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

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

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

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

  البريد اإللكتروني للباحث. -

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

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

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

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

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

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

  (.12حجم ) 

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

  (.10مع حجم ) 

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

  ط. الخ

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

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

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

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

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    
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  االفتتاحية

الومد هلل الذي عل  بالقل  عل  اإلنسان ما ل  يعل ، نحمده حمد الياكرين وأثني عليه بما هو أهله، و   

ِّ ع
لى سيدنا محمد صالة تخرجنا ياهلل بها من ظلمات الوه ، وتكرمنا بنور الفه ، وتوضح لنا اليكل  الله  صل 

م الغيوب، وعلى آله وصوبه وسل ، أما بعد: 
َّ
 حتى يفه ، بنك أنت تعل  وال نعل ، بنك عال

واحد  يسر هيئة تحرير» مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية« أن تضع بين أيدي قرائها العدد ال

(، و قد تضمن عير مقاالت متنوعة من ناحية املوضوعات ومن ناحية جنسية الباحثين،  81والثمانين )

دة تربط العديد من املتغيرات النظرية والتطبيقية.   تناقش بركاليات علمية متعد 

ئة  و يطيب لنا تقدي  خالص اليكر و الثناء والتقدير لجميع من أسهموا ف  صدور العدد، كما تود  هي 

ائها أن يتفاعلوا معها من خالل موقعها وبريدها اإللكتروني بإبداء مالحظاته  و مقترحاته    ة من قر 
 
تحرير املجل

 بغرض تطوير املجلة واالرتقاء بها.

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 تشغيل في الجزائر: حتمية امليدان وقيمة الشهادة: -راهن العالقة تكوين

اقع التكوين املنهي )  ( وخصوصية الطلب املؤسساتي بوالية تلمساندراسة ميدانية لو
Current training /employment relations in Algeria: afield study on the reality of vocational training 

and the specificity of business demand in the wilaya of Tlemcen 

 الجزائر،  تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد/محمد أنور زهراوي  د.

Mohamed Anouar ZAHRAOUI/University of Abu Bakr Belkaid Tlemcen, Algeria 

 

 

 لخص:م

املنهي/تيخخخخغيل وفا مقاربة سخخخخوسخخخخيولوجية، اسخخخخ نادا على دراسخخخخة    تكوين  ببراز راهن العالقة  محاولة هدف هذه الدراسخخخخة ب ىت

واقع الطلب املؤسخخخخخخخسخخخخخخخاتي وذلك بضخخخخخخخافة ب ى تسخخخخخخخليط الضخخخخخخخوء على ( مراكز للتكوين املنهي والتمهين بوالية تلمسخخخخخخخان  6ميدانية ف )

توصخخخخخخخخخخخخخلخخخخت .    الجزائرف  منظومتي العرض والطلخخخخب على التكوين ف  بيخخخخخخخخخخخخخكخخخخل كبيروتتحك   التركيز على أه  املتغيرات التي تخخخخ ثر  بخخخخ

الدراسخخخخخة ب ى أن الطلب على التكوين ل  يعد خاضخخخخخع لليخخخخخروض املوضخخخخخوعية )عروض التكوين(، كما ل  تعد العالقة بين التكوين  

يعخاني من تراجع قيمته    الزال  الخذي  املنهي  التكوين  ذات الطخابع اآل   بخل اتخخذت أرخخخخخخخخخخخخخكخاال عخدة بمخا من جخانخباملنهي وسخخخخخخخخخخخخخو  العمخل  

مبدأ   ةسخخخيطر ه ف  ظل  التي تضخخخبط  انعدام املعايير والقوانينل الذي يعاني منيخخخغأو من جهة سخخخو  ال  تصخخخادية،واالق  االجتماعية

الوضخخخخخخخخخخخع الذي أدع ب ى وجود عالقة عكسخخخخخخخخخخخية بين التكوين  ،  القوة )السخخخخخخخخخخخلطة، والوراثة( والتراتشية االجتماعية على مبدأ التعيين

الغير منتجة والتي ال تعترف باليخخخخخخخخهادة وتهمل هذا املعيار ر   أن    األسخخخخخخخخوا  املوازيةاملنهي وسخخخخخخخخو  اليخخخخخخخخغل أدت ب ى تعميا رقعة 

 هذه السو  تحتوي رريحة كبيرة من أفرد املجتمع ذوي قوة عمل فزيولوجية بضافة ب ى قوة عمل ذهنية. 

   التكوين، اليغل، العرض، الطلب، الكفاءة، املهنة. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The problem of integration and the relation between vocational training /employment itself a major 

question, in the shadow of the constant contradictions between vocational training institutions and the labor 

market, creating a situation disequilibrium between supply and demand. This study aims to highlight the issue 

of the relationship between vocational training and the labor market through the attempt to answer for number 

of questions following a sociological approach while basing itself on a ground pratical study in six vocational 

training center’s in the Tlemcen district. The study revealed that the demand for vocational training is not 

subject to objective criteria (training offer) but also the relationship governing vocational training and the labor 

market is no longer an automatic one taking other forms, be it on the training side, which still suffers from 

devaluation of its social and economic value, and on the other hand, the absence of norms and laws governing 

the labor market which remains subject to the principle of force (power, inheritance,….)  and the social 

stratification .   

Key words: Vocational training, Job, Offer, Demand, Skill, Profession.  
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 مقدمة:

ترتكز عليهخخا  يحتخخل التكوين ف  عخخاملنخخا املعخخاصخخخخخخخخخخخخخر مكخخانخخة هخخامخخة ف  اقتصخخخخخخخخخخخخخخخاد أي دولخخة حخخديثخخة بخخاعتبخخاره بحخخدع الخخدعخخامخخات التي  

السخخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخخات العمومية االقتصخخخخخخخخخخخخادية الكلية لتحقيا األهداف االجتماعية واالقتصخخخخخخخخخخخخادية وحتى السخخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخخية ملواكبة الطلب  

التغيرات والتحوالت الوخخاصخخخخخخخخخخخخخلخخة، لكن ال تكمن أهميخخة التكوين ف  بعخخده النظري   ةاالجتمخخا   املتزايخخد ف  مجخخاالت مختلفخخة ومراعخخا

برز اهتمخام كبير   من هخذا املنطلافعخاليتخه ف  منا الفرد كفخاءة مهنيخة تمكنخه من االنخدمخاح ف  الويخاة املهنيخة،   من حيخ فقط بخل 

من قبخخخل العخخخديخخخد من املفكرين  الخخخذين تنخخخاولوا هخخخذا املفهوم من وجهخخخات نظر مختلفخخخة لكن بخلفيخخخات ميخخخخخخخخخخخخختركخخخة تؤكخخخد عالقتخخخه 

ين سخخخخواء ف  بناء القدرات الذهنية وتيخخخخكيل ذلك الكل من املعارف  باعتباره يؤدي دورين أسخخخخاسخخخخي، وذلك الوطيدة بسخخخخو  العمل

ا تفرضخخخه الظروف  م مسخخخاهمته ف  تعزيز قوة النيخخخاض االقتصخخخادي وتلبية االحتياجات االقتصخخخادية وفا  من حي  وأوال برات،  

 املوضوعية لكل دولة. 

أن سخخخخخخو  اليخخخخخخغل يوظ     واليخخخخخخغل بمعنىالتكوين   ف  هذا اإلطار كانت تجربة الجزائر ف  هذا الوقل على عالقة آلية بين      

املنهي ف  مختل  القطاعات اإلدارية واالقتصخخخخخخخخخخادية ف  القطاع العام على وجه ال صخخخخخخخخخخو  والذي    قطاع التكويناملتخرجين من  

كانت وال تزال فيه معايير التوظي  خاضخخخخخخخخخعة ملنطا االقتصخخخخخخخخخاد اإلداري املدع  بسخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخلة من امل ططات التنموية منذ سخخخخخخخخخنة  

ب ى  اية سخخخخخخخخخخنوات الثمانينيات من القرن املااخخخخخخخخخخقي والتي اعتبر فيها قطاع التكوين املنهي من القطاعات التي سخخخخخخخخخخاهمت ف    (1970)

 ر.تطوير القاعدة الصناعية ف  الجزائ

لقطخاع    قخابلخه تهم ش كبير ب ى اختالالت كبيرة ف  سخخخخخخخخخخخخخو  اليخخخخخخخخخخخخخغخل تأد  أزمخات حخادةوالتي رخخخخخخخخخخخخخهخدت   (1986)لكن منخذ سخخخخخخخخخخخخخنخة 

حي  تقلصخخخخخت فر  العمل املتاحة بدرجة كبيرة ف  نفس الوقت يخخخخخجل فيه تزايد لطالاي اليخخخخخغل )التوجه نحو  نهي،  التكوين امل

زيادة معدل النمو   -نسخخخخخخبة البطالة    ارتفاع-صخخخخخخة بحل املئات من املؤسخخخخخخسخخخخخخات العمومية ف  كافة األنيخخخخخخطة االقتصخخخخخخادية وصخخخخخخال 

ما بين    املمتدة  سخخخلسخخخلة من اإلصخخخالحات مسخخخت كل املجاالت خالل الفترةالسخخخكاني...( هذه األزمات أجبرت الدولة على الدخول ف   

%( بعدما كان  9( نسخخخخخخخبة)2011معدل البطالة ووصخخخخخخخل سخخخخخخخنة )ف    بحوا   الثل   اضخخخخخخخاانخف  هذه الفترة  ترخخخخخخخهد(بذ  2014و  2001)

من طرف الدولة ف  بطار    ( ويرجع ذلك ب ى زيادة اإلنفا  العام )االسخخخخخ ثمارات و امليخخخخخارةع( املبرمجة1999%( سخخخخخنة ) 30يسخخخخخاوي )

(، ف  حين  2009 – 2005) االقتصخخخادي( وبرنامج دع  النمو  2004  –  2001)  االقتصخخخاديالبرامج التنموية منها برنامج اإلنعاش  

ل  يعد التكوين املنهي ذلك القطاع الفعال بل أصخخخخخخخخخخخبا يمثل وعاء للم سخخخخخخخخخخخربين أو املقصخخخخخخخخخخخيين من املنظومة التربوية وآخر محطة  

مع بداية األلفينيات أعيد رد االعتبار ب ى التكوين املنهي  و ن ل  يسخخخخخخعفه  الوو ف  مواصخخخخخخلة الدراسخخخخخخة أو البطالين،  لليخخخخخخباب الذي

ل  تتضخح معال  تيخكله  بذ أصخبا من الضخروري تنميته وتحديثه لتلبية احتياجات االقتصخاد الوطني الذي    تهم يخه وظيفيابعد 

 بعد.

  بتوجيه  وزارة التكوين والتعلي  املهنيين الدخول ف  جملة من اإلصخخخالحات تف خخخقيوعلى هذا األسخخخاا كان من الضخخخروري على 

القطاع االقتصخخخخخخخخخادي، حي  يصخخخخخخخخخبا التكوين عن طريا التمهين هو الرهان    مععادة التوازن  إل التكوين املنهي وفا منطا الطلب  

و  اليخخخخخخخخغل ل  تعد خاضخخخخخخخخعة  فر  ف  سخخخخخخخخالأن  ، كما  مدونة التخصخخخخخخخخص  تهرخخخخخخخخهد  ذياألسخخخخخخخخا خخخخخخخخقي خاصخخخخخخخخة ف  ظل التنوع الكبير ال

  وال حتى اليخخخخهادةمسخخخختوع التكوين  من  عل ال تجومرتبطة بالضخخخخرورة بمسخخخختوع التكوين أو الت هيل، فثمة عوامل أخرع خارجية  

 املودد الرئ سقي ف  ال يغيل خاصة مع تبني مفاهي  جديدة على  رار قابلية ال يغيل، املقاوالتية.

تتمحور هذه الدراسخخخخة حول مجموعة من ال سخخخخا الت التي  املنهي،   تكوينبال  علقة خاصخخخخةاملت  الكبيرة  وأمام هذه اإلرخخخخكاالت    

تيخخخخخخخخخخخكل اإلطار العام إلرخخخخخخخخخخخكالية البح : هل يسخخخخخخخخخخخاه  التنوع الواصخخخخخخخخخخخل واتسخخخخخخخخخخخاع نطا  املهن ف  حقل التكوين من خالل الفروع  
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خرع تتدخل ف  تيخخخخخخخخكل الطلب على  والتخصخخخخخخخخصخخخخخخخخات املهنية ب ى زيادة الطلب االجتما   من طرف اليخخخخخخخخباب أم أن هنا  عوامل أ

ل ييخهد  يخغالتكوين؟ وهل يقتصخر العرض املؤسخسخاتي على نمط من التكوين )التكوين عن طريا التمهين( خاصخة وأن سخو  ال

ودد الرئ سخخخخخخخخخقي لظدماح ف  ظل تقلص تعتبر امل  هنا  عوامل أخرع ميالد العديد من املؤسخخخخخخخخخسخخخخخخخخخات الصخخخخخخخخخغيرة واملتوسخخخخخخخخخطة أم أن  

  لورقة البحثيةاه  سخنحاول ف  هذ  وتجسخيدا لهذا الطر ل؟  يخغقيمة رخهادة التكوين املنهي ف  سخو  ال  مناصخب اليخغل وانخفاض

بعد ما سخخخخخخاهمت الدراسخخخخخخة االسخخخخخختطالعية ف  بثراء    من خالل دراسخخخخخخة ميدانية عنهااإلرخخخخخخكاالت ومحاولة اإلجابة   ذهه  الوقوف على

بحثنا من خالل ضخخخخخخخخخخخبط أسخخخخخخخخخخخئلة االسخخخخخخخخخخختمارة واملقابلة النصخخخخخخخخخخخ  موجهة وتحديد ميدان البح  فضخخخخخخخخخخخال عن املقاربة املن جية أو  

 التمشقي املنهج  للبح . 

 التمش ي املنهجي للبحث:  – 1

 اإلطار الزمني واملكاني للدراسة:  – 1 – 1

راسخخخخخخخخخة وفا مجالين أهمهما املكاني الذي يعتبر من املراحل الرئ سخخخخخخخخخية إلنجاز أي بح  ميداني، فاختيارنا  تتحدد هذه الد      

تدفعنا ال سخخخخخخا الت األو ى عن طبيعة العالقة ، بحي   وذلك من أجل فه  أفضخخخخخخل للواقع وللظاهرة  لوالية تلمسخخخخخخان كان قصخخخخخخديا

محاولة الكيخخخخخخخخخخخخ  عن اآلليات التي   رض والطلب على التكوين ب ىل أو طبيعة العالقة بين العيخخخخخخخخخخخخغبين التكوين املنهي وسخخخخخخخخخخخخو  ال

ف  هذا السخيا  قمنا بتحديد مجتمع البح  حي  تبين لنا أنه ال يمكننا بجراء محخح رخامل لكل مراكز  ،  العالقة  هاتهتتحك  ف  

  Laنخخخخة الوصخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخيخخخخةالعي  نمط( فرد، وفا  531التكوين املنهي ف  الواليخخخخة، لهخخخخذا عمخخخخدنخخخخا ب ى اختيخخخخار عينخخخخة اقتصخخخخخخخخخخخخخرت على )

méthode des quotas   (  مراكز للتكوين املنهي والتمهين، مع العل  أن جل  06التي تيخخخخخخخخخخخمل كال الجنسخخخخخخخخخخخين، نمط التكوين ف )

ة فتمثل املحخخخجلين  نيأما الفئة الثا،  ( ل  ي بقى له  بال رخخخهر واحد على التخرح%60املبحوثين )املتربصخخخين، املتكونين( أي حو   )

(، (1رق  ) سخخخخخنوضخخخخخوه بيخخخخخكل مفصخخخخخل ف  الجدول التا   )جدول  هذا ماي  الجدد الذين توجه  البيته  نحو نمط التكوين اإلقام

 .Tableau de contingence  شروط املعاينة الحصصيةحي  سنركز فيه على كيفية اختيار العينة وفا 

 

 

 

 

 

 

 
  تعتبر العينة الوصخخخخصخخخخية من العينات األك ر رخخخخيوعا واألك ر اسخخخختعماال خاصخخخخة من طرف مراكز البح  ف  فرنسخخخخا وهذا لسخخخخهولة اسخخخختعمالها   ومن

بذا كان مجتمع  مثال رخخخروض اسخخختعمالها أو من مبادئها، أن تكون العينة املحخخخووبة ممثلة ملجتمع البح  وهذا وفا املتغيرات السخخخوسخخخيوديمو رافية،

باملئة( فالعينة    57باملئة( والذكور ) 43( متربص حي  ييخخكل نسخخبة اإلنا  )2754البح  األصخخل  الذي نحن بصخخدد بجراء الدراسخخة عليه يتكون من )

كور، وحسخب نفس باملئة( بالنسخبة للذ 57باملئة( بنا  و) 43( متربص ووفا النسخبة نفسخها أي )531املحخووبة وحسخب العينة الوصخصخية تمثلت ف  )

 ,Selz Marion, la représentativité en statistique, Méthodes et Savoirsأنظر:   متغير نمط التكوين )اإلقامي وعن طريا التمهين(. لالطالع أك ر

édition Ined, paris, 2012 p58. 
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 العينة املسحوبة من املجتمع األصلي 

العينة 

 بالنسبة % 

 مجتمع البحث األصلي

التكوين عن طريق 

 التمهين 

التكوين 

 اإلقامي

اإلن

 اث

الذ

 كور 

عينة 

 البحث

التكوين عن 

 طريق التمهين 

التكوين 

 اإلقامي

املجم 

 الذكور  اإلناث  املركز/ املعهد وع

اإلن

 اث

الذ

 اإلناث  الذكور  اإلناث  كور 

الذ

 كور 

0 6 1 11 1 17 18 8.13 3 78 4 139 224 

سيدي سعيد  

 (1)تلمسان 

6 31 5 29 11 60 71 16.08 25 198 38 182 443 

عين الدفلى  

 (2)تلمسان 

 إمامة  272 100 96 40 36 9.87 27 14 13 10 9 4 4

 الكيفان )اإلناث( 469 43 205 127 94 17.02 80 29 51 15 27 14 24

40 27 32 23 72 50 122 21.06 180 139 161 100 580 

املعهد املتخصص 

 إمامة 

35 44 59 75 94 119 213 27.81 113 169 223 261 766 

املعهد املتخصص 

 منصورة

 املجموع 2754 1552 1202 100 531 289 242 163 133 126 109

 الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مأخوذة من مقررات التكوين املنهي لوالية تلمسان

  بذتتكون من خريج  التكوين املنهي الذين قمنا باسخخخخختجواب البعم منه  باختالف وضخخخخخعياته  الوالية  ف ثالثةأما الفئة ال      

ال ا  أما  البيته  ففي وضخعية بطالة وف  ما    اعمل لوسخابهتوجدنا أن أقلية منه  تيختغل ف  القطاع ال ا  واألقلية األخرع 

ظرته  التقييمية حول كفاءة ومسخخخخخخخخخخخختوع ت هيل خريج  التكوين  املتمثلة ف  بعم املقاولين واسخخخخخخخخخخخختقصخخخخخخخخخخخخاء ن رابعةيخص الفئة ال

،  ( ANEM)عن فئخخة املكونين بقخخاميخخا، وأخيرا يخخ تي ذكر فئخخة العخخاملين ف  الوكخخالخخة الوطنيخخة لل يخخخخخخخخخخخخخغيخخل    ه املنهي مع تركيز اسخخخخخخخخخخخخختجواب

أه  اليخخخخخخخخهادات  وذلك بإجراء مقابالت نصخخخخخخخخ  موجهة قصخخخخخخخخد التعرف على مختل  العروض ال اصخخخخخخخخة بخريج  التكوين املنهي، و 

 املطلوبة واملعايير املستعملة النتقاء هذه اليد العاملة، ض  ب ى ذلك نوع املؤسسات التي تقدم هذه العروض.
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 املقاربة املنهجية للبحث:  – 2 – 1

-L’approche quali بن التنخخخخاول املنهج  للبحخخخخ  يجعلنخخخخا ن بع من جيخخخخة ترتكز على نوعين من املنخخخخا  ، الكميخخخخة والكيفيخخخخة

quantitative   تفرضخخخخخخخخخخخخخهخا طبيعخة املوضخخخخخخخخخخخخخوع بحيخ  ال يكفي تكمي  الظخاهرة ونعطخائهخا دالالت كميخة دون فه  لجوانخب العخال

لتكمي     (1(الواقع  فإذا كان لزاما اسخخخختعمال املن   الكاي واسخخخختعمال وسخخخخائل التحليل اإلحصخخخخايي باسخخخختخدام  تقنية االسخخخختمارة 

ف  تراثخه النظري ذلخك  ال يجخد   عخال  االجتمخاع  على أن(P. Bourdieu)علينخا وكمخا يؤكخد  الظخاهرة فخإن السخخخخخخخخخخخخخوسخخخخخخخخخخخخخيولوجيخا تفرض 

التضخخخخخخخخخخخخخاد بين امل تبر والويخاة اليوميخة، كمخا أنخه ال يجخد أيضخخخخخخخخخخخخخا األدوات التي تسخخخخخخخخخخخخخما لخه برفم اللغخة اليخخخخخخخخخخخخخايعخة بمخا تحتويخه من  

بحي  أن  سخخخخخخخخخخلطان هذه املفردات اليخخخخخخخخخخايعة بال  القوة، ومن هنا يجب االسخخخخخخخخخختعانة بجميع التقنيات    (2(مفردات رفضخخخخخخخخخخا قاطعا 

املبحوثين ف  ميدان    بجابات دوات جمع البيانات ضخخخخخخخخخخخخخرورة من جية، بحي  بن  ب، فاالسخخخخخخخخخخخخختعانة  (3(لقطع املنهج  املتوفرة إلنجاز ا

ال    بذنيمكنها أن تغير االنطباعات األولية للباح  حول الظاهرة قيد الدراسخخخخخة،    (4(البح  عن طريا  املقابلة النصخخخخخ  موجهة 

يمكننخا االسخخخخخخخخخخخخختغنخاء عن املن   الكيفي ف  عل  االجتمخاع، فوصخخخخخخخخخخخخخ  وتفسخخخخخخخخخخخخخير الظخاهرة ال يكفي دون فه  وتخ ويخل تلخك ال طخابخات  

 ة.  اليايعة والعفوية، وبهذا يكون تحكمنا ف  الظاهرة كليا ووفا نظرة كلية  ير جزئي

 أساليب التحليل اإلحصائية: – 3 – 1

بعد التعرف على طبيعة التوزةع  فاملن  ،  و تتحدد األسخخخخاليب اإلحصخخخخائية املسخخخختخدمة ف  أي دراسخخخخة وفا طبيعة املوضخخخخوع        

(  ما يفو    n˃30(  ) 30ذا وبحك  أن العينة قيد الدراسخخخخخخخخخخخة تفو  عدد وحداتها )هت بع التوزةع الطبيع  ل  بذالذي ت بعه العينة  

( مبحو ، فل  يكن هنخخا  من داع الختبخخار بن كخخانخخت العينخخة ت بع التوزةع الطبيع  أم ال ألنخخه كلمخخا كبر اج  العينخخة كلمخخا  500)

نخة ممثلخة أحسخخخخخخخخخخخخخن تمثيخل للمجتمع الخذي أخخذت  كخانخت أقرب ب ى التوزةع الطبيع ، وكلمخا كخان اج  العينخة كبير كلمخا كخانخت العي

كخخخاختبخخخار حسخخخخخخخخخخخخخن املطخخخابقخخخة أو جودة     Test non-paramétrique منخخخه، لهخخخذا يجوز اسخخخخخخخخخخخخختعمخخخال كخخخل االختبخخخارات الالمعلميخخخة  

و يرها من االختبارات الالمعلمية ألن جل     Kolmogorov-Smirnov ، اختبار Chi Square التوفيا، اختبار االسخخخخخخخخخخختقاللية

لسخخخخخخوسخخخخخخيولوجية التي تعتمد على التحقيا امليداني أو اسخخخخخختطالعات الرأي العام، تتضخخخخخخمن  البا البيانات اإلسخخخخخخمية  الدراسخخخخخخات ا

 nominal     والترتيشية ordinal   اإلضخافة ب ى األسخاليب اإلحصخائية الوصخفية والتي تعطينا صخورة واضخوة ل صخائص مجتمع  ب

 الدراسة وتركيشته.

 التكوين: بين الشروط املوضوعية وتشكل الطلب على التكوين:العرض والطلب على  – 2

بن الودي  عن العالقة عرض/طلب على التكوين أصبحت من املواضيع ذات املعطى املوضو   ومن القضايا املوسومة     

ك ر فالطلب فإذا كانت عروض التكوين املقترحة ف  تنوع أ  ،التناقم بين العرض والطلب على التكوين  بسخخشب اسخختدامةمسخخبقا  

بما من جهة    ،عليها يتخذ عدة أرخخكال أو من ى آخر مناقضخخا لليخخروض املوضخخوعية لهذه العروض وال يتوافا وتوجهات الفاعلين

 طالب التكوين أو من جهة املؤسسات امليغلة )أرباب العمل، املقاولين...(.

 
  اسخخخخية وعل  االجتماع وأحسخخخخن مثال على ذلك كتاب بورديو الكيفية ف  جل البحو  االجتماعية وخاصخخخخة ف  العلوم السخخخخي-تسخخخختعمل املقاربة الكمية

 التمييز أو التمايز، حي  يؤكد بورديو على ضرورة التوفيا بين املن جين، بحي  ال يجوز ف  عل  االجتماع بحدا  القطيعة.
1Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales, 4° édition Dunod, paris, 2011, p167.  

 . 19،  1993،  1دار الوقيقة بيروت، ضبيار بورديو، ح. ا. باسرون، ح. ا. رامبوردون، حرفة عال  االجتماع، ت. نظير جاهل،  2
 .19،  نفسه املرجع 3

4Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales, op.cit. p170. 
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  كل املجاالت وحسخخخخخخخخخخخخب كل  ( تخصخخخخخخخخخخخخص ف442( رخخخخخخخخخخخخعبة مهنية منقسخخخخخخخخخخخخمة على )22بذا كانت مدونة التخصخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخات تضخخخخخخخخخخخخ  )

( 20فإن ميدان البح  )مدينة تلمسان( الذي نحن بصدد دراسته ل  يتوفر على كل هذه التخصصات بل ييمل )،  املستويات

( تخصخص حسخب قطاعات النيخاض، وحسخب كل منطقة داخل الوالية )تلمسخان(، ر   تجاوز هذه  189رخعبة مهنية ممثلة ف  )

ؤسخسخات، بال أاها اتخذت من ى آخر فردي ف  تيخكيل هذه القاعدة العامة لنظام التكوين  التخصخصخات وهذه اليخعب لطلب امل

ل  يقتصخخخخخخخخر عرض التكوين على طلب املؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخات أو  يرها بل على توجيه طالب    بذاملنهي بنمطيه اإلقامي وعن طريا التمهين،  

درة الفردية ف  محاولة بنيخخخاء مؤسخخخسخخخة عن  التكوين وفا مسخخخار آخر يمكنه من اجز مكانة ف  سخخخو  العمل وذلك ب ملخخخجيع املبا

 (.…Ansej, Angem, Cnacطريا أجهزت ال يغيل )

تخضخخخع عروض التكوين بالدرجة األو ى للمسخخختوع التعلياي وحسخخخب التخصخخخصخخخات التي ت  انتقا ها من مدونة التخصخخخص     

يقل مسخخخخخخخخخختواه  عن التاسخخخخخخخخخخعة  ( ال  2015( لوالية تلمسخخخخخخخخخخان، فنجد أن معظ  املحخخخخخخخخخخجلين ابتداء من سخخخخخخخخخخنة )DFPحسخخخخخخخخخخب تقرير )

متوسخخط أي املسخختوع الثاني ف  التكوين املنهي ويزيد عن الثالثة ثانوي بذ يقابله املسخختوع ال امس ف  التكوين وحصخخرا ف  املعاهد  

نجد التوجه التقني الودي  ونقصخخخخخخخخاء بعم املهن اليدوية التي تحتاح ب ى املمارسخخخخخخخخة أك ر من اليخخخخخخخخهادة مثل:    أيناملتخصخخخخخخخخصخخخخخخخخة،  

(maçonnerie-ferrailleur-coufrage…  فل  يكن بقصخاء هذه املهن )يعد بذ ل   مبارخرا بل حسخب املعطيات املوضخوعية    بقصخاء

هذه املهن بل هنا  طلب بصخفة املفرد بضخافة ب ى ما تيخكله وت سخ  به بعم املهن عند البعم   علىهنالك طلب بصخفة الجمع  

لهؤالء األشخخخخخخ ا  خاصخخخخخة    اثقافي  اتمثل برث  أوتي يطغى عليها طابع االحتكار  ( و يرها من املهن ال… cordonné-pâtisserieمثل: )

 أن هنا  بعض املهن ذات طابع عائلي وهذا ما أكدته مسخخخخخخخ يخخخخخخخارة التوجيه ملركز التكوين املنهي بسخخخخخخخيدي سخخخخخخخعيد:،  ف  تلمسخخخخخخخان

أبنغغامهم، فهغغذس الحرف  فغغالغغذين يمغغارسغغغغغغغغغغغغون التمهين عنغغد ألغغغغغغغغغغغغحغغاب هغغذس الحرف ال يتعلمون شغغغغغغغغغغغغ يء، لهغغذا نحن نغغدر  إال  

لهخذا أصخخخخخخخخخخخخخبا جخل القخائمين على مراكز  .   محصغغغغغغغغغغغغورة في العغائلغة وال ينب ي ألحغد أن يغأخغذ هغذس الحرفغة خوفغا من املنغافسغغغغغغغغغغغغغة

التكوين املنهي ال يوجهون طخخخالاي التكوين لهخخخذه املهن لتجنخخخب الوقوع ف  الرفم أو االسخخخخخخخخخخخخختغالل من قبخخخل أربخخخاب العمخخخل، فهنخخخا   

 ذلك بعدم برراكها ف  منظومة العرض ر   وجود الطلب عليها من قبل طالاي التكوين.تحفو على بعم املهن و 

 ئليات تشكل الطلب على التكوين. – 1 – 2

يحمخل    اجتمخخاعيخخةيتخخخذ الطلخخب على التكوين أرخخخخخخخخخخخخخكخخاال متعخخددة، فبخخالنسخخخخخخخخخخخخخبخخة لطخخالخخب التكوين وبخخاعتبخخاره فردا ينتاي ب ى بنيخخة  

املسخخخخخخخختعدة على أن تيخخخخخخخختغل، فطلبه على تخصخخخخخخخخص معين     structurés ف املبنية  مجموعة من االنطباعات أو نسخخخخخخخخا من املعار 

هذا األخير هو الذي ييخخكل هذه االنطباعات ألن الفرد يع ش   أن  ي حمن الواقع االجتما  ،  و مسخختمد من تصخخورات اجتماعية  

هذا    ،وةيخخخخخخخخخخخخخغل موقعا معين أو يمكن القول أنه يع ش ف  تراتشية معينة  ((P. Bourdieuحقل بتعبير     Champ ف  مجال معين  

فبوجوده ف  هذا املكان يسخخخ بطن وةسخخختدمج كثيرا هذه االنطباعات   ،املوقع مرتبط بمجموعة من ال صخخخائص االجتماعية للفرد

الذي ينتاي بليه، فال يتعلا ذلك   فالتمثالت والتصخخورات حول املهنة يسخختمدها من الواقع أو املجال  ،واملعارف املبنية اجتماعيا

ما هو قابل لالرختغال أو التوظي  )التخصخص أو املهنة( من طرف املقاول أو مؤسسة  و أسخاسخا وفا عروض التكوين املتنوعة،  

وأمخخام هخخذا التعخخارض الخخذي ييخخخخخخخخخخخخخكلخخه الفخخاعلون ضخخخخخخخخخخخخخمن   معينخخة، ال يمكن أن يكون بخخالضخخخخخخخخخخخخخرورة مقبوال من طرف طخخالخخب التكوين.

الطلخب على التكوين والخذي يعتبر من أكبر الوواجز التي تؤدي ب ى انكمخاش الطلخب ف  بعم املهن سخخخخخخخخخخخخخواء من  منظومخة العرض و 

ونذا كان طالب    ،تناقم كبير بين طلبات املؤسخخخخخسخخخخخات وعروض التكوين  هعنالذي نتج طالب أو من طرف املؤسخخخخخسخخخخخات،  الطرف  

صخات فإنه ينتج اسختراتيجيات تتحدد حسخب منفعته أو  التكوين بحك  محدودية تعليمه القاعدي يجهل ما تحمله هذه التخصخ

 
 (  يوم 1مقابلة رق )(. 1مع مس يارة التوجيه ملركز التكوين املنهي والتمهين بسيدي سعيد )تلمسان  23/10/2017 
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بين    هنا  ارتباضأن    الدراسخخخخخخخخخخخخخة امليدانية نتائج لنا  تظهرحي    ،الذي يمنحه سخخخخخخخخخخخخخمو ومكانة ف  التراتشية االجتماعيةو مصخخخخخخخخخخخخخ وته  

تتحك  هذه املتغيرات وخاصخخخخخخخخخة    ، بذ)املسخخخخخخخخختوع التعلياي، الجنس، مهنة األب...( واختيار التخصخخخخخخخخخص بالنسخخخخخخخخخبة لطالب التكوين

ل جداول املتقاطعة أن    أو اختبار االسخخخخخخختقاللية   Chi-square مهنة األب بيخخخخخخخكل كبير ف  تيخخخخخخخكل الطلب وهذا ما يظهره اختبار  

  ختيار التخصخصال املتغيرين  ير مسختقلين وبالتا   نقبل ب ن ف  (Sig=0.0000.05)النتائج دالة بحصخائيا عند مسختوع الداللة  

. فمثال اختيار تخصخخخخخخخخخص  مربية الطفولة األو ى  بالنسخخخخخخخخخبة لظنا  له (1امل وا )وهذا ما يوضخخخخخخخخخوه أك ر    مهنة األبكبيرة ب عالقة

يخترن هخذا التخصخخخخخخخخخخخخخص تكون مهنخة األب بين الطخب    الاليياإلنخا   نسخخخخخخخخخخخخخبخة كبيرة مننجخد أن لهخذا صخخخخخخخخخخخخخلخة مبخارخخخخخخخخخخخخخرة بمهنخة األب، 

  هذابناءا على  . و املسخختوع التعلياي الذي ال يقل عن املسخختوع الثانوي  وجهن لهذا التخصخخص، ضخخ  ب ى ذلك   والتعلي  وأ لبه

يمكننخا القول أن املواقع االجتمخاعيخة التي يوجخد فيهخا هؤالء الفخاعلون )طخالاي التكوين( تتحخدد باج  الرسخخخخخخخخخخخخخاميخل املوجودة فيهخا، 

  موزعين ف  فضخخخخخخخخخخاء اجتما   معين، هذه الرسخخخخخخخخخخاميل   (1(الرأسخخخخخخخخخخمال االجتما   والرأسخخخخخخخخخخمال الرمزي  ،فهنا   الرأسخخخخخخخخخخمال الثقاف 

يميل هؤالء الفاعلون  بحي   تنتج بدورها أو تعيد بنتاح الواقع االجتما  ،   األخيرةارسخات وهذه تتدخل بيخكل كبير ف  بنتاح املم

هخذا بذا سخخخخخخخخخخخخخلمنخا أن كخل فضخخخخخخخخخخخخخاء اجتمخا   هو فضخخخخخخخخخخخخخاء صخخخخخخخخخخخخخراع بين الفئخات   التي ييخخخخخخخخخخخخخغلواهخا  ب ى املوخافظخة على املكخانخة االجتمخاعيخة

 االجتماعية ممن تملك رأا املال وممن ال تملكه.

 
   العالقة تكوين/تيخخخخخخخغيل، عرض/طلب وأه  املتغيرات التي تتدخل ف  تيخخخخخخخكل الطلب لهذا اعتمدنا بيخخخخخخخكل   راهنبما أن طبيعة الدراسخخخخخخخة ترتكز على

فإما أن تكون هذه املتغيرات مسخخخخخخختقلة عن بعضخخخخخخخها   الذي يعطينا طبيعة العالقة بين املتغيرات عند مسخخخخخخختوع الداللة   Chi-square كبير على اختبار  

أو نفي   ؤكخخد بمخخا قوة هخخذه العالقخخة بين املتغيراتياالختبخخار   اهخخذ(sig=0.05)أي    نهخخا    عالقخخة طرديخخةأو تكون العالقخخة بي  (Sig=0.0000.05)أي  

رق    اليخخخخخكلوجود ارتباض بينها. حي  تظهر نتائج الدراسخخخخخة امليدانية وجود عالقة قوية بين مهنة األب تخصخخخخخص طالب التكوين، وكما هو موضخخخخخح ف   

بطارات ف  القطاع العمومي، القطاع ال ا  ذوي مسخخخخخخخخخخختوع تعلياي عا  ، ضخخخخخخخخخخخ  ب ى ذلك أطباء وصخخخخخخخخخخخيدليين(  ( من أبناء اإلطارات )%70(، بذ أن )1)

صخصخات  يختارون أو يوجهون ب ى التخصخصخات اإلدارية مثل: محاسخبة، تسخيير املوارد الشيخرية، محاسخبة وتسخيير، بدارة الفناد ... ب ى  يرها من التخ

( من أبنخخاء التجخخار %47من يختخخارون التخصخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخخات السخخخخخخخخخخخخخخالفخخة الخخذكر تليهخخا نسخخخخخخخخخخخخخبخخة )agriculteurs( من أبنخخاء الفالحين  %32ذات الطخخابع اإلداري، )

commerçons   (من أبنخخاء البنخخائين  %36و )maçons(من أبنخخاء العمخخال اليوميين الخخذين يعخخانون من ميخخخخخخخخخخخخخكخخل البطخخالخخة، ب نمخخا يطغى على املهن  %32و )

 .، التجار، البنائين، عامل يومياألخرع بيكل كبير أبناء الفالحين 
1 Pierre Bourdieu, les structures sociales de l’économie, éditions Seuil, 2000, p12. P13. 

  ينتقل عن يسختعير بيار بورديو مفهوم رأا املال من املقاربة االقتصخادية، ليفسخر أوجه اليخبه بين املادي )االقتصخادي( والالمادي الرمزي، الذي ال

 طريا التبادل اآل   )السلع(، بل عن طريا الوراثة، فهو اليكل اآلخر لرأا املال، لهذا يميز بورديو بين أربع أنواع لرأا املال:

« Le capital culturel qui est élaboré par Gary Becker « le capital humain » … qui trouve dans les performances scolaires d’enfants 

inégalement dotés culturellement et, plus généralement, dans toutes sortes de pratiques culturelles ou économiques »... 

« Le capital social c’est l’ensemble des ressources qui peuvent être réunies par procurations, à travers des réseaux de relations plus 

ou moins nombreuses et plus ou moins riches »  .Pierre Bourdieu, les structures sociales de l’économie, op أنظر لالطالع أك ر  

Cit. p12. 

وهو يتعلا بمجموعة الطقوا التي لها عالقة باليخخخخخرف واالعتراف وهو ف  النهاية السخخخخخمعة والسخخخخخلطة  le capital symbolique :الرأسغغغغغمال الرمزي  

: الذي يتكون من العوامل le capital économiqueرأ  املال االقتصغغغادي التي يتمتع بها الفاعل من خالل األرخخخكال الثالثة لرأا املال  بضخخخافة ب ى  

أنظر: عبد الكريم عمل...( ومجموع ال روات االقتصخخخخخخخخخخخخخادية )املداخيل اإلر ، ال روات املادية...(  لالطالع أك ر  امل تلفة لظنتاح )األرض واملصخخخخخخخخخخخخخانع، ال

 . 60، ص 2007-2006بزاز، علم اجتماع بيار بورديو، أطروحة دكتوراس، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،  
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 spss إعداد الباحث بناءا على نتائج برنامج التحليل اإلحصائياملصدر: من 

ومن جهة أخرع، يعتبر متغير السخخخن من املتغيرات األك ر ت ثيرا ومن املؤرخخخرات املوورية واألك ر تحديدا خاصخخخة ف  اختيار أو  

حدار اللوج سخخخخخخخخخختي الختبار  االن   Régression logistique توجيه طالب التكوين وهذا ما تظهره نتائج الدراسخخخخخخخخخخة وباسخخخخخخخخخختعمال  

( أن العالقة بين السخخخخخخخن  2رق  )  الجدول . وكما هو موضخخخخخخخح ف  كي  يتدخل السخخخخخخخن والجنس ف  اختيار أو توجيه طالب التكوين

أي أن طالب التكوين كلما ارتفع سخخنه كلما كانت حظوظه كبيرة ف    ،توجيه    عالقة عكسخخية توضخخح ت ثير السخخنالختيار أو اال و 

( مقارنة بالسخخخخخخخن املنخفم، ال يختل  األمر بالنسخخخخخخخبة ل جنس فالذكور طالاي التكوين له   45اختيار التكوين املنهي بنسخخخخخخخبة )

 ( على  رار اإلنا . 166حظوظ كبيرة ف  اختيار التكوين املنهي على أن يوجهوا بليه بنسبة )

 

 
Concernant les deux variable (âge, sex) par rapport au variable dépendant (orienter, choisi la formation professionnelle) on 

utilise la régression logistique (ce type de teste utilisé pour savoir l’impact d’un variable à l’autre mais quand on a des variables 

nominale et des variables ordinales comme âge et sex mais à condition que le variable dépendant sera nominale comme : orienter 

vers la formation professionnelle ou vous avez choisis la f.p) comme indiqué dans les résultats, nous avons trouvé que ; Les 

demandeurs de la formation professionnelle, ils ont la chance d’être choisis la formation professionnelle par rapport à l’Age 

supérieur de (45%) que les demandeurs de la f.p sont une chance d’être orienté par rapport à l ’Age inferieur. Selon le sex : les 

hommes ont la probabilité de (1.665) de (166%) d’être choisi la formation professionnelle que les femmes. Ces résultats explique 

l’impact et l’influence des variables sex et âge et sur le variable dépendant (choisis, orienté).  
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Variables dans l'équation 

 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

aEtape 1 

Age -,787 ,139 32,025 1 ,000 ,455 

sx ,510 ,204 6,246 1 ,012 1,665 

Constant

e 

1,210 ,365 10,997 1 ,001 3,352 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : Age, sex. 

 

بن هذه الفروقات بين الجنسخخخخخخخخخخين )ذكر، أندى( تحمل عدة دالالت، بعيدا عن الثنائيات وعن عالقة الهيمنة التي ييخخخخخخخخخخير بليها  

(P. Bourdieu)    املهيمن واملهيمن عليه(، التمييز الجنسخقي، فالتقسخي  الجنسخقي للعمل يعطينا صخورة واضخوة للبعد الرمزي التي(

تفاع الكبير لظنا  ف  الفروع واألسخخخخخخخخخخخال  املهنية مثل التعلي ، التربية ال خخخخخخخخخخخوة، ... أو املهن  )بحك  االر   العمومية  تمثله الوظيفة

ب ى مخدونخة التخصخخخخخخخخخخخخخص تظهر لنخا الهيمنخة الخذكوريخة على كخل التخصخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخات حتى ونن ألغينخا تلخك   العودةبخو اإلداريخة ال خدمخاتيخة(  

ع اإلنخخا  ذلخخك التميز على  رار التخصخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخخخات اإلداريخخة  الوخخدود بين الجنسخخخخخخخخخخخخخين ف  اختيخخار املهن بال أن تلخخك املهن ال تمثخخل لخخد

 .فالعالقة بين الجنسين    عالقة صراع حول التموقع

توضخخخخخخخخخخخح وتعكس النتائج التي أفرزها التحقيا أن الطلب على التكوين ال ينحصخخخخخخخخخخخر فقط ف  املسخخخخخخخخخخختوع التعلياي وضخخخخخخخخخخخعفه أو  

يكونون    (طخخالاي التكوين)بحك  أن هؤالء األفراد  و   ريناالنتمخخاء االجتمخخا  ، فخخاختيخخار التخصخخخخخخخخخخخخخص ال يقتصخخخخخخخخخخخخخر على هخخذين املتغي

هذه الطبيعة الثانية  ،منغمسين ف  الوياة االجتماعية بحك  التنيئة االجتماعية والوس امليتر  والتي تعود ب ى بنتاح املجتمع

ممارسخخات وسخخلوكات واعية  تظهر لنا على أاها  فه طالب التكوين ب ى بنتاح أفعال وممارسخخات  يتوج تسخخاه  بيخخكل كبير ف      التي

الخخخخخذين يعتبرون أن اإلنسخخخخخخخخخخخخخخخخخان هو عقالني  مخخخخخا يطرحخخخخخه رواد نظريخخخخخة االختيخخخخخار العقالني  مخخخخخا، لكن وعلى نقيم  وموجهخخخخخة لفعخخخخخل 

هو الخذي يجعخل الفرد يحخدد مخا هو مالئ  ومخا هو  ير مالئ  بحسخخخخخخخخخخخخخب    L’habitus ن ف  حين أ  homo économicus  وا  

الوضخخخخخخخخخخخخخعيخخخخة االجتمخخخخاعيخخخخة التي يكون فيهخخخخا، فخخخخالعزوف الكبير لطخخخخالاي التكوين عن عروض التكوين املقترحخخخخة وبخخخخال صخخخخخخخخخخخخخو  عن  

 التخصصات اليدوية مثل:

 
  قدرة الفرد على تقوي  الوالة ال خخخخخخخويحة للعالقات االجتماعية، وعلى البح  عن تحقيا منافعه ب فضخخخخخخخل وجه، ففي تضخخخخخخخ   دور الفرد ف  الوياة

 .Raymond Boudonاالجتماعية وتقلص دور الدولة ومكانتها، تعتبر هذه النظرية امتدادا للفردانية املن جية التي وضع أسسها العال  الفرنسقي 

 يعرف بيار بورديو L’habitus   على أنه مجموعة من االسخخخخخخخختعدادات املك سخخخخخخخخبة وأصخخخخخخخخول اإلدرا  والتقوي  والفعل التي طبعها املويط االجتما   ف

ص  ،  1992، املركز الثقافي العربي، بيروت،  1بيار أنصغغغغغغار، العلوم االجتماعية املعاصغغغغغغرة، ت. نخلة فريفر، طلوظة محددة وموقع خا ، أنظر:  

34.36. 
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(maçonnerie-carreleur coffrage…)  مارستها مع تواجد هذه املهن وك رة الطلب  و يرها من املهن التي تتطلب جهدا كبيرا مل

ب ى املهن    لهخخذا يتوجخخهال تمنا طخخالخخب التكوين سخخخخخخخخخخخخخمو ف  التراتشيخخة االجتمخخاعيخخة  األخيرة  أن هخخذه    هوعليهخخا من قبخخل املؤسخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخخات،  

 مثل: الوديثة 

(électricien bâtiment, menuiserie aluminium et Pvc,installation sanitaire et gaz-garnissage auto et 

ameublement, )...ال تتطلب رخهادة ملمارسختها    اليدوية  املهن  ف  الطلب راجع ب ى أن  االنكماشذا  ه  ، بنأو التخصخصخات التقنية

 تيخخخترض  ال :بل ترتبط بالفعالية ف  سخخخو  اليخخخغل أي بالكفاءة، فاملقاولين واملؤسخخخسخخخات ال اصخخخة للبناء واألرخخخغال العمومية مثال

  تختل   فلنوعيخة العمخل كخان هخذا حسخخخخخخخخخخخخخخب مجموعخة كبيرة من املقخاولين الخذين جرع عليه  التحقيا،    تركز على اليخخخخخخخخخخخخخهخادة بخل

وجهخخخخات نظره  حول التكوين املنهي وةعتبرون أن التكوين النظري األو   ف  مراكز التكوين املنهي لهخخخخذا النوع من املهن ل  ولن  

 ير مختصخخخخخخخخخخين يكتفون بتلقين نظري لهذه    باعتباره لتكوين ب ى محدودية تكوين األسخخخخخخخخخخاتذة  يجدي، كما أاه  يرجعون فيخخخخخخخخخخل ا

املهن ف  حين أن هذه األخيرة تحتاح ف  نظره  ب ى املمارسخخخخخخخخخة والعمل ف  وررخخخخخخخخخات ومؤسخخخخخخخخخسخخخخخخخخخات مختصخخخخخخخخخة بإرخخخخخخخخخراف من بنائين ف  

 امليدان. 

 طالب التكوين بين املهنة والكفاءة: – 3

ل فخخإن البحخخ  والتفكير ف  عما هخخذه العالقخخة يخخيخخخخخخخخخخخخخغت/نهي مبخخالر   من تبخخاين الر ع واملواق  حول طبيعخخة العالقخخة تكوين  

مجموعة من اإلرخخخخكاالت، فإذا سخخخخلمنا ب ن التكوين املنهي يقتصخخخخر على منا الفرد مجموعة من املؤهالت والكفاءات    أماميضخخخخعنا 

الشخخخخخخخخخخخخخقيء الوحيخد الخذي يمنا الفرد قيمة  و حخاجتخه ب ى القوانين والقواعخد النظريخة    واملهخارات، فخإن حخاجخة الفرد ب ى اليخخخخخخخخخخخخخغخل تفو  

تفرض علينا الدراسخخخخخخخخخخة امليدانية تحليل املعطيات اإلحصخخخخخخخخخخائية وفا اقترابين: يتمثل  ،  اجتماعية هو انخراطه ف  ممارسخخخخخخخخخخة املهنة

املهخارات التي يك سخخخخخخخخخخخخخبهخا الفرد من خالل دراسخخخخخخخخخخخخختخه ف  األول ف  التركيز على  املهنخة  و الكفخاءة ، فخاملهنخة    مجموعخة من املعخارف و 

( رخهرا أو تفوقها، وذلك حسخب طبيعة التخصخص بذ تتطلب 18( أرخهر ب ى )6مراكز أو معاهد التكوين املنهي ملدة تتراو  ما بين )

املنهي عن طريا  ( رخخخخخخخخخخخهرا، أما الكفاءة املهنية أي ممارسخخخخخخخخخخخة املهنة بعيدا عن مراكز التكوين  30التخصخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخات التقنية أك ر من )

 االحتكا  بسو  اليغل أو ما يساى بالتمهين.

أما املقاربة الثانية فترتكز على الطلب املؤسخخخخخسخخخخخاتي أي متطلبات سخخخخخو  اليخخخخخغل بمعنى أنه ال يؤدي تكوين ف  تخصخخخخخص ما        

لى فعالية نمط بما أن ممارسخخخخخخخخة هذه املهنة أو تلك ال تتوق  على مسخخخخخخخختوع التكوين بل ع  ،بيخخخخخخخخكل آ   ب ى منصخخخخخخخخب رخخخخخخخخغل محدد

بين نمطي التكوين، فعملية االنتقال من حقل ب ى آخر )من مركز التكوين املنهي ب ى سو  اليغل(    اتقو ظهر الفر تالتكوين، هنا  

  بعدم التطابا بين  (P. Bourdieu)يختل  عن الوقل الذي اسخخخخختمد منه الفرد )طالب التكوين( تلك املعارف يحد  ما يسخخخخخميه  

 L’habitus   و Le champ    لهذا فالرهان األسخخخخخخخا خخخخخخخقي الذي يقوم عليه التكوين املنهي هو التمهين، هو ممارسخخخخخخخة املهنة، فالذي

يمارا التمهين )املتربص( عند اتصخخخخخخاله للمرة األو ى بمكان العمل )وررخخخخخخة أو مؤسخخخخخخسخخخخخخة مهما كانت طبيعتها( ال يتعل  من الكتب  

يحاكيه  ف  كل تصخخخرفاته  ف  حركاته  سخخخلوكاته  العملية،  فوظفين  النظرية بل باملمارسخخخة مع رب العمل أو صخخخاحب الوررخخخة أو م

هذه املهارات والقدرات والكفاءات تقوم على مجموعة من املفترضخخات الغير معلن عنها يك سخخبها الفرد   ،هو يحاكيه  ف  كل شخخقيء

ما أو تخصخخخخخخخخخخخص معين بل من خالل عمله مع الجماعة، مع رب العمل، فال ييخخخخخخخخخخخترض اليخخخخخخخخخخخهادة ف  حرفة أو عن طريا املمارسخخخخخخخخخخخة  

فعالية نظام التكوين املنهي ال تتوق  فن  ، بذبممارسة تلك املهنة، ألاها وكما يطلا عليها املعرفة الضمنية والسلوكات الضمنية

العمل الجما   بيخخخخكل    ت ثيريبين   (3ف  امل وا ) (2رق  )  بل على ممارسخخخختها واليخخخخكل  ف  بعم التخصخخخخصخخخخاتعلى التلقين النظري  

بجابي على تحصخخخخخخخخخخيل تلك املعارف واملهارات املتعلقة بمهنة معينة ونخص بالذكر التخصخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخات الورفية حي  ال وجود لتلك 

التخصخخخخخخخخخصخخخخخخخخخات التقنية أين تعتبر اللغة حاجزا كبيرا وراء تحصخخخخخخخخخيل طالب التكوين من عدمه،  ب  مقارنةاملعيقات املتعلقة باللغة  
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باالعتماد على برنامج  ، و الفرد ف  سخخخخخخخو  اليخخخخخخخغل  واندماحالرهان األسخخخخخخخا خخخخخخخقي الذي يسخخخخخخخهل من عملية بدماح  لهذا فالتمهين يعتبر  

طخخريخخا اخخختخخبخخخخخخخار االسخخخخخخخخخخخخخختخخقخخاللخخيخخخخخخخة،  (SPSS)الخختخخحخخلخخيخخخخخخخل اإلحصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخايخخي املسخخخخخخخخخخخخخختخخخخخرجخخخخخخخة عخخن  الخخنخختخخخخخخخائخخج   sig)بخخمخخخخخخخا أنChi-squareتخخظخخهخخر 

0.0000.05)النتائج دالة بحصخخخخخخخائيا عند مسخخخخخخختوع الداللة  ف(=0.05) و(=0.01)  ،  نه كلما كان العمل الجما    بنقبل  بذن 

والتعاون بين املتربصخين ف  مكان العمل، كلما ازداد التطور الذهني والعمل  للمتربص، أي هنا  فرو  دالة بحصخائيا بين نمطي  

 .(3كما هو موضح ف  الجدول رق  ) التي يجرع فيها التربص طبيعة التخصص وطبيعة املؤسسة ةالتكوين مع مراعا

 

Tests du Khi-deux اختبار االستقاللية 

 Valeur ddl Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson a149,098 38 ,000 

Rapport de vraisemblance 182,710 38 ,000 

Association linéaire par linéaire ,217 1 ,641 

Nombre d'observations valides 502   

a. 37 cellules (47.4%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 

minimum est de .49. 

بعم   ف  ما يخصباختالف تخصخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخاته  وباختالف وضخخخخخخخخخخعيته  االجتماعية    بحوثينوف  السخخخخخخخخخخيا  ذاته تختل  بجابات امل

الخخخخخخوخخخخخخرفخخخخخخيخخخخخخخة   خخخخخخخخاصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة   textile- couture-pâtisserie- élevage des ruminants-coiffeur (homme et)الخخخخخختخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخات 

femme)…)  ب ى مؤسخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخات التكوين   من دون رخخخخخخخخخخخخهادة، لهذا ي ج بكفاءة مهنية  و يرها من املهن، فمنه  من يمارا هذه املهنة

 وصخخخخخخخول على رخخخخخخخهادة تمكنه من خلا مؤسخخخخخخخسخخخخخخخة خاصخخخخخخخة بما عن طريا ماله ال ا  أو التقرب ب ى أجهزة ال يخخخخخخخغيل التي  لاملنهي  

قاف  )رأسخخخخخخخخخخخمال رمزي( ما  ثوضخخخخخخخخخخخعتها الدولة، كما أجاب جل املبحوثين بضخخخخخخخخخخخافة ب ى اعتبار أن بعم املهن تمثل لدع البعم بر   

نتحخخخد  هنخخخا عن    ،ه  يتقبلون هخخذا الفعخخخل وبخخذلخخك يعترفون بيخخخخخخخخخخخخخرعيخخخة هؤالء األفرادفوجهون بليهخخخا،  يجعخخخل طخخالاي التكوين ال يت

امتيخازات لهخا  و الرأسخخخخخخخخخخخخخمخال الرمزي الخذي ي يخخخخخخخخخخخخخكخل من الفروقخات الطبقيخة ث  يتحول ب ى فروقخات موضخخخخخخخخخخخخخوعيخة نجخدهخا ف  ال روات  

يقرون بهذه    املنهي  التكوين على  القائميند ذلك أن  وما يؤك  ن،رخخرعية معترف بها ف  التصخخورات االجتماعية لفضخخاء اجتما   معي

الهيمنخخخة فال يقومون بتوجيخخخه طخخخالاي التكوين لهخخخذه املهن وهخخخذا مخخخا أكخخخده كخخخل مسخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخخخاري التوجيخخخه املنهي ملراكز التكوين املنهي  

جغازف    هنغا  بعض املهن معروفغة بغألغغغغغغغغغغغغحغامهغا أو من طرف مجموعغة معينغة تمثغل عنغدهم إرث، لغذلغك ال نريغد أن نبقوله :

بطالب التكوين بعد تحصغله على الشغهادة ال يجد من يوظفه أو حتى إنشغاء مؤسغسغة صغغيرة خاصغة به، فنحن نكتفي بمن   
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أبنامهم شغهادة كفاءة، لكن منهم من يصغر على التكوين في هذس املهن لكنه خالل فترة التمهين عند هؤالء الحرفيين ال يتعلم  

  . حاالت بالجملة من هذا القبيل شيئا، بل يكتفي باألعمال الشاقة فهنا 

بل هنا  أسخخخخخخخخخخخخخباب أخرع  الذي يمارا التمهين،    ال تعتبر الطبيعة االحتكارية    العائا الوحيد الذي يق  ف  وجه املتربص

ثال  رع وهنا نركز على كبال  رخخخخخكاالتمن اإل   وتعتبر  طبيعة التخصخخخخخصو التكوين )اإلقامي وعن طريا التمهين(   تتحدد وفا نمط

 تربص:للم املنهي ساراملرئ سية ف   محطات

خاصخخخخخخة املؤسخخخخخخسخخخخخخات    اتصخخخخخخال له بمكان العملتتمثل األو ى ف  رفم أرباب العمل )مؤسخخخخخخسخخخخخخات، وررخخخخخخات...( املتربص من أول  

وال املتربص حسخخخخخخخب تصخخخخخخخريا أحد   ةال اصخخخخخخخة، بذ يفضخخخخخخخل أرباب العمل )املقاولون خاصخخخخخخخة( الكفاءة وال يعيرون اهتماما لليخخخخخخخهاد

 عندما يأتي إلينا حاملي شغهادات التكوين املنهي خاصغة في تخصغصغات البناء نسغتلم منه امللف إال أننا ال نسغتطيع املقاولين:

  .فترة زمنية إلنهاء املشاريع وخريجي التكوين املنهي ليس لديهم تكوين ميدانيتشغيله ألننا محكومون ب

يتمتع أربخخخاب العمخخخل بخخخالسخخخخخخخخخخخخخلطخخخة التي تجعله  يتحكمون ف  قوانين السخخخخخخخخخخخخخو  وحتى ف  الفضخخخخخخخخخخخخخخخاء االجتمخخخا   بحك  امتالكه   

فم تقمص دور التمهين ر    للرأسخخخخخخخخخخمال املادي واالجتما  ، فه  يشسخخخخخخخخخخطون هيمنته  ويصخخخخخخخخخخدرون أحكاما تعمل لصخخخخخخخخخخالوه  كر 

هؤالء  الذين يهيمنون على الوقل )سخخخخو  العمل( يملكون    ،اليخخخخروض القانونية التي ينص عليها مبدأ اليخخخخراكة تكوين/مؤسخخخخسخخخخة

 إن  مسخخخخخخ يخخخخخخار التوجيه ملركز التكوين املنهي عين الدفلى بقوله:  هذا  ويؤكد  (1(الوسخخخخخخائل التي تمكنه  من جعلها تعمل لصخخخخخخالوه  

ل يبحثون عن متكون مغغغاهر، بتكلفغغغة قليلغغغة وفي وقغغغت وجيز، هغغغذا يحغغغدث مرارا عنغغغد طلبهم لعمغغغال من عنغغغدنغغا،  أربغغغاب العمغغغ 

 بحيث ال يريدون تقمص دور التمهين فهم يبحثون عن الرب  في وقت قصير وبأقل تكلفة وجودة عالية وهذا غير ممكن .

هنة أو تخصخخص ما فترة التمهين ف  مؤسخخسخخة أو وررخخة،  أما السخخشب الثاني وهو اإلقصخخاء بالتمهين، حي  يق خخقي املتربص ف  م

( فال يحصخخخل شخخخقيء حول املهنة، تقول ف  هذا الصخخخدد مسخخخ يخخخارة التوجيه  اقتصخخخاديةبغم النظر عن طبيعة املؤسخخخسخخخة )بدارية،  

شغغغغغ يء      هنا  حاالت كثيرة اطلعنا عليها في مكان العمل )التمهين( فوجدناهم ال يعلمون ملركز التكوين املنهي سخخخخخخيدي سخخخخخخعيد:

 حول املهنة التي يزاولونها، بل يكتفون بالنظافة واألعمال الشاقة التي ليس لها دخل في املهنة أو التخصص .

( رخخهرا ول  يتحصخخل على اليخخهادة،  18( سخخنة، انقطع عن التكوين بعد )23( ل: )ل. ف. )5نذكر هنا تصخخريا ف  املقابلة رق  )

كنت عبارة عن عامل مسغغغغغاعد، لم يأمرني يوما بعمل معين إال قص اللو  فقط   لم أكتسغغغغغب شغغغغغ يء  النجارة( بقوله:)ف  مهنة  

( متربصغغغغغغغغغين  4دج( في األسغغغغغغغغغبوع، وهذا ينطبق على )  500واألعمال الشغغغغغغغغغاقة من الثامنة صغغغغغغغغغباحا إلى الرابعة مسغغغغغغغغغاءا بأجر ) 

  .ئخرين

ه  من يتحصخل على رخهادة فقط لهذا  رخهادات ومن حصخلون علىبن أ لب هؤالء املتربصخين ال يكملون تربصخه  وبالتا   ال يت

بل هنا  سشب    لهؤالء األفرادال يبحثون عن تكوين   )أرباب العمل(  هؤالء املستخدمين  ،يكون اندماجه  ف  الوياة املهنية صعبا

 إن أربغاب العمغل يطلبون متربص لغرض  آخر وراء قبوله  كمخا صخخخخخخخخخخخخخر  مسخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخار التوجيخه املنهي بمركز التكوين املنهي بمخامخة:

 
  (  مس يارة التوجيه املنهي ملركز التكوين املنهي سيدي سعيد،  2(، مس يار التوجيه املنهي ملركز التكوين املنهي عين الدفلى واملقابلة )1املقابلة رق ،)

 . 06/11/2017(، مس يار التوجيه املنهي ملركز التكوين املنهي بمامة بتاريخ: 3ت  ذكرهما سابقا. املقابلة رق  )
 18/10/2017بتاريخ: -تلمسان –سنة بمامة  50مقاول -م  –(، ب 4بلة رق  )املقا. 

 

 .220 – 219،   2012، 1بيير بورديو، مسائل ف  عل  االجتماع، ت. د. هناء صب  ، هيئة أبو ظاي للسياحة والثقافة، ض 1
 (  ل. ف. 5مقابلة رق ،)23/12/2017الوررة، تلمسان بتاريخ:   رهرا ف  18سنة، مهنة نجار، ل  يواصل تكوينه بعد قضائه  23 . 
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د وهو أن الدولة وضغغغعت بندا يق غغغ ي بأن أي مؤسغغغسغغغة خاصغغغة بطبيعة الحال تتكفل بمدة التمهين، تل ي لها جزء من  واح

 الضرائب . 

وأخيرا، الطبيعة االسخخخخخخختغاللية للمتربص و   األك ر رخخخخخخخيوعا كما صخخخخخخخرحت مسخخخخخخخ يخخخخخخخارة التوجيه بمركز التكوين املنهي سخخخخخخخيدي  

  - -Plomberie-électricité bâtiment-quilibrage-hôtellerie-cuisine) إن التخصغصغات األك ر طلبا :ي: سخعيد بقولها:

لقضغغغغغغغاء فترة    (CMP)و  (CAP)االعالم اآللي( من طرف املؤسغغغغغغغسغغغغغغغات فهم يطلبون املتربصغغغغغغغين ذوي -التأثيث املنزلي واملركبات

 التمهين، لكنهم في حقيقة األمر هم يبحثون عن عمال بأجر زهيد ال يمكن أن نسميه أجرا .

 لم أتعلم شغغغغغغغغغغغغ يء مع رب العمغل، بل  ( بقوله:6حد املتخرجين من التكوين املنهي ويمتلخك اآلن وررخخخخخخخخخخخخخة ف  مقخابلخة رق  )يؤكد أو 

كان هنا  في تلك الورشغغغغغغغغغة متربصغغغغغغغغغين أقدم مني، فكل واحد منهم يعلمني شغغغغغغغغغ يء حتى تعلمت، رب العمل ال يريد  أن تتعلم  

  .لكن املهم أن تساعدس في العمل، بدون مقابل

ن ما يجعل  أل ،  هنيةاملتربص ف  هذه الوالة ب ى العمل الجما   لتحصخخخخخخخخخيل املعارف املتعلقة باملهنة ولتحسخخخخخخخخخين كفاءته امل  ي ج 

 Relation sociale de الفرد يحس أنه جزء من الكل هو العالقات االجتماعية لظنتاح التي تنيخخخخخخ  عن طريا العمل الجما    

production .ال العلى العكس من ذلخخخخخخك تتميز  العمخخخخخخل دائمخخخخخخا ب:   Rapport sociale de ،  هيمنخخخخخخةعالقخخخخخخة بين املتربص ورب 

production   نحو املتربص،    رب العملال تتغير نظرت    فترة  هذه ال  حتى بعد انتهاءو مهين  ففي عالقة استغاللية تحت  طاء الت

وبال صخخخو  الورف(، بال أن ما ينطبا    حي  يبقى دائما مبتدأ وأنه له الفضخخخل ف  منحه ذلك الرأسخخخمال الرمزي )تقنيات املهنة

على الذين يقضخخخون فترة التمهين ف  الوررخخخات ل س هو بالضخخخرورة بالنسخخخبة للذين يمارسخخخونه ف  املؤسخخخسخخخات خاصخخخة ذات الطابع 

اإلداري، ألن طبيعة التخصخخخخخخص    التي يمكنها التحك  ف  املسخخخخخخار املنهي للفرد فممارسخخخخخخة التمهين ف  التخصخخخخخخصخخخخخخات ذات الطابع 

  ور   كل العوائا )الصخخخخخخخخراع مع رب العمل، االسخخخخخخخختغالل، األجر املنعدم، ظروف العمل...( بال أاه  يتخذون من ى آخر ف  الورف

 الوصول ب ى سو  العمل لكن بيكل  ير رساي نذكر مثال:

(coiffeur- électricien soi (automobile ou bâtiment)- boucherie- plomberie- cuisine- installation sanitaire et 

gaz-عنخد تخرجه  ال يتوجهون ب ى مكخاتخب أو أجهزت ال يخخخخخخخخخخخخخغيخل )خخاصخخخخخخخخخخخخخخة  هؤالء األفراد ال يخاطخة...(    -التخ ث خ  املنز   واملركبخات

العراقيل التي ينتجها النسخخخخخا العام تحول دون وصخخخخخول هذا الفاعل  و   الوواجز تجاوز تلكيحاولون  الذكور( بال القليل منه ، بل 

و  العمل بيخخكل رسخخاي.بناءا على ما سخخبا يمكننا اعتبار أن النسخخا العام هو الذي سخخاه  وال يزال يسخخاه  بيخخكل كبير ف  ب ى سخخ

نتاح وتوسخخخخخخخخيع رقعة االقتصخخخخخخخخاد الغير رسخخخخخخخخاي )سخخخخخخخخو  العمل الغير رسخخخخخخخخاي( انطالقا من القوانين والقواعد التي يقوم بصخخخخخخخخيا تها  ب

تفرض  الواجيات االجتماعية واالقتصخخادية للفرد   ازديادبآخر ملا يمليه الواقع ف ول س األفراد، ألن هذا األخير خاضخخع بيخخكل أو

الذين يمارسخخون التمهين    تختل  وضخخعية األفرادلكن   .االقتصخخاد املوازي ف    وممارسخخة تلك املهنة بيخخكل  ير رسخخاي  التوجه عليه

  هنا يمكننا القول أن العالقة تكوين ف  مؤسخخسخخات وبحك  تخصخخصخخاته  التقنية نجده  يتخلون عن اليخخهادة رخخكال ومضخخمونا،

عرض/طلخب تخطخت حخدود  التنظير االقتصخخخخخخخخخخخخخادي وتجخاوزت كخل األطر النظريخة التي تريح دور الفرد ف  الوياة   أو  تيخخخخخخخخخخخخخغيخل/منهي

االجتماعية واالقتصخخخخخخخخخادية، باعتباره فاعل اجتما   مسخخخخخخخخخؤول يمتلك اختيارا عقالنيا يخضخخخخخخخخخع بيخخخخخخخخخكل مبارخخخخخخخخخر لقوانين وقواعد  

 صبحت خاضعة لقرار سيا قي يق قي بإرضاء الفئات االجتماعية )بتحصيل على اليهادة( ف  املجتمع.السو  بل أ

 

 
 (  ا. ف. 6مقابلة رق ،)51/11/2017بتاريخ: -الرمشقي –سنة، صاحب وررة ف  نجارة األليمينيوم، تلمسان  24. 
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 التكوين املنهي وسوق الشغل بين القدرة الفردية في تحصيل الشهادة وكفاءة املتخرجين:  – 4

أن يكون رأسخخخخماال  انطالقا من قانون بسخخخخخيط هو:  أي تخصخخخخخص بدون سخخخخخو ، سخخخخخيكون من دون قيمة أو أك ر دقة يك  عن 

 ليصبا تخصص :

« Une compétence sans marché devient sans valeur ou, plus exactement, cesse d’être un capital »)1) 

 بحي   ال قيمة ليهادة بن كانت ال تحظى بسو   ف ي تخصص ما ال يحمل أي منفعة بال ف  سو  معين: 

« Un capital ne se définit comme tel, ne fonctionne comme tel, n’apporte des profits que sur un 

certain marché »)2) 

بالنسخخخخخخخخخخخخبة للقائمين على  فف  سخخخخخخخخخخخخو  اليخخخخخخخخخخخخغل   التكوين املنهي  تختل  وجهات النظر حول صخخخخخخخخخخخخالحية ومصخخخخخخخخخخخخداقية رخخخخخخخخخخخخهادة      

التحك  الجيد باملهنة  كما صخخخخر  مديري  ( ف   %75ففي رخخخخهادة تثشت أحقية حاملها وكفاءته بنسخخخخبة )  :مؤسخخخخسخخخخات التكوين املنهي

فيها الدراسخة  بال أاها    تمسخ يخاري التوجيه للمراكز التي أجري  كلو  –  ونمامة  منصخورة –املعهد املتخصخص ف  التكوين املنهي  

قعها ف  سخخخخخو   ال تمثل لدع الطالبين على اليد العاملة خاصخخخخخة التخصخخخخخصخخخخخات التقنية أي قيمة، فالكفاءة املهنية لها مكانتها ومو 

اليخخغل، كما يصخخر  املسخخؤول عن تسخخيير املوارد الشيخخرية ف  اليخخركة األجنشية )رخخراكة سخخورية/تركية( للبناء واألرخخغال العمومية  

ومسغغغغغغغغغغغغير أشغغغغغغغغغغغغغغغال كغانغت لهم خبرة ميغغدانيغغة من قبغغل هغذا فقط، لكن في    Topographes   2 قمنغغا بتوظيف  البير   بقولخه:

 .هنا  من يتقنون تلك املهن ويمارسونها أي لهم ورشات التخصصات األخرى ال يمكننا ألن 

الطلب على اليد العاملة باختالف التخصخخخخخص ونخص بالذكر املسخخخخختويات العليا )املسخخخخختوع الرابع وال امس(،   يختل لكن   

يجعل الطلب عليها )على حاملين هذه اليخخخخخخخخخخخهادات( يقل لوجود تضخخخخخخخخخخخ   ف    مما  ل األو  ،عموبحك  أاها تدخل ضخخخخخخخخخخخمن سخخخخخخخخخخخو  ال

على أن  زيادة العرض ف  أي سلعة أو خدمة    نصام الذي يالعرض من قبل خريج  الجامعات، فبناء على املبدأ االقتصادي الع

يؤكد هذا   (3( أو انخفاض ف  فر  العمل أو عرضخخخخخخها ف  السخخخخخخو  ب قل سخخخخخخعر مما لو كان الطلب عليها أكبر   انكماشما تؤدي ب ى 

في جميع     تطلب املؤسغغغغغسغغغغغات تخصغغغغغصغغغغغات كثيرةاملبدأ تصخخخخخريا مدير الوكالة املولية لل يخخخخخغيل حول طلب املؤسخخخخخسخخخخخات بقوله: 

املجاالت وتركز في طلبها على الشغهادات الجامعية )ماسغتر، ليسغانس( في التخصغصغات التقنية وكذلك الحرفية لكن بنسغبة  

  .( TS ( ،)BTS) قليلة جدا تكاد تكون منعدمة على 

 صغغراحة نحن نطلب أك ر من    ويضخخي  كذلك مسخخؤول تسخخيير املوارد الشيخخرية ليخخركة البناء واألرخخغال العمومية )البير (: 

ملغغغغغاذا  أعطيغغغغغك مثغغغغغاال:   - topographieيتقن )   ( un géologiste) الوكغغغغغالغغغغغة املحليغغغغغة للتشغغغغغغغغغغغغغيغغغغغل خريجي الجغغغغغامعغغغغغات، لكن 

 
1Pierre Bourdieu, Question de sociologue, Edition de Minuit, janvier 2013, p125. 
2Ibid. p125. 

 . 05/02/2018تلمسان، بتاريخ:   –منصورة  –(، مدير املعهد املتخصص ف  التكوين املنهي 7املقابلة رق  ) 

 . 14/02/2018تلمسان، بتاريخ:   –بمامة  –(، مديرة املعهد املتخصص ف  التكوين املنهي 8املقابلة رق  ) 
 

  (  مسخخخخخخخخخخخخخؤول تسخخخخخخخخخخخخخيير املوارد الشيخخخخخخخخخخخخخريخخة لليخخخخخخخخخخخخخركخخة األ 9املقخخابلخخة رق ،)  بتخخاريخ،   –تلمسخخخخخخخخخخخخخخان    –جنشيخخة للبنخخاء واألرخخخخخخخخخخخخخغخخال العموميخخة  البير  ، أوجليخخدة

18/03/2018  . 
،  2006، 1ور اإليديولوجية للصخراعات السخياسخية، ت. رنده حسخين الوسخيني، منيخورات مجاالت، بيروت، ضذتوماا سخاويل، تناقم الر ع، الج 3

 256. 
 

 (  مدير الوكالة املولية لل10املقابلة رق ،) يغيل ANEM  :12/10/2017بوالية تلمسان، بتاريخ . 
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informatique )    إضغغافة إلى تخصغغصغغه (comptable )   ( يتقنinformatique-saisie-gestion  )  إضغغافة إلى املحاسغغبة، أما

محاسغغغغبة إذا ماذا يمكن أن    ( agent de saisie) أو  (  topographie) خريجي التكوين املنهي ال يتقن إال تخصغغغغص محدد مثال  

 يضيف مع أنه ليست له خبرة، أما خريج الجامعة فهو يمزج بين العمل اإلداري والعمل امليداني .

 Réside la رون أاه   فيلنظرة الدونية ألرباب العمل بل للمجتمع ككل اتجاه حامل  رخخخخخخخخخخخهادات التكوين املنهي  ال زالت تلك ا

failleسخخخ سخخخاه  ف  خلا هوة بين ما يطما بليه حامل هذه  و   سخخخاه   ، باها ترسخخخبات تاريخية الزالت رايخخخ ة ف  الالو   الجمع  ما

بعد سخخخخيطرت القطاع ال ا  وان يخخخخار سخخخخياسخخخخة التعاقد التي مسخخخخت حتى القطاع    ف  سخخخخو  اليخخخخغل  اليخخخخهادة والفر  الواقعية

( تع ش تهديدا  5و 4)العام أصخخخخخخخخخخخبحت هذه اليخخخخخخخخخخخريحة من املجتمع )حامل  رخخخخخخخخخخخهادات التكوين املنهي خاصخخخخخخخخخخخة املسخخخخخخخخخخختويات العليا  

تي يحملها أرباب العمل حول هذه اليخخخخهادات  الصخخخخورة النمطية ال  :حقيقيا بدخولها ف  منافسخخخخة ال تقوع على مجاراتها فمن جهة

انخفخخخاض لقيمخخخة هخخخذه األخيرة ف  سخخخخخخخخخخخخخو  رخخخخخخخخخخخخخغخخخل  ير مهيكخخخل ال مكخخخان فيخخخه للمهخخخارة واملعرفخخخة العلميخخخة بقخخخدر مخخا    :ومن جهخخخة أخرع 

للرأسخخخخخخخخخخخمال االجتما   من مكانة ف  الوصخخخخخخخخخخخول على منصخخخخخخخخخخخب رخخخخخخخخخخخغل، ألنه عندما ي يا النسخخخخخخخخخخخا العام لكل الطبقات االجتماعية  

، بخل    اسخخخخخخخخخخخخختراتيجيخة لهخا أبعخاد التوظي التكوين، فهخذا ال يعني أن كخل هخذه الطبقخات لهخا الوا ف    - لنفخاذ ب ى التعلي بمكخانيخة ا

، اقتصخخخخخخخادية يؤكدها املبدأ االقتصخخخخخخخادي املذكور سخخخخخخخابقا أن التضخخخخخخخ   ف  عرض أي سخخخخخخخلعة يقابله اجتماعيةسخخخخخخخياسخخخخخخخية، ثقافية، 

التي يمكن تسخخخخخخخخخخخخميتها بالبروليتاريا بيخخخخخخخخخخخخكل  و ة السخخخخخخخخخخخختغالل هذه الطبقة  عرضخخخخخخخخخخخخها ف  السخخخخخخخخخخخخو  ب قل سخخخخخخخخخخخخعر ممكن، باها طر  جديد

التي تمتلك قوة عمل فزيولوجية بل تتعداها ب ى قوة عمل    (K. Marx)ومضخخخخخخخخخمون آخر، ل سخخخخخخخخخت البروليتاريا كما حددها ماركس  

ف  أعمخال تعود   elNew prolétariat postindustri (1) بروليتخاريخا جخديخدة مخا بعخد الصخخخخخخخخخخخخخنخاعخة   (P.Glotz)ذهنيخة كمخا يسخخخخخخخخخخخخخميهخا 

ل  تصخخخخخخخخخل  هذه الطبيعة الجيخخخخخخخخخعة التي تميز أرباب العمل ف  اسخخخخخخخخختغالل طبقة كبيرة  ،  بالربا على أرباب العمل وبطر   ير مكلفة

جر املنخفم الطريقة الوحيدة للكسخب، بل ب ى التخل  حتى على تخصخصخاتها  األ قبول  بعد لدرجة الو   الطبقي وبالتا   ترع ف  

 .العلمية وقبول أعمال أخرع تضمن لها دخال تسد به حاجته البيولوجية فقط وال تتعداها ب ى شقيء آخر

تؤكد بجابات املبحوثين )عينة الدراسخة( )املتربصخين الذين يجرون فترة التمهين ف  املؤسخسخات العمومية أو ال اصخة حسخب  

ال يريدون االسخخخخخختمرار ف  مكان التربص أبرزه  الذين يمارسخخخخخخون التمهين ف  وررخخخخخخات )يريد   ته اختالف نمط املؤسخخخخخخسخخخخخخة( أن  البي

طالب التكوين أي املتربص ف  الوررخخخخة االسخخخختمرار من أجل ال برة( أو مؤسخخخخسخخخخات خاصخخخخة ألسخخخخباب عديدة أهمها: )ك رت األعمال  

الصخخراع الدائ  مع    -املتربص خالل فترة التمهين   سخخوء املعاملة التي يتلقاها  -وممارسخخة أعمال بضخخافية ال عالقة لها بالتخصخخص

بال    الوواجز لكن األمر ال ينطبا على املتربصخخخين الذين يجرون فترة التمهين ف  املؤسخخخسخخخة العمومية، ور   كل،  رب العمل...الخ(

نت ظروف العمل  اليخخخخخخخغل ف  املؤسخخخخخخخسخخخخخخخة العمومية مهما كانت طبيعته ومهما كان األجر الذي يتقاضخخخخخخخونه ومهما كا  يعتبرونأاه   

فنسخخخخخخخخبة كبيرة من الذين يريدون مواصخخخخخخخخلة اليخخخخخخخخغل بعد انقضخخخخخخخخاء فترة التمهين يكونون قد ضخخخخخخخخمنوا منصخخخخخخخخب دائ   ،ففي مرضخخخخخخخخية

 فالرأسمال االجتما   له مكانته ف  سو  اليغل املولية.   بالطر  الغير قانونية

 

 
1André Gorz, L’immatériel : connaissance, valeur et capital, éd Galilée, Paris, 2003, p90, 92. 
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 spss اإلحصائياملصدر: من إعداد الباحث بناءا على نتائج برنامج التحليل  

 خاتمة:

ف  ظخل انعخدام املعخايير والقوانين التي تضخخخخخخخخخخخخخبط سخخخخخخخخخخخخخو  اليخخخخخخخخخخخخخغخل وسخخخخخخخخخخخخخيطرت مبخدأ القوة )السخخخخخخخخخخخخخلطخة والوراثخة( والتراتشيخة  بذن 

وحخد و ير املؤطر بقوانين  املور الغير  وانعخدام وجود آليخات حخديثخة تضخخخخخخخخخخخخخبط اإلدارة كنظخام األج ،االجتمخاعيخة على مبخدأ التعيين

وقواعد، كان البد للدولة من خلا مفاهي  على رأسخخخها قابلية ال يخخخغيل كآليات انتقائية لالنحخخخواب من الدور الذي كانت تؤديه 

  العموميةزال ال يخخخخخخخخخخخخخغيل ف  القطاع العمومي أو الوظيفة  يال  ف  املقابل كميخخخخخخخخخخخخخغل رئ سخخخخخخخخخخخخخقي وتوكيل املهمة للقطاع ال ا ، لكن

آليخخة من آليخخات التنميخخة االجتمخخاعيخخة، فكخخل عخخاراخخخخخخخخخخخخخقي العمخخل )من بينه  الخخذين يجرون التربص ف  املؤسخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخخات    تمثخخل للمجتمع

العموميخخخة( نجخخخد أن لخخخديه  نوع من االزدواجيخخخة فمن جهخخخة هو اتجخخخاه سخخخخخخخخخخخخخيكولوا  يحملخخخه كخخخل املجتمع نحو الوظيفخخخة العموميخخخة  

ينتقخدون هخذه    ه جتمخا  ، ومن جهخة أخرع عخدم الرضخخخخخخخخخخخخخا عن مخا يسخخخخخخخخخخخخختفيخدون منهخا فبخاعتبخارهخا الضخخخخخخخخخخخخخامن للمخان واالسخخخخخخخخخخخخختقرار اال 

... هو وضخخخخخخخخخخخخخع متنخخاقم، ففي مر وب فيهخخا ومنتقخخدة ف  نفس ، األجر املنخفماملؤسخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخخات، املوظفين، ال خخدمخخات التي توفرهخخا

 الوقت. 

الذين يزاولون التكوين اإلقامي ف   ذلكبما ف  من خالل نتائج الدراسخخخخخخخخخخة امليدانية أن كل املتربصخخخخخخخخخخين    التوصخخخخخخخخخخل بليهما ت        

ما يعني أنه    )القطاع العمومي(  التخصخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخات التقنية ي يخخخخخخخخخخشثون بالتوظي  املبارخخخخخخخخخخر والفوري ف  أسخخخخخخخخخخال  الوظيفة العمومية

الزالت هذه األخيرة تيخكل ف  الالو   الجمع  للمجتمع ككل تلك الوسخيلة التي تضخمن االسختقرار االجتما   وتضخمن مكانة أعلى  

فجل الدراسخات تقدم وصخفات تقنية للعالقة تكوين/تيخغيل عرض/طلب لكن هنا  خلل ما ف  مجال    ،  التراتشية االجتماعيةف

آخر  ير مخخخا هو تقني وهخخخذا املجخخخال هو املجخخخال الرمزي )الثقخخخاف (فخخخإذا كخخخانخخخت اإلجخخخابخخخة عن ملخخخاذا الزالخخخت الوظيفخخخة العموميخخخة تمثخخخل  

تكون: ألن النسخخخخخخيج الثقاف  الجزائري ل  يت  بلورته بيخخخخخخكل يجعل التصخخخخخخور والتمثل  الضخخخخخخامن للمان واالسخخخخخختقرار االجتما   فسخخخخخخ
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بص العالقة بين نمط المؤسسة والعوامل التي تدفع  المتر(: 3)الشكل رقم

إلى رفضه مواصلة الشغل بعد انقضاء فترة التمهين 

parce que les conditions du travail n'aident pas à continuer

parce que vous voulez ouvrir une entreprise ou un atelier avec votre propre argent

parce que vous voulez ouvrire une entreprise à travers l''ansej, anjem, cnac,

parce que le patron ne soucie uniquemet du revenu

a cause du travail charger par rapport au salaire que vous rcevez

a cause de mauvais traitements du fonctionnaires a l'entreprise
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فيجب أن نعيد النظر    ،فإذا كنا نعتبر مبدئيا أن للثقافة ت ثير على سخخخخخلو  الفاعلين داخل فضخخخخخاء ما  ،للوظيفة العمومية يتغير

 يخخخخخخخخش  املراخخخخخخخخقي بالوظيفة العمومية أو  خلا قطاع خا  قوي وتخليص اليخخخخخخخخباب من ذلك ال  همهاف  مجموعة من اإلجراءات أ

 بال يغيل ف  القطاع العمومي.

 قائمة املراجع:

، 1بيير بورديو، ح. ا. بخخاسخخخخخخخخخخخخخرون، ح. ا. رخخخخخخخخخخخخخخامبوردون، حرفخخة عخخال  االجتمخخاع، ت. نظير جخخاهخخل، دار الوقيقخخة، بيروت، ض-  1

1993. 

 .2007-2006جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، عبد الكري  بزاز، عل  اجتماع بيار بورديو، أطروحة دكتوراه، - 2

 .1992، املركز الثقاف  العربي، بيروت، 1بيار أنصار، العلوم االجتماعية املعاصرة، ت. نخلة فريفر، ض- 3

 .2012، 1بيير بورديو، مسائل ف  عل  االجتماع، ت. د. هناء صب  ، هيئة أبو ظاي للسياحة والثقافة، ض- 4

قم الر ع، الجدور اإليديولوجية للصراعات السياسية، ت. رنده حسين الوسيني، منيورات مجاالت،  توماا ساويل، تنا- 5

 .2006، 1بيروت، ض

6 - Selz Marion, la représentativité en statistique, Méthodes et Savoirs, édition Ined, paris, 2012. 

7 - Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales, 4° édition Dunod, 

paris, 2011. 

8 - Pierre Bourdieu, les structures sociales de l’économie, éditions Seuil, 2000. 

9 - Pierre Bourdieu, Question de sociologue, Edition de Minuit, janvier 2013. 

10 - André Gorz, L’immatériel : connaissance, valeur et capital, éd Galilée, Paris, 2003. 

 قائمة املالحق:

Tests du Khi-deux 1امللحق رقم 

 Valeur ddl Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 336,324a 228 ,000 

Rapport de vraisemblance 303,915 228 ,001 

Association linéaire par linéaire 9,683 1 ,002 

Nombre d'observations valides 502   

a. 245 cellules (89.7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 

minimum est de .01. 
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niveau de formation توزيع عينة البحث حسب مستوى التكوين  :2امللحق رقم 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide 

niveau 1 certificat de formation 

professionnelle spécialisé (CFPS) 

5 1,0 1,0 1,0 

niveau 2 certificat d'aptitude 

professionnelle (CAP) 

183 36,5 36,5 37,5 

niveau 3 certificat de maitrise 

professionnelle (CMP) 

53 10,6 10,6 48,0 

niveau 4 brevet de technicien (BT) 52 10,4 10,4 58,4 

niveau 5 brevet de technicien 

supérieur (BTS) 

209 41,6 41,6 100,0 

Total 502 100,0 100,0  

 : 3رقم امللحق 
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تأثير العمل الجماعي على تطور مهارات (: 2)الشكل رقم 

المتربص بالنسبة لطبيعة التخصص

non oui
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 والفلسفة والتاريخ التخييل

Fiction, Philosphy and History 
 الرئيس، املغرب   املقر سطات،  -عثماني امليلود، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، جهة البيضاءد.أ.

Dr.Atmani El miloud, CRMEF-Casablanca-Settat, Morocco 

 

 

 

 ملخص:

 من منظور ببسخخختمولوا تسخخخ ند هذه املقالة على 
ن
قصخخخد   ،مقتر  مفاده بمكانية معالجة التخييل والفلسخخخفة والتاريخ انطالقا

هو: هل   التفكير ف  أوجه اليخخبه التي تربط هذه التخصخخصخخات الثالثة، على مسخختوع نماذح بناء معارفها تباعا. سخخيكون منطلقنا

بيعة ببسخخخخخخخخخختمولوجية: ما املقصخخخخخخخخخخود باملعرفة بالنسخخخخخخخخخخبة  ثمة حوار ممكن بين هذه التخصخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخات؟ أما السخخخخخخخخخخؤال الثاني فهو ذو ط

 والفلسفة والتاريخ؟ وأخيرا سن ساءل عن الكيفية التي تبنى بها املعرفة ف  هذه التخصصات. للتخييل

 التخييل، الفلسفة، التاريخ، الوضعانية، البنائية، التجديد اللغوي، النمذجة.:تاحيةالكلمات املف

Abstract: 

This article suggests that the triangle of history, fiction and philosophy can be addressed from an 

epistemological perspective to reflect on the similarities between these three disciplines at the level of their 

knowledge-building models. 

Our starting point is: Is there a possible dialogue between these disciplines? The next question is of an 

epistemological nature: what is knowledge in Fiction, philosophy and history? Finally, we will ask how 

knowledge is built in these disciplines. 

Keywords: Fiction, Philosophy, History, Positivism, Constructivism, Modelisation. 
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 : مقدمة 

، أن مثل هذه املقاربة تفترض بمكانية معالجة قضخخخخخخخية املعرفة بين هذه التخصخخخخخخخصخخخخخخخات الثالثة، أي ل س بين  ايةبد لنحخخخخخخخجل

املقتر  الخذي ي يا اقترابخا أوليخا، ل س أمرا  التخييخل كخذلخك. بن هخذا   الفلسخخخخخخخخخخخخخفخة والتخاريخ، وهو أمر مخ لوف ومعهود، ولكن بينهمخا و

بدهيا ف  حد ذاته. فمنذ سخخخخخخخخنوات قليلة مضخخخخخخخخت، كانت هذه التخصخخخخخخخخصخخخخخخخخات الثالثة تتطور بكيفيات رخخخخخخخخبه مسخخخخخخخختقلة  فكيفيات  

ا  األسخخئلة السخخابقة، لن يكون الجواب بال كم   نعأمورا رخخديدة االختالف. وجوابا دتع ارخختغالها وروابطها بالواقع وبمعارفها كانت

 : ي تي

أية حمولة معرفية، فإن الفلسخخخخخخفة تضخخخخخخع معرفتها على مسخخخخخختوع    وال يتضخخخخخخمن بذا كان التخييل اسخخخخخختحضخخخخخخارا لعوال  تخييلية،

 املعارف امليتافيزيقية  فإن املعرفة التاريخية    بعادة بناء وقايع من املااقي.على مستوع املعارف األو ى، أو بذا أردنا 

الوضخخخخعية، بيخخخخكل جذري  فبفضخخخخل رخخخخيوع وان يخخخخار املفاهي  اإلبسخخخختمولوجية ذات الطبيعة  منذ عيخخخخرات السخخخخنين، تغيرت 

خلا حوار بين هذه التخصخخخخخخخصخخخخخخخات الثالثة فقط، بل تبين    البنائية، واالنفتا  على معارف متعددة االختصخخخخخخخا ، ل  يعد ممكنا

لنقيم من ذلك، تمثل هذه التخصخخخخخخصخخخخخخات أن نماذح بنائها ل سخخخخخخت مختلفة كثيرا، كما سخخخخخخاد االعتقاد بذلك ملدد طويلة. وعلى ا

كيفيات لالرخخخخختغال املعرف  واإلبسخخخخختمولوا ، تمكن من بحدا  تقارب بينها. وعلى مثل هذا التقارب سخخخخخنركز، حي  سخخخخخنهت  كثيرا  

 واالستدالل على الفائدة املرجوة من تعميقه.، ثالثي بيروض بمكانية برساء حوار

 :يةالتخييل والفلسفة والتاريخ وانتشار البنائ .1

 ف  كثير من أمور الوياة،  
ن
ابتداء من سخخخخخخخنوات السخخخخخخخبعينات، أثرت املفاهي  اإلبسخخخخخخختمولوجية ذات التوجه البنايي، ت ثيرا بالغا

ْت مسخ لةاطورخكلت علة ملا حصخل من تغيرات عميقة  
َ
ارختغال تخصخصخات رختى، ف  العلوم اإلنسخانية، و يرها. وف  سخيا  هذا    ل

نقارخخخخخخخخخخخخات: التاريخ واألن روبولوجيا والنقد التخييل ، وف  حقل الفلسخخخخخخخخخخخخفة، بكيفية من  التغيير، أصخخخخخخخخخخخخبا مفهوم التخييل مركز ال

 الكيفيات.

لقخخد اتضخخخخخخخخخخخخخح أن التخييخخل مفهوم  يمكنمل من الثورة على املفهوم التقليخخدي للمعرفخخة، من جهخخة أو ى، وهو مفهوم قخخادر  على أن  

على النص املكتوب، كي يبلور معارفه أو يريخ ها    يتحول ب ى عنصخر ميختر ، مرتبط ب ي تخصخص يقوم بكيفية من الكيفيات،

 .أو ينقلها

 :مفهوم التخييل في العلوم اإلنسانية .2

ضخخخخخخخخخخخخخ ى بؤرة كثير من الت مالت، ف  العلوم اإلنسخخخخخخخخخخخخخانية، موازاة   قْد   لو عدنا ب ى الوراء قليال، التضخخخخخخخخخخخخخَح لنا أن مفهوم التخييل
َ
أ

تبخخدل   بحصخخخخخخخخخخخخخول  تنخخامي هخخذه املواق  الجخخديخخدة هبفترة هيمنخخة اإلبخخدال البنخخايي، وانحخخدار اإلبخخدال الوضخخخخخخخخخخخخخعخخاني. وكخخان من تخخداعيخخاتخخ

محايدة ورخخخخخفافة العلمية وسخخخخخيلة  اللغة دتصخخخخخور يعاإلبسخخخخختمولوجية: فمن لها  جذري، على مسخخخخختوع تصخخخخخور اللغة وطر  ارخخخخختغا

تنتقل، من خاللها، التمثيالت املضخخخخخخخخخخخبوطة عن الواقع، اتجهت العلوم اإلنسخخخخخخخخخخخانية ب ى تصخخخخخخخخخخخور للغة يرع فيها فضخخخخخخخخخخخاء مركبا لبناء 

 املعارف.

   بن هذا التغيير الذي
َ
بعادة النظر ف  خصخخخخخائصخخخخخها    ب ىاإلبسخخخخختمولوجية، قد اضخخخخخطر مختل  التخصخخخخخصخخخخخات    َل التصخخخخخوراتاط

  من البخاحثينوحخدودهخا، ف  بطخار حركخة حفز عليهخا كثير  
مل
حتكر األموربين  ، ومن بينه  مخا قخام بخه  فخانسخخخخخخخخخخخخخونخدبخايين الخذي رفم أن ت

التخييخل، اإلثنو رافيخا والتخييخل، الواقع  والتخييل ،    التقخاسخخخخخخخخخخخخخمخات الكبرع  بين العل  وخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخفئخة محخدودة، فخآمن بمخا سخخخخخخخخخخخخخمخاه ب

 ملمخخخارسخخخخخخخخخخخخخخخات خطخخخابيخخخة مختلفخخخة )اإلثنو رافيخخخا، محكي الخخخذات، التخييخخخل، العل ،  بوالخخخذاتي،    املوضخخخخخخخخخخخخخو  
ن
لخ، أو مخخخا اعتبره ت جينخخخا
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التخييل( أو أية صخخخخخخخخخيغة تدهيخخخخخخخخخنا بقدرتها على التواصخخخخخخخخخل فيما بينها، بعد أن تبين أن الودود الفاصخخخخخخخخخلة ما بينها، ل  تكْن حدودا  

 .1دائمة وال أبدية

 على  وصخخخخخخخخخخخفهحي  فرض التخييل نفسخخخخخخخخخخخه على العلوم اإلنسخخخخخخخخخخخانية، ب  ف  هذا السخخخخخخخخخخخيا  بالضخخخخخخخخخخخبط،
ن
 قادرا

ن
على    الداللةمفهوما

ية أو التي تعيد بنتاح املعارف، وفا املنظور الوضخخخعاني.  تعلى النقيم من التصخخخورات التمثيال  ،الطبيعة البنائية للمعرفة تماما

لفعل كتابة الباح ، وهو فعل يقوم على بعادة صخخخخخيا ة املعارف  التصخخخخخور البنايي، األهمية البالغة   ومن األمور التي رخخخخخدد عليها

 وتجويدها.

 للكتابة يوجد
ن
 مماثال

ن
بيخخخخخخكل عمل ، ف  صخخخخخخلب معظ  تخصخخخخخخصخخخخخخات العلوم اإلنسخخخخخخانية    وعليه، فقد اتضخخخخخخح للعيان، أن عمال

، بذا قبلنا ضخخخمها ب ى العلو 
ن
م اإلنسخخخانية. هذه املعاينة حثت  التاريخ، األن روبولوجيا، وف  التخييل والفلسخخخفة بيخخخكل أك ر وضخخخوحا

عينخة من ال طخابخات على تبني نوع جخديخد من املعخادالت )بيخخخخخخخخخخخخخكخل ضخخخخخخخخخخخخخمني( بغرض بعخادة تنظي  الروابط النخارخخخخخخخخخخخخخئخة بين مختل   

 التخصصات امليار بليها:

 الكتابة =العلوم اإلنسانية = التخييل =الفلسفة  -التخييل = البناء

ف  العما، معادلة تشسخخخخخخخخيطية ومطبوعة بالعمومية،  ير أاها تعكس ر بة ف  بزاحة املقوالت والودود   ،مثل هذه املعادلة   

الت كيد على    (HaydenWhite)وايت هايدينهذا السخخخخخخخيا  النظري، هو ما أتا  ملؤرم كبير مثل    التخصخخخخخخخصخخخخخخخية التقليدية. مثل

يقرر أن النصو  اإلثنو رافية    (Clifford Geertz)غيرتز  كليفورد، أو ما جعل  2أن النصو  التاريخية     تخييالت لفظية 

 .3    تخييالت  باملعنى الذي تكون فيه  مفبركة  أو  معدلة 

 :دفاعا عن التخييل .3

َن مفهوم
َّ
موضخخخخخخخخوع   ه التخييل  من بعادة قراءة التخييل، ف  ضخخخخخخخخخوء اإلبسخخخخخخخخختمولوجيا البنائية الجديدة، وهو ما جعل  لقد مك

نقارخات بين تخصخصخات مختلفة   ير أنه، ف  هذا املجال الذي ي سخ  بنقص ف  املعارف، مكنت هذه النقارخات من بثارة فكرة 

بقيمة ببسخخخختمولوجية. فإذا كان التخييل    ابسخخخخهام  معرف ، أي اتصخخخخافه  اله  سخخخخيكون )والتخييل، بعامة( والدفاع عنها،    أن التخييل

ظر بليه على أنه مجردف  دائرة املنطا الوضخخخخخخخخخخخخعاني، ق
مل
 دون مرجعية وال قيمة حقيقية، أو ن

ن
َر خطابا بِّ

كذب)أي ل س له أية    د اعتمل

فائدة بالنسخخبة لظبسخختمولوجيا(، فإنه، مع بروز املقترحات البنائية، قد انفتا املجال واسخخعا، أمام بمكانية تصخخور صخخي  جديدة 

 رفة.ملعنى املرجع، وصي  جديدة ملعنى اإلسهام ف  بناء املع

على الصخخخخخخخخخخخعيدين املعرف    تثميناحازا    اللذانوف  هذا اإلطار النظري الجديد، فإن البعد التخييل   وال يا   ال الصخخخخخخخخخخخين هما  

، بيخخخخخكل صخخخخخريا ومبارخخخخخر، ف  تقيي  مسخخخخخاهمة التخييل وقيمته، مع اإللوا ، مثال، على  بول ريكور واإلبسخخخخختمولوا . وقد أسخخخخخه   

يتميز التخييل، بذا     :(P.Ricoeur)ريكور بول  ة واصخخخخخخخخخفة لظحالة على الواقع. يقول  تصخخخخخخخخخور صخخخخخخخخخي   ير مبارخخخخخخخخخرةو ير ذات طبيع

 لكونخه ييخخخخخخخخخخخخخير ب ى ال مكخان، بخإزاء أي واقع  
ن
أمكن القول، بتكخافؤ مضخخخخخخخخخخخخخاع  بخإزاء املرجع، فهو يتجخه بعيخدا، أي ب ى ال اتجخاه. ونظرا

 
 .224،  2005ديبايين،  1
 . 84،  1978هايدن، وايت،  2
 .87،  1998 يريتز، كليفورد،3
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 للمرجع. هخذا املفعول  معين، فهو يسخخخخخخخخخخخخختهخدف، بطريقخة  ير مبخارخخخخخخخخخخخخخرة، هخذا الواقع، وفا مخا يحلو     
ن
أن أسخخخخخخخخخخخخخميخه مفعوال جخديخدا

 آخر سوع قوة التخييل على بعادة وص  الواقع
ن
 .1 الجديد للمرجع، ل س ر ئا

 عن الفلسفة .4
ً
 :دفاعا

 ع  يصخخخخخخخخخخخخخعخخخب
ن
مقخخخدار األثر الخخخذي خلفخخخه هخخخذا املتغير اإلبسخخخخخخخخخخخخختمولوا . فلْ  تتخخخ ثر الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخخة    لىعلى املرء، أن يصخخخخخخخخخخخخخخخدر حكمخخخا

، من جهة أو ى  ومن جهة ثانية، 
ن
 موضخخخخخخخخخوعيا

ن
 لعدم اعتبار الفلسخخخخخخخخخفة علما

ن
باملسخخخخخخخخختجدات التي أدمجها هذا اإلبدال الجديد، نظرا

ميا، ف  تعديل التخصخخخخص خالل املائة  حصخخخخلت هنا  تغيرات مهمة أخرع، باملوازاة مع ان يخخخخار البنائية التي أسخخخخهمت، بيخخخخكل ع

 سنة األخيرة.

 من بداية القرن  
ن
، على صخخخخخخعيد انيخخخخخخغاالتها واهتماماتها.    العيخخخخخخرينهنا  اتفا   على أنه انطالقا

ن
 هاما

ن
عارخخخخخخت الفلسخخخخخخفة تغيرا

ى األنظمة  اهتمامه وت مالته عل  يخخخخخخخخخخخخخخخخخخخب رفمن ت مالت تنصخخخخخب على القضخخخخخايا امليتافيزيقية، تحولت الفلسخخخخخفة ب ى تخصخخخخخص يتطور و 

 املتعالية الواقعية، على مستوع رروض بمكان ال طاب واملعارف والعقائد وتحققها.

بذ بصخخخخخمْت، وما تزال تفعل ذلك، وبيخخخخخكل عميا، كل ت مل فلسخخخخخفي. ومن    ،االنزيا لقد كان للثورة اللسخخخخخانية أثر بال  ف  هذا  

. من الالزم مع ذلخخك، التخخ كيخخد على 2تجليخخات هخخذا التحول اتخخخاذ القضخخخخخخخخخخخخخخايخخا اللغويخخة وال طخخابيخخة موضخخخخخخخخخخخخخوع تفكير واهتمخخام كبيرين

يخخخخخا  تطبعخخخخخه التصخخخخخخخخخخخخخورات  أن الثورة اللسخخخخخخخخخخخخخخخخخانيخخخخخة  بخخخخخدأت مع النزعخخخخخة االختبخخخخخاريخخخخخة الجخخخخخديخخخخخدة أو االختبخخخخخاريخخخخخة املنطقيخخخخخة، أي ف  سخخخخخخخخخخخخخ

  منتصخخخخخخخخخخخخخ  القرن  الوضخخخخخخخخخخخخخعخانيخة. ول  يحصخخخخخخخخخخخخخخل تقخاطع بين القضخخخخخخخخخخخخخخايخا اللسخخخخخخخخخخخخخخانيخة وتطور االتجخاه البنخايي بال مع  اإلبسخخخخخخخخخخخخختمولوجيخة

 .5والهيرمونطيقية4والنصية 3أسه  ف  ميالد ثورات أخرع ر ن الثورة التداولية الذيالشقيء (،  1950لفائت)ا

يبدو من الضخخروري الت كيد علن ن  فف  التطور الوا   للفلسخخفة،   عبه مفهوم التخييلبالدور الواسخخ  الذي ل علاأما فيما يت

 
ن
 كبيرا

ن
اهتمخخخخخخخامخخخخخخخا نجخخخخخخخد  بخخخخخخخالنسخخخخخخخخخخخخخبخخخخخخخة للفلسخخخخخخخخخخخخخفخخخخخخخة. فعال،   

ن
ثخخخخخخخانويخخخخخخخا التخييخخخخخخخل بقي  منخخخخخخذ  دور  بمخخخخخخخا هو تخييل ،  الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخخخخخخة  لخخخخخخخدن    من 

 ب(Russel)  لسغ راو(Frege)فريجه
ن
وآخرين، بطبيعة الوال. وعلى النقيم من التخصخصخات  (Searle)سغورلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوريكور، مرورا

 بقي التخييل موضوع دراسة للفلسفة، لكنه ل  يتحول ب ى آلة تغيير داخلية. األخرع،

، وجوَد بحالة مرجعية مبارخخرة ووصخخفية  
ن
ع الفلسخخفةيوما  لل سخخرب الذي  لل  تدَّ

ن
لواقع املوضخخو  ، ول  تيخخعر ب ي تهديد نظرا

ت الوركة مركزة على  أوقدته رخخخخخخخخخخخخرارة التخييل.  
َّ
فبدل نيخخخخخخخخخخخخوء حركة للصخخخخخخخخخخخخول التخييل ، كما حصخخخخخخخخخخخخل ف  العلوم اإلنسخخخخخخخخخخخخانية، ظل

 على الروابط القائمة بين الفلسخخخخخخخخخخخفة والوقيقة. وهكذا، صخخخخخخخخخخخرنا أمام نوع من انكماش قيمة  
ن
التثشيت، جاعلة ال سخخخخخخخخخخخا ل منصخخخخخخخخخخخبا

لووارية، التي نمت خالل العيخخخخخخخخخرية األخيرة.ومن  حقيقة ال طاب الفلسخخخخخخخخخفي، نرع صخخخخخخخخخوره ف  املواق  النسخخخخخخخخخشية والتفكيكية أو ا

 6(RichardRorty)يرتريتشغغغغغغارد رو األمثلة الدالة على ذلك، نذكرمل موق  الفيلسخخخخخخخوف األمريكي  
ن
 والذعا

ن
 قويا

ن
. فبعد أن وجه نقدا

َص ب ى أن الفلسخفة ل سخْت سخوع مجرد أسخلوب ل ووار ال ا ، رخ ن التخييل أو  
مل
التاريخ. وأتبع ذلك بقوله للترا  املعاصخر، خل

 
 .246،  .2001ريكور، بول، 1
  نذكر املنطا الصخخخخخخخخخخخخخوري وقضخخخخخخخخخخخخخايا اإلحالة وقيمة الوقيقة ونظرية أفعال الكالم وموضخخخخخخخخخخخخخوعات الترجمة والت ويل والتيارين الهيرمونيطيقي يكفي أن 2

 لخ.بوالتفكيكي، 
 لالهتمام، لكل ما له صخخخخخلة بالرهانات التي صخخخخخا ته2001(، ويور ن هابرماا)1985أرمنغو) خاصخخخخخة مع فرانسخخخخخواز3

ن
 مثيرا

ن
ا الثورة ( الذي ييخخخخخكل تمثيال

 اللسانية التداولية.
 ( 1986فيراري) ماوريز4
 نجد هنا  بزالة الودود التي أملونا بليه.5
 .Homme spéculaire « ،1990 «انظر كتابه  6
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. وف  هخذه الوخال، لن يكون  1بن  جوهر الفلسخخخخخخخخخخخخخفخةة...ح هو متخابعخة الووار، ول س العمخل على اك يخخخخخخخخخخخخخاف الوقخائا املوضخخخخخخخخخخخخخوعيخة 

  التي تقودنا ب ىمن خالله، عن توقيرنا للعقائد    ملفهوم  التمثيل املطابا  من معنى سخخخخوع داللته على االنحناء اآل   الذي نف خخخخح

 .2اياتنابلول  

، سخخخخواء تحت ت ثير مفهوم التخييل أو تحت ضخخخخغط النسخخخخشية، هو و   هذه التخصخخخخصخخخخات الثالثة بالدور 
ن
بن ما يبدو واضخخخخوا

الذي يضخخخخطلع به الوسخخخخيط اللسخخخخاني ف  حسخخخخن االرخخخختغال اإلبسخخخختمولوا  ألي من هذه التخصخخخخصخخخخات. واليوم، ل  يعد األمر يبدو 

اللغخة، ف  العلوم اإلنسخخخخخخخخخخخخخخانيخة و يرهخا، أداة محخايخدة تتقيخد    دنعخ  يومخا مخا  فمخا دمنخا  خخاصخخخخخخخخخخخخخخا ومتميزا، ولربمخا ل  يكن األمر كخذلخك

 للغة ما، سخخخخيكون من رخخخخبه املسخخخختحيل تصخخخخور تيخخخخابهات ما بين هذه التخصخخخخصخخخخات  
ن
بالواقع أو الفكر أو املعرفة باعتبارها منتوجا

يه، فإن عودة الرو   وعل  .الثالثة، بذ ما يزال ينظر ب ى هذه التخصخخخخصخخخخات على أاها ممارسخخخخات مختلفة تهت  بموضخخخخوعات متباينة

على هذا األسخخخخخخخخاا، ب ى حوار   قاسخخخخخخخخما ميخخخخخخخختركا بين هذه التخصخخخخخخخخصخخخخخخخخات الثالثة، والدعوة  اعتبارهوهنا، ب     ما يسخخخخخخخخما، اآلن  هذه

 ميتر  بينها.

 :املرحلة الثانية من انتشار البنائية .5

التصخخخخخخخخور الوضخخخخخخخخعاني عن اللغة   ف  وضخخخخخخخخع مختل   فاألمور تغيرت، بيخخخخخخخخكل ملفت، ل س ألننا تركنا وراء ظهران نا  نحن، اآلن،

واملعرفة، ولكْن ألننا تجاوزنا، أيضخخخخخا، الفترة التي كان فيها ضخخخخخروريا، أن نندد بالطابع التخييل  أو النسخخخخخاي  لهذا ال طاب أو ذا ،  

 .3بل يمكننا أن نؤكد أننا أضوينا ف  مرحلة ثانية من ان يار التوجيهات البنائية

، ف صخبا التمايز عن االتجاه الوضخعاني أمرن لقد فرض التوجه البنايي 
ن
 امطلوبن   انفسخه، ف  كثير من العلوم اإلنسخانية، تقريبا

فيه. وقد نج  عن كل ذلك، أن فقَد مفهوم التخييل من قيمته، بيخخخخخخخخخخخكل تدريج . وال يخخخخخخخخخخخديد اليوم، على أن التاريخ أو   اومر وبن 

 من تسخخخخخخخخخخخخخليع مثيرا لله  األن روبولوجيخا، همخا بعخدان تخييليخان ل  يعخْد 
ن
رطقخة، كمخا كخان الوخال قبخل نصخخخخخخخخخخخخخ  قرن. بننخا نعخاينمل ضخخخخخخخخخخخخخربخا

  على أن كخل معرفخة    ضخخخخخخخخخخخخخرب من البنخاء   ير  امفهوم التخييخل، حيخ  انتقخل من مفهوم جخدا   وثوري ب ى مفهوم عخاد  جخدن 
، دال 

ذلَك تحويلهمل ب ى أمر عاد   تكرارِّ أية أهمية، فقد صخخار مكسخخبا، ومن رخخ ن    ييخخكلأن هذا التوكيد، داخل اإلبدال البنايي، ل  يعْد  

 .4وي ي 

ال سخخخخخخخخا ل عن األهمية التي نضخخخخخخخخفيها، حاليا، على اسخخخخخخخختخدام هذا املفهوم. ولربما وجَب، كما يقتر     اوعليه، فقد صخخخخخخخخاَر ممكنن 

 مركزين 5ذلك العديد من املؤلفين
ن
 عن   ف  كل املمارسخخخخات الكتابية التخييليةوا  ، أن نجعل مفهوم التخييل مفهوما

 
الفنية، والك 

، وهو أمر  قليل األهمية، ف  االسخخخخخختخدام العام الذي يقود المحالة، ب ى ضخخخخخخرب من التخ
ن
 يعتبر كل شخخخخخخقيء تخييليا

مل
ييل العابر حي 

 
َ
  عوَد ب ى الصخخخخخفات امل تلفة لهذه التخصخخخخخصخخخخخاتالسخخخخخيا  اإلبسخخخخختمولوا  الوا  . ولعلَّ ما يسخخخخختوجبمل الصخخخخخفة االسخخخخخت جالية، أن ن

 على أسخخخخخس ببسخخخخختمولوجية
ن
هذه الزاوية، نجدمل أن األعمال  جديدة ومتجددة. ومن    والسخخخخخع  ب ى بعادة بناء حدودها، لكن اعتمادا

، حي   6 أية حقيقة، ألي تخييل خخخخخخخخخخخخخخخخخخذاتمل أهمية قصوع، خاصة مقالته املعنونة ب)J.M. Schaeffer(ان ماري شايفرلجاألخيرة 

 
 .377نفسه،  1
 .21نفسه،  2
 بن األمر ال يتعلا بمرحلة ثورية، بل بمرحلة برساء وتطبيع بذا اقتشسنا مقوالت طوماا كون.3
ي أيقع على النقيم من    ديبايين:  بن فه  التخييل باعتباره بناء    بحدع املقوالت التي تيخخمل كل منتوح خطابي متماسخخك  فهو ال  فانسخخون يقول  4

 .(223:2005شقيء، سوع املنظور الواقع  التقليدي الذي كان من هفواته تجاهل التخييل واعتبار اللغة رفافة )
 (.2007/2008(، بونو  )2005(، كولين)2005(، رايفر)2005يين)با(، د1986دوماركوا) كليفور 5

6« Quelle vérité pour quelle fiction ». 
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اسخخخخخخخخخخخخختعمخال  ير دقيا و ير موفا ملصخخخخخخخخخخخخخط ح  وجود فهوم التخييخل، حينمخا الحو مسخخخخخخخخخخخخختعمخاالت  اسخخخخخخخخخخخخخعى ب ى التخدقيا ف  مختل  

تمثيالت ف  كل تخصخص اسختخدم أو اسختوهى هذا املفهوم)رخ ن التاريخ،  الالتخييل، وذلك بإجراء تمييز بين مختل  صخي  بناء 

 أو التخييل على وجه ال صو (. األن ربولوجيا

ذلك. فقد صخخخخخخخخخخخخخارت  ك  يل وفهمه سخخخخخخخخخخخخخ تغيرفإن معالجة التخي  من جهة أو ى، يرع رخخخخخخخخخخخخخايفرأنه بتغيير اإلبدال اإلبسخخخخخخخخخخخخختمولوا  

عن لعبخخة التعخخارضخخخخخخخخخخخخخخات بين التخييخخل وخطخخاب الوقيقخخة، بخخل صخخخخخخخخخخخخخخارت تخخدرا بخخالنظر ب ى سخخخخخخخخخخخخخيخخاقخخات    امعخخالجخخة التخييخخل تت  بعيخخدن 

األمر  االسخخخخخخخخختخدام وصخخخخخخخخخي  االسخخخخخخخخختعمال. يؤكد رخخخخخخخخخايفر أن  ميزة التخييل تكمنمل ف  كون تمثيالته ل سخخخخخخخخخت ذات طابع بحا  ، ولكن 

  بطال توضخح لنا اليوم، أننا  ير قادرين على   شغايفر  ومن جهة ثانية، فإن مقاربة  .1التي نتقيد بهذه التمثيالت الطريقة يتعلا ب

التخييل هو كل خطاب يمكنمل بعادة وصخ  خصخائص كتابته ف  ضخوء اإلبسختمولوجيا  ألن    وصخ  تخييل على كل خطاب مبنين  

 سات الكتابة أص بت بمعضلة تعمي  مفهوم التخييل  وتعويمه.)اإلبستمولوجيا البنائية(، وذلك ألن كل ممار  الجديدة

لتحليخل يسخخخخخخخخخخخخخما بوصخخخخخخخخخخخخخ  بنخايي لكخل املعخارف من داخخل   ةجخديخد وفا هخذه الر يخة، نجخد أن املنظور البنخايي يوفر لنخا رخخخخخخخخخخخخخبكخة

عنى واملرجع  تخصخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخاتها. فإذا كانت التصخخخخخخخخخخخورات الوضخخخخخخخخخخخعانية، ف  اللغة واملعرفة، قد عودتنا على التفكير ف  اتجاه أحادي للم

واملعرفخة، فخإن البنخائيخة دعتنخا على النقيم من ذلخك، ب ى الفصخخخخخخخخخخخخخل بينهخا. بن مثخل هخذه اإلبسخخخخخخخخخخخخختمولوجيخا، تخدعونخا ب ى تمييز أربعخة  

 بناء املعرفة: اتكيفيتتعلا بمستويات 

تمدنا بمواضخخخخخيع    بن عمل النمذجة الرمزية، الذي يت  عبر اللغة، نقصخخخخخد به عمل بناء التمثيالت الواضخخخخخوة واملفهومة، التي (1

 .سواء أكانت واقعية أو خيالية

سو ه -بن برساء اإلحالة، التي تقودنا ب ى عنصر خارح (2  نصقي، وقايع  أو عاطفي، هو ما يحفز فعل النمذجة وةمل

 .داخل املجموعة التخصصيةمن يت ُّ  القيمة اإلبستمولوجية لهذا التمثيل أو ذا  الوك  على (3

 تمثيالت.الو   بما لدينا، وما ننتج من  (4

 
ن
وحينما ن خذ هذه املعطيات باالعتبار، سخخخخخخخخخخخندر  أن هذه التخصخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخات الثالثة تتقاسخخخخخخخخخخخ  فيما بينها، بيخخخخخخخخخخخكل يقيني، فعال

فترضمل فيهخا أن تحمخل دالالت واضخخخخخخخخخخخخخوة   دمل تمثيالت يمل ِّ
م يخخخخخخخخخخخخخابهخا ف  النمخذجخة الرمزيخة  ذلخك أن التخييخل والفلسخخخخخخخخخخخخخفخة والتخاريخ تيخخخخخخخخخخخخخيخ 

أو خيخخاليخخة. وبنخخاء عليخخه، وفيمخخا يتصخخخخخخخخخخخخخخل ببقيخخة املسخخخخخخخخخخخخختويخخات، فثمخخة فروقخخات مهمخخة،   ومفهومخخة وتكيخخخخخخخخخخخخخ  عن ر يخخة مواد حقيقيخخة

سخخخخخخخخخخخخختبرز،الرخخخخخخخخخخخخخخك ف  ذلخخك. أمخخا مخخا لخخه عالقخخة بخخالنقطخخة الثخخانيخخة، ولنخخ خخخذ ال طخخاب التخخاري   مثال، فخخإنخخه، على العكس من التخييخخل  

ملااخخخقي( يسخخخول ويحفز بناء تمثيليا ما.  لسخخخاني)أثر ما، وثيقة معينة من ا-والفلسخخخفة، بحاجة ماسخخخة ب ى اإلحالة على موضخخخوع خارح

 لكي يكون باإلمكان بنجاز تق
 
 وداال

ن
 حاسخخخخخخما

ن
  بيجابي  لطبيعة التمثيالت التاريخية.  ييفمعيار اإلحالة سخخخخخخ تدخل باعتباره عنصخخخخخخرا

أمر  خارا )من العال (،   أو الفلسخخخخخخخخفة، حي  اإلحالة عنصخخخخخخخخر  للتخييلوعلى النقيم من ذلك، فإن األمر ل س كذلك بالنسخخخخخخخخبة  

على قيمة تمثيل داخل التخصخخخخخخص. وف  بعم الواالت)حالة ال يال العلاي،   ل وك تضخخخخخخطلع بالدور نفسخخخخخخه    ممكن،  ير أاها ال

 مثال(، أو حالة الفلسفات الت ملية، تصبا القدرة على االبتعاد عن مرجع مبارر للواقع ميزة خاصة.

 بنص أدبي أو فلسخخخخخخخخخخخخخفي، خالل محخاكمخة، ب نمخا نعود ب ى نص األمور املثيرة لالن بخاه، أننخا ال نسخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخهخد  من  ، فخإن اوأخير 
ن
أبخدا

تاري   قصخخد بعادة بناء وضخخعية مخصخخوصخخة، ف  حين قد يحصخخل أن نبكي حرقة ونحن نقرأ نصخخا روائيا أو نصخخا تاريخيا،  ير أن  

 ا، ونحن نقرأ نصا فلسفيا.هذا األمر لن يحد  لنا أبدن 

 
 .34،  2005رايفر، ح.ماري،  1
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 إلحسخخاسخخنا بصخخعوبة تحليل هذه املسخختويا
ن
ت األربعة، سخخنكتفي بالتركيز على املسخختوع األول، كي نتعما خصخخائص فعل ونظرا

 النمذجة الرمزية، ألنه أساا ميتر  وقادر على ربط التخصصات الثالثة.

 االشتغال في حدود اللغة .6

النمذجة  التخييل والفلسخخخخخخخخخخخخفة والتاريخ أن توجد قاسخخخخخخخخخخخخما ميخخخخخخخخخخخختركا بينها، وهو االرخخخخخخخخخخخختغال على صخخخخخخخخخخخخعيد بناء مجاالت    بإمكان

الرمزية. واألمر، ف  تقديرنا، يتعلا بفعل تجديد وتنظي  عناصخخخخخخر معلومة أو معارف مبنية أو انتقاء البعم منها أو بن نته   ير  

وما نسخميه اليوم تقدما، ف  هذه التخصخصخات، ل س سخوع ما تفيده  بتكار.  أن هذا العمل يجب أن يتميز باإلبداع والتجديد واال 

  تقل، لود اآلن، أو ت َّ نسخخخخيااها: حد  م خخخخقى أو تولي  وقايع مجهولة أو تعبير أصخخخخيل عن رخخخخعور أو  اللغة بخصخخخخو  أرخخخخياء ل

 انفعال أو تولي  تصوري.

جيدا، فإن فكرة  دققنابن ال يخخخخخخخخخديد، هنا، على هذين البعدين اإلدراكيين، ال يك سخخخخخخخخخقي، ف  حد  ذاته، أية ميزة خاصخخخخخخخخخة. ونذا  

 التخييل نفسخخخخها، تحململ ف  أحيخخخخائها أف
ن
على تفضخخخخيل البعد    كار االبتكار وال يال،  ير أن هذه األفكار وضخخخخعت بين قوسخخخخين داللة

 باالنزيا  وال طورة كي نتمكن من بدماجه ف  تصور جديد للمعرفة.
ن
 البنايي. ولربما يكون البعد اإلبدا   مطبوعا

- اءن لتمثيل يطابا واقعة خارحبن املعرفة، من منظور بنايي، ل سخخخخخت صخخخخخيا ة لوصخخخخخ  مناسخخخخخب لواقعة حقيقية، ول سخخخخخت بن

نصخية، وننما    اتصخال املوضخوع بإنتاح معنى جديد. وهكذا ي خح أن نقول بن األمر متعلا بإنتاح جديد وأصخيل لتمثيل يحترم  

 ملعرفة معينة. وهو األم 
ن
 حامال

ن
 مناسخخخخخخخخخخخبا

ن
ر  املعايير املن جية التخصخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخية، تقره املجموعات العلمية املعترف بها باعتباره تمثيال

  التجديد الدال    ال
َ
 ل يخخخخخخخخكل املعارف. وتلتقي هذه الصخخخخخخخخيا ة بفكرة

ن
ي عمل بول  تالذي سخخخخخخخخيحثنا على أن نتصخخخخخخخخور التخييل مكانا

    ريكور 
ن
على تطويرها ف  بحثه ف  موضخخخخخخخخخخخوع االسخخخخخخخخخخختعارة. بن التجديد الدال   هو حصخخخخخخخخخخخيلة لغويات جديدة وأصخخخخخخخخخخخيلة، تفاجئنا نظرا

. ومثل هذا التوصي   ير املالئ  يقع ف  حدود اللغة 1 نتاح مالءمة داللية جديدة لوص   ير مالئ  لطابعها  ير املالئ   ففي  

  ير اعتيادية، ولربما تكون، أحيانا، مزعجة. تركيباتويد     امل لوفة  فهو يستكي  املمكنات

ميزة خالصخخخخخخخخخخة ألي تطور ف  مجال    وعليه، يبدو أن هذا التقابل ما بيَن الصخخخخخخخخخخيا ة األصخخخخخخخخخخلية وحالة من اللغة ال اصخخخخخخخخخخة، ل س

 التخييل.

 عربيا: واآلن، دعونا، نستدل بما يؤكدمل ما سبا، أمورا ذات صلة باك يافات ميهورة. لن خذ مثاال

 . قد ضل من كانت العميان تهديه 

 .حين قال: هنا  جبال فو  القمر  غاليلوأو قول 

 .حي  يقول: الذرة قابلة ألن تتجزأ  أنريكو فيرميأو 

تعابير ترفد اللغة ب مور جديدة نسخخخشيا  ألاها ل  تكيخخخ  عن وجود حقيقة مسخخختترة، ولكنها جددت لغة تخصخخخصخخخاتها. ف   و  

ة   نظخام بطليموا، يكون الوخديخ  عن جبخال فو  القمر ال معنى لخه، وال حتى ف  الفيزيخاء القخديمخة، حيخ  ال ر 
 
معنى لقولنخا بن الخذ

ما سل ، يمكن أن نس يهد بعينة من الجمل اليهيرة التي ميزت انعطافات على    قياسا) ير القابلة للتجزيء( يمكن تجزيئها...و 

 أنا موجود  ) ف  الفلسفة، مثال:
ن
 .(ديكارت أنا أفكر بذا

 : اللغة م وع الكائن هايدغرأو قول 

 
 .09،  1975ريكور، بول، 1
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كل منتوح  ير    فهؤالء الباحثون أحدثوا نوعا من التجديد الدال   ل  يعد يقتصخخخخخر على االسخخخخختعارة، بل صخخخخخار موضخخخخخع اهتمام

 عن  
ن
دوا مسخخخخختجدات داللية ال تختل  كثيرا

َّ
بيت  مالئ ، على صخخخخخعيد اللعب اللغوي ف  مختل  التخصخخخخخصخخخخخات التي ذكرنا. فقد ول

 .:  السماء زرقاء مثل برتقالة لواريإ

التوكيدات قيمة كانت  فقد أتى هؤالء الباحثون ب مور ل  يسخخخخخخخخخخبا ألحد أن جاء بها، ف  سخخخخخخخخخخيا  ميخخخخخخخخخخابه، وأصخخخخخخخخخخبغوا على هذه 

 على توكيدات أخرع.
ن
 حكرا

 خاتمة:

ا، ال ، ف  تعميا النقخخاش على مسخخخخخخخخخخخخختوع النمخخذجخخة الرمزيخخة، التي    ختخخامخخن
ن
يسخخخخخخخخخخخخخعنخخا بال اإللوخخا  على أهميخخة وقيمخخة السخخخخخخخخخخخخخْير قخخدمخخا

تسخخخخخخختد   اسخخخخخخختكيخخخخخخخاف حدود اللعب اللغوي لهذه التخصخخخخخخخصخخخخخخخات الثالثة تباعا. وهذا أمر حيوي وضخخخخخخخروري قصخخخخخخخد الوصخخخخخخخول ب ى  

صخخخخخخخخخخخخخيخا خة جخديخدة ومتقخدمخة. بطبيعخة الوخال، يلزم أن نكون قخادرين على مواصخخخخخخخخخخخخخلخة هخذا التخ مخل، وذلخك بتحليخل تفخاصخخخخخخخخخخخخخيخل عمخل  

أن نكون    من الواجب)التخييل، الفلسخخخخخخفة، التاريخ(، ولذلك   النمذجة داخل كل تخصخخخخخخص من التخصخخخخخخصخخخخخخات موضخخخخخخوع مقالتنا

 قادرين على برساء حوار بين امليتغلين ف  هذه التخصصات.
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ئفاقها في الجزائر   املمارسات الدولية الرائدة في صناعة الصكو  اإلسالمية و
Leading International practices in the industry of Islamic Sukuk and Its prospects in Algeria 

 ، الجزائر -عنابة-جامعة باجي مختار/لخري عبد الوهابأ.

Sakhri  Abdelwaheb/ Univesity Badji Mokhtar Annaba, Algeria 

 

 

 

 ملخص:

هذه الصخخخناعة املالية    وان يخخخارهدفت هذه الدراسخخخة ب ى بلقاء الضخخخوء على موضخخخوع الصخخخكو  اإلسخخخالمية، وهذا ن يجة تطور 

اج  اإلصخخخخخخخخخخخخخخدارات العخامليخة واملوليخة، بضخخخخخخخخخخخخخخافخة ب ى عرض تجخارب عخامليخة نخايوخة ف  هخذا املجخال ممخا يحقا لهخا   ارتفخاعمن خالل  

ر، حيخ  توصخخخخخخخخخخخخخلخت الخدراسخخخخخخخخخخخخخخة ب ى مجموعخة من النتخائج أهمهخا بروز العخديخد من  تعظيمخا القتصخخخخخخخخخخخخخخاديخاتهخا ومعرفخة آفخاقهخا ف  الجزائ

ختت  الورقة   التجارب العاملية الرائدة من بينها ماليزيا وصعوبة تطبيا الصكو  اإلسالمية ر   ما يمكن أن تضيفه ل جزائر، لتمل

من تطبيا الصخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخالمية ف   سخخخخخخخخختفادةلال البحثية بجملة من املقترحات أبرزها ضخخخخخخخخخرورة تهيئة اإلطار القانوني والتنظياي  

 الجزائر.

 الصكو  اإلسالمية، التجارب العاملية، ماليزيا، الجزائر. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aimed to spotlight on the subject of Islamic Sukuk, that’s the result of the development and 

spread of financial industry through the rise in Global and local issues, In addition to view successful 

International experiences in this domain which achieves   to her to maximize their economies and to know their 

horizons in Algeria, where the study came up with a set of results the most important one is the appearance of 

many leading global experiences including Malaysia and the difficulty of applying Islamic Sukuk despite what 

he can add to Algeria, to finish the research paper with a set of recommendations the most prominent of them 

is the need to configure the legal and organizational framework to benefit from the application of Islamic Sukuk 

in Algeria. 

Key words: Islamic Sukuk, International Experiences, Malaysia, Algeria. 
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 مقدمة:

أن تتخذ لها    اسخخخخخخخختطاعتتعتبر الصخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخالمية من أبرز األدوات اإلسخخخخخخخخالمية التي وجدت صخخخخخخخخدع كبيرا وواسخخخخخخخخعا، حي   

ية وحتى منها الغربية، مما جعل موطئ قدم ف  أسخوا  املال العاملية، وأصخبحت اليخريحة األسخرع نموا وان يخارا ف  الدول اإلسخالم

 منها بدائل مستحدثة تتالءم مع أحكام اليرةعة اإلسالمية، ملبية بذلك احتياجات اقتصاديات العال .

مع تطور مجال صخخناعة الصخخكو  اإلسخخالمية برزت العديد من التجارب العاملية ف  بصخخدار الصخخكو  بمختل  أنواعها، وهو 

ر مسخخخخخخخخخخخخخبوقخة بخاعتبخارهخا أحخد أه  األدوات املخاليخة، على  رار التجربخة السخخخخخخخخخخخخخودانيخة واإلمخاراتيخة،  مخا أدع ب ى تحقيا معخدالت نمو  ي

اإلصدارات ليركات كبرع ف  اململكة املتحدة    تابعوريادة ماليزيا كواها قطب بستراتيج  وقوي ف  صناعة الصكو  اإلسالمية، لت 

عرفالبريطانية والتي 
مل
 الغربية.بعاصمة التمويل اإلسالمي ف  الدول  ت

من بدراح الصخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخالمية ف  تعامالتها، لقاء ما تمثله من    االسخخخخخخخختفادةوعلى  رار با   الدول اإلسخخخخخخخخالمية يمكن ل جزائر  

يخخخخخاكل  واجه م،  ير أاها تواالجتماعية  االقتصخخخخخاديةحاجة ماسخخخخخة تهدف ب ى تقليل عجز املوازنة، تعبئة املوارد، وتحقيا التنمية  

 مما يستد   توفير األرضية ال يرةعية املالئمة لتطبيقها.قانونية وتنظيمية بحثة 

مغا :ي أبرز التجغارب العغامليغة النغايحغة في صغغغغغغغغغغغغنغاعغة الصغغغغغغغغغغغغكو   وعليخه تحخاول الورقخة البحثيخة معخالجخة اإلرخخخخخخخخخخخخخكخاليخة اآلتيخة:  

 اإلسالمية وما :ي ئفاق تطبيقها في الجزائر  

للتعرف على أه  املمارسخخخخخخخخخخات العاملية ف  التصخخخخخخخخخخكيك اإلسخخخخخخخخخخالمي،  تكمن أهمية الدراسخخخخخخخخخخة ف  كواها محاولة  أهمية الدراسغغغغغغغغغة:  

 وندرا  الدور الكبير الذي تلعبه لصالح جميع الفاعلين، وكذا توضيا واقعها ف  الجزائر وضرورة االستفادة من تطبيقها.

 أهداف الدراسة:

 الخت صيل النظري للصكو  اإلسالمية. -

 ة ف  التصكيك.استعراض اإلصدارات واالس ثمارات العاملي -

 التطر  للتجارب الدولية الرائدة ف  صناعة الصكو  ومتطلبات نجاحها ف  الجزائر. -

 اآلتية: املحاور الدراسة ب ى  ت  تقسي ولظجابة على هذه اإلركالية، 

 .مدخل عام ب ى الصكو  اإلسالمية املحور األول:

 .تطور صناعة الصكو  اإلسالمية ف  العال  املحور الثاني:

 .: عرض بعم املمارسات العاملية النايوة ف  الصكو  اإلسالمية وواقعها ف  الجزائراملحور الثالث

 .املحور األول: مدخل عام إلى الصكو  اإلسالمية

ضخخخخخ   وهام، لهذا    اسخخخخخ ثمارف  ظل تطور الصخخخخخيرفة اإلسخخخخخالمية وان يخخخخخارها عامليا، برزت الصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية ل يخخخخخكل محور  

 سوف يت  التطر  من خالل هذا املوور للت صيل النظري للصكو  اإلسالمية.

 نشأة الصكو  اإلسالمية: -1

الوضخخخخخخعية، بذ بدأت بالظهور منذ بداية السخخخخخخبعينات من القرن املااخخخخخخقي ف    االقتصخخخخخخادياتنيخخخخخخ ت فكرة التوريا ف  أحضخخخخخخان  

ب ى بخا   دول العخال  ف  بخدايخة    انتقلختف  بخدايخة الثمخان نخات بذ بلغخت قيمتهخا سخخخخخخخخخخخخختخة تريليون دوالر أمريكي، ومنهخا   وان يخخخخخخخخخخخخخرتأمريكخا،  
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ف  الثمان نات من القرن    االقتصخخخخخخخاديةزمة  ال سخخخخخخخعينات بوصخخخخخخخفها أداة تمويل مصخخخخخخخرف  لدع  البنو  التجارية، مع بداية ظهور األ 

املااخخخخخقي بدأت تظهر فكرة الصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية، وكانت أبرز تلك املواوالت التي وضخخخخخعت اللبنة األو ى للصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية،    

بعنوان:  سخخخخخخندات املقارضخخخخخخة  ضخخخخخخمن بنيخخخخخخاء ميخخخخخخروع قانون البنك اإلسخخخخخخالمي  د.سغغغغغامي حمود تلك الدراسخخخخخخة التي قدمها املرحوم  

وكيل وزارة   د.عبد السغغغغغغغغغغالم العباديم، ث  بدأت محاولة تطبيا هذه الفكرة بالتعاون مع  1978( لسخخخخخخخخخخخنة  3ردني املؤقت رق  )األ 

سخخخخندات املقارضخخخخة أسخخخخلوبا مناسخخخخبا ورخخخخرعيا إلعمار املمتلكات الوقفية وتحدي ها، وكان    اعتمدتاألوقاف األردنية سخخخخابقا، حي  

 (1)م، وبذلك تعد األردن بمثابة املهد األول لنيوء هذه الفكرة.1981نة ( س10نتاح ذلك بصدار قانون مؤقت رق  )

م، مع صخخخخخخخخخخخخخدور قخانون برملخاني تحخت مسخخخخخخخخخخخخخاى قخانون  1983ف  حين ترجع بخدايخة العمخل املصخخخخخخخخخخخخخرف  اإلسخخخخخخخخخخخخخالمي ف  مخاليزيخا ب ى عخام 

دخل نظام العمليات املصخخرفية  م  1993الوكومي، وت سخخ س أول بنك بسخخالمي ماليزي هو بنك ماليزيا برهاد، وف  عام   االسخخ ثمار

الوكومي    االسخخخخخ ثماربدون فوائد ب ى العمل، وهو النظام الذي أسخخخخخس قيام سخخخخخو  نقدي بسخخخخخالمي ف  ماليزيا، وقد تضخخخخخمن قانون 

م السخخخما  ل وكومة بإصخخخدار رخخخهادات دون فوائد بذ تصخخخدر على أسخخخاا القرض الوسخخخن واملعروفة باسخخخ  رخخخهادات  1983لعام 

 )(2الوكومي. االس ثمار

،  االسخ ثمار م، بيخ ن سخندات املقارضخة وسخندات  1988آب/أوت   04( بتاريخ  5ث  أصخدر مجمع الفقه اإلسخالمي القرار رق  )

م 2001، ففي عام باالنطال مما فتا الباب أمام اليخخخخركات اإلسخخخخالمية لتبني هذه الصخخخخيغة النارخخخخئة، فبدأت التجربة ال ليجية  

متوافقة مع اليرةعة اإلسالمية، ومنذ ذلك الوين بدأت سو     اعتبرتهاحكومية    أصدر مؤسسة نقد البحرين ألول مرة سندات

ف  كثير من الدول اإلسخخخخخخخخخخخالمية وحتى الغربية على  رار الواليات املتحدة األمريكية،    وان يخخخخخخخخخخخاراالصخخخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخخخالمية تلقى رواجا  

م والتي زادت من رواح هخذه األداة  2008يخة لسخخخخخخخخخخخخخنخة  أملخانيخا، اململكخة املتحخدة، اليخابخان، وخخاصخخخخخخخخخخخخخخة بعخد حخدو  األزمخة املخاليخة العخامل

ففي نفس السخخخخخخخخخخخخنة أعلنت الوكومة البريطانية عزمها بصخخخخخخخخخخخدار    ،(3)ة  خاصخخخخخخخخخخخخة، ومختل  أدوات التمويل اإلسخخخخخخخخخخخخالمي بصخخخخخخخخخخخخفة عام

ة كبرع  الصخخخخكو  اإلسخخخخالمية لتمويل املوازنة العامة للدولة، وقد تلت أملانيا وبريطانيا ف  بصخخخخدار الصخخخخكو  اإلسخخخخالمية دوال  ربي

 (4)كفرنسا وتايالند و يرها من الدول الغربية.

 مفهوم الصكو  اإلسالمية: -2

اإلسخخخخخخخخخخخخخالمي وكذلك الباحثين ف  تحديد مفهوم الصخخخخخخخخخخخخخكو    االقتصخخخخخخخخخخخخخادتعددت عبارات الهيئات واملجالس املتخصخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخة ف  

 اإلسالمية، ومن بينها ما يل :

تقوم على تجزئة رأا املال ب ى حصخخص م سخخاوية،    اسخخ ثماريةيعرف مجمع الفقه الدو   الصخخكو  اإلسخخالمية على أاها أداة    -

يملكون حصخخصخخا   باعتباره أصخخوابها  وذلك بإصخخدار صخخكو  مالية برأا املال على أسخخاا وحدات م سخخاوية، ومحخخجلة ب سخخماء  

 رايعة ف  رأا املال وما يتحول بليه بنسبة كل منه  فيه.

 
  (1) زياد جالل الدمال، )2012(: الصكو  اإلسالمية ودورها ف  التنمية االقتصادية، عمان -األردن: دار الثقافة للنير والتوزةع،  65 .

  (2) أحمد ببراهي ، )2019(: آليات الصكو  اإلسالمية، القاهرة-مصر: الدار األكاديمية للعلوم،  65.
(: دراسخخخة وصخخخفية تحليلية، مجلة نور للدراسخخخات 2001-2015لصخخخكو  اإلسخخخالمية ف  العال  خالل الفترة )(: واقع صخخخناعة ا2017بكر خوالد، ) أبو (3)

  .100، الجزائر،  05/العدد 03)املجلد   االقتصادية
،  االقتصادية (: الصكو  اإلسالمية كمنتج رر   بديل عن األدوات الربوية ودورها ف  تحقيا التنمية2017ببراهي  محمد عبد السميع محمد، )  (4)

 . 889(، مصر،  35مجلة كلية أصول الدين والدعوة )العدد 
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كمسخاى تمييزا له   االسغتثمارصغكو   وقد أطلقت هيئة املواسخبة واملراجعة للمؤسخسخات املالية اإلسخالمية املعيار اليخر      -

حصخخخصخخخا رخخخايعة ف  ملكية أعيان أو منافع أو خدمات  عن األسخخخه  وسخخخندات القرض، وعرفتها ب اها وثائا م سخخخاوية القيمة تمثل  

خا ، وذلك بعد تحصخخخخخيل قيمة الصخخخخخكو  وقفل باب االكتتاب وبدء   اسخخخخخ ثماري أو ملكية موجودات ميخخخخخروع معين أو نيخخخخخاض  

 (1).فيما أصدرت ألجله استخدامها

عة مئوية ف  موجودات عينية أو  كما يعرفها مجلس ال دمات املالية اإلسخخخخخخخخخخالمية بماليزيا على أاها حا ملكية لنسخخخخخخخخخخبة رخخخخخخخخخخاي  -

 (2).اس ثماري مجموعة مختلطة من املوجودات، أو موجودات ميروع محدد أو نياض 

يدر دخال وتكون بمثابة حصخخخخص ملكية على امليخخخخاع ف  هذا    اسخخخخ ثماري    عبارة عن أورا  مالية يضخخخخمنها أصخخخخل أو ميخخخخروع    -

معين، بحي  ال يكون ملالك   اسخخخخخخخ ثماري ضخخخخخخخاربة مليخخخخخخخروع أو نيخخخخخخخاض ، حي  تقوم على أسخخخخخخخاا املاالسخخخخخخخ ثماري األصخخخخخخخل أو امليخخخخخخخروع  

امليخروع أو النيخاض فائدة أو نفع معين سخلفا وننما تكون له نسخبة من الربا ف  حال تحققه من هذا امليخروع بقدر ما يملكه من  

ضخخع ألحكام اليخخرةعة  يخ  اسخخ ثمارتلك الصخخكو ، فالصخخكو  اإلسخخالمية معرضخخة للربا وال سخخارة على حد سخخواء، حالها حال أي  

 (3)اإلسالمية.

 أنواع الصكو  اإلسالمية: -3

 تتخذ الصكو  اإلسالمية العديد من األنواع واألركال يمكن عرض أبرزها فيما يل :

تقوم على تجزئة رأسخخخخمال املضخخخخاربة، وذلك بإصخخخخدار ملكية برأسخخخخمال املضخخخخاربة على    اسخخخخ ثمارية   أداة    صغغغكو  املضغغغاربة:  -

أسخخخاا وحدات م سخخخاوية، محخخخجلة ب سخخخماء أصخخخوابها باعتباره  يملكون حصخخخصخخخا رخخخايعة ف  رأسخخخمال املضخخخاربة، وما يتحول بليه  

 بنسبة ملكية كل منه .

حصخيلتها ف  بنيخاء ميخروع أو تطوير ميخروع قائ     دامالسختخو   وثائا م سخاوية القيمة يت  بصخدارها    صغكو  املشغاركة:  -

أو تمويل نيخخخخخخخاض على أسخخخخخخخاا عقد من عقود امليخخخخخخخاركة، ويصخخخخخخخبا امليخخخخخخخروع أو أصخخخخخخخول النيخخخخخخخاض ملكا لوملة الصخخخخخخخكو  ف  حدود 

 حصته  وتدار على أساا اليراكة.

  اس ثماري أو خدمات ف  ميروع    و   وثائا م ساوية القيمة تمثل حصة رايعة ف  ملكية أعيان أو منافع  صكو  اإلجارة:  -

معين يخخدر دخال، والغرض منهخخا تمويخخل األعيخخان واملنخخافع وال خخدمخخات التي يتعلا بهخخا عقخخد اإلجخخارة ب ى صخخخخخخخخخخخخخكو  قخخابلخخة للتخخداول ف  

 (4)األسوا  الثانوية.

مملوكة لوملة     وثائا م سخاوية القيمة يت  بصخدارها لتحصخيل رأا مال السخل ، وتصخبا سخلعة السخل  صغكو  السغلم:    -

 الصكو .

 
  (1) أحمد رعبان محمد عل ، )2013(: الصكو  والبنو  اإلسالمية: أدوات لتحقا التنمية، اإلسكندرية-مصر: دار الفكر الجامع ،  23.

 .883ببراهي  محمد عبد السميع محمد، مرجع سبا ذكره،    (2)
التحديات وامل اطر مع اإلرخخخخخخخارة لبعم -(: التوجهات الوديثة للتمويل اإلسخخخخخخخالمي عن طريا الصخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخالمية2018صخخخخخخخال  وآخرون، )محمد  (3)

 . 132-131(، الجزائر،    01/العدد03، مجلة البحو  ف  العلوم املالية واملواسشية )املجلد -التجارب العاملية
  لالقتصخخخخخخخخخخخخخخاد، مجلخة نمخاء  -عرض التجربخة املخاليزيخة-االقتصخخخخخخخخخخخخخخاديخةإلسخخخخخخخخخخخخخالميخة كبخديخل لتمويخل التنميخة  (: الصخخخخخخخخخخخخخكو  ا2018بليخاا حنخاش وآخرون، )  (4)

  .286-285/عدد خا (، الجزائر،    01والتجارة )املجلد 



 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

39 

فيها ف  تصنيع سلعة، ويصبا   االكتتابحصيلة   الستخدام   وثائا م ساوية القيمة يت  بصدارها    صكو  اإلستصناع:  -

 املصنوع مملوكا لوملة الصكو .

لوملة     وثائا م سخاوية القيمة يت  بصخدارها لتمويل رخراء املرابحة، وتصخبا سخلعة املرابحة مملوكة  صغكو  املرابحة:    -

 (1)الصكو .

وةعين وكيل من    باالسخخخخخخ ثمار   وثائا ميخخخخخخاركة تمثل ميخخخخخخروعات تدار على أسخخخخخخاا الوكالة    :باالسغغغغغغتثمارصغغغغغغكو  الوكالة    -

 حملة الصكو  إلدارتها.

فيها ف  تمويل ميخروع للمزارعة، ويصخبا   االكتتابحصخيلة   السختخدام   وثائا م سخاوية القيمة تصخدر    صغكو  املزارعة:  -

 لوملة الصكو  حصة ف  املوصول.

فيها ف  سخقي أشخجار مثمرة، ورعايتها على أسخاا    االكتتاب  السختخدام   وثائا م سخاوية القيمة تصخدر  صغكو  املسغاقاة:    -

 عقد املساقاة، ويصبا لوملة الصكو  حصة من هذه الثمار.

فيها ف   را أشخخجار على أسخخاا عقد املغارسخخة، ويصخخبا   االكتتاب  السخختخدامة تصخخدر    وثائا القيمصغغكو  املغارسغغة:    -

 (2)لوملة الصكو  حصة ف  األرض والغرا.

 للصكو  اإلسالمية: االقتصاديةاألهمية  -4

 توفر عملية التصكيك مزايا عديدة للمتعاملين يمكن تقسيمها على النحو اآلتي:

 ( Originator) أوال: بالنسبة للمصدر األصلي 

بما يسخخخخخه  ف  تقليل مخاطر عدم التماثل    واسخخخخختخداماتهاتسخخخخخاعد عمليات التصخخخخخكيك ف  املواءمة بين مصخخخخخادر األموال   ✓

 .بين أجال املوارد ونستخداتها

  احتياجاتهايضخخخخخخاع  التصخخخخخخكيك من قدرة املنيخخخخخخآت على بنيخخخخخخاء األموال، أي تحريرها لت مين السخخخخخخيولة الالزمة لتمويل  ✓

 .ضافة لتنوةع مصادر التمويل متعدد اآلجال واملكملة للمصادر التقليديةامل تلفة، باإل 

 .يساعد التصكيك ف  تحسين نسبة كفاية رأا املال ألنه عبارة عن عمليات خارح امليزانية  ✓

ي يا التصخكيك للمصخارف وسخائر املؤسخسخات املالية و ير املالية األخرع بمكانية منا التمويل وال سخهيالت ث  تحريكها   ✓

 .من ميزانيتها العمومية خالل فترة قصيرة، والتا   يغنيها ذلك عن تكوين مخصصات للديون امليكو  ف  تحصيلها  اس بعادهاو 

بالبنو  امل تلفة، ذلك بسخخخخخخشب أن األصخخخخخخل محل التصخخخخخخكيك    االئتمانيةيعتبر التصخخخخخخكيك وسخخخخخخيلة جيدة إلدارة امل اطر   ✓

 .نفس األصل بذا كان موجودا ضمن خارطة أصول املني ة كلهامخاطره محددة ب نما تكون امل اطر أكبر بالنسبة ل

 

 

 
 ، متوفر على157اإلمارات العربية املتحدة: بصخخخخدارات صخخخخندو  النقد العربي،  -ظاي  (: املالية اإلسخخخخالمية، أبو2019عبد الكري  أحمد قندوز، ) (1)

  اwww.amf.org.ae. : الرابط
لبنان: بتحاد للمصخخخخخخخخخخخارف العربية،  -(: دور الصخخخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخخخالمية ف  تمويل امليخخخخخخخخخخخروعات التنموية، بيروت2008فتا الرحمان عل  محمد صخخخخخخخخخخخالح، ) (2)

 .www.iefpedia.com ، متوفر على الرابط: 17 

http://www.amf.org.ae/
http://www.iefpedia.com/
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 ( Investors) ثانيا: بالنسبة للمستثمرين 

املصخخخرف  وذلك بسخخخشب قلة الوسخخخطاء وامل اطر املرتبطة بالورقة   باالقتراضينتج التصخخخكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة   ✓

 .املالية املصدرة

 (1).  (High Credit Quality)للمصدر االئتمانيتتميز أداة التصكيك ب اها  ير مرتبطة بالتصني   ✓

ولته   متنوعة للفراد والوكومات بصخخخخخخخورة تمكنه  من بدارة سخخخخخخخي  اسخخخخخخخ ثماريةتوفر عملية التصخخخخخخخكيك اإلسخخخخخخخالمي فرصخخخخخخخا   ✓

 بصورة مربحة.

  (Economy) الكلي  لالقتصادثالثا: بالنسبة 

  واالس ثمار االدخارتقوم تقنية التصكيك بدور مه  ف  تعبئة املوارد التي كانت مكتنزة والرفع من معدالت  ✓

 .واسعة اقتصاديةتعدد منتجات التصكيك اإلسالمي وبالتا   مالءمتها لقطاعات  ✓

 .توفير التمويالت الالزمة مليارةع البنى التحتية ✓

معالجة قصخخخخخور التمويل الوكومي، حي  تسخخخخخاه  تقنية التصخخخخخكيك اإلسخخخخخالمي ف  نقل عبء تمويل ومخاطر ال يخخخخخغيل   ✓

 (2)قطاع ال ا .التجاري بميروعات البنية األساسية ب ى عاتا ال

 املحور الثاني: تطور صناعة الصكو  اإلسالمية في العالم

لقد رخخخخخخخهدت السخخخخخخخنوات األخيرة تطورا م ووظا ف  معامالت التصخخخخخخخكيك اإلسخخخخخخخالمي، تمخم عنه نمو كبير وم سخخخخخخخارع ف  اج   

 بصدارات الصكو  اإلسالمية، وهذا ما سوف يت  عرضه من خالل هذا املوور.

 (:2018-2001اإلجمالي للصكو  املصدرة عامليا خالل الفترة ) تطور الحجم  -1

 :تيحي  يمكن توضيا بجما   بصدارات الصكو  اإلسالمية ف  العال  ف  اليكل اآل

 

Source: IIFM (International Islamic Financial Market), SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p21. 

 
  (1) فتا الرحمان عل  محمد صالح، املرجع السابا،    11-10.

  (2) أبو بكر خوالد، مرجع سبا ذكره،  102.
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مبل     2018يتضخخخخخح من خالل الجدول ال سخخخخخارع املطرد ف  بجما   بصخخخخخدارات الصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية العاملية، والتي بلغت سخخخخخنة  

 24337بسخخخخخخشب األزمة املالية العاملية لتالمس   2008ف  اج  اإلصخخخخخخدارات سخخخخخخنة    االنخفاضمليون دوالر، ف  حين يبرز    123150

 مليون دوالر. 137599بحوا    2012ون دوالر، وعرفت انتعارا م ووظا بل  أقصقى مستوياته سنة ملين

 (: 2018ديسمبر-2001كما يبين اليكل اآلتي بجما   بصدارات الصكو  اإلسالمية محليا خالل الفترة )يناير

 

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p25. 

بل    2015مليون دوالر عخخام    45938م ووظخخا من   ارتفخخاعخخايبين اليخخخخخخخخخخخخخكخخل أعاله أن بصخخخخخخخخخخخخخخدارات الصخخخخخخخخخخخخخكو  املوليخخة قخخد عرفخخت  

  ارتفاع، وترجع هذه الزيادة ب ى السخخخخخو  املاليزية التي عرفت رواجا كبير للصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية مع  2018مليون دوالر عام   90162

اعلون ف  ، وبخالتخا   فخالفخ2017مليون دوالر أمريكي سخخخخخخخخخخخخخنخة   37مقخابخل  2018مليون دوالر أمريكي سخخخخخخخخخخخخخنخة   41قيمخة بصخخخخخخخخخخخخخداراتهخا بل   

 السو  املول  خارح ماليزيا ه  سعودية العربية ونندون سيا وتركيا.

 كما يكمن تقدي  صورة واضوة عن أه  اإلصدارات العاملية للصكو  اإلسالمية من خالل الجدول اآلتي:

 (2018مليون دوالر أمريكي خالل سنة  500)  واتجاهاتها(: إصدارات الصكو  العاملية 1الجدول رقم ) 

 سنة

 اإلصدار

عدد  املصدر

 اإلصدارات 

عملة 

 اإلصدار

مليون دوالر أو 

 ما يعادلها 

املدة 

 )السنوات(

 دائ  750 دوالر 1 بنك أبو ظبي اإلسالمي 2018

 5 500 دوالر 1 بنك الهالل  2018

 7 500 دوالر 1 شركة الدار العقارية  2018

 5 906 ريال قطري  1 بنك قطر املركزي  2018

 5 500 دوالر 1 األركان للتطوير العقاري دار  2018
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 10 1000 دوالر 1 دبي للموانئ العاملية  2018

 5 1000 دوالر 1 بنك دبي اإلسالمي  2018

 10 600 دوالر 1 طيران اإلمارات  2018

 5 650 دوالر 1 للصكو  املحدودة   FABشركة 2018

 8 3000 دوالر 2 حكومة إندونيسيا  2018

 3 596 روبية  1 إندونيسيا حكومة  2018

 11 15036 الرنجيت  17 حكومة ماليزيا  2018

 10 1000 دوالر 1 حكومة الشارقة  2018

 7 1000 دوالر 1 حكومة البحرين  2018

 5 738 يورو 1 البنك اإلسالمي للتنمية  2018

 5 2550 دوالر 2 البنك اإلسالمي للتنمية  2018

 7 1500 دوالر 1 وزارة املالية عمان 2018

 5 8854 ريال  11 وزارة املالية اململكة العربية السعودية 2018

 10 2000 دوالر 1 وزارة املالية اململكة العربية السعودية 2018

 2 1247,27 ليرة 2 وزارة الخزينة واملالية التركية 2018

 5 500 دوالر 1 بنك نور  2018

 7 945 ريال  1 السعوديةشركة التعدين العربية  2018

 8 2000 دوالر 2 الشركة السعودية للكهرباء 2018

 7 500 دوالر 1 صكو  تبريد  2018

 10 750 دوالر 1 ربط البرهاد الوطني 2018

 2 622 أورو  1 وزارة املالية التركية 2018

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p p 21-22. 
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وتيرة بصخدار    راسختمرا، حي  يتضخح مليا  2018يبين الجدول أبرز رواد القيمة ف  بصخدارات الصخكو  اإلسخالمية خالل سخنة 

صخكو  اليخركات املسختقرة واملؤسخسخات املالية، خاصخة ف  البلدان خارح ماليزيا، على  رار اململكة العربية السخعودية واإلمارات  

ت  القضخاء و لو نسخشيا على املعركة القانونية املتعلقة بسخو  صخكو  اليخركات التي كان لها  ندونسخيا والبحرين وتركيا، بالتا   نو 

الت ثير السخخخخخخال ف  البداية بذ اسخخخخخختعادت الثقة تدريجيا، حي  كان لهذا الصخخخخخخراع الت ثير السخخخخخخلاي على ثقة املسخخخخخخ ثمرين حي  تمت  

 استعادته تدريجيا كذلك خاصة بدراح قيود محددة ف  الوثائا.

 توزيع حجم الصكو  اإلسالمية: -2

 يمكن توضيا اج  الصكو  اإلسالمية حسب طبيعة الجهة املصدرة لها من خالل الجدول اآلتي:

 (: 2018ديسمبر-2001خالل الفترة )يناير   (: توزيع حجم الصكو  املصدرة حسب طبيعة اإلصدار 2)  الجدول رقم

لإلصدارات)مليون  قيمة اإلجمالية  جهة اإلصدار

 دوالر(

 النسبة املئوية

 55,05 606391 صكو   سيادية 

 25,28 278459 صكو  الشركات 

 5,25 57789 صكو  املؤسسات املالية

 14,42 158864 صكو  شبه سيادية

 100 1101503 املجموع

، 8، اإلصخخخخخخخخخخدار  )النحخخخخخخخخخخ ة العربية(على تقرير السخخخخخخخخخخو  املالية اإلسخخخخخخخخخخالمية للصخخخخخخخخخخكو     باالعتمادمن بعداد الباح     املصغغغغغغغغغدر:

 .35-33،    2019جويلية 

املالحو من الجخدول أن بصخخخخخخخخخخخخخدار الصخخخخخخخخخخخخخكو  الوكوميخة أو كمخا تعرف بخالسخخخخخخخخخخخخخيخاديخة تحتخل الصخخخخخخخخخخخخخدارة متفوقخة بخذلخك على بخا   

حين تحتل بصخدارات اليخركات ورخبه السخيادية الصخ   مليون دوالر، ف     606391% أي بقيمة تعادل 55,05اإلصخدارات بنسخبة  

 مليون دوالر. 57789% للمؤسسات املالية أي ما يعادل 5,25الثاني، مقابل نسبة 

 التوزيع الجغرافي إلجمالي إصدارات الصكو  اإلسالمية في العالم: -3

 ف  الجدول اآلتي:يمكن توضيا أبرز الدول املصدرة للصكو  اإلسالمية ف  العال  خالل فترة الدراسة 
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 ( 2018ديسمبر-2001(: ترتيب العشر دول األولى املصدرة للصكو  اإلسالمية خالل الفترة)يناير3)  الجدول رقم

 النسبة من إجمالي القيمة% قيمة اإلصدارات)م/دوالر( عدد اإلصدارات  الدول 

 28,26 71054 109 اإلمارات العربية املتحدة 

 25,32 63653 107 ماليزيا 

 18,82 47324 59 السعودية العربية

 6,60 16603 18 إندونيسيا 

 4,71 11845 18 قطر

 4,55 11430 102 البحرين

 3,88 9762 24 تركيا 

 1,68 4219 5 عمان 

 1,43 3600 4 باكستان 

 1,32 3327 17 الكويت

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p p 41-42. 

% متبوعة  28,26( تصخدر اإلمارات العربية املتحدة ف  السخو  الصخكو  اإلسخالمية بنسخبة  3يتضخح من خالل الجدول رق )  

على التوا  ، ف  حين عرف كل من بندون سخخخخخخخخخخخخخيخا والبحرين وقطر وتركيخا قفزة    18,82%و %25,32بمخاليزيا والسخخخخخخخخخخخخخعودية بنسخخخخخخخخخخخخخبتي  

 مصاف كبرع البلدان املصدرة للصكو  ف  العال . احتاللهاى نوعية ف  صناعة الصكو  اإلسالمية وهذا ما أدع ب 

أيضخخخخخخخخخخا يمكن من خالل اليخخخخخخخخخخكل املوا   التطر  ب ى أبرز األرقام املحخخخخخخخخخخجلة ف  بصخخخخخخخخخخدارات أه  البلدان فيما يخص الصخخخخخخخخخخكو   

 :2018اإلسالمية خالل سنة 
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Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p 148. 

يبين اليخخخخخكل أه  اإلصخخخخخدارات العاملية مل تل  البلدان األسخخخخخيوية وأوروبا اليخخخخخرقية ف  مجال صخخخخخناعة الصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية،  

مليون دوالر    8216% أي ما يعادل 22,09بنسخخخخبة    2018واملالحو على  ير العادة تصخخخخدر دولة بندون سخخخخيا ترت ب اإلصخخخخدار سخخخخنة  

أمريكي وذلك بسخخخخخخخخشب بصخخخخخخخخدارها ألل مرة الصخخخخخخخخكو  ال ضخخخخخخخخراء لتمويل امليخخخخخخخخارةع، كذلك يمكن بيعاز هذا التفو  ب ى تسخخخخخخخخهيالت  

 الوكومة ف  ما يتعلا بالقوانين واإلجراءات.

اقعها في الجزائراملحور الثالث: عرض بعض املمارسات العاملية النايحة في الصكو  اإل   سالمية وو

الواسخع لصخناعة الصخكو  اإلسخالمية ووصخولها حتى للدول الغربية، مكن بعم البلدان من أن    االن يخارمما ال رخك فيه أن  

، عكس ما  تعانيه الجزائر من  ياب تطبيا هذه  القتصخخخخخخخخادهاتكون نايوة ف  هذا املجال وتمتهن هذه الصخخخخخخخخناعة كقوة ضخخخخخخخخاربة  

 دة أسباب.األداة املالية لع

 التجارب الدولية في صناعة الصكو  اإلسالمية: -1

 التجربة السودانية: -1-1

آلية    باعتبارهاالسخخخوداني ف  بداية ال سخخخعينات عدة تعديالت، أهمها بلغاء العمل بنظام سخخخندات ال زينة،    االقتصخخخادرخخخهد   

اإلسخالمي، مما أدع ب ى التفكير ف  بصخدار أورا  مالية حكومية تتفا مع توجيهات اليخرةعة    االقتصخاد ير متطابقة مع توجيهات 

قانون صخخخخخخخخخخخكو  التمويل، حي  كان أول خطوة ف  بيجاد   1995اإلسخخخخخخخخخخخالمية، ف  هذا اإلطار أصخخخخخخخخخخخدرت الوكومة السخخخخخخخخخخخودانية عام 

سخخخخخخخخيولة، ولتمويل ميخخخخخخخخارةع الوكومة وسخخخخخخخخد عجز  وتمويلية للسخخخخخخخخندات الربوية، والتي كانت تسخخخخخخخختخدم إلدارة ال  اسخخخخخخخخ ثماريةبدائل  

بذ تعد التجربة السخخودانية فريدة من نوعها ف  مجال صخخناعة الصخخكو  اإلسخخالمية وهذا يرجع ب ى أن القطاع   ،(1) املوازنة العامة

املصخخخخخخخخخخخخخرف  السخخخخخخخخخخخخخوداني يعمخل وفا اليخخخخخخخخخخخخخرةعخة اإلسخخخخخخخخخخخخخالميخة، وقخد قخامخت وزارة املخاليخة السخخخخخخخخخخخخخودانيخة بخاسخخخخخخخخخخخخختحخدا  رخخخخخخخخخخخخخهخادات البنخك  

رخخهادات    اسخختحدثت، ورخخهادات ميخخاركة الوكومة )رخخهامة( ف  الربع األخير من نفس السخخنة، ث   1998ملركزي)رخخم ( ف  جوان  ا

 
(: تجارب عاملية نايوة ف  بصخخخخدار الصخخخخكو  اإلسخخخخالمية لتمويل التنمية املسخخخختدامة وآفاقها ف  الجزائر، مجلة نماء  2018راضخخخخية لسخخخخود وآخرون، )  (1)

 . 69/عدد خا (، الجزائر،  01والتجارة )مجلد  لالقتصاد

أخرون

10.19% باكستان

6,14%

عمان

5,66%

البحرين

6,38%

قطر

7,58%

تركيا 

7,61%

ماليزيا 

8,52%

إمارة دبي

10,00%

اململكة العربية 

السعودية

15,82%

إندونيسيا 

22,09%

2018إصدارات الصكوك العاملية لسنة (: 3)الشكل رقم 
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رهادات بيجار بنك السودان املركزي )رهاب( ف  سشتمبر    استحدا ، وبعدها ت   2003الوكومية )صر ( خالل عام    االس ثمار

، حيخخ  تمكنخخت من خالل هخذه األدوات ف  بطخار مخا يعرف بعمليخخات السخخخخخخخخخخخخخو  املفتوحخة من تخفيم معخخدالت التضخخخخخخخخخخخخخ  ،  2005

قيقية  ، واالعتماد على املوارد الواالقتصخخاديسخخعر الصخخرف، زيادة معدالت النمو    اسخختقراراألمثل للموارد،    االسخختخدامتحقيا  

 (2)من الجهاز املصرف . االستدانةبدال من 

 التجربة اإلماراتية:  -1-2

تعتبر دولة اإلمارات العربية املتحدة الدولة األو ى ف  مجال الصخخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخخالمية عربيا، و   التي بدأ فيها نظام الصخخخخخخخخخخكو    

ف     بنك دبي اإلسغغغغالمي كو  اإلسخخخخالمية وهو بحسخخخخب اليخخخخرةعة اإلسخخخخالمية وأقي  فيها البنك التجاري األول الذي يتعامل بالصخخخخ

من هذه الصكو  بيكل كبير، حي  ساهمت ف  تمويل    استفادت، وهنا  أيضا مصرف عجمان، بنك الهالل، وقد 1975عام  

الصخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخالمية من    وانطلقتمليار دوالر،   10العديد من امليخخخخخخخخخروعات مثل ميخخخخخخخخخروع ميناء خليفة واملناطا الورة بحوا   

مليار دوالر    4.25بي عاصخخخخمة لها، باعتبارها اإلصخخخخدار األكبر للصخخخخكو  اإلسخخخخالمية على مسخخخختوع العال ، حي  طر  حوا    بمارة د

، وف  بطار دع  التمويل اإلسخالمي والصخيرفة اإلسخالمية ف  (3)  ف  بصخدار هذه الصخكو  2007، وبدأ نيخاطه ف  عام 2007ف  عام 

 2014ا ثال  أكبر مركز عاملي للصخكو  اإلسخالمية ف  أعقاب بدراح حكومة دبي عام اإلمارات املتحدة، تمكنت دبي من أن تصخب

مليار دره ، ونعالن حكومة هونج كونج عن خطط إلدراح أول صخخخخخخكوكها املتوافقة مع اليخخخخخخرةعة اإلسخخخخخخالمية   208صخخخخخخكوكا بقيمة  

عاملي، حي  تعد دبي عاصخخخخخخخخخخخخخمة لظقتصخخخخخخخخخخخخخاد مليار دره ( ف  بورصخخخخخخخخخخخخخة ناسخخخخخخخخخخخخخدا  دبي بمركز دبي املا   ال 3.67بقيمة مليار دوالر) 

مليار   36.7ب ى   2015اإلجمالية للصخخخخخكو  املدرجة ف  سخخخخخو  دبي املا   وناسخخخخخدا  دبي اهاية    االسخخخخخميةالقيمة    وارتفعتاإلسخخخخخالمي  

 (1)دوالر أمريكي.

 التجربة األردنية: -1-3

بدأت تجربة بصخخخدار السخخخندات اإلسخخخالمية ف  األردن مع ت سخخخ س البنك اإلسخخخالمي األردني، حي  نص قانون البنك اإلسخخخالمي   

البنك اإلسخالمي للتنمية ف  اإلنجاز   اسختفاد( على فكرة بصخدار سخندات املقارضخة، كما  2من املادة )  1978لسخنة  13األردني رق   

ذت تنعقد له الندوات واملؤتمرات واألورا  العلمية وبدأت بإصخخخدار الصخخخكو  على  األردني بخصخخخو  الصخخخكو  اإلسخخخالمية، وأخ

قانونا معدال يسما للمملكة بإصدار صكو  بسالمية تمهد الطريا أمام الوكومة   2012البرملان ف    اعتمدكما   ،(2)  نطا  واسع

لعامة، يسخه  بصخدار صخكو  سخيادية ف  األردن ف  من اإلقبال العاملي على الصخكو  ف  ظل مسخاعيها إلصخال  ماليتها ا لالسختفادة

من األسخخخخوا  املولية والعاملية، بضخخخخافة ب ى    االسخخخختفادةتعزيز مصخخخخادر التمويل املتاحة للمملكة، حي  أن الوكومة حريصخخخخة على  

 (3).مليون دوالر( من بصدارات الوكومة 565مليون دينار ) 400أن البنو  س يتري صكوكا بقيمة 

  

 
)تجربتي   االقتصخخخادية(: اسخخختفادة الجزائر من تجربة الصخخخكو  اإلسخخخالمية كآلية لتمويل التنمية  2017در، زبيدي الشيخخخير، )حفوظة األمير عبد القا  (2)

  .76(، الجزائر،  04السودان وماليزيا نموذجا(، مجلة األبحا  ف  العلوم املالية واملواسشية )العدد
تاريخ   https://democtraticac.de، املوقع: االقتصخخخادي داة للتمويل وأثرها على النمو (: الصخخخكو  اإلسخخخالمية ك 2018أمل عل  ببراهي  وآخرون، ) (3)

  .28/02/2021التصفا:  

  (1) راضية لسود وآخرون، مرجع سبا ذكره،  68.

 (2) .165مرجع سبا ذكره،   ،أحمد ببراهي  

مصخر: دار الجوهرة -، الطبعة األو ى، القاهرةاالقتصخادية(: الصخكو  واألسخوا  املالية ودورهما ف  تمويل التنمية  2014أده  ببراهي  جالل الدين، )

  (3) .113للنير،  

https://democtraticac.de/
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  التجربة البريطانية: -1-4

أل  رخخخخخخخخخخخخخركة    100ت تي بريطخانيخا ف  مقخدمة الدول األوروبيخة التي تطبا خدمات مصخخخخخخخخخخخخخرفيخة بسخخخخخخخخخخخخخالميخة، حيخ  يوجد فيهخا نحو  

قخد   (Gatehouse Bank)بسخخخخخخخخخخخخخالميخة، وتحتخل املركز الثخامن بين دول العخال  ف  مجخال التمويخل اإلسخخخخخخخخخخخخخالمي، وكخان بنخك جيتهخاوا 

حي  كانت اململكة املتحدة أول   ،(4) مليار دوالر 1بقيمة   2018الصخخخخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخخخخالمية مطلع عام أعلن قيامه ببرنامج إلصخخخخخخخخخخخخدار  

، فمنذ بصخخخخدار وكالة تمويل الصخخخخادرات البريطانية ف  2014دولة  ربية تصخخخخدر صخخخخكوكا سخخخخيادية خاصخخخخة بالوكومة وذلك ف  عام 

اإلسخخخخخخخخخخخالمي،    االقتصخخخخخخخخخخخادمليون دوالر(، باتت لندن تعرف بالفعل عاصخخخخخخخخخخخمة    277مليون جنيه بسخخخخخخخخخخخترليني )  200بقيمة   2015عام 

يره مركز اإلعالم والتواصل اإلقلياي التابع ل وكومة البريطانية أرار ب ى أن بورصة لندن للورا  املالية دعمت  ووفقا لتقرير ن

برنامج للصخخخخخخكو ، حي  تيخخخخخخير اإلحصخخخخخخاءات ب ى أن بريطانيا  65مليار دوالر ن يجة بصخخخخخخدار   48بصخخخخخخدارات الصخخخخخخكو ، بذ جمعت 

، وبلغت قيمة الطلب على  2019ف  العام   االسخخختحقا من الصخخخكو  ألجل مليون دوالر(   277مليون جنيه بسخخخترليني ) 200باعت 

 (1)مليار جنيه بسترليني )أك ر من ثالثة مليارات دوالر(. 2.3رراء الصكو  

  التجربة املاليزية املعاصرة  في تطبيق الصكو  اإلسالمية: -2

أول بصخخخخخخخخخخخخخدار وطر  لورقة مالية    1990سخخخخخخخخخخخخخنة  العمل املصخخخخخخخخخخخخخرف  اإلسخخخخخخخخخخخخخالمي عرفت ماليزيا ف     انطال بعد سخخخخخخخخخخخخخنوات قليلة من  

من خالل رخخخخخخركة الرهن    1996وقد أطلقت ماليزيا سخخخخخخو  الصخخخخخخكو  اإلسخخخخخخالمية ف  عام  ،(2)  بسخخخخخخالمية، للتداول ف  السخخخخخخو  املول 

أصخخخخخخخخخدرت رخخخخخخخخخركة خزانة    1997، ومن ث  تتابع بصخخخخخخخخخدارات الصخخخخخخخخخكو ، ففي عام  (Cagmas Bekhad)العقاري الوطنية املاليزية  

 مليون دوالر أمريكي750التابع لوكومة ماليزيا(، ما قيمة    االسخخخخخخخخخخخ ثمار، )جهاز  (Berhad Khzanah National)  االسخخخخخخخخخخخ ثمارية

ابليتها للتداول، وف  ملدة خمس سخخنوات، وكانت الصخخكو  مدعومة ب سخخه  رخخركة خزانة، وتعد هذه الصخخكو  األو ى من حي  ق

ملدة خمس سخخخخخخخنوات، وقد أصخخخخخخخدرت على أسخخخخخخخاا صخخخخخخخيغة   مليون دوالر أمريكي  600بقيمة    ائتمانأصخخخخخخخدرت رخخخخخخخهادات   2002عام 

مليون دوالر   350أصخخخخخخخخخخخخدرت والية سخخخخخخخخخخخخاروا  صخخخخخخخخخخخخكوكا بجارة بقيمة    2004اإلجارة، وةعد هذا اإلصخخخخخخخخخخخخدار الوكومي األول، وف  عام 

يع األموال لتطوير امليخخخخخخخخخخخارةع التنموية امل تلفة، كما أصخخخخخخخخخخخدرت ف  نفس العام صخخخخخخخخخخخكو   أمريكي ملدة خمس سخخخخخخخخخخخنوات بهدف تجم

مليون رنجيت، وملدة تبدأ من ثال  سخخخخخنوات، بهدف بنيخخخخخاء ميخخخخخروع صخخخخخ   سخخخخخاي بإسخخخخخ  مركز سخخخخخروالك   425سخخخخختصخخخخخناع بقيمة  ا

 (3)الص   الدو  .

 تي تطور بصداراتها خالل الفترة املمتدة ولت بع تطور وتقدم ماليزيا ف  مجال الصكو  اإلسالمية يوضح الجدول اآل

 : 2018ب ى  2010من 

 
 (4) .185-183أحمد ببراهي ، مرجع سبا ذكره،     

  .1/03/2021تاريخ التصفا: ،  www.aljazeera.netاملوقع:  (،8201اإلسالمي بالغرب، ) لالقتصادكي  أصبحت لندن أكبر سو   (1)

-(: صخخخكو  اإلسخخختصخخخناع وتطبيقاتها املعاصخخخرة، أطروحة دكتوراه ) ير منيخخخورة(، كلية العلوم اإلسخخخالمية، جامعة الواح ل ضخخخر2018أحمد ب  ير، ) 

  (2) .242، الجزائر،  1اتنةب

 (3) .255-254زياد جالل الدمال، مرجع سبا ذكره،     

http://www.aljazeera.net/


 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

48 

 

 

 

 

 

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p 140. 

 2012من اليخخخخخخخخخكل أعاله نالحو تذبذب قيمة بصخخخخخخخخخدارات ماليزيا خالل الفترة املدروسخخخخخخخخخة، حي  يخخخخخخخخخجلت قفزة نوعية سخخخخخخخخخنة 

وذلخك بعخد األزمخة املخاليخة العخامليخة التي تخ ثر بهخا  االقتصخخخخخخخخخخخخخاد املخاليزي،    2010بليون رنجيخت مخاليزي مقخارنخة بسخخخخخخخخخخخخخنخة   326,5قخدرت ب

بليون رنجيت وهذا لقاء املنافسخخخخات الدولية ف  هذا املجال ودخول العديد   117,7قيمة   2015لتنخفم تدريجيا لتالمس سخخخخنة 

بليون رنجيت،   183,83قيمة    2018من جديد حي  يخخخخخجلت سخخخخخنة   االرتفاعمن الدول على ال ط ف  بصخخخخخدار الصخخخخخكو ، لتعاود 

 وبالتا   يمكن القول أن ماليزيا تعتبر جزء ال يتجزأ من سو  الصكو  اإلسالمية ف  العال .

 ئفاق صناعة الصكو  اإلسالمية في الجزائر: -3

 الجزائري: االقتصادالقيمة املضافة للصكو  اإلسالمية في   -3-1

بن تطبيا صخخخخخخخخخخخخخناعة الصخخخخخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخخخخخالمية ف  الجزائر يمكنها من أن تسخخخخخخخخخخخخختفيد من العديد من املزايا، والتي يمكن تبويبها ف  

 النقاض اآلتية:

الجزائري من اآلليات    االقتصخخخخخخادبن تطبيا منتجات الصخخخخخخكو  اإلسخخخخخخالمية ف    الية املعطلة :املسغغغغغاهمة في تعبئة املوارد امل  -

املوارد املخخخاليخخخة، وف  نفس الوقخخخت يمكن من العمخخخل على تهيئخخخة الب ئخخخة التنظيميخخخة وال يخخخخخخخخخخخخخرةعيخخة    السخخخخخخخخخخخخخ ثمخخخارواألسخخخخخخخخخخخخخخخاليخخخب الهخخخامخخخة  

مع اليخخخخخخخخخخخخرةعة اإلسخخخخخخخخخخخخالمية، وهذا الذي تقوم به املتوافقة    االسخخخخخخخخخخخخ ثماراتر وا األموال ال ارجية، التي تبح  عن    السخخخخخخخخخخخختقطاب

 .جله العديد من األسوا  املالية العامليةأوتعمل من 

افق البنية األسغغغغاسغغغغية: االقتصغغغغاديةتمويل املشغغغغاريع    - حي   يمكن ل وكومة والسخخخخلطات العمومية تطبيا الصخخخخكو     ومر

ومرافا البنية   االقتصخخخاديةاألخيرة لتمويل امليخخخارةع  العديد من الدول ف  السخخخنوات    اتبعتهاإلسخخخالمية، ك سخخخلوب تمويل  حدي ، 

لوكالة وصخخخخخكو   ااألسخخخخخاسخخخخخية، فهنا  العديد من التصخخخخخميمات املتعلقة بالصخخخخخكو  اإلسخخخخخالمية كصخخخخخكو  اإلسخخخخختصخخخخخناع وصخخخخخكو   

 .وافا مع كل ميروع من امليارةع املقترحةتتاملياركة 
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الجزائري من أجل    لالقتصخخاديمكن أن تكون الصخخكو  اإلسخخالمية من البدائل الهامة    املسغغاهمة في تخفيف زجز املوازنة:  -

أي الوكومية، كما هو الوال ف  العديد من   السخخخخخخيادية  تخفي  عجز املوازنة العامة، من خالل ما يعرف بالصخخخخخخكو  اإلسخخخخخخالمية

 (1)  البلدان كالسودان مثال

ن األدوات املسخخخختخدمة ف  بطار ما يعرف بالسخخخخو  املفتوحة، حي  تمكن  تعتبر الصخخخخكو  اإلسخخخخالمية من بي  إدارة السغغغيولة:  -

من    االقتصخخخخخخخاديأسخخخخخخخعار الصخخخخخخخرف، باإلضخخخخخخخافة ب ى تحقيا معدالت النمو    اسخخخخخخختقرارمن تخفيم معدالت التضخخخخخخخ   والعمل على 

  املصرفية االستدانةاألمثل للموارد الوقيقية بدال من  االستخدامخالل 

تسخخخختطيع الصخخخخكو  اإلسخخخخالمية توفير ال دمات األسخخخخاسخخخخية ألفراد املجتمع الجزائري كتمويل    :االجتماعيةتحقيق التنمية    -

الوحدات ال خخخخخخخخخخخوية والتعليمية، كما أن هذه امليخخخخخخخخخخخروعات تف خخخخخخخخخخخقي ب ى خلا فر  للعمل مما يسخخخخخخخخخخخاه  ف  مكافحة البطالة بين  

 (1).صفوف اليباب

 معوقات صناعة الصكو  اإلسالمية في الجزائر:  -3-2

ييكل  ياب اإلطار القانوني وال يرةع  الذي ينظ  العمل بالصكو  اإلسالمية    أوال: على مستوى التشريعات والقوانين:

 ف  الجزائر عائقا وتحديا كبيرا، ومن بينها:

 ياب تام لعقود التمويل اإلسخخالمي والتي تصخخدر الصخخكو  اإلسخخالمية على أسخخاسخخها وذلك بالرجوع   قانون النقد والقرض:  -

 .2003أوت  26ف   11-03واألمر  1990أفريل  14املؤرم ف   90/10 ى القانون رق  ب

رفضخخخخخخخت لجنة تنظي  ومراقبة عمليات البورصخخخخخخخة بدراح الصخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخالمية تحت مسخخخخخخخاى السخخخخخخخندات    بورصغغغغغغغة الجزائر:  -

 ي يجيز ذلك.بسشب عدم وجود سند قانونهذا  ،اإلسالمية ضمن القي  املنقولة املتداولة ف  السو  الجزائرية

بصخخخخخخخفتها تمثل حقو  ملكية م سخخخخخخخاوية القيمة دون أن يكون    االسخخخخخخخ ثمارحي  ال ي يا بصخخخخخخخدار صخخخخخخخكو     القانون التجاري:  -

 لواملها صفة املساهمين.

بن الجزائر مازالت ب ى اآلن ال تتوفر على بنو   ثانيا: الجانب التنظيمي واملؤسغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغ ي الخاص بتطبيق املالية اإلسغغغغغغغغغغالمية:  

ونن نشخخقل كان جزئيا وبجهد خارا  من بعم رجال األعمال والبنو  اإلسخخالمية ف  الدول العربية، كما أاها ل  تسخختفد    ،بسخخالمية

ومؤسخخخخخخسخخخخخخات الت مين التكافل  فيما يتعلا بإنجاز ميخخخخخخارةع    االسخخخخخخ ثمارسخخخخخخالمية وصخخخخخخناديا  من اإلمكانيات التمويلية للصخخخخخخكو  اإل 

 البنية األساسية والقاعدة الهيكلية.

من بين العوائا أيضخخخخخخخخخخخخخا قلخة الكوادر الشيخخخخخخخخخخخخخريخة املؤهلخة واملخدربخة وصخخخخخخخخخخخخخاحبخة ال برة ف  مجال    ثغالثغا: نقص التغأهيغل والتغدريغب:

مي خاصخخخة، ولعل ذلك راجع ب ى عدم توفر التخصخخخصخخخات وبرامج املالية اإلسخخخالمية ف  املالية اإلسخخخالمية عامة والتصخخخكيك اإلسخخخال 

 (2)مختل  أطوار التعلي  العا  .

 
(، 02/العدد  05واملالية)املجلد   االقتصخخخخخخخخخاديةالجزائري، مجلة البحو    االقتصخخخخخخخخخادف    (: الصخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخالمية وأهمية تطبيقها2018أحمد ب  ير، ) 

 (1) .368-367الجزائر،    

 (1) .81-80حفوظة األمير عبد القادر، زبيدي الشيير، مرجع سبا ذكره،     
- تجربة السودان نموذجا-عجلة التنمية بالجزائر(: مساهمة الصكو  اإلسالمية ف  تحسين  2017أحمد بن خليفة، حفوطة األمير عبد القادر، )  (2)

 . 177-176األعمال والتجارة )العدد الثال (، الجزائر،      اقتصادياتمجلة  ،
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من أجل تطبيا تجربة الصكو  اإلسالمية ف  الجزائر يجب القيام    متطلبات نجا  الصكو  اإلسالمية في الجزائر:  -3-3

 (3) بال طوات اآلتية:

 .قانوني وتيرةع  وضرياي خا  بنظ  عملية بصدار وتداول الصكو  اإلسالميةضرورة وضع نظام  ▪

  بعقود التمويل اإلسالمية )عقود املياركة واملضاربة....و يرها(  االعترافف  قانون النقد والقرض يت  فيه  دبضافة بن ▪

 بما ف  ذلك الصكو  اإلسالمية.

ملؤسخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخات للضخخخخخخخخخخخوابط اليخخخخخخخخخخخرعية ف  بصخخخخخخخخخخخدارها وتعاملها  هذه ا  احترامبمراقبة    ىوضخخخخخخخخخخخع نظام للرقابة اليخخخخخخخخخخخرعية يعن ▪

 .بالصكو  اإلسالمية

بدراح مادة ف  قانون الضخرائب توضخح وتحدد الوعاء الضخرياي املطبا على الصخكو  اإلسخالمية مع بمكانية بعفائها من   ▪

 .أجل تملجيع التعامل بالصكو  اإلسالمية بصدارا وتداوال

 .و  ك دوات ملكية ول س دينالتحديد الدقيا للطبيعة القانونية للصك ▪

 .تحديد مصادر القانون املطبا على هذه الصكو  )القانون ال ا  بالصكو  ث  ال يرةع ال ا ( ▪

 .جزء من رسوم اإلصداربتيكيل بما هيئة حملة الصكو  ف  كل بصدار أو هيئة وطنية عامة ممولة  ▪

  اس بعادد املتغيرة للصكو  اإلسالمية مع تعديل التنظي  املتعلا باليروض املصرفية بالسما  بإدراح العوائ ▪

 للصكو  والعوائد. االسميةضمان القيمة 

 

 

 خاتمة:

من خالل ما ت  تناوله حاولت الدراسخخخة اإلحاطة بالجانب النظري للصخخخكو  اإلسخخخالمية، وتسخخخليط الضخخخوء على تطور وتنامي  

هذه الصخناعة ف  العال  ، وأه  التجارب الدولية الرائدة ف  هذا املجال مع تشيان آفاقها وواقعها ف  الجزائر وأبرز امليخكالت التي  

 منها. لالستفادةذه األداة تحول دون تطبيقها وسبل تفعيل ه

 تم التوصل إلى النتائج اآلتية:ولدراسة اإلركالية املطروحة، 

تت  وفا أحكام اليخخرةعة اإلسخخالمية، يسخخاعد تنوعها من حي  الصخخي  التي تتخذها ف    اسخخ ثماريةتعتبر الصخخكو  أداة   ✓

 .مالئمة األطراف املتعاملين بها

واسخخخخخع ف    وان يخخخخخاررخخخخخهد العال  ف  السخخخخخنوات األخيرة تطورا م ووظا ف  التصخخخخخكيك اإلسخخخخخالمي، والذي نتج عنه نمو كبير   ✓

 .بصدارات الصكو  اإلسالمية

صخخخخخخخناعة الصخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخالمية ب ى بروز دول أثب ت نجاعتها ف  مجال التصخخخخخخخكيك اإلسخخخخخخخالمي على   أدع التنامي املطرد ف  ✓

 .ب ى الغرب من بوابة بريطانيا وامتدادهاسشيل املثال السودان واإلمارات 

تعد التجربة املاليزية األو ى والرائدة ف  بصخخخخخخخخخخدار الصخخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخخالمية ن يجة ضخخخخخخخخخخ امة بصخخخخخخخخخخداراتها وتربعها على عرش   ✓

 .العاملية واملولية السو  

من التصخخخخخخخخخكيك اإلسخخخخخخخخخالمية ف  تحقيا املوازنة العامة واإلسخخخخخخخخخهام ف    االسخخخخخخخخختفادةتسخخخخخخخخختطيع الجزائر على  رار با   الدول   ✓

 واالقتصادي. االجتما  تجسيد التنمية بيقيها 

 
  (3) راضية لسود وآخرون، مرجع سبا ذكره،  71.
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مية ف  الثقافة اإلسخخخخخخخخخالمية أحد أبرز املعوقات أمام تطبيا الصخخخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخخخال   القانونية وضخخخخخخخخخع تيخخخخخخخخخكل  ياب األطر   ✓

 الجزائر.

 يمكن الخروج باملقترحات اآلتية:من خالل النتائج املتوصل بليها، 

 وتوظي  املوارد  استقطابالصكو  اإلسالمية ف  مجال  احتضانضرورة زيادة توجه الوكومات الدولية ب ى  ➢

اليخة اإلسخخخخخخخخخخخخخالميخة  من التجخارب العخامليخة النخايوخة والتطبيقخات املعخاصخخخخخخخخخخخخخرة ف  بدمخاح الصخخخخخخخخخخخخخنخاعخة املخ  االسخخخخخخخخخخخخختفخادةضخخخخخخخخخخخخخرورة   ➢

 .الوطنية االقتصادياتللتصكيك ف  

العمل على تهيئة اإلطار التنظياي والقانوني لتطبيا الصخخخخكو  ف  الجزائر، ونزالة جميع العوائا الفكرية واملؤسخخخخسخخخية   ➢

 .التي تمنع ذلك

الجزائرية، بهدف تكوين  محاولة بدراح برامج أكاديمية متخصخخخخخخخصخخخخخخخة ف  الصخخخخخخخكو  اإلسخخخخخخخالمية على مسخخخخخخختوع الجامعات   ➢

 .وت طير خبراء ومتخصصين ف  املالية اإلسالمية

تنظي  العديد من امللتقيات واأليام الدراسخية للترويج بصخناعة الصخكو  اإلسخالمية، والعمل على تطوير وتطوير هذه   ➢

 األداة ف  الجزائر.

 قائمة املراجع:

األردن: دار الثقخافخة للنيخخخخخخخخخخخخخر  -، عمخانالتنميغة اإلقتصغغغغغغغغغغغغاديغة الصغغغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغغغالميغة ودورهغا في (:  2012زيخاد جالل الخدمخال، ) .1

 والتوزةع.

  مصر: الدار األكاديمية للعلوم.-، القاهرةئليات الصكو  اإلسالمية(: 2019أحمد ببراهي ، ) .2

اقع صغغغغغغغغغغناعة الصغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغالمية في العالم خالل الفترة ) (:  2017أبوبكر خوالد، ) .3 (: دراسغغغغغغغغغغة وصغغغغغغغغغغفية 2001-2015و

  ، الجزائر.05/العدد 03، مجلة نور للدراسات اإلقتصادية )املجلد تحليلية

الصغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغالمية كمنتج شغغغغغغغغرةي بديل عن األدوات الربوية ودورها في (:  2017ببراهي  محمد عبد السخخخخخخخخخميع محمد، ) .4

 (، مصر.35، مجلة كلية أصول الدين والدعوة )العدد تحقيق التنمية اإلقتصادية

مصخخر: دار الفكر  -، اإلسخخكندريةالصغغكو  والبنو  اإلسغغالمية: أدوات لتحقق التنمية(:  2013عل ، )  أحمد رخخعبان محمد .5

  الجامع .

التحغديات  -التوجهغات الحغديثغة للتمويغل اإلسغغغغغغغغغغغغالمي عن طريق الصغغغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغغغالميغة(:  2018محمخد صخخخخخخخخخخخخخال  وآخرون، ) .6

(، 01/العخخدد03املخخاليخخة واملوخخاسخخخخخخخخخخخخخشيخخة )املجلخخد    ، مجلخخة البحو  ف  العلوم-واملخغغاطر مع اإلشغغغغغغغغغغغغغارة لبعض التجغغارب العغغامليغغة

 الجزائر.

،  - عرض التجربة املاليزية -الصغغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغغالمية كبديل لتمويل التنمية اإلقتصغغغغغغغغغغغادية(:  2018بلياا حناش وآخرون، ) .7

 /عدد خا (، الجزائر. 01والتجارة )املجلد  لظقتصادمجلة نماء 

اإلمارات العربية املتحدة: بصخخخخدارات صخخخخندو  النقد العربي، -، أبوظاياإلسغغغغالميةاملالية  (:  2019عبد الكري  أحمد قندوز، ) .8

 . www.amf.org.ae متوفر على الرابط:

http://www.amf.org.ae/
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لبنان: بتحاد  -، بيروتدور الصغغغغغكو  اإلسغغغغغالمية في تمويل املشغغغغغروعات التنموية(:  2008فتا الرحمان عل  محمد صخخخخخالح، ) .9

  .www.iefpedia.com ، متوفر على الرابط: 17العربية،   للمصارف

تجارب عاملية نايحة في إصغغغغغغغغغغدار الصغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغالمية لتمويل التنمية املسغغغغغغغغغغتدامة  (:  2018راضخخخخخخخخخخخية لسخخخخخخخخخخخود وآخرون، ) .10

ئفاقها في الجزائر  خا (، الجزائر./عدد 01، مجلة نماء لظقتصاد والتجارة )مجلد و

اسغغغغغغغغغغتفادة الجزائر من تجربة الصغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغالمية ك لية لتمويل  (:  2017حفوظة األمير عبد القادر، زبيدي الشيخخخخخخخخخخخير، ) .11

(،  04، مجلخة األبحخا  ف  العلوم املخاليخة واملوخاسخخخخخخخخخخخخخشيخة )العخددالتنميغة اإلقتصغغغغغغغغغغغغغاديغة )تجربتي السغغغغغغغغغغغغودان ومغاليزيغا نموذجغا( 

 الجزائر.

، املوقع: الصغغغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغغغالميغغغغة كغغغغأداة للتمويغغغغل وأثرهغغغغا على النمو اإلقتصغغغغغغغغغغغغغغغغادي(:  2018)أمخخخخل عل  ببراهي  وآخرون،   .12

https://democtraticac.de ، :28/02/2021تاريخ التصفا . 

، الطبعة األو ى،  صغغغاديةالصغغغكو  واألسغغغواق املالية ودورهما في تمويل التنمية اإلقت(:  2014أده  ببراهي  جالل الدين، ) .13

 مصر: دار الجوهرة للنير.-القاهرة

، تاريخ التصخخخخخخخفا:    www.aljazeera.net(، املوقع: 2018، )بكيف أصغغغغغغبحت لندن أكبر سغغغغغغوق لإلقتصغغغغغغاد اإلسغغغغغغالمي بالغر  .14

1/03/2021. 

، أطروحخخة دكتوراه ) ير منيخخخخخخخخخخخخخورة(، كليخخة العلوم وتطبيقغغاتهغغا املعغغاصغغغغغغغغغغغغرةصغغغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغغغتصغغغغغغغغغغغغنغغاع  (:  2018أحمخخد ب  ير، ) .15

 ، الجزائر.1باتنة-اإلسالمية، جامعة الواح ل ضر

، مجلخة البحو  اإلقتصخخخخخخخخخخخخخخاديخة الصغغغغغغغغغغغغكو  اإلسغغغغغغغغغغغغالميغة وأهميغة تطبيقهغا في اإلقتصغغغغغغغغغغغغغاد الجزائري (:  2018أحمخد ب  ير، ) .16

 (، الجزائر.02/العدد 05واملالية)املجلد 

- مساهمة الصكو  اإلسالمية في تحسين زجلة التنمية بالجزائر (:  2017، حفوظة األمير عبد القادر، )أحمد بن خليفة .17
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 قراءة في التجربة املغربية: الفلسفة بين التنظير و املمارسة تدريُس 
Teaching philosophy between theory and practice: Reading in the Moroccan experience 

 املغرب   -املركز الجهوي ملهن التربية و التكوين، مراكش/د.محمد شرقي 

D.Mohammed Cherké, Regional Center for Educationand Training Professions Marrakech 

 

 

 

 ملخص:

الدراسخخخخة ف  الوقوف على مجموعة مداخل لتعل  الفلسخخخخفة و تدرةسخخخخها منذ ظهورها كنمط من التفكير  يتمثل موضخخخخوع هذه 

له ميزاته ال اصخخخخخخخخة خالل القرن السخخخخخخخخادا  قبل امليالد   ب ى اليوم، و كي  تطور هذا التقعيد لتعلمها و كي  انتقل من حدي   

ر ت  تنخاول التجربة املغربيخة و كي  ت  بدماح درا الفلسخخخخخخخخخخخخخفة  و ف  هذا اإلطا  ،ف  املن   بيخخخخخخخخخخخخخكخل عام  ب ى حدي  ف  الديداكتيخك

داخل املؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخات التعليمية و كي  ظل تدرةسخخخخخخخخها يراو  مكانه و يعرف  مفارقة واضخخخخخخخخوة بين  خطاب نظري متقدم نسخخخخخخخخشيا و 

 بنسانية. ممارسات أفقدت درا الفلسفة حيويته و رسالته اإلنسانية باعتباره فكرا ر نقديا، عقالنيا حرا و ذا أبعاد 

 .ممارسة-تنظير-تفلس  -فلسفة -ديداكتيك -من    –تعل   -تدرةس فتاحية:املكلمات ال

Abstract: 

 The subject of this study is to find an entry point for learning philosophy and teaching it from its emergence 

as a mode of thought that has its own characteristics during the sixth century BC to today, how this recklessness 

has evolved to learn it and how it has gone from a methodology in general to a didactic talk. In this context, the 

Moroccan experience and how the philosophy course was integrated into educational institutions and how the 

teaching of philosophy continued to take place is marked by a clear paradox between a relatively advanced 

theoretical discourse and practices in which the philosophy lesson lost its vitality and its human mission as a 

critical, rational, free and humane concept. 

Key words: Teaching, Learning, method, Didactic, Philosophy, philosophize, Theory, Practice. 
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 مدخل عام:

مازال درا الفلسخخخخفة و طريقة تدرةسخخخخها ف  املغرب يطر  أك ر من سخخخخؤال. ففي الوقت الذي تطور فيه عل  أو فن التدرةس:  

الخخديخخداكتيخخك، العخخام منخخه وال خخا ، و تطورت املنخخا   و التقنيخخات و ك ر فيخخه الوخخديخخ  عن التنظي  و املهننخخة و ربط التعلمخخات  

لتعلمخخاتخخه وفا اسخخخخخخخخخخخخختراتيجيخخة التخخدرةس املعتمخخدة ف  بالدنخخا: اسخخخخخخخخخخخخختراتيجيخخة التخخدرةس  بخخالويخخاة و جعخخل املتعل  يعطي داللخخة و معنى  

: هل األمر يتعلا بمادة الفلسخخفة  التسغغا ل بالكفايات، نجد درا الفلسخخفة مازال تائها ل  يحقا مبتغاه بعد ، وهنا كان البد من  

وضخخخخخخعها مرتبط بتخليها عن دراسخخخخخخة ماضخخخخخخيها  كراهات البيدا وجيا و لديداكتيك معين ؟ هل  نفسخخخخخخها وعدم بمكانية بخضخخخخخخاعها إل

تخخخخاريخ الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخخخة جريخخخخا وراء مطلخخخخب تعل  التفلسخخخخخخخخخخخخخ ؟ أم أن األمر مرتبط بمحخخخخددات و رخخخخخخخخخخخخخروض أخرع تتجخخخخاوز البيخخخخدا وجيخخخا  

conditions extra-pédagogiques؟ 

مين بالعودة لظبحار داخل  تلك    األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة و التي وجدنا فيها أنفسها ملز  

كي  تمت معالجة هذه اإلرخخخخخكاالت وكي  أن مسخخخخخ لة تعل  الفلسخخخخخفة و تعليمها برخخخخخكال قدي  عول  ف  لنالحو تاريخ الفلسخخخخخفة  

البداية عند الودي  عنها  كمن    ل ومن ث  اقترا  مداخل معينة ممارسخختها و ذلك ما سخخنق  عليه مع التجربة السخخفسخخطائية  

دع  مالطون أو من خالل الووار الكانطي الهيجيل  ومنظور كل منهما للمسخخخخ لة و عالقة الفلسخخخخفة بتاريخها و و مع سخخخخقراض و أف

بمكانية تدرةسخخخخخخخخخخخخخها، لنق  ف  األخير على اجتهادات بعم املودثين ف  بطار البح  ف  ديداكتيك الفلسخخخخخخخخخخخخخفة و ما الذي يتعين أن  

طار كذلك أن نسخخخختحضخخخخر كيفية دخول الفلسخخخخفة ب ى املؤسخخخخسخخخخة التعليمية  وكان البد ف  هذا اإل   ،يتعلمه املتعل  داخل املؤسخخخخسخخخخة

املغربية و ف  ظل وضخخخخعية برخخخخكالية: وضخخخخعية االسخخخختعمار .كي  أدمجت داخل املنا   التعليمية ؟ و كي  كانت تدرا؟ وصخخخخوال  

فة مثلها مثل با   ب ى وضخخخخخخخعيتها الوالية وكذا جملة ال الصخخخخخخخات التي يخخخخخخخجلناها بهذا ال صخخخخخخخو ، والتي سخخخخخخخ بين كي  أن الفلسخخخخخخخ

املواد التعليميخة املخدرسخخخخخخخخخخخخخخة ببالدنخا     األخرع تع ش نوعخا من  املفخارقخة بين خطخاب نظري  يغري بتطبيقخه و جملخة ممخارسخخخخخخخخخخخخخات،  

عوض أن تجعخل املخادة التعليميخة تتقخدم و تتحقا الغخايخات منهخا املتمثلخة ف  برسخخخخخخخخخخخخخاء فكر نقخدي و حر، نجخدهخا   تغرقهخا ف  التقليد  

 ذلك من رتابة تجعل املتعل  ينفر منها و ينسقى بسهولة ما تلقاه خالل حصصها بمجرد اجتياز االختبارات النهائية. وما ينتج عن  

تعتبر برخخخخخخخخخخخخكالية التعل  بيخخخخخخخخخخخخكل عام ونرخخخخخخخخخخخخكالية تعل  الفلسخخخخخخخخخخخخفة  بيخخخخخخخخخخخخكل خا  برخخخخخخخخخخخخكالية قديمة يمكن التاريخ لها مع           

ملعروفة، كفكر جديد خالل بداية القرن السخخادا قبل امليالد، و الذي  اإلرهاصخخات األو ى لظهور الفكر الفلسخخفي، بخصخخائصخخه ا

كان من بين  اياته الكبرع الت سخخ س لطريقة جديدة ف  التفكير تتجاوز  طريقة التلقي السخخلاي التي أسخخس لها الفكر األسخخطوري  

لفلسخخخخخفة، من جهتها،  بميالد فكر و الوس امليخخخخختر . سخخخخختشيخخخخخر ا  doxaالسخخخخخائد آنذا ، و التي كانت  تبقي الفرد أسخخخخخيرا للدوكسخخخخخا 

جخديخد من أه  ركخائزه العقخل الخذي ييخخخخخخخخخخخخخك، ينتقخد، يتخ مخل و يحخاي  وال يقبخل بال مخا يتوافا مع مقوالتخه. و كخان البخد إلرسخخخخخخخخخخخخخاء هذا  

 النمط من التفكير، التفكير أيضا ف  طريقة تحصيله و تعليمه لليباب و التفكير كذلك ف  مقدمات و أسس بناء ذلك الفكر. 

منذ هذه ال وظة يمكن أن نتحد  عن بداية التفكير ف  من جية تعلي   الفلسخخخخخخخفة و تعلمها، و لو بيخخخخخخخكل مح يخخخخخخخ ، بما         

على رخكل رخذرات أو بيخكل مبطن داخل املتن الفلسخفي لهذا الفيلسخوف أو ذا ، حي  ل  تفرد كتابات متخصخصخة ملن   تعل  

  الجمهورية حي  كما سخخخنالحو ذلك ف  حينه و بيخخخكل مفصخخخل نوعا ما، نجد  الفلسخخخفة، باسخخختاناء ما نع ر عليه عند أفالطون ف

بعم التدرح الضخروري  لدع الطالب لوصخول تعل  الفلسخفة و تحديد بعم اليخروض التي يلزم أن تتوفر لدع الفرد لوصخول  

ى جانب مواد دراسخخية أخرع،  ذلك التعل ، ولكن  ومع امتداد الزمن ومع دخول الفلسخخفة ب ى املؤسخخسخخة املدرسخخية و أخذ مكااها ب 

سخخ بدأ التنظير لتدرةس الفلسخخفة مع االسخختمرار ف  ال سخخا ل هل من املمكن تنظي  تدرةس الفلسخخفة  و سخخن خطوات لذلك؟ ب ى  

كراهخخات البيخخدا وجيخخا؟ أال يعتبر ذلخخك تقييخخدا للفكر الفلسخخخخخخخخخخخخخفي  بأي حخخد يمكن بخضخخخخخخخخخخخخخخخاع هخخذا الفكر الور املتعخخدد األبعخخاد ب ى  

له ؟  ث  ما الذي نعلمه للمتعل ؟ هل نعلمه أفكارا و نظريات صخخخخخخخخخخا ها الفالسخخخخخخخخخخفة عبر مرور الزمن، و من خاللها  النقدي و قتال 
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قاربوا قضخخخخخخخخخايا متعددة رخخخخخخخخخغلت تفكيره  آنذا ؟ أم نعلمه  التفلسخخخخخخخخخ ؟، أي نعلمه   كي  يفكرون بطريقة فلسخخخخخخخخخفية ، كي   

  و كي  يحايجون ويدافعون عن أفكاره  و مواقفه  ؟  يطرحون أسخخئلة فلسخخفية وكي  ي رخخكلواها، كي  يحددون مفاهيمه

ث  بالنسخبة ملدر خقي الفلسخفة  كذلك   كي  نجعل من الدرا الفلسخفي ممارسخة ديداكتيكية معقلنة، مقننة و و متفننة...دون  

حرية و خلا و ببداع  أن نخضخخخخخخخعها للت ليل و الجمود و برودة املنا   التي ت نافى من هذه الناحية مع ما يميز روحها من مبادرة و 

  1؟ 

بخخخان    -كمخخخا يعتقخخخد البعم  -بن    مركزيخخخة سخخخخخخخخخخخخخؤال املن   و قي  الوس النقخخخدي ف  الفكر الفلسخخخخخخخخخخخخخفي ال ينبغ  أن توهمنخخخا      

الفلسخخخخخفة ال تحتاح ب ى تطوير ديداكتيكي لنقل مفاهيمها و تصخخخخخوراتها و معارفها، بل بن ذلك التطوير رخخخخخرض لتحصخخخخخيل تعلمات 

درا على أن ينخرض ف  مجتمع املعرفة و التنوع الثقاف  و العر   و املذهاي، برو   نوعية و كفايات رخخخخخخخخخخخخخمولية تجعل من املتعل  قا

 2الووار و النقد و ال ساما .

بن الفلسخخخخخفة مثلها مثل با   الوقول املعرفية تحتاح ب ى تطوير مسخخخخختمر ف  محتواها، و ف  أدوات تدرةسخخخخخها. ومن هنا فان        

دا وجيخخا ضخخخخخخخخخخخخخروري لتطوير ديخخداكتيخخك الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخة، من أجخخل تجويخخد نقخخل ال طخاب  التفكير ف  مسخخخخخخخخخخخخختجخخدات حقخخل التربيخخة و البيخخ

الفلسخخخخخخخخخخخخخفي النقخدي العقالني ب ى الخذوات  املتعلمخة، مع األخخذ بخالوسخخخخخخخخخخخخخبخان النمو النفسخخخخخخخخخخخخخقي و الخذهني للمتعل ، بتصخخخخخخخخخخخخخري . اللغخة 

  3الفلسفية و مبادئها و مرتكزاتها عن طريا مبدأ التدرح املتناسب مع نمو الكفايات.

 الديداكتيك: إلى ليم الفلسفة: من املنهج تع-1

نعرض من خالل هذا املوور ب ى مختل  التنظيرات التي تناولت مسخخخخخخخخخخخخخ لة تعلي  الفلسخخخخخخخخخخخخخفة وتدرةسخخخخخخخخخخخخخها بدءا من املرحلة        

اليونانية حي  كان الفكر الفلسخخخخخخخخفي مازال يتلمس طريقه ب ى ال وظة الواضخخخخخخخخرة حي  أصخخخخخخخخبا للفلسخخخخخخخخفة مكااها الطبيع  داخل  

و بيخخخخخخخخخخخكل تدريج ، بموجبها االنتقال من الودي  عن املن   ب ى الودي  ف    املؤسخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخة املدرسخخخخخخخخخخخية.باها أفكار و تنظيرات سخخخخخخخخخخخ ت 

الديداكتيك و كيفية تدبير الدرا الفلسخخخخخخخخخخخخخفي وفا خطوات محددة.هكذا سخخخخخخخخخخخخخنعرض ل ودي  على مسخخخخخخخخخخخخختوع املن   ب ى الجدل  

ل سخا ل عن مدع بمكانية  بتمظهراته امل تلفة، وكما تناوله كل من السخفسخطائيين، سخقراض ث  أفالطون، لننتقل بعد ذلك ب ى ا

تدرةس الفلسخخفة ث  ما الذي يتعين تدرةسخخه هل الفلسخخفة و تاريخها ومن ث  اسخختكيخخاف منطقها الداخل  وتعل  التفلسخخ   من  

خالل التعامل املبارخر مع املتون الفلسخفية؟ أم أن أقصخقى ما يمكن ملدرا الفلسخفة القيام به هو التفلسخ  بعيدا عن فلسخفة 

الهيجيل  و الذي سخخخيجد اسخخختمراره و ت ثيره   -اإلرخخخكال يضخخخعنا ف  صخخخلب ما يمكن أن نسخخخميه بالووار الكانطيالفالسخخخفة؟ بن هذا  

 ب ى اليوم و لكن تحت مساى جديد مساى الديداكتيك؟ 

: يذهب ويليام جيمس ديورانت ف  كتابه: قصخخخخخة الفلسخخخخخفة ب ى القول أن السخخخخخفسخخخخخطائيين ه  أول من  الجدل السغغغغغفسغغغغغطائي-

الجدل هو أسخلوب التعلي  الذي خطه السخفسخطائيون بذ تكلموا ف  ال طابة  تعلي  هو التعلي  الجد   فقد كان  أر خقى أسخلوبا لل

والبال ة وأثرها ف  الفرد واملجتمع وقد جادلوا ف  طبيعة اإلنسخخخخخخخخخخخان وجادلوا ف  اللغة أ   وضخخخخخخخخخخخعية أم طبيعية وكذلك جادلوا ف  

ن مخا يعخاب عليه  هو اهتمخامه  املبخال  فيخه بخالبال خة و فن ال طخابخة  الخذي، عوض األخال  أ   وراثخة اجتمخاعيخة أم  ريزيخة؟. بال أ

 أن يؤسس ملن   سلي  ف  التفكير، سيؤدي ب ى برساء قياا مغالطي  ما يه  فيه هو اإلقناع و لو بما هو ل س حقيقي . 

 
 . 4، 1،ض.2005أاجيج،منيورات عال  التربية،بناء القدرات و الكفايات ف  الفلسفة،ترجمة حسن    محمد سشيال، تقدي  كتاب م ييل توزي،  - 1
 .3  ،2015دجنبر  11، ف  تدرةس الفلسفة،سلسلة ملفات بحثية،آخرون يوس  بن عدي و  - 2
 .3يوس  بن عدي، مرجع سابا،  - 3
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ركه  االهتمام باإلنسخان و حده يعتبر سخقراض من أه  السخوفسخطائيين أيضخا الذي رخا:  الجدل السغقراطي أو فن التوليد-

و باملجادلة عن اآلراء ث  خالفه  ف  أنه جعل قيمة األرخخخخخخخياء مطلقة و ل  يوافقه  الرأي ف  كون  اإلنسخخخخخخخان مقياا كل شخخخخخخخقيء . و 

قد جعل جدله محاذيا للمنطا  فامتاز عنه  ف  الجدال ب نه جعل رد السخخخخخخخخخؤال من جنسخخخخخخخخخه ليثير التفكير عند السخخخخخخخخخائل ث  مزح  

ف  الجخدال بشخخخخخخخخخخخخخقيء من التهك . و كخانخت  خايخة العل  عنخد سخخخخخخخخخخخخخقراض    بدرا  مخاهيخات األمور و األرخخخخخخخخخخخخخيخاء كخإيجخاد حخدود تخامخة الجخد  

تسخخخخاعد اإلنسخخخخان على أن ي بين معاني األرخخخخياء ف  أوح صخخخخورها و دقائقها و ذلك ب ن يكون للكلمات مدلوالتها الدقيقة و للمعاني 

لخخخذين يتعمخخخدون اسخخخخخخخخخخخخختعمخخخال الكلمخخخات املتقخخخاربخخخة ف  اللفخخخة و امليخخخخخخخخخخخخختركخخخة ف  املعنى و نطقهخخخا ال خخخا  بهخخخا بخالف بعم املغخخخالطين ا

الغخخامضخخخخخخخخخخخخخخة ف  الخخداللخخة الخخذين أطلا عليه  املغخخالطين ف  ذلخخك الوقخخت و الخخذين كخخانوا يميلون ف  جخخداله  ب ى اإلبهخخام ف  األلفخخاظ و 

 اإليهام ف  املعاني .

والتي  تترج  بحسخخخاسخخخا صخخخادقا باملسخخخؤولية بزاء رو      على معبد  دل   و لعل عبارة   اعرف نفسخخخك بنفسخخخك   التي قرأها       

الفلسخخخخخخخخخخخخخفخة و  خايتهخا النشيلخة، تختزل هخدفخا بيخدا وجيخا رفيعخا مفخاده أن التفلسخخخخخخخخخخخخخ  ال يكون حقخا، بال بذا مورا بكيفيخة ذاتيخة. ال  

و املنهج ،     رابة بذن أن ينيخخخخخخخخخخخخغل املهتمون بحقل التدرةس الفلسخخخخخخخخخخخخفي بكيفية صخخخخخخخخخخخخيا ة هذا املبدأ على املسخخخخخخخخخخخختوع الديداكتيكي

  1باعتباره معلمة و معيارا ملدع نجا  كل ممارسة تربوية هادفة ف  هذا املجال 

: باهخخا تبخخدأ  فقط عنخخدمخخا يبخخدأ  بن الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخة عنخخد سخخخخخخخخخخخخخقراض ال تتقخخدم بال عن طريا تبني من   اليخخخخخخخخخخخخخخك و البحخخ  الخخدائ        

ت أو الوقائا املقررة التي يومن بها و يقدسخها . و من  اإلنسخان بتعل  اليخك خصخوصخا اليخك ف  املعتقدات و الوقائا و البديهيا

يعرف كي  أصخخخخخبحت هذه املعتقدات العزيزة علينا حقائا يقينية بيننا، و فيما بذا كانت ل  تلدها خلسخخخخخة ر بة سخخخخخرية ملشسخخخخخة  

 الر بة ثوب الفكرة؟ ومن ث  فال وجود لفلسفة حقة من دون أن يتجه العقل ب ى فحص نفسه.

بجالء أن القضايا الفلسفية    قضايا من جية باألساا، و أن قول الوقيقة ال ينفصل عن كيفية تبليغها،    وهنا يظهر      

  2و التفكير ف  قضية ما يتوق  على معرفة كيفية التفكير فيها.

و خلا تعل  الفلسخخخخخفة بذن من املنظور السخخخخخقراطي يفترض التمرن على تصخخخخخنع الجهل باألرخخخخخياء و صخخخخخيا ة أسخخخخخئلة دقيقة        

حوار مع اآلخرين و بجخادة اإلنصخخخخخخخخخخخخخات ب ى أجوبته  و الحخخخخخخخخخخخخخ ريخة منهخا وتخ زيمه  عبر الكيخخخخخخخخخخخخخ  عن التنخاقضخخخخخخخخخخخخخات الثخاويخة وراء تلخك 

اإلجخخابخخات و ف  األخير  وبمعيته  أيضخخخخخخخخخخخخخخا  الوصخخخخخخخخخخخخخول ب ى حقيقخخة  تكون مبنيخخة عبر التفخخاعخخل بين الطرفين. ذلخخك هو فن التوليخخد أو  

جاه  ، املن   الجد   الذي  املايوتيك
 
مات والنتائج ف  ات ؤال والجواب واملقد  يرتكز على بيدا وجية الووار القائ  على أسخخخاا السخخخ 

ة تق خخخخقي بممارسخخخخة   ه حامل لرسخخخخالة بلهي 
 
ت كيد منطا اإللزام، باعتبار أن  الووار لغة العقل نفسخخخخه. وهو ما عناه سخخخخقراض من أن

د  أبول فلسخخخخخخخخخخخخخ  وحثخه اآلخرين على ذلخك. فحسخخخخخخخخخخخخخخب أفالطون حخد  ة الع ش  (Apollon) ”ون الت  ور والفنون لسخخخخخخخخخخخخخقراض مهمخ  بلخه الن 

ن الجدل السقراطي ل س مجرد حوار بين أش ا  كما نعتقد بقدر ما هو  ب متفلسفا من خالل فحص ذاته و فحص اآلخرين.

  حوار العقل لذاته والنفس لنفسها  على حد تعبير  محمد سشيال.

 الول  األفالطوني ف  تناوله ملس لة املعرفة و التعل   ب ى كونه يجعل من التعل   ترجع أصالة    :الجدل الصاعد األفالطوني-

نوعا من   التذكر املبه   وهنا نسخخخخختحضخخخخخر قولته امليخخخخخهورة  املعرفة تذكر و الجهل نسخخخخخيان  فالذات عندما تعرف، ففي ال تقوم 

الثابتة و األبدية.أما الجهل فهو مرتبط بنسخخيان    بشخخقيء جديد بل فقط تتذكر وضخخعها عندما كانت ف  عال  املثل، عال  الوقائا

 ير أن فعخل التخذكر ذا  املرادف للمعرفخة يسخخخخخخخخخخخخختلزم هو اآلخر مرانخا طويال و من جخا تعليميخا يلزم أن ي بعخه   ،تلخك الوخالخة األبخديخة

 
 .3مرجع سابا،   بناء القدرات و الكفايات ف  الفلسفة، م ييل طوزي، - 1
 .4م ييل طوزي، نفس املرجع،  - 2
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سخار ب همية خاصخة ألاها  الفرد لكي يصخل ب ى مرحلة املعرفة الوقة، معرفة  ال ير األسخاى . و يحظى  تعل  الرياضخيات ف  هذا امل

نن كخخان أفالطون ل  يعتبرهخخا  تعلمنخخا كي  نراقخخب أقوالنخخا وكي  ال نخطو أيخخة خطوة ب ى األمخخام من دون أن نبرهن عليهخخا. لهخخذا، و 

 أبدا علما،  فقد اعترف بها  كبيدا وجيا تعلمنا كي  نفكر بطريقة برهانية ومن ث  فال محيد عنها ملن يريد تعل  الفلسفة.

كذلك، ولكي  نع ش بيخخخكل مناسخخخب، ال بد لنا،  كما يعتقد أفالطون، من التعلي  ل س فقط تعل  الرياضخخخيات و العلوم        

بل كذلك أن  نتعل  كي  نكون شخخخخخخخجعانا و عقالنيين و معتدلين. و لتحقيا ذلك سخخخخخخخيقتر  نموذجا تعليميا يبدأ منذ الصخخخخخخخغر و 

ذه الفترة يجب أن يتلقى األطفال ف  األ لب التعلي  الجسخخخخخخخخخدي حتى سخخخخخخخخخن  يمتد ب ى مراحل متقدمة من عمر اإلنسخخخخخخخخخان وخالل ه

ا للت كد من أاه  ف  ذروة ال خخخخوة الجسخخخخدية واللياقة البدنية، وملواربة األمراض واألوبئة بيخخخخكل أفضخخخخل أيضخخخخا. و  العارخخخخرة تقريبن

الفضخخيلة . وف  الوقت ذاته، يتلقى   يطلعون على الفن واألدب واملوسخخيقى، الن ذ  سخخيعزز  شخخ صخخيته  و يعلمه  األخال  و قي 

األطفال دروسخخخخخخخخخا ف  بعم املواد العملية مثل الرياضخخخخخخخخخيات والتاريخ والعلوم. و يمثل هذا الجزء األول من املنهاح الدرا خخخخخخخخخقي الذي  

ا الفرد ب ى  يقترحه أفالطون و امل صخخص للمرحلة االبتدائية و التي قد تمتد ب ى السخخن العيخخرين. أما  املرحلة الثانية فينتقل  فيه

التعلي  العخا   بعخد النجخا  ف  االختبخار املؤهل لذلك  وعنخدها ينفتا على علوم أخرع مثخل عل  الفلخك والهنخدسخخخخخخخخخخخخخة ف  السخخخخخخخخخخخخخنوات  

العيخخخخخخخخخخخر القادمة ب ى حين خضخخخخخخخخخخخوعه الختبار آخر، من رخخخخخخخخخخخ نه أن يحدد ما بذا كان بإمكانه تلقي تعلي  بضخخخخخخخخخخخاف  أم ال. و بعد ذلك 

وا أوصخخخياء على الدولة ألاه  األنسخخخب لوك  و سخخخياسخخخة املدينة. وذلك ما يتوافا مع تصخخخور أفالطون  يمكن للمتفوقين أن يصخخخبح

الخدولخة حيخ  ينبغ  ف  نظره  أن يحكمهخا الفالسخخخخخخخخخخخخخفخة أو أن يتفلسخخخخخخخخخخخخخ  الوكخام . البخد لتعل  الفلسخخخخخخخخخخخخخفخة بذن من   -لتقخدم املخدينخة 

أفالطون و الذي يضخخخ  منهاجه و بيخخخكل متدرح مختل   مقدمات و رخخخروض    تلك التي يتضخخخمنها النموذح التعلياي الذي سخخخنه 

املواد التعليمية و تقويماتها، وهو من   يتوح بدراسخخخخة الفلسخخخخفة و التي، فقط بفضخخخخلها، يك سخخخخب ما يسخخخخميه بالجدل الصخخخخاعد و 

 الذي بواسطته و بمقتضاه تدر  الوقائا العليا و تتذكر الذات عاملها األول و تالمس ال ير األساى.

 :التفلسف بدون فلسفة انيةإمك كانط :

 ال يمكن تعل  أي فلسخفة، بذ أين   ؟ و من تملكها ؟ و كخخخخخخخخخخخخخخخيخخخخخخخخخخخخخخخ   يت  ص موق  كانط من الفلسخفة وتدرةسخها ف  قوله:      

نتعرف عليها ؟ ال يمكننا سخوع تعل  أن نتفلسخ ، أعني أن نمرن العقل ف  تطبيا مبادئه الكلية على بعم املواوالت التي تمثل  

هذا التحفو لجهة الوا الذي للعقل ف  أن نفحص هذه املبادئ حتى ف  مصادرها فيؤكد عليها أو يرفضها... لنا دائما 
1

 

يالحو كانط أنه لكي  تحفو  الفلسخخخخخخخفة وتنطبع ف  الذاكرة أو الذهن ال بد أن توجد أوال وجودا عينيا وبصخخخخخخخورة تجعلنا        

نسخخخخخخخخخخختطيع أن نقرر ما يل :   بن هذا عل  ومعارف يقينية، تدربوا على فهمه واحفظوه ث  ابنوا عليه فيما بعد، وسخخخخخخخخخخختصخخخخخخخخخخخبحون  

ال تعل   ألاها ل سخخخت علما بعد، كما سخخخيقول هوسخخخرل  فقد  كان يحلو لكانط القول     الفلسخخخفة  . يسخخختفاد من ذلك أن فالسخخخفة 

بننا ال نسخخخخخخختطيع أن نتعل  الفلسخخخخخخخفة وننما فقط التفلسخخخخخخخ . وهذا بن كان يعني رخخخخخخخ ئا، فهو اإلقرار بالطابع الالعلاي للفلسخخخخخخخفة، 

طبا على جميع املجاالت فبقدر ما يكون العل  علما حقيقيا، بقدر ما نستطيع تعليمه وتعلمه، وهذا ين
2

    

بن اإلرخخكالية األسخخاسخخية بذن، بالنسخخبة لكانط تكمن ف  تحول تعلي  الفلسخخفة من مسخخ لة يمكن أن تناقش على مسخختوع        

بيدا وا  ب ى مسخخخخخخ لة ينبغ  حسخخخخخخبه أن  تناقش فلسخخخخخخفيا، حي  سخخخخخختصخخخخخخبا  مسخخخخخخ لة تدرةس الفلسخخخخخخفة أو عدم تدرةسخخخخخخها مرتبطة  

سخخخخخخيخلا من جهة توترا بين تعلي  الفلسخخخخخخفة والتفكير فلسخخخخخخفيا، ومن جهة أخرع فصخخخخخخل الفلسخخخخخخفة عن    بوجودها من عدمه، مما

 
 .85،  2002، أبريل 8ى كا ، ميكلة تدرةس تاريخ الفلسفة، مجلة فكر و نقد، العددمصطف - 1

2 Husserl (Edmund) la philisophie comme science rigoureuse, trad. G.Lauer, PUF. 1955, p52. 
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العل  أو املعرفة، األمر الذي سخخخيؤدي ب ى وضخخخع الترا  الفلسخخخفي بكامله موضخخخع سخخخؤال: هل هذا الترا ،بما ييخخخمله  من نصخخخو  

رد مادة مصخخخخخخاحبة للتعل ، يتمرن عليها املبتدئ ب ى  ومذاهب فلسخخخخخخفية، يقدم مادة علمية، أي معرفة تصخخخخخخ ح للتعلي ، أم أنه مج

بن النقد كما فهمه كانط ومارسخخخخخخخه ف  دروسخخخخخخخه ل س نقدا لتاريخ الفلسخخخخخخخفة ول س نقدا   ؟ "أن يصخخخخخخخبا قادرا على التفلسخخخخخخخ  بذاته

يخخاتخخه  للكتخخب أو األنسخخخخخخخخخخخخخخخا  واملخخذاهخخب وننمخخا هو نقخخد العقخخل ذاتخخه وبخخذاتخخه، أي مثول العقخخل أمخخام محكمخخة النقخخد ليك يخخخخخخخخخخخخخ  بمكخخان

 .ف ستغلها وةعرف حدوده فيلزمها

بن التلميذ الذي ي   الجامعة يعتقد أنه سخخخخخ تعل   الفلسخخخخخفة ، وهذا أمر مسخخخخختحيل، ألن ما يتوجب  عليه تعلمه آنذا          

توجد هو التفلس . وت كيدات كانط بهذا الي ن متعددة ومتكررة ف  جميع مؤلفاته النقدية:  ال يمكننا تعل  الفلسفة ألاها ل   

بعد  ،  ما الفلسخخخخخخخفة بال مجرد فكرة لعل  ممكن.. ،  ال يمكن للمرء لود اآلن تعل  أية فلسخخخخخخخفة، بذ أين   ؟ ومن يمتلكها وأية  

بن من يعتقد ف  تعلي  الفلسخخخخخخخخخخخخفة هو بالت كيد من ل  يفه  ماهيتها  ألنه بذلك يعتبرها علما قائما بذاته، ف  1عالمة تدل عليها؟ 

وجود له بال وجود   اء أن يسخخخخخخخخخخاي املرء نفسخخخخخخخخخخه فيلسخخخخخخخخخخوفا وأن يزع  أنه وصخخخخخخخخخخل ا ى مضخخخخخخخخخخاهاة النموذح الذي الحين أنه من  االدع

 .2فكرة 

ال وجود بذن للفلسخخخخخخخخخخخفة وال للفيلسخخخخخخخخخخخوف بال وجود  فكرة: أو  نموذح . لكن ماذا ي بقى تحت اسخخخخخخخخخخخ   الفلسخخخخخخخخخخخفة  ف  هذه        

الخخخخخخخخفخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخفخخخخخخخخة ؟  عخخخخخخخخلخخخخخخخخيخخخخخخخخه  تخخخخخخخخاريخخخخخخخخخ  يخخخخخخخخطخخخخخخخخلخخخخخخخخا  مخخخخخخخخا  داخخخخخخخخخل  املخخخخخخخخويخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخورة  املخخخخخخخخعخخخخخخخخارف  بخخخخخخخخركخخخخخخخخام  نخخخخخخخخفخخخخخخخخعخخخخخخخخل  مخخخخخخخخاذا  ثخخخخخخخخ    الخخخخخخخخوخخخخخخخخالخخخخخخخخة؟ 

وننما    ممارسخخخخخخخخخة    رة ف  مجال معطى مبارخخخخخخخخخرل سخخخخخخخخخت الفلسخخخخخخخخخفة بذن حقيقة واقعية قائمة بذاتها، مثلها مثل العل ، حاضخخخخخخخخخ      

 .وهو عملية يمكن تعلمها من خالل ترويم واستخدام عقلنا ب نفسنا.. 3فكرية وعمل متميز يسميه كانط: التفلس 

سخخخخخخختخدام  ابن من ال يقوع على التفلسخخخخخخخ  ل س جديرا ب ن يسخخخخخخخاى فيلسخخخخخخخوفا. بذ من الواجب على الفيلسخخخخخخخوف أن يقوم ب      

وشخخخخخخخ صخخخخخخخية، بحي  يفكر بذاته فال يكون مقلدا لغيره بصخخخخخخخورة حرفية كما يجب عليه أن يتجنب اسخخخخخخختخدام    عقله بصخخخخخخخورة حرة

عقله بصخخخخخورة جدلية، فال يتو ى من معرفته الوقيقة وظاهر الوكمة، ونال كان مجرد سخخخخخفسخخخخخطايي، األمر الذي ال يليا بكرامة  

 .4الفيلسوف الذي يعرف الوكمة وةعملها

سخخخخخخخخخخخخ  ال  يلقن  تالمذته األفكار املطلقة وال يقوم مقام الوهخخخخخخخخخخخخقي على عقوله . بل يررخخخخخخخخخخخخده  ب ى طر   بن من يعل  التفل      

العمخخخل والتفكير الملخخخخخخخخخخخخخ صخخخخخخخخخخخخخقي، بحيخخخ  ال يكون الترا  الفلسخخخخخخخخخخخخخفي أمخخخامخخخه بال كتجخخخل من تجليخخخات  اسخخخخخخخخخخخخختخخخخدام العقخخخل، وبمثخخخابخخة  

  5موضوعات لترويم املوهبة الفلسفية

بن هذه املقاربة ملس لة تعل  الفلسفة و تعليمها مرتبطة أرد االرتباض بجواب كانط عن سؤال ما األنوار؟ الذي انيغل        

من خالله بالواضخخخخخخخخخخر، فاألمر ال يتعلا بمعرفة جاهزة و مكتملة و كلية قابلة للتعل  و بنما بالدعوة ب ى ال روح من الوصخخخخخخخخخخاية و 

 على استعمال العقل ف  قضايا الواضر.الحجر و ب ى التحل  بالجرأة 

 
1 -Kant, Critique de la raison pure, op.cité, p.561. 
2 - Kant,Critique de la raiso pure,Ibid, p 562. 
3 - Kant,Critique de la raiso pure,Ibid, p 560.  
4 -Kant,Critique de la raiso pure,Ibid, p.560. 
5 -kan, logique, trad. guillermet, Vrin 1970, p 26. 
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 هيجل تعلم الفلسفة مرتبط بمعرفة تاريخها:

ف  املقابل رفم هيجل هذا التصخخخخخخخخخور الكانطي املصخخخخخخخخخر على الفصخخخخخخخخخل بين تعل  التفلسخخخخخخخخخ  و الفلسخخخخخخخخخفة ألنه، ف  اعتقاده،        

د هيجل، و بيخخخخخكل قطع ، أنه ال يمكننا التفلسخخخخخ  خارح  فصخخخخخل تعسخخخخخفي و خط  فاد  تسخخخخخبشت فيه البيدا وجيا.ومن ث  يؤكد  

جرد وه  فاملدرا ال يمكنه أن ينتج األفكار لوحده فثقافته ال تسخخخخخما له الفلسخخخخخفة و بعيدا عن تاريخها أن الفصخخخخخل بينهما هو م

العبخخخخخاقرة  ير كخخخخخاف أو منعخخخخخدم تمخخخخخامخخخخخا. و نق  ف  كتخخخخخابخخخخخه   فينومينولوجيخخخخخا  الرو   » مخخخخخا دام احتكخخخخخاكخخخخخه بمؤلفخخخخخات   La بخخخخخذلخخخخخك 

Phénoménologie de l'esprit   مثليها و التي مثل كانط أه   « على  نقده الجذري لكل  األطروحات  الرافضخخخة لتعلي  الفلسخخخفة،  

موق  كانط، حسخخخخخخب هيغل ، يرجع باألسخخخخخخاا ب ى جهله املطلا بتاريخ الفلسخخخخخخفة، فقارئ أعماله يندهش المتناع هذا األخير   بن  

عن اإلرخخخارة ب ى أي فيلسخخخوف آخر ف  ميخخخروعه الفلسخخخفي، باإلضخخخافة ب ى رفضخخخه  بصخخخورة جذرية لكل تقليد فلسخخخفي. بن الفلسخخخفة  

كانط تهت  ب ملخخخخخخخخخخخ يص الواضخخخخخخخخخخخر ال بإعادة بنتاح املااخخخخخخخخخخخقي، باها ال تتعامل و ال تيخخخخخخخخخخختغل على أفكار تعاني تمزقها و بالنسخخخخخخخخخخخبة ب ى  

تناقضخخخخخها. بن فكر كانط حسخخخخخب هيغل يفكر ف  ال ارح، بنه يقي  حي  ال ارح، و ل  يحاول الذهاب به ب ى حي  العما، وحده  

القائ  على جدل الداخل مع ال ارح، املفهوم مع الفكر، الذات مع    هيغل تمكن من الذهاب بليه عبر من جه الجد   الصخخخخخخخخخخخخخارم،

 . 1املوضوع، العقل مع التجربة، التفلس  مع الفلسفة

يؤكد هيغل بذن على وجود بمكانية لتدرةس الفلسخخخخخخخخخخفة وممارسخخخخخخخخخخة التفلسخخخخخخخخخخ  و تعلمه من خاللها و ال يمكننا أبدا عزل         

و عن راهنها، فكل ممارسخخخة فلسخخخفية ميخخخدودة بالضخخخرورة ب ى حركة التاريخ. و الحو  تعلي  التفلسخخخ  بمعزل عن تاريخ الفلسخخخفة  

هيغخخل أن عخخدم االعتقخخاد بهخخذا التصخخخخخخخخخخخخخور أدع بخخالتفلسخخخخخخخخخخخخخ  ب ى توريطخخه ف  محخخاوالت ذاتيخخة فرديخخة ال  ير، تبعخخدنخخا عن مضخخخخخخخخخخخخخمون  

على ما يل :  بقدر ما تكون دراسخخخخخخخة  أثناء قيامه بمهام تدرةس الفلسخخخخخخخفة بالجيمناز أكد   1812الفلسخخخخخخخفة. و ف  تقرير هيغل سخخخخخخخنة  

ْر يحتوي  
مل
 
مل
الفلسخخخخفة ف  ذاتها و لذاتها نيخخخخاطا شخخخخ صخخخخيا، بقدر ما تكون تعلما، تعلما لعل  قائ  و منيخخخخ  مسخخخخبقا، هذا العل  هو ك

على مضخخخخخخخخخخمون مك سخخخخخخخخخخب ت  بنيخخخخخخخخخخا ه و تيخخخخخخخخخخكيله، هذه اليخخخخخخخخخخروض املوروثة املتوفرة ينبغ  للفرد أن يك سخخخخخخخخخخبها أي أن يتعلمها .
2

و 

وضخخخخخخخخيا هذه العالقة الجدلية بين الفلسخخخخخخخخفة و تاريخها  يؤكد هيغل أنه عبر تدرةس الفلسخخخخخخخخفة ترتقي الرو  ب ى أفا وحدتها مع  لت

حركة التاريخ بذ بفضله يت  التحقيا الكامل لخخخخخخخخخخخخ  و   الذات لذاتها  و لن يحد  هذا التجل  بال بعد أن يت  اعتماد الفلسفة و 

وية دون اسخخختاناء، لوظتها يت  بناء النسخخخا املتماسخخخك و بإحكام تام تنبني األنماض التعليمية  تدرةسخخخها داخل كل املؤسخخخسخخخات الترب

،  Une décision philosophiqueالصخخخخخخخخخخخخخارمة. لقخد تمكن هيغخل من خالل تجربتخه ف  التخدرةس من أن يجعخل منهخا قرارا فلسخخخخخخخخخخخخخفيخا  

كان يعتبر الذات    Kantلك أن هيغل و على خالف كانط ألجل اإلبقاء عليها داخل املؤسسات التربوية، و منه ضرورة تدرةسها، ذ

نفسخخها ال يمكنها أن تكون ثابتة، ففي بدورها، أي الذات، حركة تكون و التاريخ ال ينفصخخل عن املوضخخوع.فاملفهوم، بالنسخخبة بليه  

يتعين النظر بليه باعتباره  لوظتين مزدوجتين، فهو، من جهة، لوظة الفكر العائد ب ى ذاته، والفكر الور الذي و ى الضخخخخخرورة  

التعي نات الذاتية، كما أن املفهوم ال يمثل جزءا مسخخخخختقال  اوزها وفقا لتطور محاي  و ملسخخخخخار داخل من التحديدات و فيه، و تج

عن التعي نات السخخخابقة له، أعني عن الكينونة و عن املاهية، فما اك يخخخفه هيغل هو أن املوضخخخوعية التي أصخخخبحت من بين أه   

ذ ل  يعد رخخخخ ئا آخر سخخخخوع تعيين املفهوم داخل األرخخخخياء نفسخخخخها، فسخخخخواء  خصخخخخوصخخخخيات التفلسخخخخ  و الفلسخخخخفة ف  ذات الوقت، ب

 
 .بتصرف 49-41، صص2004ني يه، مؤلفات املركز،-هيجل-عبد هللا بودومة، فلسفة األستاذ ف  مقابل أستاذ الفلسفة:كانط - 1
 .71  ،2002، أبريل 48  محمد زرنين: هيغل الفيلسوف خ املدرا بالجمناز، مجلة فكر و نقد، العدد - 2
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تعلا األمر بذاته )الذاتية( أو باآلخر)املوضخخخخخخخخخخوعية( فإن املفهوم هو دوما بنية األمر و موطن الوقيقة فيه، وعلى هذا املسخخخخخخخخخختوع  

 .هنفس من النظر يمكن أن نقول أن املفهوم و املوضوع هما الشقيء

ر الهيجيل  الذي يدعو ا ى عدم الفصخخخخخخخخل بين الفلسخخخخخخخخفة و التفلسخخخخخخخخ  يعد بحدع النتائج التربوية ملوقفه بن هذا التصخخخخخخخخو        

الفلسخخخخخخخخفي الذي ينر ا ى الفلسخخخخخخخخفة كعل  مطلا مكتمل التحقا باعتبار أن املطلا وحده هو الذي يكون حقيقيا و يتطور كذات  

لة للتعل  بما أن هيجل تمكن بفضخخخخخل املن   الجد   من أن  لي خذ رخخخخخكل نسخخخخخا و بالتا   فالفسخخخخخفة    الفلسخخخخخفة الهيجيلية القاب

يجعل من السخشيل املوصخل للعل  جزءا من العل  نفسخه وهو بذلك يحر  على أن يسخل  للمتعل  السخل  الذي ينقله من لوظة  

ة تلك ما قبل الفلسخخخخخخخخخفة ب ى لوظة الفلسخخخخخخخخخفة ومن ث  فنحن أمام تصخخخخخخخخخور مخال  تماما للتصخخخخخخخخخور الكانطي الذي اعتبر الفلسخخخخخخخخخف

 الفكرة الشسيطة التي ل  تتحقا عند أي فيلسوف وأاها تفتقد مكونات بمكانية تدرةسها ألاها بشساطة ل ست علما.

سخخخيجد هذا النقاش امتدادا له مع الدراسخخخات الديداكتيكية الوديثة و التي انطلقت جلها ف  كون الفلسخخخفة و باعتبارها        

يمية فيجب عليها أن تخضع كبا   املواد الدراسية األخرع لنوع من التقنين و لتنظي   مادة تعليمية تدرا داخل املؤسسة التعل

ديخداكتيكي معين يضخخخخخخخخخخخخخبط طريقخة ارخخخخخخخخخخخخختغخال املخدرا و يحخدد كخذلخك آليخات تقوي  منتوح املتعل . واملتخ مخل مل تل  اإلسخخخخخخخخخخخخخهخامخات  

ا أعمخخال م يخخخخخخخخخخخخخيخخل طوزيو فرانس روالن  )نخص بخخالخخذكر هنخخ1النظريخخة ف  هخخذا اإلطخخار يالحو أن جلهخخا انتصخخخخخخخخخخخخخرت للموق  الكخخانطي

انظر: فما دام األمر يتعلا بتعل  التفلسخخخخخخ  أي جملة مهارات و قدرات تميز التفكير الفلسخخخخخخفي و تمثل خصخخخخخخائصخخخخخخه الثابتة منذ  

تبلوره كنمط من التفكير والتي    النقد و الت مل و البرهنة و اليخخخخخخخك والقطع مع الوس امليخخخخخخختر  واليخخخخخخخمولية و النسخخخخخخخقية..الخ  

ذه ال صخخخخخخخائص يمكن تعلمها و اسخخخخخخختحضخخخخخخخار تاريخ الفلسخخخخخخخفة وكتابات الفالسخخخخخخخفة يمكن أن يمثل مناسخخخخخخخبات مهمة  لتعل  تلك فه

يمكننا الودي  عن فلسخخفة   املهارات و حي   بننا ال نتصخخور أنه يمكننا ممارسخخة  التفكير و التفلسخخ   دون فلسخخفة، و باملثل ال

لخخه قخخائمخخة بال بخخالعودة ب ى البخخدايخخات األو ى للفكر، و الخخذهخخاب بليهخخا، و العودة ب ى  دون تخخاريخهخخا، و من ث   فكخخل تفلسخخخخخخخخخخخخخ  ال تقوم  

 . الراهن لدراسته

ولكن نبخخه ف  نفس الوقخخت من خطر االنزال  وراء تقنيخخات    -الن   الكخخانطي  –ف  نفس اإلطخخار هنخخا  من تبنى هخخذا الن             

ن الهدف من تدرةس الفلسخخخخخخخفة هو تمكين املتعلمين من تعل  فكر حر  بجرائية قد تفقد درا الفلسخخخخخخخفة  ناه املعرف   فمادام أ

و ت مل  و نقدي و نظري، فاألمر ال يتعلا بذن بتزويده  بمعرفة جاهزة)أي مضخخخخخخخخخامين فكرية:أطروحات(، و ال ببعم التقنيات  

من ث    ينبغ  الوفاظ على نوع   .2اإلجرائية، التي سخيرتبط اسختخدامها  ير املضخبوض و  ير املتبصخر بالبال ة ول س بالفلسخفة 

من التوازن بين رفم  كل انيخخخخخغال بيدا وا  و كل مسخخخخخاهمة ت تي مما يسخخخخخاى داخل علوم التربية باسخخخخخ  ال صخخخخخوصخخخخخية النوعية  

ملادتنا )مادة الفلسخخخخخخخخخخخفة كمادة تعليمية(، و نوع من النزعة التقنية التي، دون مراعاة سخخخخخخخخخخخمات الطريقة الفلسخخخخخخخخخخخفية، تختزل فعل 

مجرد تطبيا بعم التقنيات البيدا وجية، اعتمادا على بعم املعارف التقريشية، و التي ينبغ  على الفلسخخخخخخخخخخخفة أن   التدرةس ف 

ت سخخخخخخخخخخخخخخخاءل حول مفترضخخخخخخخخخخخخخخخاتهخخا و  خخايخخاتهخخا. و يتعلا ذلخخك التوازن بضخخخخخخخخخخخخخرورة تقخخدير مخخا يمكن لعلوم التربيخخة أن تقخخدمخخه لنخخا، و ربطخخه  

 .3باملتطلبات النوعية للتفكير الفلسفي

 
 انظر ف  هذا اإلطار بال صو : - 1

-France Rollin,Apprendre à philosopher,Paris 1982. 

- Michel Tozzi, Penser par soi-meme , Initiation à la philosophie,Imprimerie des Monts du Lyonnais,1994. 
 .16م ييل توزي، بناء القدرات و الكفايات ف  الفلسفة، مرجع سابا،   - 2
 .18الفلسفة، مرجع سابا،  م ييل توزي، بناء القدرات و الكفايات ف   - 3
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يتعين على الديداكتيكا بهذا املعنى، أن تميز ما يمكنها أن تعرفه، و الذي يه  رخخخخخخخخخخخروض  التفلسخخخخخخخخخخخ   ، عما يجب عليها أن        

تحدثه، و الذي يه  فعل   التفلسخخخخخخ    نفسخخخخخخه. فإذا احترمت ذلك التمييز األسخخخخخخا خخخخخخقي، فنحن على يقين من أنه سخخخخخخيكون بإمكان  

نسخخخخخخخخخخخخانية ف  اإلنسخخخخخخخخخخخخان. و ألن تدرةس الفلسخخخخخخخخخخخخفة، يعرف كي  يجمع بين   بيدا وجيا  تدرةس الفلسخخخخخخخخخخخخفة...أن يسخخخخخخخخخخخخاه  ف  بناء اإل

املرافقة ، التي تخلا اإلمكان و ل س التبعية، و  بيدا وجيا امل اطرة  التي تمنا الثقة دون أن تصخخخخخخخخخخخخادر الورية، فبإمكااها ربما  

دم نحو بجراء مجموعخة من التبخادالت، بن ل  تكن أن تكون لنخا بمثخابخة طوبخاويخة مرجعيخة، قخد تسخخخخخخخخخخخخخاعخدنخا على التقخ  -من يخدري؟ –

  .1بدون سلطة، فعلى األقل بدون عن  

الثابت بذن هو ضخخخخخخخخخرورة التفكير ف  ديداكتيك للمادة يؤطر و يوحد طريقة تدرةسخخخخخخخخخها وةسخخخخخخخخختد   ف  نفس الوقت تاريخها        

رخخكالياته   بحو كي  ييخختغلون كي  يطرحون  من جهة لكسخخب املتعل  ثقافة فلسخخفية ولكي يتعامل مع كتابات الفالسخخفة ويال 

ف  فرنسخخخخخخخخخخخخخا و الخذي ت  اعتمخاده  بخاملغرب ليت   concepts وكي  يخدافعون عن أطروحخاته  . و ف  هخذا اإلطخار ظهر برنخامج مفخاهي   

للتعل   تصخخخخخخخخخخورهاالتخل  عنه مع ظهور اسخخخخخخخخخختراتيجية التدرةس بالكفايات والتي تنهل بيدا وجيا من النظرية البنائية البياجوية و 

واملعرفخخة كعمليخخة تت  عبر التفخخاعخخل الخخدائ  بين الخخذات العخخارفخخة و العخخال  ال خخارا  ومخخا يصخخخخخخخخخخخخخخاحخخب ذلخخك التفخخاعخخل من مراوحخخة بين  

الالتوازن ونعادة التوازن. وف  هذا اإلطار سخخ ت  الودي  عن أربع مسخختويات أو لوظات ف  بناء الدرا الفلسخخفي ف  أفا تحقيا  

ت  يصها ف  ثال  كفايات أساا    املفهمة و األركلة و املواجة ككفايات خاصة أو نوعية تضاف   كفاياته األساسية والتي ت 

بليها كفايات أخرع عرضانية يتقاسمها درا الفلسفة مع مواد دراسية أخرع. و قد ركل  هذا املن ى بجابة كذلك على ضرورة  

خاصخخخخة و أن الفلسخخخخفة الثاوية وراء بيدا وجيا الكفايات    راهنة، ضخخخخرورة ربط القضخخخخايا الفلسخخخخفية بحاضخخخخر التلميذ و انيخخخخغاالته

املعتمدة ف  مدارسخخخخخخخخخخخخخنا حاليا تكمن ف  جعل املتعل  و الدفع به لكي يعطي دالالت للتعلمات التي يتلقاها داخل املدرسخخخخخخخخخخخخخة . فلكي 

اله. و تيخخخخخخخخخخمل هذه  يهت  بدرا الفلسخخخخخخخخخخفة  يجب أن يجد فيه مبتغاه و أن يجد بجابات رخخخخخخخخخخافية للسخخخخخخخخخخئلة التي تؤرقه و تيخخخخخخخخخخغل ب

 املستويات :

بن االنفتا  على املتعل  ومسخخخخاعدته ف  الكيخخخخ  عن تمثالته  ال اصخخخخة، سخخخخواء كانت أفكار    املسغغغغتوى التمثلي لدى املتعلم:-

مهي ة، معتقدات أو  صخخور نمطية و تصخخنيفها و االنطال  منها ف  بناء درا الفلسخخفة يعتبر مدخال ضخخروريا لتجاوزها  و يبدو لنا  

أنه من األهمية بمكان تنظي  القطيعة، نظرا ألن ال طاب الفلسخخخخفي ل س مجرد بعادة بنتاح ل  طاب االجتما   السخخخخائد  أيضخخخخا  

و للرأي اليخايع، وننما هو قطيعة معهما. و يجب لتحقيا ذلك، أخذ ما يراد القطع معه بعين االعتبار و   االرختغال عليه ، أي  

عن ذات ته املوددة و عن أرائه، أي مواجهته   ببعادهاجهة التلميذ لآلخرين، تسخاه  ف  بخضخاعه للنقد. و  يبدو لنا كذلك أن مو 

، ولكن أيضا ألقرانه، رريطة أن يكون لذلك  ايات فلسفية.-طبعا و دوما-للمؤلفين
2

 

الدال   و البح  عن  : بعد تحديد تمثالت املتعلمين حول املوضخخخخخخخخخخوع املدروا يت  االنتقال ا ى املسخخخخخخخخخختوع  املسغغغغغغغغغغتوى الداللي -

املدروسخخخخخخخخخة ارخخخخخخخخختقاقيا، اصخخخخخخخخخطالحيا و فلسخخخخخخخخخفيا . و الغرض من هذه    notionأو املوضخخخخخخخخخوعة    conceptالدالالت امل تلفة للمفهوم

العمليخة هو دفع املتعل  لكي يقخارن بين معخاني و دالالت املفهوم املخدروا ف  مسخخخخخخخخخخخخختواه األول التمثل  و املسخخخخخخخخخخخخختوع الثخاني الخدال  ،  

ي واملسخخخخخختوع العال ، بذا جاز لنا هذا التعبير،  ومن ث  الوقوف على جانب املفارقة التي يحملها التقابل بين هذه  املسخخخخخختوع العام

املعاني و الدالالت، و    وضخعية  يمكن أن يسختغلها األسختاذ للمرور بيخكل سخلس ا ى املسختوع الالحا، مسختوع صخيا ة األسخئلة  

 التي سيجيب عنها الدرا.

 
 .11فيليب بيرنو ف  تقدي  كتاب م ييل توزي، بناء القدرات و الكفايات ف  الفلسفة، مرجع سابا،   - 1
 .17فيليب بيرينو، نفس املرجع ،   - 2
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: اعتمادا على التقابالت و االختالفات التي ييخخعر بها املتعل  يصخخي  األسخختاذ بمعية املتعلمين  اإلرخخكالية  ي املسغغتوى اإلشغغكال-

 التي يطرها تناول املفهوم أو املوضوعة.

اقف و التصغغغغغغغغغغورات- : ف  هذا املسخخخخخخخخخخختوع يت  االنفتا  على مواق   و تصخخخخخخخخخخخورات الفالسخخخخخخخخخخخفة حول اإلرخخخخخخخخخخخكالية  مسغغغغغغغغغغتوى املو

كذلك الك سخخخخخخخخخخخاب مفاهي  أخرع و اك سخخخخخخخخخخخاب قدرات كالتحليل و التركيب و االسخخخخخخخخخخختدالل و أرخخخخخخخخخخخكاله    املدروسخخخخخخخخخخخة، و   مناسخخخخخخخخخخخبة

 .البرهنة...الخو 

 ير أن هخذه الطريقخة أن كخانخت نظريخا تبخدو مقبولخة و تغري بتطبيقهخا، فخإاهخا للسخخخخخخخخخخخخخ  عمليخا تبقى صخخخخخخخخخخخخخعبخة التطبيا نظرا        

ملجموعة من العوائا من أهمها ضخخخع  املك سخخخبات السخخخابقة لدع املتعل  وصخخخعوبة التعبير لديه، بضخخخافة ب ى اليخخخروض التي تت   

كراهات أخرع سخخخخخخخخنعود بليها  بامج و هاجس باهاء البرنامج املقرر ف  موعده ب ى جانب فيها عملية التعل  االكتظاظ، تضخخخخخخخخ   البرن

 ف  حينها. 

 مسار تدريس الفلسفة باملغرب: -2

يتفا جخخل املهتمين بخخاملوضخخخخخخخخخخخخخوع أن بدراح الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخة كمخخادة دراسخخخخخخخخخخخخخيخخة داخخخل مؤسخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخخاتنخخا التعليميخخة تزامن مع املرحلخخة        

االسخخخخخخخختعمارية و ت  بفعل الت ثير الفرنسخخخخخخخخقي، و أن هنا  اختالف بين ظروف وحيايات االهتمام بالفلسخخخخخخخخفة ف  فرنسخخخخخخخخا و اعتبارها  

ع الفرنسخخخخخخخخخقي و تراثه الثقاف  املمتد ب ى عصخخخخخخخخخر األنوار، و بين ظروف ظهورها ف  مادة مدرسخخخخخخخخخية أسخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخية لها عما ف  تاريخ املجتم

املدرسخخة املغربية. و حتى ال نجاري من يقول بن الفلسخخفة ف  بالدنا ل س لها عما تاري   بدليل  ياب تدرةسخخها داخل مؤسخخسخخاتنا  

لنا مفكرين كبار مارسخخوا الفلسخخفة بل و ألفوا  العريقة ورفم الفقهاء لها وبعم السخخياسخخيين أيضخخا، ألننا ا نكون بذلك قد تجاه

تحت ت ثير مفكري الغرب  كتبا فيها، خصخخوصخخا خالل بعم املراحل امليخخرقة من تاريخنا السخخيا خخقي أي خالل  الوك  أملوحدي  و 

ما نعتقد،  اإلسالمي آنذا .نكتفي بالقول أن ما ظل  ائبا و ما ميز وضع الفلسفة ف  بالدنا مقارنة مع وضعها ف  فرنسا ، حسب 

هو مسخخ لة االعتراف و اإليمان باألدوار املسخختقبلية التي يمكن أن تقوم بها الفلسخخفة كمادة دراسخخية ف  أفا التوحيد بين مكونات  

الدولة الفرنسخخخخخخية خالفا للوضخخخخخخع داخل املجتمع املغربي آنذا  و الذي كان يتوجس من كل ما هو أجناي و دخيل خصخخخخخخوصخخخخخخا بذا  

  ملعتقخدات امليخخخخخخخخخخخخختركخة   فتخدرةس الفلسخخخخخخخخخخخخخفخة ف  فرنسخخخخخخخخخخخخخا ف  البخدايخة ارتبط بخايخديلوجاي الثورة الفرنسخخخخخخخخخخخخخيخةكخان مخخالفخا للعقيخدة و ا

ديسخخخخختوت دوترا خخخخخقي الذين كانوا من أبرز املدافعين عن تدرةس الفلسخخخخخفة باملدرسخخخخخة العمومية من أجل   )كوندور خخخخخقي، كونديا ،

فلسخخخخخخخخخخخفة موضخخخخخخخخخخخوع لتدرةس معم  فذلك يسخخخخخخخخخخختجيب ملطلب تحقيا الوحدة الوطنية و بجماع الرأي العام الوطني . ف ن تكون ال

حقو   كذلك : ت سخخخخخخخخخ س الديمقراطية على أسخخخخخخخخخاا رخخخخخخخخخعب يفكر، مسخخخخخخخخخ نير فلسخخخخخخخخخفيا بواسخخخخخخخخخطة التربية التي يتلقاها ف  مدرسخخخخخخخخخة  

الجمهورية: ف  الوقت الذي رخخخخخهد تدرةس الفلسخخخخخفة ف  التجربة املغربية مفارقات كبيرة ترجع ب ى وضخخخخخعيات التهم ش و اإلقصخخخخخاء  

.  ارتبط تدرةس الفلسفة ف  فرنسا بذن بر يا مستقبلية تروم 1االجتما   العربي... تي عرفها الفكر الور ف  املااقي السيا قي و ال

اسخخخخخخخخخخختمرارية الثورة   فقد وحدت الفلسخخخخخخخخخخخفة الو   العمومي باعتبارها خالصخخخخخخخخخخخة روحية لكل  تحقيا وحدة اليخخخخخخخخخخخعب الفرنسخخخخخخخخخخخقي و 

ا بتركيب  لتحقيا هذه الوحدة بفضخخخخخخخخخخخل نزعتها الكونية و اليخخخخخخخخخخخمولية التي تسخخخخخخخخخخخما له  األنيخخخخخخخخخخخطة العقلية لظنسخخخخخخخخخخخان، و    مؤهلة

فرض  املويط االيديلوا   بلغة  اسخخخختون بارخخخخالر قبول درا الفلسخخخخفة داخل    2نتاجات الفكرية داخل ر ية عامة. مختل  اإل 

رمي كل فكر يعارضخخخخخخخخه ف  هامش  املدرسخخخخخخخخة العمومية و هو أمر ل  يكن مسخخخخخخخخ سخخخخخخخخا ا داخل مجتمع مغربي محكوم بفكر تقليدي ي

موحش و ال يعترف به. و ربما هذه الوالدة املتع رة و  ير الطبيعية للفلسخخخفة ف  بالدنا    التي تفسخخخر وضخخخعها الوا   داخل بالدنا 

 
الفلسخخخخخخخخفة،تقدي  وتنسخخخخخخخخيا الطيب  عز الدين ال طابي، رهانات تدرةس الفلسخخخخخخخخفة بالثانوي) التجربتان الفرنسخخخخخخخخية و املغربية نموذجا(، ف  تدرةس   - 1

 .5  ،2015دجنبر  11بوعزة و يوس  بنعدي، سلسلة ملفات بحثية 
 .6عز الدين ال طابي، نفس املرجع،  - 2
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ى  و جملة الصخخخخخخعوبات التي رافقتها منذ زمن النيخخخخخخ ة ذا ، وهو ما يفسخخخخخخر أيضخخخخخخا جملة التمثالت التي ظلت مرتبطة و مقترنة بها ب  

 اليوم عند الكثير من الناا عامته  بل و عند البعم من خاصته  ..

الثابت بذن أن درا الفلسفة دخل ب ى املدرسة املغربية و ت  بدماجه داخلها ضمن هذه الظرفية االستعمارية ل ستفيد        

باملغرب على عهد االسختعمار يت  على    منه أبناء الفرنسخيين و أبناء األعيان بال صخو  ف  بداية األمر. لقد كان تدرةس الفلسخفة

الطريقة الفرنسخخخخخخخخية  بدءا من البرامج الدراسخخخخخخخخية ب ى األسخخخخخخخخاتذة ولغة التدرةس. فقد أدمج الدرا الفلسخخخخخخخخفي رخخخخخخخخكال ومضخخخخخخخخمونا   

كمادة معرفية ف  مرحلة أو ى داخل املدرسخخخخخخخخخخخة االسخخخخخخخخخخختعمارية التي كانت مخصخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخة ألبناء الفرنسخخخخخخخخخخخيين ولعدد ضخخخخخخخخخخخ يل من أبناء  

  ول  تكن الثانويات التي أنيخخخخخخخخخخخ ت ف  بداية الوماية تسخخخخخخخخخخختقبل أبناء املغاربة عند ت سخخخخخخخخخخخ سخخخخخخخخخخخها، بل اقتصخخخخخخخخخخخرت فقط على  األعيان.

املتفوقين منه  ب ى حدود السخخخخخخخخنوات األخيرة من االسخخخخخخخختعمار، حي  سخخخخخخخخ ت  بدماح الدرا الفلسخخخخخخخخفي ف  بقية الثانويات العمومية  

صخخخخخخخخخخخرية و كذلك املدارا الورة التي كان قد أسخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخها بعم الوطنيين  وال اصخخخخخخخخخخخة. ث  سخخخخخخخخخخخيعم  بعد ذلك ف  عموم املدارا الع

 :تيمراحل مر منها تدرةس الفلسفة ف  املغرب و   كاآل 5ف  هذا اإلطار بين 1املغاربة آنذا  . و يميز بعم الباحثين املغاربة

جل  لغة التدرةس    اللغة الفرنسخخخخخخية و : تمتد من املرحلة االسخخخخخختعمارية ب ى حدود أواخر السخخخخخخت نيات و كانت  املرحلة األولى -

  2.الكتب املدرسية كانت مستوحاة من الكالسيكيات الفرنسية التي تستله  ف  توجهها العام مقرر فيكتور كوزان

و قد أوكلت هذه املهمة ف  البداية  ب ى مدرسخخخخخين فرنسخخخخخيين.أما  بالنسخخخخخبة للمدارا الورة فقد ت  اعتماد مقرر معرب من        

مما احد  فرا ا كبيرا على مسخخخختوع ت طير مادة الفلسخخخخفة و   1963أسخخخخاتذة مصخخخخريين وهو قرار سخخخخ ت  التراجع عنه سخخخخنة  ت لي  

حمد السخخخخخخخخطاتي  أتدرةسخخخخخخخخها .لننتظر حتى منتصخخخخخخخخ  السخخخخخخخخت نيات حي  سخخخخخخخخيظهر أو مقرر مغربي من ت لي  محمد عابد الجابري،  

تدرةس الفلسخخخخفة باملغرب بذ وضخخخخع أمام األسخخخختاذ و التلميذ ألول  ومصخخخخطفى العمري. وقد رخخخخكل هذا الكتاب نقلة نوعية ف  تاريخ 

مرة أداة علمية و مادة أولية تجنبه  التيهان و ال يخخخخخخخ ت على مسخخخخخخختوع املمارسخخخخخخخة التعليمية.  ير أنه ظل مجرد نحخخخخخخخ ة من املقرر  

ما يميز هذه املرحلة كذلك  الفرنسخخقي سخخواء ف  محاوره أو موضخخوعاته)الوجود، املعرفة، القي (أو الزمن امل صخخص لذلك. و أه   

 هو  ياب ربه منعدم للت طير و التكوين....

: تمتد هذه املرحلة من بداية السخخبعينيات ب ى منتصخخفها، و قد عرفت هذه املرحلة تعريب تدرةس الفلسخخفة  املرحلة الثانية-

ظهر مقرر آخر من ت لي  املرحوم  1972/ 1971بيخخكل اهايي و توحيد املقرر على املسخختوع الوطني. ومع بداية املوسخخ  الدرا خخقي  

الجابري و جماعته باإلضخخخخافة ب ى مقرر خا  بالفكر اإلسخخخخالمي لنفس املؤلفين. و كانت املقاربة التاريخية     املعتمدة ف  تدبير  

 درا الفلسفة.

مي ضخخخخخخخخمن كتاب  : تمتد من أواخر السخخخخخخخخبعينيات ب ى الثمانينيات  حي  ت  بدماح الفلسخخخخخخخخفة و الفكر اإلسخخخخخخخخال املرحلة الثالثة-

مدر خخخخقي واحد و أوكلت عملية التدرةس ل ريج  كليات اآلداب، قسخخخخ  الفلسخخخخفة، عل  االجتماع وعل  النفس املوظفين منه  بما  

ف  بطخخخار ال خخخدمخخخة املخخخدنيخخخة، ودون تكوين منهي يخخخذكر، أو خريج  املخخخدارا العليخخخا للسخخخخخخخخخخخخخخخاتخخخذة الوخخخديثخخخة الظهور آنخخخذا  حيخخخ  بخخخدأ  

ربة املضخخخامينية و تاريخ الفلسخخخفة ب ى االرخخختغال وفا برخخخكاالت ومفاهي  و قد بدا ف  هذه الفترة  التخلص بيخخخكل تدريج  من املقا

الت ثر واضخخخوا باملن ى الفرنسخخخقي خصخخخوصخخخا برنامج مفاهي  الذي سخخخبا تجريبه ف  املدرسخخخة الفرنسخخخية بحك  ما ي يحه من اهتمام  

 
كراهات البدايات ب ى صخخخخيا ة املنهاح املدر خخخخقي،ف  تدرةس الفلسخخخخفة ، مرجع سخخخخابا  بتدرةس الفلسخخخخفة بالتعلي  الثانوي املغربي من  عبد هللا بربزي، - 1

 5-6. 
بيدا وا  و سخخخخخخخيا خخخخخخخقي ارتبط اسخخخخخخخمه بت سخخخخخخخ س قسخخخخخخخ  الفلسخخخخخخخفة و اليخخخخخخخروع ف  تدرةسخخخخخخخها وفا برنامج مفاهي  .و قد ظل برنامجه مرتبطا بامليخخخخخخخروع - 2

الثورة البيدا وا  للثورة الفرنسخخخخخخية و املتمثل ف  توسخخخخخخيع قاعدة املن سخخخخخخبين ب ى الفلسخخخخخخفة،و هو ما ينحخخخخخخج  مع فكرة التعمي  و التوحيد التي حاولت 

  .الفرنسية تطبيقها ف  مجال التعلي 
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ة التفلسخخخخخخخخخ  و تحقيا التوازن بين تعل  آليات التفكير  لدع املتعل  بالقضخخخخخخخخخايا الفلسخخخخخخخخخفية مما يسخخخخخخخخخما له باالنخراض ف  ممارسخخخخخخخخخ

 الفلسفي و معرفة مضامينه. 

و    مرحلخة التخدرةس بخالنصخخخخخخخخخخخخخو  الفلسخخخخخخخخخخخخخفيخة و التي كخانخت تمثخل    1995ب ى   1991:تمتخد هخذه املرحلخة من  املرحلغة الرابعغة-

دة رسخخخخخخخخخخخخخميخا آنخذا  داخخل املؤسخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخات  فقط منخاسخخخخخخخخخخخخخبخات لتنميخة مهخارات التفكير لخدع املتعل  وفا املقخاربخة البيخدا وجيخة املعتمخ

العمومية: بيدا وجيا األهداف واعتماد صخخخخخخخخخخخنافات تنتظ  داخلها املهارات املرجوة خاصخخخخخخخخخخخة صخخخخخخخخخخخنافة بلوم التي تيخخخخخخخخخخخمل املعرفة،  

الفه ، التطبيا، التحليل التركيب و النقد. وقد سخخخخخخخخخاهمت هذه الطريقة ف  العمل ف  تعويد املتعلمين على التعامل مع انتاجات  

سفة و التمرن على بعم اآلليات العقلية ومن ث  تعل  التفكير ولو أن ذلك كان يت  على حساب اك ساب معرفة فلسفية  الفال 

تنهل من تاريخ الفلسخخخفة والقضخخخايا التي عالجتها عبر تاريخها و قد تميزت هذه املرحلة بغياب م  صخخخات أو دروا يمكن أن يعود 

 ...لوريا آنذا ارهادية امتحانات البكملتعل  خصوصا خالل االمتحانات اإل منتوح ا بليها املتعل  مما انعكس سلبا على مستوع 

سخخخختطرأ تعديالت على املقرر الدرا خخخخقي ملادة الفلسخخخخفة، حي  سخخخخ ت  اعتماد برامج تقوم   1995وف  سخخخخنة   املرحلة الخامسغغغة:-

جعخل من النصخخخخخخخخخخخخخو  فضخخخخخخخخخخخخخاء لتنخاول هخذه  على مفخاهي  كخانخت عبخارة عن عنخاوين للوحخدات الخدراسخخخخخخخخخخخخخيخة املعتمخدة ف  هخذا املقرر، ت

املفاهي  وتشيان اإلرخخخخخخخخكاالت التي تعالجها، كمفهوم اللغة والعقل والوقيقة والنظرية والملخخخخخخخخ صخخخخخخخخية والسخخخخخخخخعادة والوا... مرفقة  

بعرض موسخخخخخع ييخخخخختمل على تصخخخخخور برخخخخخكا   للموضخخخخخوعة ومفاهي  ومواق  أسخخخخخاسخخخخخية ف  معالجة تلك املوضخخخخخوعة وت طيرا موجها  

التي تتوزع بين التحليل والتي تدخل ف  بناء الدرا داخل الفصخخخخخخخخل وأخرع لالسخخخخخخخخ ثمار ألجل توسخخخخخخخخيع أفا    السخخخخخخخختعمال النصخخخخخخخخو 

 .الدرا أو التمرن على التحليل أو التدريب على بنجاز اإلنياء أو رصد  حصيلة الدرا بالنسبة للتلميذ

 حي   و القطع مع مرحلة الكتاب الواحد و   ، سخ ت  اعتماد تعددية الكتاب املدر خقي2006-2005خالل املوسخ  الدرا خقي        

سخخخخيظهر جيل جديد من الكتب يتضخخخخمن نفس املواضخخخخيع و بن اختلفت طر  التناول و تركت مسخخخخ لة اختيار أحدها ب ى أسخخخخاتذة  

املخخخادة واملف يخخخخخخخخخخخخخين وممثل  آبخخخاء و أوليخخخاء التالميخخخذ. و اسخخخخخخخخخخخخختمر العمخخخل بخخخاملفخخخاهي  لكن داخخخخل مجزوءات مختلفخخخة. بذ بخخخات الخخخدرا  

فلسخخخخخخخخخخخخخفي الراهن يتخخ سخخخخخخخخخخخخخس على االختيخخارات والتوجيهخخات التربويخخة املوخخددة ف  الكتخخاب األبيم، وخخخاصخخخخخخخخخخخخخخة منهخخا اعتمخخاد املقخخاربخة  ال

بخالكفخايخات، واملقخاربخة التفخاعليخة، والعالقخة التكخامليخة بين املواد الخدراسخخخخخخخخخخخخخيخة، واعتمخاد املجزوءة كوحخدة للمنهخاح وصخخخخخخخخخخخخخيغخة لتخدبير  

تناوله ملوضخخخخوع املجزوءة على مسخخخخ لة التدرح ليناسخخخخب املسخخخختويات العمرية وقد تزامن ذلك التعل . وقد ركز الدرا الفلسخخخخفي ف  

مع اعتماد الفلسخخخخخفة ف  مسخخخخختوع الجذع امليخخخخختر  ألول مرة وصخخخخخوال ب ى السخخخخخنة الثانية من سخخخخخلك الباكلوريا وذلك باالرخخخخختغال على  

ول موضخخخخخخخخخخخخخوع املجزوءة، وكخذا االرخخخخخخخخخخخخختغخال على  وضخخخخخخخخخخخخخعيخات تعلميخة محفزة تسخخخخخخخخخخخخخهخل وتحقا انخراض التلميخذ ف  التفكير والتعل  ح

النصخخخو  الفلسخخخفية وربطها بالتفكير الملخخخ صخخخقي للتالميذ مع اسخخختدعاء معارف متنوعة رافدة للتفكير الفلسخخخفي )أدبية، فنية،  

علمية، سخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخية، تاريخية...(، وكل مجزوءة تتضخخخخخخخخخخخمن مجموعة من املفاهي  أو املواور  ذات صخخخخخخخخخخخلة مع بعضخخخخخخخخخخخها البعم يت   

 ...، كمجزوءات: الفلسفة والطبيعة والثقافة واإلنسان، والوضع الشيري، واملعرفة، والسياسة، واألخال معالجتها

كمخخا أن املنهخخاح الجخخديخخد للفلسخخخخخخخخخخخخخفخخة يتميز بوحخخدة اإلطخخار املرجع  امللزم وطنيخخا،وفا التوجيهخخات التربويخخة لتخخدرةس املخخادة التي   

لبرنامج الدرا خخخخخخخخخخقي ومجزوءاته الثمانية خالل املرحلة التعلي  الثانوي  تفصخخخخخخخخخخل الودي  ف  الكفايات و القدرات املسخخخخخخخخخختهدفة من ا

ألت هيل ، و كذا من جية تدبيره و بن تركت لكل أسخخخخخختاذ حرية التصخخخخخخرف بما ي ناسخخخخخخب و الوضخخخخخخعيات التعليمية التي ييخخخخخختغل فيها  

 وكذا بمكاناته املعرفية و مؤهالته املهنية.
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فباإلضخخخخخخخخخافة ب ى املدرسخخخخخخخخخة العليا للسخخخخخخخخخاتذة بالرباض ت  بنيخخخخخخخخخاء كلية علوم التربية التابعة  على مسخخخخخخخخختوع تكوين األسخخخخخخخخخاتذة        

لجخامعخة محمخد ال خامس بخالربخاض والتي عهخد بليهخا بتكوين أسخخخخخخخخخخخخخخاتخذة املخادة. وكخان جخل املكونين آنخذا  قخد عخادوا لتوه  من كليخات 

 أجنشية ب جيك،ا فرنسا و كندا وسبا للبعم منه  أن

دا وجيين كبخار آنخذا  مثخل دوالنخدرخخخخخخخخخخخخخير، فخانخدفيلخد و آخرون وبخالتخا   سخخخخخخخخخخخخختمثخل كليخة علوم التربيخة ميخخخخخخخخخخخخختال  تتلمخذ على يخد  بيخ

لتكوين مربين و ت هيله  ملمارسخخخخخخخخخخخة مهنة التدرةس وفا منظور  بيدا وا  حدي ، ومن ث  املسخخخخخخخخخخخاهمة ف  التجديد التربوي.  وقد 

ملادة التخصخخخخخخخخصخخخخخخخخية، ف  فلسخخخخخخخخفة التربية و الديداكتيك و التربية  تراو  التكوين بين تكوين نظري ييخخخخخخخخمل اسخخخخخخخختكمال التكوين ف  ا

التجريشية واإلحصخخخاء و ال يخخخرةع املدر خخخقي مع أعمال تطبيقية  كمالحظة القسخخخ  و حصخخخص التعلي  املصخخخغر للتمرن على مهارات  

ح ذلك التكوين  محددة يفترضخخخخخخخخخخخها تدرةس الفلسخخخخخخخخخخخفة مثل مهارة التمهيد،التقدي ، السخخخخخخخخخخخؤال، ال ملخخخخخخخخخخخ يص، التركيب ...الخ و يتو 

النظري بتدريب  عمل  مغلا  داخل بحدع املؤسخخخخخخسخخخخخخات التعليمية ينتفي بتقدي  درا تطبيقي بمقتضخخخخخخاه ينال الطالب املتدرب  

كان هذا التكوين  الكفاءة املهنية و بعدها يجتاز امتحان التخرح ليت  تعي نه بيخخخخخخخخكل رسخخخخخخخخاي داخل مؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخة تعليمية معينة. و 

 تكوينات أخرع من طرف مف ش املادة وأساتذة قدامى على امتداد السنة الدراسية.يعتبر تكوينا أوليا تتلوه 

سخخخخخخخخخيعهد ب ى البعم منها خصخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخا تلك التي    2012مع ظهور املراكز الجهوية ملهن التربية و  التكوين بموجب مرسخخخخخخخخخوم        

الت هيل ( تكوين أسخخخاتذة لتدرةس املادة  تتوفر على موارد بيخخخرية متخصخخخصخخخة) أسخخخاتذة التعلي  العا   ومبرزون وأسخخخاتذة الثانوي  

  ب ىتطبيقي. وكانت مدة التكوين تسخخخخخختغر  سخخخخخخنة كاملة . هذه املرحلة سخخخخخختمتد   –نظري    -وفا براديغ  جديد ف  التكوين: تطبيقي

ول  تخل من الكثير من اإليجابيات خصخخخخخخخوصخخخخخخخا املراوحة بين مركز التكوين و املدارا التطبيقية والتنسخخخخخخخيا    2018حدود سخخخخخخخنة  

امليخخخخاورات الدائمة بين طاق  التكوين ) املكونين و أسخخخخاتذة التطبيا( الشخخخخقيء الذي كان يضخخخخمن نسخخخخشيا اك سخخخخاب نوع من املهنية  و 

للسخخخخخخخاتذة املتدربين و يهيؤه  ملمارسخخخخخخخة املهنة  على األقل دون ارتبا  .  ير أنه ومع ظهور تجربة التعاقد سخخخخخخخيعرف التكوين نوعا 

نخخا نخرح تقنيين و ل س أسخخخخخخخخخخخخخخخاتخخذة مربين، فخخاملجزوءات ف   جلهخخا تقنيخخة كخخالتخطيط و التخخدبير و من التراجع و حيخخ  أننخخا أصخخخخخخخخخخخخخبح

التقوي  وما ب ى ذلك و حصخخخخص التطبيا قليلة وجلها يقضخخخخيها املتدرب رهن برخخخخارة مدير املؤسخخخخسخخخخة، وت  برجاء التدريب املمهنن  

درةس املادة ووضعها مستقبال وكذلك ت ثيراتها املباررة  ب ى السنة الثانية من التكوين وكل ذلك ستكون له تبعات على مستوع ت

على مسخخخخخخخختوع أداء املدرسخخخخخخخخين ف   ياب تكوين مسخخخخخخخختمر ومواكبة من قبل املؤطرين الذين أصخخخخخخخخبحوا ه  اآلخرين يعدون على رأا  

 تربويا و توجيهيا كما كان ف  املااقي القريب. داريا أك ر منهباألصابع و أصبا دوره  

اقع الحال و  يوم باملغربتدريس الفلسفة ال-3  : و

ل  أجد ابل  و أد  توصخخخخخخخخي  لوصخخخخخخخخيلة ما يجنيه التلميذ وما يخرح به بعد دراسخخخخخخخخته ملادة الفلسخخخخخخخخفة خالل املرحلة الثانوية من         

حدع مقاالته التي حاول فيها رصخخخخد تدرةس مادة الفلسخخخخفة ف  الثانوي لذلك أورده حرفيا  ب هذا الوصخخخخ  الذي قدمه مصخخخخطفى كا  ف   

 كما دونه صاحبه:  

 يبدو تلميذ البكالوريا، ف  اهاية املطاف، وبعد سخخخخخخخخخنتين من دراسخخخخخخخخخة الفلسخخخخخخخخخفة)حاليا ثال  سخخخخخخخخخنوات(، كمن دخل الغابة وخرح          

جهخل أسخخخخخخخخخخخخمخاء األشخخخخخخخخخخخخجخار التي رآها وال يعل  أسخخخخخخخخخخخخرار الدروب التي مر منهخا، وحتى تلخك  منهخا، دون أن يعرف ماهيخة الغخابة وحقيقتهخا  فهو ي 

 ال اطفة التي تنب   حوله من حين آلخر، بين صفوف األشجار، ال تثير ان باهه واهتمامه.   ت اإلضاءا 

قريبة من رأسخخخخخخخه، لكنه ال    لقد رأع ذلك  املتعل  العابر، أشخخخخخخخجارا كثيرة وملس جذوع بعضخخخخخخخها، وربما جذب فرعا صخخخخخخخغيرا أو ورقة        

يفه  ملاذا رتشت األشخخجار بتلك الطريقة، وملاذا زرعت بالضخخبط ف  تلك األماكن، وربما تسخخاءل، ذات يوم، ب نه وبين نفسخخه عن الفائدة 

ل  من تلك األشخخخخخخخخخخخجار، وعن حياتها، وهل    خالدة أم فانية، وربما فكر حتى ف  ميخخخخخخخخخخخروع مسخخخخخخخخخخختقبل ، عندما يكبر، إلحراقها واسخخخخخخخخخخختعما 
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من املعلوم أن الملخخخخخخخخخخجرة التي كان ديكارت يتحد  عنها بوصخخخخخخخخخخفها  شخخخخخخخخخخجرة جذورها امليتافيزيقا،    أوصخخخخخخخخخخالها للتدفئة أثناء رخخخخخخخخخختاء قارا. 

ثالثخخخخة علوم رئ سخخخخخخخخخخخيخخخخة    الطخخخخب وامليكخخخخانيكخخخخا  وجخخخخذعهخخخخا الفيزيقخخخخا والفروع التي تخرح من هخخخخذا الجخخخخذع    العلوم األخرع التي تنتفي ب ى 

 .  1 ة امليهورة أصبحت اليوم  ابة هذه الملجر  واألخال .. . 

كي  نفه  هخخذا الوضخخخخخخخخخخخخخع بذن و مخخا الخخذي يتعين فعلخخه ف  أفا تخخ هيخخل منهي يضخخخخخخخخخخخخخمن على األقخخل تحقيا الكفخخايخخات الخخدنيخخا        

 املستهدفة من تدرةس الفلسفة؟

أو تتجخخاوز البيخخدا وجيخخا    من سخخخخخخخخخخخخخخاه  ف     extra pédagogiquesمن األكيخخد أن ثمخخة عوامخل متعخخددة فو  بيخخدا وجيخخة      

صخخخخخا تلك املرتبطة باليخخخخخرض أو السخخخخخيا  التي تت  فيه التعلمات، و الذي يمتد ت ثيره لينعكس سخخخخخلبا على  بنتاح كذا وضخخخخخع، خصخخخخخو 

مختل  املواد الدراسخية ول س فقط مادة الفلسخفة مثل  : طول البرنامج الدرا خقي، عدد التالميذ ، نقص الدافعية لدع  البية  

يقة التي ييخخخخخخخختغل بها أسخخخخخخخخاتذة املادة و كي  يدبرون درا الفلسخخخخخخخخفة و ه   املتعلمين...الخ  ير أن ما يهمنا ف  هذا املقام هو الطر 

واعون بيخخخخخخكل مسخخخخخخبا ما نتوخاه من درا الفلسخخخخخخفة ف  حياتنا وما يتهدد هذا الدرا الذي كنا، ب ى حين، نعتبره محررا للذات و 

 مخلصا لها من أسر الوس امليتر  و اليومي؟

 الي ن: تكتب بحدع الباحثات املمارسات ف  هذا 

 فخخخ مخخخا من النخخخاحيخخخة التربويخخخة، ف  بعخخخديهخخخا البيخخخدا وا  و الخخخديخخخداكتيكي، فيمكن القول أن الطريقخخخة التي نخخخدرا بهخخخا داخخخخل       

الفصخخخخخول الدراسخخخخخية، و ان كانت تخضخخخخخع ل يخخخخخرةع خا  بكل مادة على حدة، يوحد ر انا كفاعلين تربويين، ففي ال تزال تخضخخخخخع 

الفلسخخخخخخخخخخخخفة، نظرا لطبيعتها. ال اصخخخخخخخخخخخخة التي تطر  برخخخخخخخخخخخخكاال كبيرا يتمثل ف  قبولها أو رفضخخخخخخخخخخخخها  للذاتية، خاصخخخخخخخخخخخخة فيما يتعلا بمادة 

ال ضخخوع للديداكتيك باعتبارها نمط تفكير حر و مسخختقل. ومن هذا املنطلا، يمكن القول أن الدرا الفلسخخفي ما زال يخضخخع 

يفه  بهخا كخل مخدرا منطو  التوجيهخات    و يعكس تصخخخخخخخخخخخخخورات و انتظخارات خخاصخخخخخخخخخخخخخخة بكخل مخدرا على حخدة. و بخالتخا   الطريقخة التي

 و   نفس ال الصخخخخخخخخخخات التي توصخخخخخخخخخخلنا بليها ف  عمل جما   ه  تحليل املمارسخخخخخخخخخخات املهنية لدع بعم أسخخخخخخخخخخاتذة   2ال اصخخخخخخخخخخة باملادة

 حي  بن الهاجس املهيمن بالنسخخخبة للسخخختاذ هودرا الفلسخخخفة ما زال يهيمن عليه الطابع اإللقايي و حي  خلصخخخنا ب ى أن   3املادة

اسخخخخخخختعراض املواق  و التصخخخخخخخورات امل تلفة املرتبطة باإلرخخخخخخخكاليات التي تطرحها املجزوءات املدروسخخخخخخخة ومن ث  ال يسخخخخخخختطيع جل  

األسخخخاتذة التخلص و القطع مع تقليد اسخخختعراض املعرفة و حي  يبقى حضخخخور املتعل  حضخخخورا رخخخكليا و ال يسخخخاه  بيخخخكل فعل  

ف  كثير من الوخخاالت ال يختل  عن درا املواد التعليميخخة األخرع حيخخ  يت     ف  بنخخاء الخخدرا .و من ث  نجخخد أن درا الفلسخخخخخخخخخخخخخفخخة

 التركيز و بيكل مبال  فيه باك ساب املعارف.

عندما فتحنا نقارخخخخخخخا مع األسخخخخخخخاتذة  املعنيين و أثرنا هذه املالحظات، ب نوا لنا أنه بالر   من ضخخخخخخخغط البرنامج و كثافته و       

لون بنخخاء كفخخايخخات لخخدع املتعل  و تملخخخخخخخخخخخخخجيع التفخخاعخخل بين املتعلمين .  ير أن فقخخدان أ لخخب  الضخخخخخخخخخخخخخغط الزمني كخخذلخخك، فخخإاه  يحخخاو 

واعيخخة، ف   خخالخخب   املتعلمين للكفخخايخخة التواصخخخخخخخخخخخخخليخخة و القخخدرة على التعبير يحول دون ذلخخك ومن ث  فخخاألسخخخخخخخخخخخخختخخاذ،  و بطريقخخة ربمخخا ال

أضخخخخخخخخخخخخخاف بعم األسخخخخخخخخخخخخخاتخذة أن طريقخة تقوي  املخادة   األحيخان يجخد نفسخخخخخخخخخخخخخه يعتمخد على اإللقخاء و تقخدي  الفكرة جخاهزة للمتعل . بخل

تملخخخخخخخخخجع على ذلك ألنه عوض أن نضخخخخخخخخخع املتعل  أمام وضخخخخخخخخخعيات مركبة و نالحو مدع قدرته على اسخخخخخخخخخ ثمار موارده و مك سخخخخخخخخخباته  

 
 .41، مرجع سابا،  ميكلة تدرةس تاريخ الفلسفةمصطفى كا ،   - 1
،  2019مارا  -حنان الغوات، تدرةسخخخخخخخية الفلسخخخخخخخفة ف  الوطن العربي بين الواقع و امل مول، املغرب نموذجا، مجلة باحثون، العدد ال امس، يناير - 2

 165. 
سخخخخخخخخنوات كله  خريجو املدرسخخخخخخخخة العليا للسخخخخخخخخاتذة أو املركز    10املعاينة  على فترات متقاربة و رخخخخخخخخملت أربع أسخخخخخخخخاتذة متوسخخخخخخخخط تجربته  املهنية  تمت  - 3

 الجهوي ملهن التربية و التكوين بمراكش.
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السخابقة  انحخجاما مع منطا التدرةس بالكفايات و حي  الكفاية تقوم من خالل الوضخعية املركبة،  نجد أن أسخئلة التقوي  ف  

تحليل نص فلسخخخخفي( تراهن على املعرفة و مدع قدرة املتعل  على اسخخخختحضخخخخار   –تحليل مقولة  -أرخخخخكالها الثالثة )سخخخخؤال مبارخخخخر

التصخخخخخخخخورات هو الذي  املواق  و األفكار الفلسخخخخخخخخفية الجاهزة حول املوضخخخخخخخخوع املدروا .ومن ث  فالتلميذ الذي يحفو املواق  و 

  فقرة سخخخخابقة ال تبقى لديه سخخخخوع عالمات قليلة و ت ثير ضخخخخ يل للمادة عليه، بن  يحصخخخخل على نقط مرتفعة   ير أنه و كما جاء ف

 ل  يخرح وبعد ثالثة سنوات من تعل  الفلسفة كما كان حاله من قبل.

: ماذا الذي  يتعين القيام به حتى  تيلذلك يبدو أنه من املسخخخخخخخخختحسخخخخخخخخخن أن يطر  املرء على نفسخخخخخخخخخه السخخخخخخخخخؤال األسخخخخخخخخخا خخخخخخخخخقي اآل      

دون أن    -  الفعلية   ف  أقسخخخخخخخخخامنا النهائية ب ى الوا ف  الفلسخخخخخخخخخفة؟ كي  يمكن مرافقة املتعلمين طوال السخخخخخخخخخنةتتوصخخخخخخخخخل  الذوات  

ب ى أن يصخخخخخخخخخخخبا بإمكااه  املغامرة   بالتفكير اعتمادا على أنفسخخخخخخخخخخخه      -يعطي املسخخخخخخخخخخخار االنطباع ب نه ييخخخخخخخخخخخبه طريا ال روح التوراتي

 . 1بفضل نقط االرتكاز التي ستكون قد قدمت له  

 ى أي حد تحققت تلك الكفايات،  نألثر الذي خلفته دراسخخخخخة مادة تعليمية لدع املتعل ؟ و ا  بن ما يه  ف  اهاية املطاف هو ما 

سخخخخخخخواء النوعية أو املسخخخخخخختعرضخخخخخخخة، املعبر عنها ف  التوجيهات التربوية املرتبطة بتلك املادة و ب ى أي حد سخخخخخخخ نعكس ما تلقاه املتعل   

 العلاي مستقبال، بل و حتى على حياته و ر يته للعال ؟. على ش ص ته و على مساره
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 الحدييي  النقد ميزان في للطريق وقبيلته ذر  أبي قطع مرويات
The irrigators of Abu Zar and his tribe cut off the road in the modern balance of cash 

 ماليزيا، محمد إبراهيم محمد الحلواني/جامعة املدينة العاملية د.

Mohamed Ibrahim Mohamed elhalawani/ Al-Madinah International University, Malaysia 

 

 :ملخص 

مازال مسخخخخخخخخلسخخخخخخخخل ال جوم على ال خخخخخخخخوابة مسخخخخخخخختمرا ب ى أن ير  هللا األرض ومن عليها، والسخخخخخخخخؤال الذي ي بادر ب ى األذهان ملاذا  

 مصخخخخخخونا من  ان يخخخخخخرت هذه الوملة اليخخخخخخرسخخخخخخة ضخخخخخخد ال خخخخخخوابة األجالء؟ ألاه  من خير القرون، ولواله  ما وصخخخخخخل بلينا كتاب هللا

التحري  والتبديل، ولقد قاموا أيضخخخخخا بنيخخخخخر السخخخخخنة و اإلسخخخخخالم ف  ربوع املعمورة ، ومن هؤالء ال خخخخخوابة الذين نالوا قسخخخخخطا من  

هذا ال يخخخخخويه ال خخخخخوابي الجليل أبو ذر الغفاري راخخخخخقي هللا عنه، فلقد اته  راخخخخخقي هللا عنه بته  باطلة، فوجب على كل باح  ف  

ة أن ييخخخخخخخخخخخخخمر عن سخخخخخخخخخخخخخاعخد الجخد  ويجمع مخا أثير حولخه من رخخخخخخخخخخخخخبهخات ليرد عليهخا، حتى ال يتعلا العوام و ير  السخخخخخخخخخخخخخنخة النبويخة املطهر 

بذ بن عدم الرد على هذه اليخخخخخخخخخبهات يعطي  املتخصخخخخخخخخخصخخخخخخخخخين بهذه اليخخخخخخخخخبهات الواهية ، وتضخخخخخخخخخع  ثقته  بهؤالء ال خخخخخخخخخوابة األجالء،

جليل رخخخخخبهة قطعه للطريا، وقد بينت ف  هذا البح   مصخخخخخداقية لها، ومن أبرز هذه اليخخخخخبهات التي أثيرت حول هذا ال خخخخخوابي ال

أن هذه اليخخخخخخبهة ضخخخخخخعيفة جدا، وذلك لوجود ثال  علل ف  بسخخخخخخنادها، ول  يقتصخخخخخخر األمر على اتهامه بالوضخخخخخخع فحسخخخخخخب بل اتهمت  

 قبيلته أيضا بقطع الطريا، وأررت أيضا ب ى ضعفها، لضع  الواقدي، ث  ختمت البح  ب ه  النتائج والتوصيات.

 النقد. ،قطع الطريا ،مرويات  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The series of attacks on the Sahaba continues until God inherits the land and those on it، and the question 

that comes to mind is why this fierce campaign against the good companions spread? Because they are from 

the best centuries، and without them، the Book of God did not reach us protected from distortion and 

switching، and they also spread Sunnah and Islam all over the world، and among these companions who 

received some of this distortion of the noble companions Abu Zar al-Ghafari، May God bless him، he was 

accused of false charges، so every researcher in the prophetic year must roll up the help of the grandfather and 

gather the suspicions raised around him to respond to them،  So that the generals and non-specialists are not 

concerned with these weak suspicions، and their confidence in these good companions is weakened، because 

the failure to respond to these suspicions gives credibility to them، and one of the most prominent of these 

suspicions raised about this great companions is the suspicion that he cut off the road، and i have shown in this 

research that this suspicion is very weak، because there are three reasons in attributing it، and not only accused 

him of the situation، but also accused his tribe of cutting the road،  She also noted her weakness، the weakness 

of the condom، and then concluded the research with the most important findings and recommendations. 

The key words: irrigators - Blocking the road – Criticism. 
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 :مقدمة

أثنى هللا عليه  ف  كتابه    ،  ومكانة عظيمة ال تضخاهيها مكانة  ،ل خوابة رسخول هللا صخلى هللا عليه وسخل  منزلة ال تضخاهيها منزلة

اُء   ﴿ :قال هللا تعا ى  ،  وال عجب ف  هذا فه  من خير القرون ،ورسخخخخوله ف  سخخخخنته املطهرة   دَّ شغغغِ
َ
ِذيَن َمَعُه أ

َّ
غغغغغغغغغغغغغغغغِه َوال

َّ
وُل الل سغغغُ ٌد رَّ َحمَّ مُّ

  
ً

ال ضغغغغغغغغغغغغ 
َ
 ف

َ
ون

ُ
غ
َ
ت ًدا َيب  جغغغغَّ ا تغغغغغغغغغغغغُ عغغغغً

َّ
َراُهم  ُرك

َ
َنُهم  ت َبي  اُء  اِر ُرَحمغغغغَ

َّ
فغغغغ

ُ
ك
 
ى ال

َ
اَعل

ً
انغغغغ َو غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغِه َوِرضغغغغغغغغغغغغ 

َّ
َن الل قخخخخال هللا  و   ،الفتا ﴾سخخخخخخخخخخخخخورة29﴿  ... ِمّ

غُه َعنُهم َوَرضوا َعنهُ   ﴿:تعا ى
َّ
َي الل َبعوُهم ِبِإحساٍن َرض ِ

َّ
ذيَن ات

َّ
نصاِر َوال

َ
هاِجريَن َواأل

ُ
 ِمَن امل

َ
لون وَّ

َ
 األ

َ
اٍت    َوالّساِبقون

ّ
ُهم َجن

َ
َعدَّ ل

َ
َوأ

نهاُر خاِلديَن فيها 
َ
حَتَها األ

َ
جري ت

َ
 الت

ُ
وز

َ
َبًدا ذِلَك الف

َ
يمان وبيخره   فقد رخهد هللا له  بحقيقة اإل   .التوبة(  سخورة (﴾100﴿ َعظيُم أ

ألن هللا   ،وقد حذر الناي صلى هللا عليه وسل  من انتقاصه  والطعن فيه     ،بالرحمة والرضوان والنعي  املقي  ف  جنات النعي 

ونعالء كلمته، وبلغوا الذروة ف  محبة الناي صخخخخخخخلى هللا عليه وسخخخخخخخل ، فكانوا له اختاره  ل خخخخخخخوبة نشيه ونيخخخخخخخر دينه  –عز وجل   –

 يذبون عنه
ن
ووصخل ب ى األجيال   ،  وسخعوا جاهدين منافحين لتمكين الدين ف  أرض هللا حتى بل  األقطار امل تلفة ،  وزراء وأنصخارا

  ير منقو 
ن
ى  يقول املصخخطفى صخخلى هللا عليه وسخخل  :   ،املتتابعة كامال

َّ
ل يُّ صخخَ اِّ

اَل النَّ
َ
اَل: ق

َ
مل َعْنهمل ق

َّ
َي ع ِّ َراخخقِّ

ْدرِّي 
مل
 

ْ
يد  ال عِّ

ي سخخَ بِّ
َ
َعْن أ

 
ْ
ث َفَا مِّ

ْ
ن
َ
ْ  أ

مل
َحَدك

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
ل
َ
ي ف َوابِّ

صخْ
َ
وا أ بُّ سخمل

َ
 ت

َ
َ : )ال

َّ
ل ْيهِّ َوسخَ

َ
مل َعل

َّ
يَفهمل ع صخِّ

َ
 ن

َ
ْ  َوال هِّ َحدِّ

َ
دَّ أ َ  ممل

َ
ا َما َبل َهبن

َ
د  ذ حمل

مل
قال النووي رحمه هللا  ،(1َل أ

اه  مجتهدون ف  أل ،ن سخخخخخخخخب ال خخخخخخخخوابة راخخخخخخخخقي هللا عنه  حرام من فواحش املورمات سخخخخخخخخواء من البس الفتن منه  و يرهأواعل   : 

قال القااخخخخخخخخقي: وسخخخخخخخخب أحده  من املعاهخخخخخخخخقي    ،اليخخخخخخخخر وناه ف  أول فضخخخخخخخخائل ال خخخخخخخخوابة من هذا  ضخخخخخخخخو أتلك الوروب مت ولون كما  

بال أن أنخخاسخخخخخخخخخخخخخخا من بني جلخخدتنخخا يتحخخدثون    ،2وقخخال بعم املخخالكيخخة: يقتخخل  ،ومخخذهبنخخا ومخخذهخخب الجمهور أنخخه يعزر وال يقتخخل  ،الكبخخائر

ملسخخخختغربين  ويطعنوا فيه  سخخخخائرين على هدي أسخخخخالفه  من املسخخخخ يخخخخرقين وا  ،بلغتنا وينتمون لديننا أبوا بال أن يقللوا من رخخخخ اه   

وه  ف  هذا يجمعون    ،امل جورين من قبل أعداء اإلسخخخالم الذين باعوا دينه  ودنياه  من أجل الوصخخخول على رخخخهرة أو متاع زائل

ومن هؤالء   ،فمن أراد أن ييخخخخخخخختهر منه  ويذيع صخخخخخخخخ ته ف  األفا  فعليه مهاجمة دينه ،الغ  والسخخخخخخخخمين بغية الطعن فيه  ل س بال  

حي  اته  باتهامات باطلة ال  راخخقي هللا    أبي ذر الغفاري ال خخوابة األجالء الذين تعرضخخوا لهذه الوملة ال ب ثة ال خخوابي الجليل  

  ،وتفنيدها مسخخخخخخخختعينا باهلل عز وجل  التي أثيرت حوله للرد عليها  قمت بحصخخخخخخخخر أبرز هذه اليخخخخخخخخبهاتأسخخخخخخخخاا لها من ال خخخخخخخخوة، وقد 

 لوجهه الكري ، وأن يجنبني الزلل ف  مسخخخخئول وأعظ  م مول فهو أكرم   ،ومتوكال عليه
ن
، وهللا أسخخخخ ل أن يجعل هذا العمل خالصخخخخا

 القول والعمل.

 مشكلة البحث.

تكمن ميخخخخخخخخخخخخخكلخخة هخخذا البحخخ  ف  اليخخخخخخخخخخخخخبهتين املثخخارتين حول قطع أبي ذر الغفخخاري راخخخخخخخخخخخخخقي هللا عنخخه للطريا هو وقبيلتخخه، وبيخخان  

 عن هذا اإلركال. صوتهما من عدمه، فكان هذا البح  جوابا

 أسئلة البحث:

 هل يجد أبو ذر الغفاري راقي هللا عنه لصن  قبل اعتناقه لظسالم؟-1

 من أخرح رواية قطع قبيلته للطريا؟ -2

 
مور رسخخول هللا صخخلى هللا عليه وسخخل  وسخخننه وأيامه ، محمد بن بسخخماعيل البخاري، دار طو  النجاة ، ض:  أالجامع املسخخند ال خخويا امل تصخخر من  - 1

 .5/8(، 3673ه، تحقيا: محمد زهير بن ناصر الناصر. رق  الودي  )1422او ى ، 

 .16/93ه، 1392حياء الترا  العربي ، بيروت، ض: الثانية،  بدار نووي، يحاي بن ررف ال، 16/93املنهاح رر  صويا مسل  بن الحجاح  -2
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 من أخرح رواية قطعه للطريا؟ -3

 ما درجة هاتين الروايتين؟ -4

 أهداف البحث.

 بيان يجوده للصنام من عدمه قبل اعتناقه لظسالم. -1

 بيان من أخرح رواية قطعه للطريا هو وقبيلته. -2

 بيان درجة الروايتين. -3

 املبحث األول: أبو ذر الغفاري قبل اإلسالم وبعدس.

 املطلب األول: حياة أبي ذر قبل اإلسالم.

جندب بن  :  واألظهر أنه  ،اختل  ف  اسخخخخخخخخخخخمه اختالفا كبيرا   ،صخخخخخخخخخخخاحب رسخخخخخخخخخخخول هللا )صخخخخخخخخخخخلى هللا عليه وسخخخخخخخخخخخل (  1أبو ذر الغفاري 

اَل قال ابن حبان :    ،2جنادة
َ
يه برير  :من ق بِّ

َ
ن اْس  أ و السكن فقد وه ،  بِّ

َ
  ،ورد ف  ال ويا أنه كان مجتنبا لعبادة األوثان وقد    ،3أ

 ِّ   ف ،وأنه كان يعبد هللا عز وجل  
َ
: َيا اْبَن أ  

ر 
َ
و ذ بمل

َ
اَل أ

َ
اَل: ق

َ
، ق تِّ امِّ ى هللامل  َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ الصخخَّ

َّ
ل ِّ صخخَ

ي  اِّ
ْبَل َمْبَع ِّ النَّ

َ
َتْينِّ ق

َ
ن ْيتمل سخخَ

َّ
ل صخخَ

َي هللامل  نَهِّ
 َوجَّ

مل
اَل: َحْي 

َ
؟ ق همل َوجَّ

َ
ْنَت ت

مل
ْيَن ك

َ
 
َ
: ف تمل

ْ
ل
مل
اَل: ق

َ
َ ، ق

َّ
ل ْيهِّ َوسخَ

َ
فقد عرف هللا قبل أن يعرف رسخول هللا صخلى هللا عليه وسخل    ،4َعل

فهو قخد اهتخدع بليهخا قبخل أن يلقى محمخدا صخخخخخخخخخخخخخلى هللا عليخه   ، جخديخدة عليخه ول  تكن ال بلخه بال هللا  ،أو يعرف رخخخخخخخخخخخخخ ئخا عن رسخخخخخخخخخخخخخالتخه

مب نا أن أخاه أن سخخخخا توجه ذات يوم ب ى مكة وسخخخخمع     ،وقد أخرح اإلمام مسخخخخل  ف  صخخخخويحه ما ييخخخخير ب ى سخخخخشب بسخخخخالمه    ،5وسخخخخل 

ه أن ما يقوله الرسخخخخخخخخول صخخخخخخخخلى هللا عليه  وبين ألخيه أبي ذر عقب عودته بلي  ،رسخخخخخخخخول هللا صخخخخخخخخلى هللا عليه وسخخخخخخخخل  وهو يقرأ القرآن  

َنا    ،األمر الذي دفع أبا ذر للذهاب بليه والسخخخخخخخماع منه ،وسخخخخخخخل  ال يمت لليخخخخخخخعر وال للكهانة ب ي صخخخخخخخلة ْومِّ
َ
ْن ق َرْجَنا مِّ

َ
: خ  

ر 
َ
و ذ بمل

َ
اَل أ

َ
ق

مُّ 
مل
ْ س  َوأ

َ
ن
مل
 ِّ  أ

َ
ا َوأ

َ
ن
َ
َرْجتمل أ

َ
خ

َ
َوَراَم، ف

ْ
ْهَر ال وَن اليخخخخَّ

ُّ
ل حِّ

وا يمل
مل
ان

َ
، َوك َفار  ا   ِّ

َ
َدن َحسخخخخَ

َ
ْيَنا، ف

َ
ل َن بِّ

ْحسخخخخَ
َ
َنا َوأ

مل
ال

َ
َرَمَنا خ

ْ
ك

َ
 
َ
َنا، ف

َ
ال  ل

َ
ى خ

َ
َنا َعل

ْ
َزل

َ
ن
َ
َنا، ف

 
َّ
ا الخخ ْينخخَ

َ
ا َعل

َ
َنثخخ

َ
ا ف نخخَ

مل
ال

َ
اَء خخخ جخخَ

َ
، ف ْ س 

َ
ن
مل
ْ  أ ْيهِّ

َ
ل  بِّ

َ
 

َ
ال

َ
َك خخخ ْهلخخِّ

َ
َت َعْن أ َرجخخْ

َ
ا خ

َ
ذ َك بِّ

نخخَّ وا: بِّ
مل
ال قخخَ

َ
همل ف ْومخخمل

َ
اق ا مخخَ مخخَّ

َ
: أ تمل

ْ
لخخ قمل

َ
، ف همل

َ
يخخَل لخخ ي قِّ ْن    ذِّ ى مِّ َم خخخخخخخخخخخخخقَ

 
َّ
ط

َ
غ

َ
ْيَها، َوت

َ
َنا َعل

ْ
اْحَتَمل

َ
ْرَمَتَنا، ف ْبَنا صخخخخخخخخخِّ َقرَّ

َ
، ف يَما َبْعدمل َك فِّ

َ
َماَع ل  جِّ

َ
، َوال همل

َ
ْرت دَّ

َ
َقْد ك

َ
َك ف وفِّ ى  َمْعرمل ْقَنا َحتَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ي، ف َجَعَل َيْبكِّ

َ
ْوَبهمل ف

َ
َنا ث

مل
ال

َ
ى خ

رْ  ْ س  َعْن صخخخخخخخِّ
َ
ن
مل
َر أ

َ
َناف

َ
، ف

َ
ة

َّ
َرةِّ َمك

َحضخخخخخخخْ َنا بِّ
ْ
َزل

َ
َها َمَعَها  ن لِّ

ْ
ث َنا َومِّ ْرَمتِّ صخخخخخخخِّ  بِّ

ْ س 
َ
ن
مل
ا أ

َ
ان

َ
ت
َ
 
َ
ا، ف ْ سخخخخخخخن

َ
ن
مل
َر أ يَّ

َ
خ

َ
َن، ف اهِّ

َ
ك

ْ
َيا ال

َ
ت
َ
 
َ
َها، ف لِّ

ْ
ث َنا َوَعْن مِّ اَل:  َمتِّ

َ
ق

تمل 
ْ
ل
مل
يَن، ق نِّ  ِّ سخِّ

َ
ال

َ
ث َ  بِّ

َّ
ل ْيهِّ َوسخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل وَل هللاِّ صخَ َقى َرسخمل

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ْبَل أ

َ
 ِّ  ق

َ
، َيا اْبَن أ ْيتمل

َّ
ل ْد صخَ

َ
اَل:  َوق

َ
؟ ق همل َوجَّ

َ
ْيَن ت

َ
 
َ
: ف تمل

ْ
ل
مل
، ق ِّ

َّ
اَل: ّلِلِّ

َ
ْن؟ ق

َ
: ملِّ

 ، َفاء  ي خِّ ِّ
 
ن
َ
 
َ
يتمل ك قِّ

ْ
ل
مل
ْيلِّ أ

َّ
رِّ الل ْن آخِّ اَن مِّ

َ
ا ك

َ
ذ ى بِّ

اءن َحتَّ
َ

يخخخخخخخ ِّ  عِّ
 
ل صخخخخخخخَ

مل
ي، أ ِّ

ي َرب  ِّ
نهمل ِّ
َوج   يمل

مل
همل َحْي  َوجَّ

َ
ت
َ
  ِّ  أ

نَّ : بِّ
ْ س 

َ
ن
مل
َقاَل أ

َ
. ف ْمسمل ي اليخخخخخخخَّ َونِّ

مل
ْعل

َ
ى ت َحتَّ
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َم   بِّ
ن
ة اجخَ قِّ حخَ

َ
اَل: ل

َ
َت؟ قخ َنعخْ ا صخخخخخخخخخخخخخَ : مخَ تمل

ْ
لخ قمل

َ
اَء ف  َّ جخَ

مل
، ث َّ 

َ
 َعل

َ
َرا 

َ
، ف

َ
ة

َّ
ى َمكخ

َ
ت
َ
ى أ ْ س  َحتَّ

َ
ن
مل
َا أ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ي، فخ نِّ فِّ

ْ
اك

َ
 فخ

َ
ة

َّ
َك، كخ ينخِّ ى دِّ

َ
 َعل

َ
ة

َّ
َمكخ  بِّ

ن
ال يختمل َرجمل

  ، ر  اعِّ
َ

وَن: رخخخخخخخ
مل
ول اَل: َيقمل

َ
؟ ق اامل ولمل النَّ َما َيقمل

َ
: ف تمل

ْ
ل
مل
، ق همل

َ
ل ْرسخخخخخخخَ

َ
نَّ هللَا أ

َ
َقْد  َيْزعمل مل أ

َ
: ل ْ س 

َ
ن
مل
اَل أ

َ
. ق َعَراءِّ َحَد اليخخخخخخخُّ

َ
ْ س  أ

َ
ن
مل
اَن أ

َ
، َوك ر  احِّ ، سخخخخخخخَ ن  اهِّ

َ
ك

َتئِّ مل  
ْ
َما َيل

َ
، ف ْعرِّ ِّ

 
َراءِّ اليخخخخ

ْ
ق

َ
ى أ

َ
همل َعل

َ
ْول

َ
ْعتمل ق َقْد َوضخخخخَ

َ
ْ ، َول هِّ َقْولِّ َو بِّ

َما همل
َ
، ف َهَنةِّ

َ
ك

ْ
ْوَل ال

َ
ْعتمل ق مِّ

، َوهللاِّ سخخخخَ ْعر  همل رخخخخِّ نَّ
َ
ي، أ َحد  َبْعدِّ

َ
انِّ أ سخخخخَ ى لِّ

َ
  َعل

 
َ
 ف

َ
ة

َّ
ْ تمل َمك

َ
ت
َ
 
َ
اَل ف

َ
َر، ق

مل
ظ

ْ
ن
َ
 
َ
َهَب ف

ْ
ذ

َ
ى أ ي َحتَّ نِّ فِّ

ْ
اك

َ
: ف تمل

ْ
ل
مل
اَل: ق

َ
وَن. ق بمل اذِّ

َ
ك

َ
ْ  ل همل اَّ ، َونِّ َصادِّ  

َ
همل ل نَّ ي  بِّ ذِّ

َّ
ا ال

َ
ْيَن َهذ

َ
: أ تمل

ْ
ل قمل

َ
ْ ، ف ْنهمل  مِّ

ن
ال ْفتمل َرجمل َتَضعَّ

َم 
َ
َئ، ف ابِّ

َقاَل: الصخخخَّ
َ
، ف َّ 

َ
اَر بِّ 

َ
رخخخ

َ
 
َ
َئ؟ ف ابِّ

همل الصخخخَّ
َ
ون ْدعمل

َ
َفْعتمل  ت

َ
اْرت

َ
اَل: ف

َ
، ق َّ 

َ
ا َعل ي  يخخخِّ

ْ
َرْرتمل َمغ

َ
ى خ ، َحتَّ   

ْ
  َمَدَرة  َوَعظ

ل 
مل
ك ي بِّ َوادِّ

ْ
ْهلمل ال

َ
 َّ أ

َ
اَل َعل

هَ  ْن َمائِّ رِّْبتمل مِّ
َ

َماَء: َورخخخخخ ِّ
ي الد  ِّ

تمل َعن 
ْ
ل سخخخخخَ

َ
غ

َ
ْ تمل َزْمَزَم ف

َ
ت
َ
 
َ
اَل: ف

َ
، ق ْحَمرمل

َ
ب  أ صخخخخخمل

مل
ي ن ِّ

 
ن
َ
 
َ
، ك َفْعتمل

َ
يَن اْرت  حِّ

ْ
ا بِّ

َ
َقْد ل

َ
يَن، َبْيَن  ا، َول ثِّ

َ
ال

َ
 ِّ  ث

َ
، َيا اْبَن أ تمل

ي، َوَما َوَجْدتمل   نِّ
ْ
نمل َبط

َ
ك َرْت عمل سخخَّ

َ
ك

َ
ى ت ْنتمل َحتَّ مِّ

سخخَ
َ
 َماءمل َزْمَزَم، ف

َّ
ال  بِّ

َعام 
َ
اَن  ِّ  ط

َ
، َما ك ة  َوَيْوم 

َ
ْيل

َ
ْهلِّ  ل

َ
َبْ َنا أ

َ
اَل ف

َ
وع   ق

 جمل
َ
َفة

ْ
ي يخخمل  دِّ بِّ

َ
ى ك

َ
َعل

يَ  ْضوِّ ْمَراَء بِّ
َ
ة  ق

َ
ْيل

َ
 فِّ  ل

َ
ة

َّ
اَمك

َ
ا، َون

ن
َساف َوانِّ بِّ ْدعمل

َ
ْ  ت ْنهمل انِّ مِّ

َ
ت
َ
. َواْمَرأ َحد 

َ
َبْ تِّ أ

ْ
ال  بِّ

مل
وف

مل
َما َيط

َ
ْ ، ف هِّ تِّ

َ
خ ْسمِّ

َ
ى أ

َ
رَِّب َعل

 ضمل
ْ
ذ ، بِّ َتا ان 

َ
ت
َ
 
َ
اَل: ف

َ
، ق

َ
ة

َ
ل ئِّ

هِّ  ْولِّ
َ
َناَهَتا َعْن ق

َ
َما ت

َ
اَل: ف

َ
َرع، ق

ْ
خ

مل ْ
َما األ َحَدهمل

َ
َحا أ كِّ

ْ
ن
َ
: أ تمل

ْ
ل قمل

َ
َما ف هِّ َوافِّ

َ
 فِّ  ط

َّ 
َ
  َعل

َ
ي ال ِّ

 
ن
َ
ْيَر أ

َ
  ، َبةِّ

َ
يخخخخخخ

َ
 

ْ
لمل ال

ْ
ث : َهن  مِّ تمل

ْ
ل قمل

َ
 َّ ف

َ
َتا َعل

َ
ت
َ
 
َ
اَل: ف

َ
َما ق

َما َرسمل  همل
َ
اْسَتْقَبل

َ
اَل ف

َ
ا ق

َ
َفارِّن

ْ
ن
َ
ْن أ َحد  مِّ

َ
َنا أ اَن َهاهمل

َ
ْو ك

َ
: ل نِّ

َ
وال قمل

َ
، َوت نِّ

َ
وِّال

ْ
َول

مل
َقَتا ت

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ي ف نِّ

ْ
ك

َ
بمل أ

َ
َ  َوأ

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ى هللامل َعل

َّ
َما  ولمل هللاِّ َصل ، َوهمل ر 

ْ
و َبك

تَ 
َ
ال

َ
َما؟« ق

مل
ك

َ
اَل ل

َ
اَل: »َما ق

َ
َتارَِّها، ق سخخخخخخخخخخخْ

َ
ْعَبةِّ َوأ

َ
ك

ْ
ئمل َبْيَن ال ابِّ

َتا: الصخخخخخخخخخخخَّ
َ
ال

َ
َما؟« ق

مل
ك

َ
اَل: »َما ل

َ
، ق انِّ

َ
ط َفَ ، َوَجاَء  َهابِّ

ْ
 ال

مل َ
ْمل

َ
 ت

ن
َمة لِّ

َ
َنا ك

َ
اَل ل

َ
همل ق نَّ ا: بِّ

ى اسخخخخْ  َ  َحتَّ
َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل ولمل هللاِّ صخخخخَ همل َرسخخخخمل

َ
ت

َ
ال ى صخخخخَ  خخخخقَ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ى ف

َّ
ل  َّ صخخخخَ

مل
، ث همل بمل احِّ َو َوصخخخخَ َبْ تِّ همل

ْ
ال  بِّ

َ
اف

َ
َحَجَر، َوط

ْ
َ  ال

َ
     -َتل

ر 
َ
و ذ بمل

َ
اَل أ

َ
  -ق

َقاَل:
َ
وَل هللاِّ ف ْيَك َيا َرسخخخمل

َ
ممل َعل

َ
ال : السخخخَّ تمل

ْ
ل قمل

َ
اَل ف

َ
، ق مِّ

َ
ال ِّسخخخْ

ْ
ةِّ اإل يَّ َتحِّ  بِّ

اهمل َل َمْن َحيَّ وَّ
َ
ا أ

َ
ن
َ
ْنتمل أ

مل
ك

َ
ْيَك وَ   ف

َ
َت؟«  »َوَعل

ْ
ن
َ
اَل »َمْن أ

َ
 َّ ق

مل
« ث  هللاِّ

مل
َرْحَمة

نِّ 
َ
رَِّه أ

َ
ي: ك ْفسخخخخخخخخخخخخقِّ

َ
 فِّ  ن

تمل
ْ
ل قمل

َ
، ف هِّ ى َجْبَهتِّ

َ
َعهمل َعل ابِّ

صخخخخخخخخخخخخَ
َ
َع أ َوضخخخخخخخخخخخخَ

َ
هِّ ف َيدِّ ْهَوع بِّ

َ
 
َ
اَل: ف

َ
، ق َفار  ْن  ِّ : مِّ تمل

ْ
ل
مل
اَل ق

َ
  ق

مل
ذ

مل
َهْبتمل آخ

َ
ذ

َ
، ف َفار  ى  ِّ

َ
 بِّ 

َتَمْيتمل
ْ
 ان

َقَد 
َ
، ف هِّ َيدِّ اَن   بِّ

َ
، َوك همل بمل ي َصاحِّ   َعنِّ

مل
ْنذ َنا ممل ْنتمل َهاهمل

مل
ْد ك

َ
: ق تمل

ْ
ل
مل
اَل ق

َ
َنا؟« ق ْنَت َهاهمل

مل
اَل: »َمَتى ك

َ
 َّ ق

مل
، ث َسهمل

ْ
َع َرأ

َ
 َّ َرف

مل
ي، ث ِّ

ن  هِّ مِّ َ  بِّ
َ
ْعل

َ
يَن َبْيَن  أ ثِّ

َ
ال

َ
ث

 
َ
 َماءمل َزْمَزَم ف

َّ
ال  بِّ

َعام 
َ
اَن  ِّ  ط

َ
: َما ك تمل

ْ
ل
مل
اَل ق

َ
َك؟« ق ممل عِّ

ْ
ط اَن يمل

َ
َمْن ك

َ
اَل: »ف

َ
، ق ة  َوَيْوم 

َ
ْيل

َ
ى  ل

َ
دمل َعل جِّ

َ
ي، َوَما أ نِّ

ْ
نمل َبط

َ
ك َرْت عمل سخخخخخخخَّ

َ
ك

َ
ى ت ْنتمل َحتَّ مِّ

سخخخخخخخَ

ْن 
َ
ذ

ْ
وَل هللاِّ ائ : َيا َرسخخخخخخمل ر 

ْ
و َبك بمل

َ
َقاَل أ

َ
« ف ْع  

مل
َعاممل ط

َ
َها ط اَّ ، بِّ

 
ة

َ
َباَرك َها ممل اَّ اَل: »بِّ

َ
، ق وع 

 جمل
َ
َفة

ْ
ي يخخخخخخمل  دِّ بِّ

َ
ولمل  ك َا َرسخخخخخخمل

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف

َ
ة

َ
ْيل

َّ
هِّ الل َعامِّ

َ
  ِّ  فِّ  ط

ى هللامل 
َّ
ل ْن زَ هللاِّ صخخخخخخخخخخخخخَ ا مِّ نخَ

َ
ممل ل َل َيْقبِّ َجعخَ

َ
ا، ف ر  َبابن

ْ
و َبك بمل

َ
َفَتَا أ

َ
ا، ف مخَ تمل َمَعهمل قخْ

َ
ل
َ
ط

ْ
، َوان ر 

ْ
و َبك بمل

َ
َ  َوأ

َّ
ل هِّ َوسخخخخخخخخخخخخخَ يخْ

َ
َل   َعل وَّ

َ
َك أ لِّ

َ
اَن ذ

َ
ائِّ ِّ َوك

َّ
بِّ خبِّ الطخ

ى  
َّ
ل وَل هللاِّ صخخَ ْ تمل َرسخخمل

َ
ت
َ
 َّ أ

مل
، ث َبْرتمل

َ
َبْرتمل َما  

َ
  َّ 

مل
َها، ث  بِّ

همل تمل
ْ
ل
َ
ك

َ
َعام  أ

َ
َراَها  ط

مل
 أ

َ
، ال ل 

ْ
خ

َ
اتمل ن

َ
ْرض  ذ

َ
َهْت  ِّ  أ ِّ

ج  ْد ومل
َ
همل ق نَّ َقاَل: »بِّ

َ
َ ، ف

َّ
ل ْيهِّ َوسخخَ

َ
هللامل َعل

ْ تمل 
َ
ت
َ
 
َ
ْ « ف يهِّ َرَ  فِّ جمل

ْ
َك َوَي  ْ  بِّ

ْن َيْنَفَعهمل
َ
ى هللامل أ ْوَمَك؟ َعسخقَ

َ
ي ق ِّ

ِّ   َعن 
 
َبل َت ممل

ْ
ن
َ
َهْل أ

َ
رَِّب، ف

ْ
 َي 

َّ
ال َنْعَت؟    بِّ َقاَل: َما صخَ

َ
ا ف ْ سخن

َ
ن
مل
ي  أ ِّ

 
ن
َ
َنْعتمل أ : صخَ تمل

ْ
ل
مل
ق

َنا مَّ
مل
ْ َنا أ

َ
ت
َ
 
َ
، ف تمل

ْ
ق دَّ ْمتمل َوصخَ

َ
ل سخْ

َ
ْد أ

َ
ي ق ِّ

 
ن إِّ

َ
َك، ف ينِّ  َعْن دِّ

 
َبة

ْ
ي َر  اَل: َما بِّ

َ
، ق تمل

ْ
ق دَّ ْمتمل َوصخَ

َ
ل سخْ

َ
ْد أ

َ
ي ق ِّ

 
ن إِّ

َ
َما، ف

مل
ك ينِّ  َعْن دِّ

 
َبة

ْ
ي َر  ْت: َما بِّ

َ
َقال

َ
، ف

ى   َنا َحتَّ
ْ
اْحَتَمل

َ
، ف تمل

ْ
ق دَّ ْمتمل َوصخخخخخَ

َ
ل سخخخخخْ

َ
ْد أ

َ
َد ق ِّ

ي  اَن سخخخخخَ
َ
َفارِّيُّ َوك غِّ

ْ
 ال

َ
ة ْيَماءمل ْبنمل َرَحضخخخخخَ

َ
ْ  أ همل مُّ اَن َيؤمل

َ
ْ  َوك همل فمل صخخخخخْ َ  نِّ

َ
ل سخخخخخْ

َ
 
َ
ا، ف َفارن ْوَمَنا  ِّ

َ
ْ َنا ق

َ
ت
َ
ْ .  أ همل

ولمل هللاِّ  َم َرسخخمل َقدِّ
َ
ْمَنا، ف

َ
ل سخخْ

َ
 أ

َ
يَنة دِّ

َ ْ
َ  امل

َّ
ل ْيهِّ َوسخخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل ولمل هللاِّ صخخَ َم َرسخخمل دِّ

َ
ا ق

َ
ذ ْ : بِّ

همل فمل صخخْ اَل نِّ
َ
َ   َوق

َ
ل سخخْ

َ
 
َ
، ف

َ
يَنة دِّ

َ ْ
َ  امل

َّ
ل ْيهِّ َوسخخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل  صخخَ

ْيهِّ 
َ
وا َعل ممل

َ
ل سخخْ

َ
ي أ ذِّ

َّ
ى ال

َ
لِّ مل َعل

سخخْ
مل
َنا، ن

مل
َوت

ْ
خ وَل هللاِّ بِّ وا: َيا َرسخخمل

مل
َقال

َ
، ف  مل

َ
ل سخخْ

َ
َبا ِّ  َوَجاَءْت أ

ْ
همل مل ال فمل صخخْ ى هللامل  نِّ

َّ
ل ولمل هللاِّ صخخَ َقاَل َرسخخمل

َ
وا، ف ممل

َ
ل سخخْ

َ
 
َ
، ف

 : َ
َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
َها هللامل َعل

َ َ
 مل َسامل

َ
َها، َوأْسل

َ
َفَر هللامل ل

َ
َفارمل   ِّ «1». 

 املطلب الثاني: حياة أبي ذر بعد اإلسالم.

 أوال: بعالن أبي ذر بسالمه ف  مكة.

فبين للرسول صلى    ،لكن الرسول صلى هللا عليه وسل  خشقي عليه من القتل  ،أراد أبو ذر الغفاري أن يظهر بسالمه ف  مكة

يقول    ،وضخخرب ضخخربا مبرحا    ،ف وذي بيذاء رخخديدا  ،وبالفعل أظهر أبو ذر بسخخالمه ،هللا عليه وسخخل  أنه سخخيظهر بسخخالمه ونن قتل

ولمل أبو ذر َقاَل َرسخخخخخخخمل
َ
ي، ف ينِّ َر دِّ هِّ

ْ
ظ

مل
ْن أ

َ
رِّيدمل أ

مل
ي أ ِّ

 
ن ِّ بِّ

َّ
وَل ع دَّ : َيا َرسخخخخخخخمل  بمل

َ
: ال تمل

ْ
ل
مل
ْقَتَل« ، ق

مل
ْن ت

َ
ْيَك أ

َ
 َعل

مل
اف

َ
خ

َ
ي أ ِّ

 
ن َ : »بِّ

َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخخخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل ِّ صخخخخخخخَ

َّ
 ع

ْقَتَل«،
مل
ْن ت

َ
ْيَك أ

َ
 َعل

مل
اف

َ
خ

َ
ي أ ِّ

 
ن اَل: »بِّ

َ
. ق ْنهمل ِّ صخخَ   مِّ

َّ
ولمل ع ي َرسخخمل ِّ

َت َعن 
َ
ك سخخَ

َ
، ف تمل

ْ
ل تِّ

مل
ْن ق ، َونِّ ِّ

َّ
وَل ع ْنهمل َيا َرسخخمل دَّ مِّ  بمل

َ
: ال تمل

ْ
ل
مل
َ  ق

َّ
ل ْيهِّ َوسخخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
 ،ل

ا َعْبدمل  دن َحمَّ نَّ ممل
َ
، َوأ مل  عَّ

َّ
ال َه بِّ

َ
ل  بِّ

َ
ْن ال

َ
َهدمل أ

ْ
رخخخخخخ

َ
: أ تمل

ْ
ل قمل

َ
، ف دِّ جِّ

حخخخخخخْ
َ ْ
وَن فِّ  امل

مل
ث ا  َيَتَحدَّ

َ
ل َرْةش  حِّ

مل
،  َوق َّ 

َ
وا بِّ 

َقاممل
َ
، ف امل

َ
ل وِّ

ْ
تِّ ال

ضخخخخخخَ َتَنفَّ
َ
، ف همل

مل
ول همل َوَرسخخخخخخمل

 
 .6سبا تخريجه ف    - 1
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ي ِّ
 
ن
َ
 
َ
ي ك ونِّ

مل
َرك

َ
ى ت ي َحتَّ ونِّ

َربمل ضخخخخخخخخَ
َ
ْيهِّ  ف

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل ِّ صخخخخخخخخَ

َّ
ولِّ ع ى َرسخخخخخخخخمل

َ
 بِّ 

ْئتمل جِّ
َ
، ف ْمتمل قمل

َ
ي، ف ونِّ

مل
َتل

َ
ْد ق

َ
ْ  ق همل اَّ

َ
وا َيَرْوَن أ

مل
ان

َ
، َوك ْحَمرمل

َ
ب  أ صخخخخخخخخمل

مل
َ ،   ن

َّ
ل َوسخخخخخخخخَ

ْف 
َ
 فِّ  ن

 
ْت َحاَجة

َ
ان

َ
، ك ِّ

َّ
وَل ع : َيا َرسخخخخخمل تمل

ْ
ل قمل

َ
ْاَهَك؟« ف

َ
ْ  أ

َ
ل
َ
َقاَل  ِّ : »أ

َ
، ف َوالِّ

ْ
َن ال ي مِّ ع َما بِّ

َ
َرأ

َ
َهاف ْيتمل َقضخخخخخَ

َ
ي ف أبو ذر الغفاري ل  يكت     ،1سخخخخخقِّ

وهذه صخخخخخخفة من صخخخخخخفات املسخخخخخخل     ،كان محبا لقبيلته يريد بنقاذها من النار بهذا، بل عرض اإلسخخخخخخالم على قبيلته، راخخخخخخقي هللا عنه

فبعد أن هداه هللا عز وجل    ،بل أراد له  النجاة من عذاب هللا عز وجل  ،بذ بنه ل  يرد له  ال ير الدنيوي فحسخخخخخخخخخخخب  ،الصخخخخخخخخخخخاد 

وقبلت قبيلته اإلسخخالم وأسخخلمت طواعية هلل  ،فاسخختجاب له أخوه وأمه    ،انتقل ب ى قبيلته مسخخرعا يعرض عليها اإلسخخالم  ،لظسخخالم

ايقول أبو ذر:    ،رب العخخاملين   ارن فخخَ ا  ِّ ْوَمنخخَ
َ
ا ق ْ نخخَ

َ
ت
َ
ى أ ا َحتَّ نخخَ

ْ
اْحَتَمل

َ
اَن  فخخ

َ
ارِّيُّ َوكخخ فخخَ غِّ

ْ
 ال

َ
ة اءمل ْبنمل َرَحضخخخخخخخخخخخخخخَ ْيمخخَ

َ
ْ  أ همل مُّ اَن َيؤمل

َ
ْ  َوكخخ همل فمل صخخخخخخخخخخخخخْ َ  نِّ

َ
ل سخخخخخخخخخخخخخْ

َ
 
َ
، فخخ

مَ  َقدِّ
َ
ْمَنا، ف

َ
ْسل

َ
 أ

َ
يَنة دِّ

َ ْ
َ  امل

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ى هللامل َعل

َّ
ولمل هللاِّ َصل َم َرسمل دِّ

َ
ا ق

َ
ذ ْ : بِّ

همل ْصفمل اَل نِّ
َ
ْ . َوق َدهمل ِّ

ْيهِّ َوَس َسي 
َ
ى هللامل َعل

َّ
ولمل هللاِّ َصل ،   َرسمل

َ
يَنة دِّ

َ ْ
َ  امل

َّ
ل

ممل 
َ
ل سخخخخْ

َ
ي أ ذِّ

َّ
ى ال

َ
لِّ مل َعل

سخخخخْ
مل
َنا، ن

مل
َوت

ْ
خ وَل هللاِّ بِّ وا: َيا َرسخخخخمل

مل
َقال

َ
، ف  مل

َ
ل سخخخخْ

َ
َبا ِّ  َوَجاَءْت أ

ْ
همل مل ال فمل صخخخخْ َ  نِّ

َ
ل سخخخخْ

َ
 
َ
ولمل هللاِّ  ف َقاَل َرسخخخخمل

َ
وا، ف ممل

َ
ل سخخخخْ

َ
 
َ
، ف ْيهِّ

َ
وا َعل

  : َ
َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخخخَ

َ
ى هللامل َعل

َّ
ل َها،)صخخخخخخخَ

َ
َفَر هللامل ل

َ
َفارمل   َها هللامل    ِّ

َ َ
امل  مل سخخخخخخخَ

َ
ل وننما اسخخخخخخختغفر لهاتين القبيلتين ألاهما أسخخخخخخخلمتا طوعا من  ير   ،(2َوأسخخخخخخخْ

ذلك مغفور    اح ف حب أن يمحو عنه  تلك السخخخخخخخخخخخبة وأن يعل  الناا أن ما سخخخخخخخخخخخبا منجبسخخخخخخخخخخخرقة الح توصخخخخخخخخخخخ  فار    تحرب وكان

أن هللا سخخبحانه منع من أذاهما وحربهما واملسخخاملة الصخخ ح على تر  القتال    :فاملعنى  ،والثاني أنه بخبار عن القبيلتين ،بإسخخالمه   

وف  هذا دليل على جواز اختيار   ،أسخخل  سخخاملها هللا :  وملا سخخاملت أسخخل  فجاءت طوعا فدخلت فيما دخلت فيه  فار قال  ،واألذع

أسخخخخل  سخخخخاملها هللا دل   :وقال،   فر هللا لها  :ا قالفلم  ، فار عفا هللا عنها  :الكالم املتناسخخخخب املتجانس ألنه قد كان يمكن أن يقول 

  .3وننما يختار مثل هذا ألنه أحلى ف  السمع ،على اختيار ذلك

 ثانيا: طلبه من  المه وامرأته  سله وتكفينه ووضعه على قارعة الطريا.

 تخريج الرواية: أ.

ي مل ْبنمل َسْعد  َعْن  : أخرح ابن سعد ف  الطبقات الكبرع هذه الرواية قائال  -1 ْبَراهِّ َنا بِّ
َ
ث اَل: َحدَّ

َ
وَب ق يُّ

َ
دِّ ْبنِّ أ َحمَّ ْحَمدمل ْبنمل ممل

َ
ا أ

َ
َبَرن

ْ
خ

َ
أ

ِّ عَ 
ي  َرظِّ قمل

ْ
ْعب  ال

َ
دِّ ْبنِّ ك َحمَّ يُّ َعْن ممل اِّ

َ
ل سخخخخخخخخخخْ

َ
ْفَياَن األ  ْبنمل سخخخخخخخخخخمل

مل
َرْيَدة ي بمل نِّ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
َواَ  ق يخخخخخخخخخخْ دِّ ْبنِّ بِّ َحمَّ ود  ممل عمل ِّ ْبنِّ َمسخخخخخخخخخخْ

َّ
َفى ْن َعْبدِّ ع

َ
ا ن

َّ َ
اَل: مل

َ
ق

 
َ
همل ف الممل

مل
همل َو 

مل
ت
َ
ال اْمَرأ  بِّ

َحد 
َ
ْن َمَعهمل أ

مل
ْ  َيك

َ
همل َول ْدرمل

َ
َها ق  بِّ

اَبهمل صخخخخخخخخَ
َ
ةِّ َوأ

َ
َبذ ى الرَّ

َ
  بِّ 

ر 
َ
َبا ذ

َ
َمانمل أ

ْ
ث ى  عمل

َ
ي َعل َعانِّ

ي َوضخخخخخخخخَ َنانِّ ِّ
ف 
َ
ي َوك النِّ سخخخخخخخخِّ

ْ
نِّ ا 

َ
َما أ اهمل ْوصخخخخخخخخَ

َ
 

  ْ
مل
ك  بِّ

رُّ ب  َيممل
ْ
لمل َرك وَّ

َ
 
َ
رِّياِّ ف

َّ
ارَِّعةِّ الط

َ
ِّ  ق

َّ
ولِّ ع بمل َرسمل   َصاحِّ

ر 
َ
و ذ بمل

َ
ا أ

َ
وا َهذ

مل
ول قمل

َ
َ     - ف

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
هِّ   -َصل نِّ

ْ
ى َدف

َ
ا َعل

َ
ون ينمل عِّ

َ
 
َ
ا َماَت   ،ف مَّ

َ
ل
َ
ف

ْن  ود  فِّ  َرْهط  مِّ عمل ِّ ْبنمل َمسخخخخخخخْ
َّ

َبَل َعْبدمل ع
ْ
ق

َ
. َوأ رِّياِّ

َّ
ارَِّعةِّ الط

َ
ى ق

َ
َعاهمل َعل  َّ َوضخخخخخخخَ

مل
. ث هِّ َك بِّ لِّ

َ
َعال ذ

َ
َجَناَزةِّ  ف

ْ
ال ال بِّ ْ  بِّ

ْعهمل ْ  َيرمل
َ
ل
َ
ا ف ارن مَّ َرا ِّ عمل عِّ

ْ
ْهلِّ ال

َ
 أ

ولِّ  بمل َرسخخخخخخخخخخمل احِّ   صخخخخخخخخخخَ
ر 
َ
و ذ بمل

َ
ا أ

َ
َقاَل: َهذ

َ
الممل ف

مل
غ

ْ
ْيهِّ ال

َ
ل َقاَم بِّ

َ
َها. ف

مل
 
َ
ط

َ
اَدتِّ اإلبل أن ت

َ
ْد ك

َ
رِّياِّ ق

َّ
ْهرِّ الط

َ
ى ظ

َ
ِّ  َعل

َّ
َ    - ع

َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخخخخخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل   -صخخخخخخخخخخَ

ا عَ 
َ
ون ينمل عِّ

َ
 
َ
ِّ ف

َّ
ولمل ع َدَ  َرسخمل : صخَ ولمل ي َوَيقمل ِّ َيْبكِّ

َّ
َتَهلَّ َعْبدمل ع اسخْ

َ
. ف هِّ نِّ

ْ
ى َدف

َ
 َوْحَدَ  )  ،ل

مل
ْبَع 

مل
وتمل َوْحَدَ  َوت ممل

َ
ي َوْحَدَ  َوت ْمشخقِّ

َ
َو    (،ت َزَل همل

َ
 َّ ن

مل
ث

َواَرْوهمل 
َ
همل ف ْصَوابمل

َ
همل  ،َوأ

َ
اَل ل

َ
ِّ ْبنمل مسعود حديثه َوَما ق

َّ
ْ  َعْبدمل ع َثهمل  َّ َحدَّ

مل
ِّ  ث

َّ
ولمل ع ْيهِّ وسل   -َرسمل

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
 .4ف  مسيره ب ى تبو  -َصل

 
(، سخخخخخخخخخخخليمان بن أحمد أبو القاسخخخخخخخخخخخ  الطبراني، دار الورمين، القاهرة، تحقيا: طار  بن 2764، رق  )3/150أخرجه الطبراني ف  امل ج  األوسخخخخخخخخخخخط  - 1

  بعالن بسخالمه بمكة ونيذاء امليخركين له ضخعي  لعلة ف  اإلسخناد:العلة: ضخع  قطن بن نسخير.قال  ، قلت : بن الودي  الوارد فعوض هللا بن محمد

، وقال ابن نكر عليهأث  ذكر أنه روع أحادي  عن جعفر بن سخخخليمان عن ثابت عن أنس مما   ،سخخخئل أبو زرعة عنه فرأيته يحمل عليهابن أبي حات : 

، عبد الرحمن بن أبي حات ، دار بحياء الترا  7/138الجر  والتعديل  ) .و  يخطئ من العارخخرةوقال ابن اجر: صخخد،  يسخخر  الودي  ويوصخخلهعدي: 

  م، تحقيا: يحاي مختار  زاوي 1988، عبد هللا بن عدي، دار الفكر، بيروت، ض: الثالثة،  6/52الكامل ف  ضخخخخخعفاء الرجال   -م1952العربي، بيروت ،  

 .(م، تحقيا: محمد عوامة1986دار الرريد، سوريا، ض: األو ى،  أحمد بن عل  بن اجر،، 2/456تقريب التهذيب  -
 .6جزء من حدي  طويل سبا تخريجه ف    - 2
 م، تحقيا: عل  حسين البواب.1997، عبد الرحمن بن الجوزي، دار الوطن ، الرياض، 1/237كي  امليكل من حدي  ال ويحين  - 3
 .4/177الطبقات الكبرع،  - 4
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 قال:  ،وأخرجها ابن جرير الطبري ف  تاريخ الرسل وامللو  -2
مل
َمة

َ
َنا َسل

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
، ق َمْيد  َنا اْبنمل حمل

َ
ث  .1به َحدَّ

أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت أنا أبو طاهر بن محمود أنا أبو  وأخرجها ابن عسخخخخخخخخاكر ف  تاريخ مدينة دميخخخخخخخخا قال:  -3

 .2ابن بيوا  به بكر بن املقرئ أنا محمد بن جعفر نا عبيد هللا بن سعد نا يعقوب بن ببراهي  ثنا أبي عن

 )دراسة رجال ابن سعد(:

 أيوب.أحمد بن محمد بن  -1

 .أبي بكر بن عياش ،روع عن: ببراهي  بن سعد

 أبو يعلى املوصل . ،حات  داود، أبو روع عنه: أبو 

 أقوال العلماء ف  الراوي:

روع عن أبي  :قيخل ألبي ثقخة هو؟ قخالوقخال أيضخخخخخخخخخخخخخخا:  ،قخال ابن أبي حخات : قخال أحمخد: ال بخ ا بخه  ،3قخال ابن معين: لص كخذاب

ْ َبة: ل س من وقال املزي:    ،5وقال ابن عدي: صخخخخخخخخخخالح الودي  ل س بمترو   ،4بكر بن عياش أحادي  منكرة
َ

وب ْبن رخخخخخخخخخخ ال َيْعقمل
َ
َوق

اَن وراقا، فذكر أنه نحخ كتاب املغازي 
َ
ي  ْبن سعد َعنِّ اْبن    أصواب الودي ، وال يعرفه أحد بالطلب، وننما ك ْبَراهِّ الذي رواه بِّ

ْيهِّ بيخوا   
َ
ي  ْبن سخعد قرأها َعل ْبَراهِّ ي  ْبن سخعد في خحوها، فزع  أن بِّ ْبَراهِّ ي    ،لبعم البرامكة، وأنه أمره أن ي تي بِّ ْبَراهِّ ال بِّ

َ
َوق

: اكذب، ما أحسخخخخخخخخن أن يكذب همل
َ
اَن وراقا للفضخخخخخخخخل ْبن الربيع، ثقة، لو قيل ل

َ
وقال ابن اجر:    ،7وقال الذهاي: صخخخخخخخخدو   ،6الوربي: ك

  .8من العاررة مات سنة ثمان وعيرين ،ل  يدفع باجة قاله أحمد  ،كانت فيه  فلة  ،صدو  

 ببراهي  بن سعد بن ببراهي  بن عبد الرحمن بن عوف أبو بيوا . -2

 روع عن: أبيه، الزهري، ابن بيوا 

 روع عنه: ابناه يعقوب وسعد، رعبة.

 أقوال العلماء ف  الراوي:

 
  جرية.1387، ملومد بن جرير الطبري، دار الترا ، بيروت، ض: الثانية، 3/107تاريخ الرسل وامللو   - 1
 .66/216تاريخ مدينة دميا  - 2
و  الوخديثخة، القخاهرة، ض:  ، إلبراهي  بن عبخد هللا بن الجنيخد، دار الفخار 233سخخخخخخخخخخخخخؤاالت أبي بيخخخخخخخخخخخخخوخا  ببراهي  بن الجنيخد لظمخام يحاي بن معين   -  3

 م.2007األو ى،
 .2/70الجر  والتعديل  - 4
 .1/287الكامل  - 5
 م.1980، يوس  بن عبد الرحمن أبو الحجاح املزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ض: األو ى، 1/433تهذيب الكمال،  - 6
 م.1986، مكتبة املنار، الزرقاء، ض: األو ى، 39من تكل  فيه وهو موثا،   - 7
 .83تقريب التهذيب،   - 8
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  ،قال ابن أبي حات : قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مسخخخخختقيمة  ،2وقال ال جل : ثقة  ،1كثير الودي  ،قال ابن سخخخخخعد: كان ثقة

ِّ  فيه بال قاد  وقال ابن اجر:    ،4وذكره ابن حبان ف  الثقات  ،3وقال أبي: ثقة ،وقال يحاي بن معين: ل س به ب ا
 
ل
مل
ك

مل
ثقة اجة ت

 .5من الثامنة مات سنة خمس وثمانين

 وا  بن يسار أبو عبد هللا.محمد بن بي -3

 روع عن: نافع، الزهري، أبي سلمة بن عبد الرحمن.

 روع عنه: الثوري، رعبة، ابن عي نة. 

 أقوال العلماء ف  الراوي:

 ،7وقال عل  بن املديني: صخخخخخخالح وسخخخخخخط ،6ومنه  من يسخخخخخختضخخخخخخعفه ،وقد كتشت عنه العلماء  ،قال ابن سخخخخخخعد: كان كثير الودي 

بى أسخخخخخخخخخخخخمعت  وقال:   ،وقال أبو زرعة: صخخخخخخخخخخخخدو   ،ول س باجة  ،وقال ابن أبي حات :  قال ابن معين: صخخخخخخخخخخخخدو   ،8وقال ال جل : ثقة

 ،9ف ح بن سخخخخخخعيد يكتب حديثهأوهو أحب ب   من    ،ضخخخخخخعي  الودي   ،يخخخخخخوا  ل س عندي ف  الودي  بالقوع بيقول محمد بن 

َدادوقال: مات    ،وذكره ابن حبان ف  الثقات
ْ
َبغ ة بِّ

َ
ائ َتْينِّ َوخمسخخخخخين َومِّ

َ
ن
ْ
و اث

َ
ْحَدع أ ة   :َوقد قيل ،َماَت سخخخخخنة بِّ

َ
ائ   ،10سخخخخخنة خمسخخخخخين َومِّ

 .11صدو  يدلس ورمي بال ييع والقدر من صغار ال امسةوقال ابن اجر: 

 بريدة بن سفيان بن فروة األسلاي. -4

 يان بن فروة األسلاي، طار  بن مخارن.روع عن: مسعود بن هبيرة، سف

 روع عنه: ابن بيوا ، أف ح بن هبيرة، ابن بيوا . 

 أقوال العلماء فيه:

 
 .5/475الطبقات الكبرع،  - 1
 م.1984، أحمد بن عبد هللا ال جل ، دار الباز، ض: األو ى، 52الثقات   - 2
 .2/102الجر  والتعديل،  - 3
  .الثقات - 4
 .89تقريب التهذيب،   - 5
 .5/451الطبقات الكبرع،  - 6
، عل  بن عبخد هللا أبو الوسخخخخخخخخخخخخخن املخديني، مكتبخة املعخارف، الريخاض، ض: األو ى، 89سخخخخخخخخخخخخخؤاالت محمخد بن عثمخان بن أبي رخخخخخخخخخخخخخ بخة لعل  بن املخديني،    -  7

  جرية.1404
 .400الثقات،   - 8
 .7/194الجر  والتعديل،  - 9

 .7/380الثقات  - 10
 .467تقريب التهذيب،   - 11
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وقال الدارقطني:    ،3وقال ابن أبي حات : قال أبي: ضخخخخخخخخخخخخخعي   ،2وقال النسخخخخخخخخخخخخخايي: ل س بالقوي   ،1قال الجوزجاني: رديء املذهب

 .5رفم من السادسةل س بالقوي وفيه وقال ابن اجر:  ،4مترو 

 محمد بن كعب أبو حمزة القرظي. -5

 روع عن: ابن عباا، ابن عمر، زيد بن أرق .

 روع عنه: ابن املنكدر، عمرو بن دينار، الوليد بن كثير.

 أقوال العلماء فيه:

ابن اجر: ثقخخة من  جريخخة، وقخخال  118، وذكره ابن حبخخان ف  الثقخخات، وقخخال:  7، وقخخال ال جل : ثقخخة6قخخال ابن سخخخخخخخخخخخخخعخخد: كخخان ثقخخة

 .8الثالثة

يد    ،عبد هللا بن مسخعود بن  افل بن حب ب أبو عبد الرحمن الهذ   -6 عِّ
كان بسخالمه قديما فِّ  أول اإلسخالم فِّ  حين أسخل  سخَ

  ،  ْبن َزْيد
َ
اَن ير ى  نما لعقبة ْبن أ

َ
همل ك نَّ

َ
اَن سخخخخخخخخخخشب بسخخخخخخخخخخالمه أ

َ
َمر بزمان، َوك ت ال طاب قبل بسخخخخخخخخخخالم عمل

ْ
ن ي معيط،  وزوجته فاطمة بِّ بِّ

ْيهِّ لبنا  زيرا
َ
َ ، وأخذ رخخخخخخخخخاة حائال من تلك الغن ، فدرت َعل

َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخخخخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل ِّ صخخخخخخخخخَ

َّ
ول ع هِّ َرسخخخخخخخخخمل اَن يعرف فِّ  ال خخخخخخخخخوابة    ،فمر بِّ

َ
َوك

ى أرض الوشيخخخخة، وال جرة  
َ
الثانية من مكة  بصخخخخاحب السخخخخواد والسخخخخوا ، رخخخخهد بدرا والوديشية، وهاجر ال جرتين جميعا: األو ى بِّ 

َ  بالجنة
َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ِّ َصل

َّ
ول ع همل َرسمل

َ
ى املدينة، فصلى القبلتين، ورهد ل

َ
 9 جرية. 32، توف  بِّ 

 )الوك  على اإلسناد(: ضعي  لضع  بريدة بن سنان.

 املبحث الثاني: شبهة قطع قبيلته للطريق والرد عليها. 

 الرواية.املطلب األول: تخريج 

 للطريا ،  
ن
اَل ورد ف  بعم الروايات أن بني  فار كانوا قطاعا

َ
يا   ابن سعد رحمه هللا    ق جِّ

َ
ي ن نِّ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
َمَر ق دمل ْبنمل عمل َحمَّ ا ممل

َ
َبَرن

ْ
خ

َ
: أ

ال   َه بِّ
َ
ل : ال بِّ ولمل ةِّ َوَيقمل يَّ لِّ َجاهِّ

ْ
 فِّ  ال

همل
َّ
ل
َ
  َيَت 

ر 
َ
و ذ بمل

َ
اَن أ

َ
اَل: ك

َ
ر  ق

َ
و َمْعيخخخ بمل

َ
َ   أ وهِّ

مل
َمرَّ عليه رجل من أهل مكة بعد ما أ

َ
َناَم. ف صخخخْ

َ
دمل األ . َوال َيْعبمل مل

َّ
ع

  ِّ
ي  اِّ

ى النَّ
َ
َ   -بِّ 

َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل اِّ   -صخخخخخخَ

َ
همل ن نَّ

َ
. َوَيْزعمل مل أ مل

َّ
ال ع َه بِّ

َ
ل ولمل ال بِّ قمل

َ
َل َما ت

ْ
ث ولمل مِّ  َيقمل

َ
ة

َّ
َمك ال بِّ

نَّ َرجمل ِّ بِّ
ر 
َ
َبا ذ

َ
َقاَل: َيا أ

َ
َو؟  ف ْن همل مَّ اَل: مِّ

َ
. ق يُّ

ا بَ  بخَ
َ
ع أ

َ
َرأ

َ
 ف

َ
ة

َّ
َم َمكخ دِّ

َ
ى قخ َدهمل َحتَّ َزوَّ

مل
ت
َ
لمل ف قخْ

مل ْ
َو امل ْن َبْهش  َوهمل ا مِّ ْ ئخن

َ
 رخخخخخخخخخخخخخ

َ
ذ

َ
خخ

َ
 
َ
اَل فخ

َ
. قخ َرْةش 

مل
ْن ق اَل: مِّ

َ
بِّ خَب.  قخ

همل مل الزَّ ممل عِّ
ْ
ط اَا َويمل  النخَّ

مل
ي  ضخخخخخخخخخخخخخِّ ر  يمل

ْ
ك

: َه  دِّ
َ
غ

ْ
َن ال َل مِّ

َ
 َّ سخخَ 

مل
َل ث

َ
ك

َ
 
َ
ْ  ف َس َمَعهمل

َ
َجل

َ
ولمل ف    ِّ  َيقمل

. اْبَن َع   َع ِّ
َ
: ن ي َهارخخِّ   ْن َبنِّ ل  مِّ َقاَل َرجمل

َ
ا؟ ف ْ ئن

َ
 رخخ

َ
ة

َّ
ْهلِّ َمك

َ
ْن أ َحد  مِّ

َ
ى أ

َ
ْ  َعل

مل
ْرت

َ
ك

ْ
ن
َ
  ْل أ

 
  جرية، تحقيا: صب   السامرايي.1405  بن يعقوب أبو بيوا  الجوزجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، ببراهي125أحوال الرجال،   - 1
  جرية، تحقيا: محمود ببراهي  زايد.1396، أحمد بن رعيب بن عل  النسايي، دار الو  ، حلب، ض: األو ى، 25الضعفاء واملتروكون،   - 2
 .2/424الجر  والتعديل  - 3
، عل  بن عمر الدارقطني، مجلة الجامعة اإلسخخخخالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية السخخخخعودية، بدون، تحقيا: د.  260كون  الضخخخخعفاء واملترو  - 4

 عبد الرحي  محمد القيقري.
 .121تقريب التهذيب،   - 5
  جرية، تحقيا: زياد محمد منصور.1408، مكتبة العلوم والوك ، املدينة املنورة، ض: الثانية،  137الطبقات الكبرع،   - 6
 .411الثقات،   - 7
 .504تقريب التهذيب،  - 8
، اإلصخخخخخخخابة ف  تمييز  البجاوي م، تحقيا: عل  محمد 1992، يوسخخخخخخخ  بن عبد هللا أبو عمر بن عبد البر، دار الجيل، ض: األو ى، 3/988االسخخخخخخخ يعاب، - 9

 عل  محمد معوض. - جرية، تحقيا: عادل أحمد عبد املوجود1415، أحمد بن عل  بن اجر، دار الكتب العلمية، بيروت،  4/198ال وابة
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ْيهِّ 
َ
ي َعل نِّ

َّ
ل دمل

َ
اَل: ف

َ
. ق يُّ اِّ

َ
همل ن نَّ

َ
مل َوَيْزعمل مل أ

َّ
ال ع َه بِّ

َ
ل يُّ   ،ال بِّ اِّ

. َوالنَّ همل
َّ
َدل

َ
اَل ف

َ
  -ق

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل َ   صخخخخخخخخخخخخَ

َّ
ل ى   -ْيهِّ َوسخخخخخخخخخخخخَ

َ
ْوَبهمل َعل

َ
َدَل ث ْد سخخخخخخخخخخخخَ

َ
ان  ق

َّ
ك ى دمل

َ
د  َعل َراقِّ

اَل 
َ
. ق الممل ْيَك السخخخخخخَّ

َ
: َعل يُّ اِّ

همل النَّ
َ
َقاَل ل

َ
ا. ف َباحن ْ  صخخخخخخَ عِّ

ْ
ن
َ
َقاَل: أ

َ
َبَه ف

َ
 
ْ
ان

َ
  ف

ر 
َ
و ذ بمل

َ
َههمل أ َنبَّ

َ
. ف هِّ ولمل َوْجهِّ قمل

َ
ي َما ت ْدنِّ يخخخخخخِّ

ْ
ن
َ
: أ  

ر 
َ
و ذ بمل

َ
همل أ

َ
ولمل    ،ل

مل
ق

َ
َقاَل: َما أ

َ
ف

ْيهِّ سخخخخمل 
َ
 َعل

َ
َقَرأ

َ
. ف َّ 

َ
 َعل

ْ
َرأ

ْ
اَل: اق

َ
. ق همل

َ
ال

َ
َ ق

َّ
نَّ ع كِّ

َ
همل َول تمل

ْ
ل
مل
ا ق

َ
ن
َ
. َوَما أ ْرآنمل قمل

ْ
همل ال نَّ كِّ

َ
ْعَر َول مل  اليخخخخَّ

َّ
ال ع َه بِّ

َ
ل ال بِّ

َ
َهدمل أ

ْ
رخخخخ

َ
: أ  

ر 
َ
و ذ بمل

َ
َقاَل أ

َ
ْرآنِّ ف قمل

ْ
َن ال  مِّ

ن
وَرة

َهدمل أن محمدا رسخخخخخخوله
ْ

رخخخخخخ
َ
   ،َوأ

َ
ْن أ مَّ يُّ  فسخخخخخخ له الناي.  : مِّ اِّ

َب النَّ َ جِّ
َ
اَل ف

َ
َفاَر. ق ي  ِّ ْن َبنِّ َقاَل: مِّ

َ
َت؟ ف

ْ
َ   -ن

َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل ْ     -صخخخخخخَ همل اَّ

َ
أ

يُّ   اِّ
َجَعَل النَّ

َ
رِّيَا. ف

َّ
وَن الط عمل

َ
َ    -َيْقط

َّ
ل ْيهِّ َوسخخخخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل    -صخخخخخَ

َ
َك ملِّ لِّ

َ
ْن ذ ا مِّ بن َ جُّ

َ
همل ت بمل ِّ

و  صخخخخخَ يهِّ َويمل َرهمل فِّ عمل َبصخخخخخَ
َ
نَّ  َيْرف اَل: بِّ

َ
 َّ ق

مل
ْ  ث ْنهمل  مل مِّ

َ
اَن َيْعل

َ
ا ك

ي َمْن َييخخاءمل  َ َيْهدِّ
َّ

ِّ   ،ع
َّ

ولِّ ع ْنَد َرسخخمل َو عِّ ر  َوهمل
ْ
و َبك بمل

َ
َجاَء أ

َ
َ    -ف

َّ
ل ْيهِّ َوسخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل ي    -صخخَ ْيفِّ ْ َس ضخخَ

َ
ل
َ
: أ ر 

ْ
و َبك بمل

َ
همل أ

َ
َقاَل ل

َ
هِّ ف المِّ

سخخْ إِّ  بِّ
َبَرهمل

ْ
خ

َ
 
َ
ف

ى.
َ
َقاَل: َبل

َ
؟ ف ْمسِّ

َ
َا َمعِّ  أ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
اَل: ف

َ
   ،ق

مل
وف

مل
ط

َ
 ت

ن
ة
َ
ع اْمَرأ

َ
 َّ َرأ

مل
ا ث امن يَّ

َ
اَم أ

َ
ق

َ
 
َ
َقْينِّ ف

مل
ْوَبْينِّ َمْمي

َ
َساهمل ث

َ
ك

َ
هِّ ف ى َبْ تِّ

َ
ر  بِّ 

ْ
ي َبك بِّ

َ
َهَب َمَع أ

َ
ذ

َ
َبْ تِّ   ف

ْ
ال بِّ

نِّ 
ْحسخخخخخخخخخَ

َ
و بِّ 

ْدعمل
َ
   َوت

َ
ي ك َعْل بِّ

ْ
ا َواف

َ
ذ

َ
ا َوك

َ
ذ

َ
ي ك نِّ ْعطِّ

َ
: أ ولمل قمل

َ
ْرضِّ ت

َ
َعاء  فِّ  األ

 دمل
مل
ة

َ
ل ائِّ

َ
 َوَيا ن

مل
اف سخخخخخخخخخَ َك: َيا بِّ لِّ

َ
رِّ ذ ْت فِّ  آخِّ

َ
ال

َ
 َّ ق

مل
ا. ث

َ
ذ

َ
ا َوك

َ
و   ،ذ بمل

َ
اَل أ

َ
ق

َربمل  ضخخخخخخخخَ
َ
َرْةش  ف

مل
ْن ق  مِّ

 
ْتَية َجاَء فِّ

َ
. ف ئ  ابِّ

َت صخخخخخخخخَ
ْ
ن
َ
ْت: أ

َ
ال

َ
هِّ َوق َقْت بِّ

َّ
َتَعل

َ
. ف َبهمل احِّ َما صخخخخخخخخَ َحَدهمل

َ
كِّ ِّ  أ

ْ
ن
َ
: أ  

ر 
َ
رمل ذ َنصخخخخخخخخَ

َ
ر  ف

ْ
ي َبك ْن َبنِّ اا  مِّ

َ
. َوَجاَء ن وهمل  وهمل

  ِّ
ي  اِّ

ى النَّ
َ
َجاَء بِّ 

َ
ْ  ف يَما َبْيَنهمل وا فِّ َتَحاَجزمل

َ
ْ ؟ ف

مل
ك

َ
َبات وَن صخخمل

مل
ك رمل

ْ
ت
َ
َربمل َوت ضخخْ َنا يمل بِّ احِّ صخخَ وا: َما لِّ

مل
ال

َ
َ     -َوق

َّ
ل ْيهِّ َوسخخَ

َ
مل َعل

َّ
ى ع

َّ
ل ِّ   -صخخَ

َّ
وَل ع َقاَل: َيا َرسخخمل

َ
ف

َربمل  ْ . ضخَ ْنهمل َر مِّ
َ
 
ْ
ث
َ
ى أ ْ  َحتَّ همل َدعمل

َ
ال أ

َ
َرْةش  ف

مل
ا ق مَّ

َ
 أ

َ
ْ  َعل هِّ رمل بِّ ِّ

َنف  َعاَم يمل
َّ
وَن الط

مل
ل َرْةش  َيْحمِّ قمل ير  لِّ ْت عِّ

َ
َبل

ْ
ق

َ
َما أ

َّ
ل
مل
َفاَن َوك سخْ عمل اَم بِّ

َ
ق

َ
ى أ َرَح َحتَّ

َ
خ

َ
ي. ف ى  ونِّ

د  َحبخخَّ  حخخَ
َ
: ال َيَمسُّ أ هِّ َقْومخخِّ   لِّ

ر 
َ
و ذ بمل

َ
ولمل أ اَل َيقمل

َ
. قخخ

َ
َنط وِّ

ْ
وا ال َجَمعمل

َ
ا ف هخخَ

َ
ال ْحمخخَ

َ
ى أ قَّ

َ
َتل

َ
َزال  ف

َ
ةِّ   يخخَّ نِّ

َ
 َح ث

ن
مل ة

َّ
 ع

َّ
ال َه بِّ

َ
لخخ وا ال بِّ

مل
ول قمل

َ
ى ت وَن ال    ،تَّ

مل
ول َيقمل

َ
ف

 .1بله بال هللا وي خذون الغرائر

 املطلب الثاني: دراسة الرواية والحكم عليها.

 )دراسة رجال ابن سعد(:

 .أبو عبد هللا األسلايمحمد بن عمر بن واقد  -1

 روع عن: سفيان الثوري، األوزا  ، مالك بن أنس.

 عنه: الوار  بن أبي أسامة، حامد بن يحاي البل  ، ابن أبي ر بة.روع 

 أقوال العلماء ف  الراوي: 

وقال أبو داود:  ،4وقال أبو زرعة: تر  الناا حديثه  ،3وقال مسخخخخخخل : مترو  الودي   ،2قال اإلمام البخاري: مترو  الودي 

 ،ابن حبان: كان يروي عن الثقات املقلوبات وعن األثبات املعضخخخخالت وقال  ،5ال أكتب حديثه، ما أرخخخخك أنه كان يفتعل الودي 

وهخذه األحخاديخ  التي أمليتهخا  وقخال ابن عخدي:   ،6لخذلخك كخان أحمخد بن حنبخل يكخذبخه  ،حتى ربمخا سخخخخخخخخخخخخخبا ب ى القلخب أنخه كخان املتعمخد 

من    األحادي   ير محفوظة عنه  بال  للواقدي ، والتي ل  أذكرها كلها  ير محفوظة، وَمْن يروي عنه الواقدي من الثقات، فتلك

 
اعة والتوزةع ،  دار الفكر للنيخر والطب،  عل  بن حسخن بن هبة هللا ابن عسخاكر الدميخقي  ،66/185، تاريخ مدينة دميخا 4/168الطبقات الكبرع  - 1

 .م، تحقيا : عمرو بن  رامة العمري 1995
 م، تحقيا: أحمد بن ببراهي  بن أبي العينين.2005ملومد بن بسماعيل البخاري، مكتبة ابن عباا، ض: األو ى، ،123 الضعفاء الصغير،   - 2
عمادة البح  العلاي بالجامعة اإلسخخخخخخخالمية ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السخخخخخخخعودية، ض: أو ى ،   ، ملسخخخخخخخل  بن الحجاح،1/499الكنى واألسخخخخخخخماء   - 3

 رحي  محمد أحمد القيقري.م ، تحقيا: عبد ال1984
 م.2009، عبيد هللا بن عبد الكري  أبو زرعة الرازي، دار الفارو  الوديثة، القاهرة، ض: األو ى،225سؤاالت البرذ   ألبي زرعة الرازي   - 4
 جرية، تحقيا: عبد 1418ى،  ، سخخخخخليمان بن األرخخخخخع  أبو داود الحخخخخخجسخخخخختاني، مكتبة دار االسخخخخختقامة، ض: األو 2/281سخخخخخؤاالت اآلجري ألبي داود،   - 5

 العلي  عبد العظي  الشستوي.
 جريخخخخة، تحقيا: محمود    1396، ملومخخخخد بن حبخخخخان، دار الو  ، حلخخخخب، الطبعخخخخة األو ى،  2/290املجروحين من املوخخخخدثين والضخخخخخخخخخخخخخعفخخخخاء واملتروكين    -  6

 ببراهي  زايد.
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احب التصخخاني  َوأحد  وقال الولاي:   ،1رواية الواقدي، والبالء منه ،ومتون أخبار الواقدي  ير محفوظة، َوهو بين الضخخع  صخخَ

عل  على ضخخخخخخخخعفه
ْ
ي   ،أوعية ال ايِّ

سخخخخخخخخَ
َّ
و َحاتِّ  َوالن بمل

َ
اَل أ

َ
ي   :ق اَل   ،يضخخخخخخخخع الَودِّ

َ
يثه  ير َمْحفمل   : بن عدياَوق َحادِّ

َ
ْنهمل أ ء مِّ

َ
َبال

ْ
ة َوال

َ
اَل    ،وظ

َ
َوق

ي   ا ينِّ دِّ
َ ْ
ي : بن امل ي  يضخخخخخخخخخخع الَودِّ دِّ َواقِّ

ْ
اَل    ،ال

َ
ي :  بن َراَهَوْيهاَوق ن يضخخخخخخخخخخع الَودِّ مَّ ي مِّ ْندِّ َو عِّ ْرَجمته  ،  همل

َ
 فِّ  آخر ت

ي  َهاِّ
َّ
اَل الذ

َ
َتقر  :  ق اسخخخخخخخخخخْ

تفى
ْ
ي  ان دِّ َواقِّ

ْ
ِّْجَماع على َوهن ال

ْ
مترو  مع سخخخعة علمه من التاسخخخعة، مات سخخخبع ومائتين، وله ثمان  ، وقال الوافو ابن اجر:  2اإل

 .3وستون سنة

 نجيا بن عبد الرحمن أبو معير السندي. -2

 روع عن: محمد بن كعب القرظي، نافع مو ى ابن عمر، محمد بن املنكدر.

 روع عنه: ابنه محمد، الواقدي، بيوا  بن ع سقى بن الطباع.

 الراوي:أقوال العلماء ف  

 
ن
 ،5كان ابن مهدي يقول: أبو معير تعرف وتنكر  ،وقال البخاري: منكر الودي   ،4قال ابن سعد: وكان كثير الودي  ضعيفا

همل  وقال العقيل :    ،6وقال النسخخخخايي: ضخخخخعي  َنادمل سخخخخْ  بِّ
 

ي  عِّ
ي َهارخخخخِّ   ضخخخخَ ى َبنِّ

َ
يا  َمْو  جِّ

َ
ر  ن

َ
و َمْعيخخخخ بمل

َ
اَل: أ

َ
ْعتمل َيْحَاى ق مِّ

ْيء     ،سخخخخَ
َ

شخخخخق ْ َس بِّ
َ
 ،ل

َا  ائِّ
َ
ق هِّ الرَّ يثِّ ْن َحدِّ َتبمل مِّ

ْ
ك وقال أيضخخخخخا: قال   ،سخخخخخناد، ل س بذا لكنه ال يقي  اإل  ،كان صخخخخخدوقا  وقال ابن أبي حات : قال أحمد:    ،7يمل

اَن  وقال ابن حبان:    ،8وقال أبي: ل س بقوي ف  الودي   ،فقال: ل س بقوي ف  الودي   ،أحمد: سخخخخخخخخخخخ لت يحاي عن أبي معيخخخخخخخخخخخر 
َ
َوك

هِّ  ا يحخد  بخِّ  يخْدرِّي مخَ
َ

يخد ال دِّ
َ

وت سخخخخخخخخخخخخخنَتْين فِّ  تغير رخخخخخخخخخخخخخ ن َيممل
َ
ي قبخل أ ره عمره َوَبقِّ ط فِّ  آخِّ

َ
َتل

ْ
ن اخ مَّ ير فِّ  رِّ  ، مِّ اكِّ نخَ

َ ْ
ك ر امل

َ
َواَيتخه من قبل  ف

طه 
َ

ال تِّ
ْ
هِّ  ،اخ َجاح بِّ ْحتِّ َبطل االِّ

َ
 .10ضعي  من السادسة أسن واختلط مات سنة سبعين ومائةوقال الوافو ابن اجر:  ،9ف

 )الوك  على اإلسناد(:

 هذه الرواية ضعيفة لوجود ثال  علل:

 ضع  محمد بن عمر الواقدي. -1

 السندي.ضع  نجيا بن عبد الرحمن أبي معير  -2

 برسال أبي معير ألنه تابع  ول  يدر  أبا ذر الغفاري راقي هللا عنه.-3

 
 م، تحقيا: مازن السرساوي.2013ياض، ض: األو ى، ، عبد هللا بن عدي، مكتبة الررد، الر 9/320الكامل ف  ضعفاء الرجال - 1
م، تحقيا: صخخخخخخخخب    1987،ل ولاي، عال  الكتب، مكتبة النهضخخخخخخخخة العربية، بيروت، ض: أو ى،    243الكيخخخخخخخخ  الوث   عمن رمي بوضخخخخخخخخع الودي    - 2

 السامرايي.
 . 498تقريب التهذيب،   - 3
 .5/488الطبقات الكبرع،  - 4
 .513-134الضعفاء الصغير،   - 5
 .101الضعفاء واملتروكين،   - 6
م، تحقيا: عبخخخخد املعطي أمين  1984، محمخخخخد بن عمرو أبو جعفر العقيل ، دار املكتبخخخخة العلميخخخخة، بيروت، ض: األو ى،  4/308الضخخخخخخخخخخخخخعفخخخخاء الكبير،    -  7

 قلعج .
 .8/494الجر  والتعديل  - 8
 .3/60املجروحين  - 9

 .559تقريب التهذيب،   - 10
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 املبحث الثالث: شبهة قطعه للطريق والرد عليها. 

 املطلب األول: تخريج الرواية.

واألمر الالفت للنظر   ،طريا معتمدين على رواية سقيمة ال تصمد أمام النقد الودي البقطع  أبا ذر    ن  يالواقد اته  بعم

وننما وردت ف  كتب الطبقات والتواريخ التي تجمع ال خخخخخخخويا مع    ،ة املعتمدةيأن هذه الرواية الي يمة ل  ترد ف  املصخخخخخخخادر الوديا

رِّ حي  أورد ابن سعد هذه الرواية ف  طبقاته قائال :    ،السقي 
ْ
و َبك بمل

َ
ي أ نِّ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
َمَر ق دمل ْبنمل عمل َحمَّ ا ممل

َ
َبَرن

ْ
خ

َ
    أ

َ
ي َسْبَرة بِّ

َ
ِّ ْبنِّ أ

َّ
ْبنمل َعْبدِّ ع

اَل: 
َ
 ق

َ
ة يَماءِّ ْبنِّ َرَحضخخخخخخخخخخخخَ َفافِّ ْبنِّ بِّ

مل
ْبل  َعْن خ عمل )َعْن َيْحَاى ْبنِّ رخخخخخخخخخخخخِّ

َ
دمل َوْحَدهمل َيْقط ا َيَتَفرَّ َجاعن

مل
اَن شخخخخخخخخخخخخ

َ
رِّيَا َوك

َّ
صخخخخخخخخخخخخِّ بمل الط ال يمل   َرجمل

ر 
َ
و ذ بمل

َ
اَن أ

َ
ك

َرمِّ فِّ  َعَماَيةِّ  ِّ
ى الصخخخخخ 

َ
يرمل َعل غِّ

رِّيَا َوةمل
َّ
 بِّ   الط

َّ 
مل
. ث

َ
ذ

َ
خ

َ
 َما أ

مل
ذ

مل
خ

ْ
َ  َّ َوَي 

ْ
 ال

رمل مل
ْ
َيط

َ
. ف ْبعمل همل السخخخخخَّ نَّ

َ
 
َ
َدَمْيهِّ ك

َ
ى ق

َ
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 املطلب الثاني: دراسة الرواية والحكم عليها.

 )دراسة رجال ابن سعد(:

 2 ، مترو .محمد بن عمر بن واقد الواقدي  -1

 ْبَرة القرشقي.َس  بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبي وأب -2

 روع عن: األعرح، عطاء بن أبي ربا ، ابن أبي ذئب.

 روع عنه: الضوا  بن مخلد، عبد الرزا ، الواقدي.

 أقوال العلماء ف  الراوي.

وقخال ابن معين :  ،بي حخات : قخال أحمخد: كخان يضخخخخخخخخخخخخخع الوخديخ أ وقخال ابن  ،3سخخخخخخخخخخخخخعخد: وكخان كثير الوخديخ  ول س باجخة قخال ابن

كخان   ،ال يحخل كتخابخة حخديثخه وال االحتجخاح بخه  ،ثبخاتاإلوقخال ابن حبخان: كخان ممن يروي املوضخخخخخخخخخخخخخوعخات عن  ،4ل س حخديثخه بشخخخخخخخخخخخخخقل

 ،6وقال الدارقطني: ضخخخعي   ،وقال النسخخخايي : مترو  الودي   ،وقال ابن الجوزي: وقال البخاري: منكر الودي  ،5أحمد يكذبه

 .8، وقال الوافو ابن اجر: رموه بالوضع من السابعة7وقال الذهاي: مترو 

 

 
، رخخخخخخخخخخخخخمس الخدين أبو املظفر يوسخخخخخخخخخخخخخ  بن قزاو ل  5/489رآة الزمخان ف  تواريخ األعيخان م  ،66/184، تخاريخ مخدينخة دميخخخخخخخخخخخخخا  4/167الطبقخات الكبرع   - 1

 .م2006، دار الودي  ، القاهرة ، 3/373سير أعالم النبالء  م،2013سبط ابن الجوزي، دار الرسالة العاملية، دميا، سوريا، ض: األو ى،
 .9سبا بيان حاله ف     - 2
 جريخة، تحقيا: زيخاد    1408، مكتبخخة العلوم والوك  ، املخدينخخة املنورة ، ض: الثخخانيخخة،  458الطبقخخات الكبرع القسخخخخخخخخخخخخخ  املتم  لتخخابع  أهخل املخدينخخة    -  3

 محمد منصور.
 .7/306الجر  والتعديل  - 4
 .3/147املجروحين من املودثين والضعفاء واملتروكين   - 5
  جرية، تحقيا: عبد هللا القااقي. 1406دار الكتب العلمية، بيروت، ض: أو ى ، ن الجوزي، الب، 3/228الضعفاء واملتروكين   - 6
م ،  1992دار القبلة للثقافة اإلسخالمية، مؤسخسخة علوم القرآن، جدة، ض: أو ى ،  ، ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهاي 2/411الكارخ   - 7

 ال طيب.تحقيا: محمد عوامة ، أحمد محمد نمر 
 .623تقريب التهذيب   - 8
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 جهالة يحاي بن ربل. -3

وقخال أكرم بن محمخد بن زيخاد: سخخخخخخخخخخخخخكخت عنخه البخخاري وابن أبي   ،1سخخخخخخخخخخخخخكخت عنخه ابن أبي حخات  ول  يخذكر فيخه جرحخا وال تعخديال

 .2حات 

 ) الوك  على اإلسناد(:

 ضعي  لضع  الواقدي وأبي بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبي سبرة، ولجهالة يحاي بن ربل.

فة من صخخخخخخخخفات  وهذه صخخخخخخخخ ،يريد بنقاذه  من النار   ،كي  يكون أبو ذر قاطع طريا وهو الوريص على قومه املوب لقبيلته  

فبعد أن هداه هللا عز   ،بذ بنه ل  يرد له  ال ير الدنيوي فحسخخخخب بل أراد له  النجاة من عذاب هللا عز وجل    ،املسخخخخل  الصخخخخاد 

وقبلت قبيلته اإلسخخخخخخخخخالم وأسخخخخخخخخخلمت   ،فاسخخخخخخخخختجاب له أخوه وأمه    ،انتقل ب ى قبيلته مسخخخخخخخخخرعا يعرض عليها اإلسخخخخخخخخخالم  ،وجل لظسخخخخخخخخخالم

  ،وقد ظن هؤالء أن بإمكااه  تيخويه صخورته حينما تعلقوا برواية سخقيمة ال تثشت أمام النقد الوديدي   ،3طواعية هلل رب العاملين

حي  قيم هللا ل وابته رجاال أفذاذا بذلوا الغا   والنف س ف  سشيل حمايته  والدفاع عنه  وهللا من وراء القصد وهو حسشنا  

 ونع  الوكيل وآخر دعوانا أن الومد هلل رب العاملين.

 : نتائج البحث

 توحيد أبي ذر هلل عز وجل قبل مبع  الناي صلى هللا عليه وسل . -1

 عرض أبي ذر اإلسالم على قبيلته وهذا دليل على حبه اليديد لقبيلته، فهو حريص عليه  يريد نجاته  من النار. -2

 الطريا، لضع  بريدة بن سنان.طلبه من  المه وامرأته  سله وتكفينه ووضعه على قارعة ضع  رواية  -3

 ضع  رواية قطع قبيلته للطريا، لضع  الواقدي وأبي معير السندي. -4

، وجهالة يحاي بن  ْبَرة القرشخخخخقيسخخخخَ   بن عبد هللا بن محمد بن أبيضخخخخع  رواية قطعه للطريا ، لضخخخخع  الواقدي وأبي بكر  -5

 ربل.

 : التوصيات

 فعدم دراستها يعطي مصداقية لها عند العوام و ير املتخصصين. ،ال وابةضرورة دراسة اليبهات املثارة حول  -1

ضخخخخخخرورة تدرةس مادة علمية خاصخخخخخخة باليخخخخخخبهات املثارة حول التفسخخخخخخير والودي  والعقيدة والفقه، على طالب الدراسخخخخخخات   -2

 اإلسالمية و يره ، حتى نحصن أبنائنا وبناتنا ضد األفكار املغلوطة.

 قائمة املراجع :

 جرية، تحقيا: صخخخخخب   1405أحوال الرجال، ببراهي  بن يعقوب أبو بيخخخخخوا  الجوزجاني، مؤسخخخخخسخخخخخة الرسخخخخخالة، بيروت،  -1

 السامرايي.

 
 .9/157الجر  والتعديل  - 1
 دار ابن عفان، القاهرة. أكرم بن محمد بن زياد الفالوا ، ،2/637امل ج  الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري  - 2
 م، تحقيا: عل  حسين البواب.1997دار الوطن، الرياض،  عبد الرحمن بن عل  بن الجوزي، ،1/237كي  امليكل من حدي  ال ويحين  - 3
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م، تحقيا: عل   1992يوس  بن عبد هللا أبو عمر بن عبد البر، دار الجيل، ض: األو ى،    ف  معرفة األصواب،  االس يعاب  -2

 .محمد البجاوي 

 جرية، تحقيا: عادل أحمد  1415ابة، أحمد بن عل  بن اجر، دار الكتب العلمية، بيروت، اإلصخخخخخخخخخخخخابة ف  تمييز ال خخخخخخخخخخخخو -3

 عل  محمد معوض. -عبد املوجود

 .م1998ابن عساكر، دار الفكر، بيروت ، لبنان، ض: أو ى ،  ، عل  بن الوسن بن هبة هللاتاريخ مدينة دميا -4

  جرية.1387تاريخ الرسل وامللو ، محمد بن جرير الطبري، دار الترا ، بيروت، ض: الثانية،  -5

 م، تحقيا: محمد عوامة.1986تقريب التهذيب، أحمد بن عل  بن اجر، دار الرريد، سوريا، ض: األو ى،  -6

، يوسخخخخخخخخ  بن عبد الرحمن أبو الحجاح املزي، مؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخة الرسخخخخخخخخالة، بيروت، ض: األو ى،  سخخخخخخخخماء الرجالف  أ  تهذيب الكمال -7

 م.1980

التكميل ف  الجر  والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واملجاهيل ، بسماعيل بن عمر بن كثير ، مركز النعمان للبحو    -8

 م.2011 ى ، والدراسات اإلسالمية وتحقيا الترا  والترجمة، اليمن ، ض: أو 

 م.1984أحمد بن عبد هللا ال جل ، دار الباز، ض: األو ى، ، الثقات  -9

 م، تحقيا: السيد ررف الدين أحمد.1975محمد بن حبان، دار الفكر، ض: أو ى ،  ،الثقات  -10

سخخخخخخخماعيل  مور رسخخخخخخخول هللا صخخخخخخخلى هللا عليه وسخخخخخخخل  وسخخخخخخخننه وأيامه ، محمد بن بأالجامع املسخخخخخخخند ال خخخخخخخويا امل تصخخخخخخخر من   -11

 .ه ، تحقيا: محمد زهير بن ناصر الناصر1422و ى ، أ البخاري، دار طو  النجاة ، ض:

 م.1952دار بحياء الترا  العربي ، بيروت ، ض: أو ى ،  ، عبد الرحمن بن أبي حات ،الجر  والتعديل -12

 م.1987محمود رلاي، دار الجيل ، بيروت، لبنان، ض: الثانية،  ،حياة أبي ذر -13

ببراهي  بن عبد هللا بن الجنيد، دار الفارو  الوديثة،  ،  سؤاالت أبي بيوا  ببراهي  بن الجنيد لظمام يحاي بن معين   -14

 م.2007القاهرة، ض: األو ى،

 جرية، 1418ستاني، مكتبة دار االستقامة، ض: األو ى،  سؤاالت اآلجري ألبي داود، سليمان بن األرع  أبو داود الحج  -15

 تحقيا: عبد العلي  عبد العظي  الشستوي.

عبيخخد هللا بن عبخخد الكري  أبو زرعخخة الرازي، دار الفخخارو  الوخخديثخخة، القخخاهرة، ض:    ،سخخخخخخخخخخخخخؤاالت البرذ   ألبي زرعخخة الرازي   -16

 م.2009األو ى،

 م.2006ان بن قايماز الذهاي،  دار الودي  ، القاهرة ، سير أعالم النبالء ، محمد بن أحمد بن عثم -17

م، تحقيا: أحمد بن ببراهي  بن  2005بن بسخخماعيل البخاري، مكتبة ابن عباا، ض: األو ى،  محمد الضخخعفاء الصخخغير، -18

 أبي العينين.

م، تحقيا: عبد  1984ى،  الضخخخخخخخخخخخخخعفخاء الكبير، محمخد بن عمرو أبو جعفر العقيل ، دار املكتبخة العلميخة، بيروت، ض: األو  -19

 املعطي أمين قلعج .
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م، تحقيا: محمد عبد القادر  1990الطبقات الكبرع، محمد بن سخعد بن منيع، دار الكتب العلمية، بيروت، ض: أو ى،   -20

 عطا.

:  مكتبخخة العلوم والوك ، املخخدينخخة املنورة ، ض   ، محمخخد بن سخخخخخخخخخخخخخعخخد،الطبقخخات الكبرع القسخخخخخخخخخخخخخ  املتم  لتخخابع  أهخخل املخخدينخخة  -21

  جرية، تحقيا: زياد محمد منصور. 1408الثانية، 

دار القبلة للثقافة اإلسخخخالمية، مؤسخخخسخخخة علوم القرآن، جدة،  ،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهاي  ،الكارخخخ  -22

 م ، تحقيا: محمد عوامة، أحمد محمد نمر ال طيب.1992ض: أو ى ، 

 م، تحقيا: مازن السرساوي.2013مكتبة الررد، الرياض، ض: األو ى،  عبد هللا بن عدي، ،الكامل ف  ضعفاء الرجال -23

، عال  الكتب ، مكتبة النهضخخخة العربية  ببراهي  بن محمد أبو الوفا الولاي،  الكيخخخ  الوث   عمن رمي بوضخخخع الودي  -24

 م ، تحقيا: صب   السامرايي.1987، بيروت ، ض: أو ى ، 

 جريخخة ،    1396بن حبخخان، دار الو  ، حلخخب، الطبعخخة األو ى،   محمخخداملجروحين من املوخخدثين والضخخخخخخخخخخخخخعفخخاء واملتروكين،    -25

 تحقيا: محمود ببراهي  زايد.

 1392حياء الترا  العربي، بيروت، ض: الثانية، بدار  يحاي بن رخخخخرف النووي،   ،املنهاح رخخخخر  صخخخخويا مسخخخخل  بن الحجاح -26

 .16/93ه،

 دار ابن عفان ، القاهرة. ، أكرم بن محمد بن زياد الفالوا ،صغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري امل ج  ال -27
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 ( 1871 -1847: تقنيات بناء املكانات االجتماعّية )19باجة وأريافها خالل القرن 
Beja and its countryside during the 19th century: techniques for building social 

standings   (1847-1871)  

 تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/محمد البشير رازقي د.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Faculty of Humanities and Social Sciences , Tunis 

 

 

ص
ّ
  : ملخ

ا للسخخخلطة املركزية ف  اإليالة التونسخخخية،   انا اسخخختراتيجي  لت باجة خز 
 
ا وطبيعيا كمصخخخدر أسخخخا خخخقي  للمواد  مث ا و ذائي  انا بيخخخري  خز 

ة. وقد اخترنا لعملنا هذا عنوان:   ة واملنتجات الطبيعي  باجة وظهيرها الجبل  قبل االسخخخخخخخخخخختعمار: تقنيات تيخخخخخخخخخخخكيل النفوذ ف  األولي 

(  
 
لنخخا من خالل هخخذا املقخخال على  ( .  1871  -1847البالد التونسخخخخخخخخخخخخخيخخة من خالل نموذح محل نمط ملوخخاولخخة فه  الرهخخانخخات  تحصخخخخخخخخخخخخخ 

ة بنتخخاح هخذا النمط. مجتمع تراحاي مقخخابخل دولخة تعخخاقخديخة. 19الخداخليخخة لتخخاريخ عمخخل بخاجخة خالل القرن  س منطا الثنخخائيخخ  . أسخخخخخخخخخخخخخ 

ة مقخابخل مجتمع ذو بنيخات جغرافيخة ومنخاخيخة واقتصخخخخخخخخخخخخخاديخة تعتمخد على الر   والفالحخة واملتخاجرة على الوخدود وال   سخخخخخخخخخخخخخلطخة مركزيخ 

لودود الدقيقة للدولة املركزية، بل تسخخخخخخخخخخخاه  هذه الودود ف  تفكيك املنظومة االجتماعية واالقتصخخخخخخخخخخخادية والثقافية  تحتاح ب ى ا

ألهل الجبل، وهذا ما يؤسخخخخخخخخس الندثار كيااه  الوضخخخخخخخخاري، أي املسخخخخخخخخ لة مسخخخخخخخخ لة وجود. واقتصخخخخخخخخاد معاشخخخخخخخخقي مقابل اقتصخخخخخخخخاد دولة 

را   مس لة استنزاف املجهود اإل   نتاا  والغذايي والشيري ألهل الجبال.ضرائاي  بامتياز ال يمل

 .19: باجة، القرن تاحيةالكلمات املف
 
ة، التاريخ املول ة، البالد التونسي   ، بناء املكانة االجتماعي 

Abstract׃ 

Beja represented a strategic reservoir for the central authority in the Tunisian province, a human, nutritional 

and natural reservoir as an essential source of raw materials and natural products. We chose for our work the 

title: “Beja and its backcountry before colonialism: techniques for shaping influence in the Tunisian country 

through a local model (1847-1871).” Through this article we have obtained a pattern for trying to understand 

the internal stakes of the history of Beja's work during the 19th century. The logic of dualism established the 

production of this pattern. Compassionate society versus contractual state. A central authority versus a society 

with geographic, climatic and economic structures that depends on grazing, agriculture and trading on the 

borders and does not need the precise borders of the central state. Rather, these borders contribute to the 

dismantling of the social, economic and cultural system of the mountain people, and this is what establishes 

the extinction of their civilized entity, i.e. the issue is a question of existence. In addition, a subsistence economy 

versus a state tax economy par excellence, which does not take into account the issue of depleting the 

productive, food and human effort of the people of the mountains. 

Keywords: Beja, the 19th century, building social status, the Tunisian country, local history. 
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 : مقّدمة

لت  
 
ان بيخخخخري  و ذايي  وطبيع  كمصخخخخدر أسخخخخا خخخخقي   مث ا للسخخخخلطة املركزية ف  اإليالة التونسخخخخية، خز  انا اسخخخختراتيجي  قيادة باجة خز 

  ، ة. ولعبت قيادة باجة دور حلقة الوصخخخخخخخخخخخخخل بين مدينة تونس واليخخخخخخخخخخخخخمال الغربي الوبوبي الغني  ة واملنتجات الطبيعي  للمواد األولي 

ا للغذاء واملاء والرجا ة، وصخخخخخخخخخخخوال ب ى سخخخخخخخخخخخواحل  منبعا ضخخخخخخخخخخخروري  ل، واليخخخخخخخخخخخريط السخخخخخخخخخخخاحل  امله   الرابط بين طبرقة )الودود الجزائري 

ة1بنزرت رة بين ظهير بخاجخة الجبل  والسخخخخخخخخخخخخخلطخة املركزيخ 
 
، وقخد اسخخخخخخخخخخخخختفخدنخا من مجملهخا،  2.وقخد أثب خت دراسخخخخخخخخخخخخخات عخديخدة العالقخة املتوت

ن يربط بين السخخخخخخلطة املركزية  ونر ب ف  هذا املقال أن نفه  جوانب أخرع من هذه العالقة خاصخخخخخخة على   مسخخخخخختوع بيجاد نمط بي 

لين مختلفين لطريقة 
 
ر بين تمث

 
ن النظام املعرف  واملع شخخخخقي الذي سخخخخاه  ف  ت سخخخخ س التوت و أهل الجبال  ف  باجة. أي محاولة تبي 

 الع ش والوك .

تيارنا على الفترة الفاصخخخخخخخخلة بين  اعتمدنا ف  هذا املقال على وثائا أررخخخخخخخخيفية محفوظة باألررخخخخخخخخي  الوطني التونسخخخخخخخخقي، ووقع اخ

ال الوثائا املدروسخخة تبدأ خالل سخخنة    1871و  1847 فنا مع سخخنة  1847لسخخشيين: أو 
 
ة   1871، وثانيا توق لفهمنا ومعرفتنا أن  عيخخري 

دت الحتالل البالد التونسخخخخخية من قبل فرنسخخخخخا، ولهذا فإن  العيخخخخخرة سخخخخخنوا   19سخخخخخبعينات القرن   ا قبلها و   التي مه  ت  مختلفة عم 

ة. ودراس نا هذه    تمهيد لها.
 
 السابقة لود  االستعمار تحتاح لدراسة مستقل

ة و  : ملاذا وقع االنسخخخخخخداد السخخخخخخيا خخخخخخقي بين السخخخخخخلطة الواكمة املركزية ف  تونس وبين   ة أسخخخخخخاسخخخخخخي  طرحنا ف  هذا املقال ارخخخخخخكالي 

ان جبال باجة؟
 
 سك

نتجة لل روة
ُ
 باجة امل

بدون موضخخخخخخخخخخخعتها ف  بطارها الجغراف  وظهيرها الريفي. وصخخخخخخخخخخخ  محمد بيرم ال امس مدينة باجة ال يمكن لنا فه  قيادة باجة  

رسخخخخخخخخخخخخخل 
مل
ى  ير خخاضخخخخخخخخخخخخخعين حقيقخة ل وكومخة، ممتنعين بجبخاله  الوعرة، وكثيرا مخا ت بعهخا جبخال تيخخخخخخخخخخخخختمخل على قبخائخل رخخخخخخخخخخخخخت 

 
بكواهخا  ي 

ون بليها مقدارا من  ير تحقي ا لعدده  وكسخخخخخخخخخخخخبه . وه : عمدون ونفزة ومقعد  معسخخخخخخخخخخخخكرات ألخذ الضخخخخخخخخخخخخرائب منه . وكثيرا ما يؤد 

 .3وخمير والييحية 

زت قيادة باجة بإنتاجها الوبوبي الوافر ووفرة أ نامها، مع عدم اعتناء أهلها بزراعة الزيتون.، حي  أن   باجة ل س فيها  تمي 

فرضخخخخخخخخخخخخخخخت السخخخخخخخخخخخخخلطخخة الوخخاكمخخة مجموعخخة من  . وقخخد  4أمنخخاء الزيتون...أهخخل هخخذا الوطن )بخخاجخخة( ل س له  اعتنخخاء ف   را الزيتون 

ة. وقد وصخخخخخخخخخخخخلت أخبار   عت الضخخخخخخخخخخخخرائب بين املالية واملرتبطة باملنتوجات الفالحي  الضخخخخخخخخخخخخرائب على الظهير الريفي ملدينة باجة، وتنو 

لين بصخخخعوبة حاله   
 
لقائد باجة عن رفم عدد من العروش، فطناسخخخة والجالجلة ونفزة، دفع نصخخخيبه  من القما والسخخخمن متعل

ان  الجبخخخل  ببخخخاجخخخة على نمط 5درته  على توفير املقخخخادير املطلوبخخخةوعخخخدم قخخخ
 

ة لسخخخخخخخخخخخخخكخخخ . وقخخخد ارتكزت الويخخخاة الفالحيخخخة واملعخخخارخخخخخخخخخخخخخيخخخ 

مخصخو . فعروش الجبل تنزل ب ى السخهول وسخفو  الجبال زمن ال ري  )وقت حراثة األرض( وف  الربيع لفالحة األرض أو ر    

 
1 M. V. Duraffourg, Béja et ses environs. Communication faite à la société de la géographie de Lille, Imprimerie L. Danel, Lille, 

1886. 
 .2010، دار يور للنير، تونس، 1945إلى  1856الجبلي: الجبالية واملجال الزراةي من الشمال الغربي  صال  الدين برهومي، 2
وف / رياض صغغغغغغغغغغغفوة االعتبار بمسغغغغغغغغغغغتودع األمصغغغغغغغغغغغار واألقطارمحمد بيرم ال امس، 3 د الثاني: القطر التونسخخخخخخخخخخخخقي، تحقيا: عل  بن طاهر اليخخخخخخخخخخخخن 

 
، املجل

 .357،  .1999داب والفنون: ب ت الوكمة، قرطاح، املرزو  / عبد الوفيو منصور، املجمع التونسقي للعلوم واأل 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1859نوفمبر  9) 101، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1854سشتمبر  22) 51، و.350مكر 
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 ال
 
ف من السخخخخخخخخخخخخخلطخخخخة أو ف  األ نخخخخام، وال يبقى ف  منخخخخازله  بخخخخالجبخخخخل  بال قليخخخخل . ويرجعون ب ى جبخخخخاله  زمن الورب وال وف والتخو 

ة. فقد كان  1اليخخخخخخخخخختاء . واسخخخخخخخخخختفاد من ناحية أخرع عدد من عروش باجة، خاصخخخخخخخخخخة عرش خمير، من اقترابه  من الودود الجزائري 

عطوه  النعمة والدراه  ويرفعون من عنده  . كما كانت مدينة باجة 2الدبال   عرش خمير مثال  ي توه  النصخارع ب ى وطنه  وةمل

قون القما من جهخخة   ار األوروبين( ي سخخخخخخخخخخخخخو  ملتقى عخخدد كبير من األوروبيين، فقخخد ورد ف  أحخخد التقخخارير أن  أنخخاا مركخخان يخخة )التجخخ 

ة نصخخخخخخارع فرنصخخخخخخيص )فرنسخخخخخخيين(...يقطعون  3باجة  . وقد دأب عرش خمير على التعامل التجاري مع األوروبيين مثل حالة  سخخخخخخت 

وسخخخخخخخخخخخقوا الجميع ف  البحر ويوجه ذلك الغ ابة وي خذون الدبال منها وينيخخخخخخخخخخخروا اللو  أنصخخخخخخخخخخخافا وقعامر الجدور ويجعلواها فحما ويمل

 .4سنين ف  هاته الوركة وجاعلين ب تا لو  ملك ه  فيها وهلكوا جانب من الغابة ل س بقا فيه شقيء  4لبالده . ولهما 

صخخخخخخخخخخخخخا
مل
ا حر  قائد باجة على تهدئة القيادة وامل

 
ر ف  أحد تقاريره:  مل لوة بين العروش خاصخخخخخخخخخخخخخة زمن دفع الضخخخخخخخخخخخخخرائب، فقد حر 

هت ب ى باجة أرسخلت ب ى جميع ميخايخ عمدون وميخايخ الطبابه وفطناسخه وميخايخ كوكه...وصخالوت بينه  ف  كل  ما له  من   توج 

ال  ما بقي من اإلعانة ، ولكن فيما  عداوات سخخخخخخخخخخابقة...اتفقوا كبار كل فرقة على أن يكونوا مع بعضخخخخخخخخخخه  على وتيرة واحدة ف  خ

فا 
 
ل بعضه  من االت  . 5بعد تنص 

افيا: املنعة والتحّصن والثورة  الجغر

عد  جبال قيادة باجة أماكن حصخخخخخخخخ نة أمام السخخخخخخخخلطة، فقد أوردت أحد الوثائا خبر رجل  يسخخخخخخخخكن بالجبل وال يصخخخخخخخخنع بال ف  
مل
ت

ا  ، وكان دائما   ان  الجبل ،  6بفتك  دواب املسخافريناألمور الناقصخة ومداوما للسخر 
 
سخها من سخك خفي باملقابل الدولة توج 

مل
. ول  ت

ة خصخخخوصخخخا ماكنه وورخخختاته وبعم 
 
 مع وجود املول

 
دي حال أهل الجبل ال يخلصخخخوا بال فقد ورد ف  أحد الوثائا:  ال يخفاك  سخخخي 

 . 7أطراف نفزة 

عة على السخل مارا العروش املعارِّضخة للباي ضخغوطات متنو 
مل
اا وحر  املواصخيل و قهر  ت طة وأخطرها مهاجمته  ألرزا  الن 

سخخخخخخخخخخخخخخاء
 
ي على الن ي  والتعخخد  حخخة  و أخخخذ متخخاعه  ومكخخاسخخخخخخخخخخخخخبه   و الجور والتعخخد 

 
ين ف  تحريم 8الفال . ورخخخخخخخخخخخخخخار  عخخدد من رجخخال الخخد 

ان ضخخخخد  الدولة أو من أجل بنيخخخخاب املعار  بين العروش، فقد ورد ف  أحد التقارير أن  رخخخخيخ الجامع
 
ار بن عل  الغربي   السخخخخك عم 

ان الري  . 9الج جل ...سخخخخخخاعيا ف  الفسخخخخخخاد ف  الغرابه ونفزة وفطناسخخخخخخه قصخخخخخخد بيقاع الغرم بينه  وبين عمدون 
 
فكثيرا ما أبرز سخخخخخخك

عه  من سخخخخخخخخخخخلطة  ة ، نفوره  من الوك  املركزي وتمن  طلا عليه  ف  الوثائا مصخخخخخخخخخخخط ح  الجبالي  واملرتفعات الجبلية ف  باجة، ما يمل

أن قائد باجة أرسخخخخخخخل مكات ب ب ى رخخخخخخخيوم  الجبالية  وكبار    1841سخخخخخخخشتمبر   29ونائبه قائد باجة. ورد ف  أحد الوثائا بتاريخ الباي  

ة بعد  صخخخخخخخخخخخدور عيب من سخخخخخخخخخخخفهاء أعراش عمدون   ة ، خاصخخخخخخخخخخخ  روه  بطش الوضخخخخخخخخخخخرة العلي 
 
يخخخخخخخخخخخافهة ونحذ   معه  ممل

 
رجاله   لنتكل

 
ر، مل :  29، السلسلة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي 1  .(1870أكتوبر  20) 94، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1870أفريل  13) 4، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1870جويلية  25) 51، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1870أفريل  24) 9، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1857جانفي  28) 60، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1857أفريل  1) 79و. ،350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1860سشتمبر  4) 8، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8 ر ) 67، و.353مكر   .(1867ماي  28مكر 
ر، مل :  29التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة 9  .(1861مارا  6) 14، و.352مكر 



 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

86 

اا فل  ي بعه    اا واملغيرين بإرجاع األ نام  ليال...أهل العيب طافوا على الن  ه القائد على الن  ة ، وقد نب  أحد من أعراش الجبالي 

 .2. وقد قام عرش عمدون بتهريب األ نام ب ى خمير ومنها ب ى الجزائر1املسروقة

ة عنخد نزولهخا  
 
ار على جنود املولخ ان القيخادة كرهه  للسخخخخخخخخخخخخخلطخة املركزيخة مثخل حخالخة رجخال أطلقوا النخ 

 
بخ حخد  أظهر عخدد من سخخخخخخخخخخخخخكخ

 على الثورة  3وديان باجة
 

. وقد اسخخخخخخخخخخخخختغل  عدد من رجال العروش العسخخخخخخخخخخخخخ  الضخخخخخخخخخخخخخرائاي املسخخخخخخخخخخخخخلطة من البايليك على األها   ل و 

فيد بوجود رجال  يدورون على العروش بالفسخخخخخخخخخاد ويقولوا له  أنت  لك  سخخخخخخخخخبعة أعوام ل    د، فقد وصخخخخخخخخخل خبر ب ى القائد يمل والتمر 

 
مل
جر عليك  حك  منه  أعوام ل  ت وا مال اإلعانة والعير فهل وقع لك  شقيء منها ، وةيتمون ف  امليايخيمل  . 4ؤد 

دت، فقد وصخخخخخخخخخخخل خبر ب ى قائد باجة ب ن  رجال  ة على قلب رجل واحد، فقد تيخخخخخخخخخخخابكت املصخخخخخخخخخخخالح وتعد  ل  تكن عروش الجبالي 

ن بين امليخايخ وكذلك بين امليخايخ  
 
فت اا على عدم  أداء مطالب   سخاع ف  عرش عمدون بالفتنة والفسخاد ويمل  الن 

 
وأخوته   ويح 

وقع  اعة، يمل
 
ضخخخخخخخخخخه على عدم الط حر   و...يمل

 
من، ومهما ي تي التعيين ألحد بال البايليك )أي الضخخخخخخخخخخرائب املدفوعة للدولة( كالقما والسخخخخخخخخخخ 

ف  البخارود  . وورد خبر آخر عن رجال  يعملون ف  الفسخخخخخخخخخخخخخاد )أي معخارضخخخخخخخخخخخخخة للسخخخخخخخخخخخخخلطخة الوخاكمخة( ويضخخخخخخخخخخخخخربون 5الفتنخة بين العروش 

ى الطعام امل ذون بيخخخخخخخخخخخخخرايه )رخخخخخخخخخخخخخراءه( من سخخخخخخخخخخخخخيادتك    لت علينا خال  جميع املطالب )الضخخخخخخخخخخخخخرائب( حت 
 
)األسخخخخخخخخخخخخخ وة النارية( وتعط

ة  رع وامليخخخخخخخخخخخخخيخخخخات الصخخخخخخخخخخخخخغيرة 6ل وضخخخخخخخخخخخخخرة العليخخخ  هخخخاجمون القمل ة  الخخخذين يمل خبرنخخخا التقخخخارير األمنيخخخة عن عخخخدد كبير من  الجبخخخاليخخخ 
مل
. وت

نون بجباله   و يصخخخخخخخخخخنعون ال باي  وةغوروا عل اا، وبعدها يتحصخخخخخخخخخخ  دين على قتل الن  ى الهنارخخخخخخخخخخر وي خذوا البقر منها ،  ير مترد 

 .7الوعرة

ها عجز السخخخخخخخخلطة على اقتحام   أبرز عامل باجة عوائا عديدة تمنع الدولة من فرض سخخخخخخخخيطرتها على مجال باجة الجبل . أهم 

ة. أقدمت ا لسخخخخخخخخخلطة ف  هذه الوالة على تقدي  امتيازات ألهل الجبال  الجبال الوعرة ل جهة خاصخخخخخخخخخة لصخخخخخخخخخعوبة مسخخخخخخخخخالكها الجبلي 

نادي أن من له حا  على جبا   ويراه ف  البالد ال   ا  يدور ف  األسخخخوا  ويمل ها بسخخخقاض ديواه . فقد أمر عامل باجة ب حخخخ ير  بر  وأهم 

ا سخخخخخخخخخخخخخمعوا أهل الجبخل بهخذا تسخخخخخخخخخخخخخر حت ثنخاياه  لدخول البالد ول  يغخب أحد من أ
 
طخالبخه بشخخخخخخخخخخخخخقيء...مل ينخاه  بما  يمل عيخااه  علينخا...وتلق 

ا  ناسخخخخخخب سخخخخخخياسخخخخخخته  من بطعام الطعام والودي  الدال على مصخخخخخخالوه  . ولكن ل  تنجح هذه السخخخخخخياسخخخخخخة مع أهل الجبال، فلم  يمل

رجعوا ل جبل تراجعوا على االتفا  ف  الدفع و الواصخخخخخل سخخخخخيدي أن مثل هذه السخخخخخياسخخخخخة ال تنفع معه  فقد تجاسخخخخخروا وبغوا وال  

سخخخخخخخخخخخخخخخامحخخخة كخخخل من ثشخخخت ميخخخخخخخخخخخخخخخاركتخخخه ف  ثورة  8 القهر والغلبخخخة والعقخخخاب ينفع معه  بال وعخخخدم مطخخخالبته     1864. كمخخخا أمر البخخخاي بممل

اا ة من اسخخخخخخخخخختغل  الثورة لظ ارة على أرزا  الن  . وأخبر العامل الباي ب ن  العروش أضخخخخخخخخخخر ت بمصخخخخخخخخخخالح الدولة  9بتعويضخخخخخخخخخخات خاصخخخخخخخخخخ 

ان من السخخخخخخخخلطة( وبمدينة باجة، و معلوم سخخخخخخخخيدي أن الجبل ف   اية ما يك
 
ا ك ر ال اطر )ملا ك ر  ضخخخخخخخخب السخخخخخخخخك

 
ون ال يخخخخخخخخوةش مل

سخخخخخة لتبادل املصخخخخخالح. فمن مصخخخخخ وة العامل والدولة وبدرجة أقل   10بنواحيه   . نالحو هنا أن العن  يلعب دور املنظومة املؤسخخخخخ 

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :   1  .2، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1847أكتوبر  29) 8، و.350مكر 
ر، مل :  29لسلة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، الس3  .(1862جوان  17) 28، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1859سشتمبر  21) 96، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1854جانفي  29) 48، و.350مكر 
ر، مل :  29ري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  األر 6  .(1854)جانفي  50، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1857ماي  59) 59، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8  .(1867مبر )نوف 92، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  9  .(1870مارا  15) 145، و.353مكر 

ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  10  .(1867)ماي  104، و.353مكر 
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ة   ع الجبل والعرورخخخخخخخخي  يخخخخخخخخير ب ى أن  أهل  السخخخخخخخخكان املوليين ت سخخخخخخخخ س للصخخخخخخخخورة النمطية حول تمن  ة. وكثيرا ما كان العامل يمل والجبالي 

مخاطلته . وقخد اقتر  العخامخل فكرة على البخاي ف  أن يسخخخخخخخخخخخخخعى ب ى القبم على كبخار عروش الجبخل من   الجبخل ك ر  تالعبه ، وك رت ممل

نوا عليه   أي القبم عليه 
 
ة  نتمك  . 1خالل استدعاءه  ب ى مدينة باجة بغية االجتماع معه ، ومن ثم 

بسخخشب كل  هذه األسخخباب وجد أعوان الدولة صخخعوبات كبيرة ف  اسخختخال  الضخخرائب من األها  ، مثل حالة اليخخيخ عمر بن  

بة عليه  وحاسخخخخخخخخخخخبوه بجانب منها  
 
لبوا ب داء املجابي املرت

مل
ا ط

 
أحمد  قاموا عليه )أي ثاروا عليه( جماعته من العرب أوالد خضخخخخخخخخخخخر مل

هموه أ  . 2نه سر  جانب من الضرائب لصالوهاستخلصها وأكلها ، أي ات 

اقع   يوسف بن بشر: سياسة األمر الو

جبرت الخدولخة على التعخامخل مع الرجخال  
مل
ة على العمخالخة. وقخد أ ل جبخال بخاجخة عخائقخا أمخام الهيمنخة الكخاملخة للسخخخخخخخخخخخخخلطخة املركزيخ 

 
تمثخ

عارض للمخزن  ان باجة وظهيرها الجبل . فهل يمكن أن ينتقل ش ص ممل
 
ذين من سك  ب ى عون من أعوان الدولة؟املتنف 

د منه    خخخخخخخخقي أحمد بن الدمغوني قايد أوالد بوسخخخخخخخخال  يدور على العرب كلها   تواجد ف  جبال باجة عدد من امليخخخخخخخخهورين بالتمر 

. وورد اسخخخخخخخخ  الرجل يوسخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخر كثيرا ف  الوثائا حي  جهر بعداوته لقايد باجة وأراد أن يجمع العروش حوله 3بالفسخخخخخخخخاد 

صخخخخخخبا واليا   على العمل، ونيخخخخخخر ف  القيادة أنه يريد أن يحاي السخخخخخخكان من ظل  السخخخخخخلطة له  خاصخخخخخخة على مسخخخخخختوع الضخخخخخخرائب،  ويمل

هخاب لبخاجخة  
 
ل الزمخان ، وقخد حر ض العروش على عخدم الخذ وير خب أن يجعخل من سخخخخخخخخخخخخخكخان بخاجخة  كلمتك  مسخخخخخخخخخخخخخموعخة كمخا كنت  أو 

ى هو عليه  
 
ت  . وورد ف  و 4و تقييد الرقاب واملواشخخخخخخخخقي ب ى أن يتو  ثيقة أخرع أن القاي  مقام  خخخخخخخخقي يوسخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخر كاهية ضخخخخخخخخج 

ه  ر رر  اا من فعله وتكر   . 5الن 

ة تسخخخخخاعدنا على تفه   تقنيات بناء املكانة االجتماعية ألعوان الدولة   ة يوسخخخخخ  بن بيخخخخخر جدال وتيخخخخخابكات مهم  ثير شخخخخخ صخخخخخي 
مل
ت

ة مع قائد با رة والصخراعي 
 
جة واختالف دوره العسخكري مع الدور السخيا خقي للقائد. خالل الفترة قيد الدرا خاصخة عالقته املتوت

ة الثقخة. فقخد وردت أخبخار على يوسخخخخخخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخخخخخخر كخاهيخة بخاجخة مفخادهخا أن   
 
ر وقلخ

 
زت عالقخة أعوان الخدولخة بخاجخة بخاألهخا   بخالتوت تمي 

ة )للباي عين أني مضر  به  .   أناسا من العروش ساروا ب ى املوروسة )أي مدينة تونس( قاصدين اليكاية بنا ل وضرة العلي  ( مد 

ه  ال يريدون دفع الضخرائب:  لكن قصخده  معروف وال يخفاك  أاه  أخذوا على الفسخاد ف  كل  عام ملا   ر القائد فعله  ب ا  وقد بر 

ام ال ال  عليه  لوقت آخر  ل أي 
 
 . 6يصدر االذن العل   ف  خال  اإلعانة فيجعلوا هذا الفساد لتتعط

برز تفانيه وحزمه ف  خدمة البايليك خاصخخخخة عبر اتقانه جمع الضخخخخرائب من األها  ، فقد أرسخخخخل  حاول يوسخخخخ  بن بيخخخخر أن يمل 

ه جمع  من مال اإلعانة ما يقرب من   1861ماي    19رسخخخخالة ب ى الوزير األكبر مصخخخخطفى خزندار بتاريخ  
 
أل  ريال،   45قائال فيها أن

دا ف  ال ال   ر يوسخ  بن بيخر  .  7والزلت م يخد  ه تفانى ف  بحصخاء مارخية وعدد  1861تقريرا آخر بتاريخ ماي  وحر 
 
ذاكرا فيها أن

ان مقارنة بمن أرخخخخرف قبله على اإلحصخخخخاء،  
 
ه مع برخخخخرافه على اإلحصخخخخاء ازداد عدد السخخخخك

 
ان قيادة باجة، وأرخخخخار بذكاء ب ى أن

 
سخخخخك

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1868ماي  3) 109، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1868جوان  18) 21، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1860مارا  29) 106، و.350مكر 
ر، مل :  29لتاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة ا4  .(1859ماي  1) 82، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1860ماي  14) 110، و.350مكر 
ر، مل :   29األررخي  الوطني التونسخقي، السخلسخلة التاريخية، صخندو :  6 بن بيخر كاهية باجة ب ى ( )رسخالة من يوسخ  1861ماي   18) 10، و.351مكر 

 .مصطفى خزندار(
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1861ماي  19) 12، و.351مكر 
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ن ب ى أن خالفة نفزة تمتلك أك ر من  
 
ه تفط

 
دوا   800كما أن ه   قي  يها    .1نصخخخخخ  القدر مارخخخخخية مع أا 

 
وقد لعب  كاهية باجة ومتول

ه:  وصخخخخخخخخخخخخخلنخخا لبخخاجخخة جمعنخخا بين  
 
ر ف  أحخخد تقخخاريره أنخخ دة بين العروش، فقخخد حر    ف  ال الفخخات املتعخخد 

 
يوسخخخخخخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخخخخخخر دور املوك

برم عقد الصخخخخخخخخخخخخخ  ح على يد عدل  
مل
الة الكبار منهموراودنا الجميع ب ى الصخخخخخخخخخخخخخ ح ، وأ عمدون ونفزة والغرابه والطبابه وحضخخخخخخخخخخخخخرت الرج 

ل به    . 2وكل  من عليه دْم لصاحبه تحم 

انتقل القاي  مقال يوسخخخ  بن بيخخخر ب ى العمل كاهية وجا بسخخخوسخخخة، ول  تنقطع عالقته عن باجة، فقد راسخخخله أمير األمراء  

يه القيادة بها
 
قتطعة من ضريبة باجة زمن تول ة يوس  بن بير 3رريد آ ة وجا باجة طالبا منه دفع أموال ممل . وظهرت ش صي 

ابع م
 
ع تحر كات عل  بن  ذاه ، فقد كتب ف  رسخخخخخخخخخخالة له ب ى بسخخخخخخخخخخماعيل صخخخخخخخخخخاحب الط فته السخخخخخخخخخخلطة بت ب 

 
رة مرة أخرع حينما كل

 
ؤث

ه  ملا وصخخخخخخخلنا ب ى البلد وجدنا ميعاد أوالد بوسخخخخخخخال  الظهاره وأخبرونا ب ن  بن  ذاه  ملا وصخخخخخخخله األوامر   1864جويلية   22بتاريخ  
 
أن

.  وأبرز يوسخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخر ف  رسخخخخخخخخالة أخرع له ب ى 4ط زموله وفرحت بذلك أناا وحزنت أناا ومكتوب السخخخخخخخخيادة برحوا به وسخخخخخخخخ

الوزير بسخخخخخخخخخخماعيل صخخخخخخخخخخاحب الطابع خالل نفس الفترة رفم العروش له وكرهه  لملخخخخخخخخخخ صخخخخخخخخخخه ورفضخخخخخخخخخخه  التعاون معه، حي  أن   

ي...وأي ة ارتكوا من  ستوليا )أي: مسؤوال( عليه  من  الجبالي  ن أنا ممل ي  بعم أعراش مم  يا من 
 
 .5ضا الوجا مازال م يك

ان باجة وأريافها ف  رسخخخخخخخخالة له ب ى الوزير األكبر يوسخخخخخخخخ  صخخخخخخخخاحب  
 
ا يوسخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخر ف  تحليل طبيعة عالقته مع سخخخخخخخخك تعم 

ة املنصخخخخخخخخخخخخورة  
 
ا بلغت املول

 
هت لناحية باجة ف  موصخخخخخخخخخخخخيات ال دمة اعتقدت أن وجاي ال خلل فيها...مل الطابع حي  قال:  منذ توج 

ى  لباجة.. ا هو أقدر عليه من مطالبها، حت    بحول هللا ف  شخخخخخخخخخخخخقيء مم 
 
.القما واليخخخخخخخخخخخخعير والوطب والزيت و ير ذلك بحي  ال نتوق

قدمت أعراش الغرب الذي مع بن  ذاه  فارخخخخخخخخخخخختكت ف  البعم من جندوبة اللذين ه  من أكابر الفسخخخخخخخخخخخخايدية وكنت عرفت ف  

نت أسخخخخخخخخخخماءه ...وه  أقل  من نصخخخخخخخخخخ  العرش وأك  ْمَد رخخخخخخخخخخ اه  وبي  وعليه    ةره  مع ، بحي  أن جندوبة الظهارة الذين عليه  العِّ

اد اليخخخخخخخخخخخخخرطخ ةوبه  الكالم من حزبي وال يخفى أن هؤالء الثالثخ حخال فسخخخخخخخخخخخخخاده ...كخذلك    ة)رجخال من قخادة الثورة ف  العرش( ه  قيخ 

وا مني وطلبوا  
 
ة بعخخخد قخخخدومي لبخخخاجخخخة تيخخخخخخخخخخخخخك هوا ملقخخخابلخخخة الوضخخخخخخخخخخخخخرة العليخخخ  ا أن  عرش نفزة اللخخخذين ه  توج 

 
رفع يخخخدي عليه  وذلخخخك ملخخخ

هوا نحو   تمل عليه  ف  ذلخك حيخ  افترزوا من عروش الجبخل وتوج 
ْ مل
هه  لزمخل بن  خذاه  حخال بقخامتخه بخالخدخلخة وملخ خخاطبته  عن توج 

د   لعت بنور القلب أن جميع من هو ف  دايرة سخخيدي صخخاحب الطابع كالسخخي 
 
ما اط

 
من ذكر...وقد رأيت أن هذا كله ال يمن أحد ونن

ا أن رءا ولد اليخخري  الدراا  الذي هو من أعيان جندوبة من حزبي ومعارض بخوته عن رفع  باش 
 
د باش حانبه مل حانبه والسخخي 

ة، فمن أجل ذلك كتشت تسخخخخخخخخخخخليما  
 
يدي لدع سخخخخخخخخخخخيدي صخخخخخخخخخخخاحب الطابع أخرجه ووكزه، ورأيت أن ال ناصخخخخخخخخخخخر    ف  جملة هاته املول

نته بيد سخخخخخخخخيدي صخخخخخخخخاحب الطابع...وال تراخخخخخخخخقى سخخخخخخخخيدي  
 
  ةأن خديمك  يناله هذا ، و بلغنا أن رمضخخخخخخخخان الورا  قايد اليخخخخخخخخرطي  ومك

ه  خار عليخه ور مخه وأخخذوا سخخخخخخخخخخخخخعيخه وقتلوا ابنخه   ا أن توجخ 
 
ى على ور مخه بغير طيخب...البعم منه . وملخ

 
اسخخخخخخخخخخخخختو ى على تبرسخخخخخخخخخخخخخا ث  تو 

 . 6وفضووا حريمه وفعلوا به ما فعلوا وهذا أمر  ريب 

ي ومن أ     ةأن  الرجخل  حميخده عخامخل جنخدوبخ  1864األكبر ف  رخخخخخخخخخخخخخهر نوفمبر   وقخال ف  رسخخخخخخخخخخخخخالخة أخرع لخه ب ى الوزير ى من 
 
تيخخخخخخخخخخخخخك

اعتدوا وبغْو...واقت خقى نظر موالنا برفع يدي عنه  فكي ...دخلوا  ةعوادي ب ننا مفسخدين عليه ف  عرش جندوبة...أهلنا جندوب

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  . 13، و.351مكر 
ر، مل :  29  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :2  .(1861مارا  11، )352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1863أوت  4) 37، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .98، و.352مكر 
ر، مل :  92األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1864)جويلية  99، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1864أكتوبر  20) 100، و.352مكر 
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اد اليخخخخخخرطي   ى أنه فر  لبالد الجبل وبقي من  وتمن    ةتحت حك  بت  ذاه  وأخذوا امتاْع الناا وجعلوا منه  قي  وا ف  أ   املوت حت 

ة بعيخخخخخرة آالف لبلو ه ب ى بن  ذاه . فبعد  وا مع اليخخخخخيحي  رمل
َ

عرش ب ى عرش ما بين اليخخخخخيحية وخمير بعيلته )عائلته( وباعوا ورخخخخخ

ه    جميع موارخخخخخخخخخخخخ نا التي بوسخخخخخخخخخخخخط   هذا الفعل نرجع نركع للوالية عليه ...ظهر    أن ال نجاة من هذا العرش...أرسخخخخخخخخخخخخلت أل   يوج 

ر بن بيخخخخر بفسخخخخاد عامل جندوبة املا   واإلداري وسخخخخرقته  
 
جندوبة كلها...ويرحل...بقصخخخخد السخخخخكنى بباجة أو باملوروسخخخخة ، كما ذك

 . 1مال الدولة

ه   أناا   ان الجبال ف  باجة، فقد وصخخخخخفه  ف  أحد رسخخخخخائله للوزير األكبر ب ا 
 
خفي يوسخخخخخ  بن بيخخخخخر كرهه لعدد من سخخخخخك ل  يمل

اع الطريا بخالورابخمجر 
 
اا وحخاله  ال يخفى عن أهخل هخذا العمخل  ةمين مثله  قطخ . وقخد سخخخخخخخخخخخخخعى ف  كخل  رسخخخخخخخخخخخخخائلخه 2واهخب أموال النخ 

نخه من عملخه وحخذقخه لوظيفتخه وتفخانيخه ف  خخدمخة السخخخخخخخخخخخخخلطخة. وقخد أبخدع ف  رسخخخخخخخخخخخخخالخة لخه ب ى الوزير األكبر  
 
للوزير األكبر ب ى ببراز تمك

ه  بلغني أن قايد دريد رجعت له والية تبرسخخخخخخخخا و خخخخخخخخقي  خيبة أمله من طريقة توزةع السخخخخخخخخلطة  
 
للمناصخخخخخخخخب والوظائ ، حي  كتب أن

عطى لرجل ل س أثر ف  ال دمة ول  ترجع    
مل
فتك  من يدي جندوبة وت

مل
عل  سا قي رجعت له والية ماطر وأنا مع وجودك  عندي ت

ي ذلك الوالية أو أك ر منها  ب لجنابك  السامي...ال تبعد عن 
 
  .3وأنا مترق

ن ف  كتاب ف  رسخخخخخخخخخخالة له ب ى الوزير   برز وثائا يوسخخخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخخخر مؤامرات عديدة تعر ض لها هو وأرخخخخخخخخخخياعه وأعوانه. فقد دو 
مل
ت

هام املذكور اسخخ ناده  عل   وكواه  منعوا أنفسخه    هموا بقتل نفس والسخخشب  الذي أنتج له  هذا االت  ت 
مل
األكبر أن ثالثة من رجاله أ

وا أيديه  وق ام وأسخخالفه  كذلك ولكن  من الفسخخاد وكف  ة التي ظهرت بعرش جندوبة...ه  خد  اد اليخخرطي  ت بنيخخاء الفسخخاد مع قي 

 .4خدمته  أدخلته  لهاته الواقعة 

د عليها. فرض منطا   المس درجة الالمريي بين الوالء للسخخخلطة والتمر  ة يوسخخخ  بن بيخخخر وجود خيط رقيا يمل برز لنا شخخخ صخخخي 
مل
ت

وذر من وعورة مجال باجة وظهيرها، فالسخخخخخخخكان املوليين وحده  ه  من يسخخخخخخختطيع مراقبة  الجغرافيا على الفاعل السخخخخخخخيا خخخخخخخقي ال

بت 
 
ة العامل وهو رجل السخياسخة. وقد تغل مجاله  والسخيطرة عليه. لعب أيضخا يوسخ  بن بيخر دور رجل السخال  مقابل شخ صخي 

رة أساسا بمنعة جب
 
الها، فبدون قوة عسكرية ال تستطيع  ش صية رجل السال  لطبيعة المل صية القاعدية لعمل باجة املت ث

سيطر على املجال.
مل
 الدولة أن ت

 وظيفة القايد ورهاناتها:

عاد وهو صخخخخخخخراع العروش. فقد ورد مثال ف  أحد الوثائا  عرش ورخخخخخخختاتة بينه    عانت السخخخخخخخلطة املركزية من ميخخخخخخخكل كثيرا من يمل

زت قيخخادة بخخاجخخة بحخخدودهخخا الطويلخخة مع الجزائر، وخلا هخخذا األمر منخخازعخخات  5عخخداوة مع عرش نفزة وأيضخخخخخخخخخخخخخخخا مع مخخاكنخخه  . كمخخا تمي 

ة   خبرنا وثيقة مهم 
مل
ه قبيلة خمير على هذه الودود. ت

 
عديدة مع الجار املوتل  من قبل فرنسا. خاصة مع النفوذ الكبير الذي تحتل

ه ب ى الوخدود قخابخل الجنرال الفرنسخخخخخخخخخخخخخقي حخاك  القخالخة   عن جزء من هخذه الرهخانخات. فقخد أخبر عخامخل بخاجخة أنخه توجخ  الجزائريخة لكي يمل

. وصخخخخ  أوال العامل التضخخخخارةس الصخخخخعبة واملرهقة للمنطقة، ففي تلعب دور العائا أمام سخخخخيطرة   ليتفاوضخخخخوا على مسخخخخ لة الود 

ل مفاوضخخخخات العامل مع العسخخخخكري الفرنسخخخخقي
 
كل

مل
بالنجا     السخخخخلطة على هذه األماكن خاصخخخخة زمن اليخخخختاء وفيضخخخخان الوديان. ل  ت

ا لهخخا، حيخخ  ورد ف  مكتوب العخخامخخل أن الوخخدود  ملخخك بلخخد خمير ولخه   ا تخخاريخيخخ  ت قبيلخخة خمير التي ترع ف  الوخخدود حقخخ  بسخخخخخخخخخخخخخشخخب تعنخخ 

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .110، و.352مكر 
ر، مل :  29صندو :  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، 2  .(1864ديسمبر  10) 111، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1865جانفي  3) 114، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1865جانفي  8) 115، و.352مكر 
ر، مل :  29ونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني الت5  .(1857جوان  25) 63، و.350مكر 
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انته  )أي مقبرته (    ملكا بين أيديهم سلفا عن خلفمدايد مديده )أي زمن طويل( وسنين عديده من أجداده  وآباءه    وبه جب 

اا ملكا ل جوابلية من خمير وروابطه  )أماكن خزن الوب  .1وب( وَةْعلمونه ساير الن 

بم على  رجل صخخخخخغير  بعد أن سخخخخخر  ثيابا،  
مل
يخخخخخرف عامل باجة على ممارسخخخخخة الضخخخخخبط واملراقبة والعقاب ف  املدينة، فقد ق يمل

ه يسعى ب ى تحقيا األمن والتهدئة  2فقام العامل بجلده بالعصا على  ر وا األرهاد ف  السو  
 
ف  عمالته.    cificationpa. كما أن

 . فقد أصر   
 
وقد اعتمد ف  ذلك أسخلوبا ناجعا وهو توزةع عملية ال يخرةع بين القوانين املصخاد  عليها من الصخدفة والعرف املول

ة فعله  على الجريمخخة:  نريخخد   رفه . وكخخان رد  تخخل أحخخد أبنخخاءه من طرف عرش آخر على تطبيا عمل
مل
رجال   40أحخخد العروش بعخخد أن ق

 يرحلون معنا ب ت من أعيان  من خيار  
 
أعيان الوسخخخخخخخخخخخالتية يذهبون معنا ب ى سخخخخخخخخخخخيدي عبد هللا بالجمال ف  خمير يحلفون لنا، ونال

عناه ب ى الدرخرة،   بيوت الوسخالتية ب والدهما وسخعيه ما ترحل معنا ب ى عرش ماكنه...فإن وجدنا قتلوه  يره  سخر حنا الب ت ورج 

يخخخرف العامل  3السخخخع  ف  عوض ابننا ون خذوا الدرخخخره على التراب. فبقيت نسخخخايس فيه   ونال الب ت املذكور نقتلوه...ون خذوا . يمل

على مراقبخخة العمخخل الفاله  من الوراثخخة ب ى جني املنتوح. كمخخا يقوم بتوزةع املنا واألعطيخخات لعخخدد من أعوان الخخدولخخة وحلفخخاءهخخا  

ه  امليخخخخخرفين على زوايا األولياء الصخخخخخالوين، مثل زاوية سخخخخخيدي عل  الصخخخخخماده  التي تحصخخخخخل سخخخخخنويا على نصخخخخخ ب من القما    وأهم 

 .4واليعير

ان املدينة وظهيرها الجبل ، فقد  
 
يحر  القائد، بعد توصخيات عديدة من السخلطة املركزية، على معرفة العدد الدقيا لسخك

ان القرع التي بعملنا الرجال كبار  
 
وصخخخخخخغار على اختالف أسخخخخخخنااه  من  وردت عليه أوامر من الوزارة الكبرع بإحصخخخخخخاء  جميع سخخخخخخك

ى أوامر  5الرضخخخخيع ب ى من بل  اليخخخخيخوخة  ان عمله. فقد كان كثيرا ما يتلق 
 
. ولهذا فهو يسخخخخعى العامل ب ى مراقبة دقيقة لعدد سخخخخك

حصخخخخخخخخخخقي  أرقاب من احتوع عليه عمل باجة وعرورخخخخخخخخخخها...اسخخخخخخخخخخمه واسخخخخخخخخخخ  أبيه ونسخخخخخخخخخخبه ولقبه   من الباي أو من الوزارة الكبرع ي ن يمل

 أحد   بحي 
 
. وةسخخخخخخختقبل العامل أعداد أنفس من رخخخخخخخيوم العروش. يقوم اليخخخخخخخيخ بطر  املوتى من بحصخخخخخخخاء السخخخخخخخنة التي  6ال ييخخخخخخخذ

قخام طقس القسخخخخخخخخخخخخخ  ف  مقخام الو    الصخخخخخخخخخخخخخالح بمخدينخة باجة سخخخخخخخخخخخخخيدي   قسخخخخخخخخخخخخخ  على صخخخخخخخخخخخخخد  األعداد الجخديدة، وعادة ما يمل قبلهخا، ث   يمل

احة  .7بوتف 

سخخخخخاد عدد منه . فقد وردت معلومات ف  أحد الوثائا عن بنقا  عدد من اليخخخخخيوم  تحتاح الدولة ب ى اليخخخخخيوم ر   علمها بف

للعدد الوقيقي ألبناء ميخخخيخته  حماية له  من الضخخخرائب والتجنيد. كما أخبر القائد ف  تقرير له ب ى الوزارة الكبرع أن اليخخخيوم  

ا يسخاعده  على فسخاده  املا  ، ف هل الجبل عندما يدفع ون تفصخيال مهم 
 
ون ضخرائبه  لليخيخ ال ي خذون بيصخاال باملبال  يسختغل

ن اليخخيخ من سخخرقة مال وفير وتنقيص العدد الوقيقي لدافع  الضخخرائب. فقد أرخخار العامل ب ى أن   
 
مك املدفوعة له ، وهذا ما يمل

ن الْتواصخْل عن  رقبة عن زمام عدد الرقاب ، ولهذا أرخار العامل أن   عادة الجبل كله ال ي خذو   123عددا من اليخيوم  أخفوا...

 . 8امليايخ أصال 

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1859مارا  31) 76، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1870فيفري  5) 132، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1870فيفري  18) 133، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1866أوت  15) 38، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1860ديسمبر  4) 17، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1870أفريل  18) 8، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1870ماي  5) 16، و.354مكر 
ر، مل :  29التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة 8  .(1871جوان  12) 25، و.355مكر 
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ان الجبل إلررخخخخخاد أعوااها على الطرقات واملسخخخخخالك اآلمنة والسخخخخخليمة مثل حالة  عبد هللا بن  
 
تعتمد الدولة على عدد من سخخخخخك

ما مر ت بب ته ، وقد طلب هذا املررخخخخد  
 
ة كل ابا وأنه يسخخخختضخخخخي  العسخخخخ  ة طبرقة للطريا ذهابا وني  نصخخخخر النفزي، اعتاد بررخخخخاد عسخخخخ 

نه أن من ميخخخيخة قومه أي  طلب الفضخخخل ف  واليته رخخخيخا 
 
مك

مل
. وتحتاح الدولة ملسخخخاعدة عناصخخخر محلية أخرع  1من الدولة أن ت

ار  وهو التاجر وناقل البضخخخخخخايع واملسخخخخخخافرين بين املدن صخخخخخخواب األحمرة( و السخخخخخخي 
ن
ار  )أ . وقد دأب الباي على بصخخخخخخدار  2مثل  الوم 

ال واليخخخخخخخخخيوم بحماي ة ميخخخخخخخخخايخ الجبل مضخخخخخخخخخمونه ف  أمن  أوامر ب ى العم 
 
طاع... ب ى كاف ة الطرقات، فقد ورد ف  أحد الوثائا:  أمر ممل

الطرقات ف  باجة ب ى طبرقه...رد  البال ف  حفو  ابة الكرسته...منع ساير األرياء املمنوع بخراجها لغير اململكة التونسية بدون 

 . 3تذكرة سرا  

ة   دين و املفدسين ، فقد أرسل مثال عامل  نن به هنا ب ى وظيفة أساسي  س على كل  املتمر  يقوم بها عامل باجة أال و   التجس 

هنخا اخوتنا   بخاجخة أحمخد الخدمغوني مكتوبخا ب ى الوزير األكبر قخال فيخه:  الزلنخا بغخايخة الوزم االجتهخاد الكل  من  ير زهخد وال  فلخة ووج 

س    الع4كل  منه  لعرش من العروش ليتجسخخ 
 
كث س خالل األزمات مثل ثورة  . ويمل ر العامل  1864امل تقنية التجسخخ 

 
حخخ  ، حي  يمل

اا العاديين ورخخخخخخخخخخخيوم الزوايا ورجال العروش الكبار لجمع كل املعلومات املمكنة . وأخبر العامل  5اليخخخخخخخخخخخيوم وأتباع الدولة من الن 

ة عريقة موالية للدولة قد   موا خدمات لعل  بن  ذاه ، وسخخخخخخخخاهموا ف  عن ثالثة رجال من مدينة باجة ينتمون ب ى عائالت مخزني 

 . 7.كما أخبر العامل ف  أحد تقاريره ب ى الوزارة الكبرع أن   أحوال الجبل ل ست مستقيمة 6اقتحام منزل عامل باجة وسرقوه

الة الكبا قنع كبار القوم بكل ميخخخخخيخة،  الرج  حاول أن يمل ر   يسخخخخختقي العامل أخبار العروش من جواسخخخخخ سخخخخخه ومن اليخخخخخيوم، ويمل

ابه. والهاجس األسخخخا خخخقي للسخخخلطة هنا هو الضخخخرائب. أخبر قائد باجة ف   بلغة الوثائا أو  امليعاد ، ب ن ينصخخخاعوا ألوامر الباي ونو 

موا لخه العخدد ال خخخخخخخخخخخخخويا ألفراد العرش   قخد  ل  عرش مخاكنخة و أنخذره   بطش البخاي، فخالتزموا بخ ن يمل
 
ه تقخابخل مع ممث

 
أحخد تقخاريره أنخ

قام ل سخخخخخخهل على السخخخخخخلطة تقد
مل
ة ت عوا باألعراا و الزرد  )مواكب احتفالي  ا رجع الرجال ب ى عررخخخخخخه  تجم  ير اج  الضخخخخخخريبة. فلم 

ألجل األولياء الصخخخخخخخخالوين( وتناقيخخخخخخخخوا ف  أوامر الباي و صخخخخخخخخار عنده  ناقم ونقيم ألن  فيه  رجل اسخخخخخخخخمه ببراهي ...ومعه أنفار  

فخ
 
ة مصخخخخخخخخخخخخخدر ثورة 8ا  متمخادين ف  الفسخخخخخخخخخخخخخاد، ورجعوا على مخا كخانوا عليخه من االت ل قرب قيخادة بخاجخة من الوخدود الجزائريخ 

 
. وقخد مثخ

لعدد من األها  ، ولكن مصخخخخخخخدر قلا للسخخخخخخخلطة وأعوااها. وبرزت خطورة هذا الجوار مع ال رب الفرنسخخخخخخخية البروسخخخخخخخية. فقد دأبت  

ة، السخخخخخخخخخخختنزاف وتيخخخخخخخخخخخ ت ت املجهود الوربي  بروسخخخخخخخخخخخيا على برسخخخخخخخخخخخال عدد من الجواسخخخخخخخخخخخ س ب ى الجزائر، مرورا عبر الودود التونسخخخخخخخخخخخي 

ست الدولة التونسية من هذا الصراع، ولهذا أصدر الباي أمرا لقائد باجة ب ن يراقب كل أملاني يمر  بباجة ويمنع  الفرنسقي. توج 

أي  كان من تجاوز الودود ب ى الجزائر، وقد ورد ف  مكتوب األمر:  الدولتين الوبيشتين فرانسخخخخخا ودولة بروسخخخخخيا هما اآلن على حالة 

مخخا كخخان لبعم ح  ...مع مخخا لخخدولخخة فرانسخخخخخخخخخخخخخخا من الجوار الخخذي تلزم مراعخخاتخخه ورب 
 
ة لخخدولخخة املعظ رب وكلتخخا الخخدولتين من الخخدول املوبخخ 

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1871ماي  2) 18، و.355مكر 
ر، مل :  29األررخي  الوطني التونسخقي، السخلسخلة التاريخية، صخندو :  2 ئا أخبار عن تسخلي  سخلع (. ورد ف  أحد الوثا1871ماي   13) 21، و.355مكر 

ارة باجة  لوملها ملدينة تونس. أنظر: األررخخخخخخخخخخي  الوطني التونسخخخخخخخخخخقي، السخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخلة التاريخية، صخخخخخخخخخخندو :   ر، مل :   29ب ى  أحد حم   15)  63، و.355مكر 

 .(1871أكتوبر  
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1871)أوت  50، و.355مكر 
ر، مل :  29ري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  األر 4  .(1865ديسمبر  20) 147، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1865ديسمبر  15) 143، 141، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1866جويلية  7) 18، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1866جويلية  11) 20، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8  .(1857جوان  25) 63، و.350مكر 
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خذون من بعم املسخخخخخخلمين   ر بعم ممالكها ويت  حي  ع  فيما يمل الناا مقاصخخخخخخد مع دولة فرانسخخخخخخا تبع ه  ف  مثل هذا الوقت ب ى السخخخخخخ 

هتنا  عونا له  على ذلك بالقول أم الفع ز منها ملص وة املسلمين...فنب  ل، و ير خفي  ما يني  عن ذلك من املفسدة التي يجب التحر 

ه ل خارح العمخالخة على طريا عملنخا   هوا عنخاي نخا ملنع القيخل والقخال ف  أحوال هخذه النخازلخة ورد  البخال من أن يتوجخ  دي بهخذا لنوج  سخخخخخخخخخخخخخيخ 

عين املفسدين على التحيير مثل البارود  ا يمل  . 1شقيء مم 

 كخل أعوانخه على مراقبخة الوخدود واألوروبيين، وقخد ورد ف  أحخد  
 

س تجخاه كخل  الغربخاء، وحخ  ات التجسخخخخخخخخخخخخخ    القخائخد من عمليخ 
 
كث

ة أن   نفرين من رعايا بروسخخخخخخيا أحدهما قصخخخخخخير...واآلخر نحي  أزعر رخخخخخخاب، خرجا من الواضخخخخخخرة ف  زي  املسخخخخخخلمين   التقارير األمني 

مخخان  
 
قخخال أن مقصخخخخخخخخخخخخخودهمخخا تحيير عمخخالخخة الجزائر. وال يبعخخد أن يغتر  بهمخخا أحخخد املسخخخخخخخخخخخخخلمين من  ير أن يعل  ألاهمخخا يتكل بخخالعربي ويمل

ار  )أصخخخخخخخواب األخمرة امليخخخخخخخرفين على نقل الناا والسخخخخخخخلع بين  2عواقب ذلك  . وقد أوهخخخخخخخقى العامل أعوانه بالقبم على كل   حم 

  العخامخل كخل رخخخخخخخخخخخخخيوم  العمخاالت(  أو  يره  معينخا لهمخا أو مصخخخخخخخخخخخخخخاحبخا لهمخا )أ
 
ن عنخه ونحخخخخخخخخخخخخخجنوه ، وقخد كل

 
ي للوروبيين( ...نتمك

 . 3املناطا املجاورة ل ودود الجزائرية

ة، ويمر  هذا األمر   تعتمد وظيفة القائد أسخخخخخخاسخخخخخخا على توفير األمن ف  القيادة وخاصخخخخخخة على املوافظة على العائدات الضخخخخخخريشي 

موا له تقريرا بهذه    عبر معرفة دقيقة لعدد السخخخخخخخخخكان واملواشخخخخخخخخخقي واألشخخخخخخخخخجار املثمرة. يطلب القائد من رخخخخخخخخخيوم امليخخخخخخخخخيخات أن يقد 

ل عليها. وكثيرا   األعداد ف  وثائا مكتوبة من طرف العدول، ويقوم القائد بدوره بإعالم السخخخخخلطة املركزية بكل املعلومات املتحصخخخخخ 

راوحون ال ر   بين الجبل وسخفحه، فه  يلتجئون بالقم   من يذهب القائد بنفسخه ب ى العروش لعد  املواشخقي خاصخة وأن األها   يمل

. ولهذا كثيرا ما يعترف قائد باجة بصخخخخخعوبة السخخخخخيطرة على أهل الجبل، فقد ورد ف  أحد تقاريره: 4عندما ال ي منون مكر السخخخخخلطة

ى عليه  من القيادة وفساده  أك ر من صالحه  
 
 . 5 أهل الرقبة ال يخفي على سيادتك  عصيااه  ملن يتو 

السخخخخخخخخخخخلطة املركزية على توفير أعوان دولة متقنين لعمله  ف  قيادة باجة، ولهذا فقد أذن الباي بانتخاب  من أهل  حرصخخخخخخخخخخخت  

فخا  أهخل  
 
ة التي تنيخخخخخخخخخخخخخر نوازلهخا ملجخالس عملنخا بخات بخاجخة أنفخارا من أهخل النبخاهخة والوجخاهخة ليكون منه  وكيخل ف  الوقو  العموميخ 

ة امليخخايخ ا
 
فناه  بانتخاب  البلد...كاتشنا ف  رخخ اه  كاف

 
ة كبراء البلد املذكور وكل

 
لفقهاء بباجة القااخخقي واملفتيين بها وخليفتها وكاف

ى مثال أعوان مجلس 6من يليا 
 
ة وتنظيمية عديدة، فقد تيخخخخخخخك . وباملقابل تعر ض العمل اإلداري بقيادة باجة ب ى صخخخخخخخعوبات مالي 

ة ثمانية أرخهر كاملةالجنايات واألحكام العرفية باملدينة من عدم أخذ أجره  مل مت اإلصخالحات سخع  الدولة ب ى تحسخين  7د  . دع 

طخاع بخانتخخاب عضخخخخخخخخخخخخخو   1863أوت   25املسخخخخخخخخخخخخختوع العلاي ألعوااهخا، ب ى جخانخب رفعخة مكخانته  االجتمخاعيخة. فقخد صخخخخخخخخخخخخخدر ف   
مل
 االذن امل

ه  ير ال 
 
 بر عنه أن

مل
حسن الكتابة ملجلس ضبطية بلد باجة عوض محمد بن صالح الغربي وريخ املدينة بها امل ته وال يمل

 
 . 8يا بخط

 
ر، مل :  29صندو :   األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية،1  .(1870أوت  27) 67، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1870أوت  28) 71، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1870أوت  28) 72، و.354مكر 
ر، مل :  29لسلسلة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، ا4  .(1859ماي  7) 88، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1859)سشتمبر  93، و.350مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1862جويلية  10) 34، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1862جوان  23) 29، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8  .44، و.352مكر 
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ان ب ى الدولة، فل س له  أجر  
 
يعتمد أعوان الدولة ف  قيادة باجة على أخذ نصخخخخخيبه  من الضخخخخخرائب املدفوعة من قبل السخخخخخك

ة باجة بيخخخيخ املدينة وأحد  1رخخخهري   ى مجلس ضخخخبطي 
 
ان. فقد تيخخخك

 
. ول  يلتزم أعوان الدولة بطبيعة عمله  تجاه الدولة أو السخخخك

ه قليل ما يحضخخخخر باملجلس ف  سخخخخاعات الوك   أ
 
عضخخخخاء املجلس اليخخخخيخ محمد بن صخخخخالح الغربي  مل الفته لصخخخخريا القانون من أن

ه  
 
اا السخخخخخخخخخب  الفاحش وبلغنا أن حسخخخخخخخخخن الكتابة وال اسخخخخخخخخختخراجها ويتعاطى فصخخخخخخخخخل النوازل باألسخخخخخخخخخوا  ومتمايل بسخخخخخخخخخب  الن  ه ال يمل

 
وأن

سخخخخخخاع  ألناا ف  السخخخخخخرقات  لطة املركزية مع أعوااها ف  الجهات والفاعلين االجتماعيين املؤثرين املوليين ف   . وت يخخخخخخار  السخخخخخخ2ممل

ا بل  لبخاجخة  
 
ه ملخ

 
بحكخام فرض الهيمنخة وتقخاسخخخخخخخخخخخخخ  النفوذ. ورد ف  أحخد رسخخخخخخخخخخخخخخائخل كخاهيخة بخاجخة يوسخخخخخخخخخخخخخ  بن بيخخخخخخخخخخخخخر ب ى الوزير األكبر أنخ

دنا...بالقصخخخخخخخخخد ف  انتخاب الجماعة   حضخخخخخخخخخرت امليخخخخخخخخخايخ الفقهاء بباجة وأعيان البلد وميخخخخخخخخخايخ أهل الوطن وقرئوا ما  أمر به سخخخخخخخخخي 

فقوا على من ذكر أعاله )
 
 . 3أفراد(...على ميورة السيادة  7ملجلس باجة، فات

ا كبيرا لدع أهاليه  وبني   تسخخخعى الدولة ب ى ضخخخمان والء رخخخيوم العروش. فرجال امليخخخيخات األقوياء يملكون نفوذا ماديا وأدبي 

على مجخاراته. وبرزت كل هذه الرهانات خالل أزمة العخادل باي أخو البخاي، الذي سخخخخخخخخخخخخخعى ب ى  عيخخخخخخخخخخخخخيرته  ت جز السخخخخخخخخخخخخخلطخة املركزية  

ه فر  الطمئنان  
 
و  أن ه لباجة أحمد زر  ة املتوج 

 
ن بجبال باجة املنيعة. أورد وزير الورب وقائد املول ال روح على أخيه والتحصخخخخخخخخخخخ 

ة، فقد أورد:  أتانا  
 
ه  فرحوا بوالي نا عليه   رخخخيوم العروش بتواجده بباجة صخخخوبة املول مكتوب من ميعاد خمير يذكرون فيه أا 

ام   ت قلوبه  ، ومعه  اليخخخخخخخخخخخخخيخ  محمخخد صخخخخخخخخخخخخخخالح من نفزة )األطرش(، اليخخخخخخخخخخخخخيخ بوريخخال...قخخدموا بلينخخا وقخخالوا نحن خخخد 
 
واآلن اطمخخ نخخ

عخخارض تعي نخخه، فقخخ د برز رجخخل اسخخخخخخخخخخخخخمخه  الخخدولخخة . وقخخد حر  أحمخخد زرو  ف  تقريره على ببراز عخخدم تجخخانس العروش ووجود من يمل

خول تحت الطاعة ، وقد طلب زرو    رف بتحريم قومه على الثورة ضخخخخخخد السخخخخخخلطة و عدم الد  اا من رخخخخخخيوم هذيل عمل
 
أحمد ون

ه لجبخال باجة، الغخذاء والسخخخخخخخخخخخخخال  من أجل  أن يكون بذعان املفسخخخخخخخخخخخخخدين بغير   قخدمة على التوج 
مل
تخه، امل

 
ر ملول

 
وف

مل
من السخخخخخخخخخخخخخلطخة أن ت

حاربة   . 4ممل

اا ف  مجاعة  أبرز أحمد زر   ة وأن   الن  ة التي تع يخخها باجة خاصخخ  و  ف  رسخخالة له ب ى الباي عما األزمة االقتصخخادية واملعارخخي 

ة النعمة وضخخخخخخخخع  
 
ر من قل وأاه  يحصخخخخخخخخدون من اليخخخخخخخخعير بقدر ما يقتاتون به فقط ، وحال  املونة )املؤونة( ف  باجة  ير مت سخخخخخخخخ 

ة حول ا و  معلومخخات مهمخخ  م زر  ال طلخخب من البخخاي  الوركخخة . كمخخا قخخد  بخخاعهخخا قبخخل دخولخخه جبخخال بخخاجخخة مع الجنود. أو 
 
زمع ات

مل
ة امل

 
ل طخخ

تخه على  حر  مزارع الجبخاليخة    برخخخخخخخخخخخخخخاعخة ن  
 

  مفخاتيا أبواب مخدينخة بخاجخة، وثخانيخا حر  زرو  على بخ 
 
تمكينخه من رخصخخخخخخخخخخخخخخة تسخخخخخخخخخخخخخل

ف  الجبل وخاصخخخة ضخخخمانه والء عدد من    وشخخخجره  ومكاسخخخبه  وخراب جبله  ، وثالثا أبرز زرو  للباي معرفته باملسخخخالك املثالية

نه  من دخول مدينة باجة 5القبائل
 
ها أن دفع ضرائبه  وتقدي  الطاعة للباي يمك م زرو  عروضا عديدة ألهل الجبل وأهم  . وقد 

طالبك  أحد بشخقيء  سخما له  بال سخو   )بيعا ورخراء( و ال يمل و  منها كسخب حلفاء6ف  أمان وةمل بعم  . وبرزت خطط أخرع لدع زر 

الع على أحوال  
 
ال خخخخخدمخخخخخة واالط بخخخخخاجخخخخخة ومن  يره  نسخخخخخخخخخخخخختعين به  على  أنخخخخخاا من وجا  قر ب 

مل
الجبخخخخخل أي  ن  الرجخخخخخال الكبخخخخخار  ف  

املفسخخخخخخخخخدين ، وقد أبرز زرو  وعيا رخخخخخخخخخديادا بخطورة باجة وظهيرها الريفي وصخخخخخخخخخعوبة تجنيد أعوان دولة أو جواسخخخخخخخخخ س لصخخخخخخخخخالح  

ي البايليك، فقد كتب للباي قائال:  لسخخخخخخخخت بغافل  
 
ظهر اكتراثا بذلك ألن

مل
ل على اك سخخخخخخخخاب األخبار من  ير أن ن ما نتحي 

 
عن ذلك ونن

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(6218جويلية  2) 75، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1863ماي  30) 80، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1861مارا  8) 21، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .65، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1867ماي  27) 66، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1867ماي  28) 67، و.353مكر 
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لسخخت آمن باجة وال نركن ألحد وحسخخاي سخخماع األخبار من اليخخيخ سخخيدي محمد سخخعيد قااخخقي باجة ومن األجل  عل  بن يوسخخ   

 .1وأمثاله  

ورب عامل باجة بطر  مختلفة منها بيصخخخخخخخخخخخخال أخبار خاطئة عنه ب ى   الباي، فقد أرسخخخخخخخخخخخخل عامل باجة القايمقام صخخخخخخخخخخخخالح بن  حمل

دي:   مبخار  مكتوبخا ب ى البخاي قخال فيخه بنخه عل  أن أنخاسخخخخخخخخخخخخخا أوصخخخخخخخخخخخخخلوا عنخه أخبخار كخاذبخة عنخدمخا كخان عخامال على الكخاف، و لكن سخخخخخخخخخخخخخيخ 

اد سخخخيما زماننا هذا  ان باجة رسخخخالة رخخخكوع 2االنسخخخان من حي  هو ال يخلوا من األضخخخداد والوسخخخ 
 
م عدد من سخخخك ب ى الوزير    . وقد 

ي ، وقد حر ض   فات العامل، فقد قالوا أنه  أضخخخر  بنا  اية الضخخخرر ، وقد منعه  العامل من التجارة مع أهل الر  األمير من تصخخخر 

ار املخخدينخخة . وأوردت وثخخائا أخرع عن بعم رخخخخخخخخخخخخخيوم العروش كواه   3العخخامخخل أتبخخاعخخه من أحخخل أخخخذ املكس والضخخخخخخخخخخخخخرائخخب على تجخخ 

 .4وفون على األعراش  من أجل التحريم على العامل أصواب العيب والفساد...يط

ة ألهل الجبل، فقد أرسخخخخخخخخخخلت   س السخخخخخخخخخخلطة دائما من األعمال االنتقامي  يحاول قائد باجة اإلمسخخخخخخخخخخا  بكل  خيوض اللعبة. تتوج 

تسعى دائما السلطة . ولهذا  5الوزارة الكبرع تنبيها ب ى العامل مضمونه الوذر من قيام بعم الناا بحر  املواصيل أو الغابات

رف األطرش من أبرز أعيان   ام. وكان محمد صخخالح بن منصخخور عمل املركزية ب ى كسخخب والء أعيان العروش ر   عدم انصخخياعه  الت 

ه ملقابلته ف  نفزة عند قياا مسخخخخخخخخخخخاحة األرااخخخخخخخخخخخقي. وقد اعتمد   ه توج 
 
العروش ف  ظهير باجة الريفي )عرش نفزة(. وأخبر العامل أن

ر 
مل
ة خاصخخخخخخخخخة وأن  العامل على ق ب األطرش من السخخخخخخخخخلطة من أجل السخخخخخخخخخما  للدولة بمعرفة املسخخخخخخخخخاحة الوقيقية للرااخخخخخخخخخقي الفالحي 

هنيخخخخر )أي يق س األرض( له  املواشخخخخقي من  ير أن ينظر   اا عن طوفان نعمته ، وننما يمل  عروش الجبل فيما م خخخخقى يمنعون القي 

خفي األطرش  . وتبرز لنا الوثائا أن احتياح السخلطة ملومد صخالح األ 6ذلك  طرش أخطر وأه   من حاجة األطرش للسخلطة. ول  يمل

ن العامل ف  أحد تقاريره  ما سخخخخخخخشب امتناع محمد صخخخخخخخالح بن منصخخخخخخخور عرف األطرش من القدوم   سخخخخخخخه من السخخخخخخخلطة، فقد دو  توج 

دنخخا...ول س   ه لخخدع سخخخخخخخخخخخخخيخخ  ة فخخ جخخابني أنخخه بعخخد ال ال  يتوجخخ  ه ب ى الوضخخخخخخخخخخخخخرة العليخخ  ع وننمخا  لخخدع الوضخخخخخخخخخخخخخرة، خخخاطبتخخه أن يتوجخخ  متمن 

ف، ف جبته أن ال تخ  وأنا ضامن فيك   .7متخو 

كما حرصخخخخخخخخخخخت السخخخخخخخخخخخلطة املركزية على عقد حل  متين مع اليخخخخخخخخخخخيخ محمد بوريال النفزي البوعل  وهو من أقوع رجال عرش  

ه:  نريد له من حضخخخرة موالنا...طابعا ليكون   كبير ميخخخايخ بخوته  نفزة. فقد ورد ف  رسخخخالة من عامل باجة ب ى الوزير األكبر ما نصخخخ 

. وقد اعتمدت الدولة على االحسخخخخخخخخان واألعطيات ل يخخخخخخخخكيل رخخخخخخخخبكة حلفاء 8أوالد بوعل  ألجل ن خخخخخخخخوه وخدمته ف  الدولة العلية 

مت نة وصخخخخخخخخخخخخلبة. فمن  عادة  السخخخخخخخخخخخخلطة  بجراء عادة أهل ال طط اليخخخخخخخخخخخخرعية بباجة للواحد منه  قفيزان ونصخخخخخخخخخخخخ  القفيز قمحا  

لغى هذه العادة ف  زمن القحط  بالكيل التونسخخخخقي ومثل ذلك رخخخخعير 
مل
  بالرابطة . ويمكن أن ت

 
ة يؤخذ ذلك من املكل ا أو علفة يومي 

 . 9واألزمات ر   حر  املستفيدين على  مراعاة أهل هذا الجانب...وتوقيره  ونكرامه  

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1867ماي  28) 67، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1867أكتوبر  22) 78، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1868جانفي  10) 103، و.353مكر 
ر، مل :  29صندو :   األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية،4  .(1866أوت  15) 26، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1870ماي  25) 20، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1870ماي  15) 18، و.354مكر 
ر، مل :  29التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني 7  .(1870جوان  14) 27، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8  .(1871فيفري  15) 123، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  9  .(1860ديسمبر  31) 12، و.352مكر 
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 الفساد وإنتاج الظلم

ل العمل اليومي للميخخخخرفين على قيادة باجة ممارسخخخخات فسخخخخاد مختلفة، مثل  
 
جن بباجة  الذي كان  يتخل حالة  صخخخخاحب الحخخخخ 

را    . وعل  املجلس األكبر ف  مدينة أن  أعضخخخخخخخاءه امليخخخخخخخرفين على 1رياالت ونصخخخخخخخ  على كل  نفر   4ي خذ  من املسخخخخخخخاجين حين السخخخخخخخ 

ا أن سخخخخخخخخ لوا مجلس  
 
د عمل قيادة باجة وجدوا  بحخخخخخخخخجن باجة رجال محخخخخخخخخجونا ف  تهمة رو ...وله ف  الحخخخخخخخخجن عام ورخخخخخخخخهران ومل تفق 

ة أجابا بعدم عل  نازلته ال . وقد حاول بعم الفاعلين االسخخخخخخختفادة من زمن ت سخخخخخخخ س اإلدارات الجديدة مثل  2جنايات والضخخخخخخخبطي 

ل بمجلس الضخخخخخخخخخخخخخبطيخة ببخاجخة الخذي ر خب  بسخخخخخخخخخخخخخقخاطخه من زمخام اإلعخانخة كخ مثخالخه من كتبخة   حخالخة العخدل أحمخد بن ببراهي  كخاتخب أو 

فيد ب ن   أعضاء مجلس الجنايات ومجلس الضبطية  3املجلس ، أي بعفاءه من دفع الضرائب للدولة
مل
ة ت . ونجد لهذا وثيقة مهم 

رحوا منخخه بسخخخخخخخخخخخخخشخخب واليته  ف  املجلس املخخذكور 
مل
. ورفم عخخدد من  4ببخخاجخخة كخخانوا سخخخخخخخخخخخخخخال  التخخاريخ مرسخخخخخخخخخخخخخومين بزمخخام اإلعخخانخخة ث   ط

رين واملتنفذين قبل ت سخخخخخخخخخخخ س املجالس تطبيا اإلصخخخخخخخخخخخالحات.
 
فقد وردت على عامل باجة رسخخخخخخخخخخخالة من    الفاعلين االجتماعيين املؤث

رخخخخيوم عمدون مفادها أن  الرجل  الطالب املولفي أحد أعضخخخخاء مجلس الضخخخخبطية بباجة متعاطي فيه  بالوك  من  ير املجلس  

ن عليخه ويرفعخه ب ى مخزنخه وةحخخخخخخخخخخخخخجنخه فيخه ومنه  راجخل أخخذ منخه  
 
ر( عن    500ومهمخا يخ تي أحخد منه  بال ويتمك كر  ريخال ومتكخارر )أي يمل

م عليه  املسير واملسوا  )أي ال سو  ( ب ى باجة ف  . 5عله، ومضمون الكتب أنه حر 

ام املوصخخخخخخخخخخخخخوالت العربي بن بريخك الخذي كخان  متعخاطيا   تعر ض األهخا   بمخدينخة بخاجخة لظل  كبير من أعوان الخدولخة مثخل حخالخة لز 

ن بمن يجده من أهل العمل يضخعه عنده بالسخلسخلة من  ير أن يحظر لدينا.
 
ا طلبه العامل  التمك

 
ت لنا الناا بذلك ، ومل

 
..تيخك

رضخخخخخخيه وال يتعر ض له  ن عليه من العرش ال يطلقه بال ب خذ ما يمل
 
للقدوم لديه رفم و ذكر أنه ال يرفع يده على أحد والذي يتمك

ل السخخخخخخخخو  عن موضخخخخخخخخعه األصخخخخخخخخل  وأبعده عن امه وحو  د 
مل
مكان    أحد وال يطلا أحد من سخخخخخخخخلسخخخخخخخخلته وال يعرف بال نفسخخخخخخخخه...وأطلا خ

وا منه  جميع ما بنواه  باجة 6نزوله 
 
 .7. وعدد من أعوان الدولة  ك رت منه  اإل ارة...ي يك

اا على بيع ثيابه  بسخخخخشب   طة عليه ، فقد ورد ف  أحد الوثائا اضخخخخطرار الن 
 
ان من ثقل الضخخخخرائب املسخخخخل

 
ر السخخخخك كثيرا ما يتذم 

أعوان الخخدولخخة وعخخدد من العخخائالت املوليخخة القويخخة امل زنيخخة املتحخخالفخخة مع . وقخخد ارخخخخخخخخخخخخختكى سخخخخخخخخخخخخخكخخان عمخخالخخة بخخاجخخة من ظل  8فقره 

طوا علينا  
 
هة ب ى الوزارة الكبرع أن   أبناء املكرم  خخخخخقي محمد الدروةش وأهله تسخخخخخل الدولة. فقد ورد ف  أحد رسخخخخخائل اليخخخخخكوع املوج 

قبل ألنه
مل
ة ، وأجاب الوزير:  اليخفاعة ف  مثله ال ت ة بعد املد  رين لراحة السخكان   بالجاه املد  ان  9من املفسخدين املوي 

 
. وارختكى سخك

ان ودأب على  أكل الرراء عنه  
 
 . 10آخرون من فساد قااقي باجة حي  كان ي خذ  الدراه   من السك

طين ف  الفسخخخخاد. وقد أقدم عدد من املعزولين بحملة تحريم ضخخخخد  السخخخخلطة،   قدم أحيانا السخخخخلطة على عزل اليخخخخيوم املتور 
مل
ت

به حقيقة الدولة. فقد أزيا أحد اليخخخخخخيوم من منصخخخخخخبه بسخخخخخخشب سخخخخخخرقته من مال الضخخخخخخرائب ونخفاءه العدد   وهذا ما تخافه وتتجن 

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1862جوان  4) 25، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  2  .(1862جوان  12) 27، و.351مكر 
ر  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1863جويلية  7) 34، و.352، مل : مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1864ماي  9) 90، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  5  .(1864مارا  24) 78، و.352مكر 
ر، مل :  29ية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخ6  .(1865)جوان  134، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1866)ماي  9، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8  .(1866)أوت  28، و.353مكر 
ر، مل :  29ة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، السلسل9  .(1870سشتمبر  15) 75، و.354مكر 

ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  10  .(1870أكتوبر  4) 84، و.354مكر 
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جن  1الوقيقي ألبناء عرره، فقاد جملة تيويه ضد عامل باجة ة، فقد يمل . ول  يكن عامل باجة ف  م من من األزمات االقتصادي 

طه ف  الديون، ف خذ العامل دينا  أل  ريال  يكن دفوعه  على رخخخخخخخهرين ،   58من أمير اللواء عل  سخخخخخخخا خخخخخخخقي قدره ابنه بسخخخخخخخشب تور 

 . 2ور ب ف  رهن أو بيع منزله له بمدينة تونس بجانب دار الطاهر بن عارور 

 األزمة: 

ضخخخت مدينة باجة لصخخخعوبات مادية واجتماعية كبيرة، فقد ك رت السخخخرقات ف  املدينة بسخخخشب أن   سخخخور بلد باجة وقع به  تعر 

يخخجينا من  حصخخار باجة ، حي    17. كما أعل  مجلس ضخخبطية باجة بهروب  3بعم ااهدام ب ى أن صخخار يدخل منه ويخرح منه 

جدت  األبواب مخلوعة واألقفال مقطوعة  فيد ب ن  رخخيوم مدينة باجة وامليخخرفين على الوراسخخة  4ومل
مل
. ووردت أخبار لدع الباي ت

رين  وال يمنعون من ه  ي خذون أجره  على كل     الليلية للمدينة مقصخخخخخخخخخخخخ  ة بالليل ولو كان من أهل اليخخخخخخخخخخخخبه، والوال أا 
 
يدور باألزق

ان مدينة باجة من  5مسخخكن رياال ونصخخ  ف  اليخخهر...بسخخشب ذلك وقع من ك رة ااهدام سخخور البلد 
 
ى عدد كبير من سخخك

 
. كما تيخخك

ان من فسخخخخخخاد أمناء القياا بسخخخخخخشب  6 الء األسخخخخخخعار
 
ى عدد من السخخخخخخك

 
. كما رخخخخخخهدت قيادة باجة عددا 7الغش  ف  الوزن. كما تيخخخخخخك

ب رجلين ف   حريقة نعمة بناحية هنيير...قبل  باجة  ة. فقد تسش  دة أو الطبيعي   . 8كبيرا من الورائا سواء املتعم 

ن يخخخواب أمرا هايال )هائال( وفيه ه  تكو 
 
ة مفاجئة. فقد ورد ف  أحد الوثائا أن رات مناخي  وقع صخخب    تعر ض وطن باجة ب ى تغي 

انخخخخة ومن نوع اليخخخخاجور )اآلجر(، وأضخخخخخخخخخخخخخر  بخخخخذلخخخك   الحجر بوطن بخخخخاجخخخخة عن أنواع منخخخخه قخخخخدر العضخخخخخخخخخخخخخمخخخخة )أي البيضخخخخخخخخخخخخخخخخة( وقخخخخدر الرمخخخخ 

ان ل  يبا منه  شخقيء 
 
ة والدخ

 
ة. فقد الحو العامل ف  أحد تقاريره  9هنارخر...سخواني الغل ة والوبائي  . هذا ب ى جانب األزمات البي ي 

ة النعمة ال قمحا و 
 
ط عليها الجراد   قل

 
ة تعويضخخخخخخا ل وبوب، ولكن  تسخخخخخخل ال رخخخخخخعيرا ، وهذا ما حمل بعم العروش على زراعة الذر 

ة، فال قدرة للعروش على بعالة جنود  ة ب ى  الجبل  بسخخخخخخخشب هذه األزمات املعارخخخخخخخي 
 
وأكلها ، وقد ن خخخخخخخح العامل بعدم دخول املول

ة، بل يمكن أن يهاجموها ويثوروا عليها
 
 .10املول

التي ورد الودي  عنها ف  الوثائا بصخيغة:  حال    1866مر ت عمالة باجة بسخنوات صخعبة خالل الفترة قيد الدرا مثل سخنة  

ت رخخخخخخخخخخخوارعها ب هل ماجر   ره ، فقد امتلت املدينة بالنازحين والهاربين من الجوع والفقر واملرض، فقد عصخخخخخخخخخخخ  سخخخخخخخخخخخْ عام التاريخ وعمل

ت الناا من أفعاله  ، ومن ضخمن الضخوايا رجل زرع قفيز  والفرارخ ش و يره ، و أفعاله  بانت بالف سخاد واألخذ والته  وضخج 

رخخخخخخخخخخخخخعير  سخخخخخخخخخخخخخلتوه )أي خطفوه وسخخخخخخخخخخخخخرقوه( وهو واق  وأكلوه عن آخره...ال تخفخا أحوالهخا هخذا العخام حتى من أعطخاه هللا عجرودة  

   
 
ل( أتتها هاته الزمول منعوها عن أربابها  صخخخخخخخخبا ومن يتكل عن نفسخخخخخخخخه يتمالوا عليه بالضخخخخخخخخرب...أتى ال بر  )املنتوح الفاله  السخخخخخخخخا 

ه 
 
فيه أاه  كله  قادمين لناحية باجة وبلغنا عن الجبالية أعينه  ناظرة لهذا املعنى وأوذااه  واقفة...ومع هذا سخخخخخخخخخخخيدي الوجا كل

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1871ديسمبر  31) 81، و.355مكر 
ر، مل :  29ي  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  األرر2  .(1866)جويلية  25، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1863فيفري  20) 54، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1863ا مار  14، )351مكر 
ر، مل :   29األررخخخي  الوطني التونسخخخقي، السخخخلسخخخلة التاريخية، صخخخندو :  5 (. رسخخخالة من أمير األمراء ررخخخيد أ ة باجة 1863أفريل    12) 62، و.351مكر 

 .وعاملها ب ى مصطفى الوزير
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1863أفريل  12) 63، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1863أفريل  25) 71، و.351مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  8  .(1870أوت  8) 61، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  9  .(1870جوان  15) 29، و.354مكر 

ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  10  .(1866أوت  7) 24، و.353مكر 
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فخخة على1صخخخخخخخخخخخخخخخدر فيخخه االذن بخخالقخخدوم وف  مثخخل هخخذا ال طر العظي  
 
املطر وحخخالهخخا ال    . ووالد ف  وثيقخخة أخرع أن   البلخخد اآلن متوق

لين ب  نامه (   ابه )أي متنق    ، ونجد فرقة من اليخخخخخخخخخيحية  انتقلوا من وطنه  عز 
 
ة ما يكون من التوق راخخخخخخخخخقي حتى أهلها ف  رخخخخخخخخخد  يمل

ر  لهذا العرش  جاورين ، وقد سمل  .2رأا بقر 30بسعيه  ونزلوا ممل

ان على رفضخخخخخخخخه  وكرهه  لعدد من أعوان الدولة مثل حالة
 
ر جزء من السخخخخخخخخك جماعة   اروا على رخخخخخخخخيخه ...صخخخخخخخخرخوا عنه   عب 

ة عديدة مثل حالة رجل ضخخخخخخرب ابن  3بحب  الرصخخخخخخا  )أي أطلقوا عليه الرصخخخخخخا (  رات اجتماعي 
 
. فقد عارخخخخخخت مدينة باجة توت

. وورد ف  تقرير آخر لعامل باجة أن   طايفه )طائفة( من عمدون  ير ممتثلين  4قااخخخخخخقي باجة بالرصخخخخخخا   كسخخخخخخر له عظ  فخذه 

ه  كلمة واحدة على الفسخخاد... جموا على جانب وافر من بقر أهل باجة...راموا ال جوم على البلد فوقع ألمر مو 
 
النا...تظافروا كل

ة وخاصخخخخخخخخخخخة و لقوا أسخخخخخخخخخخخواقها وحوانيتها ووقعت له  حيرة عظيمة. فعند ذا  خرجت بنفسخخخخخخخخخخخقي )أي عامل   ال يخخخخخخخخخخخوةش ألهلها عام 

ن العا مل عددا من الور اا لوراسخخخة املدينة  وما حولها ، ف ج  عليه  رجال عمدون  باجة( وفتحت األسخخخوا  والووان ت ، وعي 

ظهر العداء لها ب الفاسد  مثل حالة رجال  5وضربوا  رجال من الصبايحية بالوب   عارض الدولة أو يمل . وتص  الوثائا كل  من يمل

د دأب عرش عمدون على طرد أعوان  من عمدون أك روا من  السخخخخرقات ليال  بسخخخخشب يخخخخجن الدولة لعدد من رحال عررخخخخه ، وق

هه البايليك له  وج   .6الدولة وكل  من يمل

رات عديدة بين أقطاب  
 
ة مراكز نفوذ خاصخخة القااخخقي ورخخيوم الزوايا. وبرزت توت ل امليخخهد الديني ف  قيادة باجة من عد 

 
تيخخك

ه بباجة بقااخخخخخخخخخقي باجة بسخخخخخخخخخش ب افتكاكه  بعم أرااخخخخخخخخخقي من  الهيمنة هذه. فقد ارخخخخخخخخختكى مثال محمد الصخخخخخخخخخماده  رخخخخخخخخخيخ زاوية جد 

ة نوازل ف  افتكا  األرااخخخخخخخخقي، وكان يسخخخخخخخختعين بزوح عدول لتزوير اليخخخخخخخخهادات حين كتابة   أوقاف زاويته :، وهذا القااخخخخخخخخقي عليه عد 

.  وقد عانت السخخخخخلطات املولية من عوائا عديدة ومنها الصخخخخخراع بين أطراف السخخخخخلطة: اليخخخخخيخ، ال ليفة والعامل. أخبر  7العدالة

ف  أحخد تقخاريره أن ال ليفخة ببخاجخة محمخد الخدروةش دأب على بفسخخخخخخخخخخخخخاد عرش عمخدون بخإعطخائه  النقود  يريخد الواليخة    عخامخل بخاجخة

عنه  عوضخخخخخخخخخخخخخنخا ، أي يريخد أخخذ مكخان عخامخل بخاجخة. ول  يخفي عخامخل بخاجخة هنخا أن يسخخخخخخخخخخخخختمر  منخافسخخخخخخخخخخخخخه ف  تحريم العروش قخائال:   

يفة محمد الدروةش...صخخخدور الفسخخخاد منه...وقع بالفسخخخاد معه فهو من  . وورد ف  وثيقة أخرع أن  ال ل8نخاف من فسخخخاد الجبل 

كبراء ميخخخخخخخخخخايخ عمدون، ولكن ال يمكن لنا محاربته  حين وجوب ال ال  . أي أن السخخخخخخخخخخلطة ال يمكن أن تفتا جبهة صخخخخخخخخخخراع زمن  

ة قصيرة من ذلك صدر اإلذن بحجن  محمد الدروةش خليفة باجة، أتاه  9دفع الضرائب التعيين ويجن اآلن بحصار  . وبعد مد 

ه ير ب ف   جلب امليخخايخ واألعيان ل واضخخرة هو  10باجة...سخخشب يخخجنه لتعاطيه الفسخخاد 
 
. وكان رد  الباي على مخاوف العامل أن

ه  لالمتثال واالجتهاد ف  ال ال    .11ح  

 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  1  .(1867)أفريل  55، و.353مكر 
ر، مل :  29  األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :2  .(1867)مارا  61، و.353مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  3  .(1870أوت  10) 62، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  4  .(1863أوت  25) 41، و.352مكر 
ر، مل :  29السلسلة التاريخية، صندو :  األرري  الوطني التونسقي، 5  .(1864مارا  29، )352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  6  .(1866)جانفي  154، و.352مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  7  .(1870جوان  29 -15) 45 -36، و.354مكر 
ر، مل :  29رري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  األ 8  .(1870جوان  14) 27، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  9  .(1870جوان  26) 32، و.354مكر 

ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  10  .38، و.354مكر 
ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو :  11  .(1870جوان  14) 27، و.354مكر 



 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

98 

 : خاتمة

ة. وقد نتج عن هذا نيخخخخخ ة شخخخخخ  ز ظهير باجة الجبل  بصخخخخخعوبة التضخخخخخارةس الطبيعي  ة  ير منصخخخخخاعة للسخخخخخلطة تمي  ة قاعدي  صخخخخخي 

ة لصخخخخخخخخخخخخخد  مقاومة أهل الجبال للدولة   ة جملة من الصخخخخخخخخخخخخخور النمطي  لت الدولة املركزي 
 
ة منيعة. كما رخخخخخخخخخخخخخك ذات خصخخخخخخخخخخخخخائص جغرافي 

ة ال يثا ف   ك  هذا الوصخخخخ  من ممل ج  فقفي عريا ف  البالد التونسخخخخي  ة، من ضخخخخمنها  املفسخخخخدين  وأهل البغ  واملواربين. سخخخخمل املركزي 

ة بامتياز.   أهل الجبال  مع تعارض مصالوه  مع  السلطان  والسلطة الواكمة، و   سلطة مديني 

ة ب ى    بخادر القبخائخل الوخدوديخ 
مل
ي الحتيخاجخاته . ومن الطبيع  أن ت لا  نتج وم  ان جبخال بخاجخة على بطخار طبيع  وثقخاف  ممل

 
اعتمخد سخخخخخخخخخخخخخكخ

يت هذه املمارسخخخخخخخخخخة من   م  ة، سخخخخخخخخخخمل طرف السخخخخخخخخخخلطة الواكمة  تهريبا ، ولكن املنطا الداخل  الرخخخخخخخخخختغال  املتاجرة مع القبائل الجزائري 

ة ذات السخخخخخخخخخخخخخيخادة، فخالعرش يلقي اهتمخامخا بحخدود العرش والقبيلخة   العروش والقبخائخل ال يعترف بخالوخدود الخدقيقخة للخدولخة القوميخ 

سخخخخقاض مفهوم الدولة القومية ذات السخخخخيادة على   لت ر بة السخخخخلطة املركزية ف  ب 
 
ا  والعائلة. بذا مث واقع العرش اسخخخخقاطا سخخخخياسخخخخي 

ان الجبل.
 
 خطيرا ل  يتالءم مع اإلطار املعرف  واملع شقي لسك

ع   ة املنتجة أسخخخخاسخخخخا للغذاء والضخخخخرائب. اصخخخخطدمت الدولة بتمن  ة والشيخخخخري  ا لل روة الفالحي  لت قيادة باجة مصخخخخدرا أسخخخخاسخخخخي 
 
مث

ة   ين. نتج عن هذا والدة سخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخيات ظل  ونذالل عديدة لب  رحاها املوافظة على العوائد الجبائي  ان املولي 
 
كبير من قبل السخخخخخخخخخك

ة وهوا من الت ة. اعتمدت  واملنتوجخات الفالحيخ  ة مع ر بخة ف  معرفخة املسخخخخخخخخخخخخخالخك والطر  الجبليخ  ة ف  الوخدود الجزائريخ  رات األمنيخ 
 
وت

ان املوليين أنفسخخه ، سخخواء كحلفاء سخخريين  ير معلنين، أي جواسخخ س. أو  
 
الدولة هنا على سخخياسخخة البح  على الوالء بين السخخك

ان املوليين ف  وظيفة اليخخخيخ، وهذا ما أنتج وعيا لدع   ك عوان دولة مثل وظيفة اليخخخيخ. اضخخخطر ت الدولة ب ى االعتماد على
 
السخخخك

ا يحتاجون بليها، وساعده  هذا السيا  على التمادي ف  ظله  للها     حامل  هذا الوظي  مفاده ب ن  الدولة تحتاجه  أك ر مم 

واها لدع أهل عر 
 
ة التي يحتل ته  لدع السخخخلطة، والسخخخلطة املادية واملعنوي  رخخخه . وتحملنا هذه السخخخياقات على  معتمدين على أهمي 

عت، على بنتاح الظل  واعتمدت عليه ف  املوافظة على مصالوها.   االستنتاح ب ن  الدولة ساهمت، بل شج 

س  اعتمدت الدولة ف  هذا اإلطار على وظيفة القائد كنائب للباي على عمل باجة. تعر ض القائد لصعوبات عديدة منها توج 

دم انصخخخخخخخخخياع اليخخخخخخخخخيوم له بصخخخخخخخخخفة كاملة، ومعارضخخخخخخخخخة عدد من أعوان الدولة له وخاصخخخخخخخخخة حاملي الرتبة  السخخخخخخخخخكان املوليين منه، وع

ع تقنيات   د مراكز النفوذ وتنو  ة عديدة ف  عمل باجة، وهذا ما سخخخخخخخخخخخما بتعد  ة. نتج عن هذا األمر والدة سخخخخخخخخخخخلطات فرعي  العسخخخخخخخخخخخكري 

اإلذالل أن ت سخخخخخر ب ب ى عدد من هذه السخخخخخياسخخخخخات.  تيخخخخخكيل رخخخخخبكات العالقات والهيمنة، وبالتا   اسخخخخختطاعت سخخخخخياسخخخخخات الظل  و 

فهدف الكل  هو املوافظة على املصخخخخخخخخخالح املك سخخخخخخخخخبة والبح  عن توسخخخخخخخخخيعها. ومن هنا نفه  اضخخخخخخخخخطرار القائد ب ى  م  النظر عن  

د الصخخخخخخخخخخخراعات والوروب ب ين  ظل  ال لفاء واليخخخخخخخخخخخيوم كسخخخخخخخخخخخبا لوالئه ، وتمادي أعوان الدولة املوليين ف  الظل  والسخخخخخخخخخخخرقة، وتعد 

العروش، وك رة اعتمخاد عخدد من األهخا   على التهريخب خخاصخخخخخخخخخخخخخة مع الوخدود الجزائريخة. لعخب العخامخل دور حلقخة الوصخخخخخخخخخخخخخل بين الباي  

ة( واملواصخخخيل )الغذاء( مع   ة( وجامع الضخخخرائب )امليزاني  خذ دور ناقل وجامع املعلومات )الجاسخخخوسخخخي 
 
والسخخخكان املوليين، ولهذا ات

ة )األمن(، مع الور  على تيخخخخخكيل جهاز بداري يسخخخخخما بتحقيا األهداف السخخخخخابقة الذكر  السخخخخخع  ب ى تحقيا التهدئة اال  جتماعي 

ب تفخاعال بين السخخخخخخخخخخخخخلطخة املركزيخة واملجتمع  
 
ة(. تحتخاح هخذه املرتكزات ب ى عقلنخة لفعخل الوك ، وهخذا مخا يتطلخ )اإلدارة/البيروقراطيخ 

ا لر بخخة الخخدولخخ   بوسخخخخخخخخخخخخخخخاطخخة من العخخامخخل، وهخخذا مخخا ل  يتحق 
 
ة ف  بنزال ونسخخخخخخخخخخخخخقخخاض ميخخخخخخخخخخخخخروع ل وك  تجخخاهخخل اإلر  الجمخخا    املول

ة التعخخاقخخديخخة للخخدولخخة   دع   بحصخخخخخخخخخخخخخخخانخخة جغرافيخخة منيعخخة. فخخالخخذهنيخخ  ة املعتمخخدة على مخخاض  عريا ف  الوك  مخخمل للمجتمعخخات التراحميخخ 

ة للعامل و   الجاسوسية واألمن وامليزانية والغذاء واإلد ساه  ف  تحقيا األهداف النظري 
مل
 ارة.املركزية ل  ت
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ة ف  بنتاح سخخخخنوات أزمة بامتياز مر ت بها قيادة باجة  ة والكوار  الطبيعي  ات املناخي  سخخخخاه  الفسخخخخاد املا   واإلداري مع الظرفي 

لنا من خالل هذا املقال على نمط ملواولة فه  الرهانات الداخلية   من أربعينات القرن التاسخخخخخع عيخخخخخر ب ى سخخخخخبعيناته. وقد تحصخخخخخ 

ة بنتخخاح هخخذا النمط. مجتمع تراحاي مقخخابخخل دولخخة تعخخاقخخديخخة.  لتخخاريخ عمخخل بخخاجخخة خالل   س منطا الثنخخائيخخ  الفترة قيخخد الخخدرا. أسخخخخخخخخخخخخخ 

ة مقخابخل مجتمع ذو بنيخات جغرافيخة ومنخاخيخة واقتصخخخخخخخخخخخخخاديخة تعتمخد على الر   والفالحخة واملتخاجرة على الوخدود وال   سخخخخخخخخخخخخخلطخة مركزيخ 

دود ف  تفكيك املنظومة االجتماعية واالقتصخخخخخخخخخخخادية والثقافية  تحتاح ب ى الودود الدقيقة للدولة املركزية، بل تسخخخخخخخخخخخاه  هذه الو

ألهل الجبل، وهذا ما يؤسخخخخخخخخس الندثار كيااه  الوضخخخخخخخخاري، أي املسخخخخخخخخ لة مسخخخخخخخخ لة وجود. واقتصخخخخخخخخاد معاشخخخخخخخخقي مقابل اقتصخخخخخخخخاد دولة 

را   مس لة استنزاف املجهود اإلنتاا  والغذايي والشيري ألهل الجبال.  ضرائاي  بامتياز ال يمل

ل تهدئة األوضخاع بين  سخاهمت الظر 
 
ة أحيانا، ف  انتاح انسخداد سخيا خقي  عط ة، واملناخية والوبائي  ات االقتصخادية والسخياسخي  في 

ر خالل النصخخخخخخخخ  الثاني من  
 
السخخخخخخخخلطة املركزية وظهير عمل باجة الريفي. فهل اسخخخخخخخختمر ت هذه العالقة على نفس النمط من التوت

 ؟19سبعينات القرن 

 :قائمة املصادر واملراجع 

ر، مل :  29األرري  الوطني التونسقي، السلسلة التاريخية، صندو : .1  .355 -350مكر 

، دار يخخخور للنيخخخر، تونس،  1945إلى    1856الشغغمال الغربي الجبلي: الجبالية واملجال الزراةي من  صخخخال  الدين برهومي،  .2

2010 

د الثاني: القطر التونسخقي، تحقيا: عل  بن طاهر  ،  صغفوة االعتبار بمسغتودع األمصغار واألقطارمحمد بيرم ال امس،  .3
 
املجل

وف / ريخخاض املرزو  / عبخخد الوفيو منصخخخخخخخخخخخخخور، املجمع التونسخخخخخخخخخخخخخقي للعلوم واألداب والفنون: ب خخت الوكمخخة، قرطخخاح،   اليخخخخخخخخخخخخخن 

1999. 

4. M. V. Duraffourg, Béja et ses environs. Communication faite à la société de la géographie de Lille, 

Imprimerie L. Danel, Lille, 1886. 
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 1956-1955جيش التحرير الوطني التونس ي و الثورة الجزائرية 
The Tunisian National Liberation Army and the Algerian revolution 1955-1956 

 ، تونسجامعة سوسة / فيصل جميلد.

Dr. Faisal Jamil, University of Sousse /Tunisia 

 

 

 

 ملخص :

ينظر هخذا البحخ  ف  عالقخة ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخخخقي بخالثورة الجزائريخة، ففي البخدايخة يسخخخخخخخخخخخخخلط الضخخخخخخخخخخخخخوء على موق   

الثورة الجزائرية و قياداتها من ج ش التحرير و معارضخخخخخخخخخة صخخخخخخخخخالح بن يوسخخخخخخخخخ  التفاقيات االسخخخخخخخخختقالل الداخل ، ث   يدرا أوجه  

و هخذا الج ش املقخاوم الفتي و دوره ف  دع  الثورة الجزائريخة و تخ مين وصخخخخخخخخخخخخخول   التعخاون القخائ  فيمخا بين جبهخة التحرير الجزائريخة

األسخخخ وة القادمة بليها من اليخخخر . كما يمر  بحثنا هذا على ذكر عدد من املعار  التي جمعت ج ش التحرير الوطني التونسخخخقي و 

  النهخايخة مسخخخخخخخخخخخخخ لخة التحخا  التونسخخخخخخخخخخخخخيين بخالثورة جبهخة التحرير الجزائريخة بخالج ش الفرنسخخخخخخخخخخخخخقي على التراب التونسخخخخخخخخخخخخخقي. و يثير بحثنخا ف

 .  1956الجزائرية بعد أن نجوت حكومة الوب ب بورقيبة ف  بخماد ثورته  اهاية سنة 

ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخقي، جبهة التحرير الجزائرية، االسخخخخخختعمار الفرنسخخخخخخقي، صخخخخخخالح بن يوسخخخخخخ ،    :تاحيةالكلمات املف

 الوب ب بورقيبة.

Abstract   :  

 This research looks at the relationship of the Tunisian National Liberation Army with the Algerian 

revolution. At first, It high lights the position of the Algerian revolution and its leaders on the Liberation Army 

and Saleh ben Youssef's opposition to the agreements of internal independence, then it studies aspects of 

cooperation between the Algerian Liberation Front and this newborn resistance army and his role in supporting 

the Algerian revolution and securing the arrival of weapons coming from the east. Our research also mentions 

a number of battles that brought together the Tunisian National Liberation Army and the Algerian Liberation 

Front against the French army on Tunisian soils. Finally, our research raises the issue of Tunisians joining the 

Algerian revolution after the government of Habib Bourguiba succeeded in putting down their revolution at 

the end of 1956. 

Keywords: Tunisian National Liberation Army, Algerian Liberation Front, French colonialism, Saleh ben 

Youssef, Habib Bourguiba. 
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 مقدمة: 

ر   من  الكان للتعاون التونسخخخخخخخقي الجزائري ف  مقاومة االسخخخخخخختعمار الفرنسخخخخخخخقي مرجعية تعود ب ى سخخخخخخخنة احتالل الجزائر. فبلقد 

املوق  الوكومي التونسخخخخخقي امل يب لآلمال آنذا  و املتواطئ مع القوات الفرنسخخخخخية، فإن املوق  اليخخخخخعاي كان مسخخخخخاندا لقضخخخخخية  

حيخخ  تطوع العخخديخخد منه  مخخا جعخل   ،جزائر ف  حركخخات املقخخاومخخة التي انخخدلعخختالجزائر فسخخخخخخخخخخخخخخاهمخخت القبخخائخخل التونسخخخخخخخخخخخخخيخخة املجخخاورة ل 

ابة تحت   الكولونيل كلير يتحد  عن خمسخخمائة من الفرسخخان التونسخخيين املنخرطين ف  صخخفوف املقاومين الجزائريين بناحية عن 

ي سخخخخخخخخخخخخخللون بليهخخا من أجخخل ر      ،و تحولخخت تونس ب ى قخخاعخخدة خلفيخخة للمقخخاومين الجزائريين 1قيخخادة املقخخاوم الجزائري ننابن أحمخخدنن.

ة ب ى مدن الجريد التونسخخخخخية نن نفطة،   اي كان يؤمنه له  تونسخخخخخيون من مالطالصخخخخخفوف و ال سخخخخخليا الذ عبر جزيرة جربة و من ثم 

  2ن املدن الجزائرية الودودية الثائرة .بسكرة و  يرها م  ث  ي سللون بها ب ى واد سوف و  توزر، قفصة، نفزاوة ...

و لقد تواصخخخخخل هذا الدع  التونسخخخخخقي ل جزائر ف  مقاومة االسخخخخختعمار الفرنسخخخخخقي حتى سخخخخخنة احتالل الفرنسخخخخخيين لتونس ليلتح   

بذلك النضخخخال الجزائري بالنضخخخال التونسخخخقي الرافم لالحتالل.  فتعددت بذلك أوجه املقاومة امليخخختركة، فكان منها السخخخيا خخخقي و 

و الثورة الجزائرية ف   رة نوفمبر سخخخخخخخخنة    1952جانفي  18لنقابي و العسخخخخخخخخكري خاصخخخخخخخخة مع اندالع الثورة التونسخخخخخخخخية املسخخخخخخخخ وة ف  ا

. لكن مع توصخخخخخخخخل التونسخخخخخخخخيين عن طريا املفاوضخخخخخخخخات املبارخخخخخخخخرة مع الفرنسخخخخخخخخيين ب ى اتفا  يق خخخخخخخخقي بمنا تونس اسخخخخخخخختقاللها  1954

تونسخخخيين. فل ن رأع الزعي  الوب ب بورقيبة أن هذه االتفاقيات خطوة ت صخخخفوف الالداخل ، طفت على السخخخاحة خالفات رخخخق  

خطوة ب ى الوراء و طالب بالعودة ب ى البندقية لوسخخخخخ  املعركة مع الفرنسخخخخخيين.   اب ى األمام فإن الزعي  صخخخخخالح بن يوسخخخخخ  رأع فيه

نية ضخد االسختعمار الفرنسخقي لتونس و الذي أعلن الثورة الثا  1956فيفري   12ف يخكل بذلك ج ش التحرير الوطني التونسخقي ف   

 و رفع رعار الجهاد امليتر  مع األرقاء الجزائريين.

 موقف الثورة الجزائرية من جيش التحرير الوطني التونس ي :  1 -

ف  تونس، و اندالع ال الف بين الزعيمين بورقيبة و بن يوسخخخخخخخخخخخخخ  بدأ الودي  ف  الجزائر   1955جوان   3مع توقيع اتفاقيات  

بورقيبة ف  عديد املرات للتصخخخخخخريا بدعمه  بعن خيانة الوطنيين التونسخخخخخخيين و خاصخخخخخخة الوب ب بورقيبة ل جزائر و ثورتها، ما دفع  

ه رخخخخخخخ ئا فيخخخخخخخ ئا.  يلبتحت قدمي  ريمة بن يوسخخخخخخخ  الذي بدأ الجزائريون يميلون    الدائ  لقضخخخخخخخية الجزائر لحخخخخخخخوب الشسخخخخخخخاض من

'' دعم الحزب املطلق للثورة الجزائرية و عمله الدائم من أجل  ، أكد بورقيبة على   1955فخالل مؤتمر صخخخخخخخخخخخخفاقس ف  نوفمبر  

منها. كما صغغغغغغغر  بأن اسغغغغغغغتقالل  تجسغغغغغغغيد وحدة املغرب العربي باعتبارس ضغغغغغغغرورة ملحة و الضغغغغغغغامن الوحيد ملناعة املنطقة و أ

مارا   20و مع توقيع تونس اتفاقيات االسخخخخخخخخخخخخختقالل التام يوم    3.تونس ال معنى له إن لم يكتمل باسغغغغغغغغغغغغتقالل الجزائر و املغرب''

ة بين بورقيبة و الثورة الجزائرية حي  بدأ الودي  عن خيانة تونس  و املغرب ل جزائر بقبولهما االستقالل  1956 ، اتسعت الهو 

 ا جاء ف  بحدع قصائد الثورة الجزائرية : كم

 بحنا ف  سبعين مليون كلنخخخخخخخخخخا عريان *** نرفعخخخخخخخخخخخخخخخخخوا األعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالم ف  كل األوطان. 

خخخخخخخخخخخان *** خدعتنا تونس و املرو  قبلوا االستقالل. 
 
 و لو كان العالخخخخخخخخخخخ  يتفقوا خيخخخخخخ

 
 .223،   1983، ترجمة بن ع سقى )حنفي(، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  األمة و املجتمع  األررف )مصطفى(،  -  1
، وزارة اليخخخخخؤون الثقافية  158، مجلة الهداية، العدد   الكفا  املشغغغغغتر  بين الشغغغغغعبين الجزائري و التونسغغغغغ ي و دماء السغغغغغاقية ''بوعزيز )ي  (،  -  2

 .84.85   –،   2003واألخبار، تونس 
 .87دار اليمس للنير و التوزةع، الجزائر،    تونس و الثورة الجزائرية ، (، مل ش )صالح(،  مقالتي )عبد هللا -  3
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 1أما الجزائر تبقى تكافا االستعمار *** جنودنا ثايرين ف  روا األجيال. 

و أمخام كخل هخذه املعطيخات الجخديخدة ف  التعخاون النضخخخخخخخخخخخخخخا   بين تونس و الجزائر بخدأ زعمخاء الثورة الجزائريخة يميلون لنصخخخخخخخخخخخخخرة 

أحد قادة الثورة الجزائرية محمد  حي  يذكر  الزعي  صخخخالح بن يوسخخخ  و مواقفه املناوئة لتوجهات الديوان السخخخيا خخخقي ل وزب.  

'' ... إن تيارا معاديا لبورقيبة بدأ يظهر في قلب جبهة التحرير و أّدى تشغغغغغغهيرس باالتفاقيات الفرنسغغغغغغية التونسغغغغغغية إلى  البجاوي :  

ادئ  قيام حملة ضغغّد شغغخص رئيس الدولة. و كان هذا االختيار يدعم بقوة في هذس املرحلة الدقيقة من التاريخ التونسغغ ي املب

املتطرفة لصغغغغالح بن يوسغغغغف ... كانت فكرتهم بسغغغغيطة جّدا يجب أن يسغغغغتمر الكفا  املسغغغغلح في دول املغرب الثالث معا ...  و  

ث  ر وا ف  نصخخخرة ج ش التحرير الوطني   2ما لبثت جبهة التحرير أن عمدت إلى إذاعة منشغغغورات ضغغغد بورقيبة في الجزائر... ''

حيخ  بمقخدوره أن يكون له  قخاعخدة خلفيخة ف  تونس. و بنخاءا على مخا حملخه من بعخد قومي ف  التونسخخخخخخخخخخخخخقي ضخخخخخخخخخخخخخرورة م وخة و حيويخة  

و كذلك ما أبداه من تعاون ال ميروض مع جبهة التحرير فقد بات ج ش التحرير الوطني التونسقي الولي          ي  خخخبيانه الت س س

 .الرساي ف  تونس للثورة الجزائرية

، حمل قادتها عديد اليخخخعارات و املبادئ العامة و قد كان من  1954ئرية ف   رة رخخخهر نوفمبر  فمنذ أن انطلقت الثورة الجزا

بين هذه املبادئ املناداة بقومية النضخال و املعركة. فقد رأت القيادة الجزائرية أن ال منا  من توحيد النضخال بيخمال بفريقيا  

 –ودي  عن أي اتفا  مع فرنسخخخخخخخخا يجب أن يكون اتفا  فرنسخخخخخخخخقي  حتى تجبر فرنسخخخخخخخخا على منا املغرب العربي اسخخخخخخخختقالله، ث   بن ال

سخخخيعطي تونس  التونسخخخقي املنفرد الذي –مغاربي رخخخامل، و هو األمر الذي جعل قادة الثورة الجزائرية يدينون االتفا  الفرنسخخخقي  

''ال سغغغغبيل  اهرة قائال : و يجبر املقاومة على وضخخخخع سخخخخالحها. حي  صخخخخر  ممثل جبهة التحرير الجزائرية ف  الق  اسخخخختقاللها الداخل 

إلى وضغغغغع السغغغغال  و لن تتوقف الثورة ما دامت قضغغغغية شغغغغمال أفريقيا قائمة، يجب تحقيق االسغغغغتقالل التام الذي هو ركيزة  

وحغدة املغرب العربي و هغدف شغغغغغغغغغغغغعوب شغغغغغغغغغغغغمغال إفريقيغا، بعغد أن تجغاوزت فترة الوةي الوطني مجغالهغا القطري و بلغغت اليوم  

 .3. ''مرحلة وطن مغاربي موحد ..

ة و خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخي تنديدا جزائريا منقطع النظير، حي  ر وا فيه خذالن للثورة الجزائريخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخلقد ال ى قبول تونس باالستقالل الداخل

قضخخخخخخخية املغرب العربي املوحد. و ما بن برز االختالف بين الزعيمين الوب ب بورقيبة و صخخخخخخخالح بن يوسخخخخخخخ  حتى أبدع قادة الثورة  

جبهخة التحرير الجزائريخة لصخخخخخخخخخخخخخخالح بن   ، حيخ  أبرقخت1955جوان   3طلا للموق  اليوسخخخخخخخخخخخخخفي من اتفخاقيخات الجزائريخة دعمه  امل

يوس  برقية بإمضاء القائد محمد خيضر تحمل ت ييدها ملواقفه بعد أن زاره وفد من الجبهة اطلع على تحركاته و أهدافه بعد 

. إن الوفغد الجزائري يعبر لكم عن تغأييغدس األخوي و إزجغابه  ''..، و قخد جخاء ف  نص البرقيخة  1955عودتخه ب ى تونس ف  سخخخخخخخخخخخخخشتمبر  

بموقفكم و حملتكم املوفقة و اتجاهكم الذي ال يعكس رغبات الشغغغغغغغغعب التونسغغغغغغغغ ي فحسغغغغغغغغب، بل رغبات الشغغغغغغغغعب املجاور و  

ونسخخخخخخخخقي أبدع  . ث   و مع والدة ج ش التحرير الوطني الت4مصغغغغغغغلحته التي :ي ركن الكفا  املوّحد في سغغغغغغغبيل االسغغغغغغغتقالل التام... 

و االسخخخخخخخخختعداد الكل  للتعاون مع قادته، حي  يرع الجزائريون أن ما جاء به هذا الج ش ف  بيانه    الجزائريون دعمه  الكامل له 

مهّمة هذا  البيان على أن نن ...   الت سخخخخخخخ سخخخخخخخقي من دع  و ت ييد للثورة الجزائرية يعد سخخخخخخخشبا ميخخخخخخخروعا للتعامل معه و دعمه، بذ نص  

الجيش املبغغغار  إلى جيوخ إخواننغغغا    رنغغغا ضغغغغغغغغغغغغّم تحرير وطننغغغا العزيز من قغغغاذورات االسغغغغغغغغغغغغتعمغغغار و أذنغغغابغغغه و قغغغد قرّ الجيش هو  

 
، دار األملعية للنيخخخخخخخخر  التوزةع، ديوان الشغغغغغغغغعر الشغغغغغغغغعبي عن الثورة التحريرية : في الوالية التاريخية األولى بالعربية و األمازيغية دحو )العربي(،  -  1

 .135،   2012الجزائر 
 .111   ،1971، دار الفكر الور حقائق عن الثورة الجزائرية لبجاوي )محمد(، ا -  2
 .1955فيفري  8جريدة الصبا   -  3
 .1955نوفمبر  4جريدة البالل  -  4



 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

104 

ف  كسخخخخخخخخخب ثقة جبهة التحرير الجزائرية حي  جاء   خرآكما كان ملرجعية هذا الج ش و خلفيته دور  .1الجزائريين و املغاربة... ''

ا )يقصغغد بذلك  كان التعاون العسغغكري بينهما وثيق جّد قوله نن ...   مد مهسخخااأحد قادة الثورة الجزائرية القائد أحعلى لسخخان  

  جيشا التحرير التونس ي و الجزائري(، ... و إيديولوجيغغغا كنا معا مؤيديغغن للتيغغغار العروبي اإلسغغغالمي الذي كغغغان يتزعمه ئنذا 

'' ...  كما اعترف الياذ   بن جديد بدوره بهذا التعاون حي  جاء ف  مذكراته قوله :   2الرئيس املصغغغغري جمغغغغال عبد الناصغغغغغغغغغغغغغغغغر ... 

 خياراته السغغغغغياسغغغغغية كانت قريبة من توجهاتنا. فقد كان بن يوسغغغغغف من  
ّ
و الحقيقة :ي أننا سغغغغغاعدنا صغغغغغالح بن يوسغغغغغف ألن

سغغغغغغغغغغغغ ى إلى تعميم الكفغا  املسغغغغغغغغغغغغلح في أبرز الوجوس املطغالبغة بجالء الجيش الفرنسغغغغغغغغغغغغ ي على كامل التراب التونسغغغغغغغغغغغغ ي، كمغا كان ي

ها...''.
ّ
 3البلدان املغاربية كل

و حقيقخة لقخد مثخل تخ سخخخخخخخخخخخخخ س ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخخخقي نقطخة مهمخة ف  الثورة الجزائريخة، حيخ  أن هخذا الج ش الفتي  

تعزيزات عسخخخخخكرية  سخخخخخيخف  كثيرا من القبضخخخخخة العسخخخخخكرية الفرنسخخخخخية على الجزائر، بذ أن الوكومة الفرنسخخخخخية كانت تنوي نقل  

ها أن الوضخع ف  تونس قد بات تحت السخيطرة و أن   الثورة فيها قد أخمدت اهائيا. بذ    فرنسخية كبيرة من تونس صخوب الجزائر لظن 

'' إن السغغيد صغغالح بن يوسغغف   1956ماي   8جاء ف  تصخخخريا ليوسخخخ  الروةسخخخقي نيخخخر على أعمدة جريدة لومند الفرنسخخخية بتاريخ 

جيش التحرير الوطني في تونس لتخفيف الضغغغغط على جيش التحرير الجزائري، و الغرض الثاني  يقوم اآلن بإعادة تنظيم

متغابعغة النضغغغغغغغغغغغغال إلخراج أخر جنغدي فرنسغغغغغغغغغغغغ ي ليس من تونس فحسغغغغغغغغغغغغب بغل من إفريقيغا العربيغة ... و إن حركغات املجغاهغدين  

 .4نن ن الجزائريين...غهم لضرب املجاهديألف جندي فرنس ي كان من املقرر تفرّ  50دت فعال التونسيين جمّ 

 
 
ما  كما نقل عدد من مقاومي ج ش التحرير الوطني التونسخخخخقي ال ملخخخخجيع الذي لقوه من قبل فر  ج ش التحرير الجزائري كل

التحموا به ، بل بن األمر تجاوز ذلك بكثير حي  سخخخخخاه  عديد الجزائريين ف  نيخخخخخر الو   بضخخخخخرورة االنخراض ف  صخخخخخفوف ج ش  

التونسخخخخقي لدع التونسخخخخيين أنفسخخخخه  و رخخخخاركوا ف  عمليات التعبئة و تدريب من ل سخخخخت له تجارب قتالية سخخخخابقة  التحرير الوطني  

أن ت ييد   و البين من خالل هذا 5كما كان األمر ف  منطقة الردي  خاصخخخخخخة ف  صخخخخخخفوف عمال املناج  و ف  جهة القصخخخخخخرين أيضخخخخخخا.

ادة جبهة التحرير الجزائرية بل باها رخخخخخخخخخملت حتى قادة و جنود الفر   و ج ش التحرير ل  تكن حكرا على قي  ننالثورة اليوسخخخخخخخخخفيةنن

العسخخخخخخخخخخخخخكريخة و حتى الجزائريين املقيمين بتونس، حيخ  ذكر املقخاوم بج ش التحرير امليلود الهال  أنخه عنخدمخا قرر رفقخة عخدد من  

يؤمنون بها أنفسخخخخخخخخخه  ب ى حين  رفاقه االنضخخخخخخخخخمام لج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخقي قام أحد الجزائريين ب سخخخخخخخخخلي  أحده  بندقية  

 6وصوله  ب ى الجبل و االلتحا  بمجموعات الج ش.

 مجموعات املقاومة املشتركة و أبرز عملياتها:  -2

 توحيد فرق املقاومة : -أ 

على معاضخخخخخخخخخخخدة الثورة  و بعالنه العزم  لقد اتضخخخخخخخخخخخح دع  الثوار الجزائريين لج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخقي منذ ت سخخخخخخخخخخخ سخخخخخخخخخخخه  

و الخذي حضخخخخخخخخخخخخخره عخدد من    1956ي االجتمخاع الخذي عقخده بن يوسخخخخخخخخخخخخخ  ف  ب تخه قبيخل مغخادرتخه تونس بخ يخام ف  جخانفي الجزائريخة. فف

 
 .1956فيفري  12جريدة الصبا  يوم  -  1
 .95-94  - ،  2013الطبعة األو ى ، الجزائر دار ال ليل القاساي للنير و التوزةع ،  أحاديث مع أحمد علي مهسا ،األمجد )ناصر(،   -  2
 .82   ،دار القصبة للنير ،1979-1929مذكرات : الجزء األول بن جديد )الياذ  (،  -  3
 .61   1956، مطبعة الرابطة، بغداد أضواء على القضية الجزائرية   كبة )ببراهي (، -  4
 .2014أوت  11رهادة املقاوم صالح الوريزي بتاريخ  -  5
 .2014أوت  9رهادة املقاوم ميلود الهال  بتاريخ  -  6
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قاومة ف  كال القطرين التونسخقي  املتر  التي سختربط جهود النضخال و قادة النضخال ف  الجزائر، ت   االتفا  على أرضخية العمل امليخ

 يها نذكر : الجزائري، و من أبرز النقاض التي ت  االتفا  علو 

 التنسيا مع املقاومة التونسية.السعيد وتكليفه بمهمة االتصال و تعيين املناضل الجزائري عبد ال    ✓

 دعوة الجزائريين للتدخل ف  تونس. ✓

بلزام املقاومين الجزائريين باالتصخخخخخخخخخخال فقط بيخخخخخخخخخخعب األمانة العامة املوسخخخخخخخخخخوبة على صخخخخخخخخخخالح بن يوسخخخخخخخخخخ  لتلقي املعلومات و  ✓

 املساعدات.

 فقط املتطوعون الذين يعتمده  القائد الطاهر األسود من يمكن بدماجه  ف  الوحدات العسكرية الجزائرية. ✓

 يجب أن تكون الفر  امليتركة تحت قيادة جزائرية. ✓

 يضمن اليوسفيون الدع  و اإلعانة إلخوااه  الجزائريين ف  عمليات تهريب السال . ✓

 ة ب نظي  مماثل للتنظي  املعتمد لدع الجزائريين.ن اليوسفيون فرقه  املس ويكو   ✓

 يمكن أن توفر العناصر الجزائرية بتونس بدورها السال  و الذخيرة لليوسفيين. ✓

 يلتزم الجزائريين بتقدي  اإلعانة املالية الالزمة للقيام بالعمليات امليتركة. ✓

 1يجب برعار الجزائريين عندما ينطلا اليوسفيون ف  تمرده  اليامل. ✓

و عمال بهذا االتفا  بدأ التنسخخخخخخخخخخخخيا بين قيادتي الثورتين و ج شخخخخخخخخخخخخقي التحرير و تكونت على الجانب التونسخخخخخخخخخخخخقي عدد من الفر   

 العسكرية امليتركة و التي نيطت أساسا ف  املواقع الودودية بين القطرين، و من ابرز هذه الفر  نذكر : 

❖  
 

ت منذ البداية عناصخخخخخخخخخخخر تونالتي    و فرقة الطيب الزال أخرع جزائرية و قد كان عدد عناصخخخخخخخخخخخرها ف  البداية ال  سخخخخخخخخخخخية و ضخخخخخخخخخخخم 

تكخخاثر عخخدد   ، نيخخخخخخخخخخخخخطخخت ف  منطقخخة عين البطخخة بغخخار الخخدمخخاء الوخخدوديخخة ث   1956عنصخخخخخخخخخخخخخرا خالل رخخخخخخخخخخخخخهر فيفري    17يتجخخاوز 

و بني خمير و سخخخخخخخو  ال م س و  األربعاءتنقل نيخخخخخخخاطها ليرتكز على منطقة سخخخخخخخو   مقاتل و  110ب ى حوا    جنودها ليصخخخخخخخل

 وادي مليز. و قد كانت ف  تنسيا متواصل مع قادة منطقة سو  أهراا الجزائرية.

 الجزائر.مقاوما من تونس  و  18فيها حوا   فرقة القائد الجزائري ننحمدي بارانن بيمال فريانةنن، و قد نيط  ❖

 200وصخخخخخخخل تعدادها لووا    قدتحرير الوطني التونسخخخخخخخقي و ر  ج ش الفرقة ننالطاهر بن األخضخخخخخخخر الغرياينن و    من أبرز ف ❖

 كانت بدورها مختلطة. عنصرا و 

ت حوا     فرقة الجزائري ننعبد القادر السخخخوف نن، وقد نيخخخطت بمنطقة القصخخخرين و مك ر ❖ كانت  عنصخخخرا ميخخختركا و  50و ضخخخم 

 على تواصل كبير مع فرقة القائدين األخضر القرمازي و عبد القادر زرو .

ت حوا    و قد نيخخخخخخخخطت أسخخخخخخخخاسخخخخخخخخا ف  منطقة قفصخخخخخخخخة و ئري نن محمد الجبا   بن عمر السخخخخخخخخوف نن  فرقة الجزا ❖ مقاوم    200ضخخخخخخخخم 

 تونسقي و جزائري.

مقاوما ي نقلون بين اليخخخخخخخخخمال و الوسخخخخخخخخخط و الجنوب حي     180فرقة القائد ننالطاهر األسخخخخخخخخخود نن، و قد كانت تضخخخخخخخخخ   حوا     ❖

كانت توكل لها و خاصخخخخخخخخخخخخخة منها مرافقة قوافل السخخخخخخخخخخخخخال  املتجه للثورة   كانت لهذه الفرقة أهمية كبيرة من خالل املهام التي

 الجزائرية. 

 
 الودي  التاريخ ف   )د.م.ل (الدكتوراه  رخخخهادة لنيل مقدمة أطروحة، الحركة اليوسغغغفية و الثورة التحريرية الجزائريةموسخخخ  )عبد الوفيو(،   - 1

 . 127-126   –  .2016بالقايد ، تلمسان .واملعاصر، جامعة أبي بكر 
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ت حوا    فرقة الواح نن النوري البعصخخخخخخخوهخخخخخخخقينن الت ❖ جزائريا نيخخخخخخخطوا ف  منطقتي عين بودرياا و مقاوما تونسخخخخخخخيا و   50ي ضخخخخخخخم 

  1فريانة بالتنسيا مع املجموعة الجزائرية التي يقودها نن أحمد الطاهر النايل نن.

ت حوا     ❖ فرقة  12مقسمين على  1956متطوعا ف  سنة   590فرقة القائد الجزائري نن الطالب العربي القمودينن، التي ضم 

ن الرئ سخخخقي ملصخخخالح الثورة الجزائرية ف  التراب  جنديا. و قد كانت هذه الفرقة    املؤم   40ب ى  30و تضخخخ   كل فرقة منها من  

 2الجزائرية. –ودودية التونسية التونسقي و كانت ت نقل بين املناطا ال

و قد رخخخخخخخخخهدت أعداد الثوار الجزائرين تزايدا سخخخخخخخخخرةعا ببان ثورة ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخقي حتى بلغت ف  رخخخخخخخخخهر جانفي 

بجهة القصخخخخخخخخخخخرين و بعدد اكبر ف  املناطا   1200و   800بجهة الكاف و بين    700و  600ثائرا بجهة خمير و بين    600حوا      1957

 3الجنوبية.الودودية 

 أبرز املعار  املشتركة )فرقة الطالب العربي أنموذجا(:   -ب

ال يمكن لنا ذكر كل املعار  التي خاضخخخخختها فر  املقامة امل تلطة، بذ سخخخخخنقتصخخخخخر بذلك على ذكر عدد من املعار  املهمة التي  

خاضتها أكبر هذه الفر  و    فرقة الطالب العربي القمودي، أو ما يعرف تنظيميا لدع جبهة التحرير بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ نن ج ش الودود نن ،  

 التونسية.  –ب التونسقي من الودود الجزائرية الذي كان ي نقل على الجان

بعد أن وقع اك يخخخخخخخاف مكان ج ش الودود    1956اندلعت هذه املعركة بمنطقة الجريد ف  رخخخخخخخهر جانفي * معركة بو هالل : 

الجزائري من قبل طائرة اسخخخخخختطالع كانت مهمتها اقتفاء أثر املقاومة ف  جبال بوهالل. و اسخخخخخختعملت القوات الفرنسخخخخخخية الطائرات  

طالب العربي نويل فافرليار تفاصخخخخخخخخخخخيل هذه املعركة ف  فقط ف  هذه املعركة لقصخخخخخخخخخخخ  مخابئ الج ش. و يروي الجندي بج ش ال

'' ... كان هذا قد بدأ بسغغغغغغغغغغبب غلطة بلقاسغغغغغغغغغغم قلبي ، رغم حذر القائد الذي ال يريد أن يأتي أي كان بأي كان  مذكراته فيقول : 

االرتفاع على   مّما قد يكشغف موقعنا، فإن قبلي قد أطلق النار على طائرة اسغتطالع تطير على انخفاض، فأخذت الطائرة في 

ن، و بغغغدأ  يالفور و راحغغغت تحلق فوق الفوج، بضغغغغغغغغغغغغع دقغغغائق فيمغغغا بعغغغد التحقغغغت بغغغالطغغغائرة االسغغغغغغغغغغغغتطالعيغغغة مطغغغاردتين مقنبلت

الطائرتان االثنتان الواحدة وراء األخرى انقضغغغغغغغغغغغتا و قذفتا بالصغغغغغغغغغغغواريخ البغغغغغغغغغغغخور حيث كان بلقاسغغغغغغغغغغغم قلبي و  ي القصغغغغغغغغغغغف ف

منخفض، لم يكن فوج قبلي يملك قطعة   ترشغغغغغغغغغغقان بالرشغغغغغغغغغغاخ في نزول جّد املجاهدون يختفون، نفذت الصغغغغغغغغغغواريخ فكانتا  

ا قغذفغت الطغائرتغان بكغل ذخيرتهمغا، انطلقتغا نحو قفصغغغغغغغغغغغغة  
ّ
ئليغة، فكغانوا يرمون على أي حغال ببنغادقهم، لكن بغدون جغدوى. و ملغ

نت الطائرة االسغغغغغغتطالعية  للتزود ، كان عليهما بالكاد نصغغغغغغف سغغغغغغاعة إلعادة التموين بالذخيرة و العودة، أثناء هذا الحين كا

مقاوما من ج ش   45دود الجزائري ما يقارب  وو قد رخخار  ب ى جانب ج ش ال 4مسغغتمرة في الدوران عاليا جدا فوق الفوج... ''

 35و كان قائده  آنذا  يد ى نن خخخخخخخخخخخخخقي املبرو نن، انتهخت هذه املعركة بسخخخخخخخخخخخخخقوض   ة و بني زيدالتحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخخخقي من الهمخامخ  

 ش الطخالخب العربي حخديدي االنتمخاء لخه، كخانخت قخد حخاصخخخخخخخخخخخخخرته  طخائرة مقخاتلخة ف  الليلخة التي سخخخخخخخخخخخخخبقخت هخذه املعركخة و رخخخخخخخخخخخخخهيخدا ف  ج

 5تمكنت من ببادته .

 
 .138 -137   –املرجع السابا،     -  1
، رخخخخخخخخخخخخخهخادة املخاسخخخخخخخخخخخخختر ف  التخاريخ   1957-1954الطغالغب العربي القمودي و دورس في قيغادة الجيش الجزائري بغالجنوب التونسغغغغغغغغغغغغ ي    رخخخخخخخخخخخخخبخا  )نبويخة(، -   2

 .34.    2014امعة الواد ، الودي  و املعاصر، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، ج
 .219  . 2007الطبعة األو ى   ٬املغاربية للطباعة و اإلرهار  ٬اليوسفيون و تحرر املغرب العربي،  صغير )عميره علية(ال -  3
 .154،    2012، ترجمة عل  زريا ، مطبعة مزوار ، الطبعة األو ى، الجزائر القفار عند الفجر فافرليار )نويل(،  -  4
 .52...   ، 1957-1954الطالب العربي القمودي و دورس في قيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونس ي    ربا  )نبوية(، -  5
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و قد اسخخخخخخخخخخخخختعمل فيها الج ش الفرنسخخخخخخخخخخخخخقي    1957جانفي  21نيخخخخخخخخخخخخخشت هذه املعركة ف  منطقة الجريد يوم  * معركة عين طاهر : 

الجنود الفرنسخخخخخيين الذين تجمعوا ف  جبل عين طاهر، ب ى جانب اسخخخخختعمال طائرة اسخخخخختكيخخخخخافية و الدبابات و اليخخخخخاحنات لنقل  

ت هذه الطائرات تقصخخخخخخخخخ  املناطا املويطة بجل عين طاهر من الصخخخخخخخخخبا  الباكر حتى منتصخخخخخخخخخ   
 
ثال  طائرات مقاتلة. و قد ظل

ت تتقدم نحو مدخل ا
 
لجبل، ف  حين كان املقاومون مختشئون ف  النهار. ث  انقسخخخخخخخخ  الج ش الفرنسخخخخخخخخقي على كتائب و فصخخخخخخخخائل ظل

على فصخخخخائل   انتظار اقتراب فصخخخخائل الج ش الفرنسخخخخقي أك ر ف ك ر من الجبل. ث   بدأ جنود ج ش الودود الجزائري بإطال  النار

ات و الج ش الفرنسخخخخخخخخخخقي فتمكنوا من تفريقه  و بلوا  بعم األضخخخخخخخخخخرار به ، ما أجبره  على التراجع ب ى الوراء حي  أمروا الطائر 

نت املقاتالت الفرنسخخخخية    1بسخخخخشب عدم توفر سخخخخال  مضخخخخاد للطائرات بيد الثوارثقيلة بقصخخخخ  مكامن الثوار. و املدافع ال
 
فقد تمك

مقاوما ينتاي كله  لفوح عل  األورا خخخخخخخخقي   18من بلوا  خسخخخخخخخخخائر فادحة ف  صخخخخخخخخخفوف ج ش الودود. و قد سخخخخخخخخخقط ف  هذه املعركة 

 2مجاهدا. 35الذي كان يتكون من 

و قد سخميت بهذا االسخ  لكواها    1956اندلعت هذه املعركة على ميخارف مدينة املتلوي ف  مارا  ركة السغبت و األحد : * مع

امتخدت على يومين متتخاليين و ل  تسخخخخخخخخخخخخختقر املعركخة فيهخا على أرض واحخدة، بخل كخانخت تنتقخل من مكخان ألخر حيخ  كخانخت ف  رخخخخخخخخخخخخخكخل  

ة ف  منطقة رخخخخخخخخخعبة القصخخخخخخخخخب أين قام مالحقات قام بها الج ش الفرنسخخخخخخخخخقي لج ش الطالب الع ربي القمودي و انتهت بمعركة حاد 

ة من   الج ش الفرنسخخخقي قبلها بمل بركة املياه املوجودة فيها بالفضخخخالت. و قد جندت القوات الفرنسخخخية ف  هذه املعركة قوات عد 

طائرات ف  هذه املعركة فيما ل  يكن لدع  نقرين، كما ت   اسخخخخخخخخخختعمال الدي  و املتلوي و توزر و العاتر و مراكزها املتواجدة ف  الر 

مقاوما و ل  يعرف اج  ال سخخخخخخائر التي مني بها الج ش    16الثوار سخخخخخخوع األسخخخخخخ وة ال فيفة. و قد سخخخخخخقط ف  هذه املعركة حوا    

 3الفرنسقي.

 جيش التحرير الوطني التونس ي قاعدة خلفية للثورة الجزائرية : -3

الدع   للثورة الجزائرية، هذا الت ييد و الل بيانه الت سخخخخ سخخخخقي عن دعمه التام  ر ج ش التحرير الوطني التونسخخخخقي من خلقد عب  

ر عن ذلخك القخائخد الطخاهر األسخخخخخخخخخخخخخود ف  رسخخخخخخخخخخخخخالخة منخه لقخادة الثورة الجزائريخة بتخاريخ    3انطلا منخذ بخدايخة تخ سخخخخخخخخخخخخخ س الج ش حيخ  عب 

موم اسغغغغغغتقالل كامل إفريقيا، و أتعهد  إنني أتضغغغغغغامن معكم في مصغغغغغغائب الدهر و ه، و التي صخخخخخخر  فيها قائال  ... 1955ديسخخخخخخمبر  

ت شغغغغغغغعوبنا مسغغغغغغغتعبدة من طرف االسغغغغغغغتعمار، ... و ينب ي علينا اآلن املشغغغغغغغاركة و املسغغغغغغغاندة في 
ّ
على مواصغغغغغغغلة القتال طاملا ظل

وقد بدأ   4كفا  واحد ضغغغغغّد عدّونا املشغغغغغتر ، كما ينب ي أال يكون هذا الكفا  سغغغغغيااغغغغغ ي فقط بل كفاحا مسغغغغغلحا بالفعل... .

ذا الكفا  امليخخخخختر  سخخخخخرةعا بذ أخذ ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخقي على عاتقه أيضخخخخخا مسخخخخخاعدة الثورة الجزائرية على  يتجسخخخخخد ه

مسخخخخخخخخخختويين رئ سخخخخخخخخخخيين، أولها تحخخخخخخخخخخ ير كل جهوده ف  نقل السخخخخخخخخخخال  و ت مين القوافل و ثانيها امليخخخخخخخخخخاركة ف  صخخخخخخخخخخفوف ج ش التحرير  

 الجزائري و االنخراض املبارر ف  ثورته.

 تأمين السال  للثورة الجزائرية:  –أ 

نيخخخخخخخخخخخخخط مقخاومو ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخخخقي ف  مجخال تهريخب األسخخخخخخخخخخخخخ وخة و قخد خبروا طر  التهريخب جيخدا مخا جعخل الثوار  

و حتى القوافخل التي كخان يقودهخا   قطر اللياي حتى التراب الجزائري،الجزائريين يعتمخدون عليه  ف  ثورته  لنقخل األسخخخخخخخخخخخخخ وخة من ال

 
 .33، دار الثقافة محمد عل  العمودي، الطبعة الثانية الوادي، الجزائر ،   1962-1956شاهد على ثورة التحرير  بلول )العربي(، -  1
ا  )نبوية(،   -  2  .54-53   –...    1957-1954العربي القمودي و دورس في قيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونس ي   الطالب  رب 
 .52-51   -املرجع السابا،   -  3
 .131-130   –... .   ، الحركة اليوسفية و الثورة التحريرية الجزائريةموس  )عبد الوفيو(،  -  4
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زائريون أنفسخخخخخخه   البا ما كانت تسخخخخخخير تحت حماية فر  ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخقي. و يؤكد هذا الدور املقاوم ف  جبهة  الج

'' ... كان السغغغغغال  العصغغغغغري يدخل إلى التراب التونسغغغغغ ي عن طريق  التحرير الجزائرية ننعل  بن حسخخخخخين ظاهرينن، الذي ذكر أنه  

را ثم ينقل ليال على ظهور اإلبل ليهربه الجزائريون بإعانة إخوانهم التونسغغغغغيين من  الشغغغغغناذلة، و يخزن في مخابئ تونسغغغغغية نها

و قد جاء على لسخخخخخان أحد مقاومي ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخقي أسخخخخخماء بعم .   1جماعة بن يوسغغغغغف إلى داخل الجزائر ...''

و هو   ذكر عّدة أسغغغغغغغغغماء : املبرو  بن العرواغغغغغغغغغ ي،''... أرجال الج ش الذين سخخخخخخخخخخاهموا كثيرا ف  حماية القوافل الجزائرية بذ يقول  

عمر بن  و   ابن عم الطاهر األسغغود، حسغغين بن الجيالني، جيالني بن سغغويدان من الحامة، الجليلي بن بشغغير بن الحاج لخضغغر 

افغغل األسغغغغغغغغغغغغلحغغة املهرّ  ا نشغغغغغغغغغغغغتر  معهم أنغغا و ابن ألي مفتغغا  في حمغغايغغة قو
ّ
ى  بغغة إل الحغغاج عمغغار من بن قردان... هؤالء الغغذين كنغغ

 2الجزائر...''

نها ج ش التحرير الوطني التونسخخخخقي    أسخخخخ وة الدع  التي قدمتها مصخخخخر لجبهة التحرير   و من أبرز شخخخخونات األسخخخخ وة التي أم 

. و ف  هخذا الجخدول  و التي كيخخخخخخخخخخخخخ  عنهخا الضخخخخخخخخخخخخخابط املصخخخخخخخخخخخخخري فت   الخذيخب ف  كتخابخه ننعبخد النخاصخخخخخخخخخخخخخر و الثورة الجزائريخةنن  الجزائريخة

 أس وة كان لليوسفيين دور كبير ف  ت مينها و بيصالها للثوار الجزائريين :  سنذكر أه  ثال  شونات

 شونات األس وة التي ساه  ج ش التحرير الوطني التونسقي ف  نقلها من الودود الليشية حتى الودود الجزائرية

 '' 1شحنة اليخت ''الحظ السعيد 

 19553نوفمبر 

 '' 2شحنة اليخت ''الحظ السعيد 

 19564فيفري   21

 شحنة

 19565مار   27- 22

 الكمية نوع السال   الكمية نوع السال   الكمية نوع السال  

 65 303بندقية  150 303بنادق  13000 إنجليزي  303طلقة 

 1000 فتيل إنفجاري 

 متر

 10 رشاخ فيكرز متوسط  40 رشاخ النكستر

 30 النكستررشاخ  11 303رشاخ فيكرز  6000 8كبسول طرفي رقم 

 216 قنبلة يدوية 2 مم 9مسد  بيرتا  كلغ  1000 جلجنايت 

وصالت إينرجا ضد   متر  399 فتيل مأمون 

 الدبابات 

 60 خزنة النكستر 2

 
 .155املرجع السابا    -  1
 .156-155  –ا   املرجع الساب -  2
 .125.   1990القاهرة  ٬الطبعة الثانية   ٬دار املستقبل العربي ٬عبد الناصر و الثورة الجزائرية ٬الذيب )فت  ( - 3
 . 167...   عبد الناصر و ثورة الجزائر،   الديب )فت  (، -  4
 .176...   عبد الناصر و ثورة الجزائر،   الديب )فت  (، -  5
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 20 خزنة للفيكرز  80 خزنة لزوم النكستر  1000 كبسول كهربائي 

 6000 مم  9طلقة  40 شريط للفيكرز  7 كبريت هواء 

 10000 303طلقة  T.N.T 196قالب 

 10000 7.92طلقة  100 مقذوف إينيرجا 

 200 مم النكستر  9طلقة  300 مفجر إينيرجا

 200 قنبلة يدوية 198 2طلقة هاون 

 100 قنبلة إينيرجيا  5 دينامو للنسف 

 4 2هاون 

 4 جهاز السلكي

 1000 باردة سلك كهربائي 

 5 وصلة إينرجا

 ألف   100 بلجيكي  7.92طلقة 

 

و قخد تمكنخخت القوات الفرنسخخخخخخخخخخخخخيخخة من اعتراض عخديخد القوافخل التي تنقخخل السخخخخخخخخخخخخخال  للثورة الجزائريخة و من بين هخذه القوافخل  

 : نذكر

صخخخخخخخندو    15مورتي و 1أل  خرطورخخخخخخخة و  25حوا   اعتراض قافلتين ب قصخخخخخخخقى الجنوب التونسخخخخخخخقي تحمالن    1955ديسخخخخخخخمبر   •

 1متفجرات.

 .1956مارا  26قافلة يوم ( اعتراض  Fort-Saintبالتراب العسكري ) •

 .1956افريل  6ببن  يلوف اعتراض قافلة يوم  •

 جمال. 50بها حوا    1956ماي  10قص  قافلة بجبل عرباطة يوم  •

 
1le 08 Décembre 1955. ‘’Alger’’Le journal  -  
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 .1956جويلية  3بب ر مزطورة )بن قردان( اعتراض قافلة يوم  •

 1956.1أوت  30بب ر املالحة )بن قردان( بيقاف قافلة يوم  •

قوافل مكونة   5أك ر عن اج  ما تنقله هذه القوافل من أسخ وة سخنقوم بعرض كمية األسخ وة التي ت   اجزها ف    ولالطالع

 جمال فقط:  20من 

  2األس وة التي وقع مصادرتها من ال مس قوافل

 الكمية نوع السال   الكمية نوع السال  

 60 قذائف مدفعية  672 بنادق حربية و رشاشات 

 61500 خراطيش  86 بنادق

 كل   100 متفجرات  3 مدافع 

 9 مسدسات  166 قنابل يدوية 

 

كانوا  كما أوكل ملتطو   ج ش التحرير مهمات تخزين السخخخخال  و حمايته ف  تونس ف  مخابئ أمنة خاصخخخخة ف  منطقة الوامة و 

قد اعتمدت قيادة من قبل السخخخخخخخخخخخخلطات الفرنسخخخخخخخخخخخخية. و   اك يخخخخخخخخخخخخافهيؤمنون عمليات نقله داخل تونس من مكان ب ى أخر خوفا من  

ة حتى بخخات اإلرخخخخخخخخخخخخخراف على    على عخخديخخد املنتمين لج ش  جبهخخة التحرير الجزائريخخة التحرير التونسخخخخخخخخخخخخخقي و أنخخاطخخت بعهخخدته  مهخخام عخخد 

 ال  مخازن السخخال  بعهدته  نسخخشيا و كانوا  
 

 بعد الوصخخول على بذن بذلك من القيادة العليا يسخخلمون السخخال  للثوار الجزائريين بال

ية السخخخخخخال  املرجو تسخخخخخخليمها، كما هو  لج ش التحرير الجزائري و  البا ما تذكر الجهة التي سخخخخخخ سخخخخخختفيد من السخخخخخخال  و كذلك كم

 
 
بهة  و تسخخخخخخخخخخلي  سخخخخخخخخخخال  ملمثل  ج بعملية نقل 1956أكتوبر    16  بتاريخ  اليخخخخخخخخخخ ن مع املقاوم التونسخخخخخخخخخخقي ننمصخخخخخخخخخخبا  الرقا نن الذي كل

 16رشغغغغاشغغغغات مع  4، 303خرطوشغغغغة عيار  400بندقية أعشغغغغاري،   15''  ف  تونس و قد احتوت العملية على    ةالجزائري  التحرير

 3.قنبلة يدوية انكليزية'' 12مم و  9خرطوشة  0002حزام، 

 
1 - SHAT. C 2H126 .Bobine S 370 .nf . 

أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم اإلنسخخخخخخخانية  و االجتماعية  ،   1956-1952شغغغغغغكالياتها  إاملقاومة التونسغغغغغغية املسغغغغغغلحة و   الناصخخخخخخخري )محمد مختار(،  - 2

 199   .2002بتونس، 
، رسالة دكتوراه برراف األستاذ كمال جرفال، كلية ''1961-1955''جيش التحرير الوطني التونس ي من اإلنبعاث إلى التفكك جميل )فيصل(،   -  3

 .352،   2020-2019األداب و العلوم اإلنسانية بسوسة،  
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ة قادة ج ش التحرير الوطني التونسخقي باقتناء أسخ وة لصخالوها رخ ن القائد   كما كلفت جبهة التحرير الجزائرية ف  مرات عد 

 
 

مه مبل  قيمته  الطيب الزال
 
سخخخخخخخخخ وة. و قد أل  فرنك ل يخخخخخخخخختري به له  أ  450  الذي روع أن القائد الجزائري عل  بن مقدم سخخخخخخخخخل

بندقية   2بناد  سخخخخخخوا، بندقية ثموني، بندقية سخخخخخخدو خخخخخخقي، عدد  3ررخخخخخخارخخخخخخات و بناد  ) عدد   9تمكن الطيب الزال  من ت مين  

 1رراش أملان (. 2طليان، عدد 

 متطوعو جيش التحرير الوطني التونس ي و املشاركة في الثورة الجزائرية : -ب

مسخخخخخخاعدة الجزائر  التونسخخخخخخقي جاءت لتحرير تونس أوال و د ب ن ثورة ج ش التحرير الوطني  كثيرا ما كان صخخخخخخالح بن يوسخخخخخخ  يرد  

''... ذكروا دائما من حولكم، بأننا نكاف  أوال و بالذات من أجل إنجاز استقالل حقيقي لبالدنا ال من أجل    ثانيا، بذ كان يقول 

نغا بثورتنغا نسغغغغغغغغغغغغاعغد الثورة  صغغغغغغغغغغغغورة مزيفغة من هغذا االسغغغغغغغغغغغغتقالل كمغا نشغغغغغغغغغغغغاهغدس اليوم، و كمغا رضغغغغغغغغغغغغ ي بغه الح
ّ
بيغب بورقيبغة...، إن

و من هذا املنطلا عمل اليوسخخخخخخخفيون منذ  .  2الجزائرية و نشغغغغغغتر  مع الجزائريين في تحقيق تحرير املغرب العربي و وحدته ...''

 2000خرح حوا      1956مخارا    22البخدايخة على بثخارة قضخخخخخخخخخخخخخيخة الجزائر ف  تونس و الضخخخخخخخخخخخخخغط على سخخخخخخخخخخخخخلطخات الومخايخة، ففي يوم  

مواطن تونسخخخخخخخخخقي يحسخخخخخخخخخبون على التيار اليوسخخخخخخخخخفي و جابوا رخخخخخخخخخوارع العاصخخخخخخخخخمة رافعين األعالم الجزائرية و مؤكدين على مواصخخخخخخخخخلة  

 3استقالل تونس.مفاوضات معترفين بفضل ثورة الجزائر ف  الدفع نحو جل الجزائر حتى تحقيا النصر و الكفا  من أ

عن ت سخخخخخخخخخ س ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخقي حتى بدأ العمل على  و ما بن انطلقت التحضخخخخخخخخخيرات و االسخخخخخخخخختعدادات لظعالن 

 
 
و ف  رسخخخالة   4الجزائري ف  املناطا الودودية خاصخخخة منطقة األوراا.لعمل بين ج شخخخقي التحرير التونسخخخقي و ة لتنسخخخيا اوضخخخع خط

   1955ديسمبر   3وجهها القائد الطاهر األسود ب ى قادة الثورة الجزائرية ف  
 
لة التحا    املطلا لثورته  و طر  مسد له  دعمه  أك

 يكون هذا الكفا  سغغغغيااغغغغ ي فقط ) يقصغغغغد بذلك الكفا   الثوار التونسخخخخيين بها، بذ ذكر ف  مسخخخختهل رسخخخخالته  
ّ

'' ... كما ينب ي أال

ن  
ّ
التونسغغغغغغغغ ي الجزائري املشغغغغغغغغتر ( بل كفاحا مسغغغغغغغغلحا بالفعل، لذا أطلب منكم أن تقتربوا من الحدود التونسغغغغغغغغية حتى يتمك

م التونسغغغغغغغغغغغغيون من االنضغغغغغغغغغغغغمغام إليكم إلى أن ننهض بكغافغة أفراد الشغغغغغغغغغغغغعغب التونسغغغغغغغغغغغغ ي للثورة ...، ينب ي أن تسغغغغغغغغغغغغلموا  إخوانك

و قد كان الثوار   5ون إليكم مستقبال كلمة السر اآلتية : » جسر قسنطينة و واد سوق األهرا « ... ''للتونسيين الذين ينظمّ 

التونسخخخخخخقي الذين التحقوا بالثورة الجزائرية عديد ال سخخخخخخميات أبرزها كانت    الجزائريون يطلقون على جنود ج ش التحرير الوطني

اقة''تسمية   6 ''جماعة بن يوسف''.و كذلك  ''الشر

دين فيخه و حتى القخادة على امليخخخخخخخخخخخخخاركخة ف  معخار   و تزامنخا مع مرحلخة ثورة ج ش التحرير الوطني ف  تونس، عمخل عخديخد املجنخ  

''الطيب الزالق، عبد العزيز شغوشغان، الزين  كان من أبرزه    لى سخاحة الثورة الجزائرية وماء عثورة الجزائر فبرزت عديد األسخ

بن عبد هللا العبيدي، عمر بن حميدة، عبد هللا البوعمراني، علي درغال، محمود بن حسونة الزيدي، عبد اللطيف زهير،  

ة الثورة ف  تونس اختخخار عخخديخخد القخخادة ث  و مع تراجع    7علي الصغغغغغغغغغغغغيغغد، محمغغد بريبشغغغغغغغغغغغغو، محمغغد بن مصغغغغغغغغغغغغبغغا  النيفر ... '' حخخد 

 
 .24، القضية عدد 3عدد ، املل  164األرري  الوطني التونسقي، رصيد محكمة القضاء العليا ، الوافظة عدد  -  1
،   كتاب أبيض في الخالف بين الجمهورية التونسغغغغغغغغية و الجمهورية العربية املتحدة  كتابة الدولة لليخخخخخخخخؤون ال ارجية ل جمهورية التونسخخخخخخخخية، -  2

80. 
3  - La presse Le 22 Mars 1956. 

 .138  عبد الناصر و ثورة الجزائر،   الديب )فت  (، -  4
 131... .   ، الحركة اليوسفية و الثورة التحريرية الجزائرية موس  )عبد الوفيو(، -  5
 .64  ، 1957-1954الطالب العربي القمودي و دورس في قيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونس ي    ربا  )نبوية(، -  6
 .217  ن و تحرر املغرب العربي ... اليوسفيو   الصغير )عميرة علية(، -  7



 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

112 

االنضخخخخمام ب ى ثورة الجزائر و رفضخخخخوا تسخخخخلي  سخخخخالحه  ف  تونس أمثال الطاهر بن األخضخخخخر الغرياي و منه  من لج  لثورة الجزائر  

  سخخخخخخخخخخخخالحه يوم  1بعد أن قام ب سخخخخخخخخخخخخلي  سخخخخخخخخخخخخالحه أمثال القائد محمد قرفة
 
و التحا بثورة   2ف  قابس  1956جويلية  23الذي سخخخخخخخخخخخخل

و سخخخرعان ما أصخخخبا قائدا إلحدع املجموعات التي نيخخخطت ف  املناطا الجزائرية الودودية مع تونس ،  1956الجزائر ف  سخخخشتمبر  

  ،مقغداد جغدي   ،بلقغاسغغغغغغغغغغغغم قلبي  ٬'' األزهر الجغدري و كخان ب ى جخانبخه عخدد أخر من القخادة الجزائرين ف  املنطقخة ذاتهخا و ه  كخل من  

تواصخخخخخخخخخخخخخلت عمليات االلتحا     و قد 3صغغغغغغغغغغغغالح بن علي جزائري و الطاهر بن عثمان''.  ،الوردي قتال  ،شغغغغغغغغغغغغ يعلي بن أحمد النمو 

حوا      1958حتى بداية سخخخخخخخخنة    1955بالثورة الجزائرية حتى بل  عدد اليخخخخخخخخهداء التونسخخخخخخخخيين ف  الثورة الجزائرية بين أواخر سخخخخخخخخنة  

 4يجين تونسقي. 1200رهيد فيما قدر عدد املساجين حوا     100

لوا بعد بخماد ثورته  االنضخخخمام ب ى ج ش الطالب  تجدر اإلرخخخارة ب ى كون عدد ال باا به من متطو   ج ش التحرير فضخخخ   و

وا يتحركون ضخخخخخخخخخخخمن ج يخخخخخخخخخخخه ف  تونس، لكن سخخخخخخخخخخخرعان ما دخل القائد الطالب العربي ف  
 
العربي الذي يعرف بج ش الودود و ظل

ائرية بعد مؤتمر الصخخخخومام انتهت به ف  قبضخخخخة الورا التونسخخخخقي املتجول  خالفات مع السخخخخلطات التونسخخخخية و جبهة التحرير الجز 

فغادر اليوسخخخخخخخخخخخفيون ج ش الطالب العربي متوجهين مبارخخخخخخخخخخخرة ب ى الودود    5حي  حوك  بعد ذلك و أعدم.  1957جوان    20يوم 

 6الجزائرية أين انخرطوا مباررة ف  الثورة الجزائرية.

ج ش التحرير الوطني التونسخخقي ب سخخلي  سخخالحه  لج ش التحرير الجزائري عوضخخا    كما قام عديد املقاومين املوسخخوبين على

'' قائال  1956جويلية  3عن السخخخلطات التونسخخخية عمال بوصخخخية قائده  الطاهر األسخخخود الذي أوصخخخاه  عندما سخخخل  سخخخالحه يوم 

في الجزائر، أما السغغغغغال  فإنني أفضغغغغغل  ... من أراد العودة إلى تونس فليعود، و من لم يرد العودة فعليه بالذهاب إلى القتال  

و قد عمل بهذه النصخخخخيحة عديد املقاومين ف  ج ش التحرير الوطني التونسخخخخقي بذ يقول املقاوم الزين بن   أن يدخل الجزائر  ...''

ا سغغغغغغغغغغار على فكرة السغغغغغغغغغغ ي الطاهر األسغغغغغغغغغغود في االسغغغغغغغغغغتسغغغغغغغغغغالم، لكن هذا بعد أن سغغغغغغغغغغلمنا  عل  املسخخخخخخخخخخعودي نن
ّ
سغغغغغغغغغغالحنا  ... الكثير من

جمعه بعد اسغغغغغغغتسغغغغغغغالم ثوار    ''... إن السغغغغغغغال  الذي تّم و يؤكد هذه العمليات املقاوم حسخخخخخخخين البارخخخخخخخا الذي قال    للجزائريين ...''

ا لهم ...''
ّ
  7الثورة الثانية لم يتم تسليمه للسلطات املحلية، و إنما سلم إلخواننا الجزائريين كإعانة من

ة بدأت تميل لصخخخالح بورقيبة ف  تونس  و ملا أدركت جبهة التحرير الجزائرية  ريمه صخخخالح بن يوسخخخ ،   على حسخخخاب ب ن الكف 

أمام هذه  ة مع الوب ب بورقيبة و جماعته. و بدأ قادتها يعيدون حسخخخخخخخخخخخخاباته  السخخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخخية و اسخخخخخخخخخخخختقر األمر على تحسخخخخخخخخخخخخين العالق

 بعد تسخخخخخخلمه  رات ارخخخخخخترض بورقيبة على جبهة التحرير الجزائرية عدم السخخخخخخما  ألي تونسخخخخخخقي باالليالتغي
 

تحا  بالثورة الجزائرية بال

 
  :و قد أنيد أحد اليعراء املجهولين قصيدة تثني على قرفة و مياركته ف  الثورة الجزائرية فيقول ف  ب تين منها -  1

 مخخخخخخاله* حربي و مكحلة دزيريخخخخخخخخخخخخخة

 و اجب* على ضنوة* البوعبيديخخخخخة

 بالورفخخخخخخخخخخخخخخةمخخخخخخخاله حربي و مكحلة 

 و اجب على ضنوة محخخخخخخمد قرفخخخخخخخخخخخخة
2 - SHAT. C 2H312 ,bobine S. 505. F 505. 

يخخخهادة  رخخخهادة كتابية أداها املقاومين نن صخخخالح الوريزي و حسخخخن سخخخعايدية نن، الذين رخخخاركا ف  ثورة الجزائر و هما أصخخخيال والية القصخخخرين. وقعت ال -  3

 . 2014ريل أف 07ف  معتمدية العيون من والية القصرين و ممضاة من معتمد املنطقة بتاريخ 
 .86  ، 2009الجزء الثاني ، دار هومة للطباعة و النير و التوزةع، الجزائر  اللمامشة في الثورة،زروال )محمد(،  -  4
 .76  ،  1957-1954الطالب العربي القمودي و دورس في قيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونس ي    ربا  )نبوية(، -  5
 رهادة املقاوم صالح الوريزي سابقة الذكر. -  6
 .141-140   –  ، الحركة اليوسفية و الثورة التحريرية الجزائرية موس  )عبد الوفيو(، -  7
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محخاصخخخخخخخخخخخخخرة املنتمين لج ش التحرير  و  ترخيص مسخخخخخخخخخخخخخبا من الوكومخة التونسخخخخخخخخخخخخخيخة و قخد كخان الهخدف من هخذه ال طوة مزيخد خنا

ن نجوا من املعار  و املالحقات.   موافقة جبهة التحرير الجزائرية و ج يخخخخخخخخخخها على هذا اليخخخخخخخخخخرض  و قد أثارت  الوطني التونسخخخخخخخخخخقي مم 

.يمنع فيها  1956جويلية  10ح بن يوسخ  ف  طرابلس ف رسخل ب ى مسخاعده مصخطفى كامل املرزو   برسخالة مؤرخة ف   ضخب صخال

''... إني أحجر على جيوشغغغغغغغنا الدخول إلى الجزائر و  بالثورة الجزائرية، بذ يقول  الوطني التونسخخخخخخخخقي  التحا  جنود ج ش التحرير  

غني أن إخواننغا الجزائريين قغد أصغغغغغغغغغغغغبحوا يطلبون من جمغاعتنغا  االلتحغاق بجيش التحرير الجزائري، خصغغغغغغغغغغغغوصغغغغغغغغغغغغغا و قغد بل

ضغغرورة الحصغغول على رخص من الحكومة التونسغغية، تكون بأيدي جيوشغغنا للترخيص لهم لاللتحاق بالجيش الجزائري و  

و   1ني... 'إال يرفضغغغغغغغغغغغغونهم، كمغغا وقع أخيرا بتالبيغغت للجيش الغغذي كغغان يقودس املبرو  بوذينغغة املغغدنيني و الهغغادي قغغدورة املرزوق

''... إنني لم ابعغث في أي وقغت من األوقغات إلى أي قغائغد كغان بتعليمغات تفيغد بغأن يضخخخخخخخخخخخخخي  بن يوسخخخخخخخخخخخخخ  ف  ذات الرسخخخخخخخخخخخخخالخة قولخه  

نغغا بثورتنغغا نسغغغغغغغغغغغغغاعغغد الثورة الجزائريغغة و نشغغغغغغغغغغغغتر  مع الجزائريين في 
ّ
ثورتنغغا عبغغارة على ذيغغل من ذيول الثورة الجزائريغغة، بغغل إن

و   2 تحرير وطننغا تحريرا كغامال ...''و وحغدتغه ... إن هغدف ثورتنغا األصغغغغغغغغغغغغلي هو مواصغغغغغغغغغغغغلغة الكفغا  و  تحقيق تحرير املغرب العربي

ن من خالل هذه الرسخخخخخخخخخخخالة و بعم املعطيات األخرع أن جبهة التحرير الجزائرية اختارت فتا صخخخخخخخخخخخفحة جديدة ف  العالقات البي  

الطريا أمام أي تحال  جديد بين بقايا ج ش التحرير الوطني  مع حاك  تونس الجديد الوب ب بورقيبة الذي سخخخخرعان ما قطع  

 التونسقي و الثورة الجزائرية التي ال تزال تستقطب تعاط  أ لب التونسيين.

 خاتمة: 

لقخد بخدا ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخخخقي بمخا ال يخدعو ب ى اليخخخخخخخخخخخخخخك حليفخا رئ سخخخخخخخخخخخخخيخا لجبهخة التحرير الجزائريخة و ثورتهخا ضخخخخخخخخخخخخخخد  

ا من خالل بحثنا هذا الدور الكبير الذي لعبه الج ش ف  ت مين مصالح الثورة الجزائرية ف  تونس  االستعمار الفرنسقي. فلقد تب ن 

ظهر جليا لنا مدع التعاون امليخخخخخخخخختر  الذي كان قائما بين فر  ج ش التحرير الوطني   و خاصخخخخخخخخخة خطوض اإلمداد و  ال سخخخخخخخخخليا. و

التونسخخخخخخخخخخخخخقي و جبهخخخة التحرير الجزائريخخة و خخخاصخخخخخخخخخخخخخخخة مخخا يعرف بج ش الوخخخدود، فرقخخة الطخخخالخخب العربي القمودي. كمخخخا مثلخخخت الثورة  

ة الوب خخب بورقيبخخة ف  تونس التي ل   الجزائريخخة م جخخ  قخخادة ج ش التحرير الوطني التونسخخخخخخخخخخخخخقي و جنوده هربخخا من مالحقخخات حكومخخ

خر جهدا ف  مالحقته  بثر بخماد ثورته  ف  صائفة   و لجوء قائده  صالح بن يوس  ب ى القاهرة.  1956تد 

و لقد مثل هذا التعاون العسخخخخخخخكري بين جباي املقاومة ف  تونس و الجزائر خطرا ال يسخخخخخخختهان به ل ج ش الفرنسخخخخخخخقي الذي دفع 

  مناطا ان يخخار مجموعات املقاومة خاصخخة ف  املناطا التي كانت تمر منها قوافل األسخخ وة املغذية للثورة بتعزيزاته العسخخكرية ف

 الجزائرية و القادمة من مصر.

 قائمة املراجع: 

 .1983، ترجمة بن ع سقى )حنفي(، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  األمة و املجتمع  األررف )مصطفى(، -

 . 2013دار ال ليل القاساي للنير و التوزةع ، الطبعة األو ى ، الجزائر  أحاديث مع أحمد علي مهسا ،األمجد )ناصر(،  -

 .2009الجزء الثاني ، دار هومة للطباعة و النير و التوزةع، الجزائر  اللمامشة في الثورة،زروال )محمد(،  -

 .2011، الطبعة األو ى دار القصبة للنير ،1979-1929مذكرات : الجزء األول بن جديد )الياذ  (،  -

 
.   ، ..كتاب أبيض في الخالف بين الجمهورية التونسغغية و الجمهورية العربية املتحدةكتابة الدولة لليخخؤون ال ارجية ل جمهورية التونسخخية،   -  1
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 .2007الطبعة األو ى   ،املغاربية للطباعة و اإلرهار ،املغرب العربي اليوسفيون و تحرر ، صغير )عميره علية(ال -

 ،  2012، ترجمة عل  زريا ، مطبعة مزوار ، الطبعة األو ى، الجزائر القفار عند الفجر فافرليار )نويل(،  -

  الجزائر -انيخخة الوادي، دار الثقخخافخخة محمخخد عل  العمودي، الطبعخخة الثخخ1962-1956شغغغغغغغغغغغغغاهغغد على ثورة التحرير   بلول )العربي(،  -

2010  .  

 .1990 القاهرة،الطبعة الثانية  ٬دار املستقبل العربي ٬عبد الناصر و الثورة الجزائرية ٬الذيب )فت  ( -

، كلية العلوم اإلنسانية    دكتوراهأطروحة  ،   1956-1952املقاومة التونسية املسلحة و اشكالياتها    الناصري )محمد مختار(،  -

 .2002و االجتماعية بتونس، 

، رسخخالة دكتوراه برخخراف األسخختاذ  ''1961-1955إلى التفكك    االنبعاث''جيش التحرير الوطني التونسغغ ي من  جميل )فيصخخل(،   -

 .2020-2019و العلوم اإلنسانية بسوسة،  اآلدابكمال جرفال، كلية 

كتغاب أبيض في الخالف بين الجمهوريغة التونسغغغغغغغغغغغغيغة والجمهوريغة   هوريخة التونسخخخخخخخخخخخخخيخة،كتخابخة الخدولخة لليخخخخخخخخخخخخخؤون ال خارجيخة ل جم  -

 .1958، ديسمبر العربية املتحدة
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 االتجاهات النظرية في سوسيولوجيا التنمية
Theoretical directions in development sociology 
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Research Student Mouad Ennejjari /University of Sidi Mohamed Ibn Abdullah Fez ,Morocco 

 

 

 

 :ملخص

بن املت مل ف  مختل  االتجاهات النظرية ف  سخخخخخخوسخخخخخخيولوجيا التنمية ف  كثير من األحيان بال دعوة مقنعة لالقتداء بالغرب، 

الوفاظ على  لقبول ما يقترحه علينا من بديولوجيات، من منا   ومن حلول، وبديفي أن ما يتوخاه من وراء ذلك هو أسخخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخا  

امتيازاته. وقد تبين أن نقل التكنولوجيا وتقنيات الغرب، وحده، ال يمثل حال بالنسخخخخخخخخخبة مليخخخخخخخخخكل التخل  هذا باإلضخخخخخخخخخافة ب ى أن  

نقل التكنولوجيا يؤدي ب ى نتائج بيديولوجية خصخوصخا ف  ظهور نخبة تعتمد على التكنولوجيا للتحك  ف  املجتمع وتسخييره هذه  

 ن مفصولة عن الجماهير ومرتبطة باملركز الرأسما  النخبة  البا ما تكو 

 النظرية. الغرب، اإليديولوجيا، التنمية، السوسيولوجيا، :يةالكلمات املفتاح

Abstract: 

 The one who contemplates the various theoretical trends in the sociology of development is often a 

convincing invitation to follow the example of the west, to accept what he proposes to us in terms of ideologies,  

approaches and solutions,and it is evident that what he seeks from behind this is mainly to preserve its 

privileges.it has been shown that the transfer of technology and the techniques of the west,  alone, does not 

represent a solution to this problem of back  wardness,  in addition to that  the transfer of technology leads to 

ideological results,  especially in the emergence of an elite that depends on technology to control and run 

society. this elite is often separated from the masses and linked to the capitalist center. 

Keywords: sociology, development, ideology, the western, theory. 
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 :مقدمة

أن سخخخخخخخوسخخخخخخخيولوجيا التنمية    سخخخخخخخوسخخخخخخخيولوجية التناقضخخخخخخخات الكبرع والصخخخخخخخراعات الوادة، املرتبطة    Yves Goussaultيرع 

 .(1)بيكل لصيا بالوركات االجتماعية

بن سخخخخخخخخوسخخخخخخخخيولوجيا التنمية    سخخخخخخخخوسخخخخخخخخيولوجيا التدخل، ففي باألسخخخخخخخخاا مرتبطة بالتغيرات املجتمعية الناتجة عن تدخالت 

مخخخاعيخخخة كخخخالبنيخخخات اليخخخخخخخخخخخخخموليخخخة للمجتمع، بهخخخذا املعنى هنخخخا  سخخخخخخخخخخخخخوسخخخخخخخخخخخخخيولوجيخخخا  الرأسخخخخخخخخخخخخخمخخخال والخخخدول ف  مختل  القطخخخاعخخخات االجت

االسخخخخخخخخخخخخختراتيجيخات والتخدخالت ال يمكن فصخخخخخخخخخخخخخلهخا عن الوركخات والصخخخخخخخخخخخخخراعخات التي تعززهخا أو التي تسخخخخخخخخخخخخختجيخب لهخا. بن هخذا املفهوم  

 .(2) لسوسيولوجيا التنمية يضال بعم املالحظات عن أهمية النياطات املطبقة )مواكبة امليارةع(

أن سخخخخخخخخخخخخخوسخخخخخخخخخخخخخيولوجيخخخخا التنميخخخخة تركز على التغيرات االقتصخخخخخخخخخخخخخخخخخاديخخخخة التي ينبغ  أن تفرز تغيرات البنيخخخخة    Rojer Bastideويرع  

االجتمخخاعيخخة ث  وعبرهخخا تغيرات العقليخخات، وقخخد أعطى لهخخذه السخخخخخخخخخخخخخوسخخخخخخخخخخخخخيولوجيخخا وظيفخخة تحخخديخخد معخخايير التخل  والتي قخخد تكون  

 .(3)اقتصادية وديمو رافية واجتماعية

فيرع ب ن سخوسخيولوجيا التنمية تقتر  على نفسخها تحليل املعايير ورخروض التغير االجتما   الناتج    Jacques Lombardأما  

 .(4)بيكل مبارر أو بيكل  ير مبارر عن مبادرة الفاعل االجتما  

 .(5) فسوسيولوجيا التنمية    تحليل التغير الذي يعرفه مجتمع ما قبل صنا   لبناء مجتمع جديد

وبناء على هذا األسخاا،ن ناول سخوسخيولوجيا التنمية انطالقا من ال سخا الت اآلتية ما   اإلتجاهات النظرية الرئ سخية التي  

 تبلورت داخلها ؟ وما   بالتحديد املهام الراهنة واملستقبلية املنوطة بها؟.

 التنمية من منظور سوسيولوجيا مرحلة التأسيس ةأوال: إشكالي

لقد ت ثر عل  االجتماع املعاصخخخخخخخخخخر ت ثرا كبيرا بمفاهي  ونظريات عل  االجتماع القرن التاسخخخخخخخخخخع عيخخخخخخخخخخر الذي يمثل فترة من        

أه  فترات تيخخخكل املفاهي  و النظريات السخخخوسخخخيولوجية والذي كان اسخخختجابة للتحوالت االجتماعية واالقتصخخخادية والسخخخياسخخخية  

بال أن التحوالت الواسخخخخخخمة التي طرأت على    ذ وأهمها الثورة الصخخخخخخناعية والثورة الفرنسخخخخخخية.التي مرت بها املجتمعات األوربية وقتئ

املجتمع الدو   املعاصخخخخخخخخخخخر ف  القرن العيخخخخخخخخخخخرين وضخخخخخخخخخخخعت عل  االجتماع الغربي الكالسخخخخخخخخخخخيكي ف  م ز  حرح،بذ بدا وك نه عاجز عن  

االجتمخاع الغربي تنطبا بيخخخخخخخخخخخخخكخل عميا على واقع  والواقع أنخه بذا كخانخت مفخاهي  ونظريخات رواد عل    تفسخخخخخخخخخخخخخير التحوالت الجخديخدة.

وميخخخكالت املجتمعات األوربية التي تيخخخكلت ف  ضخخخوء خبرات الثورتين الصخخخناعية والبورجوازية ف  القرنين الثامن عيخخخر والتاسخخخع  

نطبا  ويبدو أاها الت  فإاها التنطبا بنفس العما على واقع وميخخخخخخخخخخخخخكالت املجتمعات  ير األوربية التقليدية واملعاصخخخخخخخخخخخخخرة،  عيخخخخخخخخخخخخخر،

 املعاصرة نفسها. ةكذلك حتى على تطور املجتمعات األوربي

 
1-Yves Goussaulet: "ou En est la sociologie du développement", revue tiers monde, N°90, Avril, - Juin 1982, p: 242. 
2-Ibid, p 242. 
3-Jacques Lombard:"la sociologie et le développement, pluridisciplinarité ou spécificité", Revue tiers monde, n° 90, Avril - Juin, 

1982, p :247. 
4-Ibid, p :255. 
5-Richard Iroka:Sociology of development www.sociology of development.com. 
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وماكس   وهربرت سخخخخخخخخخخخخخبنسخخخخخخخخخخخخخر، لذلك فإن اإليمخان املطلا بمخا ذهب بليخه الرعيخل األول من علمخاء االجتمخاع )أوجسخخخخخخخخخخخخخت كونت،

عاصخخخخخخخخر كقضخخخخخخخخايا فيبر،ودوركاي ( لن يمكننا من فه  عميا للقضخخخخخخخخايا وامليخخخخخخخخكالت التي تميز املرحلة الراهنة من تطور املجتمع امل

السخخال   والثقاف  والعنصخخري    -التخل  والتنمية والتضخخ   السخخكاني واالسخختعمار والتبعية والعوملة االقتصخخادية والصخخراع اإلثني

والوضخخخخخخخخاري والتلو  والوروب البيولوجية والكيميائية والعن  الداخل  واإلرهاب الدو   والجريمة املنظمة واقتصخخخخخخخخاد التهريب  

تلك القضخخخخخخخايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا   التكنولوجيا والتفاوت بين الدول املتقدمة والدول املتخلفة،  لعلمووثورة االتصخخخخخخخاالت وا

 . (1)بظاهرة املجتمع الدو   املعاصر باعتبارها بحدع ظواهر القرن العيرين

بال    إلرخخخخكالية التنمية،وبالر   من أن عل  االجتماع القرن التاسخخخخع عيخخخخر وبداية القرن العيخخخخرين لن يمكننا من فه  عميا  

ينبغ  مع ذلخخك تجخخاهخخل املوقع الخخذي تحتلخخه أفكخخار كخخل من كخخارل مخخاركس ومخخاكس فيبر ف  مخخا يتعلا بفه  التنميخخة وخخخاصخخخخخخخخخخخخخخة    أنخخه ال

ور   أن مخخخخاركس )الخخخخذي كخخخخان عخخخخال  اقتصخخخخخخخخخخخخخخخخخاد لكن نظريتخخخخه  تضخخخخخخخخخخخخخمنخخخخت معطيخخخخات    التنميخخخخة الرأسخخخخخخخخخخخخخمخخخخاليخخخخة ف  املجتمع األوربي.

  ة لعل  االجتماع( وفيبر قدما نظريتين متعارضخختين ف  معالجة نيخخ ة الرأسخخمالية وطبيعتها،سخخوسخخيولوجية خالصخخة هامة بالنسخخب

بال أاهما تبنيا وجهة نظر تاريخية بنائية ف  تحليل التغيرات األسخخخخخخخخاسخخخخخخخخية التي أدت ب ى ظهور النظام الرأسخخخخخخخخما   باعتباره أسخخخخخخخخلوب  

 .( 2)ية تنميتهاالتنمية األسا قي الذي حققت من خالله الدول الرأسمالية الصناع

ويمكن القول ب ن ماركس وفيبر قد أسخخخخخخخهما ف  دراسخخخخخخخة عملية التنمية ونن كان من الصخخخخخخخعوبة عزل وجاي نظرهما ف  التنمية  

 عن السيا  النظري العام ألفكارهما.

.وهكخذا  لتحول املجتمع اإلقطخا   )التقليخدي( ب ى مجتمع رأسخخخخخخخخخخخخخمخا   )حخديخ (  هلقخد تنخاول مخاركس التنميخة من خالل معخالجتخ

فالتنمية )أو التحدي ( تنيخخخخخخخخخخ  من خالل ما أطلا عليه ماركس التراك  األو   لرأا املال الذي أدع عبر سخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخلة من التغيرات  

 ير أن التنميخة عنخد مخاركس ل سخخخخخخخخخخخخخت عمليخة    االقتصخخخخخخخخخخخخخاديخة ب ى تفكخك املجتمع اإلقطخا   وظهور النظخام الرأسخخخخخخخخخخخخخمخا   الصخخخخخخخخخخخخخنخا  .

تماعية ،فقد اسخخخخخخخ ندت التنمية الرأسخخخخخخخمالية ب ى القوة الدافعة التي تميزت بها الطبقة  ولكنها أيضخخخخخخخا عملية اج  اقتصخخخخخخخادية بحتة،

وهكخذا فخالبورجوازيخة تعتبر ف  نظر مخاركس األداة االجتمخاعيخة التي من خاللهخا  البورجوازيخة والتي مكنتهخا من التجخديخد والتطوير.

داة االجتمخاعيخة التي من خاللهخا تحققخت عمليخة التنميخة.  فخالبورجوازيخة تعتبر ف  نظر مخاركس األ  اتحققخت عمليخة التنميخة. وهكخذ

ويؤكد ماركس السخمة العاملية للتنمية الرأسخمالية فر   أاها نيخ ت ف  أوربا بال أن آثارها عمت مناطا مختلفة من العال  بما ف  

لهنخد بخاعتبخارهخا كخانخت تمثخل ثورة ف  يؤكخد مخاركس الخدور الثوري الخذي لعبتخه االمبريخاليخة البريطخانيخة ف  ا اذلخك العخال  املتخل . وهنخ

 (.3)الظروف االجتماعية واالقتصادية للهند وآسيا بوجه عام

وحينئذ   يصخبا املجتمع أك ر تقدما وتحديثا،   ويذهب ماركس وننجلز ب ى أنه من خالل املرحلة املتقدمة من النمو الرأسخما 

ي تصخخخخخخخخبا طبقة محافظة( والبروليتاريا )التي تسخخخخخخخخعى ب ى التغيير  يميل نحو االسخخخخخخخختقطاب املتمثل ف  الصخخخخخخخخراع بين البورجوازية )الت

وتقلد مقاليد السخخخخلطة( وتلك    األوضخخخخاع التي تف خخخخقي ب ى مرحلة املجتمع اليخخخخيو   الذي يهدف ب ى تحرير اإلنسخخخخان من القيود  

ا عملية ثورية تيخخخخخخخخخخخخخمل تحوالت  ومن الركائز الهامة التي يقوم عليها فه  ماركس للتنمية أاه  ون ى تكامله مع نفسخخخخخخخخخخخخخه ومع الطبيعة.

وأاها رخخخخخخخ ن أي تغيير جذري البد أن تنتج    أسخخخخخخخاسخخخخخخخية على مسخخخخخخختوع األصخخخخخخخعدة االقتصخخخخخخخادية واالجتماعية والسخخخخخخخياسخخخخخخخية والثقافية،

 صراعا بين القوع االجتماعية التي تسعى ب ى التغيير وتلك التي تعارضه.

 
 .15-14-11 :1980، 1لتنميةوالتخل ، دراسة تاريخية بنائية، دار الكتاب للتوزةع، القاهرة، مصر،ضالسيد محمد الوسيني: ا-1
 .22، :السابا نفس املرجع -2
 .22نفس املرجع، : -3
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من نقط ضخخخخخخخخخخخع  واضخخخخخخخخخخخوة مثل ت كيدها قدرة األسخخخخخخخخخخخلوب الرأسخخخخخخخخخخخما   ف   وور   أهمية نظرية ماركس للتنمية بال أاها ال تخل

كمخا بخالغخت هخذه    التنميخة على مسخخخخخخخخخخخخخاعخدة املجتمعخات املتخلفخة على تجخاوز تخلفهخا األمر الخذي يخدحضخخخخخخخخخخخخخه تطور الخدو   املعخاصخخخخخخخخخخخخخر.

اليخخخة واملبخخخادرة  النظريخخخة ف  تقخخخدير الخخخدور الثوري للبورجوازيخخخة التي فقخخخدت ف  أ لخخخب الخخخدول املتخلفخخخة خصخخخخخخخخخخخخخخخائص اإلنجخخخاز والفعخخخ

 وأاجمت عن تقدي  اإلسهام املطلوب ف  التنمية.

نيخخخخخخخ ة النظام الرأسخخخخخخخما   باعتباره نمط التنمية    ةعلى معالج  -رخخخخخخخ نه رخخخخخخخ ن ماركس –أما ماكس فيبر فقد انصخخخخخخخب اهتمامه  

نحو النيخخخخخخخاض و التنظي     بال أنه سخخخخخخخعى ب ى البح  ف  طبيعة العالقة بين األفكار الدينية واالتجاه  األسخخخخخخخا خخخخخخخقي ف  املجتمع األوربي،

و   ترتكز على مجموعة من العمليات االقتصخادية القائمة على   فقد أوضخح أن الرأسخمالية الغربية ظاهرة فريدة،  االقتصخادي.

وتلك    خصخخخخخائص الرأسخخخخخمالية الغربية التي تميزها عن    التررخخخخخيد والعمل واإلنتاح من أجل السخخخخخو  والفعالية املهنية واإلبداع،

وعنخدما عمخد فيبر ب ى تحليخل ال صخخخخخخخخخخخخخائص   (.1)ليخة األخرع التي عرفت ف  بعم املجتمعخات خالل مراحل سخخخخخخخخخخخخخابقخةأنواع الرأسخخخخخخخخخخخخخمخا

السخخخخخلوكية أو السخخخخخيكولوجية ليخخخخخعوب املجتمعات الرأسخخخخخمالية الغربية وجد أن الرأسخخخخخمالية الوديثة نيخخخخخ ت من خالل العقيدة  

هذه العقيدة البروتسخخخختان ية وأخالقياتها االقتصخخخخادية، من مبادئ   البروتسخخخختان ية وأخالقياتها االقتصخخخخادية وذلك ملا ترتكز عليه

وهكذا فإن    و   نفس املبادئ التي يسخخخخخخ ند عيها تنظي  االقتصخخخخخخاد الرأسخخخخخخما  .  كتقديس العمل وجمع املال وأهمية العقل ...بلخ،

نتجة وعالقات اإلنتاح كما  ينبغ  أن تدرا من خالل تحليل التناقضخخخخخخخات بين تطور القوع امل  نيخخخخخخخ ة الرأسخخخخخخخمالية ف  نظر فيبر ال

وننما ينبغ  أن تدرا من خالل البح  ف  االتجاهات السخخيكولوجية التي تيخخكلت منها عقلية النظام االقتصخخادي    فعل ماركس،

ويمثل هذا جانبا أسخخخخخخخاسخخخخخخخيا من النقد    وهكذا بال  فيبر ف  برجاع أصخخخخخخخول الرأسخخخخخخخمالية ب ى رو  العقيدة البروتسخخخخخخختان ية.  اإلقطا  .

و     خاصخخخخخخخخخخخخة أن فيبر قد أهمل عوامل هامة كاالمبريالية واالسخخخخخخخخخخخختعمار والتجارة والثورة التكنولوجية،  توجيهه بليه،الذي يمكن  

ينبغ  تجاهلها عند محاولة تفسخخخخخخخخخخير رخخخخخخخخخخامل لنيخخخخخخخخخخ ة وسخخخخخخخخخخيرورة التنمية الرأسخخخخخخخخخخمالية باعتبارها أسخخخخخخخخخخلوب التنمية    كلها عناصخخخخخخخخخخر ال

 األسا قي ف  املجتمع الغربي.         

 هات النظرية الحديثة في سوسيولوجيا التنميةثانيا: االتجا

 اتجاس النماذج أو املؤشرات -أ

هو عبخخارة عن اسخخخخخخخخخخخخختخال  السخخخخخخخخخخخخخمخخات    -الخخذي صخخخخخخخخخخخخخممخخه علمخخاء اجتمخخاع واقتصخخخخخخخخخخخخخخخاد  ربيون –بن هخخذا النموذح من التنظي   

 (2.)بصفتها مجتمعات العال  الثال  املتخلفة –وال صائص األساسية للمجتمعات الغربية 

ويتخد هذا االتجاه رخكلين أسخاسخيين: األول كاي    االتجاه هو أك ر االتجاهات النظرية رخيوعا ف  دراسخة الدول النامية،هذا  

 والثاني  كيفي ويت سس على:

 ما يعد ال صائص العامة للمجتمع املتقدم بوصفها مؤررات  نماذح مثالية . دأوال: تحدي

االقتصادي(    -امة للمجتمع املتخل  وعملية التنمية )أوالتغير االجتما    تحديد ما يعد أو يعتقد ب نه ال صائص الع  ثانيا:

 املراد بحداثها أو التي تحد  بالفعل.

 (3)نموذح يعبر عن تحول املجتمع من حالة التخل  ب ى حالة التقدم. ةثالثا: صيا 

 
 .44-43مرجع سابا، :  التنمية والتخل ، دراسة تاريخية بنائية، السيد محمد الوسيني: -1
 .52، :3،1977ض ونمو التخل  الدار العربية للكتاب، دار املعارف بمصر،العال  الثال   محمد عبد املو ى: -2
 .52،  :1977دار املعارف بمصر،  دراسات ف  التنمية االجتماعية، السيد محمد الوسيني، وآخرون:-3



 
 
 
 

 
 

 2021 - ديسمرب -  81العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

121 

لسخخخخخخخخمات النموذجية املثالية املعبرة عن  اإلجراءات التي ي بعها هذا االتجاه بقوله: يمكننا عزل ا  kind lebergerولقد ل ص  

بحيخخخ  ت بقى لنخخخا السخخخخخخخخخخخخخمخخخات التي    بحخخخاجخخخة ب ى تنميخخخة والتي من أجلهخخخا يجخخخب أن تخطط   التخل  عن تلخخخك املعبرة عن التقخخخدم،

 (.1)امليروعات 

 والتنمية من هذا املنطلا    عملية تحول من نموذح ا ى آخر.

ا ى أن هنا  ثال  متغيرات يمكن أن تنطوي على    -باعتباره أحد أبرز ممثل  هذا االتجاه  Hoselitzوقد أرخخار بيرت هوسخخيلتز  

ف  حين تيخخخخهد    فاملجتمعات املتقدمة تيخخخخهد متغيرات :العمومية واألداء والتخصخخخخص،  أهمية بالغة ف  دراسخخخخة التخل  والتنمية،

وف  اعتقخاده ،يمكن للخدول املتخلفخة أن تحقا    واالن يخخخخخخخخخخخخخخار.  والنوعيخة،  :ال صخخخخخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخخخخخيخة،  الخدول املتخلفخة املتغيرات املقخابلخة و  

اك سخخخخخخخاب واسخخخخخخخ يعاب متغيرات النمط النموذح    تنميتها عن طريا التخل  عن متغيرات النمط) النموذح (السخخخخخخخائدة فيها وتبني أو

 .                 (2)السائدة ف  الدول املتقدمة

 االتجاس التطوري املحدث -ب

التي قادت   تركزت مختل  الجهود املبكرة ملفكري القرن التاسخخخخع عيخخخخر حول محاولة فه  تلك العملية التطورية التاريخية،

وقد سخخخخخاعد ذلك االهتمام على ظهور نظريات كثيرة ومختلفة للتطور االجتما   ،اسخخخخختعار    أوربا ب ى مرحلة االقتصخخخخخاد الصخخخخخنا  ،

  وطبقهخا على التطور ف  املجخاالت اإلنسخخخخخخخخخخخخخانيخة، كمخا فعخل لوةس مورجخان،  جيخة،بعضخخخخخخخخخخخخخهخا فروضخخخخخخخخخخخخخه ومفهومخاتخه من العلوم البيولو 

 وهربرت سبنسر...بلخ من وراء هذا االتجاه.

طريا تحويخل الفروض    نرخخخخخخخخخخخخخموليخخة كليخخة، ع ةواتجهخخت النظريخة التطوريخة ف  تفسخخخخخخخخخخخخخيرهخا لوركخة املجتمعخخات الشيخخخخخخخخخخخخخريخة، وجهخخ

ذلك بوضخو     وكل املجتمعات، ونالح  ىا بالضخرورة على كل الواالت، وعلاألسخاسخية فيها ب ى ما ييخبه النماذح املثالية التي تنطب

ف  فكرة الثنائيات التي تميزت بها تلك النظريات ،والتي ماتزال حتى اآلن تسخخخخخخخخخخخخختخدم كمحكات أسخخخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخخية للتفريا بين التقدم و 

 التخل  ،سواء بصورة مباررة أو  ير مباررة.

( والذي فسخخخخخخخخخخر  1887ف  كتابه اليخخخخخخخخخخهير الجماعة املولية واملجتمع )  F.Toenniesثنائية فرديناند تونيز    ومن تلك الثنائيات،

: اإلرادة  (3)فيه تغير أنماض العالقات االجتماعية وتحولها من مرحلة ب ى مرحلة من خالل اسخخخختخدام مصخخخخط وين أسخخخخاسخخخخيين هما

مثل الجانب الوا   واملقصخخخخود لظرادة  اإلنسخخخخانية الرئ سخخخخية و   ذات صخخخخفة عضخخخخوية  ريزية ف  اإلنسخخخخان ث  اإلرادة التحكمية وت

 اإلنسانية.

وكتاباته    أما ماكس فيبر فإنه هو اآلخر قد كرا كل جهوده للبح  عن تفسير لوركة الترريد املتصلة ل وياة االجتماعية،

 تخلو من مثل ذلك النسا الثنايي ف  تفسير تطور املجتمعات وتحليل النظ  االجتماعية امل تلفة. ال

 
 .52مرجع سابا ،  :  دراسات ف  التنمية االجتماعية،  وآخرون: السيد محمد الوسيني، -1
  .58السابا،  :نفس املرجع  -2
 .  361، :4وآخرون دار املعارف بمصر،ض تطورها، ترجمة محمود عودة  نيقوال تيماري : نظرية عل  االجتماع، طبيعتها-3
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نجد علماء أك ر معاصخخخخخرة يسخخخخختخدمون نفس الطريقة ف  دراسخخخخخاته  للمجتمعات    وعلى ضخخخخخوء هذا التقسخخخخخي  ملراحل التطور،

الذي يفر  بين النمطين من النظ  االجتماعية باسخخخخخخخخختخدام مصخخخخخخخخخطل   الثقافة اليخخخخخخخخخعبية    Redfieldالوديثة ،كروبرت ردفيلد  

 ( .1)مصطل   الوداثة والتقليدية ف  استخدامه lernerومثله فعل ليرنر والثقافة الوضرية.

الخخخذي طور تلخخخك الثنخخخائيخخخات ا ى عخخخدد كبير من املتغيرات لتحليخخخل التخل    Talcot Parsonsومثله  فعخخخل تخخخالكوت بخخخارسخخخخخخخخخخخخخونز  

 : ( 2)أطلا عليها اس  متغيرات النمط ،وأرهرها مايل   التنمية،و 

 الوجدانية ف  مقابل الوياد الوجداني.-1

   مقابل املص وة الجمعية.املص وة الذاتية ف-2

 العمومية ف  مقابل ال صوصية.-3

 األداء ف  مقابل النوعية.-4

 التخصص ف  مقابل االن يار. -5

على حد تعبير هوسخخخخخخخخيلتز من جا تحليليا للتعرف على املالما االجتماعية للنمو االقتصخخخخخخخخادي    وتمثل هذه املتغيرات النمطية،

  فكلمخخخخخا كخخخخخان املجتمع متقخخخخخدمخخخخخا مخخخخخالخخخخخت فيخخخخخه األدوار نحو األداء، والعموميخخخخخة،  عخخخخخات.أو درجخخخخخة التقخخخخخدم ف  أي مجتمع من املجتم

والتخصخخخخخخخخخخخخخص وتغليخخب املصخخخخخخخخخخخخخ وخخة العخخامخخة ،وكلمخخا كخخان متخلفخخا اتسخخخخخخخخخخخخخمخخت األدوار فيخخه بتغليخخب املصخخخخخخخخخخخخخ وخخة الخخذاتيخخة واالن يخخخخخخخخخخخخخخخار،  

 .ةوال صوصية والنوعي

ريون اسخخخخخخخخخخخخختطعنخخا القول بخخ ن هخخذه املفخخاهي  قخخد  والواقع لو أمعنخخا النظر ف  املفخخاهي  الخخذي قخخدمهخخا بخخارسخخخخخخخخخخخخخونز و يره من التطو 

ه  بذا كما يقول جيرتز  اسخخخخخختحدثت من أجل تقدي  وصخخخخخخ   امم ملراحل تطورية تحكمية قد ت  تحديدها تحديدا تعسخخخخخخفيا،

Geertz (3). »حد  كان يجب أن يحد  أن ما «يقدمون لنا أك ر من شقيء واحد هو: ال 

فقد قدم نظريته ف  التنمية االقتصخخخخخخخادية واالجتماعية وصخخخخخخخفها باليخخخخخخخمول واليخخخخخخخمول والواقعية    Rostowأما والت روسخخخخخخختو  

بديال عن نظرية ماركس ف  تطور املجتمعات ولقد ذهب ب ى أن املجتمعات  -كما يقول روسخخخخخختو–وتمثل هذه النظرية    والوضخخخخخخو .

 بمراحل خمس أساسية: –أو يجب أن تمر –تمر 

 قليدي.    الت عاملرحلة األو ى: املجتم

 .  لالنطال املجتمع االنتقا   أو التهيؤ  املرحلة الثانية:

 مرحلة االنطال  أو مرحلة الثورة الصناعية.  املرحلة الثالثة:

 املرحلة الرابعة: مرحلة النض  أو االتجاه نحو النض .

 املرحلة ال امسة: مرحلة االستهال  الوفير ومرحلة االستهال  اليعاي العا  .

 
 1ض عبد امللك املقرمي: االتجاهات النظرية ل را  التنمية والتخل  ف  اهاية القرن العيخخخخخرين، املؤسخخخخخسخخخخخة الجامعية للدراسخخخخخات والنيخخخخخر والتوزةع، -15

1991: ،34. 
 .155نفس املرجع السابا، : نظرية عل  االجتماع،  نيقوال تيماري : -2

 . 125، :1983الطليعة، بيروت،   طالل البابا: قضايا التخل  والتنمية ف  العال  الثال  ف  املن  ، دار -17
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 املرحلة األولى: املجتمع التقليدي

يتميز املجتمع التقليخخدي بخخإنتخخاح محخخدود يرتكز على وسخخخخخخخخخخخخخخائخخل بنتخخاجيخخة متخلفخخة تعتمخخد على عل  وتكنولوجيخخا بخخدائيخخة تعود ب ى  

فهو ال يسخخخخخخخخخخخخخ ثني الزيخادات ف  اإلنتخاح    وبخالر   من ذلخك فخإن املجتمع التقليخدي ال يعتبر مجتمعخا جخامخدا،(  1)عصخخخخخخخخخخخخخر مخا قبخل نيوتن

كما وأاها    ملسخخخخخخخخخخخخاحة املزروعة يمكن أن تتوسخخخخخخخخخخخخع وتنيخخخخخخخخخخخخ  بعم االبتكارات التي تدخل ف  امليدان الصخخخخخخخخخخخخنا   والزرا   والتجاري،وا

 .( 2)تدخل ف  أعمال الري مما يؤدي ب ى اك ياف وان يار محصول زرا   جديد

يبلغه بنتاح الفرد الواحد لقد نتج هذا  لكن الوقيقة األسخخخخخخخاسخخخخخخخية ف  املجتمع التقليدي    وجود حد أو سخخخخخخخق  ملا يمكن أن  

التي تخخ تي من العلوم والتكنولوجيخخا الوخخديثخخة كخخانخخت أم مفقودة أول  تكن مطبقخخة بيخخخخخخخخخخخخخكخخل منظ ،   تالسخخخخخخخخخخخخخق  من أن االحتمخخاال 

  التقصخخخخخخخير والقيود املفروضخخخخخخخة على اإلنتاجية كان على هذه املجتمعات أن تخصخخخخخخخص نسخخخخخخخبة عالية من مواردها للزراعة.  بوبسخخخخخخخش

  لقخد لعبخت العالقخات القبليخة والعخائليخة دورا كبيرا ف  التنظي  االجتمخا  ، النظخام الزرا   تكون بنخاء اجتمخا   هرمي، وبفعخل هخذا

فسخخخخخخخخيد األرض املدعوم من حارخخخخخخخخ ته يمارا ت ثيرا كبيرا على األوضخخخخخخخاع    القوة السخخخخخخخخياسخخخخخخخخية تتركز ف  أيدي الذين يمتلكون األرض،

 السياسية.

 .قالي أو التهيؤ لالنطالقاملرحلة الثانية: املجتمع االنت

تتميز بحدو  تغيرات كبيرة ف  مجاالت الصخخخخخخخخخخخخناعة والتجارة والزراعة كما تظهر أفكار واتجاهات عديدة وجديدة تصخخخخخخخخخخخخاحب 

 (3.)التغيرات االقتصادية

عندما    يخر،ف  دول أوربا الغربية ف  اهاية القرن السخابع عيخر وبداية القرن الثامن ع   وقد اتضخوت الظروف املهي ة لالنطال 

وعند ذلك ظهر شخخخخخخخخخخخقيء من    بدأت هذه الدول اسخخخخخخخخخخختخدام العلوم الوديثة ألداء وظائ  بنتاجية ف  الوقلين الزرا   والصخخخخخخخخخخخنا  ،

وقد كانت انجلترا من أول الدول الغربية التي دخلت هذه املرحلة ف    التوسخخخخخخخخخخع ف  األسخخخخخخخخخخوا  العاملية وارخخخخخخخخخختد التنافس من أجلها،

فموقعها الجغراف  ومواردها الطبيعية واسخخختقرارها النسخخخاي ف  اليخخخؤون السخخخياسخخخية هيآت    عيخخخر،  الربع األخير من القرن السخخخابع

ول س معنى ذلخك أن الظروف املهيخ ة لالنطال  ينبغ  أن تنبعخ  من الخداخخل كمخا كخان الوخال ف  انجلترا    لهخا كخل مقومخات االنطال .

اليوم حين تتهيخ  لهخا هخذه الظروف من تخدخخل منظ    وننمخا قخد يحخد  العكس بخالنسخخخخخخخخخخخخخبخة لبعم الخدول املتخلفخة  ف  ذلخك الوقخت،

وف  هخخخذه املرحلخخخة ت سخخخخخخخخخخخخخ  التجخخخارة ال خخخارجيخخخة بخخخازديخخخاد اج     واقتبخخخاا علاي خخخخارا  من جخخخانخخخب دول أو مجتمعخخخات أك ر تقخخخدمخخخا،

ن  وف  هذه الوالة يحد  تطوير ف  وسخخخخخخخائل النقل أل   االسخخخخخخختيراد الذي يتمول من عائدات املوارد الطبيعية وتصخخخخخخخدير مواد ال ام،

 (4)مص وة الدول املستوردة ل  ام تتطلب تطوير وسائل النقل وتخفيم كلفة تصديره.

هو خلا الكرامة    ويؤكد روسخخختو أن التقدم االقتصخخخادي ف  هذه املرحلة ل س ممكنا فحسخخخب بل بنه رخخخرض الزم لغرض آخر،

للتعلي  فإنه يخضخخخخخخع لتطور    ةوبالنسخخخخخخبال ا  والرفاهية العامة وتحقيا ظروف أفضخخخخخخل ل جيل الجديد.    االوطنية وتوفير الرب

 وتبرز النوازع لالدخارات من أجل الوصول على الربا . يتالءم مع التطور الذي يجري ف  املجال االقتصادي،

 

 
مخخخاجخخخد عمر، سخخخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخخخخخة عخخخال  املعرفخخخة أ.محمود    مراجعخخخة:  ترجمخخخة سخخخخخخخخخخخخخمر اليخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخكل ،  تيمونز روبرتس،اياي هخخخايخخخت :من الوخخخداثخخخة ب ى العوملخخخة،  -1

 . 154، :309،2004،عدد:
  .125مرجع سابا، :، طالل البابا: قضايا التخل  والتنمية ف  العال  الثال  ف  املن   -2
 .54،، :20091جمال حالوة، عليصالح: مدخل ب ى عل  التنمية دار اليرو  للنير والتوزةع، األردن ،ض،-3
 .126والتنمية ف  العال  الثال  ف  املن  ، مرجعسابا،  : طالل البابا: قضايا التخل  -4
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 مرحلة االنطالق أو مرحلة الثورة الصناعية املرحلة الثالثة:

ذرية ف  أدوات اإلنتاح بواسخخخطة الوسخخخائل تركز هذه املرحلة ف  القضخخخاء على معوقات النمو االقتصخخخادي ونحدا  تغييرات ج

 (1)التكنولوجية وتملجيع العاملين واالبتكارات.

يعاد   معطية أرباحا بنسخخخخخخخبة ضخخخخخخخ مة،  كما تعرف هذه املرحلة توسخخخخخخخعا ف  سخخخخخخخرعة الصخخخخخخخناعات الجديدة خالل مرحلة اإلقالع،

امل سخخخخخخع على عمال املصخخخخخخانع على توفير  من خالل الطلب السخخخخخخرةع    وتحت تلك الصخخخخخخناعات بدورها، اسخخخخخخ ثمارها ف  مصخخخخخخنع جديد،

تحد  عملية التوسخخخخخخخخع كلها ف  القطاع الودي  زيادة ف  الدخل الذي بين يدي املدخرين    والسخخخخخخخخلع املصخخخخخخخخنعة األخرع،  ال دمات،

 (2.)بمعدالت عالية وه  يضعون مدخراته  أيضا تحت تصرف أولئك املنخرطين ف  نياطات القطاع الودي 

 النضج أو االتجاس نحو النضج.املرحلة الرابعة: مرحلة 

ألن ذلك يتطلب مرحلة انتقالية    نحو النضخخخخخخخخ   ل س من السخخخخخخخخهل الوصخخخخخخخخول ب ى مرحلة النضخخخخخخخخ ،  همرحلة النضخخخخخخخخ  أو »االتجا

وأملانيا 1900وأمريكا ف    1850سخنة  ويرع روسختو ب ن انجلترا مرت بهذه املرحلة سخنة    60و50  نتتراو  مدتها حسخب روسختو ما بي

ويتميز املجتمع ف     (3 )1950،أما االتحاد السخخخوفياتي ،فقد مر من هذه املرحلة سخخخنة  1940واليابان سخخخنة    1910وفرنسخخخا ف  سخخخنة  

بطار هذه املرحلة بعدة مظاهر كان يخخخخخار الطر  ووسخخخخخائل اإلنتاح الوديثة، واالسخخخخخ ثمار وتصخخخخخدير الفائم من اإلنتاح الصخخخخخنا    

دة من األشخخخخخخخخخخخخخ خخا  الخخذين كونوا ثروات عن طريا ملكيته  للمصخخخخخخخخخخخخخنع ب ى  وانخفخخاض نسخخخخخخخخخخخخخبخخة العخخاملين ف  الزراعخخة وانتقخخال القيخخا

 أش ا  أكفاء وتغير األفكار والتطلعات لدع األفراد. 

 .املرحلة الخامسة: مرحلة االستهال  الوفير ومرحلة االستهال  الشعبي العالي 

الرفاهية ف  املجتمع وبما أن األسخخخخخخخاا  تتميز هذه املرحلة بارتفاع متوسخخخخخخخط دخول األفراد وتزايد معدالت االسخخخخخخختهال  وتظهر  

التقني موجود ،ينيخخخخخخخخخخ  مجتمع الرفاه ن يجة رخخخخخخخخخخيوع بضخخخخخخخخخخايع تسخخخخخخخخخخاعد على ذلك ،كاسخخخخخخخخخختعمال السخخخخخخخخخخيارات والثالجات والغسخخخخخخخخخخاالت  

الكهربائية وأجهزة الراديو والتلفزيون و يرها كثير وبالطبع ييخخخخخخخهد متوسخخخخخخخط الدخل الفردي تطورا ويقول روسخخخخخخختو  بن الواليات  

األمريكية أول من دخل هذه املرحلة، تلتها بلدان أوربا الغربية فاليابان أما االتحاد السخخخخخخخخخخخخخوفياتي ،فيق  على عتبة هذه    املتحدة

  (4 ) املرحلة ويؤكد روسخخختو أن وصخخخول االتحاد السخخخوفياتي ب ى مسخخختوع االسخخختهال  العا   سخخخيؤدي ب ى  انحالل وسخخخقوض االرخخختراكية

اتسخاع القوة ال ارجية للدولة وتخصخيص اعتمادات عسخكرية هائلة   االثة أمور هامة: أوالهوف  نظر روسختو،تت  هذه املرحلة بث

 ،ثانيهما تحقيا أهداف بنسانية بفرض ضرائب تصاعدية لتقليص الفوار  الطبقية وثال هما التوسع ف  مستويات  االستهال .

 يمكن ت  يصها فيما يل :بال أن النظرية التطورية تعرضت ملجموعة من االنتقادات األساسية التي 

*ال ط  ف  تحديد العوامل املسخخخخخخخخخخخاعدة واملعوقة للتنمية ويرجع ذلك ب ى سخخخخخخخخخخخشب أسخخخخخخخخخخخا خخخخخخخخخخخقي هو تباين األسخخخخخخخخخخخس املعرفية لتلك 

النظريخات األمر الخذي يصخخخخخخخخخخخخخعخب معخه تبني بحخداهخا دون األخرع ،بر   أاهخا جميعخا تتعخامخل مع ظواهر التقخدم والتخل  بصخخخخخخخخخخخخخورة 

 نمطية واضوة.

 
 .154مدخل ب ى عل  التنمية، مرجع سابا،  :  عل  صالح: جمال حالوة، -1
 .158تيمونز روبرتس، ايميهايت: من الوداثة ب ى العوملة، ترجمة سمر الي يكل ، مرجع سابا، : -2
 .77،  :1994املعاصر، ترجمة نزار عيون السود دار دميا للطباعة والنير، بوبوف: نقد عل  االجتماع البورجوازي  -3
 .77نفس املرجع السابا ، : -4
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متخل  بالضخخخخرورة، وهذا الوك  ل س من    ا*أخدها ملسخخخخ لة تقدم الدول الصخخخخناعية كمسخخخخلمة مطلقة وبالتا   فكل ما عداه

 أن نماذح التنمية والتخل  تتطلب تحديدات دقيقة نسشيا على ضوء دراسات بمبريقية عميقة طويلة. ذالسهل ال سلي  به، ب

كالدراسخخات التي كان    واجتماعية ف  بصخخدار تلك التعميمات حول التقدم والتخل ،  *تقيد هذه النظريات ب نماض تاريخية،

يقوم بها بعم األنتروبولوجيين وعلماء االجتماع ملناطا متفرقة من بفريقيا وآسخخخخخيا وأمريكا الالتينية وانطالقا من تلك الواالت  

 مقوالتها األساسية. -ملودثة منهاخاصة ا–املوددة صا ت تلك النظريات 

ويقوم هذا اإل فال على سخخشب أسخخا خخقي هو    *ب فال موضخخوع السخخيطرة ال ارجية من قبل الدول الغنية على نظيرتها الفقيرة،

اعتبخخار النظريخخات التطوريخخة ل وركخخة التخخاريخيخخة ميكخخانيزمخخا وحيخخدا وحرا ف  االنتقخخال بخخاملجتمعخخات من مرحلخخة ب ى أخرع وبصخخخخخخخخخخخخخورة 

 (.1)حتمية

 االتجاس االنتشاري  -ج

يعتبر أصخخخخواب هذا االتجاه أن التنمية رخخخخكل من أرخخخخكال التغير االجتما   تت  بواسخخخخطة االن يخخخخار الثقاف  أو الوضخخخخاري من  

فخإن هخذا النوع من    وبخالتخا  ،    الغرب، ف  القرن العيخخخخخخخخخخخخخرين،  -ف  نظره –وهخذه النقطخة املرجعيخة اإلرخخخخخخخخخخخخخعخاعيخة   نقطخة مركزيخة،

املعرفخخة العلميخخة والتقنيخخة      بخخالقخخدر الخخذي ينقخخل فيخخه الغرب ب ى املجتمعخخات املتخلفخخة مقومخخات التقخخدم و  :التغير االجتمخخا   يت

 (2.)ورأا املال واملهارات والقي  الغربية

ويت  كذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه املجتمعات املتخلفة مسخخختعدة لتقبل واسخخخ يعاب هذه املقومات املادية و ير املادية  

 للتقدم.

كخخذا وبمرور الوقخخت واسخخخخخخخخخخخخختمرار عمليخخة االن يخخخخخخخخخخخخخخار هخخذه تتحول املجتمعخخات املتخلفخخة تخخدريجيخخا ب ى مجتمعخخات ذات هيخخاكخخل  وه

ومؤسسات وعالقات مماثلة ملا هو سائد ف  مجتمعات ذات هياكل ومؤسسات وعالقات مماثلة ملا هو سائد ف  مجتمعات  رب  

ثخة محخل القي  والعالقخات التقليخديخة وسخخخخخخخخخخخخخيحخل اقتصخخخخخخخخخخخخخاد السخخخخخخخخخخخخخو   وسخخخخخخخخخخخخختحخل القي  والعالقخات الوخدي  أوربخا وأمريكخا اليخخخخخخخخخخخخخمخاليخة،

 (3)والصناعة محل اقتصاد الكفاف والزراعة املتخلفة وستحل التكنولوجيا العلمية محل التكنولوجيا البدائية.

والنظ  من دول العال  الغربي ب ى    والقي ،  والتكنولوجيا،فالتنمية حسخب هذا االتجاه تتمثل أسخاسخا ف  نقل ر وا األموال  

الدول األخيرة أن تحقا تنميتها فما عليها بال أن تخلا صخخخخخخخخخورا آسخخخخخخخخخيوية أو بفريقية وأمريكا    توأنه بذا ما أراد  دول العال  الثال ،

 (4.)الالتينية من الوضارة الغربية

  ب ى اسخخخختقبال الليبرالية الرأسخخخخمالية بمختل  فروعها بصخخخخدر وباختصخخخخار رخخخخديد يدعو هذا االتجاه مجتمعات العال  الثال

 رحب .

لعخل أول اعتراض ي بخادر ب ى الخذهن هو أن كخل النظريخات التي تخدخخل ف  بطخار هخذا االتجخاه االن يخخخخخخخخخخخخخاري مضخخخخخخخخخخخخخللخة وسخخخخخخخخخخخخخطحيخة  

ذه العملية التي  مع العل  أن ه  األصخخخخخخخخلية لصخخخخخخخخالح ثقافة  ازية، افهل من املعقول أن نطلب من مجتمعات نبذ ثقافته وسخخخخخخخخاذجة،

يصخخخخخخخخخخعب اعتبارها ب نموية ال تقدم ضخخخخخخخخخخمانات كافية تثشت نجاحها وقدرتها على مسخخخخخخخخخخاعدة املجتمعات الفقيرة على أن تتحول ب ى  

 
 .37-36عبد امللك املقرمي: االتجاهات النظرية ل را  التنمية والتخل  ف  اهاية القرن العيرين، مرحع سابا ، :-62
 .82، :2لعربية للكتاب،ضالدار ا محمود عبد املو ى: العال  الثال  ونمو التخل ،-2

 .82بمصر، مرجع سابا ، : دار العربية للكتاب، العال  الثال  ونمو التخل ، محمود عبد املو ى: -28
 .76،  :3،1977السيد محمد الوسيني: دراسات ف  التنمية االجتماعية، دار املعارف،بمصر،ض،-4
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الثقاف  وحرمان هذه    كاالجتثا  أو االسخخخخخخخخختدمار أل  ين به أصخخخخخخخخخواب هذا االتجاه ب ى امل اطر املترتبة عن ذلك،  مجتمعات  نية؟

أل سخخخخخخت االن يخخخخخخارية مجرد بيديولوجيا تبريرية هدفها األسخخخخخخاى بثبات تفو     افية والوضخخخخخخارية األصخخخخخخلية؟اليخخخخخخعوب من هويتها الثق

 (1)وبالتا   سيطرتها املطلقة على سائر مرافا الوياة داخل مجتمعات العال  الثال . الثقافة األوروبية واألمريكية،

بذ أاه  يغفلون تاريخ   ة تنطوي على تضخخخخخخخليل بال ،والرخخخخخخخك أن معالجات أصخخخخخخخواب هذا االتجاه لقضخخخخخخخية تنمية الدول املتخلف

قد لعب دورا خطيرا ف  كبا نياض املنظمين الوطنيين بضافة ب ى    رفاملؤكد أن االستعما  الدول املتخلفة واملتقدمة على السواء،

 (2.)هذه البلدانتركيز تحليالت هؤالء على أن القي   التقليدية  السائدة ف  دول العال  الثال  تمثل مصدرا للفساد داخل 

 االتجاس السيكولوجي أو السلوكي -د

  يركز هذا االتجاه على أن عملية التنمية رهن بتغيير أفراد املجتمع على مستوع القي  والووافز والسلوكات ،فه  يالحظون 

األفراد الذين  كانت محظوظة بوجود عدد كبير من    أو التي تحققها ف  الواضخخخخخخخخخخر،  أن املجتمعات التي حققت تنمية ف  املااخخخخخخخخخخقي،

وهؤالء األفراد    ونمكانيات مسخخخخخخختقبلية.  روالتصخخخخخخخور ألدوا  ،صيتصخخخخخخخفون بالطمو  والر بة العارمة ف  اإلنجاز، والقدرة على التقم

ب ى بطخخارات حخخديثخخة متقخخدمخخة    ه  الخخذين يحملون على أكتخخافه  عخخبء نقخخل مجتمعه  من بطخخاراتخخه التقليخخديخخة املتخلفخخة املوخخدودة،

 (3.)ء طموحه  أوحاجته  لالنجازوهؤال ذات دفع تنموي دائ ،

أن يزيخد من أعخداده  بوسخخخخخخخخخخخخخائخل مختلفخة من أهمهخا    هيضخخخخخخخخخخخخخ  هخذا النوع من األفراد بخ عخداد كخافيخة، فعليخ فخإذا كخان املجتمع ال

أه  منظري هذا االتجاه ف  السخخخخنوات األخيرة ه  دافيد   نقصخخخخص األطفال التي تمجد صخخخخفات البطوالت الفردية الطموحة، وم

الذي ركز ف  بحثه على الدوافع املوركة للتاريخ والتنمية وي  صخخخخخخخخخها بيخخخخخخخخخكل رئ سخخخخخخخخخقي ف  الدافع ب ى  David Maclellandماكليالند

اإلنجاز لدع األشخخخخخخخخ ا  والذي يمثل خاصخخخخخخخخية عقلية. فاألم  التي لديها درجة أعلى على مقياا الواجة لظنجاز )كما يكيخخخخخخخخ  

والن يجة التي يمكن اسخختخالصخخها من ذلك    أن رفع    مو بيخخكل أسخخرع،عن ذلك األدب اليخخعاي وكتب األطفال...بلخ( تتطور وتن

مسخخخخختوع الواجة ب ى اإلنجاز مطلب أسخخخخخا خخخخخقي لتحقيا التنمية  ير أن ماكليالند أوضخخخخخح بعد ذلك أن الواجة ب ى اإلنجاز ل سخخخخخت  

يجية التي يقترحها ماكليالند  بيخخخخؤون اآلخرين ،واإلسخخخخترات  م االهتما كافية بذاتها وأن العامل األسخخخخا خخخخقي اآلخر املودد للتنمية هو

إلحدا  التنمية    حيخد مصخادر االنجاز العا   السخائدة ف  املجتمعات املتقدمة )كالواليات املتحدة األمريكية( لكي تعمل هذه  

ند  ومن ذلك يبدو واضخخخوا أن ماكليال   املصخخخادر جنبا ب ى جنب املصخخخادر  النادرة  ل واجة ب ى اإلنجاز السخخخائدة ف  الدول املتخلفة،

 قد وص  الدول املتخلفة

كخذلخك يخذهب     بخالكسخخخخخخخخخخخخخل  كمخا أنخه قخد تجخاهخل عالقخات القوة )التخاريخيخة واملعخاصخخخخخخخخخخخخخرة( بين الخدول املتقخدمخة والخدول املتخلفخة،

 (4.)ماكليالند ب ى أنه حاملا تبدأ التنمية يتكون لدع الناا حاجة متزايدة ب ى اإلنجاز

مطية التي توجد ف  املجتمعات التقليدية    شخخخخخخخخ صخخخخخخخخية   ير خالقة  فقد ذهب ب ى أن الملخخخخخخخخ صخخخخخخخخية الن  Hagenأما هيجن  

وأاها تتصخخخ  بهاتين ال اصخخخ تين بسخخخشب وجود خصخخخائص املجتمع  التقليدي  الذي تسخخخيطر عليه التقاليد والبناء    و تسخخخلطية ،

 (5.)االجتما   املس ند ب ى املكانات املك سبة

 
 .106الل ،مرجع سابا ، :عبد السالم فرا   :التربية والتنمية ف  مغرب ما بعد االستق -1

 .  84السيد محمد الوسيني: دراسات ف  التنمية االجتماعية مرجعسابا،  : -31
 .83محمود عبد املو ى: العال  الثال  ونمو التخل ، مرجع سابا،  :-3
 .95السيد محمد الوسيني: دراسات ف  التنمية االجتماعية مرجع سابا، : -4
 .95 :السابا،  املرجع نفس-5
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املسخخخخخخخختوع العا   من اإلبداع وال لا هو اليخخخخخخخخرض األسخخخخخخخخا خخخخخخخخقي إلحدا     نويتفا هيجن مع ماكليالند ف  نقطة أسخخخخخخخخاسخخخخخخخخية   : أ

والنظام    لأن الملخ صخية  اإلبداعية  تتميز بتوافر الواجة اليخديدة ب ى اإلنجاز، والقوة، واالسختقال كالتنمية االقتصخادية، ذل

 واالنتظام.

االقتصخخخخخخخخخخخادية أن تيخخخخخخخخخخخكل بمفردها نظرية رخخخخخخخخخخخاملة  فإ ى أي حد تسخخخخخخخخخخختطيع املتطلبات السخخخخخخخخخخخلوكية الضخخخخخخخخخخخرورية لعملية التنمية  

  املسخخخخخخخخخخخخخ لة سخخخخخخخخخخخخخهلخة وبسخخخخخخخخخخخخخيطخة للغخاية؟ ما   لدرجة صخخخخخخخخخخخخخدقهخا اإلمبريقي ومالءمتهخا النظرية وفعخاليتهخا اإلجرائيخة؟ هخ  للتنميخة؟ وما 

لقائمة بين  يجر  املرء على تجاهل العالقة الوطيدة ا  لصخالحية املقاربة السخيكولوجية للتنمية االقتصخادية والتغير الثقاف ؟ وه

والثقافية سخخخخخخخواء على املسخخخخخخختوع العاملي أو على    ةبرخخخخخخخكالية التنمية ونرخخخخخخخكالية االختيارات االقتصخخخخخخخادية والسخخخخخخخياسخخخخخخخية واالجتماعي

صخخخخخخخخخد  اندري جوندر فرانك حين قال ب ن  تطبيا دول العال  الثال  ملا ذهب بليه ممثلوا هذا االتجاه   داملسخخخخخخخخختوع الوطني؟ لق

احخدة   : التخل  .فمخاكليالنخد يقتر  على هخذه الخدول أن  تزيخد من درجخة دافعيخة األفراد  ث  ين خخخخخخخخخخخخخوها  لن يؤدي بال ب ى ن يجخة و 

 و رفع نسخخخخخخخخخخبة التعلي   ويدع  ماكليالند وجهة نظره باالسخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخهاد بما ذهب بليه    ةبعد ذلك ب زيادة االهتمام بالبروتسخخخخخخخخخختان ي

املودثة( وفرويد)صخخخخخاحب نظرية التحليل    ةناي )زعيمالتوماسخخخخخيبعم الكتاب أمثال سخخخخخبنسخخخخخر  أبو الداروينية االجتماعية  وتوي

ألاه  ل  يفطنوا ب ى حقيقة أسخخخخاسخخخخية    أن رخخخخدة   ل  يكونوا تقدميين بدرجة كافية،  النفسخخخخقي( فهؤالء الكتاب ف  رأي ماكليالند،

بحاجة ب ى توضخخخخخيا سخخخخخذاجة  دافعية األفراد يمكن أن تؤدي ب ى تغيير الظروف االجتماعية واالقتصخخخخخادية ف  املجتمع .ولسخخخخخنا هنا  

أننا لسخخخخنا بحاجة ب ى الكيخخخخ  عن االسخخخختخفاف الذي أظهره هيجن حينما ذهب ب ى أن املسخخخخائل التي    اماذهب بليه ماكليالند. كم

تعين على تحقيا التنمية االقتصخخخخخخخخخخادية اهتمام اآلباء بتزويد أطفاله  بقصخخخخخخخخخخص بطولية توضخخخخخخخخخخح الدور الذي يلعبه اإلنسخخخخخخخخخخان ف  

 (.1)ويطة بهتغيير الب ئة امل

 االتجاس املاركس ي املحدث أو اتجاس التبعية -ه

اك سخخخخخخخخخخخخخشخت املدرسخخخخخخخخخخخخخة املاركسخخخخخخخخخخخخخيخة املوخدثة مكخانة متميزة داخل ترا  العلوم االجتمخاعيخة خالل عقخد السخخخخخخخخخخخخخبعينخات على وجه    

ميخخخخخخكالت وقضخخخخخخايا  عينات حول  ال صخخخخخخو  ولقد ظهرت تلك املدرسخخخخخخة من خالل الجدل الذي ثار ف  أمريكا الالثينية خالل األرب

 ف  تفسير مظاهر خاصة ف  ظل ال جز الذي من ت به نظريات التحدي  وفيلها التخل ،

التخل  التي تعخخاني منهخخا رخخخخخخخخخخخخخعوب العخخال  الثخخالخخ  نظرا لتمركزهخخا حول املجتمعخخات الغربيخخة ونهمخخالهخخا للبعخخد التخخاري   لعمليخخة  

 التنمية فضال عن اتسامها بالثبات والسكون.

ف  الوقت ذاته نظرية   لاملاركسخخخخخخخخخخخخية املودثة طر  منظور فكري بديل نابع من العال  الثال ، وةيخخخخخخخخخخخخكلذا فقد حاول منظري  

تنموية بديلة عن الفكر التنموي الغربي وبالطبع فلقد وجدت املدرسخخخخخخخخخخخة املاركسخخخخخخخخخخخية املودثة من مجال العالقة بين االقتصخخخخخخخخخخخاد  

غيير الكثير من األفكار التقليدية للماركسخخية بما يتالءم مع  نقطة انطالقها األسخخاسخخية ملواولة ت-كما يقول سخخويدبرح–واملجتمع  

 (2.)طبيعة وتطورات العصر الودي  ،وظروف املجتمعات املتغيرات ف  العال  الثال 

وتجدر اإلرخخارة هنا ب ى نيخخ ة هذا النمط من الفكر املاركسخخقي الجديد أتى اسخختجابة لوجود تجارب نايوة لتطبيا املاركسخية  

 واقع مجتمعاته . اتون   استطاعوا أن يغيرو  يوبصفة خاصة بعد ظهور زعماء مثل  ما وتسق ية،ف  الدول النام

 
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا   عبد السالم فرا  :التربية والتنمية ف  مغرب ما بعد االستقالل، أطروحة نيل رهادة الدكتوراه ف  عل  االجتماع-53

 .113، :1994كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز فاا،
 .97،  :1998، األها   للطباعة والنير والتوزةع،1والتطبيا، ضمحمد ياسر ال واجة: عل  االجتماع االقتصادي، بين النظرية  -36
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من أبرز املؤسخخخخسخخخخين لهذه املدرسخخخخة خاصخخخخة ف  كتابه  االقتصخخخخاد السخخخخيا خخخخقي والتنمية  الذي نيخخخخر  Paul Baranيعد بول باران  

  مضخخخخخمونه النظري أو بالنسخخخخخبة للمسخخخخخائل التي تناولها،،حي  يمثل عالقة تحول بارزة ف  النظرية املاركسخخخخخية سخخخخخواء ف  1957عام 

كما يعتبر باران أول    ولهذا أدان رأسخخخخمال االحتكاري باعتباره سخخخخشبا للكسخخخخاد والركود ف  كل من الدول املتقدمة والدول املتخلفة،

فة أسخاسخية ف  أنه  منظر ماركسخقي ي ناول الدول املتخلفة كشخقيء يسختحا الدراسخة ف  حد ذاته كما تميز  باران  عن سخابقيه بصخ

قد نظر ب ى تطور الرأسخخخخخخخمالية ف  الدول املتخلفة باعتبارها عملية تختل  عن تلك التي مرت بها الدول املتقدمة ف  فترة سخخخخخخخابقة  

كما يؤكد بول باران على دور  (1.)من التاريخ وقد صخخخخخخخار هذا املدخل أسخخخخخخخاسخخخخخخخيا بعد ذلك ف  الفكر املاركسخخخخخخخقي حول عملية التخل 

  تخل  املجتمعات النامية باعتباره املسؤول األول عن وجود اقتصاد متخل  ف  هذه املجتمعات، ووضعه ألسس  االستعمار ف

وزيادة نوعية االمتيازات املمنوحة ب ى الطبقات   يتالءم مع نوعية البناءات االجتماعية والثقافية فيها،  النظام السخيا خقي الذي ال

عالوة على خلا طبقة عمالية  ير    وعدم تكوين رأا املال الالزم لالسخخخ ثمار،  تهال ،وت ثيرها على عمليات االسخخخ  الغنية والفقيرة،

وارتبخخاض اإلنتخخاح بطبيعخخة اج  البطخخالخخة و يرهخخا من امليخخخخخخخخخخخخخكالت    منتجخخة ،وطبيعخخة األجهزة اإلداريخخة والتنظيمخخات  ير العقالنيخخة،

ووضخخخخخخخخخخخخخع بعم الولول    املجتمعات النامية،  األخرع ،وعلى هذا ركز  باران  على أهمية تحليل ميخخخخخخخخخخخخخكلة التنمية االقتصخخخخخخخخخخخخخادية ف 

تعطي مجاال أك ر للقطاع    ومنها ضخخخخخرورة تبني خطط التنمية اليخخخخخاملة حتى ال  مليخخخخخكلة التخل  االقتصخخخخخادي ف  هذه املجتمعات،

عالوة على ت ييده لفكرة اإلصخخخخال    وتؤدي وظيفتها لتحسخخخخخين مسخخخخختوع وفاعلية االقتصخخخخخاد العام،  ال ا  ويحقا مكاسخخخخخب كبيرة،

وزيادة االسخخخخختهال  بواسخخخخخطة صخخخخخغار الفالحين بال أنه ف     ود من ت ثير القوع االقتصخخخخخادية وارتباطها بالنظام السخخخخخيا خخخخخقي،الزرا   ل

كما اته  اليخخخخخخخركات العاملية باسخخخخخخختغالل العال  الثال  ومحاولة    يؤكد أهمية للميخخخخخخخروعات الزراعية كبيرة الحج ،  نفس الوقت،

 (2.)الغربيةزيادة نفوذها واستغاللها بواسطة الرأسمالية 

نقد    ونخص بالذكر التراك  على الصخخخخخخخخخخخعيد الرأسخخخخخخخخخخخما  ،  أما سخخخخخخخخخخخمير أمين، فقد قدم بدوره بسخخخخخخخخخخخهامات متميزة ف  هذا املجال.

تعتبر نظريخة التراك  على    دراسخخخخخخخخخخخخخة ف  ال يخخخخخخخخخخخخخكيالت االجتمخاعيخة للرأسخخخخخخخخخخخخخمخاليخة املويطيخة . و التطور الالمتكخاف:: نظريخة التخل  ،

ة سخخخخخخخخخعت ب ى دمج عناصخخخخخخخخخر التجربة ال اصخخخخخخخخخة لدع الباح  مع بعم املسخخخخخخخخخاهمات النظرية  الصخخخخخخخخخعيد العاملي محاولة نقدية جاد

راهنخت على النقخد واالنفتخا  ونثخارة أكبر عخدد ممكن من األسخخخخخخخخخخخخخئلخة وأقخل عخدد ممكن من األجوبخة  املتقخدمخة التي قخام بهخا آخرون،

السخخخخخخخخيا  الواحد الذي هو ف  نفس   وتمتاز كذلك بتحليل  بحي  تصخخخخخخخخبا كل األجوبة أسخخخخخخخخئلة جديدة على  رار العمل الفلسخخخخخخخخفي.

الوقت سخخخخخخيا  النمو ف  املركز وسخخخخخخيا  التخل  ف  األطراف أو على األصخخخخخخح نمو التخل  على حد تعبير فرانك.دققت ف  محتوع  

التحدي  الذي ييخخخخخخخخكل العال  الثال  حاليا موضخخخخخخخخوعا له بامتياز.    ومفهوم التعاظ  بال نمو،  ،والتعاظ ، النم  مفاهي  مختلفة:

وحدد ( . 3)أمين مل تل  التحليالت اليخخخخخخخخخخخخخايعة للتخل  ألاها عبارة عن محاوالت نظرية مدقعة  الن باه هو رفم سخخخخخخخخخخخخخميريثير ا وما

 التخل  انطالقا من ال صائص البنيوية اآلتية: 

 تفاوت اإلنتاجية ف  القطاعات.-1

 تضعضع أو عدم تمفصل البنيان االقتصادي.-2

 السيطرة ال ارجية.-3

 
  .100نفس املرجع السابا،  : -37

  .100بين النظرية والتطبيا، مرجع سابا، :  محمد ياسر ال واجة :عل  االجتماع االقتصادي، -2
بيروت    خلخخدون للطبخخاعخخة والنيخخخخخخخخخخخخخر والتوزةع،ترجمخخة حسخخخخخخخخخخخخخن قب سخخخخخخخخخخخخخقي،دار ابن    نقخخد نظريخخة التخل ،  سخخخخخخخخخخخخخمير أمين: التراك  على الصخخخخخخخخخخخخخعيخخد العخخاملي،  -3

 .70-69لبنان، :
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 هذه األسخباب بإسخهاب ودقة ف  صخفحات عديدة من بحثه حول نظرية التراك  على الصخعيد العاملي.  وتطر  سخمير أمين لكل

 فظاهرة التبعية      وانتفى ب ى أن التبعية ل  ارح )تبعية مالية، تبعية تجارية(    مصدر الوضع املتخل  ون يجة ف  آن واحد.

ازدادت حدة كل واحدة    اوكلما تقدم التعاظ  االقتصخخخخخخخخخخخخادي، كلم  واحدة من مميزات عصخخخخخخخخخخخخرنا منذ اهاية الورب العاملية الثانية.

أي أن لخخه فعال دمجيخخا    ف  حين أن التعخخاظ  ف  املركز هو نمو،  العكس.  من هخخذه ال صخخخخخخخخخخخخخخخائص التي تتحخخدد بهخخا بنيخخة األطراف، ال

ضخخخخخعضخخخخخع البنية  ألنه يضخخخخخعضخخخخخع )ي تكامليا )يدمج االقتصخخخخخاد حتى يصخخخخخبا كال متماسخخخخخكا(،نجد أن التعاظ  ف  األطراف ل س نموا،

. (1)االقتصخخخخخخادية عوضخخخخخخا عن رصخخخخخخها(. تعاظ  األطراف املبني على االنخراض ف  السخخخخخخو  العاملية هو باملعنى الوقيقي نمو التخل  

ف جاب ب ن القضخخخاء على سخخخياسخخخة التثميروسخخخياسخخخة التعاظ  بال   ول  يلب  سخخخمير أمين أن تسخخخاءل عن رخخخروض النمو ف  األطراف،

 تتضمن ثال  مراحل منطقية متكاملة: سياسة بنمائية ذاتية املركز،نمو تستلزم بالضرورة وضع 

 تحديد استراتيجية راملة لظنماء.-1

 صيا ة األهداف القطاعية املتماسكة مع االستراتيجية الياملة.-2

ر  للسخعا  للتمويل، للضخرائب، اختيار امليخارةع على املسختوع امليكرواقتصخادي الشسخيط وتحديد سخياسخات جزئية )للجور،-3

 (2.)الخ( متماسكة مع األهداف القطاعية

القطيعة مع السخخخخخخخخو     ن»ب  :حي  يقول  بال أن اعتماد سخخخخخخخخياسخخخخخخخخة تفترض حسخخخخخخخخب سخخخخخخخخمير أمين فك االرتباض بالسخخخخخخخخو  العاملية.

ألاها عاجزة   وكل سخياسخة بنماء تقع ضخمن بطار االنخراض ف  هذه السخو  ينبغ  أن تكون فيخال، العاملية    اليخرض األول للنمو.

 ل س،  عن أن تكون أك ر من  أمنيات طيبة  حول  املسخاعدة ال ارجية الضخرورية . فاإلطار الذي تتجلى ضخمنه هذه السخياسخة،

ألن زمام السخخخخخيطرة على العالقات الجوهرية يفلت من    أحواله بال رسخخخخخما كاريكاتوريا للميخخخخخروع املطرو ،  ف  أحسخخخخخن والوالة هذه،

والوخالة    فخإنخه يراخخخخخخخخخخخخخقى،  االقتصخخخخخخخخخخخخخاديخةوعنخدمخا يحيا اليخ ا بخالتكنوقراطي الخذي يقع ضخخخخخخخخخخخخخويخة اإليخديولوجيخة    يخد امل طط املول ،

، بين أمور أخرع، بتحليل امليارةع ضمن اإلطار املعمول  قوامها االنعكاف نحو الواقعية  أي القبول  هذه، بمساومات جديدة،

فيخخخخخخخخخال ال مراء فيه ألن  -به بطار اإليرادية على الصخخخخخخخخخعيد الذي تفرضخخخخخخخخخه املنظومة العاملية...بن فيخخخخخخخخخل التخطيط ف  العال  الثال 

بن      العخامليخة.ل س له من منيخخخخخخخخخخخخخ  جوهري سخخخخخخخخخخخخخوع رفم هذه القطيعخة مع السخخخخخخخخخخخخخو -الفخار  مازال يتعخاظ  بين هذا العخال  واملركز

،منظمة التعاون واإلنماء  Birdنظريات اإلنماء التي يصخخخخيغها االقتصخخخخاديون الليبراليون ف  الغرب )البنك الدو   لظنماء والتعمير  

 (  OCDEاالقتصاديين 

وعلى .( 3)رفم القطيعة مع السخو  العاملية  تلتقي جميعا عند هذه النقطة الجوهرية،  واالقتصخاديون ف  املدرسخة الروسخية،

الدو      صبحا عن نمو حالة التخل  التي يعززها التخصخخ  هذا األسخخاا نجد، ف  واقع األمر ب ن نمو الرأسخخمالية الطرفية يعبر،

  تناول سخخخمير أمين برخخخكالية التخل  ونرخخخكالية التبعية ف  بح  آخر يحمل عنوان: التطور الالمتكاف:، ومن جديد،   ير املتكاف:.

حي  يرع ب ن تحليل أصخخخخخخخخخخول وتطور التخل  يرتبط أوثا االرتباض    للرأسخخخخخخخخخخمالية املويطية.  دراسخخخخخخخخخخة ف  ال يخخخخخخخخخخكيالت االجتماعية

 بالتمحيص الدقيا وامللموا للعناصر التالية:

 

 
 .44نفس  املرجع، : -1
 .57نفس املرجع،  : -2
 .61نقد نظرية التخل ، مرجع سابا،  : سمير أمين: التراك  على الصعيد العاملي،-3
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 نظرية االنتقال ب ى الرأسمالية املويطية.-1

 .Extraversion d’économies sous développéesتخارح االقتصادات املتخلفة -2

 .التهم ش-3

 .التجارية واملالية والتكنولوجية التبعية بمختل  أركالها:-4

 (   1).طريا االنتقال املسدود-5

فخالتبعيخة نتخاح طبيع  وحتاي للتخصخخخخخخخخخخخخخص الخدو   الخذي فرضخخخخخخخخخخخخخخه املركز وأحخد العوامخل املسخخخخخخخخخخخخخؤولخة عن عخدم االنحخخخخخخخخخخخخخجخام ف  

أن أبرز   -االقتصخخخادية الرأسخخخمالية املويطية  بعد تملخخخ يصخخخه لل يخخخكيالت االجتماعية  –ول  يلب  سخخخمير أمين    العالقات الدولية.

 .    (2)الدور املتميز الذي يلعبه املويط ف  آلية التراك  على الصعيد العاملي

 خاتمة:

تؤكد أوال أن    ف  فهمها لظاهرتي التنمية والتخل ،  لقد تطرقنا أله  االتجاهات النظرية الوديثة سخخخخخخخخخوسخخخخخخخخخيولوجيا التنمية،

ثانيا   أهداف ميخخخخخخخختقة من واقع الدول املتقدمة.  يه التقدم نحو أهداف معينة محددة بوضخخخخخخخخو ،تعن  التنمية تعني من ضخخخخخخخخمن ما

عنخخدمخخا تتمكن من التغلخخب على عقبخخات اجتمخخاعيخخة و   أن الخخدول املتخلفخخة سخخخخخخخخخخخخخوف تتقخخدم أو تتجخخه نحو نموذح الخخدول املتقخخدمخخة،

ومن رخ ن ذلك معاونة   ثالثا بن هنا  عمليات اقتصخادية وسخياسخية وسخيكولوجية يمكن تحديدها وحصخرها. سخياسخية وثقافية،

ية  رابعا وأخيرا ضخرورة التنسخيا بين القوع االجتماعية والسخياس  دول العال  الثال  على تحقيا حيخد رخامل ملواردها  القومية.

امل تلفة)داخل املجتمع( من أجل تدعي  سخخخخخخياسخخخخخخة التنمية وتحديد األسخخخخخخاا اإليديولوا  الذي يمكن من خالله تحديد عالقة 

 الدول املتخلفة بدول العال  األخرع فيما يتعلا بمهام أو واجبات التنمية.     

 :قائمة املراجع 

 .1980، 1ض مصر، ،للتوزةع، القاهرةدار الكتاب  دراسة تاريخية بنائية، التنمية والتخل ، السيد محمد الوسيني: .1

 .1977، 3ض دار املعارف بمصر، العال  الثال  ونمو التخل  الدار العربية للكتاب، محمد عبد املو ى: .2

 دار املعارف بمصر.   وآخرون، ترجمة محمود عودة عل  االجتماع ،طبيعتها تطورها، ةتيماري : نظرينيقوال  .3

املؤسخخخخخخخسخخخخخخخة الجامعية للدراسخخخخخخخات    النظرية ل را  التنمية والتخل  ف  اهاية القرن العيخخخخخخخرين،  املقرمي: االتجاهاتعبد امللك  .4

 .1991 1،ض والتوزةع، والنير 

سخخخخخخخخلسخخخخخخخخة   محمود ماجد عمر،  أ. مراجعة:  ترجمة سخخخخخخخخمر اليخخخخخخخخ يخخخخخخخخكل ،  الوداثة ب ى العوملة،  هايت: مناياي  تيمونز روبرتس، .5

 .  309،2004عال  املعرفة ،عدد:

 .1،2009ض دار اليرو  للنير والتوزةع، األردن، مدخل ب ى عل  التنمية، عل  صالح: حالوة، جمال .6

 .1994دار دميا للطباعة والنير،  بوبوف : نقد عل  االجتماع البورجوازي املعاصر ،ترجمة نزار عيون السود، .7

 
 1،ض1974الطليعة،بيروت،  هان  ليون، دارترجمة بر   دراسخخخخخخة ف  ال يخخخخخخكيالت االجتماعية للرأسخخخخخخمالية املويطية، متكاف:، سخخخخخخمير أمين التطور الال-1

: ،155-225 . 
  .221-215نفس املرجع ، :-2
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جامعة    والتنمية ف  مغرب ما بعد االسخخخخخختقالل، أطروحة نيل رخخخخخخهادة الدكتوراه ف  عل  االجتماع،  ةفرا  : التربيعبد السخخخخخخالم  .8

 .1994سيدي محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز فاا،
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 قراءة في التجربة املغربية  :االستمرارية البيداغوجيةالتعليم عن بعد في املغرب في ظل 
Distance education in Morocco under the pedagogical continuity, Reading in the 

Moroccan experience 
 املغرب   ،املركز الجهوي ملهن التربية و التكوين بمراكش/شرقي  د.محمد
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 ملخص:

و   تجربخخخة  نيخخة    ،نروم من خالل هخخخذه الخخخدراسخخخخخخخخخخخخخخخة تقخخخدي  تجربخخخة عيخخخخخخخخخخخخخنخخخاهخخخا ف  ظخخخل هخخخذه الجخخخائحخخخة الكونيخخخة جخخخائحخخخة كورونخخخا

بدروسخخخخخخخها، فقد ملسخخخخخخخنا بعم ايجابياتها ووقفنا ف  نفس الوقت على بعم حدودها، سخخخخخخخواء من خالل تجرب نا كمدرسخخخخخخخين بمعية  

كل وفا بمكانياته وطريقته    ،طلب نا أو كآباء من خالل متابعتنا اليومية لكيفية تمدرا أبنائنا وطريقة تفاعل املدرسخخخخخخخخخخخخخين معه 

حيخخخ  وقفنخخخا على بمكخخخانخخخات هخخخذا النموذح التعلياي و ف  نفس اآلن على الصخخخخخخخخخخخخخعوبخخخات   هخخخذا الطخخخارئ، وال خخخاصخخخخخخخخخخخخخخخة ف  التكي  مع  

املرتبطخة بخه، وكخذا مخا يتوجخب فعلخه لضخخخخخخخخخخخخخمخان نجخا  هخذا النموذح الخذي ال يمكن، على أيخة حخال، أن يعوض حضخخخخخخخخخخخخخور املخدرا و 

ر  و العمومي ومن ث  صخخخنع مواطن الغد وفا تفاعله املبارخخخر مع املتعلمين ووجود جماعة القسخخخ  كيخخخرض ضخخخروري لبناء امليخخخت

من جهة جملة معطيات    ،وكان البد، وف  بطار قراءة نقدية لهذه التجربة، اسخخخخخختحضخخخخخخار  .مواصخخخخخخفات املنهاح املدر خخخخخخقي و محدداته

للت مل ف   ووقايع مرتبطة بالتجربة املغربية كما عايناها ث  وضخخخخع التجربة ف  سخخخخياقها النظري العام والذي ينهل من علوم التربية

، وا ى أي حخخخخد تتجخخخخاوب وال تنخخخخاقم بعم الثوابخخخخت البيخخخخدا وجيخخخخة املرتبطخخخخة بوظيفخخخة    -تجربخخخخة التعلي   عن بعخخخخد  -هخخخخذه التجربخخخخة

 املدرسة ورسالتها الدمجية و التنويرية وكذا رروض التعل  ودور املدرا و جماعة القس  فيه.

 املواطن. –القي   –التفاعل البيدا وا  -العمومي  -مليتر ا–الثورة الرقمية  –: التعلي  عن بعد  الكلمات املفتاحية

Abstract: 

 Through this study, we intend to present an experience we lived in light of this global pandemic, the Corona 

pandemic. It is an experience rich in its lessons, as we touched some of its positives and stood at the same time 

on some of its limits, whether through our experience as teachers with our students or as parents through our 

daily follow-up of how our children study and the way teachers interact with them, each according to his own 

capabilities and way of adapting to this emergency, and where We looked at the potential of this educational 

model and at the same time on the difficulties associated with it, as well as what must be done to ensure the 

success of this model, which cannot, in any case, compensate for the presence of the teacher and his direct 

interaction with the learners. And the presence of the department group as a necessary condition for building 

the common and public, and then making tomorrow's citizens according to the specifications and determinants 

of the school curriculum.  

Key words: Distance education - digital revolution - Common - public - The Citizen. 
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 تقديم:

ثخارهخا على  آبخل من الضخخخخخخخخخخخخخروري تر  مسخخخخخخخخخخخخخخافخة زمنيخة فخاصخخخخخخخخخخخخخلخة لتقيي  تجربخة التعلي  عن بعخد، و تخ مخل   ،كخان من األجخدعلقخد  

بن هخخذا املن ى ف  البحخخ  و النظر ب ى    ،، و من ث  تقييمهخخال منظورا بليهخخا من مختل  مكونخخاتهخخاالعمليخخة التعليميخخة التعلميخخة ككخخ

حدا  و التي تفترض نوعا من الت ني و تر  مسخخخخافة  وقايع و األ األمور تفترضخخخخه املعالجة السخخخخوسخخخخيولوجية و التناول املوضخخخخو   لل

و تر  املسخخخخخخخخخخخخخافخة الضخخخخخخخخخخخخخروريخة كخذلخك، بين عخال    اسخخخخخخخخخخخخخ يعخابهخا و فهمهخا،و زمنيخة معقولخة و تر  الظواهر ت يخخخخخخخخخخخخخكخل من أجخل تخ ملهخا  

 .les faitsو عال  الوقايع  le pressentiاإلحساسات و املياعر

ف  طور ال يخخخخكل و ف   ياب معطيات دقيقة قد يؤدي بالباح  ب ى بصخخخخدار أحكام  بن ال سخخخخرع ف  تناول بعم الظواهر و    

فمخخا بخخالخخك ب نخخاول حخخاد  جخخديخخد: التعلي  عن بعخخد، الخخذي فرضخخخخخخخخخخخخختخه   انفعخخاالتخخه و انطبخخاعخخاتخخه الخخذاتيخخة.أن يبقى أسخخخخخخخخخخخخخير ف   قبليخخة، و  

با من املمكن اآلن، و بعخد أن مرت  جخائحخة كورونخا  و التي  زت، و بسخخخخخخخخخخخخخرعخة فخائقخة و بخدون سخخخخخخخخخخخخخابا بنخذار، العخال  كلخه. لقخد أصخخخخخخخخخخخخخ

التعليمية    األسخال قرابة السخنتين على هذه التجربة و بعد أن  تيخكلت معطياتها و أصخبحت ظاهرة: نتائج املتعلمين ف  مختل   

دراستها، وان   أصبا ممكنا    ،...ومعدالته ، نسب الهدر املدر قي، التقارير الرسمية و تقويمات الفاعلين التربويين لهذه التجربة

كنا قد ركزنا اهتمامنا بيخخكل كبير، و نحن ندرا هذه التجربة  على الجانب البيدا وا  وا ى أي حد يمكن للتعلي  عن بعد أن  

 و أن يحل محله؟ الوضوريأي حد يمكنه كذلك أن يعوض التعلي   ب ىيكون مقبوال و مس سا ا على هذا املستوع؟ و 

ل سخا الت حاولنا ف  مقدمة هذه الدراسخة اسختحضخار التجربة املغربية و كي  ت  اعتماد التعلي  عن بعد لظجابة عن هذه ا

  أي باعتبارها ظاهرةف  مسخخخخخختواها العام، ث  انتقلنا بعد ذلك ب ى مناقيخخخخخخة هذه التجربة  و الويايات املرتبطة بذلك،  و اليخخخخخخروض  

ملقخال حخاولنخا االنفتخا  على آراء و مواق  ذوي االختصخخخخخخخخخخخخخخا  من علمخاء وف  اهخايخة ا كونيخة اعتمخدتهخا جخل الخدول خالل الجخائحخة،

التربيخة و البيخدا وجيين لنخلص ف  األخير ب ى أن التعلي  عن بعخد ال يمكنخه، بخ يخة حخال، تعويم التعلي  الوضخخخخخخخخخخخخخوري بخاعتبخاره  

 مناسبة للتفاعل بين الذوات و تبادال للتجارب و ال برات.

اقف: تجربة التعليم عن بعد في املغر   ب وقائع و مو

البلدان منذ منتصخخخخخخخ  رخخخخخخخهر مارا املااخخخخخخخقي، مر مة على اعتماد التعلي  عن  مثلها مثل با    وجدت الدولة املغربية نفسخخخخخخخها  

تفاديا لسخخنة بيضخخاء ل  يكن أحد ير ب ف  حدوثها. وبدون مقدمات    االسخختمرارية البيدا وجية  خخخخخخخخخخخخخخخبعد ضخخمانا ملا سخخاي آنذا   ب

فالتالميذ تخلصخخخخخخخخخخخوا من    :متعلمين و أباء هذه التجربة الجديدة وباسخخخخخخخخخخختعدادات ومواق  متنوعةسخخخخخخخخخخخيدخل الجميع مدرسخخخخخخخخخخخين،  

روتينية الفصخخخخخخخخخخخخخل الدرا خخخخخخخخخخخخخقي ورحالت الذهاب و اإلياب ب ى املدرسخخخخخخخخخخخخخة كل يوم، وهنا  منه  من احتفل بالود  كما عاينا ذلك و 

عخة من املقخاطع االحتفخاليخة ف  رخخخخخخخخخخخخخوارع بعم املخدن  رخخخخخخخخخخخخخاهخدنخاه من خالل بعم املواقع االلكترونيخة املوليخة و التي تنخاقلخت مجمو 

 املغربية و    مياهد لها أك ر من معنى، و تترج  بحا عالقة التلميذ املغربي مع املؤسسة  املدرسية و مواقفه منها.

سخخخخخخخيحاول األسخخخخخخخاتذة ه  أنفسخخخخخخخه  التكي  مع هذا  الوضخخخخخخخع الجديد و  ير املعتاد، و بتجارب و  بمكانيات معرفية، مادية و  

لوج سخ يكية مختلفة، متنوعة و ير متكافئة. و نفس الوضخع سخنعاينه لدع جل اآلباء و األمهات. وهكذا وف  ظل هذه اليخروض  

باعتماد كل اإلمكانيات املتاحة بدءا من خلا قنوات تلفزية تعليمية و ب  دروا املادية و النفسخخخية، سخخخ نطلا مرحلة التجريب  

الثالثة بعدادي و األو ى و الثانية    رخخخخهادية: السخخخخادا ابتدايي،بال صخخخخو   املسخخخختويات التعليمية اإل محخخخخجلة و    عملية همت  

 ، ب ى اعتماد تطبيقات مثل  الواتسخخخخخخخاب   لوريا، وكذلك بعم املواضخخخخخخخرات املوجهة مل تل  اليخخخخخخخعب بالنسخخخخخخخبة للتعلي  العا  ابك

whatsApp و أخرع أك ر تطورا مثل  ادمودو Edmodo. ميكروسخخخخخخخخخخخخوفت تيمز  ، Microsoft teams  لب الناا  أو بدا    ،..الخ 

طبعهخا االنبهخار بخالتعلي  عن بعخد واعتبخاره مخرجخا ألزمخة عمرت     امبريقيخة سخخخخخخخخخخخخخعيخدة متفخائال بهخذا الوضخخخخخخخخخخخخخع، بخل هنخا  من وقع ف   
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أو عن  ير و  ، ف  الوخخديخخ  عن التجربخة    عن و    اء و أوليخخاء التالميخخذ(آبخخطويال، و هكخخذا انخرض الجميع )مسخخخخخخخخخخخخخؤولين تربويين،  

ح البيدا وا  خصخخخخخخخخوصخخخخخخخخا على  وأهميتها مع اسخخخخخخخختاناءات قليلة حاولت أن تنبه ب ى امليخخخخخخخخاكل التي يمكن أن تترتب عن هذا النموذ

املسخخخخخختوع االجتما   بالنسخخخخخخبة للزواح العاملين حي  أدركوا مكانة املدرسخخخخخخة و وقفوا على ضخخخخخخرورتها، ل س فقط كمجال للتعل ، 

و مع مرور الوقخخت بخخدأت تثخخار مسخخخخخخخخخخخخخخخالخخة ال تكخخافؤ   ،بخخل كخخذلخخك بخخاعتبخخارهخخا  مكخخانخخا آمنخخا للتكفخخل بخخ بنخخائه  أثنخخاء  يخخابه  طيلخخة اليوم

حي     القرع و البوادياالسخخخختفادة من التحصخخخخيل بالنسخخخخبة لكل املتمدرسخخخخين خصخخخخوصخخخخا أبناء الفئات الفقيرة وأبناء   الوظوظ  ف 

 املغربية.صعوبة الولوح ب ى التقنيات الوديثة و خدمات اليبكة العنكبوتية و تكلفة ذلك التي ل ست ف  تناول جل األسر 

و ف  نفس الوضخخخخخخع سخخخخخخيجد بعم األسخخخخخخاتذة  نفسخخخخخخه ، خصخخخخخخوصخخخخخخا املتقدمين منه   ف  السخخخخخخن أو  من ه  على   هنفسخخخخخخاإلطار  ف  

ميخخخخخخخخخارف باهاء ال دمة و التقاعد، عاجزين عن العمل وفا هذا النموذح، بما النعدام أو ضخخخخخخخخخع  تكوينه  ف  مجال املعلوميات  

ذلك، ومع ذلك فقد حرصخخخخوا على اإلبقاء على التواصخخخخل مع  ثقافية التي حالت دون   أو عدم قدرته  على تجاوز العوائا السخخخخيكو

الحظوا ضخخخخع  الدافعية لدع  ة  ر   تحمسخخخخه  للتجرب  متعلميه  وتزويده  بدروا على قدر املسخخخختطاع.  وهنا  أسخخخخاتذة آخرين

ت ف  اهاية  رخخخخخخخخخخخهادية الذين كانوا يعرفون مسخخخخخخخخخخخبقا ه  وذويه  أاه   مطالبون بامتحانايه  باسخخخخخخخخخخختاناء تالميذ  السخخخخخخخخخخخنوات اإل متعلم

السخخخخخنة الدراسخخخخخية. أما بالنسخخخخخبة للوزارة الوصخخخخخية فما فت ت و على امتداد هذه التجربة تح  الجميع وعبر كل الوسخخخخخائل املتاحة:  

، على املثابرة واالسخخخخخختمرارية البيدا وجية مذكرة أن التعلي  عن بعد و ان كان ال يعوض ...مذكرات تنظيميةمراسخخخخخخالت،  تلفزة، 

نه من املمكن االسختفادة منه خصخوصخا ف  هذه الظرفية الصخعبة، و اسخ نفرت لذلك كما مر بنا كل قواها  التعلي  الوضخوري فا

  مخازةغيخة،  السخخخخخخخخخخخخخادسخخخخخخخخخخخخخة..لريخاضخخخخخخخخخخخخخيخة، قنخاة العيون، القنخاة األ لكي تنجح العمليخة حيخ  وظفخت بعم القنوات التلفزيخة )الرابعخة، ا

الل بحدع الجلسخخخخخخخات البرملانية سخخخخخخخيقدم وزير التربية  لتقدي  دروا مصخخخخخخخورة باإلضخخخخخخخافة ب ى منصخخخخخخخات تعليمية متخصخخخخخخخصخخخخخخخة. و خ

الوطنية الوصخخخخخيلة التالية ف  رخخخخخبه تقوي  للعملية، و بحماا كبير، يوه  بنجاحها بل و تميزها: فعلى امتداد رخخخخخهرين ت  بعداد  

أل     600خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ در بمورد رقاي كما أن عدد التالميذ الذين تابعوا دروسخخخخخخخخخخه  عبر منصخخخخخخخخخخات التعلي  عن بعد يق 3000   ما يقارب   

ماليين(    10تلميذ )و نحخخخخجل هنا أن العدد قليل منظورا ب ى العدد اإلجما   للمتمدرسخخخخين ف  مختل  األسخخخخال   التعليمية  حوا    

-eطر اإلدارة التربويخخة عبر بوابخخة خخخاصخخخخخخخخخخخخخخة لخخذلخخك بوابخخة  أطر األكخخاديميخخات و  أمن املتخخدربين من    23290واسخخخخخخخخخخخخختفخخادة مخخا يقرب من 

takwine   باملائة  و أن عدد األقسام االفتراضية املودثة بالتعلي  العمومي    79مقام أخر أن التجربة نجوت بنسبة   و ليعلن ف

باملائة ليصخل بذلك  70باملائة، و بالتعلي  ال صخوهخقي، بنسخبة   96أل  قسخ  بنسخبة تغطية بلغت  72عبر بوابة  مسخار  تجاوز 

تطالعنا ف  اهاية السخخخخخخخخخخنة  سخخخخخخخخخخأن املندوبية السخخخخخخخخخخامية للتخطيط    بال. 1ذأل  تلمي  300أل  أسخخخخخخخخخختاذ و  85 ى بمجموع املسخخخخخخخخخختعملين  

الدراسخخية ب رقام و معطيات أخرع حي  تبين أن نسخخبة انتظام متابعة الدروا عن بعد من طرف تالميذ املؤسخخسخخات التعليمية  

باملائة بالنسخخخخخبة للسخخخخخلك اإلعدادي و  51ف  املائة بالنسخخخخخبة للسخخخخخلك االبتدايي و   48تتجاوز    ل املغربية خالل فترة الحجر الصخخخخخ   

ف  املخائخة من أبنخاء املغخاربخة املتمخدرسخخخخخخخخخخخخخين ل  يسخخخخخخخخخخخخختفيخدوا من   84ائخة  بخالنسخخخخخخخخخخخخخبخة للسخخخخخخخخخخخخخلخك الثخانوي و تقول لنخا أن مخا يقخارب  ف  املخ 69

 2التعلي  عن بعد، خصوصا أبناء البوادي و األحياء الهاميية.

الصخخخخخخخخ   خالل    بغم النظر عن ما تقوله األرقام و عن مصخخخخخخخخدرها فان جل املالحظات التي ت  تحخخخخخخخخجيلها طوال مدة الحجرو 

أك ر من ثالثخة أرخخخخخخخخخخخخخهر و الصخخخخخخخخخخخخخخادرة عن الفخاعلين التربويين أو عن النقخابخات التعليميخة، تبين أن عمليخة التعلي  عن بعخد ل  تكن 

عوامخل رخخخخخخخخخخخخختى لعخل من أهمهخا    ب ىو ذلخك راجع  ف  هخذا اليخخخخخخخخخخخخخخ ن. نجخاحهخا كخان محخدودا بخالر   ممخا بخذل من مجهود أن موفقخة، و  

و أسخخخخخاتذة ممارسخخخخخين    بداريينوميات  فالتكوينات التي سخخخخخبا أن اسخخخخختفادت منها األطر التربوية من  ضخخخخخع  التكوين ف  مجال املعل

 
  .2020مايو  12جلسة األسلة اليفوية املوجهة لوزير التربية الوطنية و التعلي  العا   بمجلس املس يارين، الثالثاء - 1
 .103،   2020، أكتوبر 73/ التجربة املغربية، مجلة علوم التربية، العدد19الوسن حمو الهروتي، التعلي  عن بعد ف  زمن كوفيد  - 2
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املكتشية )   البرامجميخخخخخخروع  جيني  ل  تتجاوز بضخخخخخخع حصخخخخخخص ت  التركيز فيها على تعل  حزمة    بطارداخل الفصخخخخخخول الدراسخخخخخخية ف  

. ومن ث  فخان  بلزاميخةعلى ذلخك أن هخذه التكوينخات ل  تكن    ( زدpower  point  ، البوير بوانخت excel  االكسخخخخخخخخخخخخخيخل  ،word  الوورد

كمخا أن  .الخذي حخال دون انخراطه  ف  التعلي  عن بعخد   األمر  و هو  نسخخخخخخخخخخخخخبخة كبيرة من املخدرسخخخخخخخخخخخخخين ل سخخخخخخخخخخخخخت له  درايخة بخاملعلوميخات

وسخخخخخخخخخوفت تي  التي  ف  املسخخخخخخخخختوع املطلوب. كما أن مسخخخخخخخخخطحة ميكر دروا   إلعدادالتكوينات التي اسخخخخخخخخختفادوا منها ل  تكن لتؤهله   

و التي كانت تقدم   التعليمية  األسخخخخخخخخخال منصخخخخخخخخخة تفاعلية مفتوحة للمدرسخخخخخخخخخين و املتعلمين بكل  كأعلن عنها، أواخر رخخخخخخخخخهر مارا،  

عبرها دروا تفاعلية بالصخخخخخخخخخخخوت و الصخخخخخخخخخخخورة، ف  أقسخخخخخخخخخخخام افتراضخخخخخخخخخخخية، ل  تؤد دورها امل مول بالر   من أن عدد مسخخخخخخخخخخختعمل  هذه  

 أل  مستعمل نييط حسب الوزارة املكلفة بتدبير القطاع . 100، بل  2020فاتا أبريل اية  ب ىال دمة من التالميذ 

انتظار السخخخنة الدراسخخخية املقبلة ملالحظة، وعبر تقويمات حضخخخورية فعال، مدع تحقا الكفايات املسخخخطرة ف    ، بذنعليناكان  

وعلى العموم فالكفايات، وكما يعرف أهل    .املنهاح وال اصخة بكل مرحلة تعليمية على حدة و مدع صخد  التصخريحات الرسخمية

قدرة    مدع  االختصخخخخخخخخخخخا ، وبنا ها لدع املتعل  يحتاح لتدريب ونرسخخخخخخخخخخخاء موارد على رخخخخخخخخخخخكل معارف و قدرات ومواق  والت كد من

. ولنفترض أننا نجونا خالل هذه املرحلة ف  نقل و تقدي  معارف بطريقة معقدةاملتعل  على اسخخ ثمارها عند مواجهة وضخخعيات  

ل  يؤدي بنا تبني  أ ية أو سخخخخخخخمعية  بصخخخخخخخرية ب ى املتعل ، فما الذي نقوله بخصخخخخخخخو  املكونيين اآلخرين: القدرات واملواق  ؟سخخخخخخخمع

ف    رسخخخخخخخخخخخخخميخا  هخذا النموذح البيخدا وا  وبخاليخخخخخخخخخخخخخكخل الخذي ت  اعتمخاده ب ى االنزيخا  والتراجع عن االسخخخخخخخخخخخخختراتيجيخة املعتمخدة أو املتشنخاة

بيدا وجيا الكفايات، الن ما كنا نقوم به، وبغم النظر عن نوايانا و تكويننا، ل  يعد ف  كونه تقديما ملعارف   ببالدنا :  التدرةس

موجهة ملتلقين نفترض توفره  على نفس قدرات االسخخخخخخخخخختقبال وله  نفس الدافعية و نفس اإليقاعات و   standardisésموحدة  

  بصخخخخخدارن علينا أن نحترز و نت نى ف   انه، ك إاقتصخخخخخخادية..ومن ث  ف  سخخخخخخيواالسخخخخخختراتيجيات التعلمية و كذا نفس الوضخخخخخخعيات السخخخخخخو 

أحكخخام وتقيي  التجربخخة و الوك  عليهخخا .   فتنخخاول العخخديخخد من املراخخخخخخخخخخخخخقى فجخخ ة لنفس الخخدواء ال يعني بخخالضخخخخخخخخخخخخخرورة أن هخخذا الخخدواء  

 ،  برسخخخخخالهال املعرفية التي ت  عن الوصخخخخخيلة املفترضخخخخخة و التي ف  اعتقادنا ل  تتعد بعم الرسخخخخخامي  بذنر  ظ. بغم الن1مضخخخخخمون   

الرسخخخخاميل   لكمن الصخخخخعب الت كد من حضخخخخوره و مدع دافعيته و اسخخخختعداداته لتلقي ت  ،تعل  مفترضمل ،عبر هذه القناة أو تلك

ن األمر أخطر من ذلك وبتصخخريا املسخخؤولين  الجدد عن القطاع أنفسخخه  حي  ارتفعت نسخخبة الهدر  إف  ،املعرفية بيخخكل بيجابي

ليصخل خالل هذه السخنة  سخنويا   يغادرون املدرسخة      اتلميذ250000 كان معدل الهدر و منذ سخنوات يقدر بحوا      املدر خقي فقد

ب ى أك ر من ذلك بكثير حي  جاء على لسخخخخان الوزير الجديد املسخخخخؤول عن القطاع ف  تصخخخخريا صخخخخوفي    20220/2021الدراسخخخخية  

بخخاملخخائخخة من تالمخخذة االبتخخدايي ل  تتحقا لخخديه     77سخخخخخخخخخخخخخنخخة، و أن  أن أك ر من نصخخخخخخخخخخخخخ  تالمخخذة االبتخخدايي  خخادروا املخخدرسخخخخخخخخخخخخخخة هخخذه ال

من املفترض أن يحققوها   كان    الكفايات األسخخخخخخخاا )أي القدرة على القراءة و الكتابة و التعبير بيخخخخخخخكل سخخخخخخخلي  و الوسخخخخخخخاب(  التي

 خالل السنوات األربع األو ى من مساره  التعلياي(. 

و تجربة عيخخخخناها مع أبنائنا املتمدرسخخخخين  أيضخخخخا ل ل سخخخخت ن يجة ت مل نظري صخخخخرف بل     ن يجة    كذلك  بن هذه ال الصخخخخات

تضخخخخخخخخخخخخخويخات و التزام زمالئنخا ف  التعلي  العمومي ومواكبته  طيلخة هخذه   يخخخخخخخخخخخخخجلنخا. ففيمخا يخص أبنخاءنخا  طلب نخا األسخخخخخخخخخخخخخاتخذة املتخدربين

نقل ملعارف و تطبيقات لها ف  بعم سخخخخخخخخوع  أرخخخخخخخخرت فو  ل  تعد الفترة ألبنائنا و حرصخخخخخخخخه  على باهاء املقررات. لكن التجربة كما  

فعخخخال وردود أفعخخخال  ير  تطبيا واحخخخد تطبيا: الواتسخخخخخخخخخخخخخخخاب مع مخخخا كخخخان يصخخخخخخخخخخخخخخخاحخخخب العمليخخخة من توتر و ان  عبراملواد و تواصخخخخخخخخخخخخخخخل  

ا عل  تالميذ  باملائاة من املتعلمين، خصخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخا عندم30  واكما أن املواكبين للعملية ل  يتجاوز   ،األحيان  كثير منف  بيدا وجية  

من رخهر   14األقسخام  ير االرخهادية أن انتقاله  ب ى املسختوع املوا   مرتبط باملعدل املوصخل عليه ف  الفترة الوضخورية أي قبل 

 
1 -Charlotte Fillol, Pourquoi l'éducation en ligne n'est pas l'avenir de l'école?, publié le 9 Avril 2020 à 13.57. 
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رخخخخخخهادية عندما علموا أن مواضخخخخخخيع االمتحانات املوحدة سخخخخخختكون فيما قرئ بالنسخخخخخخبة لتالميذ األقسخخخخخخام اإل   هنفسخخخخخخ  مرأل امارا، و  

  اد التعلي  عن بعد.حضوريا أي قبل اعتم

تمثلتا ف    أضخخ  ب ى ذلك أن األ لبية السخخاحقة من التالميذ كانوا يعتمدون ف  متابعة دروسخخه  عن بعد على وسخخيلتين اثنتين

باملائة بالنسخخخخبة    72،6باملائة للسخخخخلك االبتدايي و  79،2بنسخخخخبة و ذلك   و رخخخخبكات التواصخخخخل االجتما    القنوات التلفزية الوطنية

و هما وسخخخيلتين أقل أهمية و فعالية من املنصخخخات الرقمية و  ،باملائة  57،1لظعدادي، و بنسخخخبة أقل ف  التعلي  الثانوي الت هيل 

  اإلطال  ير راضخخين على  ائة بامل 70أن سخخبع أسخخر من بين عيخخرة أي    ب ىالسخخامية للتخطيط املندوبية  ومن ث  تخلص    ،التفاعلية

  1التعلي  عن بعد :رفية الوبائيةظهذه ال خاللالنموذح البيدا وا  الذي ت  اعتماده  أو راضون بيكل متوسط على هذا

ل  تحد عما سخخخخخبا قوله: نقل  إاها  فأما بخصخخخخخو  تجرب نا مع األسخخخخخاتذة املتدربين ف  املراكز الجهوية ملهن التربية و التكوين   

االنترن ت ف   الب األحيان،  بل ولغياب هوات     معارف وتقاسخخخ  مراجع و ملفات وصخخخعوبات ف  التواصخخخل نظرا لضخخخع  صخخخشيب

باإلضخخافة  ب ى صخخعوبة الت بع و الت كد من مدع حضخخور املعنيين باألمر و مواكبته  للتكوين و   ،ذكية وصخخعوبة بعم التطبيقات

 درجة االستعداد و الدافعية لديه .

تب حولها، ال تعدو أن تكون سوع ترقيع باملعنى  و بيكل عام فتجربة التعلي  عن بعد، كما عايناها ومن خالل متابعة ما ك

، فضخخخخخخخخخخخخخمان اسخخخخخخخخخخخخختمرارية بيدا وجية بهذا اليخخخخخخخخخخخخخكل و بهذا املنتوح أحسخخخخخخخخخخخخخن من تر   لهاأي باملعنى اإليجابي للكلمة  االنتروبولوا  

وه  قد ينضخخخخخخخخاف ب ى أوهام  بال  هو  ما  نه   علينا  أن نع  أن برخخخخخخخخاعة أن التعلي  عن بعد هو الول  أبال    ،املتعلمين و ذويه  تائهين

حسخنات أه   و لعل من    2.نه قد يكون ضخرورة أو بجراء اسختانائيا ملرحلة اسختانائيةأمتعددة عارختها منظومتنا التربوية، والوال  

و التخل    لخخدع السخخخخخخخخخخخخخخخاكنخخة  حظنخخا حخخدو  مجموعخخة من التغيراتتخخ ثيرهخخا على مسخخخخخخخخخخخخختوع ثقخخاف  حيخخ  ال   هخخذه التجربخخة ف  نظرنخخا هو

، فالتلفاز  النقال و ما ب ى ذلك  جموعة من التمثالت السخخخخخخخخخلبية و ال اطئة ف  بعم األحيان عن التلفاز و الهات التدريج  عن م

مثال ل  يعد فقط مجاال للفرجة و اللعب بل يمكن أن يصخخبا مصخخدرا للمعرفة فل  نعد نسخخمع عبارة  بعد من دا  امليخخقوف و 

قنوات التلفزية الناقلة للدروا  و موعد تقدي  برامجها  و يوصخخخخخخون  قرا كوا طك  بل أصخخخخخخبحنا نجد اآلباء يسخخخخخختفسخخخخخخرون عن ال

اللعب بل يمكن أن يكونا  كذلك  و بدأ التلميذ نفسخخخخخخه يدر  أن هاتفه و حاسخخخخخخوبه ل سخخخخخخا فقط مصخخخخخخدرا للمتعة و   ،أبناءه  بذلك

لمتعل  لكي يطلع على  وقد  مثلخت هذه املنخاسخخخخخخخخخخخخخبخة كذلك فرصخخخخخخخخخخخخخة ل  مصخخخخخخخخخخخخخدرا للتواصخخخخخخخخخخخخخل املعرف  و البحخ  عن املعلومة و تنخاقلهخا.

...الخ. على هذا املسخخخخختوع يمكن املراهنة على بمكانية االسخخخخختمرار على هذا الن   و telmid ticeمجموعة من املنصخخخخخات التعليمية  

اسخخخخخختغالل ذلك ف  التعل  الذاتي من طرف املتعل ، فل س من الضخخخخخخروري التعويل فقط على األسخخخخخختاذ و على الدرا الذي يتلقاه 

  خرع..األ و بعم املواقع التعليمية    youtubeمبارخخخر بل يمكن أن يسخخختفيد من  خدمات وسخخخائل أخرع كاليوتوب   التلميذ بيخخخكل

و بالتا     ،أصخخخخخخخخخبا ضخخخخخخخخخرورة و ل  يعد اختيارا عن بعدومن حسخخخخخخخخخنات هذه التجربة كذلك اقتناع املدرسخخخخخخخخخين أنفسخخخخخخخخخه  أن التعلي   

باء و األمهات على تمدرا أبنائه  وت  كذلك  ملسنا كذلك حر  اآل ضرورة االنخراض ف  هذه  الثورة الرقمية ، ومن جهة أخرع   

بخخاء و األمهخخات يعيرواهخخا االهتمخخام  دوار املخخدرسخخخخخخخخخخخخخين و تثمين تلخخك األدوار التي ربمخخا ل  يكن الكثير من اآل أبدرا  مكخخانخخة املخخدرسخخخخخخخخخخخخخخة و 

بذا مخا ت  اسخخخخخخخخخخخخخ ثمخارهخا ف  االتجاه  الالزم، وهخذه كلهخا مك سخخخخخخخخخخخخخبخات نعتقخد أاهخا قخد تفيخد ف   تطوير املخدرسخخخخخخخخخخخخخة املغربيخة ف  املسخخخخخخخخخخخخختقبخل  

 ال ويا.

 
 .2020مايو  1،يوم 3191انظر جريدة أخبار اليوم، عدد  - 1
مصخخخخخخخخخخخخخطفى رخخخخخخخخخخخخخكري، التعلي  عن بعخد ف  زمن كورونخا، حقخائا الواقع و آمخال املسخخخخخخخخخخخخختقبخل، مؤل  جمخا  ، جخائحخة كورونخا و املجتمع املغربي فعخاليخة    - 2

 .140،   2020للبحا  و تحليل لسياسات التدخالت و سؤال املآالت، تنسيا ميلود الرحا  ، منيورات املركز املغربي 
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و  يره من  الر    من أن  التعلي  عن بعد قد أصخخخخبا حاليا ضخخخخرورة، ال رخخخخك ف  ذلك، مثله مثل ال سخخخخو  اآل     على و   بال أنه،

ن   تبنيه و اعتماده بدون اسخخخخخخختعداد و اف  هذا العصخخخخخخخر: عصخخخخخخخر الرقمنة، فاليومية  السخخخخخخخلوكات التي أصخخخخخخخبحت متجذرة ف  حياتنا 

مسخخخخخخخخخخاءلة،  و فرضخخخخخخخخخخه ف  مجتمع كمجتمعنا من أه  سخخخخخخخخخخماته التركيب و الالتجانس االجتما  ، قد يؤدي ب ى نتائج عكسخخخخخخخخخخية وا ى  

، بل و ب ى  بقصخخخخخخخخخخخاء عدد كبير منه  ول س من الضخخخخخخخخخخخروري التذكير هنا بالك  الهائل من املغادرين  تعميا  الالتكافؤ بين املتعلمين

يلزم ف  اعتقادنا إلنجا  هذه التجربة االسخخخخختفادة من أخطاء التجربة و معالجة مجموعة من االختالالت و   ،للمدرسخخخخخة كل سخخخخخنة

 ذكر منها :ذلك  عبر توفير مجموعة من املستلزمات املادية و البيدا وجية ن

لوج سخخخخخخ يكيا، ضخخخخخخرورة توفر أدوات: حواسخخخخخخب، هوات  ذكية و سخخخخخخهولة الولوح لليخخخخخخبكة العنكبوتية و صخخخخخخشيب بجودة  -

  ،وهو مطلب نعتقد أنه بعيد املنال ف  ظل بنيات مدرسخية مهترئة و ال تتوفر على الود األدنى من رخروض التعل ، قاعات ،  عالية

..الخ ويمكن تجاوز ذلك ف  نظرنا، خصخوصخا على مسختوع العال   .مسختلزمات أخرع   و سخبورات طاوالت و كرا خقي وسخائل تعليمية

القروي املتضخخخخخخخرر أك ر من هذا الوضخخخخخخخع، عبر االسخخخخخخختمرار ف  خلا مدارا جماعاتية. باها ف  نظرنا الول الوحيد و األوحد لتجاوز  

الولوح لليخخخخخخخخخخخخبكة العنكبوتية و   معضخخخخخخخخخخخخلة الهدر املدر خخخخخخخخخخخخقي خصخخخخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخخخخا لدع اإلنا  و يمكن أن نتجاوز، عبرها كذلك،  ميخخخخخخخخخخخخكلة

 املت صلة ف  تعليمنا.االستفادة حقا من التعلي  الرقاي و الود و لو بيكل نساي من ال تكافؤ الوظوظ، السمة الغالبة بل و 

الخخخخخخخدنخيخخخخخخخا) - الخوخخخخخخخدود  فخ   لخو  و  بخخخخخخخاملخعخلخومخيخخخخخخخات  اإلملخخخخخخخام  يخفختخرض  بخعخخخخخخخد  املخكختخشخيخخخخخخخة:  الختخعخلخيخ  عخن  كسخخخخخخخخخخخخخيخخخخخخل  اال  ،الخووردالخبخرامخج 

هخل يتوفر كخل املخدرسخخخخخخخخخخخخخين على هخذه اإلمكخانيخات دون أن نتحخد  عن املتعلمين؟ و ب ى أي    وهنخا يمكن ال سخخخخخخخخخخخخخا ل   البويبوانخت...الخ(

حخد يمكن لل لبيخة منه  تجخاوز بعم العوائا السخخخخخخخخخخخخخيكولوجيخة والثقخافيخة التي تحول دون ذلخك؟، دون أن نتحخد  عن العوائا  

بذن من الالزم التفكير ف  حلول  ،  اآلن وسخخخخخخخخخخخخخائخل تعليميخة ضخخخخخخخخخخخخخروريخة  املخاديخة املرتبطخة بخإمكخانيخة اقتنخاء هخذه اآلليخات التي أصخخخخخخخخخخخخخبحخت

معقولة بمقتضخخخخخخخخخخاها يمكن لهذه التجهيزات أن تصخخخخخخخخخخبا ف  متناول الجميع أسخخخخخخخخخخاتذة و متعلمين مع حمالت توجيهية للمتعلمين ف  

 .ول سل نير التفاهات و تناقلها يخدم التعل  و التحصيل و وظيفي أفا استعمالها بيكل بيجابي

ضخخخخخخخرورة التفكير ف  برمجة مادة اإلعالميات منذ مرحلة التعلي  األسخخخخخخخا خخخخخخخقي وتدرةسخخخخخخخها بيخخخخخخخكل يؤهل املتعل  مسخخخخخخختقبال   -

جخدا و ال    امح يخخخخخخخخخخخخخمخ احضخخخخخخخخخخخخخور   داخخل البرامج التعليميخة مخازال  للتعخامخل مع هخذا العخال  الرقاي. فحضخخخخخخخخخخخخخور هخذه املخادة التعليميخة

البرامج  الواسخخخخوب و ف  املرحلة الثانوية ال تتجاوز   مكونات باملعلوميات وتكتفي بالتعري  القليلة التي    يتجاوز بعم الوصخخخخص

. يتعين أن يكون تعلي  هذه املادة تعليما وظيفيا حي  نزود املتعل  بما يحتاجه مسختقبال و املكتشية و بعم التقنيات الشسخيطة

نا من كل املعارف و القدرات التي تسخهل عليه عملية البح  و الولوح ب ى هذا  لكي يصخبا مسختقال بذاته على هذا املسختوع متمك

العال  الرقاي مع توجيهه عبر التنسخخخخيا مع أسخخخخاتذة املواد التعليمية األخرع ملعرفة املواقع التعليمية التي يمكنه االسخخخختفادة منها  

عتبار لهذه املادة التعليمية و توفير كل رخروض تعلمها  و تررخيد اسختعماله لهذه التقنيات و ذلك يسختوجب ف  اعتقادنا بعادة اال 

ألجرأة   ةمعقول حصخخخخخص زمنية  و ما يتطلبه األمر من  أسخخخخخاتذة متخصخخخخخصخخخخخين، قاعات متخصخخخخخصخخخخخة، حواسخخخخخب، مكاتب...، كذلك 

لية ال  هذه األهداف،  ول س فقط  االكتفاء، كما هو األمر، حاليا على  ت ث   البرنامج الدرا خخخخخخخقي للتلميذ بحصخخخخخخخص قليلة و رخخخخخخخك

 يستفيد منها الشقيء الكثير. 

و ذلك عبر برسخاء تعلمات ،  التفكير ف  تكوين مسختمر للسخاتذة املمارسخين ف  املعلوميات وطر  اسختغاللها ف  التدرةس -

معرفة تنفتا على علوم التربية و البيدا وجيا و الديداكتيك الرسخخخخاء تكنولوجيا معلوميات   ب ىتتجاوز املعرفة التقنية الصخخخخرفة  

تكون منخاسخخخخخخخخخخخخخبخة ويتعل  من خاللهخا مخدرا املسخخخخخخخخخخخخختقبخل كي  يسخخخخخخخخخخخخختخخدم املعلوميخات و تقنيخاتهخا ف  تحضخخخخخخخخخخخخخير دروسخخخخخخخخخخخخخخه و تقخديمهخا  

 . كي  يقوم تلك التعلماتللمتعلمين و كيفية التواصل معه  بيكل فعال و 

األمهخات مع   بخاء وآالتفكير ف  تكوين بيخدا وا  مؤهخل  للتعخامخل عن بعخد خصخخخخخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخخخخخا مع األطفخال و كخذلخك التعخامخل مع  -

األخذ بعين االعتبار مختل  السخياقات التي تت  فيها العملية، ويمكن لسخوسخيولوجيا التربية وسخوسخيولوجيا املجتمع املغربي أن  
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والتي حالت تقدم الكثير ف  هذا اإلطار، على األقل ف  القطع  مع معرفة وهمية وجملة تمثالت تكونت لدينا عن املجتمع املغربي 

 .لى حقيقته كمجتمع مختل  و متعدد البنياتدون بدراكه ع

ن التعلي  عن بعخخخخخد ل س، كمخخخخخا يعتقخخخخخد البعم مجرد عمليخخخخخة تقنيخخخخخة تفترض وجود مخخخخخدرا و متعل  و موارد  أبدرا    -

 تعليمية و يملك كل منهما هاتفا ذكيا و يسهل عليهما التواصل عن بعد. 

ثير من  تلك  بيخخخخخخخخخخخخخكل عام مجموعة مالحظات تبلورت لدينا من خالل الت مل ف  هذه التجربة املغربية والتي مازلنا نفتقد الك

املعطيخخات حولهخخا و التي تفترض ف  نظرنخخا نوعخخا من اليقظخخة االبسخخخخخخخخخخخخخ يمولوجيخخة على مسخخخخخخخخخخخخختوع املقخخاربخخة. و   يقظخخة تسخخخخخخخخخخخخختحضخخخخخخخخخخخخخر  

بالضخخخرورة خصخخخوصخخخية املجتمع املغربي:بنياته االجتماعية، معدل األمية فيه، نسخخخبة البطالة، الدخل الفردي، طبيعة ال دمات  

وف  بطار هذه اليقظة ال ب ا من االنفتا     ، ير ذلك من املتغيرات ب ى...وسخخخخخخخخيوثقاف العمومية،  الوسخخخخخخخخط العائل ، املويط السخخخخخخخخ

على تجخخخخارب مجتمعخخخخات أخرع ربمخخخخا قطعخخخخت أرخخخخخخخخخخخخخواطخخخخا متقخخخخدمخخخخة ف  هخخخخذا اإلطخخخخار لنسخخخخخخخخخخخخختخخخخ نس بمخخخخا يقولخخخخه مفكروهخخخخا خصخخخخخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخخخخخخخخا  

 البيدا وجيون و املهتون بحقل التربية و التكوين. 

 : من منظور علوم التربية التعليم الرقمي

يتفا جخخل املتخخدخلين ف  هخخذا اإلطخخار على أن التعلي  عن بعخخد ال يمكن، بحخخال من األحوال، أن يعوض التعلي  الوضخخخخخخخخخخخخخوري  

دون أن نتحد  عن تبعاته على مستوع الالتكافؤ ف  التحصيل بين املتعلمين وتعميا الهوة بينه ، و دون  أن نتحد  عن مدع  

، ومن ث   لبنائهبرع من التربية و عن الوظيفة التحريرية و التربوية للمدرسخخخخة  كمجال  للت سخخخخ س للميخخخختر  و تحقا الغايات الك

بن هذا التال   اليومي للفراد داخل مجال املدرسخخخخة من اجل  ،  اسخخخختمرارية املجتمعات وضخخخخمان  ت بيد القي  اإلنسخخخخانية امليخخخختركة

أك ر    بنهنبغ  تصخخخخور املدرا  فقط باعتباره موزعا و م خخخخحوا لدروا و تمارين  كما أنه ال ي ،تكوين امليخخخختر  هو ما يمثل صخخخخلبها

من ذلك،  شخخ ص يجمع املعلومات و الوقايع داخل الفصخخل الدرا خخقي، يالحو، يكي  و يضخخبط . انه يسخختعمل أدوات و يحولها  

 leادر على بثخخخارة امليخخخخخخخخخخخخختر   بيخخخخخخخخخخخخخكخخخل تخخخدريج  وهو قخخخادر على خلا التعخخخاون بين املتعلمين وخلا التفخخخاعخخخل و ال يخخخخخخخخخخخخخخخار  أي انخخخه قخخخ

commun  كلمة  مجموعة و بنائه.  بن املدرسخخخخخخخخخخخة ل سخخخخخخخخخخخت فقط مجاال للتعل ، ولكنها مجال للتعل  كمجموعة وensemble     

ال بير ف  التربيخخخة ف  هخخخذا اإلطخخخار   اليوم  Philippe Meirieu  يكتخخخب فيليخخخب ميريو apprendre .1نفسخخخخخخخخخخخخخهخخخا أه  من كلمخخخة  تعل   

مصخخير ميخختر . لكن السخخؤال الذي يتعين    اهذا الفيرو نتحد  عن التضخخامن على طول الطريا، و نك يخخ  أن مصخخيرنا بسخخشب  

طرحه هو ما بذا كانت املدرسخخخخخخخة قادرة على االسخخخخخخختمرار ف  خلا شخخخخخخخقيء ميخخخخخخختر  أم أن دورها سخخخخخخخيقتصخخخخخخخر على وضخخخخخخخع الطالب قبالة 

   مدرسخخخخخخخخخخة التضخخخخخخخخخخامن...آمل أن يكون هذا هو االتجاه الذي    بليها:  املدرسخخخخخخخخخخة التي أدعو اإلطار؟ يكتب ف  ها  2مبيوتر أجهزة الك

نسخخخخخير فيه... ولكن ال شخخخخخقيء مؤكد اليوم، على العكس، هنا  خطر محتمل من اختيار مسخخخخخار تفاق  الفردانية و تزايد الر بة ف  

ي حد يسخخخخخخما هذا النموذح البيدا وا  )التعلي  الرقاي(،الذي تسخخخخخخرب ب ى املؤسخخخخخخسخخخخخخة معنى أخر  ب ى أو ب .3الوصخخخخخخولية الفردية 

املدرسخخية مع هذا الوباء و الحجر الصخخ   الذي صخخاحبه والذي بدأ يفرض نفسخخه بيخخكل تدريج  على حسخخاب الطابع الجمع  أو  

لح العام ل س حاصخخخخل الجمع بين  اك يخخخخاف أن الصخخخخا  ،امليخخخختر  الذي من أجله ت سخخخخسخخخخت املدرسخخخخة و به تتحدد ماهيتها، للطفال

املصخخخخخخخخخخخخخالح الفردية؟ فثمة صخخخخخخخخخخخخخعوبات  كثيرة اعترت هذا النموذح التعلياي مسخخخخخخخخخخخخخت أقطاب املثل  الديداكتيكي كاملة: املدرا و 

التلميذ و املادة املعرفية. كما مسخخخت أيضخخخا أسخخخر التالميذ، بيخخخكل يجعل منه آلية  ير قابلة لتعويم الدراسخخخة الوضخخخورية، فهو  

تعلمين من دفء التواصخخخخخخخخخخل املبارخخخخخخخخخخر و التفاعل ال   سخخخخخخخخخخواء مع أسخخخخخخخخخخاتذته  أو مع بعضخخخخخخخخخخه  البعم، و يطوقه  بجدار  يحرم امل

 
1 -Philippe Meirieu, Arrêtons de totémiser le numérique, entretien paru dans l'HEBDO,n° 1601,29 Avril2020 
2 -Pilippe Meirieu ,op.cité. 
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و اال تراب    األنخخخانيخخخةالعزلخخخة و االنطواء. و ال يخفى مخخخا يتولخخخد عن ذلخخخك من رخخخخخخخخخخخخخعور بخخخالخخخذاتيخخخة و    ب ىالوحخخخدة، و يجعله  ينزعون  

 .1ديه االجتما  ، و ما يني  عنه من فتور ف  عالقته  بوال

و ضخخخدا على هذا  الكسخخخر الرقاي ، يذكر فيليب ميريو بالدور الرئ سخخخقي للمؤسخخخسخخخة املدرسخخخية ف  تطور و نمو    خالفا ملا سخخخبا،

 . و خلا امليتر املتعلمين باعتبارها املجال الضروري ل جماعة و التضامن 

ودون بثارة مسخخخخخخخخ لة  لوجيا الرقمية سخخخخخخخخيزيد، ال رخخخخخخخخك ف  ذلك، ف  عدم املسخخخخخخخخاواة بين املتعلمين  و بن التعلي  عن بعد عبر التكن

قدرة  الجميع على  الوصخخول ب ى الرقاي أو عدم القدرة على ذلك، فانه سخخيضخخاع  من الالتكافؤات بين املتعلمين: فالرقاي مه   

قل موهبة، أي هؤالء الذين ال  أ  ابالنسخخخخخخخخخخخخبة للمتعلمين األذكياء و الذين لديه  ر بة و دافعية للتعل . أما بالنسخخخخخخخخخخخخبة للذين يكونو 

  دافعية للعمل و الذين ال يعرفون كي  ينظمون أنفسخخخخخخخخخه  والذين ال يسخخخخخخخخختطيعون التمييز بين ما هو أك ر فائدة أو  تكون لديه

نفعا له  و ما هو أك ر سخهولة فاه  ال يسختفيدون أي شخقيء .ذلك أن ميزة التلميذ   الجيد أنه دائما يبدأ من األك ر صخعوبة ألنه  

  فهو يركز على الصخعب و يتر  السخهل ألنه يعرف كي  يقوم به. ف  الوقت الذي نجد  يعرف التمييز بين املفيد و السخهل ومن ث

نه  أفيه التلميذ الذي لديه صخعوبات ف  التعل  يبدأ بما هو أك ر يسخرا وما يعرف القيام به وال يحاول مع هو أصخعب أو يظهر له 

دون اسخخخخخخخخخخخخختانخاء يفخاق  ف  الالتكخافؤ بينه  .يتعين بذن    كخذلخك. ومن هنخا نالحو أن تقخدي  تعلمخات أو تمخارين موحخدة لكخل املتعلمين

أي هؤالء   ،الواقع، ال يحل ميخخخخخخخخخاكل بال بالنسخخخخخخخخخبة لهؤالء الذين ال ميخخخخخخخخخاكل لديه  أصخخخخخخخخخال ألنه ف  التوق  عن  تقديس  الرقاي،  

أما    يخا وتربويخا.الخذين توجخد لخديه  مسخخخخخخخخخخخخخبقخا الر بخة ف  التعل  و يتمتعون بخاالسخخخخخخخخخخخخختقالليخة الخذاتيخة وله  محيط عخائل  منخاسخخخخخخخخخخخخخب مخاد

 فيليب ميريو  أن ندخل بصخخخخخخخخدده   ف  منافسخخخخخخخخة مع ألعاب الفيديو ومسخخخخخخخخلسخخخخخخخخالت  ذلك يؤكد   كما    بالنسخخخخخخخخبة لآلخرين فال يمكن

 ألننا أكيدا سننهزم.Netflix 2ن تفليكس 

و قبل كل شخخخخخخخخخخخخقيء  و تذكرنا ب ن التعلي  ه  ،ب ى تو    الوذر  Charlotte Fillolنفس اإلطار  تدعونا الباحثة رخخخخخخخخخخخخارلوض فيلول  

. ولكي يكون هنخا  تعل  البخد من وجود عالقخة جخد معقخدة بين املعل  واملتعل  واتخل  3تجربخة اجتمخاعيخة و ل س تجربخة افتراضخخخخخخخخخخخخخيخة  

نه ن يجة املواجهة و بالتعل  هو قبل كل شخخخخخخخخخخخقيء فعل اجتما  .    بننتحد  عن تعل  باملعنى الوقيقي للكلمة.   أنبدواها ال يمكن  

تكون هنا  عالقة و رابط بين المل ص الذي يعل  واملتعل  وأولئك    أنالتبادل داخل جماعة القس  . ولكي يوجد التعلي  البد  

أضخ  ب ى ذلك ما أثب ته مجموعة من الدراسخات ف  مجال عل  النفس االجتما   التي بينت أن الفرد ال يمكن   4الذين يتعلمون.

أن التعلي    ب ىنخلص مما سخخخخخخخخخخخخخبا    5فرده فهو أمام اآلخرين يبذل مجهودا أك ر و تزيد درجة ان باهه بل و يفه  أك ر.أن يتعل  بم

ف  جل البلدان كان ضخخخخخروريا    هاعتمادروف وباء كورونا و أن  ظكانت قد فرضخخخخخته ظروف محددة ل  تكن متوقعة،   بنو  ،عن بعد

للتعل  رخخخخخخخروطه    بن .حال أن يعوض التعلي  الوضخخخخخخخوري   ب يةم العادية ال يمكن  فانه ف  األيا  ،ل  روح ب قل ال سخخخخخخخارات املمكنة

التي يحددها امل تصخخون ف  االن باه و االسخختعداد النفسخخقي و الر بة و التفاعل ..وكلها عمليات ال يمكن أن نت كد من حضخخورها و 

  ناملعارف و نقلها للمتعلمي   برسخخخخخخخالعند مرحلة   فعل التربية ال يتوق  فقطأن    ب ىتوفرها لدع املتعل  وهو بعيد عنا باإلضخخخخخخخافة 

 
 .167،   2020،أكتوبر 73التعلي  عن بعد زمن الكورونا: الواقع و اآلفا ،مجلة علوم التربية، العدد حياة رتواني،   - 1

2 -Philippe Meirieu,op cité. 
3 -Charlotte Fillol,op.cité. 
4 -Charlotte Fillol,op.cité. 
5 -Ewa Drezda –Senkowska,Peychologie sociale nous sommes donc je suis,les grands dossiers des sciences humaines,n°59, juin-

juillet-aout 2020,p.39. 
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ف  أقصخخخخخخخخخخخخخقى    ،مخا يمكن      لقخدرات ونرسخخخخخخخخخخخخخخاء القي  و املواق  و االتجخاهخات فخاملعخارف وحخدهخا ال تكفي وا  بنخاء بخل أسخخخخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخخخه هو

خصخخخخخخوصخخخخخخا ف    اآلسخخخخخخرذلك  صخخخخخخعوبة توفر رخخخخخخروض التعل  عن بعد بالنسخخخخخخبة لكل    ب ىأضخخخخخخ    .ه للمتعل  عن بعدننقلأن    ،الواالت

  ما فإذاومن ث     .البلدان الفقيرة و املناطا الهيخخخخخخة و هو ما يوسخخخخخخع الهوة بين املجتمعات و يؤبد الالمسخخخخخخاواة و ال تكافؤ الوظوظ

  يا كخل اليخخخخخخخخخخخخخروض التي يمكن لهخا أن تضخخخخخخخخخخخخخمنيلزم  التفكير ف  تحق  يعتمخد داخخل مجتمعخاتنخا فخانخهريخد لهخذا النموذح التعلياي أن  أ

و بيخخخخكل خا  أن ت خذ بعين االعتبار خصخخخخوصخخخخية املجتمعات و ، أسخخخخر و أسخخخخاتذة.  تالميذنجاحه و تفيء كل الفاعلين العتماده  

 تجنب عرا نماذح جاهزة قد تكون نايوة ف  مجتمعات أخرع و لكن ل س بالضرورة تكون نايوة عندنا .  

 قائمة املراجع:

ا  ، جائحة كورونا و املجتمع املغربي فعالية التدخالت و سخخؤال املآالت، تنسخخيا ميلود الرحا  ،منيخخورات املركز  مؤل  جم -1

 .2020املغربي للبحا  و تحليل السياسات،

 .2020أكتوبر  ، عدد خا  عن التعتي  عن بعد،73مجلة علوم التربية، العدد  -2

3- Philippe Meirieu, Arrêtons de totémiser le numérique, entretien paru dans l'HEBDO,n° 1601,29 Avril2020. 

4- -Charlotte Fillol, Pourquoi l'éducation en ligne n'est pas l'avenir de l'école?, publié le 9 Avril 2020 à 13.57. 

5- -Ewa Drezda –Senkowska,Peychologie sociale nous sommes donc je suis,les grands dossiers des sciences 

humaines,n°59, juin-juillet-aout 2020. 

5-Ewa Drezda –Senkowska,Peychologie sociale nous sommes donc je suis,les grands dossiers des sciences 

humaines,n°59, juin-juillet-aout 2020. 
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لف  الُبر   لثقافة السويسرية في أدِب ا
َ
 الرحلة التونسية من خالل مؤ

ُ
 (1913)س في باريس   ن

Swiss culture in the literature of the Tunisian travel through the book «Al Burnos in Paris» (1913) 

 تونس ،القيرواناإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم  /خالد رمضاني د.

Dr.Khaled Romdhani/Faculty of Arts and Humanities , Kairouan ,Tunisia 

 

 : ملخص

لقد كانت الرحالت العربية خالل القرن التاسخخع عيخخر مدخال للعرب من أجل اك يخخاف تطور الغرب وسخخطوته االقتصخخادية  

املصخخخخخخخخخ وين ف  االيالة التونسخخخخخخخخخية خالل القرن  والعسخخخخخخخخخكرية والسخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخية على العال . ولقد انحخخخخخخخخخوبت هذه التجربة الرائدة على  

التاسخخخخخخخخخخع عيخخخخخخخخخخر قبل انتصخخخخخخخخخخاب الوماية، الذين صخخخخخخخخخخوروا الغرب ف  مخيلة الناا على أنه عال  التقدم والتطور وأن  االقتداء به 

األخذ  وسيلة لالرتقاء وال وا  بركب الوضارة. وكانت هذه ال طوات نابعة من ر بة ف  طلب العل  واستلهام التجارب ومحاولة  

كما تواصخخلت هذه ال طوات بعد بسخخط االسخختعمار سخخيطرته على البالد، مثل كتابات    ،ب سخخباب التطور واك يخخاف ثقافة الغرب

ْرنس ف  بارةس  و   رحلة ب ى    محمد السخخخخخنو خخخخخقي  و محمد بن ال وجة ، وموضخخخخخوع مقالنا  محمد مقداد الورتتاني  ومؤلفه  البمل

املقال على التركيز على  رحالة  تونسخخخخخقي  رخخخخخر    زار سخخخخخوةسخخخخخرا ف  زمن سخخخخخطوة الغرب  فرنسخخخخخا وسخخخخخوةسخخخخخرا. سخخخخخنعمل من خالل هذا  

املطلقة. سن بين مميزات الثقافة السوةسرية، باعتباره موضوعا مستجدا ف  الرحالت ف  ذلك الوقت، وحتى ونن تطر  الرحالة  

 املالية العسكرية. قبل الورتتاني ب ى سوةسرا، فهو من باب تاريخها ونظام حكمها السيا قي وقوتها

 أدب الرحلة، تونس، سوةسرا، ثقافة. :الكلمات املفتاحّية

Abstract : 

Arab travels during the nineteenth century were an introduction for the Arabs to discover the development 

of the West and its economic, military and political domination over the world. This pioneering experience was 

applied to the reformers in the Tunisian province during the nineteenth century before the erection of 

protection, who portrayed the West in the people’s imagination as a world of progress and development and 

that imitating it is a mean to rise and catch up with civilization. These steps stemmed from a desire to seek 

knowledge, draw inspiration from experiences, and try to introduce the causes of development and discovery 

of the West’s culture. These steps also continued after colonialism extending its control over the country, such 

as the writings of «Muhammad al-Senussi» and «Muhammad ibn al-Khouja», and the subject of our article, 

«Muhammad Miqdad Al-Ouertetani» and his author «Al Burnos in Paris», a trip to France and Switzerland. In 

this article, we will focus on an «oriental» Tunisian «traveler» who visited Switzerland at the time of the absolute 

dominance of the Occident. We will see the characteristics of the Swiss culture, as it is an emerging topic in the 

trips at that time, and even if the traveler before Al-Ouertetani talked about Switzerland, it is in terms of its 

history, its political system and its military financial strength. 

Keywords :travel literature, Tunisia, Switzerland, culture. 
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 : مقدمة

جعل كل شقيء تابع ل وضارة الغربية هو معيار للتطور والتفو     ،بن االنتماء ب ى ثقافة املنهزِّم واملستعَمر واملغلوب على أمره

وف  بطخار صخخخخخخخخخخخخخووة القرن    .وهو مخا جعخل املصخخخخخخخخخخخخخ وين العرب يعملون على األخخذ بخ سخخخخخخخخخخخخخبخاب ومظخاهر التقخدم ،ف  كخل نواه  الويخاة

لعبت الرحلة دورا    ،التاسخع عيخر والر بة لدع العرب ل  روح من قوقعة االنغال  واالنفتا  على ما جاءت به الوضخارة الغربية

دأت بذلك مرحلة رخخخهدت فيها الرحلة العربية نيخخخاطا كبيرا خارح  رئ سخخخا ف  محاوالت اك يخخخاف العرب ألوروبا ف  ثوبها الجديد. وب

 .ديارها وحدود العال  اإلسالمي

لقد مرت قرون عديدة ضخخخخخخخخخعفت خاللها الدول العربية وتفككت أوصخخخخخخخخخالها وانطف ت رخخخخخخخخخعلة الوضخخخخخخخخخارة العربية اإلسخخخخخخخخخالمية   

 هذه العرب واملسخخخخخخخخلمين ببان الة واملصخخخخخخخخ وينالرح   ذهنية أن نرع  فنحن لهذا .ليوقدها رخخخخخخخخعب آخر ف  مكان آخر وهو األوروبي

ف  بطار اليخخخخخعور بالهزيمة السخخخخخياسخخخخخية والوضخخخخخارية والتخوف من الصخخخخخراع مع الغرب والتي تبدو أاها معركة   تيخخخخخكلت قد ،الفترة

 خاسرة للعرب.

االحتكا   ناج  عن    ،بن  الصخخخخخخخخخراع الذي ي بادر ب ى الذهن عند الودي  عن الرحلة خالل القرن التاسخخخخخخخخخع عيخخخخخخخخخر والعيخخخخخخخخخرين

الة العرب يسخخخخخخخخخخخخت بعه صخخخخخخخخخخخخراع داخل  فمن جهة    ،بالغرب من ذهنيات وأفكار أثرت ف  املجتمع اليخخخخخخخخخخخخر  . كما أن تغير ذهنية الرح 

ومن جهة أخرع الصخخخخخخخدمة الوضخخخخخخخارية التي تلقوها عند احتكاكه  بالغرب. فبدر تسخخخخخخخا ل    ،تمسخخخخخخخكه  بهويته  العربية اإلسخخخخخخخالمية

الة أو املصخخخخ ح   العربي: أي حد كان تمسخخخخكه بموروثه القدي  سخخخخشب تخلفه عن ركب الوضخخخخارة؟ لقد عمل على  محير ف  ذهن الرح 

بال أنه خشخخخخخخقي أن يكون التطرف ف  اقتباسخخخخخخها سخخخخخخشبا ف    ،االقتباا والت ثر بالوضخخخخخخارة الغربية التي مثلت عنوان التقدم واالزدهار

ا باالختالفات الفكرية والثقافية العميقة بين األنا  فقدان الهوية واألصخخخخخخخخالة. وتمثل هذه املفارقة  صخخخخخخخخراعا  من خالل اإلحسخخخخخخخخا

الخخة الخخذين احتكوا بخخالغرب سخخخخخخخخخخخخخواء قبخخل  ،واآلخر بخخاإلضخخخخخخخخخخخخخخافخخة ب ى الويرة ف  املواق  ف  كخخل منخخاه  الويخخاة برز ف  تونس عخخديخخد الرحخخ 

وسخخخخخوةسخخخخخرا، انطالقا من مدينة القيروان  برحلة ب ى فرنسخخخخخا   1محمد املقداد الورتتاني ، قام1913ف  سخخخخخنة  االسخخخخختعمار أو خالله. و

ن أحداثها ف  كتابه   اسخخخخختكيخخخخخافا واسخخخخختجماما، وقد  الرحلة . كان هدف3 1913في باريس: رحلة فرنسغغغغغا وسغغغغغويسغغغغغرا  2الُبر نسودو 

الة نفسخه مندهيخا بالشيخر والعمارة والنظام ف  املدن األوروبية التي زارها، وربما قد طر  ف  ذهنه السخؤال الذي تكرر    وجد الرح 

 ملاذا تقدم الغرب وت خر العرب ؟  طرحه

صخخخخخار   أن  لوبل وصخخخخخل به األمر ب ى تمن   ،مع أوربا واعيا بتخل  حضخخخخخارتهنحخخخخخجل توقا من املؤل  طيلة الرحلة ب ى التواصخخخخخل  

البحر املتوسخخط  كله يشسخخا أو جعل له نفا تحت األرض بين بفريقيا وأوربا...ل سخخريا أم  القارات من ويالته وأرباب األسخخفار من  

 
ار الورتتاني سخخخخخنة   -1 ف  منازل ورتتان القبيلة البربرية املتعربة بجنوبي الكاف قرب مدينة    1950وتوف  سخخخخخنة    1875ولد محمد املقداد بن نصخخخخخر بن عم 

ة وهو كاتب ورخاعر ومؤر م. وقد ارختغل ف  عديد   الورتتاني أول من أر م لتاريخ الطريقة الصخوفية    املناصخب ف  العاصخمة تونس أو ف  الجهات. وةعتبرأب 

  مادة دراسخخخخخخته  القيروان واليخخخخخخابية Charles Manchicourt  اليخخخخخخابية  ف  القيروان والتي اسخخخخخختله  منها املراقب املدني ف  املدينة  رخخخخخخارل مونيخخخخخخيكور 

 ع منها  املفيد السنوي  و  النفحة الندية ف  الرحلة األحمدية .وله عدة مؤلفات أخر  .( 1592 -1450)
ْرنس ف  عنوان كتابه ألنه لباا ميخخخخهور ف  البلد وقد برر ذلك ف  فصخخخخل اللباا  ملا كان هو الوحيد رخخخخهرة ف  ا -2 ململكة  لقد اسخخخختعمل الكاتب لفو البمل

 .309   ،صاحب الرحلة عنونت به كتاب الرحلة ليعل  بمجرد سماع اإلس  مرجع جنسية ووطن  
نس في باريس: رحلة فرنسغغغغا وسغغغغويسغغغغرا  محمد املقداد الورتتاني،   -3 ، حررها وقدم لها سخخخخعيد الفاضخخخخل ، دار السخخخخويدي للنيخخخخر والتوزةع أبو 1913الُبر 

 .2004ظاي، واملؤسسة العربية للدراسات والنير بيروت، 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/38b98290-0833-4a0e-bb59-59c150a2c34a
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/60f62b13-7b60-466c-94ec-e97d6288549a
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ما بينها بحد سخخخيفه...ويرع كل فريا صخخخاحبه عيانا ويتعرف لغته وخلقه وعوائده وتنقيخخخع سخخخبل    ةاملفرقنكباته... وتتعارف األم   

 .1الوه  من بعم أفكار قوم ف  احتقار قوم آخرين 

وقد ل ص مجاالت بعجابه ب ووربا ف : عمران األرض وخضخخخخخرتها وان يخخخخخار املعرفة وتعميمها واالنكباب على العمل املتواصخخخخخل  

وةحخجل الورتتاني ان يخار الوضخارة ف  كل أنحاء    ،2وأبدع بعجابه بجني  ونظافة سخوةسخرا بصخفة عامة  وحسخن معاملة الغريب

 .3أوربا بذ  ال يخلو بلد من آثار مع مكتب للتعلي  ومعبد ديني ومس يفى ص   ومحل للتمثيل ونزل للمسافرين 

 رائب رحلته، وأيضخخخخخخخا فه  املجتمع الغربي والوقوف على  ذهب الورتتاني ب ى أوروبا، ل سخخخخخخختمتع بجمال طبيعتها، وليحكي عن 

من القيروان ث  حلا الوادي. ويتحدد مسخارها ف  أوروبا ف  دولتين هما فرنسخا وسخوةسخرا،  ف  تونس تبدأ الرحلة أسخباب اهضخته. و 

الجدير بالذكر أن     منو .  Montreuxومنترو    Veveyوفيفي    Genève: منه  ثال  ف  سخخخخخوةسخخخخخرا وه  جني  4مدينة 18وزار فيهما  

 ،فبعم املدن السخخخوةسخخخرية  ،فقد قام بزيارة عديد املدن الفرنسخخخية ،رحلته ب ى سخخخوةسخخخرا ل  تكن منفصخخخلة عن رحلته ب ى فرنسخخخا

ث  عاد ب ى فرنسخخخخا ومداها. هل كانت القضخخخخايا املثارة ف  رحلته ب ى سخخخخوةسخخخخرا    نفسخخخخها التي تحد  عنها ف  فرنسخخخخا؟ أم أن  اختالف  

 املدة الزمنية املقضاة ف  كل من هذين البلدين جعل لكل رحلة خصوصيتها؟

خرع على الودود الفرنسية السوةسرية  قد تتطلب اإلجابة على هذه األسئلة دراسة أخرع منفصلة وأخذ عينة من مناطا أ

فالن   املقارن سخخخخخخخخ سخخخخخخخخما بتحديد الهوية من ناحية الصخخخخخخخخور النمطية للطبيعة واملجتمع ف  كل منطقة، ومن ناحية أخرع    ،مثال

ل   ،ب ى سخخوةسخخرا وما نتج عنها من وصخخ  وانطباع رحلتهتحديد خصخخوصخخية كل منهما. لكننا سخخنكت  ف  هذا املقال بالتطر  ل
 
  ،مث

  ،مرجعا مهما لرصخخخد تحوالت األفكار ف  عالقاتها بصخخخيرورة الو   لفئة تونسخخخية مثقفة متعلمة زمن االسخخختعمار   ،اعتقادنا حسخخخب

كما كانت فرصخة للتعري  بطبيعة ومجتمع    ،رصخدت مواضخع القوة والضخع  ف  مجتمعها من خالل مقارنته بمجتمعات  ربية

 ة قوية. دولة ال تجمعها بتونس عالقات سياسية أو اقتصادي

 :ي الرحلة  ما .1

وعادات   وأشخخخخخخخخخخخ ا  وأحدا  عمران من رحالته، رخخخخخخخخخخخاهده ف  ملا األديب وصخخخخخخخخخخخ  على يقوم أدبي نوع هو الرحالت  أدب

ب دب الرحلة الواقعية، و   الرحلة التي يقوم بها رحالة ب ى بلد  وصخخخخ ي أن يمكن ما هو بذن، الرحالت .  أدب5و يرها  وتقاليد

 .6العال ، ويدون وصفا له، يحجل فيه مياهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة والصد  وجمال األسلوبمن بلدان 

 أدب الرحلة بين االنطباةي واالثنوغرافي  .1.1

الة يجد  يتعلا فيما خاصخخخة مسخخخائل مختلفة ف  ال وض على مجبرا مناسخخخبة  ير أو بمناسخخخبة األحيان معظ  ف  نفسخخخه الرح 

واألدب على العموم، ويخخدفعخخه كخخل ذلخخك ب ى البحخخ  والتحقيا، وبخخالتخخا   فكخخل بضخخخخخخخخخخخخخخافخخة ف  الكتخخابخخة   وموالعل والفقخخه الخخدين بخخ مور 

 
 .61-60نفس املصدر،    -1
 .23بارةس،   محقا كتاب البرنس ف    -2
نس في باريسمحمد املقداد الورتتاني،  -3  .176،   الُبر 
 34   محقا كتاب البرنس ف  بارةس، -4
للماليين، بيروت،   العل  ، دار1فرنسخخخخخخخخخقي، ض -بنجليزي   -، عربيواألدبية اللغوية املصغغغغغغغغطلحات قامو  م يخخخخخخخخخيخاني، حركة، عقوب: سخخخخخخخخخيام بميل  -5

1997  ،25. 
 .52،  1975، يوليو، 83، السنة 7 الرحالت ف  األدب اإلنجليزي ، مجلة الهالل، ع ،بنجيل بطرا -6
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. وك ي 2لظنسخخخخخخخان تثقيفا املدارا وأسخخخخخخخاليبها تكون الرحلة أك ر  أهدافها. وبتعدد  1الرحلية    ف  نفس الوقت خدمة لفن الرحلة

أي أن  املالحظخخة والوصخخخخخخخخخخخخخ  وربمخخا الخخدراسخخخخخخخخخخخخخخة   ،حوال النخخاا وعخخاداته  وتقخخاليخخده رحلخخة يتطر  الكخخاتخخب ب ى املجتمع الخخذي زاره وأ

الة ف    اي نا   للقارئ مؤلفه للعموم. لقد رأينا أنه من الضخروري تعري  بعم املصخط وات حتى نبين    بخراحسختكون أدوات الرح 

 الرحلة ضروري.  ومن جنا ف  هذا البح ، واعتقدنا أن  التفريا بين االنطبا   واالثنو راف  ف  أدب

ر   الويز الزمني القصخخخخخخخخخخير للرحلة ب ى سخخخخخخخخخخوةسخخخخخخخخخخرا وتواضخخخخخخخخخخع عدد الصخخخخخخخخخخفحات التي تحد  فيها الكاتب عن هذا البلد مقارنة  

 بصخخخخخخخدار حياته  دون  ونظ  ،أهله وأنيخخخخخخخطة ومعتقداته أفكاره ببراز فإنه قام بمعاينة مبارخخخخخخخرة ملجتمع سخخخخخخخوةسخخخخخخخرا مع  ،بفرنسخخخخخخخا

 الوك  عدم   و   ،رافية اإلثنو  الدراسخخخخخخخخخات ف  نقطة من جية هامة تبرز هنا  .الدينية وخلفيته ثقافتهأحكام قطعية بناء على 

 آخر وبمعنى  .عليه    ما على األرخخخخخخخخخخخخخياء وصخخخخخخخخخخخخخ  ضخخخخخخخخخخخخخرورة وننما الوضخخخخخخخخخخخخخاري  أو العقائدي الباح  منظور  من األرخخخخخخخخخخخخخياء على

 زمنية فترة الوياتية ملجتمع ما ببان للمور  وتقريرية واقعية تقدي  صخخخخخورة ب ى تسخخخخخعى وننماالتقوي    ب ى تسخخخخخعى ال رافيا فاإلثنو 

 .3معينة

 أن بال ،اإلثنو رافيخخخة للخخخدراسخخخخخخخخخخخخخخخخة رئ س متطلخخخب و   ،بعيخخخدة وبلخخخدان أقطخخخار ب ى موطن من    االنتقخخخال الرحلخخخة أن ومع

 الذين والناا قصخده الذي املكان بوصخ  اهتمامه قدر ومواق  أحدا  من عنها ينج  وما لذاتها بالرحلة يهت  ال اإلثنو راف 

الة الذي عكس على ذلك قصخخخخخخخرت. أم طالت لفترة معه  تعايش  للمكان الوصخخخخخخخ  وي تي والهدف املوضخخخخخخخوع الرحلة يعتبر الرح 

وف  املقابل   ،عدة ثقافات  أو  معينة بثقافة  الرحلة اتصخخخخخخال  أسخخخخخخاسخخخخخخا يصخخخخخخور  الرحالت أدب  ن  أ  أي الرحلة. حكاية بطار ف  والناا

 .4الثقافة وتحليل وص  ب ى أوال تهدف اإلثنو رافيا فإن

  اإلقخامة  منخه  تسخخخخخخخخخخخخختخد    مركزة  دراسخخخخخخخخخخخخخة لخدراسخخخخخخخخخخخخختخه  بعينخه  مجتمعخا قخاصخخخخخخخخخخخخخدا  برحلتخه  اإلثنو راف  يقوم وب نمخا  أخرع  جهخة ومن

  تقاليد  من  يصخخخخخخخاحبها  وما  اليومية  الوياة  وطبيعة  املجتمع أنيخخخخخخخطة  على الوقوف له  ي سخخخخخخخنى  حتى  ،عام عن  تقل  ال  مدة  الدراسخخخخخخخية

الخخة  الفصخخخخخخخخخخخخخول األربعخخة. مخخدار  على  وطقوا  وعخخادات    ير  وهو  محخخددة  معين ملخخدة مكخخان  ف   بخخالبقخخاء  ملتزم  ير  ف  املقخخابخخل فخخإن الرحخخ 

. وهنا  5املادة  هذه على  الوصخخخخخخخخول   ف   عليها  ومتعارفا  مقننة  أسخخخخخخخخاليب  ي بع أو  حولها مادته  يجمع  معينة  أيضخخخخخخخخا بموضخخخخخخخخوعات  مقيد

أي أن  كل ما يصخخخخخخخخخخفه أو    ،فل  يتوفر رخخخخخخخخخخرض املدة الزمنية التي تقدر بسخخخخخخخخخخنة  ،نبين أن رحلة الورتتاني ل  تكن دراسخخخخخخخخخخة اثنو رافية

  وعاداته   وتقاليده   ولغته  للشير  واملتكامل  الجيد  الوص   نرع   بال أننا  ،يسرده ل س نابعا من دراسة بل هو ف  أ لبه انطبا  

 ثنايا ف   اإلثنو رافيا  ومن    موضخخخخخخوعبذلك   فنجد ،وصخخخخخخفه لعادات أهل سخخخخخخوةسخخخخخخرا  ف   مالالورتتاني    وقد يبدع  وطبايعه .  ب ئته و 

  معارف  على الرحل   ال طاب  ارخخخخخخخخختملوحتى بن   ،األسخخخخخخخخخا خخخخخخخخخقي. ومع كل ذلك  هدفه  رافية اإلثنو   الدراسخخخخخخخخخة تكن  ل   حتى ونن  كتابه

  والوصخخخخخخخخخخخ   والرسخخخخخخخخخخخخالة  األسخخخخخخخخخخخخاليب امل تلفة مثل اليخخخخخخخخخخخخعر  تداخلوأدبية.. بال أن     ونثنو رافية  وجغرافية  وتاريخية  دينية  متنوعة

حول اآلخر ذي ال لفية االجتماعية والدينية    هانطباعات  الكاتب والسخخخخخخخخخخرد، فتظل بذلك الرحلة تجربة شخخخخخخخخخخ صخخخخخخخخخخية يحخخخخخخخخخخجل فيها

 امل تلفة.والوضارية والثقافية 

 

 
 .39،   2009الجزائر،  الهدع، عين مليلة، ، دارالرحلة إلى املشرق في األدب الجزائري، دراسة في النشأة والتطور والبنية، سميرة أنساعد -1
 .8مكتبة  ريب للطباعة، القاهرة،     ،وحديثامشوار كتب الرحلة قديما  ،سيد أحمد النساح -2
 .63  ، 1990سنة ، 138العدد  ،عال  املعرفة ،أدب الرحالت ،حسين محمد فهي  -3
 .63  ، نفس املرجع -4
 .63  ، نفس املرجع -5
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 . هاجس األنا واآلخر2.1

النظرة أو الر يخخة ال خخاصخخخخخخخخخخخخخخة التي تحملهخخا لآلخر، و   نظرة تقخخدم ميخخخخخخخخخخخخخخاهخخداتهخخا  من الفوائخخد التي تقخخدمهخخا الرحلخخة للكخخاتخخب     

وأفكخارهخا بخالصخخخخخخخخخخخخخورة التي تجعلهخا تقخدم ف  اآلن نفسخخخخخخخخخخخخخخه ر يتهخا لخذاتهخا، كمخا أاهخا توفر معطيخات مسخخخخخخخخخخخخخخاعخدة على بلورة ر يخة اآلخرين  

 .لبعضه  البعم، حي  يت  تبادل املواقع، ف  معادلة األنا واآلخر

ضخخخخخخخخخخخخخعفهخخخا، ألن ف  مرحلخخخة القوة واالزدهخخخار    النظرة بليخخخه زمن  اإلسخخخخخخخخخخخخخالميخخخة عنالعربيخخخة  خر ف  قوة الخخخدولخخخة  آل ل  وتختل  النظرة

منطلا اإلسخخخخخخخخخخخخخالم الكوني. أمخخا ف  مرحلخخة   كخخان اآلخر  موضخخخخخخخخخخخخخوعخخا لظثخخارة واملتعخخة من جهخخة، ومن جهخخة ثخخانيخخة لظصخخخخخخخخخخخخخال  والنقخخد من

ا للدهيخخخخخخخخخخخة واالنبهار،  صخخخخخخخخخخخارالضخخخخخخخخخخخع  اإلسخخخخخخخخخخخالمي، فإن  اآلخر   
 
وتتجلى هذه الدهيخخخخخخخخخخخة ف  الصخخخخخخخخخخخناعة والعمران ونخضخخخخخخخخخخخاع    محط

 .1الطبيعة

الة كان األو ى الفترة ففي  ،الغربية الوضخخخخخخخارة عصخخخخخخخر ف  عنها اإلسخخخخخخخالمية الوضخخخخخخخارة عصخخخخخخخر ف  العربية الرحلة اختلفت  الرح 

الة أضخ ى فقد الثانية لفترة فيا أما  ،ومسخيطرة مزدهرة لوضخارة سخل  ممثالامل أو العربي  ومغلوبة متدنية حضخارة من جزء الرح 

 ،و   ظرفية رحلة الورتتاني  خالل بداية القرن و  .2بالذات  الغير  األوروبي ثقافة من املراد نيل ف  را با وكان يرتحل أمرها. على

 درجته عن النظر وبغم ،والرخخخخخخك ت ثير لهما الوضخخخخخخاريين الوضخخخخخخعين هذين أن نفترض أصخخخخخخبا الغرب املهيمن أمرا واقعا. نحن

الة ذهنية ف  تيخخخخخكيل ،آخر ب ى شخخخخخ ص من وتفاوته وبما  فيصخخخخخبا الودي  عن األنا منطلقه الودي  عن الغير.  . وتوجيهها الرح 

متكاملة ومتعاكسخخخخخخخخة، ولتحديد  و   أن  الغيرية منطا بنسخخخخخخخخاني قوامه العالقة بين األنا واآلخر، من خالل أدوار متبادلة وم يخخخخخخخخابكة

لقخد رخخخخخخخخخخخخخكلت    .من خالل الغير  للبحخ  وتحقيا ذات األنخا أبعخاده البخد من اآلخر، فهو مرآة ينظر بليخه أو من خاللهخااألنخا بمختل  

الذات الكاتبة واملتكلمة ف  النصخخو ، مما أسخخه  ف  تفتا عيون املسخخلمين وتوسخخيع مداركه  ومد    مفهوما محوريا ف  فه  الغيرية

 .3كافرا، أو خائنا للمواثيا وفا نظرة أحادية تكيل الته  جزافا لآلخرال يقدم بوصفه  أفقه ، فصار اآلخر

لقد نظر الورتتاني من خالل معاينته لسخخخخخخوةسخخخخخخرا، وهو العربي املسخخخخخخل ، ب ى نفسخخخخخخه من خالل مرآة األخر. وقد أبرزت لنا رحلة 

 ى جخانخب دورهخا ف  صخخخخخخخخخخخخخيخا خة مالما الو   ، ب4 البرنس ف  بخارةس  أهميخة البحخ  ف  مجخال التخاريخ والجغرافيخة واملجتمع والثقخافخة

ات التفخاوت، ف  سخخخخخخخخخخخخخيخا  تطور املجتمعخات والوضخخخخخخخخخخخخخارات وكخ اهخا كخانخت مخدخخل للتعرف على رخخخخخخخخخخخخخعوب  بخالخذات وبخاآلخرين وبجغرافيخ 

 وحضارات  ير استعمارية. 

 . الرحالت إلى أوروبا: االنفتا  على الحضارات األخرى 3.1

فمنذ ذلك العصخخخخخخخخخر وحتى    ،ومقصخخخخخخخخخدا للدارسخخخخخخخخخين واألدباء على حد السخخخخخخخخخواءظلت صخخخخخخخخخورة الغرب منذ حقبة الطهطاوي مزارا  

. وقد قال محمد الفاضخخخخخخخخخخل بن عارخخخخخخخخخخور:  لقد 5ف  الذهن العربي بال بصخخخخخخخخخخورة هاميخخخخخخخخخخية   ، ير الغرب ، ال حضخخخخخخخخخخور للعال   ،اليوم

ان يخخخخخخخخخخخخرت األفكار املبنية على االعتراف بسخخخخخخخخخخخخبا املدينة الغربية ووجوب االعتراف بها...ورخخخخخخخخخخخخاع وسخخخخخخخخخخخخط الداعين بليه ومن حوله   

 
  ،بمحمد ل ضخخخخخخخخخر فورار  رخخخخخخخخخرافب، رسخخخخخخخخخالة لنيل رخخخخخخخخخهادة دكتوراه العلوم ف  األدب الجزائري القدي ،  أدب الرحلة في املغرب العربي ،جميلة روباش -1

 .281   ، 2015-2014السنة الجامعية   ،جامعة محمد خيضر بسكرة
 .63  ، 1990سنة ، 138العدد  ،عال  املعرفة ،أدب الرحالت ،حسين محمد فهي  -2
 .282   ، مرجع سابا، العربيأدب الرحلة في املغرب  ،جميلة روباش -3
نس في باريس  ملحمد املقداد الورتتاني  رمضخخخخخخخخخخاني ،  خالد   -4 ل اآلثار األوروبّية في أدب الرحلة التونسغغغغغغغغغية: رحلة  الُبر 

ّ
االسغغغغغغغغغتشغغغغغغغغغراق معكوسغغغغغغغغغا وتمث

 .2021، 27مجلة دراسات اس يراقية، نح ة الكترونية، العدد   ،أنموذجا
 .1971 ،القاهرة ،دار اليرو   ،السندبادرحالت  ،عبد الرحمن فهاي  -5
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نا ف  .بال أن  هذه الصخخخورة الناصخخخعة ألوروبا رخخخهدت تباي1بر   الوياة وسخخخالمة نظ  الجماعات والدول ف  أوروبا   اإلعجابحدي  

الغربي   املجتمعأي األخخخذ بمظخخاهر حيخخاة    ،بمنجزات الغرب ب ى حخخد الخخدعوة ب ى التغريخخب  انبهرفهنخخا  من    ،وجهخخات النظر نحوهخخا

كان هنا  أنصخخخخخخار الترا  الذين    ،هو عصخخخخخخري  كل ماوف  مقابل هذه الدعوة ب ى التجديد واألخذ ب  .ونقل أفكاره ووسخخخخخخائله التقنية

. بال أن البعم 2يتخذون من عراقة املااقي درعا يحميه  من كل ب راءات الوداثة والعصريةيرفضون كل دخيل و ير م لوف و 

حاول أن يتخذ موقفا وسخخخخخخخخخخطا بين هذا التضخخخخخخخخخخاد الفكري ف  محاولة توفيقية بين أنصخخخخخخخخخخار الترا  وأصخخخخخخخخخخواب الدعوة ب ى التجديد  

الة وباختالف الظروف السخخخخخياسخخخخخية  اختلفت مظا ،. أي كان  صخخخخخراعا  فكريا وثقافيا3الدائ  والتغبير املسخخخخختمر هره باختالف الرح 

 والثقافية وكل حسب خلفيته وتكوينه التي أثرت فيه.

ل  تكن البالد التونسخية بعيدة عن هذا الصخراع، فقد برز بعم املؤلفين أمثال  خير الدين بارخا  و محمد بيرم ال امس ،  

الذين صخخخخخخوروا الغرب ف  مخيلة الناا على أنه عال  التقدم والتطور وأن  االقتداء به وسخخخخخخيلة لالرتقاء وال وا  بركب الوضخخخخخخارة  

. وكانت هذه ال طوات نابعة من ر بة ف  طلب العل  واسخخخخخخخخخخخختلهام التجارب ومحاولة  4 يةاإلصخخخخخخخخخخخخالحأي أاها كانت  سخخخخخخخخخخخخندا ل وركة  

. وبما أن موضخخخخخخخخوع مقالنا حول سخخخخخخخخوةسخخخخخخخخرا، فسخخخخخخخخنسخخخخخخخخرد بعم 5األخذ ب سخخخخخخخخباب التطور، أي أضخخخخخخخخوت هذه الرحالت  وعيا باآلخر 

. ولكن قبل ذلك سخخخخخخنورد اقتباسخخخخخخا يبين  املعلومات الذي أوردها خير الدين بارخخخخخخا ف  كتابه أقوم املسخخخخخخالك حول هذا البلد حصخخخخخخرا

فيقول:  وأه  تلخك الفوائخد عنخدي التي    ف  هخذا التخ لي  منخاف قصخخخخخخخخخخخخخدي تخذكير   اإلصخخخخخخخخخخخخخاله ذا املن ى  خايتخه ف  تخ لي  الكتخاب  

الغخافلين من رجخال السخخخخخخخخخخخخخيخاسخخخخخخخخخخخخخخة وسخخخخخخخخخخخخخخائر ال وا    ونيقخاظبمخا يعينه  على مخا يجخب اعتبخاره من حواد  األيخام    األعالمالعلمخاء  

  اإلفرنجيخخةوام بشيخخان مخخا ينبغ  أن تكون عليخخه التصخخخخخخخخخخخخخرفخخات الخخداخليخخة وال خخارجيخخة وذكر مخخا تتخخ كخخد معرفتخخه من أحوال األم   والع

خصخخخخخخخخخخوصخخخخخخخخخخا من له  بنات مزيد االختالض ورخخخخخخخخخخديد علقة وارتباض مع ما أولعوا به من صخخخخخخخخخخرف الهم  ب ى اسخخخخخخخخخخ يعاب سخخخخخخخخخخائر األم   

 .6ها باألل  واس سهاله  بذلك بطي مسافات الكرة الذي ألوا راسع

وبدأ بذكر تاريخها من زمن سخخخخخيطرة    .أورد خير الدين بارخخخخخا ف  كتابه أقوم املسخخخخخالك بعم املعلومات عن دولة سخخخخخوةسخخخخخرالقد 

د  ،الرومخخخان قبخخخل امليالد وحتى وقوعهخخخا تحخخخت سخخخخخخخخخخخخخيطرة جيوش بونخخخابرت ومن ث  اسخخخخخخخخخخخخختقاللهخخخا موقعهخخخا على خطوض الطول    وحخخخد 

والعرض وحدد اتسخخخخاعها ومسخخخخاحتها وعدد سخخخخكااها. كما وصخخخخ  طبيعة البالد والوضخخخخور الكبير ل جبال والبحيرات واألاهار وأورد  

د أه  األنيخخخخطة فيها مثل صخخخخناعة األقميخخخخة والسخخخخاعات.  احتواءها على  العديد من املوارد الطبيعية مثل الوديد والنحاا. وعد 

 
 .34-33  ، 1972، الدار التونسية للنير، لحركة األدبية في تونسا محمد الفاضل بن عارور، -1
 .19  ، 1988 ،عدد فيفري  ،الكويت ،مجلة العربي  ، املراهقة الثقافية   ،فؤاد زكريا -2
   .19نفس املرجع،    -3
، دار االتحاف للنيخخخخخخر، دار سخخخخخخنابل للنيخخخخخخر  أدب الرحالت في القرن التاسغغغغغغع عشغغغغغغر: سغغغغغغند للحركة االصغغغغغغالحية العربيةأنظر: محمد بن األصخخخخخخفر،  -4

 .2006والتوزةع، 
 للتوسع ف  مس لة اختال  االس يرا  لصورة اآلخر الغريب أو اآلخر امل تل  أنظر: -5

ة ربي نغاظرا ومنظورا إليغهصغغغغغغغغغغغغورة اآلخر الع الطخاهر لب خب، تقخدي  لكتخاب: ة العربيخ  ة/ الجمعيخ  ، تحرير: الطخاهر لب خب، مركز دراسخخخخخخخخخخخخخات الوحخدة العربيخ 

 .41-19،      2008لعل  االجتماع، بيروت، الطبعة الثانية،  

ن ، ضمن:- ة التحس  ة: بين الجمود وقابلي  حون املغاربة ف  اإلثنولوجيا الكولونيالي 
 
، صورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا إليه عبد الجليل حلي ،  الفال

ة لعل  االجتماع، بيروت، الطبعة الثانية،   ة العربي  ة/ الجمعي   .462-449،    2008تحرير: الطاهر لب ب، مركز دراسات الوحدة العربي 

املجلس الوطني للثقافة والفنون  ،الثقافة العاملية سخخخخخخخخخخخخخ يفن كونرمان،  من االسخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخرا  ب ى العلوم االجتماعية ، ترجمة: محمد أحمد السخخخخخخخخخخخخخيد،-

 .143-128،    182، العدد 2016أفريل  -واآلداب، الكويت، مارا

 .2015، ترجمة: نور الدين العلوي، املركز الوطني للترجمة: دار س ناترا، تونس، اختالق اآلخر: في طبيعة الخطاب األن روبولوجي منذر كيالني،- 
 .06،   2012، تقدي  محمد الوداد، دار الكتاب املصري، القاهرة، أقوم املسالك في معرفة أحوال املمالكخير الدين التونسقي،   -6
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ز على تنظيمها السخخخيا خخخقي ومكوناته باعتبارها ذات حك  فيدرا   و   متكونة من كانتونات أي لكل مدينة حك  ذاتي. ول   
 
كما رك

كون من قوات أسخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخية وقوات احتياض وذكر ميزانية البلد من مداخيل  يغفل قوتها العسخخخخخخخخخخخكرية من خالل تعداد الج ش املت

. كما أن  كتاب صخخخخخخفوة االعتبار ملسخخخخخختودع األمصخخخخخخار واألقطار لكاتبه محمد بيرم ال امس التونسخخخخخخقي قد عر ح قليال ف  1ومصخخخخخخاري 

 . 2الودي  عن دولة سوةسرا وقد ركز على نظامها السيا قي

ورة األخذ ب سخخخباب تقدم الغرب حتى بعد سخخخقوض البالد التونسخخخية ف  أيدي املسخخختعمر  تواصخخخلت ال طوات التي ترع ضخخخر  لقد

ْرنس 3الفرنسخخخخقي، مثل كتابات  محمد السخخخخنو خخخخقي  و محمد بن ال وجة  فه  البمل
َ
، وموضخخخخوع مقالنا  محمد مقداد الورتتاني  ومؤل

ملكخخخة التونسخخخخخخخخخخخخخيخخخة أخخخذت ف  علوم الويخخاة  ف  بخخارةس . ونبعخخخت هخخذه ال طوات كلهخخخا من تخخ ثر اململكخخخة التونسخخخخخخخخخخخخخيخخخة بفرنسخخخخخخخخخخخخخخخا،  فخخامل

. كما كان للدراسات االس يراقية دور ف  تنشيه العرب، 4واستضاءت الدنيا أمام أبصاره  بكهرباء االحتكا  باألمة الفرنساوية 

 ولو بطريقة  ير مباررة، ب ى ت خره  مقارنة بالغرب.

الة العرب الذين زامنوا رحلة الورتتاني ول  نجد أفضخخخخخخخل من جرا  زيدان.   رأينا أنه من الضخخخخخخخروري التطر  ب ى أمثلة من الرح 

  رحلة ب ى أوروبا  الذي خصخخخصخخخه ل ودي  عن أوروبا وقد أوضخخخح أهداف رحلته فقال:  قضخخخ نا  1912ف  كتابه الذي ألفه سخخخنة  

 وكامبردح ولندن وبارةس وليون  مرسخخخخيليافزرنا  أه  مدائنها ف  وتنقلنا وسخخخخوةسخخخخرا وننكلترا فرنسخخخخا بين أوربا ف  العام هذا صخخخخي 

دنخا متخاحفهخا أحوالهخا ونيفيخان. ودرسخخخخخخخخخخخخخنخا وجني  ولوزان وأوكسخخخخخخخخخخخخخفورد ومنيخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخختر على   النظر وآثخارهخا. توخينخا ومكخاتبهخا وتفقخ 

 ما اختيار ف  نتخبط ونحن قرن كامل منذ تقليدها ف  التي أخذنا املدنية تلك أحوال من العربية قراء يه  ال صخخخخخخخخخخو  فيما

 .5منها  أحوالنا ميالء

قسخخخخ  الكاتب مؤلفه ب ى ثالثة أقسخخخخام وف  كل قسخخخخ  تحد  عن دولة. أطنب الودي  ف  القسخخخخ  األول عن فرنسخخخخا وعن نظام 

  ،نجلترا. أما البلد الثال  سخخخخخخخوةسخخخخخخخرا بحكمها واقتصخخخخخخخادها وعمرااها واهضخخخخخخختها العلمية وآثارها ومتاحفها. ث  كرر نفس الشخخخخخخخقيء عن 

ز فيهخا على الطبيعخة وعلى املتخاح  واملعخارض وتحخد  عن تمثخال فولتير ف  فتحخد  عنهخا بخايجخاز رخخخخخخخخخخخخخديخد ف  صخخخخخخخخخخخخخفحخة واحخدة ورك

 . 6ذكر لوزان وايفيانو جيني ، 

دنخخا املؤلفين الخخذين تخخ ثروا بخخ وروبخخا ف  كتبه  لكن وجخخب التنويخخه ب ى معطى مه  وهو ضخخخخخخخخخخخخخرورة التفريا بين  خخايخخة كخخل هخخذه   ،عخخد 

ؤلفات
مل
أما كتاب الورتتاني فقد   ، على جميع املسخخخختويات بصخخخخاله فصخخخخفوة االعتبار وأقوم املسخخخخالك يعتبرا كتابين ذوي برنامج    ، امل

بدت تجلياته تنحخخخخخخخخخخوب على جوانب الوياة ف  البالد التونسخخخخخخخخخخية ن يجة    ، كانا تحصخخخخخخخخخخيل حاصخخخخخخخخخخل وتوصخخخخخخخخخخيفا لواقع أوروبي متقدم

 
 للمزيد من املعلومات حول سوةسرا أنظر: -1

 . 2012رة، ، تقدي  محمد الوداد، دار الكتاب املصري، القاهأقوم املسالك في معرفة أحوال املمالكخير الدين التونسقي،  
 .48ه،    1309، دار صادر بيروت،  صفوة االعتبار ملستودع األمصار واألقطارمحمد بيرم ال امس التونسقي،  -2
 . 1911يذكر الورتتاني فضل محمد بن ال وجة الذي سرد رحلة الرئ س الفرنسقي فاليار الذي زار اململكة التونسية سنة-3

ف  كتاب  الرحلة الناصخخخخخرية :  وقد تكفل قل  الكاتب 1912وكذلك وثا لرحلة الناصخخخخخر باي ب ى فرنسخخخخخا سخخخخخنة    وقد وثا لها ف  كتاب  الرحلة الفليارية 

اليب  البلي  واملؤرم ال بير سخيدي محمد بن ال وجة بشسخط القول على تلك الرحالت بما جلى ف  كتاباته وتحاريره على كل سخابا وسخن الطريا ف  أسخ 

 . 84التآلي  لكل الحا ،   
نس في باريس: رحلة فرنسغغغغا وسغغغغويسغغغغرا  د املقداد الورتتاني،  محم -4 ، حررها وقدم لها سخخخخعيد الفاضخخخخل ، دار السخخخخويدي للنيخخخخر والتوزةع أبو 1913الُبر 

 .171،   2004ظاي، واملؤسسة العربية للدراسات والنير بيروت، 
 القاهرة، جمهورية ،11471نصخخخخر   مدينة السخخخخفارات، الفتا،ه  عمارات  45والثقافة،  للتعلي  هنداوي  مؤسخخخخسخخخخة ،رحلة إلى أوروبا جرا  زيدان، -5

 .08   ،2012مصر العربية،  
 .123نفس املصدر،    -6
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فكرة التقدم التي أصخبحت نسخماتها واقعا مفروضخا ول  تعد  اية أو أمنية  وقد بدا الورتتاني رايخ ا على   ، السخياسخات الفرنسخية

اب قبل االستعمار الفرنسقي  . 1وجب العمل للوصول بليها، كما كان لدع الكت 

 مشاهدة أحوال املمالك . غاية الورتتاني من رحلته:  4.1

وعقدت النية على السخخخخفر ب ى أروبا أم  القارات  وسخخخخوةسخخخخرا:  ف  مقدمة كتابه اسخخخختعرض الورتتاني  ايته ف  السخخخخفر ب ى فرنسخخخخا  

ومعلمخة األم  ومخدبرة املمخالخك ومخالكخة البحخار. وجعلخت مقخدمخة ذلخك مملكخة فرنسخخخخخخخخخخخخخخا ملخا يبلغنخا عنهخا من مالءمخة أخال  سخخخخخخخخخخخخخكخااهخا  

ولة العظيمة واألمة النبيهة  الد ذهو زارة املعارف بها، واسخخخخ بحار العمران بعواصخخخخمها وان يخخخخار الورية وال روة ف  أمتها، سخخخخيما وه

   حامية الواى ومدبرة القطر ومعلمة أبنائه. فيه  التونسخقي أن يدرا ويتعرف مملكتها وحضخارتها وةسخافر ب ى وطنها وةسختطلع 

  عوائدها ويرع نواياها وآمالها ف  السخخخخخخخخخير بهذه اململكة ف  طر  الوضخخخخخخخخخارة واألمن وةيخخخخخخخخخاهد منزلة سخخخخخخخخخكااها األدبية واملادية من عل 

وقد سخخخخخخخخخخخخخهلت لنا أروبا امتطاء البحار   ،ومال، وكل ذلك مما يعود بالفائدة املتعددة ف  عال  االجتماع  واإلنسخخخخخخخخخخخخخان مدني بالطبع 

واالنتفاع بالبخار، والتطلع ب ى العلوم واألخبار، وامليل ب ى ميخخخاهدات نتائج هذا العصخخخر والبح  عن اآلثار، سخخخيما والتونسخخخقي ف  

ريز، محترم وعزيز ...ث  مملكة سخخخخوةسخخخخرة ملا يقال عن جمال مناظر الجبال والبحيرات بها وأمن قاصخخخخدها  فرانسخخخخا، وباألحرع ف  با

وقد قال   ،2وراحة بال زائرها، وننجازا لوعد البعم ممن دعانا مليخخخخخخخخخخخاهدة تلك املمالك ممن عرفناه من سخخخخخخخخخخخكان هاتين اململكتين

هدة أحوال املمالك وطبايع سخخخخخخخخكان األرض وأخالقه  ومعارفه ،   فقد زادني رخخخخخخخخوقا على رخخخخخخخخو  ب ى ميخخخخخخخخاقبل زيارته لسخخخخخخخخوةسخخخخخخخخرا: 

 .3وموازنة حاضره  بغابره  وقياا درجة رقيه  وانحطاطه  بالنسبة لغيره  

 4سويسرا:  الحضارة الصامتة  .2

 ذكر تاريخ سويسرا:  .1.2

م ملوة تاريخية بسخيطة منذ أن كانت   ،ك ي زائر بسخيط أو مهت  بالبلد الذي ينزل فيها  عر ح الورتتاني على تاريخ سخوةسخرا وقد 

 .5تحت سيطرة الرومان ث  أخذها الفرنسيون ث  األملان مرورا باملقاومة التي نظمها الفالحون 

كان اسخخخخخخخخخخ  رخخخخخخخخخخيو الذي تحد  عنه:  6François Bonivardر   ل  يغفل الورتتاني ذكر ميخخخخخخخخخخاهير البالد مثل  فرنسخخخخخخخخخخوا بونيفا

سخخختة أعوام ف  مقاصخخد    1530معروفا هنا  من القرن التاسخخخع أما بنا ه الوا   فمن القرن الثال  عيخخخر يخخخجن به بونيفار سخخخنة  

الرأا  مصخخخخخخخخ وة بالده وأطلا. وقد رأيت صخخخخخخخخورته مقيدا من يديه بسخخخخخخخخلسخخخخخخخخلة عظاى مربوطا ب ى بعم أعمدة القصخخخخخخخخر مكيخخخخخخخخوف  

ورخخخخخعره أرخخخخخع  وهو واق  بنعله العتيقة، وقد تر  أثر املشخخخخخقي بقدميه على بالض السخخخخخاحة املويطة بتلك السخخخخخارية مثل الدائرة  

 
نس في باريس  ملحمد املقداد الورتتاني  رمضخخخخخخخخخخاني،  خالد   -1 ل اآلثار األوروبّية في أدب الرحلة التونسغغغغغغغغغغية: رحلة  الُبر 

ّ
االسغغغغغغغغغغتشغغغغغغغغغغراق معكوسغغغغغغغغغغا وتمث

 .2021، 27ات اس يراقية، نح ة الكترونية، العدد مجلة دراس ،أنموذجا
نس في باريسمحمد املقداد الورتتاني،  -2  .17،   الُبر 
 .37نفس املصدر،    -3
مؤسخخخخخسخخخخخة دار الريحاني للطباعة والنيخخخخخر،  ،سغغغغويسغغغغرا الحضغغغغارة الصغغغغامتة اسخخخخختعملنا هذا املصخخخخخط ح اسخخخخخت ناسخخخخخا بعنوان مؤل  محمود لواسخخخخخاني، -4

 .1991، العربية للنير والتوزةعاملكتبة  
 .150نفس املصدر،    -5
أثناء الورب اسخخخخختقالل   château de Chillon(، هو رجل سخخخخخياسخخخخخة ومؤرم من جيني  ت  يخخخخخجنه ف  قصخخخخخر رخخخخخيلون  1570-1493فرانسخخخخخوا بونيفار ) -6

 جيني  خالل النص  األول من القرن السادا عير أي فترة  االصال  البروتستانتي .
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التي تبقى حفرا ف  األرض من سخير دابة الطحن، واليخمس من كوة القصخر رسخمت ظله على العمود املربوض به بونيفار وقد اتك   

 لوظات خفيفة عليه لالستراحة ور ية ضوء اليمس
 

 . 1التي ارتاقها وحرموه من مياهدتها فال يراها بال

  اإلسخخالمياسخختحضخخار التاريخ    ،من ناحية أخرع، عمل الورتتاني ف  رحلته ب ى سخخوةسخخرا كما فعل ف  رحلته ب ى املدن الفرنسخخية

قبل قرون. وبذلك ت ثر الورتتاني    ةاإلسخخخخخخالميوأاها حضخخخخخخارة كان رائدة قديما وأن تقدم الغرب حديثا هو بسخخخخخخشب االحتكا  باألمة  

لكنخخخه عمخخخل على تخفي  وطخخخ ة التفخخخاوت بين    ، بخخخالوضخخخخخخخخخخخخخخخارة الغربيخخخة دون نقمخخخة تجخخخاههخخخا اإلعجخخخاب  ، من مظخخخاهرهبن   ف  الكتخخخابخخخة

كان   التركيز على ماومن خالل  ،  2اإلسخخخخخخالمية عاملين  مختلفين من خالل ذكر أوجه اليخخخخخخبه بينهما زمن ازدهار الوضخخخخخخارة العربية  

في  تلقتني السخخخخخخخخيدة بسخخخخخخخخيارتها على رصخخخخخخخخي  فيللمسخخخخخخخخلمين من اعتناء بالورف والفنون والعمران ف  العديد من مواضخخخخخخخخع رحلته:  

ألفا صخخخخعدنا الجبل باليخخخخمال اليخخخخر   ب ى منزل بقامتها بشسخخخختان  بايل زيو ، وبه  15وبعد دخول القرية التي بها من السخخخخكان نحو 

يسخخخخخخخخخخاى  التور ، أي   رخخخخخخخخخخرفاتقصخخخخخخخخخخره اليخخخخخخخخخخامخ وبجانبه منزل السخخخخخخخخخخيدة مسخخخخخخخخخختديرا على رخخخخخخخخخخكل صخخخخخخخخخخومعة من بناء عربي تحيط به  

لجهات، وملا اسخخخختقريت نظامه، وبرور القرع من كرامه، ورخخخخكل هذا التور ييخخخخبه  الصخخخخومعة. وبه طبقات أربع ونوافذ من جميع ا

منار القصخخخخخخخخر بسخخخخخخخخوسخخخخخخخخة الذي بناه زيادة هللا بن األ لب أول القرن الثال ، وهو أحد أرخخخخخخخخكال الصخخخخخخخخوامع العربية والقدي  العهد.  

ودان. ث  اليكل املربع كصومعة جامع  وكان معروف االستعمال ف  اليواطئ لوراستها حسبما ي تي عند ذكر تور بالنش ف  بيس

. وهنا يظهر الورتتاني بطريقة  ير مبارخخخخخخخرة  3القيروان ث  كثير األضخخخخخخخالع، وهذا ظهر ف  اململكة التونسخخخخخخخية من األندلس واليخخخخخخخر  

  وك نه يسخخخختحضخخخخر التاريخ اإلسخخخخالمي ف  وصخخخخ  الفضخخخخاءات واملباني ف  سخخخخوةسخخخخرا وك اها فرصخخخخة لتمجيد املااخخخخقي كنوع من االعتراف

 باإلنجاز الوضاري للمة العربية اإلسالمية.

 األجنبية. سويسرا والجاليات 2.2

 . سويسرا وجهة قصرية: مركز لجوء1.2.2

ألرباب  وكانت م ج    ،تعتبر سخخخوةسخخخرا دولة عدل ومسخخخاواة وفيها حرية التعبير التي أطلا عليها الكاتب مصخخخط ح  حرية القول 

ويبخخدو أن  الورتتخخاني كخخان على اطالع أن مخخدينخخة جيني      مخخدينخخة ال جوء    ،4هنخخا  السخخخخخخخخخخخخخيخخاسخخخخخخخخخخخخخخخة املضخخخخخخخخخخخخخطهخخدين لوريخخة القول  

جعلت من جني  مركزا    ،يطاليا خالل القرن التاسخع عيخربفاالضخطرابات السخياسخية ف  أوروبا وتحديدا ف    ،و املدينة الدولية 

م ج    1860وحتى بعد الوحدة االيطالية سخخخخخخخخنة   ،كما ظلت  ،5للمنفى وقد أطلا عليها أيضخخخخخخخخا  مسخخخخخخخخ يخخخخخخخخفى الجرهى السخخخخخخخخياسخخخخخخخخيين 

للنقابيين والفوضويين االيطاليين لدرجة أنه ف  أوائل ثمانينيات القرن التاسع عير كانت جني ، مع القسطنطينية ومرسيليا  

كما أن ال جرة السخياسخية الروسخية موجودة ف  جني  منذ سخت نيات القرن    ،االيطاليين  لالجئينز األسخاسخية  واإلسخكندرية املراك

 
 .158صدر،   نفس امل -1
 .9،   1995بالرباض،  اإلنسانية، منيورات كلية اآلداب والعلوم أوروبا في مرئة الرحلةسعيد بن سعيد العلوي،  -2
نس في باريس محمد املقداد الورتتاني، -3  .157،   الُبر 
 .149نفس املصدر،    -4
 أنظر: -5

-Fiorenza Gamba,Sandro  Cattacin, « Urbans rituals as spaces of memory and belonging: A Geneva case study»,  City, 

Culture and Society,Volume 24, Institut de Recherches Sociologiques, Université de Genève, Switzerland, 2021 . 

-Camisa Carlo, « Genève italienne. La « cité de refuge » de l'Unité à la veille de la première Guerre mondiale ». In:L'émigration 

politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3-5 mars 1988) Rome : ÉcoleFrançaise de Rome, 1991. 

344. (Publications de l'École française de Rome, 146);-pp. 327  -https://www.persee.fr/doc/efr_0000

0000_1991_act_146_1_4146 p 327.  
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  اإلنسخخخخخخخخانالتاسخخخخخخخخع عيخخخخخخخخر. وبفضخخخخخخخخل اسخخخخخخخختقبالها للعديد من مقرات املنظمات الدولية التي تعنى بالالجئين السخخخخخخخخياسخخخخخخخخيين وحقو   

 .1أضوت جني  املركز السيا قي األول من حي  ال جوء

 ويسرا وجهة طوعية للعديد من األجنا  واألعراق. س2.2.2

ف  كل نص رحل  ال بد من الودي  عن األجناا واألعرا ، ويحيلنا األمر ب ى الحخخخخخخخخجالت االجتماعية خاصخخخخخخخخة وأن الهدف من  

ون ى جانب أن  مدينة جيني  ف  نص الورتتاني كانت مقصخخخخخخخدا للكثير من  الرحلة هو وصخخخخخخخ  طبايع الناا وأحواله  وتقاليده .  

وضخخخخخخخخخخخخخور العربي واألجناي ف  هخذه املخدينخة والخذي هو حضخخخخخخخخخخخخخور طو  . يجخب هنخا أن  الالجئين حول العخال ، فهو يتوق  بنخا عنخد ال

وأول ما يلفت االن باه أنه حضخخخخور ملموا لطالاي   ، تاريخ زمن الرحلة.1913سخخخخنة  بصخخخخدد دراسخخخخة أحدا  دارت    نسخخخختحضخخخخر أنن

وتغربه  ملزاولة عل  الطب بقدر  سخخرني التعرف بالتالمذة التونسخخيين أبناء الوطن  العل  التونسخخيين والعرب واألجانب، فيكتب:  

ما سخخخخخخخخخاءني عدم وجود تالمذة من أبناء الجنس ي خذون هذا العل  النف س املفيد لصخخخخخخخخخاحبه واليخخخخخخخخخامل نفعه لكافة أبناء الدنيا.  

عمليخخة ف  الطخخب بخخاملسخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخفى الصخخخخخخخخخخخخخخخاد   عن الوكي   برانسخخخخخخخخخخخخخفيخخك  كي  نفعوا ف    مبخخادئانظر ب ى اليخخخخخخخخخخخخخبخخان الخخذين أخخخذوا 

  2أسخخخخخسخخخخختها الوكومة ببلدان اململكة التونسخخخخخية وسخخخخخدوا فرا ا عظيما وقاموا ب عمال مهمة. وجدت بسخخخخخرائيليا  املسخخخخخ يخخخخخفيات التي

 وممن عرفت تلميذا صخخخخ نيا من رخخخخانغاي .  3يسخخخخاى الكسخخخخراوي ف  وجهة تجارية ببلدان السخخخخوةس وكنت عرفته قبل ف  مرسخخخخيليا 

 قليال.  اسخمه أسخيا خقي يحب الوركة دائما وال يسختقر ف  قيام أو جلوا
 

طويال، يمثل الجنس األصخفر النيخيط الذي ال ي جع بال

وال ينفك عن العمل ومتى تهذب برز وتقدم سخخخرةعا. والودي  عن الجابون وأخبار اهضخخخته  الفائقة مل ال خخخو  واآلذان سخخخاريا  

 .4مع أرعة اليمس من املير  ب ى املغرب 

واألجناا يتمكن القارئ من معرفة مدع تنوع مادة الرحلة كفعل ونص، كما أن   وبهذا التوسخخخخخخخع ف  وصخخخخخخخ  مختل  األعرا   

، وبين ارخخخخخخخخخخخخختراكه  ف  ر بته  ف  التجمع. بن الكخخاتخخب من خالل نصخخخخخخخخخخخخخخخه يظهر لنخخا شيخخخخخخخخخخخخخربين ال  التراك  املعرف  يعزز التنوع الثقخخاف 

 ل  تكن  ايته دراسة اثنو رافية.  بنكاإلثنو راف  وحتى 

خصخخخخخخخخخخص حيزا لوصخخخخخخخخخخ  مؤسخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخات جيني  العلمية من مدارا ومعاهد عليا    ،لدارسخخخخخخخخخخين األجانبوبحديثه عن الطلبة وا

باإلضخخخخافة ب ى ما ترصخخخخده الدولة من    ،وجامعات وازدهار ما يسخخخخميه بالتعلي  الصخخخخنا  ، ب ى جانب التعلي  األدبي والفني والجما  

فيها من خالل    اإلسخخخخخخخخخخخخالميلوضخخخخخخخخخخخخور العربي ميزانيات كبيرة لكل هذه التخصخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخات. بال أنه سخخخخخخخخخخخخرعان ما يقرن هذا الوصخخخخخخخخخخخخ  با

 ففي كخل املخدارا األروبخاويخة الكبرع تجخد كثيرين من الطلبخة املسخخخخخخخخخخخخخلمين وه  من فئة  بعم املسخخخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخخرقين:    بخآراءاسخخخخخخخخخخخخخت نخاسخخخخخخخخخخخخخه  

الغربيخة املتنورين الخذين بواسخخخخخخخخخخخخخطته  تحخد  التغييرات األو ى ف  اإلسخخخخخخخخخخخخخالم. وهؤالء اليخخخخخخخخخخخخخبخان من أهخل العخال  قخد درسخخخخخخخخخخخخخوا العلوم  

بفروعهخا نظير خيرة طلب نخا الغربيين. وه  ال يقومون بكخل الفرايم املطلوبخة من املسخخخخخخخخخخخخخل  الوقيقي ألاه  مثلنخا ف  طرائا اللبخاا  

وامل كل واملع يخخخخة. وقال: من زمان كان فيه املسخخخخل  يعرف أخاه املسخخخخل  ب ل  طريقة مختلفة ك خالقه وطريقة مع يخخخخته ولباسخخخه  

ميزات أخخذت تزول بخالتخدريج بخل بن امليزة الوحيخدة التي كخان بهخا املسخخخخخخخخخخخخخل  يقخدر أن يعرف أخخاه ف  الخدين  وأكلخه، ولكن كخل هخذه امل

. فالورتاني هنا، يفحخخخخخح املجال أمام األبعاد الدينية واألخالقية، 5سخخخخخيزيلها التهذيب والتعلي  ببقية معروفة من العقيدة الدينية 

وبذلك يكون  لفه  للدين وجسخخخخخخخخخامة اج  األوضخخخخخخخخخاع املزرية للمسخخخخخخخخخلمين.  والبح  عن ال لل وعرضخخخخخخخخخه كسخخخخخخخخخلو  نابع عن سخخخخخخخخخوء ا

 
 .329نفس املرجع،    -1
 كانت كلمة  اسرائيل   تعني ف  تلك الفترة يهودي.   -2
نس في باريسمحمد املقداد الورتتاني،  -3  .153،   الُبر 
 نفس املصدر. -4
 نفس املصدر. -5
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الة نالت التي املهمة األمور  الجانب الديني من  من تيخخخخخكلت التي امليخخخخخاهدات من اكبير  فكونت رصخخخخخيدا  ،نصخخخخخ با من اهتمام الرح 

 زرع ف  العامل هذا ب همية منه بيمانا وتفاعال، وممارسخخخخة أداء الجانب هذا الرحالة تناول  حي  لآلخر، العامة الصخخخخورة خاللها

 لآلخر. الثقافية املاهية ف  البح  نوازع

 ونسخخخخخخا ه     ما لفت ان باه الورتتاني هو حسخخخخخخن معاملة العامالت األجانب حتى ف  اسخخخخخختعمال املصخخخخخخط وات الدالة على مهنه :

نزل. وال أقول خادمات ألاه  منعوا هاته الكلمة أخيرا  يجلبن ملنازل األعيان ف  سخخخخخخخخائر املمالك حاضخخخخخخخخنات ومعينات على القيام بامل

 1. 

العدل واملسخخخخخخخخخخخاواة باعتبارها مفاهي  بدأت  و   لفو  حرية القول  وثقافتها  لقد اسخخخخخخخخخخختعمل الورتتاني ف  حديثه عن سخخخخخخخخخخخوةسخخخخخخخخخخخرا

الة الذين عاصخخخخخروا الوضخخخخخارة الغربية كما أن  أدب الرحلة ف  ذلك الز  من تطر  ب ى حرية املرأة  ت سخخخخخلل ب ى أدبيات املفكرين والرح 

 مظهرا من مظاهر الوضارة الغربية. باعتبارها

 . املرأة في سويسرا3.2

الة واملصخخخ وين الذين زاروا أوروبا خالل القرنين التاسخخخع عيخخخر والعيخخخرين رخخخعر الورتتاني بالفر  الكبير بين    ،مثل بقية الرح 

ف  رحلته ب ى فرنسخخخخخخخخخخا ومداها. أورد الكاتب ف  الكثير من املواضخخخخخخخخخخع رأيه ف    اإلسخخخخخخخخخخالميةاملرأة األوروبية واملرأة ف  املجتمعات العربية 

هذا اإلطار  املرأة الفرنسخخخخخخخخخخخية وما كانت تتمتع به من حرية وتحرر، وقد يخخخخخخخخخخخجل بإعجاب ميخخخخخخخخخخخاركتها ف  مختل  مناه  الوياة وف   

نورد ما قاله:  واملرأة ف  فرانسخخخخخخخخخا    كل شخخخخخخخخخقيء ولها كل شخخخخخخخخخقيء، فالجوهر والورير والزينة، ونن رخخخخخخخخخ ت قلت املال للمرأة، والتقدم  

الكلمخخخخخخة للمرأة، والوريخخخخخخة للمرأة  تقخخخخخخديرنخخخخخخا حول نظرة 2للمرأة والفؤاد للمرأة، واملنزل للمرأة ونفوذ  الهخخخخخخاجس األه  ف   . بال أن  

الخة ال عرب نحو املرأة الغربيخة وهو تفوقهخا ن يجخة تعلمهخا ومخا ينتج عن ذلخك من حسخخخخخخخخخخخخخن تعخاملهخا مع عخائلتهخا ومحيطهخا:  ول س الرحخ 

 أن يتصخخخخخخخخخل رخخخخخخخخخغل املرأة بسخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخة أوالدها وتدبير خدمها وتفقد ما يضخخخخخخخخخمه خدرها من أعمالها 
 

. وقد دخل 3رخخخخخخخخخغل خاطرها بال

واضخخخخخخخخخيع تعدد الزوجات، وعدم ر ية املرأة قبل الزواح وقضخخخخخخخخخية الحجاب.  الورتتاني ف  حوار مع بعم النسخخخخخخخخخاء الفرنسخخخخخخخخخيات ف  م

وسخخخخخخخخخخخخخنورد بعم ممخا ورد ف  حواره مع امرأة وابنتهخا ف  رحلخة القطخار بين ليون وبخارةس:  أمخا ابنتهخا فكخان بح هخا عن العوايخد وكي   

منخازل املسخخخخخخخخخخخخخلمين عمرة ف  الليخل والنهخار  يتزوح املسخخخخخخخخخخخخخل  بخ ربع و خالبخا بخامرأة ال يعرفهخا ث  يطلا بعخد ذلخك متى رخخخخخخخخخخخخخاء، وكي  تكون  

بالنسخخخخخخخخخخخخوة املحخخخخخخخخخخخخجونات بقدر ما خلت أدمغتهن من العلوم واآلداب، وهل ذلك من الدين؟ . ف جابها الورتتاني ويبدو أن  خلفيته  

جبه  االجتماعية والدينية كانت أسخخخخخخخخاا موقفه الذي ظل تقليديا:  فتعدد الزوجات ونن أجازه اليخخخخخخخخرع ملصخخخخخخخخالح كثيرة لكنه ال يو 

على الرجال وقلما تجد رجال يفكر ف  زوجة ثانية ما دامت األو ى تفي بالواجات، واملصخخخخخخخخخخالح املر وبة ف  الوياة . كما أجابها على  

قضية عدم ر ية الزوح لزوجته قبل الزواح:  أما عدم ر ية املرأة قبل الزواح ففي مس لة من مهمات مسايل االجتماع وررةعتنا  

حالت أخيرا دواها العادات ف  الوواضخخر ألسخخباب اليخخرف وحفو العرض . وقد تواصخخل الودي  مع الفتاة  السخخمحة أباحتها ونن  

بخصخخخخخخخخخخخخخو  الوخب قبخل الزواح،   نخاولتني تلخك الفتخاة املهخذبخة كتخابخا تطخالعخه وأوقفتني على فصخخخخخخخخخخخخخخل منخه فيمخا يتعلا بخالتنبخه قبخل 

رع بموجب ظواهر اإلنسخخخخخخخخان التي تنخدع لها النفوا حتى  الزواح حتى يكون الزوجان على ب نة، وهو يتضخخخخخخخخمن أن الوب ربما ج

 . 4تهي  بحبها والثناء عليها ولكن متى ظهرت خفايا البواطن زالت املوبة 

 
 .150نفس املصدر،    -1
 .199نفس املصدر،    -2
 .171نفس املصدر،    -3
 .171-170نفس املصدر،    -4
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تحخاور الكخاتخب مع النسخخخخخخخخخخخخخاء ور   الحد  الكثيرة التي دافع بهخا عن موقفخه بال أنخه كخان متفهمخا لعخدم اقتنخاعه  بطرحخه:  كثيرا  

الزواح واسختطلعوا رأةي عن درجة املرأة عندنا ف  املعارف وف  الورية، وةعنون بها خروجها بدون خمار  ما خاضخوا مع  ف  رخئون  

الفصخخخخخخخخخخخخخول، وال    ذهوزواجهخخا بمن تريخخد وبمن يراهخخا، وعن تعخخدد الزوجخخات، والطال . وف  الغخخالخخب ال يقنعه  الجواب عن بعم هخخ

أة باجرها بين الجدران مدة الوياة وجمعها مع عدة زوجات.  سخخخخخخخخيما كون العصخخخخخخخخمة بيد الزوح يطلا متى رخخخخخخخخاء، والوك  على املر 

وأك ر األسخخئلة عن مثل هذا املوضخخوع من النسخخاء الالتي يهمهن هذا األمر. وقد تقدم لنا فيما بين ليون وباريز ما دار من الودي   

ن هخذا ف  عينهن سخخخخخخخخخخخخخلبخا ل وريخة  ف  هخذا الغرض بخالقطخار مع بعم عخائالت ليون. وربمخا كخان ملن ل  يقنعهن الجواب عخذر مقبول أل 

التي اعتدنا والفطام صخخخخخخخخخعب. وكذلك دوا   الغيرة من النسخخخخخخخخخوة توجب عليهن النفرة من الضخخخخخخخخخرة، فك اهن يقلن كي  الوياة مع  

 .1الويات ف  قفص؟ 

ة  ففي مدين   ،ور   التقدير الكبير التي حظيت به النسخخخاء الفرنسخخخيات من طرف املؤل  ل  تنحخخخوب هذه الوظوة على كلهن

تولوز خلفت النسخخخخخخخاء لديه انطباعا سخخخخخخخلبيا جدا خاصخخخخخخخة على مسخخخخخخختوع اليخخخخخخخكل:  ورخخخخخخخ ن املرأة  ريب ف  طولوز، بن نسخخخخخخخاء طولوز  

ممتلئات األجسخخخخخخخام لوما وثيابا... ويظهر العرح فيهن كثيرا فتراهن ظالعات ضخخخخخخخليعات، ولهن رخخخخخخخوارب كالرجال ول ى يختلفن فيها  

 .2ك رة وقلة 

سخاء ف  سخوةسخرا فل  يكن الويز كبيرا مثلما كان ف  فرنسخا نظرا لضخيا الوقت الذي قضخاه هنا . فل  أما بالعودة ب ى ذكر الن

بل أورد وصخخخخفا ونطراء للمرأة التي اسخخخختقبلته ف  منزلها، ويبدو أنه على معرفة مسخخخخبقة بها سخخخخواء معرفة    ،يحخخخخجل الكاتب أي حوار

شخخخخخ صخخخخخية أو عن طريا أصخخخخخدقاء:  ركبت سخخخخخفينة بقصخخخخخد النزول ف  فيفي باليخخخخخمال اليخخخخخر   من البحيرة بجابة لدعوة السخخخخخيدة  

 . 3ن لبني اإلنسان، و   مدام دوكيو صاحبة املروءة واأليادي البيضاء التي عرف لها التونسيون اإلحسا

حي  اعتبر أحيانا أن تحررها كان    ،ل  ينتقد الورتتاني  تحرر  املرأة ف  سخخخخوةسخخخخرا كما فعل عند الودي  عن املرأة ف  فرنسخخخخا

اعية اقت قى  اقتناعا منه أن  بسهام املرأة ف  الوياة العملية واالجتم  ،سشبا ف  ان يار  الفسا والفجور . ويمكن أن يكون تفهمه

ضخخخخخخخخخخخخخرورة    ،تحررهخا من تقخاليخد املجتمع القخدي  وتغير املقخاي س األخالقيخة. وقخد نصخخخخخخخخخخخخخص ف  عخديخد املواضخخخخخخخخخخخخخع ف  حخديثخه عن املرأة

وبالتا   املوافظة على األسخاليب اليخرقية ف  معاملة املرأة. ويبدو أن    ،على األخال  القديمة حرصخا على هوية املجتمع  املوافظة

ومن بينه  الورتتخخاني ف   تحرير  املرأة اليخخخخخخخخخخخخخرقيخخة ل  يكن ن يجخخة للتصخخخخخخخخخخخخخخادم بين التربيخخة التقليخخديخخة والويخخاة  تردد الرحخخالخخة العرب  

ل كان ناجما عن دفاعه  على نمط الوياة العربي اإلسخخخالمي ف  وجه القي  األخالقية الغربية التي  زت اليخخخر   ب ،الوديثة فقط

 .4ن يجة االستعمار

 . وصف املعالم في سويسرا:4.2

لقد خصخخخخخخص الورتتاني حيزا لوصخخخخخخ  جيني  ومؤسخخخخخخسخخخخخخاتها العلمية من مدارا ومكاتب ومتاح  باإلضخخخخخخافة ب ى ما ترصخخخخخخده  

على أن     الدولة من ميزانيات كبيرة لكل هذه التخصخخصخخات. وك ن الكاتب يق  ليقارن بين الوياة العلمية ف  سخخوةسخخرا وف  تونس.

 
 .323  نفس املصدر،  -1
 .236  نفس املصدر،  -2
 .157نفس املصدر،    -3
 . 221،   1992، دار نوفل، الطبعة الثالثة، م حوة ومنقحة، الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثةناز  سابا يارد،  -4
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األو ى من عواصخخخخخخخخخخخخخ  أروبخا. واملنخاظر الطبيعيخة من الجبخال واألاهر والبحيرات واألشخخخخخخخخخخخخخجخار   االعتنخاء بخالتعلي  واملعخارف ف  الخدرجخة 

 .1واألزهار حد  وال حرح. لذلك كانت بالد النزهة الكاملة والعل  املن ير يقصدها التلميذ املعتني والغريب املتنزه 

مزاح  لليخخر  اليخخما   من النهر ف  الر   حتى    وقام بذكر تفاصخخيل الوياة العلمية ف  جيني :  الجانب الجنوبي من املدينة

تحسخخخخخخخخخب كل قسخخخخخخخخخ  من العدوتين مدينة مسخخخخخخخخختقلة. وبداخل القسخخخخخخخخخ  الجنوبي بسخخخخخخخخختان الباسخخخخخخخخخ يون و ربية بطحاء تكتنفها ثالثة 

  بنخاءات عظاى علميخة، فمن جهخة اليخخخخخخخخخخخخخمخال دار التخاريخ الطبيع  وبخه أنواع الحجخارة العتيقخة والويوان والطير من البر والبحر،

ترع الواحد منها مصخخخخخخبرا تحسخخخخخخبه حيا صخخخخخخابرا ولكنه بال رو  وأ رب ما يراه التونسخخخخخخقي ب روبا ف  ديار التاريخ الطبيع ، أي الويوان  

املبلصخخخ  وبسخخخاتين الويوانات الغريبة، حيوان الزرافة الغريب اليخخخكل العظي  الهيكل امل تل  اليخخخبه بالويوانات كما قال ابن  

منها خطية نحو    200.000ت التعلي ، وف  الجنوب قسخخخخخخخخخخخ  املكتبة العمومية وبها مجلدات نحو خلدون. وف  الصخخخخخخخخخخخدر  ربا محال 

 . 2. أفادني بذلك املكل  بها وأطلعني على عدة كتب عربية بال ط الكوف  واملير   واملغربي 3.000

دها ف  مختل  األماكن، الرك  تحتويه من معارف ومعلومات قيمة استقاها وراه  بن املتصفا لرحلة الورتتاني ين به ب ى ما

كاليخخخخخخخخوارع والبناءات. وذلك باسخخخخخخخختخدام الوصخخخخخخخخ     أنه سخخخخخخخخ توق  عند األبعاد واملضخخخخخخخخامين التي تلفها وتصخخخخخخخخبغها بالجمال أحيانا

والتي تجعل من املدن مرتسخخخخخخمة ف  منظومات فكرية   ،للواقع اليومي امليخخخخخخاهد فيها  والسخخخخخخرد فيقدم صخخخخخخورة متكاملة تيخخخخخخبه النقل

 .ميلةافية كثيرة تؤثر ف  األفراد، ما يجعل من النص الرحل  نصا تعليميا وتوثيقيا، يعمل على تقدي  صورة جواجتماعية وثق

 . الطبيعة: هوية سويسرا5.2

فخخاملروح ال ضخخخخخخخخخخخخخراء  ،  تمثخخل الطبيعخخة وجمخخالهخخا الفكرة األو ى التي ت بخخادر ب ى ذهن أي شخخخخخخخخخخخخخ ص عنخخد الوخخديخخ  عن سخخخخخخخخخخخخخوةسخخخخخخخخخخخخخرا

كما تمثل الجبال عنصخخخخخرا أسخخخخخاسخخخخخيا ف  تكوين امليخخخخخهد الطبيع  وحتى العمراني للكثير من املدن    ،مميزةوالبحيرات واألاهار عالمة 

والبحيرة النقية التي جاءت املدينة على طرفها الغربي وعند مصخخخخخخخخخدر اهر الرون منها ب ى  هنا . ول  يغفل الورتتاني هذا الجانب:  

آتيا من بيطاليا. وكامل املدينة ورخخخخخخمال البحيرة للسخخخخخخوةس وجنوبها لدولة فرانسخخخخخخا، أما مصخخخخخخبه فهو ف  الطرف الغربي من البحيرة  

من جانب آخر تعتبر الجبال من عالمات .  3فرانسخخخخخخخخخخخا، ف جمالها اجتمعت الدول حواليها لي خذ كل حظه من التنع  بمحاسخخخخخخخخخخخنها 

  فإاهمابال أن  ف  سخخخخوةسخخخخرا    ،ادتانتصخخخخور املدن والجبال ف  الكثير من املناطا أاهما بن تان متناقضخخخختان ومتضخخخخو   ،جمال سخخخخوةسخخخخرا

يكمالن بعضخخخخخخهما البعم فال وجود لفضخخخخخخاء بري وفضخخخخخخاء حضخخخخخخري. حتى أن الكثيرين يعتبرون أن الجبل ف  سخخخخخخوةسخخخخخخرا هو مدينة  

 .4ليدة التصاقه بالتركيبة العمرانية والوضرية

 
 .155نفس املصدر،    -1
 .154نفس املصدر،    -2
 150نفس املصدر،    -3
 أنظر: -4

-  Guyot Alain, « La ville dans la montagne, la montagne comme une ville : analogies architecturales et urbaines dans la 

représentation des Alpes chez les écrivains voyageurs aux XVIIIe et XIXe siècles », In: Revue de géographie alpine, tome 87,n°1, 

1121_1999_num_87_1_2918-https://www.persee.fr/doc/rga_003560; -511999. pp.  

-Debarbieux Bernard, « Figures combinées de la ville et de la montagne. Réflexion sur les catégories de la connaissance  

-https://www.persee.fr/doc/rga_003549; -», In: Revue de géographie alpine, tome 87, n°1, 1999. pp. 33 géographique

1121_1999_num_87_1_2917 

-Dubbini Renzo, « La montagne comme modèle esthétique entre le XVIIIe et le XIXe siècle », In: Revue de  géographie alpine,  tome 

87, n°1, 1999. pp. 61-69; 

https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1999_num_87_1_2918
https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1999_num_87_1_2917
https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1999_num_87_1_2917
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 150مخدينخة جني  التي بهخا نحو  أخخذت أطنخب الورتتخاني ف  وصخخخخخخخخخخخخخ  جمخال الطبيعخة والجبخال تحخديخدا وخخاصخخخخخخخخخخخخخة ف  جيني :  

ألفا من السخخكان حظا وافرا من جمال املوقع من بين سخخائر العواصخخ ، فطرف البحيرة والنهر يقسخخمااها نصخخفين رخخماليا وجنوبيا  

مدت عليهما قناطر سخخخخخخخخبعة. وأحدقت بها الجبال متدرجة ف  االرتفاع، فالقريبة منها ترع دهماء باألشخخخخخخخخجار والتي من ورائها تظهر  

هقة بيضخاء بالثلوح، يتجلى لك ذلك املنظر البديع من القنطرة اليخرقية واليخارع العظي  الذي جاء رخمالها وكالهما ينسخب  رخا

( الجبل األبيم. فك نما تلك الجبال التي ابيضخخخت مفارقها قامت من وراء سخخخالسخخخل الجبال الصخخخغرع Mont Blancب ى مون بالن )

اتخخب لجمخخال هخخذه الجبخخال كخخان لخخه خلفيخخة معرفيخخة من خالل اطالعخخه على تخخاريخ االهتمخام  الفخخاحمخخة الر وا . ويبخخدو أن  ان بخخاه الكخخ

بهذه القم . فقد عرف هذا الجبل دراسخخخخخخخات الفتة من قبل العلماء واملسخخخخخخختكيخخخخخخخفين منذ القرن الثامن عيخخخخخخخر، فتالرخخخخخخخت صخخخخخخخورة  

ه التحخديخد. نخذكر هنخا مثال عخال   الجبخال املعخاديخة ورخخخخخخخخخخخخخهخد بخدايخة الولع بجبخال األلخب على وجخه ال صخخخخخخخخخخخخخو  وهخذه القمخة على وجخ

الخذي لعخخب دورا رائخدا من خالل   Horace Bénédict de Saussure(1740-1799)بينيخخدكخت دو سخخخخخخخخخخخخخوسخخخخخخخخخخخخخير   الطبيعخخة  هوراا

أوت    03تكرةس نفسخخخخخه منذ سخخخخخن مبكرة السخخخخختكيخخخخخاف جبال األلب وذلك بر بته اليخخخخخديدة ف  الوصخخخخخول ب ى قمة مونت بالن. وف  

 .1مة هذه الجبال  امللعونة  و  املعادية  ير املضيافة قام بالصعود ب ى ق  1787

رخخخخخخخخخعورا بالونين ب ى املااخخخخخخخخخقي والبح  عن    ،هو طبيع  وظهور التصخخخخخخخخخنيع  وقد أثار اختفاء العال  التقليدي القائ  على كل ما

،  Les Alpes (1729)األلب مع قصخخيدته  جبال    Albrecht Von Hallerالطبيعة البكر. كما اعتبر اليخخاعر  ألبرخت فون هالر  

والعخخديخخد من الفنخخانين اآلخرين     La   Nouvelle Héloïse (1761)بروايتخخه مع  Jean Jacques Rousseauو  جون جخخا  روسخخخخخخخخخخخخخو 

ملهمين للجيخال الالحقخة. فسخخخخخخخخخخخخخاه  بخذلخك األدبخاء ف  بلورة ال يخال حول رموز الويخاة التقليخديخة السخخخخخخخخخخخخخوةسخخخخخخخخخخخخخريخة مثخل اليخخخخخخخخخخخخخاليهخات  

 .2والجبال واليالالت

من األوائل الذين   Marc Théodore Bourritتيودور بوريت    أما على املسخخختوع الفني، فيعتبر الفنان وم سخخخلا الجبال  مار 

قدموا ب مانة مظهر وجمال جبال األلب من خالل نقورخخخخخخخخخه النحاسخخخخخخخخخية. وبذلك ل  تصخخخخخخخخخور مدينة جيني  ف  عيون الناا بدون 

ن انطباعا عاما  حضخخخور قمة مونت بالن، فالجبل كان   حاضخخخرا دائما ف  رسخخخومات الفنانين وف  وصخخخ  السخخخيا  والزائرين، مما كو 

.  3ل  يما، وهو تيخخخخخخخخخخخكل جيني  ومونت بالن ف  نفس الوقت وف  نفس املكان حتى صخخخخخخخخخخخار مصخخخخخخخخخخخير املدينة مرتبطا بمصخخخخخخخخخخخير الجبل 

  .وأصبا اقتران الجبل باملدينة يمثل الهوية املولية، وساه  ف  الترويج السياه 

والبحيرات والجبال    األاهاريعطي الورتتاني هوية للمنطقة من خالل وصخخخخخخخخ     ،من خالل وصخخخخخخخخفه ملنطقة جيني  وما جاورها

وتلك الجبال التي طعنت ف  السخخخخخخخخن ورخخخخخخخخابت ر وسخخخخخخخخها    مطما  اليخخخخخخخخاهقة التي تعلوها الثلوح ويمكن أن نضخخخخخخخخع هذا االقتباا:  

 .4أنظار املسافرين 

 
1121_1999_num_87_1_2919-https://www.persee.fr/doc/rga_0035. 

1-«Regards sur la Suisse : Voyage du XVIème au XXème siècle», exposition  bibliothèque Grand-rue, Du 27 juin au 3 octobre 2015, 

Dépôt légal 2ème trimestre 2015, sous le numéro LP Per : 5042,  Directeur de la publication : MAIRIE DE MULHOUSE, p 06. 
2, In: »XIXe siècles. L'exemple du Valais (Suisse)-Une image identitaire alpine à travers les récits de voyages, XVIIIe Mévillot E « -

 1121_1995_num_83_1_3791-/www.persee.fr/doc/rga_0035https:/87;-Revue de géographie alpine, tome 83, n°1, 1995. pp. 67

p 69. 
3. In: Revue de géographie»La pérennité d'un couple en vue -Blanc -Genève et le Mont«, Fornara Livio -  alpine, tome 87, n°1, 

1999.pp. 71-80 

https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1999_num_87_1_2920p 75. 
نس في باريسمحمد املقداد الورتتاني،   -4  .152،   الُبر 

https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1999_num_87_1_2919
https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1995_num_83_1_3791
https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1999_num_87_1_2920
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ل  
 
فرصخخخخة للت كيد على    ،هوية املدينة التي تقع ف  سخخخخفا الجبال من خالل وصخخخخ  الورتتاني لجيني  تحديداوبذلك يكون تمث

أهمية الصخخورة السخخابقة التي صخخورها الدارسخخون السخخوةسخخريون واألوروبيون مع بعم الفرو  الدقيقة التي ربما ترتبط بالفصخخل  

ايع والصخخخخخخخخور النمطية التي تكون معايير الهوية األسخخخخخخخخاسخخخخخخخخية  أو الظروف املناخية، ف سخخخخخخخخاه  كل هذا ف  تعزيز هذا التصخخخخخخخخور اليخخخخخخخخ

مظخاهر الفن ذلخك أن املخدينخة ف  تيخخخخخخخخخخخخخكالتهخا وتمثالتهخا العمرانيخة عنخده تبخدو فبين الكخاتخب بخذلخك   ،املتمثلخة ف  الطبيعخة السخخخخخخخخخخخخخاحرة

سخخخخوةسخخخخرية    ة عن مدينةونحن ندين ملومد املقداد الورتتاني الذي نقل لنا صخخخخور  ،جمالية وذو  فنان واع بفعله  خاضخخخخعة ألبعاد

   تكن معروفة لدع أ لب التونسيين.ل

 : خاتمة

من خالل التركيز على ثقافة هذا البلد األوروبي التي ال تجمعه    ،مثلت رحلة الورتتاني ب ى سخخخخخخخخخخخخخوةسخخخخخخخخخخخخخرا رحلة وصخخخخخخخخخخخخخفية بامتياز

فمن وراء صخخخخخورة سخخخخخوةسخخخخخرا كما وصخخخخخفها الورتتاني نسخخخخخ يخخخخخ  صخخخخخورة تونس  .بالبالد التونسخخخخخية عالقة اقتصخخخخخادية أو تجارية كبيرة

ل  والتي تعتبر املرآة  فلقخخخد يخخخخخخخخخخخخخجخخخل قلمخخخه انبهخخخارا بكثير من معخخخال  الوضخخخخخخخخخخخخخخخارة الغربيخخخة املهيمنخخخة على العخخخا  ،وكي  يمكن أن تتغير

 العاكسة.

هنا  والتي ل  تتعد  لتي قضخخخخخخاهاأاها مختلفة عن الرحلة ب ى فرنسخخخخخخا نظرا للمدة الزمنية ا  ،ما يالحو ف  الرحلة ب ى سخخخخخخوةسخخخخخخرا

ثقافة  بمقارنتها ب  ،فخالل الزيارة ب ى فرنسخخخخا انشثقت الواجة ب ى كيخخخخ  الغير والوك  على تقاليده وعاداته دائما  .يومين أو ثالثة

وقد طغى أيضخخا  الصخخراع  الوضخخاري بين اليخخر  والغرب من    ،الذات وأحيانا حتى تفضخخيل الثقافة املولية على الثقافة الغربية

ويبدو أنه معطى موضخخخخو   حي  أن  سخخخخوةسخخخخرا ل     ،أما ف  رحلته ب ى سخخخخوةسخخخخرا فل  نر صخخخخدع لهذه ال لفية .خالل رحلة الورتتاني

 .على حساب البالد التونسيةتكن دولة استعمارية ول  تتوسع 

الواك  ونظام الوك  أو  مثل  ل  نر ف  رحلة الورتتاني ب ى سوةسرا التركيز على القضايا التي تحد  عنها ف  رحلته ب ى فرنسا و 

الغربية  اليرةعة والقانون والتطور االقتصادي والعمل والعدالة االجتماعية باإلضافة ب ى قضية املرأة ومختل  أوجه الثقافة  

 مثل الفنون الجميلة واملسر  واألدب.

، عبر الورتتاني عن ميخخخخخخخخخخخخخاعره أمام جمال الطبيعة هنا . ولقد توفرت للكاتب حرية دمج أنواع  ى سخخخخخخخخخخخخخوةسخخخخخخخخخخخخخرا بخالل رحلته  

مختلفة من الكالم من خالل الجمع بين العل  والسخرد الملخ صخقي والعاطفة الفنية واليخعر. وقد ت   اسختحضخار جمال الطبيعة  

وت  تصخخخوير الوياة من جوانب عديدة من خالل قصخخخة حية   ،ذكر تاريخ سخخخوةسخخخرا وسخخخياسخخختها والوياة االجتماعية والعلمية فيهاو 

 أواصخخخخخخخر لتحقيا األمثل الوسخخخخخخخيلة رحلته رخخخخخخخكلت وقدحول سخخخخخخخوةسخخخخخخخرا.    مه رجع مالورتتاني ب ى   ت رحلةفتحول  ،عارخخخخخخخها الكاتب

 الصخخخخخخخخخورة ف  الغموض مواطن ومعرفة وثقافته اآلخر فكر من خفي ما باك ياف النفور  عخخخخخخخخخن والبعخخخخخخخخخد واآلخر، األنا بين التعارف

 أبرز ما يمثله ذلك اآلخر.  دعن والوقوف املعاينة طريا عن مسبقا املخ خوذة

كانت هذه الرحلة نموذجا للميخخخخخر   الذي يتو  ب ى ركب الوضخخخخخارة الغربية من النواه  االقتصخخخخخادية والعلمية. ولعل مسخخخخك  

م أن يكون تعليا محمد الفاضخخخخخخخخخخخخل بن عارخخخخخخخخخخخخور على هذا الكتاب النف س، بذ اعتبره  مظهرا جليال لسخخخخخخخخخخخخمو فن التحرير ف  ال تا

تحخخخخخخخجيل الرحالت الفردية ال اصخخخخخخخة ف  أوربا...وأكمل صخخخخخخخورة قلمية لنظر العربي الناهم ب ى أوربا لوصخخخخخخخ  املسخخخخخخخالك وامليخخخخخخخاهد  

جتماعية، مع بثارة املقارنات التفصخخخخخخخخخخيلية بين املااخخخخخخخخخخقي اإلسخخخخخخخخخخالمي والواضخخخخخخخخخخر  والت ثرات النفسخخخخخخخخخخية واملناظر الطبيعية والوياة اال 

األوربي ف  كل ناحية من نواه  الوضخخخخخخخخارة... ولو ال ما شخخخخخخخخونت به من االسخخخخخخخختطرادات البعيدة لذكر أمور رخخخخخخخخؤون الوياة العادية 
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مثخخال وأمثخخل صخخخخخخخخخخخخخورة ف  كخخل مخخا كتخخب من    بتونس لكخخان مثخخاال كخخامال لفن الرحلخخة، على أن هخخذا ل  ينزل بهخخذا الكتخخاب عن كونخخه أر ى
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