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  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

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

  البريد اإللكتروني للباحث. -
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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  16وحجم الخط ) (  Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

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

  (.10مع حجم ) 
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  .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   •
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    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:
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  االفتتاحية

الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، نحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، و   

اللهم صّلِّ على سيدنا محمد صالة تخرجنا باهلل بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا الشكل  

م الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: حتى يفهم، إنك أنت تعلم وال 
َّ
 نعلم، إنك عال

العدد   قرائها  أيدي  بين  تضع  أن  واالجتماعية"،  االنسانية  العلوم  "جيل  مجلة  تحرير  هيئة  يسر 

مانين)
ّ
الباحثين وطلبة  80الث العديد من  (، والذي تضمن عشرة بحوث ومقاالت متنّوعة من خالل مساهمة 

املتميزي العليا  بمجهوداتكم الدراسات  لل 
ُ
ك النجاح  فهذا  املجلة،  إليه  وصلت  الذي  املدى  يعكس  ما  وهذا  ن، 

 ونشاطكم. 

التقدير   فائق  منا  فلكم  النهائي،  شكلها  في  املجلة  إخراج  و  الّتدقيق  على  القائم  الطاقم  ننس ى  ال  كما 

 واالحترام.

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 املغرب( -السوسيوجمالي حبوض جرسيف)اجلهة الشرقية تراجع املوارد املائية ووقعها 
Regression of water resources and their socio-spatial impact in the Guercif basin 

(Eastern Region - Morocco) 
  سيدي محّمد بن عبد هللا، املغرب  جامعةمزوز الحسين•جناتي اإلدريس ي عبد الحميد/

Mazoz Lhoussaine• Janati Idrissi Abdelhamid/Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco 

 

 ملخص: 

والسقي وغيرها،   الشرب  املائية ألغراض  الثروة  ترشيد  فتدبير وحسن  الترابية،  التنمية  ركائز  أهم  من  املائية  املوارد  تعد 

يتطلب فعال العمل على القيام بدراسات وأبحاث تهدف إلى الحفاظ واستغالل هذا املورد املائي كمنتوج طبيعي يخضع لتقلبات  

ء على املدى القصير واملتوسط أو البعيد، إن االهتمام باملناطق الجافة وشبه الجافة  وتغيرات مناخية وتدخالت بشرية سوا

القاحلة   املجاالت  فتنمية هذه  زمانيا ومجاليا،  املتباين  وتوزيعها  التساقطات  في  ندرة  من  تعرفه  ملا  نظرا  األولويات  من  يعتبر 

 مرهون بمدى التحكم في املوارد املائية وتخزينها.  

املجال من مؤهالت طبيعية فالحية  ففي سياق بحث يميز هذا  ما  املائية بحوض جرسيف رغم  املوارد  نا هذا حول تراجع 

بحكم أنه مطبوع بمناخ صعب يجعل منه مجاال خصبا لدينامية تدهور املوارد الطبيعية وتضافر    وكثافة سكانية متوسطة،

ة والترابية، واالستقرار البشري، وتطور أنماط استغالل  مجموعة من العوامل األخرى املتمثلة في هشاشة التكوينات الصخري

 .املجال، وسوء استعمال للموارد الطبيعية

 املوارد املائية، الدينامية، تغيرات مناخية، املجاالت القاحلة، حوض جرسيف، املغرب.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Water resources are considered one of the most important pillars of soil development. Managing and 

improving the rationalization of water resources for drinking, watering, and others requires action to carry out 

studies and research aimed at preserving and exploiting this water resource as a natural product subject to 

fluctuations, climate changes and human interventions, whether in the short, medium or long term. The 

interest in arid and semi-arid regions is one of the priorities, given the scarcity of precipitation and its 

differentiated distribution in time and space. The development of these arid areas depends on the extent of 

control and storage of water resources. 

In the context of our research on the retreat of water resources in the Guercif Basin, despite what 

distinguishes this field from natural agricultural qualifications, and average population density, by virtue of it 

being printed in a difficult climate that makes it a fertile field for the dynamism of the deterioration of natural 

resources and the concert of a host of other factors represented in the fragility of rock and dirt formations, and 

human stability Development of patterns of field exploitation and misuse of natural resources. 

Keywords:Water resources, dynamic, climatic changes, arid zones, Guercif Basin, Morocco. 

http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/blog/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87%D8%A7/
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 : تمهيد

ويتكون من منخفض شاسع تحده شماال سلسلة جبال بني يوياحي وبني   ينتمي حوض جرسيف إلى الجهة الشرقية للمغرب،

زناسن، وفي الجهة الجنوبية الغربية جبال األطلس املتوسط )بويبالن(، بينما في الجنوب الشرقي نجد سلسلة دبدو، وفي السهول  

إلى   ارتفاعاتها  معدل  يصل  في500الوسطى  الهامشية    متر  املرتفعات  تتجاوز  إلى  1000حين  فيها  قمة  أعلى  تصل  حيث  متر، 

 . "1متر "شكل رقم1500

 

 املغرب -: موقع حوض جرسيف بالجهة الشرقية  01شكل رقم 

بـ   ومتوسط االرتفاع    2كلم150يتكون هذا الحوض من أربعة سهول وهي: سهل)معروف( في الجنوب يغطي مساحة تقدر 

متر، وفي  500ومتوسط االرتفاع يصل إلى    2كلم  500متر، وإلى الشرق نجد سهل )تافرطة( ويغطي مساحة تقدر بـ  700يصل إلى  

متر،بينما في الوسط جهة الغرب نجد سهل  300ومتوسط االرتفاع يصل إلى    2كلم  200الشمال سهل )سانكلو( بمساحة تقدر بـ  

متر. كما تحده ثالث أودية أهمها واد ملوية من الجهة الشرقية،  350ومتوسط االرتفاع يصل إلى    2كلم  650جيل بمساحة تقدر بـ  

شمال شرقي، ثم واد مللو من الجهة الجنوبية ذو اتجاه جنوب غربي شمال شرقي، وواد مسون من    –ذو اتجاه جنوب غربي  

 . 1خيران في واد ملوية جنوب شرقي ويصب هذان األ  –الجهة الشمالية ذو اتجاه شمال غربي 

 

 

 
 . 259صفحة  02الحوض الهيدرولوجي بملوية خريطة رقم 1
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 املنهجية املعتمدة  .1

ملحاولة تشخيص إشكالية تراجع املوارد املائية بفعل التغيرات املناخية و التقلبات الجوية والتدخل البشري، سنعمل على  

املطرية ودراسة مختلف  تقديم نتائج مقاربات علمية مختلفة استنادا إلى البيانات اإلحصائية التي توفرها املحطات القياسية  

في   حدث  والذي  الفضائية  الصور  وأرشيف  الطبيعية  األخطار  لتأثير  تاريخي  مسح  وإجراء  املنطقة،  على  الوافدة  الطقوس 

درجة  لقياس  وذلك  امليداني،  والعمل  بعد  عن  واالستشعار  الجغرافية  املعلومات  نظم  على  باالعتماد  السابقة  السنوات 

تهيئة بهذا الوسط الهش طبيعيا وبشريا، وذلك عبر التخطيط االستشرافي وبرمجة املشاريع الرامية  الخطورة، لتوجيه عمليات ال

إلى تعبئة املوارد املائية من أجل تلبية الحاجيات املائية على املدى املتوسط والبعيد، باإلضافة إلى بلورة وتفعيل برامج لالقتصاد 

 في املاء خاصة مجال السقي.

 لها عرض النتائج وتحلي .2

 املناخ وأثاره السلبي على املجال : 1.2

أن   الرغم من  تهديدا هائال للتنمية املستدامة ويعيق جهودها، فعلى  املدى، ويمثل  املناخ مشكلة عاملية طويلة  تغير  يعد 

الجهة    ، فقد أثر هذا األخير بالفعل على مجموعة من مناطق 1املغرب هو من بين الدول األقل مساهمة في أسباب تغير املناخ 

في املجاالت الحضرية، وفي القرى تجاوزت    %15.5حوالي    2014حيث بلغ معدل الفقر في مجال الدراسة استنادا إلى إحصاء  

%، وهو معدل يفوق املعدل العام  23.8في املجاالت الحضرية، وفي القرى حوالي    %25.1، ونسبة معدل الهشاشة حوالي  34.7%

، وبالتالي يكون املجال فعال أكثر  %28.1، والهشاشة حوالي  %30املسجل بجهات اململكة حيث نسبة معدل الفقر وصل إلى  

ة في درجات الحرارة وتوالي سنوات  تضررا ويكون عرضة ألثار سلبية تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية. فالزيادة الطفيف

الجفاف أدى إلى انخفاض في إنتاجية املحاصيل بشكل كبير، زاد في استغالل املوارد الطبيعية بطريقة غير رشيدة في الوقت  

ى  الحالي، وبتوالي موجات الجفاف عمد أغلب املزارعون إلى سياسة استعمال آالت ضخ املاء من األودية وعبر اآلبار مما أدى إل

 استنزاف الفرشة املائية باملنطقة.

 تساقطات مطرية متباينة مجاليا وزمانيا: 1.1.2

عرفت التساقطات املطرية السنوية تباينا مجاليا وزمنيا ملحوظا خالل العقود الثالثة األخيرة، وزاد من حدة هذا التراجع  

لقرن املاض ي. يتضح هذا التراجع في كمية التساقطات  توالي سنوات الجفاف التي شهدتها املنطقة منذ بداية الثمانينيات من ا

 (.02من خالل دراستنا لبعض املحطات القياسية املطرية املتواجدة بالحوض )شكل رقم 

 
 خصائصه وعالقاته بآليات الدورة الهوائية وأثره على زراعة الحبوب الرئيسية.(: الجفاف املناخي باملغرب: 2002باحو عبد العزيز )1
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 باملحطات القياسية املتواجدة بالحوض  2011و 1963: املعدل السنوي للتساقطات املطرية خالل الفترة املمتدة بين02شكل رقم 

السائد عموما، مناخ قاحل، حيث التساقطات ضعيفة، وتزداد ندرتها في اتجاه املنخفضات إذ تشكل املرتفعات  إن املناخ  

، حيث يصل معدل التساقطات السنوية في وسط الحوض 1حاجزا أمام الكتل الهوائية الرطبة القادمة من املحيط األطلس ي 

 (.  1)مبيان رقم 2008إلى 1970ملم خالل الفترة املمتدة من سنة 187.4بمحطة بني مطهر إلى 

 

 : تساقطات مطرية سنوية من سنة 1مبيان رقم 

 بمحطة بني مطهر  2008إلى سنة  1970

 : تساقطات مطرية سنوية من سنة 2مبيان رقم 

 بمحطة جرسيف مللو2011إلى سنة  1931

 
1A. Sghir. 2016 « la sècheresse climatique et le risque de la désertification dans les secteurs centraux de la Moulouya ; Page : 33-
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معدل التساقطات    2011إلى سنة    1931( خالل الفترة املمتدة من سنة  2سجل بمحطة جرسيف على واد مللو)مبيان رقم

 ملم، ويظهر خط التراجع في املبيانين أعاله تراجعا ملحوظا في نسبة التساقطات السنوية.158.9حوالي 

 الحرارية الفصلية: التباينات 2.1.2

إلى الدنيا  الشتاء وقد تصل درجة الحرارة  بالبرودة خالل فصل  يتميز  تباينا فصليا، حيث  املنطقة  - c°12أقل من  تعرف 

أحيانا ، تفوق  القصوى  الحرارة  هذه    c°40ودرجة  بفعل  استثنائية  اضطرابات جوية  املنطقة  الصيف، وتعرف  خالل فصل 

، مما ينتج عنه عواصف رعدية تحدث تساقطات  1ى خمسة أشهر من شهر يونيو من كل سنة التباينات الحرارية تطول مدتها إل

 عنيفة مصحوبة )بالبرد( والتي تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة. 

 

: مؤشر كوسن خالل الفترة املمتدة  3مبيان رقم 

 2008إلى غاية  1970من سنة 

خالل الفترة   (c°): تغايرية الحرارية4مبيان رقم 

 2008إلى غاية   1970املمتدة من سنة 

ويعتبر فصل الربيع األكثر تساقطات مطرية باملقارنة مع باقي الفصول األخرى، ويسجل شهر أبريل تساقطات أعلى تصل  

املطيرة  ملم، مما جعل معدل األيام  1.8ملم.بينما التساقطات املطرية الدنيا سجلت خالل شهر يوليوز بقيمة ال تتجاوز  26.2إلى  

 يوم مطير خالل السنة.  45إلى  30خالل السنة حوالي 

 : مختلف الطقوس الجوية األكثر وفودا على املنطقة 2-2

التي تحيط باملنطقة بالنظر إلى وضع املغرب   الهوائية  التيارات  التساقطات في املنطقة مرتبط أساسا بمختلف  إن توزيع 

االضطرابات   مسار  خارج  يتواجد  تهم    األطلسية.الذي  التي  الحاالت  عن  تختلف  ال  املنطقة  على  املتعاقبة  الطقوس  فأنواع 

أن   ذلك  الهوائية،  للدورة  األساس ي  املحور  يشكل  الديناميكي  اآلصوري  املرتفع  فالضغط  للمغرب.  والغربي  الشرقي  الشمال 

حيث يؤدي تراجعه نحو الجنوب إلى فسح  التراقص الفصلي الذي يقوم به خالل السنة والناتج عن الحركة الظاهرية للشمس،  

املجال أمام املنخفضات املحيطية لتنشط حيث يكون الجو باردا وممطرا وبالتالي نكون في فترة فصل الشتاء، ونزوحه نحو 

املتوسطي املجال  لبلوغ  الصحراوي  للمنخفض  املجال  الباردة ويفسح  القطبية  التأثيرات  أمام  منيعا  - الشمال يصبح حاجزا 

انتقاليين وهما الخريف  األطل املناخيتين يتمركز فصلين  الحالتين  س ي وبالتالي نعيش فصال صيفيا حارا وجافا. ما بين هذين 

 
1A. Sghir. 2016 « la sècheresse climatique et le risque de la désertification dans les secteurs centraux de la Moulouya ; Page : 43-
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والربيع تتقاطع بينهما تأثيرات اضطرابية حارة وباردة، بيد أن هذا التوزيع الفصلي يبقى مرتبطا أساسا بموقع الضغط اآلصوري  

 وأهمية امتداده.

 الهوائية الشمالية الشرقية الباردة  : حالة الكتل1.2.2

جنوبيا  -طولية متخذة اتجاها شماليا شرقيا  ةإعصارييتكون الطقس املستقر الشمالي الشرقي عند امتداد وحدات ضد  

غربيا، وينتج عنها انتقال هواء قاري بارد مصدره آت من شمال شرق ووسط أوروبا حيث يمر عبر جنوبها، وقد يساعد تواجد  

للعناصر ضد  منخفض جوي   الطولي  االمتداد  فإن  املغرب، وعادة  إلى  ليصل  الهواء  في جذب هذا  املتوسط  األبيض  بالبحر 

الحركي.    ة إعصاري الديناميكي  اآلصوري  باملرتفع  أوروبا  فوق ووسط  يتشكل  الذي  السيبيري  الحراري  املرتفع  تالحم  إلى  يرجع 

حيث الحرارة، األولى تتشكل في املجال التربوسفير األدنى وتكون    وإجماال فإن املغرب يعرف طبقتين هوائيتين مختلفتين من 

(، والثانية تتشكل بين املستوى األوسط واألعلى للتربوسفير حيث يتميز بوجود هواء مداري دافئ  03األجواء باردة )شكل رقم  

لهذه الحالة الجوية بلغت نسبة    هكتوباسكال، واعتبارا   500متهدل في السفح الجنوبي الشرقي الذي يمكن معاينته عند مستوى  

 .%7.4ترددها حوالي 

 
 (. UTC)12بتوقيت  1995فبراير  27هكتوباسكال وعلى مستوى السطح بتاريخ  500: الوضعية االيزوبارية في االرتفاع 03شكل رقم 

 : حالة الكتل الهوائية الشرقية الحارة 2.2.2

يمثل نقطة وصل ما بين الضغط اآلصوري الديناميكي واملنخفض الصحراوي  يتعرض املغرب لتأثير كتل هوائية حارة عندما  

القشري الذي يشغل جزءا هاما من الجنوب املغربي، حيث تعمل الحافة االنضغاطية التي ترافقه على انتقال الهواء املداري  

اصة في السفوح املعاكسة للسفوح  القاري الحار من الشرق والجنوب الشرقي، وتزيد من ارتفاع درجة الحرارة ظاهرة الفوهن خ

 .1الغربية

 
1 Référence : www.wetter3.de 

http://www.wetter3.de/
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 12UTCبتوقيت  2004شتنبر  29وعلى مستوى السطح بتاريخ  هكتوباسكال500: الوضعية االيزوبارية على مستوى 04شكل رقم 

أمام االستقرار الجوي  4النموذج)شكل رقم   املرافق للهواء  ( يبين مدى تراجع التيار النفاث نحو الشمال فاسحا املجال 

املداري البحري الدافئ على جل أرجاء املحيط األطلس ي وأوروبا وشمال إفريقيا، يرتفع الضغط بوجود عْرف ساخن يبين هيمنة  

كان لها تأثير على عدم  ) °-15.5الهواء املداري. لكن في الجنوب الغربي للمغرب جهة أكادير وجود قطرة باردة ضعيفة األهمية )

 استقرار املنخفض الصحراوي في هذا املجال. 

 : عجز ملحوظ ميز األنظمة الهيدرولوجية بالحوض 3.2

متر مكعب في الثانية  28يتميز حوض جرسيف بوجود ثالث أودية أساسية، أهمها واد ملوية بمعدل صبيب مهم يقدر بحوالي  

 حسب القياسات املنجزة بمحطة دار القايد بجرسيف. 

 لوجي لصبيب الفرشة املائية: تحليل كرنو 1.3.2

 يمكن تقسيم مجال الدراسة إلى ثالث فرشات أساسية )فرشة بسهل معروف، سهل تافرطة وسهل جيل(: 

في تحليل لفرشة سهل معروف أنجزت على ثالث مراحل حسب املخطط املديري لتهيئة املوارد املائية بحوض ملوية،  •

، لتليها مرحلة تراجع طفيف  1983و  1971للفرشة املائية خالل الفترة املمتدة بين سنة  حيث بينت النتائج أن هناك استقرارا  

 .1، وبعدها سجل تراجع كبير للفرشة املائية 2000و 1984أمتار بين سنة  4إلى   3ومنتظم بحوالي 

اليومية إال أنه تبين  بالنسبة للفرشة املائية شبه السطحية لسهل تافرطة، رغم وجود ثغرات في غياب تتبع قياسات   •

قدر انخفاضه بحوالي مترين ملستوى الفرشة، وما بين سنة    1983إلى سنة    1971أن هناك تراجعا خالل الفترة املمتدة من سنة  

 ( أمتار. 7وصل هذا االنخفاض إلى سبعة ) 2006و 1998

املائية بسهل جيل، هناك تراجع خفيف بين سنة   • داد حجم الفرشة خالل  ليز   1993وسنة    1988بالنسبة للفرشة 

 ( أمتار.  4بحوالي أربعة ) 2006و 2000التسعينات، ثم تقلص وتراجعت الفرشة املائية بين سنة 

لتزايد امللحوظ في املساحات املزروعة خالل السنين األخيرة وكذا تفعيل استراتيجية مخطط  باويمكن تفسير هذا التراجع،  

منذ سنة   األخضر  إ2008املغرب  يهدف  والذي  فعالة  ،  وأداة  للبالد،  االقتصادية  للتنمية  األساس ي  املحرك  الفالحة  لى جعل 

 
1 Y. Mabrouki, A. Fouzi et A. Berrahou. 2017 : l’évolution spatiotemporelle de la qualité des eaux courantes de l’oued Melloulou 

(Maroc) ; Revue des sciences de l’eau, 2017 page 215-216. 
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ملحاربة الفقر عبر الرفع من مدخول ومستوى عيش الساكنة القروية. وبفعل توالي سنوات الجفاف املناخي خالل السنين األخيرة  

فية دون وجود روافد تغطي هذا الضخ، وقد  لجأت هذه الساكنة إلى استخراج املياهباملليون متر مكعب سنويا من اآلبار الجو 

 باملائة من املستوى املستدام في الحاالت القصوى.  100تفوق نسبة االستخراج 

 : مشروع السقي وبنية التربة ساهمتا في االستقرار البشري وتطور استغالل أنماط املجال2.3.2

رعين حسب أصنافها، حيث تتجلى أهميتها في تنوعها، إذ  تتميز التربة في املجال املدروس بخصوبتها، وهي معروفة لدى املزا 

.  %10وتربة الترس والحرشة بنسبة    %10تليها التربة الرملية بنسبة    %80نجد في مقدمتها تربة البياضة والتربة الحمراء بنسبة  

الورديات أغلبها شجر  فتربة البياضة والحمراء تشكلت فوق التكوينات الرباعي الحديث، استغل جزء كبير منها لغرس أشجار  

الزيتون، عكس التربة الرملية التي تتشكل من جزيئات الحص ى وهي نسبيا خفيفة وتتميز بالعمق عكس التربة )الحرشة( فهي  

(. ثم نجد تربة الترس التي تتمركز بشكل كبير في الجهة  caillouteuxغير عميقة وضعيفة امللوحة يغلب عليها الطابع الصخري )

 الشمالية. 

الزراعية  إن   املنطقة، حيث تبنى عليه كل األنشطة  الركائز األساسية القتصاد  مشروع السقي في الحوض يعتبر من بين 

(، يتبين التزايد الكبير في املجاالت الزراعية، والذي واكبه استقرار بشري  05والفالحية. واعتمادا على الخريطة أسفله )شكل رقم  

 .%1.61( زيادة معدل النمو بنسبة 2014و 2004بين سنة مهم، حيث تسجل اإلحصائيات األخيرة )

 

 : خريطة الستغالل األراض ي باملجال املدروس واالستقرار البشري 05شكل رقم 
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أي بنسبة معدل    90880بلغ حوالي    2014وخالل سنة    66466عدد السكان وصل إلى  2004ففي املجاالت الحضرية، في سنة  

 2014وخالل سنة    118221حوالي    2004بينما في املناطق القروية وصل عدد السكان خالل سنة  ،  %3.18النمو بلغت حوالي  

 .%0.63أي بنسبة نمو ال تتجاوز  125837وصل إلى 

تتوزع املزروعات في املجال بشكل متفاوت حسب خصوصية ومالئمة التربة لنوع املزروعات، نجد شجر الزيتون في مقدمتها  

من املساحة اإلجمالية. أما الزراعات    %28، عكس املزروعات العلفية حيث ال تتجاوز  %80املزروعة حوالي  حيث تصل املساحة  

من املساحة اإلجمالية، وتبقى املزروعات املعيشية ضعيفة نسبيا ال    %5البورية فهي تتشكل من الشعير والذرة والقمح بنسبة  

ن هو املورد األساس ي في النسيج السوسيو اقتصادي في إنتاج زيت الزيتون  من املساحة اإلجمالية. ويبقى شجر الزيتو   %1تتجاوز  

 وفي عملية التصبير، حيث يتم تصديره إلى الخارج ويساهم في إنعاش االقتصاد الوطني. 

 استراتيجية الدولة املوجهة للتهيئة الهيدروفالحية ووقعها السوسيومجالي  .3

 الهيدروفالحية : تفعيل مخططات التنمية  3-1

والبنية   الجفاف  سنوات  توالي  وكذلك  والسنوية،  املوسمية  املطرية  التساقطات  انتظام  وعدم  املناخي،  الجفاف  إن 

الجيولوجية الكلسية والغرينية )التربة امللحية(، كلها عوامل تؤثر على اإلنتاج الزراعي وتمثل العامل الرئيس ي حاليا في نقص  

العتبار العامل املناخي والذي يجعل السقي إلزامًيا ويوفر إمكانية تطوير مجموعة واسعة من املحاصيل  املياه، إذا أخدنا بعين ا

الري حتمية اجتماعية واقتصادية ال يمكن تجنبها، ويعتبر قاطرة للتنمية   الرغم من عجز املياه. وفي هذا السياق، يعد  على 

٪ منها(،    90٪ أو  80تهالك، ال سيما من خالل الزراعة التي تتطلب موارد مائية )الزراعية. اليوم، في مواجهة ندرة املياه وزيادة االس

شجعت الحكومة املغربية املزارعين على تحديث تقنيات الري من خالل تقديم إعانات مالية كافية ملكافحة عجز املياه، إما عن  

 .1طريق التدبير الستخدام املياه أو عن طريق استخدام تقنيات الري املناسبة 

الفالحة   بإشراف من وزارة  الدراسة(  بالحوض )موضوع  تهيئة األحواض الصغيرة واملتوسطة  أنجز مشروع  اإلطار  في هذا 

والزراعة والصيد البحري. هذه الدراسات هي جزء من اإلطار اإلنمائي للمقاطعات الشمالية وإدارة املوارد املائية بها. وتم تمويل  

 . 2التعاون األملاني هذه الدراسات عن طريق قرض من  

حوالي   بإعداد  جرسيف  حوض  استفاد  الدراسة  هذه  بحوالي    10في  تقدر  بمساحة  سقوية  كان    3540مجاالت  هكتار، 

 هكتار من واد مللو موزعة على منطقتين: 2445للجماعة القروية هوارة أوالد رحو نصيب مهم منها إذ بلغ املجال املسقي 

 هكتار.1325مللو )أوالد حموسة( بمساحة تقّدر بــ املجاالت املهيئة على طول واد  .1

 هكتار.1120املجاالت املهيئة على مستوى )جيل مسعودة( بمساحة تصل إلى  .2

/ ثانية، حيث القوانين   3م  1.1تم إنشاء سواقي للماء في الوادي لهذا الغرض لري املحيط مع صبيب خالل الصيف يقدر ب 

 3م0.3ترتبط بتذبذب صبيب الواد. بين يونيو وشتنبر، صبيب الوادي ينخفض وال يتجاوز  املعمول بها من العالية نحو السافلة  

 وبالتالي ال يسمح بالري املتوازي لهذه املناطق.  /

 
 2019-2017ثم برنامج التنمية الفالحية برسم  2016/2017املخطط الفالحي الجهوي ملوسم 1

KFW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbaua).2 
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 : صهريج لتوزيع املياه على القنوات 2: قناة إليصال املياه إلى املزارع صورة رقم 1صورة رقم 

 1137نسمة يعيشون في مدينة جرسيف و12  500التنمية املائية الزراعية بـ  يقدر عدد السكان املستفيدين من مشروع  

 يعتبرون أنفسهم مشغلين ملياه الري.

 

 : توزيع الشبكة املائية السقوية على واد مللو 06شكل رقم 

لطبوغرافية السطح وضعف  حسب الخريطة أعاله، يعتبر واد مللو من بين األودية غير املهددة بخطر الفيضانات نظرا  

، بحيث نسبة  44االنحدار، وحسب مديرية الحوض النهري بملوية تم تحديد نسبي لخطر الفيضان على واد مللو في النقطة  

الخطر على اإلنسان والفالحة ضعيفة جدا ومتوسطة على مستوى البنية التحتية واالقتصاد ونسبة الخطر على البيئة تبقى  

 .1مهملة 

 
1 Groupement team Maroc-Montmasson /étude d’impact sur l’environnement du projet de renforcement de l’AEP de la région 

Guercif – Debdou Page : 77-80. 
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 السوسيو مجالي بالحوض: الوقع 2.3

إن الوقع اإليجابي لدى هذا التدخل االستراتيجي للدولة، هو تلبية حاجيات املزروعات من املوارد املائية، في مواجهة كل  

ويبقى معرفة حاجيات املزروعات للماء    التأثيرات املناخية القاسية وارتفاع نسبة التبخر الفعلي الذي يزيد من حدة الجفاف،

الضروريات األساسية لتثمين املاء السقوي والتدبير األمثل للموارد املائية.  وفي هذا الشأن قامت املديرية اإلقليمية للفالحة  من  

بمقارنة لحاجيات املاء بين مختلف املزروعات من بينها أشجار الزيتون والزراعات العلفية قبل وبعد   2008بتازة خالل سنة  

 (.05ن رقم إنجاز مشروع التهيئة )مبيا 

 

 : مقارنة الحاجيات من املياه بين مختلف املزروعات قبل وبعد إنجاز املشروع 05مبيان رقم 

 املرجع: )املديرية اإلقليمية للفالحة بتازة( 

من خالل املقارنة التالية، أظهر أن استهالك املاء قبل إنجاز املشروع مرتفع ال سيما خالل فصل الصيف حيث تصل مداها  

س بالنسبة لشجر  /3مليون متر  19464س. إذا الحاجة للماء تختلف من زراعة ألخرى، قدرت حوالي  /3متر  1200أزيد من  إلى  

س بالنسبة للذرة مثال. املالحظ أن الفترة بين شهر أكتوبر إلى شهر يونيو تكون حالة االستهالك للماء  /3مليون متر  179الزيتون و

ليوز وشهر نونبر ضعيفة جدا ويرجع إلى قلة التساقطات خالل فصل الصيف وجفاف الواد  مرتفعة، بينما الفترة ما بين شهر يو 

،  %56(، ويعتبر فصل الصيف املوسم األكثر موسما في استغالل املاء بنسبة  reposvégétativeثم مرحلة االستراحة النباتية ) 

. وتأتي اآلثار السلبية  %15الشتاء والربيع بنسبة  ، لتنخفض هذه النسبة خالل موسمي  %29متبوعا بموسم الخريف بنسبة  

بفعل ارتفاع نسبة امللوحة في املاء مما يشكل عائقا فعليا للماء السقوي الذي يستخرج من الفرشة شبه السطحية عبر اآلبار  

ن االستغالل املتوالي وبالجهة الشمالية الشرقية لواد مسون، باإلضافة إلى تدهور التربة بفعل فقدان خصوبتها الناتج من جهة ع

 واملفرط لألرض دون استراحتها، ثم ثانيا بفعل عامل التعرية والذي يعتبر نسبيا ضعيفا. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Se
pt O

ct
 

Nov
 

Déc Ja
n

Fé
v

M
ar

s
Avr

il
M
ai

Ju
in

Ju
ill

Aoû
t

Aprés Projet Avant Projet 

B
e
s
o

in
 e

n
 e

a
u

 

Mois 

Besoin en eau en Milliers  de m 3 pour le "Luzerne" 

en situation avec le projet 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Se
pt O

ct
 

Nov
 

Déc Ja
n

Fé
v

M
ar

s
Avr

il
M
ai

Ju
in

Ju
ill

Aoû
t

Avant Projet Aprés Projet 

Mois 

B
e
s
o

in
 e

n
 e

a
u

 

Besoin en eau en Milliers  de m 3 pour 

"L'Olivier" 

en situation avec le projet 



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

20 

 : ترسبات طينية بفعل التعرية الناتجة عن الجريان املائي 4.3صورة رقم 

األجزاء وذلك لضعف   من خالل الخرجات امليدانية، يتبين أن شدة التعرية بوسط الحوض جد ضعيفة إلى منعدمة في بعض

قيمة االنحدار وللتكاثف النباتي الناتج عن الزراعة، ثم إنشاء حواجز حفرية على الشجيرات تساهم في تثبيت التربة بشكل كبير  

 ضد كل أنواع التعرية.

 :خاتمة

من   مجموعة  بتداخل  وذلك  املائية،  املوارد  مستوى  على  تراجعا  فعال  هناك  أن  الدراسة  نتائج  الطبيعية  بينت  العوامل 

والبشرية. وهو ما يستلزم مزيدا من التدبير املعقلن واملحكم للحفاظ على الثروة املائية، باعتبارها املورد األساس ي للمنطقة  

ورافعة للنمو السوسيو اقتصادي واالجتماعي. وتأتي هذه الدراسة إلغناء السيناريوهات الوطنية إلنجاح وتوجيه استراتيجيات  

 تجويد الخدمات والتهيئة املندمجة لتجاوز االختالالت السابقة. التخطيط ل

 قائمة املراجع: 

1- ( العزيز  عبد  زراعة   .(2002باحو  على  وأثره  الهوائية  الدورة  بآليات  وعالقاته  باملغرب: خصائصه  املناخي  الجفاف 

 . الحبوب الرئيسية. أطروحة دكتوراه الدولة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية

2- MOUHDI A. « Contributionà l'étude Pluvio-hydrologique du bassin versant d'Oued Melloulou (Maroc 

Orientale) » Thèse de doctorat. Université des Science et Technologie de Lille U.F.R de géographie et 

d'aménagement spatial N°PP 205. 

3- Mazoz E. 2015. « Régimes Pluvio-Hydrologiques du Haut Sebou (Maroc) et incidences des situations 

climatiques à risques dans le bassin », Thèse de doctorat, université sidi Mohamed ben Abdellah, Faculté 

Fès-Sais. 

4- MINISTER DE L'EQUIPEMENT. « Études hydrogéologique de bassin de Guercif » Direction Provinciale de 

l'Équipement Service Eau à Taza, N°PP.5-20. 

5- LAHAZMIR H., 2003. « Gestion des eaux d'irrigation dans la province de Taza » Exposé de Ministre de 

l'Agriculture de Taza, N°PP.1-15.  

6- MINISTRE DE L'AGRICULTURE,2003. « Projet d'exécution des PMH dans la Province de Taza, périmètre de 

Guercif » Direction Provinciale de l'Agriculture de Taza, N°PP 1-43. 

7- Études du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau des ressources en eau du bassin de 

la Moulouya (PDAIRE), sous mission I. 2a « Hydrologie ».  
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 مقاربة سيكو معرفية   :الفهُم القرائي وعوامُل نجاحه
The Reading Comprehension and Its Success Factors:APsycho-Cognitive Approach 

 سطات، املغرب -البيضاءد. الحسن عبد النوري /املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار 

El Hassane ABEDENOURI /The Regional Center of Professions in Education and Training Casa Blanca- Settat/Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

القارئ من عدة مهارات وقدرات، وأبرزها مهارة تعرف   القرائي عملية سيكو معرفية معقدة، تستلزم تمكن  الفهم  يعتبر 

الكلمات والدقة والسرعة في توظيفها، ثم قدرة الفهم اللغوي ومداخلها املتعددة، وخاصة املعرفة اللغوية، واملعرفة السابقة  

 بموضوع النص املقروء، واالستعمال الفعال ملهارة التوقع. 

و  وخصائصه  القارئ  ومنها:  ونجاحها،  نموها  في  املتحكمة  العوامل  عن  بالحديث  الدراسة  هذه  النمائية،  لنختم  مرحلته 

التنبؤ بشكل واضح بمخرجاتها، ونخص بالذكر:   إلى متغيرات أخرى تساعد على  القارئ. إضافة  والنص ومواصفاته، ومهمة 

 محفزاته تجاه املقروء             والقراءة املمتعة )سيكولوجيا وسوسيولوجياالقراءة(.  و سياق فعل القراءة، وإدراك القارئ لذاته 

 قدرة الفهم اللغوي.  - مهارة تعرف الكلمات  -مقاربة سيكو معرفية -الفهم القرائي : ةيتاحالكلمات املف

Abstract: 

This study investigates the nature of reading comprehension, based up on the psycho-cognitive approach. 

which focused on word-recognition skill in achieving reading, the reader's language comprehension ability, 

that build through language knowledge, his previous knowledge experience towards the text, and his ability to 

predict meaning. 

This study explores also the many factors impact reading comprehension success, apart from reader’s 

characteristics and developmental stage, text specifications, the reader’s task. and other factors that play an 

important role in reading development, such as reading context, sociocultural environment, Motivation and 

Self-perception, reading for Pleasure (reading psychology, reading sociology). 

Keywords:  Reading Comprehension-Psycho-Cognitive Approach- Word Recognition  Skill- Language 

Comprehension Ability . 
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 مقدمة: 

مهارة   علىتعتمد  والكلمات، القراءة  واملقاطع  الحروف  والدالالت  إدراك  املعاني  ومترابط.   لتشكيل  متكامل  نسق  وفق 

والحكم" النقد  ملكة  وتنمية  اإللقاء،  في  والروعة  التحدث،  وحسن  النطق  على  التالميذ  مستوى  1وتساعد"  اختلف  ومهما   .

 الدراس ي في املواد املختلفة.  ها تأثيرا في التحصيل وأكثر  الفهم من أهم مهاراتها وهدفها النهائي، القارئ، يبقى

والوظيفي، املنهي،  املدرس  أداء  تطوير  على  االجتماعية،  كما"يعمل  املشاعر  األفكار واالستفادة  وتغذية  في   من 

.،أو من  .ومهاراته. أو من حيث مكوناته املعرفية  أو سواء من حيث طبيعته النفسية ولهذا قام الباحثون بدراسته 2الحياة...." 

تحقيقه في  املؤثرة  العوامل  حيث  من  أو  بفاعلية،  وممارسته  تنميته  سبل  املستويات   حيث  مختلف  في  املتعلمين  جل  لدى 

 .3الدراسية 

 الفهم القرائي وأسسه السيكومعرفية.   -أوال

القرائي، حيث عرفه الفهم  تعريف  في  الدارسون  ب2010ماهر شعبان   اختلف  يمارسها  بأنه"عملية عقلية  تفاعلية  نائية 

العملية عن طريق امتالك   القارئ عن طريق محتوى قرائي، قصد العام للموضوع، ويستدل على هذه  املعنى  استفادته من 

سيرورة ذهنية معرفية يصل  2012. كما اعتبره شحاتة والسمان  4من املؤشرات السلوكية املعبرة عن الفهم"  القارئ ملجموعة 

تسير في مستويات متعددة ومتتابعة؛ معرفة املعاني، التي يتضمنها النص املقروء اعتمادا على خبراته السابقة، و بها القارئ إلى  

واستخالص    بين الكلمات والجمل والفقرات، ربط يقوم على عمليات التفسير، واملوازنة، والتحليل، والنقد، إذ تشمل الربط

 .5املعنى املناسب من السياق وتنظيم األفكار 

وفي ضوء ما سبق، نعتبر الفهم القرائي عملية ذهنية مركبة غير قابلة للمالحظة، يوظف من خاللها القارئ نشاطه الذهني،  

 واملعرفي، ومعطياته اللغوية وغير اللغوية...، لترجمة الرموز والكلمات إلى معاني ودالالت.

بزعامة   السيكومعرفية  املقاربة  دقيقة    من Kamil41986و  Samuelsثم  Tunmer1986وGoughمكنت  معطيات  تقديم 

من جهة، وقدرة الفهم اللغوي من جهة   مهارة تعرف الكلمات نشاط القراءة/ الفهم القرائي، حيث تقوم وعميقة حول طبيعة

ومشاكلهم   عن مستويات التالميذ وخصائصهم، وشكل هذا التصور إطارا للكشف  بدور أساس ي في تحقيق فهم النص. أخرى 

مهارة تعرف الحروف والكلمات متغيرا جوهريا  بالوعي الصوتي وإدراك الحروف...وتعتبر   خاصة ما يتعلق  وصعوباتهم تجاه الفهم،

 
ــــاموك و - 1 ـــود الســ ــــعدون محمــ ـــمري،  ســ ــــواد الشــ ـــي جــ ــــدى علــ ــــة منهااااااغ اللغاااااة العربياااااة وطااااارق تدريساااااهاهــ ـــان، الطبعــ ــــر، عمــ ـــل للنشــ ، دار وائــ

 .171، ص 2005األولى، 
2- GM, Barton.MF, Westerveld.RM, Armstrong,Reading Success in The PrimaryYears, An Evidence- 

BasedInterdixiplinaryApproach, To Guide Assessment and Intervention, Published by The RegisteredCompany Springer 

2020, p. 2. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3492-8 
 .88، ص 2012الطبعة الثانية،   ، القاهرة،املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها حسن شحاتة ومروان السمان، -3
 .74، ص 2010، األردن، دار املسيرة،  سيكولوجيا القراءة وتطبيقاتها التربويةعبد الباري ماهر شعبان،  -4
 .84 -82مرجع سابق، ص   ،املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمهاحسن شحاتة ومروان السمان،  -5

6*- P B, Gough. W E,Tunmer, Decoding Reading and Reading Disability, In: Remedial and Special Education, 1986, 7(1), p. 6–

20.https://doi.org/10.1177/074193258600700104. 

**- S J, Samuels. M L, Kami, Models of the Reading Process, In P.D. Pearson (Eds), Handbook of Reading Research, New 

York: Longman, Inc, 1984, pp. 185–224. 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-3492-8
https://doi.org/10.1177/074193258600700104
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التعليم  األولى من  املستويات  أهميةفي  الرموز والتعرف عنها،   إتقان متعلم ، ومن هنا "تظهر  التعليم االبتدائي ملهارة تفكيك 

 التهثوهي املسؤولة عن مالءمة تم  ثالثة أنظمة للتذكر،  يستعمل القارئ للنجاح في هذه املهارة.و 1لتصبح سريعة ودقيقة وآلية

الخطية مع النصية/  الداللي   ، املدخالت  التذكر  ونظام  الصوتي  التذكر  ونظام  البصري،  التذكر  نظام  فهم  .2وهي:  ويقتض ي 

التفاعل الصاعد"املقروء  النموذج  والنموذجBottom-Upبين  اآلتية:  Top- Downل"الناز  "،  الثالثة  املستويات  خالل  "من 

ومستوى التمثل الذهني العام للنص. ولهذا يبني القارئ املعنى اعتمادا    املستوى الخطي، ومستوى املفردات واستنتاج معانيها، 

، سواء تعلق األمر  "Schemaعلى التفاعل بين املستويات الثالثة السابقة، إضافة إلى معارفه وتجاربه، وخطاطاته املعرفية "

 . 3بخطاطة الشكل أو خطاطة املحتوى 

واهتمت املقاربة السيكو معرفية بشكل خاص بالقارئ الضعيف، وبالصعوبات التي تواجهه سواء في القراءة بشكل عام أو  

تفكيك   لديه نقص في"، أي  Dyslexieيعاني األول من عسر القراءة"  إلى ثالثة أنواع: وصنفته  في الفهم القرائي بشكل خاص،

املتعدد" القراءة  الفهم  Hyperlexieالرموز وتعرف الحروف والكلمات، والثاني لديه عسر  في قدرة  يعاني من صعوبات  "، أي 

. ومن بين أسباب عسر القراءة: ضعف الوعي  4بشكل عام  اللغوي، بينما يعاني الثالث من صعوبات مختلفة وعميقة في القراءة

غياب الدقة والسرعة في   اك األصوات والحروف والربط بينها، وضعف الذاكرة الصوتية...، مما ينتج عنهاالصوتي، وصعوبة إدر 

ضعف لغة القارئ الشفهية، وذاكرته العملية،   في تفكيك الرموز والتعرف عنها. في حين تتجلى صعوبات عسر القراءة املتعدد

االعتبار مهارة التحدث كمتغير أساس ي في تشكيل قدرة الفهم اللغوي    وقلة معارفه وتجاربه السابقة؛ ولهذا يجب أن تؤخذ بعين 

 سواء بالسلب أو باإليجاب".

 . 5وفي قدرة الفهم اللغوي معا  ويظهر على القارئ الذي يعاني من صعوبات قرائية عامة، نقصا حادا في مهارة تعرف الكلمات

إلى فشل في   يمه وتعلمه في املؤسسات التربوية، وتؤدي صعوباتهاخالصة القول، تعتبر القراءة ومهاراتها من أهم ما يتم تعل

البد أن يعتمد على نشاطين    يكتسب املتعلم كفاية القراءة ويحقق الفهم القرائي الجيد،  كثير من مواد املنهاج الدراس ي. ولكي

 .6وقدرة الفهم اللغوي  معرفيين بينهما تآلف مركب ومعقد هما: مهارة تعرف الكلمات،

 

 

 
1 - H W, Catts, The Simple View of Reading: Advancements and False Impressions, In: Remedial and SpecialEducation, Vol 39(5), 

2018, P.317. 
2 - J, Kong, Investigating The Role of Test Methods in Testing Reading Comprehension, Springer Nature Sangapor, PTE, LTD, 

2019, P. 12.https://doi.org/10.1007/978-981-13-7021-2 
3 - G M, Barton et al, Reading Success in The Primary Years, Op.cit, p.2. 
4 - H W, Catts, The Simple View of Reading: Advancements and False Impressions, In: Remedial and Special Education, 2018, 

Vol, 39(5), p.319. 
5 - G M, Bartonet al,Reading Success in The Primary Years, Op.cit, p.5. 
6 - W E, Tunmer. W A, Hoover, The Cognitive Foundations of Reading and Its Acquisition (A Framework with Applications 

Connecting Teaching and Learning), Published by The Registered Company Springer Nature Switzerland A G 2020, p. 

26.https://doi.org/10.1007/978-3-030-44195-1 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-7021-2
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 . "Word Recognition Skillمهارة تعرف الكلمات"  -أ

تفكيك الرموز والتعرف عنها، وتحديد معناها   بإتقان مهارة تعرف الكلمات، وتقاسمن خالل دقة وسرعة النص يرتبط فهم

املباشرة؛ بالطريقة  األمر  تعلق  للتعرف عنها، سواء  القارئ طريقتين  الكلمة انطالقا من    املناسب. ويوظف  يتعرف عن  حيث 

الذهني إذ يعمل على أو وفق  ، معجمه  املباشرة؛  إلى حروف ومقاطع،   الطريقة غير  الكلمة  ويحاول استنباط معناها.  تفكيك 

املباشرة، الطريقة  باستعمال  تقرأ  املألوفة  الكلمات  أن  الباحثون"  غير    وأجمع  الطريقة  وفق  الغريبة  الكلمات  تقرأ  حين  في 

 .1شرة؛ ألن القارئ لم يواجهها في خبراته وتجاربه السابقة" املبا

 ويمكن إجمال اإلجراءات التي ينهجها القارئ لتعرف معنى املفردات الغريبة في:

ويحدد    في معجمه الذهني، اإلجراء املباشر: يوظف القارئ هذا اإلجراء عندما يرتبط التمثل البصري للكلمة بشكل موجود-

 مباشرة. معناها  

 التهجئة. آلية  اإلجراء غير املباشر: ينطق القارئ الكلمة غير املعروفة، ويقسمها إلى حروف ومقاطع وفق-

مؤشراتها التركيبية )فاعل، مفعول،   املعالجة عن طريق السياق: يتعرف القارئ عن الكلمة ضمن موقعها في الجملة، ووفق  -

 ية، والصوتية والصرفية...مبتدأ، حال...(، ومؤشراتها الداللية، والخط

 وهناك ثالثة أنواع من الكلمات: 

 .كلمات متداولة في الخطاب الشفهي وغير املتداولة في الخطاب املكتوب 

  معا.  كلمات متداولة في الخطابين 

 .كلمات غير املتداولة في الخطابين معا 

في توظيفها سبيل   ية القراءة، والدقة والسرعةالتمكن من مهارة تعرف الكلمات من أهم املهارات الرئيسة لبناء كفا  يعتبر

لبلوغ  الجيد.  ضروري  ومتعددة،    الفهم  متنوعة  ألساليب  وبنهجه  الدراس ي،  املتعلم  مشوار  بداية  منذ  املهارة  هذه  وتكتسب 

معطيات  وأسلوب استخدام الصور وأسلوب استثمار    ونخص بالذكر: أسلوب القراءة الصامتة، وأسلوب التحليل البنيوي،

 2السياق.... 

الكلمات، البد من التفكير  تفاعل إيجابي بين تمثلها الخطي/ املطبوع، في ضرورة خلق ولزيادة سرعة ودقة مهارة تعرف 

  ،يعد التمثل الصوتي مكونا أساسيا في القراءة/ الفهم القرائي خاصة لدى القارئ املبتدئ . و 3وتمثلها الصوتي وتمثلها الداللي 

الكلمات الجديدة من خالل تحديد السمات املميزة لحروفها، وخصائصها الصوتية. ولهذا يواجه القارئ الذي    حيث يتعرف عن 

 
1 -  S, Casalis. P, Colè. C, Royer, Traitement Morphologique et Lecture : Une Stratégie Compensatoire Pour Les 

Dyslexiques ?Glossa, France : Unadrèo, n :85,2003, p. 67. 
،  2009، مؤســـــســـــة اقرأ للنشـــــر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى،  صااااعوبات التعلم والتأخر الدراعاااا ي عند األطفالصـــــب ي،   محمد عبد الســـــالم -2

 .53ص
3- W E, Tunmeret al, The Cognitive Foundations of Reading and Its Acquisition,Op.cit, pp. 31-35.  
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يملك وعيا فونولوجيا محدودا صعوبات قرائية عميقة، بالرغم من "تشكيل وتطوير األطفال قبل ولوج املؤسسات التربوية 

 .1ملعرفة جيدة حول البنية الفونولوجية للكلمات" 

 ". AbilityLanguage Comprehensionقدرة الفهم اللغوي"  -ب

عملية إدراك أو توقع معنى  إنه"(،  يحيل مصطلح الفهم اللغوي إلى قدرة الشخص على فهم اللغة الشفهية )مهارة التحدث

تحقيق املعنى وداللة الرسائل اللغوية سواء   كما يهدف إلى ".  2كل ش يء، معنى الكلمة، والعبارة، والجملة واملحادثة الطويلة" 

  كانت مكتوبة أو منطوقة، ويستدعي قدرات الفرد اللغوية )معرفة اللغة( وقدرات أخرى عديدة )االدراك، والتمييز السمعي، 

املعنى، واستنباطه    . ومن هنا نستنتج أن الفهم اللغوي هو القدرة على بناء3والبصري، واالنتباه، والذاكرة والقدرات الذهنية....("

من الخطاب اللغوي املسموع بشكل خاص؛ ألن هذا األخير يشكل الجانب األكثر أهمية وشمولية من الجوانب اللغوية األخرى،  

 ضمن سياق تداولي خاص تمارس فيه اللغة بشكل حي. اإلدراك، والفهم، واالستيعاب حيث يعتمد على

و  إرسال  من خالل  الشفهية  اللغة  فهم  ومعاني ويتحقق  دالالت  لبناء  بينها  والربط  واملقاطع،  لألصوات  الطفل  استقبال 

مع احترام الجانب التداولي وشروط وقواعد السياق. ولهذا يعد الوعي الفونولوجي عامال    الكلمات وفق بنيات تركيبية سليمة،

هذه األخيرة   ارة التحدث. وإذا كانتمن الوعي بمكونات مه لتوقع وتشخيص صعوبات القراءة لدى الطفل، الذي يحتاج إلى عتبة

إلى خلل في وعيه الصوتي؛ مما يؤثر سلبا  بأن صعوبات   ويقر الباحثون   في تعلم القراءة ومهاراتها الحقا. مضطربة، فستؤدي 

. 4الكلمات املنطوقة على التعرف أو التمييز بين األصوات في   عدم قدرتهم مشاكل في من األطفال، تعود إلى القراءة لدى عدد كبير

إلى ضرورة  الدراسات  أشارت مجموعة من  التعليم قبل املدرس ي، "قصد  كما  في  التحدث  في  مهارتهم  بمستوى   التنبؤ  اختبار 

 .5(Catts et al 2015فهمهم اللغوي وفهمهم القرائي في املستويات الالحقة من التعليم االبتدائي")

 يلي:  م اللغوي ماومن العوامل التي تؤدي إلى صعوبات الفه 

 مقوالتها. وتعددصعوبة الكلمات وغرابتها، وطول الجمل -

 التراكيب اللغوية املعقدة لجمل اللغة الشفهية. -

التأخر اللغوي البسيط  ويعتبر التأخر اللغوي لدى الطفل من حيث الفهم أو التعبير، وسواء كان السبب عضويا أو وظيفيا.  -

 ويصيب غالبا الوظيفة اللغوية، "فقد يكون   من بين االضطرابات التي تؤدي إلى صعوبات في الفهم اللغوي لدى معظم األطفال. 

في تكوين اللغة مقارنة بالزمن االعتيادي الكتسابها؛ وال يصاحب هذا التأخر البسيط  الطفل سليم البنية، ولكنه يجد صعوبة 

 .6في اللغة عجزا عقليا أو سمعيا أو حركيا" 

 
، ترجمة: جهاد محمد حمدان وموســ ى محمد عمايرة، دار وائل للنشــر، االضااطرابات النطقية والفونولوجيةنيكوالس بانكســون،  جون بيرنتالو -1

 .547، ص2009عمان، الطبعة األولى، 
ــرية،   -2 ، منشـــورات املجلس األعلى للغة العربية، مونديال كوم للطباعة، الجزائر،  الفهم اللغوي والقرائي واساااتراتيجياته املعرفيةالســـعيد عواشـ

 .45، ص 2005
3-F, Bring. C, Caurrier. E, Lederie. V, Masy, DictionnaireD’Orthophonie, Ortho, èdition Isbergues, France, 1997, p 45. 

 .45مرجع سابق، ص ،صعوبات التعلم والتأخر الدراع ي عند األطفال عبد السالم محمد صب ي، -4
5- H W, Catts, The Simple View of Reading, Op.cit, p  318. 

ـــــر ذيـاب الجراح، و   -6 ـــ ـــ ــــــامـة محمـد البطـاينـة وعبـد النـاصــ ـــ ـــ ـــــر والتوزيع الطفال غير العااديعلم نفس  محمود غوانمـة، مـأمون أســ ـــ ـــ ـــــيرة للنشــ ـــ ـــ ، دار املســ

 .540، ص 2009والطباعة، عمان، الطبعة الثانية،  
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الطفل/ املتعلم من فهم اللغة، وإتقان   عموما، يؤدي النمو املعرفي واللغوي دورا هاما في عملية الفهم اللغوي، حيث يمكن

 على تعرف قواعد النحو...  اتها: فهم داللة األلفاظ والجمل، وفهم معنى الكلمة في سياقها والقدرةمهارات القراءة وميكانيزم

بتوافره على معرفة لغوية البأس بها في املستويات جميعها )املستوى الصوتي،   لقدرة الفهم اللغوي،رهين  إن اكتساب املتعلم

التركيبي، واملستوى املعجم الداللي، واملستوى  لخبرات ومعارف سابقة، وتمكنه من آليات   ي...(، إضافة إلى توظيفهواملستوى 

 مهارة التوقع/ التخمين، كما هو مبين فيما يلي:

 . املعرفة اللغوية -

 إن القراءة مهارة أساسية لبناء الكفاية اللغوية، وقد الحظ الباحثون املتخصصون في ديدكتيك القراءة أن تعليمها وتعلمها 

بمهارة االستماع وبمهارة التحدث. ولهذا" يدمج القارئ نظامه   العميق  الرتباطهابسيط في اللغة األم، مقارنة باللغة الثانية؛ نظرا  

وتكتسب .1اللغوي املكتسب داخل عشيرته اللغوية ضمن النسق اللغوي للنص، وهذا من شأنه تيسير وتحقيق الفهم الجيد" 

 وتشمل املعارف اآلتية:  ة، املعرفة اللغوية بطريقة طبيعي 

": يستهل فهم اللغة الشفهية من جمع السمات السمعية لألصوات، حيث    Phonological Knowledgeاملعرفة الصواتية" -

 الرسائل اللغوية.  يتعرف عنها املستمع ويضم بعضها إلى بعض؛مما يساهم في خلق وتكوين وتبادل معاني

الداللية"- الداللة":Semantic Knowledgeاملعرفة  تحيل تمنح  التي  واألحداث..،  واألفكار  األشياء،  حول  إليها    معطيات 

 في سياق لغوي معين.  املعنى الكلمات. وتقدم معلومات حول كيفية التآلف بين الكلمات لتشكيل

في كيفية ترتيب الكلمات لتكوين جمل سليمة تركيبيا، وملا   : تتحكم هذه املعرفة"Syntactic Knowledgeاملعرفة التركيبية"-

الداللي يركز على الكلمات املفردة، كان املكون  التركيبي يعمل  دالالت  على تكوين الجمل من كلمات اعتمادا على   فإن املكون 

 أدوات الربط، ومواقع الكلمات ووظائفها التركيبية...

 "، وتتضمن ما يلي:Knowledge Vocabularyاملعرفة املعجمية"-

 .تحديد الكلمات في املعجم الذهني 

 .تحديد املعنى املقصود للكلمات املفردة 

 مقاطع صوتية لتحديد معناها.   تحليل الكلمات إلى 

  .تحويل معنى الكلمة من سياق الجملة إلى سياق النص 

صعوبات في التعلم عامة.  عنه إلى صعوبات قرائية عميقة، وقد ينتج يؤدي ضعف معرفة القارئ اللغوية خالصة القول، إن

واملقاطع، وفهم الكلمات والقواعد، وتخزين املعلومات  وفي تمييز الحروف     ويتجلى هذا األمر في صعوبات نطق األصوات اللغوية،

 وفي اإلنجاز اللغوي بشكل عام. في الذاكرة وتوظيفها عند االقتضاء،

 

 

 

 
1- W E, Tunmer et al, The Cognitive Foundations of Reading and Its Acquisition, Op. cit, p 35. 
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 املعرفة السابقة ومهارة التوقع. -

ذاكرته،    يف  وتتضمن ما اكتسبه من خبرات ومعطيات مخزنة  فهم املقروء، معرفة القارئ السابقة في تحديد مستوى  تتحكم

لغوية أو  كانت معرفية  القارئ   سواء  يبدي  املعرفة غنى وعمقا عندما  وتزداد هذه  ثقافية....  لغوية وداللية  أو  بالنص،  ألفة 

 .1ويستعمل مهارات واستراتيجيات فعالة

ويراد  حاسما في عملية الفهم القرائي، سواء توقع معاني الكلمات أو الجمل أو موضوع النص.   أما مهارة التوقع، فتؤدي دورا

مهارة التوقع   وتبنىبها تلك العملية الذهنية التي يقوم بها القارئ منذ البداية، بوضع فرضيات وتوقعات حول املضمون واألفكار.

ى ملء الثغرات في نص معين، وتكوين املعنى اعتمادا على الربط  من خالل تشجيعه ومساعدته عل  منذ السنوات األولى للمتعلم،

 بين معارفه السابقة ومعطيات النص الجديدة؛ مسترشدا بالعنوان، وبالكلمات املفتاحية، وبالصور وباألسئلة املرافقة. 

توافر  يستلزم  معرفية،  السيكو  املقاربة  وفق  القرائي  الفهم  القراءة/  تدريس  في  املدرس  ينجح  علىولكي  شاملة   ه  معرفة 

والتي   ،ثم معرفة عميقة باملفاهيم الرئيسة ملهارة القراءة،2بطرائق تعليم وتعلم مهارة االستماع، ومهارة التحدث ومهارة الكتابة

إلى األعلى، ويتعلق األمر باملفاهيم اآلتية التفاعل والبناء الهرمي من األسفل   Phonological: مفهوم الوعي الصوتي"يحكمها 

Awarness    "ومفهوم املعرفة الصوتية ،"Phonic Knowledge    "ومفهوم الطالقة في القراءة ،"Reading Fluency    ومفهوم ،"

. prehension ReadingmCo( "USA National Reading Panel2000)3الفهم القرائي ""و مفهوم  Vocabularyالثروة اللفظية"

على النمو القرائي لدى كل متعلم على حدة، واستهالل أنشطة التدريس   إضافة إلى درايته الواسعة بالقدرات واملهارات املساعدة

 ها، كل حسب حاجياته. من املعارف والخبرات السابقة، والوقوف على التعثرات ومعالجت

 عوامل نمو الفهم القرائي. -ثانيا

". وتتأثر هذه  Task" واملهمة   والنص  بين القارئ، بناء املعنى من خالل التفاعل يعتبر الفهم القرائي عملية نشيطة، هدفها

 .4لفعل القراءةالسوسيو ثقافي  املتغيرات الثالثة بمستوى التطابق والتالؤم بينها، وبنشاط القارئ، وبالسياق

 القارئ وخصائصه.  -أ

واهتماماتهم،  ثقافتهم،  لتباين  نظرا  املتعلمين،  باختالف  النص  فهم  على    يختلف  وقدرتهم  املعرفية،  وخلفيتهم  وذكائهم، 

يقة  فهم املقروء أيضا بمرحلتهم النمائية، وبمدى صعوبة النص، وبالطر  التركيز، وتحليل وضبط الكلمات والنطق بها...كما يتأثر

 .5التي تعلموا بها مهارة القراءة

وجنسهم،   وسنهم،  وصفاتهم،  وخبراتهم،  خاصة(،  التحدث  )مهارة  اللغوية  كفايتهم  االعتبار  بعين  نأخذ  أن  يجب  كما 

القرائي....إضافة  الفهم  القراءة/سيرورة  في  وتجاربهم  العقلي،   وتاريخهم،  النمو  في  واملتمثل  العام،  واالنفعالي، إلى"نضجهم 

 
 .85ص  مرجع سابق،  ،وتعلمهااملرجع في تعليم اللغة العربية حسن شحاتة ومروان السمان،  -1
ــر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، اساااتراتيجيات تدريس اللغة العربية: أطر نظرية وتطبيقات عمليةإســـماعيل بليغ حمدي،  -2 ، دار املناهج للنشـ

 .91، ص 2013
3- W E, Tunmer et al, The Cognitive Foundations of Reading and Its Acquisition, Op. cit, p. 18. 
4- C E, Snow, Reading Comprehension: Reading for Reading , In:  International Encyclopedia of Education; Vol:5, Cambridge, 

Ma, USA, 2010, p 414. 
 .120، ص 2001القاهرة، الطبعة األولى، ، دار الفكر العربي، مشكالت القراءة من الطفولة إلى املراهقة، التشخيص والعالغمصطفى فهيم،   -5
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والفهم القرائي    وتجدر اإلشارة أن كل هذه العوامل تؤثر في تحصيل التعلم عامة، .1إلى آخر" من متعلم واالجتماعي، الذي يتفاوت

 خاصة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

 اآلتية:  املراحل  ويمر فهم القارئ لنص معين من

ثمار عتبات النص وبناء تمثالت ذهنية حوله، ثم تعرف معاني كلماته بدقة، القراءة األساسية: تمكن هذه القراءة من است-

في الذاكرة. ومن هنا تظهر أهمية كفاية القارئ   وتحديد املفاتيح التركيبية، ومعاني الجمل الرئيسة، وتجنيد املعطيات املخزنة

 اللغوية، سواء تعلق األمر بالثروة اللفظية أو بالقدرة التركيبية أو باملعرفة الداللية...  

الفهم األساس ي: يعد الفهم األساس ي مركز نشاط القراءة، إنه القدرة على بناء التمثل الذهني ملوضوع النص، ويتطلب هذا    -

الذاكرة يكتسب    الفهم  ولكي  النص...(.  داخل  االتساق واالنسجام  الروابط ومعايير  األفكار واألحداث، وفهم  النصية)ترتيب 

اعتماد املدرس على كيفية استثمار القارئ ملعارفه السابقة قبل القراءة، وتكوين تمثل   القارئ قدرة الفهم األساس ي، البد من

 ذهني مناسب للنص.  

ئ في هذه املرحلة تمثال ذهنيا عميقا حول موضوع النص وأفكاره، ويوظف استراتيجيات الفهم  يخلق القار  :الفهم العميق -

 القرائي الفعالة، ويدمج أفكار النص مع معارفه السابقة، ويبني تجاربه ومعارفه الخاصة.  

ة جميعها، ويعمل على تطوير  تعميم سيرورة الفهم القرائي: حيث ينهج القارئ سيرورة الفهم القرائي ذاتها في املواد الدراسي  -

 .  2مما ينمي معارفه وخبراته في ذلك املجال  في مجال معرفي ما؛ وتعميق هذه السيرورة

 . النص ومواصفاته -ب

ونوعيته، النص ومواصفاته )حجمه، ومصدره،  فهمه. يؤثر  تحديد مستوى  في  لغته، ومحتواه...(  يتوافر    وطبيعة  حيث 

الزمان واملكان... وتمكن    -النهاية  -الحل  -األحداث  -البرنامج السردي   -العقدة  -البنية اآلتية: الشخصياتالنص السردي مثال على  

بين األفكار، وخلق التوقعات واألحداث الالحقة في النص، ومن هنا تظهر أهمية بنية النص في    الربط هذه البنية القارئ من 

مما   ضعيف يواجه دائما مشاكل وصعوبات في تعرف طبيعة النص وبنيته؛ تحقيق الفهم الجيد. وبينت الدراسات أن القارئ ال

 . 3ينعكس سلبا على فهمه 

 . املهمة -غ

العمل على اختيار املدرس  النجاح في فهم املقروء  النص.   يستلزم  ملهمة مناسبة للقارئ، وقد تختلف بحسب مواصفات 

يكون الهدف   بينما  في موقف معين؛ وتذكرها املعلومات، وتدوينها وتخزينهايقرأ القارئ النص العلمي من أجل الحصول على   مثال

على   يعتمد من قراءة النصوص األدبية والفنية بناء الذات، واالنفتاح على األفكار والفنون...ولهذا نستنتج أن الفهم القرائي

بالقارئ،   ستوى تعقيد املهمة املنوطة من حيث مستوى تعقيدها وفقا مل عمليات عقلية معرفية تحدث في الذهن، و"متدرجة 

 . 4فبعض مهام الفهم تتطلب عمليات عقلية بسيطة، وبعضها يتطلب عمليات أكثر تعقيدا" 

 وعطفا على املتغيرات الثالثة السابقة، نضيف عوامل أخرى قد تؤثر في مستوى فهم املقروء، وهي:

 
 .207، ص 2010، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  املرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي الحالق،  -1

2- C E, Snow, Reading Comprehension: Reading for Reading, Op. cit, p.416. 
3 -J, Kong, Investigating The Role of Test Methods in Testing Reading Comprehension. Op.cit, P. 18.  

 .83ومروان السمان، مرجع سابق، ص حسن شحاتة -4
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 . فعل القراءة سياق -

على   ينعكس القراءة  فعل  واملقهى،  سياق  )البيت،  الفعل  هذا  مكان وشروط  بحسب  وتختلف مستوياته  الفهم،  عملية 

الثقافية واللغوية  والقسم، وتأثير األقران في وضعية  وتفاعالتهم  أتناء قراءة نص  القارئ بحالة توتر شديدة  ...(. فقد يشعر 

ن بالنص  مقارنة  بسيطا؛  النص  كان  ولو  فهمه،  صعوبات  من  يضاعف  مما  طبيعية اختبارية،  شروط  وفق  وإيجابية   فسه 

 )سيكولوجيا القراءة وسوسيولوجيا القراءة(.

 . وإدراك الذات التحفيز  -

السوسيوثقافية، واملرتبطة مباشرة بمحفزات املتعلم تجاه اللغة الهدف؛ وتدفعه   بالعوامل يرتبط التحفيز وإدراك الذات

القراءة   من خالل التشجيع على املحفزات  وتتشكل  معينة. أنشطة تعليمية تعلميةاإلحساس باالهتمام، واملثابرة أثناء إنجاز   إلى

بنوعية محفزات املتعلم، مثال  الكتابة. كما تتأثر سيرورة فهم املقروء مع تعلم مهارة منذ السنوات األولى للطفل، وتتطور درجتها

النص وأفكار  يقرأ التفاعل مع  أو  وفي هذا  ه، واالستفادة منها لبناء شخصيته....  نصا ما قصد الحصول على عالمات جيدة، 

السياق بينت الدراسات أن تشكيل محفزات جيدة لدى املتعلم، "رهين باضطالع األسرة بأدوارها التربوية الكاملة تجاه أطفالها  

، واعتبار كل قارئ له  )الرأسمال الثقافي والرمزي داخل البيت(، ثم اختيار املدرس لطرائق مناسبة وفعالة لتعليم وتعلم القراءة

 .1احتياجاته الخاصة" 

 .متعة القارئ  القراءة سبيل -

حيث يقرأ القارئ  ،  تعد النظرة إلى مهارة القراءة ناقصة، إذا لم تبحث في شروط وعناصر تحقيق النصوص القرائية للمتعة

نصا ما لتحقيق أهداف وأغراض متعددة، سواء تعلق األمر بتعلم معلومات جديدة أو بأداء مهمة ما، و أهمها شعوره باملتعة؛ 

ولهذا يجب اختيار النصوص التي    فقراءة رواية بهدف االستمتاع يختلف عن قراءة كتاب في الجغرافيا بهدف فهم التفاصيل...

"فليس تعلم القراءة مهما في النجاح الدراس ي   وتتماش ى واهتماماته، واحتياجاته الفكرية والعاطفية،  لقارئ،تخلق املتعة لدى ا

 .2فقط؛ بل في الشعور بالرغبة ولذة ما يقرأ" 

صفوة القول، إن التنبؤ بنجاح الفهم القرائي يقتض ي جمع معطيات دقيقة حول مرحلة القارئ النمائية، ومستوى صعوبة  

يعة املهمة. إضافة إلى مميزات وسطه السوسيوثقافي، ودرجة دوافعه ومحفزاته تجاه املقروء، والهدف من القراءة  النص، وطب

 بشكل عام، خاصة إذا حققت املتعة. 

 خاتمة:

وضعيات  في الواقع، إن فهم املقروء نشاط سيكو معرفي متعدد األبعاد، ومن السلوكيات املعقدة التي ينخرط فيها القارئ في  

داخل املؤسسة التربوية أو خارجها. ولهذا حاولت هذه الدراسة البحث في طبيعته، وبسط معطيات حول نشاطين معرفيين  

أساسيين في تحقيقه ونموه. ويتعلق األمر بمهارة تعرف الكلمات وإجراءات توظيفها بفاعلية من جهة، وبقدرة الفهم اللغوي  

هة أخرى. لكن عملية فهم املقروء ال تنجح فقط بتمكن القارئ من النشاطين املعرفيين  ومصادرها ومستوياتها املتعددة من ج

النص،   وخصائص  القارئ،  مواصفات  ومنها:  ومتشابكة،  متعددة  وعوامل  متغيرات  فيها  وتتدخل  تحددها  بل  السابقين، 

 فعل القراءة والتحفيز وإدراك الذات...  وسياق  وتعليمات املهمة، 

 
1- Barton et al, Reading Success in The Primary Years, Op. cit, p.8. 

 . 87ومروان والسمان، مرجع سابق، ص حسن شحاتة -2
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 دراسة أنثروبولوجية مقارنة بني املسيحية واإلسالم اجلسد يف اخلطاب الديين:
Body in Religious Discourse Anthropological Study Comparison between Christianity 

and Islam 
 ادريس الدعيفي/جامعة الحسن الثاني، املغرب 

Driss Daifi/ University of Hassan II, Morocco 

 

 

 ملخص:  

ُروُم من خالل هذه الدراسة
َ
إلى الوقوف على مستويات حضور الجسد ضمن الخطاب الديني، تحديدا داخل الديانتين   ن

املسيحية واإلسالم، من منظور مقاربة أنثروبولوجية مقارنة، وما تقتضيه هذه املقارنة من رصد ألوجه االئتالف واالختالف  

صوص الدينية )الكتاب املقدس، كتابات اآلباء املسيحيين، القرآن، الحديث...(،  القائمة بينهما، وذلك من خالل الحفر في الن

من أجل الكشف عن مستويات حضور الجسد اإلنساني في هذين الخطابين. زيادة على ذلك، سنحاول في هذه الدراسة تبّين  

بعض مظاهر القصور الذي يطبع  مختلف مستويات الرقابة الدينية على الجسد، كما تراهن هذه الدراسة أيضا على تجاوز  

مقاربة واقع الجسد في العلوم االجتماعية، من خالل رصد موضوع الجسد من منظور سوسيولوجيا الخطاب الديني، بالنظر  

أنه   من حيث  الخطاب،  هذا  بها  يحظى  التي  األهمية  وأجساد  إلى  تجاه جسده،  اإلنسان  رؤية  تحديد  في  كبير  يساهم بشكل 

 اآلخرين.

 املسيحية، اإلسالم، دراسة مقارنة، سوسيولوجيا الخطاب الديني.، الجسدملفتاحية: الكلمات ا

Abstarct : 

This study revolvers around standing on the presence of body in religious discourse namely Christianity and 

Islam from comparison anthropological approach taking into consideration facets of similarities and 

differences between then depending on both (Bible,  The Writings of Christian Fathers, Koran and Hadith…), so 

as to detect the coverage of humans body in both discourses. In addition to this, I will try to demonstrate levels 

of religious censorship on body. This study will also cover some aspects of shortcomings of body presence and 

study in social sciences approach through considering body from sociological perspective within the 

framework of religious discourse, knowing that this discourse is of great importance in determining both 

People vision towards their bodies and other. 

Keywords: Body, Christianity, Islam, Comparative Study, Sociology of Religious Discourse. 
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 مقدمة: 

أكثر   الدراسـة  تمثل هذه الدينية،  محاولة سبر،  بها الجسد ضمن األنساق  التي يحضر  ما تمثل تحليال منهجيا، للكيفية 

اإلنساني الجسد  مستويات حضور  بيان  تستهدف  فهي  املسيحية    وبذلك  الديانتين  داخل  وتحديدا  الديني؛  الخطاب  داخل 

والخطاب   املسي ي  الخطاب  بين  املقارنة  سنحاول  أننا  أي  بينهما.  القائمة  واالختالف  التشابه  أوجه  تعيين  مع  واإلسالمية، 

املقدس،   )الكتاب  الدينية  النصوص  تحليل  خالل  من  الجسد،  حول  املسيحيين،  اإلسالمي  اآلباء  الحديث  الكتابات  قرآن، 

النبوي...(. على اعتبار أن سؤال الجسد ال يمكن مقاربته من زوايا محدودة وضيقة، ألنه ينفتح على خطابات دينية عديدة  

 كاليهودية، املسيحية واإلسالم، عالوة على حقول معرفية متنوعة، منها السوسيولوجيا، األنثروبولوجيا، الفلسفة، الطب... 

األساس، فاختيارنا لدراسة الجسد في الخطاب الديني يرجع باألساس لألهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الجسد  على هذا  

ضمن الخطاب الديني بمختلف أنواعه وتشعباته، طاملا أن الخطاب الديني يشكل محددا أساسيا لتمثالت وتصورات اإلنسان  

نسائل الجسد باعتباره موضوعا محوريا في الحقل الديني، وفي نفس  تجاه جسده وأجساد األغيار. ومن هنا تأتي ضرورة أن  

 الوقت موضوعا مهمال، ومهمشا ومكبوتا، وذلك بمحاصرته في الثالوث املحرم املتمثل في الجنس والدين والسياسة. 

 إشكالية البحث: 

قع هذه القوة املادية )الجسد( داخل  باألحرى دينيا، إلى مساءلة مو  يجرنا الحديث حول الجسد باعتباره رأسماال ثقافيا، أو 

مساءلة   وكذا  واإلسالم(،  )املسيحية  الديني  على  الخطاب  الخطابين  هذين  يفرضها  التي  الدينية  الرقابة  مستويات  مختلف 

الجسد. ومما تقدم نحاول طرح التساؤل عن املستويات والكيفيات التي يحضر بها الجسد اإلنساني داخل املنظومة الدينية  

 ة واإلسالم.للمسحي

هذه   لتفكيك  أساسية  ركائز  تمثل  التي  التساؤالت  من  مجموعة  بطرح  قمنا سنقوم  املطروح  التساؤل    اإلشكالية وإلثراء 

 وتتمثل فيما يلي:  

 ما هو التصور الذي قدمه الخطاب الديني املسيحي عن الجسد؟ -1

 وما هو تصور اإلسالم حول مفهوم الجسد؟  -2

 القوانين الدينية بين املسيحية واإلسالم، التي تؤطر حرية التصرف في الجسد؟ هل هناك تساو في  -3

أوجه   -4 هي  ما  آخر  بمعنى  اإلنساني؟،  الجسد  حول  واإلسالمي  املسيحي  املنظورين  بين  القائمة  الحدود  هي  وما 

 التشابه واالختالف القائمة بينهما؟

 أهمية البحث: 

تراكما مع     املغرب  في  القرن  عرفت السوسيولوجيا  الرابع من  العقد  في  بداياتها  الكم والكيف، منذ  رفيا هاما من حيث 

املغربية.  1العشرين ، فتعددت مواضيعها وأبحاثها، لكن رغم ذلك ظل موضوع الجسد على هامش املشاريع السوسيولوجية 

 تتصل بغياب االهتمام باملشكالت التي تطرحها مسأ
ً
ُل بالنسبة إلينا فجوة ِّ

ّ
لة الجسد باملغرب، سواَء تعلق الوضع  وهذا ما ُيَمث

بدراسات الجسد في إطار تفاعالته في الحياة اليومية، أو بدراسات تتعلق بالخطابات واملحتويات حول الجسد، وما بالك إذا  

كم األبحاث يظل محتشما، بل وشبه غائب.  تحدثنا عن الدراسات املقارنة مثلما هو الحال للموضوع الذي أشتغل عليه؛ حيث  

 
ت 1

َ
 ميالد أول بحث سوسيولوجي َيُهمُّ املغرب، من إنجاز الفرنس ي روبير مونطاني تحت عنوان "البربر واملخزن بجنوب املغرب": 1930سنة َعَرف

MONTAGNE Robert, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris : Félix Alcan, 1930, 427 p. 
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وذلك   اإلنسانية،  الدراسات  في  التداول  قليل  موضوعا  تتناول  كونها  في  تكمن  الدراسة  هذه  فأهمية  األساس،  هذا  وعلى 

 للخصوصية التي يتمتع بها هذا الكيان.

 أهداف البحث: 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستويات حضور الجسد اإلنساني داخل الخطاب الديني لكل من املسيحية واإلسالم  

 )الكتاب املقدس، القرآن، الحديث النبوي...(. وتتحدد أهداف البحث في التالي: من خالل الدراسة التطبيقية للنصوص الدينية  

 إظهار مختلف النصوص املتعلقة بالجسد في املسيحية واإلسالم.  .1

 واإلسالمية عن الجسد. استنطاق مختلف املعاني والدالالت الظاهرة والخفية في النصوص الدينية املسيحية   .2

 .التعرف على نظرة الخطاب الديني للجسد اإلنساني .3

 التطلع إلى التحديدات الدينية للجسد اإلنساني.  .4

 الكشف عن حدود املباح واملمنوع عندما يتعلق األمر بالجسد واستعماالته.  .5

 اإلنساني. إبراز أوجه التشابه واالختالف بين املنظورين املسي ي واإلسالمي حول الجسد  .6

 املساهمة في تأسيس تراكم نظري وميداني في حقل سوسيولوجيا الجسد.  .7

 منهجية البحث: 

لقد تم استخدام منهجين في هذه الدراسة، األول: املنهج التحليلي إذ حاولنا من خالله تحليل النصوص الدينية لكل من  

)الكتاب املقدس، القرآن، الحديث النبوي...(. أما الثاني فهو املنهج املقارن الذي سعينا من خالله إلى تعيين  املسيحية واإلسالم  

 ين املسي ي واإلسالمي بخصوص مسألة الجسد. الحدود بين املنظورين الديني

 أوال: التصور املسيحي للجسد 

الحديث عن تصور الدين املسي ي حول الجسد، يدفعنا إلى الحديث عن التراكمات املعرفية السابقة على ظهور املسيحية،  

كان لهذا التصور أثر كبير في أفكار  وأقصد هنا؛ اإلرث الفلسفي اليوناني، خاصة التصور املثالي األفالطوني حول الجسد، بحيث  

رجال الدين املسيحيين. ضمن هذا السياق، وبالعودة إلى التصور األفالطوني للجسد، وبالتحديد إلى محاورته "فيدون"، التي  

وزواله،   الجسد  فناء  مقابل  والروح،  النفس  خلود  سقراط  أستاذه  لسان  على  أفالطون  فيها  إلىيتحدث   من التقليل ودعا 

للروح. وهو   عقابي سجن سوى  .وعلى هذا األساس فالجسد األفالطوني ليس1الخلود من الروح تتمكن حتى بالجسد ماماالهت 

التصور الذي سيكون له امتداد مع الديانة املسيحية التي تصورت الجسد في ارتباط وثيق بجسد املسيح، ومن ثمة فالجسد  

الرتباطه بالخطيئة، وذلك عكس الروح، ويظل جسد املسيح هو رمز التخلص من  املسي ي يتميز بالتقشف والقمع والتهميش  

 الخطيئة امللتصقة به.

وال شك أن اإلمساك بتالبيب التصور املسي ي للجسد وفهمه، يمر عبر معالجة دالالت الخطاب التي تستند مباشرة إلى  

 تأويل مخصوص لنصوص الكتاب املقدس املتعلقة بمسألة الجسد.  

 
 . 40، ص37، املجلد: 4مجلة عالم الفكر، العدد: ، تطور مفهوم الجسد من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي (،2009تيبس يوسف، )1
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 جسد في الكتاب املقدس وما الداللة التي يحملها؟ فما ال 

 الجسد في الكتاب املقدس أي دالالت؟ -1

 وردت عبارة جسد في غير ما سفر من أسفار "الكتاب املقدس"، يمكن اإلشارة إليها كما يلي: 

ي  - ذِّ
َّ
ُقُدسِّ ال

ْ
وحِّ ال

لرُّ ٌل لِّ
َ
ْم ُهَو َهْيك

ُ
نَّ َجَسَدك

َ
ُموَن أ

َ
ْعل

َ
ْسُتْم ت

َ
ْم ل

َ
ْم؟" "أ

ُ
ك ُفسِّ

ْ
ن
َ
ْسُتْم أل

َ
ْم ل

ُ
ك نَّ

َ
، َوأ َن هللاِّ ْم مِّ

ُ
ك
َ
ي ل ذِّ

َّ
ُم، ال

ُ
يك  .1فِّ

في هذه اآلية واضح أن الكتاب املقدس يدعو إلى التعامل مع الجسد كما لو أنه هيكل للروح القدس، أي هيكل للرب، فجسد  

أن يهتم بهذا الجسد   قيمة عليا وعلى اإلنساناإلنسان ليس ملكا له، إنه يستضيف حضور الرب ذاته، ومن ثم فإن الجسد له 

 من خالل تنظيفه وتطهيره. 

ٌم" -
َ
 َوَسال

ٌ
وحِّ ُهَو َحَياة

َماَم الرُّ  اْهتِّ
نَّ َجَسدِّ ُهَو َمْوٌت، َولكِّ

ْ
َماَم ال  اْهتِّ

نَّ
َ
 .2"أل

وكل مهتم به  كما هو مالحظ فالكتاب املقدس يعتبر أن اهتمام الجسد هو موت، أي أن الجسد معرض للزوال والفناء،  

 سيتعرض للزوال بدوره، في مقابل الروح األزلي الذي هو أصل الحياة والسالم. 

َجَس  -
ْ
دَّ ال وُح ضِّ وحِّ َوالرُّ

دَّ الرُّ ي ضِّ َتهِّ
ْ
َجَسَد َيش

ْ
نَّ ال

َ
. أل َجَسدِّ

ْ
 ال

َ
ْهَوة

َ
وا ش

ُ
ل ّمِّ

َ
ك
ُ
 ت
َ
ال

َ
وحِّ ف

الرُّ وا بِّ
ُ
ك
ُ
َر،  "اْسل

َ
َحُدُهَما اآلخ

َ
ُم أ انِّ ُيَقاوِّ

َ
، َوهذ دِّ

َجَسدِّ َحتَّ 
ْ
ْعَماُل ال

َ
. َوأ اُموسِّ ْحَت النَّ

َ
ْسُتْم ت

َ
ل
َ
وحِّ ف

الرُّ ْم بِّ
ُ
َقْدت

ْ
ا ان

َ
ذ ْن إِّ رِّيُدوَن. َولكِّ

ُ
 ت
َ
وَن َما ال

ُ
ْفَعل

َ
    ى ت

ٌ
َجاَسة

َ
 ن
ٌ
َي: زِّنًى َعَهاَرة ي هِّ تِّ

َّ
، ال

ٌ
َرة اهِّ

َ
ظ

َحزُّ 
َ
 ت
ٌ
ط

َ
 َسخ

ٌ
ْيَرة

َ
َصاٌم غ  خِّ

ٌ
ْحٌر َعَداَوة انِّ سِّ

َ
ْوث
َ
 األ

ُ
َباَدة ، عِّ

ٌ
وُل  َدَعاَرة

ُ
ق
َ
أ
َ
ُق ف ْسبِّ

َ
ي أ تِّ

َّ
هِّ ال اُل هذِّ

َ
ْمث

َ
ٌر، َوأ

َ
ٌر َبط

ْ
ْتٌل ُسك

َ
. َحَسٌد ق

ٌ
ْدَعة َقاٌق بِّ ٌب شِّ

مَّ 
َ
. َوأ وَت هللاِّ

ُ
ك
َ
وَن َمل

ُ
 َيرِّث

َ
هِّ ال َل هذِّ

ْ
ث وَن مِّ

ُ
يَن َيْفَعل ذِّ

َّ
نَّ ال ْيًضا: إِّ

َ
ُت أ

ْ
ُقل

َ
َما َسَبْقُت ف

َ
ْم َعْنَها ك

ُ
ك
َ
ُهَو: َمَحبَّ ل

َ
وحِّ ف

َمُر الرُّ
َ
وُل  ا ث

ُ
ٌم، ط

َ
َرٌح َسال

َ
 ف

ٌ
ة

"
ٌ
ف َعفُّ

َ
 ت
ٌ
يَماٌن، َوَداَعة ٌح، إِّ

َ
 َصال

ٌ
ف

ْ
ط

ُ
اٍة ل

َ
ن
َ
 .3أ

واضح أن اآلية تضع تعارضا بين الجسد والروح، أو باألحرى الجسد هو ضد الروح، لذلك كانت الدعوة إلى اتباع طريق الروح  

. وعدم اتباع شهوات الجسد، ما دام أن هذا األخير يشتهي  باعتباره رمزا للمحبة والفرح والسالم واللطف والصالح واإليمان..

 ضد الروح.  

وًضا"  -
ُ
ي َمْرف ْفس ِّ

َ
ا ن

َ
ن
َ
يُر أ صِّ

َ
 أ
َ
رِّيَن ال

َ
آلخ َرْزُت لِّ

َ
ى َبْعَد َما ك ُدُه، َحتَّ ْسَتْعبِّ

َ
ي َوأ َمُع َجَسدِّ

ْ
ق
َ
 .4"َبْل أ

مرفوضا، لذلك تم التشديد على أهمية قمع  يتضح من خالل هذه اآلية أن املؤمن الذي ال يقمع جسده ويستعبده سيصبح  

 الجسد لكيال يهلك ويرفض.

وحِّ َيْحُصُد َحَيا -
َن الرُّ مِّ

َ
وحِّ ف

لرُّ َساًدا، َوَمْن َيْزَرُع لِّ
َ
َجَسدِّ َيْحُصُد ف

ْ
َن ال مِّ

َ
هِّ ف َجَسدِّ نَّ َمْن َيْزَرُع لِّ

َ
""أل

ً
ة يَّ َبدِّ

َ
 أ
ً
 .5ة

تفضيله للروح على الجسد، وذلك حينما أورد أن كل من يهتم بشهوات الجسد  ففي هذه اآلية استمرار الكتاب املقدس في  

ونزواته فلن يحصد منها إال الفساد، أما من يهتم بالروح، أي من يعمل وفق الهدف األسمى الذي خلقه هللا من أجله فسوف  

 يحصد حياة أبدية. 

ْن ُيْرضُ  -
َ
يُعوَن أ  َيْسَتطِّ

َ
َجَسدِّ ال

ْ
ي ال يَن ُهْم فِّ ذِّ

َّ
ال
َ
 .6وا هللَا""ف

 
 .19: 6الكتاب املقدس، رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس، اإلصحاح 1
 .6: 8رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، اإلصحاح نفسه،  2
 .16: 5الرسول إلى أهل غالطة، اإلصحاحنفسه، رسالة بولس 3
 .27: 9نفسه، رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس، اإلصحاح 4
 . 8: 6نفسه، رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطة، اإلصحاح5
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ويتبعون رغبات الجسد وشهواته ال   من خالل اآلية فالذين يعيشون في الجسد، أي الذين يسعون وراء امللذات الجسدية

 يستطيعون أن يرضوا هللا، بمعنى أنه ال يمكنهم أن يسعوا وراء مرضاة هللا. 

َراًدا"  -
ْ
ف
َ
ُه أ

ُ
ْعَضاؤ

َ
، َوأ يحِّ سِّ

َ ْ
َجَسُد امل

َ
ُتْم ف

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
 .1"َوأ

يتضح من اآلية أن جسد املؤمن هو جزء من جسد املسيح، وبذلك فال يحق له التصرف في هذا الجسد كما يريد، فالبد أن  

 تكون له سلطة على هذا الجسد ال أن يتبعه في أهوائه ورغباته.  

ْهَواءِّ   -
َ
َجَسَد َمَع األ

ْ
ُبوا ال

َ
ْد َصل

َ
يحِّ ق َمسِّ

ْ
ل يَن ُهْم لِّ ذِّ

َّ
نَّ ال ""َولكِّ َهَواتِّ  .2َوالشَّ

يتبين من خالل هذه اآلية؛ أن املؤمن باملسيح، يجب أن يصلب الجسد وشهواته، بمعنى أن اإلنسان املسي ي يجب أن يقبل  

 بالصليب كمعيار حياة، وبالتالي أن يحيا مصلوبا عن العالم ويعيش عيشة منفصلة عن أهواء الجسد وشهواته وملذاته.

تَ  - خِّ
ْ
ْحُن ال

َ
َنا ن نَّ

َ
" "أل َجَسدِّ

ْ
ى ال

َ
ُل َعل كِّ

تَّ
َ
 ن
َ
يحِّ َيُسوَع، َوال سِّ

َ ْ
ي امل ُر فِّ ْفَتخِّ

َ
، َون وحِّ

الرُّ ْعُبُد هللَا بِّ
َ
يَن ن ذِّ

َّ
 .3اَن، ال

وفي هذه اآلية أيضا إعالء من قيمة الروح على حساب الجسد، بحيث أن كلمة ختان في اآلية ترمز إلى املوت عن الجسد،  

ة الزائدة عند الذكور، فإن الختان الروحي هي مرتبة يصل إليها املؤمن املسي ي الحقيقي  فإذا الختان الجسدي يعني قطع اللحم

 الذي سكن فيه الروح القدس.  

نستخلص مما تقدم، أن كل األسفار التي وردت فيها عبارة "الجسد" في الكتاب املقدس، تذهب في اتجاه قمع الجسد وكبث  

تحقير  إلى  أحيانا  بل ذهبت  ومكانتها  شهواته ورغباته،  الروح  قيمة  من  اإلعالء  مقابل  في  إخصائه وصلبه.  وإهانته من خالل  ه 

باعتبارها سبيل الخالص من خطيئة الجسد األولى. فتطهير الجسد من الخطيئة يمر عبر قمع رغباته وشهواته، وتحرير الروح  

 منه، واإلكثار من التنسك والصوم والزهد. 

 :آلتيجسد بالروح من خالل الجدول اويمكن تبسيط نظرة املسيحية لعالقة ال

 الجسد  الروح

 مادة نفس

 زائل  خالد

 دنيوية  فائقة

 أنثى  ذكر

 نجس طاهر 

 غفران حس ي  الصالة، الزهد 

 
 .27: 12اإلصحاح نفسه، رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس، 1
 .24: 5نفسه، رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطة، اإلصحاح 2
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كعنصرين   إليهما  وتنظر  االتجاه،  ثنائية  تظل  املسيحية  عند  والروح  الجسد  بين  العالقة  أن  الجدول  خالل  من  يتضح 

خالد وغير مادي، كما أنها تمثل الجانب الطاهر في اإلنسان، في حين يشكل الجسد الجانب املدنس  متناقضين، فالروح هي ش يء  

 في اإلنسان، وهو عنصر مادي، دنيوي، ويمثل مصدر الخطيئة. لذلك فاملسيحية تميل إلى الروح وتهمش الجسد. 

" الذي قدمه  االعترافاتفاملطلع على كتاب "،  "القديس أوغسطين"توافقت نظرة الدين املسي ي حول الجسد مع تصور   

"أوغسطين"، يجد أنه يحاول أن يقدم وصفا لرحلة التطور اإليماني. فمن خالل التدرج من الخطيئة إلى الفضيلة، فإن الذات  

 تتحرر من خطيئتها حينما تستمتع باإلذالل والقهر واالضطهاد وتعذيب الجسد الذي يكون هو الحاوي للروح وسجنها.  

رى أوغسطين أن النفس هي الجوهر غير املادي الذي يتباين عن البدن، والذي فيه يلعب التفكير دورا محوريا في عملية  ي

إنه حسب ذلك فإن   الفكر، إذ يكون جوهرها ماهية حسية ذا صفة طينية.  اإلدراك، وهو ما يجعل النفس مرهونة بوجود 

 من الناحية الظاهرية.   النفس هي اإلنسان الباطني، وأن الجسم هو اإلنسان

كما توافقت نظرية أوغسطين، مع التصور األفالطوني، يتمثل ذلك في التقسيم الذي وضعه للعالم، ففي كتابه األساس ي  

عالم   وهو  املطّهر  والعالم  مطّهر،  غير  عالم  وهو  البشر  عالم  وهو  الحس  عالم  عاملين:  عن  أوغسطين  تحدث  "مدينة هللا"، 

م الروح، أو بتعبير أوغسطين عالم الرب وعالم الشيطان. حيث يرى أنه بسبب الخطيئة األولى انقسم  الكنيسة وهو أيضا عال

العالم أي أصبح هناك "نظام مختص بأناس يعيشون حسب الجسد، وآخر مختص بأناس يعيشون حسب هللا، فإحداهما  

خص حسب أوغسطين لديه حرية االختيار والعيش  .فكل ش1مهيأة أن تعيش إلى األبد مع هللا، واألخرى تعيش العذاب مع إبليس

في إحدى املدينتين، إما أن يعيش في مدينة متعالية عن شروط الجسد ورغباته، أو في املدينة األرضية ومن ثمة االنغماس في 

عالم املادي أو  امللذات والشهوات. وهي فكرة تحاكي أطروحة أفالطون القائلة بوجود عاملين: عالم املثل وهو عالم الحقيقة، وال

الحس ي وهو عالم الوهم. وهي الفكرة التي من خاللها همش أفالطون الجسد باعتباره مكونا ماديا، في حين أولى النفس مكانة  

 أعلى وأسمى.  

بناء على ما تقدم، فاإلنسان وفق تصور أوغسطين، مكون من عنصرين؛ عنصر الروح وعنصر الجسد، لذا فهو ينتمي إلى  

األرض واآلخر السماء. بمعنى أن اإلنسان يتكون من جانبين روحي وجسدي فالروحي يميل إلى مدينة هللا، والجسدي  وطنين أولهما  

يميل إلى مدينة الشيطان )نفسه(، وبذلك فالجسد حسب أوغسطين هو مصدر الشر في العالم، ومن ثمة دعا إلى كبح الرغبات  

امل التي دافعت عنها  الفكرة  سيحية بشكل صريح، حيث أكدت أن الجسد هو مصدر الخطيئة، وأن  وامليول الجسدية. وهي 

 الخالص الحقيقي، أو التطهر الحقيقي؛ يكون بالخالص من الجسد الذي يمثل أساس الشرور املوجودة في هذا العالم.  

الحياة، أما بعد يقدم طرحا مختلفا لعالقة النفس بالجسد، فيرى أنهما متحدان في    "توما األكويني"وبخالف ما تقدم، فإن  

املوت، فإنهما يفترقان، حيث يفنى الجسد وتبقى النفس خالدة. وقد عالج ذلك في مجموعة من كتاباته، منها: "شرح لكتاب  

 النفس األرسطي"، "الخالصة الالهوتية"...

الجسد وتؤلف    يرى األكويني أن النفس غير مستقلة عن الجسد، كما قالت بذلك األفالطونية واملسيحية، بل إنها صورة

معه وحدة متكاملة، يقول توما األكويني: " إن النفس جوهر ناقص، وليس من املمكن تصورها دون البدن...واإلنسان مؤلف  

. يتضح من خالل ما تقدم، أن توما األكويني يعرف النفس بأنها هي جوهر  2من مادة وصورة، أي من جسد وروح متكاملين..." 

 
 .215،ص2(، مدينة هللا، ترجمة: الخوري يوحنا لحلو، دار املشرق، بيروت، الطبعة الثانية، ج2007أوغسطين، )1
 .161والعقل لفالسفة اإلغريق واإلسالم، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص(، في النفس 1962قاسم محمود، )2
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جسد، فال يمكن أن تكتمل من دونه، وباتحادهما تتحقق ماهية اإلنسان. وبهذا الطرح يكون األكويني  اإلنسان، لكنها مرتبطة بال

 قد توافق مع تصور أرسطو، الذي أكد على أن النفس هي صورة الجسد، ويكونان معا وحدة متكاملة.

ن وحدة متصلة، رغم أنه  نستشف مما تقدم، أن الجسد والنفس حسب توما األكويني، ليسا ثنائية منفصلة، بل يشكال 

يؤكد انفصالهما خالل لحظة املوت، لكنه يرى أن البعث سيكون باألرواح واألجساد معا. وبالعودة إلى لحظة االنفصال، أكد  

األكويني أنه عندما يموت الجسد ال تموت معه النفس، فهذه األخيرة هي جوهر عاقل قائم بذاته وال يفنى بفناء الجسد، فهي  

 لفساد، بل إنها عنصر خالد، وخلودها هذا صادر عن ماهيتها. غير قابلة ل

انطالقا مما سبق، بوسعنا القول، أن تصور توما األكويني بخصوص عالقة النفس بالجسد، ذو طابع تركيبي؛ بحيث أنه   

املسيحية  يوافق أرسطو من ناحية كون الجسد والنفس يكونان وحدة متصلة وغير منفصلة، كما يوافق طرح األفالطونية و 

 أيضا من خالل برهنته على خلود النفس.  

نستنتج بناء على ما سبق، أن الفكر املسي ي ينظر إلى الجسد اإلنساني نظرة سلبية؛ باعتباره مصدر كل الشرور، إنه يمثل  

بيل السمو  مصدر الخطيئة األولى، في حين تم النظر إلى الروح نظرة إيجابية، ألنه هو طريق الخالص من خطيئة الجسد، وس

الرباني. وكما هو مالحظ كان لتصور املسيحية حول الجسد في العصور الوسطى، تأثير واضح على تصورات الفالسفة آنذاك،  

ومادام أن نظرة املسيحية حول الجسد تأثرت بنظرة الفلسفة اليونانية، فقد مس هذا التأثر نظريات الفالسفة، فمنهم من  

 ومن هم من كان أرسطيا كالقديس توما األكويني.  كان أفالطونيا كالقديس أوغسطين

 ثانيا: التصور اإلسالمي للجسد: 

يعد موضوع الجسد من أكثر املواضيع إثارة لالهتمام والنقاش داخل اإلسالم، قد يعود ذلك إلى كثرة املحاذير التي أحيط  

اإلشكاالت حول مسألة الجسد، من قبيل؛ عالقة الروح  بها بوصفه موضوعا شرعيا، وضمن هذا السياق أثيرت العديد من  

  بالجسد والنفس، ومسألة املصير الذي ينتظر الروح بعد فناء الجسد، وغيرها. فاختلفت الرؤى واإلجابات حول هذه اإلشكاالت. 

النصوص املؤسسة    في هذا السياق ال يمكن أن نغفل ما رسمه القرآن والحديث النبوي للجسد، وكذا التأويالت التي خلفتها  و

 لإلسالم، بناء على ثنائية الجسد والروح.  

ولضبط وتفكيك اآلليات النصية التي تحكمت في الجسد ارتأينا الرجوع بهذا األخير إلى النص القرآني والسنة، باعتبارهما  

 املؤطران األساسيان للتشريع اإلسالمي.

أن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املخصصة للجسد، تبقى    وعلى هذا األساس، وبالعودة للقرآن والحديث النبوي؛ نجد 

محدودة رغم أن الخطاب القرآني جاء موجها بالدرجة األولى لإلنسان. ومن بين اآليات القرآنية التي وردت فيها لفظة "جسد"  

 بشكل صريح؛ نذكر:  

ْم   - هِّ ّيِّ ُحلِّ من  هِّ  َبْعدِّ ن  مِّ ى 
ُموس َ ْوُم 

َ
ق  

َ
ذ
َ
خ وكانوا  "َواتَّ وُه 

ُ
ذ
َ
خ اتَّ ْم سبيال  يهِّ َيْهدِّ وال  مهم 

ّ
ل
َ
ُيك ال  أنه  َيَرْوا  ألم  َواٌر 

ُ
خ له  َجَسًدا   

ً
ْجال عِّ

يَن"  ِّ  . والجسد هنا هو الذي ال يعقل وال يميز.  1ظاملِّ

َعاَم وما كانوا خالدين"  -
َّ
وَن الط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َناُهْم َجَسًدا ال َيأ

ْ
 كلوا الطعام. .أي وما جعلناهم ذوي أجساد إال ليأ2"َوَما َجَعل

 
 .148األعراف، اآلية القرآن، سورة  1
 . 8نفسه، سورة األنبياء، اآلية  2



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

40 

نستخلص من هذه اآليات القرآنية التي ذكر فيها الجسد بطريقة صريحة بعض الخاصيات التي تميز الجسد في القرآن: أولها  

الخصاص، فالجسد في حاجة دائمة للتغذية للحفاظ على الحياة. الخاصية الثانية هي أن الجسد كنقيض للعقل هو أبعد ما  

. والخاصية الثالثة هي أن الجسد داللة على الشر املتجسد في رمز الشيطان. لهذا يوص ى اإلنسان  يكون أن يهدي أو أن يهتدى به

.هذا ما يؤكده أيضا الحديث النبوي  1بالبسملة حين القيام بأي ش يء ما، كداللة على طرد الشيطان. فذكر هللا تغييب للشيطان 

بيمينك، وكل مما  التالي:   الخير والشر والصواب  .  2يليك""يا غالم سّم هللا وكل  ثنائيات  إزاء فكر متمركز حول  وهذا يجعلنا 

 والخطأ، الروح والجسد باعتبارها ثنائيات كانت حاضرة في جميع الثقافات اإلنسانية ما قبل الديانات التوحيدية. 

بالجسد مقارنة  خاصة  أهمية  للروح  أولى  القرآني  الخطاب  أن  افترضنا  نحن  فإن  أخرى،  جهة  العالقة  ومن  ألن  فذلك   ،

الدينية   أو غيرها من الشعائر  الصالة مثال  )في  يقابل هللا  لكي  اإلنسان وهللا مبنية على نظافة وطهارة الجسد،  بين  املفترضة 

األخرى(، وهذا ال يعني احتقار الجسد كما حدث في املسيحية، فالجسد ليس محتقرا في النص القرآني وإنما هو ناقص وهذا  

 وتا في الثقافة اإلسالمية. ما أبقاه مكب

نالحظ أيضا أن الجسد في اإلسالم ال يمكن أن يفهم إال من خالل مجموعة من الوضعيات )الجسد املتحرك، الجسد املتجه  

للصالة، املتجه للحرب، الجسد الصائم، في الحياة اليومية...(. فالصالة مثال تقتض ي الوضوء والطهارة خمس مرات في اليوم  

 على األقل: 

ُر  - قِّ َواْمَسُحوا بِّ َرافِّ
َ
لى امل ْم إِّ

ُ
َيك ْيدِّ
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ُ
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ُ
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ْ
اغ

َ
ةِّ ف

َ
ال لى الصَّ ْمُتْم إِّ

ُ
ذا ق يها الدين آَمُنوا إِّ

َ
ْعَبْين  "يا أ

َ
لى الك ْم إِّ

ُ
ك
َ
ْرُجل

َ
م َوأ

ُ
ك ُءوسِّ

ا
َ
غ
ْ
َحٌد منكم من ال

َ
نُتم مرض ى أو على سفر أو جاء أ

ُ
ُروا وإن ك هَّ

َّ
اط

َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ل
َ
َساَء ف ِّ

ّ
طِّ أو الَمْسُتُم الن ئِّ

ّهِّ 
َ
ُيط م من َحَرٍج ولكن يرِّيد لِّ

ُ
ْيك

َ
َيْجَعَل َعل  لِّ
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ُ
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َ
م وأ

ُ
ك ُوُجوهِّ اْمَسُحوا بِّ

َ
ًبا ف ّيِّ

َ
يًدا ط ْم  َصعِّ

ُ
ْيك

َ
ْعَمَتُه َعل مَّ نِّ ُيتِّ ْم َولِّ

ُ
َرك

ُرون"
ُ
ك

ْ
ش

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
 . 3ل

واضح أن اإلسالم خص تشريعا خاصا لطهارة الجسد، خاصة في لحظة لقائه مع هللا )الصالة(، حيث ينبغي أن يكون املؤمن  

أمام هللا. وإذا كانت الصالة فرصة للتوجه إلى هللا إلراحة النفس فهي أيضا مناسبة لتطويع الجسد من أجل   في كامل نقائه 

ويتجلى االهتمام بضبط الجسد أيضا في اللباس، فلم يترك هذا األخير للصدفة، وهذا  .  4ضمان االنسجام الروحي والجسدي

 تؤكده اآلية اآلتية : 

يَن"  - ْسرِّفِّ
ُ ْ
ب امل  ُيحِّ

َ
وا إنه ال

ُ
ْسرِّف

ُ
وا واشربوا وال ت

ُ
ٍد وكل م عند كل َمْسجِّ

ُ
َتك

َ
 .5"يا بني آدم خذوا زين

 األجساد، أي بين الجسد األنثوي والجسد الذكوري:كما اهتم القرآن أيضا بمسألة العالقة بين 

ْم ُم  -
ُ
ك نَّ

َ
موا أ

َ
َ َواْعل

َّ
قوا َّللا م َواتَّ

ُ
ك ُفسِّ

ْ
ن
َ
موا ألِّ ّدِّ

َ
ُتم َوق

ْ
ئ ى شِّ

َّ
ن
َ
م أ

ُ
ك
َ
وا َحْرث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ْم ف

ُ
ك
َ
 ل
ٌ
م َحْرث

ُ
ك
ُ
َساؤ يَن" "نِّ نِّ ْؤمِّ

ُ ْ
رِّ امل ِّ

ّ
وُه َوَبش

ُ
ق

َ
 .6ال

 
 . 196دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ص إحياء علوم الدين،(، 2005الغزالي أبو حامد، )1
 .251بن أبي سلمة، وأخرجه أبو داود والترمذي، صحيح الجامع، ص رواه عمر2
 . 6القرآن، سورة املائدة اآلية  3
 . 46، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، صالجسد والصورة واملقدس في اإلسالم(، 1999الزاهي فريد، )4
 .31القرآن، سورة األعراف، اآلية  5
 . 223سورة البقرة، اآلية نفسه،  6
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َيَتامَ  -
ْ
ي ال وا فِّ

ُ
ط ْقسِّ

ُ
 ت
َّ
ال
َ
ْفُتم أ ن خِّ ْو َما  "َوإِّ

َ
َدة أ َواحِّ

َ
وا ف

ُ
ل ْعدِّ

َ
 ت
َّ
ال
َ
ْفُتم أ ن خِّ إِّ

َ
 َوُرَباع ف

َ
ث

َ
ال
ُ
َنى َوث

ْ
َساء َمث ِّ

ّ
ن الن م ّمِّ

ُ
ك
َ
اب ل

َ
ُحوا َما ط انكِّ

َ
ى ف

وا"
ُ
ُعول

َ
 ت
َّ
ال
َ
ى أ

َ
ْدن

َ
َك أ لِّ

َ
م ذ

ُ
ك
ُ
ْيَمان

َ
ت أ

َ
ك
َ
 .1َمل

 وكذلك تنظيم العالقات بين هذه األجساد في الحياة اليومية: 

ضُّ  -
ُ
ين َيغ مؤمنِّ

ْ
بصارِّهم من  وا"قل لل

َ
يٌر بما َيْصَنُعوَن"  أ بِّ

َ
َ خ

َّ
ن َّللا هم إِّ

َ
زكى ل

َ
ُروَجُهْم ذلك أ

ُ
وا ف

ُ
 . 2َوَيْحَفظ

بصارِّهم  -
َ
ات َيغضضن من أ مؤمنِّ

ْ
ُروَجُهن وال يبدين زيَنَتهن إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن   " قل لل

ُ
ن ف

ُ
َوَيْحَفظ

ائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو  وال يبدين زيَنَتهن إال لبعولتهن أو آب

نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الدين لم يظهروا على عورات النساء وال يضربن  

 . 3 جميعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون" بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيَنَتهن وتوبوا إلى هللا

يتبين من خالل اآليتين، أن املؤمن ال يملك حرية التصرف في جسده، بل يجب أن يضبطه ويتحكم فيه، فكما هو مبين في 

اآليتين؛ هناك دعوة صريحة لغض البصر، وكذلك دعوة لوضع مسافة بين األجساد األنثوية والذكورية، باإلضافة إلى املسافة  

 التشبه أي منهما بالطرف اآلخر، كما يوضح ذلك الحديث النبوي التالي:    املوضوعية من خالل اللباس. عالوة على عدم

 . 4"لعن هللا املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهين من الرجال بالنساء" -

وفي سياق الحديث عن الجسد األنثوي هنا، بوسعنا القول، أن اإلسالم خص جسد املرأة بتشريعات خاصة تؤطر حضوره  

العام، وفي هذا الصدد نجد أن كلمة "العورة" مرتبطة أساسا ببروز الجسد األنثوي كمصدر لإلثارة أمام اآلخر، بل  في الفضاء  

إن مالمسة هذا الجسد قد ينقض طهارة جسد الرجل، لذلك تم نص العديد من التشريعات الدينية التي تضبط السلوك  

 آليات واألحاديث التالية: الجسدي األنثوي وتحد من تصرفاته. ولعل هذا ما تؤكده ا

"يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفورا   -

 .5رحيما" 

َجاٍب"  " - ْن َوَراءِّ حِّ  مِّ
وُهنَّ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ُتُموُهنَّ َمَتاًعا ف

ْ
ل
َ
ا َسأ

َ
ذ َوإِّ

6 . 

-  
َ
ات َيغضضن من أ مؤمنِّ

ْ
ُروَجُهن وال يبدين زيَنَتهن إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن   بصارِّهم"قل لل

ُ
ن ف

ُ
َوَيْحَفظ

ن أو  وال يبدين زيَنَتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواته

عين غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الدين لم يظهروا على عورات النساء وال يضربن  نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التاب

 . 7بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيَنَتهن وتوبوا إلى هللا جميعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون" 

رن فأتوهن من حيث  "ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في املحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطه -

 . 8أمركم هللا إن هللا يحب التوابين ويحب املتطهرين" 

 
 .3نفسه، سورة النساء، اآلية  1
 .30نفسه، سورة النور، اآلية  2
 .31نفسه، اآلية  3
 .123، ص6، ليدن، مطبعة بريل، ج املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي (،1936رواه البخاري من حديث ابن عباس، ) 4
 . 59القرآن، سورة األحزاب، اآلية  5
 .53نفسه، اآلية  6
 .31ة نفسه، سورة النور، اآلي7
 . 222سورة البقرة، اآلية نفسه، 8
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 . 1"لعن هللا الواشمات واملستوشمات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغيرات خلق هللا" -

 . 2"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط في العود" -

لعديد املفارقات فيما يخص املساواة الجسدية بين الجسد األنثوي والذكوري في اإلسالم، فإذا كان الذكر  واضح أن هناك ا

التناسلية،   األعضاء  في  تتمثل  والتي  الحساسة من جسديهما  األجزاء  الوعي بضرورة حفظ  نفس  ويتشاركان  واألنثى مدعوان 

أما بالنسبة لألنثى فالجسد في    -تحت السرة وفوق الركبة  –جسد  فمجاالت الطابو عند الذكر تتركز على الجزء السفلي من ال

شموليته يمثل "عورة" ألنه يحمل إيحاءات جنسية، وأي إظهار له يعتبر بمثابة "عري"، لذلك تم تشريع الحجاب باعتباره جلد  

 ثاني لألنثى.

صاغ مجموعة من التشريعات التي    يتضح إذن، أن اإلسالم سعى إلى تدبير الجسد اإلنساني عبر تطويعه وإخضاعه، فقد

ترسم للفرد كيفية التعامل مع جسده والتصرف فيه، وتحثه على االهتمام به سواء في العبادات أو في املعامالت، في البيت أو  

بالجسد  في الخارج، في عالقة الجسد بذاته، أو في عالقته باآلخرين، في املسجد أو في أمكنة أخرى. بل دعا اإلسالم إلى االهتمام  

حتى في أدق جزئياته )التبول، التغوط، النظافة، الطهارة، النكاح، اللباس، الصالة، الصوم وغيرها(. وفي هذا السياق يمكننا  

القول، أن جسد الرسول يشكل عموما النموذج الجسدي/ املثال الواجب اتباعه. إنه النموذج الذي يحدد جسد املسلم وفق  

 وما على املسلم سوى االمتثال لألوامر اإللهية وتنفيذها دون مساءلتها أو البحث في ماهيتها.  مجموعة من الطقوس والشعائر، 

يمكننا الحديث بهذا املعنى إذن عن تشريع سياس ي للجسد، تتجلى أساسا في انضباطه التام لهذه السلطة الدينية، فإذا زاغ  

وجب   وهكذا  العقاب.  مصيره  فإن  االنضباط  هذا  من  للشهوة  وانفلت  ومسكنا  للفوض ى  فريسة  يكون  ال  كي  الجسد  تقنين 

 والشيطان الذي يجري حسب املعتقد في اإلنسان مجرى الدم. "إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم". )صحيح مسلم(. 

 يمكننا القول، أن هذا التدبير الديني للجسد يهدف باألساس إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية املقدس. 

 خاتمة:

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تحليل طبيعة العالقة القائمة بين الجسد والفكر الديني، أو باألحرى تسليط الضوء 

إلى   بالعودة  قمنا  السياق  هذا  وفي  املسيحية واإلسالم،  الديانتين  داخل  وتحديدا  الديني،  الخطاب  في  اإلنساني  الجسد  على 

للديانتي املؤطرة  الدينية  بالنسبة  النصوص  املسيحيين  اآلباء  وكتابات  املقدس  الكتاب  أقصد؛  الجسد،  تناولت  التي  ن 

للمسيحية، والقرآن واألحاديث النبوية بالنسبة لإلسالم، باعتبار هذه النصوص مؤطر أساس ي للتشريع الديني حول اإلنسان  

في أن مفاهيم وتصورات الديانتين  بشكل عام، والجسد بشكل خاص. وفي هذا الصدد استخلصنا عدة نتائج هامة تمحورت  

فإذا كان الفكر  حول الجسد جاءت مختلفة نسبيا، فكل خطاب من هذه الخطابات تناوله وفق منظوره األخالقي وامليتافيزيقي. 

املسي ي قد قلل من مكانة وقيمة الجسد، حيث نظرت الكنيسة إليه على أنه مولد الشر، وعين الخطيئة عكس الروح، نظرا  

الفكر الالهوتي خالل العصر الوسيط، وقد بلغ هذا القمع أشده بالنسبة للجسد األنثوي الذي ارتبط في املسيحية  لسيادة  

بخطيئة حواء األولى. لذلك يمكن القول أن هناك ال مساواة جسدية، بحيث تتمثل املسيحية الجسد األنثوي في مرتبة دون  

الذكوري. الجسد  ال  مرتبة  أعطى  بدوره  اإلسالم  دينيا فإن  وتدبيره  تطويعه  إلى  وسعى  والنفس،  الروح  من  أدنى  مرتبة  جسد 

ركز على البعد العباداتي، أي اهتم بجسد املؤمن وعالقاته التعبدية بالخالق وكذا روابطه االجتماعية. وعندما  واجتماعيا... و 

املسي ي، صحيح أن الجسد األنثوي   يتعلق األمر بالجسد األنثوي فنجد أن التصور اإلسالمي يختلف في هذا الشأن عن نضيره

 
 . 4886، حديث رقم  كتاب التفسيرأخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري، حديث نبوي، 1
 .9، ص1أخرجه الترمذي وابن ماجه، املعجم املفهرس، ج2
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هو أكثر تقنينا وخضوعا ملسألة املراقبة والضبط، مقارنة بالجسد الذكوري، لكن لم نعثر على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية  

 تبخس من قيمته أو تحتقره.  

 قائمة املراجع: 

 املشرق، بيروت، الطبعة الثانية، ج. (، مدينة هللا، ترجمة: الخوري يوحنا لحلو، دار 2007أوغسطين، ) .1

، املجلد:  4مجلة عالم الفكر، العدد:  (، تطور مفهوم الجسد من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي،  2009تيبس يوسف، ) .2

37 . 

 (، الجسد والصورة واملقدس في اإلسالم، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء. 1999الزاهي فريد، ) .3

 إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى.  (،2005الغزالي أبو حامد، ) .4

 (، في النفس والعقل لفالسفة اإلغريق واإلسالم، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة. 1962قاسم محمود، ) .5

6. MONTAGNE R, (1930) ,Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris : Félix Alcan. 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

44 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

45 

 خطُر جرميِة الرشوِة على الفرِد واجملتمِع يف ضوء السنِة النبويِة
The danger of the crime of bribery on the individual and society  In the light of the 

Prophet's Sunnah 
 مهدي عبد العزيز أحمد/جامعة املدينة العاملية، ماليزيا د.

Pr. Mahdi Abdul Aziz Ahmed/ Al-Madinah International University, Malaysia 

 

 

 

 ملخص: 

إن الرشوة داء عضال قد دب في األمة اآلن، وهو سبب كثير من الجرائم واملصائب، وقد حذر هللا تعالى من أكل الحرام،         

لنبوية املشرفة، وملا كان بأخذ الرشوة وانتشارها تضيع  وأكد على وجوب األكل من الحالل الطيب، وكذا جاء األمر في السنة ا

الحقوق، وينتشر الظلم، وتسند األمور إلى غير أهلها، وتعطل مصالح الناس، فقد عالجت السنة النبوية هذه الجريمة عالًجا  

تش ي، وكذا حذرت من  ناجًعا من خالل النصوص النبوية التي حذرت من أخذ الرشوة، أو دفعها، أو الوساطة بين الراش ي واملر 

أخذ الرشوة بأساليب مقنعة ملتوية كـ )دخان، واإلكرامية، والهدية، والبقشيش... ونحو ذلك(، وحذرت من خطر هدايا العمال  

التي يأخذونها من الناس مقابل قضاء حوائجهم والتي يتقاضون عليها أجرا من قبل الحكومة أو من قبل صاحب املؤسسة، فمن  

 حث لوضع هذا العالج النبوي بين يدي األمة، ليعم النفع بها إن شاء هللا تعالى.هنا فكرة هذا الب

 العمال.  –اإلكرامية  – الهدايا  –الرشوة الكلمات املفتاحية: 

    Abstract :  

Bribery is an incurable disease that has spread in the nation now, and it is the cause of many crimes and 

calamities, and God Almighty has warned against eating the forbidden, and emphasized the necessity of eating 

from the lawful and good, and the same came in the honorable Sunnah of the Prophet, and when taking bribery 

and its spread was lost rights, and spread Injustice, entrusting matters to those who do not deserve it, and 

disrupting people’s interests, the Prophetic Sunnah has dealt with this crime an effective treatment through the 

prophetic texts that warn against taking bribes, or paying them, or mediation between the briber and the bribe-

taker, and also warned against taking bribes by disguised and twisted methods such as (smoke). tip, tip, gift, 

tip...and so on), and she warned of the danger of worker gifts Which they take from people in return for fulfilling 

their needs and for which they are paid by the government or by the owner of the institution, hence the idea of 

this research to put this prophetic remedy in the hands of the nation, so that the benefit will prevail with it, God 

Almighty willing. 

Keywords: bribery - gifts - tip – workers . 
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 مقدمة: 

(، وهذا األصل هو الذي قرره  1من رحمة هللا تعالى سبحانه بعباده أن جعل األصل في األشياء املحيطة به الحل واإلباحة) 

 العلماء، واستدلوا على ذلك بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة. 

: من القرآن الكريم:       
ً

 فأوال

يًعا{) -1       ْرضِّ َجمِّ
َ ْ
ي األ ْم َما فِّ

ُ
ك
َ
َق ل

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
 (. 2قوله تعالى: } ُهَو ال

ْم نِّ -2      
ُ
ْيك

َ
ْسَبَغ َعل

َ
ْرضِّ َوأ

َ ْ
ي األ َماَواتِّ َوَما فِّ ي السَّ ْم َما فِّ

ُ
ك
َ
َر ل َ َسخَّ

َّ
نَّ َّللا

َ
َرْوا أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
{) وقوله تعالى: } أ

ً
َنة  َوَباطِّ

ً
َرة اهِّ

َ
 (. 3َعَمُه ظ

يعً -3       ْرضِّ َجمِّ
َ ْ
ي األ َماَواتِّ َوَما فِّ ي السَّ ْم َما فِّ

ُ
ك
َ
َر ل ْنُه{) وقال تعالى: } َوَسخَّ  (. 4ا مِّ

واستدلوا على هذا األصل بأدلة كثيرة من السنة منها حديث سلمان الفارس ي رض ي هللا تعالى عنه عن النبي صلى هللا عليه        

َت َعنْ 
َ
، َوَما َسك هِّ َتابِّ ي كِّ  فِّ

ُ َم َّللاَّ ، َوالَحَراُم َما َحرَّ هِّ َتابِّ ي كِّ  فِّ
ُ َحلَّ َّللاَّ

َ
ُل َما أ

َ
ا َعَفا َعْنُه«) وسلم أنه قال: »الَحال مَّ ُهَو مِّ

َ
 (.5ُه ف

       
َ
 ط

ً
ال

َ
ْرضِّ َحال

َ ْ
ي األ ا فِّ

مَّ وا مِّ
ُ
ل
ُ
اُس ك َها النَّ يُّ

َ
َقاَل: } َيا أ

َ
ُعوا  وقد دعا الشارع الحكيم املسلمين لألكل من الحالل الطيب ف بِّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ًبا َوال ّيِّ

يٌن{ )   ُمبِّ
ْم َعُدوٌّ

ُ
ك
َ
ُه ل نَّ انِّ إِّ

َ
ْيط َواتِّ الشَّ

ُ
ط

ُ
هذا نداء لكل الناس عامة، ثم خص املؤمنين بتأكيد هذا األمر فقال تعالى: } َيا (.، و 6خ

ْعُبُدوَن{ ) 
َ
اُه ت يَّ ْنُتْم إِّ

ُ
ْن ك ِّ إِّ

َّ
ُروا ّلِلِّ

ُ
ك

ْ
ْم َواش

ُ
َناك

ْ
َباتِّ َما َرَزق ّيِّ

َ
ْن ط وا مِّ

ُ
ل
ُ
يَن آَمُنوا ك ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
 (. 7أ

اَل َرُسْوُل هللاِّ    ا هكذو  
َ
اَل: ق

َ
 رض ي هللا تعالى عنه ق

َ
ْي ُهَرْيَرة بِّ

َ
أكدت السنة املطهرة على ضرورة أكل الحالل، وترك الحرام فَعْن أ

 
َ
َما أ ْيَن بِّ نِّ ْؤمِّ

ُ
َمَر امل

َ
نَّ هللَا أ ، َوإِّ

ً
َبا ّيِّ

َ
 ط

َّ
ال  َيْقَبُل إِّ

َ
ٌب ال ّيِّ

َ
ى ط

َ
َعال

َ
نَّ هللَا ت وا  َمَر بِّ صلى هللا عليه وسلم: )إِّ

ُ
ل
ُ
ُسُل ك َها الرُّ يُّ

َ
َقاَل: }َيا أ

َ
ْيَن ف ْرَسلِّ

ُ
هِّ امل

يٌم{)  وَن َعلِّ
ُ
ْعَمل

َ
َما ت ي بِّ ِّ

ّ
ن ًحا، إِّ وا َصالِّ

ُ
َباتِّ َواْعَمل ّيِّ

َّ
َن الط ْم{) 8مِّ

ُ
َناك

ْ
َباتِّ َما َرَزق ّيِّ

َ
ْن ط وا مِّ

ُ
ل
ُ
يَن آَمُنوا ك ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
اَل: }َيا أ

َ
ُجَل  9( َوق َر الرَّ

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
( ث

ْيُل  َماء،  ُيطِّ ى السَّ
َ
ل  َيَدْيهِّ إِّ

َبَر، َيُمدُّ
ْ
غ
َ
 أ
َ
َعث

ْ
ش

َ
َفَر أ الَحَرامِّ      السَّ َي بِّ ذِّ

ُ
َبُسُه َحَراٌم، َوغ

ْ
َرُبُه َحَراٌم، َوَمل

ْ
َعُمُه َحَراٌم، َوَمش

ْ
، َوَمط َيا َرّبِّ َيا َرّبِّ

ى ُيْسَتَجاُب لذلك(. ) 
َّ
ن
َ
أ
َ
 (. 10ف

 
، عبد هللا بن عبد  شرح مختصر الروضةهـ(، 716(  انظر: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )املتوفى :  1)

زركش ي  (، وأبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر ال1/399م )   1987هـ /    1407املحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة : األولى ،  

 (.8/10م )1994 -هـ 1414دار الكتبي، الطبعة: األولى،  البحر املحيط في أصول الفقه،هـ( 794)املتوفى: 

 .29(  سورة البقرة آية: 2)

 .20(  سورة لقمان: آية  3)

 .  13(  سورة الجاثية: آية 4)

،  كتاب  ساننه(، وأخرجه ابن ماجه  في 1726،  كتاب "أبواب اللباس" باب "ما جاء في لبس الفراء" حديث رقم )ساننه(  حسـن: أخرجه الترمذي في 5)

الحاكم عن أبي الدرداء رضـــــ ي هللا عنه، رفع الحديث قال: »ما أحل هللا في  مساااااتدرك(، وفي 3367"األطعمة" باب "أكل الجبن والســـــمن" حديث رقم )

ـــــيا« ثم تال هذه اآلية }وما كان ربك كتابه فهو حالل، وما حرم فهو  ـــ ـــ ـــــكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من هللا العافية، فإن هللا لم يكن نســ ـــ ـــ حرام، وما ســ

 [ »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.64نسيا{ ]مريم: 

 .168(سورة البقرة: آية 6)

 .172( سورة البقرة: آية 7)

 .51ن: آية ( سورة املؤمنو 8)

 .72( سورة البقرة: آية 9)

 (.1015، كتاب "الزكاة" باب "قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها"  حديث رقم ) صحيحه( أخرجه مسلم في 10)
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ْم َما  ولهذا اتسعت دائرة الحالل جًدا، وضاقت دائرة        
ُ
ك
َ
َل ل صَّ

َ
ْد ف

َ
ا، ومن هنا نفهم قول هللا تعالى: }َوق

ً
الحرام ضيًقا بالغ

ْم {) 
ُ
ْيك

َ
َم َعل  (، فالحالل كثير منتشر، والحرام قليل منحصر، وهذا من رحمة هللا بعباده ولطفه بهم سبحانه.1َحرَّ

 إشكالية البحث: 

آن والسنة، إال أن كثيًرا من الناس يعرضون عن تلك النصوص رغم هذا التحذير الشديد الواضح الّبين في نصوص القر        

الشريعة التي تنهى عن أكل الحرام واالشتغال به، فانكبوا على أخذ الرشاوى في أماكن عملهم، ال سيما املوظفين في أماكن قضاء  

أن هذه ليست رشوة بل هذا    مصالح الناس، واستحلوا طلبهم للرشاوى من الناس مقابل إنهائهم ملصالهم وعدم تعطيلها بحجة 

 دخان.

 ومرتٍش آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه إكرامية.        

 ومرتٍش آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه هدية.        

اخل في جملة امللعونين في الرشوة  وبعض الناس يدفع الرشوة مضطًرا من أجل نيل حق، أو دفع ظلم، وال يدري هل هو د       

 أم ال. 

 أهداف البحث:         

في اإلشكالية؛          السابقة  في كل األمور  السابقة، ولتبيين الصحيح والصواب  لتزيل اإلشكاالت  البحث  جاءت فكرة هذا 

واملجتمعات، والشعوب؛ وذلك بنشر الباطل والظلم،  خطورة أخذ الرشوة، وبيان أنها جريمة تعمل على هالك األفراد، واألسر،  

 وضياع الحقوق، وتولية من ال يستحق في املكان الذي يستحقه غيره، وغير ذلك. 

 الدراسات السابقة: 

الدراسات          كل  عن  يختلف  البحث  هذا  ولكن  كثيرة ومتنوعة،  تحت مسميات  املوضوع  هذا  في  كثيرة  دراسات  توجد 

على األحاديث النبوية الصحيحة، كما أنه سيضع الدواء لهذا الداء العضال أال وهو داء الرشوة من    السابقة بأنه سيعتمد

خالل السنة النبوية الصحيحة، ويبين حكم هدايا العمال واملوظفين، وبيان حكم دفع الرشوة لنيل حق أو لدفع ظلم، وبيان  

 أن تغيير املسمى ال يغير الحكم الشرعي.

 حدود البحث: 

حدود البحث هي الرشوة وما يتعلق بها من مسائل وفروع، وذلك من كتب التفاسير، والفقه، واألصول، وكتب متون         

 السنة النبوية املطهرة. 

 منهج البحث: 

البحث  منهج البحث هو املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء ما يتعلق بأبواب الربا في الكتب املشار إليها في حدود        

 واستخراج املسائل املتعلقة باملوضوع، ثم تحليل تلك املسائل وبيان أحكامها، وأقوال العلماء فيها.

 إجراءات البحث: 

 عزو اآليات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية. -        

 
 . 119(  سورة  األنعام: آية  1)
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 .تخريج األحاديث النبوية بعزوها ملن خرجها من أصحاب الكتب السنة متصلة األسانيد-        

 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإننا نكتفي بعزوه إليهما فالعزو إليهما أو أحدهما مشعر بصحة الحديث. -        

على  -         الكالم  ذكر  دون  النهائي  الحكم  نذكر  ولكن  عليه،  الحكم  في  نجتهد  فإننا  الصحيحين،  خارج  الحديث  كان  إذا 

 ث ال يحتمل البحث ذلك.األسانيد واألحكام على الرجال، حي

في    -        بها  االلتزام  يجب  التي  املعروفة  اإلجراءات  من  ذلك  غير  إلى  األقوال،  تلك  مصادر  وذكر  قائلة،  إلى  قول  كل  عزو 

 الكتابات العلمية. 

   املبحث األول: تعريف الرشوة، وحكم الشرع فيها

   شوةر املطلب األول: تعريف ال

: تعريف 
ً

   الرشوة لغةأوال

َجْمُع     -رحمه هللا تعالى    – قال اإلمام الرازي        
ْ
َها َوال اءِّ َوَضّمِّ ْسرِّ الرَّ

َ
ك ( بِّ

ُ
َوة

ْ
. َو )الّرِّش  )

ٌ
َية ْرشِّ

َ
َحْبُل َوَجْمُعُه )أ

ْ
ال اُء( 

َ
: " )الّرِّش

 
َ
ى( أ

َ
ش 

َ
ْن َبابِّ َعَدا، َو )اْرت اُه( مِّ

َ
ْد )َرش

َ
َها َوق اءِّ َوَضّمِّ ْسرِّ الرَّ

َ
ك ا( بِّ

ً
اُه(  )رِّش

َ
ْرش

َ
ْيهِّ َو )أ

َ
 َعل

َ
َوة

ْ
َب الّرِّش

َ
ل
َ
هِّ ط مِّ

ْ
ي ُحك ى( فِّ

َ
ْرش 

َ
 َو )اْست

َ
َوة

ْ
 الّرِّش

َ
ذ
َ
خ

 ("
َ
َوة

ْ
اُه الّرِّش

َ
ْعط

َ
 (.1أ

 " رشاه يرشوه رشوا إذا اعطاه، وارتش ى أخذها، واسترشاه طلب الرشوة. : -رحمه هللا تعالى  –وقال اإلمام النووي      

 (.2مأخوذة من الرشا ألنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل" )   الرشوةقال بعض العلماء:        

ى َما ُيرِّيُد  :  -رحمه هللا تعالى    –وقال الفيومي        
َ
ُه َعل

َ
ل ْو َيْحمِّ

َ
ُه أ

َ
َم ل

ُ
َيْحك ْيَرُه لِّ

َ
َم َوغ َحاكِّ

ْ
ُص ال

ْ
خ يهِّ الشَّ ْسرِّ َما ُيْعطِّ

َ
ك
ْ
ال  بِّ

ُ
َوة

ْ
"الّرِّش

ْدَرٍة وَ  ُل: سِّ
ْ
ث ا مِّ

ً
 َوَجْمُعَها رِّش

َ
 ف
ً
َوة

ْ
ْيُتُه رِّش

َ
ْعط

َ
َتَل أ

َ
ْن َبابِّ ق ًوا مِّ

ْ
ُه َرش

ُ
ْوت

َ
ْيًضا َوَرش

َ
ّمِّ أ

الضَّ ا بِّ
ً
 َوَجْمُعَها ُرش

ٌ
ة
َ
غ
ُ
مُّ ل َدٍر َوالضَّ   سِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
ْي أ

َ
ى أ

َ
ش 

َ
اْرت

ُه")
َّ
ُزق

َ
ت هِّ لِّ ّمِّ

ُ
ى أ

َ
َسُه إل

ْ
ا َمّد َرأ

َ
َفْرُخ إذ

ْ
ا ال

َ
ُه َرش

ُ
ْصل

َ
 (. 3َوأ

 ثانًيا: تعريف الرشوة شرًعا:       

"الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما ال يحل واملرتش ي  :  -رحمه هللا تعالى    –قال اإلمام ابن العربي      

 (. 4قابضه والراش ي معطيه والرائش الواسطة") 

 (. 5من باطل، وكالهما واجب عليه")  ع ملمتن" ما يدفع للحاكم ليحكم بحق، أو : -رحمه هللا تعالى  – وقال اإلمام النووي      

 (.6"ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه "): - رحمه هللا تعالى  –وقال الحافظ ابن حجر      

 
صـيدا، الطبعة:   –الدار النموذجية، بيروت   -املكتبة العصـرية مختار الصاحاح،   (  أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،1)

 م، مادة "ر ش ا".1999هـ / 1420الخامسة، 

 لبنان، مادة )رشا(.   –دار الكتب العلمية، بيروت   تهذيب األسماء واللغات،(  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 2)

 بيروت، مادة )رشو(. –املكتبة العلمية  ، املصباح املنير،ومي ثم الحموي، أبو العباس(  أحمد بن محمد بن علي الفي3)

 (.5/221، ) 1379بيروت،  -، دار املعرفة فتح الباري (  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، 4)

 لبنان، مادة )رشا( بتصرف يسير.   –دار الكتب العلمية، بيروت   تهذيب األسماء واللغات،(  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 5)

 (.5/221، ) 1379بيروت،  -، دار املعرفة فتح الباري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، (   6)
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 (.1"ما تؤخذ بغير عوض، ويذم آخذه"): -رحمه هللا تعالى  –وقال اإلمام العيني      

 (. 2"الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير املوجب إلحراج صدره واإلضرار به"):  -رحمه هللا تعالى    –وقال اإلمام الشوكاني      

 املطلب الثاني: حكم الشرع في الرشوة:       

: األدلة من القرآن الكريم على حرمة الرشوة: 
ً

 أوال

       
َّ
ك
َ
بِّ أ ذِّ

َ
ك
ْ
ل اُعوَن لِّ { سورة املائدة آية رقم )قال تعالى: }َسمَّ ْحتِّ لسُّ وَن لِّ

ُ
 (.42ال

رِّيًقا        
َ
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َتأ امِّ لِّ

َّ
ُحك

ْ
ى ال

َ
ل َها إِّ وا بِّ

ُ
ْدل

ُ
لِّ َوت َباطِّ

ْ
ال ْم بِّ

ُ
ْم َبْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ُموَن{  وقال تعالى: }َوال

َ
ْعل

َ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
مِّ َوأ

ْ
ث ِّ
ْ

اإل اسِّ بِّ ْمَوالِّ النَّ
َ
ْن أ مِّ

 (. 188) سورة البقرة آية رقم 

 وقد ذهب أكثر املفسرين إلى أن املراد من هاتين اآليتين الرشوة.      

  في تفسير )السحت(:  -رحمه هللا تعالى  –قال اإلمام الرازي -1     
َّ

نَّ َّللا
َ
ا ألِّ مَّ ْحتِّ إِّ السُّ وَنَها بِّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
وا َيأ

ُ
ان
َ
ي ك تِّ

َّ
" وسميت الرشاء ال

ْي يَ 
َ
اٍب، أ

َ
َعذ ُتُهْم بِّ ى ُيْسحِّ

َ
َعال

َ
" )ت ةِّ

َ
َبَرك

ْ
ُه َمْسُحوُت ال نَّ

َ
ْو ألِّ

َ
ُهْم، أ

ُ
ل صِّ

ْ
 (.3ْسَتأ

ره إلى ما يعطى  في تفسير )السحت(:  -رحمه هللا تعالى  –وقال اإلمام القرطبي-2       " فكأن باملسترش ي وآكل الحرام من الشَّ

اإلنسان النهم. وقيل: سمي الحرام سحتا ألنه يسحت مروءة  باملسحوت املعدة من  الذي  أولى، ألن  مثل  . قلت: والقول األول 

(، وقال عمر بن الخطاب رض ي  4بذهاب الدين تذهب املروءة، وال مروءة ملن ال دين له. قال ابن مسعود وغيره: السحت الرشا) 

 (.5هللا عنه: رشوة الحاكم من السحت")

النسفي-3       تعالى    –وقال اإلمام  )السحت(:    -رحمه هللا  تفسير  كل  في  ... وهو  إذا  "  يحل كسبه وهو من سحته  ماال 

 (.6استأصله ألنه مسحوت البركة وفي الحديث هو الرشوة في الحكم وكانوا يأخذون الرشا على األحكام وتحليل الحرام")

"}أكالون للسحت{ أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير    :-رحمه هللا تعالى   –وقال الحافظ ابن كثير-4      

 (. 7واحد") 

 
   (.13/154بيروت، ) –، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري موس ى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن (1)

 (.8/308م، )1993 -هـ 1413، دار الحديث، مصر، األولى، نيل األوطارمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، (   2)

 بيروت -، دار إحياء التراث العربي مفاتيح الغيبيمي الرازي،  أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن الت(   3)

 (.11/360هـ، ) 1420 -الطبعة: الثالثة  

ـــــعود أخرجــه اإلمــام البيهقي في  (   4) ـــ ـــ "، سااااااااااااننااهأثر ابن مســ الِّ َحٍقّ
َ
ى إعطــائهــا على إبطــ ـــــَوةِّ وفِّ ـــ ـــ ذِّ الّرِّشــ

ــــــديــد فى أحــْ ـــ ـــ شــ
َّ
ـــــ ي"، بــاب "لت ـــ ـــ ،  كتــاب "أدب القــاضــ

(20/414.) 

ــ  1384القاهرة، الطبعة: الثانية،   –، دار الكتب املصرية  الجامع ألحكام القرآنأبو عبد هللا محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، (   5) ــــ   1964 -هـــ

 (.6/183م، )

ـــــفي،  (  6) ـــ ـــ لطبعـة: األولى،  دار الكلم الطيـب، بيروت، ا مادارك التززيال وحقاائق التاأويال،أبو البرـكات عبـد هللا بن أحمـد بن محمود حـافظ الـدين النســ

 (.1/448م، ) 1998 -هـ  1419

ـــقي،  (   7) ـــ ـــري ثم الدمشــ ـــ ـــ ي البصــ ـــ ـــماعيل بن عمر بن كثير القرشــ ـــ ـــر والتوزيع، الطبعة: الثانية  تفسااااااااير القرآن العظيمأبو الفداء إســ ـــ ، دار طيبة للنشــ

 (.2/117م، ) 1999 -هـ 1420
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وهكذا نرى أن كثيًرا من املفسرين على أن املراد بـ )السحت( في اآلية )الرشوة(، وهذا ما عليه أكثر أصحاب النبي صلى         

 هللا عليه وسلم كما سبقت اإلشارة إليه في نقل أقوالهم عند تفسير اآلية. 

 ثانًيا: األدلة من السنة على حرمة الرشوة:       

إن األدلة من السنة على تحريم الرشوة كثيرة جًدا، وسأذكر بعًضا منها هنا، وباقي األدلة ستأتي في أماكنها من هذا البحث         

 إن شاء هللا تعالى.

أخرج أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، واللفظ ألبي داود من حديث عبد هللا بن عمرو رض ي هللا تعالى عنهما قال:  -1      

ي«)  ش ِّ
َ
ْرت
ُ ْ
ي َوامل اش ِّ َم الرَّ

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِّ َصل

َّ
َعَن َرُسوُل َّللا

َ
 (.1»ل

عن النبي    –رض ي هللا تعالى عنه    – ود بسنده من حديث أبي أمامة  وأخرج اإلمام أبو داود واإلمام أحمد واللفظ ألبي دا-2      

ى َبابً 
َ
ت
َ
َقْد أ

َ
َها، ف

َ
ل َقبِّ

َ
ْيَها ف

َ
 َعل

ً
ة يَّ ُه َهدِّ

َ
ْهَدى ل

َ
أ
َ
َفاَعٍة، ف

َ
ش يهِّ بِّ خِّ

َ
َفَع ألِّ

َ
ْبَوابِّ الّرَِّبا«) صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن ش

َ
ْن أ يًما مِّ  (.2ا َعظِّ

اَل:  -رض ي هللا تعالى عنه  –صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث أبي حميد الساعدي    وأخرج البخاري ومسلم في-3      
َ
ق

 
َ
َدق ى الصَّ

َ
ةِّ َعل يَّ بِّ

ْ
ت
ُ
ُه اْبُن األ

َ
، ُيَقاُل ل ْزدِّ

َ
َن األ  مِّ

ً
َم َرُجال

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
يُّ َصل بِّ

ْه اْسَتْعَمَل النَّ
ُ
ا أ

َ
ْم َوَهذ

ُ
ك
َ
ا ل

َ
اَل: َهذ

َ
َم ق دِّ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
، ف ي،  ةِّ َي لِّ دِّ

هِّ   َيدِّ بِّ ي  ْفس ِّ
َ
ن ي  ذِّ

َّ
َوال ؟ 

َ
ْم ال

َ
أ ُه 

َ
ل ُيْهَدى  َر 

ُ
َيْنظ

َ
ف  ، هِّ ّمِّ

ُ
أ َبْيتِّ  ْو 

َ
أ يهِّ  بِّ

َ
أ َبْيتِّ  ي  فِّ َس 

َ
َجل  

َّ
َهال

َ
اَل: »ف

َ
َيْوَم  ق هِّ  بِّ َجاَء   

َّ
ال إِّ ْيًئا 

َ
ْنُه ش مِّ َحٌد 

َ
أ  
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
َيأ  

َ
ال

يًرا   اَن َبعِّ
َ
ْن ك ، إِّ هِّ َبتِّ

َ
ى َرق

َ
ُه َعل

ُ
ل َياَمةِّ َيْحمِّ اٌء) القِّ

َ
ُه ُرغ

َ
َواٌر) 3ل

ُ
َها خ

َ
 ل
ً
ْو َبَقَرة

َ
أ ْيَعُر)4(، 

َ
 ت
ً
اة

َ
ْو ش

َ
أ  ،)5 (

َ
ْيَنا ُعْفَرة

َ
ى َرأ هِّ  َحتَّ َيدِّ َع بِّ

َ
مَّ َرف

ُ
( 6(« ث

ا)
ً
ث
َ
ال
َ
ُت« ث

ْ
غ
َّ
ُهمَّ َهْل َبل

َّ
ُت، الل

ْ
غ
َّ
ُهمَّ َهْل َبل

َّ
: »الل ْيهِّ

َ
ْبط  (.7إِّ

ا: أقوال العلماء في حكم الرشوة:       
ً
 ثالث

الرشوة حرام بال خالف بين العلماء، بل هي من الكبائر، وقد دل على ذلك ما ذكرته آنًفا من اآليات واألحاديث، وهذه         

 بعض اقوال العلماء:

 
(، وسكت عنه، وكذا سكت 3580( حديث رقم )3/1549ب "كراهية الرشوة" )كتاب "األقضية"، با،  سننه: أخرجه أبو داود في إسناده صحيح(  1)

(  3/401كتاب "األحكام" باب "ما جاء في الراشــ ي واملرتشــ ي في الحكم" ) ،  سااننه(، وأخرجه الترمذي في 5/207عنه املنذري في مختصــر ســنن أبي داود )

ــــلى هللا علي1337(، ورقم )1336حديث رقم ) ــــول هللا صــ ــــحيح، وأخرجه ابن ( بلفظ )لعن رســ ــــن صــ ــــ ي في الحكم(، وقال: حســ ــــ ي واملرتشــ ــــلم الراشــ ه وســ

( بلفظ )لعنة هللا على الراشــ ي واملرتشــ ي(، وأخرجه 2313( حديث رقم )2/323كتاب "األحكام" باب "التغليظ في الحيف والرشــوة" )،  سااننهماجه في 

 ناد، ووافقه الذهبي في التلخيص.( وقال: صحيح اإلس7218( حديث رقم )4/102اإلمام الحاكم في املستدرك )

ــاء الحاجة" )،  ساااااااااننه: أخرجه أبو داود في إساااااااااناده حسااااااااان(   2) ــ ـــ ــــكت عنه،  3541( حديث رقم )3/1534كتاب "البيوع"، باب "في الهدية لقضــ ـــ (، وســ

ـــــفع ألحد.....الحديث"،  22152( حديث رقم )5/271)  املسااااااندوأخرجه اإلمام أحمد في   ـــــند أبي أمامه بلفظ "من شــ ـــــناد هذا الحديث  ( في مســ قلت: إســ

ـــدوق ُيغرب كثيًرا )ص  ـــ ـــامي" قال الحافظ في التقريب: صــ ـــ ـــم أبو عبد الرحمن موالهم األموي الشــ ـــ ـــن من أجل "القاســ ـــ (، ففي الحديث مقال 386حســ

   (.     3/59(، وابن حجر في  بلوغ املرام، انظر سبل السالم )5/189يسير، هكذا أفاد الحافظ املنذري في مختصر أبي داود )

اٌء: بضم الراء، وتخفيف الغين مع املد، هو صوت البعير. انظر: 3)
َ
 (.6/462) مسلم بشرح النووي(  ُرغ

َواٌر: بضم الخاء، وتخفيف الواو، وهو صوت البقرة. انظر: املرجع السابق اإلحالة السابقة.4)
ُ
 (  خ

ْيَعُر: بفتح التاء، وسكون الباء، وفتح العين وكسرها، أي 5)
َ
 تصيح، والُيعار: صوت الشاة. انظر: انظر: املرجع السابق اإلحالة السابقة.(  ت

 (.5/221) فتح الباري (  العفرة: أي البياض غير الناصع. 6)

ـــــلم في 2597( حـديـث رقم )5/260كتـاب "الهـديـة" بـاب "من لم يقبـل الهـديـة لعلـة" )  صااااااااااااحيحاه(  متفق عليـه: أخرجـه البخـاري في  7) ـــ ـــ (، وأخرجـه مســ

 ( كالهما من حديث أبي حميد الساعدي ... به.1832( حديث رقم )6/459ب "اإلمارة"، باب "تحريم هدايا العمال" )كتا صحيحه
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" وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية، فإن كانت لش يء ينال به منه حقا،  :  -رحمه هللا تعالى    –قال اإلمام الشافعي -1      

ال، أو لش يء ينال منه حق، أو باطل، فحرام على الوالي أن يأخذها؛ ألن حراما عليه أن يستعجل على أخذه الحق ملن ولي  أو باط

 (.1أمره، وقد ألزمه هللا عز وجل أخذ الحق لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطال والجعل عليه أحرم")

اص  اإلمام  وقال-2        ى  "اتَّ : - رحمه هللا تعالى   – الجصَّ
َ
َفُقوا َعل ٌم, َواتَّ ا ُمَحرَّ

َ
ش ُبوَل الرُّ

َ
نَّ ق

َ
ى أ

َ
َيةِّ َعل

ْ
هِّ اآل َهذِّ يَن لِّ لِّ ّوِّ

َ
َتأ
ُ ْ
يُع امل َفَق َجمِّ

َمُه هللا تعالى")  ي َحرَّ ذِّ
َّ
ْحتِّ ال ْن السُّ ُه مِّ

نَّ
َ
 (. 2أ

 (. 3الوالة مطلًقا")  "ثم إن الرشوة حرمة على القاض ي وغيره من :- رحمه هللا تعالى  –وقال اإلمام النووي-3          

داد:  -رحمه هللا تعالى   –وقال القرطبي-4      
ْ
َوْيز َمن

ُ
 عن ابن خ

ً
"من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له  نقال

جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فال يقضيها إال برشوة يأخذها. وال خالف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق  

 (.4يجوز سحت حرام") أو ما ال 

اَن  :  -رحمه هللا تعالى    –وقال اإلمام ابن تيمية-5      
َ
 َيُجوُز ك

َ
َيْفَعَل َمَعُه َما ال ْمٍر لِّ

َ
أ ّيِّ  َولِّ  لِّ

ً
ة يَّ ْهَدى َهدِّ

َ
َماُء: إنَّ َمْن أ

َ
ُعل

ْ
اَل ال

َ
"ق

ْن  هِّ مِّ . َوَهذِّ ْيهِّ
َ
ْهَدى إل

ُ ْ
ّيِّ َوامل ْهدِّ

َ ْ
ى امل

َ
ي{") َحَراًما َعل ش ِّ

َ
ْرت
ُ ْ
ي َوامل اش ِّ  الرَّ

ُ َعَن َّللاَّ
َ
َم }ل

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
يُّ َصل بِّ

يَها النَّ اَل فِّ
َ
ي ق تِّ

َّ
َوةِّ ال

ْ
ش  (.5الرَّ

" }أكالون للسحت{ أي: الحرام، وهو    في تفسير آية )السحت( السابقة:   - رحمه هللا تعالى    –وقال الحافظ ابن كثير-6      

ى يستجيب له")
َّ
ر هللا قلبه؟ وأن ّهِّ

َ
 (.6الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد  أي: ومن كانت هذه صفته كيف ُيط

لة من       
ُّ
علماء األمة، يتبين لنا أن أخذ الرشوة حراٌم باتفاق، وهي من الكبائر، وهذا التحريم  من خالل نقل أقوال هذه الث

الشديد للرشوة؛ من أجل أنها مما يعم بها الفساد على الفرد واملجتمع، وتعمل على نشر الباطل، وضياع الحقوق، وإذا أقبل  

ا وشقاًء، وصدق هللا العظيم حين قال: }  املجتمع على أكل الحرام، ولم يقف عند حدود هللا تعالى ومحارمه، انق
ً
لت الحياة ظنك

ا{ سورة طه آية رقم ) 
ً
 َضْنك

ً
ة

َ
يش ُه َمعِّ

َ
نَّ ل إِّ

َ
رِّي ف

ْ
ك ْعَرَض َعْن ذِّ

َ
 (. 124َوَمْن أ

  املبحث الثاني: حكم هدايا العمال

رض له راتب على هذا العمل، ال يجوز له أن يأخذ شيًئا من النا      
ُ
س مقابل إنجاز أعمالهم التي  من اسُتعمل على عمل، وف

هي من صميم عمله الذي يتقاض ى عليه راتًبا، ومن أخذ ماال زائًدا من الناس نظير قضاء حوائجهم، فهو سحت؛ ألنه أخذ أموال  

 املسلمين بدون وجه حق. 

الناس بهذه الصورة، وذلك        النبي صلى هللا عليه وسلم العماَل )املوظفين( من أخذ أموال  في الحديث الذي  وقد حذر 

اَل: اْسَتْعَمَل  -رض ي هللا تعالى عنه  – أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث أبي حميد الساعدي  
َ
ق

 
، دار املعرفة األمالشــــافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــــافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرشــــ ي املكي، (   1)

 (.2/63م، )1990هـ/1410طبعة، سنة النشر:  بيروت، الطبعة: بدون  –

 .لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت   أحكام القرآن،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، (   2)

 (.2/541م، )1994هـ/1415الطبعة: األولى، 

 (.3/115)  تهذيب األسماء واللغات(   3)

 (.6/183) الجامع ألحكام القرآن(   4)

ـــــريف، املدينة النبوية، اململكة   مجموع الفتاوى،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (   5) ـــ ـــــحف الشــ ـــ مجمع امللك فهد لطباعة املصــ

 (.31/286م، )1995هـ/1416العربية السعودية، عام النشر: 

 (.3/117)  تفسير ابن كثير( 6)



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

52 
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َ
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َ
مَّ َرف

ُ
ُهمَّ َهْل  4(« ث

َّ
: »الل ْيهِّ

َ
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ا)
ً
ث
َ
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َ
ُت« ث

ْ
غ
َّ
ُهمَّ َهْل َبل

َّ
ُت، الل

ْ
غ
َّ
 (.5َبل

ذا بّين النبي صلى هللا عليه وسل مدى خطورة األمر لهذا الصحابي الجليل الذي ظن أن ذلك املال الذي يأخذه مزيًدا  وهك      

من الناس بسبب وظيفته حق مشروع له، فأوضح له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما خفي عليه، وهو أنه في الحقيقة أخذ  

 بدون عوض منه وهذا ال يحل له، وألنه 
ً

 أخذه بدون وجه حق.ماال

وقد صور النبي صلى هللا عليه وسلم مآل هذا الكسب املحرم في  أبشع صورة يراها هذا املستحل ألموال الناس بالباطل؛       

 وذلك من أجل تعلم األمة خطور هذا األمر وقبحه، وأنه يورد صاحبه املهالك. 

 أقوال العلماء في حكم هذايا العمال:

" وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية، فإن كانت لش يء ينال به منه حقا،  :  -رحمه هللا تعالى    –قال اإلمام الشافعي       

أو باطال، أو لش يء ينال منه حق، أو باطل، فحرام على الوالي أن يأخذها؛ ألن حراما عليه أن يستعجل على أخذه الحق ملن ولي  

 (.6الحق لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطال والجعل عليه أحرم")أمره، وقد ألزمه هللا عز وجل أخذ 

" الذي يهدي ال يخلو أن يقصد: ود املهدي إليه، أو عونه، أو ماله، فأفضلها    :- رحمه هللا تعالى    –وقال اإلمام ابن العربي      

تستحب إن كان محتاجا، واملهدي ال يتكلف،   األول، والثالث جائز، ألنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة على وجه جميل، وقد

 (. 8(، وأما الثاني فإن كان ملعصية فال يحل، وهو الرشوة".)7وإال فيكره) 

النووي       العمال حرام وغلول؛ ألنه خان في واليته  :  -رحمه هللا تعالى    –وقال اإلمام  "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا 

 (.9قوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال")وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في ع

" ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم:  : -رحمه هللا تعالى  –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

 (.10التي يكون القيام بها فرضا")  فهذه أيضا ال يجوز فيها قبول الهدية ... ألن مثل هذا العمل هو من املصالح العامة 

 
اء  (   1)

َ
 (.6/462) مسلم بشرح النوويوت البعير. انظر: : بضم الراء، وتخفيف الغين مع املد، هو صُرغ

َوار  (   2)
ُ
 : بضم الخاء، وتخفيف الواو، وهو صوت البقرة. انظر: املرجع السابق اإلحالة السابقة.خ

ْيَعُر (   3)
َ
 اإلحالة السابقة.: بفتح التاء، وسكون البياء، وفتح العين وكسرها، أي تصيح، والُيعار: صوت الشاة. انظر: انظر: املرجع السابق ت

 (.5/221)  فتح الباري : أي البياض غير الناصع.  العفرة(   4)

ـــــلم في 2597( حـديـث رقم )5/260كتـاب "الهـديـة" بـاب "من لم يقبـل الهـديـة لعلـة" )  صااااااااااااحيحاه: أخرجـه البخـاري في  متفق علياه(   5) ـــ ـــ (، وأخرجـه مســ

 ( كالهما من حديث أبي حميد الساعدي ... به.1832م )( حديث رق6/459صحيحه كتاب "اإلمارة"، باب "تحريم هدايا العمال" )

، دار املعرفة األمالشــــافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــــافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرشــــ ي املكي، (   6)

 (.2/63م، )1990هـ/1410بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:  –

للدكتور   فتح املنعم شرح صحيح مسلم،تور موس ى شاهين في هذا النوع: مثل هذا في عصرنا ما يجري في األفراح واألعياد واملناسبات.  قال الدك(   7)

 موس ى شاهين.

 (.5/221) فتح الباري (   8)

 (.12/219) شرح النووي على مسلم(   9)

 (.31/287) مجموع الفتاوي   ابن تيمية،(   10)



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

53 

 (.1"والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة") : -رحمه هللا تعالى  –وقال اإلمام الشوكاني      

نعم إن مثل هذا الكسب حرام، وهو غلول، ووبال على صاحبه، ولذا قال النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث الذي        

َم 
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َ
ْم َعل
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ْنك َناُه مِّ

ْ
َتَهى«) َمنِّ اْسَتْعَمل

ْ
 (.2ْنُه ان

عطى من الناس للموظفين الذين يتقاضون أجوًرا على وظائفهم حرام،  وه      
ُ
ت التي  ذا الحديث يبّين أن الهدايا واألموال 

سواء في ذلك املوظفين الذين يعملون في املؤسسات العامة أو الخاصة، وسواء في ذلك الحكم اآلخذ واملعطي، فحرام على اآلخذ،  

 (.3وحرام على املعطي )

تغيير االسم ال يغير الحكم الشرعي، وحكم ما يسمى اآلن بـ "الدخان، والهدية، واإلكرامية، والبقشيش ونو  املبحث الثالث:

 ذلك". 

إن تغيير االسم ال يغير الحكم الشرعي الذي حكم به هللا عز وجل، فالحكم في الشرع يدور مع علته وجوًدا وعدما، فمتى          

 السعدي رحمه هللا:   وجدت العلة ُوجد الحكم، كما قال الشيخ

ه       ْرَعتِّ  وكلُّ حكٍم دائٌر مع علته     وهي التي قد أوجبْت لشِّ

فالذي ثبتت حرمته باألدلة الشرعية يبقى على حرمته، وإن تغير اسمه الذي كان يتسمى به في العهد األول الذي كان ينزل       

 فيه الوحي على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم. 

ألشياء التي بدل الناس أسماءها ليحتالوا على الشرع في ويغيروا حكمها الشرعي، ويخادعون هللا عز وجل وما  وإن من ا     

 يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون "الرشوة". 

 فاملرتش ي اآلن إذا أنكرت عليه أخذه لتلك الرشوة، قال: هذه ليست رشوة، بل هذا دخان.       

 
( وبقية كالم الشـوكاني: " ألن املهدي إذا لم يكن معتادا لإلهداء إلى القاضـ ي قبل واليته ال يهدي إليه إال لغرض، 8/309) نيل األوطار(  الشـوكاني، 1)

 وهو إما التقوي به على باطله، أو التوصل لهديته له إلى حقه، والكل حرام كما تقدم

ـــــومـه أو األمن من مطـالبتهم لـه  وأقـل األحوال أن يكون طـالبـا لقربـه من الحـا ـــ ـــ ـــــتطـالـة على خصــ ـــ ـــ كم وتعظيمـه ونفوذ كالمـه، وال غرض لـه بـذلـك إال االســ

ـــــوة. فليحـذر الحـاكم املتحفظ لـدينـه  ـــ ـــ ـــــمـه من لـه حق عليـه ويخـافـه من ال يخـافـه قبـل ذلـك، وهـذه األغراض كلهـا تئول إلى مـا آلـت إليـه الرشــ ـــ ـــ فيحتشــ

أهدى إليه بعد توليه للقضـــــاء، فإن لإلحســـــان تأثيرا في طبع اإلنســـــان، والقلوب مجبولة على حب  املســـــتعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من

ــ ي ال يشـــعر ــمة بين املهدي وبين غيره والقاضـ ــه إلى املهدي إليه ميال يؤثر امليل عن الحق عند عروض املخاصـ ــن إليها، فربما مالت نفسـ بذلك   من أحسـ

رعه اإلحسـان في قلبه، والرشـوة ال تفعل زيادة على هذا، ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا ويظن أنه لم يخرج عن الصـواب بسـبب ما قد ز 

ـــــع املقا ـــ ـــ ـــــائر الناس، فكان في ذلك من املنافع ما ال يتســ ـــ ـــ ـــــال عن ســ ـــ ـــ ـــــاء ممن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه بل من األقارب فضــ ـــ ـــ م  بعد دخولي في القضــ

 .لبسطه، أسأل هللا أن يجعله خالصا لوجهه"

(، وأخرجه أبو داود في ســننه كتاب "األقضــية" باب "في 1833كتاب"اإلمارة" باب "تحريم هدايا العمال" حديث رقم )  صااحيحهأخرجه مســلم في (   2)

 ( بلفظ قريب.3581هدايا العمال" حديث رقم )

ـــــيع إن لم يدفع، وكذا من(   3) ـــ ـــــيضــ ـــ  ليأخذ حًقا له ســ
ً

ـــــتثنى منه من يدفع ماال ـــ ـــــيقع عليه حتًما إن لم يدفع،   هذا الحكم العام يســ ـــ ـــــر ســ ـــ يدفع لدفع شــ

 وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء هللا تعالى في املبحث الرابع.
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 رك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذا بقشيش. ومرتٍش آخر يقول لك حين إنكا     

 ومرتٍش آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه إكرامية.       

 ومرتٍش آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه هدية.        

نبي صلى هللا عليه وسلم القاعدة التي تدور  ولم يعلم هؤالء أن ثل هذا التحايل مهدر شرًعا، وال عبرة به، وقد وضع ال      

ْيرِّ اْسمِّ 
َ
غ وَنَها بِّ

ْمَر ُيَسمُّ
َ
خ
ْ
ي ال تِّ

مَّ
ُ
ْن أ اٌس مِّ

َ
َرَبنَّ ن

ْ
َيش

َ
 (.1َها«) عليها األحكام في حديث أبي مالك األشعري الذي قال فيه: »ل

اسمه في آخر الزمان بأسماء توهم أنها  فالناظر في هذا الحديث يجد أن النبي صلى هللا عليه وسلم سمى ما سيتم تغيير        

 ليست خمًرا بأنها "خمر" رغم تغيير اسمها، فالعبرة ليست باملسميات ولكن العبرة باملضامين والجواهر. 

فمثل هذا نقوله لم يغير اسم الرشوة موهًما نفسه أنه بهذا ال يتقاض ى الرشوة الحرام، وأنما يأخذ شيًئا آخر لم يرد نهي        

 الشرع. عنه في 

يرت تسميته وصار يطلق عليه "اإلكرامية، أو        
ُ
وإذا علمنا ذلك األصل املعتبر شرًعا علمنا أن ما يتقاضاه املوظفون مما غ

 الهدية، أو الدخان" ونحو ذلك حرام شرًعا، وأن كل ذلك إنما هو الرشوة ولكن تحت مسمًى آخر.

   املبحث الرابع: جواز دفع الرشوة لنيل حق، أو لدفع ظلم       

إن فساد الذمم وخرابها اليوم، جعل كثيًرا من الناس يأكلون حق إخوانهم بغير وجه حق، وال يؤدونها إليهم رغم مطالبتهم         

يضطر صاحب الحق أن يدفع بعض  بها، ال سيما إذا كان الذي استولى على الحق ذا مال، أو سلطة، أو نفوذ بأي وجه، مما  

 األموال للحصول على حقه هذا الذي هو في حكم امليت. 

وكذلك من خراب الذمم وفسادها أن يوقع صاحب مال، أو سلطة، أو نفوذ شًرا، أو أي نوع من أنواع اإليذاء والظلم،       

 وال طاقة للمظلوم في رد الظلم عنه إال بدف ماٍل من ماله. 

،  وكذلك من خر      
ً

اب الذمم وفسادها أن يعطل املوظف، أو العامل مصالح الناس، وال يقضيها لهم إال إذا دفعوا له ماال

وإال عطلها، وفوت عليهم مصالحهم، وألحق بهم الضرر، رغم أن هذا العامل، أو ذلك املوظف يتقاض ى راتًبا من الدولة أو ممن  

 عينه في هذا املكان إن كان في مؤسسة خاصة.

ثل هؤالء الذين لهم حقوق مهضومة، أو مال مغصوب، أو مصالح معطلة، أو واقع عليهم ظلم وال يستطيعون رفعه  فم     

إال بدفع أموال ملن ظلمهم، وال يستطيعون الصبر على تلك املظلمة، فهؤالء أجاز الشارع لهم دفع الرشوة لنيل حقوقهم، ودفع 

 األذى عنهم، رحمة بهم. 

 فع الرشوة لنيل حق أو لدفع ظلم: أقوال العلماء في حكم د

 
ـــــحيح: أخرجه اإلمام أبو داود في (   1) ـــ ّيِّ" حديث رقم )ساااااااااننهصــ اذِّ

ي الدَّ ـــــربة" باب " فِّ ـــ ،  كتاب "الفتن" باب ساااااااااننه(، وابن ماجه في 3688،  كتاب "األشــ

كالهما من حديث أبي مالك األشعري، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب "األشربة" باب "منزلة الخمر" حديث رقم   (3020"العقوبات" حديث رقم )

ــلم، وقال 17991حديث رقم )  مساااااااااانده،( واإلمام أحمد في 5674) ـــ ـــ ــلى هللا عليه وســ ـــ ـــ ـــــحاب النبي صــ ـــ ( كالهما من حديث ابن محيريز عن رجل من أصــ

ــة ذك ــد في روايـ ــات" )الهيثمي في مجمع الزوائـ ــه ثقـ ــالـ ــديـــث ابن عبـــاس: "ورجـ ــا للطبراني من حـ ــا وعزاهـ ــافظ ابن حجر في  5/57رهـ ــال الحـ : " الفتح(، وقـ

صححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة منها البن ماجه من حديث بن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه "يشرب ناس من أمتي 

 (10/51ظ "ليستحلن طائفة من أمتي الخمر" وسنده جيد". )الخمر يسمونها بغير اسمها"، ورواه أحمد بلف
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" وإن رشاه ليدفع ظلمه، ويجزيه على واجبه، فقد قال عطاء، وجابر بن  :  -رحمه هللا تعالى    –ابن قدامة  اإلمام قال-1      

يستنقذ ماله كما  زيد، والحسن: ال بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا، وألنه  

 (.1يستنقذ الرجل أسيره")

ما أجمل قول جابر بن زيد: " وألنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره" أي إنه يدفع بعض ماله ليسترد الباقي كله        

 الذي كان ضائًعا، فيفتدي الكثير بالقليل. 

رشوة فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وهو املراد بالراش ي  " وأما دافع ال  : -رحمه هللا تعالى    –النووي  اإلمام  وقال -2      

 (.2امللعون، وإن توصل بها إلى تحصيل حق، ودفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه ووجوبه باختالف املواضع")

؟ فقال: ال،  يء"وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل ش   : -رحمه هللا تعالى    –وقال اإلمام القرطبي-3      

إنما يكره من الرشوة أن ترش ي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقا فد لزمك، فأما أن ترش ي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس  

 (.3فقيه: وبهذا نأخذ، ال بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة")بحرام. قال أبو الليث السمرقندي ال

لقد بين اإلمام وهب ابن منبه املسألة بياًنا شافًيا موجًزا حين بين أن من دفع ليسترد ماله، أو يحمي دينه، أو يعصم        

 دمه، فليس ذلك كله من باب الرشوة.

" ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم  :  - تعالى  رحمه هللا  –ابن تيمية  اإلمام  وقال-4      

 (.4عنه. هذا هو املنقول عن السلف واألئمة األكابر")

" أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في :  -رحمه هللا تعالى    –الذهبي  اإلمام  وقال-5      

 (. 5الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما") اللعنة وأما 

الجوزية  اإلمام  وقال-6       القيم  تعالى    –ابن  هللا  وحده    :-رحمه  املرتش ي  اختص  نفسه  عن  الظلم  لدفع  رشا  "فإن 

 (.6باللعنة") 

الصنعاني-7       تعالى    –وقال اإلمام  الحاكم دون  :  -رحمه هللا  بالحق على غريمه فهي حرام على  له  "وإن كانت ليحكم 

 (.7املعطى؛ ألنها الستيفاء حقه") 

 
ـــــيبة في 10/69)  املغني ( ابن قدامة، 1) ـــ ـــ ـــــيبة  21990( حديث رقم )4/447) مصاااااااااااانفه(، وأثر جابر بن زيد هذا أخرجه ابن أبي شــ ـــ ـــ (، وأخرج ابن أبي شــ

 
َ
ْيٍء ف

َ
ي شــــ   فِّ

َ
ذ خِّ

ُ
ةِّ أ

َ
َحَبشــــ

ْ
ْرَض ال

َ
ى أ

َ
ت
َ
ا أ
َّ َ
ا أثًرا عن الصــــحابي الجليل عبد هللا بن مســــعود رضــــ ي هللا تعالى عنه  أنه »مل ُه«  أيضــــً

َ
يل بِّ

 ســــَ
َ
ذ
َ
خ
َ
ى أ يَناَرْينِّ َحتَّ ى دِّ

َ
ْعط

َ
أ

 (.21991اإلحالة السابقة حديث رقم )

 (.3/122)  تهذيب األسماء واللغاتالنويي، (   2)

 (.6/184) الجامع ألحكام القرآن( القرطبي، 3)

 (.31/287) مجموع الفتاوى (  ابن تيمية،  4)

 (.132)ص  الكبائرالذهبي، (   5)

 (.240)ص  الروح(  ابن القيم، 6)

 (.2/577) سبل السالمالصنعاني، (   7)
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 (. 1وروي عن عبد هللا بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين وقال: إنما اإلثم على القابض دون الدافع")       

عد هذا العرض ألقوال العلماء يتبين لنا أن دفع الرشوة من أجل استرداد حق، أو دفع ظلم، إن كان صاحب الحق  وب       

واملظلمة هذا ال يستطيع أن يصبر حتى يعود له حقه بدون دفع هذا املال، وال يصبر على ضياعه، ففي هذه الحالة ال ش يء عليه  

 إذا دفع من أجل تحصيل ذلك. 

 خاتمة:

أضرار الرشوة كثيرة جًدا، فضررها يعود على األفراد، واألسر، واملؤسسات، والدول، والشعوب، ويمكن تلخيض األضرار  

 فيما يلي على سبيل املثال ال الحصر:

م، وتجلب مل   -1      
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 تعاطيها العذاب. الرشوة مغضبة للّرّب، وفيها مخالفة لسّنة الّرسول صل

 تسّبب الهالك والخسران في لصاحبها في الدنيا واآلخرة. -2      

اما ومحكومين.   -3      
ّ
 في انتشار الرشوة إفساد للمجتمع حك

 في انتشار الرشوة إبطال لحقوق الّضعفاء ونشر للظلم. -4      

ه   -5      
ّ
 م ملعونون عند هللا ورسوله. أخبرت السنة املشرفة أن الّراش ي واملرتش ي والّرائش كل

ي القضاء والوظائف العاّمة تفسد أحوال املجتمع، وتعمل على نشر الفساد.   -6      
ّ
 الّرشوة في تول

الجيوش في الدول اإلسالمية لها قداستها في قلوب الشعوب، ولها مهابتها عند أعداء املسلمين؛ ملا لها من كفاءة عالية،    -7      

ى الّدفاع عن البالد من هم  
ّ
وسمعة طيبة عطرة، والّرشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير معتبرة ويؤول األمر إلى أن يتول

 يق بهم الهزيمة، ويلحق العار البالد بأسرها. غير أهل لذلك؛ فتح

 : النتائج

 هي:  نتائجمن خالل هذا البحث توصلت إلى       

 أن املال الحرام منزوع البركة حتى وإن كان كثيًرا. -  1      

 لرشوة املحرمة. وجوب صون اإلنسان نفسه عن ا-2      

أن تغيير االسم ال يغير الحكم الشرعي، فالحرام حرام إلى يوم القيامة حتى وإن غيرنا اسمه ألف مرة، فالعبرة بمضمون  -3      

 الش يء وليست بمسماه.

 أن الرشوة حرام قليلها وكثيرها.-5      

 أن هدايا املوظفين التي يأخذونها من الشعب فوق مرتباتهم التي يتقاضونها حرام وسحت. -6      

 

 
(،  6/184للقرطبي )  الجامع ألحكام القرآنو (،  391)ص   تفساااير السااامرقندي املسااامى "بحر العلوم"(  لم أقف على هذا األثر مســـنًدا، ووجدته في 1)

ْيٍء    مصاااانفهوأخرج ابن أبي شـــــيبة في 
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 (.21991ف
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 التوصيات: 

وص ي بها هي:       
ُ
 من أهم التوصيات التي أ

يقض ي    أوص ي كل مسلم أن يتقي هللا تعالى في وظيفته، وأن يقنع بما ُيعطى من راتب لتلك الوظيفة، وأال يأخذ ممن-1      

 لهم حوائجهم في وظيفته شيًئا. 

إقامة نظام رقابي صارم ملتابعة العاملين، وخاصة من يتولون الوظائف التي فيها تعامل مع الناس وقضاء مصالحهم؛  -2      

جيد. 
ُ
 وذلك ملحاسبة املقصر، ومكافأة امل

 هم، وتكون مرتباتهم مساوية لتعبهم وجهدهم. اجاتهم وحاجات أوالدحتولة املوظفين األكفاء، وإعطائهم مرتبات تفي ب-3     

  

 

 قائمة املراجع:        

النسفي،   .1 الدين  البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ  التأويلأبو  التززيل وحقائق  الكلم الطيب،  مدارك  ، دار 

 م.  1998 -هـ  1419بيروت، الطبعة: األولى، 

الحراني،   .2 تيمية  الحليم بن  أحمد بن عبد  العباس  الفتاوى،أبو  الشريف،    مجموع  امللك فهد لطباعة املصحف  مجمع 

 م. 1995هـ/1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 

دار طيبة للنشر والتوزيع،  تفسير القرآن العظيم،    أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي، .3

 م. 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية 

 لبنان.  –دار الكتب العلمية، بيروت  تهذيب األسماء واللغات،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  .4

الرازي،   .5 الحنفي  القادر  أبي بكر بن عبد  العصرية  املكتب  مختار الصحاح،أبو عبد هللا محمد بن  النموذجية،    -ة  الدار 

 م، 1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –بيروت 

القرطبي،   .6 الدين  القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد شمس  الكتب املصرية    الجامع ألحكام  الطبعة:    –دار  القاهرة، 

 م. 1964 -هـ 1384الثانية، 

 بيروت - دار إحياء التراث العربي فاتيح الغيب، مأبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي،  .7

 – دار إحياء التراث العربي    ،"عمدة القاري"،أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى .8

 بيروت.

 لبنان - دار الكتب العلمية بيروت   ، أحكام القرآن ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي .9

 بيروت. –دار املعرفة  فتح الباري،ي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، أحمد بن عل .10

 بيروت. –املكتبة العلمية  ، املصباح املنير،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس .11

بي القرش ي  الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطل .12

 م. 1990هـ/1410بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:  –دار املعرفة  ،"األم"،املكي

الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا  محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،   .13

لطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد  ، دار طوق النجاة )مصورة عن السعليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 

 الباقي(
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 م. 1993 -هـ 1413دار الحديث، مصر، األولى، نيل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني،  .14

الترمذي،   .15 الضحاك،  َسْورة بن موس ى بن  الكبير  محمد بن عيس ى بن  الترمذي  -الجامع  املحقق: بشار عواد  سزن   ،

 معروف

 م. 1996ه/1427، دار طيبة، الطبعة األولى صحيح مسلمبو الحسين، ابن الحجاج، مسلم، أ .16

 م. 1998بيروت، سنة النشر:  –الناشر: دار الغرب اإلسالمي  .17
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 السياسة السكنية باملغرب وسؤال التنمية احلضرية؛ حنو فهم أبعاد العالقة
The housing policy and the issue of urban development; To understand the 

dimensions of relationship between them 
 مينة البوركي/جامعة القاض ي عياض، املغرب  ط.د.

Phd  Student .Mina EL  Bourki/University Cadi Ayyad, Morocco 

 

 ملخص: 

واألزمات التي تعرفها املدن على هذا املستوى السكن،  تهدف الدولة من خالل سياستها السكنية إلى محاربة كافة االختالالت  

عبر تبني مقاربة شمولية هادفة للنهوض باملجال الحضري وتنميته. وقد جاءت هذه الورقة البحثية كمحاولة لإلطالع على بعض  

وتوفير أخر للفئات  تدخالت الدولة في قطاع السكن، وخصوصا الجانب املرتبط بالقضاء على كافة أشكال السكن الغير الالئق،  

 يسمى بـ "السكن االجتماعي" وكيف أنه ساهم في تحقيق التنمية الحضرية.   املحدودة الدخل واملتوسطة في إطار ما

وبما أن السياسة السكنية حققت نتائج مهمة في التقليص من حدة بعض الظواهر االجتماعية كالفقر والبطالة وتوفير  

ابل أغفلت مجموعة من جوانبكتلك املرتبطة باألبعاد االجتماعية والثقافية للسكن. وهذا  سكن لفئات متعددة، لكنها في املق

 ما سنوضحه من خالل هذا املقال عبر تبني مقاربة سوسيولوجية ملعالجته. 

 االجتماعي.السياسية السكنية، التنمية الحضرية، العالقات االجتماعية، العشوائيات، السكن  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The Moroccan government, through its housing policy, aims to combat all the imbalances and the crises 

that many cities face, by adopting a holistic approach that works toward the development of the urban spaces . 

This research paper came as an attempt to look at some of the state's interventions in the housing sector, 

especially the aspect related to eliminating all forms of inappropriate housing and providing adequate lodging 

for low- and middle-income groups through the program called “social housing”. It will also show how this 

social housing contributes to achieving urban development. 

Although the housing policy has achieved important results in reducing some social phenomena such as 

poverty and unemployment and providing a home for multiple groups, it has neglected other aspects that are 

fundamentally related to the social and cultural dimensions of the housing . 

This is what we will explore through this article by adopting a sociological approach to explain it. 

Keywords: Housing policy, Urban development,social relation, slums, social housing. 
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 : مقدمة

الفرنسية، حيث الحضرية  السوسيولوجيا  باهتمام  التي حظيت  املواضيع  من  السكن  ظهورها   يعتبر  منذ  العناية  أولت 

واملرتبطة بشكل أساس ي بفشل املشاريع املتعلقة  ملجموعة من املشاكل واألزمات التي كانت سائدة بعد الحرب العاملية الثانية، 

بالتصميم الحضري، وعجز املهتمين بالتعمير والتهيئة عن معالجة املشاكل االجتماعية الناتجة عن التضخم الحضري، كما أن  

بإنشاء املرتبطة  التعمير والسيما  في بروز مشاكل  مشاريع  إال  لم تساهم  السكن  أزمة  اجتماعية    املجمعات السكنية ملواجهة 

جديدة ذات بعد ثقافي. إن االهتمام بمثل هذه املواضيع كان له تأثير بالغ على جيل الستينات والسبعينات الش يء الذي ساهم  

الذين اعتبرا املدينة    Manuel Castellsو    Henri Lefebvreفي بروز السوسيولوجيا الحضرية النقدية مع ثلة من الباحثين أمثال  

عي وسياس ي مفروض من قبل الدولة ومجال لتنفيذ سياستها، كما تبنت نقدا صارما للتعمير والتخطيط  بمثابة نظام اجتما

يرى أصحاب هذه   لهذا  عليه من طرفها.  مهيمنا  لجعلها سوقا  املدينة  في  الدولة  عبرهما  تتدخل  أداتين  باعتبارهما  الحضري 

في اآلليات البنيوية والتاريخية التي يتعين الكشف عنها، بمعنى أخر  املقاربة أن حقيقة املدينة ال تكمن في املدينة نفسها، وإنما  

 ال يمكن إدراك الحقيقة الخفية للمدينة إال بتحليل السياسة الحضرية املعتمدة من طرف الدولة الرأسمالية. 

و  وارتفاع  الديموغرافي  النمو  بزيادة  واملرتبطة  اليوم  املغربية  املدن  تعرفها  التي  التحوالت  ظل  الداخلية،  وفي  الهجرة  تيرة 

بشراكة مع القطاع الخاص لتبني برامج سكنية تروم حل األزمة   وانتشار السكن غير الالئق ، تعزز دور الدولة كفاعل رئيس ي

الداخلية للمدن وتحقيق تنميتها، على اعتبار أن السكن يحظى بأولوية هامة ضمن  سياساتها كوسيط بين اإلنسان والبيئة  

يكون السكن الئقا ومريحا بقدر ما يحمي اإلنسان من مخالب الظلم والتهميش واإلقصاء االجتماعي،   ، فبقدر ماالتي يعيش فيها

أما إذا انعدمت فيه شروط العيش من مرافق وخدمات وبنى تحتية أو وجد في محيط هامش ي فإنه يؤثر على العالقة التي تربط  

على فشل السياسة السكنية واهتمامها بما هو مستعجل وآني،   داال   اعتباره مؤشر اإلنسان مع محيطه، الش يء الذي يمكن 

"على اعتبار أن توفير السكن الالئق   وتقيصرها في االهتمام بجوانب أبعد من توفير "املأوى  والرغبة في تحقيق الربح السريع،

س للتنمية الحضرية باعتبارها عملية  واملالئم يعد من أهم املقومات التي تساهم في تحقيق التنمية االجتماعية التي تعد كأسا

 متكاملة ال تقبل االنشطار والتجزئة.

إن االنفتاح على السوسيولوجيا الحضرية النقدية في هذا الصدد سيكمننا من فهم ما إذا كانت السياسة السكنية التي  

واملحدودة الدخل قد ساهمت فعال نهجتها الدولة في إطار محاربة السكن غير الالئق وتوفير سكن اجتماعي للفئات املتوسطة  

في تحقيق تنمية حضرية شاملة ومتكاملة؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون تدخال قطاعيا ذو نظرة تكنوقراطية يروم فقط تحقيق  

 الربح السريع وتشجيع االستثمار؟ 

 املفاهيم األساسية:   .1

 مفهوم السكن  1.2

ا  العلوم  باهتمام  حظيت  التي  املفاهيم  من  السكن  كمجال  يعتبر  باإلنسان  املباشر  الرتباطه  وتحليال  دراسة  النسانية 

للممارسة األنشطة اليومية. وتتعدد مسمياته بين الفضاء السكني، السكن، املسكن لكن املعنى واحد؛ فهو يشير إلى اإلطار  

لة تشعر معها الذات أنها  املادي الذي يشبع فيه اإلنسان احتياجاته املادية والروحية والعاطفية والثقافية؛ أي تجسيد للحا

 تعيش تناغما بينها وبين مجالها، كما يشغل مهمة اإليواء والحماية.
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إن األهمية التي يحظى بها السكن تتجسد في أعمال غاستون باشالر الذي اعتبر املسكن بمثابة تلك "الزاوية وذلك الركن 

أي أنه يشكل الفضاء الوحيد الذي يعتبره اإلنسان ملكه؛ مجاال للممارسة اليومي بكل    1من العالم إنه عاملنا األول وفضائنا"

فهو بذلك يشكل املجال املعاش واملتمثل. إن الفضاء السكني عبارة عن بناء  2حرية " هو جسد وروح وعالم اإلنسان األول." 

أولها؛ امللجأ الذي ُيشعر الفرد باألمن  الجسدي واألمان    االجتماعية یجسد الحیاة   والیومیة لألفراد، ويتميز بعدة خصائص 

، كما أنه يحميه من الضغوط الخارجیة  النفس ي. ثانيها؛ املكان الذي یستطیع أن يمارس فيه مختلف أنشطته وأن یحقق ذاته

 ويمنحه الشعور باالنتماء.

لكن السكن ال يمكن اختزاله فقط في كونه يلبي الحاجات الضرورية أي "إطار نسكنه"، فباإلضافة إلى كون الحاجة للمسكن  

الفضاء   تملك  على  القدرة  أي  ثقافي؛  هو  بما  أيضا  يرتبط  فإنه  وفيزيولوجي،  نفس ي  هو  بما  اجتماعية  مرتبطة  نماذج  حسب 

"كوحدة كاملة    Pierre Perlinو    François Choayوثقافية، لكي ال تتحول العالقة مع املسكن إلى عالقة صراع، فهو يفهم حسب  

االجتماعي   الهيكل  مع  أيضا  وتتوافق  معين  لعصر  الثقافية  املعايير  مع  تتوافق  وظيفية  وحدة  للسكن،  مخصصة 

أساس ي3واالقتصادي."  عنصر  التاريخي    فهو  باإلطار  أيضا  الصلة  ويربط  االجتماعي،  والوسط  الفرد  و  األسرة  بين  الربط  في 

 والجمالي والوظيفي للمجال.  

مفهوم املسكن كحاجة ملحة تخص الفرد واألسرة للحفاظ على استمرارية    Henri Chombart de Lauweولقد استخدم  

"الحاجة إلى امتالك املجال، الحاجة إلى الشعور باالستقاللية داخل    حياتهم، وقد حدد ما تحتاجه األسرة لتستقر وتنمو في؛

كما أشار إلى أنه ال َيكُمن فقط     4املسكن، الحاجة إلى الراحة النفسية والجسدية وكذا إلى وجود عالقات خارج محيط املسكن."

حول الطبقة العاملة التي تعيش وتعمل داخل    في توفير املجال الداخلي، وإنما من خالل املجال الخارجي، إن اهتمامه كان مركزا

 املدن، ويقطنون منازل محددة، في حين أن املجتمع الفرنس ي ينحو نحو تبني نموذج جديد للسكن.

 مفهوم التنمية الحضرية:   1.2

بنا في  دور  من  لها  ملا  والتحليل  والفحص  بالدراسة  االجتماع  علم  عليها  انصب  التي  املواضيع  من  التنمية  مفهوم  ء  يعد 

 .  واالزدهاراملجتمعات وتطويرها وتغييرها بشكل إيجابي وذلك من أجل اللحاق بركب التقدم والرفاهية 

بها اإلنسان   التي يقوم  إلى مجتمع متقدم    لالنتقال ويرتبط مفهوم التنمية "بعملية التغيير  الزراعي  من املجتمع التقليدي 

 5صناعيا بما يتفق مع احتياجاته االقتصادية واالجتماعية والفكرية، وذلك باالستثمار األمثل للموارد الطبيعية و البشرية." 

ت تنموية قد  من قبل الدولة من خالل تدخلها بواسطة تبني سياسا  تنظيماوهي "عملية واعية ومخطط لها، أي أنها تتطلب  

تكون قطاعية أو جزئية كما قد تكون شاملة، وتوظف كافة اإلمكانيات املتاحة لتحقيق األهداف املسطرة، وبالتالي فهي توجه  

أفضل." حياة  نحو  االجتماعي  ونظامه  للمجتمع  رفع  "عملية  أنها؛   أي  تلقائي  بشكل  ينمو  تتركه  أن  دون  تلبية  6املجتمع  أي 

 
1Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Les Presses universitaires de France, 3e édition, Paris, 1961. 
2Ibid 
3Sébastien Jolis, Lucia Katz, « Habiter un espace, aménagement, appropriation et représentation », In Hypothèses, Numéro 10, 

éditions de la Sorbonne, 2013, P 14. 
4Sabrina Bresson, « Du plan au vécu ; analyse sociologique des expérimentations de la Corbusier et de Jean Renaudie pour 

l’habitation social », Thèse de doctorat en sociologie, université fronçais Rabelais de tours, Paris, 2010, PP 99-100. 
 . 13، ص  20140ة األولى جميل الحمداوي، " من أجل تنمية مستديمة"، الطبع 5

6Michael Todaro, Stephen Smith, Economic development, Addison Wesley, seventh Ed, 2000, p 16. 
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لة في توزيع ووفرة الخدمات لكل مواطن، كما تعني "دعم العالقات اإلنسانية، باعتبار أن التنمية هي  املتطلبات وتحقيق العدا

األفراد." بين  املتبادلة  الحاجات  القائم على  العمل  في  بين جميع  التعاون  املتبادلة لنشر روح  في عالقاته  وقد 1تنمية اإلنسان 

مفاهيم   التنمية  مفهوم  ظهور  والتنمية  كالتنمي  متنوعة صاحب  الجهوية   والتنمية  االجتماعية،  والتنمية  االقتصادية،  ة 

 الحضرية، وهي مفاهيم ال تخرج عن الحقل الداللي ملفهوم التنمية كمفهوم شامل ومتعدد األبعاد والداللة.

التي تحدث في  مجموع العمليات الديناميكية املتكاملة واملقصودة  وما يهمنا بشكل أساس ي هو التنمية الحضرية باعتبارها" 

املجال الحضري من خالل تضافر كل الجهود باعتماد أساليب ديموقراطية، وفق سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية  

مرسومة، تتجسد مظاهرها في سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب كافة مكونات البناء االجتماعي للمجتمع  

من املشاريع االقتصادية والتكنولوجية والخدمات االجتماعية، وتعتمد هذه العمليات  الحضري، وفي تزويد الحضريين بقدر  

على موارد املجتمع املادية والطبيعية والبشرية املتاحة، للوصول إلى أقص ى استغالل ممكن وفي أقصر وقت مستطاع وذلك 

اج املجتمع املحلي املتخلف في الحياة العامة،  بقصد االرتقاء باملستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لكل الحضريين، وإدم

 2وتمكينه من املساهمة بأقص ى قدر مستطاع في التنمية الحضرية الشاملة."  

التنمية الحضرية هي عملية تسعى باألساس إلى تطوير املدن عبر تزويدها بمختلف الخدمات املرفقية   إذا يمكن القول أيضا

لكهرباء، السكن ومختلف البنيات التحتية...(، أو بعبارة أخرى فهي الرؤية املستقبلية لتطوير  ا األساسية ) النقل، الطرق، املاء،

العمران ومواجهة كافة التحديات االقتصادية والسكانية والبيئية، فهي مجموع العمليات التي تسعى إلى إحداث التغيير في بنية  

التحتية التي تحتاجها، الش يء الذي يؤدي إلى الحد من حدة املشاكل    املدينة عبر تأهيلها وتوفير كل الخدمات األساسية والبنى

 واالختالالت التي تعرفها املدن. 

 مقومات السياسة السكنية وأهم ما جاءت به   .2

 السياسة السكنية خالل فترة الحماية 1.2

املستويات االقتصادية واالجتماعية  شكلت املرحلة االستعمارية لحظة مهمة في تاريخ املغرب، إذ أحدثت تغييرا على كافة  

حيث عملت على ترسيخ األسس الحضرية األولى على اعتبار أنه ال يمكن الحديث    - وهذا ما يهمنا بشكل أساس ي    -واملجالية  

اليوم عن البنية الحضرية دون االنفتاح على هذه الفترة، فمن خاللها ظهرت مدن جديدة، وتنظيم مؤسساتي يشمل إحداث  

منها قانون التعمير الذي جعل املغرب من بين أوائل الدول التي تتوفر على مثل هذه الترسانة   ارية وقوانين جديدة؛هياكل إد

 القانونية التي تسعى إلى التحكم في املجال املغربي وبشكل خاص املجاالت الضاحوية املحيطة باملدن.   

إلى لحظتين مهمتين، تأسس  اللبنات األولى لسياسة تعميرية ترسخت  إن الحديث عن هذه املرحلة يحيلنا  ت من خاللهما 

 بعض عناصرها حتى بعد حصول املغرب على االستقالل. 

 1926-1912املرحلة األولى:  1.2.2

إن ما ميز هذه املرحلة هو اتخاذ مجموعة من االجراءات الهادفة إلى تطبيق سياسة عمرانية حاملة ألهداف تخدم بشكل  

الجدد.   املعمرين  يد  أساس ي مصالح  إنشاء مدن حديثة على  بغية  الحضري  التخطيط  آلية  باعتماد  املدن  تهيئة  في  وتتجسد 

 
 . 18كمال التابعي، تغريب العالم الثالث؛ دراسة نقدية ملفهوم علم اجتماع التنمية، ص 1
، 12التنمية الحضرية"، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، املجلد عايش حسيبة، "التخطيط الحضري و دوره في تحقيق أهداف 2

 . 247، ص 2020، 3العدد 
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املهندس املعماري هنري بروست الذي أحدث مجموعة من التصاميم لتهيئة املجال الحضري ألهم املدن املغربية )الرباط، الدار  

 البيضاء، صفرو، مراكش، تازة، آكادير(.

ت التي  اإلجراءات  أهم  بين  وإتباع سياسة  ومن  املعمرين،  ملتطلبات وتطلعات  إقامة مدن جديدة تستجيب  هي  اتخاذها  م 

بين  مرئية  غير  مجالية  وفوارق  حدود  إقامة  أي  واملغاربة؛  األوروبيين  بين  واملدينة   الفصل  باملغاربة  الخاص  السكني  املجال 

يعتبر    1914أبريل    15"ظهير   ة من القوانين منها؛لألوروبيين. كما عرفت هذه الفترة إصدار مجموع الرسمية التي تم تخصيصها

والتصاميم األبنية  بتصنيف  ويتعلق  باملغرب  التعمير  يهم  قانون  والجبايات   أول  نطاقها،  وتوسع  املدن،  لتهيئة  املوضوعة 

لدولة بنزع  املؤقت للملك العمومي، إذ يسمح ل  واالحتاللواملتعلق بنزع امللكية    1914غشت    31املفروضة على الطرق، وظهير  

املتعلق بالجمعيات النقابية للمالكين الحضريين وهدفه    1917نونبر    10ملكية الخواص لتشييد أبنية تابعة للدولة. ثم ظهير  

 1تسهيل عملية التجميع العقالني واملنظم لألراض ي التابعة ملختلف املالكين املوجودة في املناطق التي ستشملها عملية التهيئة."  

تم   1920فخالل هذه الفترة كانت املهام املرتبطة بإعداد وثائق التعمير مكلف بها قسم األشغال العمومية، كما أنه في سنة 

املدنية   الشؤون  مديرية  إذ تضمنت  املهام،  في هذه  العمومية  العامة لألشغال  املديرية  بغاية مساعدة  هياكل أخرى  تشكيل 

 مكلفا بإعداد وإنجاز مخططات تهيئة املدن.  قسما  1920أكتوبر  23املنظمة بظهير 

   1946-1926املرحلة الثانية:  1.2.2

الذي صاحبه ظهور مجموعة من املشاكل على   الش يء  ارتفاع هجرة السكان من البوادي نحو املدن  عرفت هذه املرحلة 

عتيقة تدهورا في ظروف السكن  املستوى املدن، وتتجلى أساسا في ظهور أحياء الصفيح، واألحياء الهامشية، كما شهدت املدن ال

 وتحول عميق في طبيعة ساكنتها. 

كان تركيز مشيل إيكوشار في هذه الفترة منصبا حول االهتمام باملعمار التقليدي وبالبوادي كمحاولة للحد من الهجرة وخلق  

دف منه هو تهيئة األحياء  توازن بين القرى واملدن، وكذلك االهتمام بالسكن االقتصادي املوجه ألصحاب الدخل املحدود واله

 الفقيرة، ومحاولة استيعاب الكثافة السكانية في األحياء املكتظة. 

كان ملشيل إيكوشار تأثير كبير في النسيج العمراني للمدن املغربية من خالل تشبعه بالنزعة اإلنسانية واملبادئ املعمارية  

كز على احترام الثقافات املحلية، وتتمثل الخصوصية الثقافية  املستوحاة من ميثاق أثينا، إذ جاء بتصورات جديدة للسكن ترت

بالنسبة إليه أن املغاربة املسلمين ال يمكنهم العيش في العمارات أو ما يصطلح عليه بـ"السكن الجماعي" وال يحبذون النوافذ  

غاربة اليهود، والسكن األفقي بال  التي تطل على الخارج، لهذا استحدث مشيل إيكوشار السكن العمودي بالنسبة لألوروبيين وامل

نوافذ ومن طابق أرض ي واحد لفائدة املغاربة املسلمين، والذي يعتبر كنموذج للتكيف مع تقاليد األسر املغربية املسلمة، فال  

يوجد في األحياء سوى مساكن فردية تحتوي على طابق أرض ي. "واعتمد التنظيم االجتماعي للمجال على "وحدة الجوار" التي  

نسمة تتوفر على مرافق اإلدارية، واالجتماعية والثقافية " مدرستان على األقل، ومسجد ومراكز تجارية    9000تؤوي حوالي  

داخل كل وحدة سكنية، ويكون ال ي مقصورا على الراجلين وتؤدي األزقة إلى شبكات الطرق حيث تجري حركة مرور السيارات  

هذه التصورات هو محاولة تحرير املدينة العصرية من طغيان الشوراع املنتشرة  على هوامش الوحدات السكنية. والجديد في  

 
يوســف ايتخدجو، عبد الغني الدبا،ي، محمد ميوســ ي، "ســياق التمدين والتخطيط الحضــري باملغرب"، مجلة التخطيط العمراني واملجالي، العدد 1

 .58/59، ص2020الخامس، شتنبر  



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

64 

بين األحياء، وإبعاد حركة مرور السيارات إلى خارج املجال الخاص بالسكن، وهو ما أضفى على ال ي نوع من الحميمية، ومحاولة  

 1تماعية ورياضية وثقافية."بناء الرابط االجتماعي من خالل إنجاز وحدات سكنية للجوار مدعمة بمرافق اج 

عموما يمكن القول أن الهدف من خلق هذا النوع من السكن هو إعادة إيواء األسر الفقيرة التي تعيش باألحياء الصفيحية،  

والتقاليد   األصول  ذات  املغربية  لألسر  الحضرية  الحياة  مع  للتكيف  أولى ضرورية  مرحلة  إليكوشار  بالنسبة  يعتبر   " والذي 

مرحلة ثانية من إيواء الساكنة في مساكن جديدة تتوفر إضافة إلى الغرف واملرافق  الريفية، هذا التكيف الحضري سيمكن في  

ت تحترم العادات والتقاليد، وأخيرا تمكين الساكنة من السكن الجماعي "املباني املتعددة الطوابق " كمرحلة  ئاالصحية على ف

 2أخيرة لإلدماج الحضري."

امل هذه  عرفت  فقد  املؤسساتي  املستوى  على  من  أما  مجموعة  وإصدار  اإلدارية  الهياكل  من  مجموعة  إحداث  رحلة 

في ظهير   املدن، وظهير    1931يناير    27التشريعات، وتتجلى أساسا  التهيئة ملراكز وضواحي    30الذي يرخص إلنجاز تصاميم 

ضياته ألنها لم تعد ، حيث تم إدخال تعديالت جزئية على مقت1914أبريل    15املتعلق بالتعمير والذي عوض ظهير    1952يوليوز  

 3تتالئم مع املعطيات الجديدة في ميدان التعمير بفعل التغيرات الديموغرافية واالقتصادية التي أصبحت تعرفها املدن الكبرى. 

املتعلق بالتجزئات وتقسيم العقارات، مشيرا إلى أنواع التجزئات السكنية والترفيهية والتجارية    1953شتنبر    30ثم إصدار ظهير  

 صناعية، كما بين بعض التقسيمات التي ال تعتبر تجزئة. وال

 السياسة السكنية بعد حصول املغرب على االستقالل  1.2

، حيث تركزت جهود الدولة  4بعد حصول املغرب على االستقالل وجد نفسه أمام وضعية عمرانية يشوبها نوع من التعقيد 

مج التنموية واإلصالحات اإلدارية واملخططات االقتصادية، ومن  على النهوض بقطاع اإلسكان، من خالل تبني مجموعة من البرا 

  - 1960الذي ركز على حل مشكل السكن عبر نهج سياسة "السكن لألكثرية"، واملخطط الخماس ي    1959-1958بينها مخطط  

والي  مسكن، تكمن من استقبال ح  300.000مليون كميزانية لإلسكان، حيث تم بناء وتمويل    54الذي خصص مبلغ    1964

كمؤسسة    1960أسرة من ذوي السكن الغير الالئق. وملراقبة وضبظ هذه السياسة تم تأسيس الشركة العقارية سنة    100.000

سنة   االقتصادي  السكن  حول  مرسوم  إصدار  تم  كما  العقاري،  اإلنعاش  في  متخصصة  ذلك 1964عمومية  إلى  .وينضاف 

لتجاوز الخصاص في مجال اإلسكان وتشجيع وتعميم البناء الذاتي  إذ انبنى في جزء منه على وضع خطة    1977-1973مخطط  

وإنجاز املساكن. كذلك الشأن بالنسبة    االقتراضاملدعوم من طرف الدولة، ثم تشجيع الوداديات السكنية تسهيال لعمليتي  

قليل التكلفة والتركيز  الذي عمل على استكمال املشاريع التي عرفت تعثرا على مستوى السكن ال  1980-1978للمخطط الثالثي  

الذي ركز على التخطيط العمراني ومكافحة أحياء الصفيح ودعم    1985-1981على محاربة أحياء الصفيح، واملخطط الخماس ي  

 وتشجيع البرامج السكنية من صنف السكن املنخفض التكلفة.

 
 .18، ص 2016، 8حمن رشيق، "السياسات العمرانية والعالقات االجتماعية في املغرب"، مجلة العمران، العدد عبد الر 1
ـــــاء)2 ـــــين نجمي، " الدار البيضــ ـــــري واجتماعي للمدينة، قراءة في وثائق التعمير، مجلة املجال الجغرافي واملجتمع 2000-1900الحســ ـــــروع حضــ ( أي مشــ

 .329، ص 2020، نونبر 41/42املغربي"، العدد 
ــيات الجديدة التي جاء بها ظهير   3 ــبكة الطرق    1952ومن املقتصـ ــكان املجاورين للطرق في بناء وإصـــالح شـ ــاهمة السـ ــة البناء، مسـ نذكر: إلزامية رخصـ

ــــروع ــــلطة توقيف رخص البناء خالل فترة إعداد مشــ ــــري، إذ منح لإلدارة ســ ــــملها التخطيط الحضــ ــــيع نطاق املناطق التي يشــ ــــميم    العمومية، توســ تصــ

على ضــــرورة إنجاز العديد من املرافق والتجهيزات؛ كاملالعب    8التهيئة، لتجنب كل ما من شــــأنه أن يعرقل تنفيذ تصــــميم التهيئة. كما نص في فصــــله  

 والطرق واملناطق الخضراء واملساجد والحمامات والساحات العمومية، وذلك من اجل تحسين الطابع املعماري للمدينة.
 من سكان املدن يقطنون في أحياء الصفيح. %26النمو الحضري، هجرة قروية كثيفة،   ارتفاع معدل 4
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تزايد مستمر للخصاص في مجال  عرفت املدن توسعا سريعا وغير منظم للمدن صاحبه    1998-1985ففي ظل سنوات  

السكن والتجهيزات واملرافق العمومية، مما حدا بالدولة إلى رسم مجموعة من األهداف تتمثل في مكافحة كافة أنواع السكن  

فقد تم إعداد قانون تأهيل العمران ومن أهم مبادئه التطلع إلى    1998بعد سنة    الغير الالئق، وتشجيع البناء الذاتي. أما ما

ية مستدامة تقوم على ثالث أبعاد؛ تنظيم املجال، وتحقيق النمو االقتصادي، واملحافظة على البيئة، والعمل على حماية  تنم

املواطنين من األضرار واألخطار وضمان حسن السير واملرونة من أجل ضمان إحداث تنمية عمرانية سليمة. كما تمت إعادة  

ريع قوانين تهدف إلى تنظيم مجال السكن االقتصادي ومحاربة السكن الغير  النظر في سياسة السكن وذلك عبر صياغة مشا 

الالئق والغير القانوني باعتماد مجموعة من األساليب منها: املخططات املحلية لإلسكان والتنمية الحضرية، ثم مناطق التهيئة  

 املتدرجة. 

حيث تركزت    ات مختلفة ومنها السكن،على مستوي  2004-2000وتجسدت هذه الخطوط بكل واضح في مشروع الوزارة  

جهود الدولة في االستمرار في محاربة السكن الغير الالئق، وكذا الحد من انتشار السكن العشوائي عبر "تطوير أساليب جديدة  

للتدخل وتعزيز وتأطير وتفعيل قطاع اإلنعاش العقاري بتدعيم وتشجيع قدرات إنتاج القطاع الخاص وتقويم دور املؤسسات  

 1لعمومية." ا

 مقاربة سوسيولوجية لفهم أبعاد العالقة بين التنمية والسياسة السكنية؛  .3

تكرست جهود الدولة منذ حصولها على االستقالل وإلى حدود الفترة الراهنة على النهوض  بقطاع السكن ملا له من دور  

على    لقطاع مازالت تعاني من املشاكل واألزمات إيجابي في تعزيز تنمية املجال الحضري والنهوض به، ورغم كل ذلك فإن وضعية ا

مستويين؛ على " املستوى القانوني على اعتبار أن القوانين املعتمدة تخضع ملقاربة تنظيمية متحجرة حول التعمير، حالت دون  

التكيف مع متطلبات التنمية االقتصادية والتحوالت االجتماعية. أما املستوى الثاني فمرت بط بالجانب  قدرة الحواضر على 

العمراني، حيث أن املدينة املغربية تتسم بنوع من الضخامة، وتتميز بمجال مكتظ ومليء بالدور السكنية، وبتجهيزات وخدمات  

الش يء الذي جعل الدولة تضاعف جهودها وتطور أساليب تدخلها عبر تبني مجموعة من   2عمومية غير كافية وقليلة الجدوى"

املشاريع والبرامج التي ميزت حظيرة اإلسكان، وسأخص بالذكر برنامج السكن االجتماعي، وبرنامج محاربة السكن العشوائي.  

م أبعاد العالقة بين السياسة السكنية والتنمية  على اعتبار أن االنفتاح على هذين النموذجين يعدان بمثابة نقطة مركزية لفه 

   الحضرية.

 أشكال تدخل الدولة ونتائج التفعيل   3.1

 النهوض بقطاع السكن االجتماعي  ❖

في ظل الوضعية التي يعرفها قطاع اإلسكان واملرتبطة بمجموعة من العوامل منها النمو الديموغرافي املتزايد، الهجرة ثم  

املساكن، فهذه العناصر مجتمعة أدت إلى انتشار السكن العشوائي، الش يء الذي عزز تدخل الدولة من جديد  نقص في حظيرة  

 واستمرار جهودها في محاربة هذا النوع من السكن، سعيا منها إلى إعادة التوازن للمجال الحضري وتنميته. 

 
 . 237عبد الصمد سكال، العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع واإلدارة، مرجع سابق، ص 1
 .209، ص 2006النشر املغربية، تقرير الخمسينية " املغرب املمكن؛ إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"، مطبعة دار 2
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متصاص النقص الذي يعرفه السكن باملغرب، والذي  و رهانا أساسيا ال   مبادرة   وفي هذا اإلطار شكل إنتاج السكن االجتماعي 

سيسمح للفئات ذات الدخل املحدود واملتوسط من الحصول على سكن الئق ومنخفض التكلفة. وتعتبر شركة العمران مسؤوال  

 رئيسيا عن تنفيذ مشاريع السكن االجتماعي بشراكة مع مقاوالت البناء الخاصة من أجل تطوير الوحدات السكنية. 

 درهم 140.000ن املنخفض التكلفة السك  ✓

من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، ويعرف على أنه    2008انطلق هذا املشروع سنة  

املستفيد أو  درهم. ويشترط في    140.000متر مربع، وال تتجاوز قيمتها املالية    60و    50بين    كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما

وأن ال يكون مالكا لسكن    املشتري أن ال يتجاوز دخله الحد األدنى لألجور، كما يجب عليه أن يستخدم املنزل كمسكن رئيس ي،

 أخر في نفس املجال الجغرافي. 

وحدة   36173اتفاقية لبناء  68، حيث تم التوقيع على 140.000وحدة سكنية بسعر  130.000ويهدف باألساس إلى بناء 

وحدة سكنية   41131سكنية، كما أتاح هذا النوع من السكن دعم توفير السكن لألسر ذات الدخل املحدود بإنتاج ما يقارب 

 وحدة سكنية كانت في طور اإلنجاز.  1664، و2019-2010خالل الفترة املمتدة من 

 

 

 درهم  250.000السكن االجتماعي بقيمة  ✓

أنه كل   السكن على  النوع من  مابين  يعرف هذا  تتراوح مساحتها  بـ   80و    50وحدة سكنية  املالية  متر مربع، وتقدر قيمتها 

بين    250.000 املوجودة  االختالفات  رغم  اململكة  مناطق  على جميع  السعر  هذا  تطبيق  تم  الضرائب، حيث  باستثناء  درهم 

السكن ، وأن    كن ألي غرض خارج إطار الجهات وكذا تكلفة البناء ومستوى عيش األسر، ويشترط في املستفيد أن ال يوظف املس

 ال يكون مالكا ألي سكن أخر. 

حيث تم توقيع    ، حيث كان يرمي إلى امتصاص العجز بقطاع السكن،2020و    2010امتد هذا البرنامج في الفترة ما بين   

بناء    1154 أجل  من  تشييد حوالي    1.713.905اتفاقية  هي  التي حققها  النتائج  ومن  وحدة سكنية   414040وحدة سكنية، 

 . 2019وحدة كانت في طور اإلنجاز سنة  36300و
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ألف درهم، وبقيمة    25سيزداد الطلب على هذا النوع من السكن ) السكن االجتماعي بقيمة    2030كما أنه وفي أفق سنة  

يتعين تلبيتها عن طريق   2030من احتياجات السكن في أفق  63%تبين أن   2012ألف درهم( فحسب تقرير اإلسكان لسنة  14

درهم حيث من املتوقع أن    140000السكن الذي ال تقل قيمته عن  درهم، وبشكل خاص    250000السكن االجتماعي بقيمة  

 من االحتياجات املستقبلية. 49%يلبي 

 

 

 السكن املوجه للطبقة املتوسطة ✓

في إطار السياسة الرامية إلى تلبية الطلب على السكن ملختلف الطبقات االجتماعية ودعم الطبقة املتوسطة، قامت وزارة  

بوضع برنامج يمكن األسر ذات الدخل املتوسط الذي ال    2013إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة سنة  

مالئم. وقد حددت لهذا املنتوج خصائصه التقنية والتجارية والتي تتجلى في "    درهم من الحصول على سكن  20.000يتجاوز  
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املتر مربع ال يتعدى    150إلى    80مساحة تتراوح ما بين   القيمة املضافة، وإعفاء    7200متر مربع وثمن بيع  درهم مع احساب 

من أجل    اتفاقية   30، ثم التوقيع على  2018املستفيد من رسوم التسجيل  والتحفيظ، ومنذ انطالقته وإلى حدود شهر دجنبر  

 1." 9326إنجاز 

 محاربة السكن العشوائي   ❖

 إعادة هيكلة األحياء الغير قانونية ✓

في إطار محاربة كل أشكال الهشاشة االجتماعية والتهميش، وتحقيق تنمية حضرية مندمجة عملت السلطات العمومية  

الس الوزارية،  على حث السلطات املحلية على وضع برامج متعددة  نوات على أساس إشراك مختلف املؤسسات )القطاعات 

إلى   تهدف  البرامج  أن هذه  اعتبار  على  االتفاقيات.  من  العمومية( عن طريق عقد مجموعة  واملؤسسات  املحلية،  الجماعات 

في   والسيما  األساسية  املرافق  مختلف  من  االستفادة  وتعميم  املدن،  داخل  الحضرية  املجاالت  جودة  الغير  تحسين  األحياء 

 التنظيمية. 

 برنامج تأهيل املباني اآليلة للسقوط  ✓

واألشخاص   األسر  عيش  ظروف  وتحسين  تأمين  إلى  القديمة  واألنسجة  للسقوط  اآليل  بالسكن  املتعلقة  البرامج  تهدف 

املتواجدة في مساكن غير قابلة املتضررين من الكوراث الطبيعية عن طريق إعادة التأهيل أو اعادة اإلسكان بالنسبة لألسر  

، حيث كشف  2000وقد ظهرت ضخامة املباني اآليلة للسقوط بداية سنة    لالسترداد، والتي تعرف حالة متقدمة من التدهور.

 على الصعيد الوطني.  بناية آيلة للسقوط 43697عن وجود  2004اإلحصاء الذي أجري سنة 

 البرنامج الوطني مدن بدون صفيح ✓

وذلك في إطار تحقيق التنمية االجتماعية ومحاربة الفقر واإلقصاء   عل العشوائيات رهانا بالنسبة للدولةيشكل القضاء  

 85ويهدف إلى "القضاء على دور الصفيح املتواجدة بـ    2004البرنامج سنة    داخل املجال الحضري. حيث تم اإلعالن عن هذا

من    65.4%تمكن هذا البرنامج من إنجاز     2018ته وحتى حدود  أسرة، فمنذ انطالق  471.259مدينة وجماعة حضرية. ويهم   

 2."80 %و  50 %بين   مدينة بدون صفيح وتتراوح نسبة تقدمه في باقي املدن ما  59أهدافه، حيث تم إعالن عن 

 
ــــــنة بعد مؤتمر القاهرة  التقرير الوطني" 1 ـــ ــــــرون ســ ـــ ــــــة وعشــ ـــ ــــــكان والتنمية في املغرب؛ خمســ ـــ ــــــندوق األمم املتحدة 1994الســ ـــ " تم إنجازه بتعاون مع صــ

 .81، ص2019للسكان، أكتوبر  
 . 81" املرجع نفسه، ص  1994القاهرة السكان والتنمية في املغرب؛ خمسة وعشرون سنة بعد مؤتمر التقرير الوطني "2
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 أوجه قصور سياسة السكن كعائق أمام سيرورة التنمية  3.2

رغم كل النتائج االيجابية التي حققتها سياسة اإلسكان عبر استراتجياتها وآلياتها، والتي ساهمت المحالة في تحقيق تنمية  

حضرية عبر توفير سكن اجتماعي موجه لشرائح اجتماعية مختلفة، وكذلك تركيز الجهود ملحاربة كل أشكال السكن العشوائي  

أنه في إطار تفعيل هذه البرامج على أرض الواقع وبمرور السنوات بدأت تظهر بعض  الذي تعج به مختلف مدن اململكة، إال  

حول تقييم التأثير االجتماعي لبرنامج تمويل السكن غير    2010لنتائج التي أجراها مكتب العمران سنة    ر. فبالعودةأوجه القصو 

واملتعلقة بتقييم مساهمة برامج    2009البشرية سنة  والدراسة التي أجراها املرصد الوطني للتنمية   1الالئق والسكن الصفي ي

تبين أن العديد من األسر املستفيدة وجدت    2محاربة السكن العشوائي في الحد من اإلقصاء االجتماعي في املناطق الحضرية، 

الصعوبات في وتتفاقم هذه   عدم كفاية املعدات والخدمات االجتماعية الجماعية.  االندماج في املجال الجديد بسبب  صعوبة

الحالة التي ال يتم فيها تطوير مواقع السكن إال في وقت متأخر وبشكل ال يتزامن مع السنوات األولى من إقامة األسر، الش يء  

الذي يساهم في تغذية الشعور بالنقص وبالتهميش. وينضاف إلى ذلك عدم قدرة بعض األسر على تغطية املصاريف اإلضافية  

  االستدانة منهم ال يستطيعون أداء فواتير املاء والكهرباء، حيث تضطر األسرة إلى عملية    20%يث أنالناتجة عن انتقالها، ح

أكثر توجها نحو تلبية الحاجيات الغذائية األساسية، فالزيادة في تكلفة املعيشة التي يشعر بها ثلث أرباب    وتبني صورة استهالكية

ي حين جعلت البعض األخر يلجأ إلى دفع أحد األبناء القاصرين إلى سوق  األسر جعلت بعضهم يفكر في ترك بيئته الجديدة، ف

الشغل، كما تطرح أيضا مشكلة االندماج االجتماعي بين القاطنين القادمين من أحياء الصفيح الذين يتعرضون للوصم، ويتم  

 
1Olivier Toutain, « Evaluation de l’impact social du programme d’appui à la résorption de l’habitat insalubre et des bidonvilles  », 

séminaire sur la problématique de l’inclusion par le logement des populations pauvres et vulnérables, 15 décembre 2015, P 41.  
2 IkbalSayah, « Intégration urbaine et sociale des ménages bénéficiaires des programmes de résorption des bidonvilles », 

Séminaire sur la problématique de l’inclusion par le logement des populations pauvres et vulnérables, 15 décembre 2015, p 38. 

األهداف 
املقصودة

املنجزات

األهداف 
املعلن 
عنها 

عالن عنها كمدن بدون اإلمدينة مت  59
وحتسني ظروف عيش حوايل  ، صفيح 

301914 

 مدينة  70

 أسرة  270000

 مدينة  85

 أسرة  472723

 املصدر: وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
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وامل الثقافة  إلى مجموعات مختلفة من حيت  ينتمون  ما  غالبا  الذين  القاطنين  قبل  من  من  رفضهم  العديد  يجد  كما  عايير، 

 القاطنين صعوبات في التنقل بين مواقع إقامتهم ومركز املدينة.  

الدراستين، تعززت فكرة التي تم رصدها على مستوى هاتين  القصور  املتحققة وأوجه  مؤداها أن السياسة    فبين النتائج 

قاربة تقنية تروم فقط توفير بنايات جاهزة للسكن  السكنية مازالت محكومة بهاجس الضبط األمني األحادي البعد، واعتماد م 

 دون مراعاة أبعاده االجتماعية والثقافية.  

إن مسألة توفير السكن هي عملية معقدة تستدعي التوفيق بين االستراتيجيات الحضرية واالجتماعية الش يء الذي يحيل  

جميع العناصر    ه النقطة املحورية التي تدور حولهاإلى رؤية أوسع وأشمل تتجاوز قضية السكن للوصول إلى اإلسكان باعتبار 

التي تضمن العيش الكريم واملتوازن من حيث الخدمات واملرافق والبنيات التحتية، بالتالي يعيش اإلنسان في عامله الصغير وفي 

سؤال    Louisa Plouchantنفس الوقت مندمجا في محيطه االجتماعي. وفي سياق الحديث عن السكن واإلسكان تناولت الباحثة  

العالقة بينهما في إطار دراسة أعدتها حول فهم املجمعات السكنية الكبرى، حيث طرحت مجموعة من التساؤالت حول: كيف  

و واملمارسات  التطلعات  هي  ما  باملكان؟  السكان عالقتهم  معالم    ينتج  الكبرى؟ وتحددت  السكنية  املجمعات  التمثالت حول 

ا السكان وعدم رضاهم، وكذلك من خالل العالقات االجتماعية وعالقات الجوار وغياب األمن، باإلضافة  اإلجابة لديها في رض

 التمثالت التي يحملها السكان حولها.   إلى االختالالت بين الصورة الحقيقية لهذه األحياء و

بالوضع الذي كانوا عليه،  فالعديد من األسر املستفيدة من السكن االجتماعي يشعرون بتدهور ظروف معيشهم مقارنة  

ينتابهم   الذي  الرض ى  في عزلة. فرغم شعور  يعيشون  وأنهم  قبل"  من ذي  أقل سهولة  الحياة  بأن  لديهم شعور"  ترسخ  حيث 

وفي سياق الحديث عن التأثير الذي    المتالكهم للسكن، إال أنهم بحاجة إلى بناء الروابط االجتماعية وتنظيم حياة يومية جديدة.

التي  يصاحب االنت الدراسة  املتعددة نستحضر  إلى آخر والذي ينعكس بشكل جلي على حياة األسر في جوانبها  قال من وضع 

حول املرض االجتماعي واالكتظاظ السكاني، حيث انتهى من خالل دراسة ميدانية عن "سكن   Chombart de Lauweأجراها 

عدد السكان، ومؤشر عدد األمتار املربعة املتوفرة لكل فرد   على مؤشر  العمال" من خالل قياس االكتظاظ السكاني باالعتماد

أمتار مربعة، حتى    10أمتار إلى    8في كل خلية سكنية إلى ترابطات دالة " فما إن يصبح عدد األمتار املتوفرة لكل فرد أقل من  

جدال فيه. وعندما يتجاوز    فاملرض واإلجرام واالكتظاظ تبدو متغيرات مرتبطة بشكل ال نجد أن الحاالت املرضية تتضاعف،

 مربعا فإن املؤشرات املرضية تبقى مرتفعة، لكن بشكل أقل مقارنة مع الفئة األولى."  14عدد األمتار املربعة لكل فرد  
ً
 فـ  1مترا

Chombart de Lauwe   الجسدية األفراد وعلى صحتهم  السكنية على سلوك  املساحة  تحدثه  الذي  التأثير  أن يوضح  حاول 

باملجتمع   والنهوض  التنمية  مسلسل  تعوق  التي  االجتماعية  األمراض  من  العديد  انتشار  في  أيضا  تساهم  وكيف  والنفسية، 

متر مربع والتي قد ال    60و    50وتقدمه، واألمر نفسه ينطبق اليوم على شقق السكن االجتماعي، التي تترواح مساحتها مابين  

كما تساهم ال محالة في ظهور   ها، الش يء الذي يصاحبه غياب الحرية واالستقاللية،تالئم إال األسر النووية بسبب ضيق مساحت

تفكيك جزء كبير   العديد من األمراض االجتماعية والعضوية. وينضاف إلى ذلك عنصر أخر ال يقل أهمية عن سابقيه يتجلى في

من العناصر التي تؤثر على جودة    عتبارهاسبب نقص االستثمار في الخدمات االجتماعية، با من الحياة االجتماعية لألسرب

والسلوك   الذات  على  واإلنطواء  والعزلة  باإلقصاء  والشعور  السوسيومجالية  التفاوتات  استبعاد  يمكن  ال  حيث   ، الحياة 

املنحرف في بعض املواقع، إذا لم يتم التدخل لتحسين الوضع. حيث أنه ليس املهم هو توفير "صندوق للعيش" بعدد قليل من  

 
،  عبد الرحمن املالكي، الثقافة واملجال؛ دراســـة في ســـوســـيولوجيا الهجرة والتحضـــر باملغرب، منشـــورات مختبر ســـوســـيولوجيا  التنمية االجتماعية 1

 .63، ص 2015فاس، الطبعة األولى، 
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أشاراأل  وقد  كليتها،  في  االحتياجات  االعتبار  بعين  األخذ  من  البد  بل  املربعة،  من   Chombar de Lauwe  متار  نوعين  إلى 

التطلعات، فاألولى تعبر عن الحاجات الضرورية الحيوية للفرد، في حين    -الواجبات" واالحتياجات    -االحتياجات؛ "االحتياجات  

امل الثانية تشكل جزء من األجهزة  التي يمكن للمجموعات االجتماعية من خاللها الحفاظ على نفسها  أن  أو غير املادية  ادية 

يتعلق ما  في  الجلي  التحسن  األخر  هو  ينكر  ال  الذي  رشيق  الرحمن  عبد  يضيف  ذكره  سبق  ما  إلى  وباإلضافة   كمجموعة، 

سواء   صفيح،  بدون  مدن  برنامج  من  املستفيدة  األسر  عيش  بظروف  املرتبطة  التعليم باملؤشرات  مستوى  والصحة    على 

، وانخفاض  28.3 %من األسر في مدن الصفيح سابقا إلى  48.7 %والخدمات االجتماعية، وتراجع في معدل الفقر الذي انتقل من

. إال أن هناك جانب تم إغفاله واملرتبط بالتهميش املجالي وغياب  23.5 %إلى  27.3 %محسوس في معدل البطالة الذي انتقل من

مرتبطة بظهور الفرد واملنافسة املادية ومن تم خلق    بالعالقات االجتماعية، فالوضع الجديد نتج عنه قيم جديدةاالهتمام  

عالقات اجتماعية جديدة تطبعها الحيطة والحذر؛ فلم يعد الدرب ذلك الفضاء الذي يترجم نوع من الجماعة؛ أي وحدة ترابية  

 تعرف من خالل الروابط االجتماعية املتينة. 

قول في هذا أن "املدينة ال تختزل ببناء السكن والطرقات واملرافق االجتماعية واالقتصادية فحسب وإنما هي كذلك بناء  وي

زاد عدد   فكلما  االجتماعية،  للحياة  الكلي  النمط  في  تغيرا جذريا  تمثل  التحضر  السكان. فظواهر  بين  االجتماعية  العالقات 

كثافتهم، وعظم   ارتفعت معدالت  القرابية وضعف  السكان،  الروابط  هيمنة  باختفاء  ذلك  ويفسر  تجانسهم،  تباينهم وعدم 

شخصية." غير  عالقات  االجتماعية  العالقات  وتصبح  االجتماعي  للتماسك  التقليدية  األسس  وانهيار  توصل  1الجوار  كما 

النقاش   في  أثر  لها  يوجد  وال  السياسية،  األحزاب  أدبيات  في  موجودة  غير  االجتماعي  الرابط  "إشكالية  أن  مفادها  لخالصة 

الرئيس ي    فاالهتمام العمومي، وال بين املهندسين املعماريين وال داخل وزارة اإلسكان أو السلطات املحلية وال في وسائل اإلعالم،  

از وبناء السكن االقتصادي والقضاء على جميع أحياء الصفيح في معظم املدن املغربية بدون األخذ بعين  للحكومة يتمثل بإنج

النتائج الهامشية    االعتبار  املناطق  في هذه  لها  التي تؤسس  االجتماعية  العالقات  لتدخالتها وطبيعة  االجتماعية والسياسية 

 2الجديدة." 

 خالصة تركيبية:   3.3

  السياسة السكنية في عالقتها بالتنمية الحضرية يحيل بالضرورة إلى استحضار مفهوم الحق في املدينة إن الحديث عن  

املدينة  ،  Henri Lefebvreبتعبير   مركز  امتالك  الحق  أي  املدينة؛  في  الحق  واإلنصاف  بالتساوي  املواطنون  يتقاسم  حيث 

ه مجاال للممارسة الحياة اليومية بأبعادها االجتماعية أي؛ األخذ  واستفادة من خدماتها وبناها التحتية، وتهيئة املجال باعتبار 

بعين االعتبار مختلف االستخدامات ألولئك الذين يعيشون فيه، وليس مجاال إلنتاج بنيات متراصة ومكتظة تضم " صناديق  

الص ي واملتوازن، كما ال  العيش  االعتبار    تستجيب لتطلعات السكان وال  للعيش" تغيب فيها شروط وأساسيات  بعين  تأخد 

األبعاد السوسيوثقافية للسكن، فسياسة التهيئة التي تم اعتمادها بالعديد من املدن املغربية تحيل إلى مقاربة تجزيئية تعتمد  

بشكل أساس ي على االستهالك والربح، ويسيطر فيها منطق العقالنية الصناعية ويغيب فيها منطق العقالنية الحضرية، فخالل  

ثمانينات والتسعينات شرع القطاع الخاص املغرب بإنتاج تجمعات سكنية ال تتالءم مع الخصوصيات االجتماعية  "سنوات ال

والثقافية لشريحة كبيرة من السكان، وتتمثل في ظهور مجموعة من األحياء السكنية من فئة السكن االقتصادي ذات أحجام  

 
ــــــيق، "اإليكولوجيا العمرانية وعالقات الجوار والهاجس األمن1 ــــــفير عبد الرحمن رشــ ــــــور على موقع الســ ــــــاء نموذجا"، مقال منشــ ي: مدينة الدار البيضــ

ـــــفير العربيالعربي،   ـــ ـــ ـــــيق   الســ ـــ ـــ ــان رشــ ــد الرحمــ    عبــ
ً
ــا ــــــاء نموذجــ ـــ ـــ ـــ ــدار البيضــ الــ ــة  ــدينــ ــات الجوار والهــــاجس األمني: مــ ــة وعالقــ ــا العمرانيــ  اإليكولوجيــ

(assafirarabi.com) 19/09/2021، اطلع عليه بتاريخ. 
 يكولوجيا العمرانية وعالقات الجوار والهاجس االمني: مدينة الدار البيضاء نموذجا"، مرجع سابق.عبد الرحمن رشيق، "اإل 2

https://assafirarabi.com/ar/28091/2019/11/28/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7/
https://assafirarabi.com/ar/28091/2019/11/28/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7/


 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

72 

باإلضافة إلى مجموعة من العيوب والنقائص التي تظهر على مستوى    1ة."صغيرة تقتفر إلى املساحات الخضراء واملرافق الترفيهي

ما   أمام  يجعلنا  الذي  الش يء  تهيئتها.  إعادة  تبعات  تحمل  خالل  من  ماديا  الساكن  تكلف  والتي  الداخل،  من  الشقة 

فرضها من األعلى ال    االجتماعية عبر خيارات يتم االنقساماتالتخطيط التكنوقراطي الذي يعيد إنتاج  LefebvreHenriسماه

 نة. يتأخد بعين االعتبار مصالح فئات واسعة وحقها في املد

  يتم إنتاجه  فليس املهم هو اإلنتاج الكمي للوحدات السكنية، بل البد من إيالء األهمية للبعد الكيفي؛ أي استحضار أن ما 

أخذها بعين االعتبار عند التخطيط للسكن، حيت  موجه إلى فئة اجتماعية لديها قيم ثقافية، وتحمل تصورات وتطلعات يجب  

يجب تجاوز النظرة التقنية املرتبطة بقواعد السوق العقارية، إلى تصور يدمج رؤية أنتروبولوجية لإلنسان، تتناوله في كليته وفي 

 بولوجيا"ما ينقص مخططي املدن حسبه هو "األنترو أن   auweLChombart de  احتياجاته وفي ترابط أبعاد حياته، فحسب

سينخرطون فيه وفي ارتباطها كذلك بالقيم والعادات    التي من خاللها يمكن تحديد تطلعات األفراد في ارتباطها باملستقبل الذي

حتى ال يتم إنتاج سكن مختزال لوظائف اإلنسان في بعض األفعال القاعدية ) أكل، نوم، تكاثر...(   2والرموز التي توجه تفكيرهم."

جوانب   الخارج  وإغفال  والتشميس...(ومن  التهوية  الغرف،  عدد  )املساحة،  الداخل  من  السكن  تمس  بشروط  مرتبطة  أهم 

)املوقع، القرب من املرافق والخدمات، الفضاءات الخضراء والحدائق...( وبالتالي الخروج من دائرة إطار العيش إلى دائرة أوسع  

ابن خل في شموليته. وفي هذا الصدد يقول  السكن  الحضاري وبسجلها  تتناول  املدن بتاريخها  "أن الحفاظ على مراكز  دون؛ 

 لها " وكأنه يشير إلى أن  
ً
 ومسارا

ً
العمراني وتركيبتها االجتماعية ال تكتب لها النجاح ولن يتحقق ما لم تأخذ البعد االجتماعي خطا

فاملدينة ليست مجرد مجال جامد وجد فقط    ال تنمية حضرية إذا لم تراعى خصوصية البيئة االجتماعية للمدينة املراد تنميتها،

للسكن واإلنتاج والتصنيع، بل هي أبعد من ذلك إذ تشكل هوية وذاكرة وقيم إنسانية، الش يء الذي يحيل إلى ضرورة األخذ بعين  

فالتنمية    االعتبار البعد اإلنساني عند معالجة اإلشكاالت التنموية املرتبطة بتحديد الرغبات والتطلعات وتقدير الحاجيات،

الحضرية ال يمكن اختزالها في مجرد الحصول على سكن وال في اقتراحات أو تصاميم هندسية جاهزة للبناء والسكن واإلقامة؛  

أي خلق تجمعات من اإلسمنت دون روح، وال تستجيب لتطلعات اإلنسان في خلق ذاته وخلق روابط حقيقية مع األخرين، بل  

بالجانب املعيش ي والثقافي في حياة األفراد، الش يء الذي يؤدي ال محالة إلى إثراء سياسة حضرية قائمة على رؤية    االهتمامينبغي  

من أجل تحقيق تنمية حضرية شاملة لكل ما يتعلق بتحسين    واالنتماءاملدينة كمجال للحياة وكمجال اجتماعي للتقاسم الهوية  

ن وسكينة وخدمات في مجال النقل والنظافة والتطبيب والتعليم والثقافة وتحقيق  إطار العيش وجودة الحياة للمواطنين من أم 

املنطق    DavidHarveyبين القطاعات السكنية والوحدات اإلنتاجية للمدينة. وحتى ال نكون أمام مدن يسيرها حسب    االنسجام

فئات عريضة من األفراد في نشوء مدينة تقوم  الرأسمالي الذي يعيد إنتاج التفاوتات االجتماعية وال يأخذ بعين االعتبار حق  

على مقاسهم وأهوائهم؛ أي الحق في تشكيل ""مدينة على هوى قلوبنا". واملطالبة بهذا الحق عبارة عن تصد للنظام الرأسمالي  

العمالية حسب ها الحركات  الحضرية وليس  املدينة والحركات  ما يجعل  رفي  الذي يعد أصل كل املشاكل االجتماعية، وهذا 

 بمثابة بصيص األمل الوحيد للقضاء على االستيالب واالستغالل الذي تمارسه الرأسمالية. 

 خاتمة:  

والعمران   القطاعية،  النظرة  بتجاوز  مض ى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  ملزمة  السكنية  السياسة  أن  القول  يمكن  إجماال 

التي تعرفها املدن و  الذي يروم فقط معالجة االختالالت  السكناالستعجالي  في مواجهة كل أشكال  الالئق،    التي تتجسد  غير 

 
 . 2014فبراير  28عبد العزيز رشدي، "إشكالية التنمية الحضرية باملغرب"املركز املغربي للتنمية الفكرية، 1

2Erik Le Breton, « Paul Henri Chombart de Lauwe, sociologue urbain, chrétien, intellectuel et expert ; Elément d’un portrait », In ; 

chrétiens et sociétés, numéro 21, 2014, P 7. 
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وتشجيعا   للربح  تحقيقا  ممكنة  مدة  أسرع  في  السكنية  الوحدات  إنتاج  وتيرة  من  التسريع  عبر  الديموغرافي  التزايد  ومالحقة 

ة ترتكز على سياسة  لالستثمار، الش يء الذي ال يستجيب ملتطلبات املدينة باعتبارها كيان اجتماعي، وتبني مقاربة تنموية شمولي

التهيئة الحضرية على مبادئ التخطيط السليم واملتوازن والذي يجب أن يأخذ بعين االعتبار متطلبات التعمير والتدبير العقالني 

على أساس تكافؤ الفرص بين املواطنين في مجال التجهيزات الضرورية والبنى التحتية وتوفير سكن مالئم باعتباره يشكل رهانا  

الحضرية، التي تضع بين أهدافها؛ تحسن إطار عيش األفراد وتوفير شروط الحياة الكريمة من أمن وسكينة وكافة    للتنمية

اإلسكان   وهي  أوسع  دائرة  إلى  للسكن  الضيقة  الدائرة  من  الخروج  وبالتالي  والالزمة.  الضرورية  التحتية  والبنيات  الخدمات 

إلى استقرار الفرد داخل مجاله انطالقا من مجموعة من املؤشرات منها    باعتباره يشمل السكن واملحيط، الش يء الذي يؤدي

التوفر على اطار معيش ي حامل ملجموعة من القيم الثقافية واالجتماعية، ثم التهيئة الشاملة واملندمجة التي تساهم في تحقيق  

 حيط.رفاهيته، وكذا القدرة على بناء العالقات االجتماعية والتفاعل االيجابي داخل امل
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 االجتماعية يف التغلب على اآلثار االجتماعية والنفسية املرتتبة على اإلساءة للمرأة:دور اخلدمة 

 دراسة حالة غزة، فلسطني

The Role of Social Work in  Overcoming the Social and Psychological effects of 
abusing Women : Case Study, Gaza, Palestine 

 العسولي/جامعة القدس املفتوحة، فلسطين عاطف ُحسني  د.

Dr.Atef  Hosny Elasouly / Al-Quds Open University, Palestine 

 ملخص : 

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الخدمة االجتماعية في التغلب على اآلثار االجتماعية والنفسية املترتبة على اإلساءة للمرأة  

للرعاية االجتماعية للنساء التابع لوزارة التنمية االجتماعية في محافظة غزة، استخدم  من خالل استعراض تجربة بيت األمان 

املقيمات وعدد ثالث مشرفات من األخصائيين   أربع حاالت من  املتعمقة مع عدد  املقابلة  الحالة وأداة  الباحث منهج دراسة 

أغلب حاالته   كانت  األمان  أنبيت  إلى  النتائج  أشارت  وقد  مع  االجتماعيين،  والجنس ي  والجسدي  النفس ي  للعنف  تعرضن  قد 

ين  الشعور الدائم لديهن باملعاناة والتوتر حتى أثناء التواجد به، وأبرزت املقابالت الدور الواضح للخدمة االجتماعية ولألخصائي

واملساندة لهذه  ، كما أكدت على دور بيت األمان كمؤسسة من مؤسسات الخدمة االجتماعية في تقديم الدعم  االجتماعيين

الفئة ، كما دلت املقابالت على أن بيت األمان وفر العديد من الخدمات االجتماعية التي تمثلت في وجود التجهيزات املالئمة  

 عن شعورهن بالراحة ، وكانت أبرز املشكالت واملعيقات هي عدم تمكن القائمات   لراحة املقيمات،
ً
حيث أنهن قد عبرن جميعا

 تواصل الفعال مع املجتمع املحلى نتيجة تعقد اإلجراءات اإلدارية للمؤسسة ونتيجة تعقد ظروف الحاالت بها. على العمل من ال

 الخدمة االجتماعية، اإلساءة للمرأة ، املساندة االجتماعية. الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

The study aimed at identifying, the role of social work in overcoming the social and psychological effects, of 

women abuse. By reviewing the experience of Al-Amman Home for women's social welfare. Witch subordinate 

to the Ministry of Social Development, in Gaza Governorate. The researcher used the case study methodology 

and in-depth interview tool with four cases from female residents and three Supervisors who are social 

workers, and the results indicated to most of Al-Amman House cases witch subjected to psychological, physical, 

and sexual violence with a constant feeling of suffering and tension while they were inside. Also, the interviews 

highlighted the clear role of social service and social workers. In addition, it emphasized the role of the Al-

Amman Home as a social work institution in supporting these categories. and the interviews indicated that Al-

Amman Home provided many social services, which were represented in the presence of appropriate 

equipment’s for the comfort of the residents, as they all expressed their sense of comfort, and the most 

prominent problems and obstacles were the inabilities of the women in charge of work to Effective 

communication with the local community as a result of the complexity of the institution's administrative 

procedures and the complexity of Casesconditions on it. 

Keywords : Social work - Women Abuse - Social Support. 
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 تمهيد : 

 من القسوة في العالقات واملعامالت  
ً
بنصيب  حظيت النساء  أفرز التطور التكنولوجي الهائل في املجتمعات بصفة عامة نوعا

وجزء كبير منها سواء كان ذلك من قبل اآلباء أو األمهات أو األزواج أو اإلخوة و األخوات أو األبناء أو زوجات األبناء ومن األقارب  

 عدد غير قليل  والجيران و من املجتمع 
ً
 من النساء اللواتي يعشن في سعادة وهناء فهناك أيضا

ً
  كبيرا

ً
ككل، وإن كان هناك عددا

 في هذا الشأن بقضايا اإلهانة والتوبيخ و الضرب، يضاف إلى ذلك ما اشتملت  
ً
منهن يعانين من قسوة الحياة والظروف مرورا

ممثلة في طلبات الحضانة والرؤية ودعاوي عضل الولي والنفقة و غيرها،  عليه أروقة املحاكم الشرعية من مسائل تتعلق بالنساء  

وقد  سجلت اإلحصاءات املتعلقة بهذا النوع من القضايا نسب مرتفعة خاصة في قطاع غزة على الرغم من قيام عديد من  

بأس به من مكاتب الخدمات  املؤسسات الحكومية واألهلية بعدة جهود داعمة في هذا املجال، وعلى الرغم من انتشار عدد ال  

األسرية لتقديم االستشارات الالزمة إال أنها ا لم تستطع تجاوز حاجز العادات والتقاليد وحاجز الصمت املتعلق بالضحايا،  

وفي هذا اإلطار وفي ظل هذه الفكرة أراد الباحث تناول املوضوع بش يء من التفصيل والتدقيق بالتعرف إلى اآلثار االجتماعية  

تجربة  والنف استعراض  من خالل  عليها  التغلب  في  االجتماعية  الخدمة  دور  بحث  ثم  ومن  للمرأة،  اإلساءة  على  املترتبة  سية 

 مؤسسة بيت األمان للرعاية االجتماعية للنساء التابع لوزارة التنمية االجتماعية في محافظة غزة . 

 .تساااؤالت الدراسة: 1

 على ما سبق أصبح من األهمية بمكا 
ً
ما دور الخدمة االجتماعية في التغلب  ن أن تبدأ الدراسة بالتساؤل الرئيس اآلتي:  ترتيبا

 على اآلثار االجتماعية والنفسية املترتبة على اإلساءة للمرأة؟.  

 اآلتية:    التساؤالت الفرعيةوقد تفرع من هذا التساؤل 

 اءة؟.ما دور األخصائيين االجتماعيين في مساندة النساء اللواتي تعرضن لإلس -

 ما نوعية الخدمات االجتماعية املقدمة للنساء املَعنفات داخل مؤسسة بيت األمان للرعاية االجتماعية؟.  -

 ما املشكالت واملعيقات التي تحول دون االهتمام بهذه الفئة باملؤسسة؟.  -

 .أهداف الدراسة : 2

 :  الدراسة إلىتهدف  

 املرأة في املجتمع الفلسطيني. تقديم إضافات جديدة في مجال العنف ضد  -

 التعرف إلى دور الخدمة االجتماعية في التغلب على اآلثار االجتماعية والنفسية املترتبة على اإلساءة للمرأة.-

 رصد نوعية الخدمات االجتماعية املقدمة للنساء املَعّنَفات املقيمات داخل مؤسسة بيت األمان. -

 ي تحول دون االهتمام بهذه الفئة باملؤسسة. التعرف إلى املشكالت واملعيقات الت-

تقديم توصيات ومقترحات يمكن من خاللها التغلب على املشكالت واملعيقات التي تحد من دور مؤسسات املجتمع تجاه  -

 هؤالء النساء. 

فين لهن.  املَعّنَفاتدعوة املختصين إلى االهتمام بقضايا النساء  -  وكذلك بقضايا املَعنِّ
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 ة : .أهمية الدراس3

للدراسة أهمية علمية تتمثل في محاولة التوصل إلى بعض الحقائق العلمية الجديدة التي قد تفيد الباحثين في دراسات  

بعض   تقديم  في  تتمثل  عملية  أخرى  وأهمية  املنزلي،  العنف  مجال  وفي  النفس  وعلم  االجتماعية  والخدمة  واالجتماع  التربية 

 واملجال التطبيقي.  النتائج التي قد تفيد في النواحي العملية 

 .مصطلحات وأدبيات الدراسة:4

 الخدمة االجتماعية: 

عرفت الجمعية الوطنية لألخصائيين االجتماعيين مهنة الخدمة االجتماعية بأنها مهنة توجد لتقديم الخدمات االجتماعية  

الكبير، للمساعدة في تحسين التوظيف االجتماعي  واإلنسانية الفعالة لألفراد واألسر والجماعات واملجتمعات املحلية واملجتمع  

الخدمة   االجتماعيين  لألخصائيين  الدولية  الجمعية  عرفت  حين  في  املجتمع.  في  وجودتها  اإلنسان  حياة  نوعية  وتحسين 

االجتماعي  االجتماعية بأنها األنشطة املهنية التي توجه ملساعدة األفراد والجماعات واملجتمعات الستعادة قدرتهم على التوظيف  

 1والتعامل مع املواقف االجتماعية بطريقة مرغوبة لتحقيق أهدافهم. 

 اإلساءة إلى املرأة : 

وقد يشتمل علي   اإلساءة تعنى أي اعتداء يقع على املرأة قد يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفس ي أو معنوي،

 تعود على     التهديد أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث ذلك
ً
في إطار الحياة العامة أو الخاصة ، وللعنف أثارا

املرأة نفسها و يمتد إلى عائلتها وأطفالها ومن ثم يعود على املجتمع بأسره، هذا باإلضافة إلى أن األسر التي تحدث فيها اإلساءة ال  

جتماعية والنفسية مثل فقدان التركيز  يمكن أن تكون أسر سوية بالشكل املطلوب وقد يعانى أطفالها من بعض املشكالت اال 

 لوالديه، أما على  
ً
والضعف العام والتسرب املدرس ي و التأخر الدراس ي، وقد يصل األمر بالطفل إلى استخدام العنف تقليدا

ب النساء وإنتاجهن، وكذلك  بواقع  النهوض  أمام  أكبر   
ً
التنمية وعائقا أمام   

ً
تمثل عائقا مبدأ  صعيد املجتمع فهذه اإلساءة قد 

 2. املساواة و احترام حقوق اإلنسان وبمبدأ تكافؤ الفرص

 املساندة االجتماعية: 

 تمثل الحماية  
ً
هي ما يتلقاه الفرد من مساعدة من األفراد املحيطين به أو من أي فرد آخر في بيئته االجتماعية، وهي أيضا

 3االجتماعية املحيطة بهم. التي يحصل عليها األفراد من خالل شبكة العالقات 

 :  Domestique Violenceالعنف املززلي 

 عن إرادته، وقد 
ً
العنف املنزلي يقصد به كل سلوك يتضمن استخدام مباشر لالعتداء الجسدي ضد أحد أفراد األسرة رغما

ن جميع أفراد األسرة في  اسُتخدم هذا املصطلح كمفهوم للعنف األسري وللعنف داخل األسرة للتركيز على العنف املتبادل بي

وقد أثبتت الدراسات أن األسر التي تظهر درجات من العنف تتسم بدرجات عالية من التبادل السلبي  4. مراحل العمر املختلفة

 
 .19، ص 2009طلعت مصطفى السروجي، الخدمة االجتماعية أسس النظرية واملمارسة، املكتب الجامعي الحديث، -1
 . 271، ص2009، دار صفاء للنشر، عمان، األردن،  1ل سعد الدين العلمي، اإلرشاد األسري والزواجي، طعطا هللا فؤاد الخالدي و دال- 2
 .54، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1ابتسام محمود محمد سلطان، املساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة، ط-3
،  2012، مكتبة بيتا، غزة، فلســــطين،  1نماط جرائم العنف األســــري في الصــــحافة املصــــرية، طعاطف حســــنى العســــولي، دراســــة ســــوســــيولوجية أل -4

 .10-9ص
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كما   والغضب واالحتقار املتبادل، وتشير هذه النتائج إلى أن االختالفات بين الزوجين يمكن أن تتصاعد في الزيجات العنيفة، 

لدى   العنيف  الجسدي  العدواني  السلوك  وجود  على  املتوترة  غير  والزيجات  املتوترة  الزيجات  بين  السلوكية  الفروق  تؤكد 

العنف املنزلي مشكلة واسعة االنتشار في كثير من األسر في جميع أنحاء العالم ، وقد قامت مراكز  1الزيجات املتوترة ، ويعد 

%( 69-10نات املوزعة على ثمانية وأربعون دولة وقد أشارت النتائج إلى أن النسبة من )البحوث العلمية باستخدام عد من العي

 2.من النساء قد تعرضن إلى الجسدي

 العنف العكس ي: 

لم يقترن العنف األسري بالعنف املوجه من قبل الرجل للمرأة فقط، ففي عدة دول سجلت العديد من حاالت العنف   

 كانت نسبة األزواج املضروبون  العكس ي املوجه من قبل املرأة  
ً
للرجل و انتشرت ظاهرة ضرب الزوجات لألزواج ففي الهند  مثال

% وقد تبين أن النسب  28% إلى  23% وفي العالم العربي تراوحت النسبة بين  23% وفي أمريكا  17% وفي بريطانيا كانت النسبة  11

األعل الراقية والطبقات االجتماعية  األحياء  في  إلى  األعلى كانت  الشعبية فالنسبة وصلت  األحياء  في  أما  % فقط وكانت 18ى، 

األسباب عديدة، منها تغير شخصية املرأة بفعل التقدم وتحريرها وتمكينها وسيطرتها على غالبية األمور املتعلقة بالبيت، و قد  

 بالندية واملنافسة، وق
ً
 حيث أعطاهن شعورا

ً
 كبيرا

ً
 دورا

ً
د أشارت عدة دراسات إلى أنه في أغلب  لعب االستقالل االقتصادي أيضا

 غير مبرح باستخدام  
ً
األحيان يكون ضرب الزوجة لزوجها كتعبير رمزي عن شعورها بالظلم و اإلهانة ففي البداية قد يكون ضربا

 3. يرهااليد ومن ثم يتطور عندما يتفاقم الشعور بالظلم لديها إلى استخدام وسائل وأدوات بديلة أخرى مثل العصا والسكين وغ

 :  Marital Rapeاالغتصاب الزوجي 

عام   في  مثلما حدث  الزوجة  اغتصاب  بتهمة  الرجل  فيها محاكمة  تمت  التي  الحاالت  الرغم من وجود بعض  م 1975على 

الزوجية   الحالة التعذيب بالضرب من قبل الرجل في سبيل القيام بالعالقة  املتحدة األمريكية، حيث شهدت هذه  بالواليات 

عدد    Diana Russellدرست ديانا روسل    1982قد ظل الجدل في عديد من املجتمعات حول هذه القضية، ففي عام  الخاصة، و 

تسعمائة حالة من ضحايا االغتصاب، وقد وجدت أن واحدة من بين كل سبعة نساء متزوجات قد تعرضن لالغتصاب الزوجي،  

وجة منهم أستراليا وبلغاريا وكندا والدنمارك واإلكوادور  دولة من دول العالم قضية اغتصاب الز   26أقرت    2000وحتى عام  

والسويد   أفريقيا وإسبانيا  وبولندا وجنوب  وناميبيا والنرويج والفلبين  ونيوزلندا  واملكسيك  وإيرلندا  وأيسلندا  وأملانيا  وفرنسا 

املتحدة   الواليات  وفي  القانون    33وإنجلترا  رجال  من  عدد  أشار  كولومبيا  وفي   ، فقط  بسبب  والية  القضية  إلى صعوبة هذه 

 4.إجراءات إثبات القبول من عدمه في حالة وقوع حادثة االغتصاب للزوجة بالقوة مع صعوبة برهانه

 أحداث الحياة الضاغطة : 

كلمة ضغط تعنى اإلجهاد وهو مفهوم مستعار من الفيزياء والهندسة وهو عملية يتم من خاللها يتم تقييم حدث ما بأنه  

،مؤذ أو  
ً
وهو يمثل األحداث التي تدرك أنها أعباء على الفرد أو أنها تتجاوز موارده وإمكاناته للتأقلم، وأكد   مهدد أو يحمل تحديا

 من خبرة اإلنسان اليومية وذلك   " أن الضغط هو أي يحدث تأثير في قدرات التكيف لدى الفرد،تولور "
ً
كما يعتبر الضغط جزءا

 
 .289، ص2005، منشأة املعارف باإلسكندرية، 1نبيل جامع، األسرة والسعادة الزوجية بين صرامة التقاليد وإباحية العوملة، ط-1

6-Dillio Divid and sarah E.evans m.a.and: domestic violence, encyclopedia of adolescence, USA, 2012, p744. 
 . 163-161م، ص2007، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، 1محمد املهدى، فن السعادة الزوجية، ط -3

8-D.Smith Merril : Encyclopedia Of Rape ,Firist ed.,Library Of Congress, Greenwood Press,Westport,Connecticut London, 

USA,2004, p122,169. 
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ل الصدمة والتهيج العاطفي والجهد العقلي أو الفيزيائي والتعب والخوف واأللم والحاجة إلى  إذا كان مرتبطا بعدة مشكالت مث

 1التركيز واملحاولة في النجاح بعد الفشل.

 بيت األمان للرعاية االجتماعية للنساء :

للنساء املَعّنَفات اللواتي    لتقديم خدمات الرعاية  22/6/2011هو بيت تابع لوزارة التنمية االجتماعية، و تم افتتاحه في تاريخ  

يعانين من عدم وجود سند عائلي أو ليس لديهن مأوى وقد يكن فتيات قاصرات لديهن مشكالت قانونية أو بال مأوى وليس 

لديهن ظروف تكيفية مناسبة مع أسرهن، ويستثنى من الفئات السابقة املسنات واللواتي يعانين من أي مرض أو إعاقات أو  

ت السجون، وتكون اإلقامة في البيت مؤقتة ومرهونة بحل املشكلة، وقد وصل عدد الحاالت التي تم تقديم لها  إدمان أو خريجا

 واشتملت أغلب مشكالتهن على الخالفات األسرية و  
ً
الخدمة منذ االفتتاح حتى وقت إجراء الدراسة أكثر من مائتي حالة تقريبا

األسرة أو من خارجها، هذا إضافة إلى القيام بتقديم خدمات للنساء اللواتي    الزوجية وعلى االعتداءات الجنسية سواء من داخل

عديد من النزيالت إلى ذويهن   إعادة مرة أخرى حيث يأتين فقط لالستشارة، وقد نجح البيت في إلى أسرهن يأتين إلى البيت ويعدن 

راف على إجراءات الزواج وتزويجهن ، وتكون فترة  بعد التوصل إلى حلول مرضية مع األهالي واألزواج ،وهناك عدد منهن تم اإلش

اإلقامة في بيت األمان مؤقتة لحين حل املشكلة، وتشتمل إجراءات دخول النزيلة إلى بيت األمان على استالم النزيلة مذكره طلب  

من الشروط الواجب توفرها    تحويل ثم التوقيع على االستالم من قبل اإلدارة، أما الحاالت املتوجهة ذاتيا يتم استقبالها والتأكد

سلم ما بحوزتها من نقود ومقتنيات ويتم تسجيلها في سجل   بها مع استالم كافة األوراق الثبوتية، و القيام بفتح ملف لها
َ
مع ت

 2. ببيت األمان األمانات بعد أن تقوم بتعبئة استمارة الدخول واستالم قائمة التعليمات الخاصة 

 :  .الدراسات السابقة 5

 ( :2013دراسة حاغ يحيى ) -

والقول   أشارت الدراسة إلى أن العنف النفس ي املوجه إلى الزوجات يتمثل في استخدام األلفاظ معهن مثل السب والشتم  

قول أشياء   وجههن أو إتالف املمتلكات أو الصياح والصراخ فييتمثل العنف في  مثل "أنت سمينة أو قبيحة" ومن املمكن أن  

االستثارة أو  بهدف  بسكين  والتهجم  بقوة  والدفع  والجروح  والرضوخ  الشعر  وشد  الذراع  لي  مثل  الجسدي  العنف  وهناك   ،

العنف    ةأو طوري  ةبقطاع الوجه والكسر والحرق وكذلك هناك  أو آلة حادة، وهناك الضرب بالحزام والعصا والصفع على 

الجنس ي مثل االغتصاب أو رفض استخدام وسائل منع الحمل من قبل الزوج واستخدام القوة أثناء العالقة الحسية، أو اإلجبار  

% من النساء اللواتي سبق لهن  62ارت النتائج إلى أن نسبة  على ممارسة أشكال مختلفة أو شاذة  من العالقة الحسية، وأش

% منهن قد تعرضن للعنف الجنس ي  11% منهن تعرضن للعنف الجسدي ونسبة  23الزواج قد تعرضن للعنف النفس ي، ونسبة  

 3. ملرة واحدة على األقل

 ( :2010دراسة وظائفي) 

% من النساء املتزوجات قد تعرضن للعنف 23إلى أن نسبة    أشارت مسودة االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة

%منهن قد تعرضن للعنف النفس ي ، وفي دراسة حديثة ملركز    50% منهن تعرضن للعنف الجنس ي ونسبة10الجسدي ونسبة  

 
  .75ابتسام محمود محمد سلطان، مرجع سابق، ص -1
 معلومات قام الباحث بالحصول عليها من بر وشوربيت األمان ومقابلة شخصية مع مديرته. -2
ــة العنف األســــري في فلســــطين، املبادرة الفلســــطينية لتعميق -3   /UNFPAالحوار العاملي والديمقراطي "مفتاح"، بدعم من   محمد حاج يحيى، دراســ

 .2013م ، دراسة تحليلية ،رام هللا، 2001مسح العنف األسري في األراض ي الفلسطينية 
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ج إلى أن نسبة  م أشارت النتائ2009معلومات وإعالم املرأة الفلسطينية عن االنتهاكات التي تعرضت لها النساء في قطاع غزة عام  

النفس ي ونسبة  71 للعنف  اللفظي ونسبة  67% منهن قد تعرضن  للعنف  للعنف 52،4% منهن تعرضن  % منهن قد تعرضن 

م 2009% منهن قد تعرضن للعنف الجنس ي، وأظهرت إحصاءات جهاز عام الشرطة الفلسطينية لسنة 14،5الجسدي ونسبة 

الجسدي والشروع في القتل والتهديد واالغتصاب ومحاولة االنتحار، كما  حالة عنف تراوحت بين اإليذاء    1173إلى استقبال  

أشارت األدبيات إلى أن هناك إحدى عشر حالة قتل لإلناث على خلفية الشرف منهن سبع حاالت في الضفة وأربع حاالت من  

قائق صدرت عن صندوق  ، وقد أشارت ورقة ح2009قطاع غزة، وأيدت ذلك إحصاءات الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان عام 

% من النساء العامالت قد تعرضن إلى عنف جسدي في أماكن عملهن  23،9األمم املتحدة للسكان بنفس السنة إلى أن نسبة  

،
ً
% منهن تعرضن لالستغالل والتمييز وأنهن يعملن لفترات طويلة  32،5وأشار مركز معلومات وإعالم املرأة إلى أن نسبة    أيضا

 وفي ظروف عمل 
ً
 1. % منهن ال يملكن الحرية الكاملة للتصرف في رواتبهن68سيئة، هذا إضافة إلى أن نسبة جدا

 ( :2005دراسة أبو نجيله وحسن ) 

(سنة موزعين النسب الخاصة  55-16( من الزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين عمر )1265اشتملت العينة على عدد ) 

ومن القرى واملخيمات واملدن بقطاع غزة، وتم تقسيم املجموعة إلى ثالث أقسام ما    باملوطن األصلي لهن على مواطنات والجئات

، وبينهن مجموعة متوسطة التعرض للعنف، وقدتم التركيز على مجموعتين وُهنَّ األكثر  
ً
بين األكثر تعرضا للعنف واألقل تعرضا

 وللعنف، وكانت أهم النتائج أن النساء األكثر تع
ً
 واألقل تعرضا

ً
  تعرضا

ً
 نفسيا

ً
 له حيث وجدن مبررا

ً
 للعنف، ُهن األكثر تقبال

ً
رضا

 للعنف
ً
 2.سمح لُهنَّ باالستمرار في الحياة الزوجية، كما دلت النتائج على أن الزوجات األكثر عدوانية ُهنَّ األكثر تعرضا

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

زوايا من  املوضوع  الذكر  اآلنفة  السابقة  الدراسات    تناولت 
ً
أشكاال هناك  أن  على  الدراسات جميعها  واتفقت  املختلفة  ه 

وقد اهتمت الدراسة الحالية بدراسة عينة تم اختيارها من املقيمات في بيت األمان للرعاية    مختلفة من اإلساءة املوجهة للمرأة،

 
ً
في تصميم استمارة املقابلة املقننة    االجتماعية وهذا لم يتوفر في الدراسات السابقة، وقد تم االستفادة من هذه الدراسات أيضا

 التي تم االعتماد عليها كأداة أساسية في الدراسة. 

 .التوجهات النظرية للبحث: 6

 اشتمل بناء الجزء النظري في الدراسة على األفكار واملفاهيم اآلتية: 

 العنف األسري في العالم : 

م عن العنف الدولي ضد  2006عام  National Institute of Justiceفي دراسة دولية أشرفت عليها مؤسسة الـعدل الوطنية  

% من النساء في العالم قد تعرضن للعنف في وقت ما من حياتهن، وفي الواليات املتحدة األمريكية    17,6املرأة وجد أن نسبة  

 
 .2010فاتنة وظائفي، توجهات السلطة تجاه قضايا العنف ضد املرأة " الخطة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة"، وزارة شئون املرأة،   -1
ــــن، تقبل عنف الزوج والعدوانية واألنوثة  -2 ـــ ـــ ــــفيان أبو نجيله وحمزة بركات حســ ـــ ـــ ــــد الزوجة في محافظات  –ســ ـــ ـــ الذكورة وعالقتهم بالعنف املوجه ضــ

 .2005غزة، 

  14-Burgess Ann Wolbert and Robert R.hazelwood: Practice Aspects Of Rape   Investigation, Fourth Ed.,CRC Press Taylor And 

Francis Group,2009. 
 .  273- 272عطا هللا فؤاد الخالدي ودالل سعد الدين العلمي، مرجع سابق، ص-15
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، كما أشارت نتائج اإلحصاءات العاملية إلى أن هذه النسبة آخذة في  1.عرضن للعنفواحدة من بين كل ستة نساء على األقل ت

 في الواليات املتحدة األمريكية اعتبر العنف الجسدي والضرب هما املسببان الرئيسيان في اإلصابات البليغة  
ً
االزدياد، فمثال

آن للنساء  ثمانية عشر دقيقة حالة ضرب واحدة  في كل  % من ضحايا  95ذاك، وفي فرنسا كانت نسبة  للنساء، وقد سجلت 

% منهن قد تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن، وفي بيرو كانت النسبة للضحايا من النساء    51العنف من النساء وكانت نسبة

 في  70اللواتي تعرضن للضرب من قبل أزواجهن هي 
ً
% من الجرائم املسجلة لدى الشرطة، وفي الهند كذلك تحرق النساء يوميا

 2. منازعات تتعلق باملهر و يعتبر كي العروس عرفا شائعا له صلة باملهر هناك

و قد أدت التركيبة السكانية في دول الخليج إلى نقل ثقافات إليها قد تعتبر غريبة عن موروثها األصلي، حيث اعتادت هذه  

هروب لفتيات سعوديات نتيجة العنف    ( حالة1334م عدد )2005البالد على استقبال املاليين من األجانب، فقد سجل عام  

( 3000األسري إضافة إلى مئات الحاالت التي لم يتم تسجيلها بسبب طبيعة املجتمع السعودي ، وفي دراسة بقطر على عدد )

%    14%  منهن قد تعرضن للتحرش الجنس ي ونسبة    20% منهن تعرضن للضرب ونسبة  52طالبة بالجامعة اتضح  أن نسبة  

% من أفراد إحدى العينات قد تعرضن للضرب حيث كانت  33غتصاب، وفي دراسة إماراتية وجد أن نسبة  منهن تعرضن لال 

% في العينة، وأيضا في اليمن لوحظ ارتفاع معدالت العنف األسري وفي الغالب كان التعرض للعنف إما من  45نسبة العنف  

 3.ن واملغرب والجزائر وغيرها من الدول قبل الزوج أو اإلخوة الذكور أو الوالدين وكذلك الحال في األرد

الذي تم بمعرفة الجهاز املركزي لإلحصاء إلى أن نسبة    2011وفي فلسطين أشار مسح العنف في املجتمع الفلسطيني عام  

% في  50% بالضفة و29,9% في األراض ي الفلسطينية ) 37النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل األزواج هي 

% بالضفة  17,4% )  23,5% في قطاع غزة ( وللعنف الجسدي    76،4% بالضفة و  48,8% )58,6ع غزة ( و للعنف النفس ي  قطا

االجتماعي  34,8و ( وللعنف  في قطاع غزة   %54,8  ( بالضفة و%44,8  االقتصادي  %78،9  والعنف   ) بقطاع غزة   %55,1  %

والتي لم يتم التبليغ عنها    Dark Nombresة األرقام املجهولة  % بقطاع غزة ( ، هذا إضافة إلى ظاهر 88,3% بالضفة و41,6)

ستوكهولم   بمتالزمة  والعقلية  النفسية  لألمراض  التشخيص ي  الدليل  يفسره  يومي  اعتيادي  سلوك    Stockholmباعتبارها 

Syndrome  ،بعض عالمات    كما وتظهر   "  وهي تعني أن الحالة النفسية للضحية تجعلها تتعاطف وتتعاون مع من يس يء إليها

إليها   وقد يترتب على استمرار اإلساءة ما يعرف بزملة أعراض املرأة املضروبة وهي زملة  4. الوالء له وتبرر استمراره في اإلساءة 

تتضمن أعراض االكتئاب وانخفاض الشعور بالقيمة ومع تكرار اإلساءة لها تصاب بما أطلق عليه )سيلجمان( العجز املكتسب  

باالكتئاب وبأنها ال تستطيع السيطرة على أمور حياتها أو التنبؤ بما يحدث لها وال تستطيع إيقاف اإلساءة املوجهة  حيث تشعر 

لها، وهناك مظهران لذلك؛ األول يبدوا في  خوفها من عدم القدرة على تجنب العدوان الجسمي، والثاني في عدم القدرة على  

رأة لها الدور األكبر في حجم اإلساءة املوجهة إليها فهي تستثير غضب الرجل وربما كان  التنبؤ به، و هناك وجهات نظر ترى أن امل

 5.ذلك يدعوه لالعتداء عليها

 

 
 

 

 .34 -30، ص2009، الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1عامر شماخ، العنف األسري جاهلية العصر، ط-3

17- Friedman Susan Hatteras: Stockholm syndrome, encyclopédie of immigrant  Heath, USA, 2012, p1387-1388. 
 .20-19، ص2003، مكتبة األنجلو القاهرة/1هبة محمد على حسن، اإلساءة إلى املرأة، ط-18
 .32-25، ص2008، املكتب الجامعي الحديث،1عبد املنصف حسن رشوان، ممارسة الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة، ط-19
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 املشكلة األسرية : 

أن املشكلة األسرية هي شكل من أشكال األداء االجتماعي تتميز بنتائج ذات أثر س يء على    A.VIOLANDترى أليس فيوالند   

األسرة وقد يمتد األثر إلى أفراد األسرة ككل، ويعرفها "غيث" بأنها أي َوَهْن، أو سوء تكيف أو توافق أو  الفرد كفرد من أفراد  

انحالل يصيب الروابط التي تربط الجماعة األسرية كل مع األخر، وال يقتصر َوَهْن هذه الروابط على ما قد يصيب العالقة بين  

 على عالقات
ً
 1الوالدين بأبنائهما.  الرجل واملرأة بل قد يشتمل أيضا

 التفكك األسري : 

يشير إلى انهيار الوحدة األسرية وانحالل بناء األدوار االجتماعية املرتبطة بها عندما يفشل فرد أو أكثر في القيام بالتزامات  

في انحالل    " األشكال الرئيسة للتفكك إلى أربعة أنماط: األول يتمثل "W.Goodeدوره بصورة مرضية ، وقد صنف وليام جود  

األسرة تحت تأثير الرحيل اإلرادي ألحد الزوجين عن طريق االنفصال أو الطالق أو الهجر، وفي بعض األحيان قد يستخدم أحد  

الزوجين حجة االنشغال بالعمل ليبقى بعيدا عن املنزل وبالتالي عن شريكة حياته، والثاني قد يكون بمثابة تغيرات في تأثير الدور  

بين الزوجين واألبناء، والنمط الثالث يشتمل على أسرة القوقعة الفارغة التي يعيش فيها األفراد تحت سقف    وصراع األدوار 

العالقات فيما بينهم قد بلغت  الحد األدنى أما النمط أخير والرابع فهو يشتمل على أزمة اضطرارية مثل   واحد ولكن تكون 

إلى ازدياد التفكك،  يض 2. حدوث الوفاة أو السجن أو التعرض لكارثة ما   اف إلى ذلك ما أفرزته العوملة من مشكالت قد أدت 

تغييرات   أفرزت  قد  بدورها  والتي  والسياسية،  االقتصادية  املظاهر  على  األول  املقام  في  ركز  قد  لها  السائد  النهج  أن  حيث 

م التوصل إليها في سياقات األسرة،  أيديولوجية ومادية داخل األسر بالشكل الذي جعلها تتعارض مع القرارات الشخصية التي ت

بين مطالب األسر ومخططاتهم   التناقض  االتصاالت حدث  تقلبات لألسواق ومع سرعة  العوملة وما صاحبه من  ومع تسارع 

 3التقليدية وبين أنماط الحياة الجديدة وأدوارها البديلة التي فرضتها العوملة. 

 خصائص العنف: 

 .شاعر فظة وأحاسيس قاسية وأفكار سلبيةيتصف العنف بخاصية تمثل مستخلص مل -

 قاسية وحادة، أو عندما يواجه مواقف   -
ً
يعتبر العنف أحد البدائل املتاحة أمام الفرد وبالذات عندما يقابل أحداثا

 .
ً
 صعبة ومعقدة دوما

 العنف نقيض اإلصالح واالبتكار وهو أشبه بالعشب الضار للنباتات. -

حامله مع آخرين يضمر لهم معاداة أو تعارض مصالح أو خصام بحيث ال يجد الراحة  يتبلور العنف من خالل تفاعل   -

 أو السعادة.

صاحب السلوك العنيف يدمن عليه وهو يشبه تعاطي عقار ما يؤدي إلى شعور املتعاطي بأن جسده في احتياج دائم   -

 له لتحقيق مطالبة والوصول إلى مراده.

 قيان فالفرد الذي يتصرف بعنف يعنى أنه ال يستخدم عقله فيالعنف والتصرف العقالني نقيضان ال يلت -

 قراءة األحداث من حوله. 

 
 
 .57، ص2008الخولي، األسرة والحياة العائلية، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،سناء  -20

21 - Trask bahira sherif: approches to understanding families, globalisation and families, USA, 2010, pp.21-38 . 
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 1تميل طبيعة العنف إلى التصعيد والتفاقم وتصل الستخدام اآلالت والركالت.  -

 مؤشرات العنف األسري : 

 مؤشرات تظهر على املرأة : 

زوج لها والكره له والخوف من عقابه، والحقد والغيرة  )تشتمل على اإليذاء املوجه للذات والحرمان وإحساسها بامتالك ال

 واإلدمان والخوف من السلوك املضاد للشريك(. 

 مؤشرات تظهر على الرجل: 

، والتحكم في قرارات األسرة والكراهية والغضب 
ً
)التحكم في الشريك اآلخر وتكرار الضرب باألشياء عندما يكون غاضبا

والغ الزائدة  والحماية  والشك  وتشويه والحقد  والنقد  الحاد  واملزاج  اآلخر،  الشريك  إصابات  أمام  النفس  عن  والدفاع  يرة 

 السمعة(. 

 مؤشرات تظهر على األطفال 

 2)صعوبات مدرسية ورسوب وفشل وخوف زائد وسلوك عنيف، ومشاكل عاطفية إضافة إلى الفقر والحرمان(. 

 الضحايا: دور مؤسسات الخدمة االجتماعية في مجال مساعدة ورعاية 

الخدمة االجتماعية هي مهنة إنسانية تهدف إلى مساعدة األفراد والجماعات واملنظمات واملجتمعات على تنمية قدراتهم  

ومواردهم وزيادة فرصهم في الحياة ووقايتهم وإشباع حاجاتهم ومواجهه مشكالتهم، ويتم ذلك في إطار مؤسسات اجتماعية وفي 

وسيا املجتمع  وثقافة  موارد  اإلرشاد  ضوء  في  مهارات  لديه  يكون  اجتماعي  أخصائي  املهنة  هذه  ويمارس  االجتماعية،  ساته 

 واالستثارة والتوسط والتفاوض واملدافعة، بحكم خبراته في الوقوف بجوار الجماعات املظلومة في املجتمع. 

 دور األخصائي االجتماعي في مجال مساعدة ورعاية الضحايا: 

رية للضحايا واملساعدة في التغلب على الصعوبات التي يتعرضون لها، ومساعدتهم ووقايتهم من  يتمثل في توفير العناية الفو 

التعرض ملثل هذه الضغوط مرة أخرى، وفي الحصول على حقوقهم وتوفير غالبية الخدمات والبرامج لهم، وتقوية قدراتهم على  

إرشادهم إلى مصادر الخدمات واملوارد وطرق الحصول عليها  وكذلك    املواجهة والحث على التعاون مع الجميع لتسريع الحل،

واالستفادة منها من املؤسسات املختلفة ودعمهم ببرامج توعوية مالئمة واملطالبة باملزيد من الحقوق لهم، وتشجيع املجتمع على  

ظيمهم للعمل في جماعات  إنشاء جمعيات تطوعية تساندهم وتدعم أطفالهم مع إجراء املزيد من البحوث والدراسات عنهم وتن

 3ضغط تعبر عن مصالحهم.

 
 .28-26م ، ص2010األردن،    عمان،، دار الشروق، 1معن خليل عمر، علم اجتماع العنف، ط-22
 .230، ص2009، الدار العاملية، الجيزة، مصر، 1مدحت محمد أبو النصر، ظاهرة العنف في املجتمع بحوث ودراسات، ط-23
 .57-53مدحت محمد أبو النصر، نفس املرجع، ص-24

 

 

 

25-Lewis m.s.ccc-slp moira:early intervention, encyclopedia of autism spectrum  disorder,usa,2013,p1031-1032. 
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 التدخل املنهي: 

إلى   ماسة  في حاجه  والكبار وأسرهم ممن هم  للرضع واألطفال  واملمولة  واملتاحة  الهادفة  البرامج  من  إلى مجموعة  يشير 

 منذ الوالدة املساعدة، وتكون البرامج تعليمية وصحية وخدماتية متخصصة لتلبية احتياجاتهم، وتكون لكل الفئات

، كما أن التدخل يعبر عن مجموعة من التدخالت    1حتى الوفاة وتقدم هذه البرامج تحت شعار حاالت ال يمكن أن تنتظر

التي تقدم لألسر واملحيطين بها بهدف االستجابة في أسرع وقت ممكن لالحتياجات املؤقتة أو الدائمة التي يحتاجها كل من هم  

 2ت من خالل فريق عمل متنوع االختصاصات.في خطر، وتتم هذه الخدما

 أدوار مهنية أخرى لألخصائي االجتماعي:

 ممكن يساعد النسق على توظيف قدراته ليتفاعل مع األنساق األخرى كي تؤدي أدوارها وأنشطتها املطلوبة. -

 وسيط "حيث يعمل على حل الخالفات التي تحدث على مستوى األنساق االجتماعية". -

 وم بتجميع الوحدات الصغرى في شكل موحد متكامل". ُموحد "يق-

 ُميسر "يقوم بقيادة األسرة من أجل تحقيق أهدافها بُيسر".  -

 ُمحلل وُمقيم "يقوم بتحليل األداء وتقييمه للتعرف على الفعالية املرتبطة بتنفيذ األنشطة والبرامج".-

 ُمعلم "يعطى معلومات ومهارات بشكل واضح للنسق".-

 قوم بتولي مسؤولية إدارة البرنامج املقترح للحل بشكل كامل من حيث األهداف والتنسيق بين األنشطة والتقييم".ُمدير"ي-

 ُمَمهد" يقوم بالتعرف إلى املشكالت وإزالة العقبات وكذلك مساعدة األفراد في تخطيها" -

 مفاوض "يقوم بالعمل على حل املشكالت وتسوية الخالفات".-

بتحريك املشكلة بهدف السعي وراء الحل ويوضح املصادر والخطوات التي يمكن إتباعها للتعامل مع املشكلة  ُمحرِّك" يقوم  -

 ويعزز أهمية العمل على حلها". 

 3ُمدافع "يقوم بتدعيم أنساق العميل التي قد تحتاج إلى دعم وتكثيف للعمل معه من أجل الوصول إلى حقوقه. -

 
ـــــبـاني لجمعيـات التـدخـل املبكر"-26 ـــ ـــ ـــــا وآخرون،  الكتـاب األبيض للتـدخـل املبكر " االتحـاد اإلســ ـــ ـــ "، أطفـال الخليج ،  "Gatأنـدريو ايرنـانـديـث مريـا طريســ

 .13، ص2005مركز دراسات وبحوث املعوقين ، وزارة الشغل والشئون االجتماعية، 
ــل -27 ـــ ــرة واملجتمع، طســ ـــ ــة العامة في الخدمة االجتماعية مع الفرد واألســ ـــ ــين وآخرون، املمارســ ـــ ـــــن حســ ــات 1يمان حســ ـــ ــة الجامعية للدراســ ـــ ــســ ـــ ، املؤســ

 .33-30، ص2005والنشر، بيروت، 

 

 

 

 

 

 
 .44، ص2006محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -28
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 .اإلجراءات امليدانية للدراسة :7

قام الباحث بالتعرف إلى دور الخدمة االجتماعية في التغلب على اآلثار االجتماعية والنفسية املترتبة على اإلساءة للمرأة،  

في مدينة غزة، وكان عدد   للنساء  للرعاية االجتماعية  بيت األمان  في  املقيمات  الدراسة على عينة من  إجراء  وذلك من خالل 

ط وتم إجراء مقابالت متعمقة معهن، كما قام الباحث بعمل مقابالت مع األخصائيات العامالت الحاالت املقيمة أربع حاالت فق 

ببيت األمان وكان عددهن ثالث من أصل ست وهن األكثر خبرة حسب سنوات الخبرة. واستخدام دليل عمل ميداني "استمارة  

 مقابلة" تم تصميمه كي يتناسب مع الهدف املنشود. 

 املنهج املستخدم : 

، والذي يعد طريقة لدراسة الظواهر االجتماعية  منهج دراسة الحالةإضافة إلى    املنهج الوصفي التحليلي استخدم الباحث  

  
ً
 أو مجتمعا

ً
 أو جماعة أو حقبة تاريخية معينة، أو مجتمعا محليا

ً
من خالل التحليل املتعمق للحاالت الفردية التي قد تكون فردا

 أو أي وحدة أخرى في الح
ً
    ياة االجتماعية، كبيرا

ً
ويقوم هذا املنهج على افتراض مؤداه أن الحالة املدروسة يمكن أن تصلح نموذجا

لحاالت أخرى مشابهه لها أو من نفس النمط، حيث من املمكن عن طريق التحليل املتعمق التوصل إلى تعميمات قابلة للتطبيق  

 ملناسبته الطبيعة الدراسة وأهدافها،  و قد استخدم البا 1على حاالت أخرى تندرج تحت نفس النموذج. 
ً
حث هذه املناهج نظرا

 ومن ثم تم جمع املعلومات وترتيبها، وتنظيمها، وتحليلها والخروج بعدة نتائج وتوصيات.

 عرض وتحليل النتائج : 

 نماذغ املقابالت: 

 أ( مع املقيمات ببيت األمان: 

 ( :1نموذغ رقم ) 

لوسطى تتكون أسرتها الحالية من ثالثة أفراد ، وفيما يتعلق بعالقتها  مع عائلتها  ( عاما من محافظة ا18"س" آنسة عمرها ) 

 وال يوجد عالقات مع بعضهما، وبالنسبة للوازع الديني لدى أسرتها فهو ضعيف، والحالة حصلت على قدر  
ً
فهي مفككة جدا

مشكلتها مع أحد الوالدين وهي محولة من مؤسسة  من التعليم حتى املرحلة اإلعدادية وهي ال تعمل وجاءت إلى بيت األمان نتيجة  

 من مشكالتها مع والدها ، وعبرت عن راحتها للخدمات املقدمة لها ببيت األمان ولكنها  
ً
أخرى، وترغب في اإلقامة ببيت األمان هربا

، وهي تريد الزواج  أكدت على أنها الزالت تتألم نتيجة معاناتها النفسية وما تعرضت له من ظروف حرق وضرب من قبل والدها

 للتخلص من مشاكل األهل. 

 *وصفها لتجربة االعتداء األول عليها/كان اعتداء جسدي ولفظي.

/ يتهما والدها فيعرضها ويقول لها )أنتِّ لست بكر(. 
ْ
ف  *أبرز الكلمات التي كان يرددها املَعنِّ

ْفها والشكوى منه لألقارب وترك البيت وأخيرا لجأت إلى الشرطة    *آلية تصرفها/في البداية لجأت إلى عده سبل لتهدئه مَعنِّ

 ومن ثم تم تحويلها على بيت األمان.
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* رأيها في التدخل املنهي/لم يتدخل أحد ملساعدتها سواء من قبل األهل أو من قبل املؤسسات مما اضطرها إلى اللجوء إلى  

 االستعانة بالشرطة. 

/الهروب منه.
ْ
ف  *سلوكها تجاه املَعنِّ

 "العنف العكس ي"/لم تعمل ش يء.*ردود أفعالها 
ْ
ف  تجاه املَعنِّ

 *تبريرها للعنف من قبل األب/غير مبرر. 

ف إلى العنف/تعاطي املخدرات ومن ثم الشذوذ والتحرش باألطفال.   *األسباب التي أدت إلى لجوء املَعنِّ

 *توقيت طلب املساعدة/في املراحل األخيرة من املشكلة/ ذهبت للعيش مع أختها املتزوجة ومن ثم إلى الشرطة  

 *رضاها عن نوع هذا التدخل واملساعدة/غير راضية. 

*دور األخصائيات العامالت املشرفات على حالتها/ العمل على حمايتها من أهلها وعقد مبادرات لحل املشكلة مع األعمام  

 ألخوال، والزالت املشكلة قيد الحل. وا

 *خطة الرعاية الالحقة ببيت األمان/عن طريق خطة ملتابعة املقيمة بعد الخروج للتأكد من سالمة التعامل معها.

 التعقيب : 

اتضح من دراسة هذه املشكلة أن الضحية لم تجد أي نوع من املساندة والتدخل من قبل املؤسسات وهذا يعود لثالثة  

ا  في خصوصية  أسباب  املؤسسات  هذه  تدخل  بين  تحول  التي  وتقاليده  عاداته  وطبيعة  الفلسطيني  املجتمع  ثقافة  هو  ألول 

ملا تقدمه من خدمات، والثالث هو   املؤسسات  الجانب اإلعالمي والتوعوي من جانب هذه  إلى ضعف  األفراد، والثاني يرجع 

ء الشرطة ملا لديها من قدرة على السيطرة والهيمنة وما لدى  ضعف التعاون والتنسيق بين هذه املؤسسات وبعضها باستثنا

كما اتضح أيضا مدى أهمية وجود مؤسسة بيت األمان الستيعاب هذه الحاالت    الغالبية العظمى من املواطنين من رهبة منها،

  نسية غير املعلن عنها، التي أغلقت أمامها معظم السبل الهادفة للحل خاصة الحاالت التي تتعلق باالعتداءات الجسدية والج 

ومن أمثلة ذلك حاالت زنا املحارم وسفاح القربى والشذوذ الجنس ي، وفيما يتعلق بالتدخل املنهي لم يكن هناك تدخل من قبل  

بيت األمان في مثل هذه الحالة إال داخل البيت نفسه، مما أعطى املجال للتوصية بضرورة قيامه بممارسة العمل املجتمعي  

لت أوسع  وواضحة  بشكل  مدروسة  استراتيجية  وضع  يتم  وعليه  معه.  التعامل  على  الناس  إحجام  بين  والهوة  الفجوة  قليل 

للمسؤولية املجتمعية واملمارسة املجتمعية على نطاق محدود ومن ثم يكون التوسع في العمل وعلى أن يبدأ باألحياء املجاورة ثم  

املحافظات  يتسع. في  له  أخرى  فروع  افتتاح  يتم  املجتمع    . وربما  في حماية  كبير  بقدر  يساهم  به  يقوم  الذي  العمل  أن  حيث 

هذا إضافة إلى فتح املجال للتعاون والتنسيق مع املحاكم الشرعية ولجان اإلصالح في كافة املناطق    الفلسطيني من التفكك،

الطالبات باملدارس والجامعات،  لتحويل الحاالت والتدخل معها مع عقد الندوات وورش العمل املختلفة مع األهالي والطالب و 

 وقد يتطلب ذلك زيادة عدد املؤهلين والكفاءات في بيت األمان والحرص على تدريبهن باستمرار. 

 ( :2نموذغ رقم ) 

و كانت تعيش مع أسرة تتكون من ثالثة أفراد وضعها    (سنة من مدينة غزة متزوجة ولديها طفلة واحدة،24" ز" عمرها ) 

قات بين أفرادها متقطعة، هذا إضافة إلى ضعف الوازع الديني، وضعف العالقة بين األبناء واملحيطين  االجتماعي صعب والعال

بها، والحالة وصلت ملرحلة االبتدائية في التعليم، وهي ال تعمل وكانت موجودة ببيت األمان بسبب مشكلة مع الزوج وتم تحويلها  
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بل الزواج من خالل الجوال على مدار عام، وتم زواجها دون مهر ودون من قبل لجنة اإلصالح، والزوجة كانت تعرف زوجها ق

 للعادات والتقاليد، وكان الزواج الثاني بالنسبة للزوج لذلك كان بدون إمكانات مقدمة، وبعد 
ً
إجراءات الزواج املعروفة وفقا

ثاني، حيث أنه كان ال يرغب فيه وذلك فترة وجيزة من الزواج أصبحت العالقات فيما بينهما سيئة للغاية خاصة بعد الحمل ال

من أجل الحفاظ على مشاعر زوجته األولى ألنها أجرت عملية استئصال للرحم، وهي تشعر بالراحة جراء الخدمات املقدمة  

تعبر  لها)بالبيت( وينتابها شعور بالتذمر والتردد طوال الوقت ألنها تريد الرجوع إلى الزوج ولكنه يرفض " متالزمة إستكهولم " و 

عن سبب املشكلة في تعاطي الزوج لعقار )الترامادول( إضافة إلى وجود زوجة ثانية، وقد تعرضت للضرب بآلة حادة والحرق  

.
ً
 أيضا

 حيث  
ً
السجائر بجسدي وضربني قبل املعاشرة مع    أطفئ*وصفها ألول تجربة االعتداء عليها / بلغتها) اعتداء صعب جدا

 الترامادول معه(.  إرغامي عليها وأجبرني على تعاطي 

/ السب والشتم بألفاظ نابية.
ْ
ف  *أبرز الكلمات التي كان يرددها املَعنِّ

 *آلية التصرف عند تعرضها لإلساءة الشديدة/ ترك البيت والهروب إلى الشارع وتم النقل إلى املستشفى. 

أو   األهل  أحد ملساعدتها سواء من قبل  يتدخل  لم  التدخل املنهي/  في  رأيها  إلى لجنة  *  اللجوء  إلى  ما اضطرها  املؤسسات 

 اإلصالح في ال ي.

ف/ االستعطاف والبكاء ومن ثم الهروب منه.   *سلوكها تجاه الشخص املَعنِّ

 "العنف العكس ي"/ ليس ضد زوجها ولكن تقوم بممارسة ُعنف ضد طفلتها حيث كانت تضربها بقسوة  
ْ
ف *سلوكها تجاه املَعنِّ

 السب والشتم للمقيمات.  وعندما وصلت املؤسسة بدأت في

 *العنف املمارس تجاهها من وجهه نظرها / غير مبرر. 

 *أسباب العنف من وجهه نظرها / تعاطي املخدرات وتداعياتها. 

 *أنواع العقاقير التي اعتاد عليها الزوج املعنف/)ترامادول(. 

 للمستشفى وعمل تقرير طبي لها. *توقيت طلب املساعدة والتدخل / في املراحل األخيرة بعد نقلها 

 *نوع املساعدات / اللجوء لرجال اإلصالح قبل النقل إلى املستشفى وتحويلها إلي بيت األمان. 

 عن  
ً
*دور األخصائيات املشرفات/الحماية وإرسال طلب ملقابلة الزوج مع محاولة عرض استئجار منزل لها بمفردها بعيدا

 ن قبل وزارة الشئون االجتماعية.الزوجة الثانية وتوفير مساعدة لهم م

بوزارة   مستشار  بقيادة  لجنة  خالل  من  الزوج  مع  للعمل  منزلية  زيارة  وإجراءات  متابعة  الالحقة/هناك  الرعاية  *خطة 

 الداخلية وبإشراف بيت األمان. 

/)حرام عليك واللي بتحمل منك خاف على أوالدك واتقى هللا 
ْ
ف َفة بلغتها للمَعنِّ

  فيها(.*كلمة توجهها املَعنَّ

 تعقيب : 

تشير هذه الحالة إلى وجود مشكلة قبل الزواج بين الحالة وبين الزوج وهي تتمثل في طبيعة اإلجراءات الغامضة التي أدت      

 عن مثل هذا النوع من الزواج  
ً
إلى الزواج بدون مهر و بدون إجراءات طبيعية للعرس، وقد تحدثت املأثورات الفلسطينية قديما
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ة في املثل الشعبي اآلتي " اللي مهرها تع تع طالقها كش كش " وهو يدلل على أن هذا النوع من الزواج غير املشروط  وذكرت مقول

قد يؤدى إلى تهاون الزوج مع الزوجة في املستقبل وقد يؤدى إلى تعمده التقليل من شأنها كما في مثل هذه الحالة، هذا إضافة  

د من املشكالت التي مر الزوج بها مثل تعرض زوجته األولى للمرض وقيامها بإجراء عمليه  إلي أنها الزوجة الثانية، مع وجود عد

،
ً
كذلك تراكم الضغوط عليه من قبل الزوجة األولى والثانية و اعتياده على تناول عقار    كبيرة قد تكون مكلفة ومرهقة نفسيا

 منه في أنه وسيلة ناجعة في الهروب من مشكالته، كما 
ً
 قد اعتادت على إدمان سلوك    مخدر اعتقادا

ً
أن الزوجة الحالية أيضا

  
ً
 واملتحرش بها جسديا

ً
الزوج السلبي تجاهها وسوء معاملته لها " متالزمة إستكهولم " وهذه الزوجة هي مثال للزوجة املنهكة ضربا

، لدرجة أنه ملا اشتد العنف بها وتعرضت لإلعياء الشديد نقلت على أثر ذلك إلى املس
ً
تشفى التي بدورها حولتها إلى بيت  وأخالقيا

 لدى عائلة الزوج والزوجة مع ضعف الوازع الديني لديهم وقلة الوعي و التعليم، 
ً
 واضحا

ً
هذا    األمان، وواضح أن هناك تفككا

ة  إضافة إلى األثر الواضح الذي لعبه إدمان الزوج على تناول عقار )الترامادول(فيتفاقم املشكلة ، وقد ساهم عدم وجود مهن 

للزوجة لالعتماد عليها في العيش إضافة إلى إهمال األهل لها في دفع الزوجة للمطالبة بالعودة للزوج مرة أخرى على الرغم  من  

 جعلها في حاجه دائمة للمساندة والدعم للتخفيف من توترها النفس ي. وقد انعكس العنف  
ً
سلوكه العنيف معها، وهذا أيضا

راكي وتمثل في سلوكها وقسوتها مع طفلتها ومع زميالتها في بيت األمان، واتضح للباحث أن بيت  التي تعرضت له على مجالها اإلد

ين على الحضور ملتابعة حل   فِّ
األمان يضطر في بعض األحيان الستخدام سلطة الحكومة املتمثلة في وزارة الداخلية إلجبار املَعنَّ

ة كان غير موجود مع التأكيد على الدور املهم للجان اإلصالح في املشكلة، كما أن تدخل بيت األمان قبل حدوث هذه املشكل

 االعتماد عليهم في التدخل. 

 ( :3نموذغ رقم ) 

( سنة من محافظة الوسطى ومن أسرة تتكون من عشرة أفراد و عالقتها العائلية غير متماسكة  42"و" أنسة تبلغ من العمر)

 لوصف الحالة   دي الجيد، على الرغم من الشكل العام لألسرة والوضع االقتصا
ً
كما أن الوازع الديني لدى األسرة ضعيف وفقا

و عالقتها باملحيطين بها جيدة، وهي متعلمة حتى املرحلة االبتدائية ولديها مشكلة مع والدها وأخوتها فهي منذ الصغر أصيبت  

لى أثر هذا الحادث قابل األهل معاناتها  بحرق شديد في الغالبية العظمى من جسدها نتيجة انفجار أنبوبة الغاز في وجهها، وع

باإلهمال والتقصير ولم يحاولوا عالجها بل دأبوا على عزلها عن الناس مما اضطرها في فترة متقدمة من حياتها إلى التفكير في  

لسفر  طريقة للخالص، وبالفعل انضمت إلى تنظيم جهادي بنية االنتحار وعمل عملية استشهادية خاصة، وكانت تعد العدة ل

للعالج من الحروق في األراض ي املحتلة وشاءت األقدار أن يتم القبض عليها قبل تنفيذ العملية، وتم الحكم عليها بأربع سنوات،  

وعندما خرجت استقبلها أهالها بمزيد من النفور واالشمئزاز واإلنكار لوجودها ووصفها بأنها جلبت لألسرة العار، وكانت بعد  

راتب أسيرة محررة و تم منع هذا الراتب عنها من قبل األهل مع تعمدهم حبسها في غرفة ومعاملتها معاملة    اإلفراج عنها قد تلقت

سيئة إلى أن تمكنت من الهرب واالستغاثة بالشرطة التي بدورها حولتها إلى بيت األمان، وهي تفضل البقاء به ألنها تشعر بالراحة   

الحالة لديها شعور قليل بالتوتر ألنها الزالت تعاني من مشكالت عاطفية واجتماعية  فيه جراء الخدمات التي تقدم لها داخله، و 

 وعائلية إضافة إلي دائرة عالقاتها ألن أهلها منعوها من التواصل االجتماعي مع اآلخرين. 

ادة  *وصف تجربة االعتداء األول/عنف لفظي وتوبيخ وصفع ودفع، وشد شعر وركل وتمزيق مالبس، وخنق وضرب بآلة ح

 وإهانة وسب وحبس. 

 بلغته /)أنت إنسانة مقرفة ومقززة ويجب أن ال تعيش ي(. 
ْ
ف  *أبرز الكلمات من املَعنِّ

 *آلية التصرف عند التعرض لإلساءة الشديدة/الشكوى لألقارب واللجوء إلى الشرطة وإلى مختار العائلة ورجال اإلصالح. 
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 *رأيها في التدخل املنهي/ال أحد معني بالتدخل. 

/الهروب من أمامه لكي ال*الس
ْ
ف  يضربها.  لوك تجاه املَعنِّ

 *هل هناك ُعنف عكس ي/ال يوجد عنف عكس ي بل طلب املساعدة من املؤسسات. 

 *مبرر العنف/ال يوجد مبرر. 

 *أسباب العنف/أن الحالة مشوهة فقط وتعرضت لحادث حرق منذ الصغر.

 ال يتعاطى مخدرات. 
ْ
ف  *املَعنِّ

 ذ الطفولة وال أحد يستجيب. *البدء في طلب املساندة/من

 *نوع املساعدات/مجرد وعود وال تدخل.

 *مدى الرضا عن التدخل /غير راضية. 

*دور األخصائيات املشرفات عليها / لم يتدخلوا معها إال عند الوصول إليهن ببيت األمان، واآلن املشكلة في طريقها إلى الحل  

 من قبلهن.

متابعة وتدخل وتعاون مع رجال القانون والقضاء والنيابة أثناء وجود الحالة ببيت األمان  *خطة الرعاية الالحقة / يوجد  

 فقط.

فين بلغتها /)أن ينظروا لنا كبشر وللمرأة الحق في الحياة كالرجل وفي الزواج وفي الخروج والتعليم(.  نِّ َفة للمعَّ
نَّ  *كلمة املعَّ

 تعقيب : 

السابق  ولكن كانت  من خالل القراءة املتأنية للحالة 
ً
ة نستنتج أن الوضع االقتصادي واملستوى االجتماعي لها كان جيدا

هناك مشكالت تتعلق بالعادات والتقاليد والثقافة الخاصة بالتعامل مع الطفل صاحب اإلعاقة منذ الصغر حيث أن إعاقته  

عاقة لدى طفلهم مما قد يتسبب له  تؤثر على تواصله الطبيعي مع اآلخرين، ألن األهل يشعرون بالخجل والعار من وجود اإل 

بشكل أساس ي في االنزعاج الشديد والعزلة كما في الحالة املدروسة، وهذا األمر قد ساهم في جعل الحالة تتمرد عليهم أكثر وقد  

نظر إلى  تم مقابلة هذا التمرد من قبل والديها وإخوتها بالعنف واإلساءة الشديدة والثورة ومن ثم كان الحبس والضرب، وعند ال

أمام سيطرة وهيمنة األهل على    تقف  املؤسسات عاجزة 
ً
طبيعة التدخل املنهي في مثل هذه الحاالت يرى الباحث أنه أحيانا

، حيث بدأ بالظهور    املوقف،  وكان ذلك واضحا في الحالة،
ً
 بعد تدخل الشرطة والذي جاء متأخرا

ً
وقد بدا دور بيت األمان واضحا

تدهورت أوضاعها ومن ثم لجوئها إلى طلب املساعدة  ولألسف الشديد عند رجوع هذه املقيمة إلى الحياة    في حياة املقيمة بعد أن

بشدة   ترفض  األسر  غالبية   ألن 
ً
نظرا أخرى،  مرة  اإلساءة  إلى  تعرضها  لعدم  الكافية  الضمانات  لها  يتوفر  لن  ربما  الطبيعية 

يقع حاجز الخوف أمامها ويمنعها من االستغاثة و اللجوء إلى طلب  التدخل الخارجي وهناك عديد من الحاالت املجهولة التي  

، كما أن بيت األمان والشرطة وكل املحيطين واملساعدين واملساندين ال يوجد لديهم  
ْ
ف نِّ  من سطوة وتسلط املعَّ

ً
املساعدة خوفا

خدمات  هي  املقدمة  والخدمات  بأول  أوال  أحوالهن  متابعة  أو  الضحايا  مع  للمعيشة  األخصائيات    إمكانية  قامت  وقد  آنية، 

واآلن ُهنَّ بصدد تزويجها عن طريق إحدى جمعيات    املشرفات بالتواصل مع أهل الحالة وهم بدورهم رفضوا التواصل معُهن..

تيسير الزواج وهناك قبول مشترك بين طرفي العالقة مع استمرار الرفض من قبل األهل وربما تدخل القاض ي في إتمام إجراءات  
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ولكن الضمانات الستمرار الحياة السعيدة غير متوفرة األركان بالكامل حيث أن هناك احتمال قيام األهل بالتدخل    الزواج، 

 السلبي سواء باللجوء إلى القضاء بالطرق املشروعة أو باتباع طرق أخرى قد تكون خفية وغير مدرك عقباها. 

 ( :4نموذغ رقم ) 

 متزوجة ولديها ثالث58"ب" عمرها)  
ً
ة من األبناء املتزوجين الذين يعيشون معها في بيت مشترك في مدينة غزة، والعالقة ( عاما

 والحالة لديها قدر عال من التعليم، ولديها صعوبة في التكيف مع زوجها وأبنائها  
ً
 واألسرة غير ملتزمة دينيا

ً
مع عائلتها مفككة جدا

 للدخل سوى املعيشة  ومع زوجات أبنائها حيث أنهم يتشاجرون معها باستمرار ويضربو 
ً
نها، وهي ال تعمل وال يوجد لديها مصدرا

مع أسرة زوجها حيث أن أسرتها األساسية "والدها ووالدتها " منفصالن وجاءت إلى بيت األمان نتيجة مشكلة مع زوجها وابنها  

  
ً
من مشكالتها مع زوجها وأبنائها ،  وزوجته "كنتها"، وتم تحويلها إلى بيت األمان من قبل الشرطة وهي ترغب في اإلقامة به هربا

أساليب عنف تضمنت   له من  ملا تعرضت  توتر وقلق  تعانى من  لكنها الزالت  لها  املقدمة  الخدمات  بالراحة جراء  وهي تشعر 

 الضرب املبرح من قبل ابنها وزوجته.

 .
ً
 ولفظيا

ً
 *وصفها لتجربة االعتداء األول عليها/كان اعتداًء جسديا

ف لها/)أنت مجنونة وتحتاجين لعالج نفس ي(. *أبرز الكلمات التي ك   ان يرددها املَعنِّ

 والشكوى منه لوالدها، ولكن املشكلة تكمن في أن والدها متزوج  
ْ
ف نِّ *آلية تصرفها/في البداية لجأت إلى عدة سبل لتهدئة املعَّ

 ومنفصل عنها، لذلك لم تجد جدوى من الشكوى لألق
ً
ارب وذهبت للعالج النفس ي  من أخرى وهو يعامل والدتها بقسوة أيضا

وفرغت كل معاناتها في كتابة قصة أطلقت عليها "صرخة نملة " وأخيرا تركت البيت ولجأت إلى الشرطة ومن ثم تم تحويلها إلى  

 بيت األمان. 

ستعانة  *رأيها في التدخل املنهي/ لم يتدخل أحد ملساعدتها سواء من قبل األهل أو املؤسسات مما اضطرها إلى اللجوء إلى اال 

 بالشرطة. 

/الهروب منه. 
ْ
ف نِّ  *سلوكها اتجاه املعَّ

ف"العنف العكس ي"/لم تعمل ش يء.  *ردود أفعالها تجاه املَعنِّ

 *تبريرها للعنف من قبل الزوج واألبناء/غير مبرر وتشعر باالضطهاد والحسرة. 

فين إلى العنف/العالقات العائلية املفككة.  نِّ  *األسباب التي أدت إلى لجوء املعَّ

النفس ي  * العالج  طلبت  ثم  ومن  والدتها  مع  للعيش  ذهبت  حيث  املشكلة  من  األخيرة  املراحل  املساعدة/في  طلب  توقيت 

والتدخل من قبل رجال اإلصالح وعادت لزوجها مرة أخرى وتركت البيت وذهبت إلى الشرطة بعد حدوث االعتداء األخير عليها  

 من ابنها وزجته "الكنة".

 دخل واملساعدة / غير راضية وتعتبره قليال.*رضاها عن نوع هذا الت

 *دور األخصائيات املشرفات/حمايتها من أهلها وعقد مبادرات لحل املشكلة مع زوجها وأبنائها، والزالت املشكلة قيد الحل. 

 *خطة الرعاية الالحقة/هناك خطة ملتابعة املقيمة بعد الخروج. وسوف تنفذ بعد خروجها وعودتها لألسرة. 
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 تعقيب : 

واضح من املشكلة أن الحالة عانت من عدة ضغوط شديدة كانت قد تعرضت لها نتيجة تعمد زوجات أبنائها إهانتها وركلها  

 لها مما دفعها للجوء إلى مستشفى الطب النفس ي  
ً
وشدها من شعرها وضربها وقد شعرت باألذى الشديد نتيجة ضرب ابنها أيضا

لتحمل، وقد حاولت األخصائيات واملساندات مساعدة الحالة وإحاطتها ببيئة فاهمة  لطلب املساعدة والعالج لعدم القدرة على ا

فعندما    لظروفها، ولعل املشكلة تكمن في أن املساندين واملساعدين ال يستطيعون البقاء مع الحالة والعيش معها ومع أبنائها، 

 ويساعد على 
ً
نمو املشكالت االجتماعية املختلفة وتفاقمها.  تكون ظروف البيئة صعبة والعالقات مفككة يكون الوسط مريضا

وفيما يتعلق بدور بيت األمان فقد كان بعد التحويل، ولم يكن له دور في التدخل الكتشاف الحاالت ولكن يبدو هنا أهمية البيت  

 في استيعابه للحاالت التي تعرضن للعنف والقسوة الشديدة ولم يكن لهن مأوى. 

 الجتماعيات : ب( مقابالت مع األخصائيات ا

 ( 1نموذغ رقم ) 

( سنة خبرة في العمل باملجال وتصف بيت األمان  12( سنة بكالوريوس خدمة اجتماعية ولديها )38"ه" أخصائية اجتماعية )

بأنه يحتوى على تجهيزات ال بأس بها مثل " تليفزيون ومطعم ووسائل تغذية ومن ثم يتم اإلشراف على التغذية به، وهناك مركز  

العمل  لتعليم   ورش  من   
ً
عددا فيه  ويقام  كما  دينية/  وواعظة  ومكتبة  طائرة  وملعب  للزيارة،  جيدة  وصالة  ومصلى  الحرف 

والندوات، وفيما يتعلق بتجهيزات الغرف فهي جيدة وكذلك اإلضاءة وغالبية احتياجات اإلقامة مميزة، وهناك مشرفات لكل  

 وعلى مستوى عال من النظافة، وتصف األنشطة  )شيفت" فترة دوام و عمل محددة"(، والكساء والفرش وا
ً
ألسرة جيدة جدا

املقدمة بأنها متنوعة فهي" ترفيهية و رياضية وثقافية وفنية، و هناك إرشاد فردى وجمعي يقدم للمقيمات إضافة إلى التدبير  

غال اليدوية وفي حالة وجود أطفال  املنزلي، كما أن املقيمات يستثمرن وقتهن بلعب الكرة الطائرة، و لديهن برامج للحاسوب واألش

 والتي تتمثل في املأكل وامللبس وخدمات  
ً
مع املقيمات قبل عمر املدرسة يقمن بتقديم لهم الرعاية الخدماتية ولحياتية أيضا

و هناك يوم مخصص لزيارات األهالي، واملقيمات غير مسموح لهن الخروج بمفردهن إال بمصاحبة   الرعاية صحية والتعليمية، 

 ملشرفات والشرطة النسائية من أجل حمايتهن والحفاظ على حياتهن. ا

وتصف األخصائية أن الحاالت املترددة على بيت األمان بصفة عامة هي أغلبها حاالت تفكك أسري ووضعهن االقتصادي  

 مشاكلهن
ً
مع األزواج واألبناء أو    متدني أو متوسط وعالقاتهن بعائالتهن مفككة والتزامهن بالعبادات ضعيفا، واملترددات غالبا

الوالدين واإلخوة ويتم التحويل في الغالب من قبل رجال اإلصالح أو الشرطة أو منهن أنفسهن، كما أن أسباب الخالفات التي  

 حاالت تأتى ولديها مشكالت بامليراث. 
ً
 قد تدفع بهن لطلب املساعدة قد تكون ألمور اقتصادية أو قانونية أو شرعية، وهناك أيضا

العمل ويعيل أسرة/ حاالت اعتداء بالضرب على   بها/حالة عنف من قبل زوج عاطل عن  التدخل  *أمثله على حاالت تم 

 الزوجة / حاالت بها تدخل من قبل أهل الزوج وقد تصل إلى قيامهم باالعتداء على الزوجة وضربها. 

 *وصفها لتجربة حالة مؤملة تدخلت بها/اعتداء جنس ي وسفاح قربى.

 من األهل. *أبرز ا
ً
َنَفة بهذه الحالة عند بداية استقبالها/ كانت تطلب الطالق أو الزواج هربا  لكلمات التي ترددها املعَّ

 *كيف كانت آلية تصرف هذه الحالة عند تعرضها لإلساءة الشديدة / الشكوى لألقارب وترك البيت واللجوء إلى الشرطة. 

 املشكلة.*إجراءات املساعدة/التواصل مع األزواج وحل  
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كانت   التدخل  األخيرة وحاالت  املراحل  في  املساندة  تطلب  َنَفة  واملعَّ غالبة  يكون بصفة  املخدرات/أحيانا  تعاطي  في  رأيها   *

 إضافة إلى عدد)160حوالي)
ً
 ( حالة تحرش جنس ي ولكن التدخل تم في بيت األمان فقط.19(حالة تقريبا

مع مؤسسات املجتمع املحلى وتوفير الرعاية الصحية الداخلية فيبيت  *لديها مقترح لتطوير الخدمة عن طريق التشبيك  

 األمان مع توفير لجنة استشارية قانونية داخلية فيبيت األمان نفسه.

فين/االختيار املناسب للزوج واختيار الخلق والدين وأن ما أكرمهن إال كريم وما أهانهن إال لئيم.  نِّ  *كلمات توجهها للمعَّ

 ( :2نموذغ رقم ) 

(سنة بكالوريوس خدمة اجتماعية خبرة عشر سنوات وفيما يتعلق بالتجهيزات والفرش والكساء ونوعية األنشطة 33"ع")

( "ه" وهو متشابه مع هذا النموذج  1والخدمات والتغذية والزيارات كان حديثها ال يختلف كثيرا عن زميلتها في النموذج رقم )

فين "استوصوا بالنس نِّ ".وكانت كلمتها للمعَّ
ً
 اء خيرا

 ( :3نموذغ رقم ) 

( عند املقابلة معها أن هناك  2( و)1( سنة بكالوريوس علم اجتماع أضافت إلى حديث زميالتها في النموذج )33"ل " مساندة)

مشكالت تتمثل في تدخل أهل الزوج في األمور الشخصية للزوجة، إضافة إلى أن هناك خدمات تقدم مثل توفير)كبونه( "سلة  

نية تشتمل على مواد تموينية مختلفة يتم استالمها من أماكن توزيع املعونات " من وزارة الشئون االجتماعية ملن  مساعدات عي 

َنفة   لديهن حاالت اقتصادية صعبة، وتشير إلى أن معظم أسباب العنف كانت شخصية في الغالب أو مرضية ويكون طلب املعَّ

 بالقوارير". للتدخل في املرحلة األخيرة، وكلمتها العامة لل
ً
فين هي "رفقا نِّ  معَّ

 تعقيب : 

أشارت املقابالت مع األخصائيات املشرفات إلى أن الحاالت تأتى إليهن في بيت األمان بعد أن تستنزف كل طاقاتهن في طلب  

 تحدثت
ً
األخصائيات    الحماية وبعد أن يتراكم الفشل من االستمرار لديهن وتكون املرحلة األخيرة لهن باللجوء إلى الشرطة، أيضا

خالل املقابالت عن تجارب اإليذاء واالعتداء التي وردت إليهن وكانت أصعبها حاالت سفاح القربى وزنا املحارم والتحرش الجنس ي  

من قبل األقارب واملحيطين وكذلك التحرش األخالقي الذي تعرضت له املقيمات في حياتهن، وقد اتضح دور األخصائيات في  

 ذكر لها عبارات    قيامهن بإجراء دراسة 
ْ
ف حالة لكل حالة بمفردها ومن ثم االستماع لتجارب املقيمات فمنهن من تحكى أن املَعنِّ

 يشكك في شرفها وعرضها"، كما تحدثن عن أن هناك بعض الزوجات  
ً
عنيفة مثل " الزم أموتك أو أنت مجنونة أو مقرفة وأحيانا

"، كما عبرت األخصائيات على أنهن يعملن في  وصلن ملرحلة اإلعياء من كثرة الضرب والعنف الجسدي  
ً
"الزوجة املنهكة ضربا

إطار معقد من شبكة العالقات املفككة للحاالت وأنه لوال بيت األمان التابع لوزارة التنمية االجتماعية ما استطاعوا العمل،  

 كما وتوفر التعاون مع الشرطة ومع ر 
ً
 جال القانون والقضاء والنيابة. ألن الوزارة توفر الحماية لُهن وللحاالت أيضا

 .ملخص عام ألهم النتائج : 8

خالل   من  للمرأة  اإلساءة  على  املترتبة  اآلثار  على  التغلب  في  االجتماعية  الخدمة  دور  املقابالت  عرض  خالل  من  يتضح 

 ي اآلتي:  استعراض دور األخصائيات املشرفات وما قدموه في تجربة بيت األمان للرعاية االجتماعية والتي تلخصت ف

أن بيت األمان كمؤسسة من مؤسسات الخدمة االجتماعية يعتبر حاضنة للنساء اللواتي ضلت بهن السبل وهو بيت مملوء  -

بالحكايات الخاصة بهن، ويمثل مالذ يتوفر به أغلب وسائل الحماية لُهن ولعل العمل في هذا املجال بمثابة العمل في حقل من  

التي تحتاج إلى وقت وجهد ومال، وقد دللت املقابالت وأكدت على الدور الواضح ملهنة الخدمة  املشكالت الشائكة واملعقدة و 
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االجتماعية داخل بيت األمان عندما يتم تحويل الحالة إليه وخارجه عندما يتعلق األمر بالتواصل مع مشكالت املقيمات والبيئة  

الباحث ذلك إلى وجود عادات وتقاليد وثقافة مغلقة داخل املجتمع  املحيطة ورجال القانون واإلصالح والشرطة والنيابة، ويرجع  

الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بعالقة الجنس األخر مع أسرهم وفي قضايا امليراث والزواج وغير ذلك ، كما أن نقص الجانب  

التشبيك والتعا في  القصور  األمانة أهمية، وكذلك  بيت  به  الذي يقوم  للدور  املجتمع  التوعوي و اإلعالمي  بين مؤسسات  ون 

 املختلفة في هذا اإلطار.  

 لراحة املقيمات    -
ً
دلت املقابالت على أن بيت األمان يتوفر فيه خدمات اجتماعية تتمثل في وجود التجهيزات املالئمة جدا

 عن راحتهن لتوفر وسائل التسلية والترفيه مثل التليفزيون والساحات الخضراء وا
ً
مللعب وصاالت  حيث أنهن قد عبرن جميعا

استقبال الضيوف وقاعات التغذية وغرف النوم والكساء، كما عبرن عن سعادتهن لوجود عديد من البرامج الخاصة باإلرشاد  

والتواصل مع ذويهن، وكانت أبرز الحاالت هي التي كانت تعد للزواج وقت إجراء الدراسة بعد أن تم تذليل الصعوبات لها من  

هذا باإلضافة إلى أن البيت األمن قد قدم خدمات لإليواء اشتملت علي املأكل و امللبس و املشرب،    قبل القائمين على العمل،

التشغيل   مراكز  إلى  إضافة  هذا  والفنية  والرياضية  والدينية  والتعليمية  والترفيهية  التثقيفية  و  اإلرشادية  الخدمات  وكذلك 

 والحاسوب والخياطة والتطريز. 

ت متمثلة في التفكك األسري واإلهمال وفي كثرة تدخل األهل وفي الوضع االقتصادي الصعب وفي  كانت أبرز أسباب املشكال -

تعاطي املخدرات، وعدم االلتزام بالعبادات والجهل وقلة التعليم وعدم وجود مهنة أو مصدر دخل تعتمد عليه املَعّنَفات عندما  

 تتقطع بهن السبل. 

النفس ي والجسدي والجنس ي مع الشعور الدائم لديهن باملعاناة والتوتر أثناء   كانت أغلب الحاالت هي التي تعرضت للعنف-

 التواجد في بيت األمان. 

كانت أبرز املشكالت واملعيقات أمام املؤسسة فيعدم تمكن القائمين بالعمل بها من التواصل مع املجتمع املحلى بسهولة  -

ع وزارة التنمية االجتماعية، إضافة إلى صعوبة الحاالت التي يتعاملون  نتيجة تعقد اإلجراءات اإلدارية بعض الش يء حيث أنها تتب

 ألن غالبية حاالتها تتعلق بالتعدي واالعتداء وتتطلب تواجد قوة الشرطة لدرجه أن املقيمات يتوفر  
ً
معها في هذه املؤسسة نظرا

قة و هناك خوف من خروجهن بمفردهن، وال  لهن كل وسائل الحياة السعيدة إال أنهن يحطن باألسالك الشائكة واألبواب املغل

 معهن في حالة خروجهن من املؤسسة ألي سبب من األسباب قبل حل املشكلة تجنبا من تجدد  
ً
بد من توفر رجال أمن دائما

، وأخريا 
ً
 ويسارا

ً
فين لُهن وتصف إحداهن أنها إن احتاجت للخروج تكون خائفة وتتلفت حولها يمينا نِّ ت  االعتداء من قبل املعَّ

 يفضلن عدم الخروج من شدة الخوف.  

 .توصيات ومقترحات: 9

 توسيع دائرة العمل واإلعالم عن وجود مؤسسة تقدم خدمات دون تلقى أجر لهذه الفئة التي ال تجد من ينصفها. -

ل وفي  التوسع في تقديم االستشارات األسرية للوصول إلى الفئة األكبر منهن عن طريق البحث عن أماكن تواجدهن في العم-

 من املبادرات وورش العمل املختلفة ونشرات التوعية التي تمكنهن  
ً
الجامعات وفي الوحدات الصحية والنفسية، مع عقد عددا

 من التعرف على كيفية طلب املساندة.

ي - املعَتدِّ ومع  عليهن  املعَتدى  مع  املختلفة  املبكر  التدخل  وبرامج  والدفاع  اإلرشاد  تتضمن  توعوية شاملة  ن  عمل خطط 

 أنفسهم. 
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ين وتقديم لهم الدعم واملشورة في كيفية التصرف في املواقف العنيفة املختلفة. - فين واملعَتدِّ نِّ  إنشاء مراكز للتعامل مع املعَّ

الواقع    - العنف  من  للوقاية  َفات  املَعنَّ املجتمعية عن هؤالء  للمسؤولية  استراتيجية  عمل خطة وطنية واضحة مع وضع 

 عليهن.

 التشبيك مع املجتمع املحلى الكتشاف الحاالت والتدخل املبكر والتشبيك والتعاون مع الوزارات واملؤسسات واألهالي. -

إطالق سلسلة حمالت تتضمن تفسير وشرح لعواقب الخلل األدائي لألدوار األسرية وعمل حمالت لألمان األسري وحمالت  -

 إلزالة األمية الزوجية واألسرية. 

ى وجود عديد من البرامج الهادفة واملساندة واملمكنة للمرأة لالعتماد على ذاتها خاصة اللواتي تعرضن منهن  التشجيع عل-

لظروف مختلفة عن اآلخرين واللواتي لم يأخذن حقهن في التعليم والزواج والصحة، وكذلك املرض ى وذوي اإلعاقة وغيرهن مع  

 تدريبهن وإمدادهن بالخبرات الحياتية املختلفة. 

التنسيق مع أقسام اإلرشاد األسري املختلفة باملحاكم الشرعية على اعتبار أنه جزء هام في الوقاية من الوقوع في العنف  -

َفة إلى رشدها.  نِّ  الشديد وأنها قد تساعد في عودة عديد من الحاالت املعَّ

في  - بالخبراء  واالستعانة  منهم  الكفاءات  على  واالعتماد  املؤهلين  عدد  مع  زيادة  التعامل  كيفية  على  وتدريبهم  املجال  هذا 

 الضحايا وتوضيح آلية التدخل املنهي املبكر. 
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 البانوبتيكون الرقمي: من املراقبة من أجل املعاقبة إىل املراقبة من أجل التعقب
The Digtalpanopticon: Frommonitoringas form of  punishment to a form of tracking 

 - املغرب-الوطنية/أكاديمية الدار البيضاء سطاتالحسن ايت الحسن/ وزارة التربية  د.

LAHCEN AIT LAHCEN / Ministry of national education /Morocco 

 

 

 

 ملخص 

يتمحور املقال حول فكرة »البانوبتيكون« لـ »جيرمي بنثام« كمفهوم استعمل ملراقبة األفراد في املجتمعات، هذه املراقبة  

املجتمعات التأديبية إلى حجز األفراد داخل مؤسسات الحجز من أجل تأديبهم ومعاقبتهم وجعلهم في قالب  التي كانت تهدف في 

واحد، بينما تحولت هذه املراقبة في املجتمعات الحديثة إلى مراقبة مستمرة من أجل تعقب حركاتهم وسلوكياتهم االجتماعية  

لوجيا الحديثة )البانوبتيكون الرقمي( خاصة في زمن كورونا الذي  واالقتصادية في مجاالت مفتوحة باستعمال وسائل التكنو 

 رسخ ملفهوم مجتمعات املراقبة بامتياز.

البانوبتيكون  - التعقب-مجتمعات املراقبة  -املعاقبة  -املجتمعات التأديبية  -جيرمي بنثام  -البانوبتيكون   الكلمات املفتاحية:

 الرقمي.

Abstract: 

The article revolves around the idea of "Panopticon" by "Jeremy Bentham" as a concept used to monitor 

individuals in societies. This monitoring was aimed in disciplinary societies at detaining individuals in custody 

institutions in order to discipline them and punish them and make them into one form, while this monitoring 

in modern societies has transformed into Continuous monitoring in order to track their social and economic 

movements and behaviors in open areas using modern technology (digital panopticon), especially in the time 

of Corona, which established the concept of surveillance societies par excellence. 

Key words:  Panopticon - Jeremy Bentham – Disciplinary  Societies–Punish- Surveillance Societies–

Tracking-  Digital panopticon. 
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 مقدمة : 

إما بذريعة اإلرهاب للمحافظة على األمن واستباق    املجتمعات الحالية موجة من املراقبة وتتبع لألفراد والجماعات؛تشهد  

أو ملحاربة فيروس كورونا وتجنب تفشيه بين األفراد. تعود فكرة املراقبة لألفراد خاصة    وإحباط مخططاتهم، الخاليا اإلرهابية 

إ املنحرفين  أو  القانون  فيها  الخارجين عن  زنازين يحجز  به  الذي تصور سجنا دائريا  بنثام«  اإلنجليزي »جيرمي  الفيلسوف  لى 

 املخالفون للقانون، وتتم مراقبتهم من طرف حارس واحد يوجد بالبرج الذي يتوسط السجن. 

نضباطية حيث  رغم أن »بنثام« لم يشهد فكرته تتحقق إال أنها أصبحت رمزا للمراقبة؛ سواء في املجتمعات التأديبية أو اال 

كانت هذه املراقبة تهدف إلى التأديب واملعاقبة وضبط الخارجين عن القانون، أو في املجتمعات الحديثة حيث غدت املراقبة ال  

من أجل املعاقبة والتأديب فقط، ولكن من أجل تتبع خطوات األفراد والتنبؤ بأفعالهم وترصدها باستعمال التكنولوجيات 

 عليه بـ»البانوبتكون الرقمي«. فكيف ذلك؟الحديثة أو ما يصطلح 

 سجن »جيرميبنثام«  .1

( فيلسوف ومشرع انجليزي  ُعرف بالفلسفة النفعية؛ فاإلنسان حسب هذه الفلسفة يبحث  1832-1748»جيرمي بنثام« )

»آلة اقتصادية«    أو  دائما عن تحقيق قدر عال من اللذة أو املنفعة الشخصية، ويرمي إلى تجنب أقص ى اآلآلم، إنه »آلة حاسبة«

تريد زيادة األرباح وخفض التكاليف، ويرى  »بنثام« أنه »عندما نريد الحكم على فعل ما بأنه خير أو شر يجب النظر في نتيجة  

 . 1العمل؛ فإن رجحت اللذات اآلالم فخير وإال فهو شر« 

ن تتعارض معها، وهذا يعني أن األفراد  إال أن مصالح الفرد يجب أن تنسجم وتتكامل مع مصالح الجماعة والدولة وال يجب أ 

مراقبة   في  الدولة  تتدخل قوة  الجماعة، وهنا  بمصالح  لكن دون اإلضرار  ما يسعدهم  اختياراتهم والبحث عن  في  أحرار  هم 

لهذا فكر في طريقة ملراقبة كل    2وتعديل سلوك من خرج عن هذا اإلطار؛ فكل إنسان حسب »بنثام« هو »منحرف محتمل« 

حيث شهدت تحوالت اقتصادية واجتماعية وفي هذا الصدد اقترح تصورا    19منحرف مرتقب في زمن أوروبا على عتبة القرن  

رى من  
ُ
لفكرة سجن »البانوبتيكون« وهي الفكرة التي مفادها أن تراقب مجموعة من األشخاص في مؤسسة مغلقة دون أن ت

 طرفهم.  

مي بنثام« تصوره لسجن»البانوبتيكون« على شكل عمارة دائرية تسمح للحارس أو املراقب املحجوب عن أنظار  قدم »جير 

السجناء،نتيجة قوة الضوء املنبعث من برج املراقبة، من مراقبتهم وترصد حركاتهم. يتم ترتيب غرف السجن علي شكل دائرة  

، ال يسمح للسجناء  3جين داخل زنازين موزعة على أربعة مستوياتس 192بوسطها برج املراقبة، يمكن أن يحتوي السجن على 

 بالتواصل بينهم  وال يستطيعون رؤية املراقب مما يدفعهم إلى االعتقاد بوجود املراقبة الدائمة ولو في غياب الحارس. 

طموحه لم يتوقف عند  اعتبر »بنثام« مؤسسته هذه ضامنة ملراقبة وتأديب السجناء إلعادة إدماجهم في املجتمع، إال أن  

بها   يتواجد  التي  االجتماعية  املؤسسات  جميع  تخدم  أن  يمكن  »البانوبتيكون«  مؤسسة  أن  إلى  ذهب  بل   السجن  مؤسسة 

 
  https://art.tanta.edu.egالبيومي: فلسفة بنتام النفعية دراسة نقدية في ضوء اإلسالم،محمد مصطفى أحمد 1

2Laval Christian: « Surveiller et prévenir. La nouvelle société panoptique », Revue du MAUSS, 2012/2 (n° 40), p. 47-72. DOI : 

10.3917/rdm.040.0047. URL : https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2012-2-page-47.htm . 
3Chauvet, Christophe L : « Jeremy Bentham, Le Panoptique, Édition Mille et une nuits, Paris, 2002. » L'Actualité économique, 

volume 80, numéro 4, décembre 2004, p. 671–676. https://doi.org/10.7202/012132ar  
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»بدون استثناء، في جميع املؤسسات التي يمكن أن يتواجد فيها مجموعة من األفراد تحت الحراسة    مجموعة من األشخاص؛

 .1أجل مراقبتهم«  يمكن أن تغطى أو تحاط ببناء من

اقبة من أجل التعقب  .2 اقبة من أجل املعاقبة إلى املر  من املر

أو   »البانوبتية  بعنوان  له فصال  »البانوبتيكون« وخص  مفهوم  السجن«  والعقاب والدة  »املراقبة  كتابه  في  استعار فوكو 

سو  ومراقبة  وعزل  اإلشراف  على  السلطة  بقوة  املقرون  »البانوبتيكون«  هذا  أو  اإلشراف«؛  بالجذام  املرض ى  أو  السجناء  اء 

الطاعون أو العمال في املصانع أو التالميذ في املدارس؛»وهو متعدد في تطبيقاته، وهو يعتمد في إصالح السجناء، ولكن أيضا  

لفرد ينتقل  ، فا2للعناية باملرض ى، ولتعليم التالميذ، ولحراسة املساجين وملراقبة العمال ...إنه نمط من غرس األجسام في املكان« 

العسكرية   الثكنة  ثم  املدرسة  ثم  العائلة  االنضباطية؛  أو  التأديبية  إلى مكان آخر مغلق؛ لكل مكان قوانينه  من مكان مغلق 

 واملستشفى في بعض األحيان أو السجن الذي يعتبر مكان اإلغالق بامتياز.

 أنه تنبأ بنهاية هذه املؤسسات لتحل محلها  رغم أن فوكو في كتابه تحدث عن املراقبة من أجل العقاب داخل مؤسسات إال

املراقبة من أجل التعقب؛ »ولكن فوكو في الواقع من أوائل الذين قالوا بأّن مجتمعات االنضباط هو ما نحن بصدد مغادرته،  

 «. 3آلنيما لم نعد نعيشه بعد. نحن ندخل في مجتمعات مراقبة تشتغل ال حسب الحبس بل عبر املراقبة املستمرة والتواصل ا

( »نحن في أزمة عامة لجميع املؤسسات التي تفترض اإلغالق؛ السجن، املستشفى،  Gilles Deleuzeيقول »جيل دولوز« )

املصنع، املدرسة، األسرة، األسرة تعيش أزمة مثل جميع املؤسسات االنضباطية أو التأديبية، ما فتئ الوزراء يعلنون إصالحات  

لكن   املؤسسات،  مؤسسات  لهذه  أو  مجتمعات  إنها  جديدة  قوى  محلها  لتحل  وقت  مجرد  وأنه  انتهت  قد  أنها  يعلم  الجميع 

، لقد انصهرت املؤسسات الصلبة في زمن »الحداثة السائلة« أو زمن »الحياة السائلة« التي هي »تماما مثل املجتمع  4املراقبة« 

 .5ويال«السائل، ال يمكن أن تحتفظ بشكلها وال تظل على حالها وقتا ط

في   »البانوبتيكون«  كان  وإذا  التعقب،  أجل  من  باملراقبة  التأديبية  املجتمعات  في  العقاب  أجل  من  املراقبة  عوضت  لقد 

املجتمعات التأديبية يعتمد على مبدأ املراقبة داخل فضاءات مغلقة، فإن »البانوبتيكون الرقمي« في مجتمعات املراقبة من  

في   األفراد  يراقب  التعقب  آنية  أجل  املراقبة  تجعل  التي  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  باعتماد  وذلك  مفتوحة؛  فضاءات 

التواصل بينهم حيث يعتبر  السجين   ومستمرة في كل مكان وزمان، وإذا كان سجناء سجن »بنثام« معزولين ، وال يمكن لهم 

فإن مراقبة سجناء مجتمع  املراقبة من    6« حسب تعبير »فوكو«»موضوع استعالم، ولكنه ال يشكل أبدا موضوعا في االتصال 

أجل التعقب قوامها الحركية والتواصل املكثف بين »السجناء« وعرض أنفسهم على الشاشات، إنه املجتمع الشفاف بتعبير  

ق  »بيونغ تشول هان« حيث تجعل »الشفافية اإلنسان كما الزجاج ...أما الوسائط االجتماعية، فهي أيضا تشبه إلى حد التطاب

 7الذي يؤدي دور التأديب والتوجيه«.  panoptiqueنظام املراقبة 

 
1Chauvet, Christophe L : ibid . 

 .214، ص 1990املراقبة واملعاقبة والدة السجن، ترجمة علي مقلد، مركز اإلنماء القومي، بيروت، ميشيل فوكو: 2
 /https://www.alawan.org .كمال الزغباني: املراقبة والصيرورة: حوار بين دولوز ونغري، موقع األوان  3

4Cité par : Marie Absil : société disciplinaire et société de contrôle, [en ligne] 

http://www.antoniocasella.eu/nume/Absil_Soci%C3%A9t%C3%A9_disciplinaire_2012.pdf 
 .21، ص2016، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، )الحياة السائلة، )ترجمة حجاج أبو جبر زيجمونتباومان:5
 .210، ص 1990مقلد، مركز اإلنماء القومي، بيروت، ميشيل فوكو: املراقبة واملعاقبة والدة السجن، ترجمة علي 6
 . 9-8، ص 2019بيونغ تشول هان: مجتمع الشفافية، ترجمة بدر الدين مصطفى، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط،  7
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اقبة من أجل التأديب  اقبة من أجل التعقب مجتمع املر  مجتمع املر

 القولبة  املبدأ 

 جسم طيع 

 التعديل

 مغلق املجال 

 محدد 

 ال حركية لألفراد 

 الحجز 

 مفتوح 

 غير محدد 

 حركية مستمرة

 مستمر زمن  زمن محدد دائري  الزمن 

 زمن خطي

 زمن حقيقي 

 ال تواصل بين األفراد  التواصل  

موضوع وليس   الفرد  املعلومات 

 موضوع التواصل 

 تواصل مستمر بين األفراد 

فيض   خلق  في  مساهمين  األفراد 

 املعلومات

 تواصل فمري 

 أحادي التوجيه 

 تنازلي

 متعدد

 جانبي 

 تنازلي

 تصاعدي

 شبكي 

 لألجسادمراقبة مباشرة  وسائل املراقبة 

 

 فيض املعلومات 

 TICالوسائل التكنولوجية الحديثة  

اقبتين)بتصرف( 1الجدول رقم َ  1: ملخص الفرق بين املر

 
1Voir : http://1libertaire.free.fr/ControlepanoptiqueDeleuze.html 
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الرقمي« »البانوبتيكون  تسلل  التي غزت حياتنا    لقد  الحديثة  املراقبة  تقنيات  اليومية عن طريق  الحياة  مناحي  إلى جميع 

منظرا مألوفا في األماكن العامة، واألزقة ومداخل وساحات ومرافق املؤسسات  وأضحت جزءا منها، وأضحت املراقبة بالكاميرات  

الصغرى. أوضحت دراسة حديثة  ملوقع   الدكاكين  في  مليون كاميرا    770بأن حوالي    (compareitech)العامة والخاصة وحتى 

، كما أوضحت الدراسة أن مدينة الدار  1تركيب أكثر من مليار كاميرا   2021مراقبة مستخدمة في  العالم ويتوقع بحلول عام  

س الجماعي للمدينة  كاميرا مراقبة؛ فقد  قدم املجل  2850البيضاء املغربية تحتل املرتبة الثانية عربيا، بعد بغداد، باحتوائها عل  

ماليين يورو( بغية    8مليون درهم  مغربي)ما يقارب    85لشركة الدار البيضاء للتهيئة مبلغا ماليا يناهز    2018في ميزانية سنة

مليون يورو( لفائدة شركة    1,5مليون درهم مغربي)  15تثبيت كاميرات مراقبة بمختلف شوارع املدينة، كما خصص ما يناهز  

ل البيضاء  ومعالجة  الدار  تحكم الستقبال  محطة  وإنشاء  العمومية  الفضاءات  بعض  في  املراقبة  كاميرات  تثبيت  بغية  لنقل 

التنفيذي ملجموعة »ديفازور« و»رومان ترويد  2املعطيات الجمالي« الرئيس  ثاندل« العضو املنتدب   . كما أكد كل من »فؤاد 

»كانون« وسط وشمال   أعمال شركة  وحدة  تشهد  املسؤول عن  الدقة  عالية  الكاميرات  تجهيزات  مبيعات قطاع  أن  إفريقيا 

انتعاشا الفتا باملغرب وتوقعا أن تستمر هذه املوجة من االرتفاع نتيجة اإلقبال املتزايد على هذه التجهيزات خاصة من طرف  

. أما في فرنسا مثال وحسب دراسة  3ة األجهزة األمنية ملحاربة الجريمة بالشارع العام وكذا شغب الجماهير داخل املالعب الرياضي

من     2020و    2013مدينة فرنسية ارتفع ما بين سنتي    50( فإن عدد كاميرات املراقبة في  la Gazette des communesملجلة )

 . 4كاميرا مراقبة  11400كاميرا إلى  4800

هي تراقب وتسجل تحركاتك التي يمكن  لقد  حولت كاميرات املراقبة مجاالت املؤسسات إلى مجاالت مراقبة بشكل دائم؛ ف

؛فأينما وليت وجهك فخطواتك  5الرجوع إليها في أي لحظة بواسطة فيض املعلومات املسجلة التي تعتبر بالضبط نظام املراقبة

األكبر«  »األخ  إنها صورة   بالكاميرات  تنتبه فاملكان مراقب    الذي تالحقك عيناه كيفما تحركت فهي مكان   6مراقبة فيجب أن 

(، وفي قاعات االنتظار  2(، في ساحات املؤسسات التعليمية )الصورة رقم1أمام أبواب املنازل)الصورة رقم تراقبك  في الشوارع، 

 (...4(، بل و في قاعة الدرس )الصورة رقم3داخل املؤسسات )الصورة رقم

 

 

 

 
1Paul Bischoff: surveillance camera statistics : whichcities have the most CCTV camera ?, https://www.comparitech.com/vpn-

privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/ 
  https://www.hespress.comالدراهم لتثبيت كاميرات مراقبة الشوارع،عبد االله شبل: الدار البيضاء تخصص ماليين 2
 https://www.hespress.comمحمد لديب: مبيعات كاميرات املراقبة ترتفع باملغرب..والفضل لألجهزة األمنية، 3

4Alexander Léchenet : le palmarès des 50 plus grandes villes vidéo- surveillées, 

https://www.lagazettedescommunes.com/660599/le-palmares-des-50-plus-grandes-villes-videosurveillees/ 
5Deleuze Gilles, « Les sociétés de contrôle », EcoRev', 2018/1 (N° 46), p. 5-12. DOI : 10.3917/ecorev.046.0005. URL : 

https://www.cairn.info/revue-ecorev-2018-1-page-5.htm 
في دولة  الرواية ، تدور أحداث  1949« التي ألفها ســـــنة  1984يعود اســـــتعمال هذا املصـــــطلح الى الروائي اإلنجليزي »جورج أورويل« في روايته بعنوان»6

ـــــتغل في وزارة   ـــــميث« الذي كان يشــ ـــــتون ســ ـــــل ونســ ـــــة هو »انســ ـــــتبد الذي يراقب تحركات كل فرد، بطل القصــ ـــــيانيا« حيث يحكم األخ األكبر املســ »اوســ

 حقيقة املهتمة بتزوير الحقائق وتكييفها حسب رغبة الحزب الحاكم أو األخ األكبر.ال

https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/
https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/
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حيث اشتدت املراقبة بذريعة محاربة    2001شتنبر    11أحداث  لقد تعززت مجتمعات املراقبة  من أجل التعقب خاصة بعد  

اإلرهاب واستعملت تقنيات جديدة لضمان أقص ى درجات األمن واستباق الخاليا اإلرهابية، كما تقوت في زمن »كورونا«، والذي  

نيت إلى شتى مجاالت  الشك أنه مرحلة مفصلية في تاريخ البشرية، حيث ساهم بشكل كبير في نفوذ وسائل التواصل عبر األنتر 

الحياة حيث سارعت الدول إلى االستثمار وتجريب العمل عن بعد، التجارة االلكترونية، التعليم عن بعد، اإلدارة االلكترونية  

وتطبيقات معلوماتية لتتبع املصابين بالفيروس كتطبيق »وقايتنا« مثال في املغرب الذي يمكن من تحديد املخالطين للمريض  

لذي لقيا توجسا من طرف املواطنين مخافة تتبع خطواتهم، بل إن الخوف ساد العالم من لقاح كورونا الذي اعتبره  بالفيروس وا

 Yuval)إنها كما سماها »يوفال نووه هراري«  األفراد وسيلة لزرع رقاقة الكترونية في أجسامهم لتتبعهم أو التالعب بجيناتهم،

Nouh Harari)  ؛ حيث أصبحت الحكومات قادرة على مراقبة الفيروس  1إلى املراقبة من تحت الجلد« بـ »من املراقبة فوق  الجلد

في جسم األفراد وقياس درجة حرارتهم عن بعد بواسطة أجهزة قياس في الشوارع واملطارات واملراقبة البيو مترية ناهيك عن  

التباعد االجتماع إن الحكومات تتدرع بالفيروس    ي في املدن.طائرات »الدرون« التي استعملت ملراقبة األشخاص وحثهم على 

إال أن حالة الطوارئ تتسم بعادة سيئة تتمثل في تجاوز حالة الطوارئ    لسن حالة الطوارئ وفرط املراقبة لحماية البالد والعباد،

ستمرة ومراقبة  فتبقى من األمور العادية خاصة مع ظهور طفرات وسالالت جديدة للفيروس وبالتالي مراقبة أكثر وحالة طوارئ م 

 .2أو الذين يتجولون ليال مداخل جميع املدن ومعاقبة املخالفين الذين ال يتوفرون على رخصة التنقل، 

 
  /https://www.mominoun.comيوفال نووه هراري: العالم ما بعد فيروس كورونا، )ترجمة حافظ اسماعيلي علوي(، موقع مؤمنون بال حدود،1
نقل بين املدن اال ملن يتوفرون على رخصة التنقل، كما يمنع التجول ما بين التاسعة  في املغرب ما تزال الحكومة تمدد من حالة الطوارئ ومنع الت 2

 ليال والسادسة صباحا كما فرض على جميع املحالت التجارية غلق أبوابها على الساعة الثامنة ليال. 
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يبدو أن املراقبة املفرطة لتعقب فيروس كورونا ليست إال مدخال لتعقب األفراد وجعلها »سنة مؤكدة« بل »فرضا« تفرضه  

ت إليه منظمتي»هيومان رايتسووتش« و»العفو الدولية« في خطاب جاء فيه :»ال  الحكومات لجعلها مراقبة دائمة وهذا ما نبه 

يمكن للدول ببساطة أن تنتهك حقوق مثل الحق في الخصوصية وحرية التعبير، بدعوى مواجهة أزمة صحية عامة... وإذا كان  

على نيويورك   2001)اإلرهابية عام  أيلول/سبتمبر 11لنا أن نتعلم شيئا من التاريخ، فإن الحكومات فرضت في أعقاب هجمات 

 .1»وواشنطن( أنظمة مراقبة على املواطنين أصبح من الصعب التخلص منها بعد ذلك

 

 خاتمة:

إال أنها أصبحت رمزا للمراقبة وسلطة الدولة؛ سواء في   رغم أن »بنثام« لم يكتب له أن يرى فكرة سجنه تتجسد في الواقع،

املجتمعات التأديبية التي كانت تراقب األفراد من أجل الضبط واملعاقبة، أو في املجتمعات الحديثة التي غدت املراقبة فيها من  

ذه املراقبة التي تعززت في  أجل تعقب األفراد بوسائل تكنولوجية حديثة بل والتنبؤ بسلوكياتهم االجتماعية واالقتصادية، ه

 زمن كورونا وغدت ذريعة لفرض املراقبة على األفراد ملحاربة الفيروس فهل ستنتهي بنهايته؟ 
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 ص. 104، 2019بيونغ تشول هان: مجتمع الشفافية، ترجمة بدر الدين مصطفى، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط،  .1

 ص. 304، 1990واملعاقبة والدة السجن، ترجمة علي مقلد، مركز االنماء القومي، بيروت، ميشيل فوكو: املراقبة   .2

 ص. 207، 2016، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت،) الحياة السائلة، )ترجمة حجاج أبو جبر زيجمونتباومان: .3
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  lhttps://p.dw.com/p/3dAx، تحقيق، الرقابة بسبب كورونا قد تتحول الى مراقبة دائمة،DWقناة 1
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 جتاذب املرأة اجلزائرية بني املوروث الثقايف والتشريعات الفرنسية يف اجلزائر املستعمرة
The attraction of Algerian women between cultural heritage and French legislation in 

colonial Algeria 
 محمد غربي/جامعة الجياللي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر د.

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

 

 ملخص : 

بين   الجزائرية  املرأة  تجاذبات  على  الضوء  تسليط  إلى  املقارن،  التاريخي  املنهج  على  فيها  اعتمدنا  التي  الدراسة  هذه  ترمي 

املوروث الشعبي املتمثل في األمثال الشعبية، التي كانت في كثير من األحيان ذات أبعاد تشويهية، دونية، واحتقارية لهوية املرأة.  

الكولو  التشريعات  املرأة كانت  وبين  باعتبار أن  التحريرية.  الثورة  إلى استقطابها وعزلها عن  تهدف  التي كانت  الفرنسية  نيالية 

الحلقة املفصلية في الحفاظ على الهوية الجزائرية، والوقود الرئيس ي لهذه املقاومة الشرسة. فمن يملكها يملك الرجل والثورة.  

أن   مفادها  أساسية  نتيجة  إلى  دراستنا  الثقافيوتنتهي  املوروث  لها  هذا  تعرضنا  التي  املرحلة  خالل  السائد  الرأي  يمثل  لم   ،

ـ     وأن الجهود الكبيرة عنصرا مغلوبا على أمره، مقهورا، ويعاني من تسلط الرجل العربي املتخلف.  بالدراسة، وإن كانت ـ فعال 

لترقية املرأة الجزائرية وإنقاذها من بيئتها املنغلقة  الفرنس ي    املرتبطة بشكل مباشر بالخيارات اإليديولوجية للنظام الكولونيالي

الجانب التقليدي في الخلية  في في مجاالت محدودة جدالم تكن إال  إدماجها مهنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.واملتحجرة، و 

 املعوقات التي تحول دون تطّورها. إنهاءاألسرية واالجتماعية بشكل خاص. دون العمل على 

 . ديغول شارل -الجمعيات الخيرية- العادات والتقاليد-األمثال الشعبية:  املفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

This study, in which we relied on the comparative historical method, aims to shed light on the interactions 

of Algerian women between the popular heritage represented in popular proverbs, which was often with 

distinct dimensions, inferior and contemptuous to women.  And between the French colonial legislation that 

was aimed to attract and isolate it from the liberation revolution. Considering that women have been the 

essential link in the preservation of the Algerian identity, and the main fuel of this fierce resistance. whoever 

possesses it owns man and revolution. Our study ends as a basic result that this cultural heritage has not been 

the prevailing opinion during the phase we were subjected in the study, although it is in fact a defeated element, 

oppressed and suffering from the domination the Arab man. And that the great efforts directly linked to the 

ideological choices of the French colonial system to promote Algerian women and save them from their closed 

and migratory environment, and integrate them professionally, socially, economically and politically. This was 

only in very limited areas in the traditional aspect of the family and social unit in particular. Without working 

to remove the obstacles that prevent its development. 

key words: popular proverbs-customs and traditions -Charities -Charles de Gaulle. 
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 مقدمة : 

من املواضيع التي أخذت تستأثر باهتمام الباحثين، صورة املرأة في خطاب الثقافة الشفهية في املجتمع الجزائري. ويعكس  

سةهذا االهتمام االطالع على أوضاعها من خالل التنشئة التمييزية بين الجنسين،   على سلوك وخطاب األمثال والحكايات    املؤسَّ

ات االجتماعية، لسهولة تمثلها واستيعابها وقدرتها التعبيرية التي تجعلها تعكس مختلف  السريعة االنتشار بين مختلف الفئ

لها  التي  والشعبية  التقليدية  الثقافة  تظل   ودالالتها   االجتماعية  طقوسها  أنماط  ها    خاصة.  موّجِّ ومثلها،  وتصوراتها  بأفكارها 

يات وسلوكات اإلنسان الجزائري، بانتقالها من جيل آلخر،  ، ومازالت تجسد عقليات وذهن1لسلوك الجماهير في حياتنا اليومية

، في االنتشار السريع بين مختلف الفئات االجتماعية. إضافة إلى طبيعتها املتميزة بالتكثيف، وبقدرتها  2وامتالكها لسلطة خارقة

 املجازية الكبيرة في التعبير عما يعتمل في صدور الناس. 

اقع االجتماعي للمرأة الجزائر   ية من خالل األمثال الشعبية الو

ومبدأ املركزية الذكورية يقدم لنا  األفكار واملعتقدات،    باعتبار أن األمثال الشعبية في جوهرها خطاب ذكوري ينتظم وفق

نتيجة  "جملة وجيزة ذات مفهوم عميق، تدل على    - األمثال الشعبية   -صورة عن املرأة التي يحذر منها أو يرغب فيها، وباعتبارها 

إثر تجربة واقعية، واملثل موجود عند كل شعوب العالم، واملرآة الصافية لحياتها وعاداتها وتقاليدها وعقائدها وثقافتها وسلوك  

. وبما أنها ال تكشف الخبايا النفسية لكل شعب فحسب، بل هي بمثابة قوانين اجتماعية شبه ملزمة تسن املعايير  3أفرادها" 

إننا نبني    التي يخضع لها الجميع الواقع الذي نؤمن به أنشطتنا و"تصرفاتنا...حيث  بناء  التفكير وكيفية  عن طريق املجاز في 

 .4مشابهات بين طبقات مختلفة من تجاربنا ونحيل على تجربة معينة من خالل تجربة أخرى" 

"األمثال الشعبية" للمرأة؟ وما هي    املوروث الثقافي املتمثل في  من هنا نطرح عدة تساؤالت منها: ما هي الصورة التي يرسمها 

دالالت هذه الصورة وانعكاساتها على واقع املرأة في األسرة واملجتمع؟ وهل تختلف هذه الصورة باختالف وضعية املرأة ودورها  

بالصورة  وسنها، أم أنها صورة عامة تالزم املرأة، وتنطبق على جميع النساء بغض النظر عن االختالفات القائمة بينهن؟ ونقصد 

هنا: "ذلك البناء الذهني الذي يتم على مستوى الذاتية والرمزية والخيال، والذي يرتبط بالواقع اإلنساني من منطلق أن اإلنسان  

بقدر ما يعي العالم املحيط به وعيا مباشرا، من خالل حضور األشياء بذاتها في العقل، فإنه يعيه بطريقة غير مباشرة، حيث  

 . 5الشعور عبر "صور"  تتواجد األشياء في

مشاعر البهجة وتنتشر  من الشائع في املجتمع الجزائري، أن املرأة املحببة إلى زوجها هي التي تلد الذكور الذين تثير والدتهم  

الحياة باألس ى والتأّسف   إلى  أّما األنثى املقرون مجيئها  ستقَبل بالزغاريد واألحضان، 
ُ
وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل  (بسرعة وت

والشفقة على ما يخبئ لها الدهر، فتسمع كلمات األسف    6)جهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به و 

ي بمجيء الذكر بعدئذ.   التي تزاوج في الوالدة بينهما، خير من تلك التي ال تلد إال البنات أو الذكور، ال  لكن املرأة  واألمل والتمّنِّ

كاتمة أسرار والدتها وتطلع على خباياها وأسرارها املادية )األموال، املجوهرات..( واملعنوية" تشاركها  لش يء سوى ألن البنت هي  

 
 .5، ص 1996لبنان،  ، دار الطليعة، بيروت،  صورة املرأة بين املنظور الديني والشعبي والعلمانيافرفار علي، ـ 1
 .17، ص2003، املركز الثقافي العربي، نشر الفنك، الدار البيضاء، بيروت،  شهرزاد ترحل الى الغرباملرنيس ي فاطمة، ـ 2
 457، ص 1993دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،األدباملعجم املفصل في ـ التونجي محمد، 3
 .10، ص 1999دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،   ،سطوة النهار وسحر الليل، الفحولة وما يوازيها في التصور العربيجحفة عبد املجيد، ـ 4
 املرجع نفسه. ـ5
 . 59ـ  58، اآلية النحلـ سورة 6
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. فإذا توفي أحد الولدين، فإن الذكور من العائلة يكتفون بقبول العزاء وكفى. أما البنت فعكس  1مشاكلها وآالمها وكل أفراحها" 

لة تبكي وتندب حظها، وتردد على مسامع املعزين خصال وهمم وشمائل وفضائل ذلك تماما، ال يهدأ لها بال، وتظل ملدة طوي

ُدو بنات ما عرفوه باش )بماذا( ماتاملتوفى. لذلك قيل: "
ْ
 ". اللي ما َعن

تقدم لنا الكثير من العادات والتقاليد البالية التي ليست من اإلسالم في ش يء صورة متناقضة عن املرأة، فتحط من شأنها  

وتسحق طبيعتها منذ  "أكثر أهل النار من النساء"!     حتى تجعل،  ومدعاة للشؤم ومجلبة لسوء الحظوتجعل منها مصدرا للعار 

تتخلص  ولن  باإلنسان،  النهوض  يحققان  اللذان  والبحث  العلم  من طلب  تحرم  املشؤومةصباها حيث  املعتقدات    البنت  من 

م العلم والعمل.  حقها  الخرافية، والجهل والفقر والحرمان ولن يكون من
ّ
 فرص سعادة التمّتع بنعم هللا تعالى والّرقي في سل

" لـــ:  خلقت  الوحيد" لقد  املرأة  عالم  باعتباره  البيت،  تنظيم  وفي  واألخالقي  الجسمي  ومالها  استقامتها  ، iصيانة 

وتبعد و 2الهموم  ولتظهر"بمظهراملرأةالرؤوفالحنونةالتيتحتضناألسراروتحسناملواساةوبكلمةمعبرةترفعاألحزان  من  "،  لتنتقل 

َها )زوجها( وإما قبرهابطن أمها إلى بيت زوجها وإلى قبرها )
ْ
كَّ في صغير تصرفها فتتعرض طوال  البنت إما َرَجل

َ
ُيش (، كما خلقت لِّ

 .3فاه الوقت إلى التجسس وكم ال

 4إن النساء شياطين خلقن لنا                أعوذ باهلل من شر الشياطين            

وهذه النظرة الدونية إلى املرأة، سواء كانت تصدر عن احتقار وازدراء لها، أو خوف وشفقة عليها، من أكثر ما يؤلم املرأة  

مها  5شعورها اإلنساني الرفيع وكرامتها السامية بشكل خاص ويعيق حركتها ونهضتها في املجتمع. ألنه يتعاَرض من جهة مع   التي كرَّ

م والعمل، ويعّرِّضها ألصناف من التمييز املجحف وألوان من  
ّ
التعل ي وفرص  ِّ

ّ
الترق أبواب  بها، ويسّد من جهة ثانية أمامها  هللا 

تلغى قوامة الرجل    ا إذا خرجت من بيتها، كي الالحرمان الظالم. يحجر عليها ويعطل نشاطها األدبي واالجتماعي ويغلفها تغليفا تام

الذي   الكبير  باملنزل  تعتني  التي  املمتازة"  اَمة  "الخدَّ ل  نموذجا  في تصوره  تظل  ومهابته. وكي  من  ورجولته  كبيرا  قد يضم عددا 

 .6حافظة عليها ملدة أطول األفراد، وتساهم في اقتصاد العائلة بنسج املالبس، وتربية الحيوانات، وتسيير املدخرات الغذائية وامل 

 " وفي ذلك يقول املثل الشعبي على لسان الرجل:
ْ
ُروف

ْ
غ
َ
 )الغرف(".بنتك ال تعلمها حروف وال تسكنها ل

الجليل في املجتمع الجزائري،  املرأة  لذلك اعتبر تعليمها واجبا إسالميا يتحمله    أدرك الشيخ"عبد الحميد بن باديس دور 

                                                                            .العلماء

ولقد استدل رحمه هللا على وجوب تعليم املرأة بالكثير من اآليات التي وردت في القرآن بصيغة العموم التي خاطبت الذكور  

وقد فتح املجال فعال للفتاة الجزائرية    شقائق الرجال.ألن النساء    واإلناث معا و كذلك األمر في سنة النبي صلى هللا عليه وسلم،

الذكر،  بينها وبين أخيها  تمييز  األخيرة مكانها دون  ون مدارس جمعية    في مدرسته حيث وجدت هذه  يؤمُّ الذكور واإلناث  وكان 

الجمعية أن تعليم  العلماء املسلمين الجزائريين، وكان "ابن باديس" يشرف بنفسه على هذا النوع من التعليم. ومن حسنات  

 
 29-13، ص ص 1990نشر الفنك، الدار البيضاء،  ، الفتاة في األمثال الشعبية، ضمن كتاب فتيات وقضاياصورة بلعربي عائشة، ـ 1

 : Boutefnouchet Mostefa. La famille Algérienne : Evolution et caractéristique récente. 2ème. Édition. SNED. Alger.1982. Pـ  2

250 
 14، ص 1986تونس،  الشركة التونسية للتوزيع، ،نحو تربية مؤمنةـ الجمالي محمد فاضل، 3
 . 125ـ املرجع نفسه، ص 4

 ADFM. L’image de la femme et les violences symboliques à son égard au Maroc. Éd ADFM. P : 9ـ 5
 Attilio. Gaudio. La révolution des femmes en Islam. Édition JULIAD. Paris. 1957.P : 71ـ 6
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، أن "من بين مواد القانون األساس ي  2013جوان    23الفتيات بها كان مجانا تقول الروائية "زهور ونيس ي" في جريد املجاهد يوم  

. 1لتشجيع اآلباء على إرسال بناتهم إلى هذه املدراس"   .لهذه الجمعية هو أن يدفع األب ثمن تدريس ابنه، أما البنت فتدرس مجانا

ستعرضت نوعية التعليم الذي كانت تتلقاه رفقة شقيقاتها وهو تعليم نظامي في شتى علوم اللغة، األناشيد، الخياطة  وقد ا

األمية.   محو  بهدف  للكبار  املساء  وفي  للتالميذ  تخصص  التي  الصباحية  الفترة  في  أي  الفصل  دخول  قبل  الصالة  وتعليم 

وأمها للدراسة  مساًء  يتوجه  كان  والدها  النبوية    وأضافتبأن  األحاديث  في  دروسا  لتأخذ  األخضر  بجامع  العصر  صالة  بعد 

.  2الشريفة، القرآن واألدب واألشعار. وأن التالميذ ذكورا وإناثا كانوا يجلسون جنبا إلى جنب تحكمهم القيم واألخالق والتربية

الولد. واملقصود هنا تربية البنت هو طاعة  الغريب في األمر أن األمثال الشعبية تؤكد على ضرورة وأهمية تربية البنت ال  لكن  

على   بالحفاظ  االحترام،  لهما  ظهر 
ُ
ت الذي  وأخيها  بوفائهاعّف أبيها  وااللتزام  و تها  لتقوم  التوقف  .  العشر،  سن  في  الدراسة  عن 

األزقة وإن كانت صغيرة،    ال ُيسمح لها باللعب في. و ألن القاعدة الخفية لألسرة هي األمومةبوظيفتها اإلنجابية والتربوية بعد الزواج  

َرا"وال الخروج من املنزل إال لضرورة: 
ْ
وف امل لصُّ

ْ
َزال

ْ
غ
َ
 ما ت

ْ
وف

ُ
ط

ْ
"  خذ )تزوغ( املرا )املرأة( األصيلة ونام على الحصيرة"، و"اللي ت

َرا عمارة ولو كانت حمارةو"
ْ
ي "، و"امل ةولو كانت )العائلة الغنية( بنت الخيمة الكبيرة )تزوْج( ّدِ

َ
 ". ْهِبيل

أي سلوك كهذا، فهو مشين أو  و  حضور املجالس األدبية واألندية االجتماعية، وحضور الصالة.يترتب عن هذا حرمانها من 

سِّ  
َفرُّ "قلة أدب" تتنافى وقيم األخالق اإلسالمية عكس شقيقها الذي يغفر له املجتمع نزواته الخاصة في السفر والحضر، والتَّ

ر زوجة له، والجهر برغبته في الزواج، وأن يقبل أو يرفض َمن يشاء، وأن يحّب وُيغازل، بل ويسهو ويخطأ  في وجوه النساء ليختا

أكبر منه سنا،  و   "َراْجْل ووليُّ العهد"ألنه   رفيق األب "في األعمال والخليفة على  و صاحب القرار والسلطة على أخته وإن كانت 

ْرِتي"، "ناقصة العقل". لكن أخته 3على األم واألخوات" األرض والعائلة بعد موته، باإلضافة إلى الوص ي 
َ
ها ْزغ

ْ
ول

ُ
ال
َ
"، أي  حمقى ْوق

.
ً
ى من أمرها شيئا

ّ
ول

ُ
ستجلب العار والفضيحة للعائلة، وستزيد نكاية األعداء والجيران إن صدرت منها   أنها ال تعي وال تفهم، وال ت

 يصدر عن أخيها.  ما 

وكثيرا ما تورد لنا الذاكرة الشعبية املتمثلة في األمثال الشعبية صورة املرأة العجوز أو الحماة أو األم أو الزوجة "الشريرة" و  

ْحروقال:" "السحارة" التي عقدت قرانها مع الشيطان، فيق
َ
 يا بنت امل

ْ
وق

ُ
ْد وذ

َ
ا كانت تزور ابنتها املتزوجة بين  .  "ش مًّ

ُ
ومعناها أن أ

  - زوجة رجل يدعى املحروق    -الحين واآلخر، وتأتيها بالعقاقير السحرية لتخلطها بالطعام لزوجها، وفي يوم من األيام طلبت األم 

ليسأل حماته إن كان ينقص الطعام القليل من امللح. وفعال قام  من ابنتها أن تبعث إليها بزوجها وفي يده ملعقة من الطعام  

ْعميه"  الزوج بما طلبت منه زوجته، فطلبت الحماة من صهرها أن يخبر زوجته قائال:
َ
يْهَراكي ت ِ

ّ
ت  ال زَ

ْ
". بمعنى لقد أصبح  َبَركات

 ألعوبة بين يديك، فتوقفي عن سحره وإال تدروش ولن يصلح لش يء.

 في حاجة إلى تسلط و   بال ثمن، وأشبه ما تكون بالجارية أو الخادمة  إن املرأة مجرد سلعة
ً
 سلطة التي يجب أن تكون دوما

عطى "لترسيخ الثقافة األبوية  والعادات والتقاليد   الرجل
ُ
تمش ي باستواء، وتحبس أنفاسها وتقتل رغبتها    " لكيالعين الحمراء، وت

 يخالف أهلها. وعدا ذلك يعتبر  
ً
.ويحضرنا 4سلوكا مرفوضا من طرف العائلةوتتجّرد من ميولها وال تمّد عينها لغيرها، وال تبدي رأيا

محدد بغياب آفاق أخرى  مليكة البلغيتي" التي ترى أن موقف اآلباء تجاه زواج بناتهم "يخضع ملنطق  في هذا الصدد ما أوردته "

 
 . 2013جوان  23، 16139، العدد الشعب الجزائريةجريدة ـ ونيس ي زهور، 1
 ـ املرجع نفسه. 2

 Franz Fanon.Sociologie d’une révolution. Paris.1ère édition. Petite collection. Maspero. 1972. P 19ـ 3
 .Bourdieu Pierre. Sociologie de l’Algérie. Paris. PUF. 1959. P 44ـ 4
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اَدْك " لهذا يقال:، iiبالنسبة لهن غير الزواج وبالخوف من رؤيتهن يسقطن في الدعارة" ِي َحسَّ
ّ
ك
َ
ن
ْ
ْك ت

َ
ات
َ
قوله   . تناس ى هؤالء1" ربي ْبن

االتزان واالعتدال في تربية املرأة مما  كما تغافلوا عن دور  2)للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (تعالى:  

نها من التأثير في   ِّ
ّ
يزيدها قوة وقدرة على تربية الطفل، فتوجهه نحو الخير بدافع الحب والعطف والتوجيه اللطيف. كما ُيمك

على النظافة  "زوجها فتوجهه إلى الخير، وتستطيع التعاون معه على تربية أطفالها على اللطف واألدب، وعلى النظام والترتيب، و 

... وإعداد األم   الفضائل  تتجلى فيهم  الذين  املؤمنين  الصالحين  املواطنين  في تكوين  األول  الدور  لها  والعادات الصحية. فاألم 

ْب  "3" املسلمة يتطلب...إعطاءها القسط الوافي من التربية الدينية ومن أصول تربية الطفل وإدارة البيت نظريا وعلميا
َ
ل
ْ
ق
َ
ْدَرة  أ

َ
الق

ْمَها
َ
َل( أ

ْ
ْمَها، تخرغ البنت ِكي )ِمث

ُ
حتى  بصفة عفوية،ألفت املرأة الجزائرية املسلمة هذا الوضع وتعودت عليه ".)الِقْدر( على ف

 أصبح طبيعة ثانية لها. فهي تتزوج لتخدم زوجها وبيتها.  

الشاطرة تغزل   "املنزلية بالنسبة للمرأة، فتقول،تعبر األمثال الشعبية في الثقافة الجزائرية عن أهمية املهارة في الخدمة  

ِغ  راروقلبها َحاِمي"" وعلى العود والعاجزة تقول مغزلي ْمَعوَّ
ْ
"، أي أنها سريعة في العمل، وليس معنى هذا أن  بنت فالن نار وش

وتخطيط مستقبلها وإن كانت هذه  تابعة للرجل ألنها تشارك ببطء في مسئولية رعاية األسرة    - في منظورها    -الزوجة ربة البيت  

ال تؤثر في الكيفية التي يعيشها املجتمع، تلك التغيرات الكمية تكون بالتدريج. ولكنها مع ذلك تؤثر في املدى  و   4املشاركة مختلفة 

ير السائدة  البعيد في الكيفية، أي في طريقة العيش والحياة الذي يصيب تركيبه الطبقي ونظمه "االجتماعية أو القيم أو املعاي

أو نوع العالقات السائدة، وقد يكون التغير ماديا يستهدف تغير الجوانب املادية  والعادات والقيم والتقاليد أو أنماط السلوك 

الناس وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم"  اتجاهات  تغير  التغير معنويا يستهدف  لذلك فهو عملية غير  .  5واالقتصادية، وقد يكون 

عوامل وأسباب، وأحداث متراكمة، يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة. تختلف نوعيا عن  عفوية، بل ناتجة عن 

األدوار والتنظيمات القائمة من قبل، ويتجلى ذلك بوضوح حينما نرى أفرادا يمارسون أدوارا اجتماعية وسلوكات مغايرة لتلك  

 .التي كانوا يمارسونها خالل فترات سابقة

أن جميع مسؤوليات املنزل على كاهل البنت منذ صغرها، إال أن عملها في نظر العامة من الناس يظل ناقصا  إذا بالرغم من  

ْدَرةيابسةو"  وغير مقنع
َ
َسا )إمرأتين( والق

ْ
ان داخْل " و"ُزوْغ 

ْ
َمل َبّرا واش حالك  َزْوق من 

ْ ْ
مل
َ
وم وأقص ى  "أ

ّ
الل ل املرأة أشّد  ، يحّمِّ

فت أو أخفقت، وحتى إذا أخطأت واشتبهت في تأدية "واجباتها" املزعومة في كّدٍ وتعب التقريع، ورّبما أقس ى العقوبات إذ
ّ
ا ما تخل

 ومرض وشقاء وصمت وذل. 

املجتمع   داخل  واستفزازية  ودونية  تحقيرية  سلوكات  من  تتزوج،  ولم  "العانس"  السن  بها  َم  َقدَّ
َ
ت التي  الفتاة  تعاني 

"، ألنها لن تنادى باسمها في غالب األحيان  ( معنى مصيبة أو قنبلة على وشك االنفجاربفي الدار َعاْر ) )العازب(لعاتق"ا الجزائري: 

 
 El Belghiti. Malika. Le rôle de la femme dans le développement socio-économique: In les indicateurs du rôle nouveau desـ1

femmes dans le développement. Éd UNESCO.1984.P :22. 
 .7اآليةـ سورة النساء، 2
 .19 -18مرجع سابق، ص  ،نحو تربية مؤمنةـ فاضل الجمالي، محمد، 3
يم يميل علماء االجتماع إلى التمييز بين التغير االجتماعي والتغير الثقافي، فأولهما هو الذي يطرأ على العالقات االجتماعية، بينما ــــــ 4 الثاني يعتري القِّ

ين من التغير
َ
ين النمط

َ
ل والرموز الشــائعة في املجتمع، غير أن الواقع الفعلي، يشــير إلى صــعوبة الفصــل بين هذ

ُ
ث
ُ
ولعل ذلك يعود إلى   .واملعتقدات وامل

ـــــديد بين مفهومي الثقافة واملجتمع. أنظر:  ـــ ـــ ـــــر مقدمة في علم االجتماععثمان إبراهيم،  االرتباط الشــ ـــ ـــ ـــــر والتوزيع، عمان،  ، دار الشــ ـــ ـــ ،  1999وق للنشــ

 .334، ص1ط
 .49، ص1964، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، التغيير االجتماعي في املجتمع االشتراكيعبد الباسط حسن، ـ 5
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نعت على الدوام ب "
ُ
العاتق إلى بارت على " )العانس( وسيضرب بها املثل القائل: "البايرةوخاصة في فترات الغضب، بل ست

 
ْ
م راها بنتنا قهرتناا، ""، وستعاني الحرمان والكبت. وسيقال عليها مادامت عانسَسْعْدَها َداْرت

ُ
ْوالْدك

َ
و علينا أ دُّ

َ
" لكثرة ما تثيره  ش

 مصـدر شـؤم ال بركة فيها. من مشاكل، وما تجلبه من العار ألنها أصبحت 

الق تعود إلى أّن الرجل لم يجد ما كان يتصّوره ويأمله في املرأة، أو ألّن هذه املرأة لم تعد تتحّمل  
ّ
لعّل الكثير من حاالت الط

م، ويتنّعم وال يشكر. يرتاح ويسافر ويتنّعم بنعم الحياة املختلفة  جحيم ا لعيش مع الرجل الذي يأكل وال يشبع، وُيخَدم وال يخدِّ

لقت  
ُ
". وستظل عند والديها، ألنها ستتزوج يوما وتغادر البيت العائلي  راحتها من راحتهلخدمته و"  - املرأة    -بكّدِّ يمينه، بينما خ

  كلف زواجها متاعب مادية )ْجَهاْز( لن يستفيد منها إال زوجها الذي سيستقبلها باملثل الشعبي القائل نحو البيت الزوجية، وسي 

تعبي" الخبز والسردينا)تزوج(  َعّبِ )تزوجَت(إلى  ها غير 
ْ
ِجْبل

ْ
ت تباع  )السردين("  املسكينة ولو  املطاف مجرد سلعة  نهاية  في  إنها   .

أمها   تجد  والدتها  منذ  فاألنثى  والثقافة  وتشترى،  والتقاليد  العادات  لسلطة  ومنتجات  خاضعات  الكبيرات  وقريباتها  وإخوتها 

الثقافي"، و 1القديمة  أكثر "خضوعا للتقاليد واألعراف والعادات وللموروث  السلبية، باعتبارها كائنا  . األكثر  2تكريس صورتها 

 .4ئها إناثا وذكورا بوصفها فاعال أساسيا في تنشئتهم" ، تدافع عنها وتنقلها إلى أبنا 3استنساخا وترديدا لألمثال الشعبية"

تحلم الفتاة كثيرا بالزواج معتقدة بأنه هو الحل ملشكلتها وحريتها،    توارث هذه النظرات حتى عند بعض املثقفين،  في ظل 

د من األولى. أال وهي  ووسيلة إلبراز شخصيتها. إال أنها في الواقع تصطدم بعد الزواج بأشخاص آخرين يمارسون عليها سلطة أش

"، لكي يحميها ويحافظ عليها ويدافع عن كرامتها مهما  املهد إلى اللحدتقبل به من "الذي  والزوج    تلك املتمثلة في سلطة الحماة 

"، التي قد توقعها في مزالق يصعب عليها الخروج  ظل راجل وال ظل الحيطكانت خصاله وأوصافه ومواصفاته وحالته املادية "

". وعليها أن ال تفكر في العودة إلى بيت والديها، حتى وإن استعمل الزوج  الخير اْمَرة والشر اْمَرةمنها. وما عليها إال الصبر، ألن "

 عصا وسالح الزواج بأخرى لتهديدها وتأنيبها وتأديبها إن هي قصرت في واجباتها.  

في املجتمع الذي ال يمكن أن تندمج فيه إال بفضل الطفل،  إن حدث وكانت املرأة عاقرا ولم تنجب األطفال، تظل ال ش يء  

ل  )بدون(املرا بالوتصبح كالخيمة التي ال وتد لها، املعرضة للسقوط )الطالق..( في كل حين "
ْ
ْد ْبَحا

َ
د)مثل(ْوال

ْ
ا
َ
"،  الخيمة بال ْوت

". وأما إذا  يعز البيت اللي يخرغ منو بيت  هللاوستكون سببا يحرم الرجل من كتابة تاريخه الساللي النسبي بإنجاب الولد الذكر "

اْي في الدار وال زواغ العارتعرضت للطالق، فيقال لها: "
َ
ق باملرأة،    ".ْبق

ّ
 يتعل

ً
 اجتماعيا

ً
 أو سلوكا

ً
 فكريا

ً
ومن النادر أن نجد أثرا

ر بهذه املوروثات التي نشأ
ّ
 بشكل تام، دون أن يتأث

ً
 وموضوعيا

ًّ
 ومستقال

ً
ل عند  ويمكن أن يكون مجّردا

ّ
غر، وشك نا عليها منذ الّصِّ

 الكثيرين عقيدة ومبادئ دينية وحياتية.

الفرنسية  برامج اإلدارة  ميزان  في  ائرية  الجز  املرأة 

"الكاهنة"  أكدت الكثير من الدراسات على أن االستعمار الفرنس ي أدرك الدور الكبير الذي قامت به املرأة عبر التاريخ. فهذه  

التي قاومت االستعمار الفرنس ي وكبدته خسائر  5( 1863-1830التي قاومت الفتوحات اإلسالمية للمغرب، وتلك فاطمة نسومر )

الفرق  قالم لدراسة تأثير املرأة في املجتمع الجزائري. وأسباب العجز عن اختراقها رغم  فادحة...لذلك وظفت مجموعة من األ

ية  املجان املساعدات  وللسكان  ها  ل تقدم  كانت  التي  االجتماعية،  الفرنس يوقد  .  iiiالطبية  إلى    سعى االستعمار 

 
 .8، ص1996، نشر الفنك، سلسلة مقاربات، نساء قروياتبلعربي عائشة وغيرها، ـ 1
 .56سابق، ص ...، مرجع صورة املرأةافرفار علي، ـ 2

     Iraqui. Zakia. Le proverbe et la femme. In langues et linguistique N° 9.  2002. PP : 11-27ـ3
 .87، ص1999نوفمبر 8، كتاب الجيب منشورات الزمن، مسارات التحول السوسيولوجي في املغربحيمر عبد السالم، ـ 4
 .69 -64، ص 1997، املنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائرية في والية سطيفجهاد املرأة بوصفصاف، عبد الكريم، ـ 5
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قافي املطلق للحضارة الفرنسية فكرا وسلوكا  استدراج املرأة الجزائرية واستنساخ نخبة نسائية متمدنة ومتغربة، تعلن والءها الث

 باالستعانة ب:

والجمعيات الخيرية والدينية واالجتماعية، التي سهرت على    املنظمات  واملرأة األوربية سواء كانت مبشرة أو ممرضة، أ (1

مثل الطبخ، والتنظيف، وكي وترقيع والتدابير املنزلية  وتعلم مبادئ التربية    بااللتحاق باملدارس املهنية، للمرأة الجزائرية  السماح  

التطبيب  " . وغالبا ما كان عن طريق1وغيرهما من الحرف األخرى املالبس، والتنظيف، والحالقة، والخياطة، والطرز والنسيج  

 املجاني" وهذا ما كان يتم فعال في كثير من الكنائس.

ْت السلطات االستعمارية قانونا يمنح املرأة الجزائرية    1947سبتمبر  20التشريعات والقوانين الفرنسية: فبتاريخ   (2
َّ
سن

  11. وفي  19592 املسلمة حق االنتخاب، حيث أصبحت السيدة "نفيسة سيد قارة" نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 

ن املرأة الجزائرية من أن  1957جويلية   ِّ
ّ
تكون وصية بصفة آلية على أبنائها    تمت املصادقة على نظام الوص ي الجديد الذي يمك

ثم جاء الجنرال "ديغول" الذي أدلى بدلوه في محاولة  .  3أو أعادت الزواج، وأن يكون لها الحق في اختيار زوجها   إذا هجرها زوجها 

س ي، والتخلص  منه الستمالة املرأة الجزائرية املسلمة إلنجاح مشاريعه املستقبلية إلبقاء الجزائر تحت هيمنة االستعمار الفرن 

من قوة الثورة التحريرية. فصرح للصحافة قائال: "هناك تركيبة عائلية جديدة كي يسمح للمرأة أن تتحرر تماما، ال بد لها أن  

تتجاوز عبء العائلة التي تضع لها الحواجز والحدود حيث تفرض عليها الوصاية. يجب فك قيد يد املرأة لتساهم في اإلنتاج  

حاجيات   تلبي  كرامتها".وبذلك  وتصون  سنة    بيتها  واملناشير  1957وفي  والصحافة  السينما  باستغالل  الخامس  املكتب  كلف 

 دخال الحس الحضاري على حياتها.  كأدوات تأثير واستقطاب إل 

فيفري    5وإلحداث القطيعة النفسية والوجدانية والنضالية بين املرأة الجزائرية وبين قادة الثورة التحريرية، صدر قانون  

استفتاء    1958 إنجاح  قصد  السياسية،  بحقوقها  تتمتع  جزائرية  امرأة  ماليين  أربعة  حوالي  بموجبه  أصبحت   28الذي 

، وإبعاد املرأة عن الثورة الجزائرية،  وكسب أصواتهن االنتخابية في االستحقاقات املستقبلية للمشاريع الديغولية19584سبتمبر

وقد عمل الجنرال "ساالن" على تنظيم مكاتب انتخابية خاصة تحت  وتكثيف اإلجراءات الدعائية ضد جبهة التحرير الوطني.  

 .إشراف نسوة حتى يكفل نجاح العملية

الخياطة  3  " حيث دعت   "l'Opération, machine à coudre( الجمعيات الخيرية الفرنسية: تم اإلعالن عن عملية "آلة 

الجزائريات للنساء  الخياطة  بآالت  التبرع  إلى  األوروبيات  والوظيف  النساء  السياسية  للشؤون  العامة  املديرية  طالبت  كما   ،

 ForcesLocales "5العمومي بوجوب وضع جهاز نسوي يجند النساء في القوى املحلية "

 ملرأة الجزائرية املسلمة حقوقا تمثلت في اآلتي:منحتأمرية الجنرال ديغول ا 1959فيفري  4وفي 

 أن يكون عقد الزواج موثقا ويرض ي الزوجين بكل حرية.   -

 
ــ  1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاف عبد الكريم، ـــ ـــــفصــ ة  بوصــ ل مي ة  والي ي  ف ة  ائري الجز ة  املرأ ع،  1962- 1954جهاد  لتوزي وا ــر  ـــ ـــ نشــ ل وا لطباعة  ل لهدى  ا ر  دا  ،

لة  ي مل ن   . 100ص ،  2009،  عي
ــ  2 ــ ـــ ـــ ـــ  Sambron. Diane.La politique d'émancipation du gouvernement Français à l'égard des femmes algériennes pendant laـــ

guerre d'Algérie. In : Jean-Charles Jauffert. Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie. Actes du Colloque international des 

7et 8 octobre2002. Edition Autrement. 2003. Paris P :233 
 .IBID. P: 231ـ 3

 .260، ص2008، دار الكتاب الجديد، الجزائر، تاريخ الثورة الجزائريةصالح،  بلحاجـ 4
 .Sambron. Diane. La politique…. Op. Cit. P : 558ـ 5
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 يمنع الوالدان من تزويج البنت دون سن الخامسة عشر. -

الة  ال يكون الزواج والطالق شرعيا إال إذا كان العقد مسجال عند القاض ي أو ضابط الحالة املدنية، ويسجل في دفتر الح  -

 املدنية.  

 يحق للمرأة املطلقة الحصول على املنحة.  -

 .1الطالق حق للمرأة والرجل على السواء  -

هذه املراسيم التي كانت من جهة غريبة عن األعراف الجزائرية، والتي استنكرها األعيان الجزائريون املقربون  واملالحظ أن  

سن  2من اإلدارة الفرنسية 
ُ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الخاصة    سوىلمواجهة املواثيق الدولية الخاصة بالحقوق .لم ت

، وفصلها 3وتكسير إضرابات العمال الجزائريين، وامتالك املرأة لضرب املجتمع الجزائري في بنيته، في قدراته املقاوماتية  باملرأة.

ومن جهة ثانية فإنها  .4حت لها بأن تلعب دورا أساسيا في عملية التحرير عن الثورة الجزائرية وتحطيم ميكانزمات الدفاع التي سم

ـ   وسع لتشمل إدماج املرأة مهنيا واجتماعيا وسياسيا، بل سعت ـ املراسيم 
ُ
إلى تغيير الجانب التقليدي في الحياة األسرية    لم ت

 في مجاالت محدودة جدا
ّ
تعمل   بأن املرأة ظلتوهذا ما يدعونا إلى التأكيد  . واالجتماعية بشكل خاص، وإن لم يتم ذلك ـ أيضا ـإال

الثرية املسلمة  الجزائرية  العائالت  أو  األوروبية  البيوت  في  لتنظيف سالت    5خادمة  املدينة  في  الصغيرة  املصانع  في  العمل  أو 

أو في مصانع الكبريت أو مصانع األحذية. تخرج املرأة للعمل باكرا خوفا من تفويت فرصة    6الخضر أو السردين ووضعه في العلب

. وكانت الكثير منهن ال يجدن ما يحضرن معهن من األكل  7الحصول عليه، ومنهن من تبقى في عملها حتى الساعة الخامسة مساء

ما أسرع ما تتحفر أقدامهن التي تطأ األرض، فإذا هي  ألن " اللعنة تالحقهن، فما أسرع أن تصبح أجسامهن أجسام حمالين، و 

مألى بشقوق عميقة، جمالهن يذبل في ملح البصر، بطريقة أو بأخرى، ويبقى لهن من آثار الجمال إال صوتهن النطيء العذب 

 .8الرخيم. غير أن جوعا رهيبا يسكن نظراتهن" 

لة، وال مطاعم لتناول وجبات الغذاء. وظلت تقف دون راحة  لم يخصص رب املصنع وسيلة نقل لنقل املرأة الجزائرية العام

زهاء سبع ساعات. وكان باملصنع مرحاض واحد وحنفية واحدة تتداول عليهما جميع العامالت اللواتي كن يحصلن على أجر  

وعندما تعود إلى بيتها   ، ال يسد رمق جوع العائلة املتكون من عدد كبير من األفراد.9زهيد ال يزيد عن أربعة فرنكات وخبزة شعير 

ة من العمل، ال تجد الوقت الكافي لغسل مالبسها املتعفنة برائحة السردين الكريهة 
َّ
 . 10كال

 
   IBID. PP: 228 - 229ـ 1
 .DGGA. Direction du plan : le plan de Constantine. Alger. 1960. P : 724ـ 2

ـــــ  3 ـــ ـــ ـــ ــاعدي ســـكينة،  ـــ ــة الوطنية للفنون املطبعية  روائيات االساااتعمار واملرأة املساااتعمرة في الجزائرمسـ ــسـ ،  ENAG، تر: نادية األزرق بن جدة، املؤسـ

 .452، ص 2012الجزائر 
 .Fanon. Fanon.Sociologie…Op. Cit. P : 49ـ 4
 .Saadia- et -Lakhdar. L’Aliénation colonialiste et la résistance de la famille Algérienne : Edition La cité. 1961. Lausanne. P : 96ـ 5
 .IBID. P: 97ـ 6
 .Letellier. Michel. Le prolétariat Algérien. In. Terres d'Afriques. Meknès. Maroc. Centre C.R.E.E.R. 1948. P : 34ـ7
 .Dib. Mohammed. L’Incendie. Edition. Seuil.1974.P : 27ـ 8
 .Camus. Albert. Actuelle III.Chronique Algérienne. 1939-1952. 287ME édition. Gallimard. Paris.  France. 1958. P : 52ـ 9
ـــــ 10 ـــ ـــ  : Paule. C. Les jeunes ouvrières face à leurs difficultés de vie. In. Terres d'Afriques. Meknès. Maroc. Centre C.R.E.E.R. 1948.  PPـــ

130-132. 
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العمل في  الحيف  املفكرين هذا  اإليديولوجية    ويرجع بعض  بالخيارات  املرتبطة بشكل مباشر  الكولونيالية  الذهنيات  إلى 

كانت تقف حجر عثرة في طريق إدماج حقيقي ومتكافئ للمرأة الجزائرية املسلمة في التنمية االجتماعية  ، والتي  للنظام السياس ي

ل كما يؤكد "بورديو" بأن امرأة جزائرية ظلت  غياب القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق العامل. إذ ال يعقواالقتصادية، و 

. وإذا وقع حادث 1تعمل وهي في شهرها التاسع دون أن يتحرك الوازع األخالقي واملنهي لدى رب مصنعها ليمنحها عطلة األمومة 

نهي القضية  عمل إلحداهن، فيكفي صاحب العمل أن يدعي بأن العامل لم يأخذ حذره أو أنه لم يتخذ تدابير الحيطة والحذر لي

 .2مع رجال الشرطة دون أن يقدم أي تعويض للضحية بسبب غياب قوانين التأمين 

ر العمل   لم يتجاوز عمر هؤالء الفتيات العامالت سن الثانية عشر عاما في غالب األحيان، ألن القانون الوحيد الذي كان ُيَسّيِّ

اليد العاملة الرخيصة غير املتخصصة واملصالح الخاصة    ويتحكم في تسيير املوارد البشرية هو قانون العرض والطلب على

ولم تكن هذه األعمال دائمة ومستمرة، بل كانت في أغلب األحيان موسمية. وهكذا فبمجرد انتهاء موسم    ألصحاب املؤسسات. 

نفسها   املرأة  تجد  أيضا  -العمل  عملها   -والرجل  مركز  من  طردها  بسبب  طويال  تدوم  قد  بطالة  مو 3في  الحياتي  ،فتفقد  ردها 

    الوحيد، وال تنال أي تعويض مالي وال تستمتع بتأمين اجتماعي يجعلها وعائلتها وأوالدها في مأمن من الهّزات الحياتية،
ً
ولذا غالبا

ما فقدت األم أو األخت عملها أو  
ّ
ما يسود هذه العوائل هاجس الخوف والقلق واالضطراب واملشاكل النفسية والجسدية كل

ما مرضت أل 
ّ
وإحداث ثورة داخل  ي سبب من األسباب: بالرغم من ارتفاع عدة أصوات طالبت بإنهاء مأساة العمال الجزائريين،  كل

 .4اإلنسان األوروبي لتنتشر تعاليم ومبادئ األخوة في العالم 

في   والعاملة  الشوارع  في  البائعة  املسلمة  الجزائرية  للمرأة  املزرية  الوضعية  أيضا على  االطالع  واملصانع ويمكننا  الورشات 

النسيج والزرابي الشرقية ب"تلمسان"، حيث يؤكد التقرير أن   الذي قدمه رئيس فرقة بمصنع  التقرير  الفرنسية من خالل 

امرأة    300و  200. كان عدد النساء األجنبيات يتراوح بين  1952عاملة سنة    1500املصنع كان يضم في ورشات الخيوط والنسيج  

ل عمل زخرفة النسيج إلى العامالت الجزائريات اللواتي تشرف عليهن امرأة أوروبية. إال أن  معظمهن من أصل يهودي. و  قد أوكِّ

وإن كان أقل من  دون تأمين حـياتي ثابت ومطمئن  املثير للنظر هو أن املرأة الجزائرية كانت تتقاض ى راتبا يؤمن احتياجها املؤقت  

العمل. ورغم ذلك   التقرير    -نظيرتها األوروبية رغم قيام الجميع بنفس ساعات  بأنهن كن محظوظات ألنهن وجدن    - يضيف 

 فرصة عمل حرمت منها الكثير من الجزائريات.  

 خاتمة : 

، كما أنه ال يكمن  5السائد اليوم ، وبكل ما يعنيه يمثل الرأي  ال يمكننا أن نجزم أو نؤكد بشكل قاطع أن هذا املوروث الثقافي

في تلك الظروف البشعة، عمل االستعمار الفرنس ي  الجزم أنه لم يكن حاضرا ومؤثرا في واقع اإلنسان الجزائري املعاصر. إال أنه  

 
 Brac De La Perriere. CAROLINE.Derrière les héros...les employées de maisons musulmanes en services chez les Européensـ  1

à Alger pendant la guerre d'Algérie. 1954-1962. 1ère édition. Collection Histoire et perspective méditerranéennes. L'Harmattan. 

1987. Paris.P : 102. 
ـــ 2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .Bouda. Mohamedi Tabti. La Société Algérienne avant l'indépendance dans la littérature. Lecture de quelques romansـــ

4èmeédition.  P.P.U. Alger. Algérie. 1986. P : 122. 
 .Achenhou. Abdellatif. Formation de sous-développement en Algérie. Essai sur les limites du développement du capitalismeــ 3

1830-1962. 6 ème édition.O.P.U. 1976. Alger. P : 362. 
 .Duval. Léon Etienne. Au nom de la vérité. Algérie. 1954-1962. 1ér édition. Édition CANA. Paris. France. 1982. PP : 16-17ـ 4

 .32-24، ص355، مجلة البيان، العدد املرأة في املأثورات الشعبية الكويتية، 2000يوسف العلي، فاطمة، فبرايرـ  5



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

114 

ثير فيي  أن املرأة نواة املجتمع، ملا لها من تأألنه أدرك    على االتصال بالوسط النسوي لتلميع صورته، ومعرفته معرفة دقيقة.

لذلك شرع املعمرون في إدخال عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم على الجزائريين الختراق األسرة الجزائرية، ومسخ ثقافتها    البيت.

اتية الجزائرية  يلتكونـ  املرأةـ  الحلقة األضعف ومعرب ولوج من الدعاية الفرنسية، ألجل تحطيم وتفتيت املبادئ الهو وتماسكها.  

الواقعية. خاصة مع انتشار نقاط احتكاك كثيرة مثل املقاهي    يتكيف مع املعطيات الجديدةجعلها شيئا زائرية، و عند املرأة الج

واألمسيات املوسيقية، وظهور السيدات الجميالت الرشيقات في املراقص واأللعاب، واكتساح املنتجات الغذائية والسهرات  

الثورة على النمط القديم للعائلة، وعلى العادات والتقاليد    من  ن عليهوتمكن بعض النساء بفضل التعليم الذي حصلواملآدب.

املوروثة )التهميش، التقوقع داخل الَحاْيْك )نوع من اللباس التقليدي يغطي سائر جسد املرأة( والبيت، عدم مخالطة الرجل  

للمرأة الجزائرية    كممثالت. وملا سمحت الفرصة فالتحقن بالعمل في الراديو كمغنيات، وباملسرح    سواء كان جزائريا وأجنبيا. 
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 التوّجه اإلصالحي في فكر الفقيه املنوني 

The Reformist Orientation in the Thought of the Faqih Al-Mununi 
 جامعة محمد الخامس، املغرب /عبد العزيز املحمدي  ط.د.

D.s.Abdelaziz El Mohamadi/Mohammed V University, Morocco 

 

 

 

 ملخص : 

ينتمي الفقيه واملؤرخ املنوني إلى املرجعية التقليدية، في التكوين وفي االنتماء الفكري، إال أنه من داخل املدرسة السلفية،         

اشتهر بنزوعه إلى التجديد واإلصالح، ويظهر ذلك من خالل نصوصه الفقهية والدينية، ومن خالل كتابته التاريخية، وكذلك  

السيا انتمائه  خالل  التوجه  من  ذو  واالستقالل،  الشورى  حزب  في  نشيطا  عضوا  كان  حيث  الوطنية،  الحركة  إطار  في  س ي 

الليبرالي، رغم أن مرجعيته الفكرية ترشحه لالنتماء إلى حزب االستقالل، بزعامة عالل الفاس ي، مما يؤكد أن السلفية املغربية  

 لم تكن خصما للتيار الليبرالي، أو مناهضة لإلصالح والتجديد. 

 الفقيه املنوني، اإلصالح، التجديد، االجتهاد، السلفية، الوسطية، االعتدال، الفقه. الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The jurist and historian Al-Mununi belongs to the traditional reference in formation and intellectual affiliation, 

but from within the Salafi school, he was famous for his tendency to renewal and reform. In the liberal-oriented 

Shura and Independence Party, although its intellectual reference nominated him to belong to the 

Independence Party, led by Allal El Fassi, which confirms that Moroccan Salafism was not an opponent of the 

liberal current or opposed to reform and renewal. 

Keywords : Al-Manuni jurist, reform, renewal, ijtihad, Salafism, moderation, jurisprudence. 

       

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

118 

 مقدمة : 

حجبت        التي  التاريخية،  باهتماماته  املنوني  الفقيه  الفكرية  اشتهر  النخب  بين  يعرف  ظل  أنه  رغم  الفقهي،  إنتاجه 

واألكاديمية بلقب الفقيه دونما سواه. ومن خالل إطاللة سريعة على ما كتبه املنوني من أبحاث دينية وتاريخية، يمكن استنتاج  

، وبعده الشديد عن كل  بعض مالمح الفكر اإلسالمي الذي ينتمي إليه، لعل أبرزها إيمانه العميق بقيمة الوسطية في اإلسالم

 مظاهر الغلو والتشدد في الدين، فإلى أي حد التزم الفقيه املنوني باملنهج اإلصالحي في مشروعه الفكري والتاريخي.

 الدعوة إلى الوسطية واالعتدال :      

"مقاصد التشريع    ال يمكن لباحث في تراث املنوني الفقهي، أن يتجاهل الروح الوسطية التي يؤمن بها، فقد استهل مقاله

اإلسالمي" بإبراز أهمية الوسطية في اإلسالم، بقوله: "من مميزات التشريع اإلسالمي في سلوك الطريق الوسط في التكليف، فال 

جنوح إلى مذهب الشدة، وال انحدار إلى طرف االنحالل." ثم استشهد على هذه الوسطية بقوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة  

الطرفين    ، وبقول (1)وسطا" الطريق الوسط األعدل، األخذ من  التكليف بمقتضاها على  في  "الشريعة جارية  الشاطبي:  اإلمام 

بقسط ال يميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه وال انحالل، بل هو تكليف جار على موازنة تقتض ي في 

 ( 2) جميع املكلفين غاية االعتدال".

الدي الفكر  قراءة  كما وضحها  من خالل  واملفاسد،  املصالح  بين  واملوازنة  املقاصد  بفقه  متأثرا  نجده  املنوني،  للفقيه  ني 

افقاتالشاطبي في   ، وقد حاول في مقاله "هدي اإلسالم في تنظيم االقتصاد املنزلي" تطبيق هذا املنهج الوسطي في مسألة  املو

املطعم وامللبس واملسكن وأثاثه، وفي التجمعات العائلية عند  دقيقة، تتعلق بـ "تنظيم نفقات األسرة على طريق االعتدال في  

 (3) املناسبات."

إلى مراعاة االعتدال في اإلنفاق، من غير إسراف أو تقتير،    التي تدعو  الفقيه املنوني في استخراج األدلة الشرعية  اجتهد 

وجاءت هذه األدلة متنوعة من الكتاب، والسنة وسيرة الصحابة، وأقوال العلماء قديما وحديثا، مما يبرهن على سعة علمه،  

ني في تبيان أوجه اإلسراف ومضاره، ومقاصد الشرع في تحريمه، من خالل استحضار عدد  ومتانة تكوينه الشرعي، واجتهد املنو 

غير قليل من األدلة العقلية والعلمية والشرعية، وذلك بهدف تسليط الضوء على املقاصد النبيلة للشريعة اإلسالمية، تلك  

 املقاصد التي غايتها تحقيق سعادة اإلنسان ومصلحته. 

نوني عن سمو املقاصد الكبرى في االسالم بقوله: "ذلك أن التشريعات اإلسالمية التي يزاولها املسلمون في  يعبر الفقيه امل     

أعمالهم اليومية، الدينية والدنيوية، في عباداتهم ومعامالتهم، كلها تهدف إلى غايات حميدة، ومقاصد معقولة، وتنبني على حكم  

 (4)ن بها بالنفع الكثير والخير العميم، دينا ودنيا، معاشا ومعادا." سامية، وترمي إلى مصالح عائدة على العاملي

، من أحكام مطلقة، فقوله بأن جميع "التشريعات اإلسالمية التي  1959وال يخل هذا النص، الذي كتبه املنوني منذ سنة  

ال يصمد أمام الواقع، ومرد ذلك إلى  يزاولها املسلمون تهدف إلى غايات حميدة ترمي إلى نفع كثير." فيه نوع من التعميم الذي  

مع   وتتعارض  املسلمون،  يزاولها  التي  األحكام  بعض  إلى  النقد  توجيه  من  منعته  السلفية  فروحه  العارمة،  الدينية  غيرته 

 
 . 142، اآلية سورة البقرة -(1)

 . 23، ص 1959، العدد الثامن، السنة الثانية، دعوة الحقمحمد املنوني، "مقاصد التشريع االسالمي"،  -(2)

  .1978 ، شتنبر19، السنة دعوة الحقهدي اإلسالم في تنظيم االقتصاد املنزلي" مجلة محمد املنوني، " -(3)

 . 28السابق، ص محمد املنوني، "مقاصد التشريع اإلسالمي"، املرجع  -(4)
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واملساواة   الحرية  بقضايا  تتعلق  مستحدثة،  بقضايا  يتعلق  فيما  خاصة  االجتهاد،  وغياب  التقليد  غلبة  بسبب  مصالحهم، 

 طية وحقوق املرأة، وغيرها.والديمقرا 

إذا كان املنوني يرى أن التشريعات اإلسالمية التي يزاولها املسلمون في حياتهم، كلها عدل ورحمة، فإن زميله في القرويين عبد  

  الهادي التازي، الذي يتقاسم معه نفس املرجعية املحافظة، يرى رأيا آخر، حيث كتب مقاال بعنوان: "االسترشاد بروح النصوص 

، عبر فيه عن الشكوك التي تراوده مع تيار من الشباب املغربي املؤمن، ذلك أن املرء، "مع حذره وتبصره يقف  (1) قديما وحديثا"

في بعض األحيان موقف املتشكك من بعض التعاليم التي يتلقاها، هل ما صلح للناس منذ أربعة عشر قرنا صالح لنا، ونحن في  

وملا ال نقتدي بهؤالء املتحررين من الديانات األخرى؟ أو لم يدركوا هم بأن التغني بالدين تماد    هذه الحقبة من التاريخ؟ كيف؟ 

روح   على  يعتمد  ذلك  من  العكس  على  أو  النصوص،  على  يعتمد  اإلسالم  أن  هل  االنتحار؟)...(  على  وإصرار  الباطل،  في 

 (2)النصوص؟"

هم الشكوك من بعض تعاليم الشريعة اإلسالمية، من أمثال عبد  هل كان املنوني واحدا من هؤالء الشباب، الذين تراود

وسلوكه   فكره  يعكسها  التي  املحافظة،  نزعته  من  بالرغم  املنوني  أن  إال  السؤال،  هذا  على  الجواب  يصعب  التازي؟  الهادي 

، وخدمة مصالح اإلسالم،  ومظهره، كان فقيها متنورا، مدافعا بشدة على االجتهاد، الذي يهدف إلى تحقيق املقاصد العليا للدين

 و"معقولية الشريعة"، بحسب عبارة املنوني نفسه.  

هذه املعقولية يشرحها، مقتبسا كالم ابن القيم الجوزية، بما يلي: "الشريعة مبناها، وأساسها على الحكم، ومصالح العباد  

الرحمة إلى ضدها، وعن املصلحة إلى املفسدة،  في املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن  

وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل"، فشرع هللا ودينه إنما جاء معتبرا للمصلحة، وحيث  

 .ما كانت املصلحة فثمة شرع هللا، كما يقول ابن القيم

وال شك أن قضية االجتهاد والتأويل أسالت مدادا كثيرا، وكانت وراء تعدد املذاهب والفرق اإلسالمية، فالكل مع االجتهاد من  

حيث املبدأ، لكن االختالف يقع في املعايير والضوابط التي تؤطر هذا االجتهاد، واملعايير التي تميز املصالح من املفاسد، ولعل  

تطوير الدين، بما يتالءم مع روح العصر، دون أن يفقد اإلسالم روحه وجوهره، وحول هذه املسألة يعلق   االجتهاد هو السبيل إلى

أو نقصد   التازي بالقول: "علينا أن نواجه واقعنا بروح فقهية رياضية، ولكن من غير أن نمس بجوهر اإلسالم،  عبد الهادي 

 (3)اإلجهاز عليه."

 السلفية واإلصالح 

ته وشبابه في كنف نظام الحماية، وعاش مرحلة الكهولة والشيخوخة في مغرب االستقالل، وكان معاصرا  عاش املنوني طفول

القيم   وانتشرت  التقليدية،  الدينية  القيم  تراجعت  بحيث  والثقافية،  االجتماعية  البنيات  على  التي طرأت  الكبرى  للتحوالت 

ذه التحوالت التحديثية في البالد، وفي مقدمتهم الفقهاء الذين  الغربية الحديثة، وال شك أن النخبة التقليدية تضررت من ه 

 انقسموا بين مطالب بالتجديد واالجتهاد، وبين مناصر للتقليد ومقاومة التغيير.  

كانت السلفية الوطنية واعية بالحاجة إلى اإلصالح والتجديد في الفقه ملسايرة التحوالت االجتماعية، وذلك من خالل فتح  

د ومحاربة االبتداع، والعودة إلى األصول، وتكييف النصوص مع الواقع. ويعد محمد بن الحسن الحجوي من كبار  باب االجتها

 
 في نفس العدد الذي كتب فيه املنوني "مقاصد التشريع اإلسالمي". دعوة الحق،نشر هذا املقال في مجلة  -(1)

 . 35  - 34، ص 1959العدد الثامن، السنة الثانية، ، دعوة الحقعبد الهادي التازي، "االسترشاد بروح النصوص قديما وحديثا"،  -(2)

 .35املصدر نفسه، ص  -(3)
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الفقهاء الذين دعوا إلى تجديد الفقه اإلسالمي، لكي يتأقلم مع التطورات التي طرأت على البيئة املغربية خالل العصر الحديث،  

الجتهاد ألن: "الشريعة بصفة عامة صالحة لكل أمة وكل زمان، فال بد أن تتبع أحكامها  من خالل الدعوة إلى تجاوز التقليد وتبني ا 

الدنيوية األزمان واألمم، لحفظ املصالح العامة، وحفظ البيضة، وارتقاء نظام املجتمع، وإن لم نعمل بهذا، جنينا على الشريعة  

 (1) جناية ال تغتفر."

ن على أن األمة في أمس الحاجة إلى االجتهاد، ألن تغير الحياة  االجتماعية يستدعي  أورد الحجوي عدة أمثلة من الواقع، ليبره 

في صدر اإلسالم، حيث كان   تملكه والجزية مباحا ال واجبا  الرقيق كان  بها، "مثال  املرتبطة  الفقهية  األحكام  تغيير  بالضرورة 

صلحة عامة، وال معنى لتعصب بعض العلماء في ذلك، فليس  اإلسالم يعامل األمم األجنبية بمثل عملها، أما اآلن فمنعه واجب مل 

 (2)منعه خرق لقاعدة من قواعد اإلسالم الخمس. وأين هو الرقيق الذي يجادلون فيه هو كش يء محال."

وحرصا على تحديث االسالم، وإدماج التقاليد في املجتمع الحديث، يدعو الحجوي الفقهاء التقليديين إلى مراجعة فهمهم  

للنصوص، تجنبا لالحراج والعزلة، وحفاظا على هيبة اإلسالم، الذي يجب أن يساير العصر، "فأمثال هذه األحكام هي جارية  

اليوم أحب الفقهاء أم كرهوا، وألن نجعل لها مخرجا وتجري على النظام، وباسم الشريعة، خير من تعصب ال فائدة منه سوى  

 (3) امه كليا."العزلة، وسقوط هيبة اإلسالم، ونبذ أحك 

وسيرا على منهج الحجوي، يعتبر الفقيه املنوني من أنصار التيار الفقهي الذي ينتصر للعقل واالجتهاد، بما يضمن تحقيق  

إنسانية اإلسالم، وعقالنية الشريعة، ولعل نزعته الشورية تؤكد هذا االنتماء، فقد اصطف إلى جانب الجناح الليبرالي في الحركة  

كان يمثله حزب الشورى واالستقالل، في مقابل التيار السلفي الذي كان يمثله حزب االستقالل، حتى وإن كانت    الوطنية، الذي 

مرجعيته الدينية ترجح انتماءه إلى حزب عالل الفاس ي، "الذي ينتمي إلى بيئة القرويين، باعتباره عالم من علمائها، وإن كان يعد  

س محمد بن الحسن الوزاني، الذي درس في فرنسا، وكان له فكر منفتح على الغرب  عاملا مجددا منفتحا وغير متطرف، على عك

 ( 4)والحداثة، وله عالقة باألحزاب اليسارية، من بينها الحزب االشتراكي".

ومعلوم أن قطبا الحركة الوطنية باملغرب، اللذان عمال معا في "كتلة العمل الوطني"، اضطرا إلى االفتراق بسبب اختالف  

هما وتكوينهما، لقد كان عالل الفاس ي "مؤمنا باإلصالح السلفي، من منطلق أنه ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها،  رؤيت

في حين أن محمد بن الحسن الوزاني كان متأثرا بالغرب، لكنه لم يكن الئكيا وال ملحدا، فاشتهر الحزب بمواقفه اإليجابية من  

 (5) قيم الحرية واملساواة والديمقراطية، وإقرار التعددية والحريات العامة، واحترام حقوق املرأة.الحداثة والغرب، ودافع عن 

وإذا كان انتماء املناضل الوطني محمد املنوني لحزب الشورى واالستقالل مسألة محسومة، بما يحمله هذا الحزب وزعيمه  

املنوني من قناعته السلفية، مسألة غير واقعية، ألنه ينبغي التمييز    محمد بالحسن الوزاني من أفكار ليبرالية، فإن تجريد الفقيه

بين القناعات السياسية للمنوني، وبين معتقداته الفكرية والدينية، التي يغلب عليها الطابع السلفي املستنير، على اعتبار أن  

كا بحيث  والغلو،  التطرف  تقبل  ال  االعتدال،  عليها  يغلب  كان  املغرب،  في  الوطنية،  السلفية  الحركة  تبنتها  إيديولوجيا  نت 

 
 .36املصدر نفسه، ص  -(1)

 .36املصدر نفسه، ص  -(2)

 . 478، ص 1977، املدينة املنورة، املكتبة العلمية،2محمد بالحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، الجزء  -(3)

،  2005مدى ستين عاما، منشورات األحداث املغربية، عبد الهادي بوطالب، هذه قصتي، قضايا وخبايا وأسرار عن املغرب أحداثه ورجاله على  -(4)

 . 43ص 

 املرجع السابق، نفس الصفحة. -(5)
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النهضة من منظور   الصالح، وأن  السلف  إلى اإلسالم األصلي، أي إسالم  العودة  إلى  باعتبارها عقيدة إصالحية دينية، تدعو 

 (1)سلفي، ال تتحقق إال عبر تصفية املعتقدات، مما علق بها من بدع وانحرافات.

من بين الفقهاء القالئل في جيله، الذين أعلنوا عن تعاطفهم مع قضايا املرأة، وخاصة    ورغم سلفيته، فقد اشتهر املنوني بأنه

فيما يتعلق بحقها في التعليم واملساواة في الحقوق والواجبات، إال أن قناعته الدينية فرضت عليه، في نفس الوقت، تبرير تعدد 

 الزوجات، باعتباره مصلحة يسعى اإلسالم إلى تحقيقها.

نوني مدافعا عن تعدد الزوجات في االسالم، بما نصه: "هذا التشريع كثيرا ما نقمه على اإلسالم خصومه، وشنعوا  تحدث امل 

عليه من أجله، ومن حسن الحظ، أن نجد ضد هؤالء الخصوم، عددا من أهل أوروبا، يحبذون هذا النظام اإلسالمي )إباحة  

صار على زوجة واحدة، وممن حبذ تعدد الزوجات، الفيلسوف األملاني التعدد عند الحاجة مع العدل(، وينتقدون نظام االقت

الذي أكد على أن تعدد الزوجات،    (Gustave Le Bon)، وكذلك األستاذ غوستاف لوبون  (A.Schopenhauer)الشهير شوبنهاور  

وقال: "ولست أدري على أي  على مثال ما شرعه اإلسالم من أفضل األنظمة وأنهضها بأدب األمة، التي تذهب إليه وتعتصم به.  

 (2) قاعدة يبني األوروبيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام، عن نظام التفرد املشوب بين األوروبيين بالكذب والنفاق".

التجديدية من داخل هذا   رواد املدرسة  أنه حتما من  باملغرب، إال  السلفي  التيار  املعنى من أنصار  املنوني بهذا  وإذا كان 

اهر تجديده للفكر الديني، دعوته الصريحة إلى استعمال العقل في فهم النصوص الدينية، لذلك لم يتورع في  التيار، ومن مظ

 شرح أحكام اإلسالم بأدلة عقلية ومنطقية، تستلهم روح اإلعجاز العلمي، في الدفاع عن أحكام الشريعة ومعقوليتها. 

، حين قال: "هذا الحديث  (3)العقلية، للبرهنة على صدق ما ورد في "حديث الذباب"وفي هذا اإلطار، استعمل املنوني األدلة  

تعرض غير ما مرة للطعن عليه، حتى ارتاب في صحته بعض املتأخرين، الذين ظنوا أنه مخالف للنواميس الطبية، ومعارض  

تجار  أثبتته  بما  املعترضين،  الطاعنين وضالل  أخيرا خطأ  تبين  ثم  الصحية،  أن هذه  للقواعد  الحديث، فقد قررت  الطب  ب 

الحشرة املعروف عنها أنها تأكل الجراثيم املولدة لألمراض، يوجد داخل جسيمها أيضا مادة للشفاء، وهي جسيمات مفترسة  

 ( 4) للجراثيم، وبهذا صار في الذباب مادتان متعاكستان، مادة للشفاء وأخرى للداء."

ن أوجه اإلعجاز العلمي لإلسالم املعروفة اليوم، فإن تلقفها من طرف الفقيه  وإذا كانت هذه الحقيقة العلمية واحدة م 

املنوني منذ فترة مبكرة، ترجع إلى الخمسينات من القرن املاض ي، يعتبر ملمحا من مالمح النزعة العقالنية في الفكر الديني عند  

 الفقيه املنوني.  

لح أكل  تحريم  من  العلة  عن  دافع  العلمي،  املنطق  من  وبنفس  كثير  في  يصاب  الخنزير  أن  تبين  "فقد  بقوله:  الخنزير،  م 

أمتارا   أحيانا  تطول  التي  الخطيرة،  الوحيدة  الدودة  فتكون  في جسده،  وتتربى  لحمه،  يأكل  من  إلى  منه  تمر  بديدان  األحيان، 

 
 . 587ص   .2012الرباط، منشورات املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب،  ،تحيين وتركيب :تاريخ املغربمحمد القبلي،  -(1)

. جدير بالذكر 33  -26، ص  1958،  1959، العدد الثامن، السنة الثانية، ، ماي  دعوة الحقمحمد املنوني، "مقاصد التشريع االسالمي"، مجلة    -(2)

ذائع    أن غوستاف لوبون يعد من أبرز املستشرقين الفرنسيين الذين اشتهروا بالحياد واملوضوعية، في تناولهم لقضايا العرب واملسلمين، له كتاب

حضارة  ، ومنه أخذ املنوني االقتباس أعاله، في الباب الرابع منه حول طبائع العرب ونظمهم. أنظر غوستاف لوبون ،  حضارة العربالصيت يسمى  

 . 2012، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم الثقافة، العرب

ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي اآلخر شفاء."،    جاء في كتب الحديث عن النبي )ص( أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه  -(3)

 أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داوود عن أبي هريرة. 

 . 29 -28، م س،  ص دعوة الحقمحمد املنوني، "مقاصد التشريع االسالمي"،  -(4)
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له، فتؤدي إلى أقبح األمراض  عديدة، وتمنع التبرز لسدها املحل، وفي الخنزير ديدان أخرى تتربى في لحمه، وتتسرب إلى معدة آك 

 (1)وأشنعها."

قاله عن   في اإلسالم، فمما  التعبدية  التشريعات  العلمية لبعض  التطبيقات  دافع عن  أيضا،  العقالني  األسلوب  وبنفس 

اللتين  الوضوء: "وفي الوضوء فوائد أخرى: ففي تأكيد البدء بغسل الكفين ثالث مرات، فائدة طيبة جليلية، ذلك بأن الكفين  

تزاول بهما األعمال، يعلق بهما من األوساخ الضارة، ما ال يعلق بسواهما. فإذا لم يبدأ بغسلهما يتحلل ما يتعلق بهما، فينقع في  

املاء الذي به يتمضمض املتوض ئ، ويستنشق ويغسل وجهه وعينيه، فال يأمن أن يصيبه من ذلك ضرر، مع كونه ينافي النظافة 

قديم املضمضة واالستنشاق، على غسل جميع األعضاء، اختبار طعم املاء وريحه، فقد يجد فيه تغيرا  املطلوبة. ومن حكمة ت

   (2) يقتض ي ترك الوضوء به."

العلمي نفسه، في تبرير حجية ومشروعية أركان اإلسالم، من صالة وزكاة وحج وصيام، في   املنطق  الفقيه املنوني  واعتمد 

بعنوان: "مقاصد التشريع االسالمي". بينما خصص املنوني للركن األخير في االسالم    ة الحقدعو مقاله الفقهي املنشور في مجلة  

 (3) الروحية واملادية"، وذلك إلبراز فوائده الصحية والروحية بأسلوب علمي رصين. أسرار الصيامبحثا فريدا، سماه: "

 مالمح التجديد واالصالح في فكر املنوني

من مظاهر التجديد في الفقه عند املنوني، تسليط األضواء على القضايا االجتماعية، واالجتهاد من داخل فقه املعامالت،   

في حل املشاكل اإلنسانية، ولذلك جاءت مقاالته الفقهية تعبيرا عن هذا الفهم اإلنساني للدين،  تطبيقا لشمولية اإلسالم، ودوره  

في   ما يمكن استنتاجه من مقاالته املنشورة  الحقوهذا  املنزلي"دعوة  في تنظيم االقتصاد  ، و"هدي  (4)، ومنها: "هدي اإلسالم 

  ( 7) ، و"هدي اإلسالم في القصد إلى يسارة التكليف".(6)في التربية والتعليم"  ، و"هدي السيرة النبوية(5)اإلسالم في التربية والتعليم"

إن اختيار عبارة "هدي اإلسالم"لم يكن أمرا اعتباطيا، فهي توضح مالمح املشروع اإلصالحي الذي يؤمن به املنوني، وتنهض  

األمة   تعتري  التي  الحلول  إبداع  على  قادر  اإلسالم  أن  على  قراءة دليال  شريطة  جمعاء،  اإلنسانية  الحضارة  بله  اإلسالمية، 

 النصوص الدينية قراءة تجديدية وعقالنية، بعيدة عن كل أشكال الغلو والجمود.  

وبهذا املعني، فاملنوني ينتمي ثقافيا وفكريا إلى الجماعة التي تعتبر أن اإلسالم هو الحل، الكفيل بالقضاء على جل املشاكل  

األمة، على اعتبار أن اإلسالم قادر على إبداع الحلول في كل األزمنة واألمكنة، بشرط رفع راية االجتهاد، ومراعاة    التي تتخبط فيها

 فقه املقاصد واملآالت، وااللتفات إلى روح النصوص. 

ى أي تنظيم من  هل كان املنوني إسالميا أصوليا بهذا املعنى؟ ال يمكن إال أن نجيب باإليجاب، صحيح أنه لم يعلن انتماءه إل

تنظيمات اإلسالم السياس ي، وكان في حياته االجتماعية والسياسية أقرب إلى اإلسالم الصوفي، منه إلى اإلسالم الحركي، بل كان  

اإلسالميين   مع  يتقاسم  كان  نفسه،  الوقت  في  ولكنه  والسياسية،  الدينية  مشروعيته  عن  مدافعا  املغربي،  للنظام  مناصرا 

 
 .29املصدر نفسه، ص  -(1)

 .31املصدر نفسه، ص  -(2)

 . 37  -34ص   1963، العدد الخامس، السنة السادسة، دعوة الحقاملادية" ملحمد املنوني، مجلة الروحية و  راجع: "أسرار الصيام -(3)

 . 34، ص 1978، العدد التاسع، شتنبر 19املنوني، "هدي اإلسالم في تنظيم االقتصاد املنزلي"، دعوة الحق، السنة   -(4)

 .1964، يوليوز 85 - 81)مزدوج(، السنة األولى ص  8و  7العدد ، اإليمان"هدي اإلسالم في التربية والتعليم"، مجلة املنوني،  -(5)

 . 21- 18، ص 253، العدد دعوة الحقاملنوني، "هدي السيرة النبوية  في التربية والتعليم"، مجلة   -(6)

 .  46  -40، 1977، السنة األولى، مارس 2العدد  كلية الشريعة،املنوني، "هدي اإلسالم في القصد إلى يسارة التكليف"، مجلة  -(7)
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الد  الفكري،  تحكيم  مشروعهم  إلى  والدعوة  والسنة،  الكتاب  في  جاءت  كما  اإلسالمية،  باألصول  التمسك  ضرورة  إلى  اعي 

 الشريعة، واتخاذها منهجا لحياة األفراد واملجتمع، وكان متسقا في هذه املرجعية مع قناعاته السياسية والدينية. 

املغربية    الدولة  على  فرضت  والسياسية،  والدينية  التاريخية  الظروف  التقليد  إن  بين  يجمع  سياسيا  نظاما  تعتمد  أن 

دستوريا   مؤطرة  املغربية  للدولة  الدينية  املرجعية  فإن  وبذلك  الدستورية.  والوثيقة  الدينية  البيعة  بين  ويمزج  والحداثة، 

ملذهب املالكي  وسياسيا. ألم يقل الحسن الثاني ذات يوم: "أن املغرب بالتأكيد إحدى الدول األكثر أصولية، ألنه لم يحتفظ إال با

وفي حديث صحفي آخر قال: "أما بالنسبة لنا في  (1)وحده، الذي جاء مباشرة من املدينة املنورة، حيث عاش رسول هللا )ص(".

 (2) املغرب، فإننا أصوليون بالنسبة لديننا اإلسالمي الحنيف، فنحن السنيون، وخاصة أتباع املذهب املالكي." 

رجعية الفكرية والدينية للمنوني مع حركات اإلسالم السياس ي، إال أنه كان يختلف معهم في بالرغم من هذا التقارب في امل

إلى تحكيم الشريعة   النظام املغربي، وسعيهم  إليه، خاصة فيما يتعلق بموقفهم من  الذي يصبون  السياس ي  طبيعة املشروع 

مجمله، رغم ما يشوبه من نقائص. ودور العالم هو    اإلسالمية، ألنه كان يرى أن النظام الحاكم في املغرب، يظل إسالميا في

 تقديم النصح للحاكم، من باب التعاون على اإلصالح، لدفع هذه النقائص. 

لم يكن املنوني يتأخر في تقديم النصيحة للحكام وغيرهم، ولعل قراءة في مقاله الذي كتبه على هامش زلزال أكادير، "موقف   

كد هذا الرأي، فقد استغل هذه املناسبة الحزينة، للتعبير عن معاني الوطنية الصادقة التي  اإلسالم إزاء الضوائق العامة" يؤ 

تخالجه، والكشف عن نزعته اإلنسانية العميقة، وأعطى بذلك املثال والنموذج الذي ينبغي أن تكون عليه النخبة، من زعماء  

 قيم اإلسالم، التي تدعو إلى التضامن والتكافل والبذل. الرأي والفكر، وخاصة الفقهاء منهم، ليكونوا قدوة لغيرهم في نشر 

أزمات   مجاعات،  أليمة:  وفواجع  مهلكة  كوارث  وحين،  عصر  كل  في  البشرية  "تنتاب  بقوله:  املقال  هذا  املنوني  استهل 

ن مكتوبة سنها،  اقتصادية، زالزل، واإلسالم، كدين إنساني، أولى هذه النوازل كثيرا من العناية، وعظيما من االهتمام، بقواني

وأعمال تطبيقية قام بها. وقد سلك في هذا امليدان سياسة حازمة، فجعل أولي األمر مسؤولين في الدرجة األولى، وبالغ في إلقاء  

 (3) املسؤولية على كواهلهم، ثم أشرك معهم في كثير من األحيان املوسرين على اختالف طبقاتهم."

على رجاحة رأي قائله، فهو يؤكد على إنسانية الدين اإلسالمي ابتداء، باعتباره جاء  ومن نافلة القول، أن هذا الحديث يدل  

الكوارث   ملواجهة  الحلول  اقتراح  الشدة واملحن، من خالل  أوقات  في  اآلخرة، السيما  قبل  الدنيا  في  اإلنسان  لخدمة مصلحة 

و  وحسب،  املكتوبة"  و"القوانين  واألحكام،  املواعظ  خالل  من  ليس  وتحمل  واألزمات،  التطبيقية"،  "األعمال  خالل  من  لكن 

 (4) املسؤوليات، كل بحسب قدرته وموقعه، "فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

إن املنوني يعتبر فقيها إصالحيا، سخر حياته وقلمه لخدمة قضايا األمة والوطن، فلم يكن يتورع أبدا عن تقديم رأيه إلصالح  

خالقي والديني، بما في ذلك حرصه على تقديم النصح ألولياء األمر، من خالل تحميلهم كامل  أوضاع البالد، استجابة للواجب األ 

املسؤولية في محاربة الضوائق العامة والخاصة، وتذكيرهم بقول الرسول )ص(  في هذا الشأن: "من واله هللا أمور املسلمين شيئا  

ثم علق على هذا الحديث بقوله:    (5)اجته وفقره يوم القيامة."فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم، احتجب هللا دون خلته وح
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"ومعنى هذا الوعيد بالنسبة للدنيا قبل اآلخرة، تعظيم شأن االهتمام بحاجيات الشعوب، حتى أن اإلخالل به يعد من أعظم  

 ( 1) املخالفات وأكبر الجرائم."

ال شك أن هذه الجرأة في قول الحق، واالنحياز إلى مطالب الشعوب، وعدم التملق للحكام مما يؤكد عليه الشرع، في إطار  

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتقديم النصح ألولياء األمور، بل إن أعظم أنواع الجهاد "كلمة حق في وجه سلطان جائر"،  

في مخاطبة أولياء األمور قناعة راسخة في سلوك ومواقف املنوني، أم أن األمر ال يعدو أن   كما جاء في الحديث. هل هذه الجرأة

 يكون خطابا عاما أملته املناسبة. 

ترجع أسباب استماتة املنوني في الدفاع عن الدولة املغربية، إلى التزام الدولة بالشرعية الدينية، واعتماد نظام الحكم على  

واتخاذ البيعة الشرعية وسيلة له، إلى درجة جعلت مؤرخا مرموقا مثل عبد هللا العروي يقول: "إن   أساس الشريعة اإلسالمية،

كل فعل سياس ي جوهري في املغرب كان من جوهر ديني"، ثم استدرك قائال: "وهناك رأي وسط، يرى أن قيام الدول املغربية  

هاجس الديني كان من أهم مبررات نشوء الدولة املغربية، وإن كان  ومهما يكن، فإن ال  (2)كان يلبي هدفا مزدوجا دينيا وسياسيا."

دور العصبية القبيلة ال يمكن تجاهله أيضا، كما خلص إلى ذلك ابن خلدون، الذي خصص فصال من مقدمته للتفصيل في 

 (3)العصبية."أسباب نشأة الدولة املغربية، تحت عنوان: "فصل في أن امللك والدولة العامة، إنما يحصالن بالقبيل و 

إن تعلق املنوني بتاريخ املغرب وحضارته ونظامه، يرجع إلى خلفيته الدينية، التي تعتبر أن "حب األوطان من اإليمان"، وأنه  

"من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية"، ولسنا بصدد التأصيل الشرعي لنظام الحكم في اإلسالم، وليس من شأن  

اقف العلماء من مختلف املذاهب، في مسألة اإلمامة وشؤون السياسة الشرعية، ولكن املتفق عليه  هذا البحث استدعاء مو 

عند جمهور علماء السنة، بما في ذلك علماء املذهب املالكي، أن املسلم ملزم شرعا بمبايعة إمام يدافع عن بيضة اإلسالم ويقيم  

ا في باب السياسة الشرعية، وغيرهم ممن كتب في اآلداب السلطانية،  الشريعة، وهي املهمة التي تجند لها الفقهاء الذين ألفو 

 مثل أبي حامد الغزالي وأبي بكر الطرطوش ي، واملاوردي وغيرهم. 

وال يخفى على الباحثين، أن املغرب ظل متشبثا في نظمه وقوانينه وأحكامه، بالشريعة اإلسالمية إلى عهد الحماية، كما أنه  

الدول اإلسالمي املغاربة  يعتبر من  امللوك  البيعة أساس اختيار  إذ ظلت  التي حافظت على نظام الحكم اإلسالمي،  القليلة،  ة 

  ( 4)وخلفائهم وأمرائهم، منذ الدولة اإلدريسية إلى اليوم، وظل هذا النظام السياس ي قائما عليها، على مر العصور وتعاقب الدول.

هذ على  تؤكد  التي  التاريخية  بالشواهد  املصادر  وتوجيهاتهم،  وتعج  امللوك  ومراسالت  البيعة  نصوص  أبرزها  ولعل  املعنى،  ا 

 للحفاظ على الشرع والذود عن األمة. وهذا سبب مقنع كاف، يبرر دفاع الفقيه املنوني عن مثل هذا النظام. 

بشؤون الخزائن املغربية،  كان املنوني مثقفا مقربا من الحسن الثاني، حيث أسند إليه رئاسة مجموعة من اللجان، التي تهتم  

رأس   على  الحسنية، ووضعه  والخزانة  الوطنية  الخزانة  ومنها  العامة،  املكتبات  من  العديد  محتويات  وفهرسة  بترتيب  وكلفه 

اللجنة املكلفة بإحياء خزانة القرويين، وأرسله إلى الديار املقدسة مع مجموعة من الوفود الرسمية، كما كان أثناء مرضه تحت  

امللكية. وعينه الحسن الثاني أستاذا للتعليم العالي مدى الحياة بكلية اآلداب بالرباط، حيث ظل بها محاضرا وموجها    الرعاية

 إلى حين وفاته. 
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لكل ذلك ال نستغرب إخالص املنوني لنظام الحسن الثاني، الذي تكلف، غير ما مرة، بطبع كتبه ضمن منشورات املطبعة  

، فقد ختم هذا الكتاب بقوله: "وال يفوتني أن أسجل  ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته  وثائقامللكية، ومنها كتابه:  

هنا أن الكتاب الذي أذيل عليه بهذه الخاتمة، قد استمر مخطوطا مدة ليست باليسيرة، حتى علم بشأنه مؤرخ اململكة ومدير  

نهجه الوثائقي ومهد لنشره باملطبعة امللكية." ثم استرسل    الوثائق امللكية العالم األستاذ عبد الوهاب بن منصور، فاستحسن

في الدعاء للحسن الثاني، الذي وصفه بالعاهل العالم، بما نصه: "ومسك الختام، هو الدعاء بالنصر والتأييد ملقام العاهل  

 (1) عة الشأن."العالم، جاللة امللك الحسن الثاني أبقى هللا سبحانه عصره مزدهرا بالعلم والعرفان، والعزة ورف

إن ارتباط املنوني بالنظام امللكي مسألة مبدئية، تتعلق بقناعاته الدينية والسياسية الراسخة، وال يمكن أبدا وضع هذه  

العالقة في إطار مسلك االنتهازية الضيق، ملا عرف عن الرجل من زهد في املناصب، وترفع عن األلقاب، وملا اشتهر به بين الباحثين  

عن دائرة الضوء والشهرة، فهو لم يكن أبدا مؤرخا رسميا للدولة، فرغم إسهاماته الكبرى في بناء املدرسة التاريخية    من ابتعاده

الوطنية، لم ينل أبدا عضويته في أكاديمية اململكة، ولكن هذا لم يمنعه من الدفاع عن الحضارة املغربية، السيما في ما يتعلق  

 بإنجازات ملوك الدولة العلوية.

ذا الدفاع يندرج في خانة إخالصه للدولة املغربية، لذلك ال يتحرج من تبرير بعض األخطاء التاريخية التي يقع فيها هذا  ه

التي شيدها الحسن األول   األبراج والحصون  أثناء عرض  للمغرب  الحربية  السياسية  تبريره لضعف  أو ذاك، مثل  السلطان 

ء ما كان يتطلبه املغرب إذ ذاك، ولكن يجب أن نالحظ أن املغرب في هذه األوان  بقوله: "وقد تبدو هذه التحصينات تافهة إزا

بعض   في  الحسنية  الخارجية  وزارة  الحقيقة  هذه  أعلنت  يريد، حسبما  كما  الحربية  التحصينات  بناء  عن  مغلولة  يده  كانت 

 (2) مكاتبها."

بها املخزن خالل القرن   التي قام  "إلى هذه الحالة )من الضعف( صار املغرب في هذا  بقوله:    19وتبريره فشل اإلصالحات 

الطور. فماذا فعل أولوا األمر في املغرب حينئذ، وهما بصفة خاصة، امللكان محمد الرابع واملولى الحسن األول. وحقا إنما بذروا  

الل وساعدت  الظروف،  ساعدتهما  ولو  باملغرب،  الحالة  لإلصالح  األولى  اللبنات  ووضعا  الصالحة،  بعدهما،  البذور  أتوا  ذين 

لتحول املغرب من ذلك التاريخ إلى أمة لها مكانتها ومقامها، كما صارت اليابان أمة عظيمة، وهي التي كانت بعثاتها تدرس بأوروبا،  

في الوقت الذي كانت توجد هناك بعثات املغرب، ولكن اليابان كان بعيدا عن أوروبا، فلم تعمل لعرقلته، ما عملت في املغرب  

 ( 3) القريب ألوروبا." الجار

القرن   املخزن خالل  باشرها  التي  يفسر فشل اإلصالحات  املنوني  أن  بعرقلة مشاريع    19واضح  ترتبط  بعوامل خارجية، 

اإلصالح من طرف الدول األوروبية الغازية، لذلك تجنب اإلشارة إلى دور البنيات التقليدية املحافظة، وعلى رأسهم الفقهاء،  

ه التحديث، حفاظا على مصالحهم، لعلها نظرية املؤامرة التي تسكن هواجس املثقف العربي، وهي النظرية  الذين وقفوا في وج

 عينها التي وظفها املنوني لتبرير مالبسات تحطيم األسطول املغربي، في عهد السلطان املولى عبد الرحمان.  
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 .41املصدر نفسه، ص  -(3)
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بعد تاريخ مجيد، وماض حافل بجالئل األعمال، مليء  يقول املنوني بهذا الصدد: "هكذا يختفي األسطول املغربي من الوجود  

بآيات البطولة والشجاعة املثالية، وهكذا تنجح املؤامرات الدنيئة في القضاء على قوة املغرب البحرية، بعدا قضت وتقض ي  

 (1)على قوات بحرية أخرى، في مختلف بقاع العالم اإلسالمي."

بية، وسرد إنجازات امللوك وإخفاقاتهم، ولكنه أيضا ال يتردد في توجيه النقد  ال يكتفي املنوني بذكر أمجاد الحضارة املغر 

لهذه الحضارة، متى دعت الضرورة إلى ذلك، نظرا مليوله الوطنية ونزعته اإلصالحية. إذ عبر عن هذه النزعة في معظم أبحاثه  

 قامت بأدوار كبرى في البناء وفي اإلصالح. التاريخية، حيث ينتقي من التراث املغربي األحداث واملواقف والشخصيات، التي

مواقفها    عرض  خالل  من  املغرب،  تاريخ  في  املعارضة  دور  إبراز  على  حرصه  اإلصالحية،  املنوني  الفقيه  مواقف  ومن 

األقليات  وتاريخ  املعارضة  التيارات  ذلك  في  بما  االجتماعية،  الفئات  لجميع  ينتصر  الذي  التاريخي  ملنهجه  تأكيدا   السياسية، 

واملهمشين. ومما قاله في هذا الصدد: "ولم تخل هذه الفترة، عهد املرينيين، من معارضة مكتوبة، صدرت عن بعض العلماء 

ثم اقتبس بعضا من رسالة رفعها    (2) الذين تفاوتت لهجتهم في نقد سياسة الحكام املعنيين باألمر، وترددت بين اللين والشدة."

 ريني عبد العزيز األول. اإلمام ابن عباد إلى السلطان امل

ومما جاء فيها: "وعليكم أن تتفقدوا عمالكم، وتعتقدوا ذلك من صالحات أعمالكم، ومما يجب لرعيتكم عليكم، فإنه ظهر   

منهم الغش وعدم النصيحة لكم ولرعيتكم. وحاصل أمرهم أنهم تمكنوا من الرعية كل التمكن، وأحدثوا سننا غير مشروعة،  

وافق أغراضهم، مما يكسبهم املال والجاه، وتوصلوا بذلك إلى جباية أموالهم واالستيالء على رقابهم بالجبر  وفعلوا عليه مما ي

والقهر، واشتروا رضا أنفسهم بسخط هللا تعالى، ولم يراقبوا فيكم وال فيهم إال وال ذمة، واصطلحوا على أال يصل إليكم مما  

ؤمنين أن تتصفحوا أحوالكم، وتتفقدوا عمالكم، وتكفوا أيديهم، وتستخرجوا منها  يحبون إال التافه اليسير، فعليكم يا أمير امل

ما خانوكم فيه، أنتم ومن تقدمكم، وذلك بأن تعرفوا مقدار ما كان يملك أحدهم من املال قبل الوالية، وتأخذوا ما زاد عليه  

كم تملؤون بذلك بيوت األموال، وتستغنون بذلك  وتجعلوه في بيت مال املسلمين، كما كان يفعل الخلفاء الراشدون، وال شك أن

 (3)االستغناء التام عما أحدث من املراسم واملغارم الضارة برعيتكم، والعائد ضررها عليكم في الدنيا و اآلخرة".

معارضته ملا يحدث  إن من يقرأ هذه الرسالة التي كتبت في عهد املرينيين، يستنتج أن املنوني كان يختبئ وراءها، للتعبير عن 

في املغرب من فساد إداري، واستبداد سياس ي، وغياب العدالة االجتماعية، وامتعاضه من إقصاء الشريعة اإلسالمية، وتغول  

القيم الغربية في الدولة واملجتمع، وإذا كان في هذا املوقف يختبئ وراء نصوص تاريخية، لكنه أحيانا أخرى كان يتحلى بالجرأة،  

 مواقفه في فضح الفساد، وانتقاد املسؤولين. للتعبير عن 

ومن ذلك ما كتبه متأسفا على الحالة التي كانت عليها مكتبة الجامع األعظم بمكناس، فبعد ذكر أمجادها الغابرة، جاء   

ترى كيف ضاعت   أن  مزيد األسف واألس ى، وإذا شئت  فتبعث على  الراهنة  املكتبة  "أما حالة  يقول:  نقده شديدا وساخرا، 

لخزانة املغربية، وإلى أي حد بلغ إهمال املغاربة لكتبهم ومكاتبهم. فتعالى إلى مكتبة املسجد األعظم بمكناس، فال شك أنك ال  ا

تجد مكتبة علمية، وإنما تجد مخزنا هائال للغبار، ومرتعا خصبا للحشرات، حيث ال ترى إال ركاما من األوراق مبعثرة هنا وهناك،  

أل عليك الفضاء عجاجا أكدر، وحيث ال تبصر إال كتبا روت منها األرضة نهمها، وأبقتها عبرة للمعتبرين،  ال تكاد تلمسها حتى تم

 
 .16املصدر نفسه، ص  -(1)

، منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية الرباط، الدار البيضاء، مطبعة  ورقات عن الحضارة املغربية في عصر بني مرين  محمد املنوني،   -(2)

 . 227، ص 2000، 2النجاح الجديدة، ط 

 . 228املصدر نفسه،  -(3)



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

127 

ولقد يخيل لزائرها إذا أغمض الجفون عن القذى، وأخذ يبحث في كتبها ويقلب أوراقها، أنه يتصفح صفائح من تلك الصحف،  

 (1)سالم."التي نجت من غريق الطوفان في عهد نبي هللا نوح عليه ال

وال يكتفي فقط بالنقد الشديد الذي بلغ حد التهكم، بل إن غيرته الوطنية، وخدمته لبلدته مكناس، ونزعته اإلصالحية،  

إلى التدخل لدى املسؤولين، إلصالح حال هذه املكتبة العريقة، وفي هذا الشأن يقول: "وقد كان صرح لي بعض وزراء   دفعته 

فاوضته في شأن هذه املكتبة، )...( ثم ملا أنش ئ تنظيم املعهد املكناس ي، جددت هيأة مجلسه التحسيني  املعارف السابقين، ملا  

ذلك الطلب )طلب إصالح املكتبة( مرتين، آخرهما في عيد املولد الفارط، حيث قدمته رأسا للجاللة الشريفة في حملة مطالب  

الوطن،  وواضح من عبارة: "مطالب أخرى" أن املنوني ك   (2)أخرى." ان يستغل قربه من دوائر السلطة، ملا فيه خدمة مصالح 

 وخاصة لخدمة قضايا البحث العلمي، ومنه البحث التاريخي. 

وفي هذا اإلطار، لم يغفل املنوني املبادرات التي أطلقها محمد الخامس، في سبيل تشجيع البحث التاريخي، فجاء تنظيم    

اقترح تأليف لجنة من ثمانية مؤرخين مغاربة،    1941بسائر أقسام الدراسة بها، وفي سنة    القرويين يقرر ألول مرة تدريس التاريخ

يعهد إليهم بتأليف تاريخ جديد للمغرب والخلفاء باملشرق، حتى تكون هذه املؤلفات عمدة دراسة التاريخ في القرويين وكلية ابن  

، إضافة إلى تكفله  إتحاف أعالم الناسلسفر الثاني من  يوسف، فضال عن تنويهه بأعمال ابن زيدان في ظهير منشور بأول ا

 ( 3) بطبع كتب تاريخية حول املغرب على نفقته الخاصة، وبإيعاز من املطبعة امللكية، وكلية اآلداب بالرباط بعد تأسيسهما.

 خاتمة : 

كان الفقيه املنوني يحمل مشروعا إصالحيا، عمل على تنزيله من خالل كتاباته التاريخية والدينية، فهو لم يكن مجاهرا  

النصوص   التاريخية، وفي  الوثائق  التراث املغربي، ويبحث عنه في  آثار هذا االصالح في  بمالمح هذا املشروع، ولكنه كان يتتبع 

كتما إلى درجة التستر، فيما يتعلق بآرائه وأفكاره النهضوية، مما يوحي بأن مشروع النهضة  والفتاوى الفقهية، غير أنه كان مت

الصيت الذائع  في مؤلفه  النخبة املغربية، وعبر عنه  الذي عبرت عنه  البديل  : مظاهر يقظة  الذي يحمله املنوني، هو نفسه 

يحمله املنوني، "هو نفس املشروع الذي يؤرخ له،    ، حيث يؤكد محمد عابد الجابري بأن مشروع النهضة الذياملغرب الحديث

 (4)".1912املشروع الذي لم يتم، املشروع الذي أجهضته معاهدة 

 قائمة املصادر واملراجع : 

 .1959العدد الثامن، السنة الثانية، ، دعوة الحقالتازي )عبد الهادي(، "االسترشاد بروح النصوص قديما وحديثا"،  .1

مظه املنوني  "محمد  عابد(،  )محمد  جماعي،    رالجابري  كتاب  في  مساهمة  الحديث"،  املغرب  يقظة  مظاهر  النهضة  من  في 

 . 1986: دراسات في تاريخ املغرب والنهضة العربية، مهداة لألستاذ محمد املنوني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء  والتراكم

 . 1977: محاولة في التركيب، بيروت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، املغرب   تاريخروي )عبد هللا(، الع

 
 . 66، ص 2005، الرباط، منشورات الخزانة الحسنية، دور الكتب في ماض ي املغربمحمد املنوني،  -(1)

 .67املصدر نفسه، ص  -(2)

الندوة الدولية حول محمد الخامس امللك الرائد، جمعية رباط  محمد املنوني، "نهضة البحث التاريخي في عصر امللك محمد الخامس"،    -(3)

 . 442، ص 1987، نونبر الفتح

: دراسات في تاريخ اكمفي النهضة والتر من مظاهر يقظة املغرب الحديث"، مساهمة في كتاب جماعي،    رمحمد عابد الجابي، "محمد املنوني مظه   -(4)

 . 1986املغرب والنهضة العربية، مهداة لألستاذ محمد املنوني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
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 .2000، 2البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط 
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L’automédication à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) : perceptions d’une pratique 
sociale et culture du risque en question 

 التداوي الذاتي بصفاقس)الوسط الشرقي التونسي(: التمثالت ملمارسة اجتماعية وثقافة اخلطر موضع سؤال

Dr. Mounir Jarraya /Université de Sfax, Tunisie 

 منير الجراية/جامعة صفاقس، تونس  د.

 

 :   ملخص

أنجز خالل شهر   التداوي الذاتي في مدينة صفاقس. باالعتماد على استبيان ميداني  يتناول هذا املقال بالدراسة ظاهرة 

من   %54املراقب من قبل اإلطار الطبي يمثل سلوكا اجتماعيا شائعا حيث يمارسه ، نتبين أن التداوي الذاتي غير  2018جانفي 

األفراد املستجوبين. تختلف تصورات التداوي الذاتي حسب األفراد ولكنها تتأثر بدرجة قصوى بالتمثالت الجماعية للمرض.  

مل أساسا بمستوى بلوغ الخدمات العالجية تحدد عدة عوامل اختيار التداوي الذاتي بل وتفرض اللجوء إليه. ترتبط هذه العوا 

في القطاعين الصحيين العام والخاص، وبمشاكل استرجاع تكاليف األدوية وعدم كفاية السقف السنوي للمصاريف الصحية  

املسندة من قبل منظومة التأمين على املرض لألسر فضال عن الوضعية االقتصادية واالجتماعية للطبقات الوسطى والهشة  

دهورت عبر السنوات. إن االستهالك املفرط وفي بعض األحيان الخطير لألدوية في إطار التداوي الذاتي يجعل من تحديد  التي ت

أخطاره املحتملة على الصحة أمرا ملحا ومشروعا. إن تحديد مسؤوليات كل طرف وطرح إشكالية غياب ثقافة الخطر يساعد  

 مال األدوية.على تأطير أمثل لهذه الطريقة الشائعة في استع

   التداوي الذاتي، استبيان ميداني، التمثالت الجماعية، األخطار املحتملة، مدينة صفاقس.الكلمات املفتاحية :  

Résumé :  

Ce papier traite le phénomène de l’automédication dans l’agglomération de Sfax. A travers une enquête 

établie en janvier 2018, la consommation médicamenteuse non contrôlée par le corps médical constitue un 

comportement social répandu puisque 54% des individus questionnés la pratique. L’automédication est 

différemment perçue par les individus, mais elle est largement influencée par les perceptions populaires des 

maladies. Plusieurs facteurs déterminent le choix de l’automédication ou plutôt imposent sa pratique. Ces 

facteurs sont essentiellement liés au contexte d’accessibilité des soins dans les secteurs public et privé, aux 

problèmes de remboursement des médicaments et à l’insuffisance du plafond annuel des dépenses de santé 

accordé par le système d’assurance maladies aux ménages ainsi qu’à la situation socio-économique des classes 

moyennes et fragiles qui s’est détériorée au fil des années. La consommation démesurée de médicaments, 

parfois dangereux, en automédication rend légitime l’identification de ses dangers potentiels sur la santé. La 

définition des responsabilités de chaque partie et la mise en question de l’absence d’une culture du risque 

aident à encadrer au mieux cette manière d’usage de médicament répandue.     

Mots-clés: automédication, enquête, perceptions populaires, dangers potentiels, agglomération de Sfax.  
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Introduction  

La question de l’usage des médicaments est capitale dans le processus de traitement et de rétablissement 

de la santé des individus. Théoriquement, l’usage des médicaments est la dernière phase qui suit la consultation 

médicale généraliste et /ou spécialiste ainsi que l’établissement des examens complémentaires. Cependant, la 

consommation médicamenteuse peut ne pas respecter ce chemin habituel et s’effectue d’une manière 

différente par les individus. Ce phénomène est appelé automédication, il se définit comme « l’utilisation, hors 

prescription médicale, par des personnes pour elles-mêmes ou pour leurs proches et de leur propre initiative, 

de médicaments…, avec la possibilité d’assistance ou de conseils de la part des pharmaciens »1. Dans les pays 

en développement comme dans les pays développés, l’automédication est une pratique répandue mais dans 

des contextes socio-économique et organisationnel contrastés. L’importance de ce phénomène justifie son 

étude par diverses disciplines comme les sciences et techniques de santé, l’économie de santé, les sciences 

pharmaceutiques, l’anthropologie et la sociologie… En géographie, l’automédication est peu étudiée bien que 

les aspects socio-spatiaux présentés par ce phénomène suscitent la curiosité des géographes.  

Le médicament en termes de consommation et d’usage n’a pas fait l’objet de nombreuses approches 

géographiques2. Cependant, des approches portant sur les variations d’usages des médicaments3 4 et sur la 

densité des officines dans un espace donné5 6, reflètent la montée d’intérêt des géographes pour ces 

thématiques. En outre, d’autres études s’intéressent à l’analyse des disparités spatiales de l’accès aux 

médicaments7 8, de leurs sources d’approvisionnement9 et l’importance qu’ils représentent dans le circuit des 

 
1 Pouillard J., « Risques et limites de l’automédication », Bulletin de l’ordre des médecins, Paris, N°4, 2001, p 11. 
2 Larramendy S., Fleuret S., « Automédication : l’influence du contexte local dans les perceptions et pratiques des médecins 

généralistes », Revue francophone sur la santé et les territoires [En ligne], Miscellanées, mis en ligne le 13 mai 2015. URL : 

http://journals.openedition.org/rfst/472 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rfst.472, p 2. 
3 Vandenbrouke A., « Analyse des variations géographiques de l’usage des antibiotiques en Belgique de 2006 à 2016 », 

Mémoire de master en science de la santé publique, Université Catholique de Lovain, 2018, p 8.  
4 Kone Pefoyo A.J., Laurier C., Rivard M., 2010, « Analyse des variations géographiques de l’usage des médicaments de 

l’asthme de Québec », Revue des Maladies Respiratoires, 2010, Doi : 10.1016/j.rmr.2009.11.005, p 52. 
5 Chapelet P., « L’accès aux médicaments à Delhi », Espace populations sociétés [En ligne], 2006/2-3 | 2006, mis en ligne le 15 

novembre 2016. URL : http://journals.openedition.org/eps/1544 ; DOI : https://doi.org/10.4000/eps.1544, p 301. 
6 Morvillers L., «  Le maillage territorial des officines », Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2011, p 10. 
7 Raynaud J.,  « L’accès aux soins : des perceptions du territoire aux initiatives des acteurs », Thèse de doctorat en géographie, 

Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2013, p 49.   
8 Maresca B., Helmi S., « Les inégalités territoriales de santé, une approche des bassins de santé », Cahier de recherche 

CREDOC, N°320, décembre 2014, p 58. 
9 Baxerres C., Le Hesran J-Y., « Where do pharmaceuticals on the market originate? An analysis of the informal drug supply 

in Cotonou (Benin) », Social Science and Medicine, 73(8), 2011, p1251. 

https://doi.org/10.4000/rfst.472
https://doi.org/10.4000/eps.1544
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soins suivi par les patients1 2. L’automédication quant à elle n’a pas fait l’objet d’une approche géographique 

diagnostiquant son état des lieux dans un espace donné et analysant ses disparités spatiales, sa perception par 

ses pratiquants et les facteurs favorisant sa propagation au niveau de la population.  

L’automédication est le domaine de recherche des praticiens de santé par excellence. Ce sont en particulier 

les chercheurs en sciences pharmaceutiques3 4 5 et en sciences infirmières6. Ces approches ont mis l’accent sur 

la typologie de l’automédication, ses facteurs liés aux individus ainsi que les risques associés à cette pratique, 

en particulier les formes symptomatologiques indiquant un dysfonctionnement de l’organisme humain suite à 

sa pratique.  

Multiples dimensions (cognitives, symboliques, matérielles et sociales) du recours à l’automédication et les 

motivations incitant les gens à la pratiquer ont été examinés à partir d’une enquête de terrain7. Cette approche 

anthropologique a évoqué le libre accès aux médicaments comme facteur essentiel de la propagation de 

l’automédication et ayant suscité une polémique entre plusieurs acteurs concernant la responsabilité de celle-

ci. Des stratégies individuelles ont été développées pour maîtriser les risques de l’automédication et garantir 

l’efficacité de cette pratique d’usages de médicaments.  

Par ailleurs ces approchent demeurent à prédominante technique et n’intéressent que des aspects 

épidémiologiques et pathologiques liés au phénomène de l’automédication. Certains aspects liés à la 

spatialisation de ce phénomène afin de dégager ses disparités spatiales et de les relier à certains déterminants 

socio-économiques et fonctionnelles (relatifs au système de soins et de sécurité sociale) constituent les champs 

d’intérêt du géographe. Compte tenu de sa manière de percevoir l’espace et de ses méthodes d’étude les 

phénomènes humains en déployant des outils d’analyse adéquats, les géographes peuvent générer une vision 

 
1 Rican S., Vaillant Z., Bochaton A., Salem G., « Inégalités géographiques de santé en France », Les tribunes de Santé, 2014/2, 

N° 43, p 42. 
2  Mahamé S., Baxerres C., 2015, « Distribution grossiste du médicament en Afrique : fonctionnement, commerce et 

automédication, Regards croisés Benin-Ghana », Actes des rencontres Nord/Sud de l’automédication et de ses déterminants 

« L’automédication et ses déterminants », Cotonou (Bénin), 4-6 mars 2015, p 28. 
3 D’almeida Ayi G.A.A., « Problématique d’automédication dans la commune urbaine de Lome (Togo) », Thèse de doctorat 

en pharmacie, Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, 2003, p 22.    
4 Fardheb Y., « Evaluation du phénomène de l’automédication dans la Wilaya de Tlemcen », Mémoire de doctorat en 

pharmacie, Université Aboubekr Belkaîd, Faculté de Médecine, 2015, p 51.    
5 Coulibaly S.,  « Problématique d’automédication dans la commune I du district de Bamako », Thèse de doctorat en 

pharmacie, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, Faculté de Pharmacie, 2018, p 17. 
6 Ben Brahim F.Z., « La pratique de l’automédication : enquête dans la commune de Mecheria (Wilaya de Naama) »,  

Mémoire de Master en sciences infirmières, Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Faculté des Sciences de la Nature 

et de la Vie, 2018, p 29.  
7 Fainzang S., « L’automédication ou Les mirages de l’autonomie », Paris: Presses universitaires de France (PUF), 2012, p 15. 
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synoptique du phénomène de l’automédication tout en l’inscrivant dans son territoire local avec toutes ses 

spécificités socio-spatiales. A travers la méthode de contextualisation des discours, Larramendy S. et Fleuret S. 

ont étudié l’effet du milieu géographique sur les praticiens vis-à-vis l’automédication en particulier en termes 

de comportements et de positionnements. Cette étude a révélé l’importance majeure des données territoriales 

intéressant les soignés comme les soignants dans l’explication du comportement des praticiens et les 

perspectives actualisées au niveau des approches de l’automédication1. La relation entre les lieux et ses 

spécificités socio-spatiales et leurs éventuels impacts sur l’automédication a été étudiée dans une approche 

géographique. Elle est fondée sur la base des résultats du programme ANR Automed qui étudie les formes 

d’automédication dans la région du Pays de la Loire à l’Ouest de la France2. La cartographie des disparités 

spatiales de la pratique individuelle de l’automédication est l’une des spécificités et des méthodes utilisées dans 

les approches géographiques. Son apport dans l’analyse d’une éventuelle répartition contrastée de 

l’automédication est certain. Ce sont le plus souvent des données collectées via des enquêtes sur terrain comme 

le cas de celles auto-administrés dans les salles d’attente des cabinets des médecins généralistes. Un Système 

d’Informations Géographiques (SIG) a été mis en œuvre afin d’aborder la dimension spatiale de 

l’automédication et de comprendre « les pratiques spatiales et les capacités de chaque individu à maîtriser les 

ressources de son territoire pour expliquer le recours ou le non-recours à l’automédication et les finalités qui 

s’y rattachent »3. 

En Tunisie, la seule évaluation de l’automédication au niveau de la population tunisienne a été établie par 

l’Instit National de la Consommation (INC) à travers une enquête réalisée en 2014. Cette enquête effectuée 

auprès d’un échantillon de 2067 personnes réparties sur le territoire national a pu révéler d’abord, que 61% 

des tunisiens pratiquent l’automédication et 80% des personnes interrogées déclarent qu’en cas des 

pathologies banales, ils achètent les médicaments sur préconisations des pharmaciens. En outre, une personne 

sur quatre consulterait l’avis du médecin par téléphone avant d’acheter les médicaments sans recourir à la visite 

médicale dans le cabinet4. Par ailleurs, à nos connaissances, l’automédication n’a fait l’objet d’aucune approche 

 
1 Larramendy S., Fleuret S., « Automédication : l’influence du contexte local dans les perceptions et pratiques des médecins 

généralistes », Revue francophone sur la santé et les territoires [En ligne], Miscellanées, mis en ligne le 13 mai 2015. URL : 

http://journals.openedition.org/rfst/472 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rfst.472, p 12. 
2 Fleuret S., « Automédication et territoire : la pertinence de la lecture géographique », Actes des rencontres Nord/Sud de 

l’automédication et de ses déterminants « L’automédication et ses déterminants », Cotonou (Bénin), 4-6 mars 2015, p125. 
3 Fleuret S., Hoyez A.C., Christen J., « Un Système d’Information Géographique pour mieux comprendre les pratiques 

d’automédication », Géocarrefour, 91/4, 2017, URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/10191, DOI : 

10.4000/geocarrefour.10191, ISSN : 1960-601X, p 6.   
4 www.inc.nat.tn, « Plus de 60% des tunisiens achètent les médicaments directement auprès des pharmaciens », Publié le 

25/12/2014 http://www.inc.nat.tn/fr/plus-de-60-des-tunisiens-achètent-les-médicaments-directement-auprès-des-

pharmacies, p 2. 

https://doi.org/10.4000/rfst.472
http://journals.openedition.org/geocarrefour/10191
http://www.inc.nat.tn/
http://www.inc.nat.tn/fr/plus-de-60-des-tunisiens-achètent-les-médicaments-directement-auprès-des-pharmacies
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géographique en Tunisie. Notre présente recherche réalisée sur l’agglomération de Sfax représente une 

tentative d’aborder une telle question, où les aspects territoriaux, socio-économiques et fonctionnels 

s’entrecroisent afin d’expliquer la propagation de cette consommation médicamenteuse excessive. Nous 

dressons donc par le biais d’une enquête, l’état des lieux du phénomène de l’automédication dans 

l’agglomération de Sfax en mettant l’accent sur les disparités spatiales, les perceptions diversifiées de cette 

pratique par les individus ainsi que les facteurs qui déterminent sa prolifération. Une telle pratique répandue 

nous incite à nous interroger sur ses dangers potentiels et à mettre en question la nécessité d’une culture du 

risque aidant à maîtriser ce phénomène.                               

Données et méthodes 

Les données obtenues des sources officielles et utilisées dans la présente recherche concernent les 

indicateurs d’activités des structures hospitalières et le nombre des structures du secteur sanitaire privé dans 

l’agglomération de Sfax. L’analyse des perceptions populaires de l’automédication par les individus ainsi que 

les risques sanitaires associés à cette pratique sociale a été établie grâce à une enquête personnelle qui a duré 

6 jours du 08 au 13 janvier 2018 au niveau de 14 officines privées dans l’agglomération de Sfax (figure 1). Afin 

d’optimiser la représentativité spatiale de notre travail d’investigation, ces officines ont été choisies dans divers 

secteurs. Nous avons également choisi de changer le lieu de l’enquête pendant la journée, c’est-à-dire une 

première officine durant la séance matinale (de 9h00 à 12h00) et une deuxième durant la séance de l’après-

midi (de 15h00 à 18h00). Dans ce même souci d’élargissement de la représentativité de notre investigation, 

deux pharmacies de nuit ont fait partie également de notre réseau d’enquête (de 21h00 à 23h00). Nous notons 

que nous avons respecté la même durée d’enquête pour toutes les officines durant le jour (3 heures) et la nuit 

(2 heures). Nous signalons ici cette enquête constitue une deuxième partie d’un travail d’investigation plus 

large qui a traité dans sa première partie, la question des perceptions populaires de l’ambiance bioclimatique 

hivernale et les risques sanitaires associés à Sfax. Cette problématique fait l’objet d’une autre recherche dont 

les publications paraitront prochainement. Compte tenu des difficultés opérationnelles de mettre en œuvre les 

enquêtes sur terrain pour diverses raisons, nous avons réfléchi à rassembler les enquêtes intéressant plusieurs 

thèmes de recherche. Pour notre présent cas, nous avons consacré l’un des deux thèmes abordés dans notre 

travail d’enquête à investiguer les perceptions populaires de l’automédication et les risques que présente cette 

pratique pour la santé des individus. Chaque jour, nous avons questionné des personnes à la sortie d’une 

pharmacie après l’acquisition des médicaments durant la matinée et cela s’est répété l’après-midi au niveau 

d’une autre pharmacie. 

Nous avons visé l’effectif total des clients fréquentant ces pharmacies dans les durées d’investigation citées 

ci-dessus (556 personnes). Cependant, nous notons que 70 personnes ont refusé de nous répondre à nos 
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questions, soit 12,5% de l’effectif total. Finalement, nous avons questionné 486 personnes qui s’adressent aux 

pharmacies pour acquérir des médicaments.  

Figure 1 : Réseau de déroulement de l’enquête personnelle sur l’automédication dans 

l’agglomération de Sfax (08-13 janvier 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. 

Le nombre des personnes achetant les médicaments sans présentation d’une ordonnance médicale est de 

266 individus, soit 56% de l’effectif total questionné (486 cas). Ces personnes ont accepté gracieusement de 

nous accorder le temps nécessaire pour répondre à nos questions. Ces questions s’articulent autour des 
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perceptions populaires entourant la pratique de l’automédication par des individus résidant à Sfax, ses causes 

et les risques sanitaires qui peuvent être attribués à une telle pratique (voir annexe). Changer l’angle de vision 

à l’automédication est une question primordiale pour notre recherche afin de comprendre sa banalisation et sa 

propagation au niveau de la population. C’est pour cela que nous nous sommes adressés à certains 

pharmaciens (5 pharmaciens) qui ont accepté de faire des entretiens avec nous. Cependant, il faut signaler que 

l’exécution de ces entretiens a été conditionnée par le respect de l’anonymat de leurs noms et de leurs 

pharmacies. 

1. L’automédication : la pratique sociale et les perceptions populaires de la maladie 

L’automédication désigne une utilisation personnelle des médicaments sans avis médical. Se soigner 

personnellement est une pratique sociale largement répandue au niveau de la population. Cette pratique est 

fortement influencée par la perception publique différente de la maladie et de ses types.  

1.1. L’ampleur du phénomène de l’automédication à Sfax 

Rares sont les études qui ont abordé la question de l’automédication avec ses dimensions sociale et 

économique en Tunisie. Cependant, ce domaine de recherche suscite théoriquement l’intérêt de disciplines 

diverses, comme l’épidémiologie, la médecine, l’économie de la santé… La géographie s’intéresse à une telle 

thématique puisque les aspects socio-spatiaux liés à l’automédication se présentent fortement et diffèrent 

d’une population à l’autre, au niveau des composantes de la même communauté humaine, d’un espace à l’autre 

et sur une période donnée. Les chiffres quantifiant ou estimant l’automédication à Sfax n’existent pas. 

Cependant, plusieurs acteurs sanitaires insistent sur l’importance d’un tel phénomène largement pratiqué par 

la population. Des responsables dans le Ministère de la Santé Publique, la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CNAM), des pharmaciens, des médecins…déclarent que l’automédication représente une part 

considérable dans le volume annuel des médicaments consommés. Selon l’Institut National de la 

consommation, 61% des tunisiens pratiquent l’automédication1. Entre des affirmations indiquant un 

phénomène en pleine florescence et l’absence de toute information officielle précise, l’étude de 

l’automédication se trouve contrariée par de multiples obstacles entravant l’accès à une information fiable. Si 

les chercheurs dans le domaine de la santé publique peuvent mettre en œuvre des enquêtes permettant un 

accès plus ou moins garanti à l’information, les spécialistes en sciences humaines doivent faire face à plusieurs 

problèmes au niveau de leur travail d’investigation et de collecte des informations.  

 
1 www.inc.nat.tn, « Plus de 60% des tunisiens achètent les médicaments directement auprès des pharmaciens », Publié le 

25/12/2014 http://www.inc.nat.tn/fr/plus-de-60-des-tunisiens-achètent-les-médicaments-directement-auprès-des-

pharmacies, p 2. 
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Par ailleurs, l’absence des informations sur l’automédication dans les bases de données officielles nous a 

imposé de les chercher au niveau de la population. L’exécution d’une enquête nous a permis de diagnostiquer 

l’état des lieux de l’automédication, ses perceptions par les individus ainsi que ses déterminants. Les résultats 

de notre enquête montrent que 56% de l’effectif total des personnes interrogées (486 cas) se procurent les 

médicaments auprès des pharmacies sans présentation d’une ordonnance médicale. Cette part des personnes 

pratiquant l’automédication est sujette d’une variation spatiale. Elle varie de 71% à 33,3% selon les pharmacies 

(figure 2). A l’inverse, la part moyenne des personnes achetant des médicaments avec ordonnance médicale 

est de l’ordre de 44% de l’effectif total questionné. Cependant, elle varie de 66,7% à 29% selon les pharmacies.  

En revenant sur l’importance de l’automédication au niveau de l’effectif enquêté, il est apparu que plus de 

la moitié se soigne par elle-même sans recours à un médecin qui prescrit les médicaments sur ordonnance. 

Nous notons que la plupart des pharmacies (9 pharmacies) enregistrent une part supérieure de personnes 

pratiquant l’automédication que de personnes ne la pratiquant pas. Cela montre que cette pratique est très 

répandue dans l’agglomération de Sfax (figure 2). Cependant, cinq pharmacies montrent que les patients 

disposant d’une ordonnance représentent la part la plus élevée au niveau de l’effectif total (figure 2). Cela peut 

être expliqué par le fait que ces pharmacies s’installent près des polycliniques situées dans le centre-ville et sur 

les radiales (Errachid, Essalama, Chams, El-Alya…) et donc, leurs « clients » sont des patients hospitalisés dans 

ces structures de soins privées. Par conséquent, il est évident que la fourniture des médicaments s’effectue sur 

la base des ordonnances prescrites par les médecins de libre pratique traitant leurs patients dans ces 

polycliniques. 

L’automédication est une pratique sociale fréquemment adoptée par la population de l’agglomération de 

Sfax. Elle est perçue différemment par les individus enquêtés, mais la typologie de la maladie et sa gravité 

constituent des déterminants majeurs de ce comportement envers les médicaments. 

Figure 2 : Répartition spatiale des personnes interrogées et la part des individus pratiquant 

l’automédication par officine. 
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Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. Cartographie : Elaboration personnelle. 

 

1.2. Une pratique sociale fortement influencée par la perception publique de la maladie                 

La maladie est l’expression ultime d’une dégradation partielle ou entière de l’état du bien-être corporel chez 

les individus. Plusieurs facteurs déterminent cet état comme le bilan des échanges gazeux entre l’organisme 

humain et son environnement atmosphérique, l’état du système immunitaire défensif et la susceptibilité de son 
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agression par les multiples agents pathogènes qui l’entourent…1 2.  De ce fait, la maladie est perçue, voire vécue 

différemment par les individus compte tenu de l’effet contrasté des facteurs cités ci-dessus ainsi que d’autres 

éléments liés en particulier à l’âge et au contexte de vie socio-économique des personnes. Entre maladies 

banales, plus ou moins graves et dangereuses, l’usage des médicaments avec ou sans avis médical diffère sous 

divers contextes. Nous notons que cette classification des maladies repose non seulement sur leurs symptômes 

et leurs conséquences sur la santé, mais aussi sur leur perception et leur jugement par les personnes 

questionnées.  

Les maladies banales se caractérisent par une symptomatologie ordinaire et connu par le public. Elles ne 

présentent que rarement des effets fatals sur la santé et la vie des individus. Ces maladies peuvent être 

respiratoires, oculaires, cutanées, articulaires… Elles gâchent le bien-être des gens mais leur traitement est assez 

simple et ne mérite pas souvent la consultation médicale. Nos investigations ont pu révéler une panoplie 

d’affections qui sont considérées par les gens comme banales et cela justifie la pratique de l’automédication 

très répandue pour les soigner. Par exemple, les gens se soignent individuellement pour traiter des affections 

touchant les voies respiratoires supérieures et inférieures (grippe, angine, rhinopharyngite, trachéite, 

bronchite,…), les articulations (arthrose…), la peau (irritation, certaines mycoses…), les yeux (conjonctivites…). 

Les personnes questionnées (95% de l’effectif total) ne s’adressent aux médecins que rarement pour traiter ces 

affections banales (figure 3). Cependant, ces individus soulignent que la persistance des symptômes durant et 

après le traitement par automédication ainsi que la complication de leur état de santé à cause d’un syndrome 

grippal ou d’une bronchite aiguë par exemple, rendent la consultation médicale indispensable. 

Au niveau des maladies dont la symptomatologie jugées par les individus questionnées « plus ou moins 

grave », cet ensemble pathologique se compose de certaines affections respiratoires, des douleurs rénales, 

digestives, gastriques… Ici, la pratique de l’automédication est fortement contrastée au niveau de la population 

qui présente ces signes pathologiques. Généralement, 53,5% des personnes questionnées déclarent qu’elles se 

soignent individuellement en achetant directement les médicaments auprès des pharmacies (figure 3). 

Figure 3 : Pratique de l’automédication en fonction de types des maladies perçues par les individus 

questionnés. 

 
1 Besancenot J-P., « Climat et santé ». PUF, Paris, 2001, p 42.  
2 Jarraya M., « Bioclimatologie des infections cutanées mycosiques à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) », EchoGéo [En ligne], 

38 | 2016, https://journals.openedition.org/echogeo/14764, p 2.  
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Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. 

Elles soulignent qu’elles s’appuient d’abord sur leur expérience et leur connaissance de leurs maladies sur 

la base des consultations médicales précédentes, pour choisir le type de traitement adéquat et de renouveler 

l’usage des médicaments prescrits et pris antérieurement. De plus, les pharmaciens jouent un rôle capital pour 

orienter les patients vers certains protocoles de traitement en leur préconisant le plus souvent certains 

médicaments plus efficaces ou récents. Cependant, la gravité des symptômes et les douleurs occasionnées par 

certaines maladies obligent les gens de consulter les médecins et de suivre un traitement administré par un 

praticien de santé. C’est dans le cas par exemple, des douleurs rénales, des crises d’asthme, des infections 

bronchiques et d’une diarrhée aiguë et prolongée et donc, les individus ne prennent pas le risque de prendre 

des médicaments sans avis médical. Cela justifie le taux moins élevé (un peu plus de la moitié des personnes 

questionnées) des personnes pratiquant l’automédication par rapport à la première catégorie des maladies 

banales. 

Concernant les maladies qualifiées « dangereuses », la quasi-totalité de la population questionnée (98,7%) 

est suffisamment consciente d’un éventuel usage inadéquat des médicaments. Ce sont essentiellement la 

cardiopathie, l’hypertension, le diabète, l’épilepsie… qui sont considérées des pathologies chroniques et sujettes 

d’une surveillance régulière et continue par le corps médical. De plus, le traitement de ces maladies et la 

sauvegarde de la stabilité de l’état de santé des patients nécessitent un contrôle minutieux de certains 

indicateurs qui sont prospectés par des analyses biologiques régulières. En fonction des résultats de celles-ci, 
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l’usage des médicaments et le dosage se définissent. Il ressort finalement que la pratique de l’automédication 

ne dépasse pas 4% de l’effectif total des individus questionnés (figure 3).  

Ainsi, la perception divergente de la maladie par les individus est un élément fondamental justifiant la 

pratique de l’automédication. Cependant, il faut noter que même si la maladie est banale ou présentant une 

symptomatologie plus ou moins sérieuse, la gravité des douleurs et les éventuelles complications expliquent 

l’administration médicale du traitement et donc l’atténuation de la pratique de l’automédication.          

2. Des raisons multiples justifiant l’automédication à Sfax  

Multiples sont les facteurs justifiant la pratique de l’automédication par les individus dans l’agglomération 

de Sfax. Ils sont liés à la situation des acteurs publics et privés de la santé publique ainsi que le contexte socio-

économique des personnes.   

2.1. Secteur sanitaire public en crise 

Face d’une part, aux demandes galopantes en matière de soins et d’autre part, à une infrastructure sanitaire 

publique qui ne s’est pas développée proportionnellement à cet accroissement flagrant, une crise épineuse s’est 

aggravée au fil des décennies, marquant le fonctionnement des structures de santé publique dans 

l’agglomération de Sfax. Cependant, il est indispensable de se rappeler le fonctionnement du système de soins 

public et la hiérarchie entre ses diverses composantes afin de comprendre les multiples facettes de la crise dont 

elles souffrent. Cette hiérarchie se présente dans la carte sanitaire (figure 4). En effet, les Centres de Santé de 

Base (CSB) constituent la première ligne de recours qui interceptent les demandes de soins ambulatoires (la 

consultation généraliste). Si le cas du patient nécessite un examen plus poussé, il sera transféré vers les 

structures de la seconde ligne de recours (les Centres Intermédiaires (CI)) et dans le cas extrême, vers les Centres 

Hospitalo-Universitaires (CHU) qui occupent le sommet du système de soins public tunisien. La crise du secteur 

sanitaire public a de multiples aspects et affecte durement la qualité des prestations octroyées à la population.  

Figure 4 : Répartition spatiale des structures de soins publiques dans l’agglomération de Sfax en 

2016. 
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Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 
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Les aspects montrant cette crise des structures sanitaires publiques ont fait l’objet de plusieurs recherches1 
2, mais nous avons évoqué aussi ce déterminant primordial dans notre questionnaire puisqu’il conditionne 

l’accès de la population toutes catégories sociales confondues aux soins et justifie ainsi l’importance de 

l’automédication. 

Au niveau de la première ligne de recours, l’agglomération de Sfax est bien lotie par un réseau de CSB ou 

dispensaires (29 CSB en 2017) (figure 4). Ceux-ci fonctionnent selon un rythme de consultations (c’est-à-dire 

le nombre de jour(s) par semaine où la consultation médicale est disponible dans le dispensaire) élevé (dans 

80% des CSB de l’agglomération de Sfax, le rythme de consultations dépasse 4 jours / 6)3. Il ressort qu’à ce 

niveau de la Santé de Base que le niveau d’accès aux soins primaires est satisfaisant bien que l’offre des 

médicaments aux patients n’est pas toujours garantie (figure 5). 

Figure 5 : Aspects de la crise des établissements publics de soins perçus par les individus 

questionnés. 

Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. 

 
1 Jarraya M., « Biométéorologie de la morbidité respiratoire dans le secteur public de la santé à Sfax (Tunisie) », Thèse de 

doctorat, Université Paris Diderot (Paris VII), 2009, p 115.  
2 Jarraya M., Beltrando G., « Les services de soins hospitaliers publics dans l’agglomération de Sfax : spécificités 

fonctionnelles et pouvoir spatial », EchoGéo, mis en ligne le 19 décembre 2013. 

https://journals.openedition.org/echogeo/13632, p 9. 
3 Ministère de la Santé Publique, « Rapport des statistiques sanitaires 2016 », Direction Régionale de la Santé Publique de Sfax, 

2017, p 23.   

https://journals.openedition.org/echogeo/13632
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Par ailleurs, les aspects de la crise deviennent de plus en plus perceptibles au niveau de la seconde ligne de 

recours (intermédiaire) et surtout au niveau hospitalo-universitaire. A l’échelle de l’agglomération de Sfax, les 

deux Centres Intermédiaires (El-Matar à l’Ouest et Sakiets au Nord de l’agglomération) ont été installées dans 

l’objectif d’alléger la pression sur les structures hospitalo-universitaires, surtout au niveau des consultations 

spécialisées et les actes de prospection complémentaires. Cependant, la forte demande en matières de soins et 

l’insuffisance du corps médical et paramédical et les moyens logistiques, ont à l’origine d’une congestion qui a 

fortement affecté l’accès aux soins et la qualité des prestations octroyées à la population. Parmi les indicateurs 

de la crise dans ces centres intermédiaires sont les longs délais des rendez-vous médicaux ainsi que 

l’indisponibilité occasionnelle des services de prospection à cause des pannes matérielles et le manque de 

médicaments (figure 5).  

Les structures hospitalo-universitaires sont présentées par les deux CHU Hédi Chaker et Habib Bourguiba. 

Si le premier est spécialisé dans les soins médicaux (consultations spécialisées et admissions hospitalières), le 

deuxième est à vocation chirurgicale1. Un troisième CHU qui a été mis en place grâce à un don chinois mais 

tarde encore jusqu’au 2018 d’entrer en exploitation, vient d’appuyer l’infrastructure hospitalière dont ses 

services souffrent d’une saturation épineuse2. La congestion caractérise les services de ces deux CHU, qui 

connaissent le vieillissement des locaux et du matériel, l’insuffisance en matière des ressources humaines ainsi 

qu’un déficit financier qui les entravent de remplir au mieux leurs tâches3. Tous les indicateurs d’activité 

hospitalière (durée moyenne de séjour (8 jours), taux d’occupation des lits (93%), taux de rotation des lits 

(44%)…) montrent une saturation aiguë4. Cela signifie que la demande en matière de soins dépasse les 

capacités de ces deux structures. Une infrastructure hospitalière qui ne s’est pas développée en concordance 

avec l’accroissement de la demande, surtout que les deux CHU de Sfax sont fréquentés par des patients 

originaires des gouvernorats du Sud et du Centre-Ouest du pays5 6, ont abouti à une crise qui n’a cessé de 

s’amplifier.  

 
1 Jarraya M., Beltrando G., « Les services de soins … p 15. 
2  Jarraya M., Beltrando G., Daoud A., « Congestion des structures hospitalo-universitaires à Sfax : aspects spatiaux et 

alternatives d’intervention ». Actes de l’IXème Colloque de la Géographie Maghrébine, Sfax 19-22 avril 2007, p 6. 
3 Jarraya M., « Les conditions sanitaires de la population en Tunisie et l’exacerbation des risques climatiques : quel est le 

rôle de la solidarité sociale face aux obstacles croissants ? ».  Actes du colloque international du Centre Arabe des Recherches 

et de l’Etude des Politiques (CAREP), Hammamet, 13-15 juin 2019, (en arabe) (article accepté et publication en cours), p 11.     
4 Ministère de la Santé Publique, « Rapport des statistiques … p 37.   
5 Fakhfakh F., « Le tertiaire supérieur à Sfax : Le service médical et l’enseignement supérieur », Thèse de doctorat, Université de 

Tunis I, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 2000, p 223. 
6 Jarraya M., Beltrando G., « Les services de soins … p 17. 
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Nos investigations ont permis de souligner l’impact de ce déficit des structures sanitaires publiques sur la 

pratique de l’automédication. Toutes les personnes questionnées (100%) ont mis l’accent sur la faiblesse 

fonctionnelle des structures sanitaires publiques : Indisponibilité et long délais des rendez-vous des 

consultations spécialisées, panne matérielle fréquente du service de radiographie couteux (scanner et IRM 

indisponible), capacité hospitalière insuffisante, manque de médicaments ainsi que les mauvaises conditions 

d’accueil (en particulier du personnel paramédical) et d’attente dans les CHU (figure 5). D’après leurs 

mauvaises expériences dans ces structures, 72% des personnes questionnées préfèreront de se soigner 

personnellement ou d’iront consulter chez un médecin privé, au lieu d’aller à l’hôpital et se galérer dans leurs 

services et surtout d’être mal traités par leurs personnels non coopératifs. 

2.2. Coût élevé des prestations dans le secteur sanitaire privé  

Les établissements sanitaires privés ont connu un essor sans précédent à Sfax depuis les années 1990 

(Fakhfakh, 2000). Cela se manifeste par l’installation d’un nombre important de cabinets médicaux de libre 

pratique (385 généralistes et 723 spécialistes en 2016), 42 laboratoires d’analyses biologiques, 23 centres 

d’imagerie médicale et 14 polycliniques1. Nous notons qu’outre l’augmentation de la taille démographique de 

l’agglomération (plus de 650 000 habitants actuellement) et les flux des patients extra-régionaux, la 

fréquentation d’une patientèle libyenne2 a contribué au développement du secteur sanitaire privé. 

Les prestations médicales n’ont cessé d’augmenter au fil des années, sans prise en compte de la situation 

socio-économique difficile des classes sociales moyennes et fragiles. Celles-ci ont vu leur revenu et leur pouvoir 

d’achat s’écrouler surtout durant ces dernières années. Les personnes enquêtées ont souligné l’aspect coûteux 

des services de soins dans le secteur sanitaire privé. Nous notons dans ce contexte que 75,6% des personnes 

questionnées ont déclaré que leurs revenus ne leur permettent pas de consulter chez un médecin privé assez 

fréquemment. Pour un employé, un artisan ou un ouvrier dans un établissement public ou privé, il est difficile 

de supporter les coûts du circuit complet du traitement. Une personne questionnée souligne que le traitement 

d’une bronchite aiguë lui a coûté près de 40% de son salaire mensuel. Les longs délais des rendez-vous pour 

les actes chirurgicaux dans les CHU obligent les gens de s’adresser aux polycliniques et de trouver des solutions 

pour payer le coût de leurs soins qui dépassent largement leurs capacités financières.  

Par ailleurs, il faut noter que les problèmes du système d’assurance maladies n’ont pas réussi à résoudre 

efficacement l’accès aux soins privés et l’acquisition des médicaments.     

 
1 Ministère de la Santé Publique, « Carte sanitaire année 2015 » Direction des Etudes et de la planification, 2016, p 52.   
2 Rouland B., Jarraya M., Fleuret S., « Du tourisme médical à la mise en place d'un espace de soins transnational. L'exemple 

des patients libyens à Sfax (Tunisie) »,  Revue Francophone sur la Santé et les Territoires, Octobre 2016, 

https://journals.openedition.org/rfst/651, p 7. 
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2.3. Médicaments non couverts par la Caisse d’Assurance Maladies (CNAM) 

En Tunisie, la Caisse Nationale d’Assurance Maladies (CNAM) est une structure publique qui se charge de 

la couverture sociale des ménages principalement à travers ses trois régimes de couverture sanitaire. En effet, 

un régime public ouvre les droits aux affiliés de bénéficier gratuitement des soins seulement dans les structures 

de soins publiques. Deux autres régimes privés (régime de médecin de famille et celui de remboursement des 

dépenses de santé) permettent la couverture d’une partie (généralement les 2/3) du coût des dépenses des 

soins de leurs affiliés dans les établissements de soins privés. Cependant, cette couverture des dépenses de 

santé est limitée par un plafond annuel de 200 dinars octroyé par la CNAM à chaque famille. Depuis sa mise 

en place en 2004, la CNAM a signé des conventions avec tous les acteurs des services de soins définissant la 

tarification des honoraires et des services octroyés à ses affiliés sociaux ainsi que les taux de remboursement 

par type de soins. Cependant, le remboursement des médicaments n’est pas toujours certain. De plus, le 

remboursement des médicaments importés s’effectue sur la base des tarifs de ceux génériques, c’est-à-dire qui 

sont fabriquées en Tunisie. De ce fait, le patient doit payer le médicament en plein tarif dans le premier cas et 

une grande partie dans le deuxième cas. 

La mise en question de ce problème de la couverture des médicaments dans notre enquête a permis de 

souligner son effet dans l’orientation des individus vers la pratique de l’automédication. Nous notons aussi que 

cet élément d’accès aux médicaments est considéré par les gens comme indicateur d’élévation du coût des 

dépenses de soins. Une partie des personnes questionnées (25,3% de l’effectif total) ont présenté leur 

mécontentement puisque certains traitements dermatologiques, nutritionnels, orthopédiques et 

gastriques…ne sont pas pris en charge par le système d’assurance maladies. Cette absence de remboursement 

constitue un motif de refus de la consultation chez le médecin (pour que le médicament soit remboursé, il faut 

qu’il soit acheté par ordonnance médicale) et du choix de l’automédication. D’après eux, si le médicament va 

être acheté en plein tarif même avec présentation d’une ordonnance médicale puisqu’il n’est pas reconnu par 

la CNAM, il est donc inutile d’aller consulter chez le médecin. Il s’agit donc d’une manière d’économiser les 

dépenses de santé et ici, il faut souligner le rôle capital du pharmacien qui renseigne et conseille ses clients à 

propos du choix et de l’usage des médicaments.        

Pour une bonne partie non négligeable de la population questionnée (76,8%), le non remboursement des 

médicaments d’homéopathie par la CNAM est une principale cause de l’automédication. Compte tenu des 

bienfaits de ce type de traitement à base végétale et non nocif pour l’organisme humain, les produits 

homéopathiques sont de plus en plus demandés. Nos entretiens avec des pharmaciens ont permis de souligner 

cette orientation vers l’adoption du traitement homéopathique et la prise de conscience publique des effets 

inconnus à long terme des produits chimiques sur la santé. Ils ajoutent que même en l’absence d’une 
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ordonnance médicale, ils s’appuient sur leurs expériences pour fournir des médicaments homéopathiques à 

leurs patients.    

2.4. Insuffisance du plafond annuel des dépenses de soins 

Nous avons mentionné ci-dessus que la CNAM a fixé un plafond annuel de 200 dinars par ménage pour 

couvrir leurs dépenses de santé chez les prestataires du secteur sanitaire privé. Cependant, sur le plan 

opérationnel, ce plafond est strictement insuffisant pour une famille dont la taille dépasse le plus souvent 

quatre personnes. Face à l’élévation acharnée du coût des prestations de soins dans le secteur privé, ce plafond 

ne peut durer que deux ou trois mois selon nos investigations. Alors, le reste de l’année, l’affilié doit payer 

totalement ses frais chez les prestataires de soins ou pratiquer l’automédication dans les limites possibles. 

Toutes les personnes questionnées déclarent que ce plafond annuel est insuffisant pour qu’ils bénéficient 

convenablement de la couverture partielle de leurs dépenses de soins. Généralement, l’épuisement du plafond 

annuel des dépenses de santé est une cause majeure pour que les individus s’orientent vers l’automédication. 

Cela devient plus perceptible au niveau des ménages à revenu modeste. L’automédication devient une 

obligation pour économiser au moins les frais de la consultation médicale et les autres actes complémentaires.  

Le choix de l’automédication est également lié au contexte socio-économique fragile des ménages. 

2.5. Situation socio-économique fragile des individus 

Le contexte socio-économique influe fortement sur la capacité des individus à accéder aux services de soins 

et à sauvegarder leur bien-être et leur santé. Notre enquête a pu révéler qu’une grande partie des personnes 

questionnées (72%) appartient à la classe moyenne (30,6%) et fragile (41,4%) (figure 6). Même si les critères 

de la classification sociale des individus se diversifient et diffèrent selon les approches et leurs contextes 

d’établissement1, le statut professionnel des individus a été retenu comme le critère principal afin de les classer 

dans les deux catégories sociales citées ci-dessus. En effet, nous avons considéré les fonctionnaires du secteur 

public et les employés des entreprises privées disposant d’un revenu stable et permanent ainsi que les 

personnes exerçant une profession libérale (artisan, commerçant,…) comme éléments appartenant à la classe 

moyenne (figure 6). Cependant, les ouvriers dans les ateliers ou les travailleurs exerçant une activité non stable 

ou aléatoire et disposant d’un revenu non régulier ainsi que les chômeurs sont considérés comme une classe 

sociale fragile. Nous notons dans ce contexte de définition de la situation socio-économique que d’autres 

éléments ont été interrogés lors de nos entretiens (lieu de résidence, type de logement, système d’affiliation 

 
1 Jarraya M., « La classe moyenne et l’accès aux services de soins dans la ville de Sfax : quel impact de la situation socio-

économique ? », Actes du colloque international du Centre Arabe des Recherches et de l’Etude des Politiques (CAREP), 

Hammamet, 13-15 juillet 2017, (en arabe) (article accepté et publication en cours), p 17. 
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sociale…) afin de bien cerner l’appartenance sociale des personnes questionnées et de comprendre 

éventuellement leur comportement envers l’automédication. 

Figure 6 : Catégories socio-professionnelles des personnes questionnées. 

Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. 

La dégradation du contexte socio-économique dans le pays en particulier depuis la révolution de janvier 

2011 a fortement affecté les conditions de vie des ménages à Sfax. L’inflation continue et flagrante, la 

dévaluation de la monnaie nationale, la faillite des entreprises privées, l’endettement des établissements 

publics, l’accroissement du taux de chômage…sont parmi les aspects d’une crise économique aigue qui a 

bouleversé la situation matérielle des classes moyennes et fragiles. Celles-ci ont vu leur pouvoir d’achat 

s’effondrer au fil des années et leurs revenus s’altérer pour ne satisfaire que les besoins essentiels de vie. Si ce 

constat est valable pour les catégories sociales qui disposent un revenu stable, la situation est dure pour les 

autres classes fragiles puisque leurs besoins de première nécessité ne sont pas toujours garantis. 

Les effets de la crise économique sur l’accès des individus aux services de soins ont plusieurs aspects. En 

effet, la persistance de cette crise et son aggravation pendant ces dernières années ont fortement affecté la 

capacité des autorités publiques d’assurer le financement nécessaire pour un bon fonctionnement des 

établissements de soins publics. L’insuffisance matérielle et de fourniture des outils et des produits de soins 

d’usage quotidien, le manque de médicaments, l’atténuation voire la suspension de recrutement du corps 

médical et paramédical ainsi que la diminution des budgets des établissements sanitaires publics influencent 

directement leur aptitude à assurer un encadrement sanitaire optimal de la population qui les fréquente. 
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Cependant, la situation déficitaire des établissements de soins publics en particulier les CHU est liée également 

à la mauvaise gestion et à la corruption répandue dont les formes et les méthodes se diversifient1. Le 

désengagement de l’état s’observe aussi au niveau de la couverture des dépenses de santé par la CNAM. Face 

à la situation déficitaire de cette caisse, une tendance de refuser les demandes de prise en charge des 

médicaments, d’activité de soins, des outils paramédicaux…a été remarquée ces dernières années. Nos 

entretiens ont pu révéler plusieurs cas (35,6% de l’effectif total questionné) qui se plaignent des décisions qu’ils 

considèrent « injustes » de la part de la CNAM qui a refusé leurs demandes légitimes de bénéficier d’une prise 

en charge totale ou partielle de diverses prestations citées ci-dessus. Ces personnes enquêtées précisent que ce 

refus accentue leur souffrance et leur vulnérabilité face à la maladie.  

Par ailleurs, les effets directs de la crise économique sur les individus sont différents. L’inaccessibilité à une 

bonne alimentation, des conditions de logement inadaptées ainsi qu’un cadre de vie inapproprié pour un état 

de santé optimal, cela contribue à la fragilisation des individus face aux maladies. Cette vulnérabilité face à la 

maladie s’accentue proportionnellement avec le niveau de la précarité sociale des individus. Ce sont les 

personnes appartenant à la classe sociale fragile voire diminue qui voient leurs états de santé se dégrader 

davantage sous un tel contexte socio-économique difficile. Selon eux, l’accès aux établissements de soins 

publics n’est pas garanti et le secteur sanitaire privé n’est pas accessible. Ils ne se sentent pas sécurisés dans leur 

vie. Donc, ils pratiquent l’automédication dans les limites possibles afin de soigner les maladies dont ils sont 

capables de traiter. Pour les autres affections, ils comptent sur leur capacité de résistance des symptômes et des 

douleurs.            

Si l’automédication apparaît une solution instantanée et imposée par un contexte favorable, elle est 

apparue banalisée par le public sans prise en considération de ses risques à court et à long termes.     

3. Des dangers potentiels et culture du risque en question 

Être conscient des dangers potentiels de l’automédication s’inscrit dans une approche plus globale qui porte 

sur la constitution d’une culture du risque dans le domaine de la santé communautaire. Le volet éducatif et 

l’identification des responsabilités s’avèrent également primordiaux. 

3.1. La culture du risque dans le domaine de la santé communautaire, quelle utilité ? 

Aujourd’hui, le thème du risque est primordial pour comprendre le contexte de vie des sociétés 

contemporaines et les multiples défis auxquels elles doivent se confronter. Cela justifie l’adoption par plusieurs 

 
1 Jarraya M., « Les conditions sanitaires … p 16. 
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chercheurs comme Ulrich Beck1 et Anthony Giddens2 du concept « société du risque »3, qui signifie qu’outre 

l’exposition aux risques naturels (séisme, volcanisme, inondations…), les sociétés produisent elles-mêmes des 

risques. Ceux-ci se sont exacerbés en concordance avec le changement du comportement individuel et la 

multiplication des activités anthropiques4. La diversité des facteurs de risque, leurs origines ainsi que l’attention 

croissante à cette question primordiale ont permis le développement du concept de la « culture de risque »5.  

D’après Géorisques, le site du ministère de la transition écologique et solidaire français, la culture de risque 

se définit par « La connaissance par tous les acteurs (élus, techniciens, citoyens, etc.) des phénomènes naturels 

et l’appréhension de la vulnérabilité. L’information des populations, et ceci dès le plus jeune âge, est le moteur 

essentiel pour faire progresser la culture du risque… Développer la culture du risque, c’est améliorer l’efficacité 

de la prévention et de la protection… La culture du risque permet une meilleure gestion du risque. »6.  

Dans le domaine de la santé communautaire, le facteur de risque épidémiologique connu (tout agent 

pathogène comme les virus, les bactéries, les parasites, les champignons, …) font l’objet d’une surveillance et 

d’une lutte continues. Cependant, certains comportements et modes de vie des individus sont responsables de 

la génération et de l’émergence des risques sanitaires7. A ce propos, il a été montré que la perception des risques 

sanitaires est liée à l’identité culturelle des personnes et leur appartenance sociale et donc l’attribution de 

responsabilité se trouve fortement influencée par celles-ci8. Le contexte général est marqué par la montée en 

puissance de la sécurité sanitaire et l’intégration d’une culture de risque dans les perceptions et les pratiques 

chez les professionnels de la santé et les individus. De point de vue comportemental, l’accent a été mis 

beaucoup plus sur les risques de tabagisme et de ceux liés aux accidents routiers que sur le mauvais usage des 

produits pharmaceutiques.  

Si la marge de manœuvre s’avère limité pour atténuer les facteurs étiologiques naturels exogènes, les causes 

comportementales de risques sanitaires quant à elles, peuvent être maîtrisées et réduites. Une prise de 

conscience et une culture de risque développée et répandue peuvent l’œuvrer. L’automédication comme étant 

 
1 Beck U., « La Société du risque », Paris, Aubier, 2001, p 5. 
2 Giddens A., « Les conséquences de la modernité », Paris, L’Harmattan, 1994, p 38. 
3 Boyne R., « Risk. Concepts in the Social Sciences », New Delhi, Viva Books, 2003, p 58. 
4 Frohlich L. K., Poland B., « Les points d’intervention dans la pratique de la promotion de la santé : l’intérêt d’une approche 

du contexte social en termes de modes de vie collectifs »,  In O’neil M., Dupré S., Pederson A., Rootman I., (dirs.), Promotion 

de la santé au Canada et au Québec, perspectives critiques, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, p 65. 
5 Le Breton D., « Sociologie du risque »,  Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2012, p 71. 
6 www.georisques.gouv.fr/glossaire/culture-du-risque-1 
7 Paicheler G., Collin J., « Risque et santé »,  Sociologie et Sociétés, 39, 1(n° spécial), 2007, p 2. 
8 Peretti-Watel P., « La société du risque », Paris, La Découverte, 2001, p 32. 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/culture-du-risque-1


 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

150 

un facteur générant un risque médicamenteux, peut être redressée par une culture du risque bien fondée et 

ciblée.        

3.2. La prise de conscience des dangers de l’automédication : un volet capital de la culture du risque 

Comparés aux bénéfices limités de l’automédication, les dangers sont nombreux et loin d’être entièrement 

perçus par les individus. Le manque de connaissances sur les effets potentiels d’un médicament donné est très 

fréquent. Dans ce contexte, notre enquête a permis de mettre l’accent sur certains dangers liés à 

l’automédication et dont les personnes questionnées déclarent qu’elles ont en conscientes (figure 7). En effet, 

cinq types de dangers liés à l’automédication ont été soulignés par les personnes questionnées. Le premier 

danger fréquent est celui de l’auto-diagnostic erroné. 87,3% des réponses ont précisé que les individus se 

trompent dans le diagnostic de la maladie à cause de la similitude des symptômes et donc ils ne choisissent pas 

le bon médicament. Cet auto-diagnostic survient lorsque les individus se rendent en pharmacie et demandent 

un médicament donné (en spécifiant le nom) sans consultation l’avis du pharmacien. Cependant, certains 

individus précisent que le pharmacien intervient parfois pour préconiser le médicament adéquat après avoir 

demandé les motifs de son achat par le patient. De plus, une partie importante des réponses (53,7%) précise la 

disposition d’une connaissance superficielle sur les effets directs du médicament et les affections qu’il traite 

(figure 7). Ils se réfèrent rarement à la notice pour connaitre le potentiel thérapeutique du médicament choisi. 

Cette mauvaise connaissance s’amplifie au niveau des effets secondaires du médicament, puisque 95,6% des 

réponses indiquent l’ignorance des individus de ces effets qui peuvent dégrader leurs états de santé (figure 7). 

La gravité de ces effets secondaires est variable ce qui rend indispensable l’arrêt du traitement dans les cas 

extrêmes. 

Figure 7 : Les dangers de l’automédication signalés par les personnes questionnées. 
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Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. 

 

Le 

quatrième danger lié à l’automédication présenté par les personnes questionnées est celui de l’association de 

plusieurs médicaments. 90,3% des réponses soulignent l’usage simultané de plusieurs médicaments qui sont 

utilisés par logique de complémentarité (par exemple, les anti-inflammatoires et les antibiotiques) (figure 7). 

Une telle pratique peut aboutir à des complications graves parfois irréversibles et potentiellement menaçantes 

la vie des patients. Enfin, l’auto-administration de la posologie du médicament pose un problème puisque 

43,6% des réponses la signalent (figure 7). Cette mauvaise auto-administration de la posologie du médicament 

se manifeste dans les doses journalières non adaptés, leur répartition inadéquate pendant la journée ainsi que 

le non-respect du mode d’administration. Ces erreurs de posologie et de l’emploi du médicament peuvent 

aggraver l’état morbide ou retarder le rétablissement. 

Nos entretiens avec des pharmaciens portant sur les dangers potentiels de l’automédication nous ont 

permis de déterminer d’autres répercussions sur l’éventuelle prise en charge médical du patient. Nos 

interlocuteurs précisent d’abord, que le traitement associant plusieurs médicaments est à l’origine des effets 

indésirables parfois graves à cause de l’interaction médicamenteuse. Celle-ci peut modifier ou annuler l’effet 

du médicament. En outre, les personnes âgées ou tout sujet souffrant d’une maladie chronique et suivant un 

traitement habituel (de longue durée) peuvent subir des complications dangereuses suite à la prise de certains 

médicaments en automédication. En outre, le traitement par automédication est parfois inefficace. Cela est 

expliqué par le fait que le patient arrête la prise de médicament avec la disparition immédiate des symptômes 
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alors qu’un traitement prescrit préconise son prolongement au-delà de la disparition des symptômes. Cela est 

plus fréquent lors du traitement des infections bactériennes puisque les patients arrêtent de prendre leurs 

antibiotiques avant même la fin de la boîte des comprimés et dès qu’ils se sentent mieux. De plus, de multiples 

problèmes peuvent se poser lors de la prise en charge médicale. Généralement, le patient ne met pas au courant 

son médecin à propos des médicaments pris en automédication qui affectent les résultats des analyses 

biologiques et donc aboutissent à un diagnostic médical peu fiable.  

Nous mettons l’accent sur l’un des dangers que les individus ne le prennent pas au sérieux à cause de sa 

consommation fréquente. Les antibiotiques qui sont le plus souvent accessibles en automédication, peuvent 

altérer silencieusement la santé des gens surtout en cas d’auto-diagnostic erroné. Nous avons calculé et 

cartographié la part des personnes enquêtées achetant des antibiotiques dans l’effectif total des individus 

pratiquant l’automédication. La part moyenne est de l’ordre de 48,5% et elle varie selon les pharmacies de 

72,2% à 20%. Nous notons que les officines installées près des quartiers populaires sont marquées par des taux 

élevés d’usage d’antibiotiques en automédication comme les cas des pharmacies 8 et 10 qui enregistrent 

respectivement 72% et 59% (figure 8).    

Ces parts élevées montrent un usage abusif des antibiotiques incité par l’accès facile à des médicaments qui 

ne seront théoriquement desservis qu’avec une ordonnance médicale. Par exemple, la confusion entre les 

symptômes d’une rhinopharyngite, un syndrome grippal, une angine ou une sinusite est très fréquente. Cela 

conduit sous l’effet d’un auto-diagnostic individuel erroné et sans consultation de l’avis du pharmacien à 

prendre des antibiotiques pour traiter une infection virale. De plus, l’usage des antibiotiques est défini en 

fonction de la puissance et de la gravité de l’infection et l’agent pathogène qu’il cause. Traiter une infection 

banale par une antibiotique puissante nuit le système immunitaire des gens et peut être à l’origine des effets 

secondaires potentiellement graves. Certains de ces effets n’apparaissent qu’à long terme et comme 

conséquence de l’usage excessif et démesuré des antibiotiques. 

Les dangers liés à l’automédication sont multiples. Ils feront l’objet d’une culture de risque optant pour la 

sensibilisation du public des risques encourus lors de l’usage non sécurisé des médicaments. Selon Talbert et 

al.,1 « la frontière entre substance toxique et médicament est quelque fois difficile à cerner car tout médicament 

est un poison potentiel et tout poison peut devenir un médicament, c’est une question de dose, de posologie ! ». 

C’est de l’antibiothérapie auto-prescrite et auto-administré qu’il faut avertir les gens compte tenu ses impacts 

connus mais surtout méconnus jusqu’aujourd’hui.  

 

 
1 Talbert M., Willoquet G., Gervais R., « Guide pharmacologie clinique », Le Moniteur, 2011, p 6. 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

153 

Figure 8 : Variation spatiale du taux des personnes achetant des antibiotiques par automédication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête personnelle, 08-13 janvier 2018. Cartographie : Elaboration personnelle. 

Discussion 

Nous avons considéré l’automédication dans notre présent travail toute consommation de médicaments 

sans avis médical. Cependant, il s’agit de l’un des aspects de l’automédication étudié car celle-ci désigne 

également toutes les manières de se soigner individuellement en utilisant des pratiques et des produits 
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aboutissant finalement et dans l’entière autonomie, à la sauvegarde de la santé des individus et à son 

rétablissement. Par exemple, l’enquête menée par l’INC citée ci-dessus a montré que 50% des personnes 

questionnées (2067 individus) préfèrent la médecine traditionnelle à base des plantes médicinales et dont le 

coût est moins cher que le traitement chimique1. Un autre type de traitement se présente également à Sfax 

comme ailleurs, en utilisant le Coran, le livre sacré des musulmans. Le « roqya », c’est-à-dire un ensemble de 

versets du Coran et des supplications récitées par le souffrant, est une forme d’automédication qui est destinée 

à traiter les maladies psychiques et neurologiques ainsi que les personnes « possédées » et « ensorcelées »2. Ces 

types de maladies sont aussi traités dans « les zaouïa », c'est-à-dire les marabouts des hommes saints ou « les 

wali »3.     

En termes de représentativité spatiale et sociale de notre enquête, nous suggérons atteindre un niveau 

satisfaisant lors de la conception et la mise en œuvre de notre travail de terrain. La totalité des personnes (556 

individus) s’adressant aux 14 pharmacies dans divers secteurs de l’agglomération de Sfax durant des jours et à 

différents moments de la journée a été interrogé. Le taux moyen des personnes questionnées pratiquant 

l’automédication (56%) permet de souligner l’apport de notre enquête dans l’identification et la quantification 

d’un phénomène qui n’a pas fait l’objet d’études antérieures à Sfax. Cependant, malgré ces acquis, nous ne 

pouvons pas négliger le fait aléatoire de notre enquête puisque le taux des personnes enquêtées achetant les 

médicaments par ordonnance médicale (44%) ainsi que celui des individus refusant de répondre à nos 

questions (70 individus) ne sont pas négligeables. Il résulte que nous devons être prudents pour toute 

généralisation des résultats de notre recherche compte tenu des limites temporelles et spatiales de notre 

enquête. Cela reflète la nécessité de multiplier l’investigation dans un cadre plus exhaustive sur les plans spatial 

et social et sur une période plus longue afin de bien élucider ce phénomène. 

Etablir des entretiens avec les pharmaciens n’était pas une tâche facile. En effet, peux de pharmaciens ont 

accepté d’aborder la question de l’automédication. Compte tenu de la sensibilité de ce thème pour les 

pharmaciens qui se sentent responsables de sa propagation au niveau de population de l’agglomération de 

Sfax, la majorité préfère de s’échapper de l’entretien et de refuser de nous accueillir sous divers prétextes (faute 

du temps, indisponibilité, confidentialité de leur travail, secrets de leurs patients…). Certains pharmaciens se 

 
1 www.inc.nat.tn «  Plus de 60% … p 3. 
2  Cherak F-Z., « La roqya, une forme d’automédication chez les possédés et les ensorcelés (Algérie, Egypte, France)  ? », 

Anthropologie et Santé [En ligne], 18 | 2019, mis en ligne le 13 mai 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/anthropologiesante/5101 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.5101, p 8.  
3 Jarraya M., « La fréquentation estivale de la zaouïa de Sidi Bouakazine (Sud de la ville de Sfax) : quelles considérations 

bioclimatiques et thérapeutiques ? », in Rieucau J. et Souissi M., « Lieux symboliques complexes au Maghreb et Machrek. 

Appropriation, tension et partage », l’Harmattan, Paris, 2020,  p 69. 
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montrent souciés de notre présence près de leurs officines pour interroger les patients et ne cachent pas leur 

inquiétude et leur mécontentement à notre égard.  

Le déroulement de l’enquête avec les patients n’était pas simple. Le fait de questionner des individus de 

différents âges, cultures et d’appartenance socio-spatiale nécessite une patience, une attentivité et une 

présence totale pour interagir avec les soucis présentés par les sujets interrogés. La négligence voire le mauvais 

traitement de la part des personnes refusant de participer à notre enquête est parmi les difficultés rencontrées 

dans notre travail de terrain. 

Nous avons consacré entièrement notre présent travail à analyser l’automédication dans sa mauvaise 

facette. Cependant, il faut se rappeler que l’automédication est autorisée dans certains cas et pour un certain 

nombre de médicaments. Si nous n’avons pas évoqué ce type d’automédication, cela est justifié par la 

prépondérance du deuxième type non contrôlé. C’est ce type qui se propage à Sfax et génère des risques pour 

la santé des individus et qui fera ainsi l’objet de la culture du risque présumée.  

Octroyer une grande responsabilité de la propagation de l’automédication au patient est un jugement à 

tempérer. Pour une bonne partie des personnes questionnées, l’automédication est une solution imposée. Si 

elles parviennent à accéder facilement à un service de soins de bonne qualité et dans les conditions d’hygiène 

et de respect propices dans les établissements de soins publics et si le coût des prestations de soins privés est 

abordable, elles ne prennent pas le risque de s’automédiquer. Un contexte socio-économique fragile leur oblige 

de s’adapter à la précarité pour rétablir en priorité les fonctions fondamentales de leurs corps. Ces individus se 

sentent des victimes des systèmes publics de soins et de sécurité sociale déficitaires et non équitables, qui leur 

mettent face à face à un double fardeau : assurer des dépenses colossales chez les prestataires de soins privés 

ou pratiquer l’automédication avec tous ses dangers potentiels.            

Conclusion 

L’automédication est un phénomène répandu dans l’agglomération de Sfax. Ce comportement personnel 

envers les médicaments est un choix précédé par un auto-diagnostic et une auto-prescription le plus souvent 

aléatoire. La marge d’intervention de pharmacien est fortement variable et dépend de la coopération et 

l’ouverture du patient. Celui-ci choisit l’automédication volontairement comme un signe d’indépendance vis-

à-vis les prestataires de soins et de confiance en soi et de maîtrise du protocole de traitement. Cependant, 

l’automédication s’impose comme le seul moyen accessible pour se soigner, compte tenu de l’incapacité de 

supporter le coût de traitement. Les facteurs favorisant la pratique de l’automédication sont nombreux. Sans 

prétendre une entière exhaustivité de ces facteurs, notre enquête a pu mettre l’accent sur une multitude de 

déterminants essentiellement liés à la crise des établissements sanitaires publics et le contexte socio-

économique des individus qui ne leur permettent pas de se soigner dans les structures de soins privées. 
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L’automédication constitue une réponse contre un contexte précaire et une vulnérabilité sanitaire et socio-

économique accrue des individus. Elle est perçue comme une solution à la portée de la plupart des catégories 

sociales pour rétablir et sauvegarder leur état de santé. 

Bien que l’usage des médicaments soit autorisé pour traiter certaines affections banales dans le cadre d’une 

automédication raisonnable, les individus encourent des dangers potentiels à cause d’une consommation 

médicamenteuse non contrôlée. Plusieurs atteintes peuvent survenir et divers organes et fonctions sont 

susceptibles d’être touchés à cause des dangers de l’automédication. La prise en compte de ces dangers et leur 

analyse détaillée ont permis la mise en question de la responsabilité de la propagation d’un tel phénomène au 

niveau de la population de l’agglomération de Sfax. Le patient est le responsable prépondérant depuis l’auto-

diagnostic, l’auto-prescription et la prise de la décision de s’automédiquer. Cependant, l’accès facile aux 

médicaments et la banalisation de leur usage permettent d’inculper le pharmacien. Sous prétexte de fournir 

des conseils et l’encadrement de tout usage autorisé de l’automédication, le pharmacien se transforme en 

médecin pour prescrire le traitement adéquat aux patients.  

Le phénomène de l’automédication diffère sur le plan spatial et cela se manifeste selon notre enquête par 

le taux des individus qui la pratique. Sur le plan social, toutes les catégories sociales sont concernées par ce 

phénomène, mais essentiellement ce sont les plus fragiles qui pratiquent l’automédication fréquemment. 

Notre enquête a permis de dresser l’état de lieu et les déterminants de la pratique de l’automédication au niveau 

de la population des l’agglomération de Sfax, malgré la représentativité assez limitée de notre enquête dans le 

temps et l’espace. La prise en compte du phénomène de l’automédication est primordiale dans l’établissement 

des approches en médecine communautaire et en géographie de la santé car il influe directement sur la 

représentativité de la population étudiée et recensée par les dispositifs de soins publics. Un tel phénomène 

nécessite avant tout une prise de conscience publique pour épargner les gens de ses répercussions parfois 

irréversibles.       
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Annexe 

Questionnaire d’enquête de la perception de l’automédication et les risques associés dans 

l’agglomération de Sfax 

Date ……janvier 2018. 

Pharmacie ………………………………   Route : ……………………  Séance : …………………………… 

1. Données personnelles 

Sexe : M □     ;            F □                 Age (ans) : ……………   

Lieu de résidence : ………………………… ; Secteur : ……………………………… 

Type de logement : appartement □ ; maison traditionnelle □ ; villa □ ; maison dans un quartier populaire 

□ ; autre : (préciser) ………………………….. 

-Vous êtes : propriétaire □ ; locataire □        

Régime d’affiliation Sociale : régime public □ ; régime de médecin de famille □ ; régime de remboursement 

□ ; carte de soins à bas prix □ ; carte de soins gratuits □ ; non affiliés □  

2. Fréquence de l’automédication 

- Vous achetez le médicament : avec ordonnance □ ;  sans ordonnance □  

-Vous achetez le médicament pour : vous □ ;  autre(s) personne(s) □  

-Vous pratiquez l’automédication : absolument □ ; rarement □ ; occasionnellement □ ; fréquemment □  

-Pouvez vous convertir votre fréquence en note sur 10 : …………. 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/culture-du-risque-1
http://www.inc.nat.tn/
http://www.inc.nat.tn/fr/plus-de-60-des-tunisiens-achètent-les-médicaments-directement-auprès-des-pharmacies
http://www.inc.nat.tn/fr/plus-de-60-des-tunisiens-achètent-les-médicaments-directement-auprès-des-pharmacies
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3. Automédication et perception des maladies 

-L’automédication pour vous : un choix par conviction □ ; une solution imposée □ 

-L’automédication représente pour vous : économies des dépenses de santé □ ; gain du temps précieux □ ; 

autre : ………………………….(à préciser) 

-L’usage des médicaments se base sur : consultation médicale antérieure □ ; décision personnelle □ ; 

conseils du pharmacien □ ; autre : ………………………….(à préciser) 

-Quels types de médicaments vous achetez ? antibiotique □, anti-inflammatoire □ ; anti-douleur □ ; 

corticoïde □ ; broncho-dilatateur □ ; Antiseptique □ ; homéopathie □ ; autre : ………………………….(à préciser) 

-Pour traiter quelle(s) maladie(s) ? ………………………………………………………. 

-Vous considérez cette maladie : banale ou légère □ ; modérées (symptomatologie plus ou moins grave) □ ; 

dangereuse (symptomatologie sérieuse) □   

4. Facteurs de l’automédication 

4.1. Dans le secteur sanitaire public      

-Délais longs des rendez-vous □ ; manque de médicaments □ ; insuffisance et panne matérielle fréquente 

□ ; insuffisance du corps médical et paramédical □ ; mauvaises conditions d’accueil et d’attente □ ; autre : 

………………………………..(à préciser) 

4.2. Dans le secteur sanitaire privé      

Problème de confiance □ ; honoraires des praticiens très chers □ circuit de traitement long et coûteux □ ; 

revenus limités □ ; pouvoir d’achat effondré □ ; autre : ………………………………..(à préciser) 

4.3. Problèmes du système d’assurance maladies    

-Médicaments non couverts □ ; remboursement partiel des médicaments □ ; endettement envers la CNAM 

□ ; refus des demandes de prise en charge des médicaments par la CNAM □ ; Insuffisance du plafond annuel 

des dépenses de santé □ ; autre : ………………………………..(à préciser) 

4.4. Profil socio-professionnel des individus  

-Classe moyenne : Fonctionnaire □ ; Employé dans une entreprise privée □ ; Artisan □ ; commerçant □   

-Classe fragile : ouvrier dans un atelier □ ; travailleur aléatoire □ ; chômeur □ 

5. Dangers d’automédication et culture de risque 
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-Auto-diagnostic erroné □ ; auto-administration de la posologie □ ; association de plusieurs médicaments 

□ ; ignorance des effets secondaires □ ; connaissance superficielle des effets directs des médicaments □ ; 

autre : ………………………………..(à préciser) 

-Avez-vous une pharmacie familiale ? oui □ ;  non □  

-Vous réutilisez les boîtes/flacons entamés précédemment ? oui □ ;  non □  

-Vous vérifiez la date de péremption des médicaments ? oui □ ;  non □ 

-Vous demandez les conseils du pharmacien régulièrement avant d’acheter le médicament ? oui □ ;  non □ 

-Vous suivez rigoureusement ses conseils ? oui □ ;  non □ 

-Vous consultez l’avis de votre médecin avant d’acheter et d’utiliser le médicament ? oui □ ;  non □ ; par 

quels moyens ? par téléphone □ ; autre : ………………………………..(à préciser) 

-Vous prenez les antibiotiques fréquemment en automédication ? oui □ ;  non □ 

-Vous vérifiez l’usage, la posologie et la durée de traitement avec le pharmacien ? oui □ ;  non □ 

- Etes-vous conscients des dangers de l’auto-prescription erronée ? oui □ ;  non □ 

-Si oui, pouvez vous citez quelques dangers ? ………………………… ................ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

163 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - نوفمرب -  80العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

164 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

   

 مجيع احلقوق حمفوظة

 ملركز  جيل البحث العلمي   ©

 

 ISSN 2311-5181  

https://portal.issn.org/resource/issn/2311-5181

