتيجة لكل بند حسب طبيعة االختيار: 

 2متوسط التميز                    1األقل تميزا                         3األكثر تميزا 

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة، فلقد اعتمدت دراستنا على املعاينة االحتمالية واملتمثلة في    .العينة وطريقة اختيارها:4.3

العينة العشوائية البسيطة، ولم يكن اختيار هذا النوع من املعاينة اعتباطيا فقد شملت دراستنا قسم فقط من كلية العلوم 

أساتذة هذا القسم على خصائص مثالية ساعدتنا في دراستنا    اإلنسانية واالجتماعية وهو قسم العلوم االجتماعية، نظرا لتوفر

 امليدانية سواء من حيث نوع املعلومات أو كميتها وتتمثل في:

 االعتقاد املنطقي أن أساتذة هذا القسم أكثر اهتماما باملسائل االجتماعية من غيرهم.  -

 هذه املسائل بموضوعية.  مستوى تأهيلهم العلمي وخبرتهم بالحياة الجامعية التي تؤهلهم ملعالجة -

 
وذجا"، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في علم النفس االجتماعي، لشطر، ربيعة ، "التصورات االجتماعية ألطفال الشوارع. مدينة عنابة نم1

 . 128-118، ص2008، 55أوت  20سكيكدة: جامعة 
 .128املرجع نفسه، ص 2
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تخصصهم يسمح لهم بمعالجة املواضيع والظواهر االجتماعية، اعتبار الالمعيارية ظاهرة اجتماعية لها تأثيرها على   -

 الفرد واملجتمع. 

 تجاوبهم االيجابي مع الدراسة. -

 كمي والكيفي:اعتمدت الدراسة في معالجة البيانات وتحليلها على أسلوبين ال  .أسلوب معالجة البيانات:5.3

واستخدم في تحويل البيانات التي جمعت من مجتمع الدراسة من هيئتها الكيفية إلى الطابع الكمي    األسلوب الكمي:-1.5.3

لتسهيل قراءتها من خالل االعتماد فيه جملة من األساليب اإلحصائية كمقياس لتقدير التوجه الضمني في حقل تمثل األساتذة  

 روسة وهي:الجامعيين للظاهرة املد 

 »«pمؤشر القطبية  

𝑃 =
السالبةالكلماتعدد − املوجبةالكلماتعدد

للكلماتالكليالعدد
 

وهذا يعني أن معظم الكلمات لها    3[ هذه القيمة يمكن تشفيرها على التوالي إلى  0.5-،-1ينتمي إلى املجال]  Pإذا كان  -

 إيحاء سلبي. 

وهذا يعني أن معظم الكلمات    2[ هذه القيمة يمكن تشفيرها على التوالي إلى  0.4، +0.4-ينتمي إلى املجال]  Pإذا كان  -

 االيجابية والسلبية متساوية تقريبا.

وهذا يعني أن معظم الكلمات لها    1[ هذه القيمة يمكن تشفيرها على التوالي إلى  0.4،1ينتمي إلى املجال]+  Pإذا كان   -

 إيحاء إيجابي.

 « N» مؤشر الحيادية  

𝑁 =
السالبةالكلماتعدد) + (املوجبةالكلماتعدد − املحايدةالكلماتعدد 

للكلماتالكليالعدد
 

كان   - املجال]  Nإذا  إلى  إلى  -0.5،  -1ينتمي  التوالي  على  تشفيرها  يمكن  القيمة  هذه  من    1[  القليل  أن  إلى  يشير  وهذا 

 إيحاء محايد حيادية ضعيفة.      الكلماتلها

كان   - املجال]  Nإذا  إلى  إلى  0.4،  -0.4ينتمي  التوالي  على  تشفيرها  يمكن  القيمة  هذه  الكلمات  2+[  أن  إلى  يشير  وهذا 

 الحيادية متساوية تقريبا مع الكلمات االيجابية والسلبية حيادية متوسطة.                

وهذا يشير إلى أن الكلمات في أغلبها    3[ هذه القيمة يمكن تشفيرها على التوالي إلى  1، +0.4ينتمي إلى املجال]+Nإذا كان   -

 محايدة حيادية مرتفعة.   

 تبنت الدراسة في تحليلها للنتائج مستوى التحليل النفس ي االجتماعي.          األسلوب الكيفي:-2.5.3

 

                                                    



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

22 

 . عرض وتحليل نتائج الدراسة 4

بعد أن تم توضيح الخطوات املنهجية املعتمدة في هذه الدراسة ننتقل في هذه الخطوة إلى عرض النتائج املتوصل إليها      

ث توصلت  للتعرف على مختلف التمثالت االجتماعية ألسباب الالمعيارية لدى الشباب الجامعي عند األساتذة الجامعيين حي 

 الدراسة الراهنة إلى جملة من النتائج التي اتضحت من خالل ما سبق عرضه وسنقوم فيما يلي بعرض وتحليل هذه النتائج: 

 .تحليل نتائج الدراسة: 1.4

التمثالت االجتماعية التي يحملها األستاذ        الشبكة الترابطية هو التعرف على محتوى  الهدف من تطبيق تقنية  بما أن 

الجامعي عن ظاهرة الالمعيارية لدى الشباب الجامعي، ومن االستمارة التميزية هو التعرف على العناصر املركزية واملحيطية  

 يل النتائج املتوصل لها عبر هذه التقنية باالعتماد على مستويين من التحليل. واملتناقضة للتمثل فقد ارتأينا تحل

 مستوى تحليل الشواهد االحصائية للبيانات وفق مقاربة كل من موسكوفيتش ي وإبريكاألول؛ هو  

عية حول  في تحليل نتائج الشبكة الترابطية للتعرف على محتوى التمثالت االجتما  مسكوفتش يوقد استخدمنا مقاربة      

الطبيعة الدقيقة للعناصر املكونة للتمثالت    موسكوفيتش يالظاهرة املدروسة عند األستاذ الجامعي، إذ يرى   أنه مهما تكن 

االجتماعية فإنه يمكن تحليلها انطالقا من ثالث أبعاد يتكون منها أي تمثل اجتماعي وهي؛ املعلومة، حقل التمثل، اتجاه التمثل،  

في تحليل نتائج االستمارة التميزية والتي يرى فيها أن لكل تمثل اجتماعي نواة مركزية ونظام   إبريك ربة  في حين استخدمنا مقا 

 محيطي يتكون من العناصر التي تمكن التمثل من التكيف مع متغيرات الواقع االجتماعي. 

 التحليل النفس ي االجتماعي. أما مستوى التحليل الثاني فقد اعتمدنا مستوى 

 التحليل اإلحصائي للبيانات:مستوى   -1.1.4

 نتائج الشبكة الترابطية-أ

مرتبطة  املعلومة:   - ومعارف  معلومات  مجموعة  عن  الكشف  من  تمكنا  الترابطية  الشبكة  تقنية  تطبيق  من خالل 

الشباب الجامعي، وهي    بالتمثالت الالمعيارية لدى  الجامعيين واملتعلقة بأسباب ظهور  التي تحملها فئة األساتذة  االجتماعية 

للمجتمع من جهة ومن   الواقع االجتماعي  الفئة والتي استمدتها من  بين هذه  املشتركة  املعاني  متشابهة كما وكيفا وتعبر عن 

ثانية وتفسر وتبني على أساسها مواقفها املختلفة من الواقع االجتماعي الذي تنتمي  الجماعة املرجعية التي تنتمي لها من جهة  

 له وتحدد تميزها وهويتها، وكانت النتائج كاآلتي:

 71االجتماعية لألساتذة الجامعيين من خالل تقنية الشبكة الترابطية  التمثالت  بلغ عدد األسباب املتداعية التي بينتها      

جتماعي والثقافي واالقتصادي والسياس ي للمجتمع إضافة إلى الخوض في التفاصيل العلمية النفسية  سبب تصف الوضع اال 

األصعدة   كافة  على  التحوالت  جملة  من  انطالقا  الالمعيارية  ظهور  الدراسة  عينة  فسرت  وقد  واالقتصادية،  واالجتماعية 

قد اعتبرت التحوالت واالضطرابات في امليادين االجتماعية  االجتماعية والثقافية والسياسية التي يعيشها املجتمع الجزائري، ف

والثقافية والسياسية التي نتجت عن األخذ بالعناصر الثقافية للحداثة املتناقضة في منطلقاتها القيمية مع العناصر القاعدية  

 لدى الشباب الجامعي. الثابتة لهوية املجتمع املتجذرة في تاريخه وانتمائه الديني سببا في ظهور بعد الالمعيارية 
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االجتماعية لألساتذة الجامعيين وجود تحوالت في النظام القيمي للمجتمع صاحب التحوالت  التمثالت  وبالتالي فقد بينت       

السياسية التي مرت بها الجزائر منذ أخذها بمنطلقات التحديث انعكس في الواقع االجتماعي للتفاعل بظهور بعد الالمعيارية  

ية بين عاملي املفاهيم والسلوك عند الشباب الجامعي حيث شكلت العناصر املرتبطة بالعوامل واألسباب االجتماعية  واالزدواج

والفكرية النواة املركزية لتمثل األساتذة الجامعيين حول الظاهرة املدروسة، في حين شكلت التحوالت السياسية عناصر ذات  

 للنظام املحيطي. أهمية عالية حيث تركزت في املنطقة األولى 

يعبر حقل التمثل عن فكرة تنظيم املحتوى الذي يتطلب حد أدنى من املعلومات وقد اعتمدت العينة في  حقل التمثل:  -ب

                                        تنظيم املعلومات املتعلقة بمحتوى التمثل للظاهرة املدروسة على املؤشرات اآلتية :                                                 

ـــ مؤشر الترتيب:    ــ  .1،2،3ـ

ـــ مؤشر القيمة: +،    ــ    -، 0ـ

ـــ مؤشر األهمية:    ــ  .1،2،3ـ

مؤشر  االتجاه:  -ج أن  يتبين  عليها  املتحصل  نتائج  خالل  ومن  املتمثل  املوضوع  نحو  السلب  أو  باإليجاب  االتجاه  يحدد 

نه يتضح أن معظم األسباب املتداعية من قبل األساتذة الجامعيين نحو املوضوع املتمثل ذات  [ وم 1،-0.07القطبية يتراوح بين ]

 إيحاء ايجابي.

والقاعدة الهرمية للمعلومات املتحصل عليها من نتائج الشبكة الترابطية تتركز حول ،غياب املرجعية الواضحة باإلطار       

الحياة في  النفعية  القيم  للمجتمع، سيادة  والتربوية، ضعف    الثقافي  االجتماعية  املنظومة  في  القيمي  التناقض  االجتماعية، 

هذه   االجتماعية،  التنشئة  في  واالتكالية  األنانية  تكريس  االجتماعية،  عن  التمثالت  الروابط  عبارة  هي  العينة  تحملها  التي 

العام، الحس  فيها  يشترك  ومن جهة وأخرى  من جهة  املجموعة  أفراد  بين  مشتركة  بعين    معلومات  الالمعيارية  موضوع  ترى 

املجتمع من خالل مجموعة القيم واملبادئ واملعايير النابعة من املورث الثقافي العربي اإلسالمي للمجتمع الجزائري التي يحملها  

صر التي  األستاذ الجامعي عبر التنشئة االجتماعية والنظام القيمي االجتماعي والثقافي املحدد في املجتمع الجزائري وهي العنا 

تشكل االختالف في التمثل بين املجتمعات وداخل املجتمع الواحد مثل األسباب املتعلقة بالقيم النابعة من الدين اإلسالمي،  

األساتذة   فئة  لها  تنتمي  التي  املرجعية  الجماعة  من   النابعة  املشتركة  املعلومات  إلى  إضافة  التقاليد(  العقيدة،  )األخالق، 

العل لقسم  االجتماعي،  الجامعيين  الضبط  الجمعي،  )الضمير  وتميزها  الجماعة  هذه  تشكل خصوصية  والتي  االجتماعية  وم 

العالقات االجتماعية(، فقد ركزت على الدوافع االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية والسياسية املسببة لالمعيارية   

وال  االجتماعية  العوامل  أغلب  اعتبار  مع  الجامعي  الشباب  على  لدى  األخرى  العوامل  بقية  مقابل  في  مباشرة  أسبابا  ثقافية 

أهميتها، كما قامت العينة بإضافة املعاني املتعلقة بالعوامل الروحية والدين واألخالق و من خالل عملية التوضيع تم إزالة  

المعيارية والذي ال يتالءم مع  املعاني الزائدة املتعلقة بالصراع الطبقي الذي فسرت من خالله النظريات الغربية املعاصرة ال

اإلطار االجتماعي الخاص باملجتمع الجزائري في مقابل التركيز على صراع املرجعيات الثقافية واالزدواجية الثقافية التي تميز  

 اإلطار الثقافي باملجتمع. 
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غير مألوف لذا عمد أفراد  وتعد ظاهرة الالمعيارية بشكلها الراهن وفق الظروف الراهنة شكل جديد في النسق االجتماعي،  

العقدي،   االنحراف  )األنانية،  كــ  النفسية واالجتماعية  إلى أشكال االنحراف واألمراض  الظاهرة بردها  إلى تفسير هذه  العينة 

االنحرافات األخالقية، ضعف الشخصية، الخواء الروحي، موت الضمير الجمعي، تضخم األنا( وهي أنساق معرفية موجودة  

                                      مسبقا.      

التقليدية   األطر  الذي يتطلب تدعيم  الترسيخ، األمر  الظاهرة االجتماعية من خالل عملية  لهذه  التقبل االجتماعي  ويتم 

األنا، الغرور،  للتفكير االجتماعي املرتبطة بـ" االنحراف األخالقي، الجريمة، العنف بأشكاله، األمراض النفسية )األنانية، تضخم  

                        ضعف الشخصية( األمراض االجتماعية )الالمساواة االجتماعية، الرشوة، الواسطة، املحسوبية(.                                         

املدروسة يمتاز بالضعف كما الحظنا من خالل نتائج الشبكة الترابطية أن املؤشر الرقابي "مؤشر الحيادية " في كافة األبعاد  

[ ويفسر هذا الحياد الضعيف النمطية في االستجابات لدى العينة أي  -1،-0.5[ أي أنه ينتمي إلى املجال ]-0.62،-1يتأرجح بين ]

أن أغلب أفراد العينة يعتبرون أنه ال يوجد بالواقع االجتماعي والثقافي أسباب يمكن اعتبارها محايدة ال تسبب الالمعيارية  

سر ذلك بجماعة االنتماء لهذه الفئة، ويظهر التأثر بالنظريات الغربية خاصة البنائية الوظيفية التي تعد أقرب النظريات  ويف

الترابط والتداخل   الثقافي األصلي للمجتمع والتي تفسر الظواهر االجتماعية من خالل عالقة  الغربية إلى اإلطار  االجتماعية 

القيم واملعايير االجتماعية التي تؤسس للتوازن االجتماعي،  والتكامل فيما بينها ومن خالل ا  الذي يتكون من  لضمير الجمعي 

أشكال   تفسر  كما  الجماعة،  على  يؤثر  النسق  كامل  في  اختالل  إلى  أبنيته  أحد  في  االختالل  يؤدي  كلي  املجتمع نسق  واعتبار 

                                                                                      االختالل واالنحراف برده إلى التغير الثقافي املتسارع.           

تمدنا الشبكة الترابطية باملفاهيم والتقديرات املتعلقة بمضامين ومحتوى التمثل االجتماعي    نتائج االستمارة التمييزية:

فإن    بريك ف على النواة املركزية أو النظام املحيطي، فحسب أحول أي موضوع من املواضيع إال أنها ال تمكننا لوحدها من التعر 

للتمثل االجتماعي   املركزية  النواة  أو  املركزي  النظام  في عناصر  تتمثل  يتكون من عناصر قاعدية  تمثل اجتماعي  أي  محتوى 

جتماعي أكثر مرونة أمام  وتتسم بالثبات واالستقرار وعناصر أخرى تتمثل في عناصر النظام املحيطي وهي التي تجعل التمثل اال 

وانطالقا من مضمون ومحتوى التمثل االجتماعي ألسباب الالمعيارية لدى الشباب الجامعي، وتقاطع  متغيرات الواقع االجتماعي  

 مؤشرات القطبية/التكرار/األهمية، وجدنا أن التمثل االجتماعي الالمعيارية لدى الشباب الجامعي لدى العينة كما يلي:

النواة املركزية والنظام املحيطي والعناصر املتناقضة الخاص بالتمثل االجتماعي لألستاذ الجامعي حول    ( : يمثل1) 

 أسباب الالمعيارية لدى الشباب الجامعي 

 العناصر املتناقضة  النظام املحيطي النواة املركزية 

التناقض القيمي في املنظومة   -

 االجتماعية والتربوية. 

 عوملة القيم واملعايير.   -

فقدان الثقة في السياسات املتبعة   -

 من قبل صناع القرار.  

 غموض املستقبل.  -

وغياب   - التعصبية  االتجاهات  سيطرت 

 قيم الحب والجمال باملجتمع.  

 تدهور األوضاع االقتصادية. -
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 من إعداد الباحثتين باالعتماد على التحقيق امليدانياملصدر :

االجتماعي:مستوى   - النفس ي  القيمي    التحليل  والتناقض  االنتقالية  املرحلة  بين  الدراسة وجود عالقة  نتائج  بينت 

 باملجتمع الجزائري وبين ظهور الالمعيارية لدى الشباب الجامعي ويمكن تفسير ذلك من خالل النقاط اآلتية:

امليادين السياسية والثقافية واالجتماعية سبب ظهور    - املرحلة االنتقالية التي يشهدها املجتمع الجزائري والتحوالت في 

نتيجة   العتبارها  األساتذة  تمثل  من  املتدهورة  االقتصادية  األوضاع  استبعدت  حين  في  الجامعي،  الشباب  لدى  الالمعيارية 

 ية.                                                      للتحوالت السياسية والثقافية واالجتماع

عجز املنظومة التربوية ومؤسسات التنشئة االجتماعية )األسرة، املدرسة، وسائل اإلعالم(على إرساء مناعة ثقافية نابعة    -

                من الهوية العربية واإلسالمية وهو ما سبب الالمعيارية لدى الشباب الجامعي.                

وجود صراع بين النخب االجتماعية والسياسية أدخل النخب األكاديمية في حالة من اإلحباط النفس ي جعلهم ينسحبون    -

 من صناعة املنظومة الثقافية باملجتمع ما أفقد املجتمع توازنه الثقافي.

لحضارة الغربية خاصة في النظام التربوي سبب  اتجاه النخب السياسية ما بعد االستقالل إلى التحديث واألخذ بمنطلقات ا-

 وجود جو ثقافي غير سليم وعجز عند األجيال الجديدة من الشباب في تمثل مقومات هويتها العربية واإلسالمية. 

 .مناقشة النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة واألدبيات السابقة:  5

يشير التساؤل األول إلى:" كيف يتمثل األستاذ الجامعي دور    األول:تفسير ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤل  .1.5

 املرحلة االنتقالية للمجتمع الجزائري في ظهور الالمعيارية عند الشباب الجامعي؟" 

من خالل النتائج التي تم عرضها سابقا يتضح أن هناك اتجاها ايجابيا لدى األساتذة فيما يتعلق بالعالقة بين التحوالت       

ياسية والثقافية التي يعيشها املجتمع الجزائري منذ أخذ النخب السياسية بمنطلقات التحديث التي جاءت بقيم ومعايير  الس

  ة تتناقض من القيم واملعايير النابعة من الثقافة األصلية والالمعيارية لدى الشباب الجامعي، وقد بينت نتائج االستمارة التمييزي

 لثقة في صناع القرار" عنصرا مهما ينتمي إلى النظام املحيطي للتمثل.  أن البند املتعلق بـ "غياب ا

يشير التساؤل الثاني إلى:" كيف يتمثل األستاذ الجامعي دور التناقض  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤل الثاني:  2.5

 القيمي في املقررات الدراسية بالجزائر في ظهور الالمعيارية لدى الشباب الجامعي؟"

بينت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة بين الناقض القيمي في املقررات الدراسية والالمعيارية لدى الشباب الجامعي حيث      

االجتماعية لألساتذة الجامعيين وجود تقصير في مؤسسات التنشئة االجتماعية سواء األسرة، املدرسة، وسائل  التمثالت  بينت  

اإلعالم في التأسيس ملناعة ثقافية تمكن األجيال الجديدة من إنتاج األفكار واملعاني والرموز انطالقا من العناصر القاعدية  

م  في مقابل االعتماد على   ، الثقافية  للثقافة تغلب على  لهويتهم  النفعية  النظرة  التي جعلت  للغرب  املادية  الحضارة  نطلقات 

التمييزي  نتائج االستمارة  بينت  في سلوكياتهم؛ فقد  الالمعيارية  الجامعي وظهور  الشباب  بـ "وجود    ةتوجهات  املتعلق  البند  أن 

 األساتذة الجامعيين.  تناقض قيمي في املنظومة االجتماعية والتربوية "يحتل مكانا مركزيا في تمثل

 .تفسير ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء األدبيات السابقة: 3.5

فيما يتعلق بنتائج التغير القيمي لدى الشباب الجامعي حيث    (:2014تالي جمال ) جاءت نتائج الدراسة متفقة مع دراسة   -

 مي لهذه الفئة.    بينت أن التحوالت االقتصادية والسياسية بالجزائر عالقة كبيرة بالتغير القي
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: في ما يتعلق بأن القيم االقتصادية والثقافة املادية صارت  ( 2014تالي جمال ) كما اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة   -

تحتل صدارة سلم القيم بين الطلبة الجامعيين ثم تأتي القيم األسرية تليها الدينية ثم التعليمية وأخيرا السياسية مع تراجع  

ابل القيم االقتصادية واملادية، كما اتفقت معها في ما يتعلق بوجود عالقة بين التغير القيمي في مؤسسات  القيم الدينية مق 

التنشئة االجتماعية وظهور العجز لدى الشباب الجامعي، حيث توصلت الدراسة إلى أن التغير القيمي باملجتمع أدى إلى تغير  

ر تمثل األسرة الجزائرية ملفهوم التربية وصارت تركز على إشباع الحاجات  أساليب التنشئة االجتماعية خاصة األسرية فقد تغي

األولية دون مراعاة الجوانب األخرى للشخصية فكان ذلك سببا مهما في ظهور العجز على فهم متغيرات الواقع لدى الشباب  

، وعليه فقد تحققت الفرضية الجزئية  0.05وهو دال عند مستوى داللة    0.51الجامعي ، حيث بلغ معامل االرتباط بين املتغيرين  

 الثانية بشكل ايجابي.

: في يتعلق بالنتائج التي توصلت لها التي تشير إلى أن الطلبة  ( 2012منى عتيق ) في حين تختلف هذه الدراسة مع دراسة    -

 الجامعيين يقيمون ايجابيا تكيفهم مع عالم الجامعة. 

تناولت الدراسة الحالية ظاهرة الالمعيارية التي تباينت حولها اآلراء    اعية: .موقع الدراسة الحالية من النظرية االجتم6 

كميا وكيفيا، كما ظهرت العديد من املقاربات لتفسيرها، وقد عالجت الدراسة الحالية هذا املوضوع وفق رؤية متعددة العوامل  

عي، ويتضح هذا جليا من خالل املعالجة النظرية  منهجيا وأمبريقيا، وهذا ما يبرر وقوع هذه الدراسة بين مجالين نفس ي واجتما

وامليدانية وطبيعة التساؤالت التي انطلقت منها محاولة اختبارها، باالعتماد على منهجية مكنتنا من تحديد أهمية وخطورة هذه  

 الظاهرة على الفرد واملجتمع.

وتش   فهم  إلى  الساعية  الدراسات  ضمن  مكانتها  لدراستنا  يعطي  التوجه  واقعنا  وهذا  في  اجتماعية  ظواهر  واقع  خيص 

العملية   امليادين  عرفتها  التي  والتطورات  التغيرات  مختلف  مع  خصوصا  واالجتماعية،  النفسية  تأثيراتها  لها  االجتماعي 

تي تجعل  واالجتماعية، خالل املرحلة االنتقالية التي تمر بها املجتمعات ومنها الجزائر في انتقالها من التقليدي إلى الحداثي، وال

ثقافي الذي يعيشون فيه    -األفراد يمرون بعوالم مختلفة لها تأثيراتها عليهم من خالل ما تحدثه من تغير في املحيط السوسيو

والتي تعرضهم لضغوطات نفسية واجتماعية متعددة، ولذا فالهدف من هذه املحاوالت هو تحديد االنعكاسات والتبادالت التي  

 االجتماعية لالمعيارية.  حدثت على مستوى املتمثالت

نظرا للجدل الذي تطرحه هذه ظاهرة الالمعيارية لدى األجيال الجديدة ومنهم  . القضايا التي أثارتها الدراسة الراهنة:  7

الجامعيين وما تعكسه من تغيرات سوسيو ثقافية باملجتمعات املعاصرة خاصة منها النامية )الجزائر(، وانعكاساتها  -الشاب 

ا  طرح  السياسية،  ارتأينا  اليوم،  قائم  هو  كما  السلوكيات  ومنه  الذهنيات  على  وتأثيرها  واالقتصادية،  الثقافية  الجتماعية، 

 في:التساؤالت التساؤالت اآلتية التي نعتقد أنها تشكل منطلقات لدراسات ميدانية أخرى وتتمحور هذه 

 كيف يحكم الشباب الجامعي على الالمعيارية وما مفهومه لها؟  -

 مثل الشباب الجامعي وسائل تحقيق النجاح االجتماعي بالجزائر؟ كيف يت -

 ما هي انعكاسات الالمعيارية عند الشباب الجامعي على التنمية االجتماعية بالجزائر؟  -

 كيف يتمثل الشباب الجامعي دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في التأسيس ملناعة ثقافية لدى األجيال الجديدة؟  -

 النتقالية للمجتمع الجزائري على املنطلقات الثقافية لتنشئة االجتماعية باملجتمع الجزائري؟ كيف أثرت املرحلة ا  -
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 ما هي انعكاسات الصراع بين النخب االجتماعية والسياسية على السلوك الثقافي للشباب الجامعي بالجزائر؟  -

 خالصة : 

يمكن القول أن دراسة التمثالت االجتماعية لألساتذة الجامعيين باعتبارهم النخبة االجتماعية واألكاديمية املسؤولة       

بالدرجة األولى عن إيجاد التوازن الثقافي، والجو الثقافي السليم باملجتمع من جهة وباعتبارها األكثر اتصاال بالشباب الجامعي  

الفئة من جهة واملتعلقة  حول أسباب الالمعيارية لد الجامعي، ومحاولتنا التعمق في فهم املتغيرات املرتبطة بهذه  ى الشباب 

األسباب   حول  الحقائق  من  العديد  معرفة  في  كبير  حد  إلى  ساهم  تمثالتها،  تبينه  كما  باملجتمع  والثقافي  االجتماعي  باإلطار 

 حثية.واملتغيرات السوسيولوجية والثقافية التي تفسر الظاهرة الب

 انطالقا من النتائج املتوصل لها بالدراسة وضعت الدراسة التوصيات اآلتية: توصيات الدراسة:  

 إعادة االعتبار للطالب الجامعي باملجتمع من خالل تنمية قيمه املجتمعية إلشراكه في خدمة املجتمع. -

تجاه القيم واملعايير االجتماعية لدى  االعتناء بتطوير استراتيجية تربوية جديدة تعيد إنتاج قيم مجتمعية ايجابية   -

 األجيال الجديدة. 

إعادة االعتبار ملكانة األستاذ الجامعي كنخبة وقوة فكرية قادرة على التأسيس ملشروع مجتمعي يثمن القوة البشرية   -

 لألجيال الجديدة ويدفع بها للخروج من انسحابيتها واملساهمة في التنمية املجتمعية. 

ا - تمثل  تشكيل  الواقع  إعادة  يصنع  حقيقي  اجتماعي  كفاعل  بذاته  ثقته  وتعزيز  املجتمعي  لدوره  الجامعي  لشباب 

 االجتماعي وليس الواقع من يصنعه.

 قائمة املراجع: 

 . 1997، السعودية: مكتبة الشقري، 1أحمد السيد، سميرة،"مصطلحات علم االجتماع"، ط .1
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 األوساط الطبيعية احملمية ومظاهر التنوع البيولوجي و اإليكولوجي: دراسة حالة حممية سيدي بوغابة

The protected natural middle and manifestations of biological and ecological diversity : 

Case study of the Sidi Boughaba Reserve 

 تراب، بيئة، تنمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، القنيطرة، املغرب مختبر صالح الدين والزين/ ط.د.

OUAZINE SALAH-EDDINE/ laboratory soil, environment, development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kénitra 

 

 

 

  ملخص : 

، بغية  يكولوجياإالبيئية التي تعرفها األوساط الطبيعية بيولوجيا و   ة تروم هذه الدراسة الوقوف على رصد مظاهر الدينامي

معرفة أشكال وعوامل التدهور البيئي بها، ويمكن القول إن القضايا البيئية التي تعاني منها املناطق املحمية باملدن الساحلية،  

خصوصا املدن ذات التوجه الصناعي، وتتخذ محمية سيدي بوغابة وهوامشها توجها متسارعا نحو التدهور التدريجي في الوقت  

وفر على وسط حيوي وغني باملوارد الطبيعية، املتمثلة أساسا في التشكيالت النباتية واألصناف الحيوانية  الراهن، علما بأنها تت

 الفريدة، التي تستحق تتبعها وتثمينها والحد من مختلف االنعكاسات الطبيعية والبشرية  املحدقة بها. 

 التراث الطبيعي.  -املناطق املحمية  -ة البيئيةالدينامي -التنوع البيولوجي   -األوساط الطبيعية  الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

This study aims to monitor the aspects of environmental dynamics that are known to the natural 

environments, biologically and ecologically, in order to know theا forms and factors of environmental 

deterioration in them . 

The purpose of this study is to monitor aspects of environmental dynamics is the natural both biologically 

and ecologically. The reason behind this is to determine types and factors environmental deterioration 

however, we may say that the environmental problems that affect protected areas in coastal cities. Sidi 

Boughaba and its surrounding areas are deteriorating gradually and quickly nowadays. This place has 

important habitat which is rich in natural resources like plants and unique animals. These natural resources 

deserve follow up appreciation and minimization the human and natural influence. 

 Key Words  :Natural Communities- Biodiversity  -  Environmental Dynamic -  Protected Areas –Natural  

Heritage. 
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 مقدمة : 

 يفرض نفسه بإلحاح ويؤثر على املؤشرات االقتصادية   األوساط الطبيعية في عصرنا الحاضرأضحت  
ً
 بيئيا عامليا

ً
محددا

بها  االهتمام  يعد  كما  الراهنة،  الدولية  والعالقات  يواجه   والتجارية  اليوم  فالعالم  الدول،  تقدم  لتقييم  املقاييس  أهم  من 

وقد الحظ    .ة املوارد وبين الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي واإليكولوجيكيفية خلق توازن بين استدام تحديات تتمثل في

أن التقدم التكنولوجي يقوم بتدمير كل أشكال الحياة على كوكب األرض، ويعد   املهتمون في امليدان البيئي و الخبراء و العلماء

 ته املتزايدة وإشباع رغباته على حساب الطبيعة. املسبب الرئيس لظهور اآلفات البيئية وذلك بسعيه لتلبية حاجيا اإلنسان

املقابل البيئة في  بقضايا  يهتم  األخيرة  العقود  في  القانوني  اإلطار  من   أخذ  مجموعة  ظهرت  حيث  الجد،  مأخذ  ويأخذها 

 من االهتمام الدولي بسبب بعدها العاملي،
ً
واملغرب كغيره    الكتابات واألبحاث والدراسات، تعالج القضايا البيئية التي أخذت حيزا

 من الدول هو اآلخر يعاني من مشاكل بيئية تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب التدخل غير العقالني لإلنسان في الطبيعة. 

 إشكالية الدراسة :  -1

وفر إقليم القنيطرة على مجموعة من األوساط الطبيعية املختلفة الخصائص واملتعددة الوظائف، لكن وضعيتها الحالية  يت

إلى بسط مجموعة من التساؤالت التي تطرح نفسها بإلحاح،خصوصا تلك التي تتمحور حول ما طبيعة   ة، وهو ما دفعناجد مقلق

وراءه؟ الكامنة  وااليكولوجي واألسباب  البيولوجي  والتنوع  الطبيعي  الوسط  عرفتها محمية سيدي  و  دينامية  التي  التحوالت  ما 

املا العقود  خالل  البيئي  املستوى  على  مرتبطةبوغابة  هي  وهل  وما   ضية؟  الطبيعي؟  الوسط  أصاب  الذي  التدهور  بأشكال 

الشروط الكفيلة لتحقيق تنمية مستدامة تراعي إمكانات املحافظة على البيئة وتلبية احتياجات اإلنسان وطموحاته األساسية  

  ؟

 املنهجية :  -2

و   الوصف  تتبنى  التي  العلمية  و  املنهجية  للخطوات  في  تبعا  الرئيس  السبب  يعود  بحيث  واملقارنة،  والتحليل  التفسير  

أبرز عناصرها،ألن املوضوع يهم تشخيص واقع األوساط املحمية بالساحل   اختيارها  محاولة اإلجابة عن اإلشكالية وتفكيك 

ملجتمع البحث، على أن  األطلنتي لسهل الغرب، أما فيما يتعلق بعملية ملء االستمارة فقد اعتمدنا فيها على العينة العرضية  

الفئات املستجوبة هي ما   العريضة من  نة من مالمسة حالة    10-5و    5-0ين  بالقاعدة  ِّ
ّ
العينة معبرة ومَمك هكتار، حتى تكون 

 األوساط الطبيعية الرطبة باملجال املدروس.

 تقديم مجال الدراسة :  -3

من الناحية اإلدارية ضمن جماعتين ترابيتين، أوالهما هي الجماعة الترابية املهدية التي تضم    تتوطن محمية سيدي بوغابة

، وثانيتهما الجماعة الترابية سيدي الطيبي التي تضم الجزء الجنوبي من املحمية   %80الجزء الشمالي من املحمية بنسبة حوالي  

ا إلقليم القنيطرة. ويحد املحمية الطبيعية شماال واد سبو وقصبة  .ولإلشارة فإن الجماعتين تابعتين إداري%20بنسبة حوالي  

وطريق    212املهدية، وجنوبا ضريح سيدي بوغابة، وشرقا غابة املعمورة، وغربا املحيط األطلنتي. ويمر بجانبها طريق ثانوية رقم  

 قصبة املهدية اإلسماعيلية.  تتجهان نحو 214ثانوية أخرى رقم 
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 توطين مجال الدراسة: 1شكل رقم 

 تعريف املناطق املحمية  -4

يراد باملناطق املحمية في مدلول القانوني املغربي هي كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة  

الحفـ وكـذا  وتطـويره،  وصـيانته  البيولوجي  التنوع  ألغـراض ضـمان حمايـة  خـاص  بشـكل  ومـدبر  ومهيأ  الـتراث  قانونية  علـى  اظ 

الطبيعـي والثقـافي وتثمينـه واستصالحه ألجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور. وعمقها بين نصف متر ومترين. وهي ضاية  

 .1مغلقة ليس لها اتصال بالبحر، وينبع ماءها من باطن األرض، ويزداد بتساقطات األمطار 

 مميزات بحيرة سيدي بوغابة  -5

ب    265وغابة على مساحة  تمتد محمية سيدي 
ً
نوعا من األصناف النباتية، أغلبها معتادة    210، وتحوي ما يناهز  2هكتارا

للعيش وسط املياه والتربة، وتتميز بوجود بحيرة طبيعية عذبة في قلب الغطاء الغابوي تتغذى من مصدرين فقط، هما املياه  

 
، الجريدة الرسمية،  املتعلق باملناطق املحمية  22-07القانون رقم  (، بتنفيذ  2010يوليو16)  1431شعبان  3صادر في  1- 10  -123ظهير شريف رقم    -1

 .2، ص  2010غشت  2بتاريخ 5861عدد 

2   -  Haut commissariat aux eaux et forets et de la lutte contre la desertification   , direction régionale des eaux et forets du nord 

ouest  ,élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion concerte de la reserve biologiquede sidi boughaba   ,partie 1: 

analyse du site et du territoire environnant, marché nº 15/2015/dreflcd-no , p 24. 
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ا العذبة على  الطبيعي للمياه  الغرب،الجوفية التي تعتبر االمتداد  وكمية التساقطات املطرية    لساحل الشمالي الغربي لسهل 

 بحيث ال تتصل هذه البحيرة بمياه املحيط وال باملياه الجوفية املالحة.  .املهمة التي تتلقاها سنويا

أهميــة بيولوجيــة وإيكولوجيــة  وتضــم أوســاطا طبيعيــة نــادرة ذات    املحمية البيولوجية حاليا ملـكا مـن أمــالك الدولــة،كما تعد  

وتربوية علميـة  وتسـتعمل ألغـراض  ومواطنهـا،  والحيوانيـة  النباتيـة  األنـواع  علـى  للمحافظـة  تخصـص  ذو    .1عاملية،  مجال  وهي 

سنة   أعلنت  وقد  وايكولوجية.  بيولوجية  سنة  4197منفعة  وصنفت  وزاري،  بقرار  طبيعية  محمية  بوغابة  سيدي  منطقة 

قائمة »رامسار« للمناطق الرطبة ذات األهمية العاملية. و سميت بهذا االسم نسبة إلى رجل صالح اسمه سيدي    ضمن1980

 في هذه الغابة، وقد كان من املقاومين املشهورين لالستعمار 
ً
. ويمكن  2محمد بن عبد الـله، كان يلقب بـ »بوغابة«، إذ عاش مختليا

شاهد الوحيد لغابة العرعار الطبيعي على الشريط الساحلي األطلنتي، وكذلك آخر بحيرة اإلشارة أيضا إلى أن املحمية تعتبر ال

 طبيعية عذبة، تستهوي الزوار واملهتمين والباحثين عن سحر الطبيعية ومناظرها الجذابة.

  شاطئ املهدية.   كيلومترات من مدينة القنيطرة، وتقع خلف  7كيلومترا، وقرابة    40وتبعد البحيرة عن مدينة الرباط بحوالي  

وتزخر املحمية بغطاء نباتي كثيف يتألف من أصناف نباتية شتى، من قبيل البلوط والزيتون البري والعرعر األحمر والضرو  

إلى   القاطنة واملهاجرة،  الثدييات الصغيرة والطيور  بين  تتوزع  أحراشها وشجيراتها أصنافا حيوانية جمة،  بين  والرتم، وتضم 

 .3الحشرات والالفقريات وأسماك املياه العذبة املوجودة بالبحيرة جانب تنوع فريد من  

افية  -5-1  الخصائص الطبوغر

طبوغرافيا الى وحدتين طبيعيتين هما: الشريط الساحلي غربا الذي يتميز بانبساط نسبي تتخلله     تنتمي بحيرة سيدي بوغابة

فكلما توغلنا نحو العمق    بعض املنخفضات، و الجزء الغربي من هضبة املعمورة. وتشكل البحيرة حزاما من الكثبان الرملية،

فاعية بمجال الدراسة، نجد أعلى ارتفاع يسجل في الجنوبي الشرقي  . أما بالنسبة للمستويات االرت4نجد ارتفاعا تدريجيا فوقها" 

 .5متر  4متر وأخفض نقطة ارتفاع تسجل في أقص ى الشمال بـ  77بـ 

 الخصائص الجيومرفلوجية  5-2

البنائي املرتبط بتهدل سهل الغرب، في انخالع عند    ساهمت عدة عوامل في تطور ساحل املعمورة خالل الدور الهولوسيني 

وتشغل بحيرة سيدي    6شاطئ األمم، يعرف تطورا تراكميا، في حين يعرف الجزء الجنوبي من ساحل املعمورة تطورا تراجعيا.

 
 . 4ص  مرجع سبق ذكره،، الجريدة الرسمية، املتعلق باملناطق املحمية 22- 07رقم  قانون -1

2-  ( التفراوتي  البيولوجي(،2012محمد  بالتنوع  غنية  املغرب  في  رطبة  منطقة  بوغابة  العدد  سيدي  الوسط،  جريدة  نوفمبر 3السبت  3710، 

 . 8هـ ، ص 1433ذو الحجة 18املوافق 2012

3-  ( الجملي  املناخ(،  2019إبراهيم  تقلبات  يقاوم  غني  إيكولوجي  موروث  بوغابة..  سيدي  العربي محمية  املغرب  وكالة   ،

 .، بتصرف31/ 2021/07تاريخ االطالع www.mapecology.maلألنباء،

 4. 1996سنة  1/ 50000وسيدي بوقنادل بمقياس  1996سنة  1/ 50000الخريطتين الطبوغرافيتن للقنيطرة بمقياس 

 نفسه. -  5
، منشورات اللجنة الوطنية الجغرافية  التكوينات السطحية و التطور الجيومرفلوجي  -هضبة املعمورة و ساحل سال  (،  1996عبد الرحيم وطفة)  -6

 . 185، ص 1996باملغرب، سلسلة رسائل وأطروحات، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 
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مترا.    70ا إلى  متر تحيط به كثبان عالية تصل ارتفاعاته  0بوغابة منخفضا طوليا، يوازي خط الساحل الحالي قعره عند ارتفاع  

 1اعتبرت كمجرى قديم لواد سبو األسفل، الذي كان يمر منها، ويصب في شاطئ األمم. 

 يأخذ السياق الجيومرفلوجي املتعلق بمحمية سيدي بوغابة أشكاال تراتبية يمكن أن نلخصها في:و 

الساحلي  ▪ تت  املجال  الشكل  متباين  ساحلي  خط  بواسطة  املحيط  مع  االتصال  يتم  الغرب  طبوغرافيته  :من  ميز 

بانبساط تتخلله منخفضات بيكثيبية، كما يطغى على جنوب شاطئ األمم الذي يتميز بطابع التعرج على شكل أجراف صخرية  

عالية لها إشراف عام على البحر، بينما في الشمال منه يبدو خط الساحل أكثر استقامة على شكل شاطئ رملي تتوالى فيه  

 .2الكثبان الحية 

جنوب غربي، يزداد ارتفاعها    -مع الساحل نجد مجموعة من التالل ذات األشكال الطولية املمتدة شمال شرقي  باملوازاة 

متر، و تفصل فيما بينها منخفضات طولية عميقة و ضيقة و منخفضات    77نحو الشمال حيث يصل أعلى ارتفاع إلى حوالي  

ون منها الساحل انطالقا من شاطئ األمم في اتجاه شاطئ املهدية هي  بيكثيبية، و على العموم فإن أهم الكثبان الرملية التي يتك 

 كالتالي:

 املركب الكثيبي باللون األصفر: نجده في املهدية يتكرر بشكل متراكب  -

املتصلب: و هو الكثيب الذي يحد الغابة من الغرب، و يبدأ في الظهور متفردا شمال    الكثيب الرمادي الهولوسيني  -

 شاطئ األمم مباشرة. 

 .3الكثيب األبيض: و هو الكثيب املتحرك الذي يتراكب جانبيا مع الكثيب الرمادي -

اد تيفلت و من الغرب  تمتد بين زمور جنوبا و سهل الغرب شماال، محدودة من الشرق بو مجال امتداد هضبة املعمورة :  

الوسطى. ويتميز   للهضبة  الكتلة األولية املرفوعة  و  التهدلي  الغرب  بين حوض  التقاء  األطلنتي، و هي تشكل منطقة  بالساحل 

جنوب غرب، تفصل بينها وهدات متوازية تشغلها أحيانا    -سطح الهضبة بتموج تتخلله تالل طولية ذات امتداد شمال شرق 

ظهر على هوامش محمية سيدي بوغابة منخفضات واسعة ذات شكل دائري إذ تشرف على املنخفض نقط  الغابات واألودية. وت

 أمتار غربا.   10متر في حين ينخفض قعره إلى أقل من  50ارتفاع تصل حوالي 

 املعطيات الهيدرومناخية -6

را ملا تزخر به من مؤهالت  تعد محمية سيدي بوغابة منطقة غنية من الناحية الهيدرولوجية والهيدرولوجيولوجية، نظ

و   100طبيعية أهمها البحيرة البيولوجية، وهي عبارة عن منخفض طبوغرافي، يمتد على مساحة شاسعة يتراوح قطرها بين 

 
1- ABERKAN  MOHAMED,(1981) : etude sédimentologique des formations littorales quaternaires de la t. Zone Cotiere Du 

Gharb(Maroc). These. 3emecycle Géol.,P 131,Univ, MOHAMED V, Rabat. 

 . 192،  ص التكوينات السطحية و التطور الجيومرفلوجي -هضبة املعمورة و ساحل سال نقال عن عبد الرحيم وطفة، 
 . 187(، مرجع سبق ذكره، ص 1996فة)عبد الرحيم وط -2

 3نفسه. -
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 800أمتار، وهي تقع في أقص ى الشمال الغربي لجماعة سيدي الطيبي، و تقدر مساحتها بحوالي  4و  1متر و عمقها ما بين  300

 1كلم.   14عن مدينة القنيطرة بحوالي  هكتار، و تبعد

 2020املصدر:محطة القنيطرة سنة  

 2019: التساقطات والحرارة باملحطة املناخية للقنيطرة سنة 2شكل رقم 

 X=390.00km  Y=411.50 km Z= 5m إحداثيات املحطة: 

التساقطات املطرية تتركز في ثالثة أشهر، هي  تتوزع التساقطات املطرية الشهرية بشكل متفاوت طيلة السنة، إذ إن كمية  

من مجموع التساقطات السنوية. بينما تعرف أشهر  %52.78نونبر ودجنبر ويناير، بحيث تبلغ كمية التساقطات فيها حوالي  

ثر  ملمتر، وتعد التساقطات املطرية في شهر دجنبر هي األك  4الصيف ) يونيو، يوليوز وغشت( أدنى كمية للتساقطات أقل من 

 ملم. 0.3ملم كمتوسط ، وتسجل أدنى كمية للتساقطات املطرية في شهر يوليوز وغشت بمعدل  105.7كمية، بمعدل 

وتتوزع الحرارة الشهرية هي األخرى بشكل متفاوت، حيث تتلقى أشهر فصل الصيف )يونيو، يوليوز وغشت( أعلى درجات  

سنة ما بين    43درجة، وذلك خالل    C°23هر غشت لتصل إلى  درجة كمتوسط، وتبلغ أقصاها خالل ش  C°20الحرارة، تتعدى  

درجة كمتوسط. وتعرف املنطقة الساحلية    C°11,6م. أما أدنى درجات الحرارة فيعرفها شهر يناير حيث تصل إلى  2016و    1974

أيام في الشهر    4ارتفاعا مهما في نسبة الرطوبة نتيجة تكاثف الضباب وتوفر الندى قرب الساحل، إذ تصل نسبة الضباب إلى  

 حسب ما سجلته محطة القنيطرة.

 
 . 2020، القنيطرة،  مديرية املياه و الغابات محاربة التصحر-1

دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير

(ملم)التساقطات  105.7 100.5 58.6 15.2 0.3 0.3 3.7 19.2 47 53.3 65.5 87.9

)الحرارة  C°) 12.7 15.4 19.1 21.6 23 22.6 20.7 17.9 15.9 14.6 12.6 11.6
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 متقلبا،  
ً
 متوسطيا

ً
 رطبا

ً
حيث إن متوسط درجة الحرارة  نخلص من خالل ما سبق إلى أن محمية سيدي بوغابة تعرف مناخا

درجة، وكذلك فإن املحمية تتأثر بالرياح القادمة من ساحل املحيط املحملة بالرطوبة    C°14,6درجة و    C15.9°يتراوح مابين  

التي تعمل على تلطيف الجو وخاصة خالل فصل الصيف، كما أن فصل الشتاء يتميز بوفرة التساقطات املطرية حيث تستقبل  

 ملم، وتعتبر هذه التساقطات من املحددات األساسية ملعرفة خصوصية املحمية.  600مطرية تصل إلى  املحمية كمية

 التشكيالت النباتية واألصناف الحيوانية  -7

، فهي من جهة تتوفر على غابة طبيعية يعيش فيها إلى 1تكتس ي محمية سيدي بوغابة أهمية بالغة من الناحية البيئية  

نوعا نباتيا في توازن بيئي ) الزيتون البري ، درو، رطم ...(، ومن جهة ثانية تتوفر املنطقة على   60أكثر من جانب العرعار األحمر  

بحيرة دائمة عذبة املاء، وتشكل كائناتها النباتية والحيوانية العديدة شبكة غذائية متوازنة. ومن جهة ثالثة ، فإن املنطقة تقع  

نوعا من الطيور املهاجرة التي تقض ي    171نوعا من الطيور، و    200جد بها ما يقرب من  على محور هجرة الطيور الساحلية، ويو 

فصل الشتاء باملنطقة هروبا من برد أوربا القارس، أو تستريح بها قبل متابعة هجرتها، كما تعيش فيها حيوانات متعددة كاألرانب  

 .2والقنفذ والفأر املخطط والسلحفاة والحرباء و البومة 

 : يتضمن التنوع البيولوجي بمحمية سيدي بوغابة.1م جدول رق

 أهم األصناف الحيوانية  أهم  التشكيالت النباتية 

 القنية  العرعار األحمر 

 الفأر  الزيتون البري 

 السرعوب  الدوم 

 السلحفاة  الرطم 

 الحرباء األسل 

 البط أخضر العنق  السمارة 

 حدف الرخامي السوسن املائي

 القرناء البردي 

 
1-  Aissa elbouzidi, Mohammed laatiris et Ahmed mouhyiddine mouline(2014): Présentation du milieu physique de la côte 

atlantique du Gharb: Paysages, potentiel hydrique, Sol Et vegetation, revue électronique du laboratoire de géographie« 

RURALITES » de l’Université de Poitiers, n°4, P 6. 

2 .48 -47، الطبعة األولى،  ص ة سيدي بوغابة دليل تاريخي(: قصبة املهدية،محمي1996محمد سعيد سوسان) -  



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

36 

 الدجاجة الزرقاء  األوكاليبنوس

 بومة املستنقعات اإلفريقية  السنط 

 الغرة األغاف 

 .2020املصدر : املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، القنيطرة، 

 : يوضح نسبا لبعض التشكيالت النباتية املتواجدة باملحمية 3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020املياه و الغابات بالقنيطرة املصدر : مديرية 

نستشف من هذا الشكل أن الغطاء النباتي يلعب دورا مهما سواء من الناحية البيئية أو من الناجية السوسيواقتصادية  

باعتباره ثروة فريدة جهويا ووطنيا، إال أنه يعاني بشكل كبير من التدهور. وتسجل سنويا أرقام تنذر بتراجعه خصوصا فيما  

لق بشجر البلوط الفليني، على الرغم من خضوع املحمية وهوامشها إلعادة التشجير، إال أن التعويض كان باألوكاليبتوس  يتع

 باعتباره غطاء نباتيا اصطناعيا، وذلك بهدف تحصين الغطاء النباتي الطبيعي باألساس. 

 02/23/ 2019املصدر: العمل امليداني

58%
13%

13%

9%
7%

البلوط الفليني األوكاليبتوس الصنوبر الحلبي األكاسيا أنواع أخرى 
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 املنظر البانورامي ملحمية سيدي بوغابة البيولوجية توضحان : 1-2  رقم تانصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2002الثالثة سنة SAPANA ، عن ملصق اتفاقية 2019املصدر: العمل امليداني

 حمية سيدي بوغابة. تبين غنى وتعدد األصناف الحيوانية بم: 3ورة رقم ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2002الثالثة سنة  SAPANA ، عن ملصق اتفاقية 2019املصدر: العمل امليداني

 حمية سيدي بوغابة. توضح عدد من أصناف الطيور املائية التي تتواجد بم: 4صورة رقم 
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 أشكال تدهور الوسط الطبيعي املحمي  -8

املواقع ذات   التي تطال  البشرية  الناتجة عن التدخالت  الطبيعية من أوضاع مقلقة من خالل الضغوط  تعاني األوساط 

مهددة   لها،ويجعلها  دائما  تهديدا  يشكل  الش يء  الساحلية،  املنطقة  طول  على  املوجودة  واإليكولوجية،  البيولوجية  األهمية 

لكن في املقابل    .1بتراجع دورها البيئي والسبب يعود أساسا للسلوك البشري   بالتدهور في املستقبل املتوسط،تنذر واملؤشرات

استنفرت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الواقع البيئي بوضع خطة عمل ملواجهة التدهور واملحافظة على  

 .الثروة الطبيعية

 بوغابة.: أنواع تحديات التنوع البيولوجي بمحمية سيدي  2جدول رقم 

 تحديات طبيعية 
 طبيعة الوحدة التضاريسية.  −

 العوامل املناخية املتجلية في التقلبات املناخية.  −

 تحديات بشرية
 تأثير السكان و األنشطة على التوازن الطبيعي −

 )استغالل املحمية بشكل غير قانوني، الرعي الجائر(.  −

 تحديات مؤسساتية 

 املتدخلين والفاعلين الرسمين وغير الرسمين. مشكل التنسيق بين مختلف  −

 تأخر في تطبيق القوانين املتعلقة بحماية واستصالح البيئة.  −

 استمرار العمل بالنصوص القديمة و عدم تحيينها  −

 املصدر: إعداد شخص ي من خالل العمل امليداني. 

وغياب حماية   املفرط  االستغالل  نتيجة  والتدهور،وذلك  االختالل  بطابع  حاليا  باملغرب  املحمية  املجاالت  تتسم وضعية 

، وتجدر    17وتثمين املوارد الطبيعية. وتشير املعطيات الرسمية إلى أن تدهور املجاالت الغابوية باملغرب يقدر بـ
ً
ألف هكتار سنويا

إلى أن األوساط الغابو  في املائة من الناتج الداخلي الخام    1.5ية تقدم عدة وظائف في غاية األهمية بحيث تسهم ب   اإلشارة 

بهدف تحقيق التوازن البيئي، واملحافظة على    .في املائة  30و  20للمغرب. كما أن إمكانيات اإلنتاج بالغابات املنتجة تتراوح ما بين  

 .2التنوع البيولوجي، ومواجهة عدوانية الظروف الطبيعية ومظاهر الهشاشة البيئية 

املناخية   التغيرات  بعالقة  يتعلق  ما  في  خصوصا  آلخر   حين  من  املحمية  يرتادون  الذين  الزوار  آراء  استعراض  ويمكن 

 . واألوساط الطبيعة في الفترة الراهنة

 
، منطقة الغرب املجال واإلنسان، أعمال الندوة العاملية التي نظمتها كلية اآلداب والعلوم  الدينامية البيئية بسهل الغرب(،1991جمال الكركوي)    -  1

 . 38، ص 3سلسلة. ندوات ومناظرات رقم  –والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة أكتوبر منشورات كلية اآلداب  34- 23-22اإلنسانية بالقنيطرة أيام 
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  تنموية ملنطقة أزرو-التوازنات البيئية الغابوية باألطلس املتوسط الغربي مقاربة صون (،2011إدريس شحو )  -2

 . 155الرباط، ص 
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 .2020املصدر: استمارة البحث امليداني أبريل،

 :رأي الزوار حول تراجع منسوب مياه بجيرة سيدي بوغابة4شكل رقم

انطالقا من االستمارة أعاله، يرى أغلب الزوار أن التقلبات مناخية التي  عرفها العالم في العقود األخير أدت إلى التأثير على  

ل محسوس،الش يء الذي أدى إلى ارتفاع في درجة حرارة املياه السطحية للبحار واملحيطات،  املحمية الرطبة لسيدي بوغابة بشك

وكذا ارتفاع في درجة حرارة الكرة األرضية،وهذا االرتفاع أصبح محسوسا لدى الجميع الباحثين وحتى املرتادين للمحمية، وهذا  

من الزوار     %9من الزوار أن حرارة سطح البحر ارتفعت،في حين يرى     %91ما بينته  الدراسة التي أجريناها مع الزوار،حيث يرى  

العقود  باملقارنة مع  ارتفعت  أن حرارة سطح األرض قد  الزوار على  ارتفاع، ويجمع  أي  لم تشهد  البحر  أن درجة حرارة مياه 

 الفارطة. 

 استنزاف الوسط الغابوي  -8-1

ا، وذلك راجع الستغالله من لدن السكان، نظرا للتوسع الحضري الذي  يعرف املجال الغابوي املوجود باملحمية تهديدا كبير 

يشهد تزايدا مستمرا، على الرغم من التميز والتنوع التي يوجد باملحمية، إال أنها تعاني من تدهور كبير في عدد من التشكيالت  

رجع إلى فترات تاريخية قديمة، وتتدخل  ليست وليدة اليوم، بل ت  - في الحقيقة    – الغابوية والنظام البيئي، وهذه االنعكاسات

 فيها مجموعة من العوامل من أبرزها: 

 السقوط الطبيعي لألشجار بسبب شيخوختها.  ▪

للتربة،   ▪ الرملية  بالطبيعة  مرتبطة  للتعرية  مهمة  ظواهر  من  عنهما  ينتج  وما  النباتي  الغطاء  واختفاء  الرمال  زحف 

 باإلضافة إلى توالي سنوات الجفاف.

 توسع املدارات الحضرية على حساب املساحات الغابوية. ▪

و  ▪ النفايات  رمي  طريق  عن  وذلك  وتلويثها،  املحمية   تدهور  في  تساهم  املوسمية  الفترات  في  السياح  توافد  كثرة 

 املخلفات.وتوضح الخريطة اآلتية املناطق األكثر تضررا باملحمية وعلى هوامش البحيرة املائية. 
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 األكثر تضررا بفعل التدخالت البشرية :املناطق  5شكل رقم

تسبب السياح في حرائق الغابات و التي تعد من أخطر الكوارث التي تحدث في الغابة ويرجع ذلك إلى اإلهمال والالمباالة   ▪

 ومن أبرز مظاهرها رمي نفايات السجائر املستعملة إضافة إلى الرعي الجائر. 

 رمي النفايات الضارة بالبيئة - 8-2

 مباشرا على النظام اإليكولوجي،
ً
وال يقتصر    يثير إلقاء النفايات في املحمية قلق املهتمين باملجال البيئي، بحيث يشكل تهديدا

ذلك على البحيرة، بل يطال حتى مواطن الطيور والتشكيالت النباتي النادرة باملحمية، خصوصا شجر العرعار والبلوط الفليني،  

البالستيكية   املواد  النفايات  وتعد  أخف  من  هي  و  للتحلل،  القابلة  غير  املواد  من  لكونها  الصلبة  النفايات  أنواع  أخطر  من 

الصلبة، مما يسمح لها باالنتشار على مسافات شاسعة بعيدا عن املنطقة التي تم وضعها فيها، حيث تنقل بفعل عامل الرياح  

 أو املاء. 

درهم كل من يتخلى عن أشياء أو فضالت صلبة أو سائلة  1200إلى    30مـن    " بغرامـة    30في املادة    22.07ويعاقـب قانون رقم  

داخل املنطقة املحمية أو من يتجول في املناطق التي يمنع على العموم ولوجها أو كل من يخالف منع القطف أو الجمع ؛ يترك  

ه املواد البالستيكية تكون من قبل  .وفي غالب األحيان نجد أن بعض هذ1حيوانات أليفة تتيه خارج األماكن املرخصة لذلك" 

الذي   الش يء  تلوثا رهيبا،  الذي يعرف بدوره  الحضري،  املجال  باعتبارها متنفسا ومنتزها قريبا من  البيولوجية  املحمية  زوار 

 
 .  9مرجع سبق ذكره، ص  باملناطق املحمية،املتعلق  22-07قانون رقم -1
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،  يخلف ضررا باملنظومة البيئية ويشوه املنظر الجغرافي للوسط الطبيعي. وللتغلب على مثل هذه املمارسات البشرية السلبية

 .وتحفيزهم وتشجيعهم  من أجل حماية البيئة حماية ملستقبل البشرية البد من توعية زوار املحمية

 الزحف العمراني -8-3

إن قضية  التوسع العمراني على حساب املجاالت املحمية القريبة من املدن مشكلة دولية، تعاني منها أغلب دول العالم،  

االمتداد في استعماالت األراض ي واستغاللها في البناء العقاري لتحقيق أهداف األنشطة البشري،  ويعّرف الزحف العمراني بأنه  

وعندما يكون النمو السكاني متزايدا فإنه يشكل ضغطا كبيرا على األوساط الطبيعية، ويتمثل هذا النمو في الزيادة الطبيعية  

للمد االستراتيجي  التخطيط  انعدام  على  يدل  ما  وهو  املجاالت  للسكان،  حساب  على  العمراني  توسعها  إلى  يفض ي  مما  ن، 

الهامشية، باإلضافة إلى رغبة السكان في السكن بضواحي املدن. ومن أبرز انعكاسات التوسع العمراني على حساب األوساط  

 الطبيعية : 

 تقلص املساحات اإليكولوجية وزيادة مساحة املناطق السكنية بجوارها.  ▪

 للمخاطر البيئية التي تؤدي إلى تدهور األوساط الطبيعية مثل ظاهرة التصحر. تمهيد الطريق   ▪

 اإلخالل بالنظام البيئي بسبب ارتفاع التلوث البيئي.  ▪

 تراجع التنوع البيولوجي بالوسط البيئي وانقراض بعض أصنافه النباتية والحيوانية.  ▪

السياق يحسم القانون رقم   امل  22.07وفي نفس  املادة  املتعلق باملناطق  الباب    15حمية السالف الذكر هذا األمر في  من 

يجب أن تمـارس ملكيـة الحقـوق العينيـة لألراضـي املتواجـدة في املنـاطق املحميـة دون إدخال أي تغيير  الثاني بشكل واضح: "

ية يجوز للدولة اقتناء  على حالة هذه األراض ي وطابعها الخارجي ، على النحو الذي وجدت عليه إبـان إحداث املنطقة املحم

األراض ي املتواجدة في املناطق املحمية والتي يعتبر ضـمها إلى ملـك الدولـة ضروريا، وذلك بالتراض ي أو بواسطة نزع امللكية ،  

ولإلشارة فإن إقليم القنيطرة يحتل مكانة اقتصادية هامة، مما جعل النزوح السكاني نحوه  .1"وفقا للتشريع الجاري به العمل 

الرملية  كب املقالع  استنزاف  ظاهرة  إلى  يؤدي  الوضع  هذا  و  الشواطئ،  على حساب  البناء  انتشار  يعرف  اإلقليم  أن  كما  يرا، 

 باإلقليم، التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم.

 سبل حماية وتدبير األوساط الطبيعية املحمية      -9

الطبيعي،   الوسط  على  حاليا  تؤثر  التي  اآلفات  من  ناجعة للحد  حلول  عن  والجاد  الحثيث  البحث  من   البد 

الرطبة. فبالنسبة ملحمية   املناطق  تنمية  أن يعرقل جهود  ما من شأنه  متينة ملواجهة املخاطر وكل  استراتيجية  بغية تحديد 

ال املوارد  تثمين  أجل  من  والسوسيوثقافية  التربوية  الخدمات  بتوفير  لها  االهتمام  توجيه  مثال، يجب  بوغابة  طبيعة،  سيدي 

واضحة   رؤية  للتنمية، ضمن  مندمجة  استراتيجية  إلى  األمر  هذا  ويحتاج  باملحمية.  البيولوجي  التنوع  عيش  وتحسين ظروف 

 وواقعية بعيدة املدى تقوم على تحقيق تنمية مستديمة. 

 

 
 . 5نفس مرجع، ص  -1
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 : كرنونولوجية حماية وتدبير التنوع البيولوجي بمحمية سيدي بوغابة. 3جدول رقم

 هيئة الحماية  تاريخ التصنيف  الحالة  مستوى الحماية 

 قطاع املياه والغابات  RAMSAR 1980قائمة رامسار  دولي 

 وطني 

 وزارة الثقافة  1951 موقع طبيعي مصنف 

 قطاع املياه والغابات  1975 محمية صيد دائمة 

 قطاع املياه والغابات  1980 محمية صيد 

 قطاع املياه والغابات  SIBE 1996موقع ذو أهمية بيولوجية وايكولوجية 

 قطاع املياه والغابات  2010 املتعلق باملناطق املحمية  22.07قانون 

اقع املؤلم واآلفاق املستقبلية، جمعية املنارات   املصدر : تقرير  املحمية البيولوجية لسيدي بوغابة بين الو

 بتصرف. ،5، القنيطرة، ص 2020اإليكولوجية من أجل التنمية واملناخ، إ عداد وتقديم مصطفى بنرامل ، دجنبر 

 

 بالوسط الطبيعي. وأصبح من الضروري املحافظة علي  19-وقد أظهر كوفيد
ً
 وثيقا

ً
ه،  مدى ارتباط اإلنسان وصحة ارتباطا

ويمكن من خالل املحافظة على التنوع البيولوجي أن تثمن الجهود املبذولة  ملواجهة اآلثار السلبية للتغيرات املناخية. وبالتالي 

يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على املنظومة البيئية السليمة، مثل املحمية البيولوجية لسيدي بوغابة، في تقليل املخاطر  

 فيضانات.الطبيعية  كالجفاف وال

 خاتمة:

وفي الختام يمكن القول إن املواضع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية تعتبر نظاما بيئيا مفتوحا يحتضن الكائنات  

، والتي تدخل ضمن حلقة معقدة ومتكاملة، علما أن املحميات الطبيعية تعد عنصرا مهما في  الحیة سواء النباتیة أو الحیوانیة

التوازنات البيئية من أجل استمرار الحیاة، لكونها تلعب أدوارا سوسیو مجالية تختزل في وظیفتها العامة، وفي كنهها یسود ذلك  

حكم موقع املغرب الجغرافي واالستراتيجي املوجود في النطاق  التفاعل الطبیعي بين ما تقدمه من موارد طبيعية غنیة، وذلك ب

املعتدل ضمن املناخ املتوسطي املتقلب، كما يتميز أيضا بتنوع خاص في الغطاء النباتي خصوصا الطبيعي منه، متأثرا بتفاعل  

لبیولوجي واإليكولوجي، الذي ينبغي  التیارات البحریة والقاریة، جعلت من املجال املغربي مجاال بیومناخیا فريدا، یتميز بتنوعه ا

 أن تتضافر جهود املجتمعات لحمايته وتثمينه. 

 قائمة املراجع: 

 .، وكالة املغرب العربي لألنباء محمية سيدي بوغابة.. موروث إيكولوجي غني يقاوم تقلبات املناخ(،  2019إبراهيم الجملي ) .1

، كلية  تنموية ملنطقة أزرو  -باألطلس املتوسط الغربي مقاربة صون   التوازنات البيئية الغابوية(:  2011إدريس شحو ) .2

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط.
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الكركوي،   .3 البيئية بسهل الغرب،    1991جمال  التي  الدينامية  العاملية  الندوة  أعمال  املجال واإلنسان،  الغرب  ، منطقة 

أكتوبر منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة    34-23-22بالقنيطرة أيام  نظمتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 .3سلسلة. ندوات ومناظرات رقم  –

، منشورات  التكوينات السطحية و التطور الجيومرفلوجي   -هضبة املعمورة و ساحل سال  (،  1996عبد الرحيم وطفة) .4

 الجديدة، الرباط.أطروحات، مطبعة املعارف  اللجنة الوطنية الجغرافية باملغرب، سلسلة رسائل و 

رقم   .5 في  1-10  -123ظهير شريف  بتنفيذ  2010يوليو16)  1431شعبان  3صادر  رقم  (،  باملناطق    22-07القانون  املتعلق 

 .2010غشت  2بتاريخ 5861، الجريدة الرسمية، عدد املحمية
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 إجراءات وتدابري مكافحة جائحة كورونا وحقوق اإلنسان باملغرب: مقاربة سوسيو حتليلية

Procedures and arrangements, to combat the Corona pandemic and human rights in 

Morocco :Socio-analytical approach 

 . جامعة الحسن الثاني املحمدية، املغربعز الدين القدري/ د.

Dr.Azedine El Kadiri / Hassan II- Mohammedia University –Morocco 

 

 

Abstract: 

The exacerbation of the outbreak of the Corona virus in many countries of the world and the deterioration 

of global health systems, even in the great countries, led the World Health Organization to declare on 

3/11/2020 the Corona virus as a global epidemic, forcing countries to deal with it by taking several procedural 

measures such as declaring a case Health emergencies and many other accompanying procedures. Morocco 

was one of the pioneering countries in dealing well with this pandemic. 

This study seeks to clarify the standards that govern human rights in the event of declaring a state of 

emergency and curfew, by answering central questions such as : 

•What is the legal basis for protecting public order and security in light of the Corona pandemic ? 

 •What is the state of health emergency and the laws regulating it ? 

 •How legitimate is the restriction of some freedoms during health crises ? 

The importance of this study is that it deals with how Morocco deals legally, through the constitutional and 

legislative tools owned by the authorities in the state, with an unprecedented global health crisis . 

In this research, I tried to adopt the descriptive and analytical approaches because the nature of the study 

calls for text analysis, analysis and discussion of the results, and a description and analysis of the various 

national and international laws related to the subject of the study . 

Key words:  human rights, corona pandemic, decrees, decrees by law, procedures and arrangements, 

society, government, exceptional circumstances, health emergency, community compliance 
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 ملخص:  

البلدان   في  حتى  العاملية  الصحية  املنظومات  وتدهور  العالم  بلدان  من  العديد  في  كورونا  فيروس  تفش ي  استفحال  أدى 

فيروس كورونا وباء عامليا، مما اضطر الدول إلى التعاطي معه    2020/3/11العظمى، إلى إعالن منظمة الصحة العاملية بتاريخ  

حالة الطوارئ الصحية والعديد من اإلجراءات األخرى املصاحبة. وكان املغرب من    باتخاذ عدة تدابير إجرائية من قبيل إعالن

 البلدان الرائدة في حسن التعامل مع هذه الجائحة. 

التجوال، وذلك   الطوارئ وحظر  إعالن حالة  في حالة  اإلنسان  تحكم حقوق  التي  املعايير  بيان  إلى  الدراسة  وتسعى هذه 

 مثل:من  تساؤالت مركزيةباإلجابة عن 

 ما هو األساس القانوني لحماية النظام واألمن العامين في ضوء جائحة كورونا؟  •

 ما هي حالة الطوارئ الصحية والقوانين املنظمة لها؟  •

 ما مدى شرعية تقييد بعض الحريات خالل األزمات الصحية؟  •

القانونية الناحية  من  املغرب  تعامل  كيفية  تتناول  أنها  من  الدراسة  هذه  أهمية  الدستورية    وتأتي  األدوات  خالل  من 

 والتشريعية التي تملكها السلطات في الدولة مع أزمة صحية عاملية غير مسبوقة. 

وحاولت في هذا البحث اعتماد املنهجين الوصفي والتحليلي ألن طبيعة الدراسة تستدعي تحليل النصوص وتحليل النتائج  

 ولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.  ومناقشتها، ووصف وتحليل مختلف القوانين الوطنية والد

حقوق اإلنسان، جائحة كورونا، املراسيم، مراسيم بقانون، اإلجراءات والتدابير، املجتمع، الحكومة،   الكلمات املفتاحية: 

 الظروف االستثنائية، حالة الطوارئ الصحية، االمتثال املجتمعي.

. 

 :  مقدمة

بتاريخ   العاملية  الصحة  منظمة  تفش ي    2020/3/11أعلنت  بسبب سرعة  وذلك  عاملي،  وباء  املستجد  كورونا  فيروس  أن 

ذلك   ملواجهة  إمكانياتها  جميع  تستنفر  العالم  دول  جعل  مما  ومخيفة،  سريعة  بصورة  به  املصابين  عدد  وتزايد  الفيروس، 

 الفيروس والحد من انتشاره. 

واصل االجتماعي بشكل كبير، واملبالغة في متابعة  وأدى انتشار جائحة كورونا إلى تعرض األفراد لوسائل االتصال ومواقع الت

األخبار املتعلقة بهذا الفيروس، بما فيها من شائعات وأخبار كاذبة ومغلوطة تعمل على بث الخوف في نفوس الناس، وهو ما  

 يؤثر على الصحة بشكل كبير، من خالل ارتفاع منسوب القلق والهلع، والشعور بعدم األمان واالطمئنان. 

الدول العديد من اإلجراءات والتدابير ملكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، بالنظر لألخطار غير املسبوقة   واتخذت

على حياة الفرد واملجتمع في جميع أنحاء العالم، وكذلك على أداء االقتصاد العاملي واألعمال التجارية؛ وقد    19لفيروس كوفيد  

 الطوارئ الصحية والتعبئة العامة وحظر التجوال الجزئي والكلي.  تنوعت هذه اإلجراءات بين إعالن حالة
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انتشار فيروس كورونا وغياب لقاح مضاد له منذ بداية تفشيه في مدينة ووهان الصينية في دجنبر   ، 2019إن استمرار 

مة اقتصادية شاملة؛  في أنحاء العالم خلف تداعيات كثيرة، وسبب أزمة صحية عاملية تلتها أز   2020والشهور األولى من سنة  

وهو ما جعل هذه الجائحة تأثر على حقوق اإلنسان، فقد نتج عن هذه األزمة تهديد الحق في الحياة والحق في الصحة وتقييد  

 الحرية، وكذا فقدان الحق في العمل والحق في التنقل والعديد من حقوق اإلنسان األساسية األخرى.

ية حماية حقوق اإلنسان كما هي مكرسة في املواثيق الوطنية والدولية، حيث إن  وأمام هذا الواقع املستجد، برزت إشكال

وحظر   الطوارئ  حالة  إعالن  حول  جلها  تمحورت  متشابهة  وإجراءات  تدابير  تقريبا  تبنت  الجائحة  طالتها  التي  الدول  معظم 

املجتمع للقوانين الجاري بها العمل  التجوال، مما أثر بشكل مباشر على حقوق اإلنسان في ظل عدم امتثال شريحة واسعة من  

 في هذه الظرفية الحرجة. 

وال يخفى على أحد أن الدولة املغربية منذ بداية أزمة كورونا اتخذت الكثير من اإلجراءات القانونية مثل وضع العائدين من  

التي عرفت نسبة إصابة كبيرة، الخارج بالحجر الصحي، باإلضافة إلى فرض الحظر الجزئي على جميع املدن واألقاليم املغربية  

وتعطيل العمل ببعض الوزارات واملؤسسات العامة والخاصة، وكذلك إغالق األسواق واملجمعات التجارية الكبرى، ومالعب  

 .القرب؛ وذلك للحد من انتشار وباء كورونا والقضاء عليه

 إشكالية الدراسة : 

الظر  الدول بحماية حقوق اإلنسان في ظل هذه  التزام  التي تحكم  إن  املعايير  وف االستثنائية يطرح تساؤالت كثيرة حول 

حقوق اإلنسان في حالة إعالن حالة الطوارئ وحظر التجوال وما جاءت به املعاهدات الدولية من استثناءات في تطبيق قواعد  

الدولة والتزاماته املدنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وحول دور  في  حماية حقوق اإلنسان  اإلنسان  ا تجاه حقوق 

أن تفعل   ماذا يفترض  الظروف االستثنائية،  الطبيعية بزوال  إلى حالتها  األمور  الراهن، وريثما تعود  الوضع  يتطلبه  ما  حدود 

إعالن حالة   في حالة سن مراسيم قوانين  اإلنسان  تحكم حقوق  التي  املعايير  وما  الظروف االستثنائية؟  مثل هذه  في  الدولة 

 صحية وحظر التجوال؟ الطوارئ ال

 اآلتية:  األسئلة الفرعيةلإلجابة على اإلشكال املركزي البد من اإلجابة عن 

 ما هي حالة الطوارئ الصحية والقوانين املنظمة لها؟  •

 ما مدى شرعية تقييد حدود حقوق اإلنسان خالل األزمات الصحية؟  •

 ضوء جائحة كرونا؟ ما هو األساس القانوني لحماية النظام واألمن العامين في  •

ما هي األسباب والدوافع التي تدفع ببعض املواطنين إلى االستهتار باإلجراءات الوقائية واالحترازية، وخرق حالة الطوارئ   •

 الصحية؟ 

 أهمية الدراسة 

مخالفة  يكتسب موضوع البحث أهميته من تأثير الطوارئ الصحية على حقوق اإلنسان، وما يتعرض له األفراد في حالة  

 التوجيهات واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدول في سبيل مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.
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وتأتي أهمية هذه الدراسة كذلك من أنها تتناول مواجهة أزمة صحية عاملية لم تعرف لها اململكة املغربية مثيال، وكيفية  

 وات الدستورية والتشريعية التي تملكها السلطات في الدولة.التعامل معها من الناحية القانونية من خالل األد

 أهداف الدراسة

إبراز كيفية تعامل الدول مع الظروف االستثنائية والى أي مدى يمكنها التوفيق بين التزاماتها الدولية من خالل املعاهدات  

 عن اتفاقيات حقوق اإلنسان في ظل حالة الطوارئ. واالتفاقيات واملواثيق الدولية وتحقيقها املؤقت من تلك االلتزامات الناتجة  

 .كما سنتطرق في هذه الدراسة إلى بعض اإلشكاليات القانونية التي واجهت وستواجه الدولة بصدد مكافحة فيروس كورونا

 منهج البحث 

ج ومناقشتها،  ألن طبيعة الدراسة تستدعي تحليل النصوص وتحليل النتائ  املنهجين الوصفي والتحليلي تم االعتماد على  

 ووصف وتحليل مختلف القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.  

وسنحاول إلقاء الضوء على الجانب املهم من حقوق اإلنسان في مثل هذه الظروف الصعبة، كما سنعرض في هذه الدراسة  

ورونا املستجد مثل مدى مشروعية قرار حظر  بعض اإلشكاليات القانونية التي واجهت وستواجه الدولة في مكافحة فيروس ك

التجول الكلي أو الجزئي واألساس القانوني لهما، وكذلك ما مدى مشروعية حق الدولة في فرض حظر التجول الكلي من عدمه  

 .في حال إذا ما اضطرت إلى ذلك

 تحديد املفاهيم –أوال 

 ماهية حقوق اإلنسان  -1

 . 1ملطالب الواجب الوفاء لكل البشر على قدر املساواة دونما تمييز فيما بينهم يقصد بحقوق اإلنسان مجموعة الحقوق وا

وحقوق اإلنسان هي تلك الحقوق التي تالزم اإلنسان منذ والدته وال يمكن له التنازل عنها فهي حقوق سبقت نشأة الدولة  

املكتسبات إلى ما وصلت إليه إال عبر كفاح مرير عبر  .ولم تصل هذه  2مما يتحتم على هذه األخيرة احترامها ألنها تفرض عليها 

الديانات  في  كبيرة  مكانة  الحقوق  هذه  لقيت  ولهذا  محكوما  أو  حاكما  كان  اإلنسان سواء  بأخيه  اإلنسان  عالقة  في  التاريخ 

. هذا، وتعتبر  3السماوية واالهتمامات الفكرية والفلسفية. ومساهمة جميع الحضارات اإلنسانية في تأصيل الحرية والكرامة 

حقوق اإلنسان مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها اإلنسان واللصيقة بطبيعته، والتي تظل موجودة وإن لم يتم االعتراف  

 
، الناشر مركز دراسات الوحدة 216، العدد  19محمد عبد امللك عبد الكريم املتوكل، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مجلة املستقبل العربي، املجلد  1

 .5، ص 1997العربية، لبنان، فبراير 
 . 17، ص 2002القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، عمر بندورو، حقوق اإلنسان والحريات األساسية، دار 2
 .7، ص  2012يوسف البحيري، حقوق اإلنسان املعايير الدولية وآليات الرقابة، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 3



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

49 

. وفكرة حقوق اإلنسان وحرياته ليست وليدة العصر الحاضر وإنما  1بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما 

 .2نية وتشكل جزء ال يتجزأ من تاريخها هي قديمة قدم اإلنسا

ولعبت هيئة األمم املتحدة ومن خالل ميثاقها دورا أساسيا في ترسيخ هذه الحقوق على املستوى العاملي حيث نصت الفترة 

الجنس  من ميثاقها أن يشيع العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب    55األخيرة من املادة  

أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات وهو ما أكدت عليه آخر الفقرة الثالثة من  

من هذا امليثاق: "وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال   1املادة  

 للغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء".تمييز بسبب الجنس أو ا

وفي السياق ذاته ونتيجة لكون ميثاق األمم املتحدة لم يتطرق إلى بيان حقوق اإلنسان التي أوص ى باحترامها ونظرا لكون ما  

املتحدة إلى صياغة    ورد فيه لم يكن كافيا لتعزيز حقوق اإلنسان: ودفع كل األطراف نحو املزيد من احترامها؛ لذلك بادرت األمم

، التي تكمن في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواطن والتي وافقت عليه الجمعية  3وثيقة مستقلة تتعلق بحقوق اإلنسان 

، ويتضمن الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما تم إقرار العهد  1948دجنبر    10العامة في  

وهو نفس التاريخ الذي تم التصديق فيه على   1966دجنبر  16بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدولي الخاص 

. هذا باإلضافة إلى العهود واملواثيق الدولية؛ وقد شكلت هيئة األمم املتحدة  4العهد الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية 

 .5مهمة اإلشراف على احترام حقوق اإلنسان  مجموعة من الهياكل التنظيمية أناطت بها 

كاملة   بصورة  اإلنسان،  حقوق  حماية  تأكيد  في  الوطنية  والتشريعات  الدولية  املواثيق  كل  سبقت  اإلسالمية  والشريعة 

قبلية،  ومتكاملة، فقد نزل اإلسالم في البيئة الجاهلية وبدأ في هداية الناس وغرس مبدأ املساواة بينهم، وقض ى على العصبية وال

 كما ساوى بين األحرار والعبيد وبين السادة واملسودين واألغنياء والفقراء. 

وقد ازداد اهتمام املجتمع الدولي بحماية حقوق اإلنسان، وتردد اليوم الكثير من املفاهيم واألفكار حول حقوق اإلنسان  

يدة في مختلف املجاالت السياسية واالجتماعية.  وحرياته، وهي في الواقع حقيقة قديمة ولدت مع اإلنسان عبر مراحل تطور عد

طبيعة   في  متأصلة  أصلية  حقوق  فهي  ألحد،  أحد  من  توهب  وال  تمنح  وال  تعطى  ال  طبيعية  حقوق  اإلنسان  حقوقا  وتعتبر 

 .6اإلنسان، يعلن أو يكشف عنها في الدساتير والعهود واملواثيق واإلعالنات

 
 .9، ص1986محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق اإلنسان، مطبعة جروس بريس، لبنان، 1
نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان وحرياته، دراسة مقارنة لبعض الدساتير العربية، دار الكتب القانونية، مصر،  سحر محمد  2

 . 15، ص 2011
 . 160، ص 1996مصطفى قلوش، الحريات العامة، مطبعة بابل، الرباط، 3
 .167مصطفى قلوش، نفس املرجع، ص 4
، ص 1994، الرباط،  منشورات املجلة املغربية لعلم االجتماع السياس ي  راسة في القانون العام املغربي،  محمد ظريف، حقوق اإلنسان باملغرب: د5

38 . 
 . 116، ص  2002، 1زهران للطباعة والنشر، عمان، األردن، ط عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق اإلنسان، 6

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%8C%22
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، منعطفا متميزا في التاريخ السياس ي الحديث للمملكة، وخاصة  2011س  مار   09ويشكل خطاب امللك محمد السادس في  

فيما يتعلق بقراره إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية: "التكريس الدستوري للطابع التعددي  

والجم الفردية  الحريات  مجال  وتوسيع  واملؤسسات،  الحق  دولة  وترسيخ  املوحدة،  املغربية  ممارستها،  للهوية  وضمان  اعية، 

وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان، بكل أبعادها، السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، واالرتقاء  

املواطنين، بتقوية دور   الدستورية لتأطير  إلى سلطة مستقلة، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعزيز اآلليات  بالقضاء 

الحكامة  األحزاب   هيئات  املدني، ودسترة  واملجتمع  البرملانية،  املعارضة  مكانة  وتكريس  تعددية حقيقية،  نطاق  في  السياسية 

 .1الجيدة، وحقوق اإلنسان، وحماية الحريات" 

ما سيجعل من   آلية حمايتها وضمان ممارستها وهو  وتمت دسترة كافة حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا بكل 

ر املغربي دستورا لحقوق اإلنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات املواطنة )مقتطف من نص الخطاب امللكي للملك محمد  الدستو 

على حماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني    2011( كما أكد تصدير دستور  2011يونيو    17السادس بتاريخ  

ا مراعاة  مع  تطويرها،  في  واإلسهام  بهما  مراعاة  والنهوض  إلى  باإلضافة  للتجزئة،  قابليتها  وعدم  الحقوق  لتلك  الكوني  لطابع 

االتفاقيات الدولية كما صادق عليها املغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين اململكة وهويتها الوطنية الراسخة، والعمل على  

 .2مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك املصادقة

ا في مجال  التمييز  أو  يمكن  املقيدة  الجماعية  الفردية املطلقة والحقوق  الحقوق  بين  الدولية لحقوق اإلنسان  اللتزامات 

التقييد؛ بحقوق    الخاضعة ألحكام  ترتبط  عليها، ألنها  بالتحفظ  للدولة  ال تسمح  املطلقة فهي  الفردية  لاللتزامات  فبالنسبة 

لسالمة الجسدية؛ وهذه األصناف الثالثة من حقوق اإلنسان  أساسية متأصلة في الكائن البشري كالحق في الحياة والحرية وا

استثنتها املادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية من أي تقييد تسببه الظروف االستثنائية. لذلك فالفرد  

بدون أي قيد أو شرط وفي يتمتع بهذه الحقوق بصفته اإلنسانية، وينحصر دور الدولة في هذا اإلطار، في إعمال هذه الحقوق  

 .3جميع الظروف، سواء في زمن السلم أو في فترة الحرب 

وعلى هذا األساس فالغاية من وضع معايير دولية هو ضمان احترام حقوق اإلنسان في جميع الظروف، لتجاوز األحكام  

األ  على  الحفاظ  أجل  من  الدول  بعض  أحيانا  إليها  تلجأ  قد  التي  الطوارئ،  وحالة  النيابية  العرفية  الحياة  بتعطيل  العام  من 

 وتضييق نطاق الحريات العامة للحفاظ على النظام العام.

 
 . 2011مارس  09مي لجاللة امللك محمد السادس بتاريخ من نص الخطاب امللكي السا مقتطف 1
، سلسلة نصوص قانونية، إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية  2011دستور اململكة املغربية لسنة  2

 .15-14، ص ص 2011، شتنبر 19والعفو، وزارة العدل، املغرب، العدد 
 . 90- 89ع السابق، ص ص يوسف البحيري، املرج3
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فممارسة حرية التعبير والرأي وحرية التجمع وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات تخضع للقيود والشروط املتعلقة بالنظام 

ا التشريع  في  عليها  يكون منصوصا  أن  أساس  القومي، على  واألمن  العمومية  العام  للسلطات  أي مجال  تترك  ال  لوطني، حتى 

 .1لإلساءة في تفسيرها أو تقييدها بشكل تعسفي

إن التمتع الكامل بالحق في الصحة العامة باعتباره حق أساس ي من الحقوق والحريات العامة للمجتمع يقتض ي تقييد بعض  

واألمن   النظام  مبدأ حماية  إطار  في  اإلنسان  واملؤسساتية  حقوق  القانونية  منظومته  تعزيز  على  املغرب  عمل  وقد  العامين. 

املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها وذلك من خالل إجراء مجموعة من اإلصالحات املتعلقة بتكريس دستور اململكة  

ي على املستوى الوطني املتعلق بحقوق  لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا وتعزيز اإلطار املؤسسات  2011املغربية لسنة  

 اإلنسان والحريات العامة والحكامة والتنمية لضمان ممارسة هذه الحقوق. 

تلك الحقوق الالزمة لكل فرد باعتباره عضوا في املجتمع وال يمكن االستغناء عنها وال تتعلق بتسيير   وتعتبر الحقوق املدنية

الدولة  الحياة وسالمة شخصه والعدالة واملساواة وحرمة املسكن  .وتتجسد تلك الحقوق  2شؤون وإدارة  في حق اإلنسان: في 

 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان(.  13و 12و 8و 7و 5و 3و 2و 1واملراسالت والتنقل)املواد 

القانون  وخاصة  العام،  القانون  بفروع  للفرد  تتقرر  ألنها  الدستورية  بالحقوق  أيضا  فتسمى  السياسية  الحقوق    أما 

، 4. وتتجسد تلك الحقوق في حق اإلنسان في التجمع السلمي، وتكوين النقابات أو املشاركة فيها 3الدستوري والقانون اإلداري 

، ويعتبر هذا الحق من الحقوق املهمة واألساسية لكل مواطن. ومن أهم الحقوق االقتصادية 5وكذا الحق في التمتع بجنسية ما 

الحق   والثقافية  له  واالجتماعية  والرفاهية  الصحة  لضمان  يكفي  معيش ي  ومستوى  والتعليم  والعمل  االجتماعي  الضمان  في 

 . 6وألسرته 

وبناء عليه تعتبر حقوق اإلنسان حقوق طبيعية تولد مـع اإلنسان، وتعد من مكوناته األساسية؛ وهي مجموعة الحقوق التي  

وفر الحماية الالزمة لها، وتضمن تمتع األفراد واملواطنين بحقوقهم  تثبت لإلنسان ملجرد كونه إنسانا، والتي يجب على الدولة أن ت

دون أي تميز بسبب الدين، أو اللغة، أو املعتقد، أو الجنس أو ألي سبب من األسباب. والحريات والحقوق ال تعني أنها يجب أن  

 لى قانون ينظمها. تكون مطلقة وبدون شروط أو قيود، فحرية التعبير مثال لتطبيقها بصورة سليمة بحاجة إ

 ماهية جائحة كورونا -2

إلى   الشائعة  البرد  نزالت  من  تتراوح  أمراضا  تسبب  أنها  يعرف  االنتشار،  واسعة  فيروسات  فصيلة  هي  كورونا  فيروسات 

ومتالزمة االلتهاب الرئوي     MERSاألمراض األشد خطورة على صحة املريض واملجتمع، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية  

 
 . 90يوسف البحيري، املرجع السابق، ص 1
 .234، ص 2004، 7غالب علي الداودي، املدخل الى علم القانون، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ط 2
 . 232غالب علي الداودي، املرجع السابق، ص 3
 والسياسية. من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  22و 21املادتين 4
 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.  15املادة 5
 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 26و 25و 23 22املواد 6
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( ساللة جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر، وفيروسات    19الحاد سارس، وجائحة كورونا املستجد )كوفيد

كورونا حيوانية املنشأ، أي إنها تنتقل بين الحيوانات والبشر، وفيروس كورونا املسبب ملرض سارس قد انتقل من قطط الزباد  

من اإلبل إلى البشر، وأخيرا فيروس  قد انتقل    MERSإلى البشر، أما فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية  

انتقل من الخفافيش إلى البشر؛ وهو مرض معد، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل    19كوفيد

 اآلن إلى جائحة تؤثر على جميع أنحاء العالم.   19، وقد تحول فيروس كوفيد2019بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في دجنبر  

ت التي استطاعت أن  امللك محمد  ويعتبر املغرب من بين الدول  انتشارها بحكمة وتبصر  واجه جائحة كورونا و الحد من 

السادس، ونظرته االستباقية بدعوته إلى اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة وسريعة ملواجهة تفش ي الوباء، عبر مقاربة ارتكزت  

ود البرية والجوية، وإحداث  على جعل صحة املواطنين وسالمة الوطن في صدارة األولويات، بدءا من الدعوة إلى إغالق الحد 

صندوق خاص بتدبير ومواجهة جائحة كورونا، وإصدار امللك محمد السادس لتعليماته من أجل تعبئة الطب العسكري لتعزيز  

الهياكل الطبية املخصصة لتدبير هذه الجائحة، ومختلف اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات  

التدابير التي مكنت اململكة املغربية من التحكم في الوباء، والحد من انتشاره، وتجنب خسائر كبيرة على املستوى  امللكية. و هي 

البشري، قياسا بما تكبدته حتى أكبر الدول وأكثرها تقدما وفي مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا  

 .وأملانيا

جائحة كورونا وحماية املواطنين   اتخذها املغرب للحد من الجائحة والجهود العامة التي يبذلها الحتواء  وفي إطار التدابير التي

الشؤون اإلسالمية إلى مندوبي  باملغرب مراسلة  األوقاف والشؤون اإلسالمية  يحثهم فيها على مراسلة خطباء   منها؛ وجه وزير 

حول موضوع فيروس كورونا. وتالها حضر    2020مارس    13يوم الجمعة    املساجد في مختلف ربوع اململكة للقيام بخطبة موحدة

 التجول ليال والحجر الصحي املنزلي. 

 ماهية حالة الطوارئ الصحية والظروف االستثنائية  -3

يؤدي اإلعالن عن حالة طوارئ صحية عاملية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان، تهدف إلى منع انتشار املرض عبر الحدود  

الدولية لسنة    أو التي تم  20051الحد منه، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر. فحسب اللوائح الصحية   ،

إقرارها من قبل جمعية الصحة العاملية الثامنة والخمسين، والتي يعتبر املغرب عضوا فيها، تعني عبارة "طارئة صحية عمومية  

 :تسبب قلقا دوليا" حدثا استثنائيا

 ل خطرا محتمال يحدق بالصحة العمومية للدول، وذلك بسبب انتشار املرض دوليا؛ يشك •

 قد يقتض ي استجابة دولية منسقة. •

 
 . 9منظمة الصحة العاملية، الطبعة الثانية، ص   2005اللوائح الصحية الدولية لسنة 1
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املرة السادسة التي أعلنت فيها منظمة الصحة العاملية "حالة طوارئ صحية عامة تثير    19  -وتعتبر جائحة كورونا كوفيد

، وإيبوال سنة  2014، وشلل األطفال سنة  2009سنة  H1N1 نفلونزا الخنازير، فكانت سابقاتها على النحو اآلتي: إ"قلقا دوليا

 .2019، وإيبوال سنة 2016، وزيكا سنة 2014

على أنه: "تتمتع الدول، عمال بميثاق األمم املتحدة    2005وينص البند الرابع من املادة الثالثة من اللوائح الصحية لسنة  

في وضع التشريعات وتنفيذها وفقا لسياساتها الصحية. وينبغي لها لدى القيام بذلك  ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي  

اللوائح من هذه  املتوخى  الغرض  الصحية  1دعم  الطوارئ  إعالن حالة  أن  نستنتج  أن  يمكن  املادة  في هذه  . ومن خالل قراءة 

الوطنية تشريعاتها  من خالل  تعلنه  للدولة  سياديا  قرارا  يبقى  للدول،  منظمة    بالنسبة  قرارات  مع  وانسجاما  االقتضاء  عند 

 الصحة العاملية، كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة جراء سرعة تفش ي العدوى واتساع نطاقها. 

وبالرجوع إلى التشريع املغربي فإننا ال نجده ينظم حالة الطوارئ الصحية بقانون، لكن يتطرق لبعض الحاالت االستثنائية  

حالة الطوارئ الصحية، والتي تقتض ي ضرورة التوفيق بين ممارسة الحرية ومتطلبات املحافظة على النظام    املشابهة إلعالن

، وحالة الحصار  2011من الدستور املغربي لسنة    59العام، ومن بين هذه الحاالت نجد حالة االستثناء نص عليها في الفصل  

 من الدستور.  74و 49نص عليها الفصلين 

ء والحصار، تختلفان عن حالة الطوارئ الصحية من خالل شروط موضوعية وأخرى شكلية. فالشروط  فحالتي االستثنا

املوضوعية تتمثل في تهديد حوزة التراب الوطني، أو وقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية  

أو خارجي. أما الشروط الشكلية التي البد من توفرها،  )حالة االستثناء(، أو أن يكون أمن الدولة ومؤسساتها في خطر داخلي  

مجلس   ورئيس  النواب،  مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس  استشارة  بعد  ملكي  بظهير  تعلن  فهي  االستثناء  لحالة  فبالنسبة 

يوقع   ملكي  ظهير  بمقتض ى  أيضا  الحصار  حالة  وتعلن  األمة.  إلى  خطاب  وتوجيه  الدستورية  املحكمة  ورئيس  املستشارين، 

 .لعطف من قبل رئيس الحكومة، بعد التداول بشأنه في املجلس الوزاري با

يبقى   للدولة  العادي  السير  لكون  والحصار،  االستثناء  حالتي  من  أقل خطورة  تعد  الصحية  الطوارئ  حالة  فإن  تم  ومن 

وأن   العامين،  واألمن  السلم  يطبعه  في جو  اإلدارية  ومرافقها  الدستورية  مؤسساتها  من خالل  الجانب  مستمرا  يهدد  الخطر 

ويتم إعالن حالة الطوارئ كلما    ...الصحي الذي يمكن احتواءه بتدابير صحية، وقائية وتوعوية، اجتماعية واقتصادية وقانونية  

تعرض األمن أو النظام العام في أراض ي الدولة أو في والية أو إقليم أو منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب  

 ث اضطرابات في الداخل أو كوارث أو انتشار األمراض واألوبئة. أهلية أو حدو 

وفي ظل غياب قانون ينظم حالة الطوارئ الصحية باملغرب، يمنح املشرع للحكومة آليات قانونية يمكن عن طريقها التشريع  

ملرافق الدولة التي ال تقبل    (، والغاية منها ضرورة تأمين السير العادي2011من دستور املغرب    81و  70عوض البرملان )الفصلين  

التوقف وتكييفها مع الظروف الطارئة، ومواجهة املستجدات التي تطرأ، والتي قد تكتس ي صبغة االستعجال وال تحتمل التأخير.  

 فما هي إذن هذه اآلليات القانونية وكيف يتم تفعيلها؟ 

 
 .11نية، ص منظمة الصحة العاملية، الطبعة الثا  2005اللوائح الصحية الدولية لسنة 1
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 متثال املجتمعي حقوق اإلنسان بين مراسيم قوانين تدبير جائحة كورونا وعدم اال  -ثانيا

 مراسيم قوانين تدبير الجائحة-1

التشريع   ناتجة عن تفويض  التشريعية تكون  الوظيفة  في ممارسة  البرملان  تتعلق بحلول الحكومة محل  التي  الحاالت  إن 

وكذا التشريع في من الدستور(   70بمقتض ى القانون أثناء دورات انعقاد البرملان، وهو ما يعرف باملراسيم التفويضية )الفصل  

من الدستور(، إلى جانب مقتضيات    81الفترة الفاصلة بين انعقاد الدورات البرملانية، وهو ما يعرف بمراسيم الضرورة )الفصل  

 . 2011من الدستور املغربي  92و 90الفصلين 

 من الدستور على ما يلي:  70و ينص الفصل 

 "يمارس البرملان السلطة التشريعية. •

 البرملان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. يصوت  •

للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتض ى مراسيم تدابير يختص القانون   •

قصد املصادقة، عند انتهاء أجل  عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه املراسيم بمجرد نشرها.غير أنه يجب عرضها على البرملان ب

 الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها، ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلس ي البرملان أو أحدهما".

من الدستور على أنه" يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع    81بينما ينص الفصل  

املجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف البرملان، خالل دورته    اللجان التي يعنيها األمر في كال

 العادية املوالية". 

 من الدستور على ما يلي:  90وينص الفصل 

 يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.  •

 كومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفين بتنفيذها. تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الح •

 من الدستور تنص على ما يلي:  92من الفصل  13و 10و 9و 8و 2و 1أما الفقرات 

 "يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص اآلتية: 

 السياسة العامة للدولة قبل عرضها على املجلس الوزاري.  •

 القوانين.مراسيم   •

 مشاريع املراسيم التنظيمية.  •

 )الفقرة الثالثة( من هذا الدستور؛ 70و 66)الفقرة الثانية( و 65مشاريع املراسيم املشار إليها في الفصول  •

 يطلع رئيس الحكومة امللك على خالصات مداوالت مجلس الحكومة".



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

55 

ال املتخذة  اإلجراءات  تعزيز  إلى  تهدف  القوانين واملراسيم  الفردية  مراسيم  الحريات  تمس  في مجاالت  بها  القيام  تي سيتم 

والجماعية وحظر التجول وإغالق الحدود وفرض اإلجراءات الصحية االحترازية، ومن جهة أخرى فإن مشرع األمر القانوني سن  

 عقوبات في حق املخالفين ألحكامه.

رقم   املرسوم  بموجب  الحكومة  بادرت  السامية،  للتعليمات  الثالثاء    2.20.269وتنفيذا  بإحداث    2020مارس    17يوم 

مارس    16، بعد املصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ  1  19-كوفيد-صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا  

االقتصادية 2020 والتنمية  املالية  لجنة  وهما  الصندوق،  هذا  بإحداث  بالبرملان  باملالية  املكلفتين  اللجنتين  إخبار  تم  كما   .  

 .بمجلس النواب، ولجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس املستشارين، طبقا للمقتضيات القانونية

وطبقا للتعليمات امللكية، رصد لهذا الصندوق غالف مالي يقدر بعشرة ماليير درهم، يخصص أساسا للتكفل بالنفقات  

يتعلق بتوفير البنيات التحتية املالئمة أو املعدات التي يتعين اقتناؤها  املتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل الصحية، سواء فيما  

باستعجال. كما سيسهم في دعم االقتصاد الوطني من خالل دعم القطاعات األكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ  

 .على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات االجتماعية لهذه الجائحة

من    28صادر في    2.20.292من الدستور إلصدار مرسوم بقانون رقم    81تندت الحكومة على الفصل  وتماشيا مع ذلك اس

، وكذا  2املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واإلجراءات اإلعالن عنها   2020مارس    23املوافق لــ    1441رجب  

املتعلق    2020مارس    24املوافق لــ    1441من رجب    29صادر في    2.20.293إلصدار مرسوم رقم    92و  90استندت إلى الفصلين  

، الذين تزامنوا مع الفترة الفاصلة  193بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كوفيد  

 بين الدورات البرملانية. 

واملتعلق بتمديد سريان مفعول    2020أبريل    19املوافق لــ    1441شعبان    25صادر في    2.20.330باإلضافة إلى املرسوم رقم  

في    2020أبريل    20، من يوم  19كوفيد    –حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا  

اإلعالن عنها  ، وبموجب هذا املرسوم تم تمديد الفترة التي تم  4في السادسة مساء  2020ماي    20السادسة مساء إلى غاية يوم  

املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر   2020مارس  24املوافق لــ  1441من رجب  29صادر في  2.20.293باملرسوم رقم 

 ، وذلك من أجل مواجهة تفش ي فيروس كورونا. 2020أبريل   20أرجاء التراب الوطني إلى غاية 

مارس    23، املوافق ل1441من رجب    28، الصادر في  2.20.292ون رقم  استنادا إلى مقتضيات املادة الثانية من املرسوم بقان

 2.20.330(، واملرسوم رقم  2020مارس    24)  1441من رجب    29صادر في    2.20.293، وبعد االطالع على املرسوم رقم  2020

في   املتخذ2020أبريل    19)  1441شعبان    25صادر  التدابير  نجاعة  لضمان  الظرفية  اقتضته  ملا  ونظرا  حياة  (،  لحماية  ة 

 
 .1540( ص: 2020مارس   17) 1441رجب  22مكرر، بتاريخ  6865الجريدة الرسمية عدد 1
 . 1782(ص:2020مارس   24) 1441رجب  29مكرر، بتاريخ  6867الجريدة الرسمية عدد 2
 . 1783(ص:2020مارس   24) 1441رجب  29مكرر، بتاريخ  6867الجريدة الرسمية عدد 3
 . 2218( ص: 2020أبريل  19) 1441شعبان  25مكرر، بتاريخ  4687الجريدة الرسمية عدد 4
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األشخاص وسالمتهم، والحد من انتشار جائحة كورونا تم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب  

 .1الوطني تقريبا كل شهر منذ بداية الجائحة باملغرب بعدة مراسيم 

من   28صادر في  2.20.292م بقانون رقم بتغيير املرسو  2020يوليوز  03الصادر في  42.20باإلضافة إلى مشروع قانون رقم  

لــ    1441رجب   الصحية واإلجراءات لإلعالن عنها، وكذا    2020مارس    23املوافق  الطوارئ  أحكام خاصة بحالة  املتعلق بسن 

بقانون رقم   في    2.20.503املرسوم  الحجة    17الصادر  لــ    1441من ذي  بقانون رقم    2020غشت    7املوافق  املرسوم  بتتميم 

في    2.20.292 رجب    28صادر  لــ    1441من  الصحية    2020مارس    23املوافق  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق 

 .2وإجراءات لإلعالن عنها 

، لتطبيق أحكام املادة الرابعة املكررة من  2020غشت    12الصادر في    2.20.572وفي نفس السياق تم اصدار املرسوم رقم  

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ    2020مارس    23املوافق لــ    1441رجب    28الصادر في    2.20.292املرسوم بقانون رقم  

ويأتي هذا املرسوم في سياق تبسيط املسطرة املتعلقة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها في   .الصحية وإجراءات لإلعالن عنها

وم  التصالح،  مسطرة  واعتماد  إقرار  خالل  من  وذلك  بقانون،  كيفيات  املرسوم  على  تنص  املرسوم  هذا  مشروع  قتضيات 

استخالص الغرامة الجزافية التصالحية في حالة قبول املخالف القتراح الضابط أو العون باألداء الفوري لهذه الغرامة نقدا،  

 .3بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى املعني باألمر 

هذه املراسيم بقانون واملراسيم خالل انعقاد دورته استمر سريان مفعولها، والتي يتم عرضها عليه في دورته    فإذا أقر البرملان 

العادية املوالية بمشاريع قوانين تقض ي باملصادقة عليها، أما إذا رفض املصادقة عليها، فإنه يزول ما كان لها من قوة القانون،  

 ض ال يسري بأثر رجعي.ويتوقف سريان مفعولها، إال أن هذا الرف

الفصل   الدستور، وال سيما  في  عليها  املنصوص  للمسطرة  مع ذلك، واستكماال  املرسوم    81وتماشيا  منه، وذلك بعرض 

بالقانون السالف الذكر على البرملان للمصادقة عليه خالل الدورة العادية املوالية وذلك بعد مصادقة اللجنتين املعنيتين في  

على البرملان  تم    مجلس ي  الرسمية،  بالجريدة  التشريعيتين، ونشرهما  الدورتين  بين  الفاصلة  الفترة  بقانونين خالل  املرسومين 

 1441من رجب    28صادر في    2.20.292باملصادقة على مرسوم بقانون رقم    23.20عرض مذكرة تقديم مشروع القانون رقم  

ارئ الصحية واإلجراءات لإلعالن عنها، وافق عليه مجلس  املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطو   2020مارس    23املوافق لــ  

 .2020ماي  12، واملستشارين بتاريخ 2020أبريل  29بتاريخ  2020النواب خالل دورته العادية 

املوافق لــ   1441من رجب    28صادر في    2.20.292بتغيير املرسوم بقانون رقم    42.20وتم كذلك عرض مشروع قانون رقم  

تعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واإلجراءات لإلعالن عنها املصادق عليه بموجب القانون  امل  2020مارس    23

 
 .2776( ص: 2020ماي  19) 1441رمضان  25مكرر، بتاريخ  6883الجريدة الرسمية رقم  1
 . 4306( ص: 2020غشت  08)  1441ذو الحجة   18بتاريخ مكرر،  6906الجريدة الرسمية عدد  2
 . 4379( ص: 2020غشت13)  1441ذو الحجة  23بتاريخ  6908الجريدة الرسمية عدد3
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)بغرض نسخ أحكام    2020ماي    28املوافق لــ    1441شوال    05بتاريخ    1.20.60الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    23.20رقم  

 .2020يوليوز  07لنواب واملستشارين في املادة السادسة من املرسوم بقانون( ووافق عليه مجلس ي ا

من ذي    17الصادر في    2.20.503يقض ي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم    63.20وتم كذلك عرض مشروع قانون رقم  

مارس    23املوافق لــ    1441من رجب    28صادر في    2.20.292بتتميم املرسوم بقانون رقم    2020غشت    7املوافق لــ    1441الحجة  

دجنبر    22ملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واإلجراءات لإلعالن عنها، وافق عليه مجلس النواب في  ا  2020

 .2021فبراير  02، ومجلس املستشارين في 2020

املعلن  - وتأتي مراسيم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني كل شهر لنفس املدة   

بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر    2020مارس    24الصادر بتاريخ    2.20.293أول مرة في املادة األولى من مرسوم رقم    عنها

الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا كوفيد التراب  الرسمية عدد  19-أرجاء  الجريدة  بتاريخ    6867،   1441رجب    29مكرر، 

ته ضرورة االستمرار في تطبيق التدابير واإلجراءات الوقائية املتخذة منذ اإلعالن عن  ، اعتبارا ملا تطلب2020مارس    24املوافق لــ  

كورونا   جائحة  النتشار  التصدي  في  اإلجراءات  هذه  ونجاعة  فعالية  لضمان  وكذا  الصحي،  والحجر  الصحية  الطوارئ  حالة 

ادا إلى مقتضيات املادة الثانية من املرسوم  والحفاظ على صحة عموم املواطنات واملواطنين وتجنيب البالد األسوء وذلك استن

الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية    2020مارس    23الصادر بتاريخ    2.20.292بقانون مرسوم بقانون رقم  

 . 2020مارس  24املوافق لــ  1441رجب  29مكرر، بتاريخ  6867وإجراءات لإلعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد 

 اإلنسان بين مراسيم قوانين تدبير الجائحة وعدم االمتثال املجتمعي  حقوق  -2

يعتبر املغرب من بين الدول السباقة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية ملواجهة تفش ي فيروس كرونا، عبر مقاربة  

 ارتكزت على جعل صحة املواطنين وسالمة الوطن في صدارة األولويات.

عيش في املجتمع فعليه أن يلتزم بقواعد وأصول قانونية تحفظ حريته بما يتالءم مع حريات اآلخرين وطاملا أن اإلنسان ي

في  األفراد حرياتهم سواء  ممارسة  تحدد  قانونية  إذ البد من ضوابط  العام وسالمته واستقراره.  املجتمع  نظام  مع  ويتناسب 

ية النظام العام واألمن الصحي احترام الحق في الصحة، فقد  الظروف العادية أو في الظروف االستثنائية. ومن مقتضيات حما

 على اعتبار الصحة حق أساس ي لكل إنسان.  1978أكدت منظمة الصحة العاملية في املؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية 

االجتماعية. وليس هناك  وتقتض ي دولة الحق والقانون واملؤسسات حماية حقوق اإلنسان والحريات وصيانة نظام العدالة  

 ما يمنع من مكافحة تفش ي جائحة كورونا في ظل دولة الحق والقانون واملؤسسات باآلليات القانونية واملؤسساتية. 

أعلنت الحكومة املغربية حالة الطوارئ الصحية    10و  8من الدستور وخاصة الفقرتين    92واستنادا إلى مقتضيات الفصل  

املوافق    1441من رجب    29صادر في    2.20.293ملواجهة تفش ي جائحة كورونا بمقتض ى مرسوم رقم  بسائر أرجاء التراب الوطني  

 . 2020مارس  24لــ 

من  28صادر في  2.20.292وتماشيا مع ذلك نظمت الحكومة املغربية حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم بقانون رقم 

لــ    1441رجب   الصحية واإلجراءات لإلعالن عنها، وكذا    املتعلق بسن أحكام   2020مارس    23املوافق  الطوارئ  خاصة بحالة 
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املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر    2020مارس    24املوافق لــ    1441من رجب    29صادر في    2.20.293املرسوم رقم  

 . 19أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا كوفيد 

امل الشعب  من  واسعة  شريحة  أبدت  الحكومة،  وقد  اتخذتها  التي  والخطط  السياسيات  مع  والتفاعل  االستجابة  غربي 

وااللتزام بها بمستوى عال، ما جعل تلك التوجيهات واألوامر أكثر فاعلية وذات نتائج عملية وسريعة جدا طيلة ثالثة أشهر األولى  

فقد    2020وطيلة شهري غشت وشتنبر من سنة  . أما في نهاية شهر يوليوز  2020من تدبير األزمة ابتداء من منتصف شهر مارس  

التزمت   املقابل  شهدت نوعا من التراخي في التقيد باإلجراءات االحترازية من قبل شريحة واسعة من املجتمع بكل فئاته، وفي 

 شريحة صغيرة بها بمستوى عال من املسئولية، وهذا جعل تلك التوجيهات واألوامر أقل فاعلية.

مناسبة دينية هي عيد األضحى املبارك، وفصل الصيف وما نتج عنهما من اكتظاظ الساحات واألماكن  وهذا التراخي اقترن ب

العمومية ووسائل النقل العمومية، وعدم التزام معظم املواطنين باإلجراءات االحترازية الوقائية )عدم ارتداء الكمامات وعدم  

 احترام مسافة التباعد الجسدي..(.

ل وجود حالة طوارئ صحية وعدم امتثال شريحة من املواطنين للقانون الجاري به العمل وتهاونهم  وفي نفس السياق وفي ظ 

في التعامل مع جائحة كورونا، وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، رغم مناشدات وزارة  

الوق باإلجراءات  املتكررة لاللتزام  في الصحة والسلطات املختصة  ارتفاع ملحوظ  الجائحة، فقد ُسجل  انتشار  للحد من  ائية 

، بعد أن شهدت األسابيع األخيرة 2020في نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت    19-أعداد اإلصابات والوفيات بفيروس كوفيد

باملدن الكبرى بربوع  وأمام هذا الوضع الصعب بسبب تراخي شريعة واسعة من املجتمع  .من شهر يونيو تراجعا في تلك األعداد

اململكة وخاصة مدن: الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وطنجة. حذرت وزارة الصحة املغربية من انهيار النظام الصحي  

 في البالد بسبب االرتفاع الهائل في أعداد اإلصابات بالفيروس مما شكل ضغطا كبيرا على املستشفيات وعلى الطاقم الطبي بها.  

خالفون لإلجراءات االحترازية بعقوبات أقرتها السلطات املختصة كعقوبة عدم ارتداء الكمامة التي تتضمن غرامات  ووجه امل

القاض ي بوضع أحكام   2.20.292درهم، وقد تمتد إلى السجن، بمقتض ى املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقم  1300تصل إلى 

صد مجابهة هذه الجائحة، وهذا املرسوم تبناه املجلس الحكومي االستثنائي  خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعالنها ق

، كما صادقت عليه لجنتي الداخلية والجماعات الترابية وسياسة املدينة لكل من مجلس النواب ومجلس 2020مارس    22ليوم  

درهم أو بإحدى هاتين    1300و  300املستشارين، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين  

العقوبتين، وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد". ورغم ذلك، فإن هناك نسبة املواطنين مازالوا يعتبرون ارتداء األقنعة  

الها.  الوقائية شيئا ثانويا. كما ظهرت سلوكيات وممارسات متعلقة بالتعقيم والكمامات نفرت العديد من املواطنين من استعم

وهذا الرفض راجع الى تلك الشائعات والتشكيك واألفكار الرائجة عبر مواقع التواصل االجتماعي، إلى جانب عدم استعداد  

بعض األفراد أو قابليتهم للخضوع لإلجراءات االحترازية، وأيضا القناعات واملعتقدات الشخصية التي قد تكون سببا في تبني أو  

االحترا  اإلجراءات  تلك  واالقتصادية. رفض  االجتماعية  الظروف  إلى  باإلضافة  كورونا  جائحة  تفش ي  من  للحد  الوقائية  زية 

السلطة   )األطباء واملمرضين ورجال  القيام بحمالت توعوية من لدن ذوي االختصاص  في املستقبل يجب  ما حصل  ولتفادي 

 ألوبئة على صحة الفرد واملجتمع.واملثقفين، وأئمة املساجد( لتحسيس املواطن بمخاطر وعواقب تلك األمراض وا
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ومن املسلمات أن املجتمعات الديمقراطية مخولة أن تتخذ تدابير معينة ذات طبيعة وقائية أو رادعة لتحمي الدولة نفسها  

لك  من كل التهديدات التي تمس مبادئها واستقرارها وسالمتها كدولة، وفي املقابل ال تتمتع الدولة بالحرية املطلقة في مواجهة ت

الظروف االستثنائية التي تهدد كيانها واستقرارها وأمنها، بل إنها ملزمة قانونا أن تراعي فيما تتخذه من تدابير مقتضيات حماية  

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية املبينة في املواثيق الدولية. 

ستثنائي مع الحرص في اآلن ذاته، على أال  ومن هذا نجد الدولة نفسها مدفوعة التخاذ التدابير الالزمة ملواجهة الظرف اال 

تنطوي هذه التدابير على تدابير قسرية، وإنما يكون ذلك بالقدر الذي يقتضيه الظرف االستثنائي وذلك التناسب في التوفيق  

 بين متطلبات الدفاع عن أمن املجتمع وتلك املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان الفردية دون أي تتميز.

ال الطوارئ الصحية، أن يتم تقييد بعض الحريات العامة؛ حيث تم الحد من حرية  وهكذا كان من  طبيعي في ظل حالة 

 .التنقل في تراب وربوع اململكة، كما أن حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه أصبحت مقيدة في فترة الحجر الصحي

يق الدراسة بمؤسسات التربية والتكوين وعوضت بالتعلم  عالوة عن ذلك، تم تعطيل حرية التجارة وحرية االجتماع، وتم تعل

 عن بعد الذي لم يستفد منه الجميع رغم الجهود التي بدلت. 

 خاتمة : 

اعتمد املغرب على النهج االستراتيجي في إدارة األزمة من خالل توظيف إمكانات الدولة واستنفار قطاعاتها لتحقيق الهدف  

 واالستفادة بشكل كبير من تجربة الصين في إدارة األزمة.  .الجائحة والتحكم بمساراتهااملنشود املتمثل في الحد من  

ويبقى قانون الطوارئ قانونا استثنائيا تصدره حكومات الدول عندما تتعرض لظروف تعتبر غير اعتيادية  كتعرضها لحرب  

طوارئ في التشريعات الداخلية والدستورية لكل  أو كارثة أو فتنة أو أوبئة أو أمراض فتاكة، وينبغي التنصيص على قانون ال

دولة؛ عندها تكون الدولة التي تواجه ظروفا استثنائية ملزمة بإعالن حالة الطوارئ على املستويين الدولي والداخلي يكسبها  

مانات املهمة  الحق في تقييد بعض البنود املتعلقة بحقوق وحريات بعض األفراد في مثل هذه الظروف وهو يعتبر ضمانة من الض 

لحماية حقوق اإلنسان في مثل هذه الظروف العصيبة. وملنع السلطة من التعسف في إصدار القرارات واألوامر يجب وضع  

 ضمانات لهذه الحريات في الظروف االستثنائية تتمثل باملراقبة القضائية على أعمالها في حالة الطوارئ.

 قائمة املصادر واملراجع : 

 بباريس. 1948حقوق اإلنسان، دجنبر اإلعالن العاملي ل •

 (. 2020أبريل   19) 1441شعبان  25مكرر بتاريخ  6874الجريدة الرسمية عدد •

تم تمديد سريان مدة مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب اململكة املغربية بعدة مراسيم منصوص عليها في  •

 إعداد الجريدة الرسمية اآلتية:  

o 2776(ص: 2020ماي  19) 1441رمضان  25مكرر بتاريخ  6883 الجريدة الرسمية رقم . 

o  3394(ص: 2020يونيو  9) 1441شوال  17مكرر بتاريخ  6889الجريدة الرسمية رقم . 

o  4306( ص: 2020غشت08) 1441ذو الحجة  18مكرر الصادرة  6906الجريدة الرسمية عدد . 
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o  4752( ص: 2020شتنبر  9) 1442محرم  20مكرر بتاريخ  6915الجريدة الرسمية رقم عدد . 

o  6046( ص: 2020أكتوبر    08)1442صفر  20بتاريخ  6924الجريدة الرسمية عدد . 

o  6720(، ص:  2020نونبر  09)  1442ربيع األول  23بتاريخ  6933الجريدة الرسمية عدد. 

o  7443( ص: 2020دجنبر  04) 1442ربيع األول  21يخ بتار  6941الجريدة الرسمية عدد . 

o  253( ص: 2021يناير   07) 1442جمادى األولى  23بتاريخ  6950الجريدة الرسمية عدد . 

o  1101(، ص: 2021فبراير  08) 1442جمادى االخرة  25بتاريخ  6959الجريدة الرسمية عدد 

o 1784(، ص: 2021مارس08)  1442رجب  24بتاريخ  6967الجريدة الرسمية عدد . 

o   2266(، ص: 2021أبريل   08) 1442شعبان  25مكرر بتاريخ 6976 الجريدة الرسمية عدد . 

o  4017( ص: 2021يونيو  07)1442شوال  26بتاريخ  6993الجريدة الرسمية عدد . 

o  4016( ص: 2021يونيو  07)1442شوال  26بتاريخ  6993الجريدة الرسمية عدد . 

o  5204( ص: 2021يوليوز  9) 1442ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  7002الجريدة الرسمية عدد . 

 . 4306( ص: 2020غشت08) 1441ذو الحجة  18مكرر الصادرة  6906الجريدة الرسمية عدد  •

 . 4379( ص: 2020غشت13) 1441ذو الحجة  23بتاريخ  6908الجريدة الرسمية عدد •

املغـربية لسنة   • اململكة  الظهير الشريف رقم    2011دستور  تنفيذه   29)  1432شعبان    27بتاريخ    1.11.91الصادر بشأن 

 .2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964( الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز 

 . 2012، مراكشيوسف البحيري، حقوق اإلنسان املعايير الدولية وآليات الرقابة، املطبعة والوراقة الوطنية،   •

  15في     ، وبدأ نفاذها2005ماي    23، منظمة الصحة العاملية، الطبعة الثانية، بتاريخ  2005اللوائح الصحية الدولية لسنة   •

 .2008يونيو 

 . 1986محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق اإلنسان، مطبعة جروس بريس، لبنان،  •

، مركز  216، العدد  19م وحقوق اإلنسان، مجلة املستقبل العربي، املجلد  محمد عبد امللك عبد الكريم املتوكل )(، اإلسال  •

 . 1997دراسات الوحدة العربية، لبنان، فبراير 

 .1996مصطفى قلوش، الحريات العامة، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  •

،  منشورات املجلة املغربية لعلم االجتماع السياس ي  محمد ظريف، حقوق اإلنسان باملغرب: دراسة في القانون العام املغربي،   •

 .1994الرباط، 

سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق االنسان وحرياته، دراسة مقارنة لبعض الدساتير العربية، دار   •

 .2011انونية، مصر، الكتب الق 

 . 2002، عمان، األردن،  1زهران للطباعة والنشر، ط  عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق اإلنسان،   •

 . 2002عمر بندورو، حقوق اإلنسان والحريات األساسية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  •

 .2011مارس   09الخطاب امللكي السامي لجاللة امللك محمد السادس بتاريخ  •

 . 2011يونيو  17مي لجاللة امللك محمد السادس بتاريخ الخطاب امللكي السا •

 .2004، عمان، 7غالب علي الداودي، املدخل الى علم القانون، دار وائل للطباعة والنشر، ط  •

 

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%8C%22
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 : رهانات تشكيل شبكات الوالء19أساليب االستجداء واالستعطاف يف البالد التونسّية خالل القرن 

Methods of supplication in the Tunisian countries during the 19th century: 

the stakes of forming networks of loyalty 

 عية بتونسمحمد البشير رازقي/كلية العلوم اإلنسانية واالجتما د.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis 

 

 

 

Abstract: 

We can situate the study of aspects of the history of supplication within the history of mentalities and 

representations, as well as the history of mores and social issues. In this research, we relied on documents kept 

in the Tunisian National Archives, within the historical series, most of which were published during the second 

half of the 19th century (before 1881). 

Through this research, we will seek to answer a fundamental problem: How to apprehend the practices of 

supplication within the stakes of the social actors to constitute their networks of relations, centers of influence 

and domination, and to build their social status? 

This basic problem includes a number of sub problems such as trying to understand the relationship 

between the crisis and the exacerbation of supplication practices, the nature of the techniques employed to 

persuade the holder of authority and the type of demands presented. During supplication. 

Keywords: Praying, Tunisia, the 19th century, loyalty networks, social actor. 
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ص: 
ّ
 ملخ

والرهانات   العادات  تاريخ  وأيضا  الت، 
ّ
والتمث الذهنّيات  تاريخ  ضمن  التضّرع  تاريخ  من  جوانب  دراسة  موضع 

ُ
ن أن  يمكن 

محفوظة في األرشيف الوطني التونس ي، ضمن السلسلة التاريخّية، ُحّرر أغلبها  االجتماعّية. اعتمدنا في هذا البحث على وثائق  

ان البالد التونسية  1881خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر )قبل  
ّ
(، وهي عبارة عن رسائل تضّرع أرسلها عدد من سك

عبر هذا البحث إلى اإلجابة عن إشكالّية  سوف نسعى    .إلى عدد من أعوان الدولة التونسية طالبين خدمات عاجزين عن تحقيقها

نفوذهم   ومراكز  عالقاتهم  شبكات  لتشكيل  االجتماعيين  الفاعلين  رهانات  ضمن  التضّرع  ممارسات  نفهم  كيف  أساسّية: 

 وهيمنهم وبناء مكانتهم االجتماعّية؟

عالق فهم  محاولة  مثل  الفرعّية  اإلشكالّيات  من  عدد  على  األساسّية  اإلشكالية  هذا  ممارسات  تشتمل  بتفاقم  األزمة  ة 

قّدمة عند التضّرع. 
ُ
فة إلقناع صاحب السلطة، ونوع املطالب امل

ّ
وظ

ُ
 التضّرع، وطبيعة التقنيات امل

 ، شبكات الوالء، الفاعل االجتماعي.19: االستجداء، البالد التونسية، القرن الكلمات املفتاحية

 مقّدمة: 

قة بتاريخ التوّسل واالستعطاف واالستجداء. نعثر على بعض لدراسات اللسانّيةيبرز لنا بوضوح ندرة الدراسات  
ّ
،  1املتعل

. بقي إذا ميدان تاريخ  4. واقتربت بعض الدراسات املتناولة ملسألة التوّسل من حقل األنثروبولوجيا الدينية 3، والدينّية 2واألدبّية 

عّمق فيه ال في تاريخ البالد التونسية فقط، بل في التاريخ اإلنساني. االستجداء واالستعطاف حقال بحثّيا يحتاج للغوص والت

ل والخضوع لطلب الحصول على ش يء ُمعّين من طرف أقوى  
ّ
املعاجم العربّية بمعنى "التذل التوّسل واالستعطاف في  وُيعّرف 

ضوع"، أو "طلب وُمساعدة من شخص ما بحال من  
ُ
ل وخ

ّ
. ويشتمل  5الضعف والوهن" منه"، أو "طلب العون واملساعدة بتذل

مناشدة"،   "توّسل"،  "ضراعة"،  "التماس"،  مثل  املعنى  متشابهة  أخرى  مصطلحات  على  "استجداء"  لكلمة  الداللي  الحقل 

 "استعطاف".

الت، وأيضا تاريخ العادات  
ّ
موضع دراسة جوانب من تاريخ االستجداء واالستعطاف ضمن تاريخ الذهنّيات والتمث

ُ
يمكن أن ن

االجتماعّية. اعتمدنا في هذا البحث على وثائق محفوظة في األرشيف الوطني التونس ي، ضمن السلسلة التاريخّية،    والرهانات

ان  1881ُحّرر أغلبها خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر )قبل  
ّ
(، وهي عبارة عن رسائل استجداء أرسلها عدد من سك

 
1Denis Slakta. « L'acte de « demander » dans les « Cahiers de doléances ». In: Langue française, n°9, 1971. Linguistique et société. 

pp. 58-73 . 
2 Flavio Ribeiro de Oliveira. « La supplication chez Homère : geste concret et abstraction ». In: Gaia : revue interdisciplinaire sur la 

Grèce Archaïque, numéro 14, 2011. pp. 67-72 
3Étienne Grieu, « Prier à l’école des « suppliants » de l’Évangile », In: Revue Lumen Vitae, 2016/1, (Volume LXXI), pp.57- 60 . 
4 Jean Verdon, « Prier », In: Être chrétien au Moyen Âge, Perrin, Paris, 2018, pp. 217- 238. 
5https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%AC%D9%92%D8%AF%D

9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8C 

https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%AC%D9%92%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8C
https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%90%D8%AC%D9%92%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8C
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ونسية )في األغلب الوزير األكبر: مصطفى خزنة دار وخير الدين( طالبين خدمات  البالد التونسية إلى عدد من أعوان الدولة الت

 عاجزين عن تحقيقها، أو تفاٍد ملطالب ال طاقة لهم بها. 

سوف نسعى عبر هذا البحث إلى اإلجابة عن إشكالّية أساسّية: كيف نفهم ممارسات االستجداء واالستعطاف ضمن رهانات  

 االجتماعيين لتشكيل شبكات عالقاتهم ومراكز نفوذهم وهيمنهم وبناء مكانتهم االجتماعّية؟الفاعلين  

ممارسات   بتفاقم  األزمة  عالقة  فهم  محاولة  مثل  الفرعّية  اإلشكالّيات  من  عدد  على  األساسّية  اإلشكالية  هذا  تشتمل 

ستجَدى، ونوع املطالب
ُ
فة إلقناع امل

ّ
وظ

ُ
قّدمة عند االستجداء. االستجداء، وطبيعة التقنيات امل

ُ
 امل

 رغبات املستجدي ورهاناته

تتمّيز ممارسة استعطاف السلطة واستجداءها بالقدم في البالد التونس ي ولم تكن مرتبطة بزمن مصطفى خزندار. ويحتوي  

محمد قهواجي  األرشيف الوطني التونس ي على رسائل عديدة موّجهة ألعوان الدولة الستجدائهم طلبا لإلعانة. فقد أرسل الرجل  

طالبا أن تتكّرم عليه الدولة "بزاوية أعيش ببعضها وأسلك ما علّي ببعضها،    1820ديسمبر    18رسالة إلى أحد أركان الدولة في  

فإّن الوقت يا أمير املؤمنين صعب علّي وضاق بي الحال وأنا خديمك وأنت سّيدي"، وقّد ُصدّرت رسالة بمقّدمة من الكاتب  

مثل "قصّدت مجدك العالي تحّدثني األماني بنيل الذي أّملت مردوده. يا من سما مجده في العاملين ومن    تضّمنت مديحا للباي

ولم تكن رسائل االستجداء موّجهة إلى الباي وخزندار فقط، بل تلّقى العّمال رسائل عديدة مثل حالة    .1بحر الندى منه عذب..." 

متضمّ  مكتوبا  تلّقى  دريد،  عامل  الرياحي  ال  إبراهيم  مثلكم  سّيد  له  الذي  أن  أظّن  وال  بالسجن  علّي  هللا  حكم  "قد  نا: 

 .2يخش ى...تتسّبب لنا في التسريح، وهاهم أوالدنا صغار يتامى..."

ُيحاول عدد من الّناس عبر رسائل االستجداء التقّرب إلى السلطة من خالل نقل أخبار عشيرته، لنيل الحظوة والتقّرب من  

ن من منصب سياس ّي. أرسل الرجل أحمد بن سليمان بن خالد رسالة إلى مصطفى خزندار بتاريخ نوفمبر  
ّ
السلطة، أو للتمك

ه "بلغنا مشايخ العرب 1840
ّ
عشرته )كذا: املرّجح عشيرته( ليكون  ومواعيدهم أّنهم فاسدين مع القايد وأفسدوا  قال له فيها أن

في أشرف علم سيادتكم. املطلوب من فضل سيادتكم تكون مّنا ببال في واليتك عليهم. وأنا منسوب على سيادتكم، واملنسوب  

عطي ألف محبوب )عملة رائجة زمن الوثيقة( ل
ُ
لحضرة العلّية ونزيد ألفين ريال إليكم،  محسوب، ونحن في إحسان سيادتكم ن

عن   يغفل  ال  والسّيد  إليكم،  وقريب  إليكم  ومنسوب  وأنا خادمك  عليه،  العمل  يكون  به  منا 
ّ
وتكل به سيادتكم  تحكم  والذي 

. وأردت وثائق عديدة سعي عدد من الّناس إلى الوصول إلى منصب أو وظيفة مثل حالة الرجل منصور بن محمد الذي  3خادمه"

 . 4لب من مصطفى خزندار أن "تتوّسط لنا في وظيف أوالد عون ولسيادتكم ولسّيدنا نصره هللا ثالثين ألف" طا

 
 . 80366، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني 1

 (. 1865جوان  30)  88، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 . 80373، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55ق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندو 3
 (. 1841)جويلية  80376، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
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اشتملت رسائل عديدة عن رغبة املستجدين االنضمام إلى سلك أعوان الدولة مثل حالة رسالة الرجل حسن التطاويني  

املدّرسين وُيصّنف "من طلب إلى سلك  ينظّم  القرآن" التي طالب فيها أن  العلم وحملة  بلقاسم بن رمضان الجويني  1ة  . وأرسل 

يني على عزيب الغنم الذي طبع باألمس، جيتك بجاه هللا  
ّ
استجداًء إلى خزندار طالبا "الوالية على العروش والزلت منتظرا...تول

غ من  وهذا  بالدراهم  العروش  ألّن  املذكور،  العزيب  على  الوالية  من  تحرمني  رسوله...ال  على  وجاه  يخفى  ال  وحالي  دراهم،  ير 

. وطلب عدد من أعوان الدولة من خزندار تغيير مكان عملهم مثل حالة  3. ورجل آخر أراد "والية وكالة الجامع األعظم" 2السيادة"

رجل "اإلمام بمسجد قرية املعلقة من عمل مرس ى حلق الوادي بيده شهادة بالعدالة من أهل البلد املذكور، يطلب من فضل  

تونس" مو  بمحروسة  االشهاد  ولو صغير حيث ذكر: "صرت  4النا...أمر  منزل  من  نه 
ّ
ُيمك أن  آخر من خزندار  . واستجدى رجل 

صاحب عائلة وفي كل سنة أنتقل من دار إلى دار...تتفّضلوا علّي بدويرة )دار صغيرة( أستقّر فيها...وجدت دويرة بثالثة آالف ريال  

أتباع    .5فاملرجو...اإلعانة على شراءها"  ُيجّنب عدد من  أن  بالكاف من خزندار  التهامي  الشيخ سيدي أحمد  زاوية  أهل  وطلب 

ي الوالية على عرشه، بعد  6ومريدي الزاوية التجنيد "ألنهم أتباع الزاوية وال قيام بها إال بهذه الدارين" 
ّ
. كما رغب رجل آخر في تول

. واستجدى  7 العامل الذي ُيريد من خزندار إزاحته واّتهمه بالفساد املالي أخذه التزكية منهم، كما لم ُيفّوت الرجل الفرصة في ذمّ 

الرتبة يرجع صاغ   الترقية "في  ُيوفي بوعده وُيساعده في  اليوزباش ي الطّيب بن الحاج حسونة من تونس خزندار أن  العسكري 

خّيب من قصدك"
ُ
. وأرسل أحد  9زندار "ُيريد أمر اإلشهاد". أرسل رجل حافظ للقرآن الكريم رسالة لخ 8قالس ي...من عادتك ال ت

ره فيه بوعده إّياه تعيينه مفتيا بمدينة الكاف بعد وفاة املفتي القديم
ّ
قل رجل من عمله في  10الفقهاء مكتوبا إلى خزندار ُيذك

ُ
. ن

ل قائال: "اشتاقت  عرش الهمامة إلى عمل آخر بعرش السواس ي )قبيلة تونسية(، فراسل خير الدين طالبا إعادته إلى عمله األوّ 

نفس ي لحّب الوطن والرجوع إليه من أجل ملكي وعدم الفالحة...ولو كنت في الوطن لسعيت في عمارته بالحرب، ألن فيه مصلحة  

 .11الدولة...شيخ فرقنا يسعى في مضّرتنا"، وكان رّد الوزير األكبر: "ال رخصة في الرجوع لوطن الهمامة"

السلطة مثل الزواج والختان واألعياد مثل حالة رجل طلب من خزندار: "تجود علينا  تعّددت مناسبات طلب اإلعانة من  

ه قادم علينا عيد " 
ّ
. ولهذا تشتمل رسائل االستجداء على طلبات متنّوعة مثل رغبة املستجدي  12بنصيب لوجه هللا تعالى ألن

ني طلبت بزفاف بنّيتي إلى زوجها، وال يخفى ما عليه  تجهيز مساعدة في تجهيز ابنته للزواج: "فقد أحاط علم موالنا أّيده هللا أ

 
 (.1845)أكتوبر  80380، وثيقة عدد: 46 ، امللف الفرعي:602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (. 1847ماي  26) 80384، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 . 53080، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (. 1861أكتوبر  10) 80522، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 . 80444، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (. 1860فيفري  25) 80429، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي 6
 (.1864ديسمبر  14)  57، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7
 (. 1865ماي  8)  81، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55خية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاري8
 . 151، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 9
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 (.1878سبتمبر  2)  132، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 11
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عبدكم من ضيق الحال الذي ال يمكن معه القيام بشؤونها"، وقد طلب السائل "اإلعانة على هذا الهّم"، و"تنفيس الكربات  

ربة("
ُ
. 2سبب الفقر . وطلب رجل آخر إعانة الدولة على ختان ابنه خاصة وأن ابنه كبر في السّن وعجز عن ختانه ب1)جمع ك

وطلب رجل آخر أن ُيساعده الوزير على الزواج خاصة مع طول مّدة الخطوبة وتقّدم رجال آخرين إلى خطيبته، و"قالوا لي )أي  

. وطلب رجل آخر مساعدته  3ريال"  100أهل املرأة( إما ادفع نقدك وتّمم عرسك وإما ارفع يدك عنها...والنقد الذي مطلوب فيه 

. ورغب شخص  5، واستجدى رجل آخر من أجل مساعدته على دفع كراء منزله 4الزواج: "لم يصلح لي التزّوج ألني فقر معدم" على  

نه خزندار6آخر في مساعدة الدولة له على ترميم منزله املشرف على االنهيار و"الخراب" 
ّ
من بعض    . ورغب رجل مسجون أن ُيمك

. وطلب ُمستجٍد قطعة أرض لبناء منزل، فقد تضّمنت رسالة الحاج محمد: "طلب...قطعة  7الدراهم ليستعين بهم في السجن

. واستجدى الحاج مصطفى الوزير خير الدين أن  8أرض داخل حلق الوادي قرب الكنيسة القديمة...لنبني بها بيتين للسكن"

ن ابنه التلميذ املتمّيز بامل
ّ
. واستعطف رجل  9درسة الصادقّية من لباس الشتاء، فقد عجز عن كسوته لضعف خاله وفقرهُيمك

ة فقره وانعدام رزقه خاّصة مع اقتراب زمن حراثة األرض 
ّ
.طلب  10الوزير األكبر خير الدين من أجل أن ُيسّرحه من السجن بتعل

رجل من خير الدين أن ُيساعده وُيساهم في تحرير ابنه   . وطلب11رجل من خير الدين إنفاذ العدالة في رجال اختطفوا له زوجته 

 .12املسجون في فرنسا 

 مكانه "بأن تجعله عوضا عّني )عدل(...وقائم مقامي في ذلك لعجزي وهرمي وكبر  
ً
طلب رجل عدل أن ُيعّين ابنه الفقيه عدال

ستجدون امل13سّني"، وأجاب خزندار: "اكتب له مطالبه وأجبه بمحصولها" 
ُ
ناصب واملال وأحيانا الغذاء، مثل حالة  . يطلب امل

به وامتيازات كان يتمّته بها بعد وفاة محمد باي )14رجل طلب نصيب قمح "أو غير ذلك"
ّ
(، 1859. واشتكى رجل آخر انقطاع مرت

با من زاوية سيدي أبي سعيد الباجي...قدر 
ّ
ريال في كل    60ه  ويطلب من خزندار أن ينصفه وُيرجع له ما كان يتمّتع به قائال: "لي مرت

ي سيدنا محمد رحمه هللا طلبوني في  
ّ
املارستان فلما توف م سّيدنا، ألن مرتبي كان سابقا من 

ّ
أوامر املعظ شهر وذلك بمقتض ى 
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. وأبرز رجل آخر حاجته  1شهرا"  23تبديل األمر...بّدله لي من زاوية سيدي أبي سعيد...ومن يوم تبديله إلى اآلن لم نأخذ شيئا...اآلن  

رد رزق بسبب عدم إتقانه اللغة العربّية، مثل حالة الحاج موس ى التركي بن عصمان الذي كتب لخزندار: "حالي ضعيف وليس  ملو 

. وتبرز رسائل االستجداء تنافسا محلّيا محتدما بين رجال الدين على احتكار املناصب املهمة  2لي صنعة سوى الكتابة بالعجمي" 

تلّق  القضاء، فقد  أو  اإلمامة  ببلد قفصة على  سواء  القضاء  ة 
ّ
السنوس ي خط أحمد  الشيخ  ي 

ّ
تول مهّمة تضّمنت  ى خير رسالة 

  
ّ
نه وعلمه إال

ّ
حساب الشيخ أحمد بن محمد. وقد استغرب صاحب الرسالة هذا التعيين خاّصة وأّن أحمد السنوس ي رغم تمك

ان ومن "جميع خلق هللا وال سيما أهل بلدنا"، وهو "حسود ص 
ّ
  أنه مكروه من السك

ّ
 وال يسعى إال

ّ
احب غيبة ونميمة وجور وتلط

ق وعالم بال عمل كشجرة بال ثمر"، أّما الشيخ أحمد بن محمد املعزول من  
ّ
للفساد والهرج للبالد، ُمخالط للمخزن غير موف

ة فهو أقّل علما من منافسه ولكّنه "صاحب عّفة وديانة...لّين ومهما أتيته وجّدته تاليا أو ذاكرا"، وحادث 
ّ
عزله "اهتّزت له   الخط

 .3جميع خلق هللا" 

م طّباخ أوروبي لدى خزندار واستجداء أن ُيساعده على أخذ أجره من الباي، وكتب في رسالته: "نفقة مطبخ موالنا  
ّ
كما تظل

فوا غيري. وكما ال يخفى على جنابكم ما فيها من الخسارة في زمن  
ّ
الشتاء  كانت بيدي منذ دخلت في خدمة موالنا، واآلن سّيدي كل

أّيام   عليه  كانت  ما  األسعار على  ارتفاع  السيادة  يخفى  يدي...ال  من  وها 
ّ
افتك الصيف  أتى  ا 

ّ
ومل اللحم وغيره،  ارتفاع سعر  من 

الكلفة من يدي يمّس عرض ي...نرغب من سّيدي أن   ما هي عليه اآلن، خروج هاته  األسعار بنصف  املرحوم، بل كانت جميع 

ما    ُيجاوبني على خطابي هذا في ظرف 
ّ
يومين أو ثالثة فإن حصل لي ما نرتضيه وإال فقسمي )أي الرزق والقسم( على هللا، وأنا مسل

 .  4في الخدمة ال محالة"

ان املحليين وأعوان الدولة، فقد اشتكى رجل إلى خزندار قائال 
ّ
برز لنا رسائل أخرى صراعا بين العرف والقانون وبين السك

ُ
ت

بصداق معلوم على عادة عرب البادية"، ولكن العامل رفض هذا الزواج وطلب من األب أن    أنه زّوج ابنته "بوجه صحيح شرعي

البنت   له نصف صداق  املادي وبالرصاص    450ُيقّدم  للعنف  األب  امتنع من ذلك تعّرض  )أي رشوة("، فلّما  له  ريال "جعال 

سا    و"جعلوا في عنقي غّل من حديد وسلسلة وبرجلي حديد وبقيت في تلك الحالة نحو 
ّ
ثالثة أّيام"، وأمر العامل عدلين "أن ُيدل

 .5له صداق"، بالتواطؤ مع القاض ي

 تقنيات واستراتيجّيات االستجداء: 

ستجدي أن ُيقنع خزندار أو خير الدين بأنه  
ُ
تعتمد عمليات االستجداء على مجموعة من التقنيات، فكثيرا من ُيحاول امل

عون للدولة ابن عون متحّدر من عائلة مخزنّية ذات تاريخ عريق في خدمة الدولة، فقد أرسل الرجل حميدة بن الطّيب مكتوبا  

وابن   "أنا خادمك  فيه:  وانعزلت إلى خزندار ذكر  أشهر  العشرة  )أي عملت( نحو  السابق وعطيت  في  فتني 
ّ
خادمك وكنت وظ

 
 (. 1861سبتمبر  15) 80516، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (.1865أفريل  14)  78، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  األرشيف الوطني 2
 (.1876)مارس  59، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (.1865جوان  3)  83، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55خية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاري4
 (. 1876)جوان   106، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
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التفتوا عليما   الدين علينا...أن تراقبني بعين الرحمة وهاهم عرش الزغامله )قبيلة تونسّية(  وخسرت أربعة أالف ريال والباقي 

يء. والزغامله يعملوا البعض منهم في فريقه  وخبروا سيادتكم بالواقع وأنا ليس عندي ش يء مّما في علمك ال نقدر حتى على ش 

والبعض في الغيب يأكل في الذقون. ولكن بشريعة التي معك أن ترد بالك منا وأنا إذا سّهل هللا علينا في الوظيف...وأنا انفخرت  

 . 1)أي افتخر( بسيادتك قدام عرش الزغامله" 

التام   عائلته  إبراز والئه ووالء  إلى  املستجدي  وابن  ولهذا يسعى  "أنا خادمك  لخزندار:  رسالة موجهة  في  ورد  مثلما  للدولة 

. وأبرزت رسائل أخرى تضحيات  2خادمك  وقد طال انتظارنا ملقابلة السيادة ...مع أنني خادم قريب وكّل الناس يشهدون بذلك" 

أصابني سيدي ضرب  أصحابها وحجم خدتهم للدولة، فقد ورد في أحد الرسائل: "كنت سافرت مع املرحوم سيدي فرحات، و 

قّدمة للدولة  3الرصاص بيدي وقت موت سيدي فرحات...قعدت أنا وأوالدي ضائعين"
ُ
. يحرص املستجدي على تعداد خدماته امل

ة خاّصة. فقد أرسل رجل رسالة إلى خزندار يطلب فيها تمكينه من  
ّ
وأهّمها مساهمته في مجهودها الحربي، املشاركة في املحل

ز  على  اإلشراف  ة"وظيفة 
ّ
"املحل في  سليم  الجنرال  مع  وشارك  خادم"  بن  "خادم  كان  فقد  جردان،  بن  منصور  سيدي  .  4اوية 

 .5وتضّمنت رسالة أن رجال "مات قتيال على خدمة الدولة العلّية"، وظروف عائلته صعبة مادّيا

ف املستعطف أساليب عديدة إلقناع صاحب السلطة وأهّمها االعتماد على اإلرث والذاكرة الوالئّية، مثل حالة الرجل  
ّ
وظ

الشاذلي   الحسن  أبو  وسيدي  الجيالني،  القادر  عبد  عليك...سيدي  "توّسلت  قائال:  خزندار  إلى  مكتوبا  أرسل  كربوب  محمد 

ين"، ثم توّسل الرجل بشخصّيات معروفة في تاريخ البيت الحسيني: "دخلت وسيدي محرز بن خلف وجميع أولياء هللا الصالح 

. ونجد 6عليك برحمة سيدي مصطفى وسيدي حسين، وثم ابراص )أي برأس( سيدينا نصره هللا...ثم ابراص )برأس( قّرة عينيك"

ننا من القيروان ربنا إن شاء هللا يجعلك . وقد كتاب أحد املستجدين: "أ7من يتوّسل باهلل ورسله: " جيتك بجاه هللا وجاه رسوله" 

هم"
ّ
. وتوّسل رجل آخر بالصحابة وخاّصة منهم أهل بدر،  8في حماية سيدنا الصحابي )أبي زمعة البلوي(...وأولياء القيروان كل

تل أحد الرجال، فاستجدى أحو الضحّية خير الّدين طلبا للقصاص قائال: "يا سّيدي بجاه أهل بدر...هؤالء  
ُ
املفسدين  فقد ق

 .9الذين قطعوا األمان من الدنيا وقتل أخي..."

 
 (.1841) 80377، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (. 1861أكتوبر  2) 80521، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (.1865)جويلية  95وثيقة عدد: ، 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (.1865)أكتوبر   105، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (. 7618ماي  3)  65، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (. 1846أفريل   6) 80383، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
 (. 1847ماي  26) 80384، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7
 (.1877)  249، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55طني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الو 8
 (.1877أفريل  23)  286، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 9
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أبياتا شعرّية لكسب وّد خزندار   أخرى  السّن، فقد  1تضّمنت رسائل استجداء  زت رسائل أخرى عديدة على مسألة 
ّ
. ورك

نه من عمل سهل بسبب بلوغه سّن السبعين 
ّ
لى الجنرال  . وأبرزت رسالة أخرى موّجهة إ2استجدى عسكري من خزندار أن ُيمك

 هللا ثم رسول هللا...ثم املشايخ  
ّ
رستم طبيعة التراتبّية التي يعتمدها املستجدي لإلقناع ونيل الطلب، فقد ورد فيها:  "ما عندنا إال

سيادتك" عندنا  الشاذلي...ثم  الحسن  أبي  وسيدي  الفيتوري  األسمر  السالم  عبد  البلد  3سيدي  أشراف  "من  رجل  وطلب   .

نه من كمّية من القمح وخاروف، ووّسط في ذلك أحد أعوان الدولة النافذين، ضمانا لوصول طلبه  
ّ
وأخيارها"، من الباي أن يمك

.وورد في أحد رسائل االستجداء أن البايات جعلوا صدقة جارية ودائمة ألحد الشرفاء، "جعلوها لشيخ كبير السّن  4إلى الباي 

لحسب والنسب، فكان أوال س ي محمد غريض، ثم من بعده س ي محمد البامري ثم من بعده  ضعيف البدن كثير األوالد شريف ا

نه الباي من نفس االمتيازات 
ّ
 .5س ي محمد الشرفي"، وقد طالب صاحب الرسالة وهو من نسل هذه العائلة أن ُيمك

اعيل السّني متضّمنا دعاء  كما اعتمد عدد من املستجدين على صالحهم وتقواهم، فقد أرسل "رجل صالح" مكتوبا إلى إسم

عطه ألحد"، هذا الدعاء ُمنّجي من األمراض والطواعين، ويطلب صاحب الرسالة بعد 
ُ
تب له خّصيصا ولم ُيقرئ سابقا و"لم ن

ُ
ك

ي رجل غريب بهاته اإليالة، وقد أتيت من بلدي عام  
ّ
(، وكان السبب في قدومي من بلدي وإقامتي  1860)  1277هذه املقّدمة: "إن

ال إلى  في  بها والدتي وإخواني وأخواتي نسوة، واآلن قد اشتاقت نفس ي  بلدي تركت  حاضرة قاصدا حّج بيت هللا...سافرت من 

الرجوع إلى بلدي...ومدفن آبائي وأجدادي...إن حّب األوطان من اإليمان...أتاني مكتوب من والدتي...تطلب مني الرجوع لبلدي  

 .6..وإني رجل من العلماء من العلماء الضعف الفقراء الغرباء" عاجال...لم نجد قدرة على ذلك لضعف حالي.

اعتمد املستجدي على تقنيات عديدة إلقناع الوزير األكبر منها املرض والفقر وكثرة األبناء، فقد ورد في أحد الرسائل: "إني  

مات منهم ثالثة وبقي أضعفهم على  رجل ذو عيلة كبيرة ومبتلي بمرض ال أقدر معه على تحصيل املعيشة ولي أربعة من الذكور، و 

املرض   عليه  مملوكا، فزاد  ونزل  وم وهرب منه 
ّ
الل والتعب ف"خاف  العار  لحقه  الولد  العيلة"، وهذا  بتلك  القائم  هو  مرضه 

العيلة" أحوال  فت 
ّ
)أي  7وتوق هّمال  وقاعدين  صغار  "أوالدي  خزندار:  عطف  الستجالب  مهّما  مصدرا  الطفل  ُعّد  فقد   .

ز رجل آخر على صعوبة تربية أربعة بنات صغار مع فقره وجوعه، حيث أشار أّن له "عيال وأربعة بنات صغار،  8ُمشّردين("
ّ
. ورك

ه اضطّر إلى بيع أمالك والده بسبب فقره وكثرة أفراد  9وليس عندهم ش يء جوع وعرا)ء("
ّ
. أرسل رسالة إلى خير الدين تضّمنت أن

. طلب رجل إعانة  10با لشماتة السكان وحماية "من الفضيحة على أعين الّناس"عائلته، وطلب من الوزير منحه وظيفة تجنّ 

 
 ( 1863ديسمبر  5)  12، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 . 165، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55س ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التون2
 . 167، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 . 171، وثيقة عدد: 47لف الفرعي: ، امل602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (.1867أفريل  18)  172، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (. 1870جوان  23)  11، وثيقة عدد: 48، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
 (.1860نوفمبر  20) 80473، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7
 . 80419، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 8
 (.1866أكتوبر  22)  155، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55ني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوط9

 (.1876أفريل  13)  52، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 10
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ستعطفين على تيمة الُيتم إلقناع خير الّدين مثل حالة  1الوزير األكبر بسبب فقره، فقد باع ثيابه بسبب الجوع 
ُ
ز عدد من امل

ّ
. ورك

 .2رجل قال:  "أننا أناس فقراء أيتام"

ن توفير الغذاء والدواء وغطاء، فقد ورد في أحد الرسائل: "دخل علينا الشتاء ونحن  وأوضح مستجدون آخرون عجزهم ع 

. ويحاول املستجدي أن يضمن عطف الحاكم عبر إظهار مرضه، إلى جانب  3وصغارنا ال غطا)ء( وال وطا)ء( وال كسوة وال نعمة" 

ة الحيلة، فقد أرسل الرجل صالح بن ع
ّ
بد هللا استجداء إلى خزندار قائال: "نحن حينئذ  فقره، والظروف العائلية الصعبة وقل

ف لنا أوالده صغارا ضعفا)ء( ...أخونا الثالث في الباطان )مكان خارج  
ّ
ي أخونا...وخل

ّ
وف

ُ
في غاية املرض...ونحن في غاية املحنة ت

بعدما   محتاج  فقير  غريب  تونس  في  اآلن  املعروف...صرت  زيد  خدمة  في  أعوام  ثالثة  اليوم  تونس(  الّناس  مدينة  أعّز  كنت 

وأغناهم...صرت حائرا في القوت وامللبس وحّوجت أوالد أخي أكثر...املطلوب من السيادة تخدمني في خدمة السيادة في أّي ش يء  

ي خادمك سابقا...وها أنا بضريح  
ّ
افا على املرّمة...وأنت أهل الفضل على ساير عباد هللا مع أني أولى بالخير منهم ألن

ّ
يكون ولو وق

اب متوّسال إلى هللا ثّم إليكم لتجعل لنا تأويال"  سيدي
ّ
ر املستجدي الوزير بكثرة األبناء وقسوة الّزمن وضعف  4علي الحط

ّ
. وُيذك

ستعطف الوزير بأبنائه داعيا لهم: "تعينني على الدنيا هللا  5الحيلة: "ضعف حالي، أساء لي الوقت وكثرة الذرّية"
ُ
. ويستحلف امل

 .6يعينك على أوالدك" 

)رتبة   الورتتانيكاهية  مبارك  بن  الرجل صالح  توّسط  فقد  وتنّوعها،  الوساطة  ممارسات  تشابك  االستجداء  رسائل  بّينت 

. وكشف عدد من املستعطفين عن حيازتهم  7عسكرية( وجق تونس لدى خزندار لصالح "شيخ فقيه" من أجل ُيصبح عدل إشهاد 

على توصيات وازنة مثل حالة رجل أرسل رسالة استجداء إلى محمد الصادق باي قائال: "وقت الذي جيت )وصلت( إلى تونس 

يت )أي أتيت( بوصاية من طرف الصدارة العظمى خطابا لسيادتكم ألجل تراعوني وتعملوا معي الذي يليق بمقامكم. تفّضلوا   جِّ

نا بثالثة آالف ريال ولكن املبلغ املذكور قبل ما ُيوصل ليدنا صرفنا مقابلو مرتين"، وبّين صاحب الرسالة إلى تعّرضه للظلم،  علي

وما التجاءه للباي إال طلبا لإلنصاف: "ثانيا الولد الذي جاء معنا أخذ لي كل املوجود الذي عندي وهرب إلى دار سيادة السّيد  

ني )أي  مصطفى خزندار والتجأ عن
ّ
ُيبّين لي حّق وجّهز خصمي وأبطل حّقي وخال إلى الوزير املشار إليه لم لم  ...واشتكيت  ده. 

تركني( مقطوع في بالد الّناس، وهذا ش يء لم يليق بسيادتكم...والشتاء دخلت علينا وأنا هنا مقطوع، وعائلتي في إسطنبول وأنا  

كنت نظّن تونس تراعي ناس دولتها اليوم )أي بعد اإلصالحات(، راني )أنا(  راجل من خدام العلية وحائز رتبة الدولة العلّية، و 

 
 (. 1876جويلية  29)  107، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55ة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسل1
 (.1877أفريل  29)  300، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (. 1861أكتوبر  13) 80523، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55دوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصن3
 (. 1263رجب   4) 80385، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (.1278ربيع األول  13) 80518، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (.1278ربيع األول  13) 80518، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
مة )47امللف الفرعي:  ،602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7

ّ
 (. 1281محرم  25، وثيقة غير مرق
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شفت )رأيت( الحقارة )االحتقار( الذي صارلي لم يقدر يكون أحقر منها"، وطلب من الباي "ترسلوني إلى بالدي". )والرجل هو:  

 .1حفيد حسن باشا محمد باي حائز رتبة ثالثة( 

يفة مثل حالة رجل توّجه لخزندار بقوله "أنا تحت صّباطك )حذائك(" أي تحت  استخدم املستجدي أحيانا أساليب طر 

ال وطاعة، وأكمل "أنا خادمك وابن خادمك وأنا غريب لم عند ال أب وال أّم أنت أبونا وأّمنا...أنا مسجون ولم جاءني 
ّ
حذاءه تذل

منيش  2كرب الليل نبكي والّنهار نبكي" حّتى حّد ال من دار عّمنا وال من دار مرت أبونا وأنا يا سيدي في أشّد ال
ّ
. وقال آخر "ما تحش

ه  3)أي ال تحرجني وال ترّد مطلبي( وما تحرمنيش )أي ال تحرمني( من الفرح"
ّ
.وحاول رجل آخر إبرازه والءه الّتام للمخزن بقوله أن

ة والحرّي بأن يكون من أبنائها ملا له  رضع لبن الدولة منذ الّصغر، فقد كتب: "إن العبد كما علمتم رضيع لبان )أي لبن( الدول

 .4من السابقة في الخدمة...كنا نظّن أم الخدمة باألسبقّية" 

حن القرآني مثل: "وّجهت وجهي للذي فطرني ثّم إلى رفيع جناب سّيدي"
ّ
ف مستجدون الوزن والل

ّ
. وورد في رسالة أخرى:  5ووظ

 لسكنا عبدكم وأبنائه" "كبر سّني ووهن العظم مّني وتضّررت ببصري...
ّ
.وورد في رسالة 6هّنيتني )أي طمأنتني( أن تعمل لنا محال

 املوّدة في القربى" 
ّ
رت مكاتيب استجداء أخرى بالقصص القرآني مثل حالة  رجل أرسل  7أخرى "ال أسألكم عليه أحدا إال

ّ
. تأث

صور القرآنّية لقّصة النبّي يوسف في السجن: "تتفّضل رسالة إلى خزندار بغية إطالق سراحه من الّسجن ُمسترجعا في الرسالة ال

أّيها  8علينا بالسراح...أضّرني السجن بدنا وقلبا"  . وورد في رسالة أخرى: "أقول مقالة إخوة ُيوسف ألخيه حين دخلوا عليه: يا 

 .9تصّدقين"العزيز مّسنا وأهلنا الضّر وجئنا ببضاعة مجزات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن هللا يجزي امل

كما انتهز املستجدي مناسبات معّينة لتقديم طلبه خاصة خالل شهر رمضان، فقد ورد في أحد الرسائل: "ال يخفى عليكم  

ة املدخول" 
ّ
.ومناسبة عيد األضحى مثل  حالة رجل  10أمر الحال والوقت، وهذا شهر رمضان قد تعّسر علينا املصروف من قل

ق من مصطفى  11"تتفّضلوا علّي بكبش ضحّية"طلب تمكينه من أضحية العيد، أي  
ّ
ف املستجدون مصطلحات مهّمة للتمل

ّ
. ووظ

خزندار ونيل رغباتهم، فقد وصفهم أحدهم في أحد رسائل االستعطاف ب"الصدر األعظم" ولوال "سيدنا مصطفى خزندار  

 .12لصرنا هباء منثورا أو فراشا مكسورا" 

 
 (.1280)جمادى الثانية  13، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (. 1281جمادى األّول  18)  46، وثيقة عدد: 47: ، امللف الفرعي602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (. 1281)رجب  57، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (. 1294)ربيع الثاني   702، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (. 1281رجب  8)  56، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 .85، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
 . 124، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني 7
 . 153، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 8
 .8، وثيقة عدد: 48، امللف الفرعي: 602امللف: ، 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 9

 (.1281رمضان  8)  66، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 10
 (.1281ذي الحجة  3)  80د: ، وثيقة عد47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 11
 (.1282)جمادى الثانية   106، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 12
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ل سياسات االستجداء 
ّ
 األزمة وسياقات تشك

. وأبرزت  1شارت رسائل استجداء عديدة إلى صعوبة املعيشة بمدينة تونس: "ال يخفاك الحال بتونس وأسعارها غالية" أ

رسائل أخرى تضّرر عدد من الناس من الصعوبات االقتصادية التي عايشتها البالد التونسّية، فقد ورد في أحد الوثائق: "لحقنا  

د في وثيقة أخرى أّن "جميع الصناعات كاسدة وخصوصا صناعتنا وهي صنعة الشهادة،  . ور 2الدرك الشديد من شّدة هذا العام"

ك أقرب الناس إلينا ونحن منسوبون إليك" 
ّ
ر مكانة الفاعلين  3ونحن ما قصدنا أحد غيرك ألن

ّ
برز لنا رسائل االستجداء تأث

ُ
. وت

إ رسالة  أرسل رجل  االجتماعّية، فقد  والتحّوالت  االقتصادية  في  بالظرفّيات  "كنت سابقا  قائال:  أمير اآلالي  آغة  لى مصطفى 

طرابلس بعد وفاة أهلي مطمئّن الخاطر ساكن البال إذ كان لي رزق معلوم من كرف )مشّقة( العمل...فلّما انتقل الحكم ليد  

الحرف   أصحاب  من  لست  وأني  خصوصا  لنفسه  حّر  يرضها  ال  حالة  في  نفس ي  فألفيت  أستفيد،  كنت  ما  عني  ُمنع  الترك 

والصنائع...فاقتض ى الحال أني سافرت إلى جزيرة مالطة وها أنا فيها منذ سنة ونصف غير أن مصاريف هذه البالد يا سيدي  

كما هو معلوم جنابكم يعجز عنها املتمّولون، فضال عن كونها بالد نصارى ال تصلح بأن تكون مقاما للمسلمين...أعرض قضّيتي  

بغيرت وتشملونني  فيها  تنظرون  كم 
ّ
إليه  لعل ُرفعت  الدرجات  به  ارتفعت  من  قيل  وقد  مّني.  أبعد  هو  من  شملت  التي  كم 

متم علّي بتحصيل خدمة في دولة والي النعم في العسكرّية أو غيرها...سّني هو  
ّ
سنة...تنعموا علّي بالجواب    24الحاجات...فإن تكل

غ عريضتي هذه جورجي املركانتي )التاجر(" 
ّ
 . 4على يد مبل

أعوان الدولة من فقرهم وظروفهم االجتماعّية الصعبة، وقد أرسل عدد منهم طلب استعطاف من الباي،  تضّرر عدد من  

سنة وأنا نخدم في   30وكل منهم يقّدم مآثره خالل عمله لصالح الدولة مثل حالة رجل أرسل مكتوبا إلى أحمد باي قائال: "اليوم  

، واآلن صرت مجروحا من الذي أراد قتلي وأنا املسكين كنت قبل هذا  السلطنة محبوب من الخاّصة، ال من العاّمة والسفال)ء(

سنين وأنا في هذه املدينة مصروف بأمور السياسة   4في طريق الجهاد واألمور الحكمية واآلن صرت كأني مرمي في الغبار. واليوم 

ية. واآلن أريد من كريم فضلك وغيرها عند جميع القناصل وخصوصا قنصل مملكة فرانسا ولم أطلب شيئا من سيادتك العال

. وقال رجل ُمستعطف أنه  5العالي أن تتفّضل علّي بش يء نسافر به لُنداوي نفس ي وأجراحي، وأما عيناي فإّنهما ال يعودان أبدا" 

خدم الدولة أكثر من خمسين سنة "ولم تظهر مني خيانة وال ش يء في خدمتي"، وتعّرض الرجل للتفقير و"أضّر بي الوقت والزمان  

. واستعطف رجل  6كثرة العيلة التي هي عشرة رقاب"، وطلب من الوزير أن يجد له عمال ُيستعين به على إعالة نفسه وعائلته

ة  7ر من أجل يجد عمال البنهآخر الوزي
ّ
فا بخط

ّ
. وطلب رجل آخر من خزندار أن "يتفّضل على ابني مصطفى وابني محمد بأن يوظ

 
 (.1276ربيع األول  16) 80425، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (.1284)جمادى الثانية  23، وثيقة عدد: 48، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (. 1280الثاني ربيع  28) 4، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (.1259جمادى الثانية   1)80378، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (.2126شوال  6) 80381، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (. 1278)محرم  80507، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
 . 80506، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7
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. وأبرزت رسائل أخرى الصعوبات التي يعاني منها بعض العّمال خاصة العساكر،  1اآلباء واألجداد وهي وظيف خطة اإلشهاد" 

ه يعمل "كاألسير" واشتغل في العسكرية "مّدة عمري" و"بعد الخمسة وعشرين  
ّ
فقد أرسل عسكري رسالة إلى خزندار قائال أن

 .2سنة للخبزة محتاج ومشتاق"

جل أوروبي من خزندار أن ُيعينه باملال بسبب إفالس مشاريعه، فقد  تعّددت حاالت افالس التّجار والحرفّيين، حيث طلب ر 

سافر به إلى بالدنا" 
ُ
. 3"كانت لنا حانوت نشتغل فيها، فأصابنا مرض فذهبت الحانوت ولم يبقى لنا ش يء...تتفّضل علينا يش يء ن

االستجداء عائالت كبيرة وأعوانا    وقد تعّرضت عائالت غنّية إلى التفقير خالل أزمة القرن التاسع عشر. فقد شملت سياسات

أّم إلياس مصلي التي أرسلت رسالة استعطاف إلى خزندار محتواها: "رميت بباليا الزمان بعد أن كنت   للدولة مرموقين مثل 

الغدر   الزمان دأبه  الكريمة...وملا كان  في ساحاتكم  لم يزل غارقا  الذي  إلياس  املرحوم زوجي...ولده  النعم بحياة  محسوبة من 

وتكدير صفو العيش...حالة يرّق لها قلب الجلمود، فحينئذ طفقت بإرسال تحارير شكوى الفقر"، وقالت املرأة أن ولدها إلياس  

جبر هذا الظالم  
ُ
مصلي لم يقم بواجبه تجاهها "لم يصل ليدي وال فرنك واحد بل كالم بكالم...قارعة أبواب مراحم دولتكم...ت

. وأرسل الحاج إبراهيم املورالي مترجم بقنصلية إنجلترا  4حقوق الوالدين والتي أرضعته من لبنها"   )أي ابنها( على طلب من لها عليه

ه "منذ خرجت من دار قنصل االنجليز نحو عام ونصف وسبب ذلك مرضت...رّجع القنصل املذكور  
ّ
رسالة إلى خزندار تضّمنت أن

غير مدخول وال من  يا سّيدي  أنا  مكاني وقعدت  في  وأوالد صغار والوقت  ترجمان غيري  عيلة  بها وأنا صاحب  أعيش   صنعة 

التي هي لنظر السيادة" إلى خزندار تشتكي فيها  5صعب...تجعلني في بعض األماكن  . كما أرسلت زوجة فارس الشدياق رسالة 

ا  لي نفقة بالحكم  الفارس الشدياق وأخذت منه ما وجب  يت لها بزوجي 
ّ
لجاري بيننا  حالها: "إني كنت بدولة آل عثمان وتشك

وكتبت عليه حكما بالنفقة...ملا أرسل لي خادمكم ابني سليم ابن الفارس الشدياق في القدوم إلى املحروسة تونس أتيت له كما  

أن   العلي  به فاهلل يجازيكم باإلحسان...والدته...تطلب من فضلكم  به يقوم 
ّ
الوالدين ألوالدها وجّدت مرت اشتياق  ال يخفاكم 

 .6املونة أو علّوا صغيرا مسكنا لها والبنها املذكور ألنه رجال فريد" تجعل لها نصيبا من 

ة لرجال الّدين واملدّرسين، فقد ورد في أحد الرسائل: "أنا شيخ  
ّ
بّينت رسائل االستعطاف املكانة الظروف االجتماعّية العش

مدخو  لعبدكم  وليس  الّناس  بين  حرفتنا  املذكور  العمل  صار  الرسول  تالوة...بزاويته...حتى  على  األحزاب  من  املرتب  ل سوى 

املصطفى...إني ذو عيال وأوالد...أطردني السّيد محمد الباجي الكامل صهر سّيدي رحمه هللا من الزاوية وأعطى دولة أحزابي  

. وقد تضّرر  7تفرقة إلى غيري...نحن طلبة )أي طلبة علم( غرباء طالبين املعيشة بهذه املدينة املعمورة...حفظ هللا جهاتها السّتة" 

ا  
ّ
ه "العبد الفقير مل

ّ
عدد من أعوان الدولة ورجال الّدين من مدخولهم الشهري البسيط حالة مدّرس في جامع بسوسة ذكر أن

 
 . 80494، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55لة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلس1
 . 80483، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (. 1282محرم  25)  84، وثيقة عدد: 47لفرعي: ، امللف ا602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (. 1279)سنة  80607، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (. 1279شوال  12) 05998، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
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ب، فهو  
ّ
حّل بسوسة واستوطن بها طلبوا منه قراءة الّدرس، فأجابهم لذلك، وصار يقّري بالجامع األعظم منها ولم لكن له مرت

...يتفّضل عليه بتذكرة بخمسة رياالت من الوقف الكبير وهو وقف السور والجامع املذكور ليستعين بها  يطلب من فضل موالنا

على العلم الشريف...ضعيف الحال وكثير العيال، والعبد الفقير تونس ي التربية، ألني قدمت إلى تونس صغير السّن وأقمت بها  

سبت من جملة الطلبة املدرسين، ثم بعد املدة املذكورة أتيت للساحل  عاما في طلب العلم وصرت مدرس بجامع الزيتونة، وُح   16

عاشور" بن  الطاهر  هناك...سيدي  مشايخي  عني  وتزّوجت...فسئلوا  به  مكتوب  1فمكثت  عدالن  منهم  رجال  خمسة  وأرسل   .

ى هؤ 
ّ
الء الرجال أساسا من  استعطاف إلى رستم وزير العمالة بعد أن "ضاق حالنا من االحتياج وألجأنا الضرر للسلف"، وتشك

زتها املجالس، فبعد أن تفّرغوا للعمل بمجلس الجنايات واألحكام العرفّية بالقيروان، أضاعوا رزقهم  
ّ
طبيعة القوانين التي رك

إلى خير  2وتجارتهم وأعمالهم وصنائعهم بسبب هذا التفّرغ ملدة ثالثة سنوات كاملة لم رجل دين وحافظ للقرآن الكريم 
ّ
. وتظ

ّدامه والخليفة والشيخ و"أوثقوني كتافا من يدي ورجلي وعّروا  الّدين  
ُ
من جماعة من الرجال اعتدوا عليه بأمر من العامل وخ

. وتعّرض رجل فقيه إلى السرقة والتحّيل ثّم القتل،  3رأس ي وتمالوا علّي بالضرب مع اني حامل لكتاب هللا )أي حافظ للقرآن("

"الفقي أّن  الوثائق  أحد  في  ورد  مدينة  فقد  )أي  املحروسة  إلى  قدم  قد  كان  الجريديالتوزري  الحارق  بن  بلقاسم  العدل  ه 

لع على جميع كسبه...وعند  
ّ
تونس(...وبيده جانب لّفة ودراهم ألجل التجارة، وتعّرف بالحاج محمد ونزل عنده بفندقه...إلى أن اط

وه في بيت من ذكر...قلعنا الجليز وحفرنا وإذا به  حدوث املكر والخديعة استضافه ببيت قريبه محمد بن محمد...وقتلوه ودفن

 .4مكبوب على وجهه على الجير ومشنوق بعمامته" 

تعّرض عدد كبير من النساء إلى صعوبات عديدة مثل حالة املرأة خّدوجة بنت املرحوم محمد بن مامي التي أرسلت مكتوبا  

ف
ّ
ي زوجي وخل

ّ
لي ابنة وولد صغار وال يخفاكم سّيدي حال الضعفاء واملساكين    إلى خزندار ذكرت فيه: "أني مرأة بنت بالد وتوف

ي زوجها( ضعيفة الحال وأوالدها صغار وأضّرني الزمان بعد زوجي واحتجت غاية االحتياج...وليس  
ّ
ال سيما علّي امرأة هّجالة )توف

لوجه هللا.. بنصيب  علّي  لسيادتكم...تجود  املكتوب  بهذا  فأتيت  ملقابلة حظرتكم  أوالدي...كثرة  لي قدرة  وفّرح  .ففّرحني سّيدي 

ط تجاه املرأة  5شفقتكم على الضعفاء واملساكين"
ّ
سل

ُ
. وتضّمنت الرسائل الواردة على خير الّدين أنواعا متعّددة من الظلم امل

 في املجتمع التونس ي خالل الفترة قيد الدرس مثل حالة املرأة فجرّية بنت أحمد املزوغي الواقع بينها وب
ّ
ين زوجها "ُمنافرة  املنبث

حتى ترافعا للحكم الشرعي وطلبته في جميع متاعها...اّدعت عليه إضراره بها وألجل ذلك سكنت بدار عدل بسوسة وتشاحنا  

ُمشاحنة ال بقيا يتيّسر بعدها معاشرتهما معاشرة األزواج"، وحاول زوجها طمأنتها بالرجوع إلى منزلها، و"عندما استقّرت ببيته  

 
 (. 1279)آخر ربيع الثاني  80578، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55شيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األر 1
 (.1282شعبان  9)  116، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (.1294)محّرم   220، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  األرشيف الوطني 3
 (. 1294ربيع الثاني  3)  273، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (. 1279)صفر  80566، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55ة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسل5
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ل بقتلتها تمثيال ما سمع بوقوعه في العاهرات فضال عّما هي طاهرة وشريفة في بلدها" وظهرت له مخا
ّ
. 1يل اطمئنانها قتلها ليال ومث

ف لها زوجها بنتين" 
ّ
 .2وامرأة مات زوجها و"قد حّل بها أمر عجيب من تشتيت حالها وضيعة )أي ضياع( مالها"، وخل

ه "رجل غريب وال عنده والي في هاته البالد...عمري   وقد أرسل عدد كبير من الغرباء رسائل استعطاف
ّ
مثل حالة رجل أخبر أن

ك إال بسبب صرت اآلن مطلوب...لم عنده زاوية لها الهروب إال دريبة السيادة" 
ّ
. وطلب رجل آخر قدم من بغداد، وهو  3ما قصدت

ساعده الدولة التونسية على  غريب عن مدينة تونس ومن مريدي أولياء صالحين مشهورين منهم سيدي القادر الجي
ُ
الني، أن ت

بغداد إلى  والعودة  السفر  وال  4أجرة  عون  عندي  وليس  العاملين  رّب  سبيل  في  ومهاجر  غريب  رجل  "إني  آخر:  رجل  وذكر   .

رسالة استجداء أخرى من أحد الغرباء: "يا سّيدي    . ووردت على خزندار 5مصروف...تمّن وتحّن علينا بنصيب وماعون عشاء"

إني عبد من بلد بغداد ومن ذرّية جّدنا وشيخنا الشيخ القطب الرباني سيدي عبد القادر الجيالني ذا مال وعيال وأوالد في بلد  

راف متاع مدينة  املذكورة. كنت أحد أعيان املجلس الكبير وعندي بيدي السند )وثيقة إثبات النسب الشريف( من نقيب األش

ما في جميع ذلك قاصدا رضاء هللا ووجهه الكريم. وأنا اآلن قدر خمسة أعوام مكث  
ّ
إسطنبول...خرجت من البلد املذكور مسل

في   ل على هللا 
ّ
الحشيش ومتوك منها  نأكل  بالجبال  إقامتي  الناس وكثرة  إال بعض قليل من  )أي تونس( وال نعرف  بوطن فريقه 

. طلب غريب  6نخاطب سيادتكم بعض كلمات قدر درجين نقابلكم إن شاء هللا...من غير طمع في أحد"  رزقي...ظهر لي نريد أن

. واستجدى رجل غريب آخر لدى خير  7فقير يقطن في مدينة تونس من خزندار أن ُيساعده على الرجوع إلى موطنه بالحجاز 

وم...مهاجر من بالد النصارى إلى بالد املسلمين...قدمت من  الدين بقوله "أتوّسل إليك باهلل وبرسوله أن تتأّمل شكاية عبد مظل

بالد الغرب في العام املاض ي فنّزلوني أخوتي ببيت الشريعة بزمام الدولة وأّديت معهم املجبى وخالص مع مشايخ بيت الشريعة"،  

و" وسجنه  التونسّية("  البالد  )شمال  بإفريقية  "الذي  الشابي  محمد  بن  حمادي   له  تعّرض  وحّددوني  ولكنه  حريمنا  هتكوا 

زهق...وطلبوا مني  
ُ
آالف ريال خدمة، فّفريت بنفس ي إلى جنابكم السعيد وتركت   5وبادروني بالضرب والوثاق حتى كادت نفس ي ت

املخزن نازل ببيتي"، وكان تعليق الوزارة الكبرى أّن "ال بأس باالعتناء في تحرير أمثال هذه النوازل ألّن اللذين يقدمون من خارج  

لم( أو تجاذب العّمال لهم بأنهم يرجعون إلى خارج اململكة، واللذين بقوا هناك ل يقدموا" 
ّ
ي )الظ

ّ
. 8العمالة إذ يكثر عليهم التلط

وطلب رجل غريب آخر املساعدة من خير الّدين قائال: "إني رجل تركي غريب األهل ولي مّدة ساكن في تربة جّبانة بزاوية سيدي  

ة    شقرون بأطراف ربض باب
ّ
سويقة هذا من ضعف االقتدار وإال ال نكون للموتى جار...إن رضيتم يهمل حريمي وأوالدي بأزق

 .9تونس" 

 
 (. 1294)ربيع األول   258، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (. 1294)ربيع الثاني   267، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55ق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندو 2
 (. 1272)صفر  80565، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (. 1278محرم  29) 80511، وثيقة عدد: 46، امللف الفرعي: 602امللف: ، 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (. 1280جمادى األول  1) 6، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (.1281ذي القعدة  8)  78، وثيقة عدد: 47لف الفرعي: ، امل602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
 .19، وثيقة عدد: 48، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7
 (.1293يع الثاني )رب 72، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 8
 (. 1293)ذي الحجة   210، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 9
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األرزاق   وافتكاك  القتل  درجة  إلى  وصل  ظلم  ان، 
ّ
السك على  الدولة  أعوان  قبل  من  طا 

ّ
مسل كان  كبير  ظلما  الرسائل  تبرز 

ل خزندار أمال ورجاء لردّ 
ّ
 املظالم وإرجاع الحقوق. أرسل الرجل بوبكر بن عمار الشتيلي مكتوبا  واالعتداء على األعراض، وقد مث

إلى خزندار قائال فيه: "قتل خّدامكم إخواننا املرحومين، وقتل من معهم من الخّدام...ونهب جميع ما يملكونه من أثاثهم ونعمة  

اب لبسهم وتركوهم ُحفاة ُعراة، وأن جميع  هناشرهم )حقولهم( وخيلهم وإبلهم...وجميع ما يملكون حريمهم وأطفالهم حتى من ثي

هم عاثوا وتبعوا الكلب علي بن غذاهم  
ّ
ما صار لهم من نصحهم وخدمتهم للدولة العلّية، وكان جميع عروش افريقّية وعّمالها كل

فين عن الدولة  إال اخواتنا اختاروا أخذهم وموتهم ألجل خدمة أسيادهم ولوصايتكم فيهم خير من املخالفة. فثبت اآلن أن املخال

الدولة وتعاطي أكل رزق أخواتنا   في نصح  اليد على من كان معينا إلخواننا  في عّز واطمئنان ولهم  للقايمين أصبحوا  علنين 
ُ
امل

ة...نطلب من فضلكم الكامل االذن في االجتماع معكم" 
ّ
. ولهذا فقد اشتملت رسائل عديدة  1املقتولين....أصبحنا في أشّد الذل

م النّ 
ّ
اس ضّد عدد من أعوان الدولة، طالبين االنصاف من خزندار، فقد اشتكى رجل إلى خزندار من "خادمكم س ي  على تظل

ط علينا وهزم جانبنا وأراد قطع أثرنا من مكاننا...أرسل تّباعه إلى مندرتنا بهنشير  
ّ
علي بن حّمودة قايد بلد ماطر ألنه يا سّيدي تسل

حينا من دراسة ال
ّ
. واشتكى عدد كبير من األهالي من شيوخهم أو قّيادهم بسبب ظلم أو عسف،  2نعمة" )حقل( ماطر زمعوا فال

م رجل لدى خير الّدين  3فقد اشتكى مثال قبيلة السواس ي "الضرورة من قائدهم"، طالبين من خزندار أن "ُيولي عليهم غيره"
ّ
.وتظل

باملال واألموال وُيبيح في حريمنا وباع أرزاقنا ويحكم علينا بالجلد حتى  قائال: "شيخ بلدنا...طغى علينا وجار علينا وتعّدى الحدود 

لم  4أنه يجلد الرجل بخمسمائة جلدة حتى صارت أهل البالد كلها تخاف منه خوفا شديدا" 
ُ
. وطلب رجل آخر إنصافه بعد أن ظ

أصبح يحملها تجاهه خير الّدين، نفس ظلما واّتهم بسّب الدولة والقدح فيها، وقال أن العامل هو الذي سبب الضغينة التي  

. وأرسل أمين معاش قفصة رسالة استجداء إلى  5العامل الذي هّدد بسجن كامل أفراد الشاكي لو وصلت شكايته إلى خير الدين 

ي املّدعي حسين بن السمعي عامال على قفصة وحّل بها فطلب مني
ّ
ا ول

ّ
أن    خير الدين بقصد إنصافه من عامل املدينة قائال: "مل

عطيه  
ُ
 يقّدم لها غيري، فأبيت عن ذلك وأجبته...أن أرباب الخطط السياسية ال يمكنهم إعطاء    500أ

ّ
تي وإال

ّ
ريال ونبقى في خط

فق هو والشيخ القاض ي بقفصة  
ّ
ات التي نظرها للمجلس الشرعي، ثم أنه في هاته املّدة  ة 

ّ
الدراهم عليها فضال على هاته الخط

فاق بقية املجلس وأعيان البلد" وأخبروني عن الخدمة...وقّد 
ّ
 .6موا لها رجال من بلدنا...من غير ات

واشتكى جماعة من عاملهم بأنه ظلمهم وتعّدى عليهم هو وأبناءه وأبناء عّمه وسرق أثاثهم وهّددهم بأن ال يشتكوا للوزير  

 7األكبر 
ّ
ى رجل آخر إلى خير الّدين تعّدد اإلغارة على عرشه وعائلته، بل تظل

ّ
فاق أعوان الدولة وشيوخهم مع  . وتشك

ّ
موا من ات

ريال   ألف  وثالثين  بستة  اخوتهم  على  دريد  صالحونا  أنهم  ثم  ش يء.  لنا  يتركوا  ولم  وغيرهم  دريد  علينا  "أغاروا  فقد  املغيرين، 

 
 (.1281شوال  4)  69، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (. 1280جمادى األولى  9) 8، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (. 1281ربيع األول   17)  40، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (. 1293)ذي الحجة   206، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55وطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف ال4
 (. 1293)ذي الحجة   207، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (.1294)محّرم   219، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55سلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السل6
 (.1293)محرم  13، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 7
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هو    جمال"، وقد تساءل صاحب الرسالة "كيف   4واستولوا خصالها املشايخ والكبار وصاروا...وأنا لم يصلني ش يء عدى ثمن  

الّناس وأنا نؤّدي للدولة نصفي من جانب هللا"  الّناس 1قايد يأكل متاع  العدول في ظلم  العامل مع  فاق 
ّ
ات . 2. وتضّمنت وثيقة 

أوالد   ومشايخ  مهنة  أوالد  عامل  من  بإغراء  بالدي  من  و"أطردوني  رزقه  وحرقوا  فقد سرقوه  عّمه"،  "أوالد  من  رجل  واشتكى 

ما من املجلس البلدي الذي افتّك له . وأرسل رجل رسالة ا3عمران" 
ّ
 . 4متر من أرضه  2663ستجداء إلى خير الدين متظل

العسكرّية، أخبرا عددا من   القرعة  اقتراب موعد  أّن شيخ وخليفة زغوان، مع  ُمخبرة  الّدين  م على خير 
ّ
وردت رسالة تظل

ا احتج بعض اآلباء على ذلك "جعال فينا حّجة بأ
ّ
. وُعزل أحد العدول  5ننا شجرنا عليهما...التجأنا بجنابكم" الشّبان باالختباء، ومل

ط "على من هو كبير السّن ومنسوب للعلم الشريف" بالتشارك  
ّ
بوت زوره وباطله"، وثبت أن أحد أعوان الدولة دائم التسل

ُ
"بث

ل في مسألة تعيين نائب جديد  
ّ
على جمعية األوقاف بسوسة،  و"إغراء كبار البالد" )سوسة( مع مفتي سوسة، وقد كان املفتي تدخ

. وورد في رسالة أخرى 6ولكن "كبار لبلد" توّجسوا من ذلك و"هم ال ُيريدون ذلك، بل يريدون إهمال ذلك ليأكله كل مما يبدو له" 

 .7إلى خير الدين أّن "أوالدنا مساجين واملخزن نازل علينا ونحن أناس ضعفاء"

القرن   الثاني من  النصف  التونسية خالل  اإليالة  مّيزت  التي  السياسّية  الصراعات  لنا رسائل أخرى  برز 
ُ
م  19ت

ّ
، فقد تظل

الحاج سعيد الزغالمي عامل الزغاملة لخزندار بسبب عزله من وظيفه بعد مكيدة كادها له أحمد بن أبي الضياف، الذي ُوصف  

اب"، وأردف ا
ّ
ه مطلوبا في رأسه وأوالده وإخوانه في الرسالة ب"الكاره الكذ

ّ
لم  8لرجل قائال أن

ُ
. واشتكى رجل آخر إلى خزندار ظ

. وأرسل رجل رسالة إلى خير الدين تضّمنت تعّرضه  9ريال وأنا مسجون"   500الدولة له حيث "نزل علّي املخزن وأخذ من والدي  

 .10أرضه  لظلم من قبل عائلة كثيرة األوالد وقوّية "العصبّية"، حيث ُمنع من

 االستجداء واالستعطاف: السلطة وتشكيل شبكات الوالء

اعتمدت السلطة التونسية على أساليب عديدة لكسب الحلفاء واألعوان واملوالين، ومن أهّمها أسلوب "العوائد"، أي تمّتع  

الدو  أعوان  تمّتع بعض  أو غذائّية بصفة دورّية، مثل  بامتيازات مالية  أو مؤسسة  أو مجموعة  بأنواع عديدة من  شخص  لة 

"العوائد" عليهم، مستعطفين   انقطاع  تذّمر عدد من األعوان من  الحلوّيات خالل شهر رمضان. احتوت رسائل عديدة على 

. وورد في 11الوزير أن ُيرجع لهم ما اعتادوا عليه، مثل عادة الجامع الحنفي بالقيروان التمّتع السنوي بقفيزين فمح كّل صائفة 

 
 (.1293)محرم  17، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (. 1293صفر  1)  22، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (.1293صفر  23)  34، وثيقة عدد: 52 ، امللف الفرعي:602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (.1293)صفر  41، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
 (.1293األول ربيع  3)  48، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
 (. 1293ذي القعدة   22)  176، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
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الخيرات لألشراف والصلحاء وغيرهم في كل  وثيقة أخرى است  العاّمة في  جداء العادة "الجاري على يدكم الكريمة من مصالح 

. وورد في رسالة 2. وتوّسل رجل آخر من خزندار أن "ال تقطع علينا العادة في األكباش والدراهم رّبنا ال يقطع لك عاده"1سنة"

 . 3بالقيروان ولنا عادة جارية من الحضرة العلية...في كل عام قمح وشعير ودراهم" أخرى: "أننا سيدي مشايخ العرف 

رسل إليه رسالة االستجداء(، ال لبقّية أعوان الدولة ومن  
ُ
الّتام للوزير األكبر )امل سعى عدد من املستجدين إبراز والءهم 

مثال الرجل محمد السبوعي رسالة إلى خزندار ذاكرا أّن    ضمنهم الباي، وُيبّين أن كل الّناس تعلم طبيعة هذا الوالء، فقد أرسل

. ولهذا يلتجئ عدد كبير من املستجدين إلى  4"جميع أعيان افريقّية )اإليالة التونسّية( تعلم أنني خادمكم...ننتظر الخير منكم" 

ه باع  الوزير األكبر دفعا لظم تعّرضوا له من الباي نفسه مثل حالة الرجل إبراهيم التركي العالم  
ّ
الذي استجدى خزندار ذاكرا أن

مخرطة إلى الباي وبقي ُيماطله في الثمن، "سألت بجاه شيخك سيدي علي أبي الحسن الشاذلي أن تخلصني منه أو تشير علّي  

يا من القايد نسيم شمامة بسبب عدم أخذ أجره الشهري لعشرين شهرا كامال 5برأي..."
ّ
 . وقد6. والتجأ رجل آخر لخزندار متشك

استغّل عدد من املستجدين انتماء مصطفى خزندار لفئة املماليك الستدرار عطفه، فقد ورد في رسالة من مصطفى بن أحمد  

ك تعرف حقائق أبناءك املماليك على التفصيل ونجابة خدمتهم ونصحهم للدولة"
ّ
. وذكر مملوك  7ورديان باشا إلى خزندار: "أن

ه فقير جدا لدرجة عجزنه عن حلق
ّ
رأسه و"ُضْعُت بين الّناس"، وقد حرص السائل على إبراز قرابته الرمزّية بخزندار    آخر أن

. كما حاول عدد  8ذاكرا أّن "عار عليك تخدم غيرك من أهل تونس وأنا منسوب عليك )أي مملوك( واملنسوب يكون محسوب" 

الطفولة،   الحياتية مع سيرة خزندار خاصة زمن  تبيان تشابه سيرهم  تلّقى من املستجدين  مثلما  للمساعدة  وهم محتاجون 

خزندار املساعدة زمن طفولته، فقد أرسل الرجل علي املورالي رسالة استعطاف إلى خزندار ذكر فيها: "قدمت لهذا البلد صحبة  

والدي وعمري إذ ذاك خمس سنين، وخدمت هذا الوجق بجميع أنواع الخدمة وأسفار البّر والبحر وسفر وهران وغير ذلك،  

النظام نيف وعشرين سنة إلى أن عفا علينا سيدنا...وإني اآلن نطلب من فضله وإحسانه وعظيم امتنانه أن يتفّضل    وخدمت

علّي بمرس ى املنستير نكون رئيسها ألني خدمت الوجق كثيرا ووهن جسدي واستولى علّي الكبر...الرجل الذي مستقّر بها اآلن ُيقال  

. وطلب رجل آخر أن  9عنها وأن محصول هذا املكان عند أمثاله ال يزيد فيه وال ينقص"له الحاج عمر السخيري فإنه في غنّية  

 ، وعرض الرجل ُمقابل ذلك والءه التام مستقبال لخزندار.10"يكون ناظرا على زاويتي الشيخين املزارين" 
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من أجل مراجعة أحد قرارات الباي ضّده مثل حالة رجل عزله    حاول عدد من املستجدين االستعانة بمصطفى خزندار

منا ذنب وأنا خادمكم ومنسوب عليكم..." "لم يصدر  القيروان قائال  الكاهية( وجق  الرجل  1الباي عن كهاية )منصب  . وأراد 

ه "لحقني فيها غاية الضرر ال
ّ
ولي مراجعة قرار الباي بتعيينه بوزارة الحرب قائال أن

ّ
ذي يعجز عن جمعه املعّبر وذلك حّمودة الجل

ال من حيث الكتيبة بل من بعض أناس بها، وال وجدت لذلك وجه خالص سوى اعالم جنابكم...أنا خادمكم ولي سلف في الخدمة  

اإلهانة" لي  ترضوا  العسكر  2أب عن جد، فال  من  املسّرحين  الجنود  بأجرة  يتمّتع  أن  أي "سقاط"،  ُمصاب،  . ورغب عسكري 

وتعّددت األسباب املقّدمة لخزندار في رسائل االستجداء، فقد أراد عسكري تمكينه من التسريح من العسكرّية "لعذر  .  3لإلصابة

م أحد شلبي اللواتي لدى الجنرال رستم وزير العمالة قائال ُسجن  4انفراده لوالده  الذي هو شيخ عاجز عن خدمة نفسه" 
ّ
. وتظل

ح  بدون سبب وهو "مظلوم في الباطل"، وهو  
ّ
ضحّية كذب ومكائد أحد أعوان الجنرال رستم نفسه، فقد افتّك له خّماسته )فال

املنتوج( عقب ثورة   مس 
ُ
الباي بعد أن نفاه أي "غّربه" عن  18645ُيؤجر خ . واستجدى رجل آخر من خزندار أن ُينصفه من 

 .6"األهل والوطن" ويطلب أن "يشفع" له لدى الباي 

الدول ظلم  من  آخر  رجل  ى 
ّ
فيه  وتشك "ُمسحت  كونه  م رجل 

ّ
تظل فقد  وتضحياته،  املقّدمة  بخدماته  االعتراف  وعدم  له  ة 

الدولة ظلما،   ه تعّرض ملكيدة ومؤامرة وُعزل من عمله لدى 
ّ
أن الرجل  الصديق"، وقال  الكروب وجفاه  العيوب وتتالت عليه 

ترك...ليس لي
ُ
ذنب أستحّق به ما ذكر سوى أقاويل الّناس...يا    وأضاف: "كيف سّيدي أخدم الدولة أزيد من ثالثين سنة وُنهمل ون

ب وال غيره، وأخرج على  
ّ
لم أخذت فيه ال مرت منهم عام  الشرطة( ثالثة سنين خدمة املوت  بالدريبة )مركز  رسول هللا أخدم 

ب أبي
ّ
ع  في ثيابي  فضيحة من غير عيب...وأهلك في مالي وعرض ي. ومن بعد ذلك اآلن خمس سنين وأنا قاعد من غير خدمة وال مرت

برز لنا رسالة أخرى عالقة التوّجس بين  7ونأكل، وبأوالد...نسبتي إلى املرحومة السيدة بّية...لوجه املرحومة في القبر صهرتنا" 
ُ
. وت

بعض عالقة أعوان الدولة والبايليك. فقد اشتكى الشيخ أحمد زّروق في رسالة استعطافه إلى خزندار، عكس بقية الرسائل،  

لم التي لحقه جّراء عمله لصالح الدولة خاصة خالل ثورة  بالعنت والت
ّ
قائال "تعب في خدمة الدولة العلية حين    1864عب والظ

ه "شاع عند كل الناس وتحّقق أن كل من انتسب إليكم نال املراد"، ولكّنه خاب أمله حيث  
ّ
أن وقع الهرج بين العروش"، رغم 

ة شرعّية ثّم "أتانا الخبر بأن خادمكم )صاحب الرسالة(    1864عيد ثورة  "لحقنا العنا)ء( والبؤس"، وُعّين هذا الرجل بُ 
ّ
في خط

ى مكانه في القضاء عدل ُيسّمى علي، دفع رشوة من أجل  
ّ
ُعزل من الخطة الشرعّية من غير ذنب فعله يستوجب به ذلك"، وتول

وأن علي القاض ي املذكور أساء إلينا ولحقنا    نيل هذا املنصب،  "فأساءني في ذلك وتحّيرت حيرة طويلة، والزلت إل اآلن معزول

شهرا...هذه الخطة ألباءنا السبق فيها من    15منه املقت الذي ال طاقة لنا على حمله، ففرت منه إلى املحروسة واآلن بها نحو  
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ة نحو  
ّ
ي للخط

ّ
ألباءه في ذلك ال    عاما مّتصف بالعلم والصالح...ومن السبق  42قبلنا وقبل غيرنا وأنت والدنا املرحوم مكث متول

بتبرسق...تعلق   تّجار  هم  وإنما  ة 
ّ
الخط ي 

ّ
تول في  أوائله سبق  أحد من  الورى وال  أجهل  ي 

ّ
ة...املتول

ّ
الخط هاته  يكون متطّفال على 

ة  
ّ
ة ذات اليد...من بلغ السبعين يصعب عليه كل ش يء...تتفّضل علينا برجوع الخط

ّ
بأذيالكم ال ُيذّل بين الناس مع كبر سني وقل

بها" لنست
ّ
ف عملّية تعيينه قاضيا بعد أن شرعت السلطة في ذلك وخاصة 1عين بمرت

ّ
م رجل آخر لدى خزندار بسبب توق

ّ
. كما تظل

ى أهله وعرشه تعيينه و" انشرح لذلك صدري"، وقد تفاجأ الرجل من تراجع السلطة عن تعييه و"ال ندري السبب"،  
ّ
بعد أن زك

 .2عد سرورها" بعد "أن سمع كّل الناس بذلك"وقد خاف العار واملعّرة و"كسوف النفس ب

أنتجت العالقة الزبونّية التي أوجدتها رسائل االستعطاف واالستجداء خدمات الوشاية ونقل األخبار. فقد تلّقى خير الدين  

الّناس وهم رجل والده "إمام ج عقد بين مجموعة من 
ُ
ت الرجال تضّمنت معلومات عن اجتماعات دورّية  امع  رسالة من أحد 

يّدعي   الذي  و"يعقوب سعدون  ورجل صّباغ،  بالبركة،  ل 
ّ
دال ورجل  املقاطع"،  معرفة  يّدعي  الذي  و"يعقوب ستروك  الزيتونة" 

الع على الغيب من رعايا دولة النمسة، ورجل من رعايا قنصل فرنسا و"إبراهيم شملة الذي دأبه الكالم  
ّ
معرفة الكيمياء واالط

فيها وله  
ّ
اآلن مّدة أعوام يسعى في ذلك بما يجلب به الدراهم لنفسه بسبب هذه الحرفة وهو من رعايا  في أحوال الدولة وموظ

 الرمل"، وهذا  
ّ
دولة ٍإسبانيا"، ورجل يهودي"الذي كان طبيبا لضبطّية الحاضرة وهو من رعايا دولة ٍإسبانيا ويّدعي معرفة خط

وك يبيع األ 
ّ
دوية"، وبقية األنفار دأبوا على االجتماع عنده في سائر األّيام  الرجل األخير "له حانوت بدريبة )مركز الشرطة( الش

الدين رئيس الضبطّية أن يتتّبع"أقوال املذكورين   التشويش". وقد أمر خير  السياسّية بما يقع منه  الكالم في األمور  و"دأبهم 

 .3وُيعّرف الوزارة بحقيقة الواقعة"

ت عن رجل دائم الذّم في تصّرفات الدولة وهو يهودّي "يسّمى ابراهم  ووردت رسالة أخرى على خير الدين تضّمنت معلوما

ف بأحوال املخلوقات من أي جنس كان. تعاطى اآلن الطعن في  
ّ
شملة محتمي منذ سنتين بحماية إسبانيا ال حرفة له سوى التكل

ه قادر على ما ُيريده ح 
ّ
ص في ذلك...يطعن مأمورّيات خادمك وصار ُينادي كل من كانت له دعوى قائال له بأن

ّ
يث الوزير األكبر رخ

ا اكتسب نصيبا من الدراهم اشترى بها حماية  
ّ
في كبراء دبنه وأمراء الدولة العلّية، وكان ُجلد وُسجن مرارا بسبب ذلك...ثّم مل

 .4إسبانيا وصار يحترف الطعن كعادته، ومن يخاف على عرضه ُيقاطع مع بجانب من املال" 

منبعا مهّما لألخبار واملعلومات عن األهالي والفاعلين االجتماعيين املحلّيين، بل كثيرا ما يتحّول    تضّمنت رسائل االستجداء

رسل إليه الرسالة )أساسا الوزير األكبر(. أرسل أمير اآلالي أحمد  
ُ
ستجدي إلى ُمخبر وجاسوس في محاولة لكسب عطف امل

ُ
امل

خير الدين ذكر فيه أّن "الشيخ باش مفتي بقفصة تداخل في أحوال البالد    الجويني كاهية وجق الحاضرة تقرير إلى الوزير األكبر

في خدمة السياسة"، وصار يدا واحدة مع ابن عامل قفصة، فقد تّم إخفاء العدد الحقيقي لعدد السكان الدافعين للضريبة،  

ا يقع الطلب و"بعض أمالك أربابها غائبين، وفقرا)ء( يشتغلون بيهم العامل واملشايخ والشيخ باش مفت
ّ
ي املذكور ويبقونهم بغابة مل

 
 (. 1282)ذي الحجة   130، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (.1283)صفر   143، وثيقة عدد: 47، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 (.1293م محر  3) 5، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 (. 1293محرم  18) 8، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
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ة ال زيتون وال نخيل  
ّ
كم الدولة العلّية، الحاضر ُيقيموا فيه حّجة ُمعدم والغائب يذكروا ملكه )أي أشجاره وأرضه( لم يأت بالغل

ك في أفعالهم"، وقد قامت الدولة بإرس
ّ
ة أرض، وهذا دأبهم"،  وأخذوا ُيشّوهون سمعة كّل من ُيشك

ّ
ال "شاوش وصحبته  وال غل

ه "مهما يأتي عامل فإّن نهج السبيل  
ّ
أربعة عساكر ينبه على البلد وعن جبالها في تحضير البغايا"، و"الشيخ املذكور" يعتقد أن

 .1الذي يتّم به غرضه...بجعل له مكاتيب وشكايات ويشغبه )أي ُيلهيه( عن خدمته" 

الباي، سعيا   مقّدمتهم  وفي  الدولة  أعوان  باقي  دون  األكبر،  للوزير  رسلة 
ُ
امل االستجداء  لرسائل  من خالل فحصنا  نالحظ 

ال في الوزير األكبر، وتأسيسا لشبكة نفوذ ومنبع للمعلومات والتجّسس لّب رحاها  
ّ
ومحاولة لتشكيل نفوذ مواٍز لسلطة الباي ُممث

ساعدنا  
ُ
طاطة نشأة عالقة زبونّيةتجمع بين الوزير األكبر وعدد من الحلفاء  الوزير األكبر. ولهذا ت

ُ
رسائل االستجداء على تبّين خ

صبح األزمة واحتياج الناس إلى خدمات عوان الدولة وسيلة لتشكيل املكانة  
ُ
املستفيدين من الخدمات واملنح التي ُيقّدمها. ولهذا ت

ة وموحية، حيث أرسل رجل مكتوبا إلى الوزير األكبر خير  والنفوذ. وقد ورد في أحد رسائل االستعطاف مصطلحا
ّ
ت مهّمة ودال

. 2الدين قائال "نحن عبيد هللا ثّم عبيدكم وأنتم أهل رأفة وحنانة"، طالبا إنصافه من "املخزن" الذي نزل عليه وعلى أهله ومنزله 

ه "خادم" له ابن "خادم"، وُعرف عن عائلته الط
ّ
 .3اعة للمخزن و"خدمة ركابكم وتقبيل أياديكم"وقال رجل آخر لخير الدين أن

 خاتمة : 

مثل   نفوذه  لتشكيل شبكات  أساليب عديدة  الدرس على  قيد  الفترة  التونسية خالل  البالد  في  االجتماعي  الفاعل  استند 

صاهرة 
ُ
، والهيبة  7السياسّية والثروة العقارّية واملادّية ، واملكانة  6،واألعيانّية5، والوجاهة الدينّية واالجتماعّية )الشرف مثال( 4امل

 
 (. 1293ذي القعدة   13)  169، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (.1293محرم  7) 3، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  األرشيف2
 (.1293رمضان  20)  141، وثيقة عدد: 52، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3

4Leila Blili Temimi, Histoire de familles, mariages, répudiations et vie quotidienne à Tunis (1875- 1930), Script, 1999 
5 Mohamed El Aziz Ben Achour. «Les signes extérieurs de la notabilité citadine au début du siècle à Tunis ». In: Cahiers de la 

Méditerranée, n°45, 1, 1992. Bourgeoisies et notables dans le monde arabe (XIXe et XXe siècles) [Actes des colloques mai 1990 

et mai 1991 à Grasse, 105-116 
6 Sami Bargaoui« Le baldi, entre histoire et droit », in, Itinéraire d'un historien et d’une historiographie :  Mélanges de DIRASET 

offerts à Mohamed Hédi Cherif, Sous la direction de Abdelhamid Hénia, Université de Tunis, C.P.U, Tunis, 2008, 105- 123 
7 Sophie FERCHIOU(sous la direction de), Hasab wa nasab : Parenté, alliance et patrimoine en Tunisie, éditions du CNRS, Paris, 

1992 
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. كما اعتمدت  2، وطبيعة املهنة كعون للدولة )خاصة العسكرّية(1االجتماعّية والحضور الكاريزمي والكرم والُجود واألعطيات 

 .3السلطة أساسا على الصدقة واإلحسان لتشكيل شبكة حلفاء متينة 

أهمّية  املقال  لنا خالل هذا  املتنّفذين.    تبّين  الدولة  مهّم ألعوان  املوالين لعدد  االستجداء كاستراتيجّية لجذب شبكة من 

واملثير أن االستجداء ساهم في تواجد منابع عديدة للنفوذ والهيمنة ضمن السلطة الواحدة الحاكمة. فقد أبرزت لنا رسائل  

، وبّينا تضّمن عدد من الرسائل ُمبايعة لخزندار أو  االستعطاف اعتماد عدد من املستجدين على خزندار ملراجعة قرار للباي

نا على التأكيد على استنتاج مهّم: استفاد منصب الوزير األكبر من األزمة االقتصادية  
ّ
خير الدين في تجاهل تاّم للباي. وهذا ما حث

(، فلم يكن من مصلحة خير  1881واالجتماعّية التي عاشتها البالد التونسّية خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر )قبل  

الدين وخاصة خزندار غياب مظاهر األزمة، فغياب األزمة يؤّسس الختفاء املستجدين واملستعطفين، وبالتالي فقدان شبكة  

بايعين ومقّدمي الخدمات. 
ُ
 مهّمة من حلفاء وامل

رسلة أساسا إلى الوزير األكبر على منابع غاية في األ 
ُ
ستجدي  اشتملت رسائل االستجداء امل

ُ
همّية للمعلومات، فقد كان امل

ل  
ّ
مث ولهذا  أو شرط.  قيد  لدون  األكبر  الوزير  على  إلى عرض خدماته  ستعطف 

ُ
امل كما سعى  الضرورة.  ُمخبرا وجاسوسا عند 

كاء والطرافة لتشكيل املكانة االجتماعّية والسياسّية وتأسيس مثالّي لشبكات عالقات متينة. 
ّ
 االستجداء وسيلة غاية في الذ

البعد عن   كّل  بعيد  للدولة  ُمعّين  ستجدي على تواجد نمط 
ُ
امل ر ممارسات االستجداء واالستعطاف حرص 

ّ
إذا تجذ ُيعّبر 

املساومة   على  القادرة  الراعية  الدولة  من  الحكم  نظام  انتقال  الحديثة  الدولة  نموذج  ل 
ّ
مث السيادة.  ذات  القومّية  الدولة 

نافع، إلى دولة تطبيق قانون صارمة. دولة ما قبل الدولة القومية ذات السيادة هي دولة  واملفاوضة والقابلة للتنازل واقتسام امل

عطيات 
ُ
. من هنا تبرز  4ذات عالقة حميمية مع رعاياها، فاتحة دائما الباب أم الصلح والحلول الوسط وُمقّدمة لإلحسان واأل

قبل   ما  الدولة  عليها  ارتكزت  التي  والوفاء  الوالء  سياسات  االستجداء  أهّمية  رسائل  على  ان 
ّ
السك اعتمد  ولهذا  الحديثة، 

واالستعطاف لوعيهم باعتماد الدولة على العطايا واملنح لتشكيل شبكات تحالف ونفوذ ووالءات. ونفهم أيضا من خالل دراستنا  

 الراعية( مقابل توّجسه  لرهانات االستجداء تشّبث الفاعل االجتماعي بالعالقات االجتماعّية ذات البعد التراحمي )الدولة األمّ 

 
1Abdelhamid Hénia(Sous la direction), Être notable au Maghreb : Dynamique des configuration notabiliaires, Institut de recherche 

sur le Maghreb contemporain, Maisonneuve et Larose, Paris, 2006 
2 M’hamedOualdi, « Acteurs et objets de procédures d’identification : les mamelouks au service des beys de Tunis (XVIIe - XIXe 

siècles) », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 127, juillet 2010 
3 Fatma Ben Slimane, « Bâtir, fonder, restaurer... : De la bienfaisance comme stratégie de pouvoir dans la régence (17- 19 siècles) 

», in, Itinéraire d’un historien et d’une historiographie : Mélanges de DIRASET offerts a Mohamed Hédi Cherif, Sous  la direction 

de : Abdelhamid Hénia, Centre de publication universitaire, Laboratoire de recherche DIRASET, 2008, p.125- 135 
ق،    4

ّ
، ترجمة: عمرو عثمان، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  الدولة املستحيلة: اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقيوائل حال

، ترجمة: خالد بن مهدي، مركز  الدولة ذات السيادة ومنافسوها: تحليل لتغيير األنظمة؛هندريك سبروت،  2016بيروت/الدوحة، الطبعة الرابعة،  

 . 2018نماء للبحوث والدراسات، بيروت، 
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حايدة: مواطن/سلطة(.وقد استثمر عدد من أعوان الدولة هذا األمر من أجل تأسيس شبكة  
ُ
من العالقات التعاقدّية )الدولة امل

 عالقات ونفوذ ومصالح على حساب أطراف أخرى في السلطة. )الوزير األكبر على حساب الباي(. 

ان على نمط للحكم ُمشابه للعائلة الكبيرة املتكّونة من الراعي )األب( والرعّية  
ّ
وقد أبرزت لنا رسائل االستجداء اعتماد السك

)األبناء(، وقد تصادم هذا النمط مع مؤسسة الدولة القومية ذات السيادة املراهنة على العالقات املحايدة املرتكزة على القانون  

بعتها السلطة التونسّية مع تأسيس املجالس في   والتنظيمات. وهذا ما
ّ
ساهم، حسب رأينا، في فشل سياسات اإلصالح التي ات

(، 1861/ الدستور:  1860/ املجلس األكبر والضبطية:  1858/ املجلس البلدي:  1857ستينات القرن التاسع عشر )عهد األمان:  

لون 
ّ
ان منطق الدولة الحديثة، وبقوا يتمث

ّ
 الدولة وينظرون لها باعتبارها أّما ال مؤّسسة.  فلم يتقّبل السك

 قائمة املصادر واملراجع:

 52 -46، امللف الفرعي: 602، امللف: 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  .1

األنظمةهندريك سبروت،   .2 لتغيير  تحليل  السيادة ومنافسوها:  ذات  نماء  الدولة  مركز  مهدي،  بن  ترجمة: خالد   ،

 . 2018للبحوث والدراسات، بيروت، 

ق،   .3
ّ
، ترجمة: عمرو عثمان، املركز العربي الدولة املستحيلة: اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي وائل حال

 . 2016لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت/الدوحة، الطبعة الرابعة، 
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  دراسة وصفية على تالميذ املرحلة الثانوية امللل األكادميي لدى التالميذ:

Academic boredom among students  : a descriptive study on secondary school students 

 ، الجزائر 2أ.د.حليمة قادري/جامعة وهران

Pr.  Halima Kadri /University of Oran2, Algeria 

 

 

 

 :  ملخص

إلى التعرف على امللل الدراس ي لدى تالميذ املرحلة الثانوية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت   الدراسة  هدفت هذه 

( قوامها  عينة  على  املطبق  املفتوح  واالستبيان  الوصفي،  املنهج  واستعانت  60الباحثة  عشوائية،  بطريقة  اختيروا  تلميذا   )

باألساليب اإلحصائية اآلتية: التكرارات، النسبة املئوية وبعد معالجة البيانات إحصائيا أوضحت نتائج البحث أن هناك جملة  

منها: عدم رضا املتعلم على الجو املدرس ي، عدم إشباع املدرسة لحاجاته، أما من أسباب امللل الدراس ي:     أسباب كره املدرسة 

هم.   ال تحقق  رغباتِّ
ُ
رات الدراسية  معظم الدروس ال تثير انتباههم ،و املقرَّ

 املرحلة الثانوية.- التلميذ-: امللل الدراس ي الكلمات املفتاحية 

Abstract: 

 This study aimed to investigate  academic boredom among secondary school students, to achieve this the 

researchers employed the descriptive survey method and open questionnaire was applied to a sample of (60) 

students who were chosen randomly ,and applied the next statistical techniques; frequencies, percentage ,after 

analysis of data the results showed:  There are many reasons for hating school, including: The learner's 

dissatisfaction with the school atmosphere, the school's failure to satisfy his needs, As for the causes of 

academic boredom: most of the lessons do not attract their attention, and the courses do not fulfill their desires. 

Key Words : Academic Boredom-The Student-Secondary School. 
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 :  مقدمة  

التعليمية ،وأثرت بشكل سلبي على التلميذ  التعليمي   انتشرت في اآلونة األخيرة مشاكل عديدة في األوساط  وعلى الوسط 

 تربويا واقعا يخلو أن يمكن والمقارنة بالسنوات املاضية، والتي تمثلت في الرسوب الدراس ي، التسرب، التراجع في التحصيل  

 امللل   ؛ ويعدأهدافها تحقيق  عن  وتعيقها  التعليمية   العملية مخرجات على سلبا عكسين وبشريا ماليا  إهدارا  تسبب  منها،إذ 

املعنيين  املنظرين في علماء  تواجه  التي التربوية املشكالت مشكلة من  التربية  الذي يترجم هذا  التعلم    بقضايا النفس وعلوم 

التعليم،   الكثير من التالميذ ،بغياب املتعة في   النتاجات قيمة  بانخفاض  والشعور  والفاعلية،  الحيوية  انعدامالشعور عند 

وتأثير الروتين على قدراتهم الشخصية مّما يكبح إقدامهم على الرغبة في الدراسة، إن هذا الشعور الناجم عن امللل  التعلمية،  

فئة معينة من التالميذ، بل تعداه إلى معظمهم باختالف الجنس وهذا ما نالحظه عند  خروجهم من مقاعد  لم يقتصر على  

الدراسة أو إلى ساحة الفناء فيقدمون على الصراخ وكأنهم كانوا مقيدين وهذا راجع إلى نفس الظروف التي يعيشها التالميذ  

 .ماملناهج ،محيط التعل باختالف الجنسين من طرق التدريس،

رغباتهم، و يشعرهم بعدم حاجة إلى املقررات الدراسية    الذي ال يستثير انتباه التالميذ وال يحقق  إن طبيعة النظام التعليمي

يتسم بالضخ املفرط للمعلومات واالعتماد على حشو األذهان، وكل ما    وعدم االستفادة  منها في الحياة االجتماعية واملهنية، و 

له عالقة بالذاكرة السمعية أو البصرية، فضال عن تبني األسلوب التقليدي املحبط لهم، وحرمانهم من فرصة النمو الفكري  

لتالي الشعور بعدم املتعة في الدراسة  امللل والرتابة في الدرس، وباواالستقاللية في السلوك  تشكل في مجملها عوامل مؤدية إلى  

لهذا تعتبر عملية تحسين الدافعية للتعلم من اإلشكاليات التي شغلت ومازالت تشغل بال الباحثين في مجال علم النفس بصورة  

اد  مستمرة، خاصة فيما يخص كيفية ضمان وصول أغلبية التالميذ إلى مستويات عالية ومتقدمة من التعليم، وبالتالي االبتع

عن ظاهرة التسرب املدرس ي ومخاطره، حيث بلغت هذه الظاهرة حدا يستوجب التفكير الجدي، والتدخل السريع والفعال  

بشتى الوسائل والطرق البيداغوجية بغرض تقديم حلول مالئمة للحد من تأثيرها السيئ على املردود النوعي والكمي لنظامنا  

 للظاهرة. التربوي، من خالل التشخيص الدقيق والشامل 

على   سواء  األخيرة،  السنوات  في   
ً
متزايدا  

ً
اهتماما التمدرس  في  والرغبة  والدافعية  التّعلم  بعمليات  التربويون  اهتم  لذلك 

مستوى البحوث النظرية ،أو على مستوى املمارسات لذلك يشكل بناء املواقف التعليمية الفاعلة بهدف جعل الصف بيئة  

 أمام املهتمين باألحداث الصفية ونتاجاتها. محببة مثيرة لدافعية التعلم ،ت
ً
         1حديا

 
1 Stewart, D. Creating the teachable moment. Blue ridge summit PA:Tab book. Students’ Anticipated Situational Engagement: The 

Roles of Teacher Behavior, Personal Engagement, and Gender September 2009The Journal of Genetic Psychology 170(3)    , ( 1993 

).  : pp 268-86 
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ذاته   يحقق  مدفوع  فالفرد  لذلك  معها؛  يتفاعل  التي  املواقف  في  اإلبداعية  قدراته  إظهار  في  عادة  ذاته  يحقق  الفرد  إن 

ولالستمتاع بالتعلم خمسة    باستغالل أقص ى طاقة لتّعلمه، وهي تظهر في األداء اإلبداعي في التعلم، وأن أي فرد له الحق في ذلك،

    1مكونات هي : املكون الوجداني، املكون الدافعي ،املكون املعرفي ،املكون الفسيولوجي، املكون التعبيري. 

يعتبر استمتاع الحالة هو ردة فعل وجداني محدد بموقف تعلم معين، بينما استمتاع السمة هو ردة فعل وجداني إيجابي  

 بشكل عام.معتاد نحو مواقف التعلم 

إلى أن املتعة التي تحققها خبرة التعلم هي أحد العوامل املكّونة    (Thijis & Verkuten, 2009)قد أشار ثيجس وفيركيوتن  

لالنهماك في التعلم، غير أن متعة التعلم تعبر عن االنهماك املوقفي، والذي ينتج عن استجابة باالستمتاع الذهني، نحو موقف  

 2تحديا، ويثير فيه اإلصرار على املثابرة ،وهو ما أكد عليه سكنر واعتبره عامال رئيسا بالنجاح املدرس ي. تعليمي محدد يمثل له 

إن تحقيق املتعة في التعلم يتطلب توفر الدافعية لدى التلميذ التي تدفعه نحو بذل مزيد من الجهد واملثابرة في العمليات  

 الدراسية ،وتحثهم على االيجابية في املشاركة واالنتباه داخل القسم.  التعليمية، واستثارة اهتماماتهم نحو حب املواد

 بدوافع داخلية  ,Lepper 2005يذكر ليبر  
ً
إلى أن الدافعية الداخلية هي الدخول في أي نشاط لذاته، ويكون العمل مدفوعا

 3عندما يتم القيام به لذاته، ويقوم الفرد بأداء السلوك للحصول على املتعة. 

 الدافعية الداخلية بأنها الرغبة في القيام باملهمة من أجل املهمة ذاتها، ,Stokes 2000حين عرف ستوكس في 

 سلبية خاصة عند غياب املحفزات التعليمية  
ً
استفحال هذه الظاهرة وتعمقها وانتشارها بين املتعلمين حتما سيترك آثارا

الدا املناسبة  التدريسية  الوسائل  انعدام  أو  قلة  واللوحات  نتيجة  واملجسمات  الذهنية،  كالخرائط  للمنهج  واملساعدة  عمة 

التوضيحية والرسومات، كثرة املواد في اليوم الواحد، وعدم استخدام الحاسوب أو االنترنت لخدمة الدرس ،وتقريب املفاهيم  

م دور كبير ومهم ورئيس في عالقة  واملعرفة، وللمعل  واألبحاث التي تعّود املتعلم االعتماد على نفسه في الحصول على املعلومة،

النجاح   الدراسة وتحقيق  يقبل على  بيئة جاذبة، حتى  املدرسة  بإمكانه جعل  إذ  منها  النفور  أو  بها  وتعلقه  باملدرسة،  املتعلم 

 الدراس ي وإثارة نشاطه وحماسه، والتقليل من تشتته في املواقف الصفية.

( التميمي  دراسة  عدم  2012أشارت  أن  املقررة، (  الدراسية  املادة   في  التجديد  املدرسات  استخدام    مواكبة  وعدم 

استراتيجيات حديثة ووسائل تعليمية مختلفة في طرائق التدريس وسوء املناخ الصفي ،وعدم اهتمامهن بالبيئة الصفية ،تشكل  

 مجملها عوامل مؤثرة تساهم في انخفاض دافعية الطالبات نحو التعلم.   في

 
1 Hagenauer,G & Hacher , T , Learning of enjoyment in early adolescence , Educational Research and Evaluation, An International 

Journal of Theory and Practise , 16(6), 2009, pp 501-506. 
2 Skinner B.F. Skinner B.F, Laties V.G, Catania A.C the B. F, Skinner Foundation. Cumulative record. Acton, MA: Copley. A critique 

of psychoanalytic concepts and theories. . (1999),  pp. 285–294. 
3 Lepper, M.. Intrinsic and extrinsic motivational orientations between self – rated motivation and memory performance. 

Scandinavian. Journal of psychology, 46, 4: 2005, pp323 – 330. 
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 :  اإلشكالية

األساتذة     مع  وبعالقته  التلميذ  مع   األول  اللقاء  في  بسهولة  مالحظته  يمكن  التربوية  املؤسسة  داخل  السائد  املناخ  إن 

،والطاقم اإلداري، قد يتسم هذا املناخ  بامللل ،والضيق والضجر والنفور والتذمر اتجاه كل ما يتعلق بالدراسة ،والنشاطات  

السلبية مثل :عدم الرغبة واملتع في الدراسة واإلحباط يمكنها أن تعيق العملية التعليمية،   املدرسية، ومن هنا نجد أن املشاعر

كل هذه املشاعر و املؤشرات تهدد  التكيف املدرس ي للتلميذ من جهة، وصحته    وتفشل أي مشروع تعليمي مهما كان مثاليا،

 وعه الشخص ي و املنهي. النفسية  والجسدية من جهة أخرى إضافة إلى ذلك فإنه يمس ويهدد مشر 

 الظاهرة  هذه  أسباب ملعرفة عديدة النفس، وأجريت دراسات  علم مجال  في الباحثين حظيت مشكلة امللل  باهتمام قد

املتعلمين  السلبية  اآلثار  بسبب  :منها املجتمع  في تفاقمها  ومدى على  يتركها   النفسية وصحتهم  الدراس ي،   أدائهم  وعلى التي 

 وجد ان عليه التغلب أجل من  للملل بلدانهم في تعرض التالميذ واقع دراسة على الباحثين  من عدد ،لذلك حرص والجسمية

 464 في األولى الجامعية سنتهم في يدرسون   وطالبة،  طالًبا  مليون  ربع من  أكثر  شملت دراسة  املتحدة  الواليات  في أجريت  فمثال

 كثيًرا  بامللل شعروا ثلثهم سبقوهم، وأن الذين زمالئهم  من للملل تعرًضا أكثر كانوا املتعلمين أن نتائجها من جامعية، وتبين كلية

      1املحاضرات.  أثناء الصفية الغرف داخل امللل بسبب وناموا بل

  ( آس ي وآخرون  وفيها  Askin.L,2010أجرى  التحدي،  التحدي ومتدنية  عالية  مواقف  في  األكاديمي  امللل  بعنوان  ( دراسة 

مفاهيم املتعلمين للملل األكاديمي في مواقف فيها مستوى التحدي عال، وأخرى فيها مستوى التحدي متدن، وبينت  استعرض  

بالشعور   تميز  الذات  املتمركز على  امللل  لها معنى، وأن  املهمة ليس  بالضجر، وأن  تميز  املهمة  املتمركز على  امللل  أن  النتائج 

 . 2بالسخط واإلحباط 

( إلى أن امللل عادة يأتي من البيئة غير املثيرة، والوسط الرتيب، واملحيط  Kelly and Markos,2001)يشير كيلي وماركوس  

 .3غير املمتع للمتعلم

( حول محتوى وطرق التدريس  املسببة للملل  1998" )Mérieuفي هذا السياق أظهرت دراسة في فرنسا من قبل ميريو "  

 4املدرسة هو عجز املدرسة عن نقل املعرفة للتلميذ. فأظهرت أن من بين  مظاهر امللل في 

 
1 Curriculum Review.. What the Numbers Say , 1998, 37(7). P 25. 
2 Ashkin, L. The college freshman lived experience of boredom: A phenomenological study. A dissertation presented in partial 

fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy, 2010, p 104. 
3 Kelly   ،W.E. and Markos , P. The    Role of Boredom in Worry: An Empirical Investigation with   Implications for Counselors    ،

Guidance and Counseling   ،2001 ،16 (3)  pp 81-86. 
4 P.Durif-Varembont, on Boredom of Secondary School Students in Senegal, The Journal of Genetic Psychology, (137), 1982, pp 

267-274. 
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( أن امللل من املدرسة هو أحد األسباب التي تولد Pierre A et Annie F ;2011يرى كل من بيير أونتومايتي و آني فوكبيه  )

التغيب   بها وأهمها:  التي يتصرفون  السلوكات  التالميذ، وذلك من خالل بعض  للتسرب املدرس ي عند  املدرس ي، وعدم  قابلية 

 1القيام بالواجبات املدرسية واملنزلية.

( سميث  أفضل  Smith,1995تعرض  أن  نتائجها  من  كان  الجامعية  التدريسية  املواقف  في  امللل  إبعاد  حول  دراسة  إلى   )

متنوعة تعتمد على جذب انتباه املتعلمين والتعليم    استراتيجياتالوسائل إلبعاد امللل هي استخدام تدريس فعال يقوم على  

انتباه املتعلمين، وليست  ن املواد التعليمية التي ال تثير  أاملبني على اإلثارة، والجدة والتنوع، مما يسهم في تخفيض معدل امللل، و 

 . 2ي إثارة ملل املتعلمين مناسبة ملحتوى التدريس وأهدافه، قد ترفع درجة امللل، وأن املعلمين يعدون العامل األول ف 

انتباهه،  القدرة على جذب  للمتعلم، حيث يفتقدون  الحسنة  القدوة  يمثلون  املعلمين ال  يتمتعون    فبعض  واهتمامه وال 

بالقدرة على ضبط التالميذ وتوفير الجو املالئم للحصة الصفية مما يجعلهم ينشغلون بأمور أخرى فيشتت أفكارهم ضف إلى  

للتخط  بما يقدمه من معلومات...عن هذه املشكلة ال يغيب عن أذهاننا  افتقار بعضهم  املتعلم  ،وإقناع  للدرس  املناسب  يط 

أسباب خاصة بالزمالء السيئين حيث يعاني بعض املتعلمين من مضايقات زمالئهم مثل الشتم، إطالق ألقاب سيئة، وأخذ  

 يصل األمر إلى الضرب. 
ً
 األطعمة واملشروبات بالقوة، و أحيانا

والوسط الرتيب ،واملحيط   ( إلى أن امللل عادة يأتي من البيئة غير املثيرة،Kelly and Markos,2001ر كيلي وماركوس )يشي

 .3غير املمتع للمتعلم

دراسته  حول تعرض طلبة تخصص معلم صف في الجامعة الهاشمية للملل األكاديمي    في  ( 2008السورطي ) حيث ذهب  

ببعض   نتائج  وعالقته  أظهرت  حيث  الجامعية،  ،وسنتهم  قبولهم  ونوع  غيابهم،  ومعدل  الطلبة،  بجنس  وعالقتها  املتغيرات 

طرق    الدراسة تعرض أفراد العينة لدرجة عالية من امللل األكاديمي كما بينت أيضا أن مصادر امللل كانت :أساليب التقويم أوال، 

أسفرت النتائج كذلك عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات    التدريس ثانيا، وأخيرا محتوى املناهج الدراسية، و 

تعرض أفراد العينة للملل األكاديمي تعود ملتغيري نوع القبول والسنة الجامعية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تعرض 

 .4أفراد العينة للملل األكاديمي تعزى ملتغيري الجنس ومعدل الغياب

تزيد من قناعة الباحثين في اعتبار أن املشكالت التي تعترض املسار التعليمي للتلميذ ،من شأنها أن    إن هذه الدراسات،

تقوده في النهاية إلى امللل وعدم الرغبة في الدراسة، األمر الذي يترك أثارا سلبية على املجتمع ومستقبل أفراده ويضعف إمكانية  

والتعليمية هذا ما ينعكس على مخرجات العملية التعليمية للمدرسة، مما ذكر    تحقيق األهداف التي وضعتها املؤسسة التربوية

 
1  Antonmattei Pierre & Fouquet Annie , La lutte contre l'absentéisme et le décrochage. scolaire. , : IGEN,  Paris. 2011 , p245. 
2 Smith  ،-E.A, Health behaviors of leisure alienated youth . (Leisure and Society) ,1995 p 147. 
3 Kelly   ،W.E. and Markos, P. The    Role of Boredom in Worry: An Empirical Investigation with   Implications for Counselors    ،

Guidance and Counseling   ،2001 ،16 (3)  81-86 
4     ، العلمي ،الجامعة األردنية  للملل األكاديمي، )عمادة البحث  الهاشمية  في الجامعة  السورطي عيس ى، درجة تعرض طلبة تخصص معلم صف 

 . 2008، 1، العدد 35املحرر( ، دراسات ، مجلد 



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

90 

اآلتية: عندما تستيقظ)ي( صباحا هل تحب الذهاب إلى املدرسة ؟ ماهي أسباب كره التالميذ للمدرسة؟  التساؤالت آنفا نطرح 

 ماهي أسباب شعور التلميذ بامللل نحو الدراسة؟ 

األمر الذي يمكنه أن  حالية إلى استقصاء مسببات امللل الدراس ي في املرحلة الثانوية،  : تهدف دراستنا الأهداف الدراسة

 ينعكس سلبا على مردودهم الدراس ي، وتحصيلهم العلمي، ما يؤدي في كثير من األحيان إلى مظاهر التسرب املدرس ي. 

 من أهم التي جعلتنا تختار هذا املوضوع ما يلي :دواعي اختيار البحث: 

تعيشه  - الذي  الصحي  غير  بالوضع  ينبئ  الدراس ي  امللل  من  التالميذ  فمعاناة  واملدرس ي،  التربوي  باملجال  املوضوع  ارتباط 

وهذا ينذر بالخطر ألنه يهدد املدرسة في كيانها، و يعرقلها  واملتعلمين لشعورهم بسوء التوافق الدراس ي، مؤسساتنا التربوية،

 نشر العلم واملعرفة.  وهي:أال   عن تأدية وظيفتها األساسية، 

 :  أهمية البحث

يحظى ميدان التربية والتعليم في الوقت الحاضر باهتمام واسع ومتزايد في الدول املتقدمة ومعظم الدول النامية ملا يشكله  

األكاديمي الذي أصبح من  من أهمية كبيرة في تطور املجتمع اإلنساني وتحقيق أهدافه، من هنا جاء االهتمام بموضوع امللل  

الدراسة ،وتدني انجازه   التربوية، فعدم رغبة املتعلم في متابعة  املنظومة  املباشر على املتعلم، وعلى  املواضيع الهامة، لتأثيره 

ح  فتكب   ال تقتصر انعكاساته على حياته التعليمية فقط بل يتعداه إلى الجانب املنهي املستقبلي ،وفي التخطيط له،   األكاديمي،

 حرية اختيار ما يريدون الوصول إليه إلشباع حاجاتهم املختلفة.  

كما أن للدراسة أهمية علمية وعملية على حد سواء، إذ تحاول أن تضطلع املدرسين على خطورة الظاهرة، وانتشارها،  -

 وأسبابها ودورهم في نشوئها. 

 :  املفاهيم اإلجرائية

 بالقدوة واملثال إكساب التالميذ العادات واالتجاه والشكل العام للسلوك املنشود. : هو املربي الذي يحاول املدرس

هو شعور التلميذ املتعلم في املرحلة الثانوية بالنفور، وعدم املتعة في الدراسة، ويقاس من خالل ما يدليه   امللل األكاديمي: 

 التالميذ من خالل استجابات على االستبيان ذوي أسئلة املفتوحة.

 :ود الدراسةحد

 . 2020/ 2019 : أجريت الدراسة في بداية الفصل الثاني من السنة الدراسية الحدود الزمنية

افية  : أجريت الدراسة في ثانوية قاصدي مرباح بوهران. الحدود الجغر

 اقتصرت هذه الدراسة على تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي. :  الحدود البشرية
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األكاديمي:   امللل  ملفهوم  املقاربة  التمييز الباحثين لبعض الحثيث  السعي من الرغم  علىاملفاهيم  امللل   بين في  مفهوم 

 الحاضر الوقت في يوجد ال  أنه ،والضجر األكاديمي رغم أن اللغة األجنبية تحمل نفس الترجمة، على خالف النفور الدراس ي، إال 

 نقدم هذه املفاهيم : بينها، فيما يلي  الفصل يبرر ما

 : Academic Boredomمفهوم امللل األكاديمي  

اللغوي:    واللهو  التعريف  وهو عكس  والتأفف،  والضجر  السأم  مثل   أخرى  مرادفات  له  امللل  أن  املعاني  معجم  يشير 

 والتي تعني     Inodiareة  " وهي مفردة مشتقة  من اللغة الالتيني  Ennuiواالنشراح والشعور باملتعة، يقابله بالفرنسية مصطلح "  

Odieux  .1أي كريه ومنفر، واصطالحيا هي تعبر عن مشاعر من تدني الدافعية وعن الالمباالة 

ي َمل یُش فِّ ي َسأَم، َسآَمٍة.  لَمل َل )اسم(: مصدر َملَّ َیعِّ ي َضَجٍر، فِّ  : فِّ

، وَملُول َملَّ فال    فهو َملٌّ
ً
َر َملَّ )فعل(: َملَّ ملال، و َمالال، وَماللة  2منه.   ٌن الش يَء، وعن الش يء: سئم وَضجِّ

 اصطالحا:  

   .3يمكن تعريف امللل بأنه:" فقدان اإلثارة ،واالستمتاع، والرضا ،والحماس، واالهتمامفي علم النفس: 

 .  4يأتي امللل عادة من البيئة غير املثيرة، والوسط  الرتيب، واملحيط غير املمتع للمتعلم

( أن امللل: "هو حالة مؤقتة من الشعور بالضيق والتوتر نتيجة   2016يعتبر روبي محمد و تمار ناجي )االصطالحي :التعريف   

عدم اإلشباع للحاجات االجتماعية  أو النفسية  أو البيولوجية  أو املدرسية  وامللل التعلمي هو حالة تنتاب الطالب  بعد شعوره  

 ".5وتحقيق  اإلنجاز باإلحباط  املدرس ي الناتج عن أشياع 

 من نفسية تنشأ حالةالضجر   (2005وآخرون ) القادر عبد فرج عرف: Academic Boredomالضجر األكاديميتعريف 

 االهتمام  الحالة بضعف هذه وتتميز الفرد، إليه يميل  ال  موقف في االستمرار  من الدافع، أو ينقصه نشاط بمزاولة الفرد  قيام

 .6عنه  االنصراف  في والرغبة استمراره وكراهية املوقف أو بالنشاط

 
1 Dictionnaire Èducation, ennuyant consulté le janvier 11 ;2016 sur ‹‹http://dictionnaire.éducation /frlennuyant , oct 2015. 

 .98، ص 1992حاتم صالح الضامن ، معجم املعاني، جامعة بغداد، مطبعة املجمع العلمي العراقي، العراق.،     2
3 Gana, K., Trouillet, R., Martin, B. and Toffart, L.  The Relationship Between Boredom Proneness and  Solitary Sexual Behaviors in 

Adults.  Social Behavior  Personality, 2001, 29 (4), 385-390 
4 Kelly   ،W.E. and Markos , P. The    Role of Boredom in Worry: An Empirical Investigation with   Implications for Counselors   ،

Guidance and Counseling   ،2001 ،16 (3)  81-86. 
كتاب     5 بوفلجة،  غياث  إشراف  تحت  امللل،  وتنافرات  املتعة  تجاذبات  بين  الجامعة  طلبة  لدى  اليومي  املعاش  تأرجح  ناجي،  تمار  محمد،  روبي 

،  2016،    2وعلم النفس، دار اللة صفية للنشر والتوزيع ، جامعة وهران    النشاطات الدراسية التدريسية بين املتعة وامللل، مخبر البحث في التربية

 . 109ص 
: دار الوفاق للطباعة والنشر، أسيوط،  3فرج عبد القادر طه، حسين، شاكر عطية، مصطفي كامل، موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي ،ط:      6

 . 75، ص 2005
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 محتملة متاح  نتيجة  يعد الضجر فإن لذلك الفرد،  لدي فراغ طويل  وقت يوجد عندما  يحدث الضجر أن ليونج  إلى يشير

  1 فعلها. يمكن جًدا قليلة جدا أشياء كبير وقت وجود حول  املتصارعة  للمدركات وجود مع

: هو ظاهرة عزوف التالميذ عن الذهاب للمدرسة لتلقي املعرفة، سواء كان  Academic Aversion  الدراس ي النفور  تعريف   

 2.ذلك بعلم األولياء، أو بدون علمهم في حاالت أخرى 

 .3بأنها الرغبة في القيام باملهمة من أجل املهمة ذاتها ( (Stokes,2000عرفها ستوكس: تعريف الدافعية الداخلية

  ويكون لها تأثير إيجابي على سلوك وأداء الفرد من حيث الكيف،  تكون نابعة من داخل الفرد أو من النشاط نفسه،هذا و  

    .4أو التفكير اإلبداعي  أو إتقان مهام حل املشكالت،

بأنها  الداخلية  الدافعية  اعتبار  يمكن  على   مما سبق  الحصول  أجل  من  ما  مهمة  ألداء  األفراد  لدى  داخلية  املتعة  رغبة 

 والسعادة تكون نابعة من داخل الفرد أو من النشاط نفسه، ويكون لها تأثير إيجابي على سلوك وأداء الفرد من حيث الكيف.

وإن لم يسد    القارئ ملفاهيم املقاربة للملل الدراس ي نجد أن الفرد إذا وجد نفسه في دائرة الفراغ سيشعر حتما بالضجر، 

ا إلى امللل  إلى عزوف عن الدراسة وبالتالي الفراغ قد يقوده  الداخلية ،وهذا ما يدفعه  لذي قد يطول بسبب غياب الدافعية 

 النفور منها.   

 :  اإلجراءات املنهجية   

الدراسة التدريس  منهج  بالطرق  االستعانة  خالل  من  األكاديمي"  امللل  في  املدرس  "دور  لفحص  الحالي  البحث  يهدف   :

أو    ، ويهتم هذا املنهج بالتفسير العلمي املنظم لوصف الظاهرة،املنهج الوصفيتماد على  املستعان بها، وذلك من خالل االع

ملعرفة مدى االرتباط بين هذه املتغيرات ،والتعبير عنها بصورة    مشكلة محددة، والكشف عن العالقات بين متغيرين أو أكثر،

 .5رقمية 

،وذلك   النفسية  التربوية  الدراسات  في  تداوال  أكثر  املنهج  وهو  الدراسة،  لطبیعة  ملالئمته  املنهج  هذا  استخدمنا  لذلك 

الهتمامه باستعمال بعض األساليب منها التكرارات والنسب املئوية لوصف الظاهرة ،ومدى تحقیق أهدافها املتمثلة في التعرف  

 على أسباب امللل األكاديمي.  

 إناث( اختيروا بطريقة عشوائية من ثانوية مهاجي الحبيب بمدينة وهران .   39ذكرا،  21تلميذا ) 60:  دراسة عينة ال 

 
1   Leung, L. . Leisure boredom, sensation seeking, self-esteem, and addiction: Symptoms and patterns of cell phone use. In Konijn, 

E.A., Utz, S., Tanis, M. and Barnes, S. B. (eds.). Mediated Interpersonal Communication: Routledge, pp 359–381. New York,   2008. 

P367. 
ثقافية للمجتمع الجزائري، كتاب  -، دور األخصائي النفس ي _االجتماعي في الحد من ظاهرة النفور املدرس ي في ظل املتغيرات السوسيوابراهيم هياق2

      .125، ص2013ظاهرة النفور الدراس ي وسبل معالجتها، مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية، جامعة وهران.
3 Stewart, D.Creating the teachable moment. Blue ridge summit PA:Tab book. Students’ Anticipated Situational Engagement: The 

Roles of Teacher Behavior, Personal Engagement, and Gender September 2009The Journal of Genetic Psychology 170(3):  1993, 

pp 268-86 
4 Batemant, T., and Crant, M . Revisiting Intrinsic and extrinsic  motivation. Journal of Applied Psychology, 88, 1,2003,pp 16 – 38. 
5  
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 مواصفات العينة :  

 ( يمثل متغير الجنس والسن :  1جدول رقم ) 

 السن 

 

 الجنس 

 

15-16 

 

17-18 

 

19- 20 

 

 املجموع 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ذكر

 

08 

 

13.33 

 

12 

 

20 

 

01 

 

1.67 

 

21 

 

35 

 

 أنثى 

 

16 

 

26.67 

 

20 

 

33.33 

 

03 

 

05 

 

39 

 

65 

 

 املجموع 

 

24 

 

40 

 

32 

 

53.33 

 

04 

 

6.67 

 

60 

 

100 

( الذي يشير إلى توزيع أفراد العينة حسب الجنس والسن، حيث نالحظ أن نسبة اإلناث    2يظهر من خالل الجدول رقم )  

أنثى أما الذكور فبلغ عددهم   20سنة،إذ يقدر عدد اإلناث  18و   17أكبر من نسبة  الذكور وخاصة في السن الذي بتراوح مابين 

 ذكرا . 12

 متغير التخصص والجنس 

 ( يمثل تغير الجنس والتخصص :  3م ) جدول رق

 

 التخصص 

 

 الجنس 

 

 علوم تجريبية 

 

 آداب وفلسفة 

 

 املجموع 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ذكر

 

17 

 

28.33 

 

04 

 

6.67 

 

21 

 

35 

 

 أنثى 

 

17 

 

28.33 

 

22 

 

36.67 

 

39 

 

65 

 

 املجموع 

 

34 

 

56.66 

 

26 

 

43.34 

 

60 

 

100 
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( الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس و التخصص، وأن عدد  الذكور واإلناث متساوي في 3يظهر الجدول رقم )

( والحياة  الطبيعة  علوم  آداب    17ذكر،  17تخصص  في تخصص  الذكور  عدد  يفوق  اإلناث  عدد  أن  لوحظ  حين  في  إناث(، 

ث يندرجون ضمن آداب وفلسفة وهي تفوق عدد إناث تخصص  % من اإلنا  36.67(، حيث نجد أن  4، ذكور  22وفلسفة ) إناث  

% وهي نسبة كبيرة    28.33%، بينما قدرت نسبة الذكور الذين يدرسون علوم تجريبية بـ    28.33علوم تجريبية التي قدرت بـ  

بـ   آداب وفلسفة والتي قدرت  الذين يدرسون  الذكور  أن  %  04تفوق نسبة  نسبة ضئيلة جدا، وما يمكن قوله  التالميذ   وهي 

 يفضلون تخصص العلوم  التجاههم أن هذا التخصص يفتح أبواب الجامعة. 

 متغير الجنس وتكرار السنة : 

 ( يمثل متغير الجنس و التكرار :   4جدول رقم ) 

 التكرار 

 

 الجنس 

 

 نعم

 

 ال

 

 املجموع 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ك

 

% 

 

 ذكر

 

04 

 

6.67 

 

17 

 

28.33 

 

21 

 

35 

 

 أنثى 

 

05 

 

8.33 

 

34 

 

56.67 

 

39 

 

65 

 

 املجموع 

 

09 

 

15 

 

51 

 

85 

 

60 

 

100 

%( وهي  08.33( توزيع أفراد العينة حسب الجنس و التكرار، حيث يشير إلى أن نسبة اإلناث املعيدات )  4يظهر الجدول )  

( املعيدين  الذكور  نسبة  من  مقارنة  6.67أكبر  الدراس ي  اهتمامهم  عدم  أو  أخرى،  بأمور  اإلناث  انشغال  على  يدل  وهذا   ،)%

 بالذكور. 

الدراسة إجراء  خطوة  طريقة  أول  األسئلة  :  توضيح  أهداف،  من  إليها  ترمي  وما  الدراسة،  من  الهدف  توضيح  هي  قمنا 

التالميذ، وبعدها قامت بتوزيع االستبيان املفتوح على تالميذ املرحلة   وصياغتها وتركيبها بشكل مالئم حتى تتناسب مع عينة 

شباع فضولهم ،تم طمأنتهم بسرية املعلومات  الثانوية ،وقبل الشروع في ملئ االستبيان من طرف التالميذ تم توضيح الهدف إل 

 التي سيدلون بها.

البيانات: األدوات والوسائل    أدوات جمع  إلى استعمال مجموعة من  الباحث  يلجأ  في كل دراسة علمية   الواضح أن  من 

تساعده في الحصول على بيانات تتماش ى مع موضوعه، حيث تم االعتماد في هذه الدراسة على ما يلي : االستبيان املفتوح املكّون  
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ب إلى املدرسة؟ ملا تكره الذهاب إلى املدرسة؟ ماهي أسباب  من ثالث أسئلة هي كاآلتي: عندما تستيقظ صباحا هل تحب الذها

 شعورك بامللل وأنت في املدرسة؟  

 :عرض ومناقشة أهداف الدراسة

 ؟  عندما تستيقظ)ي( صباحا هل تحب الذهاب إلى املدرسة :  الهدف األول 

 ملدرسة ؟ ( يبين استجابات التالميذ"عندما تستقيظ)ي( صباحا هل تحب الذهاب إلى ا5الجدول رقم )

 

 هل تحب الذهاب إلى املدرسة ؟ 

 ال نعم

 % ك % ك

 20 12 15 09 الذكور 

 30 18 35 21 اإلناث 

 50 30 50 30 املجموع 

إلى املدرسة متقاربة بين الجنسين رغم أنهم  5من خالل الجدول رقم ) ( يتبين أن نسبة التالميذ الذين ال يحبون الذهاب 

م والتي قد تؤثر  ويمكن    عددهم غير متكافئ،
ّ
تفسير ذلك أم كره الدراسة أو املدرسة أصبح من االنفعاالت التي يصرح بها املتعل

 على مساره الدراس ي. 

 في حالة ال ملاذا؟ 

 الهدف الثاني: أسباب كره التالميذ للمدرسة. 

 ( يبين استجابات التالميذ عن أسباب كرههم للمدرسة. 6الجدول رقم )

 % ك التالميذ استجابات 

 28،33 17 تصور سلبي لدور املدرسة في الحياة

 35 21 كره املدرسة 

 58،33 35 عدم الرغبة في الدراسة

 18،33 11 كره املدرسين 

 68،33 41 امللل 

 71،66 43 غياب املتعة 

 61،66 37 ال جدوى من الدراسة 

 16،66 10 قلق عند التواجد باملدرسة 

 15 09 الشعور باإلحباط 

 45 27 املدرسة ال تعبر عن طموحاتي

 21،66 13 عدم إنجاز الواجبات 
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( يتضح أن من أسباب كره التالميذ للدراسة وتذمرهم منها، وعدم رضاهم عن الجو املدرس ي،  6من خالل الجدول رقم )

املتعلمين وافتقارهم   انتباه واهتمام  القدرة على جذب  يفتقدون  للمتعلم حيث  الحسنة  القدوة  يمثلون  املدرسين ال  فبعض 

يقدم بما  املتعلم  وإقناع  للدرس  املناسب  بيداغوجيا  للتخطيط  في  ،خاصة  العالم  في  الحاصل  التطور  رغم  معلومات،  من  ه 

كونها ال تزال تعتمد على    التعليم، وفي التعلم االلكتروني إال أن الجزائر ال تزال تعاني من عدة مشاكل وصعوبات تعيق عملها،

الطرق و االستراتيجيات التقليدية في التعليم تتمثل مثال في نقص الوسائل الحديثة الخاصة بالبيداغوجيا، نقص الكفاءات  

( أن طرق التعليم التقليدية ال تزال  2014واملهارات العلمية والبيداغوجيا للمدرسين، وسوء املناخ الدراس ي. حيث يرى الفهدي )

ا امللل الذي يقتل  هي  الدول في التعليم، فالرتابة تخلق  لسارية في املدارس رغم التقدم الحاصل ،والتجارب الناحجة لبعض 

 االبداع ويؤد امللكات الخيالية عند املتعلم. 

زا في  فاملدرسة ال تشبع حاجاتهم النفسية االجتماعية وال تلبي طلباتهم، وال تهتم بالجانب اإلنساني الذي يخلق جوا محف 

 املدرسة بحب املتعلم شعور  عدمالثانوية يرتاح من خالله األساتذة والتالميذ حتى يشكلوا كتلة واحدة متكاثفة، ضف على  

املتعلمين، هذا   من  كثير  لدى املستقبل  وضوح املتعلمين، نتيجة عدم  لدى  والدافعية الطموح مستوى  مع تدني.إليها واالنتماء

 نحو التعلم  الذي يشكل في حد ذاته مشكلة تربوية . دافعية ما سيؤدي حتما إلى انخفاض ال

   الهدف الثالث: ما هي أسباب شعورك بامللل نحو الدراسة؟ 

 ؟ أسباب الشعور بامللل الدراس ي

 ( يبين أسباب الشعور بامللل الدراس ي. 7الجدول رقم )

 % ك استجابات التالميذ 

 51،66 31 ال جدوى  من الدراسة. 

 58،33 35 الشهادات لم يحصلوا على أجر مرتفع. أصحاب 

 76،66 46 طرق التدريس مملة. 

 48،33 29 غياب الحوار بين املدرس والتلميذ.

 51،66 31 املدرس ال يقبل من يناقشه. 

 63،33 38 محتوى معظم املواد الدراسية ال يثير اهتمامي.

 68،33 41 ورغباتي. محتوى معظم املناهج الدراسية ال يتناسب مع ميولي 

 40 24 محتوى معظم املناهج الدراسية ال يرتبط بمستقبلي املنهي. 

 45 27 تصحيح األساتذة غير واضح. 

 46،66 28 صرامة األساتذة في تلقين الدروس.

 76،66 46 كثرة الفروض واالمتحانات. 

 68،33 41 طرق التدريس قديمة. 
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 60 36 التدريس. األساتذة يتبعون طريقة واحدة في 

 65 39 معظم الدروس ال تثير انتباهي. 

 80 48 تقييم املدرس على أساس نتائج االمتحانات. 

( أن أسباب امللل قد تعدت لدى التالميذ فمنها يعود إلى وجود فاصل عميق بين املدرس  7يالحظ من خالل الجدول رقم ) 

إذ يصرحون أن معظم الدروس    واقتصاره على تقديم الدروس بطرق غير مثيرة لقدمها،وتالميذه نتيجة العالقة الفوقية بينهم،  

و   انتباههم،  تثير  الحياة  ال  في  منها  يدون  َيسَتفِّ إنهم ال  إليها،  الحاجة  بعدمِّ  فَيشُعرون  هم،  رغباتِّ تحقق    ال 
ُ
الدراسية رات  املقرَّ

ية، ضف إلى ضعف ارتباط املناهج بالواقع   هنِّ املراد وبطموحاتهم ،وما هو ُمالحظ أن معظم االستجابات ركزت  االجتماعية واملِّ

وحيدة في تقديم املعلومة للتلميذ القائمة بشكل أساس على التلقين    استراتيجيةعلى طرق تدريس املدرس التي باتت تعتمد على  

الحديثة، مما ينتابهم الشعور    دون استثارة روح التفكيـر والتحليـل والنقـاش العلمي. وعدم استخدام الطرق واالستراتيجيات 

تدني الدافعية لدى البعض وارتفاعها عند اآلخرين فيحكم على نشاطات التعلم املقترحة عليه بكونها غير مفيدة وغير جديرة  ب

الضرورية، ويشعر بعدم   للقدرات  أو لخشيته من عدم امتالكه  بما يطلب منه،  القيام  بالعجز عن  باالهتمام و/أو لشعوره 

ؤولية ما يطلب منه واعتقاده أن النجاح أو الفشل ال يرتبطان به ،مما يجعلهم يعانون من صعوبة في إعطاء معنى  تحمل مس

كثير من املتمدرسين من  متابعة الدروس لتعدد األسباب  لوجودهم داخل األقسام. فال تنافس علمي وال جهد معرفي سببه نفور 

 (.1995(، ودراسة سميت )2008)كما ذكرنا آنفا وهذا ما أكدته دراسة السورطي 

 :خاتمة

 حيث  متعلميها شخصية لصقل املناسبة البيئة وهي النشء  وتعليم بإعداد عنى التي التربوية املؤسسات أهم املدرسة تعد 

لذلك     متعددة مدارس  أو املدرسة الواحدة في أقرانه مع خبراته وتبادل مواهبه  حاجاته، وتنمية وإشباع ميوله  معرفة له تتيح

 تشخيص مع ضرورة   علمية أسس وفق اإلبداعية، وتطويرها  التالميذ  قدرات لتفجير املقبول  املدرس ي املناخ بتوفير مطالبةفهي  

 البيداغوجية  والوسائل  واملواد والطرق  املعلم املناهج، ونشاط فيها  تقيم تربوية بحوث بإجراء املدرس ي  الوسط في امللل أسباب

   مختلف التقني، وفي و العام الثانوي   التعليم  في التعليمي والنظام املدرسية  االدارة  وتنظيم هيكلة وتقيم  الساعات، وحجم

 التعليمية. املراحل  

ضف على ذلك كلما وفرت املنظومة التربوية مناهج دراسية مناسبة، وأساليب تعليمية متنوعة، وأساليب تقويم متطورة،  

 وممارسات ديمقراطية، كلما أسهمت في خفض مستوى امللل األكاديمي لدى متعلميها.  وإرشاد أكاديمي،وبيئات تعلم مناسبة، 

 : في ضوء ما جاء سابقا في االطار النظري وفي الدراسة امليدانية التوصيات:

 .ليهالحاالت من يعانون من عدم الرغبة في الدراسة من أجل تحبيب الدراسة وتشجيعهم ع القيام بجلسات إرشادية-

إقامة النشاطات الترفيهية والتربوية )علمية، رياضية، أدبية( التي تنمي مواهبهم، وتصقل شخصياتهم، وكسر أجواء الرتابة -

 وامللل في الصف أو املدرسة. 

 .إقامة  دورات تدريبية تثقيفية للكوادر التدريسية في مجال النظريات التربوية وتكنولوجيا التعليم -

 املتابعــة اليوميــة لتحضــير التالميذ مــن خــالل االمتحانــات اليوميــة املفاجئــة أو األســئلة الشفهية بداية كل درس.  -
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 القيام بالسفرات العلميـة والترفيهيـة والتـي توسـع آفـاق التالميذ، وتعـزيز العالقـة اإلنسـانية بـين األساتذة واملتعلمين.  -

استر - في  في تنويع  يسهم  الذي  املتعلمين  وإثارة  التنوع  على   وأهدافه،تعتمد  التدريس  ملحتوى  مناسبة  تعليمية  اتيجيات 

 تخفيض معدل امللل.

 .تغليـــب الجانـــب التربـــوي فـــي التعامـــل مـــع املتعلمين، واالبتعـــاد عـــن األســـاليب القســـرية واالستفزازية -

 العلميــة وتكــريم الطلبــة املبــدعين لخلــق أجــواء مــن التنــافس والتحفيــز للعطاء والتفوق العلمي.  إقامــة املســابقات - 

للمجتمع  - التطبيقية  الحاجـات  ولـتالئم  والتكنولوجيـا  العلـم  فـي  املتسارعة  التطورات  لتواكب  الدراسية  املناهج  تحديث 

 واملتعلمين. 

 :   قائمة املراجع 

ثقافية  -ابراهيم هياق، دور األخصائي النفس ي _االجتماعي في الحد من ظاهرة النفور املدرس ي في ظل املتغيرات السوسيو-1

النفور الدراس ي وسبل معالجتهاللمجتمع الجزائري،   التربية، جامعة  كتاب ظاهرة  النفس وعلوم  البحث في علم  ، مخبر 

 .2013وهران، 

)عمادة البحث العلمي    ،طلبة تخصص معلم صف في الجامعة الهاشمية للملل األكاديميالسورطي عيس ى، درجة تعرض  -2

 . 2008، علوم التربوية، 1، العدد 35، مجلد  دراسات ،الجامعة األردنية ، املحرر( ،

طالبات  جودة أداء املعلمة وعالقتها بالدافعية للتعلم من وجهة نظر الطالبات لدى عينة من  التميمي سوزان بنت أحمد،  -3

 . 2012رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ام القرى، السعودية،  ،الصف  الثالث  ثانوي بمحافظة الطائف

 . 1992، جامعة بغداد، العراق، مطبعة املجمع العلمي العراقي، معجم املعانيحاتم صالح الضامن، -4

 دار  :أسيوط   3 النفس ي ،ط:   والتحليل النفس  علم موسوعة،   كام   مصطفي عطية،  شاكر حسين، القادر، عبد فرج طه  -5
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  )حماولة حتليل(والطلب االقتصادي:التكوين املهين وسوق العمل يف اجلزائر بني املنطق االجتماعي للعرض 

Vocational training and the labor market in Algeria between the social logic of the offers and 

economic demand: (Try to analyze) 

 الجزائر، محمد أنور زهراوي/جامعة تلمسان د.

Mohamed Anouar Zahraoui/University of Tlemcen, Algeria 

 

 

 

Abstract: 

The issue of employment or training / employment constituting one of the major problems of the world 

economy is mainly under-developed countries or unemployment rates have risen to higher levels. Algeria, with 

regard to the other countries of the world continued to suffer from this problem (insertion problem or the 

relation training / employment) and in addition it became one of the major challenges facing the national 

economy either in the field of education / vocational training which is undergoing a diminution of its social 

value, or in the field of the labor market which suffers another absence of the catalytic and regulating 

constitutions of this relation. 

Where the results show that the Algerian state has not been capable of all development plans, even reducing 

the unemployment rate and despite all that has been achieved in terms of public policies, injects significant 

capital into the creation of private institutions contributing to the absorption of a large proportion of young 

jobseekers who are still suffering from the problem And even more severe than ever before, and this is 

explained by high unemployment rates. 

Key words: Vocational training, employment, insertion, job market, employability. 
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 ملخص: 

تعتبر مرحلة االنتقال من التكوين إلى سوق العمل كإحدى املشاكل الكبرى التي تعاني منها الجزائر منذ سنوات الثمانينيات   

وإحدى املواضيع التي أثارت الكثير من الجدل في األوساط األكاديمية، والتزال إشكالية اإلدماج تفرض نفسها كتساؤل رئيس ي،  

ره أصبحت  املنهي  بل  التكوين  التعليم/  مؤسسات  بين  الدائم  التناقض  ظل  في  خاصة  عنها  مسكوت  ومعايير  مقاييس  ينة 

مؤسسات سوق العمل في صورة الالتكامل بين العرض والطلب، فلم تعد هاته العالقة ذات الطابع اآللي بل اتخذت أشكاال  /

االجتماعية واالقتصادية أو من جهة سوق العمل الذي يعاني من  عدة إما من جانب التكوين املنهي الذي يعاني من تراجع قيمته  

العالقة هذه  وهيكلة  تعديل  باستطاعتها  التي  املؤسسات  بكل  غياب  تتمكن  لم  الجزائرية  الدولة  أن  النتائج  تظهر  حيث   ،

مية بضخ رؤوس  مخططاتها التنموية حتى في التخفيف من نسبة البطالة ورغم كل ما أنجز إما على مستوى السياسات العمو 

أموال كبيرة من أجل خلق مؤسسات خاصة تساهم في امتصاص نسبة كبيرة من الشباب طالبي العمل إال أنها كانت سياسات  

تعاني من مشكل اإلدماج في سوق العمل بل وأكثر حدة من أي وقت مض ى وهذا ما تفسره معدالت    فال زالت هاته األخيرةة  رفيظ

 البطالة املرتفعة. 

 : التكوين املنهي، سياسات التشغيل، اإلدماج، سوق العمل، قابلية التشغيل.  الكلمات املفتاحية

 مقدمة : 

تعتبر مرحلة االنتقال من التكوين إلى عالم الشغل كإحدى املشاكل الكبرى التي تعاني منها دول العالم الثالث وإحدى       

ا  ت املواضيع التي أثارت الكثير من الجدل بحيث يستمد هذا املوضوع أهميته من خالل أثاره املختلفة على جميع األصعدة، متعدي

جانب االجتماعي والثقافي األمر الذي دفع الكثير من األكاديميين والباحثين إلى االهتمام بموضوع  بذلك الطابع االقتصادي إلى ال

 اإلدماج الذي أخذ حيزا واسعا من النقاش خاصة من طرف املجتمع الدولي. 

لعمل وبهذا لم يكن  والجزائر شأنها شأن باقي دول العالم لم تكن تشهد هذه الهوة بين التعليم/ التكوين املنهي / وسوق ا     

( من القرن املاض ي، أين أصبح حاضرا بقوة في كل نصوص 1986مشكل اإلدماج مطروحا بشدة إال بعد سنوات الثمانينيات )

الحاملين   الشباب  فئة  بالخصوص  مست  والتي  البطالة  ملستويات  الكبير  االرتفاع  بعد  السياسية  والخطابات  اإلصالحات 

 لعمل. للشهادات والوافدين على سوق ا

هذه الوضعية دفعت السياسات العمومية إلى إيجاد ميكانيزمات تشجيع خلق مناصب العمل التي تسمح بإدماج وإعادة       

إدماج األفراد الذين يملكون مؤهالت علمية ومهنية، على غرار استحداث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي تسمح  

زات والوكالة الوطنية للعمل كوسيط بين طالبي وعارض ي العمل إضافة إلى الصندوق  بإنشاء مؤسسات صغيرة وفق عدة امتيا

 الوطني للتأمين على البطالة.  

التكوين املنهي وسوق العمل تفرض نفسها كتساؤل رئيس ي، بل أصبحت رهينة    التزال إشكالية اإلدماج أو العالقة بين     

مقاييس ومعايير مسكوت عنها خاصة في ظل التناقض الدائم بين مؤسسات التعليم/ التكوين املنهي /مؤسسات سوق العمل،  

الطابع اآللي، بل العالقة تكوين/ تشغيل ذات  الالتكامل بين العرض والطلب فلم تعد  اتخذت أشكاال عدة إما من    في صورة 
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جانب التعليم/ التكوين الذي يعاني من تراجع قيمته االجتماعية أو من جهة سوق العمل الذي يعاني من غياب املؤسسات التي  

 باستطاعتها تعديل وهيكلة هذه العالقة.  

ا أساسيا خاصة على مستوى سوق  ولطاملا اعتبر جل الدارسين لطبيعة هذه العالقة إلى اعتبار أن التكوين "يلعب دور      

لسوق   الجدد  والقادمين  العاملة  اليد  من  االقتصاد  احتياجات  بين  االنسجام  من  نوع  لخلق  ميكانيزما  باعتباره  العمل، 

إال أن العديد من الدراسات في هذا املجال تعتبر أن التشغيل ال يرتبط بالضرورة بالتعليم أو التكوين املنهي فثمة قدر  1العمل"

بعنوان  كبي إنسانيات  التي قدمتها مجلة  االعتباطية كالدراسة  ودراسة  L’école: enjeux institutionnelles et sociauxر من 

ولم تكتف هذه    Les jeunes face à la famille et aux institutions de l’état: Stratégies et représentationsأخرى بعنوان  

بالح بل  بهذا املشكل فقط  بين  الدراسات  التالؤمية  / تشغيل، وأن الفرضية  للعالقة تكوين  املنعدم  الطابع  ديث كذلك عن 

التكوين املنهي وسوق العمل أصبحت حبرا على ورق حيث الزالت املؤسسات العمومية والخاصة تشكو نقص اليد العاملة. وأمام  

: ماهي طبيعة العالقة التساؤالتجموعة من  هذا التناقض وهذه اإلشكاالت الجديرة بالتفكير، تتمحور هذه الدراسة حول م

تكوين/تشغيل في الجزائر؟ وهل ساهمت سياسات اإلدماج في التوفيق بين التكوين وسوق الشغل؟ وهل تعتبر قابلية التشغيل  

س يشهدها  التي  املتأزمة  األوضاع  ظل  في  والتكوين  التعليم  بمستوى  لالرتقاء  هدفا  األخيرة  اآلونة  في  صيته  ذاع  وق  كمفهوم 

 الشغل؟ 

اقع.  Employabilité، قابلية التشغيل Insertion. اإلدماج املنهي  1  :املفهوم والو

 . Insertion.  الحقل الداللي ملفهوم اإلدماج  1.  1

املفاهيم الحديثة التي أصبحت موضوع اجتماعوي        واقتصادي وسياس ي، ومن    (Sociétale)يعتبر مفهوم اإلدماج من 

املفاهيم التي نمت مباشرة بعد التحوالت في ميدان العمل والتربية، حيث يرجع ظهور هذا املفهوم إلى بداية السبعينيات من  

ا قبل  من  فرنسا  في  وبالخصوص  املاض ي  املفكرينالقرن  من  السياسات   لعديد  وموضوع  اجتماعي  "مشكل  اعتبروه  الذين 

 .  2العمومية في فرنسا منذ ما يقارب ربع قرن"

والذي يرتكز على    L’aide Socialeارتبط مفهوم اإلدماج بمفهوم آخر تم تداوله في منتصف القرن التاسع عشر وهو       

تشهد ارتفاعا كبيرا في سنوات السبعينيات    لكبيرة من مشكل البطالة التي كانتاملساعدة االجتماعية للشباب نتيجة معاناتهم ا

(، "فأصبح الفكر الفرنس ي الحديث يؤكد على خطورة شأن البطالة وقد سبق لهذا االهتمام بالبطالة وخاصة البطالة  1970)

بتأثير  الطويلة األمد أن كان محل عناية بلدان أوروبية أخرى داخل القارة، وأدى ذلك الوضع باإلضافة إلى االعتراف املتزايد  

وإلى تبني قرارات متنوعة    3العوملة على البنية االقتصادية القومية واإلقليمية إلى تأسيس املرصد األوروبي لالستبعاد االجتماعي

 
 1. 133ص  2012بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني، أسس املناهج االجتماعية، دار الفجر، الجزائر، 

2CLAUDE Dubar, La construction sociale de l’insertion professionnelle, revue éducation et société, n°7,2001, p24. 
ذين تخطاهم  يعتبر هذا املفهوم من املفاهيم التي أفرزتها الرأسمالية العاملية، حيث نشأ في فرنسا وكان يستعمل في العادة لإلشارة إلى األفراد ال

ا الذين  هم  اجتماعيا  املستبعدون  وكان  االجتماعي،  للضمان  البسماركي  العمل النظام  املتعطلين عن  وأبرزهم  بصورة رسمية،  الدولة  ستبعدتهم 

لرأسمالية= الجائرة  الطبيعة  في  ومتأصلة  حتمية  سمة  أنه  إلى  البعض  يرجعه  حين  في  الشباب،  صغار  أن  =وخاصة  حيث  الصناعة،  بعد  ما 
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، فلم يكن مفهوم اإلدماج مطروحا بشدة بل كانت هناك مفاهيم أخرى كاالندماج  1لالندماج االجتماعي على املستوى األوروبي"

Intégrationملساواة، العدالة وكلها مفاهيم ليبيرالية ترجح دور الفرد في الحياة االجتماعية واالقتصادية إما كفاعل اجتماعي  ، ا

أو كوحدة إنتاج، إال أن علم االجتماع الحديث لخصها في قيمة املساواة " فاملساواة هي اندماج األفراد في مجتمعهم على أصعدة  

السياس ي والعمل  االستهالك  هذه    اإلنتاج،  عن  اإلقصاء  أو  والحرمان  االستبعاد  هي  والالمساواة  االجتماعي،  والتفاعل 

 ، فاملساواة بكل مضامينها ال تتحقق إال بإدماج فعلي لألفراد دون تمييز.  2املشاركة" 

دية حول  وفي ظل تعدد املفاهيم واختالف وجهات نظر املفكرين وكل األطر النظرية سواء االجتماعية منها أو االقتصا     

"بين  Emile Durkheimإذ يميز إميل دوركايم    Socialisationمفهوم اإلدماج، إال أنه ال يمكن فصله عن التنشئة االجتماعية  

التبادالت   الثانية فتكون على مستوى  أما  في األسرة،  التنشئة االجتماعية األولية والتي تكون  االجتماعية:  للتنشئة  نموذجين 

التعليمي املؤسسة، األحزاب السياسية، النقابات، ...الخ فعن طريق التنشئة االجتماعية يحاول الفرد   االجتماعية، في الفضاء

فالتنشئة االجتماعية بنوعيها األولية )األسرية( أو االجتماعية    3إيجاد مكانته في املجتمع ويتكيف مع القواعد واملعايير والقيم" 

 هي وسيلة أو آلية من آليات تحقيق اإلدماج االجتماعي واملنهي.  Emile Durkheimباملعنى الواسع كما يعتقد 

، إذ يقترب هذان املفهومان من حيث الداللة، لكن من  Intégrationكما ارتبط مفهوم اإلدماج بمفهوم آخر وهو االندماج  

عنه مندمج، إال إذا كان    خالل تعريف دوركايم يمكننا أن نميز هذا املفهوم من ذلك، حيث يرى هذا األخير أن أي"مجتمع نقول 

معززة   الجماعية  األحاسيس  من  ومجموعة  مشتركة  القيم، مواضيع  املعتقدات،  من  مجموعة  يكونونه  الذين  األفراد  يربط 

املشاركة على    4بتفاعالت نظامية" إلى  اإلدماج فيعود  أما  التضامن اآللي،  بالجماعة حيث يكون  يرتبط  فاالندماج االجتماعي 

الفردي   لوريول  املستوى  ويلخص  مندمج،  اجتماعي  نظام  لتعدي    Loriolفي  موجه  فعل جماعي  هو  "اإلدماج  بقوله  اإلدماج 

 .5حواجز أو عجز ميكانيزمات االندماج أساسا على املستوى الفردي"

إذن فاإلدماج ال يمكن فصله عن التنشئة االجتماعية، لكنه يتالزم بشكل كبير بالشغل ومع بداية الثمانينيات من القرن       

وخاصة بنشره    BertrandSchwartzاملاض ي تغير مفهوم االندماج واستبدل باإلدماج، حيث تزامن هذا التغيير مع ظهور أعمال  

 .6ي واملنهي للشباب" تقريرا بعنوان " اإلدماج االجتماع

 
ث يتبادل أفراده املواقع باستمرار مع أولئك الذين  املستبعدون اجتماعيا ال يوصفون بأنهم طبقة دنيا دائمة بل باألحرى جيش احتياطي للعمل حي

 يعانون ذات الوضع املتدني.
- 25، ص2007، أكتوبر  344محمد الجوهري، االستبعاد االجتماعي، تحرير جون هيلز، جوليان لوغران، دافيد بياشو، سلسلة عالم املعرفة، ع1

26 . 

 9.2محمد الجوهري، مرجعسبق ذكره، ص 
3Georges Bernanos, La défense et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, cahier de recherche Bouquet Maëlle, HEC Paris, 

juillet 2012, p8. 
4Ibid. p8. 
5Ibid, p9. 
6Gilles Pinte, Les paradoxes de l’insertion professionnelle, Revue internationale d’ethnographie, Université de Bretagne Sud, sans 

date, p2. 
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الدالالت        من  مجموعة  تحمل  التي  املفاهيم  من  اعتبر  إذ  املفهوم،  هذا  يخص  فيما  النظر  وجهات  اختلفت  هنا  فمن 

"فإنه ال توجد    Mohamed Abdouhالدقيقة لهذا يكتس ي صفة الضبابية، فال يوجد تعريف موحد لهذا األخير وعلى حد قول  

لإلدم الضيق  باملعنى  املفهوم"نظرية  لها  به  مسلم  تعريف  يوجد  ال  كما  اإلبهام سنعرض  1اج،  وهذا  الغموض  هذا  ولتوضيح 

 مجموعة من التعاريف حسب مختلف األطر الفكرية. 

أنه من املفاهيم التي تحمل عدة دالالت "فمفهوم اإلدماج ليس واضحا،    Roolleau Berger et Nicole Drancortيعتبره  

يحددونه بدخول الفرد إلى الحياة النشطة، أما االقتصاديون فيعتبرونه أنه االنتقال أو التحول من فئة الشباب  فاإلحصائيون  

)اإلدماج( إلى الكهولة، لكن في علم االجتماع يختلف هذا املفهوم ويتشعب فهناك من يعرفه على أنه هو الدخول إلى مرحلة  

املفهوم يتعلق بالعمل والتشغيل ويندرج ضمن تحليل مواضيع ذات دالالت    الشباب والبحث عن العمل، وهناك من يرى أن هذا 

 .  2أعمق مثل: البطالة الفقر االقصاء" 

"أنه نتاج اجتماعي وإذا كان كذلك فإنه يعني الكثير من األمور     D. Demazière et C. Dubarوفي نفس السياق يعتبره كل من  

صادي وسياس ي وأنه تابع لبناء مؤسساتي الذي تتجسد فيه عالقات خاصة في فضاء  في آن معا: بأنه مندرج تاريخيا في ظرف اقت

"مقاربتين لتحديد مفهوم اإلدماج، فأما: األولى تقع على مستوى الفرد، والثانية على مستوى    J. Vencens، ويقترح  3مجتمعي" 

يعتبر كإدماج ملجموعة من األفراد الذين يكونون هذه    ، فبالنسبة للمقاربة األولى اإلدماج املنهي لجماعة معينة4االقتصاد الكلي"

املجموعة بمعنى أن هذه املقاربة تضم كل األفراد الذين لم يسبق لهم وأن أدمجوا، أما بالنسبة للمقاربة الثانية والتي ترتكز  

 الدرجة األولى.على مستوى االقتصاد، فهي تعتبر الفرد كوحدة ال تتجزأ عن املجتمع، أو باألحرى كوحدة إنتاجية ب

أبعد من ذلك ليشير إلى مفهوم آخر وهو  M. Vernieresويذهب   كما يدعو إلى ضرورة    Transition Professionnelleإلى 

التمييز بين بين هذا األخير ومفهوم اإلدماج املنهي، "فاإلدماج حسبه يضم كل خريجي املؤسسات التعليمية الذين لم يسبق لهم  

بمعنى أن اإلدماج املنهي يعتبر    5ج، أما االنتقال املنهي فيدل على كل من عملية اإلدماج وإعادة اإلدماج"وأن مروا بعملية اإلدما 

 العملية األولية للدخول في عالم الشغل، أما الثاني فيتعلق باملمارسة داخل سوق العمل واالنتقال من مهنة معينة إلى أخرى. 

كننا تحديد مفهوم اإلدماج على أنه " آلية وميكانيزم تمكن الفرد بغض النظر  ونظرا لتعدد األطر النظرية لهذا املفهوم يم

 إلى خبرته املهنية من الحصول على منصب شغل في سوق العمل".  

 
1Sonia Bouzaiene, Les problèmes d’insertion professionnelle des diplômés tunisiens de l’enseignement supérieurs  : Diagnostique 

d’une exclusion, Séminaire : la question sociale dans le monde arabe, université Lyon 2, 2006-2007, p13.    
2Gilles Pinte, Op.cit. p3. 

  – ، أفريل  61-   60مجلة إنسانيات، املدرسة: رهانات مؤسساتية واجتماعية، املجلة الجزائرية في األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، عدد مزدوج  3

 .15وهران، ص CRASC.65، ص 2013سبتمبر 
4Rabah Arrache, Quelques éléments sur l’analyse du processus d’insertion professionnelle, centre d’étude sur l’emploi et la 

technologie, Québec, 2002, p10. 
5Rabah Arrache, Op cit, p10. 
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 ". Employabilité. قابلية التشغيل " 2.  1

لم يكتف النظام الرأسمالي بالشكل اإلنتاجي وتطوير األساليب التنموية فقط، بل أصبح شديد الحرص على الترويج        

لجملة من املفاهيم، من االنتعاش االقتصادي والتنمية املستدامة في القرن العشرين إلى مجموعة من املفاهيم التي أصبحت  

العا اقتصاديات  في جل  التشغيل...ويعتبر  تلعب دورا محوريا  املقاوالتية، قابلية  اإلدماج،  النامية على غرار  الدول  لم خاصة 

مفهوم قابلية التشغيل من املفاهيم الحديثة النشأة والتي أفرزها االقتصاد العاملي الجديد والذي تم اعتباره من املفاهيم التي  

العالم، في  البطالة  باألحرى ستضع حدا لظاهرة  أو  التي    بتطبيقها ستخلص  املفاهيم  أننا نعتبره مجرد مفهوم كغيره من  إال 

 تمخضت عن األزمات املتتالية والتعقيدات التي تصاحب النظام الرأسمالي في شكله املتطور أو أكثر دقة املعولم.   

بل أكثر من    تكتفي معظم بل جل دول العالم الثالث بدور املستهلك واملستقطب لكل املنتجات ليس فقط املادية الغربية     

فاكتفاء   املجتمعات،  مراعات خصوصيات  االجتماعية واالقتصادية ودون  وانعكاساتها  في عواقبها  النظر  الفكرية دون  ذلك 

الدولة بدور املراقب وتخليها عن خلق مناصب الشغل لصالح القطاع الخاص، بإبراز دور الفرد في الحياة االقتصادية هذا ما  

 تي فرضت على هذه الدول لم تزد اقتصادياتها إال وضعا مترديا وأكثر تعقيدا.  كان موضوع كل اإلصالحات ال

لم يحظى مفهوم قابلية التشغيل باالهتمام الكبير من طرف ميدان البحث العلمي في العلوم االجتماعية، على خالف       

إلدماج، االندماج، التنمية... لكن بعد  اقتصادية وحتى السياسية كآليات التشغيل، ا-املفاهيم األخرى ذات األبعاد السوسيو

عليه   ترتكز  رهانا  يشكل  أصبح  حيث  االقتصادية  اإلصالحات  كل  في  حاضرا  فأصبح  الفت  بشكل  تطور  األخيرين  العقدين 

السياسات العمومية، ولعل أبرز الدراسات السوسيولوجية التي تناولت هذا املفهوم باعتباره حقل تفكير وليس مجرد مفهوم  

، حيث يطرح تطور املفهوم تاريخيا أي  1بعنوان "دعوة إلى فهم التشغيلية"  تغيرات سوق الشغل، دراسة صالح املازقيمرتبط ب

بوضعه في سياقه التاريخي حسب املدارس األنجلو سكسونية والفرنسية باعتبارها منبع كل األطر الفكرية، فحسب املدارس  

ة )على حد ترجمة أ. صالح املازقي( عن البنية الصحية والسالمة الجسدية لألفراد،  األمريكية واإلنجليزية يعبر مفهوم التشغيلي

صحية لألفراد، هو كمفهوم في بعده اإلجرائي، يعتبر وسيلة لإلدماج املنهي، لكن    -أي هو أداة للتمييز بين املؤهالت السوسيو 

 كبيرة من املجتمع.  ضمنيا يحمل عدة دالالت لعل أبرزها اإلقصاء املنهي واالجتماعي لشريحة

(  Employabilitéأما عن تطور مفهوم التشغيلية أو قابلية التشغيل )كما هو متداول أو الترجمة األكثر استعماال ملفهوم       

في الفكر الفرنس ي وبالتحديد بعد الحرب العاملية الثانية، أين غابت كل النزاعات األيدلوجية، العرقية والفلسفات العنصرية،  

هذه املرحلة من التاريخ حراك عاملي لقوة العمل فلم يهتم املنهج الفرنس ي بعامل التأهيل والكفاءة في استقطاب    حيث شهت

اليد العاملة األجنبية أي إدماج كل األفراد بغض النظر عن إثنياتهم، دياناتهم، لهذا سميت هذه الفترة بالسنوات الخالدة، لكن  

عينيات وبداية الثمانينيات الذي شهده العالم، أعاد الفكر الفرنس ي إحياء الفلسفات  بعد الركود االقتصادي في نهاية السب

 
  :أسبابها، نتائجها، انعكاساتها،    صالح املازقي، أستاذ محاضر في علم االجتماع بجامعة تونس، كانت أطروحة دكتوراه حول: بطالة اإلطارات في تونس

لحلها، عام   تقلبات  1988ومقترحات  العربية واستشراف مستقبلها من خالل قراءة  الثورات  بنقد وتحليل مسار  اهتم  املؤلفات،  له عديد  ، كما 

 .  2013األوضاع السياسية واالجتماعية من دول الربيع العربي ضمنها في كتاب له "تأمالت في السياسة واالجتماع" 

 2012.1، تونس، 1صالح املازقي، دعوة إلى فهم التشغيلية، الدار املتوسطية للنشر، ط 
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العنصرية التقليدية وإعطائها طابع متجدد ومؤسساتي تدعمه مجموعة من القوانين، فأعيد وفق هذا الطرح صياغة مفهوم  

للتمييز شوفينية،  عرقية،  أيديولوجية،  تصورات  وفق  التشغيل  قابلية  واألخرى    التشغيلية/  الفرنسية  العاملة  القوى  بين 

لإلقصاء  أداة  أصبح  بل  املنهي واالجتماعي  للدماج  أداة ووسيلة  يمثل  التشغيل  قابلية  التشغيلية/  مفهوم  يعد  فلم  املهاجرة، 

 . االجتماعي بالدرجة األولى

"االقتصادية      الدراسات  إال أن جل  الفكرية،  التي  1"هذا من حيث املرجعيات وحسب كل الحقول  خاصة واالجتماعية 

ركزت على مفهوم قابلية التشغيل تنطلق من بعده اإلجرائي ووفق نظرة فردانية محضة، فهي مدى قدرة الفرد على الحصول  

على منصب شغل واملحافظة عليه أو املحافظة على منصبه، فقابلية التشغيل تتعلق بالفرد، أي قدرته على اكتساب كفاءات  

" قابلية التشغيل ال تتعلق بالعمل فقط بل    Musetteل الحواجز التي يفرضها سوق الشغل، لكن كما يرى  ومهارات وتجاوز ك 

فليس على الفرد وحده تحسين قابليته    2قطاعات النشاط كذلك، والتي أصبحت تعاني من اختفاء بعض املهن في سوق العمل" 

للحصول على منصب شغل، بل يتوجب على الدول )الجزائر كمثال( توفير وخلق فرص شغل تتالئم ومؤهالت هذه الفئة من  

ح،  املجتمع سواء البطالين أو املشتغلين، "فقابلية التشغيل هي آلية ووسيلة لإلدماج إعادة اإلدماج املنهي للفرد "وفقا لهذا الطر 

فقابلية التشغيل تحمل تقاطع نوعين من األسئلة "العائد من التكوين املنهي والفائدة منه في رفع وتمكين الفرد من اكتساب  

كفاءات وخبرات مهنية تجعل منه قابال لشغل منصب في سوق العمل"، ومن جهة أخرى تشغيلية هذه الشعب والتخصصات  

 في سوق الشغل.

 في الجزائر.  العملكآلية لتحقيق املالءمة بين التكوين املنهي وسوق  . سياسات التشغيل/إدماج  2

التعليم        مخرجات  وتكييف  مالئمة  ملحاولة  سياستها  تنفيذ  إطار  في  مختلفة  إجراءات  الجزائرية  الحكومة  اعتمدت 

االجتماعية كوسيط  والتكوين املنهي على حد سواء مع متطلبات سوق العمل وذلك بتخصيص مجموعة من األجهزة للمساعدة  

  2008أفريل    14املؤرخ في    126- 08بين هذه املخرجات وسوق العمل لتسهيل عملية اإلدماج وهذا طبقا "للمرسوم التنفيذي رقم  

الذي كان هدفه األساس ي التشجيع على اإلدماج املنهي للشباب طالبي العمل املبتدئين الباحثين عن العمل ألول مرة، املؤهلين  

امل وغير  الوطنية  منهم  الشبكة  لدى  واملسجل  عمل  طالب  شاب  لكل  دائم  شغل  منصب  من  االستفادة  وتسهيل  ؤهلين، 

حيث تم وضع هذا الجهاز تحت تصرف هذا األخير بالتنسيق مع مديرية التشغيل لكل والية وذلك بغرض 3"(ANEM)للتشغيل

خلق    2012( سنة  ANEMوالخاص بحيث سجل هذا الجهاز )إدماج هؤالء الشباب أكثر في القطاع االقتصادي بنوعيه العمومي  

 
    من خالل اطالعنا على هذه الدراسة، حاولنا اعطاء ملخص حول تطور مفهوم قابلية التشغيلية، حيث لم نجد دراسات من هذا النوع ولالطالع

 إلى فهم التشغيلية. أكثر أنظر املرجع السابق، أ.  صالح املازقي، دعوة
1 Fandi naziha, Flexibilité de l’emploi, l’employabilité et développement des compétences, Thèse de doctorat en science 

économiques, université du Tlemcen, 2012 – 2013.      
2Actes du colloque national organisé par le centre de recherche en anthropologie sociale et culturel (CRASC) Quelle formation 

pour quels emplois en Algérie ?, Oran, les 04 et 05 octobre 2011, p47. 
راه جامعة  شباح رشيد، ميزانية الدولة وإشكالية التشغيل في الجزائر )دراسة حالة لوالية تيارت(، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير، مدرسة دكتو 3

 .150، ص 2012 – 2011تلمسان، 
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في حين نجد هذه النسبة املسجلة في  1" %77( طالبي التشغيل بنسبة التشغيل وصلت إلى 181000( منصب شغل و)234000)

بين في  ال تتوافق مع التقارير السنوية الصادرة عن الوكالة الوطنية للتشغيل فيما يخص العرض والطلب كما هو م  2012سنة  

 الشكل اآلتي:

 (.2019إلى أفريل  2006(: العرض والطلب على العمل في الجزائر بين سنتي ) 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan. 2019وأبريل  ANEM 2015الشكل: من إعداد الباحث اعتمادا على التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتشغيل 

d’insertion des Jeunes sur le marché du travail, Ministère du travail, de l’emploi et de sécurité sociale. 

 

في حين تبقى   2006نالحظ أن الطلب املسجل ينمو بوتيرة متسارعة حيث تطور بثالث أضعاف ما كان عليه في سنة        

إال   تمثل  لم  حيث  متذبذبة  العمل  سنة    %19.5عروض  الكلي  الطلب  )  2014من  السنة  هذه  من  أبريل  في  ( 2019"لتشهد 

االنخفاض امللموس للطلب لم تستطع هذه العروض مجاراة الطلب  رغم  2من الطلب على العمل"   %13.11انخفاضا كبيرا بلغ  

املتزايد لليد العاملة املتراكم لعقدين من الزمن، إذ لم تتمكن هذه السياسات االجتماعية لإلدماج من التحكم فيه )الطلب على  

 الشغل( فهل هذا يضعنا أمام أزمة تتعدى كونها أزمة شغل فقط؟   

 
1ETF, ALGERIE fiche pays union pour la méditerranée, juillet 2013, p10. 
2Ministère de l’industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique N°30, Edition Mai 2017. p 07, p 08. 

2006 2010 2012 2014 Apr-19

placements/offre (%) 73.3 75.5 74.8 75.9 75.24

offre/demande (%) 22.4 21.5 14.8 19.5 13.11

placements 96850 176252 214812 304383 122022

offre 132117 233343 287110 400734 162176

demande 590784 1085611 1939377 2050230 1236713
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يعتبر التخلي الجزئي للدولة عن جملة  كبيرة من املهام لفائدة القطاع الخاص الذي لم تتجلى مالمحه بعد قد يزيح عنها      

أزمة البطالة التي تثقل كاهلها مثل قضية اإلدماج، التشغيل، الحد من  بها على عاتق القطاع    ،جزءا هاما من أعبائها  لتلقي 

واستيعاب طالبي الشغل الجدد ونخص بالذكر خريجي الجامعات، التكوين املنهي، من أجل    الخاص الذي تحتم عليه استقطاب

إحداث مناصب شغل جديدة بالضغط على القطاعات االقتصادية وابتكار مجاالت جديدة مشغلة وأكثر إنتاجية، وقد تكون  

كما يمكن لها أن تتسبب في إفشال املشروع    لهذه السياسة انعكاسات إيجابية على املجتمع الجزائري واالقتصاد الوطني خاصة، 

 التنموي إذا ما عجز القطاع الخاص عن املساهمة الفعالة في توزيع عادل وخلق نوع من التالؤم بين التكوين وعالم الشغل. 

األخيرة        السنوات  في  نموا  الجزائر  في  الخاص  القطاع  االقتصا  2017  -  2004شهد  عرفه  الذي  االنتعاش  مع  د  موازاة 

الجزائري مؤخرا، وكذا ارتفاع اإلنفاق الحكومي وزيادة نفقات التسيير، إال وأن هذه الوضعية الحالية ال تزال تمتاز بنمو غير  

كاف في بعض القطاعات، وال يمكن وصفها باإليجابية، فاتباع هذا النهج كان لتغطية العجز القائم وليس إدراكا منها ألهميته  

واألزمة    1986ه للخروج من كل اآلثار الناجمة عن األزمة التي عرفها االقتصاد في نهاية الثمانينيات  كبديل يمكن االعتماد علي

على    2008العاملية   االستراتيجية  هذه  تعتمد  إذ  االقتصادية،  التنمية  تحقيق  في  العمومية  املؤسسات  والناتجة عن قصور 

باإلضا للشباب  املمنوحة  االقتصادية  االمتيازات  من  األجهزة  مجموعة  هذه  وتأتي  والتقنية،  املالية  املرافقة  إلى   ,ANSEJ)فة 

ANGEM, CNAC…)    التي أنشأتها الدولة كتطبيق لهذا املنهج على أرض الواقع محاولة منها إلى املالءمة بين مخرجات التكوين

ن الشباب بصفة عامة وخاصة  ومتطلبات سوق العمل كأولوية وكمقصد عبر تشجيع املبادرة الفردية وغرس روح املقاوالتية بي 

التكوين املنهي(،   التكوين املنهي ومؤسسات  في  املتخصصة  )العليا واملعاهد  بأصنافها  التعليمية والتكوينية  املؤسسات  خريجي 

 بوصفهم مؤهلين  إلنشاء املشاريع وقادرين على املبادرة واإلبداع. 

شجيع عملية إنشاء املؤسسات الجديدة ومحاولة تحقيق التكامل  لكن وبالرغم من كل هذه املجهودات املبذولة في سبيل ت     

بين العرض والطلب على التكوين تبقى النتائج املتحصل عليها متواضعة، ال تعكس كل هذا االهتمام الزائد وهذا التضخيم في 

 كمية رأس املال الذي تم ضخه.  

( مؤسسة منها  1022622)  31/12/2016ملؤسسات املنشأة حتى  فاملقاوالتية في الجزائر تعرف جمودا كبيرا إذ بلغ عدد "ا     

(390( خلق  في  بذلك  مساهمة  العمومي،  للقطاع  تابعة  مؤسسة  قدرها2540689(  بزيادة  شغل  منصب  بين    11%( 

إنها  ، هذه النسبة يمكن اعتبارها إيجابية لكن وبالعودة إلى إمكانيات الجزائر املادية والبشرية ف1" 31/12/2016و  30/06/2015

املستهدفة   الشرائح  لدى  والتعليم  القاعدي  التكوين  بنوعية  مرهون  السياسات  هذه  نجاح  ألن  املطلوب،  للمستوى  ترقى  ال 

الجزائر لسنة   في  الصغيرة واملتوسطة  املؤسسات  ما يظهره تقرير  لهذه السياسات لكن  أكثر  عن موت    2017لضمان نجاح 

أجراء باختالف في نوعية   10لتي كانت أغلبها من املؤسسات التي تضم أقل من  وا(la mortalité des entreprises)املؤسسات

تتركز كثيرا عند "األشخاص  (la mortalité des PME)أما فيما يخص الشخص املعنوي والطبيعي فنجد أنها(PE)املؤسسات  

سنة   نهاية  في  بلغت  والتي  الحرة  املهن  ذوي  معظمها22785)   2016الطبيعيين  تركزت  مؤسسة  التقليدية    (  الصناعات  في 

بنسبة   الفالحي  نجاح وفشل هذه  2"%29و  %58واالستغالل  في  املرتفعة ووجود عوامل خارجية  املخاطر  التوالي بسبب  على 

( مؤسسة تركزت 11686املؤسسات بينما "تقل في مجالي العدالة والصحة، أما فيما يخص األشخاص املعنويين والتي بلغت )

 .3"2016من املؤسسات حتى نهاية سنة  %60دماتي بنسبة معظمها في القطاع الخ

 
1Ministère de l’industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique N°30, op.cit. p 17. 
2Ministère de l’industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique N°30, op.cit. p 15. 
3Ibid. p 15. 
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هذا ما يوحي بوجود عوامل داخلية وخارجية عديدة وراء فشل هذه املشاريع، فهل يمكن ردها إلى غياب ثقافة املقاوالتية  

رافقة ضف إلى ذلك  وقلة النضج في بعث املشاريع وسوء التسيير؟ أو إلى غياب رؤى استراتيجية في منح هذه املشاريع وغياب امل

البيروقراطية والفساد اإلداري الذي أصبح سمة من سمات القطاع اإلداري في الجزائر؟ لكن بغض النظر عن كل هذه العوامل،  

كالسيكية وحتى الحديثة  -فاملؤسسة كمفهوم يتجاوز ذلك البعد االقتصادي التقني املادي فاستنادا لألطر الكالسيكية والنيو

، فاملقاولة ال يمكن اعتبارها مؤسسة اقتصادية منتجة فقط وليست مجرد تنظيم إداري يتم االنتساب إليه  في علم االجتماع

، وليست مجرد نسق اقتصادي منتج لكيانات اجتماعية مادية تتحكم فيه عالقات اإلنتاج  Taylorismeكما تعتقد التيلورية  

، بل تتعداها إلى كونها مؤسسة اجتماعية بالدرجة األولى تضم رأسمال ال مادي على حد تعبير  Smithوتقسيم العمل كما يرى  

André Gorz  .شأنها شأن باقي املؤسسات االجتماعية األخرى ، 

هذ       كل  ومن  في  حاضرة  كانت  طاملا  التي  الشغل  وسوق  املنهي  التعليم/التكوين  بين  التالؤمية  الفرضية  تبقى  املنطلق  ا 

الخطابات السياسية ورغم تركيز العديد من الدراسات على غياب التالؤم بين العرض والطلب على التكوين وخاصة في اآلونة  

تز  الواقع أصبح صعبا خاصة مع  في  التشغيل وهو  األخيرة، وتحقيقه  الشغل وبروز مفاهيم جديدة كقابلية  الطلب على  ايد 

املفهوم األكثر شيوعا بحيث يأخذ هذا املفهوم طابع الجدية في ظل تقليص نفوذ الدولة مما يحد من قدرتها على التشغيل،  

الدولة تلبيته، بل سيكون  لذلك يجب على الفرد أن يجد لنفسه عمال، فلم يعد الحديث عن الحق في الشغل مطلبا رئيسيا على  

الفرد هو املسؤول األول عن بطالته وهو في نفس الوقت مطالب برفع مستوى تكوينه وتأهيله بما يدعم حظوظه في الحصول  

 على منصب شغل.

 . . قابلية تشغيل املطلب املميز لتعديل العالقة عرض/طلب على التكوين في الجزائر 3

النفتاح على العالم الخارجي من األسباب الوجيهة التي دفعت الدولة إلى محاولة استبدال  تعد التغيرات التي عرفها النظام وا

مفهوم التشغيل بقابلية التشغيل باعتباره هو الحل ملشكل اإلدماج وفي نفس الوقت الرفع من مستوى الكفاءات املهنية لطالبي  

ي فتكتفي فقط بدعم حظوظ أفرادها في الحصول على  الشغل، وبهذا تقص ي الدولة نفسها من تحمل مسؤولية املشغل الرئيس  

  واالندماج مناصب شغل "بغض النظر عن وضعية طالبي الشغل سواء كانوا من ذوي خبرة أو ممن يترشحون للمرة األولى للشغل  

 .  1في سوق العمل"

ت العمومية وما يتعلق باإلدماج  تمثل هذه الدراسة تقويما وإن كان نظريا إلى حد ما ملا تم إنجازه على مستوى السياسا     

من جهة   التشغيل سواء  قابلية  يخص  فيما  التام خاصة  بالفشل  عليه  الحكم  يمكن  ال  وتحقيقه  إنجازه  تم  ما  فكل  املنهي، 

املنهي   والتكوين  الجامعات  خريجي  حول  ومعطيات  إحصائيات  من  بحوزتنا  هو  فما  الفرد،  جهة  من  أو  التعليم،  التكوين، 

ادات في مختلف التخصصات واملندمجين في سوق العمل بغض النظر عن طبيعة هذا الشغل إن كان يتوافق  الحاصلين على شه

مع التخصص أم ال، ال يمكنها أن تجعل من هذه الدراسة دراسة تقييمية، وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل الرئيس ي واملحوري  

 
  30إلى    28التشغيل، تنسيق د. األخضر نصيري، من  أشغال الندوة الدولية، خريجو املؤسسات الجامعية تونس: بين راهن التكوين وإشكاليات  1

 .13، جامعة صفاقس، تونس، ص2012نوفمبر 
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م ذاع صيته في اآلونة األخيرة هدفا لالرتقاء بمستوى التعليم  مرة ثانية لكن بصيغة أخرى، فهل تعتبر قابلية التشغيل كمفهو 

 والتكوين في ظل األوضاع املتأزمة التي يشهدها سوق العمل؟ 

، 1" 2014في نهاية سنة     %10.6إلى    2013سنة    %9.8تشير الدراسات والتقارير الرسمية بأن نسبة البطالة ارتفعت من "     

الوطني لإلحصاء   املركز  نتائج  وكان هذا حسب  انقطاع،  الشباب دون  بطالة  ارتفاع  تواصل  الشباب  (ONS)مع  ، من هؤالء 

في جميع   الجامعية  للشهادات  الحاملين  الشباب  هم  الظاهرة،  هذه  من  مساسا  واألكثر  األكثر عرضة  الشباب  نجد  البطال 

م قابلية التشغيل، هنا يجب مناقشة العوائق التي تصادف هؤالء الشباب  التخصصات ومختلف املستويات أي الذين تتوفر فيه 

في سوق العمل، واألخطر من ذلك أن عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل يزداد كل سنة خاصة بعد اإلصالحات واتباع نظام 

LMD  الب مسجل في كامل  ( مليون ط 1.3ب )   2014/2015،حيث قدر عدد الطلبة املسجلين فيما يخص "الدخول الجامعي

 .2( مسجل جديد" 220000القطر الوطني، وما يفوق )

هذا التراكم في رأس املال الالمادي دفع املاسكين بدواليب الدولة بعد تراكم األزمات إلى تقديم وعود لهذه الطبقة بخلق ما  

ن مناصب الشغل في ظرف قياس ي  مليون منصب عمل بين القطاعين العام والخاص باعتقادهم أن خلق هذا الكم م   2يزيد عن  

أمر ممكن في ظل االنتعاش االقتصادي الذي تعيشه البالد هذا التناقض )تبني مفاهيم جديدة كقابلية التشغيل، الذي تكلل  

بتكوين ما يزيد عن مليوني طالب جامعي مقابل عجز مؤسسات سوق الشغل في استيعاب هؤالء األفراد(، ال يمكنه أن يعبر إال  

ابلية التشغيل ال تمثل عند هؤالء األشخاص إال كحل ملشاكلهم الخاصة، وخلق مناصب الشغل هذه ال يرتبط ال من  على أن ق

حاملي   يخص  فيما  هذا  الروتينية.  السياسية  الخطابات  جل  في  يتكرر  الذي  الشامل  التنموي  بالحراك  بعيد  من  وال  قريب 

وخريجي هذا األخير، فنظرا لإلصالحات األخيرة التي شهدها هذا القطاع وتبني  الشهادات الجامعية، أما بالعودة إلى التكوين املنهي  

واجتماعية،   اقتصادية  مكانة  وإعطائه  املنهي  التكوين  تحديث  إلى  بذلك  محاولة  والعملي  املعرفي  ببعديها  بالكفاءات  املقاربة 

إدخال مجموعة من التخصصات الجديدة وإعادة  بجعله يتوافق مع التطور التكنلوجي واملعلوماتي التي تفرضه العوملة، وهذا ب

صياغة تخصصات أخرى، كل هذه اإلجراءات كان هدفها الرئيس ي هو تحسين قابلية تشغيل هذه الفئة ورفع كفاءاتهم املعرفية  

صول  بكونهم رأس مال بشري من جهة ومن جهة أخرى في البعد العملي أو الفعلي باعتبارهم فاعلين اجتماعيين قادرين على الح

على مناصب شغل في ظل املنافسة واالنتقاء بحكم احتكاكهم واندماجهم املؤقت في سوق العمل من خالل فترة التمهين، لكن  

( عن  يزيد  "ما  بتكوين  الجزائر  في  املنهي  التكوين  يساهم  حيث  ذلك،  عكس  يظهر  مختلف  600000الواقع  في  متربص   )

عل موزعة  للتكوين  ومزاول  متخرج  بين  )التخصصات   منهي" 1200ى  تكوين  مركز  املنهي  3(  التكوين  وزير  تصريح  حسب  هذا 

والتمهين، كما يطلب من املؤسسات تسهيل عملية اإلدماج لحاملي شهادات التكوين املنهي، لكن في املقابل يعيد رئيس منتدى  

 
1Mohamed Saïd MUSETTE, De la fuite des cerveaux à la mobilité des compétences ? Une vision du Maghreb, centre de recherche 

en économie appliquée pour le développement (CREAD) et Bureau de l’organisation internationale du travail à Alger (BIT), Alger, 

2016, p 46. 
2Ibid.p47. 
3Youcef Elmeddah, La formation professionnelle en Algérie…Mythes et réalités, publication sur le site « THE BLOG « le 21 Février 

2015, p2, www.THEBLOG.dz 

http://www.theblog.dz/
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إلى خلق مراكز صغيرة للتكوين تخص هذه    M.Haddad(FCE)املؤسسات طرح مشكل نقص األيدي العاملة املؤهلة، ويدعو 

 املشاريع الكبيرة.

إن هذا الطرح وإن لم يختلف كثيرا عن سابقه )قبل اإلصالحات(، إال أنه يوحي بوجود خلل على مستوى التكوين املنهي       

ي يعاني تهميش فعليا سواء من حيث االستثمارات أي التمويل، أو من حيث  كمؤسسات وكأفراد، أما األولى فالزال التكوين املنه

ثقافية  -ديموغرافية والسوسيو -املادة األولية وهذا ما ينعكس سلبا على تكوين األفراد أما الثانية فتتعلق بالخصائص السوسيو

و  العلمي  التحصيل  املحرومة ضعف  املناطق  من  االنحدار  في  تتمثل  التعليم  للمتكونين والتي  من  اإلقصاء  في  أساسا  املتمثل 

األساس ي، ضعف الرأسمال االجتماعي، كل هذه الخصائص تشكل عائقا للفرد وتحول دون تحسين قابلية تشغيله، وتنقص  

من حظوظه في الحصول على منصب شغل، خاصة وأن مفهوم قابلية التشغيل ال ينص بتاتا وال يراعي إذا كان لحامل الشهادة  

"كلما تصاعد عدد العاطلين عن العمل كلما    LEDRUTأو ال، هذا ما يحيلنا إلى مشكل آخر أو أزمة أخرى كما يرى    خبرة مهنية 

أي كلما كانت تجزئة سوق الشغل كبيرة، كلما قل توظيف حاملي الشهادات، وال شك أن التكوين    1كان التشغيل أكثر انتقاءا"

 تشغيل خاصة مع اعتماد قابلية التشغيل والتضخم الكبير في نسب البطالة.  املنهي من الشهادات القليلة الحظ في مجال ال

ال يمكننا إلصاق الخلل بمنظومتي التعليم والتكوين املنهي فحسب، فسوق العمل في الجزائر يشهد منذ أكثر من عقدين  

ي مفهوم قابلية التشغيل نتيجة  من الزمن هذا التراكم الكبير لطالبي الشغل في ظل غياب سياسات تنموية فعالة ترى أن تبن 

لفعالية هذه السياسات، وإذا كان هذا األخير )قابلية التشغيل( تبنته الدولة كاستراتيجية لتجرد نفسها من الدور املركزي الذي  

ينص على الحق في الشغل لكل طالب شغل حامل لشهادة، هذا املنطق البراغماتي تجسد على مستوى الطبقة الحاكمة، لكن  

أنفسهم  املل يعتبرون  حيث  ومضمونا  تختلف شكال  العالي  والتعليم  املنهي  التكوين  شهادات  حاملي  أن خطابات  لالنتباه  فت 

ضحايا لسياسات الدولة وبهذا تلجئ هذه الفئة إما إلى العمل الغير رسمي لتغطية حاجياتها املتعاظمة أو إلى املطالبة بالحق في  

نه الزال ينظر إلى الدولة على أنها فاعل مركزي في املجتمع بحيث البد لها أن تخلق مناصب  الشغل باعتبار هذا املطلب جوهري، أل 

شغل لكل فرد وأن تقوم بالتنمية وأن تعد البنية التحتية هذه الحقيقة ال يمكن إنكارها بحيث ال يمكننا أن نغير منظومة تفكير  

 لها ترسبات تاريخية. 

 نظام الجديد( أو االقتصاد املوازي. . سوق العمل غير الرسمي )مخلفات ال 4

وأمام هذا الالتكامل بين التكوين والتشغيل واتساع رقعة البطالة وتفاقمها، وما نجم عن التحول في النمودج االقتصادي       

قد  املتبع بعدم مواكبته لتطور القوى العاملة بشكل مستمر دون توقف لم يتمكن القطاع الخاص ورغم تطوره امللحوظ في الع

 األخير من استيعاب األيدي العاملة الكثيفة.  

الغير رسمي        القطاع  إلى  القوى العاملة  مقابل هذا العجز وهذا اإلقصاء املوضوعي إن صح القول، تتجه معظم هذه 

زات االجتماعية  محاولة منها لسد حاجياتها املتعاظمة بغض النظر إلى ما يتميز به هذا األخير من العمالة الهشة وانعدام االمتيا

 كالضمان االجتماعي مثال، إال أنه يشكل املنفذ الوحيد لهذه الطبقة من املجتمع.  

 
 1.   13لتشغيل، مرجع سبق ذكره، صأشغال الندوة الدولية، خريجو املؤسسات الجامعية تونس: بين راهن التكوين وإشكاليات ا
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رغم اعتبار هذا الحقل من الحقول املهمة للبحث إال أنه لم يحظى بدراسات دقيقة إضافة ملا يحتله من مكانة مهمة وثقله  

ا لهذا  تقييمية  قاعدة  توفر  لعدم  فنظرا  املجتمع،  في  الضمان  الكبير  تقارير  وفق  تقديره  إلى  الباحثين  معظم  يلجأ  لقطاع، 

االجتماعي مثال واملسوح االجتماعية "أنه ليس معظم األجراء مسجلين أو تغطيهم الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(،  

وهذا ما يوحي بتطور العمل الغير رسمي حتى   1" 2012في  %67إلى   1992في  %89حيث انخفضت نسبة الضمان االجتماعي من 

أنه هناك أسباب   القطاعات الرسمية، وعن أسباب هذا التراجع في األجراء الغير مسجلين في الضمان االجتماعي يضيف  في 

قطاعات  و   -الحالة العائلية    -أخرى جعلت نظام الضمان االجتماعي ال يغطي نسبة كبيرة من املجتمع "ارتفاع املستوى التعليمي  

حيث تشهد هذه األخيرة )القطاعات االقتصادية( تشغيل نسبة كبيرة من القوى العاملة غير مصرح بها لدى الضمان    2النشاط" 

االجتماعي وأبرزها قطاع البناء واألشغال العمومية الذي يعاني من نقص التغطية من قبل الضمان االجتماعي حيث استقر  

الفترة ما بين    %25"عند   أما فيما يتعلق بالصندوق  CNAS، هذا فيما يخص الصندوق الوطني لألجراء  3" 2012و  2003في   ،

بالنسبة للعمال الغير أجراء، في حين قدرت نسبة    %15، "فيشهد هذا األخير مساهمة قدرة ب  CASNOSالوطني لغير األجراء  

  .4"%17إذ وصلت إلى  2012وتطورت هذه النسبة سنة  %13ب  2003املساهمة سنة 

يعتبر القطاع الغير رسمي في الجزائر من املنافذ الرئيسية والحلول البديلة التي يلجأ إليها الفرد ورغم دوره الكبير في التقليل     

من حدة البطالة، "فحسب تقديرات البنك الدولي، أن هذا القطاع يساهم بحوالي الثلث في تكوين الناتج املحلي الخام وخلق  

الد في  الوظائف  عن  ثلثي  نظامي  الغير  القطاع  حصة  فيها  تزيد  ال  التي  الخليج  دول  باستثناء  العربية  مجموع    %7ول  من 

، إال أن تطوره في السنوات األخيرة، بات من الهواجس الكبيرة التي تؤرق السلطات الجزائرية والتي ترى أنه يمثل  5الوظائف"

 عقبة رئيسية أمام تطور النشاط االقتصادي في الجزائر.  

فبالنظر إلى عدم وجود قاعدة تقييمية لهذا القطاع، وعدم توفر بيانات مضبوطة ورسمية تحدد نسبة تطوره بشكل      

حيث    (ONS)دقيق، سنعتمد على دراسة لدحماني محمد أدرويش يعتمد فيها على املسح الذي قام به مكتب اإلحصاء الجزائري  

، 2010من إجمالي اليد العاملة سنة  %45.6ي القطاع الغير معلن "إذ يمثل يظهر هذا املسح التطور املتواصل للقوى العاملة ف

( فرد أي أكثر من الضعف، في حين  3921000( إلى )1648000ففي ضرف عشرة سنوات انتقلت العمالة في هذا القطاع من )

فئة التي يضمها القطاع الغير  من هذه ال  %80خالل نفس الفترة"، وأن ما يقارب  %43.1فإن العمالة في القطاع الرسمي بلغت 

، ما يعكس الوضعية  6سنة"   30رسمي ال يتعدى مستواها التعليمي املتوسط، وأكثر من نصف هذه األخيرة ال يتعدى عمرها  

 
1Walid MEROUANI, Nacer-Eddine HAMMOUDA, et Claire El MOUDDEN, Le système algérien de protection sociale : entre 

Bismarckien et Beveridgien, Revue publiée par le centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), 

n°107/108 – 2014, Alger, p 130. 
2Walid MEROUANI, Nacer-Eddine HAMMOUDA, et Claire El MOUDDEN, Op cit, p130 . 
3Ibid. p 131. 
4Ibid. p 131. 

في الجزائر محاولة تحليل أطروحة دك5 التشغيل  في الجزائر محاولة تحليل، إشكالية  التشغيل  في العلوم  دحماني محمد أدرويش، إشكالية  توراه 

 . 204، ص2013االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، 
 املرجع نفسه، ص 6.206



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

114 

أزمة   اعتبارها  املؤسساتي هذه االختالالت يمكن  العرض  الذي يشهده  العجز  في ظل هذا  الشباب  التي تواجهها فئة  الحرجة 

ن جهة عن تجزئة سوق العمل تخضع ملعيار الكفاءة واملطابقة بين املستوى والوظيفة االجتماعية ومن جهة  عضوية ناجمة م

أخرى عجز كامل للقطاع الخاص، هذا ما أدى إلى ظهور  سوق عمل غير رسمية ال تعترف وتهمل هذا املعيار تضم شريحة كبيرة  

    من املجتمع ال تملك قوة العمل فحسب بل قوة عمل ذهنية.

 :خاتمة

إن تناولنا النظري ملفهوم اإلدماج، قابلية التشغيل وبعض املفاهيم التي تبدوا ضمنية في عملية التحليل كان محاولة منا       

املفاهيم واختالف مرجعياتها   الجزائر، ورغم ضبابية هذه  العمل في  املنهي وديناميكية سوق  القائم بين التكوين  الواقع  إلبراز 

نها أصبحت أكثر من أي وقت مض ى رهان كبير والحل املنشود ألزمة التشغيل في ظل االرتفاع الكبير لنسب البطالة  الفكرية إال أ 

 خاصة بطالة حاملي الشهادات.  

حيث أخفقت السياسات التي تبنتها الدولة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ولم تتمكن الدولة بكل  

التخفيض من نسبة البطالة رغم تبنيها مفهوم قابلية التشغيل بكل ما يحمله من تناقضات، ورغم كل    مخططاتها التنموية في

ما أنجز إما على مستوى السياسات العمومية لم يرقى للمستوى الذي كانت تطمح إليه هذه األخيرة سواء على مستوى سياسات  

مؤسسات خاصة تساهم في امتصاص نسبة كبيرة من    التشغيل التي شهدت إنفاقا وضخ رؤوس أموال كبيرة من أجل خلق

فال زال خريجو    الذي يعاني في حد ذاته من تراجع قيمته االجتماعية واالقتصادية   الشباب طالبي العمل، أو على مستوى التكوين

وهذا ما تفسره  التكوين املنهي يعانون من مشكل اإلدماج شأنهم شأن خريجي التعليم العالي بل وأكثر حدة من أي وقت مض ى  

املرتفعة البطالة  بلغت سنة    معدالت  و  %27.9"    2018والتي  الجامعية  الشهادات  لحاملي  لحاملي    %26.4بالنسبة  بالنسبة 

في الجزائر ذو   أو العرض والطلب  لهذا يمكننا القول أن عدم التالؤم بين التكوين املنهي وسوق العمل   1شهادات التكوين املنهي" 

ة ال يمكن إنكارها، وأن محاولة إحداث التوازن بين العرض والطلب أصبح صعبا خاصة في ظل التضخم  معطى موضوعي وحقيق

 والضغط املتزايد كل سنة  الذي تفرضه نسبة كبيرة من الشباب حاملي الشهادات.  

 االقتراحات والتوصيات:  

مومية مبني على مبدأ الكفاءة وتكافؤ  خلق قطاع خاص قوي بإمكانه أن يخلص الشباب من التشبث املرض ي بالوظيفة الع  -

 الفرص ال على مبدأ التراتبية االجتماعية. 

 التخفيف من حدة العراقيل والحواجز اإلدارية الخاصة بإعطاء وتمويل املشاريع.  -

تكييف التكوين املنهي مع التحوالت الحاصلة من خالل إعداد مقررات وبرامج جديدة تتوافق مع التطور التكنلوجي الذي    -

 يشهده العالم وهذا للرفع من قيمته االجتماعية خاصة واالقتصادية. 

 
1Office nationale des statistiques (ONS), activité, emploi et chômage, n°840, Alger, septembre 2018, p2.  
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لن تزيد هذه الظاهرة إال    العمل على إيجاد حل للمدى البعيد ألزمة البطالة، ألن الحلول الظرفية )سياسات التشغيل(  -

تعقيدا ملا هي عليه اآلن وذلك بوضع مخططات تنموية يشارك فيها كل الهيئات الحكومية والغير حكومية وخبراء اقتصاديين  

 وإطارات الجامعة. 

 قائمة املراجع : 

األخضر نصيري،    التشغيل تنسيقأشغال الندوة الدولية، خريجو املؤسسات الجامعية تونس: بين راهن التكوين وإشكاليات   .1

 ، جامعة صفاقس، تونس.  2012نوفمبر  30إلى  28من 

 . 2012بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني، أسس املناهج االجتماعية، دار الفجر، الجزائر، .2

أطروحة    دحماني محمد أدرويش، إشكالية التشغيل في الجزائر محاولة تحليل، إشكالية التشغيل في الجزائر محاولة تحليل، .3

 .  2013دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة تلمسان، 

املاجيستير،   .4 شهادة  لنيل  مذكرة  تيارت(  لوالية  حالة  )دراسة  الجزائر  في  التشغيل  وإشكالية  الدولة  ميزانية  رشيد،  شباح 

 .  2012 – 2011مدرسة دكتوراه جامعة تلمسان، 

 . 2012، تونس، 1زقي، دعوة إلى فهم التشغيلية، الدار املتوسطية للنشر، ط صالح املا .5

عدد   .6 االجتماعية،  والعلوم  األنثروبولوجيا  في  الجزائرية  املجلة  واجتماعية،  مؤسساتية  رهانات  املدرسة:  إنسانيات،  مجلة 

 وهران.   CRASC ،2013سبتمبر  – ، أفريل 61- 60مزدوج 

اال  .7 الجوهري، االستبعاد  املعرفة، عمحمد  بياشو سلسلة عالم  ،  344جتماعي، تحرير جون هيلز، جوليان لوغران، دافيد 

 . 2007أكتوبر 

8. Actes du colloque national organisé par le centre de recherche en anthropologie sociale et culturel (CRASC), 

Quelle formation pour quels emplois en Algérie ?, Oran, les 04 et 05 octobre 2011.  

9. Agence nationale de l’emploi (ANEM), principaux indicateurs du marché de l’emploi avril 2019, p1-2-3 : 

consultez le site web : www.anem.dz.    

10. Arrache Rabah, Quelques éléments sur l’analyse du processus d’insertion professionnelle, centre d’étude 

sur l’emploi et la technologie, Québec, 2002.  

11. Bernanos Georges, La défense et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, cahier de recherche 

Bouquet Maëlle, HEC Paris, juillet 2012. 

12. Bouzaiene Sonia, Les problèmes d’insertion professionnelle des diplômés tunisiens de l’enseignement 

supérieurs : Diagnostique d’une exclusion, Séminaire : la question sociale dans le monde arabe, université 

Lyon 2, 2006-2007.  

13. Dubar Claude, La construction sociale de l’insertion professionnelle, revue éducation et société, n°7, 2001.  

14. Elmeddah Youcef, La formation professionnelle en Algérie…Mythes et réalités, publication sur le site «  THE 

BLOG « le 21 Février 2015, p2, www.THEBLOG.dz.  

15. ETF, ALGERIE fiche pays union pour la méditerranée, juillet 2013.  

16. fandi naziha, Flexibilité de l’emploi, l’employabilité et développement des compétences, Thèse de doctorat 

en science économiques, université du Tlemcen, 2012 – 2013.      

http://www.anem.dz/
http://www.theblog.dz/


 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

116 

17. Gilles Pinte, Les paradoxes de l’insertion professionnelle, Revue internationale d’ethnographie, Université 

de Bretagne Sud, sans date.  

18. Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, L’école : enjeux institutionnelles et 

sociaux, (CRASC), N° 60-61, Oran, 2013. 

19. Merouani Walid, Nacer-Eddine Hammouda, et Claire El Moudden, Le système algérien de protection 

sociale : entre Bismarckien etBeveridgien, Revue publiée par le centre de recherche en économie appliquée 

pour le développement (CREAD), n°107/108 – 2014, Alger.  

20. Ministère de l’industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique N°30, Edition Mai 2017.  

21. Musette Mohamed Saïd, De la fuite des cerveaux à la mobilité des compétences ? Une vision du Maghreb, 

centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) et Bureau de l’organisation 

internationale du travail à Alger (BIT), Alger, 2016.  

22. Office nationale des statistiques (ONS), activité, emploi et chômage, n°840, Alger, septembre 2018.  

23. Population et société, Les jeunes face à la famille et aux institutions de l’état : Stratégies et représentations, 

Programmes Nationaux De Recherches PNR 31, édition DGRSDT – CRASC, ENAG réghaia, Alger, 2014.  

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

117 

   العلوم الّتطبيقّية يف احلضارة العربية اإلسالمّية: علمي الكيمياء والفيزياء منوذًجا

Applied sciences in the Arab and Islamic civilization: Chemistry and physics as a model 

ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس  د.
ّ
اصر الهّمامي/كل

ّ
 الن

Dr.Nasser Hammami/ /Faculty of Humanities and Social Sciences/Tunisia 

 

 

 

Abstract: 

Through this research, we sought to highlight the status of chemistry and physics in the Arab-Islamic 

civilization, and we divided it into two main parts: In the first part, we focused on the science of chemistry in 

the Arab-Islamic civilization. So we showed that the science of chemistry, after the previous civilizations had 

secret and hidden sciences that are related to magic and sorcery, descended in the Arab-Islamic civilization to 

the field of craftsmanship, management and workmanship and became an applied science with its own laws 

and rules, and as a result of this new scientific understanding of chemistry, the chemical scientific achievements 

were numerous and varied. Of discoveries, inventions and innovations. As for the second part of this research, 

we were concerned with the science of physics in the Arab-Islamic civilization, showing that Muslims did not 

stop at the transfer of ancient Greek physical sciences, but rather they assimilated, developed and expanded 

their scope, until they were able to devise new physical theories, which contributed to the establishment of a 

scientific understanding The phenomena of light, sound and gravity, and helped to invent modern mechanical 

machines, will have a great impact in charting the course of the history of human technology.   

Key words: applied sciences, chemistry, physics, Arab-Islamic civilization. 
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ص: 
ّ
  ملخ

إلى      قّسمناه  العربية اإلسالمية، وقد  الحضارة  في  والفيزياء  الكيمياء  مكانة علمي  إبراز  إلى  البحث  سعينا من خالل هذا 

زنا في القسم األّول منه على علم الكيمياء في الحضارة العربية اإلسالمية. فبينا أّن علم الكيمياء بعد أن كان  
ّ
قسمين رئيسّيين: رك

الّساب إلى  لدى الحضارات  العربية اإلسالمية  تنّزل في الحضارة  عوذة، 
ّ
الخفّية التي ترتبط بالّسحر والش السّرية  قة من العلوم 

ميدان الحرفّية والّتدبير والّصنعة وأصبح علما تطبيقّيا إجرائّيا له قوانينه وقواعده، وكنتيجة لهذا الفهم العلمي الجديد لعلم  

اني من هذا    الكيمياء فقد تعّددت وتنّوعت اإلنجازات 
ّ
العلمية الكيميائّية من اكتشافات واختراعات وابتكارات. أّما في القسم الث

فوا عند حّد نقل العلوم الفيزيائّية 
ّ
  البحث فقد اهتممنا بعلم الفيزياء في الحضارة العربية اإلسالمية،  فبيّنا أّن املسلمين لم يتوق

نوا من استنباط نظرّيات فيزيائّية جديدة، ساهمت  اليونانية القديمة، بل قاموا باستيعابها، وتطويره
ّ
ا وتوسيع نطاقها، حّتى تمك

في إرساء فهم علمي لظواهر الّضوء والّصوت والجاذبية، وساعدت على اختراع آالت ميكانيكّية حديثة، سيكون لها األثر البالغ  

 في رسم مسار تاريخ الّتقنية البشرّية. 

 الحضارة العربية اإلسالمية.   -الفيزياء  -الكيمياء - بيقيةالعلوم الّتط : تاحيةالكلمات املف

 مقّدمة: 

الث هجرّيا، تنفصل تدريجّيا عن الّدين والفلسفة، وبدأت تّتجه تدريجّيا    
ّ
أخذت العلوم العربّية اإلسالمّية منذ القرن الث

زت على  نحو الجانب العلمّي العملّي القائم عل
ّ
ى الّتجريب والّتطبيق، فنتج عن ذلك ظهور العديد من العلوم الّتطبيقية التي رك

ارئة       في املجتمع العربي اإلسالمي اآلخذ بالّنماء  
ّ
الجانب الّنفعّي للمجتمع، فكانت بالّتالي استجابة للحاجات املستجّدة والط

قدرة    )1(واالزدهار، بجالء  جّسدا  ذان 
ّ
الل والفيزياء  الكيمياء  علمي  نجد  الّناشئة،  العملّية  الّتطبيقية  العلوم  هذه  ومن ضمن 

الحضارة العربية اإلسالمية على االستيعاب والّتمثل وكذلك على االبتكار واإلبداع. فما هي أوجه الّتطوير واإلضافة التي شملت  

الحضارة   في  والفيزياء  الكيمياء  العربية  علمي  الحضارة  في  والفيزيائية  الكيميائّية  املنجزات  أهّم  هي  وما  اإلسالمية؟  العربية 

سع نطاق تأثيرها الحضاري ليساهم في 
ّ
ت تأثيراتها العملّية في املجتمع العربي اإلسالمي؟ وإلى أّي مدى سيت

ّ
اإلسالمية؟ وكيف تجل

 تحقيق مثاقفة علمّية فّعالة مع الحضارة األوروبّية؟  

 ب املوضوع: صل

I- :علم الكيمياء 

ي، إذا ستر   يرى الخوارزمي     مِّ
ْ
َمى، َيك

َ
أّن كلمة الكيمياء من أصل عربي، فيقول: "اسم هذه الّصناعة عربّي ، واشتقاقه من ك

هادة، يكميها(  2) وأخفى."  
ّ
َمى الش

َ
إذا كتمها وأخفاها. ويرتبط هذا املعنى كذلك بجذور تاريخّية موغلة في القدم    ويقال كذلك: ك

 
(1) Voir : Pierre. Magnien. La  science dans la civilisation Arabo-musulmane entre le VIII et le XV siècle. http://clea-

astro.eu/lunap/histoire-des-sciences-1/1sciences-arabes.pdf 

الثة، الفصل 2( محّمد بن أبي يعقوب إسحاق، الخوارزمي. مفاتيح العلوم، )تحقيق: إبراهيم األبياري(، بيروت: دار الكتاب العربي، ط 2)
ّ
، املقالة الث

 . 146، ص 1989الّتاسع، 

http://clea-astro.eu/lunap/histoire-des-sciences-1/1sciences-arabes.pdf
http://clea-astro.eu/lunap/histoire-des-sciences-1/1sciences-arabes.pdf
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أي "بمفهوم الكيمياء في الزمن القديم، حيث كانت من العلوم السّرية املضنون بها على غير أهلها، وقد أطلق العرب على علم  

ج البحث، ومن ذلك: علم الّصنعة، وعلم الّتدبير،  الكيمياء أسماء كثيرة، بعضها راجع إلى طبيعة املوضوع، وبعضها يّتصل بمنه

   (1)وعلم الحجر، وعلم امليزان." 

إلى    املعادن الخسيسة  إلى تحويل  املحموم  بالّسعي  بداياتها،  في  العربية اإلسالمية،  الحضارة  في  الكيمياء  ارتبطت صنعة 

الذي كان سائدا   الكيمياء  ابن سينا تعريف  أورد  إنكاره لهرغ   –معادن شريفة. وقد  الجواهر املعدنية    -م  ه: "سلب 
ّ
بأن فقال 

هب والفّضة من غيرهما من األجسام."  
ّ
خاذ الذ

ّ
خواّصها، وإفادتها خواّص غيرها، وإفادة بعضها خواّص يعض، لُيتوّصل إلى ات

نة، إذ أورد قول الذين  وقد تصّدى ابن خلدون كذلك إلنكار فكرة قدرة الكيمياء على تحويل املعادن الّرخيصة إلى معادن ثمي  (2)

ه يلقى منه على الجسم املعدنّي املستعّد لقبول  
ّ
ها جسم طبيعي يسّمونه األكسير، وأن

ّ
ه يخرج بهذه الّصناعات كل

ّ
يزعمون: " أن

هب أو الفّضة باالستعداد القريب من الفعل، مثل الّرصاص والقصدير والّنحاس بعد أن يحمى بالّنار فيعود إبريزا.  
ّ
صورة الذ

ون عن ذلك اإلكسير إذا ألغزوا اصطالحاتهم بالّروح، وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح هذه االصطالحات،  ويُ  كنُّ

هب والفّضة هو علم الكيمياء."  
ّ
وقد أنكر ابن خلدون    (3)وصورة هذا العمل الذي يقلب هذه األجساد املستعّدة إلى صورة الذ

مته بعنوان: "فصل إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من املفاسد عن  هذا الّزعم في الفصل الذي ورد في مقّد 

بيعة في عملها، واعتبر أّن ذلك  
ّ
فليس من قبيل العلم    - إن تّم    –انتحالها"، معّبرا عن استحالة تحويل صبغة املعادن ومحاكاة الط

 (4) والّصناعة بل من قبيل الّسحر والخوارق. 

II- لكيمياء في الحضارة العربية اإلسالمية: منجزات علم ا 

رغم أّن منشأ الكيمياء في الحضارة العربية اإلسالمية، لم يكن منشأ علمّيا فإّن هؤالء الكيميائّيين، أثناء سعيهم الّدؤوب     

نوا عبر تجاربهم امل
ّ
تتالية ومالحظاتهم  للّتوصل إلى صنع "ملح اإلكسير" الذي يحّول املعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة، قد تمك

واستنتاجاتهم وخبراتهم املتراكمة من وضع أسس علمّية دقيقة لعلم تجريبّي تطبيقّي جديد، لم تعد غايته تحويل املعادن إلى  

 ذهب، بل فهم تركيبات املواد املختلفة، وحذق الّتعامل معها، من أجل تسخيرها للّتحكم في املاّدة وتحقيق املنفعة لإلنسان.  

رجمات اليونانية التي  إّن      
ّ
علم الكيمياء على خالف العلوم الّتطبيقية العربية اإلسالمية األخرى، لم يستفد كثيرا من الت

ها، منسوبة إلى شخصّيات  
ّ
ها أو جل

ّ
حوت في أغلبها أوهاما وخرافات، ال تتماش ى مع املنطق العلمي الّسليم، بل "إّن ما ترجم منها، كل

فقد اعتمد الكيميائّيون املسلمون أساسا على االختبارات والّتجارب التطبيقّية من أجل تحصيل املعارف    (5) وهمّية ال وجود لها."

الث هجرّيا عصر ازدهار علم الكيمياء، إذ خطى املسلمون بعلم الكيمياء خطوات كبيرة،  
ّ
وكشف غوامض األمور. ويعّد القرن الث

 
شر 1)

ّ
بع والن

ّ
 . 346ص   1998، 1والّتوزيع، ط ( محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تاريخ العلوم، بيروت: دار الجيل للط

القاهرة: دار العرب للبستاني، ط  2) بيعّيات، 
ّ
في الحكمة والط أبو علي الحسين، ابن سينا. تسع رسائل  العلوم 2(  في أقسام  )الّرسالة الخامسة    ،

 . 111العقلية(، ص 

شر، ج 3)
ّ
 . 1187، ص 1984، 4( عبد الّرحمان، ابن خلدون. املقّدمة، تونس: الّدار التونسية للن

 .  305  -302ص  ، ص1( املصدر نفسه، ج 4)

ليعة، 3( توماس، أرنولد )وآخرون(. تراث اإلسالم، )تعريب وتعليق: جرجس فتح هللا(، ط 5)
ّ
 . 459، ص 1978، بيروت: دار الط
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عوذة وجعلته علما تجريبيا
ّ
قائما على قواعد علمّية دقيقة، وقد نتج عن ذلك تعّدد وتنّوع اإلنجازات    أبعدته عن الّسحر والش

  )1(العلمّية الكيميائية من اكتشافات واختراعات وابتكارات.

التها، درس الكيميائّيون املسلمون خواّص املواّد املختلفة وصّنفوها حسب    
ّ
من أجل اإلملام بخصائص املاّدة ومختلف تشك

 كثافتها إلى صنفين رئيسّيين:          

تث   -     مواّد  ألّنها  والخارصين،  والّرصاص  والّنحاس واألسرب  والحديد  هب والفّضة 
ّ
الذ على  يطلق  اسم  بت  األجساد: وهو 

 وتقوم على الّنار. 

 (2)األرواح: وهو اسم يطلق على ماّدة الكبريت والّزرنيخ والّزئبق والّنوشادر ألّنها تطير إذا مّستها الّنار. -    

بة، وهي    
ّ
املرك الَبْوتقة  منها:  الكيميائّية،  تجاربهم  إجراء  في  متنّوعة الستخدامها  آالت  باختراع  املسلمون  الكيميائّيون  قام 

مثقوبة من أسفلها، توضع على أخرى ويوصل بينهما بطين، ثّم يذاب املعدن في البوتقة العليا، فينزل إلى الّسفلى صافيا،   بوتقة

ويبقى خبثه ووسخه في العليا. ويسّمون هذه العملية: االستنزال. وكذلك آلتا: القرع واألنبيق، وهما آلتان تستخدمان في تقطير  

بق ذي املكّبة، وتستعمل لتصعيد الّزئبق والكبريت ونحوهما.   ماء الورد. وكذلك آلة اآلثال 
ّ
ار على هيئة الط

ّ
  وتعمل من زجاج أو فخ

وقد ابتكر الكيميائّيون املسلمون العديد من العملّيات الكيميائّية األساسية الجديدة: كالّتقطير والّتصعيد والّتحليل واإللغام  

رجيم و 
ّ
رشيح والّتبلور. والّتصويل واالستنزال والّتكليس والت

ّ
 (3) املعّقد، وأوجدوا طرقا جديدة للحصول على املواد، مثل: الت

مفتاح      هو  الّتقطير  كان  وقد  الوسطى،  العصور  في  أهّمية  االكتشافات  أكثر  من  املعدنّية  والحوامض  الكحول  يعتبر 

ر، وبالّرجوع إلى أعمال الكيميائّيين  الوصول إليها، وملا كان املسلمون سادة فّن الّتقطير، فقد حصلوا عليهما معا من
ّ
ذ تاريخ مبك

القاسم   أبو  للّتقطير، فقد وصف  باستخدام جهاز خاص  الّنبيذ  تقطير  منهم يصف بوضوح  الكثير  أّن  نجد  الكبار،  العرب 

ي سنة:  
ّ
ي لها قابلية م( عملية تقطير الخّل. كما الحظ الكيميائّي جابر بن حّيان خصائص الكحول الت1013ه/404الّزهراوي )توف

العسكرية   الكيميائّية  األبحاث  في مجال  متنّوعة  إجرائّية  تطبيقات  الكيميائية  املاّدة  لهذه  كبيرة، وستكون  بدرجة  لالشتعال 

اهرة الكيميائّية ومستشرفا آفاقها العلمّية الواعدة:" الّنار التي تشعل عند فوهة  
ّ
خاّصة. ويقول جابر بن حّيان واصفا هذه الظ

ى وامللح وأشياء أخرى بممّيزاتها وخصائصها الجميلة التي يظّن بعضهم أّنها قليلة الفائدة، هذه األمور  القوارير  
ّ
بسبب. الّنبيذ املغل

    (4) لها أهّميتها الكبيرة في مثل هذه العلوم." 

بات كيميائّية جديدة، كزيت الّزاج )حامض     
ّ
ن الكيميائّيون املسلمون من اكتشاف وتحضير مرك

ّ
الكبريت( وماء الفّضة  تمك

الفّضة( وملح   الّزئبق( وحجر جهّنم )نترات  الّنتروهيدروكلوريك( والّسليماني )كلوريد  هب )حامض 
ّ
الذ الّنتريك( وماء  )حامض 

 
في العصور القديمة والوسطى ومكانة الحضار 1) العلوم والّتكنولوجيا  تاريخ  الهيئة  ( ينظر: مصطفى محمود، سليمان.  القاهرة:  ة اإلسالمية فيه، 

 .247  -241ص  ، ص2008، 2املصرّية العاّمة للكتاب، ط 

 .147( أبو عبد هللا محّمد، الخوارزمي. مفاتيح العلوم، ص 2)

 . 150، 149ص  ( املصدر نفسه، ص3)

شر 1)ترجمة: صالح خالد ساري(، ط  ( ينظر: أحمد يوسف، الحسن و هيل، دونالد. الّتقنية في الحضارة اإلسالمية،  4)
ّ
، الكويت: مكتبة الفالح للن

 .230  -228ص  ، ص2001والّتوزيع، 
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الّنحاس(. والّزاج األخضر)كبريتات  البوتاس(  )نترات  كانت    (1) البارود  التي  الّتجريد  مرحلة  بالكيمياء من  ذلك  بفضل  وانتقلوا 

ة في عهد اليونان إلى مرحلة جديدة تعتمد عل الّتجريب والّتطبيق العملي في املختبرات ثّم في املجال الّصناعّي " وقد بلغ  سائد

نهم من تطبيق الّنتائج التي توّصلوا إليها على الصناعات املختلفة، وهو ما يعرف اليوم  
ّ
العرب بعلم الكيمياء مبلغا من الرقّي، مك

. فاستخدموا خبرتهم الكيمياوّية في صبغ األقمشة ودبغ الجلود وصناعة املعادن وتركيبها أو تنقيتها وصقلها  بالكيمياء الّصناعية

ه أدوية إذا طلي بها الخشب امتنع احتراقه"    269وفي تركيب العطور. يقول ابن األثير: "إّن العرب استعملوا في معركة الّزنج سنة  

  ( 2) ه العرب من مواد كيمياوية عازلة أو مضاّدة للحرائق." مّما يدّل بوضوح على مدى ما توّصل إلي

كما برع املسلمون في صناعة األواني الّزجاجية واملصابيح امللّونة وصناعة عجينة الورق من نبتة القّنب، التي أخذوها عن     

الّصينية عندما فتحوا سمرقند سنة   تكلفته وكثرة  712الحضارة  ة 
ّ
لقل الورق،  في صناعة  القطن  استعمل  ما  ثّم سرعان  م، 

رق. وقد أنشأ الخ
ّ
رجمة  794ليفة هارون الّرشيد أّول مصنع للورق ببغداد سنة  انتشاره ببالد الش

ّ
م،    مّما ساهم في ازدهار الت

سخ.
ّ
ر الكيميائّيون املسلمون علم الكيمياء لخدمة األغراض الحربّية والعسكرية، وذلك عبر استغالل    والّتأليف والن

ّ
كما سخ

)نيترات البارود  انفجار  عن  الّناجمة  الّدافعة  هذا    القّوة  أنجز  وقد  املدّمرة،  للقذائف  املطلقة  املدافع  الختراع  البوتاسيوم( 

 (3) االختراع ببالد األندلس. 

الكندّي عددا من     وتحويلها وتصنيعها، فقد وضع  املختلفة  املعادن  استخراج  في  ل 
ّ
واملتمث الّتعدين  فّن  املسلمون  أتقن 

ع الّسيوف والحديد، وقد توّصل فيها إلى صنع الحديد الذي نسّميه اليوم  الّرسائل عن الّسيوف وصناعتها، منها: رسالة في أنوا 

ن من تلوين الّسيوف بمعالجة الحديد بمحاليل األعشاب التي تحتوي على ماّدة الّسيناميد، فتكسبه لونا يتراوح  
ّ
بالفوالذ، وتمك

طريقة مبتكرة لحفظ الّسيوف من الّصدأ وذلك    بين األحمر واألزرق، وقد ذكر طرقا مختلفة لعملية الّتلوين. وتوّصل كذلك إلى

 (4) بطالئها في أثناء صنعها بمواد تحول دون تأثير املاء واألكسجين فيها. 

مينة واألحجار الكريمة، من حيث أنواعها ومواصفاتها وأماكن وجودها، وصّنف في     
ّ
كما اهتّم الكندّي بدراسة الجواهر الث

منها: رسا الّرسائل  أن  ذلك عددا من  الّسياق  في هذا  الحجارة. ويمكننا   أنواع  في  مينة وغيرها ورسالة 
ّ
الث أنواع الجواهر  في  لة 

ي سنة  
ّ
ه( في اإلشادة بعلم الكندي في هذا امليدان: "ال نريد اآلن أن نخوض في تعديد الجواهر  440نستشهد بقول للبيرونّي )توف

)...( ولم يقع الخزائن  في  الّنفيسة املذخورة  في    واألعالق  الكندّي  أبي يوسف يعقوب بن إسحاق  الفّن غير كتاب  إلّي من هذا 

  (5) الجواهر واألشياء، وقد افترع فيها عذرته وظهر ذروته، كاختراعه البدائع في كّل ما وصلت إليه يده من سائر الفنون." 

اإلسالمّية،     العربية  للحضارة  الكيميائّية  اإلنجازات  من  الهائل  الّزخم  هذا  واملعارف  بفضل  العلوم  من  الكثير  بدأت 

الكيميائّية، خالل القرون الوسطى، ننتقل إلى أوروبا، وتساهم في تشكيل وعي علمّي جديد، ساهم في قيام نهضتها، وذلك عبر  

 
 . 182، 181ص  ، ص3، ج 1922( جرجي، زيدان. تاريخ الّتمّدن اإلسالمي، القاهرة: دار الهالل، 1)

بع 2)
ّ
شر والّتوزيع، ( محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تاريخ العلوم، بيروت: دار الجيل للط

ّ
 .365، ص 1998والن

 . 366، 265ص  ( ينظر: محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. املرجع في تاريخ العلوم، ص3)

ائي. أعالم العرب في الكيمياء، بغداد: دار الحرية، )د. ط(، 4)
ّ
 . 92، 91ص  ، ص1981( فاضل أحمد، الط

 . 32، 31ص  ( أبو الّريحان محّمد بن أحمد، البيروني. الجماهر في معرفة الجواهر، بيروت: عالم الكتب، )د.ت(، ص5)
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ا الكيميائّيين  مصّنفات  من  فالعديد  األوروبية،  غات 
ّ
الل من  وغيرها  تينية 

ّ
الال إلى  العربّية  من  املعاكسة  رجمة 

ّ
الت لعرب  حركة 

رجمات مازالت موجودة حّتى يومنا هذا  
ّ
الث عشر ميالدّيا، وهذه الت

ّ
اني عشر والث

ّ
تينية في القرنبن الث

ّ
واملسلمين ترجمت إلى الال

   )1(في شكل مخطوطات في املكتبات األوروبية الكبرى.

II-    :علم الفيزياء 

الفعل      هي  فالحركة  الحركة،  من  أجلى  وال  آكُد  ش يء  الطبيعة  في  ليس  "إذ  الحركة  علم  اليونان:  عند  فيزياء  كلمة  تعني 

بيعة."  
ّ
وقد أخذ املسلمون هذا العلم عن اليونان، وكان من جملة  الكتب التي نقلت من اليونانية إلى العربية في   (2)األساس ي للط

ق.م( وكتابا:" اآلالت املصّوتة املسّماة باألرغنن  300( )ولد سنة  Euclideختالف املناظر" إلقليدس )املواضيع الفيزيائية، كتاب: "ا

( ملورطس  ميال"  سّتين  بعد  على  تسمع  مصّوتة  و"آلة  الّزمرّي"  واألرغنن  ألرسطكاس  Mortusالبوقي  "اإليقاع"  وكتاب:   )

(Aristoxene( )360ق.م( وكتاب: "الّصوت" لجالينوس ) 300  -ق.مClaude Galien  لكّن املسلمين لم يكتفوا  129( )ولد سنة .)م

إليها أفكارا جديدة، طّورت علم الفيزياء   بنقل هذه املصّنفات فقط بل استوعبوا ما جاء فيها، وصّححوا أخطاءها، وأضافوا 

باحث العلمّية الّرئيسية التي  ووّسعت نطاقه، حّتى أصبح من العلوم الّتطبيقية الّرائدة في الحضارة العربية اإلسالمية، ومن امل 

 )3(اهتم بها علماء الفيزياء املسلمين: الّضوء والّصوت واملغناطيسية أو الجاذبية.

 الّضوء:   -1

اهتّم العلماء املسلمون بدراسة الّضوء، وأطلقوا عليه اسم علم املناظر أو البصرّيات، وقد استنبطوا نظرّيات جديدة     

ف رسائل عديدة  .  االختصاصساهمت في تطّور هذا  
ّ
ومن أشهر من درس الضوء، وصّنف فيه: الفيلسوف الكندّي الذي أل

حول هذا املوضوع مثل: "رسالة في اختالف املناظر" و"رسالة في عمل املرايا املحرقة" و"رسالة في البرهان على الجسم الّسائر،  

الّضوء وز  الكندّي سير  الذي تحدثه  وماهية األضواء واإلظالم". وقد عّرف  البصرّي  الخداع  وايا سقوطه وانعكاسه، وكذلك 

األجهزة البصرية كالعدسات واملرايا املقّعرة واملحّدبة، أّما عن سرعة الّضوء فقد اعتبر الكندّي أّن الّضوء ال يحتاج إلى زمن  

جّدا. كبيرة  ألّن سرعته  وقت،  إلى  دون حاجة  تتّم  رؤيته  وأّن  ال(  4) النتقاله،  هذا  ر  ولعّل 
ّ
مبك علمي  وعي  عن  يكشف  ما 

ّ
إن قول 

سبية الّرابطة بين املاّدة والحركة والّزمن.  
ّ
 بالعالقات الن

كما اهتّم أبو بكر الّرازي كذلك بدراسة الّضوء وعملية اإلبصار، وصّنف في ذلك كتابين من أهّمهما:" كتاب في كيفّية     

هير ابن الهيثم.  اإلبصار"، وقد اهتدى فيه إلى الّتفسير الّصحيح لعملية ا 
ّ
إلبصار التي ستكتمل وتتوّضح فيما بعد، مع العالم الش

ه نقض  
ّ
ه بّين فيه أّن اإلبصار، ليس يكون بشعاع يخرج من العين، وأن

ّ
وقد وصف ابن أبي أصيبعة محتوي هذا الكتاب قائال:" إن

 (5)فيه آراء إقليدس في املناظر."

 
(1) Voir: M. Berthelot, Histoire des sciences (la chimie au moyen âge), Tome III, Paris : Imprimerie nationale, P:5.  

 . 368رجع في تاريخ العلوم، ص ( محّمد عبد الّرحمان، مرحبا. امل2)

اع وجالل شوقي. أعالم الفيزياء في اإلسالم، ط 3)
ّ
 . 1984، بيروت: مؤّسسة الّرسالة/ ناشرون،  1( ينظر: علي عبد هللا، الدف

الث الهجري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 4)
ّ
 .417، ص 1991، 1( ينظر: أحمد، عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن الث

الث الهجري ، ص 5)
ّ
  .422( ينظر: أحمد، عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن الث
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ل كتابه    )1(م( رائدا في علم البصرّيات الّنظري والّتجريبي،1039 - 965يثم )يعّد العالم العربي املسلم الحسن بن اله   
ّ
إذ مث

حّتى القرن الّسابع عشر. "ويرى ابن    "كتاب املناظر" ثورة في هذا املجال ومصدر إلهام لتطّور هذا العلم في الغرب الوسيطّي 

يء نحو العين، ووصفه لعضو الّرؤية أدّق  
ّ

 مستقيم من الش 
ّ
الهيثم في كتابه بعكس إقليدس، أّن األشّعة الّضوئية ننتشر بخط

لّنظر  من وصف من سبقه، وكذلك تفسيره لعملية اإلبصار. ويمتّد تحليله فيشمل املناظر والّرؤية املزدوجة اإلبصار، وأوهام ا

ورؤية األلوان، وبعد دراسة ظواهر االنعكاس واالنكسار، حاول أن يفّسر القدرة الّتكبيرية للعدسات الكروّية. والحظ أّن زاوية  

اهر عند األفق.  
ّ
مس الظ

ّ
م الش

ّ
االنكسار ال تتناسب مع زاوية االنحدار. وقد أتاحت له دراسة االنكسار الفضائي أن يشرح تضخ

ابن  وحاول أيضا أن يفّس  بات. ونذكر أخيرا أّن 
ّ
ر ظواهر أخرى ميتورولوجية مثل الّسراب والهالة، وقوس قزح وطبيعة املذن

الّدائرة املسألة املشهورة باسمه: وهي   الهيبربول مع  ه حّل عن طريق تقاطع 
ّ
الغرفة املظلمة، وأن الهيثم كان أّول من استعمل 

نق بين  يجمع  أن  تماّس شعاع ضوئّي، يجب  نقطة  بعد  تحديد  وواقعتين ضمن سطحها،  دائرة عاكسة  طتين خارجّيتين عن 

عاع فوق محيط الّدائرة."
ّ
 ( 2)انعكاس الش

تينّية من أجل استيعابها واالستفادة منها.   
ّ

غة الال
ّ
لكّن ذلك    )3(نقل األوروبيون هذه الكنوز املعرفّية، وقاموا بترجمتها إلى الل

اسع الذي يفصلهم عن املسلمين. وفي هذا اإلطار يرى مؤّرخ العلوم فاسكو    احتاج منهم وقتا طويال، نظر إلى البون 
ّ
الحضاري الش

ل نظرّيات املسلمين املتقّدمة في  Vasco ronchiرونش ي )
ّ
نوا من استيعاب وتمث

ّ
( أّن األوروبيين، في بداية عصر الّنهضة، لم يتمك

دوا إلى نظريات اإلغريق األقّل تطّورا وإقناعا، وقد يعزى ذلك إلى  علم البصرّيات، وأّنهم شّوهوا وافسدوا نظريات املسلمين، وعا

أّن العقلية األوروبية، باستثناءات قليلة، لم تكن مهّيأة الستيعاب وفهم نظرّيات املسلمين املتقّدمة، ومنها نظرية ابن الهيثم في  

     )4(اإلبصار، وقد احتاج ذلك إلى عّدة قرون الحقة.

 الّصوت:   -2

أّول من درس      الكندّي  العلماء املسلمون، ويعّد  إليها  التي انتبه  طيفة والّدقيقة والخطيرة 
ّ
الل يعتبر الّصوت من املباحث 

ظاهرة الّصوت وحاول فهمها فهما علمّيا، فقد انتبه إلى العالقة بين الّصوت والّضوء وإلى ارتباط سرعة الّصوت بالّزمان واملكان،  

ية مستقبلّية رحيبة في هذا الّتخّصص: "إّن الّسماع تدرك محسوساته بزمان، كالذي يرى من الّضارب  مستشرفا بذلك آفاقا علم 

 
1)) voir: Pierre. Magnien. La  science dans la civilisation Arabo-musulmane entre le VIII et le XV siècle.   http://clea-

astro.eu/lunap/histoire-des-sciences-1/1sciences-arabes.pdf. 

د(، ط  ( رنيه، تاتون. تاريخ ال2)
ّ
د األّول، )ترجمة: علي مقل

ّ
شر والّتوزيع،  1علوم العام، املجل

ّ
،      صص  1988، بيروت: املؤّسسة الجامعية للّدراسات والن

493  ،494 . 

(3)  Voir:  George.Saliba, Islamic science and the making of the European renaissance, U.S.A: Massachusetts Institute of Technology, 

p: 193, 2007. 

 . 489( ينظر: مصطفى ، محمود سليمان. تاريخ العلوم والّتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى ومكانة الحضارة اإلسالمية فيه، ص 4)

http://clea-astro.eu/lunap/histoire-des-sciences-1/1sciences-arabes.pdf
http://clea-astro.eu/lunap/histoire-des-sciences-1/1sciences-arabes.pdf
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نا ندرك بأبصارنا  
ّ
خشية أو غير ذلك من األجسام، مّما يعلو صوته من بعد، يمكن أن ينال الّسمع ضرب املضروب منه. فإن

 بعد ذلك بمّدة بحسب البع
ّ

 (  1)د، إن كان كبيرا كان أطول وإن كان قليال كان أقصر."ضربة الّضارب، وال نسمع صوتا إال

ظاهرة الّصوت، وقّدموا لها تعريفا يقرب من    )2() جماعة علمية وفكرية تمّيزت بتنّوع مباحثها(   كما درس إخوان الّصفا   

ه: "قرع يحدث في الهواء من  
ّ
ه موجات صوتّية تنتشر في الهواء، إذ اعتبروا أن

ّ
الّتعريف العلمي الحديث الذي يعّرف الّصوت بأن

 : صنفينثّم قاموا بتصنيف األصوات إلى  (3)تصادم األجسام بعضها ببعض" 

 : قسمينم بدورها إلى صنف أّول: أصوات حيوانية، وتنقس -

 منطقية: كصوت اإلنسان الّداّل )الكالم( وغير الّداّل )الضحك والبكاء والّصياح(. -

 غير منطقية: كأصوات سائر الحيوانات غير الّناطقة.  -

 : قسمينصنف ثان: أصوات غير حيوانّية، وتنقسم بدورها إلى  -

 طبيعّية: كصوت الحجر والحديد والخشب والّرعد والّريح. -

بل والبوق والّزمر.آلّية -
ّ
 : كصوت الط

اعتبر إخوان الّصفا الغناء واملوسيقى التي تنتج عن األصوات، نظاما قائما على الّتناسب والّتناسق الّرياض ّي، مّما يجعلها    

حن هو نغمات متواترة، والّنغم
ّ
فة، والل

ّ
ي والّروحاني في الّسامع. "والغناء هو ألحان مؤل ات هي أصوات  قادرة على الّتأثير الحس ّ

زنة."
ّ
الّصوت بوصفه موجات متحّركة(    (4)مت )ويندرج ضمنها  للحركة  الوثيقة  الّتالزمّية  العالقة  إلى  الّصفا  إخوان  ن 

ّ
وقد تفط

باملكان والّزمان، إذ عّرفوا الحركة بأّنها الّنقلة من مكان إلى مكان في زمان ثان، بينما الّسكون هو الوقوف في املكان األّول في  

اني. كما صّنفوا الحركة إلى نوعين: سريعة وبطيئة، فالحركة الّسريعة عي التي يقطع املتحّرك بها مسافة بعيدة في  الزّ 
ّ
الث مان 

وبناء على هذا الّتعريف    (5)زمان قصير، أّما الحركة البطيئة فهي التي يقطع املتحّرك بها مساقة أقّل منها في ذلك الّزمان بعينه.

والّسكون  الحركة  بين  الّتناسب والّتقارب  إلى ضرورة  الّصفا  إخوان  في   توّصل  رة 
ّ
تكون جّيدة ومؤث املوسيقية حّتى  األنغام  في 

الّسكونات وبين   التي ببن الّنغمتين، وما بين أزمان  وق      في املسامع، هي معرفة كّمية األزمان 
ّ
الذ أزمان  الّسامع:" ألّن جودة 

 (6)الحركات من الّتناسب واملقدار." 

 

 

 
،    1953ر العربي،  ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، الكندي. رسائل الكندي الفلسفية، )تحقيق: محّمد عبد الهادي أبو ريدة(، القاهرة: دار الفك1)

 .82، ص 2ج 

(2( Voir: Mieli. Aldo, La science Arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, Leiden : E.J.Brill, 1966, p : 76- 93.  

ن الوفا3)
ّ

 . 67، ص1957)تحقيق: بطرس البستاني(، بيروت: دار صادر، ، ( إخوان الّصفا. رسائل إخوان الّصفا وخال

ن الوفا، ج 4)
ّ

 . 67، ص 1( إخوان الّصفا. رسائل إخوان الّصفا وخال

 .73ص ، ( ينظر: املصدر نفسه5)

 ( م. ن، ص. ن. 6)
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 حركة األجسام واملغناطيسّية أو الجاذبّية: -1

بحث العلماء املسلمون في موضوع املغناطيسّية والجاذبّية وحركة األجسام، وقّدموا فيه نظرّيات علمّية عملّية جديدة،     

اعتبر الكندّي أّن الحركة هي القاعدة الكونّية الّسائدة، فاألجسام    تقارب في صّحتها النظرّيات العلمّية الفيزيائّية الحديثة. إذ

الثة التي وضعها في 
ّ
تتحّرك بطبيعتها، وهي من أّول إبداعها متحّركة، ومازالت حركتها مستمّرة. ويظهر ذلك من خالل كتبه الث

ف األجسام أو سكونها وهي:" كتاب في الّرد على من زعم أّن 
ّ
فات" و"كتاب في  الرّد على من قال بتوق

ّ
 لألجرام في هوّيتها في الجّو توق

بيعية والعرضّية سكون" و"كتاب في أّن الجسم في أّول إبداعه ال ساكن وال متحّرك، ظّن  
ّ
بطالن قول من زعم أّن بين الحركة الط

      (1)باطل".

م بتوضيحها، إذ اعتبر أّن الحركة املذكورة  سار العالم أبو بكر الّرازي على نفس نهج الكندّي، فأّيد مقولة الكندّي، وقا   

فين هما:" كتاب في  
ّ
ليست مرئّية ولكّنها معلومة. وأّنها حركة ذاتّية من طبيعة الجسم نفسه. وقد صّنف في هذا املوضوع مؤل

يتحّرك من ذاته، وأّن الحركة مبدأ طبيعته". أّن الجسم  في  وأّنها ليست مرئّية بل معلومة" و"كتاب  القول    (2) الحركة  ويعتبر 

اتّية، نظرّية جديدة مبتكرة، تناقض ما ذهب إليه أرسطو، ويمكن اعتبارها البدايات الحقيقية لعلم الفيزياء 
ّ
بحركة الجسم الذ

 الذّرية. 

أّما في مجال املغناطيسّية أو الجاذبية، فقد اكتشف العلماء املسلمون اكتشافات مثيرة وسابقة لعصرها. إذ انتبهوا لتأثير    

معرفة   على  تساعد  التي  املغناطيسّية  اإلبرة  اختراع  تطوير  في  ذلك  وطّبقوا  الحديد،  جذب  على  وقدرته  املغناطيس  حجر 

جاهات. وبحثوا في سقوط األجسام، وأدركوا قّوة الّتجاذب التي تربط بينها وبين األرض، خاّصة عندما تختلف كتلتها، فقد  
ّ
االت

ين اليابس( تعود إلى أسفل إذا قذفت في الهواء ألّن بينها وبين األرض مشابهة  اعتبر العالم ثابت بن قرة أّن املدر 
ّ
ة )القطعة من الط

يء ينجذب إلى أعظم منه. كما يذكر العالم ابن خرداذبة عند وصفه لثبات املخلوقات  
ّ

في األعراض، أي في البرودة والكثافة، والش 

سيم جاذب ملا في أبدانهم من ا
ّ
قل، ألّن األرض بمنزلة الحجر الذي  على األرض بأّن:" الن

ّ
لخّفة، واألرض جاذبة ملا في أبدانهم من الث

  (3)يجذب الحديد."

د إخوان الّصفا، في عبارة علمّية صريحة، على كروّية األرض، وأملحوا إلى قّوة الجاذبّية التي تمسكها في الفضاء: "واألرض      
ّ
أك

كما استنتج إخوان    (4) بأّن هللا يجمع جبالها وبحارها وبراريها وعماراتها    وخرابها."  جسم مدّور مثل الكرة، وهي واقفة في الهواء،

كان   أّي جانب  في  األرض،  ثابتا على  يكون  الجاذبية،  قّوة  بفعل  اإلنسان،  أّن  املنطقية  العلمية  املالحظة  اعتمادا على  الّصفا 

موضعه منها. "واعلم يا أخي أّن اإلنسان، أّي موضع وقف على سطح األرض، من شرقها أوجنوبها أو شمالها، أو من هذا الجانب  

 
 . 377، 376( ينظر: ابن الّنديم، الفهرست في أخبار العلماء املصّنفين من القدماء واملحدثين وأسماء كتبهم، بيروت: دار املعرفة، صص 1)

 .432بن الّنديم، الفهرست في أخبار العلماء املصّنفين من القدماء واملحدثين وأسماء كتبهم، ص ( ينظر: ا2)

مطبعة بريل،   -( أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا، ابن خرداذبة. املسالك واملمالك، )تحقيق: ميخائيل دوغويه(، ليدن: املكتبة الجغرافية العربية3)

 . 4، ص 1898

ن الوفا، ص  ( إخوان الّصفا،4)
ّ

 .56رسائل إخوان الّصفا وخال



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

126 

الجانب وقوفه حيث كان، فقدمه أبدا يكون فوق األرض ورأسه إلى فوق مّما يلي الّسماء، ورجاله أسفل مّما يلي    أو من ذلك

 ( 1) األرض."

ل كروّية األرض،     
ّ
يعتبر إخوان الّصفا أّن "مركز الجذب" أو الجاذبّية باملفهوم الحديث، يقع في مركز األرض وهو الذي شك

وحّدد تموضع طبقاتها الجيولوجية ) نواة ثقيلة مكّونة من الحديد املصهور، ثّم أغلفة متعّددة مكّونة من املعادن والّصخور  

 وزنا وصوال  
ّ
الذي  واملواد األخف العاّم  الجاذبية  بقانون  أّولية  إرهاصات  أقوالهم هذه   من 

ّ
أن نستشف (. ويمكن  الّسطح  إلى 

ا كان مركز األرض، مركز الفلك أيضا، وهو مغناطيس  
ّ
ه مل

ّ
سيتبلور فيما بعد مع العالم إسحاق نيوتن. يقول إخوان الّصفا: "ألن

ها ثقيلة، انجذبت  
ّ
ا كانت كل

ّ
إلى املركز، وسبق جزء واحد وحصل في املركز، وقفت باقي األجزاء حولها،  األثقال، وأجزاء األرض مل

 (2) يعني حول الّنقط، يطلب كّل جزء منها املركز، فصارت األرض بجميع أجزائها كرة واحدة بذلك الّسبب." 

 خاتمة:

تائجتوّصلنا من خالل هذا البحث إلى جملة من     
ّ
 لعّل من أهّمها:        الن

كيمياء يمكن أن يعّد علما عربيا إسالميا صرفا، إذ بعد أن كان لدى األمم الّسابقة مجاال يختلط فيه الّسحر  إّن علم ال  -

واالستنتاجات   واملالحظات  الّتجارب  على  القائم  ومنهجهم  املسلمين،  الكيميائّيين  جهود  بفضل  أصبح  واألوهام،  والخرافات 

سس دقيقة، وقواعد صارمة، يسعى إلى تحديد طبيعة مكّونات املواد املختلفة،  املتراكمة، علما تطبيقّيا تجريبّيا، يقوم على أ

وفهم خصائصها، بغية تسخيرها ملنفعة اإلنسان. فنتج عن ذلك كّم هائل من االكتشافات واالختراعات الكيميائّية الجديدة،  

فت في املجاالت الّصناعية املتعّددة.  
ّ
 التي وظ

الث هجرّيا، ع  -
ّ
صر ازدهار الكيمياء في الحضارة العربية اإلسالمية، ويدّل على ذلك تعّدد وتنّوع اإلنجازات  يعّد القرن الث

لت في دراسة املواد املختلفة وتقسيمها وتصنيفها، وكذلك  
ّ
العلمية الكيميائّية من اكتشافات واختراعات وابتكارات. وقد تمث

لكيميائّية، واستنباط العديد من العملّيات الكيميائّية األساسية  اختراع آالت متنّوعة من أجل استخدامها في إجراء الّتجارب ا

رشيح والّتبلور.
ّ
 الجديدة التي ساعدت على تحليل املواد وإعادة تركيبها، مثل: الّتقطير والّتكليس والت

ن العلماء املسلمون من تحقيق االنتقال بالكيمياء من مرحلة الّتجريد التي كانت سائدة في العصر ا -
ّ
ليوناني إلى مرحلة  تمك

بات كيميائّية  
ّ
ى ذلك في اكتشاف وتحضير مرك

ّ
جديدة، تعتمد على الّتجريب والّتطبيق العملي املختبري ثّم الّصناعي. وقد تجل

بات الجديدة تطبيقات عملّية  
ّ
جديدة من أهّمها ماّدة الكحول وملح البارود وحامض الكبريت ونترات الفّضة وستكون لهذه املرك

 في مختلف األبحاث الكيميائّية.  إجرائّية

 
 .57( املصدر نفسه، ص 1)

ن الوفا، ص 2)
ّ

 .57( إخوان الّصفا، رسائل إخوان الّصفا وخال
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بالكيمياء    - اليوم  املختلفة، وهو ما يعرف  الّصناعات  إليها على  التي توّصلوا  الّنتائج  بتطبيق  املسلمون  الكيميائّيون  قام 

ى ذلك عملّيا في صبغ األقمشة ودبغ الجلود وصناعة املعادن، كما استثمرت هذه االكتشافات الكيميا
ّ
ئّية  الّصناعّية. وقد تجل

 في املجال العسكري عن طريق استخدام ماّدة البارود في تطوير املدافع والقذائف الحربّية. 

إذا انتقلنا إلى مجال الفيزياء، وجدنا أّن العلماء املسلمين لم يكتفوا بترجمة املصّنفات اليونانية، واالستفادة منها فقط،    - 

افوا إليها تآليف ومصّنفات جديدة، طّورت علم الفيزياء، ووّسعت نطاقه،  بل قاموا بشرحها وتنقيحها وتصحيح أخطائها، ثّم أض

نته من تحقيق اكتشافات كثيرة ووضع نظرّيات رائدة في مجاالت فيزيائية عديدة، مثل: الّضوء والّصوت والجاذبية.
ّ
 ومك

ت، وقد استنبطوا نظرّيات فيزيائّية  اهتّم العلماء املسلمون بدراسة الّضوء، وأطلقوا عليه اسم: علم املناظر أو البصرّيا  -

جديدة ساهمت في تطوير هذا االختصاص. ومن أشهر العلماء املسلمين الذين درسوا الّضوء: الفيلسوف الكندي وأبو بكر  

بصار،  الّرازي والحسن بن الهيثم الذي يعّد رائد علم البصرّيات النظري والّتجريبي، فقد تجاوز الّنظرية اليونانية القديمة في اإل 

وتوّصل إلى نظرية جديدة أثبت من خاللها أّن عملّية اإلبصار ال تتّم بشعاع يخرج من العين بل عبر أشّعة ضوئّية تنطلق من  

الّتكبيرية   والقدرة  واالنكسار  االنعكاس  وظواهر  األلوان  رؤية  مثل:  اإلبصار  أنواع  مختلف  درس  وقد  العين.  نحو  األشياء 

مس ي. للعدسات واخترع تقنية الغرف
ّ
 ة املظلمة التي مّهدت لظهور آلة الّتصوير الش

ظاهرة    - درس  من  أّول  الكندي  ويعّد  املسلمون،  العلماء  إليها  انتبه  التي  الّدقيقة  الفيزيائّية  املباحث  من  الّصوت  يعتبر 

نه من إدراك العالقة القائمة بين الّصوت والّضوء والتنبّ 
ّ
ه إلى ارتباط سرعة الّصوت  الّصوت، وحاول فهمها فهما علمّيا، مّما مك

نوا إلى  
ّ
بالّزمان واملكان، كما درس إخوان الّصفا كذلك الّصوت، وقّدموا له تعريفا يقرب من الّتعريف العلمي الحديث. وتفط

 العالقة الّتالزمّية الوثيقة بين الحركة واملكان والّزمان. 

وتوّصلوا في هذا املجال إلى نظرّيات جديدة، إذ اعتبر الكندي    بحث العلماء املسلمون في موضوع املغناطيسّية أو الجاذبّية،   -

اتية لألجسام البداية  
ّ
أّن األجسام تتحّرك بطبيعتها، وأّنها من أّول إبداعها متحّركة، ويمكن أن يعتبر هذا القول بالحركة الذ

 الحقيقّية لعلم الفيزياء الذّرية.  

مرئّية ولكّنها معلومة عبر أفعالها وتأثيراتها. فقد أشار أبو بكر الّرازي إلى قّوة  أدرك العلماء املسلمون وجود قّوة جاذبة غير    -

ين تعود إلى أسفل  
ّ
الّتجاذب التي تربط بين األشياء، خاّصة عندما تختلف كتلتها. والحظ العالم ثابت بن قرة أّن القطعة من الط

د إخوان  إذا قذفت في الهواء، واستخدم العالم ابن خرداذبة نظرّية الجا
ّ
ذبية لتفسير ثبات املخلوقات على سطح األرض، وأك

الّصفا على كروّية األرض، وأملحوا إلى قّوة الجاذبّية التي تمسكها في الفضاء. ويمكن أن نتبّين من كّل هذه األقوال واملالحظات  

را بقانون الجاذبية العام الذي سيتوّضح في العصر الحديث مع العالم إ
ّ
 سحاق نيوتن. وعيا علمّيا مبك

رجمة أو املعاينة   -
ّ
نقل األوروبيون الكثير من هذه املعارف واملنجزات الكيميائّية والفيزيائّية العربية اإلسالمية عن طريق الت

األوروبية   والّصناعية  العلمية  الّنهضة  لقيام  العلمّية  األسس  توفير  على  ساعد  مّما  وتطويرها،  باستيعابها  وقاموا  املباشرة، 

 الحديثة.  
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  احلال واحللول العربية يف زمن العوملة:الّلغة 

The Arabic language in the era of globalization: (case and solutions) 
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 ملخص: 

ُّ يعد أمرا ّّ العربية  اللغة  في حال ومستقبل  وثيقة    ًّ التفكير  له صلة  املعاصر،  العربي اإلسالمي  الفكر  في  األهمية  بالغ 

وية وأدبية وثقافية فقط،  بسيادة األمة العربية اإلسالمية على ثقافتها وفكرها. فباملعنى الشامل ليست اللغة مجرد قضية لغ

 للتطورات التي تقع، وللمتغّيرات التي تحدث.  
ً
 بل تخضع لتقلبات الزمن نتيجة

أمام تعاظم املشاكل والتحديات    وتهدف هذه املقالة إلى الكشف عن تأثر اللغة العربية باألشياء املحيطة بها، وحالها املزري

 الكثيرة التي تواجهها من جراء االندفاع الغير مدروس نحو العوملة خاصة إن لم توجد قوانين رادعة لحفظ اللغة. 

 اللغة، اللغة العربية، العوملة.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

Thinking about the state and future of the Arabic language is crucial in contemporary Arab-Islamic thought, 

and is closely related to the sovereignty of the Arab-Islamic nation over its culture and thinking. In a 

comprehensive sense, language is not only a linguistic, literary and cultural issue, but is subject to the 

vicissitudes of time as a result of developments and changes.  

This article aims to reveal that the Arabic language is affected by the things surrounding it, and its dire state 

in the face of the growing problems and challenges it faces as a result of the ill-considered rush to globalization, 

especially if there are no deterrent laws for the preservation of the language. 

Key words: Language, Arabic, Globalization . 
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 : تقديم

املاض ي والحاضر، وال يستطيع اإلنسان  تعبر اللغة وعاًء للفكر والثقافة العربية وللحضارة اإلسالمية، وأداة االتصال بين  

فاللغة لها وظائف للفرد ووظائف للمجتمع، وهي    مهما كان أن يقف على كنوز الفكر اإلنساني من تاريخ وشعر ونثر بدون اللغة.

مة العربية  وتعد لغتنا العربية من الثوابت األساسية لأل . جزء ال يتجزأ من السيادة، والحفاظ على اللغة هو حماية لهذه السيادة

م من معالم النتاج الفكري واألدبي، كما أنها وسيلة من وسائل التواصل  
َ
اإلسالمية، فهي رمز هويتها، وأداة إبداعاتها الفنية، ومْعل

 إلى مصاف  
ً
بين األفراد، وهمزة وصل فعالة في بوتقة املجتمع وصهر جميع أفراده من أجل تحقيق كيان األمة، والسير بها قدما

 الدول ا
ً
 وحديثا

ً
بيد أن هذه اللغة تعيش اليوم، أكثر من ذي قبل،    .ملتقدمة، والوقوف بها على عتبات التاريخ شامخة قديما

 وتحديات تتفاقم باطراد، تأتي من هيمنة النظام العاملي الذي يرفض صياغة العالم الجديد متعّدد األقطاب واملراكز  
ً
أخطارا

 والثقافات. 

جه اللغة العربية ظاهرة العوملة، التي تعد من أهم الحروب املمنهجة على جميع اللغات، وفي  ومن أهم التحديات التي توا

مقدمتها اللغة العربية، والتي تعني سرعة تدفق اللغة األقوى التي تملك مقّومات القوة والهيمنة والسيطرة على اللغات األخرى،  

 بسب التطور السريع لوسائل اإلعالم واالتصال.   

 

 مفاهيم أولية: اللغة والعوملة:  -1

 :تعريف اللغة 1.1

العلوم  من  للعديد  مشترك  موضوع  فهي  بدراستها،  اهتمت  التي  العلوم  حسب  للغة  أعطيت  التي  التعاريف  تعددت 

 كاللسانيات واألدب وعلم النفس وغيرها، ومن بين التعاريف ما يلي:

وة عل
ْ
غ
ُ
ْسُن .. وأصلها ل ٍ

ّ
ون،  جاء في لسان العرب: اللغة: الل

ُ
غ
ُ
غات ول

ُ
غا إذا تكلم، ولغوت إذا تكلمت، والجمع: ل

َ
علة من ل

ُ
ى وزن ف

يٌّ  وِّ
َ
غ
ُ
 .1والنسبة: ل

. أما ابن خلدون فيرى " أن اللغة في املتعارف هي عبارة  2وعرف ابن جني اللغة بكونها " أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

ناشئة   العبارة فعل لساني  العضو  املتكلم عن مقصوده، وتلك  في  أن تصير ملكة متفردة  بد  الكالم، فال  القصد إلفادة  عن 

 .  3الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطالحاتهم " 

 
 . 367، ص 5م، املجلد 1999ه/ 1419دار إحياء التراث العربي، بيروت   لسان العرب،ابن منظور،  -1
 .33، ص 1952، 1دار الكتب املصرية، الجزء  الخصائص،ابن جني:  -2
 . 1254، ص 2000دار الكتب العلمية، بيروت،  املقدمة،ابن خلدون،  -3
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بلسان ، وقوله تعالى:  1فإنما يسرناه بلسانك ولم ترد لفظة "لغة" في القرآن الكريم، وإنما ورد مكانها اللسان قال تعالى:  

 .3فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرونوقوله تعالى:  2عربي مبين

 .4مة وهناك من يرى بأن كلمة "لغة" قد تكون مأخوذة من "لوغوس" اليونانية ومعناها كل

واإلشارات،   أيضا،  املكتوبة  يشمل  بل  املنطوقة،  اللغة  على  يقتصر  ال  إذ  وأوسع،  أشمل  اللغة  مفهوم  أن  البعض  ويرى 

 .5واإليماءات، والتعبيرات الوجهية التي تصاحب عادة سلوك الكالم

كد العالم اللغوي السويسري فردينان دي سوسير 
ّ
أن اللغة، والصوت، واملعنى جزء من الكالم. وّعرفها "بأنها نظام من    وأ

. فاللغة نظام صوتي، رمزي، تستخدمه جماعة في التفكير، والتعبير، واالتصال، فهي  6الرموز املختلفة، تشير إلى أفكار مختلفة" 

كلها، والتفكير ليس إال لغة صامتة  
ّ
د الفكر  -كما يقال    -ال تعبر عن األفكار فقط بل تش

ّ
وهي ظاهرة بشّرية وجدت    .واللغة تول

مع جود اإلنسان وهي من مكونات الهوية الثقافية، فهي هوية للناطقين بها وهي نسب املرء إلى أمته، ورمز انتمائه إلى قومه، وهي  

 أداة صنع املجتمع وثقافته، فال حضارة إنسانية من دون نهضة لغّوية. 

للغة إال أن تعريف اللغة عند ابن جني من التعريفات الدقيقة إلى حد بعيد. بقوله:"حد ورغم تعدد التعاريف حول مفهوم ا

اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"، ودقة هذا التعريف تأتي من إحاطته الشاملة للجوانب املميزة للغة. حيث أكد  

بير ونقل الفكر، وذكر أيضا أنها تستخدم في مجتمع فلكل  فيه أوال الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها االجتماعية في التع

للغة   الصوتية  الطبيعة  الحديثة  التعريفات  للغة، وتؤكد كل هذه  بتعريفات مختلفة  املحدثون  الباحثون  لغتهم. ويقول  قوم 

 .والوظيفة االجتماعية للغة، وتنوع البنية اللغوية من مجتمع إنساني آلخر

 تعريف العوملة:   1.2

 العوملة لغة:   -أ 

 كلمة "العوملة " نسبة إلى الَعالم
ً
م، إذا

َ
أي الكون، وليس    -بفتح العين  -العوملة مشتقة من كلمة التعولم أو العاملّية أو العال

لم   . وهذه الكلمة بهذه الصيغة الصرفية لم ترد في كالم العرب، والحاجة املعاصرة قد تفرض استعمالها،  -بكسر العين-إلى العِّ

 .ل على تحويل الش يء إلى وضعية أخرى ومعناها: وضع الش يء على مستوى العالموهي تد

اإلنجليزي  للمصطلح  ترجمة  هي  العوملة  )(Globalization)ولفظة  الفرنسية  يترجمها  Mondializationوباللغة  وبعضهم   )

 بالكونية، وبعضهم يترجمه بالكوكبة، وبعضهم بالشوملة، إال إنه في اآلونة األخير 
ً
ة اشتهر بين الباحثين مصطلح العوملة عربيا

 
 .97اآلية:  مريمسورة  -1
 .97اآلية:  مريمسورة  -2
 . 58اآلية:  الدخانسورة  -3
 . 726، ص209املطبعة الكاتوليكية بيروت، نونبر  املنجد في اللغة،لويس معلوف،  -4
 . 11، ص1677دمشق  في طرائق تدريس اللغة العربية،محمود أحمد السيد،  -5
، ص  1986ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر، املؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر،    محاضرات في األلسنية العامة،فرديناند دي سوسير،    -6

29 . 
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اللغوي يعني تعميم الش يء   الكلمة باملعنى   بين أهل السياسة واالقتصاد واإلعالم. وتحليل 
ً
وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعا

 .   1وإكسابه الصبغة العاملية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله

ة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني: تعميم نمط من األنماط التي  ومن خالل املعنى اللغوي يمكننا أن نقول بأّن العومل

 . 2تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة، وجعله يشمل الجميع أي العالم كله

 العوملة اصطالحا:   -ب

االجتماعية،  تعرف العوملة اصطالحا على أنها توحيد العالم بصبغة واحدة شاملة للجميع ومن جميع النواحي واملجاالت  

 واالقتصادية، والفكرية، بغض النظر عن الدين والعرق والجنسية وكذلك الثقافة. 

 يحوي جميع التعريفات وذلك لغموض 
ً
 مانعا

ً
 جامعا

ً
وقد كثرت األقوال حول تعريف معنى العوملة حتى أننا ال نجد تعريفا

ع بين الدارسين في تحديد ماهية العوملة مرده إلى زئبقية  مفهوم العوملة، والختالفات وجهة الباحثين حوله، وسر الخالف الواق

االقتصادية،   العوملة  فألفينا  العوملة،  من   
ً
نوعا لكل صعيد  أفرز  مما  واألصعدة،  النواحي  في جميع  وتغلغله   ، املصطلح  هذا 

 والعوملة السياسية، والعوملة الثقافية، والعوملة اللغوية، وغيرها...

هذه   توحيد  ومن  ظل  في  فيها  يعيش  من  وكل  األقوام  لجميع  شاملة  واحدة  بصبغة  العالم  اصطباغ   " كونها:  التعريفات 

 .3األنشـطة االقتصـادية واالجتماعيـة والفكرية والسياسية دون اعتباٍر الختالف الدين والثقافة والجنسية والعرق" 

ياسية والثقافة والسلوك دون اعتـداٍد يـذكر بالحـدود السياسية  وأنهـا: "التـداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع والس

 .4للدولة ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية"

 بعينه هو الواليا5ويعرف الدكتور محمد عابد الجابري العوملة بقوله
ً
ت  : " هي العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدا

 تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته".  
ً
 " أيديولوجيا

ً
املتحدة األمريكية على بلدان العالم أجمع"، وهي أيضا

أي محاولة الواليات املتحدة إعادة تشكيل العالم وفق مصالحها االقتصادية والسياسية، ويتركز أساسا على عمليتي تحليل  

ية العاملية، وإعادة صياغتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبشريا، وبالطريقة التي تستجيب للمصالح  وتركيب للكيانات السياس

 االستراتيجية للواليات املتحدة األمريكية.  

 
 . 1، ص. 1998، فبراير 6من مجلة فكر ونقد، العدد  "العوملة والهوية الثقافية"،محمد عابد الجابري،  -1
 . 712، ص.1998مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  العرب والعوملة،محمد عابد الجابري،  -2
 40.ص. 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، العوملة وآثارها في الوطن العربي،سهيل حسين الفتالوي،  -3
 . 38املرجع نفسه، ص.  -4
 .  137م، ص1998، 228دار املستقبل العربي، بيروت، العدد  ،-عشر أطروحات -العوملة والهوية الثقافيةمحمد عابد الجابري،  -5
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ويرى صادق جالل العظم أن العوملة هي تسليع كل ش يء بصورة أو بأخرى، وفـي كـل مكان، فالعوملة كما يقول هي: "حقبة  

العميق لإلنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول املركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظل سيادة نظام عاملي    التحول الرأسمالي

 .1للتبادل غير املتكافئ"

وهو بذلك يرى أن العوملة تحقق االنتصار لنمط معين من إنتـاج الثـروة وتوزيعهـا وتداولها وتبادلها في كل مكان على سطح  

 الكرة األرضية. 

فيرى: " أن العوملة هي الدرجة العليا من درجـات الهيمنـة والتبعيـة اإلمبريالية، وتشكل املرحلة النهائية   2اإلله بلقزيز أما عبد 

."
ً
 النتصار النظام الرأسمالي العاملي كونيا

رية والسياسية  وذهب عدد من الكتاب إلى أن العوملة تعني: تعميم نموذج الحضارة الغربية، وخاصة األمريكية وأنماطها الفك

 . 3االقتصادية والثقافية على العالم كله 

هذه التعاريف وغيرها توضح على أن العوملة تسعى إلى جعل العالم قرية موحدة، وصهر جميع املجتمعات في بوتقة واحدة،  

هي إال تكريس    ومحاولة القضاء على الحواجز والفواصل بين الدول، وتنميط الحياة العامة ضمن قالب واحد، وبالتالي فما

 للهيمنة و السيطرة من قبل الشعوب القوية الغنية على الشعوب الضعيفة الفقيرة في جميع املجاالت.

القوة والهيمنة   التي تملك مقّومات  اللغة األقوى  انتشار وسيادة  اللغوية ما هي إال  العوملة  ومن خالل ذلك نستشف أن 

 على  والسيطرة على اللغات األخرى، ونقصد اللغة اال 
ً
نجليزية بسبب التطور السريع لوسائل االعالم واالتصال، مما أثر سلبا

 اللغات الوطنية، وبالتالي طمس الهوية اللغوية للشعوب والحضارات والقضاء على التنوع اللغوي والثقافي في العالم. 

 أهمية اللغة العربية:  -2

 من أركان وحدة أمتنا  
ً
 أساسيا

ً
 محوريا من أعمدة قوتها، إنها دعامة  تعتبر اللغة العربية ركنا

ً
العربية واإلسالمية، وعمودا

بقاء وعنصر تفوق لهذه األمة. وما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة  

ا قرآنا عربيا وهللا يقول لنبيه )ص(: ﴿  هللا النهائية فعندما أوحى هللا عز وجل وعلى رسالته إلى رسوله الكريم محمد)ص( انزله

ا﴾  دًّ
ُ
ْوًما ل

َ
هِّ ق َر بِّ نذِّ

ُ
يَن َوت قِّ

تَّ
ُ ْ
هِّ امل َر بِّ ِّ

ّ
ُتَبش َك لِّ َسانِّ لِّ اُه بِّ

َ
ْرن َما َيسَّ نَّ إِّ

َ
 .4ف

وتستمد اللغة العربية قيمتها، فضال عن أنها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، من أنها الوعاء الذي يجمع تراثنا  

فكري والحضاري. وقد أصبحت بفضل هللا ثم القرآن الكريم والحضارة اإلسالمية وجهود علماء املسلمين على مر العصور،  ال

في مقدمة لغات العالم الحية، مما لها من حضارة خاصة ساعدت على بقائها وانتقالها من جيل إلى جيل واكتسبت بذلك مالمح  

 مميزة. 

 
 1999.دار الفكر، دمشق،   ما هي العوملة؟،صادق جالل العظم،  -1
 . 1999، سنة 4مجلة عالم املعرفـة، عدد   العوملة والهوية الثقافية: عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة؟،عبد اإلله بلقزيز،  -2
 .   130ص. 2001دار األندلس الخضراء، الطبعة األولى،  العوملة والعالم اإلسالمي: أرقام وحقائق،عبد سعيد عبد إسماعيل،  -3
 . 97اآلية:  مريم،سورة  -4
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وجه التحديد، ليست مجرد أداة للتواصل فقط بل هي وعاء للفكر وأساس التفاهم وأداة  إن اللغة عموما والعربية على  

 .للجمال، وهي كذلك جزء من هويتنا، ودعامة أساسية من دعامات نهضتنا، وركن متين من أساسات اجتماعنا

 ويمكن أن نتبين أهمية اللغة العربية في كونها: 

 . عز وجل -لغة مختارة، اختارها خالق اللغات  •

ُد األلسنة  • ُه.  -لغة مصطفاة، اصطفاها معّدِّ
ُ
 َجلَّ َجالل

فَردْت بأشياَء ليست في غيرها.  •
ْ
 لغة متميزة، ان

يَن ﴾  • ِّ
َ
َعامل

ْ
ل  لِّ

ً
 َرْحَمة

َّ
ال َناَك إِّ

ْ
ْرَسل

َ
َتَها من عاملية رسالة اإلسالم؛ قال تعالى: ﴿ َوَما أ  .1لغة عاملية، استمدت عامليَّ

 قدسيتها من قدسية القرآن الكريم. لغة مقدسة، استمدت  •

وَن ﴾  -َجلَّ وَعال  -لغة محفوظة، تعهد هللا  •
ُ
ظ َحافِّ

َ
ُه ل

َ
ا ل نَّ َر َوإِّ

ْ
ك ِّ
ّ
َنا الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن نَّ ، ومن  2بحفظها في حفظ كتابه حين قال: ﴿ إِّ

زول تكرِّيم للسان العربي، وتشري
ّ
ُه حفظ الذكر الحكيم، حفظ أداته التي نزل بها، وفي هذا الن نَّ ف للناطقين به؛ قال تعالى: ﴿ َوإِّ

َساٍن عَ  لِّ رِّيَن * بِّ ْنذِّ
ُ ْ
َن امل وَن مِّ

ُ
َتك َك لِّ بِّ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
يُن* َعل مِّ

َ ْ
وُح األ هِّ الرُّ َزَل بِّ

َ
يَن* ن ِّ

َ
َعامل

ْ
زِّيُل َرّبِّ ال

ْ
َتن
َ
يٍن ﴾ ل ّيٍ ُمبِّ َربِّ

3. 

ال. فقراءة القرآن ال تتم إال بها، ومعنى هذا أن  لغة العبادة، بها يتعامل املسلمون في أمور دينهم سواء كانوا يتكلمونها، أم   •

.  كما أن العربية  4قراءة القرآن أمر مطالب به كل مسلم على اختالف جنسه ولونه ولذا كان عليه أن يلم ببعض اللغة العربية

خلق من أجلها، وهي العبادة، لغة الصالة التي يجب أن يؤديها املسلم خمس مرات في اليوم. وبالتالي تتحقق الغاية التي خلق هللا ال 

ُه  -قال 
ُ
ن
ْ
أ
َ
َيْعُبُدونِّ ﴾ -َجلَّ ش  لِّ

َّ
ال َس إِّ

ْ
ن ِّ
ْ

نَّ َواإل جِّ
ْ
ْقُت ال

َ
ل
َ
 . 5: ﴿ َوَما خ

 في األلفاظ وقدرة على استيعاب املعاني الجلية،   •
ً
لغة الجمال: إن اللغة العربية من أبرز اللغات على اإلطالق وأكثرها جزالة

دعى بلغة الّضاد، وه
ُ
ي لغة فضفاضة واسعة املدى والبيان. وتمتاز العربية بما ليس له مثيل من اليسر في استعمال املجاز،  إذ ت

 فوق كل لغة بشرية أخرى، وللغة خصائص جمة في األسلوب والنحو  
ً
وإنما بها من كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها كثيرا

مع هذه السعة والكثرة أفضل اللغات في إيصال املعاني وفي    ليس من املستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة أخرى، وهي

 النقل إليها، وفي التعبير عن جمالها وسموها. 

ه إلى القول بأن عاملية اللغة العربية ال جدال فيها، وليست في حاجٍة إلى إثبات؛ ألنها ليست من صنع  
ّ
ونخلص من ذلك كل

 البشر. 

تراثنا، واستنطاقه، والغوص في أعماقه، وسبر أغواره من أجل معرفة لغتنا  من هنا، فنحن جميعا مدعون إلى العودة إلى  

معرفة حقة، والوقوف عند معالم جماليتها، ومكامن اإلبداع فيها، ومواطن اإلعجاز في اللغة التي شرفها املولى أن تحمل الرسالة  

تخلف والتحجر، حتى ينسلخوا عنها، وتطمس بذلك وحمايتها مما يحاك ضدها من املكائد لإلطاحة بها، ورمي أهلها بال  .الخالدة

 هويتهم، ومن أهم ما يعيقها تحديات العوملة.

 
 .107اآلية:  األنبياء،سورة  -1
 . 9اآلية:  الحجر،سورة  -2
 . 195 -192اآلية:  الشعراء،سورة  -3
 . 16، ص.1966جامعة الدول العربية، القاهرة،   العربية لغة عاملية،السيد يعقوب بكر،  -4
 .56اآلية:  الذاريات،سورة  -5
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 تحديات اللغة العربية في زمن العوملة:  -3

تواجه اللغة العربية اليوم تحديات جمة داخلية وخارجية مثلما ظلت عبر عصور التاريخ املختلفة، وإن كانت تحديات اليوم  

طبيعة ضارية،   اإلطالق.  ذات  على  بريئة  ليست  ومآرب  وذلك ألهداف  نقل طمسها،  لم  إن  تشويهها،  إلى  تهدف  وأنها  السيما 

 من هذه التحديات علنا نضع األصبع على مكمن الداء  بهدف تشخيصه ووضع بعضا من وسائل الرد  
ً
وسنحاول تلمس بعضا

زايد في زمن العوملة وانتشار وسائل االتصال واتساعها على  . هذا مع اإلشارة إلى أن هذه التحديات تت–إذا صح التعبير  – والردع

 نطاق كبير. 

االستعمار: رأى املستعمرون أن العربية تعدُّ العامل الرئيس في وحدة األمة العربية واتحاد شعوبها، لذا عملوا على   -أ

ي تعميم اللغة الفرنسية،  إضعاف لغات الشعوب التي وقعت تحت سيطرتهم. وقد حدث ذلك بشكل بارز في املغرب العربّي ف

رضت عليهم بالقوة، وبشكل جزئي في نشر اللغة االنجليزية في املشرق العربي. وبالرغم من جالء املستعمر وحصول جل  
ُ
التي ف

اللغوية ومنها  املختلفة،  مظاهرها  في  االمبريالية  فاته 
ّ
مخل أن  إال  االستقالل  على  اإلسالمية  العربية  زالت  -الدول  ما  الثقافية، 

 اضرة ومؤثرة بقّوة في الحّيز العربي العام بكل مكوناته.  ح

املمنهجة  -ب الحروب  أهم  من  العوملة  تعد  العوملة:  وسعت    تحديات  العربية،  اللغة  مقدمتها  وفي  اللغات،  جميع  على 

وتسعى، بكل ثقلها ووسائلها وآلياتها، إلى تنميط اللغة والثقافة عموما ضمن قالب موحد هو النموذج الغربي املتقدم، أي سرعة  

رى، بسبب التطور السريع  تدفق وانتشار وسيادة اللغة األقوى التي تملك مقّومات القوة والهيمنة والسيطرة على اللغات األخ

 اللغة اإلنجليزية. ولو حاولنا معرفة تأثير العوملة على اللغة العربية قد نذهل بالنتائج،  
ً
لوسائل اإلعالم واالتصال، وهي تحديدا

انتشار األسماء األجنبية على   العربية، واألدهى من ذلك  اللغة  األجنبية على حساب  الكلمات  فنجد االنتشار الرهيب لبعض 

اجهات املحالت التجارية، كما أننا نالحظ أن اللغة العربية يجري إزاحتها من الحياة اليومية لصالح اللغة اإلنجليزية سواء في و 

الكالم أو وسائل اإلعالم بل حتى في لغة التعليم، وفي مجال التوظيف... وقد نتج عن ذلك شيوع الكثير من املظاهر الغربية  

األكل أو السلع االستهالكية، وبالتالي لم يقتصر تأثير العوملة على اللغة فقط بل تعداه ليطمس سواء من ناحية املالبس أو  

 .1ثقافة بأكملها وضرب هوية أمة بعينها، من خالل االتجاه نحو تسطيح الوعي واختراق الهوية وتعليب الثقافة 

يمكن أن يكون   -بسبب تأثيره البالغ في املتلقين بما يملك من إمكانات التواصل املذهلة، و  -وسائل االعالم: إن اإلعالم  -ت

العربية   العربي ولغته القومية، وإنه لقادٌر على خدمة اللغة  غوي، وتقريب املسافة بين املواطن 
ُّ
الل من أنجع وسائل االزدهار 

 ال حدود لها، وال سيما في عصر ثقافة االستماع، ثقافة الصورة املصاحبة بالكلمة املنطوقة، وا 
ً
الكلمة  خدمة ستعالئها على 

املكتوبة واملسموعة    -بيد أن الواقع الذي تعيشه وسائل االعالم اليوم يجسد عكس ذلك، حيث ساهمت باختالفها    .املقروءة

في إيذاء اللغة العربية والترويج لألفكار واأللفاظ التي تحرف كلماتها وتغير معانيها. وقد أدى االبتذال واستخدام ألسنة    -واملرئية

مثلين وغيرهم إلى تأثر جماهير أجهزة اإلعالم والسيما األجهزة السمعية والبصرية، بما يسمعون ويشاهدون شيوع الكلمات  امل

 املحرفة واملصطلحات املبتذلة بين هذه الجماهير. 

العامية، ألنها حسب  -ث الفصحى لصالح  بترك  املنادية  األصوات  من  العربي مجموعة  بالعالم  العامية: ظهرت    انتشار 

أنها لغة متخلفة. والناظر في الصحف يجد على   الرّب" فقط، وآخرون ادعوا  اعتقادهم ال تفي بمتطلبات العصر وهي "لغة 

صفحاتها دعايات إعالنية قد كتبت باللغة العامية املبتذلة. وهذه اإلعالنات التي قد كتبت باللغة العامية نراها منتشرة في كل 

 
 . 343، ص. 2007، دجنبر 36، املجلد  2مجلة عالم الفكر، العدد  التربية العربية والعوملة،علي أسعد وطفة،  -1
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ز وفي الالفتات املنصوبة على جوانب الطرق من قبل مؤسسات اإلعالن التي ال هم لها سوى  مكان في الصحف واإلذاعة والتلفا

 الكسب املادي.

 

 مقترحات وحلول للنهوض باللغة العربية:  -4

على اعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وذلك االسمنت الذي يضمن وحدة بنيان األمة اإلسالمية وتالحمها، وأمام هذا  

ْسهم من جهة في مواجهة التحديات التي تواجهها  التيار الج
ُ
ارف للعوملة والذي أضر بها، نقدم بعض الحلول التي من شأنها أن ت

في ظل العوملة، ومن جهة أخرى في إغناء هذه اللغة الروحية والسمو وبها لترقى للمرتبة التي شرفها بها هللا، ألنها لغة الوحي املنزل  

 ى هللا عليه وسلم وخاتم الرساالت اإلسالم:على خاتم النبيئين محمد صل

إعادة تخطيط مناهج تدريس اللغة العربية في سلك التعليم في مراحله املختلفة بقسميه العام والخاص، نظريا وعلى   •

 مستوى املمارسة العملية.  

حرية تنقل الكتاب، ووسائل  تعريب املناهج العلمية والعملية التطبيقية في كل الفروع العملية والثقافية، والعمل على   •

الناس   بين  األواصر  وتقوية  العربية،  البالد  بين  الثقافية  الوحدة  لتعميق  ذلك  الحظر عن  ورفع  العربية.  البالد  بين  املعرفة 

 واملصادر األصيلة في تلقي اللغة، ومنها األسرة واملدرسة. 

ائل اإلعالم املختلفة، والحرص على فرضها كلغة رسمية  تعميم استعماالت اللغة العربية السليمة واالرتقاء بها في جميع وس •

حاضرة في البرامج واملسلسالت الدرامية إذاعيا وتلفزيونيا وفي شبكات التواصل االجتماعي، ألنها اللغة القومية املشتركة بين  

 أمام التكتالت األجنبية املهيمنة. 
ً
 عامليا

ً
 الشعوب العربية التي تجعل من شعوبها اتحادا

على استعمال الفصحى في وسائل اإلعالم، وفي املجاالت السياسية والدينية والثقافية والعلمية. وتفعيل دورات    الحرص  •

باللغة   الصحيح  واألداء  النطق  في  املهارة  تكسبهم  واملرئية  املسموعة  اإلعالم  بجميع وسائل  للعاملين  املستمر  للتكوين  لغوية 

 العربية السليمة. 

تعل • وقواعد  مناهج  وجه  تسهيل  وعلى  أخرى  ناحية  من  بها  الناطقين  ولغير  ناحية،  من  بها  للناطقين  العربية  اللغة  يم 

الخصوص تلك الشعوب التي تعتنق الدين اإلسالمي. ووضعها في كتاب واضح يأخذ بيد محبي العربية إلى االستعمال اللغوي  

 الصحيح في سهولة ويسر. 

التعليم  • مراحل  في  العربية  اللغة  استعمال  والرياضيات،    تعميم  والعلوم،  الطب،  التخصصات:  جميع  وفي  املختلفة، 

 الوحيدة  
ُ
والفلك، والهندسة... إلخ. وجعلها مادة إجبارية تدرس في جميع دول العالم اإلسالمي؛ ألن اللغة العربية هي الوسيلة

مرت بها.
ُ
وحدة التي أ

ْ
 التي تتم بها العبادة، وتقود األمة املسلمة إلى ال

  أن تكون الفص  •
ً
حى امليسرة هي اللغة املستعملة في برامج األطفال وبرامج الرسوم املتحركة وفي في مجالت األطفال حرصا

 .على التنشئة اللغوية الصحيحة للطفل العربي

القضاء على الثنائية اللسانية ) الفصحى و العامية ( ألنها معطل يحول دون نهوض برامج تهدف لالرتقاء بالعربية تداوال   •

.وتنظير 
ً
  ا

والقياس   • النحت  تعتمد  علمية،  بطريقة  ولكن  والحضارية،  العلمية  املصطلحات  بإدخال  العربية،  اللغة  توسيع 

 . واالشتقاق، فال تدخل اللفظة إلى اللسان العربي، إال إذا تزّينت بالّزي العربي، وانسجمت مع قواعد اللغة العربية
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اللغة العربية لسد الفجوة العلمية الناتجة عن تضخم اإلنتاج العاملي الثقافي  تشجيع الترجمة اآللية من اللغات األخرى إلى   •

 في تضييق هذه الفجوة بشكل كبير وفي زمن قياس ي. 
ً
 فعاال

ً
 بالقياس إلى نظيره العربي. وتسهم الترجمة اآللية إسهاما

لة تسويقه عبر الشبكات العاملية،  إنتاج برمجيات الحاسب اآللي املتطورة والقادرة على التعامل مع النص العربي لسهو  •

وأيضا برمجيات لتيسير الترجمة البينية بين العربية واللغات األخرى، ليحصل التفاعل الثقافي على أساس العاملية العلمية ال  

 العوملية الغربية. 

ولغة   • القومية  املسلمين  لغة  بوصفها  العربية  اللغة  على  املحافظة  إلى  تهدف  مشتركة  لغوية  وتراثهم  وضع خطة  دينهم 

 وحضارتهم، مما يوجب االعتزاز باستعمالها في مختلف مجاالت الحياة العلمية واالجتماعية والثقافيـة.

استغالل اآلثار اإليجابية للعوملة في تطوير اللغة العربية ونشرها، بما في ذلك  الوسائل اإللكترونية، والعالقات التجارية   •

اللغات األجنبية وتعلمها، مع التمسك بالقيم الثقافية العربية اإلسالمية األصيلة في إطار    الدولية، والطرق الحديثة في تعليم

 .التطور التقني والثقافي، والتمسك باملصطلحات األصلية املعبرة عنها

 ال محيد عن إنشاء مؤسسة تختص برعاية اللغة العربية ومتابعة وسائل تحقيق نشرها  وتطويرها. •

• ،
ً
 وليس أخرا

ً
يجب أن نعلم جميعا أن الزمان يتطور وأن الدنيا تتغير وأن التحديات تختلف ما بين زمان وأخر، لذا    وأخيرا

فإن تحديات اللغة أو الثقافة العربية عموما تختلف من زمن إلى أخر ومن عصر إلى أخر؛ فاللغة كجزء من الثقافة لم تعد  

تحتاج  أصبحت  إنها  بل  فضائية  محطة  أو  مجلة  أو  كتاب  االقتصادية    مشكلة  املختلفة  بقطاعاته  كله  املجتمع  جهود  إلى 

والسياسية واالجتماعية والدينية والعلمية، سواء كانت رسمية أم شعبية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات خاصة، لتتضافر  

 كتابه املبين. معا وتسهم في تطوير وبناء النسق املتين لصون اللغة العربية والرقي بها كلغة شرف هللا قدرها بشرف وسمو  

 خاتمة:

إن محنة العربية ال تتمثل في حشود األلفاظ واملصطلحات الوافدة من عالم الحضارة املعاصرة، وال من التيار الجارف  

، ليس ذلك فحسب،  
ً
للعوملة التي سعت إلى تنميط اللسان اللغوي بلغة العالم الجديد املهيمن، وال إلـى عاملها الذي يبدو متخلفا

 أمام الزحـف اللغـوي الـداهم، واستسالمهم في مجال العلوم للغات األجنبية.  بل إن محنت
ً
ها الحقيقية هي في انهزام أبنائها نفسيا

وعلى ضوء ذلك فإن العيب في  . فاللغة تتفاعل مع املجتمع وتؤثر فيه ويؤثر فيها، إال أنها تتطور ببطء وال تموت إال بموت أهلها

فهم أصحابها وحماتها واملدافعون عنها في جميع املواقع من خالل نشر الوعي بأهميتها وتفعيل دورها،  أبناء اللغة وليس في اللغة،  

شاد عليه نهضة األمة اإلسالمية ووحدتها وبها تصان هويتها الحضارية. 
ُ
 ألنها األساس الروحي والفكري الذي ت

املتسارع في     تعلمها، وذلك باالستفادة من املعلوماتي  علينا أن نجعل العوملة نعمة على اللغة العربية تسّهل نشرها وتيّسر

العربية وبها   اللغة  الفائدة، فبتكنولوجيا العصر يمكن أن ننصر  الثقافة وتعميم  ـــر  التعليميـة وتحسينها، ونشـ البرامج  صنــع 

ويقض ى عليها، وهذا ما    ننشر الدين اإلسالمي ونحمي الهوية، وبها يمكن أن يحدث العكس فتندحر العربية وتتقلص حدودها

يقطع لساننا عنوان     يصبو إليه صناع العوملة و مهندسوها، فالعوملة سالح ذو حدين إما أن ندافع به عن أنفسنا و إما أن

 .هويتنا
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زمان   لكل  والقرآن كالم هللا، وصالح  القرآن،  لغة  والعربية  فالقرآن عربي،  ربنا،  بكتاب  ك  تمسُّ العربية  باللغة  ك  والتمسُّ

وَن ﴾  :كان. قال تعالىوم
ُ
ل ْعقِّ

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ا ل يًّ ْرآًنا َعَربِّ

ُ
َناُه ق

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ا أ نَّ ﴿ إِّ

ُهْم  1
َّ
َعل

َ
ٍل ل

َ
ّلِّ َمث

ُ
ْن ك ُقْرآنِّ مِّ

ْ
ا ال

َ
ي َهذ اسِّ فِّ لنَّ َقْد َضَرْبَنا لِّ

َ
، وقال أيًضا ﴿ َول

ُروَن 
َّ
ك
َ
ُقوَن ﴾  *َيَتذ ُهْم َيتَّ

َّ
َعل

َ
َوٍج ل ي عِّ ْيَر ذِّ

َ
ا غ يًّ ْرآًنا َعَربِّ

ُ
 .2ق
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  املعمار الطيين باجلنوب الشرقي املغربي التحديات واآلفاق:معمار القصور بواحات درعة الوسطى منوذًجا

Prospects and Challenges Of Mud Architecture In Southeast Of Morocco 

Architecture Palaces InDraa Oasis As An Example 

 د. محمد اوبها/جامعة الحسن الثاني املحمدية، املغرب 

Dr.Oubaha Mohamed/ University Hassan II Mohammedia, Morocco 

 

 

 

 ملخص:  

القصور   معمار  وخاصة  املغربي،  بالجنوب  الطيني  املعمار  بتحديات  يتعلق  موضوعا  املقال  هذا  درعة  يتناول  بواحات 

إلى ما قبل   الوسطى، فهذه الواحات تتميز بمعمارها الطيني الضارب في القدم، حيث يرجع ظهور هذا املعمار الطيني بدرعة 

اإلسالم، وقد أبدع اإلنسان الدرعي في استعمال مواد محلية من قبيل التراب والحجارة والخشب، واستعمل تقنيات هامة من  

اللوح ثم البناء باآلجر املحلي وكذا البناء بالحجارة وهي مواد. وقد استطاع هذا املعمار الصمود لقرون  قبيل البناء بالطابية أو  

طويلة رغم الظروف املناخية والطبيعية التي شهدتها الواحة، نظرا لصالبتها وقوتها املادية، ولذلك فهو يشكل واحدا من أهم  

فهناك إكراهات عدة تواجه هذا التراث الحضاري على رأسها العوامل    مقومات التنمية املحلية بدرعة الوسطى، ورغم ذلك

 الطبيعية والتغيرات املناخية. 

 التحديات واآلفاق.  -واحات درعة الوسطى  -القصور   -املعمار الطيني الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

   This article is about the challenges of clay architecture in the southeast of Morocco, architectural palaces 

of central Draa oasis, in particular.The oasis of Draa is characterized by its old mud-brick architecture that date 

back to the decades of pre-islam. To build them, the shield man made use of local materials like mud, stones, 

and the wood. He also used some techniques of building such as bricklaying, panel building, building with local 

waves. Although the climate conditions were bad in the region of Draa, this architecture has remained for many 

centuries. Thus, it forms one of the prominent pillars of local development in central Draa. However, there is a 

number of compulsions that still face this cultural heritage, on top of which are material factors as well as 

climate changes. 

Key words : Clay architecture, Ksour/Palaces, Central Draa, Challenges and Prospects. 
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 مقدمة: 

تعتبر العمارة واملعمار من أهم اإلنتاجات البشرية التي حظيت باهتمام كبير الن دراستها والوقوف عليها يعني الوقوف على  

على إنتاج تركيبات مجتمعية تكونت في تمازج ما وخلقت لها  ثقافي باملعنيين األنثروبولوجي والتاريخي، أي وقوف  -إنجاز حضاري 

الزمنية،   والحقب  املراحل  مدى  على  الجتماعية  التفاعالت  وصقلتها  التاريخية،  األحداث  ميزتها  وعادات  وتقاليد  مرجعيات 

 وأطرها مجال جغرافي بيئي قد يضيق وقد يتسع باتساع أو ضيق االنتماء االثني أو القومي أو الجغرافي.

اجتماعية،   بالقصر كوحدة سكنية، وكمؤسسة  تنفرد  فإن واحات درعة  وثقافيا؛  يميزه معماريا  ما  لكل مجال  كان  وإذا 

سياسة، واقتصادية، متكيفة مع الظروف البيئية للمنطقة ومع الظروف التاريخية واالقتصادية. هذا االنفراد يتضح جليا فيما  

بولوجيا والعمارة اإلسالمية القائل بأن القصور باملغرب ليست كما هي عليه في  أشار إليه هنري طيراس املتخصص في األنثرو 

 الجزائر وتونس، إذ هي فقط في هذين األخيرين عبارة عن وحدات أو تجمعات متناثرة من منازل عالية.

  360إلى أكثر من    2005إن هذا النموذج السكني يمتد على طول واحات درعة، والتي يصل عددها حسب جرد أجري سنة  

قصرا.  فهل يمكن تعريف مفهوم القصر كمؤسسة اقتصادية وسياسية واجتماعية تميز مناطق الواحات وواحة درعة على  

 في واحة درعة الوسطى؟  الخصوص؟ ما هي املميزات املعمارية التي يتسم بها القصر 

 أوال: القصر والواحة مقاربة في املفاهيم  

إن ما يميز املناطق الجنوبية وباألخص واحات درعة وواحات تافياللت، هو وجود العديد من القصور والقصبات التي ال  

لطبيعية واالقتصادية  تتوفر في مناطق أخرى. باعتبارها نمط استقرار وسكن متميز من حيث خصوصياته، يتأثر باملعطيات ا

من   نوع  إطار  في  العامة،  الحياة  تسيير  على  يسهر  الذي  للقصر،  التنظيمي  املستوى  على  انعكاس  له  كان  مما  والسياسية، 

العالقات االجتماعية التي تسود بين سكانه باعتباره خلية تضم العديد من السكان الذين يجمعهم التقارب والتشابه في أنماط  

 .1نوع من الترابط االجتماعي غير املتوفر في أماكن االستقرار األخرى  العيش، وأيضا في

 مفهوم القصر   .1

لقد تباينت التعريفات التي أعطيت ملفهوم "القصر" بين املعنى اللغوي ومفهومه الداللي من خالل القران الكريم واملصادر  

قرشية، سمي بذلك ألنه تقصر فيه الحرام أو تحبس، وجمعه  التاريخية. ف"القصر" لغة هو املنزل، وقيل كل بيت فيه حجر  

لَك  ، أما في القرآن الكريم  فقد ورد ذكر القصر في عدة آيات  منها قوله تعالى "2قصور 
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 وبهذا املعنى فهي كل بناية عالية واسعة وفخمة.  

 
 . 213، ص 2011، 88مجلة املناهل، عدد "القصور بالجنوب املغربي"، أمرني علويمحمد،  -1
 . 6الدار املصرية للتأليف والترجمة، ج  "لسان العرب"،ابن منظور جمال الدين محمد،  -2
 .10سورة الفرقان، اآلية  -3
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وفي املصادر العربية يقترب هذا املفهوم من املصطلح املتداول في املصادر التاريخية حيث يقصد بالقصر مقر الخليفة أو  

 .2، كما كان يطلق عليه اسم البالط في بداية العهد اإلسالمي 1الحاكم أو أفراد عائلته

ن كلمة "قصر" التي تقابلها كلمة "الدوار" و "املدشر" في باقي مناطق املغرب األقص ى تستعمل للداللة على السكن القروي  إ

 في واحات وادي زيز، وادي غريس، واد دادس ودرعة.  

َرْم" 
ْ
غ "تعرف  Kasr" أو "qasrفي األمازيغية.  وفي املعجم الفرنس ي كلمة قصر "  3و"القصر" مفرد لجمع "قصور"، ويطلق عليه "إِّ

 بأنها: قرية صحراوية محاطة بأسوار. 

ويعرف "القصر" أيضا بكونه "تجمع سكاني داخل بناية موحدة تحاط بسور ضخم وعال تتخلله عدة أبراج وله مدخل  

. كما يدل  4ساحة العمومية والدور السكنية املوزعة عبر األزقةرئيس ي واحد، وبداخل القصر يوجد املسجد، واألزقة املغطاة وال 

القصر على بلدة صغيرة تسير نفسها بنفسها بفئاتها االجتماعية املختلفة ومؤسساتها التقليدية. إن حياة القصور بفعل إطارها  

 .5ناملعماري، حضرية وبدوية على حد سواء هي حياة بلدة محصنة مأهولة من طرف فالحين بستانيي 

تربط بينهم   الذينفالقصر على العموم شبيه بقرية محصنة، لكن بخاصيات أخرى تستجيب لحاجيات العديد من السكان

في   تتمثل  استجابة  مشتركة،  السكان  مصالح  عن  وللدفاع  زراعية،  ومحاصيل  ماشية  من  تملكه  وملا  لألسر  السكن  ضمان 

االقتصادية لهذه املجموعات السكنية، ومعلوم أن القصور تمتد على طول  وممتلكاتهم، واحتواء الحياة الدينية واالجتماعية و 

 .6مجاري ينابيع املياه الجوفية أو على قمم الجبال أو سفوحها، وقد كانت في السابق بمثابة مراكز استراحة للقبائل الرحالة

م  املغرب، فهو  بها واحات جنوب شرق  تنفرد  القصر عبارة عن وحدة سكنية  الظروف  وبذلك يكون  ن جهة متكيف مع 

البيئية للمنطقة، ومن جهة أخرى مع الظروف التاريخية واالقتصادية لهذه الواحة، لكن ما يميز القصر في درعة هو تموضعه  

وسط مساحات زراعية شاسعة يقوم بخدمتها وحراستها سكان القصر. ومن تم، فإن مواد بنائه كلها محلية )تراب، طابية،  

لنخيل... القرميد األخضر( وكلها متاحة باملنطقة وتتالءم فقط مع الخصوصيات املناخية، والحاجات  تابوت، حجر، خشب ا

االجتماعية التي سادت املنطقة طيلة قرون، ويستعمل زيادة على ذلك مواد موجودة على األرض تتيح للقصور أن تندمج جماليا  

 
 . 125، ص 1963القاهرة،  مكتبة األنجلو املصرية، "تاريخ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى"،ماجد عبد املنعم،  -1
 .  16، ص 2006املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية الجزائر،  "نماذج من قصور منطقة األغواط، دراية تاريخية وأثرية"،حمالوي علي،  -2

 . 534، ص 2معلمة املغرب، ج   مادة إغرام"،التوري عبد العزيز، " -3

د حجي ومحمد األخضر، منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، دار  ، ترجمة محموصف إفريقيا"الحسن بن محمد، "  الوزان   -4

 . 126، الجزء الثاني، ص 1983، 2الغرب اإلسالمي، ط 

املغربي"طيراسهنري،"  -5 بالجنوب  الكبرى  املباني  والواحات:  باألطلس  األمازيغية  أورزيوندوفرانس،  القصبات  أميلي، منشورات  ترجمة حسن   ،

 . 85، ص 1938باريس، 

، ضمن ندوة دور علماء تافياللت وأدبها وفنانيها وقبائلها وجيش التحرير في مقاومة قصور وقصبات تافياللت: هوية ومقامة"يبشرى، "  سعيد  -6

 . 388، ص 2015، 1االستعمار، منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، ط 
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 1ندس ي محكم، وذات نمط متراص ومغلق على شكل بيوت مع محيطها. وهكذا فالقصر عبارة عن قرى محصنة ذات تصميم ه 

وهذا    2متصلة فيما بينها تتخللها أزقة محاطة بسور ضخم وبأبراج كانت تستعمل للمراقبة، وباب واحد هو باب القصر كله، 

 النمط من السكن ذو وظيفة دفاعية أساسا، وهي املالحظة األولى التي تتبادر إلى الذهن من النظرة األولى للقصر.

إذ تقي البنايات من الرياح   املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية،  البنايات املتكتلة، متكيفة مع مناخ  هذه النماذج من 

القارسة، كما تجعل اإلقامة مريحة أثناء الصيف، باإلضافة إلى ما للمواد األولية الترابية  القوية ومن الحرارة املرتفعة والبرودة  

 .3والخشبية وما إلدماج الحيوانات داخل املسكن من دور في تكييف الهواء

 أما عن شروط إنشاء هذه القصور، فإن القائمين على تخطيط وبناء القصور، أعطوا أهمية للمناخ ولتضاريس، واملوقع 

 االستراتيجي، وتوفير ظروف الحراسة الطبيعية، واستعملوا املواد املحلية في البناء من تراب وطابية وجذوع النخيل.    

فالقصر مرآة تعكس عالقة اإلنسان بمجاله الجغرافي ومعالم حياته في يسره وعسره، وهو صنف من السكن الذي تشتهر  

وم الصحراء بدأ بواد درعة األسفل واألوسط ومرورا بتافياللت حتى فكيك، بل  به الواحات الجنوبية املمتدة بين األطلس وتخ

إن هذا النمط من السكن تجد استمرارا له على هوامش الصحراء الكبرى في كل من الجزائر وتونس وليبيا، ويمثل القصر نمطا  

 .4معماريا فريدا من نوعه سواء من حيث الشكل أو املضمون 

 oasisمفهوم الواحة  .2

يعتبر مفهوم الواحة من املفاهيم األساسية املؤثثة لبنية هذا البحث، ولذلك سنحاول تعريف هذا املفهوم وأن نلم بدالالته  

، وتعني بقعة من الخضرة في مجال قاحل تعتمد  5املختلفة، فمفهوم الواحة حسب معظم الدارسين هو مصطلح مصري قديم 

 .7عي كثيف ومتنوع وسط محيط قاحل ، ويتميز بمناخ محلي ونظام زرا 6على الري 

فهذا التعريف يتضمن تعريفات أخرى متضمنة حسب كل حقل علمي فالجغرافي يعرف الواحة بأنها مجال أخضر وسط  

مجال قاحل، بمعنى أن وجود هذا املجال مرتبط بتوفر مورد مائي قار، فيما يعرفه االقتصادي بأن الواحة تتميز بكثافة وتنوع  

بأنها   .استخراج املعادن..(  - التجارة  -الصناعات املحلية -تربية املاشية  –اعة  األنشطة )الزر  املناخ  ويعرفها املتخصص في علم 

 
"دائرة  نشير هنا إلى أن هناك من يعرف القصر بأنه املنزل أو كل بيت من حجر وما شيد من املنازل، وجمعه قصور. أنظرمحمد فريد وجدي،    -1

 . 834، ص 1971املجلد السابع، بيروت، لبنان، معارف القرن العشرين"،
 . 108، ص 2005، فبراير 73/74الخطيب، مجلة املناهل، عدد  ترجمة إبراهيم"املسكن التقليدي في وادي تودغة باملغرب"، ميموروجي،  -2
 . 109، ص 2016منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،  "التحوالت السوسيو مجالية بحوض أمكون"،أيت حمزة محمد،  -3

 . 6638، ص  2000ترجمة والنشر، مطابع سال،  ، إنتاج الجمعية املغربية للتأليف وال19معلمة املغرب، الجزء    "مادة القصر"،أيت حمزة محمد،     -4
5- R. Garcier Et J.-P. Bravard,Qu’est-Ce Qu’une Oasis ? Réflexions Géographiques Sur Un Objet-Limite,Le Myrte et la Rose – 

Mélanges offerts à Françoise Dunand, Publisher: Presses Universitaires de Montpellier, Editors: Gaëlle Tallet, Christiane Zivie-

Coche, p 305. 
ضمن ندوة املجال واملجتمع بالواحات    ،"اإلنسان والبيئة في الواحات السهبية القاحلة واحة ميسور نموذجا )املغرب الشرقي("،أزهارمحمد  -6

 .127ص  ،1993، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مكناس، 6املغربية، سلسلة الندوات رقم 
، ضمن ندوة املجال واملجتمع بالواحات املغربية، سلسلة الندوات رقم  "التوازن األيكولوجي الواحي بين التنافس والتكامل"أيت حمزة محمد،     -7

 .78، ص 1993، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مكناس، 6
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مجال يتسم بالرطوبة ولطافة الجو أي بمناخ محلي ناتج عن األشجار والزراعات التي توجد بالواحة، بالنظر إلى الوسط القاحل  

فال السكانية  الناحية  ومن  فيه،  توجد  الناحية  الذي  ومن  املجاورة،  املجاالت  مع  مقارنة  عالية  سكانية  بكثافة  تتميز  واحة 

املؤرخ   زاوية  ومن  والتقاليد،  األعراف  تحكمه  االجتماعي،  والترابط  والتضامن  للتعاضد  مجال  هي  فالواحة  السوسيولوجية 

العام للدولة ولكن له    فالواحة هي مجتمع صغير له تنظيمات سياسية متماسكة تدبر شؤونه بشكل محلي في إطار النظام 

 استقالل نسبي في تسيير شؤونه املحلية، يحاول فيها اإلنسان نقل تاريخ األجداد من جيل إلى جيل آخر. 

 : التعريف اإلجرائي  oasisمفهوم الواحة  -

اوة  إن كل هذه الخصائص السابقة الذكر تنطبق على واحة درعة من حيث أنها مجال أخضر في محيط قاحل يتسم بقس

عالية   سكانية  وبكثافة  ودائمة،  موسمية  وبزراعات  بالرطوبة  يتسم  محلي  مناخ  على  يتوفر  واملناخية،  الطبيعية  الظروف 

بنمط   وأيضا  االجتماعي،  أو  اإلثني  املستوى  على  سواء  الدرعي خصوصيته  الواحي  للمجال  تضمن  محلية  ثقافات  وبانتشار 

ويشكل التاريخ املشترك الضامن الوحيد لوحدة وتماسك هذه املجتمعات التي    اقتصادي هش قائم على الكفاف وتدبير الندرة،

 تشعر داخليا أن هناك عنصر يجمع بينها هو انتماؤها للمجال الواحي.

فواحات درعة الوسطى ليست واحة بصيغة املفرد بل إنها واحات بصيغة الجمع، فهي ست واحات من الشمال إلى الجنوب،  

 حة تنزولين، واحة ترناتة، واحة فزواطة واحة اكتاوة، وواحة املحاميد.  واحة واحة مزكيطة، وا

كلم تفصل بين هذه الواحات مجموعة من الخوانق تدعى محليا بالفم،    240وتمتد هذه الواحات الست على مساحة تناهز  

ملغربي على شكل هالل كبير،  وتشكل واحات وادي درعة الحلقة الوسطى في سلسلة الواحات الصحراوية، التي تمتد في الجنوب ا 

من وادي نول غربا إلى بالد توات شرقا، حيث ينفتح هذا الهالل على إفريقيا السوداء، هذا املوقع سمح لواحات درعة بالقيام  

 بدور الوسيط التجاري بين إفريقيا السوداء واملناطق الصحراوية في الجنوب، واملناطق الجبلية في الشمال.

 املستعملة في قصور واحات درعة الوسطى  ثانيا: مواد البناء

يتميز املجال املمتد من األطلس الجنوبي إلى املناطق الشبه الصحراوية، بنمط معماري خاص وأصيل، يتمثل هذا الطابع  

ئت  فيما يعرف بالهندسة الترابية، التي تتميز بجمالها وفخامتها املستقاة من بساطتها وانسجامها مع الوسط الطبيعي الذي أنش

 .1فيه، وهو أيضا ما يعبر عن وحدة هذه املناطق وتميز شخصيتها 

يقول الباحث األمريكي روس دان "لم يكن الجو القاس ي في الجنوب الشرقي املغربي جافا إلى الحد الذي يمنع اإلنسان من  

التكيف معه. ففي أواخر القرن التاسع عشر كانت تسكن هذه املنطقة ما بين مائتي ألف ومائتين وخمسين ألف نسمة، وفي  

املوارد التي تسمح بها املياه القليلة. يشتغل السكان هنا باالقتصاد الزراعي    السنوات الجيدة يفلحون األرض، ويعيشون على

واالقتصاد الرعوي، ويجمعون بين النشاطين. وكانت الزراعة تتوقف على السقي. ولذلك كانت هذه الزراعة منحصرة في ضفاف  

بشكل موسمي سواء في جوف األرض أو على    األودية واألراض ي الطميية، أو قرب العيون، حيث تجري املياه باستمرار أو تجري 

 
، منشورات مركز صيانة وتوظيف التراث املعماري شرفة على الصحراء في املغربكتيب املحافظة على التراث املعماري الطيني في الوديان امل  -1

 . 8، ص 2005وآخرون، CERKASبمناطق األطلس والجنوب 
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يخصص السكان املستقرون معظم جهدهم    .سطحها، وباختصار فإن نسبة قليلة من أراض ي املنطقة هي التي تصلح للفالحة

 .1لزراعة النخيل التي تفلح في الحرارة ووفرة املياه" 

محلية طبيعية ومتاحة، بداية بالتراب ومشتقاته، إضافة إلى  فقد اعتمد سكان الواحة منذ القدم وإلى يومنا هذا على مواد  

جذوع النخل والقصب واألخشاب... هذه العناصر بينت فعاليتها وصالحياتها كحلول معمارية مالئمة لبيئة الواحة، حيث أنتجت  

ير من القرى والقصور  عناصر معمارية قاومت عوادي الزمن منذ مر العصور، يقول الوزان" وعلى ضفاف النهر يتوالى عدد كب

املبنية بالحجارة املنحوتة والطين والسقوف، كلها من جذوع النخيل، وكذلك مع الخشب، مع أن هذا الخشب ليس له قيمة  

 كبيرة".

 التراب مادة أساسية في تشييد القصر  .1

من تطيين الجدران أي  قامت على التراب أغلب صناعات البناء وموادها ببالد املغرب كالطابية والطوب، وما يتصل بهما  

الجدران أي تلبيسها بالطين، واآلجر والقرميد والزليج، ومن ثم تظهر األهمية الخاصة التي كانت لهذه املادة في تشييد مختلف  

 .2التكوينات املعمارية بالقرى واملدن باملغرب

الصدفة فحسب، بقدر ما يفسر العالقة   كما أن اإلقبال الشديد على استعمال هذه املادة لم يكن ناتج عن مميزتها أو وليد

ن ِطيٍن" الوطيدة بينها وبين اإلنسان. فمنها خلق وإليها يعود مصدقا لقوله تعلى " ًرا ّمِ
َ
اِلٌق َبش

َ
ي خ ِ

ّ
ِة ِإن

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َك ِلل اَل َربُّ

َ
 ق

ْ
وفي    ،3ِإذ

َق اإلنسان ِمن ِطيٍن قوله " 
ْ
ل
َ
 خ

َ
 . 4َوَبَدأ

ناء في جميع الحضارات وفي جميع قارات املعمور، فإنها نادرة هي الشعوب التي كانت لها  إذا كان التراب يستعمل كمادة للب

الشجاعة في تشييد بنايات تشبه تلك املنتشرة في الوديان املتاخمة للصحراء في املغرب، فهذه املباني الطينية الهائلة مدينة في 

لية، وهي تراث ال يقدر بقيمة، وذاكرة تنبض بالحياة تعكس  وجودها لتوفر مهارات فريدة ومعرفة عميقة بمواد ذات جودة عا

 .   5خبرة السكان وتعطي فكرة عن تنظيمهم االجتماعي وعن حياتهم اليومية 

ين" يعرفون   َعلمِّ
َ
فالتربة الجيدة موجودة بكثرة في الوديان املشرفة على الصحراء، وأغلب الصناع التقليديين املحليين "امل

تارون التراب املناسب إلنتاج أو بناء جدران من الطين وتحضير الدهنات املناسبة التي تصمد أمام  كيف يستخدمون وكيف يخ

وقساوة البرد، ويستعمل التراب في حالته الطبيعية بعد خلطه مع مواد أخرى   عوامل التعرية، خاصة األمطار، الرياح، الحرارة

، منها املالط والطوب املجفف في الشمس، والتراب املدكوك في قالب خشبي  كثيرة أهمها املاء، فتنتج أنواع مختلفة من مواد البناء

)الطابية(، ولهذا اكتسب التراب مكانته كمادة أساسية في البناء عبر العصور لسهولة الوصول إليه والحصول عليه باعتباره  

 
، ترجمة أحمد بوحسن، منشورا 1912-1881، املواجهة املغربية لإلمبريالية الفرنسية  املجتمع واملقاومة في الجنوب الشرقي املغربي"إ. دانروس،"  -1

 .35، ص 2006ة، مطبعة املعارف الجديدة الرباط زاوي
 . 54، مرجع سابق، ص مواد البناء ببالد املغرب من خالل كتاب " اإلعالن بأحكام البنيان" ألبن الرامي"حافظي علوي)حسن(، " -2
 .71سورة السجدة، اآلية،  -3
 .7سورة السجدة، اآلية،  -4
 .7مرجع سابق، ص   املعماري الطيني في الوديان املشرفة على الصحراء في املغرب،كتيب املحافظة على التراث  -5
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را ما تكون الحاجة إلى شرائه أو جلبه من  باملئة من القشرة األرضية، فهو يتوفر في أقرب موقع من البناء، وناذ  74يشكل نسبة  

 .1مناطق بعيدة 

 الحجارة:  .2

تعتبر القصور وحدة سكنية تؤدي وظائف اجتماعية وسياسية واقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بسكان الواحة، كما أنها  

يف مع الظروف الطبيعية  النمط املعمري املميز لواحات درعة الوسطى، إذ شيدت هذه القصور من مواد محلية قادرة على التك

 .واملناخية للمنطقة، وفي نفس الوقت توفر لإلنسان الدرعي كل الحاجيات واملتطلبات املتعلقة بالسكن واألمن والحماية

وتنوعت مواد البناء التي تم استخدامها في العمارة ببالد املغرب، بتنوع ما وفرته املعطيات البيئية من موارد. ويمكن ترتيب  

التالي: التراب واملواد املصنعة منه، الحجارة واملواد  هذه املوا البناء على الشكل  د حسب أهميتها وكثرة استعمالها في عمليات 

، يقول هنري طيراس: "تنتشر العمارة بالحجر الجاف ونظيرتها بالطابية في مجمل بالد األمازيغ،  2املصنعة منها والخشب واملعادن

 .3بهى إنجازاتهما في الجنوب املغربي، في تلك املنطقة املتميزة يجدر تحديدهما ودراستهما" غير أنهما أنتجتا وال تزاالن أ

عن   قطرها  يزيد  قطعة  كل  بالحجارة  الدولي 2ويقصد  للتصنيف  طبقا  التي  4مم،  األساسية  املواد  من  الحجارة  وتعتبر   ،

وأهميتها، خاصة في تشييد األساسات، فعليها تقام باقي البنايات األخرى  تستعمل في البناء واملرافقة دائما للتربة نظرا لتوفرها  

وهي التي تحمي املبنى من مياه األمطار والسيول وهي قاعدة املبنى، ولذلك يحرص املعلمين أن توضع بشكل جيد بحيث تضمن  

الجدران  داخل  الرطوبة  وتمنع صعود  األرض  بالتساوي على  البناية  ثقل  تستعمل  ، وتحول د5توزيع  أنها  املبنى، كما  تآكل  ون 

وأخر. تابوت  بين  بالتراب    كفاصل  موصول  بدبش  أو  الجافة  بالحجارة  الجدران  قاعدة  طيراس:"تشيد  هنري  يقول  ذلك  وفي 

 .6أحيانا، وغالبا أيضا بالنسبة للجدران املعرضة لألمطار والتي أصابتها التساقطات بالتلف ما تكسيتها""

 كمادة أساسية في تبليط الساحات العمومية وأزقة القصور، وفي بناء األعمدة  وتستخدم الحجارة أيضا 

والتيجان وتحرق بعض أنواعها للحصول على الجير والجص اللذين يستخدمان في لحام مواد البناء وفي تلبيس الجدران  

 .7وتزيينها

 
 . 19، ص 2010دورية كان التاريخية، العدد العاشر،  البناء بالتراب في بالد املغرب اإلسالمي: تقنية الطابية نموذجا"،بن نعمان إسماعيل، " -1
، ضمن ندوة املعمار املبني بالتراب في خالل كتاب " اإلعالن بأحكام البنيان" ألبن الرامي"مواد البناء ببالد املغرب من  حافظي علوي حسن "  -2

 . 53، ص  1999حوض البحر األبيض املتوسط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
 .24، ترجمة حسن أميلي مرجع سابق، ص القصبات األمازيغية باألطلس والواحات"هنري طيراس، " -3
افية"تونييوسف، " -4  . 178، ص 1977، دار الفكر العربي، معجم املصطلحات الجغر
 .38كتيب املحافظة، مرجع سابق، ص  -5
 .68ترجمة حسن أميلي، مرجع سابق، ص القصبات األمازيغية باألطلس والواحات"، هنري طيراس، " -6
"، ضمن ندوة املعمار املبني بالتراب في إلعالن بأحكام البنيان" البن الرامي"مواد البناء ببالد املغرب من خالل كتاب "احافظي علوي حسن،    -7

 .60حوض البحر األبيض املتوسط، مرجع سابق، ص 
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تلفة حيث صنعت منها الحوامل والسقوف  إن الخشب من بين املواد األساسية واملهمة التي تستعمل في أوجه مخ  الخشب:

وسواكف األبواب وغيره، وقد أشار العالمة ابن خلدون إلى أهمية الخشب في حياة اإلنسان بقوله  " وأول منافع الخشب أنه   

منافع    يكون  وقودا للنيران في معاشهم وعصيا لالتكاء والذود، وغيرهما من ضرورياتهم، ودعائم ملا يخش ى ميله من أثقالهم، ثم 

أخرى ألهل البدو والحضر، فأما أهل البدو فيتخذون منها العمد واألوتاد لخيامهم والحدوج لظعائنهم والرماح والقس ي والسهام  

 "1لسالحهم وأما أهل الحضر فالسقف  لبيوتهم و األغالق ألبوابهم والكراس ي لجلوسهم 

إلى    استعمال الخشب في تشييد املباني املعمارية بواحات درعة،  وقد أشارت املصادر التاريخية التي تناولت وادي درعة، 

نظرا ملا يتميز به من خصائص مميزة، فهو عازل جيد للحرارة خاصة باملناطق شبه الحارة، كما يتميز بقدرته على امتصاص  

والتشكيلية   الفنية،  خواصه  عن  هذا فضال  ملساميته،  رطوبة  من  به  ما  فقدان  أو  الحرارة  من  كبيرة  وقوته  نسبة  الرائعة، 

 التحملية، ولخفة وزنه أيضا. 

وفي دراسته حول القصبات األمازيغية باألطلس والواحات يقول طيراس:"يلعب الخشب دورا عظيما في عمارة الطين... وفي 

رئيسية   أعمدة  ووحدات  ركائز  السواكف  مع  املجزأة  الجذوع  تكون  استخدامه، حيث  يتم  ما  تقريبا  النخيل  وحده  الواحات 

 .2دعم عروق سعفات النخيل فواصل تلك الهيكلة الخشبية األصيلة وكافة تلك البنيات شديدة التقسيم" وت

التحمل،   الهائلة على  النخيل الخشب املحلي األكثر استعماال في واحة درعة، نظرا لتوفره بكثرة، ولقدرته  وتشكل جذوع 

الدعائم، وأيضا في صناعة األبواب والنوافذ واألقفال، حيث  والنسجامه مع طبيعة املعمار الطيني، خاصة في بناء السقوف و 

تقطع النخلة التي يشترط فيها أن تكون طاعنة في السن أو مشرفة على الهالك، أو التي قل إنتاجها من التمور، أو النخيل الذي  

الئمة واملخصصة لسقف  أصيب بمرض البيوض، فيتم إخضاعه للنجارة التقليدية املحلية الستخراج األشكال الهندسية امل

 املحل املراد بناؤه. 

، بعدها يتم تقسيمها طوليا إلى قسمين أو أربعة أقسام،  3وبعد التخلص من جميع أجزائها والتي قد تستغل ألغراض أخرى   

وبعد   املبنى، ثم تترك لبضعة أيام تحت أشعة الشمس حتى تجف ويسهل نقلها، وتصبح صالحة لالستعمال.   تبعا ملا يتطلبه

 .
ْ
اْيَزة

َ
گ
ْ
ْعَقْد أو املادة واألجزاء الصغيرة تسمى القشب أو ال

ُ
 تقطيع النخلة تصبح أجزاء إما من الحجم الكبير فتسمى ال

ا الذي يتراوح ما بين  ثالثة وسبعة أمتار على أكبر تقدير،  استمدت اسمها من امتداد طوله  خشبة املادة أو العقد:  -

أربعين سنتمترا، وأما مختلفة    40وتتخذ املادة شكلين إما متساوية األضلع، ويمكن أن يتراوح قياس هذه األضلع ما بين ثالثين إلى   

ة وعشرين على أربعين سنتمترا كأعلى  األضلع فيمكن أن يتراوح مقياس األضلع ما بين ثمانية عشرة على ثالثين سنتمترا أو ست

مقياس، وقد ارتبطت خشبة  "املادة" بشكل عام بمساحة السقف املهيأة من أجله وأيضا بوظيفتها وموقعها داخل السقف من  

 
 .323، ص 2006منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة التاسعة،  ، "املقدمة"،ابن خلدون عبد الرحمان  -1

 .69ترجمة حسن أميلي، ص  س والواحات"، "القصبات األمازيغية باألطلهنري طيراس،  -2

يلعب شجر النخيل أدوار اقتصادية واجتماعية مهمة في واحات درعة، فهو العمود الفقري لالستقرار بهذه املنطقة انظر بهذا الصدد، أوبها     -3

اقتصادية"،  محمد، " اقع الراهن إلنتاج التمور بواحات درعة : مقاربة تاريخية سوسيو ادة املاستر تحت إشراف األستاذة زليخة  بحث لنيل شه الو

 . 2015- 2014بنرمضان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية، املوسم الدراس ي 
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، ومن جهة ثانية فخشبة  املادة قد أنشئت أصال لتعطي للسقف جمالية ومنظرا معماريا إذا ما تم استعمالها مع أخشاب  1جهة 

" والورقة و التشبيكة وكل املستلزمات األخرى.  "ا
ْ
اْيَزة

َ
گ
ْ
 ل

وهي أجزاء النخلة أصغر حجما من املادة، وتتخذ شكل موشور مثلثي، تتراوح مقاييس طولها ما بين    خشبة القشب: -

 مترين ومترين ونصف، وسمكها ما بين خمسة عشرة وعشرون سنتمترا. 

-  
ْ
اْيَزة

َ
گ
ْ
 شكل مصغر لخشبة املادة املربعة األضلع، لكن طول هذه الخشبة املستعملخشبة ال

ْ
اْيَزة

َ
گ
ْ
ة في  : تعتبر خشبة ال

إلى ستة عشر   بين عشرة  ما  املعمارية، ويتراوح سمكها  الضرورة  بين مترين ومترين ونصف بحسب  ما  يتراوح  السقوف فقط 

 . 2سنتمترا 

تستعمل هذه األخشاب بعد أن تجف بواسطة أشعة الشمس، وال يمكن استعمالها وهي غير جافة ألنها قابلة لالعوجاج،  

 يميزون بين النوع الجيد والرديء بثقلها، فكلما كانت الخشبة ثقيلة كلما كانت جيدة. ونجد أن معلمي البناء بواحة درعة 

ونالحظ أن السكان يستعملون املادة مختلفة األضلع والقشب في الغرف واألماكن األقل أهمية داخل املنزل، ألنه أقل تكلفة  

وكذ الشكل  املربعة  املادة  تستعمل  حين  في  النجار،  تدخل  إلى  يحتاج  القصبات وال  بناء  وفي  الضيوف  قاعة  في   
ْ
اْيَزة

َ
گ
ْ
ال لك 

واإلقامات املخزنية، ألنه أكثر جمالية وأكثر تنميقا، مما يظهر املكانة االجتماعية لألسرة، إذ أن األسر والعائالت امليسورة هي  

تاج إلى نجار محترف وما  التي تستعمل هذا الشكل من الخشبة ألنه يحتاج  لنوع خاص من النخيل وهو "بوستحمي"، ثم أنه يح

 يقتضيه ذلك من تكاليف مادية في وسط يعيش على اقتصاد قائم على الكفاف. 

 يضاف إلى استخدام خشب النخيل، كل من القصب والجريد والرمان و األتل، والطلح وكل األشجار التي تنتشر في الواحة. 

 طقوس البناء:  .3

بية وفي واحات درعة على الخصوص، حيث تنشط حركية البناء في  تحظى عملية البناء بطقوس خاصة في الواحات الجنو 

فصل الصيف، ألن البناء بالطين يحتاج إلى شمس حارة وأجواء غير ممطرة، وأيد عاملة متفرغة، حيث يكون العمال قد انتهوا  

 ا آنذاك.  من عملية الحصاد، في انتظار موسم جني التمور، كما أن التبن الذي يستعمل في البناء يكون متوفر 

وفي هذا الفصل أيضا يستطيع الفالح قطع جريد النخيل دون اإلضرار بها أو بثمارها، وألن قطع جريد النخيل في الشتاء ال   

يستفاد منه في البناء الذي يتم في الصيف، وكذلك األثل الذي ال يمكن قطعه في الصيف واستخدامه مباشرة ألنه يكون ثقيال  

 .3للتقوس لكن قطعه في فصل الشتاء يجعله يجف بشكل طبيعيعلى من يحمله وهو معرض 

 
ضمن ندوة    "املعمار املبني بالتراب في منطقة تافياللت: قصور مدينة الريصاني من خالل وثيقتين تنشران ألول مرة"،ملراني علوي محمد،    -1

 .110املعمار املبني بالتراب في حوض البحر املتوسط، مرجع سابق، ص
 .111نفسه، ص  -2
أطروحة  "مساهمة في دراسة قصور تافياللت من سقوط سجلماسة إلى نهاية القرن العشرين: التاريخ واملعمار واإلنقاذ"،  امبارك بوعصب،    -3

، غير منشورة. ص 2011- 2010فاس ،    -محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايسلنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، جامعة سيدي  

167 . 



 
 
 
 

 
 

 2021 - أكتوبر -  79العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

148 

كما أن فصل الصيف يتميز بطول النهار مما يسمح للعمال باستغالل الوقت، فيشتغلون من شروق الشمس إلى قرب آذان  

أو استخدامه في البناء، ومن   الطين يكون معرضا للرطوبة وال يمكن حمله  إلى أن  املنزل يبدأ  املغرب، إضافة  املعتاد أن بناء 

النبي والدعوة لصاحب   البناء، ويرفق البناء بأهازيج خاصة تبدأ بالصالة والسالم على  املنزل لعمال  بذبيحة يقدمها صاحب 

 املنزل. 

  أما فريق البناء التقليدي فيتكون من "املعلم" الذي يرأس العمال ويشرف عليهم، ويساعده حمالون "إخدامن" ينقلون مواد 

البناء املجهزة أو الخام إلى موقع البناء، ومن يقوم بإعداد الطين، وكان "املعلم" عادة ما يختار عمال البناء الذين يود ضمهم  

 إلى فريقه، وغالبا ما يكونون من سكان نفس القصر، ونجد أن هناك عائالت تتوارث هذه املهنة أبا عن جد. 

 بواحات درعة الوسطى  ثالثا: التقنيات املستعملة في بناء القصور 

أول ش يء يتم القيام به قبل البناء هو اختيار املكان واملوقع املناسب الذي غالبا ما يكون في مكان مرتفع على تل أو هضبة  

 ملراقبة الطرق التجارية ثم توفر األمن والدفاع عن القصر، ويكون قريبا من الحقول ومنابع املياه. 

بعد ذلك تأتي مرحلة وضع األساس، في هذه املرحلة يتم رسم تصميم للقصر بواسطة خيوط تسمى محليا "الوترة" يتم   

تثبيتها في األرض بأوتاد صغيرة الحجم، ترسم تصاميم البناية بالجير مباشرة بعد هذه العملية، يتم حفر األساسات على الخط  

لى القاعدة الصخرية وبعدها تتم عملية البناء باألحجار حتى ارتفاع يصل إلى متر  الذي تم رسمه مسبقا، إلى أن يصل املعلم إ

ونصف، ويختلف طول األساس املبني تبعا ملوقع القصر، فإذا كان املوقع على قاعدة صخرية فإن عمق األساس يكون ضعيفا  

البناء نجد أن الترا أو بجانب الواد، وفي  إذا ما كان على قاعدة هشة  العكس  املناطق  على  التشييد في  ب يغلب استعماله في 

الصحراوية، حيث يستخرج عادة من قرب مكان البناء والذي يسمى محليا "تفضنة" أو يجلب أحيانا من أماكن تعرف بجودة  

لفصلها ترابها أو جمالية لونه مثال "البياضة" أما الحجارة فإنها تستخدم بمهارة وإتقان لتقوية الجدران بالدرجة األولى، وذلك  

 .  1عن مصادر الترسبات ولتسوية األسطح املائلة وتكسيت الدرج 

 تقنية اللوح أو الطابية:   .1

يصعب تحديد مصدر هذه التقنية كما هو الحال بالنسبة للطوب، لكن الثابت أن إفريقيا الرومانية عرفت استخدامها في 

 .2في املناطق الجنوبية لكل بالد املغرب منذ أقدم العصور عمليات البناء، وأن البناء بالطوب هو األسلوب األكثر استعماال  

من التقنيات التي تتوارثها األجيال جيال بعد جيل، وتعود إلى عهد قديم، حيث تمكن من البناء بسرعة وبتكاليف زهيدة،  

املناخية الصعبة بهذه   فمعظم البنايات املشيدة في املغرب اعتمدت هذه التقنية، نظرا لصالبتها وقدرتها على مواجهة الظروف

املناطق. وتختلف تسميتها من منطقة إلى أخرى، لكنه في واحة درعة غالبا ما يستعمل لفظ "التابوت" أو "اللوح" وتطلق على  

 العناصر األتية:  

 
بحث لنيل شهادة املاستر في التاريخ،    التراث املعماري الدفاعي بواحة ترناتة بدرعة الوسطى: اإلكراهات وإشكالية التثمين"،بن عامر يوسف، "  -1

 . 42، ص 2016/ 2015ير، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أكاد
 . 54، مرجع سابق، ص مواد البناء ببالد املغرب من خالل كتاب " اإلعالن بأحكام البنيان" ألبن الرامي"حافظي علوي حسن، " -2
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 لوحان خشبيان يطلق عليهما "إفراون" أو "اللوح" -

 لوحتان خشبيتان يطلق عليهما محليا "التابوت"  -

 سنتمتر. 1.30ستة، وطول كل واحد منها هو  أوتاد خشبية عددها -

ْل" وعددها ثالثة: وهي قطع خشبية طول كل واحدة ما بين   -
َ
كا

ْ
سنتمتر، توضع أسفل    6سنتميترا، وعرضها    70و  60"ش

 اللوح.

وهو قطعة خشبية مضلعة وثقيلة مسطحة من األسفل، وبها ثقب في األعلى يدمج فيها عصا بطول حوالي متر    "املركز": -

 ، وبها أيضا يدك التراب املبلل داخل اللوح. وأول ما يبدأ به "املعلم" هو الصالة على النبي.ونصف

لعل من أوائل من وصف هذه الطريقة بشكل دقيق العالمة ابن خلدون في حديثه عن صناعة البناء قائال " "ومنها البناء  

ن طوال وعرضا باختالف العادات في التقدير. وأوسطه  بالتراب خاصة تقام منه حيطان بأن يتخذ لها لوحان من الخشب مقدرا

أربع أذرع، في ذراعين، فينصبان على أساس وقد بوعد بينهما على ما يراه صاحب البناء في عرض األساس، ويوصل بينهما بأذرع  

غيرين، ثم يوضع  من الخشب يربط عليها بالحبال والجدول. ويسد الجهتان الباقيتان في ذلك الخالء بينهما بلوحين آخرين ص

فيه التراب مختلطا بالكلس، ويركز باملركز املعدة لذلك، حتى ينعم ركزه وتختلط أجزاؤه بالكلس. ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى  

أن يمتلئ ذلك الخالء بين اللوحين، وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت جسما واحدا. ثم يعاد نصب اللوحين على صورة  

يركز كذلك إلى أن يتم تنظيم األلواح كلها سطرا فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحما، كأنه قطعة واحدة،  األولى، و 

أو   أسبوعا  باملاء ويخمر  أن يحل  بالكلس بعد  الحيطان  أيضا أن تجلل  البناء  اب. ومن صنائع  وَّ
َّ
الط الطابية وصانعه  ويسمى 

لنارية املفسدة لإللحام. فإذا تم له ما يرضاه من ذلك عااله من فوق الحائط،  أسبوعين، على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط ا

 .1وذلك إلى أن يلتحم " 

أما عن طريقة البناء فإن املعلم يأخذ مكانه بين دفتي هذا التابوت فيعمل على توزيع التراب املرشوش باملاء واملمزوج بالحص ى  

سنتمتر، وتدك كل طبقة على حدا حتى يصعب دك أكثر من ذلك،    0.2من سمك صغير قد ال يتجاوز    بداخله ثم يدك دكات

. 2وهكذا حتى يصل إلى العلو املناسب واملرغوب فيه، ثم يصب هذا التابوت من جديد حتى يمتد الجدار إلى أن يحيط بالبناية 

 .3تدعيمها بقطع من خشب النخيل أو األثل وبعدها تكتمل عملية البناء ويتوقف البناء عند أعتاب النوافذ واألبواب ويتم 

يقول هنري طيراس في وصف هذه العملية: " يعتلي البناؤون السقالة ويقومون بدك تراب الطابية وفقا إليقاع ثابت موشوم  

أهزوجة العمل تلك مرات عديدة  بدقة متقنة، وتتغنى ضربات املدقات بأهزوجة رتيبة تتكرر بدون انقطاع، وقد تغيرت كلمات 

على مر األزمنة، إال أن وعورتها وبساطتها التامة، كما هي،إلى درجة االعتقاد بأنها أقدم أهازيج العالم. وإذا كان االستماع قليال 

وسة والنقر  إلى مرارة تلك األهزوجة الرتيبة والحيوية والقدرية والحزينة بغموضها على حد سواء، فال يجب نسيان األغنية الهو 

 .4األصم لضاربي الطابية"

 
 .321، ص 2006منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة التاسعة،  ، "املقدمة"،ابن خلدون عبد الرحمان  -1
 . 158مرجع سابق، ص  همة في دراسة قصور تافياللت"،مساامبارك،" بوعصب -2
 نفسه. -3
 .67، ترجمة حسن اميلي، مرجع سابق، صباألطلس والواحات" القصبات األمازيغية طيراس هنري، " -4
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سنتمتر في العلو، ودائما ما يكون السمك مهما قياسا باالرتفاع، ويصل عادة في البنايات الكبيرة    80غالبا ما يبلغ الجدران   

ستعمل،  سنتمتر في الطوابق العليا ويتنوع السمك حسب كثافة التراب امل  50إلى متر واحد عند القاعد، غير أنه يتناقص حتى  

 . 1مثلما حسب مهارة البناء وجرأته 

 : توضح البناء باللوح أو الطابية 2: توضح البناء باللوح أو الطابية        صورة رقم 1صورة رقم 

 

 2016املصدر: تصوير شخص ي                                           2016املصدر: تصوير شخص ي 

ار الطابية فإن البناؤون في الواحات قد ابتكروا طرقا كثيرة للتأكد من ذلك ولعل أهمها  وللتأكد من جودة البنيان وجودة جد

وأشهرها تلك التي أشار إليها ابن خلدون، ذلك أنه يتم حفر حفرة فوق الجدار وهو مازال رخوا ويتم ملؤها باملاء، وتركها مدة  

جيد؛ ومتين، وأما إذا تسرب املاء كليا أو جزئيا فإن الجدار  يوم وليلة فإذا ظل املاء على حاله ولم ينقص فإن الجدار صلب؛  

 .2غير صالح ويستحسن إعادته

الزال السكان في واحات درعة يحتفظون بهذه الطريقة في البناء، وإن طرأت عليها بعض التغييرات خاصة في املقاسات وفي  

 من القصور بالجنوب املغربي.استعمال الجير، كما أن هذه الطريقة هي املستعملة في ترميم العديد 

 تقنية البناء بالطوب أو اآلجور املحلي  .2

املحلي أو الطوب غير املشوي في البناء إلى عهود قديمة ببالد املغرب عامة ومناطق    يعود استعمال الطوب النيئ أو اآلجور 

الواحات على وجه الخصوص، وصانعه يسمى بالطواب في اصطالح املجتمع املحلي، ويمكن الطوب من تشييد املباني بسرعة  

افة، وذلك ملالءمته للظروف املناخية، فقلة  وبتكاليف زهيدة، لذلك فقد أقبل الناس على استعماله بكثرة في املناطق شبه الج

 
 . 65نفسه، ص -1
 . 321، ص 2006منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة التاسعة،  املقدمة"،ابن خلدون عبد الرحمان، " -2
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. ويقتصر استعمال "الطوب"على األجزاء  1التساقطات بهذه املناطق يمكن املعالم املعمارية املبنية بالطوب من البقاء مدة أطول 

عددة،وهو أقل كلفة  وداخليا في األعمدة و األقواس وغرف الطابق األخير والزخرفة واألشكال املت  العليا من الجدران واألبراج،

 األول ذو حجم صغير، والثاني ذو حجم كبير.   ويتخذ الطوب شكلين، من "اللوح"لسرعة إنجازه،

وفي ذلك يقول هنري طيراس: "وإذا كان بالطابية يكون الجدران الرئيسية، فإن الطوب يستعمل في بناء املقاطع الباطنية،  

ة، وعندما يرغب في إضافة زخرفة بارزة في تلك الجدران الطينية، يلجا أيضا كما يستخدم في أشغال التوسيع واإللحاقات العلوي

إلى الطوب الذي يسمح بهيئة التقعرات والعقيدات، وحتى بتشكيل أفاريز الزخارف الهندسية، وبهذا يسجل الطوب املطبوخ  

 2حضوره كمادة غنية، وتتيح التوليفات العائدة إلى تقنية أكثر إدراكا"

الطوب محليا بإعداد الطينة التي يصنع منها بخلط التراب الذي تزيد فيه نسبة الطمي عن املواد العضوية، وتتم صناعة  

وبعد ذلك تيهئ التربة في شكل عجين مشبع باملاء يقلب باملعول ويدلك باألرجل  حتى يذوب، ويخمر إلى أن يصبح  عجينة طرية  

في قالب خشبي مستطيل الش يأخذ شكل  ومتماسكة ولينة، ثم يصب  ، حيث  القالب"   " كل بدون قاعدة يطلق عليه محليا 

الطوبة النهائي، يتم صب القوالب على أرضية مستوية مرشوشة بالتراب الجاف أو الرمل أو التبن ليمنع التصاق الطين بالقالب  

طوب املشكل في الشمس  الخشبي، وتسمى محليا ب "ضرب القالب" أو "ضرب الطوب"، وبعد االنتهاء من هذه العملية يترك ال

ليجف بضعة أيام، وتتم مراقبته وقبله إلى الجهة األخرى حتى يجف كلية، وعندها يصبح صالحا لالستعمال، ومن أجل جودة  

الطوب وصالبته فإن "املعلم" أو صانع الطوب يحرص على إعداد وتجهيز "العجنة" بشكل جيد، ويحرص أن تكون التربة متوفرة  

الطمي ألنه يجعل التربة أكثر مرونة وأكثر صالبة وقوة، ويبتعد تربة األرض السبخة الكثيرة امللوحة، وبذلك  على نسبة كبيرة من  

فاستعمال الطوب املحلي يرجع إلى خصائصه الفيزيائية؛ فهو عازل جيد للحرارة، إذ يعادل أربع مرات التوصيل الحراري للجص  

 .3ومرتين للخراسنة العادية

( الحجم  "قالب صغير"  من  استعماالته  باختالف  تختلف  اآلجور  أحجام  أن  إلى  اإلشارة  و"قالب"   18/10وتجدر  سنتم( 

)  22/2متوسط الحجم ) الحجم  أن يخضع  26/14سنتم( و"قالب" كبير  ثابتا بل يمكن  سنتم(، ومقاس هذه األحجام ليس 

 .4طول للتعديل بسنتمترين بصفة عامة وخاصة في الجانب املتعلق بال

العجينة   الطيني، وهو تلك  البناء أيضا والتي يعتمد فيها على التراب هو املالط  التي تستعمل في  ومن العناصر الضرورية 

املعدة لربط أجزاء الجدران، وهي ال تختلف كثيرا عن سابقتها، وعند الحصول على العجينة تترك ملدة معينة حتى يزول كلما  

تعيق عملية االلتحام، بينما يحضر املالط املخصص لتلبيس الجدران بأن يمزج املاء والطين أوال    هو عالق بها من الشوائب التي

 حتى يحصل على سائل طيني صاف، عند ذلك يضاف له الرمل الصافي، ويخلط الكل دفعة واحدة حتى يصبح مالطا لزجا.

 
 . 26، ص 2009، دورية كان التاريخية، العدد السادس، التراث املعماري بالجنوب املغربي نموذج منطقة سكورة"بزضيك عبد الناصر، "  -1
 .68، مرجع سابق، ص، ترجمة حسن أميليالقصبات االمازيغية باالطلس والواحات"طيراس هنري، " -2
 . 150مرجع سابق، ص "مساهمة في دراسة قصور تافياللت"،امبارك بوعصب ،  -3
 .99مرجع سابق، ص "املعمار املبني بالتراب في منطقة تافياللت"،ملراني علوي محمد،   -4
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 - : صورة مركبة لتقنيتي الطابية والبناء بالطوب من واحة درعة3صورة رقم 

 

 2016املصدر: تصوير شخص ي 

 : يبين تقنيات البناء بواحة درعة  1شكل رقم 

 

 املصدر: عبد الناصر بزضيك، التراث املعماري بالجنوب املغربي نموذج منطقة سكورة 

مكلفة، وألنها  نستنتج أن هناك تقنيتين للبناء بواحة درعة، وهما البناء بالطابية، وهي األكثر شيوعا بين السكان، ألنها غير  

تعتمد على التربة أساسا، كما أن الخبرات املحلية قد راكمت تجربة مهمة في هذا املجال، والطريقة الثانية، هي استعمال الطوب  

العلوية وفي   املناطق  بناء  في  أنه يستعمل  التحكم فيه كما  الحجمين الصغير والكبير، ملا يوفره من جهد وأيضا لسهولة  من 

 الزخرفة.

 : دينامية القصور وتحديات املحافظة عليها خامسا

املهمة   التراثية والثقافية  الروافد  أهم  بالجنوب املغربي عموما وبواحات درعة الوسطى واحدا من  الطيني  املعمار  يشكل 

  واملؤسسة للهوية الوطنية املغربية عموما وللمجتمعات القبلية الواحية على وجه التخصيص، والذي يمثل مرحلة مهمة من 

مراحل االنتقال من حياة االنتجاع والترحال إلى حياة االستقرار، والتي أفرزت تنظيمات سياسية واجتماعية مهمة، وقد استطاع  
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اإلنسان الدرعي الحفاظ على هذه القصور رغم حجم التحديات والتحوالت التي عرفها املجتمع الواحي، كما عمل على بلورت  

 ية باملنطقة. أدوار جديدة تساهم التنمية املحل

 الدينامية السياحية وتثمين القصور بواحة درعة الوسطى .1

تعتبر السياحة من بين أكثر الصناعات نموا في العالم، حيث أصبحت اليوم من أهم أنشطة القطاع الثالث، وهي من العلوم 

نواعها تبعا لتعدد أنشطة اإلنسان  الحديثة أكاديميا، لكنها من أقدم املمارسات التي سلكها اإلنسان فعليا، وتعدد نشاطها وأ

.  وترجع أهمية السياحة حسب أو جامع عبد الرحمان، إلى تنظيم وإعداد املجال وأيضا مجموع التحوالت التي صاحبت  1ذاته

السياحي  هذه املمارسة والتي كانت لها انعكاسات ذات أبعاد مختلفة باختالف طبيعة املجال املستقبل وأيضا طبيعة النشاط  

 . 2املمارس 

يشير الباحث عبد اللطيف الخليفي إلى أن السياحة الواحية تأتي في املرتبة الثانية كمنتوج أصبح يزداد الطلب السياحي  

عليه، ويعرف بجل األنشطة السياحية التي تمارس في حدود املجال الواحي؛ وتمزج هذه السياحة بين معطيات طبيعية )الواحة،  

 .  3، املناخ(، وأخرى ثقافية )القصور والقصبات، الفلكلور املحلي، العادات والتقاليد(الكتبان الرملية

باقي املجاالت املغربية دينامية مهمة على املستوى االجتماعي واالقتصادي،   لقد شهدت واحات درعة الوسطى على غرار 

الحضا اإلرث  استثمار  على  عمل  الذي  السياحي،  القطاع  تطور  في  ذلك  املوقع  ويتجلى  أن  املنطقة، حيث  به  تزخر  الذي  ري 

الجغرافي لواحة درعة جعلها قبلة سياحية مهمة، كما أن الدولة جعلت منطقة الجنوب الكبير لواحات درعة تافياللت من بين  

يسعى إلى  الذي     zones d’aménagement prioritaireاملناطق ذات األولوية في اإلعداد السياحي منذ السياسة السياحية األولى  

تطوان، خليج الحسيمة، خليج أكادير،  -تتمثل في خليج طنجة  1967/  1965إعداد وتأهيل مناطق ذات األولوية السياحية منذ  

 . 4درعة تافياللت( -الجنوب الكبير )ورززات، الرشيدية

برجا، حيث   12 مومن أقدم وأعرق القصور بواد درعة، نجد قصر "تيسركات" الذي يرجع إلى العهد السعدي، والذي يض 

، وتم تحويله إلى دار الضيافة الستقبال السياح األجانب بفضل الترميم أصبح  1974سنة BRAM تم ترميمه من طرف منظمة 

 يساهم في التنمية املحلية لقصر "تيسركات"، كما يضم القصر متحفا يعتبر املتميز من نوعه على املستوى اإلقليمي. 

 
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األولى،   السياحة الصحراوية تنمية الصحراء في الوطن العربي،"خليف مصطفى غرابية، "  -1

 .27، بيروت، ص 2012
اقع املحلي"أوجامع عبد الرحمان   -2 ، بحث لنيل ، "السياحة واملجال بالجنوب الداخلي: نموذج ورزازات والراشيدية بين خيارات املخططين والو

 . 1999دبلوم الدراسات العليا، 
، لدينامية السياحية بواحات درعة الوسطى بين رهان التنمية املحلية وتحديات املحافظة على املوارد الطبيعية"االخليفي عبد اللطيف، "  -3

، 2017-2016أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص الجغرافيا، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية،  

 . 54ص 
 نفسه. -4
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امح  واحات  قصور  أن  أيضا  نجد  أوالد  كما  الطلحاء،  قصر  الغزالن،  امحاميد  قصر  إدريس،  أوالد  )قصر  الغزالن  اميد 

بها   قام  التي  الدراسة  املاض ي. وحسب  القرن  منذ  دينامية سياحية  التي عرفت  القصور  أهم  من  الطلحاء...(  يوسف، قصر 

ات البيئة الطبيعية، وبوجود  فإن واحة امحاميد الغزالن عرفت دينامية سياحية مهمة بفضل مقوم  1الباحث الطاهر لبطح 

وحدات تضاريسية متنوعة ومتكاملة، تشمل الجبال واملنخفضات ثم الحمادات التي تنتشر فوقها مجموعة من الرقوق والكثير  

من الكتبان الرملية ذات الصيت السياحي العاملي مثل عرق ليهودي وعرق الزهار وعرق العبيدلية والشكاكة، كما عرفت الواحة  

. وشهدت  2من املستثمرين استثمروا ألسباب ترتبط بغنى املوروث الثقافي  100 %نسبة االستثمار السياحي، وتبين نسبةارتفاع  

قصد مواكبة بنيات    20163مؤسسة إلى حدود سنة    52تشييد عدد من املؤسسات السياحية بلغ عددها    1962الواحة منذ  

 يواء املوجهة للسياح.العرض واالستقبال السياحي وتوفير مختلف وسائل اإل 

 تحديات الحفاظ على القصور بواحات درعة الوسطى:  .2

رغم الزخم التاريخي الذي حظيت به القصور في واحات درعة الوسطى، ومساهمتها الكبرى في بلورة تاريخ املنطقة خصوصا  

والتاريخ الوطني املغربي عموما، ورغم الجهود التي تبدلها الفعليات املحلية قصد الحفاظ على هذا املوروث الثقافي العريق، فإن  

ديدا حقيقا قد يؤدي إلى اندثار هذا املعمار الذي صمد قرون طوال، ويمكن تلخيص هذه  هناك عدة تحديات مازالت تشكل ته

 التحديات فيما يلي:  

فقد أشارت املصادر التاريخية إلى أن منطقة درعة كانت دائما عرضة    التحديات الطبيعية املرتبطة بعوامل املناخ،  -

ملنطقة بين الفينة واألخرى، وبقدر ما تكون مبعث أمل في النفوس  للفيضانات نتيجة األمطار العاصفية العنيفة التي تشهدها ا

فإنها تؤدي إلى إلحاق الضرر باملنشآت املعمارية، هذه الفيضانات الهائلة كانت تجعل النهر يخرج عن مستواه املعهود، األمر  

. ومن بين أهم القصور التي تعرضت لالنهيار نتيجة الفيضانات  4الذي كان ينتج عنه انجراف لألراض ي الزراعية وانهيار القصور 

 نذكر قصر قصبة املخزن والقصر األبيض بواحة تينزولين، وقصر تكمادارت بواحة فزواطة، 

فمنطقة درعة تتسم بالحرارة املفرطة والجفاف، مما يؤثر على نمط    التحديات املرتبطة بالجفاف واملجاعات واألوبئة،  -

باملنطقة بل وتؤدي إلى تدهوره واندثاره، فقد تعرضت املنطقة لوبائين رهيبين جراء الطاعون، كان األول سنة  السكن وتوزيعه  

، يقول صاحب  5م1679، ثم ضربها الثاني بعنف شديد، نادرا ما عرفته من قبل ابتداء من سنة  1632ودام إلى غاية    1629

العظيم باملغرب، فكان عبيد السلطان يردون الواردين من اآلفاق على  االستقصا في ذلك: " وفي سنة تسعين وألف وقع الوباء  

الزيتون"  عن  .6مكناسة  الناس  تخلى  أن  وكان  األوبئة،  وانتشرت  الصحراوية،  التجارة  واضطربت  الجفاف  سنوات  توالت  إذ 

 
، أطروحة لنيل شهادة  التطورات السوسيومجالية املعاصرة ورهانات تنمية املنظومات الواحة: حالة واحة امحاميد الغزالن"الطاهر، "لبطاح    -1

 . 247، ص 2018-2017الدكتوراه، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية، 

 .249نفسه، ص  -2
 .249نفسه، ص  -3
 . 247مرجع سابقن ص دراسة قصور تافياللت"،مساهمة في امبارك بوعصب، " -4

، ترجمة محمد العرجون يضمن ندوة السلطة الصالح والسلطة واملجتمع: تمكروت في القرنين السابع عشر والثامن عشر"حمودي عبد هللا، " -5

 . 338، ص2013والفقهاء واملجتمع في تاريخ املغرب، جامعة ابن طفيل، 
 .106.ص 1997دار الكتب، الدار البيضاء،   ستقصا ألخبار دول املغرب األقص ى"،"اال بن خالد الناصري أحمد،  -6
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ة بقوله: "وملا كان سنة  منازلهم من فرط الجوع وشدته، وقد نقل ذلك صاحب "طليعة الدعة"، الذي عاش هذه األحوال الدرعي

هـ( وعم البالء، واشتد الغالء، السيما على القطر الدرعي، فإنه أتلف من أهله كثيرا، وعفا  1152اثنتين وخمسين ومائة وألف،)

من محاسنه قصورا ودورا، وبلغ السعر به مبلغا عظيما، املدي من التمر بخمسة مثاقيل واملدي من القمح بأربعة مثاقيل،  

، حتى قيل: إنه لم يبق منها سوى  1ألقوات وكثرت األموات في الشوارع والطرقات، وخلت فيه دور كثيرة من الزاوية وانعدمت ا

 .2عشرها بالنسبة إلى عمارتها قبل أو أقل من ذلك" 

عية  وتتجلى في التحوالت التي عرفتها املؤسسات االجتما التحديات املرتبطة بتفكك البنيات االجتماعية واالقتصادية:   -

واالقتصادية بالقصور، وتراجع املؤسسات التقليدية خاصة مؤسسة  القبيلة واجماعة ومؤسسة الشيخ لفائدة مصالح إدارية  

والتضامن   التماسك  قيم  على  املعتمد  التقليدي  االجتماعي   التنظيم  باندثار  عجل  مما  القصر،  لخصوصية  مطابقة  غير 

التضام  أو  التجاور  ومبدأ  والتعاون  دوركايم  والتعاضد  إميل   يسميه  كما  العضوي  العالقات    Emile Durkheimن  واتجهت 

االجتماعية نحو التفتت واالستقاللية الذاتية، حيث أصبح معظم األفراد يفضلون السكن املستقل خارج القصر ملا يوفره من  

يضاف إلى ما    ، ناهيك عن توسع البناء بشكل عشوائي خارج األسوار مما أثر سلبا على مرفولوجية القصر.3حرية واستقاللية

سبق هجرة عدد كبير من السكان وخاصة الشباب نحو املدن الكبرى مما أدى إلى تراجع الفئة النشيطة التي يمكنها العمل على  

 دي وانتشار البناء بمواد دخيلة على املنطقة. تطوير االقتصاد املحلي وتثمين النمط املعماري التقلي

إن العوامل السابقة وغيرها أدت إلى تراجع القصور وتدهورها وخرب العديد منها، ويجب التدخل إلنقدها وترميمها وإعادة  

ه أو بناؤه من  االعتبار لها عبر إدماجها في البرامج التنموية للمنطقة، فهي تختزن ذاكرة وإرثا حضاريا عريقا يستحيل استرجع

 جديد. 

 خاتمة:

نسيجها   وبتنوع  الجاف،  القاري  وبمناخها  واملغرب  إفريقيا  بين  يربط  الذي  الجغرافي  بموقعها  درعة  واحات  تميزت  لقد 

البشري، كما تميزت أيضا بنمطها املعيش ي القائم على اقتصاد الندرة، وتدبير الوفرة، وتميزت أيضا بقدرة اإلنسان الدرعي على   

م والتفاعل مع خصائص الوسط الطبيعي للمنطقة، ومن أبرز مجاالت هذا التفاعل  الشكل املعماري املتفرد الذي يتسم  التأقل

به السكن في واحات درعة، حيث عمل اإلنسان الدرعي على تشييد نمط معماري خاص يلبي حاجته البيولوجية في إدامة بقائه  

ابتدعها اإلنسان، ومن أهم سمات ثقافته املادية، التي تؤرخ لوجوده؛ حيث أن    بشكل آمن،  فاملعمار  من أهم املصنعات  التي 

املسكن يمثل مؤشرا على نمط حياة اإلنسان ودرجة تحضر املجتمعات، وقد راودت اإلنسان دائما أفكار متعلقة باالستقرار  

ي شكل مساكن وصروح معمارية، والتي  واالرتباط باملكان، وذلك بدافع الحاجة، فتجسدت هذه األفكار عبر مختلف العصور ف

 .4كانت نتاجا مباشرا للجهود اإلنسانية وتعبيرا عن البيئة الطبيعية التي نشأ فيها اإلنسان 

 
 الزاوية: يقصد الزاوية الناصرية بتامگروت  -1
 . 18. ص 3786مخطوط باملكتبة الوطنية مسجل تحت رقم د طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة"،بن موس ى الناصري محمد املكي، " -2

3 - HammoudiAbdlah, "L’évolution De L’habitat Dans La Vallée Du Draa", Revue De Géographie Du Maroc, n 18, 1970,p35. 
 . 58، ص 2015مجلة الثقافة الجنوبية، العدد الخامس،  "نشأة املعمار الطيني بالجنوب املغربي وأصوله"،زكري طارق،  -4
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يشكل القصر واحدا من الراساميل املادية والالمادية التي يتملكها وادي درعة، إضافة إلى نظام الري، التاريخ، التنظيم  

 .1االجتماعي والثقافي 

إن اإلنسان الدرعي قد ترجم هذه الحاجة البيولوجية لألمن واالستقرار على شكل قصور وقصبات زينت واحات النخيل  

وزرعت فيها بذور الحياة، في لواحات متناسقة بين عناصر الطبيعة وملسات اإلبداع اإلنساني، متخذا من تراب األرض، ومن  

 ي الزالت شاهدة على عراقة البعد الحضاري في هذه الربوع. خشب النخيل، مادة أولية لتشيد هذه القصور الت

التي تشهدها املنطقة، ويمكن   إرثا حضاريا وتاريخيا وثقافيا يساهم في الدينامية  الطيني بواحات درعة يشكل  إن املعمار 

تأصل حتى يستطيع اإلنسان  االعتماد عليه في تنمية االقتصاد التضامني بالواحة وتشجيع االستثمار في هذا املوروث الثقافي امل

 الدعي التغلب على كل التحديات التي تواجه التنمية باملنطقة. 

 املراجع : قائمة 

 القرآن الكريم .  -

هللا،   .1 عبد  عشر"حمودي  والثامن  عشر  السابع  القرنين  في  تمكروت  واملجتمع:  والسلطة  محمد  "الصالح  ترجمة   ،

 . 2013ضمن ندوة السلطة والفقهاء واملجتمع في تاريخ املغرب، جامعة ابن طفيل،  العرجوني

2. " دانروس،  الفرنسية  إ.  لإلمبريالية  املغربية  املواجهة  املغربي،  الشرقي  الجنوب  في  واملقاومة    ،"1912-1881املجتمع 
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Les motivations entrepreneuriales : facteurs pression-attraction («push-pull») qui 

influencent les femmes à s’impliquer dans l’entrepreneuriat 

 األعمال: عوامل الدفع واجلذب اليت تؤثر على املرأة لالخنراط يف ريادة األعمالدوافع ريادة 

Dr.Manel Ellouze/Université  de Sfax-Tunisie 

 تونس، منال اللوز/جامعة صفاقس  د.

 

 

 : ملخص

التحفيز على ريادة األعمال  مع تطور ريادة األعمال النسائية في السنوات األخيرة، قامت العديد من االبحاث بدراسة  آثار  

 والنمو االقتصادي، حيث يتم تقديمه كدافع  للتحركات التي تقود الشخص إلى أن يصبح رائد أعمال. 

اقتصادية، الستكشاف طبيعة دوافع  تهدف هذه الوثيقة إلى معالجة مسالة ريادة األعمال باعتبارها حقيقة اجتماعية و  

 تحديد دوافع الضرورة والفرص التي تحثهن على إطالق أعمالهن.  ريادة األعمال لدى النساء في تونس و 

نت نتائج هذا البحث من تحديد صورة رائدة األعمال وفهم تأثير الدوافع على سلوكها عند إنشاء األعمال التجارية.
ّ
 مك

 )الضرورة(، عوامل الجذب )الفرص(. ريادة األعمال النسائية ، دوافع ريادة األعمال، عوامل الدفع : الكلمات املفتاحية 

Résumé : 

Avec le développement de l’entrepreneuriat féminin ces dernières années, plusieurs recherches ont étudié 

les effets de la motivation sur l‘entrepreneuriat et la croissance économique puisqu’elle est présentée comme 

un moteur du mouvement qui conduit la personne à devenir un entrepreneur. 

Ce document vise à traiter la question de l‘entrepreneuriat comme un fait socio- économique, d’explorer la 

nature des motivations entrepreneuriales chez les femmes en Tunisie et d’identifier les motivations de nécessité 

et d’opportunité qui les incitent à lancer leurs affaires. 

Les résultats de cette recherche ont permis de dresser le profil d’une femme entrepreneur  et d’appréhender 

l’impact des motivations sur leur comportement lors de la création d’entreprises. 

Mots clés : entrepreneuriat féminin, motivations entrepreneuriales, facteurs push (nécessité), facteurs pull 

(opportunité). 
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Introduction  

Depuis une trentaine d’années, le champ de recherche en entrepreneuriat ne cesse de se développer et 

d’attirer des adeptes, universitaires et praticiens. Cette inspiration est motivée par la prise en compte de 

l‘entrepreneur en tant qu’acteur capital du processus entrepreneurial ainsi par la volonté de répondre aux 

besoins des structures les plus fragiles de l‘économie à savoir les petites et moyennes entreprises. Ainsi, 

l‘appropriation et l‘intégration de la discipline de l‘entrepreneuriat dans les autres disciplines, surtout dans les 

sciences humaines et administratives, constituent un phénomène qui n‘est pas très produit avec autant 

d‘ampleur dans la construction paradigmatique d‘autre discipline dans les sciences humaines. De ce fait, ce 

phénomène est lié aux caractéristiques de l‘individu et il est déterminé par les facteurs de l‘environnement qui 

vont agir de manière contingente pour favoriser le comportement entrepreneurial. Cependant, le processus de 

création d‘entreprises résulte soit d‘un changement d‘activité faisant suite à une rupture professionnelle 

correspondant à une nouvelle trajectoire de vie, soit encore de la continuité de l‘activité qui révèle les atouts 

professionnels du porteur de projet, lui donnant un véritable éclairage visuel.  

L‘intérêt de ce travail, qui souhaite traiter la question de l‘entrepreneuriat comme un fait socio-économique 

est d’identifier les motivations qui poussent une femme à entreprendre en Tunisie et d’apercevoir s’il existe une 

relation entre facteurs positifs (opportunité) et facteurs négatifs (nécessité) qui alimentent la source 

motivationnelle des entrepreneurs. 

La première partie présentera l‘état de l‘art sur les différents concepts mobilisés de reconnaître les 

différentes raisons qui amènent les jeunes à lancer une entreprise. nous présenterons dans la deuxième partie 

les résultats de l’étude descriptive, puis nous discuterons ces résultats. 

1. Fondements théoriques  

1.1. L’entrepreneuriat: un état d’esprit ? 

Le champ de l'entrepreneuriat recouvre des objets qui apparaissent comme très divers (Bruyat, 1993). 

Aujourd'hui, plusieurs auteurs admettent que des définitions différentes peuvent être utilisées, selon les 
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problématiques de recherche retenues. L‘entrepreneuriat est « un paradigme jeune et sans fondement 

théorique substantiel »1, une « science en construction »2. 

De nombreux chercheurs cherchent à décrire et à expliquer le processus entrepreneurial, à l‘instar de 

Fayolle et du Filion (2006) qui précisent que l‘entrepreneuriat est un phénomène multidimensionnel qui peut 

être étudié sous différents angles, en mobilisant de nombreuses disciplines et une grande diversité d’approches 

méthodologiques. Ces auteurs ont permis d'illustrer deux manières d’aborder l’entrepreneuriat :  

* tout d'abord, l‘entrepreneuriat est traité comme identification d‘opportunité d‘affaires, par des personnes 

ou des organisations. Ces derniers poursuivent et concrétisent l‘opportunité identifiée indépendamment des 

ressources directement contrôlées. Toutefois, la capacité entrepreneuriale devient la capacité de l‘individu, qui 

est inscrit dans la démarche, à savoir identifier l‘opportunité, c'est-à-dire la situation propice et à l’illustrer en 

utilisant les ressources disponibles. 

* la seconde conception identifie l‘entrepreneuriat comme processus susceptible de prendre place dans 

différents environnements et sous différentes configurations. En cela, l‘entrepreneuriat induit des changements 

dans le système économique, à travers l‘innovation qu‘apportent les individus ou les organisations. 

Il sera judicieux de comprendre pour qu’elles raisons une personne souhaite s‘orienter vers la création 

d‘entreprise. Celle-là sera étudiée en lien avec une double trajectoire professionnelle et familiale propre à 

chaque individu. 

1.2. L’entrepreneur :  

L‘entrepreneur constitue l‘unité primordial de notre recherche, il convient donc de tenter de définir cette 

notion qui semble être sujette à controverses et susceptible de plusieurs interprétations. Filion (1997) précise 

que Jean Baptiste Say est l'un des premiers à s'être intéressé aux activités des entrepreneurs. Pour les 

économistes, l'entrepreneur est vu comme une personne apte à prendre des décisions de façon rationnelle et 

omnisciente3  .Puis, avec Schumpeter (1935) et la Théorie de l'évolution économique‟, l‘entrepreneur est vu 

 
1 Bygrave et Hofer, « Theorizing about Entrepreneurship », Baylor University, (1991), 16: 2, p13-22 
2 Zghal, «  Un équilibre instable entre le quantitatif et le qualitatif . L’enseignement supérieur en Tunisie », Revue internationale 

d’éducation de Sèvres, (2007), p:9 

3 Hernandez et Marco (faisant référence aux travaux de Richard Cantillon et d'Adam Smith), « Entrepreneur et décision, De 

l'intention à l'acte », Eska Editions , 2006. 

https://journals.sagepub.com/toc/etp/16/2
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=4bAA4A8AAAAJ&citation_for_view=4bAA4A8AAAAJ:YOwf2qJgpHMC
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notamment comme innovant, créant des emplois et possédant des facilités d‘adaptation. Il va quotidiennement 

relever des défis et faire appel à des connaissances multiples et variées. 

Alain Fayolle (2004) définit l‘entrepreneur, comme étant un individu qui a choisi les conditions de son 

inscription dans la sphère économique: "l’entrepreneur apparaît comme un individu qui est passionné par ce 

qu’il fait, qui s’investit donc totalement dans son entreprise. Il aime et recherche la liberté et se construit une 

prison sans barreaux. Il ne sera pas indépendant, mais il a choisi, lui-même, le cadre et les conditions, y compris 

celles de sorties".1 Il convient dès lors de mentionner qu‘Alain Fayolle (2004), présente l‘entrepreneur comme 

un personnage passionné parce qu‘il fait, recherchant la liberté tout en sachant que cette liberté n‘est qu‘une 

illusion, puisque conditionnée par l‘objet même de tous ses efforts. 

2. Les motivations entrepreneuriales 

La littérature sur la motivation entrepreneuriale apprécie que la création d’une entreprise puisse être choisie 

ou subie et que les individus deviennent des entrepreneurs pour des raisons multiples2. En effet, la décision de 

la création d’une entreprise peut être déclenchée par la présence d’une opportunité sur le marché qui n’est pas 

encore saisie, ou par un véritable besoin purement lié à la psychologie ou au contexte de la personne tel qu’un 

besoin de rémunération en cas de chômage. Suivant cette optique, deux dimensions exclusives se manifestent 

généralement, appelées respectivement « push » (nécessité et insatisfaction) et « pull » (opportunité d’affaires 

et le désir d’indépendance). » (J. Kirkwood et C. Cambell-Hunt, 2007 ; L. Schjoedt et K. Shaver, 2007; B. Gilad et 

P. Levine, 1986, Brockhaus, (1980) ; Cooper, (1971). 

Les entrepreneurs sont guidés dans leurs désirs de création soit par des facteurs d’attraction ou pull (désir 

d'indépendance) ou par des facteurs de pression ou push (objectif de profit et valorisation sociale). Selon 

l’approche « push/pull  » un individu va se tourner vers l’entrepreneuriat si cette option lui permet un meilleur 

rendement économique, soit dans le cas d’un manque d’emploi (push), soit parce qu’il espère gagner davantage 

(pull) (Shapero, 1975, Shapero et Sokol, 1982 ; Vesper, 1980). Cette approche permet de faire une distinction 

entre des entrepreneurs « par nécessité » et des entrepreneurs « par opportunité ». De ce fait, l’utilisation de 

cette approche sur le cas des femmes entrepreneurs montrent les facteurs push qui motivent les femmes sont 

 
1 Fayolle.A, « Entrepreneuriat, apprendre à entreprendre », Paris, Editions Dunod, 2004, p 27-29. 

2 Cromie. S, «  Motivations of aspiring male and female entrepreneurs », Journal of Organizational  Behavior , 1987. 
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l’insatisfaction au travail (plafond de verre inclus1) Brockhaus (1980), l’impossibilité de trouver un emploi2, la 

nécessité économique et le besoin de flexibilité3 .En outre, pour Moult et Anderson (2005) ces facteurs 

correspondent à l’insatisfaction dans le travail, le chômage l’insuffisance des revenus, et la nécessité d’équilibrer 

les responsabilités professionnelles et familiales. Pour ces auteurs les facteurs motivationnels pull se 

manifestent par le désir d’indépendance, le besoin la réalisation de soi, le désir d’épanouissement personnel, 

l’attrait de la richesse ou du statut. Au-delà pour Hughes(2003), l’acte de création d’entreprises est le résultat 

d’une certaine « culture entrepreneuriale » propre au créateur d’entreprise. Une telle culture considère la 

création d’entreprise comme étant un acte motivé par le fait d’avoir repéré une opportunité d’affaires non 

encore exploitée sur le marché. 

En vue de collecter des données sur de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie, nous avons fait recours à une 

enquête de terrain réaliser à travers l'administration d'un questionnaire qui était distribué aux femmes 

entrepreneurs. 

3. Analyse et discussion des résultats obtenus 

Dans cette partie, seront exposés les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus à l’issue de 

l’étude exploratoire menée auprès des femmes entrepreneurs tunisiennes.  

3.1. Analyse et discussion de contenu thématique 

 
1 Définition du plafond de verre donnée par le bureau international du travail en 1997 « Barrières invisibles,  artificielles, créées 

par des préjugés comportementaux et organisationnels, qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités »  

2 Gila & Levine, « A behavioral model of entrepreneurial supply », Journal of Small Business Management, 1986. 
3 Ducheneaut, «  Les  femmes  entrepreneurs  à  la  tête  de  PME,  in  conférence  de  l’OCDE  sur  les  femmes  entrepreneures  à  

la  tête  de  PME  :  une  nouvelle  force  pour  l'innovation  et  la  création »,  Groupe ESC Rennes, EURO PME. , 1997.  

 

Caractéristiques Échantillon (n = 150) 

Âge*** 

20-24 

25-29 

 

0 % 

47.6 % 
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30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50 et plus 

26 % 

13 % 

8.6 % 

4.8 % 

0% 

Niveau d’instruction 

Bac et < 

Bac+2 

Bac+3 

Bac+4 

Bac+5 et > 

 

6 % 

4 % 

30 % 

10 % 

50 % 

Région d’implantation de votre projet : 

• -Nord Est (Bizerte, Tunis, Ariana , Manouba , Ben 

Arous , Zaghouan, Nabeul ) 

• -Nord-Ouest ( Béja, Le Kef, Jendouba, Siliana) 

• -Centre-Est (Sousse , Monastir, Mahdia ) 

• -Centre-Ouest (Kairouan, Kasserine ,Sidi Bouzid) 

• -Sud-Est ( Sfax), Gabès , Médenine, Tataouine ) 

• -Sud-Ouest (Gafsa, Tozeur, Kébili ) 

 

15.4 % 

 

23.1% 

19.2 % 

11.5 % 

 

26.8 % 

 

4 % 

Proche Parent entrepreneur  
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Il est à noter que les femmes interrogés 110 entrepreneures sur 150 étaient âgées de moins de 30 ans au 

moment de la création de leur entreprise, et que la majorité ont un niveau d’instruction supérieur (bac +3(30%), 

bac+4(10%) et bac +5 (50%)), dont la moitié font leurs études en ingénierie et pour les autres, leur formation 

demeure très générale : comptabilité, gestion, commerce, sport , langues, etc.), et que leur création d’entreprise 

date de deux à dix ans déjà, de plus, les entreprises crées sont essentiellement des entreprises commerciales 

(22%) suivie par agriculture (18.7%) puis l’industriel (17.4%), de service (17.4%),  profession libéral (13%) et 

artisanal (8.7%) et  tourisme (3.1%). 

L‘enquête nous dévoile que 32% des entrepreneurs de l‘échantillon se distinguent par leur entourage social, 

ainsi, elles proviennent des familles où l‘un des parents travaille à son compte. En revanche, une plus forte 

proportion des entrepreneurs (68%) prétend ne pas avoir un parent entrepreneur. En outre, d'après les 

-Non 

-Oui 

 

69.7 % 

30.3 % 

Expérience professionnelle 

-Oui 

-Non 

 

72 % 

28 % 

 

 

Influence positivement par une personne de : 

-Ma famille 

-Mes voisins 

-Mes amis 

-Mon environnement professionnel 

 

64% 

12% 

68% 

52% 
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réponses, 76% des entrepreneurs ont une expérience professionnelle et considèrent que cette expérience les a 

motivés moyennement ou grandement à démarrer leur propre entreprise. En effet, le fait de provenir d'un 

milieu entrepreneurial (influence des parents et des amis) et d'avoir auparavant travaillé pour un employeur, 

influence significativement les personnes à créer leur propre entreprise. Ceci confirme les propos de Bolduc 

(1993) qui mentionne que l'entourage proche agit sur la propension à entreprendre. 

II semble  qu’une majorité des entrepreneurs de l’échantillon sont influencées positivement par une 

personne de leur entourage personnel et professionnel, les personnes avec qui l'entrepreneur est en étroite 

relation sur une base régulière. Ainsi, les modèles à imiter seront donc la famille, les amis et les collègues de 

travail ou encore un patron entrepreneur. Ces résultats s’accord avec les propos de Shapero (1975) qui annonce 

que les" modèles " sont la plus importante variable dans la création d'entreprises : " The most important variable 

we have found associated with the company formation act has been the existence of credible models or 

examples for the potential company former. A potential entrepreneur must be able to conceive of himself 

starting a company, and credible examples make the conception possible. "1  

Au regard de ce qui précède, il semble bien que parmi les facteurs contextuels déclencheurs du processus 

entrepreneurial, la famille dont laquelle l’un des parents est de profession libérale, indépendant ou propriétaire 

d’une société. En effet, les jeunes femmes issues des familles entrepreneurs sont orienté d’une façon consciente 

ou inconsciente vers la création d’entreprise, d‘où on peut conclure que le modèle parental est le premier garant 

de l’intention d’entreprendre. De ce point de vue, Bourdieu a bien mis en exergue les mécanismes de 

reproduction sociale, par lesquels un enfant aura tendance à embrasser la même profession que celle de ses 

parents. En outre, le modèle de gens qui ont bien réussi en affaires contribuera à augmenter chez certains 

entrepreneurs le désir de lancer leur propre entreprise, les modèles à imiter seront alors les amis, la famille, les 

collègues de travail ou encore un patron entrepreneur. II semble donc que les modèles de succès en affaires 

suscitent la création de PME 

3.2. Caractéristiques personnelles de l’entrepreneur selon la catégorisation )Push/Pull( 

Nous avons fait ressortir deux catégories de variables, l'entrepreneuriat de nécessité (push) et 

l'entrepreneuriat d'opportunité ou d’attraction (pull). Sur ces bases, nous présenterons dans ce qui suit un profil 

général des entrepreneurs féminins tunisiens. 

 
1 Shapero.A, « The displaced, uncomfortable entrepreneur », Psychology Today, 1975, p. 6-41 . 
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Indicateur tout à fait 

d’accord 

d’accord plus ou 

moins 

d’accord 

pas 

d’accord 

pas du tout 

d’accord 

Profiter d’une occasion 

d’affaires 

16)10.6%) 34(22.6%) 67 (44.6%)) 20 (13.3% 13(8.6%) 

Etre indépendante, libre, 

autonome 

78(52%) 48(32%) 23(15.3%) 1(0.6%) 0 

Besoin 

d’accomplissement 

personnel et réalisation 

de soi 

56(37.3%) 51(34%) 28(18.6%) 12(8%) 3(2%) 

Assurer une sécurité 

financière/ augmenter 

mes revenus 

58(38.6%) 72(48%) 15(10%) 4(2.6%) 1(0.6%) 

Avoir un statut social plus 

élevé 

43(28.6%) 37(24.6%) 40(26.6%) 28(18.6%) 2(1.3%) 

Désir de vivre ma passion 

et de mettre en valeur 

mes compétences 

professionnelles 

33(22%) 49(32.6%) 29(19.3%) 22(14.6%) 17(11.3%) 

Perpétuer aux affaires de 

mes parents 

18(12%) 23 (15.1%) 25(16.6%) 66 (44%) 18 (12%) 

Désir de suivre l’exemple 

de personne que vous 

admirez 

18 (12%) 44 (28.9%) 32 (21.3%) 41 (26.9% ) 15 (10%) 

L’insatisfaction au travail 

précédant 

24 (16%) 48 (32% ( 30 (20%) 42 (28%) 6 (4%) 

Eviter la clavaire du 

chômage 

36 (24%) 42 (28%) 24 (16%) 36 (24%) 12 (8%) 
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Difficulté de faire carrière 5 (3.3%) 9(6%) 34 (22.6%) 60(40%) 42 (28%) 

Absence d‘emploi )fin de 

contrat, licenciement) 

30(20%) 39(26%) 7(4.7%) 61(40.6%) 13(8.7%) 

Obtenir une flexibilité 

pour la vie personnelle et 

familiale 

34 (22.6%) 27 (18%) 18 (12%) 49 (32.7%) 22 (14.7%) 

Les résultats trouvés de notre étude révèlent que pour la majorité des femmes de l’échantillon les 

motivations de type « pull » seraient responsables de la venue des femmes en affaires. On a constaté que 52% 

des femmes sont tout à fait d’accord et 32% sont d’accord que le désir d'être indépendante et autonome peut 

éventuellement l’inciter vers la création d’entreprises, de la sorte, elles décidaient d’être son propre patron tant 

qu’elles ont la difficulté à se soumettre à une autorité. Ainsi, les résultats trouvés confirment l’étude menée par 

Sweeney, (1988) qui soulignent que : « Il y en a qui se mettent à leur compte : ceux qui ont la disposition qui 

leur permet d’agir, ou dont certains traits de leur personnalité font de leur indépendance la chose la plus 

désirable au monde. Cette différence entre la psychologie de l’entrepreneur et celle du non-entrepreneur 

s’explique de plusieurs manières…la recherche d’indépendance est probablement le facteur principal »1. Ce 

facteur de motivation est presque le seul facteur qui rassemble autant les femmes que les hommes 

entrepreneurs selon les études accomplies sur la motivation dans différents pays . 

Nous avons également constaté au cours de l‘enquête réalisée que (37.4%)  des interviewées estiment 

qu’elles sont tout à fait d’accord qu’elles ont lancé leur affaire parce qu’elles ont  besoin d’accomplir leur vie 

personnelle et réaliser leur soi. Cette catégorie des individus a besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en 

valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie et cherchent davantage à prouver leur valeur à 

travers l’acte entrepreneurial. Ceci coïncide au résultat trouvé par Dubini (1988) qui déclare qu'en général les 

entrepreneurs démarrent une entreprise pour des considérations de bien-être. 

En outre, 28.6% des interrogés révèlent qu’elles sont tout à fait d’accord et 24.6% sont d’accord avec le fait 

qu’elles ont créent leurs projets afin d’avoir un statut social plus élevé. Néanmoins, 48% des enquêtées 

déclarent qu’elles sont d’accord et 38.6 % sont tout à fait d’accord avec le facteur de la possibilité d’avoir un 

gain économique pour assurer la sécurité financière de leur famille. Ce résultat s’accorde avec les propos de 

 
1 Sweeney, G. « Entrepreneurs and regional development. European Foundation for Management Development ».18ème 

séminaire sur les PME, Gand. (1988), p71 . 
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Carsrud et Brännback, (2011) qui révèlent que l'entrepreneur est notamment alléché par le désir et la recherche 

d’un gain économique. En outre, pour la question relative à l‘expérience professionnelle, les résultats 

présentent que 72% des femmes enquêtées sont dotées d’expériences professionnelles, puis elles décident de 

lancer leurs affaires au lieu de rechercher un autre emploi. Au sein de cette catégorie, seulement 20% des 

femmes ont connu une carrière professionnelle continue et ascendante. Leur choix d’entreprendre est expliqué 

par l’insatisfaction à l’emploi précédent, la non-progression dans l’échelle hiérarchique et des responsabilités, 

et la recherche de l’épanouissement au travers d’une carrière entrepreneuriale. Les mêmes interprétations ont 

été trouvées chez Brockhaus (1980), qui établit la possibilité que des entrepreneurs aient été si peu satisfaits 

avec l’emploi précédent qu’ils auraient considéré peu probable à trouver une profession satisfaisante dans une 

autre organisation. Pour les autres entrepreneurs leurs parcours professionnels sont marqués par des ruptures 

et des changements successifs d’employeurs, au gré des licenciements ou fins de contrats. Cependant, dans le 

cas de ces entrepreneurs enquêtés le choix de la création d’entreprise montre comme une manière de subvenir 

aux besoins en faisant une activité qui apporte de la satisfaction et permettant de tout concilier, de trouver une 

voie de sortie à une situation de blocage vis-à-vis de l’emploi, tout en favorisant l’épanouissement personnel et 

familial. Certaines femmes  (9.2%)  déclarent  que la création d’entreprise est le seul moyen d’avoir un travail. 

Au de là, au cours des deux dernières décennies les femmes tunisiennes ont rencontré des difficultés au niveau 

de l’accès à l’emploi. Ces difficultés se sont manifestement accentuées après 2011, ils sont évidemment liés à 

l'état général du marché du travail et de l'économie, d’où l’accélération de la propagation du chômage auprès 

des femmes. Ce problème d’insertion économique est plus profond pour les femmes dans les régions 

intérieures de la Tunisie (Kasserine, Jendouba, Sidi bouzid, Kébili, Gafsa et Tataouine) dont on affiche les taux 

de chômage les plus élevés (35%). Ainsi, ces régions offrent peu d'emplois de haut niveau, une structure 

d'emploi ne donne donc pas beaucoup de possibilités à une personne qui a de l'ambition. 

Devant cette situation beaucoup des jeunes ont opté pour l’entrepreneuriat comme un antidote à un tel 

phénomène. On a pu constater d’après les résultats de notre enquête que 52 % des entrepreneurs ont créé leurs 

entreprises pour éviter la clavaire de chômage et 9.2% ont lancé leurs affaires à cause de l’impossibilité de 

trouver un emploi avec une majorité sont situées dans des régions de (Nord ouest, Centre ouest et Sud ouest) 

donc ce phénomène constitue un facteur catalyseur qui alimente la source des motivations pour les femmes 

entrepreneurs.  
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Conclusion  : 

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la décision d’entreprendre des femmes interrogées est 

fondée principalement sur une volonté de changer leur quotidien. Toutefois, ces entrepreneurs étaient 

influencés spécialement dans leurs choix de carrière par des motivations du type Pull (d’opportunité). De plus, 

pour d’autres chefs d’entreprises leurs choix d’un parcours entrepreneurial peuvent être attribués à une 

combinaison de facteurs d’attraction (être indépendante, autonome réaliser leur soi, la volonté de satisfaire 

une passion), et de pression (envie d’améliorer ses revenus et exploiter une affaire hautement rentable, 

manque de possibilités sur le marché de travail, insatisfaction dans son travail précédent). À la lumière de nos 

résultats, nous pouvons avancer  que les femmes entrepreneurs développent des motivations différentes en 

fonction de leurs caractéristiques (âge, étude, situation professionnelle, culture, etc.) et de l’environnement 

dans lequel elles évoluent. 

Pour clore cette étude, les femmes entrepreneurs Tunisiennes enquêtées peuvent être décrites comme étant 

jeunes, d’un niveau d’instruction élevé, elles opèrent majoritairement dans des secteurs traditionnellement 

féminins : services, commerce, profession libérale. Pour autant, elles essayent de s’imposer dans des secteurs 

d'activité traditionnellement masculine : industrie, agriculture. Elles sont influencées positivement par des 

personnes de leurs entourages personnels et/ou professionnels. Il est à noter que le choix de créer son projet 

s’accentue notamment quand l’entourage soit médiateur et généreux face aux entrepreneurs. Concernant 

l'attitude des femmes entrepreneurs face au risque elles estiment que le risque doit être savamment mesuré, 

calculé et géré. D’après les résultats de l’enquête on distingue deux types de profils d’entrepreneurs à partir de 

leurs motivations du type Pull (création par opportunité/attraction) et du type Push (création par nécessités/ 

de pression). 

L'entrepreneuriat des femmes en Tunisie dénote un progrès considérable, par ailleurs les femmes se 

présentent de plus en plus dans la vie économique en créent des emplois pour elles-mêmes et pour les autres 

et d'ancrer la croissance économique. Néanmoins, plusieurs contraintes ralentissent leur cheminement vers la 

prise de l’initiative privée se qui explique le taux des femmes en entrepreneuriat (10.9%)1  qui reste inférieur à 

celui des hommes.  

 
1 Selon l’Indice Mastercard des femmes entrepreneurs (2019), MIWE. 
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L’émergence d’une entreprise par une femme est un processus complexe influencé par de nombreux 

facteurs (socio-culturels et économiques, environnementales,..), ainsi des recherches supplémentaires doivent 

viser à mieux comprendre les effets de ces facteurs comme atouts ou obstacles sur l’accès des femmes à 

l’entrepreneuriat. 
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