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

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

  املسؤولية 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  (1)

عدد   (2) يزيَد  ال  ) أن  على  البحث  والجداول  20صفحات  واملراجع  والرسومات  األشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  واملالحق.

ة. (3)  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: (4)

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

  (.12حجم ) 

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

  (.10مع حجم ) 

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

  ط. الخ

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

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

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

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

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . ●

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    

 

 

 

  شروط النشر 
 

افر      املجلةتقبل   األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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  االفتتاحية

  

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

م على سيدنا محّمد وعلى آله  
ّ
 وصحبه وسلم، أما بعد: واللهم صّلِّ وسل

مانين)
ّ
( من مجلة "جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية"،  83نضع بين أيدي سيادتكم العدد الثالث والث

 مساهمات العديد من الباحثين من دول مختلفة على غرار الجزائر، املغرب، تونس، ليبيا، العراق،  
ً
متضمنا

 اماته البحثية. األردن، ماليزيا استجابة الحتياجات القارئ واهتم 

مة توّزعت مواضيعها على مختلف مجاالت النشر. 
ّ
 إذ قّدموا مجموعة بحوث أكاديمية محك

ة بعون هللا وتوفيقه وبما يرفدنا به الباحثون من بحوث وموضوعات  
ّ
هذا و نأمل أن تتواصل مسيرة املجل

 في أعدادنا القادمة. 

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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آفاق االستدامة في الواحات املغربّيةالّزراعة   :التسويقّية و

 -حالة هوامش واحات فم زكيد بإقليم طاطا بالجنوب الشرقي باملغرب -
Marketing agriculture and sustainable prospects in the Moroccan oases-The case of Foum Zguid 

oases in the Tata province; the southeast of Morocco- 

 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك/جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، املغرب محمد محي الدين  -  محمد نبو 

Mohamed Nebbou - Mohamed Mouhiddine, Hassan II University of Casablanca, Morocco 

 

 

 

Abstarct : 

Moroccan oases have known rapid developments since the seventies of the last century, which have had 

multiple and varied economic, social, environmental and field repercussions. Proposals have varied about 

reading their extent, causes and results, according to the intellectual and theoretical backgrounds of each 

approach to its issues. This article falls within the works concerned with the development of the relationship 

between man and the environment, and aims at investigating the unnatural causes of the deterioration and 

disruption of oasis ecosystems in general, and the relationship between the recent development in economic 

patterns in oasis areas in Morocco through the example of marketing agriculture and its effects on fragile 

environmental balances. In these areas, in particular, by presenting some cases of the oases of the front of the 

Sahara in the southeast of Morocco. It aims at clarifying the extent of interdependence between the current 

status of the oasis ecosystem in the studied field and the developments that affected its economic and social 

pattern by highlighting the characteristics of marketing agriculture in intersection with the components of the 

oasis ecosystem and clarifying the limits of interpreting the nature of this modern economic pattern of the 

environmental dynamism within the study of oases. To answer the problem, we have adopted a methodology 

based on consulting bibliographic work on the subject on the one hand, and field work based on field visits, 

direct observation, form, reports and studies carried out by some institutions and departments on the other 

hand. 

Keywords: oases, marketing agriculture, sustainable development, ecological balances, basin, local 

knowledge. 
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 ملخص:  

تعرف الواحات املغربية تطورات متسارعة منذ سبعينيات القرن املاض ي، كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية  

لكل   والنظرية  الفكرية  للخلفيات  تبعا  ونتائجها،  مداها ومسبباتها  الطروحات حول قراءة  تباينت  ومجالية متعددة ومتنوعة 

ن األعمال التي تهتم بتطور العالقة بين اإلنسان والبيئة، وتروم البحث في األسباب  متناول لقضاياها. وتندرج هذه املقالة ضم 

في   التطور الحاصل حديثا  بين  القائمة  العالقة  الواحية بشكل عام، وفي  البيئية  املنظومات  لتدهور واختالل  الطبيعية  غير 

لتسويقية وآثارها على التوازنات البيئية الهشة بهذه  األنماط االقتصادية باملجاالت الواحية باملغرب من خالل مثال الزراعة ا

املجاالت بشكل خاص من خالل عرض بعض حاالت واحات مقدمة الصحراء بالجنوب الشرقي املغربي. وتهدف إلى توضيح مدى  

واالجتماعي    الترابط بين الوضعية الحالية للمنظومة البيئية الواحية باملجال املدروس والتطورات التي مست نمطه االقتصادي

من خالل إبراز خصائص الزراعة التسويقية في تقاطع مع مقومات املنظومة البيئية الواحية وتبيان حدود تفسير طبيعة هذا  

وقد اعتمدنا لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة منهجية   النمط االقتصادي الحديث للدينامية البيئية داخل واحات الدراسة.

لببليوغرافي حول املوضوع من جهة والعمل امليداني القائم على الزيارات امليدانية واملالحظة املباشرة  تقوم على استشارة العمل ا

 واالستمارة والتقارير والدراسات املنجزة من قبل بعض املؤسسات واإلدارات من جهة ثانية.  

 .الحوض، الدرايات املحلية البيئية، التوزانات  التنمية املستدامة،  الزراعة التسويقية، الواحات،الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة:  

ن، السيما مع دخول املستعمر وتسارعت وتيرة هذه التحوالت  شهدت الواحات املغربية تحوالت مهمة منذ عقود من الزم

 اقتصادية واجتماعية وثقافية وجيوسياسية ومناخية وغيرها.  ;خالل العقود األخيرة نتيجة أسباب متعددة

التحوالت الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمرانية  الذي مس   وهمت هذه  التحول  والبيئية، ومن جملتها 

 االقتصاد الواحي بحيث استوطنت بهذا املجال أنشطة اقتصادية جديدة كالفالحة التسويقية والسياحة الواحية وغيرها. 

ويعّد مجال الجنوب الشرقي من املجاالت الواحية املغربية التي شهدت هذه الظواهر االقتصادية واملجالية منذ منتصف  

نتائج اجتماعية وبيئية مست أركان نظامها البيئي وتوزانه املوروث على مدى    ثمانينات القرن املاض ي بشكل أساس وترتبت عنها

 قرون من الزمن. 

وتعتبر واحات فم زكيد نموذجا )أنظر الخريطتين( لهذه الواحات التي احتضنت نشاطا اقتصاديا تخارجيا قائم على الزراعة  

ال السياحي بالواحات كمخرجات لألزمة املركبة  تي باتت تعيشها هذه الواحات منذ عقود، غير أن هذه  التسويقية والنشاط 

اإلجابة االقتصادوية املحضة، غير املستحضرة للجوانب البيئية واالجتماعية، عن وضعية األزمة التي دخلت فيها هذه الواحات  

هدد عموم املجال بخطر  تولد عنها تأثيرات سلبية على املنظومة البيئية الواحية وعلى املحيط الحيوي الطبيعي املجاور، مما ي

 التصحر واإلرمال واالندثار.  

 وعلى هذا األساس تتولد إشكالية هذه املقالة التي تروم العمل على:    
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 تقديم لمحة عن تطور الزراعة التسويقية كنمط اقتصادي جديد بهذا المجال.  -

 إبراز مقومات وخصائص الزراعة التسويقية بالمجال المدروس. -

المدروس ومساهمته في توضيح   - المجال  البيئية بواحات  المنظومة  الجديد على عناصر  النمط االقتصادي  تأثيرات هذا 

 زن البيئي الهش بهذا الوسط. ااإلخالل بالتو

حول   الببليوغرافي  العمل  من  انطلقت  منهجية  على  املتوخاة  األهداف  وتحقيق  اإلشكالية  هذه  عن  اإلجابة  ارتكزت  وقد 

واعتماد دراسة حالة وتجميع املعطيات واملعلومات الرسمية وغير الرسمية املستخلصة من دراسات وتقارير    املوضوع من جهة،

 ومونوغرافيات والعمل امليداني من جهة ثانية.  

تقع واحات فم زكيد ضمن النفوذ الترابي لجماعة فم زكيد بالجنوب الشرقي املغربي ،وتتحدد إداريا بكونها  مجال الدراسة:  

وتنتمي إلقليم طاطا التابع لجهة سوس ماسة ،يحدها شماال وشرقا جماعة ألوكوم،    2كلم    40ترابية تمتد على مساحة  وحدة  

(، ويبلغ عدد هذه الواحات سبعة واحات رئيسية وهي واحات السميرة   1وغربا جماعة تليت وجنوبا جماعة تيسنت)الخريطة  

- عالية الحوض النهري لفم زكيد، فيما تمثل واحة تمزوروت، وأم حنش، وبوكير   وأوالد جامع و أمزرو واملحاميد التي تمثل واحات 

 تابية واحات سافلته. -بودالل

الجماعة   هذه  ساكنة  إحصاء    8986تبلغ  حسب  والحرفية  2014نسمة  اإلدارية  واألنشطة  الفالحي  النشاط  يشكل   ،

 ة.  والسياحة بدرجة أقل إلى تحويالت الهجرة مصدر العيش الرئيس ي للساكن

 ( : التحديد اإلداري لواحات فم زكيد 1)  الخريطة

 

 بتصرف  2015املصدر: خريطة الجهات اإلدارية للمغرب 

خالل شهر غشت    º49حيث تصل درجة الحرارة صيفا إلى   يسود بها مناخ شبه قاري، جاف وحار صيفا وبارد وجاف شتاءً 

ملم سنويا والتي تتميز بصفة الالانتظام    100تتعدى معدالت التساقطات  فيما ال   درجة حرارية دنيا خالل فصل الشتاء،  º12و

السنوي والفصلي، فضال عن قوة التشميس والتبخر وتقوي من هذا األخير رياح الشركي والزوابع الرملية الخفيفة التي تهب  

 على الجماعة. 

واد فم زكيد، باملقابل يتميز املجال بغنى الفرشات  أما الشبكة املائية، فهي موسمية الجريان وتتشكل من املسيالت واألودية ك

 الباطنية وإن كانت تبقى موروثة في أغلبها وضعيفة التجدد. 

، وإن كان متنوعا ويغلب 1أما الغطاء النباتي، فهو ضعيف االنتشار ومتميز بالتركز على مستوى األودية واملجاري والفايجات 

العموم من سفانا الطلح الصحراوي والطرفاء إلى جانب املواكب النباتية األلفحجرية وامللحية  عليه النوع الجفيف، ويتألف على  

فيما تتميز التربة بندرتها وبضعف تطورها وفقرها وشدة عرضتها لعوامل التعرية الريحية منها واملائية   ونبيت الكثبان الرملية، 

 
 منخفضات باني  1
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ناخية، ويتركز الجيد منها على ضفاف وادي فم زكيد الذي يتطابق  بالنظر ملحدودية الحواجز البيولوجية وقساوة الظروف امل

 مع الصالح منها للزراعة التي تقوم عليها الواحات بالجماعة. 

منظوماته   الطبيعية وهشاشة  بقساوة ظروفه  يتميز  املجال  أن  الواحات  لهذه  الطبيعية  الخصائص  اإلطاللة على  وتبين 

 ت قرب صحراوية.البيئية، وهي خاصيات بنيوية في املجاال 

 

افية 2الخريطة)   (: موقع مجال الدراسة اعتمادا على الخريطة الطبوغر

افية لفم زكيد بتصرف   املصدر: الخريطة الطبوغر

 الزراعة التسويقية كنمط اقتصادي جديد بواحات فم زكيد-1

وثقافية وبيئية منذ النصف الثاني من  عرفت واحات فم زكيد تطورات متعددة ومتنوعة مجالية واقتصادية واجتماعية  

، وتجسد الزراعة التسويقية جزءا من التحوالت  -دون إغفال تلك املستحدثة عند دخول املستعمر لهذا املجال  - القرن العشرين

 التي طالت النظام االقتصادي الواحي وانعكست على املجال والبيئة.

 لواحات التقليدية:الزراعة التسويقية أساس الواحات الجديدة بهوامش ا -1-1

بداية   ظهرت  وقد  زكيد،  لفم  النهري  بالحوض  حديثة  مجالية  وظاهرة  جديدا  اقتصاديا  نمط  التسويقية  الزراعة  تعتبر 

 ، وتطابق ما يعرف بالواحات الجديدة أو املمتدة. 1الثمانينات من القرن املاض ي 

التقليدية واملجاال  الظاهرة املجاالت املحاذية للواحات  ت الرعوية أومجاالت فيضية ظلت مخصصة لزراعة  وتغطي هذه 

 الحبوب خالل الفترات املطيرة.

 مراحل تطور الزراعة التسويقية بواحات فم زكيد: •

 أساسية :    ثالثة مراحلشهدت الزراعة التسويقية تطورا كميا ونوعيا منذ نشأتها إلى اليوم من خالل 

 
1Oudada .Mohamed ;2004  , Désenclavement et développement dans le sud du Maroc : le cas des pays du BANI » Thèse de 

doctorat en Géographie ;université Aix-Marseille-Université de Provence .(non pub) p81. 
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املاض ي- القرن  التسعينات من  ماقبل  مبادرات فردية  :  مرحلة  الزراعي من خالل  النمط  لهذا  األولى  البوادر  برزت  وفيها 

اعتمدت على التحويالت املالية للمهاجرين أساسا، والشروع في استعمال املكننة في عملية الحرث والدرس وتعبئة املوارد املائية  

ية، كما تميزت ببنية زراعية مشابهة ملاهو سائد في  باعتماد اآلبار الخاصة املزودة بمحركات الديزل والكازوال لضخ املياه الجوف

الواحات التقليدية من خالل غراسة النخيل واألشجار املثمرة واملرزوعات العلفية خاصة الفصة و"أشامي" إلى جانب الحبوب  

غمر/اإلغراق  أما عملية السقي فقد ظلت هي األخرى تعتمد على الري بال  والخضروات فضال عن غراسة الحناء بمساحات أوسع،

 أو ما يعرف بـ"الربطة".  

الثالثة- األلفية  من  األول  العقد  منتصف  إلى  التسعينات  بداية  مابين  الظاهرة  مرحلة  شملت  املرحلة  هذه  خالل   :

االقتصادية املجالية مناطق أخرى بعيدة شيئا ما عن الواحات التقليدية، واتسعت لتغطي مجاالت حصوية وضفاف الشعاب  

رتفعت وتيرة حفر اآلبار الخاصة والضخ اآللي. ولم تعد العملية حكرا على األسر التي تستفيد من دعم أموال الهجرة  واملسيالت وا

سواء الداخلية أو الخارجية بل امتدت لتشمل أسرا أخرى.وفي هذه املرحلة كذلك استمر تعاطي الفالحين لغراسة الحناء من  

 إلى جانب التمور واملنتوجات العلفية.   أجل التسويق بالنظر الزدهار سوقها باملغرب

مرحلة منتصف العقد األول من األلفية الثالثة إلى اآلن: تميزت هذه الفترة بتطور مساحي كبير لهذا النمط الزراعي السيما  -

ى  زراعة البطيخ األحمر وشملت مجاالت جديدة في غالبتها حصوية، واتسمت هذه املرحلة بدخول مستثمرين جدد وافدين عل

املجال من مناطق متعددة : سوس ومراكش وبني مالل وزاكورة...وغيرها، ولم يتجاوز عدد املستثمرين املحليين في هذه الزراعة  

نسبة   الجديدة  الواحات  سنة    6بهذه  االستثمارات خالل  مجموع  من  كان    20161باملئة  اللتين  السابقتين  للمرحلتين  خالفا 

يطبعهما هيمنة الفالح املحلي دون غيره، وقد اكتفى الفالح املحلي في بدايات هذه املرحلة بعملية كراء األرض للوافدين بالنظر  

من املزروعات  لإلكراهات املالية واللوجستيكية ونقص الخبرة والتجربة في مجال النشاط الزراعي التسويقي وخاصة هذا النوع  

 ولم ينخرط بشكل فردي أو بشراكة مع الوافدين إال في الخمسة سنوات األخيرة بشكل كبير . 

وفي هذه املرحلة كذلك تقوت العالقة بين هذه الواحات والسوق سواء الداخلي أو الخارجي بفعل انتشار زراعة البطيخ  

سنة   منذ  ملفت  بشكل  التسويق  أجل  من  مئات  2006األحمر  من    لتغطي  يتضح  كما  انتقلت  بحيث  بعد  فيما  الهكتارات 

 . 2014هكتار سنة  265إلى ما يزيد عن  2011هكتارات حتى حدود  5( من 1الجدول)

هكتارات لكل ضيعة، أغلبها    5ضيعة تزيد عن    237ويزيد عدد الضيعات املخصصة للزراعة التسويقية بعالية فم زكيد عن  

. كما عرفت هذه املرحلة ارتفاعا  2هكتار مزودة بآبار ومضخات وصهاريج   1100يعادل  مخصصة لزراعة البطيخ األحمر أي ما  

في التعاطي مع التقنيات الهيدروفالحية العصرية في تعبئة املياه الجوفية وجلبها وتوزيعها على مستوى املشارات واعتماد تقنية  

وكذا بروز الضخ بتقنية الطاقة الشمسية باملوازاة مع    مايعرف بالسقي بـ"اإلغراق"، التنقيط إلى جانب السقي االنجذابي أو

  ، الضخ العصري املعتمد على املحركات بالكازوال، واستعمال مكثف للمبيدات الفالحية...وغيرها من مظاهر العصرنة القوية

ين تربية املاشية  وفي هذه املرحلة تعززت بشكل ملحوظ الفالحة القائمة على املنتوج الواحد وتراجع بشكل قوي التكامل ماب

 والزراعة مقارنة باملرحلتين السابقتين. 

 

 
  2016نتائج بحث ميداني قمنا به سنة 1
 . 2021حسب معطيات مستقاة من قيادة ألوكوم 2
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 2014-2011(: تطور استثمارات زراعة البطيخ األحمر بعالية الحوض النهري لفم زكيد مابين 1الجدول ) 

 املساحة املستثمرة بالهكتار عدد االستثمارات  السنة 

 5 1 2011قبل 

2012 2 10 

2013 35 187.5 

2014 17 62.5 

 265 55 املجموع 

 2016املصدر: بحث ميداني 

ويستخلص من عملية تتبع نشأة وتطور النمط الزراعي بالحوض النهري لفم زكيد أنه شهد نقلة مساحية من جهة، وأخرى  

ويتضح  نوعية ومرفولوجية مرتبطة بعملية بالتجديد الذي طرأ على التقنيات الهيدروفالحية والبنية الزراعية من جهة ثانية.  

ذلك من خالل املقارنة بين هذه املجاالت الزراعية الجديدة والواحات التقليدية وكذا فيما بين مراحل تطور بنية هذا النمط  

 (. 1الزراعي كما يتضح من الرسم البياني)

 زكيد (: تطور مكانة الزراعات التسويقية األساسية باملجاالت الزراعية بهوامش الواحات التقليدية بفم 1الرسم ) 

 

 2022املصدر: إنجاز شخص ي 

واعتمادا على الرسم البياني، يتضح أن الزراعة التسويقية بهوامش الواحات التقليدية بعالية الحوض النهري لفم زكيد  

إلى بنية أقل   1990انتقلت من بنية متنوعة تجمع النخيل والخضروات واملزروعات العلفية والحناء خالل الفترة السابقة لسنة  

ع منذ عقد التسعينات إلى النصف الثاني من العقد األول من األلفية الثالثة ثم إلى بنية مرتكزة على املنتوج الواحد املتجسد  تنو 

 أساسا في البطيخ األحمر، فيما ستبقى باقي املزروعات التي ظلت سائدة من ذي قبل ثانوية ضمن البنية الزراعية بهذه املجاالت. 

 األنماط االقتصادية الجديدة بواحات فم زكيدأسباب وعوامل بروز  •

تعود نشأة النمط الواحي الجديد وتطوره مساحيا ونوعيا ومرفولوجيا على مدى هذه العقود األربعة إلى أسباب وعوامل        

 هي:متباينة ومتداخلة، نقف من ضمنها على ثالثة أسباب أساسية شكلت دوافعا لنشأة هذه الواحات وحوافزا لتطورها، و 

 : أزمة الواحات األصيلة -أ

تشكل الواحات الجديدة واحدة من االستراتيجيات التي اهتدى إليها الفالح الواحي بهذا الحوض إلى جانب أخرى كتنويع   

مصادر الدخل والهجرة الداخلية والدولية... لتجاوز آثار األزمة املتعددة األبعاد الذي بدأت تعيشها الواحات التقليدية منذ  

ادت حدتها مع توالي العقود جراء عوامل طبيعية وبيئية وبشرية مختلفة ومتعددة، حيث  منتصف سبعينيات القرن املاض ي وازد

إلى جانب تزايد حدة إكراه قساوة املناخ جراء طول مدة الجفاف البيسنوي الذي انضاف إلى ضعف التساقطات وعدم انتظامها  
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وهي: األزمة البيئية البارزة في تدهور الغطاء  1ة فقد دخلت الواحات التقليدية عامة، وإن بدرجات مختلفة، أزمات سوسيومجالي

مرض   بفعل  النخيل  وتراجع  الزراعي  للنشاط  الضرورية  املائية  املوارد  نقص  جراء  الفالحية  واألزمة  الرمال،  وزحف  النباتي 

التتريب) عملية  وتدني  األتربة  وتملح  وغيره  القروية،la pédogenèseالبيوض  الهجرة  نتيجة  الفالحي  والبوار  املائية    (  واألزمة 

بهذه   التقليدية  للمؤسسات  التدبيرية  الوظيفة  وتراجع  الصيانة  وضعف  التقليدية  الهيدروفالحية  التجهيزات  تردي  بسبب 

الواحات، واألزمة االقتصادية الناجمة عن فقدان التوازن بين املوارد املحدودة والحاجيات املتزايدة جراء االنفجار الديمغرافي، 

ماعية املتمثلة في التحول القيمي والثقافي وما نجم عنه من تراجع في األدوار االجتماعية للمؤسسات التقليدية  واألزمة االجت

وقد تعمقت حدة هذه األزمة    .وانحسار قيم التضامن والتعاون والتآزر واتساع دائرة العمل املأجور وغير الفالحي بهذه الواحات

 . 2ت من القرن املاض ي املركبة خالل عقدي الثمانيات والتسعينا

 االنفتاح على المحيط والتحويالت المالية للهجرة :   -ب

في الوقت الذي تضررت الواحات التقليدية من النتائج السلبية للهجرة، حيث فقدت يد عاملة مهمة كانت الدعامة البشرية  

القرن املاض ي نحو الدول األوروبية،    لهذه الواحات بعد موجة هجرات الشباب التي عرفتها سنوات الستينيات والسبعينيات من

 .3وفي اتجاه دول الخليج فترة الثمانينات بعد الصعوبات التي أصبحت تعتري الهجرة نحو أوروبا

كما كانت األحواض الواحية تحتضن احتياطيا حقيقيا من اليد العاملة املغذية للمناطق الداخلية...و ما ترتب عن ذلك من  

لواحات واستدامتها وتوسعها، بالنظر ملا تقوم به هذه الفئة من أنشطة إعداد وتهيئة فالحية من  فقدان عامل قوة في نمو ا

سواقي   من  الهيدروفالحية  والتجهيزات  للمشارات  املستمرة  والصيانة  والبناء  والغراسة  والحصاد  الحرث  عمليات  خالل 

األ  واستصالح  وترميمها  التقليدية  التحويلية  للسدود  املجال  وخطارات...وبناء  هذا  هامشية  تقوية  وبالتالي  وحمايتها،  راض ي 

، فإن ظاهرة الهجرة كانت لها نتائج إيجابية على الواحات الجديدة حيث كانت الهجرة عامال لبزوغ هذا النمط الواحي 4وتبعيته

 .من جهة ثانية وتطوره بالحوض النهري لفم زكيد من خالل التحويالت املالية من جهة واستثمارات املهاجرين العائدين

الهجرة من   العديد من الواحات املغربية، حيث مكنت عائدت  الذي عرفته  الزراعي  لقد كان للمهاجرين دور في التجديد 

تكسير الحاجز الثقافي واالقتصادي الذي كان يقف أمام تجديد أنظمة السقي والزراعة، كما أن املهاجرين هم السباقون إلى  

التجديد   ونشره تبني  بعض  ،  5الزراعي  عمل  إذ  زكيد،  لفم  النهري  بالحوض  الجديدة  الواحات  مستوى  على  األمر  هذا  ونجد 

خارج   ضيعات  إنشاء  من خالل  العصري  الفالحي  النشاط  في  املكتسبة  وخبراتهم  ثرواتهم  استثمار  على  العائدين  املهاجرين 

زء من تحويالت هؤالء املهاجرين إما من الداخل أو الخارج في  الواحات التقليدية، كما أن عائالت أخرى عملت على استثمار ج

 
1Bahani Abdelkabir ;2010 ; les écosystèmes environnementaux et la mobilité des personnes dans le Draa moyen, quelles 

relations ?. actes du colloque international «  les migrations et les écosystèmes ;les réfugiés de l’environnement » coordination ; 

Ahmed Lakmahri § Abdelkabir Bahani ; la Recherche scientifique ; Revue des sciences humaines et sociales ; Un Mohamed5-

Souissi ; Pub de l’UNRS ; p198. 
2 Ibid… ; 203. 
3Oudada .Mohamed ;2004  , Désenclavement et développement dans le sud du Maroc : le cas des pays du BANI » Thèse de 

doctorat en Géographie ;université Aix-Marseille-Université de Provence .(non pub) ; p94-95.  
4 Ibid ;292. 

املائي لواحة تودغى، منشورات جامعة ابن زهر ،طباعة ونشر سوس  2013مهدان )محمد (5 النظام  في  ، التحوالت االجتماعية والتنمية: دراسة 

 .223ص  أكادير املغرب،
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تجديد زراعي ملشارتهم من داخل الواحات التقليدية أو باإلقدام على تهيئة وإعداد أراض ي جديدة محاذية لهذه الواحات ملمارسة  

 حرث والحصاد وغيرها. نشاط زراعي مستخدم لتقنيات عصرية من قبيل أبار مجهزة بمحركات ووسائل عصرية في عملية ال

 دعم الدولة المالي والتقني :  -ت

وبناء          وتهيئة  السدود  كإنشاء  الهيدروفالحية،  التهيئة  منها  متعددة  أوجه  الواحية  املجاالت  في  الدولة  لتدخل  كان  لقد 

الفالحة السقوية والدفع بهذه املجاالت نحو التحد املياه، وتشجيع  يث الفالحي والتعاطي  وترميم قنوات الري وتعبئة وتوزيع 

للمكننة في عمليات اإلعداد والتهيئة الفالحية بهذه املناطق منذ الثمانينات من القرن املاض ي، بما في ذلك واحات الحوض النهري  

 مظاهر:  ثالثةلفم زكيد من خالل 

الواحات   - خارج  املوجودة  باملجاالت  للفالحين  التقني  الدعم  عبر  تدخلها  األول:  تشجيع  املظهر  على  عملت  إذ  التقليدية، 

الدرس بأثمنة   التقنيات العصرية في عمليتي الحرث والدرس من خالل عملية كراء الجرار وآلة  الفالحين على استعمال 

 مناسبة. 

األسمدة   - واعتماد  املنتقاة(  )البذور  واملختارة  الجديدة  املزروعات  مع  للتعاطي  الفالحين  دعم  على  العمل  الثاني:  املظهر 

 يماوية...للرفع من املردودية واإلنتاجية. الك

بهذه   - وتجهيزها  وترميمها  األبار  تعميق  بعمليات  القيام  من أجل  للفالحين  املالي  الدعم  تقديم   على  العمل  الثالث:  املظهر 

 الواحات الجديدة خالل مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاض ي. 

املقدم خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاض ي ومدى مساهمته  وفضال عن مظاهر الدعم التقني واملالي  

في بروز هذا النمط الواحي وترعرعه، فإن النصف الثاني من العقد األول من األلفية الثالثة وحتى اآلن يعد مرحلة ساهم فيها  

عملت الدولة من خالل    2008ه، حيث منذ سنة  الدعم املالي والتقني للدولة في تدعيم مسار توسع هذا النمط الواحي وازدهار 

برنامج املخطط األخضر، وخاصة الدعم املالي املقدم في إطار الدعامة الثانية من هذا املخطط على املساهمة في تطوير هذا  

 النمط الواحي من خالل املساعدات املالية التي استهدفت باألساس رصد مساعدات مالية:  

بدعم عمليات استصال  - من األحجار وتطويعها وجعلها صالحة  تتعلق  تنقيتها  على  العمل  األراض ي وتوسيعها من خالل  ح 

للزراعة. الش يء الذي ساهم في توسع الواحات الجديدة لتشمل املجاالت الحصوية واألراض ي التي لم تكن من قبل ضمن  

 املجاالت الصالحة للنشاط الزراعي. 

وبناء صهاريج - وتعميقها  اآلبار  دعم حفر  الحوض    تهم  هذا  داخل  اآلبار  عدد  تطور  في  والتي ساهمت  الري.  مياه  لتجميع 

 واإلقدام على تعميقها بشكل كبير.

تتعلق بتشجيع اعتماد تقنيات "اقتصاد املاء" من خالل تقنية الري بالتنقيط، مما نجم عنه اإلقبال على هذه التقنية من   -

 قبل الفالحين داخل هذه الواحات بشكل مكثف.  

 دفع الفالحين نحو تحسين اإلنتاج الحيواني، خاصة الدمان واملاعز الدرعي.تستهدف  -

 .تهم التشجيع على  التعاطي لتربية النحلة الصفراء باملنطقة -

  

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

17 

 خصائص ومقومات الزراعة التسويقية بواحات فم زكيد   -2

 الخصائص الهيدروفالحية للزراعة التسويقية   -2-1

 الزراعية التسويقية: اإلعداد والتهيئة بمجاالت -أ

سنتطرق في عملية اإلعداد والتهيئة بمجاالت الزراعة التسويقية إلى جانبين من العملية : التهيئة واإلعداد املائي ثم تهيئة         

 وإعداد األراض ي ألغراض زراعية. 

 التهيئة واإلعداد املائي:   •

املشارات           لري  املياه  هذه  تعبئة  الباطنية كمصدر وحيد من خالل  الفرشات  على  التسويقية  الزراعة  مجاالت  تقوم 

الزراعية، وتعتبر اآلبار والثقوب االستغاللية التقنيات املعتمدة في هذه التعبئة من خالل تجهيزها بالضخ األلي. ويتم استغالل  

ما مباشرة أو بعد تجميعها في صهاريج إسمنتية أو ترابية، وقد صارت هذه الطريقة األخيرة هي السائدة  هذه املوارد املائية املعبأة إ

 في الوقت الراهن حيث ساعد في ذلك الدعم املالي املقدم من قبل الدولة للفالحين في إطار املخطط األخضر.

املجاالت تعبئة وتوزيعا، حيث تهيمن اآلبار الخاصة وال    ويعتبر التدبير الفردي للموارد املائية الباطنية خاصية هذه         

اتباع   مع  واللوجستيكية  املالية  وقدراتهم  الفالحين  برغبة  فقط  مرتبطا  يظل  بل  جماعية  ألعراف  وتجهيزها  حفرها  يخضع 

استغ رخص  على  الحصول  وخاصة  العمل  بها  الجاري  القوانين  في  عليها  منصوص  هي  كما  لذلك،  القانونية  الل  الضوابط 

 الفرشات الباطنية من قبل وكالة الحوض املائي، وإن يسجل هناك بعض من عمليات التنقيب واالستغالل غير املراقبة. 

وتتأثر عملية اإلعداد والتهيئة املائية بهذه املجاالت بعدة متغيرات كمساحة املشارات، وموقعها ووضعها الطبوغرافي،           

زروعات. وتبعا لهذه املتغيرات إلى جانب القدرات املالية للفالحين يحدد عدد اآلبار بالنسبة لكل  والتغيرية املناخية، ونوعية امل

 مشارة وعمق هذه اآلبار وتجهيزاتها. 

تقنيات          تعتمد  يدوية  تعبئة  من  انتقلت  فقد  نوعيا،  تطورا  الباطنية  الفرشات  من  املياه  تعبئة  تقنيات  عرفت  وقد 

إلى كـ"الدلو"  بالطاقة    تقليدية  اآللي  الضخ  نحو  األخيرة  السنوات  االتجاه خالل  ثم  والغاز  بالكازوال  املضخات  االعتماد على 

 الشمسية الذي ما يزال ضعيفا مقارنة بباقي الوسائل األخرى. 

ق  وشهدت أعماق اآلبار وعددها ارتفاعا مهما بهذه الواحات حيث فرضت االتجاهات الزراعية الجديدة القائمة على التسوي 

للخسائر   تفاديا  زمنية محددة  فترة  في  كافية  مائية  بتوفير موارد  االهتمام  الفالحين  األحمر على  البطيخ  كامل كزراعة  بشكل 

 االقتصادية، كما يضعون آبارا احتياطية لذات الغاية.

لح الجبلية  السالسل  أقدام  عند  أو  والشعاب  املسيالت  من  قريبة  مواقع  املجال  بهذا  الفالحون  قصد  ويختار  اآلبار  فر 

االستفادة من املوارد املائية التي توفرها هذه املواقع بالنظر لطبيعتها الطبوغرافية والصخرية حيث تتميز برطوبة هيدرولوجية  

 مهمة ونسبة نفاذية أكبر ووفرة نسبية مقارنة مع الوضع العام بالحوض.   

طة كتقنية وحيدة خالل املراحل األولى من بروز هذه الواحات  أما على مستوى توزيع املياه فقد انتقل من السقي بالغمر/الرب

إلى االزدواجية في تقنيات السقي بعد ظهور تقنية السقي املوضعي أو بالتنقيط خالل العشر سنوات األخيرة، غير أن بعضا من  

عليها تعديالت من قبيل توسيع  الفالحين وعلى الرغم من تعاطيهم لهذه التقنية فهم ال يحترمون معاييرها التقنية بحيث يجرون  

قطر األنابيب وإضافة أثقاب دون احترام املسافة فيما بينها مما يجعل من هدف االقتصاد في املاء املوجه للري الذي أعدت من  

 أجله غير محقق. 
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 هي: ثالثة أصنافويمكن تقسيم هذه املجاالت الزراعية الجديدة )الواحات الجديدة( تبعا لوسائل الري إلى 

 احات تعتمد السقي بالغمر ويطابق انتشارها املراحل األولى من بروز هذه الواحات. و  -

 واحات تعتمد السقي املوضعي أو الري بالتنقيط، وهي حديثة النشأة ومعظمها يعرف انتشار زراعة البطيخ األحمر.   -

ها حديث العهد وأخر يعود إلى املراحل  واحات تعتمد على املزاوجة في تنقية الري بين الري بالغمر وبالتنقيط ونجد بعضا من -

 األولى تمت إعادة تهيئتها وإعدادها من جديد.

 إعداد وتهيئة األراض ي الزراعية:  •

تعود معظم الواحات الجديدة بالحوض النهري لفم زكيد في أصلها إلى مجاالت طبيعية على شاكلة سهوب أكاسيا ومواكب  

الطرفاء، فضال عن مجاالت حصوية ورقوق أو مسيالت وشعاب كانت تؤدي فيما سبق  نباتية من شجيرات ألفحجرية ومن  

 وظيفة رعوية بهذا املجال ماقبل صحراوي لعقود من الزمن باإلضافة إلى وظيفتها اإليكولوجية. 

بعد   الزراعي  للنشاط  عقاري  وعاء  إلى  الطبيعية  املجاالت  هذه  تحويل  على  الحوض  بهذا  الفالحون  عمل  عمليات  وقد 

األولى   املراحل  في  التقليدية  الوسائل  باعتماد  والقلب  والعدن  والحص ى  األحجار  من  التنقية  من خالل  املتتالية  االستصالح 

 وبالوسائل العصرية خالل مراحل النمو والتوسع.

 ين هما :  وتروم عملية تهيئة وإعداد األراض ي بهذه الواحات فضال عن توسيع الوعاء العقاري الزراعي تحقيق غايت

 تسهيل عملية الري الفالحي سواء التقليدي أو العصري.  -

توفير أتربة مالئمة مع طبيعة املزروعات واملغروسات التي ظهرت خالل كل مرحلة من مراحل نمو هذه الواحات الجديدة،   -

 ضروات مثال. حيث أن النخيل والحناء والبطيخ األحمر ال يحتاج إلى أراض ي معدة ومهيئة بشكل كبير مقارنة بالخ

تتميز املشارات في هذه الواحات بكبر مساحتها، ويعزى ذلك لكونها أحدثت لتجاوز عائق املجهرية بالواحات األصيلة وارتباطا  

برهانها على التسويق، كما تتميز بعدم تراص البساتين بشكل تام وبالتشتت وهي أراض ساللية ممنوحة من قبل الجماعات  

 ستغالل املؤقت وليست أمالكا خاصة كما هو الحال بأراض ي الواحات األصيلة.  الساللية لألفراد قصد اال 

لقد كلفت عمليات اإلعداد والتهيئة لهذه املجاالت الطبيعية وضمها للمجاالت الصالحة للزراعة القيام بمجهودات كبيرة   

من   والثاني  األولى  )املرحلة  البدايات  في  وخاصة  الواحات،  بهذه  الفالحين  قبل  السقي  من  يتطلب  حيث  الواحات(  هذه  نمو 

اإلنجذابي وبالغمر وتقسيم املشارات إلى أحواض متوازنة ومستوية جهدا كبيرا في استصالح وتطويع هذه األراض ي، وتتأثر هذه  

 العمليات بالشروط الطبوغرافية للمجال.  

وسائل العصرية ) تقنية التنقيط والضخ اآللي(  فيما كانت املرحلة الراهنة أقل صعوبة في عملية التهيئة واإلعداد النتشار ال

ولكون املزروعات وعمليات السقي لم تعد تتطلب استصالحا وتطويعا أكبر كما كان من ذي قبل، الش يء الذي كان عامال مهما  

 في تسارع توسع املجال الزراعي خالل العقد األخير. 

ملدروس أن املجاالت األولى التي نشأت وتوسعت فيها الواحات  ويتضح من خالل تتبع نمو وتوسع هذه النمط الواحي باملجال ا

الجديدة كانت مجاالت صغيرة وذات تهيئة وإعداد يتماش ى وحجم اإلمكانيات املادية والتقنية املتواضعة عند الفالحين آنذاك  

التطويع و  الواحات في بداياتها في مجاالت رملية أقل خشونة وصعوبة وتعقيد في  انتشرت هذه  االستصالح. فيما كانت  حيث 

سنة تقريبا تغطي مجاالت حصوية وخشنة وغير مستوية طبوغرافيا    15مجاالت التوسع والنمو الجديد لهذا النمط الواحي قبل  

بفضل التطور التقني النوعي الخاص بتهيئة وإعداد األراض ي في هذه الواحات مقارنة بما سبق من جهة، وطبيعة املزروعات  
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د في هذه املجاالت الجديدة والتي ال تحتاج إلى عمليات استصالح كبير خاصة مع بروز تقنية الري بالتنقيط  الجديدة التي تسو 

 التي ال تحتاج إلى ما تتطلبه عملية الري بالربطة أو السقي االنجذابي من جهة أخرى. 

 بنية المزروعات التسويقية:  -ب

ة التي ميزت هذا النمط الواحي الجديد بالحوض النهري لفم زكيد،  تشكل بنية املزروعات إحدى ركائز التجديد األساسي      

ويمكن الوقوف على عنصرين أساسيين يتضح من خاللهما التجديد في البنية الفالحية لهذه الواحات هما الجانب املرفولوجي 

املستمر نحو املنتوج الواحد املوجه  املتجسد أساسا في التراجع  عن الطباقة النباتية كأحد مرتكزات املعمار الزراعي ثم االتجاه  

 للتسويق الش يء الذي يوضح التحول الذي طال الجانب النوعي للبنية الزراعية بهذه الواحات. 

 الطباقة النباتية ليست عنصرا مركزيا في "المعمار الزراعي" بالواحات الجديدة •

الواحات الجديدة والواحات األصيلة، ففي مقابل هذه  يعد خفوت الطباقة النباتية من الفروقات البارزة فيما بين            

األخيرة التي يعتبر عنصر الطباقة النباتية العمود الفقري للمعمار الزراعي بداخلها نجد األولى ال تجعل من هذا العنصر دعامة  

 أساسية في بنيتها. 

ستنساخ النمط السائد في الواحات األصيلة  وإذا كانت هذا النمط الواحي عند ظهوره خالل ثمانينيات القرن املاض ي اتسم با

حيث كان االهتمام بالطباقة النباتية من خالل غراسة النخيل واألشجار املثمرة ثم الزراعات التحتية بعد ذلك، فإنه مع نمو  

ي اتسعت  هذه الواحات واتساعها لم يعد هذا العنصر مثار اهتمام كبير من قبل الفالحين، واختفت في املجاالت الجديدة الت

 فيها هذه الواحات. 

(، فإن البنية الزراعية الحالية لم تعد تنبني على الطباقة النباتية بل أصبحت تعرف انتشار  5وكما يتضح من خالل الصورة)

بنية زراعية غير متدرجة عموديا، ويعزى هذا إلى التخلي املتواصل عن التكثيف الزراعي الذي تفرضه مجهرية املساحة الزراعية  

القاسية بهذا املجال، واالتجاه نحو االنتشار املجالي  وال املناخية  املناخية والظروف  التغيرية  التأقلم مع  درايات التقليدية في 

والنزعة األفقية في استغالل املجال بدل العمودية للواحات الجديدة، كما أن  شجرة النخيل كركيزة لهذه الطباقة النباتية ورمز  

لم تعد مكونا حيويا ومحوريا في البنية الزراعية بهذه الواحات كما    1في بناءها وتوازنها وضمان استدامته للواحة ودعامة داخلية  

 في السابق.

 بنية زراعية تقوم على المنتوج الواحد وتراجع التنوع في المزروعات  •

تتميز البنية الزراعية لهذه الواحات عن الواحات األصيلة أيضا بكونها تعرف تراجعا في النمط الزراعي القائم على التنوع          

 في املزروعات باملقابل نجد نمط املنتوج الواحد يعرف اتساعا مع مراحل نمو هذه الواحات وتوسعها. 

ستوى املزروعات، فنجد أشجار النخيل وبعض األشجار املثمرة والحناء  لقد كانت بدايات هذه الواحات تعرف تنوعا على م

والخضروات واملزروعات العلفية والحبوب..كما هو سائد في الواحات األصيلة، غير أن هذا النمط األصيل سيعرف تحوال مع  

جاه نحو النمط الواحد ودخول هذه  نموها وتوسعها، حيث مع توالي السنوات نالحظ تراجع التنوع في البنية الزراعية مقابل االت

الواحات في زراعة متخصصة قائمة على املنتوج الواحد، بل إن حتى املشارات الفالحية التي حافظت على التنوع في املزروعات  

 
الدين)محمد(1 محي  بواحات  2019نبو)محمد(،  املناخية  التغيرات  مع  والتأقلم  التصحر  آثار  من  للتخفيف  مستدامة  اقتصادية  بدائل  أي   ،

الحسين بن  طاطا؟.ورد في الجهة والبيئة وإعداد التراب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، إشراف: محمد األسعد، محمد محي الدين تنسيق  

 .182-161األمين، ص 
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التي كانت تشغلها من ذي قبل   كنمط أصيل لم تعد تعطي للمزروعات األصيلة من حناء ونخيل ومنتوجات علفية املساحة 

على    باملقابل التحول  هذا  األحمر.ويعزى  البطيخ  مقدمتها  وفي  للتسويق  املوجه  للمزروعات  املخصصة  املساحات  من  زادت 

مستوى بنية املزروعات باملشارات إلى اتجاه هذه الواحات الجديدة بشكل خاص إلى الفالحة التسويقية وليس املعاشية كما  

 الواحات األصيلة. 

تجسد الواحات الجديدة بهذا الحوض جيال جديدا من الواحات لكونها تختلف عن األصيلة في الكثير من الخصائص        

يوضح   كما  الزراعية  والبنية  للمجال  الهيدروفالحية  التهيئة  مستوى  على  والتقنية، خاصة  والبنيوية  املرفولوجية  واملقومات 

 ( 3الجدول)

 الواحات األصيلة واملجاالت الزراعية الجديدة  (: يبين الفروقات بين3الجدول ) 

الخصائص الهيدروفالحية  

 والزرعية لواحات الحوض النهري 

 املجاالت الزراعية الجديدة  الواحات األصيلة 

 )الواحات الجديدة( 

 أفقي عمودي نمط االمتداد 

 هكتار   4تفوق   مجهرية مساحة املشارة 

 خاص مشترك  مصدر املاء املوجه السقي 

 متناثر  متراص  طبيعة املشهد الزراعي العام 

 ضعيف/منعدم  قوي  التكامل بين الزراعة وتربية املاشية

 فردي جماعي/تشاوري/تشاركي  القرارات الفالحية

ــراعـــــــاة   العوامل املتحكمة في القرار  مـ ــع  مـ ــفـــرد  الـ ــحـــــــة  ــــلـ ـــــــ مصـــــ

أعراف   الجمـــــــاعـــــــة )  ـــــلحـــــــة  ـــ مصـــــ

 توزيع املاء(

الـيـومـيـــــــة وطـبـيـعـــــــة   الـحـــــــاجـيـــــــات 

 املناخية والبيئيةالظروف 

 حجم املوارد املالية لكل فالح 

 رهانات السوق 

ضعيفة التنوع إلى خالصة، قائمة على املنتوج   متنوعة  البنية الزراعية 

 الواحد. 

 بئر خاص.  الساقية/بئر جماعي  مصدر الري الرئيس ي 

 معظم الحيازات غير مسيجة.  سعف النخيل/ جدران الطين  مصدات الرياح 

 أغلبية الحيازات مجهزة بذلك.  منعدمة  الري بالتنقيط تقنية 

 معظم األعمال الفالحية تتم بالجرار.  ضعيفة إلى منعدمة  املكننة 

 2021املصدر: عمل شخص ي 

التسويقية  بالحوض النهري لفم زكيد تتسم بالجدة في مجموعة من  3وانطالقا من الجدول) الزراعة  ( يتبين أن مجاالت 

 العناصر مقارنة بالواحات األصيلة من خالل مستويين :  
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 العناصر الهيدروفالحية:  -أ 

 البنية الزراعية:  -ب

الهشاشة والندرة التي تميز هذا الوسط، نستخلص أنها تفتقر  وبالوقوف على هذه العناصر الجديدة في عالقتها بخصائص  

بين   التقابل  عملية  عن  املترتبة  النتائج  خالل  من  ذلك  توضيح  ويمكن  الطبيعية،  املوارد  على  والحفاظ  االستدامة  بعد  إلى 

 الخصائص البيئية للمجال من جهة، واملقومات الهيدرولوجية والبنية الزراعية من جهة ثانية.

الزراعية  4) الجدول  والبنية  الهيدروفالحية  واملقومات  النهري  للحوض  البيئية  الخصائص  بين  التقابل  عملية   :)

 للواحات الجديدة

 املقومات الهيدروفالحية والزرعية للواحات الجديدة الخصائص البيئية للحوض النهري 

ـــــبــه جــاف/جــاف، معــامــل التبخر   ـــ املنــاخ شـــــ

مـــــــدى حـــراري   ــيـــس،  الـــتشـــــــــــــــمـ مـــرتـــفـــع، قـــوة 

 مرتفع.

واحــــات تفتقــــد إلى نظــــام الطبقــــات، صـــــــــــــهــــاريج تخزين امليــــاه غير مغطــــاة، 

ــع للتغيرية املناخية بما في ذلك متغيرة  ــ ـــ ــبه دائم غير خاضـ ــ ـــ ــــاط زراعي شـ ـــ نشـ

 الحرارة.

 أراض ي زراعية على أنقاض مجاالت سهوبية ومسيالت وشعاب. تردد للرعود واألمطار الفجائية والعنيفة.

 تربة هشة وفقيرة

 تتريب ضعيفة.عملية 

اســــتعمال    واحات تعيش على املجاالت الحصــــوية والشــــديدة الحســــاســــية،

عمليات وزراعات تســــاهم في  مواد تســــاعد على تســــريع فقدان الخصــــوبة،

 إنهاك األتربة خالل مدة قصيرة وتمليحها.

فرشة مائية ضعيفة التجدد، ملوحة املياه. 
1 

ــــة والعميقــــة، تقنيــــة   ـــــــ التنقيط، تجميع امليــــاه في صـــــــــــــهــــاريج  اآلبــــار الخــــاصـــــ

مكشــــــــوفة، مزروعات تحتاج إلى وفرة املياه، اعتماد أســــــــمدة مكثفة ودون  

 2استشارة أو دراسة للتربة واملاء.

 أراض ي زراعية مفتوحة، توقف النشاط الزراعي خالل ذروة تردد الرياح. تردد للرياح.

ـــــــعيف التجدد، مراعي   ـــ غطاء نباتي نادر وضـ

 وضعيفة التوزان.هشة 

 واحات ممتدة على املجاالت الحصوية والسهوبية.

 2022المصدر: عمل شخصي 

 تأثير الزراعة التسويقية على المنظومة البيئية بواحات فم زكيد  -3

 الضغط على الفرشات الباطنية واستنزاف الموارد المائية بهذه الواحات-1-3

ع  التي  الزراعية  االستثمارات  طبيعة  ساهمت  االستغالل  لقد  جراء  الباطنية  املائية  موارده  على  الضغط  في  املجال  رفها 

املكثف للمياه الجوفية اعتمادا على وسائل الضخ اآللي واستنزاف هذا املورد الحيوي النادر والضعيف التجدد حيث التتعدى  

 
 Zag et Tata p17-Typologie des oasis des provinces de Guelmim, Assaنسبتها ضعيفة إلى متوسطة ورد في :  1
 ,AssaTypologie des oasis des provinces de Guelmim-باملئة ورد في  68تبلغ نسبة اعتماد السماد االصطناعي لدى الفالحين بواحات فم زكيد  2

Zag et Tata p22 
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السنوية وعدم انتظامها في الزمن    فضال عن ضعف التساقطات املطرية  في املئة في أقص ى الحاالت.  12نسبة النفاذية باملجال  

 وطول مدة الفترات املناخية الجافة وقوة التبخر. 

الباطنية من خالل تنامي ظاهرة حفر اآلبار وتزويدها بمضخات   املائية  إلى استنزاف املوارد  ويتضح هذا الضغط املؤدي 

 (  5لتعبئة مياه السقي منذ نهاية سبعينيات القرن املاض ي كما يوضح الشكل )

 2009(: توزيع اآلبار الخاصة حسب الواحات بفم زكيد سنة 5الشكل) 

 

 Diagnostic agro ecologique et Typologie des oasis ; PNUD ; 2009املصدر:  

كما يتبين التأثير السلبي لهذ النمط الزراعي الذي عرفه املجال على الفرشات الباطنية من خالل التطور في أعماق اآلبار  

 14إلى     1956أمتار سنة    7بحيث يالحظ منحى تصاعديا في أعماق اآلبار مع توالي السنوات، إذ انتقل من معدل  بشكل واضح  

 . 2لترا في الثانية  400لترا في الثانية في مقابل نسبة تجدد ال تتعدى  550، كما بلغت نسبة االستغالل 20081سنة 

ي املزروعات السيما البطيخ األحمر بمقابل توالي سنوات الجفاف وارتفاع  ويرجع ذلك إلى الطلب املتزايد على املاء املوجه لسق

 حدتها الش يء الذي يسجل معه عجزا متواصال في امليزانية املائية باملنطقة.

 %(: توزيع اآلبار الخاصة حسب العمق بعالية فم زكيد ب6الشكل) 

 

 2019املصدر: نتائج بحث ميداني 

 
1Diagnostic agro ecologique et Typologie des oasis ; PNUD ; 2009 . 

ص    ،تقنيات تدبير ندرة املوارد املائية باملجاالت الواحية: نماذج من واحات الجنوب املغربي والتونس ي ،  2017عبد الكبير )باهني(،حسن )رامو(  2

32 . 

0
50

100
150
200

26

120

10 0

195

10
53

1

50

46

فما فوق 50 50إلى 30 30إلى 20أقل من 



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

23 

السلبية لهذا النمط االقتصادي على املوارد املائية في اعتماد صهاريج وخزانات مائية ضخمة لجمع املياه  كما تكمن اآلثار  

 قبل توزيعها على املشارات الزراعية دون حمايتها من التبخر القوي الذي يطبع املنطقة. 

النمط   الباطنية بأراض ي هذا  الزراعي الجديد في املساس باملنظومة  كما تتجلى االنعكاسات السلبية لتدبير املوارد املائية 

الواحية التقليدية السيما مصادر موارده املائية من عيون وخطارات وسواقي بحيث سبب انخفاض الفرشات الباطنية بعالية  

 .1الحوض النهري لفم زكيد في تراجع صبيب البعض منها وتوقف البعض اآلخر بشكل نهائي 

استنزاف   في  املظاهر  هذه  إلى  املجال،  ينضاف  استوطنت  التي  التسويقية  الزراعة  نمط  عن  املترتبة  الباطنية  الفرشات 

املساس بجودة هذه الفرشات نتيجة االستعمال املكثف وغير املعقلن لألسمدة الكماوية داخل الضيعات الفالحية في غياب 

 أي مواكبة للفالحين في هذا الجانب.  

 األراضي الزراعية بالواحات التقليدية  الزحف على حساب المحيط الحيوي الطبيعي وعلى -3-1

تشكل الزراعة التسويقية التي انتشرت على هوامش الواحات التقليدية وصارت النوة التي ترتكز عليها الواحات الجديدة  

 ظاهرة مجالية حديثة باملنطقة ومظهرا من مظاهر التحوالت املجالية التي عرفها املجال الواحي لفم زكيد. 

ون هذه املجاالت الزراعية هي بمثابة تحول طال املجاالت الرعوية الطبيعية وسهوب الطلح الصحراوي  ويتضح ذلك من ك

، وكذا املجاالت الفيضية التي كانت تستغل في زراعة الحبوب  2ومرفقاته باملنخفض الشمالي لجبل باني أو ما يعرف بالفايجة

 خالل السنوات املطيرة.

 بهوامش واحات السميرة واملحاميد بفم زكيد  األراض ي الزراعية الجديدة قبل االستغالل الزراعي (: وضعية 5الجدول) 

 %النسبة العدد ) الضيعات(  األراض ي قبل االستغالل الزراعي الحالي 

 78.72 37 مغطاة باألكاسيا ومرفقاتها 

 21.27 10 عارية

 100 47 املجموع 

 2018المصدر: نتائج بحث ميداني 

( يتبين أن استثمارات الزراعة التسويقية توسعت بشكل ملحوظ على مجال  5واستنادا إلى املعطيات الواردة في الجدول)

يناهز   ما  الطلح الصحراوي ومرفقاتها بحيث نجد  أراض ي كانت    79سهوب  الجديدة تقوم على  الفالحية  الضيعات  باملئة من 

باملئة منها قائم على   21األلفحجرية املعروفة باملنطقة، فيما نجد فقط    مغطاة بتشكيالت الطلح الصحراوي وباقي الشجيرات

 استغالل مجاالت عارية من ذي قبل.

 
، اإلعداد التقليدي للموارد املائية واألراض ي بالواحات األصيلة بين تحدي الصون ورهان التنمية الفالحية  2018نبو) محمد(، محي الدين)محمد(1

، ورد في مجلة املجال والتنمية : املوارد الترابية بين الهشاشة وآفاق االستدامة، املركز املتوسطي لألبحاث والدراسات -دراسة حالة واحات فم زكيد–

 . 227، ص2017سنة  1ة والبيئية، العدد املجالية واالجتماعي
نبو)محمد(  2 الدين)محمد(،  الطلح  2021محي  حالة   : املستدامة  التنمية  في  واملساهمة  البيئية  التوازنات  على  الحفاظ  في  الطبيعي  النبات  دور   ،

 .201الصحراوي بدرعة السفلى، ص 
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أمزرو، أوالد جامع،السميرة   (: مجاالت توسع ضيعات الزراعة التسويقية بهوامش واحات: املحاميد،6( و) 5الصورة) 

 بعالية فم زكيد 

 

 Google Maps 2021املصدر: 

خالل ما سبق يتضح االنعكاس السلبي لهذا النمط الزراعي الجديد على املحيط الحيوي باملنطقة وعلى وظائفه البيئية  ومن  

واالقتصادية واالجتماعية، حيث إلى جانب توسعه على حساب املراعي ومساسه بمصدر علف قطعان املاشية القائمة على  

مراعي جديدة أو اللجوء إلى إنتاج األعالف أو اقتنائها، فقد ساهم في تأكل  الرعي الحر والدفع باألسر الرعوية إلى البحث عن  

الحزام النباتي الذي يساعد على التخفيف من قساوة املناخ ويخلق منيخات محلية رطبة نسبيا بهذه الواحات وعلى عمليات  

 التتريب وإغناء الفرشات الباطنية والحيلولة دون معامل التبخر املرتفع.

 راعة التسويقية في تسريع وتيرة ظاهرة اإلرمال والتصحر باملنطقة تساهم الز  -3-2

إعداد وتقنيات  الجديد  النمط  لهذا  الزراعية  الدورة  التذرية   ساهمت خصائص  عمليات  تنشيط  في  األراض ي  استصالح 

الصيف   فصلي  خالل  النشاط  عن  يتوقف  الجديد  الزراعي  النمط  أن  في  ذلك  يتجلى  باملنطقة،  الريحي  والخريف  والتراكم 

املصادفين للنشاط الريحي القوي،بحيث في هذين الفصلين تسود رياح الشركي التي تهب على املنطقة لتهاجم سطوح األراض ي  

النشاط وغير املحمية ثم تعمل على نقل أتربتها نحو مجاالت أخرى، مما يساهم في إفقارها واإلخالل   املتوقفة عن  الزراعية 

 عضوية من جهة، وإطالق دينامية اإلرمال والتصحر باملجاالت املجاورة من جهة أخرى. بتماسكها الحبيبي ومادتها ال

 (: املناطق املهددة بخطراإلرمال باملجال املدروس 7الشكل ) 

 

 بتصرف  Oudada .Mohamed ;2004املصدر: 

الصحراوي ومرفقاته من أجل توسيع  كما ساهم في هذه  الدينامية عملية االجتثات والقلع التي تعرضت لها تشكيالت الطلح  

 مجاالت الزراعة التسويقية. 
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( فإن اإلنعكاسات البيئية لهذه األنماط االقتصادية ستعرض الواحات التقليدية لخطر الترمل، كما  7ومن خالل الشكل)

ستتضرر التجهيزات الهيدروفالحية من سواقي وخطارات وكذا املشارات الزراعية فضال عن املجاالت السكنية والطرق واملسالك  

 القريبة.   

 خالصة: 

سبق ما  في  عالجنا  الشبه    لقد  املجاالت  عرفتها  التي  الجديدة  االقتصادية  لألنماط  البيئية  اآلثار  إشكالية  محاور  من 

السيما الجنوب الشرقي وبشكل خاص واحات فم زكيد بإقليم طاطا، وذلك بالتطرق إلى الزراعة التسويقية   الصحراوية املغربية 

خصائصها ومقوماتها وإبراز مساهمتها في اإلخالل بالعناصر    باعتبارها أبرز نمط اقتصادي جديد بهذه املجاالت ثم البحث في

 البيئية بهذا املجال وبالتوزان البيئي للمنظومة الواحية. 

ويستخلص مما سبق من تحليل ودراسة أن الزراعة التسويقية تشكل نمطا اقتصاديا جديدا وظاهرة مجالية حديثة بهذا  

 ض ي وتزايدت وتيرة نموها مع توالي السنوات. املجال، بدأت منذ النصف الثاني من القرن املا

ويستنتج أيضا أن هذا النمط االقتصادي الجديد كان نتاج عوامل وأسباب مركبة، تشكل فيها األزمة املركبة التي تعانيها 

 الواحات التقليدية عامال رئيسيا.

مع   زكيد التتالءم  فم  بواحات  التسويقية  الزراعة  أن مقومات وخصائص  يستخلص  والطبيعية،  كما  املناخية  الظروف 

كما انعكست بشكل سلبي على املنظومة البيئية للواحات وساهم في .السيما خاصية املوارد املائية النادرة والضعيفة التجدد

الذي   الش يء  األنماط.  لهذه  االقتصادية واالجتماعية اإليجابية  النتائج  بالرغم من  باملجال  اإلرمال والتصحر  إطالق دينامية 

لب مراجعة هذا النموذج التنموي املبني على االقتصاد التخارجي باعتماد نموذج يراعي خصوصيات الهشاشة البيئية التي  يتط

 تطبع املجال وينبني على منظور صون تنموي ملوارد هذه الواحات.

 قائمة املراجع: 

جاالت الواحية: نماذج من واحات الجنوب  ، تقنيات تدبير ندرة املوارد املائية بامل2017عبد الكبير )باهني(،حسن )رامو(   .1

املغربي والتونس ي، ورد ضمن األمن املائي وتدبير املوارد املائية بالواحات املغاربية، تنسيق عبد الكبير باهني، منشورات  

 املعهد الجامعي للبحث العلمي. 

)محمد(،   .2 الدين  املؤهال 1999محي  الطبيعية وضعف  املوارد  تدهور  بين  الواحي  والسياحية:حالة  "النظام  البشرية  ت 

كلية االداب والعلوم االنسانية    11واحات فم زكيد بدرعة السفلى ورد في "السياحة في امليزان" سلسلة الندوات رقم  

 مكناس. 

، دور النبات الطبيعي في الحفاظ على التوازنات البيئية واملساهمة في التنمية  2021محي الدين)محمد(، نبو)محمد(   .3

الة الطلح الصحراوي بدرعة السفلى،ورد في األقاليم الجنوبية املغربية: بين التحوالت السوسيومجالية  املستدامة : ح 
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وتحديات التنمية الترابية، مختبر الجيومرفولوجيا، البيئة واملجتمع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش ومركز  

  بونعاج /أحمد بوهكو/يوسف الرقاي.نماء للدراسات واألبحاث حول الصحراء، جمع وتنسيق: عبد هللا 

، التحوالت االجتماعية والتنمية: دراسة في النظام املائي لواحة تودغى، منشورات جامعة ابن زهر  2013مهدان )محمد ( .4

 ،طباعة ونشر سوس أكادير املغرب.

ية، أطروحة لنيل شهادة   ، الهشاشة البيئية والتأقلم بواحات درعة السفلى: دراسة في األنساق البيئ2021نبو )محمد(   .5

 . 402الدكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، ) غير منشورة(، عدد الصفحات 

، اإلعداد التقليدي للموارد املائية واألراض ي بالواحات األصيلة بين تحدي الصون  2018نبو) محمد(، محي الدين)محمد( .6

، ورد في مجلة املجال والتنمية : املوارد الترابية بين الهشاشة  - حالة واحات فم زكيددراسة  –ورهان التنمية الفالحية  

 .2017سنة  1وآفاق االستدامة، املركز املتوسطي لألبحاث والدراسات املجالية واالجتماعية والبيئية، العدد 

آثار التصحر والتأقلم مع التغيرات  ، أي بدائل اقتصادية مستدامة للتخفيف من  2019نبو)محمد(، محي الدين)محمد(  .7

املناخية بواحات طاطا؟.ورد في الجهة والبيئة وإعداد التراب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، إشراف: محمد  

 األسعد، محمد محي الدين تنسيق الحسين بن األمين. 

 .2012جماعة فم زكيد ، مونوغرافية فم زكيد  .8

9. Bahani Abdelkabir ;2010 ; les écosystèmes environnementaux et la mobilité des personnes dans le Draa 

moyen , quelles relations ?. actes du colloque international «  les migrations et les ècosystèmes ;les 

réfugiés de l’environnement » coordination ; Ahmed Lakmahri § Abdelkabir Bahani ; la Recherche 

scientifique ; Revue des sciences humaines et sociales ; Un Mohamed5-Souissi ; Pub de l’UNRS.  

10. -Mouhiddine Mohamed.2013.Protection et valorisation du patrimoine naturel du Bas Draa. 

Coordonne par Mohamed Ait Hamza &El OUAFI Nouhi. Patrimoine culturel matériel de la Région 

Souss-Massa-Draa. Pub.IRCAM. 

11. -Oudada .Mohamed ;2004  , Désenclavement et développement dans le sud du Maroc : le cas des pays 

du BANI » Thèse de doctorat en Géographie ;université Aix-Marseille-Université de Provence .(non 

pub). 

12. -PNUD ;2009  . Diagnostic agro écologique et typologie des oasis.MAROC . 

13. O.R.M.V.A.OUARZAZAT2009 ; Etude de la situation actuelle et schéma directeur des aménagement 

de PMA2009. 

14. HCEFLCD-DREF SO (2007) ;Etude d’aménagement du Parc National D’IRIQUI Rapport de base. 
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 ، الجديدة نموذجا هة لعالقات النوع في املغربقيم املوجالبوادر التحول ومظاهر الثبات في 
Signs of transformation and Manifestations of persistence in values orienting gender relations in 

Morocco, El Jadida example 

 محمد خيدون/جامعة ابن طفيل، املغرب  ط.د.

Mohamed Khaidoune/ University of Ibn Tofail, Morocco 

 

 

 ملخص: 

و    2019أكتوبر    7يستند هذا املقال على مجموعة من املعطيات امليدانية التي تم جمعها عبر تقنية االستمارة خالل فترة  

نا بناء على نتائجها إلى أن املرأة في قيم عينتنا الزالت مرتبطة باألدوار التقليدية املتعلقة  دجنبر من نفس السنة، وقد خلص   13

في  الذي يشوب قبول مشاركتها  التردد  إلى  أهمية عملها، إضافة  في ضعف  أساس ي  األمر بشكل  هذا  ويتجلى  االنتاج،  بإعادة 

ألمومة واألشغال املنزلية، وقد توصلنا أيضا من خالل مقارنة  السياسة، وذلك في مقابل التأكيد على ضرورة اضطالعها بأدوار ا 

نتائج بحثنا مع دراسات سابقة، إلى أن هذه املواقف ليست خاصة بعينتنا وإنما يتشاركها أغلب املغاربة، األمر الذي يفسر إلى  

ن االختالفات امللحوظة بين املعطيات  حد كبير واقع املرأة باملغرب، لكنه ال ينفي وجود بوادر مهمة للتغير تتمظهر في مجموعة م

 التي توصلنا إليها وتلك التي قدمتها بحوث سابقة. 

 تقسيم العمل، النوع االجتماعي، التغير.  املواقف،  القيم، الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

In this paper I synthesise fieldwork data that I collected in 2019. the object of this research is the values that 

shape actions and attitudes of people in El-Jadida toward women. I concluded, after comparing my data to other 

previous researches on the subject, that Moroccans’ values on general give very few importance to women’ 

work and participation in politics, and they also still associate women with reproduction and traditional roles, 

which might seems that values on this regard remained the same as before, however I shall demonstrate that 

this unchanging image holds very interesting mutations that we can see clearly by comparing the data we got 

with previous researches. 

Key words: Values, attitudes, division of labour, gender, change . 
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 تقديم: 

، إنها بعبارة أخرى، األفكار الجماعية  1باالحترام تعّد القيم في أعم تعريفاتها هي كل ما يقدره األفراد ويرغبون به ويرونه جديرا  

idéaux collectifs   أو غير مقبول...الخ، وهي أو غير عادل، مقبول  أو قبيح، عادل  ما هو جميل  في مجتمع معين  التي تحدد 

 vision du monde .2تشكل ما يسمى ب"نسق القيم"، والذي يشكل رؤية األفراد والجماعات للعالم    مترابطة فيما بينها بحيث

وتتميز القيم بمجموعة من الخصائص من ضمنها أنها معتقدات ترتبط بشكل وثيق باألحاسيس، وأنها عامة تتجاوز األفعال  

واألشخاص واألفعال، إضافة إلى أنها مبنية فيما بينها    واألوضاع الجزئية والخاصة، كما أنها تشكل مقاييس لتقييم األحداث

 . 3بشكل تراتبي 

أشكاال   تأخذ  الخطاب، فهي  إال على مستوى  تتمظهر  التي ال  القيم مجموعة من املواقف  اعتبار  الخطأ  أنه من  والواقع 

، وبقدر ما تعبر عن نفسها من خالل الخطاب، تعبر عن وجودها أيضا من في األفعال امللموسة،  4ملموسة في جل سلوكات األفراد 

فنجد أنها تؤطر العالقات بين األفراد داخل املجال السياس ي واالقتصادي والتربوي....الخ. ومن بين أهم القيم داخل املجتمع،  

تعمل   واملرأة، حيث  الرجل  بين  العالقة  تؤطر  التي  تلك  وتحدد  هناك  بينهما،  العالقة  املناسبة الستمرار  الشروط  رسم  على 

السلوكات املثالية التي يجب أن يتسم بها كل منهما تجاه اآلخر، كما ترسم الخصال الفضلى التي يجب أن يتحلى بها كل منهما،  

 واألهم من ذلك أنها تهيكل تراتبية هذه العالقة وتحدد التقسيم املثالي للعمل داخلها.  

يندرج بحثنا ضمن هذا اإلطار، حيث سنحاول رصد القيم التي توجه مواقف سكان مدينة الجديدة تجاه املرأة وموقعها  

داخل املجتمع، وبما أن هناك مجموعة من الدراسات في املغرب )سنذكرها الحقا( قدمت معطيات هامة في هذا السياق، فإننا  

ب تفصيلي  بشكل  بحثنا  معطيات  على عرض  نركز  الدراسات  لن  قدمتها  التي  باملعطيات  ومقارنتها  مناقشتها  ما سنحاول  قدر 

السابقة، وذلك بهدف معرفة مدى اختالف مواقف عينتنا مع التوجهات العامة التي تكشفها هذه البحوث من جهة، ومن جهة  

 غرب بشكل عام.  أخرى، بغية تحديد بعض أوجه الثابت واملتغير في قيم النوع االجتماعي في مجال بحثنا وفي امل

 إشكالية البحث: 

وطبيعة   املرأة  تجاه  الجديدة  مدينة  ومواقف سكان  تؤطر سلوكات  التي  القيم  بشكل عام حول  بحثنا  إشكالية  تتمحور 

أدوارها داخل املجتمع، وقد حاولنا رصد هذه القيم من خالل الوقوف عند مجموعة من املؤشرات، أهمها مواقف أفراد العينة  

رأة في السياسة وولوجها للعمل، إضافة إلى أهمية أدوار األمومة واألعمال املنزلية بالنسبة إليها، وبناء على هذه  من مشاركة امل

املعطيات حاولنا اإلجابة في النهاية عن سؤال مركزي وهو: أين تتجلى بواد التحول ومظاهر الثبات في القيم التي توجه عالقات  

 م؟النوع في الجديدة واملغرب بشكل عا

 

 
1 Rudolf Rezsohazy, Sociologie des valeurs (Paris: Armand Colin, 2006), p 5 
2 Moreau de Bellaing, Louis Jean Étienne, François Bloess, ...[et al.], Dictionnaire de sociologie: les notions, les mécanismes, les 

auteurs (Paris : Hatier, 1997).  p 609 
3 Shalom H. Schwartz, «Les valeurs de base de la personne: théorie, mesures et applications » Hammer et Monique Wach (trad.) 

Revue française de sociologie, vol. 47, no. 4 (2006), pp. 929-968 
4 Hassan Rachik, Rahma Bourqia, Abedellatif   Bencherifa...[et al.], « Rapport de synthèse de l'enquête nationale sur les valeurs » 

Cinquantenaire de l'indépendance du Royaume du Maroc (Rabat : 2005), p9 
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 اإلطار املنهجي للدراسة: أوال:  

 منهج البحث وتقنياته:  .1

تّم االعتماد على املنهج الكّمي، وشكلت االستمارة أداتنا األساسية لجمع املعطيات. ويأتي اختيارنا لهذا املنهج ولهذه األداة  

إلى قدر كبير من املعطيات التي  تحديدا ضمن أسباب متعددة، فهي تتيح قياس أكبر عينة ممكنة، إضافة إلى أنها تمنح الوصول  

يمكن تعميمها إذا توفرت كل الشروط العلمية الضرورية لذلك، كما أنها ال تتضمن اسم املبحوث أو أيا من املعلومات التي  

 .1تشير إلى هويته، األمر الذي يمنح السرية ويحفز املستجوب على إعطاء بيانات أكثر دقة 

التي اعتمدنا حوالي   الشباب حول عمل    30تتضمن االستمارة  سؤال، موزعة على املحاور األساسية للبحث وهي مواقف 

 املرأة، حول مشاركتها في السياسة، وحول أهمية دور األمومة بالنسبة إليها.  

 مجال البحث:  .2

وإنما ركزنا على نوع السكن، وقد حرصنا  مجال بحثنا هو مدينة الجديدة باملغرب، حيث لم نستهدف أحياء محددة بعينها  

على أن تتضمن العينة أفراد منحذرين من أشكال سكن ثالث أساسية متواجدة بهذه املدينة، وهي السكن العمودي، والذي  

يتواجد بمجموعة من األحياء من ضمنها "حي السالم" و"حي املطار"، والسكن األفقي والذي يتواجد بأحياء مثل "سيدي موس ى"،  

 " و"حي جوهرة". 4م سكن "الفيال" والذي يتواجد بأحياء عديدة من ضمنها "حي النسيم ث

 عينة البحث:  .3

سنة،    59و    18أشخاص، تتضمن عددا متساويا من الذكور واإلناث تتراوح أعمارهم بين    110يصل عدد أفراد عينتنا إلى  

 السكن التي استهدفنا )أنظر الجدول أسفله(.  كما تتضمن عددا متساويا من األفراد املنحدرين من كل شكل من أشكال

 :  معطيات حول تركيبة العينة املعتمدة 1الجدول 

 النسبة املئوية %  عدد أفراد العينة  الفئات العمرية 

 33 37 30إلى  18من 

 33 37 45إلى  30من 

 32 36 فما فوق  45من 

 النسبة املئوية %  عدد أفراد العينة  الجنس 

 50 55 أنثى 

 50 55 ذكر

 النسبة املئوية %  عدد أفراد العينة  نوع السكن واألحياء 

السكن  

 املغربي

 33 37 سيدي موس ى 

 حكيمة 

 الغربة

 33 37 السالم

 
، ص 2008، عمان: دار الحامد،  يأساليب البحث العلمي: منظور تطبيق  ماجد راض ي الزغبي ، نبيل جمعة النجار،،  فايز جمعه صالح النجار   1

63 . 
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السكن  

 العمودي

 البستان 

 املطار 

سكن  

 الفيالت

 32 36 4النسيم 

 جوهرة

 األطر 

 املصدر: من إعداد الباحث 

 في املغرب: ثانيا: الدراسات السابقة حول القيم  

قبل التطرق إلى بعض الدراسات السابقة التي أنجزت حول القيم في املغرب، نشير بداية إلى أننا ال نختزل املعطيات التي  

حول القيم    قدمت في هذا اإلطار فيما توصلت إليه الدراسات التي سنشير إليها، ومعنى ذلك أنه قد تكون هناك دراسات هامة 

لم نذكرها، فما قدمنا في هذا املحور هو فقط ما استطعنا الولوج إليه وشملته حدود درايتنا باملوضوع، لذا فعندما نتوقف في 

إلى أوائل الدراسات عند حدود البحث الوطني حول القيم الذي أنجز سنة   فإننا ال ندعي أنه األول من نوعه،    2004عودتنا 

، فإننا ال ندعي أنه 2011ر الدراسات عند حدود البحث العاملي حول القيم الذي أنجر في املغرب سنة  وعندما نتوقف في أواخ

األخير من نوعه، لكننا نشير إلى أن الوقوف عند املعطيات التي يقدمها البحثين يسعف إلى حد كبير في رصد بعض أهم التحوالت  

 التي طرأت على القيم في املغرب في السنوات األخيرة. 

 البحث الوطني حول القيم:  .1

أهم الدراسات التي أجريت حول القيم في املغرب حتى ذلك الحين،    2004يعد البحث الوطني حول القيم الذي أنجر سنة  

إلى قيم   املغاربة، إضافة  التفضيل من قبل أغلب  العامة في املغرب، أي القيم التي تلقى  القيم  البحث رصد  وقد هدف هذا 

 . 1األقلية

استهدف البحث عينة من ألف شخص، وهدفت معظم األسئلة املطروحة من قبل استمارة البحث اختبار الوقائع )سيرورة  

إلى السلوكات واملمارسات   الديمقراطية مثال( واملواقف )مع أو ضد سلوك معين( واملؤسسات )األحزاب، االلبرملان...( إضافة 

. وتوزعت األسئلة املطروحة على ثالث محاور أساسية وهي القيم واألسرة؛ الدين  2أيضا )الصالة، زيارة األبوين، التصويت...( 

والتقليد؛ ثم القيم السياسية؛ بحيث تناول املحور األول الزواج والعالقات بين الزوجين والعالقات بين األبناء واآلباء، أما املحور  

صادر معلومات األشخاص موضوع الدراسة حول الدين والتدين،  الثاني فتناول مدى اإلرتباط بالتقليد واملمارسات الدينية، وم

 املعلومة، ثم أخيرا تقييم املؤسسات السياسية.  هأما املحور األخير فتناول املمارسات السياسية واملعرفة ووسائل

 أهم نتائج البحث: 

واج يحمل أهمية كبيرة بالنسبة  توصل البحث إلى مجموعة من النتائج في ما يخص القيم واألسرة والنوع، من ضمنها أن الز 

للمغاربة، وأنه يرتبط أساسا بالنسبة إليهم بالتناسل وإعادة االنتاج، كما توصل البحث أيضا إلى أنه يفضل للمرأة أن تتزوج  

باكرا خالفا للرجل، كما يفضل أيضا أن يكون للزوج دخل قار، ويفضل بالنسبة للزوجة أن تتحلى بصفة "الحداكة"، وأن تكون  

ن نسب مشرف، ويفضل في الزوجين معا أن يتحليا بقيمة "املعقول"، ومن ضمن أهم النتائج هناك أيضا استمرار تقسيم  م

 
1 Rachik, p11 
2 Ibid., p13 
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األدوار داخل األسرة حسب الجنس، وأهمية الطاعة داخل العالقات الزوجية، خالفا لعالقة األبناء واآلباء التي يجب أن تتأسس  

 1األبناء مصدر تأمين مستقبلي، ومركزية قيمة التضامن األسري.   على الحوار، وهناك أيضا استمرار اعتبار

التي توصل إليها البحث في هذا السياق، هناك التأكيد على وجود اختالل بين املثالي والواقع، ففي    تاالستنتاجامن بين أهم  

ب، وفي حين نجد أن القيم  حين مثال تؤكد القيم على أهمية الزواج نجد أن هناك صعوبات متعددة تحول دون تزوج الشبا

تغيرات مهمة تدفع األسرة بشكل كبير نحو االستقاللية،    االجتماعيةالزالت تؤكد على أهمية التضامن األسري، تعرف البنيات 

وإذا كان هذا املثال مؤشرا على تقدم الواقع على القيم، فإنه ليس الشكل الوحيد لالختالل بين اإلثنين، حيث نجد أن هناك  

ر لالختالل، وهو تقدم القيم على الواقع، فالقيم تؤكد مثال على أهمية االستقاللية، لكن في نفس الوقت نجد أنه الزال  شكل آخ

لآلباء دور كبير في اختيار الشريك، والحقيقة أن االختالل ليس هو الشكل الوحيد للعالقة بين املثال والواقع في ما يخص األسرة  

ك أيضا توافق بين القيم والواقع، ويتجسد ذلك في عدد األبناء حسب القيم، حيث أنه هذا  في املغرب حسب البحث، بل هنا 

األخير يوافق نسبة الخصوبة في الواقع، ومن بين أشكال العالقات التي يمكن رصدها في هذا السياق هناك أشكال التوافق  

تناقضة وغير املتكاملة فيما بينها، ومثال على ذلك  واالختالل بين القيم فيما بينها، حيث نجد أن هناك مجموعة من القيم امل

 .2قيمتي االستقالل الذاتي والطاعة

عموما يمكن القول أن هذه الدراسة حتى اليوم الزالت ذات أهمهية كبيرة، ومرجعا أساسيا لسوسيولوجيا القيم في املغرب،  

نتائج التي قدمتها إال أنها لم تقدم تصورا عاما حول  لكنها لم تسلم هي األخرى من النقص، حيث أنه على الرغم من أهمية ال

ديناميات القيم في املغرب، ولم تحاول وضع تصور نظري حول القيم، وهو ما حاولت السوسيولوجية املغربية رحمة بورقية  

في بحثها سنة   القيم ف2006تجاوزه  أن تؤسس لتصور عام حول  التي يمكن  الفرضيات  ي  ، حيث حاولت وضع مجموعة من 

 املجتمع املغربي، منتقدة في نفس الوقت أطروحة املجتمع املركب لبول باسكون. 

 دراسة رحمة بورقية:  .2

الوقوف عند   إلى  التنمية البشرية، ثم انتقلت  إبراز أهمية القيم في تحقيق  البحث، بداية  حاولت رحمة بورقية، في هذا 

وذلك من خالل إبراز تقاطعاته مع مفاهيم أخرى كالتمثالت    املفهوم بغية تحديده سوسيولوجيا ورفع اللبس الذي يحيط به، 

، وأشارت أيضا إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار، خالل دراسة القيم، عاملين أسايين، أولهما يتعلق بطبيعة القيم  االجتماعية

وقيم عملية، والعامل الثاني هو عامل التغير، حيث أن تاريخ    valeurs de principesنفسها، وهو أنها تنقسم إلى قيم مبدئية  

 . 3ينقسم إلى ثالث مراحل أساسية  االستقاللتطور القيم باملغرب منذ 

وأثره على القيم في املغرب، حيث   االجتماعيتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها طرحت إشكالية هامة تتعلق بسؤال التغير 

أطروحة املجتمع املركب لبول باسكون، فاعتبرات أنها ال تنطبق فقط على املمارسات التي وصفها  استحضرت الباحثة املغربية  

باسكون نفسه، وإنما تهم أيضا التمثالت واملعتقدات والقيم، وذلك أن القيم التقليدية في املغرب توجد جنبا إلى جنب مع القيم  

إلى أن التركيب ال يعني أن هذه القيم توجد بشكل متجاور وحسب أو    الحديثة )مثال املكتوب واملسؤولية(، وتشير بورقية أيضا

باستمرار  وتتفاوض  تتفاعل  فهي  على  4متراكم  والحداثة  التلقيد  بين  التفاعل  أن  إلى  أيضا  الدراسة  هذه  في  الباحثة  وتشير   .

 
1 Ibid.,  p27-28 
2 Ibid., p 28-29 
3 Rahma Bourquia, « Les valeurs, Changements et perspectives » Rapport sur le développement humain (Rabat, 2006), p65 
4 Ibid., p73 
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توجهات استراتيجية يتبناها األفراد إزاء  مستوى القيم يحدث بأشكال مختلفة، من ضمنها ظهور قيم جديدة هجينة، أو ظهور 

 .1هذا اإلزدواج وفقا للسياقات

أكدت بورقية في نهاية الدراسة أن مفهوم املجتمع املركب الذي طرحه باسكون لم يعد صالحا لوصف الوضع الراهن للقيم  

بين   التفاوض  الهجين، والذي يتكشل عبر  اليوم هو املجتمع  الوصف األدق  املغرب، وأن  املحلية والقيم  في  التقليدية  القيم 

، والواقع أن الوضع الهجين للقيم وتفواضها املستمر ليس خصوصية تسم املغرب،  2الكونية التي تستمد أصولها من الحداثة

 .3حسب بورقية، وإنما هي خاصية عصرنا الحالي املعولم 

 البحث العاملي حول القيم:  .3

الذي    World values surveyم في املغرب هناك البحث العاملي حول القيم  من بين أهم الدراسات التي أنجزت حول القي 

إلى  2011أنجز سنة   التي    1200، حيث تناول هذا البحث عينة من مختلف أرجاء املغرب وصلت  شخص، وتوزعت األسئلة 

والنوع   واألسرة  السياسة  شملت  متعددة  مجاالت  على  طرفه  من  املعتمدة  االستمارة  والعمل    االجتماعيتناولتها 

 والشيخوخة...الخ. 

ائج الهامة، من ضمنها أن األسرة مهمة جدا بالنسبة للمغاربة، حيث أنه في سؤال:  توصل هذا البحث إلى مجموعة من النت

% أنهم    91,3، كما أكد  4% من العينة التي تم تناولها أن األسرة مهمة جدا في حياتهم   90,7ما مدى أهمية األسرة في حياتك؟ أكد  

سن، حيث بين البحث أن اإلناث أكثر ثقة في األسرة،  يثقون بشكل كلي في األسرة، وقد اختلفت هذه النتائج حسب الجنس وال

، وتحظى هذه املؤسسة أيضا بأهمية أكبر  5% من الذكور   89,3% مقابل    93,4إذ يبلغ عدد اإلناث التي تتقن كليا فاألسرة إلى  

 .6% من إجابات الذكور  89,6% مقابل  91,7لدى اإلناث حيث تصل نسبة إجابتهم بأن األسرة مهمة جدا إلى 

من بين النتائج الهامة التي توصل إليها هذا البحث، هناك أيضا تلك التي تخص عالقات النوع، حيث توصل إلى أن أغلب  

%( يؤكدون على أولوية الذكور على اإلناث فيما يتعلق بالعمل، وتتفاوت النتائج في هذا السياق حسب الجنس  60املبحوثين )

، وينطبق هذا األمر أيضا على سؤال أهمية  7% من الذكور 74% مقابل  46وجه ال تتجاوز  بحيث أن اإلناث التي تتفقن مع هذا الت

%  38% مقابل  60العمل في تحقيق استقالل املرأة، حيث أن نسبة اإلناث التي ترى على أنه مهم من أجل استقاللها تصل إلى  

 .8من الذكور 

حول القيم في املغرب، إال أن أهميته تكمن باألساس في  عموما يمكن القول أن هذا البحث رغم كونه من أهم الدراسات  

البعد الكمي للنتائج التي يقدمها، حيث إنه ال يقدم فكرة عامة حول القيم في املغرب، ويصعب التنسيق بين مختلف النتائج  

 
1 Ibid., p74 
2 Ibid., p99 
3 Ibid.,  p101 
4 World Value Survey. WV6_Results: Morocco 2011_v20180912 (Mai 2011), p 1 
5 Ibid., p 48 
6 Ibid., p 1 
7 Ibid.,  p17 
8 Ibid., p18 
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ويمكن أن تستثمر    التي توصل إليها، لكن ذلك ال يقلل من أهميته، وذلك ألنه يستوفي كل الشروط الضرورية للبحث العلمي،

 نتائجه في تقديم تصور عام حول ديناميات القيم في املغرب.  

 خالصة: 

قدمت الدراسات السابقة معطيات مهمة جدا بخصوص القيم التي تؤطر عالقات النوع في املغرب، لكنها مع ذلك تبقى غير  

تكن   لم  ألنها  وذلك  القيم،  هذه  عامة حول  لصياغة خالصات  داخل  كافية  محاور  وإنما شكلت مجرد  األساس ي،  موضوعها 

البحث، لكن هذا األمر ال يعني أن هذه الدراسات بخست من أهمية القيم الخاصة بعالقات النوع، أو أن ما قدمته في هذا  

أو أنه يسمح  اإلطار غير مهم، وال تفوتني اإلشارة إلى أنني ال أدعي أن ما سأقدمه في هذا البحث يتجاوز نقص هذه الدراسات،  

بصياغات خالصات دقيقة حول واقع هذه القيم، وذلك ألن طموحا مثل ذلك يتطلب معطيات أكبر بكثير مما أمكنني الوصول  

 إليه في بحثني، لكني أشير أيضا إلى أن أهمية هذا البحث تكمن  في كونه جزء من ذلك الطموح. 

   البحث: نتائج ثالثا:

 األسرة:  داخل والسلطة  العنف .1

من بين األسئلة املهمة التي تضمنت استمارة بحثنا، هناك سؤال يتعلق بموقف العينة من مشروعية ضرب الزوجة، وقد  

 % من بينهم بأنهم ال يتفقون مع هذا الفعل. 76أشار معظمهم إلى أنهم ال يوافقون على وجود أي مبررات لضرب املرأة، حيث أفاد  

اقف العينة من1مبيان رقم   مشروعية ضرب املرأة : مو

 

 املصدر: من إعداد الباحث 

، حيث أشار إلى أن  2011وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصل إليه البحث العاملي حول القيم الذي أجري في املغرب سنة  

األمر يشير إلى  ، والواقع أن هذا  1% يرون أنه غير مبرر أبدا 59% فقط يرون أن ضرب الرجل لزوجته فعل مبرر، في مقابل 4,2

أن العنف تجاه املرأة يحمل قيمة سلبية لدى معظم املبحوثين، لكن هذا املوقف ليس جديدا في املغرب، فمنذ التسعينات من  

القرن املاض ي ظهرت مجموعة من األشكال الجادة من الصراع ضد هذا الفعل من قبل املجتمع املدني، والتي شكلت بدورها  

، عندما انخرطت السلطات العمومية بشكل  2002، لكن التغير امللموس في هذا السياق تمظهر سنة  تعبيرا عن تغير في القيم

 
1 Ibid., p 110 
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،  1فعلي ضمن مقاومة كل أشكال العنف ضد املرأة عبر تشكيل ما سمي ب"االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة"

املرأة ليس إشارة على تغير في قيم النوع االجتماعي،  وهكذا فإن املوقف الذي يبديه الشباب بالجديدة تجاه مشروعية ضرب  

 بقدر ما هو تأكيد على استمرار سيرورة ممتدة منذ سنوات. 

 في   والسلطة  العنف  أهمية  تراجع  نحو  يتجه  املغرب  في  عام  تحول   ضمن  يندرج  السابق  املوقف  أن  إلى  أخرى   معطيات  تشير

  إلى 2012 سنة املغرب في االجتماعي الرابط حول  الوطني البحث يشير ثحي والحوار، التواصل قيم لصالح وذلك األسري  الرابط

  التي  العينة %(77) أرباع ثالث من أكثر  أن  حيث الزوجية، العالقات  يخص فيما الطاعة من  أكبر  بأهمية تحظى التوافق  قيمة أن

 ويؤكدون   ،2عام   بشكل  األسري   والرابط  جالزوا  رابط  مصلحة  في  يسير  الزوجين  بين  املساواة  نحو  التوجه  أن  إلى  يشيرون  تناولها

  بين   توافق   محور   تعتبر   أصبحت   األمور   من  كبيرا  عددا   بأن  يفيدون   كما  زوجها،  مع  توافق  عالقة  تربطها   أن   يجب   الزوجة  أن   على

  قرار   بأنه  ضمنهم  %64  من   أكثر   أفاد  حيث   سكن،   أو  عقار  شراء  أو  بيع  قرار   ذلك  على  ومثال  الرجل،  على  حكرا  وليست  الزوجين

  الوطني   البحث  إليها   توصل  التي  بالنتيجة  نقارنه  عندما  كذلك  يصبح  لكنه  جدا،  مهما  يبدوا  ال  قد  املعطى  هذا  أن  ومع  ،3مشترك 

  حين   في  مشتركا  يكون   أن  يجب  القرار  هذا  بأن  فقط  عينته  من  %42  أفاد  حيث  السؤال،  نفس  بخصوص  2004  سنة  القيم  حول 

  هذا   أن  بحيث  الفترة،  هذه  خالل  القيم   في  واضح   تغير   حصول   إلى  األمر  هذا  ويشير  ،4األساس ب  الرجال  يخص  أنه  إلى  أغلبهم   أشار

 العالقة   طبيعة  في  تغير   حصول   إلى  أيضا  يشير   الذي  األمر  الزواج،   رابط  في  الطاعة   قيمة   ألهمية  مستمر   تراجع  نحو  يسير   التغير 

 .5والزوجة   الزوج بين

  ملحوظا،   قيميا  تغيرا  تتضمن  أنها   إلى  (2004)  القيم   حول   الوطني  البحث  إليه   توصل   بما  مقارنتها  عند   عينتنا  مواقف  تشير

  أنها   إلى  (2012)  االجتماعي  الرابط  حول   الوطني   والبحث   (2011)  القيم   حول   العاملي  البحثين  إليه  توصل   بما   مقارنتها   عند  وتشير

  هذه   من  كل  يتضمنها  التي  االجابات  في  اختالفات  هناك  أن  عوم   جديدة،  لتغيرات  مؤشرا  وليست  عامة  سيرورة  ضمن  تنخرط

  وجود   إلى  املعطيات  هذه  تشير   السياق   هذا  وفي  تكشفها،  التي   العامة  التوجهات   في  تتفق   الثالثة  البحوث  في  املعطيات   لكن   البحوث،

  والتواصل   الحوار   إلى  واملرأة  الرجل  ينب  العالقة  توجه   التغير  هذا  ويتضمن   الزوجين،  بين  العالقات  تؤطر   التي  القيم   في  ملموس  تغير

 للزوج.  وطاعتها الزوجة  خضوع عن عوضا

 للمرأة:  السياسية  املشاركة  أهمية .2

  أن   مفادها  فكرة  من   الدراسة   موضوع   األفراد  موقف  حول   سؤال  هناك  البحث،  هذا  في  طرحنا  التي  األسئلة  ضمن   من

  غير   أنها  إلى  %(55)  أغلبهم  أشار  وقد  املساواة"،  لتحقق  إليها  بالنسبة  ضرورية  ليست  السياسة  القرارات  في  املرأة  "مشاركة

 للمرأة.  مهم  حق السياسية املشاركة   يرون بأهم القول  إلى يدفعنا الذي  األمر صحيحة،

 

 

 
1 Ali Rame, « La Strategie Nationale de Lutte Contre la Violence a L’égard des Femmes au Maroc » Querétaro: ICPC’s Eighth Annual 

Colloquium (2008), pp 1-2 
2 Institut Royal des Etudes Stratégiques, Rapport de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc (21 Mars 2012), p 23 
3 Ibid., p 17. 
4 Ibid., p18 
5 Ibid., p24 
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اقف العينة من فكرة عدم ضرورة مشاركة املرأة في السياسة 2مبيان رقم   : مو

 

 الباحث إعداد  من املصدر:

  تناولها   التي  العينة   عموم  موقف  أن   إلى  أشار   حيث  القيم،  حول   الوطني   البحث   إليه  توصل  ما   مع   النتيجة   هذه   تختلف  وال

 أيضا   أشار  لكنه  ملرأة،  للتصويت  مستعدون   بأنهم  عينته  من  %82  من  أكثر  أجاب  إذ  السياسة،  في  النسوية  املشاركة  من  إيجابي

 منصب   أجل  من  لرجل  التصويت  يفضلون   بأنهم  أجابوا  العينة  من  %40  أن  ثبحي   املناصب،  حسب  يختلف  املوقف  هذا  أن  إلى

  اآلخر   هو  العاملي  البحث   توصل  وقد  ،1نائبة   يفضلون   %13  مقابل  في  نائبا  يفضلون   أنهم   إلى  %37  أشار  كما   ملرأة،  %12  مقابل   وزير

  من   أفضل  الرجال  السياسيين  القادة  أن  فكرة  مع  يتفقون   %57  من  أكثر  أن  إلى  أشار  حيث  السياق،  هذا  في  مشابهة  نتيجة  إلى

  .2النساء  القادة

  لكن   السياس ي،   املجال   في  االجتماعي  النوع   قيم   يخص   فيما  تحملها   التي  الدالالت  حيث   من  واضحة   النتائج   هذه   أن   الواقع

  من   املبحوثين  مواقف ميس الذي فالتردد عنده، الوقوف من البد آخر  وجها يحمل به توحي ما أن إلى الصدد هذا في اإلشارة تجدر

  إلى   رده  يمكن  وإنما   املناصب،  هذه  إلى  للولوج  يؤهلها  ما  تملك  ال  بأنها  منهم  اعتقاد  إلى  يرجع  ال  السياس ي  املجال  في  املرأة  كفاءة

  حول   الوطني  البحث  إليها  أشار  التي  اإلجابات  أن  ذلك  على  والدليل  إليها،  بالنسبة  جديد  مجال  ولوج  إلى  استعدادها  بشأن  ترددهم

  %40  مقابل  في   %48)  ليشغلها  يؤهله  ما  يملك  الجنسين  كال  بأن   معظمها  في  أشارت  الوزارة،  ملنصب   الجنسين  من  أي  أسبقية

  الجنسين   في  يثقون   أنهم  إلى  % 51  أشار  حيث  النائب،  وظيفة  على  ينطبق  الذي  نفسه  األمر  وهو  ذكورية(،  مهمة  أنها  إلى  أشاروا

  املبحوثين  أمام  يكون   فعندما  السؤال،  بنية  حسب  تختلف  الجنسين  أولوية  حول   االجابات  أن   سياق ال  هذا  في  واملالحظ  ،3لتأديتها

  لتولي   الجنسين   من  واحد   اختيار  أمام  يكونون   عندما  لكن   االختيارات،  سائر   على  يفضلونه  املساواة   قدم  على  الجنسين   وضع   خيار

  ال  بشكل  حاضر   الجنس   أساس  على   التمييز   أن  إلى  يشير  األمر   هذا   أن  والواقع  الذكور،   تفضيل  إلى  معظمهم  يميل   معين،   منصب

 األفراد   إلى  إضافة  املغرب،  في  القيم   حول   العاملي  والبحث  القيم  حول   الوطني  البحث  تناولهم  الذين   املبحوثين  قيم   في  فيه  شك

  املجال   إلى  املرأة  ولوج  قبول   نحو   واضح  وتوجه  ملموسة،  تغيرات  وجود  يلغي  أال  يجب  األمر  هذا  لكن  بحثنا،  تناولهم  الذين

 
1 Rachik, p51-52 . 
2 World Values Survey, p19 
3 Institut Royal des Etudes Stratégiques, p 51-52 
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  تحقيق   أجل  من  للمرأة  ضروري   أمر  السياسية  القرارات  في  املشاركة  أن  عينتنا  أفراد  أغلب  تأكيد  هو  ذلك  على  والدليل  السياس ي،

 القيم.   حول  الوطني البحث  إليها توصل التي النتائج إلى إضافة املساواة،

 أهمية العمل بالنسبة للمرأة:  .3

التي طرحنا في استمارة بحثنا هناك سؤال حول موقف سكان الجديدة من فكرة أولية الذكور في    من بين األسئلة الهامة

% من عينة البحث بأن فكرة "أسبقية الرجال في العمل في حالة نقص فرص الشغل" صحيحة وعادلة  60الشغل، حيث أفاد  

 بالنسبة إليهم. 

اقف العينة من أولوية الذكور في العمل 3مبيان رقم   : مو

 

 املصدر: من إعداد الباحث 

%  60,6وتتطابق هذه النسبة مع ما توصل إليه البحث العاملي حول القيم في املغرب بخصوص نفس السؤال، حيث أشار  

أشار   كما  الفكرة،  هذه  مع  متفقون  أنهم  إلى  عينته  املرأة  49من  لتحقيق  وسيلة  أحسن  هو  العمل  أن  إلى  فقط ضمنهم   %

، األمر الذي يشير إلى 2% أن اعتناء املرأة ببيتها مهم لها بنفس أهمية الشغل أو العمل املأجور 59كثر من  ، واعتبر أ1الستقالليتها 

أن أهمية إدماج املرأة في الشغل ال تزال فكرة غير مهمة في قيم أفراد عينتنا قياسا إلى أفكار أخرى، كما يؤكد أيضا أن قيم  

 العامة للقيم داخل املجتمع املغربي في هذا اإلطار. سكان الجديدة ال تختلف عموما عن التوجهات  

أظهر أفراد عينتنا مجموعة من املواقف األخرى التي تعزز الفكرة السابقة، من بينها تأكيدهم على أن حصول الزوجة على  

 % من العينة إلى أنهم يتفقون مع هذه الفكرة.  56دخل يفوق زوجها يؤثر بشكل سلبي على األسرة، حيث أشار 

  

اقف العينة من انعكاس تفوق دخل املرأة على زوجها 2جدول رقم   : مو

 النسبة املئوية% التكرارات  االجابات

عندما يفوق دخل املرأة  

دخل زوجها فإن ذلك  

 ينتج مشاكل 

 39 42 اتفق 

 27 29 غير متفق 

 17 19 متفق جدا 

 
1 World Values Survey, p 17-18 
2 Ibid., p 21 
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 6 7 ال أتفق أبدا 

 1 1 ال إجابة

 10 11 ال أدري 

 املصدر: من إعداد الباحث 

وقد توصل البحث العاملي هو اآلخر إلى نتيجة مشابهة بخصوص نفس السؤال، ومع أن االجابات داخله لم تكن مركزة على  

، وفي نفس السياق أفادت نسبة مهمة  1%(38موقف محدد في هذا السياق، لكن النسبة األكبر اعتبرت أن الفكرة صحيحة )

% من أفراد العينة بأنهم يتفقون  41بأنها تتفق مع فكرة انعكاس شغل األم بشكل سلبي على األبناء، حيث أشار  من عينة بحثنا،  

 .2% يتفقون مع هذه الفكرة 62معها، وبخصوص نفس السؤال، أشار البحث العاملي للقيم إلى أن أكثر من 

ي الذي يقمن به، سواء بالنسبة للزوجة أو األم، وقد  أصر معظم أفراد عينتنا على أن عمل النساء ليس بأهمية العمل املنزل

تأكد هذا املوقف بشكل واضح من خالل اتفاقهم مع فكرة أن "العمل املأجور للمرأة يحمل آثار سلبية بالنسبة للعالقة الزوجية  

جح هو الذي يتأسس على  % منهم مع فكرة أن "الزواج النا61وبالنسبة لتربية األبناء واألسرة بشكل عام"، كما اتفق أكثر من  

 اشتغال الرجل خارج البيت واضطالع املرأة باملهام املنزلية". 

اقف العينة من فكرة "عمل الزوج خارج البيت والزوجة داخله هو التقسيم املثالي للعمل" 4مبيان رقم   : مو

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحث 

قيم عينتنا الزال تقليديا إلى حد كبير. والواقع أن االحصاءات الوطنية  يشير هذا األمر إلى أن تقسيم العمل بين الجنسين في  

تظهر أن هذا التصور ليس منحصرا على سكان الجديدة فقط، كما تظهر أنه ليس منحصرا في حدود القيم وإنما يأخذ أشكاال  

القطاع االقتصادي ال زال ضعيفا، وذلك أن املعد املرأة في  النساء في  واقعية ملموسة، إذ أن إدماج  ل الخام لألنشطة عند 

% فقط من الفئة النشيطة في صفوف اإلناث هي التي  33% في صفوف الرجال، أي أن  52% في مقابل  24املغرب ال يتجاوز  

% من الذكور، وتؤكد هذه اإلحصاءات أيضا ما أشارت إليه التصورات النسوية بخصوص التقسيم  79تشتغل وذلك في مقابل  

 
1 Ibid., p 18 
2 Ibid., p 19 
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وتكمن أهمية هذه املعطيات    1%(.41أن أغلب األشغال التي تحظى بها املرأة هي وظيفة املساعدة األسرية )  الجنس ي للعمل، حيث

 بالنسبة إلى بحثنا في كونها تؤكد بأن مواقف أفراد عينتنا ال تختلف عن التوجه العام للقيم في املغرب في هذا السياق. 

  أشارت   حيث   للمرأة،   املهنية  الحياة   على  تحدثها  التي   التأثيرات  أيضا  هناك  السابقة،   للمواقف  امللموسة  التمظهرات  بين  من

  صعب   األسري   واملجال  املنهي  املجال  بين  التوفيق  أن  إلى  وتركيا  وتونس  املغرب  من  كل  في  النساء  عند  الشغل  حول   أجريت  دراسة

  املجال   في  أدائها   على  سلبي   بشكل   ينعكس  الذي  األمر  منهما،  لكل   كاف   وقت   تخصيص  إلى  تضطر  لكونها   وذلك  للمرأة،  بالنسبة  جدا

 املنزلي،  املجال  في  املرأة  على  اإلبقاء  في  يساهم  بالجديدة  األفراد  قيم  في  املرأة  عمل  أهمية  ضعف  أن  القول   يمكن  فإنه  وهكذا  ،2املنهي 

  العمل   عن  عاطالت  ناثاإل   من  %28  أن  بحيث  الذكور،  يفوق   املدينة  هذه  في  اإلناث  صفوف  في  البطالة  معدل  أن  نجد  لهذا  ونتيجة

 4العضوية  املشاركة رابط على القيم هذه  تحدثه الذي امللموس األثر إلى  فقط ليس األمر هذا ويشير ،3الذكور   من %13 مقابل في

  متكافئة  غير  عالقة القيم  هذه  عن تنتج حيث عام، بشكل واملغرب الجديدة في أيضا  األسري  الرابط بنية على أيضا ولكن لإلناث،

 .5لسلطته وخاضعة للرجل تابعة املرأة تكون  بحيث  الزواج رابط لداخ

 املرأة واملجال الخاص:  .4

% من عينتنا إلى أنهم يتفقون مع فكرة مفادها أن "األم هي املسؤول األكبر في تربية األبناء"، األمر الذي يؤكد مرة  57أشار  

 الجنسين. أخرى بأنهم يتبنون التقسيم التقليدي للعمل بين  

اقف العينة من فكرة "أولوية األم في مسؤولية التربية" 4مبيان رقم   : مو

 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحث 

 
1 Abdeltif Chaouai, Genre et promotion des femmes, in Haut Commissariat au Plan, Population et développement au Maroc 

(Maroc: 2005), p145-169, p 151 
2 Jean-Yves Moisseron, « L’accès et le maintien des femmes à l’emploi de qualité au Maroc, en Tunisie et en Turquie  » Notes 

techniques, n. 32 (Juillet 2017), p 66 
3 www.hcp.ma consulté en 13/04/2019 
4 Voir : Serge Paugam, Le lien social (Presses universitaires de France, 2008). 
5 Isabelle Clair, Sociologie du genre (Paris : Armand Colin, 2012), p 21 

http://www.hcp.ma/
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بتعليمهم،   املتعلقة  األبناء مثال والقرارات  بالتربية، كعدد  املتعلقة  الشؤون  أن  إلى  السياق  في هذا  الوطني  البحث  ويشير 

، األمر الذي يؤكد بالفعل بأن  1ملجموعة من القرارات األخرى، التي تعد حكرا على الرجال وحدها املشتركة بين الزوجين، خالفا 

أن هذه   املنزل وتربية األبناء، والواقع  األساس ي عن  الجديدة فقط، هي املسؤول  املغاربة عموما، وليس بمدينة  في قيم  املرأة 

أشارت دراسة أجريت في املغرب حول أسر املوظفين إلى أن  الوضعية مرتبطة باملرأة حتى عندما يكون لديها عمل مأجور، إذ  

 أيضا   الدراسة  هذه  وتشير  ،% فقط من الذكور 8% في مقابل  50نسبة املوظفات الالتي يقمن بأشغال املنزل بعد العمل تصل إلى  

  الصور   حول   أجريت  ياقالس  هذا   في  أخرى   دراسة  أشارت  وقد  2أكبر،   بشكل  األبناء  مسؤولية  تتولين  اللواتي  هن  اإلناث  أن  إلى

  من   مجموعة  أشارت  حيث  للمرأة،  إنجاز  أهم  أنها  على  تصويرها  يتم  األمومة  أن  إلى  املغرب  في  النساء  حول   (Stréotypes)   النمطية

  مثل   وأمهاتهن آبائهن من  العبارات  من  مجموعة  يسمعن  الزلن  أنهن   إال  عليا  شواهد  على  حصولهن  رغم أنهن  إلى  ضمنه  املبحوثات

  هذه   قبل  من  يصور   األم  دور   أن   إلى  أيضا  البحث  هذا  ويشير  تتزوجي"،  لم  إذا  الشهادة  ستنفعك  "بم  مطبخك"،  في  نراك  أن  "نريد

 ذلك،  في  الحق  ولها  وظيفة،  على  تحصل  أن  يمكن  فاملرأة  داخله،  بناتهم  رؤية  اآلباء  كل  يتمنى  الذي  املقدس  الدور   هو  أنه  على  األفكار

  .3"الطبيعي" دورها تعد التي  األسرية، وباملهام  ومةباألم تقاس كمرأة قيمتها لكن

تؤثر هذه املواقف بشكل كبير على بنية العالقات داخل الرابط األسري في املغرب، فإذا كانت قيم النوع الخاصة بالعمل  

واألم الزوجة  بدور  االكتفاء  األخيرة  هذه  تقبل  حتى  وذلك  للمرأة،  االنتاجي  العمل  أهمية  تقليل  على  النوع  تعمل  قيم  فإن   ،

االجتماعي الخاصة باملجال املنزلي تهدف إلى منح هذا املجال أهمية وقيمة كافية لتجعل املرأة تقبله كدور أساس ي لها. وتعمل  

هذه القيم أيضا على جعل املرأة تتقبل أدوار األمومة والزوجية على أنها أدوارها "الطبيعية" داخل املجتمع، وهكذا فإنها )أي  

تشكل بنية العالقات داخل الرابط األسري من خالل تحديد موقع كل من الجنسين داخل املجتمع وداخل األسرة بشكل  القيم(  

 خاص، بحيث تتولى املرأة أدوار االعتناء بالشؤون واملهام املنزلية، ويتولى الرجال أدوار االنتاج. 

  للمرأة   مهم   الزواج   أن  مفادها  فكرة   من   العينة   أفراد   موقف  حول   سؤال  هناك  املحور   هذا  في  طرحنا   التي  املهمة   األسئلة   بين  من

  أشاروا   %39  مقابل  في  صحيحة،  غير   أنها  إلى  %49  أشار  حيث  الفكرة،  هذه  مع  متفقين   غير   بأنهم  أغلبهم  أفاد  وقد  الرجل،   من  أكثر

  مقابل   في  الذكور،  من  أكثر  اثلإلن  مهم  اإلنجاب  أن  فكرة  مع  يتفقون   ال  أنهم  إلى  العينة  ضمن  %54  أشار  كما  صحيحة،  أنها  إلى

  بأنها  تفيد والتي  املغرب،  في املرأة  حول  النمطية   الصور   ملعظم مخالفة تبدو  النتائج هذه أن والواقع  صحيحة.  أنها  إلى أشاروا  34%

  بخصوص   متناقضة  مواقف  يقدمون   عينتنا   أفراد  أن  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  تجدر   لكن  .4واإلنجاب   بالزواج  اهتماما   أكثر

  للمرأة،   الطبيعي  املكان  هما  واألمومة   املنزلي  املجال  أن   إلى  فيه  يشيرون   الذي  الوقت  نفس  ففي  املجتمع،  في  املرأة  ملكان  تصورهم

  األمر   هذا  تفسير  ويمكن  الذكور،  من  أكثر  لإلناث  مهمان  واإلنجاب  الزواج  أن  اعتبار  الصواب  غير  من  أنه  إلى  أيضا  يشيرون

  الوقت   نفس  في  لكنهم  املرأة  حول   النمطية  الصور   يتبنون   بهم  االفتراض  يمكن  كما  نفسها،  السؤال  وبنية  ياقاتالس  باختالف

  تحمل   السؤال  في  املتضمنة  الفكرة  كانت  كلما  فإنه  وهكذا  إزاءها،  نقديا  تصورا  يحملون   األقل  على   أو  صائبة،  غير  أنها  يعتقدون 

 مضمونها.   مع االتفاق  عدم نحو املبحوثين إجابات  اتجهت كلما الجنسين  بين التمييز  حول  واضحة دالالت

 
1 Rachik, p 27 
2 Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, ONU-Femme, GIZ, Conciliation travail- famille 

des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc, (Rabat : Juin 2011), p 43 
3 Ibid., p 14 
4 Bakass F, Mellakh K, & Ouchrahou M, Etude sur les stéréotypes de genre répandus au Maroc (Verone, Rabat, Progetto mondo 

Mlal, Amnesty International Maroc, 2013), p 20 
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  العامة   التوجهات  غرار  على  الجديدة،  بمدينة  األفراد  قيم  في  املرأة  فإن  املعطيات،  بعض  اختالف  رغم  أنه  القول   يمكن  عموما

 بوثيرة   تسير  القيم   أن   لىإ  األمر  هذا  ويشير   واألمومة،   باإلنجاب  مرتبطة   عام   بشكل  الزالت   أخرى،  بحوث  تكشفها  كما  املغرب  في

  إنجاز   تم  حيث  االستقالل،  منذ  املغرب  في  املرأة  وضعية  عرفتها  التي  العديدة  اإليجابية  التغيرات  رغم  السياق  هذا  في  بطيئة

  اإلنجازات   هذه  أن  يبدو  لكن  ،1الحقوق   من  مجموعة  إلى  إضافة  والشغل  التعليم  إلى  ولوجها  يخص  ما  في  التحوالت  من  مجموعة

   املجتمع. داخل ومكانها املرأة  دور  من  القيم موقف في حقيقي تغير يصاحبها لم

  استنتاجات: 

ال تختلف قيم أفراد العينة على املواقف العامة التي تكشفها بحوث أخرى في املغرب، فهي تتضمن بوادر التحول حيث    -

 ح الثبات حيث تغيب هذه البوادر. هناك سيرورة عامة للتغير، وتتضمن مالم

ضعف أهمية عمل املرأة في قيم األفراد بالجديدة واملغرب عامة يتمظهر بشكل ملموس في ارتفاع معدل البطالة في صفوف    -

 إلناث مقارنة بالذكور داخل هذه املدينة. 

أشكاال - واألمومة  بالزواج  الخاصة  القيم  تأخذ  بالشغل،  الخاصة  النوع  قيم  غرار  املمارسات    على  داخل  ملموسة 

 االجتماعية، تتمثل في تقسيم العمل بين الزوجين داخل الرابط األسري بالجديدة واملغرب عامة. 

تشير قيم النوع عند الشباب بالجديدة واملغرب عامة، إلى أن اإلنجازات التي حصلت بخصوص تحسين وضع املرأة لم     -

 ملرأة ومكانها داخل املجتمع. يصاحبها تغير حقيقي في موقف القيم من دور ا

يتبنى أفراد عينتنا األفكار املبتذلة حول املرأة بخصوص أهمية العمل واإلنجاب، لكنهم في نفس الوقت يحملون تصورا    -

 نقديا إزاءها.

 بطء تحوالت قيم النوع االجتماعي في الجديدة ال يلغي وجود تغيرات مهمة في طبيعة العالقات داخل رابط الزواج.  -

 خاتمة:

تتضمن القيم الخاصة بعالقات النوع االجتماعي أفراد عينتنا مجموعة من بوادر التحول في الرابط األسري، فقد أشار  

أغلبهم إلى أن املرأة ال تحظى بنفس الحقوق التي يحظى بها الرجل في املغرب، وأفاد أغلبهم أيضا بأن املشاركة السياسية ضرورية  

يشير هذا األمر إلى أن أفراد عينتنا لديهم وعي بالتوازن العالقات بين الزوجين، كما يعتبرون أن تحرر  للمرأة لتحقق املساواة. و 

املرأة يحصل من خالل مشاركتها في املزيد من القرارات واقتحام مجموعة من املجاالت من ضمنها املجال السياس ي، وقد توصلنا  

ي إلى أن العالقة بين الزوجين تتجه بشكل أكبر نحو التكافؤ والتساوي،  أيضا على غرار البحث الوطني حول الرابط االجتماع

حيث يشير هذا البحث إلى أن أغلب األشخاص الذي استجوبهم يعتبرون أن العالقة بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على  

 .  2توزيع متكافئ في اتخاذ القرارات وليس على سيطرة الزوج وتفرده في اتخاذها 

هذا األمر تأكيدا على أن هناك بوادر لتغير بنية العالقات داخل هذا الرابط، لكن هذا التغير )كما أشرنا سابقا( بطيء  ويعد  

ويصعب حصوله بشكل كامل، السيما أن مواقف معظم املغاربة، كما تشير بحوث مختلفة من عمل املرأة و من أهمية دور  

ة، لكن من الضروري في هذا السياق عدم اعتبار هذا األمر بالتحديد مؤشرا على  األمومة التزال املقاوم األكبر لهذه السيرور 

 
1 Ibid., p 14  
2 Institut Royal des Etudes Stratégiques, p 24 
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بطء ديناميات تغير القيم داخل املغرب، فحتى في مجموعة من البلدان التي يبدو أنها قطعت أشواطا طويلة في هذا الباب،  

ظهر مجموعة من البحوث أنه الزال هناك تقسيم غير متكافئ للعمل واألدوار على  
ُ
أساس النوع االجتماعي، فالدراسات حول  ت

األسر النووية في الواليات املتحدة األمريكية تكشف أن تقسيم العمل املنزلي ال زال غير متساو بين الزوجين رغم توفر النساء  

، األمر  1زلية على عمل مأجور، ما يعني أنه حتى بعد تحرر املرأة في أمريكا واقتحامها لسوق الشغل بقيت مرتبطة باألعمال املن

توازن   في  لتحوالت قريبة  انعكاسا  في سياقات مختلفة  عينتنا  أفراد  يبديها  التي  املواقف  الصعب عد  من  أنه  إلى  يشير  الذي 

العالقات داخل رابط الزواج، لكن في نفس الوقت من غير املمكن القول أن الرابط األسري اليوم لم يعرف أي تغير، والزال عما  

 إلى اليوم. 2004بق، والدليل على ذلك هو تزايد أهمية مشاركة القرارات بين الزوجين في املغرب منذ سنة كان عليه في السا
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 هجري  750هجري إلى سنة  625قبيلة الكعوب في الّدولة الحفصية بين الخضوع والتمّرد من سنة 

The Al-Ka`ub tribe in the Hafsid state between submission and rebellion from the 
year 625 AH to the year 750 AH 

 سندس ابن حمد/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، صفاقس، تونس  د.

Dr. Sondes Ibn Hamad/Faculty of Letters and Human Sciences of Sfax, Tunisia 

 

 

 ملخص: 

لحفصية، حيث سنبين في البداية مراحل ظهور قبيلة الكعوب على  سندرس في هذا البحث عالقة قبيلة الكعوب بالدولة ا

الساحة السياسية، وتمكنت هذه القبيلة من افتكاك مكانتها داخل الدولة، وذلك بداية من فترة حكم أبي إسحاق إبراهيم  

هجري(   683/694هجري( أي عند بداية ضعف الدولة. وازدادت سلطتها مع ثالثة خلفاء وهم السلطان أبو حفص )  678/683)

هجري(، حيث عول عليهم  750/751هجري( وآخرهم السلطان أبي العباس الفضل )711/717والسلطان أبو يحيى اللحياني )

هؤالء الخلفاء للحفاظ على ملكهم، وفي املقابل استغل الكعوب هذا الوضع وحكموا البالد على هواهم، لكن لم يدم هذا األمر  

قلب عليهم عند ظهور خليفة حفص ي معاد لهم، وقد تقهقر دور هذه القبيلة في ظل خمسة خلفاء  طويال، حيث كانت املوازين تن

( عصيدة  أبو  )694/709وهم:  خالد  البقاء  وأبو  )711ه/709هجري(  بكر  وأبو  عمر  747ه/718ه(  حفص  وأبو  ه( 

)748ه/747) املريني  الحسن  وأبو  هؤالء  750ه/748ه(  ظل  في  الكعوب  وأضحى  من  ه(،  والكثير  القالقل  يثيرون  الخلفاء 

 الثورات، فما هو السبب في ظهور هذه الثورات؟ وكيف تعاملت الدولة الحفصية معهم؟ 

 الكعوب، الدولة الحفصية، ثورة، تمرد، انصياع، إفريقية. الكلمات املفتاحية: 

Abstract :  

In this research, we will study the relationship of the Al-Ka`ub tribe with the Hafsid state, where we will 

initially show the stages of the emergence of the Al-Ka`ub tribe on the political scene, Country, The authority 

of this tribe increased with three caliphs: Sultan Abu Hafs (683/694 AH), Sultan Abu Yahya al-Lihyani (711/717 

AH), and the last of them was Sultan Abu al-Abbas al-Fadl (750/751 AH), as these caliphs relied on them to 

preserve their king, On the other hand, the heels took advantage of this situation and ruled the country as they 

wished, But this matter did not last long, as the scales were turning against them when the adversary of the 

Hafsi caliph appeared, and the role of this tribe declined under five caliphs: Abu Asida (694/709 AH), Abu Al-

Baqa Khalid (709 AH/711 AH) and Abu Bakr (718 AH/ 747 AH) and Abu Hafs Omar (747 AH / 748 AH)And 

Abu al-Hasan al-Marini (748 AH / 750 AH), and Al-Ka`ub became under these caliphs, causing unrest and many 

revolutions, What is the reason for the emergence of these revolutions? How did the Hafsid state deal with 

them? 

Keywords: the heels, the Hafsid state, revolution, rebellion, submission, Africa . 
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 مقدمة: 

يظل التاريخ السياس ي للدولة الحفصية من أكثر أنواع التاريخ دراسة، لكن وبالرغم من ذلك إال أنه هنالك بعض الجوانب  

أهميتها في فهم التاريخ السياس ي لهذه الدولة، وتتمثل خاصة في  القليل توضيحها وبعيدة عن مناطق الضوء، وذلك بالرغم من  

عالقتها مع القبائل العربية املتمركزة في املنطقة، لذلك سنهتم في هذه الدراسة بتوضيح الدور الذي لعبته قبيلة الكعوب على  

امل  بالفترة  فقط  سنهتم  الدولة،  هذه  انتصاب  فترة  لطول  ونظرا  الحفصية،  السياسية  الدولة  الساحة  نشأة  بداية  من  متدة 

سنة   الحفصية  الدولة  وأقيمت  الثامن هجري،  القرن  منتصف  إلى  في    625الحفصية  املوحدية  الدولة  أنقاض  على  هجري 

إلى قبيلة هنتاتة فرع مصمودة، وكان   أبي الحفص يحي بن عمر الهنتاتي، وينتمون  الشيخ  إلى  إفريقية، وينتسب الحفصيون 

و زكرياء يحيى ابن عبد الواحد، وتعتبر فترة حكمه فترة رخاء اقتصادي على كل املستويات، وقد ساعد  مؤسس هذه الدولة هو أب

دهائه   بفضل  وذلك  ثوراتهم،  من  والتخلص  األعراب  جماح  بكبح  قام  حيث  إفريقية،  شهدته  الذي  واألمن  الهدوء  ذلك  في 

، ويسهل بذلك التحكم فيهم، وكانت فترة ابنه املستنصر  السياس ي، إذ تمكن من زرع الفتنة بينهم، وضربهم ببعض لكي يتفرقوا

هجري( فترة توسع مجالي، لكن بالرغم من ذلك قد كانت ال تخُل من االضطرابات الداخلية، وبانتهاء فترة 675هجري/  647)

لى تعدد حكمه، انتهت معه فترة القوة للدولة الحفصية، ودخلت في فترة ضعف وركود سياس ي، وتعود أسباب هذا الضعف إ

الصراعات داخل البيت الحفص ي على الحكم، كما زاد من حدة هذه األزمة هو ظهور القبائل العربية على الساحة السياسية  

فكانت الدولة    ، خاصة قبيلة الكعوب، إذ وجدت هذه القبيلة من هذا الضعف الفرصة التي افتقدتها منذ قيام الدولة املوحدية

واقتطعت لها عند ذلك األراض ي كي تستميلها، كما أوكلت لها جباية األراض ي املستضعفة،    الحفصية تستعملها ضد الثائرين

وجعلت من رؤسائها أو شيوخها املستشارين لها، أما إذا تمادت في أطماعها، فقد كانت الدولة الحفصية تكبح جماحها، وتنقلب  

يخلصون لها إذا كان ذلك في مصلحتهم، وقد اضطروا  عليها، كما عامل الكعوب الدولة الحفصية بنفس املكيال، حيث كانوا  

إلى الثورة عليهم عندما تضر الدولة بمصالحهم، حتى أنهم قد يساعدون الثائرين عليها، وتعد الغاية من اختيار هذه الفترة، هو  

 محاولة مقارنة حالة قبيلة الكعوب في فترة قوة الدولة الحفصية مع فترة ضعفها.  

ظهور   مراحل  هي  السياس ي  فما  التاريخ  في  لعبته  الذي  الدور  هو  وما  السياسية؟  الساحة  على  رسميا  القبيلة  هذه 

 الحفص ي؟ وكيف تعاملت الدولة الحفصية مع هذه القبيلة؟ 

 قبيلة بني كعب وظروف ظهورها في الدولة الحفصية:  - أوال

 التعريف بقبيلة بني كعب:  – 1

سليم بن منصور بن عكرمة بن خطفة بن قيس، وهم بطن من بطون مضر،  ينتمي الكعوب إلى قبيلة بني سليم، وهم بنو      

، وكانت بنو سليم في الجاهلية من  2، وتتعدد بطون بني سليم وعشائرهم وكلهم من أبناء بحتة ابن سليم 1وكانت ديارهم بنجد 

الزراعة والتجارة، واشتركوا مع غيرهم من العرب  أشهر القبائل العربية، وينعمون بالرخاء املادي، حيث امتهنوا مهن كثيرة منها 

والعراق  الشام  بين  الرابط  التجارة  طريق  على  بالدهم  فهيمنت  والصيف،  الشتاء  رحلتي  فقد  3في  اإلسالمية،  الفترة  في  أما   ،

 
لعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، ضبط املتن  ابن خلدون)عبد الرحمان(، كتاب العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام ا  1

 . 94، ص 6، الجزء 2000ووضع الحواش ي والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان، سنة 
 .     316، ص 1959، تحقيق إبراهيم األبياري، طبعة القاهرة، سنة نهاية األرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي )أبو العباس أحمد(،  2
 .215، ص 2، طبعة بيروت، ج املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارهجري(،  845املقريزي )تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي( )ت سنة   3
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، كما  1رس ساهمت هذه القبائل في فتح مكة، إذ كان عددهم في جيش الرسول صلى هللا عليه وسلم بما يقارب عن سبعمائة فا

والشام   العراق وخرسان  أنحاء  والبصرة وسائر  الكوفة  فتح  في  اإلسالمية، حيث ساهموا  الفتوحات  في  لبني سليم دورا  كان 

 ودمشق وديار بكر وبالد الجزيرة في الرها وحران واملغرب واألندلس.

، وتواطئوا مع القرامطة، واستولوا  وخالل الفترة العباسية، كثر فسادهم وخرجوا عن طاعتها، فكانوا يغيرون على املدن

إلى   بطردهم  في مصر  الفاطمي  الخليفة  قام  كما  إلى صعيد مصر،  للسلطة طردوهم  العباسيين  عاد  وعندما  البحرين،  على 

إفريقية مع قبائل بني هالل، وكانت غايته من ذلك للتخلص منهم ألنهم كانوا يفسدون في األرض، كما واجهت مصر في تلك الفترة  

التخلص من بني زيري الذين خرجوا عن طاعته في إفريقية،    أزمة اقتصادية بسبب املجاعة التي اجتاحتها، ورغب كذلك في 

وتعتبر هذه الهجرة بمثابة الكارثة الحقيقية ملدن إفريقية، حيث حملت في طياتها الكثير من الدمار والخراب، وتسببت بالفعل  

ا تمكن  وبذلك  الصنهاجية،  الدولة  سقوط  الصنهاجيين في  تأديب  من  الفاطمي  في 2لخليفة  القبائل  هذه  استقرت  وعندما   ،

، ودخل إلى إفريقية من  3املنطقة، قسموا البالد بين بعضهم، فكان لقبائل بني سليم الشرق، وامتلكت القبائل الهاللية الغرب

عوف، وهم بنو كعب بن أحمد بن ترجم،  وتتمثل في زغب وذباب وهيب وعوف، وينتمي الكعوب إلى بطن   بني سليم أربعة بطون، 

 . 4وكان موطنهم من وادي قابس إلى أرض بونة 

ووجدت سكناهم في أغلب األحيان في األرياف بسبب طبيعة عيشهم التي فرضت عليهم ذلك، فأغاروا على الزياتين والزروع،   

كما قطعوا الطرق، وفرضوا على كل مدينة دفع اإلتاوات واملغارم، فأصبحوا سادة إفريقية، لكن دون أن يؤسسوا ملكا، حيث  

ئل، جعلتها ال تتفق على رأي باستثناء إمارة بني جامع في قابس التي انتهت على إثر قدوم كانت االنقسامات التي شهدتها هذه القبا

هجري، فوجدت هذه القبائل نفسها أمام قوة منظمة تريد أن تهيمن    555، وظلوا كذلك حتى قدوم املوحدين سنة  5املوحدون 

 . 6الطرق لترويضهم واالستسالم لهم على املنطقة، وعلم املوحدون مدى خطورة الوضع، لذلك اتبعوا معهم شتى 

مكانتها   وستسترجع  املعطيات،  ستتبدل  حيث  الحفصية،  الدولة  ظهور  حين  إلى  الحال  نفس  على  القبائل  هذه  وبقيت 

ونفوذها من بداية تشكل الدولة الحفصية وذلك عبر مراحل متعددة، إذ ستقتنص كل فرصة تعيد لها مجدها في املنطقة مثلها  

 فكيف سيتم ذلك؟   ، لكن ليست بنفس الكيفية، ألن هذه القبيلة ستصبح القبيلة األولى في املنطقة،مثل بقية العرب

 بداية ظهور قبيلة بني كعب في الدولة الحفصية: -2

 هجري(: 647/675قبيلة الكعوب خالل فترة حكم أبو زكرياء الحفصي وابنه المستنصر) •

في إفريقية بجهات طرابلس وقابس وضواحيها، اجتمعت   هجري(  631ىسنة  إل    580عندما أقيمت ثورة ابن غانية )من سنة  

القبائل العربية للقتال مع ابن غانية، فقام قراقش الغزي بقتل ثمانين من الكعوب، فهربوا إلى برقة، وساندوا الحفصيين عند  

يلة، وبذلك علت قيمة الكعوب ظهورهم للقضاء على هذه الثورة، وكان في ذلك الوقت شيخة بن يعقوب بن كعب يترأس القب 

عند الحفصيين، وعندما استقل أبو زكرياء الحفص ي بالحكم قربهم وأغدق عليهم بالعطايا، كما استعملهم في محاربة بني رياح  

 
، تحقيق وتعليق عبد السالم هارون، طبعة  جمهرة أنساب العرب  هجري(،  456ابن حزم األندلس ي )أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد( )ت سنة    1

 . 264، ص 1391القاهرة، سنة 
 .94، ص 6، ج العبر، املصدر السابق ابن خلدون،    2
 . 45 ص ،6ج ،املصدرنفس 3
 .95، ص 6، ج نفس املصدر4
 . 103 - 96، ص 1981الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، سنة ، طبعة دار رحلة التجانيالتجاني )أبو محمد عبد هللا بن محمد بن أحمد(،  5
 .95، ص 6، ج العبر، املصدر السابق ابن خلدون،    6
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وتهجيرهم من مجالهم نحو املنطقة الكائنة من تلول قسنطينة وبجاية إلى الزاب، وفي املقابل مكنهم هذا السلطان من االستحواذ  

لى مجال بني رياح، فملك بذلك الكعوب وبقية بني عوف ضواحي إفريقية، كما أقرهم على ديوان العطاء، ولم تنتهي خطة أبو  ع

زكرياء الحفص ي عند هذا الحد، حيث زرع بذور الفتنة بين قبائل بني عوف نفسهم وهم بني عالق )ينتمي لهم الكعوب( وبين بني  

عهد ابنه املستنصر، إذ كان شيخ بني عالق في ذلك الوقت عبد هللا بن شيخة يحرض  مرداس، وقد تواصلت هذه الفتنة إلى  

السلطان على بني مرداس، فتم له ذلك، وساندهم في حربهم عليهم، كما مكنهم من االستحواذ على مواطنهم بعد أن تم تهجيرهم  

كعب شيخ هذه القبيلة له عالقة صداقة مع أبي  منها، كما كانت الكعوب في فترة حكمه تقيم عالقات مع رجال الدولة، إذ كان 

سعيد العود الرطب شيخ املوحدين، وساعده للحصول على امتيازات أكثر، فزاد ذلك من قيمته ومن ثروته، إذ قام السلطان  

 . 1وتوارثها أبناؤه فيما بعد  الحفص ي من اقتطاع لهم أربعة قرى بجهة صفاقس وبناحية الجريد وبإفريقية،

مرحل إبراهيم  وبدأت  إسحاق  أبي  انتزع  حيث  الحفص ي،  املستنصر  وفاة  إثر  وعلى  السلطة  على  والتطاحن  الصراع  ة 

هجري( السلطة من ابن أخيه يحيى الواثق )ابن املستنصر( الذي قتله هو وأبنائه، وقد جاء ذلك نتيجة ضعف    678/683)

 . 2يحيى الواثق والتفكك الداخلي بسبب صراع رجال دولته 

 :هجري( 678/683وب في فترة حكم أبي إسحاق إبراهيم )قبيلة الكع •

كان هذا السلطان غير مسيطر على األوضاع الداخلية، كما كان غير واثق من نفسه وال من رجال دولته، إذ كان مجيئه إلى  

قبيلة الكعوب    السلطة غير شرعي، بل افتكها عنوة، لذلك لجأ إلى العنف كحل للقضاء على معارضيه، ومازال العرب ومن بينهم

حتى هذه الفترة منزويين ومنتظرين الفرصة املناسبة للبروز من جديد على الساحة السياسية، ولم تظهر إال في حدث وحيد،  

وتمثل في قدوم أحمد بن أبي كعب إلى السلطان أبو إسحاق والطلب منه توليته على رئاسة القبيلة بدل أوالد شيخة، فأقره  

، 4، وبقي كذلك حالهم إلى أن قامت ثورة الدعي 3الرئاسة في أبنائه، وكان أولهم أبو الفضل ثم أبو الليل   عليها، وعند وفاته، ظلت

الدولة، في  بروزهم بصفة رسمية  وبداية  الكعوب  طالع خير على  ثورته  كانت  والعامة   حيث  العرب  وبقية  الكعوب  قامت  إذ 

إسحاق   أبي  السلطان  على  ثورته  في  الدعي  كل  بمساندة  في  الحفصية  الدولة  ضعف  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  إبراهيم، 

كما واجهت السلطنة الحفصية في   املستويات، حيث استبد هذا السلطان بالحكم، وأخذ يكثر من القتل خاصة في أعوانه،

نازل، ونهبوا األموال،  فترته أزمة اقتصادية، إذ نقص املجبى وكثر اإلنفاق، وازدادت حدة بطش العرب، واستولوا على القرى وامل

وهتكوا األعراض، وفي املقابل، كان السلطان منغمسا في لذاته وكثرة إنفاقه، فزاد ذلك من حدة غضب العامة بما فيهم بقية  

هجري، لكن عندما أخذ بزمام األمور تنكر للقبائل    681، فعظم بذلك أمر الدعي في البالد، واستولى عليها سنة  5القبائل العربية 

 
 .97، ص 6، ج العبر، املصدر السابقابن خلدون، 1
 . 234، ص 1986، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، طبعة سنة السلطنة الحفصيةاملطوي )محمد العروس ي(،  2
 .99 -97، ص 6، ج العبر، املصدر السابقخلدون، ابن 3
ستنصر  الدعي هو أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة املسيلي احترف مهنة الخياطة في بجاية وعندما التقى بالفتى نصير مولى الواثق يحيى بن محمد امل    4

فوجده  هجري( وكان الواثق قد خلعه عمه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى ثم قتله و أجرى مذبحة في قصره لم ينجوا منها إال نصير هذا    678/  675)

ساندة فنزل  يشبه الفضل ابن مواله الواثق فاتفقا االثنان على الخروج على ابراهيم فادعى نصير أنه الفضل ابن الواثق فتنقل في البالد يبحث عن امل

اق إبراهيم  عند قبيلة دباب التي صدقته وعاضدته في ثورته خاصة وأن الظروف كانت مواتية لحدوثها  فمن الناحية السياسية استبد أبو إسح

بما فيهم العرب،  مجموعة   العامة  بأزمة، وهو ما زاد من غضب  البالد تمر  الناحية االقتصادية فقد كانت  القتل أما من  من  بالحكم و أكثر من 

 . 233، ص 1999، تنسيق الهادي التيمومي، طبعة بيت الحكمة، تونس، سنة املغيبون في تاريخ تونس االجتماعيالباحثين، 
، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد املجيد التركي، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةابن القنفد القسنطيني )أبو العباس أحمد(،     5

 . 139، ص 1968طبعة الدار التونسية للنشر، سنة 
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إذ بادر بالقبض على ثالثة من العرب، وصلبهم عند حصوله على الحكم، كما قام بالقبض على قرابة   ربية التي ساندته،الع

ثمانون شيخا من بني عالق، وسجنهم عندما دخل إلى مدينة تونس، إذ شكت له العامة كثرة فسادهم وعيثهم، فتسبب ذلك في 

الكعوب، فثاروا ع ليه، وعندما سمعوا بوجود األمير أبو حفص في قلعة سنان بعد هروبه من  نفور العرب منه وعلى رأسهم 

الدعي، سافروا إليه، وقدموا له بيعتهم، وكان يترأسهم في ذلك أبو الليل رئيس قبيلة الكعوب الذي ساعده بعد ذلك في حربه  

 . 1هجري  683على الدعي، واسترجع حكمه سنة 

قبيلة الدولة الحفصية األولى، حيث ستعول عليها الدولة الحفصية في زمن    وعند هذا التاريخ، ستصبح قبيلة بني كعب

الحرب والسلم، لكنها لم تجد ما تبحث عنه إال في ظل ثالثة سالطين، وظلت هذه القبيلة في بقية الفترات تصارع للحفاظ على  

 مكتسباتها والتصرف بحرية مطلقة.

 ولة الحفصية:  العصر الذهبي لقبيلة الكعوب في ظل الد -ثانيا 

  683/694وصل الكعوب إلى هدفهم، وحصلوا على الكثير من االمتيازات في حكم ثالثة حكام وهم السلطان أبو حفص )

هجري(، واشترك  750/751هجري( وآخرهم السلطان أبي العباس الفضل )711/717هجري( والسلطان أبو يحيى اللحياني )

للحك أن وصولهم  في  الثالثة  السالطين  عليهم،  هؤالء  الكعوب  الحكم، سيطر  توليهم  الكعوب، وعند  قبيلة  بمساعدة  كان  م 

 وحكموا البالد على هواهم.   

هجري(، قد وصل بهم األمر إلى التباهي بذلك أمام الناس، إذ ذكر أحد الكعوب أنه    683/694ففي فترة حكم أبو الحفص ) 

هجري( حمزة 711/717، وأشرك أبو يحيى اللحياني )2كان يدخل إلى مسجد السلطان بنعليه، وكان السلطان ال يحرك ساكنا 

، وكذلك فعل أبي العباس الفضل نفس الش يء، حيث ملكهم  3ه على رئاسة العرب بن علي بن عمر بن أبي الليل في الحكم، وأقر 

البالد، وشاركوه في الديوان، واشتطوا في مطالبهم، كما بلغ فسادهم الحد الكبير، حتى وصل بهم األمر إلى أخذ البرطيل )الرشوة(  

 .  4على تولية الشهود

للمساعدات التي قدموها لهم العتالء الحكم، حيث أعطاهم السلطان  وقدم لهم السالطين الثالثة الكثير من االمتيازات  

الحفص ي أبو الحفص أمالك، وبذلك يعتبر أول سلطان حفص ي يفوت في اإلقطاعات للعرب، فتحولت هذه القبيلة عند ذلك  

م على مشارف مدينة  ، وازدادت قوتهم، فتوسعوا في اتجاه الشمال، وأصبح مجاله 5قبيلة مخزنية، كما أخذت في عهده العوائد 

تونس، إذ ذكر التجاني أن الكعوب في فترة حكم أبو حفص عمر قد امتلكوا األراض ي التي كانت جنوب مدينة تونس مباشرة  

التي ال تبعد عليها كثيرا  التلول والصحراء،  6وتحديدا في منطقة باشوا  ، وبذلك اتسع مجالها، وأصبحت تسيطر على منطقة 

ال نشاطها  فيها  حقوقها  فمارست  باسم  تأخذه  كانت  الذي  الفالحي  اإلنتاج  من  املناطق  هذه  في  استفادتها  جانب  وإلى  رعوي 

 
 .  446  -445، ص 6، ج العبر، املصدر السابقابن خلدون،  1
 .460- 459، ص 6، ج نفس املصدر2
 . 480 -479، ص 6، ج املصدر نفس3
 .530، ص 6ج  نفس املصدر4
 . 447، ص 6، ج  العبر، املصدر نفسهابن خلدون، 5
 . 15، ص الرحلة، املصدر نفسهالتجاني، 6
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والحرية التي أعطيت لها، فاستبدوا بالبالد،    2، كما استغلت هذه القبيلة ضعف الدولة وانقسامها 1وامتيازاتها في هذه الجهات 

ي بن عمر بن أبي الليل األموال الكثيرة واإلقطاعات، فأدى ذلك إلى ، كما قدم أبو يحيى اللحياني لحمزة بن عل3وكثر فسادهم 

وبراعتهم   كثرتهم  بذلك  مستغلين  لحمايتهم  واستعملوها  الكعوب،  قبيلة  السالطين  هؤالء  واستغل  منه،  العرب  بقية  غيرة 

ه من صاحب الثغور الغربية  الحربية، حيث قام أبو يحيى اللحياني بتولية رئيسها حمزة بن علي بن عمر بن أبي الليل لحمايت 

 .4األمير أبو بكر ابن أبي زكرياء الذي كان يتطلع الحتالل مدينة تونس

وقام الفضل بتزويج أخته إلى أبي الليل ليضمن بقاء حكمه، كما قرب أبو العباس الفضل قتيبة ابن حمزة ابن أبو الليل،  

والرغبة في إبعاده وتعويضه بأخيه خالد بن حمزة بن   وأدى ذلك إلى حسد وغضب أعوان السلطان، فأقيمت الدسائس ضده

أبي الليل، وكان القائم بهذه الدسائس هو الحاجب أبو القاسم بن عتو، فأثارت هذه الدسائس الفتنة بين أبناء الليل، وكادت 

هللا بن تافراجين من الحج    الحرب أن تقوم بينهم لوال رجوع عمر بن حمزة بن أبو الليل كبير أوالد أبو الليل ومعه أبو محمد عبد

 . 5وتمكنهما من اإلصالح بينهما 

الطرق   كل  معها  فاستعملوا  مدى خطورتها،  جيدا  علموا  ألنهم  القبيلة  هذه  إلى  خاضعين  الثالثة  السالطين  هؤالء  وكان 

حمايتهم، وفي نفس الوقت، فقد  الستمالتها واتقاء شرها، وتعد هذه الهبات نتيجة حتمية ملساعدتهم لهم في تولي الحكم وفي  

تصرف الكعوب حسب رغبتهم، فأبقوا بذلك على ممتلكاتهم املجالية، وتحصلوا على امتيازات أكثر، وبذلك انعدمت ثوراتهم في  

ظل هذه الفترات الثالثة، مما أثار غضب بقية العامة والعرب بصفة خاصة، وكانوا غير راضيين عن تقريب هذه القبيلة من  

 فكان هذا سببا في حدوث العديد من الثورات في ظل هؤالء السالطين الثالثة.السلطة، 

 ثورات الكعوب وتقلبهم على الدولة الحفصية:  -ثالثا

شجع ضعف الدولة إقدام قبيلة الكعوب على الكثير من الثورات للحفاظ على ممتلكاتها وخاصة مجال تنقلها الشاسع  

حرمت أحيانا من الحصول على امتيازات بالرغم من األعمال التي قدمتها للدولة    الذي تحصلت عليه في فترة أبو حفص، كما

الحفصية، كما كانت طبيعة العرب املعروفة بها، وهو عدم رغبتهم للخضوع ألي سلطة من بين األسباب الي جعلها تعلن عصيانها  

 على الدولة الحفصية، فظلت تخلق النزاعات واالضطرابات لفرض نفسها.     

 ه(:709ه/ 694ة الكعوب خالل فترة حكم أبو عصيدة )ثور .1

 عندما توفي أبو الحفص عمر، تولى مكانه ابنه أبو عصيدة الحكم، فتقلصت قيمة الكعوب في الدولة الحفصية، 

ويعود األمر في ذلك إلى عدم تقبل السلطان الجديد ما كانت تفعله هذه القبائل في فترة أبوه، حيث كثر فسادهم وتخريبهم  

انتقاد من بقية  و  سرقتهم للزرع والجنات، وأصبحت البالد تحت سطوتهم، وازدادت ثروتهم، وكانت أعمالهم التخريبية محل 

العامة، فانتظروا الفرصة لالنقضاض عليهم، فحدث أن دخل أحد شيوخ الكعوب وهو هداج بن عبيد إلى مسجد الزيتونة في  

فنهرته العامة، فأجابهم مغترا بنفسه أنه قد اعتاد الدخول به إلى مسجد    هجري، وكان ينتعل حذائه،   705رمضان من سنة    15

انطالق مجموعة من   الشوارع، فانجر عن ذلك  في  بقتله، وسحبوا جثته  العامة، وقاموا  في غضب  السلطان، فتسبب ذلك 

 
 . 2006مراجعة وتعليق عبد الباقي خريف، طبعة دار سيلدار، سنة  املقدمة،ابن خلدون، 1
 حيث استقل أبو زكرياء يحيى ابن إبراهيم بالحكم في بجاية أما القسم الشرقي فظل يحكمه أبو الحفص.   2
 . 447، ص 6، ج  العبر، املصدر نفسهابن خلدون، 3
 . 480 -479ص ، 6، ج نفس املصدر4
 .530- 529، ص 6جنفس املصدر، 5
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العصي فأعلنوا  الكعوب،  الحادثة  هذه  أغضبت  إذ  سنوات،  الثالثة  قرابة  دامت  املتتالية  السلطان  الثورات  على  والثورة  ان 

الحفص ي، فكثر عند ذلك فسادهم، وازدادت سطوتهم وسرقتهم في البالد، كما قام أحمد أبو الليل رئيس الكعوب في تلك الفترة  

باستقدام أبو سعيد عثمان بن أبي دبوسآخر أمراء املوحدين، ونصبه عليهم، فقبل ذلك رغبة منه في استرجاع حكمه، وتمثل  

ن استجالبه هو أن يكون لهم شرعية سياسية وإيديولوجية في حكم إفريقية، فتصدى أبو عصيدة لهجومهم  هدف الكعوب م

انتهاء هذه الحرب سنة   أبو عبد هللا محمد بجولة إلقرار األمن    707في مدينة تونس، وعند  هجري، قام قائد جيشه ووزيره 

أحمد، وبعث بهما إلى الحضرة، لكن بقيت قبائل الكعوب    وتسكين العرب، فقبض على موالهم بن عمر ابن أبو الليل وأخوه

على عادتها، إذ كانت تثير الفوض ى، وتواصل عمليات السلب والنهب، مما أدى إلى اضطراب األحوال من جديد، وأثار ذلك سخط  

الكعوب،  هجري محملة الدولة مسؤولية عدم ردع  708وغضب العامة التي هاجمت القصبة في مدينة تونس في رمضان سنة  

فتصدى لهم أبو عصيدة، وسكن من روعهم، وقام بعد ذلك بتتبع املسئولين عن هذه الثورة، لكن وبالرغم من كل ذلك، قد  

، وكانت هذه الثورة بداية لسلسلة من الثورات واالنتفاضات قام بها الكعوب 1تواصلت أعمال الفوض ى التي كان يعملها الكعوب 

لغاية الكبرى من كل ذلك هو رغبتها في استرجاع مكانتها التي ضاعت منها، أي أنها كانت موجهة  ضد الدولة الحفصية، وتتمثل ا

 ضد السلطان أكثر من العامة.  

 : ه(711ه/709تمرد قبيلة الكعوب على أبو البقاء خالد) .2

ليساعده في إخراج أخوه  عندما توفي السلطان أبو عصيدة، هب حمزة بن عمر بن أبي الليل ألبو البقاء خالد سلطان بجاية  

موالهم الذي سجنه أبو عصيدة، وكان هذا األمر هدفه الظاهر، لكن تمثلت غايته من ذلك هو مبايعة أبو البقاء خالد، وحثه  

السترجاع حكم تونس، إذ قام املوحدين في مدينة تونس بتولية حفيد أبو عصيدة، وهو أبو البكر بن عبد الرحمان غير مهتمين  

، ويعتبر بقاء هذا األمير في الحكم مأساة بالنسبة للكعوب، حيث كان القسم التونس ي للدولة الحفصية معاديا  2بشرط الصلح 

بعد   األول  الحليف  في  أن فوتوا  بعد  عليهم،  لينصبوه  الشرعية،  له  تكون  آخر  البحث عن حليف حفص ي  لذلك يجب  لهم، 

لهم هو مبايعة أبو البقاء خالد، ومساعدته في استرجاع حقه في حكم  الثورات التي أقيمت في الفترات السابقة، فوجدوا األنسب  

إفريقية كاملة، وكانت قبيلة بني كعب في هذه الفترة بدورها منقسمة إلى قسمين، وانتمى كل قسم إلى الجانب الحفص ي الذي  

نطلق به إلى مدينة تونس، وساند  يرى فيه مصلحته، حيث ساند أوالد أبو الليل السلطان أبو البقاء خالد، الذي كون جيشا، وا

أوالد مهلهل الجانب التونس ي، والتقى الجمعان على مشارف مدينة تونس، وكانت الغلبة ألبي البقاء خالد وموت أبو بكر بن 

عبد الرحمان، وعند ذلك أعاد أبو البقاء خالد الوحدة للدولة الحفصية، وعندما اعتلى هذا السلطان الحكم كانت الكعوب 

منه رد الجميل، لكنه قد تنكر لها، ولم يقدم لها أي امتياز مثلما توقعوا ذلك، إذ اعتمد في دولته على حلفائه القدامى  تنتظر  

من عائلة بني مزني من قبائل بني رياح، إذ أقر على األشغال أحد أفرادها وهو منصور بن فضل بن مزني، كما استعمل املوحدين  

قبيلة الكعوب من الساحة السياسية وحرمانها من مكافأة في معاداتها له والتفكير فعليا في من الثغور الغربية، فتسبب إقصاء  

إنزاله من العرش، كما ساء حال البالد بسبب جنوح أبو البقاء خالد إلى اللهو والخلود إلى ملذاته، وتغير سلوكه إلى األسوأ،  

 
 .460  - 459، ص 6، ج  العبر، املصدر نفسهابن خلدون، 1
ر  انقسمت الدولة الحفصية في عهد أبي الحفص عمر، وقد تواصل هذا االنقسام في عهد أبي عصيدة، فحصل اتفاق بينه وبين أبي البقاء خالد أمي2

السلطنة  املطوي )محمد العروس ي(، اآلخر يجمع الدولتين.  الدولة الحفصية الغربية الذي حل مكان أبيه، أن السلطان الذي يتوفى األول السلطان 

 . 297ص الحفصية، املرجع السابق، 
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ه منافسون من البيت الحفص ي، وهم أبو بكر الذي استقل في  ، كما ظهر ل1حيث قام بقتل الكثير من رجال الدولة واألعراب 

 قسنطينة وأبي يحيى اللحياني الذي عاد من املشرق، وظل منتظرا في طرابلس السترجاع حقه في الحكم. 

وكان أبو يحيى اللحياني املنافس األقوى له خاصة بعد أن سانده أبو بكر صاحب قسنطينة، وحثه على غزو مدينة تونس 

، ومثل كل مرة، فقد هب أوالد أبو الليل إلى أبو يحيى  2من أبو البقاء خالد الذي نفرت منه العامة بما فيهم العرب  والتخلص

اللحياني لتقديم الوالء له وحثه على الهجوم على إفريقية، فقبل طاعتهم، وكون جيشا، وأقرهم عليه ومعهم شيخ دولته أبو  

هجري، احتلوها فخلع أبو البقاء    711جمادي من سنة    8قوا نحو الحضرة، وفي  عبد هللا محمد بن محمد املزدوري، فانطل

 .  3خالد نفسه 

 ه(: 747ه/718تمرد وثورة حمزة ابن عمر ابن أبي الليل على السلطان أبو بكر ) .3

العرب والعامة،  ذكرنا من قبل أن أبو يحيى اللحياني قد قرب حمزة ابن أبي الليل وأعطاه امتيازات، مما أثار غضب بقية  

فثارت عليه، وكان في ذلك الوقت غير قادر على إقرار األمن في دولته بسبب كبر سنه، كما ازدادت أطماع صاحب الثغور الغربية  

في بالد هوارة سنة   التجول  األمير على  أقدم هذا  إذ  أبو بكر( الحتالل مدينة تونس،  هجري، وأخذ منها جبايتها،    716)األمير 

هجري معلنا أنه ذاهب    717الظروف من أبو يحيى اللحياني يحمل عتاده وثروته، ويخرج إلى مدينة قابس سنة    فجعلت كل هذه 

 لتهدئة األوضاع فيها، وكان هدفه هو للهروب نحو املشرق، وتولى مكانه ابنه أبو ضربة. 

يث حقد موالهم بن أبي الليل على  وظهر في هذه الفترة انشقاق في قبيلة الكعوب مرة أخرى وفي عائلة أبو الليل نفسها، ح 

أخوه حمزة، ألنه قد حض ي مكانة متميزة عند ابن اللحياني، فتسبب ذلك في غضبه وخلع طاعة السلطان، وكان موالهم بن أبي  

هجري، انتقل    717، وفي سنة  4الليل مواليا ألبي بكر صاحب قسنطينة الذي وصل إلى باجة عند سماعه بهروب ابن اللحياني 

ر الحفص ي صحبة موالهم إلى تونس، وظلوا ينتظرون في روض السناجرة من رياض السلطان بيعة العامة التي كانت  أبو بك

بدورها تنتظر ردة فعل أبو ضربة وأتباعه، حيث خرجوا من تونس إلى القيروان ملراسلة ابن اللحياني في طرابلس، فاعترضهم  

ك مبايعته ألبو ضربة، كما سانده في ذلك بقية العرب واملوحدين، وقبل  حمزة ابن أبو الليل، وأبدل وجهتهم، وأعلن عند ذل

بداية الحرب، تصالح أوالد أبو الليل، فاتفقا على إرجاع أبو بكر إلى قسنطينة، وقد ساعده موالهم أبو الليل إلى العبور بسالم،  

 وبويع أبو ضربة من كافة العامة. 

قويا، وعاد به إلى إفريقية، فاعترضه موالهم ابن عمر في الطريق، وقدم له   هجري، كون األمير أبو بكر جيشا  718وفي سنة  

، وأبقى حمزة ابن عمر على مبايعته ألبو ضربة )الذي أقام هدنة مع أبو بكر( وظل منحسرا في املهدية، فتجول  5الوالء مرة أخرى 

كر، فجمع األعراب، كما استقدم محمد بن أبي  عند ذلك حمزة ابن عمر في البالد للبحث عن مساندين له في ثورته على أبو ب

عمران قريب اللحياني وصهره من طرابلس، فعاد أبو بكر إلى قسنطينة لتكوين جيشا من جديد، وعند ذلك دخل محمد بن  

هجري، عاد أبو بكر مرة أخرى إلى مدينة تونس، فطردهم منها،    722أبي عمران إلى مدينة تونس ومعه حمزة بن عمر، وفي سنة  

كما قام بقتل موالهم بن عمر، حين ظن أنه قد خانه، وكانت وفاته سببا في تجمع العرب حول حمزة ابن عمر وحليفه ابن أبي  

عمران، فحشدوا الجيوش من جديد، واحتلوا مدينة تونس ملدة ستة أشهر، كما هرب أبو بكر إلى قسنطينة، وجمع الجيوش،  

 
 .471- 468، ص 6، ج العبر، املصدر السابقابن خلدون، 1
 . 156ص  الفارسية، املصدر السابق،ابن قنفد،  2
 . 475، ص 6، ج العبر، املصدر السابقابن خلدون،   3
 . 481 -480 -479، ص 6، ج نفس املصدر4
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هجري، وفي هذه األثناء، تبين لحمزة ابن أبي الليل أنه ال    723لك في صفر من سنة  وعاد إليها مرة أخرى، ثم قام بتشتيتهم وذ

أبي عمران، فتركه يعود إلى طرابلس، وعاد هذه املرة لاللتفاف على محمد ابن ضربة املعتصم في   فائدة من إبقاء محمد بن 

إليه، وحثاه على  املهدية من جديد، كما فكر في حليف خارجي قويا، فوقع اختياره على أبو تاشف  ين صاحب تلمسان، فعبرا 

احتالل إفريقية، فكون لهما جيشا وعبرا به إلى إفريقية، لكنهما انهزما أمام الجيش الحفص ي، وذلك في املنطقة الكائنة بين عنابة  

، بل حاوال  هجري، ولم تجعل هذه الهزيمة من حمزة ابن أبي الليل وأبو تاشفين االستالم  723وقسنطينة في شعبان من سنة  

من جديد، إذ ظهرت شخصية حفصية جديدة على الساحة السياسية، وهو إبراهيم ابن أبي بكر، فاجتمعوا عليه، واتفقوا  

على العبور معه على احتالل إفريقية، فجهز أبو تاشفين جيشا، وتمكنوا به من دخول مدينة تونس، فهرب السلطان أبو بكر  

 .1هجري، وفي شوال من نفس السنة عاد السترجاع حكمه  725ي رجب سنة مرة أخرى إلى قسنطينة، وكان ذلك ف

وتكررت محاوالت حمزة بن عمر في ثورته على أبو بكر، واتفق مرة أخرى مع ابن تاشفين وعبد الحق عثمان )أحد بني مرين(  

ونس تحت قيادة محمد ابن  هجري، أقدموا مرة أخرى على الهجوم على مدينة ت  729على العودة الحتالل إفريقية، ففي سنة  

إليها سنة   هجري، وعبر السلطان أبو بكر إلى قسنطينة، وتمكن من    730أبي عمران، فتمكنوا من هزيمة أبو بكر والدخول 

، وواصل حمزة ابن أبي  2هجري   730حشد الجيوش، وعاد به إلى مدينة تونس، واسترجع حكمه على إفريقية في رجب من سنة  

ية، إذ ساند هذه املرة عبد الواحد اللحياني )العائد من طرابلس عند وفاة أبيه، فنزل في البداية عند قبائل  الليل محاوالته الثور 

بني دباب بالجنوب التونس ي فأعطوه والئهم، كما عاضده في ذلك عبد امللك بن مكي الوالي على قابس والقبائل العربية من كل  

ا فرصة غياب السلطان وجيوشه عن الحضرة، حيث كان يشن الحمالت في مكان( في ثورته على السلطان الحفص ي، فاغتنمو 

جنوب املغرب األوسط للتخلص من بني عبد الواد والقبائل العربية املساندة لها، وترك البالد بذلك خالية من الجيش، فدخال  

أن عودة السلطان الحفص ي قد  يوما، إال   250هجري، وبقوا فيها مدة  732مدينة تونس بسهولة، وكان ذلك في شوال من سنة 

هجري، عبر إلى أبو الحسن املريني الذي احتل    735، وواصل حمزة بن عمر اإلقدام على محاولة أخرى، ففي سنة  3أخرجتهم منها 

تلمسان، وأراد حمزة بن عمر من هذا العبور أن يعقد اتفاقا معه على احتالل إفريقية والتخلص من أبو بكر، لكنه وجد رفضا  

و الحسن املريني، ونصحه بالكف عن ثورته على الحفصيين، كما أصلح بينه وبين أبو بكر، عند ذلك، استكان حمزة بن  من أب

عمر، وعاد إلى طاعة الحفصيين، وأصبح من حاشية السلطان ومن املقربين له، فكان السالح هذه املرة الذي استعملته الدولة  

ن، حيث تمكنوا بذلك من تقريبهم بدل معاداتهم، فاستقرت عند ذلك البالد نتيجتا  الحفصية للنيل من أوالد أبو الليل هو اللي

هجري، قام أبي    742لهذا الصلح، وطبعا ذلك لم يعجب بقية الكعوب، إذ أصبحوا ساخطين على حمزة بن عمر، ففي سنة  

من جديد، حيث اتهموا السلطان  عون علي بن أبي بكر )وهو من الكعوب( بقتل حمزة ابن عمر، فتسبب ذلك في ثورة الكعوب 

الحفص ي بقتله، وطلبوا هذه املرة املساندة في ثورتهم من أوالد مهلهل، فقبلوا ذلك، وانتهت الحرب بهزيمة العرب بسبب رفض  

مواصلة أوالد مهلهل محاربة السلطان والعودة إلى طاعته، فهرب عند ذلك أوالد أبو الليل، وعندما مروا بمدينة قفصة، وجدوا  

بو بكر ابن السلطان واليا عليها، فطلبوا منه خلع طاعة أبيه والثورة عليه، لكنه رفض ذلك، وعند انتهاء محاوالتهم عادوا إلى  أ

 . 4طاعة السلطان من جديد 

 
 .491- 487، ص 6، ج نفس املصدر1
 . 496 -495، ص 6، ج  العبر، املصدر نفسهابن خلدون، 2
 . 499، ص 6، ج نفس املصدر3
 . 507- 506، ص 6، ج نفس املصدر4
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 ه(: 748ه/747ثورة الكعوب على أبو حفص عمر ) .4

السلطان الجديد، وكان السلطان أبو  هجري، توفي السلطان أبو بكر، فتدخل الكعوب في تولية    747في ثاني من رجب سنة  

بكر قد ولى مكانه ابنه أبي العباس الذي كان موجودا في الجنوب، لكن قد دبرت ضده املؤامرات داخل القصر، فنصبوا مكانه  

أخوه أبو الحفص عمر، وكان املدبر لذلك حاجب أبيه ابن تافرجين، وصادف أن وجد في القصر أبو البقاء خالد والي املهدية،  

وعندما علم بخبر تنصيب أخيه أبو حفص، أخذ عتاده، وهرب من القصر، فاعترضته قبائل أوالد منديل من الكعوب، وأعادته  

إلى الحضرة، فسجن على إثر ذلك، ودخلت البالد من جديد في فوض ى جراء تطاحن الحفصيين على الحكم، وعندما سمع أبو  

وانتقل بهم إلى مدينة تونس للثأر من أهل الحاضرة الذين فوتوا في حقه في    العباس باملؤامرة التي أحبكت ضده، جمع العرب، 

هجري، وانتهت هذه الحرب بفوز أبو حفص عمر، وبتقلده للحكم، وقامت ثورة    747الحكم، وكان ذلك في غرة شعبان من سنة  

املرة جميع العامة بما فيهم العرب،  أخرى في البالد ضد السلطان الجديد بسبب تردي هذه األوضاع، وكان الفاعلين فيها هذه  

وانتهت هذه الثورة بموت الكثير من الناس، وكان من بينهم أبا الهول بن حمزة بن عمر بن أبي الليل، وقبض السلطان على الكثير  

ذلك من تراجع  ، فزاد  1من الثائرين، وكان من بينهم خالد وعزوز أبناء حمزة بن عمر بن أبي الليل، وقد توفيا في السجن بعد ذلك

قيمة الكعوب في الدولة الحفصية، كما ازداد غضبهم وتغيرهم على أبو الحفص بسبب مقتل ثالثة من رؤساءهم، فعبر على إثر  

التقدم الحتالل   الهول، وشجعوه على  املريني، وطلبوا منه نجدتهم والثأر ملوت أخيهم أبي  الليل ألبي الحسن  أبناء أوالد  ذلك 

األخير غاضبا على أبو حفص عمر، ألنه كان شاهدا على تولية أبو العباس بعد أبيه، فاعتبر ذلك قلة احترام  إفريقية، وكان هذا  

لذاته، وكان هذا السلطان يحدث نفسه من قبل بالتملك على إفريقية، فانتظر الفرصة املناسبة النقضاضه عليها خاصة بعد  

 . 2إفريقية مساندة لهذا االحتالل، فشجعه ذلك للدخول إليها   تاريخ استحواذه على تلمسان، كما كان الكثير من عامة

 ه(: 750ه/748ثورة الكعوب على أبو الحسن املريني ) .5

سنة   له،    748في  والطاعة  الوالء  لتقديم  كالعادة  الكعوب  عليه  فتوافدت  إفريقية،  املريني  الحسن  أبو  دخل  هجري، 

 .   3وساعدوه في القبض على أبو الحفص عمر 

وبعد دخوله إلى مدينة تونس، شكت له العامة سوء عملهم واإلتاوات التي كانوا يأخذونها من غير حق، فسارع هذا السلطان  

بأخذ اإلقطاعات التي كانوا يمتلكونها من قبل، كما أجبرهم على دفع الضرائب مثل بقية العامة، وأظهروا في البداية الرضوخ  

الغارات على ضواحي مدينة تونس لنهبها، حتى طالت أيدهم مواش ي أبو الحسن املريني،  ألمره، فنفذ صبرهم، وأخذوا يشنون  

فزاد هذا األمر من حقده وكرهه لهم، خاصة عندما حاولوا االستعانة بعبد الواحد بن اللحياني أحد أفراد البيت الحفص ي  

ش أبو الحسن املريني، ورفض ذلك، ووش ى  الذي كان من حاشية السلطان، وطلبوا منه مساندتهم في الثورة عليه، فخاف بط

بهم إليه، لكنهم أنكروا التهمة، فاعتقلهم، وشن عليهم حربا في عقل دارهم، ولم يبقوا عند ذلك مكتوفي األيدي، بل تحالفوا مع  

ه أوالد مهلهل لشن الحرب عليه، كما جلب الكعوب أحمد بن عثمان بن أبي دبوس )آخر خلفاء املوحدين بمراكش(، ونصبو 

 عليهم.   

 
 .519  -517، ص 6، ج العبر، املصدر السابقابن خلدون، 1
، تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، طبعة الدار العربية  إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمانابن أبي الضياف )أحمد(،  2

 . 175، ص 1للكتاب، ج 
 . 175، ص 1ج  نفس املصدر،3
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فقاموا   تونس،  مدينة  إلى  املريني  الحسن  أبو  وهروب  العرب  بانتصار  وانتهت  القيروان،  مدينة  قرب  الحرب  هذه  ودارت 

بحصارها، لكنهم فشلوا في الدخول إليها، فطلبوا منه الصلح، وقبل ذلك، ولكنه قام بسجن حمزة ابن عمر وابن أبي دبوس، 

ترة، انقسمت هذه القبيلة إلى قسمين، حيث كان الشق األول معاديا ألبي الحسن املريني،  فثاروا عليه من جديد، وفي هذه الف

 وتزعم هذا الشق قتيبة ابن حمزة ابن عمر، وكان الشق اآلخر مواليا له، وضم كل من أوالد مهلهل وخالد بن حمزة. 

كان واليته ببونة، وحثه السترجاع حكم  فقام قتيبة ابن حمزة ابن عمر باستقدام األمير الحفص ي أبو العباس الفضل من م

وهرب    هجري، فانتفضت عند ذلك كل إفريقية على أبو الحسن املريني،  749أجداده، فقبل بذلك، ووصل إلى مدينة تونس سنة  

الفضل  هجري، وترك ابنه فيها، وأمن عليه عمر ابن حمزة الذي تزوج ابنته، وعندما دخل    750إلى املغرب في أيام الفطر من سنة  

إلى مدينة تونس، بادرت العامة إلى رجم ابن الحسن املريني بالحجارة، فقام أوالد أبو الليل بحمايته، وأمنوا طريق عودته إلى  

 .    1املغرب

فكانت الغاية الكبرى من تعدد الثورات التي أقامتها الكعوب ضد الدولة الحفصية هو رغبتها للحفاظ على وجودها داخل  

كن هدفها امللك، ألنه وحسب رأي ابن خلدون هو أن العرب أبعد عن سياسة امللك بسبب نمط عيشهم، لكن قد  الدولة، ولم ي

 . 2يتسنى لهم امللك بفضل دعوة دينية أو نسب 

وإلى جانب هذه الثورات، كانت الكعوب مثلها مثل األعراب اآلخرين تقدم في بعض األحيان على الغارات على مدينة تونس  

ات االقتصادية التي عرفتها إفريقية في تلك الفترة، حيث حدث في فترة أبو إسحاق إبراهيم نقصا في اإلنتاج الزراعي،  بسبب األزم

حتى أن الناس قد أكلوا القمح فريكا، ومما زاد األمر سوء هو ظهور آلفة قد أفسدت الزرع، فأدى ذلك إلى استيالء العرب على  

هجري،    743، وفي سنة  4، كما مال العرب إلى التوحش وإثارة القالقل3والها، وسبوا حريمها قرى مدينة تونس ومنازلها، ونهبوا أم

 .5هاجمت كل العرب مدينة تونس، وبقيت فيها سبعة أيام، ثم رحلت بعد أن طردهم السلطان 

عات واإلتاوات، التي كانوا  أما في فترة أبو الحسن املريني، فيعود السبب في إغارة الكعوب على املدينة هو حرمانهم من اإلقطا 

 .6يتقاضونها، فشنوا الغارات، ووصلت أيديهم إلى ماشية السلطان نفسه 

عموما، كان الكعوب يسيطرون بشكل كبير على املشهد السياس ي في الدولة الحفصية، إذ يقومون بإسقاط سلطان   -

الس على  رضاهم  في  فيشترطون  وغاياتهم،  مصالحهم  حسب  ذلك  وكان  آخر،  على  وتتويج  احتفاظهم  هو  الطين 

مكتسباتهم وحصولهم على امتيازات أكثر في فترتهم، فاستغلت هذه القبيلة انقسام الدولة الحفصية، فتارة تقف إلى  

 جانب العنصر األقوى أو أن تساند األضعف، وذلك حسب مصالحها ال مصالح هذه الدولة.  

اخل الدولة الحفصية هو إلى عائلة أوالد أبو الليل، وذلك ويعود الفضل في بقاء هذه القبيلة محتفظة على مكانتها د  -

بالرغم من تزايد منافسيهم من القبائل العربية األخرى أو من داخل القبيلة نفسها، إذ حدث انقسام للقبيلة في بعض 

الحفص  الدولة  داخل  مكانة متميزة  أخذ  على  الرأي والتنافس  في  االختالف  في ذلك هو  السبب  ويعود  ية،  الفترات، 

 
 . 529 - 528، ص 6، ج العبر، املصدر السابقابن خلدون، 1
 .214 - 213صنفس املصدر، 2
 . 139ص  الفارسية، املصدر السابق،قنفد، ابن ال 3
 .171، ص 1ج  إتحاف، املصدر السابق،بن أبي الضياف،  4
 . 144، تحقيق وتعليق محمد شمام، طبعة املكتبة العتيقة، تونس، ص املؤنس في أخبار إفريقية وتونسابن أبي الدينار )أبي عبد هللا محمد(،  5
 . 176، ص 1 ج إتحاف، املصدر نفسه،ابن أبي الضياف، 6
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كان وقتي أي    فاستغل السالطين هذا االنقسام، إذ هو وسيلة للسيطرة عليها، كما أن تحالف عناصر هذه القبيلة

 فقط عند اشتراكهم في نفس املوقف من الدولة الحفصية. 

ة الحفصية،  أخيرا ال بد من اإلشارة إلى أن مسيرة هذه القبيلة لم ينتهي عند هذا التاريخ، بل ظلت مستمرة مع تواصل الدول

 أي أنه ال بد من دراسة الباقي من هذه املسيرة في أبحاث أخرى. 

 خاتمة:

بقائها   ويعتبر  األولى،  القبيلة  أصبحت  الحفصية، حيث  الدولة  تشكل  بداية  كبيرة خالل  بأهمية  الكعوب  قبيلة  حظيت 

مسيطرة على الساحة السياسية بفضل رؤسائها من أوالد الليل وذلك بالرغم من تزايد منافسيهم من نفس القبيلة )أوالد مهلهل  

قبائل العربية املتمركزة في إفريقية، إال أنها بقيت محافظة على مكانتها وذلك بواسطة  أو من نفس بيت أوالد الليل( أو من بقية ال

 التحالفات.   

الكعوب، فطاملا كانت الحاجة إليهم، فاقطعوهم األراض ي، وجعلوا منهم    وتذبذبت سياسة هؤالء السالطين حيال قبيلة 

وا من هذه القبيلة تماديا انقلبوا عليها، وعاملتهم هذه القبيلة  مستشارين لهم، حتى وصل األمر بهم إلى مصاهرتهم، أما إذا وجد

بنفس األسلوب، فهم يخلصون لهم، إذا كان في ذلك مصلحتهم، ويعاونوهم على أعدائهم في الداخل أو الخارج، وقد يدبرون  

كعوب هو ضمان الستمرار  ضدهم القالقل إذا اضطروا لذلك، وأعانوا الخارجين عليهم، لكن األساس أن وجود هذه القبيلة ال

 هذه الدولة. 

 املراجع: قائمة 

ابن أبي الدينار )أبي عبد هللا محمد(، املؤنس في أخبار إفريقية وتونس، تحقيق وتعليق محمد شمام، طبعة املكتبة العتيقة،   .1

 تونس. 

رة الشؤون الثقافية،  ابن أبي الضياف )أحمد(، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، تحقيق لجنة من وزا .2

 .1طبعة الدار العربية للكتاب، ج  

ابن القنفد القسنطيني )أبو العباس أحمد(، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر   .3

 .1968وعبد املجيد التركي، طبعة الدار التونسية للنشر، سنة 

العرب، تحقيق وتعليق عبد    هجري(، جمهرة أنساب  456ن سعيد( )توفي سنة  ابن حزم األندلس ي )أبو محمد علي بن أحمد ب .4

 .1391السالم هارون، طبعة القاهرة، سنة 

 . 2006مراجعة وتعليق عبد الباقي خريف، طبعة دار سيلدار، سنة  املقدمة،ابن خلدون )عبد الرحمان(  .5

أي .6 في  والخبر  املبتدأ  وديوان  العبر  كتاب  الرحمان(،  خلدون)عبد  ذوي ابن  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  ام 

السلطان األكبر، ضبط املتن ووضع الحواش ي والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان،  

 .2000سنة 

 .1981ونس، سنة  التجاني )أبو محمد عبد هللا بن محمد بن أحمد(، رحلة التجاني، طبعة دار الدار العربية للكتاب، ليبيا ت .7

أحمد(،   .8 العباس  )أبو  العربالقلقشندي  أنساب  في معرفة  األرب  القاهرة، سنة  نهاية  األبياري، طبعة  إبراهيم  تحقيق   ،
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 على التنمية البشرية املستدامة 19دور التقنية الحديثة وتداعيات كوفيد 
The role of modern technologies and the implications of COVID-19 for sustainable 

human development 
اقه/جامعة الّزاوية، ليبيا ابتسام سالم محمد خليفه • د. د.  انتصار محمد عبد هللا ابز

Dr. Abtisam. Salem Muhammad Khalif • Dr.Antesar Muhammad Abdullah's Abzah/ University of Al Zawiya, Libya 

 

 

 

 ملخص : 

الحديثة       للتقنيات  وكان  إال  اليوم  نراه  الذي  بالشكل  والثقافي  املادي  جانبيها  في  مستدامة  تنمية  اليوم  توجد  ال  تكاد 

واملتطورة دوٌر مهمٌّ في مشاريعها وحسب الخطط واالستراتيجيات املوضوعة لتنفيذها باملستقبل القريب أو البعيد، نستعرض  

ال املفاهيم  في هذا البحث عددا من الجوانب  إلى  التعريف باملشكلة املطروحة للبحث  البحث من حيث  تي تغطي عنوان هذا 

املتعلقة بها، إذ نسلط فيها الضوء على املعنى الدقيق لهذه املفاهيم وفي عالقتها الجدلية بين مفهومي التقنية والتنمية البشرية  

تنا من أوسع أبوابها فال نكاد اليوم نتنفس هواًء إال وكانت  املستدامة إيجابية كانت أو سلبية، فالتقنيات الحديثة دخلت حيا

التقنية وراء ذلك التنفس، فقد حلت التقنيات الحديثة منهاجا لحياتنا املادية وأصبحت لها ثقافة نتعايش من خاللها فال يكاد  

 صالت.يحدث نموٌّ في جانب من جوانب حياتنا إال بوجود برمجيات رقمية غذاء كان أو صناعة أو موا 

 .، التنمية البشرية املستدامة.19كوفيد  ،التقنية الحديثة  الكلمات املفتاحية :

Abstract     :  

Today there is hardly any sustainable development in its physical and cultural aspects, as we see it today. 

Modern and advanced technologies have played an important role in their projects and in accordance with the 

plans and strategies for their implementation in the near or long future.                                                                        

  We are reviewing a number of aspects that cover the title of this research in terms of identifying the 

problem in question from the concepts involved. We will highlight the precise meaning of these concepts and 

their controversial relationship between the concepts of technology and sustainable human development, 

whether positive or negative. New technologies have brought our lives to the fore. Today we are almost 

breathing And the technology behind this breathing is that modern technologies have dissolved the platform 

of our physical life, and we have a culture of living through it, and there's no growth in any aspect of our lives, 

except that digital software has food, manufacturing, or transportation .                                                                               

Key Words: Modern Technology - Covid 19 - Sustainable Human Development.       
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 مقدمة:      

ضية متشابكة وفي خطوط متقاطعة بين التقنية والتنمية ومرٍض أكثر من خبيث  نتعرض في هذا البحث لعنوان يحمل ق   

الذي يهّدد من يستخدم التقنية املتطورة ونتاجها  ومجتمعات تتلقى هذه    -Covid  19أصاب اإلنسانية وهو آفة  العصر كوفيد  

التحل  ،التقنية واستهالكها باملنهج  العالقة، مستأنسين  ما  والهدف من ذلك توضيح هذه  انعكاس  يلي والوصفي ملعرفة مدى 

 من تسخيرها في خدمته. 
ً
 جاءت به هذه التقنية من سلبيات أضرت باإلنسانية ضررا بالغا بدال

 أوال ــ الصياغة التصورية ملشكلة البحث : 

 مشكلة البحث وتساؤالته:    - 1

أصبحت التطورات  التقنية الحديثة خالل النصف الثاني من القرن املاض ي قاعدة أساسية لتشكيل حالة جديدة من      

ووسائل   الرقمية  الحديثة  التقنيات  تطور  من خالل  وذلك  واملعلوماتية،  املادية  اإلنجازات  بتحقيق  تميزت  اإلنساني  التقدم 

ات التقنية التي حازت على اهتمام الكثير من املراقبين واملهتمين اليوم، لكنها  االتصال املتطورة فضال على عدد آخر من اإلنجاز 

 The human في الوقت نفسه أهملت هذه التقنية املتطورة التي نشاهدها اليوم الكثير من املشاكل املتعلقة بالتنمية البشرية 

sustainable developmentللتعايش طبيعية  ظروف  في  اإلنسانية  بقاء  البيئية  وبفرض  األزمات  التقنية  هذه  خلقت  وقد   ،

الكونية والصحية املصاحبة لهذه الحالة الجديدة من الحضارة التقنية، حيث أصبح اإلنسان ضحيتها كقضية يجب النظر  

مج  فيها والتي جاءت في انتشار الكثير من األوبئة سوى املصنعة أو حتى الطبيعية املتحولة، وقد جاءت بأوبئة عجزت عليها برا

(،  Covid-19اإلنماء املستدام والتقني الحديث في تخطيها والتي منها هذا الوباء املنتشر اليوم، والذي يعرف  بفيروس كورونا )

لقد تسببت هذه الجائحة في انهيار اقتصاديات العالم خاصة التنموية منها، وقد خلقت أزمة ألكبر القطاعات املهمة باملجتمع  

ر به نحو  وهو االقتصاد و قطاع ال بليون طالب و في    1,6تعليم، فقد سببت  انقطاعا في نظم التعليم وبرامجه، وهو ما تضرَّ

م على    190أكثر من  
ُّ
 وفي جميع قارات العالم، وقد تم إغالق املدارس وغيرها من أماكن التعل

ً
% من طالب العالم، وهي 94بلدا

 .1والبلدان املتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا % في البلدان املنخفضة الدخل  99نسبة ترتفع لتصل إلى 

وقد ارتبط تدشين مجتمع املعلومات أو ما يعرف بالتطورات التقنية أو التكنولوجية الحديثة هذا في الدول الصناعية        

املتقدمة فهيمنة فكرة التفاؤل التقني التي بشر بها نموذج الحداثة التنموي املستدام والتي تفترض أن بزوغ فجر عصر التقنية  

امل  أو االقتصادي، أو الصحي، إال أن التطورات غير املنضبطة  يمثل إيذانا بعصر خاٍل من  شاكل سواء في املجال االجتماعي 

املصاحبة للتقدم والتطور التقني قد أسهمت حقيقة من جانب آخر في تنامي سلسلة من املشاكل ذات الطابع البيئي والصحي 

قتصادية، والحر الكوني، واالنفجار السكاني، وتزايد لإلنسان حيث أضحت قضايا التدهور البيئي، والفقر، وعدم املساواة اال

معدالت انقراض الكائنات الحية بشكل مخيف، وظهور ما يعرف األمطار الحمضية التي أضرت باإلنتاج الزراعي أيما إضرار،  

خاصة مع تعزيز نموذج  واستنفاذ طبقة األوزون، وتلوث املاء والهواء واألرض تمثل واقعا مؤملا مالزما للحياة في العصر الحديث و 

الحداثة  والتقنيات املتطورة  التي تجلت فيها قدرة البشر على اإلضرار بالبيئة والصحة العامة للبشر، ومن هذه  املعطيات  

 شكلت هذه الفكرة إشكالية البحث. 

 
كوفيد    1 جائحة  أثناء  التعليم  سياساتي،  موجز  املتحدة،  األمم   : للمعلومات  الدولية  أغسطس    19الشبكة  بعدها،  ص2020وما   ،1           .

http://hdr.undp.org/en/hdp-covid  

http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
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طور التقنيات الحديثة  توقعتها الباحثتان في وجود عالقة بين ما يعرف بت  )الفرضية العامة للبحث والتيوانطلقت منها    

 وما سببته من مشاكل وسلبيات أضرت باإلنسان في تنميته و صحته بسبب انتشار األوبئة املستعص ي عالجها اليوم.

 تساؤالت البحث:  -2

 من خالل فرضية هذا البحث جاءت تساؤالتنا، والتي منها :    

 ية املستدامة ؟  ما العالقة التي تربط التقنية الحديثة ببرامج  التنمية البشر  -

 ما هي املفاهيم ذات الصلة بمفهوم التنمية البشرية املستدامة ؟   -

،  19ما هي مفاهيم التقنيات املتطورة وخصائصها  ومدى انعكاس التطور التقني على انتشار األوبئة املتمثل في كوفيد    -

 صوص؟  وما تأثير ذلك على التنمية واملجتمع العربي كنموذج و قطاع التعليم بالخ

 أهمية البحث:  - 3

تكمن أهمية هذا البحث كونه يبحث في دور التقنيات الحديثة على التنمية البشرية املستدامة، باإلضافة إلى أننا نسعى    

إلى التعرف على إيجابيات هذه الظاهرة، أيضا التنمية املستدامة ليست وضع استراتيجية لخطط التنمية ولسنوات معينة،  

ة مستمرة ال تنتهي ومن ثّم البد أن نراعي فيها هذا الجانب من عرض مفاهيمي لهذا البحث، أيضا تكمن أهميته  وإنما هي عملي

 في جوانبه النظرية من خالل األدبيات واألفكار املطروحة. 

 أهداف البحث :  -4

 التي أردنا تحقيقها من خالل هذا البحث، والتي جاءت كاآلتي :  األهدافهناك عدد من    

وقوف على عرض مفهوم التنمية املستدامة من حيث األبعاد واملجاالت واألهداف، كذلك املفاهيم التي تتعلق بمفهوم  ال  -

 التطور التقني الحديث وخصائصها واألهداف الرامية إليها.  

انع  - ملدى  والتعرض  املستدامة،  البشرية  بالتنمية  عالقتها  في  املتطورة  التقنية  وإيجابيات  سلبيات  أخطر  معرفة  كاس 

 األمراض وأشرسها لهذا العصر على البشرية وما يدعيه بعض علماء الديمغرافيا بهذا الشأن. 

كوفيد    - وتداعيات  انعكاس  على  نموذجا    19التعرف  العربية  املجتمعات  من  تخذنا  واِّ املستدامة  البشرية  التنمية  على 

 باعتبارها نموذجا للعالم النامي. 

 ى انعكاس هذا الوباء الضار على قطاع التعليم وما نجم عنه من مشاكل. محاولة التعرف أيضا على مد  -

 املنهج :  -5

، لكونه يتناسب مع طبيعة موضوع البحث، فعلى مستوى  املنهج الوصفي التحليلي ملعالجة هذا املوضوع تم استخدام      

ديثة التي لها عالقتها بالتنمية املستدامة  الوصف سيكون عرض فيما يتعلق باإلطار النظري وفي الدور الذي تلعبه التقنية الح

على   19وتطور التقنيات الحديثة، والتحليلي في مدى انعكاس هذا التطور التقني في تداعي وجود األمراض الوبائية ملرض كوفيد  

 التنمية البشرية املستدامة وعلى قطاع التعليم باعتباره أحد أهداف التنمية والذي يمس كل شرائح املجتمع. 
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 ــ اإلطار النظري واملفاهيمي للبحث  
ً
 ثانيا

 مفهوم التنمية البشرية املستدامة :   - 1  

على الرغم من اختالف البداية التاريخية ألصل مفهوم التنمية البشرية املستدامة وعدم وجود اتفاق حول تعريف هذا  

التنمية البشرية على أنها "عملية    1990املتحدة اإلنمائي عام  املفهوم، فقد عرف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم  

 . 2، فاالرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم التنمية املستدامة  1توسيع اختيارات الشعوب"

قبل اللجنة غير    ، فقد نشر من تقرير بروندتالندويرجع الفضل في أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في     

" لتقديم تقرير  جروهارلن بروندتالندالحكومية التي أنشأتها األمم املتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة "

عن القضايا البيئية، والذي عرف التنمية املستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو  

 . 3ة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" اإلضرار بقدر 

وقد تمت إضافة مفهوم التنمية البشرية الى التنمية املستدامة حتى تعطيها البعد اإلنساني بعد صدور تقرير األمم املتحدة   

، وقد نمت فيه معالجات كثيرة منها توسيع الخيارات املتاحة أمام الناس وهذه الخيارات ليست ثابتة أو نهائية وإنما  1990عام 

الزمن و  واكتساب  متعددة ومتغيرة حسب  والعلل  األمراض  من  الخالية  الحيلة  تحقيق  هو  الخيارات  أهم هذه  ولعل  املكان، 

املعرفة والتدريب واملهارات والحصول على املوارد الالزمة لتحقيق الحياة الكريمة، وتوسيع فرص املشاركة في الحياة العامة  

باحترام اإلنسان وأمنه وتوفير نوعية أفضل من الحياة له  ومن الثابت أن هذه الخيارات تؤدي بدورها إلى خيارات أخرى تتعلق  

، وبذلك تأكد أن عبارة "التنمية املستدامة" ال تقتصر على التنمية االقتصادية فحسب، بل تتعداها لتشير إلى  4وألفراد أسرته 

نمية كعملية متكاملة موحدة  مجموعة واسعة من القضايا متعددة الجوانب إلدارة االقتصاد والبيئة واملجتمع، النظرة إلى الت

لتشمل في آن واحد الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، ذلك ألن االقتصاد واملجتمع والثقافة والتربية هي  

 .5جوانب لواقع واحد ولهذا األمر يستلزم النظر إلى مفهوم التنمية باعتبارها عملية مجتمعية شاملة لكل املجاالت 

 د التنمية البشرية املستدامة: أبعا -2 

إن التنمية البشرية املستدامة ال ترتكز على الجوانب البيئية فقط، بل هناك تكاملية بين األبعاد املختلفة حيث تتفاعل      

جميعها من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية البشرية املستدامة سواء على املستوى االجتماعي أو االقتصادي أو التقني أو  

 والتي جاءت على النحو اآلتي: األبعاد لبشري، ونستعرض هنا باختصار هذه ا

 أ ـ  البعد االقتصادي للتنمية املستدامة  

 ــ إيقاف تبديد املوارد الطبيعية.  

 
 .1992ـــ األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية،   1
 .17، ص 2000دوجالس موسشيت، "مبادئ التنمية املستدامة"، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ف. -  2

  4-WCED (World Commission on Environment and Development), Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, 

1987.pp8,43 
  - 79، ص2013نوري محمد شقالبو، رأس املال االجتماعي بين عمال الصناعة وانعكاسه على التنمية املستدامة، جامعة الزاوية، الطبعة األولى،    4

80 . 
 .57، ص 2003لعوملة، الجزائر: دار الفجر للنشر والتوزيع،على غربي وآخرون، تنمية املجتمع من التحديث إلى ا 5
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 ــ مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معالجته. 

 ــ تقليص تبعّية البلدان النامية واالعتماد على التنمية املكانية. 

 ــ املساواة في توزيع املوارد.

 ــ تقليص االنفاق غير املشروع. 

 ــ الحّد من التفاوت في الدخول. 

 ب ـ البعد البشري للتنمية املستدامة  

 ــ محاولة التثبيت النسبي للنمو الديمغرافي.

 ــ االستخدام الكامل للموارد البشرية.

 ــ االهتمام بالصحة والتعليم. 

 ة ودورها باملجتمع. ــ إعطاء أهمية للمرأ

 ــ األسلوب الديمقراطي في الحكم. 

 ج ــ البعد البيئي للتنمية املستدامة  

 ـــ حماية التربة من اإلتالف جّراء استعمال املبيدات وتدمير الغطاء النباتي.  

 ــ حماية املوارد الطبيعية و املياه وتحسين شبكات املياه. 

 الحراري وذلك للمحافظة على درجات الحرارة الكونية. ــ حماية املناخ من االحتباس  

 د ـ البعد التطورات التقنية الحديثة للتنمية املستدامة 

 ــ استعمال تكنولوجيا أنظف في املرافق الصناعية، بحيث تقلص من استخدام الطاقة ومن املوارد الطبيعية إلى أدنى حّد. 

 صوص القانونية. ــ األخذ بالتكنولوجيا املحسنة والنظيفة وبالن

 أهداف التنمية البشرية املستدامة في األلفية الثالثة :  -3  

القرن       الثانية وحتى تسعينات  العاملية  الحرب  ما بعد  في مرحلة  التنموي  الفكر  في  البشر  لقد اختلفت وتباينت أهمية 

التنمية  البعد البشري في  الفكر االقتصادي أن  أدبيات  تمتد إلى غاية     -تميز بمرحلتين األولى منها   املاض ي، لذلك فقد ورد في 

تمتد من  فترة التسعينات وحتى الوقت الراهن،  والتي تمثلت بظهور التنمية    -التسعينات من القرن املاض ي، واملرحلة الثانية

ية املستدامة ليمثل  البشرية املستدامة التي تعنى بحقوق اإلنسان في العيش الكريم واألمن الحياتي، وجاء مفهوم التنمية البشر 

حقوق   على  ومؤكدة  للمنافع  توزيعية  صفة  ذات  بشرية  تنمية  إلى  واألهداف  املعالم  املحدودة  الشاملة  التنمية  من  انتقاله 

اإلنسان وخياراته، ولذلك كان لها جملة من األهداف بدخول البشرية إلى األلفية الثالثة وما أحوجنا إلى تحقيق هذه األهداف،  

 األهداف مكملة لألبعاد سالفة الذكر، وهي كاآلتي:  وقد جاءت هذه

 محاولة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. -

 محاولة للقضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز استدامة إنتاج الغذاء.  -
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 ضمان حياة صحية أفضل وتعزيز الرفاهية لجميع الفئات العمرية. -

 ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل وتعزيز التعليم مدى الحياة. -

 ساء من املشاركة الفعلية في املجتمع.تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين الن -

 ضمان الوصول إلى املياه والصرف الصحي للجميع.  -

 ضمان الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.  -

 تعزيز النمو االقتصادي الشامل واملستدام والعمالة والعمل الالئق للجميع.  -

 تصنيع املستدام، وتعزيز االبتكار.بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز ال  -

 الحّد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها.  -

 جعل املدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.  -

 ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة.  -

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره.  -

 لبحرية واستخدامها على نحو مستدام.  الحفاظ على املحيطات والبحار واملوارد ا -

 تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.  -

 تعزيز مجتمعات عادلة ومساملة وشاملة.  -

 .1وقف التصحر ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي -

 ــ مفهوم التقنية الحديثة:  4

أي تعني علم التقنية،     logiaو    technoالتقنية أو كما تعرف بالتكنولوجيا في الواقع هي كلمة إنجليزية األصل مشتقة من         

تدّل    اصطالحاو   أخرى  وبعبارات  الحديث  املجتمع  يعيشها  التي  املجاالت  في جميع  واملعرفة  للعلم  العلمية  التطبيقات  تعني 

الطرق التي يستخدمها األفراد في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم، فقد  التقنية أو التكنولوجيا على  

كان لزاما على البشرية منذ أزمنة بعيدة أن يناضلوا ليحصلوا على املأكل وامللبس واملأوى، ولقد قام اإلنسان عبر العصور التي  

 كما اكتشف أيضا الطاقة املائية والكهربائية التي  مرت باختراع األدوات واألواني واملواد واألساليب لك
ً
ي يجعل العمل أكثر يسرا

 زادت معدالت العمل الذي يقوم بإنجازه.

التقنيات   في  التطورات  وعلى  الحديثة  االتصاالت  على  تعتمد  اليوم  فاإلنسانية  والعام  الشامل  التعريف  هذا  على  بناء 

لك يستخدم هذا املصطلح أحيانا لوصف استخدام معين للتقنيات الصناعية  ومعالجة البيانات خاصة اإللكترونية منها، لذ

 
7-The 17 sustainable development goals and their relevance to kidney health, 2015 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996218 
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املتخصصة إلى أهداف محددة وتطبيقات بعينها، كما أن لها أدواتها ووسائلها لتحقيق تلك األهداف وتعّد مهنة الهندسة التقنية  

 . 1مسؤولة على الكثير من التقنيات الصناعية الحديثة واملتطورة 

 قنية الحديثة :  خصائص  الت - 5

 ، والتي من أهّمها ما يلي: الخصائصتتميز التقنية الحديثة بعدد من   

أن التقنية غير مرتبطة بدين أو لون أو حضارة، فكل من أرادها أمكنه الحصول عليها، ولذا أخذت بها كل األديان دون    -

 تمييز. 

األرض في إثرائها على مّر الدهور والسنين، فاإلبداع واالبتكار  أنها إرث مشترك ومعارف تراكمية شاركت كل أمة من أمم    -

واالختراع من خصائص البشر التي تميزوا بها عن غيرهم من املخلوقات، وهذه تبين حكمة هللا في خلق اإلنسان وفي عمارة األرض  

 .2وتطويرها وتنميتها واستثمار ثرواتها ومقدراتها 

ز على التنمية املستدامة هي املفتاح األساس ي لحل مشكالت املاض ي وفتح املشكالت التي  التقنية أو التكنولوجيا التي ترك  -

 .3تظهر باملستقبل 

 إيجابيات التقنية الحديثة على التنمية املستدامة :  - 6

دبيات تتمثل إيجابيات التقنية على التنمية البشرية املستدامة بما قدمته األولى للثانية من أفضال، وتسمى في بعض أ   

 التنمية البشرية املستدامة فضل التكنولوجيا على التنمية والتغير، وقد جاء في جوانب عدة نذكر منها ما يأتي:  

 التقنية موفرة لرأس املال املادي، وهي األفضل في استخدامها بالدول النامية.   -أ

يفها، فال نكاد نرى مصنعا صغيرا أو كبيرا إال  التقنية موفّرِّة للعمل والجهد، إذ دخلت في كل مراحل اإلنتاج وقد تم توظ-ب

 وكانت التقنية هي التي تحرك االنتاج فيه. 

 التقنية ال يستغنى عليها في كل املشاريع التنموية.  -ج

التقنية داخلة في كل ما يخص صّحة اإلنسان من تصنيع لألدوية، والتي حققت أحد أهداف التنمية، إذ يرجع الفضل    -د  

تطورة في تصنيع األدوية والعالجات املتطورة وفي القضاء على معظم األمراض التي أصيب بها اإلنسان في العقود للتكنولوجيا امل

 املاضية. 

أن الهدف من التطور التقني هو نتيجة الحاجة املستمرة للنمو والتنمية وللرفع من إمكانيات املنتوج    من هذا استنتجنا

التطوير وحياة الرفاهية، أيضا لم يعد اإلنسان في تنقالته يحتاج إلى تقليدية املواصالت  واالستجابة لرغبات أفراد املجتمع في  

إلى أي مكان في العالم في ثواٍن بكبسة زّر أو جرت أنامل على تقنيات متطورة   واالتصاالت، فاآلن أصبح بسهولة ويسر يصل 

 تحمل في جيوب األفراد. 

 

 
"8-What is Technology' , www.edu.pe.ca, Retrieved 282018-10 . fdited. Andy Lane 2006, p 9-14   

الرياض،   -  2 املساندة،  والعلوم  اإلسالمية  العلوم  في  الحاسب   تقنية  استخدام  سيف،  أل  مبارك  هللا  عبد 

https://www.alukah.net/library/0/59871 
 .105ن، مرجع سابق، ص دوالجالس موشسيت، ترجمة بهاء شاهي  ـ ف. 3

https://www.alukah.net/library/0/59871
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 ملستدامة : سلبيات التقنية الحديثة على التنمية ا  - 7

من   جملة  هناك  بأن  نعترف  أن  يجب  إيجابيات  الحديثة  التقنية  أو  للتكنولوجيا  كما  في    السلبيات  الحقيقة  أظهرتها 

 استخدامها الس يء فيما يضر بالتنمية البشرية نذكر منها : 

االستخدام العسكري املدّمر اليوم والحروب املنتشرة بين معظم سكان العالم وبتقنية متطورة حديثة حتى بات العالم    -أ

 يعيش ما يعرف بالرعب التكنولوجي. 

الجينية والزراعية وما نجم عنها من    -ب بالتجارب  يتعلق  في الصحة والبيئة، خاصة فيما  تغييرات ال رجعة عنها  إحداث 

 زمنة كالسرطان وغيرها من األمراض التي جاءت بها التكنولوجيا والتي لم تعرفها البشرية في تاريخها السابق. أمراض م

ج ــ عدم املساواة في الوصول واالستحقاق وفقدان فرص العمل والكلفة التي يتحملها الفقراء وانتهاك الخصوصية والحرية  

 والتالعب املالي واالبتزاز كلها جاءت بها التقنيات املتطورة.  والتنمية؛ والغش والسرقة والهجمات اإللكترونية،

من    واضحا  الخلل  وأصبح  قيمة،  لها  ليس  أصبحت  والتي  التقليدية  الصناعات  بزعزعة  تتعلق  سلبيات  هناك  ــ   د 

 استخدامات التقنية. 

 سرة.ر ــ على مستوى األدوار االجتماعية فيما يتعلق بالتربية وسلب األدوار الطبيعية لأل 

ز ــ انعكست التقنية اليوم على لغة الحوار األسري، أيضا نجم عنها الكثير من القضايا والتي على رأسها التفكك وانتشار  

 ظاهرة الطالق بسب اإلفراط في استخدام التقنية والهروب من الواقع املعيش وإهدار الوقت. 

 ــ عالقة التقنية الحديثة بالتنمية البشرية املستدا
ً
 مة: ثالثا

للتكنولوجيا واالبتكار دور هام في تحقيق التنمية البشرية املستدامة و الشاملة، وقد أظهرت الدراسات التي أعّدت قبل     

، وبعد إقرارها مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في التنمية، بات ينظر  2030صياغة خطة التنمية املستدامة لعام  

 . 1االبتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك األهداف في إطار الثورة املعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي إلى العلوم والتكنولوجيا و 

من هنا أيضا بات من الضروري وضع التكنولوجيا املتطورة والبارعة في خدمة كل ما هو تنموي ومؤسس ي بأي مجتمع     

التكنو  لها مسبقا عن طريق  الشاملة واملخططة  التنمية  إلى  أي  يتطلع  الرقمية كل ما يحتاجه  في حساباتها  لوجيا والتي تضع 

التقنية هي   اليوم ال نجد أي مشروع تنموي وحسب الدراسات إال وكانت الحاسبات  مشروع تنموي مسابقة للزمن والوقت، 

ليوم هي عالقة  األسبق في وضع الخطط وعلى أيٍد كفؤة  في هندسة برامج التقنية واملشروعات، فالعالقة التي تربط التقنية ا

بحتة أصبحت فيها التقنية نسقا من أنساق املجتمع بعد ما كانت شيئا كماليا اليوم دوره    functional relationshipوظيفية  

وظيفي ال يستغنى عنه وعلى صعيد كل املجاالت والقطاعات األخرى باملجتمع سواًء قطاع التعليم أو الصحة أو التدريب أو  

 االقتصاد بكل تكويناته الصناعية منها أو الخدمية. 

 

 

 

 
 . 9، ص 2030ـ برنامج األمم املتحدة )بيروت(، االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامةـ، آفاق واعدة في املنطقة العربية لعام   1
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 ــ تداعيا 
ً
 على التنمية البشرية املستدامة: البلدان العربية نموذجا :  19ت كوفيد رابعا

( على التنمية البشرية املستدامة في املنطقة العربية  باإلضافة إلى  COVID-19أهم اآلثار املتوقعة في ظل جائحة كورونا )     

رت بشكل سلبي على  ّّ عيات والتحديات التي أثالصراعات املتعددة والضغوط املالية املتفاقمة عليها كان هناك عديد من التدا

 جهود تحقيق أهدافها في التنمية، والتي يمكن رصدها على النحو اآلتي:

ساع رقعة هذا الوباء في الدول األوروبية    42ما ال يقّل عن    2020لقد خسرت املنطقة العربية في عام     -
ّ
مليار دوالر مع ات

 االقتصادات الكبرى في العالم.  والواليات املتحدة األمريكية وغيرها من 

 لحرب أسعار     -
ً
 نتيجة

ً
أّدى انتشار وباء كورونا إلى استمرار االنخفاض الشديد في أسعار النفط، وازداد هذا االنخفاض حدة

، وذلك في الفترة من يناي  17النفط، مّما أدى إلى خسارة املنطقة العربية قيمتها الصافية إلى نحو  
ً
ر إلى يونيو  مليار دوالر تقريبا

املنطقة  2020 حالها، فستخسر  على  النفط  أسعار  بقيت  وإذا  تنخفض    550،  أن  املتوقع  ومن  يوم  كّل   
ً
تقريبا دوالر  مليون 

 مليار دوالر.  1.8مليار دوالر وقد تصل إلى  28صادرات املنطقة العربية بمقدار 

ملنطقة العربية خسائرا هائلة في رأس املال السوقي، بلغت  ، سّجلت الشركات في ا 2020في الفترة املمتدة ما بين يناير ومايو    -

 مليار دوالر.   700قيمتها 

ع أن تخسر املنطقة     -
ّ
نقطة    1.2، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بمقدار  2020مليون وظيفة في عام    1.7من املتوق

 مئوية، انخفض نشاط قطاع الخدمات بمعّدل النصف.  

ص الطبقة امل   -
ّ
باك الفقر،    8.3توسطة في املنطقة العربية أكثر فأكثر، مما قد يدفع  قد تتقل مليون شخصا إضافيا إلى شِّ

 مليون شخص إضافي من نقص التغذية في املنطقة العربية.  1.9ومن املتوقع أن يعاني 

 في الغذاء إذا استمّر وباء كورونا لعدة أشهر في العالم، فسال    -
ً
سل إنتاج الغذاء وتوريده قد تشهد املنطقة العربية نقصا

 إذا طال انتشار هذا الوباء العاملي.
ً
 ونقله وتوزيعه ستتأثر سلبا

 من املحتاجين    24مليون شخص بحاجة إلى املساعدات اإلنسانية في املنطقة العربية، حوالي    55يهدد وباء كورونا    -
ً
مليونا

 أو خا
ً
 إلى هذه املساعدات هم إّما الجئون وإما نازحون داخليا

ً
 .1رجيا

 وهذا كله أضر بمشاريع التنمية في هذه البلدان، وأصبحت ديونها تتراكم نتيجة لتأخير التنفيذ خاصة املشروعات الكبرى. 

: انعكاس كوفيد ) 
ً
 ( على قطاع التعليم : COVID-19خامسا

املستدامة      البشرية  التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف  دون  2030لتحقيق  املجتمع  شرائح  لكل  الجيد  التعليم  وهو   ،

في تأخر أكبر انقطاع على مواصلة التعليم بالتاريخ، حيث كان لها حتى اآلن بالفعل    19  -استثناء، فقد تسببت جائحة كوفيد

حول العالم، من مرحلة التعليم االبتدائي إلى املدارس الثانوية، ومؤسسات التعليم    تأثير شبه شامل على طالبي العلم واملعلمين 

% من    94، كان  2020والتدريب التقني واملنهي، والتعليم العالي بالجامعات، ومنشآت تنمية املهارات، وبحلول منتصف أبريل  

يمثل   ما  بالجائحة، وهو   تأثروا  قد  العالم  العلم على مستوى  التعليم    1,58طالبي  من مرحلة  والشباب،  األطفال  من  بليون 

 بلدا. 200االبتدائي إلى التعليم العالي في 

 
على تحقيق أهداف التنمية املستدامة، حالة الدول العربي مجلة التنمية والسياسات    19  -ــ حسين الطالفحة وآخرون ، تداعيات أزمة كوفيد  1

 . 56ـ - 54ص  -39-العدد الثالث ، املعهد العربي للتخطيط  –االقتصادية، املجلد الثاني والعشرون 
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  وقد أتيح من خالل هذه الجائحة التعلم عبر اإلنترنت في قطاع التعليم العالي بشكل عام وفي كل دول العالم من خالل    

بعض   وأرجأت  اإلنترنت،  ومنصات  املسجلة  املجتمعات  املحاضرات  معظم  في  آخر  إشعار  حتى  والتدريس  التعلم  الجامعات 

تزال هناك   مين، وال 
ّ
الطالب واملعل الالزمة لكل من  املعلومات  تقنية  أو  لتكنولوجيا  التحتية  البنى  في  النقص  العربية، بسبب 

 حول هذه القضية واملجتمع الليبي أحد املجتمعات العربية التي تعاني هذه اإل 
ً
شكالية، وينبغي لنا اغتنام الفرصة  تساؤالت أيضا

م وطرح مجموعة من الحلول التي كانت تعتبر صعبة أو مستحيلة التنفيذ في السابق،  
ُّ
إليجاد سبل جديدة ملعالجة أزمة التعل

 
ُّ
التعل في مجال  الخسائر  التركيز على معالجة  التنموية من خالل  الجهود  في طليعة  التالية  أن تكون نقاط االنطالق  م  ويمكن 

والحيلولة دون التسرب من التعليم، ال سيما بين الفئات املهمشة؛ وإتاحة برامج توفير املهارات الالزمة للتأهيل للحصول على  

العمل؛ ودعم مهنة التدريس واستعداد املعلمين وتوسيع تعريف الحق في التعليم هدف التنمية البشرية املستدامة الرابع لعام  

م؛ وتقوية ليشمل الوصول الحق    2030
ُّ
م ورصد التعل

ُّ
في التعليم؛ وإزالة الحواجز أمام املتعلمين؛ وتعزيز البيانات عن التعل

 الترابط واملرونة عبر جميع مستويات أنواع التعليم والتدريب. 

لى كل  ونختم أن التقنية الحديثة لها انعكاس سلبيي مثل هو إيجابي على التنمية البشرية وليس على التعليم فقط وإنما ع 

 قطاعات التنمية البشرية املستدامة. 

 الخالصة واالستنتاجات : 

 جاءت كاآلتي:  االستنتاجات، من خالل ما تم عرضه نستنتج جملة من 

أن مشكلة هذا البحث تحتاج إلى املزيد من البحث والدراسة وفي تواقيت أخرى نستنتج من خاللها مدى تأثير التقنية    -

 ة اإلنسان، خاصة على مستوى مجتمعات العالم الثالث أو النامية. الحديثة واملتطورة على تنمي

تعرفنا على مفهوم التنمية البشرية املستدامة وعلى الوجه اإلنساني لها، وسعي الكثير من الدول نشر تقاريرها التنموية،   -

 لتنمية البشرية املستدامة. وتأكيدها على الجوانب االجتماعية، واهتمامها بتوفير املعلومات الخاصة بأبعاد وأهداف ا

أيضا من خالل هذا البحث عرفنا أن للتقنية مفهوما أجمع عليه معظم العلماء على أنها الوجه اآلخر للعلم واملعرفة في   -

 وجهها املادي التطبيقي، وأن لها أوجها إيجابية على التنمية البشرية وأخرى سلبية. 

ي والتنمية البشرية املستدامة، أي كلما كان هناك تقنية متطورة باملجتمع كلما  هناك عالقة شبه طردية بين التطور التقن    -

 كان هناك تنمية متطورة باملجتمعات، والداللة على ذلك الدول املتقدمة. 

آثارا واضحة على اقتصاديات العالم خاصة الدول العربية، والتي ال يستثنى منها املجتمع    19لقد كان النتشار وباء كوفيد    -

لعربي الليبي، فأثرت على اإلنتاج والخدمات والتسويق واالستثمار والقدرات على التنمية وكل املوارد، وارتفعت معدالت الفقر  ا

وذوي الدخل املتوسط واملحدود وانعكس تأثير الوباء على صحة املجتمع، وأصبح الصرف على العالجات وبقدرات محدودة  

 ألمصال املضادة أو اللقاحات.بالدول النامية وفي غياب العالجات وا

عامة على قطاع التعليم في العالم وبشكل كبير في غياب استخدام التكنولوجيا املتطورة وأجهزة    19لقد أثر وباء كوفيد    -

 االتصال خاصة على مستوى دول العالم الثالث. 
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دريس باللغة الفرنسّية في  
ّ
عليم العالي على الهوّية: الت

ّ
غات األجنبّية في الت

ّ
أثر استخدام الل

 
ً
 الجامعة الجزائرّية أنموذجا

The impact of the use of foreign languages in higher education on identity 
Teaching in French at the Algerian University as a model 

 ، الجزائر2ريضا بن مقلة/جامعة لونيس ي علي، البليدة  د.

BENMOKLA REDHA /University Lounisi Ali (Blida 2), Algeria 

 

 ملخص: 

تكمن أهمية التعليم العالي بمخرجاته، ليس فقط من حيث الكم )عدد الشهادات واألبحاث كل سنة( بل بنوعية هذه    

ولتحقيق هذه األهداف يجب توفير عوامل خاصة: مالية ومادية  املخرجات )رأسمال بشري مؤهل، وأبحاث تخدم املجتمع(،  

 و لغة التدريس.وبشرية، في الجزائر هناك عامل آخر له أهمية كبيرة وه

بعد استقالل الجزائر، عملت القيادات على محاولة إرجاع البلد إلى موقعها التاريخي الطبيعي )العربي اإلسالمي(، لكن هذه  

اإلرادة تم عرقلتها بسبب سيطرة النخب الفرنكوفيلية، هذا ما خلق حالة من الصراع تجلى في العديد من القرارات التي تمس  

التعليمية الجامعية وما قبل الجامعية، فكان التعليم ما قبل الجامعي معربا، بينما التعليم العالي ممثال في الشعب  العملية  

اللغة  يتقنون  ال  الذين  النجباء  الطلبة  عديد  لدى  توازن  عدم  حالة  خلق  ما  وهذا  بالفرنسية،  والفيزيائية  والطبية  التقنية 

 عليم العالي. الفرنسية، وأثر في قرار توجههم في الت

املفتاحّية:  املركز    الكلمات  نظرية  الطبقة،  إنتاج  إعادة  الثقافي،  الصراع  اإليديولجيات،  صراع  اللغوية،  االزدواجية 

 واألطراف. 

Abstract: 

  the importance of higher education with its outputs, not only in terms of quantity (the number of 

certificates and researches each year), but the quality of these outputs is qualified human capital, and research 

that serves society), and to achieve these goals, special factors must be provided: financial, material and human.  

In Algeria, there is another factor of great importance, which is the language of instruction 

  After algeria’s independence, the leaders worked to try to return the country to its natural (Arab 

Islamic) historical position, But this will was obstructed by the control of the Francophile elites, This is what 

created the conflict  manifested in many decisions affecting the university and pre-university educational 

process, so pre-university education was expressed, while higher education is represented in the technical 

people And medical and physical in French, and this created a situation of imbalance among many successful 

students who are not fluent in the French language, and the effect of their decision in higher education. 

Key words:  Linguistic Duality, Struggle of Ideologies, Cultural Struggle, Class Reproduction, Center and 

Party Theory. 
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 : مقدمة

واالقتصادية،  االجتماعية  أشكالها  بمختلف  املستدامة  التنمية  تحقيق  هو  املجتمعات  جميع  إليه  تسعى  الذي  الهدف 

الحفاظ على القيم واألخالق، ومؤسسة اجتماعية  والجامعة تعتبر مكانا للفكر الحر وموطنا لنمو املعرفة والخبرة واإلبداع مع 

تقوم بتكوين إطارات قادرة على مواجهة صعاب الحياة، ومن ثّم تزويد سوق العمل بما تتوقعه املؤسسات املختلفة من معارف  

 ومهارات تتناسب واملتغيرات البيئية والتكنولوجية واالقتصادية والثقافية، ومن ثم خدمة االقتصاد الوطني. 

من    وفي الدول  تحققه  وما  املهنية،  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  ضوء  وفي  العاملي،  والثقافي  االقتصادي  املناخ  ظل 

التعليمية من برامج ثقافية وتعليمية   توسعات دولية في إطار استراتيجيات اجتماعية مختلفة، خاصة ما تتيحه املؤسسات 

ات املهنية املختلفة، زاد االهتمام الفعال بدور املؤسسات التعليمية، من  وتربوية تتماش ى مع متطلبات سوق العمل والتخصص 

خالل دورها في غرس العديد من القيم العلمية والتنظيمية املختلفة التي تعمل على إنتاج أجيال متميزة، لديهم من الدوافع  

، ومن هذا املنطلق فإن الجامعة  1املحيطة بهم واملواهب العلمية ما يجعلهم قادرين على املشاركة في تنمية البيئة االجتماعية  

تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي املحيط بها، فهي من ناحية صنيعة املجتمع، ومن ناحية أخرى هي أداته في صنع قياداته الفنية  

إطاراتها عن طريق  واملهنية والسياسية والفكرية، فنوعية وجودة التكوين يعتبر آلية فعالة للجامعة ووسيلة إلعداد كفاءاتها و 

تنمية معارفهم وقدراتهم، وإكسابهم مهارات تتماش ى إلى حد كبير مع متطلبات الواقع املنهي، وبالتالي فإن حاجة سوق العمل إلى  

مجموع الخريجين أو اإلطارات تبقى ملحة يزيد من ضرورتها عنصر الكفاءة التي تجمع بين القدرة واملهارة واملعرفة في ميدان  

 العمل. 

لكن الواقع املالحظ في الجامعة الجزائرية أنها صارت فضاء للصراع واملنافسة والهيمنة، ليس على صعيد الطبقات فقط  

بل حتى في املجال العلمي نفسه، فالنظام التعليمي والجامعي على الخصوص من بين أهم الوسائل واآلليات التي تستخدمها  

الت املجتمع، ويظهر هذا بوضوح بعد  الطبقة املهيمنة لخدمة مصالحها وتعزيز  في  املساواة  فاوت االجتماعي بدل من تحقيق 

حصول الطالب على شهادة البكالوريا، وتوجههم نحو اختيار التخصصات الجامعية التي يرغبون فيها، فأبرز محدد يعتمدون  

باملائة منه على   80الجزائرية يعتمد في التي يدرس بها، فإذا علمنا أن التدريس في الجامعة   اللغةعليه في اختيار التخصص هو 

اختيار   يؤثر على  ما  البكالوريا، وهو  في شهادة  الكبيرة  املعدالت  الكثيرين، حتى ذوي  بال  األمر يشغل  فهذا  الفرنسية،  اللغة 

 التخصصات التي يريدون بها ولوج سوق العمل الذي يريدونه.

 . إشكالية البحث: 1

رفاهية ألبنائها من خالل تقديم تعليم وصحة أفضل، وهي معايير أساسية يقاس عليها  تسعى الدول إلى تحقيق التقدم وال

مستوى التقدم، ويزود التعليم اإلنسان القدرة على التواصل واالنتماء الفعال في املجتمع، فهو يتوجه لبناء اإلنسان، وهو قلب  

التقدم واالزدهار ال تكمن في مجرد توافر مصادر الثروة    عملية العمران والتنمية تغذيه ويتغذى منها، والعبرة في جميع حاالت

الطبيعية أو املادية بل قدرة البشر على توليد الثروة وخلق مصادرها وأسباب نموها، فاملتعلمون هم املصدر األول واملمول  

 .2للكفاءات بكافة مستوياتها، فبنجاح العملية التعليمية تنجح العملية التنموية بكافة جوانبها 

 
حسين،  1 ميدانيحوته  بحث  الثقافي،  املال  رأس  وتشكيل  مصر،  التعليم  سويف،  بني  جامعة  اآلداب  كلية  موقع:  2015،  من   ،

www.art.tanta.edu.eg . 
 .60، ص1998املؤسسة، اقتصاد املؤسسة، دار املحمدية العامة، الجزائر، ناصر دادي عدون، اقتصاد 2
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وتأتي الجامعة على رأس املؤسسات التي يناط بها مهمة تفعيل آليات التنمية وإعدادها بطريقة علمية، وهذا بواسطة دورها  

العلمي وإعادة إنتاج املعرفة من جهة، وتخريجها للكفاءات واإلطارات املطلوبة اقتصاديا واجتماعيا من جهة أخرى، يمكنهم من  

 ووظائفهم مختلف قطاعات العمل.اقتحام سوق العمل وأداء مهامهم 

العمل، سواء في  العالي واحتياجات سوق  التعليم  املتقدمة أشواطا في تحقيق التكامل بين مخرجات  الدول  وقد قطعت 

الدول العربية من محيطها إلى خليجها تواجه في الوقت الراهن تحديات جمة وال  إعداد الخريجين أو التخصصات املطلوبة، و 

يس فقط في التطور العلمي والتكنولوجي، ولكن في كل ما يمكن أن يثبت وجود هذه األمة أخالقيا واقتصاديا  يمكن إنكارها ل

وثقافيا وحضاريا. ولعل اللغة تمثل أقوى رافد من روافد الهوية بها تستمد قوتها وعظمتها، إال أنها تكاد تكون في الهامش في دول  

الهامش في دول عربية أخرى، خاصة   العلمية والتكنولوجية تدرس بغير العربية  وهي على  العلمي، فالتخصصات  الجانب  في 

بحجة مسايرة الدول املتقدمة، رغم أنه لم يثبت تاريخيا الحديث عن نجاح أو تطوير تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية  

 .1بلغة أجنبية 

بسبب   العلمية  التخصصات  طالب  من  الكثير  يعاني  الجزائر  التدريس في  في  أساسية  كلغة  الفرنسية  اللغة  اعتماد 

 .أو يتركون الدراسة التخصصات العلمية نتيجة لذلك، يرسب الكثير من طالب الكليات العلمية  في

وهذه املشكلة موروثة من آثار االستعمار الفرنس ي وهي جلية وبكل وضوح باسطة نفوذها في شتى املجاالت الحيوية للبالد  

الصناعة إلى اإلعالم وحتى املراسالت بين الوزارات أو بين الوزارات والجامعة، والغريب أنها توسعت أكثر مما كانت  من اإلدارة إلى  

عليه أثناء فترة وجود االستعمار وأصبح الجزائري مهما كان مستواه الثقافي أو العلمي ال ينطق في حديثه أو خطابه إال وأدخل  

عربية توصف بكل األوصاف وكل املصطلحات الدنيئة والبعيدة عنها، فهي الناقصة والقاصرة  . وال زالت اللغة ال2كلمات فرنسية 

 والرجعية واملتخلفة والجامدة وهي ليست لغة علم أو لغة تكنولوجيا.

مرتبطة  إن التعليم في الجزائر بأطواره األربعة االبتدائي، املتوسط، الثانوي وأخيرا العالي يشكل امتدادا متكامال، وكل مرحلة  

باملرحلة التالية، وإذ كان التدريس في املستويات الثالثة إلى غاية شهادة البكالوريا يتم باللغة العربية، فالتدريس في الجامعة  

 )املواد العلمية والتكنولوجيا( على نقيض ذلك يتم باللغة الفرنسية.

 اآلتية:األسئلة  إلى هنا يمكن أن نطرح  

 العربية قاصرة عن التداول في مختلف العلوم الطبيعة والتكنولوجية؟ هل صحيح أن اللغة  -

 هل يؤثر اخذ العلوم باللغة األجنبية )الفرنسية( على مخرجات الجامعة )طالب ذوي كفاءة(؟ -

 ما هي األسباب الحقيقية لبقاء التعليم العالي رهين اللغة الفرنسية في الجزائر؟  -

  

 

 

 
 Scovel t, Learning new languages: a guide to، عن:  أثر التعليم باللغة األجنبية على التعليم باللغة العربيةإبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي،1

second language acquisition. Boston: heinle and heinle: :منقول من املوقعwww.m-a-arabia.com. 
 . 02/09/2018نشر: ، تاريخ الwww.echoroukonline.com، بوابة الشروق، اللغة العربية والجامعة الجزائريةغازي عثمانين، 2

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=15417
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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 الفرضيات: . 2

تملكه من مخزون ثري يمكنها أن تقود قاطرة العلم كما حدث لعدة قرون مضت، وأما القصور  اللغة العربية بما   -

 الذي تنعت به فهو قصور أصحابها ال هي. 

الكثير من املتفوقين ال يختارون التخصصات العلمية والتقنية بسبب ضعفهم في اللغة الفرنسية، لذلك يصير   -

 يعتمد عليها املجتمع. هذا األمر هدرا لطاقات وكفاءات كان يمكن أن

مهم في مفاصل الدولة األساسية، وميلهم   -
ّ
صراع الهيمنة والبقاء املمارس من طرف أذناب املستعمر القديم، وتحك

 لخدمة فرنسا، وحقدهم على كل ما يرمز للعرب والعربية واإلسالم، هو السبب في بقاء الفرنسية. 

 . أهداف البحث: 3

التكوين في الجامعة الجزائرية، والذي يعتمد على اللغة الفرنسية في أغلب تخصصاته  يهدف هذا البحث عن مدى موائمة 

 خاصة منها العلمية والتقنية، مدى موائمته في إنتاج وتنمية رأس مال بشري مكونا تكوينا جيدا ومؤهال القتحام سوق العمل. 

في الجزائر، وعن تأثيرها على االقتصاد، وهل يمكن    ويهدف إلى معرفة مدى ارتباط لغة املستعمر وتأثيرها على مناحي الحياة

 أن يكون للغة تأثير كهذا أم أن املشكل في منظومة كاملة. 

 املقاربة النقدية )الراديكالية والصراعية(:. االقتراب النظري للبحث:  4

 :نظرية الصراع عند كارل ماركسأوال: 

طبقة تملك  فكري، حيث تعتبر امللكية مصدر الصراع بين طبقتي:فكرة الصراع عنده تتجسد في منظور مادي أكثر منه  

اإلنتاج االجتماعي،  وسائل  النفوذ  ذات  الحاكمة  الطبقة  وهي  اإلنتاج :  وسائل  تملك  ال  نفوذ وطبقة  تملك  ال  مهمشة  وهي   :

)التماسك( ثم التنظيم    فكرة الصراع تبرز من خالل الوعي الطبقي عند الفئة املحكومة والذي يولد الوحدة.اجتماعي وال سياس ي

 .1الثوري ضد الطبقة الحاكمة

ولعلنا نستطيع إسقاط هذا التوجه النظري على حالة الجزائر في نهاية ثمانينات القرن العشرين، وما حدث من انتفاضة  

أبيه، والتخلص من  شعبية عارمة، كان من أهم مظاهرها الهجوم على كل ما يرمز للدولة، في محاولة لقلب النظام عن بكرة  

 السياسات التي كانت تتبع منذ استقالل الجزائر عن فرنسا.

السلطة   اقتصادية، فقد برزت طبقات مهيمنة على  األحداث هي  تلك  إلى  أدت  التي  أكثر األسباب  أن من  الكثيرون  ويرى 

واألعمال املال  مفاصل  على  تسيطر  برجوازية،  في  وأخرى  األسواق  عرفته  الذي  للتطور  وانتعاش ظاهرة    نتيجة  الثمانينات، 

، وسار معه انهيار القطاع العام الذي  3، الذي ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الرشوة والتهرب الضريبي 2األسواق املوازية

كان يحتكر املؤسسات االقتصادية، فجاء قانون إعادة هيكلة املؤسسات الذي زاد الطين بلة، فمنحت االستقاللية للمؤسسات  

 
 .131، ص 2002مصطفى خلف عبد الجواد، قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، مصر، 1
، مذكرة ماجستير في علم التسيير الدولي للمؤسسات، جامعة  التجارة الخارجية للجزائر من االقتصاد املخطط إلى اقتصاد السوق نعيمة زيرمي،  2

 .137، ص2011-2010تلمسان، 
 .66، دار املتوسطية، تونس، ص01، ط1991- 1931مبروك عبشة، الحركات اإلسالمية في الجزائر 3
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التشغيل   مما  مستوى  على  انعكس  ما  وهذا  املنتجة  غير  بالوظائف  التكفل  عدم  بفعل  تفاقما  الوضع  وبسبب  1ساعد   ،

، 2التي شكلت عبئا على االقتصاد وفشل الحكم والجهاز اإلداري والتشغيلي في تسيير أدوات اإلنتاج   االستراتيجيةاملخططات  

الصناعة لرأسمالية عاملية  الخبرة تم إخضاع  االمبريالية   ولعدم  البطالة،  3تتحكم فيها  التنمية املنشودة، وزادت  ، فلم تنجح 

بداية النتفاضة شعبية عارمة غيرت املشهد    1988وأزمات السكن، والتموين باملواد األساسية، فكان شهر أكتوبر من سنة  

ا" نفوذه بحجة محاربة التيار الديني  السياس ي كلية، إال أنها لم تكتمل نتيجة تضافر عدة أمور، ولعل أبرزها بسط "حزب فرنس

 الذي اجتاح الساحة. 

 :ثانيا: نظرية الصراع عند مانهاتن

من أجل فهم التغير االجتماعي يجب فهم الصراعات الفكرية التي تحدث بين فئات املجتمع، حيث كل فئة تحاول أن تملي  

مانهاتن  على الفئة األخرى وتسيرها وفق مصالحها، هذا التصادم سوف يغير األفراد في أفكارهم ومواقفهم وقيمهم، وقد قّسم  

إلى: األفكار  حيث  من  الصراع  الطبقة  الطوبائية  طرفي  بها  تتمسك  التي  والقيم  واملبادئ  واملعتقدات  األفكار  مجموعة  هي   :

: هي مجموعة األفكار ومبادئ وقيم تتمسك بها الطبقة الحاكمة، فالصراع  اإليديولوجيةاملحكومة محاولة الدفاع عن حقوقها.  

عية تقوم بها الطبقة املحكومة، فيتغير املجتمع  الذي ينتج بين الطبقتين هو صراع فكري وقيمي يؤدي إلى حدوث ثورة اجتما

 .4من شكل إلى آخر 

الفرنسة   ودعاة  الطوبائيين(  عليهم مصطلح  نطلق  أن  )ونستطيع  التعريب  أنصار  بين  ثقافيا  الجزائر صراعا  لقد عرفت 

الفرنكفونية( واملحافظين عليها  للمتفرنسين  5)األيديولوجية  تميل  الكفة منذ االستقالل  القطاعات كانت  ، فكانت  بحكم أن 

في   أيديولوجية  أصبح قضية  اللغوي قد  الصراع  بينهما، وهذا  والوظيفي  االجتماعي  التمايز  من  نوعا  أحدث  تماما  متفرنسة 

- ، فتهميش فئة املعربين من قبل السلطة التي يسيطر على مؤسساتها املتفرنسون، وعلى مراكزها القيادية وإظهارها  6الجزائر 

غير قادرة على مسايرة التطور التقني والعلمي، خلق منها قوة اجتماعية معارضة، فكان ذلك الصراع الهوياتي بين    -فئة املعربين

كتلتين األولى من "املحافظين" )الدين، العروبة(، والثانية دعاة التفتح أو "التحديث" وتغذيه النزعة "الفرنكفونية"، وال ننس ى  

 .7أال وهو التيار البربري "األمازيغي"، وهذا ما تحول إلى جهوية حادة تضرب املجتمع  التيار الذي أنتجه املستعمر القديم

ومثاال على ذلك اإلضرابات  وأهّم مكان كان يظهر فيه هذا الصراع أو املؤسسة التعليمية بكل أطوارها خاصة الجامعة،  

درة وإنتاجية وذكاء، وإنما من هو أكثر مطابقة ومسايرة  ، فاملدرسة ال تنتقي من هو أكثر ق8الطالبية الداعية إلى تعريب التعليم 

 
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات  1955-1988العنف السياس ي في الجزائر في ظل التعددية السياسية  الهام نايت سعيدي،  1

 . 56، ص 2002- 2001ة، الجزائر، الدولية، جامعة يوسف بن خد
حادي،  2 الجزائر  عثمان  في  االقتصادية  تحليلية-التبعية  نقدية  جامعة   ،-دراسة  الدولية،  والعالقات  السياسية  العلوم  في  ماجستير  مذكرة 

 . 101، الجزائر، ص2002-2001الجزائر، 
 . 116، ص1990رية، الجزائر، محمد العربي الزبيري، املؤامرة الكبرى أو إجهاض الثورة، املؤسسة الجزائ3
، 2015-2014، سنة ثالثة علم االجتماع التربوي، جامعة البويرة، محاضرات مقياس التحليل السوسيولوجي للمؤسسة التربويةرضا بن مقلة، 4

20 . 
 . 124، ص2006الجامعية، قاملة، الجزائر، عبد النور ناجي، النظام السياس ي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية، ديوان املطبوعات 5
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة يوسف بن 1994-1988أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر  أحمد طعيبة،  6

 .76، الجزائر، ص1998-1997خدة، 
 . 57الهام نايت سعيدي، املرجع السابق، ص7
 . 77أحمد طعيبة، املرجع السابق، ص 8
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لتمثالت وتوقعات الفئة التي تمتلك سلطة وضبط النظام التعليمي، للمحافظة أو الزيادة في امتيازاتها وسلطتها داخل املجتمع،  

 .1وعليه فإن املدرسة تستعمل كأداة للصراع الطبقي والسياس ي واالجتماعي

 بورديو وباسيرون: مفهوم رأس املال الثقافي:ثالثا: بيار 

يكون على حساب   الذي  االجتماعي  االنتقاء  املدرس ي وظيفة  النظام  بها  يمارس  التي  العمليات  وباسيرون  بورديو  بين  لقد 

الطبقات الشعبية، فاملتعلمون الذين ينحدرون من طبقات اجتماعية ميسورة ويتمتعون بامتيازات اجتماعية من شأنها أن  

 تزيد حظوظهم في النجاح املدرس ي، وتعتبر العوامل الثقافية الحاصلة من هذا اإلرث أبرز العوامل الحاسمة في نجاحهم. 

واللغة نسق من العالمات ذات قيمة ثقافية ألن املتحدثين يعبرون عن هويتهم وهوية اآلخرين من خالل استخدامها، فهي  

، وما نراه في الجزائر أن اإلرث الثقافي الذي  2ها رفض لهويتهم االجتماعية وثقافتهم رمز لهويتهم االجتماعية كما أن عدم استخدام 

إلى   مون املنحدرون من طبقات مسيطرة يتكون من معارف وطرائق سلوك، ومهارات وأذواق وعالقات، ينتمي 
ّ
يتميز به املتعل

علمين قد حصلوا في بيئاتهم العائلية تطبعا جعلهم  ثقافة غربية تغريبية )فرنكفونية على وجه الخصوص(، وحتى أبنائهم من املت

متعودين على تلك الثقافة التغريبية بمعناها العام، سواء منها ما يندرج في منظومة املدرسة، أو حتى ما هو خارج عنها، فيمكن  

صل عليها، وعلى هذا  أن يكون رأس املال الثقافي في شكل مؤسساتي متمثل في شهادات تسندها املدرسة اعترافا بجدارة املتح

النحو، يصير رأس املال الثقافي رأس مال اقتصادي عن طريق سوق الشغل التي تفتح أبواب الوظائف الراقية لذوي الشهادات  

 الراقية، فاملدرسة هي أداة إلعادة اإلنتاج في خدمة الطبقات املسيطرة.

ع واألمزجة والطموحات واالتجاهات املكتسبة أثناء  : مجموع النزعات وامليول واالستعدادات والطباHABITUSواالبيتوس  

املتماثلة، والطبقة تشمل   العامة  الفئة، وتوحد استجاباتهم  التنشئة االجتماعية، وهي منظم ومحدد ملمارسات وحدود هذه 

 .3هؤالء الذين يملكون نفس املوجهات الشخصية 

 التعليم وإعادة اإلنتاج الثقافي:

"لبورديو الرئيسية  القوة   املقولة  عالقات  توليد  في  تسهم  املجتمعات  كافة  في  التربوية  املؤسسات  أن  تزعم  وباسيرون" 

 الراهنة، وتعتبر عملية إعادة اإلنتاج هذه ــ ومن وجهة نظريتهما ــ وظيفة لعمليتين: 

مر تضطلع بمهمة  أوال: فرض معاني ثقافية بعينها واألدوات املستخدمة لفرض هذه املعاني: فالنظم التعليمية في واقع األ 

انتقاء اجتماعي مؤسس على معايير ثقافية للطبقة املسيطرة، فوظيفة نقل املعرفة التي تقوم بها املدرسة كنشاط فني له  

 .4قواعده تستخدم في حقيقة األمر ملساندة الصفوة االجتماعية ومؤازرتها للحصول على القوة بواسطة املدرسة 

–: والنظام التعليمي يمارس قهرا ثقافيا 5املعاني الثقافية والتوزيع املتبادل لها على األفراد املختلفين ثانيا: تحديد محتوى 

على اعتبار أنه ينتج ثقافة عامة يشترك فيها كل شرائح وطبقات املجتمع في حين أنه يعبر ضمنيا عن ثقافة طبقة   - رمزيا

عرفي للمناهج الدراسية، وإنما يتعداه إلى نمط التدريس وعالقات مسيطرة دون أخرى، وال يقتصر الحال على املحتوى امل

 
 .2008تاريخ التسجيل:  .www.dafatiri.com،03العدد  ،منتدى دفاتر تربويةسلسلة دفاتر التربية والتكوين، 1
 . 16ص، 1020كلير كرامش، اللغة والثقافة، تر:أحمد الشيمي، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، 2
 .05، ص2014، عالم الكتب الحديث، األردن، 01بنيتو لويس، نظرية العالم االجتماعي عند بيار بورديو، تر: محمد امطوش، ط3
في علم اجتماع تنظيم وعمل، كلية العلوم  التكوين الجامعي وعالقته بكفاءة اإلطار في املؤسسة االقتصاديةرباب اقطي،  4 ، مذكرة ماجستير 

 . 24ص، 2009- 2008االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 . 80، ص2013، املكتبة األكاديمية، مصر، 2إحسان الدمرداش وآخرون، الديمقراطية والتعليم في مصر، ط 5

http://www.dafatiri.com./
http://www.dafatiri.com./
http://www.dafatiri.com./
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االتصال املدرسية، بهدف الفصل بين أطفال الطبقات املسيطرة والدفع بهم إلى درجات تعليمية أرفع، وأطفال الطبقات  

 املحرومة التي تحدد مواقعهم في مؤخرة النظام، وهذا كله يتم عن طريق التقويم الدراس ي. 

اللغة هي مفتاح التعليم، فإن سيطرة االتجاه الفرنكفوني على التعليم أدى إلى مشكالت لدى التالميذ والطلبة في   وكما أن

التعليمي  التحصيل،   املستويين:  تدني  تعكس  بشكل خاص  واملدرسة  والشارع  والبيت  املجتمع  في  اللغوية  ممارستنا  أن  ذلك 

نها مجال تعليم اللغات بشكل عام ومجال تعليم اللغة الفصحى بشكل خاص، واللغوي، كما تعكس أيضا املشكالت التي يعاني م

فأساليب التعليم وطرقه تغفل استعمال الفصحى بحيث تنقل العلوم والفنون باللهجات املحلية أو باللغة الفرنسية بالنسبة  

ين يتلقون تعليمهم في املراحل السابقة  ، مع اإلشارة أن املتعلم1إلى علوم الطب والصيدلة والعلوم التكنولوجية في جامعاتنا 

للجامعة بالعربية وهو ما يؤدي إلى تشتت ذهن املتعلمين بين لغتين دون سابق تحضير، بحيث ينتقلون من املرحلة الثانوية إلى  

على  -  املرحلة الجامعية ليجدوا أنفسهم مجبرين على استعمال الفرنسية، وقد تسبب هذا االنتقال لعدد كبير من املتعلمين

في عدم قدرتهم على متابعة الدراسة في املجاالت التي تستخدم الفرنسية، خاصة بعض املتعلمين    -الرغم من تميزهم الدراس ي 

من الجنوب، وهو األمر الذي يدفعهم لتغيير التخصص أو متابعة دروس تدعيمية في اللغة الفرنسية، وليس هذا فحسب بل  

حى إلى الطالب بأساليب عامية، أو شبه عامية، فتدخل عقولهم، وترسخ في ألسنتهم هجينة  "كثيرا ما تنقل اللغة العربية الفص 

 .2شوهاء"

وقد كان االهتمام بالعلوم الطبيعية والتكنولوجية وتشجيعها، هذا على حساب العلوم اإلنسانية بالتنكر لها، وعدم الوعي  

املتميزين واملتفوقين من التالميذ والطلبة عن اللغة العربية وما يتصل بها  بأهميتها الفكرية والعلمية، وهو ما يؤدي إلى انصراف  

إلى تكريسه بشكل مقصود أو غير مقصود، بحيث يتم توجيه   السياسات التعليمية  من علوم وآداب وفنون، وهو ما تسعى 

يين واملتوسطين إلى التخصصات  التالميذ والطلبة واملتفوقين جميعهم إلى التخصصات العلمية والتكنولوجية، وتوجيه العاد

اللغوية والعلوم اإلنسانية، وبذلك يفقد املجتمع واألمة عقوال نيرة وقدرات هائلة، ونفوسا تطمح إلى التغيير واإلبداع، وهذا ما  

 .3يؤكده أغلب طلبة العربية وآدابها أنهم وجدوا أنفسهم في تخصص غير مرغوب فيه 

الذي يحرزه تالميذ األوساط الشعبية إنما مرده أن الطفل املنتمي إلى عائلة كادحة قد  أما النجاح املدرس ي "غير املألوف" 

يحقق نجاحا مدرسيا إذا كان ألسرته مشروع رقي اجتماعي معين للتحرر من املنزلة االجتماعية التي لها في األصل، أو رغبة قوية  

 في تجاوز أوضاع الشدة والعناء السائدة في حياته العائلية.

ى بوردو أن التحصيل الدراس ي ألبناء الجماعات االجتماعية املختلفة يرتبط بصورة مباشرة بمقدار رأس املال الثقافي وير 

الذي يمتلكونه، وأن أبناء الطبقة العليا يحققون معدالت نجاح أعلى من أبناء الطبقات األخرى، نتيجة ألن عناصر ثقافتهم  

 م التعليمي بصفة خاصة. الطبقية هي السائدة في املجتمع، والنظا

إن النخب التغريبية التي تتغنى بالثقافة الفرنسية وتتخذ من الحداثة والعصرنة واالنفتاح شعارا لها وإن كان يضاف إلى 

بعض دعاتها مبدأ العلمانية، هذا التوجه يتجسد في مفهوم املجتمع املدني التي تعبر عنه عديد املؤسسات، الجمعيات،  

ام، األطباء .. تمثل القاعدة االجتماعية للنظام السياس ي للجزائر واملوصولة بالعملية اإلنتاجية، ما يميز  مسيري القطاع الع

 
 .42، ص2010، مجلة مخبر املمارسات اللغوية، الجزائر، ة وأثرها في لغة الطفلاملمارسات اللغوية الخاطئصحرة دحمان، 1
 .110، ص1999، دار الفكر، دمشق، 01فخر الدين قباوة، املهارات اللغوية وعروبة اللسان، ط2
، مجلة اللغة واألدب، العدد أنموذجا(  اثر تعليم اللغات األجنبية في اللغة العربية والهوية الثقافية )اثر اللغة الفرنسية الجزائر صحرة دحمان،  3

 . 94، ص2014، جويلية 02، جامعة الجزائر 22
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هذه الفئة هو ضعفها العددي إذا ما قورنت بالنخب املعربة، إال أنها توجد في مواقع التسيير املختلفة الحكومية والخاصة بما  

ي شرعية لسيطرتها ويعطيها أولوية في التحكم في مختلف الهياكل، وال سيما  يظهرها وكأنها القوة املسيطرة، هذا ما يعط

مقاليد السلطة، وخاصة أنها تحظى بدعم مختلف الهيئات ذائعة الصيت، من نقابات وأحزاب وجمعيات، التي تقف على  

كنظام الحكم، ومسالة  يرية درجة من التجانس حينما يتعلق األمر بالقضايا الحساسة التي يفرضها الواقع من القضايا املص 

 .1اللغة والهوية، واملرأة، والنظام التربوي...حفاظا على بقائها ملا يفرضه الواقع من تحديات 

 اآلثار الناجمة عن التعليم بالفرنسية وتعلمها: 

وخدمة قضايا التنمية  أكد بيار بورديو وباسيرون، على أهمية العالقة بين مخرجات التعليم العالي وتوظيفها في املجتمع  

وسوق العمل وأشار إلى أن تقدم املجتمع يتوقف على كفاءة ونوع املخرجات من التعليم العالي، وفقا لنوعية الكفاءة ورغبة  

هؤالء في الدفع بعجلة اإلنتاج والعمل الجاد على تقدم مجتمعاتهم واألخذ بمشارف الدول املتقدمة، ذلك أن العبرة في تقدم  

كمن دائما في وفرة اإلمكانيات املادية بل إلى جانب استخراج التقنية املتاحة أو املمكن أتاحتها من قبل عناصر  الشعوب ال ت

كفئة تمتلك اإلرادة والتصميم لقيادة عمليات التحول ونقل مجتمعاتهم من التخلف إلى التقدم، ولعل أزمة سوق العمل الذي  

امل الشابة  العناصر  استيعاب  املستقبلية  يعتبر عاجزا عن  التنبؤات  دقة  في  التخطيط وقصور  في  الخلل  إلى  يرجع  إنما  ؤهلة 

، ولعل من أهم املظاهر السلبية الناتجة عن استخدام اللغة الفرنسية بدل العربية في  2لحاجة سوق العمل في جميع مستوياته

 أطوار التعليم هي: 

 
الكنز،1 جديدة  علي  اجتماعية  كتلة  عن  البحث  في  وآخرون،الجزائر  نافع  البشير  في:  واالجتماعية   ،  السياسية  الخلفيات  الجزائرية  األزمة 

 .265، ص1999راسات الوحدة العربية، بيروت، سلسلة كتب املستقبل العربي، مركز د واالقتصادية والثقافية،
،  2011، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة، فلسطين،  دور التعليم العالي في التنمية االقتصادية في فلسطينمصطفى أحمد سليمان السطري،  2

 . 91ص
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شكل اخص، ألن الفرنسية تنافس  ضعف مستوى التعليم عامة وضعف مستوى اللغة العربية الفصحى ب -

العربية وال يوجد حوافز تحفز املتعلم على تعلم الفصحى، بل على العكس من ذلك فإن هناك حوافز تحفزه على  

 تعلم الفرنسية أقلها منصب شغل في أكبر املؤسسات االقتصادية.

اللغتين تحكما كامال، أو    التشتت الذهني وااللتباس في املفاهيم والعسر في الكالم نتيجة عدم التحكم في -

 إحداهما، فيؤدي إلى الفوض ى اللغوية والجنوح إلى اللغة األجنبية كبديل لحل املشكالت اللغوية.

إلى   - أدى  ما  التعريب، وهو  التراجع عن مبدأ  املدرسة ووسائل اإلعالم بسبب  في  تقهقر استعمال الفصحى 

 .1نقص الدافع لدى املتعلمين في إتقان الفصحى

االجتماعية،   - طوائفه  بين  الثقافية  املقومات  تناقض  جراء  املجتمع  وتصدع  االجتماعية،  الروابط  توهين 

 .2وفقدان الثقة املتبادلة فيحصل ما ال تحمد عقباه

استعمال لغة غير واضحة املعالم لدى عدد كبير من املتكلمين الجزائريين، وهذا ليس هدف تعلم اللغات   -

 العلوم باللغة الفرنسية لم يؤد إلى نهضة الجزائر.   األجنبية، كما أن تدريس

 رابعا: التعليم وإعادة إنتاج قوة العمل: لويس التوسير 

ينطلق "التوسير" في تحليله لنظام التعليم في املجتمع الرأسمالي من فكرة مؤداها "أن استمرارية الطبقة الحاكمة في مواقع 

 فرعيتين هما:   عمليتين  العملية التي تتضمنالسيطرة يتطلب إعادة إنتاج قوة العمل، تلك  

 إعادة إنتاج املهارات الضرورية الالزمة لكفاءة قوة العمل.  -أ 

 إعادة إنتاج أيديولوجية الطبقة الحاكمة وتنشئة العمال في إطارها. -ب

 ويرى أن الرأسمالية في سعيها للمحافظة على النظام الراهن تستخدم عناصر رئيسية ثالثة هي:

 القيم التي تدعم عالقات اإلنتاج. إنتاج   ــ 1

 استخدام كل من القوة واأليديولوجيا في كل مجاالت الضبط االجتماعي.  ــ 2

 إنتاج املعرفة واملهارات الالزمة لبعض املهن واألعمال.  ــ 3

أيًضا إعادة إنتاج  ويقرر التوسير أن إعادة إنتاج قوة العمل ال يتطلب إعادة املهارات الالزمة لعملية اإلنتاج فحسب، بل يتطلب  

 خضوع الطبقة الدنيا أليويولوجية الطبقة الحاكمة. 

التابعة   اإلقناع  املتكون من وسائل  للدولة  األيديولوجي  الجهاز  إنما هو جزء من  التعليمي  النظام  أن  يقول  أكثر عندما  ويوضح 

رق بينه وبين أجهزة الدولة القمعية )الجيش والشرطة  للمؤسسات اإلعالمية والتربوية والدينية والقانونية، واالتحادات املختلفة، وال ف 

واملحاكم( إال في كون عملهم ظاهر للعيان، بينما عمل النظام التعليمي مخفي ومستور فال فرق بين بين مركز للشرطة ومدرسة للصغار،  

 
 . 44صحرة دحمان، املمارسات اللغوية الخاطئة وأثرها في لغة الطفل، املرجع السابق، ص1
، مجلة جامعة محمد الخامس، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعيمد األوراغي،  مح2

 . 57، ص2002، الرباط، 36، العدد 01ط
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وجه من أوجه الجهاز األيديولوجي للدولة،    وعلى هذا األساس ليس هناك فرق بين قوة الدولة املادية وقوتها املعنوية ألن كالهما يعبر عن 

 . 1لكن من حيث التأثير والخطورة، فالقوة املعنوية أخطر ألنها املجال الخصب لعمل األيديولوجيا ويضمن إعادة اإلنتاج 

فأبناء   الرأسمالي،  للمجتمع  االقتصادي  النظام  كبير بحاجات  التعليمي محدد وبشكل  النظام  أن وظيفة  التوسير  اعتبر 

الطبقة  ا لهم  تحددها  التي  واألدوار  املجتمع  في  الطبقي  النظام  في  إرضائهم  من  تمكن  بطريقة  تنشئتهم  تتم  العاملة  لطبقة 

والتي   - أجهزة الدولة القمعية- املسيطرة، وتعد املدرسة جهازا من أجهزة الدولة اإليديولوجية، إذ يرى التوسير أن القوة والقهر 

السجو  املحاكم،  البوليس،  الضبط  تشمل  يعد  وإنما  الشرعية،  القوة  باستخدام  املعارضة  قمع  في  دورها  يتحدد  ن...والتي 

أعضاء  يتقبل  الطبقة، حيث  أو  النوع  وبقاء  استمرار  على  للمحافظة  ومؤثرة  فعالة  الفكرية وسائل  والسيطرة  اإليديولوجي 

يا ال يمكن تغييره، وتقبلهم لهذا الوضع يعني  الطبقة الخاضعة مواقعهم وأوضاعهم باعتبارها أمرا طبيعيا وشيئا عاديا وحتم

 القضاء على التحدي والصراع. 

وقد ركز التوسير على الجامعة باعتبارها املؤسسة التي أوكلها املجتمع دور إنتاج القوى البشرية املؤهلة، كما أكد على أن  

ن البناء الفوقي يعكس عالقات اإلنتاج السائدة  النظام التعليمي هو جزء من النظام األيديولوجي في املجتمع، وهو جزء أيضا م

لفرض   تستخدمه  الدولة،  آلالت  خادم  فهو  الطبقية،  املجتمعات  في  املسيطرة  الطبقات  مصالح  ويخدم  التحتي،  البناء  في 

 . 2سيطرتها ونفوذها في املجتمع 

امة والجزائر بصفة خاصة وعرقلة  اختالالت النظام التعليم في البلدان العربية عمن هذا املنطلق يمكن لنا أن نحدد  

فمفهوم التنمية مبني على فكرة أن اإلنسان هو ثروة البلد الحقيقية، وتنمية البالد أساسها تنمية اإلنسان  ، 3التنمية البشرية 

ترسيخ   الدولة من خالل  أن تضطلع  املفروض  التنمية ووسيلتها، ومن  غاية  فاإلنسان  وتعزيز  معرفيا وصحيا،  الديمقراطية 

حقوق اإلنسان بتزويد املواطن باألدوات املناسبة والفرص املواتية ليختار نوع الحياة التي تليق بالكرامة اإلنسانية، ويتطلب  

بيسر   فيها  واإلبداع  وتبادلها  وتمثلها  واستيعابها  املعلومات  تلقي  على  القادر  املعرفة  مجتمع  إيجاد  البشرية  التنمية  تحقيق 

 .4ة، وهذا ال يتأتى إال باستخدام اللغة الوطنية املشتركة وسهول

)معايير   املتحدة  األمم  في  األعضاء  للدول  التنمية  تصنيف  في  املائة  بعد  املرتبة  تحتل  العربية  الدول  معظم  أن  والالفت 

املاض ي، حققت تقدما  التصنيف: التعليم، الصحة، الدخل(في حين أن دوال أخرى كانت أقل من الدول العربية أواسط القرن  

)التي كانت أفقر دولة في آسيا(، وماليزيا والبرازيل والصين وتركيا   )التي كانت أفقر دولة في أوروبا(، وكوريا  باهرا، مثل فنلندا 

  وإيران وغيرها، وبعد املقارنة نجد أن جميع الدول املتخلفة تشترك بأمور تعرقل التنمية، وهذه الدول كما يحددها التقرير هي 

 جميع الدول اإلفريقية، ومعظم الدول العربية، والهند وباكستان وبنغالديش والفلبين، وتشترك هذه الدول فيما يلي: 

 
 .108، ص2009، 01نعيم حبيب جعنين، علم اجتماع التربية املعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط1
 . 108صنعيم حبيب جحنيني، املرجع السابق، 2
 . 57، املغرب، ص2016، يناير  64، مجلة علوم التربية، عدد  اختالالت النظام التعليمي في البلدان العربية وعرقلة التنمية البشريةعلي القاسمي،  3
 .57علي القاسمي، املرجع السابق، ص4
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 عدم عدالة النظام التعليمي:  .أ 

مدارس أجنبية: تدرس منهجا أجنبيا بلغة أجنبية، بأجور باهظة، وهي ألبناء السلطة واألغنياء، ومنها يتخرج   .1

 بهوية وطنية غير مكتملة. قادة املستقبل 

مدارس خصوصية: تدرس منهجا وطنيا مع العناية بتدريس اللغة األجنبية واملعلوميات، وال توجد إال باملدن   .2

 الكبيرة، وترهق الطبقة املتوسطة بأجورها املدرسية الباهظة. 

لكنها ذات جودة .3 تدرس منهجا وطنيا،  الفقراء، وهي  مدارس ألبناء  أو ال  متدنية بسبب    مدارس حكومية: 

 .1ضعف تجهيزاتها، واكتظاظ صفوفها، وكثرة غياب معلميها وقلة تدريبهم 

 التعليم باللغة األجنبية:  .ب

التعليم،   في  الفرنسية(  أو  )اإلنجليزية  القديم  املستعمر  لغة  اعتمادها  في  آسيا وإفريقيا  في  املتخلفة  الدول  تشترك جميع 

ات االقتصادية واملالية كالشركات والبنوك، وفي الحياة العامة، والتعليم باللغات خاصة تعليم العلوم والتقنيات، وفي املؤسس

 األجنبية غير تعليم اللغات األجنبية املحبذ.

وتؤكد تقارير التنمية اإلنسانية العربية أن الطالب الذين يدرسون العلوم باللغة األجنبية ال يستوعبون ما يدرسون ألسباب  

يواجه ثالث صعوبات في آن واحد: صعوبة فهم اللغة األجنبية، وصعوبة املادة العلمية، وصعوبة ترجمة عديدة منها أن الطالب  

ذهنية ملا يدرس إلى اللغة العربية، إلضافته إلى منظومته املفهومية املعرفية التي هي أساسا بلغته الوطنية، وأن تدريس العلوم  

ة، ويبقيها أجنبية، ويحول دون استيعابها وتمثيلها واإلبداع فيها، ويعرقل تنمية  بلغة أجنبية ال يساعد على توطين املعرفة العلمي

 .2اللغة الوطنية، ويحصر املعرفة في نسبة ضئيلة من السكان 

 البعد الهوياتي الزمة اللغة في الجزائر: 

املمارسات التي اقترنت بها وطبيعة التناول التي  الحالة الجزائرية تأخذ طابعا خاصا فيما يتعلق بمسألة الهوية انطالقا من  

عولجت وفقها، والتي أوصلت في النهاية إلى صراع متعدد األوجه انعكس على الحقول كافة وال سيما الحقل التربوي، الذي بقي  

تباينة، لم تستطع  هو اآلخر حبيس الصراع الهوياتي بين النخب املؤثرة التي أوجدت مجموعة من املشاريع ترتكز على منطلقات م

الهوية   إلى حقل لهذا الصراع، بشكل وظف مقومات  إلى نموذج تربوي دائم، والتي تحولت  املدرسة الجزائرية معها الوصول 

نفسها ومن ثم جوانب تطوير املنظومة التعليمية فيه بما أزم الوضع أكثر، إذ أن خمسين سنة من تاريخ املدرسة الجزائرية  

 .3عبر عن هذا الواقع الذي آلت إليه املستقلة كفيلة بأن ت

تجمع مختلف اآلراء البحثية في هذا السياق على إرجاع هذه األزمة )أزمة الهوية( باملجتمع الجزائري إلى الفترة االستعمارية  

ا هو سائد،  الفرنسية تحديدا، نظرا إلى نجاح املستعمر في تكوين نخبة من الجزائريين أنفسهم تتبنى مقومات هوياتية مخالفة مل

الهوية   معالم  لطمس  الثقافي  البعد  على  ركز  للجزائر  الفرنس ي  االحتالل  أن  وبخاصة  والتطور  التحديث  فعل  وراء  تختفي 

 
 .58نفس املرجع، ص1
 .59جع السابق، صعلي القاسمي، املر 2
التربوي في املدرسة الجزائريةدريس علي،  3 في املغرب  األبعاد الهوياتية ورهان اإلصالح  التربية والتعليم  ، مجلة املستقبل العربي، ملف أوضاع 

 . 95العربي، ص
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بهدف دفعهم الحتقار موروثهم    1الجزائرية، تمهيدا إللحاق الجزائر بفرنسا من خالل املمارسات التي قام بها تجاه الجزائريين 

 .2استئصال انتمائهم التاريخي الديني والثقافي .."وتفكيك روحهم املعنوية و 

 (1937-1891خامسا: الهيمنة الثقافية واألبعاد البنائية للتعليم: انتونيو غرامش ي ) 

إذ  مفهوم الهيمنة الثقافية:   القوة والقبول أي الشرعية،  البرجوازية على الطبقات الدنيا من خالل  هي سيطرة الطبقة 

رية مصالح البرجوازية وتسعى إلى تحقيقها برضاها، ونظرية السيطرة هذه عند غرامش ي ال يمكن فصلها  تتبنى الطبقة البروليتا

 عن الدولة الرأسمالية، التي قال عنها أنها مسيرة بالقوة والقبول، وحدد جزأين هامين من أجزاء املجتمع: 

رعية )شرطة جيش عدالة...(، وهو يسيطر  : أين نجد املؤسسات السياسية والرقابية والدستورية الشاملجتمع السياس ي

 في األنظمة الدكتاتورية. 

: وهو محيط املؤسسات الثقافية )جامعات مثقفين...( التي تنشر اإليديولوجية املعلنة أو الضمنية للدولة،  املجتمع املدني

 واملوافقة، وهو يسيطر في األنظمة الغربية. بهدف االنخراط في القيم املقبولة من قبل الجميع، وهي مسيرة بالقبول  

على       وتأكيده  إبرازه  من خالل  الطبقي  املجتمع  في  البنائية  املظاهر  على  التعليمي  للنظام  دراسته  في  غرامش ي  أكد  لقد 

واملعرفة    ن السيطرة الثقافية هي سالح الطبقة الحاكمة، أي السيطرة على الثقافة أالجوانب الثقافية في املجتمع، إذ يقول ب

من خالل النظام التعليمي، ويرى أن من املمكن بالعمل الثوري تغيير العالقة بإتالف العالقة السائدة، فكل من يهيمن على  

 ثقافة مجتمع ما هو الذي يسيطر على باقي املجاالت املجتمعية. 

  األجنبية على أن يتقن أبناؤهم اللغة  ويمكن مالحظة ذلك جليا باتجاه األولياء مرغمين نحو التعليم ثنائي اللغة وحرصهم  

نابع من حرصهم على نجاح أبنائهم بالجامعات، والحصول على فرص عمل جيدة في املستقبل بعد التخرج، رغم أن الكثير من  

ى  للمتعلمين، وكمثال عل   التأهيليالدراسات وصلت إلى نتيجة أن التعليم بلغة أجنبية أو ازدواجية اللغة لن يرفع من املستوى  

أن األسطورة التي تقول أن تدريس اللغة الثانية يكون أفضل كلما بدأنا بتدريسها لألطفال في سن  3scovelذلك: دراسة لسكوفل 

مبكرة أكثر هي من صناعة اإلعالم والدعايات املرئية واملسموعة، وليس لها أي سند علمي أو تجريبي وهي نظرة سطحية تهمل  

وقد أثبتت التجارب أن الكبار البالغين أقدر على تعلم اللغة األجنبية من األطفال، وأّن    جميع جوانبها،النظرة الشاملة للغة من  

 بأطفالنا وبمشروعنا التربوي، وال يوجد أي شواهد بحثية تدل على  
ً
 كبيرا

ً
تعليم اللغة األجنبية في مرحلة الطفولة يلحق ضررا

 .4عجز الكبار البالغين عن اكتساب اللغة الثانية 

 : 5. مقترحات للخروج من أزمة الهوية البيداغوجية 5

أن   غير  فيها،  األساسين  املحورين  والثقافة  اللغة  تشكل  عناصر،  عدة  من  ونسغها  رواءها  البيداغوجية  الهوية  تستمد 

لها ما  الحرص على وجودها، وتفعيل  ينبغي  الهوية، ولذلك  في هذه  الفعال  أهميتها ودورها  لها  األخرى  في   العناصر  أدوار  من 

 تشكيل هذه البيداغوجيا، وإمدادها بالروافد النظرية التي تشكل مصدرا ومرجعا ألية ممارسة، ومن ذلك ما يلي: 

 
 . 96املرجع نفسه، ص1
 . 201، ص2008املطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد العربي ولد خليفة، املسالة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ديوان 2
 إبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي، املرجع السابق. 3
 نفس املرجع. 4
 . 82، املغرب، ص2015، يونيو 62، مجلة علوم التربية، العدد أزمة الهوية البيداغوجية في املغرب: مظاهرها وسبل عالجهاالتادلي الزاوي، 5
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 ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بغية إنتاج اإلنسان الواضح الهوية، املؤهل ألداء دوره باختالف مواقع وجوده. -

سؤال أي إنسان نريد لبناء هذا اإلنسان، واعتمادا على  بناء تصور بيداغوجي على أساس من الجواب عن   -

 أية آليات، وبناء مقاربة بيداغوجية قادرة على تصريف السياسة التربوية والتعليمية. 

توجيه البحث العلمي لتطوير اللغة العربية والتحكم في اللغات اإلنسانية، وتوثيق صلة اللغة العربية بسائر   -

 املعجم العربي وجعله يعكس حياة املجتمع. فروع املعرفة، وهذا بتنمية 

التدقيق في ثوابت البالد وتوجيه املدرسة لخدمتها واحترامها، محاربة كل أشكال االختراق والثقافة املرافقة   -

 له، وإنتاج البديل الذي يسعى إلى ترسيخ القيم والفكر واالتجاهات التي تعلي من الذات الوطنية والقومية. 

طنية والقومية، باختالف مكوناتها الفلسفية والفنية والعلمية واالقتصادية والسياسية،  تنمية الثقافة الو  -

واإلعالء من شان العقل لنقدها وتصحيح مساراتها، مقاومة كل إحساس بالنقص تجاه اآلخر، من اجل إذكاء اإلبداع  

 الذاتي وتنميته. 

فرص النجاح، والحرص على جعل املدرسة  الوقوف في وجه الغزو اإلعالمي الذي هيأت له التكنولوجيا كل   -

 مؤسسة إلنتاج املعرفة والتنشئة االجتماعية، وإطارا لبلورة الوعي الثقافي السليم. 

يراعي   - وأن  والقومية،  الوطنية  الخصوصيات  االعتبار  بعين  البيداغوجي  النموذج  يأخذ  أن  على  الحرص 

االستعدادات وكذا  الفردية،  والقدرات  االجتماعية  والفردية    املؤهالت  الجوهرية  الصفات  احترام  مع  الشخصية، 

 .1والقيم املشتركة 

اعتبار التعليم قضية املجتمع برمته، ومن ثم تجنب كل إشكال االنفراد بالقرار فيه، مهما صغر حجم أو   -

فكير في قيمة هذا القرار، والنظر إليه في إطار رؤية شمولية، واعتبار كل تفكير فيه هو تفكير في مصير املجتمع، ت

 .2حاضره ومستقبله، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

 وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية يجب أن يقوم التخطيط في قطاع التعليم على ركائز أهمها: 

تلبية احتياجات خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية بين العاملين املزودين باملعارف واملهارات الالزمة   -

 باإلعداد وفي التخصصات وعلى املستويات املطلوبة.

رفع الكفاءة الداخلية للتعليم من حيث تحقيقه ألهدافه التعليمية والحد من الفقد واإلهدار فيه، وكذلك   -

 رفع كفاءته الخارجية من حيث تحقيق أهدافه اإلنسانية واالقتصادية والقومية والحضارية. 

حيث الخطط، واملناهج والكتب، طرق التدريس وغيرها وتوفير هيئات    تحديث التعليم في كافة جوانبه من -

 التدريس والكوادر الفنية واإلدارية.

إشراك جميع األجهزة في النظام التعليمي كاملعلمين واآلباء، الطالب، املؤسسات االقتصادية واالجتماعية   -

 . 3في رسم السياسة التعليمية 

 

 
 .83السابق، صالتادلي الزاوي، املرجع 1
 .84نفس املرجع، ص2
 . 30، ص2000محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 3



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

82 

 خاتمة:

اجتماعية فكرية نطقية، فإنها تعبر عن املجتمع الناطق بها وتسايره، وهي صورة للمجتمع الذي هو  إذا كانت اللغة ظاهرة  

موضعه   في  كل  العام  للمجتمع  يعود  الجميع  منتوج  ولكن  به،  املختص  مجاله  في  يعمل  والكل  واألنواع  األجناس  من  خليط 

 .1يرهوبجهده، يعمل لذاته باألخذ ملا يحتاجه هو، وبالعطاء ملا يحتاجه غ

، فلغتنا ترجمة ألفكارنا وأحاسيسنا،  2وللغة وظائف في املجتمع، ومن السهل علينا دائما أن نلحظ الوظيفة التعاملية للغة

فالوظيفة األساسية للغة متمثلة في إعانة الفرد على االختالط في املجتمع، ومن هنا يبدأ اإلشكال، فقد يحصل تفكك وتنازع  

وانفصام، وانفصال  للمجتمع...فاللغة   وتنافر  الفكري  التصور  من  والتعايش( صورتان  )التنافر  النتيجتين  أن  هنا  واملالحظ 

صورة من صور الحياة االجتماعية، ففي املجتمع أفراد يتنافرون ويتنازعون ويتعاونون، ووراء كل عملية، عمل فكري، إذا كان  

وس مجرد  وجعلها  اللغة  على  سيطر  خالقا،  قويا  املجتمعي  فكان  الفكر  العمل،  وموضوع  يتوافق  ما  منها  يختار  فاعلة  يلة 

 .3التعايش، وإن كان الفكر ضعيفا مقلدا، مال إلى االنتقاء واإلقصاء، وتوقف عن التجديد والتطور 

 قائمة املراجع: 

 . 2013،  2املكتبة األكاديمية، ط  إحسان الدمرداش وآخرون، الديمقراطية والتعليم في مصر، مصر، .1

املطبوعات  عبد   .2 ديوان  الجزائر،  قاملة،  السياسية،  التعددية  إلى  األحادية  من  الجزائري  السياس ي  النظام  ناجي،  النور 

 .2006الجامعية، 

 . 1999، 01دار الفكر،ط فخر الدين قباوة، املهارات اللغوية وعروبة اللسان، ، دمشق،  .3

 .01ار املتوسطية، ط، تونس، د1991-1931مبروك عيشة، الحركات اإلسالمية في الجزائر  .4

 .1990املؤسسة الجزائرية،  محمد العربي الزبيري، املؤامرة الكبرى أو إجهاض الثورة، الجزائر، .5

 .2008ديوان املطبوعات الجامعية،  محمد العربي ولد خليفة، املسالة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، الجزائر، .6

 .2000الدار الجامعية للطباعة والنشر،  التنمية، اإلسكندرية،محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في  .7

 . 2002مركز البحوث والدراسات االجتماعية،    مصطفى خلف عبد الجواد، قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع، مصر، .8

 . 1998دار املحمدية العامة،  ناصر دادي عدون، اقتصاد املؤسسة، اقتصاد املؤسسة، الجزائر، .9

 . 2009، 01دار وائل للنشر والتوزيع، ط جعنين، علم اجتماع التربية املعاصر، عمان، األردن،نعيم حبيب  .10

الزاوي،   .11 في املغرب: مظاهرها وسبل عالجهاالتادلي  البيداغوجية  الهوية  التربية، العدد  أزمة    ، املغرب، 62، مجلة علوم 

 . 2015يونيو 

 
تيزي    جلة املمارسات اللغوية، مخبر املمارسات اللغوية، جامعة مولود معمري ، مإشكالية التعايش اللغوي في املجتمع الجزائري سميرة رفاس،  1

 .12وزو، الجزائر، ص
 .39، ص2003م م لويس، اللغة في املجتمع، تر: تمام حسان، عالم الكتب، السعودية، 2
 .13سميرة رفاس، املرجع السابق، ص3
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، مجلة املستقبل العربي، ملف أوضاع التربية  في املدرسة الجزائريةاألبعاد الهوياتية ورهان اإلصالح التربوي  دريس علي،   .12

 والتعليم في املغرب العربي.

، سنة ثالثة علم االجتماع التربوي، جامعة  محاضرات مقياس التحليل السوسيولوجي للمؤسسة التربويةرضا بن مقلة،  .13

 2015-2014البويرة، 

رفاس،   .14 املجتمع سميرة  في  اللغوي  التعايش  مالجزائري   إشكالية  اللغوية،  ،  املمارسات  مخبر  اللغوية،  املمارسات  جلة 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر. 

، اثر تعليم اللغات األجنبية في اللغة العربية والهوية الثقافية )اثر اللغة الفرنسية الجزائر أنموذجا( صحرة دحمان،   .15

 .2014جويلية ، 02، جامعة الجزائر 22مجلة اللغة واألدب، العدد 

 .2010، مجلة مخبر املمارسات اللغوية، الجزائر، املمارسات اللغوية الخاطئة وأثرها في لغة الطفلصحرة دحمان،   .16

،  64، مجلة علوم التربية، عدد  اختالالت النظام التعليمي في البلدان العربية وعرقلة التنمية البشريةعلي القاسمي،   .17

 ،.2016املغرب، يناير 

الكنز، .18 جديدة  علي  اجتماعية  كتلة  عن  البحث  في  وآخرون،الجزائر  نافع  البشير  في:  الخلفيات    ،  الجزائرية  األزمة 

سلسلة كتب املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،    السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،

1999 . 

، مجلة جامعة محمد الخامس، منشورات كلية اآلداب  جتماعي التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج اال محمد االوراغي،   .19

 .2002، الرباط، 36، العدد 01والعلوم اإلنسانية، ط

طعيبة،   .20 الجزائر  أحمد  في  الديمقراطي  التحول  والعالقات 1994-1988أزمة  السياسية  العلوم  في  ماجستير  مذكرة   ،
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 نحو عالقة تربوية راشدة بين أطراف العملية التعليمية: تحديد األدوار واملسؤوليات

Towards an optimal educational relationship among stakeholders of the educational process: 

Defining roles and responsibilities 
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 ملخص: 

العملية التربوية، مقتصرة في هذا   التربوية بين أطراف  التحسيس بخطورة تأزم العالقات  إلى  البحثية  تهدف هذه الورقة 

بات يشكل   الذي  التوتر والعنف،  )املدرس والتلميذ(، وما يطبعها من مظاهر  املباشرين  التربوية  العملية  السياق على طرفي 

 حقيقيا ملنظومة القيم التربوية
ً
اإلشارة إلى بعض مظاهر هذا التدهور  في املجتمع. وملقاربة هذا املوضوع حاول هذا املقال    تهديدا

 بأهم األسباب التي أدت إليه، مع التركيز على ضرورة مساهمة الجميع في إيجاد حلول تربوية  
ً
في العالقة بين الطرفين، مذكرا

 .لهذه املشكلة املجتمعية، من مدخل تحديد دور ومسؤولية كل طرف

 تلميذ  -مدرس -العنف –عالقة تربوية تعليمية  - مسؤولية  الكلمات مفتاحية:

Abstract : 

This research paper aims to raise awareness about the seriousness of the crisis of relations among the main 

stakeholders of the educational process, in particular between teachers and students. Aspects of tension and 

violence have become a real threat to the system of educational values in society. In order to approach this 

issue, this article has attempted to point out some of these aspects and highlight their most important 

underlying causes. It also emphasizes the need for everyone to contribute to finding educational solutions to 

this societal problem, on the basis of defining the roles and responsibilities of each party. 

Keywords: responsibility - educational relationship - violence - teacher – student . 
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 مقدمة: 

العالقات       إليه  آلت  الذي  الشديد  التدهور  إلى مستوى  يتنبه  أال  الحديث  العصر  في  التربوي  الواقع  يتابع  ملن  يمكن  ال 

النزوعات األنانية والقيم  اإلنسانية في أبعادها املختلفة، داخل األسرة واملدرسة وسائر مناحي الحياة االجتماعية، نتيجة هيمنة  

وتتحدى   الحدود،  تتجاوز  بصبغة  مصبوغة  جديدة،  بمالمح  القيم  خريطة  رسم  في  بعيد  حد  إلى  ساهمت  والتي  املادية، 

 الخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمعات، فكل أنواع العالقات في واقعنا املعاصر تعاني أزمة حادة في التواصل. 

  - العالقة التربوية بين األستاذ والتلميذ داخل الوسط املدرس ي - التي تأثرت كثيرا بهذا الواقع العامومن ضمن هذه العالقات      

كانعكاس طبيعي للقيم السائدة في املجتمع، ومن ثم ال يليق أبدا أن نقارب هذا املوضوع مبثورا عن سياقه االجتماعي الذي  

ق في رحمه، وتشكل في أجوائه، األمر الذي يؤكد امل
َّ
 سؤولية املشتركة بين جميع األطراف في تدهور هذه العالقة وتدنيها.تخل

إلى املساهمة في إبداء الرأي في هذه القضية التي باتت تستأثر باهتمام    -في هذا السياق التربوي املتأزم-ويهدف هذا املقال      

لعالقة التربوية بين األستاذ والتلميذ وترديها، وما  الخاص والعام، وتثير قلقا كبيرا في أوساط املجتمع، أال وهي: إشكالية تأزم ا

نتج عن ذلك من نتائج خطيرة تهدد املنظومة التربوية برمتها، من خالل اإلشارة إلى بعض مظاهر هذا التدهور في العالقة بين  

من هذه الورقة البحثية  الطرفين، والتذكير بأهم األسباب التي أدت إليها، كل ذلك على سبيل االختصار والتركيز، ألن القصد  

بالدرجة األولى هو املساهمة في إيجاد حلول تربوية لهذه املشكلة، من مدخل تحديد األدوار واملسؤوليات. حيث يحتاج األمر إلى  

نقاش عميق ومسؤول وعاجل، يشارك فيه الجميع، ألنه يهم الجميع، ويكتوي بناره الجميع. فنحن اليوم أحوج من أي وقت  

رة الوقوف بحزم كبير ملعالجة أسباب هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول الناجعة لها، وتعبئة كل األطراف املسؤولة  مض ى إلى ضرو 

 لتحمل املسؤولية قبل فوات األوان.  -عن هذا الوضع املتردي-

  إن سبب اقصارنا على العالقة بين األستاذ والتلميذ، من بين أطراف العملية التربوية، فلكونها تمثل ال     
ً
جانب األكثر بروزا

، كما سيأتي بيانه عند  
ً
ضمن جوانب العالقات التربوية األخرى، لكنها ال تنفصل عنها، بل هي شديدة التأثر بها إيجابا وسلبا

 تحديد األدوار واملسؤوليات.  

ارستي املهنية  طيلة سنوات مم-ولعل من أهم دوافع اختياري لهذا املوضوع، هو ما تراكم لدي من مالحظات ومشاهدات       

حيث وقعت تغيرات كبيرة على طبيعة هذه العالقة، خصوصا في هذه السنوات األخيرة، عندما انتشر العنف بكل أنواعه بين  -

تمثل تحديا مستمرا ملنظومة   الجميع، وأصبحت  اهتمام  أثارت  أنه صار ظاهرة  إلى درجة  الطرفين، فاستفحل األمر وتفاقم 

           القيم التربوية في املجتمع.

وسأتناول في هذا املقال الحديث عن العالقة التربوية بين املدرس والتلميذ، من خالل: مقدمة ومبحثين يتضمن كل منهما      

 عدة مطالب، وخاتمة، كما يلي: 

 املقدمة: وقد بين فيها، أهمية املوضوع وإشكاليته، والهدف منه، وأسباب اختياره، واملنهج املتبع في معالجته. 

 بحث األول: واقع العالقة التربوية بين أطراف العملية التعليمية: املظاهر واألسباب امل

 املبحث الثاني: ترشيد العالقة التربوية بين أطراف العملية التعليمية رهين بتحديد األدوار واملسؤوليات  

 وخاتمة: تتضمن أهم الفوائد والتوصيات 

 



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

87 

اقع العالقة التربوية بين أ  طراف العملية التعليمية: املظاهر واألسباب املبحث األول: و

 املطلب األول: مظاهر تدهور عالقة األستاذ بالتلميذ 

إن ما يؤكد هذا الحكم بتدهور العالقة بين األستاذ والتلميذ واستفحالها، ما يعج به واقعنا اليومي من أحداث ووقائع       

صادمة آل إليها واقعنا التربوي التعليمي، فبين الفينة واألخرى تطالعنا وسائل اإلعالم املختلفة بخبر لحادث مؤلم، يكون فيه  

طرفي العملية التربوية/األستاذ أو التلميذ، ذلك أنهما أبرز أركان العملية التربوية وأساس نجاحها،  الفاعل أو املفعول به، أحد 

إذ يمثالن معا العنصر البشري الفاعل واملؤثر ضمن العناصر املكونة لهذا الصرح، وسواء كان عنصرا هذه الثنائية هما: األستاذ  

ي وامل ى أو األب وأوالده فإن كل هذه الصيغ والتعابير  والتلميذ، أو املعلم واملتعلم، أو املربِّ تشير إلى حقيقة واضحة،    -املتداولة    -ربَّ

هي أنها عالقة إنسانية فريدة وسامية تتجاوز الزمان واملكان لتمتد بعيدا في أثرها، متجاوزة كل الحدود الوهمية. وكل اضطراب  

التعلي التربوية  للممارسة  ينذر بفشل ذريع  العالقة  العاجلة في هذه  العظيمة، ويفسد مخرجاتها وثمارها  ع قيمتها  مية، ويضّيِّ

 واآلجلة.

لقد تدهورت العالقة بين هذين الطرفين إلى حد بعيد جعل الهوة بينهما شاسعة، حيث غاب حضور اإلنسان فيهما معا،      

 فكان ما كان من العقوق والعصيان املجانب لحقيقة البر واإلحسان.

املتبادل بين األستاذ والتلميذ أشكاال وصورا شتى، تدل جميعها على ما أصاب منظومة القيم من  1لعنف وقد اتخذ هذا ا    

التربوية من   التوازن في جميع أطرافها وجوانبها. وإنه ملن املؤسف حقا ما نعاينه وما نسمعه في األوساط  تصدعات، أفقدتها 

ارتفاع    2ين األستاذ والتلميذ على وجه خاص، حيث تفيد التقارير انتشار متصاعد لظاهرة العنف املدرس ي عموما، والعنف ب

 نسب العنف بين الطرفين بشكل مقلق، سواء داخل الفصل الدراس ي أو املؤسسة التعليمية، أو حتى خارج أسوارهما. 

وا     والتجريح  والتسفيه  والشتم  )كالسب  والنفس ي  اللفظي  العنف  بين  وصوره  العنف  هذا  أشكال  تعددت  لتهكم  وقد 

البدنية، أو حتى االضطرابات    والتحقير اإلهانة واإلذالل النفس ي...(، إلى العنف الجسدي ) كالضرب والجرح( املسبب لإلعاقة

النفسية والعقلية، وقد تطور األمر في أحيان كثيرة إلى القتل العمد الذي يعتبر ثمرة مرة الطعم لتأزم العالقة واضطرابها، بل  

 وانقطاع حبلها. 

 
قد تكون   العنف هو كل سلوك عدواني يفض ي إلى إلحاق الضرر واألذى باآلخرين، فهو تفريغ ال شعوري لطاقة مكبوتة تتخذ أشكاال وصورا كثيرة   - 1

في هذا املوضوع من كتاب: "  لها. ويمكن االستفادة  وقف العنف في املدارس: دليل  جسدية أو عنفا لفظيا، أو عنفا نفسيا...ولها أسبابها املولدة 

يفعله املعلمون " حيث يتناول هذا الدليل الحديث عن " مختلف أشكال العنف الحاصلة في املدارس، ويقدم مقترحات عملية ملا يمكن أن  املعلم

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184162_ara من هذا الكتاب. على الرابط: 7ملنعها" انظر: ص
 التعليمية، ومنها: تقارير ودراسات حول أحداث العنف في الوسط املدرس ي، أو ضد األسرة  -2

إنجاز" التضامن (  2019" )دراسة ميدانية  العنف ضد الهيئة التعليمية في الوسط املدرس ي أنظر: خالصات ونتائج دراسة ميدانية حول موضوع: "  -

بعة دار النشر الجامعي"، اإلشراف العام "ذ. عبد الجليل باحدو"، التنسيق "د.رشيد شاكري"، "ذ.سعيد حميدي". منشورات صدى التضامن، مط

  .2019املغربية الدار البيضاء، طبعة ماي 

 .  01/2022/ 15، تاريخ الزيارة: https://www.akhbarona.com/writers/275228.html#ixzz7I2rpdOHh على الرابط:

ب  - مقاال  كذلك  التعليمية66نسبة  "  عنوان: وأيضا  املؤسسات  داخل  تقع  املدرس ي  العنف  حاالت  من  الرابط:%  على   " 

http://www.hespress.com/societe/90721.html  :15/01/2022، تاريخ الزيارة. 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184162_ara
https://www.akhbarona.com/writers/275228.html#ixzz7I2rpdOHh
http://www.hespress.com/societe/90721.html
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املختل       الوضع  الطرفين  -لقد ألحق هذا  بين  العالقة  العملية  -في  التربوي، جعل  بالجسم   
ً
، وضعفا كبيرا

ً
 شديدا

ً
 وهنا

 مدى  على الحلبي: "الحظت مازن  الدكتور  يقول  والتربوية شكال بال روح، عندما غابت عنها األبعاد اإلنسانية الراقية،  التعليمية 

 بمدرسه الطالب  عالقة تكون  حينما  العلم  لتلقي الكبيرة االستجابة مدى  ومدرًسا، طالًبا فيها كنت  عاًما  عشرين  من  يقرب  ما

 القريب  الطالب االمتحانات. إن نتيجة تدهور  التحصيل، وبالتالي وكذلك الفهم،  سوء إلى يؤدي ذلك من النقيض بينما طيبة، 

 بذلك فينفذ األمور، أدق في ويستفسر يسأل،  العلم رحيق امتصاص الحرة، يكون قادرا على الفراشة يشبه املدرس من نفسًيا

، يخشاه  املدرس   يكون  حينما األخر  الجانب  على طاقته. قدر  منها ينهل  العلم أغوار  إلى
ً
 املدرس  ويتجنبه، الستهجان الطالب  لغزا

  املدرس يضع الطالب، فهم عدم ادعاء أو الطالب  ألسئلة
ً
 دائرة في يتحرك  ألنه تفكيره فيشل  الطالب  عقل  على حديدًيا  قيدا

 .1"مغلقة تكون  تكاد

لقد أثمر سوء العالقة نفورا وكرها عند الكثير من التالميذ للمدرسة، حيث ارتبطت عندهم بذكريات سيئة مؤملة منذ      

مثبطة لعزيمة املدرس، حيث  مراحل التمدرس األولى، بسبب عقاب املعلم، كما صار العمل بوظيفة التدريس مسكونا بهواجس  

 املتاعب والقلق واملخاطر لدى فئات كثيرة من رجال ونساء التعليم، ولذلك لم يعد من املستغرب في وقتنا الحاضر  
َ
صارت مهنة

 أن تلمس تضجرا كبيرا، مصبوغا بغبن عميق وأنت تحاور مدرسا ألسباب كثيرة لم تعد تخفى على أحد. 

ل عن العوامل واألسباب التي كرست هذا الوضع الوضيع، وقطيعة الرحم بين املعلم/األب  ومن هنا ُحق لنا أن نتساء    

 والتلميذ/االبن؟  

 املطلب الثاني: أسباب تدهور عالقة األستاذ بالتلميذ 

األطراف       لتعدد  نظرا  األبعاد،  متعدد  حديثا  بالتلميذ  األستاذ  بين  التربوية  العالقة  تدهور  أسباب  عن  الحديث  يعتبر 

املتدخلة في العملية التربوية التعليمية، حيث يكون من غير العدل إلقاء اللوم على طرف معين وتحميله تبعات فشل املنظومة  

 عن  
ً
أو تعليقات متسرعة تلقي األحكام على عواهنها بعيدا العالقات بين أطرافها، فكثيرا ما سمعنا حوارات  التعليمية وتأزم 

واها، فتجور في الحكم على طرف ما، سواء كان هذا الطرف املتهم هو: الدولة أو األسرة أو األستاذ  الواقع، وبال أي دليل يسند دع

التركيب والتعقيد ما يجعل األحكام فيها تتالطم   الكبيرة، فيها من  أو غير هؤالء... والحقيقة أن مثل هذه القضايا  أو اإلعالم 

 رية املوجهة للمتعاطين معها من جهة أخرى.واألقالم تتعارك، لصعوبتها من جهة، وللخلفيات الفك

ومن خالل متابعتي للشأن التربوي التعليمي ممارسا وباحثا، أرى أن األسباب التي تقف وراء هذا التدهور في عالقة األستاذ      

، ومنها ما هو راجع إلى  والتلميذ متعددة، منها ما يتعلق بطرفي العالقة املباشرين )األستاذ والتلميذ(، ومنها ما يعود إلى األسرة

البيئة املحيطة باملتعلم القريبة والبعيدة، كالتأثير اإلعالمي بأشكاله وصوره املختلفة... كل هؤالء في نظري يتحملون املسؤولية  

ومتشابك مركبة  عملية  التربوية  العملية  متباينة. وألن  وبأقدار  متفاوتة  بدرجات  الطرفين  بين  العالقة  هذه  إليه  آلت  ما  ة  في 

والسياسية   املعرفية،  والعلمية  األخالقية،  التربوية  الجوانب  لتشمل  وتتنوع  تتعدد  الظاهرة  هذه  أسباب  فإن  الخيوط، 

 كما يلي:  واالقتصادية...،

 
اقع والطموح"، نقال عن مقال على االنترنيت: "  وسيلة للقمع التلقين طريق عن  التعليممازن الحلبي "  - 1 " لواثق العالقة بين املدرس والطالب: الو

 ، رابط املقال:2022/ 1/ 18. تاريخ الزيارة: 6غازي، ص 

 http://www.geologyofmesopotamia.com/library/relationship-between-teachers-and-students 

    

http://www.geologyofmesopotamia.com/library/relationship-between-teachers-and-students.pdf
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: سواء تعلق األمر بكفاءته العلمية أو مهاراته التواصلية أو مظهره االجتماعي ... وكل هذه  1أسباب تتعلق باألستاذ املربي-1

األسباب مؤثرة في عالقاته املهنية وخصوصا مع التلميذ، فنجاحه في مهمته التربوية أو فشله فيها وثيق الصلة بكل هذه العوامل  

 وغيرها:

فمن ناحية الكفاءة العلمية للمدرس: يمكن القول بأن محدودية أفقه العلمي املعرفي، وغياب القدرة على االبداع واالبتكار    -

لعلمية، شكال ومضمونا من شأنه أن يبعث على امللل وضعف التقدير ملقامه، خصوصا إذا لم يجد التلميذ  في عرضه للمادة ا

في مادته ما يثير االهتمام، أو يحفز على املتابعة واالنتباه، حيث يفقد املتعة في التعلم، فالتدريس فن وصناعة لها أصولها،  

بل وحتى مواهبهم. أضف إلى ذلك أساليب الحوار والتواصل التي ينتهجها    ويحصل فيها التفاوت بين املدرسين بقدر اجتهادهم،

األستاذ مع متعلميه، فكلما كانت جذابة ومتنوعة، كلما أتت أكلها، وبلغت مقصدها، فالتجديد في الوسائل واألساليب ضرورة  

خالق الحميدة من الطرفين وال يفسدها  ملحة. لكن ورغم ذلك يمكن لهذه العالقة أن تبنى على املحبة والتقدير إذا تجملت باأل 

ضعف اإللقاء أو التلقي وإنما ينميها ويرسخها بلوغهما الحد املطلوب من الجودة واإلتقان. ومما يتعلق بفن التواصل، حكمة  

، واألسلوب  املدرس ولباقته في إدارة الحوار، وحسن تدبير االختالف وترشيده، من خالل انتقاء الكالم املناسب، واملقام املناسب

، مما يساهم في كسب احترام التالميذ وحبهم له. لكن في أحيان كثيرة يكون األستاذ  2األليق للتوجيه واملعالجة لألخطاء وإصالحها 

 في دفع التلميذ إلهانته عندما ُيزري بنفسه وينحط بها عن االحترام املستحق، خصوصا عندما يكسر الحدود األساسية  
ً
سببا

بعيد عن  في عالقته بمتع أو مزاح هابط  بأسرار شخصية  أو  مادية  بأمور  في عالقات شخصية متعلقة  لميه، فيدخل معهم 

األغراض التربوية والضوابط التعليمية. وإذا غاب االحترام املستحق للمعلم سقط الحياء منه فتضيع الهيبة والتقدير، وتحل  

زم لجمها في مهدها، وسد الذرائع املفضية إليها، والحديث عن  محل ذلك الجرأة وما يلي ذلك من سلوكات مشينة، كان من الح 

أو العمل على إخافته جلبا للهيبة واالحترام تعسفا، وإنما   العبوس في وجهه  بها قمعه أو  الحدود مع التلميذ ال يقصد  وضع 

 القصد التحلي بالحكمة في تدبير هذه العالقة بمنهج التوازن واالعتدال بال إفراط أو تفريط. 

وتداخل    - والتعقيد  السرعة  فواقع  الوظيفية،  مهامه  على  بظاللها  تلقي  والتي  والنفسية:  االجتماعية  األستاذ  ظروف 

ومنها   واالنفعالي،  النفس ي  وتوازنه  األستاذ وصحته  وقت  سلبا على  تؤثر  العوامل  هذه  كل  الحياتية،  واالحتياجات  املتطلبات 

 عن سياقه االجتماعي العام. -مهما حاول   -ثر وال يستطيع أن ينفك عالقته بالتلميذ، ذلك أنه إنسان يؤثر ويتأ

على    -وإن كان صامتا   -تفريط األستاذ في مظهره وهندامه: وهو بال شك مظهر آخر من مظاهر التواصل له أثره البالغ    -

 التلميذ، بل وعلى نفسية املعلم كذلك .  

 
الفصل  ، ألهميته العلمية البالغة، خاصة  "مهنة األستاذ في املغرب على ضوء املقارنة الدولية"حول   2021انظر تقرير املجلس األعلى للتعليم    - 1

الب في هذا املوضوع.    30يداغوجية، صالثاني بعنوان: املمارسات  بالغة األهمية ال ُيستغنى عنها  بكامله وثيقة أكاديمية  تاريخ وما بعدها. والتقرير 

 /https://www.csefrs.ma/publicationsانظر الرابط: م، 15/01/2022الزيارة: 
والتعليم، حيث كان عليه الصالة  - 2 التربية  في  في مواقفه الحكيمة  في هذا الصدد على األسوة الحسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،    ونحيل 

نبي صلى هللا عليه وسلم للخطأ بقصد  والسالم يكسب القلوب ويجذبها إليه بحسن املعاملة، واحترام مشاعر املتعلم وإن كان مخطئا، حيث يتوجه ال

  شرح السنة للبغوي إصالحه، وليس للمخطئ إلحراجه، ومن األمثلة على ذلك: موقفه عليه الصالة والسالم مع األعرابي الذي تبول في املسجد ]أنظر "

ْرَض، رقم الحديث 
َ
يُب األ َبْولِّ ُيصِّ

ْ
دمشق، بيروت،  -مد زهير الشاويش، املكتب اإلسالميمح - ، تحقيق: شعيب األرنؤوط 291" كتاب الطهارة، باب: ال

" باب تحريم الفروج وما يجب من شعب اإليمان للبيهقيم[. وموقفه أيضا مع الشاب الذي طلب الرخصة في الزنا ]أنظر "1983- هـ1403،  2الطبعة:  

حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض    حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد  [،5032التعفف عنها، حديث رقم  

 . وغيرهما من املواقف الحكيمة التي يمكن تعلمها من املدرسة املحمدية.     م 2003  -هـ  1423، 1الطبعة:  بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،

file:///C:/Users/pc/Desktop/Ù…Ù‡Ù†Ø©%20Ø§Ù
file:///C:/Users/pc/Desktop/Ù…Ù‡Ù†Ø©%20Ø§Ù
https://www.csefrs.ma/publications/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86/
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العتبارات غير علمية أو    -في املعاملة أو وضع النقط    - ز بين التالميذ  عدم العدل بين املتعلمين: فوقوع األستاذ في التميي  -

 من أسباب توتر العالقة بين الطرفين، حيث تتغير نظرة التلميذ ألستاذه، فيسقط احترامه له، ألنه يشعر  
ً
تربوية، يعد سببا

،
ً
 وأخالقيا

ً
 غيره عليه ممن هم دونه علميا

ً
ى الظلم فقال    بالظلم، خصوصا إذا كان األستاذ مفضال

َ
َعال

َ
َباَرَك َوت

َ
  - وقد حرم هللا ت

َم: »
َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ّيِّ َصل بِّ

يَما َرَوى َعْنه النَّ وافِّ
ُ َ
امل

َ
ظ

َ
 ت

َ
ال
َ
ًما ف ْم ُمَحرَّ

ُ
ك
َ
ُه َبْين

ُ
ت
ْ
ي َوَجَعل س ِ

ْ
ف
َ
ى ن

َ
َم َعل

ْ
ل
ُّ
 الظ

ُ
ْمت ي َحرَّ ِ

ّ
 .   1« َيا ِعَباِدي ِإن

التلميذ في جوانبه املتعددة: وذلك بقصد التواصل الناجح معه بعلم وحكمة، ولعل السبب  تقصير األستاذ في محاولة فهم  -

في ذلك ضعف تكوينه في املعرفة املتعلقة بعلم النفس التربوي، وقضايا املراهقة التي يكون استيعابها سبيال لتفادي العديد من  

فإن عالقة واألزمات.  للصراعات  املولدة  األفعال  وردود  تكون عالقة    املشاكل،  أن  قبل  إنسانية،  هي عالقة  باملتعلم  املدرس 

تعليمية، " إن مختلف أشكال التغييرات التي تطرأ على حياة املراهق منذ مرحلة البلوغ كأولى مراحل املراهقة، إلى عتبات النضج  

النفس ي  املستوى  وعلى  العضوي،  املستوى  والعقلي-على  تؤثر    -االنفعالي  واالجتماعي،  يقيمها  اإلدراكي  التي  العالقة  على 

املتعلم/املراهق مع املدرس حسب طبيعة تفهم وتقبل الطرفين معا لخصوصية املرحلة. كما تنعكس كذلك على عملية التعلم  

األبعاد   متعددة  املراهقة خاصة  وظاهرة  عامة  بصفة  النفسية  فالظاهرة  واملواقف.  واملهارات  والكفايات  الخبرات  واكتساب 

، لذلك تعتبر دراسة وفهم مستوى التوافق النفس ي واالجتماعي للمراهق ذات أهمية استراتيجية بالنسبة  ومتشعبة الجوانب

 2لتكييف مواقفه وتوجيه سلوكاته، وبالنسبة لتحصيله الدراس ي بحيث ال تقل أهمية عن فهم ذكائه وقدرته العقلية" 

خارجة عن مسؤولية األستاذ، كاالكتظاظ املولد للشغب، صعوبة التحكم في إدارة الفصل الدراس ي: نظرا لعدة عوامل    -

 األمر الذي يساهم في توتر األستاذ وخروج ردود فعله عن السيطرة.

 أسباب تتعلق بالتلميذ:  -2

: فتكون صرامة األستاذ في محاربة الغش سببا في توتر العالقة بينهما،  3اعتبار التلميذ الغشَّ في االمتحان حقا وضرورة   - 

ووسيلة   مكتسبا،  الغش صار حقا  إال ألن  ذلك  مستقبله...وما  وتدمير  فشله  في  سببا  األستاذ  الغشاش  التلميذ  يعتبر  حيث 

خرج مؤسساتنا التعليمية أفواجا  ضرورية لتحقيق النجاح بدون جهد وال اجتهاد، وإن كانت آثار ذلك قبيحة في املآل، عندما ت

 من الغشاشين يتحملون املسؤولية، فيغشون ويفسدون، ويسيئون وال يحسنون.   

تدني املستوى التربوي واألخالقي للتلميذ: وهذا انعكاس طبيعي للمؤثرات املختلفة في حياته االجتماعية، فالتلميذ ابن بيئته    -

بالضرورة إلى إصالح محيطه بأبعاده   –إلصالحه وتنميته  -ة بينهما، ومن ثم نحتاج  وواقعه، ال ينفك عنه لقوة االرتباط والصل

ب الواقع املؤثر في حركة هذا اإلنسان موضوع   غّيِّ
ُ
املختلفة، وأي محاولة تروم اإلصالح خارج هذا الوعي فمصيرها الفشل، ألنها ت

 التربية واإلصالح.  

تتوافق وأجواء الدراسة، مما يجعل مناخ القسم فاقدا لالحترام والوقار الذي  التجاوزات في اللباس لدى الجنسين: والتي ال    -

يتطلبه مكان طلب العلم، واملسؤولية هنا مشتركة بين الجميع، إذ يجب على الجميع التنبيه والتحسيس بخطر ذلك، بل واتخاذ  

كثير في  لكن لألسف  التربوية،  للمؤسسة  الداخلي  للنظام  املخالفين  في حق  واد    عقوبات  في  نفسه  املدرس  يجد  األحيان  من 

 
. مطبعة عيس ى 2577والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث، ، كتاب البر  املسند الصحيحمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري،    -1

 م1955البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، السنة:
 58-57ص 2002(: سنة 1، الدار العاملية للكتاب، الطبعة )أسس التربية، دراسات في قيم التربية والتربية على القيمالخمار العلمي،  -2
منشور بمجلة   "ظاهرة الغش في االمتحانات: مقاربة شرعية تربوية"ذا السبب، يمكن الرجوع إلى مقالنا بعنوان:  ملزيد من االطالع بخصوص ه  -3

 . 459م(، ابتداء من الصفحة 2020العدد الثاني )دیسمبر-املجلد الرابع/اإلسالميةالدراسات الذخيرة للبحوث و 
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 في هذا التسيب، ومشجعة ألبنائها وبناتها على حرية في اللباس ال تخضع ألي  
ً
واألسرة في واد آخر، عندما تكون بعض األسر سببا

ي يفض ي  ضابط وال تقف عند حد، وهذه التجاوزات في اللباس تكون سببا رئيسيا فيما يقع بين التالميذ من أشكال التحرش الذ

في أحيان كثيرة إلى اقتراف الفواحش وما ينتج عن ذلك من أزمات اجتماعية ونفسية قد تتطور إلى االنتحار أو القتل. ومن هنا  

الداخلي للمؤسسة التعليمية أو داخل   املتولدة بعضها عن بعض بسبب التساهل في االلتزام بالنظام  ندرك مقدار املفاسد 

لتي وإن وجدت تبقى حبرا على ورق بسبب تباين املشارب واإليديولوجيات بين املدرسين، والتي  فضاء القسم. هذه القوانين ا

تدرج مثل هذه القضايا في خانة الحريات الفردية، فيدافع التلميذ أو األستاذ عن حريته في أن يلبس ما يشاء ولو كان لباسه  

من مرحلة عمرية حساسة، تستدعي عناية خاصة ومنهجا حكيما  أقرب إلى التعري املهيج للشهوات، بين فئة من املراهقين تمر 

في التعامل والتدبير. ولعل األمثلة املؤكدة ملا نقول في واقعنا املعاصر أكثر من أن تحص ى. وهذا الذي ذكرنا إذا كان من أسباب  

آثار  نتيجة وأثر مباشر من  الحرية، فهو  في مفهوم  الطرفين لشدة االختالف  بين  العالقة  الجارف والعابر    توتر  املد اإلعالمي 

أو " االنفتاح والتحرر" أو غير ذلك من الشعارات البراقة   القيم الكونية"  القيم في إطار ما يسمى ب"  للحدود، والذي يصهر 

دا،  استعمارا جدي -باسم العوملة-مشروط مع الحضارة الغالبة، فكان الوقوع في فخ التطبيع  واملدمرة التي أنتجها التواصل الال

بثقافة    2عندما قررت االتصال   1وصورة مقيتة من صور االستحمار الثقافي، واالستغباء ملجتمعات مسلمة وقعت في االنفصال 

 اآلخر .  

ونظرا لضيق مجال التفصيل في كل سبب من أسباب تدهور العالقة بين األستاذ والتلميذ، فإنني سأقتصر على ما ذكرت      

دورها   أبين  أن  على   ،
ً
إجماال األسباب  باقي  إلى  أشير  ثم  والتلميذ(،  )األستاذ  األساسيين  العالقة  طرفي  بخصوص  بخصوص 

 ، ومنها:  -عالىإن شاء هللا ت-ومسؤوليتها في املبحث الثاني

ألن لها دورا كبيرا جدا في التنشئة واإلعداد، فهي أول املحاضن التربوية لألبناء، كما أن جرعات  :  أسباب تتعلق باألسرة  -3

التربية التي يتلقاها األوالد في مراحل طفولتهم األولى تكون حاسمة في تشكيل الجزء املهم من شخصيتهم املستقبلية. ولهذا كان  

في تربيتهم على القيم النبيلة واالحترام والتقدير لألساتذة، أو عدم التواصل مع املؤسسة التعليمية ملتابعة أحوالهم  التقصير  

 الدراسية وسيرتهم األخالقية، مسؤولية ملقاة على كاهل األسرة. 

ذي بات يلعبه اإلعالم بكل لعله من نافلة القول التأكيد على الدور الخطير الأسباب تتعلق بوسائل اإلعالم املختلفة:    -4

أنواعه، في حياتنا املعاصرة، خصوصا وأن التقدم التكنولوجي جعل هذه الوسائل تغزو أغلب البيوت في الحواضر والبوادي،  

ل األخالق والقيم ، ومن ثم تولت مهمة التربية عوض األسرة   بّدِّ
ُ
حتى صارت حاكمة متحكمة تسرق األوقات ،وتشكل العقول، وت

ا نستطيع أن نفهم حجم املصاعب التي أصبحت تواجه األسرة واملدرسة معا في التربية والتوجيه أمام إعالم قوي جارف  ... من هن

يوجه األفراد والجماعات، ويتحكم في صنع أخطر القرارات  "يستطيع اإلعالم أن يخلق صورة سيئة عن إنسان ما، أو شعب  

إن لم تكن حقيقية عن إنسان آخر أو شعب آخر، وعن طريق سلطة اإلعالم  ما، كما أن له القدرة عن خلق صورة إيجابية، و 

ودورها في تكييف اإلطار الفكري لإلنسان، نخلص إلى أن الوسائل اإلعالمية تالحق الفرد في العصر الحديث أينما كان، وبغض  

بشكل كبير، ويبقى الصدق والكذب    النظر عن خلفياته املرجعية والحضارية، فغننا نجده مستعدا للتجاوب مع الخبر والصورة 

 
 ة التي تختزن التاريخ واألخالق وكل املميزات الحضارية لألمة التي ننتمي إليها.نقصد باالنفصال: الزهد في القيم األصيلة وفقدان الذاكر  - 1
 ونقصد باالتصال هنا: الذوبان في ثقافة اآلخر وفقدان الهوية االصلية، بحيث يصير املغلوب رجع الصدى لثقافة الغالب.    - 2
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وقواعد اإلعالم مثل: )الخبر مقدس والتعليق حر( تخضع للنسبية املرتبطة بأخطبوط إعالمي موجه لخدمة أهداف معينة،  

  1ليست بالضرورة في صالح املستمع بل توجيهه والتأثير عليه" 

فقد "أصبح املسلمون اليوم بعد فترات االنحطاط،    ونظرا لقوة االرتباط بين املؤسسات اإلعالمية واملؤسسات السياسية

يعتمدون على وسائل اإلعالم األجنبية في مادتهم اإلخبارية، التي ترتبط في كثير من األحيان بمركزية الغرب، وفي كثير من األحيان  

لص  الطائلة  األموال  لها  ترصد  إعالمية  دعاية  شركات  عبر  تعمل  التي  الصهيونية،  باملؤسسات  مزيفين،  األخرى  أبطال  ناعة 

 2وتهميش كل من ال يدور في فلك هذه املؤسسات أو يعمل ضدها" 

في هذا السياق نقرأ تأثير املؤسسات اإلعالمية في تشكيل صورة العالقات اإلنسانية عموما، ومنها عالقة التواصل بين      

 التلميذ واألستاذ.

في ما يتعلق بمكانة األستاذ    - ممثلة في الوزارة الوصية   -ولية الدولة  إن مسؤ   أسباب تتعلق بالدولة أو الوزارة املسؤولة:   -5

والتقدم،   التنمية  في  ودوره  والتعليم  التربية  لحقل  والتصور  بالرؤية  مرتبطة  املكانة  وهذه  كبيرة،  مسؤولية  واملعنوية  املادية 

وغيرها، وكيفية تدبيرها، كل ذلك من شأنه أن  وبالتالي فالرؤية املؤطرة للسياسة التعليمية، وما يتبعها من مخططات ومناهج  

 يفصح عن مقام املعلم في املنظومة التعليمية.    

إن مؤسسات املجتمع املدني تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة في هذا التدني،  أسباب تتعلق بمؤسسات املجتمع املدني:    -6

فئة الشباب، وبذل الجهد املطلوب في جلب اهتمامهم  وذلك بعدم تقصيرها في التأطير والتوعية والتثقيف من خالل احتضان 

، ومساعدتهم على تطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم، تربيتهم على  3وتوجيه طاقاتهم للنافع واملفيد، وحمايتهم من اآلفات املدمرة 

 احترام املعلم وفاء وإكراما ملقامه.

  - وخالصة القول: إن ما ذكرناه من األسباب وغيرها مما لم يذكر، يؤكد خطورة الوضع الذي تعيشه منظومتنا التربوية       

ويطرح السؤال من جديد حول السياسات التعليمية في بلدنا اإلسالمي، ومدى مالءمتها   –والتي يعتبر املجتمع صدى ملخرجاتها 

 لدستور، وصدقها في بلوغ املأمول . ملقاصد اإلسالم في التربية، وروح ا

إن كل مظاهر العنف واالنحراف التي نراها في واقع املسلمين اليوم، هي في حقيقتها أثر للعنف الحاصل ضد قيم االسالم،       

البعد عن هذا  العنف واإلرهاب والتطرف بكل أشكاله، لكن  إلى الحب والسالم واالحترام والعمل الصالح، وتنبذ    التي تدعو 

األصل األصيل، واملصدر الرباني العظيم، هو ما أوقعنا أفرادا وجماعات في هذا الخلط والتخبط، فلم تعد الرؤية واضحة،  

فكانت هذه الفوض ى وهذا االرتجال، الذي جر علينا الويالت واملصائب وما يزال، حتى صرنا في الذيل، وأصبحنا كسالى العالم،  

 
، منشورات املركز املغربي للدراسات واألبحاث الفلسفة وتحديث املمارسةخطاب التربية اإلسالمية في عالم متغير، تجديد  خالد الصمدي:    - 1

 . 26ص ،2006، السنة 1الرباط، ط -التربوية اإلسالمية باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان، مطبعة طوب بريس
 .نفس املصدر والصفحة - 2
مخيفة داخل وخارج الفضاءات التعليمية، مما يؤكد درجة الغزو الثقافي كالتدخين واملخدرات والزنا وغيرها من االنحرافات التي انتشرت بصورة  - 3

 والتربوي الغربي ألفكار املسلمين. 
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اإلمكانيات  لقلة  لعقم 1ليس  وال  املبدعة   ،  العقول  وتغريبه2في  التعليم  علمنة  بسبب  وإنما  التعليم 3،  عن  التربية  وفصل   ،4 ،

وتهميش التربية اإلسالمية في املنظومات التعليمية في العالم اإلسالمي مع أن نفعها يعود على الجميع بالخير العميم، ملا لها من  

 رها. أثر بالغ في تخليق هذه املمارسة التربوية وترشيد مسا

 املبحث الثاني: ترشيد العالقة التربوية بين أطراف العملية التعليمية رهين بتحديد األدوار واملسؤوليات 

إن هذا الوضع املتأزم واألجواء املشحونة تحتم على الجميع التعاون إلنقاذ التربية، والخروج بها من وضعها املريض إلى       

ى نصابها، بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على ما تبقى من خير في  آفاق تربوية سليمة، تعود فيها األمور إل

الجسد التربوي التعليمي، واملساهمة في عالج أعطابه وتضميد جراحه. ذلك أن تحديد املسؤوليات أهم مدخل لإلصالح، حيث  

صرة، وأهدافنا واضحة، وخطواتنا ثابتة في اتجاه  يساعدنا على إيجاد الحلول املناسبة ملشاكلنا، فتكون اختياراتنا حكيمة متب

 الغاية املقصودة.

إن إيجاد الحلول املناسبة لتدهور العالقة التربوية بين األستاذ والتلميذ والبحث عن سبل االرتقاء بها، رهين بشروط  و     

 لتحقيق املطلوب، ذلك أن الحديث عن إصالح هذه  
ً
العالقة، هو عين الحديث عن إصالح أعطاب  ضرورية يلزم توفرها أوال

القضية سليمة إال باستحضار كل   لهذه  العربية واإلسالمية، ومن ثم ال تكون معالجتنا  بلداننا  في  التربية والتعليم  منظومة 

ة في أبعادها  متعلقاتها املؤثرة فيها من قريب أو بعيد، ألن استصحاب السياق ومراعاة لوازمه مما يعيننا كثيرا على تصور القضي

الشمولية، ودون ذلك تبقى منظومتنا التربوية قاصرة عاجزة كاملريض مرض املوت، لذلك لم يكن من سبيل لالرتقاء بتعليمنا  

إال بتجاوز مسببات فشله وترديه ووهنه، وعلى رأس تلك األولويات العاجلة: إصالح عالقة األستاذ بالتلميذ، إذ هما قطبا هذه  

، وأساس نجاحها أو فشلها. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن األمور األخرى، التي وإن وجدت في غياب اإلنسان  املنظومة التربوية

  .كانت غير ذات جدوى 

 فكيف إذن نصلح هذه العالقة لتكون راشدة؟  -

 وكيف نصل الرحم التي قطعت بين الطرفين، بسبب غياب التناصح الخالص الذي يقصد اإلصالح والبناء؟   -

 باإلنسان، صانع النجاح أو سبب التردي والفساد؟-
ً
  كيف نرتقي بمنظومتنا التربوية من خالل العناية أوال

يقول عمر عبيد حسنة في سياق حديثه عن بناء النظام التعليمي: "فالعملية التربوية والتعليمية لها خصوصيتها في كون      

، لذلك أي خطأ فيها يشكل ألغاما اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة  أداتها اإلنسان، وموضوعها اإلنسان في الوقت ذاته

 5ومدمرة" 

إن امللف التعليمي التربوي يعد بال شك من امللفات االستراتيجية الكبرى التي يجب أن تبقى مفتوحة على الدوام، وتحتاج       

املستجدات، والتناغم معها دون التنازل عن املبادئ    إلى العمل املتواصل، والتخطيط الحكيم لتحقق القدرة على التكيف مع

 
 والذي يدل على ذلك حجم األموال التي صرفت في مخططات لم تحقق نتائج مرضية، ومجهودات لم تثمر ما ينفع. - 1
أبناء هذا    - 2 أن  يدرك  العالم  في  يقع  ما  يتابع  األعمال والذي  يحققون  املناسبة  الظروف  لهم  الفرصة وتوفر  تعطاهم  أذكياء عندما  نجباء  البلد 

 العظيمة، ولألسف هذا الذي يفقدونه في بلدهم، توفره لهم دول غربية فيبدعون ويتألقون لكن لصالحها... واألمثلة كثيرة في هذا السياق. 
( بعنوان:  3. ضمن كتاب تربيتنا العدد )53ص   إلسالمية التنموية في ظل منظومة معوقة""آفاق املادة اعبد املجيد بنمسعود، مقال بعنوان:    - 3

 .2003"التربية اإلسالمية أساس التنمية الشاملة"، من إصدارات الجمعية املغربية ألساتذة التربية اإلسالمية، دجنبر 
 .  9ت جديدة في عالقة املعرفة بالقيم في فلسفة التربية اإلسالمية"، ص"، راجع: "تأمال خطاب التربية اإلسالمية في عالم متغيرخالد الصمدي، " - 4
 . 54، ص 1999، السنة 1املكتب اإلسالمي، ط -مقاالت في التفكير املقصدي ) رؤية في إطار معرفة الوحي(عمر عبيد حسنة،  - 5
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أو إلغاء الذات، ويعد القائمون على حمايتها جنودا شجعانا مرابطون لحماية هذا الثغر، حيث حراسة العقول والنفوس من  

ع واملكافأة. ألن  االختراق واالغتيال، ومن ثم وجب على هؤالء الجنود اليقظة الدائمة، كما استحقوا باملقابل الدعم والتشجي

مهمتهم شاقة، وتحتاج إلى الصبر الجميل والنفس الطويل، والتأني وعدم استعجال النتائج، ألن ميدان التربية والتعليم "من  

الصناعات الثقيلة البطيئة...، التي قد ال تتحصل نتائجها في جيل واحد، حيث البد أن تعطى الخطط التعليمية الزمن الكافي  

ية التحويل، والبد أيضا أن تدرك طبيعتها النوعية التي ال ينفع معها االستعجال، ألن االستعجال قد يؤدي إلى  لتؤدي إلى عمل

     1البتر واالرتكاس، بدل أن يؤدي إلى النمو والترقي"

ألستاذ والتلميذ،  ويعتبر إصالح الرؤية املؤطرة للمناهج التعليمية، هو اإلطار األساس الذي تتم فيه ترقية العالقة بين ا     

ل أوال وأخيرا على األستاذ   في سد ثغرات املنهاج وتكميل نقائصه، وبالتالي   -باعتباره املسؤول األكبر  -وفي غياب حصول ذلك، ُيعوَّ

ذلك أن مهمة اإلصالح و التغيير مهمة منوطة بكل مكونات العملية التربوية  . تكليفه فوق ما يطيق، وذلك بال شك أمر مرفوض

ت متفاوتة، يلعب فيها الجميع دوره في البناء والتشييد. هذا البناء الذي ال يبلغ تمامه وكماله إال بتحمل الجميع للمسؤولية  بدرجا

من باب األمانة، وتخليق املمارسة التعليمية وترشيدها، إذ ال خير ُيرجى من تعليم بال أخالق وال قيم تربوية تمثل القوة الدافعة،  

الحياة والبقاء واالستمرار، فكل مظاهر التردي األخالقي في مؤسساتنا التربوية مرده إلى الفصل بين التربية  والروح التي تضمن  

والتعليم بالدرجة األولى، ألن جودة التعليم تابعة لجودة القيم التربوية التي يحملها كل طرف من أطراف العملية التربوية. وتلك 

رحمه هللا: " أما  -د إلى املجتمع الكبير بكل مؤسساته، يقول الشيخ أبو الحسن الندوي غاية كبرى، وأمانة عظمى، تتجاوز الفر 

التربية والتعليم، فزلة من   أكبر مسؤولية، وأشد خطرا، وأعمق أثرا في مستقبل االمة وحياتها، من  بعد فإني ال أعرف أمانة 

والتفسخ...كذلك يمكنها وحدها ان توجه العقول والنفوس،  زالتها، قد تردي أمة بأسرها في هاوية، وقد تؤدي بها إلى االضمحالل  

 " 
ً
 باهرا

ً
، وتنش ئ األمة نشأة جديدة، وتبني لها مستقبال

ً
 .2توجيها صالحا

 فما السبيل إلى االرتقاء بهذه بالعالقة التربوية بين األستاذ والتلميذ؟  -

       في اإلصالح والترشيد والتطوير؟ –ليميفي الفعل التربوي التع-وما مسؤولية كل طرف من األطراف املتدخلة  -

وكيف نساهم من خاللها في إصالح منظومتنا التربوية، فنحقق ملجتمعنا التقدم والرقي، وننعم بمخرجات طيبة مباركة،    -

    تكون حصاد مجهودات وتضحيات صادقة خالصة يسعد بخيرها الجميع؟

 ذلك ما نود معالجته من خالل هذا املبحث.  

 املطلب األول: مسؤولية األستاذ املربي 

ذات      في  والخطورة  األهمية  بالغة  التربوية  رسالته  وتعد  ارتكازها،  ونقطة  التعليمية  العملية  املربي محور  األستاذ  يعتبر 

، تقوم  الوقت، فهو فاعل مؤثر، ووسيلة للبناء واإلصالح أو للهدم واإلفساد، ومن ثم وجب أن يخضع اختياره ملعايير صارمة

على الكفاءة العلمية، واألخالق العالية، أو القوة واألمانة بتعبير القرآن الكريم، كما في وصف إحدى ابنتي شعيب ملوس ى عليهما  

( السالم:  
ُ
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َ ْ
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َ
ق
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َ
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ْ
أ
َ
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َ
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ْ
أ
َ
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َ
 ِإْحَداُهَما َيا أ

ْ
ت

َ
ال
َ
اآلية الكريمة إشارة  [. ففي هذه  26]القصص/  )ق

لطيفة تحدد أوصاف األجير " أي: إن موس ى أولى من استؤجر، فإنه جمع القوة واألمانة، وخير أجير استؤجر، من جمعهما،  

يتولى   في كل من  اعتبارهما  ينبغي  الوصفان،  الخيانة، وهذان  ما استؤجر عليه[، واألمانة فيه بعدم  القوة والقدرة على  ]أي: 

 
 نفس املصدر والصفحة. - 1
التربية اإلسالمية عند العالمة أبي الحسن علي  م، نقال عن: "1977-مؤسسة الرسالة-، بيروتالتربية اإلسالمية الحرة"أبو الحسن الندوي، "  - 2

 .  2002، 1دمشق، ط-، دار ابن كثير6-5، إعداد محب الدين أخمد أبو صالح، صالحسيني الندوي"
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جارة أو غيرها. فإن الخلل ال يكون إال بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما باجتماعهما، فإن العمل يتم ويكمل،  لإلنسان عمال بإ

وإنما قالت ذلك ألنها شاهدت من قوة موس ى عند السقي لهما ونشاطه، ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه  

 
ّ

 .1 تعالى" رحمهما في حالة ال يرجى نفعهما، وإنما قصده وجه َّللا

وانطالقا من هذا البيان القرآني فاألستاذ أجير له حقوق وعليه واجبات، مستحق لحقوقه كاملة غير منقوصة، لكنه       

، ألنه أجدر  
ً
مطالب بأداء الواجب على ما استؤجر عليه. من هنا وجب أن ُيراعى في االنتقاء لهذه املهمة من جمع الوصفين معا

 . وم باملسؤولية كاملة، دون أن ُيبخس حقه أو ُتهان كرامتهأن يوفي بالعهد، ويق

هذه        تحترم  هل  السؤال:  يطرح  وهنا  القدوة،  واملربي  الناجح  املعلم  هي شروط  اآلية  في  ذكرت  التي  األوصاف  هذه  وإن 

، باعتبارها مهمة األنبياء واملرسلين؟
ً
 املواصفات في الخريجين املرشحين ألصعب مهمة وأشدها تعقيدا

وفي هذا السياق بكل مالبساته الحافة به، نتبين الدور األساس ي لألستاذ في ترقية عالقته بالتلميذ والوصول بها إلى أرقى      

املراتب، بشرط أن تتوفر فيه تلك األوصاف السالفة، وأن ينال الحقوق التي يستحقها كاملة. فدوره بالغ األهمية في املبادرة  

كمة في الحوار والتواصل مع تالميذه، وقدرته على الجمع بين املظهر املنهي املتمثل في كفاءته في التعليم،  اإليجابية، والتحلي بالح

 تنثر األخالق سلوكا حيا ملموسا، يترك األثر البالغ في نفوس املتعلمي
ً
 صالحة

ً
، وقدوة

ً
 مربيا

ً
ن  واملظهر اإلنساني املتمثل في كونه أبا

 .هم في الحياة بجدارة واقتدارووجدانهم، ويؤهلهم ملمارسة دور 

وألجل تحقيق هذا املبتغى كانت حاجتنا ماسة إلى ممارسة صفية تربوية تتسم بالحكمة والوسط واالعتدال، بعيدا عن      

 عن العنف والقسوة أو التساهل والتسيب. 
ً
 اإلفراط أو التفريط، وبعيدا

هذه األهمية والخطورة في اآلثار املترتبة عليها، كان البد أن يتقدم  يقول عمر عبيد حسنة: "وملا كانت العملية التعليمية ب    

من   املمتازة  النماذج  تتطلب  لذلك   ... عظم  مهما  دنيوي  بأجر  تقابل  ال  ألنها  واالحتساب،  االختصاص  أهل  بها  ويضطلع  لها 

... تتطل العالية واإليثار الكبير وانتظار ملا عند هللا  الراقية، والهمم  النفوس  الطاقات، وخالصة الكفاءات،  أصحاب  ب خيرة 

وافضل اإلمكانيات، كما تتطلب أقدارا اجتماعية فائقة من االحترام للمعلم، ورعاية كاملة ألحواله، وتأمينا لظروفه، ليتوفر  

ذى واملثير  على األداء بكل طاقاته، ألنه هو الذي يشكل املحور األساس للعملية التعليمية، فهو يعلم ويربي ويشكل النموذج املحت

، ومن هنا يصبح من الصعب جدا أن ننتظر نتائج تسر، وعطاءات فعالة رائدة في ظل أوضاع مضطربة اجتماعيا    2لالقتداء" 

ونفسيا تعيشها األسرة التعليمية، يكون من آثارها الطبيعية هذا التوتر املتنامي في العالقة بين املدرس واملتعلم، نظرا لتدهور  

لظروف املالبسة للعملية التربوية برمتها، "لذلك فإن أي اهتراء لرمز التعليم، أو الحط من قدره، أو سوٍء  الحالة النفسية وا

ملعايير اختياره، أو إهدار لقيمته االجتماعية بين شرائح املجتمع جميعها، أو احتياج مادي يدفعه للتحرك خارج الهم التعليمي،  

 3درك مخاطر ذلك، فإن األمر يعني الدمار الشامل ألجيالنا والتحطيم ملستقبلنا" أو تثير فيه القلق على مستقبله، دون أن ن

وليتذكر األستاذ باملقابل أنه حامل رسالة قبل أن يكون موظفا أجيرا، فليستصحب هذه األبعاد التربوية اإلنسانية أثناء       

  
َ
ابنه وفلذة كبده، وليغلب هذا اإلحساس قدر اإلمكان، وليتفهم  منزلة    -على حالته التي هو عليها    –أدائه ملهمته، ولُينزِّل التلميذ

أحواله املختلفة، متذكرا أن التلميذ كائن بشري قد تشكل في ظروف وأجواء معينة تؤثر في عقله وعاطفته، وتوجه سلوكاته  

وليعامله باالحترام إكراما  املختلفة، فيقدم له املساعدة والعون من خالل االطمئنان على ظروفه، واملساهمة في حل مشكالته،  

 
 . 614، ص 2000، 1سسة الرسالة، طتحقيق عبد الرحمن اللويحق، مؤ ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان"عبد الرحمن السعدي، " - 1
 . 55-54: صمقاالت في التفكير املقصدي )رؤية في إطار معرفة الوحي( - 2
 . 55نفس املصدر، ص - 3
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بين   العدل  على  وليحرص  انفراد،  على  النصيحة  معه  وليجّرب  يحتقره،  وال  منه  يسخر  ال  فيه،  هو  مما  لينقذه  إلنسانيته، 

بينهم،   الفردية  الفروق  مراعاة  مع  لهم،  الصعاب  وتذليل  إفهامهم  في  طاقته  وليجتهد  ومحفزا،  لهم  ويكون مشجعا  تالميذه، 

األجر على هللا، وليتأكد بأن الثمرة ستكون طيبة ولو بعد حين. فكثيرا ما كانت أخالق أساتذتنا وحسن معاملتهم  محتسبا في ذلك  

لنا سببا في كثير من التغيرات التي حصلت في شخصيتنا وتفكيرنا، ومن هنا كانت املسؤولية جسيمة بالنسبة للمربي الذي تولى 

وأمان إحسانه  فبقدر  العظيمة،  األمانة  وكال  هذه  وخيانته،  تفريطه  بقدر   
ً
وضيعا باملقابل  كان  وإال  رفيعا،  مقامه  يكون  ته 

وٌل  النموذجين موجود في حياتنا التربوية التعليمية. وليتذكر دائما قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »
ُ
ْم َمْسئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ْم َراٍع َوك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك

ِتِه    1« َعْن َرِعيَّ

 له خيَر طالب، يبادله اإلحسان باإلحسان، واالحترام بمثله      
َ
ق، يجد التلميذ

ُ
ل
ُ
فليكن املدرس نعم القدوة في العمل والخ

وأكثر، فاألستاذ هو منطلق الفعل التربوي، فيجب عليه أن يراقب نفسه بنفسه، ويتذكر سؤال ربه، قبل سؤال املسؤولين أو  

ات، وعن كل سلوك ُمهين لقيمته ومكانته، حتى ال يتسبب لنفسه في اإلهانة وفقدان االحترام،  رقابتهم، وليربأ بنفسه عن التفاه 

ه، وليجتهد في  
َ
ه أفعال

ُ
وليعلم بأن عين التلميذ عليه، وهو سريع التأثر وسهل التوجيه، وكثير املالحظة، فليحذر أن تخالف أقوال

 . تعالىأداء مهمته في حدود الطاقة، مستعينا في ذلك كله باهلل 

يقول الدكتور عبد الكريم عكيوي: " تتوقف جودة التعليم على أخالق املعلم وصفاته، وهذه القاعدة راسخة واضحة في      

به   يتصف  أن  ما يجب  وأول  املعلم،  يلتزمها  أخالق وآداب  بّد من  ال  الجودة  إلى  فللوصول  عليه وسلم،  النبي صلى هللا  منهج 

صل هذه القاعدة أن التعليم التلقائي عن طريق القدوة التي يجدها املتعلم في املعلم أحسن  االنسجام بين سلوكه وعلمه، وأ 

من التلقين لألفكار مجردة عن التطبيق العملي واملشاهدة واملعاينة للعمل بهذه األفكار ورؤيتها في السلوك، فال معنى أن يتعلم  

 
ً
، ومن هنا كان النبي عليه  2ال يراعي الحقوق وال يحترم الحرمات"  املتعلم أفكارا ويستوعب علوما ثم يكون في سلوكه منحرفا

ُع  الصالة والسالم يتعوذ من علم ال ينفع، ومن قلب ال يتأثر بما يسمع من العلم، فيقول:  
َ
ف
ْ
 َين

َ
ٍم ال

ْ
 ِبَك ِمْن ِعل

ُ
ُعوذ

َ
ي أ ِ

ّ
ُهمَّ ِإن

َّ
»الل

ُع« 
َ
ش

ْ
 َيخ

َ
ٍب ال

ْ
ل
َ
 3َوِمْن ق

   :4وقد اشتهر في هذا املعنى قول القائل    

يــــــُم  ْعلِّ
ا التَّ

َ
اَن ذ

َ
ك ك َنْفسِّ  لِّ

َّ
ْيــــــــــَرُه *** َهال

َ
ُم غ ِّ

ّ
َعل
ُ ْ
 يا أيها الرجل امل

يمُ  َت َحكِّ
ْ
ن
َ
أ
َ
َتَهْت َعْنُه ف

ْ
ا ان

َ
ذ إِّ

َ
َها *** ف ّيِّ

َ
اْنَهَها َعْن غ

َ
ك ف َنْفسِّ  بِّ

ْ
 اْبَدأ

ُر إْن َوعَ 
َ
ْعذ

ُ
ُهَناَك ت

َ
ْنك َويحُصل التسليمُ ف َقْولِّ مِّ

ْ
ال َت َوُيْقَتَدى *** بِّ

ْ
 ظ

يـــــُم  ـــــــــت َعظِّ
ْ
َعل

َ
ا ف

َ
ْيك إذ

َ
ـــــــــُه *** َعاٌر َعل

َ
ل
ْ
ث َي مِّ تِّ

ْ
أ
َ
ٍق َوت

ُ
ل
ُ
ْنَه َعْن خ

َ
 ت

َ
 ال

 
، َباب  الجامع الصحيح"محمد بن إسماعيل البخاري: "  - 1 ْقَراضِّ ْستِّ ي االِّ فِّ َتاب    ، كِّ

َ
، َوال هِّ دِّ ي َمالِّ َسّيِّ فِّ َراٍع  ، حديث رقم:  َباٌب: الَعْبُد  هِّ نِّ

ْ
ذ إِّ بِّ  

َّ
ال إِّ َيْعَمُل 

هـ، ثم َصّورها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها    1311. تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية باملطبعة األميرية، ببوالق مصر،  2409

 هـ، دار طوق النجاة.1422، عام 1الطبعة 
 . 24م ص2007دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، سنة درسة املحمدية"التربية والتعليم في املعبد الكريم عكيوي، " - 2
 ، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ مما عمل وما لم يعمل.املسند الصحيح"" مسلم أبو الحسين بن الحجاج، - 3
 سبها لغيره، ومنهم من أوردها غير منسوبة كاملاوردي. األبيات من قصيدة مختلف في نسبتها فمنهم من نسبها ألبي األسود الدؤلي، ومنهم من ن -4
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 املطلب الثاني: مسؤولية التلميذ واألسرة 

 في الدرجة الثانية عن تحسين التواصل مع األستاذ، إلنجاح هذه العالقة وتمتينها،      
ً
يعتبر التلميذ املتعلم بدوره مسؤوال

بالبر   ابنها مع أساتذته، وتحثه على حفظ حقوقهم عليه  الدرجة، تتابع مستوى تواصل  واألسرة مسؤولة أيضا معه في نفس 

بالجميل. فدور   التواصلية مع مدرسه، عندما يتحمل مسؤوليته، رغم  واإلحسان واالعتراف  العالقة  في إصالح  التلميذ كبير 

الظروف الصعبة القاسية التي تلقي بظاللها على حياته كلها، كالتفكك األسري، والفساد األخالقي بكل أشكاله، والذي ُيفرض  

إرادة ومقاومة وتحٍد للصعاب،   والتأس ي بأحوال الناجحين، ممن قهروا الظروف  عليه بقوة خالل يومه وليله، لكن البد من 

 .والعوائق وحققوا النجاح

م: أن املدرس هو أٌب لك      
َ
وتقدم لطيفة أسير توجيهات تربوية للتلميذ مذكرة إياه بفضل األدب وسوء عاقبة خالفه: "اْعل

ا، كلما ضاقت نفسك ذرًعا بأوامره وانفرط عقد الصبر من شدة عقا
ً
به، فال تتطاول عليه أو تعامله باملثل؛  قبل أن يكون أستاذ

ر: أنك بعد فورة الغضب، وتنفيس  
َّ
ًرا، وتذك  ال متهّوِّ

ً
ا؛ ال في سنك، وال في فكرك، وال في مستواك العلمي، فكن عاقال دًّ فلست له نِّ

متك، وستجد نفسك  كربك بالسب والشتم والضرب، لن تنال خيًرا، فبين ُمساَءلة إدارية وأخرى قانونية ستفقد الكثير من كرا

 الرأس ترجو الصفح والعفو، بعد أن كنت مستأسًدا ال تخاف بخًسا وال رهًقا
َ
 . تقف مطأطأ

 أخرى،      
ً
، وبجسدك تارة

ً
ُبنيَّ التلميذ، إن شئت أن تفرض ذاتك، فخيُر سبيل هو علُمك وأدُبك، أما ما تقوم به بلسانك تارة

َت لزمالئك أنك قادر   ثبِّ
ُ
ك نتائُجها،  لتثير االنتباه وت

َ
َم قبل  ُحسِّ

ٌ
على تكدير أجواء القسم والتالعب بأعصاب األستاذ، فتلك مغامرة

 ال ُمتهوًرا، مفاخًرا بأدبك ال بقلة أدبك. وانظر إلى حرص السلف  
ً
ا، فكن عاقال

ً
ف على خوض غمارها من هم أشد منك بطش وتأسَّ

م العلم: فها ه
ُّ
م  -رض ي هللا عنه - و اإلمام مالكالصالح على تعلم األدب والتنويه به قبل تعل

َّ
يقول لفًتى من قريش: "يا بن أخي، تعل

 1األدَب قبل أن تتعلم العلَم" 

وليتذكر التلميذ أن الغرَض الذي قصد املدرسة ألجله هو طلب العلم، فليلزم آدابه، وليتخلق بأخالق طالبيه، ليغنم       

على هذا القصد العظيم تحثهم على الخلق الكريم، واملنافسة في تقدير  الخير ويحرز النجاح. ولتكن األسرة خير سند ألبنائها  

األساتذة واحترامهم، وتشجعهم على نيل العلم وتحقيق النجاح، وتنهاهم عن سوء األخالق والغش والتدليس. فما أحوج طالبنا  

 قق التنمية في كل أبعادها.اليوم إلى تمثل الخصال الحميدة وااللتزام بها، لتحصل البركة املرجوة من العلم، وتتح

 املطلب الثالث: مسؤولية املؤسسات التعليمية 

التوجيه التربوي...(       آباء وأولياء التالميذ، وهيئة  التربوية بكل مكوناتها: )اإلدارة وهيئة التدريس وجمعية  تعد املؤسسة 

اء ممتعة تجذب التالميذ وتدمجهم في تحقيق  على تنشيط الحياة املدرسية، وخلق أجو   -بحكم همها التربوي املشترك  –قادرة  

 :أهدافها، ومن املقترحات التي يمكن للمؤسسة التعليمية أن تقوم بها على سبيل املثال

التعليميةأ(   باملؤسسات  اإلنصات  خاليا  ملساعدة  تفعيل  ونفسيين،  اجتماعيين  مستشارين  مع  التنسيق  خالل  من   :

ههم في الحياة املدرسية والحياة العامة، بالتعاون مع األساتذة لقربهم من التالميذ،  التالميذ على تجاوز الصعوبات التي تواج

 
 .  01/2022/ 15، مقال منشور بموقع األلوكة، تاريخ الزيارة: "من أجل عالقة مثلى بين املدرس والتلميذ"لطيفة أسير  - 1

 https://www.alukah.net/social/0/75830 الرابط: 

 

https://www.alukah.net/social/0/75830/
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، ويمكن لهذه الخاليا أن تحقق الكثير من النتائج الطيبة، وأن تنفس من حدة  1وقدرتهم على معرفة سلوكاتهم وطبيعة مشاكلهم 

ولد لكل أشكال العنف  
ُ
رك املشاكل في بداياتها األولى قبل أن يتفاقم األمر ويخرج  من خالل تدا  -اللفظي والبدني  -االحتقان امل

 . عن السيطرة، لكن بشرط أن تتوفر الطاقات املؤهلة للقيام بهذا الدور اإلصالحي الكبير

: وهي من الوسائل الناجعة والفعالة في تنمية مواهب التالميذ ومهاراتهم التواصلية، وتوجيه طاقتهم  اإلذاعة املدرسية  ب(

 توجيها راشدا، ولها أدوار وفوائد كثيرة تعود على شخصية التالميذ بالنفع العميم، وتصون وقته من الضياع.  

املسابقات:    ج( مو تنظيم  فرصة  ألنها  والثقافية...  والفنية  التنافس الرياضية  قيم  وتكريس  املواهب،  الكتشاف  اتية 

  الشريف، وشغل أوقات التالميذ بالفائدة، ذلك أن النفس ال تقبل الفراغ، وإذا لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر.

 املطلب الرابع: مسؤولية املؤسسات االعالمية 

لتي يملكها، وبسبب السياسات التي توجه مساره،  الحديث عن دور اإلعالم في البناء أو الهدم حديث يطول لقوة الـتأثير ا     

  .وترسم حركاته، وتتحكم في برامجه ومخططاته

  – وإذا كان من قبيل املستحيل التحكم في توجيه سياسات اإلعالم العاملي أو حتى إيقاف تأثيرها املدمر لعقول أبنائنا       

عصرنا في  االتصاالت  عالم  يعرفها  التي  والتواصل  االنفتاح  اإلعالم  -لطبيعة  وسائل  التزام  أخالقيا  الواجب  من  فإنه   ،

ألخالقية فيما تقدمه للمواطنين من مواد إعالمية، إذ ال يليق باملنتوج اإلعالمي في بلدان  املحلية/الوطنية بالضوابط التربوية وا

 على الجرائم بكل ألوانها ولو بشكل غير مباشر، ألن  
ً
 في خدش الحياء العام وقيم العفة، أو ُمحرضا

ً
املسلمين أن يكون مساهما

عليها احترامه ووضعه في االعتبار أثناء وضعها لبرامجها، ومن أراد    امليثاق األخالقي الذي يربط هذه املؤسسات باملواطنين يحتم

برامج تغذي القيم اإلباحية وتشبع جوعه، فله أن يولي وجهه قبلتها، ولن يجد طالُبها أدنى عناء في إدراكها، فقطوفها دانية قريبة  

  .املأخذ، معروضة باملجان

من كل اختراق فكري أو    -والتالميذ مواطنون   -يصون هوية املواطنين  ثم إن من واجب اإلعالم الرسمي بكل صنوفه أن      

أخالقي، وأن ينسق بفعالية مع كل الجهات التربوية داخل املجتمع من أجل صيانة هذا املواطن وخدمته، من خالل االجتهاد  

املشروعة، ومن أمثلة هذه    املتواصل املبدع الذي يجيب عن أسئلة املواطن، ويصحح املفاهيم الخاطئة، ويلبي االحتياجات

االجتهادات تكثيف البرامج التربوية والتعليمية التي تبني عقل املتعلم ووجدانه ونفسيته بناء سليما، سمته التوازن واالعتدال  

َبل القا ئمين  واملسؤولية واألمانة، ولكن هذه املبادرات الرائدة ال يمكن أن تحقق النجاح إال بإرادة صادقة مخلصة واعية من قِّ

 على هذا املجال. 

 املطلب الخامس: مسؤولية مؤسسات املجتمع املدني

من جانبها يمكن ملؤسسات املجتمع املدني بمختلف تخصصاتها أن تساهم بقسط وافر في هذا اإلصالح، من خالل احتواء       

الفاعلة في حركة الحياة، فالتلميذ  التالميذ وحسن توجيههم، وتطوير مهاراتهم ومواهبهم بما يمكنهم من املشاركة اإليجابية و 

ر فكريا وتربويا منذ مراحل الطفولة األولى، يستطيع أن ينجح كثيرا في تجاوز التحديات املحيطة به، ألنه تعلم الكثير من  
َ
ط

َ
املؤ

 
عن حاجتهم املاسة إلى من يتفهم احتياجاتهم خصوصا النفسية    -خالل استطالع آرائهم حول عالقتهم التواصلية باألساتذة    -عبر غالبية التالميذ    - 1

والتوبيخ بأقبح النعوت التي تعودوا على سماعها من الكبار في منها ، الحاجة إلى من ينصت إليهم ، ويوجههم بعيدا عن التسفيه والتنقيص والسب  

 خصوصا وأنهم يفقدون ذلك في وسطهم األسري.  الغالب ؟

 



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

99 

من   ومكنته  فيها،  السير  وكيفية  الحياة  فهم  على  كثيرا  التي ساعدته  املتنوعة  ومشاركاته  املختلفة،  أنشطته  اكتساب  خالل 

الجمعوي   فالعمل  لآلخرين.  معاملته  في  أصيال  الفعال، حتى صارت سلوكا  التواصل  وآداب  الحياتية،  املهارات  من  مجموعة 

 عنصر فاعل قوي التأثير في البناء الفكري والتربوي للمجتمع أو في هدمه بحسب منظومة القيم التي يمتح منها. 

 ارة التربية والتعليماملطلب السادس: مسؤولية الدولة ممثلة في وز 

التعليمية  -إن كل ما ذكرناه سابقا      العملية التربوية  املتدخلة في  يؤكد لنا    –من بيان لدور كل مؤسسة من املؤسسات 

املسؤولية املشتركة للجميع في تحمل تبعات الوضع املتردي للتربية والتعليم، والذي تعد العالقة املتدهورة بين األستاذ والتلميذ  

مظهر من مظاهره، وثمرة من ثماره املرة. ولكن يبقى الحديث عن دور الدولة )= وزارة التربية والتعليم( في البناء واإلصالح،    مجرد

أو الهدم واإلفساد حديثا له خصوصيته وقوته، باعتبار الوزارة الوصية هي الطرف املباشر واملؤثر األكبر والحاسم في مستقبل  

ول األول الذي يتولى مهندسوه رسم السياسة التعليمية في بلدنا املسلم، ووضع األسس واملقومات التي  التربية والتعليم، واملسؤ 

األطراف   باقي  على  التي يجب  األهداف والغايات،  يحددون  من  التعليمية، هم  والبرامج  االستراتيجية  املخططات  إليها  تستند 

 م بالوثائق واملذكرات الرسمية املنظمة، وعدم االجتهاد خارجها.  املتدخلة العمل على تنفيذها واحترامها من خالل االلتزا

بكل        العنف  املدرس ي، كظاهرة  املجتمع  داخل  السلبية  الظواهر  مختلف  مناهضة  في  كبيرة  الوزارة جهودا  بدلت  ولقد 

السلوكات املشينة  أشكاله، ومنها العنف بين األستاذ والتلميذ، من خالل إصدارها ملذكرات تخص موضوع التصدي للعنف و 

بالوسط املدرس ي، ملا في هذه املمارسات من تعارض وقيم املؤسسة التربوية، وانعكاساتها السلبية على املناخ التربوي داخلها،  

ومن ضمن املبادئ والتدابير األساسية التي أكدت عليها املذكرة الوزارية في هذا املوضوع: اعتبار العنف، سواء املمارس في حق  

املقاييس  التلمي بكل  التعليمية، سلوكا سلبيا ومنبوذا  باملؤسسات  العاملة  اإلدارية والتربوية  األطر  في حق  أو  ذات والتالميذ، 

أم   إدارية  أم  تربوية كانت  املتاحة،  التدابير  له بمختلف  الحازم  التصدي  التربوية واألخالقية والنفسية واالجتماعية، ويتعين 

 .  1لفعل العنفي املرتكبأمنية أم غيرها، تبعا ملستوى ا

فهذا مجرد مثال للجهود التي تقوم بها الوزارة الوصية للحد من هذه الظاهرة املؤرقة، إال أنها تبقى خطوة محترمة في سبيل      

ء  الحل، لكن هنا نطرح عدة أسئلة تجعل مقاربتنا ملسألة العنف وقائية، من خالل التركيز على التحصين التربوي القائم على بنا 

 املواطن الصالح، واإلنسان الرسالي الفاعل. 

 ما مدى ارتباط مناهجنا ومنظوماتنا التربوية بهويتنا الحضارية وإسالمنا الحنيف شكال ومضمونا ؟ - 

إلى أي حد استطاعت برامجنا التربوية التعليمية تحصين عقول أبنائنا من الغزو بكل أشكاله: الفكري الثقافي أو القيمي   - 

ي، بحيث يكون ذلك التحصين التربوي من أعظم أسباب حصول األمن من كل اشكال العنف داخل الوسط املدرس ي أو  األخالق

 خارجه؟   

ومن هنا نسأل: أي موقع تحتله التربية اإلسالمية أو املناهج الدينية في منظومتنا التربوية، وأي نظرة ينظر بها إلى هذه    -

 ة للمجتمع؟ البرامج في عالقتها بالتنمية الشامل

  ما هي مواصفات املواطن الذي تريد من هذه املنظومة أن تخرجه بعد تدرجه في األطوار الدراسية املختلفة؟  -

 
 "التصدي للعنف بالوسط املدرس ي".بشأن   2017نونبر7الصادرة بتاريخ  116/ 17انظر املذكرة الوزارية رقم:  - 1

بعنوان:   العنوانظر كذلك مقاال لسعيد حموتي،  الوزارية رقم  ظاهرة  املذكرة  في  قانونية  :)قراءة  التأديبية  املدرس ي واإلجراءات  ، (14/867ف 

 .   https://revuealmanara.com، الرابط: 2022/ 01/ 15منشور بموقع مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، تاريخ الزيارة: 

https://revuealmanara.com/
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تنمية        وبالخصوص  التنمية  عملية  ألن   " الجواب:  كان  التعليمية؟  السياسة  أولوية  على  التركيز  سر  عن  تساءلنا  وإذا 

السائد وبمنظومة القيم، التي تهيمن على األفكار والنفوس في هذا البلد أو ذاك...  باملذهب الفكري    -حتما  - اإلنسان تصطبغ  

فاملجتمع الذي تسود فيه النزعة االشتراكية أو الليبيرالية أو النزعة العلمانية، ...أو النزعة اإلسالمية أو غير ذلك، البد أن يجعل  

، إن تنمية اإلنسان    1مل هذه النزعة أو تلك عن إيمان واقتناع " الهدف األول من سياسته التعليمية هو تربية إنسان الذي يح

البالد   في  التعليمية  السياسات  مسؤوليتها  تتحمل  التي  األمانات  أخطر  من  واإلنسان،  والوجود  للحياة  تصوراته  وتوجيه 

لقرآن والسنة، ولهذا كان  اإلسالمية، وألجل ذلك كان من الضروري أن تكون أصيلة تنهل من مصادره اإلسالمية الصافية، من ا

من أكبر الجنايات في حق األجيال الناشئة أن تستورد لهم مناهج التعليم من بلدان تختلف عقائدها وإيديولوجياتها عن عقيدة  

رضع  
ُ
م لثقافة اآلخر وحضارته التي أ ِّ

ّ
اإلسالم، فتكون النتيجة املؤسفة : جيل من الشباب منقطع الصلة بدينه وحضارته، ُمعظ

ها من خالل برامج ومناهج غربية غريبة، جيل من الشباب وصفه الشاعر محمد إقبال بقوله : "إن الشباب املثقف فارغ  حليب

األكواب، ظمآن الشفتين، مصقول الوجه، مظلم الروح، سليب العقل، كليل البصر، ضعيف اليقين، كثير اليأس، ... ينكرون  

كالحرير، يموت األمل في مهده في صدورهم، وال يستطيعون أن يفكروا في   نفوسهم ويؤمنون بغيرهم،...شباب ناعم رخو رقيق

الحرية. إن املدرسة قد نزعت عنهم العاطفة الدينية وأصبحوا في خبر كان، أجهل الناس بنفوسهم وأبعدهم من شخصياتهم،  

ون أرواحهم في ذلك. إن املعلم ال  شغفتهم الحضارة الغربية فهم يمدون أكفهم الى األجانب ليتصدقوا عليهم يخبز شعير، ويبيع 

يعرف قيمتهم، فلم يخبرهم بشرفهم، أو يعرفهم بشخصيتهم، مؤمنون ولكن ال يعرفون سر املوت، وال يؤمنون بأنه ال غالب اال  

  هللا. يشترون من االفرنج الالت ومناة )أصنام املادة(. مسلمون ولكن عقولهم تطوف حول االصنام. إن االفرنج قد قتلوهم من 

غير حرب وضرب، عقول وقحة، وقلوب قاسية، وعيون ال تعف عن املحارم، وقلوب ال تذوب بالقوارع... ما عندهم من علم  

وفن، ودين وسياسة، وعقل وقلب، كلها تطوف حول املاديات، قلوبهم ال تتلقى الخواطر املتجددة، وأفكارهم ال تساوي شيئا،  

  2حياتهم جامدة، واقفة متعطلة"

عدم الوعي الحقيقي بخطورة استيراد نظم تعليمية وتربوية من الشرق    -حسب عمر عبيد حسنة–إن السبب في ذلك كله       

والغرب، وعدم التفكير بجدية في وضع سياسة تعليمية تتجاوب مع روح األمة، وتهدف إلى حماية أجيالها من الغزو الفكري  

ؤمن الحريص على دينه، الصالح في دنياه، فال بد من سياسة تعليمية تعتمد نظام  واألخالقي، كما تهدف إلى إعداد اإلنسان امل

يتم   وبذلك  منهما،  يستنبط  وما  املشرفة،  والسنة  املجيد  هللا  كتاب  وفق  شبابها  حياة  صياغة  إلى  وتسعى  وتتبناه،  اإلسالم 

  3التخطيط والتنمية في جميع النواحي

والنهوض الحضاري الشامل "ومهما حاولنا وتوهمنا أن النهوض والتغيير واإلصالح    إن التربية هي أساس التنمية والرقي     

يمكن أن يتم خارج مواقع التعليم، فإن التاريخ والواقع والتجربة الذاتية والعاملية، تؤكد أن التربية والتعليم هي السبيل األوحد  

  4قيق الهدف" ... وأي مفهوم للتنمية بعيد عن هذا فهو مفهوم جزئي وعاجز عن تح

بتعليمنا      للنهوض  الالزمة  الشروط  من  الفكرية–إن  ومرجعيته  ومنطلقاته  هويته  في  الحسم  الواقعي    –بعد  التخطيط 

املناسبة واملالئمة لتنفيذها، بعيدا عن االرتجال، ألن املنهج   املحكم، الذي يحدد املقاصد بدقة متناهية ويضع لها الوسائل 

 
ا   - 1 بعنوان:  محمد عزيز  مقال  أوال"لسجاعي،  التعليمية  )43، ص"السياسة  العدد  تربيتنا  كتاب  التنمية  3، ضمن  أساس  اإلسالمية  "التربية   )

 . 2003الشاملة"، من إصدارات الجمعية املغربية ألساتذة التربية اإلسالمية، دجنبر 
 44م. ص2013السنة  ،1القاهرة، الطبعة -"، دار الكلمةنحو التربية اإلسالمية الحرة في الحكومات والبالد اإلسالميةأبو الحسن الندوي، " - 2
 45، ص"السياسة التعليمية أوال"محمد عزيز السجاعي،  - 3
 . 56-55، ص مقاالت في التفكير املقصدي )رؤية في إطار معرفة الوحي(عمر عبيد حسنة،  - 4
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ودراسات عملية ميدانية، ترصد    1لجيد والحكيم، الصادر عن خبراء في املجال التربوي التعليمي، العلمي يستلزم التخطيط ا

 . الواقع كما هو، وتحدد املشاكل والثغرات، لتتمكن من طرح الحلول املناسبة وسد الحاجيات

التي تقوم في كثير من األحيان بدور اإلطفائي الذي يتبع املشكالت ليخمدها كما تخمد    -إن سياسة الترقيع واالرتجالية       

، ألن املسألة تحتاج إلى النظر في املآالت، وفق رؤية متبصرة تشخص املشاكل ثم تخطط بإحكام لتجاوزها،    - النار
ً
ال تجدي نفعا

بمن كان من األساتذة، مريضا عضويا   -في كثير من األحيان  -جأ إلى سد الخصاص في املوارد البشريةفعلى سبيل املثال، عندما نل

 تدريس مادة أخرى  
ً
حتى وإن كان ال    –أو نفسيا في بعض األحيان، بل يمكن ألستاذ في تخصص معين أن ُيفرض عليه فرضا

بمثل هذه اإلجراءات غير السديدة، نكون قد تنازلنا عن تحقيق    فإننا  - تحت ذريعة تدريس املواد املتجانسة أو املتآخية    - يحسنها

  الجودة واإلحسان كشرط ضروري لنجاح العملية التربوية التعليمية.

التبسيط، فصارت       التعقيد ويغيب فيها  التعليمية مثقلة وثقيلة ومنفرة، يحضر فيها  لقد أصبحت مناهجنا وبرامجنا 

خالل مساره الدراس ي لكن    -من املعارف واملعلومات   - يد اإلرادة، فيدرس التلميذ الكم الهائل  لألسف كاآلصار واألغالل التي تق 

في املحصلة ال نجد نتائجا تسّر، بل شظايا متناثرة ال يربط بينها رابط، وال ينظم شتاتها خيط ناظم، ثم هي في النهاية قاصرة عن 

وعي راشد وسير قاصد، ألنها وضعت معزولة عن سياقها الذي يحترم  إسعاف صاحبها في أن يكون مؤهال لخوض معركة الحياة ب

 هويتها الحضارية في أبعادها املختلفة التاريخية واالجتماعية ... فوقعت في االسقاط والتعميم. 

قيق  من هنا يطرح السؤال بإلحاح: ماذا نريد؟ وكيف نحقق مانريد )=املنهج(؟ وهل مناهجنا وبرامجنا الحالية صالحة لتح      

املقصود؟ هل هي قادرة على التحدي واملواكبة في عصر يغلب عليه الصراع والسرعة؟ كل هذه األسئلة وغيرها تفرض ذاتها في  

  هذا السياق، وتدعونا إلى االجتهاد والتطوير والتجديد، لنبلغ أهدافنا ونحقق آمالنا من خالل التربية والتعليم.

ألستاذ املربي، وإكرامه وحمايته بكل سبيل في كل مراحل حياته املهنية، وبخاصة عندما  إن من مسؤولية الدولة العناية با     

يتقدم في السن، حيث يحتاج إلى املبالغة في اإلحسان إليه من منطلق العرفان بما قدم وأسدى، ولكن لألسف الشديد كثيرا ما  

اهل كبير، فهو نكرة، مجرد رقم تأجير يمنح لغيره من النكرات  بنوع من التج  -في املنظومة التربوية-ُيتعامل مع هذا الركن الركين  

 2إذا قض ى نحبه وغادر. 

نحتاج إلى مناهج وبرامج أشد ارتباطا بواقع املتعلم وبيئته واحتياجاته املختلفة، ألن أي تخطيط خارج الزمان واملكان،    - 

ية واالقتصادية، وظروف واقعها...من شأنه أن يزيد  ُيغيب عن وعيه طبيعة الفئة املستهدفة، وخصائصها النفسية واالجتماع

الذي نرجو حصوله من قبل  -األمور تعقيدا، ونتائجه ستكون بال شك أقرب إلى الفشل منه إلى النجاح. ومثل هذا التخطيط  

بكل مالبساتها،  البد أن تسبقه دراسات ميدانية بقصد الوقوف على واقع الفئة املقصودة    - القائمين على وضع البرامج التربوية  

حتى يكون تخطيطنا على بصيرة، إذ نحتاج إلى قراءة دقيقة الحتياجات التالميذ، وما يموج في نفوسهم من خالل ما يروج بينهم  

األقسام   جدران  على  يسطرونه  وما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بينهم(  املستعمل  واملعاني  األلفاظ  )معجم  كالم  من 

 
 ا؟ أي دور هنا للمؤسسات الجامعية واملراكز البحثية في توجيه البحث العلمي والتربوي وتطويره تنظيرا وتطبيق - 1
شروع  من العبث الحديث عن الجودة واالتقان في غياب الشروط املالئمة التي تراعي كرامة املعلم اإلنسان، الذي يكون نسيا منسيا، ذلك أن أي م  - 2

التار  يثبته  ما  الذريع، وهذا  الفشل  ونشاطه اإلصالحي، فمصيره  يجعله محورا لحركته  بحيث  وتكريمه،  اإلنسان  ببناء  يهتم  القديم للنهضة ال  يخ 

 والحديث.  
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و رسوم، تلك الصور التعبيرية التي هي بمثابة تنفيس عما يعيشونه من آمال وآالم، ومن هواجس وأحالم.  والطاوالت من عبارات أ

  كل ذلك يحتاج إلى قراءة نفسية واجتماعية بقصد إيجاد الحلول وإصالح االعوجاج.

تجعله يحب املادة العلمية  نحتاج إلى ابتكار طرق إبداعية وفعالة في التدريس والتقويم، تشوق املتعلم وتشد اهتمامه، و  -

ومدرَسها، نحتاج إلى عناية كبيرة بكل ما يدعم هذا الجانب عند األستاذ، وأن نساعده بكل الوسائل التي تجود ممارسته املهنية  

 .وعالقاته التواصلية

لتحفيز، وبعث روح  تخصيص جوائز مهمة لإلبداع واالبتكار بالنسبة للتلميذ أو املدرس أو اإلداري... من باب التشجيع وا  -

املنافسة والتجديد بين كل املشاركين في الفعل التربوي، ألن التحفيز والترغيب من أنجع األساليب التربوية القادرة على تطوير 

 األداء املنهي للمدرس، ودفعه إلى اإلبداع واملبادرة اإليجابية. 

لتلميذ، بما لهما وما عليهما من حقوق وواجبات، وحبذا  التعليمية التعلمية األستاذ وا-الحرص على تذكير طرفي العالقة  -

 بقيمة العلم وثمار اإلخالص والصبر في سبيل تحصيله، وما يتعلق باملعلم واملتعلم 
ً
لو تضمنت مقدمات الكتب املدرسية تذكيرا

التربوية املعاني  ينعش   
ً
نفسيا زادا  السابقين، تكون  مؤثرة من سير  بمواقف  آداب وأخالق مصحوبة  املدرسين    من  نفوس  في 

 واملتعلمين، ويوفر األجواء السليمة للقيام بهذه األمانة في أحسن الظروف.

 خالصة القول: نجاح العالقات التربوية أساسه اإلحسان، ونجاح التعليم أساسه التربية 

باألخالق، ألنها تبنى على أساس اإلحسان  إن العالقة بين املعلم واملتعلم من أوضح أشكال العالقات اإلنسانية ارتباطا       

 جدا في شخصية املتعلم، فاألستاذ محسن بتعليمه لتلميذه الذي هو أمانة بين يديه، فكلما أحسن إلى 
ً
الذي يمتد أثره بعيدا

ما أنفسه  ، وما أشرفه من لقب، و 1متعلمه وصان األمانة وحفظ العهد كان بحق وريث األنبياء واملرسلين، وحقيقا بلقب املعلم 

 ورفعة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصف نفسه باملعلم فقال:
ً
ا   «من وسام، فحسُب املعلم شرفا

ً
ت ِ
ّ
ِني ُمَعن

ْ
ْم َيْبَعث

َ
َ ل إنَّ َّللاَّ

ًرا  ًما ُمَيّسِ ِ
ّ
ِني ُمَعل

َ
ِكْن َبَعث

َ
ا َول

ً
ت ِ
ّ
َعن

َ
 ُمت

َ
صفة التيسير خلقا للمعلم  ، فقرن عليه الصالة والسالم بين التعليم والتيسير، وجعل  2»َوال

 املربي، ومنهجا مالزما لفعله التعليمي وممارسته التربوية. 

ُهَو  مهمة التربية والتعليم من أشرف املهام وأعالها قدرا، وهي مقصد عظيم من مقاصد البعثة النبوية، لقوله تعالى: )     

و عَ 
ُ
ل
ْ
 ِمْنُهْم َيت

ً
 َرُسوال

َ
ين ّيِ ّمِ

ُ ْ
 ِفي األ

َ
ِذي َبَعث

َّ
ٍل ُمِبيٍن ال

َ
ال

َ
ِفي ض

َ
ْبُل ل

َ
وا ِمْن ق

ُ
ان
َ
 ك

ْ
 َوِإن

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
اَب َوال

َ
ِكت

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
يِهْم َوُيَعل ِ

ّ
َياِتِه َوُيَزك

َ
ْيِهْم آ

َ
(  ل

[، حيث قرنت اآلية الكريمة بين التعليم والتزكية، مما يدل على أن وظيفة املعلم ال تنفصل عن التربية والتزكية بل  2]الجمعة/

بت  إن التزكية أسا س تحصيل العلم واملعرفة، فال تعليم بدون تربية، ومن ثم فال تبلغ العملية التربوية مقاصدها وغاياتها إذا غّيِّ

ن لها تمكينا يجعل مقامها عاليا وشأنها رفيعا سامقا، وال فالح ألمة ضاعت  
َّ
القيم التربوية عن الساحة التعليمية، أو لم يمك

ال  ت والروابط اإلنسانية، ألن األخالق أساس البقاء، وضياعها معجل بالفناء الحضاري لألمم،  فيها األخالق، وتمزقت فيها الصِّ

 ومن هنا نفهم مراد أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله:          إنما األمم األخالق ما بقيت *** فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا 

م.                      وقوله أيضا:    صالح أمرك لألخالق مرجُعه *** فقّوم النفس با  ألخالق تستقِّ

 

 

 
 هذا اللقب الشريف أصبح اليوم ولألسف الشديد أضحوكة بين الناس، ومادة للتفكه والتسلية ملا آل إليه وضع املعلم في عصرنا؟  -1
، حديث رقم -2 ةِّ يَّ الّنِّ  بِّ

َّ
ال ا إِّ

ً
ق

َ
ال
َ
وُن ط

ُ
 َيك

َ
هِّ ال تِّ

َ
يَر اْمَرأ يِّ

ْ
خ
َ
نَّ ت

َ
 . 1478: رواه مسلم: كتاب الطالق، باب َبَيانِّ أ
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 خاتمة:

إن تحديد مسؤولية كل طرف من األطراف يجعل الصورة أكثر وضوحا، عندئذ نستطيع أن نقرأ عالقة األستاذ بالتلميذ       

ة إلى  قراءة سليمة، مشفوعة بمتعلقاتها، داخل سياقاتها التي تخلقت في رحمها، حيث نفهم الظاهرة فهما يقودنا بيسر وسهول

 محاصرة أسباب تدهورها، واختيار الحلول الناجعة لحمايتها من التمزق واالضطراب.

إن العمل في الحقل التربوي من أصعب األعمال وأشدها على اإلطالق، ذلك أن موضوعه ووسيلته اإلنسان، هذا األخير       

الجادة الطاقات  إلى كل الوسائل املمكنة، وإلى حشد كل  والصادقة املخلصة، حقل ال يقبل االرتجال وال    الذي يحتاج بناؤه 

الغفلة، ألنه استثمار في اإلنسان ذلك العالم العجيب، خليفة هللا في األرض، لذلك كان حقيقا بأن تصرف له الجهود واألموال  

ونحن ندعي   –به بمقدار موقعه في الوجود. لقد" أضعنا املال، وخسرنا األجيال، وقذفنا للمجتمع بنماذج مشوهة، دون أن ننت

أن املستوَردين لم ينموا ويتطوروا من خالل الذات، وإنما نشأوا في خارجها، فجاؤوا عبثا علينا،    –أننا نعمل في حقل التربية  

"
ً
    1وليس تالمذتهم من أبناء املسلمين الذين تولوا شأن التعليم والتربية، بأحسن منهم حاال

البداية–ألجل كل ما سبق، ذكرنا       الظاهر من    -منذ  الوجه  بالتلميذ ما هو إال  بأن الحديث عن تدهور عالقة األستاذ 

الجبل الذي تمتد جذوره في األرض عميقة، وإن بلوغ هذه العالقة ذروتها من البر واإلحسان، يسبقه إصالح العروق والشرايين  

َجَسِد  . فالكيان التعليمي كيان واحد كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا، ومثله كمثل »املمدةِّ لهذه العالقة بأسباب الحياة
ْ
ال

ى  ُحمَّ
ْ
َهِر َوال َجَسِد ِبالسَّ

ْ
ُه َساِئُر ال

َ
ى ل

َ
َداع

َ
ُه ُعْضٌو ت

ْ
ى ِمن

َ
ك
َ
ت
ْ
ا اش

َ
 2« ِإذ

املجتمع سلوكا ظامل      في  بين األطراف املختلفة  الجاهزة  التهم واألحكام  تبادل  ا غير قويم، صادرا عن عقلية  من هنا كان 

 تبريرية تتملص من املسؤولية الذاتية لتلقي باللوم على اآلخر. 

فما أحوجنا اليوم إلى مراجعة دقيقة ألحوالنا التربوية واألخالقية، ألنها أساس لكل أنواع املراجعات األخرى، وما أحوجنا      

ا إلى توبة جماعية تطهرنا من األدران، لنستأنف طريقنا من جديد  إلى االعتراف بأخطائنا كل من موقع مسؤوليته، ما أحوجن

شفى، ويحصل التغيير الذي نرجوه من هللا تعالى 
ٌ
تحت أضواء الوحي وهداياته، بذلك فقط تنصلح األحوال وتلتئم الجروح وت

عن املنكر، وتناصحنا ألجل أن    بكل صوره وأشكاله، فنكون أحق الناس بوسام الشهادة على الناس، ألننا أمرنا باملعروف ونهينا

ِسِهْم يعم الخير ويسود بين العاملين. وقد صدق هللا تعالى إذ يقول: )
ُ
ف
ْ
ن
َ
ُروا َما ِبأ ّيِ

َ
ى ُيغ ْوٍم َحتَّ

َ
ُر َما ِبق ّيِ

َ
 ُيغ

َ
َ ال  [. 11( ]الرعد/ِإنَّ َّللاَّ

 سحريا يحسم اإلشكال أو يمسح آثاره،  ومن هنا أعتقد أن هذه املعالجة ال تتبرأ من نقص أو تقصير، أو أنها ستقدم حال    

 ومؤسسات، لعلنا نصل  
ً
أو يكشف أسراره، بقدر ما أراها مساهمة في الحل الذي نطمح جميعا لبلوغه أفرادا وجماعات، أسرا

إن    بهذه العالقة إلى بر األمان، ونقطف جميعا ثمارها الجنية وننعم بآثارها النقية، ونحفظ ركاب السفينة من الغرق... وحتى

ُصَرْت عن تحقيق ش يء من ذلك كله فلعلها تساهم في إثارة املشكلة والتحسيس بأهميتها وخطورتها.  
َ
 ق

 قائمة املصادر واملراجع : 

 برواية ورش عن نافع.القرآن الكريم  -1

األميرية، ببوالق  ، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية باملطبعة  الجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل البخاري:   -2

 هـ، دار طوق النجاة. 1422، عام 1هـ، ثم َصّورها: محمد زهير الناصر، وطبعها ط  1311مصر، 

 
 57: صمقاالت في التفكير املقصدي )رؤية في إطار معرفة الوحي(عمر عبيد حسنة،  - 1
ْم، حديث رقم: املسند الصحيح"مسلم بن الحجاج، " - 2 هِّ َعاُضدِّ

َ
ْم َوت هِّ فِّ

ُ
َعاط

َ
يَن َوت نِّ ْؤمِّ

ُ ْ
َراُحمِّ امل

َ
 4685، َباب ت
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أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم:   -3 العربي، الصحيح املسندمسلم  التراث  الباقي، دار إحياء  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

 م. 1955السنة: بيروت،

- محمد زهير الشاويش، املكتب اإلسالمي- تحقيق: شعيب األرنؤوط  "شرح السنة"ي:  أبو محمد الحسين بن الفراء البغو  -4

 م. 1983-هـ1403، 2مشق، بيروت، الطبعة: د

البيهقي،   -5 الحسين  أحمد بن  الحميد  "شعب اإليمان"أبو بكر  العلي عبد  ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د عبد 

 م.  2003، 1اون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، طحامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتع

، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق،  "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان"عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   -6

 م.  2000 ، سنة:1مؤسسة الرسالة الطبعة 

 م2002، سنة  1، الدار العاملية للكتاب، الطبعة  لقيمأسس التربية، دراسات في قيم التربية والتربية على االخمار العلمي،   -7

بعنوان:   -8 مقال  غياط،  تربوية"حفيظ  شرعية  مقاربة  االمتحانات:  في  الغش  للبحوث    "ظاهرة  الذخيرة  بمجلة  منشور 
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ة النبوية:
ّ
 دراسة موضوعية  مواجهة الكسب الحرام في ضوء السن

Facing the forbidden gain in the light of the Sunnah objective study 

 أشرف زاهر محمد• د.مهدي عبد العزيز أحمد/جامعة املدينة العاملية، ماليزيا  د.

Dr. Ashraf Zaher Mohammed • Dr. Mahdi Abdel Aziz Ahmed/Al-Madinah International University-Malaysia 

 

 

 

 ملخص: 

موضوع الكسب الحرام، فقد طغت  يدور هذا البحث حول موضوع من أخطر املوضوعات السيما في العصور األخيرة، وهو  

املادية على املجتمعات حتى أصبحت قيمة اإلنسان تحدد عند كثير من الناس بما يملكه اإلنسان من مال وثروة، فتنافس 

الناس في الحصول على املال من كل طريق، ولو كان من حرام ظاهر أو من شبهات الحرام، وتناس ى الناس أهمية تزكية الروح  

 يكون ذلك إال بتحري الحالل في املطعم واملشرب واملسكن وفي كل مقومات الحياة، ومن ثم جاء هذا البحث ليناقش  وتطهيرها وال

هذا املوضوع في مبحثين: املبحث األول: خطورة الكسب الحرام وآثاره. وأما املبحث الثاني: فيقدم نماذج في البعد عن الكسب  

 فع الناس للكسب الحرام ويعالجها، ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. الحرام ويناقش الدوافع واألسباب التي تد

 الزهد.  –املادية   –الحرام  –الكسب الكلمات املفتاحية 

Abstract :  

This research revolves around one of the most dangerous topics, especially in recent times, which is the 

topic of illicit gain, as materialism has dominated societies until the value of a person is determined by many 

people by what a person possesses of money and wealth, so people compete in obtaining money from every 

way, even if It was from the apparent forbidden or from the suspicions of the forbidden, and people forgot the 

importance of purifying the soul and purifying it, and this can only be done by investigating the lawful in the 

restaurant, drink, and housing and in all the necessities of life, and then this research came to discuss this topic 

in two sections: The first topic: the danger of unlawful earnings and its effects. As for the second topic: it 

presents models in the distance from illicit earnings and discusses the motives and reasons that drive people to 

unlawful earnings and treats them, then the conclusion: which includes the most important results of the 

research and recommendations . 

key words:Earning - forbidden - materialism – asceticism. 
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 مقدمة: 

ليحصلوا   يبتغون من فضل هللا؛ في األرض يضربون  معاشا، لهم النهاروجعل  املال،  حب البشر طباع  في تعالى هللا لقد أودع

بها ضرورات بقائهم من مطعم وملبس ومسكن، ونحوها من مقومات الحياة، ومن ثم  أرزاقهم  ُيلبون  اإلسالم   فإن نظرة التي 

ا نظرة إيجابية، فقد سماه هللا تعالى خيرا قال هللا تعالى: }   للمال
َ
ْم ِإذ

ُ
ْيك

َ
َعل ِتَب 

ُ
    ك

ُ
ة َوِصيَّ

ْ
ْيًرا ال

َ
َرَك خ

َ
ت  
ْ
 ِإن

ُ
ْوت

َ ْ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
َر أ

َ
َحض

 
َ
ِقين

َّ
ت
ُ ْ
ى امل

َ
ا َعل

ًّ
ْعُروِف َحق

َ ْ
 ِبامل

َ
َرِبين

ْ
ق
َ ْ
َواِلَدْيِن َواأل

ْ
[، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "نعم املال الصالح مع الرجل  180{ ]البقرة:    ِلل

 .(1)الصالح"

أن يكون مصدره حالال، وإنفاقه في حالل، وألهمية هذا الشرط فقد تكرر األمر به في  لكن هذه النظرة للمال مشروطة ب

ْم عَ القرآن، كقوله تعالى: }
ُ
ك
َ
ُه ل

َّ
اِن ِإن

َ
ْيط

َّ
َواِت الش

ُ
ط

ُ
ِبُعوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ًبا َوال ّيِ

َ
 ط

ً
ال

َ
ْرِض َحال

َ ْ
ا ِفي األ وا ِممَّ

ُ
ل
ُ
اُس ك

َّ
َها الن يُّ

َ
{ ]البقرة:  ُدوٌّ ُمِبيٌن َيا أ

  قوله: }و ،  [168
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ْم ِبِه ُمؤ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ِذي أ

َّ
َ ال وا َّللاَّ

ُ
ق
َّ
ات ًبا َو ّيِ

َ
 ط

ً
ال

َ
ُ َحال ُم َّللاَّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ا َرز وا ِممَّ

ُ
ل
ُ
ُم  وقوله: }  ،[88{ ]املائدة:  َوك

ُ
ك
َ
ق
َ
ا َرز وا ِممَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف

 
َ
ْعُبُدون

َ
اُه ت ْم ِإيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ِ ِإن

 َّللاَّ
َ
ُروا ِنْعَمت

ُ
ك

ْ
ًبا َواش ّيِ

َ
 ط

ً
ال

َ
ُ َحال  [114]النحل: { َّللاَّ

ولخطورة هذا األمر أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أنه: "ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن  

 (2) ."خمس، عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم

مواجهة الكسب الحرام من خالل السنة النبوية املطهرة، لبيان أنه ليس في تحري الحالل  ولذا جاء هذا البحث ليناقش  

 تضييق على الناس؛ بل صيانة لهم من مخاطر الحرام وعواقبه املهلكة.

 مشكلة البحث: 

زداد طغيان  مما ال شك فيه أن املال مقوم كبير من مقومات الحياة التي ال تستقيم بدونه، ولكن عجلة الزمان كلما دارت ا

طوفان املادية الجارف، وعال هدير صوت املغريات والشهوات وضجيجها وهي تدعو الناس إلى االستجابة ملطالبها، ومع ضعف  

العقل وتزعزع   التي تشتت  الحياة، تلك  التي تدلهم على  الفتن  الضمائر وخفوت صوت الحق في مواجهة الباطل، وفي خضم 

لدنيا وحطامها، وذاع التنافس على مكاسبها، مما دفع كثيرا من الناس إلى أن يصبح كل همه  القيم، تهافت الناس على مغريات ا

ونشاطه في جمع املال مهما كان مصدره، حالال أو حراما، وازاد هذا الخطر بتنوع أوجه الكسب الحرام، وكثرتها، فظهرت الحاجة  

ذا الداء املستشري، من خالل بيان خطورة الكسب الحرام،  إلى بحوث تدق ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة الخطيرة وتعالج ه

، وتقديم نماذج عملية ممن ابتعدوا عن الحرام وتعففوا عن االقتراب من شبهات الحرام؛ فكانوا منارات  وأهمية تحري الحالل

ى الذين يدعون عدم  يقتدى بهم، وتترسم خطاهم؛ فقد ضربوا أروع األمثلة في الثبات رغم املغريات والتحديات، وهم حجة عل

الكسب  -مقدرتهم على التعفف عن الكسب الحرام وشبهاته، كما ظهرت الحاجة إلى بيان كيفية عالج هذه الظاهرة الخطيرة  

وردع النفوس أن تتطلع إليه، وقد وجدنا بغيتنا في السنة النبوية املشرفة والسيرة الزكية، فجاء هذا البحث ليعالج    - الحرام

 تلك اإلشكاالت. 

 لدراسات السابقة: ا

دروس   أو  خطب  عن  عبارة  وهي  والسنة،  القرآن  خالل  من  وأخطاره،  الحرام  الكسب  عن  تكلمت  كثيرة  مقاالت  وجدنا 

مسجديه، إال أننا لم نجد حسب اطالعنا بحثا علميا يتناول بالدراسة املوضوعية من خالل السنة النبوية مواجهة الكسب  

 
( وصححه ووافقه الذهبي.2130)(، والحاكم برقم 3210( أخرجه ابن حبان برقم )1)  

 (.554( وصححه، والدارمي برقم ) 2417( أخرجه الترمذي برقم )2)
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التي تدفع من يكسب الحرام ملقارفة هذه املخالفة التي تورث صاحبها ضياع البركة في العمر  الحرام، ويعالج املنطلقات النفسية  

 واملال، كما تورثه الحسرة والندامة في اآلخرة، ولذا جاء بحثنا ليعالج تلك القضية ويناقشها بمنهج أكاديمي. 

 منهج البحث: 

، حيث نقوم بجمع األحاديث النبوية واألمثلة التطبيقية من  ليلي املنهج التح  واملنهج االستقرائي  اتبعنا في هذا البحث          

السنة والسيرة، ثم نقوم بتحليل تلك األقوال واألمثلة وأخذ الشواهد التي يجب على الناس أن يقتدوا بها في سيرهم في دروب 

 الحياة وطلبهم ملعاشهم. 

 إجراءات البحث: 

 عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.-        

 تخريج األحاديث النبوية بعزوها ملن خرجها من أصحاب كتب السنة متصلة األسانيد. -        

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

إذا كان الحديث خارج الصحيحين، فإننا نجتهد في الحكم عليه؛ من خالل أقوال النقاد واملحدثين، دون ذكر الكالم  -        

 على األسانيد واألحكام على الرجال، حيث ال يحتمل البحث ذلك. 

عروفة التي يجب االلتزام بها في الكتابات  عزو كل قول إلى قائله، وذكر مصادر تلك األقوال، إلى غير ذلك من اإلجراءات امل -

 العلمية.

 املبحث األول: خطورة الكسب الحرام وآثاره  

شرع هللا تعالى للناس من طرق الكسب الحالل ما يكفيهم ويقيهم من عذابه في اآلخرة، وسخر الكون كله بسمائه وأرضه  

 من ضروب  وبحره لهم، بل وحث على السعي لتحصيل الرزق الحالل ورغب فيه، و 
ً
جعله عبادة يثاب املرء عليها، وعده ضربا

الجهاد، ففي الحديث: "إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل هللا، وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل  

 (1) هللا، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل هللا".

اِب  َوَما ِمْن وضمن هللا تعالى أرزاق الناس فقال: }
َ
ِكت

ْ
ا ِفي ال

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
ْم َما ف

ُ
ك
ُ
ال
َ
ْمث

َ
َمٌم أ

ُ
 أ

َّ
اَحْيِه ِإال

َ
اِئٍر َيِطيُر ِبَجن

َ
 ط

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ٍة ِفي األ  َدابَّ

 
َ
ُرون

َ
ِهْم ُيْحش ى َرّبِ

َ
مَّ ِإل

ُ
ْيٍء ث

َ
وقال صلى هللا عليه وسلم: "لو أنكم كنتم توكلون على هللا حق توكله لرزقتم    ،[38{ ]األنعام:    ِمْن ش 

 (2)يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا". كما

واملتأمل في آيات القرآن يالحظ الوعيد الشديد لكل صنوف أكل الحرام، فمن أكل الربا مثال فهو محارب هلل ورسوله، ومن  

 . أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، ومن طفف في الكيل وامليزان فهو في وديان جهنم

ومن املؤسف أن اختلط الحالل بالحرام في عصرنا، وضعف الورع، وكثرت الشبهات واملحرمات املالية، وخاض كثير من  

الناس في املال الحرام، وليس لهم همٌّ إال تضخيم الثروات بمسالك معوجة ومشبوهة، وانتشر الربا والرشوة، والغش والخداع  

خاصة والعامة، واملتاجرة باملحرمات كاملخدرات، بال خوف من الخالق وال حياء من  في البيوع واملعامالت، واختالس األموال ال

 
 (.15741( أخرجه البيهقي برقم )1)

 (. 4164( وصححه، وابن ماجه برقم )2344( أخرجه الترمذي برقم )2)
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الخلق، حتى إنه ليخش ى أن يكون زماننا هو املقصود في الحديث: "يأتي على الناس زمان، ال يبالي املرء ما أخذ منه، أمن الحالل  

  (1) أم من الحرام".

صور الكسب الحرام ما يتقاضاه العمال أو املوظفون من رواتب أو مكافآت نظير  ومما قد ال ينتبه إليه الناس في زماننا من  

أعمال معينة متفق عليها، فإن وقع منهم إخالل أو تفريط فيما تعاقدوا عليه فقد تسلل الحرام إلى بعض أموالهم، ومن تلبيس  

ي صلى هللا عليه وسلم  كسب األموال عن  الشيطان في الكسب الحرام أيضا تسمية الرشوة زورا باسم الهدية، وقد حرم النب

طريق الوظائف واألعمال التي للمسلمين، حيث استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال لجمع الصدقات، فلما قدم قال:  

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "فهال جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له   هدي إليَّ
ُ
أم ال؟  هذا لكم وهذا أ

شيئا إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان    -أي: من هذه األعمال واملناصب  –والذي نفس ي بيده ال يأخذ أحد منه  

  (2)بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر".

ملحرمة، السيما املستحدثة منها كي  كما أنه يجب على املتعاملين بالتجارة وغيرها أن يتفقهوا في طرق الكسب وأنواع البيوع ا 

 يحذروها، وإال وقعوا في الحرام وهم ال يشعرون. 

 آثار الكسب الحرام: 

إن أعظم الزهد في الدنيا ترك الحرام، وإن الكسب الحالل هنيء مريء، وهو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء،  

ا القلوب، وأما الكسب الحرام فعواقبه وخيمه وآثاره مهلكة وقد حفلت  تؤتي ثمارها اليانعة التي تستطيبها النفوس، وتبتهج به

  السنة ببيان ذلك كله فمن آثار الكسب الحرام: 

ستجلب النعم    -1
ُ
النعم املوجودة، وت حفظ 

ُ
ت إذ بالحالل  املال؛  فساد املال ونزع بركته، وأما الكسب الحالل ففيه صالح 

كة، ولذا ُسمي سحتا؛ ألنه يسحت البركة: أي يذهبها، ولذا فصاحبه ال بقليل يقنع، وال  املفقودة، وأما املال الحرام فمنزوع البر 

من كثير يشبع، كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »إن هذا املال خضرة حلوة،  

من يأخذه بغير حقه، كالذي يأكل وال يشبع، ويكون  فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه املسكين واليتيم وابن السبيل وإنه  

 (3) .« شهيدا عليه يوم القيامة

 وما أصدق قول الشاعر:  

 جمع الحرام على الحالل ليكثره        دخل الحرام على الحالل فبعثره

الدين والعرض،  قسوة القلب وقعود الجوارح عن الطاعة، أما تحري الحالل فيصلح القلب، ويشرح الصدر، ويصون    -2

ويورث الخشية من هللا، وعندها تصلح الجوارح، وتنشط في الطاعة، وقد رتب هللا تعالى العمل الصالح على أكل الحالل فقال:  

 َعِليٌم }
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ي ِبَما ت ِ

ّ
وا َصاِلًحا ِإن

ُ
َباِت َواْعَمل ّيِ

َّ
وا ِمَن الط

ُ
ل
ُ
ُسُل ك َها الرُّ ب الخبيث فإنه بالء على  أما الكس  ،[51{ ]املؤمنون:    َيا أيُّ

البصيرة، وتقعد الجوارح عن الطاعات، وبعض صور الحرام تستدعي غيرها، فيقبع   القلب، وتعمى  صاحبه؛ فبسببه يقسو 

  (4)"من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم". :صاحبها في الفتن املظلمة، قال سهل رض ي هللا عنه 

 
 (.2059( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.1832(، ومسلم برقم )  2597(أخرجه البخاري برقم )2)

 (.1052(، ومسلم برقم ) 6427(  أخرجه البخاري برقم )3)

 (، دار املعرفة، بيروت. 91/ 2(  إحياء علوم الدين )4)
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دم إجابة الدعاء، أما تحري الحالل فمن أسباب قبول العمل الصالح وإجابة الدعاء، قال سعد بن  رد العمل الصالح وع  -3

أبي وقاص رض ي هللا عنه: يا رسول هللا، ادع هللا أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »يا سعد أطب  

 (  1)مطعمك تكن مستجاب الدعوة«.

عظم موانع قبول الطاعات، فإذا ذهب آكل املال الحرام للحج "ناداه مناد من السماء: ال لبيك وال  وأما أكل الحرام فهو من أ

  (2) سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور".

وإذا دعا آكل الحرام ال تجاب دعوته، حتى لو جمع من صفات املسكنة واالفتقار واإللحاح في الدعاء ما يجعله جديرا بإجابة  

يا رب،  ا يا رب،  السماء،  إلى  يديه  أغبر، يمد  السفر أشعث  الرجل يطيل  النبي صلى هللا عليه وسلم: "ذكر  لدعاء، ولذا فإن 

 (3)ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".

ه الحرام؛ لُيحول باقي ما جمع من الحرام إلى  ولو ظن آكل الحرام أنه يستطيع أن يخادع هللا تعالى بأن يتصدق بجزء من مال

من أنفق    :، وقال سفيان الثوري (4) حالل فإن صدقته ال تقبل؛ لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا"

  (5) والذنب ال يكفره إال الحالل.من الحرام في طاعة هللا كان كمن طهر الثوب النجس بالبول، والثوب النجس ال يطهره إال املاء، 

تل آكل الحرام في صفوف املسلمين فال يشفع له ذلك؛ فقد شهد الصحابة بالشهادة لرجل فقال النبي صلى هللا  
ُ
بل ولو ق

 (6)عليه وسلم: "كال، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة".

للمغفرة ودخول الجنة، قال صلى هللا عليه وسلم: "من أكل   استحقاق العقاب ودخول النار، وأما تحري الحالل فسبب -4

 (7)طيًبا، وعمل في سنة، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة".

أما أكل الحرام فمن عواقبه ما يحل بصاحبه من غضب هللا تعالى، وما ينتظره من أليم العذاب، قال النبي صلى هللا عليه  

  (8)النار أولى به". وسلم: "ال يربو لحم نبت من سحت إال كانت 

حلول الكوارث واألزمات باملجتمع، وأما في تحري الحالل فيسلم الفرد واملجتمع؛ فإن في تفش ي الحرام نزع البركة، وانتشار    -5

أخذوا  املظالم والعداء والشحناء، وحلول الكوارث واألزمات، فإنه ما من قوم كما في الحديث: "لم ينقصوا املكيال وامليزان، إال  

وفي الحديث أيضا: "ما من قوم يظهر فيهم الربا، إال  ،  (9)  وجور السلطان"  -الغالء–وشدة املئونة    -جمع سنة: القحط-بالسنين  

     (10)أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا، إال أخذوا بالرعب".

 

 
 (. 6495( أخرجه الطبراني في األوسط برقم )1)

 (. 5228(، والطبراني في األوسط برقم  )8638(أخرجه البزار برقم )2)

 (.1015( أخرجه مسلم برقم )3)

 (  السابق.4)

 (. 91/ 2حياء علوم الدين )( إ5)

 (. 114( أخرجه مسلم برقم )6)

 ( وصححه ووافقه الذهبي.7073(، والحاكم برقم )2520( أخرجه الترمذي برقم )7)

 ( وصححه ووافقه الذهبي.8302(، وحسنه، والحاكم برقم )614( أخرجه الترمذي برقم )8)

 ( وصححه ووافقه الذهبي.8623)(، والحاكم برقم 4019( أخرجه ابن ماجه برقم )9)

 (.17822( أخرجه أحمد  برقم )10)
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 البعد عن الكسب الحرام وعالجه   ملبحث الثاني: نماذج في ا

ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى واألسوة في تحري الحالل، حيث قال: "إني ألنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة  

 (1)ساقطة على فراش ي، فأرفعها آلكلها، ثم أخش ى أن تكون صدقة، فألقيها"

الخوف من أكل الحرام، واملبالغة في التحذير منه، حتى قال بعضهم: لو  وعلى دربه سار السلف الصالح حيث كانوا في غاية  

مَت في العبادة قيام السارية ما نفعك ذلك حتى تنظر ما يدخل بطنك.
ُ
 (2)ق

وحفلت سيرهم بأمثلة مبهرة في الورع، فحفظهم هللا تعالى من الحرام حتى في املواقف التي لم يفطنوا إليها، فهذا أبو بكر  

، (3)هللا عنه أكل يوما من كسب عبده، ثم علم أن هذا األكل من كهانة، فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ش يء في بطنهرض ي  

  (4) وفي رواية قال رض ي هللا عنه: لو لم تخرج إال مع نفس ي ألخرجتها.

هذا اللبن؟ فأخبره الساقي   وكذلك روي أن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه شرب لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين

  (5) أنه من لبن إبل الصدقة، فأدخل عمر يده في فمه فاستقاءه.

بل بلغ تحريهم للحالل مبلغا عظيما حتى إنهم تورعوا عن بعض الحالل مخافة الوقوع في املحرمات، قال عمر رض ي هللا عنه:  

 (6)"تركنا تسعة أعشار الحالل مخافة الربا".

عمر بن عبد العزيز رض ي هللا عنه مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى ال تصيبه الرائحة، وقال: وهل    وكان يوزن بين يدي

 (7) ُينتفع منه إال بريحه.

 عالج الكسب الحرام: 

عند التأمل في الدوافع واألسباب التي تجعل اإلنسان حريصا على املال شرها في طلبه حتى لو كان تحصيله من حرام، نجد  

 أساسين وراء هذه املسالك:  أن هناك سببين  

 أولهما: الخوف على الرزق والرغبة في االستمتاع بالحياة وملذاتها ولو كان ذلك من حرام. 

 والسبب الثاني: الخوف على األبناء والذرية من الفقر مما يدفع اآلباء إلى الطمع في املال ولو كان من سبل مشبوهة. 

 عالج السبب األول: 

وإذا قلبنا النظر السنة والسيرة لنبحث عن عالج لهذا السبب وجدنا أن السنة النبوية عالجت القلق على الرزق والخوف  

من فواته بتثبيت العقيدة وتصحيحها، وبناء اليقين في نفس املؤمن أن هللا تعالى هو املتكفل بأرزاق الناس، وما على اإلنسان  

 
 (. 1070(، ومسلم برقم ) 2432( أخرجه البخاري برقم )1)

 (، دار الفكر، ط. األولى.386/ 1( الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي )2)

 (.3842( أخرجه البخاري برقم )3)

 ، بيروت. (، دار الفكر31/ 1( حلية األولياء لألصبهاني )4)

 (، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 269/ 1( املوطأ )5)

 (. 14683(أخرجه عبد الرزاق في املصنف برقم )6)

 (.96/ 2(  إحياء علوم الدين )7)
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باألسباب لطلب الرزق ثم يتوكل على هللا تعالى فهو مالك الكون الذي ال يتخلى عن خلقه،    إال أن يسعى في دروب الحياة ويأخذ

 (1) قال صلى هللا عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا« 

 ( 2)يموت حتى يبلغ آخر رزق هو له"وقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ل

كما أننا لو فتشنا في السيرة الزكية لنماذج تعالج الرغبة في االستمتاع بكل ما في الدنيا ولو على حساب طيب املطعم واملشرب  

إال أن  وطيب الكسب لوجدنا بغيتينا في نماذج كثيرة لتوجيه من يريد التمتع بما في الحياة من شهوات وملذات ولو من حرام،  

من أنصع هذه النماذج وأبرزها حكيم األمة أبو الدرداء األنصاري رض ي هللا عنه، الذي عاش حياة الزهد في الدنيا والرغبة فيما  

 عند هللا تعالى واالمتثال لوصية النبي صلى هللا عليه وسلم بتخفف اإلنسان من متاع الدنيا. 

 أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء رض ي هللا عنه في    فقد قدم أمير املؤمنين عمر بن الخطاب رض ي هللا   
ً
عنه الشام متفقدا

، قال: السالم عليكم، قال: وعليك قال: أدخل؟ قال: ادخل، فدفع الباب فإذا ليس عليه غلق، فدخلنا إلى بيت مظلم،  
ً
منزله ليال

وجس    -: كساء يلقى على ظهر الدابةالبرذعة- فجعل عمر رض ي هللا عنه يلمسه حتى وقع عليه فجس وسادة فإذا هي برذعة  

فإذا كساء رقيق، فقال أبو الدرداء رض ي هللا عنه: من هذا؟ أمير املؤمنين؟    -الدثار: الغطاء-فراشه فإذا بطحاء، وجس دثاره  

؟«  قال: نعم، قال: أما وهللا لقد استبطأتك منذ العام، فقال عمر رض ي هللا عنه: »رحمك هللا ألم أوسع عليك؟ ألم أفعل بك

فقال أبو الدرداء رض ي هللا عنه: أتذكر حديثا حدثناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: أي حديث؟ قال: »ليكن بالغ أحدكم  

أي: يجيب كل منهما صاحبه  -من الدنيا كزاد الراكب« قال: نعم، قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ قال: فما زاال يتجاوبان بالبكاء  

 (3) ."حتى أضحيا -بالبكاء

وقد تكرر هذا املوقف مع صحابيين آخرين فقد روى ابن ماجه من حديث أنس رض ي هللا عنه، قال: اشتكى سلمان فعاده  

أليس؟ قال   أليس؟  أليس قد صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  أخي؟  يا  يبكيك  ما  له سعد:  يبكي، فقال  سعد، فرآه 

حبا للدنيا، وال كراهية لآلخرة، ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إلي عهدا،  سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي  

فما أراني إال قد تعديت، قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي: »أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، وال أراني إال قد تعديت، وأما  

وعند همك إذا هممت« قال ثابت: »فبلغني أنه ما ترك    أنت يا سعد فاتق هللا عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت،

َفْيَقٍة كانت عنده« 
ُ
 (4) إال بضعة وعشرين درهما، من ن

 عالج السبب الثاني: 

وأما إذا كان الدافع لكسب الحرام هو الخوف على األبناء من الفقر فيكفينا موقف املنصور حين دخل عليه "مقاتل بن  

ك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل  سليمان" رحمه هللا، يوم  
ُ
ظني يا "مقاتل، فقال: أعظ ُبويَع بالخالفة، فقال له "املنصور" عِّ

ّفَن بخمسة دنانير،  
ُ
بما رأيت، قال: يا أمير املؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولدا وترك ثمانية عشر دينارا ً، ك

رَي له قبر بأربعة دنانير َووّزع الباقي
ُ
على أبنائه، وهشام بن عبد امللك أنجب أحد عشر ولدا ً، وكان نصيب كّل ولد ٍ من التركة    واشت

 
 (.4164( وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم )2344(، والترمذي برقم )205( أخرجه أحمد برقم )1)

 ححه ووافقه الذهبي.( وص 2134(  أخرجه الحاكم برقم )2)

 )616 /2) ومحض الصواب في فضائل أمير املؤمنين عمر بن الخطاب(، 835/ 3تاريخ املدينة البن شبة )(  3)

 ( وصححه الذهبي.7891(، والحاكم في املستدرك برقم )4104(  أخرجه ابن ماجه برقم )4)
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ألف ألف دينار. وهللا يا أمير املؤمنين لقد رأيت في يوم ٍ واحد ٍ أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمائة فرس للجهاد في سبيل  

 (1) هللا، وأحد أبناء هشام يتسول في األسواق

قال: تركت لهم تقوى هللا، فإن   ماذا تركت ألبنائك يا عمر؟  الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش املوت،  وقد سأل  

 (2)كانوا صالحين فاهلل تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية هللا تعالى. 

م أنها دعوة للفقر بل إن اإلنسان يسعى في دروب الحياة طلبا للرزق فإن  ومن نافلة القول أن ننبه إلى أنه ليس معنى ما تقد

وسع هللا عليه من الحالل الطيب فبها ونعمت، وأما إن ضيق هللا تعالى عليه رزقه فليكفه القناعة، فإن املعاملة بالدرهم والدينار  

رى الطيب من الكسب والنزيه من العمل، ويكون  هي ما يستبين به ورع اإلنسان، ومن ثم يكون املال نعمة على صاحبه إذا تح

نقمة على صاحبه إذا تمكنت الدنيا من قلبه، فلم يبال من أي مصدر جمع ماله، ولو أن الناس اطمأنت إلى أن رزقها سيأتيها  

لو تحقق  ،  (3) ه"حتما كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ال تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو ل

هذا اليقين، وتحرى الناس الحالل، لقضينا على أنواع الفساد املالي الذي أنتج الكساد والفقر والحاجة، ولعاشت أمتنا عزيزة  

 مكينة تؤدي رسالتها فتصلح دنياها وآخرتها. 

 خاتمة : 

 عالجه نخلص للنتائج اآلتية: وبعد هذه الجولة في السنة والسيرة للتنبيه على خطورة الكسب الحرام وكيفية 

التي ُيلبون بها ضرورات بقائهم من مطعم وملبس ومسكن،   ليحصلوا أرزاقهم املال، حب الناس  طباع في تعالى هللا  أودع -1

 ونحوها من مقومات الحياة. 

إذا جمع    ال ينظر اإلسالم للمال على أنه خير مطلق أو شر مطلق بل هو خير إذا جمع من حالل وأنفق في حالل، وهو شر  -2

 من حرام أو أنفق في حرام. 

شرع هللا تعالى للناس طرقا كثيرة الكسب الحالل تكفيهم وتقيهم من عذابه في اآلخرة وجعلها عبادة يثاب املرء عليها، وعد   -3

 من ضروب الجهاد. 
ً
 ذلك ضربا

تطفيف وغيرها، وقد جاء في  إن صنوف أكل الحرام كثرت في عصرنا ومن أمثلتها أكل الربا، وأكل أموال اليتامى ظلما وال -4

 السنة وعيد لكل هذه األنواع 

 لتجنب الكسب الحرام ثمرات كثيرة للفرد واملجتمع وقد اهتمت السنة ببيان ذلك بيانا شافيا.  -5

ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى واألسوة في تحري الحالل، وعلى دربه سار السلف الصالح حيث كانوا   -6

 ف من أكل الحرام، واملبالغة في التحذير منه. في غاية الخو 

الكسب   -7 على  الطريق  يقطع  بما  منها  الحرام وحذرت  للكسب  الناس  تدفع  التي  الدوافع  بعالج  النبوية  السنة  اهتمت 

 الحرام. 

 

 

 
 . 338( سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي 1)

 (.715 /12) ية ط هجر( البداية والنها2)

 ( وصححه ووافقه الذهبي.2134(  أخرجه الحاكم برقم )3)
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 التوصيات : 

 م.تتبع سير ومآثر الصحابة والتابعين والسلف الصالح في تحري الحالل واالبتعاد عن الحرام وشبهات الحرا -1

 إعداد بحوث عن أهمية تزكية الروح ملواجهة طوفان املادية الجارف. -2

 دراسة مستجدات العصر في املعامالت التي تدخل في الكسب الحرام والتحذير منها.  -3

 قائمة املراجع : 

هـ(، ترتيب: األمير  354اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )املتوفى:   -1

)املتوفى:   الفارس ي  بلبان  الدين علي بن  بيروت، ط. األولى،    739عالء  الرسالة،  األرنؤوط، مؤسسة  هـ(، تحقيق: شعيب 

 م.  1988 -هـ  1408

 ه(، دار املعرفة، بيروت.505إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي )املتوفى:  -2

هـ(، تحقيق: عبد هللا  774والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )املتوفى:  البداية   -3

 م. 1997 -هـ  1418بن عبد املحسن التركي، دار هجر، الطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق:  ٢٦٢)ت  تاريخ املدينة البن شبة، عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد   -4

 هـ. ١٣٩٩فهيم محمد شلتوت، جدة، 

هـ(، دار الفكر،  430حلية األولياء، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موس ى بن مهران األصبهاني )املتوفى:   -5

 بيروت.

دين شيخ اإلسالم،  الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب ال -6

 هـ(، دار الفكر، ط. األولى.974أبو العباس )املتوفى: 

)املتوفى:   -7 عيس ى  أبو  الترمذي،  َسْورة  بن  عيس ى  بن  محمد  الترمذي،  مكتبة  279سنن  محمد شاكر،  أحمد  تحقيق:  ه(، 

 م.  1975  -هـ  1395مصر، ط. الثانية،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار  273بو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )املتوفى:  سنن ابن ماجه، ابن ماجة أ -8

 فيصل عيس ى البابي الحلبي. -إحياء الكتب العربية  

ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  458السنن الكبرى، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )املتوفى:   -9

 م. 2003 -هـ  1424ن، ط. الثالثة، لبنا –بيروت 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه، عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن   -10

)املتوفى:   املصري  محمد  أبو  الكتب  214رافع،  عالم  عبيد،  أحمد  تحقيق:  السادسة،    –بيروت    - هـ(،  الطبعة:  لبنان، 

 م. 1984 -هـ 1404

حيح البخاري )الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه(، محمد  ص -11

بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األولى،  

 هـ. 1422
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عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(، مسلم بن    صحيح مسلم ) املسند الصحيح املختصر بنقل العدل -12

  – هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )املتوفى:  

 بيروت.

ادي  محض الصواب في فضائل أمير املؤمنين عمر بن الخطاب، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد اله -13

)املتوفى:   الحنبلي  املبرد  ابن  الدين،  املحسن، عمادة  909الصالحي، جمال  بن عبد  بن محمد  العزيز  تحقيق: عبد  هـ(، 

 م.  2000هـ/1420البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق:  360مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )املتوفى:    املعجم األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن  -14

 القاهرة.  – طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد املحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

هـ(، تحقيق: مصطفى  405املستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوفى:   -15

 . 1990 – 1411بيروت، ط. األولى،  –قادر عطا، دار الكتب العلمية عبد ال

هـ(،  241مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )املتوفى:   -16

 م  2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  -تحقيق: شعيب األرنؤوط 

العتكي  مسن -17 بن عبيد هللا  بن خالد  الخالق  بن عبد  بن عمرو  أحمد  بكر  أبو  الزخار،  البحر  باسم  املنشور  البزار  د 

املدينة املنورة،    - ه(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا، وآخرون، مكتبة العلوم والحكم  292املعروف بالبزار )املتوفى:  

 م.2009الطبعة: األولى، 

)سنن الدارمي(، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد  مسند الدارمي املعروف بـ   -18

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار املغني للنشر والتوزيع، اململكة  255الدارمي، التميمي السمرقندي )املتوفى:  

 م . 2000 -هـ  1412العربية السعودية، ط. األولى، 

هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن  211د الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )املتوفى:  املصنف، أبو بكر عب -19

 .1403بيروت،  الطبعة: الثانية،  –الهند، املكتب اإلسالمي  -األعظمي، املجلس العلمي

د فؤاد عبد الباقي، هـ(، تحقيق: محم 179موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني )املتوفى:   -20

 .1985-هـ  1406لبنان،  –دار إحياء التراث العربي، بيروت  
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وعالقتها بإدارة التميز لدى مديري املدارس اإلعدادية من وجهة نظر   اإلداريةدرجة ممارسة املرونة 

 املدرسين في مدارس محافظة واسط 

The Degree of practicing Administrative Flexibility and its relationship to managing excellence 

among middle school principals from the point of view of teachers in Wasit Governorate schools 

 سعد نعيم رضوي/جامعة واسط، العراق  أ.م.د.

Dr. Saad Naeem Radhawi/ Iraq /university of wasit, Iraq 

     

 

 ملخص:  

للتعرف على درجة ممارسة املرونة اإلدارية وعالقتها بإدارة التميز ملديري املدارس االعدادية من وجهة    هدفت الدراسة       

نظر املدرسين في محافظة واسط، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقام الباحث بتصميم  

باستخراج مؤشرات صدق وثبات    وقام الباحث مدرسا ومدرسة ،    (300استبانتين كأداة رئيسة للدراسة، وبلغت عينة البحث )

)  ، املقياس الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  (،  SPSSوتم التحقق من النتائج ومعالجة بياناتها إحصائيا وتم استخدام 

ة وكذلك أظهرت النتائج  وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدى مديري املدارس االعدادية جاءت بدرجة كبير 

مرتفع إلدارة التميز لدى مديري املدارس االعدادية ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    مستوى 

العينة    ألفرادلدرجة ممارسة مديري املدارس اإلعدادية للمرونة اإلدارية ومتوسطات درجات تقدير   الدراسةعينة   أفراد تقدير 

إيجابية  ال  ارةإد  ملستوى  عالقة  بينهما  العالقة  أن  على  يدلل  وهذا  صياغة  )تميز  تم  الدراسة  لنتائج  ووفقا  متوسطة  طردية 

 . التوصيات واملقتراحات

 املرونة اإلدارية، إدارة التميز، مديري املدارس اإلعدادية. الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

The study aimed to identify the degree of practicing administrative flexibility and its relationship to 

managing excellence for middle school principals from the school’s point of view in Wasit Governorate. By 

extracting indicators of validity and reliability of the scale. The results were verified and their data was 

statistically processed, and the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used. The results showed that 

the degree of administrative flexibility practiced by middle school principals came to a large extent. The results 

also showed a high level of excellence management for middle school principals and the existence of a 

statistically significant correlation between the average degrees of estimation of members of the study sample 

to the degree to which middle school principals practiced administrative flexibility and the average grades of 

appreciation for the sample members. This indicates that the relationship between them is positive (median 

and positive), and according to the results of the study, recommendations and suggestions were formulated.  

Keywords: Administrative flexibility, excellence management, middle school principals . 
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 مقدمة: 

يحتاج اإلنسان خالل حياته إلى عناصر مادية قادرة على إبقائه على قيد الحياة وإلى عناصر قادرة على جعله فاعال في       

كالتعليم   من  الحياة  ضرورة  فالتعليم  لوجوده  معنى  لإلنسان  تعطي  التي  الحياة  عناصر  أهم   أحد  هو  فالتعليم  واإلبداع، 

إلى   العبور  ووسيلة  الوحيد،  الجسر  وهو  واقتصادي،  اجتماعي،  ونماء  تطور  ألي  األساسية  الركيزة  وهو  الحياة،  ضرورات 

حاجة ماسة إلدارة فعالة قادرة على قيادة العمل التربوي مما    املستقبل الزاهر املشرق، فالتربية كعملية استثمار للمجتمع في

يحقق رقي املجتمع، ويدفع عجلة التقدم والنمو االجتماعي واالقتصادي، ولقد تطورت مفاهيم اإلدارة كثيرا فأصبحت مجموعة  

ونات البيئية من مجتمع محلي،  هائلة من املفاهيم العلمية، والسيما اإلدارة التربوية، فقد اتسعت مجاالتها لتشمل جميع املك

السليمة هي شرط أساس من   ومنهاج وطلبة ومعلمين ومباٍن، وأصبحت ضرورة وحاجة ماسة في املجتمع املعاصر، فاإلدارة 

شروط التربية الصالحة، وهي تعمل على رفع مستوى األداء، وتساعد على نجاح العمل وإتقانه، وترفع من معنويات العاملين  

وتز  والتزامهم  باملؤسسة،  العاملين  حضور  املنشودة  التربوية  األهداف  تحقيق  أجل  من  جهودهم  وتوحد  إنتاجيتهم،  من  يد 

م محور العملية التعليمية  
ّ
مين، بل أصبح هدف اإلدارة املدرسية يتركز حول املتعل

ّ
بأعمالهم املوكلة إليهم، ومتابعة غياب املتعل

د على توجيه نموه العقلي، والجسمي، والروحي، واالجتماعي، والتي تعمل على  من حيث توفير كل الظروف واإلمكانات التي تساع

تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو فيجب أن تكون اإلدارة املدرسية عملية شاملة تستهدف إنجاز األعمال بفاعلية  

لتصبح منظومة شاملة    جرد عملية شاملةبواسطة العاملين في املدرسة، ولكن الرؤية األصح تتجاوز كون اإلدارة املدرسية م

 .(1)متكاملة

وتختلف ممارسات مديري املدارس من مدرسة ألخرى، وذلك حسب عوامل عدة، منها: ما يتعلق بمدير املدرسة نفسه،      

وطبيعته الشخصية، ومنها ما يتعلق بالعاملين باملدرسة، ومنها ما يتعلق بالنظام التعليمي، ومنها ما يرتبط باإلمكانات والبيئة  

درسية تتسم بالسيطرة والسلطة املطلقة، ومنها من يجنح إلى املشاركة والتعاون في إدارته  املتوفرة، فنرى أن بعض اإلدارات امل

للمدرسة، فال يسير املديرون على نمط واحد في قيادتهم وتسييرهم لشؤون املدرسة، وتعّد املرونة اإلدارية من املفاهيم اإلدارية  

دارة، فهي إحدى مطالب اإلدارة الناجحة، كونها في حد ذاتها وسيلة  الحديثة التي تمثل جانبا من جوانب البعد األخالقي في اإل 

مضادة للروتين والجمود، وتهدف إلى تيسير األعمال وتسييرها بالشكل الذي يحقق األهداف املخطط لها، فهي إبداع إداري في  

والق باملرونة  يتميز  الذي  هو  مدرسته  في  املبدع  فاملدير  أنظمته  إسقاط  دون  العمل  والتجريب،  إنجاز  التكيف  على  درة 

 .(2) والتجديد

وتعتبر إدارة التميز من املفاهيم الحديثة التي عرفها الفكر اإلداري وأصبح لها مكانة مرموقة في املؤسسات، وهي بمثابة     

ب لالرتقاء  الطرق  أنجع  البحث على  مهمة  عاتقها  أخذت على  تنظيمات  بروز  إلى  في ظهورها  الفضل  يعود  أداء  فلسفة حديثة 

املؤسسات وتمثل إدارة التميز مفهوما شامال متكامال تشترك فيه كل األطراف من أجل تحقيق منفعة متبادلة، ويشير التميز  

في اإلدارة الحديثة هما: أن غاية اإلدارة الحقيقية السعي إلى تحقيق التميز، وكل ما يصدر عن اإلدارة من    بعدين محوريين إلى  

ويعّد قائد املدرسة أحد أهم عناصر نجاح العملية التربوية،   (3) بالتميزقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات يجب أن يتسم  

وكذلك عن    لعملية التعليمية في املدرسة، وترجمة أهدافها إلى واقع ملموس،فهو املسؤول عن التخطيط والتنفيذ والتقويم ل

القيادي ملدير   التربويون من منظرين وممارسين على أهمية الدور  العملية اإلدارية في املدرسة وحسن ممارستها، ويتفق  سير 

 
 (. اإلدارة التربوية "مدرسية وصفية". )د.ط(، عمان: دار اليازوري.  2011االبراهيم، عدنان.)  1
 ، اإلسكندرية: دار الوفاء. 1(. السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية. ط 2006رسمي، محمد. ) 2
 (. التميز اإلداري للعاملين بقطاع التربية والتعليم. )د.ط(،اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية.2009الصريفي، محمد. ) 3
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ايتها بشكل فعال وتعتبر إدارة التميز مدخال  املدرسة في تسيير العملية التعليمية في مدرسته، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها وغ

بين كافة العناصر واملقومات الالزمة لبناء املدارس بناء على مواصفات متميزة، وبما يحقق   والترابطشامال يعتمد على التكامل 

م الكامل بين كافة  الخارجية، كما تضمن إدارة التميز للمدارس تحقيق التكامل واالنسجا  املتغيراتلها قدرة عالية في مواجهة  

املدارس اإلداري والتربوي، وفتح املجال    مديري دارة التميز في االرتقاء بعمل  ونة اإلدارية وإألهمية املر   ونظراعناصرها من هنا  

التميز لدى    الدراسةلإلبداع واالبتكار والتميز، جاءت هذه   بإدارة  اإلدارية وعالقتها  املرونة  الضوء على درجة ممارسة  لتلقي 

 يري املدارس اإلعدادية من وجهة نظر املدرسين في مدارس محافظة واسط بالعراق.   مد

  : مشكلة البحث 

فكان من الضروري أن يخطط مدير    في محافظة واسط   لكثرة األعباء اإلدارية التي تقع على كاهل مدير املدرسة   نظرا     

، وأن تتسم الخطة املدرسية بعدة عناصر من أهمها الواقعية، واملرونة في التنفيذ  مدرسيهاملدرسة بشكل إيجابي وفعال مع  

من    مزيداحتى يتسنى لهم إنجاز األهداف التي يسعون إليها في مؤسساتهم التربوية، وال يأتي ذلك إال من خالل منح املديرين  

وذلك لتحقيق التميز في األداء من قبل معلميهم، وقد لوحظ أن مدير املدرسة  املدارس  لالمركزية في العمل من قبل مديري اا

لديه وصوال ملستوى    املدرسين في عمله، يحقق نتائج إيجابية في مستوى أداء    ومهاراته الذي يمارس اإلبداع اإلداري بكل عناصره  

أهم هذه العناصر الذي يجب على مدير املدرسة امتالكها، وتوظيفها في عمله اإلداري للخروج    عال من التميز في األداء، ولعل

املرونة اإلدارية،   املدرسة وأهدافها هي  الطارئة، وتحقيق رؤية  املواقف  العمل، والتكيف مع  إدارة  و من ضغوط  التوجه نحو 

 دم تسعى الدراسة الحالية إلى االجابة على السؤال اآلتي:ووفقا ملاتقالتميز لتحقيق اإلبداع واالبتكار ملواجهة التحديات 

ما درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدى مديري املدارس االعدادية وماطبيعة عالقتها بإدارة التميز من وجهة نظر املدرسين  

 في مدارس محافظة واسط؟  

 أهمية البحث: 

اإلد       في  والضرورية  املهمة  العناصر  أحد  املرونة  الخصائص  تعد  يمتلك  أن  املدرسة  ملدير  البد  ولذلك  املدرسية،  ارة 

واملبادئ األساسية ملفهوم املرونة؛ لتطبيقه في اإلدارة املدرسية وترجع أسباب توظيف املرونة في العمل اإلداري نتيجة لتعدد 

ضا نتيجة االنفجار املعرفي الهائل  الحاجات وتنوعها ولتزايد الضغوطات، وكثرة األعباء التي تقع على كاهل مدير املدرسة، وأي

واملتسارع في كل املجاالت، مما فرض على مديري املدارس مسايرة هذه التغيرات ومواكبتها واالستجابة لها من خالل التعديل في  

طلب ابتكار  األفكار، اوتباع الطرق واألساليب الحديثة ملواكبة هذا التغيرات، ومواجهة التحديات الحالية واملستقبلية، وذلك يت

األهداف   لتحقيق  للعاملين؛  ومحفزة  مناسبة  تربوية  بيئة  لتوفير  للتطبيق؛  قابلة  لتكون  واستحداثها  جديدة  عملية  طرق 

والنهوض بالعملية التربوية في املجاالت كافة وإن االهتمام بالعوامل اإلنسانية يؤثر بشكل إيجابي عل سير العمل لذا يتصف  

 هذا املدير اإلنسا
ُ
ني بممارسة املرونة في إدارته للمؤسسة التربوية، بما يراعي املشاعر اإلنسانية في بعض الظروف الطارئة  أحيانا

التربوية باعتبارها أحد السمات األساسية للسياسات الخاصة   التربية على أهمية املرونة في املؤسسات  للعاملين وأكد خبراء 

على املرونة في البيئات املدرسية باعتبارها أحد االستراتيجيات املهمة التي يمكن    باإلصالح التعليمي، ومن هنا كان البد من التركيز

 من خاللها تعزيز االبتكار، واإلبداع، والتشجيع على املخاطرة املحسوبة دون خوف أو تردد. 

ة لتحقيق الجودة والتميز  وتنبع أهمية الدراسة الحالية كونها أحد املداخل اإلدارية الحديثة لتطوير أداء القيادات املدرسي    

في العملية التعليمية، كما تكمن أهميتها في انها تحفز على التميز واالبداع في العمل مما يؤدي إلى تطوير املخرجات التعليمية،  

املكتبة   تثري  انها قد  التميز لدى مديري املدارس كما  اإلدارية وإدارة  املرونة  تناولت  التي  الدراسات  إلى قلة  املحلية  باإلضافة 
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والعربية بمراجع في مجال القيادة التربوية املتعلقة باملرونة اإلدارية إدارة التميز، واتاحة الفرصة للباحثين في إجراء مزيد من  

الدراسات حول درجة ممارسة املرونة اإلدارية وعالقتها بإدارة التميز لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة نظر املدرسين في 

 فظة واسط.  مدارس محا

 : أهداف البحث

 لى:إيهدف البحث الحالي      

التعرف على درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة نظر املدرسين في مدارس محافظة    -1

 واسط. 

 مدارس محافظة واسط. التعرف على مستوى إدارة التميز لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة نظر املدرسين في  -2

طبيعة العالقة بين درجة ممارسة املرونة اإلدارية وإدارة التميز لدى مديري املدارس اإلعدادية من وجهة نظر املدرسين    -3

 في مدارس محافظة واسط.

 حدود البحث:  

ُد البحث الحالي باملدرسين في املدارس التابعة إلى املديرية العامة لتربية محافظة     .2022-2021واسط للعام الدراس ي َيَتَحدَّ

 تحديد املصطلحات:  

 Administrative Flexibilityاملرونة اإلدارية   

االستجابة  (  Knutson &Holand،2010عرفها) على  القائد  أو  املدير  قدرة  البيئة    للتغيراتأنها  من  املفروضة  املختلفة 

 .  (1) التي تساعد على إحداث التغيير املطلوب  واإلستراتيجياتاملحيط به، من خالل وضع عدد من الخطط 

 التعريف اإلجرائي للمرونة اإلدارية : 

 .  املرونة اإلداريةالدرجة الكلية التي يحصل عليها املدرسين من خالل إجابتهم على فقرات مقياس 

 Excellence Management إدارة التميز 

لتحقيق أعلى معدالت  وترابط القدرة على توفير وتنسيق عناصر املنظمة وتشغيلها في تكامل  Suhimi،2016  - (ALعرفها )

املؤسسة   أصحاب  وتوقعات  ومنافع  رغبات  يحقق  الذي  املخرجات  إلى مستوى  بذلك  والوصول  اإلداري،  األداء  في  الفاعلية 

 .(2) املرتبطين بها

التميز اإلجرائي إلدارة  الت  :التعريف  الكلية  عليها الدرجة  يحصل  أن  يمكن  فقرات    املدرسون   ي  على  إجاباتهم  من خالل 

 مقياس إدارة التميز. 

 

 
1  Knutsen، L. H.، & Holand، R. (2010). Investment strategy for small hydropower  generation plants in orway. .Copenhagen 

Business School 
2Al-suhaimi،M.(2016). the implementation of Total Quality Management in king saud University International Journal of 

Indepwndent Resarch andstudies،1،(2)80-88.   
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 االطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلدارية   أوال: مفهوم املرونة

يعد مفهوم املرونة واحدا من املفاهيم التي يتم توظيفها على نطاق واسع في كثير من املجاالت والتخصصات، وعلى ذلك      

في املجال االقتصادي يميلون إلى الجمع بين مفهوم املرونة وبين    الخبراء  فقد حدث تباين في املعنى الخاص باملرونة، فنجد أن

في مجال البيئة فإن مفهوم املرونة  الخبراءفي نظريات الثبات ونظريات التكلفة والعائد، أما عند النظريات االقتصادية املتمثلة 

في   املتمثلة  التنظيمية  بالنظريات  يرتبط  ما  عادة  اإلدارة  في  املرونة  ولكن مفهوم  والتخصيص،  الشمولية  العمومية  بين  يأتي 

استخدم مصطلح املرونة  و   اإلداري وغيرها من مفاهيم اإلدارة الحديثة،التخطيط، وأنماط القيادة، واإلبداع اإلداري، والتمكين  

كثير من   لم    الدراسات في  التي  املصطلحات  من  يعّد  املصطلح  أن هذا  إال  التطبيقية،  باإلدارة  املتعلقة  واألدبيات  األكاديمية 

ا املؤسسات  في  املرونة  أما  كافة  التخصصات  في  ثابت موحد  تعريف  الباحثون على  بأنها:  يتوصل  لتعليمية والتربوية فتعرف 

مين كافة من جميع الخلفيات واملستويات املختلفة، والعمل على إيجاد  
ّ
الحاجة لالستجابة للتوقعات املختلفة الخاصة باملتعل

الطرق   تعزيز    واالستراتيجياتأفضل  خاللها  من  يمكن  ف  باملزايا واإلفادة   املنهجية  الدراساتالتي  املشاركين  لكل  ي  الخاصة 

بدأ ظهور مفهوم املرونة اإلدارية في فترة الثمانيات والتسعينيات من القرن املاض ي عندما حدثت العديد من  و العملية التربوية، 

الجوهرية والجذرية في بيئات العمل املختلفة، وبدأ التغيير يدّب في املؤسسات في جميع أنظمة املؤسسة وهياكلها،    التغييرات

ملؤسسة والعاملين، ففي األوقات املاضية كان العاملون يتوقعون املكوث في أعمالهم ألطول فترة ممكنة،  من خالل العالقة بين ا

، وكان املديرون وأصحاب العمل يوزعون نماذج العمل على العاملين في إطار من  االستقراروكانوا يتمتعون بمستوى معين من  

وال التحديات  من  الكثير  ظهر  فقد  املحدودة،  واجهت  اإلصالحات  التي  العشرين  القرن  من  املاضيين  العقدين  في  تهديدات 

العاملية،   املنافسة  التحديات:  هذه  أهم  ومن  التنظيمية،  التي    والتغييراتاملؤسسات  الضغوط  أو  والتقنية،  التكنولوجية 

ا قادرة على التكيف مع  تفرضها البيئة، مما أدى ذلك إلى ضرورة أن تتمتع املؤسسات التنظيمية بقسط من املرونة التي تجعله

 .(1) تلك التحديات واملشكالت الحالية واملستقبلية عناصر أساسية، وهي: املرونة والديناميكية واملقدرة على التكيف

 أشكال املرونة: 

 التربية واإلدارة إلى أشكال املرونة في العلوم اإلنسانية، وهي على النحو اآلتي:  خبراءقد أشار 

 املرونة التلقائية:  -1

هي قدرة الفرد على أن يعطي بشكل تلقائي أعدادا متنوعة من االستجابات ال ترتبط بفئة أو مظهر واحد فقط، وإنما تنتمي  

لعدد متنوع من األفكار، أي اإلبداع في أكثر من موقف أو إطار أو شكل، ويطلق على هذا النوع منها املرونة التلقائية، وهذا يعني  

وإعطاء عدد أكبر من األفكار املتنوعة  إخراج  سرعة الفرد في  كما أنها في مواقف غير محددة نسبيا أن املرونة التلقائية تحدث  

 . واملرتبطة بمشكلة ما، ويتجه الفرد وفق هذه القدرة إلى املبادرة التلقائية في املوقف وال يكتفي بمجرد االستجابة

افقية ) املرونة التكيفية  -2 وإجراء  تنوعة ملشكلة ما، وإمكانية التكيف مع الظروف  هي القدرة على إعطاء حلول م:  ( التو

 وتعديالت بما يالئم املوقف، وتقاس هذه القدرة من خالل تنوع تلك االستجابات.  تغييرات

 
1  ( وليد.  )رسالة  2015الحية،  نظرهم.  من وجهة  اإلداري  التميز  بتحقيق  اإلستراتيجية وعالقتها  لإلدارة  الثانوية  املدارس  مديري  ممارسة  (. درجة 

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة. 
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فاملرونة هي وازع داخلي حقيقي لدى الفرد نحو التغيير وترك املواقف السابقة، ومن ثم تصبح األفكار واملوضوعات غير  

با تتصف  وال  االستعدادات  جامدة  لديه  فتتولد  وامللل،  واإلحباط  اليأس  وعدم  والتطوير  بالتجديد  الفرد  فيشعر  لرتابة، 

أن هناك فروقا بين كل من األصالة واملرونة والطالقة، فاألصالة تكون على  جيلفورد  والدوافع للتغيير نحو األفضل، وقد أكد  

ى أساس التنوع والتباين في االستجابات، بينما الطالقة يكون على الكثرة  أساس الجودة في األفكار وندرتها، أما املرونة فتكون عل

 .(1) أو الوفرة في االستجابات

 أنواع املرونة: 

 ، وهي كاآلتي:خمس نقاطيمكن حصر األنواع الخاصة باملرونة اإلدارية في    

املتنوعة من أجل تحقيق املشاركة  والهارات  املرونة الوظيفية: ييهئ ذلك النوع من املرونة لألشخاص الربط بين الكفايات -1

من    لألفرادفي أكثر من جانب من جوانب اإلنتاج، ويستند هذا النوع من املرونة بشكل أساس على التدريب املكثف واملتواصل  

 . أداء متميز في املؤسسة الكفايات لديهم، وتحقيق    أجل تنمية

املؤسسة وتحقيق ميزة    استمرارية: تعد املرو من األمور التي يجب أن يتحلى بها القائد التربوي لبقاء ةستراتيجياملرونة اال   -2

 منها: أسباب تنافسية جديدة، وذلك لعدة 

السريعة املحيطة بها، ولذلك تجعلها تتكيف في إدارة  والتغيرات  تعد ركيزة أساسية تمكن املؤسسة من مواجهة التهديدات -

 نشاطاتها املتنوعة ملواجهة هذه التحديات.

املنافسة - إطار  في  وابقائها  التنافسية،  القوى  ملواجهة  لديها  القوة  توظيف عناصر  املؤسسة على  تعزيز قدرة  في    تساعد 

 . واالستمراريةوالنمو  

املرونة املالية: يتضمن عادة هذا النوع من املرونة الخطوات التي تقوم بها املؤسسة من أجل خفض التكاليف املتعلقة   -3

 بالعمل من أجل الحصول على الربح.

ها كافة، ومن خالل ذلك  املرونة العددية: يركز هذا النوع من املرونة على قدرة املؤسسة على تحديد أعداد العاملين لدي  -4

يتم زيادة أو تقليص عدد العاملين تبعا الحتياجات املؤسسة، فاملؤسسة التي تطبق هذا النوع تعمل بنظام العمالة املؤقتة،  

 . مما يخفض مستوى األمن الوظيفي لدى العاملين

بم  -5 العمل  في ساعات  تغير  إلى إحداث  املرونة  النوع من  املؤقتة: يشير ذلك  اإلنتاج،  املرونة  ا تقتضيه متطلبات عملية 

ويمكن تطبيق هذا الجانب من خالل عدة جوانب مثل مد ساعات العمل لفترة وجيزة، أو العمل لساعات إضافية، ومن هنا  

نالحظ أن باستطاعة املؤسسة االستعانة بالعمالة املؤقتة ملساعدة املؤسسة في األزمات والطوارئ أو الضغوط التي قد تقع  

 .(2)عليها

 

 

 
 وتدريبات. )د.ط(، عمان: دار الفكر. (.إبداعات املعلم العربي، مفاهيم  2010جودة، جيهان)  1

2  Arnold، V. ، Benford، T.، & Sutton، S. G. (2008). Enhancing Strategic Flexibility And Performance Through Risk Management: 

The Enabling Role Of It Integration 
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 ثانيا : إدارة التميز 

تعرف بأنها الجهود التنظيمية    بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة وردت العديد من التعريفات إلدارة التميز منها:   

املخططة التي تهدف إلى تحقيق التحسينات املستمرة والتميز واالستجابة للقوى الداعمة للتميز وتحقيق  امليزات التنافسية  

من  الد األفضل  تكون  أن  بمعنى  تنافسية،  ميزة  تحقيق  أي  املنافسين،  عن  ومختلف  جديد  هو  ما  ابتكار  على  املنظمة  ائمة 

 املنافسين في واحد أو أكثر من األداء االستراتيجي. 

يد من  كما عرفت على أنها: تطبيق مجموعة من املعايير التي تمكن املنظمة من التوصل إلى نتائج تنافسية غير مسبوقة تز  

 الحصة السوقية وتساهم في زيادة الربحية. 

 أهداف إدارة التميز: 

تهدف إدارة التميز إلى تحقيق التفوق التنافس ي على املنافسين في بيئة األعمال محليا ودوليا، وتحقيق عوائد ومنافع ملختلف  

ال، والعمل على تطويرها وتحسينها  أصحاب املنافع، وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة، واستمرار املؤسسة في عالم األعم

د ) 
ّ
أن إدارة التميز تهدف إلى التعاون بين املنظمات، والعمل على تشجيع املنظمات    (fard ،2015  &Zarandi باستمرار كما أك

 على تبادل املعلومات بينها، والوعي بمتطلبات الجودة، والتحسين املستمر ألداء املنظمة. 

 أهمية إدارة التميز: 

تكمن أهمية إدارة التميز في تحقيق املنافسة للمنظمة، حيث أن ثورت تكنولوجيا املعلومات فرضت أن يكون السوق      

املتميز يفقد املؤسسة   املنظمة، حيث أن األداء غير  مفتوحا ودون حدود، كما تكمن أهميتها في املحافظة على مكان ومكانة 

الذي تعمل فيه، كما تكمن أهميتها بعدم قدرة أي منظمة أن تواكب التقدم في تكنولوجيا    قدرتها على السيطرة على املكان 

 املعلومات واالتصاالت إال من خالل تبني إدارة. 

 الدراسات املتعلقة بمتغير املرونة اإلدارية: 

إلى استكشاف السمات الشخصية واإلدارية املرتبطة  :  ( 2011بيب)،  pepدراسة    - الدراسة  باملرونة لدى مديري  هدفت 

املدارس الثانوية في والية فلوريدا، حيث تناط باملدير مسؤوليات كبيرة ومساءلة ومهام كبيرة وغيرها من الضغوطات التي يقابلها  

في إدارة املدرسة، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتكون مجتمع الدراسة من مديري املدارس الثانوية  

( مديرا، وأبرز النتائج التي توصل لها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا  2800والية فلوريدا البالغ عددهم ) في  

 . (1) الوظيفي واملرونة لدى املديرين، وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام التنظيمي في العمل واملرونة لدى املديرين

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق املرونة اإلدارية لدى مكاتب التربية والتعليم لدى    (:2013دراسة )الربيعاني،  -

مكاتب   التربويات ومديرات  املشرفات  الدراسة من جميع  وتكون مجتمع  كأداة  االستبانة  استخدام  وتم  املكرمة،  مكة  مدينة 

( مشرفة ومديرة من مكتب التعليم بمدينة  218مكونة من )التعليم بمدينة مكة املكرمة، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة  

 
1  Pepe، J. (2011). The Relationship of Principal Resiliency to Job Satisfaction and Work Commitment: An Exploratory Study of K–

12 Public School Principals in Florida.University of South Florida. 
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مكة املكرمة، وأبرز النتائج التي توصلت إليها: أن درجة املر ونة اإلدارية لدى مكاتب التربية والتعليم بمدينة مكة املكرمة جاءت  

 . (1) بدرجة عالية

 الدراسات املتعلقة بمتغير إدارة التميز:  

-   ( تم  Fook & Sidhu،2009دراسة  ماليزيا،  في  املتميز  املدرسة  ملدير  القيادية  الخصائص  عن  الكشف  إلى  هدفت   :)

معلما     87استخدام املقابلة واملالحظة الرسمية وغير الرسمية، وتحليل الوثائق، واملحادثات العفوية، تكونت عينة الدراسة من  

شراكة كاملة ومشاركة من جميع  األطراف، ورؤية واضحة،  طالبا، بينت نتائج الدراسة أن نجاح املدرسة يحتاج إلى     1105و  

ويعتبر التمكين املناسب من مميزات القيادة الجيدة، وأن من أبرز مميزات القائد املدرس ي املتميز منح اآلخرين مسؤولية القيادة،  

 .(2) والتشاركية، والتعاون 

هدفت إلى التعرف إلى كفايات التميز واإلبداع لدى مديري املدارس في تركيا،    (:Ozmen&Muratoglu،2010دراسة )   -

املسحي من خالل تطبيق استبانة على عينة مكونة من) املنهج الوصفي  تم استخدام  الدراسة  (مديرة  100ولتحقيق أهداف 

التي ينبغي على امل دير أن يمتلكها، وهي: القدرة على  ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة وجود مجموعة من الكفايات اإلبداعية 

الفعالة،   املعرفة  وادارة  فريق،  التنظيم    واالتصالتشكيل  كفايات  أهم  وأن  االجتماعي،  الدعم  شبكات  وتشكيل  اإلداري، 

 .(3) اإلداري 

-   ( الوصفي،    ( Tee،2013دراسة  املنهج  الباحث  واستخدم  السنغافوري،  املدرس ي  التميز  نموذج  على  التعرف  هدفت 

نتائج الدراسة أن هناك حاجة لتنظيم املنهجية فيما يتعلق بتحسين الجودة في املدارس، وضرورة تركيز مديري املدارس    وأظهرت 

 . (4) على جوهر نموذج التميز بغض النظر عن بيئته هي الكفايات االبداعية

مديري  ( 2018دراسة)الخصاونة،  - لدى  التميز  إدارة  معايير  تطبيق  واقع  عن  التربية :  ملديرية  التابعة  الثانوية  املدارس 

مديرا ومديرة، بينت    34والتعليم في قصبة اربد، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، طبقت استبانة على عينة تكونت من  

في قصبة اربد نتائج الدراسة أن واقع تطبيق معايير إدارة التميز لدى مديري املدارس الثانوية التابعة ملديرية التربية والتعليم  

جاءت بدرجة مرتفعة، عدم وجود فروق دالة إحصائيا حول تطبيق إدارة التميز تعزى لـ )الجنس، وسنوات الخبرة اإلدارية،  

 .(5)واملؤهل العلمي(

 

 
املديرات املشرفات. ( درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدي مديرات مكاتب التربية والتعليم بمدينة مكة املكرمة من وجهة نظر  2013مها)  الربيعاني،  1

 )رسالة ماجستير غير منشورة(،جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية. 
2  Fook ،C& Sidhu،G.(2009) .Leadership characteristies of an Excellent principlas in Malaysia ،international Education studies 

،2(4)،106-116 
3  Ozman،F.&Muratoglu،v.(2010).The Competency Levels of School principlas in Implementing Knowledge Managements 

Stratgies the Views of principlas and Teachers Accoding to Gender variable.procedia Social and Behavioral Sciences  ،2(20):5370-

5376. 
4 Tee،Ng،.(2013). the Singapore school Excellence Model Education، research for policy and practice،2،27-39. 

اربد، مجلة ( واقع  2018الخصاونة، محمد)  5 في قصبة  والتعليم  التربية  التابعة ملديرية  الثانوية  املدارس  لدى مديري  التميز  إدارة  تطبيق معايير 

 العلوم التربوية. 
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 منهجية البحث 

من             الحالي  البحث  الوصفيةُيعّد  باس  البحوث  وذلك  باملوقف،  املتعلقة  الحقائق  وصف  على  تعتمد  تخدام  التي 

 األسلوب الفارق أو املقارن، حيث إنه أكثر مالئمة ألهداف الدراسة الحالية. 

 إجراءات البحث: 

 تتضمن إجراءات البحث الخطوات املنهجية التي اعتمدها الباحث لتحقيق أهداف البحث، وعلى النحو اآلتي :   

 مجتمع البحث وعينته :  

إلى        التابعة  املدارس  في  املدرسين  البحث  هذا  ويشتمل  الباحث،  بدراستها  يقوم  التي  الظاهرة  مفـــردات  جميع  به  ي  َيْعنِّ

 .  ( مدرسا300وتتألف عينة البحث الحالي من )، 2022-2021املديرية العامة لتربية محافظة واسط للعام الدراس ي 

 أدوات البحث: 

واإل     البحث  أهداف  وأهدافه،  لتحقيق  البحث  البيانات، وفق مشكلة  لجمع  استبيانات  الباحث  أعد  أسئلته،  جابة عن 

 وتساؤالته، معتمًدا في إعداده على الخطوات اآلتية: 

راسات السابقة. -  االطالع على األدب التربوي والّدِّ

إجراء مقابالت شخصية مع عدد من املختصين في املجال التربوي وسؤالهم عن تصميم االستبيانات األفضل واألنسب  -

 ملوضوع البحث.  

آراء       عن  تعبر  التي  االستبانة  والثاني:  البحث،  لعينة  الديموغرافية  املعلومات  األول:  جزأين:  من  االستبيانات  تكّونت 

ا األولية من )املديرين، وتكّونت االستبان إما االستبانة  24( فقرة واستقرت على)30ة الخاصة باملرونة اإلدارية بصورتهِّ ( فقرة 

 ( فقرة. 30( فقرة واستقرت بصورتها النهائية على )35الخاصة بإدارة التميز تكونت بصورتها األولية من )

 صدق أدوات البحث: 

 ة: اآلتي الخطواتللتحقق من صدق األداة، جرى إتباع      

النفس   وعلم  تدريس،  طرائق  تخصص  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املحكمين  من  مجموعة  على  االستبيانات  ُعرضت 

(، حيث طلب منهم قراءة فقرات االستبيانات ، وبيان رأيهم من حيث  13والقياس والتقويم، واإلدارة التربوية والبالغ عددهم )

أو التعديل، أو اإلضافة، وقد حصلت فقرات االستبيانات على نسبة اتفاق    مناسبة الفقرات ملضمون االستبيانات، أو الحذف،

 %(، وبذلك تحقق ما يسمى بالصدق الظاهري لألداة. 86)

 ثبات األداة 

( ، وذلك  Test-Retestللتحقق من ثبات االستبيانات، وثبات تطبيقها جرى استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار )        

)بتطبيقها على ع  ُمدتُه أسبوعين،  30ينة استطالعية مكونة من  البحث مرتين بفارق زمني  ( مدرسا ومدرسة من خارج عينة 

( بين تقديراتهم في املرتين وبلغ معامل  Pearson  Correlationواستخراج معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون )

( وهي 0.80(، ومعامل االرتباط بين التطبيقين ملقياس إدارة التميز بلغ )0.84االرتباط بين التطبيقين ملقياس املرونة اإلدارية )

 (.α =0.05قيم دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )
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 إعداد تعليمات االستبيانات:  

ارتأى الباحث عند وضع تعليمات االستبيانات أن تكون واضحة ومفهومة، والتأكيد على قراءة التعليمات بعناية، واإلجابة  

 عن توضيح طريقة اإلجابة عن فقرات االستبيانات بوضع )بهد
ً

(  √ ف، وعدم ترك أي فقرة، مع ذكر البيانات املطلوبة، فضال

 . لهم مناسب العينة أفراد يراه الذي  البديل،  تحت

 تصحيح االستبيانات:  

      ( اإلدارية  للمرونة  النهائية  االستبانة بصورتها  ،  24تتضمن 
ً
البدائل )مرتفعة جدا أمام كل فقرة من  ( فقرة، وقد وضع 

( وأعطيت الدرجات )
ً
 ( على التوالي.  1، 2، 3، 4، 5مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا

( وقد وضع أمام كل فقرة من البدائل )تنطبق بدرجة  30ة من )أما االستبانة الخاصة بإدارة التميز تكونت بصورتها النهائي     

 ( على التوالي.1، 2، 3كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، ال تنطبق( وأعطيت الدرجات )

 املعالجات اإلحصائية: 

 اآلتية:  األساليب اإلحصائيةتّم استخدام 

 دف الثالث.معامل ارتباط بيرسون )معامل إعادة الثبات( لحساب الثبات ولتحقيق اله-

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية. -

 االختبار التائي لعينة واحدة ومجتمع. -

 عرض النتائج وتفسيرها

 تم عرض النتائج وفق الترتيب اآلتي:   

الهدف األول: التعرف على درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة نظر املدرسين في  

 رس محافظة واسط. مدا

فقد استعمل الباحث االختبار التائي لعينة واحدة لبيان الفروق بين املتوسط  املحسوب للعينة واملتوسط    ولتحقيق ذلك    

 ( يوضح ذلك.1الفرض ي والجدول )

 املرونة اإلدارية ( يوضح داللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرض ي ملقياس  1جدول )

الوسط  

 الحسابي

اإلنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الفرض ي 

القيمة  

التائية  

 املحسوبة

القيمة التائية  

 الجدولية 
 مستوى الداللة 

99.81 13.65 78 30.05 1.96 
يوجد فرق دال عند مستوى  

(0.05 ) 

وتشير نتائج الجدول أن درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة نظر املدرسين في مدارس    

محافظة واسط جاءت بدرجة كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلى التناغم والتجانس املوجود بين العاملين في املدرسة، تجعل تنفيذ  

لدى   اإلدارية  والقرارات  تمكنهم  التشريعات  حديثة  إدارية  أساليب  عن  والبحث  ويسر  بتلقائية  اإلعدادية،  املدارس  مديري 
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مواصلة أعمالهم بكفاءة والخروج من ضغوط العمل والتنافس الشديد بين مديري املدارس اإلعدادية، يجعلهم يبحثون عن  

يجعلهم يمارسون املرونة اإلدارية في إدارتهم    أفضل الطرق واإلجراءات التي تمكنهم من الوصول لجودة في األداء املدرس ي، ولذلك

 (.2013للمدرسة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الربيعاني،

في مدارس   املدرسين  املدارس االعدادية من وجهة نظر  التميز لدى مديري  إدارة  التعرف على مستوى  الثاني:  الهدف 

 محافظة واسط. 

ذلك      الباحث    ولتحقيق  استعمل  للعينة    االختبارفقد  املحسوب  املتوسط   بين  الفروق  لبيان  واحدة  لعينة  التائي 

 ( يوضح ذلك: 2والجدول )واملتوسط الفرض ي 

 إدارة التميز يوضح داللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرض ي ملقياس ( 2الجدول رقم  ) 

الوسط  

 الحسابي

  االنحراف

 املعياري 

الوسط  

 الفرض ي 

القيمة التائية  

 املحسوبة

القيمة التائية  

 الجدولية 
 مستوى الداللة 

198.5721 18.3620 135 6.128 1.96 
يوجد فرق دال عند  

 (0.05مستوى )

في مدارس      املدرسين  التميز لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة نظر  إدارة  ويتضح من الجدول أعاله أن مستوى 

في   الجودة  تحقيق  في  االعدادية  املدارس  مديري  لدى  الجادة  الرغبة  إلى  ذلك  ويفسير  مرتفعة  بدرجة  جاء  واسط  محافظة 

تميز، كما يعود ذلك إلى حرص مديري املدارس على التميز في األداء لتحقيق  املدخالت أو املخرجات لتحقيق ال  مدارسهم سواء في

 (. 2018املنافسة مع املدارس األخرى وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الخصاونة،

الهدف الثالث: طبيعة العالقة بين درجة ممارسة املرونة اإلدارية وإدارة التميز لدى مديري املدارس االعدادية من وجهة  

 . ملدرسين في مدارس محافظة واسطنظر ا

 ( يوضح ذلك:3ولتحقيق الهدف تم استخدام معامل ارتباط بيرسون والجدول )  

 معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين املرونة اإلدارية وإدارة التميز. ( 3الجدول رقم  )

يُر و       شِّ
ُ
  الدراسة عينة    أفرادوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير  هذه النتيجة إلى    ت

تميز، وهذا  ال إدارة  العينة ملستوى   ألفرادلدرجة ممارسة مديري املدارس اإلعدادية للمرونة اإلدارية ومتوسطات درجات تقدير  

املديرين وحرصهم في املدارس  راك  ويعزو الباحث ذلك إلى  إد  (،طردية متوسطة)يدلل على أن العالقة بينهما عالقة إيجابية  

  ، وكذلك وصوال لتميز أدائهم  املدرسيناإلعدادية ألهمية ممارسة املرونة اإلدارية في املدرسة، حيث ينعكس ذلك إيجابا على أداء  

 

 العينة 

قيمة معامل  

 االرتباط املحسوبة 

درجة  القيمة التائية 

 الحرية 

 الداللة مستوى  

 الجدولية  املحسوبة 0،05

 

300 

 

0.57 

 

2،41 

 

1،96 

 

298 

 

 دال 
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أداء  وجود عالقة تكاملية يسودها التناغم والتجانس في ممارسة مديري املدارس اإلعدادية للمرونة اإلدارية وتحقيق التميز في  

 . املدرسين

 التوصيات: 

 على غرار النتائج التي جرى التوّصل إليها، يوص ي الباحث بما يأتي:

اإلدارية، والخروج من    راءاتحث مديري املدارس على ممارسة املرونة اإلدارية في إدارتهم للمدرسة، وذلك لتسهيل اإلج  -1

 ضغوط العمل في املدرسة. 

منح مديري املدارس الصالحيات الكافية للتصرف واإلبداع، وممارسة املرونة اإلدارية في مدارسهم، واالبتعاد عن املركزية    -2

 من قبل اإلدارة العليا، لكي تتيح الفرصة للتطوير واإلنجاز في املهام املوكلة إليهم. 

 العدل في توزيع املهام لدى املعلمين بما يناسب مصلحة املدرسة. مراعاةدارس على حث مديري امل -3

حث مديري املدارس على املشاركة في والندوات، واللقاءات التربوية التي تنظمها الجامعات، فذلك له أثر إيجابي في تطوير -4

 بحاث في مجال اإلدارة التربوية. أفكارهم واتجاهاتهم حول املستجدات التربوية التي توصلت إليها آخر األ 

 عقد ورش عمل ولقاءات مفتوحة لتدريب مديري املدارس على ممارسة املرونة اإلدارية في أدائهم.  -5

قترحات: 
ُ
 امل

البحوث    نظرا  من  بمزيد  القيام  التربوية،  اإلدارة  مجال  في  يقترح  الباحث  فإن  اإلدارية  املرونة  ممارسة  موضوع  ألهمية 

 ما يأتي: املقترحة  الدراسات املتنوعة حول واقع املرونة اإلدارية والتحديات التي تواجه ممارسته في املؤسسات، ومن 

 ة فاعلة.أثر املرونة اإلدارية على إيجاد بيئة مدرسي -1

 درجة ممارسة مديري املدارس للمرونة اإلدارية وعالقتها بالرضا الوظيفي.  -2

 وسبل تعزيزها. محافظة واسط واقع املرونة اإلدارية في مدارس  -3

 تصور مقترح لتعزيز ممارسة مديري املدارس للمرونة اإلدارية.  -4

 

 : قائمة املراجع 

 ية "مدرسية وصفية". )د.ط(، عمان: دار اليازوري. (. اإلدارة التربو  2011االبراهيم، عدنان.)  •

الثانوية لإلدارة اإلستراتيجية وعالقتها بتحقيق التميز اإلداري من  2015الحية، وليد. ) • (. درجة ممارسة مديري املدارس 

 وجهة نظرهم. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة. 

تطبيق معايير إدارة التميز لدى مديري املدارس الثانوية التابعة ملديرية التربية والتعليم في ( واقع  2018الخصاونة، محمد) •

 قصبة اربد، مجلة العلوم التربوية.

( درجة ممارسة املرونة اإلدارية لدي مديرات مكاتب التربية والتعليم بمدينة مكة املكرمة من وجهة  2013مها)  الربيعاني، •

 )رسالة ماجستير غير منشورة(،جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية. نظر املديرات املشرفات. 



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

129 

 (. التميز اإلداري للعاملين بقطاع التربية والتعليم. )د.ط(،اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية. 2009لصريفي، محمد. )ا •

 لفكر. (.إبداعات املعلم العربي، مفاهيم وتدريبات. )د.ط(، عمان: دار ا 2010جودة، جيهان)  •

 ، اإلسكندرية: دار الوفاء.1(. السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية. ط  2006رسمي، محمد. ) •

• Al-suhaimi،M.(2016). the implementation of Total Quality Management in king saud University 

International Journal of Indepwndent Resarch andstudies،1،(2). 

• Arnold ، V. ، Benford ، T.، & Sutton، S. G. (2008). Enhancing Strategic Flexibility And Performance Through 

Risk Management: The Enabling Role Of It Integration. 

• Fook  ،C& Sidhu،G.(2009) .Leadership characteristies of an Excellent principlas in Malaysia ،international 

Education studies ،2(4). 

• Knutsen، L. H. ، & Holand، R. (2010). Investment strategy for small hydropower  generation plants in orway. 

Copenhagen Business School. 

• Ozman،F.&Muratoglu،v.(2010).The Competency Levels of School principlas in Implementing Knowledge 

Managements Stratgies the Views of principlas and Teachers Accoding to Gender variable.procedia Social 

and Behavioral Sciences ،2(20) . 

• Pepe، J. (2011). The Relationship of Principal Resiliency to Job Satisfaction and Work Commitment: An 

Exploratory Study of K–12 Public School Principals in Florida.University of South Florida. 

• Tee ،Ng،.(2013). the Singapore school Excellence Model Education، research for policy and practice . 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

130 

  

 

 



 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

131 

 

 املنهاج التربوي وأثره في بث الوعي
The educational curriculum and its impact on awareness 

د الــــزغـــول  د.
ّ
 جامعة اليرموك، األردن /رعـــــــد مـحـمـ

Dr. Raad Muhammad Al-Zaghoul / Yarmouk University, Jordan 

 

 

 

   ملخص :

إلى بيان مفهوم الوعي، وبيان مفهوم املنهاج، وتوضيح الرؤية اإلسالمية للمنهاج لبث الوعي،اتبع الباحث   هدفت الدراسة 

املنهج الوصفي التحليلي: وتوصل الباحث إلى أن للمنهاج دور تربوي ال يقتصر على التعليم، هو إعداد الفرد العابد املستخلف  

الدنيا واآلخرة، وأنه ال   الحياة جميعها،  للحياة  تنمية بدون وعي حقيقي يشمل مجاالت  اإلنسان وال  بناء  تنمية شاملة بدون 

 ال يدرك من خالله حقيقة الواقع املعاش،  
ً
 كاذبا

ً
وباستقراء الواقع نجد أن الوعي خضع لعمليات تزييف وتشويه، مما يكّوِّن وعيا

النظام  وال يستطيع تكوين رؤى سليمة ملستقبله،  فمصممي املناهج مسؤ  أم كاذب، ومن مهام  ولون عن تكوين وعي حقيقي 

 التعليمي تكوين متعلم واٍع. 

 الوعي، املنهج التربوي، دور املنهج في بث الوعي.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The study aimed to clarify the concept of awareness, clarify the concept of the curriculum, and clarify the 

Islamic vision of the curriculum to spread awareness . 

The researcher followed the descriptive analytical approach: the researcher concluded that the curriculum 

has an educational role that is not limited to education, it is the preparation of the worshiping individual who 

is the successor to the life of the world and the hereafter, and that there is no comprehensive development 

without building the human being and no development without real awareness that includes all areas of life, 

and by extrapolating the reality, we find that awareness has undergone Forgery and distortion operations, 

which create a false awareness through which he does not realize the reality of the lived reality, and he cannot 

form sound visions for his future . 

Keywords: awareness, educational curriculum, the role of the curriculum in spreading awareness . 
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 مقدمة:

إن تقدم األمم رهن بوضع التربية والتعليم بها، بتوفير منظومة معرفية ومهارية تساندها منظومة قيم ايجابية تمثل الهدف  

، ويقع على النظام التعليمي تحقيق وعي املتعلم  واملعيار الحاكم الذي يوجه سلوك اإلنسان في ممارسته لجوا
ً
نب الحياة جميعا

ودراسة متطلباته واحتياجاته ومشكالته املختلفة ودفعه إلى تحقيق ذاته، من خالل املنظومة التعليمية التي يجب أال تنفصل  

 عن املنظومة التربوية.

رب، ولكن مع افتقارها للرؤية التي تمدها بالحياة في بيئتها  وأصبحت املناهج التي تدرس في البالد اإلسالمية نسخ ملا عند الغ

 لإلسالم، وأنتجت أجياال ال تملك أي تصّور فكري ملا تحصل  
ً
 معاديا

ً
 سيئا

ً
األصلية، وأصبحت هذه املناهج تؤثر في طالبنا تأثيرا

لهم على املعرفة فحسب، وبالتالي عليه من معرفة، ُمبهرة بما عند الغرب، لظنهم أنما حصلوا عليه من تفوق علمي كان لحصو 

 للتطور الهائل في املعرفة 
ً
 . 1ال يحتاجون إلى العلم اإلسالمي الذي لم يعد مواكبا

والبحث محاولة لتجسير الفجوة بين الواقع وما ينبغي أن يكون عليه املنهج، مما يدعو املجتمع إلى تجاوز الواقع املتردي إلى  

شريطة توفر اإلرادة اإلنسانية الفاعلة، وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في دور املنهج  واقع أكثر إيجابية، ويتحقق هذا  

  األسئلة والذي يتفرع عنه  لسؤال الرئيس للدراسة: ما دور املنهاج التربوي في بث الوعي؟  التربوي في بث الوعي، وعليه يكمن ا

 اآلتية:

 ما مفهوم املنهاج، وما كيفية إصالحه ؟  -1

 الوعي، وما التحديات التي تواجهه، وما معوقاته، وشروط تكوينه، وما مراحل التكوين؟ مفهوم  ما  -2

 ما الرؤية اإلسالمية للمنهاج لبث الوعي؟   -3

 مصطلحات الدراسة: 

ف عليها،  الحقائق الخالدة املستمدة من الكتاب، والسنة، والخبرة البشرية املكتسبة، التي تنظمها املدرسة، وتشر   املنهاج:

بقصد إيصال كل متعلم إلى كماله اإلنساني، من خالل إقراره بالعبودية باهلل، وذلك وفق أساليب تعليمية تعلميه، وأساليب  

 تقويم مالئمة. 

 إلى تحديد أهداف تجمع بين الدنيا    الوعي:
ً
مدى فهم الفرد والجماعة املسلمة لطبيعة التغيرات الحالية واملستقبلية وصوال

 واآلخرة، وتوجيه السلوك نحو تحقيقها. 

 إجابة السؤال: ما مفهوم املنهاج، وما كيفية إصالحه ؟ 

: مفهوم املنهاج:
ً
، ورد في املعجم الوجيز:"نهج الطريُق،  كلمة املنهج مأخوذة من ا  املنهج في اللغة:  أوال

ً
لفعل نهج ينهج نهجا

وسلكه،   استبانه  الطريَق:  وانتهج  مسلكه،  سلك  فالن:  نْهج  نهج  ويقال:  وسلكه،  بّينه،  الطريَق:  ونهج  واستبان،  ح  وضَّ  :
ً
نهجا

منهاج   ومنه:  املرسومة،  ة 
ّ
والخط الواضح  الطريق  ْنهاج:  واملِّ مسلكه،  سلك  فالن:  سبيل  التعليم  واستنهج  ومنهاج  الدراسة، 

 2ونحوهما، مناهج، واملنهج: املنهاج مناهج". 

 
 . 91م، ص1984، 2، دار البحوث العلمية، ط، نحن والغرب الفاروقي، إسماعيل  - 1
 .636ة، طهران، ) د.ت (، ص ، املكتبة العلمي1جاملعجم الوسيط، مصطفى، إبراهيم، وآخرون،   - 2
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ابن  والنهج: الطريق، ونهج لي األمر: أوضحه وهو مستقيم املنهاج، كما تدل كلمة منهج على الطريق الواضح املستقيم، قال 

أوضحه وهو مستقيم املنهاج واملنهج: الطريق    :" النون والهاء والجيم أصالن متباينان األول: النهج: الطريق، ونهج لي األمر: فارس

ًنا،  1أيًضا" ، وقال في الصحاح:" النهج: الطريق الواضح، وكذا املنهج واملنهاج، وأنهج الطريق أي استبان، وصار نهًجا واضًحا بّيِّ

 2ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضحته"

 .3املقررات الدراسية : هو  مفهوم املنهج التقليدي مفهوم املنهج في االصطالح:

 لرسالتها الكبرى في بناء البشر وفق أهداف تربوية  مفهوم املنهج الحديث
ً
:" هو جميع ما تقدمه املدرسة للمتعلمين تحقيقا

 "
ً
 وروحيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ونفسيا

ً
 وعقليا

ً
، ويعّرف بأنه:"  4محددة وخطة عملية سليمة بما يساعد على تحقيق نموهم الشامل جسميا

الخبرات التربوية املخطط لها، التي تقدمها املدرسة للدارسين فيها، داخلها وخارجها، بما يتيح لهم فرص النمو الشامل  مجموعة  

 5املتكامل وفق إطار معين متمايز".

 
ً
مباشرة  :" هو مجموعة العوامل واملؤثرات التربوية التي تمارس بطريقة مباشرة أو غير  مفهوم منهج التربية اإلسالمية عموما

وأبعادها"،  بجميع مواصفاتها  اإلسالمية  الشخصية  والسنة،  6لبناء  الكتاب  من  املستمدة  الخالدة  الحقائق  بأنه:"  يعّرف  كما 

والخبرة البشرية املكتسبة، التي تنظمها املدرسة وتشرف عليها؛ بقصد إيصال كل متعلم إلى كماله اإلنساني، من خالل إقراره  

،وهو:" مجموع الخبرات واملعارف واملهارات التي  7أساليب تعليمية تعلمية، وأساليب تقويم مالئمة"   بالعبودية هلل، وذلك وفق

وتعديل    
ً
ووجدانيا  

ً
وعقليا  

ً
جسميا متكاملة  شاملة  تنمية  تنميتهم  بقصد  فيها  املتعلمين  إلى  إسالمية  تربوية  مؤسسة  تقدمها 

ن  8ا وفق منهج هللا وشريعته" سلوكهم في االتجاه الذي يمكنهم من عمارة األرض وترقيته ِّ
ّ
، فال بد من رؤية جديدة للمناهج تمك

 املتعلم رصد املتغيرات، والتعامل مع الحاضر لإلعداد للمستقبل. 

 
ً
والتعليم:  -ثانيا التربية  مناهج  التي تؤسس    كيفية إصالح  التغيير واإلصالح، فهي  في  الفعالة  القوى  أهم  من  التربية  إنَّ 

وتحولها إلى أفكار وممارسات، فإذا عمل املنهاج على طمس صحة العقيدة، وتغيير االنتماء والهوية باستبدال رابطة  املفاهيم  

العقيدة، والدعوة إلى الديمقراطية الغربية؛ فال بد أن تنطلق عملية اإلصالح من املناهج وفق فلسفة تربوية إسالمية مستمدة  

 ، وذلك كاآلتي:9من مصادر التشريع

 
 م.1979تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، باب النون،  مقاييس اللغة،ابن فارس، أبي الحسين أحمد،  -1
 .681هـ، ص1420، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالتفسير الكبيرالرازي، أبو عبد هللا محمد فخر الدين،   - 2
 . 36، ص 2001، 4، دار املعارف، القاهرة، طاملنهج وعناصرهعميرة، إبراهيم بسيوني،  - 3
 . 12هـ، ص1403مكنية الفالح، الكويت،  املناهج املعاصرة،الدمرداش، سرحان  -4
 . 13م، ص1991، 1، مركز الكتاب للنشر، مصر، طاملنهج الدراس ي بين التبعية والتطور إبراهيم، محمود،  - 5
دار عالم   العوامل الفعالة في النظم التربوية وآثارها على املجتمع واإلنتاج الفكري والعلمي ووجوه االستفادة منها في تربيتنا،ن، مقداد، يالج - 6

 . 9م، ص1994الكتب، الرياض، 
 . 31م، ص2000، 1، دار الياقوت، عمان، طاملنهاج الدراس ي رؤية إسالميةعبد هللا، عبد الرحمن صالح،  - 7
 .78هـ، ص1407، منهج التربية اإلسالمية مدكور، على أحمد، مكتبة الفالح، الكويت، - 8
 . 178، ص2004، الدار املصرية للكتاب، القاهرة، مداخل إلى تعليم املستقبل في الوطن العربيشحاتة، حسن،  -9
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بناء املناهج التعليمية املتجانسة على أسس من ثوابت الثقافة العربية وبوسائل عصر املنهجية والتقنية، على نحو يجمع    -1

ويجب أن تؤكد مناهجنا على خصوصية حضارتنا العربية    ،1بين الحفاظ على خصوصيات الهوية والتكيف مع متغيرات العصر

 .2اإلسالمية 

 م  -2
ً
املعلمين إعدادا التعليم وتحصيل املعرفة البانية للعقل والوجدان،  إعداد   يجمع بين حسن االختيار وجودة 

ً
تكامال

 .3واألخذ بمبدأ النمو املنهي املستمر للمعلم وتحسين ظروفه االجتماعية واالقتصادية 

 ومحتوى والتي يجد فيها الطالب الجو املشجع على تطوير مع  -3
ً
ارفهم والعمل على  تهيئة البيئة املدرسية املناسبة شكال

 .4محو اآلثار السلبية للصورة النمطية للمعلم

لالرتقاء    -4 الفرص  وتوفير  وقدراتهم،  ميولهم  مع  تتالءم  التي  امليادين  نحو  وتوجيههم  بهم،  واالعتناء  املوهوبين  تشجيع 

ألن اإلبداع أحد مقومات التقدم الحضاري، ملواجهة مشكالت الحياة    بمستواهم املادي والوظيفي، وبث روح املنافسة بينهم؛

 .5وتحديات املستقبل 

وربطه بالحياة، وتوسيع   6دون تربية وأخالق، بأن يربط املنهاج التعليم بالعمل، وربط التعليم بالتربية فال رجاء من علم    -5

 .7لتفكيرية، والتجريبية للعالم الذي يعيش فيه، وتطوير قدراته العلمية وا املتعلمفهم  

أن يتضمن املنهاج القيم الصانعة للوعي بجميع املستويات الدينية والسياسية واالقتصادية وغيرها، وأن يتمثلها املعلم     -6

 حتى يسهل غرسها في املتعلم، وتضمينها في كل برامج األطفال والكبار. 
ً
 وفعال

ً
 8فكرا

 وماتحدياته، وما معوقاته، وما شروط تكوينه، وما مراحل التكوين؟: ما الوعي، ثانيإجابة السؤال ال

 
 .6م، ص1985، 2التراث، املدينة املنورة،  ط، دار تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالميةالكيالني، ماجد عرسان،   - 1
 . 92، ص 2004، وتداعياته التربوية والثقافية في الوطن العربي 2001، الحادي عشر من سبتمبر عمار، حامد -2
 .203، ص 2002مكتبة آفاق، غزة،  مقدمة في التربية اإلسالمية،أبو دف، محمد خليل،  -3
اقع واملستقبل، ورقة للمؤتمر األول ملؤسسة الفكر العربيالتعتويجري، عبد العزيز بن عثمان،     -  4 /    29  –  27، القاهرة، من  ليم العربي: الو

 . 175-174، ص 2002تشرين األول 
 . 170، ص1997، مركز الكتب األردني، عمان،التعلم ذلك الكنز املكنون اليونسكو،  - 5
، ، ) د.ت(،  186ص  –  151، ص    2، جامعة الجزائر، عدد  التطورات وتحديات املستقبل، املناهج التعليمية بين  محمد، برو، ودليلة، رحموني  -  6

 . 180ص
،  2002، املكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية،  التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرينالسنبل، عبد العزيز عبد هللا،    -  7

 . 22م ، ص1ط
قطب مصطفى،    -  8 الحضاري النظم  سانو،  البديل  في  قراءة  افريقيا  في  افدة  الو عدد  التعليمية  األمة،  كتاب  والشؤون  63،  األوقاف  وزارة   ،

 . 120م،ص1998، 1اإلسالمية، قطر، ط
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: الوعي لغة:  
ً
: حفظه وفهمه وقبلهأوال

ً
 قلبِّ الش يَء، وعي الش يء يعيه وعيا

ُ
، وعيت العلم: حفظته، ووعيت 1الوعي حفظ

، وُيعرَّف 3املنتبه املدرك لألمور ولقضايا عصره، والواعي: اسم فاعل من وعى، وهو  2األذن: سمعت، وأوعى املتاع: جمعه في وعاء 

 . 4الوعي بأنه: الفهم وسالمة اإلدراك في الفرد والجماعة 

: الوعي في االصطالح:  
ً
أخذت كلمة الوعي تتطور في االستعمال على نحو مواكب الرتقاء حياتنا الفكرية والثقافية؛ فقد  ثانيا

 في قوله تعالى:كانت هذه الكلمة تستخدم للجمع والحفظ كما 
ٌ
ٌن َواِعَية

ُ
ذ
ُ
ِعَيَها أ

َ
ى[ وقوله تعالى:12]الحاقة:َوت

َ
ْوع

َ
أ
َ
َوَجَمَع ف

تعريفات 18]املعارج: وتعددت  وملا حوله،  لنفسه  اإلنسان  فهم  على  للداللة  الوعي  كلمة  استخدمت  الحقة  مرحلة  وفي   ،]

فه، من عرَّ إليه  ينتمي  الذي  العلم  بتعدد  عام  كمفهوم  للوعي  وعلم    العلماء  الحضارية،  والدراسات  واالجتماع  التاريخ  كعلم 

الفلسفة وعلم النفس، ومن هذه التعريفات: الوعي:" هو إدراك الفرد لنفسه ولعناصر املوقف أو البيئة أو املجتمع الذي يحيط  

 وهو أساس كل معرفة".5به"
ً
 مباشرا

ً
وعرفه وليم جيمس بأنه:" أحد  6، وعّرفه النورة جي:" إدراك املرء لذاته وملا يحيط به إدراكا

الطرق الفّعالة التي بها يمكننا التعامل مع بيئتنا بكفاءة حيث يمكننا من اختيار ما هو مالئم ويعيننا على إنتقاء وجهة معينة  

مختلفة" وجهات  بين  للعا7من  اإلنسان  فهم  في  تشترك  التي  العقلية  العمليات  ماع  جِّ ه  إنَّ الوعي:"  ُيعرف  عقلي  وكنشاط  لم  ، 

اللغة" وبتطور  اإلنسان  بنشاط  ويرتبط  أعضاء  8ولنفسه،  يتقاسمها  التي  التصورات  ه:"  بأنَّ الجماعي  الوعي  عن  وُيعَبر   ،

 . 9الجماعة" 

 ويتضح من العرض أنَّ هنالك معاملا رئيسية للمصطلح منها: 

 أ. يجمع مفهوم الوعي بين الجانب املعرفي والعقلي والسلوكي االنفعالي

، وهي تتأثر بنشاط اإلنسان وبتطور اللغة ومؤثرات الوسط املحيط.ب. 
ً
 الوعي عملية نامية نسبيا

 ج. للوعي مستويان: مستوى فردي، وآخر جماعي.

 إلى تحديد أهداف   
ً
وعليه نخلص إلى أنَّ الوعي:" مدى فهم الفرد والجماعة املسلمة لطبيعة التغيرات املستقبلية وصوال

 لدنيا واآلخرة، وتوجيه السلوك نحو تحقيقها". مستقبلية تجمع بين ا 

: التحديات املعاصرة التي تواجه الوعي:
ً
 ثالثا

واقعنا املعاصر واقع معقد ومتناقض، يختلط فيه املاض ي العريق بالحاضر املتوتر، وتتداخل فيه    . التحديات القومية:1

الع مجتمعنا  تحويل  علينا  ويتحتم  العوملة،  واقع  مع  القومية  العلم،  مشاعر  قوى؛  ثالث  فيه  تتفاعل  مجتمع  إلى  ربي 

والتكنولوجيا، والتنمية البشرية،؛ إلحداث تقدم نوعي قابل للبقاء وقادر على التجديد إلحداث التنمية، ومن القضايا الهامة  

 
 .954م، ص1988،  61، دار الجبل، بيروت، ط، جلسان العربابن منظور، جمال الدين،  - 1
 .291، فصل االختالف والوهم،) د.ت(، ص2تونس، ج ، مشارق األنوارالقاض ي أبي الفضل، عياض بن موس ى،  - 2
 .1321م، ص1988، املعجم العربي األساس ي املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  - 3

 . 1057، ) د.ت(، ص2املكتبة العلمية، طهران، ج  املعجم الوسيط،مصطفى، إبراهبم وآخرون،  - 4
 . 203م، ص1988، 1، دار النهضة ، القاهرة، طمعجم علم النفس والطب النفس ي دين، جابر، جابر عبد الحميد، وكقافي، عالء ال - 5
 . 253م، ص1990، 1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، طمفاهيم في الفلسفة واالجتماعالنورة جي، أحمد خورشيدي،  - 6
 . 710م، ص1992، 1، دار الفكر، اإلسكندرية، ط، أسس علم النفسأحمد، نعمه عبد الكريم - 7
 . 946م، ص2000، 2، مكتبة مدلولي، القاهرة، ط املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةالحنفي، عبد املنعم،  - 8
 .  247م، ص1997، 1، ط1، دار منشورات عويدات، بيروت، جموسوعة علم النفسشاهين، فؤاد،  - 9
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وا والجامعات  املدارس  في  العامية  انتشر استخدام  العربية، فقد  اللغة  على  الحفاظ  العربي قضية  املستوى  ملؤسسات  على 

 .1األخرى 

ال يخفى على أحد أنَّ املواطن العربي ال يتمتع بحريته  الديمقراطية واملشاركة السياسية:    -. التحديات السياسية: أ2

وكرامته اإلنسانية، لوجود صيغ مفتعلة لواجهة ديمقراطية ترتكز على شكل من املؤسسات العصرية املطعمة ببعض حقوق  

 . 2لوقت على جذر استبدادي في صورته األصلية اإلنسان واملرتكزة بنفس ا

العربي:    -ب العالم  في  السلطة  الراهنةاالجتماعية  تناوب  ألوضاعها  األمة  جمهور  لدى  الرافض  السياس ي  املوقف  إّنِّ 

ل الحكومات العربية املسؤولية عن الوضع الراهن، التي يغلب عليها عدم العدالة والظلم والفساد   .3واالقتصادية، ُيَحّمِّ

يواجه العمل االقتصادي العربي مأزق لعدم الوعي ومن مظاهر هذه التحديات: مشكلة الديون  . التحديات االقتصادية:  3

وصعوبة   األولية،  السلع  ألسعار  مستمر  وتدني  التجاري  التبادل  معدالت  في  حاد  وانخفاض  التبعية،  واستمرار  الخارجية 

 . 4الوصول إلى السوق العاملية 

 يتشكل في ظل ثقافة جديدة من خالل تربية متجددة   نعيش في عصر  العلمية " التكنولوجية":. التحديات  4
ً
يتطلب عقال

التفكير   بأدوات  اإلنسان  من خالل  التعليم  مجال  في  وتكنولوجيا  علم  من  العصر  مستجدات  توظيف  وتستطيع  ومجددة، 

ى عهد الحفظ  
َّ
واالسترجاع، وهذا يضعنا أمام تحدي جديد هو اإلعداد الجديد  السليم والوصول إلى النتيجة املرجوة، فلقد ول

 
ً
 . 5للبحث العلمي عموما

تشكل ثقافة الفرد ووعيه أهمية بالغة تجاه األحدث املحلية، والخارجية الحتمال وجود من يتربص  التحديات الثقافية: .5

ضمان السيطرة على مقدرات دول العالم العربي الذي  باملشكالت املحلية، ومحاولة اآلخر فرض مرجعته الثقافية من أجل  

 .   6يعاني من التراجع الحضاري 

اإلنسان:  6 وحقوق  التربوية  كافة  .التحديات  في  الجودة  شروط  فيه  تتوافر  تعليم  إال  يحققه  لن  البشري  االرتقاء  إنَّ 

اني البلدان العربية مشكلة األمية بأنواعها  ، وتع7مستوياته ومراحله، فالتعليم الجيد هو سفينة النجاة من طوفان املستقبل 

، وتدني تقدير قيمة  8الثالثة: الهجائية، الثقافية الحضارية، التكنولوجية، وهي مظاهر للتخلف والتجزئة والتبعية والهبوط 

ة، وما نشهده  الثروة البشرية العربية، واحترام التعليم والصحة وحقوق االنسان السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوي

 .9اليوم هو تناقض بين الفكر النظري والواقع العلمي

 
 . 25م، ص2000، مكتبة االنجلو مصرية، القاهرة، األكثر احتياجااستراتيجيات تعليم الكبار في املناطق إبراهيم، محمد إبراهيم،  - 1
ثناء فؤاد  -  2 اقع العربيعبد هللا،  في الو إنتاجه  ، مركز دراسات الوحدة 313عدد،  27مج  ، مجلة املستقبل العربي،  ، آليات االستبداد وإعادة 

 .34م، ص2005العربية، بيروت، مارس 
 .125م، ص 2001دار الفكر العربي، القاهرة،  اعمال األمة،طريق النهضة جدول حبيب، رفيق،  -   3
 . 40هـ، ص  1416، 1، مؤسسة الرياض،  الرياض، طالوسطية في اإلسالمامليداني، عبد الرحمن حسن،  -  4

اقع العمليالنشار، مصطفى،  - 5    .15، ص 2004، الدار املصرية، القاهرة، حقوق اإلنسان املعاصر بين الخطاب النظري والو
 .233، ص2000، 1، دار القلم، دمشق، طتجديد الوعيبكار، عبد الكريم،   - 6
، املكتبة املصرية  االرتقاء بمستوى خريجي التعليم الجامعي العالي في إطار مفهوم الجود الكلية ملواجهة تحديات املستقبلأبو حطب، فؤاد،      -5

 . 47م ، ص2001دراسات النفسية، القاهرة، ، الجمعية املصرية لل31، العدد 11للدراسات النفسية، مج

 . 147م،  ص2000،الشجرة التعليمية رؤية متكاملة للمنظومة التربوية مدكور، علي أحمد، - 6

اقع العمليالنشار، مصطفى،  - 4  . 15، ص 2004، الدار املصرية، القاهرة، حقوق اإلنسان املعاصر ين الخطاب النظري والو
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ً
قات الوعي:   :رابعا  ُمعّوِ

اإلعالمية:1 املصداقية  وعدم  التضليل  مرتبط    .  ،وهو 
ً
فاعال  

ً
تأثيرا يمارس   ،

ً
فتاكا  

ً
وسالحا  

ً
عمالقا  

ً
كيانا اإلعالم  أصبح 

ه يضعف الوعي، ويخل  .1ط الحقيقة بالوهم باألنظمة الحاكمة، وأثبتت الدراساتأنَّ

للهيمنة والقهر:  2 كأداة  الوعي  تدهور  والتذكر  .  الحفظ  آلية  يملكونه هو  ما  كل  يفرز متعلمين  الحالي  التعليمي  النظام 

واالسترجاع اآللي للمعلومات والتي يتم نسيانها بمجرد االنتهاء من االمتحانات، فهو وليد ثقافة التلقين والقهر والتي تشتمل على  

 .2سمات الهزيمة الثقافية وقتل اإلبداع وشل الوعي 

األمية والفقر، وضعف املؤسسات الثقافية، وازدواجية الخطاب الرسمي والخطاب  . هنالك معيقات أخرى للوعي هي:  3

ته ومجتمعه  وغياب ثقافة املقاومة لكل رديء، اغتراب اإلنسان عن ذا  الثقافي، وغياب الخطاب الديني املستنير، والتبعية لآلخر،

 .3ووطنه، القصور املنهجي لألهداف

: شروط تكوين الوعي: 
ً
 خامسا

تمثل القدرة العقلية العنصر الحاسم في صناعة التاريخ وإدارة حركة اإلنسان في املاض ي والحاضر واملستقبل،    . املعرفة:1

رك من خالله الوجود املادي واملعنوي،  ، وهي الوسيط الذي ند4بما تحويه من قوة معرفية، فهي غذاء للعقل وصانعة الوعي

ر معارفنا   والواقع التاريخي والواقع املعاش، وهذا الوسيط يتم تطويره عبر الخبرة البشرية، وبما أنَّ الواقع يتغير، إذا لم نطّوِّ

لة بما هو جديد متطور، فإنَّ الصورة التي نرسمها عن الوجود صورة متخلفة، وهذه في الحقيقة أ عمق مشكلة  لتظل على صِّ

 . 5يواجهها الوعي 

لذلك نوعية التعليم  ؛  للتربية والتعليم أهمية بالغة في تكوين وعي املتعلم، وشخصيته وإدراكه للعالم املحيط به. التعليم:  2

املتعلم كائن متأقلم وسهل القيادة، ومجرد مخزن  هي عنصر الحسم في تكوين   التعليم البنكي  وتشكيل وعي املتعلم، ويعتبر 

ا التعليم اإلبداعي فهو يشجع االختالف البناء، وُيعّرِّف املتعلم بقدراته وإمكاناته،  6للمعلومات، مما يقلل قدرته على اإلبداع  ، أمَّ

، وال بد أن تعي التربية الغايات التربوية اآلنية وتحققها على  7واجهة الصعابوينمي مهاراته اإلبداعية، واستغالل الفرص، وم

 .8أرض الواقع وهي: إن التعليم ال بد أن يكون تعلم لنعرف، ولنعمل، ولنكون، ولنشارك اآلخرين، ومن ثم لنعي 

خطأ الصواب، والضار والنافع، ويبني  بالتفكير السليم يفرق املتعلم بين ال. التفكير العلمي وإعالء قيمة العلم والعلماء:  4

القيم االيجابية من صدق وعدل وأمانة واحترام، وتجُنبِّ القيم السلبية، وامتالك أدوات التعلم الذاتي، والدافعية للبحث عن  

 .9املعرفة واكتسابها، والتحول من متعلم سلبي إلى متعلم ايجابي

 
 .186  - 185م، ص ص  2005، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، اإلبداع والنقد االجتماعي دراسات معاصرةجلبي، علي،  -1
 .33م، ص1980، 1، ترجمة: نور عوض، دار القلم، بيروت،طتعليم املقهورينفرايري، باولو،  - 2
 . 167، صتجديد الوعيبكار، عبد الكريم،   - 3
 . 111م، ص2007، دار الشروق عمان، التعليم العالي في عصر املعرفةن حمد، الربيعي، سعيد ب - 4
 . 60 -58، ص صتجديد الوعيبكار، عبد الكريم،  - 5
 .33م، ص1980، 1، ترجمة: نور عوض، دار القلم، بيروت،طتعليم املقهورينفرايري، باولو،  - 6
 .40م، ص2011مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة،  عي،التفكير النمطي واإلبداعبد املختار، محمد وعدوي، انجي،   - 7
 . 77م، ص1999، مركز املتطوعات اليونسكو، القاهرة التعليم ذلك الكنز املكنون ليونسكو،  - 8
 . 34 -30م، ص ص2005، اململكة، وزارة التربية والتعليم، 127، مجلة املعرفة العدد مشوار ثانويةالجنهي، محمد فالح،  - 9
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التغيير وغيرها ضرورة من أجل وعي   الحرية شرط الكتساب وعي حقيقي، فحريةالحرية:  .  5 الرأي وحرية  الفكر وحرية 

حقيقي قائم على معرفة وحقائق غير زائفة، فالحرية شرط الوعي الذي هو أساس اإلبداع، وفك ألواصر األسر من قيود اآلخر  

  قال تعالى:  1في الحرية  في التعلم والفكر، وامتالك إرادة االختيار والتعبير عن الذات بشجاعة، مع احترام حقوق اآلخرين 
ْ
َوِإذ

 
ْ
ل
َ
َمِئنَّ ق

ْ
َيط ِ

ّ
ِكن ل

َٰ
ٰى َول

َ
اَل َبل

َ
ِمن ق

ْ
ؤ
ُ
ْم ت

َ
َول
َ
اَل أ

َ
ٰى  ق

َ
ْوت
َ ْ
ْحِيي امل

ُ
 ت
َ
ْيف

َ
ِرِني ك

َ
اَل ِإْبَراِهيُم َرّبِ أ

َ
 [.260] البقرة:  ِبي ق

أصبحت ثورة املعلومات واإلعالم مسيطرة على صناعة القرار وتوجيه السياسات وتشكيل الرأي العام . اإلعالم املستنير:  6

ب في   وذلك في ظل انفجار صناعة املعلومات وتجارتها، وخطورة الثورة اإلعالمية تكمن في التحديات الفكرية واملعرفية التي تصوَّ

اإلعالمي  وجه إرادتنا، من خالل املضمون الفكري، مما يجعل من الوعي  تغزو عقولنا وتحرك حواسنا، وت  اتجاه مجتمعاتنا، فهي

 في غاية األهمية 
ً
 .3وبمضمونه أمرا

إن املواطن املنتج صمام األمان للمجتمع، لقدرته على استثمار ما تعلمه من حقائق وقواعد وقيم أو أي  . املواطن املنتج:  7

كاملة، فقد أصبح اقتصاد اليوم يقوم على خبرات وقدرات اإلنسان الذي    شكل من أشكال املعرفة في اإلنتاج، لتحقيق تنمية

 .    4هو بال شك نتاج عملية تربوية تعليمية

:
ً
 مراحل عملية لتكوين الوعي:  سادسا

يها؛ ألننا إن لم نفهم أنفسنا لن نحقق أموراً عظيمةً  .1  .5فهم ذواتنا، يجب أنَّ نعرف أنفسنا لننم ِّ

 6الزيف؛ بوضع الفكرة المراد الوعي بها أو استغاللها في دحض وعي زائف.دحض الوعي   .2

 7انتشار هذه الفكرة داخل الفئة أو الطبقة وانتقالها إلى المجتمع كله.  .3

وحتى يتم تكوين وعي بشكل 8تثبيت هذه الفكرة وتحويلها إلى قيمة؛ بتفعيلها وتحويلها إلى سلوك ظاهر لدى أفراد المجتمع. .4

 بد من تجنب خطأين: صحيح ال 

 املوضوعات الخارجية في 
َ
ه مبدع العالم، بشكل مبالغ فيه متجاهال األول: بالذاتية: بمعنى أن يزعم فيه الشخص الواعي أنَّ

الوعي يعني السعي املستمر الكتشاف توازناٍت جديدة داخل فكرنا  :  9الثاني: االعتماد على املوضوعية فقط  ذلك. إن تجديد 

وثقافتنا بما يدعم ووجودنا القيمي، ويعزز فعاليتنا في طريق النهوض الشامل، وهو محاولة لفهم الظروف الجديدة التي أوجدها  

ورعاية   تجديد  إلى  الحاجة  بأمس  فوعينا  لها؛  الراشدة  واالستجابة  عنه،  الناشئة  التحديات  وفهم  والتقني،  العلمي  التقدم 

 .10دائمة

 
 . 158 -157، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ص صحرية الفكر والدينجاد، يحيى رضا،   - 1

 
 . 14م، ص2004، دراسة في الوعي االجتماعي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، اإلعالم واملجتمع في عصر العوملةالبطريق، نسمه أحمد،   -3
 . 31-  30م، ص  ص2005، السعودية، وزارة التربية والتعليم، 127، مجلة املعرفة العدد مشوار ثانويةالجنهي، محمد فالح،  - 4
 ال يقدر بثمن للنمو 15ماكسويل، جون س ي،  - 5

ً
 . 16 –  15م، ص2014، 1، مكتبة جرير، الرياض، طقانونا

 م.2017 -12  – 29، املركز الديمقراطي العربي، لندن، السائدة في املجتمعكيف يمكن تغيير التفكير واألفكار بنافي، ريناس،  - 6

 https://democraticac.de/?p=51273. 9:43م، 2019 – 4 - 23      

 . 172م، ص2005، 1، دار القلم، دبي، طاملعاصرالتربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند العربي  الكيالني، ماجد عرسان،  - 7

عادل،    -  8 التغييرالصويري،  ومنهجية  بالفكرة  األربعاء  الوعي  املعلوماتية،  النبأ  شبكة  الثاني    11،  .     16:27م،  202.  8.  19م.  2018كانون 

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/13845 

 . 29م،ص2010، دار العلم واإليمان، القاهرة، دور التربية في صناعة وتفعيل الوعي العربيزايد، أميره عبد السالم،  -9

 . 203، صتجديد الوعيالبكار، عبد الكريم،  -10

https://democraticac.de/?p=51273
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/13845
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 اإلسالمية للمنهج التربوي املنشود لبث الوعي:الرؤية  املبحث الرابع:

: منهاج تتضح فيه الرؤية اإلسالمية:
ُ
منهاج تتضح فيه الرؤية اإلسالمية مبني على ضوء رؤيا إسالمية واضحة، تعطي   أوال

 عن اإلسالم: عقائده، ونظامه األخالقي وتشريعاته وتاريخه وثقافته،
ً
 شامال

ً
مجال تخصصه  ومجموع املعارف في  الطالب تصورا

الدقيق بعد صبغها بالصبغة اإلسالمية، بحيث يتخرج الطالب ويعيش من أجل نقل الرؤية اإلسالمية، وتربية اإلرادة لتحقيقها  

 .1في كل زمان ومكان 

: منهاج يربط بين العلوم الدينية والدنيوية
ً
العلمي في التفكير وأساليب ثانيا   : ينبغي أن يبنى املنهج على أساليب البحث 

البحث؛ ليسهم في إثراء املعرفة اإلنسانية، ويوضح التناسق والصلة بين آيات هللا في الكتاب والسنة، وبين ما توصل إليه العلم؛ 

 .2ألننا بذلك نجمع بين قراءة وفهم آيات اآلفاق واألنفس 

:
ً
خمس سنوات أو اقل من ذلك؛ لذلك  ف املعرفة كل  ع: يمتاز عصرنا بالثراء العلمي، وتضامنهاج منفتح على اآلخر  ثالثا

كما أن االنفتاح    يجب أن تواكب مناهجنا الدراسية هذه الغزارة، حتى ننهي حالة االنفصال بين املنهاج الذي يدرس والواقع،

ننا من  على أفكار اآلخرين وثقافاتهم يمنحنا فرصة االطالع على منابع التأثيرات العاملية، وجوانبهاالسلبية وااليجابية، مما يمك

 .3فهم اآلخرين وكيفية التعامل معهم 

في جميع مراحلها يهتم بدراسة الحضارة اإلسالمية  : منهاج 
ً
املتعلم بمعرفة  رابعا إنَّ دراسة الحضارة اإلسالمية، يزود   :

اآلخرين إليه، وهذا  جوهر الحضارة اإلسالمية فيعرف املتعلم كيف يميز أمته ويعتز بها وبتميزها ويحرص على صيانة وجذب  

التاريخ الحضاري   تيارات  بقية  يميزه عن  تراثه الحضاري، وبما  الوعي بطبيعة  بذاته؛ ألنها تمكنه من  املتعلم على وعي  يجعل 

 .4وبجاذبيته واتجاهه نحو املستقبل

:
ً
النمائية:    خامسا املبادئ المنهاج يراعي خصائص املتعلمين  التدرج في  املنهاج  سياسية للمتعلم، بما  يجب أن يراعى في 

التصنيف اإلسالمي الذي يحدد لذلك مراحل    يناسب عمره وتطور خبراته وتطوره الجسدي والعقلي والنفس ي، وبما يتفق مع 

 .5ثالث هي: مرحلة اإلسالم، ثم اإليمان، ثم اإلحسان، فيجب أنَّ يتدرج املنهاج باملتعلم من الظواهر إلى الحقائق 

امل  : مراعاة طبيعة 
ً
في  تعلمينسادسا له  تعالى  التي حددها هللا  املتعلم، ووظيفته  املدرس ي طبيعة  املنهج  يراعي  أن  : يجب 

الدنيا، وجوانب نموه االعتيادية واالجتماعية، النفسية، العقلية، الجسمية بما يحقق له التوازن، ويعينه على القيام بوظيفته،  

بين املتعلمين، بحيث تستثمر ميول واتجاهات وخصائص النمو عند  وحل ما يعترضه من مشكالت، وأن يراعي الفروق الفردية  

 .6كل فرد إلى أقص ى حد ممكن 

 
 . 76م، ص2000، جامعة األزهر، غزه، التربية العقلية في اإلسالمالخولي، عبد البديع،  - 1
 . 80م ،ص1995، 2،  دار االعتصام، مصر، طحتى يغيروا ما بأنفسهمجودة، سعيد،  - 2
، دار الفكر العربي،  الميةمعلم القرن الحادي والعشرين اختياره وإعداده وتنميته في ضوء التوجيهات اإلسشوقي، ضيف، محمود محمد،    -  3

 .  382م، ص2002القاهرة، 
 .98م، ص2000، جامعة األزه ، غزه، التربية العقلية في اإلسالمالخولي، عبد البديع،   - 4
 . 99م، ص2،1986، دار البحوث العلمية،طأسلمة املعرفة واملبادئ وخطة العملالفاروقي، إسماعيل ،  -5
 . 382، صمعلم القرن الحادي والعشرين اختياره وإعداده وتنميته ف ضوء التوجيهات اإلسالميةشوقي، ضيف، محمود محمد ، - 6
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: مراعاة مقومات املجتمع ومتطلبات نهضته
ً
املجتمع وما فيه من عقيدة   : يستمد املهج املدرس ي معارفه وخبراته من سابعا

تقدم ورفاه، وما يواجه من مشكالت وما فيه من نظم؛    وقيم وتاريخ، وقوى بشرية ومادية، وعلم وتقنية، وما يتطلع إليه من 

 .1لذلك يجب أن يبنى املنهاج وفق مقومات املجتمع ومتطلبات نهضته

: اللغة العربية وعاء علوم الوحي، ووعاء تراث األمة اإلسالمية، وسبيل فهم  الثامنة: العناية باللغة العربية واللغات األخرى 

ينبغي أن يحتوي املنهاج على املعارف واملهارات التي تساعد على إتقان اللغة العربية، مع مراعاة  قواعدها؛ لذلك  العلوم وإدراك 

 .2اللغات األخرى حتى تفهم اآلخر وتستفيد مما لديه 

: العناية بالتقنية
ً
  : تتقدم التكنولوجيا بسرعة فائقة، مما يجعل املتتبع لها يلهث ورائها وال يستطيع إدراكها؛ لذا من تاسعا

 .3ونشر الثقافة التقنية داخل املدرسة وخارجها  الواجب انتقاء الخبرات املناسبة،

: تقديم القدوة الصالحة 
ً
: يجب أن يقدم املنهج القدوة الصالحة للمتعلم من خالل عرضه لشخص الرسول صلى  عاشرا

اإلسالمي، والعلماء املسلمين الذين قدموا إسهامات  هللا عليه وسلم وصحابته الكرام، والقيادات الناجحة الصالحة من التاريخ  

 . 4بارزة في مختلف العلوم في املاض ي والحاضر 

 الرؤية اإلسالمية لعناصر املنهاج املنشود: 

: األهداف:  
ً
م مخرجات )املتعلمون(  أوال ، وتعرف 5وهي من أهم عناصر املنهاج وأولها، إذ في ضوئها تتحدد بقية العناصر وتقوَّ

املواقف  بأنها: مع  وتفاعله  التعليمية  بالخبرات  مروره  بعد  بنجاح،  به  املتعلم  قيام  املتوقع  األداء  أو  السلوك  لنمط  " وصف 

 ملا يريد النظام التربوي تحقيقه وتؤدي إلى إحداث النمو املتكامل في شخصية  6التدريسية" 
ً
 ودقيقا

ً
 واضحا

ً
، هي تتضمن تحديدا

ومن األهداف التي تعمل على  تنمية الوعي باملستقبل: غرس القيم اإليمانية، على أن يكون  ،  7املتعلم ضمن إمكاناته وطاقاته

 . 8املصدر األول الشتقاقها هو التصور اإلسالمي لإلنسان والكون والحياة 

املحتوى:    :
ً
املعثانيا مجموع  بأنه:"  ويعرف  تحقيقها،  إلى  يسعى  التي  باألهداف   

ً
تأثرا املنهاج  علم  عناصر  أول  لومات،  هو 

معين"  نحو  يتم تضيمها على  والتي  االختيار،  عليها  يقع  التي  واملفاهيم،  واملعتقدات  والقيم  تنمية وعي  9واملهارات  وفي مجال   ،

املتعلم، فإنه يمثل املادة التي تتضمن املهارات والخبرات، والقيم الضرورية، لتحقيق مثل هذه التنمية، متى روعي في اختياره  

 املعايير التالية: 

 
 . 122م، ص1996مكتبة العبيكان، الرياض، املنهج املدرس ي من منظرو جديد، الشافعي، إبراهيم وآخرون،  - 1

 . 110م،ص2004، 1ط، ، دار املسيرة، األردن اهيمها وعناصرها وأسسهااملناهج الحديثة: مفمرعي، توفيق، والحيلة، محمد،  -2
 .222م، ص2002، عالم الكتب، القاهرة، املنهج التربوي وتحديات العصرإبراهيم، مجدي عزيز،  - 3
 . 738، صمعلم القرن الحادي والعشرين اختياره وإعداده وتنميته ف ضوء التوجيهات اإلسالميةشوقي، ضيف، محمود محمد،  - 4
 . 185م، ص1996، 1، الرياض، مكتبة العبيكان، طاملنهج املدرس ي من منظور جديد الشافعي، إبراهيم، وآخرون،  - 5
 . 252م، ص2004، مكتبة اإلسراء، طنطا، علم منهاج التربية من املنظور اإلسالميموس ى، فؤاد محمد،  - 6
عزت،    -  7 جودت  الحديثة،  عطيوي،  املدرسية  العلميةاإلدارة  وتطبيقاتها  النظرية  الدولية، طمفاهيمها  العملية  الدار  عمان،  م، 2001،  1، 

 .  177ص
 .  29- 25م، ص2000، 1، عمان، دار املناهج، طمناهج التربية اإلسالمية وأساليب تطويرهاالساموك، سعدون، الشمري، هدى،  - 8
 .79م، ص2000، 1، عمان، دار املسيرة، طلحديثةاملناهج التربوية االحيلة، محمد محمود، مرعي توفيق أحمد،  - 9
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يجب أن يكون املحتوى ترجمة صادقة لألهداف حتى يمكن تحقيقها، وأن يتضمن املهارات    العمل على تحقيق األهداف:    -أ

ي وعي املتعلم   .1والخبرات الالزمة لذلك، حتى ينّمِّ

تعلم، كما يجب أن يراعي  حيث تعتبر امليول والحاجات محرك يدفع الطالب لل  مراعاة ميول وحاجات وقدرات التالميذ: -ب

املحتوى   تنوع  يتطلب  وهذا  وميولهم،  وإمكاناتهم  قدراتهم،  في  مختلفون  فاملتعلمون  للطالب،  النمائية  املستويات  اختياره  في 

 من اإلحباط وبالتالي عدم القدرة على تحقيق أهداف التعلم 2ليتسع ملثل هذه الفروق 
ً
، ويجب  3، وإغفال ذلك يسبب لهم نوعا

 مراعاة امليول والحاجات، اآلنية واملستقبلية على درجة من الوعي والفاعلية. 

للعلم:  -ج األساسية  واملفاهيم  البنى  على  التعلم،  التركيز  في  التوسع  من  املتعلم  ن  ِّ
ّ
تمك بها    التي  مستقال ًومستعينا 

لتفاصيل التي إما أن يكون حظها النسيان، أو  فاملستقبل، وبالتالي يمتلك املتعلم أدوات وآليات التعلم الذاتي، دون إغراقه با

 .4التغير بفعل التطور العلمي والتقني 

ألنها أساس صياغة الشخصية املسلمة، تزود املتعلم باألطر الصحيحة للعقيدة، والعبادات،  العناية بالعلوم الشرعية:    -د

  واملعامالت واألخالق، وقواعد وأحكام ومبادئ تنظيمية،، ونماذج من حياة  
ً
 بالواقع وقادرا

ً
السلف الصالح، مما يجعله متبصرا

 .5على مواجهة املستقبل، سواء املتعلق بالدنيا أو باآلخرة

اقع واستشراف املستقبل:    -ه وذلك بالوقوف على السنن  اإلفادة من العلوم اإلسالمية وخاصة التاريخية في فهم الو

باب، والنتائج ودراسة األحداث، والوقوف على أثرها، واستخالص العبر،  التي أقام هللا عليها العالقات البشرية من حيث األس

 . 6وتوظيفها في تحقيق هذا التبصر 

املستقبل،    -و معطيات  مع  للتعامل  والضرورية  الحديثة  العلمية  باملعارف  االتصال:  االهتمام  وعلوم  كاملعلوماتية 

الحديثة، وتوجيه هذا التعامل وفق قيم اإلسالم، والحاجات الحقيقة  ألهميتها في امتالكها املتعلم أدوات التعامل مع التقنيات  

 7الحاضرة، واملستقبلية، للفرد والجماعة املسلمة. 

التغيرات التي تتعلق بكل من املتعلم، واملجتمع، والعلم والتقنية، والتربية، وغيرهم،  مراعاة املرونة في بنية املحتوى:    -ز

 للتطوير بما يواكبها، دون أن تهتز بنيته ويحتاج إلى  تقتض ي أن يستوعب املحتوى ما يحد
ً
ث من هذه التغيرات بحيث يكون قابال

 .8إعادة بنائه من جديد 

 
 ،. 278م،ص2004، مكتبة اإلسراء، طنطا، علم مناهج التربية من املنظور اإلسالميموس ى، فؤاد محمد،  - 1
 . 280املرجع نفسه، ص -2
 .79م،ص20033،، مكتبة الدار العربية  للكتاب، القاهرة، طاملناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق شحادتة، حسن، - 3
 . 364، ص2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طرق تدريس التربية اإلسالميةالشمري، هدى علي،  -4
 . 193م، ص2004، مكتبة اإلسراء، طنطا، علم مناهج التربية من املنظور اإلسالميموس ى، فؤاد محمد،  - 5
 . 385، صاملنهاج الدراسيةاالتجاهات الحديثة في تخطيط شوق، محمود أحمد،  - 6
 .57م،ص2000، 2، العدد 45، املجلة العربية، تونس، مج تصور مقترح ملدرسة املستقبل في الوطن العربياملنظمة العربية للتربية،   - 7
 . 382، االتجاهات الحديثة في تخطيط املنهاج الدراسيةشوق، محمود أحمد،  - 8
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بإدراج مواضيع ترتبط باملستقبل، والتدرج في مستواها مع  االهتمام باملوضوعات ذات العالقة بالتغيرات املستقبلية:    -ح

الجامعة، ومنها طرق استشراف املستقبل، والذكاء، والوراثة، وغيرها، واستخالصها من مصادرها في  الطالب من املدرسة وحتى  

 مع محاكمتها بمبادئ اإلسالم.  1الفكر اإلسالمي 

: الطرق والوسائل واألنشطة التعليمية:  
َ
إن صياغة أهداف للمنهاج تنمي الوعي بالواقع واملستقبل، واختيار محتوى  ثالثا

 طرق وسائل وأنشطة مناسبة كاآلتي:   لتحقيق التنمية املنشودة، وتحتاج فيمناسب، ال تك

، وهي تختلف عن  2وهي جملة اإلجراءات التي يقوم بها املعلم، لتوصيل محتوى املادة الدراسية للمتعلم طرق التدريس:    - أ

، وعليه فإنَّ  3ة عن نمط تعليم عاماألسلوب، الذي يتخذه معلم دون اآلخرين، ويصبح سمة خاصة به، في حين أن الطريقة عبار 

 تنمية الوعي بالواقع واملستقبل مرهونة بنوع طرائق التدريس التي يستخدمها املعلم في توصيل املحتوى ومن أمثلة هذه الطرق: 

رة  ، ومتالكه املها 4املعلم على صياغة أسئلة لفظية وطرحها في ظروف بيئية مناسبة إنَّ قدرة  :  طريقة السؤال والجواب  -

 ثمينة لتنمية التفكير لدى الطلبة. 5الكافية لتحسين نوعية إجابات التالميذ
ً
 ، يوفر فرصا

املشكالت:  - حل  حيث    طريقة  التالميذ  على  وتطرح  مشكلة،  إلى  التعليمية  املواقف  تحويل  على  الطريقة  هذه  وتقوم 

ل، ويجمعون املعلومات، ويقترحون ال ؛ 6حلول، ويجربونها حتى يصلوا إلى الحل املناسب يتساءلون عن طبيعة هذا املوقف املشكِّ

منظمة  علمية  خطوات  وفق  بالثقة،  تعترضهم  التي  املشكالت  حل  على  الحاضر    7لتعويدهم  معطيات  ملواجهة  يؤهلهم  مما 

 وتحديات املستقبل.  

معين، إلى  مجموعة  : تقوم هذه الطريقة على تقديم سؤال، أو مشكلة عن كيفية التصرف إزاء موقف  العصف الذهني  -

: أنَّ الكم ُيولد  8من الطالب، ثم يطلب منهم توليد أكبر عدد ممكن من األفكار، أو الحلول املشكلة، وتقوم على مبدأين رئيسيين 

الكيف، وتأخير التقييمألية فكرة يقدمها الطالب، لحين  االنتهاء من توليد األفكار، فالحلول اإلبداعية للمشكالت تأتي تالية 

 دد من الحلول غير الجيدة.    لع

التعليمية:    -ب إلى  الوسائل  الدرس  املعلم، لنقل محتوى  بأنها جميع املعدات، واملواد، واألدوات التي يستخدمها  وتعرف 

أو خارجها؛ الصف  التعليمية   املتعلمين، داخل غرفة  العميلة  املعلوماتية 9لتحسين  التقنيات  التعليمية  الوسائل  أهم    ،ومن 

  ،ومهارات التفكير 10واالنترنت ملا لها من أهمية قصوى في تمكين املتعلم من امتالك آليات التعامل مع املعرفة املتجددة الحاسوب  

 للتعلم الذاتي واملستمر. للوصول 

 
 . 95.  94، ص ص 2003، دار املسيرة للطباعة،الدراسات املستقبلية من منظور تربوي فليه، فاروق، وأحمد ،عبد الفتاح،   - 1
 . 264م، ص2003، 1، القاهرة، عالم الكتب، طالتدريس نماذجه مهاراتهزيتون، عماد عبد الحليم،  - 2
 م. 2001، 1، عمان، دار املنهاج، طالعامة أساسيات التدريس وطرقه ومهاراتهأبو الهيجاء، فؤاد حسن،  - 3
 .25، صتعليم التفكير في الدراسات االجتماعيةاملصري، قاسم محمد،   - 4
 –   29م، ص ص2003،  1، دراسات في التربية اإلسالمية، دار الرازي،عمان،طالسؤال وإغراضه التربوية في القران الكريمالجالد، ماجد زكي،    -  5

30 . 
 .  356، ص املنهج املدرس ي من منظور جديدهيم محمد وآخرون، الشافعي، ايرا - 6
 م.1999، املكتب العربي الحديث، إلسكندرية،مداخل تعليم التفكير وإثراؤه في املنهج املدرس ي عسر، حسني عبد الباري،  - 7
 .272م، ص2003، 1فكر، ط، عمان، دار المهارات االتصال والتفاعل في عمليتي التعليم والتعلمالضبياني، صالح وآخرون،  - 8
 .  411، ص املناهج التربوية الحديثةالحيلة، محمد محمود، مرعي توفيق أحمد،  - 9

 .  135م، ص 2003، دار الشروق، عمان، استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربيةسعادة، جودي، السرطاوي عادل،  - 10
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محدد  األنشطة والخبرات التعليمية: -ج هدف  النجاز  التلميذ  به  يقوم  بدني  أو  عقلي،  جهد  كل  بأنها  ،ويمكن  1تعرف 

 تبار ارتباطها باملنهاج الدراس ي إلى نوعين:  تقسيمها باع

: املرتبطة باملنهاج وهي إما أن تكون تمهيدية في بداية الدرس، أو مصاحبة يقوم بها املتعلم بتوجيه مباشر  األنشطة املنهجية

دف إلى إثراء املادة  وته  من املعلم بقصد اإلسهام في بلوغ أهداف املنهاج التي يصعب تحقيقها من خالل املادة الدراسية وحدها،

 .2الدراسية وتعميق فهم الطالب لها 

: غير مرتبطة باملنهاج، وإما أن تكون داخل املدرسة أو خارجها، كان ينظم املتعلمون معارض أو رحالت  األنشطة الالمنهجية

لّية، وإثراء معارفهم ومهاراتهم  مدرسية، هذه األنشطة من شأنها إثارة دافعية الطالب للتعلم الفّعال، ونقل أثره إلى الحياة العم

 .3التي تتعلق باملقررات الدراسية أو بحياتهم اليومية 

: التقويم:  
ً
يعرف بأنه عملية إصدار حكم بناء على معايير معينة في ضوء بيانات، ومعلومات عن فكرة، أو ظاهرة أو  رابعا

ف على نواحي القوة وتثبيتها ونواحي الضعف والعمل  ، من أجل الوصول إلى تشخيص العملية التربوية، للوقو 4موقف أو سلوك 

املخرجات   بمستوى  االرتقاء  إلى  تهدف  عالجية،  وقائية  تشخيصية  عملية  فهو  فيها،  يتسبب  ما  تكرار  وتجنب  عالجها،  على 

عاني منها،  التربوية، فالتقويم يزود الطالب بتغذية راجعة تمكنه من معرفة التقدم الذي أحرزه، ونقاط الضعف الذي ما زال ي

ويزود للمعلم بمعلومات دقيقة وواضحة عن مستوى طالبه، مما يساعده على تحديد أنجع الطرق، التي من شأنها أن تحسن  

 ، وأبرز خصائص أنماط التقويم التي تنمي املهارات العقلية والتوجه السلوكي:  5من هذا املستوى 

والتي ترتقي بالقدرات العقلية للطلبة إلى مستوى  التأكيد على املهارات العقلية العليا من تحليل التركيب والتقويم،    -أ

فهم املستقبل واإلعداد له؛ لتفعيل حل املشكالت ومساعدتهم على نقل هذا التفعيل إلى الحياة العملية، ملواجهة معطيات  

 .6الحاضر ومتطلبات املستقبل 

تزويد املتعلمين بمحاكاة لتقويم التعيينات  ماد التقويم الذاتي ملساعدة الطلبة على تقويم أدائهم على نحو دقيق:  اعت  -ب

 وإتاحة الفرصة لهم لنقد أعمالهم من أجل الوصول إلى تحديد نمط األداء  
ً
 ذاتيا

ً
أو الواجبات املدرسية، التي يكلفون بها، تقويما

 .               7األفضل 

                                       

 

 

 
 .313، صمنظور إسالميعلم مناهج التربية من موس ى، فؤاد محمد،  - 1
م،   1996،  1، القاهرة، عالم الكتب، طمعجم املصطلحات التربوية املعرفة في املنهاج وطرق التدريساللقاني، أحمد حسين، الجمل، علي،    -  2

 . 35  – 33ص
 .  314، صعلم منهاج التربية من املنظور اإلسالميموس ى، فؤاد محمد ، - 3
 .542، صيس نماذجه ومهاراتهالتدر زيتون، كمال عبد الحميد،  - 4
 352  -351م، ص ص2004، 4، عمان، دار الفكر، طاملنهج املدرس ي املعاصرسعادة، جودت، أحمد ،وإبراهيم، عبد هللا  محمد،  - 5
 .352، صاملنهج املدرس ي املعاصرسعادة، جودت، أحمد، و إبراهيم، عبد هللا  محمد،  - 6
 .24-23، ص صجارب معاصرة في تقويم أداء التالميذ واملدرسةاتجاهات وتجابر، جابر عبد الحميد،  - 7
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 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: خاتمة :

1-  .
ً
 أنه ال تنمية شاملة بدون بناء اإلنسان وال تنمية بدون وعي حقيقي يشمل مجاالت الحياة جميعها

، فال بد من تفعيل هذا الوعي من خالل   -2
ً
امتالك القيم املرتبطة  أن الوعي خطوة من خطوات التغيير، والوعي النظري غير كاف

 به وتحولها إلى أفعال وممارسات.

أن درجة الوعي عند الفرد يتوقف عليها اختياراته وسلوكه وأفعاله وعالقاته مع اآلخرين، ومدى وعي أفراد املجتمع يدل على    -3

 ووعي اإلنسان مرتبط بوعي املجتمع وتقدمه أو تأخره وثقافته.  مدى رقيه،

 ال يدرك من خالله حقيقة الواقع    من استقراء واقعنا نجد -4
ً
 كاذبا

ً
أنه خاضع لعمليات تزييف وتشويه للوعي، مما ُيكّوِّن وعيا

 املعاش وال يستطيع تكوين رؤى سليمة ملستقبله.

وعي -5 تكوين   عن  مسؤولون  املناهج  التربية فمصممي  من خالل  للتحرر  طريق  النظام    الوعي  مهام  ومن  كاذب،  أم  حقيقي 

 تكوين متعلم واٍع،  والوعي ويصبح قوة فاعلة إذا ارتبط بالقيم.التعليمي 

أن للمنهاج دور تربوي ال يقتصر على التعليم، هو إعداد الفرد العابد املستخلف للحياة الدنيا واآلخرة، من خالل   -6

 ى صور العبادة. تربية شاملة ال تعرف فصال بين العقل والروح والجسد، تغرس في طالبها مبدأ التعبد بالعلم فهو أسم

 في ضوء النتائج السابقة توص ي الدراسة بما يلي: 
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 مدن ومراكز الغرب اإلسالمي: حاضرة سجلماسة نموذجا

Cities and Centres of the Western Islamic :Sijilmassa model 

 مـحمد بن عبد هللا، املغرب العربي بنرمضان العياط/جامعة سيدي  د.

Dr. Larbi Ben Ramdan Layat/University Sidi Mohamed Ben Abellah/Morocco 

 

 

 

 

Abstract : 

This research paper addresses some of the political, economic, and social aspects of the history of the capital 

of the South, Sijilmassa in the medieval-era. These ancient and decadent present played central roles in the 

history of the western wing of the Muslim world. This importance is the result of the demonstration and 

integration of a variety of different political, economic and geographical factors to create the political history of 

the city. 

The independence tendencies caused by the Islamic Caliphate in Mashreq contributed to the Khaoirij 

revolutions in Morocco, The persecution of certain elements subject to the Islamic Caliphate was a factor in the 

emergence of a series of independent tendencies led by Al-Khaoirij, thereby establishing many Emirates 

independent of the Umayyad and then Abbasid Caliphates of the Mashreq. 

At the beginning of its existence, the city relied upon the foreign doctrine, which was based on the principle 

of consultation, the basis of the political measure of the city, until a Beni Medrar State emerged on the political 

stage of the city and made the principle of succession as a basis of the government. 

Keywords: Centres - Moroccan – medieval-era - Sijilmassa - Cities. 
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 ملخص: 

تعالج هذه الورقة بعض الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية من تاريخ عاصمة الجنوب املغربي سجلماسة خالل  

القديمة واملندثرة أدوارا مركزية في تاريخ الجناح الغربي من العالم اإلسالمي، هذه  العصر الوسيط، إذ لعبت هذه الحاضرة  

األهمية جاءت نتيجة تظافر وتكامل مجموعة من العوامل املختلفة سياسية واقتصادية وجغرافية لتصنع التاريخ السياس ي  

 للمدينة.

اإلسالمية باملشرق في قيام ثورات الخوارج خاصة ببالد املغرب، إذ  االستقاللية التي سببتها الخالفة   لقد ساهمت النزعات

أدى االضطهاد الذي تعرضت له بعض العناصر الخاضعة للخالفة اإلسالمية إلى ظهور مجموعة من اإلمارات املستقلة التي  

 باملشرق. تزعمها الخوارج، مؤسسين بذلك العديد من الدويالت املستقلة عن الخالفتين األموية والعباسية 

م، واتخذت  757هـ/  140وتعتبر حاضرة سجلماسة نموذجا إلمارة خارجية نشأت في البداية على يد الخوارج الصفرية عام 

من  املذهب الخارجي أساس التدبير السياس ي للمدينة، إلى أن ظهرت أسرة بنو مدرار على الساحة السياسية للمدينة وجعلت  

ليها يرجع الفضل في تطور سجلماسة حتى أصبحت كيانا سياسيا مستقال بذاته، وساهمت  من مبدأ الخالفة أساس الحكم، فإ

 إلى حد بعيد في رسم جزء من تاريخ املنطقة خاصة وتاريخ الغرب اإلسالمي بشكل عام. 

 حواضر.  -سجلماسة  - العصر  الوسيط-املغرب  -مدن الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 

االنشطار السياس ي خاصة بمنطقة الغرب  م ظاهرة  8ه/2من الخاصيات املميزة لتاريخ العالم اإلسالمي منتصف القرن  

النكور   بمنطقة  املعمرة  صالح  بنو  إمارة  أشهرها  من  باملشرق،  الخالفة  عن  املستقلة  اإلمارات  تعدد  شهد  الذي  اإلسالمي، 

التي   املصمودية  بني طريف  إمارة  قيام  بالغرب  تامسنا  بالد  كما شهدت  قائمة قرابة قرن ونصف،  إذ ظلت  املغربي  بالشمال 

ت إمارة بنو صالح، وفي الجنوب اشتهرت إمارة بنو مدرار املكناسية بسجلماسة التي راوحت فترة تواجدها حوالي الربع  عاصر 

قرن، في حين ظهرت إمارة بنو إدريس متأخرة مقارنة مع اإلمارات املستقلة السالفة الذكر، كما شهد هذا القطر من العالم  

ي أهمية مقارنة مع الكيانات السياسية املستقلة املتقدمة الذكر، من بينها إمارة بنو  اإلسالمي أيضا، قيام إمارات صغيرة غير ذ

عاصم بسبتة بالشمال، كما تناسلت العديد من اإلمارات بعد تفكك اإلمارات املشهورة في كل من فاس وسجلماسة والسوس  

  .1وأغمات وتادلة واللكوس وتازة 

ة والجغرافية على مدى االزدهار االقتصادي الذي شهده الغرب اإلسالمي خالل  ومن جهة أخرى تجمع جل املصادر التاريخي

الذي شهده هذا املجال الجغرافي خالل الفترة املذكورة،  10-م9ه/4-ه3فترة ق السياس ي  م، والذي يمكن تفسيره باالستقرار 

لعاصمة القيروان، التي ظلت تابعة من  رغم تواجد العديد من الكيانات السياسية املستقلة عن الخالفة باملشرق، باستثناء ا

 الناحية السياسية للخالفة املشرقية تحت قيادة بني األغلب. 

هذا الوضع السياس ي املتفكك يوحي بقيام صراعات سياسية وعسكرية، خاصة حول املصالح االقتصادية، لكن في واقع  

إلى بسط نفوذها السياس ي واملذهبي من   التي كانت بمثابة  األمر لم تلجأ هذه الدويالت  التجارية  أجل السيطرة على املسالك 

القلب النابض للتجارة الصحراوية، بل على العكس من ذلك، استطاع الغرب اإلسالمي في ظل هذا الوضع أن يحافظ على نوع  

 
 . 151،  ص: 2011، الرباط، 1، منشورات املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب، ط تاريخ املغرب تحيين وتركيبمحمد القبلي،  -1
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تواجد عواصم  من االستقرار والهدوء السياسين، األمر ساهم بشكل فعال في تطور املسالك التجارية وتأمينها، خاصة في ظل  

أماكن اإلنتاج واالستهالك، كما سهرت تلك الدويالت على توطيد   هذه الدويالت املستقلة في موقع استراتيجي هام يربط بين 

الروابط بين مراكزها التجارية من جهة، وربط عالقات سلمية فيما بينها دون اللجوء إلى محاوالت التوسع من طرف دولة معينة  

 اورة.على حساب الدول املج

 أوال: التاريخ السياس ي لحاضرة سجلماسة: 

  إشكالية النشأة:  -1

تعتبر حاضرة سجلماسة من أقدم العواصم السياسية التي شهدها املغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط، فهي تعود من  

كان هناك نوع من اإلجماع  حيث تاريخ تأسيسها إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن امليالدي من طرف الخوارج الصفرية، وإذا  

أقدم   من  يعتبر  الذي  فالبكري  تأسيسها،  روايات  بين  كبير  اختالف  هناك  فإن  الصفرية(،  )الخوارج  األوائل  مؤسسيها  حول 

إلى تاريخ تأسيسها سنة   م، وسار على منواله كل من كتب عن  757ه/140املصادر التي أرخت لبالد املغرب واألندلس، يشير 

اء منهم القدامى أو املعاصرون عربا كانوا أو أوربيون، بل هناك من يرجح تاريخ تأسيسها إلى أبعد من ذلك  تاريخ سجلماسة، سو 

 بكثير، ولكن يجمعون على قدم تأسيسها وأدوارها السياسية واالقتصادية وغناها االقتصادي وثرائها االجتماعي.  

البكري: " ( وبعمارتها خلت مدينة ترغة وبينهما يومان  757  –  58)  140ومدينة سجلماسة بنيت سنة أربعين ومائة  يقول 

والقائد  بن واسول املدراري الصفري الزعيم الروحي   أبو القاسم سمكو، وعلى الرغم مما قيل، يعتبر  1وبعمارتها خلت زيز أيضا" 

عيس ى  يعتبر   السياس ي والعسكري لخوارج مكناسة الصفرية، وأول من وضع الحجر األساس لبناء الدولة في سجلماسة، لكن

 أول من حكم املدينة ملدة خمسة عشر عاما، ثم تولى بعده الحكم أبو القاسم بن واسول املكناس ي.    بن يزيد األسود

ياس ي واعتبره تجربة فريدة أسهمت في  وقد سيقت تفسيرات عديدة لهذا الحدث السياس ي، فهناك من ربطه بالجانب الس 

تجنب الصراع بين مختلف الفصائل املكناسية التي كانت تتطلع للسلطة، وهناك من فسره بترسيخ مبدأ املساواة بين املسلمين  

ل في  وأحقية كل واحد منهم في الحكم مهما كان جنسه أو لونه، في حين لجأ البعض اآلخر إلى تفسيره بالجانب االجتماعي املتمث

الساكنة األصلية، وأخيرا   ارتفاع الكثافة السكانية للعنصر اإلفريقي بحاضرة الجنوب سجلماسة مقارنة مع قبائل مكناسة 

يمكن تفسيره بالعامل االقتصادي املتمثل في دور الجذب التجاري الذي مارسته حاضرة سجلماسة في إطار تجارة القوافل مع  

 ممالك إفريقيا جنوب الصحراء.

ت املدينة في ظل حكم عيس ى بن يزيد األسود مجموعة من اإلنجازات على مستوى البنية التحتية، كمد قنوات الري  شهد

وتشييد الحدائق والبساتين وتوطين قبائل الرحل، وبعد ذلك تطورت املدينة بشكل كبير على جميع املستويات، إذ أصبحت من  

إلى درجة أصبحت محجا للعديد من الفئات االجتماعية، خاصة منهم فئة    العواصم الكبرى ضمن العالم اإلسالمي وداع صيتها

 التجار نظرا لتظافر مجموعة من العوامل املختلفة. 

 سجلماسة في ظل تعاقب دول املغرب الوسيط:  -2

 الدولة املرابطية:  : سجلماسة تحت حكم 2-1

تعتبر الدولة املرابطية أول كيان سياس ي بالغرب اإلسالمي جاء بمشروع توحيد هذا املجال الجغرافي، لذلك وبعد توطيد  

ركائز الدولة باشرت الدولة اللمتونية منذ البداية في شن حمالت عسكرية ضد اإلمارات املستقلة املتواجدة في العديد من جهات  

 
 .1911الجزائر، ، 2تحقيق دوسالن، ط،املغرب في ذكر بالد األندلس واملغربأبو عبيد هللا البكري،  -1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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نت تحتل موقعا استراتيجيا بهدف إحكام السيطرة على املراكز التجارية، حتى تتمكن من  الغرب اإلسالمي، خاصة تلك التي كا

 تحقيق قوة مادية ثابتة تستطيع بواسطتها أن تتحمل نفقات تحركاتها العسكرية.  

ولة املرابطية  ونظرا ملوقعها االستراتيجي املتميز في منطقة درعة، كانت سجلماسة من بين املراكز األولى التي طبقت عليها الد

خطتها االستراتيجية، وبمجرد خضوع املدينة لسلطة الدولة اللمتونية شهدت تطورا حضريا كبيرا، إذ تحولت إلى مركز تجاري  

هام للتجارة القوافلية، خاصة بعد إحكام السيطرة املرابطية على مختلف الطرق واملحطات التجارية في العصر الوسيط، األمر 

ة شبه عاصمة إقليمية، لعبت دورا حاسما في توطيد دعائم هذه الدولة املترامية األطراف، بل وشكلت  الذي جعل من سجلماس

 بعد سيطرتها املباشرة على أهم مراكز جنوب الصحراء مثل 
ً
 من شبكة االقتصاد املالي للدولة خصوصا

ً
 حساسا

ً
  تمبكتو  جزءا

  .1وأوداغست 

األب بالبحر  العاملية  التجارة  بطرق  يرتبط  الصحراوية،  للتجارة  رئيسية  بوابة  األقص ى  املغرب  أصبح  ذلك  يض  وبفضل 

كمناء وهران  املرابطية  الدولة  لنفوذ  التي خضعت  املتوسطية  املوانئ  عبر  باملغرب  2املتوسط  تجارية  لنشأة طبقة  مهد  مما   ،

األقص ى زاد من أهميتها االزدهار االقتصادي والصناعي الذي شهده القطر الغربي من العالم اإلسالمي في ظل السيطرة املرابطية  

 ة وأسقطت الضرائب واملكوس.  التي أمنت الفالحة والتجار 

ومما يدل على مدى التطور االقتصادي، هو تعدد املدن التي أصبحت مراكز لضرب السكة سواء الفضية منها أو الذهبية،  

السكة  دور  تعددت عندهم  الذي شهده  3كما  السياس ي  الوضع  األقص ى،  باملغرب  االقتصادي  االزدهار  هذا  في  ، وقد ساهم 

عالقات   على  املرابطون  حافظ  املشتركة  االقتصادية  املصالح  على  الحفاظ  أجل  ومن  حيث  آنذاك،  الكبير  املغرب  محيط 

زا لتجارة املدن اإليطالية التي أصبحت  سياسية سلمية مع أهم الكيانات السياسية، خاصة مع بني حماد ببجاية التي كانت مرك

 م.  11ه/5تسيطر على تجارة املتوسط خالل ق

كما كان لخلع املعز بن باديس بيعة الفاطميين دورا كبيرا في تحول تجارة القوافل نحو الغرب، ذلك أن قرار خلع البيعة  

ي الفاطميون  أطلق  االنتقام  أجل  املنطقة، فمن  انعكاسات وخيمة على  له  وبني سليم وعاثوا فسادا  كانت  بني هالل  د عرب 

 . 4وتخريبا في املنطقة فانجلى الناس من إفريقية نحو املغرب األقص ى خاصة نحو فاس وأغمات 

 : ولة املوّحديةالد  : سجلماسة تحت حكم 2-2

م  12ه/6هل سلك املوحدون نفس السياسة التي نهجها املرابطون للسيطرة على حاضرة سجلماسة؟ أم أن مستجدات ق  

 كان لها تأثيرا على السياسة املوحدية؟ 

تى  يبدو من خالل املصادر التاريخية والجغرافية املعاصرة أن مدينة سجلماسة ظلت محافظة على مكانتها االقتصادية ح

م، ويمكن القول إن سجلماسة شكلت هدفا من أهداف  1147ه/541مجيء املوحدين وإلى حدود سقوط العاصمة مراكش سنة  

السياسة املوحدية منذ البداية، يتجلى ذلك من خالل سيطرتهم على جبال درن وخنق منافسيهم املرابطين، عبر قطع االتصال  

املغرب األقص ى وشواطئه، فكان من نتائج ذلك تحول طرق التجارة الصحراوية    بين املراكز املؤدية إلى بالد السودان وسهول 

 
جامعة املولى إسماعيل كلية اآلداب   6تاوشيخت لحسن، واحة تافياللت بين األمس واليوم، املجال واملجتمع بالواحات املغربية، سلسلة ندوات    -1

 . 1993والعلوم اإلنسانية، مكناس، 
افيا. ابن سعيد املغربي، نزهة املشتاق في اختراق اآلفاقاإلدريس ي،  -2  .، الذخيرة السنية. ابن أبي زرع الفاس ي كتاب الجغر
 . 352، ص: 1962، القاهرة، اإلسالم والثقافة العربية في إفريقياحسن أحمد محمود،  -3
 .89، ص: 1994اإلدريس ي، نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86


 
 
 
 

 
 

 2022 - فرباير -  83العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

153 

نحو الشرق، حيث سلك املرابطون وتجار سجلماسة طريقا آخر يربط بين سجلماسة والبهنسا بمصر، رغم أنه كان محفوفا  

 . 1ة درعة وبالد تادال باملخاطر وال يسلك إال بدليل، وقد تزامن ذلك مع هجومات املوحدين على إقليم السوس ومنطق 

كما ساهم التحول الذي شهدته الضفة الجنوبية "لبحر" الرمال دورا كبيرا في تعزيز االنتقال الذي شهدته طرق التجارة  

الصحراوية، حيث انتقلت مصادر اإلنتاج بالسودان الغربي من املنطقة الواقعة على نهر السنغال إلى الشرق باملناطق الواقعة  

نيجر األعلى، وسطع نجم مالي على الساحة السياسية بإفريقيا جنوب الصحراء، وبموازاة ذلك برز إلى الوجود طريق  على نهر ال

تجاري آخر عبر الصحراء من تادمكة إلى وركالن، وخفت صوت سجلماسة وبدأت تفقد ثقلها التجاري، إلى درجة أن املوحدين  

، وأصبحت وركالن أساس التجارة  2التي أصبح يشكلونها ضد التجار املغاربة هددوا التجار السودانيين بسبب املنافسة القوية  

تهدد   وأصبحت  اإلسالمي،  الغرب  ببالد  تظهر  بدأت  التي  الثورات  بإخماد  املوحدون  انشغل  ذلك  عن   
ً
فضال السودان،  مع 

سجل جعل  مما  األندلس،  ببالد  خاصة  املوحدية  للدولة  واالقتصادي  واألمني  السياس ي  أطماع  االستقرار  فريسة  تقع  ماسة 

 .حكامها أو بعض الثوار الذين أرادوا االنفراد بمواردها

 : الدولة املرينية : سجلماسة تحت حكم 2-3

عهد   انفراط  والوسط    اإلمبراطوريةبعد  الشرق  في  متفرقة  سياسية  كيانات  ثالث  إلى  اإلسالمي  الغرب  انقسم  املوحدية 

ال امليالدي )سنة  والغرب، من أبرزها  الثالث عشر  القرن  التي استمر تواجدها من منتصف  املرينية  إلى حدود  1255دولة  م( 

( امليالدي  عشر  الخامس  القرن  العصر م1464منتصف  الكبرى خالل  املغربية  املدن  أبرز  بين  من  ظلت سجلماسة  وقد   ،)

م، واملتمثل في تحول الطرق  16م ومطلع ق15يط، رغم تراجع دورها التجاري الذي ازداد تقلصا بفعل مستجدات نهاية قالوس

التجارية نحو املحيط األطلس ي وسيطرة الدول األوربية على التجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء، بعد تمكنهم من الوصول إلى  

ا التحوالت  بفضل  مباشر  اإلنتاج بشكل  الفترة، فضال عن سيطرة  مناطق  الشمالية خالل هذه  الضفة  التي شهدتها  لتقنية 

نول ملطة من طرف الدولة    –على أهم املحاور واملراكز القوافلية، زيادة عن إعطاء األولوية للطريق الغربي درعة   بني معقل قبائل

 املرينية.  

ها بالد األندلس قد أخذت مأخذها من جهود الدولة  أما من الناحية السياسية، فيبدو أن األحداث السياسية التي شهدت

للزحف كان  فقد  العبدحقية   املسيحي املرينية،  الدولة  مواجهة  في  سببا  املتكررة،  الداخلية  والصراعات  األندلس  بالد  نحو 

ملجموعة من اإلكراهات السياسية والعسكرية، أثرت بشكل كبير على الثقل السياس ي والعسكري للمغرب األقص ى في الحوض  

 الغربي للبحر املتوسط خالل هذه الفترة.  

املغر  االجتماعي  الوضع  ينج  لم  املغربي  كما  املجتمع  تعرض  فقد  عديدة،  وإكراهات  صعوبات  من  الفترة  نفس  خالل  بي 

لضغوطات ضريبية ثقيلة ومتنوعة في ظل تراجع مداخيل الدولة من التجارة الصحراوية، وما فرضته الصراعات العسكرية  

نهاية  والقبلية من مصاريف إضافية، وفي ظل هذا الوضع الجديد واملتأزم تعرضت مدينة سجلماسة ل لتدهور واالندثار مع 

في   يذكر  أثر  أي  لها  يعد  ولم  للبالد،  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  التاريخية  الساحة  من  واختفت  املرينية،  الدولة 

 الكتابات التاريخية الالحقة بشكل شبه تام.

 

 
 .42، ص: 1991، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، املوحدون في الغرب اإلسالمي، تنظيماتهم ونظمهم، عز الدين موس ى  -1
 .290- 287، ص: 1963، القاهرة، 5، جصبح األعش ى في صناعة اإلنشاالقلقشندي،  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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افيا واالقتصاد واملجتمع)املوقع واألدوار االقتصادية و   االجتماعية( ثانيا: سجلماسة بين الجغر

 سجلماسة من خالل املصادر العربية:  -1

م( عاصمة إمارة بنو مدرار املكناسيين سجلماسة في منطقة تافاللت املوجودة على  977م/757لقد وصف الحموي )ما بين  

...يمر  »مدينة في جنوب املغرب في طرف بالد السودان...وهي في منقطع جبل درن، وهي في وسط رمالطرف الصحراء بما يلي:  

»يزيد في الصيف كزيادة النيل في وقت كون الشمس في الجوزاء  هذا النهر الذي تحدث عنه ابن حوقل قائال:  ،  1بها نهر كبير« 

أنها تقع على نهرين من عنصر واحد في  ، وهو نفس املعنى الذي يشير إليه صاحب االستبصار بقوله: » 2« والسرطان واألسد 

، فاملوقع الحيوي  3« عيون كثيرة ولهم مزارع كثيرة يسقونها من النهر في حياض كحياض البساتينموضع يسمى أكلف وتمده 

لهذه الحاضرة الرابط بين الشمال اإلفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء وبلدان املشرق العربي، أهلها لتكون مركزا تجاريا عامليا  

 عدة، ومتجهة نحو بالد السودان أو العائدة منها تمر عبر سجلماسة.    بامتياز، إذ أن جميع القوافل التجارية القادمة من مراكز 

في   العواصم  بمجمل  تربطها  كانت  التي  العديدة  املسالك  من خالل  الجنوب  لحاضرة  الهام  التجاري  االنفتاح  يظهر  كما 

ل املحور الغربي سجلماسة  الجنوب والشمال والشرق، ففي اتجاه الجنوب، أي نحو بالد السودان الغربي وأيام دولة غانا، شك

نحو األدرار وصوال إلى مدينة أودغشت، ومن تم نحو العاصمة الغانية في الجنوب الشرقي أو في اتجاه نهر السنغال، أهم املحاور  

»ومن سجلماسة ملن سلك متوجها إلى القبلة يريد أرض السودان يسير في  الرابطة بين الشمال والجنوب، يقول اليعقوبي:  

حراء مقدار خمسين مرحلة، ثم يصير إلى بلد يقال له غسط وهو وادي عامر فيه منازل، وفيه ملك الدين له وال  مفازة وص 

البكري فيقول:    ،4شريعة وبالد السودان ممالكهم كثيرة«  »ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بالد السودان، إلى غانة  أما 

 .5مرة إال بقوم ظاعنين...« وبينها وبين مدينة غانة مسيرة شهرين في صحراء غير عا

وفي اتجاه الشمال، كانت لسجلماسة عالقات وثيقة مع كبريات عواصم املغرب األقص ى آنذاك، في مقدمتها مدينة فاس  

التي اشتهرت بوفرة بضائعها وتنوع منتوجاتها ملحاذاتها ملدينة عريقة هي مدينة صفرو، التي شكلت املزود الرئيس ي لكل من فاس  

فاملسافة التي تفصل »سجلماسة عن فاس ثماني مراحل وهي املسافة نفسها التي تفصل أغمات غربا وبينها وبين    وسجلماسة،

 . 6مدينة فاس مدينة صفرو، وهي مدينة قديمة اشتهرت بوفرة مياهها وتنوع ثمارها التي تصدر إلى فاس وسجلماسة وغيرهما...« 

ط بين سجلماسة والقيروان ومصر، وحسب البكري »فإن املسلك املتبع  وفي اتجاه الشرق، كانت هناك مسالك عديدة ترب

 .  7من طرف القوافل التجارية بين سجلماسة واملشرق يمر عبر نفزاوة وقسطيلة في مدة زمنية تصل إلى ست وأربعين مرحلة« 

راتيجية، فتواجدها على نهر زيز الذي  كما كان للمؤهالت الطبيعية التي كانت تزخر بها املدينة دورا كبيرا في هذه املكانة االست 

شكل مصدرا للحياة من منتوجات متنوعة ومياه متوفرة للسكان واملارة، ساهم في ازدهار املدينة وثراء سكانها وتنوع نسيجها  

والكوفة   والبصرة  وبخارى  العراق  أهل  وسكنها  سجلماسة،  إلى  املغرب  تجتاز  القوافل  »كانت  حوقل:  ابن  يقول  البشري، 

 
 . 192، ص: 1957، بيروت، 3، جمعجم البلدانياقوت الحموي، -1
 .90، ص: 1979، بيروت، صورة األرضابن حوقل،  -2
 .201، نشر وتعليق سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد د.ت، ص: كتاب االستبصار. مجهول، 148أنظر البكري، ن.م.س. ص:  -3
 . 360هـ، ص:  1422، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: األولى، كتاب البلداناليعقوبي أحمد بن إسحاق،  -4
 . 149-148البكري، ن.م.س. ص:  -5
 .193االستبصار، ن.م.س. ص:  -6
 .193البكري، ن.م.س. ص:  -7
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أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم  والب إلى  غداديون...فهم وأوالدهم وتجارتهم دائرة ومفرداتهم دائمة وقوامهم غير منقطعة 

 .1سابغة، فلم يدانيها التجار في بالد اإلسالم سعة حال« 

تنشيط في  تلعبه  كانت  الذي  الكبير  والدور  أيضا،  سجلماسة  لحاضرة  الهام  االستراتيجي  املوقع  يفسر  التجارة    ومما 

الصحراوية خاصة مادتي الذهب وامللح، هو االهتمام الكبير الذي أواله الفاطميون لهذه املدينة، ويبدو من خالل اإلشارات  

املصدرية أن الطريق الرئيس ي لهذه التجارة كان الطريق الذي يربط الشرق بالسودان الغربي عبر ورغلة وتوات، والذي كان تحت  

اإلباضي الخوارج  لحاضرة  سيطرة  اهتمام  كبير  إيالء  إلى  بهم  للفاطميين مما دفع  أشد عداء  كانوا  أن هؤالء  املعلوم  ين، ومن 

آنذاك   الغربي  السودان  مناطق  بأهم  املدينة  هذه  يربط  الصحراوية  التجارة  أمام  جديد  طريق  فتح  تم  حيث  سجلماسة، 

 .2أودغشت والنيجر 

 ة: الرأس مال البشري ودوره في تطور مركز سجلماس -2

يعتبر العنصر البشري املحرك األساس ي لالقتصاد، إذ ال يستقيم الحديث عن تطور وازدهار األنشطة االقتصادية في مجال  

موضوع   اإلسالمي  الغرب  وبخصوص  التطور،  لهذا  املحركة  القوة  عن  الحديث  دون  معينة  تاريخية  فترة  وفي  معين  جغرافي 

ملختلفة التي تناولت الغرب اإلسالمي إبان هذه الفترة التاريخية، أن هذا املجال  دراستنا، يظهر من خالل املصادر الوسيطية ا 

شهد تنوعا كبيرا من حيث نسيجه البشري، فإلى جانب العناصر املحلية عرف هذا القطر توافد العديد من العناصر البشرية  

اال االزدهار  على  يدل  فإنما  ش يء  على  دل  إن  وهذا  التجار،  فئة  خاصة  الغرب  األجنبية  مجال  شهده  الذي  الكبير  قتصادي 

اإلسالمي خالل الفترة املدروسة، فقد قصده العراقيون من بغداد والكوفة والبصرة والغرباء من التجار األندلسيين واملشارقة  

لة  إضافة إلى أهل الذمة، فرغم بعد الشقة بين الغرب اإلسالمي وبلدان املشرق واألندلس، فقد شكل هذا املجال وجهة مفض 

 لدى العديد من التجار ومن جنسيات مختلفة، خاصة في ظل تخلف وسائل النقل وأخطار الطريق.

 العنصر املحلي: 

البشرية   العناصر  املواد الضرورية، لوال  التجاري وتوفير  الربط  في  املحوري  الدور  تلعب هذا  أن  املدينة  في وسع  لم يكن 

الت التجارية وتسهيلها، فقد كان املجال املمتد من سجلماسة نحو الساحل  املحلية التي ساهمت بشكل فعال في تنشيط املباد

السوداني هو املجال الصحراوي الذي كان يقطنه الصنهاجيون، وقد سبقت اإلشارة إلى أن موقع املدينة جعل منها مركزا تجاريا  

د السودان أو العائدة منها، كان ال محيد لها  عامليا بامتياز، إذ جميع القوافل التجارية القادمة من مراكز عدة ومتجهة نحو بال 

عن املرور عبر سجلماسة، يقول ابن حوقل: »القطر الذي يقع بين أودغشت وسجلماسة احتلته عدة قبائل بربرية منعزلة في  

وا باألشكال  معمقة  دراية  غيرهم...لديهم  من  أكثر  والقوة  بالشجاعة  يتمتعون  املدينة...  عن  شيئا  تعرف  ال  ملظاهر  الصحراء 

 .  3الطبيعية والخبرة على معرفة الطريق وتحديد أماكن تواجد املياه«

هذه القبائل البربرية لم تكن سوى القبائل الصنهاجية التي كانت تعمر املجال الصحراوي، في مقدمتها قبائل ملتونة وجدالة  

ينزلون حتى منطقة األدرار، حيث تتواجد قبائل مسوفة  التي عمرت شمال املنطقة تخوم سوس ودرعة، ولكونهم رحل فقد كانوا  

التي شكل أبناؤها أهم مرشدي قوافل سجلماسة املتجهة صوب أودغشت التي كانت تحت سيطرة ملتونة، أما القبائل املسوفية  

 
 . 65ابن حوقل، ن.م.س. ص:  -1
 .نفسه -2

3-M. Abitbol, Tombouctou et les arma de la conquête marocaine du SOUDAN en 1591 à l’hégémonie de l'empire PEULH du 

MACINA en 1833, P: 53. 
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حتكروا مالحات  فكانت تسيطر على منطقة األدرار وتاكنت املوريتانيتين بجوار جدالة غربا على طول الساحل األطلس ي الذين ا

أوليل، وهذا ما يستفاد من كالم البكري حيث يقول: »...وإلى الشرق من ملتونة تقع ديار مسوفة وإلى الغرب تقطن جدالة متصلة  

ديارهم بالبحر املحيط وممتدة جنوبا إلى نهر السنغال مصاقبة لديار التكرور وتتصل شماال بديار ملطة وجزولة الذين يتصلون  

 . 1ألقص ى« ببالد السوس ا

الغرب   إمارات  طرف  من  النقدية  والقطع  املجوهرات  صناعة  في  يستخدم  كان  الذي  الذهب  ملادة  امللحة  الحاجات  إن 

اإلسالمي، وكذلك العائدات املهمة للفائض منه الذي كان يصدر إلى باقي بلدان العالم اإلسالمي املجاورة بعد نفاذه من أماكن  

ى ارتفاع الطلب املتزايد عليه من طرف أوربا قبل اكتشاف العالم الجديد، خاصة بعد ظهور  االستخراج التقليدية، إضافة إل

املجال   من  جعلت  عوامل  كلها  والفضية،  الذهبية  الدنانير  صنع  مجال  يحتكر  كان  الذي  الخليفة  عن  االستقالل  موجة 

معرفة الدقيقة لسكان الصحراء باملجال من  الصحراوي مجاال حيويا ساهم في نجاح وتيسير هذه التجارة القوافلية، ونظرا لل

مسالك ومكونات طبيعية، فقد شكلوا العنصر البشري الكفيل والقادر على حماية القوافل التجارية وإرشادها، كما شكلوا  

 ذلك الوسيط التجاري الذي ال محيد عنه في تسهيل التعامل التجاري بين تجار الشمال وتجار الجنوب.

 العنصر األجنبي: 

شكل العنصر األجنبي مكونا أساسيا من مكونات مجتمع الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط، وقد كانت الفئة الغالبة  

على هذه العناصر األجنبية هي فئة التجار، الذين مارسوا األنشطة التجارية مع دول املغارب بشكل واسع، حيث كانت املوانئ  

، بل أكثر من ذلك نسجوا عالقات متشعبة مع حكام دول املغارب، وهو ما يستفاد  املتوسطية تعج بمراكب التجار األندلسيين

 من املصادر الوسيطية كالبكري وابن حوقل.  

فئة   والكوفيون  والبصريون  البغداديون  منهم،  العراقيون  خاصة  املشارقة  التجار  األندلسيين، شكل  التجار  جانب  وإلى 

لعديد من املدن املغاربية ومارسوا أنشطة تجارية واسعة، خاصة فيما يتعلق بنقل  تجارية مهمة، إذ انتشروا بشكل كبير في ا

 البضائع من املغرب إلى املشرق والعكس. 

وتعتبر حاضرة سجلماسة من حواضر الغرب اإلسالمي الكبرى التي احتضنت هذه الفئة التجارية املشرقية، حيث كانت  

لبصرية والكوفية، ويبدو من خالل املصادر الوسيطية، أن هذه الفئة كانت نشيطة  تغص بالفئة التجارية العراقية البغدادية وا

بشكل كبير تمكنت من مراكمة ثروة مهمة بفضل األرباح العظيمة والفوائد الجسيمة التي كانت تجنيها من التجارة القوافلية،  

عراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين  يقول ابن حوقل " كانت القوافل تجتاز باملغرب إلى سجلماسة، وسكانها أهل ال

أرباح عظيمة وفوائد   إلى  الطريق فيهم وأوالدهم وتجارتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة  كانوا يقطعون ذلك 

 .2جسيمة ونعم سابغة قلما يدانيها في بالد اإلسالم سعة الحال..."

باملغ املشارقة  التجار  تواجد  يقتصر  بمنطقة  ولم  كبير  بشكل  انتشروا  بل  الغنية،  سجلماسة  منطقة  على  األقص ى  رب 

السوس ومارسوا النشاط التجاري بشكل واسع خاصة باألماكن ذات الجذب التجاري، كمنطقة أغمات التي شكلت قبلة للتجار  

ات التجارية، معللين ذلك  املشارقة والغرباء من الناس، وهو ما يستخلص من املصادر الوسيطية التي تحدثت عن مكانة أغم

البكري   يقول  واليمنيون،  العراقيون  منهم  املشارقة  التجار  سهليتان  بتواجد  مدينتان  أغمات،  »ومدينة  قائال:  إياها  واصفا 

 
 .172-164-157البكري، ن.م.س. ص. ص:  -1

 
 .141ص:  ،2005، شتنبر 319، عالم املعرفة، عدد املجتمع العربي اإلسالمي، الحياة االقتصادية واالجتماعيةالحبيب الجنحاني،  -2
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إحداهما تسمى أغمات أيالن واألخرى أغمات وريكة )...( وبها مسكن رئيسهم، وبها ينزل التجار والغرباء، وأغمات أيالن )...( بلد 

، كما أشاد ابن الفقيه بنجاعة التجار املشارقة قائال:»  1سع تسكنه قبائل مصمودة في قصور وديار )...( وبها أسواق جامعة« وا

، كما كان  2البصري والحميري ومن دخل فرغانة والسوس األقص ى فالبد أن يرى بصريا أو حميريا«   أن أبعد الناس في الكسب

 . 3املشارقة ينزل بأغمات نفر من التجار 

إلى جانب العناصر األجنبية املشرقية والغرباء، شكل أهل الذمة من اليهود مكونا أساسيا من مكونات النسيج االجتماعي  

املغربي خالل العصر الوسيط، فقد استقرت فئة اليهود بأهم حواضر املغرب الوسيط آنذاك ومارسوا النشاط التجاري بشكل  

النشاط اال  إلى درجة أصبحت بعض املحالت التجارية تعرف باسمهم، وقد  كبير، بل خضع هذا  قتصادي لسيطرتهم التامة 

اختص هؤالء بنقل السلع واملنتوجات من مختلف أرجاء العالم، وأصبحوا يتمتعون بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة، ومن  

عض املعادن األخرى، وما تواجدهم بحاضرة  أهم السلع الذين اختصوا بنقلها مادة الذهب إلى جانب املنسوجات املختلفة وب

 سجلماسة القديمة إال الشتغالهم في األعمال التجارية الخاصة بمادة الذهب اآلتية من السودان الغربي. 

ومما ساهم في براعة وتحكم اليهود في تجارة الذهب وباقي السلع األخرى، اتقانهم للغات الشعوب التي كانت سائدة آنذاك،  

و  املعمور شرقا  كالعربية  من  متعددة  أماكن  في  التجوال  من  مكنهم  الذي  األمر  واإلفرنجية،  واألندلسية والصقلية  الفارسية 

إنهم  وغربا، وهو ما يستفاد من املصادر الوسيطية التي تتحدث عن سيطرة اليهود على األنشطة التجارية، يقول ابن الفقيه: "

سا، حيث يتاجرون بالذهب والديباج والخرز الفائض الذي يأتون به من  كانوا يسافرون من املشرق إلى املغرب طرا وعك

بالد الفرنج إلى الفرما، ثم يركبون بحر الروم متجهين إلى الصين ثم إلى القسطنطينية، فيبيعون املسك والعود، ثم يصلون  

 . 4"إلى انطاكية ثم يعودون إلى بغداد ومنها إلى البصرة

في حاضرة سجلماسة ومنطقة السوس، بل انتشروا في كل الحواضر التجارية الكبرى كفاس  ولم ينحصر التواجد اليهودي  

وباديس والنكور وبالد فازاز ودرعة وتافاللت... وغيرها من املدن واملراكز التي كانت تقع في ملتقى الطرق التجارية العاملية، األمر  

 غرب األقص ى. الذي مكنهم من تشكيل قوة اقتصادية واجتماعية داخل بالد امل 

 ثالثا: سجلماسة من االزدهار إلى األفول: 

بعد التطور العمراني واالزدهار االقتصادي الكبيرين الذين شهدتهما املدينة، والدور الكبير الذي لعبته في الربط التجاري  

م،  14ه/8لى حدود ق  م إ8ه/2والحضاري بين املغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، والعديد من دول املشرق العربي منذ ق  

م، والذي تزامن مع فترة أفول حكم  15م ومطلع ق  14آل واقع املدينة إلى التراجع واالضمحالل واألفول، خاصة بعد منتصف ق  

الدولة املرينية بالضفة الشمالية لبحر الرمال، والتطورات السياسية إلمبراطورية مالي في الضفة الجنوبية، وما صاحب ذلك 

 على املستوى االقتصادي أو السياس ي.   من تغيرات سواء

فقد شهدت هذه املرحلة نوعا من التحول في املحاور التجارية، حيث بدأ يتراجع دور املحور الغربي الذي كانت تسيطر عليه  

م وصول  14ه/8دول املغرب األقص ى مقابل ظهور أهمية املحور الشرقي، تفسير ذلك أن املنطقة الشمالية ستشهد خالل ق  

 
 .76. ابن حوقل، ن.م.س.ص:50البكري، ن.م.س.ص: -1
 .270ابن الفقيه، ن.م.س.ص:-2
 نفسه.-3
 نفسه. -4
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ات القبائل العربية الهاللية التي أحدثت اضطرابات خطيرة في املنطقة، حيث انتشرت ظاهرة اللصوصية وقطاع الطرق  هجر 

 وانعدم األمن، وذلك من أجل الحصول على مغارم القوافل التجارية التي كانت تستعمل الطريق الغربي. 

الهجرة الهاللية على املنطقة، ومدى التغير الذي طرأ    وبالرجوع إلى رحلة ابن بطوطة سنجد شهادات دالة على مدى تأثير

، 1على مستوى طرق مبادالت التجارة الدولية آنذاك، حيث بدأت األسواق السودانية تتخلص من السيطرة واالحتكار املغربي 

دولة املالية التي تمكنت  وما زاد من االنفالت التجاري لألسواق السودانية من االحتكار املغربي، التطور السياس ي الذي شهدته ال

من تحقيق وحدتها السياسية وتوسيع مجالها الجغرافي وتنظيمها اإلداري الالمركزي املحكم، حيث ثم تقسيم اإلمبراطورية إلى  

العاصمة   الذي كانت فيه  الوقت  مجموعة من الواليات على رأس كل والية حاكم )نائب للملك( يطلق عليه اسم "فاريا"، في 

 امللك. خاضعة لحكم  

وبفضل هذه التحوالت السياسية تمكنت اإلمبراطورية املالية من التحكم في العديد من حقول التبر، التي كانت تتواجد  

شمال اإلمبراطورية ومحاذية ملعاقل القبائل الصحراوية، التي كانت تتحكم في السير العادي لطرق التجارة الصحراوية، كل هذا  

من الوساطة التقليدية املغربية وإعادة توزيع املبادالت التجارية لصالحا، وفرض رقابة مشددة    سيمكن دولة مالي من التخلص 

 على التجارة والتجار اآلتين من الشمال. 

بعد   وذلك  ومداخيلها،  الصحراوية  التجارة  على  للمغرب  جديد  كمنافس  الدخول  من  مصر  تمكنت  أخرى،  جهة  ومن 

لذي يربط مصر والسودان، فبالعودة إلى الرحلة التي خلفها ابن بطوطة، نستشف أن  االنتعاش الذي شهده الطريق الشرقي ا

، مما  2املنتوجات املصرية أصبحت أكثر رواجا باألسواق السودانية وأصبح التجار املصريون أكثر تواجدا باألسواق السودانية 

 أواخر الدولة املرينية. الصعوبات واإلكراهات التي واجهت    -إلى جانب باقي املستجدات األخرى -يفسر

كما شهدت الضفة الشمالية من البحر املتوسط صعود القوى الغربية، بسبب تفوقها التقني وقدرتها على السيطرة شيئا  

ارتبط ظهورها   الوسيط  العديد من مدن املغرب  إلى أن  فشيئا على التجارة املتوسطية وتنحية املغرب، وتجدر اإلشارة أيضا 

رة الصحراوية وليس بفعل اإلنتاج، لذلك وبمجرد تراجع هذا النوع من النشاط االقتصادي بدأت تلك املدن  وازدهارها بالتجا

 تفقد دورها وحيويتها شيئا فشيئا، إلى أن اندثرت ولم يعد لها ذكر في الكتابات التاريخية. 

الوسيط، فرغم   العامة حول مدن املغرب  إبداء بعض املالحظات  الختام، البد من  الكتابات األجنبية  وفي  اعتماد بعض 

الترحال والبداوة كقاعدة أساسية طبعت وأثرت في مجمل األحداث التي شهدها تاريخ املغرب، وأصبحت صفة جينية لصيقة  

باملجتمع املغربي، فإنه يمكن الجزم بأن هذه الظاهرة وما أسفر عنها من أحداث، ارتبطت بشكل كبير باألرياف والبوادي بسبب  

ت حول املاء أو الكإل أو الحدود، وال تعبر عن غياب السلطة واألمن، بل نعتقد جازمين بأن العصر الوسيط باملغرب، الصراعا

م إلى حدود  8يعد عصر البناء والتشييد، ذلك أن العديد من املدن املغربية تم تشييدها ما بين العهدين اإلدريس ي واملريني من ق  

 م.14ق 

الن  نجد مدن حجر  تؤكد  فبالشمال  كما  وأغمات...،  وإيكلي  تامدولت  مدن  نجد  وبالجنوب  والنكور وفاس،  والبصرة  سر 

العديد من الكتابات التاريخية، أن شمال إفريقيا بشكل عام شهد حركية حضرية كبيرة خالل العصور الوسطى، خاصة بعد  

 
:  ، ص1985شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي، تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األقطار، بيروت  ابن بطوطة  -1

699-700 . 
 .683-677ابن بطوطة، ن.م.س. ص:  -2
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إلى املنطقة، حيث قاموا ببناء وتجديد العديد من املدن خ العرب املسلمين  اصة على طول الطرق التجارية، في إطار  وصول 

 استغاللهم للعديد من املوارد خاصة مادة الذهب، مما ساهم في الربط التجاري بين ضفتي الصحراء والعالم املتوسطي والشرق. 

العصر الوسيط  أن األبحاث العلمية لم تعر االهتمام الكافي للعديد من مدن مغرب  ،  1غير أنه، وكما أكدته بعض الدراسات

، مما فتح املجال أمام نجاح أطروحة الترحال والبداوة وانتشار الفوض ى باملغرب خالل العصر  2باستثناء مدينتي فاس ومراكش 

 الوسيط.

 

 خالصة: 

خالصة القول، تعتبر حاضرة سجلماسة من حواضر املغرب األقص ى التي شكلت في العصور الوسطى حاضرة   

ة بامتياز، ساهمت في إخصاب العالقات بين الغرب اإلسالمي وممالك السودان الغربي، وقد  سياسية واقتصادية واجتماعي

تأتت لها هذه املكانة وهذه األهمية ملوقعها االستراتيجي الهام في الجنوب املغربي، ولتوفرها على مجموعة من املوارد الطبيعية،  

 جار، سواء منهم املحليون أو األجانب خاصة من املشرق.  مما جعلها محجا للعديد من الفئات االجتماعية خاصة فئة الت

وإن تراجع دورها بعد العصر الوسيط واختفى ذكرها في املصادر التاريخية والجغرافية، تبعا للتحوالت التي شهدتها   

كن بأي حال  الجهة الغربية من البحر األبيض املتوسط، وظهور قوى جديدة على الساحة السياسية واالقتصادية، فإنه ال يم

 من األحوال تجاوز الحديث عن هذه الحاضرة وأهميتها في الفترة املدروسة. 
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