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أهداف املجلة
تطمح اجملةل اإىل حتقيق مجةل من ا ألهداف ميكن اجاملها يف نرش ادلراسات والبحوث
ا ألصيةل املبتكرة يف ختصصات العلوم الاجامتعية والإنسانية ،وتشجيع ا ألساتذة عىل الاخنراط يف
حركية البحث العلمي إوانتاجه ،وهو ما يدمع مسرية اجلامعة ودورها ،ويدمع تواصل الباحثني
وتوثيق الروابط بيهنم من أأجل تطوير البحث العلمي.
شروط النشر
حترص اجملةل عىل نرش الاحباث املرسةل الهيا واليت تس تويف يف الشلك واملضمون
الرشوط العلمية الآتية:
 أأصاةل املادة املقدمة للنرش وعدم صدورها يف أأي منشور سابق ،وأأ ل تكون مس تةل من رساةلجامعية.
 تقدمي نص البحث مطبوعا يف نسختني وعىل قرص وعن طريق الربيد الإلكرتوين. إارفاق البحث مبلخص ابللغة العربية ل يتجاوز نصف صفحة. التقيد مبهنجية البحث إوارفاق البحث ابلبيبليوغرافيا وقامئة املراجع مرتبة. الهوامش تكون يف أآخر البحث. ابلنس بة للجداول والاشاكل(خاصة الكبرية واملعقدة) ترسل يف صيغة صورة دقيقة مضن امللحقاتابلضافة اإىل شلكها الاصيل داخل املنت يك ميكن التحمك فهيا
 للمجةل حق رفض نرش البحث أأو طلب تعديهل بناء عىل تقرير احملمكني. ل ترد ا ألحباث اإىل أأحصاهبا سواء نرشت أأم مل تنرش. ا ألحباث تعرب عن أآراء أأحصاهبا ،ول تعرب ابلرضورة عن ر أأي اجملةل. أأل يزيد عدد صفحات البحث عن  15صفحة ول يقل عن  10صفحات.بخصوص التحكيم
 ختضع لك البحوث اإىل التحكمي الرسي من قبل حممكني خمتصني. تعرض ادلراسات والبحوث عىل حممكني اثنني عىل ا ألقل لتقدمي اخلربة حولها وتعترب هذه التقاريرأأساس القبول أأو الت أأجيل أأو الرفض ألي حبث أأو دراسة مع العمل أأن اجملةل ميكهنا أأن تطلب
اإدخال التعديالت اليت تراها مناس بة بناء عىل تقارير احملمكني.
 -مينح للباحث نسختان من اجملةل اليت ينرش فهيا حبثه.

رئيس التحرير
د .عيىس بن قيب
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III

كلمة عميد الكلية
يأأيت العدد احلادي عرش ( )11من جمةل العلوم الاجامتعية والإنسانية تتوجه
مواضيع خمتلفة يف ادلراسات الإنسانية والاجامتعية ،مت انتقاؤها بعناية من بني مك
كبري من املواضيع املمتازة املرسةل اإىل هيئة التحرير ،وحرصا منا عىل تلبية أأكرب
عدد من الطلبات يف جمال النرش فقد رأأت هيئة التحرير أأن تصدر هذا العدد
كسابقه يف جزأأين اعتقادا مهنا بأأن البحث العلمي الناحج ويف ش ىت اجملالت هو
مؤرش تقدم ا ألمم وتطورها ،ول ميكن بأأي حال من ا ألحوال قطف مثرة طيبة اإل
ابلعمل اجليد ،ومن هذا املنطق اكنت هيئة التحرير جد حريصة عىل اإخضاع مجيع
البحوث املقدمة للتحكمي العلمي ابنتقاء أأساتذة أأكفاء ذوي خربات علمية ومهنجية.
ويف هذا الصدد ننوه ابللتفاتة الطيبة من طرف الوزارة الوصية بتبنهيا قاعدة
بياانت وطنية للمجالت العلمية احملمكة مسيت ابلبوابة اجلزائرية للمجالت العلمية؛
ويه معل اإلكرتوين جيعل ا ألمر أأكرث سالسة وتنظامي ،ومن هذا املنرب ندعو
السادة الباحثني اإىل دمع هذه البوابة ونرشها عىل نطاق واسع من أأجل الانتقال
اإىل العمل هبا مس تقبال بصفة حرصية.
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د بودالية تواتية جامعة معسكر.
امللخص
لقد سامهت التحوالت اليت عرفهتا ا ألندلس يف بناء الكيان الاجامتعي وحتقيق الاس تخالف
يف ا ألرض ابلعامرة عىل مر الزمن كام وكيفا ،وساعدت معلية تشلك اجملال ابنتعاش حركة الانشاء
والتعمري يف بالد الاندلس وذكل بظهور جتمعات ساكنيّة متنوعة ،واكنت ادلور احملور الاسايس
للسكن وحمل اهامتم من طرف السلطة والفقه ،وتنوعت الهندسة البنائية والتنس يقية من اجل الراحة
والهدوء ،كام جعل الفقهاء لهذه ادلور ضوابط وقوانني شامةل للك املتغريات واملنازعات اليت حتصل بني
اجلريان وحددها مبا يسمى قضااي الرضر وادلور .فوجدان من ا ألمهية مباكن أأن نبز اجلانب التقين
والفقهيي لدلور يف العامرة االإسالمية ونبني أأقسام احلقوق و أأنواع ا ألرضار اليت تنجر بني الوحدات
السكنية أأو اجملاورة للمرافق العامة ،مع حتديد خمتلف املنازعات اليت حتدث بني ا ألفراد واليت
تس توجب قطع الرضر.
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مقدمة:
شلكت ظاهرة بناء املدن اإحدى انشغاالت السلطة يف بالد ا ألندلس ،سواء لسكىن العامة
من النّاس ،أأو لسكىن جنودمه وعامهلم ،وذكل من ابب التوسع العمراين .ومن اجلانب الرشعي هيدف
بناء املساكن اإىل حفظ املقاصد امخلس ،ادلين ،والنفس ،واملال ،والعرض والنسل .وهللا جعل أأس با ًاب
مادية يقوم هبا البرش ،يك حيققوا تكل املقاصد ،ومن هذه ا ألس باب بناء املساكن وادلور ليحفظ النّاس
فهيا أأنفسهم و أأمواهلم و أأعراضهم ،وتقوم فهيا ا ألرس فيبقى النسل االإنساين ملزتم ًا بدينه مقوم ًا جممتعه .
وس هنمت يف هذا البحث ابلتفصيل ابدلور ا ألندلس ية من الناحية العمرانية والفقهية ،ونتداول
التنس يق العمراين ،و أأشاكل من السلوك التنظميي يف البنيان دلفع الرضر مع اإبراز خمتلف القواعد
الرشعية وا ألخالقية اليت اكنت منوذجا للقواعد احلياتية يف ادلور.
لقد سامهت التحوالت اليت عرفهتا ا ألندلس يف بناء الكيان الاجامتعي وحتقيق الاس تخالف
يف ا ألرض ابلعامرة عىل مر الزمن كام وكيفا ،وساعدت معلية تشلك اجملال ابنتعاش حركة الانشاء
والتعمري يف بالد الاندلس وذكل بظهور جتمعات ساكن ّية متنوعة ،اب ألخص يف مدينة قرطبة عامصة
للساكن؛ اإذ أأحصيت قراها اليت بأأرابضها يف أأايم احلاجب املنصور
اخلالفة اليت احتضنت أأكب جتمع ّ
بن أأيب عامر (371-392هـ1002-981/م) ( )حسب الرواية " اكنت مائيت أألف دار ،وثالثة عرش
أألف دار وس بعة وس بعني دارا ،هذه يف دور الرعية ،و أأما دور أالاكبر والوزراء والرؤساء والقواد
والكتاب وا ألجناد وخاصة املـكل فس تني أألف دار وثالمثـائة دار سوى مصـاري الكـراء"( ) .الظاهر
من النص أأ ّن مدينة قرطبة خضعت اإىل ختطيط حرضي واسع من حيث البناء وختصيص ادلور
حسب الرتبة االإجامتعية ،واالإحصاء املقدم يفيد بتنوع ادلور ومتزيها من حيث البناء اإىل درجة تقس ميها
بني دور الرعية ودور الأاكبر.
ولقد وصف ابن سعيد دور ا ألندلس بأأّنّ ا" يف ّناية من امجلال لتصنع أأهلها يف أأوضاعها وتبييضها لئال
تنبو العيون عهنا"( ) ،و أأثىن الشقندي يف رسالته عن فضائل ا ألندلس عىل املباين ا ألندلس ية بقوهل:
" أأما مبانهيا فقد مسعت عن اإتقاّنا واهامتم أأحصاهبا هبا ،وكون أأكرث دايرها ال ختلو من املاء اجلاري
وا ألجشار املتاكثفة ،اكلنارجن واللمي واللميون والزنبوع وغري ذكل"( ) .وقد أأشار ابن بسام اإىل كرثة
ادلور"ومجيع أأقطار ا ألندلس ضياعا ودورا فات النّاس اإحصاهئا"( ) .ونظرا لتنافس أأهل ا ألندلس يف
البنيان؛ فقد جتاوز االإنفاق وا إالرساف عىل بناء املنازل يف عهد ملوك الطوائف( 479-316ه-929/
1086م ) حىت وصل الواحدة مهنا أألف دينار( ) .ابلرمغ من أأ ّن هذا التجاوز يفوق القدرة املالية
لنفقات ادلوةل .
11

2016
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تشري جل هذه القرائن جبامل ادلور ا ألندلس ية من الناحية الهندس ية ،اكإتباع أأسلوب التشجري ونوعية
ا ألجشار املناس بة لدلور ،وتزويد ادلار ابملاء واختاذ ا ألابر والنافورات يف حصن ادلور ،وتوظيف احلس
البرصي اكس تعامل اللون ا ألبيض .مما يساعد عىل اإضفاء امجلال الطبيعي لدلور من انحية الشلك
واللون والوظيفة .فضال عن ذكل أأدى التذوق الفين العمراين لدلور اإىل تمنيقها يف معلية البناء اإىل
درجة التنافس يف جتميلها وا ألهبة العمرانية .هذا ما أأضعف القدرة املالية لدلوةل نتيجة للتبذير اذلي
شهدته ا ألندلس يف عرص ملوك الطوائف( 316-479ه1086-929/م ) ،وا إالرساف يف تفخمي
العمران شالك وجحام.
لقد حرص ا ألندلس يون عىل هتيئة الراحة احلرارية ،والهتوية الطبيعية داخل املباين ،واختيار املوضع
املناسب للبناء للوقاية من ا ألمراض ،ويف هذا الصدد يشري أأبو القامس بن العباس الزهراوي بأأ ّن "
أأفضل مواضع للبناء املرشف من ا ألرض اكلتل وحنوه ليال تتلقاها املياه وال يظهر فهيا الندا وليرشف
ساكهنا مهنا عىل أأرايض القرية وزروعها وبساتيهنا ،ولتكن اإن أأمكن عىل شاطيئ ّنر مس تقبةل رحي
الشامل واملرشق حىت ترشق الشمس من أأبواهبا والكو اليت فهيا أل ّن الرايح املرشقية أأحص من املغربية،
وخسونة الشمس تدفع عن أأهلها ا ألسقام من الهواء وغلظه ويبوس ته والثقل اذلي يصيبه النّاس يف
أأبداّنم ،وال جتعل البيوت ضيقة وال قصرية السموك مغمومة ولكن لتخرتقها الرايح فا ّإن ذكل أأخف
ل ألبدان و أأنقى ل ألسقام"( ) ،وابملثل نوه الطبيب أأبو مروان عبد املكل بن زهر بأأ ّن البيت ":اذلي
يس تقبل الشامل مصحا ،واذلي يس تقبل اجلنوب كثري ا ألمراض"( ) .والإصالح ا ألهوية ينصح ابختاذ
البيوت الشاملية وفرشها ابلرايحني الباردة اك ألس واخلالق ،ورشها مباء الورد املمزوج ابخلل ( ).
وتبعا ملا س بق ،تكشف هذه النصوص عن املقاييس اليت جيب احرتاهما يف معلية البناء واليت تشمل
عالقة ا ألرض ابملتغريات البيئية ،وبوجه أأخر مراعاة املوضع واملوقع مبا يتوافق وبناء ادلور اكلتل.
وتوجهيها حنو الرشق لالس تفادة من رايح الشامل والرشق ألّنّ ا حصية عىل الرايح املغربية احلارة .ومن
املعايري الواجب احرتاهما الاهامتم ابلتصممي مبا يتناسق مع املناخ ،وتوس يع ادلور حىت خيرتقها الهواء
والضوء مما يوفر بيئة حصية من جانب االإضاءة والهتوية الطبيعية .ومن هجة أأخرى ،ولتحقيق عامرة
متوازنة وحصية جيب تفعيل عنارص العامرة اخلرضاء داخل ادلور لتلطيف اجلو .ولك هذا من أأجل
تأأكيد الراحة وا ألمان ل إالنسان من خالل توظيف مساكن حصية ومرحية تليب الاحتياجات املادية
والروحية .
وابعتبار أأ ّن املسكن يوفر حم ًال ألداء العديد من العمليات احليوية والاجامتعية الالزمة الإيفاء احلياة،
ف إان ّه جيب أأن حيمل عدد ًا من املواصفات تؤههل لالس مترار بتلبية وظائفه؛ فقد اكن البيت ا ألندليس
حسب الس يد عبد العزيز سامل( ) يتأألف من جز أأين أأساسني ،أأولها الواهجة اخلارجية؛ فقد اكن املظهر
اخلاريج لدلار عادة متواضعا ،عاطال عن الزخرفة ،يتناقض مع مظهره ادلاخيل الزاخر ابلزخارف
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والتمنيقات ،ذكل أأ ّن أأهل ا ألندلس اكنوا يبنون دورمه ألنفسهم يك يمتتعوا ابحلياة داخلها .واكن مدخل
الباب يف دور ا ألثرايء يفيض اإىل أأسطوان أأو ردهة ،وتؤدي الردهة اإىل الهبو ،أأما املدخل يف ادلور
العادية؛ فاكن يتصل مبمر منكرس عىل شلك زاوية قامئة ،حىت ال يتاح للامرة يف الطريق رؤية من
بداخل ادلار وما جيري فهيا يف اإطار التحقيق املتاكمل ملنع رضر الكشف .يبدو أأ ّن التصممي العمراين
ادلاخيل للبيت ا ألندليس يعكس التوزان يف احلزي املاكين من حيث ختصيص الغرف واجتاه املمرات
والفراغات العمرانية .وهذا خيتلف من دور العامة واخلاصة ،ولكهنام يتوافقان يف مسأأةل حق اخلصوصية
ومراعاة الهيلك العمراين والبعد الاجامتعي.
أأما داخل البيت فقد اكن يتوسط ادلار ا ألندلس ية هبو مربع يش به البيوت الرومانية( )؛ اإذ ميده ابلهواء
والضوء وهذا ما نطلق عليه ابلهتوية واالإضاءة الطبيعية يف البيوت ا ألندلس ية .كام تتوسطه انفورة أأو
برئ حتيط به بعض املغروسات امللطفة للجو ( ).
وتتحدد وظائف الهتوية الطبيعية يف التصممي العمراين للصحن (الفناء ادلاخيل)؛ وهو عبارة عن ذكل
الفراغ املقفل أأو ش به املقفل اذلي تشلكه حوائط مس مترة أأو ش به مس مترة من هجاته ا ألربعة يف حاةل
الشلك الرابعي أأو أأكرث يف حاةل الشلك املتعدد ا ألضالع وتطل عىل الفناء ادلاخيل عنارص املبىن
ا ألخرى وهو مفتوح للهواء اخلاريج من أأعىل وميكن أأن يوجد يف املزنل الواحد أأكرث من فناء تتصل مع
بعضها البعض عب ممرات أأو من خالل بعض الغرف  .فقد اكن يتوسط ادلار ا ألندلس ية هبو مربع
يش به البيوت الرومانية( )؛ اإذ ميده ابلهواء والضوء وهذا ما نطلق عليه ابلهتوية واالإضاءة الطبيعية يف
البيوت ا ألندلس ية .كام تتوسطه انفورة أأو برئ حتيط به بعض املغروسات امللطفة للجو( ).
وميد الصحن أأقسام البيوت ابلنور والهواء و أأشعة الشمس ويلطف من برودة اجلو ش تاء وحرارته
صيفا ،فهو يتحول اإىل خزان كبري للهواء البارد يف ليايل الصيف ،فميد الغرف ببودته حىت ساعات
متأأخرة من الهنار ،وابلعكس ف إان ّه حيتفظ يف الش تاء بدفء الهنّ ار املشمس لميد هبا الغرف بعد غياب
الشمس( ) ،وتعمل الهتوية عىل تبيد هيلك املبىن والفضاء ادلاخيل ،وذكل عندما يكون هناك
اختالف حمسوس يف درجات احلرارة بني الهواء اخلاريج والهواء ادلاخيل ،و أأن تكون حرارة الهواء
اخلاريج اقل من حرارة الهواء ادلاخيل .هذا الاختالف يف درجات احلرارة حيصل بسبب الفراغات
ادلاخلية والنافورات وا ألجشار اليت تؤثر عىل الهتوية املوضعية ،فتسامه يف التبيد املوضعي داخل
املبىن .
ومن النّاحية الاجامتعية والنفس ية فا ّإن منافعه تظهر من حيث انفتاح الصحن اإىل السامء وهذا ما جيعل
املرء حيس ابحلرية املطلقة والهدوء الطمأأنينة ،والصحن ماكن التقاء أأفراد ا ألرسة وتعاوّنم ،ومقر
اجللسات الصباحية واملسائية واللقاءات الاجامتعية( ).
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وعىل صعيد أأخر ،تعتب ادلراسة الفقهية تاكملية مع ادلراسة العمرانية ،وخيتص هذا التوجه حنو قضية
اجلوار يف العمران االإساليم ،واليت تنوعت مسائلها بني فتح النوافذ وا ألبواب ،والبناء العايل،
واملراحيض وغريها من ا ألمور اليت تؤدي اإىل أأرضار خمتلفة .وتتسع معطيات هذه الفكرة عند ابن
خدلون فامي ورد عنه" ا ّإن الناس يف املدن لكرثة الازدحام والعمران ،يتشاحون حىت يف الفضاء والهواء
ا ألعىل وا ألسفل ،يف الانتفاع بظاهر البناء ،ممّا يتوقع معه حصول الرضر يف احليطان ،فمينع جاره من
ذكل ...وخيتلفون يف اس تحقاق الطرق واملنافذ ،للمياه اجلارية ،والفضالت املرسبة يف القنوات .ورمبا
يدعي بعضهم حق بعض يف حائطه أأو علوه أأو قناته لتضايق اجلوار ،أأو يدعي بعضهم عىل جاره
اختالل حائطه وخش ية سقوطه...." ( ).
و أأمام هذه الرؤية تنوعت املادة الفقهية والنوازلية س نورد مناذج عن لك مسأأةل تتعلق اب ألرضار النامجة
عن اختالل أأحوال بناء ادلور يف املدن ا ألندلس ية .حيث ظهرت املنازعات يف البناء بني اجلوار
الر أأيس واجلانيب يف عدة حقوق ،فا ألول هل حق التعيل وهو حق القرار ادلامئ أأو الاستناد لصاحب
الطبقة العليا عىل الطبقة السفىل والانتفاع بسقوفها( ) ،كام يعتب نوع من حقوق اجلوار ،وإا ّن
السفل مرافق مشرتكة يف البنيان الواحد ،وهو ا ألمر اذلي أأدى اإىل وجود منازعات
لصاحب العلو و ّ
السقف والرفوف والساحات والسالمل
حول امللكية ،واحنرص الزناع حول عدة مرافق تمتثل يف ّ
املشرتكة بني العلو والسفل .
وقد جعل الفقهاء السقف اذلي بني العلو والسفل اكجلدار املشرتك بني اجلارين املتالصقني ،فهو مكل
فالسقف
السفل( ) .فاإذا اكن علو ادلّ ار لرجل و أأسفلها للآخر ّ
بيهنام( ) ومشرتك بني صاحب العلو و ّ
السفل ،وعليه اإصالحه وبناؤه اإن اإّندم ،ولصاحب العلو اجللوس عليه .وإان اكن
اذلي بيهنام لصاحب ّ
السفل عىل صاحبه( ).
فوقه علو أآخر فسقفه لصاحب العلو ا ألول ،وبناء العلو عىل صاحبه ،وبناء ّ
السفل حول" غرفة فوق بيت فانكرس خش بة
ويضيف ابن موىس التطييل حول مسأأةل البناء فوق ّ
رب البيت ا ألسفل اصالح هذه اخلش بة"(  .ويضيف أأن ّه
من سقف هذا البيت وفوقها غرفة اكن عىل ّ
السفل ( ).
ال حيق لصاحب العلو أأن يبين فوق علوه لتجنب الرضر عىل ّ
وخبصوص املراحيض اليت تقع ابلعلو وترض بصاحب السفل وردت انزةل عند البزيل "س ئل فهيا عن
صاحب السفيل أأحدث مرحاضا حمتاجا اإليه مفنعه صاحب العلو ،وقال حتدث ما يرض بأأصل احلائط
من البلل وا ألزابل فيؤول الرضر اإىل العلو"( ) .والترشيع هنا واحض ،اإذ جيب أأن يكون هناك احرتام
متبادل بني اجلارين حبيث حيافظ لك مهنام عىل مصلحة الآخر.
كام اختلف العلامء حول الساحات وملكيهتا ومض ثالث مسائل ،ا ألوىل تتعلق يف اقتسام الساحة عىل
قدر ا ألبواب والثانية الساحة مكل لصاحب ادلّ ار حسب سعهتا وهل حق وضع احلطب والعلف وربط
ادلّ ابة دون أأن يرض بغريه ،ويف هذه املسأأةل س ئل اللخمي القريواين عن سقيفة مشرتكة بني رجلني رمبا
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جعل فهيا أأهل أأحد الرجلني أأو جعل البقر يف السقيف أأو عىل ابب ادلّ ار ،أأو جعل الشاة أأو ادلجاج
يف السطح مفنعه الآخر ملا فيه مرضة لصاحب ا ألسفل( ) .واملسأأةل الثالثة ال حيق للرشاكء يف ادلّ ار
اقتسام الساحة الضيقة ألّنّ ا ال حتمتل القسمة ،ويعتبون رشاكء يرتفقون هبا ( ).
السفل حول بناء سالمل ادلور ،ويه يف الواقع هممة الطرفني فامي ورد
وابملوازاة تنازع صاحب العلو و ّ
عند ابن موىس التطييل أأ ّن صاحب السفل يبين السمل اإىل أآخر العلو ومن مث يتكفل صاحب العلو
ببناء السمل اإىل حد علوه أأي اىل أأن يبلغ به سقف علوه اذلي عليه العلو ا ألخر( ) .ميكن القول بأأ ّن
املشالكت اجلوارية يف البناء املشرتك تتطلب دراية بعنارص التصاممي املعامرية .أل ّن التغيري يف
مواصفات عنارص البناء سيتعارض ومتطلبات الغري مما يزيد من تعقد املشالكت سواء عىل الصعيد
الاجامتعي أأو البنايئ .وقادت هذه املشالكت اإىل رضورة تدخل اخلطاب الفقهيي من أأجل اختاذ
معاجلات للتوفيق بني ا ألطراف ولتحقيق التاكمل ومنع الرضر ووقف التعدي عىل حق اجلار .
ومن املشألك اليت حتدث عادة بني ادلور هو الزناع حول ترصيف املاء الزائد عن احلاجة أأو غري
الصاحل اإىل اجملاري العامة بواسطة جمرى سطحي أأو أأنبوب مس تور ،سواء اكن من أأرض أأو دار ،أأو
ما يسمى حبق املس يل .ويف هذا الشأأن رشح لنا ابن موىس التطييل هذه املسأأةل حسب قاعدة
"الرضر ال يكون قدميا" ،حيث حيق للرجل اذلي هل جمرى ماء جار قدمي يف مكل القوم ان يرصف
ماءه( ) ،وهكذا يبقى املس يل عىل حاهل لقدم الرضر .وينطبق ذكل عىل من"يرصف ماءه عىل دار
جاره ،أأو عىل سقفه ،أأو أأن جيري يف داره ماء فيرض حبيطان جاره"( ) .كام جيوز اإجراء ماء املطر عىل
سطح اجلار ما مل يرض به ( ) ،وابملثل ال جيوز ألحد أأن جيعل مزيااب عىل سكة يرض ذكل املزياب
بأأهل السكة والزنقة( ) .وحتمل جل هذه القضااي حفظ حقوق اجلار وعدم التعدي عىل ممتلاكته مبا
خيدم املصلحة العامة واملنفعة امجلاعية بني اجلريان يف السكن الواحد ،حتقيقا لقواعد الرشع.
واحلاجة اإىل املاء وتوزيعها بني ادلور اكنت يف مزيان الرشع؛ حيث نظمت ا ألحاكم الفقهية حقوق
الرشب وتوزيع املياه بني ادلور ،بداية من اإنشاء الآابر يف ادلور ابعتبارها املسائل اليت سامهت يف
حفظ حق الرشب ،ويف هذا الشأأن جرت عىل بناء البرئ يف ادلور قضية بناء برئ يزنف برئ ادلار
اجملاورة ،واحلمك فهيا الردم اإذا اكنت ا ألرض رخوة ،أأما اإذا اكنت ا ألرض صلبة وال رضر عليه يف ذكل
مل مينع( ) ،كام ال حيق اقتسام البرئ اليت بني الرجلني وبني ادلارين( ) .وابملثل وردت مسأأةل عند ابن
ورد مفادها أأ ّن أأهل قرية يف وسطها برئ ،اس تقت معهم قرية اثنية ،هنا تبز أأمهية الاس تحقاق يف
الاشرتاك يف البرئ ومنع الاعتداء عىل حقوق اجلار يف الرشب( ) ،واحلد من املشألك اليت تنجر عن
نضوب مياه البرئ.
ومن أأساس يات البناء والتعمري اكن اجلدار حمورا همام يف العملية البنائية مما اجنر عنه مسائل الزناع بني
الرشيكني يف اجلدار الواحد عند قسمته ،أأو بنائه أأو هدمه ،أأو اس تغالهل محلل السقف وعليه .ولكها
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يف الواقع مسائل حتقق املصلحة الفردية دون أأن تعارض مع مصلحة الآخرين يف جمال البناء ،وخباصة
تكل اليت تتعلق ابخملاطر احملدقة نتيجة هتاكل البناايت واجلدران؛ فقد س ئل االإمام بن القامس
(ت191هـ807/م) وهو من أأاكبر فقهاء املالكية عن "جدار بني دار رجل ودار جاره مال ميال شديدا
حىت خيف اّندامه أأترى للسلطان اإذا شاك ذكل جاره وما خياف من أأذاه ورضره أأن يأأمر صاحبه
هبدمه؟ قال :نعم ،واجب عليه أأن يأأمره هبدمه"( ) .وابملثل اإذا اإّندم جدار لرجلني ،فأأىب أأحدهام عن
البنيان قيل:اإما تبين معه ،وإاما تقسام موضع اجلدار ،فيأأخذ لك واحد منكام نصفه مما يليه"( ).
وابلنس بة لرضر احليطان واخلوف من تلفها من طرف اجلار اإذا بىن حامما يف داره ،بسبب النداوة اليت
تصيبه ،فا ّإن الفقهاء( ) حترزوا من الظاهرة ،بأأن يبين بني نفسه وبني جاره حائطا بنورة( ) .وتتجىل
هذه القضااي يف حتديد سلوك الساكنني للعقارات ،ورضورة احرتاهمم الآداب العامة بني اجلريان.
وتتسع حقوق اجلدار املشرتك يف البناء عىل احلائط فامي ورد عند الونرشييس يف انزةل مفادها
أأ ّن"..رجل هل دار ومجيع حيطاّنا هل جتاورها عرصة جاره فأأراد صاحب العرصة أأن يبنهيا دارا و أأن يضم
حيطاّنا اإىل حائط هذه ادلار يلصقه اإليه أأو يس ند اإليه من حيطانه"( ) .واجلدير ابذلكر أأ ّن معلية
البناء يف اجلدار املشرتك ترتبط ابملتانة والبناء اجليد للجدار اذلي قد حيمتل الثقل أأم ال؛ فاإذا اكن
اجلدار بني طرفني فأأراد أأحدهام" أأن حيمل عليه قبل صاحبه بنياان ،ال مينع صاحبه من محل مثهل اإن
احتاج اإىل ذكل ،فذكل هل .وإان اكن اجلدار يضعف عن محل ما يريد ،فليس هل ذكل اإال أأن هيدمه
ويبنيه ،مث حيمل عليه ما يريد ،فهل ذكل .وليس لصاحبه أأن يأأىب من ذكل ،ويكون اجلدار بيهنام كام
اكن"( ) .وهذا ترصحي فقهيي واحض حول رضورة احرتام املعايري البنائية من جانب املتانة والاس تدامة.
وبتطور معليات البناء من خالل اإجراءات االإصالح اليت تس تلزم التحمك يف الهتوية الطبيعية ،وحامية
الفراغات العمرانية اليت تسمح مبرور الهواء عب فراغاهتا .تزخر كتب ا ألحاكم والنوازل مبادة اترخيية
وفقهية غاية يف ا ألمهية فامي يتعلق حبامية الهواء من التلوث يف املدينة الاسالمية .ويف هذه االإطار نعاجل
مشلكة اجلدران اليت تتداخل مع البيوت؛ حيث س ئل يف هذا املضامر االإمام ابن القامس عن "الرجل
يبين بنياان مس تعليا فيعوجه يف العلو ومييهل اإىل هواء غريه ،فيبين اذلي هو الهواء يف أأرضه ،فاإذا انهتيى
اإىل العوج منعه ومل يس تطع أأن يقوم حائطه اإال هبدم العوج هل ترى أأن هيدم ذكل ،قال :نعم و ليس
هل أأن يدخل يف هواء غريه"( ) .والظاهر أأ ّن للهتوية الطبيعية وحركة الهواء يف الفضاءات ادلاخلية
أأمهية كبرية يف الس يطرة عىل مواصفات الظروف البيئية ادلاخلية فهيي تسامه يف حتقيق الراحة احلرارية
والنفس ية للساكن ،اإضافة اإىل تبديل الهواء ادلاخيل ابلهواء اخلاريج النقي.
وذلكل نظر الفقه يف أأحاكمه لتحسني الظروف السكنية ،حيث "مينع البناء يف أأرض متنع صاحب
ا ألندر من الانتفاع ابلرحي"( ) ،وابملثل اإذا امتدت أأغصان جشر اجلار اإىل دار جاره أأو جداره
وانترشت يف هوائه فهو ملزم ازالهتا( ) .وكام أأ ّن االإضاءة حتقق الاس تقرار النفيس ل إالنسان منع " أأن
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يعيل بنياان مينع جاره الضوء والشمس"( ) .ويف املنحى ذاته " أأراد رجل جعل س تارة عىل سطحه
لسرته وسرت أأههل ،ويه متنع الرحي والشمس خبالف احلائط بني ادلارين...فهل منع جاره من الطلوع
للسطح"(  ،واملنع هنا حيق منفعة مشرتكة عدم التكشف وإازاةل رضر جحب الهتوية واالإضاءة واليت يه
بطبيعة احلال رضورة للصحة العامة و أأكرث مالمئة فزييولوجيا ل إالنسان.
وحفاظا عىل الفضاء السكين واخلصوصية االإنسانية ،وجب توفري بيئة صوتية مناس بة سواء عىل
مس توى املسكن أأو خارجه حتقق القدر الاكيف من الراحة النفس ية ،وتساعد االإنسان القيام بأأنشطته
اخملتلفة دون اإزعاج ،فضال عن تطبيق نظام ميداين يراعى فيه نوع احمليط وحتديد الوظيفة ا ألساس ية
للوحدات السكنية ،وا ألمر هنا موجه حنو جماورة ادلواب للساكن وما ينجر عنه من مشألك و أأرضار.
ويف هذا الصدد منع "من يدق النوى يف بيته لبقره ويبيهتم يف الش تاء يف بيته "( ) .ألن ّه يرض ابلبناء
وحس سامع الرضب يرض ابلساكنني .ويضيف العقباين اإىل عدم اختاذ مرابط لدلواب أأمام منازل
اجلريان فهيي ترض ابلناس واملارة( ) .وملنع الرضر عن اجلار منع من اإحداث الاصطبل عند بيت جاره
ملا فيه من الرضر وبول ادلواب وحركهتا ابلليل والهنار احلركة املانعة من النوم( ) .واملالحظ أأ ّن خمتلف
هذه املشألك تتعارض مع املصلحة امجلاعية مبا حيقق املصلحة الفردية ،وهو ا ألمر اذلي يقر بأأ ّن الفرد ال
يس تجيب للمحيط وملؤثراته ،وهو غري واعي بوجوب حفظ الآداب العامة واحرتام الغري.
ويضاف اإىل هذه ا ألرضار الضغوط الصوتية اليت تنجر عن التغري البنايئ اذلي حيوي بداخهل ممارسة
بعض الصناعات احملدثة ل ألصوات املزجعة وسط الساكنة ،وفقدان احرتام حقوق اجلوار ،مكن جيعل يف
داره رىح يرض دوهيا جباره ( ) .وابملثل منع يف" اذلي يتخذ يف جوار الرجل ا ألفران واحلدادين فيرض
ابلهز ،ومنه ما يرض
يرض ابجلدارات ّ
ذكل جباره"( ) ،أل ّن رضر المكّادين وا ألرحية خيتلف ،مفنه ما ّ
ابلساكن من كرثة الرضب( ) ،وقد قلق ش يوخ الفتوى بطليطةل من اس مترار رضب الكامدين ومنعوا
رضر ا ألصوات( ) .كام منع الرضر الصويت فامي ورد عن ماكل بن أأنس "يف رضاب احلديد يكون جار
لرجل مالصقا ليس بيهنم اإال حائطا فيعمل الليل لكه والهنار لكه يرضب احلديد ،فيتأأذى بذكل جاره
وال جييد الراحة من كرثة الرضب"( ) .واملنع هنا حيقق للجار الاس تقرار ورفع الرضر النفيس واالإزعاج
املس متر لدلق والرضب والضجيج يؤثر عىل حصت الانسان النفس ية والعصبية ويسبب هل الضيق
والقلق ،مما يعتب انهتأاكً لراحته وحقه يف المتتع ابلهدوء .وهو ما يطلق عليه اليوم ابلرضر الضوضايئ
اذلي أأصبح يشلك عائقا بس يكولوجيا ل ألفراد.ولقد ثبت فقهيا رضورة رفع الرضر ومراعاة املصاحل أل ّن
التلوث الصويت يدخل مجةل وتفصيال يف رعاية الرضورايت اليت تقيض حبفظ ادلين ،والنفس،
والنسل ،واملال والعقل .
لقد ركز الفقه االإساليم عىل طابع اخلصوصية وحامية حرمات ادلور السكنية خمافة الاطالع عىل
عورات النّاس و أأرسارمه الشخصية وخصوصياهتم .ونعين بذكل احتياج ا ألفراد ملزاوةل أأنشطهتم اخملتلفة
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دون مراقبة أأو متابعة من الآخرين ،كام تعين اخلصوصية امحلاية من فضول الآخرين وحامية أأحصاهبا من
االتصال اخلاريج الغري مرغوب فيه مما هيي س بل الراحة والاس متتاع ابحلياة مع توفري احلد املناسب
من العالقات الاجامتعية والتعامل مع الآخرين( ) .ويمت ذكل من خالل تنظمي البناايت والفراغات
العمرانية اليت تناسب الفرد وحتافظ عىل الكيان الاجامتعي .ومن هنا اكن تصممي البناايت اخملصصة
للسكن عىل منط خاص مينع انهتاك احلرمات والعورات؛ فعىل سبيل املثال وجه أأحد اجلريان رساةل اإىل
فقهاء قرطبة ،يقول فهيا" أأ ّن أأحد جريانه رشع يف فتح حانوات مقابل داره ،فاإن فتح هذا اجلار الباب
اطلع منه عىل داره ،ومل خيف شيئا مما داخل بيته ،وادعى أأن يف فتح احلانوت رضرا ظاهرا ،فلكف
فقهاء قرطبة أأحد أأهل الاختصاص ليثبت عىل ما ادعاه اجلار من رضر ،فلام عاين املوقع ،أأثبت وجود
الرضر عىل اجلار ،مفنع الفقهاء اجلار من فتح الباب"( )؛ اإذ تشري النازةل أأ ّن موضع البناء ماكن الجامتع
وقعود النّاس ،وابلتايل تطرح قضية الكشف عن احلرمي لو فتح ابب داره وتوجب حق قطع رضر
الاطالع.
ويرتتب عىل أأحصاب ادلور يف اجلوار الزتامات اجامتعية واقتصادية و أأخالقية ال بد من حفصها عند
حتديد الرضر الاجامتعي ،ويف ضوء ذكل منع القايض أأبو مطرف عبد الرمحن بن قامس الشعيب
املالقي(402-497هـ1104-1011 /م)( ) من فتح ابب لغرفة عىل جار حىت ال يطلع عليه ،وإان اكن
الاطالع مهنا عىل جاره بلكفة؛ فاإنه يس تحسن أأن يوضع عىل الباب رشحب لئال يدخل ر أأسه منه،
ويف املسأأةل ذاهتا مينع من فتح ابب يناظر ابب جاره( ) .كام يؤمر بسد وسرت أأي كوة يمت فتحها ،حىت
ال يكشف مهنا عىل جاره( ) .تدل جل هذه النوازل عىل أأن عدم السامح بأأن تطل النوافذ عىل اجلريان
اكن أأحد القواعد والرشوط امللزمة للبناء .كام أأن الفتوى اليت ختتص ابإنشاء السرتات البنائية اليت تعلو
سطح املنازل والسالمل اكن الغرض مهنا عدم التكشف عىل املساكن اجملاور لها ابإطاللهتا علهيا ،ذلكل
اكن عدم تقابل فتحات املساكن املطةل عىل الشوارع والطرقات مسة معامرية تطبيقا ألحاكم الفقه
االإساليم اليت دعت اإىل احلفاظ عىل عدم كشف حرمات املساكن من خالل هذه املداخل ( ).
وعىل غرار ذكل ،حيدث هذا الرضر بني اجلريان اجملاورين للمسجد واملهتم ا ألول يف الاطالع عىل
البيوت من فوق املسجد هو املؤذن؛ فقد وردت مسأأةل عند ابن رشد(ت520هـ1126/م) عن
املسجد اذلي فيه مئذنة اإذا صعد املؤذن ل ألذان اطلع عىل سطوح ادلور اليت تقع حتت املئذنة،
فأأجاب مينع من الصعود اإلهيا( ) .وقد اشرتطا ابن الرايم متيزي ا ألشخاص والهيئات من االإانث واذلكور
بقوهل ":اإذا مل يتبني للمؤذن ا ألشخاص فال مينع اإذا اكنت ادلور بعيدة عن املسجد ،أأما اإذا اس تطاع أأن
يتبني الرجل من املر أأة والكبري من الصغري ،ف إان ّه مينع من الصعود"( ) .ويف الس ياق نفسه قال ابن
احلاج يف نوازهل ":س ئل عن قول حسنون من بنا مسجدا وبنا هل يطلع منه عىل جريان املسجد منع
النّاس من الصالة فيه ،وجيب ابين املسجد أأن يسرت عىل جريان املسجد ،وكيف اإن اكن املسجد قدميا
- 14 -

11

2016

12 10 4 6

د بودالية تواتية جامعة معسكر

ويطلع منه فشىك بعض أأهل ادلور انكشاف داره ورغب أأن تبنا هل س تارة متنع من ذكل ) ( " ..؛
فتجب بذكل قطع الاطالع بس تارة ال رضر فهيا عىل املسجد ،والقصد هنا حفظ العرض حتقيقا
ملقاصد الرشيعة االإسالمية.
ويف الاجتاه نفسه ،وردت انزةل تقيض حبق املسجد عىل اجلار ،حيث س ئل فهيا "عن مؤذن يصعد
ل ألذان عىل منار يطلع منه عىل جار هل بتكل اجلهة ،ويعاين منه من مزنهل من حرمه حىت ساء ذكل
حاهل وحال أأههل ،و أأرض هبم ومنعهم من الترصف واحلركة يف مزنهلم ذكل حىت اضطرمه اإىل املالزمة
س تار وحاجز بيهنم وبني املؤذن ورمبا زال احلاجز ا ألمر أأوجب ذكل فامتنعوا يف انحية من املزنل ساعة
الآذان ،فمل يشعر حىت طلع علهيم ذكل املؤذن انظرا اإلهيم ومكشفا علهيم"( ) .وبذكل حيافظ اخلطاب
الفقهيي عىل احلقوق الفردية ويضع احلدود ادلينية للمؤذن من خالل منع التكشف عىل ادلور وتفعيل
حق حامية العرض بني اجلريان بتنوع املرافق املالصقة للحزي السكين.
وقد يعزى حدوث رضر الكشف يف البيوت وادلور اإىل قةل ا ألمن يف بالد ا ألندلس؛ فقد اكنت
ظاهرة النّظر اإىل الشارع من طرف النّساء مشينة ملا فيه كشف عن احلرمات؛ اإذ يقضني بعض
النّساء وقت فراغهن مبتابعة مشهد الشارع من أأماكن خاصة مبنازلهن ،وإامضاء الوقت مبشاهدة الراحئني
والغادين ،والبعض ا ألخر مهنن يقفن عىل أأبواب منازلهن يف ا ألزقة مكشوفات الوجه( ) ،ويف ذكل
يقول ابن عبد الرؤوف أأن ّه البد من " منع النّساء من الوقوف عىل أأبواب ادلور ملا فيه من الكشف
وعدم الاستتار"( ) .والقصد من املنع حفظ العرض حتقيقا ملقاصد الرشيعة االإسالمية.
وملا اكن للجار حق اخلصوصية يف البنيان اكن هل حق البدن حباميته من لك رضر خاص وهو الراحئة
الكرهية ،وال خيفى علينا أأن العلامء العرب منذ القدمي أأدركوا أأمهية تلوث الهواء و أأثره عىل اجملمتع
ورضورة حامية البيئة واحملافظة علهيا ،وكشف عن هذا احلال ابن خدلون بقوهل ":ا ّإن الهواء اإذا اكن
راكدا أأو جماورا للمياه الفاسدة أأو ملناقع متعفنة أأو ملروج خبيثة أأرسع الهيا العفن من جماورهتا ،فأأرسع
املرض للحيوان الاكئن فيه ال حماةل ،وهذه مشاهدة يف املدن اليت مل يراعى فهيا طيب الهواء ويه كثرية
ا ألمراض يف الغالب"( ) .ويعتب بذكل تلوث الهواء أأكرث صور التلوث البييئ انتشارا نظرا لسهوةل
انتقاهل من منطقة اإىل أأخرى يف فرتة زمنية وجزية وخباصة يف اجملال العمراين الواحد .
ومن القرائن اليت تفصح بدقة عن الرضر الشمي مسأأةل يف رضر دخان ا ألفران عىل اجلريان ،فقد
وردت انزةل عن ابن سهل(412-486هـ1093-1021/م)( ) حول إامر أأة اش تكت من رضر ادلخان؛
حيث اكن بقرب دارها فران يؤدهيا دخانه؛ فعاجل القايض الرضر بقطع ادلخان .وابملثل مينع ادلابغ اذلي
يؤدي جريانه بننت دابغه ألن ّه رضر( ) .وابملثل أأراد صاحب فرن قدمي أأن حيدث دخاان يضيفه اإىل
ادلخان القدمي ،فامي ورد عند ابن الرايم بقوهل":اكنت لرجل كوشة( ) فهيا بيت انر واحدة فأأراد صاحب
الكوشة أأن حيدث بيتا للنار ا ألخرى يف الكوشة ،و أأن خيرج دخاّنا يف املدخنة اليت لبيت النّار ا ألوىل
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مفنعه جريانه من ذكل ،وقالوا أأحدث علينا دخاان غري ادلخان القدمي"( ) .تكشف هذه احلاةل عن
الرضر اذلي يزال ألن ّه حمدث والرضر القدمي اذلي سكت عنه اجلريان ال يزال لقول ابن زرب ":اإذا
اجمتع رضران قطع الرضر احلديث للرضر القدمي"( ).
واجلدير ابذلكر ،جيب أأن ال يغيب عنا أأمهية العنرص الثابت يف املساكن واملمتثل يف املراحيض اإحدى
مظاهر النظافة والطهارة اجلسدية ،واصطلح عليه ابمس"كريس احلدث"( ) ،واكتفت بعض ادلور
ابإقامة "حفرة مرحاض"( ) ،أأو" احلياض اليت جتمتع فهيا املياه ،وبركها رديئة الهواء فاسدة ،حتدث
عفونة ا ألخالط وامحليات الرديئة"( ) .واكنت املراحيض والقنوات املشرتكة من املسائل اليت تطرح
حبدة بني أأهل اجلوار الواحد ،فقد انقش الفقهاء( ) رضورة اإشرتاك املتجاورين يف تنقية املرحاض،
و أأن حيمل الكنس"عىل قدر امجلامج يف البيت ألن ّه قد يكون العدد الكبري يف البيت الواحد"( )؛ فلك
من اكنت عائلته أأكرث اكنت حصته يف التنقية أأكب( ) ،وبنفس العبارات يشري ابن جزي الغرانطي( )
أأن ّه"اإن اكن مرحاض ا ألعىل منصواب عىل ا ألسفل ،فكنسه بيهنام عىل قدر الرؤوس" .كام خضعت اإىل
التنقية ابعتبارها من عقود أأكرية ادلور حسب ما دل عليه ابن العطار( )؛ حيث خضعت كناسة ادلار
عىل املكرتي ،وكناسة املرحاض عىل رب ادلار ( ).
تعتب مياه اجملاري واحدة من أأخطر املشألك عىل الصحة العامة ،واملشلكة الكبى عندما يتعدى رضر
قنوات املراحيض املشرتكة اإىل النجاسة وسد القنوات وريم ا ألوساخ أأمام ادلور ،خاصة اإذا تركت
مكشوفة أأو أألقيت خملفاهتا يف ا ألماكن القريبة من املساكن حيث تتوادل احلرشات الضارة مما يسبب
الكثري من ا ألمراض .وعىل هذا ا ألساس ورد دلى ابن الرايم اإجبار اجلار عىل تغطية القناة أأو
املرحاض اذلي حيدث الرواحئ الكرهية بني أأهل اجلوار الواحد( ) .وابملثل س ئل ابن حسنون "عن
خربة لرجل بني دور يلقي فهيا الزبل ،وال يدري من يلقيه ،فقام جار اخلربة عىل رهبا فامي أأرض الزبل
حبائطه"( ) ،فاكن جوابه" عىل صاحب اخلربة أأن يرفع الزبل من خربته"( ) ،ويف حاةل اإن اكن الزبل
اذلي جيمتع يف اخلربة لقوم؛ فعىل جريان املوضع كنسه( ).
وللبيوت حرمة غري مباحة ألحد اإال بعلمه أأههل وإاذّنم ،فقد منع الرشع دخول بيوت الغري من دون
اإذن احصاهبا؛ فعىل سبيل اذلكر للجار حق الترصف يف ممتلاكته اخلاصة به اكلبناء أأو اإعادة ترممي جزء
من ممتلاكته وليس من حق جاره منعه من ذكل حىت لو قام اجلار ا ألول ابلنظر داخل دار اجلار الثاين
من أأجل أأعامهل .ولقد خلص الونرشييس هذه احلقوق املتبادةل بقوهل ":ومن اكن هل حائط أأو قناة يف دار
رجل فهل ادلخول اإليه الفتقاده والنظر فيه ألن ّه حق هل عليه ،مكن هل جشرة يف دار رجل أأو أأرضه وحيمك
هل بذكل عليه اإن أأراد منعه ويرتدد عند ذكل وكذا من أأراد أأن يصلح سقوف داره أأو يبين فهيا يشء
مما يطلع فيه عىل جاره ،ومن أأراد أأن يطل يف أآخر داره وجلواره حائط فهيا مفنعه من ذكل مل يكن هل
ذكل أل ّن هل فيه نفعا وال مرضة عىل جاره لقوهل صىل هللا عليه وسمل "ال رضر وال رضار" ( ) .أأو مثل
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اذلي يريد أأن يزيد بيتا أآخر اإىل داره أأو جيعلها فندقا للمسافرين أأو حوانيت أأو رىح أأو حامما أأو
معرصة ولكن دون التعدي عىل حق جاره( ).
وعىل غرار هذه ا ألرضار ،وجدت أآفات أأخرى مل تسمل مهنا البيوت يف داخلها وعىل وجه اخلصوص
تكل احليواانت واحلرشات غري مرغوب فهيا يف الفضاء السكين ،وما فتئت هذه املشلكة أأن تشغل
اهامتم علامء الفالحة ا ألندلس ية من اجلانب العلمي والعميل أأو ما يسمى ابملاكحفة احليوية .ومن هذا
املنظور ورد دلى أأبو القامس بن عباس الزهراوي(ت404هـ1014 /م) طريقة لطرد احليات بقوهل ":اإن
رش البيت بقرن ا أليل أأو ظلف من أأظلف املاعز مل تقرب احليات ذكل املاكن"( ) ،ولطرد العقارب
يدخن البيت ابلكبيت وحافر امحلار( ) ،ويذكر ابن البيطار أأن ّه"اإذا دخن البيت حبافر البغل وبشعر
جسده وزبهل هرب منه الفار"( ) .أأما احلرشات الضارة فيتفق لك من أأبو القامس بن عباس الزهراوي،
وابن جحاج ،و أأبو خري الاشبييل يف طرق املاكحفة؛ فلطرد الباغيث فاإن" رش البيت بطبيخ
الافس نتني أأو احلنظل قتلها"( ) ،أأما المنل فهيرب من القطران ومن احللتيت اإن صب يف جحرهن( )،
واذلابب يقتهل طبيخ اخلربق ا ألسود( ) ،والبعوض هيرب من دخان التنب( ) .اإن هذه العمليات تعب
عن اجلهود املبذوةل للتكيف مع الوسط ،والتحمك احلقيقي يف الفضاء السكين وحامية احمليط واالإنسان
من لك رضر بيولويج.
لقد نظم اخلطاب الفقهيي احلقوق الاجامتعية واملسائل الفردية يف مسأأةل ادلور وما يتعلق هبا من أأمور
مع مراعاة املنافع الشخصية للجريان ومنع ا ألرضار اليت حتدث بيهنام ،وما تطرحه هذه العالقة من
رضورايت احلفاظ عىل النظافة العمرانية والبيئية ،فضال عن وجود بيئة معرانية مس تقرة يصعب
التعدي علهيا ابلبناء .
ولقد تكفلت قاعدة ال رضر وال رضار مبهمة سامية يف ترقية العالقات اجلوارية يف الفضاء العمراين
أأوال ،واثنيا حامية االإنسان من الترشدم السلويك اجتاه اجلار ،وذكل ابحرتام معايري الهندسة التخطيطية
للفضاء من حيث الرتكيب ونظام الفضاء العمراين وتنس يقه وفقا ملتطلبات الرشع .وحتقيق اإنسجام
الشلك املعامري مع الشلك الوظيفي للمبىن .كام نظمت كتب النوزال قوانني أأخالقية لصيانة حرمة
اجلار يف اجملال العمراين واحرتام املعايري الرشعية واالإنسانية من أأجل ضامن حقوق اجلوار ،ورفع الرضر
والهنيي عن املنكرات،والطهارة والنظافة املاكنية والبيئية ،وحفظ ا ألصول الرشعية لدلين .وهو ا ألمر
اذلي نفتقد اإليه يف وقتنا احلايل واذلي كرسته موجة التحرض.
قامئة املصادر واملراجع
اخملطوطات
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ابن البيطار ،ضياء ادلين عبد هللا بن أأمحد املالقي (ت646هـ1249/م) ،خمطوطة منافع
)1
احليوان وخواص املفردات ،املكتبة الوطنية بفرنسا ،حتت رمقArab 2771 .
ابن خامتة ،خمطوطة" حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد"
)2
ابن هشام ،أأبو الوليد هشام بن عبد هللا بن سعيد بن عامر بن خلف املاليك
)3
القرطيب(ت606هـ1209/م) ،املفيد للحاكم فامي يعرض هلم من نوازل ا ألحاكم ،خمطوطة خزانة
القرويني ،فاس ،رمق .481
أأبو ا ألصبغ عيىس بن موىس بن أأمحد بن يوسف بن موىس التطييل(ت386هـ996/م)،
)4
القضاء ابملرفق يف املباين ونفي الرضر ،املكتبة ا ألمحدية ابجلامع ا ألعظم ،تونس ،حتت رمق .15227
أأبو عبد هللا محمد بن احلاج القـرطيب (ت529هـ1135/م) ،نوازل ابن احلاج ،خمطوطة
)5
خبزانة الرابط ،رمق55ج.
الزهراوي ،أأبو القامس خلف بن عباس(ت 404هـ1014 /م) ،خمطوطة " كتاب الفالحة"،
)6
خمطوطة خاصة من خزانة أأرسة الفكون بقس نطينة .
جمهول ،رساةل يف معاجلة الوابء قبل نزوهل ،خمطوطة مكتبة البدلية بقرطبة ،رمق ،R28439
)7
نسخة مصورة من موقع يوسف زيدان للرتاث واخملطوطات.
املصادر املطبوعة
أأمحد بن سعيد بش تغري اللوريق( ت516هـ) ،نوازل  ،حتقيق قطب الريسوين ،دار ابن
)1
حزم ،بريوت ،ط2008(1م).
أأمحد بن خلف بن وصول الطليطيل ،كتاب منتخب ا ألحاكم وبيان ما معل به من سري
)2
احلاكم ،حتقيق محيد محلر ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط2008(1م).
ابن بسام ،أأبو احلسن عيل بن بسام الش نرتيين( ت  542هـ1147/م) ،اذلخرية يف حماسن
)3
أأهل اجلزيرة ،حتقيق اإحسان عباس ،دار الغرب االإساليم ،بريوت (2000م) ،ق.1
ابن جزي الغرانطي ،أأبو القامس محمد بن أأمحد املاليك(693-741هـ1340-1294/م)،
)4
القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه عىل مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية ،حتقيق
محمد بن س يدي محمد موالي ،وزارة ا ألوقاف الكويتية(،د.ت.).
ابن جحاج الاشبييل ،أأبو معر أأمحد بن محمد (ت 466هـ1073/م) ،املقنع يف الفالحة،
)5
حتقيق صالح جرار وجارس أأبو صفيه ،منشورات مجمع اللغة العربية ا ألردين ،عامن ،ط(1982م).
أأيب احلسن اللخمي القريواين(478هـ1086/م) ،فتاوي الش يخ أأيب احلسن اللخمي
)6
القريواين ،حتقيق محيد بن محمد محلر ،دار املعرفة ،ادلار البيضاء ،املغرب.
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ابن حزم ا ألندليس ،أأبو محمد عيل بن أأمحد(ت 456هـ1064/م) ،طـوق امحلـامة يف ا أللـفة
)7
وا ألالفة ،حتقيـق نـزار وجيد فلـوح،املكتبة العرصية ،بريوت(2003م).
ابن خدلون ،عبد الرمحن بن محمد(ت808هـ1406/م)  ،املقدمة ،دار الفكر ،بريوت،
)8
ط2003(1م).
أأبو اخلري الاشبييل(5هـ11/م) ،معدة الطبيب يف معرفة النبات ،حتقيق محمد العريب
)9
اخلطايب ،دار الغرب االإساليم ،بريوت ،ط1995(1م) ،ج.1
) 10أأبو خري الاشبييل(5هـ11/م) ،كتاب الفالحة ،نرش القايض الهتايم اجلعفري ،مطبعة
اجلديدة ،فاس ،ط1937(1م).
) 11البزيل ،أأبو القـامس بن أأمحد البلـوي (ت844هـ1440/م) ،جـامع مسائل ا ألحاكم ملا نزل
من القضااي ابملفتيني واحلاكم ،حتقيق محمد احلبيب الهيةل ،دار الغرب االإساليم ،بريوت،
ط2002(1م).
) 12ابن الرايم ،أأبو عبد هللا محمد بن اإبراهمي اللخمي(ق8هـ14/م) ،االإعالن بأأحاكم البنيان،
حتقيق ودراسة فريدة بن سلامين ،مركز النرش اجلامعي ،تونس ،ط (1999م).
) 13ابن زهر ،أأبو مروان عبد املكل (ت557هـ1162/م) ،كتاب ا ألغذية ،تقدمي وترمجة
وحتقيق اكس برياثيون غارثيا ،اجمللس ا ألعىل ل ألحباث العلمية ،مدريد ،ط(1991م).
) 14ابن سلمون الكناين ،أأيب محمد عبد هللا بن عبد هللا (ت741هـ) ،العقد املنظم للحاكم فامي
جيري بني أأيدهيم من العقود وا ألحاكم ،حتقيق محمد عبد الرمحن الشاغول ،دار الافق العربية ،القاهرة،
ط2011(1م).
) 15ابن عبد الرؤوف ،أأمحد بن عبد هللا(242هـ856/م) ،أآداب احلس بة واحملتسب ،حتقيق
فاطمة االإدرييس ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط2005(1م.
) 16عبد هللا محمد بن أأمحد بن قامس بن سعيد(تـ871هـ1466/م) ،حتفة الناظر وغنية اذلاكر يف
حفظ الشعائر وتغيري املناكر ،حتقيق عيل ش نويف ،دمشق( ،د.ط)1968( ،م).
) 17ابن عذاري ،أأبو العباس أأمحد بن محمد ( اكن حي ًا س نة 712هـ1312/م) ،البيان املغرب يف
أأخبار ا ألندلس واملغرب ،حتقيق ليفي بروفنسال  ،ج.س .كوالن ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط2009(1م) ،ج.3
) 18ابن العطار ،محمد بن أأمحد ا ألموي (ت399هـ1008/م) ،الواثئق والسجالت ،حتقيق
واعتناء ونرش :ب .شامليتا ،ف.كورنيث ،املعهد الاس باين العريب للثقافة ،مدريد(د.ط.ت).
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) 19أأيب القامس أأمحد بن ورد المتميي( ت540هـ1146/م) ،أأجوبة ابن ورد ا ألندليس( اجلواابن
احلسان عن السؤالات ذوات ا ألفنان)  ،حتقيق محمد الرشيف ،مطبعة طوب بريس ،الرابط،
ط2008(1م).
) 20أأبو محمد عبد هللا بن ايب زيد القريواين( ت386هـ) ،فتاوي ماكل الصغري ،حتقيق محيد بن
محمد محلر ،دار اللطائف للنرش والتوزيع ،القاهرة.
) 21أأبو مطرف عبد الرمحن بن قامس الشعيب املالقي(402-497هـ1104-1011/م) ،ا ألحاكم،
حتقيق الصادق احللوي ،دار صادر ،بريوت ،ط2011(2م).
) 22جمهول ،اترخي ا ألندلس ،حتقيق عبد القادر بوابية ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط2007(1م).
) 23املريج الثقفي ،كتاب احليطان ،أأحاكم الطرق والسطوح وا ألبواب ومسائل املياه واحليطان
يف الفقه االإساليم ،حتقيق محمد خري رمضان يوسف ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،ط(2002م).
) 24املقري ،أأبو العبـاس أأمحد بن محمد (ت1041هـ1631/م) ،نفـح الطيب من غصن ا ألنـدلس
الرطيب وذكر وزيرها لسان ادلين ابن اخلطيب ،حتقيق اإحسان عباس ،دار صادر،
بريوت(1988م ).
) 25ا ألنطايك ،داود بن معر (ت1008هـ1600/م) ،تذكرة أأويل ا أللباب واجلامع للعجب
العجاب ،املكتبة الثقافية ،بريوت( ،د.ت.
) 26أأبو الوليد بن رشد اجلد ،مسائل أأيب الوليد بن رشد ،حتقيق محمد احلبيب التجاكين ،دار
ا ألفاق اجلديدة املغرب ،تطوان ،ط1993(2م).
) 27الونشـرييس أأمحد بن حيي(ت914هـ1508/م) ،املعيـار املعرب واجلامع املغرب عن فتـاوى
علامء اإفريقية وا ألنـدلس واملغرب ،حتت إارشاف محمد احلجي ،دار الغرب االإساليم ،بريوت
(1981م).
املراجع:
الريسوين قطب ،احملافظة عىل البيئة من منظور اإساليم ،دار ابن حزم ،بريوت،
)1
ط2008(1م) .ص.143
س يد عباس عيل ،اثر البعد البييئ عىل ختطيط املدن والعامرة الاسالمية ،جمةل الازهر
)2
الهندس ية العدد ،2رمق ،8افريل .2007
الس يد عبد العزيز سامل ،اترخي املسلمني و أأثـارمه يف ا ألنـدلس ،دار الهنضة العربية ،بريوت،
)3
ط(1981م).
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الطاهري أأمحد ،البناء والعمران احلرضي ابشبيلية العبادية(اإعادة تركيب املدينة من خالل
)4
املصادر العربية) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2006(1م).
عصام رجب اإسامعيل .مفهوم اخلصوصية وتأأثريه عيل تصممي السكن يف مرص .لكية الهندسة
)5
قسم العامرة  ،جامعة أأس يوط 1994م.
محمود عبد الهادي الاكيايب .املضمون والشلك يف عامرة املسكن االإساليم .ندوة املهنج
)6
االإساليم يف التصممي املعامري واحلرضي .منظمة العوامص واملدن االإسالمية شوال 1411هـ أأبريل
1991م.
وهبة الزحييل ،الفقه الاساليم و أأدلته ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت،
)7
ط1985(2م) ،ج5
حيي وزيري ،موسوعة عنارص العامرة االإسالمية ،مكتبة مذبويل ،القاهرة ،ط(2000م)،
)8
ج.3
ادلراسات الاجنبية
Vincent Lagardére , Campagnes et paysans d’Al-Andalus ,7-15s,
Edition Maison neve et Larose, Paris,1993,p205-206.
persé , A.Raulin, Histoire des modéles urbains
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جامعة  :محمد بوضياف ابملس يةل /اجلزائر
امللخص
يف هذا املقال حناول التعريف ابملسرية النضالية والكفاحية للطيب الثعاليب ،املناضل يف حزب
الشعب منذ احلرب العاملية الثانية ،والقيادي يف حركة انتصار احلرايت وادلميقراطية اىل غاية تفجر
أزمهتا صيف عام  ،1954واملاكحف يف صفوف الثورة التحريرية وعضو اجمللس الوطين للثورة منذ عام
 ،1956ورئيس فدرالييت جهبة التحرير الوطين ابملغرب وتونس ،مل تسعف لك هذه املسرية
واملسؤوليات اليت توالها يف ابراز خشصيته يف جسل كتابة اترخي احلركة الوطنية وثورة التحريري،
واعامتدا عىل شهادته وشهادة رفاق دربه النضايل ،وعىل واثئق الرش يف املؤرخة لنضاهل حناول أن
نعرف هبذه الشخصية ونربز دورها القيادي يف الثورة التحريرية ،ونش يد مبزااي أحد اطارات احلركة
الوطنية والثورة التحريرية ،وذكل ابعتباره أمنوذج للنخب الس ياس ية املهمشة نتيجة مواقف س ياس ية
وفكرية معارضة للنظام الس يايس يف اجلزائر املس تقةل.
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مقدمة:
الطيب الثعاليب خشصية مغمورة يف اترخي احلركة الوطنية والثورة التحريرية ،وذكل عىل الرمغ من
مسامهته الفاعةل يف النضال الس يايس االصاليح والاس تقاليل ،وتوليه ملسؤوليات قيادية يف حركة
الانتصار للحرايت ادلميقراطية وجهبة التحرير الوطين ،وخاصة قيادته لفدرالييت جهبة التحرير يف
املغرب وتونس ،ومع ذكل يمت هتميش دوره كطار س يايس ابرز يف الثورة التحريرية وعضو يف أول
جملس وطين للثورة اجلزائرية ،ويف هذا املقال حناول التعريف مبسريته النضالية ودوره القيادي يف
الثورة التحريرية ،وذكل مسامهة منا يف ابراز أحد النخب الس ياس ية املهمشة يف اجلزائر املس تقةل.
1ـ التعريف بشخصية املناضل الطيب الثعاليب:
الطيب الثعاليب خشصية نضالية عريقة توىل مسؤولية فدرالية اجلهبة ابملغرب وتونس ،وعني عضوا
اضافيا يف اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية خالل مؤمتر الصومام يف أوت . 1956
تعرفنا عىل املناضل الكبري الطيب الثعاليب من خالل حوار أجرته معه جمةل أول نومفرب عام
 ،)1(1988وحبمك اهامتيم مبوضوع العالقات اجلزائرية املغاربية وتوليه ملسؤولية قيادة فدرالية اجلهبة
ابملغرب رأيت من الرضوري اللقاء به وتسجيل شهادته ،وبفضل الزميل احملرتم ادلكتور مصطفى بيطام
مدير املتحف الوطين للمجاهد مت تنظمي لقاء معه يوم  16مارس  ، 2006وأاتحت يل جلسة الثالث
ساعات أن أسرب أغوار هذه الشخصية وأتعرف عىل اجنازاهتا ،خاصة وأين حرضت أس ئةل كثرية
ومتنوعة وجريئة ،واليوم وعىل الرمغ من مرور عرش س نوات من لقائنا مل يمت التعريف هبذه الشخصية
ابلشلك الالئق ،عدا اس تضافته يف بعض احلصص التلفزيونية ،خاصة املتعلقة بقضية اغتيال رفيقه
بوضياف بصفته عضوا يف جلنة التحقيق.
ودل املناضل الكبري س نة  1923بأوالد حبابة دائرة احلروش والية سكيكدة ،من أرسة دينية
اصالحية ،تعمل يف الكتاب وفقه علوم الرشيعة واللغة العربية ،كام حتصل عىل الشهادة الابتدائية من
املدرسة الفرنس ية ،وفضال عن ذكل اعمتد عىل نفسه يف تكوين خشصيته العلمية ،وقد أههل تعلميه
ليصبح معلام يف مدارس مجعية العلامء وحزب الشعب اجلزائري.
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اخنرط مبكرا يف العمل الوطين عن طريق فوج الكشافة االسالمية ابحلروش ،وانضل يف حزب
الشعب رفقة الشهيد زيغود يوسف لكن الظروف فرقت بيهنام ،اذ جسن يس الطيب مرتني ما بني
سنيت  ،1948 -1945توىل مسؤولية الكشافة االسالمية وهو مدرس يف املدارس احلرة حلزب
الشعب ،وقد تعرف عىل ابن هميدي وعبان رمضان.
وقد لكف عش ية اندالع الثورة بعدة همام مهنا حماربة املصالية مبغنية وتلمسان والتنس يق بني قيادة
املنطقة اخلامسة وبيطاط ،ويف بداية  1955تقرر أن يعمل مساعدا لعبان رمضان ولكن ما ان وصل
اىل العامصة حىت طلبه ابن هميدي للتكفل مبهام االعالم والتسليح يف املغرب ،معل مساعدا لبوضياف
مث مسؤوال عن فدرالية جهبة التحرير الوطين ابملغرب )  ،( 1957 -1956وعني عضوا يف اجمللس
الوطين للثورة اجلزائرية ( ،)1956-1962وقد بذل هجودا معتربة يف تأطري اجلزائريني املتواجدين يف
املغرب وتقدمي املساعدات املادية واملعنوية للثورة ،وعني يف س نة  1957مرشفا عىل مكتب الصحافة
واالعالم ابلقاهرة ،وتوىل يف الفرتة ما بني ( )1962-1958مسؤولية فدرالية اجلهبة بتونس ،فواصل
همامه النضالية بلك تفان واخالص اىل أن حتقق الاس تقالل للوطن.
وبعد الاس تقالل فضل الابتعاد عن الس ياسة بعد جتربة املعارضة ،حيث مل يكن راضيا عن املسار
اذلي ألت اليه الوضاع ،خاصة همينة هيئة الركن وابن بةل عىل السلطة ،وهتميش أصدقائه
الس ياس يني أمثال بوضياف وبن طوابل ،...اختار مواصةل العمل يف ميدان التعلمي ،واش تغل أس تاذا
اثنواي مث مديرا للمعهد الرتبوي ( ،)1977-1972مث معل مستشارا يف وزارة العمل ،وما زال عىل قيد
احلياة يتذكر السجل احلافل من نضاهل الوطين وذكرايت الرواد اذلين معل معهم  :زيغود ،وابن هميدي
وبوضياف وعبان وبوالصوف ...اخل(.)2
وهكذا فان هذه الشخصية املغمورة جسلت مواقف متقدمة يف النضال الوطين والعمل الثوري،
ويه واحدة من اطارات الثورة املمتزية خبربهتا الس ياس ية ،وجتربهتا يف العمل الثوري ،وخاصة من
مواكبة مسرية احلركة الوطنية مبحطاهتا احلامسة ،واالرشاف عىل فدرالية جهبة التحرير الوطين يف
املغرب ويف تونس.
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 2ـ الطيب الثعاليب مناضال يف احلركة الوطنية:
عايش الثعاليب مسرية حافةل من النضال ،متزيت بأحداهثا الكبرية وابلعمل مع القادة البارزين ،كنت
بدايهتا ابحلروش والسمندو القريبتني من قس نطينة ،حيث اخنرط عام  1943يف حزب الشعب
اجلزائري رفقة زيغود يوسف والش يخ احلسني ابملييل والعريب دماغ العرتوس...اخل ،وملا اكتشفت
السلطات الفرنس ية نشاطه نفته س نة كمةل اىل س يد عيش ببجاية ،وعاد اىل السمندو قبيل حوادث
الثامن ماي  ،1945وأسهم مع زيغود يف تنظمي مظاهرة ابلقرية ،رد علهيا احلامك الفرنيس ابعتقال الثعاليب
ورفاقه وارساهلم اىل جسن الكدية بقس نطينة ،مث نقل الثعاليب اىل جسن احلراش ومنه اىل منفى جنان
بورزق س ئي السمعة قرب عني الصفراء ،ويف مارس  1946أطلق رساحه يف اطار س ياسة العفو
الشامل ،وعاد للنشاط الس يايس يف السمندو يف ظروف جديدة ،حيث شارك يف امحلالت
الس ياس ية للحزب وتعرف عىل قيادته ،وبعدها انتقل للتعلمي يف مدرسة مجعية العلامء بشلغوم العيد
رفقة حسني بلمييل ،وهناك تعرف عىل عبان رمضان املوظف ابلبدلية ،ومعل معه عىل تأسيس خلية
نشطة حلزب الشعب ،وقد كن للثعاليب وبلمييل فضل يف مض عبان للحزب بعد أن كن جمرد
متعاطف ،وساورهتام يف البداية شكوك حول وطنيته ما لبث أن زالت ،كام كن هلام فضل يف اكتساح
احلزب للبدلية عىل حساب حزب البيان ،مما جعل فرحات عباس يتدخل دلى امجلعية ويش تيك
صنيعة هذين املعلمني ،فاضطرت امجلعية لنقل الثعاليب اىل مدرس هتا مبغنية يف أقىص الغرب اجلزائري،
ولكن الثعاليب مل يس تجب ذلكل وجلأ اىل صديقه دماغ العرتوس ليعينه معلام يف مدرسة الرشاد
ابلعامصة(.)3
وخالل ربيع  1948عني الثعاليب يف جلنة تنش يط امحلةل الانتخابية للحزب بعامةل وهران ،وذكل
رفقة خليفة بن عامر ومحمد رششايل وعيىس العبديل ،وكن ممتزيا عن رفاقه حبامس ته واقدامه وحسن
خطابه ،وقد ألقي القبض عىل اللجنة يف البيض ومتت حمامكهتا يف معسكر ،وحمك عىل الثعاليب بس نتني
حبسا وعرش س نوات منعا من االقامة ابلعامصة ،وكن ملفه يشري اىل نشاطه ادلؤوب ابلعامصة يف
التوجيه الس يايس والقاء ادلروس والاجامتعات الليلية وادلعاية للحزب...اخل ،وتنقل الثعاليب بني
جسون رسكيج والربواقية والمبزي بباتنة ،والتقى خاللها بقيادات احلزب اليت اعتقلت يف اطار امحلةل
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الانتخابية ،ومهنا حلول حسني اذلي أخذ عليه الثعاليب ختليه عن مسؤولياته وبغض القيادات الرببرية
اليت حاول اقناعها ابلرجوع اىل خط احلزب االيديولويج وجنح يف ذكل(.)4
وبعد اطالق رساحه اس تأنف الثعاليب نشاطه الرتبوي والنضايل يف مدينة البليدة ،حيث كن
الش يخ محمد حمفوظي يدير مدرسة احلزب ابملدينة ،وبعد عامني نقل اىل مغنية للتدريس مبدرسة احلزب
هناك ،وكنت مغنية احدى قالع احلركة الوطنية ،يرتدد علهيا دوراي قادة احلزب وخاصة خالل
امحلالت الانتخابية أو التنقل اىل املغرب ،وخالل صيف  1954عايش الثعاليب أزمة احلركة ،حيث
كن يتناقش مع القادة اذلين يلقامه ابملدرسة وضعية احلركة الاس تقاللية ،ومن بني هؤالء القادة اذلين
كنوا يلجئون للمدرسة ويوفر هلم المان بوصوف وبن عبداملاكل رمضان وابن هميدي؟ ،وكن مساندا
لطروحاهتم الثورية خالل مؤمترات احلزب ومهنا مؤمتر أفريل  ،1953حيث صفق مطوال خلطاب ابن
عبداملاكل النقدي لقيادة احلزب وخطها االصاليح ،والزتم يف اجامتع اللجنة املركزية يف جوان 1954
موقف احلياد عىل الرمغ من حماوالت اس تقطابه من قبل املركزيني واملصاليني ،وقد تغيب الثعاليب عن
حضور مؤمتر هورنو اذلي عقده املصاليون ،ورأى أن حيرض مؤمتر املركزيني بعده ،ويوجه انتقادات
الذعة للحول حسني ورفاقه ومحلهم مسؤولية أزمة احلزب ودعامه لرتك املسؤولية لعنارص جديدة
وحكمية(.)5
3ـ التحاقه بصفوف الثورة وتوليه مسؤولية فدرالية اجلهبة ابملغرب:
لقد رحب الثعاليب خبطوة اندالع الثورة التحريرية واعتربها احلل الناجع للمشالكت اليت كن يعيشها
احلزب ،وكن موقفه منسجام وتوهجات قيادة الثورة ابملنطقة اخلامسة ،خاصة وانه عىل اتصال مبارش
اببن هميدي وبوصوف ،وقد طلب منه مبدئيا القيام مبهمة التعريف بتنظمي جهبة التحرير الوطين والقيام
ببعض املهام اللوجستيكية ،اذ اتصل به بوصوف وطلب منه ربط االتصال يف وهران ابدلكتور النقاش
من أجل توفري بعض الدوية للمجاهدين ،وعندما التقى اببن هميدي لكفه هذا الخري بربط االتصال
بقيادة املنطقة الرابعة وخاصة راحب بيطاط ،جفاء اىل العامصة وحتدث مع املناضل محمد بن ملقدم يف
املوضوع فربط اتصاهل بأومعران مث بعبان ،وبواسطة الطيب الثعاليب حدث تنس يق مبكر بني
املنطقتني ،أس تغل يف تبادل املعلومات والتسليح والمتوين ،وقد عرب عبان عن رغبته يف ابقائه ابلعامصة
للعمل معه ،وحدث العريب التبيس من أجل نقهل اىل مدرسة مجعية العلامء ابلبليدة ليكون قريبا منه،
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وأثناء ذكل اتصل بوضياف ابلثعاليب وطلب منه دخول املغرب والالتحاق ابلوفد اخلاريج ابلقاهرة
لن خيرض حباجة اىل مناضل معرب يس تعني به يف أداء همامه ابملرشق العريب ،مث قرر بوضياف
ابقائه يف املغرب ملساعدته يف همامه الس ياس ية(.)6
ومن بني املهام الوىل اليت أداها يف املغرب التنس يق مع جيش التحرير املغريب ومجع السلحة يف
منطقة الريف ،حيث اس تقر يف مكتب اجلهبة بتطوان مكساعد لبوضياف وابن هميدي ،وكن يداوم يف
غياهبام ،ويربط االتصال مع قادة جيش التحرير املغريب وزعامء الحزاب الس ياس ية ،ويعرف ابلقضية
اجلزائرية ،وخاصة من خالل حضور الاجامتعات والكتابة يف الصحف املغربية ،ومهنا حصيفة المة اليت
يصدرها عبداخلالق الطريس زعمي حزب االصالح ،وكن يوقع ابمس "الفىت اجلزائري" ،ويذكر الثعاليب
أن املغاربة قدموا مساعدات مثينة للمناضلني اجلزائريني ،وخاصة قيادة جيش التحرير املغريب بقيادة
عبدالكرمي اخلطيب ذو الصول اجلزائرية ،وأن عبداخلالق الطريق وفر مساعدة من أجل اصدار
حصيفة املقاومة اجلزائرية يف تطوان ،حيث كن الثعاليب يرشف عىل القسم العريب(.)7
واثر اس تقالل املغرب يف مارس  1956عني بوضياف الثعاليب مسؤوال عن فدرالية اجلهبة يف
املغرب ،وحدد همامه كام يذكر الثعاليب يف تأطري اجلالية اجلزائرية والتنس يق مع السلطات املغربية ،ويف
هذا الس ياق يتحدث الثعاليب عن هجوده املضنية يف ارساء التنظمي من خالل التنقل عرب خمتلف مدن
املغرب وتعيني املسؤولني احملليني " ،أنشأان الفيدرالية يف املغرب ،مل تكن املنظمة عىل أحسن ما يرام،
مقنا جبولتنا أان وبوضياف ،وزران لك املغرب مدينة مدينة ،وأيامن تواجد اجلزائريون هيلكنا اخلالاي،
وكن هو أساس نظامنا الس يايس"(.)8
ومن بني املسؤوليات اليت توالها الثعاليب الاهامتم ابنشاء التنظاميت امجلعوية مثل الهالل المحر
اجلزائري ،ومجعية النساء اجلزائرايت ،ومجعية الطلبة اجلزائريني ابملغرب( ،)9وهذا يف وقت مبكر،
وهو ما مسح بتشلك نواة التنظاميت الوطنية فامي بعد ،واليت تولت العنارص املتواجدة يف املغرب
مسؤوليات القيادة فهيا.
وخالل هذه املرحةل كن الثعاليب مساعدا رئيس يا لبوضياف ،وانئبا عنه يف التكفل ببعض
املسؤوليات احلساسة مثل االتصال ابلسلطات املغربية العليا واحمللية ،ويف هذا الشأن يتحدث الثعاليب
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عن تكل االتصاالت الوىل مع سلطان املغرب محمد اخلامس ،وأول اتصال ابملكل كن يف هناية عام
 ،1955حيث نقل الثعاليب رساةل اىل املكل حمررة من قبل أيت أمحد تطلب تقدمي ادلمع للثورة
اجلزائرية " ،قابلنا املكل بواسطة اخلطيب ،توسط لنا وكن جزائراي ،وأذكر أن رساةل كتهبا أيت امحد
للمكل ،وسلمت هل بواسطة محمد خطاب ،وقد ترمجهتا بنفيس ،وتضمنت مقارنة بني اجلزائر
وفلسطني ،وطلب فهيا مساعدة الثورة اجلزائرية حىت ال تضيع اجلزائر كام ضاعت الندلس ،وقال لنا
محمد خطاب أن املكل تأثر هبا وبىك ،وبعدها طلب املكل زايرتنا فقمنا بذكل ،واس تقبلنا املكل ووعد
الثورة ابدلمع واملساندة"(.)10
وأما االتصال الثاين فوقع يف بداية اس تقالل املغرب ،حيث يذكر الثعاليب أن املكل طلب مقابةل
مسؤويل جهبة التحرير ،وأرسل مدير أمنه الغزاوي لخذمه اليه ،وأنه أبلغهم أن ابن بركة املتواجد يف
أمرياك نقل اليه تعاطف أطراف أمريكية مع القضية اجلزائرية" ،فأبلغنا املكل ابملعلومات الواردة اليه من
أمرياك ورغبته يف اجياد حل للقضية اجلزائرية"(.)11
وتعددت بعدها االتصاالت ابلقرص" ،ومرة عىل مرة كنا نتصل ابملكل ،وأمه خشصية كنا عىل اتصال
مس متر هبا رئيس الركن احلسن الثاين ومعه أحرضان قائد اجليش ،وقد مجعتنا هبذا الخري روابط
متينة ،وكن يعطف كثريا عىل الثورة ،وقد أصبح فامي بعد وزيرا لدلفاع ،وكن يزوره احلسن الثاين،
ويف بيته التقينا ابحلسن الثاين ،حيث كن جيمتع بنا أان وبوضياف والش يخ خري ادلين"(.)12
كام كنت للثعاليب اتصاالت مع خمتلف مكوانت املغرب الس ياس ية وامجلعوية حبمك مسؤوليته،
ويبدوا أنه بذل هجدا كبريا يف كسب دمعهم للثورة اجلزائرية ،فش بكة عالقاته كنت متسعة للك
الطياف :قادة حركة املقاومة وخاصة عبدالكرمي اخلطيب اجملند دلمع الثورة اجلزائرية( ،)13وقادة
الحزاب الس ياس ية والوزراء واملسؤولني " ،وكنا من قبل عىل اتصال بعالل الفايس وابن بركة ومع
حزهبم ونقابة العامل"( ،)14كام ارتبط ابتصاالت مع ممثيل السفارات يف املغرب ،اذ يذكر أنه اجمتع مع
بعض املسؤولني المريكيني اذلين عربوا عن اهامتهمم ابلقضية اجلزائرية ،وأن ذكل مت بواسطة محمد
خطاب( ،)15وقد عرثان يف الرش يف الوطين اجلزائري عىل مجموعة مراسالت تؤرخ لنشاط الثعاليب
يف هذه املرحةل من أجل اجناح هممة الثورة يف املغرب(.)16
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ويش يد بعض مسؤويل جهبة التحرير ابدلور اذلي أداه الثعاليب يف املغرب ،ومهنم عيل هارون وهو
مساعد للثعاليب ،ومحمد بوضياف ،وعبايس عزوز( ،)17وبوداود محمد "منصور" ،حيث يفيد هذا
الخري أن الثعاليب هنض بدور رئييس يف بعث تنظمي الثورة الس يايس يف املغرب ،وأنه توىل
مسؤولياته عىل أمكل وجه ،وكن وطنيا خملصا( ،)18ومعل بوداود بأمر من بوضياف حتت امرة
الثعاليب مسؤول فدرالية املغرب ،ولكف مبلف التسليح ،ويذكر أنه تعاون مع الثعاليب وبوضياف لرشاء
ابخرة سالح من اس بانيا كنت موهجة حلركة املقاومة املغربية وختلت عهنا بعد حتقيق اس تقالل
املغرب(. )19
وعندما انعقد مؤمتر الصومام يف أوت  1956عني الثعاليب عضوا اضافيا يف اجمللس الوطين للثورة
اجلزائرية ،واذلي شلك من س بعة عرش عضوا أساس يا وس بعة عرش عضوا اضافيا ،ولك ذكل يدل
عىل ماكنة الرجل ودوره يف الثورة خالل هذه املرحةل ،خاصة وأنه مسؤول س يايس حمنك ،وأحد
معارف عبان ،ويتوىل احدى الفدراليات املهمة ،ويه فيدرالية املغرب اليت كنت تأيت يف ادلرجة الثانية
بعد فدرالية فرنسا ،وقد متت االشارة يف حمرض الصومام اىل أن احلاةل جيدة يف فدرالية املغرب ،وأن
تقريرا قدم للمؤمتر أعده الطيب الثعاليب حتت مراقبة بوضياف ،وذكل عىل العكس من احلاةل املرتدية
يف فدرالية تونس( ،)20ويذكر الثعاليب يف شهادته أن عبان أرسل هل بعد مؤمتر الصومام رساةل يطلب
منه تنس يق معهل مع الوالية اخلامسة(.)21
ويف أكتوبر  1956وقع اختطاف طائرة زعامء الثورة اجلزائرية ،وكنت ردود الفعل الشعبية
الشاجبة يف املغرب قوية ،ويذكر الثعاليب أن المر وصل اىل امساك أحد اجلزائريني بيد وزير اخلارجية
املغريب ،وطلب منه الهتاف حبياة ابن بةل ،وأن الضابط ابن ميلودي املتعاطف مع الثورة اجلزائرية
ابدر مبعونة عنارص جزائرية اىل حرق ممتلاكت للمعمرين ابملغرب ،وردا عىل ذكل أرسل املكل أىل
الثعاليب بواسطة الهامشي الرشيف( )22يطلب منه عدم ااثرة التشويش والعمل يف اطار النظام(.)23
وقد مسح غياب بوضياف لبوصوف أن يعيد ترتيب الوضع يف املغرب لصاحله ،وحاول جاهدا أن
ينزتع كثريا من الصالحيات اخملوةل ملسؤول فدرالية املغرب ،اذ أصبح الثعاليب مسؤوال مدنيا عن
املغرب الغريب يف حني أحلق املغرب الرشيق ومصلحة التسليح ابلوالية اخلامسة ،وبعد بضعة أشهر مت
حتويل الثعاليب اىل تونس لتويل مسؤولية فدرالية اجلهبة هناك ،وذكل حبجة تردي الوضاع بتونس،
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وعني بدهل عبداجلليل معاشو ،ومل يكن هذا املسؤول حسب شهادة بوداود يف مس توىل املسؤولية
فقد كن مطيعا أمعى لبوصوف وبومدين ،وتسبب بس ياس ته البوليس ية يف تردي الوضاع
ابملغرب(.)24
لقد واجه الثعاليب صعوابت مجة يف أداء هممته يف املغرب ،خاصة وأن العالقات مع املغرب
كنت متشابكة ،وحتتاج ابس مترار اىل تدخل املسؤولني اجلزائريني ،حيث يذكر املدين أنه حل يف
فيفري  1957ابملغرب والتقى ببوصوف وخري ادلين والثعاليب لتدارس مشلكة احلدود اليت طرحهتا
حركة املقاومة املغربية يف املنطقة املتامخة لبشار ،وأنه التقى مع محمد اخلامس ورجال املقاومة وقادة
حزب الاس تقالل لتجاوز كثري من املشالكت ،ومهنا االهتامات املوهجة جلهبة التحرير الوطين بتبنهيا
اخليار الاشرتايك(.)25
حرض الثعاليب اجامتع اجمللس الوطين للثورة يف أوت  ،1957وقدم قبل ذكل تقريرا عن
الوضعية يف املغرب اس تفاد منه عبان يف تقدمي تقريره العام للمجلس ،حيث وردت معلومات مفيدة
عن تنظمي فدرالية املغرب وقدراهتا يف دمع الثورة اجلزائرية ،ووجوب اس تغالل ذكل دلمع اسرتاتيجية
الثورة ،وخاصة كسب جانب السلطات املغربية ،ويف هذا الشأن نقرأ يف تقرير عبان ما ييل" :التنظمي
ابملغرب وطيد .عدد املناضلني حوايل  .6000ال يوجد جزائري قاطن ابملغرب خارج ارشافنا .امجليع
يسامهون ،لك يف حدود اماكنياته ،يف اجملهود احلريب .ترتاوح املداخيل الشهرية بني  20و  25مليون.
هذا التنظمي القوي يسمح لنا ،اىل حد ما ،من ممارسة ضغط عىل السلطات املغربية وحزب
الاس تقالل اذلين ال يتجاوبون معنا وتقدمي مساعدة لنا كام هو شأن السلطات التونس ية وحزب
ادلس تور .املنطقة الاس بانية سابقا مفيدة جدا لنا .اهنا مبثابة ملجأ لعنارصان وهنا تتواجد الهيئات
احليوية للوالية اخلامسة .بيشء من االرادة ميكن للسلطات املغربية أن تسهل لنا معسكرات تدريب ،
ومدارس لالطارات من لك صنف .ومراكز ارسال ،اخل .من املس تحسن أن يقوم وفد هام بزايرة
للسلطان وللحكومة املغربية ليطلب مهنا مساعدتنا بصورة أكرث جناعة"(.)26
وقد شعر الثعاليب بأزمة السلطة اليت تفامقت خالل ادلورة ،وخاصة الضغط اذلي كن مسلطا
من قبل العسكريني عىل عبان من أجل هتميش دوره ،وقد عرب هل عبان عن امتعاضه من معامةل
الضباط املرصيني ،وخاصة فتحي ادليب اذلي تدخل لصاحل العسكريني ،وكن عبان يرغب يف أن
يتعامل مع وزارة اخلارجية املرصية بدال من الضباط العسكريني مثل فتحي ادليب ،اذلي مل يكن يبدي
احرتاما للمسؤولني اجلزائريني ويتحدث معهم بنوع من العجرفة ،وخاصة عبان اذلي محل مسؤولية
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قرارات الصومام الانتقادية ملرص ،ولهذا أرص عبان عىل مغادرة جلنة التنس يق والتنفيذ للقاهرة
والاس تقرار يف تونس ،ولكن القرارات اليت اختذهتا دورة اجمللس الوطين كنت مبثابة انقالب عىل
سلطته ،حيث شهدت بداية مرحةل جلنة التنس يق والتنفيذ الثانية هتميشا واحضا لعبان انهتىى بقرار
اغتياهل(.)27
 4ـ الطيب الثعاليب مسؤوال عن فدرالية اجلهبة يف تونس:
اثر اجامتع اجمللس الوطين للثورة طلب كرمي بلقامس من الثعاليب العمل معه يف تونس ،وكن كرمي
يكن احرتاما كبريا لبوضياف ،ويعتقد أنه من املفيد نقل جتربة املغرب التنظميية اىل تونس اليت شهدت
هزات عنيفة ،وقد كن بوصوف وراء طلب حتويل الثعاليب عن مسؤوليته ابملغرب بغية فرض نفوذ
الوالية اخلامسة يف املغرب(.)28
قبل الثعاليب بعرض كرمي بعد أن قدم هل عرضني أخرين ،اما العمل مع دابغني يف الوفد اخلاريج أو
مرافقة عباس فرحات يف وفد مسافر اىل أمرياك الالتينية للتعريف ابلثورة ،وقد أجعب الثعاليب بتجربة
العمل مع كرمي وتكونت بيهنام صداقة متينة " ،أخربين كرمي بفوىض عبداحلي السعيد والطالب العريب
والبلبةل اليت شهدهتا تونس ،وطلب مين نقل جتربة املغرب اىل تونس ،خاصة وأن التقرير املقدم عن
قاعدة املغرب كن جيدا عكس الفوىض احلاصةل يف تونس"(.)29
يف تونس واصل الثعاليب نشاطه مسؤوال عن فدرالية اجلهبة ،كن معهل حثيثا وقد أرىس نظاما
دقيقا يتوىل االرشاف عىل اجلالية اجلزائرية يف تونس ،من حيث تنظميها ،ومجع الاشرتأكت ،وابالغها
بقرارات الثورة وتسخريها خلدمة الثورة ،وكن نظاميا اتبعا لكرمي ،مث أصبح اتبعا البن طوابل اذلي
توىل عام  1960وزارة ادلاخلية ،وكنت عالقته جيدة مع الرائد قايس مسؤول بعثة احلكومة املؤقتة يف
تونس والعنارص القبائلية الخرى اليت اعمتدها كرمي يف تونس ،مثل الرائد ايدير ،وكن يعرب دامئا عن
مقته للجهوية اليت أرضت ابلثورة يف تونس ،وخاصة الرصاع بني اجملموعات الشاوية والمنوش ية
والسوفية والقبائلية ،وكذا تسلط بعض الزعامات مثل كرمي بلقامس اذلي اعترب نفسه يف هناية عام
 1959الزعمي الوحد للثورة اجلزائرية ،ومل يكن مراتحا لتوهجات فرحات عباس املعتدةل(.)30
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وكنت جتربة معل الثعاليب مع ابن طوابل مفيدة ،فهو يرى أن ابن طوابل متزي بفطنته وحمكته اليت
أفادت كثريا الثورة اجلزائرية ،كام كن الثعاليب ينسق معهل مع هيئة الركن العامة ،واليت طلبت منه
جتنيد ش باب اجلالية اجلزائرية والالجئني يف اجليش فلىب حبسن نية طلهبا ،وقد أوحض هل ابن طوابل
يوما النوااي البعيدة لقيادة الهيئة يف بسط سلطهتا عىل قيادة الثورة ،ونصحه ابحلذر من خمططاهتم(.)31
ويذكر الثعاليب أنه ترك أرش يفا خضام عن نشاطات فدرالية تونس ،اس تولت عليه هيئة الركن
العامة عش ية الاس تقالل ،وكنت تسميه بأرش يف عالل الامس الثوري للثعاليب ،وأن تنظمي الفدرالية
كن دقيقا ويشمل مجيع الوالايت التونس ية ،ومجيع فئات املهاجرين والالجئني اجلزائريني ،ومن بني
مساعديه يف الفدرالية بلحاج الخرض ،ومصطفى بوغابة...اخل(.)32
وكن الثعاليب شاهدا عىل تطور العالقات مع تونس ومع الرئيس بورقيبة ،واذلي يبدوا انه وأمام
قوة الثورة استسمل للمر الواقع وأظهر دمعه للثورة اجلزائرية ،وخاصة يف اطار املنافسة الشديدة بينه
وبني عبدالنارص عىل احتواء قرارات الثورة ،وكنت قيادة الثورة تلجأ حبمكهتا حلل مشالكهتا مع النظام
التونيس ،وخاصة مشالكت خريف عام  1958وصيف عام  ،1959وأزمة جويلية ...1961اخل،
حيث رافق الثعاليب مرارا ابن طوابل يف اتصاالته واجامتعاته ابملسؤولني التونس يني ،وخاصة وزير
ادلاخلية الطيب املهريي ،ومساعده أمحد التلييل(.)33
وقد تأثر الثعاليب كثريا لرصاع السلطة عش ية الاس تقالل ،فقد وقف مع رشعية املؤسسات
واحلكومة املؤقتة ،بغض النظر عن صداقته البن طوابل وبوضياف ،وبسبب ذكل مت هتميشه من قبل
النظام اذلي اهتمه مبساندة مترد بوضياف والاخنراط يف حزب الثورة الشرتاكية ،وأصدر يف حقه حكام
ابلسجن ،وقد قرر بعدها أن يعيش بكرامة بعيدا عن المتلق والزتلف ،ورجع اىل ميدان التعلمي اذلي
تقاعد منه ،ويف ظل الانغالق الس يايس اذلي عاش ته اجلزائر مل يتس ىن التعرف عىل خشصية الثعاليب
اال يف مرحةل الانفتاح ادلميقراطي.
وعاد احلديث عن الثعاليب مبجيء بوضياف للسلطة عام  ،1990حيث كن مقراب وانحصا هل ،واثر
اغتيال بوضياف عني عضوا يف جلنة التحقيق ،اليت اجهتدت يف معرفة أس باب وظروف الاغتيال
وقدمت تقريرها للسلطات العليا ،وال شك أن انشغاهل هبذا املوضوع منعه من التفرغ لكتابة مذكراته،
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خاصة وأن ظروفه الصحية تدهورت مؤخرا ،وهو ما مينع سطوع صفحات مضيئة من اترخي النضال
الوطين يف سبيل حترير اجلزائر.
وهكذا فقد غيب دور الثعاليب وأمثاهل من رجال النخبة الس ياس ية الفاعةل خالل مرحةل احلركة
الوطنية والثورة التحريرية ،وحري بنا أن نعود اليوم دلراسة اترخي مثل هؤالء الوطنيني املهمشني ،وأن
هنمت بلك أطياف النخب الس ياس ية مبا يف ذكل رجال الصف الثاين ،وال نركز عىل أسامء بعيهنا فرضت
نفسها عىل الكتابة التارخيية وتناست أدوار من كن يقف وراء صناعة جمدها ،فقد كن الثعاليب صانعا
جملد بوضياف وبوصوف وكرمي وابن طوابل ومع ذكل ال تذكره كتب التارخي.
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اخلامتة
يف اخلتام ومن خالل دراستنا للمسرية النضالية للطيب الثعاليب خنلص اىل تسجيل ما ييل:
ان املناضل واجملاهد يس الطيب الثعاليب يعد واحدا من اطارات احلركة الوطنية والثورة التحريرية،
مترس يف العمل الس يايس منذ أن التحق حبزب الشعب ،وتوىل عدة مسؤوليات يف عهد حركة
الانتصار للحرايت ادلميقراطية.
لقد عرف الثعاليب بوطنيته اخمللصة وتفانيه يف العمل الوطين ،ومتزي بثقافته العالية وحنكته
الس ياس ية ،وهو ما أههل لتأدية مسؤوليات عليا حساسة ،متثلت يف ترأسه لمه فدراليتني جلهبة
التحرير ،فدرالية املغرب وفدرالية تونس.
أدى الطيب الثعاليب همامه الثورية منذ التحق ابلثورة عام  1955عىل أمكل وجه ،وخاصة يف
ترأس فدرالييت املغرب وتونس ،حيث هنض بنشاط تنظمي اجلالية اجلزائرية ،وتأطريها لتسامه يف توفري
ادلمع للثورة اجلزائرية ،وخاصة يف القواعد اخللفية ،حيث كن جيش احلدود يش يد دوةل داخل دوةل،
وكن الثعاليب يسامه يف تنظمي خالاي جهبة التحرير الوطين واالرشاف عىل مؤسساهتا يف املغرب
وتونس .ان الثعاليب يعد حبق أحد االطارات املمتزية يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية ،وكن ملوقفه
املعارض لنظام أمحد ابن بةل ووقوفه اىل جانب محمد بوضياف ادلور احلامس يف هتميشه ،وعىل الباحثني
املنصفني نفض الغبار عن هؤالء الوطنيني
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د.جلول مقورة جامعة مس يةل
امللخص
ان طه عبد الرحامن اذ يفكر مع اجلابري ضد اجلابري ينهتي اىل حقيقة التناقض بني النظرية والتطبيق
يف منظومته الفكرية ،فقد انتقل من نظرة مشولية تبناها اىل تطبيق جتزييئ تفاضيل لفهم الرتاث ،ومن
البحث يف الآليات اليت أنتجت الثقافة العربية السالمية ،اىل البحث يف مضامني اخلطاب الرتايث لهذه
الآليات ،والنتيجة وقوع اجلابري يف أآليات اس هتالكية ر
تعّب عن القطيعة والالتواصل مع الآليات الصلية
اليت أنتجهتا قد تكون أآليات عقالنية جمردة ،أو أآليات فكرانية مسيسة ويف لكتا احلالتني حنن ل
نتحدث عن املأصول وامنا عن املنقول .لقد انهتي طه عبد الرحامن اىل رفض النظرة التجزيئية
التفاضلية ،اليت مل تفد الفعل الفلسف واحلضاري العريب الساليم ،ال ربّك هائل من املقالت،
والكتاابت ،اليت ل تس تطيع أن تهنض بواقع المة مادام أهنا تتوقف عند مس توى مضامني النصوص،
وحىت وان أرادت فهم الثقافة السالمية من خالل الآليات املنتجة لها ،عرجت عىل أآليات ومعايري
منقوةل ،وليست مأصوةل ،وبشلك سطح مل يس تطع أن يتغلغل عىل روح هذا الآليات ولب هذه
املناجه .وذلكل تقوم دعوى التقومي التاكميل عىل مقدمة حمتواها" :ان التقومي اذلي يتوىل اس تكشاف
الآليات اليت تأصلت وتفرعت هبا مضامني الرتاث كام يتوىل اس تعاملها يف نقد هذه املضامني يصري ل
حماةل اىل الخذ بنظرة تاكملية".
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مقدمة:
ينطلق طه عبد الرحامن لبناء نسقه الفلسف من مصادرة ان قبلناها ،قبلنا بنتاجئها حفواها
قوهل" :ان التقومي اذلي يغلب عليه الاش تغال مبضامني النص الرتايث ،ول ينظر البتة يف الوسائل
اللغوية واملنطقية اليت أنشئت ،وبلغت هبا هذه املضامني يقع يف نظرة جتزيئية اىل الرتاث")1(.
لقد اجته الفكر العريب املعارص برأي طه عبد الرحامن اىل تقومي الرتاث بزنعتني ،الوىل مضمونية
تقوم عىل أن حصيةل الرتاث مردها اىل احملتوايت حبسب احلاجة والاس تعامل والهدف ،أما الزنعة
الثانية فهي جتزيئية تقوم عىل تقس مي احملتوايت واملضامني وتصنيفها اىل جمالت ،وقطاعات مامتيزة فامي
بيهنا مع مبدأ املفاضةل بيهنا عىل أساس من الانتقاء( ،)2والنتيجة املنطقية اليت يتوصل الهيا يه العالقة
الرضورية بني الزنعة املضمونية مكقدمة والزنعة التجزيئية كنتيجة ،مفىت انكبت ادلراسات الرتاثية عىل
املضامني من دون الوسائل اليت أنتجهتا ،أخلت حبقيقة التالزم بني الطرفني ،فوقعت بذكل يف املفاضةل
لعتبارات غري موضوعية ،وابلتايل وقعت يف نزعة جتزيئية ،وهنا يوجه طه عبد الرحامن سهام النقد
بصفة معلية ومبارشة للمنوذج الفكري للجابري عىل أساس أنه متناقض ،فاىل أي مدى اس تطاع طه
عبد الرحامن أن يبين طرحه التاكميل يف فهم الرتاث عّب اعالن هتافت الامنوذج التجزييئ للجابري ?
وليك تكون دراستنا لهذا السجال الفكري بني املفكرين منصفا ،وموضوعيا اىل حد ما ،ارتأينا أن نعرج
أول عىل أمه مالمح فلسفة اجلابري يف قراءة الرتاث:
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أ -اجلابري قارئا للرتاث :يصنف اجلابري قراءة الرتاث يف الواقع الفكري العريب اىل ثالثة اجتاهات:
اجتاه سلف ينطلق من قراءة ايديولوجية رصفة ،ل متزي بني الفعل احلضاري الساليم ،والسالم،
وتعتقد أن الوصال مع الرتاث شالك ومضموان هو اذلي يضمن مفهوم ل اترخيية املوروث ،ويه بذكل
قراءة تصدر عن منظور ديين للتارخي جيعل التارخي ممتدا يف احلارض منبسطا يف الوجدان ،يشهد عىل
الكفاح املس متر ،واملعاانة املتواصةل من أجل اثبات اذلات وتأكيدها( .)3الاجتاه الثاين ليّبايل :يقوم "عىل
القطيعة مع الرتاث الساليم لجل ركوب موضة احلداثة الغربية من هجة والرتكزي علـ أن احلضارة
السالمية ما هـ ال حضارة وصل ونقل وأن أصلها امنا هو سابق عهنا ،وانجت عـن غريها ويه قراءة
أوروابوية الزنعة ،اهنـا امتداد للقـراءة الاسترشاقية القامئة من الناحية املهنجية عىل معارضة الثقافات،
وعىل قراءة تراث برتاث ،ومن هنا تنهتي اىل املهنج الفيلولويج اذلي جيهتد يف رد لك يشء اىل أصهل،
وعندما يكون املقروء هذا الرتاث العريب الساليم،فان هممة القراءة تنحرص حينئذ يف رده اىل أصوهل
الهيودية ،املس يحية ،الفارس ية ،اليواننية والهندية( ،)4أما الاجتاه الثالث فهو املاركيس اذلي يقوم ببعض
الاسقاطات اليسارية للمهنج اجلديل املادي ،معتّبا التارخي العريب الساليم هو شلك من أشاكل
الرصاع الطبق وانعاكسات خملتلف صور اخلالف بني ماهو مادي ،وما هو مثايل ،وبذكل تكون
فلسفة هذا الاجتاه هو تقس مي الدوار وحتديد املواقع ،وابراز أطراف الرصاع( .)5وتقع هذه الزنعات
تقريبا يف نفس السقطات املهنجية من حيث أن حمركها ايديولويج سواء يف القبال عىل الرتاث أو
القطيعة عنه ،ووقوعها يف ش بكة التفكري السلف سواء يف صورته السالمية أو العربية ،مع اكتفاهئا
بقاعدة مقدلة يف قياس الغائب عىل الشاهد لجل تأسيس فلسفة للتارخي ختتص بتحديد بنية العقل
العريب منذ عرص تدوينه" (.)6
هذا التقس مي اذلي ارتأآه اجلابري همد ملهنجه يف قراءة الرتاث الساليم من هجة ،وتصوره لبنية العقل
العريب من هجة أخرى.
أ -1-املهنـج :يقوم مهنج اجلابري عىل خطوات أساس ية:
أ -1-1-القطيعـة  :Ruptureيرى اجلابري أن القطيعة ابملعىن الاجيايب ،يه طريق الوصول اىل املعرفة
اخلالصة ،فليس عيبا أن تتواصل مع الرتاث ،ولكن القطيعة يه أفضل طريقة لتجنب حتول النسان
اىل ماض واىل اكئن ترايث ،وليك حيقق اجلابري أهدافه يف كتابه "حنن والرتاث" قام بقراءة معارصة
للرتاث العريب الفلسف  ،ويف هذه القراءة يرى أن للفلسفة العربية الرتاثية وهجان :حمتوى معرفيا،
ومضموان ايديولوجيا ،فاحملتوى املعريف هو يف معظمه مادة معرفية ميتة غري قابةل للحياة ،أم املضمون
الايديولويج فهو حييا عّب الزمن يف صور خمتلفة ،فاجلابري يرى أن الفلسفة العربية ،كام ظهرت عىل
يد الكندي ،مث تطورت عىل يد الفارايب ،فلسفة مناضةل من أجل العمل ،والتقدم ،ولكن ابن سينا ارتد
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هبا من عقالنية الكندي ،والفارايب املتفتحة وحولها اىل فلسفة روحانية غنوصية ،اىل عقالنية ظالمية،
معل الغزايل والسهروردي عىل نرشها ،ويؤكد اجلابري أنه عندما حتولت الفلسفة اىل الغرب
الساليم ،رفض ابن ابجة مشاهدات الغزايل املزعومة اليت جلبت هل "الذلة" ،وأكد أن السعادة
احلقيقية يه بلوغ أقىص درجات العقل النظري ،وقد ساعد هذا ابن رشد عىل تأسيس مهنجه الفلسف
الصيل ،وعقالنيته النقدية الواقعية ،وهكذا اعتّب اجلابري أن أمنوذج القطيعة اذلي قام به "ابن رشد"
بدء بقطع الصةل بغنوصية ابن سينا ،وفلسفته املرشقية وانهتاء عند رفض التصوف
يعتّب مثال يقتدى به ً
الس ين اذلي اندى به الغزايل ،لنه برأيه أن س نة الرسول (ص) "مل تعرف التصوف قط ،وأن
اخلطاب القرأآين هو خطاب عقل ،وليس خطاب غنوص أو عرفان أو ارشاق "(.)7
من لك ذكل يتبني أثر مفهوم القطيعة يف فهم الرتاث الساليم والاس تفادة منه ،صورته الوىل
قطع الصةل بني مفكر وأآخر ،الصورة الثانية اليت يتجىل فهيا مفهوم القطيعة ،هو القطيعة بني حقل
معريف وأآخر ،فف الوقت اذلي يتجه البعض حنو التوفيق والتلفيق بني العقل والنقل ،جاء ابن رشد
ورفض حماولهتم ،يقول اجلابري ":لقد قطع ابن رشد هذا النوع من العالقة بني ادلين من هجة ،والعمل
والفلسفة من هجة أخرى فلنأخذ منه هذه القطيعة ،ولنتجنب تأويل ادلين ابلعمل وربطه به ،لن العمل
يتغري ويتناقض ،ويلغ نفسه ابس مترار ،ولنتجنب تقييد ادلين ابلعمل لنفس السبب ،ان العمل ل حيتاج
اىل أية قيود تأتيه من خارجه لنه يصنع قيوده بنفسه"( ،)8وليك تكون القطيعة اليت أرساها ابن رشد
بني ادلين والفلسفة فاعةل ،فانه قدرم البديل اذلي دعا فيه اىل فهم ادلين داخل ادلين ،وبواسطة
معطياته ،وفهم الفلسفة داخل الفلسفة وبواسطة مقدماهتا ومقاصدها وهذا يف نظر ابن رشد جتديد يف
ادلين وجتديد يف الفلسفة)9(.
وهبذا يرى اجلابري أن هذا البديل اذلي قدمه ابن رشد يف هذه املسأةل ميكن لنا أن نقتبس منه
مهنجه ونوظفه يف عرصان احلارض لبناء العالقة بني تراثنا والفكر العامل حبيث حنقق الصاةل واملعارصة
معا .ول جيب أن يفهم من هذا بأن اجلابري يعتقد يف قطيعة ابس متولوجية مطلقة ،فهو يتبىن نوعا من
القطيعة الصغرى.
أ -2-1-فصل املقروء عن القارئ "مشلكة املوضوعية  :"Objectivitéتعتّب املوضوعية العلمية
برشوطها من لب الاهامتمات يف املعرفة العلمية والفلسفية املعارصة ،وتعتّب يف أكرث الحيان من أخضم
العوائق الابس متولوجية يف اقتحام اليقني ،س امي يف املسائل النقدية املتعلقة ابدلراسة والبحث يف العلوم
النسانية ،واملعرفة عامة ،عىل اعتبار أن املعرفة ذاهتا عالقة جدلية بني اذلات واملوضوع ،وبذكل ارساء
معلية فصل مزدوج بني اذلات واملوضوع أي فصل املوضوع عن اذلات وفصل اذلات عن املوضوع،
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ذكل أن القارئ العريب مؤطر برتاثه ،مثقل حبارضه ومن مثة وجب حترير اذلات ،من همينة النص
الرتايث من خالل املهنجية التالية:
أ -3-1-املعاجلة البنيويـة  :Structuralismeويه أداة يف التفكيك البنيوي أو اجلزيئ لللكيات
العامة ،والنسقيات املركبة حتليال ترتد فيه البنيات والبسائط والوليات يف حذر اىل التكوين ،أي أن
النظر اىل النص الرتايث كلك تتحّك فيه الثوابت اليت جيرهيا علهيا حول حمور واحد ،وحموره فكر
صاحب النص حول اشاكلية واحضة ،ويرتكز عىل:
* التحليل التارخي  :ربط النص مبجاهل التارخي بلك أبعاده الثقافية واليديولوجية والس ياس ية
والاجامتعية.
* الطرح اليديولويج:أي الكشف عن الوظيفة اليديولوجية الاجامتعية والس ياس ية ،اليت أداها الفكر
املعين اذلي ينمت اليه)10(.
* وصل القارئ ابملقروء :حيث يكون التصال اتصال واعيا حتقيقا لالس مترارية أي رضورة حتقق
احلدث الاسترشايف كحق لذلات القارئة اليت حتاول أن تقرأ نفسها يف اذلات املقروءة ،ولكن مع
الاحتفاظ لهذه الخرية بكياهنا اذلايت اكمال ومس تقال ،اليشء اذلي يعين أن اذلات القارئة تبق
حمتفظة بوعهيا ،وباكمل خشصيهتا )11(.وهبذا فان اجلابري يس تخدم مهنجا مران ،سلسا ،يقوم عىل
اس تعامل مجموعة من املفاهمي احلداثية اليت ترد اىل ميادين معرفية خمتلفة ،ويؤكد ":اننا ل نتقيد يف
توظيفنا لتكل املفاهمي بنفس احلدود ،والقيود ،اليت تؤطرها يف اطارها املرجع الصيل ،بل كثريا ما
نتعامل معها حبرية واسعة ،وذكل لننا ل نعتّب هذه املفاهمي قوالب هنائية ،بل فقط أدوات للعمل جيب
اس تعاملها يف لك موضع ابلكيفية اليت جتعلها منتجة")12(.
أ -2-بنية العقل ونظرية التقس مي الثاليث :
يرتكز اجلابري يف حتديده بنية العقل ،ونظرية النظمة الثالثة ،اىل قاعدة عامة مفادها ارتباط العقل
مبحيطه المنايئ ،والس يايس حيث يؤكد عىل أن معلية التفكري ذاهتا ل تمت ال داخل ثقافة معينة
وبواسطهتا والتفكري بواسطة ثقافة ما معناه التفكري من خالل منظومة مرجعية تتشلك احداثياهتا
الساس ية من حمددات هذه الثقافة ومكوانهتا ،ويف مقدمهتا املوروث الثقايف ،واحمليط الاجامتع  ،والنظرة اىل
املس تقبل بل النظرة اىل العامل ،واىل الكون واىل النسان كام حتددها تكل الثقافة"( )13وابلتايل فان
اجلابري عندما يكون موضوع حديثه العقل العريب فانه يقصد ربط ُه مبرجعياته ،من حيث هو ُمن َتج
فاجلابري "ينظر اىل العقل بوصفه عقال ُمكَ رِّوانً  ،Raison constituanteحسب تعبري للند أي فاعلية منتجة
لثقافة ما ،وعقال ُمكَ َّوانً  Raison constituéeحسب تعبري الفيلسوف نفسه"( ،)14ويظهر ذكل يف منظومة
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السس الفكرية الابس متولوجية ،لتكل الثقافة ونظاهما املعريف وذلكل ل حيق أن نتحدث عن نظام
معريف واحد ،وامنا أنظمة معرفية خمتلفة ،ومتصارعة داخل الثقافة العربية ،ذلكل يتحدث اجلابري عن
ثالثة أنظمة معرفية ويه:
* البيـان  :Déclarationواحملدد الول فيه هو اللسان العريب يف بنيته وأصهل ،وقد رأى اجلابري أن
هذا النظام هو الوحيد اذلي أرىس قواعد النظام التداويل ،واحلقل املعريف للفكر العريب سواء يف زمن
الرسول صىل هللا عليه وسمل أو يف مرحةل اخللفاء من بعده ،وقد حتددت سامت هذا النظام مهنجا
ومفهوما من خالل نشأة العلوم العربية السالمية اخلالصة اكلنحو ،والبالغة ،والفقه ،وعمل الالكم،
فأحضت املعرفة قامئة عىل قاعدة قياس الغائب عىل الشاهد أو الفرع عىل الصل(.)15
* العرفـان  :Gratitudeيرى اجلابري ،أنه من املعلوم من خالل اخلصائص العامة للنظام العرفاين،
ميهل اىل الوجدانيات والترصف ازاء العامل بنوع من الحيائية الكونية ،تعمتد يف انتاج املعرفة عىل
التصال الرويح املبارش ابملوضوع ،والتغلغل فيه والاندماج يف وحدة لكية ل تامتيز فيه اذلات عن
املوضوع)16(.
وقد انتقل هذا النظام املعريف اىل العقل العريب بعد اتساع رقعة ادلوةل السالمية ،ومناذج احلضارة
السالمية بغريها من احلضارات ،مع بقاء الرواسب واملؤثرات الثقافية السابقة عن السالم خاصة يف
بداايت العرص العبايس ،اكلفكر الش يع  ،والفلسفة السامعيلية ،وخباصة جانهبا الفالطوين الارشايق،
اضافة اىل التصوف والفلسفة الفيضية ولك التيارات الارشاقية.
* الّبهان  :Preuveلقد اكن حلركة الرتمجة يف العرص العبايس ادلور البرز يف ولوج هذا النظام
املعريف اىل الثقافة السالمية من خالل ترمجة بعض الفاكر اليواننية ،واملنطق الرسط  ،وهو مهناج
يف املعرفة يربط النتاجئ ابملقدمات ربطا منطقيا)17(.
ما نستشفه من خالل هذا العرض الوجزي لفلسفة اجلابري أن منظومته الفكرية ،وان بدت أهنا ترتكز
عىل مبدأ الشمولية ،واللكية ،والوحدة يف فهم الرتاث ،لكهنا مشولية ولكية من نوع خاص ووحدة
تتصارع فهيا الجزاء ،ترتكز عىل كثري من املفاهمي اليت يتكئ علهيا طه عبد الرحامن لجل التأسيس
لنظرته التاكملية للرتاث ،من مثل :العقالنية ،الفصل ،القطيعة ،أنظمة العقل اخملتلفة :الانتقاء ،التلفيق
فكيف أسس طه عبد الرحامن أول لبنة يف فلسفة التواصل مع الرتاث الساليم انطالقا من اعادة
قراءته وحتديثه.
ب -التفكري مع اجلابري ضد اجلابري :ميكن أن نلخص منذ البداية عبارة شافية لطه عبد الرحامن وهو
هيدم النسق الفكري للجابري ،وينعته ابملتناقض مؤكدا بقوهل "ان منوذج اجلابري يف تقومي الرتاث يقع
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يف تعارضني اثنني أحدهام ،التعارض بني القول ابلنظرة الشمولية ،والعمل ابلنظرة التجزيئية ،والثاين
التعارض بني ادلعوة اىل النظر يف الآليات وبني العمل ابلنظر يف مضامني اخلطاب الرتايث يف
الآليات"(.)18
معىن ذكل أن عقالنية اجلابري أفضت اىل نوع من التناقض من خالل الانفصال بني النظرية
والتطبيق يف أمنوذجه القيايس ،فالنطالق من مقدمة حفواها نقده ملسكل املسترشقني ،والتبع من
الباحثني العرب اليت تقوم عىل تفكيك وحدة الفكر الفلسف العريب اىل أجزاء متناثرة ،ورد لك جزء
مهنا اىل أصهل اليوانين أو الفاريس أو الهندي( ،)19كام أنه يأسف لكون دراساتنا للرتاث العريب ما
زالت ختضع لهذه الرؤية التجزيئية العازةل الالعلمية ،مفازلنا ننظر اىل الفقه ،الالكم ،الفلسفة ،النحو،
الدب ،احلديث ،والتفسري ،كعلوم للك مهنا كياهنا املس تقل متام الاس تقالل ( ،)20فهو يدعو اىل
النظر اىل العلوم السالمية ،والعربية عىل اختالفها ،كام لو أهنا علام واحدا ،وأصال واحدا ،فالفيلسوف
املسمل اكن موسوعيا ،اكن طبيبا ،وفيلسوفا ورايضيا وعاملا ،لكننا عندما نلج ابب التطبيق ونتطلع عىل
نتاجئ هذا النسق ،نصطدم كام يؤكد طه عبد الرحامن مبنظومة تقس مي الرتاث اىل أجزاء خمتلفة ،مث
املفاضةل يف أسلوب انتقايئ غري مّبر ،وتلفيق ل يستند عىل قواعد مهنجية وأآليات مدروسة،
"فالّبهان ،والبيان ،والعرفان ،يه دوائر متباينة يف أآلياهتا ،ل رابط بيهنا ال املصارعة أو املصاحلة
ومتفاضةل يف نتاجئها ،ل يرىق فهيا العرفان اىل مس توى البيان ،ول يسمو فهيا البيان اىل مقام الّبهان،
ول يزنل الرتبة العليا يف هذا املقام ال الفكر الرشدي"(.)21
التناقض الثاين اذلي يطبع النظام الفلسف العقالين عند اجلابري كام يتصوره طه عبد الرحامن هو
الهوة السحيقة بني الهدف احملدد ،وبني ما ينهتي اليه ،فعندما يتحدث عن مفهوم النظر يف الآليات
كهدف ،فذكل عني ما جيب أن يكون عليه مه املفكر العريب كهدف ،لكن الواقع يشء خمتلف فعندما
يتجه اجلابري دلراسة الآليات اليت تتحّك يف توليد النصوص الرتاثية جيد نفسه بقصد أو بغري قصد،
يتحول من ترشحي املناجه من أجل التأسيس لآليات ومناجه جديدة ،اىل احلديث عن الآليات
مكحتوايت اترخيية ،وابلتايل فهو مل يس تطع أن يتخلص من نزعته املضمونية يف دراسة الرتاث ،كام أن
اجلابري سيش تغل ابلآليات املنتجة للثقافة العربية ،وس يقف طويال عند كيفيات معلها وجودة انتاجيهتا،
وكنه سيبارش معليا النصوص ذاهتا مبينا أساليب توليدها للخطاب ،تركيبا وترتيبا وتفريعا ومس تخرجا
خمتلف هذه الساليب ،مث منعطفا علهيا ،بعد ذكل ابلتصنيف والرتتيب والتنس يق ،لكن ليس هذا ما
يطالعنا به اجلابري ،ولنه يطالعنا ابلنظر يف النصوص الرتاثية اخلاصة بفقه العمل ،أي النصوص العربية
اليت تطرح الشاكلت املهنجية واملعرفية ،ان تأسيسا أو تقوميا لنقل ان اجلابري مل يبارش بنفسه
اس تنباط الآليات املهنجية للفكر العريب ،وامنا توىل تقومي ما جاء من حتليل وتنظري بصدد هذه الآليات
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يف نصوص القداىم ،مثل الشافع ابلنس بة للآليات الفقهية والصولية ،واجلرجاين ،والساكيك ابلنس بة
للآليات البالغية ،والفراهيدي ابلنس بة للآليات الشعرية ،والقشريي ابلنس بة للآليات العرفانية،
وش تان بني أن يش تغل املرء ابلآلية ذاهتا ،وبني أن يش تغل ابخلطاب اذلي دار بشأن هذه الآلية
فالول اش تغال أآيل حقا ،أما الثاين فليس ال اش تغال مضمونيا اذ تصري الآةل مضمون اخلطاب
املش تغل به(.)22
لهذا فان طه عبد الرحامن اذ يفكر مع اجلابري ضد اجلابري ينهتي اىل حقيقة التناقض بني النظرية
والتطبيق يف منظومته الفكرية ،فقد انتقل من نظرة مشولية تبناها اىل تطبيق جتزييئ تفاضيل لفهم
الرتاث ،ومن البحث يف الآليات اليت أنتجت الثقافة العربية السالمية ،اىل البحث يف مضامني
اخلطاب الرتايث لهذه ال آليات ،والنتيجة وقوع اجلابري يف أآليات اس هتالكية ر
تعّب عن القطيعة
والالتواصل مع الآليات الصلية اليت أنتجهتا قد تكون أآليات عقالنية جمردة ،أو أآليات فكرانية مسيسة
ويف لكتا احلالتني حنن ل نتحدث عن املأصول وامنا عن املنقول .يقول طه عبد الرحامن" :لقد اقتبس
اجلابري وسائل فوقية متعددة ،من جمالت ثقافية غربية خمتلفة ،فقه العمل التكويين (بياجيه) ،وفقه
العمل العقالين (للند ،ابشالر) ،والبنيوية وفلسفة التارخي الهيجلية واملاركس ية"( ،)23وملا اكنت الآليات
اليت اس تعملها اجلابري عقالنية تنهتي اىل التجريد ،وفكرانية تتحّك فهيا الدوات والهداف
الس ياس ية ،اكنت النتيجة اخلروج عن البنية الساس ية للرتاث العريب الساليم اذلي يقوم عىل مبادئ
قميية ،أخالقية ،وروحية يقول طه عبد الرحامن أهنا ترتكز عىل:
 -1تداخل القمية اخللقية ابلواقع ،مؤكدا ارتباط العقل ابلسلوك ،والخالق ،مس تدل عىل ذكل مبدلول
العقل يف اللغة العربية.
 -2تداخل القمية الروحية والعمل ،فالعلامنية اليت انهتي الهيا اجلابري أساسها س يايس ،تقتيض الفصل بني
املس تويني ادليين ،والس يايس ذلكل فقد أقىص النتاج العرفاين ،واعتّبه دخيال وليس أصيال.
وحت رفظ عىل القسم البياين عىل أساس أنه بعيد عن اليقني ،ومل حيتفظ ال ابملس توى الّبهاين عىل
طريقة ابن رشد ،يقول طه عبد الرحامن" :املعيار اذلي استبعد به اجلابري العرفان واس تضعف به
البيان ،واستبق به الّبهان اخلالص هو يف هناية املطاف مبدأ العلامنية")24(.
 -3تداخل القمية احلوارية والصواب :فللحوار واملناظرة دامئا هدف وهو الوصول اىل الصواب والظفر
ابحلقيقة ،لكن ليس ابلشلك اذلي يس تدل به اجلابري عىل املناظرة اليت ينترص فهيا الّبهان عىل
البيان ،وتّبز فهيا العقالنية اجملردة ،لكن اجلابري مل يتفطن أن العقالنية ،عقالنيات وان العقالنية يف
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المنوذج احلواري الساليم ،يه مثرة ما نطلق عليه ابمس املعاقةل احلية ،هذه املعاقةل احلية ختتلف عن
العقل يف أهنا:
-3أ -ليست جوهرا قامئا ابلنفس النسانية ،وامنا فعالية.
-3ب -ليست فعال فرداي ،وامنا فعالية تشاركية ترتبط ابلغري.
-3ج -ليست فعال جمردا وامنا تتجه اىل العمل)25(.
اهنا اذن لك معاين الانقطاع عن الرتاث الساليم رمس خيوطها اجلابري حبديثه عن عقالنية جمردة،
وعلامنية مسيسة وأمهل بأن الفعل احلضاري هو فعل أصيل ،الوع فيه مرتبط ابلويح" ،ان العقل
العريب مل يتشلك اابن عرص التدوين ،بل تشلك اابن نزول الويح عىل الرسول اخلامت صىل هللا عليه
وسمل ،فتجاهل دور الويح عىل الرسول اخلامت صىل هللا عليه وسمل ،وجتاهل دور الويح يف حتويل
العقل العريب من عقل قبيل مادي غارق يف ذاتيته ،ذي نزعة حرصية متكّبة ،اىل عقل حضاري
انساين رافض للك الزنعات احلرصية سواء اكنت عرقية أم قومية أم طبقية وراغب يف البحث
والاختيار والتدقيق ،والمتحيص جتاهل ل يس توي والنطر املوضوع " (.)26
وحاصل القول أن النظام املعريف اذلي اختاره اجلابري فامي يفهم من طه أنه حيمل بني طياته بذور
فنائه بلغة ماركس ،ذكل أنه نظام متناقض يف عالقة النظرية ابلتطبيق ،والقصد ابلفعل ،فرمغ أنه رفع
شعار الشمولية ال أنه انهتي اىل نظرة جتزيئية تفاضلية ،ورمغ أنه أخذ عىل عاتقه التأسيس للنظر يف
الآليات اليت أنتجت الفعل احلضاري والثقايف العريب الساليم ،ال أنه وقع يف مطبني الول اس تعانته
بأآليات منقوةل ذات طابع اس هتاليك ،وفويق ،والثاين أآن الآليات حبد ذاهتا حتولت اىل مضامني ،دون
أن ننىس عدم قدرة اجلابري التحّك يف الآليات املنقوةل ،فال هو أنتج أآليات مأصوةل لقراءة الرتاث ،ول
هو اس تطاع أن يتحّك فامي نقهل عن غريه من أآليات.
واذا اكن ذكر مصطلح النظرة التجزيئية بصورة رصحية ،قد اقرتن يف فكر طه عبد الرحامن بنقده
لتصورات اذلين اقترصت رؤيهتم وممارس هتم عىل الانهبار بتطبيقات احلداثة الغربية ل روهحا وجوهرها
احلقيق  ،وذكل يف كتابه "جتديد املهنج يف تقومي الرتاث" ،فان ورودها الضمين سواء عن طريق
التنظري ملقابلها أي النظرة التاكملية ،أو الشارة اىل مرادفاهتا من مثل الوسائل الفكرانية ،والآليات
الاس هتالكية قد تكثف حضورها يف معظم مؤلفاته حىت لميكن القول أن طه عبد الرحامن أصابته
"فوبيا" التقدير التجزييئ للرتاث ومثلت النظرة التجزيئية دليه هاجسا حقيقيا ،بل لعلها يه ادلافع
السايس اذلي قاده اىل اكتشاف النظرة التاكملية والتنظري لها ،عىل الرمغ من أن اهامتمه ابلرؤية
التجزيئية يف حد ذاته اكن موصول هباجس أكّب ،وهو كيفية حتديث العامل الساليم والعريب حتديثا
حقيقيا بتجاوز ما هو سطح  .وذلكل وحىت وان أفرد طه عبد الرحامن كتابه "جتديد املهنج يف تقومي
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الرتاث" ابلخص لهتافت فكر اجلابـري ،فانه يضـع نفسـه علـ طـول اخلـط يف مقابلـة التيـار احلدايث
أحصاب "القراءة احلداثية املقدلة"( )27وخباصة مهنم "...محمد أركون"" ،نرص حامد أبو زيد"" ،طيب
تزييين"* اذلين ومن قاعدة الفصل بني ادلين واخلطاب ادليين اكن املّبر لزنع القداسة عن النص ادليين
من خالل خطة التأنيس أحياان ،ابعتباره جمرد نص لغوي و أديب ،ذلكل مل يتحرجوا يف هذا الس ياق
من حذف عبارات التعظمي والتقديس ،ومن خالل خطة التعقيل حينا أآخر حبيث تطلق العنان للعقل
فامي هو يقيين ل يقبل الزايدة أو النقصان ،ومن خالل خطة التارخي أحايني أخرى ،وذكل ابضفاء صفة
النسبية عىل الحاكم عىل أساس اترخيية النص)28(.
للك هذه املّبرات وغريها ،ينعطف طه عبد الرحامن ليكون نقده ل نقول حصيحا ،وامنا بناء ل
يكتف ابلهدم ،وامنا يتعداه اىل تقدمي البدائل مفن السهوةل مباكن أن تقول ليس كذكل ،لكن املهم أن
تبني كيف؟ فكيف يقمي طه عبد الرحامن نسقه الفلسف لجل أن يكون التواصل مع الرتاث الساليم
تواصال تأصيليا بعيدا عن دوغامتية التقديس ومرتبطا برضورة التقيد برشوط التأسيس؟
ج -تأسيس الرؤية التاكملية للرتاث :
لقد انهتي طه عبد الرحامن اىل رفض النظرة التجزيئية التفاضلية ،اليت مل تفد الفعل الفلسف
واحلضاري العريب الساليم ،ال ربّك هائل من املقالت ،والكتاابت ،اليت ل تس تطيع أن تهنض بواقع
المة مادام أهنا تتوقف عند مس توى مضامني النصوص ،وحىت وان أرادت فهم الثقافة السالمية من
خالل الآليات املنتجة لها ،عرجت عىل أآليات ومعايري منقوةل ،وليست مأصوةل ،وبشلك سطح مل
يس تطع أن يتغلغل عىل روح هذا الآليات ولب هذه املناجه .وذلكل تقوم دعوى التقومي التاكميل عىل
مقدمة حمتواها" :ان التقومي اذلي يتوىل اس تكشاف الآليات اليت تأصلت وتفرعت هبا مضامني الرتاث
كام يتوىل اس تعاملها يف نقد هذه املضامني يصري ل حماةل اىل الخذ بنظرة تاكملية" )29(.هذه ادلعوى
تقوم عىل ثالثة مقدمات أساس ية:
 -1مقدمة الرتكيب املزدوج للنص :واليت تقيض ابرتباط لك مضمون خمصوص بكيفيات انتاجية
خمصوصة ،وبذكل اعتّب أن لك نص حامل ملضمون خمصوص ،وأن لك مضمون مبين بوسائل معينة،
ومصوغ عىل كيفيات حمددة حبيث ل يتأىت استيعاب املس توايت املضمونية القريبة واخلاصة اليت تدخل
يف بناء هذه املس توايت املضمونية( .)30ذلكل فلك قراءة تراثية تفصل بني املضامني والوسائل اليت
أنتجهتا ،واقعة بذكل يف الخالل حبقيقة التالزم بني طريف النص.
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 -2مقدمة تنقل الآليات النتاجية :فالآليات النتاجية للرتاث ختتص بكوهنا تقبل أكرث من غريها التنقل
من حقل معريف اىل أآخر ،والرتحال املّبر بني جمالت املعرفة ،وصنوف العلوم يف أن الآلية الواحدة
قد تشرتك يف اس تخداهما علوم خمتلفة املقاصد ،والوسائل ،ومتباينة املضامني ،والآليات.
 -3مقدمة تش بع الرتاث ابلآليات النتاجية :أصول وفصول هذه الآليات يه اليت تتحّك يف مضمون
النص ،حبيث ل ميكن فهمه ول تفهميه ال من خالل معرفة دقيقة لهذه الآليات)31(.
هبذه املقدمات يؤكد طه عبد الرحامن أن الوقوف يف وجه الزنعة املضمونية والزنعة التجزيئية
التفاضلية لبد من مبدأين مقابلني هام :التوجه الآيل اذلي يتأرحج بني الآليات املادية مثل الوسائل
التسديدية والتأنيس ية وبني الآليات الصورية ،مثل الوسائل اللغوية واملنطقية مث التوجه الشمويل عىل
أساس رفض مصادرة لكية الرتاث ،مفبدأ اللكية عند الفيلسوف حفواه أن الرتاث الك متاكمال ،ووحدة
متناسقة يقول طه عبد الرحامن "ومىت علمنا أن الاش تغال الصحيح ،والصيل ابملضامني الرتاثية
يوجب دراسة الآليات املادية والصورية الصلية ،لزمنا أن نقمي ادلليل عىل حصة ادعائنا بأن التوجه
الآيل يف التقومي الرتايث من شأنه أن جيعل الباحثني يف الرتاث يزنعون اىل اختاذ نظرة تاكملية فيه"
(.)32
وعىل ذكل فان الفيصل يف الخذ ابلنظرة التاكملية ،ليس يف جعل هذه النظرة بداية ومقدمة عامة
تتخىل عن حقيقهتا وبريقها مبجرد ضعف حتديد الآليات اليت أنتجهتا ،اما أصال أو نقال ،كام أشار ذكل
طه عبد الرحامن انقدا للجابري ،وامنا التطبيق الصارم للتوجه الآيل  -من خالل مزياته الثالث :ويه
اخلدمة :اليت تمكن يف الهنوض والارتقاء ابملبادئ الصلية للرتاث ،والعمل :اذلي يمكن يف توجيه
السلوك وتطبيق املعرفة ،واملهنجية :اليت تلزم التناظر امجلاع لجل الوصول اىل التفاق والجامع
وذكل هو اذلي حيدد بدقة مثرة هذه املامرسة ،واملمتثةل يف الوصول اىل نظرة مشولية ،لكية ،تاكملية
للرتاث متنع التبعية والمعية وحىت التلفيق بدعوى التوفيق.
اذن الآلية يه طريق الوصول اىل الشمولية ولكن قبل ذكل يه دليال عىل تاكمل الرتاث ،مففهوم
الآلية كام نظر اليه طه عبد الرحامن يف مرشوعه فقه الفلسفة ،يؤكد عىل معنيني لها :عام وخاص ،فأما
العام ر
فيعّب عن خاصية اضافية تعين أن لك عمل يشرتك يف حتصيل غريه ،فيكون لك عمل ابلنس بة لعمل
أآخر ،كآةل من أآلته ،فاذا اكن احلساب يف الفقه جيعل منه أآةل هل ،فاملنطق أآةل الرايضيات ،والقراءة أآةل
النص ،فالآلية صفة تعرض للعلوم من هجة اس تخداهما يف غريها ،حبيث لو رصف عهنا الاس تخدام
صارت علوما مقصودة ذلاهتا ،فيكون بذكل لك عمل مقصودا ذلاته ،ولغريه وأما املعىن اخلاص للآلية ،فهو
أن تكون صفة ذاتية لبعض العلوم أي صفة تتحقق هبا دون غريها)33(.
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واذا عرجنا عىل سامت التداخل بني املعارف والعلوم الرتاثية ،جند طه عبد الرحامن قد رمزي يف هذا
التداخل بني درجتني أساس يتني هام" :الرتاتب"" ،التفاعل" ،أما عن درجة تراتب العلوم فقد توىل
فالسفة السالم وعلامؤه هممة ترتيب العلوم اليت مزيت احلضارة السالمية فرتكوا تصنيفات عىل معايري
التقارب حينا ،والتشابه والرتاتب أحايني أخرى ،مما يوحض الزنعة التاكملية للمعرفة الرتاثية.
أما عن مس توى تفاعل العلوم الرتاثية ،فمل يتوقف العلامء املسلمون عند حدود التأكيد عىل تدرج
العلوم ،بل أشادوا اىل رضورة ومرشوعية تفاعل العلوم ،فاملباحث الالكمية تتفاعل مع املباحث
اللغوية ،والبالغية والفلسفية ،كام تتفاعل املباحث املنطقية مع املباحث اللغوية والصولية)34(.
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خامتة....
اجامل نقول أن تاكمل الرتاث ،واخلروج اىل نظرة مشولية هل ،اكن انطالقا من ابراز التداخل املعريف
بني العلوم سواء اكن داخليا يف صورة التداخل املعريف ادلاخيل يف عمل أصول الفقه* ويف شألكة ابطال
النظرة التجزيئية للخالق يف السالم ،أو اكن تداخال معرفيا خارجيا** يف صورة التقريب التداويل
لعمل الالكم يف تداخهل مع اللهيات .يظهر مهنج الانفتاح املرشوط عند طه عبد الرحامن يف مفهوم
التقريب التداويل ،واذلي يعين ابختصار جعل املنقول مأصول وهذا يعين فلسفة للتواصل التأصييل ل
تقوم عىل القطيعة مع املنقول لن هذا الطريق انتحاري ،ولكن يبين عىل تقنني ،وضبط العالقة بني
الصيل وادلخيل" ،فال سبيل اىل تقومي املامرسة الرتاثية ما مل حيصل الاستناد اىل جمال تداويل ممتزي
عن غريه من اجملالت بأوصاف خاصة ،ومنضبط بقواعد حمددة يؤدي الخالل هبا اىل أآفات ترض هبذه
املامرسة"( ،)35هذه القاعدة العامة ترتكز عىل ثالثة لبنات تعّب عن متزي وتفرد اجملال التداويل الساليم
عن غريه من اجملالت الثقافية عىل املس توى اللغوي ،العقدي ،واملعريف واليت تؤسس لقمي التفاعل
والتواصل داخل اجملال.
فاللغة وس يةل من أقدر الوسائل اليت يس تعملها اخملاطب لتوصيل مقاصده اىل اخملاطب ،وبقدر ما
تكون الساليب اللغوية معتادة وموصوةل بزاده يف املامرسة اللغوية ،نظرا ومعال يكون التأثري أقوم
والتأثري أشد ولن السالم مقياس لك يشء ابلنس بة لطه عبد الرحامن ،فان العقيدة ل تقل شأان عن
اللغة يف احداث التفرد املطلوب ،فهي من تس تطيع أن حتدث التواصل والتفاعل ،فلول الصيغة
العقدية ادلينية السالمية للسس الوىل للمامرسة الرتاثية ،ملا متتعت هذه املامرسة مبا نعلمه عهنا من
السعة والرثاء ،وأما ادلواع املعرفية فتتعلق مبا يصدره املتحاورون بواسطة لغهتم وما يتعاملون به
مبوجب عقيدهتم فهي مجةل مضامني دللية ،وطرق اس تدللية تتوسع هبا املدارك العقلية ،وتنفتح هبا
أآفاق العامل.
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الباحث .كامل ذوييب –جامعة وهران-
امللخص
لقد تعرض ادلين والعمل وا ألخالق اىل معاول النقد ابس مترار ،والنقد اذلي يأأيت للمنظومة اخللقية ال
يأأتهيا من العصاة واملارقني اذلين ال يقميون وزان للمثل ا ألخالقية حفسب ،بل يأأيت هذا النقد من ِقبل أأشخاص
يطرحون أأنفسهم كحريصني خملصني لالنساين ،ففي حني تعترب قوانني امللكية الشخصية من املسلامت اليت جيب
صيانهتا واحرتاهما ببعدهيا القانوين واخللقي ،جند أأن هناك من يعتربها ختلو من املسحة ا ألخالقية ،فقد يكون
الوارثون مللكيات يف ا ألرض أأو املال أأو املؤسسات قد انتقلت هلم تكل امللكيات من أأانس غاصبني أأو مرتشني،
أأي من خالل طرق ال أأخالقية ،فاعتربوا أأن قانون حامية امللكية ( ال أأخاليق) ،وهو ما ساد يف القرون اليت
ازدهر فهيا التفكري الاشرتايك ،منذ هناية القرن الثامن عرش حىت اليوم ،و التقى الفكر الليربايل مع الفكر املاركيس
والوجودي عىل أأنه ال ميكن اعتبار تقديس الروابط ا ألرسية واعتبارها من الفضائل بل يه روابط ال قمية لها ،كام
أأن الهجوم الكبري اذلي وهجته النشاطات الفكرية عىل القمي ا ألخالقية القدمية وضع تكل القمي مكطلب أأسايس عند
تكل النشاطات لتجاوزها واعتبارها من التقاليد القدمية البغيضة ،ويه بنظر أأولئك املفكرين تعترب أأخالقا زائفة.
وان اكنت هممة الفالسفة احلديثني يه الوقوف والتأأمل أأمام هذا النشاط اذلي أأفرزه نشاط املهامجني للقواعد
اخللقية القدمية ،هذا النشاط اذلي جعل العامل مرتباك وحائرا أأمام خيارين ،اما المتسك اب ألخالق القدمية عىل ما
يه ،أأو مسايرة التوجه اجلديد مبا فيه من فوىض جتعل العامل وكأنه بال أأخالق.ذلا وقع عىل الفالسفة دور كبري يف
اس تنبات القمي ا ألخالقية الفعاةل اليت تواكب العرص ،وال يعين هنا التوجه للقطيعة الاكمةل مع املايض ،بل أأخذ
بذور فضيةل املايض واسزتراعها يف بيئة جديدة حتتاهجا وهذا ما فعهل رويس ابلضبط.
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مقدمة:
يعد "جوزااي رويس"  Josiah Royceمن بني كبار املثالية يف القرن التاسع عرش ،يف كونه قدم
حماوةل منه يف العديد من كتبه خاصة اجلانب ادليين للفلسفة" للتوفيق بني الفلسفة وادلين ودفاعا عن الفلسفة،
ويف الوقت نفسه مؤكدا عىل عقالنية ادلين ،اال أأن التوفيق بني ادلين والفلسفة تعترب قضية قدمية ،فقد مارس
فالسفة االسالم معلية التوفيق بني الفلسفة اليواننية وادلين االساليم ،كام حاول فالسفة املس يحية تعقيل
االميان ،اال أأن أأمهية الفلسفة التوفيقية أأو كام يطلق علهيا "التلفيقية" دلى"رويس" تمكن يف أأهنا جاءت يف وقت
اجتهت فيه الفلسفات املعارصة اىل رفض امليتافزييقا ،ومهنا فقدت الثقة يف ادلين التقليدي ،خاصة بعد معاانت
االنسان من الفساد واحلروب ،وانترش الشك يف لك يشء مقدس أأو ديين ،وسادت روح الفردية والااننة،
وطغت الروح املادية كام كرثت الزنعات االحلادية وانقسم الفالسفة اىل قسمني ،مهنم من جعل الفلسفة واملذاهب
اجلامدة وامليتافزييقا مس ئوةل عن هذه الفوىض اليت بلغ اليه العامل ،ومهنم من اهتم ا ألفاكر ادلينية التقليدية مجلودها
وختلفها ،ومن هنا حياول "رويس" أأن يقدم لنا منوذجا معارصا لكيفية معاجلة الرصاع ،وكام يرى أأمحد ا ألنصاري أأن
هذا التوفيق الروييس من املمكن أأن يسامه يف القاء الضوء عىل الرصاع القامئ بني املفكرين العرب احملدثني ،يف
كيفية االصالح والتطوير جملمتعاهتم ،فهناك من يرى أأن يف العمل والعقالنية وجتنب ادلين طريقا لالصالح.وهناك من
يرى أأنه ال تقدم اال ابلعودة اىل ا ألصول واحياء املايض والسري عىل هنج ا ألقدمني ،وهناك اجتاه اثلث يطالب
ابلتوفيق بني الاجتاهني السابقني ،ولعل هذه الفلسفة الرويس ية قريبة جدا من الاجتاه الثالث ،وكأن هناك أمل
كبري يف االصالح والتطور.
وقد طرح سؤال القمي يف الفلسفة بتأأثري من عمل ا ألخالق "" Ethiqueاذلي هو عمل املثىل ا ألعىل،
العمل اذلي يبحث يف أأفاكر االنسان من هجة صوابه وخطأأها وعالقهتا ابخلري والرش وانتاجاهتا للعادة والطبع
وتداخلها مع ادلين ،وانطلق من موضوع عمل ا ألخالق اذلي يبحث يف عادات الناس و أأفعاهلم ويف املبادئ اليت
اعتادوا العمل علهيا ويف ا ألس باب اليت جتعل هذه املبادئ حقا أأو ابطال ،وميكننا أأن نتحدث عىل طبيعة لك من
اخلري ""bonوالرش"" malواحلق هو ما يطلب مع رشائع العدل والتقومي اخلري ،مفا هو اخلري ؟و البحث عن
مفهوم اخلري يقودان عىل نقطة البداية اليت هبا يكون اليشء هو ،هو والكيفية اليت تؤدي به اىل أأن يكون كذكل،
البحث عن اليشء مباهيته ،ومن مث يوصلنا اىل البحث عن أأصل ا ألخالق ونتساءل عن مصدرها ومكوانهتا الن
ا ألخالق ليست لها وظيفة سوى حماوةل فهم معىن اخلري ،أأي أأهنا ال تودل ا ألفعال النامجة عن هذا املفهوم ،ومن
ذاك نعرض لتعريفات عن اخلري كسلوك لعلها تكشف عن جذوره ا ألساس ية ،فاخلري عند أأفالطون
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""Platonهو املطلق""absoluاذلي تندرج حتته مجيع املوجودات ،وهو الواحد وماعداه اجملرد والسائل ولهذا
فان اخلري يسري االنسانية كنوع وليس كجةل أأفراد اذلين يمتظهرون يف شلك ادلوةل1.
أأما س يغوند فرويد  Sigmund Freudيف كتابه احلضارة وبؤسها فقد اكن أأكرث وضوحا من
أأفالطون ،اذ اجته مبارشة اىل جذور اخلري والرش ووجد أأهنا اكمنة يف االحساس ابالمث واالحساس ابالمث اكمن يف
االحساس بفقدان احلب ،اذلي هو حقيقته اخلوف من السلطة اليت تكرست بفضل ا ألان ا ألعىل ،وا ألان ا ألعىل
هو وريث العقد «  « edibeأأما ش يليك »  « Schlickيف كتابه مشالكت ا ألخالق واذلي أأحىص فيه
تعريفات متباينة ملفهوم اخلري عند لك من سقراط »  « sacretو أأفالطون و أأرسطو »  « Aristoteويعرف اخلري
بأأنه لك ما هو حمكوم بر أأي اجملمتع ،وهو اذلي ينتج ا ألوامر اخللقية وابلتايل فان املعايري اخللقية و أأساليب السلوك
تتغري بتغري البنية االجامتعية ،أأما " مور" « « Mooreفهو يرى أأن موضوع ا ألخالق هو البحث عن ماهية
اخلري ابلتدقيق عن سلوك اخلري ،ولهذا يرى أأن السؤال عن ماهو اخلري هو سؤال عن السلوك ا ألول يف ا ألخالق
وابلتايل ميكن أأن نقول عنه أأنه لكام اكن صاحلا لغاية أأو غرض أأو لك ما هو مرغوب فيه للبلوغ اىل تكل الغاية
يسمى خريا2.
كام أأن النظام ا ألخاليق وعالقته ابلواقع يشلك ادلعامة ا ألساس ية للفلسفة ادلينية ،فقد ال يعرف
االنسان نشأأته ومصريه أأو صلته ابلطبيعة أأو هللا ولكنه يدرك أأنه حييا يف وسط مجموعة من ا ألفراد عليه أأن يتعامل
معهم فيسعى دامئا لتشكيل مثاهل ا ألخاليق اذلي يلزتم به حىت تس تقمي حياته واحلياة االنسانية عامة ،ذلكل تتناول
دراسة ا ألخالق البحث عن املثال اخللقي أأوال مث مناقشة العالقة بينه وبني الواقع اثنيا وتمتزي املشلكة ا ألساس ية يف
املشلكة اخللقية يف الطبيعة بني الصواب واخلطأأ أأو مدى صدق هدا المتيزي وهل من املمكن تشكيل املثال
ا ألخاليق من داخل اذلات وبعيدا عن أأي نظرية يف العامل الطبيعي ؟ أأم من املمكن تشكيل املثل أأوال مث يطلب
من العامل اخلضوع هل؟
ال شك بأأ ّن فلسفة رويس تس متد مصادرها من مجمل الرتاث الفلسفي االنساين لكهنا س تأأخذ من
الفلسفة املدرس ية اليت سادت يف القرون الوسطى الكثري من مرجعياهتا ادلينية وا ألخالقية ،حصيح أأ ّن الفلسفة
املدرس ية يف العرص الوس يط اكنت فلسفة مس يحية ،االّ أأن ّه من غري الصحيح اهنا اقترصت عىل مسائل ادلين،
يرصح رائد البحث الفلسفي املرصي يف بداية
فقد نظرت يف املسائل الطبيعية والعقلية كأحسن ما ينظر فهيا كام ِّ
القرن العرشين يوسف كرم3.
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ويبني رويس هنا أأن هذه االشاكالت قد أأدت اىل رصاع املثل ا ألخالقية ومنو الشك ا ألخاليق.4
عرب مراحل عده واليت متثل كيفية الانطالق من مرحةل الشك اىل تكوين مثال أأخاليق حصيح ،وهذه املراحل
تكون متسلسةل منطقيا ومهنجيا اكلتايل:
أأوال -رصاع املثل العليا
يعترب "جوزااي رويس" ،أأن الافرتاض بوجود عاملني للخري والرش ابعتبارهام ثنائية التناقض أأو
التقابل يف الكثري من ا ألش ياء جتعل هناك حمتية لوجود امتداد هلام يف داخل الاكئن وذاته املنقسمة اىل عوامل
متعدّدة يف الباطن الاكمن مبثابة صور ش ّىت من الوعي والالوعي ،والروح واجلسد ،حيث يمت التعامل مع احمليط
اخلاريج هبا فتخضع هبا أأحاكمنا للقمي وا ألعراف ..ولكن املؤسف أأن اذلي حيدث الن وبرمغ أأن هناك أأفراد ًا
يؤمنون ابخلري كفضيةل اال أأهنم يقتحمون عامل الرش لمترير مصاحلهم يف اجملمتع ،وهذا التأأرحج يف اذلات بني عاملني
متناقضني هو اذلي يشلك خطر ًا عىل اذلات البرشية فتداخلت العوامل واختلطت و أأصبح الاكئن يشعر بتخبط
وضياع واحباط ينهتيي مبجاراته للخر خوفا منه وهنا يقول :جوزااي رويس" :ان عامل اخلري ليس عامل الرباءة الاكمةل
وال هو جتاه ًال للرش وامنا احتواؤه والتغلب عليه"5.مفا هذا اذلي حيصل عىل أأرض الواقع ولك هذا ادلم يراق حتت
مسميات خمتلفة  ،ان ثنائية اخلري والرش ليست عبارة عن النقيض ونقيضه ،وامنا ما ختزتن من أأس باب ودوافع
ألن يكون اخلري فضيةل والرش رذيةل ،فان اكنت ا ألس باب ذات دوافع خ ِ ّ ََرية َ َّمعت ال َف ِضيةل وان اكنت ا ألس باب
ذات دوافع رشيرة َ َّمعت الرذيةل .ذلكل دافع اخلري سببه احلد من الرذيةل ودافع الرش سببه قتل الفضيةل ،ويش تغل
مفهوم الس ببية بأليات ادلوافع اذلاتية لتحقيق مصاحل خشصية تعمتد قمي اخلري أأو الرش لتحقيق هدفها املنشود.
اذن مففهوما اخلري والرش حتدده القمي الاجامتعية وادلينية الراخسة يف وجدان اجملمتع ،ويتوقف جحمها
ونس بيهتا وادراكها عىل لك ذات عىل حدي وما حتمهل من رواسب اكمنة ،الرواسب اخلرية أأو الرواسب الرشيرة،
ومس توى ثقافهتا .كام أأن الاكئنات الاجامتعية مضن اجملمتع الواحد ختتلف مبس توايت االدراك ملاهية اخلري والرش
ومن مث ملفهوم الفضيةل والرذيةل ،فلحجم الرواسب الرشيرة الاكمنة يف اذلات تأأثري كبري عىل السلوك اليويم للفرد
كأن يكون سلواكً مؤذ ًاي للمجمتع من دون أأن تدركه اذلات عىل حنو حقيقي وال تعدّه من الرذائل ،لكن اذلوات
السوية يف اجملمتع تعده سلواكً منافي ًا لقمي اخلري.
ان نظرة الفالسفة ملعيار المتيزي بني اخلري والرش ختتلف ابختالف اجتاه لك واحد مهنم ،فالفيلسوف
الواقعي يرى أأن معيار المتيزي بني اخلري والرش هو "العامل" ،وعىل االنسان أأن يدرس "الواقع"ليس تنبط منه مثاهل
ا ألخاليق ،وابلتايل فال بد من اخلروج بنتاجئ يف الواقع لهذا املثال .أأما الفيلسوف املثايل فيقرر أأن االنسان
يبين"مثاهل"من ادلاخل ،ويتعمل من الواقع العالقات اليت جيب أأن يطبق علهيا "مثاهل" فغاية الفعل ا ألخاليق
مس تقةل عن أأي نتاجئ من املمكن أأن حيققها يف الواقع ،ويؤكد لنا رويس انه ليس ابلرضورة أأن يأأيت"املثال" متوافقا
مع اجملمتع ،وقد يعرتض الواقعي عىل أأنه اذا اكن للفرد أأن خيتار "مثاهل"فان املثل تأأيت خمتلفة كام تأأيت ا ألحالم ،ومن
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هنا تظهر لنا عدة تساؤالت عن ا ألساس اذلي بناءا يمت عليه اختيار املثال ،وعن ماهو املثال ا ألفضل ،هل اذلي
ميكن حتقيقه ،أأم اذلي يكون صائبا بذاته؟وهل نس متده من الوعي والضمري أأم من العامل اخلاريج؟.6
ويرى رويس أأن املذاهب ا ألخالقية قد عانت عىل مر التارخي من تضارب ورصاع املثل ا ألخالقية
ذاهتا ،ومن تناقض هده املثل يف الواقع ،فيرص لك مثايل عىل أأن مثاهل ا ألخاليق هو املثال الصحيح ،فقال
أأفالطون ابلعداةل وانتصار العقل عىل الرغبات و أأكد الرواقيون عىل العقل ابعتباره أأساسا للقمي اخللقية فاللك
متساوون أأمام العقل اللكي ،وقد جاءت ا ألخالق املس يحية امتدادا"للرواقية" ، stoïcismeجفعل"املس يح"
الانسجام مع احلب االلهيي جزاء اخلريية ،واستبدل احملبة ابلعقل ،فاذا اكنت الرواقية قد اعتربت هللا هو العقل،
فلقد أأعطى املس يح لفكرة هللا احلياة واحملبة واحليوية ،ومن خاللها ظهرت فكرة الواجب ا ألخاليق ،و أأصبح
الواجب معيارا للمتيزي ا ألخاليق بدال من العقل.7كام جاءت ا ألخالق املس يحية معمتدة عىل احلدس الفطري
ونظرت هلل كأب مفن الصعب الربهنة عىل فكرة ا ألبوة نفسها ،وبذكل يعترب رويس أأن مشلكة ا ألخالق الرئيس ية
تمكن يف عدم القدرة عىل الربهنة عن سبب اختيار مثال خلقي معني دون أخر أأو صعوبة المتيزي بني مثال وأخر
"فان أأمكن احلمك عىل ا ألفعال الفردية من خالل مثال معني مفن يس تطيع احلمك عىل املثال نفسه ؟"فقد يتخذ فردا
ما أأفالطون أأو الرواقية أأو املس يحية مرشدا أأخالقيا هل ،ولكن غالبا ما تظهر مواقف تتعارض مع هذه املثل
ا ألخالقية وقد تدفع للشك وتطالب ابلربهان.
وتواجه الفلسفات ا ألخالقية اليت تقمي ا ألخالق عل "الضمري" الوجدان ،اعرتاضات مجة ،فان اكن
الضمري يصلح يف جمال ا ألخالق العملية ،فانه ال يصلح يف جمال ا ألخالق النظرية ،وابلتايل ال يس تطيع المتيزي بني
الصحيح واخلطأأ ،وليس مثاال وال يعد أأساسا واحضا ألي مثال خلقي ،وال يس تطيع المتيزي بني مثال وأخر ،ومن
هنا فهو يقوم عىل املشاعر ،فال حيل املشالكت بقدر ماخيلقها.
و ان قال السفسطائيون بأأن ضامئر الناس وا ألجناس وا ألمم تنطوي عىل ا ألحاكم اخللقية فهيي حتتاج
ليشء أخر تستند عليه الختيار هده الضامئر وان تأأسيس ا ألخالق عىل الوجدان يؤدي اىل الكثري من
التساؤالت مفا اذلي جيعل االنسان يطيع مضريه ؟ ،ومن اذلي جيعل حكام من أأحاكم الضمري صائبا؟ ،ومك من
املذاحب واجملازر ارتكبت ابمس الضمري؟ ،ان اقامة ا ألخالق عىل وجود هللا أأو وجود الضمري يف نظر" رويس"
يواجه دامئا بشك حول طبيعة وجودهام ،ويقرر"رويس" أأن الصعوبة اليت تتسبب يف تضارب املثل ا ألخالقية،
تمتثل يف حاجهتا اىل قايض أأعىل ليحمك بيهنا ،فاذا ما حبث هذا القايض يف العامل الواقعي فان مثاليهتم تتعرض
للخطر ،واذا ما فتش الناس عهنا يف ضامئرمه فان الرصاع يتصاعد ألن أأي مهنم لن يكون هو القايض الوحيد.8كام
أأن الفلسفات اخللقية ،اليت حاولت التخلص من اشاكلية املثل اخللقية ،فقالت ابلواجبات الاجامتعية والفردية،
جندها واهجت نفس الصعوابت املتعلقة ابملثل ا ألخالقية ،وهنا يقدم لنا رويس مثاال يف مساةل المتيزي بني
"الغريية"و"ا ألاننية"مفا معيار حصة هذا المتيزي؟ ،وماهر ا ألساس اذلي قامت عليه القاعدة اخللقية واليت تقول
"حب جلارك ما حتب لنفسك"؟
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وهنا يقرر رويس أأنه اذا اكن جارك هل وجود حقيقي مثل وجودك ،فانه يشعر ابحلياة مثلام تشعر ويعاين
املشالكت ورصاع الرغبات والقرارات املصريية ،يكره الالم وحيب ا ألفراح ورمبا عندما حتب جارك وتشفق عليه
تزيد مشاعرك جحاب الومه للحظة قصرية فتدرك انه ذات حقيقة مثل ذاتك احلارضة 9.ويوجه رويس هنا نقدا
الذعا لس بنرس فلقد قال "س بنرس" برضورة التوازن بني الغريية وا ألاننية ولكن وصف الغريية اب ألاننية ال يهنيي
الرصاع ؟ ان ما هيم ابلنس بة للعالقة بني ا ألاننية والغريية ،أأن هناك نوعني من السلوك أأحدهام يدعو الحرتام
الغري ،والعمل لصاحله ،والخر يطلب النظر اليه مكجرد أأداة للسعادة الشخصية ،وهنا يرصح رويس أأن مشلكة
ا ألخالقيني تمكن يف كيفية المتيزي بني هذين النوعني ،وهل نعترب ا ألاننية خلقا ،أأم هل الغريية متثل مثاال أأفضل؟
كام يوجه رويس أأيضا يف دراس ته هذه نقدا لشوبهناور"1860_1788" Arthur Schopenhauer
"اذلي قال بأأن "االيثار مبد أأ واحض بذاته ،وال ميكن رد الشفقة أأو العطف اىل ا ألاننية ،فالعاطفة يه املبد أأ الوحيد
الغري أأانين يف االنسان ،وذلكل تعد الشفقة يه أأساس السلوك الصائب يف االنسان وادلافع ا ألخاليق الوحيد"،
لكن يف مقابل ذاكل وان قال "شوبهناور" ابلعاطفة فكيف يمت رشهحا وتفسريها لفرد الغري عطوف" ،كام أأن
ا ألاننية تمنو يف الوقت اذلي حيتاج فيه الغري للمساعدة" .10أأن املثايل ا ألخاليق يرغب أأن حيمك عىل العامل من خالل
مثال أأخاليق ،وبذاكل يكون س نده الوحيد لهذا املثال اذلي حيمك من خالهل يف انه موجود ،ومن هنا اكن البد
للمثال من أأساس فكري مثايل ،ومن هنا يوجه املثايل نفس الانتقادات اليت وهجت للواقعي ،11ومن هنا ر أأى
رويس بأأن الفيلسوف املثايل ان اكن صادقا يف اعرتاضه عل أأنصار هوبز" " Thomas Hobbesأأي الرغبة
واملنفعة ،وبأأن فروضهم ال قمية لها دون املثل فانه يواجه ابلتحدي بأأن يبني أأن مثاهل اخللقي ليس جمرد نزوة وليس
مؤسسا عىل نظرية أأو مذهب يف الطبيعة ذلكل سوف يقع يف الشك ال حمال.
اثنيا-الشك والتشاؤم ا ألخاليق
بد أأ رويس مع شوبهناور ابلتشاؤم من خالل "اليأأس من شك ال يعاجل" ،حيث ال يوجد أأي الزام
عقيل لقبول هكذا مثال أأخاليق دون مثال أأخر ،اال أأن هذا الشك يف نظره حيتوي يف قلبه عىل احلقيقة واليت
نذران أأنفس نا الكتشافها ،ملعرفة أأن لك مثل خاص جيب أأن يتطابق مع مثال مطلق ،يصبغه رويس ابلطريقة
الاكنطية "" Kantianismحيث يقول"مبقدار ما جتد هذا من مضن قدراتك ،ترصف كام لو كنت يف نفس
الوقت جارك و أأنت فتعامل مع هاتني احلياتني كحياة واحدة" .12أأي أأن جتعل حياتك وحياة جارك متطابقة ،اذن
جند أأن مثالية "رويس" ليست مثالية فردية ،بل عىل الفرد الاشرتاك يف حتقيق ارادة لكية مطلقة.
ويف كتابه"اجلانب ادليين للفلسفة"حياول رويس معاجلة اشاكلية الشك والتشاؤم اخللقي واذلي ظهر
لنا من خالل رصاع املثل العليا ،حيث أأن حتول املثايل اىل الشك يبدو عىل حسب اعتقاد رويس اخملرج الوحيد
الختيار مثاهل ا ألخاليق ،فلو اكن قد اكتفى مبعيار اقل أأو مل يرص عىل اختيار مثهل ا ألعىل مبناجه مثالية لاكن قد
ظل أمنا ،أأو عىل ا ألقل يف الوضع المن اذلي حيتهل مؤقتا.ولكنه دامئا ما يتجاوز هذا الوضع ،فقد تقدم لنا بعض
الوقائع اخلارجية أأو بعض احلاالت العقلية نفسها ،فنتساءل حنن رمبا يوجد املثل ا ألعىل اذلي احبث عنه هنا
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وابلتايل اراتع ومعل به ،لكن رسعان ما تنبت جذور الشك داخهل ،وتهتمه بعدم االخالص ،فيخاطبه شكه ما
هذا املثال اذلي وجدته ؟ ،أأم أأنك فقط تصادفت يف وجوده ؟ ،فيجد صاحبنا املثايل نفسه ملزما ابلقول "مل
أأتصادف بوجوده ،بل بسبب اختياري احلر هل الرشادي وتوجهييي انه مثيل ا ألعىل " ،13وعندها يظهر االهتام
املتكرر هل ،من حيث أأن الزنوة أأو الرغبة يه ا ألساس الوحيد لهذا املثل ا ألعىل ،ذلا يبدو أأن املذهب الشيك،
أأو الشك املطلق يف ا ألخالق يفرض نفسه علينا.
والواقع كام يوحض رويس أأن يف مثل هذا النوع من الشك ميكن أأن جند السبب احلقيقي لقوة
املذهب التشاؤيم احلديث ،فال جند ا ألساس احلقيقي لليأأس يف حتقيق املثل العليا اليت نكون قد اخرتانها ،وامنا
يف ترددان املس متر وحريتنا عند اختيار هذه املثل العليا نفسها ،وهنا يقول رويس "اخرت لنفسك مثال أأعىل،
فيصبح دليك دور تشارك به يف بناء العامل.فان اكن املثل ا ألعىل اذلي وضعته لنفسك مثل املثل العليا اليت
يصعب حتقيقها فانك لن تصاب ابليأأس أأو التشاؤم ،وامنا تشعر عىل ا ألقل بنوع من املتعة ،من استسالمك
االرادي احلر خلدمة هدف من ا ألهداف النبيةل" 14.أأما اذا كنت حتاول البحث عن مثل أأعىل ،يس تحق الزتامك
به و أأصابتك احلرية والرتدد ،فانك واقع ال حماةل يف مصيدة التشاؤم ،ذلا يالحظ رويس أأن املتشامئني ،ال هيمتون
كثريا برشور احلياة ،وبكوهنا وقائع حقيقية ،بقدر اقتناعهم بأأن احلياة ال هدف مهنا
ويعتقد رويس أأن الفيلسوف املثايل ال يمتسك مبثهل ا ألعىل بسبب واقعيته ،وامنا بسبب اختياره احلر
لهذا املثال ،ذلكل غالبا ما جند أأن "الهوى" أأو الرغبة ،يه ا ألساس الوحيد لهذا الاختيار ،ومن هنا ر أأى رويس
أأن ا ألساس الوحيد ل ألخالق هو الشك الاكمل ،حيث دفع هذا الشك ا ألخاليق بعض الفالسفة اىل التشاؤم أأو
القول بعدم جدوى املثل العليا.فأأكد "شوبهنور"عىل عدم جدوى احلياة ،ووجدت "البوذية" أأن اختيار الفرد ملثل
أأعىل يودل رصاعا بني املثل العليا ،فا ألخالقية ليست احتجاجا عىل الرش يف العامل وامنا دليل عىل لعنة املثل،
ويشري رويس اىل أأن الشعر احلديث اجته للقول بفراغ احلياة اخللقية ،وبذاكل شلكت الانفعاالت العنيفة احلاالت
المنوذجية للوعي ا ألخاليق ،كام أأن رويس يرى " أأن الشعر الرومانيس يؤدي يف الهناية اىل التشاؤم".15
وبعد عرض املشلكة ا ألخالقية واشاكالت املثل اخللقية وما ينتج عهنا من شك وتشاؤم ،يبد أأ
رويس يف حتليل الشك اخللقي ،فريى أأن الشك يعرب عن التشاؤم والقلق اذلي يشعر به الفرد عندما يتناول
غايتني أأو ارادتني متعارضتني .وال يظهر الشك بني اختيار احداهام وجتاهل الخر بل بسب الرغبة يف حتقيقهام
معا ،فهو ليس شك بسب هجل املعرفة ،ذلا يكون الشك ا ألخاليق يف حد ذاته نتاجئ فعل أأو نشاط يسعى الوعي
من خالهل اىل حتقيق الغاايت املتعارضة داخهل ،ويعتربها رويس بأأهنا مالحظة يف غاية ا ألمهية تبني أأنه ابلرمغ من
لك الشكوك ا ألخالقية فان هناك غاية جتعل الشك ممكننا ،ذلا يتضح أأن مذهب الشك ا ألخاليق ال خيلو متاما
من هدف أأخاليق ،وهو اجلهد لتحقيق انسجام الاكمل يس بق ا ألهداف املتعارضة .16أأما التشاؤم ا ألخاليق فهو
عبارة عن يأأس من عدم القدرة عىل تكوين مثل أأعىل للحياة اخللقية ،فال يكون التشاؤم رفض للمثل ا ألخالقية
بقدر ما هو هجد لتحقيقها مجيعا ،فالتشاؤم هل مثل أأعىل يسعى لتحقيقه وبدون هذه املثل ال وجود للمعاانة
11

2016

- 59 -

-

واليأأس ،وبذكل ينهتيي رويس اىل أأن الشك ا ألخاليق أأو التشاؤم حيمالن يف أأعامقهام مثال أأخالقيا ،والتشاؤم
اكن نتيجة طبيعية للشك ،والشك بدوره ادراك لغاايت االنسان املتصارعة.
لكن من هذا التحليل نتساءل  :أأتكل يه املثالية؟ ،أأم أأنه عبارة عن شك فلسفي يف أأساس
ا ألخالق؟ ،وهنا يرد رويس ابن القضية ا ألخالقية يه القضية اليت تصف فعال ما ابالشارة اىل غاية ما ،ولك
قضية من هذا القبيل"تنمتي اىل نظام".وتعترب القضية ا ألساس ية للك نظام أأو نسق أأخاليق غاية يعتربها الشخص
اذلي يؤمن هبا أأو ذكل النظام غاية هنائية ،ومن اختياره اخلاص وحده.17ومهنا جند أأن رويس قد اس تخدم املنطق
مبفهوم النظام أأو النسق يف تربير الفعل ا ألخاليق.ذلكل فان ا ألخالق يف نظر "رويس "ال حتتوي أأفعال أأخالقية
فقط ،بل وقضااي غري أأخالقية وانساق ال تنمتي ل ألخالقية ،حيث أأن الشك نتيجة حمتية للموقف املثايل ،والعامل
ا ألخاليق يبدو عاملا تسوده الفوىض ،ولك غاية يمت اختيارها الميكن قياسها نظراي ألن الرصاع بني الغاايت هو
رصاع معيل .ومع ذاكل فان االنسان يعرف أأن هناك انتصارا أأبداي للك كفاح ،وفكرا أأبداي مهنيا للك شك،
وانتصار االنسان ماهو اال ذروة يف احلقيقة املطلقة.18
اثلثا-البصرية اخللقية
يعرف "رويس"البصرية يف كتابه "مصادر البصرية ادلينية" THE SOURCES OF
»RELIGIOUS INSIGHTعىل أأهنا صورة من ا ألمهية اليت نس تطيع عن طريقها متيزيها عن املعرفة فقد
يعرف التاجر الطريقة اليت ميارس هبا معهل ،ولكن ال يكون اتجرا انحجا اال اذا اكنت دليه بصرية بطبيعة العمل
اذلي يؤديه وبقواعده وابلطرق اليت يس تطيع حتقيق النجاح هبا ،فقد يعرف االنسان أأسامء أأصدقائه ووجوههم،
ولكن تكون دليه بصرية بصفات املقربني مهنم.وتعد البصرية وفق هذه ا ألمثةل اسام لنوع معني من املعرفة ودلرجة
معينة مهنا ،وابلتايل فالبصرية معرفة توحد بني مجموعة من الوقائع يف جمال معني ،وتضم مجموعة من املعارف يف
وحدة معينة ،وحتقق ادراك معىن معني ،وقد تتحقق البصرية دلى عدد كبري من ا ألميني وغري املتعلمني يف أأي
موضوع من املوضوعات اليت يدرسوهنا19
اكنت هذه صفات البصرية بصورة عامة.وملا اكنت البصرية اخللقية يه موضوعنا ،واكن عامل الوقائع ال
ميد االنسان مبذهب أأخاليق ،ويوجد انفصال بني هذا العامل وعامل الغاايت اخللقية واملذاهب ا ألخالقية ،ووجدان بأأن
الرغبات املتعارضة وان ارتبطت بعامل الوقائع ،فاهنا تفقد خاصيهتا املثالية .وابلتايل فان التخلص من هذه االشاكلية
ال ميكن بدارسة عامل الوقائع وامنا دراسة عامل الغاايت ا ألخالقية كلك مفا يه الغاية ا ألخالقية العليا اليت ميكن أأن
تظهر ملن يدرك الغاايت ا ألخالقية كلك؟
جييبنا رويس عىل هذا التساؤل بأأن من يدرك غاية تصبح غايته ويرغب يف حتقيقها حتققا فكراي اكمال
 ،ذلكل من يدرك الغاايت اخملتلفة واملتضاربة تصبح لكها غاايت يف حلظة البصرية أأو احلدس فيدركها مجيعا ويرغب
يف جناهحا لكها ،وملا اكنت لك غاية تعرب عن ارادة فردية فان ارادته تصبح لك االرادات املتضاربة وبنقل الرصاع
من اخلارج لدلاخل ويشعر الفرد مبرارته ولها السبب قد يشعر ابلتشاؤم يف اللحظة ا ألوىل لنظرته اجلديدة مث
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يتساءل يف نفسه أأال توجد هناية لهذه الرصاعات؟.20وبذكل يشعر الفرد بأأن دليه غاية فارادته ليس بدون هدف
ألنه يرغب يف حتقيق الانسجام بني االرادات ،وهذا ا ألخري ا ألوحد اذلي يظهر يف خياهل قوة لك اخليارات الفردية
والغاايت املتصارعة ،وبذكل يكون العامل املثايل هو العامل اذلي يتحقق فيه اخلري ا ألعىل ،حيث يتوقف الرصاع،
وتنسجم لك الغاايت ا ألخالقية املتضاربة ،ويؤكد"رويس" هنا عىل رضورة تأأسيس هذه البصرية عىل القاعدة
ا ألخالقية "افعل كام لو كنت ترغب أأن حتقق لك الغاايت اليت تتأأثر بفعكل"بصيغة أأخرى"افعل دامئا يف ضوء
نظرة شامةل وتبرص اكمل ،للك الغاايت اليت يؤثر فهيا فعكل" ،ويرى"رويس" أأن هذه القاعدة ا ألخالقية ليست
عاطفية أأو ذاتية بل قاعدة لكية طاملا أأن اختيارها يعمتد عىل التحقيق العام للك الغاايت املتضاربة يف عامل احلياة
وبذكل يظهر"مذهب أأخاليق"يف قلب الشك ذاته وتنكشف "ارادة لكية" وسط االرادات الفردية املتصارعة.21
ويري رويس أأن من ا ألمور الرضورية ،بل ورضورة عقلية أأن يدرك االنسان أأي نسق أأخاليق قد
يعرض عليه ،بأأن يودل يف ذاته ،أأو ينتج يف عقهل صورة طبق ا ألصل لالرادات اليت وضعت هذا النسق
ا ألخاليق ،ومن هنا يس تطيع تقبل الغاية اجلديدة ،ذلكل يرى"رويس" أأن الشك ا ألخاليق املطلق ال يكون خاليا
متاما من السعي اىل غاية أأخالقية أأو وجود هدف أأخاليق".22
ان اكتساب البصرية يؤكد احرتام لك فرد الرادة الخر فال تكون البصري جمرد شعور ابلشفقة أأو
العطف عىل اجلار مثال وامنا تعمتد عىل ادراك ارادته املتعارضة وتأأمر السلوك طبقا لالرادتني وامنا ال تقول "حب
جلارك ما حتب لنفسك "وامنا " أأسكل كام لو كنت أأنت وجارك اكئنا واحدا" 23وال تقترص قمية املثل ا ألعىل يف انه
يقدم للبصرية حدهثا اللحظي فقط بل ابعتبار أأن لك غاايت االرادات املتصارعة يف العامل قد اتسقت وتوافقت فيه
مع هده البصرية وذلكل يقدم املثال للبصري قاعدة اثنية للسلوك تقول للفرد  ".افعل بطريقة لكسب الخرين احلد
اخللقي"  ،24ومن الواحض أأن البصرية تعارض املذاهب ادلغامئية القامئة لغاية واحدة منفصةل ،وتظهر من الوعي أأن
غاية واحدة ليست غاية حقيقية وميثل الشك أأوىل مراحلها ،فالشك هو الطريق ا ألمثل للوصول اىل املبد أأ اخللقي
ومعرفة طبيعة االرادة اللكية ،كذكل فاجلار ما هو اال مجموعة من الرغبات وا ألفاكر لها وجود واقعي مثلام تكون
"ا ألان" املس تقبلية واقعية وحقيقية.
واحلقيقة أأن فلسفة "رويس"اخللقية جاءت تطبيقا ملهنج الشك ادلياكريت ،وان اكن الشك جوهر
احلقيقة فهو جوهر ا ألخالق ،فعرض"رويس" لرصاع املثل العليا بني املذاهب اخللقية الواقعية واملثالية ،وعدم
صالحية املبد أأ اخللقي الواحد اذلي ترد اليه مجيع الغاايت اخللقية ،و أأن مثل هذا الرصاع ينهتيي اىل الشك
والتشاؤم ا ألخاليق ،ومثلام اس تنبط دياكرت "ا ألان يفكر يف الشك" ،اس تنبط "رويس"ا ألان اخللقي" أأو احلدس
اذلي يظهر يف الرغبة يف التوحيد بني الغاايت املتصارعة ،ومن هنا ينقل "رويس" الشك من اجملال الوجودي اىل
اجملال ا ألخاليق ،فان اكن الشك دليال عىل وجود اذلات ،فان الشك ا ألخاليق دليل عىل وجود البصرية ادلينية.25
رابعا -البصرية اخللقية و التبرص ا ألخاليق
أأ-احلرية ا ألخالقية:
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يرى رويس أأن النظام ا ألخاليق يعمتد عىل الاعرتاف بوجود النفوس الفردية ،وقدرهتم عىل فعل
اخلري أأو الرش ،طبقا لوهجة نظرمه.والرادهتم احلرة ،ويتحقق التقدم يف النظام من خالل قيام االرادة الفردية
بواجباهتا.فاذا اكن العامل تعبريا فرداي عن هدف املطلق ،وهدف املطلق مركب ،فان وحدته يه وحدة ارادات
عديدة جتد لك مهنا تعبريها يف حياة فردية ،وهنا يطرح رويس مجموعة من ا ألس ئةل وجدان أأنفس نا مضطرين
لالجابة عهنا ويه :هل هذا العامل بأأوصافه حيقق مطالب النظام اخللقي والوعي ا ألخاليق؟ ،أأال يكون النشاط
ا ألخاليق ظاهرة عرضية يف ظل وحدة العقل والطبيعة؟ ،الا توجد حمتية أأخالقية ؟ ،وهل ميكن التوفيق بني
املعرفة االلهية السابقة واالرادة احلرة لالنسان26؟
ان الوجوب ا ألخاليق كام عرفه رويس" ،عبارة عن قاعدة اذا ما مت اتباعها يف أأي حلظة زمنية فاهنا
تعرب عن ارادة الفرد ،وجتعهل أأكرث قراب من هللا" ،.واذا ما اختار الفرد خمالفة هذه القاعدة ،واختار سلوك
العصيان ،فانه يكون بمترده وبعصيانه معربا عن الوجوب ،ويشري النظام ا ألخاليق أأو القانون اخللقي ابلتحديد اىل
أأفعال واىل نتاجئ مقصودة لها ،تتبع بعضها البعض يف تعاقب زمين أأو تدرك ابعتبارها متعاقبة ،ومن هنا يرى
رويس" أأن ميتافزييقا السلوك االنساين ختضع للرشوط العامة نفسها اليت حتمك ميتافزييقا أأي معلية زمنية".27وذلكل
تكون اذلات واعية بتقابلها مع الواقع بوصفه الخر اذلي حتتاجه ،للتعبري عن هدفها ادلاخيل ،فيظهر الوجوب يف
صورة املبد أأ ،اذلي يطالب اذلات ابلتوفيق بني ارادهتا وارادة العامل من خالل الطاعة للنظام اخلاريج.28
"ان حرية اذلات تعمتد عىل القول ،بأأن يف اللك الفريد حلياة املطلق تكون فيه لك ذات فريدة يف
ذاهتا وابلتايل فلك ذات تكون حرة يف احد جوانب طبيعهتا ،فاذا متت رؤية هذه احلقائق يف ضوء التفرقة بني
الزمين وا ألبدي ،فان لك ذات أأخالقية تعرب عن نفسها يف سلسةل من ا ألفعال ،يكون للك فعل ماكنه الفريد يف
حياة فريدة ويكون يف حد ذاته فعال حرا ،ولكن يف مقابل هذا أأال تسعى اذلات لتحقيق وحدهتا مع الخر؟
وابلتايل الميكن أأن تكون حريهتا حرية أأخالقية؟ ،اال يعمتد الرصاع بني"ماجيب" وبني "ماالجيب"عىل اجلهل أأي
أأن اذلات املطيعة يه فقط جاهةل خبريها احلقيقي ،وابلتايل التكون ا ألفعال اخللقية اال جمرد تعبري عن
"معرفة" أأو"هجل"وال تعرب عن احلرية ،وهنا يرى رويس أأن لذلات االنسانية القدرة عىل انتاج ا ألفعال الزمنية
ا ألخالقية ،فاحلرية ا ألخالقية يه احلرية يف الانتباه أأو عدم الانتباه لوجوب يكون حارضا ابلفعل يف الوعي
احملدود ،وتمكن هذه احلرية ا ألخالقية للفرد يف تغيري عامله اىل الاسوء أأو اىل ا ألفضل ،فربمغ من كونه احدى
تعبريات املطلق ،وابلرمغ من كامل العامل وخريية اللك ،فيس تطيع "الفاعل" أأن جيعل عامله أأفضل أأو أأسوا أأي العامل
اذلي يراه يف عالقته بفعهل وعىل جزء من الواقع وليس الواقع لكه"29.
كام يرى رويس انه ليس هناك عالقة حمتية أأخالقية ،أأي ال حمتية يف ا ألخالق ،فيس تطيع الفاعل
اختيار الرش أأو جتنبه بأأن خيتار اخلري ،وابلتايل ال تعارض بني قدرة الفعل ا ألخاليق عىل تغيري العامل ،ومع وصف
عامل املطلق ابلكامل ،وبأأنه العامل الوحيد املمكن وجوده ،وان تطابق الفرد مع املطلق ال يكون بدون اختالف وهذا
ماجنده عندما تتحول أأفعال التكفري من أأفعاهل الرشيرة اىل خري ،وتتصاحل ارادته ،كام ال يتعارض تأأسيس الوعي
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ا ألخاليق عىل التضاد بني "ماهو اكئن"وبني" ماجيب أأن يكون" ،ألن ما ينبغي أأن يكون واقعا يف النظام
ا ألبدي ،ان عامل املثالية ذو نظام أأخاليق يكون للك فاعل ماكنه وواجبه وحريته وقميته الفردية ويتحقق هل ذكل
بسبب وحدته ابلوجود وابهلل ،وتتصف أأفعاهل ابحلرية ،ألن ارادة هللا تعبري عن نفسها من خالهل ابعتبارها أأساس
حريته ،فالعامل كام فرسه رويس"يتحقق من خالل ا ألفعال احلرة لالنسان سواء اكنت خرية أأو رشيرة أأو
تكفري".30وهنا نلمس الامتداد الكبري للفلسفة املس يحية يف تفسريها ل ألخالق عند رويس.
كام يرى رويس أأن عامل املطلق اذلي يشمل لك يشء ،ال ميكن أأن حيدده أأي يشء خارجه ،ويكون
حرا هبذا املعىن ،ومع ذكل فلك ا ألحداث حتدث يف نظام مطرد ،فليس هناك يشء من عنارص املصادفة ،أأو
حدوث يشء عرضا يف الطبيعة ،كام تس متر يف الزمان ،وهبذا يكون "رويس" فيلسوفا حمتيا ،فالعامل كام يوجد هو
تعبري عن االرادة ا ألزلية للمطلق.فرويس من أأنصار "اجلرب اذلايت" ابلنس بة ملوضوع احلرية البرشية أأفعالنا ،ونكون
ابلنس بة لها أأحرارا ومس ئولني أأخالقيا ،ان للك منا فرديته الفردية اخلاصة ،وهل قميته اخلاصة ابلنس بة هلل ،وال
ميكن ألحد منا أأن حيل حمل الخر ،وحننا عندما نكون مدركني لهذا التفرد كام ندرك قمينا اخلاصة ونكون ملهمني
بسبب ذكل وابلتايل فنحن أأحرار ،وعندما ال نفعل ذكل نقع يف العبودية ،ولقد اعتقد س بينوزا "" Baruch
 " Spinozaأأن الناس يكونون مس تعبدين وغري أأحرار ،طاملا أأهنم ينظرون اىل أأنفسهم عىل أأهنم جمرد حلقات يف
سلسةل ا ألحداث املؤقتة ،لكن طاملا أأهنم يس تطيعون جتاوز الزمان ،وينظرون ألنفسهم مبنظر أأزيل ،وينشغلون
ابحلب العقيل هلل فاهنم هنا يكونون أأحرارا ،اال أأنه يش يد كثريا عىل القمية الفردية ل ألفراد" .31وجيعل هللا يشارك
يف لك حياتنا الواعية ،ويدركها مبارشة بطريقة أأكرث تعاطفا ،وهو ما وحضه رويس" من خالل معاجلته ملشلكة
الرش.
ب-وجود الرش
تعترب اشاكلية وجود الرش من املشالكت ا ألخالقية اليت تواجه املذاهب املثالية ،حيث يرى
"رويس" أأن الرش اليوجد يف العامل كوس يةل للخري ،ألن معىن ذكل أأن اخلري والرش كياانن منفصالن ،ويصبح
احلصول عىل اخلري مس بوقا خبربة رشيرة ،واليمت ذكل اال بوجود قوة حمدودة ،حتقق اخلري من خالل توسط الرش،
ان هللا مطلق وال وجود ألش ياء مس تقةل عنه ،ذلكل اليعترب الرش وس يةل للخري ،بل ارتباط لك جبزء ،فيس متد
اخلري وجوده من اللحظة اليت يمت فهيا اكتشاف الرش والس يطرة عليه.ان الرش عبارة عن واقعة تدفع جزئياهتا اىل
البحث عن الخر ،اذلي ميكن من خالهل تفسريها ،أأما ابلنس بة لوجود الرش فريى "رويس" أأن الوعي ابلرش
حيدث بسبب طبيعة االرادة ،واملثل ا ألعىل ،فتحتاج االرادة لعامل املس تقبل اذلي تعتربه عامل الوجود اذلي تتحقق
فيه ،وال تكون مش بعة متاما ابحلارض ،ذلا فهيي حتىي بشعورها بعدم الرىض ،بسب سعهيا للمثل ا ألعىل دامئا ،ذلا
يرى رويس أأن املثل العليا تسامه يف الوعي ابلرشور الزمنية ،32وعن عالقة الرش ابلعداةل االلهية يرى رويس أأن
االنسان غالبا ما يعاين من رشور ال ترجع اىل رذائهل ،أأو الرادته احلرة أأو ملعصيته ،ويعتقد االنسان عندها أأن هذه
الرشور تتعارض مع العداةل االلهية ويطرح االنسان سؤاهل التايل":اذا اكن العامل من صنع مدبر حكمي يعرف قمية
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اخلري ،فكيف يسمح بوجود الرش؟" ،33وهنا جييب "رويس"بنظرة غائية للعمل حيث يؤكد أأن املوت واحلروب
مثال عبارة عن رشور طبيعية وليست من فعل هللا أأو الش يطان ،وان الالم وا ألحزان ظواهر طبيعية حتدث
بسبب اجلهل وحمدودية االنسان ،ذلا يعتقد رويس أأن فهم الطبيعة من أأفضل طرق حتقيق اخلري كام أأن وجود
الرش يف نظره يعترب رضوري حلرية ا ألفراد ،ألهنا تتضمن منطقيا سامح هللا بوجود ا ألفعال الرشيرة فبدون احلرية ال
وجود خلري أأعىل ،وبسبهبا يس تطيع أأن خيطأأ االنسان.34
ويف عرضه لالشاكلية ا ألخالقية ،وجه "رويس"النقد ل ألخالق الواقعية ،اليت تس تنبط املثل من
الواقع أأو من اجملمتع ،فاجملمتعات عديدة ومتعددة ،ا ألمر اذلي يؤدي اىل تضارب املثل العليا ،كام أأنه وجه نقدا
للمذاهب املثالية اليت تس تنبط املثل من اذلات أأو الطبيعة االنسانية ،وتطلب من الواقع اخلضوع لها ،ا ألمر اذلي
يؤدي اىل اختالف املثل وتضارهبا ،ألهنا تنبع من ارادات متعددة ،ويه حماوةل من رويس ألن ميهد لظهور الشك
اخللقي مث اخلروج يف الهناية ابحلدس ا ألخاليق ،فقد يس متد املثال من الواقع ،لكنه يس تطيع جتاوزه ويسعى اىل
تطويره وتغيريه ،حيث جاءت معاجلة رويس ل ألخالق املثالية تسري يف تيار املثالية ا ألملانية خاصة الفالسفة
بعد"اكنط" ،kantحيث تش به أراء "هيجل" Friedrich Hegelبصورة عامة و"فش ته"
fshthو"شوبهنور" بصورة خاصة .ولنئ اكن مذهب رويس امليتافزييقي يف الرش أأو نظريته املثالية بصورة عامة
تش به أراء هؤالء الفالسفة ،اال أأنه وصل اليه مبهنج خمتلف ،فمل يتخذ "رويس" التجريد واملذهب التأأميل مهنجا،
بل اجته اىل اخلربة االنسانية الواقعية أأو الشعورية داخل الوعي ،ليبني رضورة وجود الرش داخل اخلربة اخلرية،
وانطلق من الوعي الفردي اىل الوعي املطلق ،ورويس مل يقدم نقده للمذاهب ا ألخالقية السابقة ليك يقيض علهيا،
بل خرج مبذهب يتأألف مهنا ويشملها مجيعا ،فالبصرية اخللقية حتقق الانسجام بني املذاهب ا ألخالقية اخملتلفة،
وحتوهيا مجيعا ،وبذاكل يتطابق املهنج مع املذهب.35
ويرص"رويس" عىل الوجود ا ألصيل للرش ،فقد جعلت دراسة شوبهنور للرش مس تحيال عليه أأن
ينكر وجود الرش ويصفه بأأنه ومه أأو جمرد يشء ظاهري ،اال أأن رويس يفرس وجود الرش بأأن هللا مل يرد العامل
برشوره بطريق عابثة ،بل أأراد هللا الرش ليك ينتج اخلري ا ألعظم اذلي لواله ملا حتقق.ويقدم "رويس" أأمثةل عديدة
عىل فكرته هذه وتشبهيات مهنا "افرض مثال انك و أأان مسعنا بعض ا ألنغام احلادة عند عزف س ميفونية جعلتنا ال
نس تطيع أأن نفهم بقية القطعة املوس يقية ،فان هذه ا ألنغام احلادة سوف تبدو لنا أأهنا رش اتم .أأما ابلنس بة هلل أأو
املطلق ،من انحية أأخرى ،خيرب الكون كلك ،ماضية ،وحارضه ،ومس تقبلية بطريقة أأزلية ،وجيد متعة منذ ا ألزل،
ومن مثة تربيرا للك الرشور العارضة ،من حيث أأهنا أأجزاء رضورية من اخلري ا ألزيل ادلامئ.36
كام يقدم "رويس" أأمثةل أأخالقية أأيضا" ،فيوسف" يف القصة اليت يروها الكتاب املقدس ،خانه
اخوته لكهنا ليست خيانة عىل االطالق ألهنا أأظهرت نبوته وملكه .والتزال خيانة"هيوذا"ليسوع" أأكرث اذهاال
ودهشة ،ولوال هذا العمل الرشير ،ملا حدث موت "يسوع" عىل الصليب.لكن "يسوع"مات ،و أأاي اكنت
التفسريات التارخيية والعلمية الصحيحة ،فان اتباع "يسوع" أأصبحوا الن يؤمنون بقوة بقيامته ،وبلغت الكنيسة
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ا ألوىل نتيجة لالميان املرشك"ابالهل" اذلي رفع جتربة دينية أأكرثا ثراء مما اكن ميكن أأن تصل اليه لوال خيانة
"بوذا".ومن هنا يقرر "رويس" أأن لك من يبهتج بشدائده وكربه اخلاصة ،ويتغلب علهيا وحيولها اىل اخلري يف حياته
الشخصية احلارضة ،عندما ال يس تطيع أأن يفعل ذكل كام يف الغالب ،وتواهجه يف أأي حدث املعرفة اليت يرغب
اللوغوس يف أأن تكون ا ألفضل ،وتكون تكل الرشور ابلنس بة هل الن جزء من هبجة هللا املباركة واملظفرة حفقيقة
أأن هللا يسمح للمخطئ أأن خيطئ وحيول هللا هذا الرش اىل خري دامئ ،لكن اخملطئ يالم ويدان عىل حنو أأزيل
بسب الرش اذلي ارتكبه واذلي ال يصبح خريا اال عن طريق تضحيات بطولية من الخرين.37
ويرى رويس أأنه لقد نتجت عن فلسفة اكنط النقدية أأن أأصبحت فكرة "هللا"و"النفس"و"حرية
االنسان" من مصادرات العقل العميل فقط ،وخارج حدود العقل النظري ،ا ألمر اذلي سبب اشاكلية حقيقية
لدلاينة املس يحية اليت تأأسست عىل هذه ا ألفاكر ،وجاءت الفلسفات بعد اكنط تعاجل هذه االشاكليات الناجتة عن
فلسفة "اكنط" ،فرد"فش ته"لك يشء اىل ا ألان ووحد"شلينغ" بني "ا ألان" و"الال أأان" ،وجعل "هيغل" املطلق
حاواي للك يشء ،فوجدت املس يحية يف هذه املثالية القامئة عىل الوعي ابذلات دعام ألفاكرها وازدادت الزنعات
الشكية والتشاؤمية الال أأدرية ،طاملا أأن اليشء يف ذاته ال ميكن معرفته ،وظهرت فلسفة "س بنرس" وصار املطلق
ال معروفا ،و أأصبح البقاء ل ألصلح قانوان للحياة ،وجاء "رويس"مبرشوعه التوفيقي حيث اجته اىل تأأويل املس يحية
تأأويال فلسفيا حيث جنح رويس اىل حد كبري يف تأأويل املس يحية وصبغها بصبغة فلسفية جعلهتا تتحدث بلغة
العقل والقلب معا.38
ج-وحدة اذلات وخلود النفس
يعتقد رويس أأن الكون بأأرسه مبا يف ذكل عامل الطبيعة هو يف حقيقته "اكئن يح واحد فهو عقل أأو
روح واحد عظمي"حيث يعتقد أأن هذا املذهب ليس غامضا وال خياليا ،ألنه نتيجة تفكري دقيق يتفق مع التجربة
الفعلية وفروض العمل البرشي ،وتكل الروح الواحدة اليت يشري الهيا "رويس" يف أأعامهل يه هللا أأو
اللوغوس»  »logosأأو اذلي حيل املشلكة"  " problem solverأأو مفرس العامل أأو املطلق ،و أأن اذلات
االنسانية تقوم عىل ربط االحساسات احلارضة واملاضية معا ،ونعطهيا وحدة أأو كام يطلق علهيا اكنط'" صورة
االدراك أأو مقوالت الفهم" .لكن هل هذه اذلات يه نوع من اجلوهر أأم أأهنا نفس توجد وراء الانطباعات اليت
تزول وتنقيض؟ ،الك ألن رويس يعتقد أأن "هيوم"قد بني الن ا ألمر ليس هكذا ،بل أأن اللحظات املتتابعة
لتجربة واعية عند خشص ما تكون بطريقة ما ذاهتا من حيث أأهنا كذكل.39
وتنكر بعض صور املذهب املثايل املطلق ،مثل مثالية "بوزنكيت"،Bernard Bosanquet
اخللود الفردي الن الفرد اذا اكن متناهيا فهو حمدود ،وال حنقق السعادة اال ابالنغامس الاكمل يف املطلق ،وفقدان
لك هوية خشصية ،أأما "رويس" فهو عىل العكس من ذكل يقوم مبجهود كبري من اجل احملافظة عىل اجملهود
الشخيص ل ألفراد وجعلهم مشاركني أأصليني يف احلياة االلهية ،ويف الرؤية ا ألزلية اليت يتحول فهيا لك رش اىل
خري.40ويعتقد رويس أأن لك ذات فردية لها دميومهتا يف الزمان ،مع أأهنا ال متناهية يف دميومهتا.ولك فرد عبارة عن
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طور فريد من أأطوار احلياة االلهية ،ورمبا اكن أأفضل تشبيه ملا يذهب اليه "رويس" هو التشبيه اب ألعداد عىل
النحو التايل:
 .......................اىل ماال هناية
4
3 2 1
 .....................اىل ماال هناية
12
8 4 2
 ..................... 625 125 25 5اىل ماال هناية
 .................. 2401 343 49 8اىل ماال هناية
فالسلسة العددية ا ألوىل املكتوبة فوق اخلط ويه سلسةل ا ألعداد الصحيحة لكها المتناهية ،ونصور
هبا هنا املطلق ،والسلسةل املكتوبة أأسفل اخلط يه كذكل ال متناهية ،ومع ذكل فهيي مش متةل عىل السلسة
ا ألوىل ،واثنيا تمتزي بطابع فريد جيعلها وحدة قامئة بذاهتا .ولك واحدة من هذه السلسة متثل فردا من أأفراد البرش،
وتناظر السلسة الثالثة نفسا برشية أأخرى وهكذا ،وتكون لك سلسةل من تكل السالسل اليت تناظر نفسا برشية
فريدة ،ألهنا ال حتتوي عىل عدد يظهر يف أأي سلسةل أأخرى أأسفل اخلطـ ،ومع ذكل يكون لك عدد يف لك
سلسةل متضمنا بداخل سلسة لك ا ألعداد بأأرسها اليت تظهر فوق اخلط.وليس التشبيه الراييض جحة ابلتأأكيد ،ألنه
اقل كثريا من ادلليل ،لكنه يوحض عىل ا ألقل كيف ميكن تصور املطلق بوصفه ال متناهيا ،حبيث يضم بداخهل لك
النفوس البرشية ،واليت بدورها تكون لك نفس مهنا فريدة وال متناهية يف دواهما املس تقبيل ،41كام أأن مناقش ته
الشاكلية احلرية ا ألخالقية لالنسان مل تكن كام انقشها اكنط من حيث العالقة بني اذلات ا ألخالقية وخضوعها
ملبد أأ الواجب واذلي تتصف قواعده ابملعقولية والتجريد والشمول والانسانية 42فاذا اكنت جتارب مجيع ا ألفراد
موجودة يف عقل مطلق واذلي يشمل بدوره لك يشء ،فنحن خادلون بداخل املطلق من حيث أأننا أأفراد
فريدون ،وسنشارك يف احلياة املس تقبلية بصورة أأكرث كامال يف رؤية املطلق ،واليت تشمل لك يشء ،من دون أأن
نفقد هويتنا الشخصية .ان العودة اىل املذاهب التقليدية الفلسفية ،بعد ان وىل عرص املذهبية ما هو اال حماوةل
من "رويس" يؤكد فهيا قدرة الفلسفة املثالية عىل مواهجة اشاكليات ومتطلبات العرص.ورمبا يكون "رويس" قد
حاول تقدمي دين جديد،حيقق مطالب املواطن ا ألمرييك،ويش بع شعوره ادليين،خاصة بعد احلرب ا ألهلية
ا ألمريكية،وابلتايل حيافظ عىل الوحدة وحيقق التصاحل بني أأفراد اجملمتع ا ألمرييك،وابلتايل يصبح"رويس"الفيلسوف
املعرب عن الروح ادلينية وا ألخالقية للمجمتع ا ألمرييك ،أأو أأن رويس" أأراد هبذا التوفيق واحياء الربهنة عىل وجود
هللا،ان يقدم لنا الروح املس يحية يف صورة فلسفية،بعد ان عانت من فقدان الثقة يف عرصه،بسبب احلروب
وتطور العمل،وظهور النظرية "ادلاروينية"،وانتشار الروح العلمية،كام ان اختفاء ادلين يف تكل الفرتة ال يؤثر عىل
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نظم اجملمتع الاقتصادية والس ياس ية وهذا هو التفسري ا ألقرب للمنطق.فانتشار عدم الثقة بني ا ألداين يؤدي ظهور
تيارات فكرية تطالب ابلعودة الهيا مثل تيار الهيجلية اجلديدة اذلي عادا ممثال يف فلسفة رويس" .اال أأن ادلارس
لكتاب"مشلكة املس يحية"جلوزاي رويس" يظهر هل جليا أأن هذا التوفيق ما هو اال حماوةل لتأأويل املس يحية تأأويال
جيعلها دينا مقنعا النسان القرن العرشين،43واحلقيقة كام يرى املفكر حسن حنفي أأن زمن الرباهني قد انهتيى سواء
اكن دينا انسانيا أأم الهيا.
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اخلامتة
ومن خالل هذا التحليل جند أأن رويس قد عاجل اشاكلية ا ألخالق مبنظور ديين خاصة يف مشلكة
العداةل االلهية وتفسري وجود الرش ،ورمغ اس تخدامه ملصطلح"ليبزن"الفلسفي عن العداةل االلهية اال أأنه قصد به
املسأأةل ادلينية ،كام أأن مناقش ته الشاكلية احلرية ا ألخالقية لالنسان مل تكن كام انقشها اكنط  ،بل تناولها مبنظور
أأقرب للمنظور ادليين أأي من حيث عالقة هللا ابالنسان .واذا اكن رويس قد عاجل الاخالق املثالية ابعتباره
هجليا جديدا من خالل فلسفته التوفيقة ،فهذا ال يعين رد ادلين اىل الفلسفة أأو رد الفلسفة اىل ادلين أأو استبدال
أأحدهام اب ألخر ،وامنا بيان كيف ميكن القيام ابلتوفيق بيهنام ،والتأأكيد عىل أأمهية الكهام للتعبري عن جوانب احلياة
النفس ية والروحية ،وابلتايل ظهرت عدة تساؤالت يف هذا الصدد فهل جاء التوفيق لصاحل الفلسفة أأم لصاحل
ادلين؟ وهل يس توعب ادلين الفلسفة ،وهل تس تطيع الفلسفة أأن بتطابق مفهوهما مع مفهوم املطلق اذلي قالت به
املثالية مع مفهوم هللا ،وهل ميكن أأن تقدم الفلسفة املثالية حال لعالقة االنسان ابهلل وحيقق لالنسان حريته
واس تقالليته ،وهذا ما حياول رويس" االجابة عليه وحياول أأن يقدم لنا توفيقا أأكرث ما نس تطيع القول عليه انه مثايل
برغاميت ومنطقي يف نفس الوقت ،حيث أأظهر لنا هذا التوفيق يف جماالت عديدة نذكر مهنا املطلق الطبيعة
واالنسان وا ألخالق وهو ما س نقوم بتحليهل موحضني مواضع أأو جماالت التوفيق يف فلسفة رويس هذا من هجة،
و أأين يمكن لك من التوفيق بني الفلسفة وادلين ،وكذا الربغامتية واملثالية من هجة أأخرى ،كام نشري أأنه مل يكتفي
هبذا بل حاول ادخال تعديالت عىل الفلسفة املثالية ا ألملانية فقد جاءت فلسفته مجعا وتأأليفا واس مترارا ألفاكر
وروح املثاليني ا ألملان حيث يظهر لنا رويس العامل ابعتباره نظاما أأخالقيا كام جاء عند فيخته ،وال يعرف ا ألان
نفسه اال من خالل الخرين مثلام اكن عند شلينغ  ،وجاء مطلقه جامعا بني معقولية هيغل و وارادة شوبهنور ،
ويف الوجود انقش عالقة الفكر والواقع واذلات واملوضوع كام فعل املثاليون ،ويف املعرفة جاءت اذلات أأساسا لها
وطور املهنج اجلديل فأأصبح تأأويال من خالل فلسفة التأأويل عنده ،ووضع جدال للمقوالت أأش به ابملقوالت
الاكنطية وان اكنت أأكرث اكامتال مهنا ،ويف ا ألخالق جاءت البصري ادلينية أأقرب للواجب الاكنطي ،ويف تفسري
وجود الرش اقرتب من هيغل وان اكن قد سكل طريقا خمتلفا يف الربهان  ،واقرتب رويس من برغسون يف أأن
الانفعال مصدر ا ألخالق وابلضبط يف االجعاب بأأخالق الوالء ،مؤكدا عىل أأن الفرد هل عالقة ابملطلق عن طريق
مشاركة التجربة الفردية مع التجربة املطلقة وفهم االنسان لهذه املشاركة ،واملنطق هو وس يةل هذا الفهم ،وملا اكنت
عالقة االنسان ابلواقع يه عالقة عقل بعقل فاملنطق هو أأفضل أةل لفهم صةل العقول يبعضها البعض وتفسريها.
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- .4جوزاي رويس :العامل والفردج 2ت امحد الانصاري انملركز القويم للرتمجة القاهرة 2008
املصادر ابللغة الاجنبية
1885) Gloucester ،mass peterع(2) Jasiah royce:the deligous aspect if philosophy
smith 1965.
 .2املراجع
أ
- .1جريارد دبليو دال :الفلسفة المريكية ،ت جور اكتورة ،الهام الشعراين ،املنظمة العربية للرتمجة،
بريوت،د،ت،ط.
- .2ولمي لكي رايت :اترخي الفلسفة احلديثة ،ت محمود س يد امحد ،التنوير للطباعة والنرش بريوت لبنان،
ط. 2010 1
 - .3أأمحد ا ألنصاري فلسفة ادلين عند جوزاي رويس مركز الكتاب للنرش مرص ..2004
- .4امانويل اكنط ،تأأسيس ميتافزييقا الاخالق ،ت ،عبد الغفار ماكوي ،ادلار القومية للنرش،
القاهرة1965،
 .5محمد بوماتة وأخرون :مبادئ الفلسفة العامة ،مؤسسة كنوزاحلمكة للنرش والتوزيع ،اجلزائر ،ط،2015
ص .214 ،213
 .6ايء دين :أأصول ا ألخالق ،ترمجة ابراهمي ريزي ،اللكامت ،القاهرة.2012 ،
 .7حسن حنفي:دراسات اسالمية ،املكتبة الاجنلو مرصية ،القاهرة ،1981
 .8يوسف كرم – اترخي الفلسفة ا ألوروبية يف العرص الوس يط – دار الاكتب املرصي – القاهرة .1946
 .9عبد الرمحن بدوي":املوسوعة الفلسفية" ،املؤسسة العربية لدلراسات والنرش ،بريوت ،ط.1984 ،1
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د .قامس نواف الربي الباحثة .حنان عزيز سعود جامعة آل البيت

امللخص:
التعرف اىل آثر اس تخدام مرسح الىم يف حتسني همارات الاس امتع
هدفت هذه د ِّالراسة د
لى طالبات الصف الثالث السايس .وتكونت عينة د ِّالراسة من ( )40طالبة من طالبات الصف
الثالث السايس يف مدرسة البرتاء الساس ية اخملتلطة التابعة ملديرية الرتبية والتعلمي للواء قصبة عامن
سمن اىل مجموعتني ،جتريبية دُرست ابس تخدام اسرتاتيجية مرسح الىم ،وضابطة دُرست ابلطريقة
قُ َ
الاعتيادية .وتوصلت د ِّالراسة اىل عدة نتاجئ من آمهها :وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى
الالةل ( (0.05=αولصاحل اجملموعة التجريبية اليت دُرست ابس تخدام مرسح الىم.
اللكامت املفتاحية :اسرتاتيجية ،مرسح الىم ،همارات الاس امتع ،الصف الثالث السايس
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مقدمــة:
هيدف تعلمي اللغة العربية يف املرحةل الساس ية النيا اىل تمنية املهارات الساس ية للغة العربية
الس امي تمنية همارة الاس امتع ،اذ يصل املتعمل يف هناية هذه املرحةل اىل مس توى لغوي ميكنه من
اس تخدام اللغة بشلك يساعد عىل مواصةل دراس ته يف مراحهل التعلميية الالحقة.
وذكر احلالق ( )2010آن الاس امتع همارة لغوية تتطلب قيام املس متع ابعطاء املتحدث آعىل
درجات الاهامتم والرتكزي؛ لفهم حديثه وحتليهل وتفسريه وتقوميه وابداء الرآي فيه.
ويرى لكٌّ من العيسوي وموىس والشزياوي ( )71: 2005آن الاس امتع "معلية عقلية
مقصودة ،يس تقبل فهيا املتعمل املادة الصوتية ،والوعي هبا ،وحماوةل فهمها وحتليلها ونقدها؛ لتحسني
هماراته التواصلية" .آما نرص( )2003فريى آنه معلية عقلية لغوية نشطة اجيابية يقوم هبا املتعمل
متجاوزا مرحةل فهم الرساةل الصوتية ومضموهنا ،للوصول اىل مس توى التفاعل مع النص املسموع ،مبا
ً
حيتويه من معلومات وآفاكر لتقيميه وابداء الرآي فيه.
علهين من معارف
والاس امتع عام ٌل همم يف العملية الرتبوية ،تتابع الطالبات من خالهل ما يلقى َّ
تدعني معلومات
يعاجلن به العمليات والنشطة اذلهنية اليت ميتلكهنا ،ويس َ
وتصورات وآفاكر ،و َ
حيللن هبا منظومة التصورات والفاكر ،مث يمت حتويلها اىل فهم آمعق يرتتب عليه زايدة
وحقائق سابقه َ
خمزوهنن املعريف (جماور.)2000،
يف
َّ
متعن اليه ،وادراك العالقات بني
وي ِّمن دي الاس امتع قدرة الطالبات عىل اس تنباط النتاجئ ملا يس َ
وفهمهن احلديث والربط بني موضوعه وطريقة
آطراف احلديث ،والمتيزي بني الفاكر الرئيسة والثانوية،
َّ
متعن اليه من آحداث ،ونقده وحتليهل يف ضوء معايري حمددة (طعمية ومناع
عرضه ،وختيل ما يس َ
.)2011،
ويرى الباحثان آ َّن همارة الاس امتع تزود الطالبات مبهارات لغوية ميارس هنا يف آغلب اجلوانب
متعن لفهمه والتفاعل معه ،وجيري ذكل من خالل القدرات اليت
التعلميية ،وينبغي
َّ
تنبهيهن اىل ما يس َ
ميتلكهنا ابلتدريب؛ ممتثةل بفهم املعىن القيق للك لكمة ،وتتبع التسلسل يف املعاين ،واالحساس
ابلعالقات وحتديد الفاكر الرئيسة ،والمتيزي بني الفاكر الرئيسة والفرعية.
وذكر عرص( )2005آ َّن الضعف لى املتعمل مرده اىل فساد يف اس امتعه ،وال يكفي آ َّن تولك
هممة تمنية همارات الاس امتع اىل الرسة اليت ال حتسن غال ًبا متكني البناء من هذه املهارات ،مفسؤولية
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دورا رائدً ا يف هذا اجملال حىت
ذكل تقع عىل عاتق املدرسة ،وخباصة املدرسة الساس ية اليت تؤدي ً
فكرا.
يعتاد الصغار آ َّن يكون مصهتم ،ومه يس متعونً ،
ويرجع سبب اهامل همارة الاس امتع يف العملية التعلميية اىل اعتقادات وآساليب تربوية غري
حصيحة ،اكالعتقاد بأ َّن همارة الاس امتع تمنو مع الطفل بشلك طبيعي اكمليش آو الالكم ،وبأ َّن الاس امتع
هو السامع ،وال يوجد فرق كبري بيهنام ،وبأن االنسان يقيض معظم وقته متلك ًما آو قارئًا آكرث منه سام ًعا
(الهامشي والعزاوي.)2005 ،
وتتضمن همارة الاس امتع مجموعة من املهارات الساس ية ،اليت تمتثل بقدرة املس متع عىل الفهم
والتفسري والنقد ،ومتابعة املتحدث برتكزي انتباهه الدراك هدفه ،ومدلوالت تعبرياته اللفظية ،والالزتام
بأدب الاس امتع ،وتلخيص الفاكر املسموعة ،وحتديد مواطن القوة والضعف ،ومعرفة غرض املتلكم،
وابداء الرآي يف النص ،وحتليل حمتواه ،والمتيزي بني احلقيقة واخليال ،وتدوين احلديث آو موضوع
الاس امتع (عطية2006 ،؛ عاشور واحلوامدة.)2007 ،
وميكن حتسني همارات الاس امتع ابسرتاتيجيات تدريس حديثة؛ اكس تخدام اسرتاتيجية مرسح
الىم (الناشف .)2007،ويرى حسن( )2010آ َّن مرسح الىم اسرتاتيجية تربوية تس تخدم لتحسني
همارات الاس امتع لى طالبات الصف الثالث السايس؛ اذ تس تطيع املعلمة آن تقول للطالبات ما ال
يتعلمن من العروسة ما ال ميكن آ َّن يتعلمنَّه من
ميكن قوهل بشلك مبارش آو غري مبارش ،فميكن آ َّن
َّ
سلوكهن يتصف ابلعناد وعدم الطاعة.
الابء آو املعلامت؛ ل َّن
َّ
وذكر ٌّ
لك من احلسن ( ،)2007وآمحد ( )2008آ َّن مرسح الىم يقدم عددًا من الفوائد
الرتبوية واللغوية لى الطفل؛ كتحسني قدراته االبداعية ،وتمنية خياهل ،ومساعدته عىل الرتكزي
والانتباه ،وتدريبه عىل النطق السلمي ،وزايدة حصيلته اللغوية من املفردات ،وآنه من آمه وسائل
الرتبية اللغوية؛ بوصفه ً
عامال لنضجه اللغوي؛ مبا هل من دور يف تشجيعه عىل الاس امتع ،ويساعده يف
التغلب عىل بعض الصعوابت اللغوية اليت تعزى اىل اخفاقه يف التعبري عن نفسه.
اهامتماهتن ،فيعمل عىل
ويرى الباحثان آ َّن مرسح الىم هل القدرة عىل حمأاكة واقع الطالبات و
َّ
يقهن ملشاهدة آحداث املرسحية حىت الهناية ،ابالضافة اىل آ َّن ارشاك املعلمة للطالبات
جذهبن وتشو َّ
َّ
يف بعض جمرايت املرسحية ابالعداد والمتثيل ،ومناقشة مضمون املرسحية بعد حضورها ،يسهم يف
لهين.
حتسني همارات الاس امتع َّ
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وذكر ٌّ
لك من يوسف ( ،)2007وعاشور واحلوامدة ( )2007خطوات تُتبع يف تدريس مرسح
الىم للمواد الَّ راس ية؛ اكختيار املادة من قبل املعلمة ،والمتهيد لها مبناقشة عامة ،وقراءهتا للنص
بتعاوهنن
وحتميلهن املسؤولية الاكمةل
املرسيح قراءة منوذجية ،ووضع خطة للامدة وتوجهيها للطالبات،
َّ
َّ
ميهن اىل مجموعة للداء وآخرى مجهور مشاهدة بتبادل الدوار،
امجلاعي لتقدمي العمل الرايم ،وتقس َّ
وتتعاون املعلمة آو املرشفة للمرسحية يف وضع حدث آو موقف ليبدآ َّن به العمل الرايم ،وقراءة
الطالبات للمرسحية ،وجتهزي ورمس اليكورات املناس بة ابلتعاون بني املعلمة وطالباهتا ،وتعيني يوم
العرض املرسيح وماكن العرض.
ويرى الباحثان آ َّن مرسح الىم من طرائق التدريس احلديثة ،واليت قد يكون لها دور يف
حتسني همارات الاس امتع لى الطالبات؛ ابعتبارها اسرتاتيجية تعلميية جديدة فاعةل ميكن توظيفها يف
العملية الرتبوية؛ ذلا جاءت هذه د ِّالراسة للتعرف اىل آثر اس تخدام اسرتاتيجية مرسح الىم يف حتسني
همارات الاس امتع لى طالبات الصف الثالث السايس يف الردن.
آوالً :مشلكة د ِّالراسة وسؤالها:
تتأىت مشلكة د ِّالراسة من ضعف طالبات الصف الثالث السايس يف همارات الاس امتع .وا َّن
الباحثني بوصفهام معلمني للغة العربية وجدا آ َّن تعلميها يواجه العديد من املشالكت ،وتبني ذكل
نني من ضعف يف تفسري مضامني املوضوعات املقروءة
مبالحظة طالبات الصف الثالث السايس يعا َ
اهنن ،ووجود قصور يف
اهتن عىل االتصال اللغوي مع آقر َّ
قصورا واحضًا يف قدر َّ
واملسموعة ،وآ َّن هناك ً
تعمل همارات اللغة العربية الرئيسة عىل الرمغ من تطور املناجه والاهامتم ابالسرتاتيجيات احلديثة ،ويعزو
الباحثان ذكل اىل قصور طرائق التدريس اخملتلفة اليت ال توظف االَّ اجلانب النظري مع اغفال اجلانب
العميل.
ومما يدل عىل خطورة ضعف تعلمي الاس امتع يف مراحل التعلمي العام ما كشفت عنه دراسات
متعددة؛ كدراسة آبو غزاةل ( ،)2002ودراسة الش نطي ( )2010اللتني بينتا آ َّن ضعف الطالبات يف
بعضهن يف
حتصيل همارات الاس امتع يف املراحل الساس ية الوىل هو املسؤول املبارش عن فشل
َّ
املراحل الَّ راس ية املتعاقبة.
حيتجن اىل اخلربات والنشطة الرتبوية
وميكن القول :ا َّن الطالبات يف مر َّ
احلهن الراس َّية الوىل َ
منوهن
لهين ،وينبغي يف هذه النشطة آ َّن تتالءم مع مس توى َّ
املتنوعة لتحسني املهارات اللغوية َّ
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ورغباهتن ،ذلا فا دن مرسح الىم من آمه النشطة اليت تسهُم يف حتسني
لهن
َّ
اللغوي ،وتراعي ميو َّ
لهين.
همارات الاس امتع َّ
وآوصت دراسات متعددة برضورة اجراء املزيد من الحباث لتناول الصعوابت اليت تواجه
تعلمي همارات اللغة العربية بعامة ،وهمارات الاس امتع خاصة .ومن هذه د ِّالراسات دراسة احلدييب
( ،)2008ودراسة الوحيدي ( .)2008وذلكل حاولت هذه د ِّالراسة االجابة عن السؤال اليت:
 ما آثر اس تخدام مرسح الىم يف حتسني همارات الاس امتع لى طالبات الصف الثالث السايس
يف مديرية الرتبية والتعلمي للواء قصبة عامن؟ ولالجابة عن هذا السؤال جرى اختبار الفرضيتني
التيتني:
اليوجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى الالةل ( (0.05=αبني
.1
متوسطات آداء الطالبات عىل لك همارة من همارات الاس امتع تعزى لطريقة التدريس(اسرتاتيجية
الىم ،والطريقة الاعتيادية).
ال يوجد فرق ذو دالةل احصائية عند مس توى الالةل ( (0.05=αبني متوسطي
.2
آداء الطالبات عىل اختبار همارات الاس امتع عامة تعزى لطريقة التدريس (اسرتاتيجية الىم ،والطريقة
الاعتيادية).
اثلث ًا :آمهية د ِّالراسة :تُمكن آمهية د ِّالراسة فامي يأيت:
المهية النظرية :تربز المهية النظرية من آمهية املعلومات اليت يمت احلصول علهيا من مصادرها
واليت تتعلق مبوضوع د ِّالراسة  ،واليت قد تسهم يف اثراء املكتبة العربية ،ومن آمهية املرسح التعلميي يف
تمنية املهارات اللغوية ،وهمارات الاس امتع لى طلبة املرحةل الساس ية ،ولقةل د ِّالراسات اليت حاولت
آن تربط بني مرسح الىم وهمارة الاس امتع.
المهية العملية :تربز المهية العملية دِّللراسة ابماكنية اس تفادة الفئات التية:
أ.

ملعلمون مبعرفة آمهية مرسح الىم يف حتسني همارات الاس امتع لى الطلبة.

القامئون عىل معلية ختطيط املناجه ابلتعرف عىل آمهية مرسح الىم يف حتسني
ب.
همارات الاس امتع لى الطلبة.
الباحثون جبعل هذه د ِّالراسة نواة لراسات آخرى مشاهبة.
ت.
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القامئون عىل برامج اعداد معلمي الصفوف الوىل.
ث.
رابع ًا :التعريفات االجرائية :اش متلت د ِّالراسة عىل التعريفات االجرائية التية.
اسرتاتيجية الىم :عرض مرسيح تعلميي يقوم بتحريك الىم مع الرشيط
.1
املسجل للحوارات املسموعة ،مبجسم ُحيرك من الشخص املؤدي ،ويعطي صوًتً وحركة وذكل عىل
لهن.
لسان دىم مرسحية ،تتخذ من مهناج لغتنا العربية املقرر لطالبات الصف الثالث السايس مادة َّ
همارات الاس امتع :مجموعة املهارات الرئيسة اليت يتطلب حتسيهنا عند
.2
الطالبات(عينة الراسة) ،ويعرب عهنا ابلعالمة اليت حتصل علهيا الطالبات من خالل االجابة عن
الاختبار اذلي آعد لهذه الغاية.
الصف الثالث السايس :آحد صفوف املرحةل الساس ية النيا يف الردن.
.3
خامس ًا :حدود د ِّالراسة وحمدداهتا:اقترص تعممي نتاجئ د ِّالراسة عىل احلدود واحملددات التية:
احلدود البرشية :طالبات الصف الثالث السايس.
.1
احلدود الزمانية :العام الَّ رايس .2015/2014
.2
احلدود املاكنية :مدرسة البرتاء الساس ية اخملتلطة يف عامن.
.3
اختبار همارات الاس امتع اذلي آعده الباحثان لغراض هذه د ِّالراسة واذلي اش متل
.4
عىل نصني آحدهام شعري والخر نرثي.
سادس ًا :الَّ راسات السابقة ذات الصةل:
تناول الباحثان يف هذا املوضوع د ِّالراسات السابقة ذات الصةل مبوضوع الَّ راسة ويه مرتبة
زمان ًيا من الحدث اىل القدم كام يأيت :
آجرى النارص ومحدي ( )2011دراسة هدفت اىل معرفة آثر التدريس ابس تخدام الراما وفق
منحى مرسحة املناجه ملادة قواعد اللغة العربية يف التحصيل د ِّالرايس ،وتمنية هماريت الاس امتع والتحدث
لى طالب الصف السادس الابتدايئ يف مدينة القطيف يف اململكة العربية السعودية .وتكونت عينة
د ِّالراسة من( )62طال ًبا .وتوصلت د ِّالراسة اىل نتاجئ من آمهها :وجود فروق ذات دالةل احصائية بني
متوسطي العالمات اللكية للطالب يف الاختبار التحصييل ملادة قواعد اللغة العربية ،ولصاحل اجملموعة
التجريبية.
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وآجرى الش نطي ( )2010دراسة هدفت التعرف اىل آثر اس تخدام النشاط المتثييل لتمنية
بعض همارات الاس امتع للصف الرابع بغزة .وتكونت عينة د ِّالراسة من ( )74طالبة من طالبات الصف
الرابع السايس .وتوصلت د ِّالراسة اىل نتاجئ من آمهها :وجود فروق داةل احصائ ًيا ولصاحل اجملموعة
التجريبية اليت دُرست ابلنشاط المتثييل.
وآجرى س ميون وانيلور( (Simon; Naylor,2008دراسة هدفت اىل تشجيع مشاركة
العرائس يف التعمل وحث الطفال عىل التحدث والاس تغراق يف التعلمي .وتكونت عينة د ِّالراسة من
(ً )60
طفال وطفةل يف مدارس لندن ومانشسرت ابململكة املتحدة الربيطانية .وتوصلت د ِّالراسة اىل نتاجئ
من آمهها :فاعلية مقابةل البياانت االجيابية للعرائس عىل واقعية الطفال ومشاركهتم يف اجملال العلمي.
وهدفت دراسة آبو دحروج ( )2006اىل الكشف عن آثر اس تخدام املرسح يف تعلمي
همارات متضمنة يف مهناج اللغة العربية عىل حتصيل تالميذ الصف الول السايس خبان يونس.
وتكونت عينة د ِّالراسة من ( )80طال ًبا وطالب ًة ،مكونة من مجموعتني؛ ضابطة وجتريبية .وآظهرت نتاجئ
د ِّالراسة تفوق اجملموعة التجريبية عىل اجملموعة الضابطة يف همارات المتيزي السمعي ،والمتيزي البرصي،
والتحليل ،والرتكيب.
وآجرى العبادي والرشع ( )2005دراسة هدفت اىل كشف طريقة التدريس القامئة عىل
توظيف مرسح الىم عىل حتصيل طلبة الصف الثاين السايس يف اربد يف اللغة العربية وفروعها،
ومقارنهتا ابلطريقة الاعتيادية .وتكونت عينة الَّ راسة من مجموعتني جتريبية بلغت ( )45طال ًبا وطالب ًة،
وضابطة بلغت ( )55طال ًبا وطالب ًة .وآظهرت نتاجئ د ِّالراسة وجود فروق داةل احصائ ًيا ولصاحل اجملموعة
التجريبية اليت دُرست بطريقة مرسح الىم.
وآجرت قواقزة ( )2005دراسة هدفت اىل تعرف آثر اس تخدام المتثيل الرايم يف تمنية
همارات الاستيعاب الاس امتعي لى طلبة الصف الرابع السايس يف مدينة جرش .وتكونت عينة
د ِّالراسة من( )38طالب ًا وطالبة ،قسموا اىل مجموعتني؛ جتريبية وضابطة .وكشفت نتاجئ د ِّالراسة عن
وجود فرق ذات دالةل احصائية تعزى اىل آثر طريقة المتثيل الرايم.
وهدفت دراسة جون هيوز ( ) Hughes John ,2000اىل معرفة آثر اس تخدام املرسح
كطريقة ملساعدة طالب املرحةل الابتدائية يف استيعاب نصوص شعرية صعبة .وتكونت عينة د ِّالراسة
من ( )27طال ًبا ،قسموا اىل ثالث مجموعات لك مجموعة مكونة من تسعة طالب .وآظهرت نتاجئ
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د ِّالراسة آ َّن متثيل الور يساعد املتعلمني الصغار يف استيعاب العنارص الروائية ،ويعمل عىل تعزيز
وتقوية املهارات الشفوية عندمه.
يف ضوء ما تقدم ،يبدو آن معظم د ِّالراسات آظهرت آمهية اس تخدام اسرتاتيجية مرسح
الىم والنشاط المتثييل يف حتسني همارات الاس امتع كدراسة النارص ومحدي ( ،)2011ودراسة
الش نطي ( ،)2010ودراسة آبو دحروج ( ،)2006ودراسة قواقزة ( .)2005وآكدت بعض د ِّالراسات
فاعلية بعض الطرائق التدريس ية يف تمنية همارات اللغة ،ويف زايدة حتصيلهم الرايس كدراسة العبادي
السابقة يف املهنجية اليت اتبعاها ،ومن آدهبا
والرشع ( .)2005واس تفاد الباحثان من د ِّالراسات َّ
النظري يف بلورة املشلكة ،ومن بعض نتاجئها وتوصياهتا ،ومعاجلاهتا االحصائية .وامتازت هذه د ِّالراسة
عن د ِّالراسات السابقة يف تناولها آثر اس تخدام اسرتاتيجية مرسح الىم يف حتسني همارات الاس امتع
لى طالبات الصف الثالث السايس يف الردن.
سابع ًا:الطريقة واالجراءات:
.1مهنجية د ِّالراسة :قام الباحثان ابس تخدام املهنج ش به التجرييب الجراء دراس ِّ دهتام؛ كونه
النسب لهذا النوع من د ِّالراسات.
.2آفراد د ِّالراسة :تكون آفراد د ِّالراسة من ( )40طالبة من طالبات الصف الثالث السايس
يف مدرسة البرتاء الساس ية اخملتلطة التابعة ملديرية الرتبية والتعلمي للواء قصبة عامن للفصل د ِّالرايس
قصداي؛ لس باب تتعلق بوجود مرسح داخل املدرسة مت اس تخدامه
الثاين  2015-2014مت اختيارمه ً
لتطبيق التجربة ،ووجود ثالث شعب للصف الثالث السايس يف املدرسة اخملتارة.
.3آداة د ِّالراسة :لتحقيق هدف د ِّالراسة قام الباحثان ابعداد اختبار تكون من ( )18سؤ ًاال
من الس ئةل املتنوعة ملحق( .)1وقاما بصياغة حمتواه مبوضوعني؛ آحدهام نرثي بعنوان :سفينة الصحراء،
والخر شعري بعنوان بس تاين حلو.
.4صدق الاختبار :جرى التحقق من صدق اختبار همارات الاس امتع وذكل بعرضه عىل
مجموعة من احملمكني من ذوي الاختصاص يف مناجه اللغة العربية وآساليب تدريسها ،وتكنولوجيا
التعلمي ،وبعض معلمهيا ومعلامهتا ممن يدرسون الصف الثالث السايس يف مديرية الرتبية والتعلمي للواء
قصبة عامن ،وطلب الهيم ابداء الرآي يف الاختبار من حيث بيان مالءمة فقراته ملهارات الاس امتع
مدار د ِّالراسة ،ومدى ارتباط فقرات الاختبار ابملهارات الفرعية ملهارات الاس امتع ذات العالقة،
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ومدى مالءمة التطبيق ملس توى طالبات الصف الثالث السايس ،والصياغة اللغوية لفقرات الاختبار.
وقام بعض احملمكني بتعديل بعض فقرات الاختبار لتكون آكرث دقة ،والبعض الخر اكنت هلم
تعديالت لغوية واعادة صياغة لبعض الفقرات ،ويف ضوء مالحظات احملمكني عُدلت بعض الفقرات
من حيث الصياغة اللغوية ،وآصبح الاختبار بصورته الهنائية مؤل ًفا من ( )18سؤ ًاال موزعًا عىل
همارات الاس امتع.
.5عينة الثبات :قام الباحثان للتحقق من ثبات الاختبار بتطبيقه عىل عينة من خارج عينة
د ِّالراسة ،مكونة من ( )24طالب ًة من طالبات الصف الثالث السايس يف مدرسة العنود المنوذجية
التابعة ملديرية الرتبية والتعلمي للواء قصبة عامن ،وطبق الاختبار عىل العينة نفسها الس تخراج الثبات
التحصييل مرة واحدة ،للتحقق من وضوح آس ئلته ،ومعرفة مدى مناس بة الزمن املقرر الجرائه،
والتحقق من مناس بة تعلاميته ،وبلغ معامل ثباته ابس تخدام معامل ارتباط بريسون ( )0.89وهو مقبول
لغراض هذه د ِّالراسة.
.6ثبات تصحيح الاختبار :قام الباحثان بتصحيح الاختبار وفق معايري التصحيح اليت
تتقن املهارة الفرعية لالس امتع ،وآقل من ذكل
اعمتدهتا د ِّالراسة احلالية؛ ابعطاء الطالبة عالمتني عندما ُ
تتقن االجابة بشلك هنايئ .وبلغت الرجة العليا
وصفرا عندما ال ُ
عندما ال ُ
تتقن االجابة بشلك حصيحً ،
لالختبار ( ،)36والرجة النيا (صفر).
.7تاكفؤ مجموعيت د ِّالراسة :للتحقق من تاكفؤ مجموعيت د ِّالراسة عىل الاختبار القبيل قام
الباحثان ابس تخراج املتوسطات احلسابية ،والاحنرافات املعيارية لداء مجموعيت الَّ راسة عىل الاختبار
التحصييل القبيل واجلدول ( )1يبني ذكل.
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اجلدول ( )1املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واختبار "ت" تب ًعا ملتغري اجملموعة
عىل اختبار همارات الاس امتع القبيل.
درجات
املتوسط الاحنراف قمية
احلرية الالةل االحصائية
احلسايب املعياري "ت"
العدد
اجملموعة
املهارات
357.
38
932.
605.
1.05
20
الاس تدالل عىل جتريبية
اليشء
ضابطة
خبصائصه
0.745
0.85
20
املسموعة
295.
38 1.061587.
0.85
20
جتريبية
التصنيف
والمتيزي
605.
1.05
20
ضابطة
139.
38
1.510
696.
1.20
20
معرفة معاين جتريبية
اللكامت من ضابطة
553.
90.
20
الس ياق
770.
38
295.410.
1.20
20
معرفة الفاكر جتريبية
الرئيسة
ضابطة
والفرعية يف
639.
1.25
20
النص املسموع
451.
38
761.447.
90.
20
اعادة صياغة جتريبية
املسموع بأسلوبه ضابطة
759.
1.05
20
اخلاص
395.
38
860.
641.
90.
20
معرفة املعىن جتريبية
العام للنص
444.
75.
20
ضابطة
744.
38
330.447.
90.
20
اقرتاح عنوان جتريبية
جديد للنص
510.
95.
20
ضابطة
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اجملموعة
املهارات
معرفة الروس جتريبية
والعرب املس تقاة ضابطة
النص
من
املسموع
هناية جتريبية
وضع
للنص املسموع ضابطة
جتريبية
اللكي
ضابطة

العدد
20

املتوسط
احلسايب
95.

الاحنراف
املعياري
510.

20

1.00

459.

20
20
20
20

90.
85.
8.85
8.65

308.
489.
1.725
1.348

قمية
"ت"
326.-

درجات
احلرية الالةل االحصائية
746.
38

387.

38

701.

408.

38

685.

يتضح من اجلدول ( )1عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى الالةل
( )0.05 =αتب ًعا ملتغري اجملموعة ( جتريبية  ،ضابطة ) يف مجيع املهارات الفرعية الرئيسة لالس امتع
ويف الرجة اللكية ؛ وهذا يشري اىل تاكفؤ مجموعيت د ِّالراسة.
اثمن ًا:اجراءات الَّ راسة :قام الباحثان ابالجراءات التية لتحقيق هدف د ِّالراسة:
 -1احلصول عىل كتب تسهيل املهمة املوهجة من جامعة آل البيت اىل مديرية الرتبية والتعلمي
للواء قصبة عامن ،وكتاب تسهيل املهمة املوجه من مديرية الرتبية والتعلمي للواء قصبة عامن اىل مديري
ومديرات املدارس اكفة.
 -2االتفاق مع ادارة املدرسة ،ومع معلمة اللغة العربية اليت تُدرس الصف الثالث السايس
بتحديد اجلدول الزمين لتطبيق د ِّالراسة  ،بواقع ( )20حصة صفية ،نفذت عىل مدار( )32يو ًما،
وبواقع ( )4حصص يف الس بوع.
 -3االتفاق مع معلمة اللغة العربية بتدريس اجملموعتني آحدهام بطريقة مرسح الىم والثانية
ابلطريقة الاعتيادية بعد آ َّن وحضت لها طريقة التدريس.
 -4قام الباحثان مبرسحة آربعة نصوص ،وقامت املعلمة بتدريسها لطالبات الصف الثالث
السايس وفق اسرتاتيجية مرسح الىم.
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 -5حرص الباحثان منع دخول طالبات اجملموعة الضابطة مرسح الىم طيةل مدة اجراء
اطالعهن عىل مرسح الىم.
التجربة؛ لضامن عدم
َّ
 -6طبق الباحثان الاختبار القبيل ملهارات الاس امتع عىل طالبات الصـف الثالث السايس
(اجملموعة الضابطة والتجريبية ) قبل تنفيذ التجربة .مث طبقا الاختبار البعدي بعد انهتاء التجربة.
ًتسع ًا :متغريات د ِّالراسة :حتتوي هذه د ِّالراسة عىل املتغريات التية:
 –1املتغريات املس تقةل :اسرتاتيجية التدريس ولها مس تواين :ابس تخدام مرسح الىم،
واس تخدام الطريقة الاعتيادية.
 – 2املتغريات التابعة :حتسني همارات الاس امتع لى الطالبات بناء عىل اختبار همارات
الاس امتع اذلي آعده الباحثان.
عارشاً :املعاجلات االحصائية :اس تخدم الباحثان املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية،
وحتليل التباين الحادي املصاحب لالجابة عن سؤال د ِّالراسة وفرضيتيه:
حادي عرش :نتاجئ د ِّالراسة :هدفت هذه د ِّالراسة اىل الكشف عن آثر اس تخدام مرسح
الىم يف حتسني همارات الاس امتع لى طالبات الصف الثالث السايس؟ ويعرض هذا الفصل النتاجئ
اليت جرى التوصل الهيا بناء عىل سؤال د ِّالراسة وفرضيتيه.
سؤال الَّ راسة  :ما آثر اس تخدام مرسح الىم يف حتسني همارات الاس امتع لى
.1
طالبات الصف الثالث السايس يف مديرية الرتبية والتعلمي للواء قصبة عامن؟
ولالجابة عن هذا السؤال ،واختبار الفرضية الصفرية املرتبطة به اس تخرج الباحثان
املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية لداء طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة عىل اختبار
املهارات الفرعية والرجة اللكية الختبار همارات الاس امتع التحصييل البعدي ،وقد وضعت الفرضية
االحصائية التية ابالجابة عن هذا السؤال :
النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الوىل  :ال يوجد فروق فردية ذات دالةل احصائية عند مس توى
الاةل ( )0.05 =αبني متوسطات الداء يف لك همارة من همارات الاس امتع تعزى لطريقة التدريس
(اسرتاتيجية الىم ،والطريقة الاعتيادية).
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والختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية لداء اجملموعتني
(التجريبية والضابطة) عىل لك همارة من همارات اختبار همارات الاس امتع البعدي والاختبار عامة
واجلدول ( )2يبني نتاجئ التحليل.
اجلدول ()2املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية عىل املهارات الفرعية والرجة اللكية
الختبار همارات الاس امتع تب ًعا ملتغري طريقة التدريس.
البعدي
القبيل
املتوسط
طريقة
العدد
املهارات الفرعية
املتوسط الاحنراف املتوسط الاحنراف
املعدل
التدريس
احلسايب املعياري احلسايب املعياري
اسرتاتيجيه
20 3.02 .605 3.05 .605 1.05
الاس تدالل عىل الىم
20 2.43 .598 2.40 .745
اليشء خبصائصه الاعتيادية .85
املسموعة
40 2.73 .679 2.72 .677
.95
اجملموع

التصنيف والمتيزي

معرفة
اللكامت
الس ياق

اسرتاتيجيه
الىم

.85

.587

3.20

.523

3.18

20

الاعتيادية

1.05

.605

2.65

.587

2.67

20

اجملموع

.95

.597

2.93

.616

2.93

40

1.20

.696

3.45

.510

3.45

20

.90

.553

2.30

.657

2.30

20

1.05

.639

2.88

.822

2.88

40

1.20

.410

3.80

.410

3.79

20

اسرتاتيجيه
معاين الىم
من الاعتيادية
اجملموع

معرفة الفاكر اسرتاتيجيه
الرئيسة والفرعية الىم
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املهارات الفرعية

طريقة
التدريس

يف النص املسموع

البعدي
القبيل
املتوسط
العدد
املتوسط الاحنراف املتوسط الاحنراف
املعدل
احلسايب املعياري احلسايب املعياري

الاعتيادية

1.25

.639

2.30

.733

2.31

20

اجملموع

1.23

.530

3.05

.959

3.05

40

.90

.447

2.90

.308

2.91

20

1.05

.759

2.25

.716

2.24

20

.98

.620

2.58

.636

2.58

40

.90

.641

3.05

.510

3.11

20

.75

.444

2.35

.587

2.29

20

.83

.549

2.70

.648

2.70

40

.90

.447

3.70

.470

3.67

20

.95

.510

2.10

.553

2.13

20

.92

.474

2.90

.955

2.90

40

.95

.510

3.00

.459

2.99

20

1.00

.459

2.15

.366

2.16

20

صياغة اسرتاتيجيه
اعادة
املسموع بأسلوبه الىم
الاعتيادية
اخلاص
اجملموع
اسرتاتيجيه
معرفة املعىن العام الىم
الاعتيادية
للنص
اجملموع
اسرتاتيجيه
اقرتاح عنوان الىم
الاعتيادية
جديد للنص
اجملموع
معرفة الروس اسرتاتيجيه
والعرب املس تقاة من الىم
النص املسموع
الاعتيادية

11
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املهارات الفرعية

طريقة
التدريس
اجملموع

.97

.480

2.58

.594

2.58

40

.90

.308

3.45

.510

3.46

20

.85

.489

2.10

.308

2.09

20

اجملموع

.87

.404

2.78

.800

2.78

40

اسرتاتيجيه
الىم

8.85

1.725

29.60

1.429

20 29.62

الاعتيادية

8.65

1.348

20.60

2.371

20 20.58

اجملموع

8.75

1.532

25.10

4.950

40 25.10

اسرتاتيجيه
وضع هناية للنص الىم
الاعتيادية
املسموع

اللكي

البعدي
القبيل
املتوسط
العدد
املتوسط الاحنراف املتوسط الاحنراف
املعدل
احلسايب املعياري احلسايب املعياري

ظاهراي يف املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للمهارات
يبني اجلدول ( )2تباينًا
ً
الفرعية والرجة اللكية الختبار همارات الاس امتع بسبب اختالف فئات طريقة التدريس ( اسرتاتيجيه
الىم ،والطريقة الاعتيادية) ،ولبيان دالةل الفروق االحصائية بني املتوسطات احلسابية مت اس تخدام
حتليل التباين الحادي املصاحب املتعدد للمهارات الفرعية ،وحتليل التباين الحادي املصاحب للرجة
اللكية واجلدوالن ( 3و )4يوحضان ذكل.
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الطريقة
هوتلنج=
15.260
ح=0.000

درجا
ت
احلرية

مجموع املربعات
الاس تدالل عىل
اليشء خبصائصه
املسموعة
التصنيف والمتيزي
معاين
معرفة
من
اللكامت
الس ياق
معرفة الفاكر
الرئيسة والفرعية
يف النص املسموع
صياغة
اعادة
املسموع بأسلوبه
اخلاص
معرفة املعىن العام
للنص
اقرتاح عنوان
جديد للنص

متوسط
املربعات

قمية ف

الالةل
االحصائية

2.983

1

2.983

7.833

009.

2.228

1

2.228

7.293

011.

11.360

1

11.360

000. 34.216

18.521

1

18.521

000. 45.551

3.726

1

3.726

002. 12.160

5.663

1

5.663

000. 20.335

20.166

1

20.166

000. 92.189
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اخلطأ

معرفة الروس
والعرب املس تقاة من
النص املسموع
وضع هناية للنص
املسموع
الاس تدالل عىل
اليشء خبصائصه
املسموعة
التصنيف والمتيزي
معاين
معرفة
من
اللكامت
الس ياق
معرفة الفاكر
الرئيسة والفرعية
يف النص املسموع
صياغة
اعادة
املسموع بأسلوبه
اخلاص
معرفة املعىن العام
للنص
اقرتاح عنوان
جديد للنص
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5.980

1

5.980

000. 32.787

16.053

1

16.053

000. 97.028

677.

38

677.

482.

38

482.

037.

38

037.

081.

38

081.

440.

38

440.

002.

38

002.

278.

38

278.

11
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اللكي

معرفة الروس
والعرب املس تقاة من
النص املسموع
وضع هناية للنص
املسموع
الاس تدالل عىل
اليشء خبصائصه
املسموعة
التصنيف والمتيزي
معاين
معرفة
من
اللكامت
الس ياق
معرفة الفاكر
الرئيسة والفرعية
يف النص املسموع
صياغة
اعادة
املسموع بأسلوبه
اخلاص
معرفة املعىن العام
للنص
اقرتاح عنوان
جديد للنص

060.

38

060.

536.

38

536.

17.975

39

14.775

39

26.375

39

35.900

39

15.775

39

16.400

39

35.600

39

11
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معرفة الروس
39
والعرب املس تقاة من 13.775
النص املسموع
وضع هناية للنص
39
24.975
املسموع
اجلدول ( )3حتليل التباين الحادي املصاحب لثر طريقة التدريس عىل املهارات الفرعية الختبار
همارات الاس امتع البعدي.
يتبني من اجلدول ( )3وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى الالةل ((0.05= α
لثر اسرتاتيجية التدريس يف مجيع املهارات الفرعية وجاءت الفروق لصاحل اسرتاتيجيه الىم ،يف
املهارات اكفة اليت مت تطبيقها عىل آفراد عينة الَّ راسة ،مما يشري اىل آ َّن هناك نتاجئ اجيابية يف اس تخدام
اسرتاتيجية مرسح الىم يف تمنية همارات الاس امتع ،وذكل آكرث من اس تخدام الطريقة الاعتيادية يف
تمنية تكل املهارات.
النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية  :ال يوجد فرق ذو دالةل احصائية عند مس توى الالةل (α
= (0.05بني متوسطي آداء الطالبات عىل اختبار همارات الاس امتع عامة تعزى لطريقة التدريس
(اسرتاتيجية الىم  ،والطريقة الاعتيادية) .
وللكشف عن دالةل الفرق بني املتوسط احلسايب عىل آداء الطالبات الختبار همارات
الاس امتع اخسدم الباحثان حتليل التباين الحادي املصاحب لطريقة التدريس عىل الرجة اللكية
الختبار همارات الاس امتع واجلدول ( )4يوحض ذكل.
اجلدول ( )4حتليل التباين الحادي املصاحب لثر طريقة التدريس عىل الرجة اللكية
الختبار همارات الاس امتع البعدي.
الالةل
قمية االحصايئ
درجات متوسط
مجموع
االحصائية
مصدر التباين
(ف)
املربعات
املربعات احلرية
(ح)
342.
926.
3.557
1
الاختبار القبيل 3.557
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(املصاحب)
طريقة التدريس
اخلطأ
اللكي املعدل

1 813.557
37 142.043
39 955.600

813.557
3.839

211.918

000.

يتضح من اجلدول ( )4وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى الالةل ((0.05= α
لثر طريقة التدريس .اذ بلغت قمية ف ( )211.918وبدالةل احصائية بلغت(  ،)0.000وجاءت
الفروق لصاحل اسرتاتيجيه الىم.
اثين عرش :مناقشة النتاجئ :يتناول هذا الفصل مناقشة النتاجئ اليت توصلت الهيا د ِّالراسة،
والتوصيات واملقرتحات اليت تصاغ يف ضوء تكل النتاجئ.
مناقشة النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الوىل:
.1
آظهرت نتاجئ د ِّالراسة وجود فروق ذات دالةل احصائية يف حتسني همارات الاس امتع لى
طالبات الصف الثالث السايس ،لصاحل اجملموعة التجريبية ،اليت دُرست ابسرتاتيجية مرسح الىم،
وآ َّن هذه الفروق جاءت داةل للك همارة من همارات الاس امتع(:الاس تدالل عىل اليشء خبصائصه
املسموعة ،والتصنيف والمتيزي ،ومعرفة معاين اللكامت من الس ياق ،ومعرفة الفاكر الرئيسة والفرعية
يف النص املسموع ،واعادة صياغة النص املسموع بأسلوبه اخلاص ،ومعرفة املعىن العام للنص ،واقرتاح
عنوان جديد للنص ،ومعرفة الروس والعرب املس تقاة من النص املسموع ،ووضع هناية للنص
املسموع).
ا َّن التوصل اىل هذه النتيجة قد يعزى اىل آ َّن مرسح الىم بفعالياته اخملتلفة يقوم عىل االلقاء
اللغوي ،اليت يكون لها آثر واحض يف همارات الاس امتع خاصة ،وقد يعزى ذكل اىل آ َّن الطالبات يف
يتابعن الفعاليات الدائية للىم ،اليت
شعرن بنوع من الهبجة والرسور ،وهن َ
اسرتاتيجية مرسح الىم َ
تدور حول املوضوعات ذات الصةل ابملقرر الد رايس .وهذا لكه يؤدي اىل اكتساب الطالبات قدرة
آفضل عىل الاس امتع ،وآداء هماراته اخملتلفة.
وهناك آس باب آخرى تتعلق ابلىم ذاهتا ،مفا جيري من آداء متثييل ،وهو عبارة عن تواصل
اس امتعي وتعبريي جيري بني الىم اخملتلفة ،اذلي ينعكس اجياب ًيا عىل تواصل الطالبات مع املرسحية
11

2016
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ومع بعضهن بعضً ا .واكن لهذا النوع من التواصل آثره يف حتسني همارات الاس امتعً ،
فضال عن آ َّن
ساسا عىل معاجلة فكرة معينة ،آو مجموعة من الفاكر ،من حيث نوع هذه
آحداث املرسحية تقوم آ ً
الفاكر وتسلسلها .اليت جتري بأسلوب حمبب اىل النفس ،وذكل يؤثر ابلرضورة يف آفاكر الطالبات
اليت بدورها تؤثر فامي ُُيزن من معلومات مسموعة ،وقد يعزى التوصل اىل هذه النتيجة آيضً ا اىل آ َّن
شعوراي ابملرسحية قامئة عىل
متعن اليه ،واملشاركة
شعور الطالبات يف اجملموعة التجريبية بأمهية ما يس َ
ً
الىم ،دفع ابلطالبات اىل املشاركة يف مناقشة ما جرى متثيهل ابلىم ،منطلقًا من آن ده جيب اثبات
اذلات آمام املعلمة والزميالت .وهذا حبد ذاته تدريب عىل همارات الاس امتع اخملتلفة.
ا َّن مرسح الىم قد يكون معل عىل تعزيز الور احملوري للطالبات ،فالطالبة تتابع آداء الور
بشوق ،فتس متع ابصغاء وانصات ،وهنا ميكن آ َّن تس يطر الطالبة عىل اللغة الفصيحة ،ومن مث اس تعاملها
يف النشطة اللغوية اخملتلفة ،ومهنا آنشطة الاس امتع اللغوية ،وهكذا يؤثر مرسح الىم لتحسني
املهارات اخملتلفة لى الطلبة ،ومهنا همارات الاس امتع .ويتأىت ذكل من تعزيز التواصل االجيايب ،وش يوع
حاةل من التفاعل املنتج ،ورفع روح امحلاس ،ولك ذكل يعمل عىل تمنية وحتسني املهارات اللغوية
اخملتلفة وحتسيهنا.
وملقارنة نتاجئ د ِّالراسة احلالية مع نتاجئ د ِّالراسات السابقة يتضح آ َّن نتاجئ هذه د ِّالراسة اتفقت مع
نتاجئ دراسة النارص ومحدي ( )2011اليت وجدت آ َّن مرسحة املناجه اكن لها آثر دال يف تمنية همارات
الاس امتع ،واتفقت آيضً ا مع نتاجئ دراسة الش نطي ( )2010اليت توصلت اىل آ َّن اس تخدام النشاط
المتثييل ذو آثر دال يف تمنية بعض همارات الاس امتع ،واتفقت نتاجئ د ِّالراسة احلالية مع نتاجئ دراسة
القواقزة ( ،)2005ويف بعض جوانهبا يف الاستيعاب الاس امتعي.
مناقشة النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية:
.2
آظهرت نتاجئ د ِّالراسة وجود فرق ذي دالةل احصائية عند مس توى الالةل ( (0.05= αبني
آداء اجملموعتني (التجريبية والضابطة) وبناء عىل ذكل نرفض الفرضية الثانية من السؤال .ولتفسري هذه
النتيجة ميكن الرجوع اىل الفرضية الوىل من السؤال ،يزاد عىل ذكل آ َّن اسرتاتيجية مرسح الىم
عاجلت همارات الاس امتع بشلك مناسب ،مما آدى اىل تمنية هذه املهارات لى طالبات اجملموعة
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التجريبية ،ابالضافة اىل آ َّن اسرتاتيجية مرسح الىم تضمنت مجموعة من الس ئةل التقوميية والنشطة
والتدريبات اليت معلت عىل ااثرة تفكري الطالبات ،ومن مث تمنية همارات الاس امتع عامة.
ويس تنتج الباحثان آ َّن همارات الاس امتع آثر بعضها ببعض ،مما آدى اىل حتسني همارات
الاس امتع لى الطالبات يف املهارات التالية(:الاس تدالل عىل اليشء خبصائصه املسموعة ،والتصنيف
والمتيزي ،ومعرفة معاين اللكامت من الس ياق ،ومعرفة الفاكر الرئيسة والفرعية يف النص املسموع،
واعادة صياغة النص املسموع بأسلوبه اخلاص ،ومعرفة املعىن العام للنص ،واقرتاح عنوان جديد
للنص ،ومعرفة الروس والعرب املس تقاة من النص املسموع ،ووضع هناية للنص املسموع ).
اثلث عرش :التوصيات :يف ضوء نتاجئ د ِّالراسة يويص الباحثان مبا يأيت:
 -1تضمني مهناج اللغة العربية للصف الثالث السايس اسرتاتيجية مرسح الىم بوصفها
اسرتاتيجية حديثة لتعلمي لغتنا العربية.
 -2ادراج اسرتاتيجية مرسح الىم مضن برامج تدريب معلمي اللغة العربية وغريها يف
الصفوف الثالثة الوىل.
 -3اجراء دراسات آخرى حول آثر اسرتاتيجية مرسح الىم يف حتسني همارات اللغة العربية
الخرى (اكلتحدث ،والقراءة ،والكتابة).
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قامئة املراجع:
آبو دحروج ،سهام ،)2006( .آثر اس تخدام املرسح يف تعلمي همارات متضمنة يف مهناج
.1
اللغة العربية عىل حتصيل تالميذ الصف الول السايس( رساةل ماجس تري غري منشورة) ،جامعة
الزهر :فلسطني.
آبو غزاةل ،سايم سلامين ،)2002( .آثر برانمج عاليج يف حتسني همارات الاس امتع لى
.2
طلبة الصف التاسع السايس يف مدارس مديرية الرتبية والتعلمي يف حمافظة جرش( رساةل ماجس تري
غري منشورة) ،جامعة الريموك :الردن.
.3آمحد ،هنةل محمد :)2008( .اعداد عرائس املرسح لور احلضانة ورايض الطفال ،دار العمل واالميان
للنرش والتوزيع ،القاهرة.
.4احلدييب ،عيل ،)2008( .فاعلية برانمج قامئ عىل معايري تعلمي اللغة العربية لكغة آجنبية يف تمنية
املهارات احلياتية الالزمة للناطقني بلغات آخرى( ،آطروحة دكتوراه غري منشورة) ،جامعة آس يوط:
مرص.
.5حسن ،آمحد ،)2010( .فعالية عروض مرسحية عرائس ية يف اكساب آطفال الروضة بعض
السلوكيات حنو البيئة،املؤمتر الويل الثاين للكية رايض الطفال ،جامعة القاهرة.
.6احلسن ،هشام:)2007( .طرق تعلمي الطفال القراءة والكتابة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.
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ملحق()1
اختبار همارات الاس امتع
آخيت الطالبة :اس متعي اىل النص اليت  ،مث آجييب عن الس ئةل اليت تليه:
سفينة الصحراء
ح ددث آحد احليواانت اليت تعيش يف الصحراء عن نفسه فقال :آان آعيش يف الصحراء ،آميش
عىل آربعة آرجل ،ويل س نام فوق ظهري ،ويغطي جسمي الوبر .وهذا الوبر يقيين من حرارة الشمس
كثريا ،يسمونين
تاء .طعايم العشاب والشواك ،وآحتمل العطش ً
صي ًفا ،ومن الربودة الشديد ش ً
سفينة الصحراء .فهل عرفمت من آان؟
 1ـ سفينة الصحراء هو :آ ـ امحلار .ب ـ احلصان .ج ـ امجلل .د ـ البغل.
 2ـ قالت سفينة الصحراء :يغطي جسمي الوبر.
وقال اخلروف يغطي جسمي ..........................................................
وقالت امحلامة يغطي جسمي ..........................................................
 3ـ قال احليوان :الوبر يقيين من احلرارة .ما معىن يقيين؟...........................
 4ـ اذكري فكرتني فرعيتني وردًت يف النص هلام عالقة هبذا احليوان.
الفكرة الوىل........................................................................ :
الفكرة الثانية.........................................................................:
 5ـ ماذا حتدث هذا احليوان عن نفسه؟
ِّ
بتعبريك اخلاص .......................................................
اذكري ما قاهل
 6ـ بعدما اس ِّ
متعت اىل النص ما هو املعىن العام اذلي تناوهل هذا النص.
.......................................................................................
 7ـ عنوان النص اذلي اس ِّ
متعت اليه هو "سفينة الصحراء".
ضعي عنوان آخر للنص:العنوان.................................................... :
 8ـ اذا قرآان موضوع ًا عن الكرم فا دن هذا املوضوع يعلمنا آمهية الكرم مفاذا علمنا موضوع (سفينة
الصحراء)؟ ..........................................................
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 9ـ قال احليوان يف هناية النص :يسمونين سفينة الصحراء فهل عرفمت من آان؟ ضع ِّ هناية آخرى غري
اليت قالها هذا احليوان ...............................................
آخيت الطالبة :اس متعي اىل النص الشعري اليت ،مث آجييب عن الس ئةل اليت تليه:
بس تاين ُحل ٌو
بس تاين حل ٌو مزروع يمتىش فيه الينبوع
خرضا يف الوادي
و ُ
صفور الشادي حلاانً ً
يطري ال ُع ُ
و ُ
تقول بالدي عربية
آحلاانً هتوى احلرية
 1ـ الشادي هو :آ ـ البلبل ب ـ العصفور ج ـ الغراب د ـ الصقر
 2ـ بالد الصني آجنبية.
بالد الردن ..........................................................................
ُيرج من النار الخان ،و ُيرج من الينبوع........................................
 3ـ قال الشاعر :يطري العصفور الشادي .ما معىن الشادي؟.........................
 4ـ الشاعر يتلكم عن البس تان احللو آذكري ش يئني ذكرهام الشاعر:
اليشء الول........................................................................ :
اليشء الثاين........................................................................ :
 5ـ ماذا قال الشاعر عن هذا البس تان .اكتيب ما قاهل بأسلو ِّبك.
.......................................................................................
 6ـ ورد يف البيات الشعرية :العصفور حيب احلرية .ملاذا حيب العصفور احلرية؟
.......................................................................................
 7ـ اذا آ ِّ
عطيناك قول الشاعر:
خرضا يف الوادي
يغين العصفور الشادي آحلاانً ً
مفا آحسن عنوان لهذا القول؟العنوان هو.............................................. :
 8ـ اذا تلكمت زميليت عن الوطن فاهنا تريد مندا آ َّن حنب؟............................
 9ـ الشاعر وضع هناية لهذه البيات آ َّن بالدي عربية هل تس تطيعني آ َّن تعطينا هناية آخرى ،ما
يه؟........................................................................
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جمةل
والإنسانية

العلوم

جامعــة محمد بوضياف
ابملس يلــة

الاجامتعية

المتكني الإداري للأساتذة وعالقته ابللزتام التنظميي
_ دراسة وصفية ارتباطية بثانوية الامام ماكل بن أأنس بس يدي عيىس ولية املس يةل _
اإعداد ادلكتورة :بوقرة عواطف .أ أس تاذ حمارض قسم ب و أأ :بوقرة حلمية جامعة مس يةل
امللخص
سعت ادلراسة احلالية من خالل جانهبا النظري وامليداين اإىل التعرف عىل مس توى المتكني الإداري
للأساتذة ،ومس توى الال زتام التنظميي هلم .والبحث عن طبيعة العالقة بني مس توى المتكني الإداري و
الالزتام التنظميي .والتعرف عىل دللهتا ا لإحصائية.
من خالل تطبيق مقيايس المتكني الإداري ،والالزتام التنظميي عىل عينة من ( )40أأس تاذ بثانوية
الإمام ماكل بن أأنس بس يدي عيىس ولية املس يةل .وقد توصلت اإىل:
_مس توى المتكني الإداري للأساتذة جاء متوسط .حيث حقق جمال املشاركة يف صنع القرار
للأساتذة درجة ضعيفة ،بيامن حقق جمال الاس تقاللية يف ممارسة العمل درجة متوسطة.
_مس توى الالزتام التنظميي للأساتذة جاء متوسط ،جملايل ادلراسة املتعلقة ابملسؤولية جتاه العمل،
والرغبة يف الاس مترار يف العمل.
_ وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة جدا بني المتكني الإداري للأساتذة والالزتام التنظميي هلم.
_عدم وجود عالقة داةل اإحصائيا بني المتكني الإداري للأساتذة و الالزتام التنظميي هلم.
اللكامت املفتاحية :المتكني الإداري ،ا ألساتذة ،الال زتام التنظميي.
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مقدمة:
يعترب العنرص البرشي حس امب أأكد ( حرمي  )2003،أأحد مقومات املؤسسة الإنتاجية
واخلدماتية والتعلميية عىل حد السواء؛ واليت جيب احلفاظ علهيا ،والسعي لتطويرها من أأجل الريق هبا
حنو ا ألفضل ،وحنو حتقيق ا ألهداف املوضوعة .ول تس تطيع أأي مؤسسة أأن تعمل بكفاءة ،وفاعلية
بدون الاهامتم مبواردها الب رشية ،وبذل اجلهد واملال والوقت لختيار أأفضلهم كفاءة ،والعمل عىل
متكيهنم .وذكل حسب ( الطايئ وقدادة )2010،من خالل رفع قدرهتم عىل اختاذ القرارات بأأنفسهم
وبدون اإرشاد الإدارة( .حسن مروان عفانة)02 ،2013 ،
عن طريق تبىن مفهوم المتكني؛ ملا هل من أأ ثر فعال عىل حتسني ا أل داء والرضا الوظيفي،
وحتقيق الولء والال زتام التنظميي للعاملني؛ هذا ا ألخري اذلي يعىن ابس تعداد الفرد لبذل هجود كبرية
لصاحل املنظمة ،وامتالك الرغبة القوية يف البقاء يف املنظمة ،والقبول ابلقمي ،وا ألهداف الرئيس ية
للمنظمة .والشعور الاجيايب املتودل دلى الفرد جتاه املنظمة اليت يعمل فهيا ،والإخالص لها ،وحتقيق
أأهدافها مع شعوره املس متر ابلرتباط والافتخار ابلعمل فهيا.
ذلكل يعد قياس مس توى المتكني الإداري والالزتام التنظميي دلى ا ألساتذة ابملؤسسات
التعلميية ،أأمر همم يف حتسني أأداء املؤسسة حىت تس متر ،وتتقدم يف لعب دورها الرتبوي والتعلميي،
وتأأدية رسالهتا .اإذ تشهد النظم التعلميية يف معظم دول العامل سلسةل من ا لإصالحات الرتبوية من أأجل
تعزيز جودة التعلمي املدريس ،وقد مشلت هذه الإصالحات معظم عنارص العملية التعلميية سواء املناجه
ادلراس ية ،أأو الوسائل التعلميية ،أأو الإدارة املدرس ية.
ورمغ ذكل هناك تأأكيدات مس مترة حس امب أأفاد به ( Cheong, Cheng Yin and
)1996,Kwokعىل أأن اجلودة الفعلية للتعلمي تعمتد يف ا ألساس عىل املعلمني اذلين ينفذون لك املهام
وا ألنشطة التعلميية يف املدارس ،ومن مث أأصبح املعلمون موضوعا حموراي يف احلراكت املعارصة
ل إالصالح الرتبوي ،وحتسني املدرسة يف العديد من ادلول؛ انطالقا من أأن املعمل هو العنرص ا ألسايس
لنجاح التعلمي املدريس والفعالية املدرس ية عامة (.ايرس املهدي)1 ،2008 ،
ذلكل فقد جاءت هذه ادلراسة لقياس العالقة بني المتكني الإداري للأساتذة والالزتام
التنظميي هلم؛ سعيا مهنا للتعرف أأكرث عىل س بل حتسني ا ألداء الرتبوي ،وحتسني الإنتاجية التعلميية
مبؤسساتنا التعلميية.

 100-

11

2016

اإشاكلية ادلراسة وتساؤلهتا:
دعت املداخل الإدارية احلديثة اإىل تبين مجموعة من املتطلبات لإجناح تطبيقها .من أأمهها
الاهامتم ابلبعد البرشي ،و إابدارته ،وتوجهيه ،وحتفزيه؛ لكونه يزخر ابلعديد من القدرات الواجب
استامثرها؛ حيث يشلك متكني العاملني عنرصاً أأساس ي ًا وحاسامً للمؤسسات؛ خصوص ًا يف ظل الاجتاه
حنو تبين ،وتطبيق املفاهمي الإدارية احلديثة اكإدارة اجلودة الشامةل ،إواعادة هندسة العمليات الإدارية،
والتخطيط الشامل للأداء.
ويبىن متكني العاملني عىل فلسفة اإعطاء مزيد من املسؤوليات وسلطة اختاذ القرار بدرجة
اكرب للأفراد يف املس توايت ادلنيا(Shackletor , 1995,130).
ويعترب موضوع دراسة متكني العاملني من املوضوعات الإدارية احلديثة اليت حظيت ابهامتم
ادلارسني والباحثني ،واذلي أأثبت تأأثريه عىل مس توى الرضا الوظيفي ،وا ألداء املهين ،والالزتام
التنظميي للعاملني ،هذا ا ألخري اذلي يعد من املتغريات اليت حظيت ابهامتم كبري من قبل الباحثني
واملامرسني ،كونه من السلوكيات املرغوب فهيا ،واليت تسعى املنظامت اإىل تعزيزها دلى أأعضاهئا .حيث
أأوصت دراسة( احلراحشة ،البشابشة ) 2006،برضورة اإش باع حاجات العاملني ملا ذلكل من أأثر يف
الالزتام التنظميي للعاملني ،وانعاكساته الإجيابية عىل مس توى أأداهئم .كام أأكدت دراسة (سالمة،
 )2003عن وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة ،وداةل اإحصائي ًا بني الرضا الوظيفي والال زتام
التنظميي .ويف امليدان الرتبوي أأكدت دراسة (العساف )2006 ،عن وجود عالقة اجيابية داةل اإحصائيا
بني مس توى ممارسة المتكني الوظيفي دلى القيادات الأاكدميية والالزتام التنظميي دلى أأعضاء هيئة
التدريس ابجلامعات ا ألردنية.
وللنظر يف طبيعة العالقة بني المتكني الإداري و الالزتام التنظميي للأساتذة مبؤسساتنا
التعلميية الثانوية خاصة ،توهجنا اإىل امليدان ل إالجابة عن التساؤلت التالية:
 _1ما مس توى المتكني الإداري للأساتذة ؟
 _2ما مس توى الال زتام التنظميي للأساتذة ؟
 _3ما طبيعة العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي للأساتذة؟
 _4هل العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي للأساتذة داةل اإحصائيا؟
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فرضيات ادلراسة :ل إالجابة عن تساؤلت البحث متت صياغة الفرضيات التالية:
 _1مس توى المتكني الإداري للأساتذة متوسط.وقد تفرع عنه مجموعة الفرضيات اجلزئية التالية:
 1_1مس توى املشاركة يف صنع القرار للأساتذة متوسط.
 2_1مس توى الاس تقاللية يف ممارسة العمل للأساتذة متوسط.
 _2مس توى الالزتام التنظميي للأساتذة متوسط .وقد تفرع عنه مجموعة الفرضيات اجلزئية التالية:
 1_2مس توى املسؤولية جتاه العمل للأساتذة متوسط.
 2_2مس توى الرغبة يف الاس مترار يف العمل للأساتذة متوسط.
 _3تعترب العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي للأساتذة طردية موجبة.
 _4العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي للأساتذة داةل اإحصائيا.
أ أمهية ادلراسة :يس متد البحث أأمهيته من ا لآيت:
_ أأمهية املتغريات اليت يتناولها ابدلراسة :ويه المتكني الإداري ،والالزتام التنظميي ،والعالقة
بني هذه املتغريات ،وملا لهذه املتغريات من انعاكس عىل أأداء ا ألساتذة ورضامه.
_ أأمهية توجيه اهامتم املس ئولني يف املؤسسات الثانوايت اإىل رضورة الاهامتم ابلعنرص البرشي،
وتوفري نوع من الالمركزية للأساتذة يف اختاذ القرارات املتعلقة هبم.
_ أأمهية القطاع اذلي يتناوهل البحث ،وهو قطاع الرتبية كونه املس ئول ا ألول عن تربية وتعلمي فئة
هممة من اجملمتع ،اليت تعد طاقات املس تقبل ،اليت جيب أأن حتظى بتكوين جيد عىل مجيع ا ألصعدة.
أأهداف ادلراسة :تسعى ادلراسة احلالية اإىل حتقيق مجموعة ا ألهداف الإجرائية التالية:
_ التعرف عىل مس توى المتكني الإداري للأساتذة مبؤسساتنا الثانوية.
_ التعرف عىل مس توى الالزتام التنظميي للأساتذة مبؤسساتنا الثانوية.
_ التعرف عىل طبيعة العالقة بني المتكني الإداري و الالزتام التنظميي للأساتذة مبؤسساتنا الثانوية.
_ التعرف عىل دلةل العالقة بني المتكني الإداري و الالزتام التنظميي للأساتذة مبؤسساتنا الثانوية.
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التعاريف الإجرائية للمصطلحات:
المتكني الإداري للأساتذة:يمتثل يف ادلراسة احلالية يف السامح للأساتذة ابملشاركة يف صنع القرار،
والاس تقاللية يف ممارسة العمل ،ومتثهل ادلرجة اليت حيصل علهيا الأس تاذ يف مقياس المتكني الإداري
للأساتذة.
الالزتام التنظميي :يمتثل يف ادلراسة احلالية يف املسؤولية اجتاه هجة العمل ،والرغبة يف الاس مترار يف
العمل ،ومتثهل ادلرجة اليت حيصل علهيا الأس تاذ يف مقياس الال زتام التنظميي للأساتذة.
ادلراسات السابقة:
 _1دراسة :)1993( Marieهدفت اإىل حبث العالقة بني وضوح الرؤية ودقهتا ،ومتكني العاملني،
ومنط الرقابة ،والرضا الوظيفي والانامتء التنظميي و ا ألداء الوظيفي للعاملني  ،وقد مجعت البياانت
من( )213موظف ًا يعملون يف رشاكت شهرية لس ترياد الزهور  ،من مس توايت تنظميية خمتلفة وهلم
خلفيات متباينة.
توصلت ادلراسة اإىل أأن هناك عالقة معنوية بني وضوح الرؤية ودقهتا ولك من الرضا الوظيفي
والانامتء التنظميي ،وأأن اإدراك العاملني لمتكيهنم كعامل وس يط يؤثر يف نتاجئ أأعامهلم
ونشاطاهتم،وخلصت ادلراسة أأيض ًا اإىل أأن ثقة ا ألفراد يف نظام معلهم داخيل إواحساسهم بثقة الإدارة
فهيم يزيد من درجة متكيهنم)231_221 ،1993, Fiedler Marie( .
ل
 _ 2دراسة خضري وأآخرون ( :)1996هدفت اإىل الكشف عن وجود عالقة بني الالزتام ا تنظميي
وفاعلية املنظمة ،والكشف عن الفروق املعنوية بني اللكيات العلمية وا لإنسانية يف أأبعاد الالزتام
التنظميي .وقد اس هتدفت هذه ادلارسة املدرسني ومساعدي املدرسني يف اللكيات ا لإنسانية والعلمية
جبامعة بغداد والبالغ عددمه( )1274مدرس ومساعد ،وقد متت ادلراسة عىل عينة عشوائية متثل 10
%مهنم أأي( )127فرد موزعني عىل ( )09لكيات ذات ختصصات اإنسانية و( )10لكيات ذات
ختصصات علمية .ومت اس تخدام الاس تبيان املكون من جزئيني ا ألول مهنام لقياس الال زتام التنظميي
واذلي عرب عنه يف ( )30فقرة  ،والثاين واذلي يقيس الفاعلية التنظميية ومؤرشاهتا ،وقد خلصت
ادلراسة اإىل النتاجئ التالية:
اخنفاض مس توى الالزتام التنظميي وتفاوت مس توى الفاعلية يف اللكيات العلمية والإنسانية بنيالارتفاع يف الإنتاجية وا ألرحج للرضا الوظيفي والامتثل يف حتقق ا ألهداف.
وجود عالقة اجيابية بني الالزتام التنظميي والفاعلية بنس بة ( )%25,59أأي أأن زايدة الالزتام تزيدمن الفاعلية التنظميية.
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وجود متاثل يف درجة الولء واملس ئولية والإميان ابملنظمة واختالف يف رغبة أأعضاء هيئة التدريسيف مواصةل العمل يف اجلامعة أأو اللكية  ،وكذكل وجود متاثل يف درجة الفاعلية بصورة عامة قبل
اجملموعتني ابس تثناء مؤرش الإرشاف واذلي أأظهر وجود فروق معنوية بيهنام ( .سايم ابراهمي حنونة،
)50 ،2006
 _3دراسة اكراش واخرون (  :)٢٠٠٥هدفت اإىل:
_ معرفة مدى تأأثري ً
لك من خصائص العمل ،بيئة املنظمة ،املشاركة يف فعاليات تطوير اجلودة،
ووجود أأ دوات تطوير اجلودة عىل مس توى الالزتام التنظميي والرضا الوظيفي دلى العاملني يف بيوت
اخلدمة المتريضية.
_ مدى اإماكنية معرفة مس توى ً
لك من الالزتام التنظميي والرضا الوظيفي مكؤرش عىل مس توى
دوران العمل يف بيوت اخلدمة المتريضية.
وقد أأجريت ادلراسة عىل عينة مكونة من( )6584ممرض وممرضة ممن يعملون يف ( )47بيت خدمة
متريضية يف الولايت الوسطي والغربية يف أأمرياك .وقد مت اس تخدام الاس تبيان اخلاص ابدلراسة مجلع
البياانت ،وخلصت ادلارسة اإىل النتاجئ التالية:
_ وجود تأأثري ً
لك من خصائص العمل وبيئة املنظمة واملشاركة يف الفعاليات اخلاصة بتطوير اجلودة
ابلإضافة اإىل توفر بيئة تطوير اجلودة عىل مس توى الالزتام التنظميي والرضا الوظيفي.
_ اإماكنية اس تخدام ً
لك من مس توى الال زتام التنظميي والرضا الوظيفي مكؤرش للتنبؤ مبس توايت
ادلوران ابلعمل ( .سايم ابراهمي حنونة)50 ،2006 ،
 _4دراسة الس يد ( :)2007هدفت هذه ادلراسة اإىل اختبار العالقة بني متكني العاملني يف رشاكت
قطاع ا ألعامل العام الصناعي وبني الإثراء الوظيفي ،وبني ولء العاملني اذلين يعملون يف املنظمة يف
ظل مناخ تنظميي يتجه حنو ختفيض جحم العامةل ،ومت اختيار عينة عشوائية تتكون من ( )405مفردة،
واكن من أأمه نتاجئ البحث أأن املتغريات ادلميغرافية ملفردات عينة البحث تؤثر جوهر ًاي عىل متغريات
البحث ،حيث وجد تأأثري جوهري خلصائص (العمر ،اجلنس وعدد س نوات اخل ربة) عىل هذه
املتغريات ،يف حني أأنه مل يكن هناكل أأي تأأثري معنوي خلاصييت (مس توى التعلمي واملس توى الوظيفي)
عىل املتغريات ابس تثناء تأأثري مس توى التعمل عىل الولء وتأأثري املس توى الوظيفي عىل المتكني فقط .
وكذكل وجود تأأثري جوهري لطبيعة النشاط عىل درجة ولء العاملني ،وعدم وجود فروق ذات دلةل
اإحصائية يف الإجاابت بني الرشاكت من حيث ا ألبعاد الإدراكية ملفهوم المتكني ،واليت تتضمن (شعور
العاملني مبعىن الوظيفة ،القدرة عىل ا ألداء،الاس تقاللية والتأأثري) .وبينت ادلراسة أأن متكني العاملني
يؤثر جوهر ًاي عىل سلوكيات العاملني اليت تدل عىل ولهئم جتاه رشاكهتم ويؤثر اإثراء الوظائف جوهراي
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عىل ولء العاملني أأيض ًا ،حبيث اإن تأأثري المتكني عىل الولء حيدث بطريقة غري مبا رشة ،ويتحقق من
خالل الإثراء الوظيفي (.حسن عفانة )52 ،2013 ،ما ميزي ادلراسة احلالية عن ادلراسات السابقة:
اإن معظم ادلراسات السابقة اكنت تركز يف مجملها عىل الالزتام التنظميي والمتكني الإداري
للعاملني يف مجيع ميادين العمل الإنتاجية واخلدماتية ،ومل تركز عىل تناول هذه املواضيع يف ا لإطار
الرتبوي حيث تتواجد مضن بيئة معل خمتلفة عن تكل البيئات اليت أأجريت فهيا ادلراسات السابقة مما
يعين احامتل ظهور اختالف يف نتاجئ ادلراسة احلالية عن ادلراسات السابقة.
وتركز ادلراسة احلالية عىل املؤسسات الثانوية ،اليت تعد من أأمه القطاعات حيوية ونشاطا
ابعتباره يقدم خدمات راقية ،وعىل اعتبار أأن هذا القطاع هو مبثابة حمط أأنظار املس ئولني واملواطنني
كلك من داخل القطاع الرتبوي ومن خارجه؛ ا ألمر اذلي اكن حافزا حنو رضورة تسليط الضوء عىل
مدى ارتباط مس توى المتكني الإداري ابللزتام التنظميي للأساتذة ابملؤسسات الرتبوية ،وهو ما أأغفلته
ادلراسات السابقة حتديدا يف البيئة اجلزائرية حيث مل تعرث الباحثة _عىل حد علمها_ عىل مثل هذه
ادلراسات .كام حاولت ادلراسة احلالية اختبار طبيعة العالقة بني مس توايت المتكني والالزتام التنظميي
ودللهتا ا لإحصائية.
اجلانب النظري:
مفهوم المتكني الاداري:
ُذكرت لكمة المتكني يف القرأآن الكرمي يف عدة أألفاظ ويه:م كَّنامه ،مكَّنامك ،مكَّنا ،امكَّن مهنم ،مكني،
مك َّ َّين ،منك َّنن ،والمتكني من الفعل أأمكن أأو مكّن أأي منح القوة والاس تطاعة وجعهل قادرا لفعل يشء
ما ،وتعين اإعطاء السلطة والتفويض .ووفق ًا للمفهوم الإداري فهو مدخل حنو تعزيز قدرات العاملني،
ومنحهم حرية الترصف ،واختاذ القرارات بشلك مس تقل ،وحتقيق املشاركة الفعلية يف اإدارة منظامهتم
وحفزمه مبا يسامه يف تعزيز العالقات الإنسانية (.تيسري زاهر .)263 ،2012 ،وقد وردت العديد من
التعريفات لهذا املصطلح مهنا:
تعريف) :(Goestsck & Stanlyبأأنه ":تزويد العاملني ابلسلطة واملعرفة واملوارد الالزمة لتحقيق
أأهداف املنظمة" (تيسري زاهر)263 ،2012 ،
و يعرفه بوترفيدل توماس( )Potterfield, Thomasبأأنه ":تعزيز لقدرات العاملني حبيث يتوفر
دلهيم ملكة الاجهتاد ،إواصدار ا ألحاكم ،والتقدير ،وحرية الترصف يف القضااي اليت تواهجهم خالل
ممارساهتم ملهاهمم ،وكذكل مسامههتم الاكمةل يف القرارات اليت تتعلق بأأعامهلم"(.تيسري زاهر،2012 ،
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وجتدر الإشارة اإىل أأن معلية المتكني الإداري ل تتوقف عند منح الصالحية أأو تفويض السلطة بل
تتعداه ملفهوم أأوسع فهو يتضمن حرية أأوسع يف ممارسة ا ألعامل ،وتقليل درجة ا إلرشاف املبارش من قبل
الرؤساء ،وحتقيق الرقابة اذلاتية ،والاس تقاللية يف اجناز املهام.
وبعبارة حمددة هو السامح للعاملني بدرجة من احلرية ،والاس تقاللية ،والرقابة اذلاتية متكهنم من ممارسة
أأعامهلم ،ووضع أأهدافهم ،واختاذ القرارات ،وحل املشالكت من خالل مساحة أأوسع يف الصالحيات
واملسؤوليات.
كام جتدر الإشارة اإىل أأن المتكني ل يعين اإعطاء املوظف القوة بل يعين اإاتحة الفرصة هل لتقدمي أأفضل
ما عنده من خربات ومعلومات ،ويؤدي ذكل اإىل التفوق والإبداع يف العمل ( .تيسري زاهر،2012،
)264
أ أنواع متكني العاملني :قسم ) ( suominen, 2005سومنان معلية متكني العاملني اإىل ثالثة أأنواع :
أأ – المتكني الظاهري  :ويشري اإىل قدرة الفرد عىل اإبداء رأأيه وتوضيح وهجة نظره يف ا ألعامل
والنشاطات اليت يقوم هبا ،وتعد املشاركة يف اختاذ القرار يه املكون اجلوهري لعملية المتكني
الظاهري.
ب – المتكني السلويك :ويشري اإىل قدرة الفرد عىل العمل يف مجموعة من أأجل حل املشالكت وتعريفها
وحتديدها ،وكذكل جتميع البياانت عن مشالكت العمل ومقرتحات حلها ،ومن مث تعلمي الفرد همارات
جديدة ميكن أأن تس تخدم يف أأداء العمل.
ج – متكني العمل املتعلق ابلنتاجئ :ويشمل قدرة الفرد عىل حتديد أأس باب املشالكت وحلها ،وكذكل
قدرته عىل اإجراء ال تحسني والتغيري يف طرق أأداء العمل ابلشلك اذلي يؤدي اإىل زايدة فعالية املنظمة.
( ايرس املهدي)16 ،2007 ،
نشأأة المتكني الإداري ابلوسط املدريس:
ظهر متكني املعلمني مكُنتج ألنشطة الإصالح الرتبوي اليت بدأأت يف أأوائل عقد الامثنينيات
من القرن العرشين ،حيث مت النظر للمتكني بوصفه الطريقة اليت تضع املعلمني يف مركز حراكت
الإصالح من أأجل احملافظة عىل املعلمني الفاعلني يف التعلمي ،ويعترب الاجتاه حنو الإدارة اذلاتية للمدرسة
من أأمه أأنشطة ا لإصالح الرتبوي اليت ارتبطت – بل ودمعت بقوة – قضية متكني املعلمني يف
املدارس ،ففي أأواخر عقد الامثنينيات من القرن السابق ومع انتشار تطبيق الإدارة اذلاتية للمدرسة
أأصبح مفهوم المتكني قضية حمورية يف ا ألدبيات الرتبوية ،كام بدأأ النظر اإىل متكني املعلمني كقضية
تنظميية هامة يف املدارس ،بوصفه فكرة أأساس ية للمداخل الإدارية املصممة لتعزيز الفعالية املدرس ية
وابلتايل حتسني اإنتاجية املدرسة.
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ويف أأدبيات اإعادة الهيلكة املدرس ية ،اعترب متكني املعلمني مبثابة طريقة جوهرية للتغيري
املدريس ،حيث حمور الرتكزي ينصب عىل تزويد املعلمني بفرص أأكرب لإبداء الرأأي واملشاركة يف صنع
القرارات املدرس ية ،ومنحهم اس تقاللية أأكرب يف تنفيذ املناجه وطرق التدريس .كام مت النظر اإىل متكني
املعمل بوصفه وس يةل أأساس ية ل تحسني جودة احلياة املهنية للمعلمني من خالل حتقيق حاجاهتم وزايدة
صالحياهتم/سلطهتم ،و أأخ ريا مت التوصية بمتكيناملعلمني كسبيل لتحقيق دميقراطية وهمنية املدرسة كبيئة
معل تشجع عىل حتسني حتصيل الطالب.
وقد شهد عقد التسعينات منوا ملحوظا يف دراسات متكني املعمل ومن أأبرز هذه ادلراسات دراسة
الباحثان البارزان شورت وريهنرت(  ) Short & Rineharاليت هدفت اإىل تطوير أأداة لقياس
متكني املعمل داخل البيئات املدرس ية وقد أأسفرت نتاجئ التحليل العاميل عن اس تخالص ( )38مفردة
تتوزع عىل س تة أأبعاد أأو مقاييس فرعية لمتكني املعمل ويه صنع القرار ،والمنو املهين ،واملاكنة ،وفعالية
اذلات ،والاس تقاللية  ،والتأأثري.
وخالل عقد التسعينات والعقد ا ألول من ا أللفية اجلديدة أُجريت العديد من ادلراسات
الامربيقية يف اجملمتعات الغربية لختبار العالقة بني متكني املعمل وعدد من املتغريات والنواجت التنظميية
مثل الرضا الوظيفي والالزتام التنظميي واملهين ،وسلوك املواطنة التنظميية ،واملناخ املدريس والفعالية
املدرس ية ،والثقة التنظميية ( .ايرس املهدي)56_9 ،2007 ،
وقد توجه الاهامتم مؤخرا ابختبار عالقة متكني املعمل مبجموعة من النواجت التنظميية
واملتغريات ا ألخرى اكلل زتام التنظميي واذلي س نعمل عىل التعريف به فامي ييل:
الالزتام التنظميي:
جتدر الإشارة قبل البدء يف حتديد التعريفات املتعلقة مبصطلح الالزتام اإىل أأن العديد من الباحثني
يعترب لكمة الالزتام التنظميي مرادفة للكمة الولء التنظميي ابللغة العربية ويه ترمجة للكمة
 Commitmentعىل الرمغ من اختالفها يف املعىن ابللغة الاجنلزيية حيث تعين ا ألوىل
 Commitmentأأما الثانية فتعين .Loyalty
وقد اختلف الباحثون يف تعريفاهتم لاللزتام التنظميي ابختالف منطلقاهتم واجتاهاهتم الفكرية ،وفامي ييل
اإيراد لبعض هذه التعاريف:
يف اإشارة اإىل اجلانب النفيس لاللزتام التنظميي يعرف العتييب والسواط ( )1997الالزتام التنظميي بأأنه:
الارتباط النفيس اذلي يربط الفرد ابملنظمة واذلي يدفعه اإىل الاندماج يف العمل والتفاعل مع قمي
املنظمة وتبنهيا( .ختام عيل غنام)34 ،2005 ،
ويؤكد الطجم ( )1996بأأنه عامل مساعد يف فهم الطبيعة الس يكولوجية لعملية الاندماج اذلايت( .
الطجم)104 ،1996 ،
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كام يركز أأوراييل وشامتن )  ( O’reilly and Chatman’sعىل املنظور النفيس لاللزتام ويعرفا ّه بأأنه
 ":الربط النفيس اذلي يربط الفرد ابملنظمة ،مما يدفعه اإىل الاندماج يف العمل إواىل تبين قمي املنظمة".
(القريش) 1998،16،
أ أبعاد الالزتام التنظميي:
اجتهت العديد من ادلراسات اإىل تشخيص عدد من ا ألبعاد لالس تدلل هبا عن مس توي الالزتام
التنظميي وحتديد طبيعة تأأثريه يف املتغريات التنظميية والسلوكية ،ويعترب بوتر( )Porterرائد ًا من الرواد
يف هذا اجلانب ،من خالل اإسهامه يف حتديد بعدين هام التطابق بني أأهداف وقمي الفرد واملنظمة،
والارتباط العاطفي ابملنظمة( .خضري واخرون )78 ، 1996 ،
وقد أأورد الباحثون مجموعة من ا ألبعاد لاللزتام التنظميي نوجزها فامي ييل:
املس ئولية اجتاه املنظمة :
وتعين املؤاخذة أأو التبعية وقد يكون من الصعب حتيد مفهوم املس ئولية الإدارية أأو قياسها بسبب
تعارض ا لآراء حول هذا املفهوم اإل أأنه ميكن حرص معناها يف معنيني رئيس يني هام  ،املس ئولية
القانونية ،وا ألخالقية ،أأما املس ئولية القانونية فهيي شبهية يف معناها للمسائةل وتعين :حماس بة املوظف
املقرص من قبل رؤساءه الإداريني والس ياس يني اذلين ميكهنم توقيع العقوبة عليه ،أأما املس ئولية
ا ألخالقية فهيي شبهية يف معناها للولء أأو الانامتء ويقظة الضمري ،وتعين  :املس ئولية اليت يشعر هبا
املوظفون جتاه الفعاليات اليت يتصل هبا معلها .فاملس ئولية اجتاه املؤسسة تعين اإحساس الفرد ابللزتام
حنو البقاء يف املنظمة وذكل مقابل ادلمع اجليد اذلي تقدمة املنظمة ملنتسبهيا والسامح هلم ابملشاركة
والتفاعل الاجيايب ،ليس فقط يف حتديد الإجراءات وكيفية تنفيذ العمل بل املسامهة يف وضع ا ألهداف
ورمس الس ياسات العامة للمنظمة ،مما جيعل الفرد ميتنع عن ترك املنظمة لكونه ملزتم ًا أأخالقيا يف متكني
املنظمة يف حتقيق هذه ا ألهداف وتنفيذ الس ياسات اليت شارك يف وضعها وكذكل للزتامه بأأخالق
املهنة اليت حتمت عليه البقاء يف املنظمة.
الرغبة ابلس مترار ابلعمل يف املنظمة :يمتثل بعد الالزتام ابلس مترار ابلعمل يف املنظمة ببعد الالزتام
التنظميي املس متر ،إوان درجة الزتام الفرد يف هذه احلاةل تقاس ابلقمية الاستامثرية واليت من املمكن أأن
حيققها الفرد لو اس متر يف املنظمة مقابل ما س يفقده لو قرر الالتحاق جبهات أأخري ،حيث اإن تقيمي
الفرد ألمهية البقاء مع املنظمة يتأأثر مبجموعة من العوامل ومهنا التقدم يف السن وطول مدة اخلدمة
واليت تعترب من املؤرشات الرئيسة لوجود رغبة دلي الفرد يف الاس مترار فيعمهل ،حيث أأن الفرد
استمثر جزءاُ ل بأأس به من حياته يف املنظمة و أأي تفريط أأو تساهل من قبهل يعترب مبثابة خسارة هل
خاصة اإذا اكنت أأوجه الاستامثر هذه غري قالبة للنقل اإىل معل أآخر ،ومبا أأن الفرد يعطي قمية للعالقات
الشخصية مع زمالء العمل واليت بنيت عرب الس نني ،ونظام التقاعد قد خيتلف من منظمة ألخرى
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واملهارات النادرة قد ترتبط مبنظمة دون ا ألخرى ،فا ألفراد اذلين تقدمت هبم السن قد يفضلون البقاء
ابملنظمة نظراً لتضاؤل فرص العمل ابلنس بة هلم يف أأماكن .
الإميان ابملنظمة :ويعين مدى اإميان ا أل فراد ابملنظمة اليت يعملون هبا ومدى افتخارمه بعضويهتا ،ويتكون
هذا البعد دلى الفرد مبدى معرفته للخصائص املمزية لعمهل ودرجة اس تقاللية وأأمهية وكيان وتنوع
املهارات املطلوبة ،وقرب املرشفني وتوجهيهم هل ،كام يتأأثر بدرجة اإحساس الفرد ابن البيئة التنظميية
اليت يعمل هبا تسمح هل ابملشاركة الفعاةل يف جمرايت اختاذ القرارات سواء فامي يتعلق مهنا ابلعمل أأو ما
خيصه هو ،ولك هذا جيعهل يفتخر ابنامتئه ملنظمته وعرض نشاطاهتا بشلك اجيايب عند حديثه للآخرين
عهنا وتبين مشألكها كام لو اكنت مشلكته اخلاصة والشعور بوجود جو اخوي يربطه( .سايم حامد
حنونة)19 .18 ،2006،
العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي:
حيقق المتكني الإداري نتاجئ اجيابية عىل مس توى الفرد ،واملنظمة ،واملتعاملني؛ تمتثل يف صورة من
مظاهر الالزتام التنظميي؛ واليت تؤدي اإىل حتقيق الانامتء ،واملشاركة الفاعةل ،وتطوير مس توى ا ألداء،
وشعور املوظف مبعىن الوظيفة ،وحتقيق الرضا الوظيفي ،وزايدة ولء العاملني ملؤسس هتم ،وحتسني
مس توى اإنتاجية الفرد كام ونوعا ،وزايدة فرص الإبداع والابتاكر ،وحتقيق نتاجئ أأداء جيدة من حيث
جودة ا ألداء ،وحتسني العالقة بني العاملني .وتعترب العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي
طردية يف أأغلب ا ألحيان حسب ما أأفادت به بعض ادلراسات يف القطاع الاقتصادي ،وللنظر يف
طبيعة هذه العالقة ابملؤسسات الرتبوية معلنا عىل اإجراء هذه ادلراسة بثانوية ا لإمام ماكل بن أأنس
بس يدي عيىس ولية املس يةل ،وفامي ييل اإيضاح لإجراءاهتا امليدانية.
مهنجية ادلراسة امليدانية:
تضمنت ادلراسة امليدانية مرحلتني أأساس يتني متثل لك مرحةل مهنا دراسة فرعية يمت عرضها ابختصار
عىل النحو التايل:
ادلراسة الاس تطالعية :ومت خاللها صياغة مقاييس ادلراسة ،والتأأكد من صدقهام وثباهتام ،وحتديد جممتع
ادلراسة وعينته ،وقد اس تقر ا ألمر عىل اختيار املقياسني التاليني ،ومت اعامتد ا ألوزان املوحضة للك
مهنام فامي ييل:
مقياس المتكني الإداري :مت الاعامتد يف بنائه عىل مقياس ادلكتور ايرس فتحي الهنداوي
املهدي ( ،)2007تكون من حمورين احتوى احملور ا ألول مهنا عىل )15( :فقرة متعلقة ابملشاركة يف
صنع القرار ،واحملور الثاين من ( )12فقرة متعلقة ابلس تقاللية يف ممارسة العمل .ومت اإعطاء احامتلت
الإجابة التالية :بدرجة عالية جدا ،بدرجة عالية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة ،بدرجة منخفضة
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جدا .ومت حساب املتوسطات احلسابية ابعامتد املفتاح التايل :من (  ) 2,3 - 1منخفضة ،و من (- 2,4
 ) 3,7متوسطة ،و من (  ) 5 – 3,8عالية.
مقياس الالزتام التنظميي :مت الاعامتد عىل سايم اإبراهمي حامد حنونة ( )2006يف صياغة الفقرات،
وتكييفها مبا يناسب الوسط املدريس ،وقد تكونت من ( )20فقرة موزعة عىل حمورين ،احملور ا ألول
متعلق ابملسؤولية اجتاه هجة العمل احتوت ( )10فقرات ،واحملور الثاين متعلق ابلرغبة يف الاس مترار
يف العمل احتوت كذكل عىل ( )10فقرات ،ومت اإعطاء احامتلت الإجابة التالية :بدرجة عالية
جدا،بدرجة عالية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة ،بدرجة منخفضة جدا .ومت حساب املتوسطات
احلسابية ابعامتد املفتاح التايل :من (  ) 2,3 - 1منخفضة ،و من ( ) 3,7 - 2,4متوسطة ،و من ( 3,8
–  ) 5عالية.
وقد مت التأأكد من صدقهام وثباهتام ابعامتد صدق احملمكني من خالل عرضه عىل مجموعة من ا ألساتذة،
ومت احتساب الثبات اذلايت هلام واجلدول التايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا:
جدول رمق ( )01يوحض نتاجئ التجزئة النصفية و αكرونباخ و الثبات اذلايت:
الصدق اللكي
0,895

الثبات اذلايت
0,946

صدق احملمكني
احملاور
املقاييس
مقياس المتكني املشاركة يف صنع 0,92
القرار
الإداري
الاس تقاللية يف 0,87
ممارسة العمل
0,956
0,915
مقياس الالزتام املسؤولية جتاه 0,90
العمل
التنظميي
يف 0,93
الرغبة
الاس مترار يف العمل
بعد التأأكد من صدق وثبات ا ألداتني ،مت تطبيقها عىل عينة ادلراسة الأساس ية ،واليت س نوحض
خطواهتا فامي ييل:
ادلراسة الأساس ية:
مهنج ادلراسة :مت اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل؛ واذلي حياول وصف وحتديد مس توى المتكني
الإداري ،والالزتام التنظميي للعاملني ابملؤسسة ،كام أأنه مت اعامتد املهنج الوصفي الارتباطي لتحديد
العالقة الارتباطية بني المتكني الإداري و الالزتام التنظميي.
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جممتع ادلراسة وعينته :يمتثل جممتع ادلراسة يف أأساتذة التعلمي الثانوي ،حيث قام الباحثة ابعامتد أأسلوب
املسح امليداين الشامل يف مجع البياانت من أأ فراد جممتع ادلراسة ،من خالل توزيع الاس تبياانت عىل
ا ألساتذة بثانوية الإمام ماكل بن أأنس بس يدي عيىس ولية املس يةل ،واملقدر عددمه الإجاميل بـ(56
أأس تاذ) حيث بلغ عدد الاس تبياانت املوزعة ( )50استبانة ،وقد مت اسرتجاع ( )40استبانة صاحلة
للتحليل ،وبنس بة اسرتجاع بلغت ( ،)80%واجلدول التايل يوحض خصائص العينة:
جدول رمق ( )02يوحض خصائص عينة ادلراسة وفقا ملتغري اجلنس ،والتصنيف .
النس بة
العدد
املتغري
%35
14
ذكور
اجلنس
%65
26
اإانث
%70
28
التصنيف أأس تاذ التعلمي الثانوي
%30
12
أأس تاذ مكون
أأساليب املعاجلة الإحصائية :ل إالجابة عىل تساؤلت ادلراسة ولغاايت حتليل البياانت فقد مت
اس تخدام ا ألساليب الإحصائية التالية :معامل ارتباط بريسون ،وللتحقق من دللته الإحصائية مت
حساب قمية "ت".
عرض نتاجئ ادلراسة وحتليلها:
 ابلنس بة للفرضية التقريرية الأوىل :اليت تنص عىل :مس توى المتكني الإداري للأسات ذة
متوسط .وللتحقق من حصهتا قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب والاحنراف
املعياري للأداة ،واجلدول التايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا:
جدول رمق ( )03يوحض نتاجئ يوحض املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للأداة.
ا ألداة كلك

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

درجة التفاق

2,50

1,03

متوسطة
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التعليق  :يتضـــح من اجلدول املوحض أأعاله أأن املتوسط احلسايب للأداة كلك بلغ ( )02,50بنس بة
اتفاق متوسطة .
 ابلنس بة للفرضية اجلزئية ا ألوىل :اليت تنص عىل :مس توى املشاركة يف صنع القرار للأساتذة
متوسط .وللتحقق من حصهتا قامت الباحثة حب ساب املتوسط احلسايب والاحنراف
املعياري للأداة ،واجلدول التايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا:
جدول رمق ( )04يوحض نتاجئ املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري جملال املشاركة يف
صنع القرار
الرمق العبارة

املتوسط
احلسايب

الاحنراف ادلرجة
املعياري

01

أأشارك يف صنع القرارات املتعلقة بتنفيذ برامج جديدة
ابملؤسسة.

2.27

0.97

02

أأشارك يف صنع قرارات املزيانية ابملؤسسة.

1.93

1.01

منخفضة

03

يس ند ا ّإيل مس ئولية مراقبة بعض ال ربامج ابملؤسسة.

1.63

1.09

منخفضة

04

أأشارك يف متابعة بعض ا ألنشطة املدرس ية.

1.58

1.39

منخفضة

05

أأشارك يف برانمج معل جاد لصاحل الطالب.

1.60

1.33

منخفضة

06

أأشارك يف صنع القرارات املتعلقة ابملهنج ادلرايس.

2.61

1.05

متوسطة

07

أأشارك يف تمنية أأعضاء اجملمتع املدريس.

1.02

0.90

منخفضة

08

دلي الفرصة للتأأثري عىل اإدارة املؤسسة.

1.28

0.99

منخفضة

09

أأسامه يف وضع خطط وأأهداف املؤسسة.

1.45

1.00

منخفضة

1,71

1,08

منخفضة

اجملال كلك
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منخفضة

التعليق :يتضح من خالل اجلدول املوحض أأعاله أأن العبارة رمق (( )06أأشارك يف صنع
القرارات املتعلقة ابملهنج ادلرايس) حصلت عىل أأعىل متوسط حسايب قدر بــــ (.)2.61
 ابلنس بة للفرضية اجلزئية الثانية :اليت تنص عىل :مس توى الاس تقاللية يف ممارسة العمل
للأساتذة متوسط .وللتحقق من حصهتا قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب
والاحنراف املعياري للأداة ،واجلدول التايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا:
جدول رمق ( )05يوحض نتاجئ يوحض املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري جملال
الاس تقاللية يف ممارسة العمل
الرمق

العبارة

املتوسط الاحنراف ادلرجة
احلسايب املعياري

10

دلي فرصة اكفية لتحديد جدويل اخلاص ابملدرسة.

3.24

0.99

متوسطة

11

دلي س يطرة عىل جدويل اليويم.

3.15

1.03

متوسطة

12

دلي حرية اكفية يف حتديد ما أأ قوم بتدريسه لتالميذي2.16 .

0,98

متوسطة

13

دلي الفرصة للمنو يف جمال همنيت.

3.17

1.13

متوسطة

14

دلي الفرصة للتعمل املس متر.

3.21

0.95

متوسطة

15

يسمح يل ابإجياد حلول مبتكرة ملشالكت معيل.

4,02

0.88

عالية

4.30

1.12

عالي ة

0,87

متوسطة

0,99

متوسطة

 16أأس تطيع القيام بتغيري الطرق اليت أأؤدي هبا معيل
عندما أأرغب يف ذكل.
 17ل احتاج موافقة مدير املدرسة قبل أأن أأتعامل مع 3.15
املشالكت اليت تواهجين يف معيل.
3,3
اجملال كلك
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التعليق :يتضح من خالل اجلدول املوحض أأعاله أأن العبارة رمق (( )15يسمح يل ابإجياد حلول مبتكرة
ملشالكت معيل) ،والعبارة رمق (( )16أأس تطيع القيام بتغيري الطرق اليت أأؤدي هبا معيل عندما أأرغب
يف ذكل) حصلت عىل أأعىل متوسط حسايب قدر بـــــ( .)4,30( ،)4,02
 ابلنس بة للفرضية التقريرية الثانية :اليت تنص عىل :مس توى الالزتام التنظميي للأساتذة
متوسط .وللتحقق من حصهتا قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب والاحنراف
املعياري للأداة ،واجلدول التايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا:
جدول رمق ( )06يوحض املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ملس توى الالزتام التنظميي للأساتذة.
ا ألداة كلك

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

درجة التفاق

3,56

0,76

متوسطة

التعليق  :يتضـــح من اجلدول املوحض أأعاله أأن املتوسط احلسايب للأداة كلك بلغ ( )03,56بنس بة
اتفاق متوسطة .
*ابلنس بة للفرضية اجلزئية ا ألوىل :اليت تنص عىل :مس توى املسؤولية جتاه العمل للأساتذة متوسط.
وللتحقق من حصهتا قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للأداة ،واجلدول
التايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا:
جدول رمق ( )07يوحض نتاجئ املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية جملال املسؤولية جتاه العمل
الرمق

العبارة

01

اشعر انه من واجيب أأن ابذل قصارى هجدي 3.46
لتحقيق أأهداف املؤسسة.

0.96

02

3.56

0.89

من واجب لك فرد يف املؤسسة الاهامتم
ابحلصول عىل املعلومات ذات الفائدة
 114-

املتوسط
احلسايب

11

الاحنراف
املعياري

ادلرجة
متوسطة
متوسطة

2016

للمؤسسة.
03

من واجب لك موظف أأن حيافظ عىل تطبيق 2.95
اللواحئ والقوانني اخلاصة ابملؤسسة.

1.25

متوسطة

04

جيب أأن يقوم لك فرد ابحلفاظ عىل املمتلاكت 3.33
اخلاصة ابملؤسسة وكأهنا ممتلاكته.

1,00

متوسطة

05

3.71

يقوم لك فرد بأأداء اجلزء الأكرب من همامه
الوظيفية دون احلاجة اإىل رقابة من قبل
رؤسائه.
من واجيب مكوظف يف املؤسسة أأن أأحافظ 3.57
عىل مسعهتا دلى اجملمتع.

0.76

متوسطة

0.80

متوسطة

07

اشعر ابلواجب جتاه جناح املؤسسة و
إاس متراريهتا.

3.72

0.76

متوسطة

08

اإن احملافظة عىل أأوقات العمل وا لإجناز يعترب 3.66
من مصمي أأولواييت اجتاه املؤسسة.

0,65

متوسطة

09

من واجيب تقدمي ادلمع واملساندة لزماليئ يف 3.70
العمل.

0.76

متوسطة

10

أأان عىل اإدراك اتم مبهايم الوظيفية كام تنص علهيا 3.66
اللواحئ يف املؤسسة اليت امعل هبا.

0.80

متوسطة

11

أأرغب أأن أأكون يف ماكن يتطلب هجود ًا كبرية 3.58
تسامه يف جناح املؤسسة.

0.94

متوسطة

06
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3,54

اجملال كلك

متوسطة

0,72

التعليق :يتضح من خالل اجلدول املوحض أأعاله أأن العبارة رمق (( )24اشعر ابلواجب جتاه
جناح املؤسسة و إاس متراريهتا ) حصلت عىل أأعىل متوسط حسايب قدر بــــ (.)3.72
*ابلنس بة للفرضية اجلزئية الثانية :اليت تنص عىل :مس توى الرغبة يف الاس مترار يف العمل للأساتذة
متوسط  .وللتحقق من حصهتا قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للأداة،
واجلدول ال تايل يوحض النتاجئ املتوصل اإلهيا
جدول رمق ( :)08يوحض نتاجئ املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية جملال الرغبة يف الاس مترار يف
العمل
الرمق العبارة
01
02
03
04
05
06
07

اشعر انه من واجيب أأن ابذل قصارى هجدي لتحقيق
أأهداف املؤسسة.
من واجب لك فرد يف املؤسسة الاهامتم ابحلصول عىل
املعلومات ذات الفائدة للمؤسسة.
من واجب لك موظف أأن حيافظ عىل تطبيق اللواحئ
والقوانني اخلاصة ابملؤسسة.
جيب أأن يقوم لك فرد ابحلفاظ عىل املمتلاكت اخلاصة
ابملؤسسة وكأهنا ممتلاكته.
يقوم لك فرد بأأداء اجلزء الأكرب من همامه الوظيفية دون
احلاجة اإىل رقابة من قبل رؤسائه.
من واجيب مكوظف يف املؤسسة أأن أأحافظ عىل مسعهتا
دلى اجملمتع.
اشعر ابلواجب جتاه جناح املؤسسة و إاس متراريهتا.
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املتوسط الاحنراف ادلرجة
احلسايب املعياري
 0.96 3.46متوسطة
3.56

0.89

متوسطة

2.95

1.25

متوسطة

3.33

1,00

متوسطة

3.71

0.76

متوسطة

3.57

0.80

متوسطة

3.72

0.76

متوسطة

11
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 08اإن احملافظة عىل أأوقات العمل والإجناز يعترب من مصمي 3.66
أأولواييت اجتاه املؤسسة.
3.70
 09من واجيب تقدمي ادلمع واملساندة لزماليئ يف العمل.
 10أأان عىل اإدراك اتم مبهايم الوظيفية كام تنص علهيا اللواحئ يف 3.66
املؤسسة اليت امعل هبا.
 11أأرغب أأن أأكون يف ماكن يتطلب هجود ًا كبرية تسامه يف 3.58
جناح املؤسسة.
3,54
اجملال كلك

0,65

متوسطة

0.76
0.80

متوسطة
متوسطة

0.94

متوسطة

0,72

متوسطة

التعليق :يتضح من خالل اجلدول املوحض أأعاله أأن العبارة رمق (( )34سأأكون سعيداً لقاء
بقايئ حىت حصويل عىل التقاعد يف املؤسسة اليت امعل هبا ) حصلت عىل أأعىل متوسط
حسايب قدر بــــ (.)3.79
ابلنس بة للفرضية التقريرية الثالثة :اليت تنص عىل :تعترب العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي
للأساتذة طردية موجبة .وللتحقق مهنا مقنا حبساب معامل ارتباط بريسون ،واجلدول التايل يوحض
النتاجئ:
جدول رمق ( )09يوحض نتاجئ معامل ارتباط بريسون
العالقة بني المتكني الإداري للأساتذة والال زتام معامل الارتباط
التنظميي
0,095

طبيعة العالقة
عالقة
ضعيفة جدا

طردية

التعليق :يتضح من خالل اجلدول املوحض أأعاله أأن معامل الارتباط بني المتكني الإداري للأساتذة
والالزتام التنظميي ضعيفة جدا.
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ابلنس بة للفرضية التقريرية الرابعة :اليت تنص عىل :العالقة بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي
للأساتذة داةل اإحصائيا .وللتحقق مهنا مقنا حبساب قمية "ت" للتحقق من دللته ،واجلدول التايل يوحض
النتاجئ:
جدول رمق ( )10يوحض دلةل معامل ارتباط بريسون
العالقة بني المتكني الإداري للأساتذة والال زتام قمية الارتباط
التنظميي
0,588

ادللةل الإحصائية
غري دال اإحصائيا

دال عند.α = 0,05 :
التعليق :يتضح من خالل اجلدول أأعاله أأن العالقة بني المتكني الإداري للأساتذة والالزتام التنظميي
غري داةل احصائيا.
الاس تنتاج العام لدلراسة:
بعد عرض النتاجئ املتوصل اإلهيا مت التوصل اإىل ما ييل:
النتاجئ املتعلقة ابلفرضية التقريرية الأوىل اليت نصت عىل :مس توى المتكني الإداري للأساتذة متوسط .
فقد مت التحقق مهنا حيث حققت درجة اتفاق متوسطة بلغت ( ،)2,50وهذا راجع حسب رأأي
الباحثة اإىل عدم رغبة ا ألساتذة ابلتدخل يف ا ألمور الإدارية ،ألهنم يعتربوهنا ليست من هماهمم،
و أأولوايهتم.
ومل يمت التحقق من الفرضية اجلزئية ا ألوىل اليت نصت عىل أأن مس توى املشاركة يف صنع القرار
للأساتذة متوسط .حيث حققت درجة اتفاق م نخفضة قدرت بــــــ (  .)1,71وترجع الباحثة هذا اإىل
كون أأغلبية املدراء ل يرشكون ا ألساتذة يف صنع القرارات املتعلقة ابملؤسسة.
كام أأن الفرضية اجلزئية الثانية اليت نصت عىل مس توى الاس تقاللية يف ممارسة العمل للأساتذة
متوسط  .فقد مت التحقق مهنا حيث حققت درجة اتفاق متوسطة بلغت ( .)3,3وترجع الباحثة هذا
اإىل كون املدراء يرتكون أأمور ا إلرشاف عىل معلية التدريس للمفتشني.
 118-
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النتاجئ املتعلقة ابلفرضية التقريرية الثانية اليت نصت عىل :مس توى الالزتام التنظميي للأساتذة متوسط.
فقد مت التحقق مهنا حيث حققت درجة اتفاق متوسطة بلغت ( ،)3,56وهذا راجع حسب رأأي
الباحثة اإىل متسك ا ألساتذة بوظائفهم احلالية.
وقد مت التحقق من الفرضية اجلزئية ا ألوىل اليت نصت عىل أأن مس توى املسؤولية جتاه العمل للأساتذة
متوسط ..حيث حققت درجة اتفاق متوسطة قدرت بــــــ (  .)3,54وترجع الباحثة هذا اإىل حتمل
ا ألساتذة ملسؤولياهتم التدريس ية ،خصوصا ا ألساتذة امللكفني ابلس نوات الهنائية املقبةل عىل الامتحاانت
الرمسية.
كام أأن الفرضية اجلزئية الثانية اليت نصت عىل مس توى الرغبة يف الاس مترار يف العمل للأساتذة
متوسط .فقد مت التحقق مهنا حيث حققت درجة اتفاق متوسطة بلغت ( .)3,59وترجع الباحثة هذا
اإىل عدم ميل ا ألساتذة اإىل الالتحاق ابملناصب الإدارية ملا لها من مسؤوليات حسب قوهلم.
النتاجئ املتعلقة ابلفرضية التقريرية الثالثة اليت نصت عىل :تعترب العالقة بني المتكني الإداري والالزتام
التنظميي للأساتذة طردية موجبة.فقد مت التحقق مهنا حيث بلغت ( .)0,095اإل أأهنا تعد درجة ضعيفة
جدا .وقد اتفقت نتاجئ هذه ادلراجة مع نتاجئ دراسة دراسة )1993( Marieاليت أأكدت عىل وجود
عالقة معنوية بني وضوح الرؤية ودقهتا ولك من الرضا الوظيفي والانامتء التنظميي .كام اتفقت مع ما
توصلت اإليه دراسة (خضري وأآخرون ) 1996،اليت أأثبتت وجود عالقة اجيابية بني الالزتام التنظميي
والفاعلية .
النتاجئ املتعلقة ابلفرضية التقريرية الرابعة اليت نصت عىل :العالقة بني المتكني الإداري والالزتام
التنظميي للأساتذة داةل اإحصائيا .مل يمت التحقق مهنا حيث أأكدت نتاجئ ادلراسة عن عدم وجود عالقة
داةل اإحصائيا بني المتكني الإداري والالزتام التنظميي للأساتذة .حيث اختلفت مع نتاجئ دراسة (
الس يد )2007،اليت بينت أأن متكني العاملني يؤثر جوهر ًاي عىل سلوكيات العاملني اليت تدل عىل
ولهئم جتاه رشاكهتم ويؤثر اإثراء الوظائف جوهراي عىل ولء العاملني أأيض ًا ،حبيث اإن تأأثري المتكني عىل
الولء حيدث بطريقة غري مبا رشة ،ويتحقق من خالل الإثراء الوظيفي.
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خالصة عامة:
بعد معلية التحليل والتفسري اليت مقنا هبا توصلنا اإىل الإجابة عن اإشاكلية البحث املمتثةل يف
الكشف عن مس توى المتكني الإداري ،والالزتام التنظميي للأساتذة .حيث اكنت درجة المتكني
والالزتام متوسطة .كام كشفت عن طبيعة العالقة بني المتكني الإداري و الالزتام التنظميي؛ اليت جاءت
طردية ضعيفة جدا.
كام توصلت اإىل عدم وجود عالقة داةل اإحصائيا بني لك من المتكني الإداري والالزتام
التنظميي للأساتذة.
وتتوقع الباحثة مسامهة نتاجئ هذا البحث يف اطالع املس ئولني برضورة متكني ا ألساتذة
ومنحهم بعض الصالحيات يف صنع القرارات املتعلقة ابملؤسسة .لتحقيق مس توى عايل من الالزتام
التنظميي.كام تتوقع أأن تسهم هذه ادلراسة من اجلانب النظري حيث تعترب من ادلراسات القليةل يف
اجلزائر اليت تناولت المتكني الإداري والالزتام التنظميي للأساتذة.
وتقرتح اإجراء بعض ادلراسات التالية هبذا اخلصوص مهنا:
_ الرضا الوظيفي للأساتذة وعالقته ابللزتام التنظميي.
_ قياس درجة الاس تقرار التنظميي للأساتذة والقيادات الأاكدميية.
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_ المتكني الإداري للأساتذة وعالقته مبس توى الإنتاجية الأاكدميية.

املراجع:
_ الطجم ،عبد هللا ( : )1996قياس مدي قدرة العوامل التنظميية ادلميغرافية يف التنبؤ مبس توي
الالزتام التنظميي اب ألهجزة الإدارية السعودية ،اجملةل العربية للعلوم الإدارية ،جامعة الكويت ،العدد .1
_ تيسري زاهر(  :)2012أأثر املناخ التنظميي يف متكني العاملني :دراسة ميدانية عىل الفنادق ذات
التصنيف امخلس جنوم يف حمافظة دمشق وريفها،جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،
اجملدل ،28العدد الثاين ،جامعة دمشق ،سوراي
_ حسن مروان عفانة (:)2013المتكني الإداري وعالقته بفاعلية فرق العمل يف املؤسسات ا ألهلية
ادلولية العامةل ،رساةل ماجس تري منشورة ،جامعة ا ألزهر ،غزة ،فلسطني.
_ ختام عبد هللا عيل غنام ( :)1995السامت الشخصية والولء التنظميي دلى معلامت املرحةل
الأساس ية يف املدارس احلكومية يف حمافظة انبلس ،رساةل ماجس تري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
فلسطني.
_خضريوأآخرون ( :)1996الالزتام التنظميي وفاعلية العمل ،جمةل احتاد اجلامعات العربية ،العدد .31
_ سايم اإبراهمي حامد حنونة ( :)2006قياس مس توي الالزتام التنظميي دلي العاملني ابجلامعات
الفلسطينية بقطاع غزة ،رساةل ماجس تري منشورة ،اجلامعة الإسالمية ،غزة ،فلسطني.
_ ايرس فتحي الهنداوي املهدي ( :)2007متكني املعلمني مبدارس التعلمي ا ألسايس يف مرص ،جمةل لكية
الرتبية ،العدد  ،31اجلزء ،2جامعة عني مشس ،مرص.
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_Fiedler Anne, Marie, « The Effect of vision Congruence on Employee
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ملحق رمق ( )01مقياس المتكني الإداري
الرمق

املشاركة يف صنع القرار
الاس تقاللية يف ممارسة
العمل

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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العبارة
أأشارك يف صنع القرارات املتعلقة بتنفيذ برامج جديدة ابملؤسسة.
أأشارك يف صنع قرارات املزيانية ابملؤسسة.
يس ند ا ّإيل مس ئولية مراقبة بعض ال ربامج ابملؤسسة.
أأشارك يف متابعة بعض ا ألنشطة املدرس ية.
أأشارك يف برانمج معل جاد لصاحل الطالب.
أأشارك يف صنع القرارات املتعلقة ابملهنج ادلرايس.
أأشارك يف تمنية أأعضاء اجملمتع املدريس.
دلي الفرصة للتأأثري عىل اإدارة املؤسسة.
أأسامه يف وضع خطط وأأهداف املؤسسة.
دلي فرصة اكفية لتحديد جدويل اخلاص ابملدرسة.
دلي س يطرة عىل جدويل اليويم.
دلي حرية اكفية يف حتدي د ما أأ قوم بتدريسه لتالميذي.
دلي الفرصة للمنو يف جمال همنيت.
دلي الفرصة للتعمل املس متر.
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يسمح يل ابإجياد حلول مبتكرة ملشالكت معيل.
أأس تطيع القيام بتغيري الطرق اليت أأؤدي هبا معيل عندما أأرغب يف ذكل.
ل احتاج موافقة مدير املدرسة قبل أأن أأتعامل مع املشالكت اليت تواهجين يف معيل.

15
16
17

ملحق رمق ( )02مقياس الالزتام التنظميي
العبارة
الرمق

املسؤولية جتاه العمل

01

اشعر انه من واجيب أأن ابذل قصارى هجدي لتحقيق أأهداف املؤسسة.

02

من واجب لك فرد يف اجلامعة الاهامتم ابحلصول عىل املعلومات ذات
الفائدة للجامعة

03

من واجب لك موظف أأن حيافظ عىل تطبيق اللواحئ والقوانني اخلاصة
ابجلامعة

04

جيب أأن يقوم لك فرد ابحلفاظ عىل املمتلاكت اخلاصة ابجلامعة وكأهنا
ممتلاكته.

05

يقوم لك فرد بأأداء اجلزء الأكرب من همامه الوظيفية دون احلاجة اإىل رقابة
من قبل
رؤساءه.

06

من واجيب مكوظف يف اجلامعة أأن أأحافظ عىل مسعهتا دلى اجملمتع.
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07

اشعر ابلواجب جتاه جناح املؤسسة و إاس متراريهتا.

08

اإن احملافظة عىل أأوقات العمل والإجناز يعترب من مصمي أأولواييت اجتاه
املؤسسة.

09

من واجيب تقدمي ادلمع واملساندة لزماليئ يف العمل.

10

أأان عىل اإدراك اتم مبهايم الوظيفية كام تنص علهيا اللواحئ يف اجلامعة اليت
امعل هبا.

11

أأرغب أأن أأكون يف ماكن يتطلب هجوداً كبرية يسامه يف جناح اجلامعة.

الرغبة يف 12
الاس مترار
يف العمل 13
14

أأتطلع للحصول عىل مرتبة وظيفية ممتزية يف املؤسسة.
أأتطلع يف املشاركة يف احد اللجان اليت تقدم خدمة لصاحل املؤسسة.
سأأقبل أأي وظيفة أألكف هبا يف اجلامعة مقابل اس متراري ابلعمل فهيا.

15

ل يعترب ترك معيل احلايل والبحث عن معل أأخر ملكف ًا مالي ًا ومعنو ًاي
ابلنس بة يل.

16

وجودي عىل رأأس معيل احلايل ميثل استامثر وظيفي ًا جيد ابلنس بة يل.

17

سأأكون سعيد ًا لقاء بقايئ حىت حصويل عىل التقاعد يف املؤسسة اليت امعل
هبا.

18

ارغب يف اس مترار العالقة اليت قامت بيين وبني زماليئ يف املؤسسة.

19

ارغب يف البقاء يف معيل همام توفرت يل فرص بديةل.
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د .رمضان خطوط.جامعة مس يةل
امللخص
هدفت هذه ادلراسة اىل معاجلة اجلوانب املرتبطة بتقومي ا ألداء يف ظل التدريس وفق
بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات ،وكذا ابرز مكوانت وطرق تقومي أأداء املتعمل ،كام عاجلت هذه ادلراسة
أأبرز الصعوابت اليت تواجه معلمينا دون متكهنم من تقومي أأداء تالميذمه ،كام تطرقت ادلراسة اىل أأمه
عوامل اعامتد املقاربة ابلكفاءات من خالل الصالحات الرتبوية اليت ابرشهتا وزارة الرتبية الوطنية
خالل املومس ادلرايس ( ،)2004 /2003وقد اس تخدمنا املهنج الوصفي التحلييل ،ابس تقراء ا ألدب
الرتبوي السابق اذلي عاجل طرق تقومي أأداء املتعمل.
و أأشارت نتاجئ ادلراسة اىل أأن معظم املعلمني مازالوا يعمتدون الطرق التقليدية يف معلية
التقومي ،فضال عن عدم اس تخداهمم لالختبارات ا ألدائية.وهذا راجع كام أأشارت ادلراسة اىل العديد
من الصعوابت اليت تقف دون اس تخداهمم لهاته الاسرتاتيجيات مهنا نقص التكوين يف ميدان التقومي
الرتبوي.
ويف ضوء هذه النتاجئ خلصت ادلراسة اىل مجموعة من التوصيات ،أأبرزها  ،رضورة تكوين
ا ألساتذة يف جمال التقومي الرتبوي  ،وكيفية التطبيق اجليد لسرتاتيجيات التقومي املعمتد عىل ا ألداء ،
وخاصة الوضعيات التقوميية اكلوضعية املشلكة والوضعية الدماجية  ،ابلضافة اىل اس تغالل املالحظة
يف معلية التقومي ،كام أأوصت أأيضا عىل رضورة ارشاك ا ألساتذة واستشارهتم يف لك تغيري أأو اصالح،
فا ألس تاذ هو املعين بتنفيذ ما جاءت به املناجه  ،ذلكل جيب استشارته وارشاكه يف هذه الصالحات
حىت يتس ىن هل فهم لك ما جاءت به ومن مث تنفيذها وتطبيقها بصورة جيدة.
اللكامت ادلاةل  :املقاربة ابلكفاءات ،اسرتاتيجيات التقومي املعمتد عىل ا ألداء.
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مقدمة:
لقد اكنت الصالحات ا ألخرية اليت ابرشهتا وزارة الرتبية الوطنية ( ،)2004 /2003فرصة
هممة لتغيري ثقافة التقومي السائدة  ,ليكون التقومي الشامل وس يةل فعاةل لتمنية قدرات التلميذ وتسليحه
ابملهارات واملعارف احلديثة اليت تؤههل لكتساب كفاءات عالية  ,وكذا الانتقال من التعلمي اىل التعمل
ومن التعلمي من اجل الامتحاانت اىل التعلمي للحياة  ,ومن ثالثية اللقاء واحلفظ والاسرتجاع اىل
ثالثية كفاءات البداع وكفاءات احلياة وكذا كفاءات التعامل مع التكنولوجيا املتقدمة .
و اس تجابة لتطور املنظومات الرتبوية العاملية و تطور التصالت اجتهت اختيارات املدرسة
اجلزائرية اىل اختيار بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات من اجل الوصول ابلتلميذ اىل املطمح املرغوب  ،و
أأخذت املدرسة اجلزائرية خترج شيئا فشيئا من الرتكزي عىل الربامج اىل الاهامتم ابملناجه.
ان التقومي يف ظل املقاربة ابلكفاءات عنرصا أأساس يا من عنارص املنظومة التعلميية فهو يعزز
من قدرات املتعمل  ,وحيقق اجلودة للمؤسسة التعلميية  ,وعليه فانه يبد أأ من بداية معلية التعلمي ويس متر
معها حىت هنايهتا  ,فهو شامل مجليع جوانب خشصية املتعمل  ,معارفه  ,هماراته  ,قميه واجتاهاته  ,فهو
تقومي متعدد اجلوانب  ,متعدد الوسائل وا ألدوات  ,ل يكتفي بثقافة الورقة والقمل  ,بل يتجاوزها اىل
اس تخدام اسرتاتيجيات حديثة هبدف رفع مس توى التحصيل مبعناه الشمويل وحتقيق اجلودة الشامةل
يف العملية التعلميية .
ان املالحظ لواقع التقومي اليوم ورمغ اعامتد بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات  ،يكتشف أأننا مازلنا
نعمتد عىل نظم الامتحاانت من منطلق نظرتنا التقليدية الضيقة واليت ل ترى يف معلييت التعلمي والتعمل
سوى قدرة املتعمل عىل حتصيل اكرب قدر ممكن من املعلومات واملفاهمي والنظرايت  ,غري أأن املنشود
أأن نتبىن وهجة نظر مغايرة ترى معلية التعلمي من منظور ما يقوم به املتعمل من معليات عقلية و همارية
جتعهل قادرا عىل اكتشاف معلومات وخربات جديدة وربطها منطقيا مبا دليه من خربات سابقة  ,بل
جتعهل قادرا عىل تطبيق تكل اخلربات يف مواقف حياتية بل تتعدى اىل ما يعرف بتعمل التعمل ويتعمل
كيف يتعمل .
أأول -الطار العام لدلراسة:
-1اخللفية النظرية لدلراسة:
تعترب اخللفية النظرية ألية دراسة نظرية اكنت أأم ميدانية  ،رضورية جدا ،ذكل ألهنا يه اليت
تعطي لها اطارها النظري اذلي بدوره حيدد أأبعاد املشلكة ومينع وجود تناقضات يف حتليل وتفسري
النتاجئ  ،فهيي ذكل النظام التصوري املس بق اذلي يعمل كأساس لختيار وتنظمي واعطاء احلقائق
دللهتا ومالءمهتا وعلميهتا املقبوةل.
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هذا وقد عاجلت العديد من ادلراسات موضوع التقومي الرتبوي يف ظل التدريس وفق
بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات  ،وقد زاد الاهامتم أأكرث خاصة مبوضوع تقومي ا ألداء  ،ذكل أأن املامرسات
التقوميية اليت يعمتدها ا ألساتذة أأصبحت ل تامتىش مبا جاءت هذه املقاربة  ،فاعامتد ا ألساتذة
اسرتاتيجيات التقومي املعمتد عىل الورقة والقمل مل تعد انجعة  ،ذكل ان التلميذ جيب أأن يبني ما
يس تطيع أأداءه ،كام جيب أأن يبني كيف يس تطيع توظيف تكل املعلومات واملعارف يف وضعيات
حياتية واقعية.
ويف هذا الطار فان " :معلية تقومي ا ألداء تؤدي اىل معرفة واقع املامرسات ا ألدائية وتعمل
عىل حفز الفرد للعمل ومساعدته عىل معرفة مواطن القوة دليه من اجل تطويرها وحتديد جوانب
الضعف والعمل عىل معاجلهتا ابس تخدام الاسرتاتيجيات املناس بة " (.)1
وانطالقا من هذا فان اسرتاتيجية التقومي املعمتد عىل ا ألداء تعد من الاسرتاتيجيات اليت
تنطلق من فكر نظرية التعمل البنائية اليت تعترب املتعمل حمور العملية التعلميية التعلمية واملعمل منظم
للعملية التعلميية التعلمية  ،وتس تخدم هذه السرتاتيجية لتدريس نتاجات التعمل املهارية والوجدانية.
يف هذا اجملال تؤكد دراسة الباحث طه صاحل محود ( )2003/2002أأن أأس تاذ التعلمي
الثانوي ليس هل الاطالع الاكيف ابلتقومي و أأنواعه  ،وان غالبية ا ألساتذة يعرفون التقومي عىل انه تقومي
التلميذ من حيث النتاجئ احملصل علهيا كام أأن اغلب ا ألساتذة يس تخدمون الاختبارات الفصلية فقط
يف معلية التقومي (.)2
ويف نفس املوضوع تؤكد دراسة عيىس بن فرج املطريي ( ، )2010/2009حول الكفاايت
الالزمة للتقومي املس متر ابملرحةل الابتدائية ومدى توفرها دلى معلمي منطقة املدينة املنورة،تؤكد أأن
الكفاايت الالزمة للتقومي املس متر دلى معلمي منطقة املدينة املنورة تتوفر دلهيم بدرجة متوسطة فقط
(.)3
ويف نفس الس ياق أأكدت دراسة الباحثة لبىن بن يس مسعود ()2008/2007حول واقع
التقومي يف التعلمي الابتدايئ يف ظل املقاربة ابلكفاءات ،ان تطبيق التقومي التكويين تواهجه صعوابت
بيداغوجية وتنظميية مهنا نقص التكوين  ،نقص الوقت اخملصص للحصة ادلراس ية  ،كثافة املناجه
التعلميية  ،ارتفاع عدد التالميذ يف القسم الواحد  ،كام ان التقومي يف املدرسة الابتدائية ل يزال تقوميا
تقليداي (.)4
مما س بق يتضح لنا أأن اسرتاتيجية التقومي املعمتد عىل ا ألداء هو أأسلوب تمت فيه معلية التعمل و
التدريب عن طريق ممارسة التلميذ ملعارفه ،مما يدفع به اىل التفكري والتأأمل  ،والبحث  ،فاتقان املادة
ادلراس ية العلمية والمتكن مهنا يعد الهدف الهنايئ لها  ،كام أأهنا تريم اىل تعمل التلميذ ا ألساليب
التفكريية يف مواقف خمتلفة  ،سواء يف حياته ادلراس ية أأو اليومية.
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 -2مشلكة ادلراسة وأأس ئلهتا:
ان حتديث املناجه وتطوير عنارصها من خالل الصالح اجلديد اذلي رشع يف تطبيقه ابتداء
من املومس ادلرايس  ، 2004/2003اكن ينظر اليه عىل انه السبيل ا ألمثل لتطوير التعلمي  ,وملعرفة
مدى ما حتقق من ا ألهداف املنشودة يف العملية الرتبوية من خالل تنوع أأساليب التقومي  ,ليك يساير
روح العرص وحتقيق الغاايت والطموحات  ،ول س امي يف هذا العرص اذلي يتسم ابلعمل والتقنية
والتطورات العلمية والرتبوية والانفجار املعريف الهائل وثورة املعلومات والتصالت
من خالل هذه الصالحات ا ألخرية  ،فان املدرسة اجلزائرية ترفع الكثري من التحدايت  ،لعل
من أأبرزها املراهنة عىل نوعية املنتوج أأي رفع مس توى املتعلمني لتجعل مهنم حمورا للعملية الرتبوية
,وكذا اعامتد منطق املناجه بدل منطق الربامج فاختارت بذكل بيداغوجيا التدريس ابملقاربة ابلكفاءات (
اليت يه يف الواقع امتداد للمقاربة اب ألهداف) و تتلخص املقاربة املعمتدة يف املناجه اجلديدة يف الجابة
عىل ا ألس ئةل التالية:
 ما اذلي يتحصل عليه املتعمل يف هناية لك مرحةل,من معارف و سلواكت و قدرات وكفاءات؟
أ
 ما يه الوضعية التعلمية ,الكرث دلةل لكسابه هذه الكفاءات و جعهل يمتثل املكتس باتاجلديدة بعد حتويل مكتس باته السابقة( من معارف و مواقف و سلواكت)؟
 كيف ميكن أأن يقوم مس توى أأداء املتعمل للتأأكد من انه قد متكن فعال من الكفاءاتملس هتدفة؟
من أأجل هذا وجب تطوير يف أأساليب تقومي همارات التالميذ و أأداهئم ومعلياهتم ونتاجئهم،
أأي التحول من الاختبارات التحصيلية اليت تعد الوس يةل الوحيدة للتقومي اىل اعامتد اسرتاتيجيات
حديثة توفر صورة أأكرث دقة عن حتصيل التالميذ .
ولهذا سعت هذه ادلراسة اىل معاجلة اجلوانب املرتبطة بتقومي أأداء املتعمل يف ظل التدريس
وفق بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات ،وذكل من خالل الجابة عن ا ألس ئةل التالية:
 -1ما هو مرشوع اصالح املنظومة الرتبوية اجلزائرية  2003/2000؟
 -2ما املقصود ابملقاربة ابلكفاءات وما يه عوامل ظهورها؟
 -3ما الفرق بني املقاربة ابلكفاءات واملقاربة اب ألهداف؟
 -4ما املقصود بتقومي ا ألداء؟
 -5ما يه أأمه الصعوابت اليت تواجه املعمل أأثناء تقومي أأداء املتعمل؟
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 -3أأمهية ادلراسة و أأهدافها:
تمكن أأمهية ادلراسة احلالية يف تناولها موضوع تقومي ا ألداء وهذا يف ظل التدريس وفق بيداغوجيا
املقاربة ابلكفاءات ،أأما أأهداف ادلراسة فتمتثل فامي ييل:
 -1التعرف عىل أأمه صيغ التقومي اليت يعمتدها املعلمون أأثناء ممارساهتم التدريس ية.
 -2الكشف عن مدى اس تخدام املعلمون لسرتاتيجيات التقومي احلديثة وخاصة اسرتاتيجية
تقومي الاداء.
 -3وصف وحتليل لواقع نظام التقومي الرتبوي احلايل يف املؤسسات الرتبوية.
 -4تزامن ادلراسة مع التحولت والصالحات الوطنية اليت حيتل فهيا التقومي موقعا ممزيا.
 -5افادة الزمالء املعلمون خاصة يف تطوير اسرتاتيجيات التقومي دلهيم.
 -6تفتح ادلراسة اجملال لبحوث علمية مس تقبلية يف جمال التقومي الرتبوي.
اثنيا -أأدبيات ادلراسة:
 -1مرشوع اصالح املنظومة الرتبوية اجلزائرية(:)2003/2000
" لقد اثر انتخاب الس يد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية ,ابدر
الس يد الرئيس اىل تنصيب اللجنة الوطنية لصالح املنظومة الرتبوية يف شهر ماي .)5( 2000
تتأألف هذه اللجنة من  157عضوا مت اختيارمه من بني الشخصيات الوطنية البارزة وابلنظر اىل
كفاءهتم املشهودة يف عامل الرتبية والتكوين .ولقد مت تلكيف اللجنة ابجراء تشخيص موضوعي وشامل
للمنظومة الرتبوية قصد اخلروج مبقرتحات وافية حول مرشوع س ياسة تربوية جديدة مندرجة يف اطار
مسعى شامل منسق ومنسجم.
يف ختام ا ألشغال ،اليت اس تغرقت تسعة شهور ،قدمت اللجنة تقريرها يف شهر مارس  2001للس يد
رئيس امجلهورية فعرضه بدوره لنظر احلكومة.
اكن التقرير العام للجنة الوطنية لصالح املنظومة الرتبوية حمل دراسة معمقة من طرف السلطات،
ولقد كرس جملس احلكومة مخسة اجامتعات دلراسة هذا امللف الشديد ا ألمهية اس تعرض خاللها عىل
التوايل النقاط التالية:
 اجلوانب املتعلقة بتشخيص املنظومة الرتبوية وابلتحدايت اليت ينبغي علهيا مواهجهتا ،وكذا احملورينيا ألول والثاين ،من حماور الصالح وهام :ارساء منظومة للتكوين ولتحسني مس توى التأأطري ،من هجة،
وجتديد الفعل البيداغويج وجمال املواد ادلراس ية من هجة أأخرى(.اجامتع احلكومة يف  03فيفري
.)2002
أأما القطب الثالث يف مرشوع الصالح فيتعلق ابعادة تنظمي شامل للمنظومة الرتبوية (اجامتع احلكومة
يف  06فيفري  )2002بيامن خصصت النقطة ا ألخرية يف الاجامتع لفحص الجراءات اخلاصة ابلتعلمي
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العايل و البحث العلمي و كذا دراسة الطار العام لتنفيذ الصالح( اجامتع احلكومة يف 06فيفري
. )2002
مث تواصلت مناقشة مرشوع الصالح يف اجامتع أخر جمللس احلكومة ,انعقد يف  06مارس ، 2002
حيث قرر الس يد رئيس احلكومة تشكيل فريق معل ملكف بضبط خطة معل لتنفيذ الصالح
الرتبوي.
مث انعقد اجامتع جمللس احلكومة ,بتارخي  19مارس  ،2002خصص لفحص اخلطة اليت أأعدها فريق
العمل قبل عرضها عىل جملس الوزراء.
يف يوم  30أأفريل  2002عرض ملف اصالح املنظومة الرتبوية لنظر جملس الوزراء حتت ارشاف
الس يد رئيس امجلهورية .
اختذ جملس الوزراء  ,بعد دراسة وافية للملف ,عددا من القرارات ,و اجلدير ابذلكر أأن هذه القرارات
قد مت ادراهجا مضن برانمج معل احلكومة املصادق عليه من قبل اجمللس الوطين الشعيب بتارخي 27
جويلية .2002
تتعلق تكل القرارات اليت اقرها جملس الوزراء ,يف اجامتعه يوم  30أأفريل  ،2002بثالثة حماور كربى
ميكن اجاملها يف النقاط التالية :
أأ -اصالح جمال البيداغوجيا :
 -1اصالح الربامج التعلميية .
 -2اعداد جيل جديد من الكتب املدرس ية .
 -3اس تعامل الرتمزي ادلويل يف العلوم ادلقيقة و التجريبية .
 -4اعادة تأأهيل شعبيت الامتياز يف الرايضيات ا ألساس ية و تقنيات الرايضيات و الفلسفة .
 -5تعديل برامج الرتبية السالمية و الرتبية املدنية .
 -6تعممي الرتبية الفنية يف مجيع املس توايت.
 -7تعزيز تدريس اللغة العربية.
 -8ترقية و تطوير تدريس ا ألمازيغية.
 -9تعزيز تدريس اللغة العربية.
 -10ترقية وتطوير تدريس ا ألمازيغية.
 -11ادخال تدريس اللغة الفرنس ية يف الس نة الثانية من التعلمي الابتدايئ.
 -12ادخال تدريس اللغة الجنلزيية يف الس نة ا ألوىل من التعلمي املتوسط.
 -13اعداد وتنفيذ اسرتاتيجية حملو ا ألمية يف صفوف الكبار.
 -14تعممي اس تعامل تكنولوجيات العالم والتصال اجلديد.
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ب -ارساء منظومة متجددة للتكوين وحتسني مس توى التأأطري البداغويج والداري:
 -1تكوين معلمي مرحةل التعلمي الابتدايئ يف مدة ثالث س نوات بعدة شهادة الباكلوراي وذكل
عىل مس توى معاهدة تكوين وحتسني مس توى املعلمني.
 -2تكوين أأساتذة مرحليت التعلمي املتوسط والثانوي العام عىل مس توى املدارس العليا ل ألساتذة.
 -3تكوين أأساتذة التعلمي الثانوي التكنولويج عىل مس توى املدرسة العليا ألساتذة التعلمي التقين.
 -4اعادة بعث مسابقة التربيز.
 -5اعداد خمطط وطين لتحسني وترقية مس توى التأأطري.
 -6اعادة تأأهيل ا ألسالك التعلميية.
ج -اعادة التنظمي الشامل للمنظومة الرتبوية:
 -1التعممي التدرجيي للرتبية ما قبل املدرس ية لفئة ا ألطفال البالغني 5س نوات.
 -2ختفيض مدة التعلمي يف املرحةل الابتدائية من 6اىل .5
 -3متديد مدة التعلمي يف املرحةل املتوسطة من  3اىل  4س نوات.
 -4اعادة تنظمي مرحةل التعلمي ما بعد اللزايم يف 3فروع كام ييل:
 التعلمي الثانوي العام والتكنولويج . التعلمي التقين واملهين والتكوين. التعلمي العايل . -5اضفاء الطابع القانوين عىل مدارس التعلمي التابعة للقطاع اخلاص.
تكل يه ،بصورة وجزية ،أأمه اجلوانب املهيلكة لالصالح الرتبوي كام أأقرهتا السلطات العمومية
أنذاك .
غري أأنه ينبغي التذكري بأأن هذه التحدايت متطابقة ،بصورة حرفية ،مع توصيات اللجنة الوطنية
لالصالح ،ولك ما يف ا ألمر أأن جمليس احلكومة والوزراء اكتفيا ابدخال بعض التصحيحات الطفيفة أأو
بتعميق بعض اجلوانب العملية املرتبطة ابلصالح.
 -2ماهية بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات:
جاءت معلية اصالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر  ,من اجل اعداد مناجه جديدة شلكت املقاربة
ابلكفاءات روهحا ,اذ تقوم هذه املقاربة عىل بيداغوجيا الدماج  ،اليت ختتلف عن الطريقة التقليدية أأي
املقاربة اب ألهداف ذات الطابع الرتامكي  ,أأي أأصبح الاهامتم منصبا عىل تكوين التالميذ و اكساهبم
الكفاءات الرضورية اليت تسمح هلم ابلتكيف مع حميطهم الاجامتعي والس يايس و الاقتصادي والثقايف.
مفا يه عوامل ظهور بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات ؟ ما املقصود هبذه البيداغوجيا يف امليدان
الرتبوي؟ وما يه أأوجه الاختالف بيهنا وبني املقاربة اب ألهداف؟
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 -1-2عوامل ظهور بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات:
لقد نشأأت املقاربة ابلكفاءات يف ظروف ظهرت فهيا ادلعوة اىل اجياد بديل تصحيحي ملقاربة التدريس
الهادف  ,هذا ا ألخري اذلي اكن يركز عىل حمتوايت التعمل أأكرث مما يركز عىل التكوين  ،كام أأن النظرة
التجزيئية للمعرفة  ،وكذا طريقة حتويلها للمتعمل اىل جمرد يشء يش به الةل من ابرز الانتقادات اليت
تعرضت لها مقاربة التدريس بواسطة ا ألهداف.
)
6
(
وميكن أأن نلخص أأمه هذه الانتقادات  ،يف النقاط التالية :
 عامل التطور اذلي عرفته العلوم والتكنولوجيا ,وما ارتبط هبذا التطور من توجه اىل الاستامثر ,ومنهاستامثر املوارد البرشية  ,بغية الرفع من مردوديهتا  ,وهو ما ل ميكن حتقيقه دون تبين مقاربة أأكرث
فعالية.
 عامل التنافس وهاجس اجلودة يف النتاج  ,وهذا العامل اكن وراء ظهور الكفاءة يف ميدان العمل.وهو ما يؤكده جرار فرينيو حني يقول ً أأن الفرد ليس حباجة اىل عناء كبري لفهم أأن خطورة املنافسة
والتطور الرسيع ألشاكل العمل اليت تتطلب املزيد من املعرفة واذلاكء  ,يه اليت ودلت الرشوط
احملددة لهذا الاهامتم املفاجئ ابلكفاءة ً .
 عامل الاهامتم اذلي حظي به المنو املعريف يف النظرية البنائية للتعمل  ,هذه النظرية اليت جاءتبفكرة دمع الاكتساب التدرجيي لس تقاللية التالميذ يف التعمل .
 ل ميكن فهم السلوك احملدد يف الهدف الجرايئ دومنا اهامتم ابلعمليات وا ألنشطة املعرفية العقلية. يعد التدريس الهادف من أأنواع التدريس السطحية والشلكية ,فاصبح الفعل الرتبوي تعوداي وروتينيا،يستبعد التفكري
والبداع.
 يركز التدريس الهادف عىل ا ألهداف السلوكية دون الاهامتم بغاايت الرتبية. -2-2بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات:
 -1-2-2مفهوم الكفاءة:
أأ -التعريف املعجمي:
يف معجم  Robertفانه  :تدل لكمة ً كفء ً عىل القدرة عىل احلمك عىل يشء ما مبقتىض معرفة
معمقة يف مادة  ,ويكون الفرد الكفء هو الفرد القادر عىل القيام بيشء ما  ,وحتمل هذه اللكمة أأيضا
نفس املعىن اذلي يدل عىل الفرد اخلبري و املؤهل" (. )7
 ويف ) Dict. Encyclopédie de l'éducation (1998فاننا جنده يعرف الكفاءة عىل أأهنا":خاصية من خصائص الفرد الاجيابية اليت تسمح هل ابلتعبري عن قدرته عىل تنفيذ بعض املهامت".
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ب -التعريف الاصطاليح:
يف احلقيقة هناك تعاريف عديدة للكفاءة  ،حسب اجملال اذلي تنمتي اليه  ،فلفظ الكفاءة يف جمال
القضاء عىل سبيل املثال خيتلف عنه يف جمال الرتبية والتعلمي  ،لهذا س نقترص عىل ذكر التعاريف اليت
تتناول مفهوم الكفاءة يف امليدان الرتبوي .
 الكفاءة يه ":اماكنية تعبئة مجموعة من املوارد املدجمة من أأجل حل وضعيات مشلكة" (.)8C'est pouvoir mobiliser un ensemble intégré de ressources pour résoudre
des situations- problèmes.
 ويه ايضا" :اماكنية الفرد تعبئة مجموعة مندجمة من املوارد(معارف ،همارات ،مواقف )...هبدف حلفئة من الوضعيات املشلكة" (.)9
La possibilité pour un individu de mobiliser un ensemble intégré de
ressources, en vue de résoudre une situation-problème qui appartient à une
famille des situations.
ميكن أأن نرشح املفاهمي الواردة فيه ويه :
لفهم هذا التعريف أأكرث
 قدرة الفرد(املتعمل) :حاةل وعي حيس ووعي حريك ووعي س يكولويج داخيل منبع اقدار الفرد عىل.
الفعل
 تعبئة :فعل اشعايل لطاقة الفرد لس تدعاء واس تحضار واستنفار موارد الفرد اخملتلفة ،وملهئا ذاتياألجل توظيفها يف اجناز هممة ( .حل وضعية ـ مشلكة )
 املوارد :يه مجموعة من املعارف اذلاتية واملكتس بة املتداخةل فامي بيهنا واملس تحمكة واملنسجمةواملنصهرة واملندجمة ( معرفة ,همارات ,قمي ,مواقف ,خربة )  ،ويه تنقسم اىل :
التصورات وامليول
* املوارد ادلاخلية  :متثل مجموع ما ميتلكه املتعمل من القدرات العقلية العامة و ّ
والاجتاهات واملهارات احلركية وعالقهتا ابملعرفة وبثقافة وسطه.
* املوارد اخلارجية :وتشمل املعطيات والواثئق وا ألدوات والوسائل اليت يكون الفرد حباجة
الهيا ملامرسة الكفاءة.
 مجموعة موارد مدجمة :مجموعة من املوارد اذلاتية واملكتس بة املتدا ِخةل فامي بيهنا واملس ِتحمكة واملنسجمة
واملنصهرة واملندجمة( معرفة ـ همارات ـ قمي ـ مواقف ـ خربة )...
 وضعية مشلكة :وضعية اشاكلية تتطلب تدخال ملعاجلهتا ومقاربهتا من خالل دمج مجموعة من املوارد . مجموعة من الوضعيات املرتادفة :الوضعيات املرتادفة أأو املتشاهبة أأو املتاكفئة يه وضعيات ذاتمعامل صعوبة واحد ،بمتفصالت وتفاصيل خمتلفة ،متارس فهيا الكفاءة ،وتؤكد لنا متلكها .مبعىن تتطلب
هذه الوضعيات نفس الكفاءة حللها.
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-2-2-2مفهوم املقاربة ابلكفاءات:
شعارها  :ل نتعمل ابلرضورة لنعرف ولكن نتعمل خاصة لنترصف .
مبدؤها  :حسب  : Meirieiuأأتعمل كيف أأتعمل .
 يرى ) Perrenoud. P, (1998أأن  ":املقاربة ابلكفاءات حتدد ماكنة املعارف يف الفعل  ،هذهاملعارف تشلك موارد حامسة لتحديد طبيعة املشألك وحلها  ,واختاذ القرارات وتكون عدمية القمية ال
اذا توفرت يف الوقت املناسب وتس ىن لها الرشوع يف الاش تغال مع املوقف " (.)10
 ذلكل فان املقاربة ابلكفاءات  " :يه احد جوانب تطور بيداغوجيا ا ألهداف واليت يطلق علهيا اجليلالثالث لسرتاتيجية ا ألهداف  ،فهذه السرتاتيجية تنطلق من القدرات واليت تكون فطرية يف املتعمل ،
ال أأن لك قدرة حتتاج اىل اكتساب كفاءات تس تجيب لها وترقهيا وتطورها اىل أأرىق ما ميكن من
اس تغالل القدرة  ،وابلتايل لك قدرة من قدرات املتعمل تشمل كفاءات عديدة ومتنوعة  ،معرفية ،
نفس ية وحركية" (.)11
اذن املقاربة ابلكفاءات:
يه طريقة تربوية و أأسلوب معل متكن املعمل من اعداد دروسه بشلك فعال  ,فهيي تنص عىل الوصف
والتحليل للوضعيات اليت يتواجد فهيا أأو سيتواجد علهيا املتعمل ،فهيي ختاطب املتعمل يف اجلوانب اللكية
لشخصيته  ،وتسمح هل بتوظيف مكتس باته التعلميية ومعارفه يف وضعيات جديدة ليحقق الكفاءة
املطلوبة والوصول اىل درجة من التقان واملهارة.
كام جتعل من املتعمل ":حمورا أأساس يا لها وتعمل عىل ارشاكه يف مسؤولية قيادة وتنفيذ معلية التعمل ،
ومن املعمل منشطا ورفيقا ومرشدا وموهجا" ( ،)12فهيي تصور بنايئ للتعلامت تسمح للمتعمل ابعطاء
معىن للمعارف اليت يدرسها  ،وتكون هذه املعارف والجراءات حارضة للتوظيف عند احلاجة  ،كام
تسمح للمعمل بتطوير ممارساته وفق ما تتطلبه هذه البيداغوجية  ،وذكل من خالل اهامتمه أأكرث
ابلتلميذ  ،كيف يتعمل ؟ كيف يسري أأخطائه ؟ وكيف يقميه ؟ دون اهامل الاهامتم ابملعارف .
 -3-2-2مبادئ و أأسس املقاربة ابلكفاءات:
أأ -مبادئ املقاربة ابلكفاءات :
 البناء :حيث يمت : اسرتجاع واس تحضار املتعمل للمعارف السابقة. ربطها ابملكتس بات اجلديدة. ختزيهنا يف اذلاكرة . التطبيق  :أأي رضورة املامرسة والمترن من اجل المتكن . التكرار  :تلكيف املتعمل بنفس املهام الدماجية عدة مرات من اجل الوصول اىل 134-
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اكتساب معمق للكفاءات .
 الرتابط  :أأي املزاوجة بني أأنشطة التعلمي والتعمل و أأنشطة التقومي وذكل قصد تمنيةالكفاءة .
 الدماج  :ويسمح مبامرسة الكفاءة عندما تكون مقرونة بكفاءة اخرى  ،حىت يدرك املتعمل الغرضمن تعلمه .
ب -أأسس املقاربة ابلكفاءات :
تمتثل أأسس املقاربة ابلكفاءات فامي ييل ،
 الانتقال من منطق التعلمي اذلي يركز عىل املادة املعرفية اىل منطق التعمل اذلي يركز عىل املتعملكونه حمور العملية التعلميية التعلمية .
 تعترب املعرفة وس يةل لتحقيق ا ألهداف  ،ويه تدخل مضن وسائل متعددة ملعاجلة خمتلفا ألنشطة.
 جتاوز الطريقة التقليدية املعمتدة عىل احلفظ والاس امتع . عدم جتزئة الفعل التعلميي التعلمي  ،بل ترافقه ابعتباره كام ل متناهيا من السريورات املتداخةلواملرتابطة فامي بيهنا.
 متنكن من اكتساب عادات جديدة  ،وهمارات خمتلفة  ،مع ربط واقع التلميذ مبواضيع دراس ته . تس تجيب للتغريات احلاصةل يف اجملمتع  ،وانتاج مواطن ماهر  ،كفء . اضافة اىل ذكل ":اعطاء دلةل للتعلامت بتكوين س ياقات دللية قريبة للواقع املعيش " (.)13 -3أأوجه الاختالف بني املقاربة ابلكفاءات و املقاربة ابلهداف:
ميكننا توضيح الفرق بني تصور لك من بيداغوجيا التدريس الهادف وبيداغوجيا التدريس الكفايئ
للعملية التعلميية التعلمية من خالل هذا اجلدول:
بيداغوجيا الكفاءات
بيداغوجيا ا ألهداف
التعمل
التعمل
 الانطالق من املعارف السابقة للمتعمل . الربط بني املثري والاس تجابة. الرتكزي عىل تمنية القدرات والكفاءات. الرتكزي عىل تمنية السلوك. الرتكزي عىل التعمل. الرتكزي عىل املتعمل وعىل حمتوايت ا ألهداف. مسامهة املعمل يف سري ادلرس. تس يري ادلرس من طرف املدرس . الشمولية. الانتقائية .11
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 التضخم أأملفاهميي .دور املدرس
 املاكل الفعيل للمعرفة يتدخل ابس مترارالتقومي
 الاهامتم ابلنتيجة -الرتكزي عىل التقومي التحصييل الهنايئ.

 الاخزتال أأملفاهميي.دور املدرس
 يعد وس يطا بني املعرفة واملتعمل يسهل معلية التعمل اذلايت وينسقالتقومي
 تتبع السريورة التعلميية منذ البداية اىل الهناية. -التقومي تشخييص وتكويين وهنايئ.

كام ميكننا المتيزي بني منطق التعلمي اذلي هو منطق التدريس الهادف ومنطق التكوين اذلي هو منطق
التدريس الكفايئ  ،من خالل هذا اجلدول :
منطق التكوين
منطق التعلمي
يمت التوظيف فيه عىل أأساس الفعالية و املهارة.
يمت التوظيف فيه عىل أأساس الشهادة .
يمت يف وضعيات هتمت بتدريب الفرد عىل يمت يف وضعيات ترتبط فهيا املعرفة النظرية ابملهارة
التطبيقية.
التفكري وعىل التحمك يف املفاهمي .
يمت الرتكزي عىل تلقني حمتوايت أأاكدميية جاهزة يمت الرتكزي عىل بناء الكفاءات املرتبطة مبهنة من املهن.
.
املدرس يصدر حمكه عىل نتاجئ الامتحاانت يصدر حمكه عىل أأساس التدريبات والرتبصات
والاختبارات املرحلية.
هيمت بتقومي مدى التحمك يف املهارات والكفاءات.
يفحص التحصيل ادلرايس.
يتبع نقل منطق التطبيق امللموس للمعرفة .
يتبع تبليغ منطق املعرفة املراد تبليغها .
 -4اسرتاتيجيات التقومي املعمتد عىل ا ألداء:
 -1-4مفهوم التقومي املعمتد عىل الاختبارات ا ألدائية:
 ميكن القول أأن" :تقومي ا ألداء يتطلب أأن يظهر املتعمل بوضوح  ،أأو يربهن أأو يقدم أأمثةل أأو جتاربأأو نتاجات أأو غري ذكل تتخذ دليال عىل حتقيقه مس توى تربواي  ،أأو هدفا تعلمييا معينا" (.)14
 ويرى ) Brualdi ,A (1998أأن " :تقومي ا ألداء هو مجموعة من الاسرتاتيجيات لتطبيق املعرفةواملهارات وعادات العمل من خالل أأداء املتعمل ملهامت حمددة ينفذها بشلك علمي ومرتبط بواقع احلياة
وذات معىن ابلنس بة هل" (.)15
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 كام أأن " :معلية تقومي ا ألداء تؤدي اىل معرفة واقع املامرسات ا ألدائية وتعمل عىل حفز الفرد للعملومساعدته عىل معرفة مواطن القوة دليه من اجل تطويرها وحتديد جوانب الضعف والعمل عىل
معاجلهتا ابس تخدام الاسرتاتيجيات املناس بة " (.)16
من خالل لك هذا نقول أأن التقومي املعمتد عىل الاختبارات ا ألدائية هو قيام املتعمل ابظهار تعلمه من
خالل توظيف هماراته يف مواقف حياتية حقيقية  ،أأو مواقف حتايك املواقف احلقيقية  ،أأو قيامه
بعروض معلية يظهر من خاللها مدى اتقانه ملا اكتسب من همارات وكفاءات يف ضوء النتاجات
التعلميية املراد اجنازها .
 -2-4مكوانت التقومي املعمتد عىل الاختبارات ا ألدائية:
يش متل التقومي املعمتد عىل الاختبارات ا ألدائية عىل مكونتني رئيس يتني هام  :همام ا ألداء و وقواعد
تقدير ا ألداء أأو حماكت احلمك عىل جودة ونوعية ا ألداء :
 -1همام ا ألداء :
تتطلب همام ا ألداء اجراء معليات أأو سلسةل من ا ألنشطة  ،أأو أأداء معل معني بطريقة مناس بة ،
ويصف ) Tucker. M.(1992همام ا ألداء بقوهل  ":ل تس تطيع أأن تقوم أأداء التالميذ ما مل تزودمه
بأأعامل وهمام  ،ول تس تطيع أأن تقوم درجة حتصيلهم ما مل يؤدوا ابلفعل هذه املهام " ( .)17مثال  :حل
مساةل حسابية  ،فيكون هنا الرتكزي عىل املهمة ا ألدائية وعىل النشاط أأثناء أأدائه  .كام تتطلب همام
ا ألداء ابتاكر أأو تكوين نتاجات مركبة حتقق مس توايت جودة معينة .
وتنقسم همام ا ألداء اىل :
 همام حمدودة  :أأي أأن يقوم املتعمل بأأداء حمدد يف زمن قصري  ،مثل  :دراسة تغريات داةل عدديةتس تدعي حساب الهناايت ودراسة اجتاه التغري ورمس جدول تغرياهتا.
وتس تخدم هذه املهام عادة للتحقق من كفاءات التالميذ يف همارات معينة ذات أأمهية .
 همام موسعة  :يقوم املتعمل ابلتفكري والبحث يف مساةل معينة ويعطى وقتا اكفيا ليك يظهر متكنه منهذا املوضوع ومعق فهمه هل .
 عرض ا ألعامل  :أأن يوظف املتعمل همارات متنوعة لبراز كفاءته يف جمال معني  ،وعرض نتاجه ليكيطلع علهيا املعمل .
 -2قواعد وحماكت تقدير ا ألداء :
يقصد بقواعد تقدير ا ألداء " :اجلوانب اليت جيب عىل املتعمل أأن يؤدهيا من أأجل تنفيذ هممة أأو نشاط
أأو انتاج معني تنفيذا مناس با" ( )18وتعد هذه القواعد أأساسا للتقومي اجليد ل ألداء .
وتنقسم قواعد تقدير ا ألداء اىل ا ألقسام التالية :
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 قواعد تقدير حمدودة :توحض خصائص ا ألداء اجليد للمهام املطلوبة ،وما يش متل عليه من هماراتوكفاءات .مثال :عند حل التلميذ ملسأأةل رايضية فان قواعد التقدير تمتثل يف التنظمي اجليد ،الاس تعامل
السلمي ل ألدوات ،تقدمي ورقة الجابة.
فهذه القواعد تكون نوعية تقترص عىل همام حمدودة .
 قواعد تمتزي ابلعمومية  :فهيي توحض خصائص ا ألداء اجليد ملهام موسعة  ،وما يتضمنه من هماراتوكفاءات  ،وذكل للحمك عل جودة ا ألداء .
 مالحظات املعمل املنظمة  :يقوم املعمل مبالحظ تالميذه يف مواقف تعلميية تعلمية. -3-4الفعاليات اليت تندرج حتت اسرتاتيجية التقومي املعمتد عىل الاختبارات ا ألدائية:
تعد الفعاليات التية منوذجا مالمئا لتطبيق هذه السرتاتيجية :
 التقدمي  :حيث يقوم املتعمل بتقدمي عرض خمطط ومنظم  ،ملوضوع حمدد ويف وقت حمدد  ،لظهارمدى امتالكهم لكفاءات حمددة .
مثال عىل ذكل  :يقدم التلميذ كيفية حساب القمي املضبوطة لبعض ا ألعداد الصامء ابس تخدام احلاس بة
العلمية .
 العرض التوضيحي  :عرض شفوي أأو معيل يقوم به املتعمل لتوضيح مفهوم أأو فكرة لظهار مدىقدرة املتعمل عىل اعادة عرض املفهوم بطريقة ولغة واحضة .
مثال عىل ذكل  :يوحض املتعمل مفهوم املتتاليات احلسابية والهندس ية من خالل نس بة
الفوائد اليت يقدهما بنك س نواي.
 ا ألداء العميل  :اجراء معيل لظهار املعرفة واملهارات ،والاجتاهات من خالل أأداء املتعمل ملهامتجمددة ينفذها معليا .
مثال عىل ذكل  :اجناز املتعمل جملسامت و أأشاكل هندس ية اكملكعب  ،متوازي
مس تطيالت ...اخل وذكل ابس تعامل الورق املقوى .
 العرض  :أأي يقوم املتعمل بعرض انتاجه الفكري والعميل  ،لظهار مدى قدرته عىل توظيف معارفهوهماراته يف جمال معني .
مثال عىل ذكل :يعرض املتعمل طريقته اليت حل هبا مساةل رايضية مع الرسومات ان تطلب ذكل .
 احملأاكة  :حيث يقوم املتعمل بتطبيق ما تعلمه من معارف وهمارات يف مواقف حياتية.مثال عىل ذكل  :يقوم حبساب اللكفة الهامش ية للرحب من خالل دراس ته لالش تقاقية.

 138-

11

2016

 -5أأمه الصعوابت اليت تواجه املعمل أأثناء تقومي أأداء املتعمل:
 -1-5نقص التكوين:
ان جناح الصالحات ا ألخرية اليت أأقدمت علهيا وزارة الرتبية الوطنية واليت مت من خاللها اعامتد
التدريس وفق بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات  ،ل بد هل من أأساتذة أأكفاء قادرين عىل تنفيذ تكل
الربامج وتقدمي مردود جيد  ،فأأصبح دور املعمل حمصورا يف التوجيه والرشاد  ،دون تقدمي املعارف
جاهزة للتالميذ  ،كام أأصبح دوره يمكن يف مدى قدرته عىل ااثرة التفاعل بطرق مشوقة ومتنوعة
وتقومي أأداء التالميذ بطرق موضوعية و أأساليب مناس بة .
غري أأن هذا ادلور اذلي ينبغي عليه أأن يقوم به ل يأأيت ال من منطلق سلمي وركزية صلبة  ،يه
التكوين اجليد اذلي بواسطته يس تطيع ا ألس تاذ التكيف مع الظروف اجلديدة للعمل  ،ومن خالهل
يمتكن من تأأدية واجبه عىل أأمكل وجه .
لكن العديد من ادلراسات ومهنا دراسة للباحثة الباحثة لبىن بن يس مسعود ( )2008/2007يف
دراس هتا حول واقع التقومي يف التعلمي الابتدايئ يف ظل املقاربة ابلكفاءات ،حيث توصلت اىل أأن
 %50من املعلمني غري راضني عن التكوين املقدم هلم  ،وهو ما أأكده أأيضا ارزيق براكن":اننا نعمل املعمل
كيف جيب أأن يعمل ولكننا ل نعلمه كيف يقوم" (.)19
وهذا عكس ما أأوصت به وزارة الرتبية الوطنية أأن  ":تنفيذ املهناج ادلرايس يتطلب أأن يكون
ا ألس تاذ قد تلقى تكوينا معرفيا متخصصا جيعهل قادرا عىل التحمك يف املعارف املرتبطة مبجال ختصصه
من انحية  ،وتكوينا همنيا (تربواي) ميكنه من أأداء همامه أأداء اكمال من انحية اثنية" (. )20
ان تكوين املدرس  ،عادة ما ينصب يف اجلوانب ا ألربعة التالية ويه  :التحمك املعريف  ،القدرة عىل
توصيل املعارف العلمية اىل املتعلمني  ،الملام مببادئ ونظرايت س يكولوجيات التعمل  ،اجلانب
العالئقي  ،ال انه اندرا ما يمت تكويهنم فامي خيص كيفيات تقومي التالميذ  ،وخاصة ميدان التقومي يف ظل
املقاربة ابلكفاءات" (. )21
 -2-5نقص الوسائل البيداغوجية واملراجع املعرفية:
ا ّن اعطاء معىن للمعارف املدروسة وبناهئا يمت من خالل خمتلف الوضعيات واملشالكت اليت حيلّها
التلميذ بنفسه ،كام أأن تقدمي هذه املعارف يف قوالب اجرائية يسهل امتالكها .و يف هذا الطار فان ":
احلاسوب و احلاس بة يوفران للتلميذ فرصا عديدة للتجريب سواء اكن ذكل يف امليدان العددي أأو يف
ميدان الحصاء والاحامتلت من هجة ،ومن هجة أأخرى كون وسائل التقنيات اجلديدة حارضة أأكرث
فأأكرث يف حميط التلميذ وابعتبار أأن لك التالميذ مطالبون ابس تعامل هذه الوسائل يف حياهتم املهنية
مس تقبال ،فا ّن ّ
تعمل الرايضيات ميكن ،يف هذا الطار ،أأن يس تغّل ويس تفيد من خمتلف التجارب
حول املواضيع املدروسة وهو ما جيعل هذه ا ألدوات تسامه يف التكوين العلمي للتالميذ" (.)22
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ان توفر املراجع واملصادر املعرفية دلى لك من التلميذ وا ألس تاذ  ،يساعد كثريا عىل معاجلة الكثري من
الوضعيات  ،فيس تطيع ا ألس تاذ الاس تئناس بتكل املراجع لبناء وضعيات مرتبطة بواقع التلميذ ولها
الكثري من ا ألمهية ابلنس بة اليه  ،وكام ذكران فانه من بني مكوانت الوضعية املشلك  ،الوسائل املادية
،اذ أأن  ":تنفيذ املهناج يف طور التعلمي الثانوي يتطلب توفري مجموعة من الواثئق اليت ل غىن عهنا
لتحقيق الكفاءات املس هتدفة" (.)23
 -3-5تقومي ا ألداء يتطلب الكثري من اجلهد والوقت:
لعل من أأبرز ما جاءت به بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات هو أأهنا جعلت من التلميذ حمورا للعملية
التعلميية التعلمية  ،فال يأأخذ املعلومة جاهزة بل عليه الوصول الهيا ،وهذا ما أأكدت عليه وزارة الرتبية
الوطنية من خالل توجهياهتا املهنجية حيث أأن  ":الربانمج يتفادى تقدمي املعرفة جاهزة للتلميذ ليتلقاها
يف قوالب معدة سلفا  ،ذلكل فا ألس تاذ مدعو اىل اختيار ا ألنشطة التعلميية واملشالكت اليت ختدم
وتمني روح الابتاكر والبداع دلى التلميذ" (.)24
كام جعلت املامرسات التقوميية جزء من العمل اليويم للأس تاذ  ،مثل حتضري الوضعيات التقوميية اىل
كيفية معاجلهتا  ،ولعل لك هذا يتطلب من ا ألس تاذ بذل اجلهد الكبري لجناح هذه العملية  ،كام يتطلب
ذكل توفري الوقت الالزم  ،فاملامرسات التقوميية احلالية تأأخذ وقتا معتربا  ،حيث أأن بيداغوجيا املقاربة
ابلكفاءات جتعل من التلميذ":حمورا أأساس يا لها وتعمل عىل ارشاكه يف مسؤولية قيادة وتنفيذ معلية
التعمل  ،ومن املعمل منشطا ورفيقا ومرشدا وموهجا" (.)25
 -4-5اكتظاظ التالميذ داخل القسم:
اهمتت بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات بتفريد التعلمي  ،فلك تلميذ بتعمل حسب قدراته واماكانته  ،وهذا
ما يدعو اىل قياس وتقدير مدى تطور هذه الكفاءات عىل مس توى لك تلميذ من البداية اىل هناية
العملية التعلميية التعلمية حىت تتبني نقاط الضعف ونقاط القوة اخلاصة بتعمل لك تلميذ  ،فتعاجل نقاط
الضعف وتعزز نقاط القوة .
لكن ابلنظر اىل جحم أأقسامنا اليوم فاننا جندها مكتظة ابلعدد الهائل من التالميذ  ،وهو ما س يؤدي
حامت اىل التأأثري عىل السري احلسن للعملية التعلميية التعلمية  ،ومنه التأأثري عىل قدرة ا ألس تاذ عىل
معاجلة وضعيات مشلك يف خمتلف ميادين التعمل املقررة.
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اخلامتة:
بعد هذا العرض ميكننا القول أأن التدريس وفق بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات  ،وخاصة ما يتعلق
جبانب التقومي  ،يتطلب ارادة قوية من لك عنارص العملية الرتبوية وخاصة التعلميية التعلمية  ،سواء
املعمل  ،املتعمل  ،املرشف الرتبوي  ،ان تقومي أأداء املتعمل رضورة ل بد ملعلمينا ادراكها  ،ول بد من
تطبيق اسرتاتيجياهتا  ،ذكل ملا لها من عائد كبري عىل مردود تالميذان  ،فتقومي ا ألداء يظهر من خالهل
قدرة املتعمل عىل توظيف ما تعلمه من معارف  ،ول ميكن أأن تبقى املعارف النظرية يف معزل عن
التطبيق يف حياته اليومية ،ذلكل ل بد من الاهامتم هبذه الاسرتاتييجة ،وعليه ميكن أأن نوجز هذه
التوصيات:
الاقرتاحات والتوصيات :
* رضورة تكوين ا ألساتذة يف جمال التقومي الرتبوي  ،وكيفية التطبيق اجليد لسرتاتيجيات التقومي
احلديثة  ،وخاصة الوضعيات التقوميية اكلوضعية املشلكة والوضعية الدماجية  ،ابلضافة اىل اس تغالل
املالحظة يف معلية التقومي.
* رضورة ارشاك ا ألساتذة واستشارهتم يف لك تغيري أأو اصالح ،فا ألس تاذ هو املعين بتنفيذ ما جاءت
به املناجه  ،ذلكل جيب استشارته وارشاكه يف هذه الصالحات حىت يتس ىن هل فهم لك ما جاءت به
ومن مث تنفيذها وتطبيقها بصورة جيدة.
* اس تحداث مناصب مالية جديدة لتخفيف العبء عىل ا ألساتذة  ،فنجد أأن العديد من ا ألساتذة
يدرسون أأكرث من النصاب القانوين واحملدد ب  18ساعة يف ا ألس بوع  ،حيث يصل البعض اىل
تدريس  24ساعة أأس بوعيا أأو أأكرث وتس ند هل أأكرث من  05أأقسام  ،ذلكل ل ميكنه تطبيق ما جاءت
به بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات .
* تكييف مضامني املناجه التعلميية مع وقت احلصة ادلراس ية حىت يتوافق عامل الوقت واجلهد مع
مضمون املهناج  ،فنجد العديد من ادلروس حتتاج اىل وقت كبري لهناهئا وفهمها من طرف التالميذ ،
يف حني خيصص لها وقت حمدد.
*الاهامتم جبميع س نوات التعمل يف املرحةل الثانوية وعدم الرتكزي فقط عىل الس نة الهنائية واهامل
الس نوات السابقة  ،فنجد  -خاصة يف الس نوات الثالثة ا ألخرية – متابعة تقدم برانمج الس نوات
الهنائية ورضورة اهنائه يف الوقت احملدد  ،يف حني ل جند أأي اهامتم بتقدم برانمج الس نوات ا ألوىل
والثانية  ،حىت أأنه أأثناء غياب أأحد أأساتذة ا ألقسام الهنائية يف مادة معينة يمت تعويضه بأأحد أأساتذة
الس نوات ا ألوىل والثانية  ،حىت ل يتأأخر تنفيذ برانمج الس نة الهنائية.
* ختفيض عدد التالميذ يف ا ألقسام وذكل بفتح أأقسام موازية من أأجل التقليل من الاكتظاظ.
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أمحد سعودي ،أس تاذ مساعد أ جامعة اجلزائر 2
امللخص
هدفت ادلراسة اىل الكشف عن دور برجميات احلاسوب يف تمنية التفكري الابتاكري دلى التالميذ،
وكذا طبيعة اجتاهات أساتذة مادة التكنولوجيا حنوها ،والفروق بني اجتاهاهتم وفق متغريي القدمية
التخصص ،وذلات الغرض مت اس تخدام املهنج الوصفي املقارن يف الشق الول من ادلراسة ،واملهنج
الوصفي التحلييل يف شقها الثاين ،من خالل تطبيق النشاط الثالث من اختبار تورنس الشلكي (ب)
عىل عينة من تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض ،اضافة اىل اعداد اس تبيان وتطبيقه عىل
أساتذة مادة التكنولوجيا ابلتعلمي الثانوي ،وخلصت ادلراسة اىل النتاجئ التالية:
 وجود فروق يف ادلرجة اللكية للتفكري الابتاكري بني تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقينراييض ،تعزى لطريقة تطبيق مادة التكنولوجيا.
 ينظر أساتذة مادة التكنولوجيا اىل اس تخدام برجميات احلاسوب نظرة اجيابية. عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات الساتذة حنو اس تخدام برجمياتاحلاسوب تعزي ملتغري القدمية.
 وجود فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات الساتذة حنو اس تخدام برجميات احلاسوبتعزي ملتغري التخصص.
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مقدمة:
أصبح التقدم التكنولويج الهائل مسة القرن الواحد والعرشين؛ حيث أنتج للمجمتعات تقنيات
متعددة ومتطورة ،ولعل من أمهها ظهور احلاسب الآيل وبرجمياته املتنوعة ،واذلي صار يس تخدم يف
ادلول املتقدمة علميا اكلوالايت املتحدة المريكية ،وادلول الوربية يف املواقف التعلميية؛ اذ اختذت
التدابري املتوالية ،والتسهيالت املتصةل بتكنولوجيات املعلومات هبدف حتسني معلية التدريس لالرتقاء
ابلعملية التعلميية وتطويرها.
وحيث ان الرتبية والتعلمي نظام متاكمل مصم لصنع االنسان السوي املتفاعل مع بيئته متغريا
ومغريا لها حنو الفضل ،اكن البد من دخول التكنولوجيا ،ومن مضهنا احلاسوب اىل ميدان الرتبية
كغريها من ميادين احلياة ،وذكل لغراض التحسني والتطوير والابتاكر ،فللحاسوب القدرة عىل
التفاعل مع املتعمل من خالل برامج تعلميية متطورة لتحقيق أهداف تربوية وسلوكية متنوعة ،كام أن هل
القدرة عىل اختصار الزمن ،وتقليل اجلهد عىل املعمل واملتعمل ،كام حيفز املتعلمني عىل التعمل بدون ملل
وذكل ملا ميتلكه من مزية التشويق والتفاعل املس متر مع اجلالسني أمامه ،كام خيلق التعمل ابس تخدام
احلاسب الالكرتوين الفرصة أمام املتعمل ليختار السلوب اذلي يناس به ابالضافة اىل عرض أساليب
متعددة للتعمل يف وقت قصري من خالل (الرسوم ،والتفاعل خالل التعمل ،وعرض أرشطة فيديو،
وادلخول اىل مواقع عىل االنرتنت لتوضيح مفاهمي متنوعة).
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 -1طرح االشاكلية:
أعادت اجلزائر كغريها من ادلول النظر يف مناجهها الرتبوية استنادا اىل مجةل التغريات
احلاصةل ،ولعل التغريات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال أحد أبرز مرتكزات معلية االصالح،
والهدف من هذا املرشوع هو حتضري التالميذ للتأهيل والاندماج والتكيف مع التحوالت العلمية
والتكنولوجية احلاصةل يف عاملنا اليوم...ذكل أن انفجار املعارف ،ووترية الاكتشافات يف مجيع اجملاالت
تقلص من أآجال ادماج مكتس بات علمية جديدة يف االنتاج اليوم؛ ففي البدلان املتطورة عوضت
الآالت جمهود االنسان بل أكرث من ذكل؛ اذ أصبح المكبيوتر يؤدي نصيبا من معل الفكر(معاجلة
املعلومات ،اذلاكرة ،احلساابت الرسيعة ،اختاذ القرار1 )...كام أعيد النظر يف هيلكة التعلمي الثانوي،
وأدخل التعلمي التكنولويج اىل مجيع مؤسسات التعلمي الثانوي؛ حيث صارت تسمى اثنوايت متعددة
الاختصاص بعدما اكن يقترص هذا النوع من التعلمي يف ما اكن يسمى ابملتاقن ،وقد أحدثت شعبة
الرايضيات التقنية ابتداء من الس نة الثانية اثنوي بتخصصاهتا الربعة(هندسة مياكنيكية ،هندسة
كهرابئية ،هندسة مدنية ،هندسة الطرائق) ،وابملوازاة مع هذه القرارات ،خصص برانمج دمع االنعاش
الاقتصادي غـالفا ماليـا بـ3ماليري دج لتمنية اس تعامل التكنولوجيات احلديثة ،غري أن اجلزء الكرب من
هذا الغـالف املـايل قد اس تعمل القتناء جتهزيات معلوماتية لفائدة املؤسسات الرتبوية  ،2وذكل بغرض
ادماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التعلمي الثانوي ،وفسح اجملال للراغبني يف التعلمي التقين
والتكنولويج من خالل الربامج المكبيوترية املعدة ذلكل.
وبعد أن اكن التعلمي التكنولويج والتقين حكرا عىل الثانوايت التقنية ،واكن حيرم الكثري من
التالميذ من مزاولته ابلرمغ من ميلهم اليه نظرا لبعد املسافات الفاصةل عن هذه املؤسسات ،مت انشاء
خمابر لالعالم الآيل يف مجيع مؤسسات التعلمي الثانوي لتدريس هذا النوع من التعلمي ابس تخدام أهجزة
المكبيوتر وبرامج خمصصة لهذا الغرض.
وتشري ادلراسات (عبد الكرمي( ،)2001 ،عايد والس يد( ،)2002 ،حبيب )2003 ،اىل أن
للتعلمي ابس تخدام هذه الربجميات دورا همام يف خلق بيئة ابتاكرية من خالل احرتام تفكري املتعمل
وتشجيعه وتدريب الفراد عىل اجياد حلول للمشالكت ،واعادة تنظمي خربة املتعمل النتاج يشء جديد
يتصف بكونه غري مألوف وحصيح يف ضوء معيار ما ،وقد أصبحت الرتبية احلديثة تعىن ابلتفكري
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الابتاكري ،وهتمت ابدخال التكنولوجيا ،كام يؤكد التدريس الفعال أمهية تمنية التفكري بصورة عامة،
والتفكري الابتاكري بصورة خاصة ،ويرى "  " Guilfordأن الابتاكر أصبح مفتاح الرتبية يف أمكل
معانهيا ومفتاح احلل ملعظم املشالكت املس تعصية اليت تعاين مهنا البرشية ،ذلكل علينا مكجمتعات انمية
أن نفتح البواب عىل مرصاعهيا لندخل الابتاكر يف مجيع اجملاالت وخاصة جمال الرتبية والتعلمي ويف
مجيع املراحل التعلميية .4
ومبقابل هذا عارض وشكك جزء من أساتذة التعلمي التقين يف جناح مثل هذه الاسرتاتيجيات،
ووهجوا نداء يف أول نومفرب س نة 2006م ،ومن مضن ما ورد فيه:
" ان مصممي هذا املرشوع ،و بعيدا عن أآفاق تعزيز هذا القطب التقين املس تقل يف الرتبية،
أرادوا أن جيعلوا من التعلمي التقين جمرد طقوس فارغة احملتوى ال تصلح اال لتبقى مكعامل تذاكرية .ان
اخلطاب البليغ لوزير الرتبية الوطنية حول االصالح ال يدين التعلمي التقين بكيفية رصحية ،لكنه ابملقابل
يلغي نصف الشعب التقنية و يُـبقي النصف الآخر حتت تسمية تقين راييض بأربعة تفرعات ،و يُـرتك
اختيار فتح هذه الفروع لرئيس املؤسسة ،دون أن حتدد مقاييس الاختيار بدقة ،و هذا ما س يؤدي
بطبيعة احلال اىل:
 فناء هذه الفروع لعدم وجود تالميذ تتوفر فهيم الرشوط. تقليص العرض البيداغويج الس امي اجلزء اخملصص للتجارب و التطبيقات من خالل تعادلاحلجم الساعي للتعلمي التقين مع احلجم الساعي للتعلمي العام ،اذ أن مجمل وحدات التعلمي التقين مضن
شعبة تقين راييض أصبح خمترصا عىل مادة تسمى تكنولوجيا ،تــدرس  6ساعات أس بوعيا بيامن اكن
احلجم الساعي املتوسط للمواد التقنية اليت يدرسها التلميذ يف السابق ال تقل عن  15ساعة أس بوعيا.
ان هذا التوجه اذلي ينقص من قمية التعلمي التقين لن ينتج اال تكوينا رديئا و متدنيا .فاذا فقدت
الثانوية التقنية أولوية تلقني الثقافة التقنية كام جيب ،فاهنا ستتالىش بفعل التشعب اذلي يزيل املعارف
التقنية ،وان تلقني املهارات التقنية بطريقة مفروضة ال يالمئ نظم ترس يخ هذه الثقافة"3.
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وقد جاءت ادلراسة احلالية لرصد اجتاهات أساتذة التعلمي الثانوي حنو اس تخدام برجميات
احلاسوب يف تدريس مادة التكنولوجيا ودور هذه الربجميات يف تمنية التفكري الابتاكري انطالقا من
التساؤالت التالية:
 -01هل توجد فروق ذات دالةل احصائية يف همارات التفكري الابتاكري بني تالميذ الس نة الثانية
اثنوي شعبة تقين راييض ،تعزى لطريقة تطبيق مادة التكنولوجيا؟
 -02ما طبيعة اجتاهات أساتذة التكنولوجيا حنو تطبيق التكنولوجيا ابس تخدام برجميات احلاسوب؟
 -03هل توجد فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات الساتذة حنو اس تخدام برجميات احلاسوب
تعزى ملتغري القدمية؟
 -04هل توجد فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات الساتذة حنو اس تخدام برجميات احلاسوب
تعزى ملتغري التخصص؟
 -2فرضيات ادلراسة:
 -1-2توجد فروق ذات دالةل احصائية يف همارات التفكري الابتاكري بني تالميذ الس نة الثانية اثنوي
شعبة تقين راييض ،تعزى لطريقة تطبيق مادة التكنولوجيا.
 -2-2ينظر أساتذة مادة التكنولوجيا اىل اس تخدام برجميات احلاسوب نظرة اجيابية.
 -3-2توجد فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات الساتذة حنو اس تخدام برجميات احلاسوب تعزى
ملتغري القدمية.
 -4-2توجد فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات الساتذة حنو اس تخدام برجميات احلاسوب تعزى
ملتغري التخصص.
 -3أمهية ادلراسة :اضافة اىل حداثة اس تخدام برجميات احلاسوب يف التعلمي بصورة عامة ويف التعلمي
الثانوي يف اجلزائر بصورة خاصة ،فان أمهية ادلراسة تنبع من كون أن:
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 برجميات احلاسوب توفر النفقات الكبرية اليت تنفق يف التدريب من خالل النظم احلقيقية.
 حتمك برجميات احلاسوب يف الوقت مبرونة شديدة عند القيام ابلتدريب؛ حيث ميكن التحمك
فيه لصاحل املتعمل.
 برجميات احلاسوب تسمح ابعادة التدريب حىت متام االتقان.
 لفت انتباه املهمتني مبجال املناجه وطرق التدريس اىل رضورة اعادة النظر يف الطرق
والساليب املس تخدمة يف التدريس مما جيعلها تنعكس عىل تمنية التفكري الابتاكري دلى
التالميذ.
 -4أهداف ادلراسة:
التعرف عىل طبيعة اجتاهات الساتذة حنو التدريس برجميات احلاسوب.اماكنية اس تخدام برجميات احلاسوب يف بقية الشعب واملس توايت يف ضوء ما يمت التوصل اليه يفهذه ادلراسة.
اعداد اس تبيان حول اجتاهات أساتذة التعلمي الثانوي حنو هذه الربجميات وتطبيقه ميدانيا. حماوةل االسهام يف تكوين اجتاهات اجيابية حنو املبتكرين من التالميذ. -5ادلراسات السابقة:
 -1-5زكراي بن حيىي الل :الاجتاه حنو التعلمي االلكرتوين دلى معلمي ومعلامت املدارس مبدينة مكة
املكرمة – ابململكة العربية السعودي :هدف البحث الكشف عن الاجتاه حنو التعلمي االلكرتوين دلى
معلمي ومعلامت املدارس الثانوية يف ضوء بعض املتغريات التالية :التخصص العلمي ،واخلربة يف جمال
العمل ،وحضور ندوات تعلميية يف جمال التقنيات .ولتحقيق هذا ،مت تصممي استبانة الاجتاه حنو التعلمي
االلكرتوين وحساب خصائصها الس يكومرتية من صدق وثبات .كام تكونت عينة البحث من ()462
معلامً ومعلمة من معلمي املدارس الثانوية يف مدينة جدة .وقد انهتت النتاجئ اىل أن اجتاه معلمي
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التخصص العلمي ذوي خربة أقل من  5س نوات يف جمال العمل واذلين حيرضون ندوات تعلميية يف
جمال التقنيات حنو التعلمي االلكرتوين أكرث اجيابية.
 -2-5دراسة يوين وما ) Yuen & Ma (2008تقبل املعلمني لتكنولوجيا التعلمي االلكرتوينe-
 :learning technologyوتكونت عينة ادلراسة من  152معلامً واذلين يمت تدريهبم يف أحد برامج
التدريب أثناء اخلدمة للمعلمني يف هوجن كوجن .وقام الباحثان بتصممي اس تبيان للتعرف عىل تقبل
املعلمني واجتاهاهتم حنو التعلمي االلكرتوين .كام أعد الباحثان منوذج ًا لفهم طبيعة معلية تقبل املعلمني
للتعلمي االلكرتوين وهو منوذج  The Technology Acceptance Modelويتكون هذا المنوذج
من مخس مفاهمي :النية الس تخدام التكنولوجيا ،الفائدة املدركة ، perceived usefulnessالسهوةل
املدركة يف الاس تخدام ،املعايري املوضوعية ،وفاعلية اذلات يف اس تخدام المكبيوتر.
وأوحضت نتاجئ ادلراسة اىل أن املعايري املوضوعية وفاعلية اذلات يف اس تخدام احلاسب الآيل
تعترب من أمه املكوانت أو املكوانت الرئيس ية يف المنوذج .وأشارت نتاجئ ادلراسة أيض ًا اىل أن املعايري
املوضوعية وفاعلية اذلات وسهوةل الاس تخدام املدركة تفرس  %68من التباين يف اس تخدام تكنولوجيا
التعلمي االلكرتوين.
 -3-5دراسة (همدي بن أمحد الطاهر1428 ،هـ1429/هـ) :أثر تطبيق نظام ضامن اجلودة التعلميية يف
تمنية قدرات التفكري الابتاكري وزايدة التحصيل ادلرايس دلى طالب الصف الول املتوسط مبدينة
س هيات ابملنطقة الرشقية ،حبث مقدم اىل قسم عمل النفس بلكية الرتبية ،جامعة أم القرى مبكة املكرمة،
مطلب تمكييل لنيل درجة ادلكتوراه يف عمل النفس(تعمل).
وهدفت ادلراسة اىل معرفة أثر تطبيق أآليات برانمج اجلودة التعلميية املعمتد اديكسل (النشطة،
املشاريع التعلميية الصغرية ،الاختبارات القصرية) يف تمنية قدرات التفكري الابتاكري وزايدة التحصيل
ادلرايس ،واعمتدت املهنج التجرييب ،كام مت تطبيق اختبار تورانس للتفكري الابتاكري الصورة (أ) قبليا
و بعداي ،واس تخدم التحليل املصاحب  ،ANCOVAواختبار ويلكوكسن  Wilcoxonيف املعاجلة
االحصائية ،وخلصت ادلراسة اىل مجةل من النتاجئ أمهها:
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 توجد فروق داةل عند مس توى( )0.01يف درجات التفكري الابتاكري للمجموعتني التجريبيةوالضابطة يف التطبيق البعدي لصاحل التجريبية.
التعقيب عىل ادلراسات السابقة:
 تناولت دراس تا (زكراي) و (يوين و ما) متغري اجتاهات املعلمني حنو تكنولوجيا التعلميااللكرتوين ،وهو ما توافقت فيه مع ادلراسة احلالية يف جمال الاجتاهات ،يف حني تناولت دراسة
(همدي) متغري التفكري الابتاكري ،وهو ما اتفقت فيه مع هذه ادلراسة.
 اعمتدت دراس تا (زكراي) و (يوين و ما) املهنج الوصفي التحلييل ،وهو ما اعمتدته دراستناحلالية ،خبالف دراسة (همدي) اليت حنت منحى التجريب.
 اس تخدمت دراس تا (زكراي) و (يوين و ما) الاس تبيان أداة مجلع البياانت املتعلقة ابجتاهاتاملعلمني واملعلامت حنو اس تخدام تكنولوجيا التعلمي االلكرتوين ،وهو ما ذهبت اليه ادلراسة احلالية ،كام
اتفقت مع درسة (همدي) يف اس تخدم اختبار تورانس للتفكري الابتاكر الشلكي لقياس قدرات
الابتاكر ،واختلفت معها يف الصورة.
 طبقت دراس تا (زكراي) و (يوين و ما) عىل عينة من املعلمني واملعلامت ،وهو ما ذهبت اليههذه ادلراسة يف شقها املتعلق ابجتاهات الساتذة حنو برجميات احلاسوب ،كام طبق اختبار تورانس يف
درسة (همدي) عىل طالب الصف الول املتوسط خبالف ادلراسة احلالية اليت طبق فهيا عىل
تالميذ الس نة الثاين اثنوي شعبة الرايضيات التقنية.
هذا وقد اس تفادت ادلراسة احلالية من ادلراسات السابقة يف بناء الاس تبيان ،ويف طريقة
تصحيح اختبار تورانس للتفكري الابتاكري ،اضافة اىل صياغة الفرضيات.
 -6حتديد املفاهمي:
 -1 -6الاجتاه :يعرب عنه يف ادلراسة مبجموع اس تجاابت أساتذة التكنولوجيا عىل فقرات الاس تبيان
املعد ذلات الغرض.
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 -2 -6برجميات احلاسوب :مجموعة الربجميات المكبيوترية اليت تس تخدم يف تدريس مادة التكنولوجيا
لتالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض بتخصصاهتا اخملتلفة ،سواء تكل اليت تصف مواقف
شبهية ابملواقف احلقيقية - ،ويكتفي فهيا املتعمل ابملالحظة -أو تكل اليت يكون هل فهيا دور حبيث
يس تطيع تغيري أو تعديل املوقف ،ومن أمثةل ذكل :برانمج (امللتس مي )MultiSim ،حملأاكة ادلارات
الكهرابئية ،وبرانمج (الصوليد ووركس )Solidworks ،لتصممي ورمس القطع املياكنيكية ،وبرانمج
(الوتواكد )AutoCAD ،لتصممي وانشاء خمططات البناايت ،وبرانمج (الكروكوديل) crocodile،
حملأاكة التجارب الكمييائية.
 -3 -6التفكري الابتاكري :يعرب عنه يف هذه ادلراسة ابدلرجة اللكية اليت حيصل علهيا تلميذ الس نة
الثانية اثنوي شعبة تقين راييض يف املشاط الثالث الختبار تورانس للتفكري الابتاكرى الشلك)ب(،
من خالل مجع ادلرجات الفرعية لالختبار)الطالقة ،املرونة ،الصاةل(.
 -4 -6الطريقة التقليدية :طريقة تكون فهيا وس يةل اتصال الس تاذ ابملتعلمني عند عرضه للحقائق
واملعلومات اللفاظ ،والعبارات ،والرسوم التخطيطية ،وخمتلف الوسائل التقليدية املعمتدة عىل االتصال
اللفظي.
 -7املهنج املتبع :اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي (التحلييل واملقارن).
 -8جممتع ادلراسة:
 -1-8جممتع اختبار تورانس :تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض بتخصصاهتا الربعة
(هندسة كهرابئية ،هندسة مياكنيكية ،هندسة مدنية ،وهندسة الطرائق) ،وقد أتيحت ادلراسة مع
تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض بوالية املس يةل ،املوزعني عىل النحو التايل:
جدول رمق ( :)01توزيع املتعلمني وفق طريقة تطبيق مادة التكنولوجيا.
تالميذ س 2تقين مس تخدمو
احلاسوب
راييض
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املئوية

مس تخدمو
التقليدية
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الطريقة النس بة
املئوية
2016

2

العدد

650

%83.23

541

%16.76

109

 -2-8جممتع الاس تبيان :ان جممتع الاس تبيان هو مجيع أساتذة الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض
ملادة التكنولوجيا ،غري أن اجملمتع اذلي أتيحت فيه ادلراسة امليدانية هو أساتذة مادة التكنولوجيا بوالية
املس يةل والبالغ عددمه  53أس تاذا ،وبطبيعة احلال فان تعداد أفراد اجملمتع خيضع لتعداد الفواج الرتبوية،
وكذا معلية توجيه التالميذ اىل هذا النوع من التعلمي ،ومه موزعون حبسب التخصص ،و القدمية
العامة عىل النحو التايل:
جدول رمق ( :)02توزيع أفراد جممتع الاس تبيان حبسب التخصصات والقدمية.
التخصص

العدد النس بة

العدد

القدمية

النس بة

هندسة كهرابئية 21

%39.62

أقل من 09 05
س نوات

%16.98

هندسة
مياكنيكية

14

%26.41

من10-05
س نوات

14

%26.41

هندسة مدنية

12

%22.64

من 15-10س نة 10

%18.86

هندسة الطرائق 06

%11.32

أكرب من 20 15
س نة

%37.73

اجملموع

53

%100

53

اجملموع

%100

يتضح من اجلدول( )01أن جممتع ادلراسة يتوزع بني التخصصات الربعة بنسب مئوية متفاوتة،
ويتصدر ختصص الهندسة الكهرابئية بنس بة ( ،)%39.62بيامن جند أقل نس بة يف ختصص هندسة
الطرائق (.)%11.32

11

2016

- 153 -

2

كام يتبني أن جممتع ادلراسة يتوزع من حيث القدمية العامة يف العمل أيضا بنسب متفاوتة بني
الفئات الربعة احملددة ،حيث جند أكرب نس بة ( )%37.73يف فئة الكرب من  15س نة ،بيامن جند أصغر
نس بة يف فئة القل من  05س نوات (.)%16.98
 -9عينة ادلراسة:
 -1-9عينة اختبار تورانس :مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية الطبقية النسبية؛ حيث مت حتديد
تعداد العينة بداية وفق طريقة تطبيق مادة التكنولوجيا حبسب متثيل لك طريقة يف اجملمتع املتاح،
واجلدول رمق ( )03يوحض ذكل ،ليمت احلصول عىل عينتني حبسب لك طريقة تدريس ،ويف املرحةل
الثانية مت حتديد العينة وفق التخصصات الربعة ،وذكل حبسب متثيل لك ختصص يف اجملمتع حمل
ادلراسة ،ليمت يف املرحةل الثالثة الاختيار عشوائيا وفق اجلنس وبطريقة معلية القرعة ،مع اعطاء لك
الفراد نفس فرصة الاختيار ،واجلداول التالية توحض ذكل:
جدول رمق ( :)03توزيع أفراد العينة وفق طريقة تطبيق مادة التكنولوجيا.
التالميذ مس تخدمو النس بة املئوية من مس تخدمو
مجيع مس تخديم الطريقة
برامج
التقليدية
الربامج
احملأاكة
العدد

185

%34.19

50

النس بة املئوية من العينة النس بة املئوية
من الس نة 2
مجيع مس تخديم
تقين .ر
التقليدية
%45.87

235

%36.15

يتضح أن اجاميل عينة ادلراسة  235تلميذا ()%36.15من مجموع تالميذ الس نة الثانية اثنوي
تقين راييض؛ مهنم 185تلميذا ممن يطبقون التكنولوجيا ابس تخدام برامج احملأاكة؛ أي مانسبته
( )%34.19من مجموع مس تخديم برامج احملأاكة ،ومهنم  50تلميذا ممن يطبقون التكنولوجيا بطريقة
تقليدية؛ أي ما نسبته ( )%45.87من مجموع مس تخديم الطريقة التقليدية.
 -2-9عينة الاس تبيان :مت توزيع اس امترة الاس تبيان عىل مجيع أفراد جممتع ادلراسة ،ابس تثناء العينة اليت
طبقت علهيا ادلراسة الاس تطالعية ،أي ما نسبته ( )%86.79من جممتع ادلراسة املتاح واملقدر
عددمه  46أس تاذا ،واجلدوالن التاليان يبينان كيفية توزيعها وفق متغريي التخصص والقدمية:
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جدول رمق ( :)04توزيع أفراد العينة حبسب التخصص والقدمية.
التخصص

العدد النس بة

العدد

القدمية

النس بة

هندسة كهرابئية 16

%34.78

أقل من 07 05
س نوات

%15.21

هندسة
مياكنيكية

14

%30.43

من10-05
س نوات

12

%26.08

هندسة مدنية

10

%21.73

من15-10
س نة

08

%17.39

هندسة الطرائق 06

%13.04

أكرث من 19 15
س نة

%41.30

اجملموع

46

%100

46

اجملموع

%100

يوحض اجلدول رمق ( )03أن هناك تباينا يف توزيع أفراد العينة عىل التخصصات الربعة ،وذكل
تبعا لتعداد الفواج الرتبوية املفتوحة ،وطبيعة التخصص كذكل؛ حيث جند أن ختصص الهندسة
الكهرابئية انل أكرب نس بة ( ،)%34.78يف حني انل ختصص هندسة الطرائق أقل نس بة
(.)%13.04
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ويتضح أن أكرب نس بة من الساتذة تفوق أعامرمه املهنية  15س نة ،بيامن جند أقل نس بة مهنم يف
اجملال أقل من  05س نوات ،واحتل اجملال من  05اىل  10س نوات اثنيا بنس بة تقدر بـ (،)%26.08
أما الساتذة احملصورة أعامرمه املهنية بني  10اىل  15س نة فاكنت نسبهتم (.)%17.39
 -10أدوات ادلراسة:
 -1-10النشاط الثالث من اختبار تورانس للتفكري الابتاكري (ادلوائر):
يعطى املفحوص يف هذا النشاط ( )36دائرة مكررة بنفس احلجم ،ويطلب منه ويف خالل عرشة
دقائق فقط أن يكون من هذه ادلوائر ما يس تطيعه من موضوعات ،أو صور ،ابضافة خطوط سواء
داخل ادلائرة أو خارهجا أو داخلها وخارهجا ،ويطلب منه وهو يؤدي النشاط أن حياول قدر االماكن
أن يفكر يف أش ياء مل يفكر فهيا أحد ،وأن يوجد أكرب قدر ممكن من الفاكر واملواضيع ،وللمفحوص
الحقية يف أن يدمج أو جيمع عددا من ادلوائر يف شلك واحد ،يقيس هذا النشاط املهارات الثالث
للتفكري الابتاكرى (الصاةل واملرونة والطالقة).
 -2 -10الاس تبيان :مت اعداد اس تبيان يتكون من  20فقرة متعلقة ابجتاهات الساتذة حنو برامج
احملأاكة ،مهنا الفقرات ( )1-8تتعلق ابجتاهات الساتذة حنو الربامج لس باب تتعلق ابلتالميذ،
والفقرات ( )9-13لس باب تتعلق ابلساتذة أنفسهم  ،والفقرات ( )14-20لس باب تتعلق ابلربامج
ذاهتا ،وجلها اجيابية ابس تثناء الفقرات( )3-4-10-20فهيي سلبية ،وأعدت بطريقة ليكرت امخلايس.
 -11اخلصائص الس يكومرتية للدوات:
 -1-11صدق اختبار تورانس:
لقد مت حساب معامالت الارتباط (الاتساق ادلاخيل) بني درجات همارات الاختبار الثالثة:
(الطالقة ،املرونة ،الصاةل) ،وأيضا بني هذه البعاد وادلرجة اللكية ابس تخدام معامل ارتباط
بريسون ،ورتبت هذه املعامالت يف اجلدول التايل:
جدول رمق ( :)05قمي معامل الارتباط بني درجات همارات الاختبار ،وبيهنا وبني ادلرجة اللكية.
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الصاةل

املرونة

البعد

الطالقة

الطالقة

1

املرونة

**.88

1

الصاةل

**.96

**.89

1

ادلرجة اللكية

**.98

**.92

**.99

ادلرجة اللكية

1

نالحظ من مصفوفة الارتباط أن البعاد املكونة لالختبار ترتبط ببعضها البعض وابدلرجة
اللكية ارتباطا دالا ميتد مابني( ،)0.99 -0.88وجسل أعىل معامل ارتباط بني الصاةل وادلرجة اللكية،
بواقع ( )0.99يليه الارتباط بني ادلرجة اللكية والطالقة بواقع ( ،)0.98ومت تسجيل أدىن معامل
ارتباط للعالقة بني املرونة والطالقة ( )0.88ويف ذكل دالةل عىل أن أبعاد الاختبار الطالقة ،املرونة،
الصاةل ،متسقة مع بعضها البعض ومع ادلرجة اللكية ،وتتفق ادلراسة احلالية مع ما توصلت اليه
ادلراسات السابقة من نتاجئ داةل عىل أن أبعاد الاختبار متسقة مع بعضها البعض من جانب ومع
ادلرجة اللكية من جانب أآخر.
 - 2-11ثبات اختبار تورانس:
مت حساب ثبات املصححني وذكل ابالس تعانة مبستشارة توجيه وارشاد مدريس ،حيث مت
اعطاؤها عينة من أوراق االجاابت بلغ عددها ( )30كراسة ،مع دليل التصحيح ،وبعد تصحيحها مت
حساب معامالت الارتباط ملكوانت الاختبار يف درجات لك من( :الطالقة ،املرونة ،الصاةل،
وادلرجة اللكية) مع تصحيح الباحث ابس تخدام معامل ارتباط بريسون ،واجلدول ( )06يوحض النتاجئ:
جدول رمق ( :)06قمي معامل الارتباط بني درجات املصححني يف املهارات ،ويف ادلرجة اللكية.
البعد

معامل الارتباط

مس توى ادلالةل

الطالقة

**.97

0.01
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املرونة

**.98

0.01

الصاةل

**.97

0.01

ادلرجة اللكية

**.99

0.01

يتضح من اجلدول ( )06أن معامالت الارتباط امتدت مابني( )0.99 – 0.97ومجيعها داةل
عند مس توى دالةل ( ،)0.01و ظهر أعىل معامل ارتباط يف بعد ادلرجة اللكية ( ،)0.99وأدىن
معامل يف بعد الصاةل (،)0.97ويه لكها مؤرشات ارتباط موجبة وقوية جدا تدلل عىل ثبات
الاختبار ،اليشء اذلي حفز عىل اس تخدامه يف ادلراسة احلالية.
 -3-11صدق الاس تبيان:
-3-11أ -صدق احملمكني:
مت عرض الاس تبيان يف صورته الولية عىل مجموعة من الساتذة احملمكني من ذوي
الاختصاص ،ومت قبول العبارات اليت مت االتفاق علهيا من قبل ( ،)%75كام مت استبعاد العبارات اليت
مل يمت االتفاق علهيا ،وتعديل العبارات اليت حتتاج اىل ذكل حبسب رأي احملمكني.
-3-11ب -الصدق اذلايت :نظرا للعالقة الوثيقة بني الصدق اذلايت والثبات ،فقد مت حسابه عن طريق
اجياد اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات الاس تقرار (اعادة التطبيق) ،وحتصلنا عىل معامل صدق ذايت
مقداره ( ،)0.975وهو ما يؤرش عىل صدق الاس تبيان.
 -4-11ثبات الاس تبيان:
مت قياس ثبات الاس تبيان من خالل اعادة التطبيق بعد مدة  15يوما بني التطبيقني الول
والثاين ،ومت حساب الارتباط بني التطبيقني بواسطة معامل ارتباط بريسون ،واكنت قمية معامل
الارتباط ( ،)0.952وهو ارتباط قوي يقرتب من الواحد املوجب بني تطبيق واعادة تطبيق املقياس،
واجامال ميكن القول بأن املقياس يتوفر عىل نس بة ثبات عالية تسمح ابس تخدامه يف ادلراسة.
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 -12نتاجئ ادلراسة
 -1-12النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الوىل:
جدول رمق ( :)07الفروق بني متوسطات التالميذ يف ادلرجة اللكية للتفكري الابتاكري وفق طريقة
تطبيق مادة التكنولوجيا.
الطريقة

العدد املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

طريقة احملأاكة

122.31 185

42.19

الطريقة
التقليدية

50

78.88

39.79

فروق
درجة قمية
املتوسطات احلرية
(ت)

43.43

6.627 233

ادلالةل دالةل
االحصائي الفروق
ة

.000

داةل

عند مالحظة اجلدول ( )14جند أن قمية (ت) اخلاصة ابجاميل تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة
تقين راييض احملسوبة ( )6.627أكرب من املسجةل عىل جدول ادلالةل االحصائية الختبار (ت)
( )2.576عند مس توى ( ،)0.01وابلتايل فهيي داةل احصائيا عىل وجود فروق يف ادلرجة اللكية
للتفكري الابتاكري بني تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض لصاحل العينة الوىل ذات
املتوسط احلسايب الكرب ()122.31؛ أي اذلين طبقوا مادة التكنولوجيا ابس تخدام برامج احلسوب،
وعليه فالفرضية الرابعة حمققة:
توجد فروق يف ادلرجة اللكية للتفكري الابتاكري بني تالميذ الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين
راييض ،تعزى لطريقة تطبيق مادة التكنولوجيا.
و ميكن تفسري ذكل بوجود قوة تأثري عالية لربامج احلاسوب يف تمنية همارات التفكري الابتاكري
من خالل :
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 توفري الربجميات جلو من الثقة واحلرية أثناء النشاط لمتكني املتعلمني من التفكري يف الاحامتالتالبديةل ,واماكنية اس تخدام االماكانت اليت توفرها الربامج (دراسة الرشبيين.)2002 ،
 التنويع يف أساليب التعلمي وبيئة التعمل داخل الصف وخارجه ،وهو ما أشارت اليه دراسات:(حسانني( ،)1988 ،انهد حطيبة( ،)2000 ،عبري منيس ,)2000 ،ودراسة (حمفوظ)2000 ،
اليت هدفت ملعرفة أثر اس تخدام طريقة احملأاكة ابس تخدام احلاسوب يف حتصيل طلبة املس توى الثاين
اجلامعي ،ختصص فزيايء يف جتارب دوائر التيار املس متر ،واكن من نتاجئها وجود فروق ذات دالةل
احصائية يف التحصيل تعزى لطريقة التدريس ابس تخدام احملأاكة ابحلاسوب ،اضافة اىل دراسة (كرميان
بدر ،)2003 ،و(مىن عافية.)2008 ،
 تفاعل املتعمل مع الربامج بأفضل الساليب واحملافظة عىل راحته النفس ية من خالل ما للربامجمن مزيات متعددة يف عرض املادة العلمية ،اكس تخدام املؤثرات بأشاكلها اخملتلفة :الصوت ،الصورة،
احلركة ،واللون .وكذا مراعاة الفروق الفردية ،ودمع املعارف ابلرسوم التخطيطية والصور والنصوص
والرموز ،ويه أش ياء ترتبط مبهارات التفكري بصورة عامة ،والتفكري الابتاكري بصورة خاصة.
 تركز الربامج عىل اجتاهات حديثة يف التدريس ،كتفريد التعلمي وحمورته حول املتعمل ،من خاللااتحة الفرصة للمتعمل للبحث عن املعلومات واكتشافها واس تقصاهئا بنفسه ،وهو ما يؤكد عليه "برونر"
يف نظريته القامئة عىل التعمل ابالكتشاف ،واذلي أعطى للمتعمل دورا نشطا يف تطوير املعلومات ،وبني
بأنه قادر عىل صياغة مشالكته ،والبحث عن حلول بديةل ،بدال من البحث عن حل واحد.
 يف هذه الربجميات يس تطيع املتعمل تقيمي نفسه ،وابلتايل تعزيز ثقته بنفسه ،وهنا يقرتح "روجرز، "Rogersرضورة توافر رشطني يساعدان عىل تمنية املواهب الابتاكرية يف الفصل :الاطمئنان
النفيس والراحة ،10وهو ما توفره برامج احلاسوب من خالل التجريب الآمن دون اخلوف من أخطار
الخطاء اليت قد يقع فهيا املتعمل.
 سهوةل تناول املتعمل للمعلومات عىل شلك أجزاء وفق رغبهتم ،ومن خالل التنقل بني الشاشاتالفرعية للربجميات التعلميية ،وفق تنظمي مرن غري ملزم بتتابع اس تعراضها (الربجمة املتشعبة) ،ولك ذكل
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يتفق مع دراسات( :عبد الكرمي( ،)2001 ،عايد والس يد( ،)2002 ،حبيب ،)2003 ،اليت أشارت
اىل فاعلية الربامج احملوس بة عىل تمنية همارات التفكري مبختلف أنواعه.
 أن المكبيوتر يساعد التالميذ عىل الاكتشاف بأنفسهم ،والاس متتاع ابلتعلمي ،وعدم السلبية مبايقوم به التلميذ من تفاعل ونشاط ومشاركة ،وأنه يساعد يف التنس يق بني اليد والعني ،ويعمل عىل
التعمل الفردي وفق املعدل ،ويشجع عىل التفكري الابتاكري11 .
ويؤكد (بلوك 12)Block ،تكل النظرة يف أن االتصال اذلي يمت بني التلميذ واحلاسوب أثناء التعمل
يساعد يف التغلب عىل احملددات الرئيس ية للساليب التقليدية اليت ختنق تعلمي التفكري الابتاكري دلى
التالميذ ،وذكل اذا اكن احلاسوب برمج ابلشلك املالمئ ،حبيث يتوفر يف الربجميات اليت يقدهما مجيع
العنارص الساس ية اليت تشجع عىل التفكري الابتاكري ،وطبعا فان تفاعل التلميذ مع احلاسوب من
خالل تكل الربجميات يساعد عىل حتقيق مجيع مظاهر التعمل اجليد والفاعل اذا توفرت الربجميات املعدة
بشلك جيد ،وهنا جتدر االشارة اىل أن احلاسوب يف احلقيقة ال ميكن أن يس تخدم كبديل للمعمل يف
تمنية التفكري الابتاكري للمتعلمني ،وامنا يس تخدم كبيئة حمفزة لفكر وخيال املتعلمني حتت ارشاف
املعمل.
 -2 -12النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية:
جدول رمق ( :)08اجتاهات الساتذة حنو برامج احلاسوب وفق جماالت الس باب.
اجملاالت

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

طبيعة
الاجتاه

الفقرة 46 01

01

05

4.3043

.83983

اجيابية

الفقرة 46 02

01

05

4.0435

.91788

اجيابية

الفقرة 46 03

01

05

3.8913

.87504

اجيابية

الفقرات

أفراد
العينة
ن

أعىل
أدىن
اس تجابة اس تجابة
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الفقرة 46 04

01

05

3.8696

.90942

اجيابية

الفقرة 46 05

02

05

3.5217

.80937

اجيابية

الفقرة 46 06

02

05

3.5435

.72131

اجيابية

الفقرة 46 07

02

05

4.0000

.66667

اجيابية

الفقرة 46 08

01

05

2.8261

 1.03932حيادية*

46

15

39

 4.30240 29.9783اجيابية

الفقرة 46 09

01

05

2.8043

 1.16656حيادية

الفقرة 46 10

01

05

4.1304

.80578

اجيابية

الفقرة 46 11

01

05

3.6957

.81294

اجيابية*

الفقرة 46 12

01

05

3.8261

 1.01772اجيابية*

الفقرة 46 13

01

05

3.2826

 1.20486اجيابية

46

13

24

 1.98253 17.7391اجيابية

الفقرة 46 14

02

05

4.1522

.72930

اجيابية

الفقرة 46 15

01

05

4.4348

.80697

اجيابية

الفقرة 46 16

01

05

3.8261

.94996

اجيابية

الفقرة 46 17

01

05

2.8478

.98809

حيادية*

الفقرة 46 18

02

05

3.8478

.96534

اجيابية

جمال املتعلمني

جمال الساتذة
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الفقرة 46 19

02

05

3.9565

.96509

اجيابية

الفقرة 46 20

01

05

3.7826

.86700

اجيابية

جمال الربامج

46

21

35

 3.08119 26.8696اجيابية

الاجتاه اللكي

46

49

92

 8.01825 74.5870اجيابية

جدول رمق ( :)09طبيعة اجتاهات الساتذة حنو برامج احلاسوب
طبيعة الاجتاه يف

موجبة

حيادية

سالبة

لك فقرة

أكرب من3.4:

من 3.4-2.6

أقل من2.6

جمال املتعلمني

أكرب من 27.20

27.20-20.80

أقل من20.80

جمال الساتذة

أكرب من 17

17-13

أقل من 13

جمال الربامج

أكرب من 23.80

من23.80-18.20

أقل من18.20

اللكي

أكرب من 68

من68 - 52

أقل من52

يتبني من اجلدولني ( )07و ( )08أن اس تجاابت الساتذة يف اجملال املتعلق ابملتعلمني اكنت
موجبة ،ابس تثناء الفقرة ( )08اليت اكن متوسطها (" :)2.8261ال تمني برجميات احلاسوب الكفاءات
املتعلقة ابجلانب احلس حريك" ،واكن أعىل متوسط اس تجابة للفقرة ( )4.3043( ،)01واليت مفادها:
"أميل اىل اس تخدام برجميات احلاسوب يف تدريس مادة التكنولوجيا لتشجيع التالميذ عىل املشاركة"،
لتلهيا الفقرة ( )02اليت حفواها" :أجد أن برجميات احلاسوب تشجع االبداع والابتاكر دلى التالميذ"،
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مبتوسط حسايب ( ،)4.0435مث الفقرة(" )07تمني برجميات احلاسوب الكفاءات اجلانب املعريف"
مبتوسط حسايب يقدر بـ(.)4.0000
أما فامي يتعلق مبجال الساتذة أنفسهم فانه يتضح أن الفقرة (" )10أميل اىل اس تخدام برجميات
احلاسوب لهنا تغري دور الس تاذ من ملقن اىل موجه ومرشد" اكنت موجبة وحتصلت عىل أعىل
متوسط حسايب ( )4.1304يف هذا اجملال ،لتعقهبا الفقرة (" )12ال أميل اىل اس تخدام برجميات
احلاسوب لهنا تزعزع صورة الس تاذ دلى التلميذ"؛ حبيث ال يصبح مصدر املعرفة الوحيد ،مبتوسط
حسايب قدره ،)3.8261( :أما الفقرة ( )09اليت حفواها" :ميكن الاعامتد عىل برجميات احلاسوب لسد
النقص احلاصل يف عدد الساتذة" فاهنا حتصلت عىل أدىن متوسط يف هذا اجملال ( ،)2.8043وهو
يقع يف جمال احلياد ،ومعوما فان اس تجاابت الساتذة يف جمال الس باب املتعلقة هبم موجبة.
أما اجملال املتعلق ابلربامج فيبني اجلدوالن السابقان فان اس تجاابت الساتذة يف فقراته لكها موجبة
ابس تثناء الفقرة (")17أرى أن العائد املتوقع من اس تخدام برجميات احلاسوب أقل بكثري من تاكليف
احلصول علهيا ،وعىل جتهزياهتا" ،واليت قدر متوسطها احلسايب بـ ( ،)2.8478أما أعىل متوسط فاكن
للفقرة (" )15أعتقد أن تدعمي التدريس ابحملأاكة(برجميات احلاسوب) بزايرات ميدانية للورشات أو
املصانع أو مراكز التكوين املهين حيسن الناجت الرتبوي" مبتوسط ،)4.4348( :لتأيت بعدها الفقرة ()14
"اس تخدام برجميات احلاسوب يف التعلمي يعين التطور التقين والعلمي".
ويتضح اجامال أن اجتاهات الساتذة للس باب املتعلقة بلك جمال من اجملاالت الثالثة سالفة اذلكر
موجبة ،واكن أفضل جمال يف ذكل هو جمال الربامج بنس بة مئوية تقدر بـ ( ،)%76.77ويليه يف ذكل
جمال املتعلمني بنس بة مئوية ( ،)%74.94مث جمال الساتذة بنس بة ( ،)%70.95وكذا ادلرجة اللكية
لالجتاه اليت بلغ متوسطها احلسايب ( ،)74.5870وهو أكرب من  ،68كام يوحض اجلدول رمق ( )07توزيع
درجات أفراد العينة يف مقياس الاجتاهات ،واليت اكنت غالبيهتا العظمى يف اجملال املوجب.
جدول رمق ( :)10توزيع درجات الساتذة يف جمال الاجتاهات وفق طبيعة الاجتاه.
ادلرجة

أعارض
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أعارض

الرأي(حيادي) أوافق
11

أوافق بشدة
2016

2

بشدة
اجملال

أقل من 52 – 37 37

طبيعة الاجتاه سلبية متاما
التكرارات

00

النس بة املئوية %00

68 – 53

84 – 69

أكرث من 84

سلبية

حيادية

اجيابية

اجيابية متاما

01

07

31

07

%02.17

%15.21

%67.39

%15.21

ان نتاجئ اجلدول ( )09تؤكد وتوحض أن نس بة ( )% 67.39من الساتذة عينة البحث اجتاهاهتا
موجبة ،و( )%15.21موجبة متاما ،مبعىن أن ()%82.60اجتاهاهتم اجيابية حنو تطبيقات التكنولوجيا
ابس تخدام برجميات احلاسوب  ،بيامن جند أن ()%02.17اجتاهاهتا سالبة ،يف حني ال يوجد من أفراد
العينة من ينظر اىل تطبيق التكنولوجيا ابس تخدام الربجميات نظرة سالبة متاما ،والبقية الباقية نظرهتم
حيادية ،وهو ما يعين حتقق الفرضية الوىل:
ينظر أساتذة مادة التكنولوجيا للس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض اىل تطبيقات التكنولوجيا
ابس تخدام برجميات احلاسوب نظرة اجيابية ،وميكن تفسري ذكل بـ:
 تأثر اجتاهات الساتذة ابلتوهجات احلديثة يف التدريس ،والقاضية ابس تخدام احلاسوبوبرجمياته.
 اكتساب املهارات واملعارف ،وحتديهثا واس تخداهما ،وهكذا تعلن تكنولوجيا املعلومات واالتصالعن هناية املعمل التقليدي يف ثقافة اذلاكرة مقابل ثقافة االبداع5.
 حاجة النظام التعلميي اىل التطوير والتحديث. جعل التعلمي الثانوي تعلامي ممتزيا ،لن من شأنه حتويل مدخالت املؤسسة التعلميية اىل خمرجاتذات جودة عالية حمققة لهدافه ،حيث اجلودة يف التعلمي أحضت من العوامل اجلوهرية للحمك عىل
فاعلية النظام التعلميي ،من حيث تزويده بنواجت أو خمرجات تعلميية تتسم ابلكفاءة والفاعلية وتس تطيع
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الالتحاق بسوق العمل يف اقتصاد ما بعد الصناعة ويف عرص املعلومات واالتصال ،وتمنية همارات
الفراد والتحرك هبم من درجات التخصص ادلقيق ،اىل مس توى التجاوب والتكيف مع تقلبات
وتغريات املهن اجلديدة املس تحدثة اليت البد وأن تتوافق معه ،وتامتىش مع مصاحله ،واليت جيب أن
ختتلف عن النظم التعلميية اليت شاعت يف عرص الزراعة ،أو الصناعة ،بل سوف تتناقض معها6 .
 القدرة عىل المتكن من تطوير الفرد املبدع القادر عىل التعامل مع التكنولوجيا احلديثة. تغيري أدوار املعمل ،حيث أصبح دوره مسهال لعملية التعمل ،مرشدا وموهجا ،كام تغري دوراملتعمل ،فمل يعد متلقيا سلبيا ،بل أصبح نش يطا ينقب ويتعامل بنفسه مع املواد التعلميية ويتفاعل معها،
كام تأثرت املناجه ادلراس ية  ،ومشل ذكل أهداف هذه املناجه ،ومس توايهتا ،وأنشطهتا ،وطرق عرضها
وتقدميها ،وأساليب تقوميها ،وتأثرت كذكل مفاهمي عديدة مثل :معايري اجلودة ،مفهوم دميقراطية التعلمي،
ومفهوم تاكفؤ الفرص7 .
وتؤكد دراسات لك من (بنت( ،)1996 ،Bennett ،محمد الس يد( ،)1997 ،راكس،
وأآخرون ،)1999 ،Rakes, et al ،عىل أن للتكنولوجيا دورا كبريا يف اصالح التعلمي وحتسني أداء
املعمل داخل جحرة ادلراسة ،كام جتعهل أكرث جناحا وأكرث قدرة عىل الابتاكر والتجديد ...كام أنه من
خاللها يتعمل لك طالب حسب أسلوبه اخلاص ،ويه تؤكد عىل اس تقاللية الطالب وجعهل أكرث
اجيابية ،وأكرث نشاطا وتعاوان ،وتعمل عىل خلق جو تعلميي مرن ،يتيح للمتعمل الرجوع اىل ما يريد أن
يتعلمه يف أي وقت يناس به وابلطريقة اليت خيتارها ،كام تساعده عىل فهم املفاهمي والعمليات املعقدة8 .
 توفر هذه التكنولوجيات للعملية التعلميية التعلمية مزيدا من الكفاءة والفعالية ،فاملدرس وحدهحمدود القدرة والطاقة ،والتكنولوجيا التعلميية تزيد من اماكانته وطاقاته9.
 مضاعفة انتاجية الرتبية ،حيث أظهرت هذه الربامج قدرهتا عىل الاقتصاد يف الوقت والرسعةيف التعلمي.
 تسمح هذه الربامج بتنويع طرائق وأساليب التعلمي ،مبا يناسب لك املتعلمني ،مما يقلل من أآاثرالفروق الفردية.
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 تركز هذه الربجميات عىل أمهية التعزيز يف معلية التعلمي عن طريق التغذية الراجعة. تقدمي خربات ومواقف تعلميية متعددة ومتنوعة ،غنية ابملثريات املرتبطة حبياة املتعلمني داخلوخارج املؤسسة.
 تسامه يف التغلب عىل اللفظية ،وطريقة العرض من جانب املدرس ،ومن معليات احلفظ الصموالاسرتجاع الآيل من جانب املتعلمني.
 مقابةل الفروق الفردية بني املتعلمني ،فيسري التعلمي حسب اماكانت املتعمل التعلميية ،و يكونأرسع ،وجبهد أقل ،ولكفة أرخص ،الش امتهل عىل عنارص االاثرة و التشويق ،وخلق الرغبة وادلافعية
دلى املعمل واملتعمل.
 -3 -12النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثالثة:
جدول رمق ( :)11درجات اجتاهات الساتذة حبسب القدمية.
القدمية

عدد
الساتذة ن

النس بة
املئوية

أدىن
درجة

أعىل
درجة

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

أقل من 05س نوات

07

%15.21

70

86

75.29

5.122

من  10 – 05س نوات

12

%26.08

62

83

74.17

6.939

من  15 -10س نة

08

%17.39

62

86

73.13

9.015

أكرب من  15س نة

19

%41.30

49

92

75.21

9.449

اجملموع

46

%100

49

92

74.59

8.018
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يتضح من خالل اجلدول ( )10أن املتوسطات احلسابية متقاربة جدا ،مع فارق طفيف لفئة
أقل من  05س نوات ( ،)75.29مث فئة الكرب من  15س نة ( ،)75.21ومعوما لكها تقع يف اجملال
املوجب.
جدول رمق ( :)12الفروق يف اجتاهات الساتذة وفق متغري القدمية.
مصدر التباين

درجات مجموع املربعات
احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

3

30.024

10.008

داخل اجملموعات

42

2863.128

68.170

اجملموع

45

2893.152

قمية فا

ادلالةل
االحصائية

الفروق

التوجد
.147

.931

فروق

*مس توى ادلالةل . 0.05
مبا أن قمية (فا) احملسوبة تساوي ( ،)0.147ويه أصغر من (فا) اجملدوةل اليت تساوي ()2.84
عند مس توى معنوي ( ،)0.05فاننا نس تنتج بأنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية  ،وعليه
فالفرضية اليت مؤداها:
توجد فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات أساتذة الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض
حنو تطبيقات التكنولوجيا ابس تخدام برامج احملأاكة تعزي ملتغري القدمية غري حمققة.
 -4 -12النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الرابعة:
جدول رمق ( :)13درجات اجتاهات الساتذة وفق متغري التخصص.
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النس بة
عدد
الساتذة ن املئوية

التخصص

أدىن
درجة

أعىل درجة املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

هندسة كهرابئية

16

34.78

49

89

73.88

8.702

هـ ماكنيكية

14

30.43

63

86

76.64

7.355

هـ مدنية

10

21.73

62

92

73.40

8.631

هندسة الطرائق

6

13.04

64

86

73.67

7.711

اجملموع

46

%100

49

92

74.59

8.018

يوحض اجلدول ( )12أن املتوسطات احلسابية متقاربة ،ولكها تقع يف جمال ادلرجة االجيابية ،مع
تسجيل فارق طفيف لصاحل ختصص الهندسة املياكنيكية.
جدول رمق ( :)14الفروق يف اجتاهات الساتذة وفق متغري التخصص.
مصدر التباين

درجات
احلرية

مجموع املربعات

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

3

86.455

28.818

داخل اجملموعات

42

2806.698

66.826

اجملموع

45

2893.152

قمية فا

ادلالةل
االحصائية

الفروق
التوجد

.431

.732

فروق

مبا أن قمية (فا) احملسوبة تساوي ( )0.431ويه أصغر من (فا) اجملدوةل اليت تساوي ()2.84
عند مس توى معنوي ( ،)0.05فاننا نس تنتج بأنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية  ،ومنه نقول
أيضا بعدم حتقق الفرضية اخلامسة اليت حفواها:
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توجد فروق ذات دالةل احصائية يف اجتاهات أساتذة الس نة الثانية اثنوي شعبة تقين راييض
حنو تطبيقات التكنولوجيا ابس تخدام برجميات احلاسوب تعزي ملتغري التخصص.
لقد أظهرت نتاجئ حتليل التباين الحادي عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية بني املتوسطات
احلسابية عند مس توى ادلالةل ( )0.05يف اجتاهات الساتذة تعزى ملتغريي التخصص ،والقدمية يف
العمل ،ويرجع ذكل اىل:
 ادراك الساتذة -بغض النظر عن ختصصهم أو أقدميهتم -أمهية ادماج مثل هذه التكنولوجيات يفالعملية التعلميية التعلمية ،ورضورة اتقان الدوار امللقاة عىل عاتقهم ،وأداهئا بكفاءة وفعالية.
 الثر االجيايب للندوات وادلورات التدريبية يف الساتذة بغض النظر عن ختصصهم وأقدميهتم. التأثر املتقارب جلل الساتذة ابلتغريات احلاصةل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وحرصهم عىلرضورة مواكبهتا.
 ايالء اجلهات الوصية العناية ابلساتذة ،من حيث التكوين الويل يف املدارس الوطنية العليا ،ويفمعاهد تكوين املدرسني ابلنس بة للمتخرجني اجلدد ،ويف اطار التكوين عن بعد ابلنس بة للعاملني يف
امليدان.
وهذا ما يتفق ودراسة (اخلطيب2000 ،م) اليت هدفت اىل التعرف عىل اجتاهات املعلمني يف
حمافظة "اربد" حنو تكنولوجيا التعلمي وعالقة ذكل ببعض املتغريات مثل :اجلنس ،التخصص،
والقدمية ،وخلصت اىل أنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية بني اجتاهات املعلمني حنو تكنولوجيا
التعلمي من انحية ،وبني التخصص وس نوات القدمية من انحية أخرى ،وكذا دراسة (أنتيونيت و
جيورجييت2004 ،Antonietti & Giorgetti ،م) ،اليت هدفت اىل معرفة اجتاهات املعلمني حنو
التعلمي متعدد الوسائط ،وكشفت عن وجود اجتاهات اجيابية تعزى للخربة التعلميية ،أما دراسة (وهيب
وجيه جرب2007 ،م)" :أثر اس تخدام احلاسوب عىل حتصيل طلبة الصف السابع يف الرايضيات،
واجتاهات معلمهيم حنو اس تخدامه كوس يةل تعلميية" ،فقد توصلت اىل أنه ال توجد فروق يف اجتاهات
املعلمني عند مس توى ادلالةل ( )0.05تبعا ملتغري القدمية.
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 -13توصيات ادلراسة :يف ضوء النتاجئ اليت توصلت الهيا هذه ادلراسة يوىص مبا ييل:
 الاهامتم بربجميات احلاسوب  ،وتوس يعها اىل خمتلف التخصصات ،وخمتلف املس توايت. رضورة هتيئة مجيع االماكانت املادية والبرشية والبيداغوجية ،لتطبيق التكنولوجيا ابس تخدامالربجميات احلاسوبية.
 احلرص عىل تنظمي دورات تدريبية حول احلاسوب  ،وانتاج برامج المكبيوتر ،والاهامتم مبجاالتاكلواقع الافرتايض ،واللعاب ثالثية البعاد ،وغريها من التطبيقات احلديثة.
 رضورة جعل املناجه اثرائية ،ال حتصيلية. رضورة ادراج تكوين الساتذة واملعلمني يف جمال احلاسوب وبرجمياته مضن مقررات معاهد التكويناملتخصصة ،واملدارس العليا.
املراجع:
 -1املركز الوطين للواثئق الرتبوية :انفذة عىل الرتبية ،العدد ،59جانفي  ،2004ص.2
 -2املركز الوطين للواثئق الرتبوية :انفذة عىل الرتبية ،العدد ،61مارس ،2004ص.2
 -3جملس اثنوايت اجلزائر ،CLAو النقابة املس تقةل لعامل الرتبية ،والتكوين  :SATEFنداء "
فلننقذ الثانوايت التقنية " الصادر يف أول نومفرب .2006
 -4املفريج سامل محمد عبد هللا :أمه السامت الابتاكرية ملعلمي ومعلامت التعلمي العام وطبيعة اجتاهاهتم
حنو التفكري الابتاكري مبدينة مكة املكرمة ،رساةل ماجس تري يف عمل النفس.1999 ،
 -5ابراهمي محمد ابراهمي ،مصطفى عبد السميع محمد :التعلمي املفتوح ،تعلمي الكبار ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،2004 ،ص.28
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 -6خادل قدري ابراهمي :االدارة اذلاتية واحملاسبية مدخل لرفع انتاجية املدرسة الثانوية ،دراسة مس تقبلية
للمركز القويم للبحوث الرتبوية والتمنية ،القاهرة ،1999 ،ص.85-51
 -7عيل محمد عبد املنعم :املس تحداثت التكنولوجية يف جمال التعلمي ،طبيعهتا وخصائصها ،تكنولوجيا
"سلسةل دراسات وحبوث" ،امجلعية املرصية لتكنولوجيا التعلمي ،مج( ،)6ك ( ،1996 ،)4ص-277
.278
 -8طارق عبد املنعم عبد الفتاح جحازي :تصممي برانمج تدرييب لتوظيف تكنولوجيا التعلمي ملعلامت
الفصل الواحد ،رساةل ماجس تري ،لكية الرتبية ،جامعة حلوان ،مرص ،2005 ،ص.63
 -9انحج محمد حسن :مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعلمي ،رساةل دكتوراه ،لكية الرتبية ،جامعة الزهر،
مرص ،1997 ،ص.26
 -10الكناين ممدوح عبد املنعم :السس النفس ية لالبتاكر ،مكتبة الفالح ،الكويت ،1990 ،ص.24
 -11ابراهمي بن محد النقيثان :اجتاهات ادلارسني حنو اس تخدام التقنية احلديثة يف التدريس اجلامعي،
ورقة معل مقدمة لندوة تمنية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعلمي اجلامعي ،الرايض،
السعودية1425 ،هـ.
- Block K. k: Cognitive Theory, CAI. And Spelling, Improvement, 12
JOURNAL of Computer- Based Instruction.5, p86-95.
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مالحق ادلراسة:
اس تبيان اجتاهات أساتذة التعلمي الثانوي حنو برجميات احلاسوب يف تدريس مادة التكنولوجيا.

جمال الس باب املتعلقة ابلتالميذ

الرمق
اجملال

الفقرات

جمال الس باب املتعلقة ابلساتذة

09
10
11
12
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أوافق بشدة

06

ال رأي
أوافق

05
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أعارض

07
08

تمني برجميات احلاسوب الكفاءات املتعلقة ابجلانب املعريف.
ال تمني برجميات احلاسوب الكفاءات املتعلقة ابجلانب املهاري
(احلس حريك).
ميكن الاعامتد عىل برجميات احلاسوب لسد النقص احلاصل يف
عدد الساتذة.
أميل اىل اس تخدام برجميات احلاسوب لهنا تغري من دور
الس تاذ من ملقن اىل موجه ومرشد.
أبتعد عن اس تخدام برجميات احلاسوب لهنا تتطلب االعداد
املس بق لدلرس.
ال أميل اىل اس تخدام برجميات احلاسوب لهنا تزعزع صورة

02
03
04

أعارض بشدة

01

أميل اىل اس تخدام برجميات احلاسوب يف تدريس مادة
التكنولوجيا لتشجيع التالميذ عىل املشاركة.
أجد برجميات احلاسوب تشجع االبداع والابتاكر دلى التالميذ.
تعزز برجميات احلاسوب تعلامت التالميذ.
اس تخدام برجميات احلاسوب يزيد من اس تقاللية التالميذ،
واعامتدمه عىل أنفسهم.
يسامه اس تخدام برجميات احلاسوب يف التخفيف من حدة
الفروق الفردية بني التالميذ.
تمني برجميات احلاسوب الكفاءات املتعلقة ابجلانب الوجداين.

2

13

جمال الس باب املتعلقة ابلربامج

14
15
16
17
18
19
20

الس تاذ دلى التلميذ ،حبيث ال يصبح مصدر املعرفة الوحيد.
أفضل العمل ابلطريقة التقليدية (يف الورشات) بدل اس تخدام
برجميات احلاسوب.
اس تخدام برجميات احلاسوب يف التعلمي يعين التطور التقين
والعلمي.
أعتقد أن تدعمي التدريس ابحلاسوب بزايرات ميدانية للورشات
أو املصانع أو مراكز التكوين املهين حيسن الناجت الرتبوي.
يعترب اس تخدام برجميات احلاسوب حتدبثا للعملية الرتبوية من
اكفة جوانهبا.
أرى أن العائد املتوقع من اس تخدام برجميات احلاسوب أقل بكثري
من تاكليف احلصول علهيا وعىل جتهزياهتا.
أرى يف اس تخدام برجميات احلاسوب لتدريس مادة التكنولوجيا
اختصارا للوقت.
برجميات احلاسوب مناس بة جدا لتدريس مادة التكنولوجيا.
أرى برضورة توس يع اس تخدام برجميات احلاسوب يف تدريس
مواد أخرى.
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د  .براردي نعمية جبامعة محمد بوضياف املس يةل
امللخص
يزداد تأثري وسائل الاعالم وخاصة التلفزيون يف حياتنا حيث أصبح املصدر الاسايس لثقافتنا
ولإطالعنا عىل لك ما يدور من حولنا يف العامل  ,مما يس تدعي من الباحثني يف جمال الاعالم الانتباه
لهذا التأثري خاصة مع التدفق الاعاليم الاحادي اجلانب يف اطار العوملة وتصدير املضامني الثقافية
حنوان واليت ل تتناسب مع ثقافتنا وهويتنا العربية والإسالمية.
ويف ظل التحولت اليت يشهدها الوطن العريب من رصاعات س ياس ية وثقافية واجامتعية و
الاختاللت اليت انعكست سلبا عىل تطور اجملمتع الثقايف  ,ول ميكن لي جممتع اليوم أن يفرض
ماكنته بعيدا عن كيانه الاجامتعي والثقايف  ,كام ل ميكن احلديث اليوم عن الهوية يف اجملمتع دون أن
نربطها ابلتارخي وابلقمي ادلينية ومدى مسامهة مؤسسات التنش ئة الاجامتعية يف تكوين هويته وثقافته ,
حيث تشلك العوملة بلك أشاكلها حتداي حقيقيا للمجمتعات العربية ابلنظر اىل تأثريها عىل الهوية
الثقافية واحلضارية للمجمتع العريب .
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مقدمة:
يتخذ الفرد مواقف وسلوكيات جتاه قضااي معينة وجتاه حياته بشلك عام بناء عىل املعلومات اليت
يتلقاه وعىل اعتبار أن وسائل الاعالم يه املصدر الرئييس لهذه املعلومات سواء اكنت حصيحة أو غري
ذكل  ,فالفرد يكون صورته اذلهنية من خالل الوقائع والحداث احمليطة به بناءا عىل الصورة الرمزية
اليت تقدهما وسائل الإعالم بغض النظر عن مدى صدق تعبريها عن الواقع كام هو موجود أو غري
ذكل .
وعىل اعتبار وسائل الإعالم اخملتلفة يف العرص الراهن أكرث قدرة عىل الوصول والتأثري عىل الفراد بعد
الانتشار الواسع للقنوات التلفزيونية الفضائية واتساع رشاحئ املتابعني لهذه الوسائل عىل الرمغ مما نراه
من دور سليب وواحض للعديد من وسائل الإعالم العربية والجنبية يف تنش ئة اجليل العريب واملسامهة
يف تغريبه عن قضاايه وجممتعه من خالل تمنيط سلواكته وثقافته وفق ثقافة معوملة من خالل وسائل
الاعالم وخاصة التلفزيون اذلي يقدم مضامني تكرس الثقافة املوحدة دون مراعاة خصوصيات لك
جممتع وطمس معامل هويته احلقيقية .
والفرد العريب اليوم يف حاةل حبث عن هويته وانامتئه يف ظل التدفق الكبري للمحتوايت الثقافية العاملية
مما معق شعور الفرد ابلتشتت الهواييت والثقايف خاصة مع املضامني اليت تقدهما وسائل الاعالم واليت
خلقت اغرتاب الفرد بني ما يتصوره وبني الواقع املعاش  ,والتأثريات اليت حتدهثا تكل الوسائل يف
الفراد وامجلاعات من خالل ما تنرشه أو تبثه من قمي وأفاكر تتعارض يف الكثري من الاحيان مع ثقافتنا
وهويتنا  ,ومن هنا نطرح تساؤلنا الرئييس  :مايه أدوار وسائل الاعالم يف احلفاظ عىل الهوية العربية
يف ظل العوملة ؟
وهل وسائل الاعالم العريب خاصة التلفزيون قادرة عىل مواهجة افرازات العوملة الاعالمية واحملافظة
عىل الهوية الثقافية العربية ؟
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 /1العوملة الاعالمية والبث الفضايئ :
لقد وصل البث الفضايئ يف وقتنا الراهن اىل حتقيق الكثري ومنه ماييل :
اماكنية اس تقبال القنوات الفضائية من مجيع الاقطار اعطى فرصا للجمهور للتنويع والانتقاء ملشاهدة
الربامج من خمتلف الباقات الرباجمية 1 .
كام أن البث الفضايئ قد ااتح الفرصة لظهور قنوات تعلميية وتثقيفية وكذكل الاخبارية اليت توايف
امجلهور ابملس تجدات أول بأول وتضعه يف صورة ما جيري حوهل .
كام أعطت هذه القنوات فرصة ملا يسمى التواصل الثقايف عن طريق معرفة ثقافات أخرى .
وتمتتع القنوات الفضائية حبرية اعالمية أكرث وجرأة الطرح ويربز هذا اكرث مع التنافس الشديد بني
القنوات يف تقدمي موادها .
وقدرة القنوات الفضائية عىل وضع الحداث الس ياس ية لدلول مبا تنتجه من اخبار ومعلومات تفرض
املناقشة الرسيعة والرضورية للقضااي واملشالكت 2.
وإاذا اكن مبدأ العوملة الاعالمية اذلي اصبح سائدا يف هناية القرن العرشين هو مبدأ فتح الابواب
للمعلومات والآراء و ليس اغالقها  ,وقبول تعددية الثقافات وليس حرصها  ,والاعرتاف ابلخر وليس
رفضه  ,ومتهيد طريق اتمني احلرايت الفردية  ,وممارسة ادلميقراطية للجامعات وإاعطاء امجليع احلق يف
احلصول عىل املعلومات  ,والاس تفادة مهنا يف بلورة الرأي وتكوين املوقف  ,فان واقع احلال قد خيب
الامال اليت عقدت علهيا  ,واسكت الاصوات املتفائةل اذ ادى التطور التكنولويج يف جمال التصال
واملعلومات اىل زايدة الفجوة بني ادلول الصناعية وادلول النامية  ,مما نتج عنه اجياد ثنائية جديدة يف
النظام الاعاليم ادلويل تقوم عىل همينة عدد قليل من ادلول املتقدمة عىل غالبية ادلول النامية 3 .
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لقد مت اس تغالل وسائط التصال احلديثة واملتطورة من قبل ادلول الغربية  ,ومهنا البث الفضايئ
املبارش يف معلية التدفق ادلويل والرتوجي من خالل ذكل ملظاهر العوملة الاعالمية انطالقا من يصنع
ومن ميتكل تكنولوجيات التصال يتحمك يف صياغة املادة الاعالمية 4 .
ولن جوهر هذه العوملة اذلي تأيت الثورة الفضائية مضن اطارها هو معلية تمنيط للعامل حبيث يصبح
العامل بأرسه وحدات متشاهبة يه يف جوهرها وحدات اقتصادية يمت ترش يدها أي اخضاعها لقوانني
مادية عامة مثل قوانني العرض والطلب 5.
فظهور منط واحد من الثقافة الكونية يف لك جمالت احلياة ومس توايهتا املادية واملعنوية من شانه ان
حيول اجملمتع اىل كتةل متشاهبة وممنطة تفتقر اىل روح الابداع واىل جاملية الاختالف والتباين  ،وإاذا
أمكن لهذا الامتثل الكوين أن يتحقق فانه س يكون من الصعب عندئذ حتصني اجملمتع من التبعات
املمكنة 6 .
يقول تومسون  :جيب أل تغيب عن اذهاننا حقيقة اننا نعيش يف عامل تتغلغل فيه -بصورة مزتايدة -
منتجات الصناعات الاعالمية وان جمال جديدا رئيسا قد نشا لعملية تشكيل اذلات  ...انه جمال
منفصل عن القيود الزمانية واملاكنية املؤقتة املامتثةل يف التعامل املبار وهجا لوجه  ,وقد جعلت سهوةل
تناول التلفزيون وانتشاره عامليا  ,امر اس تعامهل واحلصول عليه متاحا بصورة مزتايدة للفراد يف مجيع
احناء العامل .
 /2وسائل الاعالم العريب :احملتوى ..وادلور
ان املؤسسات الاعالمية يه تنظمي يقوم بوظيفة اجامتعية ويه بناءات لنرش افاكر وقمي عامة ،
وامتداد للحاجات الانسانية ويه معل جامعي للفراد يف اجملمتع وهمام اختلفت النظم فهيي تنظمي
اجامتعي حيول الفردية ويصهرها يف اانء عام ويقوم عىل الاهداف الاجامتعية ابدلرجة الاوىل وليس
عىل الاهداف الفردية 7 .
يتفق مفهوم العرض الانتقايئ مع املفاهمي اخلاصة برتتيب الاولوايت والغرس وتوجيه الرأي العام من
خالل الافاكر واملعاين املنتقاة اليت تس هتدف رمس صورة ذهنية معينة للوقائع الاجامتعية تتفق مع
أهداف وس ياسات املؤسسة وعالقاهتا وانامتءاهتا8 .
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الايت9:

وحيدد الباحثني اجتاهات القنوات الفضائية العربية وأمناطها واجيابياهتا عىل النحو
 – 1همام تعددت البواعث والس باب لإنشاء الفضائيات العربية فان تيارا اعالميا حقيقيا فرض قواعده
عىل القنوات املس تقةل فقط  ,بل حىت عىل تكل الرمسية اليت اضطرت اىل جماراة عرص العوملة ودخول
حقل الفضائيات احلديثة شالك ومضموان .
 - 2اس تحواذها عىل غالبية املشاهدين العرب وشغلهتم عن متابعة القنوات ادلولية الاخرى بسب :
كرثهتا وتعددها حيث وفرت خيارات متعددة للمشاهدين العرب واس تعاملها اللغة العربية وتقدميها
للجديد وخروهجا عن قيود الاعالم التقليدي السلطوي .
 – 3خلق التفاعل بيهنا وبني اجملمتع من خالل طرح قضااي الوطن العريب وحتدايته .
 – 4تكريس طرق وأساليب جديدة للس يطرة من خالل س يطرة الانظمة عىل الفضائيات التجارية
خاصة من خالل توظيف جمال الصورة والإعالم .
 – 5مواهجة النفوذ الاعاليم الغريب خاصة يف جمال الاخبار وحتسني الاداء الاعاليم واملهين
وتوس يع دائرة احلوار الس يايس والاجامتعي .
يتأثر مضمون اخلطاب الاعاليم للمؤسسة الاعالمية أيضا ابجملمتع  ,وابملس توى احلضاري والثقايف
والتعلميي  ,وابلفاكر السائدة  ,ومس توى الوعي  ,ونوعية املزاج  ,واخلربة التصالية  ,والعادات
والتقاليد  ,واملواقف والاجتاهات السائدة يف اجملمتع يف مرحةل اترخيية معينة  .ولكن هذا التأثر وهمام
اكن قواي يف هذا الوقت او ذاك  ,وبصدد هذه القضية أو تكل  ,ل ميكن أن يكون العامل احلامس يف
حتديد مضمون اخلطاب الاعاليم الصادر عن هذه املؤسسة الاعالمية ( حصيفة اكنت أو اذاعة أو
حمطة تلفزيون ) 10.
كام أن وسائل الاعالم تلعب دورا همام يف التأثري عىل الرأي العام وتوجهيه ازاء القضااي املطروحة من
خالل ما تعرضه من مضامني ويه مل تعد يف يومنا هذا جمرد مصدر للخبار أو أداة للرتفيه  ,بل
أصبحت تسامه بشلك كبري يف صياغة الآراء والقمي  ,وميكهنا التأثري يف خمتلف فئات اجملمتع إازاء مواضيع
وقضااي معينة  ,كام ميكهنا تعبئة وتوجيه الرأي العام خاصة مع التطورات والتحولت اليت يشهدها
العامل من حولنا واليت أثرت بشلك كبري عىل جممتعاتنا من اكفة النوايح  ,س ياس ية أو اجامتعية أو
ثقافية ....اخل
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حيث تتصدر وسائل الاعالم الوسائل الاخرى يف بناء هذه املعاين أو الصور  ,نظرا لن وسائل
الاعالم قد تطورت اىل احلد اذلي أصبحت فيه املصدر الاسايس للمعرفة لقطاع كبري من الافراد يف
اي جممتع وأصبح هذا القطاع يتعامل مع ما تقدمه وسائل الاعالم عىل أنه احلقيقة نفسها  ,بل انه
يكتفي مبا تقدمه وسائل الاعالم  ,لرمس الصور والعوامل احمليطة به  ,لعتقاده ابن الواقع أكرث تعقيدا
عىل فهمه وإادراكه  ,وابلتايل فان وسائل الاعالم بتأثري اماكنياهتا وطاقاهتا  ,ميكن أن تقدم هذه الصور
مبسطة تيرس عليه الفهم والإدراك جبانب تقريهبا ونقلها اليه عرب احلدود واملسافات 11.
 /3التلفزيون والهوية الثقافية :
يعترب التلفزيون من أمه وسائل التصال امجلاهريي احلديثة ووس يةل من وسائل اش باع احلاجات
الاعالمية والتصالية ومؤسسة ل إالنتاج الثقايف والإعاليم ومصدر أسايس لها  ,حيث تعترب أحد أمه
مصادر الثقافة واملعرفة واحدى راكئز التأثري والتغيري يف أيدي من قوى الس يطرة والهمينة الاعالمية
والثقافية .
وتلعب الصورة ( املفهوم  ,املعىن  ,التعممي ) دورا مفتاحيا يف معرفة وإادراك وسلوك الفرد  ,وتثبت
ادلراسات أن الفرد يف اجملمتع امجلاهريي ( واىل حد ما يف اجملمتعات الاخرى الاقل تطورا ) يتعامل مع
الواقع الاجامتعي ويقرتب منه ويتعرف عليه ويسكل فيه من خالل الصور اليت معلت قوى ووسائل
ومصادر متنوعة ( الارسة  ,املدرسة  ,التنظاميت اخملتلفة ووسائل التصال والانامتء الاجامتعي ) عىل
ادخالها ومن مث ترس يخها يف ذهنه عىل مسافة زمنية ممتدة وعرب معلية معقدة من التنش ئة الاجامتعية ,
كام تشري الكثري من ادلراسات اىل ان هذه الصور ( املعاين  ,املفاهمي  ,التعماميت ) تصبح ابلنس بة
للفرد بديال للواقع أو مفتاحا ملقاربة هذا الواقع 12.
حيث يعترب تومسون انه مع قيام الناس بتلقي واستيعاب رسائل ومعاين التلفزيون  ,فاإهنم يدجمون
هذه الرسائل واملعاين بشلك روتيين يف حياهتم وإاحساسهم بأنفسهم يف س ياق الزمان واملاكن  ,بعبارة
أخرى  :املعاين اليت ينتجها الناس من خالل التفاعل مع النصوص التلفزيونية وتؤؤل اىل نس يج تقوم
عليه مرشوعات هويهتم 13.
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لقد وضع تطور التلفزيون العاملي – ابعتباره شالك جتاراي يف الاساس – ذكل النشاط احملوري
املتصل بثقافة املس هتكل  ,أل وهو الاعالن املعمتد عىل الصور املرئية يف مقدمة انشطته  ,وابلتايل
يلعب التلفزيون دورا حموراي يف انتاج وإاعادة انتاج ثقافة تروجيية تركز عىل اس تخدام الصور املرئية
من اجل خلق عالمات جتارية أو سلعية ذات قمية مضافة 14.
ومن خالل مايقدمه التلفزيون من حمتوى خاصة املوجه لفئات الاطفال واملراهقني تزايد قلق
املؤسسات الاجامتعية من مدى التأثري السليب عىل التنش ئة الاجامتعية وغرس قمي معينة دلى هذه
الفئات ...
ويتجىل انشغال الاجندة العمومية من خالل ردود افعال املؤسسات الاجامتعية عىل غرار الرسة اليت
أصبحت تتنافس مع وسائل الاعالم من أجل كسب ولء الاطفال وأظهرت قلقا عرب عنه أحد
الباحثني "ان الولياء اجلدد مه وسائل الاعالم " واملعلمون قلقون بشأن املدة الزمنية اليت يقضهيا
التالميذ أمام شاشة التلفزيون وأثر ذكل عىل الداء املدريس ومن بني التأثريات السلبية أيضا أن
"نس بة اذلاكء تقل لكام زادت مدة املشاهدة"15 .
وهذا ما يشلك اليوم أحد أمه الانشغالت الرتبية والتنش ئة الصحيحة لطفالنا حفني تصبح وسائل
الاعالم وحتديدا القنوات التلفزيونية املوهجة للطفال يه بديل عن الارسة واملدرسة وابيق
مؤسسات التنش ئة هنا تمكن اخلطورة احلقيقية  ,مث كيف لنا أن نثق فامي تقدمه هذه القنوات
التلفزيونية من حمتوى مالمئ أو حيمل قمي تساعد عىل الرتبية الصحيحة للطفل ؟
أما اذا اجتهنا اىل فئات الش باب واملراهقني خاصة ابلنس بة اىل املراهقات املولعات ابملسلسالت همام
اكن مصدرها املهم أهنا تقدم قصص درامية حتقق اش باعات مرتبطة ابخليال الرومانيس البعيد عن واقع
احلياة خاصة يف جممتعاتنا العربية اليت تأثرت عىل مر الزمن ابملسلسالت املدبلجة واملرتمجة من
مكس يكية وأمريكية والآن الرتكية والهندية واليت يتابعها اليوم أغلبية امجلهور العريب واليت ل ترتبط
مضاميهنا بأي شلك من الاشاكل بقمينا ول ببيئتنا العربية .
وتمتزي املسلسالت التلفزيونية ابملبالغة يف الرتكزي عىل البعد النفيس يف الرسد كرضية تتحرك علهيا
العالقات بني الشخصيات  ,الامر اذلي جيعل املشاهد يعتقد أن لك ما حيدث عىل الشاشة ل
يتعلق ابملامرسة الاجامتعية بل ابلرشوط النفس ية والإنسانية لهذه الشخصيات  ,وابلتايل ل تعرب
ترصفات الشخصيات عن بنية العالقات الاجامتعية اليت تعطهيا معىن  ,بقدر ما تعرب عن صورة ما
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هو نفيس وخشيص يف تركيب هذه الشخصيات  ,تؤدي همينة البس يكولوجيا عىل تنظمي العامل املتخيل
...اىل توظيف الاجامتعي كذريعة فقط للرسد واىل تقدمي املشألك الاجامتعية ليس ابعتبارها مشألك
فعلية ملموسة  ,بل ابعتبارها مشألك روائية خمتلقة لرضورة السيناريو 16 .
وعليه ليس من هممة املسلسالت أو الافالم أن تقارب الواقع احلقيقي حلياتنا بل يه جمرد أدوات
حتقق أهداف مرتبطة ابلصناعة الرتفهيية و لكهنا تؤثر يف نفوس وعواطف امجلهور .
ان مشاهدة التلفزيون مسأةل ل تتصل فقط ابملعىن النيص بل – ايضا – مبوقع التلفزيون داخل ايقاع
و روتني احلياة املزنلية اليومية  ,وعىل وجه اخلصوص متثل مشاهدة التلفزيون شيئا يفعهل معظمنا يف
أماكن حمددة يف املزنل – مثل غرفة املعيشة  -ومع أشخاص أآخرين تربطنا هبم يف الغالب – وليس
دامئا – عالقة أرسية  ،وهكذا بدأ الكتاب هيمتون ابلماكن املزنلية اليت يشاهد فهيا التلفزيون ويذهبون
اىل وجود صةل بني الاماكن والنشطة وبناء الهوايت 17.
لن فعل املشاهدة حتول اىل ممارسة يومية وجزء من حياة الافراد سواء اكن فرداي أو جامعيا وطبيعة
املضمون اذلي يتعرض هل حتدد توهجاته  ,س ياس ية  ,رايضية  ,ثقافية  ,ترفهيية ...اخل
ان مواقف امجلهور املتعددة ليست منسجمة فقط مع الثقافة الاس هتالكية الاوسع املتصةل ابلتسويق
الاجامتعي للفاكر املطروحة لكن تبين أية ايديولوجية أو هوية  -سواء أاكنت نقدية أو حمافظة –
يتطلب من امجلهور أن يتفاعل بفاعلية مع النصوص  .ان امجلهور فاعل دامئا واملعىن غري مس تقر دوما ،
وحتيط التساؤلت ابلنقطة اليت يمت عندها تثبيت وتنظمي املعاين والهوايت  .بعبارة أخرى  :كيف
تسعى الايديولوجية – يف ظل احلركة الفوضوية لقدرات وهمارات امجلهور املتصةل ابخلطاب و "
املعاين املفضةل " للتلفزيون – اىل تثبيت وترس يخ المتثيالت اليت يتوحد معها امجلهور ومن مث بناء
هوايته  ,هنا ينظر اىل الهوايت من جديد عىل أهنا " نقطة الالتحام " بني النصوص والهوايت يف هذا
الس ياق تنشئ مشاهدة التلفزيون اشاكل الهوية الثقافية وتنشأ بواسطة هذه الاشاكل  ,بعبارة أخرى
 :يشلك التلفزيون موردا لبناء الهوية الثقافية مثلام يس تخدم امجلهور هوايته الثقافية املرتس بة وقدراته
الثقافية ليك يتفاعل مع الربامج بطريقته اخلاصة 18.
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يرى ابندورا "  "A .Banduraأن الانسان يقوم بتخزين الوقائع والحداث يف شلك صور ذهنية ,
أو يف شلك رموز لفظية  ,يف نظام معريف يسمح ابلتفسري والتقيمي والاس تعادة متهيدا للقيام ابس تجابة
معينة .وتقدم وسائل الاعالم العديد من الصور اذلهنية والرموز اللفظية اليت ترمس من خاللها الصور
احلياتية اليت تقدهما يف أعاملها ففعل املشاهدة املمتثل يف مشاهدة التلفزيون  ,يعترب ممارسة اجامتعية ,
رمغ اهنا تبدو كقرار فردي محميي يتخذ داخل الوسط العائيل ومن الامهية مباكن أخذ هذه النقطة
بعني الاعتبار يف لك دراسة لفعل املشاهدة 19.
ونظرية املعايري الثقافية أحد الامنذج الثقافية يف معلية التأثري تقوم عىل أساس ارتباط ما تقدمه وسائل
الاعالم وما تؤكد عليه من أفاكر ابملعايري الثقافية السائدة ( مبا فهيا القمي ) او الامنذج اليت يلزتم هبا
امجلهور يف موضوع معني أو موقف معني وذكل لن السلوك الفردي أيضا يسرتشد عادة هبذه املعايري
أو الامنذج  ,ومن هنا يتضح اجتاه لك من وسائل الاعالم وامجلهور اىل تبين املوضوعات والامنذج اليت
ترتبط هبذه املعايري 20 .
هناك قوى اجامتعية حمافظة رافضة للتغيري وتقاومه بشدة ابعتبار أن احلاةل الساكنة ختدم مصاحلها
ويه بذكل تقوم بتوظيف وسائل الاعالم وتولك لها هممة قولبة الرأي العام وجتميده يف أطر معينة ,
وتولك لها أيضا هممة تفسري الاحداث وتقيميها  ,بل أحياان أخرى تولك لها حىت هممة التضليل ,
وتفسري وتربير التعاسة الاقتصادية املادية والاجامتعية  ,اليت يعيشها الافراد وامجلاعات وتستنجد يف
ذكل وسائل الاعالم ابلرتاث الثقايف واملنظومة القميية  ,اليت حتمل بعض القمي البالية ادلاعية اىل
امجلود واخلنوع وقبول الوضع القامئ  ,وعدم اخلروج عليه من خالل توظيفها يف أشاكل وقوالب حصفية
معينة  ,ابتداء من اخلرب اىل املسلسل  ,اىل الفيمل والسبب يف حدوث هذا هو الطبيعة العلنية
لالتصال اليت تقيد وظيفة التوجيه والتفسري أو جمالته 21.
وميكن القول

أن22:

 الهوية ليست " شيئا " اثبتا بل يه وصف لنفس نا ( متثل) نتوحد معه. التلفزيون هو الاداة الرئيس ية لنرش المتثيالت يف الثقافة املعارصة .11
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 عوملة التلفزيون مكنت من ازاحة " الثقافة " من ماكهنا  ,وهو ما أدى اىل جتاور مجموعةمتنوعة من اخلطاابت العاملية .
 مزجي المتثيالت العاملية اذلي ينرشه التلفزيون ويروجه ينشئ هوايت ثقافية مزتايدة التعقيد .ان الاس تخدام اخملطط لوسائل الاعالم يف اجملمتع ,يشري اىل تأثري وسائل الاعالم يف اجملمتع ,وميكن أن
يلمس امجليع ذكل  ,من خالل املالحظة املبارشة  ,جملالت التغري يف املعرفة  ,والسلوك عىل املس توى
الفردي  ,وامجلاعي  ,يف عالقهتم بوسائل الاعالم  ,أثناء التعرض لها  ,مما يؤدي اىل تغيريات عىل
املس توى الاجامتعي ويف البناء الثقايف واجتاهاته 23.
فالتلفزيون من خالل القنوات الفضائية ومبا ميلكه اليوم من اماكنيات حديثة متطورة يعد من ارىق
الوسائل الاعالمية الثقافية  ,وأكرثها نفاذا وتأثريا عىل البنية الاجامتعية والثقافية للمجمتع .
ول خيفى علينا اليوم أن مضامني التلفزيون تشلك صناعة قامئة بذاهتا فهيي تعرض اخلدمات ومنتجات
املؤسسات صناعية أو جتارية ولها تأثري كبري يف صنع القرار الس يايس وتوجيه الرأي العام وصنع الثقافة
والرتفيه  ,ويه بذكل تلعب دورا هاما يف حياة الفراد اإىل جانب املؤسسات الخرى اكملؤسسة
التعلميية بل تاكد تتفوق علهيا يف كثري من الحيان .

اخلامتة :
فوسائل الاعالم يف كثري من احلالت تعمل عىل تكبيل القدرات النقدية للفرد  ,وجتعهل فردا منسااب
مستسلام وهذا ابس تعامل عدة وسائل وعدة طرق يكون الهدف مهنا هو التحايل عىل املتلقي  ,بل
يقتنع ابلآراء املعلبة املقدمة هل عن العامل من حوهل  ,الشخص اذلي يعتاد ابس مترار عىل قبول الاراء
ووهجات النظر اليت تقدم هل ول حياول أن تكون هل أراء خاصة به يصبح مواطنا غري فعال أو يصبح
أقل قدرة عىل العمل بفعالية  ,اكنسان حيمك عقهل يف خمتلف الامور 24.
ولهذا يتطلب منا اليوم توجيه مضامني وسائل الإعالم العربية حنو تنش ئة أفراد حيافظون عىل هويهتم
وتراهثم وأصالهتم  ,والتفاعل ابلتوازي مع احلياة املعارصة تفاعال اجيابيا  ,فاحلفاظ عىل الهوية ل يعين
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امجلود  ,بل هو معلية تتيح للمجمتع أن يتطور ويتغري دون أن يفقد هويته  ,فتأثري وسائل الإعالم
اليوم ل يتجىل فقط يف تغيري الفاكر والرؤى بشلك مبارش وفوري إازاء موضوع أو قضية معينة وإامنا
تظهر من خالل أمناط سلوكية ومواقف واجتاهات يه وليدة التعرض املس متر لوسائل الإعالم هذه
الخرية اليت أصبحت يف جممتعاتنا العربية املصدر الوحيد للمعلومات  ,وليك يكون للك جممتع قميه لبد
أن يكون هل قاعدة أساس ية يستند اإلهيا يه مجموع العنارص الساس ية املكونة من ثقافة ودين وهوية
واترخي  ,وهو الساس اذلي لبد من احملافظة عليه يف ظل التغريات اليت يشهدها العامل من حولنا
واليت جترف قمي اجملمتع معها أو جتعل الفراد يعيشون حاةل من الاستبعاد بني ما يريدونه وماهو موجود
يف جممتعاهتم من تناقضات .
هذا ما يدفعنا اإىل الاهامتم بتأثري وسائل الإعالم والرتكزي عىل تفسري نوع ذكل التأثري وعالقته حبركية
التفاعل الاجامتعي هبدف الوصول اإىل صياغة مضامني اإعالمية واحضة وحمددة موهجة لفراد اجملمتع
العريب وتامتىش مع قمينا وتراثنا وثقافتنا  ,حيث تسمح لنا مبواهجة التحدايت الثقافية للعوملة.
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د .فريدة نوادري جامعة مس يةل
امللخص
شهد عرصان عدة حتوالت مهنا الطفرة التكنولوجية يف وسائل االإعالم "أدوات االإعالم" اليت
تفيض اإذن اإىل حمو احلدود اجلغرافية ،اليشء اذلي أثر عىل سهوةل ورسعة تناقل وتبادل املعلومات
اليت أصبحت جحر الزاوية يف بنية وتكوين اجملمتع مما يسبب الانتقال من احلقبة الصناعية اإىل تكل
املعلوماتية .وابلتايل فاإن قواعد املعلومات وش باكهتا املزتايدة تعطي ل إالنسانية فرصة ذهبية من أجل
مرشوع تقدم اإنساين ذي نوعية عالية يمثر نوعا من التوازن بني الانكفاء واذلوابن ،بعيدا عن لك
تمنيط عاملي للثقافة ،مبا أن هذه الخرية يه القلعة املكينة للمجمتع االإنساين الضامنة الس متراره دون
هوادة.
متثل هذه الثقافة اإذن معيار احلمك الواحض والسلمي للمجمتع يف هذا التغري العاملي املس متر عىل
مس توى املعرفة التكنولوجية املعوملة .سريا حنو هذا الهدف ،س نحاول االإجابة عىل هذه الس ئةل  :ما
يه وظائف املعلومات الكثيفة (املتدفقة) والثقافة املوهجة للجمهور (العامة) يف الثورة التكنولوجية ؟
ما يه العالقة بني الهوية الثقافية وقضية "هناية التارخي" و "تصادم احلضارات" يف عرص العوملة ؟
اللكامت املفتاحية  :العوملة ،الثقافة ،املعلومة ،التكنولوجيا.

- 188 -

11

2016

مقدمة:
عرف هذا العرص حتوالت عديدة من بيهنا القفزة النوعية اليت حصلت عىل مس توى
تكنولوجيات وسائط االإعالم مما أدى اإىل جتاوز احلدود اجلغرافية والزمانية ،واذلي أثر يف سهوةل
ورسعة نقل وتداول املعلومات اليت أصبحت البنية الساس ية يف تكوين اجملمتع ،اإذ تشري االإحصائيات
يف و.م.أ اإىل زايدة نس بة العمل يف جمال املعلومات من  %10من جحم القوى العامةل اإىل حوايل 50
 %وتناقص عدد العامل يف املهن الصناعية اإىل حنو  %20مما أدى ابلرضورة اإىل التحول من جممتع
صناعي اإىل جممتع املعلومات ،ومن هنا فان قاعدة املعلومات والش باكت االإعالمية املتعاظمة تقدم فرصة
غري مس بوقة يف اترخي البرشية ،وقد تشلك مرشوعا لالرتقاء بنوعية حياة االإنسان بعيدا عن حاةل
التمنيط الكوين للثقافة ابعتبار أن هذه الخرية يف أي جممتع اإنساين يه حصنه املنيع اذلي مينحه
اس مترارا دون فتور ،وبقاء مزتان من غري انكفاء أو ارمتاء ،أهنا رس تقدم اجملمتع االإنساين وحترضه يف لك
ماكن ،ويه رسالته يف احلياة ،ورؤيته للحداث وترصفه إازاء املواقف ،وهذا لكه يف ظل املتغريات
التكنولوجية و العوملية ،واملعرفية ،من هنا تطرح االإشاكلية التالية :اإىل أي مدى تس تطيع الثقافة
استيعاب متغريات الثورة املعرفية وجتعلها يف خدمة االإنسان؟ كام تربز من خالل هذه االإشاكلية مجةل
من التساؤالت ويه  :هل هناك دور ثقايف ل إالعالم واالتصال يف عرص التكنولوجيا؟ مايه وظائف
االإعالم امجلاهريي والثقافة امجلاهريية يف ظل الثورة التكنولوجية ؟ ما يه عالقة الهوية الثقافية مبسأةل
هناية التارخي ورصاع احلضارات يف ظل العوملة؟
اقتضت االإشاكلية معاجلهتا يف احملاور التالية:
الثقافة وإافرازات االإعالم اجلديد
-1
اإن مسأةل التفاعل بني الثقافة وتقنيات االإعالم اجلديد اليت أفرزهتا التطورات احلاصةل يف
ميدان تكنولوجيا االتصال وثورة املعلومات ،توحض التطور الهائل والفرق الشاسع بني رسعة الصوت
اليت تبلغ  340مرت يف الثانية ورسعة الضوء  300مليون مرت يف الثانية ،ويوحض هذا الشوط املهول
اذلي قطعته البرشية يف حقل االتصال االإنساين و الرسعة الفائقة – رسعة الضوء – اليت ابتت تنقل
هبا الرسائل االتصالية بني اكفة البقاع والحناء من سطح هذا الكوكب.
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لقد تطور االتصال االإنساين من نشاط غريزي اكتس به االإنسان بيولوجيا مثل ابيق الاكئنات
احليوانية الخرى اإىل نشاط ابتاكري ميثل صلب التطور احلضاري ل إالنسان.
فبيامن اس متر االتصال الغريزي بني الاكئنات احليوانية ينظم فقط وجودها يف احلارض دون أي
ارتباط ابملايض أو استرشاف للمس تقيل ،اكن االتصال يرتقي دامئا ابلوجود البرشي ويقمي جسور
التواصل ما بني املايض واحلارض واملس تقبل.
يف خصم ذكل اكنت تكنولوجيا االتصال املتغري احلامس اذلي أاتح ل إالنسان هذا المتزي
والتفرد ،لنه عندما متكن االإنسان من اخرتاع العديد من الدوات والوسائل اليت سامهت يف مجع
املعلومات االتصالية وحفظها وإانتاهجا ونقلها واس تقبالها ،حتول االتصال حينئذ اإىل نشاط ابتاكري وقوة
رمزية فاعةل يف التطور احلضاري للبرشية ،واذلي شلك بدوره فامي بعد النسق الثقايف الن جممتع ،ومن
جانب أخر أضافت تكنولوجيا االتصال اإىل االإنسان قوات صوتية وبرصية وعقلية وقوات ألية مبقدار
ماليني الضعاف ،ولعل التطور املذهل يف حقول تكنولوجيا االتصال ،أاتح لها الارتباط باكفة
جماالت النشطة االإنسانية ،وجعل املبتكرات االتصالية تبدو يف حقل الثقافة من املسلامت يف
اجملمتعات االإنسانية يف العرص احلديث2
اإن ادلراسة الاكدميية املتخصصة لتكنولوجيا االتصال وعالقهتا ابلثقافة تغوص يف البداايت
الوىل لتكل واملبادئ العلمية اليت تأسست علهيا ،والتطورات املتالحقة اليت مرت هبا حىت بلغت
هذا التقدم الفائق.3
كام تقدم التصنيف العلمي ملتكربات هذه التكنولوجيا اليت تتنوع مابني مبتكرات مجلع
املعلومات االتصالية أو اإنتاهجا أو نقلها أو اس تقبالها ،وتعرض لتأثرياهتا عىل النشاط االتصايل االإنساين
وعىل اجملمتع االإنساين بأبعاده الاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية والثقافية ،وجيدر بنا هنا أن نعرف
ابملصطلحني :التكنولوجيا واالتصال.
مففهوم التكنولوجيا يشري اإىل" الساليب الفنية البرشية يف صناعة ومعل الش ياء ونظرا
لكون هذه الخرية تعين ابتاكر االإنسان للدوات والالت والهجزة ،فان التكنولوجيا بذكل تصبح
لصيقة ابلنشاط االإنساين منذ بدء اخلليقة ،وذكل انطالقا من الرؤية اليت تعرف االإنسان ابعتباره "
احليوان صانع الدوات"4.
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ونظرا لن الدوات يف أغلهبا تتسم ببساطة التصممي ،خبالف الالت والهجزة اليت تتسم
بقدر من الرتكيب والتعقيد ،فان ذكل يقود حنو اإماكن وصف التكنولوجيا اليت ابتكرها االإنسان يف
العصور الوىل ابلبدائية ،وتكنولوجيا العصور احلديثة ابلتكنولوجيا املتقدمة ،بيامن توصف تكنولوجيا
الزمن املعارص ابلفائقة.
ونظرا الرتباط التكنولوجيا ابلبداايت الوىل ل إالنسان ،فان ذكل يوحض كبان التكنولوجيا
اكنت سابقة عىل العمل مبفهومه املتعارف عليه ،ولكن هذا اكلس بق ال ينطبق اإال عىل التكنولوجيا
البدائية بيامن يصبح الس بق للعمل عىل لك منالتكنولوجيا يه اس تخدام العمل يف الغراض التطبيقية
للصناعة5.
وكام هو واحض فان هذا التعريف يامتىش مع مدلول لك من التكنولوجيا املتقدمة والفائقة
ابعتبارهام تطبيقا للنظرايت العلمية من اجل الاس تفادة هبا يف جمال الصناعة ،بل وجماالت النشاط
البرشي.
ولعل ما س بق يوحض ابن مثة اختالف يف املفهوم بني مصطلح العمل ومصطلح التكنولوجيا،
فهذا الخري يشري اإىل دراسة العامل املادي6بيامن يشري مفهوم العمل اإىل " الفهم النسقي واملهنجي اذلي
حيقق ل إالنسان" معرفة واس تنباط قوانني الطبيعة" . 7وابلتايل فمثة فرق جوهري بني مفهوم العمل
ومفهوم التكنولوجيا .فالول يعين معرفة العةل والثاين معرفة الوس يةل8.
مبعىن أخر التكنولوجيا يه الوجه التطبيقي أو الامربيقي للعمل بيامن العمل هو اخللفية النظرية
املهنجية للتكنولوجيا فنظرية اإحساق نيوتن عن اجلاذبية ينمتي اإىل العمل ولكن اس تخداهما دلفع الصوارخي
يف اإرجاء اجملموعة الشمس ية ينمتي اإىل التكنولوجيا .وابملثل فان معادةل "ألربت اينش تاين" الشهرية حول
التاكفؤ بني الكتةل والطاقة واليت تنص عىل املعادةل التالية :الطاقة= الكتةل×( رسعة الضوء) فهيي تنمتي
اإىل العمل ،أما الاس تعانة هبا لتصنيع القنبةل النووية الس تخداهما يف الغراض العسكرية أو لتصنيع
املفاعالت النووية الس تخداهما يف الغراض املدنية ،فهو من مصاميلتكنولوجيا ،وهذا الامتيز متثل
اجلسد ،وإاذا اكن العمل يشري اإىل الفاكر فان التكنولوجيا تشري اإىل الفعال ،وإاذا اكن العمل هو النظرية
فان التكنولوجيا يه التطبيقات املتعددة لهذه النظرية.
وخالصة القول بشأن ما س بق انه ميكن تعريف التكنولوجيا عىل أهنا اس تخدام االإنسان
للعمل يف النشطة العلمية والتطبيقية واالإنسانية.
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أما مفهوم االتصال فقد اس تخدمت هذه اللكمة يف جماالت عديدة وعىل مس توايت خمتلفة.
فهيي عىل الالكم أو الاس امتع .كام أن لها دالالت عامة ودالالت أاكدميية وثقافية .وقد أفىض ذكل اإىل
اإثراء جمال االتصال من هجة وتنوع املعاين املرتبطة بلكمة اتصال من هجة اثنية ،كام تأثرت هذه املعاين
أيضا بتداخل االتصال مع اكفة جماالت املعرفة والنشطة االإنسانية المر اذلي أدى اإىل تعدد تعريفات
معىن االتصال.9
فهناك من عرف االتصال بأنه العلمية أو املياكنزيم اذلي من خالهل توجد اكلعالقات
الاجامتعية وتتطور ويشمل لك الرموز اكليت خيزهنا العقل كذكل وسائل نقلها والاحتفاظ هبا.
كام يتضمن تعبريات الوجه والاجتاه واالإشارات ونغمة الصوت واللكامت والكتابة والطباعة
والسكك احلديدية والتلغراف والتلفزيون ،ولك شيئا أخر قد خيترص الوقت أو املسافة10.
وفق هذا التعريف جند أن معىن االتصال يتسع حىت لياكد يشمل لك نشاط اإنساين عىل
مس توايت متعددة ،وقد اس تخدمت لكمة اتصال بنفس هذا املعىن الواسع تقريبا لتشمل لك
االإجراءات اليت من خاللها يؤثر عقل عىل عقل أخر .وهناك بعض الباحثني من مركز عىل مكوانت
العلمية االتصالية كهارودل الزويل اذلي يرى أن أفضل طريقة لفهم معلية االتصال يه االإجابة عىل
التساؤالت التية :من؟ يقول؟ وبأي وس يةل؟ وملن؟ وبأي تأثري؟ 11
ويشري مصطلح تكنولوجيا االتصال اإىل التجهزيات والوسائل والدوات اليت اكتشفهتا أو
اخرتعهتا البرشية مجلع وإانتاج وبث واس تقبال وعرض املعلومات االتصالية بني اجملمتعات والفراد12.
-2الثقافة يف ظل الثورات االتصالية:
تتابعت ثورات االتصال عرب خمتلف مراحل الوجود االإنساين ،ولك ثوره مهنا قدمت وس يةل
ميكن من خاللها اإحداث تغيري كبري يف الفكر االإنساين ويف تنظمي اجملمتع وترامك الرصيد الثقايف
واحلضاري للبرشية.
فكام انتقلت البرشية من عصور الصيد املشتتة اإىل عصور الرعي املرتحةل ،فعصور الزراعة
املس تقرة مث عصور املتحرضة وصوال عرص ما فوق التصنيع احلايل( عرص املعلومات والرصفة واملعرفة)
بلك تطلعاته الكون الفس يح.
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فقد توالت أيضا ثورات االتصال لرتافق ذكل الصعود االإنساين يف مدارج الريق ،بيث
شلكت لك ثورة من هذه الثورات مكرحةل فاصةل يف اترخي تطور االتصال االإنساين ،قفزت به اإىل
االإمام حنو املزيد من التقدم عىل النحو التايل:
ثورة االتصال الوىل(ثورة اللغة) :بدأت ثورة االتصال الوىل بعدما ظهرت اللغة لتعرب يف
أ-
صياغة عبقرية عن رغبة االإنسان يف بناء اإطار موحد للتفامه واملعاين املشرتكة وابلتايل اكنت ثورة
االتصال الوىل يه ثورة اللغة.
ب-ثورة االتصال الثانية( اكتشاف الكتابة) :بدأت ثورة االتصال الثانية عندما ظهرت الكتابة كوعاء
اترخيي منضبط حلفظ وتسجيل املعاين البرشية املشرتكة وابلتايل رصيدها الثقايف وإانقاذها من النس يان
والضياع وابلتايل اكنت ثورة االتصال الثانية يه ثورة الكتابة التصويرية أوال مث الكتابة الالفبائية اثنيا.
ج-ثورة االتصال الثالثة ( اخرتاع الطباعة) :بدأت ثورة االتصال الثالثة عندما ظهرت املطبعة يف
القرن اخلامس عرش ،وأاتحت للغة املكتوبة لول مرة قدرا كبريا من الانتشار واذليوع ،يتجاوز ادلائرة
احملدودة لنشطة النسخ اليدوي مبعرفة اخلطاطني ،وينطلق هبا اإىل الفاق الواسعة لنشطة الطباعة
اللية بواسطة املطبعة ...وابلتايل اكنت ثورة االتصال الثالثة يه ثورة املطبعة.
د-ثورة االتصال الثالثة( جتاوز احلدود الزماكنية) :رمغ أن املطبعة أاتحت للغة املكتوبة الفرصة لتتخطى
حاجز املاكن واملسافة ،لكن يف املقابل ظلت اللغة املنطوقة عاجزة عن ختطي هذا احلاجز ،حىت
جاءت ثورة االتصال الرابعة يف منتصف القرن التاسع عرش ،فظهر التلغراف مث التليفون مث الراديو،
حفطمت بذكل حواجز اجلغرافيا .مث ما لبثت حواجز الزمن أن حتطمت يه الخرى ،عندما ظهرت
أةل التصوير الفوتوغرايف لتسجل وحتفظ وجتمد اللحظة املرئية املنقضية ،ورسعان ما تطورت السيامن
لتحرر تكل الصور الثابتة من مجودها ومتنحها احلركة ،مث ظهر التلفزيون لزييل حاجز الزمن متاما وينقل
اللحظة احلالية بلك جمرايهتا ووقائعها ..لقد اكنت ثورة االتصال الرابعة يه ثورة الكهرابء
والكهرومغناطيس ية و الالماكن والالزمان.
هـ  -ثورة االتصال اخلامسة( ظاهرة املعلومات) :بلول النصف الثاين من القرن العرشين بدأت ثورة
االتصال اخلامسة عىل مرحلتني .متثلت املرحةل الوىل يف ظهور احلاسب اليل كذاكرة ألية ذكية حلفظ
وحتليل مكيات هموةل من املعلومات ،ومتثلت املرحةل الثانية يف اإطالق المقار الصناعية كعيون وأذان
صناعية خارقة معلقة يف السامء لنقل النصوص والصور والصوات .ولقد أدى الاندماج ما
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بينتكنولوجيا احلاسب اليل تكنولوجيا المقار الصناعية اإىل تفجر ما يسمى ثورة املعلومات ،واليت
تمتثل يف املعاجلة اللية للمعلومات وختزيهنا واسرتجاعها ابس تخدام احلاسب اليل يف أقل حزي متاح
وبأرسع وقت ممكن .ورساين تكل املعلومات وتدفقها عرب ادلول والقارات واحمليطات بطريقة فورية(
مكتوبة ومسموعة ومرئية) ابس تخدام المقار الصناعية .مما ؟أدى اإىل المنو الهائل املتضاعف يف جحم
االإنتاج ما ؟أدى اإىل المنو الهائل املتضاعف يف جحم االإنتاج الفكري وشتته وتنوع مصادره وتعدد
أشاكهل ،واتساع جماالته ليشمل اكفة جماالت النشاط االإنساين ،المر اذلي أدى حتول أنشطة اإنتاج
املعلومات اإىل صناعة متاكمةل .وابلتايل اكنت ثورة االتصال اخلامسة يه ثورة املعلومات.
-6ثورة االتصال السادسة (مشلكة املعلومات) :يطرح علينا العرص الراهن رضورة الاعرتاف بأن مثة
ثورة سادسة لالتصال أصبحت واقعا متشالك حتت أنظاران يف صورة ش باكت املعلومات والطريق
الرسيع للمعلومات.
ومتثل ش بكة الانرتنت المنوذج المثل لش باكت املعلومات ،وذلكل يطلق علهيا ش بكة
الش باكت ملا تضمنه من عدد همول من الش باكت املرتابطة .كام أهنا متثل تلخيصا لاكفة فاعليات وسائل
االتصال مبا توفره من قدرة عىل امجلع بني اكفة الشاكل االتصالية (النصية والصوتية واملرئية)وقدرة عىل
امجلع بني اكفة النواع االتصالية(االإعالمية واالتصالية واملعلوماتية).
ورمغ القدرات الهائةل لش بكة الانرتنت مقارنة باكفة وسائل االتصال اليت س بقهتا ،اإال أهنا
متثل الطريق غري املمهد مقارنة ابلفعاليات الطموحة املأموةل للطريق الرسيع للمعلومات ،ذكل الطريق
اكذلي قررت ادلول الصناعية الس بع يف اجامتعها يف بروكسل عام  1995اإنشاءه من خالل الربط بني
نظم املعلومات يف لك ادلول املتقدمة ابس تخدام ش بكة معالقة من اكبالت اللياف الضوئية .وذكل
بتلكفة تزيد عن اللف مليار دوالر( تريليون دوالر).
وابلتايل ....فان ما تطرحه فاعليات ش بكة الانرتنت يف عامل اكليوم ،ميثل المنوذج املصغر ملا
س يكون عليه املس تقبل القريب مع
فاعليات الطريق اكلرسيع للمعلومات ،املمتثةل يف القدرة عىل امجلع نبني اكفة الشاكل والنواع
االتصالية ،ونقلها اإىل اكفة اإرجاء العامل برسعات عالية .المر اذلي س يؤدي اإىل جتاوز الطريق لوظيفة
نقل املعلومات .والانتقال اإىل وظيفة نقل املعرفة .وهذا يوحض...ابن ثورة االتصال السادسة اليت
مازالت مالحمها تتكشف يوما بعد أخر...يه ثورة املعرفة13.
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الهوية الثقافية يف ظل الرصاع احلضاري
يشهد العامل منذ جهامت يوم الثالاثء  11سبمترب 2001اليت اس هتدفت مركز التجارة العاملي
والبنتاغون -دون اخلوض يف تفاصيلها وما قيل حولها -حتوالت دولية صاخبة وصعبة اإن اكن عىل
صعيد الوالايت املتحدة المريكية اكو عىل العامل من أقصاه اإىل أدانه ولعل أبرز ما يف املشهد هو تسمل
أمرياك قيادة العامل بعد سقوط الاحتاد السوفيايت وخروج ادلول الاشرتاكية من فلكه وتكريسها لنظام
عاملي جديد أكرث رصاحة وأشد انقيادا لصاحل الوالايت املتحدة المريكية وعوملته وفق الرؤى المنية
الاسرتاتيجية ملا بعد يوم الثالاثء  11سبمترب .2001
اإذا اكنت البنية الكونية للقوة يف احلرب الباردة ثنائية فان ما ميزي البنية الراهنة هو اإعادة
تشكيلها وفق صيغ ثقافية وحضارية ولعلنا اإذا رجعنا قليال اإىل الوراء لوجدان التحالف قامئا بني النظام
العاملي اجلديد ومسأةل هناية اترخي .ففي جوان  1989نرش فرانسيس فوكوايما Francis Fukuyama
مقاةل بعنوان هناية التارخي  the End of Historyيف ثالثني صفحة يف جمةل أمريكية تدعى " انش يوان
انرتيست " interestnationalوقد أاثرت هذه املقاةل نقاشا مدهشا عىل املس توى العاملي وأصبح
فوكوايما مشهورا يف العامل أمجع وهو املدير املساعد الإدارة املوارد البرشية لوزارة اخلارجية المريكية
اذلي ودل عام  1952وحصل عىل شهادته من جامعيت" كورنيل وهارفرد" وهو متخصص يف التوقعات
الس ياس ية ومستشار دلى مؤسسة راند للباث  )rand corporationالراند كوربورايشن) وهو
أمرييك اجلنس ية ايابين الصل.
اإن املنحىن اذلي انهتجه الاكتب مرتبط ابلعمل الس يايس أو عمل العالقات ادلولية فهو يتلكم
عن عوملة أو توحيد االإنسانية مضن الليربالية ادلميقراطية ،كام أن فكرة هناية التارخي ليست من ابتاكره
أساس وإامنا اس تقاها أساسا من أفاكر الفيلسوف الملاين " هيغل" ،ويعلن "فوكوايما" اإن اكلتصور
االإيديولويج ل إالنسانية أفىض اإىل تدويل ادلميقراطية وتعمميها عىل الكون وكهنا الشلك الهنايئ لي
حمك س يايس .
اإن طبيعة هذه املقوةل هناية التارخي ذات طابع فلسفي يرجع أصلها كام قلت اإىل "هيغل" مث
أخذها عنه اكرل ماركس :وأعطاها أبعادا مادية اترخيية وهذا ما أقر به فوكوايما مع فارق كبري هو انه رد
الاعتبار لهيغل عىل حساب ماركس.
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وهناية التارخي تبدأ عندما التناقض" السالب" بني الفكر والواقع وبني االإنسان واالإنسان
وبني الطبيعة واالإنسان ،وبني ثقافة وثقافة أخرى ،فاإذا اكن التارخي قد انهتيى ابلنس بة لهيغل عام
1806م يف معركة "بينا" بتصاحل العقل مع الواقع وانتصار انبليون ممثال للطليعة االإنسانية اجملسدة
ملبادئ الثورة الفرنس ية -اإذا اكن المر كذكل -فان التارخي انهتيى يف نظر فوكوايما عام 1989م ،ويف
هذا التارخي وصلت الوالايت املتحدة المريكية اإىل مرحةل حيث ميكن للفرد أن يسد حاجاته دون أن
يعمل أكرث مما يريد ،وهذه الطريقة المريكية يه منط العيش للفرد أن يسد حاجاته دون أن يعمل أكرث
مما يريد  ،وهذه الطريقة المريكية يه منط العيش اخلاص ملرحةل ما بعد التارخي14.
و يعرتف فوكوايما ابن االإسالم هو الوحيد اذلي اقرتح دوةل دميقراطية كحل تعوييض وبديل
الليربالية والش يوعية ولكن ال ميكن لهذه النظرية تعبئة غري املسلمني اإذ أن جاذبيهتا حمدودة عىل سالةل
وأمة يه غري قادرة -عىل حد تعبريه -أن تودل حركة ذات أمهية ومعىن كوين انس يا أن االإسالم رساةل
كونية ورساةل عاملية(وما أرسلناك اإال رمحة للعاملني) (وما أرسلناك اإال اكفة للناس بشريا ونذيرا ولكن
أكرث الناس ال يعلمون)
ويري فوكوايما اإن العامل اكن نظامني فانهتيى نقيض الرأساملية وهو الش يوعية وابلتايل انهتيى
الرصاع.
اإن هذه الفكرة حتتاج اإىل تصويب فالرصاعات لن تتوقف أبدا وال يزال اليشء ونقيض
اليشء موجودين وحيكامن وس يظالن حيكامن حىت ينهتيي التارخي ،فالسنن الكونية يه السنن وس نة
التدافع لن تتغري" :وسنن هللا ال حتايب أحدا"15
اإن رصاع احلضارات مل يعد مسأةل نظرية ولكهنا واقعية ،فرتكيا يف س نة  2001أصدرت
قانوان -مر يف هدوء ومل يلتفت اإليه أحد -يفيض بتعديل قانون الحوال الشخصية الرتيك وجاء
صدوره بناء عىل طلب من الاحتاد الورويب ابعتباره رشط من رشوط قبول تركيا عضوا يف الاحتاد
الورويب وهذا التعديل يف القانون يلغي قوامة الرجل عىل املرأة ويعطهيا احلق يف اخذ  %50من
رصيد الرجل اإذا حدث الطالق ،كام تغري قانون املواريث يف تركيا مبا يتفق مع القوانني الوروبية حيث
يساوي بني اذلكر والنىث فنحن أمام حرب ثقافية أساسها القوة والهمينة.
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اإن احلديث عن هناية التارخي وهناية االإيديولوجية وهناية ادلوةل وس يطرة أمرياك عىل العامل قد
أصبح من املايض فعندما يشعر فوكوايما بأن أمرياك يه يف تراجع وتقهقر س يصاب ابدلهشة وسرياجع
مواقفه وطروحاته اإن بقي عىل قيد احلياة.
أما اجلانب الثاين يف هذا املوضوع فهو رصاع احلضارات،فقد أحدث بق الاكتب "مصوائيل
هنتنغتون"16أس تاذ العلوم الس ياس ية جبامعة هارفارد يف بثه رصاع احلضارات وإاعادة صنع النظام
العاملي  The Clash of Civilisations and Remakingof WorldOrganizationجضة
عاملية مثلام أحدثه كتاب فوكوايما هناية التارخي The End of historyبسبب أن الباحث يعمتد يف
بثه عىل فكرة واحدة أحادية التفكري ،واكن من املفرتض تنويع الاجتاهات ممثل ما كتبه "ارنودل
توينيب" و "ماكس فيرب".
فصموئيل هنتنغتون يعرتف بتنويع احلضارات بصفة مش بوهة ويعترب اإن هذه احلضارات
س تصطدم يوما ما،مثل :احلضارة الكونفوش ية الصينية قد تتحد مع احلضارة االإسالمية ضد احلضارة
الغربية !
اإن هذه النظرية المريكية تبحث عن املصاحل االإسرتاتيجية المريكية وتليب التعطش
المرييك الإخضاع العامل مكتسحة لك العوائق القميية والثقافية من هجة ملبية تطلعات التحالف
املس يحي الصهيوين يف دائرة مسوها حمور اخلري والرش المرييك بني قوسني عىل الرش واذلي ميثل لك
ما هو اإساليم.17
ويذكر هنتنغتون مصويل يف الفرق بني احلضارة والثقافة بقوهل" :لقد وضع املكفرون الملان
يف القرن التاسع عرش متيزيا حادا :بني احلضارة اليت تتضمن الالت والتكنولوجيا والعوامل املادية ،وبني
الثقافة اليت تتضمن القمي أو املمثل والصفات اذلهنية والخالقية الراقية يف اجملمتع.18
ويعرف البعض احلضارة بأهنا اجلانب املادي من الثقافة ويرى هو خشصيا أي هنتنغتون
مصويل أن احلضارة والثقافة الكهام يشري اإىل مجمل أسلوب دلى شعب ما" ،فاحلضارة يه الثقافة عىل
نطاق واسع"19.
كام يرى مصويل هنتنغتون أن وسائل االإعالم و االتصال سوف تكون أمه أس باب الزناعات
املس تقبلية ابلرمغ من اجلانب االإجيايب فهيا وهو التقريب بني المم والشعوب مث عوملهتا .عن املصدر
السايس للزناعات يف هذا العامل اجلديد (عامل ما بعد احلرب الباردة) لن يكون مصدرا اإيديولوجيا أو
11

2016

 197-

اقتصاداي يف احملل الول ،فاالنقسامات الكربى بني البرش س تكون ثقافية واملصدر املس يطر للزناع
س يكون مصدرا ثقافيا وس تظل ادلول (المم)يه أقوى الالعبني يف الشؤون ادلولية ،لكن الزناعات
الساس ية يف الس ياسات العاملية س تحدث بني المم ومجموعات لها حضارهتا اخملتلفة وسيس يطر الصدام
بني احلضارات عىل الس ياسات ادلولية،وذكل أن اخلطوط الفاصةل بني احلضارات س تكون يه
خطوط املعارك يف املس تقبل وس يكون الزناع بني احلضارات هو املرحةل الخرية يف تطور الزناع يف
العامل احلديث20.
كام يرى هنتنغتون أن الثقافة هدف ميوت االإنسان من أجهل وادلين عنده جزء من الثقافة،
واخلالفات الثقافية يه جزء من الزناعات ادلولية اليت تتطور اإىل رصاعات حضارية مث صدامات،
والنجاح الاقتصادي هو نتيجة للنجاح الثقايف.
والعوملة يف هذا الس ياق تسري لتشلك ما يسمى "بنظرية التاليق" ،والتاليق هو توحيد
الامنذج لكها بيث تتبع منطا واحدا ،وقانوان عاما واحدا هو قانون التقدم والتطور ،وابلتايل حىت
ادلراسات الثقافية والاجامتعية تدعو اإىل المنطية الحادية.
اإن السؤال املطروح –حىت ولو افرتضنا أننا مع العوملة يف بعدها الثقايف اذلي تدعو اإليه
أمرياك :هل حافظت عىل الثقافة والرتاث العرايق عندما قامت بغزوه؟اليشء الوحيد اذلي حافظت
عليه يه وزارة النفط والبايق دمر تدمريا اكمال حىت تطمس معامل الهوية العربية االإسالمية....
اإن معظم اجملمتعات والشعوب تبدو غري مطمئنة اإىل هذا المك الكبري من املفاهمي والقمي
وأفاكر العوملة الثقافية اليت تزوج عرب الفضائيات ،ومن خالل اخذ تقنيات االتصال واملعلومات ومن مث
مترير الثقافة المريكية كمنوذج لثقافة عاملية ينبغي نرشها ،ومل حيدث يف التارخي أن أصبح العامل مقبال
عىل رموز ومعطيات وسلع الثقافة الاس هتالكية كام هو مقبل علهيا يف الوقت الراهن ،وقد ساعد هذا
الثورة التكنولوجية يف جماالت االتصال اليت جعلت العامل قرية واحدة وابلتايل ساعدت يف توحيد كثري
من الثقافات.
لقد ركزت النظرية النقدية االإعالمية والنظرية النقدية الثقافية عىل قضااي القوة والرصاع
والتغيري فقد رأى علامء هذه النظرايت أمثال :جواميش ،ألتوسري ،أدورنو ،رميوند وليام ،هريمان
وتشومسيك أن وسائل االإعالم واالتصال قوة موهجة هتدف اإىل فهم الواقع الاجامتعي وإاعادة تشكيهل
من الناحية الثقافية ليس تطيع نظام احلمك الس يطرة و الاس مترارية.
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فاإن اكن الرصاع اإابن احلرب الباردة رصاعا عسكراي و اقتصاداي فاإن الرصاع اليوم مت
تشكيهل وصياغته وفق صيغ ثقافية وإاعالمية وحضارية.
 3الثقافة واالتصال واالإعالم يف ظل الثورة التكنولوجيا:
اإن التكنولوجيا عنرصا أساس يا يف بنية حضارتنا الراهنة ،خاصة تكنولوجيا االتصال اليت
تربط بني االإنسان واجملمتع .ولعل العالقة اجلدلية اليت بدأت بني االإنسان والرض مث انتقلت اإىل الةل
مث وسائل االتصال حىت وصلت اإىل املعرفة ابعتبارها رمزا لسلطة جديدة أخذة يف التشكيل ،ومعيار
جديد للريق والتحرض والنفوذ والقوة.
يرى نقاد الثقافة امجلاهريية أن مس تقبل الثقافة س يكون مظلام طاملا أوشكت ثقافة الكتب
(ولك ما هو مكتوب) أن تفقد تأثريها حلساب حضارة الصورة ذات املضامني الثقافية اخملزتةل يف
شعارات أو أقراص اإعالمية سهةل الانتشار ولكهنا حضةل القمية واملضمون ،ولكن مثة أراء أخرى ترى
أن اس تخدام الرميوت كنرتول عالمة عىل تفعيل حق الاختبار املتاح للملتقي للتنقل وقامت يشاء وبأقل
هجد ممكن بني احملطات املتنوعة ،وابلتايل فهو مبثابة وس يةل تكنولوجية مساعدة لتجاوز حمدودية
القدرات التفاعلية جلهاز التلفزيون،ولكن أاي اكنت الراء املعارضة أو املؤيدة فاإن ثقافة ش باكت
املعلومات تبدو يف هذا الصدد مبثابة ضوء ساطع إالزاةل اكفة البقع املظلمة يف خريطة رسائل االتصال
امجلاهريية التقليدية وذكل انطالقا من أن الش باكت ميكن أن تسهم يف دميقراطية الثقافة،ويف التوازن
والاحرتام املتبادل بني الثقافات بيث يتحول االتصال اإىل طاقة ثقافية ختدم الهداف الفردية والعامة
وتعمل عىل توفري فرص أكرب ملشاركة امجلاهري يف العملية الثقافية كام س تعمل عىل اإلغاء الفوارق
الطبقية لنه ال يكون هناك كومبيوتر أخر داخل الش بكة (فامي يعرضه وليس كجهاز).
وال يقترص المر وال يقترص المر يف جمال نقد تكنولوجيا االتصال عىل اخملاوف الواقعية
ولكنه ميتد اإىل اخملاوف الومهية ،وميتد ذكل فامي يعرف بظاهرة التكنوفوبيا حيث ال ينحرص اخلوف
املريض من التكنولوجيا بني مجوع البسطاء ذوي الثقافة احملدودة اذلين ينفرون من اس تخدام الهجزة
احلديثة بل ميتد أيضا اإىل االإداريني وصناع القرار اذلين يرفضون تغيري أساليب العمل التقليدية
والاس تفادة من اإماكنيات الهجزة احلديثة نتيجة هذا الشعور املريض وقد تودلت عن هذه الراء
اجتاهات فكرية حول تكنولوجيا االتصال تمتثل يف:
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أوال :نظرية احلمتية التكنولوجية( :التفسري التكنو اتصايل للتارخي)
يعد العامل واملفكر الكندي مارشال مألكوهانMARSHALL McLUHANصاحب
النظرية احلمتية التكنولوجية ،حيث عرض أراء وأفاكر هذه النظرية عام  1962يف كتابه" :جمرة
غوتنربغ" (نشوء االإنسان الطباعي) حيث قسم التارخي االإنساين اإىل أربعة مراحل:21
مرحةل طفوةل البرشية :ويه فرتة ما قبل احلضارة أي عرص اجملمتع القبيل اذلي اكن يعمتد عىل
أ.
االتصال الشفهيي.
ب .مرحةل الش باب الول البرشية :ويه فرتة الانتقال اإىل عرص الكتابة و التدوين.
ج -عهد الش باب الثاين :ويه الفرتة اليت بدأت ابخرتاع غوتنربع للحروف الطباعية املعدنية
املتحركة.
د -عهد الش باب الثالث :ويه الفرتة اليت بدأت بظهور التقنيات الالكرتونية و ابذلات مع ظهور
التلفزيون.
من خالل هذه املراحل الربعة يفرس "مألكوهان" مجمل اترخي البرشية من خالل تطور
وسائل االتصال ،حيث يرى أن البرشية مايه اإال نتاج حلمتية تكنولوجية تدفعنا ابلقوة حنو املس تقبل،
ففي احلقبة الوىل من اترخي البرشية (حقبة المية)اس تخدم البرش لك حواسهم ابلتساوي لالتصال
ببعضهم البعض "اللمس ،البرص ،السمع والشم" وابلتايل مل يكن هناك تسلسل أو أولوية بني حواس نا
مما أدى اإىل أن تس توعب البرشية التجربة اللكية للبيئة اليت نعيش فهيا واليت أصبحت جمرد قرية كونية
global villageحتمكها ثقافة قبلية.
أما يف احلقبة الثانية فقد جتاوزت البرشية مرحةل المية وانتقلت اإىل مرحةل االتصال عن
طريق الرموز من خالل اخرتاع الكتابة التصويرية وتطويرها اإىل الكتابة الجبدية اللفبائية .وقد أدى
وجود احلروف الهجائية اإىل حدوث خلل يف نظام االإدراك احليس عند االإنسان ينبغ من الطبيعة
البرصية اليت أضفهتا احلروف عىل االتصال االإنساين حيث أصبح االتصال االإنساين يقدم عىل أساس
سطور وخطوط ذات بعد واحد مما أدى اإىل أن يتسم تفكري االإنسان ابلسطرية أو اخلطية ،وابلتايل
حلت حمل الثقافة القبلية ثقافة فردية ميكهنا حتقيق االتصال ابلخرين دون حضورمه.
أما احلقبة الثالثة :حقبة اخرتاع احلروف الطباعة املعدنية املتحركة ،فقد ازداد تقييد االإنسان
ابلطبيعة البرصية اليت أضفهتا السطور الطباعة عىل تفكريه انطالقا من الانتشار الواسع لهذه
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التكنولوجيا اجلديدة بيث أصبحت وسائل الطباعة مبثابة النظارة الواقية اليت ننظر من خاللها اإىل
اجملمتع وابلتايل أدت اإىل تكريس نظرتنا ذات البعد الواحد ونظرتنا اخلطية للعامل ،المر اذلي أدى اإىل
ظهور تكنولوجيا مصانع خطوط االإنتاج.
أما احلقبة الالكرتونية فقد دفعت اجلنس البرشي اإىل معليات اتصال عديدة وجديدة حيث
قامت الوسائل اجلديدة مثل الراديو والتلفزيون والكومبيوتر بربط ادلول والثقافات بشلك غريزي
وفوري ،المر اذلي أوحض ابن البرشية قد دارت دورة اكمةل حول نفسها لتعود من حيث بدأت اإىل
عرص القرية العاملية اليت ينصب فهيا لك فرد اإىل نفس الطبول القبلية القدمية.
اثنيا :نظرية اجملمتع بعد الصناعي (:جممتع املعلومات)
تعود نظرية اجملمتع بعد الصناعي أو ( جممتع املعلومات) اإىل املفكر المرييك " دانييل بيل"
Daniel Bell
وجاءت الصياغة الوىل لهذه النظرية عام  1973يف كتابه " :اجملمتع بعد الصناعي املقبل"،
وازدادت وضوحا يف مقاهل املنشور عام  1981بعنوان" االإطار امجلاعي جملمتع املعلومات" ،حيث يقسم
دانييل اترخي البرشية اإىل ثالث مراحل:
مرحةل اجملمتع قبل الصناعي :ويه املرحةل اليت اكن االإنسان يتعامل فهيا مع الطبيعة :الرض
أ-
املاء ،والغاابت ،واكن هذا التعامل يمت من خالل مجموعات صغرية من البرش.
ب -مرحةل اجملمتع الصناعي :ويه املرحةل اليت صار االإنسان يتعامل فهيا مع الوسط الصناعي،
حيث حيتجب االإنسان وراء الالت املنتجة للبضائع.
ج-مرحةل اجملمتع بعد الصناعي ( :جممتع املعلومات) ويه املرحةل اليت أصبح االإنسان يتعامل فهيا مع
االإنسان ،بيث يمت استبعاد الطبيعة ويتعمل الناس العيش بعضهم مع البعض.
ويرى دانييل بيل أن جممتع املعلومات هو مثرة لتكنولوجيا احلاسب اليل اليت امتلكت القدرة
عىل تغيري اجملمتع وبناه الساس ية باكملها بيث صار احلاسب اليل ميثل رمزا وجتس يدا ماداي للثورة
التقنية املندلعة ،وابلتايل مفثلام قامت الكهرابء بتغيري احلياة الاجامتعية لكها يف النصف الثاين من القرن
املايض ،قام احلاسب بقيادة التجديدات احلالية يف اجملمتع املعارص.
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اثلثا :نظرية اجملمتع التلامييت (:جممتع التلاميتيك)
يشري مصطلح اجملمتع التلامييت اإىل اجملمتع اذلي ترتابط فيه لك من وسائل االتصاالت واالإعالم
واملعلوماتية يف بنية اتصالية واحدة.
وتتبلور نظرية اجملمتع التلامييت يف كتاابت لك من املفكر الفرنيس "بنياتوفيسيك" واملفكر
المرييك " ج مارتن" واكن بنياتوفسيك قد اس تخدم مصطلح التلاميتيك" يف كتاب صدر هل عام 1978
واعترب اجملمتع التلامييت مبثابة مرحةل أكرث رفعة وارتقاء ابملقارنة مع لك من اجملمتع الرأساميل واجملمتع
الاشرتايك ،وذكل انطالقا من زايدة جحم اذلاكرة ومضاعفة وحتديث نظم املعلومات وما يرتافق مع ذكل
من تغيريات يف مناذج وموديالت السلطة ،مما يشلك قفزة حضارية ميكن مقارنهتا ابلقفزة احلضارية يف
مرحةل ما بعد اخرتاع الكتابة.
أما" ج مارتن" فقد دعا يف كتابني صدرا هل عايم  1978و 1981الول بعنوان" اجملمتع
السليك" والثاين بعنوان :اجملمتع التلامييت (حتدي املس تقبل)" دعا اإىل تطوير ما نعرفه ابلتلفزيون التفاعيل
بيث تصبح ردود فعل جامهري املتلقني مأخوذة يف احلس بان ،المر اذلي خيفف من الاحامتالت
الانفجارية انطالقا من توفري وس يةل للجامهري للتعبري عن عدم رضامه ،وتوفري وس يةل للسلطات لقياس
عدم الرىض دلى امجلاهري.ويرى مارتني أن جممتع التلاميتيك يف جانبه السليب ميكن أن يتحول اإىل فاش ية
معلوماتية كفي ظل همينة ادلوةل عىل مك كبري من املعلومات اخلاصة املتعلقة ابمجلاهري ،كام ميكن أن
يتحول يف جانبه الاجيايب اإىل جممتع رمقي مثايل توفر فيه التكنولوجيا اكفة وسائل الرفاهية.
رابعا :نظرية املوجة الثالثة وحتول السلطة
تنمتي نظرية املوجة الثالثة وحتول السلطة اإىل املفكر المرييك املس تقبيل" ألفني توفلر"وقد تبلورت
رؤية " توفلر" يف كتبه الثالثة الشهرية:
الول بعنوان :صدمة املس تقبل The Shock of Futureصدر عام 1970
الثاين بعنوان :املوجة الثالثةThe Thirdwavesصدر عام 1980
الثالث :بعنوان :حتول السلطة صدر Transformation of powerعام .1990
ويرى " توفلر" أن حضارات العامل مرت بثالث موجات يه :
حضارة املوجة الوىل :ويه حضارة الثورة الزراعية اليت بدأت عام  8000ق.م تقريبا.
أ-
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ب-حضارة املوجة الثانية :ويه حضارة الثورة الصناعية اليت بدأت تقريبا يف الفرتة من 1650م اإىل
1750م.
ج-حضارة املوجة الثالثة :ويه حضارة املعلومات واملعرفة واليت بدأت تقريبا عام 1955م.
ويرى" توفلر :أن حضارة املوجة الثالثة أدت اإىل اإعادة ترتيب لولوايت السلطة التقليدية
يف عاملنا املعارص ،فتارخييا اكنت هناك دامئا ثالثة وجوه للسلطة تمتثل يف القوة واملال واملعرفة.
ولكن ظلت دامئا الولوية يف العصور املاضية للقوة العسكرية مث حتولت عقب ذكل لالرتاكز
عىل االإماكانت الاقتصادية ،مث انتقلت يف عاملنا املعارص ليك تعمتد عىل القدرات املعرفية ،وابلتايل يرى
"توفلر" بأن التقدم الفائق يف تكنولوجيا االتصال يقدم املعرفة ابعتبارها السلطة ذات الولوية يف عاملنا
املعارص.
الثقافة واالتصال ومسأةل الس يطرة الثقافية:
-2
يف دراسة ( اليونسكو) اليت ارشف علهيا( شون ماكربيد) حديث مس تفيض عن اكدلور
الثقايف لوسائل االتصال وجاء فيه أن االتصال يؤدي دور الناقل السايس للثقافة ووسائل االتصال يه
أدوات ثقافية تساعد عىل دمع املواقف أو التأثري فهيا ،وعىل حفز وتعزيز ونرش المناط السلوكية
وحتقيق التاكمل الاجامتعي ،ويه تلعب أو يتعني علهيا أن تلعب دورا أساس يا يف تطبيق الس ياسات
الثقافية ،ويف تيسري اإضفاء طابع دميقراطي عىل الثقافة ،ويه تشلك ابلنس بة ملاليني من الناس
الوس يةل الساس ية يف احلصول عىل الثقافة ومجيع أشاكل التعبري اخلالق ،كذكل؛ فلالتصال دور يف
تدبري شؤون املعرفة وتنظمي اذلاكرة
امجلاعية للمجمتع ،وخباصة مجع املعلومات العلمية ومعاجلهتا واس تخداهما ،وهو يس تطيع-
احامتال عىل القل -اإعادة صياغة القالب الثقايف للمجمتع ،ومع ذكل ففي هذا اجملال كام يف سائر
اجملاالت ،فان التطور الرسيع للتكنولوجيا اجلديدة ومنو البىن املصنعة اليت تس متد س يطرهتا عىل الثقافة
وعىل االإعالم خيلق مشالكت وأخطارا22.
وبينت ادلراسة أن املسؤوليةامللقاة عىل عاتق وسائل االإعالم امجلاهريية مسؤولية هائةل،
ذكل أهنا ال تقوم مبجرد نقل الثقافة ونرشها بل ابنتقاء حمتواها أو ابتداعه.
ومن أمه الخطار اليت اكتسبت أبعادا كبرية وأاثرت نقاشات حادة ما يتعلق مبسأةل الس يطرة
الثقافية ،اليت تتخذ شلك الاعامتد عىل مناذج مس توردة تعكس قامي وأساليب حياة غربية ،وتتعرض
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اذلاتية الثقافية للخطر من جراء التأثري الطاغي للمم القوية عىل بعض الثقافات القومية واستيعاهبا ،رمغ
أن المم صاحبة هذه الثقافات الخرية يه وريثة ثقافات أقدم عهدا وأكرث ثراء وحيث أن التنوع
والتباين هام من أمه خصائص الثقافة وأقميها ،فان العامل بأرسه هو اخلارس من جراء هكذا تمنيط ثقايف
وهواييت يطال المم واجملمتعات الصغرية من دلن الثقافات القومية والعاملية23.
وهذه -الس يطرة الثقافية -أشار اإلهيا ادلكتور "أمحد جمازي" وهو يتحدث عن بلورة ثقافية
عاملية :تتسم بسامت خاصة تس تفيد مهنا الفئات املس يطرة عىل العمليات الاقتصادية والس ياس ية
واالإعالمية ،حيث حتتكر التقنية واالإنتاج االإعاليم عىل املس توى العاملي ،وال شك أن ذكل من شأنه
تشكيل منط حمدد من الوعي الثقايف ،وفرض مناذج وفلسفات غربية من خالل اإنتاج وتوزيع
واس هتالك املواد االإعالنية واالتصالية .اإذ تعترب املعلومات يف عرص ما بعد احلداثة عبارة عن مادة خام
تس تخدم يف الصناعات ،وأصبح من ميتكل املعلومات هو من يتحمك يف زمام القوى ،وهذا ما تسعى
واليه والرشاكت املتعددة اجلنس يات واليت من بيهنا  24رشكة تس يطر عىل قطاع االتصال املعلومايت
والرتفهييي يف العامل ،مهنا  4رشاكت كربى تس يطر عىل  80ابملئة من التدفق االإخباري يف العامل ويه:
رويرت،
أسوسيتد بريس يوانيتد بريس ،واكةل النباء الفرنس ية و أاتاترس الروس ية ،وهذا من خالل
توزيعها حلوايل  32مليون لكمة يف اليوم اإضافة اإىل الصور ،وهكذا أحضى التدفق االإخباري واالإعاليم
تبادال رأس يا ،ابجتاه واحدا ووهجة نظر واحدة تعرب عن رأي القوى املس يطرة فقط ،مما يؤثر عىل طرق
تفكري امجلهور ،وهذا ما تفرسه نظرية وضع الجندة.
لـ "ماكومزب" و"شو" واليت ترى ابن أجندة وسائل االإعالم تؤثر عىل أجندة امجلهور
فالخبار ميكن أن ال تنجح يف اإجبار الناس عىل تبين طرق معينة يف التفكري ،أي كيف يفكرون،
ولكهنا تنجح يف حتديد جمال القضااي اليت يفكرون فهيا ،وتتشلك أجندة امجلهور من خالل الوس يةل
اليت يعمتدون علهيا أكرث يف اس تقاء معلوماهتم ،وهذا ما أثبتته دراسة " تيكينور" و"واكامن" س نة
 1973واليت هتدف اإىل قياس مدى معرفة الناس ابخلالف املتعلق مبوقع رصف املياه احمللية ،واكنت
النتيجة أن ما يصدقه الناس حول هذه القضية يرتبط خبط الصحيفة اليت يقرؤوهنا24.
وتظهر خطورة الاحتاكر االإعاليم من قبل الرشاكت متعددة اجلنس يات ابإحالل عرص
التخطي املعلومايت للحدود القومية حامال معه ظاهرة ثقافة عابرة للقوميات.
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وقد بني الس تاذ" مانكياكن" يف دراسة بعنوان تدفق املعلومات بني ادلول املتقدمة
والنامية" خطورة ادلور اذلي تقوم به وسائل االإعالم المريكية يف الس يطرة الثقافية العاملية قائال":
وبفضل حتمكها يف التقنية احلديثة والاجنازات املذهةل اليت حققهتا الثورة الالكرتونية" فقد جنحت
الوالايت املتحدة يف تطوير ما أصبح يعرف ابمس -صناعات املعرفة واالإعالم -اليت جنحت صادراهتا
الثقافية البالغة القوة والتأثري يف حتويل التدفق احلر للمعلومات يف اجتاه واحد -أي من ادلول املتقدمة
اإىل ادلول املتخلفة25."-
وتفيد االإحصائيات بأن مخسة وس تني يف املائة( )65%من الخبار واملعلومات اليت يمت
تداولها يف العامل بشلك أو بأخر يرد من الوالايت املتحدة المريكية وأن سري املعلومات .مييض يف اجتاه
واحد من ادلول املتقدمة اإىل ادلول النامية-كام أسلفنا -وبذكل
تواصل الوالايت املتحدة س يطرهتا عىل العامل وتكل يه املفارقة املثرية للسخرية فامي يتعلق
برية االإعالم وأكرث الدوات اليت تس تخدهما واش نطن فعالية لتحقيق هذه الغاية يه وسائل االتصال
الالكرتونية والهيئات املتعددة اجلنس يات ليك تنرش أسلوب احلياة المريكية وثقافة املال والتجارة26.
خاصة وأن صناعة االتصال حتتل ماكان ابرزا بني الصناعات الخرى ،ويه حتتوي كام يقول
–ماكربايد -عىل ما ميكن أن يسمى –صناعة الثقافة.-مبعىن أهنا تعيد اإنتاج أو نقل منتجات ثقافية أو
أعامل فنية وثقافية ابلوسائل الصناعية واكنت مصادر انتفاع الناس بأعامل االإبداع الثقايف يف بداايت
القرن العرشين مقصورة بصفة عامة عىل جمال بيع الكتب .واملكتبات واملتاحف واملسارح وقاعات
املوس يقى ،أما اليوم فاإن منتجات الثقافة من كتب وأفالم وتسجيالت وبرامج تلفزيونية تصل غالبا اإىل
مجهور يعد ابملاليني.
وقد أوحض ادلكتور "الس يد عليوة" ،وهو حيلل ظاهرة البث املبارش عرب المقار الصناعية
من زاوية تأثريه عىل املشاهد العريب ،أن اجلوانب االإجيابية لهذا البث تمتثل فاميييل:
 -1جتديد الثقافة الوطنية الراكدة يف بعض الحيان بتطعميها بامنذج وتطلعات عرصية (احلمتية
التكنولوجية)27.جديد تتعلق ابالإبداع أو الداء الرفيع واالإيقاع الرسيع مع تشجيع التبادل احلضاري
ونرش التسامح الثقايف بني المم والشعوب.
 -2تطور وسائل االتصال احمللية وابذلات التلفزيون حيث تفرض علهيا املنافسة مع القنوات العاملية
رضورة حتديث أساليهبا.
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-3اختفاء فكرة الس يادة االإعالمية اليت اكنت تمتسك هبا ادلول المر اذلي سوف يثري قلق احلكومات
الاستبدادية والنظم العنرصية وانتشار اخلوف املريض من التكنولوجيا أو ما يسمى بـ(التكنوفوبيا)28.
لنه يتضمن مزيدا من ادلعوة اإىل التحرير والانطالق كام سوف يزود الناس ابملزيد من املعلومات اليت
تساعدمه عىل حرية الاختيار.
وتمتثل اجلوانب السلبية فاميييل:
تشكيل العقول والتالعب ابجتاهات الرأي العام وتوجيه رغبات مبا يتفق مع الس ياسات
-1
ومصاحل أحصاب هذه احملطات من ادلول الصناعية الغربية (ويف مقدمهتا الوالايت املتحدة المريكية)
وغريها من رجال العامل.
حقن الوجدان القويم بقمي ومعايري وسلوكيات قد ال تتفق مع الثقافة التقليدية المر اذلي
-2
س هيدد النس يج الاجامتعي.
اإشاعة امليول الاس هتالكية املهمة والرغبة يف التقليد واملباهاة (اإنسان السوق اإنسان الرحب
-3
واخلسارة ال اإنسان القمي واملبادئ).
تركزي بعض احملطات االإخبارية يف الوالايت املتحدة المريكية جبذب اهامتم املشاهد يف
-4
تقدمي الخبار بعيدا عن اجملرى الصحيح أو احلقيقي للحداث بغرض االإاثرة والتشويق واملالحقة.
الهتديد اذلي متثهل واكالت االإعالن العاملية مبا تفرضه من أساليب اإعالنية غربية رأت فهيا –
-5
اليونسكو -هتديدا لذلاتية الثقافية والتحقيق اذلايت لكثري من البدلان النامية ،فهيي تعرض عىل جامهري
غفرية قامي أخالقية أجنبية ،وقد حتول طلبات املس هتلكني يف البدلان النامية اإىل جماالت اس هتالكية قد
تعوق أولوايهتا االإمنائية ،ويه تؤثر يف أمناط املعيشة وأساليب احلياة وكثريا ما تشوهها ،فضال عن
ذكل فاإن هتديد املصاحل اخلاصة أو احلكومية بسب اإعالانهتا قد تشلك هتديدا حلرية الصحافة.
وهو نفس ما أشار اإليه ادلكتور "محمد الس يد محمد" يف كتابه "الغزو الثقايف واجملمتع العريب
املعارص" حيث يقول :اإن وسائل االإعالم يف الوطن العريب قد انزلقت انزالقا واحضا يف سلبيات
االإعالن ،وانعكست الشاكل الغربية ل إالعالن عىل االإعالن يف العامل العريب بدرجات خمتلفة.
وقدم ادلكتور"محمد شومان" حتليال لاثر "عوملة الثقافة واالإعالم" عىل الواقع االتصايل
والثقايف يف النظام االإعاليم العريب عرب عنه بــ(عدم التوازن يف انتشار تكنولوجيا االتصال امجلاهريي)
قائال :اإن وسائل االإعالم يف بعض ادلول العربية ما زالت عاجزة عن استيعاب التطورات التكنولوجية
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املعارصة واس تخداهما ومالحقهتا وعن توفري الكوادر االإعالمية الوطنية اليت تفي ابحتياجات االإنتاج كام
ومضموان وشالك وامللفت لالنتباه أن الفجوات بني ادلول العربية أو داخل لك قطر تتسع فامي يتعلق
ابس تخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة أو وسائل االتصال غري التقليدية اكالنرتنيت وهو ما قد يرتب
أاثرا وتداعيات اجامتعية وثقافية خطرية ،كام أن التبعية االإعالمية العربية ل إالعالم الغريب من حيث
اس ترياد مضامني اإعالمية ترفهيية دون مراعاة للثقافة اجملمتعية وخصوصيات القطار العربية واالإسالمية
ميثل خطرا أخر أكرب عىل الهوية الوطنية29.
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خامتة:
وخنلص يف هناية مقالنا اإىل النتيجة التالية،كام جاء يف املادة رمق  52من اإعالن مبادئ بناء
جممتع املعلومات الصادر عن القمة العاملية جملمتع املعلومات (جنيف  12-10ديسمرب  )2003أن "التنوع
الثقايف هو الرتاث املشرتك ل إالنسانية مجعاء .وينبغي أن يقوم جممتع املعلومات عىل أساس احرتام الهوية
الثقافية والتنوع الثقايف واللغوي والتقاليد والداين ،وأن يعزز احرتام هذه املفاهمي ،وأن يشجع احلوار
بني الثقافات واحلضارات ومن شأن تعزيز وتأكيد الهوايت الثقافية املتنوعة واللغات اخملتلفة واحلفاظ
علهيا ،كام جاء يف الواثئق املعمتدة ذات الصةل الصادرة عن المم املتحدة ،مبا يف ذكل اإعالن اليونسكو
العاملي بشأن التنوع الثقايف ،أن يدمع اإثراء جممتع املعلومات30.
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"

د .سلامين ملويك جامعة مس يةل
امللخص:
تتخبط ادلول العربية والإسالمية يف مشالكت اجامتعية ،س ياس ية ،أخالقية اقتصادية ،و ثقافية جد
معقدة تدل عىل أهنا مازالت يف ركود أو ثبات  statu- quoجتعلها ل تمنو ول تلحق بركب احلضارة
أو ادلول املتقدمة أو املتحرضة أو الصناعية.
و الرمغ من كرثة اخملططات واملشاريع الاقتصادية والربامج الس ياس ية اليت وضعت بعد اس تقالل
هذه ادلول اإل أهنا ما زالت مل حتقق أهداف تكل الاسرتاتيجيات .هذا اإن مل نقل أهنا تراجعت عن
املكتس بات اليت حققهتا بفعل اإما سقوطها اذلايت أو بفعل الآاثر اخلارجية احمليطة هبا.
يناقش هذا املقال مسأةل أو اإشاكلية التخلف معوما و يف اجلزائر خصوصا من خالل التأكد من
فرضية حصة المنوذج التمنوي الشامل أو ادلامئ.ومن فرضية عائق الاس تعامر اذلي أخرهجا من التارخي و
ابلتايل عدم قدرهتا عىل صناعة مس تقبلها الس يايس والاقتصادي.كام يناقش فرضية حصة ودقة
التشخيص الإسرتاتيجي القامئ عىل ضبط املشالكت و القضااي و مجع املعطيات وحتليلها و دراسة
البيئة والبدائل واخليارات.
فاإشاكلية هذا املقال تمكن يف السؤال الآيت  :اإيل أي مدي تقف اشاكلية التخلف
الثقايف و الاجامتعي عائقا امام بناء ادلوةل اجلزائرية و هنضهتا؟
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مقدمــة:
برز مصطلح "التخلف"  Retardementبعد هناية احلرب العاملية الثانية بشلك خاص مع
حصول عدد كبري من البدلان املس تعمرة عىل الاس تقالل وذاع اس تعامهل ،فكرثت الكتاابت حوهل
ابتداء من امخلس ينيات من القرن املايض .كام كرثت حوهل املقالت والحباث ذاهبة يف لك الاجتاهات
ومنطلقة من حمطات خمتلفة ومناظري متنوعة دلرجة صار يصعب معها عىل الباحث تنس يق هذه
املعطيات لوضع قضية او مسأةل التخلف تعريفا خاصا هبا .فهناك اإذن خالف نبّي حول موضوع
التخلف وحول منظوراته وحول تعريفه .ويرجع هذا اخلالف اإىل تعدد من تعاطوا حبث هذه املسأةل
،فبعد أن اكنت حكرا عىل نفر من علامء الاقتصاد ،غدا س يل من الباحثّي من خمتلف الاختصاصات
،مهنم علامء اجامتع ،س ياسة ،قانون اترخي ...وغريمه لجل فهمها)1(.
أصبح مصطلح التخلف ونظرية التمنية اليت يتضمهنا ابلرضورة -خاصة بوضعية بدلان العامل
الثالث -مشلكة اقتصادية حمضة مرتبطة بنظرية الاقتصاد .لقد اكنت بدلان العامل الثالث تدمج قبل
امخلسينات يف النظرية واملامرسة الاقتصادية الشائعتّي يف البدلان القدمية ،حيث اكن يعتقد أنه يكفي
لتحريكها اللجوء اإىل احلركية نفسها اليت حركت العامل الصناعي ،أي حرية التفاعل الاقتصادي واملبادرة
الفردية وتأسيس العامل واملشاريع الصناعية والإنتاجية.
أخفق هذه املنطق بشلك واحض يف بدلان العامل الثالث حّي ظن مسؤولوه أنه يكفي
احلصول عىل رؤوس الموال الاكفية والطر الفنية املالمئة والإدارة التقنية يك تنطلق عىل درب التمنية.
فشلت متاما نظرية اإدارة الاقتصاد انطالقا من الساليب اليت جنحت يف البدلان النامية أو
املتخلفة متخبطة يف حميط من امجلود والبؤس عاجزة متاما عن حتريك اجملمتع بأمكهل.
اكن ملاكل بن نيب رأاي يف اإشاكلية التخلف حيث مجع مجموعة العوامل املادية والنفس ية املتودلة
يف نطاق البدلان النامية نتيجة للتقاء بّي عاميل القابلية لالس تعامر والاس تعامر.ونذكر أن التخلف عند
ماكل بن نيب هو ابختصار مجموع "مشالكت احلضارة "يف جممتعات العرص احلديث .
ومن أمناط التخلف نذكر التخلف الاجامتعي وهو اذلي حيصل نتيجة متسك الفراد وتعلقهم ابلمناط
الاجامتعية القدمية واملوروثة وعدم رغبهتم يف التجديد ،أو عدم احتاككهم بثقافات وجممتعات أخرى
ختتلف عهنم ،ومن أمه املظاهر الاجامتعية اخملتلفة للتخلف نذكر ماييل:
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أ -تفسري السلوك الإنساين بشلك غري عقالين.
ب -اس تخدام أساليب شعبية حملية يف عالج الكثري من المراض اجلسمية وعدم الإميان
بأساليب الطب احلديثة.
ت -عدم احرتام الوقت والتوقيت وأثره عىل الإنتاج الفكري يف دفع معلية التقدم للمام.
ث -عدم التعايش مع التطورات الاجامتعية احلارضة .
ج -ارتفاع نس بة المية يف اجملمتع.
ح -ارتفاع نس بة الوفيات من الطفال بسبب اجلهل يف الرعاية الصحية والرتبوية.
اس تخدمت هذه البالد لإش باع حاجات املركز الرأساميل وليس حاجات العامل الثالث.اإن
فرض الاس تعامر التقس مي ادلويل للعمل أين ختصص العامل الثالث يف اإنتاج وتصدير املواد الولية
واحملاصيل الزراعية النقدية اكلقطن يف مرص و النفط يف اجلزائر،والنب يف الربازيل ،وقصب السكر يف
كواب ،والاكاكو يف غاان ،والشاي يف الهند...وغريها من املواد .أما املركز الرأساميل فيحولها اإىل مواد
مصنعة ويعيد بيعها يف بدلان العامل الثالث بأسعار عالية جدا.
يتناول املفكر اجلزائري ماكل بن نيب مشلكة "التخلف" يف العامل الإساليم مكشلكة حضارية،
فيعترب ختلف العامل الإساليم اليوم ظاهرة حمتية بناءا عىل نظريته الشهرية ب"دورة احلضارة " واليت
اساسها أن لك حضارة متر بثالث مراحل :مرحةل أوىل يسودها الروح أو الفكرة ادلينية اليت تعترب
السبب الرئييس مليالد حضارة و فهيا يمتزي الإنسان ابلفعالية وينتج أكرث مما يس هتكل فينشأ الرتامك .مث
تأيت مرحةل ختبو فهيا الفكرة ادلينية شيئا فشيئا خاصة عندما تصل احلضارة اإىل نقطة أوهجا ،وهذه يه
املرحةل الثانية اليت يسودها الرتف والاس هتالك املفرط وضعف الخالق .مث تأيت املرحةل الثالثة ويه
مرحةل السقوط أو الاحنطاط واهنيار احلضارة بسبب احنسار الفكرة ادلينية أو الروحية وسامها بطور
الغريزة .فـ "دورة احلضارة" اإذن تمت عىل هذا املنوال اإذ تبدأ عندما تدخل التارخي فكرة دينية معينة أو
عندما يدخل التارخي مبدأ أخالقيا معينا .كام أهنا تنهتيي حيامن تفقد الروح هنائيا الهمينة اليت اكنت لها
عىل الغرائز املكبوتة أو املكبوحة امجلاح")2( .
يرى ماكل بن نيب أن احلضارة يه نتيجة لتفاعل الإنسان والرتاب والوقت.فالإنسان هو الرثوة
الولية اليت متتلكها لك اجملمتعات دون اس تثناء ،لكن ل حيدث هذا التفاعل اإل ابلفكرة ادلينية .وقد
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أعطى بن نيب للفكرة ادلينية دورا أساس يا يف بناء احلضارة بناءا عىل مالحظاته ودراساته املعمقة
لنشوء احلضارتّي الإسالمية والغربية ابلإضافة اإىل ما أورده الكثري من ادلارسّي للحضارات اكلملاين
أوسفادل شبنغلر و أرنودل توينيب )3( .
يقسم بن نيب اجملمتعات اإىل ثالثة أنواع ويه :جممتع ما قبل احلضارة مثل اجملمتع العريب يف اجلاهلية
وجممتع احلضارة مثل اجملمتع الإساليم أثناء ازدهاره والعامل الغريب اليوم ،مث جممتع ما بعد احلضارة مثل
العامل الإساليم اليوم اذلي علقت الشوائب واخلرافات والشعوذة والسلبية وامجلود وامخلول وعدم
الفعالية .اإنه لميكن للمسمل املعارص ادلخول يف احلضارة من جديد اإل ابلقضاء عىل مظاهر الاحنطاط
وبناء اإنسان "جديد" بديال لإنسان ما بعد احلضارة استنادا اإىل الفكرة ادلينية أو الخالقية .
وبلكمة واحدة ينبغي العودة ببساطة اإىل روح الإسالم نفسها ،فيجب عىل املسمل املعارص
تدمري لك ما علق به من أفاكر ومظاهر سلبية مثلام دمر القرأآن الكرمي لك ما هو سليب يف اجملمتع
اجلاهيل .ويستند بن نيب يف طرحه اإىل املبدأ القرأآين أو الآية الكرمية " اإن هللا ل يغري ما بقوم حىت
يغريوا ما بأنفسهم" )4(.
اإن أكرب ظاهرة هتدد املسمل ما بعد احلضارة اليوم يه "الش يئية" مفثلام اكن العريب ما قبل
احلضارة أي يف اجلاهلية مغرما بعبادة الواثن مثل الطفل الصغري املنهبر ابلش ياء واللعب ،فاإن املسمل
ما بعد احلضارة أي املعارص مغرم ومنهبر ابلش ياء ومنتجات الغرب"فالش ياء هنا تس تعيد سلطهتا
عىل العقول والوعي اإذ غالبا ما تكون اتفهة براقة ،وهذه اإشارة من بن نيب اإىل خطورة انتشار المنط
الاس هتاليك البحت لسلع الغرب وأش يائه دون أن حياول املسمل املعارص فهم أآليات صنعها)5(.
وهذا ما جعل بن نيب يدعو املسمل املعارص اإىل الاعامتد عىل نفسه بدل جلوئه اإىل اس ترياد
منتجات الغرب.فاحلضارة بناء وليست تكديسا،لن املقياس العام يف معلية احلضارة يه اليت تدل
منتجاهتا .وليك نبين احلضارة ل يكفي لنا فقط حل مشالكت الإنسان والرتاب (الرض واملواد
الولية) والوقت ،بل علينا بناء جممتعا مسلام جديدا ذا ش بكة عالقات اجامتعية مامتسكة وذكل
ابلستناد اإىل ادلين الإساليم ،لن العالقة الروحية بّي هللا وبّي الإنسان يه اليت تدل العالقة
الاجامتعية.وهذه بدورها تربط ما بّي افراد اجملمتع  ،فيندفع هذا اخلري اإىل البناء احلضاري ابجلد
والتضحية والف نعالية ،فلكام اكنت ش بكة العالقات أوثق اكن العمل فعال ومؤثرا .
وحيذر ماكل بن نيب من فساد وتفكك ش بكة العالقات الاجامتعية بتضخمي خاصية الان أو
الاننية ،لن ذكل ينهتيي اإىل حتلل اجلسد الاجامتعي لصاحل الفردية ...فالعالقات الاجامتعية تكون
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فاسدة عندما تصاب اذلوات ابلتضخم ،فيصبح العمل امجلاعي املشرتك صعبا أو مس تحيال أليس هذا
ما تعانيه اجملمتعات الإسالمية اليوم نتيجة تغلغل القمي والخالق الرأساملية فهيا من جراء التوسع
الرأساميل؟
يبدو لنا أن ماكل بن نيب مل يرش مبارشة اإىل خطر التوسع الرأساميل عىل العامل الإساليم ،وإاىل
الارتباط الوثيق للعامل الإساليم ابلرأساملية العاملية شأنه يف ذكل شأن لك بدلان العامل الثالث .ولو أن
بن نيب اكن يفكر يف تكتل العامل الثالث للخروج من التخلف عاقدا المل عىل املؤمتر الآفرو-أآس يوي
بباندونغ يف  1955أين دعا اإىل نظام عاملي جديد قبل جورج بوش يف  1990وهواري بومدين يف
.1974عامل يسوده التعاون بّي الشامل املتقدم واجلنوب املتخلف.فالخري يعطيه الخالق والسالم
والآخر يعطيه التكنولوجيا والعلوم ،أي تكتل القوة الروحية واملادية فتصنعا معا معجزة هذا العرص
حّي يمت هلام التفتح والازدهار.لقد غرست الفكرة الآفرو-أآس يوية اليت رمبا نغريت وجه الإنسان اذلي
يعيش بّي طنجة وجاكرات نواة لنفس ية جديدة للسالم مغرية مفهومه تبعا لتوجيه عدم العنف اذلي مييل
عىل املرء أن يكون صديقا مجليع الناس ومجليع املبادئ الإنسانية)6(.
وإاذا اكن ماكل بن نيب يعترب ختلف العامل الإساليم ظاهرة حمتية بفعل اغفال عامل الاجهتاد
و غياب معلية البناء احلضاري ،فاإن هذا ليس معناه اس تحاةل القيام بعملية البناء احلضاري من جديد.
وذكل من خالل العودة اإىل الفكرة ادلينية اليت اكنت وراء ميالد احلضارة الإسالمية وبناء الإنسان
الفعال ":اإن اجملمتع الإساليم مدعو لن يس تعيد تقاليده العليا ومعها حس الفعالية .ومن أجل أن يثبت
العامل الإساليم مبنطق العرص بأن أفاكره حصيحة توجد غري طريقة واحدة يه اإثبات قدرته عىل تأمّي
اخلزب اليويم للك فرد  ...فنحن ل نس تطيع أن نصنع التارخي بتقليد خطأ الآخرين يف سائر ادلروب
اليت طرقوها؟ بل أن نفتح درواب جديدة ،ول ميكن أن يتحقق ذكل اإل بأفاكر أصلية تس تجيب لسائر
املشالكت عىل الصعيد الخاليق ،أو عىل صعيد الفاكر الفعاةل لتجابه مشالكت التطور يف جممتع
يعيد بناء نفسه"()7
يرى ماكل بن نيب أن مشلكة لك شعب أو أمة يه يف جوهرها مشلكة حضارته ،فال ميكن
لشعب أن يفهم أو حيل مشلكته ما مل يرتفع بفكرته اإىل الحداث الإنسانية ،ومامل يتعمق يف فهم
العوامل اليت تبين احلضارات أو هتدهما ...وما احلضارات املعارصة ،واحلضارات الضاربة يف ظالم
املايض واحلضارات املس تقبلية اإل عنارص للملحمة الإنسانية منذ جفر القرون اإىل هناية الزمن ،فهيي
حلقات لسلسةل واحدة تؤلف امللحمة البرشية منذ أن هبط أآدم عىل الرض)8(.
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اإن لك شعوب العامل الثالث وخاصة الشعوب الإسالمية ل حتتاج اإىل تعريف التخلف لهنا
تعيشه وحتسه يف احلياة اليومية يف لك امليادين وذلكل فهيي لكها تتطلع اإىل حياة أفضل .والتطلع اإىل
حياة أفضل هو فوق لك هذا عند املسلمّي إارادة ومعل للخروج من الظلامت اإىل النور وابلمر
ابملعروف والهنيي عن املنكر وتغيريه " :من رأى منمك منكرا فليغريه بيده فاإن مل يس تطع فبلسانه فاإن مل
يس تطع فبقلبه وذكل أضعف الإميان " (9).اإن هذا املبدأ الس ين كفيل ابإخراج البدلان الإسالمية خاصة
وبدلان العامل الثالث عامة من أمراض وأآفات اجامتعية من جوع وانتشار للمية و ومن عنرصية
وطائفية واس تغالل الإنسان لخيه الإنسان .
اإن التخلف اإذا متثل يف اإش باع احلاجات الاقتصادية دون القدرة عىل حتقيق الإنتاج حقيقة
فاإن أآاثره تكون وخمية عىل اجملمتعات املتخلفة وخاصة الإسالمية مهنا .وهذا ما أكده املرحوم ماكل بن
نيب اذلي قال يف كتابه "املسمل يف عامل الاقتصاد" :يبدو أن العامل الإساليم يف هذه الآونة مصاب بداء
"الإقتصادانية" ،لنه انتقل من عدم الوعي الاقتصادي الشامل اإىل احلرص الاقتصادي كمنا ليس
للمسمل اإل سبيال واحدا و هو الاس هتالك فقط .فتوعية الإنسان "املسمل" يف امليدان الاقتصادي
جيب أن ل جتره اإىل وثنية جديدة حبيث يصري من عباد صمن جديد امسه الإقتصاداينية ")10(.
اإن القضاء عىل التخلف يف أوطاننا الإسالمية ل ميكن أن يتحقق بتقليد النظام الرأساميل ،أو
النظام الش يوعي تقليدا أمعى بدون الرجوع اإىل أصالتنا الإسالمية.ذلكل اكن أرنو دل تونيب يشك يف
جناح الثورة الكاملية يف تركيا لهنا اكنت تقدل الغرب يف حماولهتا اخلروج من التخلف برتكزيها عىل
القومية الرتكية بدل من الإيديولوجية الإسالمية.فاحلركة الإسالمية يه يف س بات ،وابلرمغ من ذكل
جيب الخذ بعّي الاعتبار احامتل اليقظة كام اثرت الربوليتارية املتغربة ضد الس يطرة الغربية واندت
بأصوات عالية مناهضة الغرب.فهذا النداء قادر عىل اإجياد نتاجئ نفس ية ليس لها حرص عىل الفكرة
اجلهادية يف الإسالم وذكل ابإيقاظ أصداء العصور البطولية.
وهمام يكن المر فاإن حماولت لك أنظمة البدلان ا إلسالمية املعارصة من اخلروج من التخلف
جيب أن تأخذ بس ياسة اإصالحية حتقق ثورة اجامتعية وثقافية وس ياس ية شامةل.اإنه من املؤسف كام
أشار اإليه املرحوم ماكل بن نيب أن لك الإصالحات يف البدلان الإسالمية تاكد تقترص عىل امليدان
الاقتصادي تقليدا للنظمة الرأساملية أو الش يوعية ويف الك الاجتاهّي نراها يف العامل الإساليم جمسدة
يف حماوةل تركيب روح اإسالمية عىل جسم أجنيب يرفضها وترفضه.
ميكن القول أن التخلف ظاهرة ل تتجزأ ،فهو ختلف يف لك امليادين:العقائدي ،الاجامتعي
الثقايف والاقتصادي وملقاومته جيب رمس اإسرتاتيجية حممكة متاكمةل .وبدون هذا سوف تذهب لك
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اجملهودات هباء منثورا .وجيب أن تصري اإسرتاتيجيتنا ملقاومة التخلف يف اإيديولوجية مس توحاة من
أصالتنا الإسالمية،وهذا هو الرشط الوحيد لضامن جناهحا .ولكن جيب علينا أن نتفق هنا عىل الإسالم
اذلي نطالب به وننشده ،اإنه اإسالم القرأآن والس نة ،اإسالم اخللفاء الراشدين اإسالم العداةل الاجامتعية
احلقة.
اإن ما أصاب العامل الإساليم من احنطاط لميكن تفسريه ابلس باب الخالقية البحتة بل هناك
عوامل أخرى ذات طابع مادي ،اقتصادي واجامتعي اكلغزو الجنيب والفنت ادلاخلية وتصاعد
الاستبداد وانتشار الاضطهاد الإقطاعي وامضحالل بعض النظمة الاقتصادية العاملية .وقد اكن لهذه
العوامل لكها دور حامس فامي أآل اإليه املسلمون ذلكل فاإن ظهور اخلرافات والشعوذة وانتشار العقليات
اليت تعيش عىل املايض ليست من أس باب تكل الوضعية وإامنا يه من نتاجئها .وهكذا يتجىل أن الرتكزي
عىل حماربة هذه الاحنرافات دون العناية البالغة ابلبيئة الاجامتعية هو مبثابة الوقوع يف معلية وعظية
لجدوى مهنا.
والواقع أن العامل الإساليم لبد هل اإذا ما أراد أن ينبعث من جديد أن خيتار مرحةل الإصالح
ليخوض غامر الثورة الاجامتعية .اإن الثورة ل تندرج متاما يف املنظور التارخيي ل إالسالم لنه يف مفهومه
الصحيح ل يرتبط بنوع من املصاحل اخلاصة ول خيضع لي كهنوت أو أية سلطة زمنية ولهذا فال حيق
القطاعية ول للرأساملية أن تتخذ الانامتء اإليه ذريعة خلدمة مصاحلها وقضاء مأرهبا (11) .
ل إ
اإنه يتحمت اإذن عىل لك الشعوب الإسالمية اليت أصبح مصريها مرتبطا مبصري العامل املتقدم أن
تكون واعية ابملاكسب الإجيابية لرتاهثا الثقايف والرويح،وأن تس توعبه من جديد عىل ضوء القمي
والتحولت اجلارية يف احلياة املعارصة .ومعىن هذا أن أية حماوةل جادة هتدف اليوم اإىل اإعادة بناء الفكر
الإساليم جيب أن متتد حامت اإىل حترير اجملمتع حتريرا اكمال)12(.
وإاذا اكنت القابلية لالس تعامر السمة البارزة يف نفس ية اإنسان "العامل الثالث "عىل العموم،
فهذا يعين ارتباطها ابلنفس من منطلقات الالشعور امجلعي اذلي نالحظ مالحمه يف النكوص
احلضاري ،أو نزعة التربير .فاإنسان مابعد املوحدين تكونت يف أانه مجةل من العقد جعلت اجملمتع
الإساليم جممتعا مفكاك عاجزا عن القيام بأي معل خالق ميليه منطق التحدي والاس تجابة ( Défi-
.)riposte
وهكذا فاإن النفس تصاب جبمةل من المراض والعراض ميكن لدلارس أن يس تقرأها من
خالل معل فكري جاد للعامل الفرنيس غوس تاف لوبون  Gustave Le bonحّي حلل نفس ية
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احلشود يف كتابه "روح الاجامتع" .ويظهر أن ماكل بن نيب أدرك هو الآخر أن الفول احلضاري ل
ينتج سوى حشود برشية تش به قطعان الغمن ،فربمغ مكها العددي فهيي ل تقدر أن تصنع لنفسها عامل
أش ياء أو أفاكر لن العطاةل مست مجيع نوايح حياهتا .كام يزتامن مع العطاةل عرض نفيس أخطر من
ادلاء نفسه يمتثل يف أعذار العطاةل اليت نالحظ وجودها يف أبسط أعاملنا اليومية.وميكن حرص السامت
النفس ية اليت تعكس المراض ش به الصبيانية عىل النحو التايل:
 -1نزعة التسايم أو التعايل أومركب النقص جتاه احلضارة الورو-أمريكية وثقافهتا املادية اليت جعلت
اذلات العربية املعارصة تسكل مسلاك حسراي متثل يف النكوص اإىل الوراء عن طريق اإمتداح املايض
وذكر مناقب السلف واخلطاب الرومانيس احلامل ،فبدل أن يمثر العمل يف اذلات رغبة قوية يف التقدم
حنو المنوذج الغالب خلق مرضا نفس يا متثل يف ذهان التعايل اذلي يعكس أزمة تراجيدية جتلت يف
سلوك اضطرايب مفعم ابلهيجان العاطفي املدمر من أبرز نتاجئه تعدد النكسات والهزامئ املتكررة .
فنفس ية الشعور ب "العملقة" جمرد حمل يقظة خيفي حقيقة الان القزمية معنواي .فلك ذات عندما تفقد
عنارص التحدي وأآليات التكيف يظهر علهيا ذهان الاضطراب السلويك اذلي ميكن أن نصطلح عليه
ب "الهس ترياي احلضارية" اليت تنتاب اذلات العربية منذ الفول فتلجأ اإىل أسلوب حيوان النعام أي
دفن الرأس يف الرمال ،وما الرمال ابلنس بة لإنسان ما بعد املوحدين سوى ذكل العامل السحري امليلء
ابلفخر والزهو وخطاب (كنا) أو حنن أوىل من عرف الزمان ...اخل)13(.
يرى املسترشق هاملتون جب  Hamilton Gibأن عقدة التسايم يه اإحدى العوائق اليت
جتعل العقل الإساليم عاجزا عن فهم مشالكته احلقيقية .ونفس الرأي تقريبا ذهب اإليه ادلكتور عبد
اللطيف عبادة حيث قال ":اإن اس تخدام نزعة املدحي وأدب الفخر والمتجيد كوس يةل للتغلب عىل مركب
النقص اذلي اعرتاان إازاء سلطان الثقافة الغربية واحض أهنام وس يةل للتخدير والتسلية اليت تعزل الفكر
والضمري عن الشعور ابملتاعب احلقيقية .والثقافة عند أي شعب ما اإذا اجتهت اإىل املايض مدحا
ومتجيدا فقط فاإهنا تعلن موت أهلها وفقدان أدىن حضور يف جمرى أحداث عامل الكبار)14(".
وحيدد ماكل بن نيب ثقافة العامل الإساليم قائال ":حفّي اجتهت الثقافة اإىل مدح املايض
أصبحت ثقافة أثرية ل يتجه العمل الفكري فهيا اإىل المام بل ينكص اإىل الوراء واكن هذا الاجتاه
الناكص املرسف سببا يف انطباع التعلمي لكه بطابع دارس ل يتفق ومقتضيات احلارض واملس تقبل
وبذكل أصيبت الفاكر بظاهرة التبايه ابملايض كهنا قد أصبحت متنفسا هل")15(.
 -2داء التكديس  :ويعرتي الفرد املسمل العاجز اإذ يعتقد أن اخملرج من الزمة املمتدة يف مضريه تمكن
يف نقص الش ياء ذلا جلأ اإىل تكديس الش ياء .والتكديس ظاهرة عامة يف العامل الإساليم فمك من
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ورشة ومؤسسة تعمل عىل جلب الوسائل احلديثة ،لكن بدل اس تغاللها واستامثرها يف مشاريع تمنوية
تقبع يف مس تودعات وخمازن تفقد قميهتا يوما بعد يوم.
لقد حذر فرانسيس بيكون  francis Baconاجملمتع من داء التجميع والتكديس واعتربه أحد أوهام
العقل وأبرز مسة مرضية يف نفس ية اإنسان العصور الوسطى .ولقد ش به بيكون العملية التكديس ية
ابلتجميع المنيل  ،ذكل أن المنل يعمل عىل تكديس املواد دون بناهئا يف حّي أن النحل يبين مث يكدس
.فالتكديس كسلوك مريض ل حيل املشلك بقدر ما يزيد يف معق التخلف وتدهور قمية الإنسان همام
اكنت مزنلته الاجامتعية .
اإن أخطر مظاهر التكديس عىل الإطالق ما تعلق ابلفاكر.فالثقافة الإسالمية املعارصة تزخر
بمك هائل ل طائل منه من املعلومات واملعارف ومل تفد املسمل يف حياته ول معاركه ول حتدايته مما أدى
به اإىل هزميته وختلفه .اإن من يكدس أطنان احلديد والإمسنت واحلجارة ل يبين أبدا بيتا لن ما
يكدس يدخل يف نطاق الضائع.
 -3داء الرفض :ومن عالماته يف أي شعب ما وجود التطهري اذلايت مكبدأ رويح ومعيل معا لنه
يعكس سالمة الان من داء نفيس خطري يتجىل يف مرض الرفض (ل) .اإن اإنسان ما بعد املوحدين
نتيجة الرنجس ية وعقدة التسايم اختذ الرفض أسلواب وفلسفة حسرية والغرض من ذكل الهروب من
التطهري اذلايت اذلي حيصل وفق مهنج الاستبطان امجلعي لن اذلات املهزومة ختىش أن ترى نفسها يف
املرأآة .اإن اإثبات وجود الان يبقى يف نفس ية العريب واملسمل ل يستند اإىل املعقول أو املنطق بل اإىل
الالمعقول ،فتتحمك فيه الهواء والوهام.
ويرى بن نيب أن الرفض يمنيه موهجو الرصاع الفكري من أجل تعطيل العقل النقدي .فالرفض
مل خيدم اإنسان "ما بعد املوحدين" اإل اندرا لكنه خدم الفكر املوازي (الاس تعامر) ،اإنه يتجىل يف عامل
الس ياسة .فالزعمي الس يايس يعتقد الرفض مزية والنقد ضعفا ،كام نالحظه يف خشص الفقيه عندما ل
يتعرف ابخلطأ يف الفتاوى حىت وإان برهنوا هل عىل فسادها من حصيح الكتاب والس نة.
يعترب ماكل بن نيب عقدة الرفض عائقا ملصاحل المة .ويف هذا الس ياق يقول  ":جيب أن
أضيف بأهنا مل تكن املرة الوىل اليت يعرتضين يف الطريق هذا العائق املشل (الرفض) واذلي يبدو يل
الآن بعدما مر بعض الزمن أنه مل يعق مصاحل الاس تعامر وإامنا أعاق القضية الوطنية.اإن عقدة الرفض
تفرس فشل املشاريع التمنوية والإصالحية لن الوثن البرشي يرفض الفكرة اجلديدة ")16(.
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اإن اليشء هل حضور قوي وحسر يف اذلات لتعلقه ابلذلات والشهوات وسد احلاجات امللحة كام
يعد عند الشعوب ذات البعد الواحد معيار القوة واحلضارة والسلوك الاجامتعي عندما يطغى عليه
اليشء .فرتى مجيع املامرسات ترتكز عليه مكطلب وقاعدة وغاية.فاليشء بلك ما حيمهل من أبعاد يعود
سلبا أحياان عىل الإنسان وخاصة اإذا أصبح حمور تفاعالت اذلات والإنسان غارقا يف عامل الش ياء
فتحول سلوكه اإىل حمتوى مادي ل خيرج منوذجه عن نطاق اليشء وخاصة يف ميدان التخطيط أو
عندما يواجه بدل ما مشلكة التخلف.
وعندما يفقد الإنسان الس يطرة عىل اليشء يتحول فكره وسلوكه اإىل الزنعة التش تيتية فيصبح
المك اللغة السائدة واملعيار الناقد .جفامل ادلين الفغاين دارت تصوراته حول الزنعة الش يئية حيامن انزلق
فكره يف عامل الش ياء وأعتقد أن حل املشالكت احلضارية يمكن يف اليشء .فالهند متتكل زخام برشاي
يفوق ساكن بريطانيا أضعافا مضاعفة ورمغ ذكل فالثةل الربيطانية اس تعمرت الهند طويال.اإن الش يخ
اكن واهام حيامن اعتقد أن احلل يمكن يف مك من الش ياء ينتجه السلوك الاجامتعي الهندي أو حركة ما
كام ملح للهنود أهنم لو بصقوا عىل اجلزر الربيطانية لغرقوها يف حبر من اللعاب)17(.
مل يسمل التعلمي من الش يئية فلقد اعتقدت املدارس الإصالحية أن ما يصلح التعلمي هو اإدخال
املنضدة والكريس و اس تعامل الس بورة لكن العقل العريب مل يفكر يف توفري اجلو املعريف قبل توفري
اليشء،كام أن العالقات الاجامتعية نفسها مل خترج عن اإطار التقيمي الشييئ.
 -4الزنعة الرومانس ية احلاملة أو تكل المراض الطفيلية عىل حد تعبري بن نيب تنتج مرضا معنواي
يتجسد يف الرومانس ية احلاملة اليت ختضع اإىل اخليال اجلاحن والوهام والبالغة املبتدعة ،فتغدو الثقافة
حرفة أبرز مسة لها عىل وجه اخلصوص حضور فكرة (حنن اكملون) فال نقص يعرتهيا ول حتول يدركنا
وتصبح الرومانس ية احلاملة ابلكامل الومهي بالء عىل اذلات ،و يف ذكل يقول ماكل بن نيب " :ومصدر
هذا البالء معروف مفن املسمل به اذلي ل يتنازع فيه اثنان أن الإسالم دين اكمل بيد أن هذه القضية
قد أدت يف مضري ما بعد املوحدين اإىل قضية أخرى يه حنن مسلمون اإذن حنن اكملون")18(.

 /2السامت املرضية لإنسان ما بعد املوحدين.
لقد قدس الإنسان منذ القدمي العقل واعتربه معيار التفكري والمتزي الإنساين .كام اختذ عند اليوانن
مفهوم (اللوغس) وعند الفرس (النومس) وعند الفراعنة (ماعت)  .وعند العرب معناه مش تق من
فعل ثاليث َعقَ َل مبعىن ربط أو أوثق .والقصد من ذكل ملكة ربط الش ياء وإاحاكم بعضها ببعض حىت
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تعطي معىن واحضا مدراك.غري أن العقل الإنساين يسري جنبا اإىل جنب مع التارخي وابلتايل يعرتيه
التحول والتبدل ويدخل يف نطاق المراض ش به الصبيانية حيث تتجىل سامته املرضية فامي ييل:
 -1الزنعة اذلرية ( ،)ATOMISMEفعندما نس تعمل مهنج احلفر الركيولويج يف دراسة العقل البرشي ،
فاإننا نالحظ وجود مس توايت عقلية تعكس املس توى الفكري ل إالنسان .كام يتبّي أن العقل خيضع
لقانون ادلورة ،فعند مرحةل امليالد احلضاري يكون حضوره بعد الروح اليت حتتل املركز الول،وعندما
تبدأ املرحةل الثانية (القوة) يكون العقل هو مركز احلضارة .بيد أنه يف املرحةل الثالثة (الش يخوخة)
يصبح همشام وتطغى عليه سامت مرضية خنص مهنا عىل اخلصوص اذلرية.فاذلرية نزوع العقل اإىل
التجزئة الفكرية فتصبح املشالكت العامة جمرد أجزاء مفككة لك جزء قامئ بذاته يف تصورات العقل
وابلتايل تغدو جمرد أكوام تفقد صورة التاكمل وتبتعد عن مهنج الرتكيب.اإن اذلرية عالمة جعز العقل أو
أزمته ،والعجز أدق من الزمة لن الزمة قد تكون حارضة حىت يف مرحةل قوة العقل ومشوليته لكن
العجز مرتبط ابلحنطاط)19( .
ويذكر ماكل بن نيب أن املسترشق الإجنلزيي هاملتون جب اهتم العقل الإساليم ابذلرية يف
كتابه "الاجتاهات احلديثة يف الفكر الإساليم"، LES TENDANCES MODERNES DE L'ISLAMحيث
ليوافقه يف "ذرية" العقل الإساليم لن اذلرية حاةل من حالت لك عقيل تتجىل يف مرحةل البداوة
والبدائية اليت تصيب الاكئن احلضاري وفق مبدأ احلمتية التارخيية.كام أن العقل الورويب شهد ذرية
قاتةل قبل عرص دياكرت  Descartesأي عندما اكن الغرب يعيش عصور الظالم.وابلتايل فاذلرية
ليست مسة فطرية يف العقل الإساليم وإامنا يكتس هبا الإنسان غالبا يف خطواته الوىل كام اكنت احلال
يف أورواب قبل دياكرت وكام صارت اإليه احلال بعد عرص ابن خدلون يف العامل الإساليم عندما توقف
لك هجد عقيل.
تعمل اذلرية عىل تضييع الوقت اذلي هو اثلث قطب للحضارة ،فبدل أن يدرك العقل
املعضالت احلضارية ومسوغات حلها ،فاإنه يتجه حنو الاهامتم بأجزاهئا املتناهية يف الصغر حىت وإان
اس تطاع فهم بعضا من أزمتنا وقضاايان حفامت أن اإدراك اجلزء ل يغين عن اللك شيئا.فمل تس تطع الهنضة
تعديل العقل أو اإصالحه بل عىل العكس متاما وقع العقل الإصاليح يف اذلرية كام نالحظ ذكل عند
محمد عبده وحماوةل الاستنجاد بعمل الالكم لفهم قضااي عرصان)20(.
اإن اذلرية رمغ كوهنا جمرد ،عرض فاإن الفكر الإساليم مل يس تطع التحرر مهنا قياسا ابلعقل الياابين
اذلي عدلها يف غضون نصف قرن من معره احلضاري .يقول ماكل بن نيب  ":فلن يكون هذا العجز
سوى عارض خاص بعقل ما بعد املوحدين وعدم الاس تطاعة تمكن يف عدم تفعيل احلركة احلديثة أو
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حركة الإصالح لالس تعداد العقيل يف هذه الناحية تعديال جوهراي.اإن اذلرية تعكس مأساة اإنسان
استيقظ دون "هزة قلب" ودون توتر فكري أو حضاري يدفعه اإىل التقدم وحتقيق المنوذج(21) ".
 -2داء الوثنية :يعد التقديس أحد مالمح السلوك البرشي منذ القدمي واكن أول ما قدسه الإنسان
البدايئ الطبيعة اليت اكنت مصدر دهش ته وحريته ،مث مالبث أن حتول القديس اإىل تأليه فصارت من
مجةل الواثن اليت تعبد واكنت هممة النبياء القضاء عىل "الوثن اجملسد" كام فعل اإبراهمي ومحمد (صىل
هللا عليه وسمل) .فاكن حتطمي الواثن اجملسدة حيتاج اإىل دعوة ورجال حيملوهنا.
وعندما ندرس فكر فرنسيس بيكون نالحظ وجود نظرية الوهام أو الصنام املتعلقة ابلعقل
( )the idol of the mindواليت حددها فامي ييل:
 -1صمن القبيةل )the idol of tribe( :ويرتكب من العادات والتقاليد والساطري والقمي العرفية.
 -2صمن الكهف ()the idol of the caveو يمتثل يف تصورات اذلات املنطوية يف عاملها السحري
املغلق.
 -3صمن الكنيسة( )the idol of the churchو يمتثل يف املعتقدات ادلينية املتغذية بروح ادلوغامئية
املطلقة)22(.
اإن اذلي حيصل ابلفعل هو أن اجملمتع الإساليم خيضع لعملية جتزيئية مؤملة منذ نصف القرن.
وإاذا أردان ادلقة قلنا منذ منتصف القرن التاسع عرش .فهذا اجملمتع قد انضوى منذ أن استيقظ عىل
رضابت الزنعة الاس تعامرية وعىل نداء رجال من أمثال جامل ادلين الفغاين والش يخ محمد عبده يف
حركة (الهنضة)،ويه املرحةل اليت تبدأ منذ اليقظة الوىل لهذا اجملمتع حوايل س نة  1858وتس متر حىت
وضعنا الراهن.ولكننا اإذا ما حللنا هذه املرحةل لإبراز خصائص الفكر الإساليم طوال هذا القرن من
تطوره جندها تنقسم اإىل ثالثة عصور ممتزية :أ-عرص النوم اذلي اس متر قروان عديدة.ب-عرص الانتباه
أو اسرتداد الوعي.ت-عرص الفوىض واذلبذبة الراهنة.وهذه العصور الثالثة تتطابق بدقة مع الطوار
الثالثة لتجربة الطفل:
أ -الطور المويم :حيث ل يكون دلى الرضيع اإل التشبث بثدي أمه أي مفهوم لعامل الش ياء.
ب -الطور (ماقبل الاجامتعي) حيث يبدأ الطفل يف ادلخول اإىل عامل الش ياء وإان اكن ل يزال جيهل
لك يشء عن عامل الفاكر.
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ج -الطور الاجامتعي (املدريس وما بعد املدريس) :حيث حياول فيه الطفل أن يقمي الصةل بّي عامل
الش ياء وعامل الفاكر.
و لوحاول موهجو العامل الإساليم تأمل هذا التخطيط البس يط لتفهموا بلك تأكيد وبطريقة أفضل
الآلية النفس ية املهمينة عىل جتربة اجليل الإساليم الراهن والصعوابت اليت يتعّي عىل هذا اجليل
التفوق علهيا وكذكل املشألك الناجتة عن هذه الصعوابت يف اجملال الس يايس والاجامتعي.
وهمام يكن من يشء فنحن اإذا طبقنا عىل دراستنا التخطيط املتعلق بنفس ية الطفل علمنا أن
الطفل جيتاز مرحةل من التقليد يسكل أثناءها سلوك كبار الشخاص أمثال أمه وأبيه والكبار من
اإخوته من غري أن يفهم أنه يقدلمه وكفى ،فهو يقدلمه أول يف اللغة وبتقليده للصوات اليت ل يفهمها
يتعمل احلديث .
وهناك مالحظة أخرى جيب مراعاهتا أيضا يف نفس ية الطفل قبل تطبيقها عىل اجملمتع
الإساليم ،ويه أن الهل يعرفون جيدا وبدقة اكفية من جراء ظاهرة التقليد نفسها خطر القدوة أو
املثال الس ئي ابلنس بة اإىل طفلهم ،وذلكل نرامه يعدون لهذا الخري رقابة معينة يف املزنل واملدرسة
والشارع لهنم ل يرون من الرضوري ول من املفيد أن يقوم الطفل بلك جتربة يقع علهيا برصه.فهناك
حىت التجارب املؤذية اليت ميكهنا أن تعطل دليه لك تقدم أخاليق وعقيل .ولهذا السبب عينه ول شك
أخذ التحليل النفيس منذ فرويد(  )Freudيبحث يف حاةل شذوذ البالغ عن الس باب املرضية يف
التجارب البعيدة لهذا البالغ نفسه عندما اكن طفال)23( .
لقد وقفنا عىل الهداف اليت حققها العرص اذلي مسيناه ابلعرص احلديث .ولكن ما يه
الهداف اليت سوف حيققها عامل الصاروخ املوجه؟ وعامل القنبةل الهيدروجينية؟ اإننا ل نعمل مهنا شيئا
ولكن اذلي ينبغي علينا أن نعلمه ونفكر فيه منذ اليوم ،وهو لون الواجبات اليت يلقهيا اكهلنا بناء
الهنضة.هنضة ذكل اجملمتع اذلي أصبحنا نشعر بوجوب بنائه وحتريك طاقاته اليت عطلها التارخي منذ
قرون ،قرون التدهور والاحنطاط اليت اكن حظ العامل الإساليم مهنا كبريا بعد ازدهار حضارته)24(.

 /3يف التخلف الاجامتعي.
علينا اإذن أن نتعمل معىن احلياة الاجامتعية حىت من احلرشات،لن حياهتا دروسا قمية لنا ،ففي
مس توى حرشة بس يطة اكلنحةل نرى أن احلياة الاجامتعية رضورية ابلنس بة لكيان الفرد ،فهو يلقي
نفسه اإىل الهتلكة اإذا انفصل عهنا.والإنسان شأنه يف هذا شأن النحةل اإنه ل يس تطيع أن ينعزل عن
اجملمتع وحياول العيش جبهده اخلاص مفصريه من غري شك هو املوت.عىل أننا اإذا سلمنا هبذه البدهية فاإن
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علينا أن نتساءل هل الفرد يعيش وحيقق قسطه من احلياة ومصلحته فهيا مبجرد اتصاهل بيشء نسميه
اجملمتع أي بعدد من الفراد؟
وهنا يبتدئ عندان لبس أدى للسف يف التارخي القريب أي يف الربعّي س نة أو امخلسّي س نة
اليت مضت اإىل غلطات إارتكبناها لننا مل ندقق يف مصطلحات الاجامتع.ففهمنا للمجمتع اإمنا هو عبارة
عن عدد من الفراد يعيشون كام يشاءون همام اكنت الصالت بيهنم .وليس هذا هو اجملمتع اإمنا ميكن أن
نسميه بقااي جممتعات أو بداية جممتعات .
اإن اجملمتع اذلي يقوم بوظيفته التارخيية حنو الفرد وحيقق راحته لبد أن نفهم معناه فهام
فهو ليس عددا من الفراد وإامنا هو يشء خاص هو بنيان وليس تكديسا من الفراد بنيان فيه أش ياء
مقدسة متفق علهيا .فقبل أن تتجمع الفراد تكون هناك فكرة عامة يه اليت تؤلف بيهنم فراد ،فاإذا
فقدت هذه الفكرة فقدت الصالت بّي الفراد وتفكك اجملمتع وضاعت املصلحة اليت اكنت تمتثل فيه،
فكام أن النحةل لو انفصلت عن خليهتا ماتت ،فاإن املصلحة اليت جتمع وتنسق سلوك لك حنةل من
اخللية لو انعدمت لسبب ل نعلمه فاإن اخللية ستمتزق أي يضيع اجملمتع ويضيع أفراده أيضا)26(.
دقيقا)25(.

وإاذا ما أقرران أن وظيفة اجملمتع حفظ كيان الفرد وحتقيق أهداف امجلاعة ،فاإن هذه الهداف يف
مس توى احلرشات تمتثل يف حفظ النوع .ولكهنا يف مس توى الإنسان تفوق ذكل ،فالقضية عند اجملمتع
الإنساين ليست قضية حفظ النوع لن التناسل قد وفرته احلياة الطبيعية ،فالإنسان يعيش لهداف
أخرى .واجملمتع الإنساين يقرر فكرته يف مس توى أآخر ليس مس توى البقاء ولكن مس توى تطور النوع
ورقيه هذه يه حقيقة اجملمتع اليت ينبين علهيا كيانه .مفا يه الهداف اليت من أجلها يتكون اجملمتع ابملعىن
والاصطالح اذلي نعنيه؟ اإننا عربان عهنا ابلنس بة للفرد املسمل مبا وجدان يف القرأآن الكرمي حيامن يقول":
وابتغ فامي أآاتك هللا ادلار الآخرة ول تنس نصيبك من ادلنيا")27(.
اإنه ابفتقادان التنظمي ادلاخيل اذلي يضع لك فرد حيث ينبغي أن يوضع ،جند العامل
الإساليم ل مينح الفرد لك الضامانت الاجامتعية لتحسّي معهل اليدوي أو الفكري ول يتيح هل أن جيين
مثار هذا العمل.وإاذا اكنت البالد العربية قد رشعت ابلهامتم هبذه املشألك ،فذكل راجع لرضوراهتا
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .كام تزداد اخلاصية الاجامتعية لهذا الاس مترار منوا مع حركة التصنيع
.وهمام يكن فاإن املشلكة تتناول هنا من وهجة النظر الإسالمية بصفة عامة ومل تعد لتتناول من الزاوية
الس ياس ية فقط .وإاذن فاملسمل يودل يف جممتع ل يقدم هل الضامانت الرضورية لكامتهل الاجامتعي ،عالوة
عىل ذكل فهو يأخذ بعّي الاعتبار وبطريقة غامضة يف قليل أوكثري .
11

2016

 225-

اإن الفوىض يف الفاكر اكن من نتاجئها احلمتية الاضطراب يف السلوك والتبعية مشرتكة بّي
احلاةل الاجامتعية واحلاةل الخالقية يف وسط معّي.اإن الفوىض الاجامتعية يف أشاكلها اخملتلفة تنتج
الاضطراب الخاليق وهذا الاضطراب ل يرتمج بطبيعة احلال بنفس الطريقة يف طبقات اجملمتع
اخملتلفة ول يف عصور تطوره اخملتلفة)28(.
و بنظران اإىل بعض الاعتبارات املعينة ميكننا أن نقول أن ذكل الاضطراب قد زاد احتداما يف
احلد الفاصل اذلي ميكن أن نتصوره بّي املس توى الصناعي أو (الفين) للعامل وبّي مس تواه الراهن.
وحينئذ فاضطراب الوعي دلى الإنسان الشعيب ليس اإل نتيجة مبارشة يف قليل أو كثري ذلكل الفاصل
اذلي نس تبّي منه أن التطور الصناعي الراهن للعامل قد زاد ومل ينقص من ختلف اجملمتع الإساليم
ابلنس بة اإىل الإيقاع العام،لن اذلي هيمنا مقارنته هنا ليس الوضعية الراهنة للعامل الإساليم ابلنس بة اإىل
وضعيته اليت اكن علهيا حوايل س نة 1912م،ولكن ابلنس بة اإىل الوضعية العامة اليوم .ومن هنا نالحظ
أن مفعول هذا التخلف قد تفىش فعليا يف الوعي الإساليم منذ ربع قرن فهناك احتدام مأساوي لهذا
التخلف اذلي ندرك نتيجته يف أشاكل خمتلفة للحياة الإسالمية احلالية وبطبيعة احلال فهذه الشاكل
غالبا ما تكون متناقصة ومتقابةل)29(.
اإننا بتحليلنا للوضعية السائدة يف العامل الإساليم ،قد أكدان كيف اتسمت هذه الوضعية يف
أساسها ابلتخلف الاجامتعي ل إالنسان املسمل ابلنس بة اإىل تطور العامل معوما .وجدير بنا الآن أن نركز
الانتباه حول العوامل أو بعضها -عىل القل -اليت تؤثر عىل تكل الوضعية بوصفها عوامل مرسعة أو
معجةل للتطور العاملي ،وابلتايل املضاعفة من ختلف اجملمتع الإساليم ورامية كذكل اإىل تعضيد العنارص
ذات الصبغة النفس ية والاجامتعية اليت تكون معطيات املشلكة ومظاهر الزمة اليت س بق أن حللناها
وكام سلف أن وحضنا ذكل فهذه الزمة ليست يف طبيعة مشألك اجملمتع الإساليم بقدر ما يه يف
موقف الإنسان املسمل ابلنس بة اإىل هذه املشألك ،ولكن اإذا اكنت طبيعة املشألك يف التقدير الويل
للحلول اليت توضع علهيا ،تقع يف ادلرجة الثانية ،فاإن مس توى هذه املشألك يأيت عىل العكس من ذكل
يف ادلرجة الوىل ،وذلكل يتعّي اعتبار املساحة اجلغرافية للمشألك اليت نريد دراس هتا واسعة فهناك
مشألك ذات صبغة قومية ينبغي أن جتد حلولها يف البالد نفسها اليت تثار فهيا.
اإننا ندرك أن الوعي الإساليم قد أصبح يف وضع مأساوي بّي الرغبة يف اس تدراك تأخر يعرف
شدة وقعه يف اجملال الس يايس ونعين به التأخر اذلي حاق به عىل الصعيد الاجامتعي وبّي الرغبة يف
اإنقاذ تراث أخاليق يعرف مدى قميته .وإاذا اكن ميكن لهذا التفوق املزدوج أن جيد يف شلك من أشاكل
التطور املوجه تعبريه يف صورة تركيب يمت فيه التوفيق بّي احلدود املتضاربة أو املتنافرة ،فاإنه عىل
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العكس من ذكل متاما قد أنتج تناقضا رصحيا يف التطور احلقيقي املتبع من طرف البالد ا إلسالمية منذ
نصف قرن .لقد متزق وعي الإنسان املسمل يف يومنا هذا من جراء التناقض ،لن هذا الإنسان مل
يعرف كيف يندمج يف عامل زمين هو مرمغ عىل احلياة فيه وإان اكن مل يمتثل بعد معايريه .وهذا حدث
من أحداث تطور اإعوازي ( )entropiqueزاد يف الش ياء أكرث مما زاد يف جحم الفاكر.
لقد ترتب عىل ذكل يف الفكر الإساليم تقاطب(  )polarisationمزدوج شطر حياته
النفس ية اإىل عاملّي منفصلّي:فاملسمل يعيش يف عامل غريب هل منه (أش ياؤه) وليس (أفاكره) وتكل
خاصية النفس ية الصبيانية عندما يبدأ الطفل بوضع يده عىل الش ياء من غري اس تعداد لفهمها ،فاإذا بنا
نراه أحياان ميد يده اإىل القمر جادا يف طلبه ولكن من غري طائل بطبيعة احلال ،فهذه احلركة تبدو لنا
ج نذابة دلى الطفل اذلي تضحكنا منه هذه البادرة ادلاةل عىل براءته)30(.
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أمه الاس تنتاجات:
 لقد أخفق منوذج التمنية املعمتد بشلك واحض يف بدلان العامل الثالث حّي ظن هذا الخري أنه يكفياحلصول عىل رؤوس الموال الاكفية والطر الفنية املالمئة والإدارة التقنية يك تنطلق عىل درب التمنية.
 ميكن القول أن التخلف ظاهرة ل تتجزأ ،فهو ختلف يف لك امليادين:العقائدي ،الاجامتعي الثقايفوالاقتصادي وملقاومته جيب رمس اإسرتاتيجية حممكة متاكمةل.
 اإن ما أصاب العامل الإساليم من احنطاط لميكن تفسريه ابلس باب الخالقية البحتة بل هناكعوامل أخرى ذات طابع مادي وفكري.

 اإننا بتحليلنا للوضعية السائدة يف العامل الإساليم ،قد أكدان كيف اتسمت هذه الوضعية يف أساسهاالنسان املسمل ابلنس بة اإىل تطور العامل معوما.
ابلتخلف الاجامتعي ل إ
 اإن متزق وعي الإنسان املسمل يف يومنا هذا من جراء التناقض ،لنه ل يعرف كيف يندمج يف عاملزمين هو مرمغ عىل احلياة فيه وإان اكن مل يمتثل بعد معايريه.
 تعمل اذلرية عىل تضييع الوقت اذلي هو اثلث قطب للحضارة ،فبدل أن يدرك العقل املعضالتاحلضارية ومسوغات حلها هو يغيب عن اإدراك الواقع .
 اإن الإنسان املسمل مل يعرف بعد عامل الرضورات ،لنه مل يصنعه بنفسه ،اإنه عامل مس تورد دخليف حياته بفعل تقلبات اترخيه اخلاص .اإنه ل يزال انمئا عندما وجد نفسه منضواي فيه حوايل منتصف
القرن التاسع عرش عندما فرضته الزنعة الاس تعامرية عليه وعىل نشاطاته وعىل أذواقه أيضا ابلتدرجي.
 التخلف عند ماكل بن نيب هو ابختصار مجموع "مشالكت احلضارة "يف جممتعات العرص احلديث.حيث جتمع العوامل املادية والنفس ية املتودلة يف نطاق البدلان النامية نتيجة للتقاء بّي عاميل القابلية
لالس تعامر والاس تعامر.
 اإننا ندرك أن الوعي الإساليم قد أصبح يف وضع مأساوي بّي الرغبة يف اس تدراك تأخر يعرفشدة وقعه يف اجملال الس يايس ونعين به التأخر اذلي حاق به عىل الصعيد الاجامتعي وبّي الرغبة يف
اإنقاذ تراث أخاليق يعرف مدى قميته.
 من امه الانتقادات اليت طالت ماكل هو مفهوم "القابلية لالس تعامر" قد تكون انجتة عن الواقعةالاس تعامرية أي خضوع شعب ما لالس تعامر ،كام قد تكون انجتة عن صفات عقلية ونفس ية ترخست
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يف أمة معينة نتيجة ظروف وصريورة اترخيية معينة ،جتعلها تفشل يف القيام بفعل املقاومة ،وابلتايل
الشعور ابدلونية اجتاه الآخر املتفوق حضاراي ،ويعتقد بن نيب أن كثري من افراد اجملمتع الإساليم يعانون
من القابلية لالس تعامر حىت ولو اكنت بدلاهنم غري خاضعة لالس تعامر .و هو موقف مؤلف من قبل
بعض قادة الثورة اجلزائرية .
 كام يعاب عنه اسلوبه العلمي الراييض اجلاف احياان يف معاجلته لقضااي احلضارة او مشالكتالثقافة .
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د .زرويخ ادلرايج و الباحثة .س يفي فريوز جامعة محمد بوضياف ابملس يةل  /اجلزائر

امللخص:
ا ألخالق يه مجمل القواعد اليت جيري وفقها السلوك حىت يكون خريا أأو رشا و تظهر
ا ألخالق اترة يف صبغة لكية تقع يف لوحة التصورات العامة و تسمى اب ألخالق النظرية و أأحياان
بأأخالق املعىن ،و اترة أأخرى تكون يف صبغة جزئية يعرب عهنا اب ألخالق العملية أأو التطبيقية .ان
عمل ا ألخالق النظرية أأو ما يطلق عليه البعض أأيضا فلسفة ا ألخالق يبحث يف طبيعة احلياة ا ألخالقية
كام لو اكن عمل ا ألخالق ميثل صورة من صور البحث عن احلقيقة ،و يدفع اليه دافع عقيل هو الرغبة
يف "املعرفة" ،فهو هيدف اىل التعرف عىل الصواب و اخلطأأ يف السلوك النساين  ،و معىن هذا أأن
عمل ا ألخالق عمل نظري حبت ،فهو حني يبحث فامي يبحث فيه ل يكون بصدد تطبيق أأو معل،بل
بصدد حبث و نظر .أأي أأن ا ألخالق النظرية هبذا املعىن تبحث يف املبادئ اللكية و الطرق و الس بل
اليت تتبع يف التعرف عىل املثل ا ألعىل يف ا ألخالق اليت تكون هدفا للفرد و امجلاعة  .ان ا ألخالق
النظرية تبحث يف املقاييس اليت تقاس هبا ا ألعامل لبيان خريها و رشها.اهنا تدرس ما سوف يكون
وليس ما هو اكئن ـ عىل عكس ا ألخالق العملية ـ حيث جند أأن غايهتا القصوى يه توقع أأخالق أأرىق
مما يه عليه يف الواقع ذكل ألهنا أأخالق متعالية عن لك ما هو حيس مثل ما قدمه الفيلسوف ا ألملاين
اكنط ،من خالل فلسفة الواجب ا ألخاليق.
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مقـــــدمة :
من الواحض أأن ا ألخالق النظرية اليوم شأأهنا شأأن القضااي املعارصة ،تظهر أأزمة يف ا ألسس القميية،
بل أأزمة يف حتديد معىن القمي ،اذ أأصبحنا نلمس احنطاطا للك ما يعطي معىن معيق ألعاملنا وحلياتنا،
نتيجة التطور التقين املذهل ،وابلتايل أأصبحنا مس تغرقني يف اجلانب املادي بعيدا عن لك ما هو
رويح ،مما يعين غياب وتاليش القمي الروحية ،وبد أأ خيفو و يغرب املعىن احلقيقي للقمي ،حىت أأصبحنا
نعاين من اهزتاز يف السلوك مما ودل أأزمة أأخالقية ،وهو ادلافع الشديد لطرح التساؤل عن الواجب
واللزام .واحلقيقة أأن النسان املعارص يفتقر اىل الوعي ا ألخاليق اذلي يوقظ فيه الحساس ابلقمي ،فقد
اتضح أأن حياتنا سطحية خاوية تفتقر اىل التعمق وينقصها الحساس ابملعىن أأو القمية ،هذا ما تناولته
أأخالق املعىن دلى لك من هورسل و ميشال فوكو""  "" M. Faucaultحسب ـ ما بينته جألكني
روز""  *"" J.Roseـ و قد دافع عن هذا املوقف العديد من الفالسفة قدميا و حديثا و من بيهنم
شوبهناور""  "" Schopenhauerاذلي أأعلن أأن ا ألخالق مبحث فلسفي نظري ل يتسم مطلقا
بأأي طابع معيل أأو تطبيقي مثهل يف ذكل مثل عمل املنطق " و ما بعد الطبيعة فليس يف وسع فلسفة
ا ألخالق أأن تفرض علينا أأي يشء ومن هنا ودلت أأخالق املعىن مع هورسل "" ""Husserو
ميشال فوكو واعتربت أأخالق املعىن عندهام مركز وحمور حقيقي ل ألخالق ،و شلك هذا ا ألمر مفارقة
حقيقية بني التصور النظري للسلوك والواقع العميل هل ،وهذا ما حاولت جألكني روز و تعديهل .
فكيف اكنت رؤية جألكني روز ألخالق املعىن ؟
 /1أأخالق املعىن عند هورسل :
وقبل أأن نتطرق ل ألخالق املعىن عند لك مهنام ينبغي أأن نتعرف عن املعىن العام ألخالق املعىن،
فاملعىن كام جاء يف املعجم الفلسفي "مجليل صليبا"  ":يقصد به اليشء أأو ما يدل عليه القول أأو الرمز
أأو الشارة وهو عىل جانبني :أأحدهام ذايت أأي مجموع ا ألحاسيس الشخصية والصور اذلهنية واملشاعر
الوجدانية اليت يدل علهيا اللفظ أأما اجلانب املوضوعي فهو يدل عىل ما تدل عليه ا أللفاظ من املعاين
اليت أأقرها الاصطالح".1املعىن اذن يشري اىل ما يدل عليه اللفظ أأو هو الفكرة احملددة ادلقيقة ادلاةل
عىل موضوع اليشء كفكرة احلق والعداةل واخلري والسعادة.
و"ادموند هورسل" من بني الفالسفة ا ألملان  ،اذلين اكن هلم تأأثري واحض يف الفلسفة الغربية يف
النصف ا ألول من القرن العرشين امليالدي ،ليس فقط ألن "هورسل" هو ا ألب الرويح للظواهرية ،
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بل ألنه بد أأ فلسفته يف ظل نشأأة أأزمة يف العلوم ا ألوربية" و املقصود هبذا أأن التصور الوضعي للعلوم
قد أأفرغ العمل من بعده النساين لهذا جند أأن "هورسل" أأراد كام تعتقد املفكرة الفرنس ية املعارصة
جألكني روز أأن " :بناء الفلسفة كعمل دقيق ،وفهم أأوراب اليت تتخبط يف أأزمة املعىن ،وتعاين ضيقا
شديدا".2
فقد أأراد "هورسل" أأن حيول الفلسفة من جمرد هذا يه نظرايت متضاربة ،و أأبنية ميتافزييقية
خاوية اىل عمل يقين دقيق يوصل اىل حقائق يقينه ،تكون أأساسا للك العلوم ا ألخرى ،حيث يسعى
"هورسل" اذلي صدمته أأزمة املعىن أأو الفكر ،وكذا مصري أأوراب اذلي اكنت هتدده النازية اىل تعزيز
هممة العقل الالمتناهية يف مواهجة املذاهب الالعقالنية والوضعية اجلديدة اليت اعتربها "هورسل" كام
تقول روز":عقالنيات ملتبسة ضيقة تعتقد أأهنا تتلكم ابمس العمل والالعقالنية و لكهنا تكتفي مبعطيات
بس يطة تفتقر اىل املعىن واحلقيقة".3
وقد عرفت فلسفة هورسل ابمس الفلسفة الفينومينولوجية** أأو فلسفة الظاهرايت القامئة عىل التعليل
الراييض والوصفي العلمي ،فالغاية من املهنج الفنومينولويج يه ادراك العالقة بني اذلات واملوضوع،
واليت حتدث وفق قصديه اذلات ،أأي التجربة احلية اليت أأعايش من خاللها موضوعات الشعور وليس
اذلات العاقةل ،فهورسل فيلسوف عقالين مبعىن ليس هل توهجات روحية مثل برغسون ،ذلا جند
"هورسل" يس تعمل نفس املصطلح اذلي اس تخدمه "اكنط" وهو الرتندس تاليه .لكن هذه الرتندس تاليه
عند "هورسل" مل تعد تعين كام اكن احلال عند اكنط الشلكي العقيل املس بق ملوضوعات املعرفة ،بل
أأصبحت جتربة حية معارصة لوجود موضوعات الشعور ،و طبق "هورسل" مهنجه هذا يف ميدان
الدراك والعواطف والقمي ،ذكل أأن الشعور و التفكري والرسد وا ألمل والتقومي لبد أأن يكون تفكريا
ورسورا و أأملا وتقوميا ليشء أأو يف يشء أأو عن يشء.
والنسان يتفاعل مع املواضيع تفاعهل مع تفاعهل مع اللوحات الفنية أأو ا ألضواء أأو ا ألشاكل ويرضب لنا
زعامء املدرسة القصدية مثال عىل ذكل لوحة جورنياك***.ويف الهناية فان تأأثر اذلات ابملوضوع وتفاعلها
معه هو طريق النسان اىل كشف حقيقة هذا املوضوع ويؤكد هورسل هذا ا ألمر بقوهل" :ونتيجة
ذلكل أأن فكرة العمل والفلسفة تتضمن من وهجة نظر القصد الغايئ معارف أأخرى لحقة بذاهتا"4
ومعىن هذا أأنه ل شعور ال مبوضوع ول عمل ال لقصد ،وهناك رابطة ابطنية ترفع النسان اىل ادراك
الغري ابعتبارمه تمتة هل وللعامل اخلاريج ،فالقصدية تبحث يف أأشاكل املعطي اذلاتية ،والهدف من هذا
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عقلنة اذلاتية والوجود ،وهتدف حبوث "هورسل" اىل تكوين الوعي ابلزمان ومن مث وعي الوجود
اخلاريج ،أأي أأنه يريد للشعور أأن يتعمق يف البحث عن العالقة القصدية املتبادةل بني الظواهر من
هجة واذلات من هجة اثنية ،وهذا ا ألمر حيتاج اىل وعي اذلات ابلزمان ،وتعدى ا ألمر مع هورسل اىل
اعتبار الوعي اذلايت مساواي للحياة كلك يقول غدمار ":ان الغاية مع هورسل مبنجزات اذلاتية املتعالية
تنسجم مع هممة الظاهراتية يف دراس ته التكوين ،وما ميزي هورسل هو انه مل يعد يقول الوعي  ...امنا
يقول احلياة".5
وعىل هذا فان نظرية هورسل تعترب نفي لنظرية الالشعور وعودة لفكرة الوعي النساين مكهنج
للتعرف عىل حقيقة احلياة النسانية .وكأن هورسل يشرتط يف اذلات احليوية والقبال عىل احلياة كلك
حىت ندرك معىن املوضوع حق الدراك ونصل اىل اليقني حنو موضوع ما ،برشط سالمة النفس
وخلوها من لك اجلوانب الالشعورية املرضية.
ويعتقد الفينومنولوجيون أأن العقل مل يس تطع الوصول اىل تشكيل املعرفة ال بواسطة ابداع أليات
انتاج املعرفة ،واليت تشلكت مكهنج يعصم الفكر من الوقوع يف املغالطات والتناقضات ويعرف هورسل
الفينومنولوجيا تعريفات متعددة ،خالصهتا أأهنا عمل لكي شامل ومهنج فلسفي وصفي جديد ،ويه
الفلسفة ا ألوىل و هدفها ادراك املاهيات يف الشعور .ان الفينومنولوجيا توجه الشعور حنو موضوع قد
ل يكون واقعيا ولكن هذا املوضوع لبد وان يكون كتصور ابطين داخيل نعمـل عىل حتقيقه واقعيــا،
فنحن ل نكتفي ابلقول " أأن الشجرة موجودة بل وميكن أأن نضيف اىل ذكل أأن وجود الشجرة
موجود".6فوظيفة القصدية تمتثل أأساسا يف نقلنا من هذا التخ ّيل الومهي اىل الوجود الفعيل احلقيقي،
وهذا ا ألمر متوقف عىل حالتنا الشعورية الراهنة ورغبتنا وقصدان اىل املعرفة ،ألن العقل واحلواس
اثبتة فينا  ،واملتغري هو حالتنا الشعورية الراهنة.
ان النسان يتفاعل مع املواضيع تفاعهل مع اللوحات الفنية أأو ا ألضواء و ا ألشاكل ألن فهم الظاهرة
النسانية يتطلب القدرة عىل تفاعل اذلات معها ،ذكل أأن تأأثر اذلات ابملوضوع وتفاعهل معه هو طريق
النسان اىل كشف حقيقة هذا املوضوع والتعرف عليه وتفسريه ،وقد يؤدي هذا اىل صياغة قانون
حيمكه ويفرسه .
يعتقد هورسل أأنه يف وسع الفيلسوف تصور أأن العامل غري موجود ،لهذا فان العامل ل يشلك الواقع
اليقيين ،وعوضا عن التأأكيد بأأن العامل موجود أأو ل موجود يقرتح وضعه بني قوسني أأي تعليق احلمك
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معليا بعده ،بيد أأن العامل املوضوع بني قوسني واذلي يبدو أأمايم عىل ادلوام ل يظهر يل يف حاةل معطى
خام خال من ادللةل وامنا يراه مثقل ابلقمي ،كأن تكون هل قمية معلية أأو جاملية أأو نفعية ،قمية سارة أأو
مؤملة ،قمية خري أأو رش ،فالعامل املوضوع بني قوسني حسب (هورسل) ل يعين مسحه من اللوحة
الفينومنولوجية ،وعاملنا يعين أأننا نكف عن احلمك عليه من حيث هو موجود  ،فالشعور يف نظرية
الفيلسوف الظواهري ليس بشعور فارغ أأو خاو اطالقا ،بل انه شعور بيشء ما ،انه حيرص عىل
حتديد ا ألشاكل العامة للأش ياء عىل ارجاع املعطى الشعوري اىل شلكه ا ألسايس.
ووجه هورسل عدة انتقادات للمناطقة مجملها أأن املنطق ليس عمل القواعد ،والتجربة ليست معيار
حصة ا ألفاكر ،كام ل ميكن فصل اذلات عن املوضوع ،و هذا ما أأشارت اليه "روز" حيامن أأكدت أأن ":
هورسل طارد العقل الوضعي يف لك أأشاكهل ،هذا العقل الوضعي اذلي يعطي ا ألولوية للوقائع
ومالحظهتا البس يطة ويس تثين مسائل العقل الهنائية وا ألمسى ،واذلي يستبعد لك ما ل ميت بصةل اىل
معطيات جتربته ،اذ يتوصل اىل مفهوم وضعي للعمل املعارص ،ويتخىل عن مشالكت العقل الكربى
لكها "7
وهذا ما أأكده "هورسل" عندما ّبني أأن املفهوم الوضعي للعمل يف زماننا من الوهجة التارخيية مفهوم
اخزتايل مرتسب ألنه كام يقول " :قد ختىل عن مجموع املسائل اليت ُأدخلت يف مفهوم امليتافزيقا ،مبعناه
الضيق اترة ،ومعناه ا ألوسع اترة أأخرى ومن بني هذه املسائل تكل اليت تنعت يف مغوض بأأهنا املسائل
الهنائية و ا ألمسى ،اذ تبدوا هذه املسائل ولك تكل اليت اس تثناها املذهب التجرييب ،وكأهنا تشلك
وحدة مامتسكة ذكل أأهنا حتمل يف معناها ،أأما مضنا أأو مواهجة ،مسائل العقل ،العقل يف لك أأشاكهل
اخلاصة ،فالعقل هو اذلي يوفر املوضوعات مليادين املعرفة ( ،أأي املعرفة العقلية) ولعمل القمي الصحيح
واحلقيقي (ابعتبار أأن القمي اخلاصة يه قمي العقل) ،وكذكل للسلوك ا ألخاليق الفعل ّ
اخلري حقا  ،الفعل
عىل أأساس العقل العميل يف وسط لك هذا يشلك العقل عنواان ألفاكر ومثل مطلقة ،أأبدية غري
زمنية ،اليت لها صالحية ل مرشوطة"8
فلك املسائل املطروحة سواء عن القمي أأو عن معىن التارخي وعن هللا وحىت احلرية واخللود،
ومعىن العامل لكها تتعلق ابلعقل والفكر الوضعي احملدود والسخيف ـ كام تصفه "روز" ـ يرفض نواة
الوجود النساين لكه لهذا تقول روز  " :أأن هورسل يسعى اىل بناء عقالنية حقيقية ،وعمل حقيقي
خاص ابلفكر ابلعودة اىل ا ألان املفكرة املؤسسة واىل اذلات املتعالية اليت يه مصدر لك معىن" ،9فهيي
11

2016

- 235 -

تؤكد أأن احلل الوحيد والناحج لنقاذ النسان ا ألوريب من لك ا ألزمات ا ألخالقية والس ياس ية اليت
يعانهيا يه العقالنية احلقيقية ،وهنا تظهر كام تقول روز "بطوةل العقل" اذلي يؤمن ابخلالص لهذه
النسانية "املهددة الغارقة" يف عامل العنف وا ألزمات اخلانقة ويف هذا يعتقد هورسل " :ان ألزمة
الوجود يف أأوراب منفذين اما أأن ختتفي أأوراب عندما تتغرب أأكرث عن معناها العقالين اخلاص وتغرق يف
كره الفكر ويف اهلمجية ،واما أأن تودل من جديد من فكر الفلسفة ،بفضل بطوةل العقل اذلي سيتفوق
عىل املذهب الطبيعي" ،10فأأوراب أأسسها الفكر ـ كام تقول روز ـ ول ميكهنا اخلالص والفالت من
الزوال ال بواسطة الفكر ألهنا حسب مقوةل روز ":ل تعين مساحة جغرافية بس يطة بل يه اخرتاع
رويح" 11و أأساسها هو ا ألمة اليواننية القدمية ،أأين ظهر الفكر وودلت الفلسفة مكيدان معريف عاملي
ل ميكن اناكره.
وما جتدر الشارة اليه أأن الفينومنولوجيا تشلكت مكهنج و مذهب بعد توفر مجةل من ا ألسس ،مهنا
نظرية املعىن اليت ترى أأن ادلللت ل يشلكها احلد املنطقي ،كام ذهب اىل ذكل أأنصار املنطق
الصوري ،بل اذلي يبلور املعىن هو ادراك اذلات لالمس أأو املوضوع ،ذلا فاننا عند ادراكنا ملعىن امس
أأو موضوع ما ،فان اذلي يعنيه حد منطقي أأو أخر ل ميكن أأن يعد أأبدا جزء من قوة الدراك نفسها،
بل جمرد دلةل عن ذكل الامس أأو املوضوع ،و هذا يدل عىل أأن املعىن ل يقع عند اذلوات بنفس
ادلرجة والعمق كام هو حاصل يف املنطق ،بل خيتلف من ذات اىل ذات حسب ا ألثر والتفاعل مع
مدلول الامس.
ان نظرية املعىن عند هورسل حتاول أأن تفصل املعىن عن احلد املنطقي ،وتربط املعىن مبارشة
ابلدراك اخلاص حباةل الشعور القصدي أأو احلاةل الشعورية الراهنة اليت تكون علهيا النفس البرشية،
فادرايك ملعىن الشجرة مثال ل يمكن يف احلد املنطقي اذلي يعري عن صيغة التجريد ،بل يمكن معناها
يف ما حتمهل الشجرة من مدراكت يف شعوري اخلاص ،وفامي تضفيه اذلات الشاعرة عىل املوضوع من
صفات و أأحاكم.
وميزي "هورسل" بني نوعني من ا ألفعال العقلية،ا ألفعال اليت متنح ادللةل اليت تعطي اللكمة املبد أأ
املكون لها ،وا ألفعال اليت مت أل ادللةل اليت تعطي لللكمة مضموهنا العقيل الاكمل ،أأي امل أل املمتثل يف
قصد ادللةل .وذكل ألن هدف الفينومنولوجيا هو للوصول اىل ماهية املوضوع و ل ميكن لها حتقيق
ذكل ال وقف اخلطوات التالية:
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أأ -حتديد قضية أأو حمك يصبح قابال أأن يكون موضوعا لالدراك.
ب -الشك يف ماهية املوضوع ا ألويل من حيث :الصورة ،الغاية ،الصدق ،وهنا يظهر تأأثر ابملهنج
ادلياكريت واعادة بعثه.
جـ -اعادة بناء الدراك اجلديد ألجل اثبات صواب املوضوع أأو خطئه ويه مبثابة قاعدة الحصاء يف
قواعد املهنج ادلياكريت.
ان هذه احلراكت الثالث ميكن أأن تعطي للتجريد بعدا فينومينولوجيا اذا ما اس تطاع العقل أأن
ميزي بني املعىن املنطقي واملعىن الفينوميولويج.
وحاول "هورسل" أأن يربط النحو بعملية ادراك املعىن ،وخاصة عمل اللغة املتخصص يف قضااي
ادلال واملدلول ،ويبحث يف مدلولت الالكم ومن مث ميكن القول أأن الدراك ومفهوم املعىن ميثالن
جوهر وحقيقة العامل اخلاريج ليتشلك دلينا عمل يقيين وهو ما يسعى "هورسل" كام تؤكد روز
لتأأسيسه وتصبح الفلسفة بدراس هتا الوصفية والتحليلية ملاهيات ومواضيع العامل اخلاريج يه املهيلك
احلقيقي ملعارفنا عىل حنو لكي ومشويل ،وكأننا أأمام ربط جديد بني الفلسفة والعلوم الاس تثنائية
والاجامتعية اذ حسب فلسفة "هورسل" فان العلوم النسانية مطالبة لاللتحام ابلفلسفة لفهم اذلات
البرشية مفهام مشوليا ،وبلوغ ماهية أأحوالها و أأثرها وتأأثرها وهو املهنج اجلديد اذلي جيب النتيجة اليه
العلوم النسانية لتأأسيس حقيقة حول النفس النسانية انطالقا من ادراك املعىن وتأأسيس فلسفة احلياة
من خالل نظرية القصد.
ان "هورسل يريد أأن يؤكد لنا عىل أأن اس تقامة املفهوم يف العقل النساين يؤدي ل حماةل اىل
اس تقامة السلوك ،فاس تقامة مفهوم احلق والعدل يف اذلهن يؤدي اىل ممارسة هذا املفهوم واقعيا ،وكأننا
داخل ما تسميه نظرية معقلنة عن اخلري والرش عن القمي و ا ألحاكم ا ألخالقية .12فا ألخالق ،عىل
صعيد الفكر ،متثل وعي و فهم وسلوك.
 /2أأخالق املعىن عند ميشال فوكو:
يعد الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو من أأتباع البنيوية ،وهذه ا ألخرية ليست مدرسة فلسفية أأو
ميداان خاصا للمعرفة ،بل يه اجتاه فكري أأصبح يغزو مجيع امليادين حىت أأهنا مثلت قوام ودعامة للفكر
ا ألوريب املعارص ،حىت قيل " ان البنيوية يه س يدة العمل والفلسفة "  ،والبنائية يه من البناء أأو
البنية ،وبنية اليشء أأي تكوينه ،فالبناء هو صورة منظمة مبجموع من العنارص املامتسكة وعليه فان
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التعريف املبديئ للبنية ،يقوم عىل اعتباره مجموعة من العالقات الثابتة بني عنارص متغرية ميكن أأن ينشأأ
عىل منوالها عدد ل حرص هل من الامنذج.
والبنيوية مهنج فكري وعلمي وألية لتحليل الظواهر تقوم عىل فكرة اللكية واجملموع املنتظم و
الضبط اذلايت ،واهمتت جبميع نوايح املعرفة النسانية ،و ان اكن اسهاهما يظهر بشلك أأكرب يف جمال
عمل اللغة  ،يقوم املهنج البنيوي عىل تفكيك الظاهرة النسانية اىل العنارص املؤلفة لها قصد التعرف عىل
ألية معل هذه العنارص من خالل فهم العالقات ادلاخلية القامئة بيهنا .وعليه تكون البنيوية مجموعة من
ا ألحباث املوسعة اليت أأجريت يف جمال العلوم الاجامتعية والنسانية عام 1950م  ،وقد ظهرت بصفة
أأساس ية يف فرنسا س نة 1970م .
ويعترب دو سوسري (1813 -1857م) املؤسس احلقيقي لالجتاه البنيوي ويظهر هذا يف كتابة
دروس يف اللسانيات العامة ،حيث احتوى عىل دراس ته العلمية للغة القامئة عىل املهنج البنيوي
متوصال من خاللها اىل الفصل بني اللغة والالكم ،كام أأن العلوم النسانية والاجامتعية تنصهر
وتس تغرق يف دائرة اللغة واجملمتع يتعرف عىل ذاته ابعتباره لغة.
وجتدر الشارة اىل أأن ميشال فوكو درس وحلل "اترخي اجلنون" وعاجل مشالكت جممتعه مثل
الجرام والعقوابت واملامرسات الاجامتعية داخل السجون ،ومل يبق معزول عن احلركة البنيوية ،بل
انه انتقل من موقف الجعاب اىل موقف التبين ،اذ غدا واحد من أأقطاهبا حىت وصف بأأنه جمدد يف
الفلسفة املعارصة ،اذ يعد أأول من اس تخدم مصطلح أأركيولوجيا املعرفة ،وهو يشري اىل خطة
ابس متولوجية لتحليل الداء اللفظي واعادة النظر يف وضع املعرفة يقول فوكو  " :ان املهنج الاركيولويج
هو مهنج تعلميي بس يط .يعمل الطالب بأأنه ل وجود لليشء وراء النص ،غري أأن النص حيتوي بني ثناايه
عىل معامل صامتة متتلئ بنبع ل ينصب عىل ا ألصل ،اذلي يتعذر البحث عنه يف أأي مصدر أخر ،ففي
النص يمكن معىن الوجود ل يف اللكامت بلك تأأكيد بل من خاللها كش بكة ينظر اىل ما وراهئا". 13
فهو ل يعين مبضامني اخلطاب وامنا يعىن مبا يشلك اخلطاب أأنه الوصف املنظم للخطاب.
ان البنيوية تعطي ا ألولوية للبنية ويه مجموعات ليس لعنرص فهيا معىن ال بقدر العالقات اليت يقميها
مع العنارص ا ألخرى .اهنا تربز الامنذج اجملددة للمعقولية ،وتؤكد أأولوية البنية ابلنس بة للفاعل " فعوض
أأن يكون الوعي والفاعل واهيب املعىن واملعقولية جند أأن القواعد واملنظومات والعالقات يه اليت تقدم
النظام احلقيقي حيث يذوب الفاعلون".14
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فالفاعل (الفاعل ا ألخاليق احلر والواهب للمعىن) ينحل يف قلب البىن وهو ثنية يف نس يج معرفتنا،
وهنا يربز تقهقر الفاعل ا ألخاليق أأو املهمين ،و الفكر املعارص أأصبح ميثل عامل طرد منه الفاعل ،ولكن
غروب وكسوف الفاعل املؤسس ليس كسوف لكي امنا هو كسوف جزيئ تقول روز  ":انه يظل يف
أأغلب ا ألحيان يف حقل ا ألخالق النظرية املعارصة ،مث ان احدى البداهات ا ألوىل للغرب ،بداهة
الفاعل اليت ل ميكن أأن تتالىش تالش يا اتما ".15
وهمام اختلفت أراء البنيويني فاهنا تقوم يف مجملها عىل مجةل مبادئ ارتكزت علهيا دارس هتم النسانية
واللغوية ،اذ أأهنا تقوم عىل أأس بقية العالقة عىل ا ألجزاء فهيي هتمت قبل لك يشء ابلعالقة بني اللكامت
مبينة أأن اخلطأأ اذلي وقعت فيه ادلراسات التقليدية ل خيرج عن كوهنا نظرت اىل ا أللفاظ مبعزل عن
العالقات بيهنا .ومبد أأ احملايثة اذلي يقتيض أأن دراسة النسق اللغوي تكون من دون العودة اىل اترخيه
ول اىل عالقته مبحيطه .ومبد أأ الس ياقة والزتامن والتعاقب ،ويعين زمن حركة العنارص فامي بيهنا يف زمن
واحد هو زمن نظاهما ،فان اكن اس مترار النظام يفرتض اس مترار البنية وثبات نسقها فان الزتامن يرتبط
هبذا الثبات .اذ أأن موضوع عمل اللغة هو الانتقال من دراسة الظواهر اللغوية الشعورية اىل
الالشعورية ،فالشارة اللغوية ليست وس يطا حمايدا بني اليشء والتعبري عنه ،بل اهنا تنشئ عالقة بني
مدلول و بني رمز دال ،وابلتايل موضوع عمل اللغة حسب "فوكو" هو نسق الرموز اذلي ينشأأ عن
حمتية التصال بني ادلال واملدلول.
اذ أأهمت التحليل اللغوي ابلسؤال عن القواعد اليت يكون وفقا لها منطوق م ،فهو ل هيمت ابلماكانت
الشلكية ل ألنساق فاللغة ،ولكنه هيمت بوجود اخلطاابت كأحداث لها وظائف وأاثر ،اذ اكن فوكو هيدف
اىل دراسة الوظائف اخملتلفة للخطاابت يف التارخي.
ويعتقد "فوكو" أأن مرشوعه يتعلق ابقامة اترخي للخطاب ،وليس للفكر فهو ليس وعيا يسكن
مرشوعه يف الشلك اخلاريج للغة ،وليس لغة تضاف لها ذات تتلكمها بل هو كام يقول فوكو" :ممارسة
لها أأشاكلها اخلصوصية من الرتابط والتتابع"  .16فالحلاح عىل خصوصية اخلطاب وكيفية ممارس ته مكنته
من ختطي السلطة املنسوبة اىل اذلات ،سواء اكنت اما فردية أأو جامعية .ان خاصية املواهجة للمعىن
هذه قد أأبرزها مس بقا النقد الاركيولويج اذلي أأجراه (ميشال فوكو) للمتثيل الالكس ييك ،واذلي
يرفض اذلات مككون للمعىن بلك بساطة .ألهنا وحدة افرتاضية .فالنسان من وهجة نظر البنيوية فاقد
ألي دور مبدع و نش يط،و هبذا فان البنيوية تبتلع النسان أأو تقوده كام أأشار فوكو اىل الاحنالل دون
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النظر اليه بوصفه اكئنا مبدعا ،و لهذا جند أأن البنيوية هتمل اذلات النسانية  ،وترى أأن اللغة عبارة
عن قوالب جامدة ل تتعدى حدود البنية.
أأما ابلنس بة للجانب ا ألخاليق حسب فوكو فقد أأكد عىل أأن هناك ثالث ميادين من البنيات :
نكون أأنفس نا كخالقي معرفة ،مث
أأولها انطولوجيا اترخيية ذلواتنا يف عالقاتنا مع احلقيقة  ،تتيح لنا أأن ّ
نكون أأنفس نا كذوات تؤثر يف الخرين ،
انطولوجيا اترخيية ذلاواتنا يف عالقاتنا مبيدان سلطوي حيث ّ
و أأخريا انطولوجيا اترخيية لعالقاتنا مع ا ألخالق تتيح لنا أأن نكون أأنفس نا كذوات أأخالقية.
ذلا جند أأن فوكو يؤكد عىل أأن فكرة ا ألخالق النظرية ل تنفصل عن جامل الوجود و يفرق فوكو بني
ا ألخالق و الداب ،فا ألخالق تتعلق بوضع القواعد اليت ّ
تعني السلوك و حتدد املسموح و املمنوع ،و
حتمك عىل ا ألفعال و النيّات و تصنفها بني ّ
خرية و رشيرة .أأما الداب فهيي مجةل قواعد اختيارية تتعلق
بنوعية الوجود اذلي حنياه  ،فهيي اختيار خشيص ذو طابع جاميل ل هيدف اىل تقدمي منوذج سلويك
للك الناس  ،اهنا فن وجود  ،اهنا معارصة للحياة و يرجع "فوكو" اىل اليوانن القدمية ليطلعنا عىل
الكيفية اليت وقع هبا تثقيف اذلات و توجهيها و الس يطرة علهيا ،و العمل عىل أأن يعيد الفكر ا ألورويب
انطالقته بداية من الفكر الغريقي ابعتباره جتربة اكنت ذات مرة و ابزاهئا ميكن أأن نكون أأحرارا لكيا،
هذا هو الانفصال عن اذلات من خالل الاهامتم هبا ،و ليس الاهامتم عالقة نرجس ية ،بل أأن تكون
اذلات هممومة بذاهتا يف متفصل عالقاهتا مع العامل ،و مع الخرين و مث يكون الاهامتم اعتناء اس تيتقيا
يعرب عن صيغة للحياة ،و للك قوى اذلات اليت تواجه العنف و النقص.
ان أأمه أأثر فين جيب الاعتناء به و أأمه موضع جيب أأن نطبق فيه جاملية هو أأنفس نا و حياتنا و
كينوتنا الشخصية ،ذلا ترى جألكني روز أأن هناك بعض القرابة بني جتربة اليوانن و جتربة الثقافة
ا ألوربية املعارصة تقول يف ذكل  ":ان جامل السلوك و هو فن احلياة  ،متارين روحية ،أأسلوب يف
احلياة ،هذا امجلال يقودان يف اليوانن اىل أأخالق نظرية  ،و عىل هذا فان أأنوار العرص القدمي يتيح
لفوكو أأن يفكر يف مطلب ا ألخالق النظرية" .17فهو ل يعين أأن ينصهر الفكر ا ألوريب يف فلسفة
الغريق و الرومان ،بل أأن هناك قرابة بيننا و بيهنم.
لقد فوكو قذفنا اىل هذا املايض البعيد جدا ،و جاءان حبقل تساؤيل أأخاليق جديد ،فهل ا ألمر هو
نقل التجربة القدمية اىل جتربتنا؟ جييبنا فوكو ابلنفي بل ا ألمر تفكري يف احلداثة بداية من ش ىت طرق
نكون أأخالقا نظرية
تكوين الفاعل ،فعندما ل يس تطيع املمنوع  ،سواء يف اليوانن أأو يف ثقافتنا فكيف ّ
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؟ و كيف نبين حياة ذاتية؟ .ان "فوكو" يؤكد أأن ا ألمر ل يتعلق ابلقمع و املنع بل ابلكيفية اليت توصل
هبا ا ألفراد اىل توجيه الاهامتم اىل ذواهتم ،ذكل أأن اليوانن القداىم فكروا يف اجلنس دون القانون ،و
يف السلطة دون املكل  ،فاجملال ا ألخاليق عندمه ل خيزتل يف التقنني و املنع يقول فوكو ":ان مطلب
الرصامة املتضمن يف بنية الفاعل املس يطر عىل ذاته ل تبدو يف شلك قانون لكي يرتتب عليه و عىل
امجليع اخلضوع هل :بل ابحلرية مكبد أأ ...مل ينشد الغريق حتديد قانون سلوك الزايم للجميع"18 .
لهذا فهو يعين أأن الانشغال اخللقي املتعلق ابلسلوك ليس دامئا يف عالقة مبارشة بنظام املمنوعات.
و هنا تصبح ا ألخالق متداخةل مع جامل الوجود مبعىن أأن يصبح الفرد و سلوكه لوحة جاملية ،
فالهامتم ابذلات هو ما مي ّكن من الاهامتم ابملدينة مفن حمك الخرين جيب أأن يكون قادرا عىل س ياسة
ذاته أأول بشلك معقول ميكّن اذلات من التعرف الانطولويج عىل ذاهتا و يسمح لها ابلتوجه حنو
صيغة اس تيتيقة للوجود و لك هذا يكون كام يؤكد فوكو يكون بتعود اذلات عىل مجموعة من الامترين :
مكقاومة اجلسد و تأأمل الرشور املس تقبلية و التعود عىل التقشف و احلرمان و يه متارين تبلغ ذروهتا
يف المترن عىل املوت ،أأي جعل املوت حارض يف صلب احلياة و نعيش لك يوم كأنه أخر يوم يف
العمل .فهذا الوقت وقت اهامتم الفرد بنفسه ليست بفراغ بل مملوءة مبهارات علمية ،بأأنشطة ش ىت  .و
تكون ا ألخالق النظرية تنقية مهنجية للتصورات ارادة ضبطها و تصنيفها ...جيب السهر ابس مترار عىل
ا ألفاكر اليت ختطر ابلبال ،رفض ما ل يليق بنا و قبول ما ميكن دجمه يف عقالنية ،و بسط اختبار
عقالين س نقول للك تصور :أأرين أأوراقك  ،و س تنشأأ من خالل هذا الاصطفاء املهنجي  ،ذات متكل
ذاهتا و توصل اىل الذلات ،و ا ألفراح بدل بلوغ قوة مس يطرة حفسب19.
وابلتايل فان طرق الجناز ا ألخاليق النظري بعيد عن لك اطاعة لقانون عام  ،و عن لك ممنوع و
معدم ،بل نلتفت هجة ممارسات اذلات ،والعالقة ابذلات و تقنيات تكويهنا  .ان الفكر اليوانين جيعلنا
نكتشف مناذج جتيش ابمجلال و ا ألخالق النظرية بعيدا عن الشعور ابذلنب و الرش ،اهنا تنقلنا اىل
فنون حياة.
لهذا فان أأخالق املعىن عند ( فوكو) تتحقق مىت اكن املفهوم أأو املعىن حصيح بغض النظر عن نتيجة
هذا الفعل ،مبعىن أأن اس تقامة املفهوم أأو املعىن تؤدي ل حمال اىل اس تقامة السلوك لهذا مسي (فوكو)
ابلاكنطي اجلديد ،ألنه أأخذ هذه الفكرة عن اكنط ـ واليت اكنط تعرف عنده فكرة النية أأو الضمري ـ و
هذا ما أأكده " فوكو" بقوهل ":اذا اكنت اللغة موضوعة جيدا ،فلن تكون هناك أأية صعوبة يف اصدار
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أأحاكم حصيحة و اخلطأأ يف حال حصوهل س يكون من السهل كشفه  ،و س يكون بيّنا واحضا كام يف
معلية حساب جربي20 ".
فلك ترصفات النسان تريد التعبري عن يشء ما ،حىت يف حراكته الالارادية و يف احباطاته حتمل
معىن و لك ما يقميه من عادات و طقوس و خطاابت  ،تشلك مجموعة منسجمة و نظام عالمات يوجه
سلوكه.
ان ما خلص اليه فوكو هو أأن ا ألخالق ليست مسأأةل خري أأو رش  ،و ل قامي متعالية يعمل
النسان عىل أأن يس تنبطها أأو أأن يسمو بسلوكياته ليك جيعلها تطابق هدف القمي  ،بل ان ا ألخالق
مسأأةل انطولوجية حتدد النسان يف وجوده.
و يعتقد فتجنش تني أأن مشلكتنا ا ألخالقية ليست مشلكة ممارسة واقعية بقدر ما يه مشلكة فساد
يف التصورات يقول يف ذكل " ان مشلكتنا ليست مشلكة س ببية وامنا يه مشلكة صورية" .21مبعىن
أأنه جيب رد مشالكت احلياة النفس ية والاجامتعية و ا ألخالقية اىل اخلطاب اللغوي املؤسس عن
طريق فهم اس تخدامه ووقعه معانيه عىل اذلات النسانية .
ان ا ألخالق النظرية تعمل عىل تفكيك قواعد السلوك اليت تشلك ا ألخالق و أأحاكم اخلري و الرش
اليت تتجمع وسط ا ألخالق ،ويه تعين مذهبا يقع خلف ا ألخالق ،اهنا نظرية معقلنة عن اخلري و
الرش.
 /3أأخالق املعىن يف فضاء النقد :
ذهب الكثري من الفالسفة ويف مقدمهتم جون ديوي و جألكني روز اىل القول بأأن أأساس السلوك
اخللقي عند اكنط هو النية أأي أأن النية يه أأساس حسن و قبح الفعل  ،فاذا اكنت النية حس نة و
النتيجة تعكس ذكل فان الفعل ا ألخاليق حسن و جيد ألن النية احلس نة تزنه الفعل أأو الواجب .
و هذا ما نلمسه يف أأخالق املعىن عند لك من هورسل و فوكو لكن بشلك خمتلف نوعا ما كام بيّنا
ذكل من قبل .
ولقب فوكو ابلاكنطي اجلديد نتيجة تبنيه ألفاكر اكنط خاصة ما تعلق مبفهوم النية ،فأأخالق املعين
حس به تعين أأن السلوك يكون سوي و أأخاليق مىت اكن املعىن أأو املفهوم حصيح .فاس تقامة املعين يف
ذهن الفرد يؤدي اىل اس تقامة سلوك الفرد  ،و هذا ما تسميه روز أأخالق نظرية  ،مبعىن أأن املعىن
هو اذلي حيدد اخلري و الرش حىت و لو اكنت النتيجة خمالفة لهذا املعىن أأو النية ،فان اكن املعىن
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حسن فان السلوك عىل ا ألجدر يكون حسن  ،لكن روز تؤكد أأن هناك قطيعة بني ما هو نظري
(النية) و بني الواقع  ،فقد تكون النية حس نة حصيح ،لكن نتيجة هذا الفعل معاكسة لهذه النية ،مبعىن
أأن هناك فراغ و ا ألخالق النظرية شأأهنا شأأن مجيع البحوث املعارصة جتد ذاهتا اليوم مزعزعة من
حيث منطلق ممارس هتا ذاته ،ف ألمر ا ألسايس ( ا ألسس) يعوزان اليوم .ذكل أأن القمي و ا ألفعال
تنكشف يف الواقع عىل أأهنا غري ذات أأساس .و هذا ما تسميه روز ابفالس املعىن و ذكل من عدة
جوانب  ،مهنا أأهنا أأخالق املعىن نظرية و ميتافزييقية مبعىن أأن أأي انسان يرتكب خطأأ أأو رش عىل
أأرض الواقع يقول نييت اكنت حس نة ،و منه تتحول النية اىل ذريعة لتربير أأي سلوك مفلس وفاشل
واقعيا ،ألن النية مسأأةل خفية ،اذ ل ميكن احلمك عىل سلوك الفرد من خالل نواايه.
يضاف اىل هذا مثال اذا اكنت مثال نية الطبيب يه انقاص املريض و ارتكب خطأأ طيب  ،الأكيد
من وهجة نظر أأخالق املعىن أأن سلوك الطبيب س يكون سلوك سوي لكن املشلكة من يتحمل
مسؤولية املوت؟ اذا اكنت أأخالق املعين تعفيه مهنا؟ ان مبد أأ املسؤولية احلقيقي ،مبد أأ عرصان ،
يفرتض رفض هذا الاكئن املتعايل.
وهناك مأأخذ أخر وهو مأأخذ براغاميت عىل أأخالق املعىن  ،فنحن من خالل ا ألخالق ل نبحث
فقط عن تأأسيس العقل ا ألخاليق كام يف فلسفة اكنط ،بل يضاف اليه النتاجئ ،وحتقيق غاايت حس نة
عىل أأرض الواقع وال فقدت ا ألخالق معناها فهيي تتحول مع أأخالق املعىن اىل فراغ.
ومنه فان فلسفة روز تلغي النية و تعوضها ابملسؤولية ،ألن النية جتعل الفعل ا ألخاليق منفصل عن
الغري  ،يعين أأان أأفعل ألحتمل مسؤولييت اجتاه الغري ،فنتجاوز بذكل مشلكة العدمية ،يعين الواجب
من أأجل اسعاد الغري و ليس من اجل الواجب كام قال اكنط ،و هذا ما همد هل خفته.
كام جند أأن التفسري البنيوي لظاهرة اللغة به العديد من اخللل من جوانب عدة ،فقد أأوحضت روز
أأن كتاب ( دي سوسري) " دراسة يف اللغوايت العامة" ينطلق من اجتاهات اكنطية ،و أأن الفرق
الوارد فيه حول اللغة  ،مبفهوهما العام أأي اللغة كنظام قامئ بذاته ،يتطابق مع المت ّيزي بني القبيل العفوي و
التطبيقي العميل ،و أأن المت ّيزي اذلي طرحه دي سوسري بني املفهوم و الصورة الصوتية يتفق أأيضا مع
المتيـّزي اذلي طرحه ( اكنط) بني املفهوم و احلدس  ،و أأن تفسري دي سوسري للقمية اللغوية يرجع اىل
انتقال اكنط من الوصف اىل الرتكيب املتعايل حيث يقدم املفهوم ( املدلول) و الصورة الصوتية (
ادلال) عىل أأهنام انجتان من معلية ادللةل .اذ أأشار دي سويسري اىل أأنه ل يوجد ارتباط طبيعي بني
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سائر البرش ،و هذا ما ترفضه روز ألن العقل النساين مشرتك بني مجيع شعوب العامل  ،و هذا أأمر ل
مفر منه ،و يه نفس الفكرة اليت جندها عند تشومسيك اذ يقول " ان امجلاعة اللغوية اليت يقصد هبا
لفراد ذوي السلوك الواحد ،ليس لها وجود يف العامل احلقيقي22 ".
جتمعات ا أ
فهو يرفض فكرة امجلاعة اليت قالت هبا النظرية البنيوية  ،و اليت تفرتض أأن القواعد النحوية وضعية
مبعىن أأهنا تتحدد ابتفاق بني أأعضاء امجلاعة الواحدة فريى أأن القواعد اللغوية واحدة يف لك اللغات ألهنا
عقلية حمضة ،و مادامت يه كذكل فهيي نظرية اب ألساس  ،و هذا ما تفرسه التحويالت اللغوية
املشرتكة بني الناس و اليت يه واحدة يف أأساسها و ما يظهر علهيا من اختالف ليس ال تغيري يف
ا ألصوات.
كام يعاب عىل الفلسفة البنيوية اهاملها لذلات النسانية و متجيدها للغة ،ان اللغة ليست جمرد قوالب
جامدة ل تتعدى حدود البنية ،بل يه كيان يح تتضمن التجديد و التدفق املس متر للمزيد من امجلل و
العبارات اجلديدة ،وهذا ما مت اهامهل يف هذه ادلراسة الوصفية ،و البنيوية عندما ركزت اهامتهما عىل
اجلانب الشلكي .أأي أأهنا أأمهلت العقل البرشي القابع خلف هذه البىن و اذلي ينبغي أأن تعطى هل
الصدارة يف خمتلف ادلراسات اللغوية.
لهذا جيب انقاذ ادلراسة اللغوية الراهنة من ورطهتا املعرفية وتغييهبا لذلات النسانية ،و ذكل ابلنفاذ اىل
أأعامق العقل البرشي اليت يمكن وراء التدفق اللغوي و البداع احلقيقي.
و ما خنلص اليه أأن روز و تشومسيك يفرسون العملية الالكمية وفق مقاربة ابس متولوجيا حيرض فهيا
العقل حضورا مركزاي ،و لك ا ألمور اللغوية حتال اىل املقدرة العقلية اليت ختتص هبا الطبيعة البرشية
وعىل هذا ل ميكن أن تكون أأخالق املعىن فكرة مركزية وحمورية منفردة يف فلسفة ا ألخالق ما مل
تصاحب بفلسفة أأخالق معلية وتطبيقية .
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خـــامتة :
بعد هذا التحليل يتضح أأن جألكني روز تعتقد أأن أأخالق املعىن حتدد ما ينبغي أأن تكون عليه أأفعال
الناس ،أأي أأهنا تبحث يف املثل العليا ،وهدفها ليس تعلمي الناس كيف يسلكون سلوك حسن ،امنا
تبحث يف ماهية ا ألخالق مبعىن ا ألساس الفلسفي ل ألخالق ،ألهنا ترتبط ابلفلسفة و جمالها هو
الفلسفة ،ألهنا تقوم عىل التنظري و متارس معلية التحليل و التفسري و التأأديب و الرشح و النقد
للقواعد و القمي ا ألخالقية ،و هذه املهام ل يقوم به ال الفيلسوف ،و ما عىل العلامء ال التطبيق  ،كام
تبحث يف لكيات الفعل ا ألخاليق ل يف جزئياته كام يف ا ألخالق العملية .وهذه الرؤية يه جمرد رؤية
جزئية ل ألخالق  ،ألن هذه ا ألخرية جتمع بني النظر و العمل أأو يه عمل و فن يف أن واحد .ألهنا
تنطوي عىل اجلانب النظري و اجلانب العميل و من مث ل تكون العالقة بني اجلانبني عالقة تعارض و
تنايف ،بل تصبح عالقة تداخل و تفاعل  .و ميكن القول أأن احلمكة ا ألخالقية يه نقطة تاليق النظر و
العمل كام ل ميكن أأن تكون الفلسفة ا ألخالقية جمرد نظر عقيل يس هتدف حتديد ماهية اخلري و الرش.
بل لبد لها من حتديد القواعد العملية ،كام تأأخذ عىل عاتقها هممة العمل عىل ايقاظ الحساس ابلقمي
دلى الناس ،و العمل عىل جتس يد هذه القمي و اعتبارها حمراكت للسلوك النساين و املشاركة يف
تربية النسان بوجه عام.
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أ.بداوي محمد :جامعة تلمسان

امللخص:
لفهم جمتمعنا و بعض التصرفات و السلوكات الظاهرة فيه ،البد من معرفة اخللية
األوىل فيه ،كيف تشكلت؟ و ما هي املراحل اليت مرت هبا؟ ،فالتغري االجتماعي
الذي شهدته بالدان بسبب االستعمار و التأثر ابلثقافة الغربية واملقاومة و حماولة
التشبث ابلثقافة العربية اإلسالمية ،مث االستقالل و حماولة البناء و التشييد أي
احلضارة و التمدن و مرحلة العشرية السوداء و نزوح السكان من األرايف إىل املدن.
كلها جعلت من الرسة اجلزائرية تتغري من ممتدة إىل نووية و تعود لتتشكل ممتدة عند
األزمات ،و هنا تظهر تلك االزدواجية بسبب التفتح على ثقافات أخرى أحياان ،و
التشبث بثقافة األجداد أحياان أخرى.
الكلمات املفتاحية:
التغري االجتماعي ،العائلة املمتدة ،األسرة النووية ،اهليمنة الذكورية ،التنشئة
االجتماعية ،الثتاقف.

11

2016

- 248 -

مقدمة:
البوتقة الثقافية مبا حتمهل من دين و عادات و قمي و معايري اجامتعية ،جاءت مبوروث مينح
للرجل أمام املرأة قدرا عال ،فامي خيص عالقة الطرفني حني تشكيل الرسة ،حيث الرجل هو الب ،و
رب الرسة الآمر و النايه ،و يعود القرار الخري هل ،يه مبادئ تلقّاها الإنسان اجلزائري أاب عن جد،
ّ
من خالل التنش ئة الاجامتعية اليت تلقاها زايدة عىل اكتساب احلقيقة مع الزمن ابكتشافه للفروق بني
اجلنسني.
و الثقافة من خالل ال ُعرف تُعترب الثابت أو الصل ،لهنا حتدّد ما جيب أن يكون ،و
املعرتف به من طرف اجملمتع كونه حصيح و غري معاب ،و ما ل جيب أن يكون ليعتربه اجملمتع خطيئة" ،
هذا المنوذج امجلاعي مأخوذ من الطفوةل ،عرب س ياق مالمئ عن طريق العائةل ،املدرسة القرأآنية،
العمل ،الشعائر و الفللكور" 1لتكون فكرة همينة الرجل عىل املرأة مقبوةل ،و ظاهرة مس تحبة لس يطرة
بقوة عند رب
الرجل عىل املرأة فتكون السلطة دامئا يف يده خاصة يف اجملمتعات التقليدية ،و اليت تظهر ّ
العائةل املمتدة و اليت تضم عدة أجيال يف بيت واحد ،يعيشون عىل منط اقتصادي حتت ولء الب أو
اجلد.
وكنتيجة للتغري الاجامتعي عىل لك الصعدة ،شهد أفراد اجملمتع حتول ملحوظا ،مفن اجلانب
يتحرر و يشلك
حترر الابن و أصبح معهل خارج نطاق أبيه ،أي عامال أجريا ما جعهل ّ
الاقتصادي ّ
أرسة نووية ،و اجلانب الثقايف و الغزو للفاكر و العادات و القمي و املعايري الاجامتعية من خالل
الفضائيات و معلية الثتاقف اليت حتدث لسهول التصال يف العامل ،و كذا خروج املرأة للعمل و
اكتساهبا لدوار ّعززت من منافسة الرجل عىل التس يري داخل البيت ،اإذا ما اكن الزوج عاطال و
ضعيفا من اجلانب املادي و الصحي ،زايدة عىل اكتساب البناء مراكز اجامتعية أكرب ممن اكن ميلكها
الب.
عدة عوامل جعلت من بنية الرسة اجلزائرية تتغري و تصري نووية بعدما أن اكنت ممتدة،
حيث تقلّص عدد الجيال يف الرسة الواحدة من أربع أجيال اإىل ثالثة أجيال و يف كثري من الحيان
اإىل جيلني يف سقف واحد.
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املتقاعدون ككبار يف السن يعيشون حياة تغلب علهيا الضعف يف جوانب عدة ،و هذا
التحول من العمل اإىل التقاعد يؤثر عىل صريورة حياته داخل الرسة كام هتزت ماكنته بني أعضاهئا
ّ
فيدخلون يف رصاع عىل السلطة لك واحد و موقعه ،و نقاط قوته و ضعفه يف هذا التنظمي.
تطور فيه
و الرسة كجزء أسايس من اجملمتع اجلزائري كلك فهيي تتأثر ابلإطار العام اذلي ّ
هذا اجملمتع مفجمتعنا عرف تغريا رسيعا و كبريا خاصة يف الفرتة ما بعد الاس تقالل و بعد التسعينات
التحولت العميقة ،و تبعهتا حتولت معيقة يف العالقات الاجامتعية الرسية ،و ظهور بنية
نتيجة ّ
أرسية حديثة يف وظائفها و عالقات القرابة و الدوار اليت ميارسها أعضاء الرسة ،و اذلي يساير
منوذج التطور العاملي حنو احلداثة و التحرض ،و رسعة احلراك الاجامتعي ،فبدل من المنط الزراعي و
التضامن املوسع و امجلاعي و احلياة املتسمة ابلبساطة اإىل حياة أكرث تعقيدا ،تس يطر علهيا احلاجة و
املصلحة الفردية و ابلتايل الفردانية كنتاج عن العمل الصناعي و التجارة املوسعة ،فالعالقات ّ
تسريها و
هتيلكها عالقات ذات أساس مادي و معل مأجور دون مراعاة اجلنس و العالقات الإنسانية و القرابة
و غريها.2
فهذا التغيري اذلي مس اجملمتع اجلزائري فقد أخذ منه قدرا وافرا و نس بة كبرية مسحت
بتحويهل لبنية الرسة اجلزائرية من املوسعة اإىل النووية ،و من التقليدي و المنط البوي يف صريورة
العالقات الاجامتعية لعضاء امجلاعة اإىل الفردانية و ما يتبعها من تقلص أعضاء الرسة و تغيري منط
احلياة بشلك شامل ،و موقع املتقاعد املسن ضعيف ادلخل و احلاةل الصحية ،و كثري املشألك داخل
هذا التنظمي بشلكه اجلديد.
 .Iالنظام البوي للرسة:
 .1الهمينة اذلكورية:
منذ أقدم العصور اكن الرصاع بني الرجل و املرأة ،و دامئا يبحث الكهام عىل فرض سلطته
عىل الآخر أو تس يري أحدهام للآخر ،و اكنت ّممّيات الرجل من ّقوة جسدية و امتالكه للموارد املالية
تعطيه أفضلية عىل املرأة ،و لننا جممتع اإساليم يف أغلبيته فقد ح ّد الإسالم هذا الرصاع ،و ّنظم طريقة
التعامل بني الرجل و املرأة ،فالقرار الخري يعود اإىل الرجل بعد املشورة مع الزوجة ،و معظم القمي و
املعايري الاجامتعية مصدرها ادلين الإساليم ،ففي جممتعنا يعود امس الابن اإىل الب و ليس الم ،مع
همينة اذلكور عىل الإانث يف منط و نظام اجامتعي معرتف به من لك أفراد هذا اجملمتع.
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و ميكن أن يس تغل الرجال ادلين حسب فهمهم اخلاص ،و مبا خيدم همينهتم اذلكورية عىل
النساء حبسب رضامه و تقبلهم لهذه الهمينة ،فدامئا املرتبة العليا للرجل عىل خالف املرتبة ادلنيا للمرأة و
يه يشء عادي و يتقبهل امجليع حىت املرأة بذاهتا " ،فالتنش ئة الاجامتعية اخملتلفة تنظم الرجال عىل
حب ألعاب السلطة ،و النساء عىل حب الرجال اذلين ميثلون الاكريزمية اذلكورية ،3"...فهذه الثقافة و
الزمخ الكبري من الفاكر و القمي و املعايري الاجامتعية تنتقل من جيل اإىل جيل تفرض فيه و تسطر
ماكنة لك من اجلنسني جتاه الآخر.
فالسلطة تكون لذلكر الكرب أي الب ،و اإن غاب الب فالبن الكرب و هناك عبارة شهرية
تؤكّد و تبني ماكنة اذلكر يف العائةل العربية و اجلزائرية و يه " :هذا رجل البيت " مشارا اإىل اذلكر
حىت و اإن اكن صغريا يف السن ،و هبذا و " بال شك للعائةل يعود ادلور السايس يف اإعادة اإنتاج
الهمينة و النظرة اذلكورية ،ففي العائةل تفرض اخلربة املبكرة للتقس مي اجلنيس للعمل و التصورات
الرشعية لهذا التقس مي مضمون عرب احلق و مس ّجل يف اللغة ".4
النظام الاجامتعي و من خالل العائةل ّ
يسطر أعامل الرجل مقابل أعامل تقوم هبا النساء ،و
من خالل هذا التقس مي للعامل ،يكسب الرجل الهمينة لن هذه العامل صعبة و تتطلب همارة و ّقوة
و تعب و حنكة ،فالطبيعة املورفولوجية مكّنت اذلكر من اكتساب هذه الهمينة و توارهثا للجيال بلك
قناعة من اجلنسني ،فالإضافة اإىل الدوار الاجامتعية اليت يكون فهيا اذلكر حاميا و مدافعا عىل املرأة
مقابل نس بة خضوع من طرف هذه الخرية.
ابلنس بة لهته اجملمتعات و املعروفة بصفة اذلكورية فاإن احلياة الاجامتعية بني اجلنسني يه
مبثابة سفينة يكون ّرابهنا خشص واحد ،و قادر عىل اإيصالها اإىل بر المان مبا يتوفر عليه من قدرات
معرتف هبا من طرف اجلنس الآخر ،مفن غري املمكن أن يكون هناك قائدين يف سفينة واحدة " ،ففي
ما خيص اإيديولوجية العائةل يه مجموعة القمي و املعايري الاجامتعية تتجسد يف السلطة و الهمينة اذلكورية
اليت تُفرض عىل املرأة عن طريق العنف – أغلبيته رمزي  ،-دور يُتبّث حبامسة امجلاعة العصبية ".5
فسلطة اذلكر عىل النىث يه مطبقة ابلعنف كام أشار اإليه عدي الهواري ،و قد يكون رمزي
عىل املرأة و هذا العنف هو مبثابة حق للرجل أو أكرث من ذكل اإثباات لرجولته أمام املرأة و أمام اجملمتع،
هتزت ماكنته داخل جامعته ،فاإن سلطة الرجال و رشفهم هام
و اإن مل يطبق هذا العنف علهيا ،يالم و ّ
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الذلان يقتضيان أن يعمل النساء يف املزنل ،و جيدون تربيره يف كوهنن ضعيفات غري قادرات عىل
التصدي للعداء.
 .2النظام البوي يف اجلزائر:
عرتف به كب
عُرف النظام البوي منذ القدمي و لقد س بقه نظام المومة ،فاكن الرجل ل ي ُ َ
بل املرأة أو الم يه اليت يُنسب اإلهيا البناء ،و بدأ الرجل يأخذ ماكنة عالية عند أ ّول خطوة خطاها
الإنسان لتقس مي العمل بني اجلنسني ،حيث اس تطاع الرجل الس يطرة عىل الاقتصاد و طريقة احلياة
يف العشرية و بعد فصل الرعي عن الزراعة ،و ظهور القوى الإنتاجية و التبادل املنظم للملكية اخلاصة
و العبودية سامه يف ظهور النظام البوي و ح ّل الزواج الثنايئ حم ّل الزواج امجلاعي ،و أصبح الزوج
يُعرتف به كب للطفال ،و الطفال و الزوجة ينمتون اإليه حبق امللكية ،و اكنت العائةل متثل وحدة
اقتصادية فوق لك يشء6.
و قد اكتسب و بفعل معليات اجامتعية معقدة عىل مركز و مرتبة عالية يف العائةل نتيجة
يتعرض هل من خماطر و ما تتطلبه من قوة و صالبة
الإعاةل و توفري رشوط احلياة للعائةل كلك ،و مما ّ
هذه الرعاية خاصة يف الزمنة املاضية ،حيث اكن التصال ابلطبيعة مبارش مع نقص الوسائل ،و مل
يتطور الاقتصاد ابلشلك اذلي يكون فيه تقس مي العمل اإىل حد كبري ،ممّا جعل دوره يف العائةل و
سلطته فهيا تُعزز ،و احتكر اختاذ القرار يف العائةل و تس يري شؤوهنا7.
ّ
و اجملمتعات العربية اليت عرفت هذا المنوذج أي المنوذج البوي ،فانتساب الولد يكون
للب كام هل لك الصالحيات لإدارة شؤوهنا و متثيلها خارج اإطار املزنل ،و يساعد عىل حفاظ هذا
المنط العائيل ادلين " ،فالرشيعة كها أو عىل القل ما يتعلق ابملاكنة الشخصية ( زواج ،طالق،
التصور للحق ادليين ابلنس بة للتقاليد القانونية مقتبسة من القرأآن اذلي يؤكد عىل
مرياث )...فهذا ّ
الثقافة البوية و اليت ُختضع الفرد للجامعة " ،8و ادلين أمه مصدر للثقافة ابلنس بة للعائةل اجلزائرية
فيعترب من الثوابت و يس تعمهل الرجال يف أغلب الحيان للحفاظ عىل ماكنهتم ،و مواهجة التغريات
احلاصةل يف اجملمتع و جماهبة ثقافات أخرى دخيةل ،و تبقى الثقافة البوية مصدر لعدة قمي و معايري
اجامتعية ،زايدة عىل الإنتاج و احلفاظ عىل العرف اذلي يسري عليه النظام الاجامتعي ،و " همام
التحولت السوس يولوجية ما بعد الاس تقالل ،الثقافة البوية مازالت موجودة ،أكرث رمزية و يه
ّ
10
9
مطلقة يف مصادرها للس يطرة عىل الرشف (النيف)  ،احلياء ،احلرمة " .
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و الرموز الاجامتعية للمنوذج البوي متعددة أساسها احلفاظ عىل الرشف اذلي متثهل يف
تصور الرجل فينوب عهنا و يس يطر علهيا بدافع امحلاية ،و قد
الغالب النىث و نتيجة لضعفها يف ّ
يس تعمل العنف لكرس أي تغيري يرض مبركزه ،و تس تعمل املرأة عدة وسائل للتخلص من هذا التسلّط
من بيهنا العمل أو الزواج اذلي يعدّ " طقسا انتقاليا همام تتخلص مبوجبه املرأة من سلطة الب ،لكن
ليس من سلطة الرجل أو اذلكر لهنا رسعان ما تقع حتث سلطة الزوج اذلي تعيش معه من جديد
جتربة السلطة البوية ".11
و تبقى العائةل اجلزائرية يف رصاع يظهر أحياان و خيفى أحياان أخرى نتيجة رصاع املرأة و
الرجل حملاوةل املرأة للتغري ،و الرجل للحفاظ عىل الثبات ،و رمغ هذا تبقى العائةل و اجملمتع العريب
متش بثني هبذا المنوذج ،و " البطركية أمه ظاهرة تعيد اإنتاهجا الرسة العربية عرب مراحل تطورها ،و يف
خمتلف اجملمتعات العربية ،مبختلف تشكيالهتا و يف مدهنا و أرايفها ،و ما يسود فيه من خطاب تربوي
و تعلميي ".12
بقوة يف الرايف ،و تكون العائةل املمتدة احلاضن الرئييس هل ،و
لكن هذا المنوذج يظهر ّ
احملافظة عليه من خالل تنش ئة البناء يف جو عائيل ي ُس يطر عليه اذلكر الكرب أي اجلد أو الب.
 .3العائةل املمتدّة:
الرسة كركن أسايس يف اجملمتع و كقاعد أساس ية لبنائه فهيي تعطي صبغة و صورة عامة ّمعا
هو ظاهر يف اجملمتع ،و قد ّقسم علامء الاجامتع اخملتصني يف عمل الاجامتع العائيل الرسة اإىل :نووية ،و
ممتدة .و " الرسة املمتدة تشلك منطا شائعا يف اجملمتعات البدائية ،و اجملمتعات غري الصناعية و هذه
الرسة عبارة عن جامعة متضامنة امللكية فهيا عامة و السلطة لرئيس الرسة أو اجلد الكرب أو مبعىن
أآخر يه امجلاعة اليت تتكون من الرس املرتبطة سواء اكن النسب فهيا للرجل أو للمرأة ،و يقميون يف
مسكن واحد " ،13خفصائص العائةل املمتدة أهنا توجد يف الرايف أكرث من املدن ،و أن امللكية العامة
لوسائل الإنتاج تعود للجامعة حتت لواء اجلد أو الب ،و يف الغالب الإنتاج الزراعي اذلي يفرض
التعاون امجلاعي يف العمل نتيجة صعوبته ،و قةل املكننة خاصة يف الزمان املاضية.
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و ي ُشرتط فهيا الانصياع و الطاعة للك أفراد العائةل حيث " ُخي ّمي اجلو ادلكتاتوري عىل
الرسة املمتدة اإذ أن الب حيتل مرتبة اجامتعية أعىل جدا من مزنةل الم ،و ينفرد ابختاذ الإجراءات و
القرارات إازاء مس تقبل الرسة و الطفال ".14
فالظاهرة ّ
املمّية للعائةل املمتدة يه وجودمه يف جامعة واحدة رمغ تعدّد الرس الزواجية ،و
كهم خيضعون ملصدر واحد ل إالدارة و التس يري و التوجيه ،و الهنيي و المر و حىت املسامهة يف اإعادة
اإنتاج اجملمتع ابلتحمك يف مس تقبل البناء.
و جيمع هذا التنظمي الاجامتعي عدّة أجيال يكون " رئيس العائةل هو اجلد ما زال قواي ،أو
ابنه الكبري اإن غاب ،دوره هو توزيع العامل الزراعية بني خمتلف خالاي اجملموعة البيتية ،اذلي يو ّحد
الإنتاج الاس هتالك ،و الإقامة ،و يؤ ّمن ُحسن التفامه بني العضاء ي َ ُؤ ُّم الصالة و ميث ّل اجملموعة خارج
البيت ".15
تعم لك أعضاء الرسة ،و تنظمي حممك خاضع لذلكر الكرب و اذلي يمتوقع
س يطرة شامةل و ّ
عىل رأس هذه الرسة املمتدة ،نتيجة لمتالكه للرض و الوسائل اليت تقوم علهيا الزراعة رمغ
بساطهتا ،و كذا التصال الواسع لنظام القرابة و متثيهل و إارشافه عىل التضامن الآيل بني القارب.
يسمي محمد عاطف غيث الرسة املمتدة ابلعائةل ،و يه " امجلاعة اليت تقمي يف مسكن
واحد و تتكون من الزوج و الزوجة و أولدهام اذلكور و الإانث غري املزتوجني ،و الولد املزتوجني
و أبناهئم و غريمه من القارب اكلعم أو العمة و الابنة و الرامل اذلين يقميون يف نفس املسكن ،و
يعيشون حياة اجامتعية اقتصادية واحدة حتت إارشاف رئيس العائةل ".16
ميكن أن تتوسع العائةل حسب عاطف غيث لتشمل حىت القارب من العم و الع ّمة مما
يدل عىل تعدد الجيال و اذلين يقميون يف مسكن واحد و حياة اجامتعية و اقتصادية واحدة يقودها
رئيس العائةل أي اجلد أو الب ،و تظهر العائةل عىل عدة أشاكل ختتلف حسب النظام البنيوي
لعضاهئا و تشرتك يف مسكن واحد حبيث:
أ -تتكون الرسة من ثالث أو أربع أجيال ،و تضم الب و الم و أولدهام غري املزتوجني ،و
املزتوجني مع زوجاهتم و أطفاهلم ،و يف كثري من الحيان متتد لتشمل أخت الب الرمةل أو العزابء
مع أبويه املس نني ،و هؤلء يسكنون يف مزنل واحد أو يف شقة واحدة ملحقة ابلبيت الصيل.
ب -الرسة املركبة ترتبط بنظام تعدد الزوجات اذلي يوجد يف اجملمتعات الإسالمية خاصة.
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ج -الرسة املشرتكة يه تتكون يف الغالب من أرستني نوويتني أو أكرث ترتبط بعضها البعض من خالل
خط الب عادة ،و أغلب هذه الرس تتكون من أخ و زوجته و أطفاهلام ،ابلإضافة اإىل أخ و زوجته
و أطفاهلام يف البيت واحد.
د -الرسة املمتدة و يقصد هبا تعدد الزواج و الزوجات خاصة يف اجملمتعات ذات احلضارة الإسالمية
و يف القارة الإفريقية ،أما تعدد الزواج فهيي ظاهرة اندرة يف العامل17.
تفاعل أعضاء العائةل املمتدة يمت من خالل النظام البنيوي اذلي يكون فيه الخذ بعني
الاعتبار للعالقة القرابية اليت تربط فامي بيهنم مضن الزتامات متبادةل حتت لواء رئيس العائةل ،حيث
تكون السلطة لذلكر الكرب أي الب مث الابن و هكذا ،مث الم فالبنات حسب كرب السن.
 .IIمقوماته:
 .1القمي و املعايري الاجامتعية:
ُحيدّد اجملمتع لنفسه معامل يعرتف هبا أفراده ،يتبعوهنا و يقفون عندها ،و تظهر هذه احلدود
كون الظاهرة الاجامتعية يه ظاهرة متارس ضغطا عىل الفراد اخلارجني عىل املهنج الاجامتعي اذلي
يؤمن به امجليع و يتكون من مجةل من املعايري و القمي الاجامتعية ،فهيي " اإدراك الصواب و اخلطأ،
احلالل و احلرام ،اخلري و الرش ،اإدراك منبعه شعوري أو فطري منبعث يف الشخصية الإنسانية و
يستند اإليه املرء يف احلمك عىل املواقف و اختاذ القرارات بشأن مواضيع الاختيار " ،18فهذا الإدراك
يضع الفيصل ما بني هو مقبول و غري مقبول ،و ما هو مس تحسن و ما هو مذموم من ابيق اجملمتع ،و
تعترب الشخصية الإنسانية يف هذه احلاةل مكرأآة تعكس لك ما غرسه الولياء يف أبناهئم.
يه مبثابة توريث للمنظومة الاجامتعية مجلةل من الرموز الثقافية من جيل اإىل جيل ،و
يذهب دافّي ( )DAVIZEاإىل أكرث من ذكل " ،فعن طريق الاعتقاد و الشعائر تتصل الغاايت
العامة و القمي بعامل ختيّيل يرمز اإليه ابملوضوعات املق ّدسة الثانية ،و هذا العامل بدوره يتّصل بطريقة
معقوةل ابحلقائق و التجارب اخلاصة حبياة الفرد " ،19ليعترب دافّي مجةل القمي و املعايري الاجامتعية كعامل
خيايل ،و يضفي عليه صفة القدس ية أي أنه عامل خيرج عن الطبيعة و يعطيه بعد ديين ،و هذا البعد
ادليين تؤ ّكده املامرسات و التجارب اليت يعيشها الفرد يف حياته مع اكتسابه ملا هو سلمي و ما هو
صواب ،و ما هو خطأ معاب.
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فهذه القوانني الاجامتعية نتيجة اندماج لك من املعتقدات و التجارب ادلنيوية ابلعامتد عىل
الفطرة الإنسانية ،و لهذه القمي تأثري عىل الفراد من خالل هيلكة املنظومات الاجامتعية ،و اإعطاء
احلق لهذا و منعه عن ذاك ،بداية من أصغر وحدة يف اجملمتع أل و يه الرسة و من " املعروف أن
املعايري الاجامتعية حتدد الشخص اذلي بيده السلطة ففي بعض اجملمتعات متنح السلطة للزوج و يف
بعضها الآخر تبقى مع اذلكر املسن كام هو احلال يف الرسة املمتدة ،و يف بعض الحيان تكون السلطة
يف يد فرد معني فاإن الفراد الآخرين يس تطيعون التأثري حيث ميارسون الضغط عىل الشخص اذلي
بيده السلطة "  .20مفن خالل هذه القمي و املعايري يمتتع فرد معني بسلطة ل ميكن أن تمنح لغريه
حسب العرف ،و حىت و اإن أمكن العضاء الآخرون بلوغ السلطة فال يس تطيعون و يكتفون
ابلتأثري عىل صاحهبا ،و تصل يف كثري من الحيان حىت تصبح أن تظهر بشلك رمزي دون أن تنتقل
بشلك اكمل لفراد غري رشعيني لهذه السلطة من طرف القمي و املعايري الاجامتعية " ،ففي اجلزائر
ِق ْسم كبري من الناس يس متر يف العيش حسب املعايري التقليدية ،أمهية العائةل كبنية اجامتعية تسمح و
تمتّي يف الغالب حبامية الآابء يف قلب اخللية العائلية " ،21ومن خالل املعايري الاجامتعية للعائةل
التقليدية تضمن للآابء املس نني الرعاية ،و امحلاية الاكمةل ،و عدم التفريط من طرف البناء ،و عندما
نقول املعايري نقول أن اجملمتع بصفة عامة حيرص عىل تطبيقها ،و ل يفكر أحد يف اخلروج عن هذه
املبادئ ،و هبذا تظهر " الرسة مكؤسسة اجامتعية ّ
تنظمها معايري ،تكل املعايري اليت تستند اإىل مجموعة
من القمي ،و هذه القمي تنمتي و تستند ّقوهتا من منظومة ثقافية معيّنة ".22
دامئا تعود القمي و املعايري الاجامتعية اإىل منظومة ثقافية كبرية ،تكون مكرجع اثبت و ّ
متغري يف
نفس الوقت ،و حسب متطلبات و ضغوطات احلياة.
 .2الثقافة و الرسة:
يكون التفاعل بني أفراد اجملمتع من خالل التصال مضن مجةل من القمي و املعايري الاجامتعية و
كذا العرف يف قالب من الضغط الاجامتعي اذلي ميارسه اجملمتع عىل الفراد ،ليحدّد الترصفات الالئقة
و املباحة ،و اليت ليست لئقة و غري مباحة ،و " هناك طريقتني يتحدد عن طريقهام سلوك الاكئنات
ال ّول من خالل الوراثة و الثاين ّ
التعمل من امجلاعة  ...و السلوك اذلي ينتقل من جيل اإىل جيل يس ّمى
تتحول
الثقافة " ،23من هنا تظهر رضورة الرتبية و تلقني الفاكر من جيل اإىل جيل ،هته الفاكر اليت ّ
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اإىل ممارسات و حتدّدها ،و تُلقّن بشلك مبارش أي ابحلديث عن طريق المر و الهنيي ،أو عن طريق
التقليد من طرف البناء للولياء و ابيق أفراد اجملمتع.
فال بدّ أن تكون امجلاعة الناقةل للفاكر و الثقافة مبثابة قدوة للجيال النازةل ،ليكون
املورثة بلك ثقة و اإميان راخس ،و لكن العرف يبقى أكرث تأثريا ،و هو " الطرق العامة
الاعتقاد ابلثقافة ّ
املشرتكة اليت يُنظر اإلهيا عىل أهنا أكرث صدقا و سالمة من العادات الشعبية ،و من ممّيات العرف أنه
يعطي وثوقا للفرد كام يفرض عقااب صارما يف حاةل الاعتداء عليه ،لن اجملمتع ينظر اإىل الاعتداء عىل
العرف عىل أنه مصدر خطر عىل الآخرين ".24
يكون العرف مبثابة املّيان اذلي نقيس به الصواب و اخلطأ يف احلياة اليومية ،و النظام
يرض نفسه ،و يرض اجملمتع كلك لهذا يتدخّل مجيع أفراد
الاجامتعي و َمن خرج عن هذا العرف س ّ
حترك الناس
اجملمتع لتثبيته و فرضه ليسري اجملمتع عىل ما يرام ،فهيي القوانني اليت حتمك عىل المور و ّ
ابقتناع مهنم و اإمياان بأهنّ ا حتمهيم.
و " قد يكون نسق القمي يف الثقافة مقدسا أو غري مقدسا ،فاإذا اكن مقدسا ّمتّيت الثقافة
ابلزنعات احملافظة و الثبات و احلفاظ عىل التقاليد و الإجاابت املوروثة للك سؤال أو اس تفسار ،و
ليس هناك سبيل لعتبار أي يشء وس يةل لغاية معلية ،و لهذا اكن الاحنراف عن السلوك التقليدي
مفضيا اإىل العقاب الصارم ،أما اإذا اكن نسق القمي يف الثقافة غري مقدس ،فاإن تقيمي الفاكر و الش ياء
و الناس يكون عىل أساس نفعي ،و يف مثل هذه الثقافة يس تقبل الناس التغيري اس تقبال حس نا "،25
و ّ
التغري الثقايف يكون ببطء و يس تغرق وقتا كبريا ،فقداسة و ماكنة القمي و املعايري الاجامتعية ميكن
أن تنقص ،و يصبح هناك اإماكنية للتثاقف و اس تقبال قمي و معايري ثقافية أخرى ،خارجة عن املنظومة
الثقافية لبدل ّ
معني و منطقة و جامعة مع ّينة ،وهذا ميس الساطري و التقاليد أكرث من القمي و املعايري
الاجامتعية.
و " املالحظ فامي خيص اجملمتع اجلزائري هو أنه جيمع بني اجملمتع التقليدي و اجملمتع احلديث
حيث يوجد العديد من التناقضات ،مفن هجة جنده متفتح عىل اخلارج تفتحا كبريا حبمك ماضيه و موقعه،
و من هجة أخرى منغلق منطوي عىل نفسه ،اإنه جممتع تتجاذبه ثقافة املرشق من هجة و ثقافة الغرب
من هجة أخرى ،الصاةل من هجة و احلداثة من هجة أخرى " ،26كّها مؤرشات معلت عىل تقبل
الثقافات الخرى ،و سهوةل التغيري ،فالتفتح عىل العامل احلديث و الصناعي و املرشق العريب ،و
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فرس بعض اجملالت اليت شهدت تغيريا رسيعا و جمالت أخرى بقيت حمافظة ،وذكل
تشبته ابلصاةل ي ّ
حسب املناطق و حسب مكية و نوعية التصال مع بدلان اخلارج ،و نوعية املنطقة اإن اكنت ريفية أو
حرضية.
و تبقى " الرسة يه عربة الوعي الاجامتعي و الرتاث القويم و احلضاري ،فهيي اليت تنقل
هذا الرتاث من جيل اإىل جيل و يه مصدر العادات و التقاليد ،و العرف و قواعد السلوك و الآداب
العامة ،و يه دعامة ادلين و الوصية عىل طقوسه و وصاايه ،و يرجع اإلهيا الفضل يف القيام بأمه وظيفة
اجامتعية و يه معلية التنش ئة الاجامتعية " ،27و تكون التنش ئة الاجامتعية بتوريث معتقدات ال ّمة
من خالل ديهنا تقاليدها و اترخيها ،عرفها و أخالقها ،و غرس ثقافة خاصة ابجملمتع مقابل ثقافات
أخرى ،فاإن ذهبت ثقافة جممتع ما فاإنه يتعرض للمسخ ،وكذا قابلية الاس تعامر حسب ماكل بن نيب.
 .3التنش ئة الاجامتعية:
لك جممتع هل خصائص و ممّيات يُعرف هبا عن جممتعات أخرى ،و يفرق بني ما هو غريب و
ما بني هو متأصل و ينمتي اإىل امجلاعة الصلية من خالل شفرة ثقافية موروثة أاب عن جد تلقن عرب
الجيال عن طريق التنش ئة الاجامتعية للطفال و يه " العمليات اليت يمت من خاللها اإعداد الطفل
ليأخذ ماكنه يف امجلاعة اليت ودل فهيا  ...تعلمي عادات امجلاعة و فهمها و التكيف معها " ،28و الاندماج
اللكي يف مجموعة ثقافية تعرتف بقمي و معايري اجامتعية ،و حتتمك لعرف و ل خترج عن قواعده اليت تسري
و تضمن صريورة هذه امجلاعة.
و تضمن كذكل الترصف و الفعل التقليدي للجيال النازةل ،و اذلي ل يرافقه التفكري
العقالين ،فيقوم الفرد الفاعل ابلعامل و النشاطات دون أي مناقشة و ل حساب ،و مبعزل عن تفكري
ذايت ،فهو نشاط مؤيد من امجلاعة و نتيجة لطاعة مجموعة من الوامر أيّدهتا العادات و التقاليد
املتوارثة ،ليصبح الفرد يتقبل أعامل و يرفض أخرى بصفة أآلية تلقائية29.
و تمتّي التنش ئة الاجامتعية ابخلصائص التالية:
تعمل اجامتعي ّ
أ -معلية ّ
يسمل فهيا الفرد ابلتفاعل الاجامتعي ،و أدواره الاجامتعية ،و املعايري اليت حت ّدد
هذه الدوار ،و يكسب الاجتاهات النفس ية ،و المناط السلوكية اليت توافق علهيا امجلاعة و يرتضهيا
اجملمتع.
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ب -معلية منو يتحول خاللها الفرد من طفل يعمتد عىل غريه ممتركزا حول ذاته ،ل يس هتدف يف حياته
إالّ اإش باع حاجاته الفس يولوجية ،اإىل فرد يدرك معىن املسؤولية الاجامتعية و يتح ّملها ،و معىن
الفردانية و الاس تقالل قادرا عىل ضبط انفعالته و ّ
التحمك يف اإش باع حاجياته مبا يتفق و املعايري
الاجامتعية.
ج -معلية فردية و نفس ية ،ابلإضافة اإىل كوهنا معلية اجامتعية يف الوقت نفسه.
د -معلية مس ّمترة ل تقترص فقط عىل الطفوةل و لكهنا تس متر أيضا خالل مراحل العمر اخملتلفة من
الطفوةل اإىل املراهقة و الرشد و حىت الش يخوخة.
ه -معلية دينامية تتضمن التفاعل و التغري ،فالفرد يف تفاعهل مع أفراد امجلاعة يأخذ و يعطي فامي خيص
املعايري و الدوار الاجامتعية و الاجتاهات النفس ية.
و -معلية معقدة متشعبة تس هتدف همامت كبرية وتتوسل بأش ياء و وسائل كثرية لتحقيق ما هتدف
اإليه30
للتطور و
و تمت هذه العملية بصفة أولية و مبارشة من طرف الولياء ،و لكن كنتيجة ّ
ّ
التغري الاجامتعي احلاصل عىل مس توى أغلب اجملمتعات يف ظل العوملة و " الضغوط الاقتصادية و
املهنية و السعي وراء النجاح سواء اكن ماداي أو اجامتعيا يؤدي اإىل التغ ّيب املتكرر للب عن الرسة
و احلياة الزوجية ،مل تعد هذه الوضعية مقصورة عىل الرجل بل طالت كثريا من النساء العامالت
" ،31ما أدى اإىل ظهور مؤسسات رمسية كدور احلضانة ،ومربيات داخل البيوت و ترك الطفل عند
اخلادمة أحياان ،مما نتج عنه الرتاجع و الآاثر السلبية يف مجيع احلالت الفردية ،الرسية ،و يف اجملمتع،
عكس التنش ئة اليت حيملها عىل عاتقهم لك من الب و الم ،و " مع غياب مؤسسات الرعاية
الاجامتعية فاإن البناء ينش ئون ليشعروا ابذلنب اإذا ما اضطروا لإدارة ظهورمه اإىل أي من أقارهبم و
خاصة وادلهيم ،و مثل هذه التنش ئة تمت خالل الرتبية ادلينية حيث ّ
يتعمل الابن أن طاعة و مساعدته
لوادليه يه جزء من الواجب ادليين ،و ابلتايل فاإنه من املتوقع أن تكون الروابط بني البناء و وادلهيم
روابط قوية جدا ".32
التنش ئة الاجامتعية اليوم يه النظام الاجامتعي يف الغد ،مفن خاللها تدريب البناء عىل
املبادئ الساس ية و الدوار املقبةل ،اكلمنوذج البوي السلطوي السائد يف غالبية اجملمتعات العربية ،و
اذلي يعمتد مقومات لعل أمهها:
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 أن الرجل احلقيقي هو اذلي يفعل و ليس موضوعا للفعل ،مبعىن أنه يفرض رشوطه عىل الآخرين ويكون عنيفا يف التعبري عن رغباته و حاجاته ،و يف السعي لتحقيق أهدافه.
 أن الرجل احلقيقي هو رب العائةل ،هو املعيل لههل و لبيته ،و هل اكمل احلق يف اس تعامل مواردهحسب ما يراه لئقا و حيلو هل.
 أن الرجل احلقيقي قوي ل يعرتف ابلهزمية بسهوةل لخطائه ،و قد ل يعرتف اإطالقا ،ل يساورهالشك و الرتدّد لهنا من صفات الإنسان الضعيف.
 كام التعبري عن العواطف و اإظهار املشاعر ضعف ينبغي تفادهيا و ذلكل فالرجل احلقيقي يعري اهامتماقليال ملشاعر و أحاسيس رشيكه يف احلياة33.
يورث المنوذج و النظام البوي يف التس يري ،و حتديد دور الرجل أو اذلكر
هبذه املعايري أو التوصيات ّ
عىل أنه املهمين عىل النىث ،و املسري و عىل رأس الرسة ،هل السلطة ،الآمر و ل يؤمر عليه.
 .IIIعوامل التغري يف البنية الرسية:
 .1التغري الاجامتعي:
يف الس نوات الوىل من الاس تقالل ،اكنت اجلزائر تعمتد عىل الزراعة يف اقتصادها الوطين ،و هذا
الاجتاه اكن هل تأثري من الناحية الاجامتعية خاصة مبا يتعلق ابلرسة املوسعة ،فالشاب اتبع لرسته و
أبيه و ذكل لن هذا الخري ل ميكل وسائل الإنتاج رمغ بساطهتا ،و الرض املصدر الرئييس للريع.
حترر الشاب و خرج للعمل بعيدا عن العائةل
و مع التطورات اليت شهدهتا اجلزائر بعد الاس تقالل ّ
ليكون أرسة نووية فامي بعد ،و رمغ هذه التطورات إالّ أنه وقفت أمامه عدة عوائق س ببت يف بُطئه و
ّ
تثبيطه أحياان ،و حرصها أوبرن ( )W.OBURNكام ييل:
أ -هناك ميل يف لك ثقافة ل إالبقاء عىل القدمي ،و بقاء القدمي عىل هذا النحو عقبة كربى أمام التغيري.
ب -كثري من التغريات حتدث نتيجة لتنظمي اجملهودات الإصالحية و ختطيطها ،و هذه بدورها تتطلب
تاكليف كثرية ،و كذكل اكنت التاكليف الاقتصادية يف بعض الحيان عقبة يف طريق التغري.
ج -اجلهل و عدم معرفة التجديد و الاخرتاع أو طريقة اس تخدامه يؤدي اإىل رفضه.
د -الزنعة احملافظة عند كبار السن.
ه -العادات و العقليات املس تقرة عىل حنو ما و العقبات الطبيعية يف تغيري العادات34.
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ل يكون التغري يف ليةل و حضاها بل يتطلب عدة س نوات ،و بطئ كبري اإذا اعرتضه عوائق و عقليات
تقليدية لها أآليات للحفاظ عىل ثقافهتا اخلاصة ،و ليست منفتحة عىل الثقافات الخرى ،إالّ أنه " تشري
العديد من ادلراسات عىل أن احلفاظ عىل متاسك الرسة يف املايض تتحمك فيه عوامل خارجية مثل
القانون ،و الرأي العام ،و سلطة الب ،أما اليوم فاإن وحدة الرسة تعمتد ابدلرجة الوىل عىل العفو
املتبادل و الرقّة .اإن الفرق بني المنوذجني يعكس طبيعة التغريات اليت عرفهتا اجملمتعات الإنسانية ".35
التعصب ،و
حتررت اجملمتعات اإىل حد ما من ّ
و هبذا تغريت أساليب احلفاظ عىل التقليدية بعدما ّ
فرض القوانني اليت تعيق التغيري ،مما أدى اإىل تعدّد الدوار ابلنس بة لعضاء الرسة الواحدة و جعل
سلطة الب ترتاجع اإىل الرمزية ،و " العائةل اجلزائرية املعارصة حتمل تناقضا من هجة قمي العائةل
التحولت السوس يولوجية
التقليدية مازالت نشطة يف اذلاكرة امجلاعية و أغلهبا مثايل ،و من هجة أخرى ّ
يفرس أن الرسة تدخل يف جمال
تقدم ولدة لشاكل معارشة جديدة اليت مل تتبلور بثبات " ،36مما ّ
الخذ و الرد يف ميدان التغيري فعندما تتاح الفرصة و الظروف متارس التغيري ،و عندما تتأزم المور
تعود اإىل شلكها ال ّول التقليدي لهنا بقيت مكرجعية يف اذلاكرة و نظام اجامتعي منوذيج.
و بتحسن الظروف يف اجملمتع اجلزائري بعد الاس تقالل ،و ارتفاع سعر البرتول أصبحت " العائالت
اليت اكنت ابلرضورة تقليدية و ممتدة ،و ممّية للمجمتع الريفي أصبحت بنس بة 3/2:عائالت نووية ". 37
حدثت عدة تغريات اجامتعية اليت رضبت يف معق اجملمتع اجلزائري ،و أثرت بصفة جلية عىل شلك و
وظائف الرسة و أعطت صورة عامة بمنط مغاير ملا عهدته اخللية الساس ية يف اجملمتع ،و العامل
السايس و املؤثر يف الرسة اجلزائرية هو خروج املرأة للعمل كنتيجة منطقية للفرصة املتاحة للتعلمي
املتساوية بني اجلنسني ،و اش تداد و ضيق الرسة من الناحية املادية مما جعل املرأة و الزوجة تعمل و
تكسب مورد مايل ما يسمح بتخطيط مّيانية الرسة و اختاذ القرارات.
و يظهر التغيري يف المك الهائل من وسائل التصال و انتشار املمّيات احلرضية ،فظاهرة التحرض أدت
اإىل نقص يف عدد أفراد الرسة ،و كذا تغري يف دور الزوجة و تقرتن مسؤولية و رعاية الرسة و
التخطيط ملس تقبلها38.
الزايدة يف التحرض أي الزايدة يف املطالب ،و ادلخول اإىل عامل الاس هتالك و الكامليات مما يتطلب
اإماكنيات مالية كبرية و وظائف أخرى فتضطر املرأة للخروج من البيت لقضاء بعض احلاجيات بدل
من خروج الزوج لنه ل ميكل الوقت لنشغاهل ابلوقت املكثف ،زايدة عىل " منو التنظمي البريوقراطي
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الرمسي خاصة ادلوةل و مؤسساهتا اخملتلفة و تركّي هذا التنظمي عىل الكفاءة الإنتاجية من خالل
التخصص قد أخذ العديد من وظائف الرسة التقليدية خاصة الوظيفة الإنتاجية و امحلاية ،و الوظيفة
ّ
متخصصة و ابلتايل اكن البناء الاجامتعي للرسة أن
الرتبوية و جعلها حمور معل مؤسسات رمسية ّ
يُعدّل للتكيف مع مثل هذه التغريات ".39
فقدت العائةل عدة وظائف اكنت حتتكرها مع تطور املؤسسات الرمسية و تعدّدها ،تعدّدت الدوار
ابلنس بة للرجل و املرأة ،و كسبت ماكنة اجامتعية و أصبحت سلطة و تس يريه للرسة يف تراجع.
 .2عوامل تغيري المنط الرسي:
تتغري العائةل املمتدة و املعمتدة عىل الزراعة و السكن الريفي اإىل الرسة النووية أو الزواجية ،حيث ل
تظم عددا كبريا من الرجال و النساء ،و مل يأت هذا التغيري هكذا صدفة و بشلك مبارش ،و لكن اكن
نتيجة عدة عوامل سامهت يف الشلك الرسي اجلديد و مهنا:
أ -العامل الاقتصادي :من أمه العوامل اذلي أدى اإىل تغيري منط الرسة كنتيجة " لالس تقاللية
الاقتصادية للرسة بسبب الاعامتد عىل العمل املأجور اذلي وفره التصنيع و التحديث و التحرض "40
فالتخيل عن الرض ،و ابلتايل التخيل عن العمل الزراعي ،و تربية احليواانت ،و العمل يف القطاع
الثاين أي القطاع الصناعي و العمل املأجور ،فيكون ليس من الرضوري التكتّل بعدد كبري يف أرسة
واحدة ممتدة.
و مع التصنيف ادلميوغرايف للمجمتع اجلزائري و احتوائه عىل نس بة كبرية من الش باب ،ساعد عىل زايدة
حرر من س يطرة الب ،و البحث عن املس تقبل اخلاص هبم ،و بدأت
الهجرة من الريف اإىل املدن للتّ ّ
تظهر الرسة النووية حىت يف املناطق الريفية بوجود أعضاء من اجملمتع الريفي اذلين ليس هلم أرض
خاصة هبم و ابلتايل ظهور بعض احلرف ،و الابتعاد عن العمل الزراعي ،كام يعود العمل الصناعي
عىل هذه املناطق بتسهيل احلياة املعاشة ،بتواجد املواد املصنّعة و الوسائل احلديثة ،و الابتعاد عن
التصال املبارش ابلطبيعة و كذا التقليل من اليد العامةل يف القطاع ال ّول " ،فالعامل املزنلية التَّضَ ا ُم ِن َّية
للرسة كام وفرهتا مؤسسات و هيئات حديثة مس تقةل كام اجتهت حنو الرسة النووية ،و تراجعت
الرسة املمتدة و املتّسعة و العكس حصيح " ،41اإن مل تتوفر ذهبت الرسة و اعمتدت عىل عالقات
القرابة ،و شلك كبري من التضامن العائيل لبايق أعضاء الرسة ،مما يفرض علهيم الإقامة يف بيت واحد،
و التصال املبارش لتحدي صعوبة العيش.
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ب -العامل الاجامتعي الثقايف:
اجلانب الثقايف من اجلوانب املهمة يف حياة أفراد الرسة ،و اليت تفرض منط معني من
الترصفات و السلوكيات اليت يه مرغوبة أو مفروضة من طرف اجملمتع ،و ممن حييطون هبم عن قرب،
و الرسة اجلزائرية اكن املصدر الول للقمي و املعايري الثقافية املمهنجة لشلك احلياة و نوعية العالقات ،
و تأيت يف املرتبة الثانية ثقافة التاكفل الاجامتعي ،و أخريا ثقافة التعايش.
اترخييا نس بة التحرض يف اجلزائر اكنت بنسب ضعيفة دليل عىل احلياة الرسية اكنت حياة
ريفية بدوية يف أغلهبا ،و تعمتد عىل المنط الزراعي و روح امجلاعة و التضامن الآيل ،و يبقى التحرض و
احلداثة شلك جديد عىل الرس اجلزائرية لهنا حتمل ثقافة العائالت املمتدة حىت و لو اكنت أرس
نووية.
فالعيش ابلطريقة التقليدية خاصة تعدد أعضاء العائةل بشلكها املوسع يشء مقبول و مألوف،
أما البعد ادليين فهو مس تنبط من ادلين الإساليم اذلي ّ
حيث عىل ّبر الوادلين و الإحسان اإىل
القارب ،و صةل الرمح ،فادلين ل ُحيدّد منط الرسة و لكن بعض الفراد من خالل ثقافة دينية حتبذ
العيش يف ظروف تقليدية ،و اليت تسمح هلم ابلتقرب من هللا و اعتبار عدة أمور أهنا من ابب
ادلين ،مفثال الزواج املبكر للبناء لتحصيهنم نتيجة اعتقاد و اإميان ديين مما يسامه يف تشكيل أرس
ممتدة مع صغر الابن و عدم اإماكنيته من تأمني بيت منفرد و مس تقل عن وادليه 42.هذا الاس تعداد
الثقايف لتقبل الرسة املمتدة يفرس تشلكهيا و بناهئا بعد أن تكون أرس نووية ذكل بعد ضغوط و
أحداث ل تسمح ابلس تقاللية للبناء ،فتشهد الرسة اجلزائرية تفكك و انفصال الرسة الزواجية عن
املمتدة مث ترتكب عند زواج أبناهئا يف ظروف خاصة.
ج -العامل ادلميوغرايف:
أول ما نتلكم عن الرسة يتبادر اإىل اذلهن عدد اذلين فامي بعد س يكونون أرس ،فالرسة
اجلزائرية و حبمك الصل الريفي التقليدي اكن عدد البناء يتفاخر به يف العائةل ،و ا إلجناب عامل من
عوامل تعدّد الزوجات للرجل الواحد ،و مع العدد الكبري للبناء و مع الظروف القاس ية الاقتصادية
مهنا و الاجامتعية فاإن اس تقالل أحد البناء و تشكيهل لرسة نووية يبقى الإخوة املزتوجني الآخرين
منمتني اإىل الرسة املمتدة و حتت لواء الب.
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أما يف الرس احلديثة و نتيجة البطاةل ،و تدهور الوضاع الاقتصادية و أزمة السكن ،و
تأخّر سن الزواج يعمد الزواج اإىل تنظمي الإجناب حفسب الإحصاءات اليت قام هبا ادليوان الوطين
ل إالحصائيات ما بني  2008-2006قدرت زايدة الساكن ب 3 :أآلف نسمة ،43و حىت اليوم تبقى
الزايدة الطبيعية للمنو الساكين مرتفعة ،و لكهنا شهدت اخنفاض ابملقارنة ابلس نوات الوىل من
الاس تقالل.
التحرض:
د -زايدة نس بة ّ
املالحظ يف العامل بصفة عامة كرب املدن و تضخمها ،و تراجع اجملمتعات الريفية و تقلصها
حترر الش باب من سلطة الب يف اجملمتع اجلزائري ،كام
كنتيجة للحداثة اليت فرضهتا الصناعة ،و رغبة ّ
س ببت يف الزنوح الريفي ظواهر أخرى مثل الاس تعامر الفرنيس ،و قيام ثورة التحرير ض ّده و متركزها
يف اجلبال و القهر اذلي سلّطه عىل أحصاب املناطق اجلبلية و الريفية من طرف الاس تعامر ّ
مكدمعني
للثورة و بعد الاس تقالل و حماوةل البناء الاقتصادي ،جهر اجلزائريون لتوفّر العمل يف املدن ،و سهوةل
العيش فهيا كام يضنّون ،و بعد التسعينات ظاهرة الإرهاب اذلي دام عرشية اكمةل ما سبب يف زحف
عدد كبري من الريف اإىل املدينة ،نتيجة اخلوف و البحث عن المن ،كها أس باب أدت اإىل زايدة
الساكن يف املدن و ابلتايل زايدة التحرض.
و ما يسامه يف التغيري الرسي ما تعرفه الرس اليوم من تراجع نس بة الزواج ،و ارتفاع
معدلت الاس مترار يف التعلمي حىت املراحل العليا ،ارتفاع معدلت الهجرة بني النساء سواء داخل البدل
أو خارجه وكذكل ارتفاع نس بة النساء اللوايت يش تغلن مناصب عليا يف الإدارات و الهيئات احلكومية
مثل مؤسسات التعلمي و الصحة و يف قطاع العامل ".44
كها عوامل و مؤرشات تعمل عىل تغيري منط و بنية الرسة لتتكيّف مع هذه املتطلبات
اجلديدة من احرتام و أوقات العمل للمرأة ،و مسؤولياهتا جتاه العمل ،و تبادلها لثقافات خمتلفة عند
خروهجا و تنقلها و تش بعها ابحلياة احلرضية املعروفة بتعقيدها و صعوبهتا ،و تعدّد أدوارها.
تغري الدوار:
.3
يقوم اجملمتع بتحديد الدوار الاجامتعية من خالل التنش ئة الاجامتعية ،و توريث قمي و
معايري اجامتعية و عن طريق تقليد البناء للآابء و الكبار بصفة عامة و تق ّمص أدوار ،س ُيامرسوهنا يف
املس تقبل و حسب جنسهم و س هنم تتغري هذه الدوار ،و من خالل هذه الدوار ميكن أن نعرف و
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نضع احلقوق و الواجبات ،و اليت تتأثر ابلتغري الثقايف و الاجامتعي حىت نصل اإىل البدلان املتطورة و
املتحرضة بنس بة كبرية اليت تمتّي ابختالط هذه الدوار.
فبعد اقتصار العمل عىل الرجل ،خرجت املرأة اإىل العمل بعيدا عن الفضاء املزنيل و
عرفت العمل املأجور كنتيجة للوضاع الاقتصادية املزرية ،اإضافة اإىل تعمل املرأة اجلزائرية ،و بذكل
الرغبة يف ممارسة تثبت هبا املرأة ماكنهتا و التفتح عىل أدوار أخرى مربوطة ابلعمل ،و العالقات
املهنية كام أصبح الرجال ميارسون أعامل اكنت تقترص عىل النساء لقسوة العيش45.
فأصبحت املرأة تعيل أفراد الرسة يف حاةل جعز الزوج عن العمل أو اكن مورده قليال ،و
يف املقابل يقوم الرجل بنشاطات داخل البيت كرعاية الطفال ،و اإعداد الطعام ،و ترتيبه و لكن
حترضا ،مفا زالت الثقافة البوية
اجملمتع مل يعرف هذه الظاهرة هبذه احلدّة إالّ اندرا ،و يف املدن الكرث ّ
موجودة و لها تأثري يف أفراد اجملمتع ،فظاهرة معل املرأة العربية خارج املزنل ت ّمتّي مبمّيات رئيس ية يه:
 أهنّ ا ظاهرة حرضية اإىل حد كبري ( العمل يف املدينة ). الرتكّي عىل همن مع ّينة تش به اإىل حد كبري املهنة التقليدية للمرأة كربت بيت. اإن نس بة مسامهة النساء يف القوى العامةل منخفضة. ادلور الثنايئ للمرأة 46.و مع زايدة التحرض و تعقيد احلياة الاجامتعية و الاقتصادية ،وظهور الفردانية و تعدد الاجتاهات الفردية و تفيش العالقات الرمسية و التعاقدية كنتيجة للعمل
يتحرك أفراده كفاعلني ،و ميارسون
الصناعي و ّ
تطور التجارة و املنافسة ل بد للتنظمي الرسي أن ّ
أدوارا أخرى ملسايرة احلياة و التأقمل مع صريورة التغري الاجامتعي47.
العامل السايس و املؤدي اإىل تغيري الدوار الاجامتعية هو تغري مركز املرأة ،و اكتساهبا
املاكنة الاجامتعية ،هذه املاكنة اليت تفتح لها جمالت أخرى ،و مسؤوليات و صالحيات مل تكن تمتتّع
هبا من قبل ،و عوامل التغيري يف مركز املرأة العربية و دورها يه:
 انتشار التعلمي العمل خارج البيتفاإن المنو املفرط يف املؤسسات البريوقراطية يف اجملال الرتبوي و مشوهل جمالت متنوعة متتد
من ادلراسة النظرية و حىت الإعداد املهين أعطى للنساء املهارات الالزمة لدلخول اإىل سوق العمل و
المتتع بدخل اقتصادي مس تقل ،48ختلصت به من التبعية للرجل ،مفن قبل و من " خالل دور الزوج
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أو الب اذلي يعول الرسة اقتصاداي ،و يقيض جل وقته يف العمل و هل عالقات خارجية و ميثل
أعضاء الرسة أكس به دورا مس يطرا و هممينا عىل الزوجة و البناء خاصة يف المنط التقليدي ،و مع
خروج املرأة للعمل بعد تقدم الصناعة و التعلمي أصبح لها ماكان مساواي للرجل بعد الاس تقالل
الاقتصادي ،و أصبحت رشيكة الزوج يف القرارات " ،49خصوصا اإذا اكن الرجل متقاعدا عن
تطورها،
العمل ،فتتقلص أدواره املربوطة ابلعمل و فقده لنس بة كبرية من دخهل ،و مع تعقد احلياة و ّ
و تعدد الدوار ،اكن عىل المنط البنيوي الرسي أن يتأقمل مع الظروف و الوضعية اجلديدة ،و بدأت
الرسة النووية ابلظهور و بنسب كبرية.
 .IVالبنية النووية للرسة:
ّ .1
تغري النظام البوي:
ّمر اجملمتع اجلزائري و العريب بعدّة أحداث اكلس تعامر من طرف ادلول الوربية ،و ما
حيمهل من فرض لنظام اقتصادي رأساميل ،و من ثقافة و حضارة غربية ،و يف املقابل حماوةل ملسح القمي
الثقافية العربية الإسالمية ،و تفكيك النظام الاجامتعي القامئ ،و اذلي لقي مقاومة من طرف اجملمتع
اجلزائري ،و يفرس رشايب هذا النظام " ابلصدمة اليت تعرض لها اجملمتع العريب عند التقائه ابلثقافة
الغربية منذ هناية القرن 19 :و بداية القرن ،20 :و لكن تكل الصدمة مل تؤدي اإىل تغيري القدمي بل
أدت اإىل جتديده دون تغيريه " .50و هذا الاصطدام ابحلضارة الغربية مل يكن يف خطوات بطيئة و
التحول و التغري بصفة تدرجيية فاكن بصفة مبارشة ،و جاء املس تعمر لخذ
متتالية ،تساعد عىل ّ
خريات البالد و تعزيز اقتصاده ،دون أن يراعي بشلك كبري تغيري ثقافة اجملمتع ،و قد تدارك المر و
لكن يف زمن متأخر.
و املقاومة دلى أفراد اجملمتع اجلزائري ،اكنت مقاومة لالس تعامر و كذا لك ما حيمهل هذا
تطور ،و يبقى النظام البوي يظهر " مبفهوم ذو ازدواجية نظرية هم ّمة لنه يعرب
املتعدي من حضارة و ّ
عن تشكيةل اجامتعية جهينة انجتة عن الانتقال من نظام تقليدي اإىل نظام حديث دون اس تكامل معلية
التحول أو الانتقال بصفة هنائية ،و هو المر اذلي جعل اجملمتع العريب املعارص يبدو يف هذه الصفة
ّ
املزدوجة اليت جيمع فهيا بني التقليد و احلداثة دون أن يكون أ ّاي مهنام ".51
تصوراته أن اجملمتع بشلكه التقليدي يبقى هو املثايل ،و هو
ِدلى اجملمتع اجلزائري و حسب ّ
مربرات أنه أفضل من العرصنة و احلداثة ،ونلمتس هذا
الصل و لك يشء فيه صواب و يضع هل ّ
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اخلطاب عند كبار السن حيث يبقى المنوذج التقليدي هو املفضل و املطلوب مبا فيه من تعاون و
تضامن اجامتعي و حامية للفرد ،و بساطة العيش دون تعقيد ،و دون متطلبات كثرية ،و يف املقابل
التحرر من قيود امجلاعة و البحث عن العرصنة و الزايدة يف التحرض و
نرى حماوةل الش باب خاصة ّ
الرفاهية ،و تكوين مس تقبلهم بعيدا عن اجملمتع التقليدي ،و مع الزمن و تغري الجيال أصبح " اجملمتع
يتكون من أفراد سوس يولوجيا أحرار من قيود امجلاعة لن العائةل البوية ل توجد ،و كذكل أقل
ّ
جزاء ،لكن المتث ّالت الثقافية للنظام البوي مع ذكل أيضا موجود يف الوقت أين التضامن احمليل يف
حاةل احتياج ترسع القرابة القريبة و البعيدة للظهور " ،52و كنه النظام التقليدي و البوي أصبح يف
متحررا و ينمتي للحداثة ،دليل ذكل التضامن من خالل املناس بات
الروح ،أما املظهر فيأخذ شالك ّ
أين يعود تشكيل النظام القدمي و يعود المر لذلكر الكرب أو الب ،كام للفراد الاس تعداد لتشكيل
النظام التقليدي و الرسة املمتدة عند أي ظرف طارئ ،لنه خلفية و مرجعية ثقافية مقبوةل و حمافظ
علهيا يف اذلاكرة امجلاعية للمجمتع.
و يف " الواقع أن الرسة يف اجملمتعات العربية ل تزال يف معقها أرس أبوية يمتتع فهيا الرجل
بسلطات معتربة تتيح هل س يطرة و نفوذ عىل املرأة و الطفال ،رمغ التغريات اليت تعرضت لها بفعل
التوسع و الاندماج بقوة يف النظام الرأساميل العاملي بلك قميه املادية و الثقافية ".53
التصنيع و ّ
و تسامه عدة عوامل أخرى تعمل عىل الابتعاد عن هذا المنط التقليدي ،و تغيري شلك و
تركيب الرسة ،و بدأت تظهر أنواع أخرى بديةل عن العائةل املمتدة.
 .2الرسة النووية:
من أحد املظاهر و املمّيات للمجمتعات احلديثة ،و املعمتدة عىل العمل الصناعي ،تفكك
العائةل املمتدة و اس تقالل أبناهئا املزتوجني يف تشكيل أرس زواجية ،و من العوامل اليت ساعدت هذا
التفكك هو انتشار الزنعة الفردية و الاهامتم ابملصاحل اخلاصة ،و ساعد عىل ذكل نظام امللكية و
القوانني و الفاكر الاجامتعية العامة املتعلقة بسعادة الفرد ،و كذكل يظهر هذا النوع من الرس كنتيجة
للحراك الاجامتعي و اجلغرايف ،54و ي ّمتّي هذا المنوذج الرسي بعدم وجود أجيال متعدّدة ،و تقترص
املكونة من الزوج و الزوجة و أولدهام غري
عىل جيلني فقط يعيشون يف بيت واحد ،و " يه امجلاعة ّ
املزتوجني اذلين يقميون يف مسكن واحد " ،55فهيي أصغر وحدة قرابية يف اجملمتع ، ،و تمتّي بمنط معني
من العالقات الاجامتعية و التفاعل احلدود نتيجة تعدّد الدوار ،و انتشار الفردانية كحمتية تعقد احلياة
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و صعوبهتا و الانتقال من البناء املمتد اإىل البناء النووي يه ظاهرة عاملية ّمتّي هبا العامل احلديث و
املتطورة و عرفت يف البدلان املتخلفة و العامل الثالث خاصة يف املناطق الصناعية ،و املدن
البدلان ّ
التخصص يف العمل ،و انتشار
الكربى و املعروفة ابلتجارة ،و ما يسودها من التنوع الوظيفي ،و ّ
التعلمي56.
و ابلنس بة للروابط الاجامتعية بني أعضاء الرسة النووية يمتّي عن ما هو يف العائةل املمتدة
خيمي
من س يطرة اجلد أو الب عىل ابيق البناء و زوجاهتم و أحفادمه ،و تضمح ّل مركزية السلطة و " ّ
اجلو ادلميقراطي عامة عىل الرسة النووية ،و ذكل لتساوي مزنةل الزوج مع مزنةل زوجته ...و مما يزيد
دميقراطية الرس النووية عدم تعرض الزوج للقيود اليت تفرضها عليه سلطة القارب مهنا سلطة اجلد أو
الخ " ،57و توزع السلطة ابلتساوي يكون نتيجة ادلور الفعال اذلي تقوم به املرأة خاصة يف جممتعنا
اجلزائري و ما يعرف ابدلور الثنايئ ،أي العمل داخل البيت و خارجه ،و ارتفاع املس توى التعلميي
دلى الزوجني.
و ظهرت عدة أشاكل للرسة النووية اليت تعكس التعقيد الكبري يف احلياة العرصية ،و
الضغوط املزتايدة عىل الفراد و نذكر مهنا:
أ -الرسة النووية املعيارية :و تتألف من زوج و زوجة ،و ما هلام من أبناء يشرتكون معا يف معيشة
مزنلية واحدة ،و يعمل الزوج لكسب قوت الرسة و تدير الزوجة أعامل املزنل.
ب -الرسة النووية الثنائية :تتألف من زوج و زوجة بال أطفال و أحدهام أو الكهام يعمل لكسب
مادي.
ج -الرسة ذات الرشيكني العاملني :الك الزوجني من بدء زواهجام هل معل تكس يب.
د -الرسة ذات الوادل الواحد ( :عادة تظم هذه الرسة أطفال يف سن ما قبل املدرسة أو يف مراحل
تعلميية ).
و تنشأ هذه الرسة نتيجة الطالق ،الهجر ،أو الانفصال و عادة ل تلقى الرسة أي تعويض مادي من
الوادل الثاين.
ه -الزوجان متوسطا أو متقدما العمر :الرجل يف هذه الرسة هو العائل و الزوجة تعمل ابملزنل (
الطفال يف هذه احلاةل قد تركوا الرسة ،اإما التحقوا ابجلامعات أو تزوجوا و كونوا بدورمه أرس منفصةل
).
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َنظم الزوجة اإىل القوى العامةل عند التحاق
و -الرسة اليت خرجت فهيا الم تطرق ابب العمل :ت ّ
الطفال ابملدارس أو عند تركهم يف مزنل البوين.
ز -الرسة متشابكة القارب :و يه أساسا تضم بيوات لرس نووية ،أو لفراد مزتوجني و تضمهم
حدود جغرافية متالحقة ،و يضمهم نطاق اقتصادي و اجامتعي واحد يتبادلون فيه السلع و اخلدمات
أو أهنا تتألف من مجموعة خمتلفة من الشاكل الثانية املذكورة سابقا.
ح -أرس الزواج املتكررة :الك الزوجني فهيا يكون قد س بق هل الزواج و الطالق مرة أو أكرث كام أهنا
تضم أطفال من زواهجا السابق أحياان من الزواج احلايل و يعيشون معا58.
تفرس و تكون مكظهر للحياة احلرضية و العصية ،و اليت تمتّي عدة أزمات و رصاعات
لك هذه النواع ّ
داخل البيت الواحد ،و بني أعضاء الرسة الواحدة ،و لعل السبب املبارش للتخيل عن الرسة املمتدة
تفرس شدّة الطلب ملنفذ قرار
هو " الزمة احلادة للسكن يف س نوات الامثنينات و التسعينات اليت ّ
التحرر " ،59خاصة بعد كرب البوين يف العمر ،و تأخذ المراض مهنم
العائةل املركبة ابلنفصال و ّ
القسط الكبري من حياهتم فيمتنون المتتع ابلهدوء ،اذلي ل جيدونه عند العيش مع الجيال املتنازةل ،و
يزيد الاختالف الثقايف يف حدة الزمة و الرصاع بني جيلني ل حيمالن نفس الطموح و القمي و املعايري
اليت تغريت مع مرور الزمن.
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خامتة:
الإشاكلية الكبرية اليت تواجه اخملتصني يف عمل الاجامتع يه :هل اجملمتع اجلزائري ريفي أم
حرضي؟ و هل املدينة يغلب علهيا الطابع احلرضي أم يه مريّفة؟
ل حناول الإجابة عن هته الإشاكلية ،و اإمنا نضع للمتقاعد أو للفرد اجلزائري صورة كعضو يف
الرسة و كرب لهذه اخللية الساس ية للمجمتع ،و احمليط الاجامتعي هل ،فالهمينة اذلكورية يف اجملمتعات
العربية لها تأثري عىل منط عيش الرسة و حرك ّيهتا ،و ماكنة الب فهيا اكن متقاعدا أم عامال ،و للعائةل
املمتدة ثقافة خمتلفة عن ما يه عليه الرسة النووية ،و اليت تعطي أمهية كبرية لقرار الرجل الكرب
فالكرب ،و اليت ترخسها القمي و العادات و التقاليد عرب الزمنة عن طريق التنش ئة الاجامتعية للبناء.
حتولت من ممتدة اإىل نووية مما يؤثر
اإل أنه هناك تغيري ميس الرسة ،و اليت نسب كبرية مهنا ّ
عىل العالقات بني أعضاء العائةل ليصبح الب يُنظر اإليه بنظرة أخرى خمتلفة عام اكن يُنظر اإليه يف
التحرر و البحث عن املصلحة الشخصية ممّا
املمتدة و تصبح القمية املادية لها تأثري كبري زايدة عىل ّ
يسامه يف تفكك الروابط الاجامتعية.
حتول النظمة الاقتصادية و املرور من الزراعة اإىل الصناعة و
و رمغ التغري الاجامتعي و ّ
رواج التجارة إا ّل أن الفراد و مع مالحظة حياهتم اليومية ،تبقى بعض القمي ادلينية و املعايري
الاجامتعية حتمك سريورة حياهتم و منط معيش هتم.
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امللخص
تعترب العداةل الاجامتعية من املوضوعات القدمية .ويف الآونة الاخرية أصبح لها شأن كبري
وخاصة يف البدلان العرب اليت عرفت انتفاضات عديدة .اس تطاعت بعض البدلان أن جتتاز هذه
املرحةل الانتقالية مثل تونس ،وبقي البعض الآخر يتحدى هذه املرحةل ليخرج مهنا بسالمة .من خالل
حتليلنا ملسار املرحةل الانتقالية نريد أن نتوصل اىل فهم التحدايت اليت ينبغي أن نتجاوزها هبدف
ارساء العداةل والسمل.
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Introduction :
L’année 2011est marquée par un changement historique
au sein du monde arabe. Les soulèvements des populations
arabes se sont propagés de la Tunisie à l’Egypte puis La
Syrie qui vit encore l’événement. Ils ont provoqués au
Moyen Orient un mouvement contestataire prônant la
liberté, la dignité et l’élimination du joug autoritaire d’un
régime politique. Ces soulèvements spontanés sont
consacrés à l’aspiration des peuples qui veulent prendre en
main
leur
destin.
Les nouvelles perspectives déclenchées de ces changements
en Tunisie et en Egypte manifestent des caractéristiques
inédites.
Ces changements constituent l’occasion de faire le point
sur l’importance et les exigences de réconcilier les
impératifs de paix et de justice. Cette fois, il est précisément
question de présenter l’évolution des principes et des
normes dans les sociétés arabes confrontées aux violations
massives des droits de l’homme du passé dans un contexte
où l’équilibre entre les enjeux politiques, la recherche de la
paix, l’impunité sont plus que jamais déterminants pour la
réconciliation
et la construction d’une paix durable.
La nécessité de recourir à la justice transitionnelle dans les
sociétés qui se relèvent d’un conflit armé ou d’un régime
autoritaire s’inscrit pleinement dans une démarche de
reconstruction d’une société effondrée. La justice
transitionnelle apparaît alors comme la voie la plus propice
à la restauration d’une société harmonieuse, permettant à
cette dernière de traiter le passé pour aborder le futur de
manière apaisée.
2016
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Cette justice offre une somme panoramique et
systématisée de ces expériences nationales africaines et
arabes sur un sujet dont l’enjeu est assurément régional et
universel.
« Aujourd’hui les peuples de la méditerranée nous
redonnent à tous une leçon de courage, une leçon
d’humanité pour le 21ème siècle […] La
démocratie, la liberté d’expression ont besoin de
l’éducation, de l’alphabétisation, qui permet à
chacun de s’informer, d’exprimer ses idées, de
trouver un emploi »1.
L’histoire moderne a été marquée par de nombreuses
expériences de transition vers la démocratie, en particulier
en Europe, en Amérique Latine et en Afrique. Malgré, les
spécificités de chacune de ces transitions avec leurs histoires
propres, leurs réussites, leurs échecs et parfois leurs limites,
elles constituent des grilles de lecture qui pourraient être
utiles pour analyser cette nouvelle dynamique dans le
monde arabe et ce à travers un échange d’expériences et de
pratiques qui ont fait leurs preuves.
Plus concrètement, l’objectif de la justice transitionnelle
est de faire face au lourd héritage des abus d’une manière
large et holistique qui englobe le droit à la vérité, le droit à
la justice, le droit à la réparation et les garanties de nonrépétition par l’avènement de réformes institutionnelles.
- Extrait du discours d’ouverture de Madame Irina Bokova Directrice générale de

1

l’UNESCO. Le 21 juin 2011.
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Cependant, le domaine de la justice transitionnelle est
suffisamment large et ouvert pour permettre de prendre en
compte de nouvelles approches innovatrices et susceptibles
de répondre à l’un ou plusieurs de ses objectifs.
Réflexions sur la notion de justice transitionnelle
La multiplication des conflits et autres crises internes dans
un nombre de pays a donné lieu à un nouveau concept dans
le lexique des relations internationales : celui de la justice
transitionnelle illustrée par les commissions de vérité, dont
la première a vu le jour en 1974, alors que d’autres sont en
cours de création à l’instar de la Tunisie.
Qu’il s’agisse du passage de la guerre à la paix ou d’un
régime autoritaire à la démocratie. Le concept de la justice
transitionnelle s’est imposé dans plusieurs pays comme une
étape nécessaire pour passer « d’un passé divisé à un avenir
partagé », selon la définition du Centre International pour la
Justice Transitionnelle (CIJT).
« La justice transitionnelle est
l’éventail complet des divers processus
et mécanismes mis en œuvre par une
société pour tenter de faire face à des
exactions massives commises dans le
passé,
en
vue
d’établir
les
responsabilités, de rendre la justice et
de permettre la réconciliation »2.
2

- Rapport du secrétaire général des Nations-Unis devant le conseil de sécurité,

« Rétablissement de l’Etat de droit et administration de la justice pendant la
période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit »,
Doc. S/2004/616, 02 août 2004, paragraphe 8, p7.
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La justice transitionnelle peut être envisagée comme une
justice de passage vers un autre état, vers un ailleurs
stabilisé où l’on retrouve la normalité de la justice
traditionnelle dans ses logiques institutionnelles comme
dans ses procédures.
On pourrait presque dire que c’est une justice
exceptionnelle. C’est assurément une justice spéciale, ad
hoc, dictée par les événements, une justice qui se construit
dans la douleur de la paix rompue et qui veut faire fin. Un
de ses défis est de répondre aux questions suivantes :
a - Comment concilier la recherche de la paix et le combat
contre l’impunité et le despotisme?
b - Comment concilier, dans un contexte traumatique ou
post-traumatique de conflit armé, la paix et la justice ?
1- Les dilemmes de la justice transitionnelle.
Les dilemmes de cette justice sont très nombreux, je vais
consacré mon travail sur deux concepts : la paix et la justice.
Paix et justice: une dualité conceptuelle soudée suggère à
la fois une possible complémentarité et un potentiel de
conflit.
La complémentarité : la paix retrouvée dans la justice
rendue. Cette conception classique de l’unité des fins de la
justice et de la paix masque assez imparfaitement
l’antagonisme (essentiel) qui peut surgir lorsque l’on veut
aller au bout de la logique de chacun des deux termes. Parce
que la justice peut devenir un obstacle à la paix si elle
s’exerce dans le contexte exalté des belligérances.
- 277 -
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Parce que la paix peut faire échec à la justice au nom d’une
volonté de réconciliation qui soigne les plaies en surface, en
laissant intactes les blessures profondes qui s’ouvrent à la
première occasion, parce que les victimes non reconstruites
traînent leur mal-être et le désir manifeste ou refoulé de
revanche. C’est le cas constaté dans plusieurs événements et
d’affrontement et de tension entre le gouvernement met au
pouvoir (provisoire) et le peuple. « Une paix conclue
demeura toujours précaire3».
Donc, justice et paix sont deux états et deux logiques
complémentaires où l’on n’atteint la quiétude de la paix que
grâce à la puissance transformatrice de la justice. Cette
dualité conceptuelle doit se penser dans une logique de trait
d’union et non pas dans celle d’un impossible dialectique
qui commanderait que l’on dépasse une chose en l’oubliant
pour aller vers une autre chose. Mais dépasser quoi ? La
justice pour la paix ? Ce serait bricoler cette dernière. La
paix pour la justice ? Ce serait nier toute possibilité de
justice.
La conflictualité: la résolution de la tension voire de la
contrariété entre justice et paix ne peut se résoudre dans
beaucoup de cas qu’à la faveur du temps. L’écoulement du
temps ou sa bonne gestion seuls peuvent permettre concilier
la légitime aspiration individuelle à la justice et la non
moins légitime quête collective de la paix : on peut différer
le temps de la justice au nom de la paix sans pour autant
l’abandonner. Les victimes ont besoin que témoignage soit
rendu de ce qui est advenu ou quête de mémoire. En
3

Jean-Paul Cahn, Françoise Knopper, Anne-Marie Saint-Gille, De la guerre juste à
la paix juste, Press Universitaires du Septentrion, Villeneuve D’ascq 2008, p10.
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général, cela ne se peut qu’à travers la justice, quelle qu’en
soit la forme.
Justice et paix doivent se combiner dans une dialectique
temporalisée, prenant en compte le contexte spécifique de
leur déploiement, les itinéraires individuels et les
trajectoires collectives. On n’est jamais obligé de tout faire à
la fois et tout de suite.
La paix prend son origine dans les cœurs et elle n’y peut
prendre racine que dans le terreau de la justice qui confère
une certaine sérénité de vivre aux victimes de la violence.
Autrement, elle devienne une paix par occultation qui
expose à la douleur infinie des tragédies recommencées. La
mémoire de l’injustice doit alimenter la paix pour que
prévale le «plus jamais cela», et que les survivants et/ou les
victimes fassent le deuil, se reconstruisent et pardonnent.
Mais le pardon n’est pas synonyme d’amnésie générale
qui constitue « l’ennemi public n°1 » en matière de
transition post-conflictuelle4. Il ne saurait non plus être une
amnistie oblitérant, sachant que dans son étymologie latine
amnésia signifie «oubli». La paix appuyée sur la justice ou
en vue de la justice est volonté délibérée de tourner la page
dans la vigilance d’une conscience en éveil permanent, afin
de conjurer durablement l’expérience traumatique de la
tragédie collective.

4

Voir en ce sens le constat fait dans le rapport du Secrétaire Général des Nations
Unies présenté devant le Conseil de Sécurité intitulé Rétablissement de l’État de
droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Doc S/2004/616 du 23 août
2004 pp. 13 & 24.
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2- Contexte moderne de la justice transitionnelle
La justice transitionnelle peut être succinctement et
sommairement définie comme un mécanisme qui
accompagne le passage d’une société donnée vivant dans un
espace temps quelconque, d’un ordre chaotique vers un
ordre apaisé. Elle est donc l’outil et la modalité par lesquels
la phase du consensus doit succéder à la phase de
l’affrontement. Et, comme telle elle appelle une étude
extrêmement serrée du contexte, des acteurs au conflit et des
enjeux.
Il s’agit ici d’une justice particularisée. Il ne s’agit guère
d’appliquer à l’aveuglette des concepts globaux et
classiques du droit mais, au contraire de tenir compte de
façon systématique des enseignements que procurent la
culture, la sociologie et le droit coutumier du lieu où elle
s’applique. Chaque transition est unique et doit inventer ses
outils, procédés et procédures appropriées à la sortie de
crise.
Pour mieux comprendre les processus et les attentes de la
justice transitionnelle, Jon Elster nous explique les agents
qui sont impliqués, et que nous devons identifier pour cette
fin :
« D’abord, il ya les malfaiteurs, les auteurs de
torts au nom du régime autocratique. D’autre
part, il y a les victimes qui ont souffert des actes
répréhensibles. Troisièmement, il y a les
bénéficiaires d’actes répréhensibles. A cela on
peut ajouter la catégorie des aides, qui ont tenté
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d’atténuer ou
répréhensibles5».

de

prévenir

des

actes

Nous nous attellerons donc très succinctement à dégager
tour à tour le poids du contexte, des acteurs et des enjeux
dans le processus de recherche d’une paix durable dans le
cadre d’une justice transitionnelle. Ces contexts sont:
a- Le contexte du concept « droits de l’homme ».
La justice transitionnelle telle qu’elle est définie
aujourd’hui met l’accent particulier sur les besoins des
victimes6, c'est-à-dire qui répondent à la notion des droits
de l’homme.
Pour toute société, tout Etat, le respect des droits de
l’homme est devenu de plus en plus une exigence
universelle car ils sont des droits inaliénables de tous les
êtres humains sans discrimination et sur un pied d’égalité
c'est-à-dire des droits qui ne peuvent être suspendus
quelles que soit les circonstances7.
5

Jon Elster, Closing the Books, Transitional Justice in Historical Perspective,
Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, p99
6

L. Fernandez “Possibilities and limitations of reparations for the victims of human
rights violation sin South Africa” p.65 in Confronting Past Injustices - Approaches to
amnesty, punishment, reparation and restitution in South Africa and Germany
(sous la dir. De M. Rwelamira et G. Werle). Human Rights and Constitutional Law
Series of the Community Law Centre, F Ebert Stiftung, Butterworth’s, Durban 1996.

7

Xavier Philippe, Brèves réflexions entre justice transitionnelle et constitution, in
Mélanges en l’honneur de louis Favoreu, Renouveau du droit constitutionnelle,
Dalloz, 2007. p373
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Le principe de l’universalité des droits de l’homme est
la pierre angulaire de la législation internationale des
droits de l’homme. Ils sont indivisibles, qu’ils soient,
civils ou politiques et notamment le droit à la vie, la
dignité, l’intégrité, l’égalité devant la loi et la liberté
d’expression, les droits économiques, sociaux et
culturels.
La preuve de ce nouvel intérêt est fournie par la
multiplication de nouvelles structures qui s’occupent de
ces questions, à l’instar de la Rencontre Africaine pour
les Droits de l’Homme (RADHO) ou encore de la
Fédération Internationale des Droits de l’Homme
(FIDH). Des textes tels que, la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples adoptée à Nairobi au Sommet
des Chefs d’Etat de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) en 1981 attestent de l’importance de cette
dynamique.
b- L’expansion de nouvelles technologies de
l’information et de la communication
Ces nouveaux développements sont amplifiés par l’essor
de nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Le rôle joué par ces technologies dessine
un tout nouveau contexte pour la diffusion d’informations,
en temps réel, sur tout ce qui concerne la défense des droits
de l’homme à l’échelle de la planète entière. Pour la
première fois, les victimes d’abus dans ce domaine
disposent de la possibilité de se plaindre elles-mêmes et de
relater les faits pour confondre leurs bourreaux. Ce qui
exprime maintenant la diffusion rapide de l’information et
d’inculper les acteurs des massacres.
2016
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Malgré la diversité culturelle de chaque pays, la justice
transitionnelle aura pour but la reconstruction de l’Etat ou la
démocratisation.
3- La reconstruction de l’Etat :
Une fois que les étapes de justice transitionnelle ont été
respectées, nous nous retrouvons dans l’obligation de
construire une société moderne qui dépend de trois
conditions :
- Création des institutions régulées par le droit, c'est-àdire l’institutionnalisation de la société là où les
gouvernants ne sont que les agents provisoires et non
des hommes-institutions (le droit c’est moi ; la loi
c’est moi) qui détiennent le pouvoir et le tout
dépendait du bon vouloir du prince ou du dictateur.
En ce sens nous posons les bases d’une participation
politique marquée par l’ouverture de la classe
politique et une large inclusion sociale de la
population dans la vie politique même les classes
marginalisées et défavorisées.
- Rétablissement de la justice. En un mot une justice
indépendante. Beaucoup de sociétés en transition
arabes et autres continuent à lutter pour cette objectif,
parce qu’il forme le garant de la citoyenneté.
- Lutte contre la corruption. Ce combat est capital pour
protéger les institutions et conditionne la sortie de
l’autoritarisme.
Ces changements à première vue de nature politique et
institutionnelle déborde le cadre formel et implique les
changements radicaux en termes de transformations
sociétales, culturelles et économiques.
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Création d’un espace public :
Cet espace ne dépend pas de l’espace étatique. La
constitution d’un tel espace intègre les conditions
fondamentales de la démocratie : être libre de s’exprimer
sans être oppressé par la tutelle de l’Etat. La liberté
d’opinion et de se regrouper en association. On sait bien que
ce droit est dénié au moment du régime autoritaire.
Les mouvements de révolution représentent des appels très
forts des citoyens à la création dans le long terme d’un
espace public ouvert à la liberté d’expression de tous les
membres de la société.

4- Tunisie: le défi de la transition.
Depuis la création d'une forme démocratique de
gouvernement à la suite des premières élections de
l'automne 2011, le nouveau gouvernement de la Tunisie a
entamé un processus de transition. Il a créé une assemblée
constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution et
d'approuver une loi globale de justice transitionnelle.
Consultations avec la société civile pour informer telle loi,
cependant ne sont pas spécifiquement créées des espaces
pour les enfants et les jeunes à partager leurs expériences et
exprimer leurs préoccupations.
Maintenant que le ministère est en train de finaliser le
projet de loi pour une commission de la vérité, la Tunisie est
à un moment où il peut créer le cadre pour une participation
significative. Y compris une mention des enfants et la
victimisation des jeunes et le droit à la participation dans le
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mandat de la commission de la vérité est une première étape
cruciale pour la participation des jeunes au processus de la
justice transitionnelle (engager les enfants et les jeunes et les
femmes dans la justice transitionnelle). «J'ai quelque chose
à dire ... S'il vous plaît, ne m'oublie pas."-Déclaration à la
Sierra Leone Vérité et Réconciliation d'une attestant 19 ans.
Chaque expérience est unique en matière de justice
transitoire, l’expérience tunisienne aura surement sa
singularité, elle se basera sur les expériences des autres
peuples et nations mais tout en répondant aux spécificités
et aux attentes des tunisiens. Reste qu’à travers la
trentaine d’expériences de justice transitionnelle
recensées à travers le monde8, de la Colombie au Timor,
du Pérou à l’Afghanistan, de la Bosnie-Herzégovine au
Ghana en passant par l’Irak ou le Maroc.
Le défi aujourd’hui en Tunisie est d’assurer une justice
transitionnelle, c’est-à-dire une justice qui permet au pays
de traiter les exactions commises pendant le régime de
Ben Ali et d’arriver à réconcilier les différentes
composantes de la société pour instaurer les fondements
du nouvel Etat de droit. Malgré le caractère massif des
violations dont le système judiciaire ancien ne peut
répondre -avec les moyens dont il dispose- à la demande
auquel il est confronté.
La Tunisie fait face à une justice transitionnelle de
plusieurs axes politiques et sociaux. Comme berceau du
8

Xavier Philippe, Brèves réflexions entre justice transitionnelle et constitution, in
Mélanges en l’honneur de louis Favoreu, Renouveau du droit constitutionnelle,
Dalloz, 2007. p373
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printemps arabe, la Tunisie cherche à mettre en place un
nouveau régime démocratique, suite à la révolution qui a
mis fin en janvier 2011 au régime despotique de Ben Ali.
Les droits humains étaient à la source de l’appel du peuple
tunisien à la dignité, la liberté et la justice sociale. Ces
mêmes droits doivent être au cœur de la réforme législative
et institutionnelle..
Le défi est de taille, y compris dans le domaine de la
justice pour les crimes d’Etat commis pendant la dictature et
les soulèvements. « Les gens ne peuvent plus attendre. Pour
les blessés l’urgence : c’est les soins, pour les familles de
victimes l’urgence : c’est la justice », témoigne une avocate
tunisienne dans le journal « Le Monde ».
Les questions sont nombreuses : cela doit-il se faire via le
système judiciaire classique ? Via des instances spéciales ?
Que prévoir pour rendre leur dignité aux victimes ? Faut-il
des mesures de réparation spécifiques ? Les besoins des
victimes doivent être pris en compte, tout en garantissant un
jugement équitable des auteurs des violations.
La population tunisienne dans son ensemble doit aussi
pouvoir compter sur un système judiciaire indépendant,
impartial et accessible à tous. La magistrature doit être
réformée en profondeur pour retrouver la confiance de la
population, qui voit en elle une institution corrompue et lui
en veut d’avoir, activement ou passivement, cautionné
l’ancien pouvoir en place.
Plusieurs Centres spécialisés en matière de justice
transitionnelle ont été lancés en Tunisie pour garantir des
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études et des expertises de point, et nous constatons aussi
une concentration de plusieurs organisations et institutions
étrangères qui coopèrent avec les différents composants
nationaux dans le processus de la justice transitionnelle.
C’est dans ce contexte de « justice transitionnelle »
qu’Avocats Sans Frontières (ASF) a démarré un projet de
soutien aux acteurs tunisiens (ONG de droits humains et
professionnels du droit) : il s’agit à la fois de les
accompagner dans la réforme du système judiciaire et dans
la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle, et
dans la création de services d’aide légale accessibles et de
qualité. Exemple : leur soutien aux ONG sur la gestion des
archives : les ONG de défense des droits humains disposent
de milliers de dossiers d’opposants dont les droits ont été
violés sous le régime de Ben Ali. ASF les aide à organiser
leurs archives et à encoder les données pertinentes dans une
base de données. Ces informations fiables et accessibles
concernant les violations subies permettront aux ONG d’être
plus efficaces dans leur action de représentation des
victimes, et d’intervenir de manière pertinente aux débats
sur la justice transitionnelle en Tunisie.
Le modèle de justice transitionnelle en Tunisie doit
respecter des instruments légaux suivants : le procès
équitable, l’enquête, la répartition et la reforme des
institutions. Il concerne aussi bien l’exécutif et le législatif
que le pouvoir judiciaire.
Mais les défis importants inhérents à cette justice de
transition sont en résumé comme suit :
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- Absence
d’une
constitution
écrite,
d’une
jurisprudence constitutionnelle stable et d’une
hiérarchie transparente dans le choix des valeurs
constitutionnelles.
- Difficulté de créer une commission en raison du
manque de légitimité des institutions car même après
les élections de l’Assemblée Constituante en Octobre
2012, on remet toujours en cause le gouvernement
établi qui reste malgré tout provisoire.
- La complexité en genre et en nombre des dossiers à
traiter et des archives.
- La réticence d’un nombre important de victimes et de
témoins de parler et de témoigner surtout ce qui
provoque la pudeur.
- L’une des difficultés rencontrées par le processus de
justice transitionnelle lorsqu’il s’insère dans un
nouvel environnement constitutionnel consiste à
s’interroger sur leur compatibilité avec les exigences
du nouvel Etat de droit en matière de droits et libertés
fondamentaux.
- Comme la justice ordinaire (civile et pénale) ne peut
pas fonctionner dans la situation post-conflictuelle
pour traiter les violations commises durant la période
de crise ou le conflit.
Les problèmes cités précédemment retardent la transition
et provoquent des entraves à la démocratisation du pays. La
justice transitionnelle est-elle une formule universelle de
démocratisation ? Nous avons évoqué précédemment que
chaque pays touché par un conflit ou une guerre ne se
préserve d’une identité culturelle, ce qui nous mène à
conclure que la justice transitionnelle n’est pas une recette
prête à être appliquée dans n’importe quelle société.
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« La démocratie est une valeur universelle, qui
émane de la volonté librement exprimée des
peuples de définir leur propre système politique,
économique, social et culturel et qui repose sur
leur pleine participation à tous les aspects de leur
existence »9.
Nous constatons aussi que la Tunisie a hérité de l’ancien
régime de Ben Ali l’absence du phénomène politique
(absence d’opposition sous forme de partis organisés) et les
violations massives à caractère économique (institutions
économiques) qu’ayant des répercutions financières sur les
différents secteurs (privés, public, trésor public…).
Donc, nous avons à faire à deux genres de justice, la
justice politique qui a pour fin la mise en place d’un
gouvernement démocratique et la justice sociale : économie
et développement des sociétés en transition.
Ce qui explique la mobilisation de la communauté
internationale pour l’accompagnement des processus
démocratiques en Tunisie et en Egypte et ce aussi bien sur le
plan économique et financier, ce qui prouve que les banques
multilatérales de développement sont prêts à mobiliser plus
de 2à 3 milliards de dollars, dont 3,5 milliards d’euros
provenant de la BEI (Banque Européenne d’Investissement)
au profit de l’Egypte et de la Tunisie d’ici 2013.

9

Document final du sommet mondial de 2005. Assemblée générale des Nations
Unies.
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Conclusion
A travers ces dimensions de pérennité et de réflexion de
fond qui constitue la trame de la feuille de route dans le
domaine de la démocratie dans le monde arabe. Elle
identifie les idées motrices soulevées par les jeunes hommes
et les femmes qui pourraient poser les jalons d’une action
concertée que tous les acteurs aussi bien nationaux,
régionaux qu’internationaux pourront s’approprier en vue
d’accompagner l’avènement et surtout l’enracinement de la
démocratie dans la région arabe.
Les problématiques majeures soulevées par la nouvelle
donne régionale dans le monde arabe appellent au préalable
à penser ou à repenser les conditions fondatrices pour
garantir la réalisation d’une démocratie. Ces conditions
consubstantielles à l’avènement de la démocratie sont de
plusieurs ordres, de plusieurs niveaux, impliquent plusieurs
temporalités et doivent être pensées d’une manière
interconnectée et interdépendante.
La force de mobilisation de la jeunesse arabe dans les
mouvements de soulèvement a montré les atouts réels des
sociétés concernées par ces changements. Ce phénomène
unique jette en effet les bases pour la constitution d’une
société civile forte et inclusive, indispensable en vue de
réaliser les idéaux démocratiques.
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