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 لتعريف بالمجلة: ا

علمية محكمة     مجلة  ومفهرسة  دولية 

تصدر شهريا عن مركز جيل البحث  عالميا  

اإلنسانية  بالدراسات  تعنى  العلمي 

مشكلة   تحرير  هيئة  اف  بإشر واالجتماعية، 

تتألف   علمية  وهيئة  ى  وباحثي  أساتذة  من 

تحكيم  من   وهيئة  ى  الباحثي  من  نخبة 

ي كل عدد. 
 تتشكل دوريا فى

 اهتمامات المجلة وأبعادها: 

اإلنسانية   مجلة العلوم  جيل 

متعددة   واالجتماعية مجلة  عن  عبارة 

المقاالت  نشر  تستهدف  التخصصات، 

مختلف   ي 
فى العالية  العلمية  القيمة  ذات 

 مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.  

للعموم عبر   المجلة جميع مقاالتها  تعرض 

، بهدف  مركز جيل البحث العلم   مواقع   

البحث   موضوعات  إثراء  ي 
فى المساهمة 

 .  العلمي

  مجاالت النشر بالمجلة: 

ي المجاالت التالية: 
 تنشر المجلة األبحاث فى

واألرطوفونيا،   بية  البر وعلوم  النفس  علم 

علم   التاري    خ،  الفلسفة   االجتماع،  علم 

اإلعالم المكت علوم  والتوثيق،  بات 

 واالتصال، علم اآلثار. 

اإلنسانية   العلوم  جيل  مجلة  تنشر 

األصيلة   العلمية  البحوث  واالجتماعية 

كافة  التخصصات  هذه  ي 
فى ى  للباحثي 

أو  مكتوبة الفرنسية  أو  العربية  باللغة 

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

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

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

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

  البريد اإللكتروني للباحث. -

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

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

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

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

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  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    -

  . الخط

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

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

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

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  • 7

مدراء   • 9 نظر  وجهة  من  لحج  محافظة  مدارس  في  املدرس ي  التعليم  جودة  معايير  تطبيق  مدى 

السقاف ،  املدارس والتعليم،    / انتصار علوي حسن  التربية  بمكتب  واالعتماد  الجودة  إدارة  مدير 

 اليمن.

املعاصر • 33 العربي  الفكر  في  الخالفة  نموذجا  :إشكالية  العروي  البراق،   عبد هللا  جامعة  / سفيان 

 .شعيب الدكالي، املغرب

 بلعيبود بدر الدين/جامعة الجزائر. تأثير األمالح في تلف الحجارة األثرية،  • 43

،  وثائق غير منشورةمن خالل    19التعذيب في السجون التونسية خالل النصف الثاني من القرن   • 61

 .تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/ محمد البشير رازقي

التعليم   • 83 تكوين  بسلك  املتدربين  األساتذة  مدركات  في  تدريسها:دراسة  من  والهدف  افيا  الجغر

باملغرب مالل ،  االبتدائي  بني  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي  املركز  باحث،  أستاذ  كمتي،  سعيد 

 ، املغرب.خنيفرة

أبكر عبد البنات آدم  ا،  ودورها في ممارسة السلطة في دارفور: مدينة كتم أنموذج اإلدارة األهلية  • 101

 إبراهيم/جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان.
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  االفتتاحية

  

والدارسين يسر   الباحثين  أيدي  بين  تضع  أن  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  جيل  مجلة  تحرير  هيئة 

مانين )
ّ
بع والث

ّ
مة توزعت  87واملهتمين العدد السا

ّ
(، واملتضمن ملجموعة من املقاالت والبحوث األكاديمية املحك

 مواضيعها في مختلف جوانب املعرفة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

ة منذ تأسيسها إلى أن تكون منبًرا متاحا لجميع الباحثين واملنشغلين بحقول املعرفة  وكع
ّ
ادتها تسعى املجل

من مختلف األجيال والتوجهات الفكرية، وقد تضّمن هذا العدد مقاالت متنّوعة، مّما يدّل على القيمة العلمية  

ة. 
ّ
 التي تحوزها املجل

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

 في األعداد القادمة. 

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 مدى تطبيق معايير جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج من وجهة نظر مدراء املدارس 

The extent to which school education quality standards are applied in the schools of Lahj 

Governorate from the point of view of school principals 

 اليمن  مدير إدارة الجودة واالعتماد بمكتب التربية والتعليم،/انتصار علوي حسن السقافد.

Dr. Entesar Alawi Haseen Alsakf/ Education Office - Lahj Governorate - Yemen 

 

 

 

 ملخص: 

مدى تطبيق معايير جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج من  هدفت الدراسة إلى التعرف على  

( مدير مدرسة،  30، واستخدم املنهج الوصفي، واستبانة طبقت على عينة مكونة من )وجهة نظر مدراء املدارس

لحوطة من وجهة نظر مدراء  أن جميع مجاالت جودة التعليم ال تطبق في مدارس مدينة اوتوصلت الدراسة إلى  

بين استجابات مدراء  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )كما    املدارس والوكالء،  )

 في كل متغيرات الدراسة.  تقييم جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج حول املدارس 

 .محافظة لحج  ،املدرس يالتعليم ، املعايير ،الجودة  الكلمات املفتاحية:

 

Abstract : 

The study aimed to identify the extent to which school education quality standards are applied 

in schools in Lahj Governorate from the point of view of school principals, and used the 

descriptive approach, and a questionnaire was applied to a sample of (30) school principals. Al-

Houta from the point of view of school principals and agents, and there are no statistically 

significant differences at the level of significance (0.05) between school principals' responses 

about assessing the quality of school education in Lahj Governorate schools in all study variables. 

Key words: quality - standards - school education - Lahj governorate. 
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 مقدمة:    

والتربوي    تعد التعليمي  الفكر  تشغل  التي  املسائل  أهم  من  الحالي  الوقت  في  وتطويره  التعليم  في  الجودة 

وأصبحت   هادفة،  حقيقية  تنمية  إحداث  أجل  من  املخطط  التغيير  نحو  تتجه  الجهود  أخذت  إذ  الحديث، 

ير التعليم نحو  املجتمعات في العصر الحاضر تستحدث أحدث املناهج والوسائل من أجل توجيه عملية تطو 

 إحداث وتحقيق التنمية بوجه عام.

ومجاراتها   التحديات  ملواجهة  املتغيرات  جميع  تالمس  التي  الشاملة  بالجودة  الراهن  عصرنا  يتميز  كما 

لالنسجام بحسن تدبير وتيسير عملية التربية والتعليم بوصفها إحدى مؤسسات املجتمع التي عنيت بمفهوم  

الشاملة   استثناء الجودة  دون  التعليمية  العملية  جوانب  جميع  في  وتطويره  إلحيائه  الجودة ،  1وتسعى  عد 
ُ
ت

واألساليب   الوسائل  أهم  من  و"تعتبر  اليوم،  املجتمعات  تنشدها  التي  الضرورات  إحدى  التعليم  في  الشاملة 

    ملحة،ت ضرورة  بل وأصبح  والبشرية،الناجحة في تطوير وتحسين بيئة النظام التعليمي بمكوناته املادية  
ً
وخيارا

 تمليه طبيعة الحراك التعليمي والتربوي في الوقت الحاضر" 
ً
وتتحقق جودة التعليم من خالل وجود   .2استراتيجيا

للمؤسسات   اإلداري  التنظيم  وكفاءة  الشاملة،  للجودة  ومحددة  واضحة  نظام   التعليمية،سياسة  وتفعيل 

 .3  واإلداريةوتوفير نظم تدريب عالية املستوى للهيئة التعليمية  ،األخطاءاملتابعة والتقويم لتفادي الوقوع في 

عليها    أهدافه،املدرسة كمؤسسة تربوية واجتماعية أنشأها املجتمع لخدمة أغراضه والسعي نحو تحقيق  و 

مثقف   جيل  خلق  في  اإلسهام  الظروف    ا،علمي  واجب  مختلف  بتوفير  الدؤوب  العمل  في  بارٌز  دوٌر  لها  أن  كما 

 عن    ،4الجيلواإلمكانيات الالزمة إلعداد وتنشئة  
ً
 على التخطيط املدروس بعيدا

ً
فاملدرسة تقدم مهامها استنادا

يمة  العشوائية والتخبط لتحقيق األهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها واملتمثلة في تربية النشء تربية سل

 .5وصحيحة تحكمها مجموعة من اللوائح واألنظمة وتوجهها األهداف العامة للمجتمع 

األمر الذي يتطلب معرفة درجة تطبيق جودة التعليم املدرس ي في املدارس من وجهة نظر مدراء تلك املدارس  

 ووكالئهم، للوقوف على جوانب القوة والضعف في تطبيق الجودة الشاملة فيها.

 سة وتساؤالتها:مشكلة الدرا 

ن مدارسنا ما زالت بعيدة عن تطبيق الجودة وتخطو ببطٍء شديد في ذلك خاصة في ظل الظروف الراهنة،  إ

واملتتبع لواقعنا في املدارس يرى أنها أصبحت تواجه  ،  وهذا ما يؤثر على املتعلمين ومهاراتهم وبناء شخصيتهم

 
 . 213، ص2005األردن،  عمان، اليازوري، دار الشاملة، الجودة إدارة ،العزاوي  بعبد الوها محمد 1
  والنفسية  التربوية  للعلوم  السعودية  الجمعية   مجلة   العام،  التعليم  في  الجودة  تطبيق  معوقات  ،قران  عبد هللا   وأحمد   العارفة،  عبد هللا   اللطيف   عبد  2

 . 15ص  ،2007عشر،  الرابع السنوي  سعود، اللقاء امللك جامعة ،(جستن )
 .188، ص2007القاهرة،  اللبنانية، املصرية الدار الجامعي، التعليم في الشاملة الجودة وإدارة األكاديمي  االعتماد ،النبوي  محمد أمين  3
 .65، ص2005  والتوزيع، للنشر الشروق دار عمان، التدريس، في السلوك تعديل ،الفتالوي  كاظم محسن سهلية  4
 .31ص ،مرجع سابق ،العزاوي  بعبد الوها محمد 5
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ومن خالل تقارير املشرفين، وخبرات الباحثة في مجال عملها في مكتب التربية والتعليم  ،  تدنًيا في مستوى التعليم

يتضح أن مدارس محافظة لحج تفتقر لكثير من معايير الجودة، وتدني قدرات املدارس على تحسين مخرجاتها،  

إلى دورها الثقافي في   العلمي للطلبة، كما تفتقد املدرسة  تراجع املستوى وعدم ربط التعليم بالحياة، ناهيك عن  

جودة التعليم املدرس ي  تطبيق لذا كان ال بد من إجراء دراسة علمية حول ؛ املجتمع وتراجع األنشطة الالصفية

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:و في مدارس محافظ لحج من وجهة نظر مدراء املدارس.  

 ؟ املدرس ي في مدارس محافظة لحج من وجهة نظر مدراء املدارسمدى تطبيق معايير جودة التعليم ما  

 اآلتية:  األسئلة الفرعيةويتفرع من السؤال الرئيس  

 ما معايير جودة التعليم التي ينبغي تطبيقها في مدارس التعليم العام؟ .1

 املدارس؟ ما مدى تطبيق معايير جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج من وجهة نظر مدراء  .2

  - إناث(، ومتغير املستجيب )مدير  –هل توجد فروق في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع )ذكور   .3

 (؟وكيل -مدير)  املستجيبثانوي(، ونوع  –وكيل(، واملرحلة الدراسية )أساس ي  

 أهداف الدراسة:

 : اآلتية األهدافسعت الدراسة إلى تحقيق 

 التعليم التي ينبغي تطبيقها في مدارس التعليم العام.تحديد معايير جودة  .1

 التعرف على مدى تطبيق معايير جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج من وجهة نظر مدراء املدارس.  .2

)ذكور  .3 النوع  ملتغير  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  في  الفروق  على  الدراسية    –التعرف  واملرحلة  إناث(، 

 (. وكيل  -مدير )  املستجيبونوع ثانوي(،  –)أساس ي

 أهمية الدراسة:    

تبرز أهمية الدراسة الحالية بأنها تسلط الضوء على جودة التعليم كدراسة تربوية سوسيولوجية اجتماعية  

وذلك ألن التعليم وبناء األفراد ال يتم بصورة أحادية منفردة وإنما يتم في ظل بيئة اجتماعية ونفسية وتربوية في  

 في مفهوم    ، كمامستوياتها من الجودة والرعاية والخدمةأعلى  
ً
 جديدا

ً
تقدم للمعنيين في التربية والتعليم بعدا

تتوقع الباحثة أن تستفيد من هذه  ، كما  جودة التعليم ليتسنى لهم اتخاذ القرارات املناسبة في تجويد التعليم

 الدراسة مدارس محافظة لحج في تطبيق الجودة الشاملة.

 دراسة:  حدود ال

 : اآلتية الحدوداقتصرت هذه الدراسة على  

 مدى تطبيق جودة التعليم املدرس ي.   الحدود املوضوعية:
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 مدراء املدارس في محافظة لحج. الحدود البشرية:

 محافظة لحج بالجمهورية اليمنية.  الحدود املكانية:

    .2020-2019خالل العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

 الدراسة:مصطلحات  

 جودة التعليم املدرس ي: 

" مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر عن وضعية املدخالت والعمليات واملخرجات  بأنها:  تعرف

  .1إسهام جميع العاملين فيها إلنجاز األهداف بأفضل ما يمكن"  املدرسية ومدى 

لرفع مستوى    والتربوية،بأنها: "عملية تهدف إلى تطبيق مجموعة من املواصفات أو املعايير التعليمية  وتعرف  

 .2وأداء العمل بشكل صحيح من بدايته"  التعليم،جودة مخرجات 

 بأنها:
ً
التي    مجموعة من العوامل في مدخالت وعمليات ومخرجات النظام التعليمي  وتعرفها الباحثة إجرائيا

 .  ارس محافظة لحجتطبقها مد

 الدراسات السابقة:

 3( 2012دراسة )تيسير اندراوس سليم،  هناك عدد من الدراسات التي تناولت جودة التعليم املدرس ي منها  

لى التعرف على مدى تطبيق معلمي املرحلة الثانوية ملعايير الجودة الشاملة في التعليم من وجهة  إهدفت  التي  

 ومديرة، وتوصلت    ( 75)وبلغت العينة  أداة االستبانة،  واستخدم املنهج الوصفي، و ،  نظر مدراء املدارس
ً
مديرا

كانت نتائج الدراسة إلى أن املتوسطات الحسابية لدرجات تطبيق املعلمين ملعايير الجودة الشاملة في التعليم  

)نبيل الصالحي،  بينما  .  ةعالي  بدرجة إلى تقديم تصور    4( 2003دراسة  مقترح لتطوير اإلدارة املدرسية  هدفت 

استبانة  و استخدم املنهج الوصفي التحليلي،  و   ،بمدارس وكالة الغوث بغزة في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة

، ومقابالت شخصية أجراها مع عشرين من كبار  174تم تطبيقها على جميع مديري املدارس وعددهم )
ً
( مديرا

الدراسة إلى أن أهم متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  نتائج  توصلت  و   ،يماملسؤولين في دائرة التربية والتعل

التخطيط   وتوفير  املدارس،  في  الشاملة  الجودة  لثقافة  العليا  اإلدارة  دعم  هو  املدرسية  اإلدارة  لتطوير 

 
 .376، ص 2001 مصر، والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار  واملدرسية، التعليمية اإلدارة ،البوهي فاروق1
 السنوي   املؤتمر   الشاملة،  الجودة  معايير  ضوء  في  الثانويـة  املرحلـة  في  التاريخ  ملعلمي   التدريس ي   األداء   لتحسين  مقترح  تدريبي   برنامج  ، زايد  إبراهيم  عالء2

 . 218، ص2003مارس  13- 12العربي، بالوطن املعلم إعداد في الشاملة الجودة" عشر الحادي
  األردنية،   الحكومية  املدارس  مدراء  نظر   وجهة  من  التعليم  في  الشاملة  الجودة  ملعايير   الثانوية   املرحلة  معلمي   تطبيق   مدى  سليم،  اندراوس  تيسير3

 .2012،مصر  أسوان، جامعة التربية، كلية (،26) العدد التربية، كلية مجلة
  القاهرة،   ،هدكتورا  رسالة  الشاملة،  الجودة  إدارة  مفاهيم  ضوء  في  غزة  بمحافظات  الغوث  وكالة   بمدارس  املدرسية  اإلدارة  تطوير  الصالحي،  نبيل4

 . 2003 شمس،  عين  جامعة
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البحث  إلى    1( 2003دراسة )هيا إبراهيم بن سفيان،  ، كما هدفت  االستراتيجي لتطبيق مدخل الجودة الشاملة

في إمكانية تطوير إدارة املدرسة في التعليم االبتدائي في دولة اإلمارات من خالل استخدام مدخل إدارة الجودة 

حيث   التحليلي،  الوصفي  املنهج  استخدم  العينةالشاملة،  مدرسة،  68)  بلغت  مديرة  أداة  (  عليهم  وزعت 

ة لجميع العاملين باملشاركة في التعبير عن آرائهم، ومن أهم نتائج الدراسة: أنه البد من إتاحة الفرص  االستبانة،

ملشاركة بتقديم أساليب جديدة لتطوير العمل املدرس ي وحل املشكالت املدرسية وإجراء التغيرات باملدرسة  وا

الجودة تحسين  أنشطة  الورثان،  بينما    ،ودعم  )عدنان  تقبل    2( 2007دراسة  مدى  على  التعرف  إلى  هدفت 

  (886بلغت )عينة  ، و جودة الشاملة في التعليم بمحافظة اإلحساء، استخدم املنهج الوصفياملعلمين ملعايير ال

إلى  و   ،ستبانةأداة اال معلم، واستخدمت   الدراسة  نتائج  التعليم أن  توصلت  في  الشاملة  الجودة  جميع معايير 

إلى التعرف على    3(2007دراسة )فؤاد العاجز، وجميل نشوان،  و   ، بدرجة كبيرة  كانتاملتعلقة باملعلم   هدفت 

التربويين واملشرفين  املديرين  نظر  وجهة  من  بغزة  الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  في  الجودة  تطبيق   ، معوقات 

 و )  (50)، وبلغت العينة  استبانةو م املنهج الوصفي التحليلي،  ااستخدو 
ً
 50مديرا

ً
 تربويا

ً
وتوصلت نتائج  ،  ( مشرفا

قلة توافر  ، و وغموض في فهم الرؤيا والرسالة لدى مديري املدارس  الدراسة إلى ضعف التخطيط االستراتيجي،

هدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ    4(2007  ،دراسة )زياد ثابتأما    ،اإلمكانيات املادية في املدارس

بل إطار ضمان الجودة في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة من وجهة نظر املديرين واملشرفين التربويين وس

(  281على عينة مكونة من )  ت استبانة، وطبقو واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،    ،التغلب عليها

 
ً
 مساعدا

ً
 ومديرا

ً
د مجموعة من الصعوبات املرتبطة باملوارد البشرية،  و وج  إلىالدراسة  نتائج  وتوصلت    ،مديرا

دراسة )محسن  كما هدفت  ،ي إطار ضمان الجودةواملوارد املادية، والتدريب، واملفاهيم والنماذج املستخدمة ف

إلى التعرف على كيفية تطوير اإلدارة املدرسية االبتدائية في مصر في ضوء استخدام    5( 2008عبد الستار عزب،  

أداة الدراسة املالحظة واالستبيان، وتمثلت  و منهج تحليل النظم،    الدراسة   معايير الجودة الشاملة، واستخدمت 

، و)130عينة في )ال
ً
، و)143( مديرا

ً
 321( ناظرا

ً
وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى تشجيع    ،( وكيال

دراسة )عبد الكريم سعيد الدعيس، أما    ،إدارة املدرسة لألفكار الجديدة التي تدعو إلى التحسين في مجال العمل

إل  6(2010 ى إعداد أنموذج مقترح لتطوير اإلدارة املدرسية في ضوء إدارة الجودة الشاملة، واستخدم  هدفت 

 
 .2003 شمس،  عين  جامعة ماجستير، رسالة الشاملة، الجودة ضوء  في االبتدائي التعليم في املدرسية اإلدارة  تطوير سفيان، بن إبراهيم هيا1
 السعودية   للجمعية  عشر  الرابع  السنوي   للقاء  مقدم  التعليم،  في  الشاملة  الجودة  ملعايير  املعلمين   تقبل   مدى  الورثان،  راشد  بن  أحمد  بن  عدنان   2

 .هـ 1248/ 28/3 العام، التعليم في الجودة ،(جستن ) والنفسية التربوية للعلوم
 في  الجودة  الثالث  التربوي   املؤتمر  إلى  مقدم  بحث  بغزة،  الدولية  الغوث  وكالة   مدارس  في  الجودة  تطبيق  معوقات  نشوان،  وجميل  العاجز،  فؤاد3

 . 2007  اإلسالمية، الجامعة غزة، أكتوبر، 31- 30،للتميز مدخل الفلسطيني  التعليم
  التربوي   املؤتمر  إلى  مقدم  بحث  عليها  التغلب  وسبل  بغزة  الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  في  الجودة  ضمان   إطار  تنفيذ  تواجه  التي   الصعوبات  ثابت،  زياد4

 . 2007 اإلسالمية، الجامعة غزة، أكتوبر، 31-30 ،للتميز مدخل الفلسطيني  التعليم في الجودة الثالث
 . 2008 ،اإلسكندرية، مصر الحديث، الجامعي املكتب الشاملة، الجودة معايير ضوء  في املدرسية اإلدارة تطوير عزب، محمود الستار عبد محسن5
 اإلدارة   قسم  ماجستير،  رسالة  الشاملة،  الجودة  إدارة  ضوء  في  املدرسية  اإلدارة  لتطوير  مقترح  أنموذج  الدعيس،  قاسم  عبده   سعيد  الكريم  عبد6

 . 2010 صنعاء،  جامعة التربية، كلية التربوي، والتخطيط
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( بلغت  عشوائية  عينة  اختيار  فتم  التحليلي،  الوصفي  املعلمين  76املنهج  عينة  وتكونت  ومديرة،   
ً
مديرا  )

( من  ال224واملعلمات  نتائج  وتوصلت  للدراسة،  كأداة  استبانة  واستخدم  ومعلمة،   
ً
معلما أهمية    إلىدراسة  ( 

 نسبة عالية.باألنموذج املقترح من وجهة نظر عينة الدراسة 

 التعليق على الدراسات السابقة:

بناء تصورات   في املدارس وأن منها من ركز على  التعليم  أنها اهتمت بجودة  يتضح من الدراسات السابقة 

اهتمت بمدى تطبيقها في املدارس، ونماذج لتطويرها، وأخرى ركزت على تحديد معوقات تطبيقها، ودراسات  

كما استخدمت جميعها املنهج الوصفي واالستبانة، وأغلب الدراسات طبقت على عينة مدراء املدارس، وتتفق  

الدراسة الحالية مع تلك الدراسات في املنهج واالستبانة، ومع الدراسات التي طبقت على مدراء املدارس، وتتميز  

دة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر  عنها في التعرف على تطبيق جو 

 مدراء املدارس. 

 اإلطار النظري: 

 مفهوم الجودة  في التعليم املدرس ي:

تعرف الجودة في التعليم بأنها "الحصول على منتج جيد من خالل تحسين مدخالت العملية التعليمية بوجه  

تتضمنه من   بما  أداء  عام،  املؤسسة، وتحسين  داخل  ومناخ عام  ومباٍن، ومرافق،  وإدارة مؤسسية،  طالب، 

املعلم وأداء الطالب وأداء املؤسسة، وإجراءات ومرجعيات العملية التعليمية بما يسهم في تحسين مخرجات  

يتعلق بكافة السمات والخواص  "( أن مفهوم الجودة في التعليم:  2007،وترى )أحالم حبتر ،1العملية التعليمية 

التي تتعلق باملجال التعليمي، والتي تظهر جودة النتائج املراد تحقيقها وهي ترجمة احتياجات وتوقعات التالميذ  

 في تعليمهم وتدربيهم؛ لتعميم الخدمات التع
ً
ليمية  املستفيدين من الخدمة، إلى خصائص محددة تكون أساسا

 . 2" التربوية وصياغتها في أهداف يمكن تحقيقها، لتقديمها للتالميذ بما يوافق توقعاتهم 

 أهمية وفوائد الجودة في التعليم املدرس ي: 

إن أهم ما يميز الجودة الشاملة هو "تحسين مستويات الجودة في املؤسسة أو املنظمة سواء كانت خاصة  

من كونها    أهميتهاتأتي  كما    ،3فشل املنظمات اإلنتاجية والخدمية في العالم"أو عامة، وهي التي تحدد نجاح أو  

 يتبع أساليب مدونة بشكل إجراءات وقرارات، وااللتزامات
ً
 للتغيير أبعد من كونه نظاما

ً
وتطبيقها    ،منهًجا شامال

 
ثقافة املعايير والتعليم الجامعي، جامعة عين شمس، املؤتمر العلمي السابع عشر: مناهج التعليم واملستويات املعيارية، الجمعية    ،حسن شحاتة1

 . 54ص ،م2005 ،(1املصرية للمناهج وطرق التدريس، املجلد )

  ،(جستن )  والنفسية  التربوية  للعلوم  الجمعية السعودية  مجلة  التعليم،  في  الشاملة  الجودة  ومتطلبات  أسس  ،حبتر  محمد  عبد هللا  بنت  أحالم2

 . 620ص، 2007 عشر، الرابع السنوي  اللقاء سعود امللك جامعة

، دار املسيرة،  1إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي واملكتبات ومراكز املعلومات، ط  ،محمد عوض الترتوري، أغادير عرفان جويحان 3

 .  37، ص 2005، عمان، األردن 
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طلباتها، والنظر إلى  من قبل أي مؤسسة أو منظمة يعني قابلية تغيير سلوكيات أفرادها تجاه مفهوم الجودة ومت

وتن النهائية  املحصلة  الجودة  تؤلف  بحيث  متكامل  ككل  بالفخر  مأنشطتها  واإلحساس  الفريق  روح  لديهم  ي 

 .1واالعتزاز نتيجة تحسن سمعة هذه املؤسسة 

 معوقات تطبيق الجودة في التعليم املدرس ي: 

 : 2أتي ية ما ي ( أن من معوقات تطبيق الجودة في العملية التعليم2014، ويرى )عطيفة

املؤسسة   .1 في  والجودة  والتطوير  والتحديث  التغيير  مبررات  مع  التعامل  في  األفراد  ثقافة  مستوى  تدني 

 التعليمية.

 التمسك ببعض األنماط والعادات واألساليب التقليدية التي تقلل من أهمية تطبيق الجودة. .2

العملية التعليمية، الذين قد يكون لهم دور كبير في  تهميش أصحاب الكفاءات العلمية واإلدارية في مجال   .3

 تطبيق الجودة في التعليم.

        إصابة بعض العاملين في املؤسسات التعليمية بامللل واإلحباط والتراجع من تطبيق الجودة في التعليم .4

 تتطلب تطبيق الجودة إمكانيات مالية عالية وكوادر تدريبية وخبرات متخصصة. .5

البيئة  عجيل  ت .6 إعداد  دون  الشاملة  الجودة  لتطبيق  يدفعها  سريعة  نتائج  تحقيق  في  التعليمية  املؤسسة 

 املالئمة لتقبلها. 

 مبررات تطبيق الجودة في التعليم املدرس ي: 

  تتضمن أسباب تطبيق نظام الجودة الشاملة في التعليم عدد من املبررات أهمها ما يأتي:

 تحديات القرن الحادي والعشرين.   ظلسات التعليم في املحافظة على بقاء واستمرارية مؤس  -1

 زيادة القدرات التنظيمية لرفع كفاءة األداء. و تقوم الجودة الشاملة على تحسين األداء النوعي  -2

 .3تساهم الجودة الشاملة في تطوير العمل وقيمه في إطار نظرة مستقبلية للفرص والتحديات  -3

 والعاملين فيها.إيجاد آلية تتيح القدرة على تحديد إنتاجية العمل على مستوى املدرسة   -4

 منع الخطأ قبل وقوعه، أو العمل دون أخطاء.و تنبئ بحدوث األخطاء الجودة تطبيق معايير  -5

 استثمار إمكانيات األفراد وطاقاتهم اإلبداعية.  -6

 . 4وير املناهج الدراسية إيجاد نظام شامل لضبط الجودة والذي يسهل مراجعة وتط -7

 
 . 55صمرجع سابق،  .العزاوي  بعبد الوهامحمد 1

مدى توافرها لديهم في مرحلة التعليم  تصور مقترح لتطوير األداء التدريس ملعلمي الرياضيات في ضوء معايير الجودة و   ، ةأحمد محمد علي عطيف2

 . 27ص  ،2014، كلية التربية، جامعة صنعاء  ماجستير،األساس ي بالجمهورية اليمنية، رسالة 

، 2009،  اتجاهات التعلـيم العـالي فـي ضـوء الجـودة الشـاملة، مكتبة األنجلو املصرية، مصر، القاهرة  ،مصطفي حسين باهي، ناهد خيري وفياض3

 . 19ص 

 . 183، ص2007، ، دار الفكر العربي، القاهرة1ط املدارس،تطبيق الجودة واالعتماد في  ،براهيم أحمد أحمدإ4
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 متطلبات تطبيق الجودة في التعليم املدرس ي:

 :من أهم متطلبات تطبيق الجودة في التعليم املدرس ي ما يأتي

 وجود أهداف محددة تسعى املنشأة إلى تحقيقها.  -1

 تشجيع العاملين لتقديم أداء أفضل مع تسخير كل األساليب واألدوات املمكنة لتحقيق ذلك.  -2

 التزام وإيمان القيادة العليا في املؤسسات التعليمية بأهمية مدخل إدارة الجودة الشاملة.ضرورة  -3

 .أساليب الجودةتدريب املدرسين والعاملين على كيفية استخدام  -4

 منح املوظف الثقة وتشجيعه على أداء عمله.  -5

 . 1النظر إلى عملية تطوير وتحسين الجودة على أنها عملية مستمرة  -6

 مجاالت تطبيق الجودة في التعليم املدرس ي: 

 :أتيفيما ي أهم املجاالت التي يمكن أن تطبق عليها الجودة الشاملة في التعليميمكن حصر 

 : ويعتبر هو األساس في العملية التعليمية وأبرز عناصرها. املعلم -1

 .2املدرسةوهو محور العملية التعليمية واملستفيد من نظام الجودة الشاملة في : املتعلم -2

 .التنفيذيةوالقيادات  املدرسية،واإلدارة  ،: وتشمل اإلدارة التربويةالهيئة اإلدارية -3

التعلم -4 ونواتج  املدرس ي  خالل:  املنهج  العاملية    من  املتغيرات  ملواكبة  املنهج  لتطوير  املستمرة  املراجعة 

 .3املتسارعة بما يتوافق مع طبيعة املجتمع وثقافته 

املباني املدرسية واملالئمة لعملية  الخدمات املساندة -5 وتزويدها بأحدث األجهزة واملعدات    التعليم،: توفير 

 . 4لحديثةمن وسائل التعليم والتقنيات التعليمية املختلفة وا

 :إجراءات الدراسة امليدانية

 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي. منهج الدراسة:

ويتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع مدراء ووكالء مدارس مديرية الحوطة    مجتمع وعينة الدراسة:

الدراس ي   العام  خالل  لحج  )2020-2019بمحافظة  عددهم  والبالغ  مديًرا  30م   )( على  موزعين   
ً
(  15ووكيال

   ولكون مجتمع الدراسة قليل فقد شمل تطبيق أداة الدراسة على جميع عناصر املجتمع.  ،مدرسة

 
الفرص،   –املعايير  -معايير اإلدارة التعليمية واملدرسية "ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر جودة التعليم في املدرسة املصرية التحديات ،إبراهيم أحمد1

 .  158-156، ص2002، أبريل29-28ا، الفترة كلية التربية، جامعة طنط

تقويم األداء التدريس ي ملعلمي التربية اإلسالمية في مادة التوحيد املرحلة املتوسطة في اململكة العربية السعودية في    ،محمد هادي حسين القحطاني2

 .  45- 44، ص 2012، كلية التربية، جامعة أم القرى  ماجستير،ضوء معايير الجودة، رسالة 

ة اإلسالمية في املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصين، رسالة ماجستير  أهمية معايير الجودة الشاملة ملعلمي التربي   ،عادل بن مشعل الغامدي3

 . 105ص ، 2009غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، 

 . 45ص ، مرجع سابق ،محمد هادي حسين القحطاني4
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 أداة الدراسة:

 :اآلتية الخطوات لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة وفق

إلى التعرف على مدى    ( تحديد الهدف من االستبانة:1 تطبيق جودة التعليم في مدارس  تهدف االستبانة 

 مديرية الحوطة من وجهة نظر مدراء املدارس. 

البحوث والدراسات التي األدب النظري و اعتمدت الباحثة في بناء االستبانة على    ( مصادر بناء االستبانة:2

، إضافة  اهتمت بدراسة الجودة في املدارس، واالستفادة من األدوات واملقاييس املستخدمة في تلك الدراسات

 صادر عن وزارة التربية والتعليم.الاملعايير واإلطار املرجعي للتطوير املدرس ي إلى 

تكونت من عدد من الفقرات موزعة على ثمانية محاور، حيث بلغت فقرات    ( االستبانة في صورتها األولية:3

 ( فقرة.  49في صورتها األولية ككل ) االستبانة 

االستبانة:4 صدق  البا   (  من  استخدمت  على مجموعة  بعرضها  قامت  لالستبانة حيث  الظاهري  الصدق  حثة 

تم تعديل    ومن ثم  ، املحكمين املتخصصين في مجال التربية وعلم االجتماع، وذلك إلبداء الرأي حول عناصر االستبانة 

 راء املحكمين. آ االستبانة بناًء على 

الداخلي  صدق  (  5 الباحثة    لالستبانة: والثبات  االتساق  بمعادلة بقامت  لالستبيان  االرتباط  معامل  حساب 

 (.1) الجدول ، وكانت كما في  كرونباخ(  ألفا  ثبات االستبانة بطريقة )معامل  من  التأكدو بيرسون، 
 معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات و معامل االرتباط لالتساق الداخلي لالستبانة  (1جدول )

 املحاور الفرعية
عدد 

 الفقرات 

معامل 

 االرتباط

 بيرسون 

 قيمة الثبات 

 )معامل ألفا كرومباخ(

 0.71 **385. 15 املجال األول: القيادة املدرسية واملوارد البشرية 

 0.74 **652. 9 املجال الثاني: اإلرشاد املدرس ي القيمي واإلعداد للحياة 

 0.71 **479. 5 املجال الثالث: البيئة املدرسية 

 0.73 *398. 5 الرابع: عملية التعليم والتعلم املجال 

 0.90 *444. 4 املجال الخامس: التقييم والتقويم 

 0.71 *377. 3 املجال السادس: املشاركة املجتمعية 

 0.73 **475. 4 املجال السابع: حقوق األطفال وتكافؤ الفرص 

 0.79 **569. 4 املجال الثامن: إدارة الجودة والتحسين املستمر 

 0.90 *345. 49 االستبانة ككل

 0.05* مستوى معنوية                                                0.01**عند مستوى معنوية 
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( في االستبانة ككل  0,05( يتضح أن هناك ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 1من الجدول   )

 %( في كل مجال من مجاالت االستبانة، وهي قيمة عالية،90من )  أعلى الثباتمعامالت   أن ، و وبحسب كل محور 

 .الصدق والثبات من عالية  بدرجة أن االستبانة تتمتع على يدل وهذا

بعد إجراء التعديالت على االستبانة في ضوء آراء املحكمين والتحقق من    ( االستبانة في صورتها النهائية:7

في االستبانة سلم تقديري    تأصبح صدقها وثباتها   جاهزة في صورتها النهائية وبمكوناتها األساسية، وقد وضع 

غير موافق لدرجة كبيرة(، مع بيانات عامة تضمنت    -غير موافق  -محايد  -موافق    -خماس ي )موافق بدرجة كبيرة  

 )اسم املدرسة، واملرحلة الدراسية ونوعها، ونوع املستجيب، ومؤهله(. 

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبعد أن أصبحت جاهزة في صورتها النهائية    إجراءات تطبيق االستبانة:(  8

 تم تطبيقها على مجتمع الدارسة وذلك على النحو اآلتي:

بعد أن حددت الباحثة مجتمع الدراسة الذي سيتم توزيع االستبانة عليه قامت بأخذ مذكرة من مكتب   •

 افظة لحج للسماح بتطبيق االستبيان في املدارس. التربية والتعليم بمح 

الدراسة،   • مجتمع  على  بنفسها  االستبانة  توزيع  على  الباحثة  املختارين  و حرصت  والوكالء  املدراء  قابلت 

 عليها، واإلجابة عن استفساراتهم وتساؤالتهم.  اإلجابةووضحت لهم الهدف من االستبانة، وطريقة 

 البيانات أسبوعين ومن ثم تفريغها وتبويبها. استغرق توزيع االستبانة وتجميع  •

قامت الباحثة بتفريغ استمارات االستبيان وتبويبها في جداول خاصة    ( تفريغ بيانات االستبانة وتبويبها:9

ومن أجل الحكم على    ،إجراء املعالجات اإلحصائية الالزمة ملعرفة مدى تطبيق جودة التعليم املدرس ي  لغرض

املتوسطات الحسابية، فقد قامت الباحثة بإعطاء كل إجابة على كل فقرة قيمة رقمية ومن ثم حساب املدى  

 . (2بين الدرجات على النحو الذي يوضحه الجدول )

 االستبانة ة االستجابات على مؤشرات تحديد درج (2جدول )

افر م  املؤشر الدرجة درجة التو

 1.79 – 1 1 موافق بدرجة كبيرة  1

 2.59 – 80. 1 2 موافق 2

 3.39 – 2.60 3 محايد  3

 4.19 – 3.40 4 غير موافق 4

 5 – 4.20 5 غير موافق بدرجة كبيرة  5

 األساليب واملعالجات اإلحصائية:

، وتم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: ( SPSS) استخدم برنامج
ً
 لتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من االتساق الداخلي لالستبانة.  (1

 باخ الستخراج الثبات لالستبانة. نمعامل ألفا كرو  (2
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 االستبانة. املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املبحوثين في  (3

  –( لعينتين مستقلتين إليجاد الفروق بين االستجابات بحسب متغيرات الدراسة )النوع  T-tesetاختبار ) (4

 املرحلة الدراسية(. –املستجيب  

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

: النتائج املتعلقة بالسؤال األول 
ً
 أوال

ينبغي تطبيقها في مدارس التعليم العام؟"، ولإلجابة  نص السؤال األول على: "ما معايير جودة التعليم التي  ي

( معيار وتوزيعها على 49عن هذا السؤال قامت الباحثة بإعداد قائمة بمعايير جودة التعليم املدرس ي بلغت )

 مجاالت وعرضها على عدد من املحكمين والتحقق من صدقها والخروج بقائمة بتلك املعايير.  ةثماني

 
ً
 لقة بالسؤال الثاني : النتائج املتعثانيا

على: "ما مدى تطبيق معايير جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج من وجهة   الثانينص السؤال ي

نظر مدراء املدارس؟"، ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

خاص بمعايير جودة التعليم املدرس ي ككل ولكل مجال من  املعيارية الستجابات مجتمع الدراسة لالستبيان ال

 على حدة، ويمكن عرض ومناقشة تلك النتائج على النحو اآلتي:  االستبانة مجاالت 

 املجال األول: القيادة املدرسية واملوارد البشرية

املجال األول )القيادة  قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع معايير  

 (. 3املدرسية واملوارد البشرية( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول )

افات املعيارية ملجال القيادة املدرسية واملوارد البشرية (3جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية
 الداللة اللفظية 

 غير موافق بدرجة كبيرة  30513. 4.9000 اإلدارة املدرسية بفاعليةتخطط  1

 غير موافق بدرجة كبيرة  50401. 4.5667 تنفذ اإلدارة املدرسية خطتها بالشراكة مع أطراف العملية التعليمية  2

3 
تقيم اإلدارة املدرسية عالقات إيجابية مع جميع أطراف العملية  

 التعليمية 
 موافق بدرجة كبيرة غير  53498. 4.7000

 غير موافق بدرجة كبيرة  81931. 4.5333 تستخدم اإلدارة املدرسية أسلوب العمل الجماعي 4

 غير موافق بدرجة كبيرة  56324. 4.4000 تلتزم إدارة املدرسة بالعمل املؤسس ي 5

 موافقغير  77608. 3.8667 توظف اإلدارة املدرسية التكنولوجيا في العمل اإلداري  6

 غير موافق بدرجة كبيرة  62972. 4.5000 تطبق اإلدارة املدرسية أساليب فعالة في الشفافية واملساءلة 7

 غير موافق بدرجة كبيرة  97143. 4.4333 تلتزم املدرسة بالبعد األخالقي. 8

9  
ً
 فعاال

ً
 وإداريا

ً
 ماليا

ً
 موافق بدرجة كبيرة غير  53498. 4.3000 تستخدم اإلدارة املدرسية نظاما

10 
 في البيئة التعليمية  

ً
 واضحا

ً
تنفيذ الخطة املدرسية يظهر تحسنا

 واملدرسية ومخرجاتها 
 غير موافق بدرجة كبيرة  47946. 4.6667
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 غير موافق 1.03335 3.9667 يتوافر في املدرسة أعداد كافية ومؤهلة من املوارد البشرية.  11

 غير موافق بدرجة كبيرة  61026. 4.2000 بالتنمية املهنية للعاملينتهتم املدرسة  12

 غير موافق بدرجة كبيرة  58329. 4.2667 تستند التنمية املهنية إلى االحتياجات التدريبية 13

 غير موافق بدرجة كبيرة  62606. 4.4333 تؤدي برامج التنمية املهنية إلى تحسين مستوى األداء املدرس ي  14

 غير موافق 73968. 3.9333 يساهم املجتمع املحلي في التنمية املهنية للموارد البشرية 15

 غير موافق بدرجة كبيرة  0.28 4.38 املتوسط العام 

( يتضح أن جميع الفقرات الخاصة بمعايير القيادة املدرسية واملوارد البشرية تراوحت  3من الجدول رقم )

بين   ما  الحسابية  ) 4.9000  -3.9333)متوسطاتها  بين  ما  معيارية  وانحرافات  وهي 0.73968-0.30513(   )

وغير موافق بدرجة كبيرة( وهذا يعني أن    – متوسطات تحدد درجة موافقة عينة الدراسة ما بين )غير موافق  

ة  مدراء ووكالء مدارس مدينة الحوطة يرون أن مدارسهم ال تطبق أي من معايير الجودة املرتبطة بمجال القياد 

( ككل  املجال  متوسط  كان  حيث  البشرية،  واملوارد  )4.38املدرسية  معياري  وبانحراف  )غير  0.28(  وبداللة   )

 موافق بدرجة كبيرة(. 

على الرغم من أن كل مدرسة تعمل خطط سنوية وفصلية إال أن التخطيط بفاعلية ال يوجد وإنما مجرد  

املدرسة   قيادة  تشارك  فقط، وال  إداري  التعليمية،  روتين  العملية  بقية عناصر  وتنفيذها مع  إعداد خططها 

وتفتقر للعمل الجماعي واملؤسس ي بل تعتمد بدرجة كبيرة على فردية مدير املدرسة والعمل وفق ما يريده املدير  

متكاملة املدرسة كمؤسسة  تريده  ما  تمارس    ،ال  اإلداري وال  العمل  في  التكنولوجيا  انعدام  النتيجة  تبين  كما 

 درسة الشفافية واملساءلة في عملها، بل تفتقر إلى التزامها بالبعد األخالقي وفق رأي مدراء املدارس. امل

كل ذلك انعكس بدوره على املوارد البشرية من قلة في الكوادر املؤهلة واملتخصصة وعدم تدريبهم أو على 

برامج للتنمية املهنية وهذا ما يعكس    األقل تحديد احتياجاتهم التدريبية، وال تمارس مدارس مدينة الحوطة أي 

وهذه املعطيات بدورها أدت إلى ضعف في التفاعل مع املجتمع املحلي الذي ال يقدم   ،ضعف جودة التعليم فيها

 أي نوع من املساعدة في دعم برامج التنمية املهنية أو تطوير املوارد البشرية في تلك املدارس.

واردها البشرية ال تتصف بمعايير الجودة وهذا يؤثر بدوره على جميع  ومما سبق يتضح أن قيادة املدرسة وم 

 عناصر العملية التعليمية بشكل سلبي.

 املجال الثاني: اإلرشاد املدرس ي القيمي واإلعداد للحياة:

)اإلرشاد  قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع معايير املجال الثاني  

 (. 4املدرس ي القيمي واإلعداد للحياة( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول )

 

 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يونيو -  87العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

21 

 

افات املعيارية ملجال اإلرشاد املدرس ي القيمي واإلعداد للحياة  (4جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م

املتوسطا

ت 

 الحسابية

افا االنحر

ت 

 املعيارية

 الداللة اللفظية 

 غير موافق بدرجة كبيرة  66868. 4.3667 املدرسة خدمات إرشادية للطالبتقدم  16

17 
تؤدي الخدمات اإلرشادية إلى حل املشكالت السلوكية والتربوية  

 والتعليمية 
 غير موافق بدرجة كبيرة  56832. 4.4333

 غير موافق 69893. 4.1667 تعمل املدرسة على إكساب الطلبة املهارات الحياتية  18

 غير موافق بدرجة كبيرة  55086. 4.2000 تعمل املدرسة على إكساب الطلبة املهارات الصحية السليمة  19

 غير موافق بدرجة كبيرة  37905. 4.8333 تهتم املدرسة بتعزيز القيم الدينية والخلقية 20

 كبيرة غير موافق بدرجة  71438. 4.2000 تنعكس البرامج القيمية على سلوكيات الطلبة 21

 غير موافق 68145. 4.1333 تهتم املدرسة بتنمية وتعزيز قيم املواطنة.  22

 غير موافق بدرجة كبيرة  50401. 4.5667 تهتم املدرسة بتنمية وتعزيز القيم اإلنسانية.  23

 غير موافق 63968. 3.9333 تنعكس قيم املواطنة في ممارسات الطلبة  24

 موافق بدرجة كبيرة غير  0.35 4.31 املتوسط العام 

أن جميع املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املجال الثاني )اإلرشاد املدرس ي (  4من الجدول رقم )يتضح  

( بين  ما  تراوحت  قد  للحياة(  واإلعداد  )4.8333  -3.9333القيمي  بين  ما  معيارية  وانحرافات   )0.63968-

موافق وغير موافق بدرجة كبيرة، وهذا يدل على أن  ( وهي متوسطات تبين أن االستجابات كانت غير  0.37905

مدراء ووكالء مدارس مدينة الحوطة يرون أن مدارسهم ال تنطبق عليها معايير الجودة في مجال اإلرشاد املدرس ي 

( وهي داللة  0.35( وبانحراف معياري )4.31القيمي واإلعداد للحياة، حيث بلغ املتوسط العام للمجال ككل )

 وافق بدرجة كبيرة(. لفظية )غير م

على الرغم من أن اإلرشاد املدرس ي القيمي واإلعداد للحياة هو الركيزة التي يعتمد عليها داخل املدرسة في ف

 آلراء  
ً
تعزيز وتربية وتنمية وتأهيل الطلبة وتنمية شخصياتهم في جميع جوانبها إال أن مدارس مدينة الحوطة وفقا

 جال بل قد تصل إلى الندرة في توظيفه أو تطبيق بعض معاييره. مدرائها ووكالئها ال تهتم بهذا امل

املشكالت   سوء  من  يزيد  الذي  األمر  للطالب،  اإلرشادية  الخدمات  تقديم  إلى  تفتقر  املدارس  أن  فنجد 

للطلبة والتعليمية  والتربوية  إضافة  ،  السلوكية  للطالب  الحياتية  املهارات  تنمية  إلى  تفتقر  املدارس  أن  كما 

الصحية، بل وتفتقر إلى تقديم التعزيز القيمي والديني والوطني لهم، وال تعزز فيهم القيم الوطنية أو  للمهارات  

 س ذلك على سلوكياتهم وممارساتهم.ا انعك أدى إلى القيم اإلنسانية وال حتى القيم الدينية مما 
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 املجال الثالث: البيئة املدرسية: 

االنحرافات املعيارية لجميع معايير املجال الثالث )البيئة  قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية و 

 (.5املدرسية( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول ) 

افات املعيارية ملجال البيئة املدرسية 5جدول )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افا االنحر

 ت املعيارية
 الداللة اللفظية 

 غير موافق 91287. 3.8333 تتوافر باملدرسة بيئة مادية كافية لعملية التعليم والتعلم 25

26 
يتناسب املبنى املدرس ي ومرافقه وتجهيزاته مع عدد الطلبة واحتياجاتهم  

 ومتطلبات عملية التعليم والتعلم
 غير موافق 85029. 4.0333

27 
متطلبات ذوي االحتياجات  يراعي املبنى املدرس ي ومرافقه وتجهيزاته 

 الخاصة 
 محايد  1.03335 3.3667

 غير موافق 73968. 4.0667 يتسم املبنى املدرس ي وتجهيزاته باملظهر الجمالي والجاذبية 28

 50742. 4.4667 تتسم البيئة املدرسية بالصحة والسالمة واألمان 29
غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

 موافقغير  0.55 3.95 املتوسط العام 

( يتضح أن استجابات املبحوثين على مجال البيئة املدرسية قد تباينت ما بين غير موافق  5من الجدول )

املبنى املدرس ي ومرافقه وتجهيزاته    ،ومحايد وغير موافق بدرجة كبيرة التي تنص على "يراعي  الفقرة  فنجد أن 

( وبداللة  1.03335( وانحرافها املعياري )3.3667)متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة" كان متوسطها الحسابي  

لفظية )محايد(، وهذا يشير إلى أن بعض مدراء املدارس يرى أن املدارس تراعي االحتياجات الخاصة وقد يعود  

بينما الفقرة التي تنص   ،ذلك لوجود مدرسة من بين مدارس مدينة الحوطة خاصة بذوي االحتياجات الخاصة

( وانحرافها املعياري  4.4667درسية بالصحة والسالمة واألمان" كان متوسطها الحسابي )على "تتسم البيئة امل

( وبداللة لفظية )غير موافق بدرجة كبيرة، وهذا يدل على افتقار مدارس مدينة الحوطة بالصحة  0.50742)

اللة لفظية )غير موافق(  وتأتي بقية الفقرات بد  والسالمة واألمان وهي أحد أهم معايير جودة التعليم في املدارس.

( بين  ما  الحسابية  تتراوح متوسطاتها  )4.0667  - 30.8333حيث  وانحرافات معيارية   )0.91287-  0.73968  ،)

العام   املتوسط  كان  املدرسية، حيث  البيئة  ووكالئهم عن جودة  املدارس  موافقة مدراء  يدل على عدم  وهذا 

فنجد أن املبنى املدرس ي ال تتوفر  ،  ة لفظية )غير موافق(( وبدالل0.55( وانحراف معياري ) 3.95للمجال ككل )

فيه البيئة املادية الكافية للعملية التعليمية من غرف ومعامل وتجهيزات، وأن املبنى ال يتناسب مع عدد الطلبة  

 واحتياجاتهم ومتطلبات تعليمهم حيث تجد ازدحام كبير يفوق الطاقة االستيعابية للمبنى. 

 : الرابع: عملية التعليم والتعلماملجال 

قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع معايير املجال الرابع )عملية  

 (.6التعليم والتعلم( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول )
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افات املعيارية ملجال عملية 6جدول )  التعليم والتعلم ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية
 الداللة اللفظية 

 غير موافق بدرجة كبيرة  61495. 4.3667 يجري التخطيط للتعليم والتعلم وفقا لألهداف 30

31 
يستخدم املعلم استراتيجيات تركز على املتعلم 

 )التعلم النشط( 
 بدرجة كبيرة غير موافق  62146. 4.4000

32 
ينوع املعلم نشاطات التعليم والتعلم الصفية  

 والالصفية
 غير موافق بدرجة كبيرة  53498. 4.3000

 غير موافق بدرجة كبيرة  56324. 4.4000 يظهر املعلم كفاءة وفاعلية في املمارسات التدريسية 33

34 
تتسم مصادر التعليم والتعلم بالتنوع والكفاية 

 والكفاءة
 غير موافق 71197. 4.1000

 غير موافق بدرجة كبيرة  0.42 4.31 املتوسط العام 

( يتضح أن املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املجال الرابع )عملية التعليم والتعلم( قد 6من الجدول )

لفظية غير موافق وغير  ( وداللة  0.62146  -0.71197( وانحرافات معيارية ) 4.4000  -4.1000تراوحت ما بين )

وهذا يدل على أن مدارس مدينة الحوطة ال تطبق معايير الجودة الخاصة بعملية التعليم    ،موافق بدرجة كبيرة

( وداللة لفظية غير موافق  0.42( وانحراف معياري )4.31والتعلم، حيث بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل )

دارس لعملية التعليم وبشكل دائم إال أنها تمارس بطريقة تقليدية  وعلى الرغم من ممارسة تلك امل  ، بدرجة كبيرة

فنجد التخطيط للعملية التعليمية ال تتم وفق أهدافها، وأن املعلمين   ،دون مراعاة معايير جودة التعليم فيها

التعلم النشط،   يستخدمون استراتيجيات تدريس تقليدية أغلبها قائم على املحاضرة، وتفتقر الستراتيجيات 

في  وفاعليته  املعلم  كفاءة  ضعف  يفسر  وهذا  والالصفية،  الصفية  األنشطة  ممارسة  في  ضعف  إلى  إضافة 

 املمارسات التدريسية، إضافة إلى ضعف مصادر التعلم وكفاءتها. 

تلك املعايير جميعها ال يوافق عليها مدراء ووكالء املدارس ويرون عدم تحققها وتطبيقها في مدارسهم، األمر  

 ا.ا ووجدانيً ا وعقليً ا وجسميً ا ومهاريً ر على بناء شخصية الطلبة وتنميتهم معرفيً الذي يؤث

 املجال الخامس: التقييم والتقويم: 

الخامس   املجال  معايير  لجميع  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  باستخراج  الباحثة  قامت 

 (.7)التقييم والتقويم( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول ) 
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افات املعيارية ملجال التقييم والتقويم7جدول )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية
 الداللة اللفظية 

 غير موافق بدرجة كبيرة  50855. 4.5000 تمارس املدرسة التقويم بانتظام  35

 غير موافق بدرجة كبيرة  50742. 4.5333 التقويم تنوع املدرسة طرائق وأساليب  36

 للمعايير املعتمدة 37
ً
 غير موافق بدرجة كبيرة  60648. 4.3333 تنفذ املدرسة التقويم وفقا

38 
توظف املدرسة نتائج التقويم في تحسين التعليم  

 والتعلم 
 غير موافق بدرجة كبيرة  54667. 4.3333

 موافق بدرجة كبيرة غير  0.47 4.43 املتوسط العام 

( الجدول  بين 7من  ما  متوسطاتها  تتراوح  والتقويم(  )التقييم  الخامس  املجال  فقرات  جميع  أن  يتضح   )

وهذا  ،  ( وبداللة لفظية )غير موافق بدرجة كبيرة(0.50742  -0.54667( وانحرافات معيارية )4.5333  -4.3333)

يرون أن مدارسهم ال تطبق معايير جودة التقييم والتقويم  يدل على أن مدراء ووكالء مدارس مدينة الحوطة  

 ( وداللة لفظية غير موافق بدرجة كبيرة.0.47( وانحراف معياري )4.43حيث بلغ املتوسط العام للمجال ككل )

ومن املفارقة أن جميع املدارس تقوم بعملية التقويم بحسب نظام محدد إال أنها ال تمارس التقويم بانتظام،  

ها ال تنوع من طرائق وأساليب التقويم ويغلب عليها أسلوب االختبارات التحريرية بل هي الوسيلة الوحيدة  كما أن

للتقويم، ومع ذلك تفتقد تلك األساليب للمعايير املحددة واملعتمدة وال تتوافق مع معايير بناء االختبار الجيد  

ئج التقويم في تحسين العملية التعليمية بل مجرد  أو معايير الجودة في بناء االختبارات، ومن ثم ال توظف نتا

هذه املعايير تؤدي لتحسين العملية التعليمية وتزيد من فاعلية  ،  روتين يتم عمله لكونه ملزم للمدرسة فقط

 التعلم وتنعكس على سلوكيات وشخصية الطلبة إال أن املدارس تفتقد لتطبيقها. 

 املجال السادس: املشاركة املجتمعية:

ا السادس  قامت  املجال  معايير  لجميع  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  باستخراج  لباحثة 

 (. 8)املشاركة املجتمعية( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )

افات املعيارية ملجال املشاركة املجتمعية8جدول )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية
 الداللة اللفظية 

39 
توجد شراكة فاعلة بين املدرسة واملجتمع 

 املحلي 
4.7000 .46609 

غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

40 
تؤدي الشراكة املجتمعية إلى تحسن العملية  

 التعليمية وزيادة معدل االلتحاق والبقاء.
4.5333 .57135 

غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

 71438. 4.2000 تتبادل املدرسة واملجتمع الخدمات  41
غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

غير موافق بدرجة  0.40 4.48 املتوسط العام 

 كبيرة 
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( يتضح أن متوسطات جميع فقرات املجال السادس )املشاركة املجتمعية( تتراوح متوسطاتها  8من الجدول )

( بين  ما  )(  4.7000  -4.2000الحسابية  معيارية  موافق  0.46609  -0.71438وانحرافات  )غير  لفظية  ( وداللة 

وهذا يدل على أن مدارس مدينة الحوطة ال تطبق معايير الجودة الخاصة باملشاركة املجتمعية  ،  بدرجة كبيرة(

 ( للمجال ككل  الحسابي  املتوسط  بلغ  والوكالء، حيث  املدراء  وانحراف معياري )4.48من وجهة نظر   )0.40  )

 لة لفظية غير موافق بدرجة كبيرة. ودال

ال   مما يعني أنهلذا يرى مدراء املدارس ووكالئهم أنه ال توجد شراكة فاعلة بين مدارسهم واملجتمع املحلي،  

يوجد تأثير للشراكة املجتمعية على املدرسة وال تساعد في حل مشكالتها، كما أن املدارس ال تتبادل الخدمات  

 مع املجتمع.  

 : ابع: حقوق األطفال وتكافؤ الفرصاملجال الس 

قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع معايير املجال السابع )حقوق  

 (.9األطفال وتكافؤ الفرص( وكانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم )

افات املعيارية ملجال حقوق 9جدول )  األطفال وتكافؤ الفرص ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية
 الداللة اللفظية 

 55605. 4.3667 تتبع املدرسة مبدأ تكافؤ الفرص  42
غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

 72793. 4.4333 تعزز أنشطة املدرسة حقوق الطفل  43
غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

44 
بفاعلية في املجالس والجماعات يشارك األطفال 

 املدرسية 
4.2667 .63968 

غير موافق بدرجة 

 كبيرة 

45 
يشارك املجتمع املحلي بتعزيز حقوق الطفل وتكافؤ  

 الفرص 
 غير موافق 59596. 3.7000

غير موافق بدرجة  0.47 4.19 املتوسط العام 

 كبيرة 

لجميع فقرات املجال السابع )حقوق األطفال وتكافؤ  ( يتضح أن املتوسطات الحسابية  9من الجدول رقم )

( وداللة لفظية )غير موافق  0.72793  -0.59596( وانحرافات معيارية )4.4333  -3.7000الفرص( تتراوح ما بين )

وهذا يدل على أن مدارس مدينة الحوطة ال تطبق معايير جودة حقوق األطفال  ،  غير موافق بدرجة كبيرة(  –

( وانحراف  4.19وجهة نظر مدراء املدارس ووكالئهم، حيث بلغ املتوسط العام للمجال ككل )وتكافؤ الفرص من  

 ( وبداللة لفظية غير موافق بدرجة كبيرة. 0.47معياري )

وعلى الرغم من أن املدرسة بيئة أساسية لتنمية املهارات ومراعاة حقوق األطفال لكونها أحد أهم وظائفها  

  ،ها مما يخلق تكافؤ الفرص للجميع، إال أنه املالحظ أن املدرسة ال تهتم لذلكوإتاحة الفرص أمام جميع طالب
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فمدارس مدينة الحوطة ال تتبع مبدأ تكافؤ الفرص، وال تعزز األنشطة التي تنفذها املدرسة لحقوق الطفل،  

املجتمع املحلي بتعزيز حقوق  كما أن األطفال ال يشاركون في املجالس الطالبية والجماعات املدرسية، وال يشارك  

 الطفل وتكافؤ الفرص لديهم.

 املجال الثامن: إدارة الجودة والتحسين املستمر: 

قامت الباحثة باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع معايير املجال الثامن )إدارة  

 (. 10الجدول رقم )الجودة والتحسين املستمر( وكانت النتائج كما يوضحها 

افات املعيارية ملجال إدارة الجودة والتحسين املستمر 10جدول )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة  م
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية

الداللة  

 اللفظية 

46 
 ملعايير الجودة  

ً
تدير املدرسة عمليات الجودة وفقا

 املعتمدة
 غير موافق 59209. 4.1667

 غير موافق 71840. 3.6333 تركز الجودة على املستفيد )الداخلي والخارجي( 47

48 
تطبق املدرسة منهجية علمية للتقييم الذاتي والتحسين 

 املستمر
 غير موافق 69481. 4.0000

 غير موافق 85836. 3.5667 تحصل املدرسة على االعتماد وتضمن استمرارية الجودة  49

 غير موافق 0.57 3.84 املتوسط العام 

( يتضح أن املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املجال الثامن )إدارة الجودة والتحسين  10من الجدول )

( بين  ما  تتراوح  )4.1667  -3.5667املستمر(  معيارية  وانحرافات  غير  0.59209  -0.85836(  لفظية  وبداللة   )

وهذا يعني أن مدارس مدينة الحوطة ال تطبق معايير الجودة الخاصة بإدارة الجودة والتحسين املستمر    ،موافق

( وداللة  0.57( وانحراف معياري )3.84راء مدراء ووكالء املدارس، حيث كان املتوسط العام للمجال ككل )آوفق  

 لفظية غير موافق. 

ايير الجودة في جميع املجاالت فمن باب أولى فهي ال  وهذه النتيجة طبيعية إذا كانت املدارس ال تطبق مع

على   تركز  ال  وبالتالي  الجودة،  معايير  تطبق  ال  فهي  املستمر،  والتحسين  الجودة  إدارة  يخص  فيما  تطبقها 

 املستفيد ال الداخلي وال الخارجي، وال تطبق التقييم الذاتي، وال تصل إلى االعتماد املدرس ي.
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 : االستبانة ككل

افات املعيارية ملعايير جودة التعليم املدرس ي بمحافظة لحج11جدول )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

رقم  

 الفقرة 
 املجاالت

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الداللة اللفظية 

 غير موافق بدرجة كبيرة  0.28 4.38 املجال األول: القيادة املدرسية واملوارد البشرية  1

2 
الثاني: اإلرشاد املدرس ي القيمي واإلعداد املجال 

 للحياة
 غير موافق بدرجة كبيرة  0.35 4.31

 غير موافق 0.55 3.95 املجال الثالث: البيئة املدرسية  3

 غير موافق بدرجة كبيرة  0.42 4.31 املجال الرابع: عملية التعليم والتعلم  4

 موافق بدرجة كبيرة غير  0.47 4.43 املجال الخامس: التقييم والتقويم  5

 غير موافق بدرجة كبيرة  0.40 4.48 املجال السادس: املشاركة املجتمعية  6

 غير موافق 0.47 4.19 املجال السابع: حقوق األطفال وتكافؤ الفرص  7

 غير موافق 0.57 3.84 املجال الثامن: إدارة الجودة والتحسين املستمر  8

 غير موافق 1.326 3.99 املتوسط العام للمجال ككل

( يتضح أن جميع مجاالت جودة التعليم ال تطبق في مدارس مدينة الحوطة من وجهة نظر  11من الجدول )

( بين  ما  متوسطاتها  تراوحت  فقد  والوكالء،  املدارس  )4.48  -3.84مدراء  معيارية  وانحرافات   )0.57-  0.47 )

(  3.99كبيرة(، وكان املتوسط العام لجميع مجاالت االستبيان )وغير موافق بدرجة    –وبداللة لفظية )غير موافق  

( الحوطة ال تطبق معايير    ،( وداللة لفظية غير موافق1.326وانحراف معياري  أن مدارس مدينة  يعني  وهذا 

 الجودة في جميع املجاالت األمر الذي انعكس على العملية التعليمية وأثر بدوره على الطلبة.

: النتائج امل 
ً
 تعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا

إناث(،   –نص السؤال الثالث على: "هل توجد فروق في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع )ذكور  ي

ملعرفة    مستقلتين ( لعينتين  T-tesetومتغير الخبرة؟"، ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بإيجاد اختبار )

بين االستجابات بحسب متغير   التعليم املدرس ي بمدارس سة املختلفة  الدراالفروق  حول مدى تطبيق جودة 

 على النحو اآلتي: محافظة لحج وكانت النتيجة 

 :إناث( –بحسب النوع )ذكور  

 إناث(  –( لالستجابات عينة الدراسة بحسب النوع )ذكور T( قيمة اختبار )12جدول )

 املتوسط  العينة الجنس
االنحراف  

 املعياري 
 الحرية درجة  tقيمة 

مستوى الداللة عند  

 ( 0.05مستوى )
 الداللة اللفظية 

 0.22 4.24 11 ذكور 
 غير دال  0.19 28 0.45-

 0.30 4.28 19 إناث



 
 
 
 

 
 

 2022 - يونيو -  87العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

28 

(، وهذا  0.19( ومستوى الداللة )28( عند درجة حرية )0.45-( بلغت )T( يتضح أن قيمة )12من الجدول )

ذات داللة   فروق  توجد  أنه ال  )يدل على  املدارس  0.05إحصائية عند مستوى داللة  استجابات مدراء  بين   )

مما يعني   ،إناث( في مجال تقييم جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة لحج–والوكالء حسب نوعهم )ذكور  

أن جميع املدارس في نظر الذكور واإلناث تواجه نفس الضعف في تطبيقها ملعايير جودة التعليم مما جعلهم  

 
ً
 يتفقون على ذلك دون اختالف، ويعود ذلك إلى وقوع املدارس في بيئة جغرافية واجتماعية واحدة كان  جميعا

 تأثيرها واضح على الجميع. 

 ثانوي(  –بحسب املرحلة الدراسية )أساس ي  

 ثانوي( –( لالستجابات عينة الدراسة بحسب املرحلة الدراسية )أساس ي T( قيمة اختبار )13جدول )

 املتوسط  العينة املرحلة
االنحراف  

 املعياري 
 tقيمة 

درجة  

 الحرية

مستوى  

الداللة عند  

مستوى  

(0.05) 

الداللة  

 اللفظية

 22900. 4.2229 26 اساس ي
 غير دال  170. 28 2.464-

 39340. 4.5561 4 ثانوي 

(، وهذا  0.170ومستوى الداللة )(  28( عند درجة حرية )2.464-( بلغت )T( يتضح أن قيمة )13من الجدول )

( إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللة  فروق  توجد  أنه ال  املدارس  0.05يدل على  استجابات مدراء  بين   )

ثانوي( في مجال تقييم جودة التعليم املدرس ي في مدارس محافظة  –والوكالء حسب املرحلة الدراسية )أساس ي 

لتطبيق سواء في املدارس األساسية أو الثانوية وال يوجد فرق في وهذا يعني أن جودة التعليم ضعيفة ا  ،لحج

تقييمها وفق معايير الجودة لكون الثقافة التربوية لجميع مدارس التعليم العام األساسية أو الثانوية هي ذاتها  

 التي تنطلق من الثقافة التقليدية في التعليم.

 : وكيل( – بحسب املستجيب )مدير  

 وكيل( –( لالستجابات عينة الدراسة بحسب املستجيب )مدير Tقيمة اختبار )( 14جدول )

 املتوسط  العينة  املستجيب
االنحراف  

 املعياري 
 tقيمة 

درجة  

 الحرية

مستوى الداللة 

عند مستوى 

(0.05 ) 

الداللة 

 اللفظية

 26333. 4.3279 15 مدير 
 غير دال  895. 28 1.225

 27767. 4.2068 15 وكيل 
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(، وهذا  0.895( ومستوى الداللة )28( عند درجة حرية )1.225( بلغت )T( يتضح أن قيمة )14الجدول )من  

( إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللة  فروق  توجد  أنه ال  املدارس  0.05يدل على  استجابات مدراء  بين   )

  ،مدارس محافظة لحج  وكيل( في مجال تقييم جودة التعليم املدرس ي في  –والوكالء حسب املستجيب )مدير  

 يمارسون ذلك الضعف  
ً
فقد اتفق جميع املدراء والوكالء على ضعف جودة التعليم في مدارسهم لكونهم جميعا

 ويجدون آثاره في عملهم ومدارسهم. 

 التوصيات: 

 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:

 مدارس محافظة لحج.ضرورة تطبيق معايير الجودة في جميع  .1

وإجراء التقييم  في مدارس محافظة لحج  معايير الجودة الشاملة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم    تطبيق .2

 الذاتي املستمر للمدارس في ضوء تلك املعايير. 

 في جميع مدارس محافظة لحج. برنامج التطوير املدرس ي كمدخل للجودة واالعتماد املدرس ي تطبيق .3

و  .4 الجودة تشجيع  دعم  مفهوم  تبني  على  لتشجيعهم  املدرس ي  واالعتماد  التميز  شهائد  خالل  من  املدارس 

 الشاملة في املدارس. 

 املقترحات: 

 تقترح الباحثة إجراء الدراسات واألبحاث اآلتية:

 دراسة دور معايير الجودة في تطوير العملية التعليمية في مدارس محافظة لحج.  .1

 املجتمعية في تجويد العملية التعليمية في محافظة لحج.دراسة عن دور املشاركة  .2

 إجراء دراسة عن وضع تصور لتطوير مدارس محافظة لحج وفق معايير الجودة.  .3

 إجراء دراسة عن مستوى رض ى املستفيدين من الخدمات التعليمية ملدارس محافظة لحج. .4

 املراجع: قائمة 

 .  2007، ، دار الفكر العربي، القاهرة1ط ملدارس،اتطبيق الجودة واالعتماد في  ،إبراهيم أحمد أحمد .1

معايير اإلدارة التعليمية واملدرسية "ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر جودة التعليم في املدرسة    ،إبراهيم أحمد .2

 . 2002، أبريل29-28الفرص، كلية التربية، جامعة طنطا، الفترة  –املعايير   -املصرية التحديات

  السعوديةالجمعية    مجلة  التعليم،  في  الشاملة  الجودة  ومتطلبات  أسس  ،حبتر  محمد  عبد هللا  بنت  أحالم .3

 .2007 عشر، الرابع السنوي  اللقاء سعود امللك جامعة ،(جستن) والنفسية التربوية للعلوم

تصور مقترح لتطوير األداء التدريس ملعلمي الرياضيات في ضوء معايير الجودة    ،ةأحمد محمد علي عطيف .4

كلية التربية، جامعة    ستير، ماجومدى توافرها لديهم في مرحلة التعليم األساس ي بالجمهورية اليمنية، رسالة  

 . 2014، صنعاء
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  اللبنانية،  املصرية  الدار  الجامعي،  التعليم  في  الشاملة  الجودة  وإدارة  األكاديمي  االعتماد   ،النبوي   محمد  أمين .5

 . 2007القاهرة، 

  وجهة   من  التعليم  في  الشاملة  الجودة  ملعايير  الثانوية  املرحلة  معلمي  تطبيق  مدى  سليم،  اندراوس  تيسير .6

مصر،    أسوان،  جامعة  التربية،  كلية  ،(26)  العدد  التربية،  كلية  مجلة  األردنية،  الحكومية  املدارس  مدراء  نظر

2012. 

ثقافة املعايير والتعليم الجامعي، جامعة عين شمس، املؤتمر العلمي السابع عشر: مناهج    ،حسن شحاتة .7

 .2005 ، (1التدريس، املجلد ) التعليم واملستويات املعيارية، الجمعية املصرية للمناهج وطرق 

  وسبل   بغزة  الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  في  الجودة  ضمان  إطار  تنفيذ  تواجه  التي  الصعوبات  ثابت،  زياد .8

  31- 30  ،للتميز  مدخل  الفلسطيني  التعليم  في  الجودة  الثالث  التربوي   املؤتمر  إلى   مقدم  بحث  عليها  التغلب

 . 2007 اإلسالمية، الجامعة غزة، أكتوبر،

 .2005 والتوزيع،  للنشر الشروق  دار عمان، التدريس، في السلوك تعديل ،الفتالوي  كاظم محسن  سهلية .9

أهمية معايير الجودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية في املرحلة االبتدائية من   ،عادل بن مشعل الغامدي  .10

 . 2009وجهة نظر املختصين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى،  

  الجودة   إدارة   ضوء  في  املدرسية   اإلدارة  لتطوير  مقترح  أنموذج  الدعيس،  قاسم  عبده  سعيد   الكريم  عبد .11

 . 2010 صنعاء، جامعة التربية، كلية التربوي، والتخطيط اإلدارة قسم  ماجستير،  رسالة الشاملة،
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   :املعاصرإشكالية الخالفة في الفكر العربي 
ً
 عبد هللا العروي نموذجا

The problem of the caliphate in contemporary Arab thought; Abdullah Al-
Aroui as an example 

 جامعة شعيب الدكالي، املغرب / سفيان البراق ط.د.

PhD Soufian EL BARRAK / Chouaib Doukkali University, Morocco 

 

 

 

Abstract : 

In this paper, I have tried to trace a very big problem around which discussions have taken 

place between two currents: the first is the Salafi current, which clings to the past and does its 

best to revive it because it sees in it great glory that was achieved in a time gone by, and sees in it 

the most successful solution to overcoming our historical backwardness. As for the second trend, 

which is ably represented by the thinker Abdel Laroui; I mean: the modernist trend. He is the one 

who seeks liberation from the past and wants to cut off from the negative that is included in the 

heritage, and to abandon the conceptual equipment that he enjoys, especially the concept of the 

caliphate. This concept is an Islamic innovation that was realized in a specific time, but its 

realization during the contemporary period, according to Abdullah Al-Aroui, is impossible due to 

the absence of its objective conditions, despite the serious attempts made by the traditional Salafi 

trend to revive it again. 

Keywords: Caliphate, modernity, state, heritage, Utopie. 
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 ملخص: 

 بين تيارين: األول  
ً
 دارت حولها نقاشات قد ال تنقض ي عّدا

ً
حاولُت في هذه الورقة تعّقب إشكالّية كبيرة جدا

 تحقق في زمٍن  
ً
 كبيرا

ً
ه يرى فيه مجدا

ّ
هو التيار السلفي الذي يتشبث باملاض ي ويبذل قصارى جهده إلحيائه ألن

ى،
ّ
 أنه هو  ول

ً
 جادا

ً
أّما التيار الثاني، الذي يمثله املفكر عبد    ،الحل األنجح لتجاوز تأخرنا التاريخي  ويعتقد اعتقادا

فهو الذي ينشد االنعتاق من املاض ي ويرغُب في القطع من السلبي الذي    ،العروي باقتدار؛ وأعني: التيار الحداثي

هذا املفهوم هو    ،ة التي يتمّتع بها، وعلى رأسها مفهوم الخالفةينضوي في التراث، والتخلي عن الُعّدة املفاهيمي 

ابتداٌع إسالمي تحقق في زمن معين، غير أّن تحققه خالل الفترة املعاصرة، حسب عبد هللا العروي، هو ضرٌب  

التقليدي  السلفي  التيار  بها  قام  التي  الجاّدة  املحاوالت  رغم  املوضوعية،  لغياب شروطه   
ً
نظرا املستحيل    من 

 .
ً
 إلعادة إحيائه مجددا

 الخالفة، الحداثة، الّدولة، التراث، الطوبى. الكلمات املفتاحية:

 تقديم:

لقد أخذت إشكالية الدولة مساحة واسعة في الفكر العربي، ودارت حولها نقاشات كبيرة، ورّبما كانت اآلراء  

 في أغلب األحايين وهو االرتماء في حضن دولة يانعة تأخذ فيها  تتقارُب إلى حّد  
ً
ع كان واحدا

ّ
ما، سّيما وأّن التطل

األسد نصيب  والديمقراطية  تي    ،الحرّية 
ّ
ال الكثيرة  والكتابات  العربي،  الفكر  في  املفهوم  ها 

ّ
يحتل تي 

ّ
ال فاملكانة 

ل )=الدولة( جزٌء ال يتجّزأ من حياتنا، فكّل إنسان  أسهبت في الحديث عنه خير دليل على ذلك، ألّنها في املقام األو 

نظم حياتُه  
ُ
ت الجغرافية، وقوانين  لها سيادتها ومؤّسساتها وحدودها  إلى رقعٍة جغرافية  ينتمي  كان، فهو  أينما 

 االجتماعية، لكن ال توجُد دولة ال تعيُش إكراهات وتطرُح قضايا عويصة تستوجُب الوقوف عليها. 

أبرز   دين    تاإلشكاليا من  )اإلسالم  اإلسالمية  الدولة  إشكالية  هي  العربية  الدولة  عرفتها  تي 
ّ
ال املستعصية 

تي تضاربت  
ّ
ذي أثارته واآلراء ال

ّ
تي تتبوأ مكانة مهّمة في تاريخ الفكر العربي، وهذه املكانة ترجع للجدل ال

ّ
ودولة(، ال

 نضج الدولة العربية واكتمالها.وهي مجّرد أنموذج من املعيقات التي تعترُض  ،حولها منذ أمٍد بعيد

ل في سؤال الخالفة الذي ما فتئ  
ّ
تتمث العربية املعاصرة  الدولة  أبرز إشكالّية عرفتها  البحث  سيتناول هذا 

العربية املعاصرة، كما تطفو الشوائُب في البرك اآلسنة، وذلك من خالل االرتكاز على وجهة    اتيطفو في الكتاب

هذه اإلشكالية اعتنت بها عشرات الدراسات الرصينة بيد أنني    ،عربي مرموق هو: عبد هللا العروي  نظر مفكرٍ 

قافية العربية، فه
ّ
تي يتمّتع بها في الساحة الث

ّ
 للمكانة الفكرية ال

ً
قّمة بال   واخترت عبد هللا العروي كنموذج نظرا

 ببروز أيقونة من طراز عبد هللا
ً
  العروي. جدل، وقد يحتاُج الفكر العربي لعقوٍد طويلة قبل أن يسعد مجددا

ارتأيُت قبل الغوص في التصدي الذي قام به العروي لفكرة الخالفة، كفكرة يستحيُل تحقيقها على أرض  

مة  الواقع، في اعتقاده، أن أستعرض رأي رجلين في هذا الصدد، حيث يعتبران من أهم من كتب عنها وهما:  
ّ
العال

، والثاني يعوُد إليه باستمرار  فاألّول يتكئ علي  ،عبد الرحمن ابن خلدون وعلي عبد الرازق 
ً
ه عبد هللا العروي كثيرا
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كر أن كتاب علي    ،مفهوم الدولة:  بـ  كلما سنحت له الفرصة في مواقع مختلفة من كتابه الذي كّناه
ّ
وجديٌر بالذ

 في تناولها لقضايا جد حّساسة )نظام  إلسالم وأصول الحكمعبد الرازق املوسوم بـ ا
ً
  يعتبر من أكثر الكتب جرأة

 خالل القرن العشرين. 
ً
 كبيرا

ً
 الحكم في اإلسالم = الخالفة(، ولهذا فقد أثار لغطا

 في الحكم:   ثالثة أنواع  أبدأ بابن خلدون الذي مّيز في ُمقّدمته بين 

لك الطبيعي:  -
ُ
هوة"  امل

ّ
ة على مقتض ى الغرض والش

ّ
ويمكُن القول إّن امللك الطبيعي هو   ،(1) "هو حمُل الكاف

ذي ُيناس 
ّ
 .(2) ُب العمران البدوي""ال

لك السياس ي:  -
ُ
ة على مقتض ى الّنظر العقلي في جلب املصالح الدنيوية ودفع املضار"  امل

ّ
 ، (3) "هو حمُل الكاف

 .(4) هذا الّنموذج يتوخى بدرجة كبيرة "مصلحة الحاكم الفرد"

في    الخالفة:  - إليها... فهي  الراجعة  في مصالحهم األخروية والدنيوية  الّنظر  ة على مقتض ى 
ّ
الكاف "هي حمل 

رع في حراسة الدين وسياسة الدنيا"
ّ
د منصب    ،(5) الحقيقة خالفة عن صاحب الش

ّ
ما يمكُن فهمه هنا أّن من تقل

ه يجمع بين سلطتين: سلطة دينية ودنيوية
ّ
هر على رعاية شؤون رعيته الدنيوية  إذ يحمي الدين ويس   ؛ الخليفة فإن

ة مفاده أّن "الخالفة لقٌب مرتبط   ،وتنظيم حياتهم
ّ
 لرأي ابن خلدون في منتهى الدق

ً
ونقرأ في هذا املضمار تحليال

رعية التي يجب أن تكون دينية، واملعاني أو السياسات التي يجب أن تكون على  
ّ
بشرطين أساسيين: الوازع أو الش

الحّق  وكة،    أّما  ،منهاج 
ّ
والش العصبية  من  ستمّدة 

ُ
امل رعية 

ّ
الش أو  بالوازع   

ُ
فترتبط السلطنة  أو  البحت  امللك 

هوات وُمقتض ى العقل"
ّ
 .(6)وتصريف اآلدميين طوع األغراض والش

يذهب عبد هللا العروي في هذا الصدد إلى اعتبار نظام الخالفة هو الكفيل بتحقيق وضمان السعادة "في   

ص إلى أّن ابن خلدون قام،    ،(7) في اآلخرة، وهي ميزة ال تتحّقُق في أّي نظاٍم سواه"  الدنيا وضمان الّنجاة
ُ
كما خل

 .(8) عن قصد، بترتيب هذه األنواع من الحكم وجعل: "امللك في األسفل والخالفة في القّمة"

مي بعدما ألّح على  إّن رائد التيار املناهض للتيار اإلسالمي علي عبد الرازق، قد دعا إلى علمنة الوسط اإلسال 

اإلسالم وأصول ناقش البعَض من هذه املعطيات في كتابه "   ،ضرورة الفصل بين الدين والسياسة في الدولة

لت في    الحكم"
ّ
الذي نال نصيب األسد من االهتمام، لُيعّد هذا الكتاب من بين أهم الكتب املعاصرة التي توغ

 
 365.1، ص 2004، 1، تحقيق: عبد هللا محّمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط املقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  

 2. 126، ص 2014، 10، املركز الثقافي العربي، بيروت، ط مفهوم الّدولةعبد هللا العروي، 

 3. 365، املصدر نفسه، ص املقدمة

 126.4، املرجع نفسه، ص مفهوم الدولة

 5. 365املصدر نفسه، ص املقدمة، 
جبرون،  ا6 في  محّمد  نقدّية  اإلسالمي)مراجعة  الّنهوض  العروي(إمكان  هللا  عبد  لـ  اإلصالحي  والدراسات، املشروع  للبحوث  نماء  مركز   ،

nama.center.com 123 –  122، ص . 
 .126، املرجع نفسه، ص مفهوم الدولة7
 .130املرجع نفسه، ص  8
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مات االتجاه اإلسالمي الداعي إلى حكٍم طوباوي، وزعزعتها، وسار صاحب الكتاب في طريق الرفض النهائي  
ّ
مسل

 للخالفة، ونقدها. 

سلمين، وردت في كتابه تعريفات متعّددة للخالفة، انتقيُت م
ُ
نها األنسب من وجهة نظري: "الخالفة في لسان امل

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم"
ً
رادفها اإلمامة، هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة

ُ
لقد نفى علي    ،(1) وت

هذا    عبد الرازق وجود نّصٍ في القرآن ينصُّ على وجوب الخالفة أو أي نظاٍم يحكم به املسلمون، ونقرأ له في

 على وجوب اإلمامة لوجد من أنصار الخالفة  
ً
املضمار: "ولعمري لو كان في الِكتاب الكريم ما ُيشبُه أن يكون دليال

"
ً
فين، وأنهم لكثير، من ُيحاول أن يّتخذ من شبه الدليل دليال ِ

ّ
تكل

ُ
بيد أّن القرآن ليس وحده الذي لم ينص    ،(2) امل

 لم تب
ً
 بالخالفة، وهذا ما عّبر عنه علي عبد الّرازق بقوله: "تركتها  على وجوب الخالفة، فالسنة أيضا

ً
ِد اهتماما

 . (3) )=السنة( ولم تتعّرض لها"

لم يتواَن علي عبد الرازق في عرض مساوئ الخالفة، التي لم يقبلها ونقدها طوال فصول كتابه، ونقرأ له في 

 
ُ
امل أّن الخالفة تقوُم عند  البيعة االختيارية، وترتكُز على  هذا اإلطار: "قد يكوُن معنى ذلك  سلمين على أساس 

رغبة أهل العقد والحل من املسلمين وِرضاهم، وقد يكون من املعقول أن توجد في الدنيا خالفة على الحّدِ الذي  

 على أساس القّوة الّرهيبة و 
ّ

نا إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أّن الخالفة في اإلسالم لم ترتِكز إال
ّ
أّن  ذكروا، غير أن

حة"
ّ
 في الّنادر، قّوة مادية ُمسل

ّ
ُد في موقع آخر من كتابه أن حكم الخلفاء الراشدين    ،(4) تلك القّوة كانت، إال

ّ
وُيؤك

، ونفس األمر حصل مع معاوية الذي حكم "تحت  (5) تأسس على: "القوة املادية، وبنوُه على قواعد الغلبة والقهر"

 حدث مع من أتوا بعده إلى يومنا هذا، حسب علي عبد  ، ونف(6) ظالل السيف وعلى أسّنة الرمح"
ً
س الش يء تقريبا

 الرازق.  

ذي تتوارى خلفُه جرأة كبيرة ونباهة عميقة في التحليل، أّن هذا  إن ما يمكُن استيعابه من كالم  
ّ
األخير، وال

نال امل العوامل  رت هذه 
ّ
القهر واإلكراه واإلخضاع، فإذا توف التربع على  املرتكز األساس ي للخالفة هو  إلى  ع 

ّ
تطل

 في عهد  
ّ

ل ِقوام الخالفة لم تتحّقق كاملة إال
ّ
شك

ُ
عرش السلطة ما كان يخامر ذهنه، بيد أّن هذه العوامل التي ت

ورى إلى ملك القهر.
ّ
 في التاريخ اإلسالمي، بعد أْن قلب الخالفة من خالفة الش

ً
 كبيرا

ً
ذي أحدث انعطافا

ّ
 معاوية ال

ي جاعٌل في األرض خليفةية يقول فيها هللا تعالى: }هناك من يستشهد بآية قرآن 
ّ
    ،30{ البقرة، اآلية إن

ً
معتقدا

، أّن هللا قد استخلف اإلنسان  املقصود من ورائها، من وجهة نظري أّنها تنّص على الخالفة كنظام حكم، غير أّن  

 
شر، بيروت، طبعة عربية جديدة،  ، بلقم: محّمد عمارة، املؤسسة العربية للدراسات والناإلسالم وأصول الحكم )دراسة ووثائق(علي عبد الرازق،    1

 . 113، ص 2000
 . 122املصدر نفسه، ص  2
 . 123املصدر نفسه، ص 3

 129.4، املصدر نفسه، ص اإلسالم وأصول الحكم

 5. 129املصدر نفسه، ص  

 6. 129املصدر نفسه، ص  
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حتى الخلفاء الراشدون فإّن السبب وراء تسميتهم بذلك، في رأيي، يعوُد باألساس   ، في األرض، وجعله خليفة له

إلى خالفتهم الزمنية للرسول، أي أّنهم جاءوا بعده فقط ال غير، وتعاقبوا على الحكم دون قواعد معّينة وضعت  

 لتسيير الحكم واختيار األجدر به.

، "اإلسالم وأصول الُحكم"رها علي عبد الرازق في كتابه:  لقد حاولُت قدر اإلمكان جرد أهّم األفكار التي بلو 

ستميت عنها بترابٍط منطقي ومعقول، وذلك ينّم عن 
ُ
بذله في البحث والتنقيب    جهٍد مضني واستمّر في دفاعه امل

 للمتشبثين والحاملين بها على ح
ً
ّد  في التراث اإلسالمي من أجل الحسم في إشكالية الخالفة، وما لبث أن وّجه نقدا

ذي جابهه ببسالة دون أن ُيضمر رأيه وموقفه اتجاه أفكار رواده.
ّ
 سواء، أي املنتمين للتيار اإلسالمي ال

   ولذلك فقد رفض فكرة  هو مفكُر الحداثة باقتدار،  عبد هللا العروي إّن  
ً
 مطلقا

ً
، كما  الدولة اإلسالمية رفضا

ك هذه  
ّ
 حولهارفض، قبل ذلك، التسمية التي سمّيت بها وفك

ّ
  ههذوقد اغتنم    ،العبارة لتبيان اللبس الذي يلتف

 للخالفة
ً
، إلى جانب ذلك ليوّجه نقدا

ً
ا  اعتبره  ، التي هي جزء ال يتجزأ من الدولة اإلسالمية، وقدالفرصة أيضا

 العروي )=الخالفة( مجرد  
ً
: "الخالفة  مفهوم الدولةكما صرح في كتابه    ،طوبى ال يمكن أن تتجّسد واقعيا

ً
  قائال

"
ّ

 مرتقبا ليس إال
ً
ت في غالب األزمان أمال

ّ
 في إشكالية إحياء الخالفة من أجل االعتماد    ،(1) ظل

ً
أال يعتبر هذا حسما

 عليها كنموذج للحكم من طرف صاحب مشروٍع فكرّيٍ كبير؟ 

ُل هذا التجافي في أّن ا
ّ
 مع معاوية، ويتمث

ً
 نظام امللك الذي تحقق فعليا

ً
لفاصل بينهما  إّن الخالفة تجافي تماما

رع ألسباٍب عقلية، ليحفظ األمن وُيشّجع على العمل   ،(2) هو: "تطبيق الشرع"
ّ
فقد نجد "مِلك ما ُيجّدد معالم الش

لتحقيق مقاصده" الشرع  تطبيُق  الخالفة هي  أّن  في حين  في عمر دولته،  ليزيد  وبالتالي  لقد سار    ،(3) واإلنتاج، 

كما أكد أّن    ،العروي إذن على نفس املنوال الذي نهجه ابن خلدون في بيان الفرق املوجود بين الخالفة وامللك

الخالفة تحققت في فترة الّنبي فقط، ولهذا فاملسلمون قد جّربوا في "الغالب امللك الطبيعي املمزوج بش يٍء من 

)يقصد عبد هللا العروي خالفة الّنبي    ،(4) ن الحكم فيها خالفة" السياسة العقلية بعد أن مّروا بفترٍة قصيرة كا

النظرية   مع  يّتفق  فهو  وبالتالي  ذلك،  عن  نفسه  هو  عّبر  كما  خالفة،  عنها  نقول  أن  يمكُن  التي  هي  محمد 

 خالفة ظاهرية وهي: "خالفة الراشدين ألّنها مبنية في الحقيق  ،الخلدونية(
ً
ة  فقد قّسم الخالفة إلى نوعين: أوال

 الخالفة الحقيقية التي: "دامت إلى أواسط حكم عثمان"(5) على العصبية"
ً
 . (6) ، ثانيا

 للفكر السياس ي في تاريخ اإلسالم
ً
تقسيٌم بالغ األهمية، ويستحّق    ، وهولقد وضع عبد هللا العروي تقسيما

دافعين عن الخالفة  ،نبدأ بـطوبى الفقيه  ،وقفة إمعان
ُ
وُيؤمنون بها ويساورهم األمل    فالفقهاء كانوا من أشّد امل

 
 1. 130، مرجع سابق، ص مفهوم الدولةعبد هللا العروي،  

 2. 137نفسه، ص  

 3. 138 –  137نفسه، ص 

 4. 130نفسه، ص  

 5. 129، نفسه، ص مفهوم الدولة

 6. 129نفسه، ص  
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 بأوهى الصالت" 
ّ

ما جدوى   ،(1) في تحقيقها مع العلم أّنهم كانوا " يعيشون تحت نظاٍم ال يمّت إليها )= الخالفة( إال

 والحكم الذي ُيماَرس هو حكم الغلبة والقهر؟  
ً
 الحلم بالخالفة وتحقيق الشرع حرفيا

 في مدٍة قصيرة
ّ

طّبق إال
ُ
لقد نّبه عبد هللا العروي إلى نقطٍة جوهرية تّم    ،(2) ، وبإلهاٍم رباني" إن الخالفة "لم ت

رع كانت قائمة تحت حكم معاوية، ومع ذلك ال يسمونُه خالفة
ّ
إّن الذي    ،"(3)   إغفالها مفادها أّن "معالم الش

بالجهاد" القيام  هو  الخليفة  "لقب  لعم(4) يضمن  الخليفة  لقب  تنسيب  العروي حول  يحتاُر  بن عبد ، وهنا  ر 

 . (5) العزيز "وحدُه دون سائر بني أمّية" 

القرن    أوجها خالل  التي عرفت  السلطانية  اآلداب  تجربة  العروي عن  عبد هللا  تحّدث  الفقيه  طوبى  بعد 

  
ً
مرجعا اليوم  باتت  كثيرة،  مؤلفات  كتابة  على  السلطانيون  األدباء  دأب  املرحلة،  هذه  فإبان  الهجري،  الثالث 

و  والرعية،  الدولة  الحكم، ومعرفة شؤون   ملعرفة أطوار وحيثيات 
ً
في حّقهاحقيقيا الذي مورس  وهنا    ،الجور 

السياسة   إلى  والفقهاء  واألدباء  املؤرخين  نظرة  بين  اختالٍف  إلى وجود  املضمار  هذا  في  العروي  عبد هللا  يشيُر 

 بطوبى الخالفة ويستشهُد على إيمانه هذا "باآليات القرآنية والسنن الّنبوية   ،والحكم
ً
 كبيرا

ً
فالفقيه يؤمن إيمانا

بيد أّن مدوني نصائح امللوك تمّيزت كتاباتهم "بوفرة االستشهاد بحوادث تاريخ    (6) والتابعين"وأقوال الصحابة  

 . (7) الفرس وأقوال حكماء اليونان"

انفتح األدباء السلطانيون على املخطوطات التي تناولت سياسة الدول القديمة التي كانت قائمة قبل بزوغ  

نهم من تقديم ن
ّ
صائح وإرشادات دقيقة للسالطين، ولعل أبرز ما ينّم عن انفتاحهم  فجر اإلسالم، وهذا ما مك

 . (8) هو أّنهم "ال يكادون ُيمّيزون بين شرع الّنبي وعدل أنوشروان وعقل سقراط"

 مع دولة الخالفة كما  
ً
 من هاتين التجربتين، أن الدولة السلطانية تتنافى كليا

ً
هل يجوز لنا القول، انطالقا

 تصّورها الفقيه؟ 

لكن من الّناحية الفكرية والدعائية    ،: "من ناحية الواقع هذا صحيحالعروي  اب عن هذا السؤال يقول كجو 

غير صحيح" يذكرُه    ،(9) فهذا  عندما  بالضرورة  السلطان  يمتعُض  "ال  بالقول:  طرحه  في  التفصيل  حاول  كما 

 
 1. 135نفسه، ص  

 2. 134نفسه، ص  

 3. 136نفسه، ص  

 4. 137نفسه، ص  

 5. 137نفسه، ص  

 6. 142نفسه، ص  مفهوم الدولة،

 7. 141نفسه، ص  
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د في الختام،
ّ
 كالمُه ما دام يراُه ُيؤك

ُ
إّنها، أي الخالفة، تستلزُم ثورة خلقية ال   الفقيه بمحاسن الخالفة، بل ُيحّبذ

 .(1)يقِدُر على إذكائها إال األنبياء" 

ما يبرُح مخّيلة الفقيه، بصفتها النموذج املثالي، في حين أن الهدف املنشود   
ّ
خالصة القول إّن حلم الخالفة قل

نظر  في  ُيمثُل  ه 
ّ
ألن ُيغّيرُه،  أن  دون  امللك  "يعقلن  أْن  هو  السلطاني  اإلنسان  لألديب  لطبيعة  املالئم  الحكم  ه 

 .(2) الحيوانية"

أما التجربة الثالثة، التي تلت تجربتي الفقيه واألديب السلطاني، فهي تجربة الفيلسوف والتي تعد في نظر  

 .(3) عبد هللا العروي "نتيجة منطقية، إن لم نُقل حتمية، لطوبوية الفقهاء، وواقعية املؤّرخين األدباء"

على  إّن   يلحُّ  ظّل  نظرة  وهي  كطوبى،  إليها  نظر  التي  للخالفة  العروي  هللا  عبد  وّجهه  الذي  املوِجع  الّنقد 

في  الحيوانية  تجاوز  وبالتالي  الدولة  تجاوز  الحقيقة  في  تعني  الخالفة  أّن  "يظهُر  عبارتين:  في  ُل 
ّ
يتمث ترسيخها، 

خطئها عين القارئ: "البّد من إعانة إالهية لكي  ، وأردف  (4) اإلنسان، بعبارٍة أخرى تعني معجزة"
ُ
 بسخرية ال ت

ً
قائال

 من العبارتين املذكورتين ُيمكن القول إن الخالفة هي الخروج من الدولة إلى    ،(5)تقوم الخالفة من جديد"
ً
انطالقا

دولة، ثم إّن قيامها رهيٌن بمساعدة رّبانية، بمعنى أن الخالفة مستحيلة التحقيق
ّ
راهننا انخرط في الدولة    إّن   ،الال

، وبالتالي فنحن بعيدون كّل البعد عن مناجاة الخالفة التي  
ً
 أو جزئيا

ً
 كان أم بشكٍل مباشر، كليا

ً
الحديثة، ضمنيا

ستجهز على ما تبّقى من األمل في الّنهوض والتقّدم، ولعّل من األسباب التي جعلت كل منتٍم للحركات السلفية  

ُيدا اإلسالمية  السياس ي"والتيارات  الكمال  أوصاف  "جميع  فيها  رأى  ه 
ّ
ألن بها  ويتشبث  الخالفة  عن  وبها    (6) فع 

ى املعروف السياس ي"
ّ

 . (7) تحّققت، في نظره، "السيادة التاّمة لألّمة، وانتشر العدل بإطالق، وتفش 

 بعيد املنال وانتقدها في محاولٍة منه ليبين أّنها حلم  
ً
يعّج بالتناقضات،  رأى العروي في إحياء الخالفة حلما

التراث من  الّسلبي  مع  للقطيعة  ودعوته  للتراث  نقده  في خضّم  يأتي  الّنقد  إلى    ،هذا  العربي  الفكر  انقسم  إذ 

، وآخر حداثي ارتمى في 
ً
 استعادته دفعة واحدة وإحياءُه مجددا

ً
جاهين: اتجاٌه تقليدي متشبث بالتراث متمنيا

ّ
ات

تأّزم  حضن الغرب ونهل من معارفه وانفتح على ف
ُ
كره واستلهم منه ما استطاع، فحاول الّنهوض بُمجتمعه امل

 الذي ينخرُه التقليد كما تنخُر دودة القز ورق العنب. 

 
 1. 146نفسه، ص  

 . 147نفسه، ص  2
 . 148، نفسه، ص الدولةمفهوم 3
 . 139نفسه، ص  4
 . 140نفسه، ص  5
، املركز العربي لألبحاث ودراسة  مفهوم الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية الحداثة )مساهمة في تأصيل الحداثة السياسية( محّمد اجبرون،    6
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الخالفة إذن تحّققت في عهد الّنبي محمد، ثم تلتها خالفة رمزية للخلفاء، انتهت بقيام نظام امللك مع معاوية،  

 بمعجز 
ّ

 لن يتّم إال
ً
ٍة إالهية، فوحدها هذه املعجزة لها القدرة على أن تحققها في الواقع،  وإحياؤها وقيامها مجددا

وبالتالي فاملنادون بها من فقهاء وُمنتمين للتيار اإلسالمي يبدون لي وكأّنهم سيظلون يبحثون عن الخالفة ولن  

لدولة يعثروا سوى على خيط دخان ألّن محاولتهم ستبوء بالفشل دون أدنى شك، فنحن نعيش اآلن في كنف ا

الحديثة التي تقوم على مفاهيم حديثة كالديمقراطية، املواطنة، القانون، الحرية، على خالف الدولة اإلسالمية  

الديمقراطية   بينهما، أي جعل  التوفيق  أو محاولة  الديمقراطية  بدل  الخالفة والشورى  إعادة  إلى  التي تطمُح 

 للشورى، ثم الشرع، أهل الحل والعقد، البيعة.
ً
 ..إلخ. مرادفا

إّن براعة العروي وفرادته تكمُن في عودته للتراث واستهالكه؛ الذي يبدو وبشكٍل جلي من خالل املصادر التي 

د ملفاهيم حديثة تنتعُش بها الدولة: الحرية   تشكل نواة أعماله الفكرية، ومحاولة نقده والقطيعة معه لكي ُيقّعِ

التقلي  ،والعقالنية التراث  وقد أدرك مدى تأخرنا وتغلغل   لنقد 
ً
 منهجيا

ً
العربي، لذلك شّيد خطابا العقل  في  د 

، وبالتالي وجب نقدها وتجاوزها وتثبيت    ،وتمحيصه، ورفض كل ما قد يأتي منه
ً
، تعتبر تراثا سلبيا

ً
فالخالفة مثال

 .  تأخرنا التاريخيقّيم ومبادئ الحداثة الغربية، إذ هي الحل الوحيد للخروج من 

ا نهاية املطاف وجب  للتيار اإلسالمي املعاصر  في   
ً
 أساسيا

ً
التي كانت دافعا لوقوف عند جملة من األسباب 

الخالفة من جديد أبرز من    ،لبذله قصارى جهده من أجل بعث  ُيعتبر من  الذي  أسباب طرحها رشيد رضا، 

بعودتها والحاملين  بالخالفة  ملصال  ،تشبتوا  الجامعة  اإلسالمية  الحكومة  "رئاسة   :
ً
قائال عرفها  الدين  فقد  ح 

ويمكن ربط هذه األسباب من جهة بما هو شرعي يتجسد في كون "اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة    ،(1) والدنيا"

، ومن جهة ثانية بما هو سياس ي تولد بفعل "تطّورات ومستجدات طرأت  (2) في حراسة الدين وسياسة الدنيا"

 . (3) ر الدولة العثمانية على نحٍو خاص" على مشهد السياسة والسلطة في البالد اإلسالمية، وداخل إطا

 على سبيل الختم: 

عاصر، بوصفها دولة لها  
ُ
لت فكرة الدولة اإلسالمية معضلة حقيقية عرفها الفكر العربي الحديث وامل

ّ
شك

ّيدت في فترٍة معّينة  
ُ
تصّور معّين يقوم على تأصيل مفاهيم وركائز إسالمية في الفضاء السياس ّي، فهي دولة ش

بأفولها ما عّجل  التقهقر وهو  بإمكاننا    ،وأصابها  يعد  لم  أفولها  وبعد  والطوبى،  الواقع  بين  تأرجحت  دولة  هي 

.
ً
 الحديث عنها مجددا

في إشكالية الخالفة دون مواربة،  القول: لقد صّرح العروي عن موقفه وحسم، من وجهة نظره،  وصفوة 

ي عن استعمال عبارة الدولة اإلسالمية بحسبانها عبارة  لقد أحجم عبد هللا العرو   ،وهذا ما يستشفُه القارئ 

مرفوضة، ما دامت الدولة اإلسالمية في الحقيقة هي الخالفة؛ عبارة دولة شرعية أصّح، لكن تتسّبُب في التباٍس  
 

 . 14، ص 2013، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، الخالفةرشيد رضا،  1
 . 84ص  ،2004مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، ،الدولة في الفكر اإلسالمي املعاصرعبد اإلله بلقزيز، 2
 . 86املرجع نفسه، ص  3
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رعية والخالفة"، ويفضل
ّ
سالم  عبارة دولة اإل   عبد هللا العروي   كبير ألّن القارئ العادي ال ُيفّرُِق بين الدولة الش

قاُم فيه  
ُ
 ت
ً
، بل فقط نظاما

ً
 إسالميا

ً
أو دولة املسلمين، وسبُب ذلك أّن: "القول مقبول ما دمنا ال نعني به نظاما

هذا ما دفعه إلى اختيار عبارة أخرى، تبدو في نظره هي األنسب  ،شعائر اإلسالم ويعيُش فيه مسلمون مؤمنون"

". وهي الدولة السلطانية "ألّنها األقرُب إلى الوا
ً
 قع واألقل التباسا

 وكانت  
ّ

هكذا إذن نختم هذه الورقة ونقول إّن عبد العروي، مفكر الحداثة باقتدار، لم يترك أّي قضية إال

، وهو سليل فكر النهضة، الذي ينشد االنعتاق من التأخر والتخلف الذي تعاني  
ً
 ونقدا

ً
له بصمة فيها تحليال

ه الفكري املتماسك والوثيق عبر رؤى فكرّية تنطلق من الواقع،  لقد صاغ مالمح مشروع  ،منه األقطار العربية

، وال يتردد في ربطها باملسار التاريخي الذي شهدته البيئة العربية قاطبة، ويستند في ذلك على  وترتبط بما هو آٍن 

خية التي منهجية تحليلية عميقة تتسم بها مجمل أعماله، وهي التي مكنته من إدراك العراقيل املعرفية والتاري

وبذلك يجب    ،لم تجعل العرب يسعدون بحلمهم املغتال؛ أي تحقيق نهضة فكرية يتجاوزون بها تخلفهم التاريخي

قّل نظيرها، وعلى جرأته   ببراعة  املفاهيم  فيها على نحت  التي عّودنا  العروي،  أعمال األستاذ عبد هللا  قرأ 
ُ
ت أْن 

، على أنّ 
ً
ة حاسمة في الفكر العربي املعاصر، ألّنها المست جوهر  الفكرية في تمحيص أكثر القضايا تأريقا

ّ
ها محط

كته بمنهجية واضحة تروم تحقيق نهضة فكرية تاريخية لم يعشها العرب منذ فترة االزدهار العلمي  
ّ
الخلل، وفك

ت.
ّ
 والفكري في حقبة زمنية ول

 قائمة املصادر واملراجع : 

هللا محّمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، الطبعة األولى،  ، تحقيق: عبد  املقدمة  ،ابن خلدون، عبد الرحمن .1

2004. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الدولة في الفكر اإلسالمي املعاصر    ،بلقزيز، عبد اإلله .2

 . 2004الثانية، 

قافي العربي، بيروت، الطبعة العاشرة، مفهوم الدولة ،العروي، عبد هللا .3
ّ
 .2014، املركز الث

، مركز  مكان الّنهوض اإلسالمي)مراجعة نقدّية في املشروع اإلصالحي لـ عبد هللا العروي(إ  ،جبرون، محمد .4

 . nama.center.comنماء للبحوث والدراسات، 

، املركز  مفهوم الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية الحداثة )مساهمة في تأصيل الحداثة السياسية( .5

 . 2014سات، بيروت، الطبعة األولى، العربي لألبحاث ودراسة السيا

قافة، القاهرة، الخالفة  ،رضا، رشيد .6
ّ
 . 2013، مؤسسة هنداوي للتعليم والث

، بلقم: محّمد عمارة، املؤسسة العربية للدراسات  اإلسالم وأصول الحكم )دراسة ووثائق(  ،عبد الرازق علي .7

 . 2000والنشر، بيروت، 
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 األثرية تأثير األمالح في تلف الحجارة 

The effect of salts in the degradation of archaeological stones 
 بلعيبود بدر الدين/جامعة الجزائر  د.

Dr. Belaiboud Badreddine Institute of Archaeology/ University of Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

تلفها بتغيير في خصائصها، تعد األمالح  تتعرض املواد األثرية للعديد من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى  

يعالج هذا املقال ظاهرة تأثير األمالح على    ،القابلة للذوبان من بين هذه العوامل التي تؤثر على الحجارة األثرية

للتلف   آلية تفاعل األمالح داخل الشبكة املسامية للحجارة وأنواع األمالح املسببة  الحجارة األثرية من خالل 

مظاهر   التفاعلوكذا  هذا  يسببها  التي  خصائص    ،التلف  من  تغير  التي  اآلليات  تلك  التلف  بعوامل  نقصد 

 الحجارة، والتي كغيرها من املواد تتأثر بالشروط املحيطية.

 أمالح؛ حجارة أثرية؛ تلف؛ مسامية؛ تبلور. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Archaeological materials are exposed to many external factors that lead to their deterioration 

by changing their properties. Soluble salts are among those factors that affect archaeological 

stones. This article discusses the phenomenon of the effect of salts on archaeological stones 

through the mechanism of the interaction of salts in the porous network of stones and the types 

of salts that cause damage, as well as the weathering effects caused by this interaction. By 

deterioration factors we mean the mechanisms that modify the properties of stones which, like 

other materials, are affected by environmental conditions.  

Keywords:  salts ;archaeological stones ; weathering ; porosity; crystallization. 
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 مقدمة: 

كغيرها من  نقصد بعوامل التلف تلك اآلليات الفيزيائية والكيميائية التي تغير من خصائص الحجارة، والتي  

إن التغيرات التي تطرأ على    ،املواد تتأثر بالشروط املحيطية كالرطوبة، درجة الحرارة، التلوث والكائنات الحية

املادة ما هي إال تفاعالت آلية تتم كرد فعل إلحداث نوعا من التوازن بين املادة ومحيطها، ويمكن القول أن أي  

األحيان إلى إحداث تغير في املادة حسب طبيعتها وخصائصها من  تغير في بعض هذه الشروط يؤدي في كثير من  

 جهة، وحسب طبيعة العوامل املحيطية ودرجة وسرعة تغيرها من جهة أخرى. 

تعتبر األمالح من بين أهم العوامل التي تؤدي إلى فقدان تماسك الحجارة، هذه األمالح عبارة عن عناصر  

ل في العادة على شكل بلورات،  
ّ
ويمكن تمييز نوعين من األمالح: غير القابلة للذوبان وأخرى قابلة  فلزية تتشك

ل خطرا على املادة األثرية، ألن لها إمكانية  
ّ
داخل الشبكة املسامية على شكل    االنتقالللذوبان، هذه األخيرة تشك

ر املاء بفعل  
ّ
ا يخلق ضغطا  درجة الحرارة تتبلور األمالح من جديد ويزيد حجمها، مم  ارتفاعمحاليل، وبعد تبخ

 ميكانيكيا على الجدران الداخلية للمسامات والشقوق الدقيقة.

 مصدر األمالح:    -1

تختلف مصادر األمالح التي تتغلغل داخل الحجارة، فهناك ما هو طبيعي وآخر مرتبط بالنشاط البشري،  

، وفي املناطق الساحلية يعتبر البحر  استغاللهافأحيانا تكون الحجارة تحتوي على األمالح داخل مساماتها قبل  

الصوديوم   كلورير  الرئيسة لألمالح خاصة ملح  بين املصادر  الرياح  ،  (NaCl)من  تنقل هذه األمالح عن طريق 

 1والتيارات الهوائية ملسافات طويلة تصل أحيانا إلى عشرات الكيلومترات بعيدا عن الساحل.

لألمالح القاعدية، وكذا مادة    مالح، كاملالط اإلسمنتي بالنسبة كما تعتبر بعض مواد البناء مصدرا آخر لأل 

، وتلعب بعض الغازات امللوثة دورا في تشكيل بعض األمالح كما  CaSO)4(الجص بالنسبة لكبريتات الكالسيوم  

الذي يساهم في تشكيل الكبريتات، وفي بعض األحيان تؤدي    SO)2)هو الحال بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكبريت  

ل يلخص  وفيما يلي جدو ،  2بعض مواد الترميم غير املالئمة إلى تشكل أمالحا قابلة للذوبان كنواتج ثانوية لتفاعلها 

 أهم األمالح املؤثرة على الحجارة وأهم مصادرها:  

 

 

 

 
1 Arnold (A), «Altérarion et conservation d’œuvres culturelles en matérieux poreux afféctés pas des sels », le dessalement des 

matériaux poreux, journées d’études de la SFIIC, Poitiers mai 1996,  pp.03-20 
2 Arnold (A), Op.Cit, pp.03-21 
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 في تلف الحجارة األثرية وأهم مصادرها املسّببة: أنواع األمالح 1 الجدول رقم

 الرئيس  املصدر نوع امللح 

 سمنت بورتلندي، مالط إسمنتي، خرسانة إ كبريتات الصوديوم 

 بورتلندي، مالط إسمنتي، نواتج تنظيف كيميائيسمنت إ كربونات الصوديوم، البوتاسيوم 

 البحر كلورير الصوديوم

 األرضية  كلورير البوتاسيوم 

 ، نشاط بكتيري SO)2(لثاني أكسيد الكبريت  جص، مالط جص ي، كبريتات الكالسيوم 

 حجارة دولوميتية، جير مغنيزي  كبريتات املغنيزيوم 

 نشاط بكتيري مواد عضوية متحللة،  نيترات الصوديوم 

 مواد عضوية متحللة، نشاط بكتيري، أسمدة نيترات البوتاسيوم 

(Angeli (M) 2007) 

 مظاهر فقدان تماسك الحجارة األثرية:  -2

نقصد بمظهر التلف هو ذلك التغّير الذي تحدثه مختلف العوامل والذي يظهر على سطح املادة األثرية،     

سواء كالتغيرات في الشكل أو في اللون أو في نسيج املادة أو في استمرارية السطح، وكل هذه املظاهر ما هي إال  

 ائص املادة ما يترجم تغير في مظهرها.  نواتج لتفاعالت فيزيائية و/أو كيميائية أدت إلى تغيير في بعض خص

ومظاهر     أشكال  ب  تلفتختلف  وامليكانيكية،    حسب الحجارة  والكيميائية  الفيزيائية  أنواعها وخصائصها 

بطبيعة عوامل التلف ودرجة ومدة تأثيرها، هناك عدة أنواع من تلف    ارةوترتبط التغيرات التي تطرأ على الحج

البح في هذا  التي تؤدي  الحجارة األثرية،  نتناول فقط األنواع  الفلزية املشكلة  إث  العناصر  لى فقدان تماسك 

 هذا النوع من التلف الذي يمكن مشاهدته على سطح الحجارة :  مظاهرللحجارة، وفيما يلي نذكر أهم 

 :الدقيقة  الشقوق  2-1

يمكن تعريف الشقوق على أنها انقطاع في سطح املادة بسبب فقدان في بعض الخصائص امليكانيكية، هذا  

تنشأ الشقوق  ما يخلق عدم توان في استمرارية السطح ما يجعله عرضة لعدة تفاعالت قد تؤدي به إلى التلف،  

ارة في حد ذاتها، حيث تنش ئ  على سطح املادة الحجرية لعدة أسباب، من أهمها عوامل متعلقة بخصائص الحج

والضعيفة   الهشة  املستويات  على طول  الصخور  و الشقوق  على  تظهر  التي  األفقية  الشقوق  ذلك  على  مثال 

الغضارية وأنواع أخرى من الصخور الرسوبية، كما تتسبب عوامل خارجية كاألمالح والجليد والحرارة في ظهور  

عملية التقوية هي التي   تدخال في إطار   ن الشقوق التي تستدعيإ(،  2،  1:  شقوق على سطح الحجارة )الصورة رقم
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التدخل وهي عملية  1ملم   1ال يتعدى عرضها   التي تتعدى هذه األبعاد فتتطلب نوع آخر من  بينما الشقوق   ،

 التمليط.

 

 صورة مكبرة لشقوق دقيقة على سطح حجارة كلسية  :1 الصورة رقم

(Angeli (M) 2007) 

 

 نتيجة تبلور األمالححجارة  لشق دقيق لعينة من (MEB)صورة مجهرية  :2 الصورة رقم

(Nicholson (T) 2000) 

 

 

 

 
1 Vergès-Belmin (V) & Al, Glossaire illustré sur les formes d’altération de la pierre, ICOMOS, Ateliers 30 Impression, 

Champigny/Marne, France 2008,  p.10 
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 :  االنفصالظاهرة    2-2

  شكل   ختلفيأجزاء من سطح الحجارة األثرية، و   انفصاللى  إ  -خاصة الفيزيائية منها-تؤدي بعض الظواهر  

الحجارة   االنفصال   ودرجة نوع  جانب    وخصائصها   بحسب  املؤثرة،  إلى   التلف  من  و آليات  أنواع  عدة  هناك 

 : وهي ،طبقات رقيقة وقشور من السطح  انفصال

 :  االنتفاخ 2-2-1

، وفي 1نصف كروي أجوف   انتفاخفي بعض الحاالت تنفصل طبقات رقيقة من سطح الحجارة على شكل  

  االنتفاخاتكون  ت، وغالبا ما  املظاهركثير من األحيان تكون األمالح القابلة للذوبان مسئولة عن هذا النوع من  

 ( 4، 3: على سطح الحجارة الرملية. )الصورة رقم الجوفاء

 

 أجوف نصف كروي  انتفاخعلى شكل  رقيقة طبقة    صورة مكّبرة النفصال :3 الصورة رقم

(Vergès-Belmin (V) et Al 2008) 

 

 

 
1 Vergès-Belmin (V) & Al, Op.Cit., p.14 
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تمثال من الحجارة  أجوف على سطح  نصف كروي    انتفاخعلى شكل  رقيقة طبقة   انفصال :4 الصورة رقم

 الكلسية 

(Vergès-Belmin (V) et Al 2008) 

 املتوازي:  االنفصال 2-2-2

في   الظاهرة  رقيقة   انفصالتتمثل هذه  رقم  قشور  )الصورة  الحجارة  السمك  5:من سطح  من  فبالرغم   ،)

  تكمن   خطورة هذا النوع من التلف   فإن(  6:)الصورة رقم  1الرفيع لهذه القشور الذي عادة ال يتعدى مليمتر واحد 

ذا كان السطح يحمل معطيات  إفي حالة ما    أيضا   كمن الخطورةتفي املساحة الواسعة التي يصيبها التلف، كما  

أنه في بعض الحاالت يفوق سمك القشرة السنتيمتر الواحد ما يؤدي    أثرية أو فنية كرسومات أو كتابات، كما 

 لى فقدان معتبر في املادة األصلية.إ

هذه الظاهرة عادة ما تكون منتشرة على سطح الحجارة الكلسية املستعملة في البناء، ويمكن مالحظة هذا 

حراء النفصال في الطبقة الخارجية ما  املظهر في أغلب املواقع األثرية، كما تتعرض الرسومات الصخرية في الص

 يؤدي في كثير من الحاالت إلى ضياع أجزاء هامة من هذه الرسومات.      

 

 )الجزائر(  بسوق أهراس  موقع خميسة   حجارة كلسية منلطبقة رقيقة  انفصال :5 الصورة رقم

 
1 Ezzdine (R), Endommagement des monuments historiques en maçonnerie, thèse pour obtenir le grade de docteur spécialité : 

Mécanique, Université Bordeaux 1,  Soutenue en 2007, p.16 
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 متلفة ملقطع عرض ي لعينة من سطح حجارة كلسية   صورة مجهرية  :6الصورة رقم 

 الطبقي  االنفصال)موضع السهم( مسئولة عن ظاهرة   دقيقة  تمثل شقوق متوازية

(Varas (M.J) 2008)        تصرف ب 

 ظاهرة    2-3
ّ
   ت:التفت

عن  التفتّ إن   عبارة  على   انفصالت  الظاهرة  هذه  تأثير  يكون  للحجارة،  مشكلة  فلزية  لعناصر  وتفكك 

ت  عمق الحجارة، يعرف هذا النوع من التلف بالتفتّ   إلىالطبقات الخارجية وفي كثير من الحاالت يتعداه ليصل  

ا ينتج عنه  الرملية والرخام، عادة م  لحجارةعندما يتعلق األمر بالحجارة ذات البنية الحبيبية الكبيرة كا  الحبيبي

 : 1نواعأت إلى ثالثة (، يمكن تقسيم ظاهرة التفتّ 7: سفل الحجارة املتلفة )الصورة رقمأب لحبيبات املادة ترّس 

وهو  التفتّ  - الرملي     انفصالت 
ّ
املشك الرمل  الة  لحبيبات  الرمليةلسطح  فقدان    لحجارة  بسبب  وذلك 

،  8:  )الصورة رقم الرابط )سيليس ي أو كلس ي( لخصائصه ما يؤدي إلى انفصال حبات الرمل من سطح الحجارة.

9). 

 

 
1 Ezzine (R), Op.Cit., p.17 
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 ت حبيبي لحجارة رملية تفتّ  :7الصورة رقم 

(Vergès-Belmin (V) et Al 2008) 

 

 الحبيبيت التفتّ د لحجارة رملية قبل وبع (MEB)صورة مجهرية  :8الصورة رقم 

 يسار: بعد التلف( /) يمين: قبل التلف

(Tugrul (A) (2004) 

 

 ت الحبيبي لحجارة رملية راحل التفتّ مل  مكبرة صور  :9الصورة رقم 

 اليسار(  إلى)من اليمين 

(Birginie (G.M) 2004) 

مسحوق،  ينتج عن هذا النوع من التلف فقدان للمادة الحجرية على شكل    تت على شكل مسحوق التّف  -

 هذا التلف خاص بالحجارة التي تتشكل من عناصر ذات حبيبية دقيقة. 

بعض الحاالت يصل عمق    ففي ،الرخام ذو بلورات كبيرة  يمست السكري هذا النوع من التلف  التفتّ  -

رقم: )الصورة    الحرارة عامال رئيسا في هذا النوع من التلف.   ة رات في درجالتغيّ   عتبرلى عدة سنتيمترات وتإت  التفتّ 

10). 
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ك  -معرّضة إلضاءة وّهاجة مصاب بتفّتت سكري  لعينة من الرخام  شفرة رقيقة :10 الصورة رقم
ّ
تفك

 . بلورات الكالسيت

(Karatasios (I) & al 2009) 

 الذوبان:  2-4

، فعكس ظاهرة  الفلزية   لى فقدان في مادتها وضياع عناصرهاإلى عدة عوامل تؤدي  إتتعرض الحجارة    

بعاد متفاوتة بحسب نسيج وبنية الحجارة، فإن  أذات    صلبة  جزيئات  انفصاليكون على شكل    ي الذت  التفتّ 

ظاهرة الذوبان تؤدي لفقدان في املادة من خالل ذوبان مكونات املادة الحجرية في املاء وبفعل مواد كيميائية  

ب فيها عوامل كيميائية  تتسبّ بحيث  نتقائية أو كلية  اقد تكون عملية الذوبان  و خاصة منها األحماض واألسس،  

 وبيولوجية.

تذوب الفلزات املشكلة للحجارة واملادة الرابطة وتختلف كمية املادة املذابة بحسب درجة ذوبانيتها من    

جهة وشدة تعّرضها للماء أو للمواد الكيميائية التي تفرزها بعض الكائنات الحية التي تتكاثر على سطح الحجارة  

الجو، ففي املواقع األثرية تتعرض الحجارة املعرضة لألمطار وملجرى املياه إلى نسبة ذوبان أكبر،  أو نتيجة تلوث  

وفي بعض الحاالت يتعّرض اإلسمنت الذي يضمن تماسك عناصر الحجارة للذوبان ما ينتج فقدان في تماسكها  

 . (11)الصورة رقم:  ي.و إضعاف التحام مكوناتها، ومثال على ذلك الحجارة الرملية ذات الرابط الكلس 
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 ضياع تفاصيل على نحت بارز بسبب ذوبان سطح  الحجارة كلسية :11الصورة رقم 

(Rollier-Hanselmann (J) 2011) 

 الحت:   ظاهرة    2-5

بها العناصر  ميكانيكية، عادة ما تسبّ   آليةبسبب    للحجارة   ظاهرة الحت إلى فقدان الطبقة األصلية  تؤدي  

د وهذا ما نالحظه في املواقع األثرية، ففي كثير من الحاالت  في الرياح باإلضافة إلى األمطار والبرَ لة  الصلبة املحمّ 

رات  تغيّ  االنتقائيحدث الحت يُ  كما حوافها غير حادة،وأصبحت  ة تضاءلت زواياهاينجد عناصر معمارية حجر 

العناصر    في خصائص  واختالفهات على السطح، وينتج ذلك بسبب فقدان بعض العناصر نتيجة تباين وتشوّ 

لة للمادة الحجرية
ّ
 1: تيتينلى فقدان في املادة بحسب اآلليتين اآلإ، وتؤدي هذه الظاهرة املشك

الفقدان   - هذا  ويكون  للحجارة،  املشكلة  األساسية  الفلزية  العناصر  في  بحسب    انتقائيفقدان 

 الخصائص الفيزيوميكانيكية لهذه العناصر. 

واملا  - النسيج  في  يؤدي  فقدان  ما  بينها،  فيما  للحجارة  األساسية  العناصر  تربط  التي  الرابطة  لى  إدة 

 العناصر الفلزية املشكلة للحجارة. انفصال

   :الثقوب الدقيقة  2-6

يظهر هذا النوع من التلف على شكل ثقوب على سطح الحجارة، بمقاسات وأحجام مختلفة تصل أحيانا    

سنتمترات   بينها،و لعدة  فيما  متصلة  تكون  تلف    قد  نتيجة  هي  الظاهرة  عن    انتقائيوهذه  في    اختالفناتج 

 الخصائص الكيميائية وفيزيائية ملكونات الحجارة،  
ّ
، ت أبعاد مليمترية أو أقلل ثقوب دقيقة ذا عادة ما تتشك

تتشكل عن  و وال تكون متصلة فيما بينها،    ةأو أسطواني  ةمخروطي  الا شكأ  (Piting)الثقوب الدقيقة    تأخذ هذه

 
1 Domasloswski (W), Conservation préventive de la pierre,  traduit par Woszyck (I), UNESCO, Paris 1982, p.41  
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إن الثقوب   1. نتقائي جد محدود ناتج عن تفاعل كيميائي أو بيولوجي يصيب عادة الحجارة الكلسيةإطريق تلف  

الدقيقة التي تقل عن بضعة مليمترات هي معنية بعملية التقوية التي تهدف إلى إيقاف فقدان املادة من خالل  

 .(13، 12)الصورة رقم:   ملئ الثقوب الدقيقة بواسطة املادة املقوية.

 

 - أشنات-ثقوب على سطح حجارة كلسية بفعل عوامل بيولوجية  :12الصورة رقم 

 

 بفعل ذوبان انتقائي سطح حجارة كلسية ل صورة مكبرة لثقوب دقيقة  :13 الصورة رقم

(Vergès-Belmin (V) 2000) 

 آلية التلف:  -3

من بينها ضغط التبلور وضغط التميه   هناك عدة ظواهر تتدخل في نوعية ودرجة تأثير األمالح على الحجارة،

اآلليات تلعب دورا في فقدان تماسك الحجارة األثرية، لكن يبقى  والضغط األسموزي والتمدد الحراري، كل هذه  

 ( 1رقم:  )الشكل 2ضغط التبلور العامل الرئيس لتأثير األمالح في الوسط املسامي. 

 
1  Vergès-Belmin (V) & Al, Op.Cit., p.40 
2 Angeli  (M), Etude multiéchelle de la dégradation des roches par la cristallisation de sels dans les réseaux poreux, Université de 

Cergy-Pontoise, doctorat Soutenue novembre 2007, p.66 
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األمالح وفقدان تماسك العناصر املشكلة    تبلور   تلف الحجارة بفعلال ن مراحلّّ شكل يبي  :1  الشكل رقم 

 (Rothert (E) 2008) للسطح

داخل الشبكة املسامية مذابة في املاء على شكل محاليل، ويعاد تبلورها نتيجة    القابلة للذوبان  تنتقل األمالح

لى الطور الغازي ملا  إفي درجة الحرارة تنتقل جزيئات املاء    ارتفاعفباإلضافة لتأثير  التبخر الكلي أو الجزئي للماء،  

الكلي( الجوي  الضغط  من  )وهو جزء  الهواء  في  املاء  لبخار  الجزئي  الضغط  املاء    يكون  بخار  أقل من ضغط 

  1لى غاز في درجة حرارة معينة(.إاملشبع للمحلول )هو قيمة الضغط الذي يتحول فيه السائل 

 
ّ
املشك املاء  تبخر  داخل  أثناء  املالح  للمحلول  وتترّس ل  األمالح  تركيز  يزداد  التشبع  الحجارة  عملية  بفعل  ب 

ه األخيرة تباعا بحسب درجة  ب هذ ، فبالنسبة للمحلول الذي يحتوي على عدة أنواع من األمالح تترّس اإلضافي

، وفي أماكن مختلفة إذا كان املحلول في حالة  استقرارب في مكان واحد إذا كان املحلول في حالة  ها، وتترّس ذوبان

   2ركة.ح

عند تبخر املاء عبر املسامات املفتوحة للحجارة فإن األمالح يعاد تبلورها في األجزاء التي يكون فيها التبخر  

ضع الترسبات امللحية في مسامات الطبقة السطحية والشقوق الدقيقة، فتتشكل بلورات ملحية  شديدا، وتتوّ 

الصوديوم   فكبريتات  متعددين،  ومظهر  الكالسيوم     NaSO)4(بحجم  كربونات  عكس  لينا،  ترسبا  يشكل 

)3(CaCO  وكبريتات الكالسيوم)4(CaSO التي يشكالن طبقة صلبة، أما كبريتات البوتاسيوم  )4(KSO   فيترسب

 3على شكل طبقة زجاجية . 

إن خطورة إعادة  تبلور األمالح داخل الشبكة املسامية للحجارة تكمن في زيادة حجم هذه األمالح مما ينتج  

ومع   للحجارة،  امليكانيكية  املقاومة  تفوق  الضغط  هذا  قوة  تكون  أحيانا  داخلي،  نشوء ضغط    استمرارعنه 

إلى ظه يؤدي  الظاهرة  السطحية، الضغط وتكرار  الطبقة  في  الحجارة  لتماسك عناصر  ور تشققات وفقدان 

 
1 Desarnaud (J), Mécanisme de Croissance et de dissolution de cristaux de KCl sous Charge :Apport dans la connaissance des 

mécanismes d’altération des pierres par les sels, université Paul Cezanne, doctorat soutenu novembre 2006,  p.17 
2 Arnold (A), Op.cit., pp.03-21 
3 Beck (K), Etude des propriétés hydriques et des mécanismes d’altération  de pierres calcaires à forte porosité, thèse de doctorat 

en sciences des matériaux, université d’Orléans, soutenue octobre 2006, p.17 
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، تكون الشقوق في البداية على املستوى املجهري للمادة وتبدأ في لى العمق لعدة سنتيمتراتإوأحيانا تتعداها  

 ( 14رقم:  )الصورة االتساع حتى تأخذ أبعادا يمكن مشاهدتها بالعين املجردة.

 

 تبين شقوق بين املسامات بفعل تبلور األمالح  (MEB)صورة  :14 الصورة رقم

(Nicholson (T) 2000) 

تتشكل البلورات امللحية في البداية في املسامات الكبيرة نوعا ما وفي الشقوق الدقيقة، ويلعب املحلول املالح  

الكيميائية   بالعناصر  البلورات املتشكلة  في تزويد  في الشعيرات دورا هاما  إلى نموها، فعند املوجود  التي تؤدي 

املسامات الكبيرة تتبلور األمالح املذابة في    وبامتالءشغل البلورات كل فضاء املسامة يتولد ضغط على جدرانها،  

من النسبة   فانطالقاالشعيرات الدقيقة بفعل زيادة التركيز الناتج عن عملية التبخر مما يسبب ضغط إضافي،  

بين املسامات الكبيرة والصغيرة يمكن تحديد الضغط بصفة إجمالية، بحيث كلما كانت املادة تحتوي على نسبة  

)الصورة رقم:    1كبيرة من املسامات الصغيرة املفتوحة كلما كان الضغط املطبق داخل الشبكة املسامية أكبر. 

15) 

 

 )الرمادي(  )2.6H4MgSO(O)األبيض( وبلورات     (NaCl)تبين بلورات    (MEB)صورة مجهرية    :15  الصورة رقم

 ت حبيبي تفتّ ب مصابةما بين بلورات الكواتز )العناصر الكبيرة( لعينة من حجارة رملية 

(Nicholson (T) 2000) 

 
1 Lewin (S.Z), « The conservation of limestone objects and structures », in Colloque sur l’altération des pierres : conférences, 

Bruxelles 1967, pp.41-51 
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النسبية والحرارة، فتتبلور وتكون   تعتبر في الرطوبة  بتغيرات  تتأثر  بين املواد املستطربة، كونها  األمالح من 

نسبة    بارتفاعمستقرة في نسبة معينة من الرطوبة تسمى بالرطوبة النسبية للتوازن، تصبح األمالح أكثر تميها  

النسبية  يلخص ذوباني  تيالرطوبة وأحيانا تشكل محاليل مالحة، والجدول اآل ة أهم األمالح ودرجات رطوبتها 

 للتوازن:  

 جدول يبين ذوبانية والرطوبة النسبية للتوازن لبعض األمالح : 2 الجدول رقم

 الذوبانية   غ/ل  امللح

 25º-20في 

 الرطوبة النسبية للتوازن % 

 النطرون

O2, 10H3CO 2Na 

220 98 – 88 

 الترمونتريت

O2, H3CO 2Na 

160 95 

 التينارديت

4SO 2Na 

388 82 

 امليرابيليت

4SO 2Na.O210H  

110 – 193 94 – 91 

 الهاليت

NaCl 

360 75 – 75 

 نيترات البوتاسيوم 

3KNO 

47 95 – 94 

 الجبس 

4CaSO.O22 H  

2.4 100 

(Angeli (M) 2007) 

وتأثيره، فكلورير الصوديوم له تأثير ضعيف  تختلف درجة تأثير األمالح على الحجارة األثرية بحسب نوع امللح  

، غير أن درجة التلف ال ترتبط فقط  (16رقم:    )الصورة  كبريتات املغنيزيومإذا ما قورن بكبريتات الصوديوم و 

بنوع امللح، فنسبة تشبع وتركيز املحاليل في الشبكة املسامية لها أيضا دور كبير في درجة التلف، إلى جانب سرعة  

لى التبلور  إالتبخر التي تكون كبيرة في الوسط الجاف وعندما تكون الحجارة معرضة ألشعة الشمس، باإلضافة 

  1الح. ي واملستمر لألمر الدو 

 
1 Doehne (E) & Clifford (A), Stone Conservation An Overview of Current Research, The Getty Conservation Institute, Second 

Edition, Los Angeles 2010, p.15 
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بعد عدة دورات غمر في املحلول    تبين درجة تأثير األمالح على عينات حجرية  اختباراتنتائج    :16  الصورة رقم

 املالح/ تجفيف 

  a /    دورة  11كبريتات الصوديوم تلف شديد بعد  b  /    ة دور   19كبريتات املغنيزيوم تلف شديد بعد     c /    كلورير

 دورة  100الصوديوم بداية التلف بعد 

(Rothert (E) 2008) 

ه دورا كبيرا في زيادة حجم بعض األمالح، خاصة التي تتشكل من كتيونات )أيونات موجبة(  تلعب ظاهرة التميّ 

بالكاتيونات وتشكل    O)2(Hصغيرة، هذه األمالح لديها قابلية كبيرة لتشكيل الهيدرات، بحيث تحيط جزيئات  

 على سبيل املثال فإنمركبات ذات قطر أكبر بكثير عن قطر األيون، وهذا ما يعكس الزيادة في حجم األمالح، ف

 2.10H4(NaSO(Oإلى هيدرات عشري    -الحالة الجافة  -من حالة األندريد  NaSO)4(كبريتات الصوديوم    انتقال
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% من حجم األندريد، وهذا ما يؤدي إلى توليد ضغط في البنية 400يؤدي إلى زيادة في الحجم تصل إلى حوالي  

 1الداخلية للحجارة. 

ه تحددها عدة عوامل، من أهمها درجة الحرارة وما يرافقها  األمالح بسبب ظاهرة التميّ إن الزيادة في حجم  

من تغيير في ضغط البخار، فإذا كان ضغط بخار الهيدرات أكبر من ضغط بخار الوسط فإن الهيدرات يفقد  

أ  الهيدرات  إذا كان ضغط بخار  املاء  الهيدرات جزيئات  املاء والعكس صحيح، بحيث يكسب  قل من  جزيئات 

، فإن هذا امللح يتبلور على شكل أندريد في NaSO)4(ضغط بخار الوسط، فإذا أخذنا نفس املثال السابق أي  

°م، وفي مجال حرارة أقل فإنه يتبلور على شكل هيدرات، كما أن لهذا امللح طورين في 24.3درجة حرارة حرارة   

وطور    (Thénardite)اف يسمى حينها تينارديت  درجة الحرارة العادية، وذلك بحسب الرطوبة النسبية، طور ج

( ومن  17رقم:  )الصورة  2،لى أطوار أخرى انتقاليةإباإلضافة    (Mirabilite)ه ويسمى ميربيليت  ثاني عشاري التميّ 

 3: نجد بين األمالح التي لها قابلية كبيرة للتميه

الصوديوم   • در   NaCO)3(كربونات  ففي  األكثر خطورة،  األمالح  بين  من  من  وهي  أقل  حرارة  °م  32جة 

 جزيئات من املاء. 10تتبلور مع 

 جزيئات من املاء.    6شكل هيدرات مستقر مع ت، MgCl)2(كلورير املغنيزيوم  •

 أنواع من الهيدرات: أحادي، ثنائي، رباعي أو سداس ي. 4شكل تأن  ا، يمكنهCaCl)2(كلورير الكالسيوم  •

ي(NaCl)كلورير الصوديوم   • التميّ شكل هيدرات  ت،  في درجة حرارة أقل منثنائي  °م، ويبقى غير  2  –  ه 

 مستقر في الظروف العادية . 

(Gypse) ه على شكل هيدرات ثنائي مستقر، وهو ما يعرف بالجبستميّ ت،  CaSO)4(كبريتات الكالسيوم   •

  . 

 

 
1 Arnold (A), Op.Cit., pp.03-21 
2 Angeli (M), Op.Cit., p.66 
3 Domasloswski (W), Op.Cit., p.34 
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 ب كبريتات الصوديوم بين بلورات الكالسيت ترّس ل (MEB)صورة  :17 الصورة رقم

a  ميربيليت :(Mirabilite)     b تينارديت :(Thénardite) 

(Rodriguez-Navarro (C) 1999) 

نسبة    وانخفاضدرجة الحرارة    ارتفاعه بسبب  الهيدرات إلى أندريد أو هيدرات أقل تميّ   انتقال األمالح منعند  

ه( واملاء  و هيدرات قليل التميّ ر جزيئات من املاء، بحيث يصبح الحجم الكلي للملح )أندريد أالرطوبة فإنها تحرّ 

إذا فإن في كلتا    1ر أكبر من حجم الهيدرات نفسه، وينشأ عن ذلك قوة ضغط إضافية داخل املسامات. املحرّ 

الحالتين سواء تمّيه امللح أو فقدانه لجزيئات املاء يؤدي إلى خلق قوى تطبق على الجدران الداخلية للمسامات  

   ما قد تسبب في ظهور شقوق مجهرية تؤدي بدورها إلى نتائج خطيرة على املادة األثرية.

 خاتمة:

الشبكة املسامية للحجارة تكمن في زيادة حجم هذه   إن خطورة إعادة  تبلور األمالح القابلة للذوبان داخل

األمالح مما ينتج عنه نشوء ضغط داخلي، وباستمرار هذا الضغط وتكرار الظاهرة يؤدي في النهاية إلى ظهور  

 ة ما ينتج عنه تلف الحجارة األثرية. تشققات وفقدان لتماسك عناصر الحجارة في الطبقة السطحي

سطح الحجارة ويتغلغل   ىالرطوبة من بين أهم الطرق التي تحد من تأثير املاء، الذي يؤثر علتعد عملية عزل  

بداخلها نتيجة ظاهرة قابلية التبلل التي تميز املواد الحجرية، إن تطبيق مواد عازلة للرطوبة على سطح الحجارة  

فعند تطبيق هذا النوع من   ،لة للذوبانعلى غرار األمالح القاب  األثرية يقلل من تغلغل املاء واملواد منحلة فيه

باملقابل   ولكن  املسامية،  الشبكة  داخل  املاء  تغلغل  من  تمنع  رقيقة  طبقة  الحجارة  تتشكل على سطح  املواد 

 .تسمح بحركة البخار والغازات

 

 

 
1 Torraca (G), Matériaux de construction poreux, traduit par Di Matteo (C), ICCROM, Rome 1986, p.33 
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 من خالل وثائق غير منشورة  19التونسية خالل النصف الثاني من القرن التعذيب في السجون 

Torture in Tunisian prisons during the second half of the 19th century 
through unpublished documents 

 تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/محمد البشير رازقي د.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis 

 

 

 

ص
ّ
 : ملخ

نسعى من خالل هذا املقال إلى دراسة جانب مهّم من التاريخ االجتماعي ملدينة تونس خالل النصف الثاني 

التونسّية. اعتمدنا على ثمانية عشر   البالد  في السجون قبل استعمار  التعذيب  التاسع عشر وهو  القرن  من 

ل اإلشكاليّ 
ّ
ة األساسّية التي تخترق كامل النّص  وثيقة غير منشورة محفوظة باألرشيف الوطني التونس ي. وتتمث

العدل   إلى  الداعي  اإلصالحات  مفهوم  عالقة  تبّين  في  الوثائق  مجمل  مع  بانتشار    واإلنصافوتتشابك  والحّق 

 عسف في السجون التونسّية. تممارسات التعذيب وال

 . 19التعذيب، البالد التونسية، السجن، اإلصالحات، القرن  الكلمات املفتاحية:

Abstract  : 

Through this article, we seek to study an important aspect of the social history of the city of 

Tunis during the second half of the nineteenth century, which is torture in prisons before the 

colonization of the Tunisian country. We relied on eighteen unpublished documents kept in the 

Tunisian National Archives. The main problem, which penetrates the entire text and intertwines 

with all documents, is to show the relationship of the concept of reforms calling for justice, 

fairness and the right to the spread of torture and abuse in Tunisian prisons. 

Keywords: torture, Tunisia, prison, reforms, 19th century. 
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 تقديم الوثائق 

الفترة   خالل  سواء  السجنّية  املؤّسسة  تناولت  التي  األبحاث  من  عددا  التونسّية  األسطوغرافيا  أنتجت 

 ،191التركيز على ممارسات التعذيب خالل خاّصة فترة النصف الثاني من القرن  ، مع عدم  الحديثة أو املعاصرة

نسعى من خالل هذا العمل إلى دراسة جانب مهّم من التاريخ االجتماعي ملدينة تونس خالل النصف الثاني من  

بيل استعمار البالد التونسّيةالقرن التاسع عشر وهو  
ُ
ية عشر وثيقة  اعتمدنا على ثمان  ، التعذيب في السجون ق

فنا في هذا املقال على منهج طريف اشتغل عليه األستاذ     ،غير منشورة محفوظة باألرشيف الوطني التونس ي
ّ
ووظ

ق عليها ال فقط مجّرد جرد للوثائق وعرضها 
ّ
 . 2عبد األحد السبتي في ُمجمل أعماله، حيث ُيقّدم الوثيقة ثّم يعل

التي   األساسّية  اإلشكالّية  ل 
ّ
مفهوم  وتتمث عالقة  تبّين  في  الوثائق  مجمل  مع  وتتشابك  النّص  كامل  تخترق 

األمان:   )عهد  والحّق  واإلنصاف  العدل  إلى  الداعي  الدستور:  1857اإلصالحات  املجالس(  1861،  تأسيس   ،

 .3بانتشار ممارسات التعذيب والعسف في السجون التونسّية 

 :1رقم وثيقة 

برز لنا هذه الوثيقة اعتماد التعذي
ُ
ب بكثافة وبقسوة عند التحقيق مع املّتهمين وذلك بعد ضغوطات من  ت

رين ونافذين
ّ
مع توظيف آالت تعذيب قاسية إلى جانب الّجلد إلى درجة محاولة املّتهم    ،فاعلين اجتماعيين مؤث

 
، ترجمة: ممدوح عدوان، ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، بيروت،  تاريخ التعذيبمن األعمال األجنبّية املهّمة في هذا اإلطار أنظر: بيرنهارت ج. هروود،  1

2008 . 
اط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل االستعمارعبد األحد السبتي، 2

ّ
 . 2009، دار توبقال للنشر، املغرب الزط

أنظر:  3 السجون  أعماال عديدة حول  التونسية  األسطوغرافيا  الحّناش ي،  أنتجت  طيف 
ّ
الل بالبالد  عبد  الفرنسّية  االستعمارّية  العقابّية  السياسة 

+ 78-53، ص.2020بمّنوبة/ الّدار التونسّية للكتاب: سلسلة وقائع األّيام، تونس،    واإلنسانيات، كلية اآلداب والفنون  (1955  -1881التونسّية )

ة التاريخّية املغربّية من خالل وثائق األرشيف الوطني"،    1881و  1868األمجد بوزيد، "السجن واملساجين بجهة األعراض بين  ؛233  -209ص.
ّ
،  املجل

القرن التاسع عشر املساجين وهياكل الردع والتراتبّية االجتماعّية بالبالد التونسّية في منتصف  ؛حسين بوجّرة،  36 -11، ص.1995،  78  -77العدد  

واالجتماعّية بتونس، تحت إشراف: عبد الحميد    اإلنسانية، شهادة الكفاءة في البحث، كلّية العلوم  من خالل الوثائق السجنّية للزندالة والكّراكة

ل النصف الثاني من القرن  "الّسجن والسجناء في مدينة تونس خالمحمد البشير رازقي،    ؛T3554، محفوظة في مكتبة الكلّية تحت رقم:  1986هنّية،  

املحلّيون"،  1881  -1860)  19 ومنافسوه  الدولة  منطق  العدد  روافد(:  مّنوبة،  جامعة  املعاصر،  تونس  لتاريخ  العالي  املعهد  مجلة   :25  ،2020 ،

 . 185 -153صص.

Hénia Abdelhamid, « Prisons et prisonniers à Tunis vers 1762 : Système répressif et inégalités sociales », in : Les provinces arabes 

et leurs sources documentaires à l’époque ottomane, Actes du 7eme symposium de commutes internationales d’études pré-

ottomane et ottomanes (C.I.E.P.O), Tunis, Centre d’étude et de recherche sur les provinces arabes à l’époque ottomanes, 1984, 

pp. 223- 252 ;Habib Belaid, « La détention politique dans la Tunisie coloniale (1881-1938) », dans : Rawafid, n°2, 1996, ISHMN, 

Tunis, pp. 175-196 ;Habib Belaid, « Lieux de détention et statut du prisonnier politique dans la Tunisie coloniale (1920-

1947) », Rawafid, n° 3, 1997, ISHMN, Tunis, pp. 79-104 ;Habib Belaid, « La prison civile de Tunis à l’époque coloniale : 

incarcération et résistance », in : CHANSON JABEUR Chantal, FOREST Alain et MORLAT Patrice (coordination de), Colonisations 

et répressions, Paris, Les Indes Savantes, 2015, p 255-268 . 
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الدولة وأثبت التحقيق براءة املّتهم بعد إخضاعه لتعذيب قاس، ولكن لم تّتخذ    ،االنتحار تجّنبا لعذاب التحقيق

 أّي إجراء إلرجاع حّقه. 

ف بنظارة   ،"الحمد هللا
ّ
بمقتض ى تقرير ورد للوزارة الكبرى من الوجيه املحترم السّيد العروس ي بن عياد املطل

لحقهم ضرر من املكلف بضبطية    )اسم سجن بمدينة تونس(  السجون مضمونه أن بعض املسجونين بالزندالة

رة بتجريد الواقع في ذلك  صدر اإلذن للهمام األعز أمير األمراء السيد حسن رئيس ضبطية الحاض  ،باردو املعمور 

  ( 1884)مارس  1301وفي يوم األحد التاسع عشر من جمادى األول سنة    ،بمحضر ناظر السجون املذكور وكاتبه

إحدى وثالثمائة وألف، وقع االجتماع بمجلس الضبطية بالحاضرة للنظر في النازلة، وأحضر جناب الرئيس  

علي اليزيدي وسأله عن سبب سجنه وعّما وقع له من العقاب   املذكور أحد الواقع عليهم التعذيب وهو عّمار بن

ّتهم مع ثالثة أنفار أخر بسرقة صندوق صغير به ثياب من محل الجنان بسانية    ،زيادة على السجن
ُ
فأجاب بأنه أ

ة سانية أمير أمراء الخّيالة السّيد رشيد بمنوبة أيضا  
ّ
ه مخّضر لغل

ّ
ع شأنه سيدي حسن باي بمنوبة، وأن

ّ
املرف

هب به لألمير  
ُ
ة بباب البحر فلم يشعر حتى ألقي عليه القبض وذ

ّ
ان الحريرية، فبينما هو يبيع الغل

ّ
وهو من سك

ّتهم به من    )يستجوب(  آالي س ي الحاج الشاذلي القصعاجي كبير ضبطية باردو املعمور، فأخذ ُيقّرر 
ُ
فيه عّما أ

شبه الزيار الذي ُيج
ُ
عل للخيل حال تصفيحها أو مداواتها لكنها هذه  السرقة، وجعل له آلة من خشب بساقيه ت

ساعات بمحضر الضابطين ُعراب واملغيربي وجملة أنفار من الضبطية،    3اآللة أكبر، وكبسها على ساقيه نحو  

ّتْت  
ُ
ومما باشر كبس تلك اآللة الضبطي أحمد بوعبادة، وأنه بقي على تلك الحالة إلى أن انتفخت أصابعه وف

جسده   في  دمه  عليهوانحصر  غمي 
ُ
وأ وعينيه  وفمه  أنفه  من  مركز    ،وخرج  ببيت  وسجنه  به  أمر  ذلك  فعند 

ه مات ثّم أخذوا في عالجه بالّسمن وغير ذلك، ففاق بعد مّدة طويلة.
ّ
 الضبطية هناك وقدم أهله وقد ظّنوه أن

لم يحسن  أيام تقريبا حيث    20وسأله جناب الرئيس عن هذه الواقعة كم لها من املّدة، فأجاب أنها لنحو  

لع عليها جناب الرئيس ومن كان    ،التاريخ وبالجملة أنها في الشهر الفارط
ّ
ثّم أنه كشف عن قصبتي ساقيه وأط

كما أحضر جناب الرئيس املذكور نفر آخر مّمن أخبر به ناظر السجون    ،حاضرا معه فإذا بهما أثر تلك اآللة

املنتخب أمير اللواء السّيد نجا وسأله عّما وقع له حيث    املذكور أيضا ويسّمى علي بن جعفر املهداوي تابع األعّز 

ُسجن بالزندالة، فأجاب أن سّيده املذكور توّجه لإلقامة باملرس ى منذ عامين فارطين عن التاريخ ووقع اختالف  

وثياب  من داره بباردو املعمور وحينئذ وقع سؤال كبير الضبطية هناك وهو   )أغطية صوفّية( سفاسر وفرارش

حاج الشاذلي القصعاجي هل له علم بذلك وطلب منه البحث عن تتّبع آثار السرقة املذكورة، فأجاب بأّن  س ي ال

علي بن جعفر املهداوي هو الذي اختلس األثاث املذكور وحمله على كّريطة وخرج به من باب باردو، وملا سمع  

ابعه ووّجه لألمير آالي س ي الحاج الشاذلي  السيد نجا بهذه املقالة قدم من املرس ى إلى باردو ودعا علي بن جعفر ت

املعمور  باردو  الذي يجلس فيه بسوق  باملحل  يديه  بين  حضر 
ُ
أ الغد  ، ومن  املذكور فأمر بسجنه  القصعاجي 

وأخذ في استنطاقه وجعل له اآللة املذكورة في ساقيه وأخرى في يديه بمحضر أعوان الضبطية وكاتب الزندالة،  

مثلها في    500أسواطا في أّول النهار وزاده    500ثّم أحضره من الغد وضربه    ،منه إقرارومع هذا التعذيب لم يقع  



 
 
 
 

 
 

 2022 - يونيو -  87العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

64 

غمي عليه، وحمله أعوان الضبطّية للسجن بالزندالة وهو ال يشعر بش يء
ُ
وبعد أّيام أرسل األمير    ،املساء حتى أ

علم بذلك ألقى نفسه في   آالي املذكور من يأتيه بعلي بن جعفر املذكور من السجن بقصد إعادة تقريره، وحيث

بير هناك بالزندالة خوفا مّما حّل به العذاب وذكر أن وكيلي الزندالة يشهدان له بذلك وأن الواقعة حضرها  

 عّدة أناس. 

فأحضر جناب الرئيس وكيلي الزندالة وهما صالح القلفاط وأخوه س ي عثمان وسألهما هل لهاته النازلة أصل  

خوفا من التعذيب باآللة املذكورة وضرب العصا، فأجاب س ي عثمان القلفاط    وهي إلقاء الرجل بنفسه بالبير

ا أرسل س ي الحاج الشاذلي قصعاجي لإلتيان بعلي بن جعفر املذكور املسجون بالزندالة ألقى نفسه في البير  
ّ
أنه مل

التركي الذي بدار   أي بير الزندالة وأنه باشر إخراجه من البير بنفسه واستعان على ذلك باليوزباش ي بابا أحمد

املرحوم سيدي مصطفى الوزير األكبر كان بباردو املعمور، وأما أخوه س ي صالح الفلقاط املذكور أجاب بأنه   

مغيبه   حال  وقع  ما  لجميع  الواقعة  من حضر  وبعض  أخور  أعلمه  لخدمته  قدم  وحين  بتونس  ذاك  إذ  كان 

 تفصيال.

بسرقته ظهر بيد نفر عسكري من عّسة باردو املعمور    وذكر علي بن جعفر املذكور أن األثاث الذي اّتهم

وعند ذلك أمر جناب الرئيس بمراجعة دفتر النوازل باملكان    ،وانفصلت النازلة على أيدي الضبطية بالحاضرة

قرب باب الخضرا،    )السكك الحديدية(  فوجد به أن الحاج محمد بن حسن املدايس ي عّساس الشمانديفير

ن في صبيحة يوم  
ّ
  )ثياب(   حوايج   مملوءةعلى نفر عسكري بطريق السكة رافعا شكارة    1298من شعبان    22تمك

وتي به للدريبة
ُ
صحبة الشاوش محمد التركي وأقّر العسكري املذكور بعد إنكاره    )سجن اإليقاف بمدينة تونس(  وأ

ظر أمير لواء وُوّجه  على ن  بحوائجه املذكورة من دار السيد نجا، وحضر السيد نجا وتوّصل    الحوائج )الثياب(بأن  

 العسكري إلى عّسته بباردو املعمور.

ّتهم به من السرقة وأن ما ناله من التعّدي عليه بالضرب  
ُ
فتبّين مما تقّدم أن علي بن جعفر املذكور بريء مما أ

كما أحضر جناب الرئيس املذكور واألربعة أنفار من ضبطّية باردو وهم: محمد بن    ،وغيره كان على وجه الخطأ

التركي، محمد عراب البشير بوشعيره، حسن  نازلتي علي بن جعفر    ،سعد القروي،  وسألهم عّما شاهدوه من 

فأجاب األّوالن منهم بعدم العلم وإنهما غير حاضرين بباردو غير أنهما ملا قدما    ،املهداوي وعّمار بن علي اليزيدي 

من تونس وجدا أربعة أنفار مسجونين ببيت الضبطّية ُيقال إنهما في تهمة سرقة حيث ال إذن إذ ذاك بالسجن  

ه هو أحد املتعّينين لجلب  ثّم أجاب النفر الثالث بأن    ،في الزندالة لصدور اإلذن بغلقها، هذا ما يعلمانه فيما ذكر

األنفار املتهومين أيضا وأنه حين قدم من تعين له واجتمع املتهومون أخذ س ي الحاج الشاذلي في استنطاق عمار  

ثّم أجاب النفر    ،بن علي اليزيدي وجعل له اآللة املذكورة في ساقيه ثّم سجنه من غير أن يخرج من دم أصال

ضا في نازلة األنفار األربعة املتهومين بالسرقة وقد بأحدهم، وعند اجتماع الكّل الرابع بأنه هو أحد املتعّينين أي

الضبطّية   ببيت  املذكورة وسجنه  باآللة  املذكور  عّمار  في استنطاق  الشاذلي  الحاج  الضبطية أخذ س ي  بمحّل 
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ه يعلم إلقاء تابع السيد نجا نفسه ببير الزندالة حين  
ّ
إذ سجنه س ي الحاج  هناك كما تقّدم، وزاد في جوابه أن

خرج من البير.
ُ
 الشاذلي املذكور ووقف عليه بنفسه إلى أن أ

نازلة علي بن جعفر   الزندالة س ي محمد بن حميدة بن ميالد وسأله عن  الرئيس كاتب  كما أحضر جناب 

ره س ي املهداوي تابع السيد نجا فأجابه بأنه يسمع بهاته اآللة سماعا وأن هذا التابع سجن بالزندالة وحين أحض

لع على كيفّية العمل  
ّ
الحاج الشاذلي فصعاجي  كبير الضبطية بباردو بقصد تقريره باآللة املذكورة ذهب ليط

ا رأى من الكيفّية الشنيعة ورجع ملحّل خدمته، ومن الغد أرسل س ي الحاج الشاذلي  
ّ
فلّما شاهدها اقشعّر منها مل

الزندالة   يأتيه بعلي بن جعفر من  ببير الزندالة وبعد أن  قصعاجي املذكور من  ألقى بنفسه  ليعيد استنطاقه 

ذلك   القي 
ُ
أ واحدة وال  أموت دفعة  نعم  قال ملن حضر  نفسك  أتالف  أرّدت  له  قيل  تقّدم  كما  البير  أخرج من 

املذكور  الضبطّية  كبير  باألمس من  علّي  الواقع  أحمد  ،التعذيب  بباردو  الضابطين  الرئيس  كما أحضر جناب 

املغير  في بعض بوعبادة وعلي  بباردو يستعمل  الضّباط  أن كبير  املذكور هل  أّوال وسأل أحمد  إليهما  املشار  بي 

األحيان آلة تشبه زيار الخيل لتقرير بعض الجناة الذين منهم عّمار بن علي اليزيدي، قال نعم وكنت أنا مّمن  

عن مّدة شّدها عليه وهل    باشر جعلها لعمار املذكور بإذن من رئيس ي س ي الحاج الشاذلي القصعاجي، كما سأله

ر نحو الساعة تنقص وعن خروج الدم من بعض  
ّ
خرج منه دْم حال شّدها، فأجاب عن املّدة أنها فيما يتذك

 أعضاء اليزيدي أنه لم يقع أصال. 

ثّم سأل جناب الرئيس الضبطي أحمد املذكور عن نازلة تابع السيد نجا، فأجاب بأنه فعل اآللة له حّقا وهو  

له ذلك وأنه باشر مع رئيسه شّدها، وأنها في ساقيه فقط ال في يديه، ثم أنه توّجه متعّينا في نازلة    أول من جعل

بمنوبة ولم يشاهد الضرب بالعصا، لكنه ملا رجع بلغه أن السيد نجا أتى بنفسه ملحّل الضبطّية ووقع جلد تابعه 

كور أعاله عّما يعلمه من قضّية عمل اآللة  كما سأل جناب الرئيس علي املغيربي الضبطي املذ  ،بالعصا بمحضره

ق بعمار بن علي اليزيدي بأن كبير الضبطية بباردو جعلها بساقي  
ّ
املذكور لتقرير ذوي الجرائم، فأجاب فيما يتعل

وفيما    ،املذكور وأنه مّمن باشر ذلك بإذن رئيسه مدة يسيرة من غير أن تسّبب منها خروج دم ولو من محّل واحد

ق بتابع 
ّ
السيد نجا أنه لم يشاهد وضع اآللة املذكورة له ملغيبه في خدمة، وأما ضربه بالعصا فقد شاهده    يتعل

ره في النازلة. 
ّ
 وأن عدد الضرب يقرب من الثالثمائة ضربة، هذا ما يتذك

ثّم أن جناب الرئيس أحضر األمير آالي س ي الشاذلي قصعاجي كبير الضبطية بباردو وطلب منه أن يعّرفه  

أم ال، وعلى فرض وجودها    )التحقيق(  ه اآللة املتحّدث عنها وجود أم ال، وهل يستعملها في االستنطاقاتأكان لهذ

هل جعلها لعلي بن جعفر املهداوي وعمار بن علي اليزيدي، فأجاب بنعم، إن لها وجود وكان يستعملها بعض  

ناع املجرم من اإلقرار صريحا منذ كان  وامت  القرائن بعد إقامة  الجرائم األحيان لتقرير بعض املتهومين من ذوي 

يخدم في الضبطية بالدريبة في مّدة املرحوم الرئيس السيد سليم قبل كلفته بالخدمة بباردو املعمور، وغاية  

 األمر بها هو تخويف بعض الجناة املصّرين على عدم اإلقرار بما اّتهموا به. 
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جعل بينهم  
ُ
شّد أطراف  وصورة اآللة املذكورة هي قطعتان من خشب ت

ُ
ساقي الشخص في نصف القصبة وت

ِجيْد املعروف بالسمطة حتى إذا أحّس الشخص باأللم في ساقيه نطق بما    )حبل متين(  ذينك القطعة بقرنب

 كان ُيخفيه في النازلة املّتهم بها، وقد صادقه على صورتها بوعبادة وعلي املغيري الضابطان املذكوران.

نجا بأنه ضربه بالعصا حقا لكن ضرب يسير الجاري به العادة في أمثال النازلة  كما أجاب في شأن تابع السيد  

وأن النازلة التي    ،وأن ذلك على علم من سّيده، وطلبه منه ضربه لثبوت السرقة عليه وإنكاره حكاية الواقعة

بساقيه وأخرى  ضرب بها التابع املذكور خالف السرقة التي ظهرت ببيت النفر العسكري، وأما قضية وضع اآللة  

 بيديه على ما حكاه التابع املذكور آنفا فال أصل لذلك.

وأجاب عن نازلة عّمار بن علي اليزيدي فإنه جعل له تلك اآللة فساقيه حقيقة وذلك حين أصّر على عدم  

حكاية الواقع في شأن اختالس الصندوق وما بداخله من ثياب ودراهم على ما اّدعاه خصمه، لكن بكيفّية من  

ى منها ووصفها عّمار املذكور التي تس يء السامعين فضال عن الناظرين، وأن ما اّدعاه  غي
ّ
ر كبير شّدة مثل ما تشك

ب  
ّ
عذ

ُ
ه وال يعقل أني أ

ّ
عّمار املذكور من بروز الدّم من فمه وأنفه وعينيه من شّدة ضغط اآللة ال أصل له كل

 آدمّي بمثل ما وصف. 

الع عليها، فوعد بإرسالها غْد يوم التاريخ وانصرف. ثّم أن الرئيس طلب منه توجيه اآللة 
ّ
 نفسها ليقع االط

 . 1صّح من : العروس ي بن عياد، صّح محمد بن مصطفى" 

 :2رقم وثيقة 

كما أنها تشتمل على اعتراف    ،تبرز لنا هذه الوثيقة تنّوع أدوات التعذيب، مثلما تبّين لنا في الوثيقة السابقة

يلّينون بها كّل تين  صريح من قبل ممارس ي التعذيب أنفسهم وهم الضبطّية حيث قالوا أن ممارستهم للتعذيب "

"، وهذه الجملة هي تعبير مجازّي قاس ويعني أن التعذيب عندهم ُيسّرع في إنضاج ثمرة الّتين قبل أبطأ طيبه 

كما تبرز لنا    ،يعترف بذنوبه رغم رفضه لذلك، وحّتى لو لم يقترف شيئازمن نضوجها، أي أن ضحّية التعذيب  

 الوثيقة اآلثار الجسدّية التي عانى منها الضحّية. 

م  ،"الحمد هللا
ّ
وسل محمد  سيدنا  على  األكبر سيدي     ،صلى هلل  الوزير  جناب  األمراء  أمير  الهمام  الصدر 

بمّنه إجال وأدام  العمالة حرس هللا كماله  السالم عليكم ورحمة هللا مصطفى وزير  بعد  أما  أمين،  له وإقباله 

وبركاته، فإن النفر أعاله )عبد هللا بن محمد بوقّرة اليعقوبي( قدم إلى هذا املجلس ومعه خمس نفر حوانب  

بالحاضرة تقتض ي اإلذن بتمكين سّت نفر من    )رتب عسكرية(  وصبايحية وبيده تذاكر من مجلس الجنايات 

البّينة على أعينهم ببلد رفراف، فلّما كانوا داخلين دريبة املجلس رأى بيد كل واحد منهم حبل   املساجين له إلقامة

جديد، فسألهم الحاضرون من فسياالت وغيرهم ما أنتم صانعون بهاته الحبال فأجابوا أنها عّدة يلّينون بها كّل  
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  ،حّتى يعطيهم ما شاءوا من الدراهم  تين أبطأ طيبه، وهو إشارة إلى أنهم يشّدون على كّل مسجون بذلك الحبل

 أن عمد إلى حسن بن محمد الرفرافي أحد املساجين 
ّ
ن املساجين الست بأيديهم لم يسع النفر أعاله إال

ّ
وملا مك

الزروقة إلى  لونهما  يداه وانحال  توّرمت  بيده وثاقا عنيفا حّتى  الذي  بالحبل  الزرقة(  السّت وأوثقه  إلى    )تحّول 

وعليه فإّن املجلس ملا رأى ذلك مع ما    ،ى تلك الحالة لتلفت روحه وانقطعت حركة يديهبحيث لو ذهب به عل

وبعدم    )األذّية(  بلغه من توّعد ومعه املساجين بتعنيف الوثاق أذن بإيقاف النفر أعاله حيث أنه باشر اإلذاية

معه ملن  املساجين  الغرض  ،إعطاء  منهم  ظهر  وعلى  ،حيث  بذلك  الجناب  عّرفنا  نحن  يكون    وها  به  تأذنوا  ما 

في    ،العمل اللواء حسن املقرون رئيس مجلس ضبطية الحاضرة  أمير  إلى  أفريل    6)  1279شوال    16والسالم 

1863) "1. 

 3رقم وثيقة 

على  التي وجدت  الجسدّية  واآلثار  التعذيب،  جّراء  وفاة  املهّمة معلومات عن حالة  الوثيقة  لنا هذه  تقّدم 

 الضحّية.

يعلن رئيس ضبطية الحاضرة هو أنه قدم للدريبة أحمد بن بوهالل الورتتاني وعثمان بوكمشه    ،"الحمد هللا

بن   الرياحي، محمد  بن علي  املذكورين أعاله )صالح  أنفار  الثالثة  اسمه وبأيديهم  ُيعرف  لم  ثالث معهما  ونفر 

و  كتافا  موثوقين  ناجي(  سيدي  أوالد  من  مبروك  بن  محمد  بن  سليمان  الرياحي،  مخازنّية  عويطي  أنهم  ذكروا 

متعّينين إليهم في دين عليهم قمح وشعير لألجل حميده بن عّياد وطلبوا من السّجان أن يسجنهم ملقابلة حضرة  

فُسجنوا ثّم بعد ذلك وقع بالنفر املبدأ ذكره أوال أعاله مرض فوّجه للمارسان للتداوي   ،موالنا وسّيدنا دام نصره

األطّباء    إن  قائالفأخبرني نايب املارستان بموته    ،الثانية صار إلى عفو هللا تعالىومكث به يوم وليلة، وفي الليلة  

األنقرّية  دخلته  حّتى  ومرض  والكتاف  الوثاق  هو شّدة  موته  املذكور سبب  الهالك  النفر  أن  أخبروه  به   الذي 

موته وكتب رسم تسجيله،  وحين بلغني ذلك وّجهت له طبيب الضبطية وعدلين ملعاينة  ،Gangrène))الغرغرينا:  

وملا كشف الطبيب عنه وتأّمل منه ألفى بيده اليسرى من نصف الذراع إلى اإلصبع نفاخ كثير وسواد كثير وأثر  

الكتاف أثر  من  أيضا  سلخ  اليمنى  وبيده  دخلته    ،كتاف،  لكونه  مّيتة  يديه  أصابع  أن  املذكور  الطبيب  فقال 

االنق ودخول  والسواد  النفاذ  وسبب  الكتافر األنقرية  هو  باملارستان    ،ية  الذي  الطبيبين  لقول  موافقا  وأنه 

موافقة تاّمة وعلى ما ذكراه الطبيبان املذكوران مع نفرين خدمة هناك باملارستان أنهم سمعوا من النفر الهالك  

جانب  املذكور قبل موته أن سبب ما حّل به من املرض والنفاخ الذي بيده هو من شّدة وثائق الكتاف وأنه مدين ب

قمح وشعير لألجل حميده بن عياد املذكور، وأنه عّين له ولنفرين آخرين ثالثة أنفار مخازنية وأنهم أوثقوهم  

ه مقّر برسم تسجيله، ثم ظهر أن النفر الثاني    ،كتافا وجلبوهم للحاضرة وسجنوهم بالدريبة
ّ
كما أن ذلك كل

 ، الطبيب أنه ألفى بيده نفاخ وسواد من أثر كتاف  أعاله حّل به مرض بالسجن فأذن الطبي ينظره، وعلى ما ذكره

الكتاف أثر  من  برئ  أثر جراج  أعاله  املذكور  الثالث  النفر  متضّرر    ،وبيدي  الثاني  أن  الطبيب  ذكره  ما  وعلى 
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فوّجهت املتضرر للمارستان للتداوي ثم    ، وأن النفر الثالث غير متضّرر   ،وُيخش ى عليه ما حّل برفيقه الذي مات

أحمد بوهالل أحد األنفار املتعّينين املذكور أتى يسأل عن خّماس له مسجون بالدريبة وملا بلغني أن محمد بن  

املعلومات في شريف  ليكن  علّي جنابكم  وأعلمت  بالسجن  في    ، قدومه حفظته  الثاني     9كتب    1)  1282ربيع 

 .1" (1865سبتمبر 

 4رقم وثيقة 

تبين لنا هذه الوثيقة استغالل بعض أعوان الدولة سلطاتهم ونفوذهم لتعذيب ما ينافسهم على مصالحهم  

ف أجهزة الدولة إلقصاء املنافسين  
ّ
وظ

ُ
 السياسة واالقتصادّية، حيث ت

م الصدر األعظم الوزير األكبر شامخ املقدار سيدي مصطفى حرسه هللا بمّنه أمين، السالم  
ّ
"الهمام املفخ

نفس ي حتى طلب موالي أّيده من أهل وطن    يبخصوصيتم ورحمة هللا وبركاته، وبعد فإني كنت مشغول  عليك

الحق   في  أّيده هللا وكيل  بأمر موالنا  بيه، وقدمت  الناس  يشهدوا  العمومي  للحق  يقّدم  انتخاب من  األعراض 

في   باألعراض  الجنايات  للمجلس  الشكايات  بعض  أعرض  ذلك  موجب  في  فصرت  الحقوق  العمومي،  بعض 

ورّبما أشتكي للمجلس في بعض جنايات يتعاطاها العمل مما ليس لهم يعاطيه وال يوصلونه للمجلس    ،العمومي

 
ّ
إلى الهمام األعّز سيدي سليم    )مشوا(  فحصل منهم الجفي بسبب ذلك فلما قدمت املحلة املنصورة مشيتوا  ،قط

بمجّرد ما لقيته أمر بسجني وقال لي هرجت على  آغو األعراض ليسلم عليه، معا املجلس وجماعة األعراض،  

ة، وال وجّدت خصما يقبلني، ولي وقت بتاريخ الجواب خمسة  
ّ
 باملحل

ّ
عملي في الوطن وسجنني وأوضع في رقبتي غال

 
ّ
ويرغب فينا الفاضل الزكي الشيخ باش مفتي سيدي    ،، ولم وجّدت خصما يخاصمنيةعشر يوم بالسجن واملحل

م ليسمحمد صالح وذكر لي  
ّ
يتعاطوه من    فيماأمر واليتك ونسّرحك من السجن وألزم دارك وال تتشّك بالعّمال    ل

ا قّدمني على الحّق    ،الجنايات
ّ
املرغوب من السيادة أن تنظر في أمر لوجه هللا عز وجّل كون موالنا أيده هللا مل

لهمومي يتركني  ال  أّيده هللا  موالنا  ومجد  أمر شاق،  حملني  التوّجه  املرغو   ،العمومي  في  اإلذن  السيادة  من  ب 

م تروح أغالل في رقبتي والسالم  
ّ
لحضرتكم لنشتكي على نفس ي وعلى ما حّل بي من الظلم، وفي شهر رمضان املعظ

  1280رمضان املعظم قدره سنة    21من مقّبل راحتكم أحمد بن محمد بن جراد وكيل حّق عمومي باألعراض في  

 .2عليه" ، صّح ما نسب  (1864فيفري  29)

 5رقم وثيقة 

متنّفذا   الشاكي  كان  إذا  خاّصة  إليه  سب 
ُ
ن بما  املّتهم  يعترف  لم  حال  في  أساسّية  ممارسة  التعذيب  يعّد 

 اجتماعّيا. 

 
 . 72229، و17، ملف فرعي: 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 . 76609، و33، ملف فرعي: 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
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ى هللا على سّيدنا وموالنا وآله وصحبه  ،"الحمد هللا
ّ
الصدر الهمام أمير األمراء جناب موالنا الوزير األكبر    ،صل

له وأدام إقباله إجالله السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد فالذي يجب  سيدي مصطفى حرس هللا كما

به إعالم علّي جنابكم أن املاس ي فرانسيس كان اّدعي بضياع دراهم من بيته واّتهمت به أناس أفض ى الحال إلى  

 ، د بن أحمد األراتيني(سجن الخمسة أنفار أعاله )علي الرقيعي، علي املهر، علي الجبالي، سالم الوارقلي، الساعي

املذكور   ماس ي  بتعريف  وأمرتنا  رفيع جنابكم  عنهم  التهمة شافهت  بمجّرد  السجن  بحال  وهم  املّدة  وملا طالت 

وملا أرسلنا له وعرفناه بحال املذكورين وأنهم طال سجنهم ولم يفد منهم ش يء مع أنهم ُجلدوا حين السجن،    ،بذلك

بقوله   التي    إنه فأجاب  ريال  الستة آالف  ويعرف  بل يعرف دار قنصله  يتعّرف من جهتنا بخطاب وال غيره  ال 

وملا كان املذكورين لهم مّدة ثمانية أشهر بالسجن أعلمت بحالهم على جنابكم ونظركم أتّم وأصلح    ،ضاعت له

أمير األمراء سليم رئيس ضبطية الح الفقير  في  ودمتم بأمن هللا تعالى وحفظه والسالم من    7اضرة عفي عنه 

 .1" (1871أكتوبر   22) 1288شعبان األكرم من سنة 

 6 رقموثيقة 

م من رجل إلى وزير العمالة
ّ
بّين فيها الظلم والتعذيب الذي تعّرض له هو وأفراد عائلته من طرف    رسالة تظل

 لجبر واإلكراه.  عون الدولة في هذه النازلة يرغب من الضحّية أن يبيع له دارا با ،عدد من أعوان الدولة

"...إنني رجل طالب، غريب قوم وليس لي بعيد وال قريب سوى موالي واملوالي الواحد املتعالي...لي مّدة ثمانية  

أشهر مسجون من غير ذنب وتسّبب في سجني س ي إبراهيم الرياحي ألجل دار لي بمحروسة تونس مجاورة لداره،  

فالزال يتلّصص علي، فأخبرت بذلك سيدي    ،الحياة ال نفّرط فيها  وطلبني في بيعها إليه فأجبته بأن داري هي قبر 

 بطيب نفس ي وال تسأل عنه إلى أن    أالاملرحوم برحمة الحّي القّيوم سيدي فرحات عامل الكاف فأمرني  
ّ
أبيع إال

ي )أي فرحات عامل الكاف( رحمة الل عليه
ّ
ة سيدنا الباي أيده هللا ونزلت بالقرب من    ،توف

ّ
إلى أن خرجت محل

وطن ماجر، فعّين إلّي س ي إبراهيم املذكور أذباش ي وزوج حوانب وزوج صبايحية وسبعة خّدام من تّباعه إلى قرية  

 
ّ
)أي  املزواري وتمك قابلته  ا 

ّ
ة...مل

ّ
املحل إلى  بنا  العذاب وتوّجهوا  بأنواع  بونا 

ّ
والتحديد وعذ بالكتاف  أنا وأخي  نوني 

إلى هللا أمرنا  وفّوضنا  إعطائه  الّدار...فامتنعنا من  في عقد  طلبنا  الرياحي(  إبراهيم  األغالل    ،قابل  في  فوضعنا 

ة  
ّ
حافيين جايعين )جائعين( ومات أخي من شّدة ما أصابه،  وإّيابا راجلين )أي مترّجلين(    ذهاباووّجهنا مع املحل

ة على  
ّ
ا رجعت سيادتكم إلى دار الكاف ورميت مصروف املحل

ّ
والزلت أنا في السجن وهو إلى اآلن يتوّعد إلّي...ثّم مل

صوا به جّل الرمية، وبقيت نس 
ّ
ائي  أهل قرية الزوارين فأّول ما بادروا أهلها على رزقي وجميع منابي وباعوه وخل

 علّي بعض املسجونين )أي يتحّرش به  
ّ
وأوالدي هاملين ونحن إلى هللا صابرين ولم يبقى إلّي ش يء، وصرت تحث

فهذا ما صار علينا أخبرت سيادتكم لتغير علينا وتنظر علينا    ، املساجين بالتواطؤ مع املشرفين على السجن(

 
 . 73143، و20، ملف فرعي: 602ملف ، 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
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تعتق رقبتي وتطلق سراح أن  املسلمين...نطلب من سيادتكم  الثاني  غيرة  ربيع  السجن...في  )جوان    1288ي من 

1871) "1. 

 7رقم وثيقة 

 شهادة أحد املساجين حول تأثير السجن على حالته الجسدية. 

"أجّل هللا مقام أهل الحق والتوفيق وأّيدهم وأّمنهم وحفظهم بجاه النبّي الرفيق إلى حضرة الهمام القدوة  

شاء    إن سيدي رستم وزير العمالة أيده هللا أمين السالم التام عليكم...وبعد فالذي نخبر به سيادتكم يكون خير  

م بدني وصعب حالي وانتقلت جماع  هللا
ّ
ا في  هو أنه طال سجني وتأل

ّ
تنا إلى دار بن عسا ل وبقيت أنا مريضا متأمل

دار الوحشة والوبال نطلب الفضل من هللا ثم من السيادة أن تعتق رقبتي وتطلقني من السجن وتجمع شملي  

 .2" ( 1865)أوت   1282وبقيت حيران...في ربيع الثاني  ،لوجه هللا لوفاة أبي بعدي رحمه هللا وعافاك هللا

 8رقم وثيقة 

بض  
ُ
على رجل مّتهم بجريمة قتل: "قبضوا على يديه بمحارم، كّل مسكه من يده، واآلخر من كتفه األيمن  ق

ت إلى  
ّ
قصيرة وبقوا)أي جلسوا( على الرخام، حّتى   الحائطوآخر من األيسر" ومعه والده و"قرنوا بسلسلة ودق

يأذن   ذلك...يتوّجهوا بالسجن ومعه    بإعطائهمأّنهم طلبوا حصيرا لجلوسهم من األنباش ي علي بن حميده فلم 

وأثبتت)أي   بسلسلة  أعناقهم  في  أغالال  لهم  جعلوا  للقصبة  بلغوا  فلّما  الطرق،  في  بهما  األعوان  ل 
ّ
فمث والده، 

 .3" الحائطالسلسلة( في 

 9رقم وثيقة 

م من رجل إلى وزير العمالة من أجل إطالقه من السجن: "طال انتظارنا ومّسنا الضّر 
ّ
 من األلم  رسالة تظل

عفاك هللا وكرب السجن ونفقت مصاريفنا وبعنا ثيابنا وال بقيت مّنا إال األجسام على أضعف حال ونحن أناس 

 هللا ثم السيادة...في ربيع الثاني  )مدينة توزر(  توازرية
ّ
 .4" (1871)جوان  1288غرباء ال عندنا سند إال

 

 

 

 

 
 . 76657، و.33، ملف فرعي: 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 . 76661، و.33، ملف فرعي: 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 .257. عدد الوثيقة 3/7مكّرر. امللف الفرعي  337مكّرر. امللف عدد  219السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 76667، و.33، ملف فرعي: 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
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 10 رقموثيقة 

ي على أمالكه ومكتسباته توظيف أعوان الدولة للتعذيب إلهانة ا
ّ
وتبرز لنا هذه    ،1ملّتهم وإجباره على التخل

العامل )حاكم العمل(   يتمّتع  التونسّية، حيث  البالد  الداخلّية من  التعذيب في سجون املدن  انتشار  الوثيقة 

والشيخ بسلطات واسعة ولهذا رفض هؤالء الفاعلين السياسّيين )العامل، الخليفة، الشيخ، الفقهاء، العدول(  

الثاني من في الجهات إصالحات النصف  (، وهي إصالحات حاولت  1861)خاصة دستور    19القرن    املتنّفذين 

التقليل من نفوذ أعوان الدولة ومأسسة ممارسات السياسية واملادّية وتجريدهم من صالحّيات واسعة وحماية  

من ناحية أخرى كانت الدولة على علم بكّل الظلم املمارس سواء في مدينة    ،2السكان من ظلمهم املادي واملعنوي 

تونس أو في بقّية مدن اإليالة، ولم تبادر في أغلب األحيان إلى ردع أعوانها بسبب اعتمادها على العائدات الجبائّية  

ان
ّ
ان مما ساهم  إذا فقد طغت املصلحة املادية للدولة على مصلح  ،املشرفين هم على تجميعها من السك

ّ
ة السك

 ، وبالتالي انتشار ممارسات التعذيب في السجون.3في تغليب كّفة أعوان الدولة 

معهم   وأذنه  رحومة  بن  محمد  كأخيه  تّباعه  من  أربعة  أرسل  علي  السيد  اللوا)ء(  أمير  املنتخب  كان  "قد 

م )القبض عليهم( علينا
ّ
م )قبض( عّني وعن والد ،بالتحك

ّ
ي وإخواني وسجننا، وحّل بنا  فصار لنا ذلك وقد تحك

ومن تفصيل ما حصل بنا منه أنه استولى على ديارنا بما    ،منه من الشتم والضرب وشّد الوثاق ما ال ُيوصف

ثّم بعد ذلك أتى بعدول وقّيد بهم ما أبقاه، واستولى    ،فيهم وأخذ ما بهم من الدراهم والحلّي وما جاء في غرضه

 ما حصل فوق أبداننا )أي الثياب(  ،على مكاسبنا من بقر وأحمره ومعز
ّ
رحنا في بيت مقفولة    ،ولم يبقى لنا إال

ُ
وط

ليس فيها منفذ ثالثة أّيام بال أكل وال شرب إلى أن أذقنا في ذلك حرارة املوت وعجزنا عن الحركة، وصار في كّل  

بأن جميع ما    ا: نعارضه()كذ  فلما نعارضوه  ،يوم يترّدد علينا يطلب الدراهم، ولم نعلموا من أّي ش يء يطالبنا

في أّيام بداية سجننا جعل    ،عندنا استوليت عليه وهو عندك فيأتي بالسياط لضربنا ويشتّد بنا الروع والشتم

علينا لألتباع األربعة املذكورين مائة ريال وخمسين ريال مصروفا لهم وخمسة وعشرين رياال مؤونتهم ودوابهم  

فوا
ّ
ف( وألزم علينا أن نتسل

ّ
تحت يده كما هو   وه )كذا: نكسبه(ومع ذلك كل ما نكسب ،لك وندفعوه لهمذ )نتسل

معلوم الخاص والعام، وكل ما ذكرناه أعاله يّدعي بأنه بإذن أخيه أمير اللوا)ء( املذكور كما يّدعي أنه اآلن هو  

ال العلّي  املكان  بواسطة وال يحجب عن  يتوصل  اللوا)ء( صار وزيرا ال  أمير  وأخيه  الجريد  أبقا هللا  عامل  رفيع 

باع الناس إليه لتجّرأ علينا وعلى ما هو قاصده من الرعّية فينا    )كذا: مقصده(  خلوده، مقصوده
ّ
بهذا اإلفشاء إت

 
املذلولين: باثولوجيا العالقات   كثيرا ما تعتمد السلطة السياسية على سياسات اإلذالل الفتكاك االعتراف من املحكومين. أنظر: برتران بديع، زمن1

بيروت/الدوحة،   السياسات،  لألبحاث ودراسة  العربي  املركز  ترجمة: جان ماجد جّبور،  الدولة 2015الدولّية،  تاريخ  ناحية أخرى ُعرف عن  . من 

 ك(. أنظر:  التونسّية خالل الفترة الحديثة اعتماد الدولة على مصادرة األرزاق واألموال من الناس )التتريك والتبيلي

Sadok Boubaker, « Négoce et enrichissement individuel à Tunis du 17e siècle au début du 19e siècle », Revue d’histoire moderne 

et contemporaine, 2003/4, no50-4, pp.29- 62. 
 .2021، دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، (1870  -1855عهد األمان )إيالة وإمبراطوريتان: البالد التونسية والّصراع على محمد البشير رازقي، 2
والنصف األول من القرن العشرين واإلنتاج التاريخي لشبكات املصالح: محاولة في   19عمل باجة وظهيره الريفي آخر القرن  محمد البشير رازقي،  3

لم
ّ
 . 2022، دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، تاريخ الظ
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توزر والذي يحضر بين يديه    عشائرومن جملة ما ناله بذلك أرسل الخزنة يجمعون له فيمن يجدون من    ،له

  ، وكتب منهم ما ظهر له غصبا ،أوقعنا الفتن املاضية والفساديغضبه بأن يشهد بما ليس يعلم بأننا نحن الذين  

م سيدي الوزير  
ّ
ونحن معاذ هللا أن نفعلوا ذلك بل نحن جرينا على العافية، كما ها هي تصل لحضرة موالنا املعظ

)العشائر( توري للنظر السديد ما كّنا تسّببنا فيه من العافية، وتتقابل حّجتْي القاهر   العشائراألكبر حّجة من  

الباطل من  الحّق  ويّتضح  عل   ،واملقهور  إذن  صدر  في وإذا  وأعيانه  بالجريد  والصالح  الخير  سمة  به  مطاع  ي 

  ،تشهيدهم على ما تسّببنا فيه بل وعلى ما هو حّل بنا اآلن من أليم العذاب وفي توليته جميع كسبنا كما ذكرنا

ويا سّيدي حرسك هللا قد اشتّد بنا هذا الكرب العظيم والبالء الجسيم فها نحن عرضنا كل ما قّررناه أعاله على  

موالنا األرفع سيدي الوزير األكبر أبقا هللا وجوده طالبين من الفضل الوافر صدور اإلذن العلّي في قدومي    حضرة

للحضرة العلّي  ويعرض على األذهان الفايقة )املنتبهة( دعوات الجميع وينتصر املظلوم وينخذل الظالم...صّح  

 .1" (1865أوت  5) 2128ربيع األنور  12من كاتبه خليل بن الشاذلي التوزري...في 

 11 رقموثيقة 

ر جسد املسجون سواء جّراء التعذيب أو بسبب الظروف املهينة في السجن، ورد في شهادة أحد املساجين 
ّ
يتأث

نا مساجين وطال بنا السجن، وضاعت أبنانا وأهلنا، ومّصنا الضرر في أبداننا، فمّنا من أصيب في سمعه من  
ّ
"إن

 . 2يب في نضره)نظره( من قبح رايحه )رائحة( وحجبها عن الشمس" كثرة الحّس، ومن مّنا من أص 

 12 رقموثيقة 

ي "من  
ّ
ة عن إهمال كبير تعّرص له السجين مثل حالة رجل "من عربان العروش الرقاق" توف

ّ
ورد في الوثائق أدل

 أي مات جوعا.  3جّراء انعدام القوت )األكل(" 

 13 رقموثيقة 

آخر وهو االكتظاظ الشديد: "مع شّدة ما لحقهم من درك السجن لضيق  تعّرض املساجين لعذاب من نوع  

 . 4املحّل املحبوسين به" 

 

 

 

 
 . 76659، و.33، ملف فرعي: 602، ملف 55ني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوط1
 .1865/ ديسمبر 1282)شعبان  76693. عدد الوثيقة 33. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 . 72447. عدد الوثيقة 17نفس املصدر. امللف الفرعي 3
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 15و 14 رقموثيقة 

تسّبب اكتظاظ السجون في سرعة تناقل العدوى خاصة زمن األوبئة: " وقع مرض الحّماء)أي الحّمى( عافاكم  

وورد في وثيقة    ،1ّل يوم يموتوا أربعة أو خمسة" هللا في املساجين الذي في الزندالة )اسم أحد ش املشهورة(، وك 

 .2أنفار من املسجونين في سجن الجنايات ساروا إلى عفو هللا"  6أخرى: "أخبر السّجان املجلس بأّن 

 16 رقموثيقة 

ساخ السجون وهذا ما يسّرع ضورة من  
ّ
ات إلى جانب عذاب االكتظاظ وخطر العدوى عانى املساجين من 

سخة جّداالعدوى: "سجن اليهود بمجلس الضبطّية في غاية العفونة )وتيرة 
ّ
 .3(" مت

 17 رقموثيقة 

ينقطع املاء في أحيان كثيرة عن غرف املساجين "سّبالة )حنفّية( الدريبة )سجن اإليقاف( تنقطع بعد غروب  

 بعد الزروق )شروق الشمس(" 
ّ
 .4كّل يوم وال تجري إال

 18 رقموثيقة 

 . 5من تلّوث السجن وخاّصة وجود "البّق" وما يسّببه من ألم في اليقظة وقلق في النوم عانى السجناء  

 : خاتمة

من خالل    19التعذيب في السجون التونسية خالل النصف الثاني من القرن  تبّين لنا من خالل مقالنا "

اعتماد مجلس الضبطّية )الشرطة( في تونس بطريقة أساسّية على التعذيب عند التحقيق   " وثائق غير منشورة

أو قسرّي  اعتراف  أو النتزاع  الحقيقة  أجل معرفة  املّتهمين من  بدنّية    ،مع  قاسية  تعذيب  فت وسائل 
ّ
ُوظ وقد 

بدراية من السلطة، بل   واملهّم في هذا املقال أن التعذيب كان   ،تعذيب متنّوعة  تونفسّية مع االعتماد على آال 

ل التعذيب ركنا أساس ّي في عمل أعوان الضبطّية، رغم  
ّ
وتوجيه منها حيث لم يكن عمال ظرفّيا أو فردّيا، فقد مث

من أعوان الدولة على    رقمكما تبّين لنا اعتماد    ،ما انجّر عن التعذيب من حاالت مرض وموت ومحاوالت انتحار

واقتصاديين، حيث تحّولت هذه املمارسة من وسيلة للتحقيق ومعرفة    التعذيب لالنتقام من خصوم سياسيين

أداة سياسّية إلى  بنظافة    ،الجناة  السلطة  اعتناء  مثل عدم  التعذيب  من  متنّوعة  أخرى  أنواع  لنا  برزت  كما 

 السجن وبصّحة املساجين وبأكلهم وشرابهم.

 
 . 76645. عدد الوثيقة 33. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 70341. عدد الوثيقة 9نفس املصدر. امللف الفرعي 2
 .(1278)محّرم 71046نفس املصدر. عدد الوثيقة 3
 . 73752. عدد الوثيقة 22. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55ية. الصندوق عدد السلسلة التاريخ4
 . 76689. عدد الوثيقة 33نفس املصدر. امللف الفرعي 5
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بيل  نقول في األخير أن البالد التونسّية عايشت أزمات عديدة  
ُ
خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ق

الفرنس ي ) ظلم  1881االستعمار  باملقابل ساهم  لكن  واالقتصادية،  واالجتماعّية  الوبائّية  األزمات  قبيل  ( من 

مجلس   منها  ض 
ّ
تمخ )التي  اإلصالحات  سياسة  إفشال  في  املمارسات  بهذه  املجتمع  ووعي  وفسادها  السلطة 

 لتمهيد لالستعمار الفرنس ي من جهة أخرى. الضبطية نفسه( من جهة وا 

 قائمة املصادر واملراجع: 

 . 5، ملف فرعي: 602، ملف 55.األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1

 . 15، ملف فرعي: 602، ملف 55.األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2

 . 17، ملف فرعي: 602، ملف 55التاريخية، الصندوق:  .األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة 3

 . 33، ملف فرعي: 602، ملف 55.األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4

 . 20، ملف فرعي: 602، ملف 55.األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5

 . 1004الوثيقة  رقم. 419 رقمامللف . 119 رقمالسلسلة التاريخية. الصندوق .5

 . 7/ 3. امللف الفرعي مكّرر  337 رقم. امللف  مكّرر  219 رقمالسلسلة التاريخية. الصندوق .6

 .22. امللف الفرعي 602 رقم. امللف 55 رقمالسلسلة التاريخية. الصندوق .7

 .9. امللف الفرعي 602 رقم. امللف 55 رقمالسلسلة التاريخية. الصندوق .8

بين  .9 األعراض  بجهة  واملساجين  "السجن  بوزيد،  الوطني"،    1881و  1868األمجد  األرشيف  وثائق  من خالل 

ة التاريخّية املغربّية
ّ
 . 1995، 78 -77 رقم، الاملجل

باثولوجيا العالقات الدولّية، ترجمة: جان ماجد جّبور، املركز العربي لألبحاث  .برتران بديع، زمن املذلولين:  10

 .2015ودراسة السياسات، بيروت/الدوحة، 

اط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل االستعمار.عبد األحد السبتي، 11
ّ
، دار توبقال للنشر،  الزط

 . 2009املغرب 

طيف الحّناش ي،  .12
ّ
، كلية  (1955  -1881السياسة العقابّية االستعمارّية الفرنسّية بالبالد التونسّية )عبد الل

 .2020اآلداب والفنون واالنسانّيات بمّنوبة/ الّدار التونسّية للكتاب: سلسلة وقائع األّيام، تونس، 

(:  1881  -1860)  19"الّسجن والسجناء في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن  .محمد البشير رازقي،  13

افدمنطق الدولة ومنافسوه املحلّيون"،    رقم: مجلة املعهد العالي لتاريخ تونس املعاصر، جامعة مّنوبة، الرو

25 ،2020. 
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، دار  (1870  -1855إيالة وإمبراطوريتان: البالد التونسية والّصراع على عهد األمان ).محمد البشير رازقي،  14

 .2021كلمات للنشر والتوزيع، مصر، 

والنصف األول من القرن العشرين واإلنتاج    19ظهيره الريفي آخر القرن  و عمل باجة  .محمد البشير رازقي،  15

لم
ّ
 .2022، دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، التاريخي لشبكات املصالح: محاولة في تاريخ الظ

 . 2008عدوان للنشر والتوزيع، بيروت،  ، ترجمة: ممدوح عدوان، ممدوح  تاريخ التعذيب.يرنهارت ج. هروود،  16

 أطروحات غير منشورة 

بوجّرة،  .17 القرن  حسين  منتصف  في  التونسّية  بالبالد  االجتماعّية  والتراتبّية  الردع  وهياكل  املساجين 

والكّراكة للزندالة  السجنّية  الوثائق  خالل  من  عشر  العلوم  التاسع  كلّية  البحث،  في  الكفاءة  شهادة   ،

، محفوظة في مكتبة الكلّية تحت  1986واالجتماعّية بتونس، تحت إشراف: عبد الحميد هنّية،    اإلنسانية

 .T3554رقم: 

18.Habib Belaid, «La détention politique dans la Tunisie coloniale (1881-1938)» 

, dans : Rawafid, n°2, 1996, ISHMN, Tunis.  

19.Habib Belaid, «La prison civile de Tunis à l’époque coloniale: incarcération et résistance» , in : 

CHANSON JABEUR Chantal, FOREST Alain et MORLAT Patrice (coordination 

de), Colonisations et répressions, Paris, Les Indes Savantes, 2015 . 

20.Habib Belaid, «Lieux de détention et statut du prisonnier politique dans la Tunisie coloniale 

(1920-1947)» Rawafid, n° 3, 1997, ISHMN, Tunis.  

21.Hénia Abdelhamid, «Prisons et prisonniers à Tunis vers 1762: Système répressif et inégalités 

sociales»،in:Les provinces arabes et leurs sources documentaires à l’époque ottomane, Actes 

du 7eme symposium de commutes internationales d’études pré-ottomane et ottomanes 

(C.I.E.P.O) Tunis, Centre d’étude et de recherche sur les provinces arabes à l’époque ottomanes, 

1984.  

22.Sadok Boubaker, «Négoce et enrichissement individuel à Tunis du 17e siècle au début du 

19esiècle» ,Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2003/4, no50-4. 
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،  5، ملف فرعي:  602، ملف  55التاريخية، الصندوق:  : األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة  1  رقمالوثيقة  

 .67980و
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،  33، ملف فرعي:  602، ملف  55: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  2  رقموثيقة  

 .76657و
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،  17، ملف فرعي:  602، ملف  55: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  3  رقموثيقة  

 .72229و
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،  15، ملف فرعي:  602، ملف  55: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  4  رقموثيقة  

 .71893و
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،  33، ملف فرعي:  602، ملف  55: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  5  رقموثيقة  

 .76667و
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 . 76609، و33، ملف فرعي: 602، ملف 55التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة 
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افيا والهدف من تدريسها: دراسة في مدركات األساتذة املتدربين بسلك تكوين التعليم  الجغر

 االبتدائي باملغرب 

Geography and the objective of its teaching: a study of the perceptions of 
teachers trained in the formation of primary education in Morocco 

 ، املغربسعيد كمتي، أستاذ باحث، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل خنيفرة 

Said Kemti, Regional Center for Education and Training Professions, Beni Mellal-Khenifra, Morocco 

 

 

Abstract: 

This article presents the results of a study about the perceptions of primary trainee teacher’s 

when they access to the center of professions of education and training in Morocco. The study 

focuses on researching their perceptions held of geography as a school subject discipline in the 

curricula approved by the Ministry of National Education and Sports in different cycles of 

education, and to understanding the purposes of teaching geography. For this purpose, these 

teachers were asked to provide information’s on their qualifications, as well as their perceptions 

of the current curricula of geography in the primary school. A nominal group exercise which 

explored trainees test was also conducted to explore the trainees understanding for the purposes 

of teaching geography and the skills that they considered they brought to the teaching of the 

subject discipline. The results indicate that the trainees had a perception -orientated for general 

information’s about discipline and they did not appear to fully appreciate the breadth of the 

subject and the purpose of its teaching. 

Keywords: geography; perceptions; trainee teacher’s, curricula, teaching. 
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 : ملخص

هم  لدى األساتذة املتدربين عند ولوجيقدم هذا املقال نتائج دراسة حول املدركات السائدة عن الجغرافيا   

إذ ينكب على البحث في    ،مسلك تكوين أساتذة التعليم االبتدائي باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين باملغرب

املعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والرياضة في    مدركاتهم حول الجغرافيا باعتبارها مادة مدرسة في املناهج

لهذا الغرض طلب من هؤالء األساتذة تقديم    ،مختلف األسالك التعليمية، ثم للتعرف على الهدف من تدريسها

كما تم   ،معلومات عن مؤهالتهم، وكذا مدركاتهم حول املناهج الدراسية الحالية للجغرافيا في السلك االبتدائية

على  القيام   تعمل  التي  واملهارات  الجغرافيا  تدريس  املتدربين ألغراض  فهم  اسمي جماعي الستكشاف  باختبار 

تدريسها العامة واإلخبارية عن    ،بنائها عند  املعلومات  لديهم تصور موجه نحو  املتدربين  أن  إلى  النتائج  تشير 

 سها.  الجغرافيا كما أنهم ليسوا على دراية كافية في استيعاب الغاية من تدري

 : الجغرافيا؛ املدركات؛ تكوين املدرسين، املناهج، التدريس. تاحّيةالكلمات املف 

 

 

 :مقدمة

من مرجعيتها   منطلقاته  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  باملراكز  الجغرافيا  مادة  في  الحالي  التكوين  يستمد 

األهمية التي تكتسيها املادة    إلىالتربوية واإلبستمولوجية والديداكتيكية، إذ تشير العديد من الوثائق الرسمية  

في   ية األساس  وظيفتها يعية واالجتماعية، ثم بالنظر إلىفي اكتشاف املفاهيم والنظم التي تنطبق على البيئة الطب

التنشئة االجتماعية للمتعلمين، وفي الوعي بالقضايا املجالية، باإلضافة إلى دورها املفصلي في تمكين املتعلمين  

العاملي ثم  والوطني  والجهوي  املحلي  الشأن  في  والتفكير  التحليل  أدوات  مادة    ،من  مجرد  تعد  لم  فالجغرافيا 

واملعطيات  ل واألنهار  واملدن  الدول  بأسماء  الخاصة  املعطيات  وتذكر  حفظها،  املتعلم  على  يتعين  لحفظ، 

عداد والتهيئة الترابية،  اإلحصائية...، بل أضحت منهجا للتفكير املجالي في مختلق القضايا املتعلقة بالتنمية واإل 

وهي أيضا من بين املواد األساسية التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في كل أبعادها ومشاربها الثقافية، وفي  

 تشكيل الوعي بأهمية التنمية املستدامة.  

انطالقتعتبر   املدرس ي،  التعليم  أسالك  مختلف  في  املتعلمين  ترافق  أساسية،  دراسية  مادة  ا الجغرافيا 

 وم سلك الثانوي التأهيلي في مختلف شعب العلال باملرحلة االبتدائية، ثم بسلك الثانوي اإلعدادي وصوال إلى  

اإلنسانية  باواآلد أيضا،  والعلوم  االمتحانات    وهي  في  واملتعلمات  املتعلمون  فيها  يختبر  التي  املواد  بين  من 

 اإلشهادية الخاصة بنيل شهادة البكالوريا جهويا ووطنيا.

إلى أن مكون الجغرافيا يعمل على زيادة وعي املتعلم    2021قد أشار املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي لسنة  ل

واملتعلمة بمحيطه الطبيعي واالجتماعي في إطار التفاعل معه، وأكد أيضا على أن التطرق إلى مفاهيم الجغرافيا  

https://web-s-ebscohost-com.ezproxy1.lib.asu.edu/ehost/detail/detail?vid=2&sid=3444a6ab-9ae4-46b2-b8f4-41d3f426b4d3%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#toc
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في محيطه من  يتموضع  املتعلم  غايته جعل  املعطيات    في وضعيات مختلفة  الخرائط وتعرف  استثمار  خالل 

الطبيعية والبشرية واالقتصادية لوطنه والوعي باملشاكل التي يعاني منها محيطه قصد التفاعل اإليجابي معه  

 من خالل فهم أكثر دقة للمؤهالت واملشاكل واقتراح الحلول املناسبة. 

ماعيات، موضوع تكوين في املراكز الجهوية ملهن  وفي هذا اإلطار تعد الجغرافيا، باعتبارها أحد مكونات االجت

االبتدائي، إذ يتم تخصيص عدة مجزوءات في هذا الصدد تحدد  التعليم  التربية والتكوين بالنسبة ألساتذة سلك  

 مالمح كفايات تخرج األساتذة املتدربين وأيضا متطلبات ومستلزمات التكوين الخاصة باملادة.  

تكوين املعتمد في املادة، إال أنه يطرح العديد من اإلشكاالت املتصلة بتوظيف  وفي الواقع إنه رغم أهمية ال 

الجغرافيا  حول  معدومة  أو  محدودة  معرفية  خلفية  لديهم  على  1أساتذة  يحصلون  ال  أنهم  ذلك  إلى  أضف   ،

نوعة  التدريب الكافي أثناء التكوين نظرا لضعف الغالف الزمني املخصص للمادة، كرس هذا الواقع مدركات مت

الوعي  إلى ضعف  باإلضافة  ثقافة عامة،  أو عبارة عن  لالستئناس،  مادة  اعتبارها  تتمحور حول  املادة،  حول 

الضوء على ضعف  تها  بأهمي النتيجة  املتعلمين واملتعلمات، وتسلط هذه  لدى  النقدي واملجالي  الفكر  بناء  في 

 ية، وخاصة بمادة الجغرافيا. اهتمام األساتذة عموما بالعلوم اإلنسانية في املرحلة االبتدائ

 إشكالية الدراسة:  .1

مدركات األساتذة املتدربين بسلك التعليم االبتدائي حول الجغرافيا في متصلة بتطرح هذه الدراسة إشكالية  

  بالتحليل والدرس   ثيرتباملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين الخاص باملادة، و   بالتكوين الذي يتلقونه  اعالقته

ملمارسات  حولها وما يترتب عنه من تكريس    والتمثالت املشكلة  ،رة النمطية املشكلة حول الجغرافياالصو   كلت

ديداكتيكية وبيداغوجية ال تحقق الغاية من اعتمادها في املنهاج الدراس ي باملرحلة االبتدائية، وفي هذا اإلطار  

،  من تدريسهاوالهدف  املتحصلة حولها  متصلة باملعرفة  تساؤالت  تطرح املدركات السائدة عن الجغرافيا عدة  

أضف ذلك القضايا املتعلقة بالهوية املهنية واملهارات واملؤهالت التي من املفترض أن تتوفر في األساتذة املتدربين  

 قصد تدرس الجغرافيا.  

 : الدراسةفرضيات   .2

 يشكل األساتذة صورة غير دقيقة حول موضوع الجغرافيا والغاية من تدريسها.  −

 مدركات األساتذة املتدربين عدم تمكنهم من املعرفة الجغرافيا. تعكس  −

 عموما بالعلوم اإلنسانية وخاصة الجغرافيا. في التعليم االبتدائي تبين املدركات ضعف االهتمام −

 
 تصدق هذه املالحظة على كافة التخصصات في مسلك تكوين أساتذة التعليم االبتدائي. 1
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املنهاج   − أهداف  لتحقيق  الجغرافيا  املعرفة  التمكن من  البيداغوجية والديداكتيكية تفرض  املمارسة 

 التعليمي. 

 دوات الدراسة:منهجية وأ .3

املختلط، وه البحث  الدراسة على منهجية  في هذه  املعتمدة  املنهجية  التي    يتقوم  البحوث  منهجية إلجراء 

تنطوي على جمع وتحليل ودمج البحوث الكمية )تجارب، دراسات استقصائية...( والبحوث النوعية، ويستخدم  

سواء    ،من اعتماد أي منهج أحادي التحليل  1بحث هذا املنهج عندما يوفر هذا التكامل فهما أفضال ملشكلة ال

نوعيا، ف أو  املدروس، منكان كميا  املوضوع  أبعاد  الوقوف عند مختلف  للباحث  تتيح  املختلط  البحث  هجية 

 .  2وتحليلها بشكل أفضل عما يحدث في البحوث الكمية أو النوعية 

مختلطة استكشافية لرصد وتحليل    بحث  وفي هذا اإلطار، وارتباطا بموضوع الدراسة، فقد تم توظيف طرق 

أساتذة   تكوين  مسلك  في  املتدربين  األساتذة  من  عينة  سنالتعليم  سلك  م تمثالت  خالل   2021  تياالبتدائي 

 أساسيتين: مرحلتين.  ولتحقيق هذا الغرض فقد تم تنظيم البحث امليداني عبر 2022و

األولى: − القيام    تم  خاللها  املرحلة  للمتدربين، من خالل  الجغرافية  املؤهالت  بيانات عامة حول  جمع 

املتعلمون   يدرسه  أن  يمكن  ما  حول  تصوراتهم  إلى  باإلضافة  والقدرات،  املؤهالت  لهذه  تشخيص ي  بتقويم 

املنهاج   ضمن  دروس  موضوع  تكون  أن  يمكن  التي  األفضلية  ذات  واملواضيع  الجغرافيا،  مادة  في  واملتعلمات 

 س ي، كما تم توجيه سؤال استكشافي للمتدربين حول تعريف الجغرافيا واملواضيع التي تهتم بدراستها.الدرا

تم خاللها تقليص عينة البحث لتشمل مجموعة مصغرة من األساتذة، أجريت معها    املرحلة الثانية: −

اسمية   جماعية  االبتدائ3TGNعملية  املرحلة  في  الجغرافيا  تدريس  أغراض  استكشاف  واملهارات  بغية  ية 

 الجغرافيا على بنائها وترسيخها لدى املتعلمين واملتعلمات.   تعملوالقدرات التي 

الجغرافية   املؤهالت  في  البحث  على  وانكبت  منظم،  بشكل  صممت  فقد  االستمارة،  بناء  يخص  فيما 

ل املواضيع التي كما تضمنت سؤاال مفتوحا حو   ،للمبحوثين عند ولوجهم املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين

 
،  24  رضا مسعد السعيد، »املنهج املختلط: مدخل تكاملي لدمج البيانات الكمية والنوعية في البحث التربوي«، مجلة تربويات الرياضيات، املجلد  1

 .12، 2021، 5العدد 
 يمكن العودة إلى أبحاث:  2

− Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). SAGE Publications.  

https://www.academia.edu/33813052/Second_Edition_QUALITATIVE_INQUIRY_and_RESEARCH_DESIGN_Choosing_Among

_Five_Approaches 

− Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, SAGE Publications 

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf 
3 La technique du groupe nominal. 

https://www.academia.edu/33813052/Second_Edition_QUALITATIVE_INQUIRY_and_RESEARCH_DESIGN_Choosing_Among_Five_Approaches
https://www.academia.edu/33813052/Second_Edition_QUALITATIVE_INQUIRY_and_RESEARCH_DESIGN_Choosing_Among_Five_Approaches
https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
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االبتدائي، واعتمادا  التعليم    يعتقدون أن املنهاج املعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية والرياضة يغطيها في سلك

على تقنية تحليل املحتوى، تم تجميع املواضيع املشابهة واملشتركة بين املبحوثين بغية تحليلها،  وفي األخير طلب  

املواضيع املفضل تدريسها في املرحلة االبتدائية، كما رافق استخدام االستمارة،   من األساتذة املتدربين ترتيب 

 توظيف املقابلة العفوية الستنباط التمثالت املشكلة حول مادة الجغرافية.

 اإلطار النظري ملوضوع الدراسة:  .4

بالبحث  في مدركات املدرسين املتدربين عن الجغرافيا في املرحلة االبتدائية،    2كاتلين و   1هتم كل مارتن القد  

على الرغم من أنهما لم يهتما بدراسة وتحليل املواضيع املتصلة بطبيعتها والغرض من تدريسها، فقد ركزا على 

 مدركات الطلبة الذين هم في طور التكوين من أجل تدريس الجغرافيا في املدارس الثانوية.

مع األساتذة املتدربين في    3باإلضافة إلى الدراستين السابقتين، نذكر هنا األبحاث التي أجرها بارات هاكين 

املرحلة  الثانوية بهدف رصد مدى تمكن املتدربين من املعرفة الجغرافية في بداية تكوينهم، ومن تمة النظر في  

أن إلى  األبحاث  هذه  خلصت  املنهي،  تكوينهم  على  ذلك  إحساس    تأثير  من  مستمد  الجغرافيا  حول  اإلدراك 

، كما تم تحديد العديد  4املشاركين بالنظر إلى خبراتهم الشخصية واهتماماتهم وأيديولوجيتهم حول املوضوع

من وجهات النظر، تظهر الشعور باالنضباط لدى العديد من املبحوثين في املادة، سيما في الجوانب املتعلقة  

ن املشاركين في الدورة التكوينية، يعتبرون أنفسهم جغرافيون لهم أيديولوجية ومصالح  بموضوع البيئة، وتبين أ 

 .5مميزة 

وعلى الرغم من أهمية النتائج املتوصل إليها في هذا اإلطار، إال أنها تتناقض مع املمارسة املهنية لألساتذة   

من خالل مدركات املدرسين، أن هناك    عندما يقومون بتدريس املادة، وهذا يتعارض هذه مع النتائج التي تفيد،

النتائج تتفق مع ما توصل إليه  كالدير في كون 6هيد    اقتناع جغرافي حول املادة،  ويرى بارات هاكين أن هذه 

املعلمين الذين خضعوا للتأهيل حديثا لديهم بعض املشاكل املتعلقة بالثقة في النفس ويعتمدون بشكل كبير  

 و املالحظة بدال من أفكارهم الخاصة.على املمارسات املرصودة أ

 
1 Martin, F.2005. Ethnogeography: A future for primary geography and primary geography research. International Research in 

Geographical and Environmental Education, 14(4): 364–371. 
2Catling, S.2004. An understanding of geography: The perspectives of English primary trainee teachers. GeoJournal, 60: 149–158.  
3Barratt Hacking, E.1996. Novice teachers and their geographical persuasions. Journal of International Research in Geographical 

and Environmental Education, 5(1): 77–86. 
4Ibid, p 77. 
5 Ibid, p81. 
6 Calderhead, J.1988. Teachers' professional learning, London: The Falmer Press. 
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على دراسة هذا املوضوع عندما أجرى بحثا مع املتدربين املتخصصين في    1وفي نفس اإلطار انكب والفورد

  1990الجغرافيا في املرحلة الثانوية للدراسات العليا في بداية دوراتهم التكوينية على مدار أربع سنوات بين عامي  

لب من1994و
ُ
كل طالب تقديم تعريف قصير لكلمة "الجغرافيا"، ثم عمل على تصنيف املعطيات    ،  بحيث ط

وتحليلها وعليه، خلص والفورد إلى رفض التصنيفات التي ركزت على خصائص الكلمات والعبارات املستخدمة  

الضوء    في تحليل النتائج، وخلص إلى أنها ال تسمح باكتشاف "املواقف املختلفة للمشاركين في البحث وإلقاء

، وكان من نتائج هذه الدراسة أنه على الرغم من الحضور القوي للتحليل املكاني اإليجابي في مدركات  2عليها" 

وفي هذا الصدد دعا إلى إجراء    ، الطلبة، إال أن نسبة كبيرة منهم يصيغون تعريفاتهم للموضوع بطريقة صعبة

لسفية والسلوكية على مدرس ي الجغرافيا املحتملين على مزيد من البحث في الطريقة التي تؤثر بها التصورات الف

، كما تساءل عما إذا كان الخريجون من  3تعليمهم الالحق وقراراتهم الالحقة في مجال سياسة املناهج الدراسية" 

 خارج الجغرافيا سيتبنون وجهات نظر مماثلة أم ال. 

في هذا  ووعلى خالف دراسة والفورد، فقد اتجه مارتن نحو دراسة عينة من املتدربين في املدارس االبتدائية،  

ركز على التعاريف التي أعطها املدرسون املتدربون للجغرافيا، إذ درس العالقة بينها واألساليب املعتمدة    اإلطار

لدراسة في أن العديد من املتدربين كانت آراؤهم محدودة  في تدريسها،  تمثلت أهم النتائج التي خلصت إليها هذه ا

حول املادة، وبينت الترابط التقليدي بين الشقين الطبيعي والبشري، أظهرت أيضا املقارنة بين خرجي الجغرافيا  

وجهات نظر ضيقة حول املادة، بحيث كانت هناك مجموعة صغيرة لم    لهم  وغيرهم، أن العديد من املتدربين

 مما كانت عليه عند غير الجغرافيين. تكن مدركا
ً
 تها حول الجغرافيا أكثر تفصيال

وهكذا يبدو أن دراسة صورة الجغرافيا عند املتدربين والخطط الالحقة التي أنتجوها من أجل تدريسها،   

للموضوع" الخبرة كمدرس  تعني  ما ال  في موضوع  "الخبرة  أن  أن 4توضح  إلى  توصل  فقد  إلى ذلك،  باإلضافة   ،

يحملون صورتين حول املوضوع، وهما الجغرافيا باعتبارها مادة تخصصية والتربية الجغرافية، ويبدو    طلبةال

أن النتائج املستخلصة من هذا البحث تشير إلى أن األفكار املتعلقة بالتربية الجغرافية لها تأثير أقوى على تعليم  

سلك    الطلبة في  الجغرافيا    بحوثيناملمدركات    فياالبتدائي  التعليم  للجغرافيا  احول  من  مادة  أكثر  عتبارها 

 تخصصية في حد ذاتها. 

 
1 Walford, R.1996. What is geography? An analysis of definitions provided by prospective teachers of the subject. Journal of 

International Research in Geographical and Environmental Education, 5(1): 69–76. 
2Ibid, p 73. 
3Ibid, P 76. 
4Op. cit., Martin F., (2005), p 242. 
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وكنال  هيلي  برادبير،  من  كل  الجغرافيا     1عمل  مفاهيم  استكشاف  أستراليا    للطلبةعلى  من  الجامعيين 

الفينومينوغرافيا  باستخدام  والجغرافيا  والتعلم  للتعليم  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة    ، 2ونيوزيلندا 

وبينت النتائج أنه ليس هناك اختالفات جوهرية بين املجموعة، بل دعمت النتائج تلك التي توصل إليها مارتون  

لجغرافيا، وتراوحت هذه املفاهيم  حول ا، فقد أظهرت خمس مفاهيم مختلفة يحملها املشاركون  3ودالبا وبيتي

والبشرية املتميزة للعالم، ثم الجغرافيا باعتبارها    بين الدراسة العامة جدا للعالم، أو دراسة األبعاد الفيزيائية

 تفاعالت بين اإلنسان والبيئة، أو التنظيم املكاني، أو التمايز املجالي واملكاني. 

بحثا حول مدركات األساتذة املتدربين عن الجغرافيا في املرحلة الثانوية    4وفي السنوات األخيرة، أجرى ألكيس

وكاتلين، والتي تم التأكيد من خالله    5ماثلة لتلك التي توصل إليها برادبير وآخرون بتركيا، حيث كانت النتائج م 

أن  املتدربين لديهم "إدراك    إلىمرة أخرى على الصلة التقليدية للجغرافيا بين ما هو طبيعي وبشري، باإلضافة  

، ومن النتائج الهامة التي توصلت إليها هذه  6مبسط نسبيا حول الجغرافيا، باعتبارها دراسة العالم من حولنا" 

على   الطلبة  ركز  فقد  الجغرافيا،  تدريس  من  بالغرض  تتعلق  ألسباب  البيئية  النظر  وجهة  هيمنة  الدراسة 

هذه متصلة في جزء كبير منها  النظر  ة، كما خلصت إلى أن هيمنة وجهة  االنشغاالت البيئية وقضايا االستدام 

باملنهاج الجغرافي الجديد في تركيا، والذي يركز بشكل أساس ي على التربية البيئية، ويشمل التعلم عن التنمية  

املبحوثين    املستدامة،  كما أكدت دراسة أليكس النتائج التي توصل إليها مارتن واملتمثلة على ما يبدو في كون 

 األبعاد. رقمالذين شملهم االستطالع ال ينظرون إلى الجغرافيا على أنها موضوع مت

 نتائج ومناقشة:  .5

افيا.  .5.1  مدركات املتدربين حول مواضيع الجغر

رقم   للجغرافيا )جدول  متنوعة  مواضيع  املتدربون  األساتذة  املجاالت  1حدد  العديد من  بحيث شملت   ،)

% باملواضيع الطبيعية، ثم البشرية بنسبة تجاوزت  32املادة، فقد اهتم أزيد من    والعناصر التي تشتغل عليها

 
1Bradbeer, J., Healey, M. and Kneale, P.2004. Undergraduate geographers' understandings of geography, learning and teaching: 

A phenomenographic study. Journal of Geography in Higher Education, 28(1): 17–34 
لم والبحث فيه، يقوم على املساواة بين املعرفة والخبرة، ويأخذ بعين االعتبار تعددية املناظير في اختبار  علم تربوي يقدم منظور جديد في فهم التع2

 الظاهرة اإلنسانية لدى مختلف األفراد، ويرى أن العالم هو الذي نعيشه ونصفه وليس الذي نفسره. 
3Marton, F., Dall'alba, G. and Beaty, E.1993. Conceptions of learning. International Journal of Educational Research, 19(3): 277–

300. 
4Alkis, S.2009. Turkish geography trainee teachers' perceptions of geography. International Research in Geographical and 

Environmental Education, 18(2): 120–133. 
5 Bradbeer, J., Healey, M. and Kneale, P.2004. Undergraduate geographers' understandings of geography, learning and teaching: 

A phenomenographic study. Journal of Geography in Higher Education, 28(1): 17–34. 
6Op. cit., Alix S.,2009, p 130. 
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، ثم الخرائط %8%، يليها املناطق املحلية بنسبة تعدت12، يأتي من بعدها املكونات الثقافية بأكثر من  19%

 والكوارث والوحيش والبيئة. 

افيا في مدركات األساتذة 1جدول رقم   املتدربين.: موضوع الجغر

 %النسبة أمثال على محتوى  املواضيع 

 32,10 األنهار، السواحل، التعرية، دورة املياه، املناخ  الطبيعية 

 19,75 الريفية والحضرية، النمو الديمغرافي  املجاالتالسكان، السياحة،   البشرية 

 12,35 ، الغذاء، الوظائف،الشعوبحياة  الثقافية 

 9,88 حينا، مدينتنا، قريتنا  املنطقة املحلية 

 8,64 البلدان، العواصم، القارات، املدن، القرى  األماكن 

 6,17 شبكة، تصميم، البوصلة  الخرائط 

 4,94 البراكين والزالزل، العواصف، الفيضانات الكوارث 

 3,70 الحيوانات، الحياة البرية  الوحيش

 2,47 الغذائيةاملنظومات البيئية، السالسل   البيئية 

 .2022-2021املصدر: نتائج البحث امليداني

 (، تجعلنا نقف عند املالحظات التالية: 1إن قراءة متأنية في النتائج الواردة في الجدول رقم )

بالتمثالث   − تفسر  نتيجة  وهي  املتدربين،  األساتذة  تصورات  على  املهيمنة  هي  الطبيعية  العناصر  أن 

وعلوم الحياة    أو التدبير  االقتصاد علم  املشكلة حول املادة، ألن العديد من املتدربين حاصلون على إجازة في  

 واألرض، لذا يتم، في الغالب، ربط املادة باملوارد الطبيعية.

ح − هناك  أن  أن  من  الرغم  على  للمادة  املشكلة  الفروع  أحد  باعتبارها  البشرية  للجغرافيا  ضور 

 املستجوبين لم يعبروا عن ذلك بشكل صريح. 

أن العناصر األخرى املرتبطة باملادة هي في الغالب عبارة إما عن أدوات تستعملها الجغرافيا في دراسة   −

 خرائط. املجال أو وسيلة تعبير ضمن الخطاب الجغرافي مثل ال

الكوارث   − أو  البيئة،  مثل موضوع  الجغرافيا،  بها  تعنى  التي  القضايا  بعض  على  املتدربين  بعض  تركيز 

 الطبيعية والبيئية أو الثقافة...

 ي حضور مفاهيم يوظفها الجغرافي في إنتاج خطابه املميز له، فبعض اآلراء ال تعبر عن املوضوع األساس  −

وعلى سبيل الذكر ال الحصر السالسل الغذائية،    ،م الخطاب الجغرافيللجغرافيا، فهي عبارة عن مفاهيم تس 

 املدن، القرية، الفيضانات... 
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افيا في مدركات األساتذة املتدربين.  .5.2  صورة الجغر

يظهر تحليل املعطيات املحصل عليها أنها تتقاطع مع ما توصل إليه كاتلين في تحديد فئتين من املتدربين حول  

الجغرافيا في مدركاتهم وهما: التفاعلية واملكانية، كما تظهر النتائج الفئة التركيبية التي أضافها ولفورد  صورة  

إلى تصنيف كاتلين، وهي فئة تظهر أن مدركات األساتذة املتدربين حول موضوع الجغرافيا واسع يتضمن عناصر  

 (:2)رقم دول الج تيةة، ومن األمثلة الدالة على ذلك نجد العبارات اآلرقممت

افيا في مدركات األساتذة. 2جدول رقم)  (: تصنيف صورة الجغر

 العبارات الدالة عليها  الفئة 

 كيف نؤثر على األرض، التفاعل بين اإلنسان والبيئة  التفاعلية 

 دراسة املنطقة / البلد / الخرائط واألماكن  املكانية

وتهدف إلى املساعدة في فهم الثقافات    ،نعيش فيهدراسة األرض والناس في العالم الذي   التركيبية 

 املختلفة وتساعد املرء على فهم الظواهر االجتماعية والبيئية واالقتصادية والسياسية... 

 .2021-2022 ،املصدر: نتائج البحث امليداني

على إعادته، يتبين أن هناك فئتين مترابطتان لكنهما    ألكيس ، وعمل  كاتلينبالعودة إلى البحث الذي أجراه  

وثيق  مختلفتين   اتصال  فلها  الثانية  أما  للجغرافيا،  العاملي  بمنظورها  تتسم  األولى  فالفئة  املنظور،  من حيث 

وانطالقا من هذين املنظورين ثم تحديد فئتين أساسيتين تتعلقان بهما إال أنهما مختلفتين    ،باملنظور األرض ي

، وهكذا نجد الفئة األولى التي تهتم أساسا بالكشف عن الحقائق العاملية، وينطبق هذا التصنيف على تماًما

األساتذة املتدربين الذين كانت مدركاتهم حول الجغرافيا على أنها اكتشاف للحقائق حول العالم وخصائصه  

الجغرافيا  نجد أنه يتم تحديد تعريف    البشرية والطبيعية وبيئاته وبلدانه، ومن العبارات الدالة على هذه الفئة

"هي    كما فيه"،  نعيش  الذي  العالم  "هي معرفة  املجاالت"،  في جميع  العالم  دراسة  "هي  تيلي:  علمك عن  مادة 

 العالم".

أما الفئة الثانية ذات الصلة بالفئة األولى السالفة الذكر، فإن مدركاتها تتمحور حول وصف الجغرافيا بأنها  

وقد تم    ،صائصها املادية والبشرية وبيئاتها والقوى والعمليات التي تساهم في تشكيل األرضدراسة األرض، وخ

هذه الفئة مشابهة لتلك التي   ،تصنيف العبارات في هذه املجموعة فقط عند استخدام كلمة عمليات أو قوى 

الدالة على هذه الفئة ترتبط  وصفها كاتلين بأنها تهتم بدراسة األرض، وتشير املعطيات املتحصلة إلى أن العبارات  

العالم   كيفية عمل  "دراسة  يلي:  ما  نجد  ذلك  الدالة على  العبارات  عمليات، ومن  أو  بكلمة قوى  بشكل قوي 

 "حول كيفية تشكيل األرض وتغييرها"  دراسة الطبيعي"، "معرفة كيف يعمل العالم"،
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ربين الذين لم يشيروا إلى أي معرفة أو  كما أظهرت النتائج فئة واحدة فريدة في هذا البحث، تعبر عن املتد

فهم للمفاهيم أو املوضوعات الجغرافية، ولكنهم حددوا وظائف الجغرافيا في توفير فرصة للتالميذ للتفاعل  

هذه املجموعة أن الجغرافيا تيسر على اإلنسان    ترى   ،مع البيئة واستكشاف األماكن الخارجية وجمع املعطيات 

ح فرصة للمتعلمين  نومن العبارات الواردة في هذا الصنف نجد: "تم  ،ج مع البيئةاستكشاف األماكن واالندما 

 واكتساب املعلومات بناًء على النتائج التي توصلوا إليها".   ،على استكشاف العالم من خالل أنشطة مختلفة

٪ لم يعطوا أي تعريف للجغرافيا، أو  5قليل من الطالب    رقمأبانت النتائج املتحصلة من البحث امليداني أن  

إلى املحتوى الجغرافي    استبياناقدموا   الغالب هذا املعطى بشعورهم  6ال يحتوي على أي إشارة  في  ٪، ويرتبط 

معقدة ومملة" أو "مادة تقوم على الحفظ  الشخص ي تجاه املوضوع، فعلى سبيل املثال هناك من عبر عن كونها " 

هذه املجموعة املجال على االهتمام بهذه اإلشكالية في الدراسات القادمة، وهي   وتتضمن معلومات كثيرة"، تفتح

 مناسبة ملتابعة سبب شعور بعض الطالب بهذه املشاعر تجاه الجغرافيا. 

منظور اكتشاف  فكار حول الجغرافيا من  واحدة من األ  مجموعة  هيمنةونخلص من خالل تحليل النتائج   

العاملية بينإ  ،الحقائق  التمييز  العاملي غير   ن  أنه    هذه املجموعة وتلك الخاصة بمنظور املعالج  دقيق لدرجة 

، أي منظور الطالب املتدرب الذي يدرك أن الجغرافيا هي دراسة فقط  منظور واحداإدراجهما ضمن  يمكن  

ولفورد ومارتن وكاتلين وألكيس بخصوص  ج تتوافق مع ما توصل إليه كل من  للعالم الذي نعيش فيه، وهي نتائ

، على اعتبار أن العالم الذي  لبيئةلأن غالبية الطالب يرون أن الجغرافيا معنية باألبعاد الطبيعية والبشرية  

 نعيش فيه يجمع كل هذه املكونات. 

ة على أنهم يهتمون بحماية البيئة، فقد ٪ من العين4,1تم تصنيف أيضا نسبة ضعيفة من الطالب وصلت إلى  

اعتبروا أن الجغرافيا معنية بتأثير البشر على البيئة، بحيث كان هناك على األقل بعض الطالب الذين أدركوا  

القضايا البيئية واالستدامة، وعلى عكس ما توصل إليه  يجب أن ينصب على    أن التركيز األساس ي في الجغرافيا

ل، فإن النتائج املتحصلة لم تتضمن أي طالب ينتمي إلى املجموعة تهتم بقضايا البيئة، الباحثون في هذا املجا 

ضمن  كما أنهم لم يدرجوها  رغم أن خمسة مبحوثين أشاروا إلى مفهوم االستدامة ولكن ضمن تعريف أوسع،  

للجغرافيا األساسية  املت  ،االنشغاالت  لالهتمام  نظًرا  كبيرة  مفاجأة  الخالصة  هذه  شكلت  بالقضايا  لقد  زايد 

أسالك   بمختلف  الدراسية  املناهج  في  املستدامة  والتنمية  البيئي  التغيير  وفهم  معرفة  على  والتركيز  البيئية 

التعليم باملغرب، وتشير هذه الخالصة إلى أن الطلبة ال يعتقدون أن الجغرافيا لها دور أساس ي في تمرير القيم  

 املتصلة بالبيئة واالستدامة. 

٪ من العبارات التي تم تحليلها هي قصيرة وتحتوي فقط على مفردات محدودة  81أن نسبة    تم التوصل إلى 

مع نتائج  الخالصة  ، وتتوافق هذه  وترتبط هذه النتيجة في الغالب بالوقت الضيق لتعبئة االستمارة  ،ومبسطة

أليكس، أن    دراسة  العينة15إذ  من  مفهومااملبحوثة    ٪  للجغر وتعريفا    أعطت  نسبًيا  أن  ،  افيامبسطا  غير 

التعريفات به  توحي  مما  للموضوع  أوسع  فهم  عن  كشفت  املشاركين  مع  الشخصية  في    املقابالت  الواردة 
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في بداية التكوين،   املادة، كما أن ما تم التعبير عنه ليست أكثر من انعكاس للتمثالت املشكلة عن  االستمارة

جامعية غير متخصصة في الجغرافيا )رسم بياني    إلى أن املشاركين في هذا البحث حاصلون على شهادات  إضافة

فقط هم متخصصين في الجغرافيا، وهذا قد يكون مؤشًرا على نقص    بةاإلشارة إلى أن ثالث طل  وتجدر(،  1رقم

 الفهم و/أو املشاركة في املوضوع خالل املراحل السابقة من تعليم األساتذة املتدربين.

 .االبتدائي(: تخصصات الشهادات الجامعية األساتذة املتدربين بسلك تكوين التعليم  1رسم بياني رقم )

 

 . 2022-2021املصدر: نتائج تفريغ االستمارة

وعلى الرغم من أهمية النتائج املتوصل إليها في هذه الدراسة، إال أنه يجب توخي الحذر عند تفسيرها ألنها ال  

وفي هذا املضمار أكد   ،فية تأثير الخصائص الفردية للمتدربين أو تجاربهم على مدركاتهمتعطي أي مؤشر على كي

هذه الدراسة    على ضرورة أخذها بعين االعتبار، إذ ال شك في أن بعض املشاركين في  2وهوبوود   1كل من بروكس 

اكتقد   في  املغامرة  أو  مثال  السفر  الشخصية من خالل تشجيعهم على  بتجاربهم  مناطق جديدة  تأثروا  شاف 

والتعرف على الثقافات املختلفة، كما سلطا الضوء على أن العينة في الجغرافيا املدرسية ستكون مختلفة تماما  

 عم تم التوصل إليه في هذه الدراسة بشكل كبير. 

 

 

 
   نتحدث هنا عن: 1

− Brooks, C.2006. Geographical knowledge and teaching geography. International Research in Geographical and Environmental 

Education. 

− Brooks, C.2010. Why geography teachers' subject expertise matters. Geography, 95(3) : 143–148. 
2Hopwood, N.2011. "Young people's conceptions of geography and education". In Geography, education and the future, Edited 

by: Butt, G.London: Continuum. (pp. 30–41) 
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افيا.  .5.3  مدركات أساتذة التعليم االبتدائي حول الهدف تدريس الجغر

أو األه الهدف  ما  البيانات حول  املشاركين تم جمع  لب من 
ُ
إذ ط الجغرافيا،  تدريس  داف األساس ي)ة( من 

 ، إكمال عبارة بداية الجملة "أعتقد أن الهدف أو األهداف من تدريس الجغرافيا في السلك االبتدائي هو/هي ..."

تم   بحيث  النقطة،  هذه  في  متشابهة  مدركات  لها  فئات  في  تجميعها  تم  املشاركين،  أجوبة  تحليل  فمن خالل 

ل إلى أن االختالف في طريقة جمع البيانات يجعل املقارنة املباشرة بن نتائج كاتلين وألكيس أكثر صعوبة؛ التوص

 باإلضافة إلى أنها تظهر العديد من املوضوعات املتشابهة واملتناقضة في الوقت نفسه. 

( تكرر املنظور املتعلق بقضايا العالم لدى األساتذة املبحوثين، وهي نفس 3وتؤكد النتائج الواردة في )الجدول  

النتيجة التي توصل إليها كاتلين، إذ ينظر إلى الجغرافيا بأنها دراسة للعالم الذي نعيش فيه، وهذا الهدف يهيمن  

املنظور التفاعلي باهتمام كبير ضمن األهداف األساسية    على تدريس الجغرافيا في السلك االبتدائي، كما يحظى

من تدريس الجغرافيا، وخاصة التفاعل بين املجالين الطبيعي والبيئي، ومن املالحظ أن املشاركين ركزوا كذلك  

على املنظور التركيبي، واعتبروا الهدف األساس ي من اعتماد تدريسها هو القدرة على التركيب بين مكونات املجال  

بالبيئة، كما اعتبرها البعض وبنسبة ضعيفة    املحدقةغية تحقيق التنمية والعيش املشترك والوعي باألخطار  ب

 تيسير سبل عيش املتعلمين.

افيا.3جدول رقم   : مدركات األساتذة املتدربين حول الهدف من تدريس الجغر

افيا املنظور   النسبة %  تعريف الجغر

 38,27 العالم، وخصائصه البشرية الطبيعية وبيئاته ودول العالم.دراسة ومعرفة وفهم   العاملي 

 التفاعلي 

 

دراسة للتفاعالت املتبادل بين اإلنسان وبيئته الطبيعية والبيئات االجتماعية، والعملية  

 التي تؤدي إلى استدامة هذه العالقات املتبادلة، وآثارها وتفاعالتها في النتائج.  

 طبيعية والبشرية وبيئاتها والقوى والعمليات التي تشكلها. دراسة  لألرض، وسماتها ال

 

 

19,75 

 التركيبي 

 

املعرفة والتفاهم   التخصصات، غايتها  أدواتها من مجموعة متنوعة من  دراسة تستمد 

بين الناس في مختلف األماكن والثقافات، وأيضا دراسة العالم الطبيعي والتفاعالت بغية   

التنمية،   للمعلومات  تحقيق  وإدارة  وهي  املجال،  هذا  في  العاملية  املسؤولية  وترسيخ  

ملختلف   تركيبية  دراسة  أي  األرض،  واستغالل  تدبير  في  البشرية  باملشاركة  املتعلقة 

 مكونات املجال. 

 

 

 

 

16,05 

 املكاني

 

القائم  دراسة حياة الناس وأنشطتهم في األماكن، واملجتمعات، والثقافات، وفهم التشابه  

 بين البشر في مختلف األماكن. 

 

14,81 

 امليسر 

 

ف األدلة / املعلومات  ادراسة  تسهل وتوفر الفرص املناسبة للتعامل مع البيئة، واستكش

 في امليدان. 

 

11,11 

 100 املجموع 

 -2021-2022املصدر: تفريغ نتائج البحث امليداني 
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الجغرافيا يطرح عدة إشكاالت على مستوى تحديد الهدف  وإذا كانت هذه املدركات حول الهدف من تدريس  

باعتبارها تعمل على زيادة وعي املتعلم واملتعلمة بمحيطه الطبيعي واالجتماعي في   ،املحوري لتدريس الجغرافيا

إطار التفاعل معه، وأيضا على دورها في ترسيخ مفاهيم الجغرافيا في وضعيات مختلفة تجعل املتعلم يتموضع  

محيطه والوعي    في  لوطنه  واالقتصادية  والبشرية  الطبيعية  املعطيات  وتعرف  الخرائط  استثمار  خالل  من 

واملشاكل   للمؤهالت  دقة  أكثر  فهم  من خالل  معه  اإليجابي  التفاعل  محيطه قصد  منها  يعاني  التي  باملشاكل 

 واقتراح الحلول املناسبة. 

 مناقشة:  .6

  ذلك أندراسات التي تمت اإلشارة إليها في ثنايا هذا املقال، يبدو أن نتائج هذه الدراسة ال تخرج عن نتائج ال

مدركات األساتذة املتدربين حول الجغرافيا تقتصر على اإلدراك املوجه نحو املعلومات حول موضوع الجغرافيا 

القات الذي يركز على املواضيع البشرية والطبيعية للعالم والعالقة املتبادلة بينهما، وقد تم التوصل إلى أن الع

املتبادلة أقل وضوًحا عند املتدربين، ذلك أن غالبية الطالب الذين ولجوا سلك تكوين أساتذة التعليم االبتدائي  

العالم الذي نعيش فيه مع هيمنة املواضيع املرتبطة   الغالب حول املعرفة وفهم  في  يرون أن الجغرافيا تدور 

درسوا الجغرافيا في مختلف أسالك التعليم املدرس ي    بالجغرافيا الطبيعية، على الرغم من أن جميع الطالب

 باملغرب. 

إن اإلجابات التي قدمها أولئك الذين ليس لديهم أي مؤهالت أو تكوين    هاتكشف مناقشة النتائج املتوصل إلي

أساس في الجغرافيا مماثلة للذين لديهم مؤهالت وتكوين تخصص ي في املادة، وقد يكون هذا مؤشًرا على أنه عند  

لوج مسلك تكوين أساتذة التعليم االبتدائي تكون املعرفة السابقة أقل أهمية مما كان ُيعتقد سابًقا، ومع ذلك،  و 

تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم سؤال الطالب عما إذا كانوا ناجحين في اجتياز اختبارات الجغرافيا الخاصة بهم  

 خالل مرحلة التعليم املدرس ي بمختلف أسالكه. 

امل أن  تدريسه  يبدو  الضروري  من  أنه  يعتقدون  ما  املتدربين حول  آراء  بخصوص  تم جمعها  التي  علومات 

أن تصورات األساتذة حول    إضافًيا على 
ً
يقدم دليال الجغرافيا،  في منهاج  االبتدائية  املرحلة  للمتعلمين خالل 

باملقار  التعليم االبتدائي، تبقى ضيقة  نة مع املتطلبات الحالية  الجغرافيا عند ولوجهم مسلك تكوين أساتذة 

سنة   املعتمد  املهارات  2021للمنهج  معينة،  أماكن  حول  والفهم  املعرفة  إلى  باإلضافة  تشمل  والتي   ،

والتربية املجالية، والتموضع في املجال، لكن بمقابل ذلك يستنتج من مقابالت املجموعة االسمية أن   الجغرافية

 املوضوع.  املتدربون يقدرون ويفهمون مدى تشعب واتساع

كبير    رقممن بين الخالصات األساسية الواردة في هذه الدراسة هيمنة الجغرافيا الطبيعية، فقد استخدم  

من الطالب لغة تقنية مثل االنجراف، الشاطئ والصفائح التكتونية، الهضاب، التعرية... التي يبدو أنها مشتقة  

الجغ في مادتي  التأهيلي  الثانوي  السلك  في  تعليمهم  أن من  إلى  املعطى  الحياة واألرض، يشير هذا  رافيا وعلوم 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يونيو -  87العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

96 

مقابالت   وتؤكد  الجغرافيا،  مادة  في  املتدربين  األساتذة  تعلمات  على  األكبر  التأثير  لها  الطبيعية  الجغرافيا 

املجموعة اإلسمية الفهم غير الصحيح من تدريس الجغرافيا، ذلك أن معظم املبحوثين اندهشوا فيما يتعلق  

 تدريس منهاج الجغرافيا الحالي.   التوفر عليها في همالتي ُيتوقع منباملهارات 

النتائج أن   التي    رقمتبين  باعتبارها أحد املواضيع األساسية  البيئية،  إلى القضايا  قليل من الطلبة أشاروا 

في هذه الدراسة ال يعتبرون   النتائج يوضح أن أغلبية املستجوبين  تشكيل  تتناولها الجغرافيا، غير أن تحليل 

الوعي البيئي لدى املتعلمين من بين األهداف الرئيسية للجغرافيا خاصة القضايا املتعلقة باالستدامة، ذلك أن  

ومرامي   أهداف  حول  يشكلونه  التي  والفهم  املتدربون  األساتذة  يتبناها  التي  الجغرافية  املفاهيم  بين  املقارنة 

 ا.  تدريسها، يبين أن األهداف البيئية هي األقل وضوًح 

من   قليلة  نسبة  أن  املالحظ  من  أنه  إال  البيئة،  بموضوع  يتعلق  فيما  املهمة  الخالصة  رغم  فإنه  وهكذا، 

على   املجموعة  هذه  اهتمامات  وتنكب  البيئة،  ُحماة  فئة  ضمن  وتسميتها  إدراجها  يمكن  االسمية  املجموعة 

في محارب التي تجعل من الجغرافيا مادة أساسية  العوامل واألسباب  للعالم  تحديد  ة الجهل عند فهم املتعلم 

العالم، باإلضافة   الوعي باألخطار    إلىالذي يعيش فيه، وتقديره لهذا  الطبيعية وتحسين  الحفاظ على جمال 

األهداف   ألحد  املستجوبين  إدراك  بخصوص  االستفهامات  من  الكثير  النتائج  هذه  وتثير  بالبيئة،  املحدقة 

من أن بعض املستجوبين يرون أن تعزيز الوعي بالقضايا البيئية يعد  املركزية لتدريس الجغرافيا على الرغم  

الهدف الرئيس من تدريسها، وهي نتيجة توضح أن املادة ما زالت ترتبط في مدركات األساتذة املتدربين بتقديم  

تبين أن األ  البيئية واملجالية، وهي خالصة  التربية  في  إلى مساهمتها  في  املعلومات وحفظها دون االلتفات  ولوية 

بإعطاء   الحدود  أبعد  إلى  يلتصق  املادة  الوجدانية    األسبقيةتدريس  األبعاد  حساب  على  املعرفية  للجوانب 

 واملنهجية. 

التي  املواضيع  حول  املتدربين  األساتذة  مدركات  في  الخافت  حضورها  باملجال  املتعلقة  املدركات  أظهرت 

ائي، حيث أن نسبة ضعيفة يمكن تصنيفها أنها مجالية،  يعتقدون أنها ضمن منهاج الجغرافيا في السلك االبتد

ندرج ضمن  تدراسة املجال  أن  أي تهتم بدراسة املجال، ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظمهم كانوا يعتبرون  

تخصص الرياضيات أو الهندسة، ويبرز هذا التصور ضيق التصور حول املجال، باعتباره مفهوما رياضيا بحثا  

العلوم اإلنسانية مثل الجغرافيا والتاريخ والسوسيولوجيا...، بحيث تم التركيز فقط على  ليس من انشغاالت  

 املكون الرئيس ي في تعريفهم املختصر للجغرافيا مثل دراسة العالم. 

عدم   حول  الجغرافيا  حول  البحث  في  املشاركين  مشاعر  يخص  فيما  إليها  املتوصل  النتائج  مناقشة  إن 

 قرار وهي:  هذا ال ة اإلجازة في الجغرافيا، أظهر أن هناك ثالثة أسباب رئيسية وراء اختيارهم الحصول على شهاد

أن الجغرافيا ال تمنح فرص أكبر لولوج سوق الشغل، وهو تمثل يرتبط بالصورة التي تم    السبب األول: −

الشهادة   بواسطة  الشغل  في سوق  االندماج  ويصعب  مهارة،  أي  بناء  في  تساهم  ال  ألنها  املادة  حول  تشكيلها 
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خدامتها فيما    املحصل عليها. لكن الواقع يبين أن الجغرافيا أضحت من ضمن العلوم التي يزداد الطلب على

هذه   لكن  التنموية،  القضايا  في مختلف  الترابية  للجماعات  االستشارة  وتقديم  والتهيئة  التراب  إعداد  يخص 

 املدركات تطرح إشكالية جديدة متعلقة بمواصفات ومؤهالت خريجي مادة الجغرافيا. 

الثاني: − الدرا  السبب  املسار  يحدد  من  هو  التأهيلية  الثانوية  املرحلة  تخصص  خالل  أن  للطلبة  س ي 

أساتذة   تكوين  مركز  بولوج  متصلة  جوهرية  بمسألة  ثم  املتعلمين،  برغبات  يرتبط  وهذا  الجامعية،  املرحلة 

في التخصصات العلمية أو العلوم االقتصادية هم األوفر حظا    اإلجازةالسلك االبتدائي، ذلك أن الحاصلين على  

وزار  قبل  من  املنظمة  التعليم  مباراة  في  النجاح  الحضور في  نجد  لذا  والرياضة،  والشباب  الوطنية  التربية  ة 

 الضعيف للتخصصات األدبية، والجغرافيا ال تخرج عن هذه القاعدة. 

مادة مملة تركز على الحفظ وهي في الغالب تناسب املسالك األدبية، وهو تمثل يرتبط   السبب الثالث: −

 درس ي.في الغالب بتدريس مادة الجغرافيا خالل مرحلة التعليم امل

تهم،  لذلك يبدو أن االهتمام بالعلوم هو ما يوجه الطلبة نحو اختيار تخصصات تناسب توجهاتهم وميوال

املحدودة   املعرفة  ذوو  املتخصصين  غير  قبل  تدريسها من  يتم  االبتدائي  التعليم  في سلك  أنه  ذلك  إلى  أضف 

ق أي فارق سواء تم تدريسها أم ال، واألكيد  واالهتمام الضعيف باملادة، بل هناك من يعتبرها مادة ثانوية ال تحق

 في تدريس بعض املواد األخرى.   حصصها  يتم استغاللوفي الغالب  أن البعض اآلخر ال يعمل قطعا على تدريسها،  

باملهارات   تتعلق  ال  الغالب  ففي  املادة،  تدريس  في  املتدربون  يحملها  التي  الجغرافية  املهارات  يخص  فيما 

  رقمتحديد ولكن باملهارات العامة مثل الحماس والعقل املتسائل والصبر، بحيث أشار  الجغرافية على وجه ال

من الطلبة إلى تجربتهم الجغرافية الشخصية، فالجغرافيا تغني التجربة الشخصية، وتجلب تقديًرا للثقافات  

اليومية للفرد  ساهم في معرفة أماكن مختلفة، يتوافق هذا التوجه املتصل بالجغرافيا الشخصية  ت األخرى، و 

اإلثنوغرافية  بالجغرافيا  مارتن  ما يسميه  الطلبة جغرافيون    1مع  بأن جميع  القائلة  النظر  التي تعكس وجهة 

في العالم، ويبدو أنه على الرغم من أن املشاركين في هذه الدراسة لهم فهم محدود عن    ألنهم يعيشون جميًعا

على دراية أكثر باملهارات التربوية العامة التي قد يتمكنون من  الجغرافيا من حيث محتوى املوضوع، إال أنهم  

تطبيقها على الجغرافيا عندما تعرفوا على منهاج الجغرافيا في السلك االبتدائي، وهي خالصة ال تخرج عما توصل 

وربما    إليه مارتن عند اكتشافه أن الطلبة في تجربتهم املدرسية يعلقون صورة الجغرافيا في تفكيرهم وتخطيطهم

 أن صورة تعليم التالميذ هي التي تحظى بتأثر وحضور أقوى. 

 

 

 
1Martin, F.2005. Ethnogeography: A future for primary geography and primary geography research. International Research in 

Geographical and Environmental Education,, 14(4): 364–371. 
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 خاتمة:

 البحث والدراسة ومن أهمها:  املهمة والتي تحتاج إلى مزيد من  تثير نتائج هذه الدراسة العديد من اإلشكاالت

−  
ً
غالبية عظمى املعرفة الجغرافية التي تلقاه الطلبة في مختلف أسالك التعليم، والتي تنتج  بالضبط    يما ه  :أوال

نتائج أكثر  الحصول على  واألكيد أن    كما بينت هذه الدراسة،  فهم محدود للغاية للموضوعالطلبة ذوو  من  

 .تعمًقاشمولية و  دراسة أكثردقة وعمقا يحتاج إلى 

  اليا من قبل خرجي املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، وهذا سيؤثر  األمر بتدريس الجغرافيتعلق  ثانيا:   −

 باملرحلة الجامعية. الجغرافيا  محالة على اختيارات املتعلمين في التكوين ومتابعة الدراسة في

باملادة  ثالثا:   − املعرفة  على  التركيز  إلى  العودة  سيعزز  الجديد  املنهج  أن  إلى  تشير  املؤشرات  الكفاياتأن    و 

واملهارات املتصلة بها، الش يء الذي يتوقع منه أن يساهم في تملك املتعلمين الكفايات الخاصة باملادة، لكن 

خالل مرحلة التكوين في املراكز الجهوية ملهن    الخبرةبوا بعض  اكتس إلى أساتذة    سيحتاج  تحقيق هذا املبتغى  

الفصل الدراس ي خالل السنة الثانية، وهذا يعد    التربية والتكوين، ثم إبان التحمل الكلي ملسؤولية في تدبير

الطلبة سبعة  حيث يتلقى  في تكوين أساتذة سلك التعليم االبتدائي،  النظام الحالي  من التحديات التي تواجه  

  ، أي بمعدل أقل من ست ساعات للجغرافيا 1ات تكوينية في ثالث مجزوءات خاصة باالجتماعيات ساععشر  

أن اختالفات مشارب املكونين املعرفية، تاريخ أو جغرافيا، تؤثر على التكوين     في كل مجزوءة، أضف إلى ذلك

امل التاريخ، وهذا ال    ،ادةفي  بديداكتيك  املرتبط  الجوانب  التاريخ على  في  املتخصصين  يركز  الغالب ما  ففي 

 .في تدرس املادة الخبرة استخدامن املتدربين قادرين تلقائًيا على يدعم الفرضية القائلة بأ

العديد من التحديات التي يجب    تدريس الجغرافيا في مدركات األساتذة املتدربين  يطرح على ضوء ما سبق،  

، وأيضا طبيعة  الجغرافيا املتخصصين في املدارس االبتدائيةألساتذة  املحدود    رقمالوهنا نذكر    ، التغلب عليها

، وهذا يعيد النقاش املطروح حول الخبرة واملهارة التي  املدرسة تعليم وتعلم الجغرافيا في املمارسات املعتمدة في 

التأكيد على أن مدرس ي   في تدريس بعض املواد الدراسية، وفي هذا اإلطار ال بد من  يوفرها غير املتخصصين 

ي أن  يجب  االبتدائية  املرحلة  في  الدراسية  وا  تمتعالجغرافيا  املناهج  خبرة  وعمق  نطاق  إلى  الوصول  بإمكانية 

املمارسات واألفكار  ، وتبادل  تعزيز تعليم وتعلم الجغرافيا في املدرسةثم ال شك أن    الزمة للتخطيط والتدريس. ال

 ها سيساهم في تحقيق الغاية من املادة وأيضا في تكوين أساتذة التعليم االبتدائي. والخبرات الجيدة في تدريس

االعتبار جميع املجاالت التي   آخذين بعينافيا  إلى توسيع مفهومهم للجغر   ون املتدرب  خالصة القول، يحتاج 

تم  ذلك،ومع    ،يشتمل عليها املنهج حالًيا ت مناقشتها تتطلب إصالحا واقعيا ومناسبا يدمج  فإن القضايا التي 

 
 تخص املالحظات ما يلي: 1

 تجمع مادة االجتماعيات ثالث مكونات وهي: التاريخ والجغرافيا، والتربية املدنية،  −

 اإلنتاج الديداكتيكي، ورشات تحليل املمارسة املهنية. املجزوءات املتعلقة بتكوين أساتذة التعليم االبتدائي هي: دعم التكوين األساس، ورشات  −
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 اودورها في ممارسة السلطة في دارفور: مدينة كتم أنموذج  اإلدارة األهلية

The Native Administration and its Role in Exercising Power in 
Darfur:Kutum area as a Model 

 أبكر عبد البنات آدم إبراهيم/جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان أ.د.

Abaker Abdelbanat Adam Ibrahim/University of Holy Quraan and Sciences of Taseel, Sudan 

 

 

 

ص: 
ّ
 ملخ

"، ملا للمدينة  نتناولت هذه الدراسة اإلدارة األهلية ودورها في ممارسة السلطة في دارفور "مدينة كتم أ
ً
موذجا

معرفة هيئة أو شكل اإلدارة  من أهمية استراتيجية وتاريخية طويلة منذ قرون خلت، وقد هدفت الدراسة إلى  

األهلية التي حافظت على النسيج االجتماعي والثقافي طوال تاريخ املنطقة، واإلملام بالنظم والضوابط التي تنظم  

ممارسة السلطة، كما أشارت الدراسة إلى أهمية مدينة كتم باعتبارها من أكثر املناطق التي اشتهرت بوجود  

اال  إداري دقيق ومنظم منذ  لقراءة  نظام  الوصفي والتحليلي  املنهج  الباحث  إلى االستقالل، استخدم  ستعمار 

 واقع اإلدارة األهلية في كتم طوال فترة سلطنة دارفور حتى فترة الحكومات الوطنية. 

 اإلدارة األهلية، السلطة، دارفور، الحكومات الوطنية.  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

This study dealt with the indigenous administration and its role in exercising power in Darfur, 

"Kuttum City as a Model", because of the city's strategic and historical importance for centuries 

ago. The study aimed to know the body or form of the native administration that preserved the 

social and cultural fabric throughout the history of the region, and familiarity with the systems 

and controls that regulate the exercise of power. The researcher used the descriptive and 

analytical approach to read the reality of the native administration in Kuttum throughout the 

period of the Darfur Sultanate until the period of national governments. 

Keywords: civil administration - authority - Darfur - national governments. 
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 مقدمة:

 للتفاضل  
ً
بينهم، ومد لهم األرض ودحاها،  خلق هللا اإلنسان ومهد لهم سبل الحياة، وجعل التقوي معيارا

وأمرهم باملش ي في مناكبها والسعي الكادح لإلقامة فيها وإصالحها ثم الرجوع إليه تارة أخري للحساب والعقاب، 

 قال تعالى:}
ُ
ش

ُّ
ِه الن يأ

َ
ِقِه َوِإل

أ
ز ّرِ وا ِمن 

ُ
ل
ُ
اِكِبَها َوك

َ
وا ِفي َمن

ُ
ش امأ

َ
 ف
ً
وال

ُ
ل
َ
َض ذ رأ

َ أ
ُم األ

ُ
ك
َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
، فمن خالل  1{وُر ُهَو ال

  
ً
تلك الرحلة الطويلة والشاقة يستطيع كل إنسان أن يتعامل مع متعة الدنيا وغرورها قبل أن يالقي ربه طلبا

 لقوله تعالى:}
ً
، امتثاال

ً
 ومطمئنا

ً
اُمُه  للفوز بسعادة الدارين، وهنا يتنافس الجميع كل يريد لنفسه موقعا آمنا

َ
ِخت

ا
َ
ن
َ
َيت
أ
ل
َ
ِلَك ف

َ
ٌك َوِفي ذ  ِمسأ

َ
اِفُسون

َ
ن
َ
ت
ُ أ
ِس امل

َ
، غير أن هذا املصير يحتاج إلى تنظيم وترتيب دقيق يسهل علي الناس  2{ ف

ر   إدارة شؤونهم الخاصة والعامة دون تفرق أو عصبية أو جهوية، لقوله تعالى:}
َ
ك
َ
ن ذ م ّمِ

ُ
اك

َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اُس ِإن

َّ
َها الن يُّ

َ
َيا أ

َباِئَل 
َ
َوق  

ً
ُعوبا

ُ
مأ ش

ُ
اك

َ
ن
أ
َوَجَعل ى 

َ
نث
ُ
أ ِبيٌر   َو

َ
َعِليٌم خ  َ ِإنَّ َّللاَّ مأ 

ُ
اك

َ
ق
أ
ت
َ
أ  ِ

ِعنَد َّللاَّ مأ 
ُ
َرَمك

أ
ك
َ
أ ِإنَّ  وا 

ُ
َعاَرف

َ
، فاهلل سبحانه  3{ ِلت

 للتعارف وليس للتباغض والتناحر، وقد قيض التعارف بالتقو 
ً
 وقبائال

ً
الذي هو    ى وتعالى جعل الناس شعوبا

 .مفتاح الجنة

اشتهرت بها الدولة السودانية    التيط من أنماط الحكم التقليدي  فاإلدارة األهلية بمفهومها العام هي نم   

  ي عامة ودارفور على وجه الخصوص، ألن اإلنسان هو الكائن االجتماعي الوحيد الذي يلجأ إلى تنظيم حياته ف

و  شكل كيانات صغيرة ابتداًء من األسرة إلى الكيان العشائري أو القبلي الذي يشمل كل فرد من أفراد القبيلة أ 

    رقم
ً
من القبائل بينهما عالقات تعايش ومصالح مشتركة، أو بناء تحالفت تساعد على حماية املمتلكات ومنعا

بمؤسساتها   الحديثة  الدولة  شكل  ليأخذ  األهلية  اإلدارة  شكل  تطور  املنطلق  هذا  ومن  والجهوية،  للعصبية 

إليه الفكر اإلنساني فى تطوير أساليب  وقوانينها ومظاهر قوتها، كآخر مستوى من التطور الذي يمكن أن يصل  

 الحكم واإلدارة.  

املاض ي      اعتبار  ونأخذ  واملعرفي،  العلمي  العطاء  من  بآليات  التاريخ  قراءة  نستلهم  أن  علينا  يجب  لذلك 

الجهوية   من  خالية  سليمة  استراتيجية  بوضع  إال  الغايات  تلك  تحقيق  يمكن  وال  املستقبل،  لبناء  والحاضر 

لتالي نستطيع أن نستنهض الهمم التي تتناسب وعصرنا الحاضر ومآالته املستقبلية، وحتى نتمكن والقبلية، وبا

في املحيط املحلي واإلقليمي والدولي، علينا   من إدارة نفوسنا إدارة تجعلنا أكثر فاعلية مع ذاتنا ومع اآلخرين 

إلى كل ما يتعلق    باإلضافةقافية، هذا  والفكرية والسياسية والث  واالقتصادية  االجتماعيةتفعيل مجاالت الحياة  

كتم كغيرها من مدن السودان    ،واالستقراربالقيم الدينية واإلنسانية من أجل وطن ينعم الجميع فيه باألمن  

طياتها   في  الخيرية،   رقمتضم  والجمعيات  والروابط،  املدني  املجتمع  ومنظمات  األهلية،  اإلدارة  الهياكل  من 

 
 .15سورة امللك: -1
 .26سورة املطففين: -2
 .13:حجراتسورة ال -3
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اإلدارية،   للهياكل  يسع  ومجالس  تعمل إليجاد مجتمع  فتأت  ما  والتي  الشعبي،  الثقل  ذات  الشوري  ومجالس 

 الجميع رغم التحديات الفكرية والثقافية املاثلة. 

إلى تسليط الضوء حول معرفة دور اإلدارة األهلية في املحافظة على األمن    أهداف الدراسة: تهدف الدراسة

هود التي بذلتها السلطة املركزية واإلدارات األهلية في نشر  واالستقرار في مدينة كتم، ومحاولة الكشف عن الج

 ثقافة الحكم التقليدي. 

 في اآلتي: أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة

 الكشف عن العالقة بين ممارسة السلطة املركزية واإلدارة األهلية في محلية كتم.  •

 األمن الداخلي.الوقوف على مهام اإلدارات األهلية في املحافظة على  •

 التأكيد بأن لإلدارة األهلية دور متعاظم في حل املشكالت التي تؤرق إنسان منطقة كتم. •

 اآلتية:  التساؤالتتنطلق مشكلة الدراسة في اإلجابة عن مشكلة الدراسة: 

 هل هناك عالقة بين اإلدارات األهلية في منطقة كتم، وما هي سلطاتها؟  •

 اإلدارات األهلية سلطاتها حل املشكالت التي تواجه املواطن في كتم؟.  إلى أي مدى تمارس •

 هل للصراعات القبلية الداخلية عالقة وطيدة باإلدارات األهلية؟ •

 ما عالقة حفظ األمن أو تدهوره بغياب سلطة اإلدارات األهلية؟   •

رات األهلية في الحفاظ  اإلدا  للكشف عن دور   املنهج الوصفي والتاريخياستخدم الباحث  :  منهجية الدراسة

 على األمن في شمال دارفور عامة، ومنطقة كتم على وجه الخصوص.

افية شمال دارفور   املبحث األول: جيموغر

البالد       من  الغربّي  الجزء  في  تقع  والتي  العريقة،  دارفور  واليات  إحدى  من  دارفور  شمال  والية  تعتبر 

الفاشر، الطول    وعاصمتها  خطى  بين  العرض    26وــ  24وتنحصر  وخطي     20و  12شرقا 
ً
من  شماال وتحّدها   ،

ليبيا، ومن   دولة  الغربي  الشمال  الشرقي والية شمال كردفان، ومن  الشمال  ومن  الشمالية   الوالية  الشمال 

الشرق والية غرب كردفان، ومن الغرب تحدها كل من والية غرب دارفور ودولة تشاد، أّما من الجنوب الشرقي  

 .1دارفور تحدها والية جنوب 

تتميز والية شمال دارفور باملناخ الجاف وشبه الجاف، حيث يسودها املناخ الصحراوي في الشمال وشبه    

في الوسط، والسافنا الفقيرة في األجزاء الجنوبية، والسافنا الغنية في األجزاء الجنوبية الغربية، كما    الصحراوي 

 ربية املتاخمة لسلسلة جبل مرة. يسودها مناخ البحر األبيض املتوسط في األجزاء الجنوبية الغ

 
 .  12، ص2م(، تاريخ دارفور عبر العصور، جامعة الخرطوم، بنك الغرب اإلسالمي، ط1998أرباب، أحمد عبد القادر) -1
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يبدأ موسم األمطار بالوالية في يوليو ويستمر إلى شهر سبتمبر كغيرها من باقي أقاليم دارفور، على الرغم     

، تتنوع  1ملم 600إلى    75بين    من أن نسبة هطول األمطار تكون متذبذبة من عام آلخر وتبلغ معدالتها السنوية ما 

% فيما  10% والجبلية بنسبة  66الرملية والطينية الخصبة، وتصنف الرملية بنسبة  تربة شمال دارفور بين  

بنسبة    األرض يتبلغ نسبة   املعروفة بصخور  5الطينية  للوالية من الصخور  الجيولوجية  التركيبة  %، وتتألف 

 النايس والكوارزايت والتست، وهي عبارة عن صخور رسوبية تغطي مساحات شاسعة من األراض ي خاصة في 

األجزاء الشمالية املطلة على الصحراء الكبرى، والتي تتخللها صخور البازلت النارية مثل الجرانيت والسبانايت،  

هذا بجانب الصخور البركانية التي تشمل الصخور النارية ممثلة لسلسلة جبل تقابو واملالحة، وجبال مورو  

 . 2ي لسلسلة جبل مرة البركانية وقرون البقر وجبال واحة العطرون والنخيل، وهى امتداد طبيع

% من مساحة السودان، ويبلغ  12، حيث تشكل  2كم290.000تقدر مساحة والية شمال دارفور حوالي     

الفاشر، وكتم، وكبكابية    2.113.668سكانها حوالي    رقم العديد من املدن، أهّمها  نسمة، وتضم هذه الوالية 

 وطويشة، وكلمندو، وسرف عمرة، وغيرها. ومليط والطينة، وكرنوي، وأم كدادة، أمبرو، 

ذكر بعض الروايات التاريخية أن دارفور كانت دولة مركزية، حيث تجتمع كل السلطات عند السلطان      

بيد أن هناك سلطات كثيرة تم تفويضها إلى اإلدارات األهلية إلكمال عملية إدارة السلطنة، وعلى هذا املنوال  

، فالنظام اإلداري  3خاصة بعد توسيع العالقات مع دول الجوار وباألخص مصر تطور النظام اإلداري للدولة  

الذي تتمتع به سلطنة الفور إلدارة الدولة يعتبر من أعظم النظم اإلدارية التي شهدتها الدولة السودانية في  

لم، حتى نجد أن  وقتها، فقد كانوا يراعون قيام أي مستوى للسلطة اإلدارية في حيز مكاني معلوم ومحدود باملعا

، لذلك يمكن القول أن تطبيق  4الرعايا ال يتجاوزوا السلطة املحلية صاحبة االختصاص عند تقديم مظاملهم 

الفدرالية كانت تمثل قمة في  املمارسة الفعلية للسلطة من قبل حكام الواليات ومن دونهم من املسؤولين في كل  

عاملين في الدولة بغض النظر عن املصالح الشخصية أو  شأن إداري دون أن يفقد السلطات سيطرته على ال

 القبلية.

هكذا كانت اإلدارة األهلية تعنى بإدارة شئون املناطق والوحدات اإلدارية التابعة لها بعد موافقة املواطنين    

في ظل إشراف ورقابة السلطة املركزية، ويعطي بموجب النظم اإلدارية صالحيات ومهام واختصاصات محددة  

 
 . 34املرجع نفسه، ص -1
م(، مستقبل اإلدارة األهلية فى السودان بحث غير منشور، دبلوم اإلدارة العامة فى الحكم اإلقليمي واملحلي، الدفعة  1990العزيز على)كرار، عبد  -2

 .17، ص1م أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية، ط1989السادسة 
 . 137، ص1ادي صالح للطباعة والتغليف الخرطوم، طم(، دارفور األرض والحواكير، الناشر و 2010)  شطة، عبد الشافع عيس ى مصطفى أحمد  -3
4-  ( محمد  محمود  األمين  تحليلية  2011عثمان،  دراسة  اإلسالمية،  الفور  سلطنة  للعملة 1960-1400م(،  السودان  مطابع  شركة  الخرطوم  م، 

 . 396، ص1املحدودة، ط 
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  جون هاول ، وقد وصف  1تعلق بقضايا املواطنين في الوحدة اإلدارية املعينة ضمن حدود الدستور والقانون ت

هذا النظام بأنه من أفضل النظم في اإلدارة حيث يعمل على نقل سلطان الحاكم إلى هيئات محلية تنال رضا  

تاري طوال  األهلية  فاإلدارة  املحلي،  الحكم  مستويات  كافة  على  الزعامات  املواطن  إدارة  بمثابة  هي  دارفور  خ 

العشائرية ملواطنيها، وقد كانت على الدوام تمثل إحدى مؤسسات املجتمع في مراحل نموه املبكر، حيث تتخذ  

 قاعدته شيخ القرية أو البادية 
ً
 هرميا

ً
 .2اإلدارة العشائرية عادة شكال

نجد       الفور  في سلطنة  األرض  إدارة  قانون  إلى  نظرنا  وتوظيف    فإذا  األرض،  إعمار  مبدأ  على  تقوم  أنها 

والوالي،  اآلتي:)السلطان  بالترتيب  تبدأ  اإلدارة  مستويات  عن  فالحديث  األهالي،  من  للمستفيدين  مواردها 

والشرتاي والدملج والعمدة والشيخ(، وكان حدود حكم كل من هذه املستويات محددة بالحدود الجغرافية لكل 

، ومن جانب آخر فإن هذه الحواكير كانت تحفظ للدولة  3ني وفق قانون األرض منطقة، بل وموثق بصك سلطا

حافظت   كما   ،
ً
وخارجيا  

ً
داخليا واإلثنية  القبلية  املكونات  بين  العالقات  حفظ  إلى  باإلضافة  وحدودها  كيانها 

في املناطق الحدودية  الكيانات املجتمعية  بين  في األساس ، فالالمركزية هنا تعن4وبشكل قوي على العالقات  ى 

بنقل السلطات والصالحيات من املستويات املركزية األعلى إلى املستويات املحلية األدنى، وإعطاء أمر التفويض  

ألفراد وهيئات تابعين له على املستويات اإلدارية داخل الدولة، وهذا ما لزم تطبيقه في قانون اإلدارة األهلية  

 على تلك اإلجراءات اإلدارية منح الدستور بعض املؤسسات األهلية  ، وبناءً 5قبل وبعد االستعمار في السودان

حق الوالية املطلقة على األرض والشعب، وفي هذه الحالة تم إنشاء أنظمة حكم محلي على املستويات اإلدارية  

 .6اإلقليمية أو املحلية ومسمى هذا الوحدات اإلدارية إقليم، والية محافظة، وغيرها 

إقل       تكن  الفور  ولم  استمر  الحكم، فقد  نظم  في  السودان  أقاليم  غيرها من  دارفور حالة شاذة عن  يم 

 دون انقطاع، إذ استمر حكمهم وإمارتهم اإلسالمية حتى سنة  430يحكمون دارفور نحو 
ً
م، ومع أن  1874عاما

واعتمد على النظام  ، إال  7م1916م حتى  1898عاد السلطان علي دينار أمجاد حكم أجداده في دارفور من عام  

من   بتفويض  قبائلهم  يحكمون  فهؤالء   ،
ً
ملكا أو   

ً
سلطانا إما  قبيلة  لكل  حاكم  بتعيين  قام  حيث  الالمركزي، 

 السلطان وبصالحيات واسعة.

 
1-  ( محمد  الزين  الس2011الزين،آدم  في  وتطبيقاتها  وقضاياها  الالمركزية  اإلداري  م(،  التدريب  مركز  الرشيد،  الحكم  منظور  من  ودان، 

 .18، ص1الخرطوم،ط
 .299صم(، مرجع سابق، 2011) عثمان، األمين محمود محمد -2
 . 300املرجع نفسه، ص -3
 . 67، صم(، مرجع سابق2010) شطة، عبد الشافع عيس ى مصطفى أحمد -4
 . 10م(، مرجع سابق، ص2011) الزين،آدم الزين محمد -5
 . 11مرجع نفسه، ص -6

7 -R.S. O'Fahey,(1980). State and Society in Darfur, C Hurst & Company, London.p14. 
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إقليم دارفور،    يقه فيحكم أقاليم السودان على نمط من اإلدارة يختلف عما تم تطب  فيكذلك اعتمد اإلنجليز  

إدارة مناطقهم بالدرجة األولى، ثمَّ على   فيوا يعتمدون على شيوخ القبائل واإلدارات األهلية  ففي تلك األقاليم كان

املوظفين التنفيذيين املختارين ملساعدتهم في اإلشراف على الخدمات العامة، أي عبر خليط من الهياكل اإلدارية  

ا  1التقليدية واملستحدثة  لها إدارة راسخة نضجت وتوطدت عبر قرون    احتاللهمدارفور فقد وجدوا عند    في، أمَّ

 ما ارتبطت تلك النظم بوجدان 
ً
من الزمان في ممارسة وتطوير النظم اإلدارية تجاوزت األطر التقليدية، فكثيرا

السلطة العليا في  الناس وتراثهم، بل في كيفية إدارة شؤون حياتهم، وبالتالي أصبح رجل اإلدارة األهلية بمثابة  

يزال كبار السن من أهل اإلقليم يذكرون كيف كان املفتش    تقديم خدمات للمواطنين  وضبط املجتمع، وما

 حصانه يحادثهم بحزم 
ً
كل ما يتعلق بحياتهم، فإذا كان األمر تطلب تنفيذ ش يء ما    فياإلنجليزي يمر عليهم راكبا

ه يشير لشيخ املنطقة لفعل   ه إلى درجة الوعي التي  2ذلك يعود بالفائدة فإنَّ ، ولعلَّ السر في ذلك قد يكون مردَّ

 في تحويل والء  3يمتاز به إنسان السودان عامة، ودارفور بصفة خاصة 
ً
، ونتيجة لتلك امليزة سعى اإلنجليز كثيرا

ر ثقافتهم  الزعامات القبلية التقليدية لتكون ممثلة لسلطتهم، وليست ألهاليهم، ومن ثمَّ استخدامهم كأداة لنش 

من أهالي املنطقة، فوجدوا ما يعينهم في تحقيق أهدافهم، وهو خلق حائط صد يحول    اعتراضاالستعمارية دون  

 دون تمكين املتعلمين من أبناء اإلقليم من التأثير اإليجابي على أهاليهم البسطاء. 

ماعية  الوحيدة التي تسعى إلى  وبتلك الطريقة اعترف االنجليز أن القبيلة في دارفور هي املؤسسة االجت     

م، بضرورة تشريع نظم وقوانين 1925ترقية حياة أفرادها، وبناًء على ذلك فقد أوص ى اللورد فلنر في تقريره عام  

لتنظيم اإلدارة األهلية تحت مسمى قانون سلطات املشايخ، وقد استهدف التشريع الشريحة األكثر بساطة، 

السلط القوانين  تلك  دفعت  هنا  والنزاعات  ومن  الخصومات  في  للفصل  والقضائية  والتنفيذية  اإلدارية  ات 

، وفي األثناء شعر الحاكم العام جون موفي أن ممارسة الحكم 4والحروب، وحفظ األمن؛ ولكنها بطريق تقليدية 

م، والذي قض ي بموجبه  1924في السودان سوف يواجه بعدة تعقيدات خاصة بعد ثورة اللواء األبيض عام  

م الذي كان  1922م ألغي بموجبه قانون  1927قانون جديد عرف باسم قانون سلطات املشايخ لعام  إصدار  

من أهم بنوده إنشاء وظائف جديدة في هياكل اإلدارة األهلية كتقدير الضرائب وتحليلها، واالشتراك في جمعها،  

 .5تبات رجاالت اإلدارة األهلية وفي كيفية إدارة بعض الخدمات االجتماعية كاألسواق؛ ونقل النفايات، ودفع مر 

 أعادت تنظيم اإلدارة األهلية لتصبح أكثر فعالية، ولتنفيذ تلك  1928وفي عام   
ً
 جديدا

ً
م تبنت السلطة نهجا

م، وقد حدد هذا التعديل إعطاء صالحيات واسعة لزعماء القبائل  1928م بقانون  1927السياسة عدل قانون  

 
،  1م ونبذة من ريح سلطانها  علي دينار، الناشر مكتبة الشريف األكاديمية، الخرطوم، ط1916م(، فتح دارفور سنة 1937قنديل،حسن قنديل) -1

 . 23ص
 .6، ص1م(، تاريخ الزغاوة في السودان وتشاد، القاهرة املصرية الدولية للدعاية والتوريد، ط2006) الجبار عثمان عثمان، عبد  -2
 .299صم( ، مرجع سابق، 2011) عثمان، األمين محمود محمد -3
 .11، ص1، طم 1998- 1899من هللا، شيخ الدين يوسف)بدون تاريخ(، الحكم املحلي خالل قرن عرض تحليل لتجربة السودان  -4
 . 21م(، مرجع سابق، ص2011) الزين،آدم الزين محمد -5
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ت مخصصاتهم من الرواتب مقابل ما يقومون به من أعمال أهمها حفظ األهلية، وبموجب تلك الصالحيات زاد

األمن، كذلك تبنت املستعمر سياسة جديدة قض ى بتعيين وصف إداري جديد تحت مسمى األمير الهدف منها  

هو إنهاء منصب املقدوميات الوراثية في كل أنحاء دارفور، وإفراغهم من فكرة االرتباط باألرض أو نظام الحواكير  

 . 1ملعمول به في سلطنة الفور القديمة، وبالتالي أصبح لألمير وضعية خاصة عند الشراتي والعمد والسالطين ا

بعد     فيما  بل صار  مما سبق،  أكثر  واسعة  األهلية صالحيات  املحاكم  لقانون  أصبح  الشاكلة  ذات  وعلى 

  األساس الذي قام عليه نظام اإلدارة األهلية في السودان، ففي املحاكم ا
ً
لشرعية األهلية يعتمد القضاة اعتمادا

 بأن هذه املحاكم  
ً
 على املحاكم األهلية التي تقوم بالنظر االبتدائي في معظم القضايا مدنية أوجنائية، علما

ً
كبيرا

م، وهي مختلفة الدرجات أولها املحاكم الرئيسية، ولكل  1932تم تأسيسها تحت قانون املحاكم األهلية لسنة  

ملحاكم الفرعية، هذا باإلضافة إلى املحاكم الشرعية األهلية، ومن أهم اختصاصاته النظر في  من ا  رقممحكمة  

املختلفة املجتمع  مكونات  بين  تحدث  التي  الداخلية  بوحدة  2املنازعات  التقيد  عدم  إلى  القانون  نص  كما   ،

 في تعيين أعضاء املحاكم األهلية من فئا
ً
 رفعت مكانة  القبيلة، األمر الذي ترك الباب مواربا

ً
ت أخرى، وأيضا

اإلدارة   في مسمى  نظار  كلمة  الثانية. ومن هنا ظهرت  الدرجة  قاض ي  إلى  األهالي  من  الذين هم  القضاء  رؤساء 

األهلية، غير أن هذا القانون لم يجد القبول من قبل طبقة املتعلمين التساع سلطات اإلدارة األهلية الذين  

 أغلبهم من األميين. 

 سلطة املقاديم في سلطنة الفور املبحث الثاني: 

يعتبر املقاديم في سلطنة الفور بمثابة رؤساء قطاعات في كل املناطق، وهم يقومون مقام السلطان في       

قطاعاتهم  ولهم كافة الصالحيات السياسية واالقتصادية والعسكرية و االجتماعية  وخير نموذج لهذه اإلدارات  

  
ً
عن سلطان الفور في كردفان، وهو أول من واجه القوات التركية في كردفان  املقدوم مسلم الذي كان مسؤوال

املقدومية1822عام   عاصمة  بارا  معركة  في  واستشهد  أن مصطلح  3م،  التاريخية  الروايات  بعض  ذكر  وقد   ،

م كموظف يعمل خارج الترتيب الهرمي القديم لأللقاب اإلدارية التي اشتهر بها  1800املقدومة قد ظهرت عام  

 أو قيادة حملة، وعند تعيينه  
ً
النظام في سلطنة الفور، فهو مفوض ونائب ملك يعين ملهام محدد، إما حكما

 .4يملك شارة امللك، والقرآن والسجاد، وككر ورماح 

 ومن املقاطعات الرئيسة في دارفور هي:

وية وكانت الشرتاوية  دار اباديما: تقع في الجنوب الغربي "والية غرب دارفور وتنقسم إلى اثني عشر شرتا  .1

متفاوت من الزعامات املحلية أو الدملجيات يديرها دملج، وكان لبعض الشرتايات األكبر رؤساء   رقمتقسم إلى 

 
 . 31، ص1م(، الدولة في السودان الحديث، مركز الدراسات واألبحاث العلمانية في العالم العربي، ط2008عثمان، تاج السر عثمان ) -1
 . 11، ص1م، دار الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، ط1898-1882م(، تاريخ دارفور السياس ي 1995الحسن، موس ى مبارك الحسن ) -2
 .49، ص1م(، الفور واألرض وثائق تمليك، دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم، ط1957أبو سليم،محمد إبراهيم ) -3
 .106، ص2ت السودانية، الخرطوم، طم(، الدولة واملجتمع في دارفور، ترجمة عبدالحفيظ سليمان، مركز الدراسا2000) أوفاهي،ر.س -4
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، ويعتبر أباديما  1يدعون سامبي التي تعني بلغة الفور"حربة" يعملون كوكالء للشرتاي في التعامل مع الدماليج 

ا الوالية" ويحكم  "والي  الشارات  بمثابة مقدوم  للسلطان من  ما  إقليم واسع وله جميع  وله  ثني عشرة شرتاي 

النحاس، وهو كناية عن ساعد السلطان األيمن، ووظيفته أن يمش ي هو وعساكره عن يمين   واألبهة ما عدا 

 .2السلطان في الحرب 

ش يء، وهو كناية  دار تكيناوي: تقع في الجزء الشمالي من سلطنة الفور والتكيناوي قرين اباديما في كل   .2

 من ملوك الجهة الشمالية. 
ً
 أيضا

ً
  عن الساعد األيسر للسلطان ويحكم على اثني عشر ملكا

دار أبا أوما: تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لسلطنة الفور وأبو أومو العمود الفقري للسلطان، ويطلق   .3

 بقانون دالي العرفي،
ً
ومن أهم مهامه الفصل في القضاء داخل   عليه اسم)فورانق أبا( أي أبو الفور؛ ويكون ملما

 القبيلة خاصة القضاء العرفي الداخلي.  

دار ابا أومو: وتشمل معظم جبل مرة الشرقي مقسمة إلى عدة شرتايات، ويقصد به املقدوم أي حاكم   .4

 . 3الوالية ووظيفته أن يمش ي خلف الجيوش بجيش ال يعقبه أحد وقت الحرب 

دالي: وتشمل هذه   .5 الفاشر ويديرها مقدوم  دار  الفور وعاصمتها  الشرقي من سلطنة  الجزء  املقاطعة 

دالي   لقانون  األعلى  املرجع  هو  إذ  السلطنة،  في  مقام  أكبر  ومقامه  الخصيان  كبير  الشيخ"  أبو  وهو"  الشرق، 

 القانون العرفي في البالد. 

، فهوالء  وتحت أي مقدوم شرتاي أو ملك أوعمدة أو شيخ، غير أّن بعض الشراتي يتبع
ً
ون للسلطان مباشرة

بمثابة املجلس االستشاري،   الذي هو  الشورى   من    12ويتكون من  يعملون وفق نظم ولوائح  مجلس 
ً
عضوا

وتنصيب   اختيار  في  واملشاركة  السلطنة،  أمور  تسيير  في  السلطان  اختصاصاته مساعدة  أهم  ومن  األعيان، 

ر ثقافة التعايش السلمى بين املجموعات األثنية والقبلية  السلطان الجديد، وحفظ النسيج االجتماعي، ونش 

 املختلفة، وعدم استغالل الحدود الجغرافية للمصالح الشخصية.

 ملقدوم  1916-1899أّما في الفترة الثانية من سلطنة الفور)      
ً
م( كان زعماء العشائر القبلية يتبعون إداريا

 عنهم أمام سلطان د
ً
ارفور، وكان املقدوم يجتمع بهم مرة في العام في قرية فتابرنو قبل  الشمال الذي كان مسؤوال

أن تنتقل منها إلى كتم فيما كان يعرف بالزفة، وهي عبارة عن مهرجان سنوي يقام على شرف مقابلة الحاكم  

هاية  اإلداري حيث يأتي إليه زعيم كل قبيلة بفرسانه على الجياد والجمال في أزهى وأبهى استعراض للقوة، وفي ن

 
،  2010عبد الشافع عيس ى مصطفى أحمد شطة، دارفور األرض والحواكير، الناشر وادي صالح للطباعة والتغليف الخرطوم ، الطبعة األولى    -1

 .88، ص1ط
يل محمود شاكر ، مصطفى محمد م(، تشحيذ األذهان بسيرة بالد العرب السودان، حققه وكتب حواشيه خل1965التونس ي، محمد بن عمر )  -2

 . 181، ص2، ط1965سعد، راجعه محمد مصطفى زيادة، الدار املصرية للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
 . 234م( ، مرجع سابق، ص 1965)التونس ي، -3
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االحتفال يعقد املقدوم معهم لقاًء يحملهم توجيهات السلطان وأوامره، ثم يعودون بعدئذ إلى مناطقهم حيث  

 .1يسعون في تنفيذ توجيهاته 

ساعدت تلك القوانين في فض النازعات القبلية التي تنشب من وقت آلخر، كما ساهمت في نشر ثقافة      

 من تفش ي الرواسب  الجودية واملصالحات خاصة في حاالت جب
ً
 عن القصاص، تفاديا

ً
ر الضرر؛ ودفع الديات بدال

 الفاسدة والضغائن الشخصية، والتي سرعان ما تهدد األمن الوطني. 

 مجلس املقدوم 

ا كبيرا من األشخاص الذين لهم معرفة بأحوال أهل البلد، وبعبارة أخرى هم  رقم يضم مجلس املقدوم      

االجتماع  النسيج  يشكلون  منطقة الذين  كل  في  كافة  2ي  له  املجتمع  في  الشرفي  الرئيس  بمثابة  هو  فاملقدوم   ،

الصالحيات اإلدارية واملالية والقانونية، وله نائب يختاره بالتشاور مع الوكيل، ويعتمد في إصدار القرارات على  

يعات األهلية التي  القوانين الصادرة من قبل السلطة الحاكمة)السلطان(، أو على العرف الذي يعتبر أحد التشر 

الحدود  واألمان، وضبط  األمن  املحافظة على  في  األهلية  اإلدارات  دور  يبرز  وهنا  القدم،  منذ  البشرية  عرفتها 

الجغرافية بين اإلدارات املختلفة، خاصة في فض الصراعات والنزاعات واملشاجرات التي تحدث بين طبقات  

 لكرامة اإلنسانية.  املجتمع بين الفينة واألخرى، ويقصد من ذلك درء
ً
 الفتن قبل وبعد وقوعها حفظا

 املبحث الثالث: ملحة تاريخية عن مدينة كتم 

بينها وبين مدينة الخرطوم حوالي       في والية شمال دارفور، وتقّدر املسافة  ُتْم 
ُ
ك   677كم )988تقع مدينة 

كما تقع على وسط هضبة مرتفعة تنتشر  كم،120ميل(، كما قدرت املسافة بينها وبين مدينة الفاشر بحوالي  

الناحية الج بازلتيفيها تالل بركانية تعرف بتالل تقابو وتالل برتي، ومن  جنوب    يولوجية تقع في حقل بركاني 

البركانية   بالحقول  البركاني  كتم  حقل  ويرتبط  وهشابة،  وماري  ميدوب  جبل  هو  بركاني  حقل  غرب 

، ومن الجبال البركانية األخرى كجبل  3الصحراء الكبرى التي تعود إلى العصر البليستوسيني والهولوسيني جنوب

، هذا باإلضافة إلى مجموعة جبال مورو وجبل حمرة وجبال  كيلو متر 25لي  توني، والذي يبعد عن املدينة بحوا

 س ي، وهي بمثابة امتداد لسلسلة جبل مرة البركانية. 

كتم        مدينة  بحوالي    رقم يشق  تقدر  مساحة  في  الشرق  إلى  الغرب  من  تجري  األودية    300من 

موسمية صغيرة أبرزها وادى فتا برنو، ووادى آمو، ووادي كساب،   ميل( لتقترن به عدة أودية 186,41كيلومتر)

ترية الذي يبعد عن املدينة  ووادي فولو، وهناك أودية أخرى تجري بالقرب من املدينة مثل وادي مانو؛ ووادي مس

 
 .11، ص1م(، تطورات نظام الحكم في السودان منذ أقدم العصور، الجزء األول، ط1969متولي، عبد الحميد ) -1
 .87، ص1م(، تاريخ السودان من أقدم العصور إلى اآلن، الناشر مطابع دار الكتاب العربي مصر، ط1957محمود، حسن سليمان محمود ) -2
 . 67، ص1م(، إدارة السودان الحديث املسئوليات والتحديات، مطبعة جامعة الخرطوم، ط2005محمد أحمد)  محمداني، -3
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)  24بحوالي   يبعد بحوالي    14,9كيلومتر  والذي  بارك هللا   وادي 
ً
إلى   22,9كيلومتر)  37ميل(، وأيضا ميل(، هذا 

اتجاه   في  يقع  إلى قسمين: قسم  برنو  فتا  وادي  الخميس، ويقسمها  جانب عدة خيران مثل خور جلود، وخور 

كبير من املدارس    رقملدبابين وحي الفور وسالمة أبو دوما، وبها  الشمال ويضم معظم األحياء السكنية مثل ا

 األساس، والثانوي بنين وبنات وهي من أعراق املدارس في شمال دارفور. االبتدائية
ً
 وحاليا

 من األحياء السكنية  رقمأّما القسم الجنوبي يقع بين الوادي وجبل قبة الذي يطل على املدينة، ويضم      
ً
ا

مة ومكاتبها بما فيها مبنى املحكمة، ومركز شرطة والسجن ومدرسة كتم الريفية، واملستشفى  ودواوين الحكو 

املجاورة   القرى  أهم  ومن  لكتم،  اإلدارية  الرمزية  تشكل  الجزء  وهذا  العسكرية،  والحامية  املحافظة  ومكتب 

 رها.للمدينة، هي: سنقر ودلل وقوس ميمي، وحلة بشر، وكركاوي، فتابرنو، بنقا، جندو، وغي

األهمية       حيث  من  الفاشر  مدينة  بعد  تأتي  وربما  دارفور،  إقليم  في  املدن  أقدم  من  كتم  مدينة  وتعتبر 

التاريخية، ففي عصر سلطنة دارفور كانت بمثابة املدينة الثانية في الشمال؛ وبها املقدومية التي انحصرت في"ال  

قدومية يومنا هذا، وآخر نسله األمير أبو القاسم  املقدوم"، ومنهم التجاني مقدوم الذي مازال يحمل لقب امل

الذي مات في ظروف غامضة بعد زيارة الرئيس السابق جعفر محمد نميري للمدينة في السبعينات من القرن  

األحوال الجوية، وعندما عاد السيد الرئيس جعفر    لسوءاملاض ي، والذي لم يتم استقباله بالصورة املثلى نتيجة  

ر دون أن يهبط بطائرته تراشقت األنباء بأن عدم هبوط طائرة الرئيس كان بفعل فاعل عندئذ  نميري إلى الفاش

طلب الرئيس من السلطة اإلدارية في كتم بحضور األمير أبو القاسم إلى الفاشر متهما إياه بتدبير حادث اغتياله،  

ه في الطريق بين الفاشر وكتم نتيجة  وهنالك بعض الروايات التاريخية تؤكد بأن األمير أبو القاسم قد تم اغتيال

أثر التعذيب الذي تعرض له من قبل عناصر جهاز أمن الرئيس نميري، وعلى كِل لم يعد األمير أبو القاسم إلى  

الحد  في  القصر  يقع  اليوم حيث   حتى 
ً
ماثال كتم  وادي  يقع على ضفاف  الذي  ومازال قصره  أخرى،  كتم مرة 

، والذي سمي فيما بعد بحي القصر، وقد تحول في فترة الديمقراطية الثالثة  الفاصل بين حي العرب وحي الزغاوة

 إلى مساكن للحامية العسكرية.

وعلى هذا املنوال يقطن كتم مجموعات قبلية وإثنية مختلفة منتشرين في مختلف أنحاء املنطقة، وبالرغم     

 أّن إلنسان كتم ما يميزه،  
ّ
فالجميع يألفون بعضهم في السراء والضراء،  من بعده عن املركز واملدن األخرى إال

ويعشقون الخضرة والغناء ألن الطبيعة الجاذبة هي التي أفضت إلى هذه الحالة، خاصة شريط الوادي الذي  

 يمتاز بالخضرة والنسيم العليل.

 املبحث الرابع: املكونات اإلثنية في كتم  

كثير من    فيدات وتقاليد فريدة قّل أن نجدها  ة تمتاز بصفات وعارقميقطن كتم مجموعات إثنية وقبلية مت 

 املجتمعات السودانية األخرى، ويمكن تقسيمها كاآلتي:

 العصور القديمة والحديثة، وهم:  فيوهم يشكلون الفروع الرئيسية لسكان دارفور  املجموعة الزنجية:. 1
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املنطقة هم الداجو الذين أسسوا  : ذكرت بعض الروايات الشفوية املحلية إن أول من حكم هذه  * الداجو 

اختلف   املنطقة، وقد  من  متفرقة  مناطق  في  يعيشون  والساميين  الحاميين  دارفور، وهم خليط من  في  دولة 

الدماء   عروقهم  في  تجري  أي  الشرق،  من  أصلهم  أن  افترض"ماكمايكل"  فقد  الداجو،  أصل  حول  املؤرخون 

قبائل  1العربية  إلى  ينتسبون  أنهم  ويرى"آركل"  من  ،  كثير  لسان  على  ذكرهم  ورد  الذين  التاجويين  أو  التاجو 

 من الزغاوة وحدد منطقتهم بين كانم وبرنو في تشاد 
ً
،كما تشير بعض الروايات  2الجغرافيين العرب أنهم فرعا

الدناقلة   عمومة  أبناء  وهم  دارفور،  إقليم  إلى  السودان  من شمال  انتقلوا  نوبي  أصل  من  أنهم  إلى  التاريخية 

 للتكوين القبلي فهم يشكلون همزة الوصل بين تشاد والسودان األمر الذي يعطي  3والحلفاويين  واملحس
ً
، ووفقا

 .
ً
 كبيرا

ً
 تاريخيا

ً
 العالقة بين الدولتين بعدا

: اختلفت اآلراء حول أصل التنجر، حيث يزعم البعض أنهم من ساللة العباس الذين قدموا من  * التنجر

ومما ال شك فيه أن هذه اإلشارة لها داللتها التاريخية واملنطقية بقدوم هؤالء  تونس فاستقروا حول جبل مرة،  

، كما يرى آخرون أنهم من بني هالل،  4من تونس ألن من املعلوم أن القبائل أثناء تجوالها ال تنس ى موطنها األول 

ي جراء الهجرات  وهنالك من يري بأنهم مجموعة زنجية بسطوا نفوذهم على دارفور وأجزاء من سلطنة ود دا

، وفي أيام عظمتهم انتشر اإلسالم في  5املتكررة، فالتنجر هم شعب زنجي يزعم أنهم مزيج من الزنوج "الحاميين" 

الجزء الشمالي من دارفور، وهم يمثلون جزء من حضارة الفور في القرن الخامس عشر امليالدي ويقيمون في  

ثون اللغة العربية التي احتلت مكان لغتهم املحلية، ولعل هذه الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من املدينة ويتحد

اإلشارة تؤيد الرأي القائل بأنهم ينتمون إلى املجموعة العربية الذين عاشوا في مناطق متفرقة من دارفور خاصة  

الجزء الشمالي الشرقي من جبل مرة وشمال دارفور في جبل أوري وعين فرح وعين سيرو وغيرها، وقد احتل  

 .6قيادة دولة الفور، وكان أول ملوكهم)دالي( فيكيرا مكانهم ال

الفور  إلى  *  وينتمون  املنطقة،  أنحاء  معظم  في  يقطنون  الذين  اإلثنية  املجموعات  أكبر  الفور  يشكل   :

املجموعة الزنجية اإلفريقية الذين يسكنون جبل مرة في مناطق دار أما ودار ديما، دار كرتي، ودار ماديوخرج  

ء كل ملوك وسالطين الفور، ويرجع تاريخ هذه العائلة إلى منتصف القرن الخامس عشر امليالدي، وقد  من هؤال

فكانت   خلت  قرون  ملدة خمسة   
ً
ومحليا  

ً
وإقليميا  

ً
وعرقيا  

ً
ودينيا  

ً
واجتماعيا  

ً
سياسيا  

ً
شكلت وجودهم حضورا

ياتها مجموعات إثنية مثلت  السلطنة هي بمثابة بؤرة وبوتقة وانصهار عرقي منقطع النظير، حيث ضمت في ط 

 نموذج لحضارات وثقافات وأعراق مختلفة.

 
1-                          ory of the Arabs in the Sudan .Cambridge viol 1 P79.                                                                         Mac Michel ,M.A(1922).A hist 

2 -Arkell ,A(1951).History of Darfur , Khartoum ,P37-70.                                
 . 123، ص1م(، دارفور وخدمة الحرمين الشريفين، الطابعون دار نور البشير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط1998اسحاق، إبراهيم محمد)  -3
 . 383، ص 1القاهرة، ط م(، تاريخ وحضارات السودان الشرقي واألوسط، الهيئة املصرية للكتاب1972البصيلي، الشاطر عبد الجليل) -4

5 -Arkell,1951:22 . 
6 ،1922:79 -Mac Michel . 
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:يعتبر الزغاوة من أكبر املجموعات اإلثنية التي سكنت دارفور بعد الفور، وهم يمثلون خليط من  * الزغاوة

  
ً
اقتصاديا  

ً
ثقال الزغاوة  ويشكل  وتشاد،  وليبيا  تونس  من  وفدوا  الذين  والزنوج  والحاميين  وهم  التيبو   ،

ً
كبيرا

 يمارسون حرفتي الرعي والتجارة أكثر من املجموعات السكانية األخرى.

جبل العوينات أي على الحدود السودانية الليبية    -:يقيمون في أقص ى الشمال الغربي من األقليم* البديات

 واملصرية، وأجزاء من كتم وكبكابية، وبحكم الجوار لهم عالقة وثيقة مع الزغاوة. 

والعربية،    :البرتي*   الزنجية  من  خليط  هم  اإلثنية  املجموعة  هذه  أن  التاريخية  الروايات  بعض  ذكرت 

 وينتشرون في أجزاء واسعة من املحلية. 

 هم خليط من التيبو والزنوج الذين وفدوا من مالي فاستقروا في كل من دارفور وتشاد.  :امليما* 

بين لهجتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويقطنون في    : ذهب"ماكمايكل" إلى أنهم من أصل نوبي للتشابهالبرقد*  

 الجزء الجنوبي الغربي من املحلية.

: وهم من األصل النوبي، وفدوا من شمال السودان، وينتشرون في األجزاء الشمالية والشرقية من  امليدوب*  

 املدينة.

العربية:-2 الهبانية    املجموعة  التعايشة،  الرزيقات،  وهم  العربية  األصول  ذوي  والعريقات    أي  املسيرية 

 ما اتصفوا بالقبائل املتنقلة  
ً
والبديرية والبقارة وينتشرون في الشمال والوسط، ويمارسون حرفة الرعي، وكثيرا

 )الرحالة(، وهم ينقسمون إلى: 

القبائل شمال كتم، وتحترف رعي العرب األبالة*   : كاملحاميد واملهرية والعريقات والعطيفات تسكن هذه 

 اإلبل. 

: وهم قبائل رحل يعيشون في الشمال الشرقي التي تلي دار الزغاوة، وقد خلص التونس ي إلى أنهم البديات*  

 .1زنوج على صلة قوية بالزغاوة 

وعندما قض ى الحاكم العام في الخرطوم على السلطان على دينار؛ أصبح لالنجليز باع طويل في بناء مدينة      

" هو املؤسس الحقيقي ملدينة كتم، وليس   Misster Moorن االنجليزي"مستر مور كتم، بل اعتبر الكثيرون أ

من املراكز في أنحاء    رقمببعيد ألنه أول انجليزي يتولي إدراة شؤون املدينة في العهد االنجليزي، وقد قام ببناء  

م يشكل مقر محافظة  املدينة كاملبنى اإلداري الذي يشبه طراز القصر الجمهوري في مدينة الخرطوم، وهو اليو 

 بنى املدرستين األوليتين، مدرسة كتم )أ( االبتدائية بنين، وكتم )أ( االبتدائية بنات، ومازالت هذه  
ً
كتـــــــــم، أيضا

غير قليل من أبناء مدينة كتم وما جاورها من    رقماملدارس باقية حتى اليوم، حيث تخرج في هاتين املدرستين  

 
 .66م( مرجع سابق، ص2006عثمان، عبد الجبار عثمان ) -1
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تالها مدرسة كتم الريفية؛ وغيرها من املدارس األخرى التي أصبحت فيما بعد منارة  املناطق املتاخمة لها، ثم  

 للعلم واملعرفة. 

لقد حظيت مدينة كتم طوال فترة االنجليز بنوع من االهتمام قد يختلف عما كان في جنوب السودان،       

على أن تدخل جزء من أسرها  " عالقاته مع اإلدارات األهلية فأجبرهم  Misster Moorحيث استغل "مستر مور  

معين من    رقمبهم في إدارة شؤون املنطقة، فطلب من كل رجل إدارة أهلية    لالستعانةإلى املركز لتلقي التعليم  

الطالب لتلقي العلوم واملعرفة، ومن هنا بدأ تأسيس األحياء الجديدة على هذا األساس، والتي على منوالها زالت  

 من األهالي لتسيير أمور املدينة وما  الفوارق الفردية والجماعية خ
ً
 إداريا

ً
اصة عندما عين الحاكم العام حاكما

جاورها من املناطق اإلدارية التابعة لها، فانصهر الجميع في عالقات زواجية؛ وعالقات صداقة؛ وحسن الجيرة،  

 ت املختلفة. وبالتالي انتهت الفوارق الشكلية التي كانت تشكل عقبة كبيرة في التعامل بين اإلثنيا

السلطنة      عاصمة  تغذي   التي  وهي  لها،  املجاورة  املناطق  من  لكثير  استراتيجيا   
ً
موردا كتم  مدينة  تشكل 

)الفاشر( بالخضر والفاكهة، وتعّد الزراعة بنوعيها املطرية التقليدية اآللية من أهّم الحرف التي يمارسها سكان  

الباذنجان مثل  الخضروات  يزرعون  فهم  البرتقال،  املدينة،  مثل  والفواكه  والذرة،  والبندورة،  والبصل،   ،

 واملانجو، والتمور، والليمون، وغيرها. 

 أهم األسواق 

* سوق كتم: تقع داخل مدينة كتم، وتعمل طوال أيام األسبوع، وتتسع أكثر كل يوم إثنين وخميس، حيث 

اق فرعية صغيرة منها: سوق املاشية  يرد إليها باعة ومتسوقون من خارج املدينة، وتقسم هذا السوق إلى أسو 

الخضار   وسوق  الجنوب،  في  األخرى  الزراعية  واملحاصيل  الذرة  وسوق  السوق،  من  الشرقي  القسم  في  ويقع 

 .والفاكهة في وسط السوق 

 .* سوق فتابرنو: تعمل في يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع

 .* سوق فروك: تعمل في كل يوم سبت

 . تعمل كل يوم اإلثنين* سوق جميزة: 

 * سوق بارك هللا: تعمل يوم األربعاء من كل أسبوع.

 * سوق حمرة نيني: تعمل في يوم الثالثاء من كل أسبوع.

 * سوق كورما: تعمل في يوم اإلثنين من كل أسبوع.

كاألغنام والضأن  وبجانب ممارسة حرفة التجارة هناك من يمارس حرفة الرعي، فهم يهتمون بتربية املواش ي  

وتعتبر مدينة كتم من أهم مسارات العرب الرحل املتجهة من الشمال نحو الجنوب، والعكس    والبقر والجمال،

 .في فترة الجفاف والخريف
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اإلدارية   الناحية  من  كتم  أّما  اإلثنيات    رقمتضم  ملختلف  األهلية  اإلدارات  قمة  تمثل   التي  املحليات  من 

 :يج االجتماعي ملختلف األعراق والبطون، وهي على النحو اآلتيوالعشائر التي تشكل النس 

إدارة دار حمرة: إدارة تتبع للتنجر والفور، وعاصمتها كتم، وبها أربعة عموديات: عمودية نادي، والقبة   .1

 والدبة ملينا. 

ل .2 تتبع  إدارة  بيري:  والزغاوة، والعرب،  رقمإدارة دار  الفور والتنجر  القبائل والبطون، وتضم  وبها    من 

 خمسة عموديات على النحو اآلتي: عمودية كتم، وامراي وامليما وأم سدر وأنكا. 

وبها   .3 الدور،  وعاصمتها  والزغاوة،  والتنجر  الفور  وتضم  الكايتنقا،  إدارة  تحت  وتقع  دار سويني:  إدارة 

شم كوما  ثمانية عموديات، وهي: عمودية توري وعمودية الجنيد، الدور، حنضل، عمودية أم سرف وناورا وخ 

 وقوري، وهي عمودية تتبع للبرتي، وعاصمتها قوري. 

إدارة دار فروك: إدارة تتبع للفور، وتضم مناطق الفوراوية، وعبد الشكور، وبها عموديتين هما: آنقود   .4

 ومورقا. 

، وتضم Englandإدارة دار إنقا: وهي من اإلدارات القديمة، واملعروفة منذ عهد االنجليز، وتعني أرض   .5

 العموديات: مثل عمودية سويني ودار يال، وكدلدل، وجابر، وجوبا.  ا منرقم

سرقلو،  .6 عمودية  هي:  عموديات  أربع  وبها  للفور،  تتبع  القديمة  اإلدارات  من  وهي  فورنوق:  دار  إدارة 

 وتوس ي، ودبس، وآمو، وعين فرح.

(: إدارة تابعة لقبيلة أوالد مانا والفور والدروك   .7
ً
والتنجر، وتضم مناطق  ادارة دار جلي) السريف حاليا

 جانقا وبني سريف حمارو، وغيرها، وبها ثالثة عموديات هي: عمودية ترقل، وتيو، وآفي.

إدارات دار زغاوة: وهي إدارات موزعة حسب التوزيع الجغرافي لبطون الزغاوة املنتشرة في شمال كتم،   .8

 وهي:

وأبوليجا، وأورش ي، وأمبرو، وليل،    دار زغاوة تورا: وتضم سبعة عموديات: عمودية شقيق كارو، وجقترا، .أ

 أقبا. 
ً
 وأخيرا

 دار زغاوة أرتاج: وتضم عموديتين هما:أم مراحيك، وأم حراز. .ب

وأبو   .ت عبيد،  وكارنوي، ومسكي  وبها عشرة عموديات، وهي: عمودية فوراوية، وهاللية،  قال:  زغاوة  دار 

 قمرة، وكامو، وقريو، ودوابي، وهرمبا، وأوالد دابو. 

 اوالد دقين: تتبع إلدارة دار توار بأمبرو، وبها عمودية واحدة، هي عمودية أورو.دار زغاوة  .ث

 دار زغاوة كبكا: وليست لديها عمودية.  .ج
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الفور، حيث منحوا السلطنة والنحاس عندما   .ح القديمة في سلطنة  دار زغاوة كوبي:وهي من اإلدارات 

عموديات منها: عمودية الطينة وباتو وباسو  من ال  رقمساندوا السلطان علي دينار ضد سالطين البرقو، وتضم  

 وكيال وقادر سراجاي وماعون وشتيب وترانقو وبامنا وجوبا وباهاي. 

فإذا نظرنا إلى بنية اإلدارة األهلية في كتم نجدها تتكون من ثالث مستويات، ولكل مستوى سماته من الواقع  

 ى النحو اآلتي:القبلي القائم، الغاية منها التنظيم، وحسن اإلدارة، وهي عل

املقدوم،   امللك،  الناظر،  السلطان،  فهنالك  قبلي آلخر،  نظام  من  يختلف مسماه  األهلية:  اإلدارة  زعيم   *

الديمنقاوي، الشرتاي، األمير، هذه الوظيفة موقعها اإلداري والقيادي يتماش ى مع التقاليد واألعراف القبلية،  

 أمام مفتش املركز خاصة في
ً
إدارة دفة األمور التى تتعلق بالقبيلة، وعليه أن يراعى في ذلك    فهو املسؤول إداريا

اآلخر لديه    الجانب  عاداتها وتقاليدها، وأن يراقب تحركاتها اإليجابية والسلبية، ويعمل على حل الخالفات، في

 م.1930خولت له بموجب قانون املحاكم لسنة  سلطات قضائية 

 في تعيينه، * العمد: وهم بمثابة حلقة ربط بين الزعي
ً
 كبيرا

ً
م واملشايخ، وتلعب األعراف التقليدية املحلية دورا

 ومعرفة بشئون القبيلة، ومن مهامه اإلشراف على املشايخ، والقيام  
ً
ومن شروط تعيينه يجب أن يكون أكثر إملاما

 آلخر. باألعمال القضائية في دائرته، هذا إلى إلى جانب حل الخالفات التي تنشب بين األهالي من حين

 من كبار السن حسب األعراف، ومن مهامهم   * املشايخ:
ً
يتم اختيارهم بموافقة عامة الناس، ويختاروا غالبا

ومناشدة   الضالة،  الحيوانات  وحجز  الصحية،  املخالفات  عن  والتبليغ  الضرائب،  وتحصيل  األمن،  حفظ 

 املواطنين للعمل الطوعي، وحل النزاعات والصراعات. 

 من العشائر العربية أهمها:   رقملى إدارات الرحل؛ والتي أغلبها تقع في دار بيري، وتتبع ل هذا باإلضافة إ  

العريقات: وهم فرع من الرزيقات الذين وفدوا من شمال إفريقيا بعد سقوط األندلس، ولهم ثالثة عموديات:  •

 عمودية النصرة، واملناوية، والديمصات، وتضم الزبالت وأوالد راشد، وغيرها. 

العطيفات: وهم فرع من املاهرية والرزيقات، وينتشرون حول مناطق فروك، ولديهم عموديتين هما: عمودية   •

 أوالد عقيل وبركة، وعمودية جونة والحجايا. 

 الزيادية.  •

 املحاميد: وتضم مجموعة من القبائل العربية، وهم ينتشرون في شمال ووسط كتم، يحترفون رعي اإلبل. •

 اإلدارة األهلية  املبحث الخامس: مهام  

كانت اإلدارة األهلية في دارفور طوال عهد سلطنة الفور وما أعقبها تمثل النموذج األمثل في اإلدارة والحكم،    

جاء   أن  وما  وفروعها،  مكوناتها  النظر  عن  بغض  والعشائرية  القبلية  الزعمات  كل  املمارسة  شملت  حيث 

ليناسب  م، إال وقد أبقت على فلسف 1916املستعمر بعد عام التغيير والتبديل  ة اإلدارة األهلية مع قليل من 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يونيو -  87العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

116 

أغراضها  ألوامر  1خدمة  واالستجابة  الشعبية  املحاكم  إدارة  في:  األهلية  اإلدارة  مهام  جاءت  ذلك  على  ،وبناًء 

السلطان، وجمع الجزية أو الضرائب السنوية؛ وإرسالها إلى العاصمة عبر نائب السلطان في تلك الجهة، وتجهيز  

 .2قاتلين لحفظ األمن، وتأمين الطرق، وردع املعارضين امل

م بدرافور فقد تأسست اإلدارات األهلية بسلطات وصالحيات  1956-1916أما في فترة اإلدارة البريطانية    

إلى   القبلية، إضافة  النزاعات  كبيرة إلدارة شؤون قبائلها ومجتمعاتها املحلية، وإدارة األرض ومواردها، وفض 

، وبناًء على تلك  3األحكام العرفية بين القبائل، السيما في القضايا الفردية والجماعية املختلف حولها النظر في  

األهداف شكلت القيادات التقليدية األهلية بدارفور عنصر أمن واستقرار ألفراد املجتمعات املحلية املختلفة  

 املسؤول األول عن حفظ حقوق قبيلته من  من النساء واألطفال والرجال خاصة وأن الزعيم األهلي يعتبر عرف
ً
يا

الرجال والنساء في مجتعه املحلي، كل تلك السياسات أدت إلى ضعف نفوذ القيادات، وقد ظهرت جلية في فترات  

 متالحقة من بعد االستقالل.

في مضمار  أّما في عهد الحكومات الوطنية تغيرت مفاهيم اإلدارة األهلية، خاصة حين دخلت اإلدارة األهلية     

 في عهد 
ً
املمارسة السياسية، األمر الذي أدى إلى إضعاف نفوذها، بصورة لم يسبق لها مثيل، وقد ظهرت جلّيا

م وبموجبه تم تحويل    1970حين أصدر قانون األراض ي غير املسجلة سنة    1985- 1969الرئيس جعفر نميري  

ا رجاالت اإلدارات األهلية في مواردها، كما أصدر في ملكية األراض ي للدولة بما فيها الحواكير التي كان يعتمد منه

 بحل جهاز اإلدارة األهلية بدارفور 
ً
 . 4العام نفسه قرارا

وعلى إثر تلك القرارات تأثرت اإلدارة األهلية بمدينة كتم لالستهداف واالختراق من قبل بعض الحكومات      

عن جو الخالف واالختالف، فاكتنفها الضعف والوهن،  الوطنية التي لم ترد لتلك البقعة اآلمنة أن تعيش بعيدة  

خاصة عندما تم تسييس رجاالت اإلدارة األهلية لخدمة أجندة السلطة الحاكمة في الدولة، ومن هنا استغلت  

الثالث عشرة سنوات   املنطقة خالل  التي عاشتها  األمنية  في حل االضطرابات  القبيلة  القبلي ومجتمع  الشأن 

ال األمر  بهموم املاضية،  الناس  فانشغل  الطويل،  تاريخها  طوال  املنطقة  إنسان  يألفه  لم   
ً
مجتمعا خلق  ذي 

بالفروع دون األصول، فانعدم قانون كرامة   يعترفون  الجميع  بل أصبح  بالتعايش،  لها عالقة  ليست  وقضايا 

 يس التشرد. اإلنسان واحترام اآلخرين، ونس ي البعض أن من غاية الخلق التعارف وليس التناحر، والعيش ول

الصلة       ذات  غير  السياسات  تنفيذ  في  مطية  األهلية  اإلدارة  أصبحت  عندما  سواًء  الحالة  زادت   
ً
أيضا

باختصاصاتها وواجباتها األهلية، مما أدخلها في خفص االتهام، ومن هنا فقدت كل القيادات مصداقيتها بين 

 
 . 77م(، مرجع سابق، ص2011) الزين،آدم الزين محمد -1
 . 1أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية، طوالخصائص، مذكرة تدريبية   م(، الحكم املحلي، املفهوم2005) محمد أحمد  الكنجارى، جمعه -2
 . 44، صم(، مرجع سابق2010) شطة، عبد الشافع عيس ى مصطفى أحمد -3
يوسف)  -4 إدريس  )2011أحمد،  وستيد  إتش  أي  جي  مذكرات  دارفور  في  األهلية  اإلدارة  ونظام  املجتمعية  ]األرض  الحواكير  حقيقة  - 1935م(، 

 . 1حدودة، طم([ شركة مطابع السودان للعملة امل1938
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ف منهم،  املطلوبة  وحياديتهم  أهليتهم  فقدوا  هنا  ومن  لآلخرين  األهل،  الكيل  يكيل  أهلية  إدارة  رجل  كل  أصبح 

 في نشر ثقافة النزاعات والصراعات فالحروب املدمرة. 
ً
 بالحقد والحسد، كما سعوا كثيرا

وفي ظل تلك التصورات بدأ دور الشخصية الدارفورية عامة وكتم خاصة تصاب بالشلل نتيجة للسياسات      

املصالح الشخصية على العامة، وخاصة عندما أدركت النظام أن  الخاطئة من قبل السلطة الحاكمة، ولهيمنة  

الزعامات القبلية تتربع على سلطات هائلة جعلت منها أشبه بمراكز القوة السياسية، مما حدى ببعض ضعاف  

النفوس إلى تبني سياسات جديدة تضعف من نفوذ شيوخ وقيادات القبائل فتآكلت تلك النفوذ القوية والصلبة  

 .1حق عندما وجدت نفسها في قفص االتهام، وبالتالي فقدت السلطة األهلية رمزيتها االعتبارية في قول ال

وعلى هذا النمط كان الشيخ في قريته أو فريقه يقوم بدور رجل الشرطة في حل النزاعات والصراعات التي      

في رتق الحكومة  يقوم مقام  أهله  الفينة واألخرى، ووسط  بين  اال    تحدث  املزارع والراعي،  النسيج  بين  جتماعي 

في  القيادات األهلية الوسطى كالعمد فدورهم أكبر من ذلك  أًما  أينما ذهب أو حّل،  ويعمل كالسفير لقبيلته 

القضاء على املسائل املختلفة حولها بين املجموعات القبلية، وفي كل يعكس رجل اإلدارة األهلية سمعة قبيلته  

 كما كان له سلطات إدارية وقضائية واسعة.   وسط القبائل األخرى،في التسامح والتعارف والتعاون 

أما القيادات العليا كالنظار والشراتي فكانوا يقومون بدور )الوالة( ويتمتعون بسلطات إدارية وقضائية      

في   الكامل  الحياد  مع  والدولة  املجتمع  من  والتقاليد  األعراف  وفق  والتقدير  االحترام  بجانب  كبيرة  ومعنوية 

، 2األطراف على املستويين الفردي والجماعي   املجاالت االجتماعية والسياسية، مما وفر لهم الثقة وسط جميع

في األفق منذ بداية عام   الدارفوري يلوح  م وحتى يومنا فقد فقدت اإلدارة األهلية  2003ومع أن بدأ الصراع 

  .
ً
 فعاليتها التي كانت تمثل رجل الدولة بصالحيات ُعرفية كبيرة وسط أهله والحكومة أيضا

الهدف منها نشر ثقافة السالم االجتماعي، واالهتمام  فالنظام األهلي هو عبارة عن من     ظومة اجتماعية 

بوحدة األهالي وتماسكهم، وفق عادات وتقاليد وأعراف معينة، بل هو نتاج لتعايش وتعاون في كافة مجاالت  

تركيب الضرورة معرفة  باب  من  لذلك  املجتمع،  بناء  في  األولى  اللبنة  اإلنسان  يشكل  املختلفة، وهنا  ته  الحياة 

باإلدارة   املعروف  الهرمي  الشكل  لتأخذ  األسرة  من محيط   
ً
بدءا الحماية  دائرة  تتوسع  وبالتالي  السيكولوجية، 

 األهلية، والتي تبدأ بالشيخ كأصغر وحدة إدارية وتنتهي بناظر القبيلة وهكذا. 

كتم      منطقة  وفي  عامة  دارفور  في  األهلية  لإلدارات  أصبح  اإلداري،  التطور  ذلك  وجه  وبموجب  على 

 ممثال في بلورة وتكييف حالة املجتمع بصورة تجعل الجميع يألف ويأنس لآلخر دون كلل 
ً
 محوريا

ً
الخصوص دورا

أو ملل، فكان لكل  زعيم قبيلة في ممارسة السلطة، فله الحرية املطلقة في التوجيه واإلرشاد، كما كانت لهم  

للدفاع عن قبائلهم وعشارئهم، وت التي سخروها  التي تحدث من وقت  هيبتهم  أمين مناطقهم من االضطرابات 

 
 . 29، ص1تاريخها وبعض مظاهر حضارتها، ط -سعد، مصطفى محمد)دون تاريخ(، سلطنة دار فور  -1
 . 1م(، الحكم واإلدارة في السودان، دار املستقبل العربي، القاهرة، ط1986عبد هللا، علي حسن) -2
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 انتشار ثقافة الحرب  
ً
آلخر، ونتيجة للمتغيرات البيئية التي صاحبت املنطقة كعامل الجفاف والتصحر، وأخيرا

إنسان  حاجة  تالئم  التي  والتشريعات  القوانين  صدور  في  شرعيتها  األهلية  لإلدارة  وأصبح  اآلخر  واستباحة 

 املنطقة. 

عندما أدرك املستعمر أهمية اإلدارة األهلية في بناء النسيج االجتماعي، سعى في تطبيق الحكم غير  لذلك      

  
ً
السياسية، والتي حققت نجاحا املتغيرات  تلك  نالت كتم حظها من  دارفور، وقد  إقليم  أنحاء  في كل  املباشر 

خاصة في املناطق الريفية، ومن هنا   منقطع النظير فكانت اإلدارة األهلية غير عون وسند في إدارة شؤون البالد

 قليل التكلفة واسع االنتشار، وبالغ األثر في املجتمع، مما دفعه في  
ً
 إداريا

ً
وجد املستعمر في اإلدارة األهلية جهازا

 لتقاليد وأعراف كل منطقة   رقمتعيين  
ً
،  1من زعماء القبائل وقياداتها كرؤساء ألهاليهم بمسميات مختلفة، ووفقا

هنا   بناء  ومن  وفي  واالستقرار،  األمن  بسط  في   
ً
ومهوريا  

ً
هاما  

ً
دورا املقاديم  أحد  في  األهلية  اإلدارة  لعبت  فقد 

العالقات بين القبائل، وتفعيل عالقات حسن الجوار والتعايش السلمي بين مختلف املجموعات اإلثنية، هذا  

ة وديمقراطية، حتى أصبحت اإلدارات  إضافة لتفانيها في خدمة األنظمة املتعاقبة استعمارية ووطنية وشمولي

 ، أهمها:الحقائق، وعلى ما ذكر نخلص إلى جملة من 2بمثابة آلية فاعلة في تنفيذ قوانين الدولة 

بمفهومية   عميق  وعي  مع  واإلدارة،  الحكم  بشأن  متجذرة  فكرية  خلفيات  الدارفورية  الشخصية  تمتلك   *

 وتشكلت بطريقة هادئة من خالل املمارسة اليومية. الدولة وعالقتها باملواطن، والتي تطورت 

 في بناء التسلسل  
ً
 أساسيا

ً
* لعبت اإلدارة األهلية في شمال دارفور عامة، ومنطقة كتم بصفة خاصة دورا

كان   لذلك  والسياس ي،  االجتماعي  موقعه  املجتمع  في  فرد  لكل  للسلطة، حيث صار  والواضح  الدقيق  الهرمي 

 على أساس نزاع  الجميع متماسكون مع بعضه
ً
 أهلية

ً
 على السلطة أو حربا

ً
 مكشوفا

ً
 صراعا

ً
م، ولم يألفوا أبدا

ت مضبوطة بأعراف  
َّ
 حول املوارد الطبيعية فقط، بيد أنها ظل

ً
ت النزاعات تدور غالبا

َّ
حول كرس ي الحكم، بل ظل

 لفض النزاعات والسيطرة 
ً
 عليها.  وتقاليد اجتماعية موروثة تطورت إلى آليات مقبولة إجتماعيا

 آخر يؤكد أهلية أهل دارفور في 
ً
* إن نضال السلطان علي دينار الستعادة عرش سلطنة الفور يكشف وجها

 املحافظة على وتيرة الحكم والثقافة والتراث. 

بالسلطة   املواطن  عالقة  إّن  والشراتى    في*  وامللوك  فالسالطين  للحياة،  مفهومه  من   
ً
جزءا تمثل  دارفور 

وال والعمد  في  والنظار  تمثل،   
ً
روحيا  

ً
بعدا اكتسبوا  بل  فقط  سلطوية  مناصب  مجرد  ليسوا  والشيوخ  دمالج 

و األسوة الحسنة، مما جعل التركيب القبلي لشعب اإلقليم عامة، وكتم خاصة يخلو من التنافس على   االحترام

 أساس القبيلة، خاصة قبل الصراع الدارفوري.

 
 . 1املستقبل العربي، القاهرة، طم(، الحكم واإلدارة في السودان، دار 1986علي حسن) ، عبدهللا -1
 . 1م(، صفحات في تاريخ دارفور، الخرطوم، ط2005محمد موس ى محمود) قمر الدين، -2
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منذ   للدولة   
ً
قويا  

ً
سندا كتم  جماهير  ت 

َّ
ظل عام  *  درمان  بأم  تكون  الذى  الخريجين  فمؤتمر  خلت،  سنين 

عام  1937 مظاهرات  جاءت  ثمَّ  فقط،  عامين  بعد  للفاشر  طريقه  وجد  املجلس 1948م  ضد  بالفاشر  م 

الكفاح    فيلشمال السودان والجمعية التشريعية تأكيدا للتواصل القومي، ومشاركة أهل اإلقليم    االستشاري 

 لجنب مع كل أه
ً
 املناطق واألقاليم األخرى.   فيل السودان الوطني جنبا

* رغم تدهور التعليم، وانعدام آليات الوعي الجماهيري بكتم، إال أن األهالي صمدوا أمام تلك التحديات، 

تتحرك   الجماهيرية  القاعدة  الذي جعل  األمر  البسطاء،  أهاليهم  ترقية  في  يسعون  كتم  أبناء  من  فاملتعلمون 

 لقومية، من خالل الدفع الذاتي، ومن عمق التاريخ الذى يتميز به أهل املنطقة. بتلقائية تجاه األحداث ا

 من روح املبادرة البناءة خاصة في إدارة  
ً
التي ما فتأت تؤرق    األزمات* قوة شخصية إنسان كتم خلقت نوعا

 املجتمع اليوم.  

الكب القبائل  إدارات  توزيع  إلعادة  واألمارة"  "التوالي  برنامج  فرض  عندما  السياسيي *  الكيد  باب  من  رى 

 من عدم الثقة بين العشائر  
ً
اصطدمت مفاهيم التعايش بمفاهيم الهوية والجهوية والعنصرية، مما أحدث نوعا

 واالحتراق.  االضطرابوالبطون، األمر الذي أثار حفيظة الكثير من القبائل، فكان 

 لل
ً
 قويا

ً
 أنها أصبحت حبيسة األطماع  * على الرغم من أن اإلدارة األهلية في كتم ظلت سندا

ّ
سلطة املركزية، إال

 الشخصية بعد افتعال أزمة دارفور. 

 أسباب ضعف بنية اإلدارات األهلية : 

 هنالك عدة أسباب موضوعية وغير موضوعية أدت إلى إضعاف البنية اإلدارية في منطقة كتم منها:

 ارات األهلية. * السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات الوطنية في حل اإلد

 * النزوح القلبي املستمر من دول الجوار نتيجة للصراعات والنزاعات الحدودية. 

 * إلغاء قانون ملكية األراض ي والحواكير، األمر الذي أثر في العالقات بين املزاع والرعي.

 لية القديمة. * ظهور بعض املجموعات الوافدة، والتي تريد أن يكون لها سلطة موازية لسلطة اإلدارات األه

 * تسييس نظام اإلدارة األهلية في كل واليات السودان.

 التوصيات: 

 * ضرورة مراجعة القوانين والنظم التي يتم بها تعيين رجاالت اإلدارة األهلية. 

 * تفعيل دور اإلدارات األهلية في املحافظة على األمن واالستقرار. 

 كيفية حمل األمانة. * ضرورة تأهيل وتدريب اإلدارات األهلية في 
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*إعادة هيكلة اإلدارة األهلية، وفق األعراف والتقاليد التي قامت عليها، وإبعادها من براثن التسييس اللعينة  

 ما تساعد في اشتعال فتيل القتال واالقتتال. 
ً
 التي كثيرا

جتماعي، وإعادة  *ضرورة توفر عنصر الحيادية في األداء حتى يتسنى للجميع العيش الكريم، واالستقرار اال 

 دور القضاء في حفظ أمن وحقوق اإلنسان. 

 * االهتمام بالتعليم النوعي وليس الكمي. 

 * ضرورة الوفاء العهود واملواثيق بين اإلثنيات املختلفة، حتى يكفل للجميع رتق النسيج االجتماعي.

 خاتمة:

أكدت الدراسة أن لإلدارة األهلية دور فاعل في ترسيخ قيم املجتمع من الناحية العدلية والقيمية، ونشر     

ثقافة السلم االجتماعي والثقافي والفكري، هذا بجانب تحقيق قيم األمن، غير أن تلك القيم قد اندثرت عندما  

 فقدان سيرتها األولى. استغلت اإلدارات األهلية في املمارسات الساسية مما أدى إلى 
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